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(7)محضر جمسة   

27/01/2122خميس ال  
 مساءا  ( 17:01ابتدأت الجمسة الساعة )

 (205النصاب: )
 -موظف بسام )الدائرة االعالمية(:ال -

النيابية المخصصة لمتصويت عمى الكابينة الوزارية والمنياج الوزاري، السيدات  اسعدتم مساءًا وأىاًل وسياًل بكم لحضوركم الجمسة
 والسادة االفاضل من فضمكم لنستمع الى النشيد الوطني العراقي الذي يعزفو الجوق الموسيقي ألمرية المراسم العسكرية.

 .((عزف النشيد الوطني وقوفا  ))
 -السيد همام عدنان )موظف(: -

 ذكر الحكيم. يقرأ آيات من ال
 -موظف بسام )الدائرة االعالمية(:ال -

 السيدات والسادة االفاضل اجالاًل لشيداء العراق لنقف لقراءة سورة الفاتحة ترحمًا عمى أرواحيم الزكية.
     ))تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفا ((.

  -رئيس مجمس النواب: السيد -
 اعالمي النصاب.

 (.352النصاب الى غاية المحظة )
نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجمسة السابعة الدورة االنتخابية الخامسة السنة التشريعية االولى الفصل التشريعي الثاني 

 وخير ما نفتتح به هو تالوة آيات من القرآن الكريم.
 -السيد همام عدنان )موظف(: -

 يقرأ آيات من الذكر الحكيم. 
 

 الدورة االنتخابية الخامسة
 ولىالسنـة التشريعية اال

 الفصـل التشريعي الثاني
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  -رئيس مجمس النواب: السيد -
ت والسادة النواب باسم مجمس النواب نرحب بفخامة رئيس الجميورية ونرحب برئيس مجمس القضاء والسادة قادة االحزاب السيدا

والقوى السياسية لمحضور في ىذه الجمسة الميمة لمجمس النواب، وىي جمسة التصويت عمى المنياج الوزاري والكابينة الوزارية 
محمد شياع السوداني الذي نرحب بو أيضًا ولمتنويو أن االجراءات البروتوكولية  لمسيد رئيس مجمس الوزراء المكمف السيد

وأيضًا قراءة القرآن وقراءة سورة الفاتحة عمى شيداء العراق، ولكن الجمسة بموجب القانون يد الوطني عزف النشلالفتتاح تتضمن 
 الداخمي يجب أن تبتدأ وتفتتح بنصاب ومن ثم قراءة القرآن.

 .ال : التصويت عمى المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية*الفقرة أو 
 يتفضل السيد )محمد شياع السوداني( رئيس مجمس الوزراء المكمف لطرح المنياج الوزاري لكابينتو.

 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -
 يقرأ المنياج الوزاري.

  -رئيس مجمس النواب: السيد -
 ياًل ليذه الكممة.شكرًا جز 

السيد رئيس مجمس الوزراء المكمف تقدمت جنابكم بالمنياج الوزاري الى مجمس النواب وتم أيضًا عرضو من خاللنا الى السيدات 
 تعرض خالصة لممنياج الوزاري لحكومتك.والسادة أعضاء المجمس، وأطمب من حضرتك 

 -ف(:السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكم -
 يقرأ خالصة المنياج الوزاري.

 -رئيس مجمس النواب: السيد -
يتم إحالة النواب المذين تجاوزوا النظام الداخمي الى لجنة السموك النيابي ويتم منعيم من دخول المجمس في الجمسات القادمة، 

 تفضموا أثنينكم غادروا الجمسة.
بسير عمل الجمسة يطمب منو التوقف عن االساءة، واذا لم يتم ذلك  حسب الصالحيات بموجب النظام الداخمي اذا أخل النائب

ولم يمتثل يتم منعو من دخول الجمسة ويتم إحالتو الى لجنة السموك النيابي، تفضل أنت محال الى لجنة السموك النيابي، النائب 
لنيابي، وال يتم دخوليم الى جمسة المجمس عالء الركابي محال الى لجنة السموك النيابي، والنائب فالح يحال الى لجنة السموك ا

 حتى أن يقدموا اعتذار رسمي الحق.
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 يكمل قراءة خالصة المنياج الوزاري.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

مجمس الوزراء المكمف بخالصة ليذا المنياج، وحسب السيدات والسادة النواب أمامكم المنياج بشكل تفصيمي، وتقدم السيد رئيس 
( بتاريخ 671( ثانيًا تم تشكيل لجنة بموجب االمر النيابي المرقم )94النظام الداخمي لمجمس النواب بموجب المادة )

المتضمن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجمس النواب وعضوية كل من مستشار شؤون التشريع ومستشار  31/60/3033
انون ومدير عام دائرة الشؤون النيابية ومدير عام دائرة الشؤون القانونية لدراسة المنياج الوزاري، فقد عقدت ىذه المجنة اجتماعًا الق

