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محضر جلسة رقم (4) السبت (21/9/2019) م
الدورة االنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي االول

 

محضر جلسة رقم (4) السبت (21/9/2019) م
ً .إبتدأت الجلسة بنصاب (185) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:47) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:(السید أحمد ظافر(موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً، یوجھ لھ كتاب شكر وتقدیر بإسم الرئاسة

-:(النائب نبیل حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام –

أعتقد الحقوق تسبق الواجبات، ومن أبسط الحقوق وأھم الحقوق ھو حق السكن المتعلق بحق الحیاة الكریمة للمواطن العراقي، إقدام الحكومة على
ھدم الدور السكنیة للمواطنین، بكل صراحة عمل ال إنساني ال بد من الحكومة أن توفر البدیل المناسب بل ال الئق بھ قبل اإلقدام على ھذه

الخطوة، لذلك نطالب الحكومة بإیقاف عملیة ھدم دور المواطنین، الیوم بكل صراحة عشرات بل مئات المواطنین یسكنون العراء بسبب إقدام
الحكومة على ھدم دورھم، ونطالب الحكومة بإیقاف عملیة الھدم وكذلك إرسال القوانین المھمة المتعلقة بحق السكن الالئق وأزمة السكن ومعالجة

.العشوائیات السكنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقطة نظامك على جدول االعمال أفھم من ذلك بتضمین فقرة لمناقشة أزمة السكن وإیجاد الحلول المناسبة

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

.نعم سیادة الرئیس ألنھُ من أولویاتنا

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.البرلمانیة، مع لجنة التخطیط اإلستراتیجي، تثبیت في جدول األعمال مناقشة بحضور المعنیین

-:(النائب عدنان فیحان موسى (نقطة نظام –

سیدي الرئیس، أنا أثني على نقطة النظام التي أثارھا السید النائب أستاذ نبیل أبو كمیل، كذلك ضرورة أنھ یوضع على جدول األعمال، وأتمنى أن
تكون إستضافة للمسؤولین األمنیین في مسألة یوم أمس، نحن فقدنا كوكبة من شھداء العراق في تفجیر المسیب، وھذا یدل على ضعف الجھد

اإلستخباراتي، ال زال ھناك ضعف في الجھد اإلستخباراتي، یحتاج منا كنواب ممثلین عن الشعب العراقي، یوم أمس كان ھناك حادث في منطقة
الوند، وتفجیر إرھابي ذھَب ضحیتھُ أكثر من (8) شھداء نتمنى من مجلس النواب أن یأخذ دوره في ھذه المسألة ویُعطي إھتمام، ألن ھذه

.الحوادث بدأت تتكرر في اآلونة األخیرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقطة نظامك على خلو جدول االعمال من مناقشة ھذِه الفقرة، یعني للتوضیح؟ لیست مداخالت؟

-:النائب عدنان فیحان موسى –

سیدي الرئیس، ھناك مسألة مھمة جداً، أیضاً تحتاج الى نقاش من قِبل أعضاء مجلس النواب، بخصوص أنھُ من أھم التشریعات والقوانین التي
أقرھا مجلس النواب ھو قانون حمایة المنتج الوطني، الیوم نحن بین نارین، حقیقة بین نارین أنھُ من جھة نُرید أن ندعم المنتج الوطني حتى یوفر

لنا فرص عمل، یُحافظ لنا على المال العراقي أنھُ ال یُستثمر في الخارج وإنما یُستثمر في داخل العراق، وكذلك تشجیع المستثمرین العراقیین
واألجانب باإلستثمار داخل العراق، لكن من جانب آخر ھو عدم قدرة المنتجین بتغطیة حاجات السوق، وبالتالي یؤدي إلى إرتفاع األسعار، وھذا

مما یُثقل من كاھل المواطن العراقي الذي یعاني من ُضعف الدخل الفردي العراقي، وكذلك زیادة عدد العوائل التي تدخل تحت خط الفقر، فنقترح
سیادة الرئیس أنھ نناقش فقرة دعم المنتج الحكومي من خالل بعض التوصیات والمقترحات التي یتقدم بھا مجلس النواب الى الحكومة العراقیة،
یعني ضرورة تقلیل الرسوم والضرائب على المعامل والمصانع من أجل ضمان إستقرار أسعار المنتجات األساسیة التي یحتاجھا أبناء الشعب

.العراقي، وكذلك من أجل إ ستمرار ودیمومة توفیر فرص العمل للعراقیین

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یتعلق بالمقترحات، البرلمانیة، ُجزئیة أزمة السكن، یتم التنسیق مع لجنة التخطیط اإلستراتیجي المتبني لھذا الملف، وتحدید موعد لمناقشة ھذا
.األمر

.األمر األول: لجنة التخطیط اإلستراتیجي تٌتابع البرنامج الحكومي مما یتعلق بھذه الجزئیة

.نسق مع اللجان المعنیة بتحدید موعد لمناقشة ھذا الملف

األمر الثاني: بما یتعلق بالحادث المؤسف الذي تَطرَق لھ السید النائب عدنان فیحان، أطلب من لجنة األمن والدفاع إستضافة المعنیین یوم غد،
.وتقدیم تقریرھم یوم االثنین كفقرة أولى في جدول االعمال

.لجنة األمن والدفاع ، السید رئیس اللجنة، تستضیفون المعنیین بما یتعلق في حادثة یوم أمس، وكل الحوادث التي حدثت قبل فترة

یتم إستضافة المعنیین یوم غد تحدیداً، وتكون الفقرة األولى في جدول أعمال یوم اإلثنین، عرض تقریر لجنة االمن والدفاع بما یتعلق في
.الحوادث األخیرة

مسألة المنتج، لجنة اإلقتصاد واإلستثمار، اللجنة المالیة، إجتماع مشترك بحضور من یرغب من السیدات السادة النواب لمناقشة ھذه  الفقرة
.وعرض تقریركم بشكل مشترك على مجلس النواب

-:النائب حیدر عبد الكاظم نعیة الفوادي –

اإلخوان، نحن لدینا أزمة في بغداد مضى علینا ثالث سنوات منذُ الحكومة السابقة، ھناك حصار، وقلت لجنابك على ما یقاب (600,000) دار
في بغداد، االراضي الزراعیة التي تحولت الى مدن، ھذه االراضي ممنوع علیھا أن تُدخل مواد بناء، وقاموا بإدخال مواد البناء بطریقة غیر

قانونیة ویكون ضحیتھا الفقیر، لذلك سیادة الرئیس نطلب تدخل البرلمان بفك الحصار عن ھؤالء المواطنین، الحكومة عجَزت عن تقدیم مشاریع
سكن، وبالتالي اآلن المواطن إجتھد وجئنا نُحاصر المواطن، أتمنى من السید رئیس البرلمان والھیأة الرئاسیة والسیدات والسادة أعضاء مجلس

.النواب تدخلھم شخصي لفك الحصار عن ھؤالء المواطنین

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

-:سیادة الرئیس، أكید ھدم دور المواطنین أمر مرفوض؟ ولكن یجب على مجلس النواب أن یجد ھناك حلول

.الحل األول، تضمین قانون إستمالك العشوائیات لشاغلیھا من المواطنین ومعالجة المتجاوزین
.إعادة العمل بقانون البنى التحتیة إذا ما علمنا في الدورة البرلمانیة السابقة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب دخلنا في النقاش، سوِف نُحدد موعد لمناقشة ھذه الفقرة وتكون أولى فقرات المجلس، إذا أَكملوا اللجان المعنیة تقریرھم بحضور
.المعنیین ممكن تكون یوم الثالثاء الفقرة األولى في جدول األعمال

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

تطبیق الموازنة، توجد عدة فقرات الى حد ھذه اللحظة سوَف تنتھي الموازنة لسنة 2019 مثل إعادة المفسوخة عقودھم، وكذلك تحویل أصحاب
الشھادات في وزارة الداخلیة والدفاع والحشد الشعبي، الى حد ھذه اللحظة أُطالب استضافة وزیر الدفاع ووزیر الداخلیة واللجان المشتركة حتى

.نخرج من ھذه المعضلة التي لم تُطبق خالل ثالث موازنات

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

.قبل ثالثة أیام أو أربعة مجلس النواب مشكوراً، صوتوا على قانون رسم الطابع لبناء المدارس وریاض األطفال

سیدي الرئیس بعد التصویت على ھذا القانون إتصل بنا الكثیر وعدد كبیر من المحافظین ومن لجان التربیة في مجالس المحافظات، المشكلة
كبیرة سیادة الرئیس، نحتاج الى ثورة في مسألة التعلیمات والضوابط، وزارة التخطیط لدیھا ضوابط تقول ال أُخصص مبالغ إال أن تأتي لي بسند
بإسم وزارة التربیة، وإذا نبقى على ھذا التعلیمات حتى لو خصصنا ألف دینار من رسم الطابع، لو خصصنا ملیارات لن تُبنى وال مدرسة؟ ونحن

.بحاجة الى ما ال یقل عن (8) آالف الى (10) آاللف مدرسة سیادة الرئیس، الرجاء إستضافة وزیر التخطیط

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، مقترحاتكم على جدول األعمال قدموھا الى الرئاسة مكتوبة، مشفوعة بتواقیع السیدات والسادة النواب حتى نَُضِمنھا في
.جدول أعمال الجلسات القادم

.بدأنا نَدُخل في المداخالت

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

المادة (27) من النظام الداخلي، الذي یحق للعضو أثناء الجلسات من ھذا النوع یعترض على نقطة نظام على سیر المناقشات أو بالنسبة ما یتعلق
بجدول األعمال، أعتقد كثیر اآلن من المناقشات أو اآلراء التي ُطرحت ھي لیست نقاط نظام؟ فلذلك أطلب من حضرتَك وھذه صالحیتك في

جدول األعمال مناقشات عامة، دائماً قَدمھا بالمقدمة، حتى السادة والسیدات النواب ماذا لدیھم من مناقشات دعھم یستنفذون وقت ثم نذھب الى
.جدول األعمال، اآلن إنفتحت كلھا مناقشات عامة بصراحة، أنا لدي آراء كثیر أستطیع طرحھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، إذا أمكن أماكنكم، لدینا تصویتات

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.فلنقدم ھذه المجلس إذا وافق، وجنابك إقتنعت نٌقدمھا، اآلن ذھبت تقریباً (15) دقیقة وبعدھا (15) دقیقة أخرى ونذھب الى جدول االعمال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا أتفق معك، لكن تؤثر على العدد المتواجد، فنحن أمام خیار، ھذه الفقرة ممكن تكون بعد التصویتات، أول فقرة بعد التصویتات

سوَف أمضي بجدول االعمال، أمضي بالتصویتات (الفقرة أوالً، ثانیاً، ثالثاً، رابعاً) وأطلب من المجلس التصویت على أن تكون الفقرة (ثامناً)
.بالتسلسل (خامساً)، بعد التصویتات سوَف أعطیكم المناقشات، أیضاً الدقیقة الواحدة، أعطي غیرك سیادة النائب، سوَف أٌقدم الفقرة

أطلب من المجلس التصویت على تقدیم الفقرة (ثامناً) لتكون أول فقرة بعد التصویتات، فقرة المناقشة العامة تكون أول فقرة بعد التصویتات،
أطلب التصویت، الفقرة (ثامناً) تكون بعد التصویتات، وھذا سیاق نعمل فیھ في الجلسات القادمة، أطلب التصویت، أذا لم یُصوت المجلس سوَف

تبقى دائماً الفقرة األخیرة، إحسبوا العدد، أُكرر مرة ثانیة، النائب (محمد الغبان) جعَل نقطة نظام في المادة (27) من النظام الداخلي، تتحدث
على، یحُق للعضو أثناء جلسات المجلس أن یعترض بنقطة نظام على سیر المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور أو النظام أو تجاوزت جدول

أعمال الجلسة، وسبب مالحظتھُ ونقطة النظام أَن المداخالت لم تكون تنسجم مع ھذه نقطة النظام، وال ترتقي أن تكون نقطة نظام، بالتالي ھي
ممكن أن تَُصنف على أنھا مناقشات عامة، وفي نفس الوقت تَقدم بطلب یتم تقدیم فقرة المناقشات العامة، أطلب للمرة األخیرة من المجلس

.التصویت على تقدیم فقرة المناقشات العامة لما یستجد من أمور لتكون مباشرةً بعد التصویتات في كل جداول أعمال المجلس

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.تبقى في األخیر، ویبقى التقدیر لرئاسة المجلس في ھذا االمر، لكن الیوم تبقى في التسلسل األخیر وفي الجلسات القادمة
ً أ



9/28/2019 محضر جلسة رقم (4) السبت (21/9/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/09/21/محضر-جلسة-رقم-4-السبت-21-9-2019-م/ 4/29

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة حمایة االمومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000 (لجنة *
                      .(العالقات الخارجیة، لجنة المرأة واالسرة والطفولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یجوز النقاش أثناء التصویت

.اللجنة، تفضلوا

على الموضوع ذاتھ؟ أھم منھ؟ ممكن بعد القراءة ھذه؟

.نعم تفضل

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة حمایة األمومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(في ھذه التصویتات نحتاج الى أغلبیة مطلقة، عدد األعضاء (166

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة حمایة األمومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (2

النائبة منى العمیري، ھل صوتت؟

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یكمل القراءة، ویقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة حمایة األمومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.عدد غیر المصوتین ال یتجاوز الــ (5) أنا أعد غیر مصوتین ولیس المصوتین

.أطلب التصویت على القانون بالمجمل

العلویة منار ھل صوتي أم لم تصوتي؟

النائبة عالیة نصیف ھل صوتّي أم لم تصوتي؟

النائب فالح الزیادي ھل صوّت أم لم تصوت؟

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة حمایة األمومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000)

ً
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الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون تصدیق بروتوكول عام 2014 المكمل التفاقیة العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930(لجنة * 
.(العالقات الخارجیة

-:النائبة إقبال عبد الحسین أبو جري –

.تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصدیق بروتوكول عام 2014 المكمل إلتفاقیة العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب التصویت على المادة (1)، السیدات السادة النواب، النائب كاظم الصیادي ھل صوتَّ أم لم تصوت؟

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة إقبال عبد الحسین أبو جري –

.تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصدیق بروتوكول عام 2014 المكمل إلتفاقیة العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930

السید رئیس مجلس النواب:-0 –

.(أطلب التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة إقبال عبد الحسین جري –

.تقرأ االسباب الموجبة من مشروع قانون تصدیق بروتوكول عام 2014 المكمل إلتفاقیة العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على االسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على القانون ككل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون تصدیق بروتوكول عام 2014 المكمل إلتفاقیة العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930)

الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون تصدیق إتفاقیة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسیة والخدمة/ الرسمیة من سمة الدخول بین*
.(حكومة جمھوریة العراق حكومة جمھوریة صربیا.(لجنة العالقات الخارجیة

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصدیق إتفاقیة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسیة والخدمة/ الرسمیة من سمة الدخول بین حكومة
.جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة صربیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصدیق إتفاقیة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسیة والخدمة/ الرسمیة من سمة الدخول بین حكومة
.جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة صربیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (2
أ َّ
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.النائب جمال المحمداوي، ھل صوتَّ أم لم تصوت؟ لیست واضحھ لديَّ

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

تقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون تصدیق إتفاقیة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسیة والخدمة/ الرسمیة من سمة الدخول بین حكومة
.جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة صربیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على األسباب الموجبة

