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مجلس النواب ینھي قراءةقانونین ویناقش صرف اجور المحاضرین
المجانیین

أنھى مجلس النواب في جلستھ الرابعة عشرة التي عقدت برئاسة السید محمد الحلبوسي رئیس مجلس النواب، الیوم الثالثاء30/4/2019،
.بحضور 225نائب قراءة تقریر ومناقشة مشروعي قانونین ویناقش صرف أجور للمحاضرین المجانیین

وفي مستھل الجلسة،صوت المجلس على صحة عضویة كل من النائب مضر معن الكروي والنائبة شمائل سحاب مطر والنائب صفوان بشیر
.یونس والنائبة سھام عباس علي وعدم الموافقة على الطعون المقدمة بشأن عضویتھم في مجلس النواب

.من جانبھ، دعا الرئیس الحلبوسي المتضررین باللجوء الى المحكمة االتحادیة لتقدیم طلبات االعتراض على قرار المجلس

ووجھ السید رئیس المجلس بعرض الطلب المقدم من 178 نائبا بشأن حل مجلس محافظة نینوى على جدول اعمال جلسة یوم الخمیس المقبل بعد
.موافقة المجلس

وأعلن السید الحلبوسي عن توافق رئاسة المجلس مع لجنة التخطیط االستراتیجي والبرنامج الحكومي النیابیة العتماد خطوات فعلیة لمتابعة
البرنامج الحكومي وخاصة ما یتعلق بملفات الخدمات والوظائف وقطاع السكن ، مشیرا الى ان اللجنة المعنیة ستمضي باستضافة المعنیین بملف

.ازمة السكن للخروج بخطوات واضحة بھذا الشأن

وأتم المجلس قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین
.الخاصة االخرى رقم (60) لسنة 2008 والمقدم من اللجنة القانونیة

من جھة أخرى، وجھ السید رئیس المجلس باستضافة اللجنة المالیة للسید رئیس ھیئة التقاعد العامة لمناقشة ملف استحقاقات المتقاعدین بناء على
.طلب من النائب رعد الدھلكي لوجود شكاوى بخصوص مكافأة نھایة الخدمة

وفي الجلسة التي ترأس جانبا منھا السید بشیر حداد نائب رئیس مجلس النواب ، أنجز المجلس قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل االول
.لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجان النزاھة والقانونیة ومؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني

وركزت مداخالت السیدات والسادة النواب على اھمیة أن یكون رئیس الھیئة اقل من درجة وزیر على ان ال تستمر مدة تسنمھ بالوكالة أكثر من
ستة اشھرومعالجة التداخل بین مسودة القانون والقوانین االخرى وتغییر وصف الموظفین العاملین في القطاع الخاص الذي ال یتوافق مع قانون

انضباط موظفي الدولة، فضال عنضرورة االھتمام بمؤسسات الدولة المعنیة بمكافحة الفساد مثل دیوان الرقابة المالیة واالتفاق على تشریع قانون
.الغاء مكاتب المفتشین العمومیین

وتناولت المداخالت اھمیة العمل على تفعیل دور االدعاء العام في الكشف عن الفساد ومحاربتھ، وانھاء العمل بإدارة المؤسسات بالوكالة
والمطالبة بتعریف مفصل لمعنى الفساد كي ال یخضع الجتھادات في المحاكم اضافة الى تحدید مدة والیة رئیس الھیئة وصالحیتھ في اصدار

.اوامر االعتقال

وفي ردھا على المالحظات، أكدت اللجنة المعنیة على أخذھا بنظر االعتبار لآلراء والمقترحات المقدمة واجراء اللقاءات مع الجھات المعنیة
.إلنضاج مشروع قانون تعدیل ھیأة النزاھة

بعدھا أنھى المجلس قراءة تقریر اللجنة المالیة بخصوص صرف أجور المحاضرین المجانیین اكدت فیھ قیامھا بمفاتحة وزارة التربیة وكافة
المحافظات لتنفیذ احكام المادة 55/ ثانیا من قانون الموازنة العامة االتحادیة لعام2019 الخاصة بصرف مبلغ 125 الف دینار اجورا لنقل

المحاضرین المجانیین في المدارس، الفتا الى اھمیة حصر االعداد من قبل مدیریات التربیة في المحافظات والوزارة ومفاتحة وزارة المالیة
.لتخصیص وتوفیر المبالغ الالزمة بھذا الشأن وانتظار اجابات باقي المحافظات

وشددت مداخالت السیدات والسادة النواب على ضرورة رفع المستوى التربوي والتعلیمي من خالل توفیر تخصیصات مالیة تسھم بذلك وتحویل
المحاضرین المجانیین الى عقود وزاریة او توظیفھم على المالك الدائم لضمان حقوقھم ومضاعفة اجور المحاضرین الى 250 الف دینار وان
یتم احتساب خدمتھم ألغراض العالوة والترفیع والتقاعد في حال تثبیتھم فضال عن اھمیة االسراع بأرسال اسماء المحاضرین من اجل صرف
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مستحقاتھم وان یتم اعتبار المحاضرین في مدارس محو االمیة مستمرین بالعمل واالستعانة بھم في التدریس باإلضافة الى اعادة النظر بمسالة
.نقل صالحیات التربیة الى المحافظات مع استقطاع نسبة من رواتب النواب والدرجات الخاصة لصالح تحسین دخل المحاضرین

من جھتھا، أكدت اللجنة المعنیة االخذ بنظر االعتبار ما تم طرحھ من مداخالت ومقترحات بشأن أجور المحاضرینومفاتحة رئاسة الوزراء
.لغرض تثبیتھم وزیادة المبالغ المخصصة لھم

من جھتھ دعا السید نائب رئیس المجلس الى استضافة السید وكیل وزارة التربیة في مكتبھ او في لجنة التربیة النیابیة ، مشیرا الى وجود
.حاجةلمنح المحاضرین المجانیین مبالغ اضافیة تحت ابواب اخرى غیر اجور النقل من اجل رفع مستواھم المعیشي

بدوره،وجھ السید رئیس مجلس النواب باستضافة ممثلین عن وزارتي التربیة والمالیة ومدیر دائرة الموازنة اضافة الى مدراء التربیة في
المحافظات في القاعة الدستوریة بالمجلس یوم السبت المقبل لمناقشة تنفیذ الفقرة الخاصة بصرف اجور المحاضرین الواردة في الموازنة المالیة

.للعام الحالي مشددا على ان ما ورد بقانون الموازنة بشان صرف االجور ملزم التنفیذ والیوجد اجتھاد بما ورد فیھ

 

. بعدھا تقرر رفع الجلسة الى یوم الخمیس المقبل2/5/2019

 

الدائرة االعالمیة

مجلس النواب العراقي

30/4/2019


