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 (4جمسـة رقـم )           
 ( م01/01/2122االثنين )          

 م/ محضـر الجمسـة           
 

 ( نائبًا.011عدد الحضور: )
 ( عصرًا.02:24بدأت الجمسة الساعة )

 -رئيس مجمس النواب:السيد  -
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

دورة االنتخابية الخامسة السنة التشريعية األولى الفصل التشريعي نيابًة عن الشعب نفتتح الجمسة الرابعة من ال
 نبدؤىا بقراءة آيات من القرآن الكريم.الثاني 

  -الموظف همام عدنان: -
 يتمو آيات من القرآن الكريم.

 -السيد محسن المندالوي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
 ، لجنة الكهرباء والطاقة.2102( لسنة 32قانون وزارة الكهرباء رقم )الفقرة أواًل: مشروع قانون التعديل األول ل

 -النائب خالد حسن صالح: -
 يقرأ مشروع قانون التعديل األول لقانون وزارة الكيرباء.

 -السيد محسن المندالوي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
، لجنة 2102( لسنة 2ل لقانون مؤسسة الشهداء رقم )الفقرة ثانيًا: القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األو

 الشهداء والضحايا.
 -النائب احمد عبد اهلل الجبوري: -

وفي عام  6002( لسنة 4من قبل الجمعية الوطنية رقم ) 6002قانون مؤسسة الشيداء أصل القانون تم تشريعو عام 
وورد الى مجمس النواب من قبل الحكومة  6002لسنة  (6قام مجمس النواب بإلقاء القانون واستبدل بقانون رقم ) 6002

 -التعديل األول لقانون مؤسسة الشيداء والذي ينص عمى ما يمي:
 يقرأ مشروع قانون التعديل األول لقانون مؤسسة الشيداء.

 مجهورية العـــــراق
 جملـــس النواب

 دائرة الشؤون النيابية
 تنظيم اجللساتقسم 

 

 الدورة االنتخابية الخامسة 
 السنة التشريعية األول

 الفصل التشريعي الثاني



 -السيد محسن المندالوي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
، 2102( لسنة 4ون التعديل األول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم )الفقرة ثالثًا: القراءة األولى لمشروع قان

 لجنة النفط والغاز.
 -النائب حسن سالم: -

 أن المحكمة االتحادية أوضحت في قراراتيا بإلغاء شركة النفط الوطنية لذا ال اعمم ما ىو سبب قراءة ىذا القانون إذن؟.
 -ل لرئيس مجمس النواب(:السيد محسن المندالوي )النائب االو -

 ىذه قراءة أولى ممكن ومن ثم يمكن قراءة ثانية وثالثة.
 -النائب حسن سالم: -

 لقد تم جمع تواقيع لرفعو من جدول أعمال الجمسة.
 -السيد محسن المندالوي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -

 اءة الثانية إلغاءه.لم تصمني أي تواقيع لدينا قراءة ثانية وثالثة ويمكن في القر 
 -النائب حسن سالم: -

 جمعنا تواقيع.
 -السيد محسن المندالوي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -

 القراءة األولى ال تعني شيء يمكن جمع تواقيع وفي الجمسة الثانية يمكن إلغاء القرار نؤجميا لمفقرة األخيرة.
( لسنة 21لقانون االستثمار الصناعي لمقطاعين الخاص والمختمط رقم ) الفقرة رابعًا: مشروع قانون التعديل الثالث

 ، لجنة االستثمار والتنمية ولجنة االقتصاد والصناعة والتجارة.0112
 -النائب سردي نايف عباس: -

 يقرأ القراءة االولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون االستثمار الصناعي.
 -النائب يسبان عزيز حدو: -
 مل القراءة االولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون االستثمار الصناعي.يك
 -النائب حسين عمي حسن السعيدي: -

 يكمل القراءة االولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون االستثمار الصناعي.
 -النائب محمد راضي الزيادي: -

 قانون االستثمار الصناعي.يكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل الثالث ل
 -السيد محسن المندالوي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -

( 22الفقرة خامسًا: القراءة األولى لمشروع قانون التعجيل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة رقم )
العمل ومنظمات المجتمع المدني ولجنة الشهداء  ، لجنة المرأة واألسرة والطفولة والمجنة القانونية ولجنة2102لسنة 

 والضحايا.
 -النائب فالح الخزعمي )نقطة نظام(: -

( ثانيًا من الدستور وأيضًا انسجامًا مع قانون مجمس 20( من الدستور وبما ينسجم مع المادة )00استنادًا الى المادة )
من دعوات لمسيد وزير النفط وألكثر من مرة لمجنة النفط وبناًء عمى ما وجيت  6002( لسنة 01القانون وتشكيالتو رقم )

والغاز البرلمانية مع كادر الوزارة من اجل الحديث عن الوزارة واالرتقاء بواقعيا والمسؤولية تضامنية اآلن السيد الوزير لم 
لب جنابك بعرض الموضوع عمى يمتزم بقرارات المحكمة االتحادية أواًل وثانيًا لم يمتزم ويحترم السمطة التشريعية لذلك أطا



( نائب لتوجيو السيد رئيس الوزراء بسحب وزير النفط وعرض الموضوع عمى 00التصويت وقمنا بجمع تواقيع بحدود )
 السيدات والسادة النواب لمتصويت عمى ىذا التوجيو.