النائب عمار الشبلي ھل صوت؟

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على القانون ككل

تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون تصدیق إتفاقیة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسیة والخدمة/ الرسمیة من سمة الدخول بین)
.(حكومة جمھوریة العراق وحكومة جمھوریة صربیا

الفقرة رابعاً: التصویت على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى إتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه.*
.((لجنة العالقات الخارجیة، لجنة الثقافة واإلعالم والسیاحة واآلثار

-:النائب حسین أحمد ھادي المالكي –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى إتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسین أحمد ھادي المالكي –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب دانا محمد جزاء –

.یقرأ األسباب الموجبة من مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق الى إتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه)
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السید النائب الحضور أكثر من (180) الى (190) أنا أعد عدد غیر المصوتین حتى وان كان متحفظ عندما أرى العدد یتجاوز ھنا یكون لي
ً .واضحا

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

.نقطة نظامي ھي عن ھدم دور التجاوز نحن من المؤكد نتضامن مع

-:السید رئیس مجلس النواب –

أین الخلل في جدول األعمال؟

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.فقط ھو تضامناً معھم بأن یكون جدول االعمال

.ھذه جزئیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األعتراض ھو على عدم وجود ھذه الفقرة في جدول األعمال

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.نعم سیدي الرئیس، ھذه نقطة

.النقطة الثانیة: أُرید أن أُبین إزدواجیة الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، لديَّ تصویت طلب عرض فقرة على أعضاء المجلس

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

سیدي الرئیس، توجد إزدواجیة في تعامل الحكومة مع التجاوزات، نرى في بعض المحافظات بسبب أو بحجة التجاوزات ھدم الدور، لكن في
.ذات الوقت

سیادة الرئیس، ھناك تواطئ من بعض الحكومات في التجاوز على القبور، وھذا تجاوز وھذا أیضاً تجاوز، وحتى ھذه اللحظة طالب البرلمان
وأعضاء مجلس النواب عن محافظة دیالى إرسال وفد أو لجنة تحقیق من قبل البرلمان من السادة النواب من غیر المحافظات لكي یكونوا حیادین

.بخصوص التجاوزات على مقابر المسلمین

.أتمنى أن تحددون األسماء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یتم تضمین ھذه الفقرة على جدول أعمال الجلسات القادمة

.أطلب من المجلس قبل المضي بنقاط النظام

تقدمت اللجنة القانونیة بمقترح تعدیل قانون مجلس النواب إللغاء الفقرات التي أسقطتھا المحكمة اإلتحادیة بعدم دستوریتھا لكي نتمكن أن ننشر
.القانون ونمضي بالتعلیمات، اللجنة القانونیة ھل مستعدون لقراءة المقترح؟ أنتم قدمتموه لنا

.أطلب من المجلس إستضافة ھذه الفقرة على جدول أعمال الیوم

.تعدیل الفقرات التي أسقطتھا المحكمة اإلتحادیة، تصویت

.لیس لدینا تعدیالت فقط بالفقرات التي أسقطتھا المحكمة، أطلب التصویت السیدات والسادة النواب ھذه الفقرة مھمة

.(تم التصویت بالموافقة)

.تضاف على جدول األعمال
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السیدات والسادة النواب، تقدم لرئاسة المجلس عدد من النواب لتشكیل لجنة تحقیقیة تتعلق بالعقود التي أبرمتھا وزارة الكھرباء في الحكومات
السابقة وحتى الحالیة من عام 2006 وحتى عام 2019 أطلب من المجلس التصویت على تشكیل ھذه اللجنة وتخویل رئاسة المجلس بإختیار

.الشخصیات

.أطلب من المجلس التصویت

.ھذا األمر مھم

تكون من اللجان ذات العالقة وسیتم اإلختیار وتحقیق التوازن من اللجان ذات العالقة لتشكیل لجنة تحقیقیة للعقود التي أبرمتھا وزارة الكھرباء
.في السنوات السابقة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(النائب رامي جبار محمد السكیني (نقطة نظام –

نحن حالیاً نمر بأزمة رفع التجاوزات وھذه االزمة أعتقد ھي إستراتیجیة یقوم بھا رئیس الوزراء وما یكشفھ البرلمان من قوانین لكن ما تمر بھ
حالیاً محافظة البصرة أن ھناك رفع تجاوزات بخطة غیر مدروسة وغیر ُمعَد لھا الیوم لدینا مئآت المحال التجاریة ومئآت البسطات واألكشاك

ً وھذا مشروع للبطالة آخر وبصراحة الیوم لدي بالوثائق أي أن ھذا لیس من أصحاب النفوذ ولیس من أصحاب أكثر من عمل تجاري ھذا أیضا
والیوم ھناك إرباك في محافظة البصرة تقریباً ما یقارب المئات من األكشاك والمحالت التجاریة ومحافظة البصرة، الحكومة المحلیة برمتھا تقوم

.بالرفع دون خطة مدروسة أعتقد ھذا یربك الوضع اإلداري ویربك الوضع الفني وبیَن أن المحافظة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح؟

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

أقترح أن توقف بإیعاز من الحكومة اإلتحادیة إیقاف حملة التجاوزات إلى أن تتوفر البدائل، وإلى اآلن ال یتوفر وال بدیالً واحداً لكل ھذه المئآت
.التي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تم توجیھ اللجان المعنیة بالبحث في ھذا األمر

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

.الحكومات المحلیة لم تتوقف حتى اآلن حتى یوم أمس تقریباً سوق تجاري رفع في أبو صخیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

في جلسة 14/ أیلول صوت مجلس النواب وطلب أیضاً من الحكومة إرسال القوانین المھمة من ضمنھا قانون أو مشروع قانون لمعالجة أزمة
.السكن والتجاوزات

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

سیادة الرئیس، ھناك أزمة سكن صح، وھناك شيء آني ومرحلي، الیوم محافظ البصرة أو الحكومة المحلیة مستمرة في رفع التجاوزات دون
.بدائل وأستطیع أن أعطیك بلغة األرقام وفي نفس الوقت كثیر من المناطق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه مالحظتك ضمنھا مع اللجان المعنیة لعرضھا على المجلس في الجلسات القادمة

 

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

.سیدي الرئیس، حقیقة أتمنى من إخواتي وأخواني أعضاء مجلس النواب أن یعطوني إنتباه قلیالً ألھمیة ما سیتم طرحھ في ھذه نقطة النظام

.(إخواني وأخواتي أفلح من صلى على محمد وآل محمد(ص
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-:نقطة النظام المادة (60) المادة (61) من دستور جمھوریة العراق، یختص مجلس النواب بما یأتي

.(أوالً : تشریع القوانین اإلتحادیة، المادة (60

.ثانیاً: مقترحات القوانین تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانھ المختصة

سیدي الرئیس، الیوم حقیقةً ولألسف الشدید ینظر لنا الشعب على أن ھناك تقصیر حقیقي وكبیر من قبل مجلس النواب فیما یتعلق بإختصاصھ
األول أال وھو التشریع دون النظر إلى أن مجلس النواب قد ُسلب منھ ھذا اإلختصاص بشكل غیر مباشر بقرار من المحكمة اإلتحادیة التي منعت

-:التشریعات التي تصدر من مجلس النواب بثالثة حاالت

.أولھا: اذا كانت بھ جنبھ مالیة

.ثانیھا: وإذا كان مخالف لبرنامج العمل الحكومي والسلطة القضائیة

سیدي الرئیس، حقیقة ھذا الموضوع مھم جداً ما وردنا من أخبار بأن بعض أعضاء المحكمة االتحادیة التي ھي تمتلك السلطة العلیا على حسم
األمور بعض أعضائھا من القضاة األعزاء الذین تجاوزت أعمارھم الـ (70) یعانون من حاالت صحیة متعبة ووضعھم الصحي یؤدي إلى عدم

.قدرتھم على إكمال دورھم بھذا الدور الكبیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

أي ماذا بھم؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

لذلك سیدي الرئیس، قدمت طلب إلى فخامة السید رئیس الجمھوریة حامي الدستور، إستناداً إلى قانون تمدید خدمة القُضاة رقم (39) لسنة
2012 لعرض اإلخوة األعزاء الكبار أعضاء المحكمة اإلتحادیة إلى لجنة طبیة مختصة لبیان أھلیتھم لممارسة مثل ھكذا دور ألنھ سیدي الكریم

فیما یتعلق بالقرار األخیر الذي صدر بإعتبار المادة (3) من قانون المحكمة اإلتحادیة النافذ أو أمر المحكمة اإلتحادیة النافذ ملغي ومخالف
للدستور أدخلنا بفراغ قانوني كبیر ألن الیوم في حال فراغ مثالً تعرض أعضاء المحكمة إثنان أو ثالثة منھم إلى الوفاة أو عدم القدرة ال یوجد أي

.جھة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط أطلب منك أن تقف وأن تتفضل ألني أُرید أن أجعلك تقسم

.نعم، ال ضیر أكمل

.النائب یوسف الكالبي، أما أن تقسم أنت، أو أنا الذي یقسم، واحداً منا یجب أن یقسم

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي -*

وأبا الفضل العباس، ھذا الكالم مني إخواني وأخواتي هللا شاھد ورقیب ما تقوم بھ المحكمة اإلتحادیة ھو دور خطیر في سلب أدوات وأدوار
لمجلس النواب ولغیر مجلس النواب أن نعتبر حقیقة أن ھناك خالف، ولنقولھا بكل صراحة، ما بین المحكمة اإلتحادیة ورئیس السلطة القضائیة

أن كلما یبدر ھنا من رأي قانوني حقیقي لخدمة الشعب وخدمة إستقرار المؤسسات الدستوریة والقانونیة معنى ذلك بأننا نحابي شخصاً على
.شخصاً آخر ھذا غیر مقبول

إخواني الكرام، المحكمة األتحادیة أصدرت قرار بإلغاء المادة (3) بما معناه الیوم، إذا كان ھناك قضاة المحكمة اإلتحادیة لن یستطیعون من أداء
أدوارھم حتى یأتي بدیالً عنھم، ال یوجد أحد، بكل قوانین العالم ال یمكن إلغاء قانون دون أن یكون ھناك قانوناً بدیل إال بھذه الحالة المادة (60) و

.(61) مجلس النواب دوره التشریعي األساسي، عشرة نواب یشرعون قانون

الیوم أصدرنا أربعة قوانین ونحن اآلن فرحین أعطونا من ھذه األربعة قوانین فقرة بقدر الشعرة تھم حیاة المواطن البسیط ال یوجد لدینا في
النتیجة المجلس مقید سیادة الرئیس ودوره التشریعي مقید ودوره التشریعي یا رئیس مقید ودورهُ الرقابي أیضاً مقید باإلتفاقات السیاسیة، إذن ما

ھو دور مجلس النواب بخصوص ھذا الموضوع؟

ما نقترحھ سیادة الرئیس، كتاب موجھ إلى جنابك وللسید رئیس الجمھوریة بعرض السادة األعزاء قضاة المحكمة األتحادیة على لجنة طبیة
مختصة لبیان قدرتھم أو عدم قدرتھم على أداء دورھم ألن كثیر من ھذه القرارات التي تصدر من المحكمة قرارات علیھا عالمات إستفھام ال

.یمكن أن تتناسق مع إستقرار األدوات الدستوریة والقانونیة

.ھذه المداخلة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.قدمھا لي

.شكراً جزیالً

.أكمل نقطة نظامك

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

.ما ھي إنجازاتھ؟ ال یھم نحن اآلن نقول نقطة النظام الثانیة

المادة (14) المادة (15) من الدستور، لكل فرد الحق في الحیاة واألمن والحریة وال یجوز الحرمان من ھذه الحقوق أو تقییدھا إال وفقاً إلى
.القانون

-:سیدي الرئیس، فیما یتعلق بحملة رفع التجاوزات التي یقوم بھا بعض إخواننا من رؤساء السلطات التنفیذیة في المحافظات ھي جزئین

.الجزء األول: نؤیده وبشده فیما یتعلق بالتجاوز على أموال الدولة الكبیرة، وإلى آخره

ولكن الیوم العراقي ال یمتلك أي قطعة أرض ولیس لدیھَّ القدرة وھناك تجار عقارات یشترون العقارات قریبھ من المدن ویقسمونھا ویدفعون
.أموال إلى القوات األمنیة وللمحافظات ویأتي ھذا لیشتري لھ بملونین أو بثالثة وإذا یفاجئ بھدمھ بحجة التجاوز

ما یحدث حقیقة سیدي الرئیس، ھو فشل حقیقي للحكومات المتعاقبة في توفیر أبسط حقوق المواطن إال وھو حقھ بالسكن حقھ باألمن، ال أمن وال
.كرامة وال حق دون دار لسكن، الیوم الذي لدیھ عائلة ولیس لھ سكن معنى ذلك حالھ كحال أي مشرد

سیدي الرئیس، حقیقة وأنا أنقلھا إلى جنابك والى كل إخواننا وإخواتنا یوم أمس یوم الخمیس صدر قرار من محكمة في منطقة العزیزیة بإعتبار
.أم الشھداء الخمسة في ناحیة الدبوني مجرمة جرمھا القانون أربعة أشھر مع وقف التنفیذ لماذا؟ ألنھا متجاوزه والحقیقة غیر متجاوزه

سیدي الرئیس، عندما ذھبت یوم أمس رأیت القانون یطبق على الفقراء لجنة النزاھة النیابیة بأول قرار إتخذتھا عندما تم تشكیل لجنة النزاھة ھي
متابعة عقارات الدولة في داخل المنطقة الخضراء ُمنعنا رسمیاً من الذھاب إلى مكتب رئیس الوزراء من قبل مدیر مكتب رئیس الوزراء السابق

من قبل مدیر الدائرة (دائرة عقارات الخضراء) حتى ال نتابع الخروقات التي یقومون بھا المتنفذون وغیر المتنفذون مسؤولون منذ عام 2003 و
.2004 و 2005 قاموا بحجز قصران أو ثالثة مقاطعة كاملة ھنا لالخوان، أعوذُ با� من الشیطان الرجیم أخشى أن یقولوا أن لديَّ عداوة

سیدي الرئیس، كل ھذا یجب أن یكون العالج من الرأس أضربوا لنا العقارات الموجودة في منطقة الخضراء المستولى علیھا من بعض
الشخصیات التي أصالً غیر موجودة بالعمل السیاسي وزیر متقاعد نافذین أحزاب وبعدھا یكون التدریج إلى المواطن الفقیر والمواطن الفقیر ھو

أول من طبق القانون وأول من لبى الفتوى ولبى الجھاد والیوم نحن نجلس ھنا وحكومتنا تجلس على مقاعدھا ألن بیوت الطین وهللا جمیع
الشھداء أضمن لك أن (99%) من الشھداء أبناء المتجاوزین والیوم نحن .نجازیھم وأم خمسة شھداء ویحكم علیھا أربعة أشھر ألنھا متجاوزة ھل

من المعقول سیدي الرئیس؟

.ھذا بیت الشعب نحن أصوات الشعب إذا ال نستطیع أن نحمیھم وهللا ال یوجد لنا مكان ھنا في ھذا المكان

سیدي الرئیس، الذي یرید أن ینسق ویجمل یكون منظومة متكاملة وال أبدأ بالفقیر وھذا الذي ال أحد یستطیع الوصول إلیھ أو مقر حزب ال أحد
.یستطیع الوصول إلیھ، العراقیین متساوون أمام القانون

