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محضر الجلسة رقم (21) السبت (22/12/2018) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

محضر الجلسة رقم (21) السبت (22/12/2018) م

 

 

ً .عدد الحضور: (241) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:10) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادیة والعشرین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي األول

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

.یتلوا آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .شكرا

.الفقرة أوالً: التصویت على القضاة المرشحین لمحكمة التمییز اإلتحادیة *

.على؟ تفضل

-:(النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا (نقطة نظام –

.المادة (41) من النظام الداخلي تقول، یتحدث العضو بإذن من رئیس الجلسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه لیست لھا عالقة بنقطة النظام

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.(المادة (43
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-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقول؟

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.للمتحدث التعبیر عن رأیھ ووجھة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستوریة، وإلى آخره

ً .المادة (38) ثانیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أیضاً ھذه لیست لھا عالقة بالموضوع

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.لعضو مجلس النواب اإلدالء ببیان عن موضوع غیر وارد في جدول األعمال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حسناً، ماھو الشي الذي لم یرد في جدول األعمال؟ تفضل

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.سیدي الرئیس، المادة (35) أوالً، من مھام النائب األول لرئیس مجلس النواب، الفقرة (ب) متابعة أعمال اللجان الدائمة وتقدیم التقاریر بشأنھا

.والفقرة (ج) تقول، تولي

-:السید رئیس مجلس النواب –

اآلن مع الجدول ما الذي في الجدول؟

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.سیدي الرئیس، سوف أجیبك عن المسألة

-:السید رئیس مجلس النواب –

مداخلة؟ أم نقطة نظام؟

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.ال، نقطة نظام ھذه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، ھذه مداخلة

-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –

.ھو ذات الموضوع الذي ذكره السید النائب قبل قلیل ومن المؤكد أنھ لیس لھ عالقة بجدول أعمال الجلسة ولكن حق اإلدالء ببیان

نحن لجنة األمن والدفاع كان بودنا أن ندلي ببیان بخصوص إجراءات أو قرارات إتخذھا السید النائب األول وكتبنا لحضرتك كتاب وعدت بأن
تتخذ إجراء بإعتبار حسب المادة التي تعنى بواجبات السید رئیس مجلس النواب أن یكون ھو المسؤول على تطبیق الدستور والقانون والنظام

الداخلي، وما تم إتخاذه من إجراء ھو مخالف للنظام الداخلي وأنا دققت في كل المواد وحتى التي یستند إلیھا السید النائب ال توجد ھكذا صالحیة
للسید النائب األول بالتدخل في أعمال اللجان الدائمیة، نعم، إشراف متابعة أما أن یفرض قرارات یعین أمین سر ھذا لیس من صالحیتھ وھذا

.عرف خاطئ بصراحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، من لھ الصالحیة؟
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.أتحدث إلیك بھذه الفقرة

.أوالً: ألي نائب من نواب الرئیس وكما للرئیس صالحیة نقل أي موظف

.ثانیاً: إذا حضر أحدنا إلى اللجان یكون ھو رئیس اللجنة

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

ال، لیس لدینا إعتراض على أنھ ینقل شخص، اإلعتراض أن یعین أمین سر للجنة وأمین سر اللجنة السابق مضى علیھ (13) سنة ذو خبرة وال
.یوجد أي مبرر لتغییره

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف أمضي بجدول األعمال

-:(النائب فرات محمد عبد التمیمي (نقطة نظام –

-:السید رئیس المجلس، نقطة النظام، المادة (61) من الدستور، یختص مجلس النواب بما یأتي

خامساً، الموافقة على تعیین كل من (أ) رئیس وأعضاء محكمة التمییز اإلتحادیة ورئیس اإلدعاء العام ورئیس اإلشراف القضائي، إلى نھایة
.المادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، وھذه التي سوف نستند إلیھا في الفقرة أوالً

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.السید رئیس المجلس، القضاة الذین توجد أسمائھم والبعض منھم موالید 1951 و 1952

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لمجلس النواب ما یرتأي بالتصویت من عدمھ

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.ھؤالء على أبواب التقاعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة تتیح لنا التصویت نحن نمنح الثقة لقضاة محكمة التمییز وما یخص الموالید ھذا یقدره رئیس المحكمة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

السید رئیس المجلس، القصد ھؤالء على أبواب التقاعد ومجلس القضاء األعلى یرشح قضاة بعد فترة یقدمون أعمالھم داخل محكمة التمییز وھذا
.إختصاص حصري لمجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مجلس القضاء األعلى قدم ھذه األسماء منذ السنة الماضیة وأكدھا في كتاب آخر

.(النصاب (241

-:(النائبة فیان صبري عبد الخالق (نقطة نظام –

نقطة النظام تخص المادة األولى من جدول األعمال في جلسة یوم 24/11/2018 ولقد طالبنا بأن یكون للمكون الكردي تمثیل في محكمة التمییز
اإلتحادیة وھناك أسماء طرحت من محاكم اإلستئناف في محافظة كركوك ونینوى من المكون الكردي من القضاة الكفوئین المعروفین بالخبرة

.والكفاءة والنزاھة ولكن مع األسف لكونھم من القومیة الكردیة ھم ھمشت ھذه األسماء

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.ال سیادة النائبة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

علیھ نحن الكتل الكردستانیة نرفض رفضاً قاطعاً ھذا التھمیش من قبل مجلس القضاة األعلى وندعو إلى أخذ وجھات النظر للمكون الكردي في
.داخل قبة مجلس البرلمان العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة، تم إیصال المالحظات التي طرحھا السیدات والسادة النواب، ھناك إجراءات تتعلق بالھیكل التنظیمي لمجلس القضاء وسوف یؤخذ
.بنظر اإلعتبار تمثیل كل المكونات بموجب قوانینھم النافذة، أنا لم أدخل بتفاصیل قوانینھم

سیادة النائبة، یوجد تدرج وأنا سألت یوجد تدرج في ما یتعلق بالقضاة، القاضي (أ) لدیھ كذا خدمة وھذه المعاییر ویجب أن ینتدب لمدة سنة فھذا
.األمر تحدثنا بھ ونقلنا وجھة نظر السیدات والسادة النواب إلى مجلس القضاء األعلى وسوف یأخذ بوجھة النظر

-:إشارة إلى المادة (61) من الدستور، یختص مجلس النواب بما یأتي

خامساً: الموافقة على تعیین كل من (أ) رئیس وأعضاء محكمة التمییز اإلتحادیة ورئیس اإلدعاء العام ورئیس ھیأة اإلشراف القضائي باألغلبیة
.المطلقة بناًء على إقتراح من مجلس القضاء األعلى وبموجب

.نقطة نظام

-:(النائبة جوان إحسان فوزي (نقطة نظام –

أؤكد على ما تفضلت بھ زمیلتي النائبة فیان، طبعاً في الجلسة األخیرة المتعلقة بالتصویت على السادة القضاة المرشحین لمحكمة التمییز، قدمنا
لسیادتكم إلتماس واضح أن الكتل الكردستانیة لدینھا إمتعاض من ھذا الترشح واآلن نرى أن األسماء ھي ذاتھا التي طرحت للمرة الثانیة، لذا نقدم

.لسیادتكم إحتجاجنا الواضح وال نقبل بھذا التھمیش وعدم التوازن في األسماء والتمثیل في مرافق الحكومة بأكملھا وخصوصاً محكمة التمییز

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ونحن أیضاً نؤید بأن یكون ھنالك تمثیل لكل المكونات في كل مؤسسات الدولة

.ھذه األسماء ھي منذ الشھر األول 2018 ولیس كل أعضاء محكمة التمییز اإلتحادیة ال زالت ھناك أسماء أخرى تعرض في األیام القادمة

إشارة إلى ما ورد في كتاب مجلس القضاء األعلى المرقم (68) في 23/1/2018 وكتابھم اآلخر المعروض أیضاً أمام سیادتكم المرقم (1134)
في 21/11/2018 الذي عرضت فیھ أو أرسل بھ األسماء والسیر الذاتیة للمرشحین لمحكمة التمییز وأیضاً آخر كتاب وصل بناًء على مفاتحتنا

.لمجلس القضاء لبیان رأیھم، ھل یوجد تغییر على األسماء المطروحة؟ أیضاً وصل إلینا كتاب في 29/11/2018

.السیدات والسادة النواب، السیر الذاتیة أمامكم، سوف أبدأ بطرح األسماء بشكل منفرد

.أوالً: القاضي نعمان كریم أحمد البیاتي

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.ثانیاً: القاضي كاظم عباس حبیب الخفاجي

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.ثالثاً: القاضي محمد قاسم محمد الجنابي

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.رابعاً: القاضي حسن فؤاد منعم الخفاجي

.أطلب التصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

.خامساً: القاضي محمد عبد علي شدھان الغانمي

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.شكراً

.إحسبوا لي النصاب في ھذه اللحظة، الزال النصاب مكتمل، في لحظة التصویت كان النصاب موجود ومكتمل، النصاب مكتمل سیادة النائب

.(كان النصاب لحظة التصویت (242

النصاب (215) بعد إنسحاب القوى الكردیة، بالتأكید لیس كلھم، بعض األعضاء، لیس كلھم بعض األعضاء إنسحبوا من القوى الكردیة
.(والنصاب (215

.الفقرة ثانیاً: تشكیل لجنة تحقیقیة بخصوص مطار النجف*

.نعم، تفضلي

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

إبتداًء، ما یخص الفقرة ثانیاً من جدول األعمال أعتقد ھي قدمت لجنابك الكریم قبل أن تشكل اللجان بشكل دائم السیما شكلت لجنة الخدمات
واإلعمار النیابیة وحالیاً وفي الدورة السابقة كانت لدینا لجنة تحقیقیة نتائجھا وصلت إلینا بتأریخ 12/2/2018 تخص مطار النجف الدولي

وتتعرض إلى تقریر دیوان الرقابة المالیة اإلتحادي وتتعرض أیضاً إلى ما یدور داخل المطار وماھي أھم اإلجراءات التي إتخذھا دیوان الرقابة
.المالیة اإلتحادي وكذلك سلطة الطیران المدني بإعتبار ھذه السلطة رئیسیة

.فأتمنى من جنابك الكریم أن تتولى لجنة الخدمات مھامھا الرئیسیة بالتنسیق مع اإلخوان مقدمي الطلب إلى ھیأة الرئاسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط للتوضیح في ما یتعلق بالفقرة أوالً، التصویت على القضاة، لحظة التصویت كان النصاب (248) وفي نھایة التصویت كان النصاب (197)
.أي في الحالتین النصاب متحقق

.نعم، حسب المداخالت سوف أمضي

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

سیادة الرئیس، كان الموضوع في ما یتعلق باللجنة التحقیقیة بمطار النجف، لقد تم إجراء عدة تغییرات بعد أخذ توقیع اإلخوة أعضاء البرلمان وتم
.إستبدال مجلس إدارة المطار وإتخذت سلطة الطیران المدني إجراءات بذلك وعینت شخص من قبلھا إلدارة المطار

.أعتقد الموضوع إنتھى وآمل أن یرفع من الجلسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إكتب لي مطالعة اآلن وإجلبھا لي اآلن

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

سیدي الرئیس، التواقیع أخذت قبل إجراء التغییرات واآلن مجلس إدارة المطار خرج، ودیوان الرقابة المالیة دخل إلجراء تحقیق بمصروفات
المطار وكذلك سلطة الطیران المدني عینت عن طریق األمانة العامة شخص إلدارة المطار، فأعتقد لیس ھناك ضرورة لتشكیل لجنة تحقیقیة أو

.لجنة تقصي الحقائق بھذا المجال

-:علي یوسف عبد شكري –

سیادة الرئیس، الذي تفضل بھ زمیلي النائب عدنان الزرفي صحیح تماماً في ما یتعلق في إجراءات الدخول إلى المطار كدیوان رقابة مالیة
.ومفتش عام
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اآلن الموضوع المطروح والذي أحالھ جنابك على اللجنة القانونیة موضوع إحالة المطار إلى اإلستثمار، ال عالقة لھ یموضوع دخول دیوان
.الرقابة المالیة وال المفتش العام والقانونیة رأیھا ال مانع من تشكیل اللجنة، فھو موضوع ثاني غیر الذي تكلم فیھ زمیلنا األستاذ عدنان الزرفي

سیادة الرئیس، اآلن توجد عدم ممانعة من اللجنة القانونیة وأصل الموضوع الذي طرحھ األستاذ عدنان یختلف عن الموضوع الذي جمعنا علیھ
تواقیع في بدایة الشھر (12) لذا یوجد إختالف بین الموضوعین، وإذا سمحت جنابك اآلن نطلب التوصیات القانونیة وما جمعنا علیھ التواقیع إذا

.تسمح لنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، فقط أكمل المداخالت وبعد ذلك

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

موضوع مطار النجف لیس موضوع تغییر المحافظة أو، مطار النجف عام 2008 تم إنھاء اإلعمار فیھ وبالتالي تم إفتتاحھ وإلى ھذه اللحظة لم
تعلن محافظة النجف عن أموال المطار وما سرق من أموال مطار النجف وزعزعة المحافظة ھي كلھا بسبب مطار النجف والشركات تأتي
وتعطي مبالغ وأموال وإبتزاز لكثیر من الشخصیات في النجف وسبب مطار النجف لم تستفید المحافظة من أي مبلغ من مبالغ مطار النجف

وبالتالي ھناك شبھات فساد مالي وإداري في مطار النجف وثبتت بأمر إداري شكل في مجلس محافظة النجف ولكن مع األسف لم یتم األخذ بھا
كذلك ھناك لجنة سابقة في مجلس النواب برئاسة السید ھاشم الموسوي وتم التحقیق حول سرقة أموال مطار النجف وإلى ھذه اللحظة الكتل

.السیاسیة في مجلس المحافظة تتبنى أخذ المطار إستثمار إلى جھات معینة

فنتمنى من السید رئیس المجلس تشكیل ھذه اللجنة والمبالغ التي تم ھدرھا من مطار النجف یجب الوقوف علیھا والنزاھة والرقابة المالیة لمدة
سنوات لم تدخل إلى مطار النجف وحتى إذا دخلت اآلن ولكن ھناك ھدر للمال العام ولدینا وثائق عدیدة تثبت فساد مالي وإداري في مطار النجف

.ونتمنى من رئیس المجلس تشكیل لجنة واألخذ بتوصیات اللجنة القانونیة

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

مطار النجف ذو أھمیة كبرى للنجف والفرات األوسط ولكل العراق، وحرصاً منا وحرص مجلس النواب على سالمة المطار وصیانتھ وسمعتھ
.الدولیة

.المطار سنة 2008 نعم، شركة العقیق الكویتیة وإنقطع عملھا ومجلس المحافظة شكل مجلس إدارة مخالفةً للقانون

سیدي الرئیس، ھو فرصة إستثماریة، أنا بودي لو اإلخوة أعضاء المجلس یفھمون ویطلعون على أھمیة مطار النجف وما یشوبھ ألن مطار
النجف الیوم أصبح أول ھدف للمتظاھرین وأول مرفق دخلوه اإلخوة المتظاھرین إلى مطار النجف وھنالك شبھات فساد وھنالك شركات خاصة

لجھات معینة داخل المطار والمحافظة غیر مستفیدة من المطار إطالقاً یوجد تداخل بین سلطة المحافظة وما بین السلطة اإلتحادیة من خالل
.سلطة الطیران والمنافذ ومجلس اإلدارة اآلن

السید الرئیس، حرصاً ألنھ من مھام مجلس النواب تشكیل لجان تحقیقیة وتقصي الحقائق ونحن طلبنا في الطلب الذي تقدمنا بھ إلیكم ووقع من قبل
أكثر من (50) نائب أن تشكل لجنة تحقیقیة من لجنة األمن والدفاع ألن المطار منفذ حدودي والمطار فیھ شركة أمنیة غیر رصینة والمطار فیھ

حاویة ودلیل واحد، حاویة من األسلحة سعرھا (2) ملیار دینار، والشيء اآلخر طلبنا تكون من لجنة األمن والدفاع واللجنة القانونیة ولجنة
اإلستثمار ولجنة النقل والخدمات ولجنة النزاھةوھذه ھي اللجان المعنیة من إخواننا النواب وتختار اللجان شخصیات تدقق وترفع تقریر إلى
مجلس النواب ومجلس النواب یوصي الحكومة ألن ھناك تداخل الصالحیات وھناك مطلب شعبي وھذا للمصلحة العامة ولیست ضد شخص

.واحد ولمصلحة المحافظة ولمصلحة البلد للتحقیق في عمل المطار وكذلك نواب المحافظة یكونوا قریبین من اللجنة المشكلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رأي الحكومة

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

ً سیدي الرئیس، في مطار النجف ھناك عدة إشكالیات منھا تشكیل مجلس اإلدارة واإلغدارة وتغییر مجلس اإلدارة، إضافةً إلى اإلستثمار سابقا
.واإلستثمار الحالي

حالیاً، ھناك قضیة في محكمة إستئناف النجف حول اإلستثمار وتجاوز الصالحیات وھناك أیضاً عمل في الدولة وتحقیق إداري حول ھذا
.الموضوع وبالتالي إذا ما تم تشكیل لجنة فنأمل من ھذه اللجنة أن تكون بالتنسیق مع اللجنة الحكومیة لغرض الوصول إلى نتیجة

سیدي الرئیس، حالیاً تعرف أن مطار النجف فیھ عدة مشاكل منھا تشكیل مجلس اإلدارة وتغییرھا إضافة إلى اإلستثمار األولي واإلستثمار الحالي
وھناك اآلن قضیة في محكمة إستئناف النجف حول ھذا الموضوع وحول ما إذا كان مجلس محافظة النجف تجاوز صالحیاتھ في اإلحالة إلى

اإلستثمار وھناك اآلن عمل في الحكومة حول ھذا الموضوع بتحقیق إداري، ففي حال إرتأیتم تشكیل لجنة فنطلب أن تكون ھذه اللجنة بالتنسیق
.مع اللجنة الحكومیة



1/14/2019 محضر الجلسة رقم (21) السبت (22/12/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/12/22/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%82… 7/32

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

.سیدي الرئیس، السادة النواب

مطار النجف اآلن یعتبر من أكبر المطارات العراقیة فیھ مدرجان طول كل مدرج (5) كیلومتر وفیھ تاكسي وي وصاالت المطار المھیأة
لإلستقبال والمغادرة ھي األكبر حجماً إذا ما قورنت بالمطارات العراقیة كافة، مطار النجف ال أقول أنھ ھناك شبھات فساد وإنما ھناك ضبابیة

قاتمة تخیم على مطار النجف، وصدر قرار مجلس الوزراء الذي قضى بموجبھ ربط مطار النجف بسلطة الطیران المدني وھذا القرار نافذ،
واإلدارة السابقة إشتكت رسمیاً على وزارة النقل في المحاكم وفي محكمة من محاكم النجف وفي محكمة اإلستئناف مثلما تفضل األستاذ طورھان

.ولكن ھذه القضیة لم تحسم إلى اآلن

إقتراحي أن ھذا الموضوع الیمكن أن یحل ولن یرى النور إال بتشكیل لجنة تحقیقیة علیا یرتبط بھا وزیر النقل ذاتھ والمفتش العام وھیأة النزاھة
وھیأة اإلستثمار وبخالف ذلك سوف لن یكون ھناك أي حل آخذین بنظر اإلعتبار أن قرار مجلس الوزراء (210) لسنة 2018 الذي ضم أو

سلخ بموجبھ سلطة الطیران من تركیبة وزارة النقل وربطھا بمدیر عملیات مطار النجف، بمعنى أن الدولة العراقیة سلخت سلطة الطیران المدني
وربطتھا بمجلس الوزراء، واآلن األمانة العامة لمجلس الوزراء ھي التي تدیر جمیع المطارات العراقیة أي ممكن تسمیتھا األمانة العامة للطیران

المدني ولیست األمانة العامة لمجلس الوزراء ألنھا ھي اآلن التي تدیر المطارات العراقیة من الموصل إلى البصرة وھنا اإلشكال وھنا ضاعت
.حقوق مطار النجف والنجفیین والمطارات األخرى والحدیث ذو شجون

-:(النائبة عدي عواد كاظم (نقطة نظام –

المادة (82) للمجلس تشكیل لجان فرعیة، سبق وأن قدمنا لجنة تحقیقھ على شركتي (كار و قیوان) وكانت قرارات الجلسة توزع الوثائق، وزعنا
الوثائق وعرضناھا على لجنة النفط والطاقة، نحتاج فقط تصویت المجلس على  تشكیل اللجنة التحقیقیة، حتى لو تكون من داخل لجنة النفط

.والطاقة، على األقل التصویت داخل جلسة مجلس النواب

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

.قضیة التحقیق في مطار النجف فیھا أمران

األمر األول: شبھات الفساد، وھنالك طلب سابق بإجراء تحقیق في ھذا الخصوص وتشكیل لجنة موقعة من أعضاء نواب عن محافظة النجف
األشرف، اآلن ھذه اللجنة وطلب ھذه اللجنة فیما یخص إحالة مطار النجف الى االستثمار، أنا أتحدث بصورة عامة عن إحالة مؤسسات الدولة

