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 م( 81/7/1086) ثنينال  (4)م ـة رقـجلسمحضر 
 .نائبا  ( 818: )عدد الحضور

 .ا  صباح( 88:40)بدأت الجلسة الساعة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
. الول يعيالفصل التشر  ،ةلثالثاالسنة التشريعية  ،من الدورة االنتخابية الثالثة رابعةالنيابة  عن الشعب نفتتح الجلسة 
 .نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم

 -:الدوري محي خلف ضياء  النائب -
 .آيات من القرآن الكريم يتلو
  -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .شكرا  

 (.181)الحضور الفعلي 
 
 

 .بسم ميحرلا نمحرلا هللا
اقي بمناسبة تصويت منظمة اليونسكو للتربية والعلوم بإسمي وبإسم زمالئي أعضاء مجلس النواب العراقي، نهنئ أبناء شعبنا العر 

 .والمناطق األثرية ضمن الئحة التراث العالمي والثقافة على إدراج األهوار
من الجهد لنحصد  يؤكد مكانة العراق الثقافية والحضارية المتميزة وأننا اليوم بحاجة إلى مزيد هو مكسب وطني إن هذا اإلنجاز

 .ير بشكل حقيقيثمار هذا اإلنجاز الكب
ه، إال أنه يصر بقوة إرادته وصالدة شعبه على المضي نحو مستقبله في إن العراق ورغم كل التحديات والصعوبات التي تواجه
 .التي تميز بها على مدى العصور بناء الصرح الديموقراطي وترسيخ مبادئ الثقافة والعلم

ر بها العراق البد أن تنتهي لنصل جميعا  عبر تعاضدنا وتكاتفنا إلى أن المرحلة الحرجة والظروف الصعبة التي يم نؤكد لكم
ستبسالهم ودفاعهم عن أرض العراق من رجس  منةآفضاءات رحبة وضفة  وهذا لن يتحقق إال بسواعد العراقيين وشجاعتهم وا 

 .اإلرهاب وصبر شعبه على النوائب
والحفاظ على  إلرتقاء بالبلدا د حرصه على دعم كل ما من شأنهالمباركة بهذا اإلنجاز التأريخي ويؤكإن مجلس النواب يجدد 

 .تراثه وحضارته ومجد شعبه التليد
أدعو اللجان المختصة، لجنة السياحة واآلثار، لجنة المياه واألهوار، لجنة الثقافة، وأيضا  لجنة اآلقاليم والمحافظات، ولجنة 

 .الصحة والبيئة، بما لديهم من بيان بهذا الخصوص
 .لواتفض

 .اللجان البيانات التي قدمت من هذه
 .تفضلوا
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 .بيان مشترك بإسم مجلس النواب وبإسم اللجان المختصة تتفضل به
 .تفضلوا
 -:علي دمحم شريف المالكي النائب -

 (مرافق). حول ضم أهوار العراق إلى الئحة التراث العالمي يقرأ بيان مشترك بإسم مجلس النواب وبإسم اللجان المختصة
  -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .شكرا  

إلتزام الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة بإتخاذ كل اإلجراءات  ، منها،أنا أقترح هذه التوصيات، فضال  عن توصيات أخرى 
ياحة الكفيلة برعاية وتنظيم هذه المواقع وأيضا  تخصيص موازنة خاصة لهذه المناطق لتطوير الواقع الخدمي والبيئي وتنشيط الس

قامة المشاريع الخدمية والبنى التحتية السياحية ومعالجة األضرار التي لحقت بهذه المواقع وتخصيص كل ما من شأنه  فيها وا 
 .لحمايتها، هذه التوصيات تتوالها اللجنة القانونية بإعداد صيغة قرار يعرض اليوم على مجلس النواب لغرض التصويت عليه

 .، تعد بصيغة قرار يتلى أمام المجلس اآلن يتناسب مع حجم الحدثيات وأخرى تم ذكرها اآلناللجنة القانونية، هذه التوص
لجنة . )قاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليمالتصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق ال: الفقرة ثانيا  *

 (.اآلقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية
 في طور الطباعة؟

 .إذن، سوف نؤخر الفقرة
اللجنة القانونية، لجنة . )حرية التعبير عن الرأي واإلجتماع والتظاهر السلمي التصويت على مشروع قانون : ا  لثالفقرة ثا*

 (.، لجنة المن والدفاع، لجنة الثقافة واإلعالم، لجنة الوقاف والشؤون الدينيةحقوق اإلنسان
بالقول أن هناك نية للتداول بهذا الخصوص كما جاء في الطلب  طلب من قبل السيد رئيس لجنة حقوق اإلنساندم الحقيقة، ق  

، ونحن أيضا  نرى صياغة المشروع بعد اإلطالع عليه تحتاج مع مؤسسات المجتمع المدني والرغبة في مناقشة بعض الفقرات
 .إلى إعادة النظر من خالل الفقرات الموجودة

 .باإلعتبار ذووجهات نظر من المهم جدا  أن تؤخ ك بيانات قدمت بهذا اإلطار من مؤسسات المجتمع المدنيأيضا ، هنا
ومهيأة ألهمية هذا المشروع والذي مضى عليه  لذا نطلب من اللجان المختصة في الجلسة القادمة تكون الصياغة جاهزة وكاملة

 .ننتهي إلى عملية تشريعه سنوات تقريبا  وهو غير مشرع، لذا نأمل فعال  أن( 6)
 -(:نقطة نظام)العبايجي توفيق عبد الحميد النائبة شروق  -

( 04)في ما يتعلق بهذا القانون وتأجيل التصويت عليه، قضية إيجابية جدا ، خصوصا  بعد أن قامت منظمات عديدة أكثر من 
جلس النواب على نقاط إعتراضهم، أي ليس فقط منظمة كانت تعارض هذه الصيغة منذ الدورة الماضية ومن الجيد أن يطلع م

نما من الضروري قراءة النقاط أن تقوم اللجان التي قدموها إلى المجلس معترضين فيها على  بدراسة الموضوع مرة أخرى وا 
 .المواثيق الدوليةمع صيغة القانون الذي يعتقدون من وجهة حق أنها تتعارض مع مواد الدستور و 

 .، أو تسمح لي أنا أشير لها، ألنهم خولونا لطرحها على مجلس النواب العراقيفإما حضرتك تشير لها
  -:السيد رئيس مجلس النواب -
 -:أنا
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 .أعضاء المجلس أتمنى أن تصور وتوزع على جميع السيدات والسادة: أوال  
مؤسسات المجتمع المدني كل وجهات النظر معتبرة ومحترمة وندعو اللجان المختصة لعقد لقاءات مع الجميع مع : ثانيا  

 .بهذا الخصوص للتوصل إلى صيغة نهائية
اللجنة  ،ة التعليم العالي والبحث العلميلجن. )التصويت على مشروع قانون الجامعات والكليات الهلية: الفقرة رابعا  * 

 (القانونية
  -:النائب محمود صالح عاتي الحسن -

ص وضع من قبل لجنة التعليم والبحث العلمي مفاد هذا النص هو إضافة هذا القانون أنجز منذ سبعة أشهر وتعطل على ن
ردستان قليم كإسسة في هلية المؤ ث العلمي باالعتراف بالجامعات األتلتزم وزارة التعليم العالي والبح)مادة جديدة محتواها يقول 

حكام الواردة في هذا طابقتها لشروط واألقليم في حال مفي اإل 2412لسنة  (2)والمجازة بموجب قانون الجامعات الخاصة رقم 
 . كيف نلتزم بقانون  (القانون 
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .كثر واحد يراعي القانون والقانون في طور التصويت أنت أوال  أالسيد رئيس اللجنة القانونية 
 -:الحسنصالح عاتي النائب محمود  -
 .صحيح  غير قليم هذا قانون مشرع من قبل اإله يعني نلتزم بلو سمحت هذا النص معترض عليه ولم يتفق علي 
 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -
شكال إ يوجدذا إ ،ى عدم التصويت هذه المادةلإو تدعو أن ال تصوت أمادة ومن حقك وراء على الفقرات مادة  تيأالمفروض ن 
وهذه المادة  ،يك هذا غير مقبولأقانونية حتى تفرض ر طريقة تستخدم عنوانك كرئيس لجنة الذه به لكنيها ال تصوت عليها ف
المختصة هل تم وضع مادة  .ها وينتهي كل شي وهذا السياق الطبيعي في عملية التصويت اللجنةعليلى عدم التصويت إ دعوإ
 ؟اللجنة و مقترح من قبلأ ؟صل النص كمشروعأن موجود في ما تم ذكره اآل ؟عضاءموافقة األجتهاد اللجنة من دون اخذ اب
 .بالنصوص لعملية التصويت البدء
 -:دمحم أمينالنائب شيركو ميرزا  -
عضاء مجلس النواب المحترمون السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته يعتبر مشروع أ ئيس مجلس النواب المحترم السادة السيد ر  
التعليم العالي والبحث العلمي حيث قامت  مام لجنةأهم مشاريع القوانين المعروضة أ هلية من ن الجامعات والكليات األقانو 

ستمرت في االدورة البرلمانية الحالية و  ولى منول في السنة التشريعية األن مشروع القانون منذ اجتماعها األاللجنة بدراسة القانو 
المالحظات لك قامت اللجنة بجمع ت .خرى شريعه من بين مشاريع القوانين األولية في تلى هذا اليوم فكانت له األإعملها 

ضافت عليه بعض المواد أعديل بعض نصوص المشروع القانون و خذت ما هو مناسب منها فقامت بتأوالمقترحات ودراستها و 
لذا نطلب من السادة النواب التصويت على مشروع القانون وذلك  ،والفقرات لغرض معالجة الكثير من مشاكل التعليم العالي

 .دم شريحة كبيرة من المجتمعله من أهمية كبيرة ويخ للحاجة الماسة إلى تشريعه ولما
  -:النوابرئيس المجلس السيد  -

 .تفضل بالنصوص 
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  -:دمحم أمين شيركو ميرزاالنائب  -
 مشروع القانون المقدمة والعنوان أيقر 

 هليةلي بدل الجامعات والكليات األهقانون التعليم العالي األ
   -:النوابرئيس المجلس السيد  -
 هلي العالي األ لى قانون التعليمإهلية القانون من الجامعات والكليات األاللجنة تقدم مقترح بتغيير اسم مشروع  ،أ بالعنواننبد
 هو السبب في هذا التعديل  ما
  -:دمحم أمين شيركو ميرزاالنائب  -