.ھذه نقاط نظامي سیدي الرئیس، شكراً جزیالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یتم تضمین ھذه المالحظات

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

أنا أتفق من األخ النائب (یوسف الكالبي) فیما یخص المحكمة اإلتحادیة وأختلف في نقطة بأنھ لم تُكبِل مجلس النواب فقط قرارات المحكمة
اإلتحادیة إنما َكبَلَت حتى العملیة السیاسیة، لذلك نحن أمام مسؤولیة كبیرة جداً وأنا أعتقد إننا كأعضاء مجلس نواب أمامنا طریقین إما أن نذھب
بطریق تشریع القانون أو إذا لم یكن ھناك إتفاق البد ان یكون ھناك تعدیل لھذا القانون؟ حقیقةً ألنھ ھناك معلومات بأن الجانب الصحي ألعضاء
المحكمة اإلتحادیة ال یسعف المحكمة اإلتحادیة لتصدر ھكذا قرارات، العملیة السیاسیة مكبلة وأنا أعتقد اإلصالح الحقیقي واإلنطالق الحقیقي أن

.نبدأ من ھذه القرارات والقوانین التي ھي من المحكمة اإلتحادیة

-:النائب اال تحسین حبیب الطالباني –

تم طرح بعض النقاط بصورة سریعة بما یتعلق بموضوع العشوائیات والتجاوزات أتمنى بما یتعلق في بغداد إستضافة أمینة العاصمة والسید
محافظ بغداد والمسؤولین عن ھذا الملف لنعرف ألن ھناك شكوى كثیرة تردنا حول ھذا الموضوع بدأ یؤثر على الطبقة المعدومة، فأتمنى
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.إستضافة السیدة أمینة العاصمة والسید محافظ بغداد والسادة المسؤولین

.فیما یتعلق بموضوع المحكمة اإلتحادیة أعتقد آن األوان لإلسراع بتشریع قانون المحكمة اإلتحادیة

.أتمنى إكمال النظام الداخلي، لجنة النظام الداخلي الزالت لم تكمل أعمالھا ونحن دخلنا السنة التشریعیة الثانیة

نحن سلطة تشریعیة، نحن من نشرع القوانین وما یصدر ھنا من قانون ھو ھذا الذي یكتب وینفذ، دائماً نستخدم مفردة یُنَفَذ ھذا القانون أو یَنفُذ ھذا
القانون، ھذا تم مناقشتھ في الدورات السابقة، یُنَفَذ من تأریخ صدوره بالجریدة الرسمیة غیر صحیح، ألن تأریخ صدروه بالجریدة الرسمیة یكون
نافذ ولیس ینفذ، بین النفاذ والتنفیذ فترة للوزارات، وھذا ما نعاني منھ، تم تشریع قوانین كثیرة بالدورات السابقة لحد اآلن غیر منفذة، لذلك أعتقد

األصح یَنُفذ القانون من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة، ألنھ إذا قلنا یُنَفَذ معنى ذلك بعد ما یشرع بالجریدة الرسمیة أو تنشر یجب أن ینفذ في الیوم
.التالي، بینما الوزارات تأخذ مدة كبیرة وطویلة لحین صدور تعلیمات لتنفیذ القوانین بإعتبار نحن الجھة العلیا للتشریع فاألصح یَنّفُذ ولیس یُنَفَذ

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

سوف ندخل في فقرة المداخالت، ألم ترفضوا التصویت إلدخالھا؟

-:النائب صائب خدر نایف –

حقیقة كانت في البدایة التصویتات على اإلتفاقیات الدولیة، حقیقة ھذا الكم الھائل من اإلتفاقیات الدولیة التصویت علیھا واإلنضمام إلیھا یُكبل
العراق مستقبالً إذا لم تكن ھناك دراسة، في جدول األعمال لم نرى رأي مجلس شورى الدولة ولم نرى رأي وزارة الخارجیة وأیضاً األمانة

.العامة لمجلس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كیف نأخذ رأي األمانة العامة لمجلس الوزراء واإلتفاقیة جاءت من مجلس الوزراء

-:النائب صائب خدر نایف –

على األقل نطلع علیھا رأي وزارة الخارجیة ومجلس شورى الدولة، ھذا الكم الھائل من التصدیق على اإلتفاقیات قد ال نرى أثرھا الیوم ولكن في
.المستقبل سوف یُكبل العراق بالكثیر من اإللتزامات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماھو اإللتزام الذي سوف یكون على العراق بما یتعلق بالیونسكو؟

-:النائب صائب خدر نایف –

الیونسكو جیدة، وھناك إتفاقیات مثل إتفاقیة العمل وإتفاقیة األمومة وغیرھا من اإلتفاقیات، مثالً إتفاقیة اإلعفاء من الجوازات مع  صریبا، قد
تكون بموجب قانون اإلتفاقیات أو المعاھدات أن تكون مذكرة تفاھم أما أن نكبل أنفسنا بأتفاقیات طویلة األمد، ھذه بعد مائة سنة ممكن على

.العراق أن یلتزم بھا وھذا معمول في القانون الدولي، أنا أتكلم أن تكون ناك دراسة متأنیة للموضوع

.ثانیاً: قانون المحكمة اإلتحادیة أنا أثني على ما قالھ في ھذه الجزئیة لھذا الموضوع أن یكون ھناك دراسة لھذا الموضوع واإلسراع بتشریعھ

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

أثني على ما ذكره زمالئي بموضوع المحكمة اإلتحادیة بضرورة إنھاء ھذا الفراغ التشریعي والدستوري وھذا ملزم لمجلس النواب، بإعتبار
السلطة التشریعیة ھي أعلى سلطة في البلد وھي المسؤولة عن إمالء الفراغ الذي أحدثتھ المحكمة اإلتحادیة، لذلك ھناك جمع تواقیع ألعضاء

مجلس النواب بضرورة درج ھذا القانون وإجراء تعدیل في مجال سد الفراغ التشریعي لتعدیل قانون المحكمة اإلتحادیة، وأنا أعتقد إنھ بمجرد أن
یتم تعدیل قانون المحكمة اإلتحادیة، سوف یتم تشریع قانون المحكمة اإلتحادیة األصلي بمجرد أن یتم التعدیل بھذ القانون، فلیكن التعدیل مرحلة

.أولى والتشریع مرحلة ثانیة

-:النائب جمال محمد شكور عبدل –

عجزت السلطة التشریعیة طوال دورات مجلس النواب السابقة إلجراء تعدیالت جوھریة على النظام الداخلي، بسبب الخالفات بین الكتل، نحن
في الدورة الرابعة تم التصویت على تشكیل لجنة تعدیل النظام الداخلي في الجلسة رقم (5) بتأریخ 9/10/2018 وبرئاسة السید صباح الساعدي

وبقیة أعضاء اللجنة، ونحن األن في السنة التشریعیة الثانیة ولم یتم تعدیل النظام الداخلي لحد اآلن، نرجو من رئاسة المجلس األسراع بتعدیل
.النظام الداخلي لتنظیم وسیر الجلسات وتجنب السلبیات الموجودة في النظام الداخلي
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-:النائب علي جبار مؤنس –

المادة (19) ثانیاً من الدستور تقول، ال جریمة وال عقوبة إال بنص وال عقوبة إال على الفعل الذي یعده القانون وقت إقترافھ جریمة، ھناك مناشدة
للسید رئیس مجلس النواب وللسادة أعضاء مجلس النواب من أكثر من (60) منتسب من قوات الشرطة في محافظة میسان، الیوم على الحكومة
أن تسعى بقضیة تطویق الخالفات العشائریة، الخالفات العشائریة الیوم أخذت مأخذ كبیر وخاصة في الجنوب الخالفات العشائریة أدت إلى أن
تكون ھناك دعاوى كیدیة ضد أكثر من (50) منتسب من قوات الشرطة وھؤالء موجودین في السجون لحد اآلن دون أن تكون ھناك محاكمة

ودون أن یثبت علیھم أي فعل من قبل عشیرتین أخوان، العشیرتین إخوة إختلفوا فیما بینھما والدعاوى أصبحت ضد قوات الشرطة، وأتمنى من
اإلخوة في لجنة حقوق األنسان واللجنة القانونیة وكذلك لجنة األمن والدفاع لمعاینة ھذه الحالة، والیوم أكثر من (60) منتسب موجود في السجون

.في محافظة میسان وتحدیداً في ناحیتي السالم وقضاء المیمونة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممكن األختصار

-:النائب علي جبار مؤنس –

ھذه الحالة تزید اإلحتقان العشائري، والیوم نحن بصدد تطویق ھذا الموضوع ومنع ھذه الخالفات، إن بقیت ھذه القضیة مستمرة سوف یتطور
.الموقف إلى خالفات أكبر وأكبر، حقیقةً القوات األمنیة ھناك عاجزة عن تنفیذ دورھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.جنابك في لجنة األمن والدفاع ناقشوا ھذا الموضوع في اللجنة وأعلمونا باألسباب والنتائج

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

في كل دول العالم ھناك مشاكل حقیقیة تحتاج إلى حلول، متخذي القرارات یتخذون األجراءات المناسبة لحلھا وأكثرھا تكون مالیة وأقتصادیة،
مثال ذلك، مشكلة الوافدین االجانب إلیھم أو مشكلة إضافة حصص سوقیة إلى أسواقھم، لكن نحن في العراق نتیجة لإلھمال أو التقصیر وعدم

محاسبة المقصرین أو نتیجة لمصالح ضیقة محدودة لمجموعة المصالح بحیث جراء ذلك نحن نخلق المشاكل ومشاكل تلو المشاكل، إذن نحن من
نخلق المشاكل ولیس مثل دول العالم ھناك مشاكل حقیقیة تحتاج إلى حل، مثال ذلك، مشكلة العشوائیات التي تفاقمت لماذا؟ توفیر السكن المالئم
والالئق لكل مواطن عراقي ھو من أول أولویات األدمیة واإلنسانیة، وحسب (ُسلَم ماسلو) للحاجات ھو أول حاجة في الُسلَم، ُجل القرارات منذ

2003 لحد األن یعني (16) سنة جمیعھا تتصف بالعشوائیة وردود األفعال وعدد من مشاریع القوانین جاءت بدون دراسة جیدة وبالتالي لم تخدم
الھدف، أما األن، أما آن األوان أن نوفر وحدات سكنیة للمواطنین ونستفاد من تجارب الدول المتجاورة، ال أقول دول العالم المتقدمة بل الدول

المجاورة بضمان المصارف، یعني إستثمارات بضمان المصارف ویكون التقسیط مریح وحتى الفائدة جزء تتحملھا ممكن الدولة وخاصة للعوائل
الفقیرة من الممكن أن تتحمل الدولة الفوائد، بما إن ھناك حل لخلق فرص العمل، لیس جمیع الشباب على التعیینات وعلى الموازنة، أیضاً نھيء

.أجواء وفرص عمل للشباب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا أختار التسلسالت لدي خمس مداخالت

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

إستناداً للمادة (30) من الدستور، تكفل الدولة للفرد واألسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان االجتماعي والصحي والمقومات األساسیة للعیش
في حیاة حرة كریمة المؤمن لھم الدخل المناسب والسكن والمناسب، لذلك أنا أرید أن اقول أنا لدي نقطة نظام ولیست مداخلة، أن أرى التعاطف

العالي لدى السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب حسب القرار في محافظاتھم ورؤساء وحداتھم اإلداریة بإزالة التجاوزات العشوائیة، ھناك
دراسة متكاملة في لجنة الخدمات النیابیة تھدف ھذه الدراسة لمعالجة أزمة السكن وحل العشوائیات والتجاوزات، على الكل أن یعلم أن مقدار ما

یتجاوز علیھ في الشارع  العراقي وفي األراضي العراقیة (27%) منھ للسكن وباقي التجاوزات ھي موالت ومجمعات وكراجات ألصحاب
النفوذ، أنا أقول من المستغرب عندما بادرت لجنة الخدمات النیابیة في قراءة قانوني اللذین أرسلتھما الحكومة كحاجة ملحة لتشریعھما لضمان أن

نوفر غطاء قانوني لكل من تجاوز في حي من األحیاء في مناطق محافظاتنا سواء كان داخل حدود البلدیة أو خارج حدود البلدیة للمحافظات
وأمانة بغداد، لألسف واجھنا ھنا في القراءة األولى بخالف داخلي، أنا أعتقد أن سبب الخالف ھو عدم وجود رؤیة شاملة لما یتم معالجتھ في

أزمة السكن الحقیقیة، لذلك أطلب من ھیأة الرئاسة وعلى رأسھم السید رئیس مجلس النواب أن تعقد ورشة حواریة بوجود األمم المتحدة
والھابیتات المختصین لشرح ما ھو واضح لدینا، ما ھي الحلول القانونیة؟ لعدم ھدم ھذه الدور على سكانھا ومن یقطنھا، لذلك سیادة الرئیس
أتمنى من جنابك الیوم لدي قانونین، قانون أمانة بغداد والمحافظات في إعادة إفراز األراضي والبساتین داخل حدود البلدیة وخارجھا وكذلك
قانون حل أزمة السكن، ھذا القانون أتمنى السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب یسترعون األنتباه، الغایة من ھذا القانون الیوم المجمعات

السكنیة المشیدة على األراضي الزراعیة یمكن نفسھا المنشأة لغایة 2018 أن تبقى أحیاء سكنیة ویغیر جنس األرض من زراعي إلى سكني وھذا
ما یتمنوه، الیوم جمیع الخدمات ممكن أن تصلھم ماء وكھرباء ومجاري، لذلك أتمنى أن تكون راعي حقیقي لما تقدمھ لجنة الخدمات بعقد مؤتمر

.عام داخل مجلس النواب
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.حددوا التوقیتات المناسبة وسوف تتخذ رئاسة المجلس اإلجراءات المناسبة بدعمكم في ھذا المجال

.جنابك لدیك مداخلة انتظر سوف أعطیك دور

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

لجنة حقوق االنسان ھي أحد اللجان النیابیة وقد سبق وأرسلنا لسیادتكم العدید من القوانین ومقترحات القوانین، أرسلنا لكم العدید من القوانین منھا
قانون حمایة التنوع ومنع التمییز، قانون مناھضة التعذیب، قانون اإلختفاء القسري القراءة الثانیة، وكذلك قانون النزالء والمودعین، لكن نتفاجأ

بجدول األعمال عدم إدراج القوانین وال أعرف لماذا؟ نلتمس من سیادتكم بإیالء قوانین لجنة حقوق االنسان إلى اإلھتمام، نحن في الفصل
التشریعي األول السنة التشریعیة الثانیة نحن قررنا أن نشرع على أقل تقدیر أربعة قوانین للجنة حقوق اإلنسان، لكن نالحظ ال توجد ھذه القوانین

.على جدول األعمال وتتكرر ھذا جانب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدائرة البرلمانیة أخذ الالزم بإدراج قوانین حقوق االنسان

-:النائبة یسرى رجب كمر –

حقیقةً البد أن أعید مداخالت زمالئي ولكن مداخلتي لكوني كعضو في لجنة حقوق االنسان النیابیة ما یحدث اآلن وفق المبادئ العامة لحقوق
األنسان ووفق المادة (22) من الدستور العراقي أوالً التي تنص على حق العمل، والمادة (30) ثانیاً التي تنص على حق السكن، حقیقةً ما یحدث

