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محضر جلسة رقم (2) األثنین (16/9/2019) م
الدورة االنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي االول

محضر جلسة رقم (2) األثنین (16/9/2019) م
ً .عدد الحضور: (240) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید أحمد ظافر(موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض االطفال (لجنة التربیة*

.المداخالت في الفقرة االخیرة

سیادة النائب جنابك ھذه دورة ثالثة وتعرف االجراءات التشریعیة في لحظة التصویت ال توجد مداخالت، ولمجلس النواب ما یرتئي بالتصویت
ً .إیجاباً أو سلبا

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

مع بدایة العام الدراسي الجدید تأسف لجنة التربیة النیابیة لعدم ترشیح وزیر للتربیة على الرغم من مرور عام على تشكیل الحكومة ونرى ان
.السید رئیس الوزراء

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب بعد ما تكمل إجراءات القانون أعطیك مداخلة بھذا الموضوع، تفضل بإجراءات القانون، بعد إجراءات القانون مباشرةً أعطیك
.مداخلة

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض االطفال
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-:السید رئیس مجلس النواب –

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

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس شعیل حاز عودة الزاملي –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض االطفال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (2)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اشواق كریم محسن –

.تقرأ المادة (3) من مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض االطفال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف أقرأھا بالصیغة التالیة

تُخصص وزارة التربیة جمیع المبالغ المخصصة لھا وفق احكام ھذا القانون لبناء المدارس وریاض االطفال في مدیریات التربیة)، أطلب)
.التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھوشیار قرداغ یلدا –

.یقرأ المادة (4) من مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض االطفال

-:(النائبة بھ ھار محمود فتاح (نقطة نظام –

نقطة نظامي وفقاً للمادة (60) من الدستور، حول اختصاصات مجلس النواب واستناداً على مبدأ الفصل بین السلطات ال یجوز تمدید قانون بقرار
.من مجلس الوزراء، وإنما القانون یكون نفاذهُ وتمدیدهُ ووقفھُ وفقاً للقانون من صالحیات مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم, مداخلتك صحیحة في محلھا والنفاذیة للقانون تبدأ من تاریخ إقراره ما لم ینص على خالف ذلك، وأن أرادت الحكومة مستقبالً إجراء أي
تعدیل على ھذا القانون تمضي بالسیاقات االصولیة وترسل التعدیل سواء بالتمدید أو االلغاء، التمدید نافذ، بإیقاف القانون ترسلھ الى مجلس

.النواب التخاذ االجراءات التشریعیة الالزمة

السیدات والسادة النواب بما یتعلق بالمادة (3) القصد في مدیریات التربیة، ھي كل مدیریات التربیة في المحافظات سواء كان ارتباطھا بالوزارة
.أو جاء تعدیل لنقلھا الى المحافظات، فبالتالي رسم الطابع یؤول لبناء المدارس وریاض االطفال في كل مدیریات التربیة

-:النائب عدنان فیحان موسى –

.ھذا الرسم، المفروض الى مدیریات التربیة التابعة الى وزارة التربیة االتحادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

وإذا المدیریة لم تكن تابعة الى وزارة التربیة؟

-:النائب عدنان فیحان موسى –

ھناك الكالم، كال، ھي تابعة، أیضاً تحولت الصالحیات االداریة، لكن فنیاً موجودة، یعني ھذا قصدي، لكن أنا قصدي مثالً ھذا الرسم ھل یُفَرض
داخل إقلیم كوردستان ھذا الرسم؟ إذا ھذا الرسم یُفرض المفروض یُذَكر، وإذا ال یُفرض ھذا الرسم حتى نقول المدیریات للمحافظات غیر

.المنتظمة في إقلیم، ھذا الكالم الذي نقصده
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، السید رئیس اللجنة

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

سیادة الرئیس نص المادة صحیح، المدیریات التي في إقلیم كوردستان غیر تابعة للوزارة، وزارة التربیة، فالنص یكون (وریاض االطفال في
.(المدیریات التابعة لھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، فیما لو جاء قانون، واآلن توجد مدیریات تربیة نُقلت صالحیاتھا إلى المحافظات ھذا مشمول؟ أو غیر مشمول؟

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

.أیضا تابعة للوزارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.غیر تابعة للوزارة، إداریاً إرتبطت بالمحافظات

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

.وإن كانت منقولة الصالحیات لكنھا تابعة الى الوزارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یجوز، سوف أرجع علیھ مرة ثانیة

تخصص وزارة التربیة جمیع المبالغ المخصصة لھا وفق احكام ھذا القانون لبناء المدارس وریاض االطفال في مدیریات التربیة للمحافظات)
.(غیر المنتظمة بإقلیم

.(السیدات السادة النواب، سوَف أرجع لھا، سوف أرجع لتعدیلھا، أطلب التصویت على المادة (4

.المادة (4) التي تتعلق بنفاذیة القانون خمس سنوات وتخویل الحكومة بإجراء تعدیل

.(التصویت على المادة (4

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

.سیادة الرئیس، المادة (3) لم یتم التصویت علیھا بعد التعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أرجع لھا قبل نھایة القانون، المادة (5

-:النائب ھوشیار قرداغ یلدا –

.یقرأ المادة (5) من مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض االطفال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على المادة (5) نفاذیة القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب طعمة عبد هللا حمادي –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض االطفال
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على االسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.(بما یتعلق بالمادة (3

المادة (3) (تُخصص وزارة التربیة جمیع المبالغ المخصصة لھا وفق احكام ھذا القانون لبناء المدارس وریاض االطفال في المدیریات
.للمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم وحسب التمثیل السكاني)، أطلب التصویت

.السیدات السادة النواب أطلب إعادة التصویت على المادة (3) لتكون كالتالي

تُخصص وزارة التربیة جمیع المبالغ المستوفاة وفق احكام ھذا القانون لبناء المدارس وریاض االطفال في مدیریات التربیة في المحافظات غیر)
.المنتظمة في إقلیم وحسب التمثیل السكاني)، أطلب التصویت

.توجد جبایة اتحادیة، أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض االطفال)

.نعم، تفضل النائب عباس الزاملي في اللجنة توضیح

-:النائب عباس شعیل عودة الزاملي –

قانون رسم الطابع ال یعني الجبایة من أولیاء االمور وال من الطلبة، ھناك قسم من األخوة فََھم إن الجبایة من اولیاء األمور ومن الطلبة، قانون
رسم الطابع بالنسبة لریاض االطفال مقطوع، المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) وقانون الرسوم العدلیة، ھذه القوانین موجودة وبھا
ملحق كامل للشركات واألستثمارات الموجودة والعقود والمطارات، لذلك حتى یعلم إخواننا إن الموضوع ھي إن الجبایة لیست من الطلبة وال من

.أولیاء األمور

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط للتأكید ھذا رسم الطابع لیس من الطلبة  وال  من المدارس مثلما وضحتھ اللجنة فقط للتوضیح والتأكید

.الفقرة ثانیاً: التصویت من حیث المبدأ على مشروع قانون التعدیل األول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011*

-:(النائبة ھدى سجاد محمود (نقطة نظام –

أنا أعتقد إنھ فرصة طیبة أن یعرض من مشروع الدولة من حكومة تعدیل لقانون وزارة التربیة، الكل یعلم إننا بحاجة ماسة إلى ما یقارب (10)
أالف مدرسة في العراق في عموم المحافظات، لكل لحد اآلن لم أَر أي شيء ُمشجع حقیقي لكي تنمو ھذه المدارس بشكل كبیر، ال موازناتنا

العامة اإلتحادیة تخصص مبالغ كذلك مترددین في فرض طابع بمبلغ (1000) دینار لجھات معینة قد أعربت الحكومة عنھا، لذلك أنا أتمنى من
السادة في مجلس النواب العراقي وال سیما اللجنة، یوجد الیوم في العراق مدارس خیریة ھذه المدارس غیر موجودة وفق القانون، قانوننا العراقي

لوزارة التربیة فقط مدرسة حكومیة ومدرسة اھلیة، لكن الیوم ھناك فكرة جداً واسعة لدى الشارع ألنھاء أزمة المدارس في العراق ان تكون
ھناك مدارس خیریة، ھذه المدارس نعرفھا بإنھا المدارس التي ال تتقاضى اجور من التالمیذ وتعمل بشكل حقیقي لفئات ھشة تعیش تحت خط
الفقر قد تكون إعاقة او بدون دخل، لذلك انا اعتقد إنھ الیوم فرصة متآتیة إلى اإلخوة في لجنة التربیة النیابیة إلى أدراج المدارس الخیریة وفق

.التعدیل الموجود ونكون شاكرین لھم، وبالتالي ننتھي من أزمة المدارس وكذلك الحال بما یخص بقیة الفئات الھشة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس لجنة التربیة، ما ھو رأي اللجنة؟

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

.في نیة لجنة التربیة أجراء بعض التعدیالت على قانون وزارة التربیة وبأمكان السیدة النائبة تقدیم المداخلة بشكل مكتوب إلى رئاسة اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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رأیكم كلجنة، ھل نمضي بالقانون؟ أو إعادتھ للحكومة؟

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

رأینا رد القانون إلى الحكومة، لألسباب، مناقض لتوجیھات الحكومة بتنوع مصادر الموازنة، التعدیل جاء فقط في فقرة واحدة وھو رفع التعرفة
.الكمركیة عن المواد الداخلة المستوردة للمدارس األھلیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا أتحدث عن الفقرة ثانیاً، ھذا الرأي الذي صدر من لجنة التربیة یتحدث بناًء على ما ذُِكر أعاله، فأن لجنة التربیة ال تؤید المضي بتشریع
القانون وتطلب إعادتھ إلى الحكومة لألسباب المذكورة آنفاً، وأیضاً اللجنة المالیة تُبدي رأیھا برفض المشروع من حیث المبدأ، اللجنتان أبدتا

.رأیھما برفض المشروع من حیث المبدأ واعادتھ إلى الحكومة، اطلب من لجنة التربیة قراءة األسباب المذكورة في تقریرھا

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

.یقرأ تقریر مشروع قانون التعدیل االول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011

-:النائب صفاء عدنان مجید الغانم –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل االول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011

-:النائب مریوان نادر نصر الدین –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل االول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011

-:النائبة خدیجة علي عباس –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل االول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، سمعتم مالحظات لجنة التربیة بما یتعلق بالقانون مدار البحث ورأي لجنة التربیة واللجنة المالیة بصفتھا لجنة ساندة في
ھذا القانون رفض القانون من حیث المبدأ وإعادتھ إلى الحكومة وھذا األمر یتطلب تصویت السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أطلب من