ا مجال موضوع المعاهد للتعليم األهلي المعاهد ونحن أضفنا إليه موضوع المعاهد األهلية وفتحناألهلي يشمل  قانون التعليم
 الدبلوم والبكالوريوس وليس فقط الجامعات والكليات وهناك مادة جديدة بإضافة المعاهد داخل القانون ويشمل 

  -:النواب مجلسرئيس السيد  -
 .شكالية التي تحدث أن اللجان ال تجتمع وال تناق  مشاريع القوانيناإل
  -:أميندمحم  شيركو ميرزاائب الن -

 .نحن قدمنا القانون إلى اللجنة القانونية منذ ثالثة أشهر ويوجد كتابين موجهان إلى اللجنة القانونية وال توجد إجابة عليهما
   -:النوابرئيس المجلس السيد  -

ي األهلي، من يؤيد ذلك، لجنة التعليم العالي تقدم مقترح إبدال قانون الجامعات والكليات األهلية كعنوان إلى قانون التعليم العال
 .تصويت
 -:ديبالدمحم حسين علي النائب علي  -

كثر من تكون أخذت مسحة تجارية أالعامة  ن السمعةأنت تعرف بأي في العراق فيه مالبسات كثيرة و هلبالنسبة للتعليم األ
أهلية كلية  (11)ردستان فيها قليم كإطقة ما منأقليم كردستان إ ىهلية ما عدأ كلية  (04) لدينان اآلو الكليات  اتعددت فيه ،علمية
ي أعطاء إ وقف عملية أمجلس الوزراء السابق  ،سيس كليات جديدةأطلب بت (24)كثر منأ ويوجدهذا العدد الهائل من الكليات و 
طر عليها ية غير المسيهلميبي في الكليات األلى التوسع األن يسيطر عأك قانون جديد هذا القانون يفترض جازة ما لم يكن هناإ

لى إ ن تتحول الكلياتأينا أرتاائل من الكليات لذا فقد سيطر على هذا العدد الهتن أشراف والتقويم في وزارة التعليم ال يمكن لإل
 (20)ن اآل نحن لديناننا شان كل دول العالم بهذا الشكل ال يمكن االعتماد على موازنة الدولة في تأسيس الكليات أجامعات ش
يم مكان االعتماد على التعلباإل ليستستمر فترة طويلة  سوفزمة المالية اللي ن على هذه األأضاق حكومية و جامعة في العر 

رحلة معينة لزامي لمن يعتمد على التعليم اإلأذي ورد في الدستور يمكن للدستور الكبير ال أالحكومي المجاني وهذا هو الخط
كثر من أن معدل الطالب الجامعي يكلف الدولة اآل ء،ة ال تتحمل هذا الشيما بعد ذلك ميزانية الدولأمثال لغاية المتوسطة 

ن يعطل التعليم أاتجاه مجلس الوزراء يريد  ،ن يستمر التعليم بهذا الشكلأمعقول ال ن غيرمليون دينار للسنة الواحدة وم (12)
الجامعات  كون ن تأ رى لحالة وبالتالي نحن نمن هذه ا قانون نشدد نعملن أنه ينتظرونا أقتراح وزارة التعليم انما إهلي األ

ن ونفتح اآل أتيما نأكثر أكليات ومن ثم تتوسع  (2)ن كل جامعة تتحمل بالبداية ن تندمج ضمن الجامعات ألأوالكليات الحالية 
ن تسيطر أتعليم الن للنظر بهذا الموضوع هذا فيه خلل فني ما يمكن لوزارة اجتماع مع وزارة التعليم اآل يكون هناكلو  ،معاهد

عتراف دولي بهذه ا لى إهذه الوزارة وبالتالي نحتاج وبهذا يساء فهم خريجي  ،على هذا العدد الكبير من المعاهد والكليات
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قليم إضوع قانونية ما فتح من كليات في خ محمود في مو يعترض عليه األ ذيمقاييس وهذا ال ال توجد لدينان الجامعات اآل
نما يفتحها وفق معايره الخاصة هذه ا  جازة في فتح الكلية و إيطلب  لمردستان قليم كوا  سنين  منذ ،ردستان هو هذا السببك

قليم إوالجنوب تدرس في  طالب من الوسط  لدينا هنلى نوعين من المعايير ألإفي دولة وحدة  قسمتت مكن أنالمعايير ما ي
 ان يحيلنيكون واحد في حين النص المضاف اآلن أغي ار ينبن في الجنوب المعيقليم كردستان يدرسون اآلإمن  لديناو ردستان ك
تلزم وزارة التعليم  داع   وال يوجددولتين  كون ما من نا  نكون دولة واحدة في التشريعات و  نأما إ ،ردستانقليم كإلى قانون شرع في إ

 .يةن تكون علمأبغي نالمعايير واحدة والمعايير ي ،ن تعترف بتلك المعاييرأفي بغداد العالي 
 -:الحسناوي مهدي مطلب النائب صالح  -

ن تدرسها اللجان أترسل القوانين بعد  ةنحن في اللجان عاد ،ينعن تنازع اللجان في قضية القوان تحدثأنا أسيادة الرئيس 
تحتفظ فقط ن تصادر عمل اللجان و أنه اللجنة القانونية تريد حدث أيها والواقع اللي يألى اللجنة القانونية لبيان ر إة المختص
لة و ة الرئاسة هي المسؤ أهي ،ي وهذه القضية تتكرر مع كل لجنة وكل قانون أبداء الر إلجنة القانونية بحق تشريع القوانين وبحق ال

 .ل النزاعات التي تحصل بين اللجانبموجب النظام الداخلي عن ح
  -:النواب مجلسيس رئالسيد  -

لى اللجنة القانونية لغرض واحد التثبت من كون إلى رئيس المجلس يحال إالقانون تي مشروع أي عندماالنظام الداخلي بالسياقات 
 .المختصة التي تتولى عملية تشريعهلى اللجنة إالرد وبعد ذلك يحال  يأتـيو  ،مشروع القانون مخالف للدستور فقط

 
 -  :الحسناوي مهدي مطلب النائب صالح  -

خذ اللجان صالحياتها ومساحتها أن تأرجو أ ولذلك ذا النزاعهي تحسم تهي ال ة الرئاسةأوجود نزاع بين اللجان هي في حالة
 .والدستور لتشريع القوانينالواسعة والمخولة بموجب النظام الداخلي 

  -:النواب مجلسرئيس السيد  -
 اغيص عندما يحدث والذيهم قدرة الصياغة لدياللجنة القانونية لجنة مختصين  نأفترض ي ،شكالية الصياغةإ وهيذكر مشكلة أ

  .يدخلون في موضوع النص ويحاججون اللجان األخرى القانون 
 عندما ،خر مرةسؤال ألاللى مرحلة التصويت إمشروع قانون  االيوم وصلن نحنجهات نظر و  ليستسيداتي سادتي األعضاء 

لجهة التنفيذية بالتوافق مع ا أم ؟مصياغة لجنتك هل هذه الصياغة هي ؟بممثلي الوزارة ملتقيتا هللى مرحلة التصويت إ موصلت
 .كونه مشروع قانون 

  -:دمحم أمين شيركو ميرزاالنائب  -
 .عالي والدكتور علي شكري يشرح ذلكنعم هناك تواصل مع وزارة التعليم ال

 -:شكري يوسف عبد النبي العلي النائب  -
مة من اللجنة هو مشروع حكو  ليسليم العالي يعني من وزارة التع صال  أ ءناهذا القانون هو جانبين نقطة  نحنسيدي الرئيس 

تصال يطرح هذا القانون للتصويت تم اال كثر من عشرة اجتماعات على هذا القانون وقبل ماأواجتماعنا مع التعليم العالي 
 ،شهرأثر من ستة كأ ذللجنة القانونية منا الذي أرسل إلىلة هذا النص أما مسأ ،بالوزارة بهذه النسخة ولم تبدي مالحظات عليها

مام التعليم العالي لعدم أي اليوم الطالب يوميا  يتظاهرون هلتبقى فوضى التعليم األ سوفذا ما يشرع هذا القانون إسيدي الرئيس 



 28 - 6 

ذا إ وقلناعالجنا بهذا القانون  نحنردستان قليم كإيعالج الجامعات ب ذيلى النص الإا القانون وبالتالي حتى بالنسبة تشريع هذ
تلقائي  ليساالعتراف  أي عتراف من قبل وزارة التعليم العاليقليم كردستان بحدود هذا القانون يتم االإت الشروط بجامعات توفر 

 . يكون ال االعتراف من وزارة التعليم العالي 
   -:النوابمجلس رئيس السيد  -

رجو من أنمضي بعملية التصويت  سوف نحنمل رئيس اللجنة القانونية وعبد الرحمن اللويزي فقط نقاط نظام تتعلق بسير الع
 .لعملية التصويت يئوان يهأالسيدات والسادة 

  -:الحسنصالح عاتي النائب محمود  -
ا عترضنا على هذا شهر ولكن عندما أشهر وليس سبعة أكثر من تسعة ألى اللجنة القانونية إ أرسلالقانون  ،المسألة كالتالي
 ،على هذا النص الت رئيس اللجنة قال لم يوافقو أهم عطلوها عندما سو ا وتنسجم مع القوانين رسلنا الصيغة التي نريدهأالنص و 

 .تراف يحصل للجامعات الغير عراقيةعتراف ولدى االتصال لدى مدير البعثات قال كلمة االعهذا النص يقول اال
  -:النوابمجلس رئيس السيد  -
النائب محسن سعدون .د الرحمن اللويزي النائب عب. لية شكرا جزيال  النصوص نتحدث عن اآل لن ال ندخل في تفاصيأرجو أ
 .تابعملية التشريع وسف نمضيطار نقاط النظام إخر مداخلتين ضمن آ
 -:اللويزي حسن خالد عبد الرحمن النائب  -

تخذونه من قرارات شاتهم وما يعضاء مجلس النواب في مناقأ يلتزم ) ،لرابعة من النظام الداخليسيدي الرئيس نقطة المادة ا
محكمة االتحادية بموجب نص القوانين هي ال ةوهذا النظام سيدي الرئيس الجهة المختصة بالنظر في دستوري (حكام الدستورأب
لى المحكمة إ أو قانون يلجأعتراض على مادة ا  والذي لديهدستوري  أو ليسول هذا دستوري قوال  ال لجنة قانونية تأ (32) المادة

