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محضـر جلسـة رقـم (2) األثنین (7/9/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثالثة

    الفصل التشریعي األول

 

محضـر جلسـة رقـم (2) األثنین (7/9/2020) م

 

ً .عدد الحضور: (175) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:36) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیات من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة (أوالً): عرض سیر اإلجراءات التشریعیة لمشاریع ومقترحات القوانین الُمحالة إلى اللجان النیابیة كافة*

تفضلوا بعرض الموقف أمام السیدات والسادة النواب، أرجو من رؤساء اللجان تثبیت مالحظاتھم على ما سیطرح اآلن، كل لجنة كم قانون لدیھا؟
.وما الذي صوتنا علیھ؟ وما تم قراءتھ قراءة أولى، وما تم قراءتھ قراءة ثانیة،  وما لم یتم قراءتھ لغایة اآلن

-:(السید سیروان عبد هللا (األمین العام لمجلس النواب –

.یقرأ موقف سیر اإلجراءات التشریعیة لمشاریع ومقترحات القوانین الُمحالة إلى اللجان النیابیة كافة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لحظة سؤالي التي لم تُقرأ خمسة مقترحات ومشاریع؟

-:(السید سیروان عبد هللا (االمین العام لمجلس النواب –

.نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –
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لقد جاءت ھذه الدورة من الحكومة، لجنة الثقافة والسیاحة واآلثار ھل سجلتم لدیكم عدد القوانین التي تم التصویت علیھا (1) من خالل لجنتكم؟
.(التي تم قراءتھ قراءة أولى (1) فقط والتي لم تقرأ (5

-:(السید سیروان عبد هللا (االمین العام لمجلس النواب –

.یكمل قراءة موقف سیر اإلجراءات التشریعیة لمشاریع ومقترحات القوانین الُمحالة إلى اللجان النیابیة كافة

-:(السیدة میادة الحجامي (مدیر عام الدائرة البرلمانیة وكالة –

.تكمل قراءة موقف سیر اإلجراءات التشریعیة لمشاریع ومقترحات القوانین الُمحالة إلى اللجان النیابیة كافة

-:(السید محمد ھاني(نائب االمین العام للشؤون البرلمانیة –

.یكمل قراءة موقف سیر اإلجراءات التشریعیة لمشاریع ومقترحات القوانین الُمحالة إلى اللجان النیابیة كافة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة الثقافة والسیاحة واآلثار رئیسة اللجنة، رئیس لجنة السیاحة ما ھو السبب الذي جعل (5) قوانین لم تُقرأ في لجنة السیاحة لغایة اآلن؟
تفضلي، األمانة العامة  البرلمانیة تبقون على المنصة تفضلي رئیسة اللجنة، اللجنة القانونیة تفضلوا، اللجنة المالیة تفضلوا على المنصة، السید

رئیس اللجنة القانونیة والسید رئیس اللجنة المالیة، عدد القوانین حسب التقریر المصوت علیھا(1) والتي تم قراءتھ قراءة اولى(1)، والقراءة
الثانیة ال یوجد، والتي لم تُقرأ (5) ممكن توضیح التي لم تُقرأ لماذا خمسة لغایة اآلن؟

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

عفواً سیادة الرئیس، كان ھناك قرار من ھیأة الرئاسة أن یتم تأجیل القوانین حالیاً ووجود قوانین مستعجلة وتوجد قوانین مؤجلة مقترحات
.القوانین خاصةً

-:السید رئیس مجلس النواب –

من أعطى توجیھھ بتأجیل القوانین؟

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

.یوجد ھكذا توجیھھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

من أین جاَء ھذا التوجیھ؟

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

.منكم نحن رفعنا اآلن سوف أجلب لكم الكتب وكم رفعنا قوانین وأردت إدراجھا على الجلسات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل رفعتم مشاریع؟

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

.مشاریع قوانین ومقترحات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اآلن أحضري لي المشاریع ما ھو الموجود اآلن

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

.اآلن سوف أحضرھا إلیك

-:السید رئیس مجلس النواب –

أ أ ً
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.ممنون شكراً أحضریھا لي وإذا كان ھناك یوجد تأخیر منا نحن نعالجھُ، رئیس اللجنة القانونیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

سیادة الرئیس بالنسبة إلى مقترحات القوانین حسب المادة (122) كل مقترحات القوانین یجب ان تقدم إلى اللجنة القانونیة بعض من المقترحات
.القوانین فقط طلبات من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ألنھ غیر متوفر فیھ الشروط القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اآلن السید رئیس اللجنة مذكور المصوت علیھ(6)، القراءة االولى(7)، القراءة الثانیة(3)، التي لم تُقرأ (31) وضح للسیدات والسادة أعضاء
مجلس النواب الـ(31) ما ھي ھذه القوانین؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.فقط الطلبات لم تتوفر فیھ الشروط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.طلبات، سیادة النائب  إذا كنت ترى ان المقترح بھ تعارض دستوري أو ال تؤید المضي بھ

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

لدینا شروط إجرائیة سید الرئیس لدینا شروط إجرائیة إلجراء قانون وفق اإلجراءات المنصوص علیھا في النظام الداخلي البعض من المقترحات
فقط طلبات من قبل السیدات والسادة أعضاء المجلس قدموه الى اللجنة القانونیة دون أن تتوفر فیھ الشروط مثالُ دون جمع التواقیع، المادة (60)

من الدستور العراقي والذي ینص أن المقترحات یجب أن ترفق بعشر تواقیع من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب بعض المقترحات لم
تتوفر فیھ الشروط اإلجرائیة الشروط الشكلیة لجمع التواقیع لذلك وإال مشاریع والقوانین غیر المقروءة لیس لدینا في اللجنة القانونیة فقط بعض

.المقترحات

-:السید رئیس مجلس النواب –

األمانة العامة نفس ھذا الجدول اعملوا لي جدوالً آخر مشاریع القوانین أعزلوا المشاریع عن المقترحات لكي نناقش المضي باإلجراءات
.التشریعیة للمشاریع وأیضاً للمقترحات حتى ال یكون ھناك تداخل

 

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

نحن بالنسبة لمشاریع القوانین كلجنة قانونیة ملزمین بالقراءة االولى وعرضھ على مجلس النواب ولكن بالنسبة إلى مقترحات القوانین نحن كلجنة
.قانونیة نتأكد من توفر الشروط

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة القانونیة الـ(31) مقترح الموجود أمامك ما ھي المقترحات التي تؤید اللجنة القانونیة المضي بھا تشریعیاً؟ وما ھي المقترحات
المرفوضة من اللجنة القانونیة وما ھي األسباب؟ أجبنا بإجابة حتى نطلع علیھا، لدیك سبع قوانین تم قراءتھا قراءة أولى ما ھي اسباب عدم

المضي بھا القراءة الثانیة؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.نحن أرسلنا إلى الدائرة البرلمانیة للقراءة الثانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما ھي اإلجراءات بما یتعلق بالقراءة االولى والقراءة الثانیة؟ السید رئیس اللجنة المالیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

فقط للتوضیح لما مذكور سیادة الرئیس بعض القوانین المتعطلة لدینا نحن فیھا دوراً ثانویاً وھي لیست رئیسیة لدینا مثالُ قانون الشراكة أو قانون
مجلس اإلعمار واألستثمار لجنة الخدمات مسؤولة عن قانون مجلس اإلعمار واألستثمار ولجنة األقتصاد واألستثمار ھي مسؤولة عن ملف

الشراكة لذلك حقیقة ھذا العدد من القوانین یفترض ال یُحسب على اللجنة المالیة جمیع القوانین التي لدینا جمیعھا ارسلناھا للتصویت وصوتنا

أ أ ً ً
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علیھا بقيَّ قانوناً واحداً فقط والذي ھو قانون الخدمة المدنیة االتحادي ونحن رفعناه أصبح أكثر من عام للتصویت لكن حتى اآلن حقیقة لم یدرج
.من قبل رئاسة المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

قانون؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.قانون الخدمة المدنیة األتحادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

جاھزین الى التصویت؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.جاھز نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یُدرج في الجلسات القادمة یُدرج على جدول أعمال یوم الخمیس

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.البقیة في اللجان األُخرى سیادة الرئیس

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني اآلن السید رئیس اللجنة المالیة مكتوب القراءة االولى(2) یعني یوجد قانونین

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

قانون مجلس اإلعمار وقانون الشراكة واالثنین نحن كلجنة لسنا رئیسیة فیھا لجنة األقتصاد في قانون الشراكة رئیسیة ألنھا أعترضت عندما
قرأناھا قراءة اولى وقراءة ثانیة ولجنة الخدمات مسؤولة عن اإلعمار واألستثمار وفي النھایة اللجان التي تخصنا والقوانین الخاصة بنا جمیعھا

.جاھزة لدینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة المالیة، مكتوب القراءة األولى (2) یعني ھناك قانونین

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

نعم، قانون مجلس األعمار، وقانون الشراكة، واثنینھن نحُن لیَس لجنة رئیسیة، لجنة اإلقتصاد بقانون الشراكة رئیسیة، ألن اعترضت عندما
قرأناه قراءة أولى وقراءة ثانیة، ولجنة الخدمات مسؤولة عن مجلس اإلعمار واإلستثمار، بالتالي اللجان التي خاصة بنا أو القوانین الخاصة بنا

.كلھا جاھزة لدینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أقترح أن تسمى القوانین، الجدول یكون في القوانین والمسؤولیة تقع علة عاتق من حتى یتوضح، األن نفس المذكورة بقوانین اللجنة المالیة
مذكورة في قانون لجنة اإلقتصاد واإلستثمار، الذي یتعلق بقانون الشراكة، فما ھي القوانین ومعطلة أین، وسبب التعطیل إن وجد؟ ھل ھناك

.مالحظة من أحد اإلخوان رؤساء اللجان، لجنة األوقاف والشؤون الدینیة تفضلوا

-:النائب حسین علي حمد الیساري –

المادة رقم(1) في االجتماع ھي اللجان والقوانین التي نوقشت أو مقترحة، ما یخص لجنة األوقاف والشؤون الدینیة، ھناك قوانین من الدورة
.السابقة، وحالیاً وصل إلینا قانون أو قانونین فیھا تداخل مع بعض

-:السید رئیس مجلس النواب –
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نحن أرسلنا في مطلع ھذه الدورة طلبنا رأي الحكومة بالمضي بالقوانین التي سبق وأن وصلت إلى المجلس وأیدت المضي بجزء منھا ولیس كل
.القوانین، یعني القوانین المطروحة أمام المجلس في الدورات السابقة، ننتظر رأي الحكومة بطلب إعادة النظر بھا

-:النائب حسین علي حمد الیساري –

.إذاً ننتظر منكم الجدول لكل لجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األن في ھذه الدورة ما ھي القوانین التي وصلت لك

-:النائب حسین علي حمد الیساري –

.(أنا لدي (5) قوانین، لكن الموجود في جدول البرلمانیة (1

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(في ما یخص ھذه الدورة (1

-:النائب حسین علي حمد الیساري –

.نعم (1) وفیھ تداخل بین اللجان سیدي الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنت لجنة رئیسیة تدعوا اللجان األخرى، ّوان كان ھناك تلكؤ من اللجان األخرى أمضي باإلجراءات التشریعیة كالجنة رئیسیة

