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 (01رقم )الجمسـة 
 ( م10/5/2122الثالثاء )

 م/ محضـر الجمسـة
 

 ( نائبًا.251عدد الحضور: )
 ( ظهرًا.5::0بدأت الجمسة الساعة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نبدؤىا بقراءة سنة التشريعية األولى، الفصل التشريعي األول. نيابًة عن الشعب نفتتح أعمال الجمسة العاشرة، الدورة النيابية الخامسة، ال
 آيات مف القرآف الكريـ.

 -السيد همام عدنان )موظف(: -
 يتمو آياٍت من القرآن الكريم.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 والتنمية.الفقرة أواًل: تقرير ومناقشة مقترح قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي 

 -:)نقطة نظام( ساري عبداشي الجياشيالنائب فالح  -
، مف ىذه المادة أنطمؽ بما إننا نمثؿ مجمس النواب السمطة التشريعية األولى ( مجمس النواب ىو السمطة التشريعية والرقابية العميا1المادة )

صدر مف الجيات المختصة، ومف ىذا الباب، تحتـر القوانيف والتشريعات والقرارات التي توالسمطة األـ في ىذا البمد، المفروض إف ىذه السمطة 
والمضي باإلجراءات، لعمو بما إف ىذا القانوف أصبح مقترح قانوف وليس مشروع قانوف، ىناؾ وجيات نظر مختمفة بطريقة عرضو وطريقة تبنيو 

وىي، يجب عمى المجنة المالية أف تأخذ ( مف النظاـ الداخمي 131المادة األولى التي يعترضيا ىذا القانوف او التي يتناقض معيا ىي المادة )
تضمنيا في قانوف الموازنة ويجب أف تضمف المجنة تقريرىا رأي رأي مجمس الوزراء في كؿ إقتراح لتعديؿ تقترحو المجنة في إعتماداتيا التي 

أو أحد األعضاء إذا كاف لمجمس اتو ويسري ىذا الحكـ عمى كؿ إقتراح بتعديؿ تتقدـ بو أي لجنة مف لجاف االحكومة في ىذا الشأف ومبرر 

 الدورةاإلنتخابية الخامسة
 األولى  التشريعيةالسنـة  

 الفصـل التشريعي األول
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ليس فقط ليذا القانوف (، قرارات المحكمة اإلتحادية صدرت بيذا الخصوص 131تترتب عميو أعباء مالية، نص صريح وواضح في ىذه المادة )
نما قوانيف أخرى، يجب أف ياخذ رأي مجمس الوزراء في كؿ شيء يقدـ فيو آثار وتبعات مالية.  وا 

يجب أف نمضي ونأخذ الموافقات تشريع مقترح مقدـ مف المجنة المالية، ىذه السياقات يجب أف نتوقؼ أماميا نمضي بإتجاه  نحفنو إثالثًا: بما 
ذا عدنا إلى الخمؼ فإف قرار المحكمة األخير األ لـ يسمح لحكومة تصريؼ اإلعماؿ بتقديـ مشاريع القوانيف وبالتالي ينجر ىذا إنو صولية، وا 

ف الضرورات تبيح المحذورات يجب ىذا القانوف يقنف ليس ليا الحؽ عمى أ ف تعطي رأييا في ىكذا قوانيف وىكذا مشاريع، إذا كانت والبد وا 
ويكوف ىدفو الرئيسي واألساسي المشكمة الحقيقية التي يعاني منيا المواطف والتي يعاني منيا العالـ أجمع يجب أف نركز عمى موضوع ويشذب 

في مقترح القانوف والمضي بإتجاىات وأنشطة ووزارات أخرى اعتقد ىذا سوؼ يعرض مجمس كيرباء، أما تشعب الغذاء وموضوع الدواء وال
عرض مجمس النواب إنو لـ يمضي بالتشريعات والقوانيف الذي ىو تحت اليميف، ىيأة الرئاسة واألعضاء جميعيـ تحت النواب إلى اإلنتقاد وي  

 ىذه المالحظات التي طرحتيا.فأنا مف ىذا الباب ادعو الرئاسة عمى إنو تأخذ بنظر اإلعتبار اليميف ويحترموف القوانيف والتشريعات، 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

انوف، تـ طرحو في الجمسة السابقة ولـ سوؼ تكوف المداخالت بعد قراءة التقرير االسماء موجودة بجدوؿ المداخالت إلبداء الرأي بما يتعمؽ بالق
 ( مف النظاـ الداخمي 122،  121تحصؿ الموافقة عمى اإلعتراض، تـ طرحو في الجمسة السابقة إشارة لممادة )، لـ يعترض أي نائب

  -النائب حسن كريم مطر الكعبي: -
 يقرأ تقرير مقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي.

 -خميل غازي حسن شيخ أومر:النائب  -
 لطارئ لألمف الغذائي.يكمؿ قراءة تقرير مقترح قانوف الدعـ ا

 -امين:النائبة نه رمين معروف غفور  -
 تكمؿ قراءة تقرير مقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
ساعة ، وقت مستقطع مف الجمسة أعرض لي الىذه أضيفت اآلف، ىذه النسخة التي أستممتيا، توقفي لحيف وصوؿ النسخة إلى السادة النواب

 .الحادية عشر مف موجود، خارج الجمسة
 -النائبة نه رمين معروف غفور امين: -

 تكمؿ قراءة تقرير مقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي.
 -هيثم محمود زهوان العجيمي:النائب  -

 يكمؿ قراءة تقرير مقترح قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي.
 -يمي:النائبة زيتون حسين مراد الدل -

، مشكمة المحاضريف أصبحت واقع حاؿ أماـ انظار الجميع، َفي ـ يفترشوف األرض بالساحات والشوارع وحوؿ مجمس النواب وفي كؿ المحافظات
صوت الشعب والمدافع الحقيقي عف حقوقيـ فأيف نحف مما يجري اآلف؟ ونحف معنييف بيذا الموضوع بشكؿ كامؿ، مشكمة مجمس النواب 
، فمنقدـ مبمغ مالي مف قانوف الدعـ الغذائي لدعـ (315( إلى العقد )311قع حاؿ، إذا لـ نستطيع تثبيتيـ أو نقميـ مف العقد )المحاضريف وا

ضافة مبمغ ) يماف، ونمضي في الموازنة العامة اإلتحادية إلى تضميف ( وىو اضعؼ اإل411( ليصبح الراتب )251( إلى مبمغ )151رواتبيـ وا 
أبنائنا وبناتنا ونحقؽ وتخصيصيـ المالي لغرض تثبيتيـ عمى المالؾ الدائـ، وبيذا ننيي مسمسؿ المعاناة والقمؽ الذي يعيشو درجاتيـ الوظيفية 

 ليـ اإلستقرار اإلقتصادي واإلجتماعي المطموب.
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 -السيد رئيس مجمس النواب: -
، ت ال تبث، المتداخؿ يرفع يده ألف مكانو أحيانا غير واضحيعني ىذه المداخالىذه المداخالت؟ ما ىي المشكمة ال يظير لدي في التصوير 

 الحديث الجانبي يشطب جميعو.
 -النائب ياسر هاشم عمي الحسيني: -

( مف النظاـ الداخمي أقسمنا جميعًا أف نراعي مصالح شعبنا ونسير عمى سالمة أرضو وسمائو ومياىو وثرواتو، اليـو القراءة 6إستنادًا لممادة )
وكؿ تفاصيمو، كمجنة إقتصاد انوف األمف الغذائي ولـ يطمع السادة النواب عمى مضموف قانوف االمف الغذائي وحيثياتو وجداولو وأبوابو الثانية لق

وتـ نرى إف الحكومة ليس لدييا رؤية إقتصادية إلدارة البمد واألزمات مما حدى بنا إلى ىذ المصير، قبؿ سنة تقريبًا الخطة الزراعية ألغيت 
إذا الحكومة طمبت منا أف نورد ليا رؤية ميا إلى نسب ضئيمة، التي سببت شحة محصولي الحنطة والشعير وىي التي تسببت بيذه األزمة، تحوي

( أنا ال اطمح أف ابيع 11الؼ عشرة أالؼ دينار يوميًا، ىذه )( 311يفترشوف األرصفة يبحثوف عف )إقتصادية حقيقية، نحف اليـو لدينا شباب 
( 55لماذا أضمنو؟ األفضؿ أف نعطييا لمصناعة لدَي )عطييا لو أتصدؽ بيا عميو وىو تعب وأجتيد ودرس، واليـو ىؿ أضمنو أـ ال؟ النفط وأ

 ألؼ مصنع معطؿ لـ تَضَمف ولـ تذكر الصناعة بأي حرؼ مف ىذا القانوف، ىذه جنبة.
تستنزؼ مني شأنيا شأف اآلخريف، ولغاية اآلف الحكومة اريع إستنزافية الثانية: أذىب لمشاريع بعد عشر سنوات نستعيد االمواؿ لماذا أذىب لمش

%( لـ تصرفيا، ىذه القضية يجب النظر ليا 25، )1/12ولغاية اآلف لـ تصرؼ ربع مف  31/5اليـو  ( وصمنا شير حزيراف1/12لدييا )
قتصادي ومجاعة، عمى اف نحسب أمواؿ الشعب ال تيدر محاذير نعـ لدينا محاذير، مف أمف إبالجنبة اإلقتصادية قبؿ الذىاب ليا بالجنبة 

 ىكذا.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 أف تصؿ بشكؿ مكتوب إلى المجنة المالية إضافة إلى دور الدوائر المعنية في إيصاليا.المتداخميف إذا امكف مداخالتكـ 
 -النائبة حنان سعيد محسن الفتالوي: -

ية اف يأخذوا مالحظاتنا بسعة صدر وأف ال يردوا عمينا مباشرًة، بما إنو لدينا صالحية تقديـ مقترح قانوف لماذا أتمنى مف السادة في المجنة المال
زمة واإلشكاليات وشبيات الفساد التي تدور والحديث في اإلعالـ ال نقدـ قانوف الموازنة ونعتبره مقترح قانوف ونمضي بو وننتيي مف ىذه األ

حيثياتو، األفضؿ أف نقدـ قانو الموازنة بأبواب واضحة ورقابة واضحة وننتيي مف كؿ القصة طالما لدينا صالحية، الذي يدور عمى القانوف و 
مثؿ قانوف األمف الغذائي قانوف الموازنة ونمضي المقترحات ممكف نعتبره ونحف قمنا المحكمة اإلتحادية قالت ال يجوز تقدـ مشروعات القوانيف 

 بو، ىذا اواًل.
( 25، نحف نعطي لممواطنيف طحيف وسكر بمبمغ )( ترليوف25المبمغ كبير جدًا عمى األمف الغذائي، نحف نتحدث عف أمف غذائي المبمغ )ثانيًا: 

كتفاء ترليوف، إذا أردنا أعطائيـ الدجاج والمحـ ىؿ نعطييـ الموازنة جميعيا حتى تكفي؟ المبمغ فيو مبالغة، بالنسبة لالمف الغذائي ممكف اإل
 وفعاًل يكوف امف غذائي فقط.محدود بمبمغ 

 ( )ج( يتحدث عف محافظات ويعطييا خصوصية وانا مع اف تعطى خصوصية لكربالء ولمنجؼ وذي قار وغيرىا أتمنى أف3ثالثًا: المادة )
ميؿ القميؿ، والشارع يوميًا القتكوف ىنالؾ خصوصية لمحافظة بابؿ، ليس لدييا منفذ حدودي وال نفط وباقية عمى رحمة وزارة المالية التي تعطييا 

صعدة، السادة في المجنة المالية وضعوا منى محافظة بابؿ يكوف ليا خصوصية ألنيا محافظة منكوبة عمى جميع األتينفجر ومظاىرات، أ
ونأخذ ىذا شيء جيد وأضـ صوتي ليمف يفترض أف ال يكوف ىنالؾ إقتراض داخمي وخارجي مالحظة رافضيف اإلقتراض الداخمي والخارجي 

والرسوـ ب ئالتي تنص عمى إعفاء اإلقتراض مف الضرا ( أواًل رفعت وال يوجد إقتراض خارجي، المادة التي بعدىا ثانياً 5محدد، إذا المادة ) مبمغ
ف، ظات ومف ضمنيا إقميـ كردستا%( مف إيرادات المنافذ الحدودية لممحاف51تخصيص ) (11ومقتضى الحاؿ إيضًا ترفع، المادة )الكمركية 

خذ؟ ىؿ تستقطع مف ودية ما ىو اإلجراء الذي سوؼ ي تَ ات ال تسمـ إيرادات منافذىا الحداتممنى عمى السادة النواب إضافة فقرة، المحافظ
إنو سوؼ نعطي لواسط والبصرة وميساف، لو أـ تستقطع مف الموازنة، عندما نضع فقرة نضمف العدالة حصتيا مف قانوف األمف الغذائي 
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يجب اف تكوف ىنالؾ إجراءات رادعة حتى تجعؿ الجميع تمتـز  ،ت ولـ تعطي ال يجوز أف تتساوى مع المحافظة التي تعطيمحافظة تمكأ
 .بالقوانيف اإلتحادية

تنص عمى إنو ينفذ مف تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية، المفروض نحدد الموازنة العامة اإلتحادية ( 15المالحظة األخيرة: المادة )
ذا لـ نشرع قانوف الموازنة يبقى نافذ سنتاف او ثالث سنوات، نحدد يعمؿ بو لغاية نفاذ قانوف  2122سنة ل حتى ال يبقى القانوف نافذ، وا 

 .2122الموازنةالعامة اإلتحادية نضيؼ ليا لسنة 
 -برهان كاظم عبد اهلل المعموري:النائب  -

في ىذا الوقت بالذات لما يمر بو العراؽ يحتاج إلى تكاتؼ الجميع لمخروج مف أزمة نعتقد إف ىذا المقترح نحف بأمس الحاجة لو باألخص 
لدي موضوع يخص لجنة واألزمة بصورة عامة بالخصوص أيضًا مشاريع التنمية، حقيقية، التي ىي أزمة الغذاء والدواء وأزمة الفالحيف 

إقتصادية شاممة في عمـو العراؽ والمحافظات، نعتقد إف الجميع الحكومة الخدمات نحف أطمعنا عمى القانوف عندما نريد النيوض ونعمؿ تنمية 
واضح عمى مدى كؿ الحكومات الموجودة ولغاية اآلف، باألخص البنى التحتية وأيضا الخدمات التي نبحث عنيا  ىناؾ تقصير ومجمس النواب

مكئة، مشاريع الماء والمجاري وأيضًا الطرؽ والجسور زارية المتوالمواطف يبحث عنيا وىي حؽ مف حقوقو، أعتقد ىناؾ الكثير مف المشاريع الو 
ىي  ومشاريع اإلسكاف، انا اعتقد إذا كنا نبحث عف تنمية إقتصادية نحتاج مف حضرتكـ ومف السادة في المجنة المالية المشاريع الوزارية التي

ولغاية اآلف، نتمنى مف حضرتؾ والسادة في  2113منذ عاـ متوقفة  الماء والمجاري التي تقدر بأكثر مف ترليوف عمى مستوى المحافظات
في  المجنة المالية اف يكوف ليـ دور في تخصيص جزء مف المبالغ ألننا نعتقد أكثر المشاريع المتوقفة أدت إلى شمؿ تاـ تقديـ البنى التحتية

قضاء الخالص وفي بعقوبة ىنالؾ المشاريع التي تقدرت  لدينا فيالكثير مف المحافظات وباألخص األقضية، وأنا اتحدث كمثاؿ محافظة ديالى 
 يكوف ليا دور في تقديـ الخدمات ومجمس النواب مطالب بيذا الشيء.( مميار متوقفة تحتاج إلى تخصيص مبالغ مالية حتى 411أكثر مف )

 -النائب جواد عويز زكاط الغزالي: -
مب عالج آني، ىنالؾ شريحة ميمة مف المحاضريف والخريجيف وأصحاب سبب تقديـ ىذا القانوف ىو معالجة بعض المشاكؿ التي تتط

والوضع الذي يعيشونو وضع الشيادات واإلدارييف، ىؤالء بناة المستقبؿ يحتاج إلى وقفة مف قبؿ مجمس النواب تجاىيـ ألنيـ شريحة ميمة 
 ذكرت تسديد إستحقاقات الفالحيف والمزارعيف لمسنوات ( أوالً 3مزري يتطمب موقؼ مف ىيأة الرئاسة والسادة اعضاء مجمس النواب، المادة )

عمى أبواب الموسـ الصيفي وىنالؾ إشارات الدولة تطمب منا بإعتبار نحف يالسابقة، وزارة التجارة قامت بتسديد كؿ المستحقات لمسنوات السابقة، 
يض الفالحيف والمزارعيف ليذا الموسـ، ىنالؾ شريحة ميمة مف غير قادرة أو وزارة الري غير قادرة عمى توفير المياه ليذه السنة، نقترح تعو 

( ألؼ دينار اآلف 211االمف الغذائي، اآلف يمروا بظروؼ إستثنائية أسعار االعالؼ كانت )مربي الثروة الحيوانية ويساىموا في ىذا القانوف 
صرؼ الدوالر سبب زيادة في أسعار المواد الغذائية  بسبب زيادة سعر( ألؼ دينار وىذه الثروة معرضة لميالؾ واإلنقراض، 851اصبحت )

تحسب في الموازنة عمى يتطمب منا دعـ البطاقة التموينية وزيادة مفرداتيا، محافظة النجؼ مف المحافظات الجاذبة لمسكف، نفوس النسب 
لتي تقدـ لممواطنيف، يتطمب دعـ موازنة ( مميوف نسمة وىذا أثر عمى جميع الخدمات ا3( مميوف نسمة اآلف سكنة النجؼ بحدود )1,4أساس )

 النجؼ مف أجؿ القياـ بتقديـ الخدمات لممواطنيف.
 -زياد طارق عبد اهلل الجنابي:النائب  -

الحظنا موضوع ميـ الذي ىو دائما في كؿ الحكومات والدوؿ المتقدمة تشخيص األمور والفقر يأتي عمى تشخيص المشاكؿ الموجودة داخؿ 
لألسؼ بعد اإلطالع عمى جميع النقاط غياب موضوع التعويضات التي تخص المناطؽ المحررة والتي تخص مناطقنا، إذا تيا البمد وتتـ معالج

والعيش أردنا المعالجة والحكومة جادة بالعالج المفروض أواًل نصفر المشاكؿ التي تعنى بالفقر، التي ىي تسبب امور تخص المنظومة األمنية 
قرار، وبصراحة يكوف إيماف مطمؽ بالحكومة بأنيا مظمة حقيقية، تفكر بموضوع المواطف إذا كانت الحكومة جادة لمعالجة الكريـ لممواطف واإلست

ولوضع المنظومة األمنية والمشاكؿ التي دائماً  تتكرر في في المناطؽ، بكؿ العالـ يكوف إستبياف لوضع الفقر وتصفير المشاكؿ الحقيقية 
ف منصب لقائد أمني أو محافظ يشخص المشاكؿ الموجودة إذا كانت عمى مستوى الحوادث التي تكوف داخؿ المناطؽ، وحتى عندما يكو 

وأمورىا، مرت سنيف عمى تحرير ىذه المحافظات والمناطؽ ولألسؼ الشديد ال نرى جدية بمعالجة المشاكؿ المنطقة، يحضر لمعرفة مسبباتيا 
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( مميوف وتصؿ إلى 25إيجابية حقيقية إستجابة ليؤالء المواطنيف، أحيانا تكوف تعويضاتيـ ) الموجودة في ىذه المحافظات عمى اف تكوف خطوة
يتدبر بيا اموره ويكوف لو إستقرار في المنطقة التي يسكنيا ىذا دليؿ عمى وجود نية مف قبؿ مجمس النواب أو ( مميوف 6(أو )7( مميوف أو )8)

قانوف عندما وصؿ مف الحكومة لـ نرى نقاط أساسية في ىذا الموضوع، عندما نعمؿ إستبياف ، مع األسؼ الالحكومة إلستقرار تمؾ المحافظات
عمى العيش الكريـ لممواطف، أتمنى مف المجنة المالية ومف حضرتؾ في ىذا الموضوع ضمف ىذه النقاط والمناطؽ سوؼ ترونو موضوع خطير 

ة لجزء كبير ألىمنا ومواطنينا في المحافظات المحررة، الذي البعض منيـ ىذا القانوف، عمى أف يكوف جديأف تضمف فقرة التعويضات ضمف 
 لغاية اآلف مشرديف بسبب وضع منازليـ ميدمة وبدوف إستقرار، أتمنى ىذه الفقرة الميمة أف تكوف ضمف القانوف ألف ىذا الموضوع ميـ جداً 

ئمتو جميعيـ وليس لديو سقؼ لبيتو وال نرى جدية ليذا الموضوع، حتى لمواطنينا في المناطؽ المحررة الذيف بعض منيـ فقد أبنو او أخيو وعا
مف الوضع لممواطف حتى ال أإف الحكومة ومجمس النواب حسوا بنا وضمنوىا ضمف القانوف، ىو يسمى األمف الغذائي يعني يحس مواطنينا 

 تيـ ومناطقيـ.ـ يعودوا لبيو ونصفيـ ميجريف ل إذا كاف ضمف الغذاء اليـو سقوؼ ليست لدييـعمينا الشعب  ينفجر
 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -

الدستورية، ىذا القانوف مف حيث المبدأ نعتقد كقانونييف مخالؼ لثالث قرارات لممحكمة اإلتحادية، وبإعتبار المحكمة تمتمؾ ذات حجية المواد 
د إف ىذا القانوف قد خرؽ ىذا الحنث لمعقد اإلجتماعي وبالتالي يضر والدستور ىو عقد إجتماعي بيف السمطات وما بيف المواطف، بالتالي نج

 ة عميا، مالحظاتي عمى القانوف:وينعكس سمبًا عمى سمعة السمطة التشريعية كسمط
لدينا قروض خارجية، وجميعنا نعرؼ نحف كأعضاء مجمس نواب لدينا مخاوؼ مف القروض الخارجية نطمب مف المجنة أف تحضر  .1

ىناؾ أمواؿ نخصصيا بسد ىذه % 9المالية جدوؿ بالقروض الخارجية، حتى نعرؼ إف القروض التي تزيد نسبتيا عمى لنا مف وزارة 
 القروض حتى نعتؽ رقاب أجيالنا مف القروض الخارجية التي تكبمت وقت السنيف العجاؼ.

والضماف، إذا كؿ المصارؼ س ِحبت منيا ء توفير الغذاء والكيرباإضافة إلى القروض الداخمية، ىذا القانوف الغرض منو التنمية  .2
قروض ولـ يبقى لدييا سيولة وال تستطيع عمؿ تنمية، المفروض أمواؿ تسدد بيا قروض المصارؼ الداخمية حتى تستطيع ىذه 

ر حزيراف وىذا القانوف ق ِدـ في شيالمصارؼ أف تحدث تنمية ونقمة نوعية في عمميا، مشروع قانوف الحكومة تـ تقديمو في شير شباط 
مضت عميو أربعة أشير ويتـ حساب سنة مالية كاممة، المفروض ثمث ىذه األمواؿ تستقطع ألننا في شير حزيراف، بالتالي مقت رحي 

شير، فأمواؿ ىذه األربعة أشير تذىب ثمث ىذه االمواؿ تذىب لمصندوؽ السيادي لمدولة العراقية ألنو أنتفت حاجة تقريبًا أربعة أ
ذه أبواب الصرؼ، ديوف الغاز والكيرباء ميمة ومسجمة ال تحتاج لمحديث بيا، األمواؿ المخصصة لتنمية األقاليـ، تـ امواليا لغير ى

%( نسبة الفقر، ىؿ مف المعقوؿ بغداد مركز 21%( نسبة سكانية و)81عمى أساس نسبة )( ترليوف لتنمية األقاليـ 11وضع )
ذت ىذه العينات وزارة التخطيط، ىؿ ذىبت لمدينة الصدر أو لمشعمة او لمحرية او %( مف أيف اخ1العاصمة يضع فييا نسبة الفقر )

او أبودشير؟ مقترحي  عمى ىذا القانوف أف يكوف التوزيع عمى أساس النسب السكانية لضماف عدالة جميع المحافظات تاخذ  البياع
وتضررت ويحتاجوا إلى حركة نيف إنعكست امورىا بالشكؿ الصحيح، حتى لو حسبنا حساب الجادرية والمنصور الكثير مف المواط

 إقتصادية.
فالح يستورد الحنطة مف ايراف ويحضرىا عمى أساس مسوقة أشير إلى نقطة تتعمؽ بالحنطة ىؿ تعمموف إف أغمب ما يسمى نفسو  .3

 لممسوؽ والفالحاؿ تذىب ومزروعة، ويأخذ سند ممكية مف أي شخص  لديو أرض زراعية، أرجو مف المجنة المالية اف تدقؽ ىذه األمو 
 الحقيقي، حتى ال يأتي يأخذ ىذه األمواؿ وال توجد زراعة لدينا.

ف الرقابة الالحقة ليذا القانوف لدينا مخاوؼ كبيرة عمى ىذا القانوف، ألف ىذا حقنا وواجبنا الذي نقوـ بو، رقابة الحقة عمى ىذا القانو  .4
 تقرر في داخؿ مجمس النواب ومتابعة ىذا القانوف.

