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 عدد الحضور: )( نائبًا.
 ( ظيراً 12:32بدأت الجمسة الساعة )

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

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نة، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية األولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤىا نيابًة عن الشعب نفتتح أعمال الجمسة الثام
 بقراءة آيات من القرآن الكريم.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
أن فاتحتنا السيدات والسادة النواب الفقرة أواًل تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب سبق و 

( السيد جواد 24المفوضية بموجب كتابيا المرقم كذا مرشحون بدالء عن الكتمة الصدرية المستقيمة ومن ضمن البدالء ىو بالتسمسل )
كظوم مطمك حسين اليساري بديل عن السيد النائبة المستقيمة شيماء عميوي السعيدي وتقدم بطمب إلى رئاسة المجمس يطمب تأدية 

رية وفي نفس الوقت تقدم ثالثة بدالء عن نواب الكتمة الصدرية طمب االعتذار تأدية اليمين الدستورية واقرأ عمى اليمين الدستو 
حضراتكم نصوص االستقالة بناًء عمى طمبكم، السيد رئيس مجمس النواب محترم اعتذار تحية طيبة بناًء عمى الظروف االستثنائية 

السياسية الحالية لم ترتقي بطموح شعبنا العزيز بتحقيق العدالة ونمضي  بمشروع األغمبية التي يمر بو البمد الحبيب كون العممية 
السياسية الذي سعى إلى والدة حكومة وطنية تأسس إلى مرحل جديد من سيادة العراق في قراراتو، أني أحيط سيادتكم بأني اعتذر عن 

قيل السيد محمود أديب الكعبي عضو الكتمة الصدرية المستقيمة، حضور جمسة األداء اليمين الدستورية كبديل عن النائب المست
ويمكنكم المضي باإلجراءات الرسمية عمر عباس خضير، الطمب الثاني بنفس العنوان موضوع اعتذار تحية طيبة بناًء عمى الظروف 

عبنا العزيز لتحقيق العدالة لمضي نحوى االستثنائية التي يمر بو بمدنا الحبيب ولكون العممية السياسية الحالية لم ترتقي لطموح ش
مشروع األغمبية السياسية الذي سعى لوالدة حكومة وطنية تأسس لمرحة جديد من سيادة العراق في قراراتيا وتضامن مع السيدات 

اليمين والسادة أعضاء مجمس النواب عن الكتمة الصدرية المستقيمين أني أحيط سيادتكم عممًا أني اعتذر عن حضور جمس أداء 

 مجهورية العـــــراق
 جملـــس النواب

 دائرة الشؤون النيابية
 تنظيم اجللسات قسم

 

 الدورة االنتخابية الخامسة 
 السنة التشريعية األول

 الفصل التشريعي الثاني



الدستورية كوني أحد البدالء ويمكن المضي باإلجراءات الرسمية ومخاطبة المفوضية لتقديم البديل وىذا الطمب مقدم باسم السيد البديل 
مضر خزعل سممان، أيضًا طمب أخر من السيدة وفاء حسين خصاف المياحي بنفس الصيغة الطمب وبالتالي تم مخاطبة المفوضية 

فاتحتنا المفوضية مجمس النواب مكتب الرئيس مرشح بديل تيديكم المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات أطيب بناًء عمى طمبيم و 
التحية ندرج لكم أدنا جدول األسماء المرشح البديل الذي كنا من الذوات المذكورين في كتابكم المرقم كذا في كذا، بديل السيدة وفاء 

صبيح فمحي ىاشم وبديل السيد عمر عباس خضير عباس التميمي السيد عمي سعدون  حسين خصاف سعيد المياحي والسيد طاىر
غالم، وبديل السيد مضر خزعل سممان منشد السممان السيد كريم عميوي جاويش، أيضًا لدينا بدالء عن التنفيذيين الذين باشروا 