 .املة وفقرات في قوانين هذا تعطيللغيت قوانين كأيلغيه مثل ما  ذهبياالتحادية و 
  -:النوابمجلس رئيس السيد  -
 .عن سير عمل التشريع وواجب اللجانتتحدث  ذيلى نص قانون النظام الداخلي الإرجعك أ سوفنه صحيح ألليس 
 -:اللويزي حسن خالد عبد الرحمن النائب  -

لها سيدي الرئيس بالدستور  رجعأوال  أ (32)ستورية القوانين اختصاصها المحكمة االتحادية ول دقهذا دستور سيدي الرئيس ي
 .هو حاكم ذيبالنظام الداخلي ال وليس
   -:النواب مجلسرئيس السيد  -
 .صحيح ليس 
 -:أحمد سعدون النائب محسن  -

م بها الحكومة االتحادية وهنالك صالحيات تلتز  ةك صالحيات حصريهنالو نحن مع تشريع هذا القانون وفق الدستور العراقي 
تية المشتركة بين المشتركة بأنه تكون الصالحيات اآلص هذه الصالحيات تنمن الدستور و  (110)مشتركة بموجب المادة 

 ن وما يحصل منالقانو  السلطات االتحادية وسلطات األقاليم سادسا رسم السياسات التعليمية والتربوية العامة معنى ذلك هذا
 .قليم والحكومة االتحاديةقليم كردستان هي من الصالحيات المشتركة بين اإلإهلية في كل العراق وفي تنظيم الجامعات األ

  -:النوابمجلس رئيس السيد  -



 28 - 7 

 . و الرفض تفضلواأنمضي بعملية التشريع بالقبول 
  -:دمحم أمين شيركو ميرزا النائب -

 .التصويت على العنوان
  -:النوابلس مجرئيس السيد  -

 .هلي تصويتلى قانون التعليم العالي األإهلية ن من قانون الجامعات والكليات األاللجنة تقترح تعديل اسم القانو 
 (.الموافقة على مقترح اللجنةبالتصويت  تم)
  -:دمحم أمين شيركو ميرزا النائب -

 .ل المقترحالتعديمع  مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية( 2)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .مقترح اللجنة( 2)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)

  -:دمحم أمين شيركو ميرزا النائب
 .التعديل المقترحمع  مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية( 2)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .قترح اللجنةم( 2)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:(نقطة نظام) عبد الهادي الحكيم النائب -
فضل تقييدها أة رصينة تنطبق على معايير كثيرة كلم ،جنبية رصينةأثانيا  تأسيس لفتح فروع لجامعات ( 2)لى المادة إبالنسبة  

حتى نمنع جامعات شبيهة بمستوى (  Impact Factor) ختصاصها العلمي يعني ابذات معادل موضوعي عال  في مجال 
 .تفتح فروع لها في العراق جامعات العراق بأن

 -:النواب مجلسرئيس السيد  -
  .مصطلح رصينة مستخدم بالوصف

  -:دمحم أمينشيركو ميرزا  النائب -
 .بقيناه بالرصينةأ ا يوجد بديل لمصطلح الرصينة لذمصطلح الرصينة نحن ناقشناه في اللجنة وال

 -:النوابمجلس رئيس السيد  -
 .دةذن تمت الموافقة على هذه الماإ

 .مراجعة لمصطلح الرصينة قبل إتمام التصويت على مشروع القانون بالمجمل تكون هناكاللجنة المختصة ممكن 
 -:دمحم أمين النائب شيركو ميرزا -

  .موضوع الرصينة واردة في التعليم العالي
 -:النوابمجلس رئيس السيد  -
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 .إيجاد مصطلح احاولو 
  -:دمحم أمينشيركو ميرزا  النائب -

  .مستمرةالكلمة 
 -:النوابمجلس رئيس السيد  -
 .ستأنفوا الموادا
  -:دمحم أمينشيركو ميرزا  النائب -

 .تعرف بها وهي موجودةمشروط الرصانة العلمية 
 -:النوابمجلس رئيس السيد  -

 .إيجاد مصطلح مناسب احاولو  ،مصطلح مناسب وسنرجع لهذه الفقرة الحقا  يجاد إاستأنفوا عملية التصويت وحاولوا 
 -:الشيخياسين محيسن النائب احمد طه  -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 0)يقرأ المادة 

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 (مقترح اللجنة(. )0)التصويت على المادة 

 (.بالموافقة تم التصويت)
 -:الشيخياسين محيسن النائب احمد طه  -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 4)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )4)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:الشيخياسين محيسن النائب احمد طه  -
 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 6)رأ المادة يق
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ال يوجد نصاب، أرجو من السادة رؤساء الكتل النيابية إبالغ النواب بضرورة الحضور للتصويت، هذه مشاريع قوانين منذ 
أرجو إبالغ الجميع بضرورة الحضور لكي يكون هناك نصاب، توزع  سنوات ووصلنا إلى مرحلة التصويت وينبغي أن ننجز،

 .أوراق تثبيت الحضور داخل القاعة اآلن
 (مقترح اللجنة(. )6)التصويت على المادة 

 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:علي يوسف عبد النبي الشكري النائب  -

 .لتعديل المقترحمن مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع ا( 1)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -
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 (مقترح اللجنة(. )1)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:علي يوسف عبد النبي الشكري النائب  -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 8)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )8)لى المادة التصويت ع
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:علي يوسف عبد النبي الشكري النائب  -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( مادة جديدة 3)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )3)التصويت على المادة الجديدة 
 (.التصويت بالموافقة تم)
 -:علي يوسف عبد النبي الشكري النائب  -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 14)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )14)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:لشكري علي يوسف عبد النبي االنائب  -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 11)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )11)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:علي يوسف عبد النبي الشكري النائب  -

 .الكليات األهلية مع التعديل المقترحمن مشروع قانون الجامعات و ( 12)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )12)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:علي يوسف عبد النبي الشكري النائب  -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 12)يقرأ المادة 
 -:جلس النوابالسيد رئيس م -
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 (مقترح اللجنة(. )12)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائب فرهاد قادر كريم -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 10)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )10)التصويت على المادة 
 (.صويت بالموافقةتم الت)
 -:النائب فرهاد قادر كريم -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 14)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )14)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائب فرهاد قادر كريم -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح (16)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )16)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائب فرهاد قادر كريم -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية( 11)يقرأ المادة 
 -:النواب السيد رئيس مجلس -

 (.11)التصويت على المادة 
 (تم التصويت بالموافقة)
 -:النائب فرهاد قادر كريم -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 18)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )18)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 .قد نوقف عملية التصويت وال نستطيع أن نمضي بعد اختالل النصاب. ى النواب الدخول إلى القاعة ألن النصاب بدأ يختلعل
 -:النائبة عبير عيسى دمحم الحسيني -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 13)تقرأ المادة 
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 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 (مقترح اللجنة(. )13)على المادة التصويت 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائبة عبير عيسى دمحم الحسيني -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 24)تقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )24)التصويت على المادة 
 (.ةتم التصويت بالموافق)
 -:النائبة عبير عيسى دمحم الحسيني -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 21)تقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )21)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 
 -:النائبة عبير عيسى دمحم الحسيني -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 22)تقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )22)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية( 22)تقرأ المادة 
 -:لسيد رئيس مجلس النوابا -

 (.22)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية( 20)تقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

  (.20)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:فردوس ياسين مهدي العواديالنائبة  -
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 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية مع التعديل المقترح( 24)تقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (مقترح اللجنة(. )24)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي -

 .وع قانون الجامعات والكليات األهليةمن مشر ( 26)تقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (.26)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية( 21)تقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (.21)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية( 28)تقرأ المادة المضافة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (.28)التصويت على المادة المضافة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري  -
 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية( 23)أ المادة يقر 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 (.23)التصويت على المادة 
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري  -

 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية( 24)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 (.24)لتصويت على المادة ا
 (.تم التصويت بالموافقة)
 -:النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري  -
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 .من مشروع قانون الجامعات والكليات األهلية( 21)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

لنواب اآلخرين الموجودين في النصاب لكي نستدعي السيدات والسادة النواب ونطلب من رؤساء وممثلي الكتل استدعاء السادة ا
 .الخارج لكي نكمل هذا المشروع بشكل جيد، مرة أخرى الجرس

ستئناف القراءة خالل نصف الى عملية إفقرات ونرجع عندما يكتمل النصاب نستأنف بعض ال ،اللجنة المعنية ،ختلأالنصاب 
 .ن ثم معاودة قراءة مشروع القانون لى أن يكتمل النصاب ومإساعة 
 .عملية التصويت بعد إكمال النصابنستأنف 

 (.21)نحن وصلنا إلى المادة 
 .نكمل الفقرات السيد رئيس لجنة األقاليم والمحافظات، هل أكملتم نصوص القانون، هل هي جاهزة؟

أي، سوف ننتقي بعض الفقرات التي نستطيع أن نمررها بعنوان القراءة األولى وبعدها نرجع إلى النصوص التي تحتاج منا إلى ر 
 .نعطي لنفسنا فرصة نستجع النصاب الوجود

القراءة الولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة : الفقرة سابعا  * 
 (.نيةلجنة العالقات الخارجية، اللجنة المالية، اللجنة القانو ) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

يتفضلون للقراءة األولى لحين إكتمال النصاب سنعاود عمليات التصويت، لدينا عمليات تصويت مهمة ال بد من إنجازها هذا 
 . اليوم

 -:النائب عباس حسن موسى البياتي -
مملكة المتحدة القراءة األولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليقرأ 

 .لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
 -:النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب -
القراءة األولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة يكمل 

 .لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
 -:دعبول عبدهللا الشيخ علي فائقالنائب  -
القراءة األولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة يكمل 

 .لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .اآلن السيدات والسادة تتفضلون أماكنكم
 (اللجنة المالية اللجنة القانونية،) .ولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقيالقراءة ال  :الفقرة ثامنا  * 
تأجيل القراءة االولى من شخصيات تتمثل برؤوساء لمت طلبات ق د   ،ذكر شيء بهذا الخصوصأن أبودي  ،السيدات والسادة 

كمجلس  كثر مشاكلناأ ،تيقول اآلأود أن أ لنواب،مجلس ا قانون مشروع لقراءة االولى لاتأجيل لكتل من التحالف الوطني 
بد ال ،خرى على والمؤسسات األقضاء األمجلس ال حالنا كحال ،االستقاللية في كل شيء نابسبب عدم وجود قانون يعطي نواب
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من بد عراف الأ نتحدث عن  ،شخاص محددينأمرتبطة ب عتبارات ماليةإ نتحدث عن  نحن ال ،من وجود هذا المشروع والقانون 
 .تتضمن بعض الفقرات هاوجودها ومن مقتضايتها ان

