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محضر الجلسة رقـم (7) الخمیس (26/9/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنة التشریعیة الثانیة

الفصل التشریعي االول

 

محضر جلسـة رقـم (7) الخمیس (26/9/2019) م

 

.إبتدأت الجلسة بنصاب (203) نواب 

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:30) عصرا

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید احمد ظافر (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، بما یتعلق بموقع مقرر مجلس النواب إتفقت رئاسة المجلس على تسمیة السید ھوشیار مقرراً لمجلس النواب وممثل عن
.اإلخوة المسیح فلیتفضل الى موقعھ ویُباشر

.(الفقرة أوالً: التصویت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع الى الخدمة، (لجنة األمن والدفاع*

نقاط نظام بما یتعلق بھذه الفقرة وایضاً تم تقدیم طلب موقع من قبل رؤساء الكتل السیاسیة ونفترض نوابھم أیضاً معھم برفع الفقرة األولى من
جدول األعمال الخاصة بمقترح قانون إعادة المفصولین وھنا ال نتحدث عن المفصولین مؤخراً، بمعنى إعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة

.ولكن یتعلق بوثائقھم وشھاداتھم

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

أوالً: بما یتعلق بمقترح ھذا القانون قدمت كتاب الى لجنة األمن والدفاع ونسخة أیضاً موجھة الى الرئاسة الموقرة وكذلك فاتحنا وزارة الداخلیة
ووزارة الدفاع في ھذا الموضوع المعنیین بمقترح ھذا القانون، جاء الرد من وزارة الدفاع انھا مع عدم تشریع مقترح ھذا القانون ألنھ مخالف
لألصل في القانون الذي ُصِوَت سواء للداخلیة أو الدفاع أي الخدمة والتقاعد العسكري ولقوى األمن الداخلي فیھ إشتراط أن یكون المنتسب أو
الجندي في وزارة الدفاع یحمل الشھادة االبتدائیة كحد أدنى. بالنسبة لمقترح ھذا القانون مسمي انھ الشھادة غیر أصولیة، ال یوجد في القانون

.تعریف للشھادة غیر األصولیة وإنما تقدیم وثائق مزورة، عرفھا قانون العقوبات العراقي

ثانیاً: أن مقترح ھذا القانون فیھ تبعات مالیة، وتشریع أي قانون فیھ أعباء مالیة حسب قرار المحكمة االتحادیة ال یجوز التشریع إال بعد أخذ
موافقة الحكومة وبالتالي المعنیین بمقترح ھذا القانون وزارة الداخلیة والدفاع، وكذلك جاء في األسباب الموجبة لمقترح القانون وفاًء لمن استشھد

ً أ
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أو جرح منھم، ومن خالل استفسارنا من وزارة الداخلیة تبین انھ تمت معالجة مشاكل ھؤالء النفر القلیل طبعاً وتصفیة حقوقھم التقاعدیة وال
.توجد ضرورة لتشریع قانون لھذه الحاالت

أقول ألیس من المعیب الیوم أن نُشرع قانون لمن خالف القانون وقدم وثائق مزورة ومخالفة لقانون العقوبات ومخالفة حتى للدستور في المادة
(34) الفقرة أوالً التي أیضاً تنص المواد األخرى انھ ال یجوز تشریع قانون مخالف للدستور ومواده، الیوم لدینا العشرات بل اآلالف من

الخریجین وانتم الحظتم كیف تم التعامل مع ھؤالء بقسوة وعدم احترام وإھانة ونأتي نحن ونعمل لألشخاص المقدمین شھادات مزورة بذریعة انھ
ھؤالء قاتلوا داعش بینما مقترح القانون ینص على انھ منذ عام 2010 الى نھایة عام 2018 وعام 2019 أن یعفى ھؤالء، وھذا أیضاً تدخل في

السلطة القضائیة باعتبار طرد ھؤالء تم على أثر عقوبة تبعیة، تم فصل ھؤالء، ومن یتم فصلھ كعقوبة تبعیة ال یجوز إعادتھ، یوجد نص في
قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقوى األمن، لذلك نطالب وأنا تحدثت مع الكثیر من اإلخوة رؤساء الكتل، لیس فقط رفعھا من جدول األعمال
وإنما إسقاط ھذا المقترح حتى ال یوصم مجلس النواب بأنھ شرع قانوناً یحمي من زور ومن قدم شھادات مزورة، ونحن الیوم إذا أردنا أن نعین

.ھنالك عشرات آآلف الشباب الذین لدیھم شھادات

-:(النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

أوالً: نقطة نظامي منطلقة من المادة (43) من النظام الداخلي، أعتقد بأنھ ھنالك سیاقات قانونیة تفرض علینا القراءات األولى والثانیة وتشریع
القوانین ونحن في مرحلة التصویت وكان من المفترض أن یُجتاز ھذا األمر بموجب المادة (132) من النظام الداخلي والمتعلقة بالتصویت من

.حیث المبدأ

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقول المادة (43) من النظام الداخلي؟

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

.(تقول (انھ لدي حق التكلم وإذا كانت ھنالك توجد أمور مخالفة للقانون

ثانیاً: أن أغلب الموجودین من ھذه الشریحة مشمولین بقانون العفو بمعنى محو كل اآلثار القانونیة التي ترتبت على أصل الجریمة، فنحن عندما
.شرعنا ھذا القانون اغلبھم مشمولین بالعفو وال نعود بأثر رجعي علیھم ونقول ھؤالء ارتكبوا جریمة ویجب عدم شمولھم

-:(النائب عدنان ھادي نور األسدي (نقطة نظام –

أوالً: أحب أن أوضح ھؤالء خاطبنا وزارة الداخلیة فیھم وكان عددھم وھذا لدي كتاب وزارة الداخلیة موقع من قبل مدیر عام الموارد البشریة
.(على كتاب لجنة األمن والدفاع عن أعدادھم (154) شخص ویوجد (1600) علیھم مجالس تحقیقیة، بمعنى في أقصى األحوال ھم (1000

ثانیاً: بالنسبة للنقطة التي أشار لھا النائب محمد الغبان یقول أن تخصیصات مالیة ودرجات وظیفیة، ھؤالء فصلوا في عام 2019 یعني ال زالت
تخصیصاتھم المالیة موجودة ودرجاتھم الوظیفیة أیضاً موجودة ألنھ في نھایة العام تشطب الدرجات الوظیفیة ویحول التخصیص المالي، أي ال

.زالت درجاتھم موجودة والتخصیص المالي موجود

.الشيء اآلخر ھؤالء قدموا جھود كبیرة وحاربوا داعش والقاعدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أین نقطة النظام؟ ھذا توصیف ونحن نمضي بآلیة التصویت ونحن عبرنا المادة األولى

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.نفس النقطة التي أشار لھا السید محمد الغبان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید محمد الغبان اعترض على عدم مفاتحة الحكومة ألنھ توجد بھا جنبة مالیة

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

الكتاب موجود في اللجنة فاتحنا الحكومة والحكومة أجابت وقالت عددھم (154) و(1600) الذین علیھم مجالس تحقیقیة في أكثر األحوال أي
.یصبحون (1000) درجاتھم موجودة وتخصیصھم المالي موجود والكتاب موجود في لجنة األمن والدفاع

ثالثاً: ھؤالء قدموا جھود منذ عام 2010، من ُجرح، ومن استُشھد، الشھید ال یأخذ راتب والجریح ال یأخذ راتب ألنھم فُصلوا وأعدادھم  قلیلة
.ودرجاتھم موجودة، لذا نعرض األمر على مجلس النواب إذا حصل اختالف
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-:السید رئیس مجلس النواب –

لمجلس النواب حق رفض المشروع أو المقترح من حیث المبدأ في القراءة األولى أو من خالل تقریر اللجنة في القراءة الثانیة، اآلن نحن في
مرحلة التصویت والقانون عبارة عن مادة واحدة، الفقرات األخرى المادة (2) والمادة (3) والمادة (4) تعلق بنفاذیة القانون والتعلیمات، وبالتالي

.إذا ُعرضت المادة (1) للتصویت ولم تمر یعتبر المقترح سقط بالتصویت

نحن أمام خیارین، اللجنة ھل تمضون بالتصویت؟ أم تمضون بموجب الطلب المقدم من قبل رؤساء الكتل بتأجیل الفقرة؟ نمضي بالتصویت
وللمجلس ما یرتأي، سوف اعرض أوالً الطلب المقدم من قبل عدد من السیدات والسادة النواب من ضمنھم رؤساء القوى السیاسیة بتأجیل ھذه

.الفقرة، أن حصلت الموافقة على تأجیل الفقرة فبھا، أن لم تحصل الموافقة نمضي بالتصویت

السیدات السادة النواب، أعرض الطلب بتأجیل التصویت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة الى الخدمة، لجنة األمن
والدفاع، وھذا ما یتعلق بالقانون الذي سبق وأن تم قراءتھُ قراءة أولى وثانیة وھو مقترح مقدم من لجنة األمن والدفاع، أطلب من المجلس

.التصویت على التأجیل، تأجیل الفقرة أوالً، أحتساب العدد

.السیدات السادة أطلب التصویت على التأجیل حتى نتمكن من الحساب

تصویت على تأجیل الفقرة أوالً، أحتساب األصوات، أعلموني العدد؟

.(تم التصویت بعدم الموافقة على تأجیل الفقرة)

عدد المصوتین (83) من (212)، لجنة األمن والدفاع تفضلوا، أطلب طلب آخر من المجلس، طلب من رئاسة المجلس، اللجنة ھل تنازلتم عن
.القانون؟ تفضلوا

السیدات والسادة النواب، السید رئیس اللجنة، ما ھو المقترح؟

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

.بأسم اللجنة نقترح تأجیل التصویت على ھذا القانون حتى إشعار آخر

-:السید رئیس مجلس النواب –

إشعار آخر الى متى؟

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

.أعطونا شھر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقدم لي بطلب مكتوب

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

.نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت حصل بناًء على طلب النواب، اللجنة أیضاً لھا حق أن تُقدم طلب

-:(النائب محمود عبد الرضا طالل (نقطة نظام –

ُ النَّاَس بُِظْلِمِھْم َما تََرَك َعلَْیَھا ِمْن َدابٍَّة) صدق هللا العلي العظیم .بسم هللا الرحمن الرحیم (َولَْو یَُؤاِخذُ �َّ

ھؤالء أُناس ال یتعدى عددھم الـ (1000) فقط، التصویت ال یضر بالحكومة اآلن ھم ماضین، واألمر بسیط جداً، الرجاء أن یمر ھذا الموضوع
رأفةً بھم وبعوائلھم، یوجد منھم من استشھدوا ویوجد منھم من ُجرحوا ویوجد منھم من تضرروا، ما ھي قیمتھا الـ (1000) شخص یضرون

الدولة؟ مشكلة دعونا نقوم بحلھا ونحل رقبة ھؤالء الناس رجاًء، أرجو من اللجنة أن یسحبوا طلبھم بالتأجیل والمضي بالتصویت لھم، ألنھم أُناس
.مظلومین وقاتلوا وناضلوا ووقفوا بالبرد والشتاء، غیر ھذا ال یوجد لدي سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –



10/12/2019 محضر الجلسة رقـم (7) الخمیس (26/9/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/09/26/محضر-الجلسة-رقـم-7-الخمیس-26-9-2019-م/ 4/18

.السید رئیس اللجنة، األجواء اآلن غیر جاھزة للتصویت مع القانون

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

.سیادة الرئیس نحُن قدمنا طلب تأجیل لجنابك واألمر لك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.طلب اللجنة