-:النائب حسین علي حمد الیساري –

بعد توجیھك ھذا سیدي الرئیس لجنة األوقاف أال األن لیس لدیھا مكان لالجتماع نرید مناقشات، نرید قوانین واستدعاء اللجان المعنیة لكن لیس
.لدینا مكان للجلوس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعمال الصیانة جاریة، حتى یكو تغییر بمواقع بعض اللجان

ھذا الجدول موجود في صنادیق السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لكل تفاصیل القوانین ومسؤولیة اللجان عن ھذه القوانین ، أرجو من
السیدات والسادة رؤساء اللجان النیابیة، األن سوف یزودون بھذا الجدول بالكامل كل لجنة من اللجان تعطیني موقفھا بما یتعلق بالقوانین التي

قرأت قراءة أولى، ما ھي إجراءاتھم بالمضي بالقراءة الثانیة، والتي قرأت قراءة ثانیة یعطینا جدول زمني بعرضھ على التصویت، والتي لم تُقرأ
یعطینا رأي بالمضي بھ من عدمھ، في الجلسات القادمة، یعني جلسة یوم الخمیس أطلب من كل لجنة ومن رؤساء اللجان بالتنسیق مع األمانة
العامة، والدائرة البرلمانیة سیتم عرض تقریر مفصل ونمضي باإلجراءات التشریعیة وأتمنى من السیدات والسادة رؤساء اللجان أن یتم زیادة

.الجھد إلنجاز ھذه القوانین

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

بالنسبة إلى لجنة الطاقة اإلخوان ذكروا أنھُ تم إحالة مقترح قانون للجنة الطاقة، لم یُحال في ھذه الدورة خالل ھذه الدورة أي مقترح قانون وال
مشروع قانون للجنة الطاقة، وللعلم نحن خاطبنا رئاسة مجلس الوزراء بأن یُرسلوا لنا مشروع قانون النفط والغاز، وأیضاً المفروض یتم تعدیلھ
بخصوص قانون شركة النفط الوطنیة، خاطبناھم مرتین وأكدنا بكتابنا مرتین خالل ھذه الشھرین لكن لألسف لم یتم اإلجابة لحد األن، أؤكد بأنھ

.لم یحال إي مقترح قانون وال مشروع قانون للجنة الطاقة خالل ھذه الدورة

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یتعلق بمقترحات القوانین، یجب أن تمر مبدئیاً على اللجنة القانونیة إلعالمنا على عدم تعارض ھذا القانون مع القوانین األخرى أو تعارض
.دستوري

ثانیاً: یجب أخذ رأي الجھة حسب قرار المحكمة االتحادي، یجب أخذ رأي جھة ذات العالقة، یعني إذا كان قانون فیھ جنبة مالیة یجن أن نأخذ
رأي الحكومة، وإذا كان القانون یتعلق بوضع القضاء یجب أن یؤخذ رأي المؤسسة القضائیة أو السلطة القضائیة، أرجو المضي بِإكمال مشاریع

.القوانین، ألن ال تحتاج إلى مثل ھذه اإلجراءات
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-:النائب أسعد عبد السادة جاسم –

سیادة الرئیس، ھنا واضح أنھُ قراءة أولى دخلنا بھ كالجنة العمل مع لجنة العالقات الخارجیة لموضوع العمل الجبري وھناك ثالثة قوانین لم تُقرأ
حقیقة في عام 2019قُدم طلب لسیادتكم  بأرسال قانون العمل والضمان اإلجتماعي من قِبل الحكومة الذي مضى علیھ خمس سنوات في أروقة

مجلس الوزراء، ھذا القانون الذي أغلب الوضع الحالي الذي یعیشھُ البلد ھو بسب العمالة الغیر منظمة، لكن ھناك تنافس بین قانون التأمینات
وبین قانون الضمان اإلجتماعي، نتمنى من سیادتكم طلب إلى مجلس الوزراء بإرسال قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي  إلقراره في مجلس

.النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدم لي طلب

-:النائب أسعد عبد السادة جاسم –

.قدمنا أكثر من طلب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األن قدم لي طلب، األمانة العامة التنسیق مع اللجنة المعنیة (لجنة العمل) لمفاتحة الحكومة بأرسال ھذا القانون

-:النائب أسعد عبد السادة جاسم –

القضیة الثانیة: قدمنا مقترح قانون ھو تعدیل مبلغ اإلعانة اإلجتماعیة، الن القانون أقر، قانون (11) لعام 2014 حدد سقف اإلعانة (420) ألف
لكن لوِحَظ في عام 2016 قرار مجلس الوزراء (254) حدد سقف اإلعانة إلى (175) ألف حالیاً في مكتب سیادتكم حقیقةً أن العلویة للقانون أم

.للقرار، ھذا أیضاً یعتبر من مقترح القوانین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال حاجة للعودة إلى أي طرف، العلویة للقانون

-:النائب أسعد عبد السادة جاسم –

.إذاً نتمنى من سیادتكم إرسال كتاب إلى مجلس الوزراء، أَن العلویة للقانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األمانة العامة، بما یتعلق بالمخاطبات ما بین أمانة مجلس الوزراء المعني بھا األمانة العامة

-:النائب أسعد عبد السادة جاسم –

.رافقنا بالطلب سیادة الرئیس، طلب اللجنة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األن تُنسق مع األمانة العامة إلكمال ھذا اإلجراء

-:النائب أسعد عبد السادة جاسم –

القضیة الثالثة: وھي المھمة، نحن لدینا في قانون ھیأة ذوي اإلعاقة واالحتیاجات الخاصة في المادة (19) راتب المعین المتفرغ أیضاً الطلب في
مكتب سیادتكم بقرار مجلس الشورى أو مجلس الدولة البت ما ھي اإلمتیازات التي یحصل علیھا المعین المتفرغ من الموظفین، ألن ھناك بعض

.الوزارات تقوم باستقطاع المخصصات لكن المادة (19) ھي واضحة نتمنى األخذ بعین اإلعتبار

-:السید رئیس مجلس النواب –

السادة رؤساء اللجان، بما یتعلق في المخاطبات بین السلطات بعد موافقة رئاسة المجلس المعني بتنفیذھا وسلسلة المراجع ھي األمانة العامة
.لمجلس النواب، أرجو االلتزام بذلك

-:النائب حسن الى احمد الى –

أل
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.نحُن بالنسبة للجنة األقالیم والمحافظات الغیر المنتظمة في إقلیم، لدینا قانونین التصویت علیھم من المراحل السابقة

.أوالً: قانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة

.ثانیاً: إلغاء مجالس المحافظات، ولیَس لدینا أي قانون التي لم یقرأ، قدر تعلق األمر باللجنة، لیس لدینا قانون یعد للتصویت أو للقراءة

.لدینا قانونین التصویت علیھا في المرحلة السابقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

التي لم تُقرأ (2)، لدیكم مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة رقم (359/87) ھذا محال إلى اللجنة القانونیة، ولجنة األقالیم لبیان الرأي
.بالمقترح ھذا واحد

-:النائب حسن الى احمد الى –

.لیس لدینا قدر تعلق أمر باللجنة، لیس لدینا قانون بعد للتصویت أو للقراءة، إلى األن لم یحال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عزل مقترحات القوانین، المقترحات عن المشاریع، كل جدول على حده

.لجنة األقتصاد بعدھا لجنة الصحة

-:النائب عبد السالم عبد المحسن المالكي –

فقط توضیح، حول قانون الشراكة، طبعاً اللجنة األصلیة المعنیة  بالقانون ھي لجنة اإلقتصاد واإلستثمار، وكان في وقتھا عندما تم عرضھ قدمنا
طلب لجنابك، قلت نمضي بقراءة القانون، األن نحن حتى یكتمل البناء القانوني ونمضي بعملیة التشریع ممكن للدائرة البرلمانیة إعادة القانون

.وجعل اللجنة األصلیة وھي لجنة اإلقتصاد واإلستثمار على تشریع ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

البرلمانیة، إنساب القانون إلى اللجنة الرئیسیة ولیَس للجان الفرعیة، حتى ال یكون ھناك تداخل، المسؤولیة ملقاة على عاتق اللجنة الرئیسیة،
اللجان األخرى لجان مساندة، عندما نسمي القانون الفالني على سبیل المثال، على اللجنة المالیة فھي اللجنة الرئیسیة، اللجان الفرعیة ال یدرج

على مسؤولیتھا ھذا القانون، اصبح واضح السیدات السادة النواب، الجلسة القادمة أي جلسة یوم الخمیس، سوف تعد لنا الدائرة البرلمانیة
بالتنسیق معكم مشاریع القوانین التي موجودة على الجدول، التي ھي موجودة أصالً لدى رؤساء اللجان، فقط یزیلون التداخل، أي تكون مسؤولیة

.القوانین مؤشرة على اللجان الرئیسیة ولیس اللجان الساندة، ویكون نقاش مباشر في ما یتعلق بھذا الموضوع

 

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

ھو مقترح، مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون التدرج الطبي، الذي صوت علیھ مجلس النواب، ھناك قانونین أیضاً أثناء التصویت لم یتم أكتمال
.التصویت علیھم

القانون المھم األول: ھو قانون الضمان الصحي بقیت (8) فقرات لم یتم التصویت علیھا، وشكلت لجنة للتنسیق مع الحكومة بناًء على توجیھ من
ھیأة الرئاسة، اللجنة الیوم أكملت أعمالھا أرسلنا كتاب الیوم إلى سیادتكم لغرض إكمال التصویت على الفقرات (8) المتبقیة كي ینجز ھذا قانون

.الضمان الصحي

القانون الثاني: الذي توقف أثناء التصویت أیضاً، ھو قانون زراعة األعضاء البشریة، كانت ھناك بعض اإلعتراضات أثناء التصویت من قِبل
.السادة النواب ارتأت ھیأة الرئاسة تأجیل التصویت علیھا، أتمنى أن یُدرج على جدول أعمال الجلسات القادمة لغرض إكمالِھ

القانون األخر، أرسلناه الیوم إلى ھیأة الرئاسة، ھو قانون التمریض، لغرض القراءة األولى أن شاء هللا سوَف نشرع بھ، لكن ما یھم أن القانون
مدرج في جدول أعمال الیوم، الذي ھو قانون الحقوق التقاعدیة للمتوفین من منتسبي وزارة الصحة جراء وباء كورونا لم یصل إلى لجنة

الصحة، وتفاجئنا بأنھُ تم درجھُ على جدول األعمال لقراءتِھ بالتعاون مع اللجنة المالیة، أنا أرجو سحب ھذا القانون الیوم لكي یتسنى لنا كأعضاء
.لجنة الصحة نطلع على فقراتھ إال أنھُ یوجد لدینا مقترح قانون بنفس العنوان، كي نستطیع أن ننضج رؤیة واضحة بھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

أرجو أن نمضي بھ قراءة أولى، ویبقى رأي لجنة الصحة واللجنة المالیة قبل القراءة الثانیة، ما ھي أراءكم قبل المضي بالقراءة الثانیة ممكن
.أیضاً نأخذ بھا، علینا المضي بالقراءة األولى
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جلسة الخمیس، األمانة العامة والدائرة البرلمانیة، الفقرة األولى ھي لمناقشة الخارطة التشریعیة، بعد عزل مشاریع القوانین عن المقترحات،
وأیضاً بما یتعلق بالمقترحات تأخذون رأي القانونیة، الذي لدیھم (31) مقترح ما ھو القانون الذي یؤیدون المضي بھ، وما ھو القانون الذي