مطواًل وقد أشرت المجنة عدد من المالحظات بشأن المنياج الوزاري تتعمق بالشكمية وبالموضوعية، منيا اولويات الحكومة وموعد 
وسبل تقويم انحراف المنياج الوزاري مستقباًل، وما يتعمق بشأن  حكومي وما يتعمق بسرية عمل مجمس الوزراءتقديم البرنامج ال

محور االستثمار ومكافحة البطالة وتوفير فرص العمل ومالحظات أخرى بشأن ممف الكيرباء وقطاع الصحة وممف المياه والنقل 
ن المرأة وما تعيدت الحكومة بتقديمو من مشاريع قوانين، الحكومة قدمت واالتصاالت والتعميم الحكومي وحقوق االنسان وتمكي
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ىذه التفاصيل وكانت ىذه المالحظات التي تم التداول فييا مع حضرتك األخ رئيس مجمس الوزراء المكمف، المجمس يحب يسمع 
 عد التصويت عميو.أنو ىذه المالحظات التي تم التداول عمييا سوف تكون جزء من المنياج الوزاري المعدل ب

 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -
 سوف نأخذ ىذه المالحظات ونراجعيا ويتم تضمينيا في المنياج.

 -رئيس مجمس النواب: السيد -
 متفق عميو؟

 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -
 موافق.

 -رئيس مجمس النواب: السيد -
 ،ىنالك في المنياج الوزاري ما ذكر أيضًا ورقة المنياج الوزاري الذي اتفقت عميو الكتل السياسية، السؤال بموجب التقرير

ممتزمة بيا الحكومة؟ المقصود بما اتفقت عميو الكتل السياسية حتى مع المنياج الذي قدمتو  ىل ىذه ورقة المنياج الوزاري
 ىل أنت موافق عمى ذلك. حضرتك، المنياج واحد ال يتجزأ،

 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -
 نعم موافق.

 -رئيس مجمس النواب: السيد -
ىنالك في بعض النصوص قد يفيم ىنالك تعارض أو قد يحدث سوء فيم بين ما ذكر في المنياج الوزاري بما يتعمق بالمنياج 

وأيضًا الذي أتفقت عميو الكتل السياسية، اذا كان ىنالك تعارض أو سوء فيم بين نصين الوزاري األول الذي قدمتو حضرتك 
 موجودين في كال الفقرتين، أييما ينفذ؟

 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -
 أكيد سيادة الرئيس ىو االتفاق السياسي كان ضمن الدستور والقانون، واتفقنا عميو.

 -رئيس مجمس النواب: السيد -
 وبالتالي.

 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -
 وىو جزء ال يتجزأ من المنياج الوزاري.

 -رئيس مجمس النواب: السيد -
 وسوف ينفذ أن كان ىنالك.

ج الوزاري عمى مجمس النواب، نيا( رابعًا، يعرض رئيس مجمس الوزراء المكمف أسماء أعضاء وزارتو والم71بموجب المادة )
( من قانون مجمس 92عد حائزًا ثقتو عند الموافقة عمى الوزراء منفردين والمنياج الوزاري باألغمبية المطمقة، وأيضًا المادة )يو 

( من النظام الداخمي لمجمس النواب، أطمب من 94تضمنت نفس النص، والمادة ) 3062( لسنة 62النواب وتشكيالتو رقم )
الذي قدمو السيد رئيس مجمس الوزراء المكمف وما تم االتفاق عميو بموجب مالحظات  س التصويت عمى المنياج الوزاريالمجم

 المجنة وأيضًا ما تم االتفاق عميو اآلن، تصويت.
 )تم التصويت بالموافقة(.
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عمييم منفردين ويعد الوزير  تفضل السيد رئيس مجمس الوزراء المكمف إطرح أسماء كابينتك الوزارية، وسوف يتم التصويت
حاصاًل عمى ثقة المجمس عندما ينال األغمبية المطمقة لعدد أعضاء المجمس، تفضل الوزير يطرح أسمو والذي يتم التصويت 

 عميو يتفضل الى المنصة.
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 محمد حسين. رجية السيد فؤادأواًل: نائب رئيس مجمس الوزراء و وزير الخا
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 محمد حسين، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى نائب رئيس مجمس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 .النفط السيد حيان عبد الغني عبد الزىرةوزير ئب رئيس مجمس الوزراء و : ناثانياً 
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 ، تصويت.النفط السيد حيان عبد الغني عبد الزىرة وزير أطمب من المجمس التصويت عمى نائب رئيس مجمس الوزراء
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 ثالثًا: نائب رئيس مجمس الوزراء و وزير التخطيط الدكتور محمد عمي تميم.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 أطمب من المجمس التصويت عمى نائب رئيس مجمس الوزراء و وزير التخطيط الدكتور محمد عمي تميم، تصويت.
 يت بالموافقة(.)تم التصو

 باألغمبية المطمقة.
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 وزير المالية األنسة طيف سامي محمد.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 أطمب من المجمس التصويت عمى وزير المالية اآلنسة طيف سامي محمد، تصويت.
 )تم التصويت بالموافقة(.

