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(محضـر جلسـة رقـم (5) السبت (19/9/2020
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثالثة

  الفصل التشریعي األول

(محضـر جلسـة رقـم (5) السبت (19/9/2020

 

 

ً .إبتدات الجلسة بنصاب: (182) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:15) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاٍت من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

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

النصاب المثبت من المقرریة (177) یُضاف لھم خمس نواب دخلوا بعد تثبیت الحضور مجموع الحضور ( 182) ھذه الفقرة تحتاج إلى ما ال
.یقل عن (219) نائباً لعرضھا تؤجل إلى الجلسات األُخرى

.الفقرة (ثانیاً): القراءة األولى لمشروع قانون تعدیل قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم(10) لسنة 2005 *

اللجنة القانونیة تقدمت اللجنة القانونیة بطلب لتأجیل عرضھ ترتأي الرئاسة المضي بقراءتھ قراءة أولى وتحتفظ اللجنة ومجلس النواب بحقھم في
.ما لو كانت ھنالك نیھ في األستمرار في تشریعھ أو رده من حیث المبدأ قبل القراءة الثانیة

 

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

بالنسبة إلى مشروع القانون نحن في اللجنة القانونیة لم نجتمع حول مشروع القانون لذلك كرأي اللجنة لم نقدم أي رأي بخصوص ھذا الموضوع
.لذلك خالل القراءة الثانیة وإحضار التقریر سوف نقدم رأي اللجنة القانونیة حول مشروع القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

أ أ أ أ أ أُ
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أُخذوا وقتكم قبل أن تمضون في القراءة الثانیة أقراؤه قراءة أولى وأخذوا وقتكم بالتنسیق مع القوى السیاسیة ومع السیدات والسادة أعضاء مجلس
.النواب قبل المضي في القراءة الثانیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون تعدیل قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم(10) لسنة 2005

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

.یُكمل قراءة مشروع قانون تعدیل قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم(10) لسنة 2005

-:النائب صائب خدر نایف –

.یُكمل قراءة مشروع قانون تعدیل قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم(10) لسنة 2005

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یُكمل قراءة مشروع قانون تعدیل قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم(10) لسنة 2005

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة (ثالثاً): القراءة األولى لمشروع قانون الھیأة الوطنیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة والكیمیائیة والبایلوجیة *

.لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي، لجنة الصحة والبیئة)، القراءة االولى نمضي أي مالحظات لدیكم ما بعد القراءة األولى)

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

ھذا القانون مؤجل من الدورة السابقة وكانت لدینا مالحظات لوجود مشاكل كبیرة فیھ ویؤثر على ألتزامات الدولیة العراقیة مع الوكالة الدولیة
للطاقة الذریة والمنظمات المسؤولة عن األسلحة الكیمیاویة والبایلوجیة وأرجعناه إلى الحكومة في الدورة السابقة لكن لم یتم تعدیل المالحظات

التي طلبھا مجلس النواب وأرجعوه لنا على صیغتھ الحالیة نحن جلسنا مع لجنة التعلیم الیوم وسوف تعد جمیع المالحظات وترفع إلى ھیأة
.الرئاسة ونحتاج إلى ان نجلس مع الحكومة ونناقشھم في ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب تحتفظ اللجنة والمجلس بحقھم برد القانون قبل القراءة الثانیة نمضي في القراءة االولى بغض النظر عن ما ھي المالحظات وكلجان
معینة لجنة الصحة ولجنة التعلیم العالي تقدم تقریرھا ھل نمضي بالقانون ونجري التعدیالت أم یقررون طرحھ على السیدات والسادة أعضاء

مجلس النواب لرده من حیث المبدأ، رأي الرئاسة تمضي في القراءة االولى ویترك الخیار الى اللجنة لتقییم مدى إمكانیة المضي بھ أو رده من
.حیث المبدأ قبل القراءة الثانیة

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.سیسلم التقریر بعد القراءة االولى

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

تفضلوا لجنة التعلیم العالي ولجنة الصحة، السیدات السادة النواب یجب ان یكون ھنالك جھد مركز للمضي بالقوانین التي أُرسلت من الحكومة في
ھذه الدورة في الجلسات السابقة عرضت األمانة العامة والدائرة البرلمانیة ألتزامات اللجان بالقوانین یوم غد سیمارس نائبي رئیس المجلس النائب

األول والنائب الثاني الصالحیات المناطة بھم بموجب بالنظام الداخلي وبموجب قانون مجلس النواب لمتابعة عمل اللجان وتقییم اللجان ھنالك
أستمارة معَد في الدورات السابقة تم إجراء بعض التعدیالت علیھا ستكون أیضاً تعرض على اللجان بما یتعلق بالجانب التشریعي وبالجانب

الرقابي وكل لجنة ستقیم على أساس الجانب التشریعي كم عدد القوانین التي شرعت من أصل القوانین المناطة بھم لغایة اآلن أیضاً في الرقابي
عدد األستضافات وما ھي اإلجراءات التي أتخذتھا اللجنة أرجو من اللجان جمیعاً ان تمضي باإلجراءات التشریعیة للقوانین الموجودة في أدراج

اللجان وإخالء مسؤولیة اللجان ھي بأرسالھا الى التصویت إلى رئاسة المجلس وتعرض أمام السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب. تفضل
أمضي، نقطة نظام بخصوص؟ ھذه لیست نقطة نظام أین المخالفة في النظام الداخلي؟ المادة (96)؟ ھذه أختصاصات لجنة الصحة ولیست نقطة

.نظام

-:(النائبة أكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي(نقطة نظام –
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حسب المادة (96) من النظام الداخلي ھذه القوانین تعتبر رئیسیة للجنة الصحة والبیئة لكن أصبحت رئیسیة ھذا القانون إلى لجنة التعلیم العالي
والبحث العلمي لم نطلع على ھذا القانون كلجنة الصحة والبیئة وھذه أول مرة على المنصة نقرأ ھذا القانون وأنا جمعت تواقیع خمسون نائباً

.للتأجیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة كل مجلس النواب عرضت علیھ القوانین المرسلة من الحكومة في صندوق السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب عندما یأتینا
.كتاب من الحكومة جملة قوانین موجودة في أدراج النواب

