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محضر جلسة رقم (25) السبت (22/6/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

محضر جلسة رقم (25) السبت (22/6/2019) م
ً .عدد الحضور: (  ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (12:50) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة والعشرین، 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 –

السیدات السادة النواب قبل المضي بجدول األعمال بأسم مجلس النواب نتقدم بالتعازي الى النائب (میزر حمادي سلطان) بوفاة المغفور لھا
والدتھ، نتقدم لھُ بالتعازي وندعو من هللا عز وجل أن یتغمدھا برحمتھ الواسعة ویلھمھم الصبر والسلوان، أیضاً تعازینا بأسم مجلس النواب الى

.النائبة (بلیسة عبد الجبار) بوفاة المغفور لھُ شقیقھا، داعین المولى عز وجل أن یتغمدهُ برحمتِھ الواسعة

ھناك عدم وضوح بما صوت علیھ مجلس النواب في الجلسة السابقة المتعلقة بالنواب الذین تم استبدالھم، ھنا أود التوضیح أنھ بموجب قرار
المحكمة األتحادیة الذي صادق بموجبھ على نتائج األنتخابات بتاریخ 3/9/2018 أصبح جمیع الذین تمت المصادقة علیھم ھم نواب وترتب على

ذلك إجراءات في داخل مجلس النواب، المقصود بِھ في لحظة التصویت أن جمیع النواب الذین أدوا الیمین الدستوریة بموجب قرار المحكمة
األتحادیة الذي صدر وصادق على نتائج األنتخابات المتعلق بنا جمیعاً ھم نواب لحین لحظة خروجھم من مجلس النواب، الذین استبدلتھم المحكمة

األتحادیة بعد تاریخ استبدالھم ال یرتب أي أثر مالي على مجلس النواب، ولكن فترة عملھم من لحظة تأدیتھم الیمین الدستوریة لحین لحظة
خروجھم ھم نواب ویتمتعون بحقوق النواب، ھنا أود التوضیح لیس النواب الحالیین ولیس النواب السابقین لھم أي امتیاز بما یتعلق بالحقوق

التقاعدیة، ھذه یجب أن نوضحھا للشعب، ما یسري على أي موظف في الدولة العراقیة یسري على أعضاء مجلس النواب ویسري على أعضاء
مجلس الوزراء ویسري على الدولة العراقیة بالكامل، ھناك قانون تقاعد موحد للجمیع، المقصود النواب الُمستبدلین بحقوقھم كنواب من لحظة
تأدیتھم الیمین الدستوریة الى لحظة خروجھم، فقط أقتضى التوضیح لھذا األمر، ھذا یُنشر باإلعالم، أُِسيَء الفھم أن المقصود بالنواب السابقین

خالل فترة تأدیتھ الیمین الدستوریة ھو نائب ویتمتع بحقوق النائب الكاملة، من وإلى صدور قرار المحكمة األتحادیة بخروجھ، وبما یتعلق
.بالشروط التقاعدیة، من لدیھ (50) سنة عمر و(15) سنة خدمة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أنا أعتقد أن قرار المحكمة األتحادیة ھو كشف عن عدم توفر شروط العضویة الصحیحة منذُ بدایة فوزِه، أي ال یُصح أن یوصف نائب سابق،
.نائب بعد سنة من دوامِھ، أرتكب جنایة، حكم علیھ قرار قضائي بعد سنة، السنة السابقة كانت شروط العضویة صحیحة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.خالل ھذه الفترة فقط

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أما المحكمة األتحادیة عندما قالت ھذا النائب منخرم منھُ شرط من الشروط الصحیحة، معناه منذُ اللحظة األولى لفوزِه كشفت عدم توفر ھذا
.الشرط

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا األمر سرى في الدورات السابقة، ھو أتى بقرار المحكمة األتحادیة، كان على المحكمة األتحادیة أن تُدقق منذُ اللحظة األولى، أنا وحضرتك
وجمیع النواب الـ (329) أتینا بقرار المحكمة األتحادیة بالمصادقة على النتائج، وبالتالي طیلة فترة عملنا نحُن نواب في مجلس النواب العراقي
ممثلین عن الشعب، ولكن أي استبدال یصدر من المحكمة األتحادیة لحظة االستبدال یفقد شرط عضویتھ وال یُعتبر نائب لحظة االستبدال، جمیع

النواب الحالیین والسابقین وأیضاً الحكومة الحالیة والسابقة وجمیع الدولة العراقیة تخضع لقانون التقاعد الموحد (50) سنة عمر و(15) سنة
.خدمة، ما ال یقل عن (15) سنة وما ال یقل عن (50) سنة عمر

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

أنا الیوم سوف أقف، شكراً على ھذا التوضیح للشعب العراقي، خالل الحملة األنتخابیة وكان البرنامج األنتخابي لنا كشخص كتحقیق العدالة
األجتماعیة والقضاء على المحاصصة الطائفیة والحزبیة وجمیعنا مؤمنین بھذا الشيء، تغلیب المصلحة العامة على المصلحة الشخصیة،

النھوض بالواقع التربوي البائس والواقع الصحي البائس والواقع الزراعي، طبعاً ھذا األمر لم یتحقق بعد ھذه الفترة الزمنیة التي قاربت على
أنتھاء الفصل التشریعي ومن ھنا أعلن إستقالتي من مجلس النواب وأتمنى على أخوتي أعضاء مجلس النواب العراقي أن یُكملوا المسیرة ولعلھا

.تتحقق ھذه األمنیات للشعب العراقي المظلوم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، سوف أعرضھا على القانونیین وبعدھا أعرضھا على مجلس النواب، یُعرض على الجھات القانونیة في المجلس