.یعتقدون فیھ مخالفة تشریعیة، حتى ال تبقى في مسؤولیتھم (31) قانون

.الفقرة ثانیاً: القراءة لمقترح قانون تعدیل قانون كلیة الشرطة رقم (37) لسنة 2000

لجنة األمن والدفاع، ھل تم أخذ نظر اللجنة القانونیة بھذا المقترح، لم یمر على اللجنة القانونیة، أین أولیات القانون، اللجنة القانونیة وافقت،
.اللجنة القانونیة مقترح قانون تعدیل قانون كلیة الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ما ھو رأیكم بھ

مقترح القانون یمر على رئاسة المجلس بموجب النظام الداخلي، یتحول إلى اللجنة القانونیة، اللجنة القانونیة تُعطینا وجھة نظرھا بھ من ناحیة
.عدم تعارضھ مع قوانین أُخرى، یجب أن یم على اللجنة القانونیة

األن ممكن إذا أكملتم الرأي القانوني بین اللجنة القانونیة وبین لجنة األمن والدفاع، ممكن المضي إذا وافقت اللجنة القانونیة من حیث المبدأ على
.المضي بھ، أي إذا أكملتموه قبل نھایة الجلسة الرأي القانوني أعلموني

الدائرة البرلمانیة، أي مقترح قانون تكمل شكلیتھ، عدم أعتراض الرئاسة وتأیید اللجنة القانونیة بموجب النظام الداخلي حتى یُدرج على جدول
.األعمال

.الفقرة ثالثا: القراءة األولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدیة للمتوفین من ذوي المھن الطبیة والصحیة نتیجة التصدي لفیروس كورونا

 

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدیة للمتوفین من ذوي المھن الطبیة والصحیة نتیجة التصدي لفیروس كورونا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدیة للمتوفین من ذوي المھن الطبیة والصحیة نتیجة التصدي لفیروس كورونا

-:النائب فارس صدیق نوري البر یفكاني –

.یُكمل القراءة األولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدیة للمتوفین من ذوي المھن الطبیة والصحیة نتیجة التصدي لفیروس كورونا

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تُكمل القراءة األولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدیة للمتوفین من ذوي المھن الطبیة والصحیة نتیجة التصدي لفیروس كورونا

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.سیادة الرئیس، نحن أنجزنا القراءة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون معادلة الشھادات والدرجات العلمیة *

اللجنة الرئیسیة ھي لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي واللجنة المشاركة معھا بالمسؤولیة ھي اللجنة القانونیة، أیضاً أطلب رأي الحكومة بھذا
.القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون معادلة الشھادات والدرجات العلمیة*

اللجنة الرئیسیة لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي واللجنة المشاركة معھا في المسؤولیة ھي اللجنة القانونیة، أیضاً أطلب رأي الحكومة بھذا
.القانون بما یتعلق بالفقرة رابعاً أطلب رأي الحكومة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

الحكومة ال تؤید المضي بتشریع ھذا المقترح ألنھ ھنالك تعلیمات خاصة بھذا الخصوص وھذا الموضوع وممكن تعدیل التعلیمات وتفادي تعدیل
ھذا القانون، ممكن من خالل وزارة التعلیم العالي العمل على تعدیل ھذه التعلیمات وال یحتاج إلى تعدیل القانون، ویوجد كتاب مرفوع إلى
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.حضرتك من الحكومة بھذا الخصوص

-:السید رئیس مجلس النواب –

أترك الرأي إلى اللجان المعنیة، ھل ھنالك حاجة للتعدیل سواء كانت تعلیمات أم قانون؟ السؤال لكم، بغض النظر عن اآللیة إذا تعلیمات او قانون
ھل ھنالك حاجة للتعدیل؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.ال

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا تعدلون التعلیمات؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.ھناك حاجة للتعدیل إذا اللجنة النیابیة  ترى بتعدیل ھذه الجزئیة ممكن المضي بتعدیل التعلیمات وھي أسھل من تعدیل القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

إذن ما لم یأتي تعدیل التعلیمات منكم لغایة المضي بالتصویت سنمضي بالتصویت، إذا اكملتوا تعدیل التعلیمات كوزارة تعلیم ال حاجة إلكمال
.اإلجراءات التشریعیة في المقترح، لكن لحین وصولھ إلى مرحلة التصویت وعدم ورود اإلجابة منكم سنمضي بالمقترح

-:النائب مقدام محمد عبید –

بالنسبة للتقریر المقترح لقانون معادلة الشھادات نُِظم لوجود نظام رقم (5) لمعادلة الشھادات عام 1976 ھو الوحید الذي ینظم معادلة الشھادات،
بعد (44) عام تطورت االمور وتطور التعلیم وأصبح ھنالك الكثیر من حملة الشھادات یعانون من العدید من المشاكل التي تستوجب إن یكون

ھنالك قانون من أجل البت في المسائل الجدلیة التي تتعلق بحملة الشھادات العلیا والدرجات العلمیة، نتأمل من حضراتكم رفدنا بجمیع المالحظات
التي سنسجلھا ونجتمع مرة ثانیة مع اللجنة القانونیة لبلورة ھذه المقترحات بصیغة نھائیة لطرحھ للتصویت في الجلسات القادمة، نتقبل جمیع

.المالحظات من حضراتكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ھناك مداخالت؟

-:النائب حسن خالطي نصیف –

الموضوع من ناحیة االھمیة یعالج مشاكل كبیرة، توجد مشاكل بالنسبة للموظفین خصوصاً، الذي یتحصل على شھادة وتبقى قضیة معادلة
الشھادة بین الرفض والقبول لسنوات ودائماً نتلقى طلبات بھذا الخصوص، ھنالك بعض المالحظات فیما یتعلق بتقریر اللجنة، ھناك إشارتین مرة

مقترح قانون ومرة اخرى إشارة إلى إنھ مشروع قانون، فأعتقد إنھ مقترح قانون مقدم من اللجنة ولیس مشروع قانون، فیما یتعلق بالمادة (3)
خامساً من اھم الفقرات التي جاءت عندما یحدد فترة زمنیة مدتھا شھر، ألنھ دائماً تذھب الشھادة للمعادلة ویبقى صاحب الشھادة یراجع بدون

جواب واضح وتبقى بین الدوائر واألقشام والُشعب، تحدید فترة زمنیة لمعادلتھا وفي حالة عدم معادلتھا أحتسابھا معادلة، اعتقد إنھ من أھم المواد
التي تعالج ھذه المشكلة، في المادة (4) ثالثاً إشارة إلى إنھ الحد األدنى من مقررات الجامعة التي تم الدراسة فیھا، ھل إنھ حتى إذا كانت جامعة

أجنبیة یتم أعتماد مقرراتھا أو حسب النظام العراقي تعتمد الفترة األصغریة أو الحد األقل؟

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

ما تفضل بھ الدكتور (مقدام) حول موضوع قانون رقم (5) لسنة 1976 الذي وضع أسس لمعادلة الشھادات لم یعد الیوم ینطبق مع التطور
العلمي والتقنیالموجود في جمیع دول العالم بعد مرور ھذا الزمن من ضمن فقرات ھذا القانون، التعلیم العالي العراقي تعترف بالجامعات األم وال

تعترف بالشھادات الواردة عن فروعھا أو الجامعات التي تقوم بعملیة توأمة علمیة مع الجامعة األم، وھذا األمر ال یعقل إن الوزارة تعترف
بالجامعة االم وعندما تأتي إلیھا شھادة مصدقة من الجامعة األم وصادرة وفیھا رقم سري بالنسبة للجامعات العالمیة ترفض وبشدة موضوع

المعادلة او اإلعتراف بمثل ھذه الشھادات، سواء كانت شھادة أولیة لدراسة البكالوریوس أو دراسات علیا للماجستیر والدكتوراة، لذلك أوصي
السادة األفاضل في اللجنتین بضرورة اإلعتراف بالجامعات األم وفروعھا في جمیع دول العالم مع اإلعتراف بالجامعات التي تقیم توأمة علمیة

.معھا، نظراً للتطور العلمي الحاصل في جمیع دول العالم

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

المالحظة األولى: المفروض ان تنحصر مھمة معادلة الشھادات والدرجات العلمیة باللجنة المركزیة المشكلة في وزارة التعلیم العالي ولیس
.صحیحاً منح إستثناء للقسم بعد موافقة المدیر العام ھذه الصالحیة

ً
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ثانیاً: تَذكر المادة (2) إن القسم یعادل الشھادات الجامعیة والدرجة العلمیة التي حصل فیھا تغییر بموافقة أصولیة فكیف یحصل التغییر في ذات
الشھادة بعد تحصیلھا أم إن العبارة قاصرة والمقصود منھا الحصول على شھادة أخرى جدیدة أعاله فإذا كان ذلك المقصود فالبد من إعادة

.الصیاغة

ثالثاً: تذكر نفس المادة معھادلة الشھادة التي سبق معادلة ما یماثلھا من قبل اللجنة ویشمل ذلك الشھادات من نفس األقسام والكلیات وإن أختلفت
موضوعاتھا، فإذا كانت الشھادة المراد تعدیلھا مستوفیة الشروط وأسس التعادل فھذا ھو معیارجواز معادلتھا، فلماذا یحال إلى معیار مجمل

غامض أخر یسمى معادلة ما یماثلھا؟

رابعاً: یذكر في أعضاء لجنة معادلة الشھادات جواز دخول حملة الشھادات االولیة في عضویتھا، والصحیحة بأختصار على من كان حاصالً
.على أعلى الشھادات في حقل األختصاص

خامساً: یذكر القانون في إشتراط معادلة الشھادة العلیا دون االولیة الجامعیة أن ال تقل المدة الصغرى المقررة للحصول علیھا عن سنة دراسیة
واحدة، بینما المعمول مثلھا في العراق تكون المدة سنتین أثنتین، فلماذا تم تخفیض المدة؟

سادساً: المفروض ان التقل المدة الصغرى المشترطة لمعادلة الشھادة الجامعیة عن أربع سنوات بعد الدراسة الثانویة او ما یعادلھا ولیس ثالث
.سنوات كما یقترحھ القانون

سابعاً: یشترط القانون لمعادلة الشھادة التي تلي الجامعة األولیة مدة ستة أشھر للدبلوم العالي والمفروض سنة على األقل ویشترط للماجستیر سنة
واحدة بعد الدراسة الجامعیة األولیة المفروض سنتین، ویشترط لبعض أختصاصات الدكتوراة سنتین بعد الدراسیة الجامعیة االولیة والمفروض

.أن تكون أربع سنوات

ثامناً: ذكر القانون في معادلة الشھادات أشتمال إستمارة طلب المعدالت على الموضوعات الدراسیة ودرجاتھا إن وجدت، بمعنى إن إذا لم توجد
ً .الدرجات یتم معادلة الشھادة أیضاً، والمفروض أن ال یتم التنازل عن شرط اإلطالع على الدرجات للموضوعات الدراسیة أیضا

