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محضر جلسة رقم (15) الخمیس (14/11/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (15) الخمیس (14/11/2019) م
ً .إبتدأت الجلسة بنصاب (235) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (3:10)عصرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة عشر، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي األول

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:الموظف عمار یاسر –

.یتلوا آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

-:السیدات والسادة النواب

.(الفقرة أوالً: إستكمال التصویت على مقترح قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبیئة *

.تفضلوا

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

سیادة الرئیس، نبدأ؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضلوا

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

سیادة الرئیس، واإلخوة السیدات والسادة النواب، نحن في الجلسة السابقة وصلنا بالتصویت إلى غایة الفقرة السابعة، لذا نستكمل التصویت ونبتدأ
.بالفقرة الثامنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضلوا
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-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

.یقرأ المادة (8) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (8

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

.یقرأ المادة (9) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (9

(تم التصویت بالموافقة)

.نعم، الفصل الرابع، إدارة ھیأة الضمان الصحي

-:النائب فارس صدیق نوري –

.یقرأ المادة (10) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(فقط بالتسلسالت، أنت ال یوجد لدیك ثانیاً، المادة (10) (أ – ب

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (10

(تم التصویت بالموافقة)

.السیدة النائبة، ال نقاش في التصویت، لدیك رأي إكتبیھ مكتوب حتى نعطیھ إلى اللجنة

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یقرأ المادة (11) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (11

ثامناً، تقصد بھا، ینتخب نائباً لرئیس إدارة الھیأة من ضمن التسلسالت؟ أم نائب؟ نائباً؟

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.إذا ینتخب فنائب واحد المفروض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ینتخب نائباً، بالتنوین، المادة (11) ثامناً، ینتخب نائباً لرئیس مجلس إدارة الھیأة من ضمن التسلسالت كذا إلى نھایة الفقرة

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (11

(تم التصویت بالموافقة)

.السیدات والسادة النواب، یتم إنتخاب نائب لرئیس مجلس إدارة الھیأة

.من ضمن التسلسالت أوالً أو ثانیاً أو ثالثاً أو رابعاً من المادة (11) من ھذا القانون
ً أ أ
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ً .أطلب التصویت على المادة (11) كما قرأت بنص الفقرة ثامنا

.(تم التصویت بالموافقة)

.التسكین أفضل طریقة للخالص من الجماعة

-:النائبة سھام عباس علي –

.یقرأ المادة (12) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أجیبوھا

السید رئیس اللجنة أوضح ما ھو المقصود باألشخاص الطبیعیین؟

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

.المقصود بكلمة طبیعیین الذین ھم على وضعھم الطبیعي غیر مرتبطین بمھمة أو وظیفة أخرى، ھذا ما یقصد بھ

.سیادة النائبة، ثانیاً؟ قصدك تحرر الصكوك؟ أو نائبھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة، ھذه مناقشة لیس لك حق المناقشة، ھل لدیك إستفسار لغوي أو شيء لم یتضح؟

ھل أجبت على الطبیعیین؟

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

.أجبت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.واضح الجواب؟ شكراً

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (12

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة إكتفاء مزھر عبد كسار –

.یقرأ المادة (13) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقطة نظام

-:(النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي (نقطة نظام –

سیدي الرئیس، عندما نذكر ضرائب معنى ذلك رسوم مالیة على فعل أو خدمة مجازة قانوناً فعندما یقال ضرائب على مشروبات كحولیة ھذا
.ضمناً إجازة لبیع وشراء وھي محرمة دستوریاً وقانونیاً وإذا تذكر فغرامة ولیست ضرائب

-:السید رئیس مجلس النواب –

-:ال، أنا سوف أقرأھا

و- الضرائب المستحصلة عن تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة صحیاً والمشروبات بنسبة (35%) من الماء من مجموع اإلیرادات
.والضرائب والغرامات

.(%حتى البیبسي یأخذ منھ (35
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-:نعم، الفقرة تصبح التالیة

و- الضرائب المستحصلة عن تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة صحیاً والمشروبات بنسبة (35%) من الماء من مجموع اإلیرادات
.والضرائب والغرامات

.السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (13) مع األخذ بنظر اإلعتبار الفقرة (و) كما قرأت

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة إكتفاء مزھر عبد كسار –

.یقرأ المادة (14) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (14

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب میران محمد عباس –

.یقرأ المادة (15) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة، بالنسبة للفقرة رابعاً، ھي بدیھیة، أي رابعاً من المادة (15) ال یجوز وضع الحجز، مؤسسات الدولة ال یحجز علیھا

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

.سیادة الرئیس، فقط للتأكید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(نعم، السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (15

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب میران محمد عباس –

.یقرأ المادة (16) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (16

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد عون عالوي طاھر –

.یقرأ المادة (17) من مقترح قانون الضمان الصحي

 

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة، الفصل السادس یتحدث عن مراحل تطبیق القانون والقانون ال یجزأ إلى مراحل فأقترح أن یكون، مقترح من رئاسة المجلس،
إجراءات تطبیق القانون ویكون الفصل السادس إجراءات تطبیق القانون، والمادة (17) تكون المرحلة األولى ولكن في المادة (21) ذھبتم إلى
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.فصل جدید مرحلة ثانیة وھو ذات الفصل، تدمج في ذات الفصل وتستمر

.السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (17) مع األخذ بنظر اإلعتبار تعدیل عنوان الفصل السادس

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

.یقرأ المادة (18) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (18

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

.یقرأ المادة (19) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (19

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

.یقرأ المادة (20) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (20

ما ھي المشكلة؟ وزارة الصحة مستمرة؟

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

.نحن أكملنا ولكن مداخلة صغیرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

في ما یتعلق بالمادة (20) تستمر وزارة الصحة بتقدیم خدماتھا بذات األسلوب المتبع، ما ھو دخلھا في ھذا القانون؟ لماذا دخلت على القانون؟

-:النائب –

.ألن القانون ھو على ثالث مراحل، وعلى أن تكتمل المراحل الثالثة حینذاك تكون ھناك محاسبة للمراحل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (20

.(تم التصویت بالموافقة)

.السید رئیس اللجنة مداولة

.السید ممثل الحكومة اآلن خرج لیعود لي، مداولة مع ممثل الحكومة حول ھذا القانون

.البرلمانیة، العالقات، تثبیت الحضور اآلن داخل القاعة

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –
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.یقرأ المادة (21) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (21

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یقرأ المادة (22) من مقترح قانون الضمان الصحي

.سیادة الرئیس، تصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لدي مالحظة

السید رئیس اللجنة، بما أن المادة (21) تتحدث، على الوزارة تحویل كافة مؤسساتھا الخدمیة إلى مؤسسات تعمل بنظام المحاسبي الموحد وعلى
-:الوزارة، تكون في ذات المادة (21) وعلى الوزارة تنفیذ األحكام وكاآلتي

.(أوالً، ثانیاً، دون الخوض إلى المادة (22

-:المادة (21) تكون، على الوزارة تحویل كافة مؤسساتھا الخدمیة إلى مؤسسات تعمل بنظام المحاسبي الموحد وعلیھا تنفیذ األحكام وكاآلتي

ً .أوالً، ثانیاً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً، ثامنا

.(كلھا تكون في المادة (21

.نعم، وفي المادة (ثانیاً) إعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدریب الموظفین على نظام المحاسبي الخاص بالتمویل الذاتي

.أعاله نتحدث عن النظام الموحد، والحقاً نتحدث بالتمویل الذاتي

.نعم، فقط تنتھي الفقرة ثانیاً بما أننا نوحد المادة لتكون إعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدریب الموظفین وینتھي

أقرأ المادة (22) مرة أخرى؟

.یقرأ المادة (22) أوالً، ثانیاً، من مقترح قانون الضمان الصحي

ً .السید النائب، أكمل من ثالثا

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یقرأ المادة (21) ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً، ثامناً، من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب من المجلس إعادة التصویت على المادة (21) بعد دمجھا مع المادة (22

.تدمج المادتین (21) و (22) في مادة واحدة ھي المادة (21) وحسب ما قرأت

(تم التصویت بالموافقة)

.اآلن ھل باإلمكان أن تقرأوا المادة (23) مع األخذ بنظر اإلعتبار التسلسالت

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یقرأ المادة (23) من مقترح قانون الضمان الصحي
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (23) مع األخذ بنظر اإلعتبار التسلسالت بعد دمج المادة أعاله

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یقرأ المادة (24) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (24) مع األخذ بنظر اإلعتبار التسلسالت لتكون (23) ونحن نقرأھا كما ھي مكتوبة
.والحقاً تعدل التسلسالت حسب ما تمت قراءتھ

.أطلب من المجلس التصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة سھام موسى حمود –

.تقرأ المادة (25) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

لحظة، المادتین تتحدث عن الھیأة، لماذا ال تدمج المادتین في مادة واحدة؟

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

.وھذا ھو األفضل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .نعم، إقرأي المادة (25) أوالً وثانیا

-:النائبة سھام موسى حمود –

.تقرأ المادة (25) أوالً، ثانیاً، من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، أطلب إعادة التصویت على المادة (24) التي سبقتھا بإضافة البندین أوالً و ثانیاً، من المادة (25) من البند أعاله إلى
المادة (24) مع األخذ بنظر اإلعتبار التسلسالت كما قرأت، دمج المادتین، المادة (24) و (25) تدمج في مادة واحدة كما قرأت (24) و (25)

.المكتوبة مع األخذ بنظر اإلعتبار التسلسالت، أي المادتین اللتین تتحدثا عن الھیأة تدمج في مادة واحدة، أطلب من المجلس التصویت

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.عفواً سیادة الرئیس، ولكن المادة (26) تتكلم عن الوزارة والھیأة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال، أنا أتحدث عن المادة (24) و (25) إثناھن تتحدثا عن الھیأة، تفضل

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.(بالنسبة للمادة (24) و (25) ھذه إعداد بطاقة الضمان الصحي مرتبطة بالھیأة، بینما المادة (26

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم نصل إلى المادة (26) بعد
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-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.والتي ھي (25) ترتبط بالوزارة والھیأة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال عفواً، أنا أتحدث عن الفقرتین حسب ما ھو مكتوب أمامي (24) و (25) والتسلسالت والفقرتین تتحدث عن الھیأة، تدمج إثناھن بفقرة واحدة

السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على دمج المادتین اللتین تتحدثا عن الھیأة إبتداًء من أوالً، إكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنین
العراقیین وتشمل، إنتھاًء، بإصدار قائمة بالخدمات غیر المشمولة بالضمان الصحي مع مراعاة أحكام المادة (17) الفقرة عاشراً، البند (أ) من ھذا

.القانون كما قرأت من اللجنة، أطلب من المجلس التصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب سھام موسى حمود –

.تقرأ المادة (26) من مقترح قانون الضمان الصحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على المادة (26) أخذین بنظر االعتبار المواد التي دمجت وتسلسل المواد، أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