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

بالتأكید مجلس النواب العراقي حتى یقوم بمھامِھ وواجباتِھ فیجب أن ال یخضع الى أي ضغوط أو تھدیدات أو ما شابھ ذلك، نحُن في كل بدایة
دورة وبموجب المادة (52) من الدستور یبت مجلس النواب بصحة أعضاء مجلس النواب، اآلن جمیع أعضاء مجلس النواب یشعرون بقلق من

الشكاوى التي تصدر علیھم، الیوم ال توجد حصانة مطلقة للنواب في ھذا الخصوص، ولذلك سیادة الرئیس أنا أطلب من رئاسة المجلس ومن
مجلس النواب أن یتم تثبیت صحة عضویة جمیع النواب، الیوم لغایة ھذه اللحظة نحُن لم نُثبت صحة العضویة وھذا األمر دستوري وفق المادة
(52) من الدستور التي نصت بشكل واضح وصریح، یبت مجلس النواب بصحة أعضاءِه بأغلبیة الثلثین، ولذلك أطلب من رئاسة المجلس بعد

أكتمال النصاب أن تعرض صحة العضویة لجمیع أعضاء مجلس النواب وأن نبتعد عن ھذا األمر ألنھُ أصبح ھناك قلق، الشكاوى مستمرة على
.أعضاء مجلس النواب، لكن ھذا األمر سوف یُعطي مزیداً من األستقرار والدعم للنائب في ممارسة مھامِھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

یبت مجلس النواب خالل (30) یوم من تاریخ األعتراض عندما یُقدم اعتراض على شخص نعرض ھذا الملف، منذ لحظة تقدیم االعتراض،
.الذین یعترضون علیھ یقدموا طلب

-:النائب فالح ساري عبداشي –

أعلمنا ھیأة الرئاسة بأن كتلة الحكمة أتجھت إلى المعارضة، وإن المعارضة ھي معارضة دستوریة في إطار الدستور وبنوده لسنا معارضة
مسلحة بل سنتبع الطرق الدستوریة والقانونیة في المحاسبة والمساءلة، ال نعتمد التدلیس او تزییف الحقائق من أجل خداع المواطن سنعتمد على

األدلة والوسائل الواضحة للمساءلة، معارضتنا التي أخترناھا مشروعاً ولیست معارضة للدولة أو معارضة للسلطة بل ھي معارضة سیاسیة
بناءة، أطلب من سیادة الرئیس إضافة نوع المعارضة في النظام الداخلي، حقوق المعارضة، متبنیات المعارضة حتى یصبح بنود في النظام

.الداخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من لجنة تعدیل النظام الداخلي، أخذ ھذا الطلب بنظر األعتبار وتوضیح مبدأ المعارضة أو كتلة المعارضة وحالة صحیة ان یكون في
العمل السیاسي وفي مجلس النواب العراقي تحدیداً كتلة مواالة ومؤیدة مشكلة وكتلة اخرى معارضة، كتلة تقویمیة تقیم األداء، من اآلن تُسجل

كتلة الحكمة على إنھا كتلة معارضة وأي كتلة أخرى تذھب إلى المعارضة مستقبالً یتم تسجیل ذلك في الدائرة البرلمانیة، سیتم أخذ وجھة نظرھم
.ككتلة معارضة مستقبالً

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –
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منذ أكثر من (10) أیام یوجد أكثر من (300) مھندس كیمیاوي معتصم أمام وزارة النفط وھؤالء الشباب من كل المحافظات العراقیة، مع
األسف یفترشون األرض ویلتحفون السماء في ھذه األجواء الحارة جداً، وبعضھم تم نقلھ إلى المستشفیات ألنھم شباب ال تتجاوز أعمارھم (25)،

.لحد اآلن لم ینتبھ لھم احد، ال وزارة النفط وال الحكومة وال مجلس النواب، یوم أمس زرت

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما سبب مظاھرتھم؟

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

.یحتاجون إلى درجات وظیفیة ألنھ مضى علیھم اكثر من عشر سنوات خریجین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدرجات الوظیفیة یحكمھا قانون الموازنة

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

.إنھم خریجون منذ (10) سنوات، ھؤالء الشباب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بأمكان اللجان المعنیة أن تنسق مع الوزارات ومع وزارة المالیة والحكومة إلضافة درجات وظیفیة للمؤسسات

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

.أطلب من السید رئیس مجلس النواب أن یشكل وفداً لزیارة ھؤالء الشباب، اكثر من (300) شاب موجودین اآلن على الرصیف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعض النواب ولجنة حقوق االنسان زاروا ھؤالء الشباب

األمر اآلخر: نحن شرعنا قانون الذي ھو قانون الموازنة بناًء على طلب الحكومة والذي یحكم مؤسسات الدولة قانون الموازنة، أطلب من اللجنة
المالیة ولجنة حقوق االنسان متابعة ھذا الملف والتأكید على الوزارة فیما لو كان ھناك غطاء قانوني في قانون الموازنة یسمح بمعالجة ھذا االمر،

سوف نمضي بجدول األعمال، النصاب متحقق، سوف أمضي بالفقرة االولى وأعطیكم مداخالت، من الذي یرید مداخلة؟ فیما یتعلق بإكمال
الكابینة الوزاریة الفقرة كانت موجودة في جدول األعمال، ننتظر من الحكومة أرسال األسماء، بعد التواصل مع الحكومة األسماء معروضة األن

أمام الجھات لتدقیقھا من الشروط المطلوبة للترشح للوزارة، وخالل ھذا لألسبوع أكد السید رئیس الحكومة سیتم أرسال األسماء إلى مجلس
.النواب لغرض التصویت علیھا فقط للتوضیح