ننا أبد من تشريع قانون المؤسسة كما لكن ال ،العراقي مواطنالعلى مصلحة  عضاءوالسادة األدرك تماما  حرص السيدات أ  
القانون مشروع بقراءة رجوكم نشرع فأ العراقي، ن نشرع لمجلس النوابأعلى والمحكمة االتحادية البد اء األنشرع لمجلس القض

لغاء مامنا تعديالت وحذف أن و اآل  الزم هذا مشروع قانون  ،لنمضي بعملية القراءة ،وكل شيء نستطيع ان نمضي باتجاههوا 
قرأ ي   ،ولىالقراءة األقراءته فنمضي باتجاه  ،ضوع مهمالمو هذا لكن و قدر حرج البعض أ  نا أ ،وضروري بما يحمله من قضايا

 .ولىالقراءة األ
ال نحن  ،عتبارات وتخصيصات مرتبطة بجوانب ماليةإ المواد تتحدث عن التي تقول بأن بعض  النظرهم وجهات أنا أتف

جب ان تكون لديهم القدرة على وي هممهام يجب أن يؤدواعضاء أ المجلس وعن أشخاص محددين نتحدث عن نتحدث عن 
جان طلب من اللسة وألعراف البد من تأكيدها، فأ، هذا األمر ليس تجاوز على حقوق اآلخرين، هذا األمر إقرار لمؤسذلك

 .ومشروع هذا القانون جاء من رئاسة الجمهورية ولىالقراءة األأن تشرع بعملية المختصة 
- :(نقطة نظام) عبد العباس الحميداوي عمار طعمة  النائب -

واحد بتأجيله  زائدطلب بجمع نصف  لف الوطني قدمت لككتلة التحا في طلب تأجيل القانون، نحن سلكنا السياقات المعتادة
 ة أو فيها حاجة شعبية م لحةوهي ليست قضية مستعجل بطللماذا ي   ،هذا السياق معتمد في قضايا سابقة ،لمبررات موضوعية

 .حراجإفيها ألن 
 
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

 ،أوال   حراجإه فيحق ال يوجد دعني أتحدث بصراحة، ال
- :د العباس الحميداوي عبعمار طعمة  النائب -

 .كال، تقديرات وتفاصيل م حرجة
- :عبد العباس الحميداوي عمار طعمة  النائب -
، هذا القانون مهم والزم وضروري وبالتالي نمضي بمشروع قانون لمؤسستنا لدينان يكون أن نمضي من دون أنستطيع  ال

فيذية في كل شهر نستجدي في سبيل التن جهةالتعامل مع الحالنا في نحن ، ن تقبلوا صراحتيأرجو أبصراحة و  أتحدث القانون،
ن نمضي أفال نحرج  ،خرى على والمؤسسات األليتنا مثل مجلس القضاء األن نحافظ على استقالأصل األ تنا،ن تسير مؤسسأ
 .ولىالقراءة األهذا اإلتجاه جتى نحقق إستقالليتنا فلنشرع بعملية ب
- :سعيد الديند النائب حسن توران بها -

 .يقرأ القراءة االولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي
- :الشيخ عليدعبول النائب فائق  -

 .يكمل القراءة االولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي
- :النائب سامان فتاح حسن -

 .يكمل القراءة االولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي
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- :رضا مين بكر دمحمأالنائب  -
 .القراءة االولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي يكمل
- :النائب جبار عبدالخالق العبادي -

 .يكمل القراءة االولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي
- :سعيد الديند النائب حسن توران بها -

 .يكمل القراءة االولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي
- :ليالشيخ عدعبول النائب فائق  -

 .يكمل القراءة االولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي
- :النائب سامان فتاح حسن -

 .ولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقييكمل القراءة األ
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .توراإلعتراض من حيث المبدأ عندما يخالف الدس. اإلعتراض من حيث المبدأ يتعلق بأي شيء؟ ليس بمضمونه
- :النائب محمود صالح عاتي الحسن -*

 هوأنا قلت هذا القانون أعترض علي ،ال أحد اليوم يعترض على أن يكون لمجلس النواب قانون ينظمه وهذا شيء الكل يريده
 .من حيث المبدأ لورود بعض النصوص تحمل في طياتها مخالفة للدستور

- :السيد رئيس مجلس النواب -*
 .بدأ واالعتراض من حيث المبدأ اليتعلق بمضمونه فاالعتراض من حيث المبدأ عندما يخالف الدستورالتوافق من حيث الم

- :حنان سعيد محسن الفتالوي النائبة  -
والهيآت كسلطة مستقلة حالنا حال المؤسسات كمؤسسة و نا مع ان يكون لنا قانون أ ،عتراض من حيث مبدأ القانون إ نا لدي أ
القانون  ،وات حتى يكون قانون لمجلس النوابيادة الرئيس هذا القانون ليس القانون الذي ننتظره منذ سنلكن س المستقلة، خرى األ

بنى ت   ن الأيد ان نبني مؤسسة بشكل صحيح يجب عتراضي نحن نر إ  ،ركيك ونصوصه هزيلة واعتمد على مبدأ المحاصصة
عاد القانون ي   ،صالحيين ومرفوض منا كمشرعينإكن من الشارع العراقي ومرفوض منا وفق مبدأ المحاصصة المرفوض اآل

يعني موجودة بالدستور ليات كلها ضافة، الحصانة نص عليها الدستور واآلأي إهذا ال يحتوي  ،خرآالنظر به ونأتي بقانون 
 .الذي من المفترض أن نتبناه االصالح نهجوهذا يتعارض مع م، درجها بصيغة قانون وأخذ مقاطع منها موجودة نسخ ولصق أ

- :السيد رئيس مجلس النواب -
شهر بوضع نصوص تتناسب مع هذه أ ىمن خالل مختصين قانونيين وعلى مدنحن كلفنا االمانة العامة و  ،تحدث بصراحةأ

 .نوابالمؤسسة سيتم وضعها بالقراءة الثانية وستجرى تعديالت تتناسب فعال  مع ضرورة البناء الديمقراطي لمجلس ال
- :النائب حسن حلبوص حمزة الشمري  -

كثر أن من أنما على بعض التفاصيل الموجودة وقلت سابقا  ا  ليست على مبدأ تشريع القانون و رأيت المالحظات التي تقدم 
كثر أفعالية  ظم تشريعية تقوي موقعنا وتجعل لنالى ن  إبحاجة نحن عتقد أ عضو مجلس النواب و حتكاكا  بالمواطن هو إالمؤسسات 
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في لكن و ولى ممكن نسير أهذه قراءة  ، اآلنبالقانون نقلصهانه قضية التوسع في االمتيازات أتمنى أو  ،ممارسة مهامهفي للنائب 
القراءة الثانية بالمالحظات كل المخاوف لدى االخوة النواب يتم معالجتها ونتوسع في مجال الصالحيات التي تكون لصالح 

نثريات مالية لو قول حتى أنا أ ،س نواب لممارسة نشاط في الدوائر ومفاتحة الحكومةضو مجلتقوي دوري كعالتي المواطن 
جد مانع من أمن الناحية المبدئية ال  ،للنائب تتوزع على المواطنين من خالل عضو مجلس النواب فتكون دعم للناس وليس

 .المضي بتشريع هذا القانون 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .ه الموجود لدينا وحرص النواب على ذلكهذا هو التوج
- :فائق دعبول الشيخ عليالنائب  -
أن وغيرها ( 222)رقم قرار الب كذكر أو  بي أناقرارات من مجلس الوزراء وتتحكم تأتيني أن ستعداد إيوجد لدي  ال ائبنك انأ -1

ن أحصن نفسي ويحب أن أفي الدولة يجب  ولىعلى واألة األمؤسسال انأ، علي   طبقمجلس الوزراء ماذا يقرر على وزرائه ي
، هذا الشيء الذي أريد أن أنجزه وأقصد بذلك حضرتك ومجلس ن يحترمهاأجعل من الشعب العراقي أحترم هذه المؤسسة و أ

 .النواب ككل والرئاسة
فقط  ،توجد لدينا امتيازاتيضا  ال أفليعلم الشعب العراقي ونحن  ،متيازاتبأن هناك اولى ويتبين نا القراءة األأقر  صحيح نحن -2
وال  سيادة الرئيس وال نثريات وال قرطاسيةدينار، مليون  (124)طلبك وأهذا خامس عيد و ال امتيازات ال سيارة وال عيدية  ،راتب

 ثيركشخصيا  مقدم دراسة قبل سنة في اللجنة القانونية حيث لدي الكثير من االعتراضات على ال أنا ،ولىأهذا قراءة  أي شيء،
 .فيه وردتالبنود التي من 
- :دمحم ناجي دمحم علي العسكري النائب  -

 .شكرا  سيادة الرئيس ومداخلتي ليست على القانون 
- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .فقط على القانون  ،يجوز ال
الى االمتيازات بقدر توجهنا في عدم النظر  قطعا  ذن نمضي به ولدينا تعديالت عديدة و إ ،عتراض من حيث المبدأإ يوجد ال  إذن

لثانية تأتي وفيها نغادر القراءة االولى والقراء اأن فأرجو  ،هذا هو االساس ،ما مصلحة الناس وبناء المؤسسة بشكل صحيح
 .، وقد نحذف ما نحذفتعديالت عديدة

- :دمحم ناجي دمحم علي العسكري النائب  -
طلعنا على الجميع يعلم   .نقالب في تركياإما حدث من وا 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .خرآهذا موضوع 
- :دمحم ناجي دمحم علي العسكري النائب  -

رجو من الحكومة أ ،يواء الدواع  وغير ذلكإتقوم ب تركيا، هناك أمور إنكشفت لنا، هناك أمر واضح أن طلبت شيء واحد
 . ، أطلب درجه على جدول األعماللخارجية ولجنة العالقات الخارجيةووزارة ا
- :السيد رئيس مجلس النواب -
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 .عمالجدول األهكذا السياق أن تقدم طلب بدرجه على يجوز  ال
 .ويؤخذ رأي لجنة العالقات الخارجية ألنها اللجنة المعتمدة في هذا الجانب وبعدها نأتي للنقا  المفصل فيما هو موجود

ثناء القراءة الثانية فيها نقا  ألدي والكل لديه و  ا  شخصي ، أنالدينا مالحظات عديدة ،نا القراءة االولىأقر  ،ن نمضيأأرجو 
 .مفصل
- :الجبوري  موسى احمد عبدهللاالنائب  -