بناًء على طلب السید رئیس اللجنة والمداولة مع السید ممثل الحكومة، ھناك مواد في القانون تتطلب موافقة الحكومة كون إن القانون ھو مقترح
من اللجنة من السیدات والسادة النواب، السید ممثل الحكومة ما ھو رأیك؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

ھذا القانون مھم جداً وھو مقترح قانون والكتمال الصورة ھنالك اجتماعات مستمرین حتى قبل أیام مع اللجنة، أطلب التأجیل إلى بدایة األسبوع
.المقبل حتى نأتي برأي الحكومة ونشرع بالتصویت ونكمل القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

مبدئیاً لیس لدیكم اعتراض على القانون لحد اآلن؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.ال یوجد اعتراض بعد ھذا أن شاء هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

الجزئیات التي أرسلت إلیكم وفیھا جانب مالیة المفروض أن تكون اإلجابة علیھا األسبوع القادم، اللجنة اآلن فعلیاً صوتنا على لغایة المادة (24)
إذا تم تعدیل التسلسالت، المتبقي من المواد عدلوا التسلسالت والفصول، حصلت موافقة رئاسة المجلس إلكمال التصویت على ھذا القانون حال

.ورود اإلجابة على بعض الفقرات التي تتطلب موافقة الحكومة علیھا كونھ مقترح قانون وفیھ جنبة مالیة

.رؤساء الكتل ھل ما زالوا خارج القاعة مجتمعین؟ أطلب من المجلس التصویت على تقدیم الفقرة رابعاً بما یتعلق بالمناقشات العامة

(تم التصویت بالموافقة)

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

.نأخذ مداخالت ومناقشات السادة النواب لمدة (15) دقیقة، مناقشة عامة

 

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

فیما یتعلق بمدینة الموصل ومحافظة نینوى بصورة عامة  بدأت تحدث إجراءات جدیدة غیر واقعیة، أتمنى أن یكون ھنالك كتاب من ھیأة
الرئاسة إلى مجلس القضاء األعلى، ھناك دواعش تم الشكوى علیھم من قبل األھالي، دواعش رسمیین في السنوات السابقة عندما كان تنظیم

داعش اإلجرامي مسیطر على مدینة الموصل ومحافظة نینوى، وبعد سیطرة القوات األمنیة بدأ األھالي بالشكوى على الدواعش الرسمیین
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المعروفین، ھذه اإلجراءات بعد أن تمت إدانتھم بالمادة (4) إرھاب وتم تثبیت الجرائم علیھم، ما فعل الدواعش أنفسھم؟ بدأو یقدمون شكاوى على
األشخاص الذي قدموا شكوى علیھم، أي األشخاص الذین تمت تزكیتھم من قبل القوات األمنیة مثل ما یسمى لدینا المسح المیداني، أعتقد إن أكثر

السادة النواب ال یعرفون ما ھو المسح المیداني؟ في محافظاتنا یضم االستخبارات واألمن الوطني ومختار المنطقة عن أي شخص ھل موقفھ
سلیم أم ال؟ ھل ھو مشترك مع تنظیم داعش أو غیر مشترك؟ األشخاص الذي أشتكى علیھم الدواعش تمت تزكیتھم من قبل األمن الوطني

واالستخبارات وحتى المسح المیداني للمختار أیضاً أي كما نقول إن ِسِجلھم نظیف، لكن ما ھي المشكلة؟ المشكلة عندما یحضرون عند القاضي
تكون تھمتھم اإلرھاب حتى وإن كان المشتكي داعشي، لیس من المعقول الیوم الداعشي الذي ُحِكم علیھ باإلعدام عندما یحضر لدى القاضي یقدم
شكوى على أشخاص ھم قدموا شكوى علیھ وھم أشخاص تمت تزكیتھم ووصل الحال إن الدواعش یقدمون شكوى حتى على مختار المنطقة بأنھ
كان یعمل معنا، لكن ھناك منطقة كاملة تعرف إن ھذا ُمخبِر وھذا مختار وھناك شاھد وُمَزكة من األمن الوطني ومن االستخبارات یعني المسح
المیداني لھ سلیم، مشكلة القضاة یقولون إننا لدینا قانون، عندما تتم الشكوى بموجب قانون (4) إرھاب إننا ال نكفلھ ومضطرین للتعامل معھ على

إنھ داعشي، أتمنى توجیھ كتاب إلى السید رئیس مجلس القضاء األعلى إلعالمھم عن ھذه الحالة، ألنھ لیس من المعقول شخص موقفھ األمني
سلیم وبشكوى من داعشي محكوم باإلعدم أو محكوم مدة (20) سنة یقوم بالشكوى علیھم ویتم سجنھم، أتمنى أن یكون بھ إجراءات من حضرتك

.تحریري ولیس شفوي

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

.السادة نواب نینوى قِدموا طلب بھذا الشأن حتى نرسلھا إلى مجلس القضاء األعلى عن طریق لجنة األمن والدفاع

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.قدمُت طلب قبل ھذا الیوم وبأسم نواب نینوى قبل شھر وال یوجد أي إجراء أتمنى أن تعودوا على الطلب السابق

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

إنسجاماً مع اإلصالح ومطالب المتظاھرین على اللجنة الدستوریة التي ُشِكلت أن یكون لھا تقریر بالحد األدنى أسبوعي بالذي تحقق، ومضى
.أكثر من (15) یوم على ھذه اللجنة، وھذا الموضوع یعطي رسائل اطمئنان ألبناء الشعب العراقي

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

ھل تقصد لجنة التعدیالت الدستوریة؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

نعم لجنة التعدیالت الدستوریة، والحكومة أیضاً صوتت على قانونین، قانون االنتخابات وقانون مفوضیة اإلنتخابات ھذا الموضوع یعطي رسالة
.اطمئنان إذا تمت قرأتھ أولى من خالل اللجان المعنیة

الموضوع األخر: موضوع جداً مھم أُثني على ما ذكره زمیلي النائب (أحمد الجربا) بخصوص ھذه العوائل والدواعش الموجودین، كثیر من
المقاتلین من أبناء العشائر الذین قاتلوا معنا في صالح الدین والموصل یتعرضوا إلى إبتزاز من قبل الدواعش وبعضھم صدرت علیھم أوامر

إلقاء قبض، ونموذج على ھؤالء في منطقة البو جواري، ھناك مجموعة من الشباب قاتلوا معنا وساھموا بتحریر أراضیھم والیوم مطلوبین
للقضاء، الموضوع المھم من خالل متابعتنا وبكتب ووثائق رسمیة كثیر من قتلى داعش قد تم تسجیل إخبارات على إنھم مفقودین وشھداء وھذا

الموضوع تتحمل مسؤولیتھ الجھات األمنیة من المخابرات واألمن الوطني والحشد الشعبي واالستخبارات العسكریة واألمن واالستخبارات
والفرق العسكریة، بالتتالي من خالل تدقیق المعلومات اآلن یوجد الكثیر من الذین تم قتلھم في مناطق العملیات تَُرَوج معامالت لھم، فیحتاج

.توجیھ مؤسسة الشھداء بتدقیق ھذه المواقف والقوات األمنیة ومجلس النواب إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

أنا اثني على ما تفضل بھ األخ (أحمد الجربا)، والموضوع اآلخر الذي رغبت أن أطلع المجلس علیھ ھیأة الرئاسة الموقرة ھو موضوع تأخر
رواتب دائرة صحة نینوى، دائرة صحة نینوى تعتبر واحدة من أكبر الدوائر في وزارة الصحة من حیث األعداد والتوزیع والمساحة التي تقدم
بھا الخدمات، من الطبیعي أن یتجاوز العدد (26) ألف منتسب في دائرة صحة نینوى، المشكلة اآلن ھي تأمین الراتب الشھري، الجمیع یعرف
إن الراتب ھو استحقاق للموظف وھو الدین من النوع الممتاز على الدولة، اآلن راتب شھر (تشرین االول، تشرین الثاني وكانون االول) لھذه
السنة لن تتمكن دائرة صحة نینوى من تغطیة رواتب ھذا العدد الكبیر بسبب العجز المالي المتراكم، وسبب ھذا العجز ھو تعاقبت على دائرة
صحة نینوى إدارات غیر كفؤ لذلك وصلنا إلى ھذا العجز الكبیر، كل شھر دائرة صحة نینوى تحتاج إلى (18) ملیار دینار عراقي من اجل
تأمین الراتب لدائرة صحة نینوى، یبلغ مقدار العجز المالي لثالثة أشھر إلى نھایة ھذه السنة (54) ملیار دینار، نتمنى لمجلس النواب الموقر

ولھیأة الرئاسة الموقرة موقف وبصمة في ھذا الموضوع بمفاتحة السید رئیس مجلس الوزراء من أجل تأمین ھذا المبلغ، ألن ال ذنب للموظف في
دائرة صحة نینوى أن یتحمل أعباء عدم نزاھة إدارات تعاقبت على إدارة ھذه الدائرة، ھذا الموضوع ھام وانتم تعلمون وضع البلد یمر بھذه

.األزمة ال نتمنى أن یكون ھذا سبباً الندالع أزمة أخرى في ھذه المحافظة العزیزة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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ولكن السید النائب أمس تم الكالم على ھذا الموضوع،وقلنا یجب على لجنة الصحة والبیئة أن تقوم بمتابعة للمشكلة ولإلشكالیة مع وزارة المالیة،
لیس من المعقول أن یكون ھنالك عجز في الموازنة التشغیلیة وبخاصة في تعویضات الموظفین، لیست موازنة استثماریة حتى نستطیع أن نقول

ھذا مشروع استثماري تم صرف نصف المبلغ والباقي نصف، تعویضات الموظفین یجب أن تصل كاملة وفي وقتھا وفي جمیع المحافظات بوقت
واحد، ما ھو السبب والمشكلة في دائرة واحدة في جمیع العراق تتأخر رواتبھم، ھذا لیس لشھر وشھرین بل منذ بدایة السنة، المفروض لجنة

الصحة والبیئة مع اللجنة المالیة تحددون سبب المشكلة وتتابعون مع وزارة المالیة، وإذا أحتاج األمر إلى تدخل من قبل ھیأة الرئاسة فنحن نتدخل
.ونخاطب بكتب مجلس الوزراء

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

أن أشكر حضرتك على ھذا التفاعل اإلیجابي مع ھذا الموضوع الھام لكن باألمس السید وزیر الصحة الجدید كان في مستضافاً في لجنة الصحة
والبیئة وأیضاً ال یوجد تقصیر من قبل وزارة الصحة وال وزارة المالیة، لكن المھم نحتاج إلى تعزیز وعرض العجز في دائرة صحة نینوى على