الى االستثمار، أذا كان المشروع، األرض مخصصة من قبل الدولة والتخصیص المالي، والمؤسسة قائمة ولدیھا أرباح في ھذا الخصوص
وتعتبر رابحة، فما ھو الغرض من إحالة المطار الى االستثمار؟ ھذا یخص المطار وجمیع مؤسسات الدولة، ھنالك مؤسسات للدولة ُصِرفَت

علیھا مالیین بل ملیارات، واآلن ھنالك نیة في إحالتھا الى االستثمار، وھذا األمر أعتقد فیھ شبھة بشكل عام، إحالة مشروع قائم الى االستثمار،
.سواء كان مطار النجف أو بقیة المؤسسات، فنحن مع إجراء وتشكیل لجنة تحقیقیة في ھذا الخصوص

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.سیادة الرئیس فقط لطفاً ممكن اإلنتباه للمداخالت للسادة النواب وتثبیت النقاط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعد إذنك، یوجد تسجیل محضر

 

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

توجد مطالب لتشكیل لجنة تحقیقیة بناًء على المادة (82) من النظام الداخلي حول ھذا الموضوع وأكثر من توقیع قد ُجمع بھذا االتجاه، توجد
تقاریر ومن أھمھا لدیوان الرقابة المالیة االتحادیة بوجود مخالفات وأیضاً اجراءات قضائیة قید التحقیق، تكفلت سلطة الطیران المدني بإجراء
تغییرات، ولكن ال نعرف االموال السابقة والمخالفات السابقة وما مصیر ھذه األموال؟ علماً أنھا أموال اتحادیة، والمطار ھل ھو اتحادي؟ أم

استثماري؟ أم مستحوذ علیھ؟ نضع ما بین قوسین (مستحوذ علیھ)، أشار السید ممثل الحكومة المحترم الى وجود بعض االجراءات، ولكن نقترح
بناًء على المادة (82) من النظام الداخلي وتشكیل لجنة تحقیقیة، ان تتكفل لجنة الخدمات البرلمانیة، وھذه اللجنة التحقیقیة بإجراء تحقیق ورفع

توصیاتھا الى مجلس النواب التخاذ الالزم علماً ھذه المشكلة لم تحل، مضى علیھا أكثر من (8) سنوات وھي محل تنافس وتصارع في محافظة
.النجف

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

أتمنى أنا أن أعرف ھل ھنالك تقریر من دیوان الرقابة المالیة بخصوص مطار النجف، ھل مطار النجف ھو فرصة استثماریة أو ُعِرض
لالستثمار، أعتقد مطار النجف الیوم ھو یمثل صرح للعراق وال بد من أن یكون ھذا الصرح ذو جدوى اقتصادیة لمحافظة النجف وللعراق

بصورة عامة، فبالتالي أنا اتمنى اذا نقاشاتنا تضر بسمعة المطار أنھ ھذه النقاشات ال تُعرض لإلعالم مطلقاً ألنھ الیوم المطار ھو مطار عالمي
وتھبط فیھ طائرات والى ما شاكل ذلك، أذا كانت ھنالك دعوى قضائیة أعتقد ال بد وأن القضاء یأخذ دوره في ھذا الموضوع وأنا أالحظ أنھ نترك
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الموضوع خلف القضاء ألنھ الیوم القضاء أعلى سلطة موجودة بالدولة العراقیة، فبالتالي القضاء ھو الفیصل بین جمیع الجھات، واذا أردنا
تشكیل لجنة بعد انتھاء الدعوى القضائیة اعتقد ال بد وأن تكون لجنة من كل السادة أعضاء مجلس النواب الذین ھم من محافظة النجف، ألن لدیھم

.إطالع ولدیھم تفاصیل كاملة عن موضوع المطار

-:النائبة عالیة انصیف جاسم –

مشكلة مطار النجف، المشكلة القدیمة الجدیدة، یعني الذي عملتھ المحافظة في ھذا المطار الذي سمعناه في الدورة الماضیة وكأنھا عاثت في
األرض فساداً، السید الرئیس ھذا الملف عبارة عن (2280) قضیة تتعلق بمطار النجف تمت احالتھا الى ھیأة النزاھة، اتمنى على ھیأة رئاسة
مجلس النواب مفاتحة ھیاة النزاھة عن االجراءات التي اتخذت بھذا الشأن، الى أین وصلت ھیأة النزاھة في اجراءاتھا التحقیقیة في فساد مطار

النجف، وعلیھ سیدي الرئیس نتمنى أن یعرض ھذا الملف على أعضاء مجلس النواب، ھذا إیراد اتحادي وإدارة اتحادیة، ولكن بسبب سوء
استخدام الصالحیات من مجالس المحافظات وصلنا الى ھذه النتیجة، مطار مھم، ایراداتھ مھمة ممكن أن تعظم فیھ موارد الدولة العراقیة ولكن

.بسبب الفساد تأخر ھذا الملف، اتمنى على سیادتكم أن تكون مفاتحة لھیأة النزاھة للوقوف على التحقیقات التي جرت على ھذا الملف

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

كثیراً ما أُثیرت شبھات فساد وھدر في ایرادات مطار النجف بشكل واضح بالدورات السابقة وحالیاً كذلك ُشّكلت لجان تحقیق في الدورات
السابقة، وصلت الى تصورات أولیة عن وجود ما یؤید ھذه اإلثارات واالشكالیات، من النقاط الواضحة دستوریاً أن إدارة المطارات ھو سلطة

اتحادیة، فلماذا تُسند للحكومة المحلیة؟ ھذا خالف للدستور بشكل واضح، فیفترض ان یتم تعیینھ، یتم تعییین ادارة من قبل السلطة االتحادیة،
إدارة كفوءة، نزیھة، مھنیة، مشھود لھا بالتجربة في النزاھة واالستقامة، انا ھنا أدعو الى تشكیل لجنة تحقیقیة برلمانیة حكومیة، برلمانیة من

اللجان المختصة ومن وزارة النقل، وال بد من أن تكون ھنالك شفافیة ووضوح في االیرادات المتأتیة من نشاطات المطار، وھل تؤول الى
الخزینة العامة االتحادیة ثم یعاد توزیعھا من خالل الخزینة العامة االتحادیة؟ ام ان ھنالك أیادي عابثة تقطع الطریق علیھا قبل أن تصل الى

الخزینة العامة؟ وما أثار حقیقة، وما یمكن أن یثیر ویؤكد ھذه االشكالیات ھو تعلیق وزیر النقل السابق حقیقة التي لفتت انتباھي، یقول ضبابیة
قاتمة في إدارة ھذا المفصل، فإذا ھو الوزیر المعني یقول ضبابیة قاتمة، ھذا الحد األدنى من التقییم ضبابیة قاتمة، ولعلھ لم یرید ان یدخل ھو في

تقییم یحرجھ یمكن مع اآلخرین، ھذه جمیع المعطیات والحقائق ونأتي نتردد في تشكیل لجنة تحقیقیة حتى نعرف االیرادات العامة أین تذھب؟
.لذلك ضروري أن تتشكل لجنة تحقیقیة سیدي الرئیس مشتركة برلمانیة وحكومیة للوقوف على ھذه الشبھات واالشكالیات

-:النائب فاضل جابر عبد –

مطار النجف األشرف تم أنشاءه من موازنة المحافظة، المطار یعمل فیھ أكثر من (1300) موظف عقد، یعتبر من المطارات الرئیسیة في البلد،
إعطاء المطار فرصة استثماریة، تم انشاءه بأموال الدولة العراقیة، أنا أعتبر ھذا مخالف للقانون، أقترح سیادة الرئیس ایقاف االجراءات التي

اتخذھا مجلس المحافظة بتحویل المطار الى فرصة استثماریة، على أن تكون واردات المطار الى محافظة النجف األشرف، تشكیل لجنة تحقیقیة
في ھذا الموضوع، وتثبیت العقود واألُجراء الذین یعملون في المطار على المالك الدائم للمطار، سیادة الرئیس أقترح ھنالك الكثیر من المشاریع

االستثماریة والفرص االستثماریة في محافظة النجف األشرف یشوبھا الفساد وخاصةً الفرص االستثماریة للمجمعات السكنیة، سیادة الرئیس
الكثیر من المجمعات السكنیة مخالفة للقانون، أعتقد مجلس النواب العراقي ملزم أن یشكل لجان تحقیقیة في جمیع الفرص االستثماریة في

.محافظة النجف األشرف

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

أنا أعتقد حرص السادة النواب جداً واضح على مطار النجف الدولي، باعتبار الیوم ھذا المطار منار وصرح من األشیاء التابعة لحكومة العراق،
لكن الیوم یبدو واضح أنھ االخوان الذین جمعوا التواقیع وادراج الموضوع على جدول األعمال، ھنالك ما یثبت أنھ مجلس محافظة النجف

.(األشرف قم بإعالن مطار النجف الدولي لالستثمار، ھذه بحد ذاتھا نقطة مخالفة للدستور ولقانون (21

.أوالً: المطارات لیست ُملكاً للمحافظات وال لمجالس المحافظات، بأعتبار كوني عضو لجنة خدمات نیابیة سابقة ومقرر للجنة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

كم من الوقت مضى منذ ذھب مطار النجف لالستثمار؟

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

. سیدي الكریم المطار لیس لالستثمار، أُحیل في 2008 الى شركة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

یعني واقعاً كم من الوقت أصبح لھ؟

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

لإلدارة لمدة خمسة سنوات والخمس سنوات انتھت، ھي تشغیلیة للمطار ولیس إعالنھ كفرصة استثماریة للمستثمرین، ھذا ال من صالحیات
.مجلس المحافظة وال من صالحیات محافظ النجف األشرف أصالً
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أي سنة ذھب المطار لالستثمار؟ أدارتھ أي سنة؟

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

ال ھو لم یحال لالستثمار، حالیاً، سیدي الكریم، یُدار بمجلس ادارة ُمعین من قبل مجلس المحافظة، ولخروقات واضحة جداً في مجلس إدارة
.المطار السابقة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

متى حصل ذلك؟

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

في 2015 نحن ألغینا منھم اإلدارة واآلن تابع الى سلطة الطیران المدني ومعین فیھ مدیر مطار تم تعیینھ من السلطة باعتبار أن المطارات
.جمیعھا في العراق تابعة الى سلطة طیران موحدة، وھي سلطة الطیران المدني، لذلك أنا أتمنى

أوالً: على مجلس محافظة النجف أن یعرف صالحیاتھ بشكل كامل، وأن نشكل لجنة تحقیقیة بأسرع وقت إلیقاف الفرصة االستثماریة الُمعلنة من
.مطار النجف

وبالمناسبة سیدي الرئیس أیضاً لعلم اإلخوان أنا أتصلت بالسید رئیس سلطة الطیران المدني العراقي والذي ھو مسؤول عن المطارات، یقول
.لیس لدي علم وال أي كتاب وصل ألي كرئیس سلطة بإعالن المطار كفرصة استثماریة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.سوف یحضر أمام لجنة الخدمات، ھذه مسؤولیتھ

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

.أنا أتمنى

-:النائب عبود وحید عبود –

توضیح لألخت الفاضلة، ال ھو جواب، أنت سألت سؤال، یوجد قرار صادر من مجلس القضاء األعلى رقمھ (1498) الھیأة االستئنافیة، العقار
كذا، عام 2016، أصدر القرار قال أنھ مطار النجف مشروع استثماري ولیس لمحافظة النجف، قرار مجلس القضاء األعلى قرار تمییزي،

.فرصة استثماریة ومشروع استثماري

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.اذا تسمح جنابك واألخوات واإلخوة النواب، توضیح

-:(النائب محمد صاحب خلف الدراجي (نقطة نظام –

السید رئیس الجلسة، المادة (88) من الدستور، (القضاة مستقلون ال سلطان علیھم في قضاءھم لغیر القانون وال یجوز ألي سلطة التدخل في
القضاء أو في شؤون العدالة)، الذي سمعناه من النائب الشیخ عبود أنھ الموضوع ینظر فیھ القضاء وھنالك قضایا في القضاء، فھل یجوز لنا

.التدخل في عمل القضاء، ھذه ھي نقطة نظامي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.استاذ محمد ما ھو رقم المادة

 

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.(الفصل الثالث، المادة (88

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –
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أتمنى أن یتسع صدركم وكذلك االخوات واإلخوة النواب للتوضیح باعتبار أنا كنت عضو مجلس محافظة وأعلم تفاصیل المطار، مثل ما تفضلوا
األخوات واإلخوة مطار النجف في 2007 أُحیل الى فرصة استثماریة، 2008 تم المباشرة في ھذا، المستثمر كویتي لكنھ نكل في بدایة

االستثمار، مدة االستثمار (5) سنوات، انتھت في عام 2013، أنتھى االستثمار، استمر المطار یدار من قبل مجلس ادارة شكلھ مجلس المحافظة،
طبعاً لیس من 2013، من قبل 2013، من 2010 یُدار من قبل مجلس المحافظة، كان من لجنة مشرفة وثم مجلس ادارة، لغایة العام الماضي

یعني في بدایة 2018 أو نھایة الـ 2017 صدر ھذا القرار من دولة رئیس الوزراء السابق بحل مجلس االدارة وتعیین مدیر تنفیذي، طبعاً أیضاً
مجلس المحافظة صدر قرار قبل قرار دولة رئیس الوزراء بحل مجلس االدارة وتعیین مدیر تنفیذي، أصبح لدینا خلل في االدارة، یعني رئیس

الوزراء یقول االدارة ال بد أن تكون اتحادیة تحت سلطة الطیران المدني، ومجلس المحافظة یقول ھذا المطار بُني بأموال النجف من تنمیة
األقالیم وھو ملك لمحافظة النجف األشرف، وال بد أن یُدار من النجف وأرباحھ تكون للمحافظة وھذا مطلب حق، بالمناسبة جمیع السلطات

االتحادیة، من الكمارك، الجوازات، المخابرات، االستخبارات، األمن الوطني، جمیع السلطات، المنافذ الحدودیة موجودة تعمل في مطار النجف،
لكن نتكلم عن اإلدارة والحسابات المالیة، ھذه التي علیھا نزاع حصل، السید رئیس المجلس مطلبنا الذي وقع علیھ السادة نواب النجف األشرف

وأیضاً دعمھم من السیدات ولسادة النواب، أكثر من (50) نائب إضافیین، تشكیل لجنة تحقیقیة لحل ھذا النزاع، ھل المطار یُدار من السلطة
.االتحادیة أو من السلطة المحلیة في النجف

القضیة الثانیة، فقط أسمحوا لي، القانون فیھ، لماذا نطلب اللجنة التحقیقیة، حالیاً نحن في القاعة مختلفین، بعض النواب یقولون سلطة اتحادیة،
وبعض النواب یقولون، ال سلطة محلیة، ممكن اإلدارة فیھا، فلحل ھذا االشكال األساسي ال بد من تشكیل لجنة تحقیقیة، ملفات فساد كثیرة لیس لنا
عالقة بھا، أُحیلت للقضاء والقضاء ھو سوف یحكم فیھا، أما في قضیة االدارة، أدارة المطار، ال توجد قضیة اآلن مطروحة على القضاء بقضیة

أدارة المطار. السید رئیس المجلس، نحن استناداً للمادة (83) من النظام الداخلي أتمنى أن تخرجھا جنابك، یتم تشكیل اللجان المؤقتة ولجان
التحقیق بموافقة أغلبیة عدد الحاضرین في المجلس بناًء على اقتراح من ھیأة الرئاسة أو من (50) عضواً من األعضاء، الیوم نحن قدمنا أمامكم

.طلب موقع من أكثر من (50) من السیدات والسادة األعضاء، نطلب من جنابكم التصویت على تشكیل لجنة تحقیقیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.وصلت الفكرة استاذ خالد

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

ال شك أن مطار النجف الدولي من المطارات المھمة التي یعول علیھا في تعزیز موارد الدولة وبالتالي مؤسف جداً أن نرى مثل ھكذا مشاكل
ومعوقات أمام ھذا المشروع، مطار النجف ھو كفرصة استثماریة ُمنحت الى أحد الشركات، وھذه الشركة قد تم تغییرھا، وبالتالي ھنالك دعاوى

.لم تحسم مع الشركة المستثمرة

النقطة الثانیة والمھمة: أن ھذا المشروع أو المطار اآلن لم تحدد من ھي اإلدارة الرئیسیة لھ، ھنالك أدارة من السلطة االتحادیة موجودة وتدیر
.بعض الملفات، وھنالك ادارة معینة من قبل مجلس المحافظة أیضاً تدیر بعض األمور المالیة وغیر ذلك، وبالتالي نحن أمام تزاحم بین أدارتین

النقطة الثالثة: وھي أن ھنالك عملیة جبایة تحصل من قبل اإلدارة الموجودة من المواطنین خارج التذكرة التي یقطعھا المسافر، ھنالك (10)
دوالرات تستقطع أو تؤخذ من المواطن الراكب، وبالتالي ھذه ال نعرف مصیرھا الى أین، وبالتالي من الضرورة بمكان أن تستكمل اللجنة

.التحقیقیة قراراتھا وأن نصل الى نتائج إیجابیة حول موضوع مطار النجف

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.سیدتي العزیزة أكثر من مداخلة في نفس الموضوع وفق النظام الداخلي ال یجوز

-:النائب حسن شاكر عودة –

مطار النجف یعتبر من المطارات المھمة في العراق، وكان منفذ التخلص من االزدحام في مطار بغداد، وخصوصاً في أیام الزیارات، یعني أنا
أتذكر أنھ كل خمسة دقائق وكل عشرة دقائق تھبط طائرة، أذاً ال بد أن یكون إھتمام في ھذا المطار وإلتفاتة خاصة بھ، طبعاً نشأ باالستثمار،

.ولكن الیوم حول الى سلطة الطیران المدني، أذاً ال بد الحقیقة أنھ الدولة تضع یدھا علیھ ویبقى مستمر تحت سیطرة الدولة

ثانیاً: كثیر من المشاكل حدثت في المطار، وحولت ھذه الملفات الى ھیأة النزاھة، أذاً ال بد أوالً مفاتحة ھیأة النزاھة لمعرفة آخر النتائج التي
.حصلت علیھا

.ثانیاً: المادة (84) من النظام الداخلي ھو تشكیل لجنة تحقیقیة بصالحیة تقصي الحقائق، ھذه اللجنة تشكل من مجلس النواب، وأقترح اقتراحین

أوالً: أضافة العقود، الیوم العقود واألجراء الموجودین في المطار یعتبرون أنھ ھؤالء یأخذون أموالھم من المطار، أذا نعتبر أن المطار تابع الى
الدولة والى سلطة الطیران، ال بد ھؤالء أما یضافون الى وزارة النقل أو یُضمون بصورة رسمیة الى الدولة وأموالھم من وزارة المالیة ولیس

.أموالھم من المطار

ثانیاً: الحمایة األمنیة الموجودة الیوم في المطار، حمایة شخصیة ولیست تابعة لسلطة الدولة، والدولة ال تتحكم بھا بصورة مباشرة، أذاً ال بد أن
ً .نحیل حمایة المطار الى وزارة الداخلیة من أجل أن تكون حمایة جیدة وال تحدث بالمطار كما حدث دخول مدنیین الى المطار سابقا
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-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

من خالل ما طرح اإلخوان األعزاء واألخوات وكان طرحھم توضیحي لكل ما یدور حول موضوع مطار النجف، أنا أحببت أن أضیف شيء،
مطار النجف من المطارات الحیویة المھمة للعراق بأكملھ، مثلھ مثل مطار البصرة ومطار بغداد وأن شاء هللا لمطار الموصل مستقبالً، وھذا ال

یمكن الحدیث عنھ والتساؤل فیما إذا كان ھذا المطار یكون تحت السلطة االتحادیة أم سلطة المحافظة، نحن ننظر للعراق واحد، ومن ھذا المنطلق
الرئیسي وباألخص في موضوع المطارات ألنھا منفذ دولي وواجھة لكل العراق، ضروري أن یكون ھذا األمر ھو یتبع السلطة االتحادیة، فال

.یُسمح لنا في التساؤل عن ھذا األمر، ھذا األول

والثاني ال ضیر أن تكون ھنالك لجنة مشتركة مثل ما أتفق اإلخوان ما بین البرلمان والحكومة لتقصي الحقائق والوقوف عندھا، فمثلما طرح
.أخونا الدكتور عدنان زرفي، قال ال حاجة لھذا األمر، وأخر طرح أنھ یجب أن یكون

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أنتي مع من؟

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

.نجعل ھذه اللجنة ھي الفیصل للحق والباطل والحكم بما تأتي بھ من نتائج وتوصیات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أن شاء هللا یدحض الباطل، أن الباطل كان زھوقا

