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محضر جلسة رقم (33) السبت (20/7/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (33) السبت (20/7/2019) م
ً .عدد الحضور: (200) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:45) ظھرا

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة والثالثین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا
.بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

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

.الفقرة أوالً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السیدات والسادة النواب*

ً .حیث أن نصاب الجلسة (200) فتحتاج الى أغلبیة الثلثین فنمضي بالفقرة ثانیا

الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968. (لجنة مؤسسات المجتمع*
.(المدني والتطویر البرلماني

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

.حقیقة ھي لیست نقطة نظام، إنما ھي عرض لمظلومیة كبیرة إلخوانكم وأبنائكم مھندسي العراق المعتصمین منذُ أیام في ھذا الجو الحار جداً

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

.لنتركھ في الـ(15) دقیقة، أنا تصورت نقطة نظام، لنتركھُ في الـ (15) دقیقة حتى نمضي بِھ

-:(النائب فالح ساري عبداشي (نقطة نظام –

.نقطة نظامي حول جدول األعمال، أنا قدمت سؤال شفھي منذُ یوم 14/5، وبالتالي جدول األعمال یخلوا من األسئلة الشفھیة

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

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.بخصوص وزیر المالیة، حول أنخفاض اإلیرادات غیر النفطیة للفصل األول من السنة 2019، ومضى علیھ من یوم 14/5/2019

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

.البرلمانیة، أجلبھُ لي اآلن

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام

ً نقطة نظامي المادة (27) من النظام الداخلي حول الفقرة ثانیاً من جدول األعمال، من منطلق وحدة التشریع من المفترض نحُن نُشرع یومیا
قانون لنقابة أو أتحاد محدد، ونحُن لدینا في الدورة الماضیة قانون جامع شامل لجمیع النقابات واألتحادات، فیا حبذا لو مجلس النواب یرسل على

.ھذا القانون الذي ھو یجمع جمیع النقابات واالتحادات

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

لكل نقابة وأتحاد لھُ قانون شخصیة معنویة ولھُ قانون ویعمل وفق ھذا القانون، وبالتالي باإلمكان طرح ھذا الموضوع على اللجنة القانونیة
.وتنضیجھُ مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا

.یقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.السیدات والسادة األعضاء، إذا أنتم غیر منتبھین على قراءة نص الفقرات فال تستطیعون أن تصوتوا

.التصویت على المادة (1) من قانون التعدیل الثاني لقانون الجیولوجیین

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا

.یقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.(التصویت على مقترح اللجنة للمادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.التصویت على المادة (3) یُلغى نص الفقرة (الرابعة) من المادة الرابعة من القانون ویحل محلھُ ما یأتي، (رابعاً) ویكون بالتالي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا

.یقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.التصویت على المادة (4)، مع مراعاة التسلسل في القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة جوان احسان فوزي –

.تقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.التصویت على المادة (5) مقترح اللجنة مع مراعاة التسلسل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة جوان احسان فوزي –

.تقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.تُضاف مادة تأخذ تسلسل المادة (7) ویُعاد تسلسل المواد بعدھا

.التصویت على مقترح اللجنة بالمادة (6) مع مراعاة التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

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

المادة (9) أثنین، تقول إذا لم یتحقق النصاب فیؤجل لمدة (7) أیام ویُعقد بمن حضر، ویُعقد بمن حضر على أطالقھا أي حتى تنطبق على
.(3أو4) أعضاء فقط

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

أین؟ في أي مادة؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

المادة (9) أوالً تعقد الھیأة العامة..، وثانیاً في ذیل المادة الثانیة تقول وإذا لم یتحقق النصاب فیؤجل لمدة (7) أیام ویُعقد بمن حضر، ویعقد بمن
حضر تنطبق حتى على (3أو4) أعضاء ألنھا مطلقة، أي العدد األقل مطلق یشمل حتى (2) و (3)، فیفترض أن یُحدد نسبة للنصاب، مثالً یُقال

.ثلث أو ربع

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

.فیُعقد أجتماع الھیأة العامة وإذا لم یتحقق فبمن حضر

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.بمن یحضر ینطبق حتى على نفرین أو ثالثة

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

.مع مراعاة الصیغة

.السیدات والسادة، التصویت على المادة (6) مع مراعاة الصیغة اللفظیة القانونیة

.التصویت مرة أخرى على مقترح اللجنة مع مراعاة الصیغة القانونیة اللفظیة الصحیحة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة جوان احسان فوزي –



7/27/2019 محضر جلسة رقم (33) السبت (20/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/20/محضر-جلسة-رقم-33-السبت-20-7-2019-م/ 4/38

.تقرأ مقترح اللجنة، إضافة مادة جدیدة

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

.التصویت على فقرة مضافة في القانون، على شرط أن تأخذ التسلسل الصحیح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة جوان احسان فوزي –

.تقرأ المادة (7) من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.(التصویت على المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة جوان احسان فوزي –

.تقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.تُضاف كلمة على أن یكونوا جیولوجیین ممارسین في األقل

-:النائبة جوان احسان فوزي –

.تقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.التصویت على المادة (8) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یوسف محمد صادق –

.یقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

 

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

.التصویت على المادة (9) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یوسف محمد صادق –

.یقرأ المادة (10) من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.(التصویت على المادة (10

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یوسف محمد صادق –

.یقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (11) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یوسف محمد صادق –

.یقرأ المادة (12) من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.(التصویت على المادة (12

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یوسف محمد صادق –

.تُضاف مادة تأخذ تسلسل (14) وتعدل تسلسل المواد بعدھا

.یقرأ مادة مضافة جدیدة

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

.التصویت على مقترح اللجنة إضافة مادة جدیدة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یوسف محمد صادق –

.یقرأ المادة (13) من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.التصویت على المادة (13)، على حذف المادة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یوسف محمد صادق –

.یقرأ المادة (14) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.التصویت على الغاء المادة (14)، مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یوسف محمد صادق –

.یقرأ المادة (15) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

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

.المادة (15) مقترح اللجنة الغاء المادة (15)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.تُضاف مادة وتأخذ التسلسل ویعدل تسلسل المواد من بعدھا
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.یقرأ مادة جدیدة مضافة

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

.تُضاف كلمة تدقیق الرقابة المالیة ومع حفظ التسلسالت

.التصویت على مقترح إضافة مادة للجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.مقترح اللجنة إضافة مادة جدیدة

.یقرأ مادة جدیدة مضافة

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

.التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة مع مراعاة التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.مقترح اللجنة، تُضاف مادة

.یقرأ مادة جدیدة مضافة

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

التصویت على مقترح اللجنة بحذف المادة (السادة والثالثون) من القانون، الرجاء التصویت أخوان ألنھُ یوجد طعن بنصاب التصویت ولیس
.(بنصاب الجلسة من قبل األخ (محمد تمیم

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.یقرأ المادة (16) من مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

 

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

.(التصویت على المادة (16

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.یقرأ األسباب الموجبة مع التعدیل المقترح

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

.التصویت على األسباب الموجبة مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل، مع مراعاة التسلسالت والصیغ اللفظیة القانونیة

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968)

أ ً
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.شكراً للسیدات والسادة أعضاء لجنة منظمات المجتمع المدني

الفقرة ثالثاً: الفقرة تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون تنظیم إنشاء عالوي بیع الفواكھ والخضر والحیوانات (لجنة الزراعة*
.(والمیاه واألھوار، اللجنة المالیة، لجنة الخدمات واألعمار

-:(النائب سالم ھادي كاظم الشمري (نقطة نظام –

نقطة النظام على سیر إجراءات الجلسة، لدینا القانون المدرج على الفقرة (3) في جدول االعمال یخص لجنة الزراعة كلجنة رئیسیة، لكن
الحكومة أرسلت كتاب بتاریخ 24/6 طلبت فیھ التریث في إجراءات تعدیل القانون لوجود مالحظات علیھ، ومضمون الكتاب، یرجى التریث

بسیر إجراءات تشریع القانون موضوع البحث كونھُ قید المراجعة من قبل مجلس الوزراء لوجود مالحظات من وزارة األعمار واألسكان
.والبلدیات واألشغال العامة

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

أنت مع ھذا المقترح؟

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.نعم مع ھذا المقترح

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

.مشروع القانون ھذا أتى في مرحلة متأخرة للحكومة السابقة، واآلن الحكومة ترتأي التریث

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

أخواني اخواتي، ممثل الحكومة لدیھم رأي في جدول أعمال الجلسة الفقرة (3)، فممكن أن نستمع الى رأي الحكومة في ھذا الموضوع، وعادةً ما
.نحُن نطلب رأي الحكومة في الكثیر من المشروعات ومسودات القوانین، الرجاء الھدوء

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

المشروع الحكومي وصل إلى مجلس النواب قُبیل أنتھاء الحكومة السابقة، بالتالي نحن نرى التریث بسیر أجراءات التصویت، علماً إنھ من
ضمن أولویات الحكومة الحالیة، ولكن لوزارة األعمار واإلسكان كجھة قطاعیة لدیھا بعض وجھات النظر على بعض فقرات القانون، أنا أوافق

مع السید رئیس اللجنة على التأجیل والتریث بالقراءة الثانیة لحین وصول رأي الحكومة، نحن موافقین مع لجنة الزراعة في التأجیل والتریث في
.القراءة

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

.اللجنة المالیة ولجنة الخدمات الفقرة ثالثاً. لجنة الخدمات قبل اللجنة المالیة

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

فقرة جدول األعمال الخاصة بالعالوي والخضر، ھذا القانون جاء من الحكومة في نھایة الدورة السابقة، األسباب الموجبة من تشریعھ ھو أمرین
فقط ھو إنشاء ھذه العالوي وھذه المنصات خارج حدود البلدیة، بأعتبار بموجب القانون النافذ أن ھذه المجازر والعالوي لبیع الخضر تكون في
داخل األُطر أو التصمیم األساسي لحدود البلدیات، أنا اعتقد إنھ لفك األزدحامات وللحاجة الُملحة ولضرورتھا ولتنظیم عملیة بیع ودخول الفواكھ

والخضر إلى كل المحافظات من الضروري جداً السماح بإنشائھا خارج حدود البلدیة لكن فیھا نقطة واحدة إنھ أعطى صالحیة للجمعیات الفالحیة
:في إعطاء الموافقة لمن؟ ھذا فیھ جنبتان

األولى: نشجع قانون النقابات واإلتحادات وأعطاھا نوع من الصفة العملیة التي تدر باإلیرادات، نحن من جمیع المحافظات كل علوة داخل البلدیة
قد تكون المبالغ المستوفاة من العلوة تعادل نصف موازنة البلدیة ذاتھا، إذن البلدیات حریصة على ان تكون اإلیرادات المتحققة من إیجار وبیع
ھذه العلوات تمثل نصف بالضبط من إیرادات البلدیة، لذلك على الحكومة أن ترسل لنا رأیھا كلجنة زراعة بدون ان نعید القانون، یصلنا رأیھم

.بأسرع وقت ممكن لضمان تشریع قانون سالم وأمین یحقق المصلحة العامة ویعظم إیرادات البلدیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

اللجنة المالیة ناقشت ھذا المقترح وھي تماماً مع أن یشرع ھذا القانون وإن ھذا القانون فیھ تعظیم لإلیرادات المالیة، علیھ بعض المالحظات
باعتبار إنھ ُوضع قبل نقل الصالحیة للمحافظات، نحن أقترحنا بعض التعدیالت ألن وزارة األسكان واإلعمار والبلدیات اآلن والیتھا على

البلدیات في المحافظات إنتھت، بدأت والیة المحافظ والمحافظة على البلدیات، بدالً من وزارة األسكان واإلعمار نحن وضعنا المحافظة إلدارة
ھذا العمل في داخل البلدیة، اما خارج البلدیة ممكن أن یكون األتحاد العام للجمعیات الفالحیة ولكن تشجیعاً حتى تكون ھناك منافسة حقیقیة وال

تحتكر جھة من الجھات قضیة العالوي خارج حدود البلدیة ھي كثیرة وكبیرة بنفس الوقت، أیضاً وضعنا مقترح قانون أن یتم بالتعاون مع



7/27/2019 محضر جلسة رقم (33) السبت (20/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/20/محضر-جلسة-رقم-33-السبت-20-7-2019-م/ 8/38

المحافظة المعنیة قضیة تحدید األجور وقسم من ھذه األجور تعود للخزینة العامة، ألن الموجود كان قسم منھ ال یعود للخزینة العامة، لذلك إضافة
(10-15%) حسب ما أضفنا تعود للخزینة العامة لتعظیم اإلیرادات فنحن مع تشریع ھذا القانون ونستمع للمالحظات األخرى ممكن من

.الحكومة وغیر الحكومة، وممكن أن نضعھا في القانون قبل التصویت علیھ

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

.سوف آخذ مداخلتین وبعدھا نقرر على مشروع القانون

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

ھذا القانون من القوانین المھمة كما تعلمون أثر الوضع البیئي لتواجد العالوي في الداخل لبیع المواشي ولبیع الفواكھ والخضر داخل مركز
المدینة وآثاره وأنعكاساتھ على الوضع البیئي، القانون ال یوجد فیھ جنبة مالیة وحسب قرار المحكمة اإلتحادیة كل القوانین التي فیھا جنبة مالیة

تأتي من الحكومة، وھذا القانون ال یوجد فیھ جنبة مالیة حتى نحن ننتظر رأي الحكومة بالتالي موضوع مھم ھو عملیة نقل الصالحیات التي نقلت
من خالل وزارة اإلعمار واإلسكان إلى المحافظات بالتنسیق مع المحافظات ممكن أن نشرع ھذا القانون من خالل اللجان المعنیة ألھمیتھ في

:موضوعین مھمین

.أوالً: ما یتعلق بالجانب البیئي

.ثانیاً: تعظیم إیرادات الدولة

-:النائبة اال تحسین حبیب الطالباني –

كان ھناك ألتباس كبیر في الموضوع لكن بعدما سمعنا رأي اللجان وخاصة رأي الحكومة األن اعتقد التالي، الحكومة تطلب التریث، ال أعلم ھل
ترید أن تسحب القانون؟ القانون اآلن لدى لجان مختصة، لكن السید ممثل الحكومة رأي الحكومة وخاصة مجلس الدولة لیس مع القانون بتاتاً ألنھ
یتعارض مع قوانین وقرارات حدد ھو وأیضاً مع قانون الجمعیات الفالحیة، ھل ستتركوا الموضوع للجان ھي تتصرف أم ال؟ ألن المفروض أي

مشروع قانون من الحكومة فیھ رأي الحكومة ومجلس الدولة، مجلس الدولة یوصي بعدم تشریعھ لتعارضھ مع جملة من القوانین وأیضاً قانون
الجمعیات الفالحیة، انا أرى بالنسبة لي إنھ شيء جید وإعطاء شيء من القوة للجمعیات الفالحیة في المحافظات كافة، أنا مع ھذا، لكن بما جاء

من مقترحات من لجنة الخدمات على ان تكون خارج حدود المحافظات، لكن ھناك توصیة من مجلس الدولة بعدم تشریعھ فنتمنى من الحكومة أن
تخبرنا ھل سوف یتركون القرار للجان؟ أم الحكومة سوف یسحبون القانون؟

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

إذاً ثالث لجان تعقد جلسة مع السید ممثل الحكومة في القاعة الدستوریة أقرب وقت في ھذا األسبوع حتى یخبرونا اما ان نمضي بالقانون او
.نعیده للحكومة، وانا أعتقد الرأي مع المضي بھذا القانون مع مراعاة بعض الجوانب التي ذكروھا السادة رؤساء اللجان

الدائرة البرلمانیة، ھذا األسبوع لجان نیابیة مختصة بخصوص الفقرة ثالثاً من جدول األعمال تقریر ومناقشة تنظیم عالوي الخضر، أنتھى ھذا
الموضوع إذا تریدون ان تتناقشوا أجلسوا في الجلسة، نحن لیس لدینا نقاش اآلن، من الذي قال أن ال تحضر؟ لمن یرغب من أعضاء مجلس

النواب الحضور في الجلسة، تحدد من قبل رؤوساء اللجان ال نفرض علیھم الوقت، السادة رئیس لجنة الخدمات ورئیس اللجنة المالیة ورئیس
لجنة الزراعة وممثل الحكومة ومن یرغب من أعضاء مجلس النواب الحضور ومن یرون من المناسب حضوره یحضر، ھذا تبلیغ واضح

.الدائرة البرلمانیة یأخذ بنظر األعتبار ھذا التوجیھ

.الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون التعدیل األول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011*

.(لجنة التربیة، اللجنة المالیة)

-:(النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري  )نقطة نظام –

سیادة الرئیس یوجد كتابین، كتاب صادر من لجنة التربیة، وكتاب صادر من اللجنة المالیة، بدعوة مجلس النواب لرفض ھذا القانون، الن ھذا
القانون حتى مجلس الدولة ووزارة المالیة من حیث المبدأ حقیقةً معترضین علیھ، ونحن أرسلنا كتاب رسمي یوم 13/6/2019 الى السید رئیس

المجلس وفي یوم 26/6 یوجد كتاب للجنة التربیة بھذا المضمون، الن ھذا حقیقة ھذا ضد توجھ الحكومة في زیادة االیرادات غیر النفطیة،
بالتالي حقیقة بما ان اللجنتین المختصتین ھي لجنة التربیة واللجنة المالیة رافضتھ ندعو الى أن یتم عرضھ الى مجلس النواب الموقر لغرض

.لرفضھ من حیث المبدأ وإعادتھ الى الحكومة

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

ھذه قراءة ثانیة، كیف من حیث المبدأ؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.نحن اعترضنا علیھ بعد القراءة االولى مباشرة
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نعم ھذه قراءة ثانیة

-:النائب محمد اقبال عمر الصیدلي –

أود توضیح بعض االمور حول التعدیل، باعتبار ان التعدیل قُِدم الى الحكومة السابقة فیھا كنت أنا وزیر التربیة، الذي دعانا لھذا التعدیل بدایة
نشرح مسألة، ھناك ضغط كبیر على المدارس لدینا نقص أكثر من (10,000) مدرسة لم یخصص خالل االربع السنوات الماضیة أي مبلغ من

الموازنة لبناء أي مدرسة؟ بالتالي القطاع الخاص الیوم یحتوي على أكثر من نصف ملیون طالب أي رافع عن القطاع الحكومي تقریباً نصف
ملیون طالب، اإلشكالیة أن القطاع الخاص تُجبى منھ االموال من أكثر من جھة أي ھو یدفع رسوم إشتراك تجدید إشتراك سنوي یدفع ضرائب

لوزارة المالیة، یدفع ألمانة بغداد مثالً، یدفع الى البلدیة، ویدفع للضمان االجتماعي، االشكالیة الكبیرة أن تنعكس على أجورھم أي رفع سقف
الخدمات التي تقدم الى الطالب، إذا أردنا بقاء ھذا االمر كلفة تعلیم الطالب سوف ترتفع في القطاع الخاص، فكانت رغبة الوزارة بھذا التعدیل

الذي قُِدم الى الحكومة، أن تنظیم الدفع ان تكون جھة واحدة تستقطع المبلغ ونوع من االعفاءات، ألن أذا تم بقائھا سوف تزید الكلفة التعلیمیة على
الطالب ویجب مراعاة مسألة، ال تأخذنا العاطفة، وزارة التخطیط حسب إحصائیاتھا وزارة التربیة تحتاج الى أكثر من عشرة االف مدرسة لكي

تفصل االزدواج في الدوام، أذا أردنا نفكر أن ننزل سقف عدد الطالب من (70) طالب في القاعة الواحدة الى (30) أو (40) فنحتاج الى (20)
الف مدرسة، ھذه أرقام كبیرة جداً ال تستطیع ھذه الحكومة وال ثالث حكومات مقبلة في تحقیق ھذه االرقام، علینا أن نكون واقعیین، لیس القصد

.ھو دعم القطاع الخاص على حساب القطاع الحكومي كما یروج في اإلعالم أو كما یفھم وإنما تنظیم العمل

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

:سیدي الرئیس، ثالث مالحظات

أوالً: ھذا القانون قُدم طلب لرفضھ من الناحیة المبدئیة وبالتالي ال یجوز المضي في إستكمال إجراءاتھ إال أن یصوت البرلمان في رفضھ أو
.المضي في إستكمال إجراءاتھ

.ثانیاً: ھذا خالف تعزیز الموارد غیر النفطیة

ثالثاً: المبدأ الذي یقول دعم المؤسسات االھلیة، المؤسسات التعلیمیة االھلیة قائمة على مبدأ الربحیة، انت الذي ترید أن ترفع عنھا وتعفو عنھا
الضریبة، مقدار ربحھا لیس بتحسین المستوى العلمي أو بزیادة نسبة النجاح، مقدار ربحھا بما تحصل علیھ من أرباح وشاھد وراجع النتائج
االخیرة وأنظر نسب النجاح في المدارس االھلیة، أنا أستغرب أن نذھب الى مدارس االھلیة التي ھي مبدأ أنشاءھا قائم على الربح، لیس مثل

الدولة، الدولة یفترض أن مبدأ رعایتھا للمدارس ھو تھیئة نشأ یتمتع بقابلیة علمیة یتطور مستواه العلمي، أما قطاع خاص خصخصة، خصخصة
في كل المجاالت معناه الدولة ستنتھي، بنیة الدولة ستنتھي وھذه النتائج أمامنا (30%) نسبة النجاح، أنظر المدارس االھلیة أعلى نسبة لم تصل

.الى (25%) یعني النتائج دالة على أن ھذه التجربة فاشلة ومستنزفة للموارد البشریة االساسیة

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

ً حقیقة موضوع ھذا القانون نوقش بشكل مستفیض في اللجنة المالیة وھو یتعارض مع مبدأ تعظیم الموارد، سبق وأن رفضتھ وزارة المالیة أیضا
:ال تسمح أو ال تقبل بأي إستثناءات من قانون الكمارك، وبالتالي إذا رجعنا الى موضوع المدارس االھلیة یجب أن نمیز بین قضیتین

أوالً: المدارس االھلیة التي تُدرس المنھج العراقي ھي االعفاءات على أجھزة وكتب وقرطاسیة ھذه الكتب، ال یحق للمدارس االھلیة العراقیة
التي تعمل بالمنھج الوطني العراقي أن تقوم بطباعة الكتب أو أستیرادھا، بالتالي تأخذھا من مخازن وزارة التربیة لقاء أجر، ما الذي نرید أن

نعفي منھا بعد؟ نرید إعفائھا نأتي بمقاعد دراسیة من الخارج، لماذا ال نُشغل القطاع الخاص العراقي لشراء المقاعد الدراسیة من داخل العراق؟

ثانیا: بالنسبة للمدارس االجنبیة الخاضعة لقانون االستثمار العراقي تعطیھ تسھیالت یُدخل مواد للبناء، تُعطیھ االرض واالرض أصبحت تُملك،
أذاً إذا أراد أن یأتي بمناھج أنكلیزیة یأخذ علیھ ضریبة ال تتجاوز (3%) من قیمة كل ھذا، وھذا یتنافى مع مبدأ تعظیم الموارد، ولذلك أنا أوالً