 -النائبة نهمة الفهداوي: -
نظام الداخمي لمجمس النواب رابعًا التي تقول )مراقبة ومتابعة فقط أريد توضيح فقرة اختصاص لجنة المرأة النيابية وحسب ال

تنفيذ القوانين والتشريعات واإلجراءات المتعمقة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية وتعديل قانون ذوي اإلعاقة الخاص بوزارة 
العمل لذا أتمنى أن نكون  العمل والشؤون االجتماعية وىيأة ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة ىو من اختصاصات لجنة

 نحن المجنة الرئيسية والمجان األخرى ىي لجان ساندة حتى يتم تنسيق العمل في تشريع ىذا القانون الميم.
 .تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون التعجيل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة

 -النائبة ابتسام الهاللي: -
 .ولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصةيكمل القراءة األ

 -النائب محمد عنوز: -
 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة

 -النائبة بسمة محمد بسيم: -
 .ل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصةتكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعدي

 -النائب امير كامل المعموري: -
 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة

 -النائبة نفوذ حسين: -
 .ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية

 -النائبة منتهى عبد لوهاب: -
 .تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة

 -النائبة ناسك الزنكي: -
 .اجات الخاصةتكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتي

 -النائبة احالم رمضان: -
 .تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة

 -النائبة منى محمد الجبوري: -
 .تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة

 -ئبة منال الموسوي:النا -
 .تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة

 -النائبة نداء حسن الكرطي: -
 .تكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة

 -النائب احمد جواد: -
 .القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة يكمل

 



 -النائب محمد جاسم محمد عمي: -
 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة

 -النائبة نهمة الفهداوي: -
 لمشروع قانون التعديل األول لقانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة. تكمل القراءة األولى

 -السيد محسن المندالوي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
الفقرة سادسًا: القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لجنة االقتصاد والصناعة  والتجارة 

 ة.والمجنة المالي
 بخصوص مداخمة النائب فالح الخزعمي تم التشاور مع المستشار القانوني في المجمس بصدد اتخاذ ما يمزم.

 -لنائب محمد نوري الجبوري:ا -
بما يخص بعض القوانين التي تطرح في المجان اآلن ىنالك بعض القوانين التي تشكل لجنة االقتصاد تحديدًا ولكن فييا 

انون االستثمار الصناعي أو المعدني المعني بو بالتحديد ىي لجنة االقتصاد ولكن كما وردنا موضوع االستثمار مثال ق
يجب ان يكون القانون الى لجنة االستثمار عمى اعتبار أن ىنالك كممة االستثمار إذا ذىبنا بيذا الموضوع عميو نطمب كل 

 ناعة والتجارة.ما يرد في موضوع االقتصاد أن يكون من اختصاص لجنة االقتصاد والص
 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 -النائبة نورس محمود الجبوري: -
 تكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 -النائب مصطفى الكرعاوي: -
 راكة بين القطاعين العام والخاص.يكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون الش

 -النائبة نرمين معروف: -
 تكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 -النائب سردي نايف: -
 يكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 -النائب ياس الحسيني: -
 ءة القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.يكمل قرا

 -النائب سيبان عزيز حدو: -
 يكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 -النائب محمد نوري الجبوري: -
 لعام والخاص.يكمل قراءة القراءة األولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين ا

 -السيد محسن المندالوي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
( نائب ترفع الفقرة ثالثًا مشروع 20بناًء عمى لطمب المقدم من قبل السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب البالغ عددىم )

 قانون النفط الوطنية الى جمسة أخرى.
 الفقرة سابعًا: مناقشات عامة.

 -الح الخزعمي:النائب ف -
الموضوع ميم جدًا محافظاتنا في الوسط والجنوب تشكو من العطش وجفاف االىوار والتنوع اإلحيائي والبيئي استنادًا الى 

( من الدستور اليوم انعدم في ىذه المناطق تضرر الفالحين بشكل كبير وانخفضت أيضًا مناسيب المياه وىذا 11المادة )



لزراعية وبالتالي وزارة الخارجية مقصرة في متابعة الممف مع دول الجوار وخاصة مع تركيا اثر وسوف يؤثر عمى الخطة ا
لمنابع دجمة والفرات ووردنا كتاب من وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية عزم تركيا إنشاء عمى دجمة وىو سد الجزرة 

منا كأعضاء في مجمس النواب نطالب بحضور وبالتالي سوف يؤثر بشكل كبير عمى األمن الغذائي لذلك من خالل عم
السيد وزير الموارد المائية والسيد وزير الخارجية الى مجمس النواب لمحديث عن ىذا الموضوع وأيضًا السيد الكاظمي 
يتحمل المسؤولية من خالل زيارتو الى تركيا ولم يناقش ىذا الموضوع بثقل الحكومة من رئاسة الجميورية الى رئاسة 

ء لمتابعة ىذا الممف الخطير الذي يرتبط بحياة المواطنين اليوم ارتفاع التراكيز المالحة في محافظة البصرة ووصل الوزرا
الى شمال المحتفظة وانعكس عمى الحصة المائية لمحافظة والبصرة ومحافظة ذي قار ومحافظة ميسان بل الخطة 

%( من المواطنين 10ألف دونم يعطي رسالة غير مشجعة و)الزراعية عندما تنخفض من تسعة مميون الى اقل من مائتان 
دخميم عمى الزراعة وبالتالي نطالب وبشكل جدي وحقيقي وعاجل رأي الحكومة ووزير الخارجية ووزير الموارد المائية أن 