تاسعاً: یشیر القانون إلى إحالة لجنة التقییم للشھادات التي ال یمكن معادلتھا تطبیقاً ألحكام ھذا القانون لھیأة الرأي للبت فیھا، فإذا كانت تلك
الشھادات ال تنطبق علیھا احكام ومعاییر المعادلة وفقاً ألحكام ھذا القانون فما معنى إحالتھا لجھة أخرى، وھل ستمنحھا المعادلة مع مخالفتھا

ألحكام ھذا القانون؟

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

بالنسبة للمادة (2) الفقرة الخاصة تقوم الجامعات المعنیة لمجلس الخدمة العامة اإلتحادیة بمعادلة وتقییم الشھادات التدریبیة، الشھادات التدریبیة
في الفترة األخیرة زادت أكثر من الالزم، وصل إلى مرحلة بحیث یأخذون شھادات تدریبیة من بعض المؤسسات التعلیمیة قد تكون غیر رصینة

وغیر معترفة، فھذا التعریف للشھادة التدریبیة إذا بقى فضفاض فسوف تستغل ألسباب اخرى، بالنسبة لقانون فترة اإلقامة الذي أكثر السادة
النواب یشیرون إلیھ، ھي إقامة الطالب یجب أن تكون (9) أشھر متتالیة، وجرى في الفترة األخیرة الكثیر من القضایا بھذا الخصوص، أعتقد

إنھم عرضھا على ھیأة الرأي في الوزارة، والھیأة لدیھا رأي معین بالنسبة لستة أشھر، لكن الستة أشھر عندما تكون بإشراف عراقي وإشراف
متبادل قد یكون خالل ھذه الفترة قد قضى الستة أشھر ھذا المفروض أن یكون للمستقبل للقادم، لكن خالل ھذه الفترة أستطاعوا البقاء ستة أشھر

المفروض یتم منحھم، في نفس الوقت دائرة البعثات یجب  أن تكون فیھا ضوابط من اللجنة بھذا الخصوص حتى ال تستغل دائرة البعثات ألسباب
تكاد تكون منافیة لبعض االمور التي تستخدم فیھا الذمة بشكل غیر سلیم، الجامعات الرصینة نرى إنھم یعلون الوزارة بأنھا جامعة معترف بھا،

نرى طالبنا ذھبوا لھذه الجامعات ونتفاجأ في نصف السنة أو في العام القادم یسحب اإلعتراف من ھذه الجامعات الرصینة، المفروض إن وزارة
.التعلیم العالي تقییم الجامعات ولیس كل سنة تقیم وتخرج جامعات غیر معترفة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

واقعاً ھنالك مثل صیني یقول الشھادة للجمیع والعلم لمن یرید، فاالعتماد على الجامعات الرصینة ھذا المبدأ یجب أن یثبت، فیما یتعلق مع وزارة
التعلیم العالي والبحث العلمي ألنھ ھنالك سحب لالعتراف ببعض الجامعات من ما أثر على احتساب الشھادات، ولدینا موضوعین مھمین وكتبنا

فیھا وقدمنا مشروعي قانونین، ما یتعلق بحملة الشھادات، طبعا استحقاقاتھم المالیة، حملة الشھادات الذین حصلوا على الشھادات أثناء الدوام وھم
موظفین، وأیضاً حملة الشھادات اللذین تم تعیینھم دون الشھادات أو الكلیات التي ھم أصالً فیھا، مثالً ھو تحصیلھ بكالوریوس وتعین على

االعدادیة أو ال ھو لدیھ ماجستیر وبالتالي تعین على البكالوریوس، فموضوعین، یحتاج ھذا الموضوع بالتنسیق مع اللجنة المالیة بما یتعلق
بقانون الخدمة المدنیة، موضوع أخر وھو أیضاً مھم وھذا طبعاً شكاوى المواطنین، االنظمة والجامعات والمعاھد في أغلب دول العالم ال تعتمد
على ما قبلھا، خصوصاً العراقیین الذین خرجوا قبل االنتفاضة في الـ 1991 والعراقیین في الخارج لدیھم مشكلة في ھذا الملف، یعني ھو غیر

معتمد على التحصیل الدراسي السابق للقبول في ھذا المعھد أو ھذه الجامعة وھو معترف فیھا في العراق، فبالتالي طالبوھم بالشھادة المتوسطة أو
طالبوھم بالشھادة االعدادیة، علماً في ھذه الجامعات وھي جامعات رصینة ولرصانتھا لم تطلب االستحقاق، یعتمد على الذكاء وذكاء الطالب،

.فبالتالي ھذا الموضوع كیف یمكن معالجتھ في ھذا القانون، نتمنى االلتفات الى ھذه المالحظات

-:النائب محمود الزجراوي –

ھنالك طلبة یدرسون خارج العراق في جامعات رصینة خارج العراق ومعترف فیھا، طبعاً ھم مطالبون بمدة اقامة التي ھي تسعة أشھر ویتخللھا
شھر یعني عشرة أشھر، شھر یعني ھذا یكون اجازة لھم، قد تكون مثالً مرات كل ثالثة أشھر یتخللھا عشرة أیام أو خمسة أشھر في أربعة أشھر،

أو ستة أشھر في ثالثة أشھر، عندھا تكون المدة المطلوبة قد استوفیت من قبل الطالب، لكن ھنالك بعض األمور، ھنالك بعض الجامعات تعتمد
ً
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على نظام خاص فیھا وھو الحضور الى الندوات وحضور المؤتمرات، ویكون الطالب لدیھ سفرات متعددة یعني كثیرة جداً، لكن بنفس الوقت ھو
لدیھ، غیر ملتزم في قضیة المدة القانونیة التي ھي أقصر شيء ثالثة أشھر التي ھي تسعة أشھر، ممكن مقترح اذا نعتمد نظام الجامعة الموجود،
اذا كان مستوفي نظام الجامعة وما ترید حضوره الجامعة، أي حضر الندوات المطلوبة منھ والمؤتمرات التي تریدھا الجامعة فضالً على متابعة
االستاذ المشرف، ممكن في ھذه الطریقة أنھ نعادل لھ اذا كان ستة أشھر أو لیس تسعة أشھر حتى لو كانت متقطعة، فأتمنى أنھ ھذا المقترح أن

.نمضي فیھ

 

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

لدي فقط المادة (7) من مقترح القانون بخصوص الجامعات الرصینة وما ھي؟

أعتقد ھذا من اختصاص الوزارة، قضایا علمیة یعني ھي الوزارة المفروض تحددھا ما ھو النظام؟ أین الرصانة؟ ما ھي الجامعات الغیر رصینة
وفق أسس علمیة محددة ،عندما نذكر ھذه النصوص على سبیل الحصر أنھ ھذه الجامعات جمیعھا رصینة وغیرھا غیر رصینة، أعتقد سوف

.نحدد الوزارة ونحتاج الى تعدیالت قانونیة متعددة، أنا أقترح رفع ھذه المادة لعدم جدواھا

األمر الثاني، الذي تفضل فیھ االستاذ محمود قبلي، أعتقد المشكلة التي یعاني منھا طالب الدراسات العلیا سواًء الماجستیر أو الدكتوراه في
الخارج ھي مشكلة االقامة، االقامة خارج البلد، تفرض علیھم الوزارة أنھ ال بد أن یقیم تسعة أشھر في الماجستیر، سنة في الدكتوراه، یعني ال

یعتمدون على نظام نفس الجامعة األخرى التي یدرس فیھا في الخارج، توجد بعض الجامعات لدیھ كورس واحد لألربع أشھر ولذلك التعلیم
العالي معتمدة على ھذا المنھج، یعني عندما اعتمدت ھذا المنھج، لماذا تفرض على الطالب اقامة لمدة تسعة أشھر أو سنة، بعض الجامعات في

الدكتوراه ال توجد لدیھم دراسة سنة تحضیریة، أصالً ال یوجد ھنالك داعي للطالب أن یذھب الى ھنالك، مجرد أن یتواصل مع المشرف الخاص
فیھ، لماذا االقامة لمدة سنة؟ ھذا غیر مذكور في القانون بالمقترح یعني، نطلب من االخوة في لجنة التعلیم العالي أن تضیف ھذه المادة، اذا ما

أكتمل تشریع القانون وتلزم وزارة التعلیم باعتماد نظام الجامعة التي یدرس بھا الطالب خارج البلد، یعني ال قوالب ثابتة تنطبق على كل الطالب،
یعني ھذه قضیة المدة یعانون منھا الطالب بشكل مزعج جداً وبوساطات واشكال وغیرھا وأنتم ممكن تعلمونھا، فأطلب اضافة ھذه المادة بعدم

.تحدید سقف، شھر أو أثنین أو ثالثة بحسب نظام الجامعة التي یدرس فیھا الطالب

.الفقرة الخامسة: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون االندیة الریاضیة*

-:النائب عباس علیوي كاظم –

.یقرأ تقریر لجنة الشباب والریاضة حول مقترح قانون االندیة الریاضیة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أوالً القانون أجاز لمجموعة من المواطنین أو الشباب أن یؤسسوا أندیة ریاضیة معترف بھا وتكون جزء من الحركة الریاضیة األولمبیة، ونحن
نعرف أن االولمبیة لھا مشاركات دولیة لتمثیل العراق في البطوالت العالمیة، فكیف نوفق بین التمثیل الرسمي لالتحادات والمنتخبات الوطنیة

.الرسمیة وبین مجموعة تؤسس نادي

ثانیاً: في فصل الوسائل ذكر القانون تنفیذ خطط عمل للنشاطات الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة والروحیة، فما المقصود من النشاط الروحي
الذي تمارسھ االندیة الریاضیة؟

ثالثاً: في الوسائل أیضاً باب الوسائل، ذكر القانون التركیز واالھتمام على تنفیذ االنشطة والفعالیات التي تدخل فیھا النساء، المقترح تقییدھا بما
یتفق والقیم الوطنیة واالخالقیة للبالد، وإال لیس من المعقول دعم أنشطة المالكمة والمصارعة وكمال االجسام النسویة، فھي متنافرة أصالً مع

.طبیعة المرأة وتركیبتھا البیولوجیة وعاطفتھا االنسانیة

.رابعاً: نقترح تعدیل تعریف النادي لیكون كالتالي

ھیأة مجازة وفق القانون تكونھا مجموعة من المواطنین تربطھم فكرة ریاضیة اجتماعیة ال تتعارض في وسائلھا وأھدافھا مع أحكام الدستور،
.ونكمل بقیة التعریف

خامساً: یجعل القانون للنادي الریاضي الذي قد یتكون من مجموعة من الریاضیین ال یتجاوز عددھم (20) فرداً الحق في الدخول في مجال
المزایدات واالستثمار، لھذا النشاط كما نعلم توجد شروط وضوابط ألدائھ من خبرة اقتصادیة وتجارب ولیس لھا عالقة بنادي مكون من (20)

.فرد الذي ھو أساس تكوینھم ھو ممارسة االنشطة الریاضیة

سادساً: القانون یصنف االندیة الى حكومیة ال تستلم منح أو مبالغ من الوزارة وأندیة عامة تكون مشمولة بالدعم الحكومي ومنح وزارة الشباب
وأندیة خاصة مشكلة ومدعومة من الشركات، فال أفھم ما ھي عالقة الشركات؟ یعني ھذه أیضاً بوابة استثماریة للشركات مثالً، ھذا یراد لھ