 لمطمقة.باألغمبية ا
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 وزير الدفاع السيد ثابت محمد سعيد رضا.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 الدفاع السيد ثابت محمد سعيد رضا، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى وزير
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: السيد محمد -

 وزير الداخمية الفريق أول الركن عبد االمير كامل عبداهلل.
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 -رئيس مجمس النواب: السيد -
السيد رئيس مجمس الوزراء المكمف قبل التصويت، يقتضي القانون والدستور أن يكون استقالة مسبقة من المنصب العسكري قبل 

زير الداخمية او وزير الدفاع، ىل تقدم السيد الفريق األول الركن عبد األمير كامل عبداهلل باالستقالة الى توليو منصب أمني، و 
 حصرتك؟

 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -
 نعم سيادة الرئيس.

 -رئيس مجمس النواب: السيد -
 ، تصويت.أول الركن عبد االمير كامل عبداهلل وزير الداخمية الفريقأطمب من المجمس التصويت عمى 

 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 وزير الصحة الدكتور صالح ميدي مطمب.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 يدي مطمب، تصويت.وزير الصحة الدكتور صالح م أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال نجم.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 جم، تصويت.وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال ن أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 وزير التجارة السيد أثير داوود سممان.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 وزير التجارة السيد أثير داوود سممان، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى
 بالموافقة(. )تم التصويت

 باألغمبية المطمقة.
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 وزير العدل الدكتور خالد سالم سعيد شواني.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 وزير العدل الدكتور خالد سالم سعيد شواني، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.

 األغمبية المطمقة.ب
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 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -
 وزير الكيرباء الميندس زياد عمي فاضل.

 -رئيس مجمس النواب: السيد -
 وزير الكيرباء الميندس زياد عمي فاضل، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى

 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -لسيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(:ا -

 وزير الزراعة الميندس عباس جبر عبادة.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 وزير الزراعة الميندس عباس جبر عبادة، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -ي )رئيس مجمس الوزراء المكمف(:السيد محمد شياع السودان -

 وزير التعميم العالي والبحث العممي الدكتور نعيم عبد ياسر.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 ، تصويت.وزير التعميم العالي والبحث العممي الدكتور نعيم عبد ياسر أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: السيد -

 وزير التربية الدكتور ابراىيم نامس ياسين.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 وزير التربية الدكتور ابراىيم نامس ياسين، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -وداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(:السيد محمد شياع الس -

 وزير النقل السيد رزاق محيبس عجيمي.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 وزير النقل السيد رزاق محيبس عجيمي، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -لمكمف(:السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء ا -

 وزير االتصاالت الدكتورة ىيام عبود كاظم.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 وزير االتصاالت الدكتورة ىيام عبود كاظم، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.
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 باألغمبية المطمقة.
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 موارد المائية السيد عون ذياب عبداهلل.وزير ال
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 وزير الموارد المائية السيد عون ذياب عبداهلل، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 .االسدي لشؤون االجتماعية السيد أحمد جاسم صابروزير العمل وا
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 ، تصويت.االسدي وزير العمل والشؤون االجتماعية السيد أحمد جاسم صابر أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -لمكمف(:السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء ا -

 وزير اليجرة والميجرين السيدة ايفان فائق يعقوب.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 وزير اليجرة والميجرين السيدة ايفان فائق يعقوب، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -كمف(:السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء الم -

 وزير الشباب والرياضة أحمد محمد حسين قاسم.
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 وزير الشباب والرياضة أحمد محمد حسين قاسم، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
 -السيد محمد شياع السوداني )رئيس مجمس الوزراء المكمف(: -

 الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور أحمد فكاك أحمد البدراني.وزير 
 -رئيس مجمس النواب: السيد -

 وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور أحمد فكاك أحمد البدراني، تصويت. أطمب من المجمس التصويت عمى
 )تم التصويت بالموافقة(.

 باألغمبية المطمقة.
يس مجمس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني الموفقية في ميامك وأن تنال ثقة الشعب شكرًا جزياًل، نتمنى لك السيد رئ

العراقي بعد أن نمت ممثمين الشعب أنتا ومن معك في الفريق، أطمب من المجمس الوقوف لتأدية اليمين الدستورية لمسيد رئيس 
 مجمس الوزراء و كابينتو الوزارية.

 ورية(())تمت تأدية اليمين الدست
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جزياًل لمجيود المستمرة لتشكيل الحكومة، الشعب ينتظر منا الكثير، ينتظر من الحكومة الكثير، شكرًا السيدات والسادة النواب 
، ونتمنى التوفيق لمسيد رئيس مجمس الوزراء وكابينتو الوزارية في أداء مياميم وتطبيق المنياج ينتظر من مجمس النواب الكثير

عميو مجمس النواب، السيدات والسادة النواب من ضمن المنياج الوزاري تضمن أيضًا إجراء انتخابات  الوزاري الذي صوت
المجالس المحمية بموعد شير العاشر في العام القادم، الن يوجد ىنالك فراغ دستوري وأيضًا المضي بتعديل قانون االنتخابات 

 م اجراءىا.الحالي بما يتعمق في انتخابات مجالس المحافظات سوف يت
 
 

 
 ( مساءا  0:51رفعت الجمسة الساعة )
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