-:النائبة أكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

.سید الرئیس لم نستلم ھذه النسخة وجمعت تواقیع خمسون نائباً لتأجیل ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس لدینا صالحیة التأجیل تریدون أن تردوه من حیث المبدأ، قدموا طلب برده من حیث المبدأ قبل القراءة الثانیة، إذا رفضت اللجان ھذا القانون
قبل القراءة الثانیة عندما یأتون لیقدموا التقریر یوصي الى المجلس برده من حیث المبدأ ویصوت المجلس وللمجلس ما یرتأي لنثبتھ سیاق تقریر

.اللجنة ھل تؤیدون المضي أو الرفض؟ اللجان المعنیة ولجنة التعلیم العالي ولجنة الصحة كالھما لجان رئیسیة في ھذا القانون

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

بدایةً تسجل لجنة الصحة والبیئة موقفھا وھو رد ھذا القانون من حیث المبدأ، وسوف نمضي في القراءة األولى وبعد القراءة األولى نقدم طلب
.الى ھیأة الرئاسة على رده من حیث المبدأ

-:السید رئیس مجلس النواب –

اآلن أنتم مستعدون للتصویت علیھ لرده من حیث المبدأ، مستعدون؟

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.نحن مستعدون علیھ لرده من حیث المبدأ

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعرضھ على المجلس اآلن؟

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.یعرض على التصویت نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، من یؤید رأي لجنة الصحة والبیئة برفض مشروع قانون الھیأة الوطنیة للرقابة النوویة واالشعاعیة والكیمیائیة و
البایلوجیة ورده الى الحكومة، رفضھ من حیث المبدأ، من یؤید ذلك؟

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.الرفض یكون بعد القراءة األولى، یعني القراءة األولى یجب أن تتم

-:السید رئیس مجلس النواب –

اذاً نفس الرأي لما ذھبت ألیھ رئاسة المجلس، أنھ في تقریرھم یسببون ما ھي أسباب رؤیتھم أو ما ھي رؤیتھم في أسباب الرفض، لماذا
.یرفضون؟ یعرضوه على السیدات والسادة النواب، إذاً عندما یقدم تقریره، یقدم لنا المالحظات التي تؤید االستمرار أو تؤید الرفض

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.سیادة الرئیس نقدم التقریر بعده القراءة األولى

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الھیأة الوطنیة للرقابة النوویة واالشعاعیة والكیمیائیة والبایلوجیة

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –
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.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الھیأة الوطنیة للرقابة النوویة واالشعاعیة والكیمیائیة والبایلوجیة

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الھیأة الوطنیة للرقابة النوویة واالشعاعیة والكیمیائیة والبایلوجیة

-:النائب غایب فیصل عنید –

.یكمل القراءة األولى لمشروع قانون الھیأة الوطنیة للرقابة النوویة واالشعاعیة والكیمیائیة والبایلوجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب أرجو اإلطالع على النظام الداخلي المادة (132, 133)، المادة (132) تنص على (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ
واألسس العامة للمشروع إجماالً فإذا لم یوافق المجلس على المشروع من حیث المبدأ بأغلبیة عدد أعضائھ، َعد ذلك رفضاً للمشروع)، أرجو

اإلنتباه على فقرة تبدأ المداولة بمناقشة ألنھ سوف أقارنھا بمادة أخرى، المادة (133) تنص على (ینتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من
حیث المبدأ إلى المناقشة)، نذھب إلى المادة (136) حدد جدولة للمضي بالقراءة األولى والقراءة الثانیة ، تنص المادة (136) ثانیاً على (یقرأ
مشروع القانون قراءة ثانیة بعد یومین على األقل وبعد إستالم المقترحات بتعدیلھ ثم إجراء المناقشة علیھ)، عملیاً المناقشة تلي القراءة الثانیة

وبالتالي الموافقة من حیث المبدأ على القانون قبل المناقشة، بعدما یقدم التقریر یكون ھناك تقریر ومناقشة، التقریر الذي تقدمھ اللجنة حسب المادة
(132 , 133) یجب أن یكون قبل المناقشة، المناقشة حسب النظام الداخلي بعد إستالم المقترحات التحریریة حسب المادة (136)، في المادة

(132) رفض المشروع قبل المناقشة، والمادة (133) تنص على ان (ینتقل المجلس بعد الموافقة إلى المناقشة) متى یوافق المجلس؟ بعد عرض
التقریر من اللجنة المختصة، األن أمامي (ینتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حیث المبدأ إلى المناقشة) المناقشة بعد تقدیم التقریر، قبل

المناقشة یعرض رأي اللجنة متى تقدم اللجنة تقریرھا بالموضوع بعد القراءة األولى، ھناك نظام داخلي یحكمني، النظام الداخلي یتحدث عن
التالي (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ واألسس العامة للمشروع إجماالً فإذا لم یوافق المجلس على المشروع من حیث المبدأ بأغلبیة عدد أعضائھ،

َعد ذلك رفضاً للمشروع) ال تبدأ المناقشة إال بعد قرار المجلس بالمضي أو الرفض، المادة (133) تنص (ینتقل المجلس بعد الموافقة على
المشروع من حیث المبدأ إلى المناقشة)، المناقشة التي اشار إلیھا في المادة (136) تكون بعد القراءة الثانیة، بالتالي المناقشة مقترنة بالقراءة

الثانیة، ما بین التقریر والمناقشة للمجلس الحق برفض المشروع من عدمھ، عندما یقدم تقریره قبل أن نمضي بالمناقشة إذا كان ھناك إعتراض
.من حیث المبدأ یعرض على السیدات والسادة النواب

-:(النائب صباح جلوب فالح  الساعدي (نقطة نظام –

لدي ما یتعلق بمبدأ المداولة ومبدأ المناقشة، المداولة ھي األسس العامة لمشروع القانون وھذه تحدث قبل القراءة االولى وقبل القراءة الثانیة وقبل
.التصویت إذا أقر المجلس إنھ بحاجة لھذا التشریع یصوت علیھ من حیث المبدأ بالقبول أو الرفض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األصل المضي بھ ما لم یكن ھناك رأي برفضھ

-:النائب صباح جلوب فالح  الساعدي –

.األصل أن تبدأ المداولة قبل القراءة األولى والثانیة، قبل المناقشة ومن حیث المبدأ قبل القراءة األولى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وممكن قبل المناقشة