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط البخاتي –

قضیة مطار النجف والمشاكل التي صاحبتھ، یعني قضیة األموال ومشاكلھا وتداعیاتھا، ھنالك أجراء مسبق من قضیة الرقابة المالیة بھذا الصدد،
.أما المداخالت والمشاكل التي في داخل ھذا المشروع

أوالً: ھذا المشروع منفذ من تنمیة األقالیم، یعني من مجلس محافظة بغداد وھو أعتقد مشروع أتحادي، ھنالك صالحیة قضیة ھیأة االستثمار
المحلیة، ھنالك رقم مخصص لھا ال یمكن أن تعبر ھذا الرقم، أعتقد (250) ملیون، فھذا المشروع ھو مشروع عمالق ومشروع أعتقد تخصیصھ

عالي، لذلك الیوم الذي یتصرف في ھذا المشروع ھي ھیأة االستثمار العلیا لغرض إحالتھ أو عدم إحالتھ بقضیة االستثمار، ھو لیس من
.صالحیات الحكومات المحلیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

من خالل اآلراء التي ذكرت بخصوص مطار النجف وألھمیتھ، یضاف الى المطارات األخرى التي تظھر وجود الدولة العراقیة، وخصوصاً أن
ھذا المطار یقع في مدینة مقدسة (النجف األشرف) وحضور آالف بل المالیین من الزائرین الى مدینة كربالء المقدسة وأیضاً الى مدینة النجف،
ولوجود الكثیر من الملفات قسم منھا في ھیأة النزاھة االتحادیة وقسم منھا مشكلة لجان لدى السلطة التنفیذیة ولوجود تعاقب أكثر من أدارة لھذا

المطار نقترح أن تتم استضافة رئیس سلطة الطیران المدني والمسؤولین الحالیین في الوقت الحاضر عن أدارة مطار النجف الى لجنة الخدمات
.ویكون لإلخوة في لجنة الخدمات دور في تقدیم تقریرھم الى مجلس النواب بخصوص الموضوع

.السید خالد الجشعمي یطلب الذھاب الى التصویت. نصاب للتصویت

.السید خالد الجشعمي، ھنالك آراء متباینة وأعتقد یجب أن یكون ھنالك احترام إلدارة الجلسة

-:(النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام –

.(المادة (83) من النظام الداخلي (تشكیل اللجان التحقیقیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

المادة (83) من النظام الداخلي (یتم تشكیل اللجان المؤقتة ولجان التحقیق بموافقة أغلبیة عدد الحاضرین في المجلس بناًء على إقتراح من ھیأة
.(الرئاسة أو من خمسین عضواً من األعضاء

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

نحن كنا قد قدمنا طلباً من قبل أكثر من (50) عضواً من السیدات والسادة النواب، لتشكیل لجنة تحقیقیة، المطلوب من السید رئیس المجلس وھیأة
.الرئاسة إحترام طلبنا وحقنا في التصویت، إذا ال یوجد نصاب حالیاً في ھذه الجلسة، فنطلب عرضھ في الجلسة القادمة، وإیقاف اإلستثمار

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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ال أشك بأنك تمضي باألمور القانونیة والدستوریة وفق النظام الداخلي، وأنا أشكرك، وأعطیتك الفرصة أكثر، ألنك كنت أحد أعضاء الحكومة
المحلیة، وسجلت مداخلتك حتى، وأنا أشكرك، وطبعاً الشكر الجزیل لكل اإلخوة الزمالء والزمیالت الذین قدموا مداخالتھم، ونعتقد بأن حضورنا

اآلن، الیوم أو بعد إسبوع أو بعد عشرة أیام، نحن أحلنا الموضوع إلى لجنة من اللجان الدائمة لمجلس النواب، وحضرتك إذا أنت عضو فیھا
یمكن لك أن تحضر في ھذه اللجنة، ألن أكثر من رأي، وأكثر من جھة، وأكثر من حكومة محلیة تعاقبت على ھذا الموضوع، ثق أنني ال أعرف
بھذا الموضوع، لكنني أسأل الزمیلة متى؟ وشكراً للنائب عبود العیساوي الذي أعطانا الفكرة وأشیاًء أخرى، ھذا ھو جوھر النقاش والحوار بأن
نصل إلى نضج في اآلراء، ال تصل إلى ردة فعل أو قضایا أخرى، نتمنى من جنابك وكل اإلخوة الحاضرین، عندما نحیل الرأي إلى لجنة من

لجاننا الدائمة المحترمة بشخوصھا وبوظیفتھا، فھذا ال یعني التقلیل من أھمیة الموضوع، ھذا یعني بأن الموضوع مھم جداً، ووفق ما طرح یجب
أن یعالج بالطرق اآللیة الدستوریة الموجودة في مجلس النواب العراقي، فالذي ذكرناه نتمنى أن تسمعھ حضرتك واإلخوان واألخوات واآلتي،

یستضاف رئیس سلطة الطیران، ألنھ لیس من حقھ أن یقول ھذا لیس من شأني، وھذا حصل قبلي أو بعدي، وإذا تحبون إستدعاء أعضاء مجلس
المحافظة فال بأس أن یكونوا حاضرین، لماذا ھذا التداخل؟ النائب جسام البخاتي یقول ھذا لیس من عمل السلطة المحلیة، وإنما عمل السلطة

اإلتحادیة، ھنالك ملفات في ھیأة النزاھة، السیدة عالیة انصیف قالت بأن ھنالك ملفات كثیرة، عشرات، مئات، لماذا ال یتم مفاتحة ھیأة النزاھة
لمعرفة متى؟ وأین؟ وكیف؟ وإلى أین وصلت ھذه الملفات التحقیقیة؟ كذلك وجود قرار من السلطة القضائیة ذكره النائب عبود العیساوي، ھذه
كلھا آراء سمعتھا حضرتك، نحن لم نتخذ قراراً وفق ردة فعل، نحن نرید أن نصل إلى نضج باتخاذ قراراتنا، حتى ال یقال بأن مجلس النواب

.یتعامل بردة فعل باتجاه قضیة معینة أو كذا، فكل اآلراء محترمة، ولك الشكر والتقدیر واإلعتذار من السید رئیس الجلسة

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

بما أن ھذا الموضوع مھم وخطیر جداً، الذي نترجاه من ھیأة الرئاسة إشراك أكثر من لجنة، حتى یكون القرار رصیناً، وحتى ال تكون ھناك
مقاطعات وإشكالیات، المفروض أن تشرك لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة وبالتالي فاللجان المعنیة تقوم بتقدیم تقریر إلى مجلس النواب العراقي،

.حتى یصبح المجلس صاحب القرار بھذا الموضوع المھم والحساس

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.تشرك لجنة اإلقتصاد واإلستثمار

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

بعد الذي جرى ال بد من اإلشادة بإدارة الجلسة، وسیادتك مشكور على كل ما تقوم بھ، وأیضاً إخواني وأخواتي من زمالئي النواب ھم مشكورون
على كل ما طرحوه، لكن أعتبر تعلیقي مھماً قلیالً، كیف مھم؟

عندما تكون إرادة للنواب، ویوقعون على طلب معین (50) أو (90) أو (100)، یفترض علینا كمجلس نواب أن نحترم ھذه اإلرادة، ھذه النقطة
.األولى

النقطة الثانیة: عندما یصل الطلب إلى الرئاسة، والرئاسة تھمش على الطلب، وتحیلھ إلى لجنة متخصصة مثل اللجنة القانونیة، واللجنة القانونیة
عقدت ثالثة إجتماعات للحدیث في ھذا الموضوع، أخذ وقتنا، جھدنا كلھ للحدیث عن تشكیل لجنة بموجب إحالة الرئاسة لنا، وتوصلنا إلى قرار،

فصغنا القرار وأرجعناه إلى الرئاسة، یفترض في الخطوة التالیة بأن الرئاسة عندما تنزل الفقرة الثانیة تقول: تشكیل لجنة تحقیقیة بخصوص
مطار النجف الذي جاء بناًء على قرار مصاغ، تضع بین قوسین (اللجنة القانونیة)، وتكلف اللجنة القانونیة، وتقول لھم تفضلوا واقرأوا القرار

الذي أصغتموه أنتم، نقرأ القرار، یصبح القرار لمجلس النواب، یوافقون على تشكیل لجنة التحقق؟ أم ال؟ بھذا الشكل یكون، لكن الذي جرى الیوم
أبداً لیس ھذا الموضوع، حصل نقاش، كان المفروض أن ال یكتب تشكیل لجنة، كان المفروض أن یكتب مناقشة تشكیل لجنة، بھذا الشكل، ال أن

.یكون تشكیل لجنة، ونحن نتحدث بموضوع آخر

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.ھذه جھود مبذولة من اللجنة القانونیة، والتي دائماً تبدع في مجال عملھا

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

وعلیھ، عودةً إلى النظام الداخلي، وإلى ھیبة مجلس النواب، وإلى أصول عملنا، وإلى اعتبار سیادتك، واعتبار مجلس النواب أن تدق الجرس،
.وتدعو كل النواب بأن یأتوا ھنا، وتكلف بقراءة القرار بأن یقرأه خالد الجشعمي نفسھ، وویكون التصویت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أشد اإلحترام والتقدیر لرئیس وأعضاء اللجنة القانونیة، ألن ھنالك مطالب من لجنة الخدمات، وأیضاً حالیاً جاءني طلب من لجنة اإلستثمار
واإلقتصاد، سبعة أیام لیست طویلة علیكم، اللجنة القانونیة والخدمات واإلقتصاد، ھذا الموضوع في الجلسة القادمة أو خالل سبعة أیام یتم النقاش،

.توجد طلبات من لجان دائمیة
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تقوم لجنة اإلقتصاد واإلستثمار مع لجنة الخدمات مع اللجنة القانونیة باستضافة المعنیین والمسؤولین عن مطار النجف، الحالیین في السلطة
.اإلتحادیة، أو في النجف األشرف، ونواب محافظة النجف األشرف

-:النائب فائق دعبول عبدهللا الشیخ علي –

شكراً لھذه المالحظة، لكن صیاغة القرار واإلجتماعات تمت إلى حد آخر یوم 22/11، ونحن الیوم في 22/12، بمعنى قبل أن تتقدم اللجان
الدائمة المحترمة، والتي لھا الرأي األخیر مع رأي سیادتكم، قبل أن تتقدم بأي مقترح، ھذا الموضوع فرغنا منھ وقدمناه، إذا حصل تأخیر فلسنا

.مسؤولین، ال مجلس النواب، وال اللجنة القانونیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.لیس من مسؤولیتكم، لكن لجاناً دائمة طلبت أن تكون جزءاً من إستضافة المسؤولین ومناقشتھم

.الفقرة/ثالثاً: عرض تقریر لجنة التربیة بخصوص الدرجات الوظیفیة

.البرلمانیة، تسجیل الحضور، الموضوع مھم

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

لدي موضوعان، األول: ما یخص موعد الجسات، الساعة الواحدة، نحن نقول بأن نقلل، الدورة الثالثة السابقة كانت الجلسات الساعة الحادیة
.عشر صباحاً، أتمنى من ھیأة الرئاسة أن تجلس ویحصل ھناك حل لھذا الموضوع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح أنت؟ الساعة الثانیة فما فوق؟

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.ال، أنا أقترح على الوضع السابق، الساعة الحادیة عشر صباحاً، المھم أن یحصل إتفاق على ھذا األمر

الموضوع الثاني: اآلن نحن نسمى النواب الحالیین، لكن سیأتي وقت نسمى فیھ النواب السابقین، فأتمنى من سیادتكم مثلما نرید النواب الذین بعدنا
أن یحترموا النواب السابقین، أیضاً أن نحترم النواب الذین قبلنا، موضوع كافتیریا مجلس النواب، منع منھ نواب الدورة الثالثة، إذا كان ھنالك

خلل لدى نائب أو نائبین من الدورة الثالثة أو الثانیة فیحدد ھؤالء األشخاص، أما منع نواب الدورة الثالثة والدورة الثانیة من الدخول، فأتمنى أن
.ینظر بھذا الموضوع

 

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ھذا فھم بطریقة خاطئة، في الجلسات التي فیھا كابینة وزاریة حصل لغط كثیر، وكان دخول أحد أعضاء مجلس النواب السابقین في داخل
الجلسة، وسبب مشاكل وردود أفعال من البعض، ولذلك قررت ھیأة الرئاسة عدم الدخول إلى الكافتیریا، ألن الكافتیریا جزء من الحوارات

ً والنقاشات، ووجود أشخاص من كتل سیاسیة، أو تنظیمات سیاسیة، أو نواب سابقین قد یؤثر بشكل وآخر على مجمل سیر الجلسة، خصوصا
الكابینة الوزاریة فقط، وبإمكان أي نائب سابق أو ضیف یدخل في أي مكان في أیام الجلسة، وإذا انتھت قضیة الكابینة الوزاریة إن شاء هللا

.بسالم، فستجد نواب الدورة األولى موجودین في الكافتیریا

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.شكراً، لكن یراد تبیلغ ثاٍن للحرس، ألنھم إلى اآلن على التبلیغات السابقة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة أعضاء لجنة التربیة

-:النائبة ھدى جارهللا داوود –

(تقرأ تقریر لجنة التربیة بخصوص الدرجات الوظیفیة. (مرافق

-:النائب عباس شعیل عودة الزاملي –

http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/01/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-2.pdf
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.یكمل قراءة تقریر لجنة التربیة بخصوص الدرجات الوظیفیة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، توصیات لجنة التربیة، رجاًء ھدوء، توصیات اللجنة تقرأ عندما السیدات والسادة النواب یجلسون حتى تصبح الصورة
واضحة ألن ھذه تنقل مباشراً، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الجلوس في المقاعد، توصیات لجنة التربیة، السیدات والسادة النواب

.الجلوس بالمقاعد

-:النائبة ھدى جار هللا داؤود –

.تقریر لجنة التربیة بخصوص الدرجات الوظیفیة

-:النائب قصي محسن محمد –

.یقرأ توصیات لجنة التربیة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نُسخ إلى السیدات والسادة النواب من التوصیات

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

أنا أحب أن اإلخوة في لجنة التربیة یثبتون نقاط مھمة بخصوص الدرجات الوظیفیة وباألخص تحدیداً محافظة كركوك، یجب أن تأخذون بنظر
االعتبار التنوع القومي الموجود في المحافظة، المحافظة یوجد بھ ثالثة أنواع مدارس، مدارس عربیة مدارس باللغة الكردیة مدارس باللغة

التركمانیة باإلضافة إلى أن ھناك یمكن مدرس أو مدرستان باللغة الكلدي أشوریة، الذي حصل فیما مضى سیادة الرئیس، حصلت تعیینات حزبیة
وقومیة سنوات عدید، إلى أن وصل األمر بحیث المدارس التي تدرس باللغة التركمانیة لدیھم محاضرین ومحاضرات منذ العام 2003،2004،
لألسف ھؤالء المحاضرین والمحضرات لم یتم تثبیتھم لحد اآلن، سواء كان في قضیة الحذف واالستحداث أو في قضیة لجان معینة خرجت من

بغداد ووصلت إلى كركوك ولم یتم تعیین ھؤالء، الیوم كل المكونات عندھا نقص لكن تحدیداً المدارس التركمانیة نحن نتبرع لھم إلى ھؤالء
المحاضرین بمبالغ زھید فقط حتى یستمرون على الدراسة، مطالبتنا من اإلخوة في لجنة التربیة أن یأخذون بنظر االعتبار ھذا األمر، ویأخذون

بنظر االعتبار خصوصیة التنوع القومي في دیالى آمرلي طوز كركوك نینوى وتلعفر، ھذه المناطق مختلطة عرقیاً نتمنى أن تأخذ بنظر االعتبار
.التنوع القومي وتثبیت المحاضرین الذي ھم أصبُح أكثر من (10) سنوات

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

البرلمانیة الحضور الغیاب بعد التصویت، البرلمانیة تسجیل الغیاب والحضور بعد التصویت، لیس اآلن ھذه األوراق تلغى، ھذا الحضور
.والغیاب یلغى، تلغى تسجیل ورقة الحضور والغیاب ویتم التسجیل الحضور والغیاب بعد التصویت

-:النائبة ھدى جار هللا داود –

في ما یخص تعیین الثالثة األوائل في الكلیات أود أن أوضح بأن تعلیمات مجلس الوزراء، كانت مخالفة لقانون تشغیل الخرجین األوائل رقم
(67) لسنة 2017، إذا أن التعلیمات تشیر إلى تعیین األوائل في الكلیات لسنتین فقط 2016 و2017 وإھمال األوائل للسنوات السابقة، وأن ذلك

مخالف تماماً لقانون تشغیل الخرجین األوائل، الذي نص في المادة (4) منھا تلتزم الجمعات والمعاھد الحكومیة والوزارات كافة والھیأة الغیر
مرتبطة بوزارة، بتعیین الثالثة األوائل وتكون األسبقیة حسب سنة التخرج، وبموجب تعلیمات تصدر التنظیم ذلك وكان الواجب أن یطبق القانون
بشكل دقیق وأن ال تخالفھ تعلیمات مجلس الوزراء، كون جمیع األوائل للسنوات السابقة مشمولین بالتعیین وحسب األسبقیة وأن ال تختصر على

سنتین، المطلوب رفع الغبن عن ھذه الشریحة وشمول األوائل بالسنوات السابقة بالتعیین وحسب األسبقیة إستناداً لقانون تشغیل األوائل رقم (67)
.لسنة 2017

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

.فیما یتعلق بتعیینات محافظة ذي قار رصدنا بعض الخروقات التالیة

.أوالً: تكرار بعض األسماء، یعني نفس األسم متكرر مرتین باألوامر اإلداریة التي صدرت

.ثانیاً: ھو عدم تطبیق نسبة حملة الشھادات العلیة من الماجستیر والدكتوراه المقرر وھي (5%)، لم تطبق ھذه النسبة في تعیینات ذي قار

ثالثاً: المظلومیة التي لحقة باإلخوة مراكز محو األمیة المنقطعین إجباري، ھذه المراكز فتحت لسنوات وخدم بھ اإلخوة المعلمین والمدرسین لعدد
السنوات، لكن بعد ذلك تم غلق ھذه المراكز من قبل وزارة التربیة، مما أدى انقطاع ھؤالء، ھؤالء لم یتم شمولھم بھذه التعیینات وھذه مظلومیة

.كبیر لھذه الشریحة، بالتالي أطالب شمول اإلخوة مراكز المحو األمیة المنقطعین إجباري بالتعیینات في محافظة ذي قار

أ ً
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رابعاً: سیادة الرئیس یفترض أن تراع محافظة ذي قار من حیث النسبة السكانیة، محافظة ذي قار رابع محافظة بالعراق وعدد الخرجین العطلین
فیھا فقط على وزارة التربیة ھو (65) الف خریج، وبالتالي ما أعطى لمحافظة ذي قار من الدرجات الوظیفیة ھو قلیل جداً وال یتناسب مع عدد

.الخرجین أو الكثافة السكانیة لمحافظة ذي قار

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

العراق الحاجة الفعلیة للمعلمین والمدرسین ھي حاجة یجب أن تكون طردیة ولیس عكسیة، والیوم العراق یزداد من (850,000) إلى
(1,000,000) مواطن، بالتالي یجب أن نھتم بموضعین مھمین موضوع الموارد البشریة وموضوع البنایات، بالنسبة اللجان التحقیقیة التي

شكلت وھذه اللجنة ثبتت وثبت وجود خروقات في أكثر من محافظة في الدیوانیة وذي قار وفي بغداد وفي البصرة، وتعلیمات مجلس الوزراء قد
تجاھلت العقود والمتطوعین بإعطائھم األولیة وفق لدرجات ال تأھلھم للمنافسة، علمنا مجلس محافظة البصرة وأیضاً تعلیمات مجلس الوزراء
تجاھلت المادة (49) من قانون الموازنة االتحادیة ما یخص (1500) عقد في محافظة البصرة استثماري، سیادة الرئیس بالنسبة لألوائل فقط

التعلیمات تعاطت مع سنتین وتجاھلت السنین السابقة لألوائل وھذا مؤشر غیر صحیح في تعلیمات األمانة العامة، نقترح طبعاً بما أنھ التعیینات
بالحذف واالستحداث ال یوجد تعیین، بالتالي نطالب مجلس الوزراء ووجھنھ سؤال برلماني والیوم من خاللكم ایضاً، بتشكیل مجلس الخدمة

االتحادي الذي یحقق التوازن والعدالة في توزیع الموارد البشریة، طبعاً مالحظة جداً مھمة أشیر فیھا السادة النواب وأنوه إلى موضوع جداً مھم
مجلس الخدمة االتحادي الذي نحتاج وضروري وملح أصبح اآلن، الیوم في أقلیم كردستان ھم أھلنا وشعبنا (630) الف تقریباً موظف، بینما