.إیضاح

سابعاً: شروط االعتراف بالنادي تقدیم طلب من األعضاء المؤسسین على أن ال یقل عددھم عن (20) وال تقل نسبة النساء فیھا عن (25%) من
النسبة، لماذا ھذا االجبار وااللزام؟ فقد یتشكل نادي أنشطتھ ال تمارس في العراق وحسب وضعھ القیمي واالجتماعي إال من الرجال كالمالكمة

أ أ ً
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والمصارعة وكمال االجسام مثالً، وال ترغب النساء في ھذه االنشطة، فلماذا تلزم النادي في ھذا الشرط، أجعلوه اختیاري، بالخیار أن ھنالك
.عضویة للنساء أم لم تكن، یعني نحن لیست قضیة انتخابات حتى نعمل الكوتا، ألن تعلم بعض القضایا ال تتناسب مع قیمنا االجتماعیة

ثامناً: الرئیس یمثل النادي أمام المؤسسات والمنظمات الدولیة، قد نتفھم ذلك اذا كان النادي، یعني رئیس النادي یمثل النادي أمام المؤسسات
والمنظمات الدولیة، قد نتفھم ذلك اذا كان النادي حكومي أو مرتبط بحكومة محلیة، ولكن ما صفت النادي الخاص المدعوم من شركات كما ذكر

القانون حتى یرتقي بمنظمات دولیة؟ ألیس المفروض أن یكون ذلك خالل الوزارة المعنیة وھي الشباب والریاضة من خالل المؤسسات
.المختصة

.تاسعاً: مادة النظام الداخلي ھي المادة العاشرة تشیر الى مجموعة التزامات أقترح أن یضاف ألیھا وااللتزام بمبادئ الدستور العراقي

عاشراً: یشیر القانون الى الخصخصة، فھل ھذا ینفع في الریاضة أم سیحولھا الى تجارة وصراع بین التجار، وتفقد الریاضة أھدافھا في تنمیة
.طاقات الشباب ومواھبھم

الحادي عشر: تشیر االحكام المالیة الى أحد المصادر وھو عن طریق التبرعات والھبات والھدایا التي توافق علیھا الھیأة العامة للنادي، وقد أطلق
النص بحیث یشمل حتى الھبات االجنبیة، لذلك ال بد من تقییدھا بموافقة الحكومات، ألن من غیر المعقول مثالً نادي خاص متكون من (20) فرد

.ویستلم ھبات أجنبیة، ھنا قد تدخل قصة الخروقات وغیرھا وكذا، فیجب یحصل تقیید وآلیات أمنة لمنع أي اختراق لشبابنا

ألثاني عشر: االعتراف في االندیة في االقلیم، ال بد أن یتم من خالل تسجیلھا وفق آلیات وزارة الشباب وشروطھا والتدقیق على صحة وجودھا،
یعني أنتم مقترحین تقولون ما مسجل لدى االقلیم، یعني نمضي مصادقة الوزارة ھنا، ال المعاییر واالسس والضوابط التي تعتمدونھا ھنا في

.المصادقة على االندیة یجب أن تنطبق علیھم، فتطلعون أیضاً ھل ھو مستوفي لنفس الشروط والضوابط واالسس أم غیر مستوفي

وأخیراً االقلیم لدیھ وزارة شباب فلماذا یسجل النادي الخاص ھنا ویمنح المنحة الحكومیة مع أن الحكومة االتحادیة تسلم الى االقلیم موازنة من
.ضمنھا موازنة شباب االقلیم

-:النائبة شمائل سحاب مطر –

نتمنى أن یضمن القانون فقرة تملیك االراضي التي تشغلھا االندیة، مھما كانت عائدیة االرض لھا، سواء كانت مالیة أو شباب أو أولمبیة أنھ
المھم تكون العائدیة لألندیة، المقترح الثاني اعادة االراضي التي سجلت بأسم وزارة الشباب الى االندیة الریاضیة، كون تسجیلھا بأسم الوزارة

.كان لغرض اعمار االندیة ولم تعمر لغایة اآلن، فأرجوا أن ھذین المقترحین یضافان الى القانون وشكراً جزیالً

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

بالنسبة لقانون االندیة الریاضیة من القوانین المھمة وأنا أشید بدور اللجنة واھتمامھا في ھذا القطاع، بالنسبة لذوي االحتیاجات الخاصة ھي
مدرجة في القانون أنھ ذوي االحتیاجات الخاصة تراعى، لكن لماذا ال تكون أندیة خاصة لذوي االحتیاجات الخاصة وفي كل محافظة، ألنھ عندما

تكون ذوي االحتیاجات الخاصة اللعبة الخاصة فیھ قد یختلف من لعبة الریاضي اآلخر والساحة الخاصة بھ، ھل باإلمكان أنھ نحن نوفر خالل
.الموازنة القادمة أي شيء بھذا الخصوص أنھ تكون لذوي االحتیاجات الخاصة أندیة في بعض المحافظات أو في كل محافظة

نشاطات االندیة الریاضیة واسعة جداً لكن عندما نشاھد االستثمارات التي تحصل في بعض ممتلكات المؤسسات الریاضیة، االستثمار ھذا یجب
أن یعود بالفائدة الى النادي، لكن شاھدنا في الفترة االخیرة كثیر من االستثمارات لبعض المؤسسات الریاضیة التي ھي امالكھا تابعة لھذه االندیة

العریقة تحولت الى تجارة وھذه التجارة مع كل االسف یعني قامت بتجریف األرض التي ھي كانت ملعب وحولتھا الى محالت، االستثمار
واضح لیست مشكلة، أستثمر لكن لیس أن تحول الساحة ألنھا تابعة لوزارة الشباب تحولھا الى محالت بحجة، وتصغر الساحة من ساحة كبیرة

الى ساحة مصغرة بحجة أنھا تدر باألموال لھذه المؤسسة، من االندیة العریقة في محافظة كركوك نادي الثورة الریاضي، غیر معقول لدیھ ساعة
.كبیرة جداً ویأتي مستثمر باالتفاق مع وزارة الشباب والریاضة ویقوم بتجریف االرض ویحولھا الى محالت وتقلل من مساحة النادي الریاضي

المادة السابعة بالنسبة للھبات والمنح، الریاضة عالم واسع وأعتقد أن لیس فقط الھبات الحكومیة الیوم قد تكون لیس بالمستوى المطلوب أو الدولة
ال توفر، بالنسبة للھبات الدولیة أكید طالما ھنالك الرقابة المالیة تدقق بالحسابات، ما الضیر في أن یكون الھبات المانحة من الدول أیضاً موجودة

في القانون، أنتم خصصتموھا فقط في المادة (11) فقط للھبات أو التبرعات، لكن لم تحددوھا، اذا جاء نادي ألماني ورغب أن یتأخى مع نادي
عراقي ویرغب أن یقدم لھ منحة مالیة أو یود تطویر ھذا النادي ھذه غیر موجودة فیھا، البدل الرمزي لألندیة الحدیثة، االندیة الحدیثة عندما

ترغب في البدایة نادي بسیط ال یمتلك المال، ال یمتلك الكثیر من المتطلبات، عندما تذھب الى االجازات، المؤسسة اذا تابع الى الوزارة، البدل
الرمزي یجب أن یكون قلیل جداً، لكن نحن نالحظ األندیة الفتیة  التي ترغب أن تفتح من البدایة  تفرض علیھ من قبل الوزارة أیجار غالي

.وممكن ال یستطیع النادي أن یوفي ھذه االمور

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

الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون تعدیل *
قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة االسالمیة. (لجنة الثقافة
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.(والسیاحة واالثار
-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

ً .أطلب أضافة لجنة سامراء عاصمة الحضارة الفرعیة للجنة، سبق في القراءة االولى طلبنا أضافتھا قلتوا بعدھا أثناء أدارة الجلسة سابقا

 

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

أضافة ماذا؟

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

،الجنة ھي المقترح من عندھا مقدم منھا لجنة سامراء

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

.لجنة سامراء ایضاً تشترك معكم

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

.تقرأ تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة االسالمیة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة االسالمیة

-:النائب حمد هللا مزھر –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة االسالمیة

-:النائب مازن عبد المنعم جمعة الفیلي –

المالحظة االولى: أعضاء اللجنة التحضیریة في القانون األصلي تتألف من الشخصیات الوطنیة واالكادیمیة وبرئاسة جامعة سامراء، وانما في
التعدیل الحالي للقانون یحصر االعضاء بكونھم موظفین مدینة سامراء وصالح الدین، وھذا االقتراح ال یتناسب مع مكانة سامراء الموحدة لجمیع

.العراقیین باعتبار بھ اإلمامین سالم هللا علیھم، ووجود رئیس جامعة سامراء بالجنة یعطیھا رمزیة كافیة

.المالحظة الثانیة: نصاب أنعقاد اللجنة یكون بحضور جمیع أعضاءھا تصویت على القرارات ویكون باألغلبیة

.المالحظة الثالثة: یكون االشراف على اللجنة التحضیریة من قبل اللجنة النیابة المختصة ھي لجنة االوقاف والشؤون الدینیة

المالحظة الرابعة: اللجنة التحضیریة حسب نص القانون ھي لجنة تحضیریة لإلعالن سامراء عاصمة الحضارة االسالمیة، ما ھي عالقة
.الشركات ودعوة الشركات العراقیة واالجنبیة لتنفیذ االعمال االستثماریة والفنیة، ھذا من اختصاص الوزارات المعنیة

المالحظة الخامسة: تخصیص نسبة (15%) من حصة محافظة صالح الدین ألغراض تنفیذ ھذا القانون، بینما یفترض أن توزع موازنة
.المحافظة حسب الكثافة السكانیة وفق مبدأ الدستور

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

یجب رفع المستوى الدوائر الخدمیة في سامراء لالرتقاء بالواقع الخدمي بما ینسجم مع ھذا المشروع، ثانیاً تخصیص المبالغ الالزمة لعمار
المرقدین اإلمامین العسكریین المرقد الطاھر وكذلك المساجد والمواقع االثریة حیث تضم سامراء مواقع أثیریة وبالتنسیق ضروري مع السیاحة
وزارة السیاحة واالثار على اعتبار أن یوجد الكثیر من المشاھد في العصر العباسي، أیضاً فتح وحدة حسابیة ھذا ینسجم ویلتصق مع قانون رقم

(6) لسنة 2019 االدارة المالیة، كذلك ھذا المشروع ال یمكن االرتقاء بھ وأن یكون ناضج وخدمي ما لم یتضمن قانون الموازنة االتحادي
تخصیص المبالغ الالزمة، لذلك على وزارة المالیة أن تتضمن الموازنة االتحادیة تخصیص المبالغ الالزمة في كل سنة في الموازنة االتحادیة

.للنھوض بھذا المشروع، أعتقد ھذا المشروع ھو فعالً یلیق بسامراء حیث مرقد العسكریین سالم هللا علیھم، وایضاً صرح حضاري كبیر

