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محضر الجلسة رقم (13) األثنین (29/4/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

محضر الجلسة رقم (13) األثنین (29/4/2019) م
ً .عدد الحضور: (205) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:00) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة عشر، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:(السید صالح الدین علي (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لدینا (15) دقیقة فقط لمناقشة بعض األمور المستجدة، دقیقة لكل متداخل

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

الفقرة األولى القراءة األولى لمشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة (سبایكر)، حقیقة سیدي الرئیس أرى من المعیب جداً أن نذكر
كلمة (سبایكر) سبایكر ھو قائد لطائرة أمریكیة تم أسقاطھُ عندما تم احتالل العراق، الیوم نذكر كلمة سبایكر ونحُن نُشیر الى فاجعة كبیرة للشعب

.العراقي أال وھي المذبحة التي جرت في محافظة صالح الدین قضاء تكریت، لذلك أرى استبدال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نص القانون الذي أتى من رئاسة الجمھوریة بھذا النص، ممكن من خالل القراء الثانیة وما بعدھا یتم تعدیل األسم

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

.سیدي الرئیس كلمة (سبایكر) یجب أن تُحذف تماماً حتى من تاریخ الذاكرة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یؤخذ بھذه المالحظة عند المضي بتشریع القانون

-:(النائب رزاق محیبس عجیمي (نقطة نظام –
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بمناسبة قرب حلول شھر رمضان المبارك أحب أن أذكر موضوع ھم أتمنى على السید رئیس مجلس النواب والھیأة العامة القبول والموافقة على
أدارجھ للمناقشة العامة، موضوع البطاقة التموینیة للمواد الغذائیة، سیادة الرئیس ثالثة أرباع الشعب عایش بمواد البطاقة التموینیة لغایة ھذه

اللحظة ال توجد مفردات البطاقة التموینیة الغذائیة للشعب وشھر رمضان على األبواب، أتمنى على السید ریس المجلس عرض الموضوع على
.الھیأة العامة لدرجھ ضمن مناقشات جدول األعمال ألھمیتھُ القصوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھل یوجد اعتراض على إضافة ھذا الموضوع في الجلسات القادمة، یُضاف في الجلسات القادمة على جدول األعمال

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

یقیناً مھام مجلس النواب ھي تشریعیة ورقابیة، وكما یجب أن یھتم المجلس التشریعي المجلس النیابي في عملیة التشریع وتشریع القوانین سواء
كانت من الحكومة أو رئاسة الجمھوریة أو من اللجان أو من النواب، كذلك یجب أن یھتم بقضیة الرقابة، المجلس یجب أن یُمارس دورهُ الرقابي
ونحُن نتقدم لسیادتكم الیوم بطلب أستجواب وزیر األتصاالت، نرجو من سیادتكم األھتمام بھذا الموضوع وتفعیل قضیة األستجوابات والمسائلة

بحسب ما نص علیھ الدستور وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس النواب، ھذا طلب األستجواب بكامل الوثائق واألمور لوزیر
.األتصاالت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ستتخذ الرئاسة اإلجراء الالزم

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

فیما یخص جدول األعمال أقترح على سیادتك وعلى أخواتي واخواني النواب أن یتم تقدیم الفقرة ثالثاً لكي تكون أوالً ألنھُ نحتاج الى أكبر عدد
من الحضور، ربما یحدث تصویت على قرار معیب بخصوص وزارة البیئة وموضوع فصلھا عن وزارة الصحة، فإذا ممكن أن تتقد الفقرة

.وتكون أوالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سنمضي بھا الیوم

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

تحقیقاً لمبدأ العدالة بشكل عام والعدالة األجتماعیة والیوم القراءة األولى لمشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة وھي بالتأكید أحق
بذلك، أتمنى على مجلس النواب إضافة فقرة ألغاء رواتب ومخصصات رفحاء، ھذا ظلم بحق الشعب العراقي ولیس فیِھ حق، اآلن كثیر من
عائدین رفحاء شھریاً یحصلون أكثر من (20,000) دوالر خارج العراق وھم غیر موجودین وبنسبة كبیرة، تحقیقاً لمبدأ العدالة األجتماعیة

.ولمساوات جمیع أبناء الشعب العراقي، نُطالب بإلغاء رواتب ومخصصات رفحاء، وھذا صلب عمل مجلس النواب

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

فقط إشارة الى لجنة حقوق األنسان ناقشت في دورتھا الماضیة قضیة شھداء (سبایكر) أو شھداء القاعدة الجویة في صالح الدین، أتمنى أن
.تُضاف لجنة حقوق األنسان مع لجنة الشھداء والسجناء، في الدورة الماضیة كانت جزء رئیسي في ھذا القانون

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یتم إضافتھا لجنة ساندة

-:النائب عباس صروط محسن –

مثلنا تعلم سیادة الرئیس أن محافظة میسان تعرضت الى أضرار كثیرة من السیول والفیضانات، وھناك استحقاقات الى محافظة میسان .1
من البترودوالر التیس ھي (830) ملیار الذي أُطلق ھو (10%)، نطلب من جنابكم مطالبة رئاسة الوزراء أن تزید األطالقات حتى

.على األقل یقومون بتعدیل البنى التحتیة التي ُدمرت من جسور وشوارع وغیرھا
.ھذه الناس التي تضررت ھم أغلبھم مشمولة بالمادة (140)، لو تُطلق وجبة الى ھؤالء الناس ألن التعویض سیادة الرئیس یتأخر .2

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقدم بطلب وستؤكد رئاسة المجلس على طلب جنابك
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-:النائب بھ ھار محمود فتاح –

مداخلتي بالنسبة للفقرة ثالثاً من جدول األعمال، قانون الخدمة المدنیة األتحادیة ھو قانون مھم وتشریعھُ مھم لكن یجب أن یكون تشریعھُ رصین،
.نحُن كلجنة قانونیة لم نُشارك بھذا التقریر الذي أتى لمناقشتھا الیوم

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنتم لجنة مساندة، كان من المفترض علیكم منذُ أن قُرأ قراءة أولى من المفترض أن تتابعوا مع اللجنة الرئیسیة وتبدون مالحظاتكم، اللجنة
الرئیسیة ھي المعنیة، اللجان المساندة تنتقل الى اللجنة الرئیسیة إلبداء مالحظاتھا مع اللجنة، ومع ذلك أطلب من اللجنة القانونیة أن تنتقل لمناقشة

.ھذا القانون بعد القراءة الثانیة مع اللجنة المالیة وإبداء المالحظات

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

منذُ أكثر من أسبوعین طرحنا موضوع في غایة األھمیة وھم فئة كبیرة من الشعب الذین ھم طلبتنا وللدخول الشامل، وتم التصویت في لجنة
التربیة وُرفعت الى الوزارة ولغایة اآلن لم یصدر شيء من الوزارة بھذا الخصوص والجمیع في حالة انتظار الطلبة وأولیاء األمور، نرجو من

.سیادتك أن ندرجھا في جدول األعمال القادم لمناقشتھا ألنھا في غایة األھمیة والسقف الزمني قد أنتھى

-:النائب حسن سالم عباس –

یوم السبت قمنا بجمع تواقیع (66) نائب إلدراج موضوع الخروقات األمریكیة وخصوصاً حادثة الریاض الذي ذھب إزائھا شھود و (2) جرحى
.من الشرطة األتحادیة، النائب الثاني أجل الموضوع الى یوم األثنین والمطلوب أن نناقشھُ الیوم في جدول أعمال مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.جدول األعمال ُمعد من األسبوع الماضي، جداول األعمال تُعد قبل فترة، ممكن أن أدارجھ على األسبوع القادم بعد أخذ رأي اللجنة المعنیة

-:النائب حسن سالم عباس –

.ھذه الفقرة جمعنا تواقیع

-:السید رئیس مجلس النواب –

حتى وأن كان تواقیع، حدث أتفاق ما بیننا وما بین المجلس على أن جدول األعمال یُعد قبل أسبوع من الجلسات، فممكن أن یكون باألسبوع الذي
.یلیھ، مع ذلك یُعرض على اللجنة المعنیة وما تتخذهُ اللجنة المعني ستلتزم بِھ رئاسة المجلس بعرضِھ على جدول األعمال

-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

ترد الى مجلس النواب تشریعات من الحكومة وقد استفسرت الحكومة من مجلس الدولة ببیان مدى صحة ھذا التشریع من عدمِھ، ویأتي رأي
مجلس الدولة وكأنھ لھذا التشریع بالكامل، ومع ذلك ترسل إجابة الدولة ع التشریع الى مجلس النواب، وبالتالي ھذا التشریع غیر صالح للتطبیق
ال توجد ھناك أمكانیة للتطبیق، یُفترض من الحكومة سیادة الرئیس أن تُراجع ھذا التشریع وتمتزج رأي مجلس الدولة وترسلھُ بشكل كامل الى

.مجلس النواب، فھذه حقیقة مشكلة كبیرة

-:(النائبة منال حمید ھاشم الموسوي (نقطة نظام –

المادة (3) من النظام الداخلي تكفل أحكام ھذا النظام حریة التعبیر عن الرأي والفكر لجمیع أعضاء مجلس النواب، أیاً كانت اتجاھاتھم أو
انتماءاتھم السیاسیة أو الحزبیة بما ال یتعارض وأحكام الدستور، وتضمن حریة المعارض الموضوعیة والنقد البناء أكرر النقد البناء، منذُ تشكیل
مجلس النواب لغایة الیوم أصبح عمر مجلس النواب (8) أشھر، تسنى لھیأة الرئاسة لعدید من البلدان العربیة والدول األوربیة وللقاءات مستمرة
بالبرلمانات الدولیة وكذلك برؤساء الجمھوریات ورؤساء الوزراء، أنا لسُت ضد لذلك وإنما مع ھذا التوجھ أذا جاء بالمكاسب الوطنیة، السؤال
الذي یطرح نفسھ بما أن رئیس المجلس ھیأة الرئاسة تُمثل (329) نائب نحُن أیضاً النواب لدینا قواعد شعبیة في محافظاتنا وكبیرة جداً ولدینا