.كتربوي وثانیاً كمالي وعملت في القطاعین مع رفض ھذا القانون من حیث المبدأ

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

لجنة التربیة على ما یبدو الزمالء واإلخوة سواء رؤساء واعضاء اللجان وأعضاء مجلس النواب للمالحظات على ھذا الموضوع قبل المضي في
.قراءة مشروع القانون، رأیكم ومالحظاتكم على ما ذكره السادة النواب

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

.نحن قرار لجنة التربیة رفض ھذا المشروع ولیس مع بقائھ، وكذلك وزارة المالیة، ولجنة المالیة أیضاً رفضت ھذا المشروع

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

أنتم مع من؟
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-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

.مع رفض المشروع من حیث المبدأ

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

.رد المشروع من حیث المبدأ

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

أنطلق من المادة (3) (تخصص وزارة التربیة جمیع المبالغ المخصصة الى جمھوریة العراق)، ھذا القانون إذا تم تشریعھ إن االموال التي تم
الحصول علیھا من اجل بناء المدارس لكن وجود المادة (3) تجعل القانون مفتوح یُفضل یعدل النص في حالة الموافقة على تمریر مثل ھذا

التشریع، ال یجوز لوزارة التربیة إستعمال المبالغ المستحصلة وفق أحكام ھذا القانون، إال لبناء المدارس وریاض االطفال، كما یحق لھا مناقلة
.ھذه االموال ألي سبب كان

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

.دعیھا تُكمل وأنتي أجیبي، كال بخصوص التربیة، على تعدیل مشروع قانون التربیة

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

ھذا التعدیل من وجھة نظري إنما ھو دلیل على الفساد الكبیر في الوزارات المتعاقبة لوزارة التربیة الترلیونات التي تخصیصھا لھذه الوزارة
لالھتمام بالمدارس الحكومیة لكي ال نحتاج الى القطاع الخاص سواًء في البناء أو تأھیل الكوادر والفقرات االخرى، ھناك ملف سوف أُقدمھُ

بالدلیل وباالرقام على فساد وزارت التربیة المتعاقبة داخل العراق أو خارج العراق، الحقیقة مأساتنا كبیرة وسمعة العراق تضررت أیضاً في
.الخارج بسبب كیفیة تعامل وزارة التربیة مع ملف المدارس الحكومیة في كل فقراتھا، وعن قریب جداً سأقدم ھذا الملف

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

من حیث أن ھناك مبدأ ھو تعظیم الواردات المحلیة فھناك أیضاً دعم القطاع الخاص لتعظیم ھذه الموارد، فبما أن ھذا اتجاه االغلب الذي أراه من
إصرار لجنة التربیة وكذلك بعض السادة النواب المحترمین وكذلك اللجنة المالیة، فأنا لن أتكلم عن القطاع الخاص وضرورة دعمھ وعدم

محاربتھ وتسھیل مسألة النھوض بھذا القطاع، فإذا لم یكن كذلك فأدعو اللجنة المالیة أن تذھب الى تعدیل كل القوانین التي ُمنحت إستثناءات
وإعفاءات ضریبیة للوزارات أو بعض القطاعات، أي ھناك إستثناءات للكلیات االھلیة، ھناك أستثناءات من نفس المبدأ، ھناك إستثناءات للكلیات
االھلیة، ھناك استثناء للمستشفیات االھلیة، ھناك إستثناء لبعض مؤسسات المجتمع المدني والجمعیات فیھا أیضاً ملف فساد كبیر، من ھذا الباب

أدعو اللجنة المالیة الى النظر وإعادة النظر في ھذه القوانین ورفع كل االستثناءات بالنسبة لإلعفاءات الضریبیة، وبھذا یجب أن تكون ھناك حالة
جدیدة وتُدرس كیف یكون ھناك توجھ لدعم القطاع الخاص وبنفس الوقت یكون ھذا الدعم من خالل زیادة الموارد المالیة بأن تكون ھناك حالة

.من عدم إستثنائھا في الدفع أو اإلعفاءات أو الضرائب

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

.رأي لجنة التربیة حتى نمضي بھذه الفقرة، رأي لجنة التربیة أرجو االستماع، رأي اللجنة النیابیة

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

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

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

أنت تقرأین بتقریر لجنة، أو یوجد أعتراضات على قانون المقترح، إذا كنتم رافضیھ من حیث المبدأ لماذا تقرؤون التقریر؟

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

.نعم نحن رافضیھ من حیث المبدأ

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

إذاً لماذا أنتم تقرؤوه علینا، ھذا فیھ آلیة قانونیة؟

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

.نطلب التصویت على رفض القانون من حیث المبدأ
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

تركنا المجال للنقاش مع االخوة االعضاء من كل اللجان ومعكم، أنتم أذا كنتم رافضیھ من حیث المبدأ لماذا تقرؤون التقریر لنا؟

.ھذا ُرفض من حیث المبدأ یحتاج التصویت وجود آلیة قانونیة، أطلب نص المادة (132) من النظام الداخلي

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

المادة (132)، تبدأ المداولة  بمناقشة المبادئ واألسس العامة للمشروع إجماالً فإذا لم یوافق المجلس على المشروع من حیث المبدأ بأغلبیة عدد
.أعضاء ُعدَّ ذلك رفضاً للمشروع

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

ً .ھذه المادة (132)، أما نحن رافضیھ من حیث المبدأ ونقرأ التقریر، قراءة التقریر للنقاش، ال یحتاج، أمضوا بالفقرة ثانیا

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

.أذاً لسنا بحاجة لقراءتھ، نحن لجنة التربیة رافضین المشروع من حیث المبدأ، نطلب التصویت

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

.نعم یرفض من حیث المبدأ، ویحتاج الى تصویت، نعم ست ھدى ال یوجد نصاب لطلب التصویت، ھذه آلیة نظام داخلي، ال نخرج بَُدع من عندنا

-:(النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري (نقطة نظام –

.نقطة نظامي ھي خارج إطار قانون وزارة التربیة

أستناداً الى المادة (59) الفقرة (ثانیاً)، نحن مجموعة من أعضاء مجلس النواب البالغ عددنا (81) نائب وقعنا على ھذا الطلب الذي سأسلمھ
لجنابك ونطلب فیھ إصدار قرار تشریعي من مجلس النواب یتم من خاللھ إدانة القرار الذي إتخذتھُ الخزانة االمریكیة یوم أمس بإدراج أربعة من

السیاسیین العراقیین على الئحة العقوبات ونخص منھم بالذكر أحد السادة أعضاء مجلس النواب السید (احمد الجبوري) ونحن بدورنا كممثلي
الشعب العراقي نعتبر ھذا خرق كبیر للسیادة العراقیة، لن نسكت علیھ إطالقاً وھو إستھتار لمؤسسة تُمثل كل أبناء الشعب العراقي، لذلك الیوم

مطلوب منا جمیعاً أن تكون لنا وقفة جادة في التصدي لمثل ھكذا تدخالت في الشأن العراقي وفي السیادة العراقیة، النھ ربما تكون ھناك خطوات
مستقبلیة أُخرى تمس العدید من الساسة العراقیین الذین لم یتماشوا والنھج الذي تتبعھ االدارة االمریكیة في الطریقة المتبعة في التدخل بالشأن

.العراقي والتدخل في سیادة العراق، لذلك سنسلمك لجنابك ھذه التواقیع ونطلب إدراجھم على جدول االعمال لغرض إصدار ھذا القرار

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

.قدموا ھذا الطلب، شكراً

-:النائبة سعاد جبار محمد –

بالنسبة الى القانون، نحن في بادئ االمر أردنا أن نوضح رأینا بأنھُ لجنة التربیة تطلب رد القانون من حیث المبدأ، وبالتالي نحن لو أعطیتمونا
المجال ووضحنا ھذا االمر وطلبنا رد الموضوع لّما جرى نقاش، حضرتك فتحت باب النقاش فبالتالي نحن أساساً كالجنة تربیة رافضین ھذه
القضیة، وكتوضیح نحن لسنا ضد دعم القطاع الخاص، ولكن ھناك یجب أن تكون ھناك تعدیالت على نظام المدارس االھلیة، ھناك مدرسین

ومحاضرین یتقاضون أجور قلیلة، ھناك عدة أمور یجب مراعاتھا للمدارس االھلیة والحكومیة، وبالتالي وجود قضیة أن ھناك أمر بتعظیم موارد
الدولة ھذا یتنافى معھ، توجد قضیة بمتابعة ھذه االمور بھیكلیة المدارس االھلیة وبقبولھا، كل ھذه االمور نحن الذي نطلبھ رد القانون من حیث
المبدأ ومن ثم إذا كان ھناك أي تعدیالت باالمكان أن یرسلوا نظام أو قانون جدید ندرسھ وندرس كافة االمور التي تتعلق بدعم القطاع الخاص

.وكافة االمور، بالتالي رأي لجنة التربیة رد المشروع من حیث المبدأ، نطلب التصویت

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

.الفقرة خامساً من جدول االعمال، لجنة التربیة*

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

.تقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض األطفال

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –
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.تكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض األطفال

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

.تكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنیة لبناء المدارس وریاض األطفال

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أنا فقط لدي تساؤل الى اإلخوة في لجنة التربیة، الیوم میزانیة العراق لھذا العام في 2019 (133) ترلیون دینار، منھا (33) ترلیون استثماریة
ومائة وكسور تشغیلیة، في بلد مثل العراق بلد نفطي میزانیتھ (133) ترلیون، نأتي نفرض رسم طابع لكي نذھب نأخذ من المواطنین مبالغ نبني

فیھا مدارس وریاض أطفال أرى أن ھذا أمر غیر منطقي بالمطلق، یعني نأخذ أموال من المواطنین أضافي على الرسوم والضرائب وغیرھا
تبرع لبناء مدارس، میزانیتنا (133) ترلیون لكي تذھب الى جیوب (س، ص، ع) ونأخذ من المواطنین شيء أضافي (رسم اضافي) رسم طابع،
ال ارى أن ھذا منطقي، اإلخوة في لجنة التربیة أترجاكم المواطنین متضایقة، ال یوجد شغل وال یوجد عمل، موازنة الدولة ال أعرف أین تذھب،

الوضع االقتصادي للمواطن تعبان، نأتي نحن نفرض علیھم رسوم اضافیة، أتصور ھذا األمر غیر منطقي، أطلب من اإلخوة في لجنة التربیة
.والسادة رئاسة المجلس إعادة النظر في الموضوع ورفضھ من حیث المبدأ

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

.لجنة التربیة، إجابة السید النائب

-:النائب عباس شعیل عودة –

السید رئیس المجلس، جمیع االخوان یعرفون أنھ موازنة عام 2019 التي ھي (133) ترلیون ھي فیھا عجز أكثر من (31) ترلیون ھي دیون
وقروض من مصارف داخل وخارج العراق، الیوم وضع المدارس والنقص الحاد في المدارس، نحن نعتقد أنھ أكثر من (20) ألف مدرسة

نحتاج، خالل ھذه األربع سنوات أو الخمسة المقبلة، لذلك أعتقد أنھ الدولة العراقیة ال یمكن لھا ان تنھض بالواقع التربوي وبناء مدارس بشكل
یلیق بالطلبة بسبب الكاھل المثقل للموازنة والعجز الموجود في الموازنة، رسم الطابع ھو مشاركة أعتقد تكافل بین أبناء المجتمع العراقي من

أجل بناء مدارس وال أعتقد بأن المبلغ ھي مبالغ كبیرة، (1000) دینار ال یؤثر على دخل الفرد، من الممكن أن یكون قد وفر لنا مبالغ كبیرة من
.أجل بناء المدارس، وشكراً جزیالً

-:النائب حسین علي كریم –

أحب ألفت نظر المجلس الكریم الى قضیة أساسیة فیما یخص الرسوم، المبدأ المالي واالداري والقانوني فیما یخص جبایة الرسوم أنھ الرسوم
تجبى مقابل خدمة، یعني الدولة تعطي خدمة للمواطن وتجبي قبالھا ھذا الرسم، لكن ھذا سوف یتقاطع مع المواد الدستوریة، أشیر الى المادة

(29) التي تتحدث عن تكفل الدولة حمایة كذا وكذا وتوفر لھم الظروف المناسبة لتنمیة ملكاتھم وقدراتھم، والى المادة (34) التعلیم عامل أساس
لتقدم المجتمع وحق تكفلھ الدولة، التعلیم المجاني حق لكل العراقیین، ھذه حقوق مجانیة ال یمكن أن نتقاضى قبالھا رسوم، اذن ھذا الرسم یتقاطع

مع المبدأ االساسي الذي ھو مجانیة التعلیم، أیضاً أحب أن اعطي أشارة الى موضوع الرسوم أو األموال التي تجبى، تجبیھا الدولة من قبل
المواطنین الكرام، لدینا أجور خدمة ولدینا رسوم ولدینا ضرائب، لو أطلعنا على الموازنة العامة وعملنا جرد أو إحصائیة لھذه األموال

وخصوصاً أموال الرسوم بشكل عام، ال نقف علیھا، لكن المشكلة كبرى لدینا في جبایة األموال، ھذه األموال ال نستطیع أن نضبط عملیة جبایتھا
ووضعھا وتسویقھا بالشكل الصحیح لخدمة المواطن، أعتقد أنھ ھنالك إشكالیة دستوریة قبال ھذا الموضوع واشكالیة قانونیة واشكالیة اداریة

.وتنظیمیة، ھذه االشارات أحببت أن ألفت نظركم الكریم ألیھا

-:النائب حسن خالطي نصیف –

أعتقد أنھ األموال المخصصة لبناء المدارس ھي ضمن موازنات المحافظات، وكل محافظة لدیھا أموال مخصصة للمدارس خصوصاً أنھ
الصالحیات انتقلت ومن ضمن الصالحیات المنقولة صالحیات وزارة التربیة، أنا أرى أنھ األنسب واألفضل اذا كان وال بد من المضي في

تشریع ھذا القانون، قضیة أنھ المشكلة التي لدینا أین؟ المشكلة لیست في البناء، المشكلة لدینا الیوم الحرجة في صیانة المدارس، وأعتقد الجمیع
مالحظ المعاناة التي یعانون منھا األساتذة والطلبة، فإذا كان باالمكان اللجنة یوجھون مشروع القانون بإتجاه صیانة المدارس ھي ھذه الحاجة

.الحقیقیة التي لیس لھا أموال مخصصة ال في الموازنة وال في المحافظات

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

ً طبعاً في موازنة عام 2019 تم تخصیص (1) ترلیون لبناء مدارس في العراق وھذه خطوة في االتجاه الصحیح لدعم قطاع التربیة، والیوم طبعا
لدینا ملفات مھمة نحتاج من اللجنة المعنیة التحقیق فیھا ھي المدارس التي تم انشاءھا والمدارس المتوقفة في القرار (347) حیث وجود مئات من

المدارس في ھذا االتجاه، طبعاً موضوع مشروع قانون رسم طابع الحملة ھو بكل تأكید خدمة الى أبناءنا، ھذا ال یتعارض ولكن بلحاظ ماذا؟
بلحاظ ھذه اإلیرادات أن تكون بحسب كل محافظة وھذا یمكن أن یتحقق من خالل القانون، لدینا نقص في المدارس ولدینا نقص في الموارد

البشریة بشكل كبیر في المحافظات، العراق یزداد سنویاً من (850) الف الى (1) ملیون مواطن، یعني یجب التناصف في بناء الدولة ان یكون
ً .بناًء طردیاً وإال سوف یكون عكسیا
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توجد مالحظة مھمة سیادة الرئیس وأدعو اللجنة القانونیة واللجنة المالیة البرلمانیة التأكید علیھا، الیوم مشاریع المحافظات ترسل الى مجلس
المحافظة، مجالس المحافظات ھنالك خالفات في األغلب اآلن بین المحافظ ومجلس المحافظة، لذلك علینا أن نضیف مادة بعد ارسال مشاریع

القوانین الى مجلس المحافظة بعد شھر اذا لم یصادقون علیھ وزارة التخطیط تصادق، وإال الیوم تخصیص واحد ترلیون لبناء مدارس وإلى اآلن
.لم تنفذ ھذه المشاریع، فأنا مع المضي في ھذا القانون

 

 

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

فیما یخص تشریع ھذا القانون، یتم تشریع ھذا القانون الھدف منھ ألجل بناء المدارس وریاض األطفال، لكن الفقرة الثالثة تخصیص وزارة
التربیة، نفسھا أنا أنطلق منھا، یعني ھذه الفقرة إذا استمرت بھذه الصیاغة اللغویة بھذا الحال سوف یكون المواد التي یتم الحصول علیھا ال

تخصص لبناء المدارس وریاض األطفال، لذا من األفضل أن یتم تعدیل نص المادة الثالثة، ال یجوز لوزارة التربیة استعمال المبالغ المتحصلة
وفق أحكام ھذا القانون إال لبناء المدارس وریاض االطفال كما ال یحق لھا مناقلة ھذه األموال ألي سبب كان، في ھذا الحال ألن الفقرة الثالثة

.مفتوحة یجوز ھنالك صالحیة تكون الوزارة عملیة المناقلة

بالنسبة الى المادة الرابعة یستمر العمل بھذا القانون لمدة خمسة سنوات، ما ھي الغایة منھ خمسة سنوات؟ ھل ھو قابل أن یتجدد؟ اما ھو قانون
.یشرع أو بدون ذكر خمسة سنوات

-:النائب علي جبیر الزم العبودي –

فیما یخص موضوع المدارس ورسم الطابع المفترض في القانون سیادة الرئیس أنا لدي اقتراحین، یعني لجنة التربیة أرجو أن تكون معنا في ھذا
الموضوع، أنا أقول الوقفة كانت مع الحشد الشعبي كان ھنالك استقطاع من الرواتب لھذا العنوان، عنوان یوجد حشد كان ھنالك یوجد استقطاع

برواتب من الموظفین لھذا العنوان، أنا أقول الیوم لدینا حشد تربوي، كثیر یعني نتحدث في بناء (20) ألف مدرسة، نتحدث الیوم عن محاضرین
لغایة ھذه اللحظة لم یحسم أمرھم وھم جمیع أوراقھم كاملة وھنالك تلكؤ واضح في عدم حسم ھذا الملف، األقتراح سیادة الرئیس أنھ أقترح في

.ھذا الموضوع

أوالً تستقطع من رواتب الدرجات الخاصة حصراً رئیس جمھوریة ورئیس مجلس وزراء ونواب الى مدیر عام لھذا العنوان لبناء المدارس، أوالً
اذا نتحدث بألف فاأللف ھذا ال أعتقد یعطیك ھذا المنجز بشكل سریع فیكون االستقطاع، والحمد � نحن لدینا كثیر من الدرجات الخاصة وما

.أكثرھا، فلماذا ال یتم استقطاع من الرواتب؟ ھذا أعتقد مساھمة لھذه القضیة

الموضوع اآلخر، نحن المیزانیة ثبتنا رقم النفط (56) دوالر، أنا أقول ھل باإلمكان من الناحیة القانونیة نحن اآلن جالسین كجھة تشریعیة أن
نقول ھذا النفط (56) ثابت بالنسبة لھ كموازنة وھو ملزم، أي زیادة في سعر النفط لنقترحھا دوالرین او ثالثة، أي زیادة ھذا باإلمكان أنھ نحدد

.سقف دوالرین او ثالثة یكون یوجد

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

ھذه اآللیة فرض رسم الطابع الذي سوف یؤدي الى إرھاق المواطن بمستحقات مالیة جدیدة، أنا أعتقد ھذا شكل من أشكال الھروب الى األمام في
مواجھة المشكلة، یعني مشكلة التخلف والتراجع في تشیید وأنشاء المدارس لیس عائد الى قلة التخصیصات المالیة والدلیل اذا نراجع سنوات

الموازنات االنفجاریة، یعني كانت موازنات ھائلة جداً ولكن على مستوى األرض واالنجاز ال یوجد أي انجاز ملموس، فالمشكلة ھي في مشكلة
االدارة، في مشكلة االدارة غیر الكفؤة، االدارة غیر السلیمة، االدارة التي یرافقھا ھدر ویرافقھا الفساد المالي واالداري ھو ھذا السبب الرئیسي،
فعلینا أن نوجھ معالجاتنا الى االسباب الحقیقیة وإال ھذا بعد اذن نأتي كذلك في قطاع آخر مثالً كذلك نقول لنرفع رسم على المواطن وھكذا قطاع

آخر وبالتالي یكون المواطن ھو الھدف، الموازنة ھي لیست بقلیلة، أكثر من (130) ترلیون، بعدھا اذا نشاھد الموازنة السابقة في 2018،
تعرف نسبة التنفیذ كم؟ (77%) فقط، یعني ما یعادل (25 أو 26) ترلیون على األقل ھي لم تستنفذ، اذاً المال موجود لكن یوجد سوء ادارة،

.یوجد عدم اھلیة لالدارة، فیجب أن نذھب الى المعالجات الحقیقیة التي تالمس جذور المسألة

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

عفواً بالنسبة الى الموضوع أتمنى لجنة التربیة تراجع موضوع فرض رسم الطابع ألنھ نرى فیھ ھو اثقال كاھل المواطن باألخص المواطن الذي
لدیھ أكثر من طالب مدرسة، المواطن لیس بحاجة الى اثقال أكثر مما ھو فیھ، اآلمر اآلخر نحن من خالل الدراسة بحاجة الى (7602) مبنى

مدرسي لفك االزدواج الثنائي والثالثي، فأنا أرى أنھ موازنة عام 2019 قد خصصت مبلغ ترلیون دینار الى ھذا األمر، أعتقد اذا استغلت
وُصرفت بشكل دقیق، طبعاً ھي لن تُسلم الى وزارة التربیة وإنما للمحافظات فھذا األمر لو استغل بشكل صحیح ودقیق بعیداً عن موضوع الفساد

واالدارة غیر الصحیحة، نستطیع أن نحل جزء كبیر من ھذا الموضوع الذي ھو موضوع تھیئة المباني المدرسیة وقد یكون المبنى أكثر من
.مدرسة

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –
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في الحقیقة كنا في الدورة البرلمانیة السابقة داعمین الى ھذا القانون بسبب عدم وجود تخصیصات مالیة، في الدورة البرلمانیة الحالیة ھنالك
فائض في الدولة العراقیة من االموال، ولذلك أتمنى من اإلخوة في لجنة التربیة أن تكون ھنالك تخصیصات حقیقیة من الفائض المالي على

مستوى الخزین في البنك المركزي، على مستوى صندوق التقاعد والضمان االجتماعي، الوفرة والسیولة المالیة التي تحققت من فرق البدلین في
.سعر النفط، أما فرض ضرائب جدیدة على المواطن العراقي فأعتقد ھذا مرفوض جملةً وتفصیالً

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

:باإلضافة الى ما تفضل بھ زمالئي من مخالفات دستوریة وقانونیة تضمنھا ھذا المقترح أود أن أبین بعض المالحظات

ال یمكن أن نحمل المواطن العراقي ضرائب جدیدة سیما وأننا نعلم جیداً عدد العاطلین من أبناء الشعب العراقي الذي یتجاوز المالیین وكذلك عدد
العوائل التي تعیش دون خط الفقر وبالتالي تحمیل المواطن العراقي كلف بناء المدارس، ھذه قضیة غیر منصفة تماماً ومجحفة بحق أبناء الشعب