.المجلس التصویت على رفض القانون من حیث المبدأ وإعادتھ إلى الحكومة بناًء على توصیات اللجان المعنیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

نحن نستثمر وجود لجنة التربیة على المنصة على موضوع یخص مشروع رقم (1،2) لسنة 2011 و2012 لبناء المدارس، فقط أرفعوا
المدارس من حاجز الحظر، االموال علیھا تحقیقات في النزاھة ھذه عرفناھا ال مشكلة أن یجري تحقیق فیھا سنة او سنتین او اكثر، النزاھة جداً

شاطرة مضت تسع سنوات وال توجد نتیجة لحد اآلن، لكن المدارس إذا وصلت أموال للمحافظات ممنوع أن تبنى ألنھا محجوزة، إذا أراد شخص
.التبرع ممنوع ان تبنى، أین یذھب طالبھا؟ المفروض أن یصدر قرار من مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس واعضاء اللجنة ھذا االمر مھم، ھناك أراضي في المحافظات تم تخصیصھا للمشاریع التي تم ذكرھا، مشروع رقم (1) ومشروع
رقم (2) ولغایة اآلن لم تتم المباشرة في بعض ھذه األراضي، المحافظات ومدیریات التربیة إذا أردنا أن نبني لھم مدارس یجب أن تكون لدیھم

أراضي، یُرفع القید عن ھذه األراضي وعند المباشرة بالمشاریع المذكورة یخصصون لھم أراضي مرة ثانیة، أرجو منكم دراسة ھذا االمر
.وعرضھ على مجلس النواب ألتخاذ قرار وإلزام الحكومة بذلك. شكراً جزیالً للجنة التربیة

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

مع بدایة العام الدراسي الجدید تأسف لجنة التربیة النیابیة لعدم ترشیح وزیر للتربیة على الرغم من مرور ما یقارب العام على تشكیل الحكومة،
ونرى أن السید رئیس الوزراء إلى ھذه اللحظة غیر جاد بتقدیم مرشح للوزارة، لذلك نطالب باألسراع بترشیح وزیر ألن وضع التربیة ال یتحمل

.التأخیر أكثر من ذلك، وبعكسھ فأن لدى اللجنة أجراءات قد تصل إلى استجواب السید رئیس الوزراء بخصوص ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –
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أؤكد توجھ لجنة التربیة ومعھم السیدات والسادة والنواب بالتأكید على أرسال الحكومة لمرشح أو مرشحة لوزارة التربیة تتمتع بالكفاءة والنزاھة
.واالستقاللیة لیتمكن مجلس النواب من التصویت وأتخاذ الالزم

.الفقرة ثالثاً: القراءة االولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین*

.ھذا القانون من أختصاص لجنة النزاھة ومعھم اللجنة القانونیة

-:النائب فالح ساري عبداشي –

یوم أمس السید وزیر الصحة قدم أستقالتھ وھذه األستقالة في طیاتھا ھناك ضغوطات وھناك إثارات حول وجود ضغوطات سیاسیة ومن بعض
الشخصیات، نطلب أن تكون ھناك لجنة تحقیقیة من قبل مجلس النواب وأستضافة األخ وزیر الصحة والبیئة في مجلس النواب للوقوف على

األسباب الحقیقیة التي دعتھ إلى أن یقدم استقالتھ، وتصرف السید رئیس الوزراء الیوم بمنحھ إجازة مفتوحة تصرف غیر مسؤول، ونطلب نحن
كمجلس نواب أن تكون ھناك وقفة حقیقیة للمجلس لتداعیات ھذا الموقف وتأثیره على وزارة الصحة والبیئة، أطلب من السید رئیس مجلس

.النواب أن یُشكل لجنة تحقیقیة او یُكلف لجنة الصحة والبیئة بمتابعة الموضوع وتقدیم تقریر بھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة الصحة والبیئة كتابة تقریر مفصل عن ھذا الموضوع وإعالم مجلس النواب

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.خالل كم؟ المدة؟ لیست مفتوحة الفترة، خالل مدة اقصاھا سبعة أیام

-:السید رئیس مجلس النواب –

.خالل جلسات االسبوع القادم، یتم تقدیم التقریر، موعد أقصر. لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة، تفضلوا

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

نحن في اللجنة القانونیة لدینا مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین، نحن نرى كلجنة قانونیة بأن اللجنة القانونیة ھي اللجنة الرئیسیة
.ألصدار ھذا األمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة الرئیسیة لمتابعة عمل مكاتب المفتشین العمومیین بموجب النظام الداخلي ھي لجنة النزاھة وبما إنھ مقترح قانون فتكون اللجنتین الرئیسیة
للمضي بأجراء ھذا التعدیل او القانون ھي لجنة النزاھة واللجنة القانونیة، تفضلوا كلجنة أقرأوا القراءة األولى وتجرون التعدیالت الحقاً بعمل

.مشترك بین اللجنتین

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.یقرأ القراءة االولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط تقدیم وتأخیر (یُحال من یشغل وظیفة مفتش عام على التقاعد وفق قانون التقاعد الموحد النافذ، ویعاد إلى وظیفتھ السابقة لغیر المشمولین
.(بالقانون

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین

-:النائب حسن شاكر عودة –

.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .السیدة النائبة، ماذا لدیك من مالحظات خالل مناقشة القانون في القراءة الثانیة تستطیعین أن تقدمیھا، ھذه قراءة أولى، التعدیالت تأتي الحقا

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –
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.یكمل القراءة االولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً. مالحظة بما یتعلق بالفقرة التي تخص تشكیل مدیریة في ھیأة النزاھة تتعلق بالتفتیش األستباقي، أطلب من لجنة النزاھة تضمین ذلك في
.قانون التعدیل األول لقانون ھیأة النزاھة، ویؤخذ ذلك بنظر األعتبار خالل الفترة القادمة قبل القراءة الثانیة

:السیدات والسادة النواب، تقدم النواب بطلبات وھي التالیة

تقدم (30) نائب ونائبة بطلب إضافة فقرة أداء الیمین الدستوریة للسیدة (بیداء خضر بھنام) كبدیلة عن النائب (عما نؤیل) إشارة الى قرار
.المحكمة األتحادیة ذي العدد (214) اتحادیة 2018

.أطلب من المجلس التصویت على إضافة ھذه الفقرة لتكون الفقرة التالیة إلى جدول األعمال

أطلب التصویت على إضافة فقرة تأدیة الیمین الدستوریة للسیدة (بیداء). ھي إضافة، بكل األحوال سوف یتم إضافتھا في الجلسة القادمة، إذا لم
.یتم إضافتھا في ھذه الجلسة سوف تُضاف في الجلسة القادمة

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة على إضافة الفقرة على جدول األعمال)

السیدات السادة النواب، طلب مقدم أیضاً من النواب، نحُن الموقعون أدناه السادة اعضاء مجلس النواب بالنظر الى (كذا) للسلوك النیابي للسید
النائب (فائق الشیخ علي) وبصورة مستمرة، وأیضاً طلب اإلدعاء العام من مجلس النواب رفع الحصانة عن السید النائب لعدة دعاوى عددھا

(3)، یطلب السیدات والسادة النواب عرض ھذا الموضوع على جدول األعمال للتصویت علیھ، أطلب من المجلس إضافة ھذه الفقرة الى جدول
.األعمال مقدماً، إضافة الفقرة على جدول األعمال

.أطلب التصویت على إضافتھا على جدول األعمال

.السیدات السادة النواب، أطلب التصویت على إضافة ھذه الفقرة بناًء على الطلب ولیس التصویت على رفع الحصانة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اآلن تم إضافتھا على جدول األعمال، تتطلب موافقة األغلبیة المطلقة أعتقد لمجلس النواب

السید ممثل الحكومة، ھل ھناك أعتراض من الحكومة على المضي بما تم قراءتھُ اآلن الذي ھو قانون الغاء مكاتب المفتشین العمومیین؟ أبداء
.وجھة النظر

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

السید الرئیس، مكاتب المفتشین العمومیین مؤسس وفق أمر سلطة االئتالف (57)، بالتالي أیلولتھا الى  مجلس النواب مع األخذ بنظر األعتبار
.الموظفین واإلمكانات المالیة الموجودة بھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي أنھُ خیار تشریعي لیس لدیكم مشكلة أو أعتراض على الخیار التشریعي

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.نعم، خیار تشریعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

إشارة الى المادة (63) ثانیاً (ب) یتطلب موافقة األغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لرفع الحصانة عن أي طلب رفع الحصانة عن
.السیدات والسادة النواب، أغلبیة مطلقة للحاضرین

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

قدمنا طلب كلجنة االتصاالت واإلعالم الى رئاسة البرلمان حول تأجیل فقرة مشروع قانون االتصاالت المعلوماتیة، ألن خالل ھذا األسبوع
.سوف تتم إستضافة المعنیین وبعض الخبراء، إن شاء هللا األسبوع القادم سوف یكون جاھز للقراءة الثانیة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

متى؟

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

.األسبوع القادم، أقصى حد األثنین إن شاء هللا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أقصى حد الجلسة السبت أو األثنین

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

.السبت أو األثنین یكون ان شاء هللا جاھز

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال مانع

.یقرأ الیمین الدستوریة

.السیدة (بیداء خضر بھنام) تؤدي الیمین الدستوریة

الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة اإلعتراف بقرارات التحكیم األجنبیة وتنفیذھا (نیویورك*
.(1958) (لجنة العالقات الخارجیة، اللجنة القانونیة

-:النائبة علیة فالح عوید رشید االمارة –

.(تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة اإلعتراف بقرارات التحكیم األجنبیة وتنفیذھا (نیویورك 1958

-:السید رئیس مجلس النواب –

.طلب من (33) نائب یرغبون بمعرفة موعد الجلسات، بإمكانھم التنسیق مع البرلمانیة لیعلموھم موعد الجلسات بشكل مستمر

.اآلن لمدة اسبوعین مستمرین في الجلسات لتعویض الجلسات التي توقف العمل فیھا خالل الزیارة في األسبوع الماضي

الفقرة خامساً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975. (لجنة العالقات*
.(الخارجیة، لجنة الخدمات واالعمار

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975

-:النائب ظافر ناظم سلمان –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة سادساً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة ھویة البحار رقم (185) لسنة 2003 . (لجنة العالقات*
.(الخارجیة، لجنة العمل والشؤون االجتماعیة والھجرة والمھجرین