مكاتب ھناك نُخب مثقفة تزور مكاتبنا، وعندما تسأل ماذا تحقق من ھذه اللقاءات لیس في حقیبتنا أجوبة لمثل ھذه األسئلة ونقع في أحراج شدید،
.لذلك نتمنى من ھیأة الرئاسة أن تعد تقاریرھا وتوضع في برید كل نائب لألطالع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.البیان الذي یصدر خالل اللقاءات ھو یمثل ما تم التوافق علیھ

-:(النائبة منال حمید ھاشم الموسوي (نقطة نظام –

نحُن دولة مؤسسات، ال نُرید عن طریق األنترنت نحُن نُرید كتب رسمیة، توفر الشفافیة في مجلس النواب تعطي نموذج جید لمجالس الداخل
.والخارج
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-:السید رئیس مجلس النواب –

جنابِك من أي كتلة؟

-:(النائبة منال حمید ھاشم الموسوي (نقطة نظام –

.أنا مستقلة على كتلة النصر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أن شاء هللا سوف نُنسق مع رئیس الكتلة یكونوا موجدین في اإلفادات ویعلمِك

-:النائب حسن فدعم عسل –

.كتلة الحكمة في مجلس النواب (329) نائب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أنا تحدثت لیس بالرقم الفعلي، لم أُرید أن أقول (55) و (54

-:النائب حسن فدعم عسل –

نائب كتلة الحكمة وأنت رئیس ھذه الكتلة، أنا أطلب أن یكون ھناك جلسات أستماع لكل قانون قبل أن یُقرأ في مجلس النواب، (329) .1
نستمع الى منظمات المجتمع المدني الفعالیات المجتمعیة المختلفة وأصحاب األختصاص نستأنس بآرائھم، على األقل كل لجنة تعقد (3)

.جلسات أستماع للقانون قبل تشریعھ
أنا أؤید ما ذھب الیھ أستاذ (یوسف الكالبي) فیما یخص تسمیة المجزرة مجزرة تكریت ویُغیر ھذا األسم ویُحذف من تاریخ العراق وأؤید .2

.أیضاً كالم النائب (حسن سالم)، ضرورة أدراج موضوع، على الشرطة األتحادیة في ھذا األسبوع وفي ھذه الجلسات ألھمیة الموضوع

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

صدر قرار من محكمة قوى األمن الداخلي لثانیة تُھدد مصیر آالف الضباط والمنتسبین الذین شاركوا في عملیات التحریر، ھذا القرار ھو قرار
ُمجحف بحق ھؤالء الضباط من جمیع محافظات العراق، أنا أطلب من سیادة الرئیس أن یوجھ كتاب الى القائد العام بإیقاف اإلجراءات القانونیة

بحق الضباط الذین شاركوا، ھناك عدد من الضباط استشھدوا وھناك أیضاً منتسبین، ولذلك یجب أن یوجھ كتاب من مجلس النواب العراقي
.بإیقاف اإلجراءات القانون بحق جمیع الضباط الذین شاركوا في عملیات التحریر

-:النائب ثامر ذیبان حسون –

بدایةً نُبارك لكم نجاح مؤتمر القمة البرلماني وجھودكم مشكورة حقیقةً ھذا نصر یُسجل الى مجلس النواب، أعتقد ال یوجد ما ھو أھم من أرواح
المواطنین، یومیاً حاالت وفاة في محافظة بابل في مستشفى مرجان ومستشفى الحلة الجراحي بسبب قلة األدویة وخاصة أمراض الكلى

حقیقة ھذا الموضوع ھو مھم ویمس حیاة المواطنین والمرضى یذھبون الى محافظات ،(rcu) واألمراض السرطانیة والثالسیمیا وأجھزة الـ
أخرى وتكلفھم مبالغ عالیة وضخمة جداً وھذا ھو موضوع أنساني یتطلب على مجلس النواب أن یقف الى جانب ھؤالء المرضى وتوفیر عالج

لھم، أُطالب بحضور السید وزیر الصحة الى قبة مجلس النواب لألستفھام منھُ، ھناك شركة أردنیة تُدعى شركة (الدرة) شركة متلكئة منذُ سنة
.كاملة ولغایة اآلن لم یُتخذ أي إجراء بھا والمرضى یذھبون الى المحافظات الجنوبیة والمحافظات الشمالیة والى محافظات خارج العراق

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –

بالنسبة بخصوص قضیة تخصیص مبالغ (120) ألف لكل محاضر والى حد اآلن لم یتم اإلیفاء من قبل وزارة المالیة بھذا األمر، نرجو متابعة
.األمر من ھیأة الرئاسة بھذا الخصوص إلى حد اآلن متابعة من قبل رئاسة المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سبق وأن وجھنا اللجنة المالیة في متابعة ھذا الموضوع، اللجنة المالیة ما ھو األجراء الذي أصبح علیة؟ استضافة الطرفین التربیة والمالیة

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –

.السید الرئیس لو یتم توجیھ كتابي من الرئاسة إلى وزیر المالیة باالستعالم عن ھذا األمر والتأكید علیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یتم ذلك
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-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

سبق وأن جمع تواقیع لكثر من (100) نائب لتشكیل لجنة تحقیقیة بخصوص (24) مستشفى في العراق لم یفتتح منھ إلى مستشفى واحد،
ووجھت حضرتكم السید الرئیس وجھتم بحضور السید وزیر الصحة لمناقشة ھذه المستشفیات بكلفة (2) ملیار وثالثة مئة ملیون دوالر، والیوم
كما تعلمون وضع الصحة في العراق وضع بائس یحتاج إلى وقفة جدیة من السلطة التشریعیة، وتم شمول ھذه، المستشفیات أحیلت سنة 2008

.بعض منھا سنة 2011 لم یفتتح ال مستشفى واحدة ھذه مسؤولیتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة الصحة والبیئة أرید تفاصیل ھذا الموضوع كامل علم أن تم أضافة تخصیصات لوزارة الصحة لھذه المستشفیات أي في الجلسة القادمة، فقط
.أمضي بالفقرة األولى وأرجع الى الفقرة الثانیة وأعطي مداخلة

-:النائب عبود وحید عبود –

أرید أن أبین أن بعض قرارات الحكومة لیس بھ مصداقیة، وبالتالي النص قابل للتفسیر والتأویل، الدلیل في الصیف الماضي كانت المحافظات
النجف والدیوانیة والمثنى والناصریة مشھورة بزراعة الشلب وكانت لدینا شحة المیاه وكانت ھناك مظاھرات وتشكلت وفود وتشكلت لجان

برئاسة المحافظین بالمحافظات، وتم حصر األراضي التي لم تزرع وكان قرار التعویض لمزارع الشلب الذي لم یحصل على میاه باعتبار مرینا
بأزمة میاه، لكن اآلن أصبحت علینا أربعة أشھر بین وزارة الزراعة واألمانة العامة اكتشفنا أمس أن القرار ال یشمل التعویض لم ینص على
تعویض الفالح من الشلب الذي لم یزرعوا ھنا، كارثة أن القرارات لیس بھا مصداقیة وبالتالي أصبحنا ندور في دائرة مفرغة یعني اآلن ھذا

.كالمي

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكتب لي كلجنة زراعة وسوف یتم التأكید عن ذلك، السید النائب أرجو أن تكتب ھذه التفاصیل حتى تتخذ الرئاسة

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

بالنسبة للمفسوخة عقودھم من الداخلیة والدفاع منذُ عام 2008 ورد في قانون الموازنة في عام 2018 و 2019. موجودین الشباب اآلن في
ساحة التحریر منذُ أكثر من شھرین وأعتقد جل المسؤولین تم زیارتھم، مجلس النواب مشكور متابعة ھذا الموضوع وھو مھتم جداً وصدرت
قرار بالرئاسة حول أیجاد بدائل لتمویلھم، نحن نرید من عندكم من الرئاسة أن توجھون كتاب للحكومة لوزارتي الداخلیة والدفاع أین وصلوا
.باإلجراءات، ال سیما أن الحكومة في منھاجھ الوزاري تنص على أن تأكد على تقلیل نسب البطالة وتوفیر العیش الكریم واالھتمام بالشباب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه الفقرة نص علیھا قانون في الموازنة، بإمكان لجنة المالیة وجنابكم في اللجنة المالیة تستضیفین المعنیین بالشأن في وزارة الداخلیة والدفاع
وأعالم المجلس ما توصلِت لتخاذ القرار المناسب

-:النائب عدنان فیحان موسى –

السلطة التشریعیة في العراق ھي أعلى سلطة حصل في النظام السیاسي في العراق الذي ھو نظام برلماني أتحادي، وبما أن أعلى سلطة نحن
المسؤولین المباشرین على حفظ سیادة وكرامة العراق، الذي حدث یوم (24) الخرق األمریكي باالعتداء على القوات األمنیة من الشرطة

االتحادیة من ما أدى إلى استشھاد شخص وجرح أثنین، دلیل واضح على خرق السیادة نحن نستغرب استغراب كامل من الحكومة العراقیة
والعملیات المشتركة وزارة الدفاع والداخلیة، عدم إصدار أي بیان وتوضیح على ھذا الحادث الذي یؤكد وبشكل واضح على وجود قوات أجنبیة

مقاتلة على األراضي العراقیة وتعمل بدون تنسیق مع العملیات المشتركة أو الحكومة العراقیة أو الجھات األمنیة المعنیة بذلك، وقد تم جمع
.تواقیع من أجل عقد جلسة، أنا في إعتقادي السیادة العراقیة لھا أولویة في الجلسات وان كان ھناك جدول أسبوعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

أتفق معك أرجو من لجنتكم األمن والدفاع أستضافھ المعنیین الذین ذكرتھم جنابك وأعالم المجلس بما تتوصلون إلیھ، ال یوجد مشكلة حتى من یتم
.النقاش كلجنة أمن ودفاع نستفسر من عندكم یوجد عندكم التفاصیل واألولویات، أستضیفھم یوم غداً ویمكن أن نضیف الفقرة یوم الخمیس

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

المادة (14) من الدستور العراقي لم یتساوون أمام القانون دون تمییز إلى نھایة المادة، طبعاً نحن مع حقوق إعطاء الشھداء سبایكر جریمة
سبایكر الحقیقیة لكن لدینا ھناك أكثر من شھداء، ونعتقد نحن أن ھؤالء الشھداء جزء من القوات العسكریة والحشد الشعبي وأبناء العشائر وأضافھ
الموظفین الذي تم قتلھم من قبل تنظیم داعش اإلرھابي عندما أحتلت ھذه المناطق تحت سیطرتھم، لوال إذا كان ھناك عدالة ألن الذي دافع أعطى