اآلن في بعض المحافظات الجنوبیة منھا كربالء والبصرة من ھدم للمنازل واألكشاك یعتبر إنتھاك لحقوق اإلنسان وللدستور، نحن أیضاً مع
تطبیق القانون ولكن ال یجوز ھدم ما یسمى بالمنازل المتجاوزة للمواطنین دون توفیر البدیل لھم، وُجل تقدیري للسید محافظ البصرة یقول إنھ قد

.َوقََع على بناء ألف دار للسكن، أوالً لنبني لھم دور ثم نھدم المنازل المتجاوزة

-:السید رئیس مجلس النواب –

والذین یبنون بیوت فخمة في التجاوز ماذا نعمل لھم؟

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.أنا ال أقصد ھؤالء، لیس الجمیع بنوا بیوت فخمة في التجاوز

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا أقصد الذین یبنون بیوت فخمة في التجاوز ماذا نعمل لھم؟ ھذه الجزئیة ماذا نعمل لھم

-:النائبة یسرى رجب كمر –

سیادة الرئیس السنة الماضیة أعطیتنا وعد أن یكون ھناك مترجمین حتى السادة النواب الكرد تكون داخالتھم باللغة الكردیة اللغة األم والیوم نعید
.المطالبة أن یكون لنا مترجمین بحیث تكون مداخالتنا باللغة الكردیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من جنابِك أن تعملي عمل إضافي كمترجم لزمالئك الكرد

-:النائب برھان كاظم عبد هللا  المعموري –

أعتقد منازل العشوائیات تحدث بھا زمالئنا، لكن نحن لدینا أمر مھم ھذا كل سنة یحدث، في السنة السابقة خطر الفیضانات، أنا أتمنى من جنابك
أن تأخذ ھذا األمر على محمل الجد وتوجھ اللجان المعنیة بخصوص موضوع حمرین والمنافذ ومھرب حمرین، فصل الشتاء على األبواب نحن
ال نرید أن نعید ما حصل في السنة السابقة، ھناك الكثیر من الذین تضررت بساتینھم وبیتوھم تھدمت ولحد ھذه اللحظة ال یوجد تعویض، ونفس
المشاكل سوف تعاد ھذه السنة، إذا لم یكن على األقل ھناك توجیھ ومتابعة حقیقیة وإعداد تقریر مفصل حول بحیرة حمرین، وما ھي اإلنجازات
التي حصلت إلیجاد بدائل؟ بإعتبار الیوم مھرب حمرین ومحافظة دیالى ھي صمام أمان لباقي المحافظات محافظة بغداد والمحافظات الجنوبیة،

أتمنى من جنابك أن توجھ اللجنة المعنیة بأن یكون لھا دور في إعداد تقریر مفصل حول بحیرة حمرین والمنافذ والمھارب التي تعمل علیھا
.وزارة األعمار واإلسكان والبلدیات

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

ً أ ً أ أ
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ً أتمنى من جنابك أن تتدخل شخصیاً وأن تستضیف كادر وزارة المالیة بتنفیذ الموازنة التي صوت علیھا مجلس النواب في المادة (47) خامسا
(أ) في القاعة الدستوریة ھناك إنتقائیة في تنفیذ الموازنة، ھل من المعقول أن یصوت مجلس النواب الیوم المادة (47) خامساً (أ) إعادة مالكات

المناطق المحررة، وذھب السید وزیر الداخلیة وشاھد النقص الكبیر في وزارة الداخلیة في نینوى الیوم أغلب مراكز الشرطة فیھا شرطیین،
ووزارة المالیة مرة أرسلوا القرص ومرة أرجعوا القرص وبنود ورق، أتمنى منك سیادة الرئیس شخصیاً أن تستضیف الكادر المتقدم في وزارة

.المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم ذلك

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

ھل من المعقول الیوم الشخص الذي أعدمھ داعش اإلرھابي یذھبون إلى اللجنة المركزیة یقولون لھم إنھ منتسب على وزارة الدفاع أو الداخلیة،
یذھب إلى وزارة الدفاع او الداخلیة یقولون لھ أذھب إلى اللجنة المركزیة لتعویض المتضررین، لدینا اكثر من (10) أالف شخص من الذین
أعدمھم تنظیم داعش األرھابي، وعوائلھم الیوم الخیرین یتصدقون علیھم بمبالغ، ھل من المعقول الحكومة ال تستطیع أن تشكل لجنة وتعوض

ھؤالء المتضررین الذین أعدمھم تنظیم داعش األرھابي؟

الموضوع األخر: أن تدخلت جنابك شخصیاً موضوع التصاریح األمنیة في المناطق المحررة والتي أصبحت الیوم عائق كبیر أمام المواطنین
للشھداء لتعویض المتضررین، تذھب إلى الجوازات یطلبون تصاریح أمنیة  واألحوال المدنیة یطلبون تصاریح أمنیة، أعتقد إلغاء التصاریح

األمنیة ومضى على عملیات التحریر أكثر من سنتین ونصف، لیس ھناك داعي للتصاریح األمنیة لھذه المحافظات، ھناك أجھزة أستخباریة لدیھا
.أسماء المطلوبین

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

سیادة الرئیس المادة (64) من الموازنة اإلتحادیة ذكرت بإلزام وزارة الدفاع والداخلیة بتحویل خریجین الدبلوم والبكالوریوس إلى الوظائف
المدنیة في الوزارات األخرى أو تكییف وضعھم القانوني في وزاراتھم، األن نحن في الشھر التاسع، إنتھى الشھر التاسع وسوف ندخل في

العاشر ویبقى العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لم یبقى شيء على الموازنة وتنفیذ بنود الموازنة، مقترحي أن تقوم رئاسة مجلس النواب
بإستضافة وزیر المالیة والكادر المتخصص معھ و وزیر الدفاع والداخلیة وإداراتھما في القاعة الدستوریة لمناقشة الموضوع بشكل كامل، ألن

.بصراحة سوف لن یطبق القانون ولن تتنفذ ھذه الموازنة كما ما نفذت في األعوام السابقة

-:النائب ستار جبار عبدهللا الجابري –

سیادة الرئیس، أنا أتمنى أن تستمع الى ھذه المداخلة ألھمیة ھذه المداخلة طبعاً، یعني ھذه المداخلة إطالقاً لیست إستعراضیة لكن ھذه المداخلة
.إنسانیة

سیادة الرئیس في وقت سابق تم تخصیص أموال من المنحة الكویتیة إلنشاء مركز تخصصي لألورام السرطانیة في محافظة ذي قار إال أنھ
لألسف الشدید إرتكبت وزارة الصحة خطأ بحق أبناء المحافظة بتحویل األموال الى محافظة أخرى دون مراعات مظلومیة أبناء ذي قار، حیث
تفشى ھذا المرض وأن اإلحصائیة للمصابین حالیاً في الوقت الحالي (4000) مصاب بمرض السرطان في عداد الموتى، عدا الذین لقوا حتفھم

.وقد یصل العدد أكثر من ھذا، وھنالك مؤشرات لإلصابة بھذا

-:السید رئیس مجلس النواب –

في أي سنة كانت ھذه المنحة؟

-:النائب ستار جبار عبدهللا الجابري –

المنحة الكویتیة سیادة الرئیس لیس لدي تأریخ المنحة لكن إتصلنا قبل یومین بمدیر عام الصحة قبل أسبوعین تم نقل ھذه األموال وتحویلھا إلى
.محافظة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ال ال تكلم بوضوح أي محافظة؟

-:النائب ستار جبار عبدهللا الجابري –

.بالضبط تحدیداً الى محافظة نینوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً أ أ
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ھذا الكالم أنا مسؤول عنھ وأتحمل المسؤولیة كاملة، ھذا الكالم غیر صحیح، لیس منك عفواً، المعلومة التي وصلت إلیك من الجھات تتھرب من
مسؤولیاتھا، خذ مني سوف أعطیك الكالم الیقین ألن ھذا الكالم قد سمعتھ أیضاً في محافظة الدیوانیة، المنحة ھي بإتفاقیة ال تغیر أبداً، ال تغیر

من جھة الى جھة أخرى، إذا حالیاً مثالً على سبیل المثال المنح سواء من الكویت أو غیرھا فیما یتعلق في البصرة، في السنوات السابقة ال تتمكن
وزارة التخطیط وال وزارة المالیة مناقلتھا إال للمشروع المرصودة لھ في البصرة، مع ذلك بإمكان جنابك أن تتأكد، تطلب أصل المنحة الذي یقول

لك، تطلب أصل المنحة الذي یقول لك كان للمحافظة كذا، تخرج تأریخھا، موجودة المنح واالتفاقیات لدى وزارة الخارجیة، إذا وجدت ھذه
.المعلومة صحیحة حتى نتخذ اإلجراءات المناسبة وعلماً أنھ أنا أعلم بھذا الموضوع، ھذا ھو للتھرب من مسؤولیاتھم كجھات رسمیة

-:النائب ستار جبار عبدهللا الجابري –

.دعني أكمل المداخلة سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، ألنھ حتى تكون ھذه المعلومة صحیحة، غیر منقولة إلى محافظة أخرى

-:النائب ستار جبار عبدهللا الجابري –

ً .سیادة الرئیس، ھذه المعلومة من مدیر عام صحة ذي قار طبعا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم یصدق، لیحظر أمامي

-:النائب ستار جبار عبدهللا الجابري –

.ھذه أوالً

.(القضیة الثانیة: سیادة الرئیس، سیادة الرئیس المعلومة األكیدة أنھ حالیاً المصابین أنھأنھ حالیاً المصابین (4000

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجوا أن یكون كالمك ضمن المعلومات التي لدیك وتكون معلومات دقیقة

-:النائب ستار جبار عبدهللا الجابري –

.لذلك أنا أطلب أن تشكل لجنة تحقیقیة تشكل من لجنة الصحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.زودني باألولیات كاملة من المنحة األولى للمناقلة التابعة لھا الى جمیع تفاصیلھا خالل (24) ساعة نشكل لك لجنة

-:النائب ستار جبار عبدهللا الجابري –

األھم من ھذا سیادة الرئیس، أطلب تشكیل لجنة علیا من رئاسة مجلس الوزراء، وزارة البیئة، وزارة الصحة، الوزارات المعنیة لزیارة محافظة
ذي قار، وأطلب من السید رئیس المجلس زیارة محافظة ذي قار على وفد وزاري عالي المستوى لإلطالع على محافظة ذي قار و واقعھا

.المأساوي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نسق مع نواب المحافظة و حددوا موعد وأنا أزور معكم المحافظة

-:النائب علي جاسم الحمیداوي –

سیادة الرئیس قبل أكثر من شھرین أدرجت بابل ضمن الئحة التراث العالمي، وھذا اإلنجاز حقیقةً أفرح العراقیین بشكل عام وأھالي بابل بشكل
خاص، وحتى المھتمین بالتراث العالمي فرحوا إلدراج بابل ضمن الئحة التراث العالمي، ولكن إدراج بابل كان مشروط بتوصیات وھذه

التوصیات على وزارة الثقافة معالجة المالحظات التي سجلتھا منظمة الیونسكو العالمیة، وأیضاً خصصت مبالغ لمحافظة بابل لتطویر المدینة
األثریة، نحن كلجنة ثقافة كانت لنا زیارة األسبوع الذي مضى سیادة الرئیس لإلطالع على اإلجراءات التي إتخذتھا الوزارة والمحافظة، حقیقةً

.اإلجتماع كان إجتماعنا مع المحافظة، مع الحكومة المحلیة، وجدنا أنھ االجراءات غیر جیدة ومقلقة، وبالتالي ھذا المشروع وھذا اإلنجاز

.أقترح على سیادة الرئیس تشكیل لجنة مراقبة برلمانیة على اللجنة التنفیذیة، وھذه اللجنة تتكون من لجنة الثقافة ونواب من محافظة بابل
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-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط مقترح جنابكم؟

-:النائب علي جاسم الحمیداوي –

.المقترح تشكیل لجنة رقابة برلمانیة على اللجنة التنفیذیة تتكون من لجنة الثقافة واآلثار ونواب من محافظة بابل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم ال مانع، تقدم بالطلب بشكل مكتوب لنتخذ االجراءات الالزمة

-:النائب حسن خالطي نصیف –

النقطة األولى: بخصوص نقاط المداخلة نفسھا، في أكثر من مرة سیادة الرئیس في قضیة النقاط العامة یطرح السادة النواب نقاط متعددة بشأن
قضایا جوھریة، ھذه مثالُ إذا تتحول من قبل الدائرة البرلمانیة الى قرارات، مشاریع قرارات یصوت علیھا مجلس النواب حتى ال تذھب القضایا

.التي تحصل ویحصل الكالم فیھا لكنھ بعد فترة یعود نفس الموضوع وال توجد ھنالك حلول، ھذه النقطة األولى

القضیة الثانیة: في الدورات السابقة تم تشریع بعض القوانین لبعض الشرائح، وتوجد شرائح مماثلة بنفس الظروف لكن المشكلة أین؟ ھذا الذي
نسمیھ یعني مبدأ الشمولیة في قوانین مجلس النواب، ھذا المبدأ غیر متحقق ألنھ تجد قانون یشمل شرائح ویستثني شرائح تعاني في نفس

الظروف، فالمطلوب أنھ من مجلس النواب سواًء فیما یتعلق بمشاریع القوانین أو مقترحات القوانین، الشعب العراقي متساوون وعندما ینطبق
.القانون على شریحة معینة یجب أن یطبق على الشرائح األخرى التي تعاني نفس الظروف

.القضیة األخرى، ال أرغب أن أكرر، األخیرة ھذه أو قبل األخیرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األخیرة أعطیھا لي مكتوبة أخیرة ھذه أرجوك، ألن جدول األعمال توقف بسبب المداخالت

-:النائب حسن خالطي نصیف –

ھذه األخیرة بالذات لك سیادة الرئیس بصراحة، موجھ لك ھي إستغاثة من أحد األطباء من صالح الدین وأنا أتعمد أن أقولھا بشكل عام ألنھ،
واالستغاثة موجھة الى مجلس النواب والى رئاسة مجلس النواب، طبیب في صالح الدین تم نقلھ بشكل تعسفي إلى أبعد نقطة في صالح الدین
بناًء على توصیة من شخصیة سیاسیة نیابیة تجلس في الصف األول ھنا في مجلس النواب، وأنا إحتراماً سوف لن أذكر االسم، فقط أحببت أن

.أنقل االستغاثة واألمور بالتفاصیل أنقلھا لك سیادة الرئیس

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

-:بخصوص االجراءات التعسفیة التي أقدمت علیھا بعض الحكومات المحلیة لتھدیم دور الفقراء بحجة التجاوز، أنا أقترح إجراءین

األول: أن تكلف رئاسة البرلمان اللجان المختصة بإعداد قرار من المجلس باإلیقاف الفوري ألي إجراء من قبل الحكومات المحلیة بھدم دور
.المتجاوزین ما لم توفر البدیل لھم

ثانیاً: اإلسراع بتعویض من تم تھدیم دورھم واآلن یسكنون أو یعیشون في خیم في الصحراء وتوفیر سكن لھم ولو من الوحدات المبنیة في
.المحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اذا كان وال بد نعرض كل محافظة على حده بالتصویت، توجد محافظات ترغب أنھ ترفع التجاوزات

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.شرط أن توفر البدیل سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اذا ھم وفروا البدیل ویرغبون أن یرفعوا التجاوزات