عشرة محافظات فیھا بغداد والبصرة وثمانیة محافظات (620) الف موظف، بالتالي ال توجد عدالة في توزیع الموارد البشریة والمالكات،
بالنسبة إلى ھذه الخروقات ضروري واستناداً للمادة (82) للنظام الداخلي وھذه اللجنة أن تخرج بتوصیات وتحیلھا إلى النزاھة وایضاً محاسبة

.المقصرین

-:النائبة منتھى جبر صالح –

التعلیمات التي أرسلت إلى المحافظات من تاریخ 11/6/2018 من مجلس الوزراء بخصوص التعیینات كانت تحمل تعلیمات عامة لكل الدوائر
والمدیریات، وكانت سابقاً عندما كانت ترسل ھكذا تعلیمات إلى الوزارة تقوم كل وزارة بإصدار تعلیمات تسھل عملیات التعیین، ولكن في ھذه

السنة عندما أرسلت إلى المحافظة فقد تعلیمات مجلس الوزراء كما ھي، ولذلك من الصعب جداً تنفیذ التعلیمات الن التربیة لھا خصوصیات
تختلف فیھا عن الكثیر من الوزارات األخرى مثالً األولویة بالتعیین تكون دائماً في تعلیمات التربیة السابقة لكلیة التربیة الصباحي ثم التربیة

المسائي بعدھا الكلیات الحكومیة األخرى التي تسمى ساند، مثل اآلداب والعلوم واإلدارة واالقتصاد وأیضاً الصباحي ثم المسائي وبعدھا الكلیات
األھلیة، إلى حد اآلن اللجنة المشرفة على التعیینات ال تعلم كیف تقوم بالمفاضلة بین المتقدمین من حیث اختالف الكلیات واالختصاصات ھذا

الذي یحصل عندنا في محافظة میسان، أما بالنسبة للمخالفات التي شخصھا األستاذ النائب أستاذ عباس أنا اسألھ فقط كانت المخالفات في موظفین
الخدمة یعني بقیة االختصاصات من التعیینات ھل كانت ھناك مخالفات بالتعیینات، السید الرئیس وزارة التربیة تختلف عن كل الوزارات

األخرى ألنھا تدخل في كل بیت أما تلمیذ أو طالب أو معلم أو مدرس، وكذلك ھي مصنع مادة أولیة لجمیع الوزارات األخرى، ھي تنتج العمل
والطبیب والمحامي والمھندس واألستاذ الجامعي، ھناك مخالفات كثیر في وزارة التربیة ال تنحصر فقط بالتعیینات أنما في البنى التحتیة في

.الكوادر التدریسیة في المناھج التي تتغیر بدون ضوابط معینة

-:النائب فالح عبد الكریم راضي –

بالتأكید التقریر كان واضح الذي تم أعداد من قبل اإلخوة بخصوص التعیینات القادسیة، وأعتقد ھو لیس تعیینات القادسیة وإنما كل التعیینات لكل
المحافظات مشتركة بالتقریر الذي تم إعداد مشكورین طبعاً عن جھد رائع من اإلخوة الذي تم إعداد ھذا التقریر، بالتأكید طبعاً أنا من النواب

الذي أطالب اآلن بإرجاع الصالحیات لوزارة التربیة ووزارة الصحة وخصوصاً ھناك قرار من مجلس الشورى الدولة أن یرجع ھذه
الصالحیات إلى الوزارات، الجمیع یعلم أن سیاسة الوزارات تخضع لسیاسة وزیر واحد بینما اآلن الحكومات المحلیة تخضع إلى عدد أعضاء

مجلس النواب یضاف إلى المحافظ ونواب وزائداً مدیر الدائرة، بالتالي أنا أعتقد إرجاع الصالحیات ھذه المفروض تكون من واجب مجلس
النواب العراقي، وعلیة أطالب بإرجاع ھذه الصالحیات ھذه فقرة، الفقرة الثانیة أن ھناك تالعب في بعض الدرجات وخاص درجات الحرفیین
طبعاً أنا أشد على أیدي اإلخوة وأطالب بتحقیق والبد أن یسأل ویرحل إلى القضاء أو إلى ھیأة النزاھة كل من تالعب بھذه الدرجات، ثالثاً إذا
كان ھناك مسؤولین في الدولة أوالدھم موجودین من ضمن الناس الذي تالعب بھذا الموضوع، أنا أعتقد ھناك مواد قانونیة تحضر على كل

مسؤول الیوم بالدولة العراقیة أنھا یستغل المنصب، بالتالي أنا أعتقد ھذه تحال إلى القضاء العراقي لغرض تقدیمھم إلى المحاكمة، رابعاً تشكیل
لجنة تحقیقیة وھذه اللجنة التحقیقیة البد وأن توصي بفقرات، تشكیل لجنة تحقیقیة والذي أتمنى أن ھذه اللجنة التحقیقیة یعطى لھا سقف زمني

محدد وتعطى ھذه التوصیات وبعد ذلك یصوت علیھا بقرار من مجلس النواب العراقي، بالتأكید ھناك ناس ظلم من جراء ھذه التعیینات وھناك
.حقوق سلبت، والذي أتمنى أنھ نتابع موضوع التعیینات في عموم العراق ولیس فقط في وزارة التربیة وإنما في كل الوزارات

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

یفترض بنا أن نعود الى أصل المشكلة وأصل المشكلة فیما یتعلق بوزارة التربیة وضمن ضمنھا وزارة الصحة نقل الصالحیات وجنابك تعرف
وبعض النواب یعرفون بأن عملیة تعدیل القانون تمت باستثناء التربیة والصحة من نقل الصالحیات ومن ثم تم االعتراض علیھا من مجلس
المحافظة أمام المحكمة االتحادیة وأصدرت المحكمة االتحادیة قرارھا بتأیید قرار مجلس النواب ثم بعد ذلك حصل طعن أمام شورى الدولة

وشورى الدولة أیدت قرار المحكمة االتحادیة وبقت القصة ما بین ان وزیر الدولة والذي ھو مسؤول عن اللجنة التنسیقیة للمحافظات وما بین
رئاسة الوزراء ونحن یفترض بنا الیوم أن یكون بتوصیاتنا قرار منسق بین رئاسة الوزراء وما بین اللجنة التنسیقیة بالتأكید على النقل والنقل تم
وانتھى لكن المحافظة متمسكة بھ وال تتركھ ولذلك ھذه العملیة التي حصلت لذلك أتمنى سیدي الرئیس والیوم أعضاء مجالس المحافظات سواء
كان في بغداد یستخدمون أسلوب الصالفة مع مجلس النواب كأعلى سلطة تشریعیة  وحتى السلطة التنفیذیة لذلك أتمنى على ھیأة رئاسة مجلس

النواب وتوصیات اللجنة ان تؤكد على قرار مجلس الوزراء الى اللجنة التنسیقیة التي تنسق بین المحافظات على إبقاء على صالحیة وزارة
.التربیة ووزارة الصحة حتى یكون عملنا منظم
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-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

الیوم جمیع التعیینات جاءت عن طریق حركة المالك وفي التالي اعدادھا قلیلھ والبد ان تتوفر العدالة في حصول أبناء العراق على ھذه الدرجات
تعلیمات مجلس الوزراء لم تطبق في الكثیر من المحافظات وكذلك یوجد ھناك تداخل بین أعضاء مجلس المحافظة ولجان التربیة في مجلس

المحافظة والمدیریة وعدم اعطاء الحریة لمدیریات التربیة بالعمل وبتطبیق القانون أكثر المدیریات وأنا أتحدث عن مدیریة محافظة النجف تلتزم
بضوابط الوزارة وبتعلیمات التي تأتیھا من مجلس الوزراء لكن بعض االحیان یصبح ھناك ضغط وبالتالي عدم تنفیذ ھذه القرارات، تقریر لجنة

التربیة جاء عن طریق  شكوى قدمت الى السید النائب عباس وفي التالي الیوم ھذا ھو نتائج التقریر البد أن نصوت علیھ بإیقاف التعیینات
وبتحقیق التزویر والتي حدث في درجات محافظة الدیوانیة أكثر المحافظات بما فیھا محافظاتنا ودرجاتنا حركة المالك في الصحة والزراعة
وفي التربیة تشوبھا نفس المشاكل فلو حبذا لو نجد حل لمشكلة التعیینات والرقابة تكون من قبل مجلس النواب وتمنینا من السید رئیس الجلسة

مثلما حضروا الیوم في الفقرة ثالثاً تقریر لجنة التربیة كنا نتمنى من السید رئیس الجلسة أن یدعو الى حضور السادة النواب في الفقرة ثانیاً وھو
.موضوع مھم لجنة التحقیق بخصوص المطار وھذا عتب یبقى مسجل على ھیأة الرئاسیة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.أنا أعتقد أن الحل لجمیع إشكالیات التعیین في جمیع الوزارات یكون من خالل عدة خطوات االولى االسراع بتشكیل مجلس الخدمة االتحادیة

.ثانیاً، إعتماد ووضع ضوابط ومعاییر واضحة ومعلنة للرأي العام للتعیینات

ثالثاً. نشر آلیات وطرق المفاضلة والترشیح أیضا الى الرأي العام لتكون بتناول الجمیع لتسھل عملیة الرقابة والتحقق من تنفیذھا ومراعاتھا في
.عملیة التوظیف

رابعاً، نشر أسماء المقبولین ودرجاتھم في المفاضلة والترشیح التي حصلوا علیھا وبیان درجة الترشیح لكل عنصر ومفردة تم اعتمادھا في عملیة
.الترجیح والمفاضلة

ھذه النقاط ستؤدي الى صورة واضحة وشفافة تزید من فرص االنصاف والعدالة للمتقدمین للتوظیف وتقلل من تداخل المحسوبیة والمنسوبیة أو
.االلتفاف على معاییر وعوامل المفاضلة والترجیح

-:الناب  حسن خالطي نصیف –

أنا أعتقد أن أھم شيء في الموضوع أن تكون الضوابط متساویة والذي نالحظھ أن ضوابط التعیینات واالجتھادات التي حصلت من المحافظات
لعبت دوراً كبیراً في ایجاد ھذا التفاوت الموجود والیوم اذا اتفقنا وضع ضوابط أقصد ضوابط تصدر من الوزارة ضوابط محددة تكون ھي

األساس في إعطاء العدالة في منح ھذه الدرجات الوظیفیة، طبعاً إن توصیات اللجنة أعتقد أنھا توصیات مھمة جداً ألنھا أخذت بنظر االعتبار ھذا
التفاوت الموجود وأیضا أخذت بنظر االعتبار قضیة منح الصالحیات أو عدم نقل الصالحیات من وزارتین مھمتین والتي ھي التربیة والصحة

.وابقائھا بید الوزارات ھذه القضیة مھمة حتى ال تخضع قضایا مھمة سواء في الصحة او التربیة الى االجتھادات التي قد تخلق ھذا التفاوت

-:النائب رائد جاھد فھمي –

انا اعتقد ان السیدات والسادة النواب أشاورا الى الكثیر من النقاط والخروقات جمیعنا یعرف الیوم ان كل العملیات تعیینات في البد تتم بھا
خروقات كل عملیة تعیین وانا اجزم في كل الوزارات یتم بھا خروقات البعض منھا ترصد وبعض منھا یشكى والبعض منھا تقبلوھا الناس كانھ

أمر أو قدر ال یمكن الخروج منھ فینبغي أن نقدم معالجات جذریة والمعالجة الجذریة ھي أوالً، یجب أن تتم قضیة بشفافیة ألن الفساد یتم في
.المناطق المعتمة النشاطات المعتمة وتعني الشفافیة الضوابط التي توضع یجب أن تكون معروفة للجمیع ومعلنة بكل الوسائل

ثانیاً، التعلیم بخصوصیة إضافیة ویجب أن تكون الضوابط المعلم یجب أن یكون في ذي قار والمعلمة في بغداد والمعلم في كردستان ولھم نفس
المؤھالت ألن ھذا جزء من  العدالة االجتماعیة وفي النھایة یجب أن تكون مواصفاتھم وشروط اختیارھم أیضا تكون عادلة ألننا نتحدث عن جیل
آخر والتربیة ونقل معرفة فالمؤھالت ال یمكن التالعب بھا واالستثناءات التي تتم إذا أردنا أن نعطیھا وفق مسؤولیات أخرى وال نكافئ مجموعھ

.بعیداً عن المواصفات والمعاییر ھذا مھم جداً

ثالثاً، إذا علمنا المواصفات وكل ما یتعلق بالشروط یفترض أن یتم ترجیحھم وتعلن أسمائھم كما قال أستاذ عمار تعلن أسمائھم وتعلن أسباب
.اختیارھم وتجري المقابلة وتقطع الطریق على إمكانیة الفساد

.رابعاً، أنا أعتقد أنھا أصبحت قضیة ملحة وال یوجد ما یبرر تأخیره من قبل الحكومة حتى تشكیلھا أعتقد أن الحكومة مطالبة أن تقدم األسماء

وأخیراً أقول نوعیة الطلبة األوائل أعتقد الخریجین األوائل ینبغي أن ینصفوا ومثلما ذكروا سواء السنتین االخیریتین والسنوات السابقة باعتبار
.ھؤالء أكثر تأھیالً ومكافئةً لجھودھم

-:النائبة والء رحیم حسین –

بالرغم من اقتراحاتنا وتبنینا نظام النقاط واعتماده كأساس للمفاضلة في التعیینات إال أن بعض المدیریات كما في الدیوانیة مثالً لم تلتزم بنقاط
المفاضلة وھذا یكون عرضةً للمحبات وباب من أبواب الفساد لربما وفي حال تطبیق النقاط المفاضلة إال أننا وجدنا بعض اإلضافات التي تفقد
إعتماده كمعیار لتحقیق العدالة وتكافؤ الفرص إذ ال یجوز أن نضع نسبة نؤسس فیھا للتمییز بین الرجل والمرأة في الوقت الذي یتساوى بینھما
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الداعي للتعیین، فأقترح أن نضع نسبة متساویة دون التغلب جنس على آخر سواء في االختصاص أو في الخدمة، وفي الفقرة ثالثا والفقرات
االخرى كذلك البد من أن تقترن المفاضلة بمقدار حاجة الوحدة اإلداریة لذلك االختصاص أو الجنس ونوع الدراسة ولیس بالعكس البد بأن تكون

األولویة للمحاضرین المجانیین إذ ال یصح أن یخدم شخص في مدرسة ویقدم جھداً مجانیاً فضالً عن الخبرة المكتسبة لدیھ ونأتي الیوم لنعطي
تفضیالً لغیره علیھ ونتركھ جانباً، بما أن الدرجات الوظیفیة محدودة جداً بالمقارنة مع األعداد الكبیرة من الخریجین العاطلین عن العمل وكثرة

الشكاوى التي وصلتنا البد من إعالن تفاصیل المفاضلة بنقاطھا مع إعالن قبول المتقدمین منھم على التعیین وتكون میسورة للجمیع لغرض
االطالع علیھا بغیة بحث األسماء الموضوعیة لالعتراضات والشكاوى، في كل مرة تطلق الحكومة درجات وظیفیة تتقرر أو تكرر نفس معانات
المتقدمین وبما أن مجلس الخدمة االتحادي لم یقر بعد اقترح أن یمنح المتقدم الى التعیین وغیر الدرجات الوظیفیة یمنح تسلسل مفاضلة لیكون لھ

كأساس في الفرصة القادمة مع االحتفاظ بأرشفة أولویاتھ في المدیریات المعنیة، أخیراً البد من ممارسة الدور الرقابي الفعال لھذا األمر عبر
لجان تحقیقیة لتقصي واالستعالم عن كل ما یدور وذلك لتخفیف معاناة المتقدمین وإنصاف المتضررین كما البد لنا من اإلشارة الى أن تعلیمات

مجلس الوزراء التي وردت في رقم (4) لسنة 2018 استوقفتني فقرة تدل على أن الذي وضعھا ظل جامداً على النص الذي وجده دون تعبیر إذ
وجدنا في الفقرة ثالثاً مثالً وجود تفصیل لمن لدیھ أو تفضیل لمن لدیھ خبرة إضافیة كالترجمة وإمكانیة الكتابة على الطابعة كیف لنا أن ننظر الى

.ھذا األمر وفق التطور العلمي والتقنیات الحدیثة ھذا ولكم الشكر الجزیل

-:النائب محمود مال طالل –

لدي تحفظ بسیط على فقرة أولى وھو االلتزام بقرار شورى الدولة وھذا مخالف یجب أن یكون االلتزام بقانون تشریع برلمان شورى الدولة فیھا
استشاریة ولیست جھة حاكمة وفي التالي البرلمان ھو الحاكم التوجیھ أن تنفیذ تفعیل قانون التعدیل الثالث للبرلمان ولیس االلتزام بشورى الدولة

.أن شورى الدولة جھة غیر ملزمة بقرار ھذا أوالً

الشيء اآلخر أعتقد ھذا الموضوع لم یناقش واقع التربیة ولم یناقش إنما ناقش موقع آني المسألة في موضوع التعیینات سواء أن كانت حرفي أو
غیر حرفي مدرس أو غیر مدرس الیوم أصبحت ھذا درجة مكتسبة یوجد خلل یجب أن یحاسب الذي ساھم بھذا الخلل یجب أن یحاسب محاسبة

قانونیة محاسبة الخلل، أنا مع فقرة (3) حول تشكیل لجنة لمعرفة أین الخلل ومحاسبتھ دون تقصیر أیضا ھذا موضوع مھم جداً سیادة الرئیس
مھم جداً في مسألة مھمة جداً ھل أن التعیین جاء من أجل تعیین أم جاء من أجل التصحیح؟ اآلن التربیة لدینا في واقع بصراحة متدني والمدارس

األھلیة والتعلیم المتھرئ ولیس بھ ضوابط والمشرفین الذین ال یعملون بشكل صحیح البعض منھم ولیس الكل ھناك من تقبل أیدیھم في مسألة
عملھم ھذه مسألة على عاتق لجنة التربیة علینا أن ننھض بواقع التربیة نھوض كبیر جداً وأن تعاد مسألة الستینات والسبعینات حتى الثمانینات

لموضوع التربیة اآلن التربیة من یستطیع أن یقول أنا معلم من یستطیع أن یقول أنا ُمدرس أي طالب اآلن یخرج الى مدرستھ ویعود بواجب
كامل یوجد في دول العالم التدریس فقط في المدرسة اآلن الواجب في المنزل غیر موجود لوجود مدرسین حقیقیین واآلن ال یوجد مدرسین أنا ال
أتحدث عن ُمدرس موجود وال أتحدث عن معلم معین ولكن أتكلم عن واقع تربیة اآلن في إضمحالل مع احتراماتي للكلمة اآلن التربیة یا أخوان
تعود ترجع الخلف واالعتماد اآلن على المدارس األھلیة فقط والمدارس األھلیة تعتمد على الصف الخامس االبتدائي فقط ال تذھب الى الصفوف
البكالوریا وغیرھا لكي ال تحتسب علیھا ھذا الموضوع أخوان، أما في موضوع التعدیل أنا قد أختلف مع بعض السادة النواب في مسألة إرجاع
الصالحیات الى الوزارات ھذا أكبر خطأ وأكبر خطأ قاتل ومسألة مھمة جداً بأنھ المحافظة یجب أن تسیطر على التربیة وعلى الصحة ألنھ من

ألن الوزارة وبعض السادة البرلمانیین مع احتراماتي السابقین كانوا مستحوذین على الصالحیات بالكامل دون الرجوع الى المحافظة أو
.المفاوضات بھا

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي( النائب االول لرئیس مجلس النواب –

نحن ال نریدھا ان تكون الى البرلمانیین بل نریدھا ان تكون الى الحكومة لوزارة التربیة ووزارة الصحة نحن ال نتدخل في عمل وزارة التربیة
.ووزارة الصحة

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

التطرق الى الدرجات الوظیفیة في البصرة أرید من لجنة التربیة أن تنتبھ لي أتكلم عن الدرجات الوظیفیة في البصرة وبلغة األرقام في بادئ
األمر أطلقت الدرجات الوظیفیة من المالیة (2500) درجة ال أعرف ھذا كقیاس السكري والضغط عند االنسان یرتفع وینخفض تأتي الى

المحافظة یقول (2004) وتأتي الى اللجنة اآلن یقولون (2060) ھذا عدم إطالق رقم معین على الدرجات الوظیفیة المخصصة للبصرة لماذا؟
.ھذا سؤال رقم واحد

الشيء الثاني، مجمل العقود في البصرة (1460) وأیضا ھذا رقم یتالعب بھ تارة یقولون (1480) (1400) (1800) وكأنھا درجات الحرارة
المتغیرة وكأنھ ھناك نیة مبینة للتالعب بھذه الدرجات، أما المتطوعین أو المطوعین إن صَح التعبیر ھم تقریباً (2100) ویجب أن یؤخذ بالخدمة