واألخوات أعضاء مجمس النواب الذي ىم أعضاء مجمس أعماليم في السمطة التنفيذية سواء كان األخ السيد رئيس الوزراء واإلخوان 
يكون بديل السيد محمد شياع صبار حاتم السوداني ىي السيدة  1/11/4244الوزراء أيضًا خاطبتنا المفوضية بموجب كتابيا كذا في 

غرب الجبوري وبديل السيد  سعاد عبد الحسين زبون عكمة المالكي، وبديل السيد محمد عمي محمد التميمي السيدة ساىرة عبداهلل محمد
ثابت محمد سعيد رضى خضر شار والسيد طالب عبد كريم محمود حامد المعماري وبديل السيد أحمد جاسم صابر محمد األسدي 
ىو السيد رياض غالي مفتل راضي الساعدي وبديل السيد أيفان فائق يعقوب ىي السيدة جرجيس عبد األحد خوش قس، أربعة من 

مب بتأدية اليمين الدستورية، أدعو إلى حضور السيدة سعاد المالكي والسيدة ساىرة الجبوري والسيد طالب عبد الكريم ىؤالء تقدموا بط
المعماري والسيدة ىبة جرجيس، باإلضافة إلى السيد جواد كاظم جواد مظموم مطمك حسين اليسار يتفضل، ويتفضل أيضًا السيد 

السيد كريم عميوي جاويش لتأدية اليمين الدستورية، الحاضرين ىبة جرجيس وسعاد طاىر صبيح فمحي والسيد عمي سعدون غالم و 
المالكي وساىرة الجبوري وطالب عبد الكريم محمود عمي سعدون غالم، كريم عميوي حاضر جواد كظوم مطمك، السيدات والسادة 

 النواب البدالء يأدون اليمين الدستورية.   
  -طواني:النائب عطوان سيد حسن ثامر الع -

السيد الرئيس انتقل إلى رحمة اهلل الزميل العزيز الحاج محمود السالمي وفي الواقع شخص أثبت جدارة وتواصمو وعممة وجدية 
وبالتالي الحقيقة يستحق أن نقدم بيان بيذه المناسبة األليمة، بسم اهلل الرحمان الرحيم السيد رئيس مجمس النواب المحترم السيدات 

ء مجمس النواب المحترمون قال سبحة وتعالى في محكم كتابة العزيز بسم اهلل الرحمان الرحيم وبشر الصابرين الذين أذا والسادة أعضا
أصابتيم مصيبًة قالوا أن هلل وأن اليي راجعون صدق اهلل العمي العظيم، بدايتًا نقف اليوم وننحني تحية الوداع الواجبة لصوت وطني 

حقيق العدالة واألنصاف ليذا الشعب المظموم والمدافع عن مصالح الناس وعيشيم الكريم، ولقد مميت من أصوات الحق المطالبة بت
السمطة التشريعية بخسارة واحد من رجاالت الوطنيين وأصواتيم الحرة اذا لم ينفك فقيدنا الحاج محمود السالمي عن مناصرة قضايا 

نت حياة بتفاصيمو الكثير درسًا كبيرًا ال غناء إلى أي أنسان شريف ووطني عن الكادحين وفقراء الناس حتى توقف قمبة بالخفقان وكا
ه مطالعة الستميام القيم والمثل العميا، ورغم كل الصعوبات واالنكسارات واإلخفاقات التي رافقة العممية السياسية بقي فقيدنا عزيز يحدو 

السيادة تسود العدالة والمساوات بعيد عن الحروب والتعسف واالستغالل العمل بمستقبل زاىر لبمدنا العزيز والثقة بعراق مستقل كامل 
واالستقطاب االجتماعية، آلجمة وناسة وناخبيو كانت لمراحل السالمي صوالت وصوالت لم يخرج منيا ال رابحًا رضى اهلل وأىمة 