دم، الحقیقیة ھو أیضاً شھید بالنسبة للبلد، لدینا آالف األسماء یا حبذا أن یحتوي قانون شھداء جریمة القاعدة الجویة على كل شھداء الشعب
.العراقي لیس بجریمة واحد، ھناك آالف من الجرائم
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-:السید رئیس مجلس النواب –

خالل المناقشة على القانون أیضاً تقدمت السید أنعام الخزاعي تقدمت لنائب بشھداء اإلصالحات، ممكن ندرجھم بتعدیل ھذا القانون وبتعدیل
.النص االسم وتضاف ھذه الشرائح التي تحدثت بھ یعني جنابك تحدثت على الشرائح أیضاً والسید النائب محمد تحدث عن شرائح

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

.السید الرئیس حتى الموظفین الذین أعطوا دمائھم من أجل العراق

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

احترامنا لكل أھلنا ضحایا سبایكر وعشائرنا ونعزیھم بھذا المصاب األلیم ونكرر ھذا الموضوع اآلن، ولكن قد حصل رد فعل من احتواء مدینة
العلم أكثر من ألف ناجي من سبایكر الذین مروا من مدینة العلم ووصلوا بفضل هللا وتضحیات أھل العلم كلھم وصلوا إلى مناطقھم أكراد شیعى

سنھ، وتحملنا ردت الفعل وعندي (78) مفقود بسبب ھذا العمل اآلن أنقضنا أھلنا وھذا شأن العراقیین، أرجو شمولھم بموضوع سبایكر أسوة
بأقرانھم في سبایكر، النقطة األخرى أرجو أن یكون أخواني معي كل أعضاء البرلمان أشعر أن تسمیت سبایكر بأسم مدینة تكریت سوف یولد

.لنا، قد یكون انتقاد ویبقى ھذه التسمیة مستمرة، أنا من أتكلم من عائلة مضحیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنتم تناقشون السادة النواب تناقشون تفاصیل یقرأ القانون وھذه بالمناقشة القراءة الثانیة ھذه التفاصیل، ھذه المناقشات أثناء القانون

الفقرة األولى: القراءة األولى لمشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة (سبایكر). ( لجنة الشھداء والضحایا والسجناء *
.(السیاسیین، اللجنة القانونیة

.تمت أضافة لجنة حقوق اإلنسان كلجنة مساندة

-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

.(یقرأ القراءة األولى لقانون لمشروع حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة (سبایكر

-:النائبة ھدار زبیر عبد هللا –

.(تكمل القراءة األولى لقانون لمشروع حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة (سبایكر

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

.(یكمل القراءة األولى لقانون لمشروع حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة (سبایكر

-:النائبة ریحان محنا أیوب –

.(تكمل القراءة األولى لقانون لمشروع حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة (سبایكر

-:النائب حسن فدعم عسل-

.(یكمل القراءة األولى لقانون لمشروع حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة (سبایكر

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

اإلخوان األعزاء السادة أعضاء مجلس النواب ھذا القانون یعني تم قراءة على مسامعكم، ال توجد فیھ حقوق جدید للشھداء وإنما ھو مجرد حقوق
معنویة كل الموجود في ھذا القانون حقوق معنویة ال توجد حقوق مادیة جدید، الشھداء جمیعاً مشمولون بقانون رقم (57) لسنة 2015 ھو قانون

ضحایا العملیات اإلرھابیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الكل یرید معنویة واإلخوان المتداخلین یریدون معنوي

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

ھذا القانون السید الرئیس جاء من رئاسة الجمھوریة والواقع تستحق التخلید وتستحق بأن یكون ھناك نصب تذكاري على ھذه الواقعة، وبالتالي
أنا أستغرب من اعتراض البعض على ھذا القانون وإنما یجب على جمیع أعضاء مجلس النواب اإلسراع بتشریع ھذا القانون تخلید لھذه الذكرى

أ ُ أ أل أ



5/2/2019 محضر الجلسة رقم (13) األثنین (29/4/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/04/29/محضر-الجلسة-رقم-13-األثنین-29-4-2019-م/ 7/18

.وأصبح ھناك إعتراضات على التسمیة لما ذلك ھذه األمور بسیط لكن الذكرى یجب أن تُخلد ویجب أن تصوت علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.االعتراض على التسمیة وال یوجد إعتراض في مجلس النواب على المضي بتشریع ھذا القانون

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

قانون مھم وأكید جاء لجبر ضرر معنوي ومادي ونفسي لذوي الضحایا، لكن بتقدیرنا الشخصي كحقوق إنسان وتقدیرنا أنا كوحدة جمیلي أن ھذا
القانون ال یلبي طموح ذوي الشھداء، الن مشروع قانون فیھ نقص حیث لم یعالج أي حال من حاالت الفقدان أو الذین فقدوا على أیادي العصابات

اإلجرامیة أو الذین أختُف قسریاً، االختفاء القسري شيء أنتم تفھمون وفقدان شيء ثاني ھناك عدد كبیر من الذین كانوا ضمن القاعدة الجویة
أختُف قسریاً على ید قوات تابعة لجھات معینة، معلومة غیر معلومة القانون لم یعالجھا بالمطلق، لذلك نطالب معالجة وجبر ضرر ذوي الضحایا

من المفقودین المخطوفین قسریاً، نطالب من ھذا المنبر ھو رفع أدراج مشروع قانون االختفاء القسري كي یشمل وكي یجبر ضرر عوائل
.ضحایا سبایكر المفقودین والمختفین حصراً لیس جبر ضرر فقط الشھداء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا فقط قراءة أولى

-:النائب عبد اآللھ علي محمد النائلي –

السید الرئیس أنا الذي أدعو من اإلخوة أعضاء مجلس النواب عندما یناقشون قضیة الشھداء أن یقرأُ قانون رقم (57) لسنة 2015، موجود بكل
الحقوق واالمتیازات حتى المفقودین منھم تمت معالجة، واآلن المفقودین یستلمون رواتب من ھیأة التقاعد الوطنیة، السید الرئیس الذي ما تم

.حسابھم نحسبھم

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

لجنة حقوق اإلنسان ستتعاطف مع ھذا القانون، فقط ما أشارت لھ الزمیلة الدكتورة وحدة لیس لھذا القانون، وإنما یوجد قانون اإلختفاء القسري
الذي یُناقش اآلن في لجنة حقوق اإلنسان، وھو یختلف عن ھذا القانون، قانون اإلختفاء القسري قانون لوحده، یبحث موضوع المغیبین والذین ال

.یُعرف أمرھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعرضوه للقراءة األولى

.(الفقرة/ثانیاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنیة اإلتحادي. (اللجنة المالیة، اللجنة القانونیة *

-:النائب حنین محمود أحمد قدو –

.یقرأ تقریر مشروع قانون الخدمة المدنیة اإلتحادي

-:النائبة ماجدة عبداللطیف محمد التمیمي –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون الخدمة المدنیة اإلتحادي

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الخدمة المدنیة اإلتحادي

-:النائب ھوشیار عبدهللا  فتاح عبدهللا –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الخدمة المدنیة اإلتحادي

-:النائب صادق مدلول حمد السلطاني –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الخدمة المدنیة اإلتحادي

-:النائب حسن خالطي انصیف –
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قبل المداخلة في ھذا القانون، بإسم لجنة الصحة ندعو إلى تأجیل نقاش موضوع فصل وزارة الصحة عن وزارة البیئة، ورفعھ من جدول األعمال
.إلى یوم الخمیس القادم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قبل قلیل، رئیس اللجنة طلب تقدیمھ، ھذا یعني أن رأي اللجنة بالتوافق أخیراً حصل التأجیل

.إذن یتم تأجیل الفقرة إلى یوم الخمیس، وتكون آخر فقرة

-:النائب حسن خالطي انصیف –

.ما یتعلق بموضوع قانون الخدمة المدنیة اإلتحادي، بدایةً الشكر الجزیل إلى اللجان المختصة

حقیقة نعتقد أنھ من القوانین المھمة التي تعالج وتھتم بما یتعلق بالحیاة الیومیة لشریحة مھمة، أو لشریحة موظفي الدولة بشكل عام، من خالل
ً اللجنة المختصة ندعو إلى معالجة اإلرباكات واإلشكالیات التي تحصل في الكثیر من مؤسسات ودوائر الدولة في الوزارات المختلفة، خصوصا
المتعلقة بالعالوات والترفیعات، دائماً تحصل إشكالیة، ویُصار إلى إیقاف العالوات والترفیعات، أو إحتسابھا من تأریخ معین، وھناك مطالبات

.تحصل بین مدة وأخرى من قبل الكثیر من الشرائح والموظفین بضرورة إحتسابھا من تأریخ اإلستحقاق

القضیة الثانیة: وأیضاً من خالل اللجنة ندعو إلى إدخال فقرة تتعلق بوضع سلم رواتب موحد، لدینا سلم موحد للمتقاعدین، أیضاً باعتبار ھذا
الموضوع یتعلق بالموظفین، والكثیر من حاالت اإلعتراضات والمظاھرات التي تحصل الیوم من قبل الكثیر من الشرائح تتعلق بعدم وجود سلم

.رواتب منصف للجمیع، من خالل اللجنة المختصة ندعو إلى إدخال فقرة تتعلق بإدخال ھذا الموضوع، وتعدیلھ بشكل دوري

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إختصار المداخلة بدقیقتین

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

المالحظة األولى: المادة (4) تقول (لمجلس الوزراء إستثناء أي من التشكیالت التابعة للدولة من تطبیق أحكام ھذا القانون، وبما یحقق متطلبات
اإلصالح وترشیق الجھاز اإلداري)، طبعاً ھذا محذور، منح صالحیة إستثناء تطبیق القانون لمجلس الوزراء ھو إنتقاص من صالحیة السلطة

التشریعیة، واألھداف المذكورة منھا ترشیق الجھاز اإلداري للدولة قد یؤدي إلى تسریح موظفین، فھذا قد یضر بالموظفین، ویؤدي إلى تسریحھم
.إذا بقیت ھذه المادة على إطالقھا، فیجب أن نقیدھا بما ال یؤدي إلى تسریح الموظفین