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أ أ ً
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یقیناً أن أھمیة ھذا المشروع تنسجم مع طبیعة العراق كبلد للحضارة االسالمیة والعمق االسالمي الكبیر في التاریخ، وكذلك طبیعة مدینة سامراء
المقدسة ووجود مرقدین االمامیین العسكریین علیھم السالم، ویقینن أیضاً مثل ھذه المشاریع یجب أن تحضا بأھمیة كبیر من قبل الحكومة في

.تنفیذھا وعدم تعطیلھا في أي سبًب كان، بذلك نقترح األمور اآلتیة

أوالً: أن اللجنة التحضیریة یجب أن تكون من مستویات عالیة وتمثیل عالي في واقع المستوى في سامراء وفي صالح الدین ولیس فقط حصراً
في سامراء، باعتبار أن سامراء جزء من محافظة صالح الدین، وعلى أن یكون بالذات تمثیل في أدارة مرقدین اإلمامین العسكریین علیھم السالم
في ھذه اللجنة، ال یمكن أن تكون ھناك لجنة تحضیریة وخصوصاً أن أحد أھم أسباب اختیار سامراء لتكون عاصمة العراق للحضارة االسالمیة
لوجود المرقد االمامیین العسكریین علیھم السالم، وبالتالي وجود تمثیل  لألمانة العامة لمرقد اإلمامین العسكریین في اللجنة التحضیریة في ھذا

.األمر

ثانیاً: مسالة االختیار للرئیس والنائب یترك إلى الحكومة وإلى مجلس الوزراء یصدر أمر دیواني بتعینھم بالمناصب وتحدیدھم وبالتنسیق مع
وزارة الثقافة والسیاحة واالثار، باالعتبار ھي أعرف بما یتعلق بموظفیھا وكوادرھا على أن ال یكون مستوى تمثیل وزارة الثقافة والسیاحة

.واالثار في ھذه اللجنة عن أقل من مدیر عام أو وكیل وزارة

ثالثاً: أن اللجنة النیابیة التي تشرف على عمل اللجنة التحضیریة المكونة من ثالثة نواب محافظة صالح الدین وكذلك االقرب من مدینة سامراء
ونائبین من السیاحة واالثار ونائبین من لجنة المصالحة والعشائر، یجب أن تقدم تقاریرھا دوریة إلى المجلس على نسب أنجاز تحقیق ھذا

.المشروع وتھیئة لألعداد واالعالن سامراء عاصمة للحضارة االسالمیة

-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

طبعاً كالمي أنشاء هللا بعید عن الطائفیة وأقولھا أمام هللا تبن للطائفیة ومن أوجدھا في العراق وفي العالم، لكن الحقیقة أنا ما كنت موجود عندما
شرع ھذا القانون فقط أرید أن أشیر إلى بعض االمور والمعاییر التي تم من خاللھا تشریع مثل ھذا القانون، أوالً كان المعیار ھو الحضاري

بشكل عام العراق لدیة (140) إلف موقع أثري متوقع في العراق لم یكتشف منھا ال (10%) والكثیر منھا المعالم الحضاریة ھي إسالمیة، أرید
أن اقارن بین الكوفة وسامراء أذا كان المعیار إلى اقامة نظام حكم اسالمي في سامراء ایضاً أقیم نظام حكم اسالمي في الكوفة وكان اقرب
شخصیة لرسول هللا ھو علي أبن ابي طالب علیھ السالم، وكان والیاً على االمة االسالمیة في قتھا في الكوفة وقبل الخالفة العباسیة والكوفة

سبقت سامراء في العاصمة االسالمیة لالمة االسالمیة، ھذا أول شيء أذا كان مراقد نعم یوجد مرقدین لإلمامین معصومین ھم اإلمام علي الھادي
والحسن العسكري علیھم السالم وشخصیات إسالمیة في سامراء موجود ھناك في الكوفة أشرف من ھذه الشخصیات ھو مرقد أمیر المؤمنین

ً علیھ السالم ھو أشرف الخلق بعد رسول هللا، موجود أیضاً في الكوفة أّذا كانت ھناك معالم سامیة تحمل لھ ھذه المراقد أو المعالم الحضاریة طبعا
لو أشكلة علینا مشاكل وقال أنتم المسلمون تطفون حول حجر الكعبة وتتمسحون في الحجر وتتبركون في حجر یعني لو یأتي واحد من قریش

ترجع لھ الحیاة یشكل علینا جوابنا نحن نقول نحن نطوف حول معاني سامیة تحملھ الكعبة ھو معنى التوحید المادي هللا سبحانھ وتعالى، أي أن
هللا بسط التوحید وجعلة مادیاً ونحن نطوف لحمایة ھذا التوحید الشكل المنحني ھو أینما تكون ھذه الدائرة تكون موحد الكعبة الحجریة تحمل

معاني سامیة وھو التوحید، أیضاً مرقد رسول هللا یحمل معنى سامیة وھو جسد رسول هللا وھو ذات رسول هللا كذلك أمیر المؤمنین علیھ السالم
علي أبن أبي طالب قبرة یحمل معنى سامیة وھو علي أبن أبي طالب، نحن عندما نقصد رسول هللا ونقصد علي أبن أبي طالب نفس الشيء نقصد

.الكعبة نفس المعنى الموجودین في سامراء لیس أكثر شرفاً من

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

ال داعي للمقارنة بین مكان ومكان وبین موقع أثري وموقع أثري آخر كل المواقع االثریة والمواقع المقدسة في العراق مكرمة ومقدسة ولكن لك
.الحق أن تسأل ما ھي المعاییر التي تجعلكم وتجعلون سامراء عاصمة العراق الحضاریة ھذا السؤال فقط، وال داعي لھذا التفصیل كلھ

-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

یوجد مقترح ممكن تعدیل القانون وتصبح سامراء أیضاً مدینة مقدسة وتصبح الحقة إلى الكوفة وتصبح الكوفة ھي المدینة الرئیسیة للعاصمة
.الثقافیة االسالمیة في العراق

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

مقترح القانون بما أن یتضمن التزامات أطفاء أراضي وایضاً التزامات مالیة على الجھات التنفیذیة الحكومیة، لذلك نرید أن نسمع رأي الحكومة
.في ھذا المجال أذا أمكن تفضل

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

األمر خالل ما موجود في التقریر واضح أن ھذه النقاط جوھریة ومھمة وقد یحتاج القانون الى تعدیل فعلي ال أن مثل ما تفضل جنابكم أن
الموضوع بھ جنبة مالیة أتمنى على المجلس الموقر التأني في الوصول إلى مرحلة التصویت إلى حین جلب االجابة من الحكومة، وأنشاء هللا ما

.یطول

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

.أكید ال یصاغ المقترح إلى التصویت ال بعد أخذ موافقة الجھات المعنیة من حیث الجنبة المالیة
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-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

تم تسجیل جمیع المالحظات السادة النواب وھي مالحظات محترمة ویوجد تفاصیل كثیر سوف نعمل أجتماع مصغر لألخوة السادة النواب
نوضح الكثیر من الفقرات مع زمالئي في لجنة سامراء عاصمة الحضارة ولجنة الثقافة حتى نوضح للزمالء بعض النقاط ھي الموجد التي إشارة

.الیھ وباالنتظار جواب الحكومة على الكتاب أن شاء هللا مثبت كل االشیاء

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

ولیس شرط أن تكون سامراء ھي فقط العاصمة الوحیدة وإنما ھناك عواصم كثیر في بلد واحد، ھناك عاصمة تجاریة وھناك عاصمة صیفیة
ً وھناك عاصمة شتویة وھناك عاصمة ثقافیة وھناك عاصمة الحضارة االسالمیة وھناك عاصمة ألمور أخرى، ممكن جعل أماكن أخرى أیضا

.عواصم لمسائل أخرى

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

السید رئیس الجلسة بالنسبة للقوانین ھناك قوانین في مجلس النواب مشرعة مثل النجف عاصمة الحضارة االسالمیة كانت، وقانون البصرة مدینة
تجاریة والكثیر من القوانین سامراء عاصمة العراق الحضارة االسالمیة شرع في الدورة السابقة، وتم العمل بموجبة وتم تخصیص مبالغ مماثلة

لعام 2019 وأصبح ھناك تلكؤ بالعمل بسبب إجراءات بیروقراطیة موجود وھناك مبالغ مخصص لھذا المشروع ونحن مع دعم أي منطقة أو أي
مدینة أثریة أو دینیة أن یكون لھ قانون خاص والحلة ایضاً محافظة بابل لدیھا قانون ایضاً والكثیر من المحافظات العراقیة العزیز علینا، ذي قار

أیضاً لھ قانون خاص بھ ھذا القانون ال یمنع بعض القوانین من العمل وإذا لجنة ما عملت وباقي اللجان ما عملت یأخذ على عاتق اللجان
.االخرى

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

.بلدنا عریق وبلدنا غني بثقافتھ وبحضارتھ وكل ذرة من رمال ھذا البلد من شمال الى جنوبھ ھي موضوع فخر وتقدیر لنا

-:النائب حسن جالل محمد –

.نحن الیوم مشكلتنا معروفة یعني مشكلتنا حول المتقاعدین ھذه مشكلة عامة لكل الشعب العراقي، نحن في الجلسة

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

.أرجو أن ال نعید ما قلنا في الجلسات السابقة

-:النائب حسن جالل محمد –

فقط ھذا حق مشروع وأنا اآلن ممثل الشعب والشعب یطالبنا صدقني وهللا بالوحد باللیل یتصلون علیھ المواطن أین یذھب یأتي على مجلس
النواب وھذا الذي أستطیع أن أوصل صوتي لكم، أن الموظفین المحالین الى التقاعد تمثل أكثر من (261) إلف عائلة تظلمھا بتنفیذ المادة (1)

من التعدیل األول لقانون التقاعد بیوم واحد من االنفكاك وھو أجراء تعسف قصري وغیر عادل، أن التعدیل قد خرق من طرف واحد العقد
الوظیفي بین الموظف والدولة عند التعیین، أن القانون قد سلب حقوق العالوة والترفیع للموظف المختزلة خدمتھ والمقرر والمثبتة في قوانین

الخدمة الوظیفیة ومن سلم الرواتب المعمول بھ، أن القانون لم یتم عرضة على مجلس الشورى سابقاً لقد تم المصادقة علیھ أصولیاً، أن التعدیل
أفقد ثقة الموظف بالدولة وسرق ضمان العائلة االجتماعي واستغاللھم وضیع مستقبل عوائلھم وسلب حقوقھم، السید الرئیس أطلب من سیادتكم أن
یعرض الموضوع في الجلسة القادمة أنشاء هللا، نطالب اللجنة المالیة بتقدیم مقترحات التعدیل الثاني لقانون التقاعد حتى یتم النقاش حول علماً لقد
.تم توقیع أكثر من (200) نائب من قبل المقترحات التي قدمتھا الدكتورة ماجدة التمیمي، رجاًء السید الرئیس الجلسة القادمة أن یعرض التعدیل

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

اعتقد أن ھذا الموضوع طرح في الجلسة السابقة ووجھنا ممثل الحكومة لعرض ھذه المشكلة على الحكومة لحلھا والتسریع في انجاز معامالت
المتقاعدین أما بالنسبة لتعدیل القانون مسألة تبقى على النواب تفضلوا قدموا مقترحات ومشروع تعدیل أو عندما یأتي من الحكومة حتى یمكن