.جدول أعمال مجلس الوزراء

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

أمس كان ھناك شك في إن المبالغ موجودة ولكن قصداً یأخروا المبالغ ویستثمرونھا في مكان آخر، لیست المشكلة إن ھناك عجز أو ال توجد
مبالغ، المبالغ موجودة ومتوفرة ولكن عن قصد یتم تأخیر ھذه المبالغ، ھذا یجب التحقق منھ لجنة الصحة والبیئة مع اللجنة المالیة مع وزارة

.المالیة مع دائرة صحة نینوى

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

نحن اآلن في حزمة من اإلصالحات والوقوف مع الجماھیر لذلك ھنالك شریحة على عموم المناطق المحررة وخاصة في محافظة نینوى شریحة
المتقدمین على القروض وكان مبلغ القرض خمسة آالف دوالر في سنة 2011 ھنالك شریحة كبیرة من أبناء محافظة نینوى وكانوا قد قدموا

.على ھذا القرض وھم بتسدید سنوي لحد دخول داعش كما تعلم جنابك توقفت المصارف

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

.في المصارف األھلیة أو الحكومیة

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

طبعاً الحكومیة توقفت المصارف مما أدى الى أن تتوقف ھذه الشریحة عن الدفع اآلن تفاجئوا في رجوعھم طلب دفع المبلغ والمشاریع كذلك
توقفت وھم لم یستفیدوا ال من المبلغ وال من المشروع وبنفس الوقت كانوا على استعداد بأن یعطوا ولكن المصارف الحكومیة ھي التي منعت
بسبب وجود قوة قاھرة كانت متوقفة وھم ال ذنب لھم بھذا الموضوع اآلن الوزارة تطالبھم بالمبلغ وبغرامات تأخیریة عن دفع المبلغ لذلك أنا

.اطلب إعفاءھم من ھذه المبالغ

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

قصدك المصارف تطالبھم بدفع المبلغ؟

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

.نعم الوزارة

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

أي األقساط السابقة؟

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

.نعم األقساط السابقة

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

دفعة واحدة؟

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

نعم دفعة واحدة وتطالبھم بغرامات تأخیریة وھم ال ذنب لھم بھذا األمر لذلك أطالب من ضمن حزمة اإلصالحات الحكومیة التي تبنتھا الحكومة
.المركزیة أو مجلس النواب إعفاء ھذه الشریحة من ھذه الدیون



11/26/2019 محضر جلسة رقم (15) الخمیس (14/11/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/11/14/محضر-جلسة-رقم-15-الخمیس-14-11-2019-م/ 11/23

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

.قدموا طلب بھذا الخصوص الى اللجنة المالیة ونوجھ اللجنة المالیة بمتابعة ھذا األمر والتحقق منھ والتواصل مع وزارة المالیة

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

ویوجد أیضاً شریحة موظفین قسم ذوي االحتیاجات الخاصة في محافظة نینوى أي المسؤولین عن دور اإلیواء األیتام والمسنین ھؤالء كانوا بعلم
الدولة أثناء وجود داعش راسخین ومتواجدین واألیتام تحت قبة داعش وكانت ھي الوزارة التي تطالبھم باالھتمام بھذه الشریحة من األیتام وكانت
ترسل لھم عالوات وكتب رسمیة لھؤالء الموظفین باعتبارھم حافظوا على األیتام طبعاً األیتام عند دخول داعش وبعلم الوزارة تم تسلیمھم لذویھم
األیتام الذین كانوا بمعیة الوزارة داعش اللعین جلب أیتام جدد وال نعرف من أي جھة ال نعلم سواء كانوا مختطفین أو قتلى داعش أو أبناءھم لیس

لھم علم بھم بعد التحریر الوزارة شكلت لجنة تحقیقیة على ھؤالء الموظفین البالغ عددھم (25) موظف وفصلتھم وعزلتھم باعتبارھم كانوا
یداومون بوجود داعش أي شخص كان یكون محل ھؤالء الموظفین أو الوزارة ھي من تطالبھم بالدوام وكانت ترسل لھم تعلیمات وعالوات

وترفیع وبنفس الوقت بعد التحریر الوزارة نفسھا ھي من عزلت ھؤالء الموظفین وعندما شكلت لجنة بحق ھؤالء الموظفین لم تبحث عن األیتام
أین ھم بل فقط عزلت الموظفین وغادرت حسناً أین االھتمام بالمفقودین أي األیتام؟ لذلك أطلب من حضرتكم التدخل لحل ھذه المشكلة وإنصاف

.ھؤالء الموظفین الذین كانت لھم خدمة جلیلة وأنا كنت رئیس مجلس قضاء الموصل وھم كانوا بالفعل موظفین أكفاء وھم على المالك الدائم

-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

موضوع القروض على الرعایة االجتماعیة ھي قروض بسیطة جداً خمسة مالیین فما دون شریحة كبیرة راجعتني على المكتب حضرتك
وقدمتھا الى وزارة العمل والشؤون االجتماعیة وتبقى األقساط مستمرة مثلما كانت قبل داعش وقد التقیت بوزیر العمل والشؤون االجتماعیة قبل

.فترة

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

لماذا األقساط ھي من أین؟ من المصارف أم وزارة العمل والشؤون االجتماعیة؟ أي تابعة لوزارة العمل؟

-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

.ھي من وزارة العمل

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

.ھل ممكن مخاطبة وزارة العمل والشؤون االجتماعیة عن طریق لجنة العمل والشؤون االجتماعیة قدموا طلب بذلك ونحن نرفعھ

-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

.لقد قمت بتقدیم طلبین والطلب الثاني أخذ طریقھ إن شاء هللا حسب ما عرفت انھ تم دراسة الموضوع وسوف یقومون بإلغاء ھذا الموضوع

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

أوالً: أن المتظاھرین قد خرجوا للمطالبة بحقوقھم واألغلبیة كان شعارھم (نازل آخذ حقي) بصراحة نحن دلینا قانون رقم (67) الذي ھو خاص
بتشغیل الطالب األوائل ولحد ھذه اللحظة نصت تعلیمات من رئاسة الوزارة لم یرى النور ال أي جامعة وال حتى أي كلیة من الطلبة األوائل لحد
ھذه اللحظة تم إصدار أوامر لھم بتعیینھم ضمن المالكات الجامعات أو الكلیات التي تخرجوا منھا طبعاً ھذه أحدى المطالب للطالب األوائل ولحد

ھذه اللحظة لذا أتمنى من ھیأة الرئاسة التأكید على األمانة العامة ورئاسة الوزارة وحتى وزارة التعلیم العالي ھنالك درجات موجودة في كل
.الكلیات والجامعات ولكن لم ترى النور أین تذھب ھذه الدرجات؟ وھي مثبتة بقانون وأیضاً بتعلیمات

ثانیاً: فیما یخص قانون رقم (64) التي تقول (تحویل المالك العسكري الى المدني) ونحن مشرفین على نھایة عام 2019 وأیضاً ھذه الفقرة لم
.تثبت لذا ما ھي الفائدة من تشریع قوانین وفق قرارات ولم تثبت فعلیاً ولم تترجم على الساحة

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

أوالً: االمتحان الخارجي في محافظة صالح الدین لطلبة الصف السادس اإلعدادي قبل سنتین صوتنا علیھ كمجلس محافظة وقمنا بتوقیفھ بسب
حصول مشاكل كبیرة واشتراك ناس من خارج المحافظة في ظل ظروف أمنیة معدومة مما سبب لنا مشاكل لذا نطالب وزارة التربیة بفتح

.االمتحان الخارجي في محافظة صالح الدین مشروطاً ألھل المحافظة ولیس اشتراك خارج المحافظة

ثانیاً: ھنالك موظفین منذ عام 2007 تركوا العمل بسبب تھدیدات تنظیم القاعدة اإلرھابي وكثیر منھم تم وضع عبوات الصقة لھم وتھددوا في
.حال استمرارھم بالعمل وفصلوا من وظائفھم ویطالبون بالعودة أسوة بالمفسوخة عقودھم من أبناء الجیش العراقي والشرطة العراقیة

ثالثاً: ھنالك مناشدة وصلت لنا أیضاً من ذوي الطلبة في وزارة التربیة یطالبون بدور آخر أسوة بوزارة التعلیم العالي التي منحت دور ثالث
.للطلبة ھم دخلوا ولكن یوجد نظام المحاوالت وھي التي یطالبون بھا وھو رأي الجمھور
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.یمكن تقدیم طلب الى لجنة التربیة وھم یقومون بالمتابعة مع وزارة التربیة لحل المشكلة

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

من ضمن حزمة اإلصالحات التي أطلقتھا الحكومة موضوع الشروع بتوزیع األراضي على الشرائح المشمولة وخاصة المشمولین بشریحة
الرعایة االجتماعیة والذین ھم دون خط الفقر في جمیع محافظات العراق من ضمنھم محافظة نینوى اعتقد انھ عمل جاد من قبل المحافظة بھذا
الشأن الیوم ال توجد مشكلة في جمیع أنحاء العراق في مسالة توزیع األراضي إال في منطقة واحدة في العراق منطقة سھل نینوى وھذه المشكلة

.لألسف أصبحت مشكلة مستعصیة

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

لماذا كلكم لدیكم أراضي ولیس ھنالك احد محتاج وال یوجد توزیع؟

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

دعني أوضح لحضرتك ھذه المنطقة منذ عام 2003 ولحد اآلن لم یتم توزیع األراضي حسب قانون وزارة البلدیات وحسب مسقط الرأس لسبب
اعتراض بعض اإلخوة من ممثلي مكونات ھذه المنطقة بحجة التغییر الدیموغرافي الیوم أنا كممثل عن الشبك قمت بتقدیم طلب موقع من قبل

(60) نائب في بدایة عمل الدورة النیابیة واقترحت بدائل في حال عجز الدولة عن إیجاد حل لھؤالء الشرائح في مسالة توزیع األراضي مع العلم
أن ھذا حق ومن الطبیعي أسوة ببقیة العراقیات أن یجد بدائل أما استثناءھم من مسقط الرأس أو إعطاءھم بدل نقدي وأنا قدمت طلب الى السید

رئیس المجلس في حینھ ھمش وحول الطلب وھو منذ ستة أو سبعة أشھر أي منذ فترة طویلة حول الطلب الى لجنة الخدمات حتى یناقش الطلب
ویحول الى رئاسة المجلس في سبیل لمناقشتھ في جلسة مجلس النواب قرارین وأكثر من أربع أو خمس نواحي في ھذه المنطقة وسكانھا من

جمیع المكونات الموجودة في ھذه المنطقة محرومین من ھذه المیزة لذا نحن الیوم مسؤولین أمام هللا وأمام الشعب عن ھؤالء الشرائح فلیس من
المعقول كل العراق یوزع أراضي فقط في ھذه المنطقة الیوم اطلب من حضرتك بان توعز الى لجنة الخدمات والبلدیات أن یحولون الموضوع