 -النائب محمد كريم عبد الحسين البمداوي: -
( ثالثًا أي مصادر أخرى وىي غير معرفة، أحيانًا بيع أمالؾ الدولة 1المالحظات التي يمكف الكالـ عمييا في ىذا القانوف ورد في المادة )

 الحفاظ عمى امواؿ الدولة. خرى؟ المفروض أف تكوف معرفة وواضحة بما يضمفوممتمكاتيا المصانع والشركات، ما ىي المصادر األ
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 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 ىذه ميمة المصادر األخرى. المجنة المالية ىؿ تقوموا بتثبيت المالحظات؟

 -النائب محمد كريم عبد الحسين البمداوي: -
تي، ال توجد جداوؿ، المفروض ىذه آل( ثانيًا، تنص عمى صرؼ تخصيصات تنمية األقاليـ المذكورة في الجدوؿ المرفؽ بالقانوف وفؽ ا3المادة )

أبواب الصرؼ التي أعدت يجب أف تكوف فييا جداوؿ تفصيمية تشير إلى الفقرات التي يتـ تخصيص المبالغ حتى نستطيع مناقشتيا نعرؼ 
انوف حتى يمكف وىذه امواؿ الشعب ومؤتمنيف عمييا، المفروض اف تكوف ىذه الجداوؿ مرفقة مع القمواؿ أوت عمى صتوجيييا، نحف سوؼ ن

 اإلطالع عمييا.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

او الجيات القطاعية، لكف ضرورة المجنة المالية بعد القراءة الثانية تخوضوا في النقاشات سواء مع السيدات والسادة اعضاء مجمس النواب 
تي أشار ليا السيد النائب، وأي تعديالت تطرأ عمييا يبمغ السيدات تزويد السيدات والسادة النواب بالرؤية االولية لتوزيع المبالغ وفؽ الجداوؿ ال

 ية لمتصويت.والسادة النواب قبؿ موعد الجمسة النيائ
 -النائب محمد كريم عبد الحسين البمداوي: -

زارة، المشروعات الخدمية المادة نفسيا فييا فقرات )أ , ب, ج( المشكمة الفقرات الموجودة )أ( مشروعات الوزارات والجيات الغير مرتبطة بو 
، المفروض إف ىذه الجداوؿ  قرتيف )أ ,ب(المنصوص عمييا في الفتنص عمى تحديد المشروعات الجديدة الضرورية، ىذه الفقرات في الفقرة )ج( 

البند ثانيًا مف ىذه  والتخصيصات وضعت في الفقرة )أ , ب( لماذا يعود مرة ثانية تحديد المشروعات المنصوص عمييا في الفقرتيف )أ ,ب( مف
مف قبؿ وزارة التخطيط، بناًء عمى إقتراح، يعني لغاية اآلف ليس ىنالؾ إتفاؽ عمى المشاريع حتى نضع ليا تخصيصات، يعني االمر المادة 

مف أحكاـ  ( تشير يجري الصرؼ مف الحساب إستثناءً 4غير مكتمؿ وزارة التخطيط سوؼ تزود بالمشاريع وتوافؽ عمييا، فيما يخص المادة )
المعدؿ، نفس ىذا القانوف كيؼ سوؼ نصرؼ لممشاريع المتمكئة  2119( لسنة 6( مف قانوف اإلدارة المالية اإلتحادية رقـ )13المادة )

 والمتوقفة.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

سنة السابقة، اإلستثناء إلضافة نص ىذا ( حسب اإلدارة المالية مف ال1/12الحديث متروؾ لمجنة المالية، المقصود بيا ىذه الفقرة ىناؾ )
 (.1/12أو تخصيصات ىذا القانوف باإلضافة إلى )القانوف 

 -النائب محمد كريم عبد الحسين البمداوي: -
ي ( نحف وضعناه لك13/2ثانيًا نحف نشير إلى مشاريع متمكئة ومتوقفة وتحتاج إلى تمويؿ، ىذه المشاريع البند )البند  (13المادة ) أنا أقصد

صرؼ ليا، المفروض اف تبقى ىذه ع نصرؼ ليا وفؽ الذرعات، إذا تـ إستثنائيا كيؼ أالمشاري تمضي ىذه المشاريع بما يضمف عمميا، ىذه
( يحؽ لوزير المالية اإلقتراض، أصؿ البند نحف لـ نوافؽ عمى اإلقتراض 5المادة مف ىذا البند حتى نستطيع أف نمضي بيذه المشاريع، المادة )

أشرنا عمى   2121نحف نتكمـ عف عدالة إجتماعية وعف امواؿ شعب نحف في نص الموازنة لسنة ( 11ـ عمى تخصيصات مالية، المادة )ونتكم
ومف ثـ يعاد الحكومة اإلتحادية وتدخؿ في خزينة الدولة لدولة تسمـ تذىب إلى  تيراداإف جميع الواردات النفطية والمنافذ الحدودوية وجميع اإل

المبالغ، اآلف ىذه مبالغ النفط الفائضة مف أيف جاءت؟ مف أي نفط وأي إتجاه؟ ىؿ إنو فعاًل اليـو جنيع المحافظات العراقية سممت  توزيع ىذه
وكذلؾ فيما يخص المنافذ إيراداتيا النفطية وغير النفطية إلى الحكومة اإلتحادية حتى الفائض مف المبالغ يعود يوزع عمى جميع المحافظات 

 حتى نضمف تحقيؽ العدالة لجميع المحافظات وجميع أبناء الشعب العراقي. الحدودية
 -أرشد رشاد فتح اهلل الصالحي:النائب  -

كؿ المشاريع ضرورية، لكف ىناؾ الميـ تشريع القانوف يتعمؽ باألمف الغذائي والدوائي بالدرجة االولى والصرفيات في الوزارات أيضًا ضرورية 
يجب أف لممشاريع األىـ ال يوجد داعي أف نصرؼ عمى مشروع متمكئ، المستثمر جاء ليعمؿ في قطاع معيف بالتأكيد واالىـ، لكف نحف بحاجة 

خرى، لكف الضرورية مواؿ، الـز شيء مف الدولة وناتي نحف نزود صاحب المشروع بالمبالغ الحكومية ىذا ممكف تأجيمو إلى فترة ايكوف لديو أ
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ورة السابقة لغاية اآلف معمقة، قانوف الناجيات اعدادىـ محدودة، ممكف تضميف القانوف بالنسبة لقانوف الناجيات ىنالؾ قوانيف نحف شرعناىا بالد
ضافة مبمغ خاص ليـ  بدؿ تأجيميا منذ سنة ولغاية اآلف، لدينا مؤسسة الشيداء والسجناء األيزيديات والقوميات األخرى، عددىـ محدود وا 

جتماعية، ال يوجد نائب في مجمس النواب لـ يراجع وزارة العمؿ والشؤوف ، وزارة العمؿ والشؤوف اإلىا مف الدولةاألمواؿ المترتبة ليـ لـ يأخذو 
اإلجتماعية مف أجؿ الرعاية اإلجتماعية، نطمب مف الوزارة تخصيص أمواؿ لمرعاية اإلجتماعية بدوف تخصيص أمواؿ ليـ في ىذه الموازنة، 

باإلضافة إلى األمف، أما اإلقتراض المفروض ال يتـ ألف التقرير يتضمف التي نعمؿ بيا باء مف الضروريات مستحقات الفالحيف والغاز والكير 
إنو لف نقترض، ولكف في نفس الوقت نضيؼ اإلقتراض في ىذا األمر، الحؿ األخير نتكمـ عف المحاضر المتظاىر ىذا جميعو ال يحؿ إال إذا 

البطالة، والقضاء عمى البطالة كما أشار السيد النائب بتشغيؿ المصانع والمعامؿ ودعـ القطاع لمقضاء عمى توفر مخطط شامؿ إستراتيجي 
الصناعي، القطاع الصناعي في شمؿ ويتعرض إلى إبتزاز في السيطرات والمنافذ الحدودية ونحف نريد توفير أمواؿ، وفروا أمواؿ لممصانع 

بو عمى البطالة بيذا الخصوص، الشيء األساسي القضاء عمى  نقضي  توفير مجاؿ نستطيع لمقطاع الخاص بدؿ معاقبتيـ بأمور أخرى حتى
 البطالة بتشغيؿ المصانع.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
ت الذيف طمبوا نقاط نظاـ في البداية، طمبت منيـ أف أدخميـ بالجدوؿ، ىـ لدييـ نقاط، لكف التقديرات في بعض األحياف يضاؼ شخص والتقديرا

 اإلحياف ضرورية.في بعض 
 -النائب سالم مطر عبد العيساوي: - 

تجاه الشعب، نا إلى الشعور بالمسؤولية و الوضع العاـ الذي يمر بو البمد بشكؿ خاص وخاصة بعد التمكئ الذي حصؿ بتشكيؿ الحكومة يدع
عمى مستوى العالـ، يدعونا إلى عدة تساؤالت  وبنفس الوقت قراءة الوضع العاـ الذي يمر بو العالـ مف حيث جانب االمف الغذائي واإلجتماعي

خاطب السادة النواب، ىؿ يعمموا بإف األمف المجتمعي الذي تمر بو المحافظات المحررة او المحافظات المنكوبة لغاية داخؿ ىذا القانوف أنا ا
ؿ ىذا القانوف ال يوجد شيء ليذه الشريحة ( مميوف نازح ميجر داخؿ البمد وخارج البمد، لكف الواضح والمؤشر داخ2,5-2اآلف ال يقؿ عف )

ليذا الممؼ، نريد إعادة امواطنينا اـ ال نريد؟ ندعيـ بالخيـ والقوانيف الماضية أيضًا تخمو مف التخصيصات  ،( مميوف2,5الذيف ىـ )
 قادريف ال عمى سكف وال عمىأبناء ىذه المحافظات ميجريف ونازحيف وغير  2114ىذا أمف مجتمعي، ليس مف المعقوؿ منذ عاـ سكرات عوالم

رجاعيـ إلى أىميـ.عال تدبير لقمة  يش، يجب أف يتضمف ىذا الممؼ مبالغ خاصة لمفؿ النازحيف وا 
: ممؼ التعويضات، ىؿ تعمموف لغاية اآلف أقضية وأحياء بالكامؿ ميدمة وليس ىناؾ مف ينادي أو يخصص ىذه المبالغ إلعادة الممؼ األخر
سمعوف وتعمموف أيمف الموصؿ الجثث لغاية اآلف تحت اإلنقاض، أليس مف األولى األمف المجتمعي أف تخصص ؟ جميعككـ تىذه اإلحياء

نبار نعـ نحف نكابر ونقوؿ االمور أحياء في محافظة األ ،%( ممحوقة61لمتعويضات حتى يبنوا بيوتيـ ونعيدىـ، مدينة بيجي أكثر مف )مبالغ 
عمى المجتمع، مف ىذا المنطمؽ ومف فقرة ه الممفات الكبيرة والخطيرة ليذيعني إننا ال نخصص مبالغ  ماضية ونحف نبني ونعمر نتكاتؼ، ىذا ال

، قر( في التقرير الذي يشير إلى تحقيؽ العدالة اإلجتماعية وتوجيو الدعـ إلى الشرائح، الفقرة سادسًا التي تنص العمؿ عمى تخفيض نسبة الف3)
 الممفاف. افيجب أف نيتـ بيذ

 -عقيل عباس جساب الفتالوي:ئب النا -
 في  تقرير المجنة المالية.

كيَؼ يمكف أف  ثالثًا: أىداؼ المجنة المالية دراستيا لمقترح القانوف النقطة )سابعًا( دعـ الخزيف االستراتيجي لما يؤمف السمة  الغذائية، أنا أسأؿ
ح عممية ىذا الدعـ لـ يتناوؿ مقترح القانوف عممية إنشاء المخازف نفكر بدعـ الخزيف االستراتيجي ولـ نضع سبؿ توفير مخازف التي ت نج

النظامية لدعـ الخزيف االستراتيجي وىذِه مشكمة ع مجت في فترة الحصار في النظاـ السابؽ، األف في الوقت الحاضر أي مخزف لدعـ الخزيف 
ر بدعـ الخزيف االستراتيجي، أيضًا ال بد مف أف ي عالج بما أنو  االستراتيجي غير موجود لدينا كاَف يجب أف نفكر في ىذا األمر قبَؿ أف نفك

ي( الدعـ الطارئ لمغذاء ال بد أف نفكر مف االستفادة مف مجارش الدولة المعطمة والمتوقفة فقط عمى مبالغ اإلنشاء، مجارش ذات منشئ )سويسر 
عف عدـ توفر المبالغ المخصصة ليا مف وزارة التجارة، إال األف موجودة مثؿ مجرشة )الكوفة( ومجرشة )الشامية(  حقيقًة ىذِه معطمة بسبب 
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نوف المكائف موجودة الميندسيف ذىبوا إلى )سويسرا( لغرض الدورات مبالغ غير متوفرة، كاَف مف باب أولى أف ي ناقش ىذا القانوف ومقترح القا
، كذلؾ لدينا مشاكؿ كثيرة في دوؿ متعددة أمالؾ  الدولة العراقية في ىذِه القضية بما أف  القضية متعمقة في قضية الدعـ الطارئ لألمف الغذائي

ا ىذِه )فيتناـ و سيريالنكا( تخص وزارة التجارة، حاالت ش بيات فساد كثيرة ممكف أف يطرحيا القانوف ويعالج ما ىي المشاكؿ التي الموجودة فيي
ألة أخيرة إذا سمحَت لي سيادة الرئيس، نحف اليـو في تقرير المجنة  النقطة قضية ميمة جدًا بما أَف نحف  نتكمـ عف قضية الدعـ الغذائي، مس

 )ثالثًا( ىي أف ت حقؽ العدالة اإلجتماعية وتوجيو الدعـ إلى الشرائح الفقيرة، شيء بسيط حصؿ في محافظة النجؼ األشرؼ أَف ىناَؾ مواطف
ـو العاصفة الترابية، وبسبب العاصفة الترابية توقفت فرامؿ السيارة أدى ىذا سائؽ سيارة كابسة في بمدية النجؼ األشرؼ أ جبر عمى العمؿ في ي

رتو شخصيًا  ال ييمو  األف في الوقت ال ِفَع  )الطحاؿ( وأجزاء مف )كبدِه(، ىذا المواطف أنا ز  حاضر األمر أف يحصؿ لو  حادث وعمى أثرِه ر 
( ألؼ دينار، نحف  نتمنى أَف ىذا القانوف  أو كنا 211سدد مبالغ الكابسة وراتبو  ))كبده  أو الطحاؿ( الذي ييمو  األف ىذا المواطف ىو كيؼ ي

ـَ سيؿ كبير مف األمواؿ التي تدفعيا الدولة لمرتبات مو  ظفيف نتمنى أف يدعـ ىذِه الشرائح الفقيرة والتي تعمؿ وال تحصؿ ىذِه المردودات أما
 (.315منيتنا أَف ىذا القانوف ي عالج ىذِه القضية خصوصَا ما يتعمؽ في قرار )وكانت أ ،أخريف، إذًا لـ تتحقؽ العدالة اإلجتماعية

  -النائبة فيان دخيل سعيد خضر: -
( تحقيؽ العدالة اإلجتماعية وتوجيو الدعـ إلى الشرائح الفقيرة، نحف  قدمنا طمب إلى 3في التقرير المقدـ مف ِقبؿ المجنة المالية، )ثالثًا( النقطة )

ـَ التصويت عميو في الدورة السابقة ولكف لألسؼ إلى المجنة الما لية وأرجو أف يؤخذ بِو وىو تضميف مبمغ لدعـ قانوف الناجيات اإليزيديات الذي ت
األف غير مخصص لو  أمواؿ مف حيث تتـ االستفادة منو  الناجيات، وجنابكـ تعرفوف كمية الظمـ والقير الذي حصَؿ لمناجيات وليَس فقط 

القانوف يتضمف حتى الناجيات مف التركماف ومَف الشبؾ واإلخوة المسيحييف، ليذا أرجو مف المجنة المالية أف تأخذ بنظر اإلعتبار  األيزيديات،
 ىذا الطمب والذي ىَو مدعـو بتوقيع مجموعة مف السادة النواب ىذا أواًل.

منكوبة، وىذا ي مـز الحكومة والدولة العراقية عمى أف تخصص ليا  قرَر البرلماف العراقي أَف )ِسنجار( مدينة 2115الموضوع الثاني: في عاـ 
أمواؿ خاصًة بعَد ما حصَؿ ليا مف جرائـ وفظائع قامت بيا  )داعش( اإلرىابية لممكوف اليزيدي وبقية المكونات أيضًا في سنجار، سنجار 

تبار، ولكف أعتقد أَف الكؿ يعرؼ وحتى المجتمع الدولي منطقة منكوبة يوجد تخصيصات لبعض المحافظات عمى اعتبار أنيا تؤخذ بنظر اإلع
ـَ ذبح وقتؿ وبيع واختطاؼ وسبي النساء األيزيديات، ليذا أرجو أف تولى ى ذا يعرؼ أَف ما حصَؿ في سنجار ال تشبو أي مدينة أ خرى، ألنو  ت

ار ليس فقط منازليا ى دمت، كثير مف العوائؿ في المنطقة إىتماـ خاص وتعويض المواطنيف، نتحدث عف التعويضات ولكف سيادة الرئيس سنج
( مقبرة جماعية في سنجار أراضييـ س مبت، منازليـ ى دمتف 65سنجار قاموا بشراء بناتيـ مف الدواعش، يعني ليَس فقط منازليـ ى دمت لدينا )

 المأساة التي تعرضوا ليا. ليذا أنا أ ثني عمى طمب اإلخوة الذيَف قالوا تعويض ىذِه ولكف تعويضات مجزية وتوازي حجـ
  -النائب سالم هادي كاظم عبود الشمري: -

قات أتقدـ بالشكر الجزيؿ لإلخوة في المجنة المالية لجيودىـ المبذولة طيمة األياـ السابقة، أ حب أف أعرج عف مفصميف ميميف جدًا ىَو مستح
تابعة لوزارة الزراعة، وأيضًا ىناَؾ مستحقات ألكثر  2119لـ ت دفع منذ  عاـ الفالحيف، ىَو مستحقات المزارعيف ىناَؾ مستحقات إلى ىذِه المحظة 

اليـو ىذا القانوف أنصؼ الشريحة الفالحية ودعـ المدخالت بعض اإلخوة النواب، األخت النائبة  2114مف خمسة محافظات لـ ت دفع منذ  عاـ 
ة معض العمميات المشتركة ووزارة الزراعة لـ ت سوؽ أو يسمح العبور مف نصيؼ( تكممت عف مناقمة الحنطة ىناَؾ غرفة عمميات مشكم)عالية 

نصيؼ( موضوع ليَس دقيؽ ال ن ريد أف نقوؿ عار عف الصحة، ضوع الذي نقمتو  النائبة )عالية محافظة إلى محافظة أ خرى بؿ المحافظات المو 
 ىذا أواًل.

ىناَؾ مبالغ خ صصت لدعـ المدخالت حتى نضمف ديمومة  2122إلى عاـ  2118اـ ثانيًا: لدينا مدخالت المحاصيؿ الزراعية لـ ت دعـ منذ  ع
اوؿ االستزراع في كؿ المحافظات، سيادة الرئيس ىناَؾ فقرات أود التنويو ليا، الفقرات التي تكمـ عنيا بعض اإلخوة النواب  في ما يخص الجد

الية نحف  جمسنا معيـ أكثر مف جمستيف أو ثالث كانوا اإلخوة مدير عاـ التموينية ( ترليوف، اإلخوة في المجنة الم25أو مجمؿ الموازنة البالغة )
 1/6حتى تضمف مستحقات البطاقة التموينية، أي بمبمغ الدعـ الطارئ مف  31/12إلى 1/6مدير عاـ تجارة الحبوب ىناَؾ فقرات ض منت مف 

( ترليوف نطالب مف 25( ترليوف اليـو طالبيف سد حاجة السوؽ التي ىي )121وليَس مف مجمؿ السنة والدليؿ الموازنات السابقة كانت تتجاوز )
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 اإلخوة النواب حسـ ممؼ األمف الغذائي حت ن طمئف الشعب العراقي وخصوصًا ممؼ الكيرباء، األخ وزير الكيرباء أشاَر إلى نقطة خطيرة جداً 
مميار وستمائة دـ تجييز الكيرباء حتى ساعتيف سوَؼ لف ت جيز والمبمغ  والتي ىي إذ لـ ت سدد مستحقات الغاز السائؿ خالؿ شير سوَؼ يتـ ع

 ألؼ دوالر حتى يؤمف الكيرباء في كؿ المحافظات،  يجب ضماف مستحقات الغاز السائؿ حتى تمضي عجمة الكيرباء.
   -العبيدي )نقطة نظام(: النائبة عالية نصيف جاسم -

تحايؿ عمى القانوف في شراء موضوع الحنطة الذي ذكرتو  في مالحظتي مستعدة أف أ زود لجنة أود أف أزودكـ في الحالة التي حدث فييا ال
 الزراعة ولجنة المالية بالحالة التي أعرفيا بشكؿ خاص.

   -السيد رئيس مجمس النواب: -
 زودي السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب بالكامؿ. 

  -النائب سالم هادي كاظم عبود الشمري: -
( سيارات وأنا مسؤوؿ عف ىذا الكالـ، ي حولوىا مف كربالء إلى بابؿ لـ يستطيعوف يعني مف محافظة إلى محافظة 6ربالء اليـو محجوزة )في ك

 ي منع التناقؿ، كيؼ تتيرب وتأتي إلى المحافظات؟ حتى ال نبخس حؽ الفالح.
   -السيد رئيس مجمس النواب: -

 نية.قد تتحدث عف حاالت سابقة ليَس حاالت آ
  -النائب سالم هادي كاظم عبود الشمري: -

 إحتماؿ في السنوات السابقة.
 -نصيف جاسم عزيز العبيدي:النائبة عالية  -

يراف( أنا ال أتكمـ عف المحافظ أو المحافظة، أنا أتكمـ بأَف الفالحيف يذىبوف ويأخذوف أراضي زراعية مف أشخاص ليَس ممكيـ ويستوردوىا مف )إ
 ى أساس مسوقيف.ويتـ بيعيا عم

 -النائب فالح حسن جاسم مطمك الخزعمي: -
% مف اإليرادات اإلتحادية ىي مف محافظة البصرة، ونتشرؼ أف نكوف في خدمة أبناء الشعب العراقي، لكف ىذِه المدينة مدينة 91بما أف  

ت كثيرًا ىذِه المدينة مدينة الموانئ، ىذِه المدينة ما زالت ، والتي تضرر المجاىديف والشيداء والمحرريف والمدينة مدينة البتروؿ وأيضًا المظموميف
وازنة تأف وتحتاج إلى دعـ استثنائي مف المجنة المالية ومف الحكومة اإلتحادية، فمف اأَلولى أف ن حاسب الحكومة عمى تقصيرىا بعدـ إرساؿ الم

عاشر ولكف تماشيًا مَع ىذا القانوف، نحف  مَع دعـ ىذِه المحافظة ومطالبنا عمى اعتبار الشير ال 2119( لسنة 6ِوفقًا لقانوف اإلدارة المالية رقـ )
( وأيضًا مشاريع الماء كما تعمموف العراؽ مقبؿ عمى أزمة حقيقية في ممؼ المياه لدينا 347المشروعة ىَو إكماؿ المشاريع المتوقفة بالقرار )

وىذا في قرار مجمس الوزراء أيضًا مشروع بصرة )بدعة( لمماء ومشروع  2116( لسنة 13مشروع سد عمى شط العرب بقرار مجمس الوزراء)
( مميوف دوالر إلكماؿ ىذا المشروع، 31( مميوف دوالر ولـ يتبقى إال )611محطة ماء في )الفاو( ومشروع ماء البصرة الكبير الذي كمفتو  )

ء، أيضًا دعـ وزارة العمؿ والشؤوف اإلجتماعية كما تعمموف عندما بالتالي سوَؼ يساىـ ىذا الممؼ في دعـ التنمية الغذائية وخاصًة ممؼ اال
( مميوف 5تكوف حروب أو مشاكؿ اجتماعية أو اقتصادية تزداد نسبة الفقراء والم عوزيف، نحتاج إلى دعـ إلى ىذِه الوزارة بما ال يقؿ عف )

ت عارض، وأيضًا وزير المالية وافؽ عمى المحاضريف وكذلَؾ  ( ولـ174( و)315مشموؿ، وكذلَؾ أيضًا وافقت كؿ الوزارات عمى تظميف عقود )
ند التربوييف وكذلَؾ عقود وزارة التعميـ فال يوجد ضير بما أَف فيِو جنبة مالية بإضافة تخصيصاتيـ ال سيما ىـ يتقاضوف رواتب مع إضافة ب

 ي خولت البرلماف في تثبيت ىؤالء.بتعييف مف لديِو سنتيف مف العقود عمى المالؾ، بالتالي وزارة المالية ىَي الت
حالتو  إلى النزاىة وىَو قيد التحقيؽ، سيادة الرئيس المجنة المالية تسمعني ىذِه الب طاقة لدَي مالحظة ميمة عمى ممؼ البطاقة التموينية وا 

لممواطف لمسمة الغذائية، شركة ( سنت 6,11التموينية ىَي لستة أشير يعني دعميا لستة أشير، ثالث شركات قدمت، شركة )االتحاد( قدمت )
( سنت، بالتالي الفرؽ 95’8( سنت ولدييا ممحؽ عقد إضافي دوَف إضافة مواد أصبَح )6,85( سنت، شركة )األويس( )5,91)نخيؿ العراؽ( )

لمجمس الوزراء،  ( مميوف دوالرا لفرؽ ىذا اجتيادات721( مميوف دوالر ت ضرب في ستة أشير يصبح )121( دوالر يصبح )3( مميوف في )41)
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مالية  ن طالب بتضميف ذلَؾ في ىذا القانوف وىَو موازنة مصغرة بعدـ االستثناء وفتح باب المنافسة أماـ الشركات ألَف ىذا الفرؽ فيِو مردودات
فة ليذِه المستشفيات، وكذلَؾ لممواطنيف، أيضًا ال ي دركنا بما أنو  نتحدث عف التنمية بالتالي لدينا ممؼ ميـ ىو القطاع الصحي والمشاريع المتوق

 أيضًا دعـ الفالحيف مف الضروري أف نتجو لدعـ الفالحيف وخاصًة في المناطؽ الصحراوية، لدينا حقميف لممياه الجوفية حقؿ )الدماـ( وحقؿ
ممؼ الميـ الذي أتحدث عنو  بألـ ىو )أذبيذب( ىذا الحقؿ يمتد مف األنبار وصواًل لمبصرة، دعـ وزارة الزراعة لمتنمية الغذائية بيذا اإلتجاه، وال

 ممؼ الشيداء وممؼ المشموليف بقوانيف العدالة االنتقالية والسجناء وغيرىـ، ىؤالء ظ ِمموا بأمريف.
 األمر األوؿ: الذي صورىـ أفرغوا ميزانية الدولة. 

وزارة الدفاع، الداخمية، الحشد، جياز مكافحة األمر الثاني: ىو عدـ تفعيؿ وتطبيؽ القوانيف، نحتاج إلى إنصاؼ عوائؿ الشيداء،)شيداء 
اإلرىاب، ضحايا اإلرىاب، شيداء النظاـ السابؽ، شيداء البيشمركة( وكؿ مف دافع عف ىذا العراؽ وقدـَ التضحيات بما فييـ أيضًا الجرحى 

 يـ.( ألؼ جريح ىؤالء يجب أف ي نصفوا بإضافة تخصيصات611لدينا ) 2115( لسنة 57المشموليف بقانوف )
 -النائب عدنان فيحان موسى  الدليمي: -

ية، نحف  اليـو أماـ استحقاؽ ميـ جدًا لمشعب العراقي، ىذا االستحقاؽ ىو كيؼ نخفؼ مف معاناة أبناء الشعب العراقي في ظؿ األزمات المتتال
ـو بدوره وىو السمطة التشريعية العميا التي سواء كانت أزمات اقتصادية أو أزمات سياسية، لكف ىذا ال يمنع مف أَف مجمس النواب يجب أف يق

ا األخير تنطمؽ منيا القوانيف والتي يجب أف يحتـر فييا القوانيف، نحف  أماـ مشروع قانوف ىذا مشروع القانوف المحكمة اإلتحادية قررت في قرارى
، فالتجأ مجمس النواب إلى الحؽ الذي أعطتو  المحكمة عمى أنو  ليَس مف حؽ الحكومة العراقية إرساؿ ىذِه القوانيف ألنيا حكومة تصريؼ أعماؿ

 اإلتحادية أو أعطاه  لو  الدستور أَف مف حقو أف ي قدـ مقترحات تشريع القوانيف. 
   -السيد رئيس مجمس النواب: -

 الحؽ لممجمس بموجب اختصاصو  مف الدستور.
 -النائب عدنان فيحان موسى  الدليمي: -

بأنو  أما المجنة المختصة أو عشرة مف النواب مف حقيـ أف يقدموا مقترح، كذلَؾ المحكمة اإلتحادية ألزمت مجمس نعـ أنا قمت مف الدستور، 
حكومة  النواب بأَف ىذِه مقترحات  القوانيف التي فييا جنبة مالية يجب أف يأخذ بيا رأي الحكومة وىذا واضح ال يحتاج، قرار المحكمة بيف مياـ

يَس مف حقيا ت درس القوانيف، لكف ىؿ ىذا معناه أَف ال زاؿ ليا الحؽ أف تقبؿ أو ترفض أي عدـ الممانعة ال زاَؿ، ىذا تصريؼ األعماؿ وقاَؿ ل
عمينا أف نستفسر وأال ما ىَي الجدوى مف قرار محكمة إتحادية يقوؿ ليَس مف صالحية حكومة تصريؼ األعماؿ ىَي إرساؿ القوانيف ، ومف 

اب نقترح وىَي تقبؿ، أنا أرى يجب عمينا أف نسأؿ ونستشير ىؿ مف حؽ الحكومة أي ىذا الحؽ الذي سمبو  قرار بعدىا نحف  نأتي كمجمس نو 
 الحكومة اإلتحادية بعدـ إرساؿ القوانيف، ىؿ ال زاؿ ليا الحؽ بأف تقوؿ ال مانع أو ىناَؾ مانع، ىذا عمينا أف نسأؿ؟

   -السيد رئيس مجمس النواب: -
 كومة رأي أو ليَس ليا رأي في أي شيء؟يعني السؤاؿ، ىؿ لمح

 -النائب عدنان فيحان موسى  الدليمي: -
 ىي حكومة تصريؼ األعماؿ. 

   -السيد رئيس مجمس النواب: -
 إذا ليَس لديِو رأي مالي أي معناه  ليَس لديِو رأي أمني معناه ليس لديِو رأي سياسي، )األىمية في العياؿ وليَس في الماؿ(. 

 -نان فيحان موسى  الدليمي:النائب عد -
 كال سيادة الرئيس، األف ىيأة رئاسة أو رئاسة.