يرًا إلى أجيال عديد من سندت السمطة التشريعية وضميره النابض بالنبل واإلنسانية، ستبقى حياة الراحل السالمي رحمة اهلل درسًا كب
ولكل محبيو عزائنا أن فقيدنا الكبير ترك أرثًا طيبًا من عممة الوطنية وسموكو اإلنساني الرفيع وروحة التي ال لم تساوم عمى القيم 

ا المصاب الجمل نعزي أسرة الفقيو والمبادئ الوطنية، وداًع يا صاحب الخمق الرفيع وداًع يا صوت ذي قار الصالح بحقوق أىميا وبيذ
وذويو والشعب العراقي الذي نذر إلى أجمة الفقيد العزيز عمرة الشريف كما نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكل من شاركنا لوعة الفاجعة 

بمطفة ورحمتو أن يجنب  ونسأل اهلل تعالى بعثوا رسائل لمتعزية والمواساةوألم المصاب وجميل المساوات برحيل أخينا ورفيق دربنا من 
الجميع كل مكروه تخمد الراحل بواسع عممة وأسكنو الفسيح جنانو وحشرة مع النبي وألو األطيار عمييم السالم وجمع مع الشيداء 

حول وال األبطال األبرار في مقعد صدقًا واليم ذوي وأخوتو وعارفيو الصبر والسموان وجزير الشكر والثواب أن اهلل وأن إليو راجعون وال 
 قوة ال باهلل العمي العظيم.    

 
 



 -السيد رئيس مجمس النواب: -
فعاًل كان المرحوم فقيدنا جميعًا ذو خمق رفيع ومثابر وندعو لو بالرحمة والغفران وندعو ذوي بالصبر والسموان ونطمب من المجمس 

 أو الدستور. الوقوف لقراءة سورة الفاتحة، يجب أن تذكري نص المادة من النظام الداخمي 
   -النائبة ديالن غفور صالح سمين )نقطة نظام(: -

( من الدستور السيد رئيس مجمس المنياج 122( من النظام الداخمي تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ المادة )11نقطة نظامي حول المادة )
عادة122( تخصيص وصرف مستحقات المشمولين المادة )11الوزاري تضمن فقرة المادة ) تشكيل المجنة العميا ىناك طمب مقدم  ( وا 

إلى سيادتكم وموقع من السادة والسيدات أعضاء مجمس النواب لذا نطالب باإلسراع في تشكيل ىذه المجنة لكي تقوم المجنة في أعداد 
 تقاريرىا وتوصياتيا ومن ثم عرضيا عمى السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 يتم النظر بالطمب.سوف 

 الفقرة ثانيًا: القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية االتحادية.)المجنة المالية، المجنة القانونية(.
 -النائب محمد كريم البمداوي )نقطة نظام(: -

حات مشروعات القوانين المتعمقة في ( ثانيًا تتولى كل لجنة من المجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقترا71نقطة النظام المادة )
اختصاصيا وأبداء الرأي فييا وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إلييا ىيأة الرئاسة المتعمقة باالختصاصات، كذلك أيضًا اإلشارة 

ًا الدراسة وأبداء ( المجنة التخطيط االستراتيجي والخدمة االتحادية تمارس المجنة مياميا االختصاصات التالية سادس87إلى المادة )
الرأي في مشروعات القوانين والمعاىدات واالتفاقيات الدولية ومقترحات القوانين المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي والخدمة المدنية، 

ب واالىتمام في تطويرىا والمسائل التي يقرىا المجمس وأحالتيا إلييا وباإلضافة إلى باقي االختصاصات، موضوع القانون ىو من صم
اختصاص المجنة باالعتبار ىي معنية بالتخطيط االستراتيجي والخدمة المدنية وأيضًا مجمس الخدمة االتحادي وميامو والييكمية 

 العامة لمدولة العراقية والتوظيف، نطمب إضافة المجنة وىي المجنة الرئيسية.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

طيط االستراتيجي من صمب عمميا مجمس الخدمة االتحادي ولكن في ىذا القانون السيد النائب نقطة نظامك صحيحة ولجنة التخ
تكون لجنة مساندة ال يعني فقط التوظيف في ىذا القانون ولكن ىيكمية الدولة بالكامل المعنيين بو المجنة المالية ومعيم المجنة 

 ثانيًا تم تعديل النظام الداخمي وتم استبدال كممة ىيأة القانونية وتضاف التخطيط االستراتيجي كمجنة ساند ليذه المجان، ىذا أوالً 
 الرئاسة بالمكتب الرئيس ونائبيو بالعمل بموجبة.