.إلى رئاسة المجلس كي یدرج في جدول أعمال المجلس حتى نناقش ونوجد البدائل إذا ما وجدت عائق وقانوني من توزیع األراضي

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

العراقیین متساوین في الحقوق والواجبات أینما كانوا وفي جمیع االمتیازات من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال ونوجھ لجنة األعمار
.والخدمات الى اإلسراع في إنھاء ھذا الملف وتقدیم تقریرھا الى ھیأة الرئاسة لكي یتم عرضھ في الجلسة

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

أوالً: الیوم نحن ناقشنا قانون الضمان الصحي عفواً التصویت على قانون الضمان الصحي بمعظم فقراتھ أنا أرید أن أتحدث بأمر یھم مواطني
العراق بشكل عام وھو الغالء الفاحش في أسعار الكشف الطبي وأسعار الفحوصات واألدویة بحیث أن المریض المسكین ال یستطیع أن یراجع
األطباء وال أن یعالج نفسھ بسبب ھذا الغالء بحیث أن األطباء المستشارین قد تصل أجورھم الى األربعین والخمسین ألف وأطباء االختصاص

تصل أجورھم في بغداد مثالً الى ثالثین ألف وكذلك األطباء الممارسین اقل من ذلك بقلیل ھذا األمر یعني بان الشخص الذي یرید أن یذھب الى
الطبیب من الحي یجب أن یتكلف حوالي أكثر شيء (30) ألف تاكسي و(50) ألف طبیب استشاري ثم الفحوصات التي تكلف أحیاناً أكثر من

مائة ألف وكذلك أجور األدویة التي یأخذھا یستغرق راتب موظف من الموظفین بالدرجة الدنیا بمعنى یجب أن یخصص راتب كامل لكي یذھب
الى الطبیب أو زوجتھ أو احد أطفالھ الى الطبیب مرة واحدة في الشھر لذا أنا أدعو وزارة الصحة ولجنة الصحة في المجلس وكذلك نقابة األطباء

أن یرحموا ھذا الشعب وان ھذه األجور ھي فاحشة ویجب أن تنظم بطریقة نظامیة مثالً في إقلیم كردستان وان یرحموا شعبھم ویرفعوا ھذا
الغالء الفاحش عنھم وعلى وزارة الصحة أن تتدخل في أسعار األدویة بالطریقة القانونیة الواجبة وكذلك أن تحدد أجور للكشوفات التي أصبحت

فاحشة جداً بحیث أن المرضى ال یستطیعوا أن یعالجوا وأنا اعتقد أن ھذا األمر ھو أھم من قانون الضمان الصحي الذي نشرعھ اآلن بحیث تحدد
.سقوف لھذه األجور وال یتجاوزھا

ثانیاً: السید رئیس المجلس األمس أشار الى قضیة ھو رفع اإلجازات خالل الفصل التشریعي بغض النظر أن ھذا األمر ھو مخالف للنظام
الداخلي وغیر صحیح ولكن ھنالك اإلجازات ال یمكن أن ال تؤخذ وال اعتقد أن الرئاسة سوف تطبق المسالة بھذه الطریقة ولكن أرید أن أشیر الى
أن ھنالك العشرات من النواب ال یحضرون جلسات مجلس النواب وال یطبق علیھم القانون بان یفصل من مجلس النواب وأنا اعتقد أن ھذا األمر

إذا أردنا لمجلس النواب كسلطة للشعب األصلیة واألم أن تكون فاعلة یجب أن یكون ھنالك محاسبات بخصوص ھؤالء الذین یغیبون عشرات
.الجلسات وھذا النظام الداخلي وھو قانون المجلس ینص على فصلھم من المجلس

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

نتكلم عن موضوع تم إقراره في الموازنة الذي یتعلق بالدرجات الخاصة وكما تعلمون حضرتكم أن أول وجبة حصلت تتعلق بالمدراء العامین
والذي تم التصویت علیھ في مجلس الوزراء ومما الحظنا في التصویت الذي حصل أن ھنالك خروقات كبیرة تمت بعیداً عن رقابة مجلس النواب

أو فلترة مجلس النواب وبالتالي أي تلكؤ أو خلل وفساد یحصل في ھذه المنظومة ینعكس على عمل مجلس النواب كجھة رقابیة تمتلك الجانب
الحصري في رقابة السلطة التنفیذیة ونحن لم نطلع على أي من ھذه األسماء ولم نعطي رأینا فیھا رغم وجود قرار من مجلس قیادة الثورة الذي

یعتبر المدراء العامین درجة خاصة وھذا قد یختلف مع قانون الموازنة الذي اقر وبالتسلسل الوظیفي ھم لیسوا بدرجات خاصة ولكن ھم
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بمناصبھم وقرارھم مؤثر في الجھاز اإلداري للدولة العراقیة توجد تواقیع تم تجمیعھا إلعادة النظر في ھذا الموضوع اغلب الذین تم تثبیتھم ھم
كما ھم وكأنھ الفساد الذي حصل في العراق في غیر عالم كما ھم تم تثبیتھم وإضافة الى عملیات البیع والشراء ودعوني أقول بشكل صریح بھذا

ً .الملف بعیداً عن رقابة مجلس النواب وبالتالي ینعكس سلبا

ثانیاً: بالنسبة لملف الدرجات الخاصة للوكاالت أن نحن من غرضنا من تشریع ھذه المادة ووضعھا في الموازنة ھو فلترة الجھاز اإلداري بسبب
الفساد الكبیر في الدولة العراقیة وخاصة في الجھاز اإلداري نجد الیوم خدمتھ خمسة عشر عام بنفس المنصب تم تثبیتھ والذي علیھ مؤشرات وتم
إحالتھ الى النزاھة تم تثبیتھ والذي خرج بعفو تم تثبیتھ إذن أین الفلترة التي حصلت؟ لذا أتمنى من حضرتكم االلتفات الى ھذا الملف الخطر وثق

.أن كل ما یحصل من فساد انعكس على مجلس النواب ونوابھ والذي نحن تركناه ومر مرور الكرام

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

.یمكن لجنابِك ممارسة حقِك وجمع تواقیع وتقدیم طلب الى ھیأة الرئاسة حتى نمضي باإلجراءات إلعادة النظر

-:النائب شیروان جمال خضر –

اطلبوا أھالي محافظة نینوى والمناطق المحررة من التصاریح األمنیة مضى ثالثة سنوات على تحریر محافظة نینوى والیوم یعانون مواطنیھا
من مشكلة التصاریح األمنیة حیث ال یزال ھنالك اآلالف من الموظفین وأبناء المحافظة ألكثر من سنة لیس لدیھم تصاریح أمنیة بعد تحریر

المناطق المحررة الكتفاء الحالة واستقرار األوضاع األمنیة في ھذه المحافظات ھنالك قاعدة بیانات متكاملة لدى اللجنة األمنیة في كل المحافظات
من األمن الوطني واستخبارات الداخلیة وغیرھا الیوم نعاني ما نعاني في ھذه المحافظات لذا أتمنى من ھیأة الرئاسة وحضرتكم توجیھ كتاب الى
األمن الوطني بإلغاء الروتین القاتل حتى الشخص الذي یتوفى ال یدفن إال بعد أخذ تصریح امني من األمن الوطني مشاكل كثیرة وفساد كبیر جداً
في مسالة التصاریح األمنیة وھنالك معلومات كثیرة ونخاف من عودة اإلرھاب مرة ثانیة الى بعض المناطق بسبب ھذه التصاریح األمنیة وھنالك

معلومات ومسح میداني غیر صحیح لدى األجھزة األمنیة وخاصة نتكلم عن محافظة نینوى لذا أتمنى أن یكون ھنالك اھتمام كبیر جداً من قبل
رئاسة المجلس ومفاتحة الجھات ذات العالقة وطلباتنا متكررة مع كل الجھات ذات العالقة ولكن لحد ھذه اللحظة لم تكن ھنالك أي استجابة بسبب

.الفساد في ھذا الموضوع

 

 

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

عن قریب أن شاء هللا تشكل لجنة ونزور محافظة نینوى ونحن معكم نأتي الى ھذه المحافظة العزیزة ومن خالل مجموعة من السادة النواب
ونائبات محافظة نینوى نقوم بمتابعة كل ھذه األمور ونقوم بتسجیلھا نقطة نقطة ومن ثم نقوم باالتصال بالجھات المعنیة لكل مسالة وربما لكل

مشكلة نتصل بالجھة المختصة بھا وان شاء هللا یحصل خیر ونحاول جھد اإلمكان من خالل اللجان النیابیة وأیضاً من خالل ھیأة الرئاسة لحث
.الحكومة على حل ھذه المشاكل

-:النائب عباس شعیل حاز عودة الزاملي –

طبعاً نحُن لدینا في وزارة التربیة، وزارة التعلیم العالي، نظام تحسین المعدل العاملین فیھ للسنوات الثالث األخیرة ونظام المحاوالت، لذلَك نطلب
من السید وزیر التعلیم العالي، والسیدة وزیرة التربیة، بقرار قانون تحسین المعدل ألنھُ ھناك طلبة وأعدادھم ھي غیر كثیرة من أجل تحسین

.معدالتھم، خصوصاً مادة اللغة العربیة، بسبب ظرف مر بھم ومعدالتھم عالیة جداً 95% وأقل بقلیل وكذلَك نظام المحاوالت

الموضوع األول: تشھد ھذِه األیام موسم تسویق محصول الشلب في محافظات الوسط والجنوب، وفعالً الموسم بدء قبَل عشرةَ أیام تقریباً،
مشكورة وزارة التجارة وفرت مخازن وصوامع وسایلوات لھذا المحصول، وبالفعل تَم التسویق ولكن إال ھذِه اللحظة لم تكون ھناك بوادر

.لصرف مستحقات ھؤالء المسوقین مع العلم أَن التأخیر في صرف المستحقات یسبب ضرر كبیر لھؤالء المزارعین

الموضوع الثاني: موضوع محصول الذرة الصفراء، نحًن نعلم بأَن مناطق كركوك وصالح الدین ھي من المناطق، وكذلَك بغداد وبابل، الى اآلن
مناطق الوسط لم تباشر في وزارة الزراعة بالمباشرة في التسویق، مَع مالحظة أَن محافظة كركوك فیھا تلكؤ كبیر جداً في إستالم ھذا المحصول
وھَو بكمیات كبیرة جداً، وبوجود جھاز أعتقد غیر مجدي نفع في ھذا الوقت في عرقلة استالم ھذا المحصول واستغالل التجار للمزارعین وعدم

.تسلیمھم لمحصولھم لوزارة الزراعة

الموضوع الثالث: جلسة نقل الصالحیات، نحُن نعلم بأَن ھناك محافظات تم نقل الصالحیات في (8) وزارات ومنھا وزارة التربیة لكن نُالحظ
ھناك تخبط في وزارة التربیة على قسم من المالحظات وأخص بالذكر محافظة الدیوانیة بموضوع مدیریة تربیة الدیوانیة، مدیر تربیة الدیوانیة