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أ أ ً
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.جید طبعاً، لیحل مشكلة أنا أتفق معك إذا حل مشكلتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة، لجنة الشھداء تفضلوا، اللجنة الرئیسیة، لجنة الشھداء واللجنة القانونیة معھم

-:النائب رائد جاھد فھمي –

مجلس النواب یصدر قرارات ویصوت علیھا، وبعد ھذا أنا أرغب أن أسأل ما القیمة القانونیة واإللزامیة لھذه القرارات؟

حالیاً اآلن تفجرت أمامنا مشكلة التجاوزات وطریقة معالجتھا ونحن مجلس النواب صدر قرار وصوت على قرار (46) ومھدنا لھ بورش
تفصیلیة الجمیع ساھموا فیھا وأشرنا فیھا الى طرق معالجة ھذه األزمات، فیھا البعد القانوني وفیھا البعد المالي وإلى آخره، ال في الموازنة ھذا

الموضوع یطرح، ال في المقترحات عندما تكون أزمة ھذا الموضوع یشار ألیھ، أنا أرید أن أسأل، نحن ما ھو الشي الذي نعملھ، یعني نضیع فقط
الوقت أو ھذه قراءات تعلن علیھ؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

المقترحات التي عملتموھا كلجنة وأنا أطلعت علیھا بجمیع تفاصیلھا، مقترحات یعني یجب أن تؤخذ بنظر اإلعتبار من قبل الجھات التنفیذیة لمن
یرغب أن یعمل وأن یقدم، إطلعنا علیھا، وإطلعنا على تفاصیلھا خطة مالیة، خطة یعني ترسم سیاسة العمل وتعالج موضوع العشوائیات، تعالج

.معدومي الدخل وأیضاً ال تكلف الدولة أموال طائلة

-:النائب رائد جاھد فھمي –

.لذلك سیدي الرئیس یعني عندما الیوم تنطرح ھذه المشكلة، حالیاً أسمع من النواب دعونا نعمل مسارات أخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

ال، ال نعمل التالي، نحن ھذه المناقشات التي حصلت في الجلسات السابقة، نضمنھا ونرسل كتاب الى الحكومة، رأیي ھذا ویعرض على مجلس
النواب، نرسل كتاب إلى الحكومة ونقول لھم التكلفة التابع الى ھذا المشروع أكس نحتاج لھ وإلى تخصیص في ھذه السنة مبلغ وقدره، نقول لھم
ضمنوه في موازنة ھذا العام قبل أن ترسلوھا لنا، نضمن المشروع والقیمة التقدیریة حتى یرسلوھا لنا للتصویت علیھا في مجلس النواب خالل

.قانون الموازنة

-:النائب رائد جاھد فھمي –

.بما فیھا مشاریع السكن اإلقتصادي والبعض یسمیھ واطئ الكلفة إلى آخره التي ھي تعالج مشكلة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

وأیضاً أستاذ رائد أطلب من لجنتكم دراسة موضوع أنھ كیفیة اإلستفادة من بنوك الرافدین والرشید، لدیھم نقد متوفر وبنفس الوقت ھذه البنوك
تعمل بطریقة اإلقراض، تحتاج الى مقترض مؤمن أو مكفول، أفضل من الحكومة ال تجد ھذه المصارف، فیما لو أقرضت الحكومة مشاریع

یعني على سبیل المثال تنجز مشاریع دور واطئة الكلفة وتسددھا الحكومة على سنوات، أیضاً المصرف إستفاد أخذ الفائدة الخاصة فیھ وتنفذت
.ھذه المشاریع، حلینا أزمة والحكومة أدت مسؤولیاتھا

-:النائب رائد جاھد فھمي –

نحن طرحنا في التوصیات أنھ البنوك مع وزارة المالیة تبحث عن حلول لإلستفادة من األموال الموجودة لدى المصارف، ھذا یجیز صیغة، یعني
.توجد إمكانیة للمضي قدما لكن یجب اإلھتمام في الموضوع

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

سیدي الرئیس، سوف یكون عتب كأخت لك ولیس كنائبة، صراحةً أصبح لنا سنة وال أعرف سیدي الرئیس إذا تكون لنا دورة ثانیة أو ثالثة أو
.رابعة، سیدي الرئیس أترجاك رجاء أخوي

الجمیع مقاماتھم محفوظة لكن سیدي الرئیس یعني نتمنى من حظرتك، وهللا سیدي الرئیس لو تعود بالفیدیو من جدید سوف تجد أنھ أنا أكثر واحدة
.رفعت یدي منذ بدایة الجلسة، رغم ھذا شكراً لك سیادة الرئیس، سیادة الرئیس لدي مداخلة بالجانب التربوي ومدیریات التربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.تفضلي، تكلمي

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

ً سیدي الرئیس، مدیریات التربیة منذ ثالثة سنوات كان ھنالك قرار أن یكون تمنح إلى محلیاً، یعني الحكومة المحلیة إرتباطھا إداریاً وفنیا
بالوزارات، وبصراحةً نحن سوف تكون ھنالك إنتخابات مجالس المحافظات ومدیریات التربیة حالیاً بعضھا أنا في تواصل معھا، تكون ھنالك

تحت تأثیر بعض الشخصیات السیاسیة وبعض الكتل السیاسیة، إداریاً ھنالك حركة المالك والتسویة مرتبطة بالحكومة المحلیة، ونتیجةً لإلرباك
ً ألن ھنالك أوامر إداریة فیھا مھنیة تكون عند مدیریة التربیة بالتحدید، فأترجاك سیدي الرئیس ومن السادة النواب أن یكون اإلرتباط یعود مركزیا

إلى الحكومة المركزیة، یعني للوزارة ولیس للحكومة المحلیة بالتحدید ھذه الفترة ألن ھنالك بعض األقضیة والنواحي، نحن لدینا كوادر یعني
المدرسین والمدرسات، لكن ھنالك سوء التوزیع والتخطیط ألن ھنالك مجاملة سیاسیة وقرابة من بعض الشخصیات السیاسیة، یعني ناحیة كاملة

.لدیھا نقص في الشواغر في حین ھنالك فائض في بعض المدارس

-:السید رئیس مجلس النواب –

یوجد مقترح فیما یتعلق في بعض المؤسسات في المحافظات، مثالً مدیریة التربیة ومدیریة الشرطة ومدیریة الصحة واإلستثمار، ھؤالء نعم تم
نقل مالكھم ولكن یستمر المدیر مرتبط في الوزارة األصلیة، یعني یوجد ھكذا مقترح حتى نجد حل وسط الى ھذا الموضوع، ما دام المدیر الذي

.ھو بدرجة مدیر عام مرتبط في وزارتھ ویصوت علیھ مجلس الوزراء سوف تخف علیھ الضغوط الموجودة في المحافظات

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.یعني أبسط شيء التسویة یا سیدي الرئیس والمالك ھي ھذه مھمة یعني

 

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

ھذا الموضوع الذي أحب أن أنوه علیھ وأطرحھ متعلق أیضاً بالمختطفین من منتسبي وزارة الداخلیة من قبل عصابات داعش اإلرھابي، الجمیع
یعلم بأن جمیع الموظفین قبل ھذه األحداث قد توقفت البطاقة التموینیة لكل موظف یستلم راتب فوق الملیون، واآلن وزارة الداخلیة أوقفت رواتب
ھؤالء المختطفین والبطاقة التموینیة أیضاً متوقفة، عوائلھم تعیش حالة مزریة، نحتاج توجیھ إلى وزارة التجارة بإطالق البطاقة التموینیة لھؤالء

.المنتسبین إلى حین إكمال المجالس التحقیقیة وإطالق رواتبھم ھذا فیما یتلق في ھذا الموضوع

الموضوع الثاني: سیادة الرئیس أرجوا أن تعیرني سمعك، موضوع االستجوابات واالستضافات المعنیة، لألسف الشدید ھنالك أكثر الوزارات
غیر متعاونة بحجج واھیة على أن كتب اإلستجواب أو اإلستضافة تصل متأخرة، علماً بأنھ جمیع الكتب التي ترسل إلى الوزارات ھي عن طریق

.البرید العاجل لمكتب الوزیر ولكنھ نفاجئ

-:السید رئیس مجلس النواب –

تقترحون إستضافة من؟

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

نحن كلجنة تعلیم عالي إختصاصنا وزارة التعلیم العالي، حددنا استضافة لبعض المدراء ولبعض رؤساء الجامعات ولبعض الموظفین، سیادة
.الرئیس لم یحضروا لإلستجواب، إستضافة عفواً

-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس إستجواب ھذا، سیادة النائب اإلستضافات واإلستفسارات التي توجھ من اللجان إلى الموظفین اللذین ذكرتھم یتم في اللجان، واذا لیس اللجان
.اذا غیر حاضرین مدیر عام ورئیس جامعة إذا غیر حاضرین أعلموني بكتاب رسمي وسوف أتخذ اإلجراءات الالزمة

-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

سیادة الرئیس أنا أقصد في اللجان، موضوع المسائلة وموضوع اإلستضافة، لكن تجیبنا وزارة التعلیم مثالً، یعني أضرب لك وزارة التعلیم وھذه
جمیع إخواني في اللجان البقیة ممكن یعانون من ھذه المشكلة، تجیبنا تقول كتاب االستضافة وكتاب المسائلة قد وصلنا متأخر، علماً بأنھ كتبنا

.دائماً قبل فترة موعد اإلستضافة إسبوعین تقریباً

-:السید رئیس مجلس النواب –

األمانة العامة، البرلمانیة، تتابعون بأنفسكم مع لجنة التعلیم العالي إستضافة المسؤولین الذین یطلبونھم إلستفسارات تتعلق بعمل وزارة التعلیم،
.ویتم اإلتفاق ھاتفیاً على الموعد للحضور وبخالفھ إعالمي بأسرع وقت
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-:النائب مقدام محمد عبید الجمیلي –

.سیادة الرئیس، أعتقد ھذا الموضوع یعاني منھ جمیع اللجان أو بعضھا في ھذا الموضوع، أرجوا أن یكون التوجیھ عام في ھذا الخصوص

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، لجنة الشھداء، تفضل

الفقرة خامساً: القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات*
.(اإلرھابیة رقم (20) لسنة 2009 (المعدل). (اللجنة القانونیة، لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین، لجنة حقوق اإلنسان

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.(رقم (20) لسنة 2009 (المعدل

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.(رقم (20) لسنة 2009 (المعدل

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.(رقم (20) لسنة 2009 (المعدل

-:النائبة رفاه خضیر جیاد –

تُكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.(رقم (20) لسنة 2009 (المعدل

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

تُكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل الثاني لقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرھابیة
.(رقم (20) لسنة 2009 (المعدل

-:النائب عبد االلھ علي محمد النائلي –

.السید الرئیس فقط إضافة كلمة واحدة المادة (10) (اللجان المركزیة والفرعیة) حتى تكون ضمن القراءة سقطت سھواً بالطباعة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

الفقرة سادساً: القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم األقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم*
.((7) لسنة 2012. (لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي

-:(النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري (نقطة نظام –

المادة الدستوریة (91) قرارات المحكمة االتحادیة باتة وملزمة لكافة السلطات، أثناء دخولي لمجلس النواب ھذا الیوم إستوقفني شخص وقال أنا
.(نائب وإطلعت على قرار المحكمة وإذا ھو نائب ویفترض أن یأتي ویدخل إلى المجلس ویصوت، ولكن تم منعھ وھو یدعى (باسم خشان

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھل أدى الیمین الدستوریة؟

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

لم یؤدي الیمین الدستوري ألنھ ُمنَِع من دخول المجلس، ھذا واجب رئاسة المجلس، والكتاب وصل إلى المجلس والدائرة القانونیة في المجلس
أوضحت لسیادتكم بأنھ نائب ویفترض أن یدخل، ولذلك یُمنع من دخول المجلس وھنا أنا أطالبكم بتنفیذ قرارات المحكمة االتحادیة التي ھي باتة

.وملزمة للكافة وال یستطیع أي شخص أن یوقف ھذه القرارات، لذلك أنا أطلب عمل تخویل إلى النائب (باسم خشان) للدخول إلى المجلس
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.األمانة العامة لمتابعة ھذا األمر وإعالمنا

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید –

تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم األقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة
2012.

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

تُكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم األقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة
2012.

-:النائب عبد الرحمن عمر محمد –

یكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم األقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة
2012.

-:النائب طھ حمد امین خضر –

یكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق دعم األقسام الداخلیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة
2012.

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

 .(الفقرة سابعاً: إستمرار مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبیئة*

.نحن وضعنا مناقشة ھذا القانون مفتوحة واآلن سنستمر في مناقشة ھذا القانون

مقترح قانون الضمان الصحي قلنا ألھمیتھ ولدوره االجتماعي الفعال وضعنا مناقشتھ مفتوحة ونرید مناقشة أكثر، وإغناء الموضوع بصورة أكثر
.حتى نخرج بمقترح لقانون یكون شامل وكامل وخالي من النقص والشوائب

-:(النائب أسعد عبد السادة جاسم عبود (نقطة نظام –

الیوم أمام قانون الضمان الصحي حقیقةً ھو غیاب دور لجنة العمل في ھذا المشروع، دور لجنة العمل یجب أن تكون للجنة العمل دور فاعل،
استناداً إلى ماذا؟ المادة (7) من ھذا القانون وكذلك المادة (9) حددت إلتحاد نقابات العمال دور رئیسي في ھذا، فیجب إشراك لجنة العمل لكي

.تكون على مسافة واحدة

ثانیاً: ھناك قانون تقاعد الضمان االجتماعي في حالة أرسالھ من قبل الحكومة إلى مجلس النواب سوف یكون ھناك تداخل بینھ وبین قانون
الضمان الصحي، باعتبار أن ھناك أموال موجودة في ھیأة الضمان االجتماعي كیفیة استثمارھا وكیفیة تحویلھا إلستفادة العاملین فیھا، أتمنى من

.لجنة الصحة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

لجنة الصحة والبیئة ھل تم التنسیق مع لجنة العمل والشؤون االجتماعیة؟ ھل ھناك تنسیق معھم؟

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

ً السید الرئیس أشكر جنابك على ھذا االھتمام، طبیعي ھذا الموضوع موضوع ھام كما تفضلتم، وأبواب لجنة الصحة والبیئة ھي مفتوحة طبعا
.الستقبال كل اآلراء وألخذ واإلستنارة بكل المشورة التي تقدم من السادة أعضاء مجلس النواب

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أثناء مناقشة مقترح القانون، ھل تم التنسیق مع لجنة العمل؟

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –
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.السید الرئیس نحن نتمنى بأن تردنا آراءھم مكتوبة بشكل رسمي لكي یتم األخذ بھا ونضعھا كجدول عمل لنا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.المفروض تتم مفاتحتھم وتتم المخاطبة ألن رأي اللجان ھو المھم ولیس اإلستئناس بالرأي

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

.ھذا سوف یكون سیاق عمل أن شاء هللا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

المھم مقترح القانون بعده في طور المناقشة، كان المفروض إشراك لجنة العمل والشؤون االجتماعیة وإخباركم بكتاب رسمي حتى تعطون رأیكم
.ویتم رفع تقریر بھا، اآلن ھناك مجال ایضاً أتمنى من لجنة الصحة والبیئة أرسال كتاب مالحظاتكم مكتوبة إلى اللجنة