 الدائرة البرلمانية تضاف لجنة التخطيط االستراتيجي ليذه المجان.
  -النائب رائد حمدان عاجب ىاشم )نقطة نظام(: -

جة ىي تكون في القانون عندما يكون نشرة في الجريد الرسمية بعد إصدارة ما بسم الشعب وباألخير صدر القانون االتي ىذه الديبا
ىي المشكمة ىي نحن بعض القوانين تقرأ ىنا في مجمس النواب ويكون ىناك ردود فعل سمبية باتجاه والمجمس بعد ال مناقشة وال 

يباجات من قبل المجان تعد القوانين الن نحن وظيفتنا أعطى رأي بو وتنقل الجمسة بعنوان صدر القانون االتي أن أقترح تعديل ىذه الد
( ممكن أن نعطيكم ديباجة أنا اختصاص 11األساسية نستمم مشروع قانون ىو نقرأ ويجب أن تكون العبارة أن استنادًا إلى المادة )

 قانون وممكن أن نعطيكم ديباجة تالئم كون مشروع قانون. 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

ائب نقطة النظام غير صحيحة الديباجة وأن قانون في صياغتو األخير يعرض القانون بكل تفاصيمو ويقرأ القراءة األولى السيد الن
والقراءة األولى ىي إشيار أو إعالن المضي، الرسائل شعبنا واعي وشعبنا يعرف أن القانون يمر بالقراءة األولى وقراءة ثانية ويمر 

يت عمية بعد ما تمر عميو القراءة األولى والثانية، القراءة األولى ىي إعالن لوصول المشروع والمضي بو بتعديالت وال حقًا يتم التصو 



وقد تطمب المجنة المضي من خالل القراءة الثانية قبل القراءة الثانية عفوًا أو رد من حيث المبدأ وبالتالي ىذه الصياغة الدستورية 
 بشكل نيائي. والقانونية إلى أن يتم إقرار القانون 

 -:حامد الدلي النائبة محاسن حمدون -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 بعد المداولة لجنة التخطيط األستراتيجي ىي لجنة رئيسية مع المجنة المالية والمجنة القانونية وليس لجنة ساندة.

 -عنوز:االمير عبد الحسين  عبدالنائب محمد  -
 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.   

 -النائبة اخالص صباح خضر الدليمي: -
 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.

   -الكرعاوي:خميل نصيف النائب مصطفى  -
 خدمة المدنية األتحادي.يقرأ القراءة األولى لمشروع قانون ال   

 -النائب محمد كريم البمداوي: -  
 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.   

 -النائب محمد جاسم محمد: -
  يقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.   

 -:عبد الحسين التميمي النائبة ليمى ميدي -
 راءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.تقرأ الق   

 -:وستا صالح النائب ريبوار أورحمن -
 قرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.ي   

 -د محمد أحمد:النائب أوم -
 قرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.ي   

 -اهلل: النائبة ساره لطيف عبد -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.   

 -:الجبوري عبطانعمي النائب عبد الكريم  -
 قرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.ي   

 -أيتن سميم نوري:النائب  -
 قرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.ي   

 -:محمد الشبالوي النائب ناظم فاىم -
 قرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.ي   

 -النائبة بدرية إبراىيم رشيد: -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.   