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

.یقرأ القراءة األولى مع األسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة ھویة البحارة رقم (185) لسنة 2003

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة سابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة العمل البحري لسنة2006 (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة*
 .(العمل والشؤون االجتماعیة والھجرة والمھجرین
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-:(النائب كاظم فنجان حسین الحمامي (نقطة نظام –

ما یمیز الدورة النیابیة الرابعة أنھا وألول مرة في العراق تسلط األضواء على قوانین واتفاقیات بحریة دولیة في غایة األھمیة، حقیقةً أنھ الى حد
اآلن البرلمان العراقي أنجز أو أقر قانون الھیئة البحریة العلیا وأقر االعتراف باتفاقیة مكافحة التلوث البحري واتفاقیة میاه التوازن واتفاقیة االنقاذ

البحري واتفاقیة ھویة البحارة واتفاقیة العمل البحري، بمعنى أنھ ھذه كلھا سوف تمھد الطریق لعودة العراق الى القائمة البحریة البیضاء، شكراً
.جزیالً الى اللجنة المكلفة بإعداد ھذه المسودة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة الصحة موجودین؟ لجنة الصحة ولجنة األمن والدفاع واللجنة المالیة الفقرات التي تلیھا لكي یمضوا بھا

 

-:النائبة أقبال عبد الحسین ابو جري –

.تقرأ القراءة األولى مع األسباب لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة العمل البحري لسنة 2006

الفقرة ثامناً: القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل الحادي والعشرون لقانون المالك رقم (25) لسنة 1960. (اللجنة  المالیة، لجنة*
(النزاھة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

نحن لدینا قانون الخدمة المدنیة االتحادي قدمناه للتصویت، المادة (98) فیھ ھو الغاء قانون المالك لسنة 1960 فنحن اذا القانون سیُقر فیھ الغاء
.قانون األصل، فلماذا معدلین فیھ بعد وماضین في تشریع ھذا القانون، أنا أرى بما أنھ سوف نلغي القانون بالكامل فال یوجد داعي لتعدیلھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رأیك نتریث فیھ حالیاً الى حین إقرار قانون الخدمة المدنیة

.ال مانع

.(الفقرة تاسعاً: القراءة األولى لمشروع قانون كلیة القوة الجویة (لجنة األمن والدفاع*

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ القراءة األولى من مشروع قانون كلیة القوة الجویة

-:النائب كاطع نجمان جلود –

.یكمل القراءة األولى من مشروع قانون كلیة القوة الجویة

-:النائب ھھ ریم كمال خورشید –

.یكمل القراءة األولى من مشروع قانون كلیة القوة الجویة

-:النائب لطیف مصطفى احمد –

.یكمل القراءة األولى من مشروع قانون كلیة القوة الجویة

-:النائب علي جبار مؤنس –

.یكمل القراءة األولى من مشروع قانون كلیة القوة الجویة

-:النائب ناصر یوسف محید –

.یكمل القراءة األولى من مشروع قانون كلیة القوة الجویة

-:النائب كاطع نجمان جلود –

.یكمل القراءة األولى من مشروع قانون كلیة القوة الجویة
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-:النائب علي جبار مؤنس –

.یكمل القراءة األولى من مشروع قانون كلیة القوة الجویة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.تكمل القراءة األولى من مشروع قانون كلیة القوة الجویة

-:النائب ناصر یوسف محید –

.یكمل القراءة األولى من مشروع قانون كلیة القوة الجویة

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون كلیة القوة الجویة

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

.(الفقرة عاشراً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون الضمان الصحي (لجنة الصحة والبیئة*

-:النائب فارس صدیق نوري –

.یقرأ تقریر مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائبة صفاء مسلم بندر –

.تكمل قراءة تقریر مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائبة صفاء مسلم بندر –

.تكمل قراءة تقریر مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب فارس صدیق نوري –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائبة صفاء مسلم بندر –

.تقرأ توصیة تقریر مقترح قانون الضمان االجتماعي

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

السیدات والسادة النواب مقترح قانون الضمان الصحي من القوانین المھمة التي تخص حیاة المواطنین وتخفف العبء الثقیل كما تعلمون عن
كاھل المواطن في المجال الصحي وكذلك ھذا القانون یساھم في تحسین تقدیم الخدمات الصحیة للمواطنین، لذلك أدعوكم الى المشاركة الفعالة في

ھذا القانون ویمكنكم تقدیم المقترحات وما ترونھ مناسباً إلغناء ھذا القانون وانضاجھ بصورة كاملة وتقدیم ھذه المقترحات الى لجنة الصحة
.والبیئة مكتوبة لكي نخرج بالتالي بقانون یخدم الواقع الصحي ویخدم المجتمع واألسر بصورة كاملة

.بدایةً نود أن نسمع رأي ممثل الحكومة فللحكومة رأي في ھذا القانون، فلنسمع رأي الحكومة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

حقیقة األمر مقترح القانون أو القانون اذا حصل بحد ذاتھ ھو من القوانین المجتمعیة الصحیة المھمة جداً والتي سوف تساھم في رفع من مستوى
الفئات المجتمعیة المختلفة، نحن حولنا مقترح القانون الى وزارة الصحة ونتأمل أن شاء هللا قد یكون في الفترة القریبة القادمة أن تكون االجابة
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من وزارة الصحة ومن الحكومة حول ھذا القانون، لذا ألتمس من المجلس الموقر فقط اعطاء فترة قبل التصویت على القانون لغرض تزویدھم
.برأي الحكومة ودعم ھذا المقترح

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

یمكننا المضي بمناقشة القانون وأثناء التصویت یمكن تأجیل التصویت الى حین ورود رأي الحكومة ورأي وزارة الصحة بصورة كاملة، أكید
نحن نعلم أن ھذا القانون وھذا المقترح من القوانین التي تتطلب كما قلنا انضاج ومناقشة مستفیضة، لذلك أدعو لجنة الصحة والبیئة واللجان

المعنیة أیضاً الى إشراك الجھات المعنیة في المناقشات، وكذلك عمل ورش لالستماع الى آراء منظمات المجتمع المدني وكذلك الشرائح المختلفة
.في المجتمع لكي یكون القانون مناسباً ومنسجماً مع الواقع الذي نعیش فیھ

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

قانون الضمان الصحي من القوانین المھمة للدولة والمجتمع وھو بتقدیري االساس إلصالح النظام الصحي في العراق بما یؤّمن تقدیم الخدمات
الصحیة للمواطنین بجودة وعدالة، طبعاً مسألة مناقشة ھذا القانون المھم في ظل غیاب رأي الحكومة أعتقد غیر صحیح، ألنھ یفترض النواب

یناقشون المشروع من جمیع الجوانب وأھم جنبة في المناقشة ھي ماذا ترى الحكومة في مشروع ھذا القانون؟ یعني سوف تكون الرؤیة قاصرة
في مناقشة ھذا القانون المھم، لذلك مقترحي ھو أن تستمر جلسة المناقشة مفتوحة حتى نطلع على رأي الحكومة بغیة أنضاج المشروع، یوم أمس

سیادة الرئیس وزارة التخطیط أعلنت عن مؤشرات مھمة لعل من أھمھا أن نسبة الفقر في العراق (20,5%) لعام 2018، ما یعني أن ھنالك
بحدود (8) ملیون مواطن تحت خط الفقر وھذا مؤشر مھم ونحن نناقش ھذا القانون األساسي في الجانب الصحي، نعم ھنالك إشارات على إعفاء

المشمولین بشبكة الحمایة االجتماعیة وأتمنى أن یغیروا مصطلح الرعایة االجتماعیة (الحمایة االجتماعیة) وفق قانون (11) لسنة 2014،
إشارات موجودة إلعفائھم من بدالت االشتراك، لكن فلسفة ھذا القانون أن ھنالك بطاقة صحیة فیھا مبلغ یحدد حتى یقدم لك نوع الخدمة حسب

مبلغ االشتراك، یا ترى الفقراء أین سوف یكون حجم بطاقة التغطیة للخدمات الصحیة لـ (8) ملیون مواطن؟

.المادة (1) تاسعاً: أقترح أن ینص بشكل حصري على الخدمات الصحیة بموجب القانون، ال أن تترك بدون تحدید

المادة (20) تستمر وزارة الصحة بتقدیم خدماتھا بنفس األسلوب المتبع، السؤال لمن ھذه الخدمة؟ وما ھو مستوى ھذه الخدمة في ظل وجود ھذا
.(القانون؟ وطبعاً ھذه الفترة سوف تستمر خمسة سنوات وفق نص المادة (26

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

طبعاً ھذا القانون ھو من القوانین المھمة، وینسجم مع المادة (30) من الدستور، وكما ذكر النائب محمد شیاع السوداني المحترم حول موضوع
مھم وجوھري في أصل تشریع القوانین حسب قرار المحكمة اإلتحادیة بأنھ لیس من صالحیتنا تشریع قانون فیھ جنبة مالیة، ولكن ھذا ال یمنع

.مناقشة ھذا القانون، ألھمیتھ وإشباعھ بآراء السادة النواب

لقد ورد في المصطلح (المعالجة) في البند/تاسعاً من المادة (1)، واألصح أن یكون (الخدمات الصحیة)، وھذا یتضمن الفحص السریري
.والمختبري واإلشعاعي والمعالجة، وھنا تكون الخدمات الصحیة أشمل في القانون، كي یكون أعم خدمة

الموضوع الثاني: ھو ما یتعلق ببدالت اإلشتراك، والتي یجب أن ال تؤثر على ذوي الدخل المحدود، وتراعى فیھا الدرجات الوظیفیة كما أشیر
إلى ذلك في القانون، حیث أن ھناك تفاوتاً في سلم الرواتب للموظفین، البعض منھم یتقاضى (300) ألف، والبعض یتقاضى ثالثة مالیین بحسب

.الوزارة

ً ورد في المادة (7)/أوالً من مشروع القانون ما یتعلق بالخبراء (خبیران ولدیھما خبرة في مجال تخصصھما ال تقل عن 15 سنة)، طبعا
موضوع الخبرة في الحد األقل إذا كان لدیھ دكتوراه فھو تقریباً (18) سنة، وأیضاً (24) سنة إذا كان لدیھ ماجستیر، فضالً عن التدرج الوظیفي