 يأتوا الى مجمس النواب لمناقشة ىذا الموضوع.
 -:السيد محسن المندالوي )النائب االول لرئيس مجمس النواب( -

 التنسيق مع وزير الموارد المائية أن شاء اهلل لحل ىذه األزمة.
 -النائب ياسر الحسيني: -

أن ما تفضل بو السيد فالح الخزعمي ىو جزء من المشكمة والمشكمة الرئيسية يتحمميا رئاسة الحكومة متمثمة بالسيد 
وارد المائية أن ممف المياه في لدول المتشاطئة تركيا الكاظمي وعند اطالعنا عمى ممف المياه وما اخبرنا بو السيد وزير الم

يران بيد رئيس الحكومة وىذا واقع أما التمثيل الدبموماسي غير متكافئ في حال ترك وزير لموارد يفتح الحوارات والتباحث  وا 
بالحوار الجاد ألخذ واالجتماعات مع الدول األخرى والحكومة تتحمل مسؤولياتيا ومقصرة في أداء واجباتيا وعمييا المضي 

حصتنا المائية فالحنا ومزارعينا وأراضينا أصبحت قاحمة بسبب ىذه السياسة السيئة ويتحمل رئيس الحكومة ىذه المسؤولية 
وعميو االعتراف والمضي سريعًا وعمى مجمس النواب الضغط بيذا االتجاه سبق وان أعدنا الكثير من االجتماعات والندوات 

حياة لمن تنادي المزارعين ىجروا أراضييم وأصبحت قاحمة وأصبحوا عبأ عمى ساكني المجمعات  بيذا الشأن ولكن ال
 السكنية وىذا تيجير وسوف يثقل من كاىل الحكومة التقصير واضح وعمى الحكومة اإلسراع المضي في ىذا األمر.

 -النائب محمد عنوس: -
 -في ذات السياق:

رة الخارجية ووزارة الموارد المائية ما ىو موقف دول الجوار إزاء ىذه القضية؟ نسمع أواًل: المجمس بحاجة الى تقرير من وزا
في اإلعالم ىنالك محاوالت وتقديم مذكرات دون أن تحصل أي جدوى من ىذه المذكرات وىذه الحالة ليست جديدة منذ 

 يمي عن ىذه الحالة.سنوات يعاني الجنوب من ىذه الحالة لذا رجاًء التأكيد عمى أىمية وصول تقرير تفص
حالة المشاريع والمقترحات لمقوانين وفق السياقات  ثانيًا: بعد أن عاد المجمس الى نشاطاتو ضرورة االلتزام بالنظام الداخمي وا 
التي نص عمييا النظام الداخمي الى المجنة القانونية قبل القراءة األولى بعد أن حصمت حاالت دون التنسيق مع الجيات 

ؤولة عن أي مشروع مثاًل المشاريع اليوم ىنالك مشاريع مشتركة لذا نقترح بشكل جدي أن تتم المناقشة التي ىي مس
بحضور ممثمية تمك المجان وليس كل لجنة تناقش موضوع وال يؤخذ باالعتبار مقترحات المجان األخرى عندما تذكر لجنة 

لى والثانية وحتى الصياغة النيائية كي نضمن رصانة أساسية ولجنة ساندة يفترض أن تحضر لممشاركة في القراءة األو 
 التشريع وشمولو لكل المالحظات من المجان المختصة أو من السادة النواب.

 -النائب احمد مظهر الجبوري: -
في الجمسة الماضية وجت رئاسة المجمس باستضافة وزيري المالية والتخطيط في المجنة المالية وجنابك ترأس رئاسة 

يمة أمس والحظتم السيد وزير المالية كعادتو لم بحضر الى المجنة المالية ويعتبر ىذا األمر استخفاف بمجمس الجمسة ل
النواب وتاريخ الشعب العراقي خاصة أن ىنالك بعض القضايا الميمة التي تتعمق بقانون األمن الغذائي منيا تمويل 

لم تمول بأي مبمغ من قانون األمن الغذائي ىنالك موضوع المحافظات لحد ىذه المحظة محافظاتنا في الجنوب والوسط 



األوائل والشيادات العميا وحتى ىذه المحظة وزارة  المالية متعسفة ومتقصدة في عدم إجراء الحذف واالستحداث لشمول ىذه 
( من قانون 10م )الشرائح الميمة من المجتمع العراقي لذا اطمب من جنابك باعتبار أن رئيس الحكومة قد اخل بالمادة رق

 اإلدارة المالية بتكميف وزير النفط كوزير لممالية إصدار قرار نيابي بإلغاء تكميفو وتخويمو بإدارة وزارة المالية.
 -السيد محسن المندالوي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -

ارد المائية ووزير الخارجية لمناقشة ممف بخصوص وزير الزراعة توجيو لجنة الزراعة والمياه واالىوار باستضافة وزير المو 
 المياه في الدول المجاورة.