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

.طلب اللجنة، قدمنا بأسم اللجنة بتأجیل القانون الى األسبوع القادم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب أن تكون ھذه الفقرة، الفقرة خامساً على جدول األعمال، للمزید من التداول ما بین اللجنة ورؤساء القوى السیاسیة

.من یؤید تأجیلھا الى الفقرة الخامسة بناًء على طلب الرئاسة

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.أمضوا بقراءة القانون. أمضوا بالتصویت

مقدماً أطلب من اللجنة إعادة صیاغة العنوان قبل التصویت، اللجنة تتحدث عن إعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة الى الخدمة، والمضمون
یتحدث عن شروط الشھادة، لیس عن اإلعادة، المقترح عن شروط الشھادة، فیصبح العنوان، اللجنة تعرضون العنوان للتصویت، (إعفاء

المتطوعین والمنتسبین من شرط الشھادة من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010)، تفضلوا اللجنة أمضوا، أمضي بالتصویت
.السید رئیس اللجنة

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

.یقرأ المادة (1) من مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع الى الخدمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (1

.ھدوء في لحظة التصویت، احتسبوا لي عدد المصوتین وعدد الحاضرین

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.(عدد المصوتین (97) من (204

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.اغلبیة واضحة، أرجو من سیادتك إعادة حساب عدد المصوتین، لم أطلب شيء ُمحال، فقط إعادة إحتساب المصوتین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المصوتین: المنصة (7)، األیمن (29)، الوسط (32)، واألیسر (29)، المجموع (97)، العدد الكلي (204)، لم تحصل الموافقة

-:(النائبة ھدى سجاد محمود (نقطة نظام –

أوالً: نحن بموجب الدستور الذي یحقق عدالة بشكل عادل لكل مكونات الشعب العراقي، لم یمضي سوى عدة أشھر على تشریعنا لقانون الموازنة
.العامة اإلتحادي، وعلى ضوء ھذا القانون أعطینا للمحافظات المحررة

-:السید رئیس مجلس النواب –

المحررة وغیر المحررة، السیدة النائبة، ال تُحاولي أن تلعبي بالوتر العاطفي ألعضاء مجلس النواب، ھذا األمر شملوا فیھ كثیرین ولكن لیسوا
مزورین، أنا لست مع اآلن أن یُعرض أصل القانون ھذا كان للتصویت، ولكن المجلس أرتأى أن یمضي فیھ، انا كنت مع تأجیلھ ألن األجواء

.كانت غیر مھیأة للتصویت
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-:النائبة ھدى سجاد محمود –

انا أشكر حرصك أكید، لكن نستطیع ان نُِخل بالنصاب، نخرج نحن الذین صوتنا على قانون الموازنة، وأرید ان أعرف كیف اإلخوة سوف
.یمرروا القانون

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

موضوع التزویر أرجو أن ننتبھ لھ قلیالً في ھذه الفقرة فقط، ھناك حاالت عندما تعرف ظروفھا ووضعھا سوف تتصور ما الذي سنصوت علیھ،
في بدایة سقوط النظام عام 2003 كان ھناك مراكز تدریب في مطار المثنى كان مكان أستقبال المتطوعین، نفسھ الظابط الموجود یخبرھم بأن

یجلبون شھادة، وكان ھناك كاتب العرائض في باب مركز التدریب، ھذا األمر رأیناه لم نسمعھ من احد، فكان كاتب العرائض یعطیھم شھادة
تخرج أبتدائیة، لذلك ثق با� سیادة الرئیس إنھم لم یكن لھم نیة تزویر وال بحاجة للتزویر، وبعدھا اصبحوا جنود والكثیر من ھم أستشھدوا في

.ھذا الموضوع، ھذا الموضوع فیھ حالة خاصة، أرجو أن ننظر لھ من ھذا المنظار

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب الحل لھذه الجزئیة، السید رئیس اللجنة المالیة ھل موجود؟ اللجنة المالیة ھل موجودین؟ التنسیق مع لجنة األمن والدفاع
لمعرفة األعداد والتنسیق مع وزارة المالیة وعرض المقترح أو فحوى المقترح في قانون موازنة عام 2020، بما یتعلق بھذه الجزئیة بعد معرفة

االرقام والمبالغ الكلیة، اسھل من المضي بقانون یتعلق بتعدیل الشھادة ووضع الشھادة، یتم إعفائھم لفترة من الزمن إلى فترة، حتى نعرف
اعدادھم ونعرف كم یكلفنا مالیاً وفي قانون الموازنة یعالج ھذا الموضوع، ال یحتاج إلى المضي بقانون وتشریع قانون، في قانون الموازنة،

السیدة (ماجدة التمیمي)، اإلخوان في اللجنة المالیة، فقط ھذه الفقرة إحسب أعدادھم والمبالغ التي نحتاجھا، بإمكان المجلس أن  یجري أستثناء في
قانون الموازنة ویعمل مناقلة بالتنسیق مع الحكومة لھذه الجزئیة فقط، لكن یجب ان نعرف المبلغ كم؟

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

مجلس النواب یحكمھ الدستور وقانون مجلس النواب ونظامھ الداخلي في حاالت التصویت، انا أتحدث بصورة عامة عن الجلسات السابقة
وبصورة خاصة عن جلسة الیوم والتصویت على ھذا المقترح، ھناك بعض السادة النواب یرتكبون مخالفة للنظام الداخلي بتغییر قناعات أعضاء

.مجلس النواب بالتصویت، ھذه حالة غیر صحیة وخطیرة جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي؟

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

التي یرتكبھا بعض السیدات والسادة النواب بتغییر قناعات أعضاء مجلس النواب، ھذه مرفوضة رفض قاطع لن نستقبلھا ولن نقبلھا، ألن ھذه
تغییر القناعات ممكن أن تؤدي إلى تغییرات سیاسیة محتملة وأیضاً تؤدي إلى تغییر بعض المطالب للكتل السیاسیة، الرفض یجب أن یكون من

.رئاسة المجلس بمنع ھؤالء من تكرار ھذه المخالفات مرة ثانیة، ھذه مخالفة غیر صحیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم إتخاذ الالزم

الفقرة ثانیاً تحتاج إلى نِصاب، النائب (یوسف الكالبي)، ھذا أعتراض من حیث المبدأ ولیس من حیث المضمون. النائبة (وحدة الجمیلي) ال نقاش
.جانبي

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

بالنسبة لھؤالء المنتسبین الذین رفضنا التصویت علیھم أصحاب الشھادات المزورة، وزارة التربیة في الدورة السابقة فتحت لھؤالء مجال كبیر
جداً كان من المفروض أن یستغلوه ویعادلون شھاداتھم بالنسبة للذین لیس لدیھم شھادة األبتدائیة، كان المفروض أن یذھب لیؤدي األمتحان بسیط

وفي كل المدیریات فتحت، انا أدعو وزارة التربیة أن تفتح مرة ثانیة مثل ھذه الفرصة وتدعو ھؤالء حتى یمتحنوا ویعطون الشھادة األبتدائیة،
حتى نتخلص من ھذه مسألة التزویر وتعتبر الشھادة التي حصلوا علیھا ألغراض التعیین معتبرة في ھذه المرحلة، وھي مسألة إنسانیة ممكن أن

.تُحل

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

كان على لجنة األمن والدفاع المضي بتعدیل القانون األصل، بتعدیل الشھادة وأحتسابھا بأثر رجعي، لیس المضي بقانون جدید أو مقترح قانون
.جدید
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-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

السید وزیر التربیة السابق حل ھذه المشكلة لبعض الفئات فالمفروض یحل ھذه المشلكة السید وزیر التربیة الحالي، وتُحل ألنھا بسیطة ولیست
صعبة وال یحتاج كل ھذا التدافع بھا، ھؤالء لیس لدیھم شھادة اإلبتدائیة، كیف نعطیھم الشھادة اإلبتدائیة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .تؤجل الفقرة ثانیا

.الفقرة ثالثاً: أستمرار عرض تقریر لجنة األمن والدفاع فیما یتعلق بالحوادث األمنیة*

لجنة األمن والدفاع ھل أنتم جاھزین؟

.الفقرة رابعاً: تقریر لجنة العمل والشؤون اإلجتماعیة والھجرة والمھجرین بخصوص شبكة الحمایة اإلجتماعیة في محافظة نینوى*

الدائرة اإلعالمیة التأكید من خلل الموقع اإلعالمي إن مجلس النواب لم یصوت على مقترح قانون یتضمن إعفاء مزوري الشھادات من العودة
إلى وزارة الدفاع، للتوضیح نحن لم نمنع العودة، نحن مانعین الذین تم فصلھم بسبب تزویرھم للشھادات، المفصولین من وزارتي الدفاع

.والداخلیة لتزویرھم الشھادات والمستمسكات المطلوبة

-:النائب قاسم محمد جالل األعرجي –

لماذا نؤكد على التزویر وفاقدي الشھادة، في وزارتي الدفاع والداخلیة ھناك من الضباط من ھو یقرأ ویكتب منذ زمن النظام السابق یصرف لھم
مخصصات الشھادة، فھذا منتسب یقرأ ویكتب وتم معالجة الكثیر منھم من خالل وزارة التربیة في زمن السید (محمد تمیم)، فلنؤكد على فاقدي

.الشھادة ولیس المزورین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط للتوضیح فاقدي الشھادة، یعني الذین لیس لدیھم شھادة

-:النائب حسین سعید كاظم –

.یقرأ تقریر لجنة العمل والشؤون اإلجتماعیة والھجرة والمھجرین بخصوص شبكة الحمایة اإلجتماعیة في محافظة نینوى

-:النائب ستار جبار عبد هللا العتابي –

.یكمل قراءة تقریر لجنة العمل والشؤون اإلجتماعیة والھجرة والمھجرین بخصوص شبكة الحمایة اإلجتماعیة في محافظة نینوى

-:النائب فاضل جابر عبد الفتالوي –

.یكمل قراءة تقریر لجنة العمل والشؤون اإلجتماعیة والھجرة والمھجرین بخصوص شبكة الحمایة اإلجتماعیة في محافظة نینوى

 

 

-:النائبة نھلة حمد عبد –

.تكمل قراءة تقریر لجنة العمل والشؤون اإلجتماعیة والھجرة والمھجرین بخصوص شبكة الحمایة اإلجتماعیة في محافظة نینوى

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

سیادة الرئیس منظومة الرعایة االجتماعیة في محافظة نینوى بحاجة الى توسیع وأن یكون مبدأ العدالة والمساواة والتكافل االجتماعي الوطني ھو
أساس لتعزیز ھذه المنظومة وتوسیعھا، سیادة الرئیس من حیث المبدأ أن نسبة المشمولین بالرعایة أو باإلعانة االجتماعیة في محافظة نینوى قد

قل العدد من (53) الف شخص قبل احتالل داعش الى (22) ألف في الوقت الحالي، ونالحظ أن عدد الذین اآلن أصبحوا بأمس الحاجة الى
شمولھم في ھذه الرعایة قد زاد العدد بشكل ملحوظ بسبب تداعیات االحتالل، من زیادة عدد األرامل، المطلقات، المعوقین، ذوي االحتیاجات

الخاصة، المصابین، المقعدین، وزیادة نسبة العوز والبطالة والفقر والحاجة، لذلك سیادة الرئیس فأنا من حیث المبدأ مع دعم وزیادة أعداد
المشمولین بشبكة الرعایة وأن یكون مبدأ العدالة والمساواة دون تجاھل أي مكون، او أن تكون موضوع المناطقیة وموضوع شمول جمیع الفئات