.(الفقرة أوالً: التصویت بالتوصیة على توحید التصاریح األمنیة. (لجنة االمن والدفاع*

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري -*

.یقرأ التوصیات على توحید التصاریح األمنیة

-:السید رئیس المجلس النواب -*

النواب في ھذه المحافظات الجلوس مع رؤساء الكتل وتشرحون معھم المعاناة وتشرحون لھم التفاصیل ومعاناة المواطنین، المضي بالفقرة لكل
.مرة أخذ أربعة مداخالت بین فقرة وفقرة بالفقرة التي بعدھا

-:النائب حیدر عبد الكاظم الفؤادي –

المؤسسة التشریعیة مؤسسة مھمة والمفروض تحافظ على كوادرھا وطاقتھا وشخصیاتھا النزیھة، الدكتور حسن العاقولي من الشخصیات المھمة
والشخصیات النزیھة والتي ثبتت جدارتھا بصراحة في الفترة السابقة والى الیوم، نحن موقفنا بالعقد الوطني اآلن نعلنھا الیوم بشكل رسمي

لإلخوان بالھیأة الرئاسیة متمثلة بسیادتكم أن بتقدیم طلب استقالتك ولم یتم عرض على اللجنة القانونیة وال على مجلس النواب حین التحدث مع
.السید النائب بحیث یعدل عن ھذا القرار

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –
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بما تفضلت بھ فیما بتعلق بموضوع الھجمة المنظمة الذي یتعرض لھ مجلس النواب، لیس فقط في ھذه الدورة وإنما في الدورات السابقة وكان
الوضع الحقیقي واضح أن مجلس النواب بأعتباره جھة تشریعیة رقابیة، دائماً ھناك جھات تستفاد أن یكون مجلس النواب ضعیف، السید الرئیس

بما یتعلق بتصویت اإلخوة واألخوات أعضاء مجلس النواب على موضوع التي تم اإلشارة حضرتك اإلخوان المستبدلین بقرار أخیر من المحكمة
االتحادیة، أعتقد إنما یتعرض لھ مجلس النواب لیس فقط في ھذه الفقرة وإنما في الفقرات األخرى، ومنھا مثالً سلب حقھ بالتشریع من خالل

صدور قرارات من المحكمة االتحادیة قدیمة وھي أوالً ال یجوز لمجلس النواب تشریع في األمور التي بھ جنبة مالیة، ال یجوز لمجلس النواب أن
یشرع في األمور القضائیة وال یجوز لمجلس النواب أن یشرع في ما یتعارض مع برنامج العمل الحكومي، ومع ھذه كلھ بقى مجلس النواب

.شفاف أمام الشعب

-:السید رئیس المجلس النواب –

.السادة النواب أمامكم عندنا الفقرة األخرى یوجد بھ تصویت السادة النواب، اللجنة القانونیة تفضلوا إلى المنصة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.مع كل ھذا السید الرئیس وما تفضلت بھ وما أعید وأكید بشكل قانوني

-:السید رئیس المجلس النواب –

.تسجیل الحضور داخل القاعة وأیضاً وینشر في موقع مجلس النواب، الحضور داخل القاعة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

أما التصویت على اإلخوة واألخوات المستبدلین بإعتبارھم أعضاء سابقین ھو لضرورة قانونیة من خاللھا أدى ھؤالء اإلخوة واألخوات،
التصویت على السید الرئیس والسادة النواب الحكومة القوانین استبدالھم معناه العودة إلى المربع األول، من أنطالقاً من قاعدة ما بنیة على باطل

فھو باطل ال یعتبر ھذا التصویت ألعضاء والسادة أعضاء وعضوات مجلس النواب ھو امتیازاً نھائیًا لكن ھذه السید الرئیس أرید أن أشیر لھا أن
.شفافیة مجلس النواب شفافیة ھذه المؤسسة أتجاه الشعب من خالل النشر

-:السید رئیس المجلس النواب –

السادة النواب تریدون أن أرفع الجلسة إذا تریدون أن أرفع الجلسة على راحتكم، تسجیل غیاب مضاعف ھنا اآلن الغیاب مضاعف، المداخالت
.یجب أن تكون في األخیر عذراً، المداخالت في الفقرة األخیرة الغیاب مضاعف اآلن، النواب في الكافتیریا سجل أسمائھم

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

السید الرئیس أقدر ھذا الحرص الكبیر من السید الرئیس وأطلب من السید الرئیس والسادة النواب أن یكون ھناك إجراءات حازمة حقیقة، نحن
نواب واغلب النواب وبذات الشباب نؤید إجراءات ھیأة الرئاسة ونؤید أن یكون مجلس النواب دور حقیقي وفعال في الرقابة القویة، على

الحكومة واحد من طلباتنا نحن عندما نرید أن نتخذ أي أجراء في مجلس النواب أن نكون شفافین مع الناس وتعرض ھذه الجلسات تستقطع
وتحاول أن تؤول بالضد من مجلس النواب، لذلك طلبي البسیط من ھیأة الرئاسة أن یكون عرض جلسات مجلس الوزراء أیضاً بشكل علني، حتى

یتبین من ھو الحریص على الشعب العراقي ومن ھو یعمل مع الشعب العراقي السادة والسیدات النواب بیوتھم مفتوحة مضایفھم مفتوحة
والھواتف مفتوحة الناس األقرب ھم األقرب إلى الناس، ھم األقرب الیوم النواب یعاب علینا أن نعتبر معقبین للناس ألن الناس ال تستطیع أن