 -النائب محمد الزيادي: -
نياء صناديق االقتراع وانتخابكم أعضاء تمثمون المجتمع العراقي  تمر سنة كاممة عمى أول جمسة وبداية االنتخابات وا 

نفيذ قرار األخير لممحكمة االتحادية ينص عمى قيامنا والشعب العراقي والى حد ىذا اليوم لم نقم بأي إجراء من خاللو ت
بأعمالنا كأعضاء مجمس النواب منتخبين لحد ىذه المحظة لم تكمل االستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس الجميورية 

إنياء كل  وكذلك رئيس الوزراء لذلك طمبي إنياء كل ىذه المشاكل التي أتمى بيا اإلخوة النواب بالقيام بأعمالنا من خالل
األمور الدستورية التي وقعنا من اجميا وتم انتخابنا من اجميا بانتخاب رئيس الجميورية ورئيس الوزراء والتسريع بيذا األمر 

 خالل ىذا األسبوع.
 -النائب امير المعموري: -

ية اآلن ليذه الممفات والفساد أواًل: فيما يخص الفساد المالي واإلداري في الوزارات ومؤسسات الدولة ال توجد أي معالجة لغا
وكذلك استالم المناصب الموزعة في الوزارات فيما يخص المدير العام وغيره من المناصب األخرى ىنالك فساد إداري في 
ىذا الموضوع ولألسف نجد أن ىنالك مساندة من بعض األطراف السياسية ليذه المواقع وىنالك الكثير من الشبيات 

ي ديوان الرقابة المالية وىيأة النزاىة عمى العاممين ومن استمم ىذه المناصب وال توجد لحد اآلن أي الموجودة والمسجمة ف
 عقوبة ليذه األشخاص.

ثانيًا: بالنسبة لمشكمة المياه ال توجد لحد اآلن أي معالجة لشحو المياه في العراق وال توجد اتخاذ أي إجراءات حقيقية من 
يران بخصوص معالجة المياه إضافة الى ذلك وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية ووزارة قبل الحكومة اتجاه دولة تركي ا وا 

الزراعة ىم المعنيين بيذا الموضوع إضافة الى رئيس الوزراء وال توجد أي توصيات وصمت الى مجمس النواب بخصوص 
يف الى المدينة إضافة الى ترك األراضي معالجة ىذه المشكمة ونالحظ الكثير من الفالحين في ىجرة مستمرة من الر 

 وىجرة حقيقية وىدر بالمال العام والثروة الحيوانية والزراعية لذا نطمب معالجة ىذا الممف.
 -النائبة بسمة نسيم: -

الشعب أدلى بصوتو وقاموا بانتخابنا ولكن مع اآلسف  00/00أنا اسأل سؤال باعتباري ممثمة ألبناء الشعب واليوم تاريخ 
ن ىنالك خيبة أمل من قبل ممثمين الشعب بسبب التجاذبات السياسية ونحن ال نتكمم عن السياسة بل عن دورنا وميامنا كا

كأعضاء مجمس النواب ممثمين حقيقيين لمشعب يؤسفنا أن نقرر ونصوت عمى قوانين أو عمى قرارات لكن تنصدم ىذه 
مالية وبشخص وزير المالية يمنع حقوق لصاح حقوق مجتمع القوانين والقرارات بشخص واحد في مؤسسة مثل وزارة ال

كامل وشعب كامل يتجاوز عدده أكثر من أربعين مميون ومن ىذا المنبر أدعو الزمالء أعضاء مجمس النواب أو جنابك 
تنفيذ  في رئاسة المجمس الى اتخاذ قرار سريع بإنياء تكميف السيد وزير المالية من ميام عممو وذلك لتمكؤه الواضح في

بنود قانون األمن الغذائي وىو قانون يمس حياة الشعب العراقي ومجتمع كامل ويمس حياة المفسوخة عقودىم من القوات 
 (  حممة الشيادات العميا المحاضرين اإلداريين والكثير من الشرائح كقراء المقاييس.000( )1األمنية واألجور قرار )

 -النائب حيدر محمد حبيب: -
فس السياق الذي ذكره إخواني السادة النواب بخصوص حماية حقوق العراق المائية ونعاني كثيرًا وخاطبنا وزارة أواًل: بن

الى مجمس الوزراء ورئاسة المجمس ىنالك قرار  الخارجية سابقًا واآلن قدمنا خطاب آخر لكل الوزارات المعنية باإلضافة



ومنشور في الوقائع العراقية ىذا كمف الحكومة بضرورة عقد اتفاقيات شراكة مع دول الجوار  6002( لسنة 60نيابي رقم )
لممف وبالذات فيما يخص حقوق العراق المائية وتنظيم دجمة والفرات وروافدىم لذا أتمنى أن نكون جادين في متابعة ىذا ا

وأدعو جميع اإلخوة النواب أن يتابعون موضوع الجفاف الذي ىو يمثل كارثة وبانتياء موسم الحصاد ليذه السنة سوف 
 تكون األمور أسوء لمسنة القادمة.