رساؿ سيادة الرئيس، أنا أسأؿ سؤاؿ حقيقًة يعني، ىؿ قرار المحكمة اإلتحادية األخير سمَب حؽ الممانعة وعدـ الممانعة  مف الحكومة أو فقط إ
مجبوريف نذىب إلى قانوف طوارئ، نحف  نستطيع أف نأتي بمسودة الموازنة العامة  القوانيف ىذا عمينا أف نفيمو؟ إذا كاَف ليا الحؽ فنحف  غير

مالية مف وكثير مف المشاكؿ اليـو الضرورية والم محة  لـ يستطيع ىذا القانوف معالجتيا، قبَؿ فترة السيد النائب األوؿ أرسؿ كتاب إلى وزارة ال
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( وزير المالية أجاب أَف ىذا ممكف 315حاضريف والمتعاقديف والتربوييف وشموليـ بقرار)أجؿ تضميف قانوف األمف الغذائي، معالجة مسألة  الم
وليَس ضمف قانوف األمف الغذائي وىذِه مشكمة ضرورية يجف أف نضع ليا  2121معالجتو  لكف ضمف مف، ضمف قانوف الموازنة العامة لسنة

س النواب تشريعو فمف األفضؿ الذىاب إلى قانوف الموازنة العامة حتى معالجة ىذا ىو قصدي، إخواف ىذا القانوف إذا كاَف مف حؽ مجم
ذا لـ يكَف نستطيع حؿ المشاكؿ العالقة ونضع المعالجات الحقيقية، بالتالي يكوف ىناَؾ قانوف تسير عميِو ىذِه الحكومة وتسير عميِو الدولة، أما إ

ع باعتقادي نحف  ذاىبوَف باتجاه خاطئ وىَو تشريع قانوف ممكف أَف المحكمة لنا الحؽ وليَس لمحكومة الحؽ أف تقوؿ ال مانع أو ىناَؾ مان
 اإلتحادية ت رجعو  مرة ثانية، بالتالي يصبح عممنا بدوف أف نوجد معالجات حقيقية لممشاكؿ التي اليـو يعاني منيا الشعب العراقي. 

 -النائب أمير كامل محمد المعموري: -
الفقرة )ثالثًا( إخواني في المجنة المالية، تحقيؽ العدالة اإلجتماعية وتوجيو الدعـ إلى الشرائح الفقيرة، وكذلَؾ  في ما يخص قانوف األمف الغذائي

دالة  الفقرة )سادسًا( ت شير  إلى العمؿ عمى تخفيض نسبة الفقر، تحقيؽ العدالة اإلجتماعية بالنسبة تعمموف كـ ىَو مخصص بالنسبة لتحقيؽ الع
( ألؼ عائمة مستوفية الشروط لغاية األف في الوجبات وىَي عمى وزارة العمؿ لغاية األف لـ تستمـ أي 311ا أكثر مف )اإلجتماعية، لدين

 مستحقات ولـ ت شمؿ في ىذا القانوف، إضافًة إلى منحة المعاقيف كذلَؾ لـ تكف ليـ جنبة مالية في ىذا الموضوع، وزارة العمؿ ىي المعنية
دعـ الشرائح الفقيرة، وزارة العمؿ األف مما منصوص إليِو في ىذا القانوف ال توجد موازنة حقيقية أي كـ )ترليوف( نحف  القانوف بأكممو ىو لغرض 

 . ( مميار أو كذا كاَف مخصص باألساس611نرى ىناؾ )
الرجوع إلى القروض الداخمية في ما يخص الفقرة )رابعًا(، التوجو بعدـ الذىاب نحَو اإلقتراض الداخمي أو الخارجي، سيادة الرئيس عند 

( ترليوف يعني ال توجد ىناَؾ فائضة بالنسبة لمواردات وال ىناّؾ سيولة نقدية حقيقية مما 99والخارجية العراؽ مديوف داخميًا وخارجيًا حوالي )
لفقرة وتسديد الديوف كونيا تترتب ( ترليوف لغرض استثمارىا بطريقة أو ِبأ خرى، المفروض كذلَؾ نمتفت إلى ىذِه ا25األف ندرس فيِو وجود )
 عمييا فوائد عمى البمد.

يوف في ما يخص الفقرة )عاشرًا( دعـ القطاع الكيرباء وخصوصًا مستحقات وديوف الغاز المستورد وشراء الطاقة، كذلَؾ ىذِه الفقرة ىي تسديد د
واستثمار الغاز الموجود في البمد إذا كاَف مع عممية تسديد خارجية وليست داخمية فييا، نحف  المفروض نذىب إلى عممية نصب ) التوربينات( 

لزاميا بعممية استثمار غاز البمد أفضؿ مما نحف  نستورد مف الخارج وىذِه األ ف مترتبة الديوف ىناَؾ شرط لوزارة النفط وكذلَؾ الجيات المعنية وا 
لغاية األف وأغمب النواب وكذاَؾ سمعناىا مف األمانة العامة  عمييا الديوف، في ما يخص دعـ تخصيصات تنمية األقاليـ لمحافظات كافة،

ثقة بالمحافظيف الحالييف في عممية إدارة ىذِه األمواؿ إف ترَتَب عمى  لمجمس الوزراء في ما يخص تنمية المحافظات أغمب النواب ال توجد ىناؾَ 
 ذا العمؿ بعَد غياب أعضاء مجمس المحافظة. إحالتيا إلى المحافظيف، ما ىي إلية المتابعة وما ىَو دور النواب في ى

  -النائبة فيان صبري عبد الخالق: -
اذ موقع نحف  نقدر ونثمف عاليًا الموقؼ اإليجابي لرئاسة مجمس النواب والمجنة المالية والقانونية والبرلماف بأجمعو، ألتي آلت عمى نفسيا اتخ

ع المالي وخصوصًا ىناَؾ أزمة اقتصادية خانقة في العراؽ وأ شدد عمى كممة موجودة في المسؤولية في عرض ىذا القانوف ألىميتِو وَحرج الوض
مجنة المالية العراؽ جميعًا وليَس في مناطؽ معينة، معالجة اإلخفاقات الحاصمة أ شدد عمى أَف ىذا القانوف نحف  نقدره  ون ثمنو ، نعرؼ اليـو أف ال

ونية وجميع  النواب، اليـو نحف  حاضريف ألَف ىذا الموضوع موضوع ميـ نحف  نعمـ بأَف ىناَؾ أزمة آلت عمى نفسيا ورئاسة مجمس النواب والقان
اقتصادية خانقة في كؿ العراؽ نعمـ أَف ىناَؾ إخفاقات آنية موجودة في بعض المفاصؿ خاصة ما يخص السمة الغذائية، الفقراء، الكيرباء، 

( ترليوف وىذِه مبالغ اعتمدت فييا التوزيع 11نعمـ بأَف اليـو خ صصت مبالغ لتنمية األقاليـ تقريبًا)الزراعة، الفالحيف، حماية اجتماعية، نحف  
 عمى موضوعيف.

 أواًل: نستطيع أف نقوؿ السكانية.
، موضوع تنمية ثانيًا: موضوع الجدوؿ الذي عِممتو  وزارة التخطيط بصدد المحافظات الميمشة، ىذا الجدوؿ ال يوجد فيِو إقميـ كردستاف بتاتاً 

قميـ التي ىي األقاليـ ونحف  نعمـ بأَف ىذا القانوف تقريبًا نستطيع أف نقوؿ عنو  موازنة مصغرة لحيف اإليتاء بالموازنة، نحف  نتمنى إدراج حصة اإل
 %ىذِه نقطة. 13,9% أو 14متكونة مف وزارة التخطيط عندما قالت بأَف نسبة إقميـ كردستاف السكانية ىي 
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إلى اليـو ونحف   2114لثانية: ىي تضميف مستحقات الفالحيف لمرة ثانية نتكمـ بأف مستحقات الفالحيف مف غير المعقوؿ منذ  عاـ النقطة ا
 2116، 2115، 2114مضى عمينا خمسة سنوات  نتكمـ بيذا الموضوع وال زاؿ، المفروض أف يكوف قرار نيابي يعني مستحقات الفالحيف 

لى األف مبالغ جدًا ضئ يمة كانت بالنسبة لمموازنة، واليـو مبالغ جدًا فميمة أنا أتصور حتى ليَس مف الداعي أف نتكمـ بيا ضمَف ىذا القانوف، وا 
( مميار ليَس مبمغ كبير، وأيضًا 311ما يقارب )  2116إلى  2114قرار نيابي يخرج مف مجمس النواب، استحقاقات الفالحيف إلقميـ كردستاف 

بالغيـ المالية أيضا السماد أنا أ الحظ وزارة الزراعة السماد لكؿ المحافظات العراقية عدا السماد إلقميـ كردستاف غير ليَس فقط استحقاقات م
اليـو تكممنا  موجودة، نحف  نتكمـ بتحقيؽ العدؿ والمساواة، تحقيؽ العدؿ والمساواة أيضًا ىناَؾ طبعًا اليـو عقود انتخابية لمدة كـ سنة غير مثبتة،

أىمية المحاضريف لكف أيضًا ىذِه العقود اإلنتخابية يعني مف المفترض مف خمسة سنوات أو أكثر مف ستة سنوات موجوديف في بشأف 
كمـ أحد المفوضية العميا المستقمة لألنتخابات وال زالت ىذِه العقود ىَي ضالو إنتخابية، نتمنى أف ىذِه مف ضمف القانوف تصبح عقود تشغيمية، ت

القانوف تكمموا عف موضوع واحد لكؿ الوزارات، لكف الصحة لـ نتكمـ عنيا اليـو نحف   لدينا أزمة في داخؿ العراؽ أزمة )الييـ  اإلخواف بيذا
ورجؾ فيذر( وأزمات أ خرى تأتي صحية مفترض أف يكوف ىناَؾ  أيضًا إدراج لبعض مف األدوية السرطانية اليـو يوجد فييا شحة، أدوية 

شحة فييا أنا عندما أتكمـ، أتكمـ عف كؿ العراؽ، يبقى نقطة أخيرة أرجع وأقوؿ ىذا القانوف لكؿ العراقييف نتمنى حتى البطاقة )الفمسي ميا( يوجد 
بيف إقميـ التموينية الحظنا في الفترة األخيرة البطاقة التموينية إلقميـ كردستاف تتأخر شير وشيريف وحتى مفرداتيا ممكف أف يكوف ىناَؾ فرؽ ما 

يا، تاف عف المحافظات األ خرى، ىذِه النقطة أيضًا يجب أف ت ثبت أف تكوف ىناَؾ عدالة في ىذا الموضوع، النقطة األخيرة التي أود التكمـ بكردس
ى ( نتمن32( أخواف يخرجوف في اإلعالـ يقولوف )25( المجنة المالية تقوؿ )25اليـو المبمغ يجب أف ي ثبت مف غير المعقوؿ المبمغ أنا أقوؿ )

ت غمؽ  ىذا المبمغ ي ثبت أواًل، ألننا نريد أف ن غمؽ الباب عؿ كؿ مف يتكمموف عنا في بعض األحياف عف المزاجية في إشراع المشاريع، نتمنى أف
 ( أخر مالحظة لدي.42-42( )32-32( )25-25الباب عمى ىذا الموضوع بتثبيت المبمغ أي )

   -ول لرئيس مجمس النواب(:السيد حاكم عباس موسى الزاممي ) النائب األ  -
ت ناقش  الدائرة البرلمانية فقط توزيع أوراؽ الحضور، أي يأتي النائب ي سجؿ ويحضر وي كمؿ مداخمتو ومف ث ـَ ي غادر،  ىذا ليَس منطؽ ألف أنتَ 

ساعة وت غادر ىذا ليَس  وت طِرح موضوع حتى تكوف لديَؾ رؤيا عمى القانوف، وغدًا نحف  بعَد فترة سوَؼ نصوت، تأتي تحضر ساعة نصؼ
 بمنطؽ، يتـ توزيع أوراؽ الحضور.  

  -النائبة فيان صبري عبد الخالق: -
سو أسـ القانوف نتمنى أف يتغير إلى أف يكوف ىو )الدعـ الطارئ(، اليـو نحف  ومنذ  شيريف أو أكثر نحف  نتكمـ بيذا الموضوع أف يتغير أسا

 نمية.لألمف الغذائي والت يكوف )الدعـ المالي(
  -النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهاللي: -

ىذا القانوف ميـ، نحتاج حموؿ واقعية لألمف الغذائي وليَس حموؿ ترقيعيو، سيادة الرئيس لألسؼ أف الجداوؿ غير موجودة اليـو حتى نطمع 
النسبة شكر موجو لمجنة المالية ألَف محافظة كربالء عمييا ويطمع عمييا السادة النواب، نحتاج توزيع ىذِه الجداوؿ حتى نعرؼ أليات الصرؼ، ب

( في كربالء 511( واليـو ثالثة مميوف و)211حقيقة محافظة يرفدىا مالييف مف الزوار يوميًا وليَس شيريًا أو أسبوعيًا، عدد السكاف مميوف و)
افظة ويحتاج دعـ مالي كبير ليذِه المحافظة، لدَي مقترح المقدسة، الخدمات قميمة وأيضًا كربالء ع رفت اليـو باإلعمار الكبير مف ِقبؿ المح

ؿ لمجنة المالية بدؿ مف توزيع الحصص بالبطاقة التموينية شير ت وزع وشير تتأخر عف المواطنيف، لماذا ال نمجأ إلى إعطائيـ مبمغ مالي لك
( االؼ مشروع 6111اء مف شركاتنا الداخمية الموجودة، لدينا )عائمة وبنزاىة بدًؿ مف أف تذىب ىذِه األمواؿ إلى الخارج واالستيراد وأيضًا الشر 

دواجف وأالؼ مف األيادي العاممة ع طمت األف بسبب عدـ دعميـ بتوفير األعالؼ وبسعر مدعـو مف الدولة، نطالب بيذا القانوف  وىذِه ىَي 
لذا يحتاج دعـ وزارة الزراعة بمبالغ لدعـ األعالؼ وأيضًا تكوف ( أالؼ ال يستطيع الفقير شراءىا 7أو  6السمة الغذائية فعاًل، اليـو الدجاجة )

األسماؾ مدعومة لممنتجيف ودعـ الفالح بشراء األسمدة والبذور وأيضًا لت عيد الفالح إلى أرضِو، ليَس فقط الفالحيف لدينا تعويضات مترتبة عمى 
السمكة صعد بشكؿ كبير، بالنسبة لموضوع طرحوه كؿ اإلخوة النواب،  وعمى )إنفمونزا الطيور( نحتاج أيضًا أف ن سمميا ليـ ألف اليـو سعر

( ألؼ اعتقد ال 231( أو )251موضوع الخريجيف، لدينا أالؼ مف الخريجيف المحاضريف واإلدارييف وكميات العمـو ىؤالء كميـ يتقاضوف راتب )
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( ىناَؾ موافقة مف 315ضًا بالنسبة لتحويؿ المحاضريف إلى قرار )يؤثر في ىذا القانوف أف يتـ درجيـ عمى ىذا القانوف ونخصص ليـ مبالغ، أي
) الحمى  ِقبؿ وزارة المالية فال ضير مف درجيـ عمى ىذا القانوف، أيضًا اليـو لدينا أمراض عديدة تيدد الشعب العراقي أمراض عديدة اليـو لدينا

يجي كميات البيطرة وأيضًا خريجيف كميات الزراعة بحاجة إلى أف نظيؼ ليـ النزفية( لكف ليس لدينا موظفيف في البيطرة وفي الزراعة، لدينا خر 
 مبالغ في ىذا القانوف لمعالجة ىذِه األمراض. 

 الفقرة )ب( لـ يتـ تحديد طبيعة المشاريع الخدمية وتحديدىا، عميِو يجب أف يكوف النص.
نما ذ كرت في القانو   % أَف ىي تأجيؿ استيفاء الديوف الحكومية 111% في 111ف ونحف  أيدناىا النقطة األخيرة لـ ت ذكر في ىذِه المسودة، وا 

بالنسبة  المترتبة بذمة الفالحيف والمزارعيف لدعـ ىذِه الشريحة الميمة ألَف ىَي أساس السمة الغذائية وىي أساس استقرار األمف الغذائي، أيضاً 
ؿ المحافظات وكؿ العراؽ، نحتاج دعـ وزارة الموارد المائية بمبالغ لغرض حؿ ىذِه لدعـ الموارد المالية، اليـو ىناَؾ شحة كبيرة بالمياه في ك

 المشاكؿ المتعمقة بالمياه والموارد المائية.
 -النائب غايب فيصل عنيد العميري: -

عضائيا لمجيود المبذولة شكر كثير واحتراـ كبير وجيود مباركة وتوفيؽ مستمر إف شاء اهلل لرئاسة المجمس وكذلَؾ رئيس المجنة المالية وأ
التخصيصات  والدعـ الكبير ليذا القانوف وأىمية ىذا القانوف، الكؿ يعمـ بأَف العراؽ ي عتبر بمد مستورد لمسمع والخدمات، لذلَؾ العراؽ يعتمد عمى

% 56ساسية عالميًا بنسبة تجاوزت السنوية لشراء السمع والخدمات، ونتيجة عدـ إقرار الموازنة العامة واالرتفاع الكبير في أسعار السمع األ
ية وكذلَؾ بسبب ظروؼ الحرب الروسية األوكرانية ىذا مف جانب، جانب أخر امتناع اليند عف تصدير القمح وبالرجوع إلى قانوف  اإلدارة المال

إلستثمارية، إَف عدـ إقرار قانوف ( بالنسبة لمنفقات التشغيمية والصرؼ عمى الذرعات المنجزة بالنسبة لمنفقات ا1/12التي تنص عمى الصرؼ )
ىذا مف  2114األمف الغذائي سوَؼ يؤدي إلى إيقاؼ جميع المشاريع اإلستثمارية وحدوث اإلندثارات في المشاريع، والرجوع إلى مشكمة سنة 

ألبناء الشعب العراقي مما  جانب، أما مف جانب أخر وىو الجانب التشغيمي فإنو  يؤدي إلى عدـ إمكانية الحكومة مف توفير السمع األساسية
 يؤدي إلى زيادة حاالت الفقر بيف أبناء الشعب ، سوَؼ أذكر ثالث حاالت وباختصار.

ىَي لستة حصص أو لستة أشير، ولو رجعنا إلى إرتفاع  2121الحالة األولى: البطاقة التموينية، الكؿ يعمـ أف التخصيصات لموازنة عاـ 
 ما ي خصص ال يكفي لشيريف مقارنًة باألسعار الموجودة حاليًا ىذا في ما يخص البطاقة التموينية. ( لوجدنا أفَ 1/12األسعار وأخذنا )

 2122وعاـ 2121( ميكا واط تعتمد عمى الغاز اإليراني، الجانب العراقي لـ ي سدد المبالغ لعامي 6111أما في ما يخص الكيرباء، ىناَؾ )
( ميكا واط الكمي المتوقع 21( ميكا واط مف أصؿ )7211دود العراقية اإليرانية، أي حوالي )( ميكا واط  شراء طاقة عبر الح1211ولدينا )

% في ما يخص 21( أعتقد ال تحؿ سوى مشكمة 1/12إنتاجو  ىذا العاـ تعتمد عمى سداد المبالغ لمجانب اإليراني، أما في ما يخص األلية )
 ؼ في حاؿ عدـ توفير المبالغ المطموبة  خالؿ ىذا الصيؼ.الطاقة، وبيذا سوَؼ يخسر العراؽ ثمث الطاقة في الصي

بعَد  النقطة األخيرة والمثاؿ األخير ىو عف الرعاية اإلجتماعية، الكؿ يعمـ أَف ىناَؾ عشرات األالؼ مف المواطنيف المنتظريف إطالؽ الرواتب
والوجبات األ خرى، لذلَؾ ىذا القانوف سوَؼ يدعـ ىذِه الشريحة إكماؿ البحث وكذلَؾ التقاطع في وزارة التخطيط أو ما ي سمى بالوجبة الثامنة 

 الفقيرة ويوفر ليا األمواؿ مف أجؿ العيش والحياة الكريمة.
 -النائب طارق كطيفه اغجيري الخيكاني: -

ىمية ىذا القانوف ودعمو  لمفئات شكرًا لرئاسة المجمس، شكر موصوؿ لمجنة المالية عمى الجيود الكبيرة التي ت بذؿ في سبيؿ إقرار ىذا القانوف وأل
وَف الفقيرة، أعتقد أَف إقراره كاف ممـز ونتمنى مف رئاسة المجمس ومَف المجنة المالية أف ت سرع بعرضو كتصويت باعتبار نصؼ السنة انتيت د

 وجود دعـ ليذِه الشرائح.
الية أعطت ىذِه األىمية لخصوصية المحافظة لكف في القضية الثانية: خصوصية محافظة )كربالء و النجؼ(، طبعًا مشكورة المجنة الم

الجداوؿ نرى أقؿ محافظة أ عطيت باألمواؿ ىي محافظة )كربالء( إلى األف قضية الخصوصية ال نعرؼ ما ىي قضية الخصوصية وىَي أقؿ 
ـَ طرحيا قبَؿ فترة أَف بعَض األمواؿ محافظة بعدد األمواؿ، نتمنى مف المجنة المالية توضح لنا ما ىَي الخصوصية وما ىَي الجداوؿ التي  َت

 مخصصة لمحافظة )كربالء( إذا ليَس نيائي ننتظر الجداوؿ حتى تأتي إلينا ونراىا.
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جابت عمى النقطة الثانية: المحاضريف والعقود الذي نراىـ متظاىريف، والسيد رئيس المجمس مشكور أرسَؿ كتاب إلى وزارة المالية، ووزارة االلية أ
والعقود، نتمنى مف المجنة المالية أف تنظر ليذِه الفئات ىَي العقود والمحاضريف في وزارة الكيرباء ووزارة التربية وبعض اضريف قضية المح

 الوزارات األ خرى.
( 12السنة وليَس ) البطاقة التموينية مثؿ  ما َذكَر زمالئي  أَف البطاقة التموينية ىي خمسة مواد، وىذِه المواد ت عطى لمدة سبعة أشير فقط في 

 شير، ىذا المفروض بسبب إرتفاع األسعار تضررت معظـ الفئات الفقيرة  التي يكوف دخميا محدود، لذلَؾ ن طالب مف المجنة المالية أف تيتـ
المتمكئة ووزارة  إىتماـ كبير في البطاقة التموينية باعتبارىا ىي الوحيدة التي نعتبرىا شيء عادؿ أف يوزع عمى الشعب العراقي، المشاريع 

مشاريع التخطيط إخواف، المشاريع المتمكئة إلى األف لـ يتـ معالجتيا في العراؽ وىناَؾ كـ ىائؿ مف المشاريع المتمكئة وزارة التخطيط تستحدث 
لمتمكئة، ىناَؾ بعض جديدة ولـ ت عالج إلى األف المشاريع المتمكئة، نطالب مف وزارة التخطيط مف خالؿ رئاسة المجمس أف تدرس المشاريع ا

لى األف لـ ت خصص ليا أمواؿ حتى ت نجز ىذِه المشاريع وعيب عمى الحكومة وعمى وزارة التخطيط  أف المشاريع بدَء في اإلندثار الخاص بيا وا 
مميا وزارة التخطيط، ت عطي مشاريع  جديدة ومشاريعيا القديمة متمكئة عمى النصؼ أو الربع ولـ ت ستكمؿ بسبب األمواؿ أو أسباب أ خرى ىي تع

 إخواف أنتـ تقولوف ىذِه القروض أو ىذا المشروع ىَو مشروع الوفرة، قضية القروض مف المفروض غير مقبولة في ىذا القانوف ألَف ىي أصالً 
 بالوفرة ، إذًا القروض لماذا توضع في القانوف ال أعرؼ ما ىَو السبب؟ ال يوجد قروض.

نمية اقتصادية وتقوؿ ىذِه األمواؿ نحف  نوفر التنمية اإلقتصادية، أي القطاع الخاص يجب أف توفر لو  بيئة إخواف الدعـ الخاص، أنَت توفر ت
لى المشاريع، ألَف إعطاء السمؼ  حتى يعمؿ مف ضمف ىذِه البيئة ىو دعـ المصارؼ الحكومية مف خالؿ السمؼ التي ت عطى إلى المواطنيف وا 

وكؿ الميف الموجودة داخؿ المجتمع العراقي، لذلؾ نشكر مرة أ خرى المجنة المالية الستماعيا وتدويف والمشاريع ىي اتي ت حرؾ كؿ الفئات 
 بعض المالحظات وكذلَؾ رئاسة المجمس.          

 -النائب فالح حسن حسين الهاللي: -
ذا استقرت محافظة ذي قار أنا أتكمـ عف محافظة ذي قار ليا خصوصي خاصة باعتبارىا محافظة إلى ىذا اليـو ىي محافظة غي ر مستقرة، وا 

كوبة يستقر العراؽ كؿ محفظاتيا، والدليؿ األحداث التي حدثت سابقًا عدـ استقرار ذي قار بالدورة السابقة قروا أف محافظة ذي قار محافظة من
أضافو إلى ذلؾ شيء مف ( درجة وظيفية و 29,111وأعطوىا مجموعة مف االمتيازات مف ضمنيا صندوؽ أعمار ذي قار، ومف ضمنيا )

المخصصات البتروا دوالر، نحف صندوؽ ذي قار حاليًا يعمؿ لكف ليس في مستوى الطموح ولكف أفضؿ مف ما موجود لكف ىنا عندنا 
( درجة وظيفية لـ تعطى إلى محافظة ذي قار إضافة إلى ذلؾ المخصصات البتروا دوالر ىـ 29,111( درجة وظيفية ليذا اليـو )29,111)

ؾ لـ تعطى إلى محافظة ذي قار، نحف ندعوا إلى تأكيد عمى ىذا الموضوع وتنفيذ ىذه المقررات التي قرتيا بالبرلماف والذي قرىا مجمس كذل
( خريج وضعؼ ىذا العدد مف 151,111الوزراء، السبب عدـ استقرار محافظة ذي قار يوجد بطالة كبير جدًا في محافظة ذي قار ما يقارب )

مؿ ىذه الخريجيف وىذه الكسبة التي موجود أف يوجدوف درجات وظيفية في الموازنة لكف الموازنة نحف ال نرى حؿ يفوؽ باألفؽ الكسبة كاف مؤ 
وأصاب الشباب والناس اليأس حاليًا محافظة ذي قار الشوارع مقطعة والطرؽ والجسور مقطعة مف حقيـ التظاىر باالعتبار أمف ال يوجد كاف 

ونحف كذلؾ ونحف الموجوديف ىذه الحركات الناشئ كنا موجوديف بكؿ جمسة مف أجؿ إقرار الموازنة ومف أجؿ أيصاؿ  مؤمميف عمى الموازنة
الحموؿ إلى الناس أجمع، لكف نحف نأتي إلى ىذا الموضوع نرى ىذا الموضع ىذا إقرار األمف الطارئ ىو جزء مف الحؿ وليس الحؿ كمة ىو 

قانوف أف يتـ تضميف المحاضريف باعتبارىـ أعدادىـ معروفة ويمكف أحصاء ىذه األعداد يعني فقط في جزء مف الحؿ، الذي نريد مف ىذا ال
( ىؤالء كؿ فرد يستمـ ما 32,111( وفي الديوانية )33,111( وفي محافظة ديالى أيضًا ما يقارب )27,111محافظة ذي قار ما يقارب )

( إلؼ ىو المحاضر لـ 211( إضافة إلى ذلؾ أنت تضيؼ ما يقارب )315ود )( أنا ما ىو الذي أخسر مف أعمؿ عمى العق221يقارب )
يخزنيا في جيبة سوؼ تنزؿ لمسوؽ وسوؼ يحسف مف الوضع االقتصادي لمبمد، أضافو إلى ذلؾ أنا أكاديمي وأعرؼ المحاضريف بعض 

ر مستقر اليـو إذا ضمف المحاضريف المحاضريف موجود يأتي ويحضر دروس ويحاضر لكف ىو ىـ كذلؾ عند عمؿ ثاني باالعتبار غي
دخالو دورات وحتى يتوجو المحاضر إلى السمؾ التربوي، ويمكف بيذا الحؿ أف نحؿ جزء  نستطيع ىـ كذلؾ أف نطور مف ميارات المحاضريف وا 

طع الوظيفي لممحاضريف مف المشكمة التي موجود في محفظاتنا وخاصة المحافظات الفقير، النقطة الثانية عندنا درجات بقت مف خالؿ التقا
( في محافظة ذي قار وكذلؾ أالؼ في المحافظات األخرى، نحف نستطيع أف نضمف عمييا 1111وىذه الدرجات التي موجود ما يقارب )
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لى الخريجيف الغير محاضريف باالعتبار ىذه الدرجات موجود ويمكف أف نحؿ جزء مف المشكمة لمخريجيف الموجوديف بمناطقنا موجود، أضافة إ
ذلؾ يوجد عندنا الكثير مف المشاكؿ وكذلؾ يوجد عندنا الكثير مف المظاىرات التي تخص العمومييف والقانونييف ومعتصميف شركات النفط 
 والكسبة واآلثارييف يمكف السيد حاكـ الزاممي يجب أف تكوف لؾ زيارة ىناؾ لمحافظة ذي قار وتمتقي بيؤالء الممثميف ويمكف أف نتعيد ليـ