استمرت ھیأة مجلس القضاء األعلى على محكمة استئناف الدیوانیة  في حبسِھ لمدة ثمانیة أیام على قضیتین، قضیة بالفساد المالي، وقضیة تتعلق
في فساد التعیینات، وبعَد خروجِھ من السجن مكفن یعود الى مدیریة التربیة، وعنَد إعفاءِه من قِبل السید محافظ الدیوانیة یتجرأ الوكیل الفني
لوزیرة التربیة، ونحُن لدینا تحفظ على سفر السیدة الوزیرة في ھذا الوقت خارج العراق وإصدار كتاب بإلغاء كتاب السید المحافظ على أَن

.الصالحیات لم تُنقل الى المحافظة وھذا أمر مخالف للقانون، ومما سبَب إرباك في محافظة الدیوانیة، وخصوصاً في القطاع التربوي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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بالنسبة لتسویق محصول الشلب وعدم استالم مستحقاتھم، نوجھ لجنة الزراعة بطلب وكتابة بمتابعة األمر مع وزارة الزراعة لبیان السبب، نرجو
.أال یكون مصیر ھذِه المستحقات كمستحقات فالحي الجنوب والشمال للسنوات السابقة

أما فیما یتعلق بنظام تحسین المعدل، إال اآلن معمول بھذا النظام الست (ھدى) معمول بِھ الى اآلن، ھذه السنة غیر معمول بھ، ال توجد موافقة،
.موافقة من التربیة أو التعلیم العالي سیدة رئیس التعلیم العالي، التربیة

-:النائب حسین ماجد فایز –

سیادة الرئیس، یوجد في المجتمع لدینا یُسموھم أصحاب البطاقة الحمراء، ھذِه الفئة مظلومة بحق، ألَن ھؤالء أصحاب البطاقة الحمراء لم
یشتركوا في قمع االنتفاضة أیام النظام الدكتاتوري، ولم یشتَِركوا في غزو الكویت، وتجنبوا سیاسة النظام الدكتاتوري وبعدھا ألقوا بھم في السجن
وھم فئة وعدد غیر قلیل، وعندما أخرجوھم من السجن، جعلوھم یُكِملوا الخدمة العسكریة، وثَُم ُصرفَت ھذه البطاقة المشؤومة التي سمیت البطاقة

.الحمراء، على ضوء ھذِه البطاقة ال یحُق إصدار عقد زواج لھُ وال یحق لھُ التعیین في القطاع الخاص وال في قطاع الدولة

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

من الذي أعطاهُ البطاقة الحمراء؟

-:النائب حسین ماجد فایز –

ھذا أیام النظام الدكتاتوري، ھذه الفئة تحملت مأساة خاصة بھم، إضافةُ لھذا مؤسسة السجناء السیاسیین لم تعتبرھم من ضمن السجناء السیاسیین،
مع العلم ھم سجناء، لم تعتبرھم باعتبار حكم عملھم ألنھم كانوا عسكریین، فھذِه الفئة من غیر المعقول أن نتركھا مھملة وھي تعاني ھذا الظلم،
عانت في الماضي، وتعاني في الوقت الحالي، مع العلم أَن عمرھم تقدم، ألَن ھذِه السنین مرت على ھذا العمر، أقترح أن یتم شمولھم في المادة

.(5) من قانون السجناء السیاسیین لرفع الحیف عنھم

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

.أال یوجد لدیھم إثباتات تثبت أنھم مسجونین أو ُمعتقلین خالل النظام البائد

-:النائب حسین ماجد فایز –

سیادة الرئیس لدیھم إثباتات أنھم مسجونین، لكن كانوا عسكریین، فاعتبروھم على السجناء العسكریین ولیَس على السجناء السیاسیین، لكن ھذِه
الفئة بالتحدید، أي ھم لیَس كل سجین عسكري منَحت لھُ البطاقة الحمراء، ھذِه الفئة شخصھا النظام باعتبار غیر منساقة ضمن سیاستھ وعلیِھ

َصَرَف لھم بطاقات حمراء وھذِه كانت علیِھ سلبیات عدیدة منھا إال یتم تعیینھُ في مؤسسة، وال في الحكومة، وال في القطاع الخاص، وال یحق لھ
إصدار عقد زواج، وال یحُق لھُ أن یشھد في المحكمة، وال یحُق لھُ السفر في ذلَك الوقت، أمام كل ھذِه المظالم، ھم بقوا على حده، ألنھُ ال یوجد

.قانون شملھم وشمَل كل ھذِه التفاصیل، وأغلبھم ھم أبناء قُرى ونحُن نقترح أن یتم شمولھم ضمن قانون مؤسسة السجناء السیاسیین

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

.یُمكن تقدیم طلب الى لجنة الشھداء والضحایا ومَع اللجنة القانونیة لمعالجة ھذا األمر

-:النائبة بیداء خضر –

سیادة الرئیس، ناشدنا وزیر التعلیم العالي، بخصوص خطة القبول لھذِه السنة التي َظھرت، نحُن كموكن مسیحي ومكون أیزیدي كذلك، ظھَر أن
ھناك قبول طالبَتین لنا في محافظة األنبار(طب عام) ومكون أیزیدي َظھَر لھم قبول طالبتین في محافظة األنبار أیضاً (طب عام) معدالتُھم

97.85 الذي في المكون المسیحي، وكذلَك ظھَر لنا قبول في محافظة میسان والبصرة، الكل یعلم سیادة الرئیس أَن األقلیات تعرضت لكثیر من
.االضطھاد من قِبل تنظیم داعش، فلیَس وضعھم المادي ولیَس وضعھم االجتماعي یسمح لھم أن یُباشروا دوامھم في ھذِه المحافظات، أنا شخصیا

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

.كیف إذاً قَدموا؟ وكیَف قَبَلوا بذلك؟ وكیف قدموا ھناك؟ ألنھم مَن البدایة سوَف یُباِشروا ھناك

-:النائبة بیداء خضر –

ھذا بحسب المعدل، لكن وجود ھناَك إستثناءات، أنا أصالً طلبت من معالي الوزیر وَذھبُت لھُ شخصیاً وأستاذ (أسوان) قُلُت لھُ حتى ولوا غیر
نقل، حتى وأن تعملوا لھم إستضافة، یُباشروا ھذِه السنة، وهللا كریم على السنوات القادمة، وصَل لي اإلجابة بالرفض، طبعاً أنا قدمُت الطلب قبل

شھر، وباألمس أرسلُت المعتمد الخاص بي، ومن ثَُم َعِرفُت نتیجة الطلب، ولیَس ھذا فقط سیادة الرئیس، لدَي بنت العبة منتخب وطني ھي
بطلة، ومضى سنتین، ھي خطة القبول في التربیة الریاضیة معدل (60%) ھي معدلھا (59.50%) والبنت تم ُظلمھا، أي مضى سنتین تُقدم

ویتم الرفض، ونفس الحالة أیضاً ناشدت وزیر التعلیم العالي، وأیضاً جاء طلبھا بالرفض، أرجوا النظر في ھذِه الطلبات ألنھُ الكل یَعِرف وضع
.المكون أن كاَن المسیحي أو الصابئي أو األیزیدي
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ممكن التواصل مع لجنة التعلیم العالي، الجلوس معھم ورفع الطلب لي ومتابعة األمر والخروج بنتیجة، أوجدوا طریقة أو مخرج قانوني تعلیماتي
.نتمنى أن یكون ھناَك حل ألَن معدل (59.50%)  أنا اعتقدھا من الدرجات الحرجة

-:النائبة بیداء خضر بھنام –

قبل كان العب منتخب الوطني، أنا أُستاذة في التربیة الریاضیة، أنا واحدة من الناس تَم قبولي على األبطال، قبل كاَن العب المنتخب الوطني لھُ
األولویة یتم قبولھُ بدون أي شرط، ھي العبة منتخب وطني وُظلَمت، والسي في الخاص بھا جید أنا رأیتھُ من أجل نصف درجة البنت تُظلم

.وتجلس في البیت ھذا ُظلم

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

ممكن إیجاد مخرج قانوني لھا أعتقد السیدة رئیسة لجنة التعلیم العالي لدیھا تعلیق جواب على ھذا الموضوع ممكن ال بد لدیھا مخرج أن شاء هللا،
.لدیھا عالج

-:النائبة بیداء خضر بھنام –

.أما بالنسبة للطالبات المقبوالت في غیر محافظات ال یستطیعون المباشرة في األنبار

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

.(نسمع رأي التعلیم العالي تفضلي دكتورة (غیداء

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

سیادة الرئیس، العراق لكل المكونات، ولكل األقلیات، ولكل الطوائف، وأكید بناتنا أو أوالدنا المسیحیین في كل محافظات العراق مرحب بھم،
ونستطیع أن نحافظ علیھم بكل ما نمتلك من عادات عشائریة وكذلًك من حاالت إنسانیة، مستعدین التدخل في ھذا الموضوع بكتاب رسمي لجنة

التعلیم لیس من باب أنھم أقلیات ھم أُصالء في الشعب العراقي، لكن من باب التنقل وكذلك یحتاجون فعالً الى مبالغ مالیة من أجل التنقل من
المحافظات من ھذا الباب ممكن أن نتدخل نحُن كالجنة التعلیم العالي لكن أنا أُثني أو أطلب فعالً وأُكرر أَن ھذِه السنة أبناء األبطال قد ُحِرموا من

حصولھم على استحقاقھم القبول في كلیات التربیة الریاضیة بسبب المشاكل مَع األولمبیة ألَن في العادة أن یكون ھناَك تأیید من األولمبیة یُثبِت
.بأنھُ بطل وبالتالي یُقدم على كلیات التربیة الریاضیة، لكن ھذِه المرة ُحِرَم عدد كبیر من أبناء األبطال أو ھم أنفسھم أبطال

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

.یعني إذا استطاعت أن تجلب تأیید بأنھا بطلة النصف درجة ھذِه ال تؤثر

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

نعم، لذلك أنا أُثني أیضاً على رأیھا وأطلب أیضاً وأعتقد أَن لجنة الشباب والریاضة رفعت كتاب وأیضاً سوَف نعمل على رفع كتاب أخر من
لجنة التعلیم باعتبار أنَھُ بإمكانیة استیعاب ھذا العدد، وإذا كان فعالً النصف درجة نحُن في السابق قدمنا طلب أَن الفتیات تكون أقل ووصل لنا

.القرار الى (58%) بالمعدل أیضاً سنتبنى ھذا الموضوع ونرفع كتاب بأَن الفتیات یكون أقل من الذكور على األقل

 

 

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

شكراً السیدة رئیسة لجنة التعلیم العالي، ممكن التواصل مع لجنة التعلیم العالي وإذا تَمكنتم من الحصول على تأیید من اللجنة األولمبیة على أنھا
.بطلة النصف درجة بسیطة سھلة ممكن معالجتھا، تواصلوا مع لجنة التعلیم العالي