.التي یتكون منھا النسیج الموصلي

-:النائبة كفاء فرحان حسین –

ً أ أ أ أ أ
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كان لدي لقاء قبل أیام مع معالي وزیر العمل والشؤون االجتماعیة، أكد أنھ وجھ كتاب الى لجنة الھجرة والمھجرین ولجنة العمل بأنھ، وأیضاً الى
ً ھیأة الرئاسة بأنھ طلب بأن یكون ھنالك اجتماع دوري بین معالي الوزیر ونواب كل محافظة حتى یطلع على احتیاجات كل محافظة وأیضا
موضوع االستثناء من الشمول، وتكون الحصص متساویة بالنسبة لجمیع أعضاء مجلس النواب، لذلك أؤكد على اللجنة ھذا الموضوع ، أنھ

ضرورة أن یكون ھنالك لقاء بین معالي الوزیر وبین نواب كل محافظة حتى لو یكون اسبوعیاً، یعني كل محافظة مع معالي الوزیر، بحیث نحن
نحصل على االستثناء بالنسبة للشمول حتى تكون ھنالك مساواة ما بین أعضاء مجلس النواب، وأیضاً نطلع احتیاجات ونطلع الوزیر على

.احتیاجات محافظاتنا بالنسبة الى دوائر الحمایة االجتماعیة

-:النائب اسوان سالم صادق –

بالنسبة للذین یشملون بقانون الرعایة، وعلى الدولة تكفُّل المواطنین من َمن لیس لدیھم عمل أو لیس لدیھم أي وظیفة في الدولة، نطلب من لجنة
الھجرة اإلیعاز الى الوزارة بزیادة عدد أعضاء اللجان التي تزور المناطق وخاصةً محافظة نینوى وسھل نینوى والمناطق واألقضیة والنواحي

التابعة الى محافظة نینوى، ألن ھنالك العدید من العوائل وكبار السن ال یستطیعون الوصول الى الدائرة المعنیة لتقدیم المواضیع الخاصة أو
.االجراءات الخاصة لھم، ونطلب بتشریف االعالن لھذه الدوائر ومناطق تواجدھا في محافظة نینوى

-:النائبة منى حسین سلطان –

سیادة الرئیس ال یخفى عن الجمیع أنھ زیادة عدد المتقدمین للشمول بالرعایة االجتماعیة في محافظة نینوى وخالل ھذه الفترة ھو بسبب الظروف
التي مرت فیھا المدینة، وكذلك عدم شمول المدینة خصوصاً الذین كانوا تحت سیطرة داعش بالرعایة االجتماعیة خالل ھذه الثالث سنوات أو

أربعة، عند مراجعة دوائر الرعایة االجتماعیة داخل المحافظة وأنا ذھب وزرتھم بنفسي، لدیھم أمر بإیقاف شمول المتقدمین بالرعایة االجتماعیة
إال عن طریق االستثناء من قبل الوزیر، یعني لھذا أضطر كثیر من النواب یأخذ طلبات المواطنین الذین یتقدمون بأعداد غیر طبیعیة الى مكاتب
النواب ألن حاجة المدینة الى الشمول بالرعایة االجتماعیة كبیر، من العاطلین عن العمل والمعوقین، كثرة االرامل والمطلقات التي خلفتھا دخول
عصابات داعش الى المدینة، أضطر النواب یذھبون الى وزیر العمل والرعایة االجتماعیة لإلستحصال على االستثناء الى ھؤالء المواطنین، ھي

كل ما في األمر أنھ حولت الى مراكز البحث االجتماعي، الى حد اآلن وال أحد لم یدخل للشمول في الرعایة، أنا صراحة الى حد اآلن لم أقدم،
یعني عندي تقریباً بالـ(500) شخص الى حد اآلن لم أقدمھا، ألن دخولھم ضمن البحث االجتماعي سوف لن تحل ھذه المشكلة ألن األعداد جداً
كبیرة أصبحت داخل المدینة، نطلب آلیة من لجنة الھجرة والمھجرین بحیث یزورون المحافظة، یزورون دوائر الرعایة االجتماعیة، یخرجون

.بخطة عمل بحیث المتقدمین جمیعاً یدخلون ضمن الرعایة االجتماعیة للذین بأمس الحاجة ألیھا، وشكراً لجھودكم المبذولة

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

نحن أدرجنا في التقریر المقدم إلى سیادتكم والسادة النواب بأنھ الیوم عدد الكادر قلیل في توصیات رقم (2) زیادة عدد الكادر الوظیفي، سیادة
الرئیس الجمیع یعلم بأنھ أعداد المشمولین بالرعایة االجتماعیة والمشمولین من االرامل والمعوقین، المختصین في وزارة العمل اعدادھم كبیرة

جداً لكن عدد الموظفین والباحثین قلیل جداً، لذلك طالبنا أن یدرج في سنة 2020 عدد (1500) درجة وظیفیة لھذا األمر إلكمال النواقص
.الموجودة في المحافظات، ھذه أوالً

ثانیاً: تكلموا السادة النواب بأنھ لم یشمل أي أحد الى حد اآلن، صحیح، نحن ذكرنا في التقریر بأنھ لم یشمل أحد الى حد ھذه اللحظة ألننا نعمل
على شمول المتقدمین 2016 الى حد ھذا، عندما یحسم موضوع المتقدمین في 2016 وتعلن أسمائھم ویستلمون رواتبھم بعد ھذا نأتي الى شمول

الطلبات الحدیثة، رغم أنھ الطلبات التي قدمت حالیاً ھي في طور المتابعة من قبل المختصین في البحث االجتماعي وفي االجراءات الرسمیة
وحسب تعلیمات وتوجیھات الوزارة تسیر في مسلكھا الطبیعي إلكمال ھذا االجراء، سیادة الرئیس أنا أعتقد أنھ أیضاً أحد السادة النواب تكلم وھي
أعتقد السیدة كفاء بأنھ یجب أن یكون ھنالك اجتماعات دوریة، قررت اللجنة مع وزارة العمل یوم أمس بأن تكون ھنالك اجتماعات دوریة لكادر

الوزارة مع السادة النواب لكل محافظة للوقوف على أھم مالحظاتھم، لیست فقط في ملف الرعایة االجتماعیة لكن في كل الملفات التي من
اختصاص وزارة العمل، ووزارة العمل عازمة على أن تكون ھنالك جلسات متتابعة، سیكون من خالل التنسیق مع لجنة العمل واللجنة البرلمانیة

.مع السادة النواب

سیادة الرئیس أنا أعتقد أنھ الیوم بوجود ھذا الكم الھائل لھذه الوزارة من ذوي االختصاص ومن المستحقین لھذه الوزارة من رعایة، نحتاج الى
زیادة عدد الباحثین والمفتشین لھذه الوزارة لكي نسد النقص الكبیر الحاصل في عدد الكوادر في المحافظات وخصوصاً محافظة نینوى لما

أصابھا من كارثة كبیرة خالل السنوات الماضیة بسبب دخول عصابات داعش اإلرھابیة الى ھذه المنطقة، وسوف نعمل جاھدین على متابعة كل
.طلبات ومالحظات السادة النواب بالمباشر من قبل اللجنة مع الجھات المختصة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة سادساً: القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون االدعاء العام رقم (49) لسنة 2017. (اللجنة القانونیة*

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –

.یقرأ مقترح قانون التعدیل األول لقانون االدعاء العام رقم (49) لسنة 2017

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

.یكمل قراءة مقترح قانون التعدیل األول لقانون االدعاء العام رقم (49) لسنة 2017
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-:النائب صائب خدر نایف –

.یكمل قراءة مقترح قانون التعدیل األول لقانون االدعاء العام رقم (49) لسنة 2017

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –

.یكمل قراءة مقترح قانون التعدیل األول لقانون االدعاء العام مع االسباب الموجبة رقم (49) لسنة 2017

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

الفقرة سابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون افراز االراضي والبساتین الوقعة ضمن التصمیم األساسي لمدینة بغداد والبلدیات. (لجنة*
.(الزراعة والمیاه واألھوار، اللجنة القانونیة، لجنة الخدمات واالعمار

-:(النائب كاظم حسین علي الصیادي (نقطة نظام –

ھذا القانون فیھ مخالفة للدستور، المادة (23) اوالً، الملكیة الخاصة مصونة ویحق للمالك االنتفاع بھا واستغاللھا والتصرف بھا في حدود
القانون، المادة (1) من القانون ثانیاً (یجوز افراز البساتین المملوكة للقطاع الخاص للنفع العام باقتراح من وزیر االعمار واالسكان والبلدیات

واالشغال العامة أو امین بغداد)، ھذه مخالفة دستوریة ال یحق للوزارة وال ألمانة بغداد وال للبلدیات التصرف بالقطاع الخاص باألرض المملوكة
.ملك صرف خاص

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

.سیادة النائب ھذا القانون موجھ الى اللجنة القانونیة أیضاً ویعطونا رأیھم أن كان مخالفاً للدستور أو ال، التقریر ھم یعطونھ لنا

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

سیدي الرئیس قبل القراءة األولى، سیدي الرئیس أي قانون یخالف الدستور وفق المادة (13) من الدستور الفقرة ثانیاً یعتبر باطل، ھذا القانون
في الفقرة (23) من الدستور (ال یجوز نزع الملكیة ألغراض المنفعة العامة مقابل تعویض عادل وینظم ذلك بقانون)، سیدي الرئیس أغلب ما

.وجد من مواد في ھذا القانون ال تحقق المنفعة العامة للمواطن، وبالتالي فیھا خرقین دستوریین في ھذا القانون

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

اللجنة القانونیة، ھذا القانون موجھ لكم،  ھذه قراءة أولى اذا جاء للمناقشة في القراءة الثانیة فقط أعطوا رأیكم فیھ، اللجان المعنیة یعطونا رأیھم،
.رأي اللجان انھ نمضي بالقراءة األولى، اللجنة القانونیة نمضي في القراءة األولى أو ال؟ نسمع رأي القانونیة

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

ھذه القراءة األولى نستطیع أن نمضي فیھا وبعد ذلك مع القراءة الثانیة نستطیع أن نرفضھا من حیث المبدأ، حتى اذا فیھ مخالفة في الدستور نحن
.في اللجنة القانونیة نصححھا، یعني نرفع الفقرات المخالفة للدستور وھذا ھو عمل اللجنة القانونیة

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

.سیادة النائب نمضي في القراءة األولى، بالمناقشات داخل اللجان، ارفعوا الفقرات المخالفة للدستور، تفضلوا بالقراءة

-:النائب عباس یابر عوید –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون إفراز األراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم األساسي لمدینة بغداد والبلدیات

-:النائب مضر خزعل سلمان –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إفراز األراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم األساسي لمدینة بغداد والبلدیات

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون إفراز األراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم األساسي لمدینة بغداد والبلدیات

-:النائبة لیلى مھدي عبد الحسین –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون إفراز األراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم األساسي لمدینة بغداد والبلدیات
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-:النائب حسن سالم عباس –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إفراز األراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم األساسي لمدینة بغداد والبلدیات

-:النائب حیدر عبد الكاظم الفؤادي –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إفراز األراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم األساسي لمدینة بغداد والبلدیات

-:النائبة منى حسین سلطان –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون إفراز األراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم األساسي لمدینة بغداد والبلدیات

-:النائب عباس یابر عوید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إفراز األراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم األساسي لمدینة بغداد والبلدیات