.العراقي الذین ینتظرون أن ننصفھم بالخدمات

القضیة األخرى، ھنالك ملف نطالب بفتحھ وھو ملف بناء المدارس الذي صرف علیھ ملیارات الدوالرات أو ملیارات الدنانیر العراقیة ولم تبنى
ھذه المدارس، حیث أن نسب االنجاز في ھذه المدارس نسب متدنیة منھا (4%) وھو الكثیر والقلیل منھا (40%) سیما وأن المبالغ التي صرفت

لھذه المدارس ھي (60%) الى المقاولین وھنالك معلومات تشیر الى أن أحد الشركات المكلفة ببناء ھذه المدارس قد ھّربت مبلغ (237) ملیار
دینار عراقي الى خارج العراق، وبالتالي العجز الذي یتحدثون عنھ االخوة ھو عجز مخطط ولیس حقیقي، بالتالي أن الدولة لدیھا القدرة على بناء
مدارس دون فرض ضرائب جدیدة على الشعب العراقي، واذا ما قارنا الموازنة لعام 2018 نجد أن ما صرف ھو دون المخطط لھ اطالقاً، یعني

(65) ملیار ھو ما تم صرفھ من موازنة 2018 التي كانت تصل الى (100) ملیار وجزء، وبالتالي ال نعتمد على العجز المخطط انما نعتمد
.على العجز الحقیقي وبالتالي نطالب تخصیص أموال من الموازنة االتحادیة ومن موازنة المحافظات االستثماریة لبناء المدارس

-:النائب سلمان حسن بدیر –

أعتقد أن ھذا باب من أبواب الفساد الجدید، ھل أن طابع الـ (1000) دینار ھو العائق أمام بناء المدارس؟ وھل أن ھذا الطابع سوف یحل مشكلة
التعلیم، فرض الطابع سوف یحل لنا مشكلة التعلیم وبناء المدارس الذي ھو (1000) دینار، الطابع سوف یحل لنا المشكلة، ال أعتقد أن ھذه الـ

(1000) دینار سوف تحل لنا مشكلة التربیة والتعلیم في العراق، أطلب من لجنة التربیة اعادة النظر في ھذا الموضوع أو إلغاءه او فرض
الرسوم على الدرجات الخاصة ابتداًء من رئیس الجمھوریة الى المدیر العام، لیست مشكلتنا وجود طابع الطابع یحل لنا أزمة التعلیم وانھاء مسألة

.التعلیم ونشجعھ، أولیاء األمور أكثر من طالب لدیھ، لدیھ ثالثة طالب ولدیھ أربع طالب أو خمسة

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

موضوع الطابع، أنا الذي أتمناه اآلن محافظاتنا، أنا أتكلم عن محافظة بابل تُسرق بھذه الحجة، توجد تعلیمات أصدرتھا وزارة الداخلیة على
الجوازات واآلن تجبى ھذه األموال وال نعلم ھذه األموال أین تذھب؟

المفروض الیوم أنا جمیع األموال التي آخذھا وأجبیھا یجب أن تقدم خدمة بمكانھا، الیوم نحن لدینا في بابل یجبون الى جسر (بتة) وجمیع
المحافظات الجنوبیة تعرف ھذا الموضوع، ھذا أصبح منذ أربع سنوات یقومون بالجبایة الى ھذا المجسر الذي ھو مجسر (بتة)، أین ھذه األموال

والى من تعود؟ طبعاً تعود الى الخزینة االتحادیة، فال یمكن، أنا الذي أتمناه أنھ ھذا الموضوع أنھ یعاد النظر فیھ ألنھ أنا اعتقد ھذا سرقة
للمحافظات وخاصةً محافظاتنا، ملویة سامراء، وهللا العظیم بحجمھا أخذت منا مبالغ في المحافظات وتلك ملویة سامراء ال أحد عمر فیھا وال أحد
صلح فیھا وال أبد، ھذه مجرد عملیة اختالس أموال من المواطن، الذي أتمناه أنھ ھذا الموضوع یؤخذ برویة وبھدوء ألنھ أعتقد فیھ مضرة كبیرة

.على المواطن

-:النائب رائد جاھد فھمي –

الحقیقة اآلن ذكرت نقطة رئیسیة مشكلة المدارس، ھي مشكلة ادارة أكثر مما ھي مشكلة أموال، بدلیل أنھ التخصیصات األخیرة التي ھي ترلیون
.دینار التي تفضل بھا السید النائب وأشار لھا الى حد اآلن لم تصرف وھي مبالغ كبیرة لألبنیة المدرسیة

النقطة الثانیة، اللجوء الى الرسوم والضرائب غیر المباشرة، أنا أعتقد ھذه قضیة یراد لھا توقف كبیر من قبل المجلس، ألن اللجوء الى الضرائب
غیر المباشرة والرسوم معناھا تحویل العبئ الضریبي على المواطن االعتیادي، وكل من یعرف بالقضایا الضریبیة والجوانب المالیة یعلم أنھ

اآلن الذي یتحمل ذوي الدخل األقل العبئ األكبر، ونحن الیوم في العراق لدینا أشكال متنوعة من الرسوم غیر المباشرة والمواطن ال یشعر فیھا،
یدفع بالكارت أصبحت رسوم وفي الصحة توجد غیر رسوم والى آخره، لو نأتي نعمل تراكم نحسب التراكم فإذا بالمواطن الیوم ضرائب تفرض

علیھ، أنا الذي أقترحھ كالتالي اذا كانت القضیة أموال فمن األجدى أن نلجأ الى الضرائب المباشرة ولیس غیر المباشرة، ونحن نستغرب اآلن
لماذا ھنالك تمنع من قبل الحكومات المتعاقبة أن یزیدوا نسبة الضریبة على ذوي الدخول العالیة؟ یعني أنت تستطیع اآلن على ذوي الدخول

العالیة تزید نسبة الضریبة وھذا كذلك فیھ عدالة اجتماعیة وكذلك فیھ زیادة للموارد، طالما لدینا مشكلة ادارة مالیة ومشكلة فساد أنا أعتقد ھكذا
.مشاریع حقیقةً ال أعتبرھا راھنة

نقطة أخیرة أرغب أن أقولھا اذا رغبنا أن نوفر موارد من باب أولى أن نعمل صنادیق مختلفة تنمویة ممكن أن تخدم التربیة وممكن أن تخدم
.الصحة، ألن نفس المنطق الذي نعتمده على التربیة نستطیع أن نعتمده على المستشفیات

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

أ ً أ
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سیدي الرئیس، نشد على ایدي إخواننا في لجنة التربیة لھذه المقترحات ولكن في الحقیقة نعتقد أن ھذه المقترحات غیر مجدیة تماماً والسبب، أن
مشكلتنا حقیقةً لیست بتوفیر األموال وإنما مشكلتنا بإدارة األموال والتخصیصات التي خصصت لوزارة التربیة منذ 2003 وإلى اآلن ھي
ً .موازنات عمالقة وموازنات إنفجاریة والمشكلة أن ھذه الموازنات ضاعت بید الفاسدین وبید السراق وبید من ال یقیم للتربیة والتعلیم وزنا

سیدي الرئیس، لذلك قبل أیام كانت لدینا زیارة لألخ السید وزیر التخطیط المحترم والسید وزیر التخطیط وكانت لدینا مشاكل أننا نحن محافظاتنا
الــ (15) ھذه المحافظات لدیھا إدارة مالیة صعبة جداً واألموال تخصص ولكن المشكلة في عملیة صرفھا، لذلك أنا أطلب من حضرتك أن

نستضیف السید وزیر التخطیط ألن لدیھ رؤیا محترمة وحقیقیة تخرجنا من ھذه المشكلة، مشكلة عملیة إدارة األموال، نستمع إلیھا من عنده لكي
.نحولھا إلى تشریع حتى نستطیع أن نعمر التربیة وغیر التربیة

.سیادة الرئیس، مشكلتنا لیست باألموال مشكلتنا بعملیة إدارة األموال

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

.أحسنت. لجنة التربیة، اإلجابة على بعض التساؤالت واآلراء التي طرحت من قبل السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

.إذا تحبون عن طریقك وعن طریق الزمالء والزمیالت فعلى راحتكم توجھون األجوبة

-:النائبة ھدى جار هللا داود –

نعم. بالنسبة للنائب یوسف الكالبي، ھذا لیس مقترح من لجنة التربیة، ھذا مشروع قانون رسم الطالب، جاء من الحكومة ونحن نناقشة ونحن
بالنسبة لنا كلجنة التربیة وأنا رئیسة اللجنة مع إخواني وأخواتي النواب وأن رسم الطابع لیس من المواطنین ولكن ھناك عجز في میزانیة الدولة

.لبناء المدارس ولھذا مع ھذا القانون لنخدم أبنائنا الطلبة ألننا نحتاج (25) ألف مدرسة لكي تكون العملیة التربویة عملیة ناجحة

.ولھذا نحتاج إلى ھذا القانون وأترك اإلجابة لبقیة زمالئي من اللجنة

-:النائبة سعاد جبار محمد –

إخواني، نحن إستمعنا إلى كثیر من مداخالت إخواننا النواب التي تتحدث أنھ سوف نثقل كاھل الطالب أو المواطن وھذه القضیة لیس ھذا
المقصود، القانون واضح والموجود یشیر إلى قانون رقم الطابع رقم (71) لسنة 2012 الذي حدد الجھات التي یتم اإلستقطاع منھا وھو لیس

.الطالب ولیس المواطن وإنما ھنالك المقاولین وبراءة اإلختراع وعناوین معینة حددناھا بھذا القانون

من جانب ثاني، ھذه األموال سوف تكون في باب معین ومخصص لبناء المدارس ونحن ندعو جمیع إخواننا النواب إلى أن نراقب ھذه القضیة
فعندما یتم جمع المبالغ نتابع قضیة بناء األبنیة المدرسیة وتم تحدیدھا بفترة زمنیة حتى ال نطلق العنان للحكومة أن یكون اإلستقطاع دائمي من
ھذه الفئآت وبالتالي یتم تحدیدھا لفترة معینة وكثیر من اإلخوان قالوا أن ھنالك أموال كثیرة في موازنة الدولة وبالتالي ال توجد حاجة ألن تأخذ

.من المواطن

أنا أعتقد أن الموازنة سوف تكون بین أیدیكم وإذا كانت ھنالك أموال فیس ھناك أسھل من أن أعدل ھذا القانون وأوقف اإلستقطاع فھي لیست
قضیة أننا بأمس الحاجة إلى (20) ألف مدرسة في العراق وھذه القضیة نحن لسنا باإلمكان لو كنا نستطیع أن نعبر ھذه القضیة لما ذھبت

الحكومة إلى ھذا المقترح، فقضیة األبنیة المدرسیة التي تمت إحالتھا إلى القضاء ومشروع األبنیة ھذه القضیة تمت متابعتھا من لجنة التربیة في
ھذه الدورة والدورة السابقة والدورة التي قبلھا وتمت إحالة الموضوع إلى النزاھة وھو اآلن بین أیدي القضاء وفي النزاھة والحكومة لدیھا علم

ولم یترك ھذا القانون وال نحتاج اآلن أن نقدم أوراق، األوراق موجودة والفساد كان واضحاً وموجود وكل األوراق ولجنة التربیة تابعت ھذا
.الموضوع واآلن األوراق في ھیأة النزاھة وعند الحكومة العراقیة وفي القضاء العراقي وبالتالي تم إستدعاء كافة اإلخوان

 

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

.إستاذ فالح، أخذت دورك ودع اللجنة تجیب

-:النائبة سعاد جبار محمد –

وباإلضافة توجد ھنالك طلبات أن تكون األموال مخصصة لكل محافظة، ال بأس أن یوضع ھذا المقترح وتكون األموال المجباة من كل محافظة
.إلى ھذه المحافظة

األخت إیناس تداخلت، نعم بالنسبة حتى قضیة ترمیم المدارس، الترمیم یختلف عن بناء المدارس، الیوم أنا لیست لدي بیئة للطالب والیوم كل
واحد من عندنا إخوان إنظروا القضیة للمصلحة العامة، التربیة إذا لم ننھض بھا وال تكون ھناك نھضة حقیقیة لبناء المدارس أنا ال استطیع، ھي 

.لیست المسألة قضیة إعتباریة وحتى لیست مسألة طباعة الكتب، بیئة، البد أن نذھب إلى توفیر البیئة

.إخوان، القضیة طبعاً مھمة
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.ال، ھذه قضیة أخرى وأنا أحتاج إلى كوادر، إخوان الكوادر شيء واألبنیة المدرسیة

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

.إخوان، من یرید أن یتداخل برف األیادي رجاًء دعونا نكمل مع لجنة التربیة وھم إستمعوا إلى آرائكم ولندعھم یكملون رجاًء

.ممكن أخذ مداخلتین أو ثالثة یأخرون الموضوع

-:النائبة سعاد جبار محمد –

.في كل سنة نحن ھناك نمو سكاني

.إخوان ھناك نمو سكاني

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

.دكتورة سعاد

-:النائبة سعاد جبار محمد –

.نعم

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

.دعینا نضبط إیقاع الجلسة

إخواني، الكل أخذ مداخالت وأعطینا فرصة ومن بعد ذلك لم نترك لجنة التربیة أنھا تجیب على التساؤالت واآلراء المطروحة، وكلھا محترمة
.وكلھا تصب في خدمة العملیة التربویة خدمةً ألبنائنا الطلبة، وال یزاود أحد على آخر بمواطنیتھ وحبھ لوطنھ وإحترامھ للعملیة التربویة

لذا، رجاًء، دعوا لجنة التربیة لدیھا عمل ولدیھا حوارات ولدیھا نقاشات ولدیھا جلسات ومناقشات سابقة وال بأس بأن تطرح للمناقشة أجوبتھم
.بشكل واضح وصریح

نحن إنتھینا من المداخالت بالنسیة للسیدات والسادة النواب وباإلمكان أن نأخذ مداخلتین أو ثالثة على ما طرح وال توجد مشكلة سوف نختار من
.الیمین ومن الوسط ومن الیسار وبعد ذلك ننھي الموضوع ألنھ أعتقد التقریر اللجنة وعملھم وجھدھم واضح جداً

.دكتورة سعاد، أكملي ویا لیت اإلجابات على ما طرح ولیس على اآلراء التي أنتم تتمسكون بھا ألن الذي طرح مجموعة أفكار

-:النائبة سعاد جبار محمد –

.نعم، سوف أعطي المجال لألستاذ عباس أیضاً لیوضح بعض األمور

-:النائب عباس شعیل عودة –

.عفواً السید رئیس الجلسة

إخواني النواب وأخواتي النائبات، موضوع المدارس نحن قبل أسبوع نسب النجاح لمرحلة الثالث المتوسط ھي  (34,07) نسب متدنیة جداً
ونحن كلجنة تربیة نعتقد أن ھذه النسبة ھي أقل من النسبة المعلنة من وزارة التربیة وكثیر من المدارس واحد األسباب الرئیسیة لسوء ھذه النتائج

.المتدنیة ھي بسبب قلة المدارس والدوام ثالثي والطالب ال یأخذ ساعتین حصص

موضوع بناء المدارس أمر ملح جداً، ونحن معكم، أي رأینا كلجة تربیة معكم بالضغط على الحكومة من خالل موازنة العام 2019 والموازنات
المقبلة بالضغط على الحكومة من أجل تخصیص األموال لبناء المدارس ولكن تعضید األموال ألجل بناء مدارس أكثر، أعتقد أن قانون رسم

الطالب ھو ال یضر ونحن أصالً لدینا القانون رقم (71) المشرع في عام 2012 وقانون الرسوم العدلیة رقم (114) لسنة 1981 ومبلغ ألف
.دینار مقطوع ضمن ھذه القوانین، و ألف دینار ال یضر المواطن وال یضر الشركات وال یضر، والتي ھي مخصصة المبالغ

لذلك، أدعو إخواني النواب وأخواتي النائبات ورئاسة مجلس النواب دعم ھذا القانون من أجل توفیر مبالغ وملزمة وزارة المالیة بتوفیر ھذه
المبالغ وإرسالھا لوزارة التربیة من أجل بناء مدارس وریاض أطفال فقط وھذا ملخص لكل المداخالت لإلخوان النواب فعالً مثلما قال السید

الرئیس، نحن كلنا ال أعتقد أحد یزاید على وطنیة اآلخر، كلكم حریصون ونحن إخوانكم حریصون على أن ال نصیب المواطن بالضرر ولكن
.الموضوع یحتاج إلى تكاتف من أجل رفع مستوى التعلیم للطلبة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.نعم، لجنة التربیة، توجد بعد آراء؟ نعم، لجنة التربیة لكم

-:النائب صفاء عدنان مجید الغانم –

أرید أن أوضح فقط مسألة معینة، الیوم كل المحافظات، موازناتھا لتنمیة المحافظات ولكل محافظة بمحافظتھا خصصت مبلغ من المال لبناء
المدارس وأنا أقول ھذا على مستوى محافظة البصرة سوف تبنى (123) مدرسة خالل المرحلة المقبلة، لذا الیوم مسألة رسم الطابع عندما تأتي
أموال إضافیة لرفد بناء المدارس ما ھو اإلشكال فیھا؟ إذا ألف دینار تأخذ من المعامالت ما اإلشكال فیھا؟ لیس ھناك أي إشكال، وال أعرف ما

اإلشكال فیھا والیوم نحن لدینا موازنة محافظات فأین اإلشكال؟

لذا فالمحافظات أعدت لبناء (123) مدرسة واآلن أتحدث على مستوى البصرة تبنى وإذا جاءت األموال وتضاف من وزارة المالیة إلى
.المحافظات فمن باب أولى أن نمضي بھذا المشروع

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

السید رئیس الجلسة، أرید أن أؤكد على الجدول رقم (1) الخاص بقانون رسم الطابع، یفترض أن یوزع ھذا على النواب مع التقریر مع مشروع
القانون، ألن كل مداخالت اإلخوان ألن ھذا الجدول غیر موجود فصار شبھ إلتباس بالموضوع، وھذا الجدول بین أیدینا فیھ األبواب التي تجبى

.منھا ھذه الضرائب والذي رقمھ (71) لسنة 2012 أي أن الرسم لیس على الطالب

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

.البرلمانیة، بدءاً من الجلسة القادمة یوزع ھذا التقریر یؤخذ من لجنة التربیة ویوزع على السیدات والسادة النواب بالعدد

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

.ھذا كان من الممكن أن یحل لنا كل ھذا اإللتباس الذي حصل في داخل مجلس النواب

أما المزایدات على اآلخر، كلنا أبنائنا وأوالدنا وال یوجد بیت لیس فھي أربع أو خمسة طالب، وھؤالء األربع والخمسة طالب سوف تثقل كاھل
العائلة ونحن نرید ھذه الوفرة لنمنح بھا رواتب للطالب والقانون الذي صوتنا علیھ ومضى علیھ كذا سنة حتى نحسن المستوى المعاشي ونحسن

.المستوى العلمي ونحسن المستوى التربوي وأما ھذا األلف فلیس على الطالب وإنما من ھذه األبواب الموجودة في الجدول

موضوع األبنیة المدرسیة التي منذ 2011 ھذا الملف ملف شائك وكأنما كان ملف مدروس لضرب العملیة التربویة أما ما ھي إجراءات مجلس
النواب؟ مجلس النواب لھ وقفة، لجنة التربیة أقصد، كانت لھ وقفة جادة وقویة بمتابعة ھذا الملف وإلى ھذه اللحظة ھذا الملف لم یترك وإنما
موجود في القضاء وموجود في النزاھة وقسم من الذین كانوا لدیھم فساد مالي بھذا الموضوع ألن (60%) من المبالغ أخذت على صفر و

(60%) مقدماً أخذوا المبالغ وذھبوا وإلى ھذه اللحظة نسبة اإلنجاز قسم منھا (20) و (30) ولكن ال نبخس حق النواب وال نبخس حق لجنة
التربیة السابقة وال التي قبلھا وإنما وللعلم حتى التقریر رئاسة المجلس في حینھا لم تقبل أن نقرأه في مجلس النواب ومن یرید أن یتأكد من ھذا

.الموضوع یرجع إلى الجلسات السابقة

.إذن، الموضوع كان مدروس لھدم العملیة التربویة وما وصلنا إلیھ من نسب نجاح في الفترة األخیرة

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

لجنة التربیة، ھل یوجد لدیكم رأي بعد؟

-:النائب محمود عبد الرضا مال طالل –

.سیادة الرئیس، أشكر السادة أعضاء لجنة التربیة على إنجازھم ھذا المحترم وكذلك مطالعاتھم الموجودة

أؤید كل ما جاء بتقریر لجنة التربیة ألن ھذا بصراحة اآلن لدینا مشكلة كبیرة، تدني مستوى الدراسة في التربیة بالكامل وأحد أركان التدني في
.ھذا الموضوع ھو األبنیة المدرسیة ولدینا اآلن مدارس ثالثیة ومزدوجة وھذه كارثة حقیقیة للطالب وألولیاء األمور

اآلن أكثر من (60%) من أولیاء أمور الطلبة اآلن یدفعون ملیونین وثالثة مالیین للمدارس األھلیة ألن المدارس الحكومیة غیر مستوفیة لشروط
.الدوام الموجود ولنكون واقعیین ولكن أحب أن أضیف بعض األمور المھمة جداً

في رسم الطابع، ھو أخذ المبلغ یستوفى من المقاول وأرجو أن یضاف إلیھ المنافذ الحدودیة كنسبة من اإلیرادات الموجودة وأرجو أن تضاف
أیضاً (50) عن كل برمیل لمرحلة معینة لبناء المدارس كمرحلة معینة إلى حین إنتھاء المھام من بناء المدارس في صندوق خاص للتربیة،

.(50) سنت عن كل برمیل

مسألة أخرى، ھي نسبة (10%) من المنافذ الحدودیة و (1%) من قیمة كل مشروع محال في كل محافظة، واآلن توجد (3%) لكل مشروع
إحتیاط، فلتبقى (2%) و (1%) للمدارس وھذه المسألة سوف تفتح مجال كبیر جداً لبناء مدارس تقریباً من (20) إلى (30) مدرسة زیادة على

.القیمة السنویة للمدارس الموجودة
أ أ أ أ ً
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.سیادة الرئیس، ھذه مسائل مھمة جداً وأنا أشكر أخوتي في لجنة التربیة وأطلب تعویض ھذا الموضوع

-:النائب كریم یوسف حسن أبو سودة –

.سیدي الرئیس، مكافحة األمیة وقلة المدارس ال تقل أھمیة عن مكافحة اإلرھاب ومكافحة الفساد

سیدي الرئیس، إذا تسمح لي، لدي دراسة متكاملة عن ھذا الموضوع من الممكن أن أطرحھا على ھیأة الرئاسة بإجتماع، وھذه الدراسة تبني لنا
.(10) آالف مدرسة من غیر أن تكلف الدولة وال دینار واحد، إذا أمكن

.بعد أن أطرحھا علیكم یتم النقاش فیھا وإن شاء هللا تلقى إقبال وقبول من إخواني األعضاء بھذه الدراسة

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

بأي وقت ترید؟ أي ترید تقدیمھا إلى لجنة التربیة؟ أم ترید أن تطرحھا ھنا في المجلس؟

-:النائب كریم یوسف حسن أبو سودة –

.الدراسة تقریباً كاملة عن ھذا الموضوع لبناء المدارس من غیر أن تكلف الدولة أي دوالر أو دینار واحد