.بأن یصل إلى (28) سنة، فینبغي إعادة النظر في موضوع تحدید صفة الخبیر

في المادة (36)/ثانیاً (اإلعفاءات من اإلشتراكات)، تم ذكر المشمولین بالرعایة اإلجتماعیة واألمراض المزمنة، وإضافة (واألمراض
المستعصیة)، حیث توجد أمراض مستعصیة كثیرة، وھم یستحقون ھذه الرعایة، ذُكرت الفئات المشمولة وھم الجرحى، وشھداء الحشد والقوات

األمنیة في قانون رقم (2) لسنة 2016، ولكن ینبغي إضافة المشمولین من المتضررین من سیاسة النظام البائد التعسفیة، وھو قانون (35) لسنة
2013، قانون السجناء السیاسیین، وأیضاً قانون رقم (5) لسنة 2010 وتعدیالتھ، المتضررین جسدیاً من سیاسة النظام البائد، وشمولھم

.باإلعفاءات في ھذا القانون

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

أوالً: في الفصل السابع، المادة (21) (إلزام وزارة الصحة بتحویل كافة مؤسساتھا إلى مؤسسات تعمل بنظام التمویل الذاتي)، بمعنى أن تمویل
تلك المؤسسات سیكون من أرباح نشاطاتھا وعوائد خدماتھا، وال تستلم من الموازنة العامة أي تمویل، مما یعني تحمل المواطن تبعات إقتصادیة
یقدمھا مقابل ما یصلھ من خدمات تلك المؤسسات الصحیة لسد المؤسسات العاملة بالتمویل الذاتي، لذلك نرفض رفضاً قاطعاً تحویل المؤسسات
الصحیة إلى التمویل الذاتي، ألنھ یستتبع تحمیل المواطن توفیر إیراداتھا المالیة مقابل خدماتھا الصحیة، والدستور كفل الضمان الصحي وحق

العراقیین في الرعایة الصحیة في المادة (30 و 31) من الدستور، نفس تلك المادة تصل في النھایة إلى أنھا ال تقدم خدمات صحیة مجانیة، فقط
لقاحات ورعایة األم والطفل بعد خمس سنوات، أي أنھ بعد خمس سنوات كل الخدمات الصحیة ستكون مقابل أجور باستثناء ھذه الخدمات الثالثة

.التي ذكرتھا

أ أل ً أل
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النقطة األخرى: ذكرت المادة (5)/ثالثاً (إنھ یھدف إلى تقلیل األعباء المالیة على المواطن، والحد من الفقر)، وال أدري كیف ینسجم ھذا الھدف
مع مواد القانون األخرى التي تُلزم بتحویل تلك المؤسسات إلى نظام التمویل الذاتي الذي یعتمد في توفیر رواتب ومخصصات موظفي تلك

المؤسسات على األرباح واألجور العائدة من جراء تقدیم تلك الخدمات، یذكر القانون في ھذه المادة تشجیع القطاع الخاص واإلستثمار في مجال
الخدمة الصحیة، وھنا نؤكد رفضنا الشدید إلدخال اإلستثمار في مجال الخدمات الصحیة، ألن مبدأ اإلستثمار یبحث عن مضاعفة أرباحھ،

وینعكس ذلك على المواطن المستفید من الخدمات الصحیة، ویحملھا أعباًء إقتصادیة إضافیة تترتب على تلك الخدمات األساسیة التي یحتاجھا
.بشكل مستمر

خامساً: لماذا تُعتمد شركات التأمین األجنبیة لتقدیم الخدمات الصحیة ما دامت شركات التأمین الوطنیة تستطیع تقدیم تلك الخدمات بكفاءة، وتفي
.بأعمال ومتطلبات التأمین لتلك الخدمات، وھذا یعني منح فرص عمل، وكسب أرباح لألجنبي، وتفویتھا على العراقي

سادساً: تذكر المادة (13) مصادر تمویل الھیأة، ومنھا الضریبة المستحصلة من المواد الضارة صحیاً، فإذا كانت المواد ضارة صحیاً فھي
.ممنوعة التداول قانونیاً، وما یفرض علیھا غرامات ولیس ضریبة

سابعاً: للمجلس تخویل بعض صالحیاتھ لرئیس الھیأة، ال نرى مبرراً لذلك، بل تبقى الصالحیات الممنوحة لمجلس اإلدارة محصورة بھ، وال
.تخول لرئیس المجلس

تاسعاً: في حال عدم إكتمال نصاب مجلس اإلدارة یدعو الرئیس إلجتماع خالل (15) یوماً، ویُعد النصاب منعقداً مھما كان الحضور، وھذا
غریب فقد یكون الحضور عضوین فقط، فكیف ینعقد النصاب بھذا العدد دون تحدید الحد األقل؟ كما لو یقال النصف أو الثلث أو الربع، أي تحدید

.نسبة ولیس مطلقاً

عاشراً: لماذا یُمنح رئیس مجلس اإلدارة حق اإلعتراض على أي قرار؟ المفروض أن لھ صوتاً كما لبقیة أعضاء المجلس، وأعطي نقطة ترجیح
.باحتساب التصویت لصالح الرأي الذي صوت معھ في حال التساوي

أحد عشر: ذكرت المادة (5)/رابعاً (من أھداف قانون الضمان الصحي، لتعدد مصادر تمویل القطاع الصحي)، فھل یعني ذلك إستیفاء أجور
الخدمة الصحیة من المواطن واحدة من سبل تحقیق مصادر تمویل إضافیة لوزارة الصحة؟

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

فقط قبل الدخول في القانون، ذكر السید محمد شیاع السوداني أن نسبة الفقر حسب وزارة التخطیط (20%)، أنا أتصور لیس دقیقاً، ألن السماوة
وحدھا أي المثنى (52%)، الدیوانیة حوالي (50%)، الحلة بالـ(40%)، حتى إذا أضفنا األقلیم فمحافظات األقلیم سوف ال تصل إلى (%20)،

.أتصور نسبة الفقر في العراق تتجاوز ھذا الحد بشكل كبیر جداً

:بالنسبة للقانون

أوالً: المادة (14) – القانون لیس لدي، لكن على ضوء الدراسة الموجودة – على الصندوق إیداع األموال المستحصلة في أحد المصارف
.(الحكومیة، إذا أردنا أن نستثمر أموال الصندوق فسوف ال تعطي أرباحاً كافیة، یضاف لھا (المصارف الحكومیة واألھلیة الرصینة

لدي مقترحات بأن نضع مادة في قانون الھیأة (أن تدفع الحكومة جزًء لمیزانیة ھذا الصندوق كدعم للضمان الصحي من خالل موازنة الحكومة
السنویة كما تدفع لھیأة الھالل األحمر، وتدفع إلى اإلتحادات الكرویة واللجنة األولمبیة، وبعض المنظمات الموجودة أیضاً تقوم بالدفع لھذه

.الھیئة)، ألنھ ال تكفي إشتراكات المواطنین لوحدھا لتحقیق الضمان الصحي بجودة عالیة

أیضاً إضافة مادة (تكفل ھیأة الضمان الصحي عالج المواطن داخل العراق وخارجھ بما یحقق الشفاء من المرض في المستشفیات الحكومیة
.والقطاع الخاص والمستشفیات األھلیة)، أنا لم أقرأ القانون، ألنھ لیس موجود لدي النسخة

أیضاً للھیأة إنشاء مستشفیات – مستشفیاتنا الموجودة الحكومیة إذا أقتصرنا علیھا فسوف ال تؤدي الغرض المطلوب – للھیأة إنشاء مستشفیات،
.لغرض اإلستثمار والعالج خاصة لعالج المواطنین، وتوفیر العالج الكفوء للمواطنین إذا رأت حاجة لذلك

تكفل الحكومة بدل اإلشتراك – كما ذكر السید محمد شیاع السوداني بأن الفقیر ال یملك – تكفل الحكومة بدل اإلشتراك للمواطن الفقیر الذي ال
.یملك دفع اإلشتراك السنوي لھذا الضمان الصحي

-:النائب جمال عبدالزھرة مزعل المحمداوي –

.بالتأكید ھذا واحد من القوانین المھمة، والتي لم یستطع مجلس النواب تشریعھ في الدورة السابقة

الذي تفاجئنا بھ ھي أن القراءة األولى لمقترح القانون كانت یوم 28/3، ونحن الیوم بعد مرور ستة أشھر تقریباً، والحكومة رأیھا غائب، وكذلك
اللجنة بتقریرھا لم تتضمن أنھا قد أرسلت إلى أصحاب الشأن، فلم یكن في التقریر شيء واضح، ھل تم إستضافة الوزیر؟ الكادر ورأیھم،

تفاصیلھم، ألنھ بصراحة أھم أمرین كفلھما الدستور ھما الصحة والتعلیم المجاني، فال أعرف ما ھو رأي الوزارة بشكل دقیق؟ نحن الذي نسمعھ
.بأن الوزارة في الدورة السابقة ھي قدمت لنا مشروعاً للضمان الصحي
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ھذا المقترح فیھ عدة قضایا، وواحدة من األمور التي ینبغي أن تكون واضحة في تعاریف ھذا القانون ھي تأشیرة للضمان الصحي، كم قیمتھا؟
كم إشتراكھا؟ كم عمرھا؟ ما ھو مدى فاعلیتھا؟ من ھي الفئات التي ستكون مشمولة بھا؟ مدى تعارض الدستور مع إلتزام الدولة بمجانیة الصحة

والتعلیم؟ الھیئات والمواقع الموجودة والتبعات المالیة التي علیھا؟

فواحدة على سبیل المثال، القانون فیھ كثیر من المالحظات، المادة (15) من القانون تقول حسابات الھیأة الصحیة من ضمنھا الصندوق تخضع
لدیوان الرقابة المالیة اإلتحادي، في حین أن المادة (16) من أصل القانون تستعین الھیأة بمكتب إستشاري عراقي أو أجنبي، لتدقیق وفحص

المركز المالي للصندوق مرة كل سنة، ویقدم تقریر المكتب إلى المجلس عن طریق مدیر عام الصندوق، فإذا كانت الھیأة خاضعة لدیوان الرقابة
المالیة، والھیأة ھي جزء من النظام الحكومي، فأنا لماذا أضع ضمن القانون التعاقد مع مكتب إستشاري لتدقیق الحسابات المالیة؟

نعود ونؤكد في المادة (16) من مقترح القانون تقول (في حال وجود عجز مالي في الصندوق على مجلس الوزراء إختیار طریقة لسد العجز)
ھذا غیر واضح، ھل ھذا سیكون تمویالً ذاتیاً بموارد واضحة وشفافة؟ أم أن الحكومة بإلتزامھا تسد الشركات التي ستكون مستفیدة من ھذا