-:النائب مضر خزعل سلمان –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون إفراز األراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم األساسي لمدینة بغداد والبلدیات

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل القراءة األولى لمشروع قانون إفراز األراضي والبساتین الواقعة ضمن التصمیم األساسي لمدینة بغداد والبلدیات

.سیادة الرئیس، أطلب من حضرتك أن تحیل ھذا المشروع إلى اللجنة القانونیة حتى نرفع منھ الفقرات المخالفة للدستور

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

ھو في األساس اللجنة القانونیة لجنة معنیة بھذا المشروع ولكون القانون یختص أیضاً باألراضي الوقفیة وكذلك األراضي غیر الزراعیة
.الموقوفة وقفاً خیریاً صحیحاً لذلك أوجھ إلى توجیھ ھذا المشروع إلى لجنة األوقاف والشؤون الدینیة أیضاً لدراستھ

الفقرة خامساً: القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون الھیأة العراقیة لإلعتماد رقم (78) لسنة 2017. (لجنة اإلقتصاد واإلستثمار، *
.(اللجنة المالیة

-:النائب أحمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون الھیأة العراقیة لإلعتماد رقم (78) لسنة 2017

-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون الھیأة العراقیة لإلعتماد رقم (78) لسنة 2017

-:النائب نھرو محمود قادر –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون الھیأة العراقیة لإلعتماد رقم (78) لسنة 2017

-:النائب مازن عبد المنعم –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون الھیأة العراقیة لإلعتماد رقم (78) لسنة 2017

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

.شكراً جزیالً

.مناقشات عامة، ھل توجد مداخالت؟ سجلوا مداخالتكم عند المقرر

.السید المقرر، سجل المداخالت وأسماء المتداخلین

-:(النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش القیسي (نقطة نظام –

.المادة (38) من الدستور، والفقرة ثالثاً، حریة اإلجتماع والتظاھر السلمي
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سیادة الرئیس، مجلس النواب وكل أعضاء مجلس النواب ومنھم السادة في رئاسة المجلس إطلعوا على األحداث التي حدثت یوم أمس بالنسبة إلى
.تفریق المتظاھرین والمعتصمین من أصحاب الشھادات العلیا وإستخدام العنف من قبل قوات مكافحة الشغب

سیادة الرئیس، ھذا الموضوع تبناه مجلس النواب بالنسبة إلى حقوق أصحاب الشھادات العلیا ونحن في لجنة التعلیم العالي وبإسم أعضاء اللجنة
نؤكد ونشدد على إستنكارنا لھذا الموقف ولقد شاركنا الكل بالنسبة كلجان وحقوق اإلنسان وكأعضاء نواب وكذلك حتى الرئاسة في المجلس ولكن

بصراحة المواطنین وكل الشعب العراقي یطالبنا بموقف أكثر صرامةً وأكثر جدیة وأن نفصل بین حقوق المتظاھرین وإیجاد حل لحقوق
المتظاھرین ومن ضمنھا المطالب التي یطالب بھا أصحاب الشھادات العلیا والیوم مرت بنا في مجلس النواب قوانین تمس حاالت إنسانیة بالنسبة

للشھادات وتزویر الشھادات والكل تعاطف مع ھذه الحاالت اإلنسانیة وبالتالي ومن األولى أن نتعاطف فعالً بالنسبة لحقوق أصحاب الشھادات
.العلیا

سیادة الرئیس، ھم كفاءات البلد ونحن دائماً ما نقول أین یذھب الشعب العراقي  سجل نقطة مضیئة في تأریخھ بأن المآسي التي مر بھا العراق
إرھاب وفساد وھدر للمال العام وكذلك كل ما تعرضت لھ من حروب وحصار لكن العائلة العراقیة دائماً ما تتجھ إلى التعلیم وبالتالي ھذه
الكفاءات وھذه الطاقات الشابة لیس لھا مجال ولو حدثت في الدول األخرى لذھبت ووجدناھم ینجرون وراء تنظیمات إرھابیة أو أمراض

مجتمعیة وكل الممكن أن یمر بھ الشاب عندما یكون معطل عن العمل ولكن إصرار ھؤالء الشباب وإصرار عوائلھم حتى البعض نجده یبیع ما
یمتلك من أجل إكمال الشھادات العلیا خاصة وان ھناك نفقة خاصة بالنسبة للدراسات العلیا والبعض منھم ممن یقوم بتقدیم محاضرات مجانیة في

.الكلیات والجامعات العراقیة

سیادة الرئیس، إذن، ھؤالء قبل أن یكونوا أصحاب شھادات ھم أصحاب حقوق، ولذلك مجلس النواب مطالب بإیجاد حل وتعرفون عندما
یعتصمون أمام مجلس الوزراء أو الوزارة المعنیة یقولوا ھذه من إختصاصات مجلس النواب بأعتبار ھو من یشرع الستحداث درجات وظیفیة

.عن طریق مثالً الموازنة العامة اإلتحادیة

لذا، أرجو أن یكون ھناك إھتمام بھذا الموضوع ونحن على أبواب موازنة 2020 وكذلك بالنسبة إلعطاء صالحیات من قبل مجلس الوزراء
بالنسبة إلى أصحاب الشھادات العلیا ھناك قرار (315) الخاص بالعقود واألجراء الیومیین حرموا منھ حتى المحاضرین في الجامعات والكلیات

األھلیة، أي ھل یعلم السادة النواب بأن المحاضرین حرموا من القرار (315) بإعتبارھم تمویل ذاتي وھذا حل جزئي لمشكلتھم لذا یجب أن نفكك
ھذه المشكلة ونستطیع أن نحل عندما یشملوا بقرار (315) نستطیع أن نحل جزء من ھذه المشكلة، وعندما نضع في الموازنة العامة اإلتحادیة

ونحن اآلن رأینا توجیھ الرئاسة بأن یتضمن حل لمشكلة المزورین في وزارات الداخلیة والدفاع في موازنة 2020 فال بأس أیضاً أن تحل مشكلة
.أصحاب الشھادات العلیا

ھناك فقرة أخرى، وال أرید أن أطیل ألن ھذا یتكرر دائماً كلما أرید أن أقولھ وأؤكد علیھ، أن یتبنى مجلس النواب موقف موحد بأنھ ھو السلطة
العلیا التشریعیة وھو السلطة األولى التي تتبنى وتمثل الشعب العراقي لذلك حتى بالنسبة إلى لدینا مثالً أصحاب الشھادات العلیا في قانون

الموازنة أو في بعض القرارات وفي قوانین أخرى قد شرعت في مجلس النواب ومنھا قانون تشغیل أصحاب الشھادات العلیا والذي إلى اآلن لم
.تصدر تعلیماتھ بعد أن وجھنا كتاب إلى مجلس الوزراء قال إنھا ما زالت ھذه التعلیمات في

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

.شكراً جزیالً

.دكتورة، نقطة النظام تحولت إلى مداخلة طویلة

نوافقك الرأي في ھذه المسألة وفي حق التظاھر، وأن حق التظاھر وإبداء الرأي مكفول دستوریاً لكل فرد من أفراد ھذا الشعب ویجب التعامل مع
المتظاھرین في إطار القانون والسیاقات القانونیة والدستوریة وبخاصة عندما یكون ھؤالء أصحاب شھادات علیا ولھم دور في بناء الدولة فیجب

.اإلھتمام بطلباتھم وإنصافھم في إطار البرنامج الحكومي وفي إطار المقدرة المالیة للحكومة

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

نحن على أعتاب إنقضاء سنة من عمر الحكومة والحظنا التقریر البرلماني ألداء الحكومة وأدائھا في برنامجھا الوزاري ومنھاجھا الوزاري
للسنة المنصرمة وھي تقریباً سنة إال شھر حقیقة كان األداء مخیب لآلمال ومحبط جداً التقریر الذي صدر من اللجان البرلمانیة المختصة كشف

الواقع المأساوي الذي تعیشھ الحكومة رغم ذلك ھذا التقریر مَر علینا مرور الكرام لم نشھد جلسات أستضافة مثالً للسید رئیس الوزراء أو
للوزراء المختصین المعنیین بھذا الملف، الیوم واقع المجتمع العراقي صعب ومریر جداً ونرى ھذه التظاھرات ونرى الیوم أیضاً تعدیات على
المتظاھرین ھؤالء یطالبون بحقوق مشروعة كفلھا الدستور وكفلھا القانون رغم ذلك الحكومة تصم آذانھا عن مطالب الشعب، لم نرى سیاسة
عامة للدولة أو الحكومة العراقیة  في تعظیم إیرادات الدولة نسب البطالة ترتفع بشكل مھوول ونسب الفقر ترتفع بشكل مھوول خطة حكومیة

إلستیعاب  الشباب العاطلین عن العمل غیر موجودة، نسبة الفساد المالي واإلداري في حالة ارتفاع شدید ھذه السیاسة الحكومیة المتخبطة
الالواعیھ أیضاً أفتقار االداء الحكومي لمعالجة المشكالت الجوھریة التي تعاني منھا بُنیة الدولة العراقیة للسنوات الماضیة كل ھذه األشیاء مع
شدید األسف، لذلك من ھذا المنبر الكریم نطالب أن تكون ھناك وقفھ حقیقیة وجادة لمجلس النواب العراقي ازاء البرنامج الحكومي والمنھاج
.الوزاري، السیاسات التي تنتھجھا الحكومة غیر مقبولة وفیھا خلل جسیم وھنالك حقیقة مشاكل جوھریة غائبة عن وجدان وضمیر الحكومة

أنا أقصد ان التقریر البرلماني صدر ھذا التقریر لم یكن ھناك ردة فعل حقیقیة لكل المجلس الیوم نحن الجھة المنتخبة الوحیدة في الدولة العراقیة
.ھو مجلس النواب، نحن أُنتخبنا على أساس منھاج وبرنامج أنتخابي
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-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد(نائب رئیس مجلس النواب –

.ممثل الحكومة لدیھ تعلیق تفضل

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

ألول مرة بعد عام 2003 تقدم الحكومة العراقیة لنقول تقریر اإلنجاز النصف السنوي أو المنھاج الحكومي في النھایة قد تكون مثل ھكذا تقاریر
أو مثل ھكذا متطلبات یكون فیھا بعض الھفوات أو بعض النقاط المتعثرة، وھذا ال یعني بأن التقریر سيء على العكس التقریر كان حسب

تصورنا كحكومة التقریر جید جداً فیھ نسبة عالیة من االنجاز وفیھ بعض الحسابات التي یختلف في قیاسھا حسب المعادالت األحصائیة، اآلن
االنجاز الحكومي ستة أشھر التي مضت أیضاً ألن الحكومة أكملت سنة وجاھزة أیضاً  وسوف تعود الى مجلس النواب في أقرب فرصة

.والحكومة مستعدة على تفسیر وعلى إعادة تفسیر أي رأي من مجلس النواب تعرض علیھ

-:النائبة دیالن غفور صالح –

مداخلتي حول نازحین في قضاء طوز خورماتو طبعاً قضاء طوز خورماتو التابعة لمحافظة صالح الدین یتمیز بتنوع نسیجھ األجتماعي خالل
العامین الماضیین وبالتحدید في منتصف أُكتوبر عام 2017 شھَد القضاء توترات مما أسفر على نزوح العدید من العوائل الى اقلیم كردستان

ومحافظة كركوك وھذه األحداث أثرت تأثیراً سلبیاً على مبادئ التعایش والتآخي في القضاء إنصافاً للمظلومین وإحقاقاً للحق  وتحقیقاً للمصالحة
الحقیقیة بین مكونات القضاء سیادة الرئیس تم تشكیل لجنة للبحث في موضوع المغیبین والنازحین نطلب من سیادتكم إدراج موضوع أحداث