ن يكون هذا القانون ينظم عمل مجلس النواب أوبالتالي يجب  ،التشريعية العليا في البلد ةهو السلطالعراقي مجلس النواب 
هذا قانون مهم جدا   ،بعيدا  عن المزايدات والمكاسب للشارع العراقي ونتمنى من السادة االعضاء ان يتعاملوا مع هذا القانون 

على مجلس النواب من قبل  ةن تكون هناك وصايأرفض نلقانون التي تضمن إدارة وتعامل و وسوف نضع مالحظاتنا على هذا ا
 .خرى أأي جهة و أالحكومة 
- :عمار طعمة عبد العباس الحميداوي النائب  -

ترتيب آليات  ،وفيه ترسيخ للنظام السياسي ،ولوياتهذا أمر مطلوب ومن األ وتقوية دورهط البرلمان مبدأ عمل وتنظيم نشا
زالة كل المعوقات اتوسياق فكيف  ،نفسه أمر محرجفي حق بحيانا  في ظرف معين مطالبتك أولكن  ،العمل الرقابي مطلوب وا 

مة لتأدية دكثر من كونها مقأ بعض االمتيازات جنبة شخصية فيهامثل هذه االمتيازات التي وفيه تمدد، ذكر بحق فيه زيادة 
 .وظيفته
- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .عدلهان  
- :عمار طعمة عبد العباس الحميداوي النائب  -

 .واحدةالمادة ال ذههلهذا القانون عندما يعرض ولو متضمن 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .وليس منيهذا المشروع أتى من رئاسة الجمهورية 
- :عمار طعمة عبد العباس الحميداوي النائب  -
من الناحية  القانون  قترح ردلذلك أ ا،عليه ضواءوجود هذه الفقرة قد يركز األ نفيه قضايا كثيرة تعطي قوة للدور الرقابي لك 

 ءستغراإستفزاز وقد تقرأ فيها إأحيانا  يل لجنة من البرلمان تعيد صياغته بحيث ترفع هذه االمتيازات التي فيها كشالمبدئية وت
خذ دور البرلمان بتنشيط دوره يعطي صالحيات أل ،يتضمن سياقات رقابيةنعم هو  ،و االمتياز الشخصيألحق الشخصي با

حفظنا برده ثم ت جل، نحن نسةسلبي رسالةارات قد يعطي ثمثل هذه اإل لكن وجود ، هذا هو المطلوب،الرقابي وعمله الرقابي
 .ةمراعاة هذه المالحظعادة كتباته مع تشكل لجنة إل

- :السيد رئيس مجلس النواب -
السياق المعتمد، القراءة األولى تمت تجري عليها تعديالت عديدة من خالل اللجان التي يتم تشكيلها وقطعا  التوجه مرة أخرى 

 .االولى تمتعتبار القراءة إلنمضي ببناء المؤسسة دون النظر إلى طبيعة ما تحتويه من امتيازات، 
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فقط النصاب ولنمضي بإتجاه التصويت، لدينا تصويتات مهمة واليوم يجب أن ننجزها يجب أن نحافظ على النصاب ولجنة 
والمحافظات غير  األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق األقاليم

  .القانونية أيضا   المنتظمة في إقليم واللجنة
من ( 144)مشروع هذا القانون مهم جدا  وهو من المشاريع الدستورية والذي يتطلب تشريعه وهو منذ خمس سنوات وهو المادة 

 .الدستور
 -:المفرجيخالد حمد عالوي النائب  -

 .ي إقليم، مع التعديل المقترحوالمحافظات غير المنتظمة ف من قانون الهيأة العامة لضمان حقوق األقاليم( 1)يقرأ المادة 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .نحسب النصاب
حينما تعلن أسماء أعضاء الكتل الحاضرين والغائبين في هذا الظرف الذي نحن نحتاج فيه إلى إنجاز وهذه مشاريع قوانين 

لم نستطيع أن ننجز قانون بسبب  مهمة، أليس األجدر بنا أن نحاسب أنفسنا ونحاسب أعضاءنا ومنذ الصباح ولحد اآلن نحن
 .عدم وجود النصاب وال أدري ما المبرر لذلك

 -:النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي -
شراف )بالنسبة إلى النص المقترح من اللجنة في المادة األولى،  تتمتع الهيأة باالستقالل المالي واإلداري وتعمل تحت رقابة وا 

رد من الحكومة، أنه تعمل تحت رقابة مجلس الوزراء، وجه االعتراض أنه االستقالل المالي الذي النص الوا( مجلس النواب
ذا كان هذا المعني أو المقصود يفترض أما الحكومة  اقترحته اللجنة، هل المعني أنه تكون هناك موازنة مستقلة لهذه الهيأة؟ وا 

نخاطب الحكومة، أعتقد هذه الفقرة المضافة من قبل اللجنة إضافة  لديها علم أو نحن كلجنة مالية لدينا علم في هذا الموضوع
 .غير صحيحة
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .نحن سوف لن ندخل في التفاصيل
 السيد نيازي يقول النصاب موجود، هل نمضي؟

- :رشد رشاد فتح هللا الصالحيالنائب أ -
لسنة ( 42)وال  من قانون المفوضية العليا لحقوق اإلنسان رقم أ/ 8المادة نسان تعديل فقد ناقشت لجنة حقوق اإلبالنسبة للتقرير 
بجعل مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان من أحد عشر عضو أصليا  إلى أثني عشرة عضو أصليا ،  2448

نسان ووفقا  لحقوق اإل مفوضين للمفوضية العلياذلك لغرض توسيع المشاركة لجميع مكونات المجتمع العراقي في مجلس ال
 .نسانتكوين المؤسسات الوطنية لحقوق اإللمتطلبات مبادئ باريس المتضمن مبدأ التعددية في 

ونحتـــاج إلـــى ( قـــدوالحنــين  ،جاســـم ع جعفـــر)م لـــى لجنـــة الخبــراء وهـــإضـــافة اثنـــين مــن النـــواب تمــت قـــراءة التقريـــر فقــط لـــدينا إ
 .التصويت عليهم

  -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .عندما تصلنا األسماء سنقوم بالتصويت عليهم الن الموضوع بحاجة إلى تصويت

- :النائب عباس حسن موسى البياتي -



 28 - 19 

والمطلــوب ولــيس زوجــي المعــروف فـي اللجــان والهيئــات يجـب أن يكــون العــدد فـردي  غيـر صــحيح،( 12-11)هـذا التعــديل مــن 
وال تســتقيم نصــف زائــد ( 12)أو يصــبح ( 11)العــدد األعــراف فإمــا  نصــف زائــد واحــد والعــدد يجــب أن يكــون فــردي وهــذا خــالف

واحد واستيعاب األقليات في المفوضية ضروري ولكن هنالك سؤالين، مفوضية حقوق اإلنسان لم تعطينا تقرير أين ذهبت ؟ مـاذا 
 .بدون راع   بقوا هكذاين م أأنسان هل ذهبت لهم ضمن مفوضية حقوق اإلنسان؟ وموظفي وزارة حقوق اإل عملت؟
  -:بهاء الدين سعيد حسن تورانالنائب  -

أوال أقول أن هناك حالة ملحة جدا  لإلسراع في تشـريع القـانون لسـد فـراغ إلغـاء وزارة حقـوق اإلنسـان وهـذا التعـديل سـيمهد الطريـق 
يــادة هــي ضــمان لتمثيــل كمــا أن هــذه الز  ،الختيــار مجلــس مفوضــين جديــد بعــد انتهــاء المــدة القانونيــة لمجلــس المفوضــين الســابق

مكونات العراقية كافة والتي تعرضـت النتهاكـات بشـعة مـن قبـل عصـابات داعـ ، أمـا موضـوع العـدد فـأثني علـى كـالم األسـتاذ ال
رئـيس المفوضـية فـي حالـة  صوات تـرجح كفـةافة فقرة جديدة في حالة تساوي األأو إض( 12)عباس البياتي فأما زيادة العدد إلى 

 .تة مقابل ستةصوات ستساوي األ
   -:حنان سعيد محسن الفتالوي النائبة  -

كلها تسعة أو سبعة أو واحد، هيأة النزاهـة ( 11)أستغرب من طلب التعديل، هي الهيأة الوحيدة من ضمن الهيئات المستقلة فيها 
ق اإلنسان ونحن نتكلم يرأسها واحد ومفوضية االنتخابات تسعة هي ليست قضية سياسية ونأتي بالتوسع هي المحافظة على حقو 

عن االبتعاد عن المحاصصة وبتشـريعاتنا نكـرس للمحاصصـة مـن جديـد فالمكونـات يجـب أن تمثـل فـي مفوضـية حقـوق اإلنسـان 
فيفتـرض  ،نحتاج إلى تقييم عملها للسنوات التي مضت باعتبارها تعود لمجلس النواب ما أنجزت وما حققـتنحن  ؟فما هي الفكرة

ة حقوق اإلنسان بعـد حلهـا مـع كوادرهـا ومقراتهـا فلـيس مـن المعقـول أن تكـون المفوضـية بغرفـة فـي مجلـس أن تعود ممتلكات وزار 
لــى اآلن لــم ينجــز شــي فيجــب أن نســعى علــى عــدم ترهــل فــي المؤسســات وتقلــيص فــي األعــداد فهــذا  النــواب بــدون مقــر مســتقل وا 

مــن لــك  تــهالنتهاكــات مســتمرة وآخرهــا مــا قدمللجنــة فاتكــريس وترســيخ للمحاصصــة ونحتــاج إلــى تقيــيم لعمــل المفوضــية مــن قبــل ا
اعتداء على جنود والضباط اليوم في إحدى السيطرات من قبل االساي  والتعذيب الجسدي والتمييز العنصري الذي تعرضوا لـه، 

اإلنسـان،  حقـوق  السجناء من تنتهك حقوقهم أين هي؟ وعوائـل الشـهداء واألرامـل واأليتـام كلهـاو ؟ مفوضية حقوق اإلنسان أين هي
لماذا؟ أنـا ( 12)كنا نسمع بعمل وزارة حقوق اإلنسان مع األمم المتحدة  واآلن نأتي لتوسيع العدد إلى  ال يوجد عمل ملموس لهم