القانون؟

.طبعاً المالحظات كثیرة وجوھریة، وھذا القانون یحتاج نقاشاً كثیراً، وإلى ورشات عمل، إلى رأي واضح من قبل الوزارات المعنیة

-:النائب رائد جاھد فھمي –

أنا أعتقد جرى التأكید على أھمیة ھذا القانون، وھذا أیضاً یلعب دوراً في عملیة تحقیق مستوى أفضل من العدالة اإلجتماعیة، بالمطاف األخیر إن
:توفیر الخدمات الصحیة للمواطنین ھو عنصر مھم من عناصر العدالة اإلجتماعیة، لذلك أنا أقترح

أوالً: لجنة الصحة والبیئة تقوم بتنظیم جلسة إستماع واسعة، ألجل أن تشمل جھات متعددة، سواًء وزارات أو ممثلي منظمات مجتمع مدني، أم
أناس من ذوي اإلختصاص، ألن ھذا القانون قانون مجتمعي، وبالتالي فإن النقاش ال ینحصر في إطار قبة البرلمان، أنا مع تحفیز النقاش حتى في

.وسائل اإلعالم، بمعنى أن یصار إلى ترویجھ ألجل أن یأتي بأفضل صیغة ممكنة

ثانیاً: الحظنا في ھذا القانون وجود تناقض، ألنھ شمل جوانب عدیدة، ولوحظ بأن ھناك تعارضاً بین ھذا القانون، وربما قوانین أخرى، ال سیما
.قانون وزارة الصحة وغیره، وتوجد أمثلة بھذا الشأن، نأمل أن نجد توقفاً عندھا، ما بین مواد ھذا القانون والمواد النافذة من القوانین األخرى

وھناك نوع من اإلقحام لفقرات بعیدة عن جوھر القانون، فمثالً إعادة ھیكلة وزارة الصحة، ما شأن قانون الضمان الصحي بإعادة ھیكلة وزارة
ل بقضایا ھي الصحة؟ وأیضاً مراجعة نظام التمویل الذاتي؟ وفصل القطاع العام عن القطاع الخاص في ھذا الموضوع؟ بمعنى أن ھذا القانون ُحّمِ

.خارج موضوعھ، وبالتالي أنا بتقدیري أن ھذا قد یضعف من القانون

الجانب اآلخر: یبدو أن ھناك طابعاً ربحیاً لھیأة الضمان الصحي، وھذا الطابع الربحي یتعارض مع ما ورد في الفصل الثاني من المادة (5)
.أعتقد الصفحة الثانیة، وكذلك في األسباب الموجبة، ال یمكن لھكذا ھیأة أن یكون لھا أھداف ربحیة، في تقدیرنا ھذا یتناقض مع منطق القانون

بتقدیرنا أیضاً، لعل ما ذكره الدكتور عمار في قضیة تشجیع القطاع الخاص واإلستثمار، أنا أعتقد ھذا التوجھ أیضاً ِحقَبي ینبغي التوقف عنده،
خاصةً وأن القطاع العام اآلن في المیدان الصحي یشھد تردیاً، وإذا إستمر ھذا التوجھ یبدو أن المواطنین سیتوجھون أكثر فأكثر إلى القطاع

.الخاص، وأعتقد ھذا أیضاً فیھ تبعات مادیة واقتصادیة

في المادة (7)/الفقرة/ي، ھناك إختیار على أنھ ممثلوا منظمات المجتمع المدني، ولكن لم یحدد، من سیختار ممثلي منظمات المجتمع المدني؟ وما
.ھي طبیعة ھذه المنظمات؟ فیُراد التحدید

.المواد (33 و 34 و 35) تتناقض مع قوانین نافذة، فیرجى التوقف عندھا

.لذلك أنا أحتفظ بمواد تفصیلیة أخرى سوف نبعثھا لكم

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

قانون الضمان الصحي ھو من القوانین المھمة لكن بعض األمور نود أن نستفھم منھا، ھنا المادة (36) تشمل اإلعفاء من شرائح معینة الرعایة
االجتماعیة األمراض المزمنة، بعض الموظفین الذي رواتبھم قلیلة ھذا یعتبر دخل محدود لو یحدد الدخل، بعض الناس غیر مشمولین بالرعایة
االجتماعیة الحمایة االجتماعیة ھؤالء كیف نعرفھم حتى یصبح لھم أعفاء حالتھم تعتبر من ذوي الدخل المحدود، یعني الیوم الذي راتب ملیون

البطاقة التموینیة ترفع عنھ، فكیف البقیة؟

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق القاضي –

المعروف أن التأمین الصحي ھو أحد أنواع التأمین ضد مخاطر الظروف الصحیة لدى الفرد، ولكن الیوم ما یبدو أن ھناك قراءة عجالة لھذا
القانون، فعالً مثلما تفضل بعض اإلخوان، یعني القراءة تكون أفضل ایضاً من قبل اللجنة الصحیة واللجان األخرى منھا لجنة التخطیط

ً االستراتیجي، ألنھ نحن معنیین أیضاً بالبرنامج الحكومي وضمن البرنامج الحكومي ھناك مفردات داخل البرنامج ومنھا التأمین الصحي وایضا
التأمین االجتماعي، ھنا الفقرة (36) تتكلم ببعض أعفاء من االشتراكات لبعض الجھات المشمولة، وھناك ایضاً بضمنھم األمراض المزمنة ذو

الشھداء من االحتیاجات الخاصة معاقین القوات الخاصة والحشد الشعبي وھنا أضیفت إلیھا كلمة البیشمركة ألنھ یجب ان یضاف إلیھا البیشمركة
.ممن یحتاجون إلى أن یكون لدیھم ضمان صحي
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-:النائب جاسم موحان عبدال خماط البخاتي –

بالنسبة لھذا القانون ھو من القوانین المھمة دائماً الشعب العراقي یعاتبنا بأن أغلب القوانین التي تدرج في محاور الجلسات لیس مثل ھذا القانون
المھم جداً، وأتمنى بأن ھو دائماً المواطن العراقي ھو دائماً یكون ھو یتحمل العبء األكبر لعملیة العالج ودخول إلى المستشفیات، أي یكون ھناك
مقترح من قبل اللجنة وان تكون ھناك نسبة معینة مدعومة من الحكومة بھذا القانون،     یعني نسبة معینة من المبلغ (30%,25%) حتى تكون

.ھناك عملیة دعم للمواطن العراقي والمتبقي ھو یتمنى وباإلضافة أعفاء الشرائح الفقیرة والعمل الشؤون االجتماعیة

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

السیدات والسادة النواب كما قلنا أن ھذا القانون یحتاج إلى نقاشات أكثر، ونقترح أن تقوم لجنة الصحة والبیئة بالتنسیق والتعاون مع اللجان
األخرى أیضاً كلجنة الشؤون االجتماعیة ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة المرأة والطفولة واألسرى أیضاً، بالتنسیق معھ وأجراء مناقشة مفتوحة مع

أعضاء اللجان المعنیة األخرى، وكذلك استضافة المعنیین من خارج المجلس واغناء ھذا القانون لكي نستطیع أن نخرج أقلھا في ھذه الدورة بھذا
القانون الذي یكون لھ شأن عند المواطن العادي ألن ھذا القانون یخص حیاة المواطنین ومن القوانین التي ینتظرھا الشارع بفارغ الصبر، لذلك

.أتمنى أن نخرج بھذا القانون

-:النائب فارس صدیق نوري –

من دواعي سرورنا السید الرئیس أن ھذا التفاعل اإلیجابي والحقیقي من قبل السیدات والسادة أعضاء المجلس النواب مع ھذا القانون المھم، السید
الرئیس ھناك مالحظات أن نوضحھا لحضراتكم وھیأتكم الموقرة وللمجلس الموقر وھو أن قانون الضمان الصحي ال یعني التطبیق المباشر
بجمیع أو ما معناه أن تسحب الدولة یدھا في دعم الخدمات الصحیة بحالة واحدة، إنما ھذا القانون سوف یطبق تطبیق تدریجي وسوف تبقى

الخدمات الصحیة أساسیة المنقذة للحیاة كخدمات الرعایة الصحیة ورعایة الحوامل والطفولة والعملیات الطارئة والحوادث والكوارث كلھا سوف
تبقى مجاناً أمام المواطن ولھ الفرص في الحصول علیھا، لدینا الخدمات التخصصیة سواء كانت الحاالت الباردة غیر الطارئة الخدمات

التخصصیة الثانویة والثالثیة، ھذه یعني نحن ارتأینا أنھا تبلور تحت ھذا النظام والھدف االسمى والھدف األساسي تقدیم خدمة جید ذات جودة
عالیة للمواطن العراقي دون أن تكون العبء المالي عائق أمام حصول ھذا الموطن على ھذه الخدمة، وایضاً یسود ھذه الخدمات جو من العدالة

والتكافل االجتماعي أي مبدأ الغني یكفل الفقیر، لدینا تصنیف للرواتب نحن طالبنا إحصائیات من وزارة التخطیط ومن ھیأة التقاعد بعدد
الموظفین العراقیین وارتأینا أن تصنف ھذه الدرجات والدخول وتستقطع نسبة ھي تعتبر نسبة بسیطة جداً ھي رمزیة أو یعني مقابل حجم الدخل

.الذي یرد للمواطن

النقطة األخرى السید الرئیس، طبعاً ھذا القانون ھو امتداد لمناقشات عدیدة نستفید من الدورة السابقة، حضرنا الكثیر من االستضافات والجلسات
االستماع وایضاً لدینا جلسات مع الكادر القیادي لوزارة الصحة في ھذه الدورة، كانت ھناك جلستي استماع مع السید الوزیر والكادر القیادي

وجمیع أعضاء لجنة الصحة ھم قد حضروا ھذا االجتماع، وكان ھناك طبعاً أثراء وإغناء للمناقشات ولآلراء وكلھا أخذت بنظر االعتبار، انتم
تعرفون حضراتكم نحن ندعم ونعزز بأن یتم تشریع ھذا القانون ولذلك لحاجة المواطن العراقي إلى ھكذا قانون یوفر الغطاء ویوفر الحمایة للفقیر

وغیر القادر على الدفع وأیضاً نرید أن نستشعر بأن یوجد ھناك عدالة بتقدیم ھذه الخدمات، السید الرئیس طبعاً لإلیضاح للمجلس الموقر ھناك
ثالثة أنواع للضمان الصحي، الضمان الصحي االجتماعي الذي نحن نربو ونصبوا آلیة وھناك الضمان التعاوني وھناك الضمان الصحي