-:النائبة انسجام عبد الزھرة جواد الغراوي –

سیادة الرئیس، تم تقدیم مقترح بتوقیع (100) نائب حوَل إعفاء عوائل الشھداء والجرحى بنسبة عجز معینة قبَل عدة أشھر من الدیون المترتبة
علیم من سلف وغیرھا، تَمت الموافقة على ھذا المقترح وإدراَج في الموازنة في المادة (35) من قانون الموازنة لھذا العام، لكن إال اآلن ترد
ألینا الكثیر من الشكاوى من عوائل الشھداء وعوائل الجرحى، أنھُ لم یُفعل ھذا األمر الیوم في المصارف العراقیة، تتم مراجعة عوائل الشھداء

.والجرحى لھذِه المصارف ویقال أنھُ ال یوجد أي كتاب موجھ الى المصارف العراقیة

أ ً أل
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سیادة الرئیس، لألسف ھذِه مشكلة كبیرة جداً أنھُ الیوم یتم إقرار الكثیر من القوانین التي تالمس الشارع العراقي وتھم المواطن العراقي وال یتم
.التنفیذ من قِبل الجھات المسؤولة

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

أنا أقترح أن تُركزون جھوَدكم خاصةً في ھذِه الفترة، قبل إنتھاء السنة المالیة الحالیة لإلتصال مع وزارة المالیة لتفعیل ھذِه البنود الموجودة في
.الموازنة

-:النائب خلیل محمد سعید المولى –

سیادة الرئیس، سبق وأن طالبنا وزارة الصناعة بتوجیھ كتاب رسمي الى وزارة المالیة، وأطلب فیِھ توفیر التخصیصات المالیة الى العمال،
واألجور الیومیة لمعامل اإلسمنت الشمالیة لتحویلھم إلى عقود وزاریة والبالغ عددھم (1109) عامل جمیعھم من العوائل الفقیرة والمتضررة من
داعش، وھذِه المسألة قد تأخرت جداً سیادة الرئیس، لذلك نُطالب ھیأة الرئاسة بتوجیھ كتاب الى وزارة المالیة بتوفیر التخصیص المالي لألُجراء

الیومي في معامل اإلسمنت الشمالیة وھي معامل سمنت بادوش، وحمام العلیل، وسنجار وقبَل انتھاء السنة المالي، وإنصاف ھذِه الشریحة
.المظلومة إسوةً بأقرانھم في معامل اإلسمنت الجنوبیة

-:النائبة میادة محمد إسماعیل –

سیادة الرئیس، أود التكلم بخصوص مشكلة كبیرة، وھي استحقاق الفالحین، طبعاً ثالث مرات رفعت كتاب لمكتب رئیس الوزراء، ومرتین
شخصیاً لرئیس الوزراء، وذھبُت مرتین الى مقابلة وزیر التجارة وتكلمُت معھم بخصوص استحقاق الفالحین، ولكن بدون جدوى، إلى اآلن ال

یوجد أي جواب بالنسبة الى استحقاق الفالحین، ویومیاً یُناشدونا لیس أنا فقط، إقلیم كردستان

یُناشدونھم الفالحین یُطالبوَن باستحقاقاتھم، أنا اآلن أُرید حل من حضرتك، ماذا نعمل اآلن نحُن؟

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

سیادة النائبة، أمس لم تكوني موجودة یمكن حضرتك، وجھنا الدائرة البرلمانیة بتوجیھ كتاب تأكید الى مجلس الوزراء لحل ھذِه المشكلة وصرف
ھذِه المستحقات الى كافة المحافظات لیَس فقط إقلیم ُكردستان، ھناك محافظة نینوى، محافظة البصرة، محافظة النجف، وأكدنا علیھم قبل انتھاء

السنة المالیة الحالیة، وھذا ما سیكون، الدائرة البرلمانیة تم توجیھ الكتاب أم بعد، فإذا لم یتم، یتم التوجیھ بصورة مستعجلة عاجالً الى رئاسة
.الوزراء للتأكید على صرف المبالغ قبل نھایة السنة المالیة الحالیة

-:النائبة میادة محمد اسماعیل –

.سیادة الرئیس، كم كتاب نحُن أرسلنا؟ وھیأة الرئاسة كم كتاب أرسلت؟ لكن دوَن جدوى، الى اآلن ال یوجد أي جواب

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

.ماذا نستطیع أن نفعل أكثر من ھذا؟ ماذا تقترحین

-:النائبة میادة محمد اسماعیل –

أقترح تشكیل لجنة من اللجان، (لجنة اإلقتصاد) أن تضغط علیھم، یعني دوَن جدوى، كل الكتب التي نرسلھا لھم بدون جدوى، ال یتم اإلجابة
علیھا، وال یقولوَن السبب؟

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

ھناَك فقط مجموعة من النواب، السید (أحمد الجربا) فقط الذي یُدافع عنھم، ال یوجد ھناك أحد یُدافع عن مستحقات الفالحین أكثر، وأال علینا
الضغط على الحكومة، یمكن البصرة والنجف أیضاً باقي لدیھم مستحقات للسنوات السابقة، البصرة ھل یوجد مستحقات للفالحین من البصرة،

.النجف ھل لدیھم مستحقات للفالحین للسنوات الماضیة، أعرف مستحقات إقلیم كردستان، ونینوى، وسنجار موجودة، وھذا ما سیكون

.وجھنا، توجیھ كتاب الى مجلس الوزراء لصرف ھذِه المستحقات

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي-

الیوم ما یعیشھُ العراق من تظاھرات، علینا الوقوف علیھا، خصوصاً بعد إطالق صراح كثیر من الناشطین، نسأل هللا لھم السالمة واألمن
واألمان، أذا كانت الدولة أو الحكومة ال تستطیع إلقاء القبض على القناصین أعطیناھا عذرھا، نقول لم تعِرفھم، لم تُمِسكھم، مندسین، لكن

مخطوفین ویُطلق صراحھم، ولن تھتم الحكومة من التحقیق معھم ومعرفة الجھة التي خطفتھم ھذِه عالمة إستفھام، سیادة الرئیس، رئیس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة ھو ولي الدم، وولي الدم علیِھ أن یكون حریص على شرف العراقیین، الناشطة (صبا) تم إطالق صراحھا، ھل قام

السید القائد العام للقوات المسلحة بالتحقیق مع من الذي إعتقلھا أو خطفھا ھذا أوالً؟

أ أُ ً
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.ثانیاً: كثیر من الناشطین الیوم أُختِطفوا وتم إطالق صراحھم وكأنھُ شيًء لم یكن

ثالثاً: ولألسف في بغداد وفي المنطقة اآلِمنة في بغداد، في الكرادة یوم أمس یتم إختطاف ضابط برتبة (لواء) مدیر معھد التدریب العالي للتطویر
األمني، ولم تكون ھناَك وقفة جادة من الحكومة، أنا أعتقد على البرلمان أن یقوم بإستضافة السید القائد العام للقوات المسلحة بِصفتِھ القائد العام

.للقوات المسلحة وُمساَءلَتِِھ على الدم، وعلى الخطف، وعلى شرف العراقیین، وعلى الرتبة العراقیة

-:النائب صادق مدلول حمد –

یفترض جمیع األخوة لتكون معلومة لدى الجمیع السیدات السادة النواب توجد أزمة ثقة أصبحت بین المواطن والمسؤول المسؤول على شقین
تشریعي وتنفیذي، التنفیذي یرمي الكرة بساحتنا ونحن نحاول أن نرمیھا في ساحة التنفیذ وھذا الشيء طبعا ال یوصلنا الى حل، الیوم المتظاھرین

بشكل عام لیعمل رئیس الوزراء إصالحات خالل (24) ساعة ال یكتفون إذا لم نبدأ من الخطوة األولى من الذي قام بضرب المتظاھرین
واالعتداء علیھم ألنھ سوف یقول أنتم لم تأخذوا حقنا كمواطن عراقي دولة تشریعیة وتنفیذیة وقائد عام للقوات المسلحة إذا لم یستطع أن یأخذ
حقوق وال یقصي الحقائق من قام بضرب المتظاھر سواء كان المتظاھر السلمي أقصد على المتظاھر السلمي أم المتظاھر الذي اعتداء على

مؤسسات الدولة فبكل تأكید یوجد قانون ویأخذ حقھ ضمن القانون إذا كان ھنالك أثباتات نتحدث عن المتظاھر السلمي واعتدوا علیھ بالقتل ماذا
سوف ترى عائلتھ أو عشیرتھ أو محبیھ أو أصدقائھ سوف یقبلون بإصالحات ھذا الشيء؟ غیر صحیح أطالقاً أنا أفضل سیادة الرئیس تشكیل

لجنة متابعة من كل اللجان الموجودة في مجلس النواب كل لجنة تختار شخص وكل الطوائف والقومیات في داخل ھذه اللجان تشترك خالل فترة
ال تتجاوز (10) أیام إذا ال یوجد ھنالك من یحقق مطالب المتظاھرین أو من یحقق من الذي قام باالعتداء على المتظاھرین سوف تقوم ھذه اللجنة

برفع توصیاتھا الى السیدات والسادة في مجلس النواب وھیأة الرئاسة بتقصیر سواء كانت رئاسة الوزراء أو الوزراء وأعطیكم معلومة خرج
المتظاھرین بسبب سیاسة بعض الوزراء الخاطئة الذین تظاھروا (150) یوماً ولم یخرجوا ویلتقوا بھم ولم یروھم وفي النھایة مجلس النواب دفع

.ثمن ما خطأ بھ بعض الوزراء في السیاسة الخاطئة

-:السید رئیس مجلس النواب-

تثبیت الحضور في داخل القاعة البرلمانیة تثبیت أسماء الحضور تثبیت الحضور اآلن، النائب فالح زیدان االتصال بالكتلة لتحضر الكتلة أتصل
بھم أرسل لھم رسالة البرلمانیة السید المقرر النائب ھیثم الجبوري تفضل سوف اثبت الحضور داخل القاعة وأعلنھ سأعلن أسماء الحاضرین في

الساعة الخامسة نستطیع أن نمدھا لكم، ثبتوا أسماء الحضور، السید نائب رئیس اللجنة القانونیة سوف أسألكم كلجنة قانونیة عن بعض القوانین
لكي تجیبوا متى تعرضوھا الى التصویت، اللجنة المالیة، لجنة االقتصاد واالستثمار، ھل رئیس لجنة النزاھة موجود؟ السیدات السادة النواب

.أعرض على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الجدول یتطلب الى توقیتات زمنیة من اللجان لحسم القوانین التي سیتم التطرق لھا

أوالً) قانون الكسب غیر المشروع (من أین لك ھذا)  وتضمینھ مع تعدیل قانون النزاھة بناًء على طلب اللجان المختصة اللجنة القانونیة أو لجنة)
النزاھة النائب ھاشم السھیل بما یتعلق بھذا القانون اآلن مدرج على جدول األعمال ما ھو السقف الزمني لھذا القانون السقف الزمني للتصویت