ثانيًا: بخصوص الربط الكيربائي مع الجارة األردن ويجب أن ال يمر ىذا الموضوع مرور الكرام وقد طمبنا كافة األولويات 
 سة جدوى وما ىي ىذه عممية الربط الكيربائي وىل سوف تخدم البمد؟ ضروري أن يكون وقفة ومتابعة ليا من قبمنا.لدرا
 -رضا هاشم: النائبة ضحى -

يوم أمس كان يوجد اجتماع لمجنة المالية وحضور السيد محافظ البنك المركزي واعتقد كان تمثيل ىيأة الرئاسة من قبل 
عمى السيد محافظ البنك المركزي متعمق بالية تحديد سعر صرف الدوالر اعتقد كمنا في جنابك الموقف الذي عرض 

عادة صرف  برامجنا االنتخابية ونكاد ال نغادر وعودنا التي قطعناىا عمى أنفسنا أمام جماىيرنا كان من أولويات عممنا وا 
التالي كان ىنالك تبعات كثيرة لإلحصائيات سعر الدوالر باعتبار أن ىذا الموضوع يالمس حياة المواطن بشكل مباشر وب

التي صدرت لموقف سعر صرف الدوالر وبالتالي يجب أن تكون ىنالك لجنة لمخبراء إلعداد دراسة وتكون عميقة 
ومستفيضة نتمكن من خالليا أن نصل عمى األقل الرجوع تدريجيًا الى سعر الصرف وبالتالي اعتقد أن يكون ىنالك لجنة 

ع سعر المواد التي كادت أن تكون بحالة ارتفاع مستمر وتكون المجنة مراقبة من قبل الجيات المعنية حتى لمتابعة ارتفا
 تستطيع أن توازن بين األسعار الموجودة في األسواق.

 -النائبة ابتسام الهاللي: -
( 2بجبيات القتال ) بخصوص موضوع حشد وزارة الدفاع وصرف المستحقات المالية ليم بالنسبة ليم مضى عمى االلتحاق

والتزاميم بالدوام في الوحدات العسكرية ولكن لحد  6004سنوات منذ صدور فتوى المرجعية الرشيدة بالجياد الكفائي عام 
اآلن ميمشة حقوقيم بدون مستحقات مالية وال تجييزات ضرورية وال دعم لوجستي بالرغم أنيم ما زالوا يمسكون اخطر 

عمميات ديالى واالنبار وصالح الدين ونينوى وبغداد وبابل مع العرض أن حشد وزارة الدفاع قدموا  القواطع األمنية في قيادة
الكثير من التضحيات من شيداء وجرحى خالل معارك التحرير ولم تنصف حتى عوائل الشيداء ولم يعوض الجرحى رغم 

ولكن لحد اآلن لم  6060وعام  6060وعام  6002تقديم الغالي والنفيس في سبيل الوطن وتم إضافتيم الى موازنة عام 
يحصموا عمى مستحقاتيم المالية بالرغم من توجيو كتابنا لمعمميات المشتركة ووزارة الدفاع الى وزارة المالية ولكن وزارة 

يمة وزارة المالية لحد اآلن لم تنظر في طمبيم وىم مجموعة كبيرة لذا نطمب استضافة أو تقديم كتاب الى وزارة المالية أو وك
 المالية.

 -النائب غريب احمد: -
تنظيم تطوير االستثمار من أىم مرتكزات نيضة الدولة في وقتنا الحاضر والدول الناجحة سواء في المنطقة أو في العالم 
بدء بالتنظيم القانوني لالستثمار بنية تشجيع لالستثمار وجذب رأس المال ولكن مع األسف مع ما نشاىد جزء كبير من 

الستثمار يتجو نحو قطاع البناء والقميل منيا يتجو نحو قطاع الصناعة والزراعة وفي األساس ىما مرتكزان أساسيان ا
لنيضة الدولة ليذا لماذا ال توجو القدرات االستثمارية نحو قطاع العقارات وبناء مجمعات سكنية؟ الحكومة تعطي األراضي 

الوحدات السكنية بقيمة متداولة باألسواق حسب قانون عرض وطمب حيث أن لممستثمر وبدون مقابل والمستثمر يبيع تمك 
( دوالر والمستثمر يبيع متر المربع لممواطن ما بين 400( دوالر الى )000تكمفة متر المربع لمشقق السكنية تتراوح بين )

تثمرين ال تفرض عمييم ( دوالر إذن ما اليدف من قانون الدوالر الذي شرعو مجمس النواب والمس6000( الى )200)
%( من الكمفة التخمينية أو 60شوط تخدم المواطن مثاًل بإمكان الحكومة أن تحدد ليم ىامش الربح عمى أن ال تتجاوز )

 البيع باإلقساط مريحة لممواطن.
 



 -النائب عقيل الفتالوي: -
عمى تخصيص ما يحتاج المشروع ونحن نستعرض قانون التعديل الثالث لالستثمار الصناعي والذي نص تعداد بنوده 

الصناعي من األراضي الممموكة لمقانون وكذلك قانون التعديل األول لقانون ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة والتي من 
ضمنيا نحتاج الى تامين سكن لذوي اإلعاقة أمام ىذا االحتياج الكبير نجد أن ىنالك تجاوزات جديدة تحصل عمى 

ولة من قبل المتجاوزين السيما في محافظة النجف االشرف ومنطقة البحراني بالذات المتجاوزين األراضي الممموكة لمد
اآلن يفترشون األرض بالسبيس ويبمطون الشوارع أمام مرأى ومسمع ومشاىدة المسؤولين الذين يجدون أنفسيم ال حول وال 

قانوني لمحد من ىذه التجاوزات الجديدة في وقت معين قوة لذا نطالب بتوجيو إلزام المحافظين دعم الحكومي ليم والغطاء ال
وسوف نقف تمامًا عاجزين عمى أن نحصل عمى قطعة بسيطة بناء دار أمام ىذا المد الكبير من التجاوز الحاصل ىذا 