المادة (11)/أوالً (لمجلس الوزراء اإلتحادي حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة الفعلیة في المالك)، أیضاً ھذه ال بد أن یؤخذ بھا رأي البرلمان،
ألن إطالق ھذه الصالحیة قد یؤدي إلى تسریح موظفین، وبحجة أن ھذا زائد على المالك، فال بد من توفیر درجات بدیلة، وتوفر لھم درجات في

.وزارات أخرى أو دوائر أخرى، حتى ال تؤدي تلك القرارات إلى تسریحھم

المالحظة الثالثة: نضیف أسساً من أسس التعیین (ومراعاةً لمبدأ العدالة اإلجتماعیة بإعطاء عامل ترجیح للمرشح للوظیفة التي ال تمتلك عائلتھ
.(أي موظف على أن تتوفر فیھ باقي شروط التعیین، وشروط إشغال الوظیفة

المادة (13)، (یعلن المجلس عن الوظائف الشاغرة وشروطھا بإحدى وسائل اإلعالم الواسعة اإلنتشار – تقول – مرة واحدة)، نقول ثالث
.مرات، حتى تكون شفافیة في عملیة اإلعالم

المادة (14)، (تخصص دوائر الدولة عدداً من الدرجات الوظیفیة، لتعیین ذوي الدرجات الخاصة)، لیس عدداً، تعین نسبة من تلك الدرجات
.الوظیفیة، وأیضاً یشمل بھا ذوي جرحى األعمال اإلرھابیة واألخطاء العسكریة والحربیة وذوي الشھداء

.(المادة (16

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل، أرجو اإلختصار، فیما لو تجاوز الوقت، یمكن أن تقدمھا مكتوبة، الوقت دقیقتان، أكثر من دقیقتین، قدمھا مكتوبة

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

.حقیقة مالحظات مھمة، والمتداخلون قلیلون

المادة (16)، (یكون التعیین وإعادة التعیین بقرار من مجلس الخدمة اإلتحادي، عدا التعیین في الوظائف القیادیة، وللمجلس تخویل ھذه
الصالحیات والرئیس األعلى)، غیر صحیح تبقى ھذه الصالحیات مختصة بمجلس الخدمة اإلتحادي، ال تمنح للوزیر، ألنھ سوف تعود نفس

القصة، أنتم لماذا أسستم مجلس خدمة إتحادیاً، حتى تخلصوا من الوزراء، والسیاسة والمحاصصة، ترجع تخول ھذه الصالحیة لمجلس الخدمة
.اإلتحادي ثم للوزیر، رجعنا لنفس التفوق العددي
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المادة (22)، (تستحدث في أمانة مجلس الوزراء دائرة وظائف قیادة)، لماذا في أمانة مجلس الوزراء؟ فلتستحدث في مجلس الخدمة اإلتحادیة
ھذه الدائرة، فلتكن كل األمور مرتبطة بمجلس الخدمة اإلتحادي، لماذا في األمانة العامة لمجلس الوزراء؟

المادة (25)، طبعاً (مدة التكلیف عند شغور المواقع القیادیة ستة أشھر)، یجب أن نقللھا، یوجد مبدأ عام لمحاربة القیادة بالوكالة، فبدالً من ستة
.أشھر تكون ثالثة أشھر، حتى عملیة شغور رئیس رئیس مجلس الوزراء لیس ستة أشھر، فقط ثالثة أشھر، حتى نقلل من إستغالل ھذا الفراغ

المادة (29)/ثانیاً تقول (للرئیس األعلى المختص تدویر شاغلي وظائف القیادة والخاصة داخل دائرتھ)، طبعاً ھذا الذي عیَّنا بدرجة قیادیة ھذا
یعني أن مجلس النواب قد صوت علیھ في ھذا الموقع، أنت تعطي ھذه الصالحیة للوزیر أن ینقلھ من ھذا الموقع الخاص إلى الموقع الخاص

اآلخر أي الموقع القیادي، ھذا یعني أنك أعطیتھ صالحیة مجلس النواب، ولعلھ یقدم شخصاً لھذه الدرجة (أ)، وشخصاً لـ(ب)، وھو الـ(أ)، ومن
.ثم یحولھ لـ(ب)، فیستغل ھذه الصالحیة، لیس صحیحاً أن تنقل ھذه الصالحیة من مجلس النواب إلى الرئیس األعلى

بالنسبة لنظام رواتب الموظفین ومخصصاتھم، لماذا یُقر من مجلس الوزراء؟ مثلما كان سابقاً، سلم الرواتب یجب أن یناقش في مجلس النواب،
.ومصادقة وموافقة مجلس النواب، ویصبح ضمن قانون

المادة (75)/خامساً تقول (إذا كانت أوامر الرئیس للموظف مخالفة للقوانین، فعلى الموظف أن یبین لرئیسھ وجھ المخالفة، وال یلتزم بتنفیذ تلك
.(األوامر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدمھا مكتوبة

-:النائب حازم مجید ناجي الخالدي –

فیما یخص المادة (12)،/ثالثاً (أسس التعیین وإجراءاتھ)/ثالثاً (یجب إختیار أكثر العناصر وأقدرھا على إشغال وظائف عامة عن طریق اإلختبار
التحریري أو العملي)، مالحظتي على كلمة (العملي)، باعتبار أن الموضوع سیتحول إلى قضیة مقابلة، وھذه ستكون في تأثیرات، قضیة

.المحسوبیة والمنسوبیة، فلذلك أتمنى أما حذف كلمة (العملي)، أو نقید موضوع العملي في اإلختصاصات الفنیة تحدیداً

المادة (24) التي ذكرت في أول شروط التعیین في الوظائف القیادیة، وقد تضمنت المادة (12)/سابعاً أن یشترط فیمن یتعین عدة شروط، أغفلت
عن موضوع (كونھ محكوماً بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف)، في الوظائف العامة نحن نذكر أنھ ال بد أن یشترط فیھ أن یكون غیر محكموم

.بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف، لكن في الوظائف القیادیة أغفلت ھذا الموضوع، أتمنى إضافتھا

فیما یتعلق بالفصل الثاني (التعیین المؤقت والتعاقد)، المادة (31)، (للرئیس األعلى العتاقد مع العراقي أو األجنبي للقیام بعمل معین ذي طبیعة
طارئة أو مؤقتة أو موسمیة أو نادرة، وحقیقة مالحظتي أنھ ال بد من تضمین ھذه الفقرة بخصوص التعاقد مع غیر العراقي بنسبة محددة، وأقترح

أن ال تتجاوز نسبة (25%) وفي اإلختصاصات النادرة، حقیقة ھذه مشكلة كبیرة جداً، الیوم كثیر من األعمال قد أنیطت بالعمالة األجنبیة
.وتأثیرھا واضح، في مصفى كربالء النفطي الیوم أكثر من (85%) من العاملین ھم من حملة الجنسیات األجنبیة

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

مداخلتي ھي التي عرضتھا قبل قلیل، بأننا لدینا مالحظات على القانون ككل، فسوف نشارك معھم قبل أن یعرض على التصویت إن شاء هللا مع
.اللجنة المالیة، أو كتابةً أقدمھا لھم

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

الشكر إلى اللجنة المالیة، لطرح ھذا الموضوع المھم، قانون الخدمة المدنیة اإلتحادي، لما لھ من أھمیة، في تحقیق مبادئ دستوریة، إستناداً إلى
المادة (14)، (العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییز)، وكذلك المادة (16)، (تكافؤ الفرص حق مكفول لجمیع العراقیین، والمادة (22)/

.(أوالً (العمل حق لكل العراقیین

واقعاً نحن بأمس الحاجة لھذا القانون، وذلك لما یحقق من عدالة، حیث كما ھو معلوم، وحسب ما ورد إلینا، نتیجة لتدقیق األرقام والبیانات، الیوم
ھناك تفاوت في موضوع الفرص للعمل، وعلى سبیل المثال في إقلیم كردستان تقریباً (630) ألف موظف باختالف الدرجات، وفي العشرة

محافظات بما فیھا البصرة وبغداد تقریباً (628) ألف، وبالتالي إذا مضینا بتشریع ھذا القانون سوف تحقق عدالة آخذین بكل المالحظات التي
.أشار إلیھا الزمالء في مداخالتھم

ً بكل تأكید یجب أن نقید في تطبیق ھذا القانون، لئالَّ یكون كالقوانین السابقة أن یبقى دون إلزام بأن تلتزم الحكومة بتطبیق ھذا القانون، وأیضا
.بسقف زمني

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

یعني قانون الخدمة االتحادي المدني یرتبط مع مجلس الخدمة وبالتالي نبدأ بحصر األعمال بمجلس الخدمة وھو األفضل، المادة (2) ثانیاً تنظیم
شؤون الموظفین، ھنا شاملة الموظفین المدنیین فقط، فما ھو حال العسكریین واألمنیین في األجھزة األمنیة األخرى، أرى أن تضاف تنظیم

.شؤون الموظفین المدنیین واألمنیین والعسكریین، تشمل جمیع موظفین الدولة وبالتالي ھؤالء أن تضمن حقوقھم لھذه القانون أیضاً
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المادة (18) ذكرت (10) أیام الذي یتعین یعطوه عشرة أیام إذا كان في داخل العراق وإذا كان في خارج العراق شھر، عشرة أیام غیر كافیة،
.أن تضاف وتعدل المدة من (10) أیام الى (30) یوم لمن كان في داخل العراق، ھذه المادة (18) أوالً، وخارج العراق لمدة شھرین

قضیة التعیینات أنا أؤید ما ذكره الدكتور عمار طعمة أن نحصر التعیینات في مجلس الخدمة وفي ضمن ھذا القانون، إذا خولناھا للوزراء أذاَ ما
فائدة تشكیل مجلس الخدمة وما فائدة ھذا القانون، سوف یبقى الصراع وسوف یبقى االبتزاز وسوف یبقى االستغالل الوظیفي وتبقى التھم

وبالتالي الصراع على المكاسب یبقى قائم، لذلك مقترحي أن یكون مجلس الخدمة وفي ھذا القانون من مسؤولیة مجلس الخدمة التعیین للموظف
ً .المدني ولرجل الشرطة ولرجل الجیش وكل موظف في الدولة سواء كان أمنیاً أو عسكریا