 -:حامد الدلي النائبة محاسن حمدون -
 نون الخدمة المدنية األتحادي.تقرأ القراءة األولى لمشروع قا   



 -عنوز:عبد االمير عبد الحسين النائب محمد  -
 قرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية األتحادي.ي 
 -:)النائب األول لرئيس مجمس النواب( كريم عمي أكبر مانداو المندالوي السيد محسن -

 تؤجل القراءة الى الجمسة القادمة. النواب بما يتعمق بقانون خدمة العممنظرًا لمطمب المقدم من قبل بعض السيدات والسادة 
ائر، * الفقرة رابعًا: القراءة األولى لمشروع قانون حماية الطفل. )لجنة المرأة واألسرة والطفولة، المجنة القانونية، لجنة األوقاف والعش

 لجنة العمل والمنظمات األجتماعية المدنية(
 :  عبد الحسين االبراىيمي ىاشمالنائبة أبتسام  -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون حماية الطفل.   

  -عنوز:عبد االمير عبد الحسين النائب محمد  -
 قرأ القراءة األولى لمشروع قانون حماية الطفل.ي   

 -:محسن النوري النائبة رقية رحيم -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون حماية الطفل.   

 -:النائبة بدرية ابراىيم رشيد البرزنجي -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون حماية الطفل.   

 -الموسوي:حميد ىاشم النائبة منال  -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون حماية الطفل.   

 -:جاسم المييبي النائبة سناء عودة -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون حماية الطفل.   

 -:الصالحي زايرعبد الرضا النائبة نيسان  -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون حماية الطفل.   

 -:محمد عارف النائبة أيمان عبد الرزاق -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون حماية الطفل.   

 -النائب محمد جاسم محمد: -
 قرأ القراءة األولى لمشروع قانون حماية الطفل.ي   

 -لنائبة أبتسام الياللي:ا -
 تقرأ القراءة األولى لمشروع قانون حماية الطفل.   

 -الدليمي:صباح خضر النائبة أخالص  -
 تقرا القراءة األولى لمشروع قانون حماية الطفل.   

 -السيد رئيس مجمس النواب -
أعمال يوم الثالثاء ىنالك اقتراحات كثيرة من السيدات  فيما يتعمق بالقراءة األولى بمشروع قانون خدمة العمم سوف يتم إدراجو في جدول

والسادة النواب من المجان النيابية الساندة لمجنة المعنية في إدراج ىذا القانون وسوف تؤخذ جميع ىذه اآلراء جميعيا لمخروج برؤية 
 جنة حقوق اإلنسان.مشتركة تمبي احتياجات ىذا القانون وسوف تقرأ في الجمسة القادمة يوم الثالثاء وتضاف ل

 -الدليمي :صباح خضر النائبة اخالص  -
بما انو القانون يتطمب جنبة مالية اقترح دخول لجنة األمن والدفاع كمجنة رئيسية وليست ساندة عمى اعتبار القانون يحتاج جنبة مالية 

 من حيث الرواتب.



 -عنوز:عبد االمير عبد الحسين النائب محمد  -
وع عمل المجان بتقديري المجان التي تكون رئيسية يفترض أن ال تكون محتكرة لعممية المناقشة واالستضافة والبحث أواًل: بالنسبة لموض

مع الجيات المعنية وان تكون ىنالك جمسات مشتركة مع بقية المجان التي ىي لجان ساندة كما تسموىا ولكن ىي لجان فاعمة بدليل انو 
رك ويعطي رأيو ولكن ليس فقط عن طريق الورقة والتي قد تيمل أو الموضوع الذي يقدمو الميم النائب من حقو تقديم مالحظات ويشا

بداء الرأي بشكل مشترك ألنو الحجة مقابل حجة خصوصًا ما يتعمق بالمجنة القانونية ليا تماس مباشر مع  المشاركة في الجمسات وا 
كون ضعف في ىذه الجوانب نقترح ان تكون المجنة موجودة حتى لو ممثل التشريع من حيث الصياغة والناس والنطاق وبالتالي لكي ال ي