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

.لجنة التربیة، اللقاء بالسید النائب واإلطالع على ھذا المشروع لعلھ یصب في خدمة العملیة التربویة إن شاء هللا

-:النائب كریم یوسف حسن أبو سودة –

.ولكن تحتاج إلى إرادة حقیقیة من إخواننا النواب إلقرار مشروع ھذا القانون

-:النائب عبد األمیر حسن علي تعیبان –

نحن أي قرار أو قانون یخرج من مجلس النواب إلى الشارع ھناك إستھداف لمجلس النواب من قبل الشارع ألنھ نحن لدینا في محافظة ذي قار
مدارس ھدمت أخذوھا مقاولین وأحیلت منذ تلك الدورة لشركات واآلن لدینا أكثر من، ویعرف السید ناجي السعیدي وھو كان مدیر تربیة

الشطرة، كم مدارس لدینا مھدمة، لدینا المواطن یشكو من دفع المبالغ للمستشفیات والمواطن لدینا متعب ونحن نثقل علیھ بھذا الموضوع وتوجد
منظمات دولیة تتبرع للعراق، ولدینا البنك الوطني الكویتي تبرع لنا وسرقت األموال وبقیت إلى اآلن أشالء، وبعد ذلك نأتي لنأخذ ألف دینار من

.المواطن الذي ھو أصالً متوتر من الوضع العام

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

.أستاذ ناجي، بإعتبارك مدیر حتى ذكرت في المداخلة للسید النائب

إخوان لدینا موضوع مھم بعد مداخلة السید ناجي، ونأخذ الفقرة السادسة والسابعة وفیھا موضوع عام للمناقشة، طرح من قبل السیدات والسادة
.أعضاء مجلس النواب بطلب رسمي

.إخواني، إنتھت المداخالت رجاًء، الموضوع فیھ نقاش بعد وحوار وھو ضمن أروقة اللجنة حتى نمضي إلى فقرات جدول األعمال

.نعم، آخر مداخلة أستاذ ناجي

-:النائب ناجي ردیس عبد السعیدي –

سیدي الرئیس، المشكلة یظھر ان ھناك مشكلة فنیة، نحن نطبق القوانین واألنظمة الرأسمالیة على بلد إشتراكي لیس فیھ قطاع خاص سلیم
وبالتالي نحن نقول الیوم الذي یعمل في قطاع الحكومة یحصل على إیراد مالي والذي ال یعمل في القطاع الحكومي یعاني من البطالة وبالتالي

فرض ھذه الرسوم والضرائب المباشرة وغیر المباشرة سوف تسبب مشكلة والمشكلة الرئیسیة ھي أن الدولة أو الحكومة تشرف في كل
القطاعات وبالتالي تحملھا على المواطن أي ألم یكن األولى بلجنة التربیة أنھا تعود للمدارس التي إتفقت وزارة التربیة مع وزارة الصناعة

والباقیة بال تنفیذ، ألیس األولى أن تعود للمدارس الموجودة بالمنحة اإلیرانیة والتي إلى اآلن منذ (10) سنوات أو (15) سنة من غیر تنفیذ؟ ألم
یكن األولى أن تعود للمدارس التي ھي من المنحة الكویتیة وإلى اآلن بال تنفیذ؟ األولى بلجنة التربیة أن تراجع ھذه الملفات الخطیرة، لدینا مئات

.المدارس في المحافظات إلى اآلن أموالھا مصروفة ولم تبنى

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

.شكراً للسیدات والسادة أعضاء لجنة التربیة

ً
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الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000.*
.((لجنة الصحة والبیئة

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

.یقرأ تقریر مقترح التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یكمل قراءة تقریر مقترح التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:النائبة كفاء فرحان حسین –

.تكمل قراءة تقریر مقترح التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یكمل قراءة تقریر مقترح التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

.یكمل قراءة تقریر مقترح التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل قراءة تقریر مقترح التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

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

.نعم صحیح في الصیغ الرسمیة والبحثیة ھكذا تكون

-:النائبة إكتفاء مزھر عبد كسار –

.تكمل قراءة تقریر مقترح التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:النائب فارس صدیق نوري –

.یكمل قراءة تقریر مقترح التعدیل الثالث لقانون تدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة رقم (6) لسنة 2000

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

سیادة الرئیس، شكراً جزیالً ونأمل من جمیع السیدات والسادة النواب إذا كانت لدیھم أي مالحظات أن تسلم إلینا وھي كلھا محط إحترام وتقدیر
.وتؤخذ بنظر اإلعتبار بصورة تامة مع الشكر للسید النائب جواد على مالحظتھ القیمة التي أیضاً سوف یتم تعدیل ھذا الخطأ غیر المقصود

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

.شكراً، ولكن سوف نأخذ رأي الحكومة ألنھ طلبوا من عندنا بشكل رسمي

.ممثل الحكومة

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

سیدي الرئیس مقترح ھذا القانون ُعرض على الحكومة السابقة وتم رفضھ من قبل الحكومة السابقة واآلن تم تحویلھ إلى وزارة الصحة لغرض
.إبداء الرأي على مقترح القانون، لذلك أنا أطالب فقط التریث بالتصویت إلى حین مجي رأي وزارة الصحة في ھذه الحكومة

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

من وجھة نظري وكذلك اإلخوان في لجنة الصحة والبیئة بأن یحترم رأي الحكومة، وال یؤخذ بھ، ھناك طرق قانونیة لغرض الطعن یمكن أن
.یطعنوا بھا، نحن ماضون بھذا القانون، ولدینا تنسیق مع وزارة الصحة

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –
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فلسفة مقترح القانون ھذا تھدف إلى إیجاد فرص عمل حقیقیة لشریحة واسعة ومھمة من المنظومة الصحیة في العراق، خریجوا كلیات العلوم ھم
من األقسام الطبیة الساندة، وھم أحد أركانھا، ومھمتھم ھي إیفاء وإغناء الخدمات الطبیة أو جزء مھم من المنظومة الصحیة في العراق، فأنا أرى

أنھ من واجب كل نواب وممثلي الشعب بأن یقفوا الیوم وقفة جدیة مع ھذه الشریحة الھامة التي سوف تعمل على إثراء الخدمات وتطویر جودة
.ونوعیة الخدمات الطبیة

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –

مالحظة أخیرة، جزیل الشكر للسیدات والسادة النواب، وأبناؤكم ھؤالء كلھم أمل برفع ھذا الظلم والحیف عنھم، ونتمنى تفاعلكم مع أھمیة مقترح
ھذا القانون، ھؤالء ھم الكثیر من شبابنا من مختلف محافظات العراق، ھم من عوائل ضحت وأعطت فلذات أكبادھا، وسالت دماؤھم في حرب
داعش، فھذا جزء من تعویض ھذه العوائل في األقل بإعطائھم أبسط حقوق المواطنة التي تتمثل بتعیین ھؤالء الخریجین الذین سھرت عوائلھم
اللیالي واألیام وصرفت علیھم كي یتخرجوا ویحصلوا على الشھادة، فھم كلھم أمل، وھذه رسالة حملونا بھا لجمیع السیدات والسادة النواب أن
یكونوا على قدر كبیر من المسؤولیة كما عھدناھم – على حد قولھم – في رفع ھذا الظلم والحیف، وفتح أبواب األمل لھم في مستقبل واعد إن

.شاء هللا

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

.فقط یُرفع التصویت الذي حصل، ویقطع من البث، نحن دولة واحدة سواًء الحكومة أو البرلمان

 

 

-:النائب حسن خالطي انصیف –

الیوم كانت اللجنة باستضافة ممثلین أیضاً عن الجھة المستھدفة بالقانون، كلیات العلوم، لدینا تعدیل بسیط فقط في الفقرات، الفقرة/د التقنیات
.اإلحیائیة (العلمیة والتطبیقیة)، وتكون الفقرة/ه التقنیات اإلحیائیة الطبیة والھندسة الوراثیة، فقط ھذه حتى تكون ضمن القراءة

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

.شكراً لرئیس وأعضاء لجنة الصحة، لدینا (15) دقیقة مناقشة في موضوعات، الذي یحب أن یسجل مداخلة، حتى یناقش في موضوع عام

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

.مداخلة حول قانون المھن الصحیة

أوالً: في التعریف، ذكروا (خریجوا كلیات العلوم، قسم الفیزیاء والكیمیاء والبایولوجي)، بعض ھذه األقسام موجودة في كلیات غیر العلوم
كالتربیة مثالً، فإذا كان منھج دراستھم وموادھا متحدة، فلماذا خصت أقسام كلیة العلوم دون أقسام التربیة، ما دام المتخرج یتخرج من كلیھما

.بنفس المعلومات والخبرات الدراسیة

ثانیاً: نقترح تعدیل المادة (2) لتكون بھذه الصیاغة (یؤلف الوزیر لجنة إستشاریة لتدرج ذوي المھن الطبیة والصحیة)، یضاف لھا والصحیة
.((الساندة

ثالثاً: المادة (3) الفقرة/ثانیاً، نقترح صیاغتھا كاآلتي: (یعین ذوي المھن الصحیة الساندة موظفاً وفق القانون، وتكون معاییر األولویة في التعیین
.(وفق درجة النجاح، وأقدمیة التخرج، والزوجیة، وخبرة العمل السابقة في مجاالت التعیین المماثلة

رابعاً: القانون األصلي یذكر مدد التدرج الطبي والصحي لذوي المھن الطبیة والصحیة، بینما یحیل تعدیل القانون تحدید مدد تدرج ذوي المھن
الصحیة الساندة إلى تعلیمات وأحكام یصدرھا الوزیر، فلماذا ال تذكر وتحدد في القانون كما ذكرت مدد بقیة المھن؟

خامساً: یمنح القانون مجلس الوزراء صالحیة إضافة أیة تخصصات صحیة أو طبیة لعنوان المھن الصحیة الساندة، الصحیح أن یبقى تحدید
.وإضافة مثل تلك التخصصات وفق آلیات القانون ومضامینھ

وأخیراً: لماذا تم تحدید مدة إصدار التعلیمات لتنفیذ ھذا القانون من قبل وزارتي الصحة والتعلیم العالي بثالثة أشھر، وتبعاً لذلك إشتراط تفاضل
قانوني بعد مضي نفس تلك المدة؟

.وسأقدمھا مكتوبة إن شاء هللا

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

بالنسبة لفقرة (15) دقیقة للمناقشة، أعتقد دائما السیدات والسادة الحضور، وخصوصاً الذین یكملون الجلسة معنا یتحفونا بكثیر من اآلراء
واألفكار التي تخص عملنا، ولوال ھذه اآلراء واألفكار لما كانت ھنالك برامج ونشاطات وأعمال نقوم بھا في جدول األعمال، ألنھ دائماً ما یكون

أ أ أ أ ً أل
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جدول األعمال مقدماً من قبل لجان نیابیة، أو من قبل ھیأة الرئاسة، وعادةً ال یتم إشراك الجمیع، بسبب عدم الحضور أو ظرف ما أو مشاكل
معینة، أعتقد أن تنضیج فكرة المناقشات في (15) دقیقة أو تمدیدھا ھي فكرة نستعین بھا لتبادل بعض اآلراء، وخصوصاً أن الشأن العام عادةً ما

تحصل فیھ الكثیر من المشاكل والمواضیع والقضایا التي ھي بحاجة أن نناقشھا بشكل آني وسریع، قد ال ترقى إلى مستوى الخلل في موضوع
معین في قطاع أمني أو قطاع خدمي، ولكنھا تكون في مساحة وسط بین اإلھتمام أو الإلھتمام، ونعتقد بأن أصغر األمور وكبریاتھا ھي بحاجة

.إلى نقاش ومداولة

فأنا طبعاً باسمي وباسم السید الرئیس والسید النائب أشكر كل األخوات واإلخوة الزمالء الحاضرین الذین دائماً ما یتواجدون معنا، وأفكارھم
وآراؤھم دائماً ما تكون ھي خارطة طریق لألسابیع المقبلة، وحتى الفصل التشریعي المقبل، فسنبقى معكم وحتى إذا تنتھي الـ(15) دقیقیة، فال

یذھب البعض على عصر أفكاره أو تقلیل الوقت الذي قد یساھم بعدم طرح الرأي بشكل أكثر وضوحاً، فمرة ثانیة أقدم شكري وشكر السید
.الرئیس وھیأة الرئاسة واألخ السید النائب لتفانیكم وبقائكم، ودائماً ما تكونون جزءاً من منظومة العمل التضامني والتشریعي

-:النائب أمجد ھاشم ثامر العقابي –

حضرتك تعرف قبل أیام خرجت تظاھرة في مدینة الصدر لمطالبة بالكثیر من األمور كالخدمات والكھرباء وتطبیق القانون وفرضھ في المدینة،
حقیقةً إلتقیت بتنسیقیة ھذه المظاھرة، وسلمونا بعض المطالب، منھا ما یخص رفع النفایات، حقیقة تعرف الجھد، وأنا إلتقیت ببلدیة الصدر األولى

.والثانیة مشكورین على تعاونھم، لكن اآللیات التي بحوزتھم قلیلة جداً ال تساعدھم على تصفیر ھذه النفایات

من ضمن مطالبھم بناء محطات، حقیقة مدینة الصدر تفتقر إلى الكثیر من المحطات، وزارة الكھرباء إلى ھذه اللحظة غیر جادة باستمالك
.األراضي لغرض بناء محطات ثانویة لخدمة ھذه المدینة، وفك الخناق عنھا من ناحیة الكھرباء

من أھم المطالب تفعیل اإلشارات الضوئیة في التقاطعات، ومن ضمنھا أیضاً بأن تُخدم مناطق خلف السدة، الحمیدیة والدسیم وحي طارق من قبل
.محافظة بغداد

سیادتك مشكور، قدمت الطلبات ورفعتھا إلى الجھات المعنیة، كذلك مكتبكم، وكنا أحد أعضاء اللجنة، نرجو من ھیأة الرئاسة أن تكون جادة
.ومتابعة لھذه الفقرات

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

في الحقیقة صدر أمر نیابي في موضوع تشكیل لجنة لھذا الغرض، وأنت أحد أعضاء ھذه اللجنة، نتمنى إن شاء هللا وجودك وجھودك التي
.عودتنا علیھا في خدمة أبناء بغداد والعراق إن شاء هللا

-:النائب جواد حمدان كاظم الساعدي –

مداخلتي في موضوعین، الموضوع األول ھو موضوع مداخل مدینة بغداد، السیطرات الموجودة حالیاً على مشارف مدینة بغداد، وأخص بالذكر
السیطرة من جھة شمال بغداد طریق بغداد – كركوك، مدخل بغداد قرب مدینة الحسینیة، ھذه السیطرة سبق وأن طرحنا موضوعھا أمام السید

رئیس الوزراء، واألسلوب الذي تنتھجھ ھذه السیطرة بكل مفاصلھا وكل الجھات المتواجدة فیھا من إبتزاز ألصحاب الشاحنات الكبیرة وسیارات
الحمل، وقبل أیام حصلت الكثیر من حاالت الوفاة للمواشي لدى المتسوقین، الكل یعرف إن ھؤالء الناس أغلبھم یتسوقون من محافظات كركوك
ودیالى، وبالنتیجة تمر ھذه المواشي بأكثر من سیطرة إلى أن تصل إلى سیطرة بغداد، تفرض السیطرة على كل رأس من الماشیة عشرة آالف

دینار، فمن یجلب (30) رأساً من الغنم تؤخذ منھ (300) ألف ، مما یضطر ھؤالء الناس إلى إدخال ھذه المواشي من طرق غیر قانونیة أو
شرعیة وتھریبھا من مداخل مدینة الحسینیة، فیجب أن تكون ھناك إجراءات قانونیة بحق الموجودین في ھذه السیطرة، دولة رئیس الوزراء لدیھ
علم بالموضوع، وقد طرحنا الموضوع علیھ خالل لقائنا معھ في شھر رمضان، ولم یحصل أي إجراء بحق ھذه السیطرة والعناصر المتواجدین

فیھا، الذي أتمناه بأن یكون ھناك قرار من مجلس النواب بكتاب رسمي إلى رئیس الوزراء بالتدخل في عمل ھذه السیطرات، وطبعاً ھذا لیس فقط
.في ھذه السیطرة

الموضوع اآلخر: قبل مدة تداخلت في موضوع یخص النفایات في مدینة الحسینیة، وتوجھ األمر إلى لجنة الخدمات بتوجیھ كتاب رسمي إلى
محافظة بغداد وأمانتھا للتعاون في رفع ھذه النفایات، الجھد اآللي المتوفر في المحافظة ال یكفي لرفع ھذه النفایات، لذلك طالبنا بالتعاون من قبل
أمانة بغداد مع المحافظة بالجھد المتوفر في جمیع بلدیات محافظة بغداد، فیكون ھناك جھد آلي ال یكلف الدولة أمواالً، وال یضغط على موازنة

المحافظة أو أمانة بغداد، المبلغ المقدم أكثر من ملیارین أو ثالثة ملیارات تكلفة رفع ھذه النفایات، كذلك نطالب بتوفیر قطعة بدیلة لطمر ھذه
النفایات، الكل یعرف أنھ ال توجد ھناك أراٍض شاغرة داخل حدود مدینة الحسینیة، كلھا موزعة، لذلك نطالب بإیجاد قطعة بدیلة لطمر ھذه

.النفایات

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

بالنسبة لممثل الحكومة، موضوع التأخیر في السیطرات، وخصوصاً ألصحاب المواشي والخضار، حتى مدیر شركة دیالى خالل زیارتنا
لمحافظة دیالى قال بأن المحوالت الكھربائیة التي نرسلھا إلى بغداد وبقیة المحافظات تنتظر في سیطرة الدور، وھذه طبعاً تسبب مشاكل وتتأخر،

.فحبذا أن یحصل توجیھ من الحكومة في موضوع السیطرة، وخصوصاً ھذه السیطرة التي ذكرھا السید النائب

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

ً



7/27/2019 محضر جلسة رقم (33) السبت (20/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/20/محضر-جلسة-رقم-33-السبت-20-7-2019-م/ 22/38

بناًء على اإلجتماع الذي حصل، وجنابكم كان موجوداً مع السید رئیس الوزراء، اآلن تم التوجیھ وسیكون ھناك إجتماع سریع حول ھذه
.السیطرات، حقیقة لیس فقط سیطرة الحسینیة، وإنما أیضاً بقیة السیطرات الموجودة في بغداد، وسیكون لھا حل أكیداً بإذن هللا تعالى

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

من المعروف الیوم أن واجب عضو مجلس النواب رقابي وتشریعي، ولدیھ واجبات أخرى وھي التواصل مع الناس والمواطن، والسماع
.لمشاكلھم في عموم العراق، وبالتالي نمثل محافظاتنا

موضوع التطوع والذي قبل مدة فتحت وزارة الداخلیة بابھ عبر البرید األلكتروني الخاص بالوزارة، وبالتالي كان ھناك الكثیر من الذین قدموا
على ھذا الموقع الرسمي، أعتقد أن الكثیر منھم قد تم قبولھ في وزارة الداخلیة، وقد أرسلت معلومات عن كل شخص تم قبولھ، وبالتالي فقد

التحقیق من قبل القید، من قبل اإلستخبارات، من قبل األمن، كل حسب محافظتھ، لكن إلى ھذه اللحظة بعد شمولھم أعتقد، كان ھناك ال أعرف،
ھل ھو تریث أو رفض، بالتالي ھذه مناشدة من قبل شریحة كبیرة من المواطنین، وھذه رسالة منھم وأمانة یجب أن نوصلھا في قبة مجلس

النواب، وبالخصوص لھیأة الرئاسة بأن یكون لھم في األقل في المستقبل إذا كان ھناك فتح باب للتطوع أولویة، أو البحث في موضوعھم، وما
ھي األسباب التي دعت وزارة الداخلیة لعدم مباشرتھم؟

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

.نوجھ لجنة األمن والدفاع باتخاذ الالزم بخصوص وزارة الداخلیة

 

 

-:النائب حسین ماجد فایز –

توجد مجموعة من المواطنین، وھم كلھم لدیھم شھادات ھندسة وكیمیاء، مضت علیھم مدة أسابیع، وھم یتظاھرون أمام وزارة النفط، واتصلنا
ً بالمعنیین، ومن خالل متابعتنا الموضوع ُحل بشكل جزئي، وھذا الحل لیس مرضیاً للجمیع، ألن األغلبیة بقوا دون حل، اإلقتراح بأن نحدد سقفا

.زمنیاً إلنھاء مشكلتھم، ألنھم إختصاص عمل في وزارة النفط

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

أعتقد دكتورة إكتفاء قبل مدة كنِت في زیارة لھم، وقدمت طلباً بھذا الموضوع، وجھنا لجنة الطاقة حولھ، فما الذي حصل؟

-:النائبة إكتفاء مزھر عبد كسار –

بالنسبة للھندسة بشكل عام، التعیینات ال تشمل فقط الھندسة الكیمیائیة، وإنما كل أصناف الھندسة، اآلن نحن نطلب من الوزارات بالنسبة للحذف
واإلستحداث في األقل، وأن یكون ھنالك قانون خاص بالمھندسین، من غیر المعقول أن توجد في العراق نقابة مھندسین، ولیس ھناك تعیین ألي

مھندس! خریجوا ھندسة الكھرباء اآلن في البیوت، وخریجوا الھندسة الكیمیائیة، وخریجوا ھندسة اإلتصاالت وھندسة اللیزر وھندسة المدني
والمیكانیك والمعماري إلى آخره، أیضاً حملة الشھادات العلیا الحاصلون على الماجستیر والدكتوراه في كافة اإلختصاصات ال یوجد لھم تعیین،

.الحكومة ملزمة بتطبیق المادة (22) من الدستور بأن تكفل العمل لكل مواطن عراقي، وتوفیر حیاة كریمة لھ

-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

في خصوص موضوع المھندسین الكیمیائیین الذین مضى علیھم أكثر من شھر معتصمین أمام وزارة النفط، حقیقة مثلما تفضل سیادة النائب،
حصل حل جزئي، وھو أنھ في كل محافظة یتم تعیین عدد معین حسب طلب من النواب أو الجھات المعنیة في ھذا األمر، نحن نطلب من وزارة

النفط بأن تشمل جمیع الموجودین بالتعیین، فنفط الشمال فیھ درجات حذف واستحداث، وقد أجابوا بكتاب رسمي بأن لدیھم درجات، لكن عدد
المطلوب تعیینھم في نفط الشمال قلیل جداً تقریباً (18)، إلى اآلن لم تتخذ الوزارة أي إجراء بھذا الخصوص، مجرد المحافظة الفالنیة یعین منھا

.وكذا بقیة المحافظات، المفروض أن یكون جمع لكل الموجودین حتى تحل مشكلتھم، ھي مشكلة واحدة

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

.نعم، مع األخذ بنظر اإلعتبار بأن الشركات التابعة لوزارة النفط ھي شركات تمویل ذاتي، مجلس إدارة

-:النائب محمود عبد الرضا طالل –

بخصوص نفس الموضوع، نطالب ھیأة الرئاسة بتفعیل مجلس الخدمة اإلتحادي، وھیأة الرئاسة سبق وأن فاتحت الحكومة بھذا الموضوع، لینتھي
.موضوع التعیینات بشكل تام