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید –

أعتبر ھذا القانون من أھم القوانین بعد قانون اإلدارة المالیة ولو شرع أعتقد سوف یحسب الى ھذه الدورة بإعتبار أن ھذین القانونین مرتبطان
بمشكلة تخص البلد بصورة عامة والكل یقول الیوم أن المشكلة لیست في النظام السیاسي، المشكلة ھي مشكلة أدارة، ھذا القانون أعتقد لو شرع

.یعني بدقة سوف یحل كثیر من ھذه المشاكل

إبتدأ بالتقریر الذي كتبتھ اللجنة وعذري لتكرار ھذه المالحظة دائماً ما یكون سوف یتضمن آرائنا ونجد أن رأي اللجنة تقول بعد تضمینھ في
المقترحات والتعدیالت، وننتظر أین المقترحات والتعدیالت، یجب أن نعرف في القراءة الثانیة أعضاء مجلس النواب إتجاه اللجنة أین حتى ال
تذھب الى مشاكل في التصویت، كان من المفروض أن تكون ھنالك بعض االقتراحات على األقل من المتفق علیھا وبعض اآلراء لكي نناقشھم

علیھا، وبالتالي یوم التصویت ال تحدث ھنالك مشاكل، ھذه مسألة شكلیة، المسألة الموضوعیة إبتدأ من المادة (20) الوظائف القیادیة والوظائف
الخاصة والوظائف القیادیة العلیا أعتقد وما یؤخذ على مجلس النواب وتشریعات مجلس النواب أنھا تبتعد او ال تستجیب الى النوع االجتماعي،

فلو ضمن ھذا الموضوع نسبتاً الى تكافؤ الفرص، الى المساواة بین الجنسین، الى مبدأ دستوري مھم، العدالة أن نشترط أن تكون ھنالك على
.األقل النصف بالنسبة الى المرأة، لو ضمنا ھذه الفقرة سوف یكون ھنالك فعالً عدالة اجتماعیة ومبدأ تكافؤ الفرص

المادة (21) یحدد بنظام وصف الوظائف القیادیة ومراتبھا، لماذا بنظام یعني كنت أعتقد لو ضمن في ھذا القانون، مسألة الرواتب سیادة الرئیس
الجمیع ینتظر ھذا القانون لحل مشكلة الرواتب وسلم الرواتب والدرجات والترقیات، ونأتي في المادة (33) نقول یستمر العمل بجدول الرواتب
الحالي الى حین صدور جدول الرواتب المحدد، ال واضعین وقت زمني، ال نحن حصرناه مثالً أرسلناه إذا لیس لمجلس الخدمة، مجلس الخدمة

.بعد لم نصوت علیھ، إذا نتركھ على مجلس الوزراء، مجلس الوزراء متى، یعني متى یكون ھذا السلم

المادة (53) یجوز منح الموظف تفرغ علمي ثاني لمرة واحدة فقط بعد مرور خمسة سنوات، أعتقد یجب أن تقل إذا كان قد أنھى التفرغ األول
.بأقصر، یعني تكون مكافأة للمتمیز

.المادة (2) تحقیق التوازن بین الرواتب واألعمال المؤدیة وظروفھا ودرجة المسؤولیة أعتقد یجب إضافة الشھادة

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

سیادة الرئیس فیما یتعلق بجدول األعمال قبل قلیل جنابكم تفضلتم بأنھ جدول األعمال یعد قبال أسبوع، وإذا أطلعت جنابك على جدول األعمال
لھذا الیوم جلسة ھذا الیوم تختلف یعني كان المفروض ھذا القانون عندما نناقشھ اآلن و الغد، فأعتقد بأنھ لو كان الجدول بشكل مثل ما ھو أعلن

.تكون

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عملنا التعدیل قبل بدأ الجلسات

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

الیوم أعلن سیادة الرئیس إذا تتابع حضرتك كروب أعضاء مجلس النواب الیوم أعلن، وبالتالي حتى المالحظات سوف لن تكون بالشكل المطلوب
.في القراءات القادمة ھذا أوالً

ثانیاً فیما یتعلق بالقانون في الفصل األول موضوع التعاریف اللجنة لم تذكر مصطلح المكلف بخدمة عامة، أما المكلف بخدمة عامة غیر مشمول
بأحكام ھذا القانون أسوةً بالموظفین، ما یتعلق بموضوع اإلمضاء بالسریان المادة (2) تنظیم شؤون الموظفین، ھذه كلمة عامة بحاجة إلى أن
تحدد وكذلك ما ورد فیھا ثالثاً من ھذه المادة  ھو مبدأ دستوري وبالتالي المجلس لیس ھو من یطلع بتحقیق المبادئ الدستوریة بقدر ما یكون

.ھنالك جھات دستوریة تعمل على حمایة ھذه المبادئ

المادة (6) التي تستحدث في كل دائرة من دوائر الدولة، سوف تكون ھنالك إستحداثات جدیدة تتقاطع مع المبدأ العام الیوم المعمول فیھ وھو
الترشیق من استحداث الھیئات والمدیریات العامة وبالتالي سوف یتقاطع مع ھذا المبدأ المھم الذي یتعارض مع البرنامج الحكومي المعد من قبل

.الحكومة

.المادة (6) ثانیاً (أ) إبداء الرأي إذا كان للدائرة إبداء الرأي فمن ھي الجھة التي تقوم بتنفیذ ھذا الرأي بعد إبداء الرأي من قبل ھذه الجھة

أ أ ً



5/2/2019 محضر الجلسة رقم (13) األثنین (29/4/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/04/29/محضر-الجلسة-رقم-13-األثنین-29-4-2019-م/ 11/18

.المادة (12) ثالثاً یجب اختیار أكفئ العناصر، ھذه كلمة أكفئ العناصر كلمة فضفاضة وبالتالي یجب وضع معیار واضح

المادة (18) فیما یتعلق بتحدید المدد في حالة عدم المباشرة بالوظیفة ألنا نعتقد بأنھ تحدید (10) أیام قلیلة كما تفضل السید النائب عدنان األسدي
.قلیلة جداً ألنھ قد یكون ھنالك أعذار مشروعة قد تصل الى شھر كما لو كانت ھنالك إصابة بحادث على سبیل المثال

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

المادة (2) أھداف القانون سادساً تحقیق التوازن بین الراتب واألعمال المؤدیة و ظروفھا ودرجة المسؤولیة، أنا مع رأي أنھ ینظم بقانون وإال أذا
نستمر على األنظمة وقرارات مجلس الوزراء فبالتأكید نحن أمام مشھد من الغبن والتباین الواضح بین رواتب موظفي الدولة والذي أفرز لنا

.ھجرة واضحة من وزارات معینة الى وزارات النفط والخارجیة والكھرباء وباقي الوزارات التي رواتبھا أو مخصصاتھا أكثر

المادة (14) تخصص دوائر الدولة عدداً من الدرجات الوظیفیة لتعیین ذوي االحتیاجات الخاصة وجرحى األعمال اإلرھابیة واألخطاء العسكریة
والحربیة بما یتالءم مع وضعھم الصحي، ھنالك قانون لرعایة ذوي اإلعاقة واالحتیاجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المادة (16) أوالً

.خصصت (5%) فیفترض اإلشارة الى ھذا القانون ألنافذ

المادة (28) أوالً وثانیاً المتعلقة بتقییم أداء الوظائف القیادیة العلیا ینظم ذلك بنظام، ھذا یعني یجب إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل (880)
.لسنة 1988، أنا أطلعت على الجدول لم أجد ھذا القرار

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

في البدایة سیدي الرئیس یعني عذراً قد یكون ھنالك لیس تجاوز وإنما ننظر ألیك لیس فقط رئیس السلطة التشریعیة، العراق جمیعھ ینظر الیك
أنت أبونا یا سیدي الرئیس، سیدي الرئیس أنت رئیس السلطة التشریعیة في العراق والعراق ینظر ألیك لیس نحن النواب، جمھورنا ینظر ألیك

فبعض األحیان یأتي علینا العتب لماذا أنتم كنواب لیس لدیكم ھذه المكانة أو الدور في داخل القبة البرلمانیة، دائما نطرح الحجج رؤساء الكتل أو
نسبة إلى أخره، فسیدي الرئیس نطمح منك أن تكون ھنالك آلیة، یعني ال تتصور نحن نحاول نظھر في األعالم أو إذا نرغب أن نظھر في

األعالم القنوات موجودة سیادة الرئیس، الى جانب توجد نقطة نظام (115) أنا ذكرتھا  في الجلسة السابقة، یعني نحن كذلك من حقنا ال نعرف ما
ھو التقریر، یعني أنا حالیاً أقرأ التقریر األسباب الموجبة سطر ونصف والتقریر لو نقرأه سوف لن تكون لدینا رؤیة واضحة، ونقطة النظام

الموجودة (115) في التقریر یجب أن تذكر اآلراء المخالفة من خالل األعضاء الموجودین في اللجنة المختصة، یعني كل ھذا ال توجد فیھ شفافیة
.وال توجد فیھ رؤى واضحة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائبة فقط توضیح في ھذا اإلجراء أن لم تكن ھنالك آراء مخالفة فلماذا تطرح، موجودة اآلراء المخالفة في اللجنة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

في الجلسة السابقة ذكرتھا، على كل لجنة أن تقدم تقریراً الى المجلس عن كل موضوع یحال ألیھا ویجب أن یشتمل التقریر على اإلجراءات التي
قامت بھا واألسباب التي استندت إلیھا في رأیھا وترفق في  تقریرھا، أو التشریعات محل التقریر ومذكراتھا اإلیضاحیة، سیدي الرئیس ھذا كلھ

لم نشاھده عذراً الى اللجنة المالیة، یعني خالل الفصل التشریعي األول والفصل التشریعي الثاني التقریر غیر واضح یعني مجرد تنظیر
.وباختصار جداً، كیف تكون نحن لدینا رؤیة، من ھذا الباب یعني ھذا موجود

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھو لماذا تؤخذ مداخالت السیدات والسادة النواب واللجان ذات العالقة، تؤخذ في نفس الوقت لترصین القانون إذا كانت ھنالك مالحظات موجودة
.لدیك أعرضیھا على اللجان