 واحد او اثنين منيا فقط إلعطاء دور ليذه القضية.
عمى ثانيًا: المعمومات التي تكون عند المجان النيابية إذا كانت المالية أو لجنة األمن والدفاع أو استثمار عمى األقل يعطون تقرير يوزع 

طمع عمى واقع الحال بشكل مشترك وال نبقى حرفيين فقط في مجال عممنا الخاص ألنو ميماتنا ميمات وطنية عامة بقية المجان لكي ن
أحيانًا اسمع من بعض المجان ىذا القانون لنا لماذا تدخمتم فيو؟ ىذا المقترح لنا لماذا تدخمتم؟ ىذا األمر ال يستقيم وال يتطابق مع 

 ميمات مجمس النواب.
 -مجمس النواب: السيد رئيس -

المجان النيابية محددة االختصاصات بموجب النظام الداخمي وبالتالي تعرض القوانين عمى المجان المختصة بيا ىذا ال يعني انو ال يتم 
وانين مساندتيا من باقي المجان مثل ما تفضمت جنابك فيما يتعمق بالمجنة القانونية يؤخذ رأييا فيما يتعمق بالصياغات القانونية في ق

 كثيرة وىذا أيضًا سوف يتم توجيو المجان لعرض بعض مفاصل القوانين أو جميعيا عمى الخبراء القانونيين ومن ضمنيم المجنة القانونية.
 -:ذكرى عمار احمد الردينيالنائبة  -

 النواب البدالء منذ خمسة أشير وال يعمموا لجانيم النيابية.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

حل محل األصيل أين كان األصيل يحل محمو البديل في المجنة الى حين البت بالموضوع بممارسة نشاطيم مكان البديل ليم البديل ي
 أي أن البديل شغل العضوية مكان النائب المستقيل وبالتالي المقعد النيابي والمجنة النيابية.

 -:عمي الحميدي النائب داخل راضي -
العراق وسماءه ومياىو في أداءنا لميمين الدستورية ويجب أن يترجم ىذا القسم الى فعل خصوصًا وان  أواًل: اقسمنا عمى حماية ارض

الحكومة الحالية شعارىا ىو حكومة خدمات وتوفير فرص عمل محافظة ذي قار تعاني من الجفاف والحكومة السابقة ممثمة بوزارة 
 المشكمة.الخارجية لم تحرك ساكن لألسف الشديد بل ساىمت بتفاقم 

 ثانيًا: فالحين محافظة ذي قار ليم ديون عمى الدولة وىي التي وعدت ولم تفي وىي ديون التعويضات.
 -النائب محمد جاسم محمد: -
أنا ليس مداخمة ولكن فقط اطمب إضافة المجنة القانونية لقانون خدمة العمم فصول كثيرة تحتوي عمى قانون العقوبات ومعالجة عدم  

 خدمة اإللزامية وغيرىا لذا اقترح إضافة المجنة القانونية كمجنة ساندة أو لجنة رئيسية الى لجنة األمن والدفاع.االمتثال لم
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 سوف ينظر بالطمب.
 -االسدي: وريوش محمد النائب حسن -

مس النواب قبل فترة ولكن وفاة والد وزير الموارد اثر كان من المقرر استضافة وزارة الموارد المائية والزراعة والخارجية في جمسة مج
حادث أدى الى تأجيل استضافة الوزراء المعنيين الوضع يتفاقم يوم بعد يوم نحن بأمس الحاجة الى عقد جمسة طارئة الستضافة الوزراء 

ون أن العراق يمر بموجة جفاف ولكن ما المعنيين ومناقشة واقع الجفاف الموجود بالعراق عمومًا في مناطق االىوار خصوصًا وما تعمم
ف ال يعممو الكثير أن ىنالك دستور تعمل بو وزارة الموارد المائية ىو الدراسة اإلستراتيجية التي كمفت العراق أكثر من خمسة وثالثين أل