تصل إلى المسؤول، ومع ھذا تستقطع بعض الفقرات من جلساتنا الشفافة والعلنیة لیتم مھاجمة مجلس النواب، السید الرئیس أعتقد أن الیوم یجب
على مجلس النواب اتخاذ قرارات حاسمة أبتدأً في موضوع الغیابات، وثانیاً في ما یتعلق أن الیوم مجلس الوزراء یجب أن تكون جلسات علنیة،

ألن المجلس ویوجد بھ تصویت لیرى الشعب من الذي یصوت على القرارات التي تكون في خدمة الشعب ومن الذي یكون بالضد وھذا موضوع
.مھم وأساس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980. (اللجنة القانونیة*

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (1) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –
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.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (2) كما قرأت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (3) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –

.یقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (4) تصویت على اضافة البند ثالثاً، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

 

.المادة (4) تصویت على اضافة البند رابعاً، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (4) بالمجمل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –

.یقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (5) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صائب خدر نایف –

.یقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (6) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صائب خدر نایف –

.یقرأ المادة (7) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (7) بند ثالثاً مضاف الى المادة (32) من أصل القانون بناًء على مقترح اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صائب خدر نایف –

.یقرأ المادة (8) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (8) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

.یقرأ المادة (9) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (9) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

.یقرأ المادة (10) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اضافة البند (17) الى المادة (62) من أصل القانون، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.اضافة البند (18) الى المادة (62) من أصل القانون والمادة (10) في ھذا القانون، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.اضافة البند (19) الى المادة (62) من أصل القانون، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (10) بالمجمل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.اللجنة القانونیة مستقبالً أي بند مضاف أو مقترح تعدیل من اللجنة یكتب أمامھ مقترح اللجنة، أنتم مكتفین بالتلوین، فیكتب مقترح اللجنة

.األحمر ھو ھذا تعدیل من اللجنة

-:النائب حسین علي كریم –

.یقرأ المادة (11) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (11) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب حسین علي كریم –

.یقرأ المادة (12) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.في أصل المادة أصل القانون المادة (85) ھي فقرة واحدة، نحن عملناھا فقرتین، یعني بمعناھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.خالص أنتم تقولون یضاف البند ثانیاً ویقرأ ثانیاً فقط

.یقرأ المادة (12) مقترح اللجنة من قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

.التصویت على مقترح اللجنة بإضافة البند ثانیاً من المادة (85) من أصل القانون، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسین علي كریم –

.یقرأ المادة (13) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (13) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.یقرأ المادة (14) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (14) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (14) أوالً یعني التعدیل أوالً على المادة (95)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (14) ثانیاً من المادة (95)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (14) بالمجمل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.یقرأ المادة (15) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أوالً من المادة (15) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.ثانیا من المادة (15) تصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (15) بالمجمل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.یقرأ المادة (16) اضافة مادة جدیدة الى مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:(النائب فالح ساري عبداشي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس المواد المضافة فیھا تبعات مالیة، وھنالك قرارات من المحكمة االتحادیة یجب أن یؤخذ رأي الحكومة في قضیة التبعات المالیة،
أضافة حراس واستقطاع نسبة (4%) من مبالغ مستحصلة، سیادة الرئیس من المادة (27) حتى (129) ھي مواد فیھا تبعات مالیة واضحة

وأیضاً اشكالیات قانونیة في ھذه المواد، ألـ (4%) التي ستستقطع من الدین ھي عبارة عن استیفاء لدیون لمواطنین أو لصالح جھات، كیف یتم
.استقطاع (4%) من ھذه الدیون، یعني لیست قضیة دین حكومي ھو، یعني دین لصالح خاص

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یترك التقدیر الى مجلس النواب بالتصویت من عدمھ

فیما یتعلق بالمادة (16) وھو اضافة مواد جدیدة تبدأ بالتسلسل (127) أطلب من المجلس بالتصویت على أوالً من المادة (127) مادة مضافة
.الى أصل القانون، تصویت على أوالً

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .التصویت على ثانیا

.(لم تحصل الموافقة)

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.سیادة الرئیس حصل لبس، ھم لیسوا حراس ھم من الشرطة، یعني لیس فیھا أعباء مالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.واذا الشرطة ال یوجد لدیھم

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.الشرطة حمایة منشآت لیس لدیھم، ھو منفذ عدل وكثیر من المنفذین تعرضوا لالعتداء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عندما أقول الیوم یخصص حراس عدد أثنین من الشرطة للمنفذ، عندما أقول یخصص اذا العدد ال یكفي في وزارة الداخلیة یجب یعینون لھم

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.سیادة الرئیس كثیر من المنفذین تعرضوا لالعتداءات، توجد علة لھذه المادة توجد علة لھذا التشریع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب یقرأ النص التالي اذا ھو ألغراض التنفیذ

.یخصص حراس عدد (2) خالل التنفیذ للمنفذ العدل

.مقترح اضافي أخر من رئاسة المجلس بما یتعلق بالقانون، یصبح ثانیاً یخص حراس من األجھزة األمنیة

. السیدات والسادة النواب یخصص حراس ومفارز

.التصویت على ثانیاً كما مكتوب من اللجنة، التصویت على یخصص حراس عدد (2) من الشرطة للمنفذ العدل، تصویت
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.(لم تحصل الموافقة)

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ المادة (17) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.سیدي الرئیس ھي للعلم (2%) اذا ترغبون أن ترفعونھا فھذا األمر خاضع للمجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اذا موجودة في القانون (2%) أعطیني نسخة من نص القانون

.مقترح اللجنة المادة (17) بإضافة مادة جدیدة الى أصل القانون بتسلسل (128)، التصویت على أوالً

.(لم تحصل الموافقة)

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ المادة (18) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

التصویت على المادة المضافة من اللجنة لتكون المادة (129) من أصل القانون مع مراعات التسلسل وھو الذي مقترحیھ في المادة (18) من
،ھذا القانون، تصویت