يـ عيود أف يكوف ليـ تضميف عمى الموازنة حتى يطمأف ىذا الشاب، مف تقوؿ لو يوجد لؾ تضميف عمى الموازنة يستقر يوجد أمؿ ونعطي
بوجود ىذا الحؿ، أضافة إلى ذلؾ ندعوا إلى التسريع في العمؿ في المدينة الصناعية في محافظة ذي قار وكذلؾ مصفى ذي قار إذا تـ فتح 

تحتوي جميع الناس الخريجيف أو العاطميف عف العمؿ، كذلؾ موضوع البطاقة التموينية موضوع البطاقة التموينية  المدينة الصناعية سوؼ
( أشير قبؿ شير ما يقارب شير ونصؼ أو شيريف تـ استضافة وزير التجارة قاؿ كؿ شير يوجد حصة لممواطنيف أيف 8يوصؿ لمناس )

( أشير بالسنة وتـ إضافة بقوليات لمحصة بالمقابؿ قطع كيموا شكر مف كؿ مواطف ىو لـ يعمؿ 8المتابعة لوزير التجارة حاليف لـ تصؿ فقط )
ف أي شيء أخذىا أمواؿ الشكر الذي كاف مرصود لممواطنيف أتى ليـ بقوليات أيف الدعـ لمف لمبطاقة التموينية، ندعوا المجنة المالية عمى أ

فردات البطاقة التموينية وأف يحسف مستوى النوعية، النقطة األخير الوجبة الثامنة مف العاطميف تكوف البطاقة التموينية كؿ شير وعمى أف تزيد م
( ندعوا المجنة المالية إلى تضميف ىذه الوجبة ودرجيا بقانوف الدعـ الطارئ مف أجؿ حؿ مشكمة 8,111عف العمؿ تحتوي ما يقارب حوالي )

 البطالة التي نعاني منيا.
        -جبار الركابي:النائب عالء كامل  -

كاف يفترض اليـو عمى جدوؿ األعماؿ الجمسة أف يكوف ىناؾ قراءة ثانية لمقترح مشروع قانوف األمف الغذائي، لـ نحصؿ عمى المسودة التي 
ر عف تتضمف تفاصيؿ ما ىو التحديث األولى إلى حد األف لـ نحصؿ عمى المسودة والشعب ينتظر مف عندنا كنواب عف ىذا الشعب نعب

صوت أبناء ىذا الشعب ومتطمبات ويجب أف نعرؼ وما ىي التحديثات التي حصمت عف القراءة األولى إذا نريد أف نستشير خبراء باالقتصاد 
 ونريد أف نعرؼ ىذا المشروع بو فائدة لمبمد أو بو ضرر ال نعرؼ أي شيء وأي تفاصيؿ عف القراءة األولى، ولكف إذا نريد أف نرجع لمقراءة

ولى طبعًا أثني عمى كؿ ما تكمـ بو النائب الدكتور فالح الياللي، أواًل كنواب عف الشعب كصوت عف أبناء ىذا البمد المفروض ونحف نحس اال
ناء بمعاناة أبناء ىذا البمد المفروض ما نشرع أي قانوف ال موازنة مالية وال قانوف أمف غذائي ال يتضمف فقرات وبنود واضحة تتضمف حقوؽ أب

البمد نحف البمد الوحيد في العالـ يوجد عندنا مفردة وىي المحاضريف المجانييف يعمموف سنيف طويمة بصيفيا وشتائيا يعمموف أوالدنا  ىذا
بالمجاف، ومف نريد أف نعطييـ فتات ىي فقط بالعراؽ واالف يتظاىروف حتى نحافظ عمى ىذا الفتات عمى أساس نضمنو بالموازنة ويوجد عندنا 

لـ  2121-2121ف الفقرات عندنا العمومييف وخريجي الزراعة واألعالـ ودفعة كاممة واالختصاصات الطبية والصحية والعاـ الدراسي الكثير م
 22تعيف إلى حد األف كؿ ىذه األمور إذا لـ تضمف المفروض نحف كنواب عف الشعب بغض النظر عف أي مبرر أخر األف مف الواضح سنة 

ؼ تتشكؿ وال يوجد عندنا قانوف موازنة، النقاط التي نريد أف نضمنيا األف في المسودة األولى كاف يتضمف المشروع ال يوجد عندنا حكومة سو 
ريؼ محاربة الفقر الحقيقة لـ نجد أي أليات في المسودة األولى بالقراءة األولى لـ نرى أي آليات فعاًل تحارب الفقر وال يوجد في حكومة تص

ات برامج مكافحة الفقر وفي الوقت التي تتعطؿ بو الموازنة ونرى ىنا عندنا مسودات قانوف األمف الغذائي الطارئ لـ األعماؿ الحالية أي آلي
ي نرى أي أشاره األؼ مف الطمبات الناس المشموليف ببرامج الرعاية االجتماعية وىـ فئات كثير أرامؿ ومطمقات ومعاقيف الؼ مف الطمبات الت

وتنتظر الموافقة ىذه األلؼ ما تـ اإلشارة ألييا في قانوف األمف الغذائي، طبعًا المقترح بالمسودة األولى يتعارض مع كممة الباحث االجتماعي 
قانوف اإلدارة المالية وىذا لـ يتـ حسمو إلى حد األف المشروع يعطي صالحيات واسعة لوزير المالية ولكف بدوف أليات واضحة بالصرؼ، 

أسمة قانوف األمف الغذائي الطارئ لـ يتـ التطرؽ ال ألليات تحديد أسعار المواد الغذائية وال لمقارنة بأسعار المواد  أسعار المواد الغذائية ىو
نما حتى بعض المحافظات لـ تكمـ  عالميف، لـ يحدد المقترح ما ىي المشاريع االستثمارية ولـ يتكمـ بشكؿ مطمؽ عف المحافظات العراقية وا 

دة األولى عف أي مشاريع استراتيجية نحف نتكمـ عف أمف غذائي واليـو أسعار السمؾ والدجاج أصبحت خيالية كؿ المقترح أبد في المسو 
وال تتطرؽ ليا المشاريع االستراتيجية التي تتعمؽ باإلنتاج الحيواني والمشاريع الصناعية ذات العالقة المشاريع الزراعية االستراتيجية ذات العالقة 

المشروع أي أشاره في المسودة األولى إلى التنسيؽ والدعـ غف طريؽ وزارة المالية ووزارة الزراعة لمفالحيف نحف ستضافينو  المشروع، لـ يتضمف
عف أمف السيد معالي وزير الزراعة وقاؿ ىو بكالمو قاؿ وزارة المالية في السنة المالية الماضية لـ تحدد وال دينار لدعـ األسمدة ونحف نتكمـ 

ذا الفالح لـ ندعمو ال بالبذور واألسمدة وال مبيدات وال كؿ شيء، لـ يتضمف القانوف في المسودة األولى غدائي أيف  األمف الغذائي بالموضوع وا 
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لـ  أي أشاره إلى الزراعة المستديمة إلى حد األف في العراؽ نزرع الطماطـ موسميف وكؿ دوؿ الجوار وكؿ دوؿ العالـ تزرعيا عمى مدار السنة،
وضرورة تمكينيـ وتوفير فرص لحيات كريمة حتى يرجعوف إلى مناطقيـ، مشكمة  2114المقترح أي أشاره إلى العوائؿ النازحة منذ  يتضمف

الجنوبية نحف نعرؼ يوجد مشكمة المياه الدولية لكف ىذه المشكمة ال تنحؿ بالمحافظات الجنوبية التي موجود بذنائب  المياه في المحافظات
يايتيا بالعراؽ إذا ال يوجد حموؿ حقيقية لنقؿ المياه بطرؽ حديثة تضمف ىدر المياه واستخداـ طرؽ الري ىذا أيضًا يتضمف األنيار أو في ن

ذا ال يوجد دعـ غذائي، يجب أف يتضمف المقترح تخصيصات عجمة لتوفير المبيدات المستخدمة لمكافحة القراد اآلف نحف  تخصيصات مالية وا 
طف أسـ الحمة النزفية حشرة تكوف موجود باألغناـ بالماشية اآلف المفروض ىذا القانوف أو أي قانوف أخر أو حتى البمد نحف يوجد مرض متو 

الحكومة المفروض بشكؿ عاجؿ تتوفر المبيدات المطموبة وبشكؿ مجاني لكؿ الناس الذي يوجد عندىـ ىذه الماشية واألغناـ وتجبرىـ عمى 
في المسودة األولى ال يتضمف أي أشاره إلى رواتب مقاتمي في حشد الدفاع يوجد عندنا أعداد كبير مف الناس المكافحة، أيضًا المقترح الموجود 

أسميـ حشد الدفاع ىؤالء ىـ ال حشد وال ىـ جيش أصبح عمييـ سنيف يقاتموف بدوف رواتب، أيضًا يوجد عندنا درجات الحذؼ واالستحداث التي 
ذا القانوف أي أشاره إلى وجود تخصيصات مالية حتى يعاد العمؿ بما يخص الحذؼ واالستحداث التي متوقفة منذ سنوات طويمة لـ يتضمف ى

ىي باأللؼ الدرجات كؿ المحافظات، اآلف أي أحد مف النواب أنت أبف الشعب أي أحد ينزؿ إلى السوؽ المحمي يجب أف يرى أسعار الدجاج 
ؿ واهلل األعالؼ غير مدعومة لـ يتضمف ىذا القانوف في المسودة األولى ونحف نقوؿ أمف والسمؾ وأسعار المحـو وعندما تسأؿ في أي مكاف يقو 

 غذائي إذا ىو أمف غذائي نحف لـ يتضمف أي أشاره أي دعـ إلى قضية األعالؼ كيؼ تنزؿ األسعار المواد بالنسبة لمناس المستيمكيف.   
 -س النواب(:السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجم -

أكيد ىذه مسودة القانوف سوؼ يسمعوف مالحظاتكـ األخوة في المجنة المالية أكيد ليس الكؿ الذي تكممو سوؼ ينضاؼ، سوؼ يكوف ىذا موازنة 
 ليس أمف غذائي.

  -النائب محمد عبد األمير عبد الحسين عنوز: -
الغذائي حؽ، وبالتالي يفترض أف تحدد المبالغ بأبواب واضحة وال تسمح بالنسبة لموضوع قانوف األمف الغذائي نأمؿ أف يكوف قانوف لألمف 

ة لعممية المناقمة عممية التغيير مف ىنا إلى ىناؾ، ىناؾ بقاقة تموينية معروفة يفترض ما ىي الزيادات وتحدد المبمغ وكذلؾ الحاؿ بالنسب
حيف حوؿ المبيعات أو الغمة التي بيعت لمدولة ىناؾ فالحيف في لموضوع الرعاية االجتماعية ومستحقات الفالحيف ليس فقط مستحقات الفال

السنوات الماضية تعرضوا لمسيوؿ وخسائر كثير خصوصًا في محافظة النجؼ المحافظة الوحيد التي لـ يتـ تعويضيا ىؤالء الفالحيف، القانوف 
اب واضحة ومحدد كيرباء كذا بطاقة تموينية كذا ولكف األوضاع نأمؿ أف ال يعطي أي سمطة تقديرية لموزير المالية في عممية المناقمة الف أبو 

بحاجة لالنتباه لقضية المحاضريف وموضوع الخريجيف وموضوع الرعاية االجتماعية لمعاطميف وىذه قضية ىي التي تخمؽ حالة عيش كريمة 
ألمر، ونتأمؿ أيضًا أف موضوع االقتراض وغير اآلف الغذاء ىو جزء مف عند كي ال يكوف األنساف في عوز لعدـ قدرة الشرائية في ىذا ا

روع االقتراض ال داخاًل وال خارجيًا والشيء األخير بودي أف أذكرة أف مف نتحدث عف األمف الغذائي نتحدث عف الصناعة الغذائية أيضًا أي مش
رض أف تدخؿ في باب حتى نأمف الغذاء بحؽ لو عالقة بدعـ الصناعة الغذائية بما فييا موضوع الزراعة أسمدة مخازف أعالؼ إلى أخرىا يفت

وحقيقي، أما موضوع األخرى ىي قضية األمف االستراتيجي  ليذا الغذاء يجب أف يتوفر عمى األقؿ ستة أشير في مخازف الدولة كي ال نقع في 
الرقـ، نأمؿ أف يكوف ىذا الخزيف مشكمة اآلف كؿ المعمومات تتحدث عف عدـ وجود خزيف ال يتجاوز حدود الشير أو الشيريف أو أقؿ مف ىذا 

 مستمر لمدة ستة أشير عمى األقؿ.
  -النائب صباح حبيب قادر: -

 نطالب تخصيص مادة لتعييف الخريجيف األوائؿ في الكميات والمعاىد لمسنوات السابقة ضمف قانوف األمف الغذائي، مالحظة أخر السيد الرئيس
د الديوف المقترضة ال يوجد سبب أتجاه عمى قرض ألي سبب كاف، وأيضًا نؤكد عمى مقترح أخواني نظرًا لوجود الوفرة المالية وخاصة بعد تسدي

 وأخواتي النواب في لجنة التربية تضميف حقوؽ المحاضريف المجانييف واإلدارييف.
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  -النائب عبد الكريم عمي عبطان: -
ولكف ىذا القانوف لف يكوف بدياًل عف الموازنة ولف يكوف مدى الحياة، الحقيقة مشكور مجمس النواب يشعر بالخطر لتأسيس مثؿ ىكذا قوانيف 

 الحقيقة يوجد عند بعض المالحظات تخص بعض االىتمامات أتمنى عمى المجنة القانونية يتضمنيا في ىذا القانوف، أواًل االىتماـ بالمحاصيؿ
المنتوجات الحيوانية بكؿ أنواعيا يعني منتجات بيض ولحوـ إلى أخر،  الزراعية األساسية بالكمية ونوعية المطموبة، ثانيًا االىتماـ بإنتاج

لى أخرى، الصناعات األساسية المتوطنة المقصود بو األساسي ة االىتماـ بالصناعات التحويمية ومنيا الزيوت منتجاتيا األلباف والمربيات وا 
لى أخر، الطاقة والطاقة البديمة، توفير بيئة خزينة متطورة كافية ومالئمة توفير البذور وتأسيس بنؾ وطني وتوفير كافة أنواع  لإلسمنت وا 

المحمي مع األسمدة والعناصر الكبرى األخرى توفير المبيدات الزراعية واألدوية والمقاحات لمثروة الحيوانية األمف الغذائي قد يتحقؽ مف اإلنتاج 
سكرية وكذلؾ االىتماـ بشريحة الخريجيف والمحاضريف المجانييف وتشجيع استيراد النقص، االىتماـ بتعويض المتضرريف نتيجة العمميات الع

عطائيـ االستحقاقاتيـ، ىذا القانوف يجب أف يتميز في بعض األشياء الميمة وىي توفير كافة السمع والمنت جات المزارعيف والفالحيف بدعميـ وا 
المطموبة وفي الوقت المناسب، توفير خزيف استراتيجي مف كافة المواد لعاـ الغذائية بأسعار مناسبة متاحة لمطبقة الفقير بالكميات والنوعيات 

عاصمة كامؿ عمى األقؿ، توفير بيئة خزينة متطورة استقرار اإلنتاج كمًا ونوعًا عدالة التوزيع مراقبة شديد مف قبؿ مجمس النواب االىتماـ بال
ي بعض التحديات سوؼ تواجينا في عممية ىذا القانوف أو تشريع ىذا القانوف بغداد التطور المستمر كماص ونوعًا لتأميف حاجة المواطنيف ف

 وىي عدـ وجود معايير إحصائية وخطط استراتيجية لمتنفيذ، غياب اإلرادة السياسية سوء اإلدارة االقتصادية إىماؿ األراضي الزراعية، عدـ
ناخ األزمات العالمية التيديد الخارجي الفساد ىذا قمتيا بالفقرة التي بعدىا تشجيع االستثمار في مشاريع األمف االستراتيجي تقمبات الطقس والم

ىو دور نحف كأعضاء مجمس النواب نراقب ما سوؼ يتـ دفعة مف أمور أخرى كؿ مجاالت السمطة التنفيذية، القوانيف التجارية الخاطئة 
التي ىي تتكمـ عف أضافة أي فقرة أخرى لتسييؿ تنفيذ إجراءات ىذا القانوف، ( مف المادة ثالثًا 12االحتكار مف قبؿ المتنفذيف عندي أيضًا فقرة )

 الحقيقة ىذه سائبة بالعكس يفترض أف يقـو بتقنينيا، حقيقة األمر ىو نضع بعض القيود لعممية التطبيع. 
   -النائب حيدر محمد كاظم المطيري: -

( مميار دوالر وىذا المبمغ يعد موازنة 17( ترليوف ليس بالقميؿ ما يعادؿ )25)موضوع الجداوؿ الذي يتناوؿ األخوة أكد عميو حقيقة موضوع 
( أواًل 3دة )لمدوؿ المجاورة لمدة ثالثة سنوات كاألردف مثاًل، ال نستييف بيذا المبمغ وأطالب بجداوؿ المرفقة لو ولـ ترفؽ أي جدوؿ بالقانوف، الما

( الجداوؿ المرفقة بالقانوف وفؽ االتي 2ىذا لـ نستمـ أي جدوؿ بالتفاصيؿ، وكذلؾ المادة ) توزع وفؽ الجدوؿ المرفؽ بالقانوف لـ يوزع عمينا
أيضًا لـ نستمـ أي جدوؿ، أطالب بالجداوؿ وبشكؿ دقيؽ ومثبت، السيد الرئيس القانوف أسمة األمف الغذائي ىؿ ىو األمف الغذائي أو 

راعية وال نجد أي صناعية الف نحف أما شحة المياه ىؿ ىناؾ حموؿ ىؿ ألخذ ىذا بنظر االستيالؾ الغذائي؟ لـ نجد في ىذا القانوف أي تنمية ز 
ف ىذا االعتبار باإلمكاف المجنة المالية الموقر استعانة باالستشارييف ولوضع حموؿ كيفية معالجة شحة المياه عف طريؽ اإلبار أو غيرىا وتضمي

إلخواف نعتقد أف الموازنة سوؼ تتأخر كثيرًا، الموازنة تعتمد عمى تشكيؿ الحكومة إذا الموضوع في ىذا القانوف الف موضوع ميـ وكما تفضؿ ا
 كاف ىذا منفذ ىذا القانوف لمدارات أو لمعالجة معاناة الشعب يجب تضمينيا ىذا األمر ألىمية، وبما أف ىذا القانوف يوجد بو جنبة مالية

ت التي ذكروىا اإلخواف وأكد منيـ حممة الشيادات العميا األوائؿ حشد الدفاع أيضًا وباإلمكاف تمريرة أيضًا أطمب تضميف تعييف جميع الفئا
(  511,111الرعاية االجتماعية المحاضريف وغيرىـ، بدراسة بسيطة قمة بيا السيد الرئيس بجمع ىذه األعداد وجدت ىذه األعداد ال تتجاوز )

( مميار دوالر حاليًا 2( تريميوف عراقي أي ما يعادؿ )3شير سوؼ نمقيا ) (12( دينار وتـ ضرب في )511,111شخص نعينو إذا تـ ضرب )
تصدير النفط لمدة أسبوع، يجب أف نعالج ىذا األمر الف ينتظروف وأصبح عمييـ سنيف طويمة متأخر الموضوع عمى تعيينيـ وتثبيتيـ إذا كاف 

 فئات. باإلمكاف تمرير ىذا القانوف مع الجنبة المالية التمس تضميف ىذا ال
    -النائب عدنان عاشور الجابري: -

أحد السادة النواب عف محافظة البصرة طمب مداخمة جماعية لنواب محافظة البصرة ولكف السيد الرئيس قرر أف تكوف بعد نياية الجمسة، نحف 
تمًا نطالب لجميع العراؽ اليـو أي بالحقيقة أف نأمؿ أف تعطى خصوصية البصرة بكؿ شيء حتى بالمداخالت، اليـو نحف مف نطالب لمبصرة ح

تخصيص لمبصرة ينعكس بنسبة عالية جدًا عمى جميع أنحاء العراؽ مئات األلؼ مف األيدي العاممة مف كؿ محافظات العراؽ تعمؿ بالبصرة 
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ىذه نقطة النقطة الثانية ىؤالء مئات األلؼ يحتاجوف إلى بنى تحتية وخدمات صحية وغيرىا، بالتالي أي مطمب لمبصرة ىو يخدـ جميع العراؽ 
استقرار البصرة ىو عامؿ أساسي لالستقرار العراؽ اليـو ما نرى مف خريجي معتصميف أما بوابة شركة نفط البصرة المحاضريف معتصميف ىنا 

مد عميو تمويؿ ىذا في بغداد ىذه كميا تأثر عمى استقرار الوضع في البصرة لو حدث ال سامح اهلل أي شيء سوؼ يتوقؼ أنتاج النفط الذي يعت
داخمة الحساب وتعتمد عميو موازنة الدولة، ال يمكف أف نتخيؿ أف العراؽ بال بصرة مستقرة كنا نأمؿ مف السيد الرئيس أف يسمح لنواب بالبصرة م

لجماىير البصرة، السيد  جماعية تعبر عف ما يريده أبناء البصرة وال تسمحوا لنواب البصرة بالمداخمة الجماعية فقط تكوف ىناؾ مداخمة جماعية
الرئيس اعتقد ليس مف المنطؽ تشريع قانوف مالي ال يخدـ شرائح ميمة مف شرائح المجتمع العراقي، خصوصًا المحاضريف والخريجيف العاطميف 

خريجيف  عف العمؿ وليس مف المنطؽ أف مدينة تموؿ العراؽ ىذا التمويؿ الضخـ وأبناءىا يفترشوف األرصفة متظاىريف خريجيف وغير
متظاىريف أماـ الشركات النفطية وأماـ المنشئات الميمة لممطالبة بفرص عمؿ، أرى مف األولى أف يتـ أنصاؼ ىذه المدينة وأنصاؼ ىذه 

ب قر الشرائح، النقطة الثالثة ما ذكرتيا في الجمسة السابقة ووجية كتاب رسمي إلى المجنة المالية ونأمؿ أف يأخذ بو أف ىناؾ أراضي زراعية 
تـ توجيو مياه السيوؿ  2119-2118حقؿ مجنوف النفطي شماؿ البصرة كانت مزروعة بالحنطة والشعير ولكف في سيوؿ موسـ الشتوي عاـ 

بتجاه األراضي الزراعية الف كانت ىذه المياه ميدد لحقؿ مجنوف النفطي لكف لـ يدرج تعويض ىذه المزارع وىؤالء الفالحيف ضمف موازنة 
 لمجنة المالية أف تأخذ ىذا التعويض بنظر االعتبار.نأمؿ مف ا 2121

  -النائبة انتصار حسن يوسف الجزائري: -
زنة العراؽ الحقيقة الحديث عف قانوف الدعـ الطارئ لمتنمية أو قانوف الموازنة االتحادية ىو أمر واحد ال يختمؼ عمية أثنيف، اليـو أذا نالحظ موا

ديث مع كادر شركة سومو تسويؽ نفطي لمجنة النفط والغاز تحدثوا أف البصرة تنتج ثالثة مالييف %( مف محافظة البصرة اليـو بالح91)
( أقضية وجميع ىذه 9وثالثمئة الؼ برميؿ نفط يوميًا وىذا الرقـ مأىوؿ يعني يجعمنا نتوقؼ عف حد أف اليـو محافظة البصرة يوجد بو )

د ىذه الحقوؿ تفتقر إلى البنى التحتية تفتقر إلى المستشفيات التي تعالج اإلمراض ( تحتوي عمى حقوؿ نفط ولكف لألسؼ الشدي9األقضية )
وف السرطانية بسبب الغازات المنبعثة مف ىذا النفط، السيد رئيس الجمسة أنا ال أطيؿ الكثير ىناؾ رسالة مف أبناء محافظة البصرة أف يطالب

تبار الكثير مف األمور أىميا اليـو مف المعيب أف العمومييف يتظاىروف أماـ شركة اليـو مجمس النواب ويطالبوف المحكمة باألخذ بنظر االع
نفط البصرة في حيف أف نحف نذىب نأتي متخصصيف بالنفط مف خارج العراؽ وىذا يأتي بطائرة خاصة ويوجد لو مكاف خاص بو ويستضاؼ 

ئؿ بصرية ىذا مف الشيء المعيب ونحف اليـو في ىذا المكاف بو ويوجد لو راتب خاص قد يكوف ىذا راتبة يعيش خمسة عوائؿ وعشرة عوا
نطالب أف تكوف ىناؾ يعني قرار جاد مف الحكومة بخصوص العمومييف وجميع المحاضريف القضية األخرى نحف يوجد عندنا قانوف تفعيؿ 

ف يكوف ىناؾ تخصيص مالي ليذا القانوف في البصرة عاصمة العراؽ االقتصادية وىذا القانوف تـ التصويت عميو، السيد رئيس الجمسة نرجو أ
ية تـ شمميا موازنة قانوف التنمية الغذائية، أضافة إلى السيد الرئيس قانوف الرعاية االجتماعية نحف في الدورة السابقة الكثير مف العوائؿ العراق

السبب يقولوف إلى حد اآلف الوجبة الثامنة لـ تطمؽ في قانوف الرعاية االجتماعية لكف لألسؼ الشديد إلى حد اآلف ال يوجد تخصيصات مالية و 
أرجو األخذ بنظر االعتبار، السيد الرئيس أف قدمة طمب مباشر إلى رئاسة المجمس أف إضافة فقرة  2122ال نعرؼ الوجبة تنطمؽ ونحف بسنة 

 أف يكوف ىناؾ دعـ لممناطؽ المتضرر مف الحقوؿ النفطية.
 -:النائب رفيق هاشم شناوة الصالحي -

 لدعـ القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وىي اإليراد الثاني بعد النفط وىذا القطاع يجب أف يدعـ مف الحكومة وتخصص لو مبالغ مف مقترح
لبتروا ا األمف الغذائي والتنمية، وكذلؾ أطفاء جزء مف السمؼ المستحقة عمى المزارعيف والفالحيف دعمًا ليـ لديمومة الزراعة، كذلؾ أعادة العمؿ

دوالر وتخصيص جزء كبير مف ىذه األمواؿ لمقطاع الزراعي لتشغيؿ الميندسيف الزراعييف واأليدي العاممة لدعـ المنتج المحمي، كذلؾ دعـ 
لزراعة وزارة النفط وخاصة شركة الحفر التابعة إلى وزارة النفط بحفر أعداد كبير مف اإلبار االرتوازية في الصحراء وحفر نوات أروائية لدعـ ا

 باعتبارىا وجود ثروة مائية مياه جوفية، وأيضًا أغمب األراضي الزراعية في البصرة تحولت إلى صحراء بسبب الشركات النفطية التي استولت
 عمييا، أيضًا يجب تخصيص نصؼ المبالغ المخصص لوزارة التجارة غمى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وأعتقد العراؽ بمد يستطيع تأميف
الغذاء مف خالؿ الزراعة، الحقيقة النقطة الخامسة ذكروا بو فالحيف الحنطة والشمب ولـ يذكروا مزارعيف محصوؿ الطماطـ في الزبير وىـ 
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نتاجيـ يغطي األسواؽ المحمية في مواسميـ ولـ يذكرو  ا يحفروف اإلبار في الصحراء عمى نفقتيـ الخاصة وشراء المواد األولية لعممة صعبة وا 
ح األمف الغذائي عمى األقؿ دعميـ بسمؼ ميسرة أو مواد أولية مثؿ األسمدة واألغطية البالستيكية والبذور، األخوة نواب البصرة ذكروا مقتر 

وقؼ المتظاىريف في محافظة البصرة بكؿ أصنافيا الحقيقة إذا لـ يضمنوا في قانوف األمف الغذائي أو الموازنة المقبمة اعتقد سوؼ يكوف لنا م
 اب البصرة وأيضا محافظة البصرة متظاىريف البصرة، اعتقد سوؼ يحسب لنا حساب.كنو 
 -النائب مثنى نادر حسين: -

طبعًا في الحقيقة ىذا القانوف أف كاف يراد أف يكوف قانوف بديؿ عف قانوف الموازنة ىذا أمر في الحقيقة يجب الوقوؼ عمييا، األمر األخر نحف 
ـ شرائح عديد مف المجتمع مف الفالحيف وغير الفالحيف نحف مع القانوف مف حيث الجوىر ولكف إشكالية أف يرد بما يتضمف ىذا القانوف مف دع