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

قرارات وتوصیات الجلسة الثانیة التي كانت في 16 سبتمبر حول قانون الضمان الصحي، وجھت رئاسة المجلس إلى لجنة الصحة والبیئة
بإشراك عدد من اللجان في المناقشات في االستضافة أن نعقد ورش مشتركة لمناقشة ھذا الموضوع، وھذا ایضاً یخص لجنة المرأة واألسرة

والطفولة لما لھذه الشرائح من مساحة كبیرة في ھذا القانون، أنا أدعو لجنة الصحة والبیئة أن تأخذ بنظر االعتبار ھذا الموضوع وكل القوانین
.التي یندرج فیھا النوع االجتماعي لكي تكون عندنا مساھمة في إقرار ھذه القوانین

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ممكن تقدیم مالحظاتكم مكتوبة إلى اللجنة

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

ً .عندما یكون ھناك اجتماع كامل من اللجنة لمناقشة سوف تكون أكثر فائدة واكثر إیضاحا

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

حقیقة مالحظة مشابھة للجنة العمل، وھي أن الضمان ھو نوع من أنواع التأمین ویحتاج الموضوع إلى نقاش مع شركات التأمین ودیوان التأمین
الوطني، واللجنة المالیة باعتبارھا اللجنة المشرفة على ھذا الموضوع یجب أن یثبت ضمن الورش التي تعقد لھذا الموضوع مع شركات التأمین،

.بأن الضمان الصحي ھو نوع من أنواع التأمین

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

نسمع رأي لجنة الصحة والبیئة ویتم عرض ملخص ما قمتم بھ خالل ھذه الفترة من مناقشة لھذا المقترح، ھل تمت استضافة الجھات المعنیة من
شركات التأمین ومن المؤسسات التي تعنى بھذا الموضوع؟

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

طبعاً مقترح قانون الضمان الصحي االجتماعي ھو خطوة مھمة ورئیسیة في طریق إصالح النظام الصحي، وكذلك في طریق الوصول إلى
التغطیة الصحیة الشاملة، وأكید طبعاً لھذه األھداف ھي غایات سامیة من قبل مجلس النواب العراقي من أجل تشریع ھكذا قانون یتم التفاعل مع
جمیع شرائح المجتمع وخاصة شریحة ذوي الدخل المحدود غیر القادرین على دفع أموال أو أجور باھضة من أجل الحصول على خدمة صحیة

ذات جودة عالیة، طبیعي السید الرئیس كل اللجان التخصصیة في مجلس النواب لجان مھمة وھذا القانون ھو كما أسلفنا أن قانون یعنى بجمیع
فئات المجتمع العراقي، كذلك نحن نرحب بكل اللجان وخاصةً اللجنة المالیة وكذلك لجنة العمل وباقي اللجان األخرى، السید الرئیس آخر جلسة
استماع وجلسة مناقشة كانت مع معالي السید الوزیر دكتور عالء في دار الضیافة بحضور عدد كبیر من ممثلي شركات التأمین، وكذلك السید

مدیر ھیأة التقاعد وبعض الجھات األخرى الساندة والمشاركة بھذا القانون، المناقشات مستمرة، یوم غد ایضاً سوف یكون لنا كلجنة صحة وبیئة
جلسة استماع وجلسة حوار مع الكادر القیادي في وزارة الصحة من أجل الوصول إلى المراحل األخیرة، نأمل من ھیأة الرئاسة الموقر أن

تعطونا الوقت الكافي لكي نعمل على إثراء وإغناء ھذا المشروع الھام من أجل الخروج بمقترح قانون رصین خالي من الثغرات وخالي من كل
الجنبات القانونیة والمالیة، والھدف أنھ تكون ھذه خطوة رئیسیة في سبیل إصالح النظام الصحي والوصول إلى خدمات مجزیة للمواطن العراقي
وان نضع حداً لما یعانیھ المواطن العراقي وھو صعوبة الحصول على خدمة طبیة ذات جودة عالیة بأقل كلفة، ممكن أن یشعر المواطن العراقي

.بأن الدولة ھي التي تقوم بضمانة تقدیم ھذه الخدمات وان تكون ھناك عدالة وطنیة اجتماعیة تسود ھذه الخدمات أن شاء هللا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترحون؟
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-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

االقتراح بأن ھیأة الرئاسة تعطي الفرصة قبل أن نعرض ھذا القانون للتصویت ألھمیتھ وإلشباع النقاش وإثراء وإغناء ھذا القانون الھام، وان
.یكون القانون شامالً وان تؤخذ جمیع اآلراء باإلعتبار وأن یتم إدراج ما ممكن أدراجھ ضمن األھداف العامة لھذا القانون

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھو أصالً یكون رفع مقترح القانون إلى التصویت من قبلكم، فتستطیعون القیام بما ھو مطلوب وما ھو الضروري إلتمام المشروع وإلغناءه
.بصورة جیدة وإنضاجھ ومن ثم رفعھ إلى التصویت

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

طبعاً ھذا القانون ھو من القوانین المھمة، وحسب قرار المحكمة اإلتحادیة، كل القوانین التي فیھا جنبة مالیة یجب أن یكون ھناك رأي للحكومة،
فبالتالي قبل أن یعرض للتصویت، ألھمیة ھذا الموضوع ال سیما وزیر الصحة قال بأن الخدمات التي تقدم للمواطنین تقریباً ھي (%12)،

وھناك عجز كبیر في ھذا الملف، فبالتالي رأي الحكومة قبل أن یعرض للتصویت یجب أن یكون حاضراً، لكي ال یكون ھناك طعن في القانون،
وبالتالي كل جھودكم ھذه الطیبة التي بذلت ألجل إنضاج ھذا القانون ووصولھ للتصویت تذھب دون خدمة، فھذه مالحظة مھمة جداً، نحن نؤكد

.على رأي الحكومة في ھذا الملف، خشیة الطعن

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

.إن سمحتم لي مالحظة على مداخلة السید النائب

الذي تفضل بھ السید النائب طبعاً مالحظة مھمة، ولكن الرقم الذي ذُكر، الذي طرحھ السید الوزیر كان على جزئیة واحدة، وھي أنھ ھناك أنواع
.من األدویة تصل نسبة تغطیتھا في البلد اآلن إلى (12%)، ولیس الخدمات بشكل عام

الموضوع اآلخر: أیضاً أرید التركیز علیھ، ربما ھناك من یسأل، ھل جمیع الخدمات سوف تكون مقابل أجر؟ الجواب طبعاً كال، الخدمات
الرئیسیة المنقذة للحیاة، التي تشمل الرعایة الصحیة األولیة، خدمات الصحة العامة، خدمات السیطرة على األوبئة، خدمات الرعایة للطفولة

.واألمومة، خدمات التطعیم الوطني (التلقیحات)، كلھا سوف تبقى مجاناً وبمتناول الجمیع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً إلى لجنة الصحة

السیدات والسادة النواب، ھناك من اللجان النیابیة الدائمة ما زالت لم تنِھ إنتخاباتھا، ولھذا نوجھ التوجیھ األخیر إلى اللجان التي لم تجِر إنتخابات
ھیأة الرئاسة، نوجھ توجیھاً أخیراً ألن تجري إنتخاباتھا في ھذا اإلسبوع، وإال سوف نضطر إلى تحدید ھیأة رئاسة، أو إتخاذ إجراءات أخرى،

.لذلك نطلب ونوجھ توجیھاً أخیراً خالل ھذا اإلسبوع إنھاء اإلنتخابات بالنسبة إلى اللجان المتبقیة

قدم النائب أحمد مدلول الجربا طلباً موقعاً من قبل (25) نائباً، یطلبون فیھ تشكیل لجنة لتقصي الحقائق عن الضرر الذي تعرض لھ أھالي القرى
العربیة الواقعة شمال ناحیة ربیعة، لذلك نطلب من اللجان المعنیة، لجنة األمن والدفاع، لجنة حقوق اإلنسان، لجنة األقالیم والمحافظات غیر

.المنتظمة في إقلیم تسمیة مرشحیكم لھذه اللجنة وإعالمنا

:نأتي إلى الفقرة التي أضفناھا إلى جدول األعمال، وھي

الفقرة المضافة إلى جدول األعمال: القراءة األولى لقانون التعدیل األول لقانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018. (اللجنة*
.(القانونیة

. ھذا التعدیل فقط للمواد التي تم الطعن فیھا من قبل المحكمة اإلتحادیة

-:النائب ریبوار ھادي عبدالرحمن –

.یقرأ القراءة األولى لقانون التعدیل األول لقانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

.یكمل القراءة األولى لقانون التعدیل األول لقانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل القراءة األولى لقانون التعدیل األول لقانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018
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-:النائب وجیھ عباس ھادي فرج –

.یكمل القراءة األولى لقانون التعدیل األول لقانون مجلس النواب وتشكیالتھ رقم (13) لسنة 2018

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

فقرة مناقشات عامة، تقریباً نحن أخذنا مناقشات في بدایة جدول األعمال، فھل ھناك مداخالت في المناقشات؟

نعم، أوافقِك الرأي، البرلمانیة، المفروض لجنة التخطیط االستراتیجي بحسب عملھا، وبحسب مھام ھذه اللجنة أنھا تزود بنسخ من مشروعات*
القوانین، أو مقترحات القوانین التي تأتینا من الحكومة، أو ترفع من قبل عدد القانوني من النواب، یُعطون نسخاً من ھذه القوانین، وخاصة

القوانین التي لھا أبعاد استراتیجیة، لكي یقوموا بدراستھا ومتابعتھا، وبخاصة مشروع قانون الموازنة، یجب أن یكون لھم دور في مناقشة ھذا
.المشروع

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

وصلتنا مناشدة من أھل البصرة، وباألخص شریحة الفنانین فیھا، ھذه المناشدة تتضمن طلباً بوقوف مجلس النواب العراقي برئاستھ وأعضائھ مع
:نقابة الفنانین، موضوعھا كاآلتي

مقر نقابة الفنانین مبنى مؤسس منذ 1966 في محافظة البصرة، إخواني من أھل البصرة یعرفونھ مقابل أسد بابل، ھذا اإلرث الحضاري
معروف منذ ذلك الحین ھو نقابة لفناني البصرة، اآلن بلدیة البصرة ترید أن تھدم ھذا البناء، وتمنحھ كمشروع إستثماري، أیضاً تدخل محافظ

البصرة، ومجلس محافظة البصرة على أن یوقفوا ھذا المشروع اإلستثماري، لكن بلدیة البصرة لم تستجب لذلك، وأنا بدوري كممثل للشعب أنقل
.مناشدة ھؤالء الفنانین بالمحافظة على ھذا اإلرث الحضاري، الذي یمثل رمزاً في محافظتنا منذ عمر طویل جداً

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

-:لدي موضوعان مھمان، ھما متابعة من خالل الحكومة، ومع الحكومة

الموضوع األول: تعویض الفالحین الذین تضرروا نتیجة السیول واألمطار، وصدر قرار من مجلس الوزراء، ولكن إلى اآلن مع بالغ األسف،
ومضت تقریباً سبعة أشھر، والناس متضررة ودیون بذمتھم، ومتابعتنا من خالل السید الوزیر، إلى الیوم متابعتنا مع وزیر الزراعة مع األمانة

العامة، وإلى اآلن لم یحسم ھذا الموضوع، نحتاج دعماً من قبل رئاسة مجلس النواب لحسم ھذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، الیوم ھناك مشاكل
.إجتماعیة حصلت حتى بسبب ھذه الدیون بالنسبة للفالحین

الموضع الثاني: وھو أیضاً مھم جداً، محافظة البصرة مع المحافظات األخرى من خالل الُمنح واإلعمار، مؤتمر إعمار العراق في الكویت،
تخصیص (200) ملیون دوالر إلنشاء جامعة في محافظة البصرة/ قضاء الزبیر، الذي تعداده تقریباً (820) ألفاً، وھو أكبر قضاء في العراق،

ویحتاج وقفة، مضى أكثر من عام، ومشكلة اآلثار مع وزارة الثقافة والسیاحة واآلثار، الیوم لدینا مواقع، حتى المسجد الثالث في اإلسالم، مع
وجود مشاریع المراد منھا أن تنفذ في محافظة البصرة، وزارة السیاحة والثقافة لم تنقب ولیس لدیھا التخصیصات لذلك، وقامت بإیقاف المشاریع،
فأیضاً ھذه تخصیصات موجودة للمحافظة، ولتطویر واقع المحافظة والنھوض بواقعھا، طبعاً ھذه الملفات متابعة من قبلنا كنواب، واستناداً لقانون

رقم (13) لسنة 2018 مجلس النواب وتشكیالتھ، ولكن نحتاج أیضاً من جنابكم الكریم توجیھ وزارة السیاحة والثقافة لحل ھذا الموضوع في
.أسرع وقت، ألن ھذه المنحة ھي لمدة سنة، فإذا انتھت فبالتالي قد تذھب أموال صندوق التنمیة الكویتي وال نستفید منھا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

بالنسبة لتعویض الفالحین المتضرین، تم فتح ھذا الموضوع مع رئاسة الوزراء، ووعدونا بھ خیراً، ولكن السنة المالیة الحالیة على وشك
اإلنتھاء، وبانتھاء السنة المالیة وعدم صرف ھذه المبالغ والتعویضات سوف یدخلنا في إشكاالت قانونیة ومالیة، ولھذا نوجھ اللجنة المالیة ولجنة

.الزراعة والمیاه أیضاً لإلسراع في متابعة األمر مع وزارة المالیة ومع وزارة الزراعة، وعدم إبقاء ھذا الموضوع إلى نھایة السنة المالیة

وبالنسبة آلثار محافظة البصرة، أیضاً لجنة الثقافة واآلثار تقوم بمتابعة األمر مع وزارة الثقافة والسیاحة، لتخلیص ھذه اآلثار، وأیضاً ھناك
.مستحقات مالیة وینبغي إنھاؤھا قبل إنتھاء السنة المالیة ومنھا اإلجراءات المالیة فیھا

-:النائب مختار محمود یوسف –

الموضوع أیضاً یتعلق بالنسبة للفالحین الموجودین في غرب نینوى، تقریباً حصل بیننا وبین وزیر التجارة، وبیننا وبین رئاسة الوزراء، واإلخوة
.النواب أیضاً ذكروا ھذا الموضوع، إلى اآلن اإلخوة من جماعة جھاز األمن الوطني

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

مستحقاتھم؟ أم الستالم الحنطة؟
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-:النائب مختار محمود یوسف –

إستالم الحنطة ودفع المبلغ، وإلى اآلن تقریباً سایلو الوائلیة وسایلو تلعفر، (280) كل سایلو سیارات (لوریات) واقفة، السائق أجرتھ الیومیة
(50) ألف دینار للفالح، منذ 25/6 إلى یومنا ھذا، أي أن الفالح سوف یدفع نصف المبلغ الذي یستلمھ من المالیة، إلى اآلن، ویوم أمس إتصلت
باإلخوة في األمن الوطني، سوف یشكلون لجنة للتدقیق في الموضوع، فاللجنة سوف تستغرق (20) یوماً تقریباً، والفالح یستلم من المالیة ویدفع

.للسواق

.الرجاء اإلسراع بھذا الموضوع، لم ندع باباً إال وطرقناه، إلى اآلن الموضوع لم یُحل، وال أعرف لماذا