موضوعي للمناقشة ھو موضوع التربیة، وأما النسب التي تم طرحھا من قبل وزارة التربیة فھي نسب متدنیة لألسف الشدید، وھذا ھو مستقبل
أوالدنا، ومشكلتنا كبیرة، أطلب تشكیل لجنة لمعرفة ھذه النسبة التي تحققت (34%)، والتي توزعت بین الدروس الخصوصیة، وبین المدارس
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.النظامیة، وبین المدارس األھلیة، وبین الدروس الخاصة للتقویة، ھذه مسألة

المسألة المھمة، ماذا أعدت التربیة في موضوع طرح المناھج الجدیدة؟ ھل تم إختیار لجان؟ أو مشرفین؟ أو أناس إختصاص قبل أن یطرحوا ھذه
المناھج على الطالب؟ واختیار عشوائیات في محافظة، في قضاء، في ناحیة، وبالتالي قیاس مستوى عقل الطفل أو التنبیھ الموجود حتى

یستوعب ھذه الدروس الجدیدة، ھل تم تقدیم دروس تقویمیة للمعلمین والمدرسین حتى یستطیعوا تقدیم ھذه المادة للطفل؟ وبالتالي أخذ ھذا الدرس
.الجدید حتى یستطیع تقدیمھ، یدرسھ ومن ثم ینجح بھ، ھذه مشكلة

أطالب ھیأة الرئاسة بحضور السید وزیر التربیة مع السادة الوكالء، مع السادة المدراء العامین في التربیة، ومدراء التربیات في المحافظات
كافة، لمناقشة ھذا الموضوع في جلسة خاصة من قبل ھیأة الرئاسة والبرلمان لغرض الوصول إلى مسألة مھمة جداً، وھي كیفیة رفع مستوى

.التعلیم، وكیفیة رفع مستوى نسب النجاح، تفتخر التربیة بأنھ حققت نسبة أعلى من السابق، وھذه مشكلة

أیضاً من المھم جداً بیان دعم المعلمین والمدرسین والمشرفین الذین نجحوا، وكذلك عزل الفاشلین عنھم، ھذه مھمة جداً في مسألة التربیة حتى
.نستطیع أن نصل إلى مستوى أفضل

موضوع مھم جداً أطرحھ على سیادتكم وممثل الحكومة أیضاً في ما یخص محافظة بغداد، أثناء الطریق وعندما نأتي من واسط إلى بغداد نجد
أن النفایات في مشروع ناحیة الوحدة مطروحة على الطریق العام وتدفن بالتراب، وھذه مشكلة بیئیة كبیرة، أطالب من خالل سیادتك السید ممثل
الحكومة لمفاتحة محافظ بغداد، ومعرفة أسباب الطمر الصحي على مسافة عشرة أمتار عن الشارع العام، وقرب البیوت الموجودة، وھذه ستبعث

.بغازات وأمراض سرطانیة خطیرة

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

في أي مكان؟

-:النائب محمود عبد الرضا طالل –

. مدخل مشروع الوحدة من جھة واسط

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

لجنة االقالیم والمحافظات، ولجنة الخدمات النیابیة، لتوجیھ كتاب الى محافظة بغداد ومعرفة أسباب كیفیة وآلیة ھذا الطمر الذي یؤثر على مداخل
.محافظة بغداد أكید

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.لدي موضوعین مھمین

الموضوع االول: ما یخص قطاع التربیة، طرح عام للمناقشة وجمعنا تواقیع أكثر من (25) نائب استناًد الى المادة (61) سابعاً (ب) موضوع
عام للمناقشة ونطلب حضور السید وزیر التربیة ووكالئھ والمدراء العامین الى مجلس النواب لمناقشة ھذا الموضوع والتدني في المستوى

ً .التعلیمي ال سیما لطلبة الثالث المتوسط مؤخراً ونسب النجاح غیر المرضیة واقعا

الموضوع الثاني: جداً مھم، قوانین العدالة االنتقالیة ُشرعت عدة قوانین، الحكومة لم تُنصف عوائل الشھداء و(7%) االستحقاقات التي أخذوھا
تنفیذ المادة ( 140) من الدستور أیضاً لم یُنصفوا، كما تعلمون أبناء الوسط والجنوب شاركوا في انتفاضة (91) واالنتفاضة بعد استشھاد الشھید
الصدر الثاني (رضوان هللا علیھ) االبطال من محافظة البصرة الذین شاركوا في انتفاضة 17/3/1999 والذین كان لھم دور مشرف وكبیر في

مواجھة ھذا النظام، ُھِدَمت دورھم ولم یعوضوا استناًد لقانون (16) لسنة (2010)، ھذا القانون ھو تعویض كل الذین ُجرفت أراضیھم ودورھم
في العراق ولكن لم یُعوضوا، ُشكلت لجنة ولم یُنَصفوا، كذلك قانون رقم (2) لسنة (2016) عندما نتحدث عن ھذا الموضوع سیادة الرئیس لو

تنصت لي ھذا الموضوع مھم جداً، وجھنا كتاب الى الحكومة ولكن یحتاج أیضاً توجیھ من خالل السید رئیس المجلس، عشائر ال جویبر،
واألساجرة، والجوامل في الناصریة وفي الغراف وفي المجر الكبیر والصغیر وفي أقضیة محافظة البصرة في المَدینة، وأبي الخصیب، ُجرفت

ھذه المناطق في شط العرب، فنحن نحتاج تطبیق القانون وأن تكون ھذه القوانین قوانین العدالة االنتقالیة ان تحسم بسقف زمني محدد إنصافاً الى
.ضحایا النظام البائد واتساقاً مع المادة (132) من الدستور

-:النائب ستار جبار عبد هللا الجابري –

سیادة الرئیس نحن المفروض المعارضة نتفق على المداخلة، النائب محمود سبقني بھا تقریباً ھي مشابھة، لكن أنا سأكررھا في االعادة إفادة، ال
ً یخفى على رئاسة المجلس، عن إخوتي أعضاء المجلس، التربیة تمر في منعطف خطیر، أو العملیة التربویة تمر في منعطف خطیر خصوصا

التدني الكبیر في مستوى النجاح لطلبتنا المتوسطة، واالعدادیة واالسباب ال تغیب عن أذھان رئاسة وأعضاء المجلس. أنا شخصیاً دونت ما
یقارب (12) نقطة لھذه االسباب، ھذه االسباب یمكن تنضیجھا من خالل عقد جلسة طارئة لموضوع التربیة، نستضیف في ھذه الجلسة السید

ً وزیر التربیة، والمدراء العامین في عموم المحافظات، وممكن تنضیج ھذه النقاط التي دونت من خالل التنسیق ما بین لجنة التربیة وأیضا
الوزارة المعنیة، نحتاج أیضاً حلول أنیة سریعة كل ھذه الحلول ممكن أن تنضد من خالل الجلسة الطارئة الخاصة في موضوع التربیة،

ً
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واستضافة السید معالي وزیر التربیة، والمدراء العامین في عموم المحافظات ونحتاج الى قرارات سریعة آنیة إلسعاف طلبتنا خصوصاً وھم
.یمرون في حالة نفسیة، أن یُعطى (10) درجات بدل (5) وأن تكون ثالث مواد بدل المادتین

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

.لجنة التربیة ُمطالبة بِأخذ دورھا في الوقوف على ھذه الظاھرة وھذه الحالة التي تعصف في قطاع التربیة، وأبنائنا من الطلبة

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

فیما یتعلق بحملة شھادة البكلوریوس صعوداً في وزارتي الدفاع والداخلیة، ھذه الفقرة أُقرت في قانون الموازنة لعام (2019) ولكن الیوم
الحصول على عدم ممانعة من أي وزارة من الوزارات االخرى، یكاد أن یكون مستحیل أو شبھ المستحیل أي لم یستطیع شخص من المنتسبین
في وزارتي الدفاع والداخلیة أن یذھب الى أي وزارة ویحصل على عدم ممانعة، وأنا أقول بقیة الوزارات تأتیھا درجة وتخصیص مالي جاھز،
ولكن الیوم إخوانا من حملة الشھادات البكالوریوس صعوداً في وزارتي الدفاع والداخلیة یعانون االمرین من ھذا الموضوع، موضوع الحصول

على عدم الممانعة لذلك ھذا الموضوع یحتاج الى أن نشكل ضغط على الوزارات االخرى من اجل تطبیق ھذه المادة والمھم ھي الدرجة
.والتخصیص موجود ھذه نقطة األول سیادة الرئیس

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

كم عددھم ھل تعلمھم؟ وزارة الداخلیة فقط كم عددھم؟

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

.ما یقارب (47) الف

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

.الف حملة الشھادات العلیا لوزارة الداخلیة فقط (13)

 

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

النقطة الثانیة: موضوع حملة الشھادات العلیا وقانونھم موجود والیوم عددھم ال یزید عن (4000) الى (5000) شخص حامل شھادة علیا
ماجستیر، ودكتوراه  وھؤالء الیوم، تقریباً ما یقارب شھر أو أكثر وبحاجة الى االلتفات ال تطبیق القانون ال أكثر، أي الیوم ال یحتاجون الى
وضع قانون، وانما یحتاجون فقط الى تطبیق القانون القاضي بتعیین حملة الشھادات العلیا، وأعتقد ھذا حق من حقوقھم بوجود القانون الذي

یحتاج الى تطبیق، سبق وان ناقشنا موضوع نقابة المحامین والقیود والشروط التي تُفرضھا على خریجي كلیة القانون بدون وجود سند قانوني،
نعم نحن مع التخصیص سبق وان قلنا ھكذا ولكن ھذا الموضوع یحتاج الى تعدیل ولذلك نعتقد أن إجراءات نقابة المحامین الحالیة بدون الرجوع

الى ھذا القانون تخالف قانون المحاماة وبالتالي أیضاً ھذا الموضوع تضرر بھ عدد كبیر من الخریجین، موضوع أخر، موضوع التطبیقي 
ً واألحیائي الذي سبق وان حصل تصویت داخل قبة البرلمان بإلغاء ھذا الموضوع، وزارة التربیة لم تُطبق ھذا االلغاء في ھذه السنة، وھذا أیضا

سیلحق أضراراً كبیرة إضافة الى االضرار التي حصلت في العام الماضي، كذلك موضوع االلعاب االلكترونیة سبق وان صوتنا علیھ، ولكن
أرى ھذا الیوم لم یجد أُذن صاغیة لدى وزارة االتصاالت في تطبیق ھذا الموضوع، وكذلك موضوع المقاھي وتنظیمھا الیوم موضوع المقاھي

بحاجة الى تنظیم تقیید لألَعمار وللشروط واستحداث ھذا الموضوع، ألن أعتقد أصبح قسم منھ أرض خصبة النتشار ظاھرة المخدرات
.وانتشارھا

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

.تصحیح ھیأة االعالم واالتصاالت ھي المسؤولة عن ھذا الموضوع

-:النائب عباس صروط محسن –

سیدي الرئیس مثلما تعرف الصحة ھي تقریباً ثالث قطاعات المھن الطبیة، المھن الصحیة، والمالكات االداریة، ھناك مخصصات تمنح المھن
الطبیة (100%) ، والمھن الصحیة (80%) لكن ھذه المالكات االداریة (30%) ھذا قلیل في حق ھؤالء لعدم منحھم الخطورة ومثلما تعرف
الذي یدخل المستشفى یعرض الى الخطورة لیس الذي یعمل (24) ساعة في ھذه الدائرة ولربما یكون في نفس الغرفة مع الذي یأخذ (%100)
فاعتقد ھذه شریحة مظلومة، ھناك موافقات وكتاب من وزارة الصحة الى رئاسة الوزراء لكن الى االن ال توجد ثَمره من ھذا، وأنا جمعت لك

.(50) توقیع من قبل االخوة السادة النواب إلنصاف ھؤالء المظلومین

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

.تم تحویل الطلب لي وتم توقیعھ من قِبلي الى لجنة الصحة



7/27/2019 محضر جلسة رقم (33) السبت (20/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/20/محضر-جلسة-رقم-33-السبت-20-7-2019-م/ 25/38

-:النائب عباس صروط محسن –

واالمر الثاني: لدینا في میسان، في جامعة میسان یوجد احتساب للشھادات، احتسبت ھذه الشھادات لكن الرقابة المالیة مضى أكثر من فترة لم
تحتسب، ھذه المسألة أخذت دور كبیر في الرقابة المالیة من مكان الى مكان، ونحن نواب میسان اجتمعنا مع االخوان في الرقابة المالیة وأوعدونا

.على أساس في العید الذي مضى سوف تُنجز ھذه  المعاملة ولكن إال االن لم یُثمر

 

 

-:النائب سعران عبید شاني –

موضوعین وبشكل سریع، تعرف جنابك مددنا الفصل التشریعي من أجل إنجاز قوانین مھمة وتمس حیاة المواطنین، نتأمل من جنابكم طرح
قانون تعدیل شرط الشھادة في وزارة الداخلیة، من شھادة السادس االبتدائي الى یقرأ ویكتب وكل معلوماتي أعتقد ُرفع من لجنة االمن والدفاع الى

.ھیأة الرئاسة نتأمل طرحھُ ھذا االسبوع ونحسم الموضوع

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

.ھذا باقي على التصویت فقط

-:النائب سعران عبید شاني –

نحن نحتاج التصویت على قانون مھم، أي شریحة كبیرة من المجتمع العراقي تنتظر ھذا، لیس فقط المنتسب وانما وراءه عائلة، عوائلھم كلھم
ینتظرون ھذا التصویت واذا مدد شھرین یُظلمون أكثر، أیضاً فیما یخص موضوع حملة الشھادات الذي تطرق لھ االخوة النواب  ولكن

وبمختصر مفید نحتاج الى خطة عمل مستقبلیة في تعیین الخریجین سواء أصحاب الشھادات العلیا، أو الكیمیائي أو المدني أوكل الكلیات، كل
الخریجین كذلك االدارة واالقتصاد، ھذا من اختصاص الوزارات المختصة والحكومة حتى لماذا یومیاً تخرج مظاھرات كلیات االدارة واالقتصاد

وأقسام البیولوجي  ھذه أصبحت ظاھرة وبصراحة غیر حضاریة في المجتمع العراقي كل من یفقد حقھ یخرج مظاھرة لكي یحصل على حقھ،
نحن ال یصبح عملنا أقصد عمل االخوان في الحكومة ھو ردة فعل ولیس شيء مخطط لھ، نحن نعمل فقط لردات فعل وھذا غیر صحیح، لیكون
لدینا سیاقات عمل ثابتة نعمل علیھا على مستوى التخطیط للمستقبل لمدة (5) سنوات أو(10) سنوات، أو أكثر وقد یسبب زعل الى االخ ممثل

.الحكومة، ھذه ھي الحقیقة

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

بدایة الدورة البرلمانیة قدمنا مقترح الى دولة الرئیس، لعدم وجود وزیر التعلیم العالي، كان وكالةً الدكتور جمال العادلي والحمد � تمت الموافقة
على ھذا المقترح الذي ھو فصل الدراسة المسائیة عن الصباحیة  في الجامعات، الحقیقة ھذا وفر من (20) الى (25) الف درجة وظیفیة لو نقدم
نحن كالجنة التعلیم العالي مع اعتزازي واحترامي لكل االخوة الزمالء والزمیالت، مقترحات من ھذا القبیل نستطیع توفیر درجات وظیفیة (20)
الى (25) الف درجة وظیفیة أعتقد ھذا شيء كبیر ومھم كلما نحن نساھم في دورنا الرقابي والتشریعي مع السلطة التنفیذیة كلما نتكاتف وتتكاتف

الجھود في سبیل حلحلة ھذا الوضع الن حقیقة شھادة علیا سنین عجاف من التعب وااللم والسھر والقراءة والبحث والضغط وترك كثیر من
الفرص التي ممكن تمر على االنسان وبعد ذلك یحصل على الشھادة العلیا وال یجد مكان ھذا اكید فیھ خلل كبیر جداً على بناء الدولة، الدولة ال

تُبنى فقط من الجھود والكوادر الوسطیة التي لھا كل االحترام ولكن أیضاً حملة الشھادات یجب أن یكون لھم دور كبیر فالدور االھم  في بناء
.الدول ھو یكون من حملة الشھادات والعلماء

-:النائب  ریاض محمد علي عودة المسعودي –

فیما یتعلق بطرح سیادتكم حول دور لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي، قدمنا دراسة الى معالي الوزیر قبل أكثر من اربعة أشھر تتعلق بألیة
تعیین وانھاء ملف حملة الشھادات العلیا سواء فیما یتعلق الكلیات االھلیة أو فصل الدراسة المسائیة عن الصباحیة أو توجیھھم یعملون بصفة

إداریین والتوسع أفقیاً وعمودیاً في الجامعات العراقیة الحكومیة واالھلیة، ولكن مع شدید االسف لم تستجیب الوزارة ولم تتفاعل مع ھذا
.الموضوع بشكل كامل ولجنة التعلیم العالي على الدوام تقدم مقترحات ناضجة ومھمة بھذا الخصوص ولكن ال مجیب

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

.تحیة الى السیدات والسادة أعضاء لجنة التعلیم العالي

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

كنت أتمنى إعطائي ھذه المداخلة في بدایة الجلسة، لیستمعوا لھا جمیع االخوة السادة النواب، نحن كممثلي عن الشعب العراقي، نطالب الرئاسات
الثالثة بالتدخل العاجل لتلبیة مطالب المعتصمین من مھندسي العراق الذین ھم االن یعتصمون تحت الشمس ویتلظون حرارة الشمس الحارقة
لغرض رفع الظلم والحیث الذي لحق بھم بسبب التھمیش وانعدام فرص العمل سواء كان في القطاع الخاص او العام بسبب ایقاف الصناعة

وتعطیل المعامل وكذلك عدم وجود تعیین مركزي لألخوة المھندسین إسوةً باالختصاصات الطبیة وبالتالي إخوانكم المعتصمین من المھندسین
.یطالبونكم بما یلي
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.إقرار قانون التعیین المركزي للمھندسین إسوةً باالختصاصات الطبیة -1

االسراع في إقرار قانون ضمان المھندسین وتنظیم مزاولة المھن الھندسیة المعد من قبل وزارة العمل والضمان االجتماعي والموجود حالیاً -2
في مجلس الدولة، لذلك سیادة الرئیس اتمنى من ھیأة الرئاسة مطالبة مجلس الدولة، ووزارة العمل، والدوائر ذات العالقة بضرورة االسراع

بإكمال مشروع القانون وإرسالھ الى مجلس النواب لغرض التصویت علیھ. النقطة الثانیة: سیادة الرئیس تتعلق بالمتقاعدین، بصراحة ھناك ظلم
كبیر لشریحة المتقاعدین خصوصاً المعلمین، والعسكریین وبقیة المتقاعدین، الذین تقاعدوا قبل 2003 أي بعض االخوة المعلمین جاءوا لي
وقالوا تقاعدنا (500) الف في حین المعلم ظھر الى التقاعد بعد 2003 یستلم ملیون ونصف أو ملیون وستمائة وھذه فیھا ظلم كبیر لشریحة

المعلمین، كذلك العسكریین، العسكري الذي أُ حیل الى التقاعد قبل 2003یستلم یستلم (400) الف في حینھا العسكري الذي أُحیل بعد 2003
یستلم (80% و90%) من الراتب، لذلك نطالب بتحقیق العدالة الى المتقاعدین وإعطائھم نفس الراتب سواء كان المتقاعد قبل 2003 أو بعد

2003.

-:النائب عباس یابر عوید –

مداخلتي بخصوص المھندسین الذین ھم من المفروض أن یكونوا في وضع اھتمام وحالیاً یفترشون الشوارع ویتحملون أشعة الشمس من أجل
.رفع الظلم عن توفیر فرص عمل، أقترح أن یتم رفع توصیة الى الحكومة بإجابة ألیة لتعیین خریجي كلیات الھندسة

.ثانیاً: تعیین المھندسین وفق االختصاص الدقیق في مواقع الدرجات الوظیفیة ضمن حركة المالك الحالي لوزارة الكھرباء والوزارات االخرى

ثالثاً: تفعیل تعریق الشركات النفطیة في مجال االنتاج والتشحین باإلضافة توجیھ وزارة النفط ووزارة الكھرباء بتوجیھ الشركات العاملة بتوفیر
.فرص عمل للمھندسین واالعتماد على الكوادر العراقیة للمھندسین واالختصاصات االخرى

.رابعاً: إیقاف القبول في كلیات الھندسة المسائي والكلیات االھلیة واالعتماد فقط على الدراسة الصباحیة وفي كلیات الھندسة

.خامساً: توجیھ الوزارات والمحافظات، أن یتم إدراج تشغیل المھندسین ضمن العقود

.سادساً: تفعیل الصناعة واالستثمار من اجل توفیر فرص عمل للكوادر الھندسیة

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

.حق التعلیم بالنسبة لكل عراقي مكفول دستوریاً وال یمكن ان نحجب طالب العلم

-:النائب عباس یابر عوید –

.فقط في الكلیات االھلیة والمسائي، الصباحي یكون مستمر، ألنھ حالیاً تخریج كلیات الھندسة بشكل عشوائي أصبح الیوم

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

.ھذا حق دستوري ال احد یستطیع منعھ

-:النائب عباس یابر عوید –

.ال یُمنع من الصباحي كلیة الھندسة كانت تضاھي كلیة الطب بالقبوالت

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

حق دستوري، غیر ممكن فقط ھذه الفقرة ممكن في مداخلتك أنھ ال تذكر لكي ال تسبب لك إحراج، الن فیھا مخالفة ویقول لك المشرع الذي ھو
.جنابك غیر مطلع على الدستور العراقي، إذا ترید البقاء تبقى

-:النائب عباس یابر عوید –

.الدستور العراقي كفل التعیین لكن بشكل منظم

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

.طبعاً، ھو منظم

-:النائب عباس یابر عوید –

.الكلیات االھلیة والمسائیة حالیاً تستقبل معدل (65) في كلیات الھندسة
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.نصف أعضاء مجلس النواب في الدورات السابقة والدورة لحالیة ھم من خریجي الكلیات األھلیة

-:(النائبة اال تحسین حبیب الطالباني(نقطة نظام –

نقطة النظام كنت اتمنى اتكلم بھا في بدایة لكن بسبب القوانین، عادةً الیوم تفاجئنا ان المقررین غیر موجودین، نحن نعر أن أحدھم خرج ولم یتم
انتخاب شخص بدیل، والمقررة الثانیة غیر موجودة، سیاق العمل في الدورات السابقة ال یمكن عقد جلسة بدون وجود مقررین، كنا دائماً نختار

.شخص أي نائب

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

.تم تكلیف النائب أسوان

-:النائبة اال تحسین حبیب الطالباني –

.في حال غیاب المقررین في عقد جلسة اعتیادیة یتم اختیار شخص من النواب یكون مقرر لھذه الجلسة فقط

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

.نحن كلفنا النائب أسوان مقرر للجلسة

-:النائبة اال تحسین حبیب الطالباني –

أین ھو الیوم؟

.تفاجئنا الیوم نرید أن نكتب أو نسجل ال یوجد مقرر، من بدایة الجلسة إذا كانوا المقررین غائبین یمكن اختیار مقرر ال دارة جلسة واحدة فقط

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

.نحن كلفنا النائب أسوان،  لكنھ خرج قبل ھذه المدة باعتبار الجدول انتھى وبقت ھذه مناقشة