.المضي بھ

-:النائب حسن خالطي نصیف –

أوالً: موضوع ربما متكرر ولكن نعیش معھ بشكل واقعي ویھم حیاة الناس الیومیة وھو قوت الناس البطاقة التموینیة غیر واضح من خاللكم
للناس الى وزارة التجارة مفردات البطاقة التموینیة بشكل عشوائي وھنالك دائماً سؤال یتكرر عند لقاء المواطنین بأن تعرف ما ھي مفردات

البطاقة التموینیة بشكل منتظم؟ وأیضاً أوقات توزیعھا بشكل منتظم لحد اآلن غیر واضح وعندما تكون القضایا عشوائیة بھذا الشكل أعتقد یحصل
نوع من القلق الحدیث یقول (النفس إذا أمنت قوتھا اطمأنت) طالما نتحدث عن قوت الشعب وأعتقد من أولویات عمل الحكومة توفیرھا وأنا ال

.أقول أن الحكومة لم توفرھا ھي متوفرة بشكل أو بآخر ولكن توزیعھا ووضعھا وجدولتھا من أولیات عمل وزارة التجارة

ثانیاً: نحن على أبواب استقبال موازنة 2020 ما تبقى منھا وھي ثالثة أشھر قبل أن تأتي من مجلس الوزراء معروف في كل سنة في كل
موازنة ھنالك حقوق للموظفین اآلن ھذه الحقوق ضاعت بالنسبة لقضیة العالوات والترفیعات وھنالك طلبات اآلن نتلقاھا في المكتب وكل السادة

ً أ ً
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.النواب یتلقوھا اآلن الحقوق المثبتة قانوناً للموظفین وغیرھم المتعلقة بالترفیع والعالوة بسبب عدم وجود الموازنة أیضاً لم تكن واضحة

ثالثاً: نحن الیوم عند مراجعتنا للوزارات وكذلك الجمیع في باب كل وزارة اآلن مجامیع من الشباب من حملة الشھادات تواجد ھؤالء الشباب
.وتواجدھم بشكل یومي أمام الوزارات والمطالبة بحقوقھم یجب أن تحقق ھذه المطالب وعلى األقل یرجعون بجواب واضح

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

بما یتعلق بالفقرة أوالً بالنسبة للبطاقة التموینیة ھو موضوع ضروري ویتعلق بقوت الشعب لذا نوجھ لجنة االقتصاد واالستثمار باستضافة السید
.وزیر التجارة في أقرب وقت لبحث موضوع البطاقة التموینیة وجدول المواد وكذلك آلیة توزیع ھذه المواد في أوقاتھا المحددة

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

التقیت یوم أمس بجمھور المتظاھرین من خریجي كلیة اإلعالم والقابعین في الشارع منذ أكثر من شھر وحقیقة استمعت الى ما لدیھم كي أقنعھم
بموضوع انھ التظاھر السلمي ووقوفھم في الشارع بھذا الجو الحار وبعدھم عن عوائلھم نوع من المصارحة أو المكاشفة بالعودة الى بیوتھم بعد

سماع مطالبھم المطالب حقیقة لم یكن في أنھم یبحثون عن التعیین وإنما ھنالك أمور طرحت كانت في غایة األھمیة منھا إذا القینا نظرة على
المكاتب اإلعالمیة الموجودة في الوزارات ومؤسسات الدولة نرى الكثیر من أعضاء ومنتسبي وموظفي ھذه المكاتب ھم لیس بخریجي كلیة

اإلعالم وھذا لیس فیھ اإلنصاف ال یجوز أن نضع خریج كلیة القانون في المكتب اإلعالمي ویأتي من یتقدم ولھ األفضلیة في الدراسة والمتابعة
في أي نوع من أنواع اإلعالم الذي درسھ والذي یكون لھ األولویة في التعیین وبناء ما تبین من طروحات المتظاھرین انھ ھذه المكاتب یجب

.إعادة النظر فیھا وھي المكاتب اإلعالمیة وتعیین من ھم من خریجي كلیة اإلعالم حصراً

ثانیاً: إضافة مادة التربیة اإلعالمیة لمناھج الدراسة في المتوسطة واإلعدادیة ھذا ضروري جداً وباألخص الذي یكون لدیھ مفاھیم أساسیة أو
األولویات عن اإلعالم والیاتھ وضرورة تطبیقھ في المجتمع باعتبار انھ یملك السلطة الرابعة بالمجتمع أو الدولة فحین یتخرج ویذھب الى كلیة

.اإلعالم فلھ أساس إعالمي بمواد أساسیة

-:النائب عبد عون عالوي طاھر –

في اآلونة األخیرة كثر الكالم عن ما یسمى بالربط السككي مع العراق وبعض دول الجوار أو الدول اإلقلیمیة وخصوصاً دولة الكویت والحكومة
ووزارة النقل بالذات لم تطھر لحد اآلن لبیان موقفھا ووضعھا للجماھیر الكل یعرف البصریین والعراقیین بصورة عامة مدى الضرر الجسیم

الذي یقع على االقتصاد العراقي بسبب ما لو تم ال سمح هللا ھذا الربط السككي معناه موت میناء الفاو الكبیر ھذا المشروع العمالق الذي قد تصل
وإرادتھا أو تضاھي واردات العراق النقطیة لذا یجب أن یكون الربط السككي بعد إكمال میناء الفاو الكبیر لذلك نطالب الحكومة المركزیة

.ووزارة النقل بالذات بإیضاح موقفھا وبیان رؤیتھا حول ما یقال في الشارع

 

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

أوالً: حقیقة قمنا بالتصویت على موازنة عام 2019 وموازنة عام 2020 ولم تأتي الى مجلس النواب لحد اآلن في كل مرة تتأخر الموازنة
ویكون الصرف بالنسبة للنفقات التشغیلیة على 1/12 لكل شھر من الموازنة التي سبقتھا في موازنة عام 2019 في مجلس النواب صوتنا على

فقرة منج المحاضرین المجانین منحة قیمتھا (25) ألف دینار في ھذه الموازنة المفروض تستمر اآلن ألنھ لیس لدینا موازنة عام 2020 بقت
ھذه في موازنة عام 2019 منحة المحاضرین المجانین لذا أنا أتعجب لماذا قطعت وعلى أي سند قانوني قطعت ھذه المسالة؟ وھي كانت

موجودة في موازنة عام 2019 وبما انھ لم نصوت على موازنة عام 2020 لذا یجب أن تستمر ال اعرف رأي الحكومة المفروض أن یعطونا
.بھذه المسالة

ثانیاً: وزارة الكھرباء وبعض الكتل السیاسیة زجت الكثیر من الذین تعاقدت معھم من الشباب الذین كانوا أجور

یومیة وعددھم أما (70) أو (80) ألف أو أكثر واآلن لیس لدیھا تخصیص مالي لكي تعطیھم وھؤالء الشباب مستمرین في العمل وبدون أجور
.یومیة وھذه المسالة یجب أن تحل ھذه المشكلة أما عند التصویت على الموازنة أو أن نقول لھم بالعودة الى بیوتھم

ثالثاً: قمت وزارة التخطیط في الحكومة السابقة بمشروع تشغیل الشباب حصل ورش ومؤتمرات واآلن ال یوجد تفاعل كبیر مع ھذه المسالة لذا
أرجو حلھا ألنھا مسالة مھمة جداً واآلن كل المتظاھرین من خریجي كل الكلیات الموجودین في بغداد ینتظرون ھذا المشروع ویجب حل مسالة

.الخریجین

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

ممثل الحكومة ھل لدیك تعلیق على مسالة المحاضرین المجانین؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

أن مسألة المحاضرین المجانین الى حد عام 2019 تم تحویلھا الى صیغ قانونیة أخرى قد یكون السید النائب وقد یقصد النائب من ھم تعاقدوا
على عام 2020 وھو أمر یحتاج الى مراجعة وما یخص مشروع موازنة عام 2020 سوف یتم مناقشتھ ھذا األسبوع إن شاء هللا في مجلس
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الوزراء وعلى اثر ذلك سوف یرسل الى مجلس النواب لغرض التصویت والمصادقة وبالنسبة لمشروع تشغیل الشباب موجود في جدول مجلس
.الوزراء وسوف یتم مناقشاه قریباً إن شاء هللا

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

فیما یتعلق بمشروع تشغیل الشباب نأمل من وزارة التخطیط ومن الوزیر والسادة المسؤولین یعملون على تكملة المشروع في الكابینة السابقة
.ولیس انھ ذھبت الوزارة بھذا المشروع معھا وإنما یعملون على إكمال المشروع وتنفیذه الى حیز التنفیذ

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

قامت الحكومة في األشھر الماضیة بعدة صوالت صولة على مھربي خدمات االنترنت وعلى السالح المنفلت وعلى المنافذ الحدودیة اعتقد انھ
ھنالك ضرورة وطنیة واقتصادیة وشعبیة لقیام الحكومة بتصفیة العمالة األجنبیة في العراق وھي تسبب كارثة للمواطن العراقي بشكل كبیر

ھنالك إحصائیات سمعتھا من شخصیات كبیرة في السلطة العراقیة أن نسبة العمالة في العراق تصل الى ملیون أجنبي من مائة دولة یعمل في
العراق مع األسف الشدید ونسبة الفقر وخصوصاً في مناطق الوسط والجنوب تصل الى (50%) أو تصل حسب وزارة التخطیط الى (%50)
الفقر نتیجة حتمیة للبطالة وقلة فرص العمل وھذه كارثة تستنزف أعصاب وقدرات البلد وتذھب لألجانب وھو أمر مؤسف وغیر مقبول وعلى
الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة وصارمة بحق ھذه الشركات ھنالك شركات بید حیتان فساد والحكومة تعلم بذلك جیداً علیھا بتصفیتھا التي
تھرب العمالة األجنبیة وتستنزف فرص العمل التي ینبغي ان تكون لشبابنا العاطلین عن العمل الیوم كل ھذه التظاھرات الموجودة والمطالبات

للشباب الحكومة عاجزة یقیناً عن تلبیة طموحاتھم في إیجاد فرص عمل ملف العمالة في العراق ملف كارثي ھل تعلمون یا سادة الكرام انھ مقدار
العمالة المكفولة في العراق ال تتجاوز (300) ألف عامل ھل یعقل في دولة عدد سكانھا (40) ملیون عمالتھا المكفولة (300) ألف ملف البطالة

والعمالة ملف كارثي في العراق ینبغي تصفیتھ وتسویتھ وفي بعض األحیان یسوى أمنیاً یحتاج الى معالجة أمنیة ولو كنت محافظ لقمت بطرد
العمالة الى الحدود حقیقة بعض األمور ینبغي أن تكون ھنالك إجراءات بھا حدة وحسم وحزم ألنھ الیوم شبابنا ال یستطیع الحصول على فرصة

.عمل ومقابلھ األجنبي یتالعب بمقدرات البلد مع شدید األسف

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

.أخشى أن یكون ھذا تشجیع للعنف سیادة النائب؟

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

ال یمكن نحن منذ خمسة عشر عام نتكلم بھذا األمر أنا یمكن أربع مرات تكلمت عنھ وھو أمر مؤلم وحرقة للقلب وببساطة اذكرھا شركات
مرتبطة بجھات سیاسیة تھرب عمالة أجنبیة داخل العراق وتأخذ فرصة العمل التي ھي الوحیدة المتوفرة لشبابنا العراقي الوظیفة العامة ال تسد