.علیھ أعطیني السقف األبعد لكي یثبت وننزلھا كمجلس نواب بجدول وفق توقیتات زمنیة

-:النائب ھاشم عبد الملك علي السھیل –

ھذا القانون قانون مھم جداً وھذا القانون لیس مطلب ألعضاء مجلس النواب وإنما للمتظاھرین وللشعب العراقي كلھ وفي النھایة یجب أن یخرج
ھذا القانون بشكل رصین ومتكامل اآلن نحن نتمنى كل ما موجود في ھذا القانون باستثناء بعض القضایا الشكلیة التي تحتاج الى یومان أو ثالثة

.أیام على أبعد حد، لذلك نحن نقترح على سیادتك أن في أول جلسة قادمة یُقر ھذا القانون ألن ھذا القانون مھم جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.موعد أقصاه الجلسة القادمة

-:النائب ھاشم عبد الملك علي السھیل –

.نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة القانونیة، قانون المحكمة االتحادیة السید نائب رئیس اللجنة قانون المحكمة االتحادیة ھذه القوانین عرضت من كل السلطات وننتظر جدول
زمني، تم قراءتھ قراءة ثانیة، متى تكون اللجنة القانونیة واللجان المساندة جاھزة لعرض ھذا القانون على التصویت؟

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

موضوع قانون المحكمة االتحادیة یحتاج الى وقت یحتاج الى توافقات سیاسیة لكونھ یحتاج الى أغلبیة ثلثین في التصویت علیھ في الموافقة ولیس
فقط في الحضور ثلثین الموافقة على كل فقرة من فقراتھ یحتاج الى ثلثین طالما یوجد موضوع لجنة التعدیل الدستوري ممكن نعدل النص الخاص

.بأمور المحكمة االتحادیة من خالل التعدیالت الدستوریة ونمضي بالتعدیل المقترح لألمر(35) لسنة  2005

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.ننتظر التعدیالت الدستوریة

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.سیادة الرئیس قدمنا مقترح لتعدیل قانون المحكمة االتحادیة األمر (35) الصادر لسنة 2005

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة متى تكون جاھزة لعرض القانون، كلجنة؟

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.كلجنة نحتاج الى أسبوعین

-:السید رئیس مجلس النواب –

أسبوعین؟

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.أسبوعین لكن یجب على الكتل السیاسیة أن تأتي بآرائھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أكمل إلتزامك كلجنة لعرض النصوص الحكومیة والمقترحة ویترك األمر لمجلس النواب وللقوى السیاسیة، المشكلة لمجلس النواب بالتصویت
.على ھذه الفقرات، حتى بما یتعلق بوضع الثلثین

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.كلجنة خالل أسبوعان نستطیع أن نكمل الصیاغة النھائیة لقانون المحكمة االتحادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا موجود وقد وقعت علیھ حتى الرئاسات الثالث مع السلطة القضائیة في اجتماعاتھم حتى ممثلي القوى السیاسیة جمیعھم أیدوا المضي بمجمل
قوانین ومن ضمنھا ھذا القانون واآلن الكرة في ملعب مجلس النواب تكمل اللجنة القانونیة ونعرضھا أمام المجلس وھذا من القوانین التي تحتاج
الى توافقات وتحتاج الى أغلبیة الثلثین نكمل أعمالنا ونعرضھ على المجلس، تحتاج اللجنة القانونیة الى أسبوعین باشروا من اآلن كلجنة قانونیة
بكل ما تحتاجھ من ورش وندوات إلنضاج ھذا القانون وستكون معكم رئاسة المجلس في ھذا القانون والقوانین األُخرى، تم قراءتھ قراءة ثانیة

.تصویت أنا أتحدث عن تصویت

قانون الضمان االجتماعي الذي یعالج دخل العوائل الفقیرة أو أعني العوائل معدومة الدخل من خالل توفیر تخصیصات مالیة لھذه العوائل حسب
عدد األفراد وتم نقاش مع الحكومة في ھذا الجانب ولم یرد الى مجلس النواب لغایة اآلن التأكید على الحكومة بإرسالھا كي نمضي باإلجراءات

التشریعیة قبل إقرار قانون الموازنة ألن ھذا یحتاج الى تخصیص مالي ھذا القانون حتى یمضي بالتوازي مع إقرار قانون الموازنة وتوفیر
التخصیصات الالزمة، دعوني أستعرض الفقرات الموجودة، التأكید على الحكومة إلرسالھا بأسرع وقت ممكن، قانون حل أزمة السكن أیضاً لم

یرد لنا لغایة اآلن الى المجلس من الحكومة أو من السلطة التنفیذیة بشقیھا رئاسة الجمھوریة أو رئاسة مجلس الوزراء التأكید على الحكومة
.بإرسالھا بأسرع وقت ممكن ویتم تحدید توقیت زمني إلرسالھ حتى یتمكن مجلس النواب من المضي بإجراءاتھ التشریعیة

قانون النفط والغاز لم یرد المشروع الجدید الى المجلس لغایة اآلن علماً أن في الدورة السابقة كان موجود ھذا القانون في أروقة مجلس النواب
وھو من مجمل القوانین التي تم أعادتھا الى الحكومة مع بدایة عمل الدورة النیابیة الرابعة حتى ینسجم مع البرنامج الحكومي والمنھاج الوزاري

.للحكومة ولم یرد إلینا مرة أخرى یتم التأكید على الحكومة على إرسالھ

قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص لجنة االستثمار متى یكون جاھزاً لعرضھ الى التصویت؟ ھذه القوانین التي تدعم االستثمار التي
.تتعلق بقانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص وقانون مجلس األعمار، لجنة االقتصاد واالستثمار

 

 

-:النائب احمد سلیم عبد الرحیم الكناني –

ً أ أ
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یوم أمس تم قراءة القانون قراءة ثانیة وتم تقدیم التقریر من قبل اللجنة القانونیة كلجنة مشتركة معنا في القانون، وأیضاً عملنا على تنضیج القانون
.مع وزارة التخطیط والجھات المعنیة والقطاع الخاص وورشات عمل نحتاج الى مدة أسبوعین وإن شاء هللا ینضج القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

السقف الزمني للجنة االقتصاد االستثمار بما یتعلق قانون  الشراكة بین القطاعین العام والخاص أمدهُ األقصى أسبوعان تثبیت ھذه المالحظة، أما
بما یخص قانون مجلس األعمار اللجان المشتركة ھي لجنة الخدمات، لجنة التخطیط االستراتیجي، اللجنة المالیة، لجنة االقتصاد واالستثمار

ولجنة التخطیط االستراتیجي رأیكم بھذا القانون؟ النائب محمد شیاع بما یتعلق بقانون مجلس األعمار متى یكون جاھزاً الى التصویت تم قراءتھ
.قراءة ثانیة

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

نحتاج الى ورشة وقد اتفقنا نحن ولجنة الخدمات وھذا الموضوع مھم ونرید مناقشتھ أیضاً مع المعنیین في رئاسة الجمھوریة ورئاسة مجلس
.الوزراء لكن اذا تسمح لي فقط تصحیح طلب جنابك قانون التقاعد والضمان االجتماعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا قلت الضمان االجتماعي

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.نحن لیس لدینا ضمان اجتماعي لدینا الحمایة االجتماعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

كال، یوجد قانون أسمھ (قانون الضمان االجتماعي) ننتظره من الحكومة والحكومة سوف ترسلھ، الضمان االجتماعي یختلف عن التأمینات
االجتماعیة الضمان االجتماعي یتعلق بمنح الى العوائل دون خط الفقر والتأمینات االجتماعیة ھو یتعلق بتامین التقاعد للعاملین في القطاع

.الخاص

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

سیادة الرئیس یغطي ھذا قانون (11) لسنة 2014 قانون الحمایة االجتماعیة والذي ھو یعتمد معیار خط الفقر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ننتظر التعدیل من الحكومة

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.ھذا تعدیل الذي اقترحوه لكن األصل والمھم والذي ینتظره القطاع الخاص بحدود (5) ملیون عامل ھذا قانون التقاعد والضمان االجتماعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الذي ھو قانون التأمینات االجتماعیة التي تتعلق العاملین في القطاع الخاص

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.بالضبط

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

التأكید على الحكومة إلرسالھ، قانون مجلس األعمار متى تكونوا جاھزین؟ أعطوني وقت زمني، النائب محمد شیاع قانون مجلس األعمار أنتم
إحدى اللجان الرئیسیة مع لجنة الخدمات متى یكون جاھز للعرض الى التصویت؟

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.یحتاج لیس أقل من أسبوعین
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.أسبوعین، یحتاج الى أسبوعین كحد أقصى

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط البخاتي –

نحن من اجتمعنا مع األخوة المعنیین تنقصنا مجموعة من اإلجراءات قضیة المختصین بھذا المجال یوجد خبراء ووجھنا دعوات كل الدوائر ذات
العالقة وتكون ورشة موسعة حتى نأخذ نقاشات مستفیدة أو مستفیضة حتى نخرج برؤیا مشتركة نعرض المشروع متكامل أن شاء هللا، الوقت

.نرید (20) یوم حتى نستطیع أن نكمل ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

یعني موعد أقصى (3) أسابیع، تعدیل بما یتعلق بقانون مجلس األعمار اللجان المختصة لجنة الخدمات ولجنة التخطیط االستراتیجي مع اللجنة
.المالیة واللجنة االقتصاد واالستثمار، یتم عرضھ على التصویت موعد أقصى (3) أسابیع من تاریخ اآلن

-:النائبة إنعام مزید نزیل الخزعلي –

.قانون الشراكة بین القطاع العام وقطاع الخاص

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قانون الشراكة تحدثنا علیھ أسبوعین وھذا (3) أسابیع

-:النائبة إنعام مزید نزیل الخزعلي –

.وبالتالي ال بد أن یتم إقرار ومن ثم تكون ھناك ورش متخصصة حتى نحن على األساس

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائبة الوقت غیر مفتوح لمجلس النواب، أسبوعین بحد أقصى بما یتعلق بقانون الشراكة نترك بعد أسبوع أخر (3) أسابیع بما یتعلق قانون
.مجلس األعمار أعتقد أن الوقت كافي

-:النائبة إنعام مزید نزیل الخزعلي –

السید الرئیس، األھم من ھذا كلھ نحن ناقشنا قانون اإلدارة المالیة وتم التصویت علیھ والمفروض وفق قانون اإلدارة المالیة ال تكون ھناك موازنة
للسنة الجدیدة ال بعد أنشاء صندوق سیادي، ونحن إلى الحد ھذه اللحظة قانون الصندوق السیادي من كلفتنا بھ حضرتك سلمنا إلى حد ھذه اللحظة