التجاري، ما نستھدفھ نحن كلجنة صحة ھو الضمان الصحي االجتماعي وایضاً ذھبنا إلى االستفادة من تجارب في الدول المجاورة على سبیل
المثال قمنا في دراسة ما یطبق في الجارة أیران وكذلك تركیا وكذلك األردن وكذلك الدول الخلیج، سوف نذھب إلى أن نطعم ھذا القانون بما یفید
أو یالئم الوضع التي یمر بھ األوضاع العراقیة، السید الرئیس ال یخفى على الجمیع بأن القطاع الصحي والمنظومة الصحیة في العراق قد عانة

كثیراً وتعاني من تذبذبات وخصة خالل العقود الثالثة الماضیة ھناك فقدان وشحة وقصور وعدم رضا من الشارع والخدمات الطبیة، كل ھذا
.طبعاً یأخذ بنى أن نفكر جدیاً بالوصول إلى قانون نستطیع أن یكون غطاء شامالً لجمیع المشاكل التي تمر بھا المنظومة الصحیة العراقیة

السید الرئیس الدورة اآلن غیر قادرة على توفیر مبالغ طائلة لكي نجبر وزارة الصحة على تقدیم خدمات مجزیة وعلى أن نصل إلى تغطیة
صحیة شاملة، لذلك طبعاً ال بد أن نبحث إلى بدیل وھذا البدیل برأي الضمان الصحي وطبعاً مشكور السیدات والسادة وكل اآلراء سوف تأخذ

بعین االعتبار وسوف نذھب إلى عقد جلسات أستماع واستضافة السادة المسؤولین من أجل الخروج بنظام صحي متین ضمان اجتماعي صحي
متین قادر إلى الوصول تغطیة صحیة شاملة وقادر على أن یجد حلول جذریة، بعض السادة النواب طرح موضوع االزدواجیة الموجود بین

ً القطاع الخاص والعام، السید الرئیس ھذه تعتبر من أكبر المعضالت وأكبر المعوقات باالتجاه تقدم النظام الصحي في العراق، لذلك كان لزوما
وواجباً البحث عن آلیة من أجل فصل القطاع العمل في القطاع الخاص عن قطاع العام لكي تكون ھناك أبداع وتكون ھناك منافسة وبیئة خصبة

.جیدة صحیة لخلق ھذه المنافسة وبالنتیجة سوف یكون المواطن المستفید األول لذلك

-:النائب حسن خالطي نصیف –

باإلضافة إلى مالحظات والزمیل دكتور فارس، نحن نلمس من خالل اللجنة أن ھناك توجھ، لدى جمیع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
إعطاء مالحظات على ھذا القانون، فعالً ھو القانون قابل أن یستقبل مالحظات كثیرة وكبیرة وفیھ قضایا تحتاج إلى أراء بعینھا، سواء السادة

النواب والسیدات النائبات الحاضرین في ھذه الجلسة أو غیر الحاضرین، أنا مقترحي إلى رئاسة المجلس أن یصار إلى إعادة التوزیع نفس
القانون من جدید إلى صنادیق السیدات والسادة النواب والطلب منھم أرسال مالحظاتھم مكتوبة إلى اللجنة من أجل تضمینھا ألنھ فعالً قانون مھم
إذا شرعنا في ھذا الفصل التشریعي نكون قد أنجزنا أنجاز كبیر الن الجمیع ینتظر إقرار قانون الضمان الصحي، بالتأكید لجنة الصحة لوحدھا

غیر قادرة على أن تمضي بالقانون من دون األخذ بالنظر االعتبار أراء السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب صحیح ھو موضوع اختصاصي
.ولكن في نفس الوقت ھو موضوع یخص جمیع شرائح الشعب العراقي وال یقف عند حدود اختصاص لجنة الصحة والبیئة

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
أ أ ً ً
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شكراً جزیالً لجنة الصحة والبیئة على جھودھم المشكورة، وكما قلنا أن ھذا المقترح القانون یحتاج إلى مناقشات أكبر، لذلك نوجھ البرلمانیة
التأكید من توزیع نسخ مقترح القانون على السادة األعضاء ونبقي المناقشة مفتوحة إلى جلسات أخرى لكي نأخذ أراء أكثر من السیدات والسادة

.أعضاء مجلس النواب، نشكركم شكر جزیال أن شاء هللا إلى جلسات قادمة ومناقشات مكملة لھذه المناقشات

الفقرة الحادیة عشر: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة. (لجنة االتصاالت واالعالم، لجنة الخدمات *
 .(واألعمار

ھناك كتاب من لجنة االتصاالت واالعالم یطلبون تأجیل القراءة الثانیة لمشروع قانون االتصاالت والمعلوماتیة، لحین إكمال مناقشة الخاصة بھ
من قبل اللجنة، لذلك یأجل ھذا المشروع مشروع القانون إلى الجلسات القادمة، قبل أن نأتي إلى الفقرة المناقشات عامة ھل یوجد أحد لدیھ مداخلة

أو مناقشة في فقرة مناقشات عامة، من الذي یوجد عند مداخالت كم مداخلة یوجد لدینا (8) سوف نعطي المداخالت ولكن بعد قراءة األسماء،
.ونعرض األسماء الحاضرین ونأشر على الغائبین

.یقرأ أسماء النواب لغرض تثبیت الحضور

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

.یقرأ أسماء النواب لغرض تثبیت الحضور

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

انطالقاً من مؤسسة تربویة مسبقاً قبل ثالثة سنوات تم تحویل صالحیات مدیریات التربیة إداریاً من الوزارة الى الحكومة المحلیة ھنالك أمانة من
المؤسسات التربویة والكوادر التربویة في مدیریات التربیة والحكومات المحلیة في المحافظات تطالب بإرجاع صالحیات مدیریات التربیة الى
الوزارة إداریاً السیما ھنالك تسویة وحركة مالك وكل األقسام ما عدا قسمین بالتحدید ھو مركز اإلعداد والتدریب ھو یرتبط بالوزارة لذا ھنا
توجد نقاط استفھام أما تنتقل كل صالحیات الى الحكومة المحلیة أو الى الوزارة السیما ھنالك ضغوطات سیاسیة من بعض الكتل السیاسیة أو

األحزاب السیاسیة تتدخل في سیاسة مدیریة التربیة وصراحة انقل ھذه األمانة كممثلة عن محافظة واسط من الكوادر التربویة من معلمین
.ومدرسین أن تصل الى قبة البرلمان

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

.ھنالك خبر بتغییر المواعید أقولھ لكم بعد المداخالت لذا أرجو البقاء في القاعة یوجد خبر سوف أخبركم بھ بوجود تغییر في بعض األمور

-:النائب دانا محمد جزاء –

لدي قضیة تكلمنا بھا كثیراً الكثیر من النواب تحدثوا عن ھذا الموضوع وھي قضیة حقوق الفالحین في أقلیم كوردستان نحن نؤكد على ھذا
الموضوع أكثر من مرة ولكن ال نرى أي إستجابة من المجلس على ھذا الموضوع فنطالب المجلس باإلستجابة وبشكل سریع على موضوع

قضیة الفالحین حقوق الفالحین في اقلیم كوردستان منذ عام 2014 وحتى اآلن والوصول الى صیغة وأتفاق معین صیغة نھائیة على حل ھذا
.الموضوع

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

.أختصروا رجاء لكي یتحدث عدد أكبر من االخوة واألخوات النواب

-:النائبة بسمھ محمد بسیم –

فیما یخص المختارین نحن لدینا شریحة المختارین من الشرائح المھمة والتي لھا دور كبیر وخاصة في المناطق المحررة وأخص بالذات محافظة
نینوى كان المختار وال یزال دورهُ بارز جداً في اعطاء معلومات عن األرھابیین وعن المجامیع االرھابیة كشھود فبصراحة یتعرض المختار في
محافظة نینوى لضغوطات عدیدة عندما یتم أبالغھُ بالحضور امام المحكمة لألدالء بشھادة معینة حسب ما أبلغوني قسم كبیر من المختارین أثناء

الوصول الى االدالء بشھادة تأتیني أتصاالت من أھالي االرھابیین أو أھالي الجناة بالتھدید على حیاتھم لذلك أنا أطلب ان تكون ھناك حمایة أو
أدراج فقرة في قانون المختارین لحمایة المختارین بتوفیر حمایة أو إعطائھ السالح أو توفیر كل بیئة الیت تؤدي الى حمایة المختار لذلك الغُبن

الثاني الذي وقع على المختار ھو ان قانون المختارین یعطي المبالغ او حقوق المختار لمن لدیھ شھادة أبتدائیة فما فوق لكن الذین ھم لدیھم شھادة
محو األُمیة غیر معترف بھ في الوقت نفسھ مارسوا دور كبیر جداً لذلك أتمنى ان یُنصف المختار الذین یحمل شھادة محو األُمیة وان یعدل

.القانون في مواصفات تلیق بحجم وأھمیة المختار بعد ذلك

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

.ممكن التنسیق مع لجنة األمن والدفاع وتھیئة مقترح قانون او مقترح قرار توصیة الى الحكومة لمعالجة ھذا األمر

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

أ أل أ أُ
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أُثني دور ھیأة الرئاسة وخاصة النائب األول والنائب الثاني في تعاملھم بقضایا البلد المصیریة وأھتمامھم وحیادتھم في التعامل في داخل مجلس
النواب من خالل تطبیق النظام الداخلي عدم شخصنة بعض األمور ھذا شكر وتقدیر لكم حقیقة سیادة الرئیس الجلسة األولى من الفصل التشریعي

األول للسنة التشریعیة الثانیة كان ھنالك أجتماع لرؤساء الكتل وكان ھنالك تركیز على بعض القضایا المھمة في سبیل تشریعھا في ھذه السنة
التشریعیة الثانیة لكن تفاجئنا حقیقة لدینا موضوع مھم لم یطرق او یذكر وھو  موضوع التعویضات لدینا مناطق ُدمرت بالكامل احیاء بالكامل

وعوائل ُھجرت كناحیة جلوالء أُعتبرت منطقة منكوبة مدینة منكوبة (27) قریةً ُدمرت بالكامل وبیوت باآلالف ُدمرت حتى اآلن لم یتم تعویض
عوائل الشھداء وعوائل المتضررین من ممتلكات لدینا بحدود حالیاً (15) ألف معاملة مركون او متروكة في مكتب أو بنایة الناحیة لم یتم