أدعو إلى أن يكونوا ثالثة أعضاء فقط مرهونة بمدى ما يقدمونه من منجزات ومتابعتهم لمـدة سـنة ألنهـم تـابعين لنـا ولـيس للجهـة 
ويوجد لدينا تقصير في متابعة عملهـم وتقيـيم لهـم والمقصـر يجـب أن يحاسـب والجيـد يسـتمر وال يوجـد متابعـة فعليـة وال  ،التنفيذية

 . تقييم وأيضا ال يوجد مقر
  -:عالية نصيف جاسم العبيديالنائبة  -
عداد احتيـاط مـا أ وجد لدينا ت ،خر سيدي الرئيسمر اآلواأل ،ما يخص عدد المفوضينفيى ما قاله الزمالء في المداخالت ثني علأ

فكيـــف هـــو احتيـــاط وهـــو يصــوت فهنالـــك قصـــور واضـــح فــي قـــانون المفوضـــية فيمـــا يتعلـــق  ؟فهـــل عضـــو يصــوت ؟هــي مهمـــتهم
ـــاط ـــم أو  ،باالحتي ـــة عمـــل المجلـــس ت طلقـــت حزمـــة مـــن أصـــالح ضـــا جبهـــة اإليأصـــالحات و طـــالق حزمـــة مـــن اإلإيضـــا فـــي بداي
هــذا الموضــوع معطــل بســبب  نرئــيس المفوضــية فــي مجلــس النــواب أل نتخــابا ن يكــون أصــالحات فاطلــب ســيدي الــرئيس بــاإل

 .المجلس على هذا الطلبن يصوت أالمحاصصة و 
  -:الهالليهاشم عبد الحسين ابتسام النائبة  -
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عمـل  ن هـذا التعـديل سـيزيد العـبء المـالي علـى خزينـة الدولـة ولـدينا مالحظـات عديـدة علـىالفـتالوي أحنـان  نائبـةنا اتفق مـع الأ
اجــة عمــال وهنالــك خروقــات علــى هــذه المفوضــية فــال حأ ي نطلــع علــى عملهــم  ومــا قــدموه مــن المفوضــية فاطلــب استضــافتهم لكــ
 .افظات موجودة وال يوجد لديهم دورن  غير موجود وكثير من الخروقات في المحللزيادة ودورهم في السجون اآل

  -:الحسنصالح عاتي محمود النائب  -
فــي نهــا تجربــة حديثــة ن نقــيم عملهــا ألأنســان واليــوم بــات علينــا مــن الواجــب د علــى المفوضــية العليــا لحقــوق اإلر هــذا التعــديل و 

سســت أن تات واآلقانونهــا لعــدة ســنو تنفيــذ نشــئت وتعطــل أ ه الهيــأة عنــدماســيس الدولــة ليومنــا هــذأمؤسســات الدولــة العراقيــة منــذ ت
ليـــة والنصـــوص التـــي تمكـــن مـــن عملهـــا بالقيـــام م اآلأ ؟لعـــاملين بهـــاشـــخاص اهـــل فـــي عـــدد األ ؟يـــن تكمـــنأوالمشـــكلة  ،وعملـــت
لـو تمعنـا فـي القـانون  ؟نسـانالمفوضـية بـدور الـدفاع عـن حقـوق اإلسس التي بموجبها تقوم خر ما هي األآي بمفهوم أ ؟بواجباتها
ية ولكـن مـع ا مـع تقويـة المفوضـنـأفوضية القيام بـدورها كمـا ينبغـي و و تخول المأسف نصوص تمكن و التعديل لم نجد لألأالنافذ 

وتخـتص  ةأنسان ترتبط بهذه الهياذا ال نؤسس محكمة خاصة بحقوق اإلخطوات عملية تنفيذية فلم وضع نصوص فاعلة تتضمن
عليــه و المجنــي ألتمتــع بضــمانات الــدفاع والحمايــة ينمــا كانــت  ســواء علــى الجــاني يتضــمن اأنســان بــالنظر بانتهاكــات حقــوق اإل

حايا الـذين سـقطوا عادة حقه وهنالك مئات تسقط بالتفجيرات وال نسمع لها كلمة فماذا تقول عن الضا  بالدفاع عنه و يتضمن التمتع 
ة الخارجيــة لكــي مــم المتحــدة عبــر وزار نســان واألصــبغة عالميــة وصــلة بمجلــس حقــوق اإل يصــالها باعتبــار لهــاا  ومــن ثــم نشــرها و 
يكـون فـاعال  للقيـام  عـادة النظـر بالقـانون بكاملـه جملـة وتفصـيال  لكـيإ فاطلـب ما يرتكـب بالشـعب العراقـي  فداحة ن نبينأنستطيع 
 .تم وجهأبمهمته على 
  -:اللويزي حسن خالد عبد الرحمن النائب  -

ساسـية أها المفوضـية ابتـداء وهـذه القضـية الكل يعلم سبب التعديل هو الستيعاب بعض مكونات الشعب العراقي والتي لـم تسـتوعب
يزيــديين ذى كبيــر وهــي  المســحيين واألألــى إفقــط زيــادة وهــذه المكونــات تعرضــت  ن الموضــوع هــوأعلــى النــاس بــبــدون التشــوي  
ن تتحمـل مسـؤوليتها أفعلـى الكتـل الكبيـرة في موضوع عدم ترهل مؤسسات الدولـة ازن و أن نردنا أذا ا  ن نستوعبهم و أوالشبك علينا 

وهـي قضـية أساسـية  التركمـانالمسـيحيين  تتحمـل المسـؤولية وتسـتوعب والتـي هـي فعـال  وتتنازل عن حصـتها  وتفسح المجال لهم 
 .الذي جاء فقط على المسيحيين التركمانالتركيز على موضوع الترهل  بدون ويجب أن نتحملها 

  -:طاهر لكاشكاظم دمحم النائب  -
نطلـق هـذه التهمـة نسـان زيـارة حقـوق اإل النواب فعدم قيام ل مؤسساتنا وحتى في مجلسكلنظرة السوداوية لن مشكلتنا اليوم هي اإ

دعوا النـواب الـديهم مكـان فهـل خصصـنا لهـم مكـان فـن ال يوجـد ة سـوداوية وهـذا غيـر صـحيح ولحـد اآلللمفوضية بنظـر  على هذه
 لـىإنبـه أن تسـقط المؤسسـات العراقيـة فألـى إ سـراق ونـاس غيـر جيـديننهم كلهـم أنظرة السوداوية وعن لغة الشارع بـيبتعدوا عن ال
 .مر هذا األ
  -:إبراهيم بامرني نجيبة نجيبالنائبة  -
ت لجنـة حقـوق دمهنالـك حاجـة لمـا قـ تكـن ملـ لـوو جـاء التعـديل علـى حاجـة  ،لـى صـوت زميلـي النائـب ع اللكـا إضم صوتي أ
دولـة المؤسسـاتية لـو تسـير وفـق اليضا المشكلة ليست فقـط بالمفوضـية فالدولـة جميعهـا أو   .التوسيعطلبت نسان بهذا التعديل و اإل

ونـوا ن يكأولـى لمـا طلـب المكونـات أنـه درجـة أالمـواطن العراقـي ب فيهو المواطن بالغبن ونظام يشعر أوالدستور لما شعر المكون 
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يضـا نريـد زيـادة عـدد أمجلـس الخدمـة االتحـادي قبـل فتـرة و نـا مـع المقتـرح كمـا حصـل مـع زيـادة أممثلين ضمن مؤسسـات الدولـة و 
 .جهات تراقب عملهاة وهنالك المفوضي
  -:الدليميحسين مراد زيتون النائبة  -

ي ألهـا  لـم نجـدو نسان والشعب العراقـي ي دور في حقوق اإلأسم على غير مسمى لم نجد لها أنسان موضوع مفوضية حقوق اإل
عــدد الهيئــات ص و غــبن فــاقترح تقلــيأظلــوم جــد فيــه مو ي مكــان يأوال حتــى مــع المــواطن العراقــي فــي  و تواجــد فــي الســجون أدور 

صــال مشــكلة بموجــب  قــوانين أنــا ننــاق  دمــج الــوزارات والتــي هــي مس كاألبــة االســتثمار واالتصــاالت و أكافــة ولــيس وحــدها كهيــ
 .ي شيءأنها لم تنجز صال لوجودها ألأي جسم الدولة العراقية وال حاجة الدولة العراقية وهذه الهيئات مجرد ترهل ف

  -:قدودمحم احمد حنين النائب  -
ن يكون أنسان فيجب ناء عن عمل ومهام  وزارة حقوق اإلنسان بعدما تم االستغلى تقوية مفوضية حقوق اإلإمس الحاجة أنحن ب

ــم نجــد لمكونــات الشــعب العراقــي فخــالل األ هنالــك تمثيــل حقيقــي الموظــف البســيط رغــم  حتــى بكيي شــأربــع ســنوات الماضــية ل
ن يكــون هنالــك أخــرى فيجــب قليــات األوالمســيحيين واأل نيييزيــدواأل التركمــان ن الشــبكقليــات مــبنــاء األأالخطيــرة ضــد االنتهاكــات 

 .تمثيل حقيقي حتى يتم تحقيق نوع من التوازن  داخل هذه المؤسسة الحيوية المختصة
  -:الصالحيرشاد فتح هللا ارشد النائب  -
فالمفوضية السابقة كانـت مقتصـرة علـى المكونـات ضافة جاءت نتيجة لوجود نقص في تمثيل المكون المسيحي في المفوضية اإل

يزيـديين واليـوم ال الشبك وال األفلم يكن هنالك تمثيل  للمسيحيين في المفوضية و  التركمانوبكل صراحة من الشيعة والسنة والكرد 
ن ألــس النــواب و ريخ مجمــور فــي هــذا المجــال اعتبرهــا نقطــة مهمــة جــدا فــي تــالغــاء كافــة األإذا كــان تحــرك مجلــس النــواب حــول إ

ا بصـدد الـدفاع ن يكون التمثيل لكل مكونـات الشـعب العراقـي ونحـن لسـنأاالعتماد على الكفاءة لكن شريطة تذهب المحاصصة و 
نبـار للسـت زيتـون وهـي عضـو ممثلـة عـن األ قولأنهم لم يعملوا و أعمالهم وليس لدرجة أ نسان ونحن نتابع عن مفوضية حقوق اإل
ز كانـت المفوضـية وصـلت للمنطقـة قبلنـا وقـبلكم لـى معبـر بزيبـإعضـاء و لـم تسـتطيعوا الوصـول األر بعـض خأفي الوقت الذي تـ