 الكالم فقط محدد لمتجاوزات الجديدة وال أتكمم عن التجاوزات القديمة التي حصمت وأصبحت سكن.
 -ان:النائب شريف سميم -

 -لدي مالحظتين ميمتين:
أواًل: موضوع فقدان الرقيب ليس ىنالك رقيب عمى المحافظات كثير من المبالغ خصصت لممحافظات النجاز مشاريع 
لمنيوض بالواقع الخدمي والخدمات األساسية لممواطنين ليست ىنالك أي رقابة عمييم عمى سبيل المثال محافظة نينوى 

خصصت لمحافظة نينوى أكثر من تريميونين وثالثمائة وخمسين مميار دينار ليست ىنالك رقابة  خالل ثالثة او أربع برامج
عمى ىذه المشاريع ولدينا الكثير من المالحظات عمى كيفية توزيع ىذه المبالغ عمى الوحدات اإلدارية ناىيكم عن تأسيس 

 اريع؟ أليس ىذا خالف لمبدأ الفصل بين السمطات؟.أو إنشاء ىيأة قضائية لمتابعة المشاريع متى كان القضاء يراقب المش
ثانيًا: بالنسبة لموضوع النازحين الى متى نبقى مكتوفي األيدي لحل معضمة النازحين أليس قادرين عمى حل ىذه 

المعاناة  المعضمة؟ الحكومة معنية والبرلمان العراقي ىو المعني بيذا األمر إخواننا أمياتنا آبائنا أطفالنا يعانون شتى أنواع
 في مخيمات النزوح الى متى نبقى مكتوفي األيدي؟ البرلمان العراقي معني ومسؤول أمام اهلل.

 -السيد محسن المندالوي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
 بالنسبة لمنازحين توجد إجراءات سوف تتخذ وفي جدول زمني قدم طمب رسمي بيذا اإلجراء بالنسبة لمداخمتك.

 -ئبة نيسان عبد الرضا:النا -
الموضوع قمة الكتب والمناىج الدراسية المطبوعة حاليًا بدأ العام الدراسي الجديد وبحضور كامل لمطمبة والمدارس كبنايات 
لم يتم فييا أي تطوير إضافة الى نقص في التأثيث ونقص في مقاعد الدراسة إضافة الى نقص في الكتب الدراسية نحن 

الناس مع دوائر التربية والمدارس لتوفير نقص الحاصل في الرحالت ولكن المشكمة األكبر ىي  في مناطقنا يتعاون
المناىج الدراسية لذا نقترح توفير أجيزة استنساخ في كل قسم في االقضية والنواحي ويتم استنساخ الكتب بإشراف قسم 

يود في ذي قار فقد تم تغطية النقص في القضاء التربية في القضاء أو الناحية كما حصل في العام الماضي في قضاء الف
 مكتمل بجيود الشباب المتظاىرين ومتابعة قسم التربية إضافة الى نقص الكوادر في المدارس التي ال زالت غير مكتممة.

 -النائب حسين عرب: -
ر من أصحاب المذاخر بعد غياب تنظيم جدول أعمال مجمس النواب في الفترة السابقة لوحظ بعد تقديم طمبات من الكثي

والصيدليات تجاوز بعض دوائر التفتيش استغل بعض الموظفين في بعض الدوائر عبر صالحيتيم ابتزاز بعض المواطنين 
من القطاع الخاص من أصحاب الصيدليات والمذاخر وما تاله من دوائر التفتيش في وزارة الصحة مستغمين بعض 

قبة واستغالليم لغياب دور الرقابي لمجمس النواب العراقي والمجان األخرى ىذه الدائرة القوانين واألنظمة التي تتيح ليم المرا
قامت بعض موظفييا باالبتزاز العمني لبعض أصحاب الشركات الخاصة والمذاخر والصيدليات لذلك أدعو واطمب من 

لمجان األخرى حسب ترتيب السيد رئيس المجمس تشكيل لجنة خاصة من لجنة الصحة والبيئة ولجنة النزاىة وبعض ا



جنابك بمتابعة الشكوى المقدمة عمى دائرة التفتيش في وزارة الصحة وابتزاز بعض الموظفين لبعض اإلخوة في القطاع 
 الخاص.

 -النائب زياد الجنابي: -
شاريع بما انو تمتمك رؤيا اقتصادية بكل صراحة في الوقت الحاضر بالنسبة لوزارة الزراعة الوضع مأساوي لدينا م

إستراتيجية في العراق نرى أن الكل يحارب قمنا بتقييم وضع اليد العاممة في ىذه المشاريع ىي اآلالف نحن دائمًا ينقصنا 
التخطيط لذا أتمنى أن يكون ىنالك لجنة من وزارة الزراعة ومن لجنة االقتصاد واالستثمار تشترك وتعمل عمل حقيقي 

يع اإلستراتيجية، ونستطيع أن نقدم ألىمنا وناسنا الطاقة اإلنتاجية الذي كنا سابقًا داخل وزارة الزراعة وىذه ىي المشار 
بوقت النظام السابق كانت وزارة الزراعة أو الثروة الحيوانية والذي يدير ىذه المؤسسة الناس الذين لدييم خبرة  6001

نواب ورؤساء كتل وأحزاب نتفرج عمى االختيار وخمفية بعمل الثروة الحيوانية والسمكية واليوم نحن دائما نتفرج كمجمس 
نختار الناس الذين ىم غير مينيين، ونحن اجتمعنا سابقًا واليوم نرى بسبب التوجو الخارجي يوجد ضرب ليذا المنتج مرة 