.طوز خورماتو ضمن جدول أعمال ھذه اللجنة وأنا لديَّ تقریراً مفصالً عن الموضوع وسأقوم بتزوید اللجنة بھذه التقاریر

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

ھناك ممثلون للكتل الكردستانیة داخل ھذه اللجنة وبأمكانِك تقدیم ھذا المقترح الیھم إلدراجھا أو كما یرون في جدول األعمال اللجنة المشكلة لھذا
.الغرض

-:النائبة ندى شاكر جودت –

بصراحة أنا كنت مع متظاھري حملة الشھادات العلیا لكوني أساساً أكادیمیة ضمن ھذا السلك مع ذلك سمعت بأن قد طرح خالل ھذه اللحظات
من بین السادة النواب أرجو ال یمر موضوع األعتداء على متظاھري حملة الشھادات العلیا بھذا المرور مرور الكرام یجب وقفة جادة من ھذا

الجانب أنا كنت مع ھؤالء المتظاھرین ورأیت بأُم عیني ما حدث لھم أجساد األوالد جمیعھم عبارة عن لون أزرق نتیجة للضرب الذي تعرضوا
لھ باإلضافة إلى ان الفتیات قد فتحوا علیھن الماء الساخن وجعلوا الفتیات یتدحرجن على األرض حتى وان الفتیات المحجبات وقع حجابھن مما

اضطروا أن یضعوا الالفتات على رؤوسھن لكي یستروا علیھن أھكذا یُعامل أمام مجلس الوزراء المتظاھرین الذین وھم أعلى شریحة في
المجتمع العراقي ثقافةً وعلماً بھذا الشكل؟

الجانب اآلخر ھم قدموا إلى مجلس الوزراء طلباً ولكن المسؤول عن شؤون المواطنین في مجلس الوزراء أجابھم بكالم غیر الئق ال یلیق
.بمواطنین من الشعب العراقي

ثالثاً، خالل ھذه الفترة التي دخلت فیھا مجلس النواب كان لي مسیرة في ھذا الجانب قدمت كتاباً إلى السید رئیس الوزراء وألتقیت بالسید وزیر
العمل والشؤون األجتماعیة الدكتور باسم وعملنا على ان یوزع ھؤالء حملة الشھادات العلیا على كافة وزارات الدولة بأعتبارھم شریحة من

الممكن اإلستفادة منھم في مثل ھذا الجانب المتظاھرون الیوم حملوني أمانة أنھم قدموا طلباً إلى السید رئیس الوزراء بھا مجموعة مطالب
.یطالبون رئاسة البرلمان بالضغط على رئاسة الوزراء باالستجابة وتوقیع ھذه المطالب

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

تشكیل لجنة مشكلة من لجنة التعلیم العالي ومن لجنة األمن والدفاع أیضاً ولجنة حقوق األنسان ھذه اللجان الثالثة تشكل لجنة لمتابعة ھذا األمر
ورفع تقریرھا خالل الجلسة القادمة، اللجنة لدیكم شيء؟ ھل لدیكم متابعات؟ یبقى فقط ان توضح لنا الدكتورة غیداء اذا كانت ھناك متابعة نرى

.ما ھي نتیجتھا ولمن قدمتموه

 

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش القیسي –

وفد المتظاھرین ھم أنفسھم الذین تعرضوا إلى أعتداء والدكتور عباس الذي تعرض إلى أعتقال وبتدخل ومتابعة مباشرة تم أطالق سراح مع
بعض اإلعالمیین المھم الیوم قمنا بأستقبالھم في مجلس النواب وألتقینا بھم في لجنة التعلیم العالي وذلك في مكتب السید النائب االول ومع لجنة

األمن والدفاع وحضَر السید رئیس لجنة األمن والدفاع ألنھم كانوا أیضاً مستضافون مسؤولین في وزارة الداخلیة في لجنة األمن والدفاع تم
تشكیل ھذه اللجنة وتم التحقیق وذھب الوفد نفسھ مع النائب رئیس اللجنة القانونیة إلى مكتب رئیس الوزراء قبل بدء الجلسة ذھب بنفسھ مع وفد

.المتظاھرین وننتظر النتائج والتقریر الذي سیقدمھ نائب رئیس اللجنة القانونیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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إذن طالما اللجنة موجودة ننتظر التقریر وننتظر النتائج وسوف نعمل كل ما في وسعنا إلنصاف ھذه الشریحة وإنصاف كل شرائح المجتمع
العراقي أیاً كان وأًي كان مستواه العلمي أو مستواه األجتماعي  فھو مكرم ومكفوَل كرامتھ وحقوقھ دستوریاً ال نقبل بأي شكل من األشكال إھانة

.أي عراقي في أي مكان وبأي أسم وتحت أي ذریعة

-:النائب حسن خالطي نصیف –

الحقیقة نحن نثني على جمیع اآلراء للسیدات والسادة النواب الداعمة الى موقف المتظاھرین حملة الشھادات العلیا والمستنكرة للتصرف الذي
حصل معھم في حادث یوم أمس ونأمل ان تكون ھناك حلول حقیقیة لوضعھم المأساوي الذي كانوا یتظاھرون من اجلھ طیلة األشھر السابقة،
الموضوع الثاني سید رئیس الجلسة نحن مقبلین على عام دراسي یكاد ان یبدء عام دراسي جدید ولألسف الشدید وزارة التربیة للعام الدراسي

الثاني دون وزیر ھذه مشكلة حقیقیة الیوم بقاء الوزارة دون وزیر بالتأكید لھ أثر كبیر ولھ أنعكاسات سلبیة وھذه تجربة ولذلك نحن ندعو رئاسة
مجلس النواب الى التأكید على السید رئیس مجلس الوزراء بضرورة حسم موضوع وزارة التربیة، ثانیاً أیضاَ ما یتعلق بالتربیة نقل الصالحیات
والذي كان من المفترض تستثنى دوائر وزارة الصحة والتربیة من نقل الصالحیات الیوم یوجد أرباك كبیر ویوجد تداخل في قضیة األوامر التي
تصدر والتعلیمات من المحافظات ومن الوزارة ھذا الموضوع سیادة الرئیس یجب ان یحسم مادة قانونیة تنص على أن نقل الصالحیات التربیة

والصحة غیر مشمولة بنقل الصالحیات والیوم توجد دوائر التربیة والصحة في المحافظات ما بین أمرین أمر تأتي أوامر من  الوزارة ومرة
تأتي أوامر من المحافظة وخاصة ما یتعلق بالنقل وغیره ھذا أرباك كبیر نأمل  ان یُصار الى حل خالل األسابیع القلیلة قبل ان یبدء العام

.الدراسي

القضیة األخرى ھناك مطالبات متكررة بشمول المحاضرین واإلداریین وكذلك الحراس العاملین بشكل طوعي في جمیع المدارس بقضیة المنحة
التي أقرھا مجلس النواب في موازنة عام 2019 بأن یُصار الى تكراره في عام 2020 وأن تشمل جمیع ھذه األصناف المحاضرین واإلداریین

.والحراس الذین یعملون في ھذه المدارس

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

ونحن أیضاً نؤكد على الحكومة اإلسراع في تقدیم المرشح لوزارة التربیة وأیضاً حسم موضوع الصالحیات لوزارة التربیة والصحة ھل ھي
تابعة الى الوزارة؟ أم الحكومات المحلیة؟

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

مداخلتي في ما یتعلق بموضوع حملة الشھادات العلیا أكماالً لما تفضلوا بِھ زمالئنا، نود إعالم رئاسة المجلس بأن توجد ھناك جھود من قبل
الجھات المعنیة بمعالجة ولو أنھا معالجة جزئیة لموضوع تعیین حملة الشھادات العلیا، وخاصةً حسب قانون تشغیلھم مثالً الیوم وزارة التعلیم
العالي والبحث العلمي عملت على أن تجمع درجات حركة المالك في جمیع مؤسسات الوزارة وحصر ھذه الدرجات یحتاج إلى موافقة وزارة

المالیة لكي تخصص ھذه الدرجات فقط لتعیین حملة الشھادات العلیا وھي إعداد ال بأس بھا، أعتقد أنھ لربما تدخل مجلس الوزراء واتخاذ قرار
من مجلس الوزراء والزام وزارة المالیة أحداث أعمام إلى وزارة التعلیم العالي بتخصیص جمیع درجات حركة المالك الموجودة وفي وزارة

التعلیم العالي لتعیین حملة الشھادات العلیا وكذلك الطلبة األوائل ھذا من جانب، من جانب أخر وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وجھت
الجامعات بفصل التدریس في الدراسة المسائیة عن الدراسة الصباحیة ولكن قسم من المؤسسات الوزارة لم تعمل بھذا الموضوع، أیضاً ھذا من
شأنھ أن یقدم حلول أخرى لھذا الموضوع، الیوم ایضاً مجلس الوزراء ھو قادر أن یقدم مقترح إلزام جمیع الوزارات بأن تخصص نسبة معینة
من درجات حركة المالك ال تزید وال تقل عن (25%) لتعیین حملة الشھادات العلیا والحلول كثیر، لكن ھذا الموضوع أعتقد یتطلب استضافة

السید رئیس مجلس الوزراء والسید وزیر المالیة والسادة الوزراء المعنیین أمام مجلس النواب واعتقد وجودھم وتواجدھم داخل قبة البرلمان أمام
السادة النواب ھو كفیل بأن یقدم حلول عاجلة وفوریة، یعني سبق وان استضفنا السید وزیر التعلیم العالي السابق الدكتور عبد الرزاق العیسى في

موضوع معین وعندما تواجد داخل قبة البرلمان وتعرض إلى مواجھ أمام السادة النواب وتم التواصل إلى حلول جذریة، اعتقد استضافة السید
رئیس مجلس الوزراء والسید رئیس وزیر المالیة والسادة الوزراء المعنیین بتعیین حملة الشھادات العلیا والطلبة األوائل ضروریة جداً أن یكون

.في جلسة قریبة لوضع حلول عاجلة وفوریة لموضوع تشغیل حملة الشھادات العلیا

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.أرید أن اتحدث الیوم في قضیتین

القضیة األولى: تتعلق بقضیة تم طرحھا مراراً وتكراراً أن أرجو من الرئاسة الكریمة أن تتخذ موقف جدیاً حازماً في حسم ھذا األمر، الذي
أصبح نوعاً من التالعب بحقوق األالف من الفالحین الذین بقیت مستحقاتھم بذمة الحكومة االتحادیة لألعوام 2014,2015,2016 من السنین
الماضیة، ھذه المسألة تم طرحھا أكثر من مرة في ھذا المجلس ولألسف ال نجد من الحكومة أذان صاغیة علماً أنھا حقوق شخصیة متعلقة بذمة

الحكومة ھي ملزمة، أرجو من السید ممثل الحكومة أن یعطینا جواب شافیاً واضح بھذا األمر، لماذا تتلكأ الحكومة في صرف مستحقات الفالحین
.وھي مستحقات قانونیة تعلقت بذمة الحكومة لیست لھا بأي عالقة مشاكل بین اإلقلیم وبغداد ھي حقوق شخصیة

القضیة ثانیاً: أرید أن أتكلم بموضوع حلبجة ھذه المدینة المظلومة المنكوبة التي لألسف الزالت تتعرض إلى التھمیش السید رئیس الحكومة
عندما ذھبت الحكومة إلى الصین، لم یدعوا محافظ حلبجة برغم من أن حلبجة وبقرار من برلمان كردستان منذُ عام 1999 اعتبرت أن المدینة