.(لم تحصل الموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –

.یقرأ المادة (19) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (19) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –

.یقرأ المادة (20) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب فقط للتوضیح فیما یتعلق بإضافة مادة جدیدة (128) التي تتعلق باالستقطاعات، مقترح الحكومة (2%) وتوزع كالتالي،
اللجنة ذاھبة الى الـ (4%) وتوزع كالتالي بدون أن تعرض األصل

.المادة (20) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(النائب احمد سلیم عبد الرحمن علي الكناني (نقطة نظام –

سیادة الرئیس التنفیذ ھي دائرة استحصال بأوامر قضائیة، والتنفیذ الوحید الذي جمیع قراراتھ تكون قابلة للتمییز أمام القضاء حصراً، التنفیذ
بزمن النظام السابق كان تابع الى وزارة العدل مثلما كان مجلس القضاء والقضاء كذلك كان تابع الى وزارة العدل، والیوم التنفیذ بقي على وزارة
العدل، فأنا أطالب بنقل دائرة التنفیذ من وزارة العدل الى مجلس القضاء األعلى وان تكون مقترح من قبل اللجنة، ھذه مھمة ألن التنفیذ ھو مرتبط

حصراً سیادة الرئیس بمجلس القضاء األعلى وأوامر القضاء األعلى، الیوم یبقى تحت وزارة العدل بأجواء ومزاجیات أحزاب، مع احتراماتي
لجمیع اإلخوان واالحزاب والكتل السیاسیة التي تأخذ ھذه الوزارة وتتحكم بدائرة التنفیذ وبأوامر التنفیذ، فأطالب اللجنة القانونیة بوضع مقترح بأن

.تكون دائرة التنفیذ تابعة الى مجلس القضاء األعلى كونھ سلطة ومستقلة تحت قانون واضح

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –
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.یقرأ المادة (21) من مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (21) مع مراعاة التسلسل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األسباب الموجبة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المقترح البدیل فیما یتعلق بتوفیر الحمایة للمنفذین العدلیین

تلتزم وزارة الداخلیة بأسناد القرارات الصادرة من  المحاكم المختصة من خالل المنفذ العدلي بتوفیر الحمایة الكافیة حین التنفیذ، مع مراعاة
تخصیص أفراد حمایة من وزارة الداخلیة لحمایة المنفذین العدلیین عند الضرورة، جوازي یعني التزام وزارة الداخلیة بتوفیر مفارز عند التنفیذ

.الزام مع مراعاة تخصیص حمایة من الداخلیة لحمایة المنفذین العدلیین عند الضرورة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.تم التصویت على ھذه المادة المضافة

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980)

الفقرة ثالثاً: القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة التعاون العسكري واألمني بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة االردنیة*
.(الھاشمیة. (لجنة العالقات الخارجیة

-:(النائب رعد حمید كاظم الدھلكي (نقطة نظام –

الیوم طالبنا یتمتعون بعطلة صیفیة نتمنى لھم النجاح والتوفیق، من ھذا المنطلق أرید أن أتكلم عن موضوع مھم جداً یخص مستقبل أجیالنا،
مشروع رقم (1) لبناء المدارس، ومشروع رقم (2) الذي أقرتھ الحكومة في سنة 2010، ذھبت الحكومة إلى تھدیم كثیر من المدارس بھذین

المشروعین، إلى اآلن منذ 2010، والیوم نحن في 2019 لم تبَن ھذه المدارس، واألدھى واألمر من ھذا الموضوع عندما تُخصص أموال من
التربیة لبناء مدارس، عندما نأتي إلیھم على المدارس التي ھدمت في مشروع رقم (1) ومشروع رقم (2) یقولون ال ھذه محجوزة، ھذه ال یجوز

أن نبنیھا، وعندما یأتي األھالي لتجمع مبالغ وترید أن تبني مدارس یقولون ال ھذه مدارس محجوزة وال یجوز أن نبنیھا، (فھم ال یرحمون وال
یدعون رحمة هللا تنزل)، أتمنى من سیادتك أن تخطو خطوة في ھذه الدورة بتكلیف لجنة التربیة بمتابعة ھذا المشروع، والوقوف على تنفیذ

متطلباتھا حتى نبني ھذه المدارس، أجیال كاملة الیوم مھددة بالجھل بسبب تھدیم ھذه المدارس وعدم إكمال ھذه المشاریع لمدة طویلة جداً، أعطینا
تریلیوناً في 2019 لبناء مدارس، عندما ذھبنا للمحافظات یقولون ھذه مخصصة إما للترمیم أو إلضافة صفوف، حسناً ما بال مدارس مشروع

رقم (1) ومشروع رقم (2)؟ یقولون ال ھذه محجحوزة للتربیة وال یجوز أن نتدخل بھا، معقولة مستقبل أجیالنا مھدد ونحن مضت مدة تسع
.سنوات مكبلین، أتمنى أن تتدخل جنابك في ھذا الموضوع، وتشكل لجنة لمتابعة ھذا الموضوع

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

مشروع رقم (1) القطع المخصصة للمدارس بعضھا مستغلة وبعضھا غیر مستغلة، كانت ھناك محاوالت للحكومة إلعادة األراضي غیر
المستغلة وتخصیصھا لبناء المدارس، إال أن القانون النافذ كون ھذه األراضي علیھا تحقیقات في النزاھة منعوا الحكومة أن تعید إستخدام ھذه

.األراضي مرة أخرى، فھي بالتالي فعالً أراٍض معطلة ال تستطیع الحكومة إعادة إستخدامھا، وإعادة إشغالھا لبناء مدارس