 ىذا القانوف وأف يكوف مصيره مصير مشروع القانوف ال زاؿ قائمًا واعتقد أف رئاسة المجمس وكذلؾ المجنة التي قدمت ىذا القانوف لـ تعطي
مر األخر الذي أؤكد عمية أيضًا نسخة المقترح القانوف في الحقيقة كاف المفترض في تقرير المناقشة أجوبة واضحة بخصوص ىذا األمر، األ

وع مف الحكومة وىذه النسخة التي ىي مقترح قانوف مف المجنة، أف يذكر االختالفات الجوىرية الموجود بيف نسخة القانوف مف حيث كوف مشر 
ف ىؿ تـ تحويرات جوىرية فييا تعديالت بما يخص الفقرات التي ذكرت وغيرىا؟ أنا أيضًا اليـو أؤكد عمى حقيقة ميمة جدًا أف ىناؾ المحاضري

تخابية ىناؾ الحقيقة حوالي ثالثة أالؼ شخص مف الذيف عمموا المجانييف ذكروا الكثر مف األخوة واألخوات النواب وكذلؾ عقود المفوضية االن
مع المفوضية بعضيـ لما يفوؽ أكثر مف اآلف أكثر مف عشر أو ثنى عشر سنة إلى اآلف لـ يثبتوا وحتى لـ تتحوؿ إلى عقود تشغيمية دائمة 

نة العامة لمجمس الوزراء تأكد عمى الحاجة الحقيقية واالف أرزاقيـ مقطوعة وىـ ألؼ األسر العراقية وىناؾ كتب مف المفوضية أو مف األما
مؾ ليؤالء وخصوصًا في مراكز التسجيؿ الباي وامتري ونحف نعرؼ أف شرعية النظاـ السياسي يعتمد نزاىة االنتخابات ونزاىة االنتخابات ليس ت

نما ىي العممية المستمرة والدائمة التي مف خاللي ا يتـ تحديث بيانات سجالت الناخبيف وغير ذلؾ، أف كنا األياـ التي تجرى في االنتخابات وا 
 نمضي بيذا القانوف يجب أف نراعي ىذه األمور ولكف أؤكد مرة أخرى حاجة العراؽ الحقيقية وحاجة شرائح المختمفة إلى قانوف لمموازنة ىذا

 العاـ وأف ال يكوف ىذا األمر أبدًا بديؿ عف قانوف الموازنة.
 -ى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(:السيد حاكم عباس موس -

العاـ مالحظة بسيطة نحف بالنسبة لمسيدات والسادة النواب بالتأكيد حريصيف عمى الماؿ العاـ ىذه مسؤوليتنا ومسؤوليتيـ يقمموف باليدر الماؿ 
ة في المجنة المالية نعالج اليدر بالماؿ العاـ أي شبة فساد في ىذا القانوف ىي مسؤوليتنا، كيؼ نعالج نحف مف خالؿ المناقشة مع األخو 

ومعالجة الفساد ىذه مسؤوليتنا، القضية األخرى نحف عمينا أف نمضي بيذا القانوف يوجد احتياج حقيقي يوجد رعاية اجتماعية مبعوثيف 
إلى وزارة التجارة، وكذلؾ بالنسبة  ( الؼ دينار يوجد بطاقة تموينية يحتاج أف تسدد أمواليا171وينتظروف أف يصدر ليـ راتب الذي ىو )

لمكيرباء ومستحقات الفالحيف، أمور أخرى تخص الفساد ىذه مسؤوليتكـ أنتـ كيؼ تقمؿ كيؼ تمنعو وكيؼ تناقش مع المالية وأف ال تصوت 
بالقانوف، المحكة اذا عميو، بقت اذا أحد أف يريد أف يعترض أو يعطؿ مثاًل عمى قضية يوجد أف خالفات يعطؿ يذىب إلى المحكمة ويطعف 

انوف تريد أف تطعف بعد مسؤوليتيا نحف عمينا نبحث ونسأؿ ونقدـ شيء لمناس أما واحد يقوؿ بيذا فساد ىذه مسؤوليتيا أف تمنع الفساد بيذا الق
 مف خالؿ المناقشة وعدـ التصويت عمى أي فقرة بو فساد أو ىدر بالماؿ.

 -النائب فالح الخزعمي )نقطة نظام(: -
أشاره إلى موضوع ميـ ىو دعـ ىذه الشرائح المظمومة والرعاية االجتماعية، نعمـ سيادتكـ ال يوجد دعـ إلى خمسة مميوف بتوسعة الشموؿ  يعني

نوف مف بقانوف األمف الغذائي لذلؾ نعتقد مف األولى تشمؿ ىذه العوائؿ أجريت عمييـ عمميات مسح ولكف في ىذا القانوف أذا لـ يشمموا يفرغ القا
 محتوى ويفيـ أف قانوف لغير ىذا الموضوع، عممًا ىذه العوائؿ أغمبيا ساكنة بيوت صفيح أغمبيا عوائؿ تعاني العوز والحرماف أجريت عمييا
عمميات الكشؼ مف الباحث االجتماعي وينتظروف ىذا التخصيص أنا أعتقد بدؿ الذىاب إلى مشاريع إضافية تكمؿ المشاريع ولكف ىؤالء ليـ 

 ، اليـو ارتفاع سعر الدوالر األسواؽ العالمية الحروب في المنطقة كميا نعكسو عمى الفقير وذوي الدخؿ المحدود. األولوية
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 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -
وليف الذي تـ بحثيـ مشموليف بذلؾ|، تريد أف تغطييـ السيد النائب تـ تخصيص مبالغ بيذا القانوف األمف الغذائي لمرعاية االجتماعية فقط المشم

 كميـ ال نعرؼ ذلؾ مسؤوليتنا نحف كنواب نخصص ليـ مبمغ لممشموليف بالرعاية االجتماعية مسؤوليتنا.
 -النائب أحمد طه ياسين الربيعي: -

ء، فضاًل عف توفير فرص عمؿ بأالؼ الجيوش العاطمة أبتدًأ نحف مع أي مبادرة تخفؼ الفقر ومعاناة المواطنيف وتأمف الغذاء والدواء والكيربا
ولكف اليـو نتكمـ نحف عف قانوف جدلي فيو جدؿ قانوني وكذلؾ جدؿ في بعض مواد ىذا القانوف وبمبمغ كبير جدًا خمس وعشروف ترليوف دينار 

مف الحكومة ولـ نستمـ الجدوؿ التي ذكرتو المادة مع ذلؾ نحف ىذه الجمسة الثانية في ما يخص مقترح القانوف وفترة طويمة قبؿ مشروع القانوف 
( المفروض يبيف تفاصيؿ الصرؼ قدمنا مقترح قبؿ فترة لتوزيع مخصصات ىذا القانوف المخصص لوزارة التجارة بشكؿ مباشر عف 3)

لمالية وبالتأكيد أف المبالغ المخصص المواطنيف ضمف برنامج متكامؿ نتمنى أف النظر بو طبعًا ىذا المقترح قدمنا لييأة الرئاسة وكذلؾ لمجنة ا
( تتحدث عف مصادر تمويؿ الحساب وتذكر 2( لوزارة التجارة ىي باقية عمى حاليا نقطة أخرى ىي المادة )12-1وفؽ قانوف اإلدارة المالية )

أخر ينبغي أف يحدد بشكؿ صريح بالفقرة ثالثًا أي مصادر أخرى يعني ىذا عنواف عاـ نغشى أنو يشمؿ أو يكوف مبرر لالقتراض أو أي محذور 
( المقترح المجنة تجيز لوزير 5( مف قانوف اإلدارة المالية، المادة )13( التي تجعؿ الصرؼ استثناء مف المادة )4ال نؤيد ما ضمنتو المادة )

ت المجنة المالية النقطة الرابعة أو المالية االقتراض الداخمي والخارجي باالعتبار نتكمـ عف مقترح القانوف مف المجنة المالية في حيف مالحظا
ي ليذا أىداؼ المجنة يذكر أف توجو العاـ عدـ الذىاب إلى االقتراض ىو المقترح مف المجنة المالية والمالحظات مف المجنة المالية ال يوجد داع

مركية ونعتقد أف ىذا تفريط باإلرادات عامة ( تشير إلى أعفاء المشاريع الممولة مف ىذا القانوف مف الضرائب والرسـو الج5التناقض، المادة )
يـ غير مبرر، لدينا بالبصرة طبعًا والزمالء ذكروا الكثير مف المالحظات وحبينا أف ننقؿ رسالة اجتماعية إالؼ المتظاىريف بشكؿ يومي وبعض

نفط إلى حد اآلف ىو خريج  أصبح عمييـ عدد مف السنوات خصوصًا العمومييف أماـ شركة نفط البصرة عندنا ناس متخصصيف معاىد
متخصص في مجاؿ معيف ال يوجد لو مجاؿ يعمؿ في مجاؿ أخر معاىد الموانئ المفروض يتعيف بالموانئ العراقية عندنا الميندسيف واأللؼ 

بعد االنتخابات مف االختصاصات األخرى فضاًل عف وعندنا الؼ األجور اليومية الذي تـ التعاقد معيـ لمدة ثالثة أشير قبيؿ االنتخابات و 
يره مباشرًا تـ أنياء العقد الذي يكوف بأجر يومي، بصراحة حتى نحسف الصورة باالتجاه الحكومة وال يعتبر أف ىذا موضوع استغالؿ انتخابي وغ

ج وحساس يفترض أعادة النظر بموضوع األجور اليومي الذي تـ إلغاء عقودىـ وكذلؾ النظر بالخريجيف اآلف البصرة يعني وضعيا جدًا حر 
%( 91متظاىريف اليـو أماـ الشركات النفطية والشركات النفطية نتحدث عمف فائض وال نتحدث عف موازنة حصة البصرة تمويؿ البصرة منو )

 كميا مف البصرة أي استقرار بالبصرة ىو استقرار لمعراؽ أي أزمة بالبصرة ىي أزمة بالعراؽ.
 -النائب فراس تركي عبد العزيز مسمماوي: -
لثة الفقرة بعًا اذا كاف مجمس النواب ذاىب إلى إقرار مقترح ىذا القانوف رغـ قرار المحكمة االتحادية األخير، أقوؿ وفؽ ىذا التقرير المادة الثاط
يـ العالي ( التي تنص عمى إضافة أي فقرة أخرى لذا اقترح إضافة فقرة تخص شرائح العممية التربوية والعممية وبالتحديد شريحة عقود التعم12)

( وشريحة الخريجيف غير المحاضريف والذيف يتظاىروف منذ ثالثة أشير 315وشريحة المحاضريف وأدراجيـ وفؽ سمـ ) 2119-11-2ما بعد 
 ومستمريف بالتظاىر لذا أتمنى مف الرئاسة والمجنة المالية تضميف ىذه الشرائح في ىذا القانوف وىـ ينتظروف منا موقفًا عمميًا.

 -نفوذ حسين محمد الموسوي: النائبة -
نية وغير الحقيقة كوننا الجية التشريعية الخاصة بتشريع القوانيف ال بد أف تكوف ىذه القوانيف المشرعة قوانيف قابمة لمتنفيذ ضمف األطر القانو 

خاصة لذات القانوف عنواف ىذا القانوف مخالفة لمشكمية الدستورية، وصواًل إلى األىداؼ المرجوة لتشريع ىذا القانوف أما بالنسبة لممالحظات ال
( ثانيًا )ب( مف القانوف حوؿ دعـ المشروعات الخدمية الجديد والتي ال تزيد 3ىو الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية لذلؾ ما تضمنتو المادة )

قانوف الدعـ الطارئ وكذلؾ خصص وليس ضمف  2122مميار دينار، يجب أف تكوف ضمف فقرات موازنة  219كمفة المشروع الواحد منيا )
 المشروع نسبة مف أمواؿ الحساب لصالح المشروعات المتمكئ والمتوقفة مف دوف تحديد نسبة أنجاز ليذه المشاريع، إذا كاف مف الواجب تحديد
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عطاء أولوية لممشاريع التي ترفد موازنة البمد لعائدات تدعـ التمويؿ النفطي ال ذي يكاد أف يكوف وحيدًا وأيضًا نسبة اإلنجاز بصورة واضحة وا 
 نقترح أشتراؾ موافقة مجمس النواب عمى المشاريع المقترحة.

 -النائب عطوان سيد حسن العطواني: -
أغمب  الحقيقة أخر اجتماع لمجنة المالية السيد الرئيس تـ طرح مقترح ىذا القانوف وتـ قراءة عمى األخوة السيدات والسادة أعضاء المجنة وتضح

بأنو يسير ويتضمف ىو ذات المسار السابؽ الذي أرسؿ مف الحكومة ىو مشروع قانوف األمف الغذائي يسير في نفس المسار اآلف  الحضور
وف نتوقع أنو يتعرض إلى نفس القانوف وىو واضح يتعارض مع قرارات المحكومة االتحادية ىذا أواًل، ثانيًا مضموف ىذا المقترح ىو ذلؾ المضم

نما الذي بعض اإلخوا ف أشاروا بأف ىو ال يتضمف معالجة لشرائح كبير وعددية مف المجتمع وأنا الحقيقة أختمؼ معيـ ىو ليس ال يتضمف وا 
( وتنمية األقاليـ وعاجز أف يجد 315ىو عاجز أف يتضمف ىذه الفقرات وحموؿ ليذه المشاكؿ التي ىي المحاضريف المجانييف والعقود قرار )

ؿ لسبب أف ىو فترتو مؤقتو وىذه المشاكؿ تحؿ عف طريؽ الموازنة االتحادية كاف ال بد مف جمسة المجنة المالية فرص عمؿ لمعاطميف عف العم
مى ذمة إيجاد مسارات أخرى موازية وأنا الحقيقة قدمة مقترح إلى األخوة في المجنة المالية كتاب إلى وزير المالية يتضمف فيو ما ىو المتبقي ع

( ما ىي المبالغ المتبقية ليذا العاـ وأي المشاريع المتمكئ وعدـ أمكانية صرفيا عندما تأتينا 12-1دارة المالية )قانوف اإل 2122الموازنة 
بالغ وبحضور السيد وزير المالية ممكف أف يكوف ىناؾ قرار لمجمس النواب باإلمكانية المناقمة ىذه مبالغ توصية لمجمس الوزراء نناقؿ ىذه الم

إلى نياية العاـ وتناقؿ مع الوزارات المعنية باألمف الغذائي، وأرسؿ الكتاب إلى السيد وزير المالية ووصمنا جواب أنو يتعذر ال يمكف صرفيا منا 
و تمر حضور السيد الوزير والبيانات التي أرسمت في الواقع بيانات الحقيقة تعباف جدًا غير ناىضة نحف نجد في الحقيقة األجراء وىذا السموؾ ى

طة التشريعية والرقابية عدـ احتراـ لمجمس النواب أقوؿ بصراحة اليـو كاف مجمس النواب ىو صاحب القرار والسمطة وىذه الحكومة عمى السم
ومثؿ ما ذكرتيا الحكومة تسيير األعماؿ وال يحؽ لمجمس النواب مراقبتيا ومحاسبتيا واستجوابيا بالتالي يفترض مف الحكومة أف تتقرب مف 

ى تأخذ االستحقاقات المالية في ىذا العوز الكبير وىي الحقيقة تتكبر وتتمر عمى السمطة التشريعية، فما غذا أقر ىذا القانوف مجمس النواب حت
ناؾ ووصمت المبالغ إلى الحكومة كيؼ يتـ التعامؿ ىؿ يتمكف مجمس النواب مف محاسبتيا ومراقبتيا أطالقًا ىذا ال يتـ السيد الرئيس ال أشؾ ى

 ية يعيشيا مجمس النواب وعدـ قدرتو عمى حؿ مشكمة.مشاكؿ حقيق
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب األول لرئيس مجمس النواب(: -

إذا ممكف يدخؿ واحد أو أثنيف ال يجوز وأصبح ىناؾ مشاكؿ الظاىر خارجًا بالتأكيد ضد االعتداء ضد المتظاىريف ىذا حؽ دستوري وأتمنى 
ف تتخذ يعني إجراءات طبيعية مع المتظاىريف الف الناس تطالب بحقوقيا يجب أف نرى ما الموجود منيـ ممكف أف مف األجيزة األمنية أ

 نعطييـ رسالة اطمئناف يأتي واحد أو أثنيف أو ثالثة يأتوف ويدخموف الجمسة ال يوجد مشكمة. 
 -النائب عطوان سيد حسن العطواني: -

يجاد فرص 315رسالة لعدـ قدرة ىذا القانوف مف حؿ مشكمة ) الحقيقة ىؤالء المتظاىريف ىو رسالة ىو ( وتنمية األقاليـ والمحاضريف المجاف وا 
عمؿ لمعاطميف عف العمؿ ىذا نوع ومثؿ واحد عمى ضعؼ القانوف، السيد الرئيس ىناؾ خمؿ في مجمس النواب وعدـ قدرتو عمى تشكيؿ حكومة 

ى ىذه المشاكؿ وتمرير قانوف ىو موازنة مصغرة إذا كاف لمجمس النواب ولمقترحات القوانيف بسبب المناكفات السياسية ال يجوز لو القفز عم
وازنة، التي ترسؿ مف أعضاء مجمس النواب ليا القدر واإلمكانية أف تمرر قوانيف وتشريعات بيا التزامات مالية عمييا أف يمضي بإقرار قانوف الم

يعالج مشاكؿ كبير مف عندىا أيجاد فرص عمؿ والمحاضريف وغيرىا بالتالي ىذا بالواقع ىو قفز  أما أف القانوف الذي يعالج جزئية بسيطة وال
عمى المشكمة وأيضًا نتوقع بأنو يسير بنفس المسار الذي يطعف بو بالسابؽ وبالتالي أقوؿ بصراحة ىذا القانوف عاجز عف حؿ مشاكمنا ىذا 

ترح إذا جاز مجمس النواب تشريع قانوف مشابو لقانوف الموازنة عمينا أف نتفؽ جميعًا القانوف قد يتعطؿ في أي محطة مف المحطات لذلؾ أق
 ونقرر المضيء بإقرار الموازنة بدؿ أف نمضي بيذا القانوف الذي سوؼ يتوقؼ في أي لحظة ما. 

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
ية أضافتيـ و تخصيص مالي، نحف نرفع مقترح واليـو تالحظوف كثير مف، كثير مف النواب يعترضوف عمى ىذه وقضية االجور اليومية او قض

 القوانيف، فيذه ليست مسؤوليتنا أخوتي، انتـ ال تضعوف المسؤولية مجمس النواب، ليس ىو الجية المعنية التي ممكف أنو لديو األمر ولديو
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قترح قانوف، أخواني بدوف تصعيد، بدوف كالـ، ألنو بالنتيجة، القصة ليست، أنت تكممت بطريقة السمطة وىو الذي يخصص االمواؿ، نحف ن
ع انفعالية، بطريقة انتخابية، سوؼ تحرؽ الجو في الشارع، أعداد ىائمة مف العاطميف عف العمؿ جميعيـ بحاجة الى تعييف، فأنظر الى الموضو 

التعميؽ أو بالكالـ مع االجيزة األمنية، مع المتظاىريف، نتكمـ يجب بالحقيقة ما ىي الحقيقة التي بحساسية الوضع العراقي، فأترجاكـ بالنشر أو ب
 تخدـ المواطنيف، ليست قضية أنو أنا حتى يرضى عميو جميوري أو حتى أنا انتخابيًا سوؼ أصعد أماميـ، ماذا لديؾ أستاذ عالء؟

لـ يحصؿ أي اعتداء، وقائد العمميات اآلف يتكمـ، يمكف احتكاؾ يحصؿ واحد أو  أنا تكممت بشكؿ صريح، أنا تكممت أخواني، دكتورة ميى
اثنيف، نعـ، نحف سوؼ نحقؽ، اآلف ىذا منتسب شاىدي الدـ التابع لو، طبعًا يحصؿ، اآلف الناس جميعيا محتقنة، نحف مسؤوليتنا نحافظ عمى 

ظاىريف حقيـ الدستوري أف يتظاىر و لكف ال يحصؿ تجاوز عمى االجيزة االمف، مسؤوليتنا نحقؽ مع االجيزة االمنية، وكذلؾ االخوة المت
 االمنية.

 تفضؿ لكف باختصار رجاًء، والمداخمة االنتخابية، االنفعالية، التي تحرض تحذؼ.
 -:الركابي عالء كامل جبار النائب -

راـ القانوف، ندعوا الى بناء دولة، ضد أي شخص يتجاوز طبعًا أنا أضـ صوتي الى صوت جنابؾ أواًل، نحف ندعوا الى التيدئة، ندعوا الى احت
ا عمى القوات االمنية، وبنفس الوقت ندعوا الى احتراـ المتظاىريف وحؽ التظاىر الدستوري، وأي تجاوز عمى المتظاىريف ىذا غير مقبوؿ طالم

الشعب ونحف قدمنا منذ الصباح طمب، وجنابكـ تفضمت  ىـ يتظاىروف بطريقة سممية ويطالبوف بحقوقيـ، ىذه اواًل، ثانيًا ىذا يفترض أنو بيت
مشكورًا لمجموعة بسيطة مف الذيف يمثموف المتظاىريف أف يحضروف الى الجمسة، ىذا بيت الشعب، دعوىـ يتكمموف حتى النواب الذيف يمثموف 

لجمسات التي حصمت في مجمس النواب، صوتيـ يسمعوف منيـ ويعمموف ماذا يرغبوف وما ىي مطالبيـ، النقطة الثالثة المالحظ في كؿ ا
( نائب في بداية الجمسة، واآلف عدد الحضور 111( الى )81الجمسة تبتدأ، كؿ الجمسات التي االحظيا، كؿ الجمسات لدينا غياب ال يقؿ عف )

 ف عف الجمسات.( أطالب بتفعيؿ النظاـ الداخمي الفقرات الكفيمة بمحاسبة جميع النواب الذيف يتغيبو 329( مف أصؿ )81نحف )
 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -

 بالتأكيد الغياب والحضور سوؼ يفعؿ، وبالنسبة احتراـ المتظاىريف جميعنا نعمؿ لمدفاع عنيـ، نطالب بحقوقيـ و ضمنا كثير مف الفقرات في
ما ىي مشكمتنا؟ الموضوع ليس لدينا، أخواف نحف جميعنا مع حقوقيـ، لكف دخوؿ قانوف االمف الغذائي، لكف اذا نرفعو والحكومة ترفضو 

 ( اآلف الذي حظروا عدد ىائؿ ومنعوىـ، أنا سوؼ أجمس معيـ.5( ال يسع المجمس، طمبنا )2111( او )1111المتظاىريف يعني بيذا العدد )
 -النائب مصطفى احمد عرسان الجميمي: -

شائؾ وميـ فيو شقيف ويتألؼ، موضوع التعويضات وموضوع النازحيف والميجريف، حقيقة ممؼ التعويضات  حقيقة في موضوع أتكمـ في ممؼ
ىذا الممؼ حقيقة يعاني مف التػأخير بسبب الحكومات المتعاقبة ولـ تتخذ االجراءات الالزمة لتعويض المتضرريف مف جراء  2114ىو منذ 

في المحافظات المحررة، حقيقة اليـو المواطنيف الميجريف الذيف عادوا الى ديارىـ ودورىـ  العمميات االرىابية والعسكرية الذي حدث، حدثت
ف ميدمة اليـو نفس الشيء كاف ساكف في خيمة واليـو أيضًا عاد الى داره بسكف مجاور داره في خيمة أو كرفاف، وىذا أعتقد يمس حياة المواط

انساني، ىذا الممؼ حقيقة الحكومات المتعاقبة كما ذكرت لـ تتخذ اجراءات، سوى السادة الحرة التي يتمتع بيا، اف يعيش بكؿ وضع طبيعي و 
( وخفؼ مف االجراءات الموجودة في ىذا الممؼ المعقد، لكف اصطدـ 21أعضاء مجمس النواب في الدورة الرابعة أتخذ قرار بتعديؿ قانوف )
، يجب أف تتخذ المجنة المالية  تقد اليـو ىنالؾ وفرة مالية متوفرةبعدـ وجود تخصيصات مالية بسبب الوضع المالي لمحكومات، أع

مشكورة بوجود أمواؿ أو تخصيص امواؿ ليذا الممؼ الشائؾ والمعقد، اعتقد سوؼ يكوف ىنالؾ وضع طبيعي لوضع ىذا الممؼ في ىذا القانوف 
حضراتكـ أنو موضوع الميجريف موضوع بدأ يتأخر كثيرًا،  لكي يدعـ ىذه الشريحة الميمة، كذلؾ موضوع الميجريف والنازحيف، ال يخفى عمى

السبب االوؿ أنو عدـ ارجاع النازحيف والميجريف بسبب الدور الميدمة الموجودة كما ذكرت في المحافظات المحررة وكذلؾ ىنالؾ ميجريف 
اؿ مخصصة لدعـ النازحيف والميجريف في قصريًا لـ تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية في سبيؿ ارجاعيـ الى مناطقيـ، يتطمب أيجاد أمو 

ا المخيمات الموجودة حاليًا، وكذلؾ اتخاذ االجراءات الالزمة لعودتيـ في سبيؿ توفير الخدمات واألطر التي تساعد عمى عودة النازحيف، ىذ
والى حد  2114( سنوات، منذ 6ثر مف )الممؼ بدأ يضغط عمى المواطف، يؤثر فيو كثيرًا انسانيًا ويجرح كرامة المواطف، ىذا الذي مر عميو أك
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ىذه المحظة النازحيف والميجريف يعانوف وكذلؾ الذيف تضرروا مف خالؿ العمميات العسكرية التي دمرت أمالكيـ يعانوف مف، شكرًا سيادة 
 الرئيس وأف شاء اهلل المجنة المالية تتخذ الموضوع المناسب في دعـ ىذه الشرائح.