-:النائب صباح جلوب فالح  الساعدي –

.المداولة من حیث المبدأ قبل القراءة األولى وقبل القراءة الثانیة وقبل التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة (133) تنص (ینتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حیث المبدأ إلى مناقشة مواده، ینتقل إلى المناقشة) المناقشة المشار إلیھا في
المادة (136) بعد القراءة الثانیة، سیادة النائب سؤالي ھل یحق للمجلس رفض القانون من حیث المبدأ قبل مناقشتھ؟ جید ال زال الحق موجود
لدى اللجنة بعرض تقریرھا أما أن ترفضھ من حیث المبدأ او نمضي بھ، عرضت القانون رده حسب رأي السید رئیس اللجنة من حیث المبدأ

السادة النواب طلبوا ما ھي األسباب؟ األسباب التي تقدمھا اللجنة المفروض بالتقریر، احتفظوا بحقكم بالطلب من المجلس برد المشروع من حیث
.المبدأ

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یكمل القراءة لمشروع الھیأة الوطنیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة والكیمیائیة والبایلوجیة
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-:النائب حسن خالطي نصیف –

.یكمل القراءة لمشروع الھیأة الوطنیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة والكیمیائیة والبایلوجیة

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.یكمل القراءة لمشروع الھیأة الوطنیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة والكیمیائیة والبایلوجیة

 

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

.یكمل القراءة لمشروع الھیأة الوطنیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة والكیمیائیة والبایلوجیة

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل القراءة لمشروع الھیأة الوطنیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة والكیمیائیة والبایلوجیة

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع الھیأة الوطنیة للرقابة النوویة واإلشعاعیة والكیمیائیة والبایلوجیة

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

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب یوم غد ستكون ھناك جولة لھیأة الرئاسة إلى اللجان نتمنى حضور السادة رؤوساء واعضاء اللجان
النیابیة لغرض متابعة موضوع المشروعات والمقترحات التي كانت ضمن اعمال اللجان لغرض درجھا على جلسات المجلس المقبلة نتمنى

.حضور السادة رؤوساء واعضاء اللجان یوم غد ان شاء هللا

الفقرة رابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون إنضمام العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة لخطوط  التحمیل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لھا عام *
.1988 والمعدل في عام 2003

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

نقطة نظامي حسب المادة (43) من النظام الداخلي، نحن في كل مرة في اإلتفاقیات التي تدرج على جدول أعمال مجلس النواب نطالب
المذكرات االولیة نطالب باإلجتماعات األولیة، ال یجوز تأتي لنا اإلتفاقیة ونصوت علیھا بدون أن نعرف أصل اإلتفاقیة ما ھي وما مذكراتھا

وأجتماعاتھا؟ في بعض األحیان تمر علینا إتفاقیات مھمة یرتبط بھا العراق ونصادق علیھا كل مرة نؤكد ھذه المالحظة وتأتي اإلتفاقیات، نتأمل
.من لجنة العالقات الخارجیة أن تكون جمیع المحاضر منذ بدایة اإلتفاقیة إلى نھایتھا أمام مجلس النواب

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

.ھذه مالحظة مھمة أتمنى من اللجان أن تأخذ بنظر اإلعتبار حتى الجلسات التحضیریة والمناقشات التي تعقد حول ھذا الموضوع

-:النائب شیركو محمد صالح –

كل مرة نحن نخاطب رؤساء اللجان بخصوص ھذه القوانین ولدینا تنسیق وأحیانأ إذا تطلب األمر نشاركھم في إجتماعات اللجنة، وبعدھا في
.القراءة الثانیة نحضر التقریر والسادة النواب یناقشوا اإلتفاقیة

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

كذلك نشر األتفاقیات ومشروعات القوانین التي تعرض على مجلس النواب العراقي في موقع المجلس لیتسنى لجمیع أعضاء مجلس النواب
.اإلطالع علیھ مع األولیات والمحاضر إذا كانت موجودة ومرفقة من قبل الحكومة او من قبل الجھة التي أرسلت مشروع القانون

-:النائب شیركو محمد صالح –

یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون إنضمام العراق إلى اإلتفاقیة الدولیة لخطوط  التحمیل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لھا عام 1988
.والمعدل في عام 2003

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

أ أل ً
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الفقرة خامساً: القراءة األولى لمشروع قانون تصدیق التعدیالت التي أجریت عامي 1999 و2003 على إتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة *
.للملكیة الفكریة الموقعة في ستوكھولم عام 1967

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون تصدیق التعدیالت التي أجریت عامي 1999 و2003 على إتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
.الموقعة في ستوكھولم عام 1967

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

الفقرة سادساً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول بشأن االستعداد والتصدي والتعاون في میدان احداث *
.(التلوث بمواد خطیرة وضارة لعام 2000. (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب دانا محمد جزاء –

یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول بشأن االستعداد والتصدي والتعاون في میدان احداث التلوث بمواد
.خطیرة وضارة لعام 2000

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

لجنة) csc الفقرة سابعاً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى االتفاقیة الدولیة لسالمة الحاویات لعام 1972*
.(العالقات الخارجیة

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

.csc تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى االتفاقیة الدولیة لسالمة الحاویات لعام 1972

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

الفقرة ثامناً: القراءة االولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق غلى اتفاقیة الدولیة في شأن المسؤولیة المدنیة عن اضرار التلوث *
.(بالزیت لعام 1992. (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائبة ریحان محنا ایوب –

تقرأ القراءة االولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق غلى اتفاقیة الدولیة في شأن المسؤولیة المدنیة عن اضرار التلوث بالزیت لعام
1992.

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

الفقرة تاسعاً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق غلى تعدیل اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة *
.(والتخلص منھا عبر الحدود. (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب ریبوار كریم محمود –

یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق غلى تعدیل اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر
.الحدود

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

.الفقرة عاشراً: مناقشات عامة *

-:النائب حسن خالطي نصیف –

النقطة االولى: تتعلق بالشھاد الدراسیة المطلوبة للعمل في الوزارات االمنیة أو التعیین في الوزارات االمنیة تحدیداً الدفاع والداخلیة، والكثیر من
الشباب یعني الذي ما أصبح لدیھم فرص لتكملت الدراسة یقدم على الموقع االلكتروني وتصبح ھناك فرص تنطبق علیة كل الشروط العمر اللیاقة
البدنیة لكن تبقى مسألة الشھادة صح یطلب من عند یقرأ ویكتب ولكن في السادس االبتدائي ال یوجد عند فرص حتى یكمل وإذا یوجد عند فرص
حتى یكمل متوسطة إعدادیھ وجامعة ھذا مجال عملھم الوحید، المقترح السید الرئیس أن یتم االتفاق بأن یتأكدون من سالمتھ في القراءة والكتابة