نســان قضــية المفوضــية المســتقلة لحقــوق اإلن نخصــص جلســة خاصــة لأريــد الــدفاع وممكــن أي تمريــر النــازحين فــي المعبــر وال فــ
تعتبـر نقطـة  هخـرى فهـذالسياسـية للمكونـات األ ازل للكتـلذا كان هنالك تنـإه ففيس أال باللويزي عبد الرحمن النائب يضا مقترح أو 

 .شواق الجاف تتكلم عنهاأمر للسيدة ترك األأما بقية المقترحات فأمهمة 
  -:الجافنجم الدين عباس شواق النائبة أ -

 رية لوجـود مركـزعبـارة عـن ثكنـة عسـك بناية لهم ولكن الموقع غيـر مناسـبعلمكم انه يوجد ألى انه ال بناية لهم فإتطرق البعض 
سـف لمضـايقات فـي الـدخول وخصوصـا الموظفـات والوصـول مـن قبـل المـوظفين حولها ويتعرضون مـع األحماية رئيس المجلس 

و مكان بديل أيجاد مكان بديل إن تساعدهم بأوطالبت شخصيا الحكومة  ،قديم شكوى صعب فما بالك للمواطنين الذين يرغبون بت
 .من قبل الحكومةهنالك استجابة  سف لم يكنللحمايات ولكن مع األ

دانتــه ال ســامح هللا إو تمــت أســتقال او أستشــهد أو أذا تــوفى إصــيل هــم ثالثــة فقــط وهــم يكونــون بــديل لألمــا بالنســبة لالحتيــاط فأ
 .ساسلشرف فالبديل يصعد مكان العضو األبتهمة مخلة با

وهـذا خلـل وبالتـالي هنالـك تعـديل لقـانون  ونحـن معكـم ربـع سـنوات وهـذا صـحيحلة رئاسة المفوضـية لـم يـتم حسـمه خـالل األأومس
كل النقص التشـريعي تمـت معالجتـه بهـذا ه للحكومة الن فيه تبعات مالية و رسالإنسان وتم عد من قبل لجنة حقوق اإلأ لمفوضية ا
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اء وهذا يجبـرهم ضعيوم يتم سحب الثقة من جميع األ (24)التعديل للقانون  فمثال في حال عدم انتخاب رئيس للمفوضية خالل 
 .رئيس جديدنتخاب اعلى 
خــرى ولكــن ال أفــي ملــف النــازحين والمــرأة وملفــات عملــت بجهــد صــفهم ال يــتم تصــفير عمــل المفوضــية ن ننألة التقيــيم يجــب أمســ

بـال موازنـة عنـد انتخـابهم كـانوا  ساسـا  أثيرة وانتهاكـات كبيـرة والمفوضـية العراق هنالك تحديات ك فيهننسى الواقع المرير الذي يمر 
للجنـة وانتقـدناهم علـى كثيـر وتمـت استضـافتهم داخـل ا %(144)وبال مكان لمدة طويلة وبال تخطيط ونحـن كلجنـة لسـنا راضـين 

 .هذا غير صحيحلة تصفير عمل مؤسسة أمور وحاسبناهم ومسمن األ
ر كثيرة  ولكن زيارات مستمرة ولديهم تقاريلديهم  وافقكم الرأيأفهذا غير صحيح وال  ،ي ملف السجون لة لماذا لم يبادروا فأما مسأ

كيفيـــة معالجــة الخلـــل ولـــيس كدعايـــة ن هـــدفهم المهـــم لـــق تشـــنج كمــا فـــي الفتـــرة الســابقة ألعــالم لكـــي ال يخيعملــون بعيـــد عـــن اإل
  .نتخابيةا
اطلعنا  السابقة سسنا المفوضية في الدورةألة محاصصة عندما ألة ليست مسأمهم وهو المحاصصة فالمساللموضوع لما بالنسبة أ

هـم مـراعين جميـع المكونـات فبينـوا نعـن موضـوع المحاصصـة أللتهم شخصـيا أومنهـا انكلتـرا وعنـدما سـمتطـورة جـارب دول على ت
سـب بالمكـان ختيـار الشـخص المنااولـيس محاصصـة ولكـن الفـرق هـو عـدم  نها تمثيل عـن مكونـات الشـعب  لكسـب ثقـة الشـارعأ

س فالهـــدف مراعــاة تمثيــل المكونــات ولـــيدائمــا  فــي نجــاح وأنـــتم مؤسســاتكم ال تالقــي النجــاح، ولهــذا نحـــن  المناســب ولديــه كفــاءة
  .المحاصصة الحزبية

ولدي طلب من السادة النواب وهو التكاتف في سبيل خدمة المواطن والحفاظ على كرامة وهيبة مؤسسات الدولة وليس تصفيرها 
 .فاظ على حقوق المواطنفي سبيل الح
 -:مجلس النوابالسيد رئيس  -

اآلن إذا تسمحون نرجع الى الفقرة المتعلقة بموضوع عام للمناقشة والطلب من وزارة التربية بإتاحة فرصة تحسين معدل طلبة 
كلها تدرج على جدول األعمال حسب الجدول، نسمع رأي لجنة التربية أيضا  . المرحلة اإلعدادية، مقدمي الطلب لجنة التربية

 .نائب( 62)ن قبل وهذا الطلب موقع م
 -:الحسينيحمدية عباس دمحم النائبة  -

بالنسبة لهذا الموضوع موضوع عام يخص طلبة المرحلة المنتهية للمراحل اإلعدادية، الحقيقة وردت لنا طلبات كثيرة من طلبة 
فيها االمتحانات الصفوف المنتهية الذين يطلبون منحهم فرصة ثانية لتحسين معدالتهم بسبب الظروف الصعبة التي جرت 

بسبب العدوان اإلرهابي والتفجيرات وأيضا  وجود ذويهم في الحشد الشعبي من آبائهم أو إخوانهم وتزامنت هذه االمتحانات 
المرحلة المنتهية تمثل مرحلة فاصلة في تحديد مستقبل الطالب . أيضا  مع معارك تحرير الفلوجة ومع شهر رمضان المبارك

مهم أن تتم مناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب واتخاذ قرار بإلزام وزارة التربية بإجراء هذا وعليه فأنني أطلب باس
نما لسنوات ماضية أيضا   االمتحان لتحسين معدالتهم والسماح لهم ألن هذه الفرصة منحت ليست فقط في هذه السنة وا 

 .ونجحت وبالتالي هي فرصة سهلة يمكن أن تقوم بها وزارة التربية
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .نائب بهذا الخصوص( 23)أيضا  النائب زاهر العبادي، قدم طلب موقع من 
 -:العباديزاهر ياسين حنش النائب  -
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نما سوف  أدعو اإلخوة النواب الى التصويت بهذا الخصوص وعلى اعتبار منح الطلبة فرصة هو ليس بإعطاء درجات وا 
 .هد وكذلك الطلبة إلعادة توجههم نحو الدراسة ولتعديل المعدل التراكمي للطلبةتكون هنالك فرصة للمثابرة والج

بالنسبة للطلب الذي قدمته لجنابك هو بأنه هنالك عدد من الطلبة لالمتحانات الخارجية الصفوف الخارجية السادس : ثانيا  
جرين والبعض يعاني ظروف خاصة نتيجة والثالث متوسط هؤالء لديهم معاناة كبيرة منها كون بعضهم من النازحين والمه

الظروف األمنية الصعبة التي يعيشها البلد أثرت بصراحة عليهم تأثير سلبي، لذلك أدعو من جنابك تشكيل لجنة بضم هذا 
المقترح وضم مقترح األخت النائبة السيدة حمدية لغرض الخروج بتوصية تلزم رئاسة الوزراء أو وزارة التربية بمساعدة هؤالء 

 .الطلبة
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

نحن لدينا قائمة بأسماء ولكن حقيقة دعونا نسمع رأي لجنة التربية ومن ثم إذا قمنا بمناقشة الموضوع أو يتم إحالته الى 
 .اللجنة إلعداد صيغة ي تخذ قرار بشأنها

 -:سعاد جبار دمحم عليالنائبة  -
ح رفعته لجنة التربية بكتاب رسمي قبل أيام الى السيد الوزير وعلى وجه السرعة بالنسبة الى قضية تحسين المعدل هذا المقتر 

نائب من قبل النائب مطشر وأيضا  ر فق مع الكتاب رفعناه الى السيد وزير التربية وتم ( 12)وأيضا  تم جمع تواقيع ألكثر من 
طلبة وبالتالي هذا سوف تشكل مشكلة، نحن كلجنة االتصال هاتفيا  بالسيد الوزير واخبرنا بان هنالك ارتفاع في معدالت ال

تربية طلبنا االلتزام بقضية تحسين المعدل، نعم هنالك أمور فنية اخبرنا السيد الوزير أنه البد من المتابعة مع وزارة التعليم 
بعا  مع التحديات ومع العالي لمعرفة إمكانية استيعاب هكذا أعداد من الطلبة بالمعدالت العالية ولكن ما يجري في العراق ط

الوضع األمني واالقتصادي الذي يمر به كافة طلبتنا والحالة النفسية، نحن مع تحسين المعدل ومع التصويت على هذا 
 .القرار
 
 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

والحقيقة هو طلبين السيدات والسادة األعضاء فتح باب النقا  بهذا األمر ال يزيد عن طبيعة الطلب الذي تم تقديمه اآلن 
وبالتالي اللجنة المعنية تعد لنا صيغة قرار بالتعاون مع اللجنة القانونية لغرض عرضها على المجلس للتصويت عليه، لجنة 

 التربية تعد صيغة قرار بهذا الخصوص، دعوني أقول هل لدى احد وجهة نظر أخرى؟
 -:ربحسن سالم عباس جالنائب  -

ردت من الكثير من طلبة الصفوف المنتهية وعلى مجلس النواب أن يكون أكثر تفاعل مع هؤالء كثيرة هي المنشادات التي و 
الطلبة وبالتالي انه موضوع إحالته الى لجنة فهذا يسبب تأخير وبالتالي الموضوع ال يتحمل التأخير حقيقة ألنه هنالك 

 .إسراعا  بان يكون بصيغة قرار وليس التصويت عليه استعداد لالمتحان وتهيئة من قبل الوزارة، لذا المطلوب أن يكون أكثر
 -:السيد رئيس مجلس النواب -
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ذا اكتمل النصاب اآلن ال  نحن ليس لدينا مشكلة، القرار مرة أخرى أعود وأقول يحتاج الى نصاب، لذا دعونا تعد الصيغة وا 
ة درج االهوار وهو يحتاج الى تصويت مانع من ذلك ألنه بصراحة نحن أعدت اللجنة القانونية صيغة قرار يتعلق بقضي