 -:السبعاويمحمد  النائب يوسف فرج -
مف  السيد رئيس المجنة، االخوة السيدات والسادة النواب، شكرًا جزياًل، تكمموا أخواني خوؿ ممؼ التعويضات وىذا ممؼ ميـ جدًا، وحقيقة أنا
جراء محافظة نينوى ومحافظة نينوى مف أكثر المحافظات التي تعرضت الى التخريب مف قبؿ عصابات داعش االجرامية التكفيرية وكذلؾ مف 

 العمميات الحربية، وكذلؾ المحافظات االخرى، وال يخفى عمى سيادتكـ المدينة القديمة أو الجانب االيمف مف محافظة نينوى ال زالت الجثث
موجودة تحت االنقاض والزالت البيوت مخربة وميدمة، ويحتاج المواطنيف الى تعويضات مف أجؿ أف يعودوا الى منازليـ ودورىـ، وكذلؾ 

بة إلى الحقيقة وجدت في القانوف أنو القانوف لـ يتضمف الى تخصيصات لمنازحيف والميجريف والحقيقة ىؤالء وضعيـ مأساوي جدًا، اآلف بالنس
ة ىـ يعيشوف في الخياـ، والخياـ بالية جدًا وال يخمو يـو مف حدوث حريؽ في خيمة أو خيمتيف او اكثر، وىـ يفتقروف الى أىـ مقومات الحيا

 لكريمة.العيش ا
 بالنسبة لممحاضريف، المحاضريف القضية ميمة جدًا ولكوني أنا عممت في الجانب التربوي وىذا ىو اختصاصي لكوني كنت مديرًا عامًا لتربية

ضريف و أ ؤكد بأنو نينوى أنا أرى بانو المحاضريف كاف ليـ دورًا كبيرًا في تسيير العممية التربوية، وال زالت العممية التربوية محتاجة ليؤالء المحا
ألة ىنالؾ مدارس ال يوجد فييا فقط المدير عمى المالؾ الدائـ والبقية مف المحاضريف، فأرجوا مف المجنة المالية الحقيقة أف تضمف ىذه المس

 ألنيا مسألة ميمة جدًا وأنا أعمـ حاجة العممية التربوية الى ىؤالء المحاضريف.
 -الخياط:قاسم حمد النائب مزاحم  -
عني ىنالؾ مشاكؿ كثيرة في البمد، ولكؿ مشكمة يجب أف يكوف ىنالؾ عالج بعد التشخيص، قانوف الدعـ لألمف الغذائي معناه أنو الفقير ي

 والنازح والمتضرر والفالح والرعاية االجتماعية والموظؼ والمتقاعد وذوي الدخؿ المحدود، الشيداء والمعوقيف، أصحاب االمراض السرطانية
ينتظروف ىذا القرار، وليذا يجب أف يمضي ىذا القرار، والحقيقة ىذه ميمة كبيرة تقع عمى عاتؽ مجمس النواب لمتصويت عميو،  والمزمنة

النازحوف ينتظروف ىذا القرار وحالتيـ معروفة لدى الجميع، المتضرروف في نينوى والمناطؽ المحررة ينتظروف التعويضات وممؼ التعويضات 
( محطة لمكاسبيف مدمر وليذا يجب أف ينتيي ىذا الممؼ ويتـ تخصيص 51111( وحدة سكنية ميدمة)47111صفير، )يجب أف يتـ فيو الت

( مميار دينار عراقي ليذه التعويضات، الشباب وأنا أوجو نداء الى األخ الكعبي رئيس المجنة المالية أف يكوف اىتماـ كبير في 311مبمغ مقداره )
، الشباب ىـ االساس في مستقبؿ ىذا البمد وىـ أساس الحفاظ عمى استقرار ىذا البمد، وأقصد ىنا األجراء، قانوف االمف الغذائي لمشباب

لكؿ الدوائر ولكؿ المؤسسات ولكؿ الوزارات، أمميـ في ىذا القرار، وال ننسى أيضًا الطمبة الفقراء  2/11المحاضريف المجانييف، العقود قبؿ وبعد 
جدًا في ىذا القرار، الحركة االقتصادية في محافظاتنا تنتظر االعالف والتصويت عمى ىذا القرار، الحقيقة الحركة  ومنحة الطمبة الفقراء ميمة

االقتصادية ميمة لمحفاظ عمى األمف، ال مستمزمات طبية في مستشفياتنا بدوف أف نصادؽ عمى ىذا القرار ويجب أف يخصص أخي الكعبي 
ية، دعـ الفالح تكممنا عنو وىو ضروري جدًا ولكف الميـ ىو دعـ الفالح بصورة مستمرة، واالمف الغذائي نسبة معينة كبيرة لممستمزمات الطب

خالؿ  والصناعات الغذائية والزراعة المستدامة تكممنا عنيا وتكمـ زمالئي عف ىذا الموضوع، أنا اتمنى مف المجنة المالية إلزاـ المحافظات مف
واب الميمة االستراتيجية في ىذا القرار وخاصًة أنو التنمية ىي جزء مف ىذا القرار، وأقترح أماـ المجنة تخصيصاتيا، كيفية الصرؼ في االب

( سرير في المحافظات الكبيرة أو 611الى  411المالية إلزاـ المحافظات باإلعالف عف تأسيس مستشفيات ميمة بدؿ مف تبذير األمواؿ، سعة )
سرير لكافة التخصصات في المحافظات الصغيرة، ىذا الحقيقة جدًا ميـ الف تعمموف وضعنا ( 411( الى )211، وسعة )(1111حتى )

نما الحقيقة وضع ال يطاؽ عمى االطالؽ، نحتاج الى بناء مستشفيات حديثة تقدـ الخدمة المجانية لمفقير  الصحي ال أرغب أف أقوؿ مزري وا 
ستطيع أف توفر الماؿ لمعالج الخاص، امور كثيرة أنا الحقيقة مع ىذا القرار مع التصويت وتقدـ األمف الصحي لمفقراء ولمشرائح الفقيرة التي ال ت

 دعمى ىذا القرار واف شاء اهلل نخدـ المواطف الفقير، نخدـ المواطف في كؿ المحافظات و نينوى سوؼ تبقى ىي الحقيقة منتمية الى ىذا البم
 ومنتمية لموحدة الوطنية وبارؾ اهلل فيكـ.
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 -د شاخه وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(:السي -
كف السيدات والسادة الحقيقة ىنالؾ خمسة قوائـ طالبيف المداخالت، أرجوا أف نمتـز بالتوقيتات وأف تكوف لكؿ نائب دقيقتيف وفي حاؿ عدـ تم

حتى نستطيع أف نعطي دور لكافة السيدات والسادة  أيصاؿ ما لديو مف مالحظات حوؿ المشروع اف يقـو بتقديميا كتابة الى المجنة المالية
 الطالبيف بمداخمة.

 -النائبة نورس محمود عيسى: -
 سيادة الرئيس قبؿ ما يقرب ثالث سنوات مف اآلف كاف العراؽ عمى موعد مع ثورة سممية مطالبة باإلصالح دفع ثمنيا دماء طاىرة زكية، كانت

ىذا اليـو ىي أبرز مطالبيا وكانت الشرارة االولى النطالقيا ىي تظاىرات حممة الشيادات العميا  االنتخابات المبكرة التي جئنا فييا خالؿ
ييا وغيرىـ مف الفئات والشرائح التي كانت تطالب بحقوقيـ المشروعة والى اليـو يتظاىروف حتى يطالبوف في نفس الحقوؽ التي كانوا يطالبوف ف

رح الشارع ونقوؿ أف ىذه السنة سوؼ لف تكوف ىنالؾ موازنة، يعني ال يمكف أف نوفر أي فرصة قبؿ ثالث سنوات سيادة الرئيس دعونا نصا
تعييف وال عقد وال حتى أجر يومي إلى ما بعد سنة مف اآلف فيؿ سوؼ يصبر الشارع، ىؿ سوؼ يصبر الشارع وىو يرى ارتفاع في أسعار 

اـ فرصة اخيرة اماـ الشارع تمخص في ضرورة تضميف قانوف الدعـ الطارئ لمعالجة النفط وىنالؾ الحديث عف فائض في الموازنة، أعتقد أننا أم
جزء عمى األقؿ مف المطالبيف بحقوقيـ سواء كانوا محاضريف او عناصر الصحوة و حشد الدفاع  واالوائؿ مف حممة الشيادات عمى األقؿ 

تخابات مبكرة لف ينسى ىموميـ ومعاناتيـ، أما تمرير القانوف دوف اي كبادرة حسف نية لممواطف أف ىذا المجمس الذي جاء نتيجة مطالبيـ بان
 معالجة لتمؾ الفئات أو غيرىا فأنا أعتقد انيا سوؼ تكوف انعكاسو سمبية عمى مجمؿ االوضاع.

 -النائب اكرم عبد مخمف العساف: -
ا كيؼ أعمؿ عمى تخفيض نسبة الفقر وأنا غير محقؽ العدالة ( مف ثالثًا العمؿ عمى تخفيض نسبة الفقر، سيادة رئيس الجمسة ان6أبدأ بالفقرة )

االجتماعية، تحقيؽ العدالة االجتماعية يأتي مف حسـ الممفات العالقة، ما أرغب أف اتحدث عنو ىو ممؼ النازحيف بوجو الخصوص، عمى مدى 
مؼ النازحيف في ىذا القانوف لغرض غمؽ ىذا ثمانية سنوات والنازحيف يعانوف مف عدـ غمؽ ىذا الممؼ، يحتاج نضع تخصيصات الزمة لم

عمينا  الممؼ ألننا مف المعيب عمينا اف يكوف لدينا نازحيف في بمد بحجـ العراؽ ومف الداخؿ، ىذا أساء الى سمعة العراقييف، أضافًة مف المعيب
بيذا الموضوع لذلؾ سيادة رئيس الجمسة اف تأتي منظمات وتتصدؽ عمى اىمنا داخؿ العراؽ وىـ كراـ ونحف ممثميف شعب عنيـ وأف نتحدث 

عادتيـ كرامًا بيف أىميـ ومناطقيـ لما عانوه، ىذه الشريحة  يجب أف يتـ تخصيص تخصيصات كافية عمى أقؿ تقدير لحسـ ممؼ النازحيف وا 
لذلؾ يجب عمينا االىتماـ كانت جريرة ظمـ حرب عشواء، ارىاب، ط مب منيـ الخروج مف مناطقيـ مف القوات االمنية لمحفاظ عمى سالمتيـ، 

 فييـ وارجاعيـ الى مناطقيـ كرامًا أعزاء.
االمر اآلخر ممؼ التعويضات، ممؼ التعويضات ممؼ ميـ جدًا، كثير مف الشيداء ليس لدييـ تقاعد أو أي مصدر عيش ثاني، اوالدىـ في 

وا قروض، كثير مف التفاصيؿ ال يتسع الوقت أف نتحدث المدارس يعانوف بشدة ينتظروف ممؼ التعويضات يحسـ، لدييـ التزامات مالية، أخذ
عنيـ، لذلؾ ىذه الممفيف ممفات ميمة جدًا يجب أف نتطرؽ عمييا، ىذه الشرائح ظممت في الموازنات السابقة وظممت في، أيضًا االخواف في 

 عيف صوابيـ االىتماـ في ىذه الممفيف.المجنة المالية أيضًا أنا أطمب منيـ بصفتيـ األخوية وصفتنا ممثميف عف الشعب أف يضع في 
 -النائب شريف سميمان عمي: -

ة في البداية أثني عمى أخي وزميمي الذي سبقني في الكالـ، سيدي الرئيس ثالث حكومات تعاقبت عمى دولة العراؽ والى حد اآلف لـ يتـ معالج
تكفيري، أحد األىداؼ االساسية لمقانوف الذي ىو في قيد التشريع اآلف ممؼ النازحيف والميجريف الذيف كانوا ضحيًة لإلرىاب الداعشي اليمجي ال

ماعية، ىو العدالة المجتمعية والمحرومية، فئة النازحيف والميجريف ىـ أوؿ المواطنيف الذيف يستحقوف الدعـ ومعالجة المحرومية والعدالة االجت
يعانوف أشد أنواع المعاناة ويحتاجوف الى كؿ االحتياجات االساسية لمحياة بؿ ( مخيمًا مف مخيمات النازحيف اآلف في أقميـ كردستاف 18قرابة )

يعانوف مف شغؼ العيش ويعانوف مف الموت البطيء في الكثير مف االحياف، والمأساة والحرؽ و البرد و الكثير مف األمور ، والحر واألمور 
اذا كنا ال نستطيع عودتيـ إلى مناطقيـ، فمنوفر ليـ عمى أقؿ تقدير العادية اليومية، عمى الحكومة تدارؾ األمر في أسرع وقت ممكف، 

 االحتياجات األساسية لمعيش لكي يستمروا أحياء فقط لكي يبقوا أحياء، ىـ أطفاؿ ونساء وكبيريف في العمر وشيوخ، وكما قاؿ أكاـر وأصحاب
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رلماف العراقي وعمى المجنة المالية توفير المبالغ االساسية الالزمة دواويف ليسوا أ ناس فقط أبعدوا مف مناطقيـ، إذًا عمى الحكومة وعمى الب
عمى أقؿ لعودتيـ اذا كاف باإلمكاف ولو أنا، فألكف متفائاًل، ال أستطيع أف أقوؿ نحف قادروف عمى عودتيـ في اآلونة األخيرة، ولكف فمنوفر ليـ 

 ة ليـ في ىذه المرحمة التي يعانوف منيا أشد أنواع المعاناة.تقدير، لنوفر ليـ لقمة العيش والدواء ومقومات الحياة األساسي
 -النائب خالد حسن صالح الدراجي: -

ف السيد رئيس الجمسة، المجنة المالية، السادة النواب السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو، ىنالؾ عدة نقاط نحتاج تضمينيا ضمف قانوف األم
يف داخؿ البمد وخارجو لغرض تأميف االمف المجتمعي وىـ يعانوف منذ فترة طويمة، تعويض المتضرريف الغذائي، اواًل وضع مبالغ إلعادة الميجر 

جراء العمميات العسكرية أثناء احتالؿ المناطؽ مف قبؿ تنظيـ داعش وقبمو وبعده ذلؾ لتأخر االجراءات حيث أف ىنالؾ حاالت عديدة مف 
في قضاء سامراء المنطقة القديمة المحيطة بمرقد األماميف العسكرييف وذلؾ بسبب  ( والى حد اآلف لـ تنجز، تعويض المتضرريف2116)

( عاـ، دعـ مشروع ري الجزيرة شماؿ سامراء المقر 14إجبارىـ عمى ترؾ بيوتيـ ومحالتيـ التجارية والمطاعـ والفنادؽ وتركوىا مف أكثر مف )
ؿ ومنعيـ مف التيجير بسبب نضوب المياه الجوفية، وعممًا أنو ىذا القانوف ىو والذي يؤدي الى استقرار عشرات اآلالؼ مف العوائ 1998عاـ 

قراره، الضغط عمى وزارة النفط الستغالؿ الغاز المصاحب والذي يحرؽ بكميات كبيرة، طبعًا ىذه  مقر قديـ ويحتاج إلى تخصيصات مالية وا 
نو بالمقابؿ نضغط عمى وزارة النفط الستغالؿ الغاز الذي يحرؽ حاليًا الفقرة بمناسبة أنو نحف سوؼ ندفع مستحقات الغاز االيراني، يجب أ

يـ في واستغالؿ استثمار الغاز الحر في المكامف المكتشفة، إعادة مشروع دواجف االجداد، طبعًا ىذه نقطة جدًا ميمة، نحف لدينتا مشروع جدًا م
والبيوض، واآلف متروؾ وعممًا أنو تـ صرؼ مبالغ كبيرة جدًا عميو واآلف سامراء يسمى مشروع دواجف األجداد كاف يغذي كؿ العراؽ باألفراخ 

ومف مجمس الوزراء، االطباء البيطريف الخريجيف اآلف يعني نشكو مف شحة في المناطؽ،  ميمؿ ومتروؾ، يحتاج تدخؿ مف قبؿ وزارة الزراعة
د ال يمكف أف يؤدي أعمالو مف متابعات وغيره، فنحتاج أف نعيف يعني أنا مثاًل عندي المركز البيطري في سامراء ىو فيو طبيب بيطري واح

ولدييـ كافة  21/6والى  12/6سمموا منتوجيـ لمدولة لمفترة مف  2114الخريجيف مف كميات الطب البيطري، لدينا مستحقات فالحيف مف عاـ 
( مميار دينار عراقي، طالبنا عدد كبير مف المزارعيف 42) ( ألؼ طف تقدر بػ53االوليات التي تثبت ذلؾ، واآلف ىـ ينتظروف الكمية المسممة )

و لغرض دعميـ أنو يؤجموف مبالغ القروض المستمفة مف المصرؼ الزراعي وىذا موضوع ميـ جدًا، توجد نقطة فقرة أخيرة جدًا ميمة يوجد 
ز آلياتيـ و ممنوعيف مف مزاولة المينة ألنو محاليف تجار محمييف يعني يتاجروف بالمواد الحيوانية والبيض، ىؤالء يعني اآلف كثير منيـ محتج

( عممًا أنو ىـ غير مستورديف المادة مف خارج البمد بؿ يتداولوف المادة في داخؿ البمد، نحتاج اف نحيميـ الى المادة 194عمى المحاكـ بمادة )
 .( حتى يستطيعوف يزاولوف عمميـ ويخدموف المواطنيف لتأميف الغذاء ليـ وشكراً 241)
 -النائب مضر معن صالح الكروي: -

محافظة ديالى مف المحافظات التي تعرضت الى ضرر كبير خالؿ عدة سنوات، يعني أثرت بشكؿ كبير عمى ممفاتيا وقطاعاتيا مف الجانب 
لى أنو أيضًا يعني ( باإلضافة ا2113األمني والخدمي واالقتصادي واالجتماعي، يعني حقيقة نتيجة األحداث التي شيدتيا المحافظة بعد )

، يعني حقيقة اذا نأتي نضعيا يعني مف ضمف معايير الفقر، ضمف 2114وزادت يعني العبء بعد أحداث حزيراف  2117و  2116أحداث 
التي معايير المناطؽ المنكوبة، حقيقة بجميع المقاييس وبكؿ المؤشرات ىي محافظة منكوبة، يعني عندما نأتي نشاىد اآلثار والدمار والمشاكؿ 

( أسرة نزحت بشكؿ نيائي خارج ديالى، 16111مرت فييا ىذه المحافظة، لدينا مثاًل عمى سبيؿ المثاؿ وسوؼ أذكر بعض النقاط أكثر مف )
( قرية مسحت مف خارطة ديالى، ولدي طبعًا ىذه جميعيا باألرقاـ وبالتفاصيؿ وموثقة، نسبة الفقر في المناطؽ المحررة حاليًا 51أكثر مف )

( ألؼ منزؿ دمر وتضرر وأحرؽ بفعؿ االرىاب، لدينا أكثر 51%(، أكثر مف )51%( والبطالة تصؿ في بعض المناطؽ الى )41عف ) تزيد
 ( فالح.5111مف )

 -السيد شاخه وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(: -
طوؿ أكثر مف نصؼ ساعة، ولكف طمباتكـ بالنسبة لمحافظة سيادة النائب عفوًا، نحف بصدد مناقشة قانوف األمف الغذائي، شرح اآلالـ قد ي

 ديالى حتى تصؿ الى المجنة المالية.
 



 33 - 26 

 -النائب مضر معن صالح الكروي: -
في جوانب تتعمؽ بالزراعة، في جوانب تتعمؽ بالمياه، في جوانب تتعمؽ في صمب ىذا المشروع الذي المفروض يخصص مساحة الى ديالى 

( فالح فقد 5111المحافظات كمحافظة النجؼ وكربالء، أنا فقط أذكر لؾ ىذه األمور وأرجوا أف تسمح لي، لدينا )مثؿ ماؿ خصصت الى بقية 
مصادر رزقو وأنتقؿ الى ميف أخرى، لدينا مشاكؿ حقيقية تتعمؽ بتأىيؿ بالطرؽ الخارجية وتحولت الى مسارات موت، يعني حقيقة بالعشرات 

ىذه الطرؽ الغير مؤىمة، ديالى فقدت أكبر غابة لمرماف في الشرؽ األوسط في شماؿ المقدادية وكانت شيريًا نفقد أحبة وأعزاء مف خالؿ 
( طف مف المحصوؿ سنويًا، يعني أنا ال ارغب أف أذكر أكثر مف تفاصيؿ ألخرى تتعمؽ بالمشاريع 5111( دونـ تنتج قرابة )4111بمساحة )

ؿ الطابوؽ متوقفة، أكثر مدينة صناعية في ديالى )خاف بني سعد( وعدد معامميا و ورشيا %( مف معام91االستثمارية المتوقفة في ديالى، )
%(، يعني ىذه األمور يجب أف نضعيا ونعطييا أولوية ضمف ىذه الموازنة، لدينا مشاكؿ 95( متوقؼ منيا )4111الصناعية التي تصؿ )

( ألؼ معاممة الى اآلف ال يوجد لدينا نحف مف 21ًا منجزة وما يقارب )و قبميا أيض 2114تتعمؽ بالتعويضات، آالؼ المعامالت لدينا بعد 
ي ىؤالء استمموا تعويضات أو أكممنا أو انجزنا نسبة معينة مف ىذه المعامالت، حقيقة لدينا موضوع يتعمؽ بالجفاؼ الذي نمر حاليًا فييا ف

كارثة كبيرة في ديالى، إلى نزوح حقيقي جديد في ديالى ديالى، مشكمة الجفاؼ سوؼ تظير لدينا خالؿ بعد أشير وسوؼ نتعرض الى 
خصوصًا في مناطؽ شرؽ المحافظة باإلضافة إلى أنو أيضًا السيد رئيس الجمسة نطالب بإنصاؼ المحاضريف رغـ أنو المجنة المالية رغـ أنو 

وقعوف أنو الموضوع لدينا، رغـ أنو نحف نسعى كؿ النواب نسعى في سبيؿ إنصاؼ ىذه الشريحة الذي حاليًا ىـ يشكموف ضغط كبير عمينا ويت
 جاديف وبكؿ جيودنا في سبيؿ أنصافيـ ألنو ىي استحقاقيـ وحقوقيـ ىذه ونتمنى فييا أيجاد حموؿ عممية.

-السيد شاخه وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(: -  
، أما المسائؿ التي يتضمنيا جدوؿ األعماؿ قانوف األمف الغذائي أو أكرر السيدات والسادة النواب ىنالؾ مسائؿ تتعمؽ بفقرة مناقشات عامة

.أعماؿ المجنة المالية وأف ال نقـو بتكرار ما يتـ ذكره مف قبؿ السيدات والسادة النواب حتى نعطي الفرصة لمباقيف المطالبيف بالمداخمة  
-النائبة سهيمة عوفي عبد العجرش: -  

، السي ، السادة النواب المحترموف، بالبداية نثمف الجيود الحثيثة لرئيس المجنة المالية السيد  رئيس الجمسة المحتـر د رئيس المجنة المالية المحتـر
يقؿ في إنضاج قانوف األمف الغذائي ولدعمو الدائـ لكافة المقترحات التي تخدـ الوضع االقتصادي في العراؽ، ثانيًا أضع بيف أيديكـ أمر ال 

ي ولو صمة وثيقة بو، أال وىو الصحة الحيوانية وتداعياتيا، نضرًا لما تعانيو المؤسسة البيطرية مف نقص في كوادر أىمية عف األمف الغذائ
%( مف الييكمية وغمؽ العديد مف المستوصفات البيطرية وانتشار األمراض الوبائية خاصًة انفمونزا 71األطباء البيطرييف وصؿ الى أكثر مف )

لتي أصبحت مستوطنة وسنويًا نحصد العديد مف االصابات و ىالكات مؤثرة بالثروة الحيوانية واالقتصادية لمبمد أضافة الطيور والحمى النزفية ا
ات بيف لتأثيرىا الممحوظ بالصحة العامة، وما نشاىده مؤخرًا تكاثر االصابات بالحمى النزفية ليذه السنة بأماكف لـ تسجؿ بيا سابقًا مع الوفي

 2122و  2121( درجة وظيفية قدمت في عاـ 5111ابو قمة الكوادر البيطرية، وىنالؾ العديد مف كتب طمب حاجة بحدود )المواطنيف أحد أسب
االستجابة لو، والسنوات التي قبميا مف وزارة الزراعة الى وزارة المالية واألمانة العامة لمجمس الوزراء ومجمس الخدمة االتحادية والى اآلف لـ يتـ 

تعييف كوادر بيطرية خالؿ سنتيف مف اآلف سوؼ يخرج الزمالء بالسف القانوني وتبقى الدوائر لألشباح واالمراض، عميو نطالب واذا لـ يتـ 
واستثناءه مف أي موازنة لتتمكف الدوائر البيطرية المعطمة مف  2121( لسنة 7باإلسراع بتنفيذ قانوف التدرج الطبي البيطري المعدؿ المرقـ )

ت طويمة لممباشرة بعمميا في المؤسسات البيطرية. العمؿ منذ سنوا  
-السيد شاخه وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(: -  

لي غير سيادة النائب ىذه مقترح يجب أف تقدمييا لمرئاسة وبالتالي يعرض عمى المجنة القانونية ألنو ىذه مقترح قانوف حتى يتـ تعديميا، فبالتا
غذائي.متعمؽ بمسألة األمف ال  

-النائب محما خميل قاسم: -  
لتأكيد شكر موصوؿ لمجنة المالية، جيودىـ أثرة في ىذا الضرؼ اآلني بتقديـ ىذا المقترح القانوف في أبوابيا وأىدافيا وتخصيصاتيا المالية، با

الرئيس نطمب أف تكوف ىنالؾ تخصيصات البمد يمر والشارع ينتظر لتشريع ىذا القانوف مف بيت الشعب العراقي، نحف في لجنة الخدمات سيادة 
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لمماء والمجاري، وتوقفت ىذه الخدمات لكؿ الشعب العراقي في العاصمة بغداد وفي  2112مالية وزارية لممشاريع المتمكئة المتوقفة منذ سنة 
ئيس المجنة المالية، طالبنا %( ونطمب مف السيد ر 35المحافظات، وىذه التخصيصات نطمب أف تكوف عاجمة وفؽ المادة )الثالثة( ثانيًا )

 اجتماع مشترؾ مع لجنة الخدمات، أرجوا منو إعطائنا فرصة لنمتقي مع جنابكـ غدًا أف شاء اهلل، سيادة الرئيس نحف نعمـ أنو قانوف األمف
، نمبس مف ما نصنع، واألمف الغذائي الطارئ لـ يكوف بدياًل عف الموازنة، واألمف الغذائي ال يتحقؽ إال بما يحقؽ كاآلتي، نزرع مف ما نأكؿ

معي، أرجوا الغذائي ال يتحقؽ إال بتحقيؽ األمف المائي، واألمف المائي ال يتحقؽ إال بتحقيؽ أمف الطاقة، وأمف الطاقة ال يتحقؽ إال باألمف المجت
ال يتالءـ مع بعض الفقرات في ىذا مف المجنة المالية أيضًا تقديـ ىذا المقترح حتى يتحقؽ ىذا، ىنالؾ األسباب الموجبة في ىذا القانوف 

القانوف، تكافؤ الفرص موجودة لبند دستوري فرصة العمؿ لكؿ الشعب العراقي، أرجوا مف المجنة المالية وأنا حضرت اجتماع المجنة، ىنالؾ 
%( مف أىالييا نازحيف، 75موافقة مف رئيس المجمس والنائب األوؿ ونائب الرئيس بإدراج تخصيصات مالية لقضاء سنجار المنكوبة، ألنو )

( ألؼ وحدة سكنية نحف نعمـ ىذا القانوف لكف تكافؤ الفرص، 47تخصيصات مالية والنزوح الثالثي والرباعي والخماسي، ىنالؾ أكثر مف )
كنا رئيس  ،( درجة لتوفير األمف في ىذا القضاء، سيادة الرئيس الحكومة واعدت المواطنيف ذىبت لالختبار، أجريت فحوصات2511ىنالؾ )

ة الوحدة االدارية، جاءت المجاف الوزارية، فقدوا كؿ شيء الى حد اآلف، ينتظروف ىذه الدرجات الوظيفية، سيادة الرئيس أرجوا تضميف مراعا
القطاع الخاص الرديؼ لمقطاع العاـ، ال توجد أي تخصيصات مالية لمقطاع الخاص أيضًا، سيادة الرئيس كذلؾ أطمب أف يكوف ىنالؾ بند 

واضح ليذا القضاء المنكوب مع مراعاة وضع سنجار، ىنالؾ تخصيصات مالية مف تنمية االقاليـ، مف حصة المحافظة، وفؽ الدستور 
المظمومية والمنكوبية ودرجة الضرر، اذا كانت المنكوبية  فمنكوبية سنجار معروفة لدى كؿ العراقييف ألف جرح سنجار الجرح الدامي لكؿ 

عمى عدد النفوس فنحف نمثؿ سدس تعداد سكاف محافظة نينوى، اذا كاف درجة الضرر فال توجد أي مدينة أصابيا ما  العراقييف، اذا كاف
أصاب سنجار، نطمب ىذا البند الواضح السيد رئيس الجمسة والسيد رئيس المجنة استبشرني خيرًا و واعدني خيرًا االستاذ حسف وقؼ معي 

لقانوف مع مراعاة وضع سنجار في الزراعة، بنى تحتية، وفي الثروة الحيوانية، وفي استيعاب المحاضريف والسادة األعضاء بأف يضمف في ىذا ا
اد. السنجارييف الذيف يعمموف في الخياـ أسوًة بأخوتيـ المحاضريف العراقييف، سيادة الرئيس أيضًا أطمب تخصيصات مالية لمحزاـ األخضر لبغد  

-ائب رئيس مجمس النواب(:السيد شاخه وان عبداهلل أحمد )ن -  
 سيادة النائب جنابؾ صاحب طمب التخصيصات بما يتعمؽ بسنجار وقد وافقنا عمييا ىياة الرئاسة وتـ تحويميا الى المجنة المالية، اذا لديؾ

 أضافة عمى المقترحات أو المطاليب التي تخص سنجار بالتالي بأمكانكـ مف خالؿ طمب تقدميا الى السيد رئيس المجنة.
-النائب محما خميل قاسم: -  

و  بالتأكيد ىذه الفقرتيف التاليتيف كما أضاؼ وأثني عمى زميمي األستاذ شريؼ والست فياف لما تطرقوا الى مدينة سنجار، تخصيصات النازحيف
( درجة شرطي.2511)  
-السيد شاخه وان عبداهلل أحمد )نائب رئيس مجمس النواب(: -  
سوؼ يكوف ىنالؾ اجتماع مع وزير المالية لبياف أسباب عدـ، فموجود في موازنة  2121تضمينيا في موازنة ( درجة سيادة النائب تـ 2511)

2121.  
-النائب محما خميل قاسم: -  

 بالتأكيد تقصير مف الحكومة بصورة عامة مع اىالي سنجار، والوعود، ال نرغب بالوعود، وعود فضائية.
-ئيس مجمس النواب(:السيد شاخه وان عبداهلل أحمد )نائب ر  -  

وسوؼ يتـ المباشرة بإجراءات  2121تابعت القضية قبؿ يوميف مع قيادة العمميات ومع دولة رئيس الوزراء، الدرجات موجودة وضمف موازنة 
عادة أنتشارىـ.  التعييف وا 
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 -النائب محما خميل قاسم: -
( الؼ وحدة سكنية الى حد اآلف، ممؼ 48( آالؼ شييد، )11مف ) ( أكثر84ىذا القضاء المنكوب فقدت أرواح أىالينا، مقابر جماعية )

أف يمر ىذا التعويض أرجوا أيضًا متابعة ىذا البند، شكرًا سيادة الرئيس، شكرًا لجيود المجنة المالية، شكرًا الصطفافيـ مع كؿ العراقييف ونتمنى 
 القانوف ألنو ييـ كؿ العراقييف.