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

سیدي الرئیس لیس على المالحظات نحن نتحدث، عن التقریر الذي یرفع من قبل اللجنة الى األعضاء السادة النواب ھذه ھنا نقطة النظام، أما
فیما یخص قانون الخدمة المدنیة طبعاً قانون الخدمة المدنیة األفضل أول مرة العمل بقانون المجلس، ال یمكن تنفیذ قانون الخدمة المدنیة االتحادي

بعد تشریعھ ما لم یكن المجلس ویباشر في أعمالھ ألن بموجب المادة (9) من قانونھ ھو الذي یتولى تنفیذ قانون الخدمة العامة االتحادیة عند
تشریعھ وتنفیذه كل ما یتعلق بالوظیفة العامة اإلتحادیة في القوانین النافذة، إذن في الفصل الثاني أسس التعیین وإجراءاتھ سبق وأن ورود معظمھا
في المادة التاسعة من قانون مجلس الخدمة العامة االتحادي وفي األسباب الموجبة لھ إذا كان من األفضل لو ضم مشروع القانون قانون المجلس
المذكورین إعطافھ ألن مجلس الخدمة االتحادي ھو المسؤول عن تنفیذ قانون الخدمة العامة االتحادیة عند تشریعھ وتنفیذ كل ما یتعلق بالوظیفة

العامة االتحادیة في القوانین النافذة وكذلك ھو المسؤول الحصري عن التعیین وإعادة التعیین، أیضاً ھنالك عدة مالحظات ومن أجل االختصار یا
سیدي الرئیس، شكراً جزیالً وأن شاء هللا تقدمھا المالحظات الى اللجنة المالیة وأعتذر لكن أطلب منك فقط ھذا السیاق واإلجراء داخل القبة

البرلمانیة، سیدي الرئیس، ثق في هللا لوال نحن جمھورنا ومواطنینا یطلب منا لماذا أنتم ال تضیفون، توجد أسماء محددة یا سیدي الرئیس وأنت
.قلت ألول مرة ألتزم في الورقة وقبل قلیل أكدت ھذا الشيء
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-:النائبة إقبال عبد الحسین أبو جري –

أعتقد أنھ قانون الخدمة المدنیة االتحادي من القوانین المھمة والذي طالما نود كنواب وكشعب أن یتم التصویت علیھا، لدي بعض المالحظات
تتعلق بالقانون منھا المادة (13) نرى ضرورة رفعھا ألنھا من مھام وعمل مجلس الخدمة االتحادي في قانون رقم (4) لسنة 2009 والتي یمكن
أن ینص علیھ المجلس في األنظمة والتعلیمات الالزمة لتنفیذ قانون مجلس الخدمة، لذلك استناداً لمادة (15) من قانون الخدمة العامة االتحادي،

أما في المادة (11) البند أوالً أعطى مجلس الوزراء الحق في حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة الفعلیة وھذا اعتراف من المشرع بوجود ترھل
وظیفي في الحكومة من وزارات یحتاج الى تنظیم الوظیفة العامة، وكذلك البند ثالثاً أحالة الموظف الفائض عن المالك الى التقاعد ثم یعود في

المادة (15) ینص بأنھ یجوز إعادة تعیین الموظف المستقیل أو الذي یعد مستقیالً أو المتقاعد ومن ثم فأنھ یناقض، ھنالك تناقض وازدواجیة في
التشریع، علماً أن المادة (15) ال تتناسب والظرف الذي یمر فیھ خصوصاً ھنالك العدید من الجیش من الخریجین الذین یحتاجون الى التعیین

.وفي كافة االختصاصات، لذلك نرى رفع ھذه المادة

المادة (16) أعطت لمجلس الخدمة االتحادي الحق في التعیین ما عدا الوظائف القیادیة ثم یحق للمجلس تخویل بعض صالحیات من الرئیس
األعلى المختص في التعیین وبشروط یحددھا المجلس، وبالعودة الى قانون مجلس الخدمة العامة االتحادي رقم (4) لسنة 2009 نجد بأن الفصل
الرابع مھام المجلس المادة (9) البند ثانیاً نصت على التعیین وإعادة التعیین والترقیة في الخدمة العامة یكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً

وعلى أساس ألمھنیة والكفاءة ومن ثم لم یجد ما ینص مجلس الخدمة االتحادي بإعطاء صالحیات وتخویلھا من قبل المجلس والرئیس األعلى،
لذلك نرى بضرورة تعدیل ھذه المادة ورفعھا ألنھا من اختصاص مجلس الخدمة العامة االتحادي والذي نص علیھ في قانون رقم (4) لسنة

2009.

المادة (17) البند أوالً نرى ضرورة رفعھا أیضاَ ألنھا من اختصاصات مجلس الخدمة العامة االتحادي رقم (4) لسنة 2009 واإلشراف
والرقابة علیھا في دوائر الدولة ورسم سیاسات الخدمة العامة وتحدید وسائل تنفیذھا وتقییم مستوى االنجاز، إذن ھنالك تداخل تشریعي وتكرار

.لما موجود في قانون مجلس الخدمة العام االتحادي

أما المادة (18) البند ثانیاً أعتبر المشروع في الفقرة (أ) بأن الموظف یستحق الراتب الوظیفي من تاریخ المباشرة وفي حالة عدم المباشرة بدون
عذر مشرع خالل (10) أیام داخل العراق و (30) یوم خارج العراق فأن قرار التعیین یقع ملغیاً، ثم یعود في الفقرة (ب) في حالة وجود عذر
مشروع وامتناع اإلدارة بالسبب یعطي فرصة (7) أیام للمباشرة بالوظیفة لحالة الداخل والخارج وفي حالة عدم المباشرة بعد ھذه الفرصة یعد

التعیین ملغیاً، وھذا التناقض یتضمن الفقرة (ج) من ھذه المادة ویتوسط على یعد التعیین ملغیاً في جمیع األحوال في قضاء (60) یوماً من تاریخ
.صدور أمر التعیین في حالة عدم مباشرة الموظف في الوظیفة، علیھ نقترح أما إلغاء الفقرة (ج) أو أجراء التعدیل على البند ثانیاً ویكون كاآلتي

یستحق الموظف راتب الوظیفة المعین في اعتباره تاریخ المباشرة خالل (10) أیام إذا كان داخل العراق و (30) یوماً إذا كان خارج العراق
.وفي جمیع األحوال یعتبر أمر التعیین ملغیاً النقضاء (60) یوماً في حالة عدم تبلیغ الموظف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو تقدیم المالحظات مكتوبة إلى اللجنة المالیة باإلضافة إلى التفریغ الصوتي

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

أنا سوف أتحدث عن القضایا بشكل عام ألنھ ھذا القانون ھو قانون أستراتیجي ومھم، ولم نكن نعرف إنھ سوف یطرح الیوم ألنھ كانت لدینا
مالحظات كثیرة علیھ سوف نقدمھا مطبوعة، أتحدث عن تنظیم بعض القضایا، بعض القضایا یجب أن تنظم بنصوص صریحة وال تترك

ألجتھادات اآلخرین ألنھ الیوم حدثت بعض األشیاء فیھا ظلم وأجحاف بحق الموظفین وأشھرھا قضیة الترفیع من تاریخ االستحقاق أو من تاریخ
صدور األمر، وكأنما ھي عقدة ومأساة وما زلنا فیھا منذ سنوات وھي واضحة جداً ولم تنتبھ إلیھا وزارة المالیة، ھذه تنظم بنص صریح،

موضوع التسكین، التسكین مسؤولیة ھذا القانون لیس مسؤولیة قانون آخر، یعني موضوع تسكین الموظف ینبغي أن ینظم بھذا القانون وأمامنا
طریقین، وھذه وظیفة المجلس أما التسكین یكون بناًء على الكفاءة والتخصص أو بحسب التحصیل الدراسي واحد من ھذین الخیارین یجب أن

نمنھجھ وننظمھ بشكل صریح ألنھ الیوم ھناك إجحاف، وال اعلم وزارة المالیة كیف تعمل، خریجي الدبلوم یتم تسكینھم في الدرجة الرابعة وھذا
ظلم وإجحاف بحقھم لدرجة كبیرة، موضوع حصر التعینات وإعطاء أستثناءات ھذا أمر غیر مقبول على اإلطالق، حصر التعینات بمجلس

الخدمة اإلتحادي، لدینا موضوع الوظائف العلیا القیادیة والخاصة، ھذه المسمیات المطروحة في نھایة القانون، ھذه على سبیل الحصر أم على
سبیل التعداد ال نعرف ما ھي، أنا أعتقد ذكر ھذه المسمیات أمر غیر سلیم، ألنھ ھذه المسمیات مذكورة بعدد كبیر من القوانین، وإذا كانت على

سبیل الحصر، ھناك وظائف علیا (أ أو ب) غیر موجودة ھنا نصت علیھا القوانین، إذن ھذه لیست على سبیل الحصر لذا تم ذكرھا، مع العلم إن
التوصیف الفني والدقیق ھو توصیف سلم الرواتب الوظیفي الذي وصفھا (علیا أ وعلیا ب) ھذه التسمیات ال یوجد لھا مبرر، ألنھ التوصیف یكون

.بمقدار الراتب

النقطة الثانیة: التي أغفل عنھا المشرع تماماً مع العلم لدینا تشریع فیھا، الذي ھو تنظیم قضیة إذا كان بالدرجة العلیا (أ، ب) أسمیناه قیادي أو
،خاص ھذا إذا أھمل أو قََصر في أداء واجباتھ ما ھو الحل؟ ویبقى على اعتبار نحن لدینا مبدأ قانوني الذي ھو مبدأ الحق المكتسب

ألنھ الیوم یجب أن تنظم ھذه المسألة وھي منظمة حالیاً بقانون صدر عام 1986، ان ننظم ھذه المسالة إذا كان المناصب العلیا التي ھي الخاصة
والعلیا إذا قََصَر أو أھمل في أداء واجباتھ بناًء على لجنة تَُشَكل  وتقیم أدائھ تنزلھ إلى مرتبة أدنى كأن تكون ضمن سلم الرواتب الوظیفي األولى

.أو الثانیة
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-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

فیما یخص سلم الرواتب ھناك مظلومیة كبیرة، المھندس في وزارة أعتقد یستلم ضعف الراتب في وزارة أخرى ھذه مظلومیة نطالب بتوحید سلم
الرواتب، وھذا یحل المشكلة بین الوزارات اآلن حتى داخل الوزارة الواحدة طلب بالموافقات من أعلى جھة في الوزارة وھو الوزیر لالنتقال إلى