 .وكذلك لدينا صيغة قرار آخر أيضا  يحتاج الى نصاب
 -:عبطان الكريم علي دهش عبدالنائب  -
جنابك تعرف ظروف االمتحانات أو التوقيت بالدرجة األولى، اآلن نحن دخلنا بالقضايا الحرجة لذا أتمنى من جنابك : أوال  

وع على جدول األعمال وهذا مطلب لكل العراقيين ألنه الظروف قاسية كما تعلم جنابك في وجنابك مشكور بدرج هذا الموض
العراق، لذا أتمنى أن يؤخذ القرار اليوم ألبنائنا الطلبة من الصفوف المنتهية السادس اإلعدادي بفرعيها العلمي واألدبي للدور 

 .األول والثاني
النواب أيضا  بشمول الطلبة أبناءنا الطلبة من الصف الثالث المتوسط نتيجة  أيضا  نطمح بكرم هيأة الرئاسة ومجلس: ثانيا  

المناشدات من قبل التواصل االجتماعي والفيس بوك والتواصل العادي أن يشملوا أيضا  بقرار لالمتحان للدور الثاني بكامل 
 .رة التربيةالدروس أتمنى أن يؤخذ القرار اليوم ألنه تتبعها قضايا فنية وقضايا أخرى لوزا

 -:رزاق محيبس عجيمي تويليالنائب  -
شكرا  لهيأة الرئاسة إلدراج هذا الموضوع المهم ضمن جدول األعمال وينبغي على مجلس النواب العراقي احتضان أبناءه 

خواننا الطلبة مما أدى ال ى استنجادهم الطلبة والسيما أن البلد يمر بظروف أمنية واقتصادية صعبة جدا  أثرت على أبناءنا وا 
 -:بمجلس النواب من خالل مطالباتهم وأقرأ على حضراتكم بعض المطالب التي وصلتنا من أعزائنا الطلبة

 . بالنسبة لطلبة السادس اإلعدادي فرعيه العملي واألدبي
مالية هذا كان  تحسين المعدل لكل من اشترك بالدور األول ناجحا  كان أو مؤجال  ولكل المواد وان كان مقابل مبالغ: أوال  
 .طلبهم
 .اعتبار السنة سنة عدم رسوب بسبب األوضاع األمنية وعمليات التحرير: ثانيا  
األسئلة في الدور الثاني تكون من أفكار الكتاب حصرا  وليس بالضرورة أن تأتي بالنص مع الفنية والدقة والشمولية في : ثالثا  
 .وضعها
 .ترات زمنية فيه لكثرة المؤجلين لهذا العام مع مراعاة األسئلة والوقت الكافيتعديل جدول الدور الثاني ووضع ف: رابعا  
الدخول الشامل في الدور الثاني وذلك النتشار الرشوة والمحسوبية والمنسوبية في الدخول في بعض المدارس ورفع : خامسا  

 .درجات( 14)درجات الى ( 4)درجة القرار من 
 -:بة الذين يودون االمتحان الخارجيوبالنسبة فيما يتعلق بمطالب الطل

 .شمول الطلبة في االمتحان الخارجي بنظام المحاوالت إذ ليس هنالك ما يمنع عقال  من شمولهم بهذا القرار: أوال  
 .االمتحان التمهيدي بان يكون بمواد محددة وليس كل الكتاب: ثانيا  
بالمساعدات التي تقدم للطلبة المنتظمين بمدارس كالدخول الشامل شمول الطلبة الذين يودون أداء االمتحان الخارجي : ثالثا  

 .وتحسين المعدل مثال  
 -:فيما يتعلق بمطالب طالب الثالث متوسط

الدخول الشامل ألن الدخول في بعض المدارس أصبح ال ينال إال عن طريق المحسوبية وغيرها ورفع درجة القرار أيضا  : أوال  
 .درجات( 14)الى ( 4)من 
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 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .الحديث اآلن عن إتخاذ صيغة قرار يتبناه المجلس، هذا هو األصل

 -:رزاق محيبس عجيمي تويليالنائب  -
 .فليكن القرار اليوم، ألن المجلس سوف يعطل سبعة أيام، والوقت ليس من صالح الطلبة

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 القرار كيف يكون من دون نصاب؟

 -:رزاق محيبس عجيمي تويليلنائب ا -
 .نتمنى من هيأة الرئاسة أن تدعو السادة النواب للدخول إلى قاعة مجلس النواب

 -:الجبوري علي خضر ر نتصاإ ةالنائب -
إعطاء فرصة لطلبة السادس إعدادي في اإلمتحانات لتحسين المعدل ضروري جدا ، لتحقيق طموحهم ورغباتهم العلمية، وألسباب 

روف النازحين، النازحون يجلسون على حقائبهم في مناطق النزوح، وبالتالي فهؤالء الطالب يحتاجون إلى إعادة منها ظ
اإلمتحان لتحسين المعدل، حفاظا  على الثروة، وحفاظا  على طالبنا من اإلستغالل، واللجوء للذهاب إلى الدراسة خارج العراق، 

حتمال حصول ظروف خاصة للطالب، كذلك أطلب شمول الدورين كذلك تعرضهم إلى إستغالل بعض المفاسد في ا لقبوالت، وا 
 .األول والثاني بتحسين المعدل

 .أيضا  نطلب شمولهم بهذا القرار. كذلك بالنسبة للمناطق المحررة من داع ، والتي تم تأجيل اإلمتحانات فيها
 .أيضا  نطلب شمولهم بهذا القرار. طالب اإلمتحان الخارجي

 .ون القرار شامال  لكل طالب السادس اإلعدادي، حفاظا  على ثروة شبابنا وطموحاتهم، وخدمة للصالح العاميجب أن يك
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

قطعا  ال نستطيع اآلن أن نتخذ صيغة قرار لعدم . حتى نصل إلى صيغة، قد تتعلق باإلجراءات التي نتبعها في هذا الجانب
 ع ساعة إلكتمال النصاب؟إكتمال العدد، نستمهل رب

 
 -:حسن خالطي نصيف حسنالنائب  -

الواقع أنه من خالل مداخلة لجنة التربية، إن الوزارة ال تمانع في هذا الموضوع، فإذا كان من الصعوبة اآلن إتخاذ قرار، 
، نقترح بأن هيأة الرئاسة تصدر توصية إلى وزارة التربية  .باعتبار أن العدد غير كاف 

 -:ئيس مجلس النوابالسيد ر  -
سوف يوجه كتاب يضم رئاسة المجلس التي توجهها مع توجه من يطالب بتحسين المعدل، وسنشرع بمخاطبة وزارة التربية اليوم 

 .بعنوان رئاسة المجلس في هذا الموضوع، ويحمل هذا المعنى في تبنيننا لتوجه تحسين معدالت الطلبة
 -:الحسناوي صالح مهدي مطلب النائب  -
جنا نحن كمجلس نواب نمثل السلطة التشريعية والسلطة الرقابية أن نعزز رصانة النظام التربوي والتعليمي في البلد، وجزء من وا

رصانة هذا النظام التربوي والتعليمي أن تكون القواعد التي يعتمد عليها تنافس الطلبة معروفة ومعلنة، وأن تكون بشكل قدري، 
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ات، هذا الهدف األساسي منه هو تكافؤ الفرص بين الطلبة، يتنافسون بناء  على قواعد معروفة أي قبل الدخول في اإلمتحان
 .ومعلنة مسبقا ، هذا الجانب األول

من المعروف أن القرارات السياسية التي تتدخل في القضايا الفنية والعلمية وباألخص في الجانب التربوي : الجانب الثاني
 . ة المكانة العلميةوالتعليمي، هذه تقلل من رصان

لذلك أنا أقترح أن يؤخذ رأي وزارة التربية إبتداء  ووزارة التعليم العالي، كونهما الجهتين الفنيتين العلميتين المسؤولتين عن هذا 
 .الموضوع قبل أن يتخذ مجلس النواب قراره

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 لجنة التربية، ولجنة التعليم، ما هو رأيكم؟

 -:أحمد مينأشيركو ميرزا دمحم نائب ال -
نحن كمبدا  مع القضية، لكن يحتاج . نحن مع مقترح الدكتور، نفاتح وزارة التعليم العالي بخصوص رأيهم إتجاه هذه القضية

 .توضيحا  من وزارة التعليم العالي والتربية أيضا  
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

ات الدولة، ليس علينا إال أن نوصل ما نعتقد أنه مناسب في هذا األمر، والوزارات مرة أخرى، هناك سياقات متبعة لدى مؤسس
والجهات المعنية هي التي تتخذ اإلجراء الذي تعتقد أنه مناسب، وبالتالي ال قيمة لقرار أحيانا  يتقاطع مع تشريعات وضوابط 

ا تم ذكره من أشياء وتوصيات، وال يمكن أن نمضي وقوانين، وبالتالي يفقد قيمته الموضوعية في هذا الجانب، فسوف نحيل م
 .باتجاه خالف ذلك

 :أنا بودي أن أذكر شيئا  
اللجان المعنية بعملية التشريع المطلوب منها أن تنجز أعمالها ، واإلسبوع القادم سنحاول أن ندرج قانون المحكمة : أوال   

 .ة هذا المشروعاإلتحادية على جدول األعمال، فأرجو من الكتل النيابية دراس
، وأيضا  قانون اإلدعاء العام، وقانون المادة : ثانيا   قانون حرية التعبير عن الرأي من القوانين المهمة، فأرجو أيضا  دراسته بتأن 
 .من الدستور( 144)

جلسة سترفع اللجان المختصة أرجو أن تفعل دورها في درج ذلك على جدول األعمال، وعليه يكون هذا األسبوع عمل لجان، وال
 .إلى اإلسبوع القادم

هناك تساؤل عن غياب النائب األول لرئيس مجلس النواب؟ الحقيقة هو مالزم الفرا  منذ أسبوعين بمرض، وبالتالي فإن 
 .مجلس النواب يستأنف عمله، اللجان تؤدي عملها، والجلسة ترفع إلى يوم الثالثاء

ذا النصاب موجود اآلن فنكمل  ممكن أن تتفضلوا في أماكنكم؟ فقط هناك من يقول أن النصاب موجود، نعد النصاب، وا 
 .التصويتات

 .الجلسة ترفع إلى يوم الثالثاء من األسبوع القادم(. 120)عدد الموجودين 
 
 .ظهرا  ( 1:22)رفعت الجلسة الساعة 
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