 -ي:النائب مصطفى خميل نصيف الكرعاو  -
سة، طبعًا باعتباري أحد أعضاء المجنة المالية والذي اليـو بدوري أسجؿ المالحظات التي طرحوىا الساعدة النواب حتى يتـ دراستيا داخؿ الجم

حقيقة كؿ الطروحات ىي منطقية وتنـ عف احتياجات المواطنيف والجماىير والتي يمكف جزء منيـ في الخارج يتظاىروف الذيف ىـ المحاضريف 
وغيرىـ، كذلؾ تـ طرح كثير مف األسئمة حوؿ الجداوؿ التي تتضمف فقرات القانوف بينما بعض الشخصيات سياسيًا طرحوا مبالغ أنو تـ تضميف 

( ترليوف لتنمية االقاليـ وكطرح ىكذا لمزراعة، فحقيقة اليـو أنا أشعر أنو الموضوع يحتاج الى حؿ سياسي قبؿ حؿ فني ألنو 11القانوف )
منيـ لديو أرقاـ ولديو معمومات والبعض اآلخر ال يمتمؾ ىكذا معمومات، باإلضافة الى أنو يجب اف نحدد ىؿ أنو نحف سوؼ نعمؿ البعض 

كقوى سياسية عمى تأميف األمف الغذائي حتى نمنع ىذه الصراعات والصدامات وتيييج الشارع والضغط عمى المجنة المالية وكأنكما ىي صاحبة 
في حؿ ىذه المشاكؿ، نحف ال نتنصؿ عف مسؤوليتنا ولكف يجب أف تشخص الحالة أو يتـ حؿ الموضوع سياسيًا والذىب  المسؤولية األولى

ية بإتجاه الموازنة االتحادية وبالتالي يمكف أف نستوعب جميع ىذه المطاليب والخروج بنتائج حقيقية ونمنع الصدامات ما بيف االجيزة االمن
 البة بحقوقيا.والشارع ومع الجماىير المط

-النائبة خديجة وادي ميزر الجابري: -  
أتحدث عف  شكرنا وتقديرنا الى إخواننا في المجنة المالية المحترموف، سيادة الرئيس الفقرة سادسًا مف القانوف العمؿ عمى تخفيض نسبة الفقر، أنا

%( وأف تأخر الموازنة االتحادية قد تسبب 54فقر الى )محافظة المثنى بحيث أف محافظة المثنى ىي أفقر المحافظات بحيث وصمت نسبة ال
ر في ارباؾ كبير في الشارع العراقي، والوضع المالي في البمد بصورة عامة حرج جدًا ومف الضروري توفير التمويؿ الالـز لغرض تسيير األمو 

نفقات الفالحيف ودعـ المشاريع الخدمية وتوفير فرص األساسية وتخصيص المبالغ المطموبة لتوفير السمة الغذائية وزيادة مفرداتيا، وتسديد 
جتماعية العمؿ لمخريجيف والعاطميف والمحاضريف وتثبيت العقود واالىتماـ بالواجب الصحي والتربوي والزراعي والكيرباء وزيادة راتب الحماية اال

نا أطمب وأرجوا مف المجنة المالية االىتماـ بمحافظة المثنى باإلضافة الى عدد المفسوخة عقودىـ في وزارة الداخمية والدفاع والحشد الشعبي، ا
 ودعميا كوف ىذه المحافظة مف المحافظات الفقيرة واالىتماـ في ىذه المحافظة مف باب المحرومية والفقر.

-النائبة نداء حسن ماضي الكريطي: -  
يف المجانييف والخريجيف غير المحاضريف، ما نراه اليـو في المجنة المالية الجميع يعمـ أف ىنالؾ الكثير مف الخريجيف والمحاضر  حضرات

ضير مجمس النواب وما رأيناه سابقًا تعرضيـ لالعتداءات وكذلؾ الضرب مف قوات األمف أنيـ مطالبيف بحقوقيـ، بما أنو القانوف ىو مقترح فال 
، العمؿ عمى تخفيض نسبة الفقر، وكذلؾ الفقرة سابعا دعـ بإدراجيـ وألخذ حقوقيـ ضمف ىذا المقترح، كذلؾ نحف بالنسبة الى الفقرة سادساً 

والى حد اآلف نعمـ أف المصانع العراقية التي تدر عمى البمد أموااًل كثيرة نرى أنيا قد عطمت، لذا نرى  2113الخزيف الغذائي، نحف اليـو منذ 
 وكذلؾ االعتماد عمى البضاعة المحمية. في ىذا القانوف دعـ ىذه المصانع وفتحيا مف جديد لتكوف الدٌر المالي لمبد،

-النائبة رونزى زياد سيدو: -  
لحرب سيدي الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترميف، موضوع األمف الغذائي ميـ جدًا وال سيما بعد جائحة كورونا وتداعياتيا، وكذلؾ بعد ا

لتغيرات المناخية وتقميؿ أنتاج القمح، في بمد ريعي كالعراؽ الموضوع أىمية الروسية االوكرانية وتأثيراتيا عمى معظـ دوؿ العالـ، ناىيؾ عف ا
خصيص استثنائية نظرًا لمظروؼ الصعبة التي نمر بيا والمعروؼ لدى الجميع، ىنا أرغب التركيز عمى أىمية إيالء االىتماـ البالغ بالنازحيف وت

مـ المتحدة باإلبادة الجماعية، والعمؿ الجاد لصرؼ مبالغ لمعائديف الى ديارىـ مبالغ لتعويضاتيـ، ومف ما لحقت بيـ مف جرائـ و وصفتيا األ
مف مخيمات النزوح، فال يمكف االستمرار في العيش تحت ىذه الخيـ البائسة إلى األبد، عمينا أف نطوي صفحة النزوح التي دخمت عاميا 

انوف، ومساعدتيـ بالعودة وتوفير فرص العيش الكريـ ليـ، وىنا نطالب ونتمنى الثامف، ويقع عمى عاتقنا جميعًا إيجاد السبؿ الكفيمة في ىذا الق
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أف يكوف ىنالؾ تشكيؿ لجنة عممية بزيارة إلى قضاء سنجار لما جرى بيا وما يحتاجيا مف االعمار ومف الخدمات، وأيضًا أطالب بتخصيص 
ات، وسبؽ وتـ تخصيص المبمغ ليـ ولكف لـ تصرؼ، وىنا نطالب ميزانية خاصة إلعمار سنجار، وأيضًا ىنالؾ ممؼ خاص لمناجيات اليزيدي

بصرفيا، ويرجى بتخصيص مبمغ لمناجيات واضافتو وتضمينيا لقانوف الدعـ الطارئ )باألمف الغذائي(، وأرجوا أخذ ىذا الموضوع بعيف 
 االعتبار.

-النائبة نيسان عبد الرضا زاير: -  
، السادة النواب المحترميف، أثني عمى كؿ ما تفضؿ بو األخوة قبمي بما يخص كؿ العراؽ والعراقييف ومطالبيـ  السيد رئيس الجمسة المحتـر

الحقيقية، لكف ال يخفى عمى حضراتكـ الوضع الذي تعيشو ذي قار في األياـ السابقة والوقت الحالي، صدامات واعتداءات ىنا وىنالؾ أثناء 
قنية وعقود النفط والكسبة و الى أخره، في الوقت نفسو نحف بحرج كبير، بتنا نيدر ثقة اعتصامات المحاضريف وخريجي القانوف والمعاىد الت

ة المواطف بمؤسسات الدولة، أنا وأنتـ عاجزوف اف نصؿ لمخرج يحفظ لممحاضريف والخريجيف والعاطميف عف العمؿ وغيرىـ كرامتيـ، الدولة عاجز 
وض بالقطاع الخاص، نحف بحرج كبير أماـ مف وضع ثقتو بنا، ىدر ىذه الثقة يولد عف تسيير الموازنة لحؿ بعض المشاكؿ، وعاجزة عف الني

تمرد واعماؿ عنؼ، فصاحب الحاجة ال يصبر كثيرًا، ومف المخجؿ أف نرى إخواننا وأبنائنا ومعممي أوالدنا يفترشوف األرض في حر الصيؼ، 
لمضرب بسبب الصدامات المتكررة أثناء االعتصاـ، وحقيقة مخجؿ أكثر  ومخجؿ أف أرى زميالتي وزمالئي وأخواتي وبناتي المحاضرات يتعرضف

لوضع أف نقؼ مكتوفي األيدي باتجاىيـ، الحكومة المحمية لػ ذي قار المتمثمة بالمحافظ ونواب ذي قار، طالبنا بجمسة استثنائية تخص ذي قار وا
ألمني، ونحف جميعًا مطالبوف بدعميا وبذؿ كؿ الجيود لتحقيقيا عبر الخاص بيا، وطرحت مجموعة حموؿ لمحد مف البطالة التي تسبب التوتر ا

قيت فئات قانوف األمف الغذائي والموازنة العامة، ذي قار الزالت بنكبتيا مف فقداف أبناءىا وفقدانيا مقومات العيش الكريـ لمخريجيف والكسبة وب
مف ألمطالبيف بحقوؽ يطمبوف بإيصاؿ صوتيـ لمحكومة مف خالؿ لقاء مسؤوؿ  الشعب الذي قاري، فقط مالحظة، أبنائنا المحاضريف أو أيًا كانوا

 أو نائب، فال داعي لقمعيـ والى حد اآلف مستمر الصداـ معيـ عمى بوابات الخضراء.
 -النائمي:حسان سكر النائب فيصل  -

في إقرار ىذا القانوف اعتقد اف ىنالؾ خطوات يجب اف حتى ال تذىب ىذه الجيود سدى منو قبؿ رئاسة المجمس والمجنة المالية والسادة األعضاء 
نمضي بيا حتى نضمف الى حد ما اف القرار سوؼ يتـ المضي بو والمباشرة بو خصوصًا موافقة الحكومة التي تـ االتفاؽ عمييا في الجمسة 

حكومة تتيرب مف الحضور ووزير المالية يتيرب السابقة بكتاب موجو مف قبؿ مجمس الوزراء لممضي في ىذا القانوف كوف أف فيو جنبة مالية وال
 بالحضور الى المجنة المالية اعتقد انو يجب سؤاؿ الحكومة عميو كوف جميع البيانات الموجودة ولنتحدث بصراحة في المجنة المالية ىي غير

ة مف قبؿ وزارة المالية وما تحتاجو كؿ مدروسة بشكؿ صحيح واحتياجات الوزارة ىي حسب رغبات التي يريدىا الوزراء اف تكوف بحسابات دقيق
زائد التسميـ زائد المناقمة في األوضاع لدى ىذه الوزارات وىذا كمو تـ تجاوزه  1/12بنسبة  2121بعد طرح موازنة عاـ  31/12/2122وزارة لغاية 

تريميوف اعتقد موازنة مصوغة ويجب اف  25وىو  وبالتالي ما يعيده الوزير تـ تثبيتو وىذا ىدر بالماؿ العاـ والمبمغ المخصص اعتقد عالي جداً 
% مف المبمغ المقترح ىنالؾ محافظات في الحقيقة في التوزيع في تنمية األقاليـ نعتقد اف ىنالؾ عدـ وجود 51يكوف ىنالؾ تخفيض لممبمغ بمقدار 

% وأيضًا 51منافذ حدودية وتـ إعطاءىا  عدالة لكوف ىنالؾ محافظات تـ إسناد مبالغ إضافية خصوصًا لدييا صندوؽ دعـ او خصوصية او
ظة تعود لتقاسـ المحافظات األخرى التي ال تمتمؾ ىذه الميزة وبالتالي حرماف محافظات أخرى تأخذ نسبة المحرومية فييا والفقر خصوصًا محاف

اف تنصؼ ىذه المحافظات مف خالؿ إضافة  الديوانية وبابؿ ومحافظة المثنى ىي المحافظات الوحيدة التي لـ تكف ال أبواب أخرى وبالتالي نطمب
وبالنسبة لقضية الفقر نطالب بتخصيص المشموليف بشبكة الحماية   مبالغ ليا أسوة بالمحافظات التي تـ توجيو دعـ ليا مف خالؿ أبواب أخرى

مالية واعتقد يجب اف تكوف ىنالؾ االجتماعية ىنالؾ اآلالؼ تـ الكشؼ الموقعي ليـ ولـ يتـ لحد اآلف شموليـ نتيجة عدـ اطالؽ تخصيصات 
تخصيصات اضافية وزيادة فييا لغرض شموؿ الكؿ الذيف تـ الكشؼ ليـ واضـ صوتي لكؿ اخواني الذيف طالبوا باضافة المحاضريف واالدارييف 

اضـ صوتي الخواني الذيف طالبوا باف وىذه مظمومية كبيرة ليـ واالخوة اآلخريف الذيف لـ اذكرىـ و  315واالجراء اليومييف الذيف لـ يشمموا بالقرار 
( مميار دينار 5ىنالؾ تخويؿ لممحافظيف باحالة المشاريع مباشرة التي تبمغ قيمتيا ) 2121يضافوا الى قانوف الدعـ الطارئ وبالسبة لموازنة 

ا مباشرة لذلؾ اقترح تعديميا ووضع وبالتالي كؿ المحافظيف بجمع كؿ المشاريع لتخفيض الكمؼ الى اقؿ مف ىذا المبمغ حتى يتوجيوا باحالتي
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ضوابط الف ىذا الباب فييا فساد وىنالؾ مشاريع تؤخذ نسب وكثير مف ىذه االشكاالت موجودة في اغمب المحافظات لذلؾ يجب اف يكوف ىنالؾ 
داخمية والخارجية وكيفية تسديد جزء منيا تقييد لالحالة ال اف تترؾ بالشكؿ الموجود وال زاؿ لدينا وهلل الحمد فائض مالي واتقرح اف تدرس الديوف ال

ال %( او تسديدىا بالكامؿ حتى ال تبقى ىذه الديوف وليا نسب سنوية عالية تدفع ويوجد فساد بيا وما داـ لدينا وفرة مالية يمكف تسديدىا و 51)
 ال تبقى تستيمؾ مف عائدات وامواؿ الشعب. يمكف المضي بقانوف الموازنة لحيف تشكيؿ الحكومة لذا نقترح اف تسدد الحكومة ىذه الديوف حتى

 -)نائب رئيس مجمس النواب(:احمد السيد شاخوان عبد اهلل  -
 جنابؾ نائب لديؾ الحؽ في تقديـ مقترحات الى المجنة المالية ومف جانب الرقابة لديؾ حؽ الرقابة 

 -النائمي:حسان سكر النائب فيصل  -
 ؾ محرومية لبعض.شكرًا عمى تعقيبؾ ولكف الذي قصدتو ىنال

 -)نائب رئيس مجمس النواب(:احمد السيد شاخوان عبد اهلل  -
سوؼ يتخذوف  نحف اليـو نقـو بمناقشة القراءة األولى لقانوف تـ تقديمو كمقترح لمجمس النواب وكاف المشروع السابؽ لـ يكف وبالتالي المجنة المالية

 البرلماف. إجراءات وكأنو المشروع جديد وتـ تقديمو كمقترح الى
 -النائب وعد خضر القدو: -

اختالؼ مقترح القانوف فيو الكثير مف التضارب ابتداًء مف العنواف والذي ينص عمى الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية والدعـ الطارئ يختمؼ 
ستراتيجية وبرنامج ابتداء مف ثالث سنو  ات ثـ خمس سنوات ومف ثـ سبع سنوات جذري مف حيث المفيـو مع التنمية التي تحتاج الى خطة وا 

 -وانتياء بالخطة اإلستراتيجية طويمة األمد نحف نحتاج في ىذا القانوف الى التركيز عمى فقرتيف:
نرى في أواًل: توفير األمواؿ الالزمة لتوفير الغذاء ولمدة عاميف عمى األقؿ باعتبار أننا سوؼ ندخؿ في أزمة اقتصادية عالمية ومثاؿ عمى ذلؾ 

ميورية مصر العربية يركزوف عمى شراء الحنطة حتى ولو كانت في البحار وكذلؾ وزير التجارة اليندي أكد عمى عدـ خروج مادة الحنطة أو ج
 محصوؿ الحنطة خارج اليند مع العمـ أف اليند دولة مصدرة لمحنطة.

ادموف عمى فصؿ الصيؼ وىو فصؿ األزمات وربما تحدث إشعاؿ فتنة ثانيًا: توفير األمواؿ الالزمة لتوفير الطاقة الكيربائية باعتبار انو نحف ق
بيف أبناء المجتمع ولذا كاف البد أف يتضمف القانوف فقرات أخرى فالبد أف نركز عمى محافظة نينوى باعتبار أف ىذه المحافظة وىي مف 

دمرت البنية التحتية وخاصة فيما يتعمؽ بالمستشفيات لذا المحافظات المنكوبة والتي تعرضت الى احتالؿ مف قبؿ عصابات داعش التكفيرية والي 
عمينا أف ننصؼ ىذه المحافظة وال سيما أف ىنالؾ ظمـ وقع عمى أبناء ىذه المحافظة مف خالؿ عدـ تعويض أصحاب البيوت الميدمة جراء 

عطاء الميجريف منحة المميوف والنصؼ ىنالؾ عدد كبير مف ا نصاؼ العمميات اإلرىابية والتحرير وا  لميجريف الذيف لـ يتـ تعويضيـ لحد اآلف وا 
ينالوا  أىالي نينوى بالتعيينات باعتبار أف أىالي نينوى وقعوا أسرى بيد عصابات داعش ولـ يتسنى ليـ خالؿ األعواـ التي كانت مسيطرة عمييـ أف

عمميات التحرير والتي تـ سرقتيا مف قبؿ عصابات  ولو جزء بسيط مف فرص التعييف وتعويض المشاريع الصناعية والحيوانية التي دمرت خالؿ
وىـ  داعش التكفيرية وتاميف المبالغ الالزمة لممخصصات ذات الميف الطبية وىـ اليـو الجيش األبيض الذي وقؼ وقفة مشرفة أثناء جائحة كورونا

طر وتاميف المبالغ الالزمة لصرؼ مستحقات يعانوف مف عدـ وجود مخصصات الخطورة لمكثير مف الميف التي ربما يوقعوف تحت طائمة الخ
يص المبالغ الموظفيف التي تـ ادخار رواتبيـ إجباريًا وىنالؾ كثير مف الوزارات ومنيا وزارة الثقافة لحد اآلف لـ تقـ بصرؼ الرواتب المدخرة وتخص

قبؿ ىذه العصابات ومف خالؿ ىذا المنظر نحف نشكر الالزمة إلنشاء وأعمار المستشفيات الى يومنا ىذا لـ يتـ أعمار أي مستشفى تـ ىدمو مف 
المرجعية الرشيدة التي قامت ببناء اثنيف مف المستشفيات لسد الحاصؿ في عدد المستشفيات ويجب تمويؿ القطاع الزراعي وخاصة أف محافظة 

نصـر يوجد جفاؼ كبير في المحافظة وخسارة كبيرة نينوى تعتمد في الكثير مف األحياف عمى األمطار الموسمية وال سيما اف ىذا العاـ والعاـ الم
اء لمفالحيف ونالحظ اليـو الكثير مف الفالحيف ليس لدييـ قدرة واستطاعة المضي قدمًا فيما يتعمؽ بموضوع زراعة محصوؿ الحنطة والشعير وشر 

وفير األمواؿ الالزمة ليذا القطاع باعتبار أف محافظة األسمدة الكيماوية التي ارتفع سعرىا بشكؿ كبير جدًا ويجب دعـ قطاع الثروة الحيوانية وت
مني وىو نينوى ىي مصدرة لمثروة الحيوانية خاصة غيما يتعمؽ بتربية الدواجف وكذلؾ تربية األغناـ واألبقار وتوفير األمواؿ الالزمة لمقطاع األ
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ألجيزة األمنية وىي تحتاج الى معدات متخصصة متطورة قطاع ميـ واليـو نشيد باف ىنالؾ عمميات نوعية مف قبؿ ىذه العصابات تستيدؼ ا
 تكنولوجيًا وبالتالي يمكف الحد مف ىذه اليجمات ومف دوف الخسائر البشرية وبالتالي نحافظ عمى أرواح المقاتميف.

 -النائب هه ريم كمال: -
خواننا في المجنة المالية وحف مع مضموف مقترح ىذا القانوف وخصوصًا  الجزئية المتعمقة بضماف األمف الغذائي ودعـ الشرائح نشكر أخواتنا وا 

ضافة الى توفير الطاقة الكيربائية في ظؿ ارتفاع درجات الحرارة باإلضافة الى فقرة صرؼ مستحقات الفالحيف لمسنوات الماضية   الفقيرة وا 
يد التنفيذ وفي نفس الوقت نؤكد حرصنا عمى اإلسراع وبالنسبة لفقرة االقتراض الخارجي رابعًا أؤكد عمى ضرورة أف يقتصر عمى مشاريع التي ق

بتمبية مطالب المواطنيف األساسية وتوظيؼ األمواؿ ليذا الشعب ويجب عمينا االبتعاد عف كؿ ما مف شانو خمؽ مشاكؿ قانونية ودستورية 
حتى ال نصبح  2121وفقًا لحكومة عاـ  خصوصًا بعد القرارات التي اتخذتيا المحكمة االتحادية المتعمقة بصالحيات حكومة تصريؼ أعماؿ

الغذائي ضحية الصراعات السياسية وجنب لإلشكاالت القانونية المتعمقة بالقانوف نقترح أف يتضمف القانوف عمى المواد والفقرات المتعمقة باألمف 
وصًا المتعمقة ببناء السدود الجديدة وحؿ مشكمة الكيرباء وصرؼ مستحقات الفالحيف والمزارعيف إضافة الى بعض مطالب إقميـ كردستاف خص

دراجيا في ى ذه وصيانة القائـ منيا إضافة الى إنشاء صوامع جديدة لخزف الحبوب سبؽ واف قدمنا بعض المقترحات لمجنة المالية تـ إضافتيا وا 
 المقترحات أو القوانيف ونشكر المجنة المالية الىتماميـ في بعض المواد.

 -:وسيدو شمالنائب نايف خمف  -
صدد في الوقت الذي كنا نتأمؿ تشريع قانوف الموازنة العامة لكي نضمف حقوؽ جميع شرائح المجتمع العراقي ولكننا اليـو أماـ األمر الواقع ب

ؽ تشريع قانوف األمف الغذائي والتي تعتبر مف القوانيف الميمة لكننا نستغرب مف عدـ وجود فقرة تضمف حقوؽ ضحايا اإلرىاب وكذلؾ المناط
ـ ما المدمرة جراء العمميات اإلرىابية واألخطاء العسكرية خاصة كوني الممثؿ الشرعي والدستوري لاليزيدييف في العراؽ واعتقد اف الجميع يعم

ات ( سنو 7%( مف النازحيف العراقييف ورغـ مرور )91حصؿ لاليزيدية مف إبادة جماعية وترتبت عميو اعداد كبيرة مف النازحيف الذيف يشكموف )
يجاد عمى بقاءىـ في تمؾ المخيمات اليالكة وىـ يعيشوف أصعب المعاناة إال أف الحكومة العراقية ومجمس النواب العراقي ال زالوا عاجزيف عف إ

ف حموؿ جذرية لمسالة النازحيف لذلؾ نقترح إضافة فقرة تضمف حقوؽ ضحايا اإلرىاب وكذلؾ المتضرريف مف جراء العمميات اإلرىابية خاصة وا
سنجار التي تعتبر مف المناطؽ المنكوبة والتي تضررت مف أكثر المناطؽ في العراؽ وبالنسبة لموضوع المحاضريف وىـ شريحة ميمة جدًا لذا 
نطالب المجنة المالية بإضافة فقرة تضميف حقوؽ المحاضريف خاصة وانو مسبقًا قدمنا طمب رسمي الى المجنة بخصوص تضميف حقوقيـ وكذلؾ 

في اغمب الوزارات الميمة لذا نيمب مف رئاسة مجمس النواب التأكيد عمى إضافة فقرة تعويض النازحيف الف اغمبيـ مف أبناء المكوف العقود 
 االيزيدي ويعانوف منذ أكثر مف سبعة سنوات دوف وجود حموؿ جذرية لمسائميـ.

 -ي:و الغراسوادي خصاف النائب سالم  -
ى إقرار ىذا القانوف إلنياء جزء مف معاناة الفقراء يجب التأكيد عمى مفردات البطاقة التموينية كونيا قوت نشكر اإلخوة في المجنة المالية عم

الشعب وىنالؾ نقص واضح في ىذه المفردات حتى صار عدد المفردات تصؿ الى أربع أو خمسة مواد مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب 
اإلسراع في إقرار ىذا القانوف لمعيش الكريـ اليـو الفقر ىو الفقير الذي ال يممؾ دخؿ شيري لمعيش وينتظر  األزمة الغذائية في العالـ لذلؾ يجب

مف الدولة تخصيص راتب رعاية اجتماعية عمى اقؿ تقدير سؤالي ىؿ ينتظر ىذا الفقير لقمة العيش مف خالؿ تخصيص ىذا الراتب أـ يسمـ أمره 
ؼ معاممة منجزة في وزارة الرعاية االجتماعية تنتظر التخصيص مع ازدياد إعداد العاطميف عف العمؿ لذلؾ ( أل311لميالؾ؟ ىنالؾ ما يقارب )

يجب تخصيص مبمغ وبالسرعة الممكنة لدعـ راتب الرعاية االجتماعية وتضميف المحاضريف وباقي الشرائح وىـ اغمبيـ مف الفقراء الذيف ال 
س إنصافيـ وتوسعة المقاعد الدراسية ألصحاب الشيادات العميا كوف المقاعد المخصصة مف قبؿ يممكوف أي دخؿ لمعيش وينتظروف مف المجم

وصرؼ  وزارة التعميـ العالي ال تكفي الستيعاب الخريجيف في كافة أنحاء البمد وىذا مما يضطر األبناء لمذىاب الى خارج البمد إلنياء دراستيـ
 المبالغ الطائمة.
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 -:يبالغراظم خضير كاالنائب باسم  -
كاف لدي مجموعة مالحظات عمى قانوف األمف الغذائي وقبؿ عدة أشير تـ قراءة القانوف ونحف كنواب عددنا ستة قمنا بتقديـ طمب رسمي الى 

ية الكبيرة المجنة المالية بمجموعة مالحظات في وقتيا ولألسؼ لـ يتـ األخذ بيا وكما أرى عدد المداخالت كبير جدًا وىذا يدؿ عمى مدى الجدل
ليذا المشروع ويوجد كتاب رسمي بيذا الموضوع وربما يؤخذ بو أو ال وىو قانوف ميـ في حياة الناس صحيح ولدينا تحفظ عمى دستورية ىذا 

األمنية مف القانوف ولكف عندما يكوف ىالؾ دماء يجب أف يتوقؼ كؿ شيء اليـو سالت دماء أبناءنا أماـ البوابة الخامسة نتيجة الصداـ مع القوات 
لياًل وأنا أتابع ىذا الموضوع وخرجوا مف مختمؼ المحافظات واتوا الى بغداد وفي سيطرة الدورة تـ منعيـ  12قبؿ إخوتنا المحاضريف ومنذ ساعة 

ات األمنية واستمروا راجاًل الى أبواب المنطقة الخضراء وبالتالي حر وعطش وال يوجد طعاـ وضغط شديد ولألسؼ حصؿ صداـ بينيـ وبيف القو 
 ولدينا صور وتـ نشرىا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي وسالت دماء لألسؼ وجرحى أيضًا.