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما الذي یمنع الحكومة أن تستردھا وتخصص أخرى في مكان آخر لنفس الموضوع؟
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-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.كون ھذا الموضوع معروضاً أمام القضاء وأمام النزاھة بالتالي أصبحت جزءاً من األدلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا أتحدث عن األراضي التي لم تتم المباشرة بھا أصالً، فالتي لم تتم المباشرة بھا توقع العقد، واألراضي لم تخصص بعد، فما ھو المانع الذي لم
.تتم بھ المباشرة؟ تستغل لنفس الغرض وفي وقت الحق في المباشرة أعطیھا

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

نعم بالضبط عن ھذه األراضي أنا أتكلم، فكون المشروع ككل موجوداً لدى النزاھة، فبالتالي الحكومة لم تستطع أن تسترجع ھذه األراضي،
.وحبذا لو أن مجلس النواب یساعدنا في إسترجاع ھذه األراضي

-:السید رئیس مجلس النواب –

!أساعد الحكومة بأن ترجع أراضي الحكومة؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

قد نحتاج إلى قرار نیابي بھذا الخصوص، كونھا ضمن األدلة الموجودة لدى النزاھة، فالحكومة غیر قادرة على إسترداد ھذه األراضي، بدیالً
عن ھذه األراضي عملت الحكومة اآلن على توفیر حوالي ألفي قطعة مختلفة عن ھذه القطع ضمن مشروع إتحادي سیتم الشروع بھ لبناء ھذه

المدارس، ولكن أرجع وأقول األراضي الموجودة ضمن المشروع رقم (1) سواًء كانت بھا نسبة إنجاز، أو كانت نسبة إنجازھا صفر فالحكومة
.حسب القوانین الساریة غیر قادرة على إرجاعھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

كم ھي مدة إنجاز العمل لمشروع رقم (1) أو رقم (2)؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.مشروع رقم (1) جنابكم یعرف منذ 2011 موجود، ومشروع رقم (2) ال یوجد، إن كان فالمقصود بھ المشروع الحكومي الجدید

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما الذي یمنع الحكومة أن ال تسحب العمل؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

عملیة سحب العمل، نحن حاولنا بأن تكون ھناك إجراءات فلنقل األجزاء غیر المستغلة یكون إلغاء عقدھا جزئیاً حتى تسترده الحكومة، ویوجد
.بھا كتاب لوزارة التخطیط في ھذا الخصوص أیضاً، ولكن كون الموضوع معروضاً أمام القضاء فالحكومة غیر قادرة على إسترجاعھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

تشكل لجنة تحقیقیة برئاسة النائب الثاني لرئیس مجلس النواب، وعضویة رئیس ونائب ومقرر كل من لجنة التربیة ولجنة النزاھة واللجنة
.القانونیة، وأرجو أن یعرضوا التقریر على مجلس النواب إلتخاذ الالزم

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

أرجوك سیادة الرئیس أن نلتفت إلى المادة (52) من الدستور المتعلقة باستقرار مجلس النواب، نحن الیوم ال نستطیع أن نجعل ھذه المادة مسلطة
على رؤوس أعضاء مجلس النواب ألربع سنوات، ال یمكن أن تتمدد ھذه المادة وتكون سیفاً مسلطاً، الیوم نحن إما أن ندخل على ھذه المادة في

تعدیل قانون مجلس النواب رقم (13)، ووضع ضوابط للمادة (52)، ألنھ ال یمكن أن یكون ھناك نوع من اإلختالف والتخالف في قرارات
المحكمة اإلتحادیة اتجاه مجلس النواب، الیوم فتحت الشھیة، ھناك نواب بدأوا یعترضون على مسائل تتعلق بشروط النائب كاإلجتثاث وغیرھا،
لم یعد األمر مقتصراً على موضوع الكوتا أو تجاوز حصة النساء أو عدد األصوات بالرغم من أن ھذه األمور غیر قانونیة، فأتمنى من اللجنة
القانونیة أن تفعل اللجنة التحقیقیة التي جمعنا بھا تواقیع (50) نائباً، أن تبقى المادة (52) سیفاً مسلطاً على السلطة التشریعیة وتھدد إستقرارھا

.فھذا غیر مقبول

-:السید رئیس مجلس النواب –

أل ً
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بناًء على الطلب الذي استلمتھ من قبل (187) نائباً بتشكیل لجنة تنظر بالطعون قبل عرضھا على مجلس النواب، األمر معروض في رئاسة
.المجلس، وسیتم النظر في ھذا الطلب واتخاذ القرار بتشكیل ھذه اللجنة قبل عرضھا على مجلس النواب

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

.تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق إتفاقیة التعاون العسكري واألمني بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة األردنیة الھاشمیة

-:النائبة أقبال عبدالحسین أبو جري –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق إتفاقیة التعاون العسكري واألمني بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة األردنیة الھاشمیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األتفاقیات، لجنة العالقات الخارجیة شكراً جزیالً

الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى النظام االساسي لمؤتمر الھاي للقانون الدولي الخاص.(لجنة العالقات*
.(الخارجیة

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى النظام األساسي لمؤتمر الھاي للقانون الدولي الخاص

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

شكراً سیدي الرئیس إلتاحتك فرصة لنا للتكلم، ھنالك موضوع في غایة األھمیة ھو تعرض أحد النواب الى أعتداء محاولة أغتیال على طریق
.اللطیفیة وھذا یقودنا الى نقطة مھمة سیدي الرئیس الیوم ھیأة الرئاسة ھي المسؤولة عن أمن النواب حقیقةً من خالل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ومن المسؤول عن الرئاسة؟ أعلى من الرئاسة