ومعاییر أخرى، والیوم كل الشعب العراقي یخصون الشباب یتعامل مع المعلومة عن طریق الھاتف اعتقد أن الوضع تغیر باقین في قضیة التغیر
.بالشھاد االبتدائیة لو یحصل ھذا المقترح یضن ھذا یأخذ طریق ویعطي فرص للشباب

أ أ ً أ
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النقطة الثانیة: تتعلق السید الرئیس بقضیة االجراء الیومیین أنا حالیاً بالمستشفیات أرى ناس یعملون بالخدمات شباب عامل خدمة أجر یومي
راتبة ال یصل إلى (120) إلف الحقیقة یوجد قرار في مجلس الوزراء السابق قرار (132) بتحویلھم إلى عقود، قسم كبیر منھم تحول إلى عقود

ولكن بدون ترتیبات مالیة وبقى راتبة (160,150) وھو یحمل نفایات ویحمل قضایا خطرة وخصوصاً نحن في زمن الوباء، طبعاً ھذا الكالم
ایضاً لیس فقط في وزارة الصحة ینطبق أیضاً على الوزرات االخرى الكھرباء على سبیل المثال العاملین باألجور الیومیة، یوجد قرار لمجلس

الوزراء لكن غیر مطبق، مطبق جزئیاً ومطبق أداریاً وال یوجد علیة اثار مالیة من خاللكم السید الرئیس توصیة غلى مجلس الوزراء بھذا
.الخصوص

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

الكل یعلم نحن محافظات الجنوبیة من شھر العاشر كانت ھناك تظاھرات موضوع یخص محافظة واسط كان لدینا صندوق یطلق علیھ صندوق
الدعم واسط ھناك عقود أكثر من (800) موظف، حالیاً نظراً االن یتعلق بإرادات المنافذ الحدودیة والجبایة التي تتناول بھذا المحافظة والظروف

التي تمر بھذا المحافظة، ھؤالء الموظفین الذي ھم أصحاب عوائل (800) وأكثر موظف یعني رواتبھم من شھر العاشر وإلى حد ھذه اللحظة
تقریباً أخذوا فقط ثالثة رواتب ونصف الراتب تقریباً، المشكلة ال تتحدد بھ الحكومة المحلیة بصدد أكثر تتحدد بھ الحكومة المركزیة نطلب من

ھیأة الرئاسة حث المالیة االتحادیة لتنسیق مع الحكومة المحلیة الن ھي المشكلة لیس فقط بالحكومة المحلیة المحافظة كانت تمر بالتظاھرات
.وظروف معینة لھذا السبب تقریباً المنافذ الحدودیة االیرادات تكفي لرواتب الموظفین

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

وصلتني مناشد من موظفین من وزارة العدل یبلغ عددھم حوالي (323) موظف ھم مثبتي على المالك الدائم لكنھم لألسف منذ (9) شھور لم
.یستلموا أي راتب

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

أین في أي وزارة؟

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

وتناشد ھذه العوائل بعوزھا وحاجتھا الملحة للمال الن مدة الـ(9) أشھر ھي مدة طویلة السید الرئیس قد أوعدوھم باألول أن موافقة المجلس على
موضوع االقتراض الداخلي سوف تصرف لھم ھذه الرواتب لكن االسف إلى حد االن لم تصرف رواتبھم، أرجو من حضارتكم ومن السید ممثل

.الحكومة التوجیھ بھذا االمر الن عدد كبیر (323) موظف

 

-:النائبة دیالن غفور صالح –

مداخلتي بخصوص مشكلة موظفین محافظة كركوك المنسبین من إقلیم كردستان إلى المحافظة، السید الرئیس االدارة المحلیة السابقة كانت
تستعین بحكومة إقلیم كردستان لتسدید نواقصھا من المالكات في المحافظة ھناك كتب رسمیة ومراسالت بھذا الخصوص، وتم تعیین عدد من
الموظفین ومن جمیع مكونات محافظة كركوك من إقلیم كردستان یعملون في محافظة كركوك، السید الرئیس نطلب من جنابك التدخل في حل

ھذه المشكلة وأنصاف ھذه الشریحة وإیجاد الحلول لنقلھم إلى حكومة المركز، وایضاً نطلب من جنابك الكریم التدخل وإصدار كتاب رسمي
وایقاف االوامر االداریة التي تصدر الغاء تنسیبھم حیث أن ھذه الشریحة أو ھؤالء الموظفین في المحافظة من أھالي االصلیین للمحافظة نطلبكم

.بنصاف ھذه الشریحة

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

ھل ھم في دوائر محدد معنیة؟ أو بصورة عامة؟

-:النائبة دیالن غفور صالح –

بصورة عامة في جمیع الدوائر مثالً في وزارة التربیة یوجد عندنا مدیریة خاصة بھذا الخصوص لكن الموظفین ھم على یعني معینین على إقلیم
كردستان وایضاً في الدوائر االخرى السید الرئیس وایضاً علیھم تھدید بأن یلغى أمر تنسیبھم، بھذا الخصوص استثمر وجود ممثل الحكومة لھذا

.الموضوع ولحلھا واللجان المعنیة بالبرلمان لحل ھذه المشكلة

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

خطوة جیدة قام بھا السید رئیس الحكومة عندما قام في جولة الى المحافظات، زار عدد من المحافظات سواء في إقلیم كردستان أو في الجنوب،
نتمنى أَن ھذِه الجولة تشمل مناطق أطراف بغداد نحُن نتحدث عن مناطق في أطراف بغداد المحرومیة لدیھا حقیقةً كارثیة یعني في كل

المستویات، وھذه المناطق ھي مناطق مكتظة بالسكان عندما نتحدث عن منطقة مثل منطقة (المعامل) نصف ملیون عدد سكانھا، نتحدث عم
منطقة مثل (النھروان) أكثر من ربع ملیون إنسان عدد سكانھا المحرومیة كبیرة جداً، أنا محل الشاھد لدي عجزنا طوال ھذه السنوات في تلبیة

احتیاجات ھذه المناطق، السبب الرئیسي ھناك مشكلة رئیسیة في تذلیل الصعوبات التي یعانون منھا سكنة ھذه المناطق، مناطق أطراف بغداد أال
وھي البیروقراطیة اإلداریة، نحتاج زیارة السید  رئیس الوزراء لھذه المناطق لإلطالع على معاناة سكان ھذه المناطق وتشكیل لجان، تشكیل