محافظة وبقرار مجلس الوزراء االتحادي المرقم (568) في عام 2013، أیضاً أعترفت الحكومة االتحادیة بھذه المدینة كمحافظة، والقوانین
ً الموازنة التي جاءت إلى المجلس في كل السنین الماضیة أیضاً والتي تم التصویت علیھا في ھذا المجلس الكریم وھو قانون ھذه الموازنات أیضا

أعترفت بھذه المدینة كمحافظة، ومشكورة وزراتي الداخلیة والتخطیط ووزارات أخرى خاطبة المدینة بإعتبارھا محافظة، ولكن إلى اآلن
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الوزارات االتحادیة تتلكأ والى اآلن رئاسة الوزراء تقول بأن ھذه المدینة لم تتحول إلى محافظة بشكل كامل، بالتالي المحافظ ال یدعى لھذا األمر
.أطلب من السید ممثل الحكومة اإلجابة على األمرین

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

بالنسبة لمستحقات الفالحین تم اللقاء مع السید رئیس الوزراء قبل یومین قبل سفره إلى الصین، وعد أن سوف یطلب وزارة الداخلیة تنظم جدول
لدفع المستحقات لفالحین كافة المحافظات العراقیة، یومین قبل السفر ولھذا نؤكد على ممثل الحكومة إیصال ھذا الصوت إلى الحكومة وتذكیر

بھذا الوعد والضغط على وزارة المالیة لدفع المستحقات قبل نھایة السنة المالیة الحالیة، وایضاً بالنسبة لعدم دعوة محافظ حلبجة أرجو اطلب من
.السید ممثل الحكومة إعطاء توضیح بھذا الشأن

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

مثل ما تفضلتم ھناك عمل جاري بالنسبة لمستحقات الفالحین، اإلشكالیة كانت موجود بحسب المساحات المزروعة وعكس ھذه المساحات
المزروعة على ما موجود من رقع جغرافیة لإلقلیم ككل، المساحات المزروعة في 2014 وتلك الفترة یعني حوالي یكون ضعفین النصف من

.المساحات المزروعة في الوقت الحالي

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

.فقط أن المحاصیل مستلمة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

أما نوعیة المحاصیل مستلمة بالتالي أن ھناك عمل فعالً جاري لتكملة ھذا الموضوع بغض النظر على المساحات المزروعة الن المحاصیل
.مستلمة فعالً، الحكومة اآلن عاملة على تسدید المستحقات

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

ً .یجب التأكید على ھذا الموضوع وأعالمنا ایضا

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

النقطة الثانیة في ما یخص محافظة حلبجة، السید الرئیس إذا تسمح لي أن أتكلم بھذا الموضوع، قبل سریان قانون (21) وامر سلطة اإلتالف
(71) كان ھناك قانون (159) لسنة 1969 قانون (159) فیھ فقرة واضحة باستحداث المحافظات وتغییر الحدود اإلداریة للمحافظات، سلطة

اإلتالف أمر سلطة اإلتالف (71) خلت من ھذا الموضوع قانون (21) ایضاً خلت من ھذا الموضوع في التعدیل الثاني لقانون (21)، نحن
وضعنا فقرة بإمكان الحكومة استحداث محافظات أو تغییر الحدود اإلداریة من أتى التعدیل الثاني إلى مجلس النواب تم رفع ھذه الفقرة، على أثر
ھذا الموضوع قمنا في مجلس الوزراء أنذاك في 2014 أصبحت ھناك جلسة في 2014 في جلس واحدة التصویت على محافظة حلبجة وعلى

محافظة تلعفر كمحافظتین، فقط بسبب الفراغ القانوني في ھذه الفقرة استحداث المحافظات نحن رجعنا أن لكل محافظة أن تستحدث یصبح
مشروع قانون، ومن 2014 مشروع قانون تلعفر وحلبجة في شباط 2014 أتى إلى مجلس النواب أن مشروع القانون موجود في مجلس النواب
ومن الممكن أن تطلبھ من الحكومة ألن ھو أصالً مصوت علیة في مجلس الوزراء وموجود لدیكم في مجلس النواب، استحداث المحافظات ألن

یعني تغییر الخارطة اإلداریة للدولة العراقیة ككل، من ما یعني أن الموضوع اتحادي (100%) بالتالي ال بد أن یكون ھناك مشروع قانون
.والتصویت على القانون وفي مجلس النواب المشروع وبعد ذلك یدخل حلبجة كمحافظة حیز التنفیذ

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

،طلب إلى الحكومة إلى بإعادة وأرسال ھذا مشروع القانون لكي نستطیع أن نمضي لتشریعھما

-:النائب علي جبیر الزم العبودي –

فیما یخص قانون الموازنة نحن بالدورات الماضیة من بدأ تغییر العملیة السیاسیة بالعراق إلى حد ھذا الیوم الموازنة دائماً ھي الخطوة المتلكئة
في عملیة إقرارھا بتقاطعات بین القوى السیاسیة، أنا أقول ھنا في داخل مجلس النواب یعني ظاھرة االنسالخ من الكتل یعني أراھا ضروریة

طالما یوجد خیمة تجمعنا معاً وباإلمكان ھذا الحدیث یكون جانباً خارج داخل الكتل، أما في التوقیتات یفترض أن تكون ھناك ضغط من مجلس
.من ھیأة الرئاسة باتجاه الحكومة بأرسال الموازنة قبل التوقیت المحدد حتى یتم الشروع بھ في السنة القادمة، ویعتبر ھذا السیاق عمل

فیما یخص موضوع المخدرات السید الرئیس یعني أنا أرى كل الجالسین ھنا في داخل مجلس النواب أضافة إلى الجھات الرقابیة األخرى دورھا
الرقابة، إذا العراق أصبح من ممر إلى مصدر ھذه أشاره واضحة إلى أن الدور الرقابي یعني ال أقول معدوم وإنما شبة منتھي، یعني ھذا یفترض

أن تكون ھناك وقفة أیضاً بھذه القضیة فتح المنافذ الحدودیة والجمیع ال یعلم من أین تأتي ھذه المواد ومن ھو الذي تستر على، أن یتم تقدیم ھذا
الموضوع بشكل واضح لجنة األمن والدفاع ولجنة النزاھة ھذه اللجان حتى ترى الناس نوراً من أداء عملنا أما یبقى الوضع بھذا االستسالم،

.أعتقد نحن نعاني الموت البطيء والموت السریع بدون أن نشعر

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –
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.أنا لدیة نقطتان

النقطة األولى: حول الذي حصل مع حملة الشھادات العلیا، نحن لیس مع أو نرفض التعامل مع حملة الشھادات العلیا بھذه الطریقة، الدولة
.والمجتمع ال تبنى فقط بالبناء إنما البناء العلمي واألكادیمي واألھم بالنسبة للدولة

النقطة الثانیة: التي أرید أن أطرحھا ھنا ھناك فقط نقطة بالدستور أو مادة الدستور رابعاً التي تقول أن اللغة العربیة والكردیة ھي لغتان
رسمیتان، وھناك أیضاً قانون اللغات الرسمیة رقم (7) 2014 الیوم نسمع ھناك إعفاء لمدارس المتمیزین والمتمیزات من الثانویات من درس

اللغة الكردیة وھذا غیر دستوري وغیر قانوني، نطلب من ھیأة الرئاسة ایضاً النظر بھذا الموضوع وأیضاً من خالل لجنة التربیة والتعلیم العالي
.االھتمام بھذا الموضوع ألنھ غیر دستوري وغیر قانوني

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

متضامنین مع أصحاب الشھادات العلیا ونحن مع أي أجراء یتخذ من قبل مجلس النواب ألنصافھم على أي المستویات، ونستنكر ما حدث من
تصرفات بغض النظر إذا كانت ھناك أخطاء منھم أثناء التظاھرات أو ال یوجد أخطاء نھایة المطاف ھم ناس مثقفین وأصحاب شھادات

.ومتضامنین معھم في كل شيء

أثني على كالم السید حسن خالطي فیما یتعلق بالملف التربیة والصحة یكون عن طریق الحكومة االتحادیة أفضل ألن التجارب أثبتت أن وجود
.ملف الصحة والتربیة في المحافظات وخضوعھ لمجالس المحافظات أجراء غیر سلیم

الموضوع األخیر، السید الرئیس الجلسة أتمنى وجود أعضاء من لجنة األمن والدفاع واعتقد األخ سعران توجیھم في ما یتعلق بموضوع (475)
ضابط وھذا الموضوع أعیده مرة ثانیة السید الرئیس الثالثة والرابعة إلى أن ننصفھم، أصبح علیھم أكثر من سنة ونصف ھم متوزعین على

الوحدات فرق وألویة وأفواج والى حد ھذه اللحظة تصور ضابط یذھب إلى الدوام سنة ونصف وسنة وثمانیة أشھر ولم ینصف من ناحیة الراتب
بحجج لم یكتمل التدقیق األمني الموازنة في وزارة الدفاع ال یوجد بھ درجات یرجع ویكتب یوجد بھا درجات بنسبة حركة المالك یعني ھي دائرة

األفراد والموازنة، ھذه العملیة أصبح علیھا تقریباً سنة وثمانیة أشھر (475) ضابط األولى أن یكون بوزارة الدفاع وحصراً أركان الجیش في
الفترة السابقة أن ینصفون ھؤالء الضباط، الذي من رتبت عمید ونزوالً إلى حد مالزم، ھل یستطیع ضابط اآلن موجود في رئاسة األركان یداوم

سنة وثمانیة أشھر وفي داخل الوزارة في داخل رئاسة األركان یداوم بدون راتب؟ أجراء غیر سلیم أتمنى توجیھ من جنابك إلى لجنة األمن
.والدفاع للتحقق من ھذا الموضوع من المحتمل أن كالمي غیر دقیق یتطلعون بنفسھم على الملف وینصفون ھؤالء الضباط

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

لجنة األمن والدفاع، للتحقق من ھذا األمر بعدما یتلقون مذكرة من حضرتك بأن تكتب لھم التفاصیل، حتى یقوموا بالتدقیق، وما تفضلت بھ السیدة
النائبة فیان صبري حول ما یتداول في التعامل السلبي مع اللغة الكوردیة في بعض المدارس إن كانت ھناك ھذه الظاھرة، أیضاً نوجھ لجنة

.التربیة بمتابعة األمر والتحقق منھ

-:النائب رائد جاھد فھمي –

فیما یتعلق بموضوع التعامل مع حملة الشھادات باألمس، أضیف إلى ما تفضل بھ السیدات والسادة النواب، وحسناً فعلوا بإستضافة المسؤولین،
ومتابعة األمر، واستضافة حتى بعض حملة الشھادات، أنا أعتقد أن الطریقة التي تم التعامل بھا معھم بحاجة إلى وقفة جدیة مع الحكومة، أنا ال
أعرف ما ھي الضوابط التي تحكم التصرف واستخدام خراطیم المیاه بھذا الشكل، عادة ھذه تستخدم حینما یكون ھناك تھدید، أو نوع بدرجة من

العنف یمارسھ المتظاھرون، أما أن تستخدم ضد متظاھرین سلمیین بما فیھم نساء، ما ھي ھذه الضوابط؟ لذلك أنا كنت أطلب استضافة
المسؤولین األمنیین بما فیھم السید وزیر الداخلیة، حتى نطلع، كیف یتم التعامل بھذه الطریقة؟ وما ھي الضوابط التي ینبغي أن یحتكم لھا ھؤالء