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

أوالً ال یعدون النواب من النقاط الثابتة في الحمایة یعني في محافظاتھم غیر محمیین. المسألة األخرى لماذا تقوم وزارة الدفاع بتوفیر أسلحة ذمة
الى النائب أسوةً بالوزارة وغیرھم ففي النھایة حمایة النواب من مسؤولیة رئاسة المجلس الموقرة وعلیھا ان تتخذ اإلجراءات حاسمھ وسریعة في
ھذا الموضوع وھذه مشكلة جمیع النواب. المسألة األخرى سبق وان كانت رؤیة لحضراتكم بما یعرف بالناطق الرسمي لمجلس النواب صراحةً

یتعرض مجلس النواب في الكثیر من األحیان الى غبن من قبل الجھات اإلعالمیة أو من قبل الشارع لعدم معرفتھ بحقائق األمور ولذلك یبقى
.النائب صراحةً لیس مخوالً بالحدیث عن الرئاسة وال الرئاسة أخذت دورھا في إعداد مثل ھكذا شخصیة قویة تكون على الدوام

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب سبق وان وضعت أثنان من المتحدثین خرجوا مجلس النواب مشارب (329) نائباً لكل نائب رأیھ وممكن رأیھ أغلبیة مجلس النواب
ال یروق ألقلیتھم في األمر الفالني تعرضوا ھؤالء كانوا یتحدثون بأسم مجلس النواب ویعبرون عن وجھة نظر خرجوا مجموعھ من النواب

.خمسة أو ستة نواب قالوا ھذا الرأي ال یمثلنا

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

سیدي الرئیس نحن مع رأي رئاسة المجلس نقطة رأس سطر نحتاج الى شخص یمثل رأي رئاسة المجلس لكي عندما یسألونا نقول ھذا رأي
.رئاسة المجلس ولیس رأینا الشخصي

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

سیدي الرئیس قبل فترة المجلس األعلى لمكافحة الفساد ناقش ملف التھریب في المجال النفطي والمخدرات وآلیات التطویق ومعالجة مثل ھذه
االمور صراحةً أنطلق من محافظة واسط المنفذ زرباطیة ال تزال أسبوعیاً عملیة رصد تھریب المخدرات من خالل منفذ زرباطیة وقبل یومان

وھنالك تصریح لمدیر منافذ الحدودیة یذكر أن ھنالك إشكالیات في عملیة مثل رصد المخدرات یعني آخر مرة نصف كیلو من مادة المخدرات تم
رصدھا من قبل مسافر ایراني فإلى متى یبقى ھذا الحال؟

-:السید رئیس مجلس النواب –
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تفضل النائب الخزعلي الفقرة التي تلیھا القراءة االولى لمقترح قانون التعدیل االول لقانون زرع االعضاء البشریة ومنع االتجار بھا رقم (11)
.(لسنة 2016.(لجنة الصحة والبیئة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

سیادة الرئیس رسالة من عوائل الشھداء ومن الجرحى الشھداء األحیاء الى البرلمان العراقي وكما تعلمون في العراق أكثر من (400) ألف شھید
شھداء الحشد الشعبي شھداء ضحایا النظام السابق شھداء ضحایا اإلرھاب ولدینا أكثر من (500) ألف جریح من جرحى العملیات االرھابیة

وجرحى الحشد الشعبي والقوات األمنیة بتشكیالتھا ُشرع قانونین مھمین قانون (57) لسنة 2015 وقانون رقم (2) لسنة 2016 سیادة الرئیس
عفواً لم یستلم ھؤالء وباإلحصاءات التي لدینا أكثر من (7%) من استحقاقاتھم وعوائل الشھداء والجرحى والمضحین لم ینصفوا من خالل

الحكومة لذلك نطالب بإصدار قرار برلماني بأنصاف ھؤالء، سیادة الرئیس وتوجیھ الحكومة بحل مشاكل ھؤالء وبسقف زمني محدد لیس من
اإلنصاف أعضاء الشعب والفرق وضباط األجھزة القمعیة أن یأخذوا استحقاقات تقاعدیة وأكثر من ما ھو مقرر وھم جالدین والضحیة إال ھؤالء

لم ینصفوا سیادة الرئیس توجیھ الحكومة بحل ھذا الموضوع بسقف زمني یسمعنا ممثل الحكومة ونرید منھ إجابة ممثل الحكومة متى یحل
موضوع تسلیم استحقاقات المشمولین بقانون (57) ھذا أوالً؟

.ثانیاً، متى یحل موضوع ملف األراضي (16) سنة ولم ینصفوا إال (7%) واذكر لكم سیادة الرئیس في البصرة ھذا نموذج

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو األختصار

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

أختصر لك في البصرة فقط عشرون دار من أصل آالف القطع األراضي التي وزعت وھذه تخصیص ولیس تملیك الى عوائل الشھداء فنقول
ھكذا یجب أن ننصف ھؤالء الشھداء سواء كانوا في أقلیم كردستان سواء كانوا في المحافظات في كل مكان ینصفوا بسقف زمني محدد

والحكومة ملزمة بتطبیق قانون رقم (2) لسنة 2016 وقانون (57) لسنة 2015 تقریباً ملیون بین شھید وأیضاً جریح ینصف ھؤالء نرید ان
.یحل ھذا الموضوع بسقف زمني والیوم ھذه رسالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.في الجلسة القادمة لديَّ اجابة بھذا الموضوع شكراً جزیالً بعدما یمضون أبدء بأخذ مداخالتكم تفضلوا اللجنة