%( جنابك أعرفك  10واليوم وصموا ) 20و  00ومرتين وثالث مرات وأربع مرات، واليوم أبشرك أصبح وضعيم قبل فترة 
ل أن تكون نائب لديك رؤيا اقتصادية أتمنى استثمارىا وال تبخل بيا عمى ىذا القطاع الميم عمى تماس مباشر بالمواطن قب

%( ودفع مبمغ عمييا من قبل 00%( نغطي الطاقة اإلنتاجية لمعراق اليوم رجعنا الى )00قبل فترة وصمنا الى نسبة )
لة نزول ونصل الى الصفر أدوات الدولة لممبادرة غير موجودة الموازنة أشخاص مستفيدة بالتصدير لمعراق لكي نبقى في حا

التي تأتي أىل االختصاص يعممون مبادرة لمشاريع ليست إستراتيجية تولد مشاريع أخرى تخدم البمد يجمبون مشاريع لكي 
 لنواب.يعمموا ويحصمون منيا عمى غير أمور لذا أتمنى إعادة ىذه الرؤيا تعاد وتستثمر داخل مجمس ا

 -السيد محسن المندالوي )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: -
 غدًا وزير الزراعة مدعو في أحدى المجان وسوف نكون حاضرين.

 -النائب مرتضى الساعدي: -
نحن قدمنا طمب كمجنة الموارد المائية والزراعة واالىوار بخصوص استضافة وزير الموارد المائية ووزير الخارجية ووزير 
الزراعة في جمسة عامة بخطورة الوضع المائي الذي يمر بو العراق لألسف الشديد أرى انو حتى مجمس النواب غير ميتم 

%( ولم تقدم شيء 20بيذا الموضوع وكأنو موضوع سيل الحكومة تركت مناطق االىوار واآلن نسبة الجفاف وصمت الى )
ر الذي أتمناه من مجمس النواب بأخذ دوره نحن طالبنا بجمسة وليس وال كأنو توجد كارثة بيئية موجودة في مناطق االىوا

بالموارد المائية قبل االجتماع أرسمنا الى وزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية وجمنا معيم ولم يحصل شيء ولم يحصل أي 
ي مجمس النواب وان يأخذوا تقدم الطمب الذي قدم الى السيد الرئيس استضافة داخل مجمس النواب وبحضور كل اإلخوة ف

دورىم الحقيقي لمواجية الكارثة البيئية الحقيقية الموجودة في جنوب ذي قار وجنوب العراق بشكل عام لذا أتمنى أن ال 
يكون االجتماع فقط لمجنة الموارد المائية كما حصل في االجتماع السابق ولم يحصل أي شيء فيو أو تقدم من قبل رئاسة 

صوص وأتمنى ان يحصل غدًا اجتماع لموزارات المعنية ومناقشة اخطر موقف يمر بو العراق لألسف لو المجمس ىذا الخ
تستمع جنابك لمبيانات الموجودة وزارة الموارد المائية في الصيف القادم سوف لن يكون ىنالك ماء لمشرب في العراق فضاًل 

 االىوار واآلثار عمى الئحة التراث العالمي. عن جفاف وأنا كرمت كأحد األعضاء الذي شاركت في الدخول الى
 -محسن عمي أكبر )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: السيد -

سيادة النائب استدعي الوزير ونناقش ىذا الموضوع، ىو موضوع ضروري جدًا بالنسبة لمكل أن شاء اهلل، نستدعي 
ة بكم، المجنة المختصة في ىذا الموضوع تستدعي الوزير الوزير ونتخذ فيو اجراء، المجنة المختصة أنتم المجنة الخاص

في جمسة رسمية ونطمب ىذا الشيء منو، ونأخذ االجراء الالزم، اذا لم يمتزم، أجمب لي الكتاب نحن نعمن جمسة طارئة 
 نعمل عمى ىذا الموضوع، ىذا موضوع خطر جدًا بالنسبة لنا.

 



 -النائبة نفوذ حسين محمد: -
ممثمين الشعب وممثمي عن محافظة كربالء المقدسة بشكل خاص أود أن أبين عدم تناسب بالنظر الى كوننا 

التخصيصات المالية لمحافظة كربالء مع عدد السكان من جية والزائرين الوافدين الى المحافظة من جية أخرى، حيث 
ين في العدد من الزيارات المميونية شيدت محافظة كربالء المقدسة ازديد كبير بعدد الوافدين والزائرين ليصل الى المالي

وعمى طوال السنة، االمر الذي يسبب ضغطًا ىائاًل عمى البنى التحتية والمشاريع الخدمية المصممة بحسب التعداد 
السكاني القديم، في حين أن عدد السكان قد تجاوز المميونان ونصف فضاًل عن ماليين الزائرين، لذلك يتطمب الموضوع 

لنواب والحكومة المركزية في ىذه المحافظة من خالل زيادة التخصيصات المالية إلقامة المشاريع عناية كمجمس ا
الخدمية التي تتالءم مع ىكذا أعداد لضمان تقميل معاناتيم والتي أتضحت جميًا من خالل ازمة النقل والماء والكيرباء 

 والخدمات البمدية.
من العوائل بفقدان أسرىا بعد انييار التالل الترابية عمى مزار قطارة  الموضوع الميم اآلخر مختصر حيث فجعة العديد