دائرة معینة على سبیل المثال الطب العدلي وما شابھ ذلك ھذه األمور تسبب إشكالیة في عمل الوزارات، نطالب بتوحید سلم الرواتب ھذا جزء
من العدالة إذا كانت ھناك مخصصات معینة لتشجیع بعض الدوائر التي لیس فیھا مالك اعتقد إنھا تكون طاردة، یجب أن تكون مخصصات

.معینة وال توجد من فارق النمو من آثر الراتب

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

شكراً لإلخوة الذین أعطونا المالحظات القیمة وسوف نقوم بدراسة ھذه المالحظات بشكل تفصیلي، بأسھاب ومن اجل محاولة إدخالھا إلغناء ھذا
.التشریع المھم الذي یعتبر من المشاریع األستراتیجیة فیما یتعلق بالموضوع ببناء مؤسسات الدولة

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.نحن لدینا المداخالت التي قلت نعود لھا بعد الفقرات أنا لدي أمرین

األول: ھو موضوع تم االتفاق علیھ في االتفاقات السیاسیة لدى تشكیل الحكومة وعرضھ السید رئیس الوزراء في منھاجھ الوزاري وجمعنا فیھ
تواقیع سابقة وطرح أكثر من مرة ھو موضوع إعادة النازحین إلى المناطق التي لم تفتح لحد اآلن وھي العویسات واآلبار وجرف النصر
والصینیة ومناطق أخرى من العراق، ولقد مضى (9) أشھر على بدایة الدورة النیابیة ھذه ولم یحدث أي إجراء حقیقةً أو أي تحرك بھذا

الموضوع، أتمنى أن تكلف لجنة من اللجان بمتابعة الموضوع وعقد جلسة لھذا األمر ومناقشتھ بحضور الحكومة حتى نرى في ھذه الموضوع
.ماذا یمكن أن نفعل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقدم بطلب رسمي لدرج ھذا الموضوع على جدول األعمال، ھل قدمت الطلب؟ یدرج على جدول األعمال في الجلسات

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

ھناك موضوع طرح سابقاً ھو موضوع الدوام لمنتسبي األجھزة األمنیة وھذا دوام (70%) ونحن على أبواب شھر رمضان وحقیقة ھؤالء
المنتسبین تعبوا كثیراً في الحروب التي أنتھت اآلن، والسید النائب األول كان یدیر جلسة وكلف اللجنة األمنیة بمتابعة الموضوع ومن ھي الجھة

.التي أصدرت وتم تحویل الدوام إلى (70%) مع إنھ كل الجھات تقول ھو (50%) ودوام (70%) لیس لھ مبرر

-:السید رئیس مجلس النواب –

جدول أعمال الجلسة السابقة كان یضم القراءة األولى لمشروع قانون تنظیم إنشاء عالوي لبیع الفواكھ والُخَضر والحیوانات لجنة الزراعة، لماذا
.لم تقرؤه قراءة أولى في الجلسة السابقة

-:النائب محمد أمین فارس –

.المشروع لم یأتي عن طریق اللجنة، فاللجنة لم تكن جاھزة لذلك قررت الرئاسة أن تؤجلھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أصالً ھو موجود لدى اللجنة

-:النائب محمد أمین فارس –

.لم یتم مناقشتھ في اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھو مشروع قانون

 

-:النائب محمد أمین فارس –

.نعم ھو مشروع قانون، كان من المفروض أن یقرأ قراءة أولى، لكن رأي اللجنة كان أن یناقش المشروع في اللجنة وبعدھا یقرأ
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-:النائب علي مانع عطیھ البدیري –

ھذا الموضوع عندما طرح في الجلسة السابقة تم االعتراض علیھ من حیث المبدأ بعض األخوة أعترضوا على قرأتھ كقراءة أولى، إلى ان
یعرض للجان المختصة ویتم أتخاذ قرار بھذا الموضوع، فتم تأجیل الموضوع بتوجیھ من السید نائب الرئیس الذي كان یدیر الجلسة في الجلسة

.السابقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل لدیكم نیة لتأجیلھ أو المضي بھ؟

-:النائب علي مانع عطیھ البدیري –

.فقط ھناك أعتراضات من بقیة اللجان، لجان أخرى أعترضت على ھذا الموضوع، لجنة الخدمات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي عالقتھم؟

-:النائب علي مانع عطیھ البدیري –

.ال أعلم، بعدھا السید رئیس الجلسة أكد على تأجیل ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل أنتم جاھزین لقرأتھ قراءة أولى لجنة الزراعة؟

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

.ال لسنا جاھزین، لجنة الزراعة لسیت جاھزة على قرأتھ كقراءة أولى ألنھ حدثت علیھ أعتراضات وبالتالي نرفض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لماذا ھناك اعتراضات علیھ أرید ان أعرف ما ھو سبب األعتراضات؟ ھل اعتراض حقیقي، ما بھ من حیث المبدأ

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

أنا سوف أبین لك سبب األعتراض، ھذه العالوي كانت تستثمر بشكل كبیر من قبل البلدیات وكانت إیراداتھا للبلدیات، عندما یتم أستبعادھا من
.البلدیات، البلدیات سوف تخسر خاسرة كبیرة من اإلیرادات، إیرادات مالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اآلن إیراداتھا لمن في ھذا القانون؟

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

.ستكون إیراداتھا للزراعة ولیست للبلدیات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعیدوا إیرادتھا للبلدیات، وضحت الصورة

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

النقطة التي تم األعتراض علیھا إن ساحات بیع المواشي كانت من ضمن القانون ضمن التصمیم األساس، ھذا الذي تم األعتراض علیھ، ساحات
بیع المواشي تم تضمینھا في القانون ضمن التصمیم األساس، بالتالي األعتراض تم من قبل بعض السادة النواب إنھ لیس من الممكن وضعھا

.ضمن التصمیم األساس، فلتكن خارج التصمیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ھذا معناه رفض للقانون؟
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-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

ً .ال لیس رفض للقانون، المفروض یُعَدل، لكن القانون أنرفض مبدئیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه الفقرات جمیعھا مناقشة لیس لھا عالقة، في القراءة الثانیة تثبت ھذه المالحظات وخالل التصویت تمضون بھا اللجنتین، ھل لدیكم ما یمنع
.اللجنتین أن تقرؤونھا قراءة أولى وتمضون

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

.لیس لدینا مانع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أمضوا بالقراءة األولى وكل ما تتحدثون فیھ ھو تفصیل، أرید أن أرى ما ھو اعتراض لجنة النزاھة على قانون العالوي

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

ھذا القانون جمیعھ ھو عبارة عن ثالثة او أربعة مواد، وھو ُمعالَج أصالً بقانون البلدیات العامة وقانون بیع وإیجار عقارات الدولة  ال یحتاج إلى
تشریع قانون جدید، ونعطیھ ألتحاد الجمعیات الفالحیة، إذا ترى القانون تم األعتراض علیھ من حیث المبدأ وال نحتاج إلى تشریع في مثل ھكذا

.موضوع، إنھ ُمعاَلج أصالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

نمضي بالقراءة األولى، خالل القراءة الثانیة إذا ثبت درج ھذا القانون إنھ یتعارض مع نصوص قانونیة أخرى بأمكان اللجنة أن تقول إنھ
.یتعارض مع نصوص قانونیة أخرى، ولدیكم مقترح القانون األخر إلغاء قانون مجلس قیادة الثورة

-:النائبة ھوازن حسن مھدي –

سیادة الرئیس سبق وان طالبنا وجمعنا (73) توقیعاً، سیادة الرئیس سبق وان طلبنا من رئاستكم وجمعنا (73) توقیعاً من النواب لتعدیل فقرات
نظام المحاوالت ووزیر الصحة سابقاً والذي كان وكالةً وزارة التربیة أحاَل الكتاب الى الوكیل اإلداري وحتى ھذه اللحظة لم یخذ بھ أي إجراء

فتعدیل نظام الفقرة رقم(2) و(3) من نظام المحاوالت حرم الراسبین سنة أو سنتین سیادة الرئیس لذلك نطلب من رئاستكم أن بكتاب قد أُحیل الى
الوكیل اإلداري حتى ھذه اللحظة لم یخذ بھ أي إجراء، وان تعدیل نظام الفقرة (2) و(3) قد حرم الطالب الراسب سنة واحدة أو سنتین نحن

.نطلب من رئاسة المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األمانة العامة

-:النائبة ھوازن حسن مھدي-

.أتخذ بھ أي إجراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أتخاذ اإلجراء مع وزارة التربیة وأعالم سیدة النائبة

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

شكراً سید الرئیس أرید أن أنقل الى جنابكم والى أعضاء مجلس النواب  مطالب المعتصمین الموظفین المالك المؤقت في شبكة اإلعالم العراقي
ولقد قمنا بزیارتھم أنا والسید النائب كریم عفتان والسید النائب عبد األمیر لمعرفة مطالبھم سید الرئیس المعتصمین ھم موظفین على المالك

المؤقت في شبكة اإلعالم العراقي وأصبح لھم أكثر من عشرة سنوات موظفین مالك مؤقت وھم إعالمیین معروفین ومراسلین وصحفیین على
المالك اإلداري والفني في شبكة اإلعالم العراقي حصل خطأ في تعیینھم على المالك الدائم من قبل أحد الموظفین وطلبوا منا أن یثبتوا على

المالك الدائم حالھم كحال بقیة الموظفین والذي نرجوه من جنابك سید الرئیس أن تكلف اللجنة المالیة أن تتكفل بملف ھؤالء الموظفین والذین ال
.یتجاوز عددھم (300) موظف وتكلف اللجنة مع وزارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة، اإلعالم



5/2/2019 محضر الجلسة رقم (13) األثنین (29/4/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/04/29/محضر-الجلسة-رقم-13-األثنین-29-4-2019-م/ 16/18

-:النائب عالء صباح ھاشم الربیعي –

.تُكلف اللجنة مع وزارة المالیة واألمانة العامة لمجلس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