.حاجة المواطن العراقي ال نبقى نلف بدائرة مفرغة

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

ھذا الوضع حقیقة ال یوجد حل فقط تشریع قوانین أو بقرارات التنفیذ الحكومي وإنما حتى من الناحیة االجتماعیة وتوعیة الشباب یجب توعیة
شبابنا وان یكون مستعدین یعملون نفس العمل الذي یعملھ العامل األجنبي یعمل نفس العمل في كثیر من األحیان شبابنا ال یعملون ھذا العمل الذي

یعملھ األجنبي لھذا صاحب الشركة أو المقاول أو القطاع الخاص یضطر الى استقبال العامل األجنبي نحن أیضاً معك ونؤید الفكرة وما تفضلت
بھ في انھ دائماً شبابنا وأبناءنا ھم األولى في العمل ونوفر لھم مجاالت العمل قبل غیرھم بعد أن نعطي الفرصة ونوفر فرص العمل ألبناءنا

وخریجنا إذا احتاجینا حینھا نستخدم من دول أخرى لیس ھنالك مانع ولكن أن یبقى شبابنا ھكذا بدون عمل وان یكون لدیھم نفس الھمة بالعمل
.نفس عمل األجنبي

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

أوالً: نستثمر وجود ممثل الحكومة نحن مقبلین على موازنة عام 2020 وھي تمھید لموازنة عام 2021 لدینا عقود تشغیلیة في كل المحافظات
وھي من الموازنة االتحادیة ونقترح تضمینھم في موازنة عام 2020 خصوصاً لدینا عقود تشغیلیة في كل المحافظات تنفیذاً لعام 2021

وتثبیتھم السیما نحن في محافظة البصرة ومن الموازنة التشغیلیة التي من المفروض أن تصرف على خدمات البنى التحتیة تشغیل شبابنا تم
تعیین تقریباً (30) ألف لم یستلموا فقط لشھرین واآلن مذ تسعة أشھر لم یستلموا لذا نحن مقبلین على موازنة تتضمن الموازنة حسم ھذا

.الموضوع

ثانیاً: قانون رقم (66) لعام 2017 قانون (البصرة عاصمة العراق االقتصادیة) وجھنا أسئلة برلمانیة الى مكتب رئیس الوزراء والى األمانة
.العامة لمجلس الوزراء ھذا القانون لماذا ال ینفذ؟ شرع من قبل الحكومة االتحادیة وورد الى البرلمان شرعھ البرلمان ولكن الى اآلن لم ینفذ

ثالثاً: الكل یتحدث عن أزمة اقتصادیة موازنة عام 2020 موازنة عام 2019 مجلس النواب كان لھ دور جید في مناقلة (400) ملیار دینار الى
مشروع میناء الفاو الكبیر وھو مشروع مھم اعتقد یجب أن یتم تضمینھ وھذه المالحظة على ممثل الحكومة تضمینھا والتأكید على ھذا المشروع

الذي یمكن أن بشغل أكثر من (50) ألف عامل وكذلك أیضاً یعظم إیرادات الدولة أكثر من خمسة ملیار دوالر سنویاً في العراق منافذ كثیرة
أغلقت كل المنافذ إال منافذ كردستان نحن لیس لدینا مشكلة بھذا الموضوع لماذا المنافذ یا سید ممثل الحكومة األخرى لم تفتح؟ علماً قانون رقم

(6) لعام 2019 قانون اإلدارة المالیة الذي یقول نصف إیرادات المنافذ للمحافظات وبالتالي ھذا سوف یعظم من إیرادات المحافظات المالیة
.لخدمة المحافظات

ً أ ً
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رابعاً: یجب أن تكون مسطرة في تطبیق القانون مثالً الذي یرید السفر لغرض العالج بسافر بالطیارة مشكلة المنافذ ودخول البضائع ضاعت
قیمتھا بسبب أنھا تدخل من أكثر من منفذ من إقلیم كردستان على حساب المنافذ األخرى وبالتالي نرید العدالة في ھذا الموضوع وان الحكومة
تجري إجراءات حقیقیة لتوحید اإلجراءات في كل المنافذ ألنھ نصف اإلیرادات سوف تدخل لتلك المحافظات بما فیھا محافظة البصرة التي ال

.یوجد فیھا منفذ طیران الى أغلب الدول وبالتالي نطالب بفتح المنافذ في الوسط والجنوب والبصرة خاصة التي فیھا أكثر من أربعة ملیون مواطن

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

ملف المنافذ الحدودیة ملف مھم جداً وما یتعلق بمنافذ إقلیم كردستان تم االتفاق أو قرب الوصول الى اتفاق حول ھذه المنافذ لإلشراف على تلك
.المنافذ بحسب الدستور العراقي وال یبقى منفذ من منافذ العراق خارج ھذه اإلجراءات الدستوریة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

بخصوص العقود التشغیلیة قبل أسبوعین في مجلس الوزراء حصل إجراء لبعض العاملین في محافظة البصرة الذین كانوا على االستثماریة تم
.تحویلھم على التشغیلیة حصل في بعض المؤسسات والدوائر الحكومیة ھذا اإلجراء

وبما یخص موضوع البصرة بالنسبة العتبارھا عاصمة اقتصادیة أتصور فیھا لیس إشكالیة ولكن التأخر في تشكیل اللجنة یجب أن تكون ھناك
لجنة من الحكومة المركزیة ولجنة من المحافظة وھو سبب التأخیر في وقتھا ومن ثم إحداث التظاھرات والمشاكل وكذلك مسألة جائحة كورونا

.جعل ھذا الموضوع بأن یكون فیھ تفقید

وبالنسبة لمسألة المنافذ كما تفضلتم حضرتكم والحكومة عاملة على أن یكون ھناك سیطرة موحدة على جمیع المنافذ الحكومیة وأتصور فیما
یخص مشروع البتروكیمیاویات العفو بالنسبة لمشروع میناء الفاو ال یخفى علیكم اإلجراءات التي تحصل فیھا وكذلك األموال التي كانت موجودة
ومرصودة لھ قبل سنوات كان ھنالك لجنة بان یتم عرض ھذا المیناء الى االستثمار وتم استدراج الكثیر من الشركات ولكن ھذا الموضوع أیضاً

حصل فیھ تعثر نتیجة رصانة ھذه الشركات وبعض االستعدادات المعینة لھذه الشركات ومن الممكن العودة مرة أخرى الى ھذا الملف وأنا
.أتصور أن الوقت مناسب لھذا األمر

-:النائبة منال حمید ھاشم الموسوي –

الرحمة والخلود لكل الكوادر الصحیة الذین وافاھم األجل بسب إصابتھم بوباء كورونا والیوم نشكر لجنة الصحة النیابیة لقراءتھم األولى لقانون
ً الحقوق التقاعدیة لذوي المھن الطبیة الذین أصیبوا بوباء كورونا الیوم أنا أتحدث بمشكلة ھي تخص كل العراق وھي المستشفیات التركیة طبعا

في محافظة كربالء وھي مدینة كبیرة ویؤمھا (50) ملیون سنویاً وال یوجد فقط مستشفى واحدة وھي مستشفى مدینة األمام الحسین الطبیة
والمستشفى التركي تم انجازه منذ عدة أشھر وقام رئیس الوزراء قبل عدة أسابیع أو قبل شھر بافتتاح ھذا المشروع الذي ھو مشروع وزاري

ولكن لألسف لحد ھذا الیوم لم تقوم وزارة الصحة بتیسیره وتسلیمھ استالم أولي المستشفى التركي تم حرقھ قبل أكثر من ثالثة أشھر ولم نطلع
على النتائج لحد الیوم وبعد زیارة السید رئیس الوزراء أیضاً تم حرقھ طبعاً بدل المواطن الكربالئي یحلل أفضل منھ بعض المواطنین یقولون

بأنھ مثل الطرق على الحدید حتى تحیلھ الوزارة الى شركات استثماریة نحن في كربالء موجود لدینا عدة مستشفیات استثماریة من الذي یزور
ھذه المستشفیات؟ عامل البناء؟ المتقاعد؟ الموظف؟ الفقیر؟ كال فقط المیسورین نحن نرید تشكیل لجنة لتقصي الحقائق ألنھ لحد اآلن ال نعرف من
الجھة التي قامت بحرق ھذه المستشفى؟ نرید لجنة تشكل من قبلكم أو من قبل لجنة الصحة النیابیة لتقصي الحقائق ونعرف لماذا الوزیر ال یسلمھا

.تسلیم أولي؟

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

من الضروري تشكیل لجنة من لجنة الصحة والبیئة وبمشاركة عدد من نواب محافظة كربالء للوقوف على تفاصیل وجزئیات ھذه الحادثة
.األلیمة

-:النائب دانا محمد جزاء –

أنا أتكلم بخصوص الموظفین العاملین لدى الحكومة االتحادیة في إقلیم كردستان خاصة الموظفین التابعین للجنسیة العامة والسدود مع األسف
الشدید بحسب ما سمعنا الموظفین العاملین في الجنسیة العامة التابعة للحكومة االتحادیة لوزارة الداخلیة والعاملین في إقلیم كردستان ھم موظفین
ضمن صالحیات أو حدود الحكومة االتحادیة ولكن مع األسف الشدید الحكومة لم تصرف لھم رواتبھم مذ الشھر الرابع أي منذ خمسة أشھر لم
یستلموا وراتبھم والحكومة لم تصرف الرواتب وھذا شيء غیر مبرر وال نعرف السبب لذا أنا أطالب وممثل الحكومة موجود أطالب الحكومة
فوراً بصرف رواتب ھؤالء الموظفین التابعین للحكومة االتحادیة لوزارة الداخلیة خاصة موظفي الجنسیة لم یستلموا رواتبھم لمدة خمسة أشھر

وھو شيء كما قل غیر مبرر واعتقد انھ لدى الحكومة مسؤولیة لصرف رواتب ونحن سمعنا أن الحكومة لم تصرف رواتب موظفي إقلیم
كردستان بسب المشاكل السیاسیة ومشاكل النفط أو شيء من ھذا القبیل ولو ھذا أیضاً شيء غیر مبرر الن الموظفین خارجین عن المشاكل

.السیاسیة ولكن موظفي الجنسیة العامة ھم تابعین أصالً لوزارة الداخلیة العراقیة لذا اعتقد من المفروض من الحكومة ان تصرف ھذه الرواتب

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

أیضاً تم طرح ھذا الموضوع في الجلسة السابقة ونكرر توجیھنا الى الحكومة لإلسراع في صرف الرواتب المؤسسات التابعة للحكومة االتحادیة
.الموجودة في إقلیم كردستان
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-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

ً .أنا فقط احتاج الى أسماء الدوائر بالضبط حتى استطیع المضي باإلجراءات أتصور الجنسیة واإلقامة وأتوقع الموارد المائیة أیضا

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

.ترفع الجلسة الى یوم غد 8/9 الساعة الثانیة عشر ظھراً

.رفعت الجلسة الساعة (4:50) عصراً

***********************

************

***