-:النائبة اال تحسین حبیب الطالباني –

.سیدي الرئیس المقرر یبقى الى نھایة الجلسة

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

.شكراً على نقطة النظام للسیدة النائبة اال الطالباني

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

مداخلتي ھي مناشدة أمانة بغداد، طریق بغداد بابل الخط السریع الذي یمر على السیطرة (75)، الطریق في وضع صعب سيء جداً أخادید،
.سواقي، ال یمكن المرور بھ في أي طریقة

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

این ھذا الطریق؟

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

.(مقابل علوة الرشید الذي یؤدي الى سیطرة (75

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

.شركة إسكانیا حدود أمانة بغداد

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

اختصاص أمانة بغداد، تكلمت مع المحافظ، المحافظ قال اختصاص امانة بغداد لیس من اختصاصنا، محافظ بغداد واجھتھ بكتاب رسمي وجاءني
.الرد قال من اختصاص أمانة بغداد
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.أعطیني الكتاب وأنا أُحاججھ بھ

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

.سیدي الرئیس الطریق في وضع سيء جداً ال یمكن المرور بھ، سواقي وأخادید ووضعھ جداً سيء

الموضوع الثاني، موضوع التعیینات، نحن الیوم كنواب مكاتبنا تزدحم من مراجعین ومواطنین الذین یطالبون بفرص عمل وتعیینات ھذا أمر
متعب جداً علینا من مواجھة مواطن وانت الیوم ممثل عنھ، صعب مواجھتھ بكلمة (كال) ال أستطیع لیس من اختصاصي ال استطیع وھذا یُعاد

یومیاً، وھو من الصعب علینا، موضوع مجلس الخدمة االتحادي في الدورة السابقة ھذا القانون وصل الى حد التصویت على الشخصیات ولكن
لألسف لم نستطیع االتفاق على ھذا الموضوع، الیوم نُرید ھذا القانون ینزل الى مجلس النواب نصوت علیھ كأي دولة من الدول المتحضرة،

الخریج عندما یُنھي دراستھ یذھب یسجل معلوماتھ وتأتي الفرصة لھ، ال یمكن لھ الذھاب والوقوف في الشارع ویتعرض ألشعة الشمس والحر
والبرد وشباب وبنات خریجین جالسین في الشارع، وهللا ظاھرة غیر حضاریة وغیر إنسانیة في الحالتین، فنحن نطالب الیوم بإدراج مجلس

الخدمة االتحادي كقانون من أھم القوانین الذي من المفروض مجلس النواب یقوم في تشریعھا. موضوع أخر، موضوع الصحوات، تأسس ھذا
المشروع عام 2007 لمقارعة االرھاب في وقتھا تنظیم القاعدة وغزى مناطق كثیرة من بغداد وحزامھا، المشروع أدى الواجب الذي تكلف بھ
من أناس قاتلت اإلرھاب وضحت ودماء وشھداء، الموضوع أنتھى في عام 2009 وقامت الحكومة مشكورة في توزیعھم على جمیع الوزارات

كتعیینات وقسم من الوزارات التي كانت لیس لدیھا درجات أعطوھم عقود، الیوم نرى بعض الوزراء الموجودین الیوم في بعض الوزارات
ینكرون وجودھم حتى كعقود، انت لیس ھنا، أذھب الى الداخلیة، أذھب الدفاع، أذھب الى الحشد الشعبي، على أي أساس ھذا یأتي بأمر وزاري

في عام 2009 صدر أمر من رئاسة الوزراء في توزیعھم اما تعیین وأما عقود، على أي اساس انت تقول لھ أذھب الى الدفاع والداخلیة ھذا
متقاعد معك وحقھ حق أي متعاقد لھ حقوق ولھ واجبات أیضاً یقوم بعمل وبواجب أكثرھم غیر مستفیدین من خدماتھم، یأتون اسبوعیاً یوقعون
ویذھبون ویستلمون راتب، أما ھذه بطالة مقنعة اما غیر االستفادة منھم ومن خبراتھم ومشاھداتھم واكثرھم خریجین ولدیھم شھادات وھم من

الكوادر الشبابیة الذي نستطیع أن نستفاد من خبراتھم، وأوجھ ندائي ھذا الى جنابكم والسادة الوزراء لالطالع في الموضوع واعطائھم الحق الذي
.ھم یستحقوه

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

:لدي موضوعان

الموضوع االول :یخص رئاسات اللجان التي لم تحسم بسبب الجدلیة، أي موضوع االغلبیة، بدأ بعض االشخاص المرشحین، والذي قلت لك
موضوع جدلیة أرسال كتب من قِبلھم یخاطبون الوزارات أو حتى رئاسة مجلس النواب بصفة رئیس اللجنة الفالنیة، أتمنى من جنابك من توجیھ

لجنة البرلمانیة والعالقات بعدم أرسال كتاب الى ھذه اللجان بعدم توصیف رئیس اللجنة الفالنیة والموضوع موضوع جدلي اال االن لم یحسم،
أرجو من جنابك التبلیغ أو عن طریق مكتب جنابك شخصیاً، أما على رئیس السن أو نائب أذا ینتخب نائب من اللجنة المخاطبات تكون عن

طریق النائب لحین حسم رئاسة اللجان بعد التصویت المتفق علیھ بعد رأي المستشار القانوني وبعد موافقة رئاسة المجلس بخصوص ھذا
.الموضوع إلنھاء الجدلیة

الموضوع الثاني: نطلب استضافة رئیس مجلس الوزراء لوجود مشاكل في محافظاتنا، كل محافظة فیھا مشاكل، ومن المحتمل أَن رئیس الوزراء
غیر سعید للحضور، یتوقع في حضوره وجود أصوات عالیة أو أمور یمین أو یسار، أنا أطلب من جنابكم تبلیغھ أن تكون الجلسة سریة، نحن
قصدنا حل المشاكل لیس القصد من یتكلم من اعضاء مجلس النواب ومن لم یتكلم مثالً، نجعل الجلسة مغلقة، نطالب رئاسة مجلس النواب ان

تكون الجلسة مغلقة، وعند الحضور لیس على مجلس النواب التعذر، الن دولة رئیس الوزراء ال یملك من الوقت سوى ساعتین كال یأتي رئیس
الوزراء، الیوم اجتماعات رئاسة الوزراء كل أسبوع تبدأ من الساعة (12) الى الساعة (6) مساًء وعددھم (20) شخص أو أقل من (20) ونحن
مجلس النواب أكثر من (250) الحضور مثالً والكلي ھو (329) لیس من المعقول یأتي رئیس الوزراء ساعتین أو ثالثة یتكلم كالمھ وال یسمع

مشاكلنا نحتاج توجیھ دعوة استضافة لدولة رئیس الوزراء، ویأتي وبصحبة عدد من القادات االمنیة ووزراء من یرغب وتكون الجلسة مغلقة
ونتكلم عن كل مشاكلنا وبتجرد كامل وبدون وقت لیس علیھ تحدید وقت أي ساعتین ویخرج رئیس الوزراء، كال اال ان نكمل كل مشاكلنا ویسمع

.ویثبتھا لدیھ وفي ذلك الوقت یتوكل ویعود الى رئاسة الوزراء

 

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

نحن أي إجراء وفق القانون والنظام الداخلي ھو المتبع، وھو الذي یحكم الجلسات سواء كان مع دولة رئیس الوزراء أو أي أحد من أعضاء
.السلطة التنفیذیة من المسؤولین

-:النائبة یسرى رجب كمر –

كوني عضو في لجنة حقوق األنسان النیابیة صراحة أود أوضح ان ھناك الكثیر من االنتھاكات لحقوق االنسان في بلدنا وھذا األمر أوالً غیر
مقبول وثانیاً یؤثر سلباً على سمعة البلد من كثر االنتھاكات ال نعرف من أین نبدأ ومن أین ننتھي فقد قامت طائرات تركیة بقصف جوي لمخیم

ألُناس مدنیین في مخیم في الجئین في مخمور وھذا المخیم مخیم معترف بھ ورسمي وقانوني الى الالجئین وھذا یعتبر باإلضافة انھ انتھاك لكل
األعراف والقیم اإلنسانیة یُعد جریمة إنسانیة وانتھاك لسیادة العراق، یا سیدي الرئیس نحن عندما قمنا بفتح ھكذا مخیمات علینا ان ال نقبل بھكذا

أ أ ً



7/27/2019 محضر جلسة رقم (33) السبت (20/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/20/محضر-جلسة-رقم-33-السبت-20-7-2019-م/ 29/38

انتھاكات صراحةً أما ان ال نفتح مخیمات أو اذا قمنا بفتحھا ال نقبل بكل ھذه االنتھاكات باإلضافة  الى ان الحكومات المتتالیة ما بعد 2003
لطالما حاولت وكانت جاھدة كل الجھد الحكومات المتتالیة  بعد 2003 كانت وال زالت تحافظ على حسن الجوار وتطبیق مادة ( 8) من الدستور

العراقي علیھا ان ال نسمح بأي دولة ان تخرق سیادة العراق نحن كعراق نحافظ على حسن جوار الدول كل الدول لدینا نفس المقربة لكل دول
الجوار وعلیھ أُطالب رئاسة المجلس ومجلسنا الموقر ان یكون لنا موقف صارم ورادع لوقف االنتھاكات التركیة لسیادة العراق ناھیك عن بقیة

الخروقات التي ترتكبھا تركیا الدولة الجارة التي تربطنا بھا عالقات ومصالح مشتركة وعالقات طیبھ نحن نود ونتمنى كل الخیر الى الدولة
التركیة ولكن بالمقابل علیھا ان تلتزم بكل األعراف وان تكون أكثر التزاماً ونحن ملتزمین ونحن ال نتدخل بشؤونھا الداخلیة وإذا كانت لدیھم

.مشكلة لیعالجوا مشاكلھم بعیداً عنا نحن العراق

-:النائب رائد جاھد فھمي –

في األسبوع الماضي أقر المجلس خطة معینة تتعلق بأزمة السكن وبناًء على عدد كبیر من التوصیات أستند فیھا التوصیات الى معطیات المجلس
:تتعلق بحجم المشكلة وعدد الوحدات التي یحتاجھا العراق ومعدل نموھا أو في األمس صرح رئیس الوزراء التالي

العراق بحاجة الى وحدات سكنیة وإلحصاءات واألرقام التي نسمع بھا عن الحاجة الكبیرة لھذه الوحدات غیر دقیقة وقد تكون بحاجة الى)
مراجعة)، ھذا تصریح من رئیس الوزراء علماً نحن كل األرقام اطلعنا علیھا ھي أرقام تأتي أما من وزارة التخطیط أو تأتي من خطة اإلسكان

التي أقرھا مجلس الوزراء أو من منظمة (ھابي تاك) أو من وزارة األعمار واإلسكان أي ھناك منظمات حكومیة دولیة وعالمیة معترف بھا
وجمیعھا تتفق ان حاجة العراق الى الوحدات السكنیة تتراوح ما بین ملیونین الى ثالثة مالیین أقلھا یمكن ان یكون ملیون و(800) وعلى ھذا
األساس تم تقدیم العدد من التوصیات ومن ضمنھا تخصیص الرفع التخصصات المالیة لصندوق اإلسكان والى المصرف العقاري والى البنى
التحتیة فتصریح السید رئیس الوزراء إذا كان ھو یمتلك معلومات وأحصائیات أُخرى فنرجو من المجلس ان یطلب من الحكومة ومن وزارة
التخطیط ان یحیطونا علماً ما ھي ھذه األرقام الدقیقة یجب ان نتعرف علیھا وألجل نرسم سیاستنا كما ینبغي ھذا الشيء بھ أھمیة لھذا سوف

ینعكس في التخصیصات التي یفترض ان ترصد خالل حلقة الموازنة القادمة فاذا كان ھذا الرأي فال شك في أن بعض التقدیرات سوف تكون
أقل، وأُشیر الى آخر شيء انھ جرى حدیث والمتداخلین عدیدین بشأن مشكلة الخریجین والمھندسین وغیرھم وقدمت حلول في تقدیري ھي

ترقیعیھ ألن المشكلة ال یمكن أن تستوعب فقط من خالل الحكومة وینبغي ان تقدم الحكومة لمعالجة مشكلة آنیھ لكن المشكلة الحقیقیة تعالج عبر
التحریك األقتصادي والوطني بحیث الحكومة  الدولة من جانب والقطاع الخاص واألقتصادي والوطني یستوعب وھذا یتم عن طریق التحریك

االقتصاد وكان رأینا ان قطاع السكن وجمیع أرتباطاتھ االمامیة والخلفیة العشرات من المئة وكذلك صناعات المواد اإلنشائیة وغیرھا من
األرتباطات من شأنھا ان یخلق حركة أقتصادیة قادرة على ان تستوعب األعداد الكبیرة من المھندسین والفنیین وغیرھم واذا كان التغییر الیوم

غیر شكل فمن الضروري أن نتوقف جیداً وأنا برأیي وتقدیر المجلس یجب ان یھتم بھ أھتمام كبیر، موازنة عام 2020 ھي موازنة برامج واداء
ولذلك من الضروري جداً ومن األضمن ان یكون في ھذه الموازنة برامج أستثماریة كبرى ومشاریع استراتیجیة توفر لھا الموارد المالیة

.الضروریة واال اذا أُعدت الموازنة كما أُعدت الموازنات السابقة فسنبقى نعیش ھذا مسلسل األزمات الذي نعیشھ الیوم

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

شكراً سیدي الرئیس وقمنا بشكركم سابقاً ونكرر ُشكرنا وتقدیرنا العالي لحضرتك لتحملك ھذه فترة الـ(15) ھي بمثابة إضاءات مجتمعیة یلقیھا
.السیدات والسادة النواب ویتحملون على عاتقھم ھذه اإلضاءات وطرحھا في داخل مجلس النواب وجنابكم مشكور وتحولھا الى الجھات المعنیة

سیدي الرئیس ال یخفى على حضراتكم وال على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب خطورة مرض تصلب األعصاب المتعدد المزمن الذي
یسبب االعاقة المحتملة في الدماغ والحبل الشوكي ھذا المرض كثیر من ابناء الشعب العراقي مصاب بھ مما أدى الى حاالت من التشوھات

الُخلقیة وخاصة ً األطفال كان في السابق توفر المستشفیات العالجات لكن الیوم نشھد وزارة الصحة عازفة بالتمام والكمال عن توفیر العالجات
لھذا المرض تخیل سید الرئیس سعر الشریط الواحد لعالج ھذا المرض ھو(400)$ وسعر اإلبرة الواحدة التي یتناولھا المریض في الشھر ھو 
(1200)$ وفي النھایة أصبح على ذوي المصابین بھذا المرض صعوبة جداً ان یتناولوه وفي النھایة أصبح ھناك أھمال للمرضى سید الرئیس

بأسمنا وبأسم مجلس النواب وبأسم اإلنسانیة نطالب حث وزیر الصحة بتوفیر العالجات الالزمة لھكذا أمراض مستعصیة وأمراض تكاد أن تكون
فتاكة في المجتمع العراقي أضافة الى مطلبنا الى مجلس النواب أو تحدیداً لجنة الصحة بأن تقوم وتتحمل على عاتقھا تشریع قوانین خاصة

بحاالت األمراض الخاصة التي تسبب اإلعاقة المزمنة أو تكون األمراض الخطیرة والفتاكة التي باتت متفشیھ في المجتمع ھذا من جانب، من
جانب آخر سید الرئیس أود أن أقول الى حضراتكم

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

.نرید كتاباً أو مذكرة منك

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

نعم ممتنھ جداً، الشيء اآلخر استحقاق الخدمة الصحیة في السجون وفي مركز االحتجاز أو مركز التوقیف، سیدي الرئیس ھناك حاالت من
اإلكتظاظ غیر المسبوق في جمیع السجون العراقیة وقد نوه السید رئیس الوزراء اكثر من مرة في مجلس األمن الوطني في اجتماعاتھ الى
حاالت االكتظاظ وسببھ ھناك العدید من السجناء الذین یكونون موقوفین و یحكمون ویتحولون الى سجون وزارة العدل یعني سجن یتحمل

(2500) نزیل أصبح الیوم یتحمل (10) آالف أو (11) ألف كسجن الناصریة في فصل الصیف توجد حاالت من أمراض الجرب  متفشیة بین
النزالء وفي فصل الشتاء ھناك األمراض التنفسیة  واألمراض االنتقالیة وأیضاً ظھرت حاالت من أمراض االیدز المتفشي أو التي تكون محدودة
حالیاً لكن ممكن ان تصبح من األمراض المتفشیة في القریب العاجل فنحتاج الى حث وزارة الصحة وتحدیداً وزیر الصحة بتوفیر الكادر الطبي

المختص من أطباء أختصاص في مستشفیات توجد مراكز صحیة موجودة في السجون یعني ھناك في السجون مراكز صحیة لكن تخلو من
األطباء األختصاص الموجود فقط معاون صحي وكل ما یوفره من استحقاق خدمة صحیة ضئیل جداً كونھ یختلف عن طبیب االختصاص وفي

أل أ أ أ ً أ
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التالي أیضاً ھي مختصرة فقط على أمراض الصداع أو أمراض آالم األسنان، سیدي الرئیس نحتاج حث السید وزیر الصحة بإیالء ھذا
الموضوع ایالء مھم جداً حقوق االنسان سید الرئیس الى المجرم والى البريء وطالما أنھ یتنفس ومتواجد في السجون فعلیھ ما علیھ ھو ولھ ما لھ

فأذن حقوق االنسان واستحقاق الخدمة الصحیة یجب ان یتوفر في داخل السجون وداخل المراكز االحتجاز حتى تثبت إدانتھم وھم موجودین في
داخل مراكز االحتجاز حث وزیر الصحة بتوفیر الكادر الطبي المختص ال ان نختصر فقط على المعاینة الطبیة ھذا من جانب ومن جانب آخر،
سیدي الرئیس من خالل جنابكم ومن خالل لجنة حقوق االنسان أیضاً نحث وزیر العدل بان یسمح لذوي النزالء عند الزیارة وعند المقابالت ان

یأتون بعالج النزالء الموجودین في السجون ما معناه السماح لذوي النزالء بجلب العالج المختص الى نزیل وزیر العدل ان یسمح الى الذوي
النزالء عند المقابلة سواء كانت المقابالت العامة او الخاصة ان یجلبوا العالج المختص الى النزالء

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

.یجب ان یعرضھ على الطبیب

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.بكل تأكید ویعرض نعم نعم یعرض العالج على لجنة مختصة ومن ثم یتم قبولھ ومن ثم یتم اعطائھ الى النزیل

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

.ھذه الثالث فقرات أكتبي بھم مذكرة منفصلة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أرسلھا الى جنابكم؟

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

.أرسلیھا لي

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.ممتنة جداً

-:النائبة بسمھ محمد بسیم –

أشكرك كما شكرك زمالئي على سعة صدرك وعلى تحملك لنا سیادة رئیس الجلسة أستاذ حسن الكعبي المحترم لديَّ عدة مواضیع طبعاً وأنا
أضم صوتي الى األصوات المطالبة بإقرار التعیین المركزي الى المھندسین لما لھم من أھمیة وخاصة في االختصاصات الطبیة لذلك أضم

صوتي الى االصوات المطالبة من زمالئي وزمیالتي النواب في انصاف المتقاعدین المدنیین والعسكریین وتعدیل ُسلم الرواتب الخاص لھم،
سیادة رئیس الجلسة ھناك شریحة في محافظة نینوى تربویین الذین تم استقطاع (150) الف من راتبھم من الرواتب المدخرة في محافظة نینوى

أرجو تدخل حضراتكم في إنصافھم وإعادة ھذه

 

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

لماذا تم االستقطاع؟

-:النائبة بسمھ محمد بسیم –

عندما أُعیدت الرواتب المدخرة الى بعض الوزارات في محافظة نینوى او الدوائر توجد (150) خاصة بالتربویین مقطوعة لكل تربوي لم
یسلموا حتى اآلن

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

.أكتبي لي مذكرة

-:النائبة بسمھ محمد بسیم –

وكذلك الحال فیما یخص منتسبي دورة (41) من شرطة محافظة نینوى ھناك (500) الف كخطورة یستلمون منھا فقط (250) الف في ھذه
الدورة یعني من خریجي ھذه الدورة یستلمون من ھذه الـ(500) الف فقط (250) الف یعني نصف الخطورة، فیما یخص الطالب طالب الصف

السادس األعدادي الذین أمتحنوا أنا أطلب من حضرتك التدخل المباشر مع وزارة التربیة ومع لجان التدقیق والتصحیح بأن یكون ھناك الدقة

أ ً أ ً أ



7/27/2019 محضر جلسة رقم (33) السبت (20/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/20/محضر-جلسة-رقم-33-السبت-20-7-2019-م/ 31/38

والحذر في التصحیح وفي نقل الدرجة ربما ھناك أحیاناً تصاب الى ان تكون ھناك أخطاء مثالً درجة الطالب ھي (72) وبالخطأ عند نقل الدرجة
تكون الدرجة (27) وھذا بالصعوبة نحن نستطیع ان نبین ھذا الخطأ فأتمنى ان یوجد ھناك توجیھھ الى اللجنة

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

.یجب اعتراض

-:النائبة بسمھ محمد بسیم –

كال توجیھھ قبل ان تخطئ اللجنة توجیھھ الى اللجنة بأن تتوخى الدقة سواء في التصحیح او في جمع الدرجة أو في نقل الدرجة. النقطة األخیرة
جمیعنا یعلم أن ما أشارت الیھ منظمة حقوق االنسان من حالة مأساویة لمعتقلي في سجون محافظة نینوى طبعاً أنا وزمیلتي النائبة الست منى
العبیدي قمنا بزیارة في شھر الواحد لھذه المعتقالت طبعاً ھي عبارة عن ھي لیست معتقالت ولیست مناطق احتجاز ھي دائرة ریاضة شباب
نینوى وھي مكتظة باإلحیاء السكنیة والعوائل والنساء حول ھذه فیھا آالف المعتقلین من محافظة نینوى أو محتجزین البعض من ھؤالء ھم
محكومین أو موقوفین على مواد أرھاب والبعض اآلخر موقوفین على مواد جنائیة وجنح طبعاً من غیر المعقول أن یكون ھناك دمج لھذه

الفكرین أحدھما مجرم واآلخر داعشي او ارھابي یكون بؤر إلنتاج الدواعش او بؤر األنتاج المجامیع اإلرھابیة فأطلب من جنابكم الكریم التدخل
مع وزیر العدل باإلسراع في انتشال المحكومین الذین مكثوا في ھذه مراكز االحتجاز ونقلھم الى بغداد كذلك اإلسراع والطلب من الحكومة

االتحادیة من رئاسة الوزراء االسراع لبناء مركز احتجاز كما كان موجوداً سجن بادوش لكن تم تدمیره من قبل داعش أتمنى إعادة ھذا السجن أو
.إعادة مركز احتجاز یتناسب مع الوضع الموجود في محافظة نینوى

النقطة األخیرة جمیعنا صوتنا على أعتبار شھداء العبارة في محافظة نینوى على الضحایا باعتبارھم شھداء لكن حتى ھذه اللحظة لم یتم تطبیق
ھذا القانون ولم یأخذ أي أحد من ذوي شھداء العبارة حقوقھ الكاملة والكارثة األكبر ان ھناك غرقى یعني الذین فقدوا والغرقى تحصیل حاصل