ً أل
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لجنة تكون موجودة في األمانة العامة لمجلس الوزراء لتذلیل ھذه الصعوبات بعض ھذِه الصعوبات نتحدث مثالً  عن منطقة مثل (النھروان)
یعني ساعة ونصف كي یتمكنوا من الوصول إلى المستشفى، نفس الشي في منطقة (المعامل) موضوع ماء الشرب، موضوع الخدمات العامة

البسیطة جداً، ماء الشرب بعض مناطق أطراف بغداد محرومة من ماء الشرب بشكل كبیر یعني، لذلك نحتاج إلى لجنة دائمة لتذلیل ھذِه
الصعوبات التي تحتاج لبعضھا وھي متیسرة ممكنة وفق أمكانیات الحكومة الحالیة، تحتاج فیھا إال إجراءات استثنائیة ومتابعة مباشرة من قبل

.ھذه اللجان المختصة التي تُشكل في األمانة العامة لمجلس الوزراء، وكانت سابًق ھذه اللجان مشكلة وذللت كثیر من الصعوبات

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

ُطرح موضوع استحقاقات موظفین في وزارة العدل وأیضا مشاكل بعض الموظفین والمنسبین في محافظة كركوك لذا نُرید أن نسمع رأي
.الحكومة من السید ممثل الحكومة حول ھذه المواضیع التي ُطرحت

 

 

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

سیدي الرئیس، إذا سمحت لي أعرج عن بعض األسئلة والمداخالت التي سارت من ضمن ما تفضلتم بھ جنابكم، ما یخص األجراء الیومیین
وتعدیل الرواتب ھذا الموضوع جاري ولكن ھناك بعض األلیات وبعض اإلجراءات من ضمنھا الضمان اإلجتماعي وتحویلھا، أي أیجاد صیغة

قانونیة خاصة بھم، بالتالي األجراء الیومیین تعدیالتھ موجودة إن شاء هللا خاصة الموجودین في الصحة، ما یخص صندوق دعم (واسط) إذا
كانت معلوماتي صحیحة صندوق دعم (واسط) في البدایة كان على مجلس المحافظة، بالتالي مع تأسیس تعظیم الواردات المحلیة كان من

المفروض أن تتحول ھذِه األمور الى تعظیم الواردات المحلیة الموجودة في كل محافظة، وھذا األمر خلق نوع من اإلشكالیة لدى المجلس ألنھ
كون مجلس المحافظة لم یكن لھ الحق الجابیة، بالتالي اصبح لدیھ إشكالیة في تحویل األلیة من مجلس المحافظة إلى المحافظة وأتصور مع ذلك

أعطوا  بعضھم رواتب والبقیة قد یكون مستمرة، ما یخص موظفي وزارة العدل، أعتقد إذا كانت معلوماتي صحیحة ھؤالء تم تعیینھم على حركة
المالك عام 2019 أعتقد وفي غالبیة الوزارات الذین تم تعیینھم بخصوص ھذا الموضوع بسبب عدم وجود الموازنة تأخرت رواتبھم لحین

إقرار الموازنة، مع إقرار الموازنة أكید سوف یتم أطالق رواتبھم الن لیس فقط في وزرارة العدل في بقیة الوزارات أیضاً موجودة المتعینین
على حركة المالك، التعیینات والتنسیب الموجود من اإلقلیم إلى محافظة كركوك، سیدي الرئیس أنتم على علم عنما تأتي الموازنة عدد موظفي

اإلقلیم محسوب ضمن الموازنة، بالتالي ھناك حقیقةً مانع قانوني لتحویل الموظفین أو تنسیب الموظفین من وإلى أو بالعكس، أمام ھذا الموضوع
.یحتاج تدخل قانوني أي في الموازنة ھذه نقطة

النقطة الثانیة: ألیة التنسیب ھذه سابقاً كانت موجودة من وألى وبالعكس تخضع إلى مجلس الوزراء، أي ھناك فئة كبیرة أعتقد من المسیحین
.المنسبین من حكومة المركز إلى اإلقلیم وھذه دائماً تُعرض في مجلس الوزراء للتصویت على التنسیب، فبھذِه الطریقة ممكن حلھا

النقطة الثالثة: التي طرحھا السید النائب حول طلب زیارة السید رئیس الوزراء، حقیقةً السید رئیس الوزراء لدیھ زیارات مستمرة سوف تكون،
ولمن ھناك بالذات لجنة موجودة خاصة أتصور في الھیأة العلیا للتنسیق بین المحافظة بالنظر في طلب المتظاھرین، وكانت منطقة (المعامل)

.ضمن اھتمام ھذه اللجنة، ممكن متابعة اللجنة والعمل على تقویة اللجنة

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

.الست (دیالن) أخذتي جوابك

-:النائبة دیالن غفور صالح –

ھل ھناك أمل في الموازنة القادمة بأن یحل ھذا الموضوع أو ھذه المشكلة، ھل ھناك فقرة بقانون الموازنة تثبت بھ؟ الن االعداد كثیر سیادة
.الرئیس

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

.المھم المسألة عند ممثل الحكومة وسوف یعرضھا على الحكومة ویتم حل المشكلة أن شاء هللا

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.لدي قضیتان أساسیتان

القضیة األولى: تتعلق بقرار (315) لسنة 2019 أرجو من السید ممثل الحكومة أن یھتم بھذا الموضوع خصوصاً في ما یتعلق بالمحاضرین
المجانین، ھناك أعداد كبیرة خصوصاً الذین تم التعاقد معھم قبل عام 2020 أي عام 2019 و 2018و 2017نزوالً، ھذه فئة كبیرة جداً وھذا

الملف صراحةً من الملفات المھمة لم یحسم إال األن، بل األكثر من ذلك بدأت بعض المحافظات بإضافة أسماء جدیدة على ھذِه القوائم، بالتالي
سببت مشكلة كبیرة نحن نتطلع صراحةً إلى رأي حاسم من قِبل الحكومة في أیجاد ألیة معینة إلنھاء ھذا الملف المھم وھذا الملف الحساس،

خصوصاً أن مجلس النواب العراقي قد صوت على قانون اإلقتراض المحلي واالقتراض الخارجي ووضع فقرة في ھذا القانون تُلزم الحكومة
.بمعالجة ھذه القضایا ولكن مع شدید األسف لم نالحظ أي عمل إیجابي من قِبل حكومة السید الكاظمي في ھذا الموضوع
ً أ أل
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القضیة الثانیة: في محافظة كربالء تشھد في كل عام زیارة ( األربعین) وھي من الزیارات المھمة والكبیرة ولكن أیضاً في ھذا الموضوع لم
نالحظ تدخل حكومي، سواء بشكل دفع أموال ومتابعة قضایا الزیارة الخدمیة أو من خالل الدعم الحكومي إلى ألیات النقل وفیما یتعلق بقطاع