یعني كل عام خدمة ال یكون معیار أن المعیار الحقیقي یكون حسب سنوات الخدمة یعني ھو متطوع آخر سنة ومباشرة یثبت في ھذه الدرجات
الموجودة أعتقد أن الرقم الموجود في الدرجات الوظیفیة المتاحة من وزارة المالیة والمالیة للمحافظة یغطي عدد العقود فقط یبقى المتطوعین

یجب أن یكون لھم فرصة أو خانة في إضافتھم على التثبیت عدم العمل في قانون (49) في صالحیة المحافظ للتثبیت لجنة التربیة ونالحظ أن
الكرة تلعب بین المحافظ ومدیر عام التربیة تشكلون لجنة وانتم اصالً لجنة في متابعة ھذا األمر وفضح الفساد الموجود في محافظة البصرة

ولماذا حتى اآلن یتم تثبیت ھذه الدرجات ھذه العقود وكأن ھناك مصنع لتخصیب الیورانیوم في البصرة ولحد اآلن الدرجات الوظیفیة غیر مثبتھ
في البصرة اضافة الى ذلك یجب أن ال یكون التوزیع مركزي یعني ابن الشمال یخدم في البصرة یجب أن یكون التوزیع حسب المنطقة الجغرافیة

القریبة منھ الیوم المعلم في محافظة البصرة أو المدرس یجلس على كارتون وھو معیب ھذه الصورة قالوا قف للمعلم ال یرید أن

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –
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نشكر لجنة التربیة على ھذا التقریر، ولكن البد من اإلشارة الى جملة من النقاط األساسیة في مقدمة ھذه النقاط التي ینبغي ان تراعیھا اللجنة
مسالة االختصاصات لم تتطرق اللجنة نھائیاً الى مسالة االختصاصات ولو نظرنا بتمعن في اختیارات وتحدید الدرجات الوظیفیة لوجدنا أن ھنالك

سوء في اختیار التخصص، المسألة األخرى اعتمدت مدیریة التربیة بشكل تام على توزیع الدرجات الوظیفیة على أساس األقضیة والنواحي
وھذه مسالة مغلوطة ینبغي مراعاة االحتیاجات الفعلیة واالحتیاجات الحقیقیة البد أن نضیف فقرة مھمة أن حملة الشھادات العلیا یجب إخراجھم
من مسألة التعیین على التربیة واألحرى بأن تقوم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي باستیعاب كافة حملة الشھادات العلیا لكي ال یتم منافستھم

ألقرانھم في وزارة التربیة، مسألة أخرى البد من التأكید أن الحاجة الفعلیة للتعیینات یشبھا شيء من عدم اإلدراك وعدم االنتباه الى التخطیط
االستراتیجي في ھذه التعیینات مسألة وجدتھا في ھذا التقریر أنھ من بلغ سنة التخرج (15) عام ھذه مسألة مھمة الكثیر من الخریجین إذا مضى

.على سنة تخرجھ (15) بكل تأكید سوف یفقد الكثیر من المعلومات ومن الطاقات التي ال تمكنھ من أداء وظیفي بشكل جید

-:النائب حسن العاقولي –

في البدایة نثمن جھود لجنة التربیة لكن أعتقد أن العمل النیابي الحقیقي كأعضاء مجلس النواب ھو اقرار وتفعیل قانون مجلس الخدمة االتحادي
وإذا ما تم ذلك بالتأكید سوف یكون ھناك تكافؤ الفرص وعدالة ویبعد مجلس النواب عن الخوض في ھذه الموضوعات الجانبیة التي فیھا ھدر

للوقت ھذه القصة سوف تتكرر في كل فصل وفي كل سنة وفي كل وزارة عملنا الحقیقي كمجلس نواب رقابي وتشریعي تشریع القوانین وتفعیل
.قوانین لكي نخلص في الخوض في ھذه الموضوعات الجانبیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

األمانة العامة الدائرة البرلمانیة إرسال كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء إلرسال أسماء مجلس الخدمة االتحادي  ألن في
.الدورة السابقة لم یتم التصویت علیھم إرسال أسماء البدالء بأسرع وقت بقین فقط األسماء للتصویت علیھا ویرسل بشكل عاجل

-:النائب احمد عبد هللا عبد خلف الجبوري –

نتمنى من ھیأة الرئاسة أن تكمل أسماء النواب حتى نستطیع الجلوس بشكل منتظم فھذا األمر بعید عن ھذا األمر، األمر اآلخر سیادة الرئیس فیما
یخص التعیینات في الدرجات وزارة التربیة یجب أن تكون آلیة موحده في جمیع المحافظات تعتمد على استمارة تفاضل المعاییر وبالتأكید نحن
مع أن یكون كعدالة في تعیین من ذوي االختصاص فضالً عن األولویة یجب أن تقدم الى المحاضرین المجانیین ھذا األمر بالتأكید سوف یكون

.ھناك مشاكل في جمیع المحافظات بنقل الصالحیات لذلك أنا مع أن تكون آلیة موحدة ومركزیة تطبق على الجمیع

لذلك سیادة الرئیس یجب أن یأخذ مجلس النواب دوره في الرقابة على الحكومة أنا مع تفعیل مجلس الخدمة االتحادي الذي سوف ینعكس على
أداء مجلس النواب الیوم النواب یتابعون موضوع التعیینات لو كان ھناك مجلس خدمة إتحادي لما تدخلنا في ھذه األمور وانصرفنا ألمور أخرى

.فانا أُطالب وأُثني على ما تفضلت بھ بأن ترسل أسماء مجلس الخدمة االتحادي ونصوت علیھ وھم ینجازون بھذا األمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعلنوا أن مجلس النواب یطلب من الحكومة إرسال مرشحین مجلس الخدمة االتحادي

-:النائب حسن شاكر عودة –

شكر خاص الى لجنة التربیة لمناقشتھا بعض األمور واإلشكاالت التي حدثت في بعض المحافظات وخاصة محافظة الدیوانیة، أنا طبعاً ثبت ھذا
واألخوة ذكروه قبلي وھو نطالب مجلس الخدمة لغرض ایجاد العدالة في التعیینات وھذه نقطة مھمة حقیقة البد أن تفعل والیوم ھذه مشاكلنا ھو ال
یوجد مجلس خدمة في سبیل ایجاد المساواة في التعیینات، النقطة الرابعة من التوصیات على الحكومة معالجة موضوع تثبیت المحاضرین ما ھي

أعداد المحاضرین البد أن تؤخذ من أجل أن یكون فعالً یوجد محاضرین موجودین أنا أود أن أوضح لكم على مستوى محافظة بابل یوجد لدینا
اكثر من (16) الف محاضر على مستوى تربیة بابل الدرجات الشاغرة أو درجات الحذف واالستحداث ھي تقریباً (278) درجة موجودة أین

النسبة والتناسب في ھذه؟

إذن البد أن یكون لدینا حقیقة علم اإلحصاء في ھذه القضایا وكذلك حتى في مجلس الخدمة البد أن یكون لدیھم علم اإلحصاء في الخریجین، نقطة
مھمة أخرى أنا أوضحھا للسید رئیس المجلس ولجنة التربیة الكل یعلم سنویاً تزداد درجات الوظیفیة للخریجین ما ھي األطروحة للمستقبل في

كسب ھؤالء وجعلھم فعالً بعد التخریج لمدة سنة أو سنتین یدخلون المدارس؟ ثانیاً توجد مشكلة قائمة وھذه مستعصیة 2014 حتى الیوم لم تبنى
مدارس بل ھدمت مدارس والیوم أصبح حقیقة طالبنا ثالث وجبات وكل وجبة ساعة ونصف أو ساعتین ولیس ھذا فقط مدارس الصف األول
اإلبتدائي إبتعد من أھلھ أكثر من ثالث أو أربع كیلو متر البد أن یسر سیراً على األقدام والجمیع یعلم أنھ في المناطق النائیة عندما تمطر كیف

تصبح ھذه المناطق وكیف یصبح الطریق اذن البد على لجنة التربیة أن یكون لدیھا دراسة كاملة في المدارس التي ھدمت والمدارس التي
.تحتاجھا فعالً المحافظات وكذلك نسبة الخریجین الموجودین

-:النائب محمد اقبال عمر الصیدلي –

جھد مبارك ألعضاء اللجنة وأحب أن أوضح بعض األمور معظم التي ذكروه أخواننا السادة النواب حقیقة ھو موجود في ضوابط الوزارة وزارة
التربیة فیما یتعلق في التعیینات وأعتقد أن النواب القدامى الموجودین في اللجنة یعلمون ھذا جیداً المشكلة الكبیرة ھو في تحایل المحافظات وعدم
انفاذ التعلیمات ولو عدنا الى تعلیمات وزارة التربیة سنجد موضوع المحاضرین مذكور وموضوع الخریجین القدامى موجود ومعالج وموضوع
الجنس والتقسیم بین الذكر واالنثى موجود موضوع الشواغر وموضوع المناطق بالتفاصیل موجودة ضمن تعلیمات وزارة التربیة المشكلة في
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انفاذ ھذه التعلیمات ومشكلة نقل الصالحیات التي اثارت الفوضى في ھذا الموضوع، أنا أعتقد أن لجنة التربیة الیوم ینبغي أن تتابع موضوع
التعیینات في كل المحافظات ألنھ حقیقة الخروقات موجود في كل المحافظات ولیس في محافظة واحدة وال بأس في مراجعة تعلیمات الوزارة من

.خالل لجنة التربیة والتواصل مع الوزارة ولكن حسب التعلیمات األخیرة نجدھا وافیة وعالجت كل المالحظات التي ذكرت في الجلسة

-:النائبة شمائل سحاب مطر العبیدي –

لكي ال أكرر النقطة التي ذكرتھا زمیلتي لكن أود ان أؤكد على الذي ذكرتھ بخصوص أضافة فقرة في توصیات لجنة التربیة بخصوص تعیین
الثالثة األوائل وأنا ال تقتصر على السنتان المذكورة یرجى التأكید على ھذا لما لھم األولویة خاصة طالبنا األوائل وأیضا أؤكد على النقطة

الرابعة التي ذكروھا في التوصیات لسد النقص الحاد في المدارس وتثبیت المحاضرین وأیضا نؤكد على نقطة مھمة دائمة في القرى واألریاف
یحصل فیھا التعیین ونجد بعد سنوات أما یُنسب أو یُنقل ومذكورة في أحدى النقاط أن یكون إلغاء النقل لمدة خمس سنوات، أرجو األخذ بنظر

االعتبار إلغاء النقل والتنسیب لكي تبقى المدارس ونسد النقص الحاصل وخاصة في مناطق القرى واألریاف وأیضا أود أن أؤكد على ذكر آلیة
على أساسھا یكون تم القبول التعیین كیف آلیة حصول التنافس بین ھذه اآللیة التي قدموھا على ھذا التعیین ونشر آلیة قبول التعیین حتى ال یكون

.ھناك غبن ویعلم المقدم أنھ كیف حصلت ھذه اآللیة في التعیین وكیف تم التفاوض على ھذه اآللیة

-:النائب محمد اقبال عمر الصیدلي –

جھد مبارك ألعضاء اللجنة وأحببت توضیح بعض األمور معظم الذي ذكره السادة النواب ھو حقیقة موجود في ضوابط وزارة التربیة فیما
یتعلق بالتعیینات واعتقد أن النواب القدامى الموجودین في اللجنة یعلمون ھذا جیداً المشكلة الكبیرة ھو في تحایل المحافظات وعدم تنفیذ التعلیمات
بالرجوع الى تعلیمات وزارة التربیة سوف نجد موضوع المحاضرین مذكور وموضوع خریجي القدامى أیضاً مذكور ومعالج والجنس والتقسیم
بین الذكر واألنثى مذكور وموضوع الشواغر والمناطق بالتفاصیل مذكورة في تعلیمات وزارة التربیة، المشكلة في إیفاد ھذه التعلیمات ومشكلة

نقل الصالحیات التي أثارت الفوضى في ھذا الموضوع أنا اعتقد أن لجنة التربیة الیوم ینبغي أن تتابع موضوع التعیینات في كل المحافظات ألنھ
الخروقات في كل المحافظات موجودة ولیس في محافظة واحدة وال بأس بمراجعة تعلیمات الوزارة من خالل لجنة التربیة والتواصل مع الوزارة

.ولكن حسب التعلیمات األخیرة نجدھا وافیة وعالجت كل المالحظات التي ذكرت في الجلسة

-:النائبة شمائل سحاب مطر العبیدي –

حتى ال أعید النقطة التي ذكرتھا زمیلتي ولكن أحب أؤكد على النقطة التي ذكرتھا بخصوص إضافة فقرة في توصیات لجنة التربیة بخصوص
تعیین الثالثة األوائل وان ال تختصر على سنتین المذكورة لذا أرجو التأكید لما لھم أولویة خاصة طالبنا األوائل وأیضاً أؤكد على النقطة الرابعة

التي ذكرت في التوصیات بسد النقص الحاد في المدارس وتثبیت المحاضرین وأیضاً أؤكد على نقطة مھمة دائماً في القرى واألریاف یحصل
فیھا تعیین ونجد بعد سنوات أما یعمل تنسیب أو نقل أو مذكورة في إحدى النقاط بإلغاء النقل لمدة خمسة سنوات، لذا أرجو اخذ بنظر االعتبار
إلغاء النقل والتنسیب حتى تستطیع المدارس تسد النقص الحاصل خاصة في مناطق القرى واألریاف وأیضاً أود أن أؤكد على ذكر اآللیة التي
على أساسھا یتم قبول التعیین كیف ھي آلیة حصول التنافس بین المتقدمین على التعیین ونشر آلیة قبول التعیین حتى ال یحصل غبن ویعرف

المقدم كیف حصلت آلیة التعیین وكیف تم التفاوض على ھذه اآللیة؟

-:النائب صادق مدلول حمد –

نبارك جھود لجنة التربیة النیابیة على عملھم بصراحة كل النقاط في تقریرھم یصب في مصلحة المحافظات وبلدنا وطلبتنا، طبعاً موضوع
التربیة یحتاج الى وقفة من مجلس النواب باعتبار تردي العملیة التربویة وأسبابھا كثیرة، التخصیصات المالیة ونقل الصالحیات في وقت كانت

ھنالك مشاكل ووزارة التربیة حصلت على قرار محكمة القضاء اإلداري في رجوع بعض الصالحیات واآلن توجد مشاكل بین المحافظات وبین
الوزارة، أما نقل الصالحیات والتحول من المركزیة الى الالمركزیة ھذا یصب في مصلحة الطلبة والمحافظات وكثرة المشاكل والتقاطعات بین

المحافظات ومجالس المحافظات إال ھي في الحقیقة نقل الصالحیات فرصة ذھبیة للمضي بنجاح العملیة التربویة ھنالك بعض المشاكل التي
یعانون منھا طلبتنا أو المتقدمین بالتعیینات ونأمل من لجنة التربیة معالجة ھذا الموضوع ھنالك قرار من األمانة العامة أو مجلس الوزراء

والتعمیم من األمانة العامة على أن یخضع الجمیع للتنافس باالمتحان وبعد نجاحھم باالمتحان نقدم على التعیین مثالً یوجد خریج تخرج عام
2017 والثاني تخرج عام 2003 كیف لدیھ إلمام بمعلوماتھ وسوف ینجح بامتحانھ التنافسي؟ لذا أرجو من لجنة التربیة الكتابة الى الحكومة

.التنفیذیة إلغاء ھذا القرار قبل الشروع بإجراء التعیینات

-:النائب مضر معن صالح –

أنا مع دعوة جنابك لمفاتحة الحكومة لتمریر أسماء قانون مجلس الخدمة االتحادي الذي كان من المفروض مصوت علیھ وأیضاً من خالل
التعیینات التي رأیناھا سابقاً وحالیاً على اآللیات وعلى اإلجراءات التي تخص التعیین وأؤكد أیضاً على التزام السادة المحافظین بقرار مجلس

الدولة رقم (79) لسنة 2018 الذي ھو یخص إعادة ارتباط دوائر وزارة التربیة والصحة وإعادتھا الى الوزارات المعنیة وھي وزارات مختصة
بعملھا وال یمكن من خالل نقل الصالحیات ورأینا أیضاً مساوئ نقل الصالحیات من خالل آلیات مختلفة بین محافظة ومحافظة والطرق

المستخدمة في التعیین ھذا سبب إرباك ومشاكل ولدینا مخاوف وشكوك حول تأخیر إعالن بخصوص الدرجات التي كان من المفروض یكون
اآلن معلن رغم انھ قدمنا أكثر من طلب مثالً ما یخص محافظة دیالى، الى اآلن مدیریة التربیة والصحة لم تعلن عن الدرجات وعن حركة

.المالك التي من المفروض معلن عنھا وھي مشكلة نعاني منھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط محافظة دیالى؟
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-:النائب مضر معن صالح –

ھذا فقط بالنسبة لتشخصینا لمحافظة دیالى قدمت أكثر من طلب الى وزارة المالیة أردنا أن نعرف سبب تأخیر الى اآلن من ھي الجھة المسؤولة
في تأخیر إعالن؟

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

الدائرة البرلمانیة، األمین العام، مفاتحة وزارة المالیة ووزارة الصحة ووزارة التربیة ما ھي المحافظات التي لم تحسم درجاتھم لغایة اآلن لعام
.2018؟ الجواب یكون خالل 48 ساعة

-:النائب مضر معن صالح –

وزارة المالیة ترمي السبب واللوم على المحافظة وأیضاً الدوائر الرئیسیة في المحافظة توعز السبب بأن وزارة المالیة ھي متأخرة في إعالن
.الدرجات

-:السید رئیس مجلس النواب –

نفس الحالة أنا متابع ھذا الموضوع انھ الیوم ننتظر یكمل المالك وغداً یكمل وھو مصادق أصالً وموجود عند وزارة المالیة خالل (48) ساعة
.یردون علینا وبعد غد یأتي ممثل وزارة التربیة وممثل وزارة الصحة وممثل وزارة الزراعة وممثل وزارة المالیة یحضرون

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

أوالً: بدایةً أشكر جنابك الشكر الجزیل على االستجابة السریعة للطلب المستعجل بإرسال أسماء مجلس الخدمة االتحادي الذي تعطل لعدة أسباب
والذي من أھم أسبابھ الطوق المحاصصاتي واعتبر ھذا نصر لمجلس النواب الحالي لكسر احد أطواق المحاصصة. بالنسبة لتقریر لجنة التربیة
سابقاً في الجلسة السابقة بتاریخ 11/10/2018 ناقشنا موضوع التعیینات وضوابطھ مع األمانة العامة لمجلس الوزراء وجرى على أساس ھذه

الجلسة تعدیالت معینة، تقریر لجنة التربیة الذي حالیاً أمامنا مستند على أصل طلب مقدم من قبل احد النواب ومذكور فیھ انھ الخروقات التي
حصلت في محافظة القادسیة ومحافظات أخرى ولكن عند اطالعنا على التقریر او قرار اللجنة الحظنا أن القرار مختص بمحافظة القادسیة فقط

لذلك اطلب من لجنة التربیة انھ السكوت عن باقي المحافظات التي صدرت أمر تعیین ما ھو سببھ؟

ثانیاً: أن تقریر لجنة التربیة شمل فقط الحرفي والحارس وعامل الخدمة وضوابط التعیینات التي اطلعنا علیھا بالجلسة المذكورة التي ذكرتھا ال
تشمل كل ھذه الدرجات أو ھذه العناوین الوظیفیة تم اختیارھا بموجب قرعة ألنھ ھم لیسوا لدیھم شھادات وال سنوات خدمة وال سنوات تطوعیة

.والتقریر لتكلم عن مخالفة ضوابط ولكن الضوابط الوحیدة ھي القرعة

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

كنت أتمنى أن أقرأ تقریر لجنة التربیة المفصل عن المشاكل والھموم الحقیقیة التي یعاني منھا قطاع التربیة والتعلیم وقلة التخصیصات لوزارة
التربیة في موازنة عام 2019 والمشاكل التي ناقشھا ھي مشاكل بسیطة یمكن أن تكون من خالل أو تحل من خالل مجالس المحافظات والدوائر
المرتبطة بھا أنا اعتقد انھ نحتاج التأكید على مالكات مدیریة التربیة اآلن نحن نتحدث عن تعیینات وعقود نحتاج انھ لجنة التربیة تعطینا مالكات
المحافظات كلھا وتحدد لنا العجز في ھذه المالكات وھل مالكات وزارة التربیة موزعة بشكل كامل على المدارس؟ لو أن ھنالك اختالف في ھذه

المالكات؟ المحافظة على االختصاصات في المدارس، نحن اآلن عندما نعیّن ناس داخل التربیة تحصل خالف االختصاصات وخالف الحاجة
الفعلیة للمدارس، نحتاج أیضاً تنمیة القطاع الخاص والتعلیمي، ھنالك ضوابط وتعلیمات حددتھا وزارة التربیة معیقة للنشاط الخاص، نأمل من