المسؤولون بما یسمى بقوات مكافحة الشغب، ھنا حصل تجاوز وانتھاك لحقوق اإلنسان، إنتھاك لكثیر من الحقوق الدستوریة، وسوء التعامل حتى
.على المستوى اإلجتماعي الذي عومل بشأن المرأة وطریقة التصرف معھم

النقطة الثانیة: نحن نالحظ بأن ھناك فوضى في الدولة، من ناحیة نالحظ حملة شھادات علیا، وقبلھم المھندسین وخریجي الكلیات األخرى
واألطباء أیضاً بأنھم یواجھون إشكالیات في إیجاد وظیفة عامة وفرص عمل، أنا أقول: الوظیفة العامة في كل العالم تحتكم إلى ثالثة مبادئ

-:رئیسیة

.المبدأ األول: تأمین الخدمة العامة بصورة مستمرة

.ثانیاً: أن تكون الخدمة العامة متاحة للجمیع بشكل عادل دون أي تمییز

.ثالثاً: أن تتطور ھذه الخدمة العامة وتأمینھا بصورة متوافقة مع تطور حاجات الناس

نحن في العراق ھذه المھمات الثالثة كلھا غیر متحققة، لیست لدینا خدمة عامة مستمرة، ألنھ ھناك الكثیر من الخدمات متقطعة ومستدامة،
ولیست لدینا خدمة عامة متوفرة بصورة عادلة، ألنھ ھناك الواسطة والرشوة وغیرھا؟ ال توجد ھناك عدالة، والخدمات متوفرة في منطقة، وغیر

متوفرة في أخرى، أما التكیف مع الحاجات فھذا بعید عنا، أنا أرید أن أقول أمام ھذه المشكلة البنیویة العمیقة جداً، والتي نجد مظاھرھا في ھذه
األمور، ألنھ لدینا أناس مؤھلون ال یجدون عمالً، وأناس غیر مؤھلین یجدون عمالً، وھناك دولة مترھلة ثقیلة غیر قادرة على اإلنجاز، لیس لدینا

أي مؤشر یشیر إلى أننا سنخرج من الحالة، وإنما سیعاد إنتاج حالة الفشل وكل الظواھر السلبیة، أنا برأیي في ھذه النقطة، أخلص إلى التالي،
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الحكومة إذا ترید أن تعطي إشارة جدیة لمعالجة ھذا الموضوع، فلتبدأ بتشكیل مجلس الخدمة، وھو مجلس إتحادي ُمقر منذ 2009، والكرة في
ملعب الحكومة أوالً، أنا أعلم من قبل بأن مجلس النواب لم یوافق ولم یمرر إلى غیر ذلك، الیوم نتحدث عن ظرف جدید، فندع الحكومة تقدم

مرشحیھا لمجلس الخدمة اإلتحادي، وأن یُقر ھذا المجلس من قبل البرلمان، حتى أیضاً عندما نأتي ونبحث قانون الخدمة المدنیة العامة المطروح،
.ومع ھذا فالقانون غیر قابل للتطبیق إذا ال یوجد مجلس خدمة، وأنا أعتقد بأن ھذه قضایا أساسیة

 

-:النائبة شمائل سحاب مطر العبیدي –

أنا معكم فیما ذكرتھ بأن نحفظ للمواطن العراقي كرامتھ وحقھ في التعبیر عن رأیھ بكل كرامة، سواًء كان بالنسبة للمتظاھرین أصحاب الشھادات
.العلیا، أو أي مواطن لھ الحق یعبر عن حریتھ كیف یرید، وأیضاً نستنكر الموقف الذي حصل مع أصحاب الشھادات وما تعرضوا لھ

الموضوع الثاني: الذي أرید طرحھ بالنسبة لقرار تعویض الفالحین والمزارعین الذین تضرروا من جراء الفیضانات والسیول التي حصلت العام
الماضي، إال أنھ لم یتم تعویض خسائرھم من قبل الدولة بالنسبة للممتلكات أو األراضي الزراعیة أو المحاصیل، إلى اآلن لم تقم الدولة بأي

إجراء لتعویضھم، إضافة إلى ذلك یجب على الحكومة أن تأخذ التدابیر والخطة الالزمة لتجنب ما حصل في العام الماضي نتیجة ھذه السیول
والفیضانات، واستغالل ھذه المیاه بصورة صحیحة، وإذا كان ممثل الحكومة لدیھ جواب ما، لماذا ھذا التأخیر في تعویض أصحاب الممتلكات من

خسائرھم؟

 

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

ھؤالء أیضاً ضمن مستحقات الفالحین إما عن المحاصیل، وإما عن تعویضات المتضررین جراء السیول، أو من جراء الحرائق، ھذه كلھا
.تصبح ملفاً واحداً، والسید ممثل الحكومة یأتي بالجواب ویعلمنا بھ

-:النائبة یسرى رجب كمر –

صراحةً، ال أود إعادة ما تطرق إلیھ اإلخوة واألخوات من النواب، لكن ما سأطرحھ اآلن ھو موقفي وموقف لجنة حقوق اإلنسان النیابیة
بخصوص قمع المتظاھرین، طبعاً بإسمي یسرى رجب، عضو لجنة حقوق اإلنسان النیابیة، وباسم لجنة حقوق اإلنسان النیابیة في مجلس النواب

العراقي نرفض ونستنكر ما حدث یوم أمس من قمع المتظاھرین من حملة الشھادات العلیا، ونقول بأن ما حصل یوم أمس ھو انتھاك لحقوق
المواطنین التي كفلھا الدستور، منھا حق التظاھر، وحریة التعبیر عن الرأي، وكذلك حق العمل، فالحكومة العراقیة وفق دستور 2005 علیھا
توفیر فرص العمل لمواطنیھا، والذي حصل یوم أمس ھو مخالفة لمبادئ حقوق اإلنسان، وأعید وأكرر وأقول إنھ مخالف للدستور أیضاً، لذا

نطلب من الحكومة اإلتحادیة، والجھات األمنیة المسؤولة عن حمایة المتظاھرین، ونطلب عدم اتخاذھم لھكذا تصرف مرةً أخرى، ونقول بأن ھذا
ً .األمر سیكون لھ أثر سلبي على سمعة العراق دولیا

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

.یُطلب من الحكومة بالنظر في طلبات المواطنین وتنفیذھا وتطبیقھا بحسب اإلمكان

-:النائبة یسرى رجب كمر –

نستطیع القول نطالب، وإن ھذا األمر سیكون لھ أثر سلبي على سمعة العراق دولیاً فیما یخص إلتزام العراق دولیاً بمبادئ حقوق اإلنسان
.العالمیة

المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان أعلنت استعدادھا الستالم الدعاوى والشكاوى من المتظاھرین، صراحةً ھذا سیكتب في التقاریر السنویة، وھذا
سیؤثر سلباً على سمعة العراق، فحرصنا نحن من ھذا الجانب، وحرصنا على كرامة المواطن العراقي، لذا نطالب بإیجاد الحل لمطالب

المتظاھرین، ال أن یجابھوا بالقوة وقمع أصواتھم، فھؤالء أصحاب كفاءات، وعلى الحكومة أن تعمل على تسخیر ھذه الكفاءات لخدمة البلد، ال
.أن نجعلھم یتركوا ھذا البلد، ھذه نقطة

.النقطة الثانیة: أضم صوتي إلى صوت األخ النائب مثنى أمین بخصوص إطالق المستحقات المالیة لمزارعي إقلیم كوردستان العراق

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

أنا ال أرید أن أضیف على الذي ذكره اإلخوان سوى تساؤل: نحن إلى أین من موضوع الخریجین أثناء المطالبة بحقوقھم؟ من المعیب علینا نحن
كنساء جالسات في مجلس النواب، وبناتنا الخریجات یتعرضن في الشارع إلى ھكذا تصرف، ھذا الشيء ال یلیق بالتعامل مع المرأة العراقیة، مع
الخریجة، أو مع الخریجین عموماً، أنا أقول، أین التخطیط من القبول في الجامعات؟ یفترض أن یكون ھناك تخطیط بحیث أستطیع أن أستوعب

خریجي الجامعات، ال أن أخرج، ومن ثم أخنقھم في الشارع، خریجون، أعداء للدولة! وضد الدولة! سوء التخطیط ھذا جعلنا وجعل أبناءنا وبناتنا
في الشارع یتعرضون إلى ھكذا إنتھاك، أنا أطالب مجلس النواب، ومن خاللكم بعقد جلسة خاصة بھذا الموضوع، للتعرف على كل المالبسات،

.وإیجاد حلول ولو بالتسلسل لمدة معینة لھؤالء الخریجین
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موضوع نقل الصالحیات، ونحن مقبلون على انتخابات، وصالحیات التربیة والصحة ھي بید المحافظ، نحن إلى اآلن لم نصل إلى ثقافة نقل
الصالحیات، وأمور كثیرة تحصل في المحافظات، من ضمنھا المالكات، الفیض، الشاغر، نالحظ القریة إلى اآلن فیھا شاغر، والمركز فیھ

(50) أو (30) معلماً أو مدرساً في المدرسة الفالنیة، تأخیر رواتب المدرسین إلسبوع أو خمسة أیام، ھذا كلھ یؤثر، نحن مع الالمركزیة، لكن
متى نحققھا؟ نحققھا عندما نصل إلى ثقافة الالمركزیة، عندما رأینا خروقات، أو أموراً تسيء إلى الوضع التربوي، یفترض أن یكون ھناك عالج

.إلى ھذا األمر، ال أن نبقى مصرین على ما تم إجراؤه

-:النائب ستار جبار عبد هللا العتابي –

.مداخلتي فیما یخص المعتصمین من حملة الشھادات العلیا

حقیقة أثني على ما تقدم بھ اإلخوة الزمالء من آراء، وأتعاضد معھم فیما طرحوه، المادة (16) من الدستور تشیر إلى (تكافؤ الفرص حق
.(مكفول)، والمادة (38)/ثالثاً تشیر إلى (حریة االجتماع والتظاھر السلمي

في الوقت الذي تسعى فیھ جمیع الدول إلى زیادة نشر الوعي، والعمل على رقي مجتمعاتھا من خالل دعم العلم والتعلیم واحتضان أصحاب
الشھادات العلیا، لغرض اإلستفادة من خبرتھم وكفاءتھم في بناء الدولة، نالحظ أن ھؤالء من حملة الشھادات الذین خرجوا لإلعتصام والتظاھر

یلوحون بشھاداتھم التي حصلوا علیھا بأیدیھم للمطالبة بحقوقھم یتعرضون إلى إعتداء سافر حقیقة ومشین بحق ھذه الشریحة المھمة التي كان من
المفروض على الحكومة أن تحتضنھا لإلستفادة من خبرتھم وكفاءتھم في بناء الدولة، لذلك نطالب بتشكیل لجنة تحقیقیة، لمتابعة مجریات

األحداث، ومحاسبة المقصرین، وتوجیھ العقوبات الالزمة، لتكون رادعاً، كذلك لحفظ حقوق اإلنسان وحقوق الشعب العراقي في التعبیر عن
.رأیھ

-:النائبة إكتفاء مزھر عبد كسار الحسیني –

حسب المادة (22) من الدستور (العمل حق لكل العراقیین بما یضمن لھم حیاة كریمة)، والمادة (30) من الدستور (تكفل الدولة حیاة كریمة لكل
مواطن عراقي من خالل الضمان الصحي، والضمان اإلجتماعي، والمقومات األساسیة لھذه الحیاة الكریمة بتوفیر الدخل المناسب والسكن