الصحة وبقیة القطاعات، أنا أعتقد أن ال بد أن تخصص الحكومة مبالغ إضافیة تتعلق في زیارة ( األربعین) وزیارة (10) من محرم و(15) من
شعبان في الموازنة األتحادیة وال تكون على شكل ھبات أو دفعات طوارئ، بالتالي كأنھُ ِمنة على محافظة كربالء أو بقیة المحافظات، كذلك

محافظة (النجف) و (الكاظمیة) و(األعظمیة) صراحةً ومدینة (سامراء) تشھد زیارات ملیونیھ مستمرة ولكن نالحظ تأتي األموال بعد أنتھاء ھذه
الزیارات، بالتالي تكون ذات منفعة أقل، أنا أعتقد الحكومة ینبغي أن تھتم بھذه الزیارات، ھي زیارات في غایة األھمیة بالتالي تحتاج الى دعم

.حكومي

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.لدي عدة مواضیع

موضوع الموازي: یعني الدستور كفل التعلیم المجاني، ونحُن ھذا العام لم تحصل الدراسة بسبب تظاھرات وبسبب جائحة كورونا، وأكثر اآلباء
محالتھم مغلقة مثالً إذا كانوا ھم قطاع خاص، بالنتیجة الیوم الموازي صعب على الطالب یحتاج إما ھذا العام إعفاءھم من األقساط المتبقیة أو

.تخفیض ھذا المبلغ العالي الذي یأخذوه من الطلبة

النقطة الثانیة: لدینا قُراء المقاییس، مثل ما تعرفون جبایة الكھرباء متوفقة أكثر العوائل ال تدفع، ھذه شریحة مھمة مضى علیھم(5-6) أشھر
یداومون بدون رواتب، قرارھم وضعوا نسبة (5)% من الجبایة، ھم إذا لم یُجبوا كیف تكون لھم رواتب أال ھذه اللحظة یذھبون ویعودون أسوةً

بالمحاضرین، محاضرین المجانین، ھؤالء قُراء المقاییس الذین یُطرقون األبواب كلھم شھادات بالنتیجة الیوم رواتب ال یستلمون، ذكر األخ
ً بالنسبة إلى تخصیص مبالغ، تعرفون نحن محافظة (النجف) و (كربالء) أكثر الناس متطوعة ومتبرعة في إقامة المواكب الحسینیة كانت سابقا
مجالس المحافظات تدعم ھذه المواكب، الیوم ھم أكثرھم  التجار وأصحاب المشاریع الخیریة أیضاً توقفت األعمال نتیجة جائحة كورونا، والیوم

في الزیارة األربعینیة ھذه المحافظات تحتاج الى خدمات تحتاج الى تقدیم الطعام وبقیة أمور المستلزمات للزائرین یحتاج دعم لخصیص مبلغ الى
محافظة (النجف) و(كربالء) قبل الزیارة، إذا بعد الزیارة لم نعمل أي شيء. بالنسبة إلى طالب الصف السادس اإلعدادي یحتاج إلى مراعاة

وزارة التربیة ووزارة التعلیم العالي بألیة القبول، بألیة تصحیح بالدرجات، الظرف الذي مر بھ الطالب، ظرف الوضع الصحي، ظرف
التظاھرات، عدم تواجده في المدرسة وأخذ المحاضرات ھذه كلھا أثرت علیھ، یحتاج إلى دعم ومساعدة من وزارة التربیة، ووزارة التعلیم

.العالي

الموضوع الثالث: مكافحة الفساد، كلنا ندعو لمكافحة الفساد، والمرجعیة الدینیة أكدت على ھذا الموضوع، لكن ھناك مؤسسات خاصة ھي (ھیأة
النزاھة) وبقیة المؤسسات (لجنة النزاھة) في مجلس النواب كلھا ھذه تُعنى بھذا الملف المھم، الیوم ھذا األسلوب الرخیص الذي تستخدمھ

الحكومة في القضاء على الفساد غیر مقبول یحتاج االعتماد على ھیأة النزاھة وعلى القضاء في مكافحة الفساد والقضاء على الفاسدین، یا لیت
القضاء على الفاسدین الرؤوس الكبیرة، أنا ال أتي لألذناب یا لیت الرؤوس الكبیرة، آتي أحل مسألة ملف الفساد ملف مھم لكن ھذا االبتزاز وھذا

.األسلوب الرخیص أعتقد غیر صحیح

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

بالنسبة لھذه الجریمة البشعة خالص عزائنا ومواساتنا ألقارب ضحایا ھذه الجریمة وكل الجرائم التي وقعت في كل مكان في البلد لذا نطالب
الجھات المختصة بمضاعفة الجھود في البحث عن كل الجناة      وتقدیمھ للعدالة وتكثیف الجھود المبذولة في سبیل حفظ حیاة وسالمة

.المواطنین

-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

-:ھنالك ثالثة نقاط یمكن اإلجابة علیھا من قبل السید ممثل الحكومة

أوالً: وردت تغریدة من رجل دین عراقي السید مقتدى الصدر حول أمر التطبیع مع الكیان الصھیوني فما ھو موقف الحكومة من ھذه التغریدة؟
.أرجو النظر في ھذا الموضوع وتصریح من الحكومة بشكل جريء حول ھذه التغریدة

ثانیاً: ھنالك فئة حرمت من قرار مجلس الوزراء األخیر الذي یخص المحاضرین المجانین وفئة الكتاب اإلداریین والحراس اللیلین الذین
یحرسون المؤسسات التربویة المدارس والخدمیین في التوصیات األخیرة لم یكن ذكر للفئة األخیرة أرجو من السید ممثل الحكومة مفاتحة السید

.رئیس الوزراء حول إدراج ھذه الفئة ضمن قانون الموازنة بالقدر المستطاع

ثالثاً: ھنالك موظفین باجر یومي یعملون في بلدیات المحافظات وھو یقوم بجمع النفایات من المناطق الموبوءة ویتعرض الى التلوث البیئي
والجوي والجراثیم الزالوا یتقاضون (120) ألف أو أكثر والذي ال یكفي قوت ثالثة أیام الرجاء النظر في ھذا الموضوع وزیادة ھذا المبلغ وأنا