بمنطق العقل انھم موتى وحتى ھذه اللحظة یعاملون معاملة المفقودین وعوائلھم ال یستطیعون استكمال حقوقھم المدنیة فأرجو انصاف ھؤالء
.الناس المتضررین وأعتبار كل غریق في ھذه الحادثة ھو شھید او متوفى على األقل ثم احتساب حقوق الشھداء لھ

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

فقط بخصوص تقریر منظمة حقوق االنسان مع أحترامنا وأعتزازنا بكل المنظمات الدولیة العاملة في العراق والتي تقدم خدمات كبیرة
أو المنظمات الدولیة األخرى لدینا مفوضیة علیا لحقوق االنسان ھي مفوضیات ومن مؤسسات التي تعمل في مجال حقوق االنسان (cnb)مثل

وكانت حركتھم طیلة الفترة الماضیة من خالل معارك التحریر حركة دؤوبة وحتى الكثیر منھم كانوا یشكلون لجان ویذھبون الى االدارات
المحلیة في المحافظات المحررة وحتى المحافظات االخرى التي تحدث بھا قضایا في خرق حقوق االنسان تعتمد تقاریر مفوضیتنا مفوضیة 
حقوق  االنسان ونعتمد على التقاریر الصادرة منھا افضل مما نعتمد على منظمات نستنیر بھا ونستفید منھا أنا أقول األعتماد على المنظمات

الدولیة فقط أوالً  بھ خلل والتقلیل من أھمیة مؤسساتنا وثانیاً ان ھذه المنظمات دوماً تعتمد على تقاریر منظمات رقابیة تقوم بھذا الدور ھي
شریكة معھا وھذا ال یعني ان تقاریرھا غیر رصینة بالعكس تكون محایدة ومستقلة مع أحترامنا لھا ونحن كبلد متعاونین مع المنظمات الدولیة

بشكل عام ومع منظمة االمم المتحدة بشكل خاص وجمیع وكاالتھا، موضوع الشھداء والمفقودین جمیع زمالئنا اساتذة القانون یعرفون بان
القانون العراقي بالنسبة الى المفقود الذي یمر على وفاتھ اربع سنوات حتى یعتبر متوفي ھذا باألصل ونتیجة لوجود حاالت كثیرة بالنسبة الى

العراق خاصة بعد عام 2003 من قتل على ھویة وعلى الطائفة وغیرھا وغیرھا فحدثت جرائم كثیرة یغلب وفاتھم على وجودھم في الحیاة وكما
تعلمین لو كان موجود لعاد فالقضاء بدء یحكم بعد التبلیغ وبعد أكمال االوراق التحقیقیة والتبلیغ في الجریة الرسمیة في سنتان فیفترض ان یعدل
القانون الن ھذه قوانین نافذة وانتي تعلمین القانون النافذ ال یمكن تعدیلھ اال بقانون او تغییره بقانون الرحمة والرضوان الى شھداء العراق ومنھم

.شھداء العبارة أطفالنا وأبناءنا الذین ذھبوا ضحیة الفساد والمفسدین

-:النائبة منى حسین سلطان الغرابي –

شھداء العبارة حتى نعتبرھم شھداء سوف نتعارض مع قانون مؤسسة الشھداء ونشكر لجنة الشھداء طرحوا من قبلھم وھو موجود أصالً
ورقمھ(57) صراحةً لست واثقة من الرقم لكن طلبت توقیع وقد حصلنا على توقیع تسعون نائباً بتعدیل القانون باعتباره شھداء الكوارث غیر
الطبیعیة من ضمن شھداء أسوةً ببقیة الشھداء الكوارث غیر الطبیعیة ھي نتیجة اإلھمال یعني قمنا بتحدیدھا لكل العراق صراحة تحول الطلب
وأصبح لھ ثالثة أشھر او أربع أشھر الى لجنة الشھداء لكن حتى اآلن لم یحصل أي تعدیل علیھ او لم یأتي الى مجلس النواب إلقرار التعدیل

.وھذه النقطة جداً مھمة ألنھا سوف تتكرر أكثر من مرة داخل العراق

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

.نطالب اللجنة

-:النائبة منى حسین سلطان الغرابي –

.أصبح لھ أكثر من أربع أشھر مقترح من وقت شھداء العبارة وحتى االن لم یحصل أي اجراء

-:(النائبة دیالن غفور صالح (نقطة نظام –
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نقطة نظامي حول المادة ( 37) من النظام الداخلي تعد ھیأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب األسبوعي بالتنسیق مع رؤساء اللجان المختصة
وھي تقوم بتوزیعھ وتبلیغھ على األعضاء قبل انعقاد الجلسة األولى األسبوعیة بیومین على األقل فنطلب من ھیأة الرئاسة تزویدنا بجدول األعمال

.األسبوع ألن لدینا أعمال في اللجان وال نعلم في أي یوم بالذات لدینا اجتماع في اللجان فیا حبذا لو تزودونا بالجدول االسبوعي كاملةً

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

مبدئیاً یوم االثنین والثالثاء لدینا جلسات، مبدئیاً لدینا جلسات یوم 22/ ویوم 23/ بالنسبة لھذا االسبوع واعتقد یوم الخمیس أیضاً ولكننا لم نتفق
.بعد ویوم 2/ مبدئیاً لكي تعلموا ھذا اما الجدول البرلمانیة لیضعوا لنا الجدول یوم االثنین ویوم الثالثاء

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

حدیثي عن مجلس النواب أنت تعلم بأن ھناك جناحین یختص بھما مجلس النواب الدور الرقابي والدور التشریعي وفي التالي نحن أمام معضلة
الدور الرقابي ال نعرف ما ھو عملنا في الجانب الرقابي نقوم بتوجیھھ عدة أسئلة واالسئلة ال نعلم الى أین تذھب نقوم وحتى لو السید رئیس

ً الجلسة یقوم بمسح ھذه المداخلة لیس ھناك مانع فقط نرید ان نصل الى نتیجة الیوم أیضا

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

كیف؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.حتى لو قمت بمسح ھذه المداخلة لیس ھناك مانع لكن المھم ان نصل الى نتیجة

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

.المھم نحن نتناقش ونتفق

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

األمر اآلخر نحن لدینا الكثیر من االستجوابات واینما نقدم استجواب وزیر الكھرباء من تاریخ 13/4 الیوم أنا لديَّ ضبابیة في آلیة االستجواب
في الدورة الماضیة كانت ھناك اجتھادات من رئاسة مجلس النواب بأن یكون تقدیم االسئلة بان ترسل االسئلة الى المستجوب وترسل كافة االدلة
والمستمسكات الى المستجوب أیضاً بعد ان یتم طرحھا على ھیاة المستشارین في حین ھذا العمل یعني كانت السنة في الدورة الماضیة وقبل ھذه
الدورات الماضیة لم یكن ھكذا فقط نقدم االستجواب مع األسئلة توافق علیھ ھیاة الرئاسة نجلس ھنا ونبدأ باالستجواب الیوم نرید إیضاح من ھیاة

.الرئاسة آلیة عمل او الخطوات الممكن ان ترسم بأي ُسنة نمضي ھل بسنة الدورة الماضیة او ما عرفناه في الدورات الماضیة

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

.(نمضي على ُسنة محمد وال محمد(ص

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

أتمنى على ھیاة الرئاسة ان تحدد مواعید االستجواب جمیع استجواباتنا جاھزة واسألتنا جمیعھا جاھزة وحتى اآلن لم یأتي لنا أقترح على ھیاة
.الرئاسة والرأي األخیر الى جنابكم ان یكون یوما واحداً من األسبوع الذي نداوم بھ یكون یوماً واحداً للدور الرقابي في مجلس النواب

 

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

بصراحة ھذا لیس للنشر لكي نتحدث براحة إذا ُغیب الدور الحقیقي لعضو مجلس النواب او الى اللجان النیابیة لمجلس النواب او لمجلس النواب
ككل بصراحة بھذا الشكل سوف نفقد األداة والقوة والفاعلیة التي بإمكاننا ان نخوضھا في الدور الرقابي الدور التشریعي ھنا لجانك، عملك،
لقاءاتك، حواراتك، الجھات القطاعیة، الطریقة الكالسیكیة التي یأتي بھا مشروع القانون من الجھة القطاعیة ومن الحكومة ومن ثم یصل لنا
ونحن نتأخر او ال نتأخر ونقبل او ال نقبل في النتیجة ھذه آلیة عمل خاصة بنا اما الدور الرقابي فھو دور متعدد بھ سؤال شفھي وبھ سؤال

برلماني وبھ طلب وثائق معلومات وبھ استضافة وبھ استجواب ان تُغیب ھذه االدوات بالنسبة الى النائب معناة ذلك رصاصة الرحمة تطلق على
النائب، النائب یجب ان یكون لدیة القدرة والقابلیة والفاعلیة ووفق القانون نحن في ھیاة الرئاسة بصراحة تكلمنا في ھذا الموضوع الن خالل

االشھر الماضیة وجدنا الكثیر من االسئلة واالستجوابات والسادة والسیدات النواب ھم ادواتنا الحقیقیة في العمل واال كیف یعمل مجلس النواب
دون نواب او اعضاء مجلس نواب كاللجان النیابیة او نواب في مجلس النواب أعتقد لكي نذھب الى موضوع االستجواب یجب ان نمر بمراحل
حددھا القانون وحددھا النظام الداخلي لكي نصل الى مرحلة االستجواب اما ان نذھب بشكل مباشر الى االستجواب  طبعاً بعض االخوة الوزراء

یعتبرون بشكل طبیعي او بشكل غیر طبیعي ھو عملیة استھداف وكذا وكذا وال یقبل وأنا شخصیاً لو كنت وزیراً عندما یقوم أحد بأستجوابي اقول
ھذا استھداف سیاسي وأول ردة فعل أقول أستھداف سیاسي وكذلك بسمة وكذلك عبد االمیر وكذلك ست وحدة وأستاذ مزاحم وأي شخص من

الحاضرین  نحن نتكلم بشكل واضح وأول ما یتحدث یقول أستھدفوني ألني كذا وكذا أذا مضینا بآلیاتنا المرسومة وفق القانون واحد أثنان ثالثة
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أربعة ووصلنا الى النقطة الخامسة ال أحد یقوم بعتابنا ویقول لماذا أستجوبتم الوزیر الفالني او المسؤول الفالني ألننا مضینا بمراحل متعددة
بنفس الموضوع ولكن دون إجابة وھذه تطرح بشكل جلسات مجلس النواب ویكون بھا وثائق وأدلة بھذا الموضوع طبعاً ال یخفى على حضراتكم
بأنھ نحن كنا طیلة الفترة الماضیة نعطي فرصة الى االخوة الزمالء لیمارسوا دورھم وال زلنا وال یمكن بان نسمح ألنفسنا بان نحجب دور النائب

في مجلس النواب المرسوم لھ وفق القانون ال یمكن ان نسمح ألنفسنا كھیاة رئاسة او كإخراج شيء یخالف القانون بالطریقة التي یصورھا
البعض بأننا نحجب رأیھ او تصرفھ نحن معكم أخواني اعرف قدرة وقابلیة مجلس النواب بأدواتھ القانونیة المعمول بھا وال یمكن ان یتصور
مجلس النواب بھذه القوة وبھذه الفاعلیة بعد نقوم برفع ذراع من ذراعیھ التي یعمل بھا أنا أشكر األخت عالیة على ھذه المالحظة وثقوا نحن

نمضي بعملیة االستجواب واالستضافة دون حساسیة ودون استھداف سیاسي ولم نقبل ان یكون ھناك استھداف سیاسي ألي شخص حتى ممثلي
الحكومة ھم موظفین لدینا موظفین لدى السلطة التشریعیة فیجب ان نحترمھم نحن من اختارھم ونحن صوتنا لھم وجعلناھم مدراء في ھذا المكان

ویسیرون في الطریق حیث یكون الطریق الصحیح لخدمة واداء الحكومة الذي یرتقي في مستواھا نحن معھم ولكن اذا عملوا بطریقھ معاكسة
وطریقة غیر مرضیة فمن الطبیعي جداً ان نمارس أدواتنا الرقابیة التي علیھم والتي حددھا لنا القانون وان شاء هللا نمتنى ان یكون دوركم عملي

.وفعال بھذا الموضوع

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

یوجد عندي ثالثة نقاط وبعجالة، القضیة االولى، ممر الخروج من بغداد باتجاه بابل، یعني من جسر محمد القاسم إلى علوة الخضار ترى ھذا
بشكل مستمر صباحاً قبل الساعة (12) من الساعة (11) تقریباً او (10,30) إلى الساعة (1) ازدحام ال یطاق والعصر نفس الحالة، یوجد ممر

ثاني ممر خدمي مبلط جاھز كامل، المشكلة الوحیدة بھ یوجد مقر للشرطة االتحادیة تم القطع قبل ما ینتھي أي قبل العلوة بمسافة (200)
أو(300) متر، اطلب من سیادتك السید رئیس المجلس برفع المعاناة عن سكان محافظات الوسط والجنوب الكل تمر من ھنا حتى الذي یرید
یذھب على السریع یأتي من ھنا، یعمل كتاب الى القائد العام للقوات المسلحة فتح الشارع من قبل الشرطة االتحادیة او وزارة الداخلیة وأمانة

.بغداد ومحافظة بغداد لترمیمھ وتصلیحھ حتى تصبح انسیابیة لخروج السیارات

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

.قصدك الشارع الخدمي الذي یقع بجانب شركة سكانیا

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

بالضبط عندما تعبر جسر محمد القاسم وانت خارج یوجد شارع ویتحرك إلى األخیر یصل للعلوة تبلیط وكامل وال یوجد أي شيء ویحل األزمة
.المروریة الحاصلة بھذا الطریق بشكل یومي

القضیة الثاني السید رئیس الجلسة، الباعة أصحاب البسطیات توجد حمالت في بغداد والمحافظات لرفعھم وھؤالء عوائل كسبة شباب وغیر
شباب، رفعھم بأسلوب یعني بقسوة، بشدة بدون ایجاد مكان بدیل لھم، كل الذین تم رفعھم لو متنفذ وعنده نقود ومأخذ مول تجاري مثل ما اصبح
في بغداد الجدیدة او بالحریة وفي المحافظات نفس الحالة، یأتي من خالل ھیأة االستثمار یأخذ القطعة ویھجول ھؤالء الناس وال یوجد لھم بدیل،
نحن مع التنظیم مع أن ینظموا ویرتبوا وإیجاد اماكن بدیلة لھؤالء، این یذھبون؟ السید رئیس الجلسة واالخوة واالخوات األعضاء، اذا تم قطع

رزقة این یذھب؟ وماذا سیعمل؟ سوف یتحول الى عدو للدولة وللنظام الجدید ولن نعرف ماذا سیعمل؟ أطلب من سیادتكم مفاتحة الجھات
.المختصة االمنیة وغیر األمنیة، اذا ترید ترفع أي من ھؤالء إیجاد البدیل المناسب لھم حتى یستطیعون أن یكسبوا ویعیشوا ھم وعوائلھم

القضیة الثالثة، صدر قرار مجلس الوزراء بتخصیص قطع االراضي للمواطنین لعامة الناس منذ تقریباً (5-6) أشھر، صدر قرار مجلس
الوزراء قبل تقریباً (5-6) أشھر بتخصیص القطع االراضي لعامة الناس واستبشرت كل العوائل بخیر بھذا القرار بأنھ سوف یحل أزمة سكن،

أزمة موجودة خانقة، كما تعرف السید النائب الجلسة الیوم كل محافظاتنا كل اربعة او خمسة عوائل عایشین بوحدة سكنیة واحدة ومساحتھا
صغیرة، والى حد االن لم نجد لھذا القرار اي تطبیق واي تنفیذ ال في المحافظات وال في بغداد، على الرغم من ان القرار یوجد بھ فقرات جیدة

وفقرات ومالحظات سلبیة كتحمیل المواطن كلفة الخدمات تصل الى (15) ملیون لكل وحدة سكنیة، أطلب من ھیأة الرئاسة مفاتحة مجلس
الوزراء لتفعیل ھذا القرار، ناسنا تعبت، شعبنا تعب من قضیة أزمة السكن، أصبحت أزمة حقیقیة، منذ عام 1993 النظام السابق وزع عرصات

الى عامة الناس، منذ عام 1993 والى غایة االن لم یتم التوزیع اال لفئات محددة موظفین وغیرھم، أما عامة الناس، أي مواطن ال یمتلك بیت
.ویعطوه عرصة ال یوجد ھذا منذ عام 1993 والى حد اآلن

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

تعرض مجلس النواب واعضاء مجلس النواب إلى انتقاد الذع وشدید في أحیان كثیرة من المواطنین، المواطن أختار وأنتخب النائب بناء على
وعود وعروض أن یقدم ما في وسعھ من أجل خدمة ھذا المواطن، واآلن لھ الحق في ذلك ال یلمس المواطن من مجلس النواب ومن أعضاء
مجلس النواب ما كان یتمناه، والواقع نحن ھناك طبعاً في بعض االحیان سوء فھم لدور النائب وفي بعض االحیان نعم نحن مقصرین في ھذا

.الموضوع، علینا ان نضغط على السلطة التنفیذیة في أن تقدم حلول ومشاریع تخدم المواطن وان یكون ھذا الضغط بشكل قانوني مدروس

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

اإلدارة المحلیة ال نضغط علیھا؟

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

ً أ أ
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أنا أقول جمیع العاملین في الجانب التنفیذي في الدولة، لذلك اقتراحي انسجاماً بما تفضلت بھ جنابك قبل قلیل وما قالتھ النائبة عالیة نصیف واالخ
النائب احمد الجربا، أقترح السید الرئیس أما أن یضع مجلس النواب جدول الستضافة على االقل وزیرین في كل أسبوع یقدمان برنامجھما وما

قدماه منذ تولیھم الوزارة إلى غایة اآلن، ویتعرضان للمناقشة لیس من جانب االستضافة بشكلھا السلبي كما یعتقد الوزیر بأنھا قد تكون فیھا
تجاوز على السلطات واستھداف وإنما من أجل التوضیح ما یقدماه للمواطن، وان تحدد ھیأة الرئاسة احتراماً لھؤالء الوزراء على االقل نائبین او
ثالث یقدمان سؤالین او ثالثة اسئلة ال أكثر، أو أن تكون ھناك جلسة شھریة خارج جلسات أعضاء مجلس النواب األسبوعیة، الن یحضر جمیع

السادة الوزراء ویقدموا ما قدموا أو ما أنجزوا خالل ھذه الفترة منذ تولیھم إلى حد اآلن، لكي تتضح الصورة للنائب وللمواطن ایضاً من خالل
النائب، وإال نكون ھكذا اذا بقینا ھكذا تكون فجوات كبیرة بیننا وبین السلطة التنفیذیة وبیننا كسلطات مجتمعین والمواطن ونستحق بذلك ما

.نستحق

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

بناًء على ھذا الطلب وطلبات اخوانك وأخواتك، أطلب من البرلمانیة ان یقدموا تقریر عن عدد االستضافات بالنسبة للسادة الوزراء والمسؤولین
بالحكومات في االدارات المحلیة والحكومة االتحادیة بتقریر كامل عن عدد الزیارات واالستضافات والمناقشات التي تم الحضور الوزراء سواء
بشكل طوعي او بتوجیھ كتب او تبلیغ من قبل مجلس النواب، حتى نرى حضورھم كم إلى مجلس النواب ومناقشتھم وتقدیمھم لبعض المعلومات

.والوثائق وخطة عملھم وبرنامجھم الى أین وصل؟ حتى نبدأ بدایة معھم بالطریق الصحیح

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

من دوري الرقابي حتم عليَّ أن اطرح ھذا الموضوع، طبعاً أنا یوجد عندي موضوعین، األول ورد في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة
2014 في المادة (21) رابعاً (أ) یكون الحد االدنى للراتب التقاعدي (400,000) دینار شھریاً من ضمنھا مخصصات المعیشة، ھذا بإستثناء

فقرة أخرى بھذا القانون یستثنى طبعاً الذي یذھب الى التقاعد بسبب عمر القانون او بسبب األمراض ألسباب صحیة، الذي یحصل أن ھیأة
التقاعد الوطنیة خالفت بشكل واضح نص المادة أعاله من المادة الموجود في ھذا القانون التي ھي تقاعد األرامل یعني زوجات المتقاعدین
المتوفین یأخذون راتب تقاعدي قیمتھ (320,000) ، ھنا التساؤل یعني أطلب من ھیأة الرئاسة أن تسائل ھیأة التقاعد الوطنیة، لماذا تستلم

األرامل زوجات المتقاعدین المتوفین الحد االدنى التقاعد الذي ھو (400,000) یستلمون (320,000) فقط، ھذا إجحاف وظلم لألرامل الذین
ھم شریحة متضرر جداً یتحملون مسؤولیة حیاتھم بدون أزواجھم، وایضاً ھو خرق وتجاوز على القانون رقم (9) لسنة 2014 ھذه المالحظة

.االولى الثانیة

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

.أرید بھذا الموضوع تعملین لنا كتاب رسمي حتى نخاطب ھیأة التقاعد الوطنیة

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

القضیة الثانیة أستاذ حسن قضیة المعلمین والمدرسین المتخرجین ما قبل 2003 وما بعدھا، یعني یوجد عندنا خصوصاً أنا أتحدث عن محافظة
ذي قار عندنا أعداد من الخرجین مر على تخرجھم (15) سنة أو أكثر وصلوا الى (20) سنة ھذا حتى عمره الزمني اآلن أصبح كبیر بالسن اذا

أردنا أن تعیینھ، یوجد قضایا أرید أن أطرحھا اآلن واقترحھا على مجلس الوزراء وعلى وزارة التربیة، اوالً تستحدث لھم درجات خاص لھم
یعني تحت ما یسمى تصفیر الخریجین ما قبل 2003 نحن عندنا حتى 97و99 واآلن عندنا ما أتت لھم فرصة التعیین، تصفیر الخرجین لھذه

السنوات، ھذه الدرجات تستثنیھم من ضوابط التعیین من عندھم ھم اعدادھم لیس كبیرة جداً، ممكن ان تستوعبھم موازنة 2020 وتعتبر سنوات
االنتظار یعني من تخرج إلى اآلن یتعین تعتبر ھذه لھم سنوات خدمة وتقاعد ألنھ ال یستطیعون عندما یصلوا إلى السن القانوني او التقاعدي أن

یحصلوا على التقاعد، والبعض المتأخر منھم جداً یمكن أن یشملھم إذا ما حصلوا على فرصة التعیین یشملھم الحد األدنى من التقاعد الموجود في
.(قانون التقاعد الذي ھو (400,000

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

یوجد في الفقرة االخیر مخالفة قانونیة، كیف تعتبرینھم خدمة وھو القانون یقول بأن فقط المشمولین بقانون مؤسسة الشھداء ومؤسسة السجناء فقط
.ھؤالء تعتبر خدمة ألغراض الترفیع والعالوة والتقاعد

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

یصبح استثناء، نقدم إلى اللجنة القانونیة، یعني ھذا كیف؟ انت قل لي؟

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

الخدمة المدنیة یقول یجب أن یمارس الموظف أداء واجب مھمة واحد اثنین ثالثة، یصبح عنده (15) سنة ویصبح عنده (50) سنة ویخرج
تقاعد، غیر ھذه ما نستطیع أن نعمل شيء، حتى القرار الذي صدر من مجلس النواب وقالوا النواب السابقین ھذا القانون ھو الذي اصطدم بھ،