إن تتقدم بھذا األمر مكتوب لكي تتخذ اللجنة المالیة ولجنة الثقافة واإلعالم باألجراء بھذا الخصوص، تفضلوا اللجنة المعنیة لجنة الزراعة و لجنة
.الخدمات ھذا القانون األصل الى لجنة الزراعة واللجان األخرى لجان مساندة، تفضلوا لجنة الزراعة

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

.(یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون إنشاء عالوي بیع الفواكھ والخضر والحیوانات.(لجنة الزراعة

-:النائب سالم ھادي كاظم –

.(یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون إنشاء عالوي بیع الفواكھ والخضر والحیوانات.(لجنة الزراعة

-:النائبة منى حسین سلطان الغرابي –

.(تُكمل القراءة األولى لمشروع قانون إنشاء عالوي بیع الفواكھ والخضر والحیوانات.(لجنة الزراعة

-:النائب محمود عبد الرضا طالل –

.(یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إنشاء عالوي بیع الفواكھ والخضر والحیوانات.(لجنة الزراعة

-:النائبة عائشة غزال مھدي المساري –

.(یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون إنشاء عالوي بیع الفواكھ والخضر والحیوانات.(لجنة الزراعة

-:النائب محمد أمین فارس –

.(یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إنشاء عالوي بیع الفواكھ والخضر والحیوانات.(لجنة الزراعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً، أیضاً في الجلسة السابقة تم تصویت المجلس على إضافة القراءة األولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم( 459)
لسنة 1987 الذي یخص ناحیة (مندلي)، اللجنة القانونیة دكتور ھل القانونیة جاھزة؟ لقد أدرجتھُ على جدول األعمال ألنھ یجب أن یدرج على

.جدول األعمال وإعداد صیغة قرار، تفضلوا اللجنة القانونیة

-:النائب صائب  خدر نایف –

.(یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (459) لسنة 1987 الذي یخص ناحیة (مندلي

-:النائبة الماس فاضل كمال –

.(تكمل القراءة األولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (459) لسنة 1987 الذي یخص ناحیة (مندلي

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

شكراً جزیالً سیادة الرئیس أتفق أن ھذا القرار كان مجحف أجحافاً كبیراً بحق ابناء قضاء مندلي سابقاً لكن سیادة الرئیس أوالً أطلب أن تُشرك
لجنة األقالیم والمحافظات في ھذا الموضوع الى األسباب الموجبة مع إبقاء التغیرات اإلداریة الى األقضیة المجاورة یعني ھي كانت قضاء بلد
روز وناحیة مندلي إذا نعود إلى قضاء مندلي وقضاء بلد روز ما ھي النواحي التابعة  الى ھذه األقضیة لم تبقى لدینا سواء ناحیة قزانیة فھذا

موضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

تُضاف لجنة األقالیم ویتم إستضافة مجلس محافظة دیالى واألستئناس برأییھم خالل المضي في اإلجراءات التشریعیة وال یجب أن تتعارض
.القوانین االتحادیة مع القوانین المصوَت علیھا في مجالس المحافظات، نعم النائب عبد الخالق العزاوي

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

أل ً
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شكراً سید الرئیس، سید الرئیس األصل في الموضوع مندلي كانت قضاء وتوجد نواحي قزانیھ وبلد روز تابعھ لھا ولقد كانت الحرب العراقیة-
االیرانیة والقصف وتم تفجیر أغلب ھذه القرى أُستبدلت قضاء بلد روز أصبح قضاء بدالً من الناحیة ومندلي أصبحت ناحیة وقضاء بلد روز
والنواحي التابعة لھا والتي ھي ناحیتین قزانیھ ومندلي فقط فإذا أصبحت بلد روز قضاء ومندلي قضاء إذن ما ھي النواحي التابعة لھا؟ وھي

.قضاء بجانب قضاء مع العلم ان دیالى ھي الیوم خمس أقضیة یعني ال تتحمل بأن نشطب أقضیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا األمر یعرض أیضاً للنقاش مع مجلس المحافظة مع مجلس محافظة دیالى ھو الذي سوف یتحدث بھذه اآللیات باإلضافة الى نواب محافظة
.دیالى یتحدثون لیجدون مخرج للنواحي حول أرتباطھا بمن لن نمضي بھذا التشریع ما لم تكون الحكومة المحلیة مؤیدة

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي –

سید الرئیس فقط توجد قضیة مھمة تحصل في كل المحافظات وھي تحویل النواحي إلى أقضیة وتحویل القرى إلى نواحي والیوم نحن ھذه
القضیة تعتمد على التعداد السكاني والتعداد السكاني متوقف بقرار مجلس الوزراء ولو كان ھناك تعداد سكاني جاري ولجنة قد أكملت القضیة لما

.كان لدینا مشكلة بھذا القرار شكراً سید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النائب أسوان ونقول لك الحمد � على سالمتك ألنك جئت من السفر وأصبح مدة ولم نعطیك مداخلھ

-:النائب أسوان سالم صادق –

شكراً سیادة الرئیس الیوم ھنا كانت مظاھرة من قبل موظفین من وزارة الصحة ومدینة الطب وھذه الشریحة یطالبون من مجلس النواب ومجلس
الوزراء بإنصافھم سید الرئیس بتطبیق المادة (61) من قانون الموازنة االتحادیة لسنة 2019 وشمولھم بھذه المادة وھي تسكین الموظفین براتب

.الخطورة بإنصافھم أسوةً ببقیة الموظفین في وزارة الصحة وكانت ھناك مظاھرة وفي األیام القریبة ھناك إعتصامات من قبل ھذه الشریحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیدي الكریم ھذا الكالم أسمعوهُ مني وإذا كنت ترید عرضھ إلى اإلعالم أعرضھ إذا كانت كل شریحة تخرج إلى المظاھرات ال تمضي الدولة

-:النائب أسوان سالم صادق –

.سیادة الرئیس ھناك المادة (61) وأقرت في الموازنة 2019 ولكن الحكومة لم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ال زالت نافذة ونحن نشجع ثقافة أوالً ال نرید تأخیر ونرید تنفیذ القوانین ونرید تطبیق القوانین لكن نشجع الظواھر وان كل مجموعھ ترغب في
.أن تكمل إجراءاتھا أسرع من اآلخرین تنزل إلى الشارع وتقوم بمظاھرة

-:النائب أسوان سالم صادق –

.سیادة الرئیس قرر مجلس الوزراء بـأن العمل بھذه المادة في سنة 2020 وھذا خرق

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یجوز عملھا في 2019

-:النائب أسوان سالم صادق –

.نطلب من ھیأة الرئاسة بمتابعة موضوع تطبیق فقرات موازنة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھیأة الرئاسة غیر موجودة إذا كنت ترید أن تتابع معھم

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

ً ً
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شكراً سید رئیس المجلس شكراً نائب رئیس المجلس ھناك عدد من الشرطة المفصولین في محافظة نینوى الذین تم صدور قرار بإعادتھم الى
الشرطة والحمد � وھم یستلمون رواتب لكن بصراحة ھناك مظلومیة  بأنھم یستلمون فقط الرواتب األسمیة سیادة الرئیس یعني ال یستلمون

المخصصات الزوجیة وال األطفال وال الرتبة وال الشھادة مع العلم ھم حالیاً یمارسون أعمالھم حالھم كحال أقرانھم المنتسبین في شرطة نینوى
فأتمنى إنصاف ھذه الشریحة، كذلك ھناك شرطة وكانوا مستمرین بعد دخول داعش كانوا مستمرین ولم ینقطعوا ولھم مواقف بطولیة ووعدھم

السید وزیر الداخلیة عندما زارھم في تأریخ 18/5/2017 بتسلیم رواتبھم لشھر حزیران وتموز وأیلول وتشرین األول یعني خمس رواتب
لكنھم لم یستلموا حتى ھذه اللحظة، كذلك المطلب األخیر طبعاً عرضتھ على السید النائب الثاني الدكتور بشیر المحترم وھناك ُشكلت في مدینة
الموصل أبان حادثة العبارة ثورة من شباب مدینة الموصل ومن كردستان ومن الوسط ومن الجنوب قاموا بتشكیل ثورة الزوارق یومیاً من یوم

حادثة العبارة (ثورة الزوارق) منذ یوم حادثة العبارة وحتى ھذا الیوم مرابطین ومن مسافات بعیدة والكثیر منھم انقطعوا عن دوامھم وأُخذوا
اإلجازات والبعض منھم أصحاب أعمال بسیطة تركوا أعمالھم ورزق عوائلھم ویبحثون حتى ھذه اللحظة عن ضحایا حادثة العبارة أتمنى من

جنابك الكریم وأنا حصلت على موافقة السید الدكتور بشیر المحترم بزیارة الموصل وتكریمھم أتمنى أن تكون ھناك التفاتة من قبل مجلس النواب
.ومن قبل جنابك شخصیاً سیادة الرئیس لتكریم والتفاَت الى ھؤالء الشباب الخیرین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سید النائب تفضل

-:النائب فاضل جابر عبد –

بسم هللا الرحمن الرحیم شكراً سیادة الرئیس بتصریح من الناطق الرسمي لوزارة التجارة ذكر بأن توزیع مفردات البطاقة التموینیة اآلن 2019
كل شھران لثالث مواد فقط وكل (45) یوماً لمادة الطحین أطلب من سیادتكم أن یتم استضافة للسید وزیر التجارة بعد ھذا الموضوع ألنھ حقیقة

.بأنھ موضوع مھم وأعتقد بأن الشعب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

تم توجیھھ السؤال البرلماني وكانت اإلجابة بھذا األمر من وزارة التجارة أن تخصیصات الموازنة االتحادیة منذُ عام 2016 أو 2015 ال أتذكر
نص الكتاب ال تكفي لتجھیز مفردات البطاقة التموینیة لمدة سنة كاملة تكفي تجھیز لمدة ستة أشھر و ثمان أشھر طحین وأعتقد أنھ یتم اإلستضافة

.بھذا األمر الیوم صباحاً تقدم أحد النواب أیضاً بھذا الطلب لبحث كیفیة معالجة مفردات البطاقة التموینیة

-:النائب فاضل جابر عبد –

.شكراً سید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نبقى نتداخل أم نرفع الجلسة؟ ترفع الجلسة إلى یوم غد الساعة الواحدة ظھراً

(رفعت الجلسة الساعة الرابعة عصراً)