شخصیاً ادرس الموضوع إضافة خطورة لھذه الفئة أن شاء هللا عند انتھاء الدراسة سوف أسلمھا الى السید رئیس مجلس النواب حتى یتم
.التصویت علیھا

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

بغداد تعتبر رأس العراق والرأس ال سمح هللا إذا حصلت فوضى سوف تحصل فوضى في كل المحافظات في اآلونة األخیرة حصل استھداف
كثیر للھیئات الدبلوماسیة والسفارات والبعثات الدبلوماسیة صواریخ وعبوات ناسفة من مجامیع ال ترید الخیر للعراق بغض النظر ألي جھة تتبع
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سواء إیران أو أمریكا أو دول الخلیج المطلوب أن تكون ھنالك جلسة استضافة لوزیر الداخلیة ووزیر الدفاع ورئیس جھاز األمن الوطني ورئیس
ھیأة الحشد الشعبي ورئیس جھاز المخابرات أو وكیل لرئیس جھاز المخابرات وتكون الجلسة في القاعة الدستوریة ولیس في القاعة الرسمیة
عاجزین عن فرض األمن في بغداد ألنھ ھي العاصمة في كل دول العالم المدن تكون بعیدة عن العاصمة أو المناطق أو المحافظات یمكن أن

یصیبھا خلل ولكن عادة العاصمة یجب فرض األمن وسیطرة الدولة (100%) حتى لیس (99%) إذا ھم عاجزین عن فرض األمن في بغداد
العاصمة دعوھم یقولون وإذا ھذه المجامیع التي تقصف وتضع عبوات وتھدد الناس والمناطق تابعة لجھة معینة یقولون أنھم تابعین لجھة معینة

الن ھؤالء الذین یعملون ھذه األعمال الظاھر ال یریدون الخیر لھذا البلد وحتى الدول وأتمنى أن تكون أیضاً استضافة للسفیر اإلیراني
واألمریكي مع رؤساء الكتل وھیأة الرئاسة واألشخاص المعینین وأتمنى أن یبعدوا العراق عن صراعاتھم تحدیداً السفیر األمریكي واإلیراني لقد

تعبنا وتعب الشعب دماء وقتل ومجامیع مسلحة وإجرامیة وإرھابیة الى متى؟ أمریكا تعرف أین إیران وإیران تعرف أین أمریكا ھل یجب أن
یكون العراق ساحة صراع؟ أتمنى ھذا الموضوع مھم وحساس من یستھدف الھیئات الدبلوماسیة والسفارات ال یرید الخیر لھذا البلد كائن من

یكون حتى لو كان احمد الجربا لذا أتمنى أن یكون ھنالك إجراء حقیقي ولیس فقط بیانات نستنكر كمجلس النواب ضرب المكان الفالني أو وضع
عبوة في المكان الفالني أتمنى أن تكون ھنالك التفاتة من ھیأة الرئاسة لھذا الموضوع وھو موضوع جدي وإذا ال نستطیع أن نحافظ على بغداد

.والعراق وھذه األرض التي نحن جزء منھا معناه نحن ال نستحق ھذه األماكن التي نحن فیھا

 

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

نطلب من لجنة األمن والدفاع تقدیم تقریر مفصل حول إجراءاتھم مع الجھات المختصة في موضوع قصف المنشآت واألماكن والسفارات حتى
.على ضوئھا نقرر أما نستضیف أو ھم قاموا بإجراءاتھم واستضافوا المجموعة

-:النائبة ھوازن حسن مھدي –

الكل یعلم ویتواصل خالل القنوات الفضائیة انھ محافظة دیالى یومیاً تنزف وتعطي شھداء وجرحى ألنھا محافظة مفتوحة من كل الجوانب الیوم
نتكلم عن ناحیة العظیم والتي فیھا موظفین یداوم یومیاً كل ثالثة أیام یعطون شھداء وجرحى یوم أمس كنت على اتصال بعض القرى المحاذیة

لمحافظة صالح الدین ھذه القرى ھي التي ماسكة األمن لناحیة العظیم توجد نقاط ولكن ھذه القرى تعتبر تماس مع المحافظة والمحافظة فیھا
أطراف ما بین صالح الدین وبین محافظة دیالى توجد خالیا نائمة داعشیة ھذه المناطق یومیاً تتعرض على ھجمات نھاراً ولیالً یوم أمس كنت
على تواصل مع بعض القرى وأسمع دوي وصریخ األطفال وعوائل تھجرت وخافت ألنھ إذا ال توجد قوة تدافع عنھم فمن لھم ویبقون یدفعون
الثمن شھداء وضحایا الیوم استغل واطرح خالل الجلسة انھ من خالل ھذه العشائر ما یقارب (100) شخص موجود متبرع أسماءھم موجودة
بالحشد العشائري ھؤالء نعتمد علیھم الطاقة الشبابیة موجودین وماسكین األرض دعونا نستغل الوقت وعن طریق حضرتك تعیدون للجھات
المعنیة إضافتھم الى الموازنة واإلیعاز الى وزارة الدفاع ألنھ ھؤالء منذ خمسة سنوات ماسكین األرض بدون أي شيء یضمن حقھم یوم اسم

.طالبوا أكثر من مرة لذا نطلب الیوم من حضرتك باإلیعاز الى الجھات المعنیة حول ھذه الخروقات و(100) اسم من الحشد العشائري

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

بدایة لدي مالحظة إجرائیة على عملنا في مجلس النواب كما تعلم حضرتك تأتینا مناشدات الى موقع مجلس النواب أكثرھا تخص فئات عامة في
ً المجتمع وتعضد ھذه المناشدات بمداخالت لإلخوة واألخوات مجلس النواب لذا أتمنى أن یكون ھنالك إجراء عندما تطرح مداخلة وخصوصا

للقضایا العامة حتى ال تحسب مكاسب سیاسیة وتحرر ورقة من مجلس النواب وعلى أساسھا األمانة العامة لمجلس النواب یخاطب الجھات
.المعنیة في ھذه المشكلة العامة

ثانیاً: بالنسبة لموضوع الموازنة وھي موازنة ربعیة أن صح التعبیر لما تبقى من عام 2020 حسب معلوماتنا وحسب ما معلوم لدیكم أقرت في
مجلس الوزراء منذ یوم االثنین الماضي ولحد اآلن لم تصل الى مجلس النواب ویتعلق في ھذه الموازنة مصیر لحل مشاكل كبیرة في البلد