 -)نائب رئيس مجمس النواب(:احمد السيد شاخوان عبد اهلل  -
 ـ تـ فتح تحقيؽ مف قبؿ لجنة خاصة.و يفيما يتعمؽ بحادثة ال

 -:يبالغراخضير كاظم النائب باسم  -
الى ما ىو قصدي مف ذلؾ وىو لماذا سالت ىذه الدماء مف المؤمؿ والمأموف مف إخوتنا في القوة السياسية والكتؿ أف نعـ اعمـ ولكف سوؼ أصؿ 

ذا تـ إقرارىا الجميع سوؼ يأخذ حقو مف غير المعقوؿ نبقى نتظاى ر يصموا الى خيار مناسب لتشكيؿ الحكومة وبالتالي يتـ تمرير الموازنة وا 
ىي المشكمة وسوؼ تصبح سنة كؿ شخص ليس لديو حؽ يجب أف يتظاىر لكي يستطيع أف يأخذ حقو لذا يجب  وتسيؿ دماء واخذ حقي وىذه

ت ودماء تعزيز ثقافة احتراـ التظاىر ومحاسبة المعتديف ما الذي تـ الحصوؿ عميو سابقًا في مسالة قمع االحتجاجات؟ وبالتالي حاليًا توجد صداما
المتظاىر استقبالو أعطيو ماء وارتب وضعو وليس التصادـ معو وبالتالي حصؿ ما حصؿ الحكومة  سالت وىو ما ييمنا ويجب عندما يأتي

( ألؼ دينار بدؿ استقباليـ لألسؼ حصؿ صداـ  وىذه سابقة توصمنا الى أمور 137لألسؼ يطالبوف الحكومة المحاضريف المجانيف وراتبيـ )
 جديدة وخطيرة جدًا.

 -نائب رئيس مجمس النواب(:)احمد السيد شاخوان عبد اهلل  -
بالنسبة لمسالة المتظاىريف نحف ناسؼ لما حصؿ اليـو ولكف مسالة التحقيؽ ومجرياتو وكيفية ما حصؿ اليـو تحتاج جمسة وتقديـ تقرير الى 

 الرئاسة والموافقة عمييا وبالتالي يكوف جزء.
 -ي:بالغراخضير كاظم النائب باسم  -

إرساؿ رسالة تطمينية لإلخوة المحاضريف ومحاسبة الجيات المعتدية ووجود لجنة تحقيقية بيذا الموضوع حتى ال يتـ وبالتالي نطالب ىيأة الرئاسة ب
 تكريرىا ويتـ تقبيؿ الرؤؤس التي سالت منيا الدماء واأليادي أيضًا ولكف لألسؼ تـ مواجيتيا باليراوات.

 -:محمد عمي النائب محمد جاسم -
جنابؾ واألخ السيد باسـ بالنسبة لمجنة الطارئة التي تـ تشكيميا بخصوص االعتداءات التي حصمت عمى اإلخوة  حقيقة اشد عمى ما تفضمت بو

المتظاىريف قبؿ ساعة مف اآلف والذيف واقفيف خارج المجمس واشد عمى كالـ جنابؾ وضرورة الخروج بتوصيات عاجمة بالكؼ عف ىذه التظاىرات 
صؿ عمى إخواننا المتظاىريف سواء المطالب ذات الفئة الشخصية أو العامة وبالنتيجة ىـ متظاىريف وليـ حماية الغير مينية واالعتداءات التي تح

رضو دستورية وبالنسبة لقانوف األمف الغذائي اثبت في أصؿ دستورية وشكمية القانوف وانعداـ الدستورية والشكمية في إصداره وتشريعو وىذا يع
ونحف كمجمس النواب ال يوجد أي خصومة مع المحكمة االتحادية وال العكس أي ال توجد خصومة مف قبؿ  لمطعف مف قبؿ المحكمة وغيرىا

مزمة المحكمة االتحادية تجاه مجمس النواب بالنتيجة يجب أف يؤخذ بنظر االعتبار عند تشريع أي قانوف قرارات المحكمة االتحادية التي باتت م
الذي بيف أف اقتراحات القوانيف ىو حؽ  2111( لسنة 44( و)43مف المحكمة االتحادية  منيا قرار )لمجميع وعميو ىنالؾ عدة قرارات صدرت 

دية دستوري لممجمس ولكف يجب أف يمر عبر الحكومة االتحادية والتي ىي اليـو حكومة تصريؼ األمور اليومية والتي فسرىا قرار المحكمة االتحا
الذي وضح مياميا ووظائفيا باف ليس مف حؽ حكومة تصريؼ األمور اليومية تشريع القوانيف قبؿ أسبوعيف و  15/5( في 121األخير رقـ )

ا الى وكذلؾ ليس المصادقة عمى القوانيف باعتبار أف قانوف األمف الغذائي فيو جنبة مالية وبالنتيجة تمـز المجمس اخذ رأي الحكومة وبذلؾ عدن
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التحادية لذلؾ حكومة تصريؼ األمور اليومية ممزمة بتوفير األمف والغذاء والدواء وحفظ األمف نفس المخالفة الدستورية التي وضحتيا المحكمة ا
 وىذا ال يحتاج الى تشريع قانوني حتى ال نكوف في منزلؽ المخالفات الدستورية وعرضة لمطعف وقد رأينا جيود المجنة المالية بيذا الخصوص

ر ىذا الموضوع الى طعف وبالنتيجة خسارة ىذه الجيود التي ىي ال تعالج أصؿ المشكمة وىي واستضافات وجيد كبير ووقت كثير وبالنتيجة يصا
( تريميوف دينار وىذا المبمغ بإمكاف حكومة 128إجمالي النفقات الفعمية التي يتـ صرفيا ما يقارب ) 2121تشكيؿ الحكومة وأذكركـ انو في سنة 

سب فانوف اإلدارة المالية وبالتالي يمكف التصرؼ بيذه األمواؿ وال تحتاج الى تشريع قانوف ح 1/12تصريؼ األمور اليومية التصرؼ بيا بنسبة 
تعويض نعـ قد يكوف ىنالؾ فرؽ في أسعار المواد الغذائية او غالءىا ىنالؾ عدة أبواب بإمكاف المجوء ليا منيا أبواب المناقالت وغيرىا ويمكف 

ذا القانوف سوؼ نكوف أماـ أزمة حقيقية ألنو الكؿ ينظر الى ىذا القانوف نظرة الموازنة ألنو الموازنة لـ الفروقات المالية وبالتالي المضي بتشريع ى
كوف تشمؿ كؿ الفئات وكثير منيا تنتظر المحاضريف وفئات حشد الدفاع واآلالؼ العقود ىذا كمو ال يمكف تضمنيو بيذا القانوف وبالنتيجة سوؼ ن

 .ؼ ال ننيي معاناة ىذه الفئات أماـ أزمة حقيقية وبالتالي سو 
 :قادر ابراهيم النائبة سروة عبد الواحد -

اليـو سوؼ أتكمـ عف البيئة والنظافة ومشاكؿ البينة ال تقؿ عف مخاطر عدـ وجود خطة األمف الغذائي ولكف ىذه القضية مرتبطة بصحة 
ائمة برامج عمؿ الحكومة اليـو نعيد التأكيد عمى ىذا الطمب ونقترح فصؿ المواطنيف ومخاطر التغييرات البيئية والعواصؼ الترابية لـ توضع عمى ق

مواطنة مف ىذا القانوف بحيث يمكف استخداميا في حممة تشجير وتأسيس الحزاـ األخضر في جميع المدف والمحافظات العراقية وكذلؾ نطالب 
ي جميع المحافظات وباألخص محافظة بغداد ونحف مقبميف عمى ونقترح تخصيص مبمغ مالي في قانوف األمف الغذائي لحؿ مشاكؿ النفايات ف

مبي فصؿ الصيؼ وىنالؾ عدة أمراض منتشرة في العالـ مثؿ كورونا والحمى النزفية واألمراض الجمدية وتموث البيئة منيا النافيات تؤثر بشكؿ س
اإلنتاج الداخمي البد اف نوفر ليـ المياه لذلؾ أطالب عمى انتشار ىذه األمراض وكذلؾ إذا كنا نرغب في حؿ مشاكؿ الفالحيف ولسد حاجة 

ئرة تخصيص مبمغ مف ىذه الميزانية الستكماؿ السدود المتبقية في محافظات اإلقميـ وباألخص في محافظة السميمانية لدينا سدود وكذلؾ في الدا
صيص المالي والعمؿ في ىذا المشروع متوقؼ لذلؾ الخامسة التي كنت مرشحة عنو ىنالؾ سد بردسور أكثر مف سبعة سنوات لعدـ وجود التخ

اه اكرر طمبي بتوفير جزء مف الميزانية ليذا المشروع واستكماؿ السدود المتبقية خصوصًا في محافظة السميمانية وكما تعمموف أف موضوع المي
 موضوع فيدرالي ومتعمؽ بالعراؽ.

 -:قادر عمي عمرالنائب كيالن  -
والجيود الكبيرة لرئيس وأعضاء المجنة المالية في مجمس النواب عمى إعداد قانوف األمف الغذائي الذي جاء وتزامف  ال يخفى عمى الجميع السعي

 -ونود لفت عنايتكـ بإضافة فقرات: 2122مع األزمة االقتصادية الحالية وعدـ وجود الموازنة االتحادية لسنة 
والبيئة النيابية لمتنسيؽ مع وزارة الصحة لتوفير األدوية والمواد والمستمزمات الضرورية أواًل: تخصيص مبالغ مالية وحسب ما ترتأي لجنة الصحة 

ني منيا لإلمراض المزمنة والنادرة والمنقذة لمحياة واإلمراض السرطانية والعالجات لمرضى الفشؿ الكموي ومرضى التميسيما واليموليفيا التي يعا
وكذلؾ لكونيا غير مسموح استيرادىا إال بموافقة وزارة الصحة العراقية والتي بدورىا تؤثر سمبًا عمى  المرضى لعدـ توفرىا في المراكز السرطانية

 الحالة الصحية لممرضى.
 ثانيًا: تخصيص مبالغ في ىذا القانوف لممحاضريف المجانيف والخريجيف العمومييف في جميع المحافظات.

 اية االجتماعية.ثالثًا: تخصيص مبالغ مالية لممؼ التعويضات والرع
 -:فتاح اسماعيل النائبة احالم رمضان -

مرة أخرى نطالب ونؤكد عمى تضميف وتعييف خريجي كمية العمـو وخاصة القدماء منيـ ضمف قانوف األمف الغذائي وتخصيص درجات تتوافؽ مع 
( النتظارىـ 315يف المحاضريف وشمميـ بقرار )عددىـ الذي بمغ اآلالؼ كونيـ األقؿ حظًا دوف بقية االختصاصات األخرى وكذلؾ تضميف تعي

( مف قانوف األمف الغذائي الطارئ والتي تنص عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية وتوجيو 3وصبرىـ طوياًل واستنادًا الى الفقرة الثالثة مف المادة )
سرى والمفقوديف في محافظة كركوؾ ضمف ىذا الدعـ الدعـ الى الشرائح الفقيرة ونطالب بتضميف حؿ مشكمة بيوت الشيداء والمفقوديف في حي األ
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نقاذىـ في حؿ مشكمتيـ الراىنة التي يمروف بيا بحجة أنيا بيوت متجاوزة مع العمـ انو لدييـ أرقاـ السند لألراضي التي تسكنيا وىي ب يوت وا 
 مجيزة بمقاييس الكيرباء.

 -)نائب رئيس مجمس النواب(:احمد السيد شاخوان عبد اهلل  -
 ادة النائبة ما ىي عالقتيا بقانوف الموازنة؟.سي
 -:فتاح اسماعيل النائبة احالم رمضان -

 لكف ىي ضرورية وطارئة وىي مشكمة راىنة.
 -)نائب رئيس مجمس النواب(:احمد السيد شاخوان عبد اهلل  -

 أرجو مناقشة ىذا الموضوع خال المناقشات العامة.
 -النائبة احالم رمضان: -

 غينا مف قبؿ األىالي أف ىذا المشروع ماضي وانو ماضييف بتطبيؽ ىذا المشروع ألنيا مشكمة إنسانية والمسالة ليست بيت أو بيتيف.اليـو تـ تبم
 -)نائب رئيس مجمس النواب(:احمد السيد شاخوان عبد اهلل  -

 ناقش القراءة الثانية لقانوف األمف الغذائي.صحيح ولكف ىذه المسالة يتـ مناقشتيا في جمسة أو في فقرة المناقشات العامة اليـو نحف ن
 -:فتاح اسماعيل النائبة احالم رمضان -

( مف قانوف األمف الغذائي والتي تنص عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية وتوجيو الدعـ لمشرائح الفقيرة وىؤالء األسر مف 3الفقرة ثالثًا مف المادة )
اء والمفقوديف عممًا أنيـ قدموا ومناشدات ومطالبات مف قبؿ اإلخوة النواب ولكف اليـو تـ تبميغنا انو ذوات الدخؿ المحدود والفقيرة ومف ذوي الشيد
 تفاجئوا بوجود آليات عمؿ لمبدء بتنفيذ اإلزالة.

 -النائب عادل حاشوش الركابي: -
 أواًل: ميـ جدًا لمجنة المالية اف ال يتقاطع مجمس النواب مع قرارات القضاء بيذا الخصوص.

ومستحقات ثانيًا: اسـ المشروع قانوف الدعـ الطارئ األولى أف يذىب الى القطاعات والخدمات الميمة الخدمية التي ال تقبؿ التأجيؿ مثؿ الكيرباء 
رة العمؿ الكيرباء في غاية األىمية وكذلؾ البطاقة التموينية والحماية االجتماعية وذوي اإلعاقة حيث أف التخصيصات غير واضحة بالنسبة لوزا
عتبارىا وىيأة الرعاية االجتماعية وكذلؾ ذوي اإلعاقة ومف األمور الميمة األخرى الموارد المائية وقطاع الزراعة وىي أمور في غاية األىمية با

والقانوف ال جزء مف األمف الغذائي وبالنسبة لقانوف الناجيات تـ تخصيص مبالغ لو وصادؽ مجمس النواب عميو ولكف لـ يتـ تخصيص أي مبالغ 
زاؿ لـ ينفذ وقد تحدثت لرئيس المجنة المالية بشكؿ خاص بخصوص محافظة ذي قار بالنسبة لدرجات الحذؼ واإلحداث ووضع المحافظة اآلف 

( ألؼ درجة تنقذ ذي قار مف أزمة كبيرة والمحافظة وضعيا خاص عف باقي 25( أو )21جدًا صعب وقد تحدثت أكثر مف مرة ويمكف )
إعداد كبيرة عشرات اآلالؼ مف الخريجيف ووضع المحافظة غير مستقر ال مف الناحية األمنية وال خدميًا وال اقتصاديًا إذا رجعنا المحافظات 

( ثانيًا )اإلعانات والمنح والمساعدات واليبات( ىنا أريد أف أساؿ المجنة المالية ىؿ ىذه المنح والمساعدات ضمف سقؼ 2لمقانوف نفسو المادة )
( تريميوف 25( )يتـ تخصيص مبمغ )3( تريميوف أو ىي زادت عف ىذا المبمغ؟ ىذه المفروض أف تحدد وبالنسبة لممادة )25المخصص ) المبمغ

وتوزع ضمف الجدوؿ المرفؽ( بحاجة الى وضوح ألنو الجدوؿ غير موجود تحتاج الى أرقاـ واضحة ومحددة وأبواب صرؼ واضحة تساعد في 
( الجية المستفيدة ووزارة التخطيط ووزارة المالية وموافقة مجمس الوزراء كـ 3لنسبة لفقرة )ج( توجد آلية معقدة في المادة )كيفية تمشية القانوف وبا

سوؼ يستغرؽ وقت حتى تصؿ األمواؿ ويمكف أف تستفيد لوزارات المعنية؟ اعتقد بحاجة الى آلية جديدة تكوف أسرع وأسيؿ لمتطبيؽ وبالنسبة 
ر المالية االستمرار في االقتراض( ىذا البند يجب رفعو مف مقترح القانوف ألنو نحف نتحدث عف وفرة مالية وال يمكف االستمرار ( )لوزي5لممادة )

( ثانيًا )اإلعفاء تكوف لمقروض كافة 5باالقتراض الداخمي والخارجي مع توفر األمواؿ الالزمة وىذا يتناقض مع أصؿ القانوف وبالنسبة لممادة )
في البند أواًل ومتعاقدات مشروعة معفاة مف الرسـو والضرائب( اعتقد ىي مشاريع مف شركات رابحة لذا لماذا نعفييا مف الضرائب  المذكورة

( )تتولى وزارة المالية والتخطيط إدراج ما 7والرسـو يفترض أف تستمر بتطبيؽ القوانيف والتعميمات وال تعفى مف الضرائب والرسـو وبالنسبة لممادة )
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دية؟ رى تخصيصو في إحكاـ ىذا القانوف عمى أساس سنوي ضمف مشروع قانوف الموازنة العامة االتحادية( ماذا لو لـ تقر الموازنة العامة االتحاج
 كيؼ يدرج؟ ما ىي حموؿ المجنة المالية في ىذا الموضوع؟.

 -النائب حيدر السالمي: -
جنة تحقيقية بخصوص ما حصؿ في مظاىرات المحاضريف واإلدارييف واف شاء اهلل نتمنى أف أواًل: اشكر ىيأة الرئاسة لسرعة االستجابة لتشكيؿ ل

أف  تكوف المراقبة قوية بحيث يكوف تحقيؽ ميني ولكف مع ىذا ليس حؿ جذري ألنو بالتالي القوات األمنية والمتظاىريف ىـ أبناءنا لذلؾ أتمنى
قترحات بزيادة الوعي عند القوات األمنية في عممية التعاطي مع المتظاىريف وخصوصًا يسمعوني اإلخوة أعضاء لجنة األمف والدفاع بإعطاء م

 المظاىرات التي كفميا الدستور نبدأ بموضوع المحاضريف ولدي رسالة الى المجنة المالية وقد أرسمت كتاب بتوقيع رئيس المجنة النائب حسف
ريف واإلدارييف وىذه كانت رسالة تطميف وايجابية لممحاضريف بتضمينيـ ضمف ىذا الكعبي الى وزارة المالية يطمب الكمؼ التي تغطي المحاض

يف القانوف وعندما جاء التقرير الذي تـ توزيعو عمينا اليـو مف ضمف األىداؼ لـ يتـ استيداؼ المحاضريف إذف ىو أعطى رسالة سمبية لممحاضر 
 بحيث لـ يتـ استيدافيـ ويمكف تضمينيـ في ىذا القانوف.

( )تحديد صالحية نفاذ مقترح القانوف خالؿ السنة المالية الحالية( إذف ىو غير 8يًا: كما مذكور في األىداؼ ىو تحديد الصالحية في رقـ )ثان
يتـ  2122متكرر وبالتالي أريد فقط التأكيد في حالة تضمينيـ ضمف القانوف الطارئ لألمف الغذائي يجب تضمينيـ بطريقة لو اقرت موازنة عاـ 

ف فقط حويميـ تمقائيًا لمموازنة ألنيـ ىـ ليس محاضريف ليذه السنة فقط بؿ لكؿ السنوات القادمة ويفترض نحف نناقش القراءة الثانية بينما نحت
اطمعنا عمى تقرير مف المجنة المالية وسوؼ يكوف في الجمسة القادمة فقط التصويت عمى القانوف لذا كيؼ سوؼ يتـ ضماف المقترحات التي 

موىا إخواننا النواب وىؿ سوؼ تضمف؟ حتى لو لـ تكف جميعيا وكيؼ سوؼ نأتي لمجمسة القادمة نصوت أو ال نصوت؟ ألنو ليس لدينا نسخة قد
 لتحديثات القانوف؟.

 -:كصوصيالمحسن عذيب النائبة مديحة  -
ألنو المقترحات التي تـ طرحيا مف قبؿ اإلخواف ال تخص  أنا أضـ صوتي لإلخوة النواب الذيف تمنوا أف تتوافؽ الجيات السياسية إلقرار الموازنة

ذا كاف بيذا الصدد أنا اطرح موضوع وىو يخص محافظة بغداد ف ي قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي التعويضات والمناطؽ المنكوبة وغيرىا وا 
صويت بالموافقة عمى اعتبار الكرادة منطقة منكوبة تـ الت 2117تموز لعاـ  31( يـو السبت المصادؼ 7أحدى قرارات وتوصيات الجمسة رقـ )

أتمنى بالطريقة التي تـ طرحيا مف قبؿ اإلخواف ضـ منطقة الكرادة ضمف   اثر االنفجارات التي حدثت فييا وىي فاجعة ال يمكف نسيانيا
في منطقة الزعفرانية وىي منطقة شعبية فقيرة  2117ىذه المقترحات التي قدمت الى المجنة المالية وبالنسبة أيضًا لالنفجارات التي حدثت في عاـ 

( التي تقوؿ دعـ التخصيصات 11أتمنى مف المجنة المالية مف ىي المناطؽ المشمولة بالتعويضات ومساعدة األقاليـ حسب الفقرة الموجودة )
جراء التنمية االقتصادية المستدامة مف ىي المناطؽ المشمولة؟ ىؿ ىي تخص منطقة دوف  تنمية األقاليـ والمحافظات لمنيوض بواقعيا الخدمي وا 

 غيرىا؟ اـ لكؿ المناطؽ الموجودة؟.
 -:شريف محمد يار رشيدر النائب ب -

%( مف الذيف يتمقوف العالج ىـ 33في محافظة السميمانية لدينا مستشفى يسمى مستشفى ىيوا وىو مخصص لعالج مرضى السرطاف ولحد اآلف )
عراؽ واآلف لدييـ مشاكؿ وأزمة قاسية لشراء األدوية لمرضى السرطاف لعدـ وجود تخصيصات مالية لذلؾ مف سكاف محافظات وسط وجنوب ال

مؿ اطمب مف جنابكـ ومف المجنة المالية تخصيص ميزانية مف قانوف األمف الغذائي ووضع ميزانية تعاوف لممستشفى لمواصمة عمميا واعتقد انو ع
 ا الطمب.مف اجؿ اإلنسانية ولف يختمؼ احد مع ىذ

 -:جميف الغريباوي شنغيمالنائب باسم  -
أواًل: األصؿ أف مقترح القانوف يتضمف معالجة موضوع األمف الغذائي وىو األصؿ ومتفؽ عميو مف قبؿ جميع أعضاء مجمس النواب القانوف 

 -تضمف شقيف:
 أواًل: األمف الغذائي.

 ثانيًا: التنمية
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ضوع التنمية عمى حصر الموضوع بتخصيص أمواؿ التنمية لمشاريع تنمية وتسريع األعمار في وحتى نتجنب اإلشكاالت اقترح أف يقتصر مو 
 المحافظات دوف التوسع في مشاريع أخرى.

تحديد ثانيًا: نؤكد عمى رفع موضوع االقتراض سواء كاف داخمي أو خارجي مف مقترح القانوف بأكممو وأيضًا نؤكد عمى رفع مسالة النسب المئوية و 
يضاؼ الى ىذه المبالغ النسب التي تغطي  1/12بشكؿ واضح وعندما تحدد يجب أف تراعى فييا المبالغ المخصصة في السنة السابقة  المبالغ

رة رابعًا االحتياج فقط وأؤكد عمى أف يكوف صرؼ الحساب وفقًا إلحكاـ قانوف اإلدارة المالية وليس استثناًء مف ىذا القانوف كذلؾ يجب إيضاح الفق
( مف القانوف أعطى 4( أي مصادر أخرى ىذه الفقرة يجب أف توضح بشكؿ واضح ما ىي المصادر األخرى وأيضًا المادة )2مادة )مف ال

صالحيات كبيرة لوزير المالية وىذه الصالحيات غير خاضعة لضوابط ومحددات اقترح أف تحذؼ أو تعاد النظر بالمادة وكذلؾ مسالة تعويض 
ضيـ لدييـ خطة زراعية وقاموا بحرث أراضييـ وبذرىا ولكف لـ تغطى الحظوة لـ تؤمف ليـ الحصة المائية بالنتيجة الفالحيف والمزارعيف وبع

( مالييف دونـ 4( مالييف دونـ أو )3النيائية تضرروا وتـ صرؼ أمواؿ دوف أف تزرع أراضييـ ويجب مراعاة خصوصية محافظة واسط ولدييا )
( ألؼ طف والسبب 341سط تؤمف لمدولة مميوف طف تقريبًا وفي ىذه السنة لحد ىذه المحظة واسط لـ تصؿ الى )صالحة لمزراعة سنويًا محافظة وا

لوطنية ىو إىماؿ المحافظة وعدـ توفير مستمزمات الزراعة والموارد المائية بشكؿ يغطي األراضي الزراعية المخطط ليا ويعتبر ىذا ىدر بالثروة ا
مواؿ وأرجو مف اإلخوة في المجنة المالية أف ينتبيوا ليذه الفقرة وىي مسالة تخصيص أمواؿ لألعالؼ أف مربي والمسالة األخرى يجب تخصيص أ

( ألؼ 751الحيوانات اآلف يقوموف ببيع حيواناتيـ لعدـ استطاعتيـ تاميف أعالؼ ليا بالفترة القادمة كوف سعر الشعير اآلف في ىذا الموسـ )
الية اف يضمنوا فقرة دعـ اآلالؼ لمربي الحيوانات وأيضًا أؤكد عمى ما أكد عميو اإلخواف الذيف سبقوني بخصوص دينار لذا أرجو مف اإلخوة الم

 موضوع المحاضريف واإلدارييف والعقود بكؿ أصنافيا يوميًا تصؿ لنا مناشدات اآلف مظاىرات في اغمب المحافظات مف قبؿ إخواننا المحاضريف
( شخص يعمموف بخدمة ذوي االحتياجات الخاصة قاموا 55يـ بشكؿ واصح كذلؾ لدينا في محافظة واسط )واإلدارييف لذا يجب حسـ موضوع

امي ببيع أثاث بيتيـ لذا اقترح عمى اإلخوة في المجنة المالية أف يتـ تضمينيـ ضمف مقترح القانوف واقترح أف يتضمف مقترح القانوف حساب خت
النواب ألعماؿ الرقابة عمى ىذا الجانب واقترح اف تضاؼ فقرة تخضع المعامالت المالية الجارية يتضمف المصروفات الفعمية يرفع الى مجمس 

 عمى الحساب لرقابة وتدقيؽ ديواف الرقابة المالية.
 -)نائب رئيس مجمس النواب(:احمد السيد شاخوان عبد اهلل  -

 ـ األخذ بيا والشكر لمسيدات والسادة في المجنة المالية.أرجو تقديـ مالحظاتكـ بشكؿ رسمي او مكتوب الى المجنة المالية لكي يت
 -الكعبي:مطر النائب حسن كريم  -

قانونيًا المفروض المجنة المالية اآلف وأعضاءىا الحاضريف ينتظروف مداخالت اإلخوة والبعض تحتاج الى إجابات لذا يجب أف نكوف حاضريف 
المجنة المالية لعدـ بقاء السادة النواب وتـ رفع الجمسة مف قبؿ جنابؾ وال يجوز الكسر  لكي نستمع ونسجؿ ونأخذ بمقترحاتكـ المحترمة ولكف

( نائب المفروض كانوا عندما افتتحت الجمسة لذا تتحفظ المجنة المالية بالرد عمى كؿ 241( نائب مف أصؿ أكثر مف )15بكالمؾ وبحضور )
احترامنا واعتزازنا لمحاضريف وىذا الكالـ لمذيف لـ يحضروا قاموا بتوجيو أسئمتيـ وتركوا  النواب لذا نتحفظ بالرد عمى اإلخوة ومف يحتاج الرد مع

ذا أرادوا إجابتنا يأتوف الى المجنة المالية حتى يتـ الرد عؿ تساؤالتيـ ونشكر جنابؾ ونشكر كؿ اإلخوة الصامديف آلخر الجمس  ة.القاعة وا 
 جمسة لذلؾ نرفع الجمسة والذي يحتاج توضيح يذىب الى المجنة المالية.الف النواب يطمبوف التوضيحات وال يبقوف في ال

 -)نائب رئيس مجمس النواب(:احمد السيد شاخوان عبد اهلل  -
 الف النواب يطمبوف التوضيحات وال يبقوف في الجمسة لذلؾ نرفع الجمسة والذي يحتاج توضيح يذىب الى المجنة المالية.
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