أرسالھا الى بغداد بسبب ان القانون نحن نعرف ان قانون التعویضات في وقتھا ُشرع أو ُعدل في وقت لم یكن مثلما نقول بعد احداث 2014 وما
جراء في المدن ُشرع في زمان ما تم تشخیص األمور بشكل صحیح ولذلك یحتاج الى تعدیل ویحتاج الى رؤیا جدیدة یحتاج الى أدراجھ في
التعدیالت القادمة طلبنا أكثر من مرة وجمعنا تواقیع وأیضاً لدینا نواب من المحافظات البقیة أیضاً طلبوا تعدیل ھذا القانون ولكن لم نجده في

أولویات اللجنة القانونیة نطلب من ھیأة الرئاسة بأن یتضمن ھذا القانون أھتمام او تركیز لدینا الكثیر من المناطق في محافظة دیالى مثل ناحیة
.(قره تبھ) أیضاً قرى ُدمرت بالكامل تحتاج الى تعویض األھالي وتعویض الناس المتضررین

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

من ھي الجھة التي تتعامل مع ھذه المسالة؟

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

.اللجنة المركزیة لتعویض المتضررین لدینا لجنة واحدة القانون

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

لجنة مشتقین او تابعة إلى وزارة؟

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

لجنة تابعو الى مؤسسة الشھداء حقیقة لدینا لجنة فرعیة فقط في محافظة دیالى وھذه اللجنة الوحیدة باآلالف المعامالت ال تستطیع ان تنجز
باإلضافة أیضاً انھا ترسل الى بغداد المشكلة ھي ان بغداد علیھا ضغط نحتاج ھذا الموضوع ان یكون لھا أھمیة وبالنسبة لنا نرید ان نعزز األمن

.ونعزز األستقرار ونعزز عودة العوائل وان ھذا جزء من إعادة األمن لھذه المناطق عندما نعوض أھالي المتضررین

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

.توجیھھ لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین بأستضافة رئیس لجنة التعویضات في مؤسسة الشھداء لمتابعة األمر

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

یوجد موضوع جداً مھم یوجد شيء جداً مھم نحن في نھایة السنة سنة 2019 وقانون الموازنة وامول الطوارئ لدینا ملفین مھمین الملف األول
ملف البطاقة التموینیة والعجز فیھا الیوم ھذا یالمس حیاة المواطن الفقیر والملف الثاني لدینا تقریباً (5) ملیون مشمولین و(8) ملیون مشمولین
و(5) یستلمون راتب و(3) ینتظرون ھذا الموضوع اذا تسمح لي نحن طالبنا بمؤتمرات بكتب رسمیة ان یدرج موضوعین على جدول أعمال

مجلس الوزراء الذي یعالج من خالل میزانیة الطوارئ بصالحیة الحكومة نحتاج الى كتاب من رئاسة مجلس النواب الى الحكومة لمعالجة
الملفین ودعم من وزارات المعنیة وزارة العمل والشؤون االجتماعیة تدعم وتدعم وزارة التجارة أیضاً من خالل وزارة المالیة وتخصیص المبالغ

الالزمة بكتاب رسمي لسد النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموینیة وأیضاً سیادة الرئیس إذا تسمح لي الیوم نحن كما تعلمون عندما تكون
ھناك حرب ھناك فقر ھناك عوز ھناك حرمان الیوم توسعت دائرة الفقر في العراق یحتاج الى دعم ھذه الوزارة بكتاب رسمي من البرلمان ألنھ

بصراحة نحن خرجنا الى مؤتمرات وطالبنا بكتب رسمیة على مستوى نواب ولكن نحتاج لدعم لنا ولم یتبقى لنھایة ھذه السنة إال القلیل ولدیھم
.الصالحیة ولدیھم األموال من الطوارئ

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

.أرفعوا بطلب من خالل لجنة الشؤون األجتماعیة ولجنة الخدمات الى ھیأة الرئاسة لكي یرسل الى كتاب رئاسة الوزراء

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك –

صدر قبل یومان تحدیداً أمر دیواني من السید القائد العام للقوات المسلحة المرقم (328) قرارات جدیدة وتعدیل على قرار (75) وأظن ان ھذه
القرارات غیر صحیحة نحن في األمن والدفاع سیكون لنا موقف على ھذه القضیة وأطلب من ھیأة الرئاسة الوقوف على ھكذا قرارات ألنھ حید
الوزارتان الدفاع والداخلیة وبقیة األجھزة االمنیة األمن الوطني والمخابرات طیران الجیش حیدھا وربطھا بشكل غیر صحیح أظن بمكتب القائد

.العام للقوات المسلحة حیَد كل ھذه الوزارات ھذه القضیة األولى

القضیة الثانیة موضوع استحقاقات المزارعین في كركوك ودیالى واالنبار وھذه مستحقاتھم وأنا أظن للمرة الخامسة والسادسة أطرحھا على ھیاة
الرئاسة والقضیة غیر وارده ھم مطلوبین على قوائم األمن الوطني تدقیق أو تصریح أمني ھو ساكن في كركوك ولدیھ تصریح أمني لكن عندما

أل أ أل أ



9/21/2019 محضر جلسة رقم (2) األثنین (16/9/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/09/16/محضر-جلسة-رقم-2-األثنین-16-9-2019-م/ 17/19

یأتي ألستالم صكوكھُ التي یطلبھا منذ عامین 2014 و عام 2015 یقولون لھ لیس لدیك تصریح أمني ھذه على محافظات األنبار ودیالى
.وكركوك وصالح الدین والموصل

القضیة الثالثة أُثیرت في اإلعالم ولغط على مواقع األنترنت والتواصل األجتماعي ھي قضیة مقبرة الشریف الرضي في بعقوبة وأتھم بھا قسم
من السیاسیین ولألسف قسم من البرلمانیین وأنا أُرید أطلب من ھیأة الرئاسة تشكیل لجنة محایدة ولتكون خارج نواب دیالى الذھاب الى محافظة

دیالى ویقابل مدیر الوقف السني ومدیر الوقف الشیعي وبیان ماھیة ھذه التجاوزات الیوم نحن إذا التجاوزات وصلت الى حتى الموتى ولم یسلموا
منا فھذا موضوع خطر جداً یجب الوقوف عند فأطلب من جنابك كھیأة رئاسة تشكیل لجنة حیادیة تكون من خارج دیالى االن نرسل الیھم ھنا أو

في مقر البرلمان أو تذھب الیھم في دیالى لبیان ھل ھناك تجاوزات على المقبرة وما ھي سندات المقبرة الموجودة عند الوقف السني وموجودة
.في محافظة دیالى ولكي تبین للرأي العام بدالً مما یكون ھناك ُمھاترات وإعالم في االنترنت

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

تشكیل لجنة من لجنة األوقاف والشؤون الدینیة ولجنة الخدمات وأعضاء من غیر أھالي دیالى، الخبر الذي أریُد أن أخبركم بھ ویفترض أن یوم
.غد ال توجد جلسة ویفترض ان یكون یوم غد لعمل اللجان ولكن قررنا بأن یوم غد تكون جلسة وبعد یوم غد عمل اللجان

-:النائب علي سعدون غالم –

أرید ان أتكلم بموضوع وحضرتك أطلعت علیھ في العام الماضي تعلم ان الفیضانات التي حدثت في محافظة میسان والضرر الذي لحق باألھالي
وحضرتك حضرت الى المحافظة وأطلعت على حجم الضرر الذي لحق بالفالحین منازلھم وأراضیھم حقیقة كان ھناك تعویض لكن حتى اآلن لم
یستلموا أي حق أو حقوقھم من ھذا التعویض نطالب من ھیاة الرئاسة بإصدار كتاب الى مجلس الوزراء أو األمانة العامة للتسریع بإعطاء حقوق

الفالحین من تعویضات التي وعدت بھا الوفد الوزاري الى المزارعین وأصحاب المنازل التي تضررت خالل السیول حقیقة انك تعلم نحن في
موسم جدید وھذه الناس لم تستفید من الموسم السابق ألنھا تضررت فال تستطیع ان تنتج بھذا الموسم فنحتاج الى ان یقوموا بتسریع دفع

.تعویضاتھم لكي یستطیعون ان یستفیدوا من ما تبقى من ھذا الموسم ویباشرون بعملھم

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

قبل أیام وجھنا ممثل الحكومة بھذا األمر وأیضاً نحن من مكتبنا وجھنا كتاب والتأكید على كتاب سابق لرئاسة مجلس الوزراء لإلسراع بتعویض
المتضررین من جراء السیول والفیضانات في كافة المحافظات العراقیة بما فیھا محافظة میسان التأكید على ھذا كتاب ونؤكد أیضاً على ھذا

.الموضوع ویجب ان یتم التعویض قبل أنتھاء السنة المالیة الحالیة

-:النائب علي سعدون غالم –

.ألنك أطلعت على محافظة میسان وھي المتضرر األول من السیول

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

.أكید، آخر ثالث مداخالت السید أمجد العقابي والسید خلیل مولى  والست میسون

-:النائب اسعد عبد السادة جاسم –

لديَّ شقین للسؤال فقط توضیح حضرتك طلبت ان لجنة العمل النیابیة ولجنة الخدمات تقدم طلب بخصوص اإلعانة األجتماعیة قدمنا طلب منذ
یوم 23/6 الى الرئاسة والرئاسة أحالتنا الى اللجنة القانونیة واللجنة المالیة لكن المشكلة ان عدم فھم نص المادة عفواً ھي فقط للتوضیح لدینا

المادة (24) لقانون (11) لسنة 2014 أكد سنویاً مقدار اإلعانة لكن تفاجئنا بقرار (256) لسنة 2016 خفض مبلغ اإلعانة من (420) ألف الى
(225) ألف قدمناه الى ھیأة الرئاسة المشكلة ان اللجنة القانونیة حددت ذلك لكن اللجنة المالیة تقول یحتاج الى موازنة ھي العلویة الى القانون
ولیس الى القرار على ھیأة الرئاسة على مجلس الوزراء األلتزام بالقرارات ھذا الشق االول، الشق الثاني نحن منذ العام الماضي 8/9 حدثت

التظاھرات في محافظة البصرة وتم تشكیل لجنة من قبل رئاسة البرلمان وبعد ذلك تم إلغاء اللجنة وحتى اآلن لم نخرج بمخرجات حقیقیة ما ھي
الدوافع وما ھي األسباب بالنسبة لقیادة العملیات قیادة الشرطة التي كانت موجودة الضحایا التي ذھبت وحتى اآلن حقوقھم غیر معروفة