وأھمھا قضیة الرواتب فضالً عن المشاكل األخرى التي تخص المحاضرین وأصحاب العقود واألجور الیومیة والفاحصین وكل شرائح المجتمع
التي تناشد الحكومة وتتظاھر في الشارع وتصل الى مكاتبنا وتوصل لنا رسائل ومطالبات ومناشدات لذلك أدعو من خالل السید ممثل الحكومة

لیبین لنا ما ھو سبب تأخر الموازنة وما ھو موقف الحكومة لكل ھذه المشاكل؟ حتى ال تعكس القضیة على مجلس النواب وبالتالي یكون الضغط
فقط على مجلس النواب ألنھ عند المراجعة على الوزارات والدوائر المختلفة یحول الموضوع الى مجلس النواب ویطلبون من النواب انھ

یضعون ھذه الحلول لھذه الفقرات والمشاكل العامة لھذه الفقرات بتضمینھا في الموازنة لذلك اطلب أن یكون اھتمام بھذا الموضوع وتضمین كل
.ھذه المشاكل العامة حتى یكون الموقف واضح بالنسبة لموقف الحكومة وموقف مجلس النواب

ثالثاً: أرجو أن یكون ھناك متحدث باسم مجلس النواب یظھر لإلعالم یبین ھذه اإلجراءات وھل الموازنة وصلت أم ال؟ ما الذي تتضمنھا؟
والفقرات الموجودة فیھا وموقف مجلس النواب بشكل عام ألنھ الكثیر من الناس یتصور انھ ینطلق من مجلس النواب ولكن الحقیقة انھ أي

موضوع فیھ جنبة مالیة المفروض ینطلق من الحكومة من مجلس الوزراء ویذھب الى مجلس النواب للتصویت علیھ وبالتالي اعتقد كل أعضاء
مجلس النواب یقفون أمام إدراج أو تنفیذ أي فقرة تخص كل الفئات التي تم ذكرھا الفاحصین والمحاضرین وأصحاب األجور الیومیة وتثبیتھم

وأصحاب العقود وكل ھذه اإلجراءات والتعیینات ال اعتقد یوجد نائب أو كتلة سیاسیة أو كل مجلس النواب یعارض علیھا ولكن المشكلة انھ فیھا
.جنبة مالیة یجب أن تنطلق من مجلس الوزراء

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

بالنسبة للفقرة األولى كل المواضیع التي تطرح ھنا في المداخالت والمناقشات العامة تسجل في البروتوكول ودائماً نوجھ اللجان المختصة
واألمانة العامة في بعض األحیان والدوائر المختصة باإلجراءات التي تخص ھذه المشكلة أو تلك لھذا كل ھذه اإلجراءات واألمور تحصل ضمن
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النظام الداخلي وقانون مجلس النواب وما یتعلق بتأخیر وصول الموازنة وما الى ذلك إذن المواضیع التي طرحت قبلھا نرید أن نسمع من السید
.ممثل الحكومة حول ھذا الموضوع

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

بالنسبة لموضوع المحاضرین المجانین لحنة رقم (457) لعام 2019 حول المحاضرین المجانین الى عقود في المحافظات اإلشكالیة التي كانت
موجودة فعالً ھي مسالة اإلداریین وموظفي الخدمة الن الفكرة ھي عن المحاضرین المجانین بالتالي لم یكن تدارك ھذا الموضوع من اإلداریین
.وموظفي الخدمة وحتى جمیع القرارات التي تصدر تصدر باسم المحاضرین المجانین لذا یبقى لدینا ھذه اإلشكالیة التي البد أن یتم إجراء حل

ثانیاً: في بعض المحافظات فعالً یوجد مبالغة بھذه األرقام خاصة اإلداریین وموظفي الخدمة وعند عكسھا على عدد المدارس یصبح رقم مھول
جداً لذلك یحتاج الى أن یكون ھنالك إجراء خاص اآلن ھنالك محاضرین مجانین غیر مسجلین ولم یتم تحویلھم ھم الذین كانوا على المحافظات

على عام 2020 ولیس على عام 2019 وھنالك محاوالت وإجراء في األمانة العامة لمجلس الوزراء إلیجاد مخرج لھذا الموضوع لھذا
.یتعارض مع بعض القرارات التي سنت في نھایة عام 2019 بشان ھذا الموضوع

ثالثاً: فیما یخص قراء المقاییس ھنالك قار لمجلس الوزراء أن تكون حوافزھم معتمدة على (5%) التي سوف یتقاضوھا قراء المقاییس وبالتالي
.إلغاء ھذا الموضوع وإرجاعھ الى سابق عھده البد أن یطرح في مجلس الوزراء وھذا یحتاج الى أن یكون لھ طلب

رابعاً: بالنسبة لإلجراءات لمكافحة الفساد التي طرحتھا السیدة النائبة أنا فقط إذا ال تمانعون أنا أسجل اعتراضي على استخدام مفردة الرخیص
والذي أتمناه إزالتھ من المحضر إذا لم یكن لدیكم مانع ورأي الحكومة بشان ما یحصل في دول الخلیج وبعض االتفاقیات التي تجري حقیقة

القضیة الفلسطینیة بتصوري ھي للعراقیین ھي مسالة وجدانیة وبالتالي ما یحصل في باقي الدول ال یعني أن یعكس بالضرورة على ما موجود
.لدینا في العراق قطعیاً ألنھ كما قلت أن القضیة الفلسطینیة ھي مسالة وجدانیة قبل أن تكون أي مسالة أخرى

خامساً: بالنسبة لموضوع الموازنة طرحت في جلسة استثنائیة یوم االثنین الماضي أثناء الطرح حصلت بعض التغییرات إلعادة الترتیب لبعض
النقاط وإضافة بعض الجداول وتم التصویت على الموازنة ویوم الخمیس الماضي تم اإلنھاء من إعادة ترتیبھا وإلحاق الجداول المطلوبة لمشروع

الموازنة لذا أتصور یمكن غداً أن تصل الى األمانة العامة لمجلس الوزراء فور وصولھا سوف یتم إرسالھا الى مجلس النواب في كل األحوال
.بدایة ھذا األسبوع أن شاء هللا سوف یكون مشروع الموازنة موجودة في المجلس

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

.السیدات والسادة ترفع الجلسة الى یوم االثنین المقبل 21/9/2020 الساعة الثانیة عشر ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (4:24) عصراً