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

حقیقة أضم صوتي إلى صوت أختي النائبة علیة اإلمارة حول موضوع المطالبة من خالل صوت الشعب، صوت البرلمان، بأن تكف بلدیة
البصرة عن ھذه المنغصات واإلزعاج الذي تمارسھ ضد نقابة الفنانین، فتركت الدنیا كلھا، ووضعت عقلھا مع ھؤالء الناس الذین ال حول لھم وال

.قوة، وھذه البنایة منذ 1919 یشغلونھا وإلى اآلن

-:النائب سالم طحمیر علي الطفیلي –

بخصوص مزارع األسماك في محافظة بابل وبعض المحافظات، ومع الكارثة التي حصلت في الفترة السابقة، ھذه المزارع إلى اآلن من دون أي
.تعویض رغم إقرار الموازنة، وقُِدر مبلغ بـخمسة ملیار دینار لھم، ونحن في نھایة السنة، إلى اآلن لم یحصل أي تعویض للمزارعین

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

نحن بعد أیام مقبلین على الزیارة الملیونیة لزوار أبا عبد هللا الحسین وفي محافظة النجف االشرف وكربالء المقدسة یحتاج تدخل جھد وزارة
النفط ووزارة البلدیات واالعمار واإلسكان، بعض الطرق تحتاج الى تعدیل وأرسلنا عدة كتب الى وزارة النفط تبلیط بعض الطرق وتعدیلھا

.وتوسعتھا

ثانیاً: ھذا قد یكون أول زیارة تكون في موسم الصیف فبالتالي سوف تحتاج ھاتین المحافظتین الى مبالغ لمساعدة الزائرین بتوفیر الماء البارد
.والمتطلبات األخرى، لذا یحتاج الى تخصیص مبلغ، كل عام یحصل تخصیص من قبل السید رئیس الوزراء لمحافظة كربالء والنجف

ثالثاً: في بدایة إنعقاد مجلس النواب كثیر من اإلخوة األعضاء طرحوا موضوع المستشفیات المتوقف فیھا اإلعمار وھي األلماني في النجف
والتركي في بقیة المحافظات وتم صرف مبالغ لھذه المستشفیات، لحد ھذه اللحظة مستویات االنجاز قلیلة وال توجد متابعة لھذا العمل وعندما

نذھب الى ھذه المستشفیات نجد األجھزة نفسھا لحد ھذه اللحظة ونسب االنجاز في المستشفى قلیلة، الیوم مضى عشرة أیام على اعتصام شباب
األطباء البیطریین في ساحة التحریر، ان مھنة الطبیب البیطري قد تكون مھنة تختلف عن باقي الشباب المتخرجین ألن عملھم یحتاج الى عمل
خاص، الیوم العراق یفتقر الى الثروة الحیوانیة بشكل واسع باإلضافة الى ھناك قانون التدرج الطبي وقد أرسلنا كتاب الى وزارة الزراعة والى
السید رئیس الوزراء، لحد ھذه اللحظة لم یدرج ضمن جدول األعمال ولم یُقر بھ والمستشفیات لم تشمل بالحدث واالستحداث، كثیر من األطباء
البیطریین أحیلوا الى التقاعد ولم یحصلوا على التعویض بالمستشفیات وبالتالي الیوم الطبیب البیطري عندما یتخرج یحتاج یتدرب تحت أیدي

طبیب ممارس وخبیر وعندما یحالون الى التقاعد یصبح ھنالك حرمان نخبة من التدریب، باإلضافة الى بقاء المستشفیات فارغة، لذا نحتاج الى
.وقفة من مجلس النواب للشباب المعتصمین والواقفین في ساحة التحریر والى تدخل أو لقاء

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

حضرتِك عضوة في لجنة الزراعة؟

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.نعم أنا طبیبة بیطریة وحالیاً نقیب أطباء البیطریین في محافظة النجف

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھل ذھبِت للقائھم؟

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

نعم وقمت بزیارة وزیر الزراعة وبالتالي منذ أربعة أشھر یطلبون مقابلة مع السید رئیس الوزراء ولم نحصل على لقاء لحد اآلن وأرسلنا عدة
.كتب لرئاسة الوزراء وطلبت لقاء مع السید رئیس مجلس النواب ولحد ھذه اللحظة لم یتحقق
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

لجنة الزراعة ولجنة الصحة والبیئة أیضاً تأخذین عضو أو عضوین من لجنة الصحة وتذھبین للمعتصمین وتعرفون ما ھي مطالبھم وتجلبوھا
.كي نرفعھا للحكومة أو إذا احتاج األمر الى مناقشتھ داخل المجلس، وإذا ُوقَِع الیوم سوف یشق طریقھ

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

رابعاً: بالنسبة للتعیینات التي وصلت للمحافظات ھي حدث واستحداث لعام 2016 لحد ھذه اللحظة كانت التعلیمات صعبة منھا إذا كان الزوج
متعین ھي ال تستطیع التعیین أو زوجھا كان عامل خدمة وھي خریجة بكالوریوس تُحرم من التعیین باعتبار صدرت تعلیمات بأن شخص واحد

من األسرة یستطیع التعیین، وھذا األمر یحرم الكثیر من العوائل فراتب موظف الخدمة ال یسد إیجار البیت وبالتالي تحرم زوجتھ من التعیین مرة
.من الوزارة ومرة من رئاسة الوزراء فبالتالي ُحِرَم الكثیر من الشباب من التعیین ضمن ھذه التعلیمات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.یمكن إجراء وقتي لكثرة عدد الخریجین وقلة الدرجات الوظیفیة، لذا من كل عائلة یتعین شخص واحد وھو إجراء وقتي

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

باإلضافة الى الوقت، نحن من بدایة الدورة طالبنا بالتعیینات، كل النواب من جمیع الكتل وبقیت األسماء لحد اآلن في المحافظات ولم یعلن عنھا
.ولم تصدر أوامر التعیین وھي تعیینات عام 2016

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

بالنسبة إلیجاد فرص عمل ھو حق من حقوق أي مواطن أن یكون لھ فرصة عمل، الدولة تھیئ لھ فرصة عمل، ولكن لیس من الشرط أن تكون
فرصة العمل ھي التعیین في الدوائر الحكومیة، اآلن الدولة تعاني من ثقل وترھل وكثرة عدد المتعینیین والموظفین والمیزانیة أكثرھا تذھب الى
الجانب التشغیلي ولھذا نحتاج الى تفعیل القطاع الخاص الشركات والمقاوالت في القطاع الخاص، في كل دول العالم القطاعات الخاصة یجب ان

.تتعاون مع الحكومة لكي توفر فرص عمل للشباب والخریجین ولیس شرط الحكومة

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

مناشدة من مزارعي محصول الشلب وھي زیادة شراء محصول الشلب لھذا الموسم الزراعي وقدمنا طلب بزیادة شراء محصول الشلب صنف
العنبر من (900) ألف دینار الى ملیون دینار للطن وصنف الیاسمین من (700) ألف دینار الى (800) ألف دینار للطن الواحد، ھنالك

التزامات كبیرة مالیة على الفالحین من شراء أسمدة ووقود للمضخات وھنالك زیادة في فاتورة الكھرباء واطلب من وزارة الزراعة تخفیض
أسعار األسمدة دعماً للقطاع الزراعي واطلب كذلك توفیر فرص عمل اعتقد الیوم بان القطاع الزراعي الخاص مھم في ھذه المرحلة أن یدعم من

.قبل مجلس النواب وتشریع قوانین تھتم بھذه القطاعات وتشغیل المعامل ومشكلتنا كیفیة توفیر فرص عمل

-:النائبة ندى شاكر جودت –

موضوعي بشأن تغییر جنس األرض من الزراعي الى سكني، في محافظة بغداد لدینا مناطق أصبحت واقع حال عدد الوحدات السكنیة التي فیھا
منطقة الدوانم (8000) وحدة سكنیة وكذلك الحال منطقة طي في شمال التاجي (5000) وحدة سكنیة ھذه المناطق في األصل جنسھا زراعي

ولكن تحولت الى مدن ال یمكن للدولة ان تغیر او تجرف ھذه األراضي وتحلوھا الى زراعیة، باإلضافة الى انھ أساساً المورد المائي لھذه
المناطق إنعدم منذ فترة طویلة جداً وبالتالي وصلتنا مناشدات كثیرة من منطقة الدوانم الموجودة في الشعلة وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة طي

التابعة لشمال التاجي والتابعة للكاظمیة اتصلت وحولت كتب رسمیة الى السید رئیس الوزراء بشأن ھذا الموضوع وحول ھذا الموضوع الى
محافظة بغداد ومنذ أشھر ولم نتلقى جواب یمكن أن یعالج ھذه المشكلة ضمن ھذا النطاق، مشكلة ھذه المناطق انھ ال تقدم لھا الخدمات، أي

خدمات بلدیة ھي ممنوعة عنھا باعتبار أن جنس المنطقة زراعي، باإلضافة الى عدم وجود مدارس ومراكز صحیة في ھذه المناطق وبالتالي
نضع أمامكم انھ البد وأن نتخذ إجراءات قانونیة صحیحة بأن تُحول ھذه المناطق، أن منطقة الدوانم اكبر من بلدیة الشعلة الرئیسیة وبالتالي البد

من اإلسراع بھذا الجانب، باإلضافة الى انھ ھنالك عملیة ابتزاز منھا عملیات بغداد التي ترابط ھذه المنطقة وتمنع عملیة إدامة المنازل والوحدات
السكنیة أو إنشاء وحدات سكنیة في ھذا النطاق لھذا موسم الشتاء قادم على األبواب ولھذا ننظر منكم اإلسراع بھذه العملیة وتقدیم الخدمات لھذه

.المناطق

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

تقول الدكتورة سناء بأن المعتصمین منذ عشرة أیام واقفین تظاھرات صحیح ولكن عندما اذھب إلى وزارة النفط والكھرباء أرى بأن المتظاھرین
معتصمین منذ أكثر من شھر ونصف أو شھرین كلھم خریجین وھم بناتنا وأوالدنا أمام الوزارة والموقف كلما أراه یؤلمني وأكثر النواب قاموا
بزیارتھم ولكن لم نستطع فعل أي شيء، الى متى یظل مصیر أبناءنا الخریجین مجھول وواقفین باعتصامات أمام الوزارة؟ ماذا الذي نستطیع

فعلھ؟ حضرتك تفضلت وقلت القطاع الخاص یجب أن یكون لھ دور، نحن ال نستطیع تفعیل القطاع الخاص وال نستطیع لم شمل أوالدنا وبناتنا،
.أخواتي وإخوتي یجب أن نجد حل وضع الشباب الخریجین الواقفین في الشارع وضع جداً مؤلم وهللا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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قمتم بزیارتھم؟

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

.قمنا بزیارتھم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھل أوصلتم مطالبھم للوزارة؟

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

.نعم قمنا بذلك وذھبنا للوزراء وقلنا لھم

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ما ھي النتیجة؟ نتیجة المتابعة ما ھي؟

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

.لم نصل الى أي نتیجة لحد اآلن

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ماذا كان جواب الوزارة؟

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

.لحد اآلن لم نصل الى نتیجة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ماذا كان جواب الوزارة؟

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

.جواب الوزارة كان كثرة الخریجین وال تكفي التعیینات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

إذا ال تتوفر درجات ماذا تعمل الوزارة؟ ھم أیضاً ملتزمین ومقیدین بالدرجات الموضوعة لھم في قانون الموازنة، أي بمعنى كل الجود في
.الموجود، أي ھذا الموجود لدیھم

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

أن ھؤالء الخریجین الذین یتخرجون كل عام تتفاقم أزمة الخریجین، الظاھر نحن نقوم بتخریجھم ونقوم بتوقیفھم على الشارع اعتصامات، الى
متى یظل مصیرھم مجھول؟ یجب أن نجد حل لھم، إخواني أن كثرة الكلیات ھو السبب األول، كثرة الكلیات األھلیة تقوم بالتخریج وال توجد

تعیینات، المفروض من یفتح كلیات أھلیة لیفتح معمل ویشغل أیدي عاملة ولیس فقط فتح كلیات أھلیة ویستفیدون من ھؤالء الخریجین ومن ثم
یبقى مصیرھم مجھول ویبقون عالة علینا، نحن مجلس النواب نحن واجھة للمواطنین، نحن محتارین، نرید أن نبني معامل الى متى یبقى ھذا
الوضع؟ وضعھم جداً مؤلم، أذھب حضرتك وسوف ترى الفرش الذي یخصھم على الشارع، ھذا معیب بالنسبة لنا، أوالدنا وبناتنا یكون ھذا

.وضعھم یؤلم، لذا أرجو إیجاد حل ألبناء المحافظة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أن موضوع التظاھرات المتعددة لالختصاصات العدیدة أطباء بیطریین یتظاھرون، خریجي النفط یتظاھرون، وصیدالنیین یتظاھرون، أن ھذه
المسألة مؤشر یؤشر الى عدم وجود التنسیق الكامل بین الجامعات واألقسام الفنیة والطبیة أیضاً والعلمیة مع المجتمع، یجب أن تعرف الجامعة

المجتمع ألي اختصاص نحتاج؟ حتى تستطیع أن تفتح القسم الذي نحتاجھ وتأخذ الطالب الى ھذا القسم، وجود الجامعات األھلیة ووجود األقسام
بكثرة وخریجین كل عام عدد ھائل مع عدم وجود أماكن وفرص عمل، المفروض ان یكون ھنالك تنسیق وعمل بین الجامعات وبین الشرائح

ً
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المختلفة في المجتمع حتى تغطي الجامعات النقص الموجود في المجتمع، مثالً قطاع في جانب من الجوانب ال احتاج اختصاصات ولكن لدي
خریجین كل عام أین یذھبون ھؤالء؟ یجب أن یتظاھروا بإذن من الحكومة والحكومة لدیھا إمكانیة وقدرة محددة، لھذا ندعو لجنة التعلیم العالي
والبحث العلمي الى متابعة ھذا األمر ودراستھ والى أن یكون تنسیق كامل وتعاون بین الجامعة وشرائح المجتمع وبین المعامل والجھات التي

.تحتاج الى اختصاصین وخریجین من ھذا القسم أو ذاك

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید –

أن ھذه الظاھرة بدأت تتكرر وھي ظاھرة تعبِّر عن معاناة الشعب العراقي منذ أن كتبت حتى إستراتیجیة التربیة والتعلیم منذ عام 2000 ولحد ما
انتھت ھذه ھي أھم أساس لھذه اإلستراتیجیة ھو التنسیق بین وزارة التخطیط ووزارة التعلیم بالنسبة الى الكلیات المستحدثة بالنسبة الى حاجة

المجتمع وكذلك الى حاجة سوق العمل، كما تعلمون أن وضع العراق وضع غیر طبیعي في حرب دائمة وھنالك إرھاب وتحدیات، بالعكس أن
الذھاب الى التعلیم والكلیات ھي إحدى البصمات التي تركھا بإشعاع ونور ھو المجتمع العراقي، كل الظروف التي حدثت في المجتمع العراقي

تجد أن األسرة العراقیة ورغم عدم وجود التوظیف والتعیین وحتى فرص العمل تذھب الى تعلیم أبناءھا التعلیم العالي، أین یذھب من ال یحتاجھ
سوق العمل؟ المشكلة لیست في وزارة التعلیم وال حتى في لجنة التعلیم أو السادة النواب وال ھي من مسؤولیة الشباب المتخرج وال یجد تعیین،