.الـ(10)آالف الدرجة الوظیفیة التي وعد بھا مجلس الوزراء كل ھذه حقیقة أصبحت في مھب الریح

-:النائب أمجد ھاشم ثامر –

قبل أیام أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (311) حقیقة مجلس الوزراء أعطى صالحیة أو تخویل لرئیس الوزراء بأن یمدد فترة أطول لعمل
الدرجات الخاصة الذین ھم  مقبلین على التقاعد حقیقةً أعتقد ان ھذا القرار ھو مخالف لدستور المادة (80) یجب ان نعطي للطاقات الشابة فرصة

.لخدمة الوطن في ھذه الدرجات وعدم التمسك بالكھول الذین أستمروا في ھذه المقاعد لسنوات طویلة

-:النائب خلیل محمد سعید المال –

مداخلتي بسبب استالم محصول الحنطة في محافظة نینوى، الیوم أكثر من شھر ونصف، ھناك العشرات من الشاحنات أآلن عالقون ومتوقفون
أمام السایلوات في محافظة نینوى وتحدیداً في سایلوات تلعفر والوائلیة وبزوایة ومخمور وانتھت فترة استالم المحصول في الوقت التي حددتھ

وزارة التجارة حیث أن الفالحین والمزارعین كانوا مغلوبین على أمرھم ولم یتسنى لھم تسویق محاصیلھم في الوقت القیاسي ألسباب عدیدة حیث
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أن المحاصیل كانت تتعرض إلى عملیات حرق  وبشكل یومي والمئات من الدونمات احترقت وكان الفالح ھمھ الوحید حصاد المحصول ولیس
التسویق. األمر اآلخر لم تكن ھناك خطة معدة مسبقة الستقبال كمیات كبیرة من المحصول تفوق كل التوقعات لذا كانت اغلب السایلوات غیر
مؤھلھ الستالم الحنطة ألنھا تعرضت لعملیات تخریب من قبل عصابات داعش االجرامي وتم تحویل كمیات ھائلة سایلو تلعفر وھي سایلوات

بعاج وسنجار وھذا ما جعل تزاحم الشاحنات وبھذه األعداد الكبیرة الذي یصل الى (700) شاحنة فقط أمام سایلو تلعفر واقفة وبحدود
(800)شاحنة موزعة أمام سایلوات غزوایة ومخمور والآللیة لذا نحیطكم علما . وأن الفالح والمزارع یدفع یومیا لتوقف ھذه الشاحنات (50)

ألف دینار كمبالغ عطول . ما ذنب المزارع والفالح الذي ینتظر سنة كاملة لجني المحصول ویبیع أمالكھ ومصوغات عائلتھ من أجل توفیر بذور
لزراعة أرضھ ویتفاجأ الیوم في موسم الحصاد أن الحكومة عاجزة عنة شراء أو توفیر مكان الستالم محصول الحنطة وللعلم تم مفاتحة رئیس
الوزراء من خالل لجنة الزراعة النیابیة یوم أمس للسماح باستالم الكمیات المتبقیة امام السایلولت وأیضا تم تشكیل لجنة نیابیة بھذا الصدد لذلك

نطالب لجنة الرئاسة بالتدخل الشخصي لحل ھذه المشكلة ومفاتحة رئیس الوزراء للسماح باستالم ما تبقى من الكمیات لدى المزارعین
.والفالحین، وللعلم تم جرد ھذه الشاحنات من خالل لجان شكلت من قبل وزارة التجارة وھم مسجلون ضمن الخطة الزراعیة

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

علمنا الیوم أن وزارة التجارة  تعمل على استالم الشاحنات الباقیة والواقفة الیوم امام السایلوات ولكن یریدون فقط التأكد من ھذه الشاحنات ھي
للفالحین الحقیقیین ولیس للتجار الذین یشترون الحنطة من جھات عدیدة ویجمعونھا خالل األیام القادمة سیتم استالم الشاحنات المتوقفة والتي

.مسجلة أرقامھا عند الوزارة والسایلوات، سیتم حل ھذه المشكلة

-:النائب میسون جاسم داود –

موضوعي الیوم عن شریحة لمواطنین القت مظلومیة كبیرة وھي شریحة أعضاء المجالس المحلیة القواطع واإلحیاء ھذه الشریحة أصبحوا
أعضاء مجالس محلیة منذ سقوط النظام لحد اآلن وكانت أحد شروط تعیینھم كأعضاء مجالس محلیة یقدمون أستقالتھم من أعمالھم السابقة وعدة
شروط لكن بعد فترة توقفت رواتبھم التقاعدیة حسب قرار (333) في 2015 حسب ھذا القرار الذي ینص یجب توفر العمر والخدمة (50) أو

(15) سنة ھم جمیعھم یبلغون ھذا األمر وھذه الخدمة وھناك كبار في السن ولكن الخدمة غیر متوفرة وأكثرھم واجھوا مشاكل صحیة واجتماعیة
واقتصادیة وحتى نفسیة وأنا أعرف مجموعة كبیرة جدا خرجوا بمظاھرات وقطعوا الطرق، أكثر من مظاھرة أمام مجلس الوزراء وإمام مجلس

.النواب وإمام ھیأة التقاعد العامة مطالبین بحقوقھم

انقطعت رواتبھم حتى من تتوفر فیھ العمر والخدمة لم تطلق رواتبھم لحد اآلن، طالبنا وتبنینا الموضوع ورفعن كتاب إلى رئاسة مجلس النواب
ورئاسة الجمھوریة ولألمانة العامة لمجلس الوزراء. نتیجة لھذه المطالبات خرجت لجنة ثالثیة من رئاسة الجمھوریة واألمانة العامة  ورئاسة

الوزراء وممثلین من القانونیة والمالیة واإلداریة وخرجوا بتوصیات ھذه التوصیات رفعت ورجعت للتعدیل ألن قسم من أعضاء المجالس
المحلیة شباب وقسم من ھؤالء الشباب ال یستطیع الرجوع الى وظیفتھ لكن في الحاسبة یقرأ متقاعد ولدیھ ھویة رسمیة بواقع قانون لكن عندما
یحصل على وظیفة وعندما یبحث في الحاسب یظھر ھو متقاعد فحرم من كل شيء وقسم منھم لدیھ خدمة قلیلة سنة أو سنة ونصف ونرید أن

نعرف ما ھو مصیرھم وكل من تابع التوصیات یقول أن التوصیات مازالت على مكتب رئیس الوزراء نطالب جنابكم الكریم بمعرفة ما ھي ھذه
التوصیات وما ھي نھایتھا؟

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

.ممكن تقدیم ھذه التوصیات ثانیة إلى اللجنة المالیة في المجلس لكي یعالجوا ھذا األمر أثناء مناقشة الموازنة الجدیدة

-:النائب حسن خالطي نصیف –

شكراً سیادة الرئیس إلتاحة الفرصة لممارسة دورنا الرقابي. لدینا موضوع  نفوق األسماك، ف العام الماضي حصل ضرر كبیر ألصحاب حقول
األسماك حول نفوق األسماك وتم تشكیل لجنة ألكثر من سنة لتقدیر األضرار لكافة مربي األسماك ابتداًء من محافظة بغداد وبابل و واسط ولدینا

معلومات حول تقییم األضرار لمحافظة بابل وقسم من محافظة بغداد ولحد اآلن مربي األسماك في حقول تربیة األسماك لمحافظة واسط
مصیرھم مجھول ونرید أن نعرف تقییم كافة المحافظات حول أضرارھم ، تعویض، ھل انشملت محافظة واسط أسوة ببقیة المحافظات ألن

بعض مربي حقول األسماك إصابتھم أضرار كبیرة

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

ما ھو المانع لعدم شمولھم؟

-:النائب حسن خالطي نصیف –

لحد ھذه اللحظة یراجعون وزارة الزراعة ولم یعطوھم أي معلومة، نرید تزویدنا بمعلومات. ھل  شملت بقیة الحقول أم لم یشملوا؟

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

الحقول مجازة؟ أم غیر مجازة؟

-:النائب حسن خالطي نصیف –
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نعم مجازة وغیر المجازة لیس لنا عالقة بھا، نحن نطالب للحقول المجازة ، ھل یجوز تعویض محافظة دون أخرى. تشكلت لجان من محافظة
.واسط ، الثروة الحیوانیة الزراعة رفعوا تقاریرھم الى وزارة الزراعة الى اللجنة المختصة، فأرجوا من سیادتكم بحث ھذا الموضوع

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

.نوجھ لجنة الزراعة بمتابعة ھذا االمر واعالمنا واعالم السید حسن الكناني بذلك

-:(النائب دیالن غفور صالح (نقطة نظام –

نقطة نظامي حول سیر العمل في المجلس من  المادة (37) تعد ھیأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب    األسبوعي بالتنسیق مع رؤساء
.اللجان المختصة وتقوم بتوزیعھ وتبلیغھ لألعضاء قبل انعقاد الجلسة األولى األسبوعیة بیومین على األقل

سیادة الرئیس یالیت تساعدوننا بتقلیل المفاجئات التي تحدث على جدول األعمال، یعني نرید نرتب حالنا، في أي یوم باألسبوع عندنا اجتماع لجنة
في أي یوم باألسبوع عندنا جلسات، بصراحة نرید أن نحضر الستضافات للوزراء باللجنة ال نعرف ، یوم األربعاء مثال نحدد موعد مع الوزیر

نستضیفھ للجنة فھل عندنا جلسة أو اجتماع لجنة. نحن بحاجة إلى ترتیب أمورنا ونطلب منكم موضوع الجدول األسبوعي أو جدول األعمال نرید
.أن تعطونا اھتمام بالموضوع

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

وصلنا طلب من أكثر من (50) نائب یطلبون نفس الطلب في بدایة كل شھر أنشاء هللا نعمل على ھذا الشئ في بدایة كل شھر نعل جدول
الجلسات للشھر القادم اآلتي نقول في الیوم الفالني جلسة وفي الیوم الفالني عمل لجان لیعرف النائب أي یوم جلسة وأي یوم استضافة أو عنده

متابعة في خارج المجلس، ھذا االسبوع بشھر التاسع ،شھر أیلول كانت فیھ عطل وزیارات لذا یجب أن ننھي ثمان جلسات خالل االیام الباقیة من
.شھر أیلول

.ترفع الجلسة الى یوم غد الساعة الواحدة بعد الظھر

.واعتقد یوم األربعاء والخمیس لجان غدا جلسة والسبت جلسة

.ُرفعت الجلسة الساعة (5:20) مساًء