.لم تجري علیھ أي مناقشات وسوف تأتي لنا الموازنة الجدید وھو غیر موجود ھذا الصندوق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم المضي باإلجراءات التشریعیة

.قانون مجلس الوزراء والوزارات، لم تمضي إلى غایة اآلن قراءة أولى ومتى یعرض قراءة أولى ومتى

 

 

 

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

قانون مجلس الوزراء والوزرات أتى من الحكومة دققناه وناقشناه داخل اللجنة القانونیة لقینا أكثر من مخالفة دستوریة، عممنا كتاب إلى رئاسة
المجلس وإعادة إلى مجلس الوزراء كون ھناك مخالفات دستوریة ولیس مخالفات لقوانین أخرى، وطلبنا أعادة إلى الحكومة مرة ثانیة لمعالجة

.ھذه المخالفات الدستوریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھل كان المضيء بإجراء التعدیالت وأزالھ ھذه المخالفات

-:النائب محمد علي حسین الغزي –
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.یكون تغیر جوھري بمضمونھ یعني یختلف عن رؤیة الحكومة ما ترید الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دعوة ممثلي الحكومة إلى اللجنة القانونیة للنقاش بوجھة نظر اللجنة القانونیة التي تتعلق بوجود مخالفات دستوریة

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.تقریباً نصف المواد مخالف للدستور

-:السید رئیس مجلس النواب –

بعد أن تستضیفوھم أعلم رئاسة المجلس كلجنة، ھل باإلمكان المضي بھ بعد أن تعالجون المشاكل أو المخالفات الدستوریة أو إعادة إلى الحكومة
.وصیاغتھ مرة أخرى

.اللجنة المالیة قانون التقاعد تعدیل قانون التقاعد ھذا من القوانین المھمة توفر فرص عمل

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.قانون التقاعد جاھز احتمال (99%) اختالف بسیط نحتاج نصف ساعة باللجنة المالیة فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي في الجلسة القادمة

قانون ھیأة النزاھة أكملت كل التعدیالت اآلن ووصلت إلى رئاسة المجلس من لجنة النزاھة بعد مناقشة ھذه الفقرات، وأیضاً تضمین لقانون
.الكسب الغیر مشروع من أین لك ھذا، یوزع على السیدات والسادة النواب ھذه النسخة النھائیة، توزع على السادة النواب

قانون الضمان الصحي تم المضي بأغلب فقرات القانون وبقت فقرات تحتاج إلى مداولة بین لجنة الصحة والجھة التنفیذیة ھي وزارة الصحة أو
مجلس الوزراء بما یتعلق بعض الفقرات التي تحتاج إلى غطاء مالي یتطلب موافقة الحكومة على ھذا الجانب، أیضاً البرلمانیة بما یتعلق

بالضمان الصحي یعرض على جدول األعمال في الجلسة القادمة، اآلن ھذه القوانین التي ذكرت وغیرھا من القوانین تقدم وفق جدول زمني
وتعرض اآلن وفق جدول زمني ما ھو الحد األقصى المتوقع للمضي وتشریع ھذا القانون حسب اللجان وكل قانون تذكر أمام اللجان المختصة،

.وینشر من خالل الوسائل األعالم عن طریق الدائرة اإلعالمیة

-:النائب حیدر عبد الكاظم الفؤادي –

جزء من المشاكل الموجود في البلد الذي خرجوا على أساسھا المتظاھرین ھي العشوائیات وأزمة السكن، نحن لدینا مشروع معالجة العشوائیات
وھذا أتى من الحكومة من وزارة التخطیط، وزارة التخطیط تحتاجھ واللجنة أكثر من مرة قدمت طلب عرض على السیدات والسادة أعضاء

.مجلس النواب، لذلك أطلب من سیادتك أن توجھ باالتجاه عرض ھذا المشروع من أجل التصویت علیھ

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.البرلمانیة األخذ بنظر االعتبار

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

بالنسبة للضمان الصحي قانون الضمان الصحي نطلب من الرئاسة تعطیننا مھلة فقط عشرة أیام، ولیس في الجلسة المقبلة أالن القانون یحتاج إلى
.تضمین بعض الفقرات المھمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عشرة أیام ماذا تفعلین بھ

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.نحتاج إلى تضمین یعني فقرات أضافھ بعض النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.احضري للدوام (24) ساعة وأنھي القانون

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.ھناك فقرات مھمة المواد المھمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرات المھم تحتاج تداول مع الحكومة، استضیفوا الحكومة یوم السبت واألحد

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.السید الرئیس ھناك مواد تحتاج إلى إعادة الصیغة مع تداول مع الخبراء في وزارة الصحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أرسلوا علیھم یوجد عندكم سبت واألحد واالثنین یعرض في الجلسة القادمة، أخذوا الوقت الكافي ویعرض في الجلسة القادمة، لجنة الصحة
.ننتظركم یوم السبت واألحد واالثنین باإلضافة إلى یوم غداً كملوا ھذه األربعة أیام وأضیفوا الجھات المعنیة وحتى یعرض على جدول اإلعمال

اآلن جدول األعمال الجلسة القادمة یتضمن لجنة النزاھة السید رئیس لجنة النزاھة قانون تعدیل قانون ھیأة النزاھة وقانون الكسب الغیر مشروع
.جاھز على الجلسة القادمة

-:النائب ثابت محمد سعید رضا –

.نعم السید الرئیس جاھز وتم تسلیمھ إلى الدائرة البرلمانیة اآلن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تعدیل قانون مجالس المحافظات واألقضیة بما یتعلق بانتھاء عمل مجالس المحافظات، اللجنة األقالیم واللجنة القانونیة جاھزین

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.السید الرئیس بالنسبة للتعدیل الثاني قانون انتخاب المجالس المحافظات جاھز للتصویت علیھ في الجلسة القادمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة واللجنة المالیة قانون مقترح قانون إلغاء االمتیازات للرئاسات والدرجات العلیا اللجنة المالیة، مطلبكم جاھز للتصویت

 

 

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

السید الرئیس نحن عقدنا اجتماع مع اللجنة القانونیة وأیضاً ننتظر اللجنة المشكلة برئاسة أستاذ فالح الساري باالعتبار یوجد قرار سابق بھذه
.اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه اللجة ال عالقة لھا بتفاصیل القانون، ھذه اللجنة طلبنا من عندھا أن یبینون للشعب العراقي ما ھي االمتیازات من ھذه الجھات ما لھا عالقة
.باإللغاء

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

.نستطیع الجلسة القادمة أن نضمنھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

نتحدث عن الیوم إلغاء االمتیازات الوزیر غیر الشعب یعرف امتیازات الوزیر التي تم إلغاءھا، الحدیث عن امتیازات النائب نرید أن یعرف
الشارع ما ھي امتیازات النائب إذا عند امتیازات وما ھي التي تم إلغاءھا وكذلك رئیس الجمھوریة وكذلك رئیس الوزراء ولرئیس مجلس النواب
ونوابھ، حتى یعرفون ما ھو الذي كان موجود یعني نرید الكل تعرف أن أعضاء مجلس النواب وال أي أحد عنده سیارة من الدولة العراقیة، وال
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قطعة أرض من الدولة العراقیة ھذا یكون واضح، في نفس الوقت من ھم بدرجة السلطة التنفیذیة ما ھو الذي عندھم وماذا یلغى، السید النائب
.فالح الساري ھذا الجدول ضروري یعني أنا أعتمد علیك في ھذا الجانب

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

نحن السید الرئیس بالنسبة لنا أیضاً تم استضافة المستشار المالي وكتبنا النصوص المتفق علیھا، فقط نحتاج اجتماع القادم ونقرھا ونضعھا في
.جدول األعمال القادم أن شاء هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قانون إلغاء االمتیازات أیضاً في الجلسة القادمة، قانون التقاعد تعدیل قانون التقاعد اللجنة المالیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.السید الرئیس قلت لك ھذا جاھز بالجلسة القادمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

قانون التقاعد، تعدیل قانون النزاھة والكسب الغیر مشروع، تعدیل قانون مجالس انتخابات المحافظات بما یتعلق إنھاء عمل مجالس المحافظات
وقانون إلغاء امتیازات الرئاسات والدرجات الخاصة وقانون التقاعد الموحد، تعدیل قانون التقاعد الموحد الذي تحدثنا على تعدیل سن التقاعد

وأرجو من اللجان المختصة عدم المضيء باالستثناءات، ما یمضي على طرف یمضي على جمیع األطراف تعمل كل مؤسسات الدول العراقیة
بعمر واحد، ال امتیاز لمؤسسة دون مؤسسة أخرى، نمضي بسن تقاعدي واحد إذا ھي محاباة حتى نفتھم وإذا ھو قانون ما ینطبق على الموظف

في وزارة الصحة ینطبق على الموجود في مجلس لنواب وینطبق على الموجود في أي سلطة من السلطات ال نستثني أحد، الكفاءات یوجد (58)
ویوجد (24) كفاءات الذي یشتغلون ال یوجد لدیھم كفاءات ھذا رأیي ولمجلس النواب ما یرتئي، یجب أن یكون ھناك خط واضح في الدولة

العراقیة یشمل الجمیع، وإن ارتأى المجلس أن یستثني جھة أو یستثني طرف للمجلس ما یرتئیھ، القرار لمجلس النواب، في كل مؤسسات الدولة
یوجد خبرات إذا نحن نرید خبرات ھذا یتعارض مع أصل القانون، أصل القانون یقول أنا أرید أن أصل إلى عمر محدد في الدول العراقیة لتجدید

الدماء في مؤسسات الدولة، لماذا أستثني طرف في وزارة الموارد المالیة یوجد خبرات وفي وزارة الصحة وفي وزارة التعلیم وفي الوزارات
األخرى المسطرة على المؤسسة یجب أن تسیر على الكل یوجد عندنا ناس في الدولة العراقیة عمره (100)، حدد العمر یجب أن تكون المسطرة

بدل الـ(60) یكون أعلى أعملوا أعلى حددوا المسطرة للجمیع، أكمل التصویت على قانون الضمان الصحي أیضاً، باإلضافة إلى إكمال قانون
متروك طیلة السنوات السابقة وسبب مشكلة في قطاع الریاضة والشباب وھو قانون اللجنة االولمبیة، تقدمت اللجنة الریاضة والشباب الیوم

بإكمال ھذا القانون، تتحدثین عن قراءة ثانیة أنا أتحدث عن الجاھز للتصویت، أیضاً یعرض الجدول الزمني للقوانین التي تم التطرق إلیھا، لجنة
الخدمات قانون معالجة العشوائیات ویتم أخذ نظر كل محافظة على حدة یتم أخذ نظر كل محافظة على حدة، جلسات مجلس النواب مستمرة في

.األسبوع القادم

.ترفع الجلسة في األسبوع القادم

 

.رفعت الجلسة الساعة (5:45) مساًء