وزارة التربیة أن تعید النظر بجملة من ھذه التعلیمات، معالجة المتعاقدین حسب االختصاصات والحاجة في كل مدرسة، نحن اآلن في كل
.محافظة اآلن یوجد عشرات اآلالف من المتعاقدین، نحتاج أن توزع ھذه العقود على االختصاصات والحاجات الفعلیة

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

بالنسبة للتعیینات على وزارة التربیة ھنالك لغط كبیر یشوب ھذه التعیینات التي من ھي حركة مالك لعام 2016 نحتاج الى تدقیق لألسماء
المرفوعة من مدیریات التربیة للمحافظات إال أنھا تحت ضغط مجلس المحافظة والمحافظ وتكون مراقبة ومتابعة من قبل لجنة التربیة البرلمانیة

ویخصص یوم لكل محافظة بحضور من یرغب من نواب المحافظات لإلطالع على آلیة االختیار قبل رفعھا الى وزارة التربیة وان تكون
األولویة في توزیع ھذه الدرجات حسب الشھادة والخدمة كمحاضر مجاني وذوي الشھداء والمناطق الریفیة النائیة وكذلك ھي فرصة لتعیین

.األوائل في الكلیات ذات االختصاص في التربیة ولیس فقط توزیعھا على أساس الكثافة السكانیة

-:النائب برھان الدین اسحاق ابراھیم –

-:اعتقد انھ كل ما ذُِكَر من زمالئنا السادة النواب ھو یصب في مصلحة الخریجین، لدي نقطیتین

أوالً: التقریر الذي تم إعداده من قبل اإلخوان بالنسبة لموضوع معالجة تثبیت المحاضرین من قبل الحكومة وال اعرف ما ھي المعالجة؟ الیوم
نحن لدینا درجات وظیفیة في كل محافظة وھي على الحذف واالستحداث الیوم عندما نقول للحكومة بأن تعالج موضوع اآلف المحاضرین اعتقد

ً أ أ
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انھ ال تستطیع أن تعالجھ الحكومة وبالتالي المطلوب من اللجنة والمشكورین على إعدادھم لھذا التقریر انھ یتضمن بأن المحاضرین لھم نسبة مثالً
زیادة النسبة الیوم المحاضر أربع سنوات أو خمس أو ستة سنوات محاضر بدون أجر وأكثر المدارس التي كان یحاضر فیھا تكون في مناطق

نائیة الیوم نحن لدینا مثل قضاء الخالص ناحیة العظیم لحد اآلن ال یوجد لدیھم مدرسین على المالك الدائم البارحة تقریباً مدرستین وكوادرھم من
المحاضرین والمحاضر لحد اآلن لم یصدر أمر إداري وبالتالي الیوم نحن أغلب المناطق النائیة تحتاج الى معالجة من أجل سد النقص الحاصل

.في الكوادر التدریسیة

ثانیاً: بالنسبة لموضوع إرجاع صالحیات وزارة التربیة وكذلك وزارة الصحة اعتقد بالتنسیق مع الجھة التنسیقیة قال لنا بالحرف الواحد نحن ال
نعتمد قرارات شورى الدولة باعتبار عندما تكلمت مع السید رئیس مجلس الوزراء وتحدثنا مع السید المنسق یقول قرار مجلس شورى الدولة

غیر ُملزم وبالتالي نحن األمور سوف تصبح معقدة، نحن نرید القرار الذي اتخذ من قبل لجنة التربیة انھ مجلس شورى الدولة وتحدثت مع
.المنسق وقال نحن غیر ملزمین بل نحن ننفذ القانون ھذا الكالم تحدثت بھ معھ

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

نقطة النظام المادة (115) تقول (على كل لجنة أن تقدم تقریر الى المجلس عن كل موضوع یحال إلیھا ویجب أن یشتمل التقریر على اإلجراءات
التي قامت بھا واألسباب التي استندت إلیھا في رأیھا وترفق بتقریرھا نصوص المشروعات أو التشریعات محل التقریر ومذكراتھا اإلیضاحیة
ویجب أن یتضمن التقریر اآلراء المخالفة التي قد تكون أُبدیت من أعضاءھا في الموضوع) نقطة النظام ال یوجد شيء اسمھ توصیات لجنة،

یوجد تقریر لجنة ویناقش المجلس، توجد آراء اللجنة، الصیاغة النھائیة لقرار المجلس تصوغھ اللجنة القانونیة واللجنة المعنیة، أما التوصیات ال
یوجد شيء اسمھ توصیات وھذا النظام الداخلي من بدایتھ الى نھایتھ، أنا أتكلم انھ اللجنة علیھا أن ترفع تقریراً توضح فیھ إجراءاتھا واألسباب

التي استندت علیھا في إجراءاتھا، بقى انھ المجلس یرید أن یعمل توصیات من خالل قرار نیابي اللجنة القانونیة واللجنة المعنیة تصوغھ وینتھي
.الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجان المعنیة تكتب رأیھا واللجنة القانونیة تدققھ من قبل الناحیة القانونیة

-:النائبة منار عبد المطلب ھاشم الشدیدي –

أوالً: طبعاً أخطر ما یتعرض لھ العراق ھو استھدافھ بمفصلین مھمین ھو التربیة والتعلیم ومن ضمن ھذه نحن نطلب من جنابك ومن اللجنة
التربویة انھ تكون ھنالك جلسة خاصة فقط فیما یخص التربیة والتعلیم وخاصة انھ بدأت تتعرض الى العدید من المشاكل ومن ضمنھا انھ كنا
نتمنى ان یكون من الصف األول الى الصف السادس تختص فقط بالقراءة والكتابة والتركیز على السلوكیات واألخالقیات ألنھ في ھذا العمر

.أتصور انھ نستطیع أن نعتمد على األطفال بھذا العمر وإكمال ما ھم یفتقدوه بمراحل المتوسطة واإلعدادیة

ثانیاً: نرید أن تكون ھنالك التزامات بالضوابط والتعلیمات وخاصة للمناطق التي فیھا حذف واستحداث، ھنالك الكثیر من االقضیة والنواحي التي
تم حذفھا ولم یكن ھنالك تعویض لھم ركزوا كثیراً على الضوابط والتعلیمات التي تقبل الموظفین ولم یركزوا انھ ھنالك مناطق أخذت (800)

.درجة ومناطق أخرى لم تحصل على الحذف واالستحداث الموجود

-:السید رئیس مجلس النواب –

ألیس الحذف واالستحداث على مستوى أقسام في االقضیة والنواحي؟

-:النائبة منار عبد المطلب ھاشم الشدیدي –

كال لدینا أقضیة ونواحي أخذت (800) درجة واقضیة لدیھا حذف (288) ولحد اآلن قضاء بلد والدجیل لم تعوض بدرجة واحدة منذ عام
2013.

-:السید رئیس مجلس النواب –

جلسة یوم غد جلبوا لي الجدول اآلن ھل تفضلون أن تكون فقط بالمناسبة غداً جلسة والتي كان من المفروض الثالثاء القادم الذي یصادف یوم
1/1 وھي عطلة حتى نستفاد تكون غداً جلسة واالثنین أیضاً جلستین، ھل جلسة یوم غد لمجالس المحافظات؟ نحن ننتظر من الحكومة لكي

.(نمضي بھ أن ھذا الموضوع مھم موضوع مجالس المحافظات وما یتعلق أیضاً بقانون رقم (21

-:النائب حسین احمد ھادي المالكي –

.السید بدران ابلغني قبل أسبوع بإرسالھم كتاب من المفوضیة الى الحكومة یطلبون التأجیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل وصل ھذا الكتاب الى اللجنة القانونیة؟

-:النائب حسین احمد ھادي المالكي –
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.ال اعرف ولكنھ أرسل الى الحكومة بطلب موعد جدید

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة القانونیة ھل وصلكم ھذا الكتاب؟ أرجو التأكد من ذلك ومن المفوضیة باالتصال بھا. ھذا الموضوع الذي ذكرتھ اآلن عرضي لنُكمل
.موضوع التربیة

-:النائبة ھوازن حسن مھدي –

أن السادة النواب طرحوا الكثیر من المواضیع حول التعیینات ومعوقاتھا ولكن أنا أرید أن أشیر الى أن تكون ھنالك حصة من التعیینات لمحافظة
دیالى من الحدث واالستحداث الى تعیینات بشائر الخیر التي ُطرحت بعد تحریر محافظة دیالى قبل أربع سنوات عددھم كان ثالثة اآلالف عینوا

ألف واربعمئة والف وستمئة لم یباشروا بعملھم، المشكلة في ذلك عندما یقوم الشخص بتقدیم على أي وظیفة یكون اسمھ انك متعین، موجود اسمھ
في الحاسبة انھ متعین ولھذا السبب ضاع حقھم من التعیینات وانا والسادة النواب قدمنا طلبھم الى المجلس وقدمنا أكثر من (53) طلب موقع من
قبل النواب وأحیل من جنابكم الى اللجنة المالیة، لذا أطالب لھم الحق من خالل جنابكم بإضافتھم الى خطة التعیینات أو إضافتھم الى موازنة عام

.2019. أقصد تعیینات بشائر الخیر على مالك وزارة التربیة حتى تكون من ضمن تعیینات التربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

القصد إعطائھم األولویة؟

-:النائبة ھوازن حسن مھدي –

نعم األولویة وأضیف الى كالم السید النائب مضر الكروي التعیینات بالنسبة لمحافظة دیالى التي انحصرت على الزراعة ودیوان المحافظة
والتربیة والصحة واشكر جنابك بذكر موضوع لجنة التحقیق في التعیینات والمطاولة بھا ألنھا تدور ما بین المحافظة ومجلس المحافظة وبالنسبة

لي كعضوة لجنة التربیة كثیر من التساؤالت تشیر الى انھ متى یتم اإلعالن عن التعیینات؟ وما ھو الغموض في ذلك الموضوع؟ لحد اآلن ال
.توجد أي تعلیمات

-:السید رئیس مجلس النواب –

یوم االثنین كما قلت لكم ممثل وزارة المالیة والتربیة والصحة والزراعة المعنیین بالجانب اإلداري والمالي قانون الموازنة أشار الى ان ھذه
الدرجات موجودة لغایة عام 2016 إضافة الى مالك عام 2018 وعام 2017 غیر مشمول ألنھ في قانون الموازنة كانت الدرجة تحذف

وتستحدث من مجلس الوزراء لذا حذفت في موازنة عام 2017 لذا المالك المصادق لغایة عام 2016 إضافة الى حركة المالك لعام 2018
.اقصد رأیت في مسودة مشروع قانون الموازنة یتحدث عن أن ھذه الدرجات مستمرة العمل بھا

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

أوالً: لقد أصبت الحقیقة عندما وجھت جنابك بأن األمانة العامة ترسل أسماء أعضاء مجلس الخدمة االتحادي والذي ھو مسؤول بكل ما یتعلق
.بالوظیفة المدنیة أو الخدمة المدنیة وبالتالي الحل األمثل لمسألة التعیینات وغیرھا ھو التسمیة والتصویت على أعضاء ھذا المجلس

ثانیاً: أنا استغرب انھ مجلس النواب یشرع قانون التعدیل الثالث لمجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 والذي فیھ فك ارتباط لوزارتي
التربیة أو الدوائر التابعة لوزارتي التربیة والصحة ومجالس المحافظات وإلحاقھا بالوزارة أن ھذه الوزارة لحد ھذه اللحظة لم یتم تنفیذه من قبل

.الحكومات المحلیة وھذا حقیقة خلقت الكثیر من اإلشكالیات وخصوصاً فیما یتعلق بمسألة التعیینات

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما لو عولجت مسألة التعیینات من خالل مجلس الخدمة االتحادي ھل سوف تبقى المشكلة بفك االرتباط؟

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

.یجب فك االرتباط، المسألة لیست فقط تتعلق بالتعیینات

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

تعقیب على ما تفضلت بھ جنابك الكریم، الموضوع ال یتعلق فقط بمسألة التعیینات وإنما بمسألة مدى دوائر المحافظات المحلیة ما تملك من
كفاءات وإمكانیات إداریة قادرة على إدارة ملف ھذه الوزارات لذلك رأینا حقیقة یتم نقل صالحیات الوزارات تدریجیاً الى المحافظات كأن یكون

.كل سنة أو سنتین تنقل صالحیة وزارة الى المحافظة ونرى مدى إدارتھا لھذا الملف

توجد مسألة مھمة أخیرة جنابك تتعلق بالدرجات الوظیفیة التي تم إطالقھا مؤخراً مدیریات التربیة وخصوصاً في بغداد ان ھذه الدرجات الوظیفیة
التي تم إطالقھا ال اعرف ما ھي المعاییر التي تم إطالقھا على أساسھا؟ مثالً تربیة الرصافة الثانیة نسبة المتقدمین لحد اآلن ھو (35) ألف وھي

ً ألف ومائة درجة فقط درجة وظیفیة، لذلك حقیقة سوف یخلق مشكلة حقیقیة نحن نقترح واإلخوة في اللجنة الموجودین انھ أما یتم وخصوصا
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موجودة في موازنة عام 2019 حوالي (60) ألف درجة وظیفیة أما یتم ترحیل األلف ومئة درجة الوظیفیة لموازنة عام 2019 وتطلق كلھا
مرة واحدة أي بمعنى زیادة األلف ومئة درجة كان تكون ستة اآلف أو سبعة اآلف تحل مشاكل كبیرة، الجامعات العراقیة سنویاً تخرج ما بین

(250-270) ألف طالب وطالبة وكل الشباب العراقي الخریج وغیر الخریج ینتظر ھذه التعیینات، ھل من المعقول عندما ینتظر لمدة سنتین أو
.ثالثة سنوات نقوم بإطالق درجات وظیفیة بھذا الشكل؟ عملیة التنافس سوف تكون جداً صعبة جنابك

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

نحُن من خالل متابعتنا لملف وزارة التربیة والمحافظات، عملنا في مجال التربیة في المحافظات وتابعنا ھذا الملف مع المدیریات، المشكلة في
نقل الصالحیات عندما تم نقل الصالحیات الى المحافظات أستأثرت المحافظات بإدارة ملف وزارة التربیة وأصبحت ھناك مشاكل، (4) مدراء

عامین في بغداد أستدعیناھم وجلسنا معھم وتمت أستضافتھم، سمعنا منھم، یشكون الویل من إدارة المحافظة لھم، توجد مشاكل حقیقیة، نقص
الخبرات في المحافظة نق اإلمكانیات في المحافظة على وزارة مثل وزارة التربیة في دوائرھا المتعددة بعدد مدارسھا اآلالف بعدد طالبھا بمئات
اآلالف، ھذه مشكلة كبیرة ال أعتقد أن المحافظة بسھولة ممكن خالل فترة قیاسیة تُحیل لھا ملف مثل ھكذا ملف وممكن أن تقوم بواجبھا على أتم
وجھ، فالمشكلة الحقیقیة أن أغلب مجالس المحافظات والمحافظات ال تمتلك اإلمكانیة إلدارة ملف وزارة التربیة، لدینا (6) مدیریات في بغداد أذا

تلتقي بأي مدیر عام منھم ترى أن األمور ضائعة، التربیة تُصدر كتاب والمحافظة تقوم بإلغائِھ، أصبحت عملیة فرض إرادة، المدیر العام في
حیرة من أمرِه إذا قام عكس إرادة التربیة تقوم بعقابِھ في جوانب معینة وإذا قام بعكس إرادة المحافظة فالمحافظة تقوم بفصلِھ فبقوا تائھین، نحُن
نحتاج إعادة الصالحیات في المدیریات أي محافظة النجف، محافظة األنبار، المدیر العام في ھذه المدیریات یُعطى صالحیات، ھذه الالمركزیة،

لیس أقوم بنقلھا الى جھة أخرى، المحافظة جھة رقابیة لمجلس المحافظة، اآلن المدیر العام ال یستطیع أن یقوم بنقل موظف إال أن یعود الى
.المحافظة، ال یستطیع أن یفتح مدرسة أو یشطر مدرسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أذاً لماذا المحافظة من میزانیتھُ یبني للتربیة ومن میزانیتھُ یبني للصحة، لماذا ال تتحملھا الصحة والتربیة؟ لماذا ھذه ال نقول یجب أن تكون
.مركزیة؟ المدرسة غیر المؤھلة یُطالبون المحافظ وال یوجد شخص یُطالب التربیة، ھذا غیر صحیح

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

ھذا واجبھُ، نحُن دولة واحدة، أنت أعطي للمدیریة، سیادة الرئیس، انت الیوم رئیس مجلس نواب ولدیك من الخبرة التراكمیة التي نحن نعود لھا
.أو نلجأ لھا حتى نستطیع أن نُعالج مشاكل، لدینا مشاكل حقیقیة في مدیریات بغداد، المحافظة ولجنة التربیة وخصوصاً في التعیینات لدینا مشاكل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أتفق معك

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

آلیة التوزیع خطأ، فُرضت النسب، مركز (60%) رغم أن مركز بغداد في المدارس یوجد فائض كبیر، أطراف بغداد فُرضت الـ (%40)
یقولون أن ھذه تعلیمات، إذاً لماذا ال نعتمد المنھج الذي أعتمدتھُ وزارة التربیة في األصل وھو سد الشواغر، أعین للمدرسة من أبناء المنطقة

نفسھا أینما تكون في النجف، في كربالء، في بغداد، ثالث مدراء عامیین أقالھم مجلس المحافظة وأعادتھم المحكمة، طبعاً ھذا جزء من التخبط
ً .في اإلدارة، مجلس المحافظة یقیل والمحكمة تُعیدھم، ھذا جمیعھُ ینعكس سلبا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أكمل بشكل سریع أستاذ (لیث

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

فنحُن نحتاج الى آلیة واحدة تخدم العراق جمیعھُ وأنا مسؤول عن كالمي وتم تجریبھا في 2012، أن نعتمد سد الشواغر، أي مدرسة في العراق
فیھا شاغر تذھب الدرجة لھذه المدرسة ویُعین أبناء المنطقة المحیطین بھذه المدرسة، نتخلص من الفائض في مراكز ُمعینة ونتخلص من العجز

.في مراكز أخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

المدرسة التي بھا فائض وأصبحت بھا حركة مالك؟

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

باألصل یوجد فیھا فائض فال یجوز أن یكون بھا حركة مالك، ھي فیھا فائض فكیف یصبح بھا حركة مالك؟ نعتمد مبدأ سد الشواغر في العراق
جمیعھُ، في أي مدرسة یوجد فیھا نقص، أنا عملت نائب رئیس لجنة التربیة وعملت في ھذا المجال وحققناه في 2012 وحققنا عدالة، وأصبح
المجلس البلدي في مناطق األطراف یشترون التأیید بـ (200) الف، لماذا؟ لماذا یتعین وبعد (5) سنوات من المفترض أن یبقى في األطراف،

.بعد شھر یأتي بواسطة ویعود، وبعدھا یتھم ھذه المناطق أنھم قاموا بتھدیدي، نحُن ال نُرید لھذه الفتنة أن تعود
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعطي دور الى اللجنة حتى نفتھم منھم

-:النائب حسن شاكر عودة –

،أنا أُحب أن اوضح لك ثالث نقاط مھمة، على األخوة النواب أن یستمعوا الى ھذه النقاط ومن یتحمل مسؤولیتھا یوم القیامة

الذي تحدثوا بِھ جمیعھُ سوء توزیع اإلدارة والصالحیات، لیس لھا ربط بالمحافظ او بالتربیة، أنا اضرب لكم مثل أحد األعضاء عندما كانت -1
.الصالحیات مرتبطة بالوزارة جلب (400) تعیین فقط شخص، ھذا سوء أدارة، ھذا ال نتكلم علیھ

منذُ 2014 لغایة الیوم الوزارة تكفلت ببناء المدارس وھي ھدمتھا ولم تبنھا، من یتحمل مسؤولیتھا؟ أنا اخاطب السید رئیس الوزراء، الذي -2
أطلبھُ منھُ أرسال لجنة الصحة الى مستشفى (مرجان) الى قسم الكلى و سل الكلى، وزارة الصحة أعطت المشروع الى شركة إیطالیة وثم الشركة

اإلیطالیة قامت بتحویلھُ الى المندوب في األردن ویومیاً في األسبوع شخص یموت، ألن أداوت الكلى وغسل الكلى ال یُعطى، انا ذھبت وزرت
.ولدي تقریر مصور، أخوان أستمعوا، (60) سریر منھا (30) سریر عاطل

وزارة البلدیات أحالت (5) مشاریع مباشرةً، مجمعات ماء في بابل أحدى المجمعات (95%) أتفقت وزارة البلدیات والمقاول، المقاول أشتكى -3
.على وزیر البلدیات السابق وأخذ المبالغ وسدد معھم والمشروع اآلن بقى بِھ (5%)، أي مقاول یأخذهُ؟ ھذه المشاریع الوزارات أعطتھا