.یحتاج الى تداخل تشریعي

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –
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نعمل على تعدیل، إضافة، قرار جدید، یجب أن نعمل تشریع قانون الن ھؤالء مظلومین، یعني ما ھو ذنبھ؟ ضحیة لنظام أداري خاطئ او إلى
سیاسة دولة خاطئة قصرت بحق ھؤالء والكثیر من عندھم أصحاب عوائل وعندھم أطفال وحیاتھم اآلن لدیھم بسطیة في الشارع وعندما یكون

كبیر بالعمر ال یوجد عنده تقاعد او ضمان، یجب أن یكون ھناك تداخل تشریعي لمعالجتھم أضافة إلى أن المعالجة األولى أیجاد درجات الحذف
واالستحداث خاصة لھم خارج الضوابط تخصیص درجات لھم، حتى ننھي ھؤالء الخرجین العاطلین، عددھم قلیل نعم، وفي ذي قار الن 2018

.متخرج و2001 غیر متخرج، ھذا ظلم وإجحاف

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

تخصیص درجات لھم حتى ال یتنافسوا مع اآلخرین مثل المحاضرین وھم عددھم قلیل. مخرجات العملیة التربویة والتعلیمیة في السنین األخیرة
أصبحت أكثر من السنین السابقة، مثالً نحن في الكلیات كنا في كلیة واحدة في بغداد أسمھا كلیة القانون یوجد بھا (200) طالب كم تخرجوا

.(150) في الوقت الحاضر، اآلن یتخرجون أكثر من (5000)، طبیعي أولئك تعینوا قسم من عندھم ألن العدد قلیل

-:النائبة میسون جاسم داود الساعدي –

توجد قضیتین واحدة على مدیریة الدفاع المدني، مدیریة الدفاع المدني یوجد صنفین الحرائق والمعالجة، جماعة المعالجة طبعاً وصلت لنا
مناشدات كثیرة من الغبن والتظلم، السبب بالمعالجة طبعاً ھم معرضین حیاتھم إلى الخطر لفك األلغام والقنابل واألسلحة الكیمیاویة، ھذا أثر

علیھم من كل النواحي من الناحیة الصحیة ومن ناحیة ثانیة یقدمون حیاتھم في خطر ربما تنفجر علیھم القنبلة او اللغم وینتھون، وفي فك العبوات
ایضاً إضافة إلى ذلك یوجد بھم أمراض جلدیة كاألكزمة والصدفیة وامراض ثانیة شبیھة بالجرب وھي لیس جرب فقط شبیھ بالجرب حبوب ما
شابھ ذلك، من استنشاق المواد ولمسھا بالید ویوجد حالة خطرة جداً وھي كم حالة تم تصویرھا واخذت عناوینھم واماكنھم، ھؤالء أصبح عندھم

تشوھات بأوالدھم تشوھات والدیة یخرجون مشوھین بأمراض سلطانیة، ھؤالء من حقھم یأخذون مخصصات، سابقاً كانت تحسب لھم
مخصصات خطورة ومخصصات وھذا عملھم كمعالجة، فقط حالیاً ال یوجد أصبح علیھم أعتقد بالدورة السابقة تم رفعھا، نطالب باحتساب ھذه
المخصصات. القضیة الثانیة قبل شھر تقریباً رفعنا كتاب الى رئاسة المجلس حول الطالب الموجودین في جورجیا الطالب العراقیین الن ھذه

السنة إلى حد اآلن لم یتم منحھم اإلقامة إلى حد ھذه اللحظة، طبعاً كانت ھناك إستجابة من رئاسة المجلس بالعمل مع وزارة الخارجیة وتم بعث
وفد الى ھناك برئاسة الوكیل األقدم للخارجیة مع أعضاء البعثة بالسفارة، كانت ھناك استجابة لكن الموضوع حسب ما وصلنا من العوائل ومن
القائم باألعمال ھناك بأن السبب بعدم منح ھذه اإلقامة ھو رجل عراقي متزوج من امرأة جورجیة، ھذا الرجل أخذ الطفل وأتى بھ الى العراق،

.اآلن تتم المطالبة بالطفل ورجوعھ الى أمھ الجورجیة مقابل إعطاء اإلقامة، ھذه كذلك نطالب بھا من جنابكم الكریم

.وهللا أتكلم بجد، یجب ھذا الموضوع، ھل ترون كیف ھو مھم االنسان الجورجي؟ مقابل الطالب العراقیین كلھم ھناك طفل جورجي

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

أنا أتصلت بالوكیل األقدم االستاذ نزار خیرهللا بخصوص ھذا الموضوع، وقال أنا شخصیاً سوف أتابع ھذا الموضوع مع القائم باألعمال في
.السفارة العراقیة في جورجیا، وأتصل عليَّ وبعث لي رسالة قال أنتھى الموضوع، أنا أتعجب معلوماتك ھذه بھا تحدیث جدیدة لو قدیمة

-:النائبة میسون جاسم داود الساعدي –

.إلى اآلن تصلني الرسائل

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

ثالث مواضیع مھمة وأنا آتي على األمر األول، الغبن الذي لحق بأخوتنا من الضباط في الداخلیة والدفاع، في الترقیات االخیرة ھناك الكثیر من
الضباط الذین ھم مستحقین لھذه الترقیة لم یتم ترقیتھم وتم أغفالھم عمداً أو سھواً، ونحن الیوم نلتمس من رئاسة المجلس واإلخوة في لجنة األمن
والدفاع إنصاف ھؤالء الذین ظلموا والذین وقفوا بوجھة عصابات داعش االرھابیة وقدموا التضحیات الكبیرة، وقسم منھم قدموا شھداء وجرحى

.في ھذا الموضوع

الموضوع الثاني في ما یتعلق بموضوع المھندسین حقیقةً مع دعمي لعملیة تعیین ھؤالء المھندسین لكن أمامنا بصراحة فرص أفضل قد تكون
للمھندسین وھي تطبیق الشروط العامة للمقاوالت، وكذلك قانون تنفیذ العقود الحكومیة الذي یُلزم الشركات جمیعھا بتعیین مھندسین بمختلف

االختصاصات في ھذه الشركات، ھناك عمل واسع وقطاع استثماري، ولكن إلى ھذه اللحظة ونتیجة أغفال تطبیق ھذا القانون بشكل صحیح نرى
أن ھناك تراجع بمستوى األعمال وتردي في تنفیذھا نتیجة عدم وجود مھندسین، وكذلك الیوم علینا أن نطبق ما ُطبق في وزارة التعلیم العالي

بعدم أشراك المھندسین في أكثر من عمل، طبعاً نحتاج إلى أن یكون للشركة مھندس صاحب ھویة ویكون مسجل في النقابة وعلینا تطبیق ذلك،
كذلك الیوم دعم ھذه الشرائح من أجل العمل في القطاع الخاص من خالل تقدیم القروض المیسرة لھم، وكذلك دعمھم لالستثمار في القطاع

.الصناعي

الموضوع الثالث المھم نحن مقبلون على النتائج المركزیة لالمتحانات النھائیة للمرحلة اإلعدادیة، في العام الماضي حدث ما حدث وعانینا ما
عانینا ھذا الموضوع، وحقیقة أن وزارة التربیة والتعلیم العالي ووزارة التخطیط لم تستثمر ما حدث في العام الماضي، إلیجاد معالجات حقیقیة
سوف یكون ھناك صدمة ایضاً في القبول وسوف تكون ھناك معاناة الطلبة وعوائل الطلبة واعتراضات كثیرة وكبیرة في مسألة القبول، وھذا

ناتج عن عدم وجود تخطیط مسبق، نحن تكلمنا مع الوزیر وتكلمنا كثیراً في ھذا الموضوع، لكن إلى اآلن حقیقة لم تكون ھناك رؤیة، من الممكن
الیوم أن نحسب أعداد الطلبة المقبولین في كلیة الطب والمجموعة الھندسیة وباقي الكلیات اذا ما أخذنا بنظر االعتبار الدرجات الموجودة ومن

خالل نظام إحصائي بسیط یمكن ان نتوصل إلى نتائج، أنا أعتقد أننا الیوم على األقل في لجنة التربیة ولجنة التعلیم العالي ولجنة التخطیط
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االستراتیجي أن تأخذ دورھا في تشكیل لجنة مصغرة لمتابعة نتائج القبول وإیجاد الحلول قبل أن نصطدم بالنتائج ونعاني ما عانینا في العالم
.الماضي

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

موضوع االحیائي والتطبیقي في وزارة التربیة الذي صوت علیھ مجلس النواب بقرار تشریعي بالزام الحكومة ووزارة التربیة بأن یكون العام
الدراسي 2019- 2020 إعادة العمل بنظام العلمي واألدبي فقط وإلغاء األحیائي والتطبیقي، لألسف الشدید وزارة التربیة تمتنع عن ھذا

الموضوع لھذه السنة وبحجة عدم القدرة على طبع مادتین من ھذه المواد، سیادة الرئیس الحقیقة المتابع لما جرى من ھذا الموضوع وآثاره من
عدم حصول الحاصلین على (95) معدل او (96) على استحقاقھم بالكلیات او بالمجموعة الطبیة والصیدلة والى آخره أدى إلى غبن حقیقي إلى

طلبتنا وبالمقابل ایضاً التطبیقي ال یتم الحصول على ھذا الموضوع، لذلك السید الرئیس أعتقد نحتاج إلى استضافة وزیر التربیة لحسم ھذا
الموضوع في ھذه األیام النھ أمامنا تقریباً ثالثة أشھر أو شھرین ونصف لبدایة الفصل الدراسي الجدید، وحتى إذا یوجد أي إجراءات حتى

یكملون في ھذه السنة وھذا الحقیقة السید الرئیس وصیة كل أبنائنا من الطلبة إلى مجلس النواب إخوانھم وأخواتھم من أجل حسم ھذا الموضوع
.ونتبناه ھذا واحد

ثانیاً: السید الرئیس عدم التخطیط في موضوع فتح الكلیات أدى إلى تخرج الكثیر من أبنائنا الطلبة وعدم وجود أي فرصة عمل بسبب
اختصاصاتھم، الیوم لدینا مثالً معتصمي كلیة العلوم الكیمیائیة وكذلك وخریجي الدراسات العلیا الماجستیر ودكتوراه، السید الرئیس ھل یعقل إننا

وصلنا إلى مرحلة آخر ھمھ وال یوجد لھ قیمة، یعني أبنائنا أصبح علیھم اكثر من شھر ونصف في باب وزارة النفط ویوجد في باب وزارة
التعلیم العالي وحتى لم ینزل أحد وال یتفاھم معھم أحد وال یستمع إلى مطالبھم، المشكلة السید الرئیس المفترض من أفتح كلیة حسب الحاجة لھا
أین  التخطیط؟ إذا أنا ما محتاج، مثالً خریج ھندسة النفط، أین یتعین ھندسة النفط إذا ال یتعین في وزارة النفط؟ ال یوجد عنده أي مكان یذھب

إلیھ، لذلك السید الرئیس اعتقد ان نحتاج الى ھذا الموضوع یوجد بھ تخطیط حسب الحاجة ممكن (10%) (15%) زیادة، ممكن، ولكن لیس أنا
ً .أخرج اآلف من مھندسي النفط او الكیمیائیین وال أوفر لھم أي فرصة معیشة وھذه االختصاصات المھمة ھذه ثانیا

ثالثاً لدي الحقیقة طلبات كثیر على موضوع خطیر جداً السید الرئیس، نحن أنا نعتقد أن األنسان غایة علیا واستھدافھ بالقتل والتفجیر موضوع
كبیر جداً وھو من أحیاھا كأنما أحیا الناس جمیعاً، موضوع أجھزة كشف المتفجرات والفساد الذي عانینا منھ، لألسف الشدید كل الدول التي كانت

لھا ارتباط بھذا الموضوع وعلى رئاستھا بریطانیا حكمت التاجر الفاسد على ھذا الموضوع، والى األسف الشدید نحن الیوم ال رأینا أي إجراء
وال رأینا أي موضوع وال رأینا اي اجراء حقیقي رادع للجنة التي قامت بھذا الموضوع أو األشخاص الذین كانوا السبب في استیراد ھذه المھزلة

التي عانى منھا ابناء العراق. وختاماً السید الرئیس موضوع الزراعة في خطر فیما یتعلق بالبساتین، كل سنة كان ھناك طائرتین او ثالثة
طائرات تخصصھا وزارة الزراعة لغرض المكافحة ال یمكن ألي صاحب بستان ان یكافح الزراعة اذا ما تكون المكافحة جماعیة حتى ال ترجع

ھذه الحشرات او االمراض الزراعیة ترجع الى البستان او البستان المجاور، تفاجئنا الحقیقة عندما راجعنا وزارة الزراعة یقولون نحن ال
نستطیع ان نطیر طائراتنا التي تتبع الى الطیران الزراعي ألنھا احادیة المحرك، لذلك السید الرئیس اما یتم معالجة ھذا الموضوع وبنفس الوقت
نطالب بفتح تحقیق ان الذي اشترى الھلیكوبتر احادي المحرك یعني معناتھا من الذي وراءه؟ نفتح ھذا الملف من اجل ان ثروتنا الزراعیة عندنا
نھر دجلة والفرات، تعرف سیادتك واالخوة واألخوات النواب أنھ على طول نھر دجلة والفرات ھناك بساتین على الیمین والیسار ھذه البساتین

.الحقیقة تتعرض الى آفات زراعیة كبیرة وخطیرة قد تنھي ھذه الثروة العراقیة

-:النائب حسین سعید كاظم –

الیوم عندنا مناشدات من قبل مناطق الكرخ القدیمة منطقة الشواكة التي تقع ضمن المناطق الشعبیة الصغیرة التي تكون في وسطھا دائرة التقاعد
العامة، السید الرئیس قبل یومین وفاة شخصین مراجعین من كبار السن داخل ھیأة التعاقد العامة جراء االزدحام، ممارسات رئیس ھیأة التعاقد
العامة ضمن ھذه المنطقة قطع الشوارع وقطع المتنفسات في ھذه المنطقة الصغیرة الشعبیة التي تتنفس من خالل نھر دجلة وھذه الممارسات

السید الرئیس تكون كأنھا معسكر ولیست ھیأة تقاعد عامة، سیاج وصبات كونكریتیة ونحن حسب قرار دولة رئیس الوزراء ان رفع كافة الكتل
الكونكریتیة من على كافة الدوائر الرسمیة، لذلك السید الرئیس رفع الكتل الكونكریتیة ووضع بدل عنھا سیاج وكأنما ھو في معسكر وسجن

التاجي او سجن ابو غریب، لذلك السید الرئیس نحن ھذه ممارسات غیر مقبولة، قطع الشوارع على المواطنین ممارسة غیر مقبولة، وقطع كل
متنفس على ھذه المنطقة الصغیرة الشعبیة التي عانت ما عانت من جراء االرھاب وجراء حوادث شارع حیفا، نعتقد علینا التحري عن ھذا

.الموضوع وایضاً ممارسات داخل الدائرة بشكل غیر صحیح

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

احترام المواطنین وتھیئة المناخات والظروف التي تسمح لھم وخصوصاً في ھذا الحر الشدید في الصیف من واجبات الدوائر وعلیھ ان یجد
.البدائل المناسبة للمواطنین وعدد المراجعین. وجھوا كتاب الى ھیأة التقاعد بھذا الموضوع

-:النائبة ھوازن حسن مھدي –

عندما زرتنا الى محافظة دیالى قدموا لك اكثر من اعضاء على موضوع بشائر الخیر باعتبارھم ھم تم اضافتھم قانون الموازنة االتحادیة 2019
.مادة (57)، قدمنا طلب بتشكیل لجنة لمتابعة الموضوع مع اللجنة المالیة ونرید من جنابكم التأكید على ھذا الموضوع

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

.تم التحویل إلى اللجنة المالیة واكید متابعتكم ومتابعة اي نائب من محافظتنا العزیزة یكون لھ دور في ھذا الموضوع
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التقاعد نرید ان نعمل كتاب نستعلمھم عن ھذا الموضوع رفع الكتل الكونكریتیة نرید ان نعرف كیف ولماذا لم یتوفر مكان مالئم للمراجعین
خصوصاً فترة الصیف لیس مثل فترة الشتاء، مثالً مسقفات عملوا، وضعوا مبردات كبیرة للمراجعین، من الذي یذھب الى ھیأة التقاعد؟ عمره

.(18) سنة یرید ان یتطوع؟ ھو ذاھب للتقاعد أي عمره (63) سنة فما فوق، نحن عمر (63) لیس شاب مثل أوروبا

 

 

-:النائب عبد األمیر نجم عبد هللا –

طبعاً تكملة لزمیلي السید حسین بالنسبة بخصوص التقاعد، عندنا في البصرة الكثیر من ھذه الحالة والكثیر من األزدحامات قلة الموظفین، خاطبنا
ھیأة التقاعد العامة، انا بنفسي كلمة رئیس الھیأة على ان یدعم محافظة البصرة خصوصاً التقاعد بموظفین، طبعاً قلة موظفین واضح جداً والكل

یعلم أن شریحة المتقاعدین من ھم من كبار السن ومعاناة كثیرة وكبیرة جداً في محافظة البصرة بسبب قلة الموظفین، یعني اتمنى من ھیأة
الرئاسة ان توجھ للحكومة ان تدعم التقاعد في محافظة البصرة للقضاء على ھذه الحالة والمعاناة التي یعاني منھا المتقاعدین في محافظة البصرة

.خصوصاً في الجو الحار وھذه االیام معاناة كبیر جداً

ما یخص التدریس انا لم أحصل على مداخلة عندما كانت لجنة التربیة موجودو طبعاً، المدرسین والمعلمین في محافظة البصرة الكثیر من
المتطوعین لم یحصلوا على درجات وظیفیة مضى علیھم من (5-6) سنوات، الكثیر من ھذه الشریحة متطوعین، ال توجد ھناك اجور مقابل

عملھم بسبب قلة الكوادر خصوصاً في مناطق االطراف، طبعاً ال زال النقص حاصل رغم ان دعم الحكومة المركزیة واعطاء البصرة (2040)
درجة وظیفیة لتربیة البصرة ولكن اعطیت ھذه الدرجات الى اصحاب العقود والعقود اصالً أتوا من خالل مجلس المحافظة من مركز المدینة

وبقیت االطراف وال زالت تعاني من نقص الكوادر وھذه كارثة بسبب المستویات المتدنیة بسبب عدم وجود كوادر والسبب اآلخر ھو المدارس
االھلیة، الكثیر من كوادر المدرسین والمعلمین یذھبون الى المدارس االھلیة ویتركون المدارس الحكومیة ألن ال یوجد اي حساب وال عقاب،
مدیر التربیة ال یستطیع ان یتكلم الن لو ینقل معلم او مدرس او یحاسبھ في نفس الوقت تتدخل جھة معینة او كتلة سیاسیة معینة وھذا یرید ان
یحافظ على مكانة وعلى منصبھ فیرضي الجمیع وبالتالي الذي یدفع الثمن ھو الطالب والمستویات في التدني یوم بعد یوم وعام بعد عام وھذه

.المستویات اذا تدنت بالتالي نحن نخسر كل مستقبل ابنائنا وبلدنا الى الھاویة اذا بقى ھذا الحال على ھذا المستوى

نقطة اخیرة، ھي قانون (13) المعدل 2018 قانون النظام الداخلي لمجلس النواب طبعاً الكثیر وخصوصاً الحكومات المحلیة ال تكترث أن
تعطي لعضو مجلس النواب المخاطبة المباشرة الى الدوائر مباشرةً او الوزارات مباشرةً، نخاطبھم لتعود االجابة أنھ ال نستطیع اعطاء الملف او
اعطاء العقد اذا اردنا ان نطلب عقد خصوصاً انا اتكلم كعضو لجنة النزاھة عندما اخاطب الجھة المعنیة یقول یتعذر اعطاء الملف، ألنھ ال یجوز
اعطاء الملف اال لجھات خاصة، اذا عضو مجلس النواب ھو الیوم یمثل الشعب وھو السلطة العلیا بالحكومة العراقیة ال یستطیع ان یسحب ملف

شخصي او عائد الى شركة معنیة او الى ملف فساد معین او مستند ترید ان توصل الیھ توصل الى حقیقة ونعاني معاناة كثیر خصوصاً من
.الحكومة المحلیة وبعض الوزارات

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

ال یمكن التبجح بأي رأي مخالف الى رأي قانون مجلس النواب النھ قانون نافذ وال تستطیع اي جھة حكومیة في االدارة االتحادیة او المحلیة عدم
.اعطاء المعلومات أو اخفائھا على النائب الن یمثل السلطة الحقیقیة وھي سلطة الشعب

-:النائب عبد األمیر نجم عبد هللا –

نرید ان یوجھ كتاب رسمي یؤكد على بعض مفاصل الدولة وخصوصاً الحكومات المحلیة الن بعدھا تعمل والكثیر من االجوبة یقول یجب ھیأة
.رئاسة المجلس ان تخاطبھم مباشرةً

 

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

بصراحة بخصوص ھذا الموضوع یوجد عندنا (329) نائب اذا النائب فرق عن ان تقدم اللجنة، مرات مخاطبتك عن طریق اللجنة ومرة عن
طریقك أنت كمكتب النائب، بعض الوزراء قالوا نحن والمسؤولین نحن أجبنا على ھذا الموضوع، نحن اذا تأتي (50-60) سؤال على نفس
الموضوع خصوصاً اذا كان الموضوع عام ومعروف فیھ رأي عام، سوف تأتي لنا ھذه االسئلة  نحن نقول لھم تم االجابة علیھ، لماذا یذھب

السؤال یجب ان یمر باألمانة العامة وبلغنا االمین العام شكل لجنة لھذا الغرض خصوصاً اذا تطلب اشیاء ووثائق سبق وان زودت بھا لجنة او
نائب معین، من داخل االمانة العامة ألن حتى غیر صحیح بالنسبة لنا نحن نرسل اكثر من نائب نرسل الى نفس الجھة، اما بحدود ھذا لم یجیب

.علیھ ونرید ان یعرف عنھ، المفروض ان یجیب عنھ

-:النائب عبد األمیر نجم عبد هللا –

.على سبیل المثال اطلب عقد معین من شركة معینة، یقول ال یحق لي ان ازودك كنائب ازودك العقد إال عن طریق مجلس النواب

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

أ ً أ
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ھو اذا كانوا أجابوا مجلس النواب سابقاً ال بأس بھ، القانون یقول مخاطبات النائب ُملزمة ویجب على الدوائر إجابة، ال یحتاج إلى تفسیر، فقط
یحتاج إلى عملیة تنظیم إذا كان بھ جواب، قانون (13) نافذ وھو اقوى بكثیر من النظام الداخلي وإن كان ھو ایضاً قانون ألن 2018 الالحق

.ینسخ السابق. شكراً لإلخوة واألخوات اللذین واكبوا معنا ھذه الجلسة الطویلة

.ترفع الجلسة إلى یوم االثنین القادم 22/7 الساعة الواحد ظھراً إن شاء هللا

.ُرفعت الجلسة الساعة (6:05) مساًء