المالئم)، لألسف ما نجده من الحكومات السابقة منذ 2003 إلى اآلن ال توجد ھنالك إستراتیجیة لتعیین الخریجین، ونجد كثرة الخریجین اآلن
یجب أن تكون ھنالك زیادة في أعداد المستشفیات، یجب أن تكون ھنالك خطة لتشجیع القطاع الخاص، وخاصة ما یؤكد علیھ الدستور في المادة

(25)، ال توجد ھنالك إستراتیجیة دقیقة لتطویر اإلقتصاد العراقي، لذلك نأمل أن یكون ھنالك تشكیل لجنة من قبل مجلس النواب لغرض اإلھتمام
بالخریجین وتعیینھم، ألنھ أصبحت التظاھرات اآلن واإلعتصامات، وأعدادھم منذ 2003 إلى اآلن، وھذا ھو حق كفلھ الدستور، نجد اآلن

اإلعتداءات على حملة الشھادات العلیا، وھم یطالبون بحقھم، كذلك قانون التدرج الطبي الذي تم إیقافھ من الحكومة، واآلن حتى الضمان
الصحي، الیوم في لجنة الصحة   والبیئة یصلنا كتاب من الوكالء بإیقاف الضمان الصحي، ونحن ماضون بھ، ووصلنا إلى التصویت، ھذا من

.جانب

لدي نقطة ثانیة: أنا ذكرتھا في الجلسة السابقة فیما یخص السرطان، أرجو إضافة (تخصیص مالي في موازنة 2020 لبناء مركز متخصص
.(للسرطان في أیة محافظة من محافظات العراق على أن ال یسافر مرضانا خارج العراق

-:النائب علي جاسم الحمیداوي –

.سیادة الرئیس جمیع المؤسسات، أرجو االنتباه الى ھذه المداخلة سیادة الرئیس

جمیع المؤسسات الحكومیة الیوم أمام مشكلة أداریھ خطیرة، ھذه المشكلة یجب معالجتھا، وھي البرید المتراكم على مكاتب السادة المدراء
العامین، أبسط معاملة تأخذ شھرین و ثالثة وھناك معامالت تأخذ سنین حتى تُنجز، لعَل واحد من أھم االسباب في ھذه المشكلة ھي كثرة

االجتماعات أثناء الدوام الرسمي، خمسة أیام في االسبوع، یوم اجتماع ھیأة رأي، یومین مداولة مع السید الوزیر ومع السید الوكیل، یوم لجان
یوم إما أن یكون في رئاسة الوزراء، أو یكون في البرلمان حاضر، وبالتالي كیف المدیر یُنجز ھذه المعامالت، لذا أقترح من السید الرئیس

.مفاتحة رئاسة الوزراء على أن تكون ھذه االجتماعات بعد الدوام الرسمي، أتمنى أن تكون ھذه االجتماعات بعد الدوام الرسمي

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

.أوافقَك الرأي، وسوَف نوجھ الى الحكومة لجعل االجتماعات بعد الدوام الرسمي، إال الضروریة منھا

-:النائبة أیناس ناجي كاظم المكصوصي –

.صراحةً سیدي الرئیس، سوَف أتكلم على ُعجالة وبسرعة

الوفد مدى كان ممثل الحكومة موجود، أود أسألھُ سؤال فیما یخص الوفد الرئاسي الذي ذھَب الى جمھوریة الصین الشعبیة لم یكن ھنالَك حضور
ً لوزارتي التعلیم العالي والتربیة؟ أنا أتعجب من أَن ھنالك عدم اھتمام بالمؤسسات العلمیة التربویة والتعلیم العالي، في نفس الوقت ھنالك مسبقا

نحن ذكرنا فیم یخص فك ارتباط المدیریات وفي نفس الوقت أود أن أذكر انھُ حالیا في دول العالم ھنالك محو أمیة التكنلوجیا وإلى األن العراق ال
یزال لدیِھ األمیة في تعلم االحرف االبجدیة القراءة والكتابة، ھنالَك مشكلة موجودة حالیاً محاضرین مراكز محو األمیة المغلقة ال نعرف مصیر
ھؤالء المحاضرین الذیَن حاضرو لعدة سنوات وأیضاً مراكز محو االمیة التي مخصصاتھا جداً قلیلة مقارنةً مع الموازنة االتحادیة، فكنت أتمنى

أ ً أ
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حضور ممثل الحكومة من ضمن ھذه االسئلة أین وجودیة وزارة التعلیم العالي وایضاً وزارة التربیة في الوفد الرئاسي؟ وأیضا فیما یخص ما ھو
.الرؤیا العامة لالتفاقیة الموجودة ما بین العراق وجمھوریة الصین؟ وما ھو كان الشعار النفط مقابل اإلعمار؟

-:النائب حسن علي محمد الجحیشي –

سیادة الرئیس منذُ أكثر من ثالثة شھور قدمُت الى رئاسة مجلس النواب الموقرة مقترًح یتضمن إدراج فقرة في أعمال الجلسة ثابتة تخص
االحتجاجات والمظاھرات السلمیة وأعتقد أَن ھذا االمر ثابت وقطعاً، الن االحتجاجات السلمیة لكل فئات المجتمع  وشرائح المجتمع مستدیمة

ومستمرة، االن كثیر من االخوة أعضاء مجلس النواب من السیدات والسادة تكلموا بخصوص االعتداء السافر والمشین الذي تعرَض لھُ أصحاب
الشھادات العلیا، أصحاب الشھادات العلیا یعتصمون منذُ أكثر من مئة یوم ولم یتطرق لھم مجلس النواب أال أن َحَدَث ما حدث لھم، فإن كنا فعالً

جادین في تحقیق مطالب الشعب نضع فقرة ثابتة وخاصة لكل المظاھرات السلمیة أو االحتجاجات التي تدل على حریة التعبیر بالرأي ویمكن
االستفادة في ھذا المجال من مكاتب مجلس النواب المنتشرة في المحافظات وبعض األقضیة، یُشكل وفد من قِبل ھذه المكاتب الى المتظاھرین أو

.المعتصمین ومن ثَُم تُدرج مطالبھم وتُرسل الى رئاسة المجلس حتى یتم عرضھا

-:النائب صائب خدر نایف –

السید رئیس المجلس شكراً جزیالً إلتاحة الفرصة لنا للحدیث، حقیقةً ھذا الموضوع ال اُعید على ما تحدث بھ االخوة واالخوات من الزمالء حوَل
حملِة الشھادات، حقیقةً من المعیب أن یتم التعامل مع ھكذا نخبة تمثل نخبة متقدمة في المجتمع العراقي بھكذا أسلوب، یجب علینا التحري على

من أصدر ھذِه االوامر بحق ھؤالء، خاصةً ھؤالء یُمثلوَن نُخبة أخذت من وقتھا الكثیر في سبیل الدراسة والعلم، فبالتالي نحن بحاجة الى محاسبة
ذلك واالطالع على ھذا الموضوع، أیضاً اُني على فكرة التخطیط في التعامل مع حملة الشھادات، سیدي الرئیس أیضاً أٌضیف نقطة أخرى، الیوم

لدینا أكثر من (300) خریج من أبناء سنجار وسھل نینوى خریجي الكلیات الطبیة، ومعاھد التمریض في اإلقلیم، أجبرتھم الظروف على
الدراسة في ھذه الجامعات، الیوم یُحَرمون من التعلیم أو التعیین في المراكز الطبیة أو المستشفیات أسوةً بغیرھم من باقي المحافظات فبالتالي

نحن نُطالب الجھات المختصة في وزارة المالیة، ووزارة الصحة إنصاف ھذه الشریحة ألن دراستھم في ھذه االماكن لم تكن اال نتیجة الظروف
.التي صاحبتھم أثناء دخول تنظیم داعش االرھابي الى مناطقھم وشكًر جزیالً

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

بدایةً أُثني على ما تفضَل بِھ السادة النواب حوَل استنكار ما تَم من عملیة قمع للمتظاھرین من حملة الشھادات العلیا ونحُن الیوم بصدد اختیار
.الكفاءات وتعیین الكفاءات في العراق من أجل إدارة الدولة بشكل صحیح ھذا أوالً

النقطة الثانیة سیدي الرئیس، صوتنا على ھذه الحكومة وبرنامجھا الحكومي على أنھا تكون حكومة خدمات الیوم، ھذه السنة تقترب من االنتھاء
دون أن نجد أَن ھناك مشاریًع استراتیجیة قد تم التخطیط لھا، سیدي الرئیس، استناًد الى المادة (2) أوالً، على (أ) والتسلسل (32) من الجدول

(ح) من قانون الموازنة رقم (1) لعام 2019 تضمَن ھذا الجدول جملة من المشاریع، المجاري لألقضیة والنواحي التابعة لمحافظة بغداد والتي
تعاني الحرمان، قضاء النھروان واحدة أو ناحیة النھروان واحدة من المناطق التي تعاني الحرمان والتھمیش من سوء الخدمات وقد تم االعالن

عن مشاریع للمجاري والخدمات وھي بأمس الحاجة لھُ، إال أَن ھذا المشروع، طبعاً جملة المشاریع للمناطق االربعة (أبو غریب، الوحدة،
النھروان) (909) ملیار دوالر، طبعاً بسداد سنوي یُقدمون ھذه المشاریع سداد سنوي مقداره (20) ملیار قیس ال (20) ملیار على (990)

ملیار تقریباً كیف تُنفذ ھذه المشاریع وقیاس الزمن كم یحتاج لنا حت نقیس ھذه المشاریع؟ تعلیمات أخرى من وزارة التخطیط تقول أجروا ھذه
المشاریع على القرض الصیني، وھذا طبعاً یحتاج الى تفاھمات، أتمنى في الموازنة القادمة أن یكون ھناَك تضمین لھذِه المشاریع على الموازنة

االتحادیة كي نحدد سقف معقول لتنفیذ ھذه المشاریع لكي نُشعر ھذا المواطن في ھذه المناطق بأَن لھُ الحق في الخدمات ولھ الحق في العیش
.الكریم

النقطة الثانیة: وزارة االسكان واالعمار الیوم عاجزة عن تنفیذ مشاریع مھمة، مشروع بغداد مربوط بالجنوب أي بغداد مع المناطق الجنوبیة
مربوطة بجسر، جسر دیالى، وجسر دیالى غیر مؤھل الستیعاب ھذا العدد من السیارات وخصوصاً سیارات الحمل، مدینة النھروان الصناعیة

لصناعة الطابوق طبعاً مدینة كبیرة تُغطي العراق تقریباً بمادة الطابوق، طبعاً سیارات الحمل الكبیرة ال یسمح لھا بالمرور، ولذلك صاحب
ً السیارة الحمل یضطر ان یَدور الى مناطق أخرى وتكون المسافة بعیدة، ھذا طبعاً یُكلفھ وبالتالي یُكلف عبء، وأیضاً یُزید أجور األسعار، طبعا

.ممكن وزارة االعمار أن تُقیم مشاریع جسور، وتُخلص ذوي السیارات الحمل أو أصحاب السیارات الحمل من ھذِه المشكلة

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

.أو إیجاد مسارات بدیلة لھذه السیارات، سیارات الحمل

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

.بغداد بحاجة الى طرق حولیة

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

.شكراً جزیالً

.تُرفع الجلسة الى یوم السبت الموافق 5/10/2019 الساعة الواحدة ظھراً
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.ُرفِعت الجلسة الساعة (5:10) مساًء
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