كم محافظ بنوا مدارس؟ بنوا مشاریع صحیة من تنمیة األقالیم؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة التربیة سوف أسألكم سؤال، كم مدرسة بنتھا وزارة التربیة وكم مدرسة بنتھا المحافظة؟ كم مستوصف قامت ببنائھا وزارة الصحة وكم
مستوصف قامت المحافظة ببنائھ؟ لماذا المحافظات ال یوجد بھا كوادر والوزارات یوجد بھا كوادر؟

-:النائب حسن عبد هللا عبادي العاقولي –

:أرجو اإلنتباه الى ھذه النقطة سیادة الرئیس، سؤالك منطقي، وحینما نذھب الى األعداد لعلھُ في ھذه النسب التي تحدثت عنھا، ولكن

الواقع التربوي والواقع الصحي متردي وھذه حقیقة علینا اإلعتراف بھا، سواء كان السادة المحافظین أو الوزراء فھي حقیقة ثابتة، ولكن .1
نقل صالحیة الوزارات والتي ھي (8) أعتقد، مجلس الدولة وما كان یُعرف بمجلس شورى الدولة وھو مجلس محترم أعاد ونقض

صالحیة وزارتي التربیة والصحة، طبعاً ھذا اعتماداً على رأي خبراء وأعادھا الى الوزارة، بالتأكید حینما نُقلت الصالحیات كان ھناك
أرباك واضح وتحول األمر من وزیر وھو مسؤول أمام برلمان وھذا عملنا اآلن في ھذه الدورة الى عشرات الشخصیات، لعلھُ المحافظ

لدیِھ رؤیة جیدة ولعلھُ بعض أعضاء مجالس المحافظات لدیھم رؤیة جیدة ونقل الصالحیات یصب في خدمتھم، ولكن ھناك الكثیر من
الشخصیات التي تداخل عملھا سواء كان عن طریق المحاصصة أو عن طریق المصلحة الشخصیة والى غیر ذلك، فرجوع ونقل ھذه

الصالحیات مركزیاً الى الوزارة مع عمل نیابي صحیح ورقابي صحیح في ھذه الدورة ھو الحل الوحید، أما نقلھا وبالشكل الذي حصل،
كال سيء جداً، والواقع التربوي والصحي یحتاج منا الى وقفة كمجلس نواب وال نُعطي ھذه المسؤولیة الى جھات أخرى نحن نعلم أنھا
إرتكبت أخطاء، فأطلب من جمیع أعضاء مجلس النواب التركیز على ھذه النقطة، نعم البلدیات وغیرھا ممكن أن تنجح ولكن الصحة

ً .والتربیة وأنا أستاذ أكادیمي، الى الوزارات والعمل النیابي نمارسھُ تشریعیاً ورقابیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یجب أن یمضون، اآلراء أصبحت متضاربة، تمضي اللجنة باإلجابة عن االستفسارات التي وجھھا لھم النواب

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

فیما یخص التعیینات توجد مشكلة أوجدتھا التعلیمات التي أصدرتھا رئاسة الوزراء، ھذه المشكلة الیوم العالم تطور لم تجعل التعیینات تمر -1
عبر موقع الكتروني حتى تكون ھناك عدالة وشفافیة تكت األمر مفتوح، طبعاً عندما تترك األمر مفتوح ال یوجد برنامج إلكتروني سوف تحدث

.مشاكل

الیوم توجد مناطق محرومة بشكل ُمجحف، أحد النواب تحدث، ینبغي أن نمأل الشاغر، منطقة مثل الحسینیة یوجد بھا عجز (1000) مدرس -2
ومعلم في مالكھا الوظیفي، او مثل المعامل التي یوجد بھا (300) درجة عجز، مدرسة بھا (4) مدرسین، یوجد اجحاف ویوجد ظلم تُحققھُ بعض

.اآللیات البعیدة عن الواقع

فیما یخص الصالحیات واألختصاصات، الدستور العراقي واضح وصریح مع إعطاء المحافظات صالحیات واسعة في إدارة نفسھا، نتحدث عن
ُحقبة أُعطیت بھا الصالحیات عمرھا سنة ونأتي نُحاسب المحافظات على ضوء ھذه السنة، (13) سنة الصالحیات لدى الحكومة األتحادیة ماذا

حدث؟ تھدیم أكثر من (1000) مدرسة لماذا لم نُحاسب؟ ممثل الحكومة األتحادیة الذي لدیك الصالحیات (13) سنة تعطیھا (6-7) أشھر
وبنسب قلیلة، محافظة تعطیھا ومحافظة ال تعطیھا، الصالحیة الفالنیة تعطیھا والصالحیة الفالنیة ال تعطیھا، أصبحت فوضى عارمة في



1/14/2019 محضر الجلسة رقم (21) السبت (22/12/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/12/22/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%8… 25/32

موضوع الصالحیات، نحتاج الى وقفة حقیقیة من مجلس النواب ولحمایة الدستور في موضوع اإلدارة الالمركزیة وإنصاف المناطق المحرومة
.في بغداد

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

أنا أُحب أن أركز على نقطة واحدة، ألن األخوة النواب ذكروا الكثیر من األمور التي كنت أُرید أن أتكلم بھا، مسألة بیع وشراء الدرجات
الوظیفیة، ھذه الحالة منتشرة في الكثیر من المحافظات وھذه الحالة موجودة، انا ألتقیت بالكثیر من الشباب الخریجین وكانوا معطین مبالغ (80-
100) ورقة، نحن واجبنا كجھة رقابیة أطلب من زمالئي النواب في لجنة التربیة أن یتابعوا ھذا الموضوع أن یتابعوا موضوع التعیینات في كل

.محافظة من محافظات العراق، أن نقف بشكل جدي على ھذه الجزئیة، موضوع بیع الدرجات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ممكن الذین تحدثوا بھذا األمر المطلوب منھم مبالغ مالیة ممكن أن یأتوا ویعطون أفادتھم أمامي ولیس امام مجلس النواب، حتى نتخذ إجراء بحق
.من یأخذ منھم

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

نعم ممكن أن أجلبھم، ألنھُ یوجد جھات من مدیریات التربیة في محافظات العراق تُطالب بمبالغ لقاء التعیین، ویوجد جھات في مكتب المحافظین
أیضاً تُطالب بمالغ لقاء التعیین وأیضاً یوجد أعضاء من مجالس المحافظات یبیعون الدرجات الوظیفیة، فموضوع التوظیف حق المواطن على
الدولة، دورنا كجھة رقابیة ضروري أن نمارسھُ في ھذا الموضوع، أطلب منكم جمیعاً إخواننا، ھذه أمانة في أعناقنا، نحُن ممثلین عن الشعب

.مطلوب ان نقف بجدیة على ھذه الجزئیة

-:النائب حامد عباس یاسین الموسوي –

عندما نتحدث عن وثیقة یصدرھا مجلس محافظة كربالء المقدسة المادة (13) من الدستور تقول (حق العمل مكفول لجمیع العراقیین دون التمییز
بالجنس أو العرق)، مجلس محافظة كربالء بعد نقل الصالحیات صوت على منع أبناء كربالء ممن ولدوا خارج كربالء، أي إشترط مسقط
الرأس، یعني أنا اآلن أعمل في بغداد یولد طفلي في بغداد لیس لھُ حق العمل في كربالء، ھذا مخالف للدستور وغیر موجود في جمیع دول

العالم، مجلس المحافظة صوت على ھذا القرار وأمر مدیریات التربیة والصحة والزراعة الدرجات الوظیفیة، ھذا مخالف للدستور وأنا وجھت
كتابي الى الھیأة العلیا للتنسیق بین المحافظات، بعد ضغوط قاموا بتغییر ھذا القرار ألنھم أصطدموا بأنھُ یوجد نائب عن البرلمان وقف وأستخدم
المواد القانونیة والدستوریة في مواجھة ھذا القرار، ألن ھناك نزوح الى كربالء بسبب الحرب العراقیة اإلیرانیة، وھناك تداخل بین المحافظات
المتجاورة لم یعتمدوا بطاقة السكن وال البطاقة التموینیة، أستخدموا صالحیاتھم كمجلس محافظة ألغراض أنتخابیة، (27) عضو مجلس صوتوا

(26) مع ھذا القرار، عدلوا القرار بأن یكون نقل النفوس آخر (10) سنوات، معروفة في كربالء نقل النفوس متوقف منذُ عشرات السنین،
فأیضاً أكثر من (70%) من أبناء كربالء ُحِرموا من فرصة التعیین في التربیة، نحُن نشد على أیادیكم أن یمنع أستخدام التعیینات ألغراض

.أنتخابیة

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

حسب التعلیمات الصادرة من وزارة التربیة تكون آلیة التعیین صباحي ومسائي، یبتدؤون بالصباحي وبعدھا المسائي، علماً أن ھناك خریجین -1
أعدادھم كثیرة من المسائي لو بقت على ھذه التعلیمات التي أصدرتھا وزارة التربیة ال یصلھم التعیین ولو بعد سنین، ألن أعداد الصباحي

الخریجین كثیرین، فأرجو من لجنة التربیة أن یسجلوا ھذه المالحظة أو ھذا الطلب، أن تكون ھناك نسبة (25%) أو اكثر أو دون حسب ما
.ترونھُ للدراسة المسائیة، مثلما وضعت نسبة لحملة الشھادات توضع نسبة لخریجي المسائي

لدینا ألغاء فقرة التعیینات الخاصة بوزارة التربیة بالنسبة لموضوع الكثافة السكانیة، حیث ھناك أقضیة كثیر ُظلمت ومنھا قضاء عین التمر  -2
ُظِلَم بھذا الموضوع، علماً أن قضاء عین التمر ھو القضاء البعید عن مركز المدینة بمسافة (85) كم   فیضطر المدرس أو المعلم ان تكون ھناك

واسطة نقل تنقلھُ وتتحمل الجھات المعنیة ھذا العبئ من نقل السیارات، لذلك نحُن ارتئینا أن تكون التعیینات حصراً من ھذا القضاء ومن نفوس
القضاء الموجودین في القضاء، لكن نحُن الذي نراه ھناك تعیینات عدیدة تأتي من مركز المدینة ویتعینون في ھذا القضاء المظلوم، سیدي الرئیس

ھذه النقطة مھمة، ألن ھذا القضاء أتكلم علیھ ویأخذون الدرجة وبعدھا ینقلوھم بعدما تكون ھناك تأثیرات شخصیة من بعض الشخصیات ومن
.بعض النفوذ، ویتم نقل ھذا الشخص الى كربالء ویبقى القضاء بدون مدرسین وخاصةً األختصاصات المھمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم ھذه الحالة موجودة أنھُ یتم التجاوز على حصة األقضیة والنواحي من أشخاص من األقضیة والنواحي األخرى، وبعدما یأخذون الدرجة
.ینتقلون الى أقضیتھم ونواحیھم األصلیة

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

أرجو من لجنة التربیة أن أیضاً تضع بعین األعتبار ھذه النقطة، موضوع الكثافة السكانیة، أقضیة كثیرة أنظلمت ومن ھذا القضاء المظلوم قضاء
.عین التمر
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-:السید رئیس مجلس النواب –

أرجو أن یصدر قرار من لجنة التربیة بالتنسیق مع اللجنة المالیة إلضافتھُ بقانون الموازنة، الدرجات الذین یتعینون على حركة المالك لمدة (5)
.سنوات ال ینقل من مكانِھ

-:النائبة والء رحیم حسین –

.بعد اإلجابة من قبل لجنة التربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائبة أنتي أخذتي دور؟

-:النائبة والء رحیم حسین –

.نعم، لكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً عندما تتم اإلجابة تأخذین دور

-:النائبة میسون جاسم داود –

سیادة الرئیس، أخواني لجنة التربیة، تناولنا اآلن التعیینات والوظائف وبناء المدارس والنقص الذي لدینا، لكن ھناك مسألة جداً مھمة لم نتناولھا
ھي المناھج الدراسیة في الفترة األخیرة التي شابھا الكثیر من الشبھات، المنھاج الدراسیة في الوقت الحالي عبارات شكل والفاظ غیر مقبولة

تعقیدات ومسائل معقدة بالنسبة للمتوسطة واالبتدائیة، مناشدات كثیرة آالف، العوائل تُناشدنا تقول ما ھذا المنھج؟ طیب نحُن یومیاً نقوم بتغییر
المنھج ونظیف علیھ، بحجة نحُن نُرید ان نتواصل مع العالم وبحجة التطور أن نتواصل مع العالم الخارجي، لیست بھذه الطریقة أخوان، نحُن

.أیضاً لدینا أساس سابق

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھو المطلوب؟

-:النائبة میسون جاسم داود –

.المطلوب یجب أن نستضیف وكیل وزیر التربیة، المدراء العامون، المسؤول على المناھج مع أعضاء التربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أضم صوتي لصوتِك وأتفق معِك

-:النائبة میسون جاسم داود –

من ناحیة أقتصادیة وھدر المال العام، یومیاً نطبع وھذه الكتب الملونة وال تُستنسخ مرة ثانیة كل كتاب ال أعلم كم سعره، كلفة التألیف (7)
ملیون، كلفة التدقیق (7) ملیون، كل یوم (154) كتاب یتم تدقیقھن وأحسب والحبل على الجرار، فال یجوز ھذا كلھُ ھدر للمال العام، من ناحیة

أقتصادیة ھذا ھدر. ھل أنتم معي؟

-:النائب غالب محمد علي العمیري –

.فیما یخص المداخالت، أعتقد جمیع النواب المفروض یتداخلون، ھناك غبن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كیف الجمیع یتداخل؟ أذا الجمیع یتداخل ال ننتھي

-:النائب غالب محمد علي العمیري –

.الجمیع یتداخل بمداخلة واحدة، أحد النواب یتداخل (3-4) مرات أنا سجلت

-:السید رئیس مجلس النواب –
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أنا سوف أعرض فقرة للتصویت بتعدیل النظام الداخلي، للنائب مداخلة في الجلسة یختارھا في أي من الفقرات، وال جدول أتاني إال والنائبة
(عالیة نصیف) لدیھا فیھ مداخلة. للنائب مداخلة واحدة في الجلسة، ھذا لیس إرھاب، ھذا تعدیل، ال یجوز أنا أطرح موضوع قانوني وموضوع

صحي وموضوع تربوي وموضوع آخر ویخرج شخص ُمِلم بجمیع المواضیع، ارجو أن مجلس النواب أن یُساعدني في ھذا االمر، وكونوا على
.ثقة سیتداخل المختص في أختصاصِھ، أن شاء هللا سوف أطلب التصویت بتعدیل النظام الداخلي بھذا األمر

-:النائب غالب محمد علي العمیري –

فیما یخص نقل الصالحیات، الجمیع یعلم أن ھناك مجالس محافظات ال یوجد بھا أحد الكوادر الطبیة أو الصحیة، فإدارة المجال الصحي وخاصةً
وزارة الصحة من قبل مجالس المحافظات فیِھ غبن كبیر ألن المسألة عفواً سیادة الرئیس ال تنحصر فقط في بناء مستشفیات أو مراكز صحیة،

المسألة إداریة أكثر بكثیر، ھناك توزیع لألطباء على المستشفیات والمراكز الصحیة حسب المعرفة والعالقة فیما یخص عضو مجلس المحافظة،
ھناك مستشفیات یوجد فیھا ما یُقارب (20-30) طبیب من نفس األختصاص، بینما المستشفى اآلخر في المدینة أخرى في نفس المحافظة ال

یوجد ھذا األختصاص، فأعتقد إعادة الصالحیات الى الوزارة أفضل بكثیر ھذا فیما یخص نقل الصالحیات، أما فیما یخص التعیینات أعتقد ھناك
قرارات من األمانة العامة في مجلس الوزراء وھناك قرارات من مجلس المحافظة، قرارات األمانة العامة لمجلس الوزراء وھناك قرارات من

مجالس المحافظة، قرارات األمانة العامة لمجلس الوزراء وقرارات مجالس المحافظة تتضارب فیما بینھا وھنا المشكلة، ھناك مدیریات في
التربیات تابعة للمحافظة ال تعلم من تُطبق، تُطبق قرارات األمانة العامة لمجلس الوزراء أم قرارات مجالس المحافظات، كذلك بالنسبة

.للمحافظین، المحافظ یُصّدر كتاب وفي الیوم التالي یلغیھ، ھذا أن دل على أنھُ بعید كل البعد عن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء

-:النائب اسعد عبد السادة جاسم عبود –

السؤال موجھ الى اإلخوان في لجنة التربیة، ھناك شریحة مھمھ ھم ذوي اإلعاقة واألحتیاجات الخاصة، وضع على عاتق وزارة التربیة ھو فتح
المدارس الخاصة بتلك، ھناك مادة دستوریة تم تشریعھا بقانون (38) لسنة 2013 أشارت في المادة  (16) أوالً على أن تكون ھناك (%5)

لذوي اإلعاقة واألحتیاجات الخاصة في كافة مؤسسات الدولة، ونحُن اآلن أمام تعیینات تمس محافظة البصرة مدیرة تربیة البصرة أكثر من
(2000) درجة وظیفیة لم یُشر ال من قریب وال من بعید لھذه الشریحة المظلومة، نحُن امام (100) درجة وظیفیة لھذه الشریحة من خالل

أدراج ھذه المدارس الموجودة وتعزیزھا وتقویمھا، لكن المشكلة القوانین تُشّرع في مجلس النواب وتبقى حبر على ورق ھنا، أتمنى أن یؤخذ من
.قبل لجنة التربیة ھذا الموضوع بعین األعتبار، بأعتبار نحُن أمام درجات وظیفیة

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

بالنسبة لنظام نقل الصالحیات من المحافظة الى وزارة التربیة نحُن مع ھذا القرار، وھو قانون (79) مع الست (عالیة) ومع بعض النواب الذین
مع نقل الصالحیات، ألنھُ أنا برأیي السفینة التي فیھا ُربانین تغرق، أذا المحافظ یقول كذا ومدیر التربیة یقول كذا فلن نصل الى نتیجة، یجب نقل

الصالحیات الى الوزارة حصراً وُمحاسبة المدراء المقصرین، ُمحاسبة المدیر العام المقصر في كافة المحافظات، ھذا رأیي، بالنسبة لألستاذ
(رشید) أعتقد خرج، بالنسبة الى كركوك صحیح یوجد ھناك طالب یدرسون من الصف األول الى الصف السادس اإلعدادي بالغة الكردیة أو

باللغة التركمانیة، عندما یأتون على الكلیة في اللغة العربیة یكون ھناك أخفاق نوعاً ما یحصل على معدل مقبول فیكون مغبون في قضیة
.التعیینات، أما من ناحیة محافظة البصرة فأعطي المجال الى األستاذ (صفاء) للجواب على محافظة البصرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كیف نستطیع أن نحصي العوائل التي لیس لدیھا معیل؟ المعاییر التي نتحدث عنھا ھي معاییر تتحدث عن

.أوالً: التخصص المطلوب

.ثانیا: المعدل

.ثالثاً سنوات العمل كمحاضر

.رابعاً: سنة التخرج

ھنالك معیار وھو العدالة األجتماعیة، ممكن أنھ عوائل جمیعھم معدالتھم فوق (90) وخمسة أو ستة متعینین، وھناك عائلة بسبب ظروفھم
المعیشیة لم یتمكنوا من توفیر بیئة صحیحة ألبنائھم حتى یحصل على معدل (90)، حصل على معدل (60)، ماھو المعیار الممكن أضافتھ إلى

ھذه الحالة؟

-:النائب صفاء عدنان مجید –

بخصوص درجات الحذف واالستحداث لمحافظة البصرة، األستاذ (رامي) قال ال أعرف عدد الدرجات ھذه، تعقیباً على كالمھ الدرجات
(2068) درجة، (2005) درجة أختصاص معلم جامعي ومدرس، و(63) مبرمج ومحاسب ومالحظ، اإلشكال أین حصل؟ في المادة (39) في

الدورة السابقة صوتنا أن یخول السید المحافظ بتثبیت العقود والتي ھي (1300) عقد، مجلس المحافظة أجتمع خالل األیام السابقة وصوت بأن
.لیس للمحافظ حق تثبیت العقود فھذه مخالفة على مجلس المحافظة
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الفقرة الثانیة: لدینا الكثیر من األشكاالت في مسألة المعامالت الورقیة، الیوم بدأ التقدیم في محافظة البصرة والكثیر من الخریجین واقفین في
أبواب التقدیم، فالبد أن یكون نقل الصالحیات لیس بصحیح، البد أن تُعاد الصالحیات إلى الوزارة لتبیان حالھا، ھذه المسألة توضع، إضافة إلى

كالم أستاذ (أسعد) موجودة في الفقرة (خامساً)، ج، أمانة مجلس الوزراء، مجلس المحافظة ومدیریة تربیة محافظة البصرة لم تتخذ أي إجراء لھم
.وھذه مخالفة ثانیة أردت أن اوضحھا في ھذه المسائل