ھنالك سوء في التخطیط والتنفیذ من قبل الحكومة ومن قبل الموازنات، لذلك نحن حتى في ھذه الدورة أنا كنت لثالث دورات في التعلیم العالي،
كنا دائماً نشخص ھذا األمر، لیس مسؤولیة التعلیم العالي ان یخرج ویجد توظیف لھم، ولكن بعد ما نراه من معاناة لألسرة العراقیة والشباب

العراقي الذي ال یجد اختصاص ال یریده العراق، حسناً العراق لماذا لم تبني فرص عمل ولم ترى سوق العمل الى أین یتجھ في الدول األخرى؟
لماذا ھذا الھدر العام والفساد كلھ؟ الیوم أعود وأقول للطالب أو المتخرج أنا لیس مھمتي التعیین، لماذا منذ ستة عشر عام لم أجد لھ فرص عمل؟
لم نبني معامل ومصانع، لذلك یوجد فرق بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، نحن من مھامنا إقرار الموازنة العامة االتحادیة التي في كل

عام بعد األزمة المالیة والتقشف منذ عام 2015 ولحد الیوم نرى تقلیل استحداث الدرجات ألنھ ال نرید أن ننھك كاھل الحكومة، ولكن نحن نمثل
شعب والسلطة التشریعیة التي ترى ھموم الشعب وھي ھذه ھموم الشعب، أنا في ھذه الدورة قمت بالتكلم عن ضرورة استحداث الدرجات

الوظیفیة لماذا؟ ألنھ الحكومة فشلت أن تأتي بقطاعات أخرى، في الدول األخرى ھنالك قطاع خاص منتعش وال یذھب الى التعیین والتوظیف،
نحن أعطینا فرصة للحكومة كل ھذه السنین من أجل أن تنعش ھذه القطاعات بل بالعكس نجد محاربة للقطاع الخاص وزیادة للضرائب في

القطاع الخاص، ناھیك عن المعامل المھدمة التي تستطیع أن تستوعب الكثیر، نحن ھنا في لجنة التعلیم العالي ھنالك الكثیر من القرارات المھمة
قمنا باتخاذھا بشأن ھذه المظاھرات، أصحاب الشھادات العلیا وضعنا التعلیم األھلي من الضروري أن یعین ولو بعقد وكذلك فصل التعلیم
المسائي عن التعلیم الصباحي ولكنھا فعالً كلھا ال تستطیع أن تستوعب، المقابل ما ھو؟ أن أجعل وزارة التخطیط فعالً تحدد لوزارة التعلیم

استحداث ھذه االختصاصات اإلنسانیة التي ال یحتاجھا المجتمع؟ أین یذھبون؟ یذھبون للخارج ویصرفون مبالغ أھالیھم وأسرھم وبالتالي یرجع
الى العراق أیضاً ویحتاج تعیین، ھنالك جدلیة شائكة ال نستطیع الخروج منھا إال بأن تُتخذ إجراءات حقیقیة وصارمة وكفیلة وان تأتینا حكومة

ترسم موازنات عامة اتحادیة فعالً تخدم القطاعات، كل المجتمعات المتطورة من الیابان وحتى سنغافورة ومالیزیا وبعض الدول التي كنا ال
نعرف عنھا شيء على الخریطة أصبحت الیوم بسبب التربیة والتعلیم متطورة، اآلن انتھت الحرب دع الحكومة اآلن في ھذه الموازنة لعام

.2020 وأنا كتبت وكل أعضاء اللجنة كتبوا عام 2020 یجب أن تكون ھذه الموازنة لقطاع التعلیم وقطاع التربیة ومن ثم نبدأ بخطوات جدیدة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

شكراً على ھذا الشرح الوافي ولكن ایضاً دكتورة نحتاج الى دراسات وبحوث علمیة وأكادیمیة، ولھذا أنا افضل وأطلب من لجنة التعلیم العالي
وبالتنسیق مع لجنة التخطیط االستراتیجي لعمل ورش مشتركة وجمع الجامعات مع وزارة التخطیط ومع المؤسسات المعنیة االخرى في الدولة

لدراسة أسس التنسیق وبرامج العمل المشترك بین الجامعات وبین سوق العمل وبین حاجة المجتمع  أیضاً بالتعاون مع وزارة التخطیط، ھذه
الدراسة ممكن أن نخرج من خاللھا بتوصیات وبأمور مختصرة نرفعھا للحكومة ونضغط على الحكومة لتنفیذ ھذه التوصیات بدل من ان ننتظر

تأتي حكومة وتوفر لنا فرص عمل ودرجات وظیفیة، ھذه ال نراھا، فلھذا نحتاج إلى ھذه الدراسة، أتمنى أن تقوموا بھا مع لجنة التخطیط
.االستراتیجي للتنسیق بین الجامعات ووزارة التخطیط

.المداخلة األخیرة واعتقد ال توجد مداخلة أخرى

-:النائب ستار جبار عبد هللا الجابري –

ھناك شریحة لھا فضل على العراق والعراقیین ومجلس النواب ھو المعني بھذا الموضوع، عوائل الشھداء في المحافظات، الوحدات االداریة تم
توزیع قطع أراضي لعوائل الشھداء، ھذه المناطق التي تم التوسع علیھا مؤخراً خالیة من كل الخدمات، المجاري، الشوارع، الكھرباء، نتمنى من

ن فقرة في موازنة عام 2020 خارج خطط المحافظات للنھوض بخدمات ھذه المناطق رئاسة المجلس بالتنسیق مع اللجنة المالیة أن تضّمِ
واألحیاء طبعاً ھذه األحیاء ُسمیِّت بأسماء شھداء الحشد والقوات االمنیة وعدد ھذه االحیاء تقریباً على مستوى المحافظات الوسط والجنوب وبقیة
المحافظات الغربیة اعتقد عشرات االحیاء، لكن ال تكلف الموازنة كثیراً تحتاج وقفة جادة من قبل رئاسة واعضاء المجلس واللجنة المختصة في

.مجلس النواب للتنسیق مع وزارة المالیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.إنصاف عوائل الشھداء حق علینا جمیعاً ویجب على كل اللجان وعلینا جمیعاً الدفاع عن حقوق ذوي الشھداء

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

سیدي الرئیس للنھوض باالقتصاد العراقي یجب االھتمام ببراءات االختراع، یعني ال یمكن نحن كبلد أن نعتمد فقط على النفط، براءات
االختراع، لدینا أكثر من سبعة آالف براءة اختراع، الدول تتقاتل من أجل شراء ھذه البراءات، لماذا ال تكون ھناك استراتیجیة من قبل وزارة
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الصناعة وھیأة االستثمار إلستثمار ھذه البراءات وایضا تشغیل األیدي العاملة بدل االعتماد على ھذه الوزارات یكون االعتماد على مشاریع
متخصصة في وزارة الصناعة وكذلك دعم المنتج المحلي، فنرجو اإلھتمام بفتح مشاریع صغیرة للمخترعین لتطبیق براءات االختراع، ھذا من
جانب. من جانب آخر نجد بأن المعتصمین اآلن وأثني على كالم االخت الدكتورة التي طرحتھا بخصوص التعیین لحملة الشھادات العلیا وكذلك
المھندسین واالطباء البیطریین والعلومیین وباقي االختصاصات االخرى، إذا لم تكن لدینا مشاریع مستثمرة من الصعب جداً تعیین ھذه الشرائح

المھمة وھم خریجون تعبوا على أنفسھم ولذلك ملزمة الدولة بإیجاد فرصة عمل لھم وتطبیق للمادة (22) من الدستور والمادة (30) من الدستور
(تكفل الدولة حیاة كریمة لجمیع المواطنین) وعلیھ نطالب من خالل مجلس النواب أن تكون ھناك مشاریع مصغرة لبراءات االختراع واستثمارھا

في العراق بدالً من إستیراد حتى األعواد البسیطة نستوردھا من الصین ولدینا علماء وخبراء وبراءات اختراع ورسائل ماجستیر وأطاریح
الدكتوراه، أین التطبیق لھذه البحوث؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

الحقیقة االھتمام ببراءات االختراع مسألة مھمة جداً وھو عامل مھم في دفع عملیة التنمیة المستدامة والتنمیة االقتصادیة في كل بلد، الیوم عندنا
كوادر وأساتذة علماء مخترعین، قبل فترة التقینا بمجموعة من ھؤالء االساتذة الذین ھم اصحاب براءات اختراع برفقة الدكتورة اكتفاء الحسناوي

وجدنا منھم استاذ عراقي یملك اكثر من (23) براءة اختراع فلو نبحث عن ھؤالء سوف نستفید منھم حقیقة ًوھؤالء ھم أعمدة بناء البلد وبناء
البنى التحتیة واعالم لھذا البلد فیجب على الحكومة االھتمام الكافي بھذه الشریحة لكي تكون باب من أبواب الخالص والمساعدة والخروج من

.ھذا المأزق االقتصادي

 

 

-:النائب دیار طیب محمد –

الریاضیین من خریجي السادس االعدادي ھم یستطیعون التقدیم الى كلیات العلوم البدنیة والتربیة الریاضیة وبنسبة (25%) مستثنین من
موضوع المعدل اعتماداً على كتاب من االتحادات الوطنیة الریاضیة وكذلك من اللجنة االولمبیة، سمعنا بأن السید وزیر التعلیم العالي قد وجھ

بعدم األخذ بكتب االولمبیة واستبدالھا بتأیید من لجنة القرار (140) وھذا نعتبره تدخل في صالحیات ھذه المنظمة ونحن نطلب من معالي الوزیر
.أن یكون تدخلھ في ھذه االزمة ایجابیاً ولیس تصعیدیاً مما یدعو الى مراعاة مصلحة الشباب الریاضیین من خریجي الصف السادس االعدادي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لجنة الشباب والریاضة نسقوا مع لجنة التعلیم العالي وشكلوا لجنة مصغرة لزیارة الوزارة وإفھام الوزیر حول الموضوع

-:النائب رائد جاھد فھمي –

أُثیرت خالل مداخالت السادة والسیدات النواب جملة من القضایا قسم یتعلق بالتعلیم وقسم یتعلق بالسكن.. الخ.  وھي قضایا تحتاج إلى رؤیة
استراتیجیة وتندرج ضمن أولویات البلد، نحن الیوم في اقتصاد ال ھو سوق وال ھو تخطیط، ولذلك نرى نحن نعیش االشكالیة، طلبة وجامعات
خاصة تُنفتح وخریجون كثیرون وسوق عمل ال یستوعبھم ویتوجھون للدولة لمعالجة ھذا الموضوع ویطلبون تعیین مركزي وھو غیر ممكن،

فلسفة الدولة الحالیة ھي فلسفة اقتصاد سوق وآلیات اقتصاد السوق معناه عندنا سوق حر وعندنا جملة من المؤسسات المرتبطة باالقتصاد الحر
وعندنا مخلفات اقتصاد تخطیط وعندنا تخطیط ایضاً، فأما نحن الیوم على خلفیة البلد أنھ لو یواجھ تحدیات اقتصادیة كبیرة ولیست مالیة وإذا

نظرنا نظرة استشرافیة النفط تنخفض اسعاره وقد تنخفض أكثر. إن بنیة الموازنة سیئة بمعنى أنھا تشغیلیة ویبدو كل الضغوط تدفع باتجاه زیادتھا
ج، ولیس تقلیصھا وما ھو متاح لالستثمار محدود جداً وبالتالي عندنا اشكالیة، بلدنا معدالت نموه عالیة، نسبة الشباب عالیة جداً، جامعاتنا تُخّرِ
حاجاتنا كبیرة، لكن ال توجد موائمة بین ھذین الجانبین فما ھو المخرج؟ وھذه القضیة اعتقد ان مجلس النواب ینبغي ان ینظر لھا وكذلك لجنتنا

.یفترض أن تكون معنیة بھذا الموضوع

رئیس الوزراء الیوم ذھب الى الصین واعتقد یحمل ھذه الھموم إلیجاد حلول استراتیجیة وفي رأینا من ضمن الحلول االستراتیجیة بالنسبة
للعراق ھو ایجاد مصادر دخل رئیسیة وخاصة في العُقد المھمة ومن ضمنھا وانا أركز علیھا فمیناء الفاو، میناء الفاو لیس مشروع ضمن

المشاریع، میناء الفاو یدخل ضمن عقدة استراتیجیة ذات اھمیة كبیرة اقتصادیا وحتى جیوستراتیجیة، عنصر الزمن مھم جداً وطریقة التنفیذ مھمة
جداً، الیوم میناء الفاو أخذ وتیرة معینة، خصصنا (400) ملیون دوالر العام الماضي وربما(800) لكن الزمن مھم جداً، أنا اعتقد من ناحیة
استراتیجیة وبضوء ھذه التحدیات مجلس النواب ینبغي أن یعمل مع الحكومة ألجل الضغط الزمني لتنفیذ میناء الفاو، بمعنى بدل من ان نمتد

لخمس سنوات انا اعتقد ان نتفق مع الجھات الدولیة وخاصة اذا تحدثنا عن الصین واذا تحدثنا مع شركاء آخرین ولھم مصلحة خاصة مع الطریق
الصیني طریق الحریر ام مصالح البلدان االخرى، ھذا المشروع ینبغي ان نصل إلى حالة ان ننفذه بأسرع وقت ممكن حتى نستطیع أن نحل

.الكثیر من الضغوطات السیاسیة واالقلیمیة، ھذا قرار مھم جداً لیس أن نبقى نناقشھ ونتمنى، بل یجب ان تأخذه الدولة لكي نفتح افق

النقطة الثانیة، نتكلم عن السكن والجانب االجتماعي، ذكرنا قانون الضمان الصحي وعندنا قانون الضمان االجتماعي لكي نحل مشكلة العاملین
في القطاع الخاص ومعھا نحل مشكلة السكن والقطاعات الصناعیة والزراعیة. ھذه المنظومة من عدد معین من الرؤى والمشاریع ھي التي یجب
ان تتركز علیھا الجھود ال نبقى نخصص أوقات كبیرة على عدد كبیر من المشاریع بنظرة افقیة دون بنیة وبالنتیجة جھدنا یضیع ومواردنا تضیع
والوقت یمر والبلد یواجھ أزمات والیوم ھذه االزمات تتفجر أمامنا اجتماعیاً، اقتصادیاً إلى آخره وأنا أعتقد برأیي یجب أن نركز وندبب مطارق
.انجاز مطالبنا وأن تتظافر جھود مجلس النواب وخاصة ونحن على وشك إعداد موازنة (2020) یجب أن تُقدم بوادر لھكذا توجھ استراتیجي



9/28/2019 محضر جلسة رقم (4) السبت (21/9/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/09/21/محضر-جلسة-رقم-4-السبت-21-9-2019-م/ 29/29

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

شكراً لكل المداخالت ولكل اإلخوة واألخوات السیدات والسادة النواب على مداخالتھم وأن شاء هللا اللجان المعنیة تقوم بأعمالھا في متابعة كل
ھذه االمور، نعود ونكرر الطلب إلى اللجان النیابیة التي لم تنھي انتخاباتھا لحد اآلن أن تجري انتخاباتھا خالل ھذا االسبوع وتُعلمنا بھیأة الرئاسة

.المنتخبة في كل لجنة

.تُرفع الجلسة الى یوم االثنین 23/9 الساعة الواحدة بعد الظھر

.ُرفعت الجلسة الساعة (4:40) عصراً