األمام عمي عميو السالم في كربالء واحتراق مستشفى اليندية العام في كربالء ومستشفى أبن الخطيب في بغداد 
بقة خطيرة من ومستشفى الحسين في الناصرية، وآخرىا انييار مبنى المختبر الوطني في بغداد، أن ما حدث يسجل سا

 أنواع الفساد والتقصير بسمب االرواح قبل األموال، وفي الوقت الذي ندعم فيو.
 -محسن عمي أكبر )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: السيد -

أخوان نحن لدينا بالنسبة لمداخمة السيد النائب، أول فقرة نحن لدينا غدًا في جمسة يوم غد ان شاء اهلل استضافة وزير 
راعة و وزير الموارد المائية في جمسة يوم غد الثالثاء، ال نحن جاءنا كتاب وزير الزراعة و وزير الموارد المائية الز 

 ونطمب وزير الخارجية.
 -مرتضى عمي حمود الساعدي: النائب -

ىذه قبل أن أبدأ بالمالحظات سيادة الرئيس المفروض المجان المعنية بمالحظات االعضاء يكونون حاضرين حتى 
المالحظات التي تسجل تخص الجانب المالي والجانب الزراعي تسجل من قبل رئيس المجنة المعنية ثم يتخذ االجراءات 
مع الوزارات ذات العالقة، المالحظات فقط يقدميا العضو عمى أي وزارة من الوزارات دون أن تذكر او تكون موقف 

( يوم، 20، المالحظة االولى سيدي الرئيس نحن قبل أكثر من )لرئيس المجنة ال أعتقد سوف تأخذ المستوى المطموب
شيرين التقينا مع وزير الموارد المائية وتكممنا حول موضوع الشحة المائية بالمحافظات الجنوبية وتحديدًا بمحافظة 

أي اجراءات لم ميسان وكذلك ذي قار والبصرة، وعدنا الوزير أن تكون لنا زيارة الى تمك المحافظات، إلى ىذه المحظة 
تتخذ من قبل الوزارة وال زالت ىذه المحافظات تعاني من شحة المياه وال توجد أي اجراءات، اضافًة لذلك نطالب 

 باستضافة وزير الموارد المائية اضافًة لوزير الخارجية واالسباب التي يطرحونيا ويحممون دول الجوار.
 -س النواب(:محسن عمي أكبر )النائب االول لرئيس مجم السيد -

 سيادة النائب نستضيفيم غدًا أن شاء اهلل، لدينا غير مداخالت، ألنو نحن كل نائب لديو دقيقة ونصف رجاًء.
 -حسين عمي حسن السعيدي: النائب -

 6004الحقيقة مداخمتي تخص مظمومية حشد الدفاع الذين مضوا عمى التحاقيم الى الجبيات منذ فتوى الجياد عام 
بالفقرة خامسًا، ولكن ضمن الوفرة  6002وبدون رواتب وال مستحقات، مع العمم تم اضافتيم في موازنة والى حد اآلن 

( وكل فقرات القرار نفذت عدا حشد الدفاع، وآخر ما 100تم اضافتيم في قرار) 6060المالية ولم تتوفر، وفي موازنة 
ألضافتيم كعقود، وبعد  2/6060التطوع شير  وصل أليو أمر من القائد العام لمقوات المسمحة بفحصيم في مراكز

اكماليم الفحص لم يتم التعاقد معيم وما زالوا الى اآلن يعانون وعوائميم من عدم وجود رواتب، وىم ماسكين لألرض 
ومنتشرين في قواطع عمميات ديالى وبغداد واالنبار و نينوى وصالح الدين وبابل، نطالب من سيادتكم انصاف ىذه 



تم معالجة الموضوع بصرف مستحقاتيم واضافتيم في فقرة ممحق في الدعم الغذائي تثمينًا لتضحياتيم من الشريحة وي
 شيداء وجرحى وعدم تيميش حشد الدفاع ولكم الشكر الجزيل.

 -محسن عمي أكبر )النائب االول لرئيس مجمس النواب(: السيد -
( أواًل من 00( أواًل والمادة )02دًا الى أحكام المادة )( نائب، استنا000أخوان يوجد طمب من مجموعة نواب عددىم )

 06/00الدستور يرجى التفضل بالموافقة والدعوى الى عقد جمسة والخاصة بانتخاب رئيس الجميورية ليوم االربعاء
ادمة أن شاء والتواقيع موجودة أمامنا، ان شاء اهلل نحن اليوم أو غد نجتمع أنا والرئيس ونعمن ىذا الموعد في الجمسة الق

 اهلل. 
ولدينا موضوع ثاني بخصوص وزير النفط و وزير المالية وكالًة، لعدم حضور وزير النفط و وزير المالية وكالًة الى 

( من النظام الداخمي، في حالة، اآلن 00( والمادة )60( والمادة )00المجان المختصة لعدت مرات واستنادًا الى المادة )
الى المجمس أطمب من قسم القانونية تحريك  02/00( أيام وفي حالة عدم حضوره يوم 2دة )ىو طالب اجازة رسمية لم

 شكوى في المحكمة المختصة ضد الوزير و وزير المالية وكالًة، االمانة اجراء الالزم.
 ترفع الجمسة الى يوم غدًا.

 
 
 

 
( ظهراً 2:42رفعت الجمسة الساعة )  
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