-:النائبة سعاد جبار محمد –

أنا أود أن أوضح للسادة النواب أن تقریرنا الیوم كان یختص بقضیة واحدة، نعم التربیة بحاجة إلى نھضة، لسنا نتكلم عن قضیة األبنیة المدرسیة
والمناھج، ھنالك الكثیر من المشاكل، التربیة ملیئة بالكثیر من األمور والھموم تحتاج وقفة حقیقیة من الجمیع، لكن الیوم تقریرنا وجلستنا ھذه

كانت تتحدث فقط عن الخروقات التي تمت نتیجة أصدار الصالحیات بالنسبة لبعض اإلخوان، أنا لست مع أبقاء الصالحیات او نقلھا، نحن عندما
قررنا في التعدیل الثالث لقانون المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم، قلنا إنھ تنقل إلى المدراء العامیین بتعلیمات یصدرھا مجلس الوزراء ال إلى

المحافظ وال إلى مجالس المحافظات والترجع إلى الوزارة نحن مع ھذا الرأي، كل الذي تحدثوا فیھ السادة النواب الیوم عن قضیة تسویة
المالكات والحاجة إلى اختصاصات في المناطق الریفیة ھذا تحدده تعلیمات، الخلل الذي حصل في ھذه التعیینات كاألتي، بعدما تم إقرار قانون

المحافظات وقانون الموازنة المادة (11) صدرت على أثرھا التعیینات والتي كانت تشیر إلى تعلیمات رقم (1)، وتشیر أیضاً إلى قانون
المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم، صدرت تعلیمات من األمانة لمجلس الوزراء، ھذه التعلیمات أعطت المجال للمحافظ أو الوزارة حسب

الصالحیات المنقولة بعدة نقاط، اعطتھم المجال ان یتم اجتھاد فكانت ھناك نقطة سادساً وسابعاً وثامناً تعطي مجال مرة لألمتحان لألختبار فیكون
ھنالك (15) درجة إلى حق المحافظ أو من ھو المسؤول أن یعطیھ حسب الدرجة ھنالك (15) درجة أخرى في المادة سابعاً أیضاً تعطى وتقدر

وفق معاییر یحددھا الوزیر أو المحافظ حسب الرؤیة الخاصة بھ، وبالتالي حدث أختالف بین محافظة ومحافظة على التعلیمات، یعني لم یكن
ھنالك تعلیمات موحدة في كافة المحافظات فأختلفت الرؤیة من محافظة إلى محافظة أخرى، مشاكل كثیرة حصلت نتیجة ھذه التعلیمات، االمانة

العامة لمجلس الوزراء كانت ُمربَكة في إصدار تعلیماتھا، صدرت تعلیماتھا رقم (4) والتي ھي االولى التي أعتمدتھا المحافظات، الكثیر من
المحافظات أستخدمت ھذه التعلیمات وصدرت التعیینات علیھا، صدرت تعلیمات اخرى بعدھا الذي حصل إنھ یجب أن نغیر في اآللیة، وبعد ھذه

الفترة صدرت تعلیمات رقم (10) ثالثة، بالتالي أرتباك االمانة العامة لمجلس الوزراء بأصدار التعلیمات المتكررة أدت إلى إرباك الحكومات
المحلیة أو مدیریات التربیة في إصدار ھذه التعلیمات وضبطھا، في السابق كانت التعلیمات كتربیة موحدة لكل العراق، بالتالي یستطیع النائب في

الدیوانیة أن یراقب أي تعیینات سواء في كربالء او نینوى أو في أي محافظة، الیوم كل محافظة وضعت تعلیمات تخص محافظتھا حسب رؤیة
مجلس المحافظة والمحافظ، نحن نختلف عن (ذي قار) و(ذي قار) تختلف عن (كربالء) ولھذا نرى بعض األعتراضات من بعض اإلخوة، نحن

الذي طلبناه أن یتم االعتماد على تعلیمات وزارة التربیة، ال مانع أن تصدرھا األمانة العامة لكن على ان تعتمد ضوابط موحدة تصدر للجمیع،
كثیر من ھذه الضوابط، ھناك قضیة اخرى لم تغیب أي محافظة في ھذا التقریر اخذنا نموذج ھو محافظة الدیوانیة وكان االنطالق لكل

المحافظات وحتى في توصیاتنا أشرنا إلى إنھ یتم تشكیل لجان تحقیقیة في المحافظات التي نعلم إنھ حدثت فیھا خروقات، وبالتالي ال توجد أي
.محافظة خارجة عن ھذه التوصیات والمتابعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

والمحافظات التي فیھا خروقات لم یصلھا شيء، لماذا لم تحققوا فیھا؟

-:النائبة سعاد جبار محمد –

نحن األن نتكلم أي محافظة تصلنا شكوى علیھا او معلومات، نحن وبالتأكید وفي ھذه التوصیات نحن كتبنا كل ھذه األمور، بالتالي على اعضاء
.مجلس النواب أن یتأنوا قلیالً لمعرفة فحوى تقریرنا لھذا الیوم

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من اللجنة المالیة ولجنة الصحة ولجنة التربیة الذین طلبناھم من الوزارات المعنیة أن تلتقوا بھم في القاعة الدستوریة یوم األثنین ولجنة
الزراعة أیضاً، اللجان المعنیة، نحن نسألھم لماذا لم  یكملوا التخصیص ال نسألھم عن شيء أخر؟ انا سوف أسال المالیة، إلى من خصصتم؟ وإلى

من لم تخصصوا؟ إذا قال لدي مشكلة في التربیة، الذین في التربیة موجودین، إذا المشكلة في الزراعة الذین في الزراعة موجود، إذا قال لدي
مشكلة في الصحة أنا اتكلم عن المالك المصادق، من الذین أبلغوھم مثالً البصرة، كم مضى على ضرورة إطالق درجات البصرة، أسال المالیة

.یقولون لدینا مشكلة لم تصلنا من التربیة، أسال التربیة یقولون لم تصلنا من المحافظة، أرید أن أجمع الجمیع بلقاء

-:النائبة سعاد جبار محمد –

نحن نرید فقط أن نوضح قضیة معینة، إن الدرجات الحالیة التي یتم أطالقھا وفق المادة (11) من الموازنة، أي درجات 2016 فما دون، بالتالي
.أنا أتعجب عندما كانت لي مداخلة في قضیة الموازنة یجب أن تعاد ھذه المادة في موازنة 2019، قالوا إنھ ال یوجد إشكال

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یخص ھذه الفقرة التي طرحتھا السیدة النائبة وطرحھا السیدات والسادة النواب تم تضمینھا في مسودة مشروع قانون الموازنة، أنھ أستمرار
فتح التعیینات على حركة المالك المصادق لغایة 2016 ویضاف لھ حركة المالك لسنة 2018، سوف أتحدث بما یتعلق بالتوصیات، لدي
مالحظات على التوصیات، بما یتعلق بالفقرة اوالً، نطلب من رئاسة مجلس النواب بتوجیھ كتاب من السید رئیس المجلس إلى السید رئیس

الوزراء بأعتباره رئیس الھیأة التنسیقیة العلیا بضرورة ألتزام السادة المحافظین بقرار مجلس الدولة رقم (79) لسنة 2018 في 13/7/2018
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بخصوص التعدیل الثالث لقانون المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم رقم (10) لسنة 2018 والذي ینص على إعادة أرتباط دوائر وزارتي
.التربیة والصحة في المحافظات بالوزارتین المذكورتین وخالل سبعة أیام من تاریخ صدور ھذا القرار ھذه الفقرة أوالً

ثانیاً: إیقاف األمر اإلداري رقم (4650) في 6/11 والخاص بتعیین الذوات البالغ عدده (154) من تسلسل كذا إلى تسلسل كذا، ھذا تدخل مباشر
بعمل السلطة التنفیذیة، ھذا عمل مباشر وتدخل في السلطة التنفیذیة، إذا كان فیھ مشكلة من ناحیة قانونیة من ناحیة شبھات فساد، دعوني أكمل،
أنا أتفق على الفقرة ثالثاً لجنة التربیة تحقق في ھذه الجزئیة، الفقرة ثالثاً تشكل لجان من السادة اعضاء لجنة التربیة للوقوف على ھذه األسباب

والخروقات ومعالجتھا في محافظة الدیوانیة، ترسلون على الجھات المعنیة عن ھذا الملف في لجنة التربیة في محافظة الدیوانیة وإذا وجدتم أي
شبھات تتعلق بالفساد اإلداري او الفساد المالي تحال منكم مباشرةً إلى الجھات الرقابیة في ھیأة النزاھة وفي مؤسسات الدولة األخرى، لیس لنا
صالحیة إیقاف جزئیات في أوامر، على الحكومة معالجة تثبیت المحاضرین بدون أجر من خالل توفیر الدرجات الوظیفیة ھذا تحدثنا فیھ إن
حركة المالك موجودة، إضافة مادة في الموازنة لعام 2019 بأعتبار المحاضرین في وزارة التربیة بصفة موظف بعقد وأن یتم احتساب مدة

خدمتھم ألغراض العالوة والترفیع والتقاعد، ھذه موجودة في قانون الموازنة لعام 2018 و2017 وأیضاً في 2019 في المسودة، المحاضر
المجاني مشمول في العقود، اللجنة المالیة یتم إشارتھا في القانون، أعطاء خصوصیة لمحافظة كركوك من خالل التوازن في التعیینات بین أقسام
الدراسات الكوردیة والعربیة والتركمانیة والسریانیة في المدیریة العامة لتربیة كركوك واألخذ بعین االعتبار األقضیة والنواحي، مفاتحة األمانة
العامة لمجلس الوزراء أن یكون من ضمن ضوابط التعیین من مضى على تخرجھ (15) سنة فما فوق، اللجنة القانونیة مع لجنة التربیة األمور

التي ذكرتھا وھناك أمور أصالً معالجة في القوانین، الفقرة ثانیاً تلغى تعدل صیاغتھ. الفقرة ثالثاً لجنة التربیة تحقق في األمر إذا وجدت فیھا
شبھات تحیلھا مباشرةً، أیضاً فقرة (15) سنة تعالجھا اللجنة القانونیة مع لجنة التربیة، ھناك أمر آخر تحدثنا عن العوائل التي أصالً لیس لھا
معیل، في قانون الموازنة إذا تم تثبیت المالحظات إضافة إلى المعاییر التي أتخذتھا الحكومة التي تتعلق بالعوائل التي لیس لھا دخل تعطیھم

نسبة، وتعطون نسبة أیضاً لخریجي السنوات السابقة تعالج ھذه األوامر بنسب، نحن ال نتكلم عن قانون الموازنة، بالنسبة للمحاضرین المجانیین
المفروض أغلبھا أو (90%) أن تذھب للمحاضرین المجانیین، الذي یعمل محاضر مجاني أنا اتكلم مستقبالً في عام 2019، تحقق لجنة في

الخروقات في المحافظة المذكروة أو المحافظات األخرى التي تصلھم شكاوى بھذا األمر وترفع توصیاتھم إلى مجلس النواب بتحدید الخروقات
حتى نرفعھا إلى الجھات المعنیة، ھذه نعالجھا في قانون الموازنة، أنا اتحدث عن ھذه المسألة، كم عدد المحاضرین في كل العراق؟

-:النائبة سعاد جبار محمد –

أنا أرید ان ألفت أنتباھك إلى أمر معین، الیوم المحافظات بعضھا أتبعت تعلیمات وبعضھا خالفت، لكن التي أتبعت تعلیمات األمانة العامة لمجلس
الوزراء وفق (15) درجة التي أعطیناھا ھي التي تعطي المعاییر، قسم أعطوا (3) درجات لكل سنة للمحاضر، محافظة اخرى أعطتھا ھذه

الدرجات إلى أبناء التربویین، ومحافظة أخرى أعطتھا إلى أشخاص أخرین ولھذا نحن عندما نتكلم عن مخالفات، المحافظات تقول نحن لم
.نخالف أنتم اعطیتمونا صالحیة منح (15) درجة وفق المعاییر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أین مخالفتھم؟ األعلى ھم قرارات األمانة العامة

-:النائب عباس شعیل عودة –

بالنسبة للخروقات ھي خروقات لم تحصل في التعیینات خالف ضوابط األمانة العامة لمجلس الوزراء التي حدثت في الدیوانیة، نسفت محافظة
الدیوانیة كل تعلیمات األمانة العامة لمجلس الوزراء. ( 154) درجة وظیفیة باشروا بتعیینھم بدون مفاضلة وبدون األعالن بشكل مباشر، بعذر
إن لدیھم أوامر متطوعون بدون أجر لسنوات 2015 مع العلم إنھم طالب مدارس وقسم منھم موظفین في الدولة موجودین وأصدروا لھم أوامر

ً .مباشرة في دیوان مدیریة التربیة، ھذه (154) درجة خارج الضوابط تماما

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما ھي المشكلة بالضبط؟ أرجو إعادتھا

-:النائب عباس شعیل عودة –

التي طالبنا بأیقافھا (154) درجة وظیفیة للحرفیین وموظفي الخدمة التي لم تخضع لضوابط األمانة العامة لمجلس الوزراء وال ضوابط
المحافظات، (154) درجة وظیفیة تم تعیینھم بشكل مباشر من قبل مدیریة التربیة وفیھم من مدراء أقسام التربیة أوالدھم وأخوانھم وأعضاء

مجلس المحافظة اوالدھم وأخوانھم، باإلضافة إلى ذلك كان إعالن عن (856) درجة وظیفیة اآلن تصدر أوامر إداریة لتعیین مباشر، ھذه
.األوامر الجدیدة التي صدرت

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي المخالفة التي لدیھم؟

-:النائب عباس شعیل عودة –

ً .المخالفة خارج الضوابط نھائیا
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-:السید رئیس مجلس النواب –

أرید أن أسأل سؤال ما ھي الضوابط التي تمت مخالفتھا؟

-:النائب عباس شعیل عودة –

الضوابط التي خالفتھا التعیینات حسب تعلیمات االمانة العامة لمجلس الوزراء في المادة (6) التي تنص (لألجیر المتطوع بدون اجر یضاف لھ
نقطة عن كل سنة خدمة) الذي حدث في (154) درجة تم تعیینھم بشكل مباشر بدون مفاضلة مع االخرین الذین قدموا معھم، تم انتقائھم من
أشخاص متنفذین سواء على مستوى دیوان التربیة او على مستوى المحافظة، لم تخضع ھذه الدرجات للمفاضلة بین الباقین، یعني إن مدیر

.الصادر َعیََن أوالده األثنین بشكل مباشر، صادر التربیة والقلم السري ومدیر اإلدارة وعضو اللجنة الفرعیة، خارج الضوابط

ھنالك منتسب في وزارة الداخلیة أصدروا لھ أمر متطوع لمدة ثالث سنوات، طالب في الصف الثالث متوسط أصدروا لھ أمر متطوع بدون أجر،
.ویتعین مباشر واألن ھو طالب ثالث

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه الحالة لماذا ال نحیلھا للنزاھة؟ ونحیلھا لإلدعاء العام مباشرةً

-:النائب عباس شعیل عودة –

.أنا معك، لكن نحن قرارنا كمجلس نواب كجھة رقابیة فلیكن لنا قرار في ھذا الموضوع إیقافھ لحین التحقیق بھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل اوقف درجات التعیین؟

-:النائب عباس شعیل عودة –

.نوقفھا لحین التحقیق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أحیلھا لألدعاء العام سیادة النائب، ھذه أجراءات إذا كانت فیھا مخالفة إداریة وقانونیة موجود

-:النائب عباس شعیل عودة –

.أنا أقترح أیقاف (154) درجة وإحالتھا إلى اللجنة التحقیقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھل لدیك فیھا مشكلة بصفتك نائب، قم بأحالتھا مباشرةً لإلدعاء العام بأبالغ، أستخدم صالحیتك كنائب وقم بإحالتھا كبالغ لإلدعاء العام (154)

-:النائب عباس شعیل عودة –

الحق الذي أخذه وأكتسبھ ھؤالء األشخاص لن یعود للباقین إذا تركناھا فقط لإلدعاء العام سوف یحاسب المقصرین، ومحاسبة المقصرین لم ترجع
.الحق

-:النائب غالب فیصل عنید العمیري –

إضافة إلى االنتقاء لقرارات األمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك مجالس المحافظات ھناك خرق للضوابط، كیف خرق للضوابط؟ خرق لنسبة
أصحاب الشھادات العلیا، خرق لنسبة الذكور لإلناث، خرق لنسبة الشھداء والسجناء وكذلك خرق لنسبة ذوي األحتیاجات الخاصة، بالنسبة لھذه

النقاط مثبتة لدى لجنة التربیة موجودة في ذي قار، ھناك خروقات واضحة إضافة لألنتقاء ھناك خروقات للضوابط التي تم األنتقاء على أساسھا،
.فأعتقد یجب أن تشكل ھذه اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه المالحظة نفسھا التي قلتھا لي، قبل قلیل أخبرتني إنھم أخذوا من األمانة العامة وأخذوا من المحافظة

-:النائب غالب فیصل عنید العمیري –

ً أل أل أل
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ھذا األنتقاء، تركنا األنتقاء، عندما انتھوا من األنتقاء خرقوا الضوابط نفسھا، یعني مثالً الذكور لإلناث (60%-40%) تذھب إلى القسم تجد
.المقبولین أربعة من النساء ولیس ھناك رجال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه األمور جمیعھا تحل في مجلس الخدمة اإلتحادي

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.وھذه الدرجات، (3500) درجة، یعني (3500) عائلة في ذي قار

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط بما یخص (154) درجة، ھل ھناك متقدیمن قدموا أعتراضات؟ الذي یعتقد إن حقھ مغبون؟

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.نعم قدموھا لدي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال بشكل قانوني إلى الجھة التي أصدرت األمر، یكون األعتراض أمام الجھة التي أصدرت األمر بالتعیین

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

قدموا أیضاً إلى لجنة االعتراضات في مدیریة التربیة، التعیینات الخاصة بالمعلمین والمدرسین ھذه مشاكلھا قلیلة جداً وكانت خاضعة للضوابط
.ونحن نعرف ھذا، الخلل الوحید الذي حدث األوامر التي صدرت (154) ھي بشكل مباشر

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا اتكلم عن (154)، ھل ھناك أحد قدم أعتراض من الذین یعتقدون إنھم مستحقین؟

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.أنا ال أعرف إذا قدموا في التربیة االعتراض

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا االمر حتى تكون لدیك صورة، المعترضین یقدموا لدى الجھة التي أصدرت األمر وبالتالي یمكن إیقاف أمر المباشرة لحین حسم التحقیق
.باألعتراض، فلیقدموا ویتم إیقاف أمر المباشرة لحین حسم الموضوع باألعتراض، ھذا ال یحتاج إلى قرار، أوالً لیس ھناك نصاب

ثانیاً: األعتراضات إذا قدمھا واحد على (154)، یقدم شخص واحد یقول أنا مستحق أكثر فیقدم األعتراض وأیضاً نعلم وزارة المالیة بإیقاف أمر
.المباشرة لحین حسم نتیجة االعتراض

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.مدة األعتراضات انتھت

-:النائبة سعاد جبار محمد –

أنا أحب أن أبین إن ھذه القضیة وضعت التربیات بالنسبة للحرفیین وللخدمیین لم تضع ضوابط محددة، فماذا حصل؟ كان الحرفي الذي لدیھ عقد
ولدیھ أجر یومي بالتالي التحریف حصل بأصدار كتب لھم مزورة وقسم آخر من األشخاص یعملون في أماكن اخرى، ھنا بیت القصید، لیست

القضیة أنھم لم یلتزموا بالضوابط، ھم وضعوا ضوابط إنھ الذي لدیھ عقد أو أجر یومي ھذا خارج الضوابط، بالتالي تم تھیئة ھذه العقود فتم
أستثنائھم بدون الذھاب إلى آخرین، ھكذا تمت القضیة، لذلك ال یوجد أحد یستطیع أن یعترض ألنھا لیست محددة على معدل او سكن أو قضیة

.اخرى، أرجو ان تكون واضحة للسادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –
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لجنة التربیة واللجنة القانونیة، أخذ النظر بالمالحظات التي ذكرت وإعادة الصیاغات، والفقرات التي نحن أتخذنا بھا أجراء كمجلس نواب أو
الحكومة أتخذت بھا إجراء ال یتم اإلشارة إلیھا، ھذه الحالة من الذي یثبت فعالً إنھا موجودة أو غیر موجودة؟ من المفروض أن یكون ھنالك

طرف طاعن، لجنة التربیة تحقق في ھذا االمر، القانونیین ھل لدینا صالحیة إیقاف التعیین؟ أنا مع تشكیل اللجنة التحقیقیة، تكملوا أموركم خالل
خمسة أیام ونأخذ قرار بما تتخذونھ، لجنة التربیة نسقوا مع اللجنة القانونیة بالنسبة للصیاغات. ترفع الجلسة إلى یوم غد األحد الساعة الواحدة

.ظھراً

 

.ُرفعت الجلسة الساعة (6:35) مساًء