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

أنا أتمنى على حضرتك وعلى األخوة النواب أن نقرأ الفقرة (سابعاً) بعد الفقرة (خامساً) ألنھ موادھا قلیلھ خمسة مادة فطالما نحن متواجدون
.وجالسین حتى نقرأ القانونان إذا تسمح لنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة خامساً: القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000 ( لجنة الصحة* 
.والبیئة) ویلیھا القانون اآلخر

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تكمل قراءة القراءة األولى لمقترح  قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:النائب فارس صدیق نوري –

.یكمل قراءة القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:النائب میران محمد عباس –

.یكمل قراءة القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.سیادة الرئیس ننتقل الى الفقرة (سابعاً) إذا تسمح لنا
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة سابعاً: القراءة االولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا رقم (11) لسنة 2016*

.ممثل الحكومة لدیھ رأي تفضل 

 

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

سیدي الرئیس قبل اسبوعان في جلسة مجلس الوزراء تم طرح ھذا الموضوع وكان توجیھ من مجلس الوزراء بأن وزارة الصحة تعطي رأیھا
.ونحن عموماً مع ھذا القانون ولكن نحتاج فقط الى فترة إلضافة بعض التعدیالت علیھ وإرجاعھا الى مجلس النواب الموقر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي مالحظات لدیكم قدموھا الى اللجنة بعد القراءة االولى ویؤخذ النظر بھا، تفضلوا اللجنة أستمروا

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل االول لقانون زرع األعضاء البشریة ومنع اإلتجار بھا رقم (11) لسنة 2016

-:االنائب حسن خالطي نصیف –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا

-:النائب عبد عون عالوي طاھر –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا

-:النائب میران محمد عباس –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا

-:النائب فارس صدیق نوري –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون زرع األعضاء البشریة ومنع االتجار بھا

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

ساحة التحریر منذ فترة وھي تشھد بین حین وآخر تظاھرات وافتراش أصحاب ھذه الشرائح المتظاھرة األرض ولو ھي تعتبر ظاھرة صحیة
ولكن تنذر بالخطر نحن نتكلم عن الدفاع عن المؤسسة التشریعیة باعتبارھا ھي ممثلة لھذه الشرائح وكل الشرائح فالیوم أصحاب الدرجات العلیا
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عندما یفترشون ھذه األرض ھي رسالة خطیرة للمجتمع أعتقد إن أي جھة الیوم عندما یذھبون لھا یقولون لھم تحتاجون الى تدخل تشریعي
وكذلك ھذا الموضوع یحتاج الى استحداث درجات وظیفیة رغم أنھم أقرب باعتبار ھم أصحاب شھادات علیا ویحملون الماجستیر والدكتوراه
كان لھم بحوث منھا اقتصادیة سیاسیة واجتماعیة وھم أقرب للواقع وكان یعرفون أن سوق العمل ربما ال یستوعب ھذه الشھادات ولكن عندما

یرون أن ھناك وھو حق لكل أبناء العراق یوجد استحداث للدرجات بالنسبة للجیش والحشد وأصحاب المھن الصحیة وكلھم على حق ولكن
یتساءلون ھل یجوز ونحن من یقوم بتدریس ھذه الفئات أن ال نتعین وھذه الشرائح تتعین ومن أین أتت بھذه الدرجات الوظیفیة؟ لذا اسمح لي

جنابك أن أخلي مسؤولیة مجلس النواب من ھذا الموضوع باعتبار أصدرنا ھذه القوانین التي تخص ھذه الشرائح أقصد أصحاب الشھادات العلیا
فلقد صدر قانون تشغیل حملة الشھادات العلیا رقم (59) لسنة 2017 ونشر في الجریدة الرسمیة بالعدد (4447) في 15/5/2017 والمادة

(11) من قانون تشغیل حملة الشھادات العلیا رقم (59) لسنة 2017 تعطي لمجلس الوزراء مسؤولیة إصدار تعلیمات بتنفیذ إحكام ھذا القانون
وقامت لجنة التعلیم العالي بمخاطبة األمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابھم المرقم (1468) و(1544) و(1762) لغرض أو االستفسار عن

مصیر التعلیمات لتنفیذ ھذا القانون، طبعاً منذ ذاك الیوم ولحد الیوم لم تأتنا اإلجابة ولم تصدر التعلیمات والنتیجة، نحن نمثل ھذه الشرائح وعندما
نقوم بإصدار ھذه القوانین ناھیك عن قوانین أخرى منھا منحة الطلبة ومنحة التالمیذ وكذلك قانون الموازنة الذي وضعنا فیھ استحداث الدرجات

وھي أصالً ال یوجد بھا تعلیمات والموازنة غیر منفذة، إذاً اعتقد أن الشعب من حقھ یھاجم مجلس النواب ألنھ مجلس النواب یقوم بإصدار
.قوانین

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا ھذه الجزئیة تقوم بمھاجمتنا؟

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

ألنھ نحن ال نستطیع إیجاد حل، نقوم بإصدار القانون ولكن ما ھي النتیجة؟ النتیجة أن الحكومة ال تقوم بتنفیذ ھذا القانون وال تجد الحل وبالتالي
.نفس الشرائح ممددة في الشارع

-:السید رئیس مجلس النواب –

قوموا بممارسة دوركم الرقابي بالمتابعة والتنفیذ فقرات القوانین التي نقوم بتشریعھا واستخدام كل الوسائل للوصول الى االستجواب للمعرقل
.لتنفیذ القوانین

.بالنسبة للفقرة التي تتعلق بقانون اللجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة أرجو أن یكون یوم االثنین أول فقرة ویعرض على جدول األعمال

ً .ترفع الجلسة الى یوم االثنین الساعة الحادیة عشرة صباحا

.ُرفعت الجلسة الساعة (2:50) ظھراً