كثير أن ىنالك تفاوت من قبل دوالر وىذه الدراسة وضعت رؤى وأفكار لمعالجة المشكمة سواء في موسم الجفاف أو غيره ما ال يعممو ال



وزارة الموارد المائية بين محافظة ومحافظة فميس من المعقول محافظات مثل محافظة ذي قار اآلن اغمب مجمعات المياه في مناطق 
جنوب الناصرية توقفت اإلصالح بدون ماء سيد دخيل وماء يفوت وحمار وجبايش وطاىر وكرمة وحكيكة وفضمية بدون ماء وىو سوء 

دارة لتوزيع إ دارة من قبل وزارة الموارد المائية نعم يوجد جفاف وكمنا يعمم سبب الجفاف ولكن الواقع اآلن الذي نعيشو ىو سوء تخطيط وا 
المياه بشكل عادل اسالكم باهلل لو بغداد اآلن توقفت مشاريع المياه التابع ليا ىل يبقى مجمس النواب لحد اآلن ساكت عن ىذه الجريمة 

ئيس الوزراء ولم يتحدث لحد اآلن؟ لم يذكر حتى في منياجو وبرنامجو الوزاري مشكمة جفاف االىوار ولذلك أطالب جنابك أن ويبقى ر 
 يأخذ مجمس النواب دوره الحقيقي وال ننتظر الحكومة أن تقوم بذلك.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 سوف يتم ذلك.

 -:الجبوري عبطانعمي النائب عبد الكريم  -
( عضو مجمس النواب لو أكثر من دور باإلضافة الى الدور الرقابي يستطيع وضع أسئمة برلمانية واستجوابات 11: بموجب المادة )أوالً 

 والى آخره لذا اطمب تفعيل األسئمة البرلمانية وقد قدمنا أكثر من سؤال برلماني وأحيانًا تأتي اإلجابة غير مقنعة.
خوة النواب عمى األقل خالل الفترة الماضية الحكومة الحالية لم نجربيا لحد اآلن أن عضو مجمس ثانيًا: من خالل المناقشات مع اإل

النواب تحصل لو مشكمة باإلجابات تتأخر والمراجعة في دوائر الدولة فييا أكثر من عالمة استفيام ال يوجد تعاون بين الوزير وعضو 
د أو اثنين لديو معقب ىذه تختمف ولكن أكثر النواب لدييم مطالب لمجماىير مجمس النواب يذىب نائب ال سمح اهلل يمين يسار واح

عمى األقل النواب يأخذون دوره الرقابي والتشريعي لذا  ومجمس النواب ىو ليس حائط نصيصويجب إيصاليا الى الجيات التنفيذية 
دودة الستقبال النواب حتى يصل صوت اىميم اتمنى من جنابك ان يحصل توجيو الى الوزارات كافة ان تتعاون وان تضع ايام مح

 وناسيم.
 -المعموري:محمد  كامل يرالنائب ام -

ىنالك مظمومية كبيرة تقع عمى محافظة بابل وفييا مخالفة دستورية منيا مستحقات البترو دوالر عند مراجعة األولويات واألوراق 
( مميون إنتاج نفط يوجد في محافظة بابل في 12ية  لمبترودوالر ما يقارب )الموجودة لدينا من ديوان الرقابة المالية ىنالك مستحقات مال

%( من 1ولغاية اآلن وتقسم الموازنة وفق ىذه الفقرات استنادًا ) 4211قضاء المسيب ولكن مستحقات المحافظة لم تستمم منذ عام 
( حصة المحافظات من 22ون الموازنة العامة االتحادية رقم )( أواًل الفقرة )ىـ( من قان4إيرادات النفط الخام المكرر استنادًا لممادة )

 البترودوالر لم تستمم محافظة بابل.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 متأكد من ىذه المعمومة بان المحافظة لم تستمم حصتيا؟ في أي سنة لم تستمم؟.
 -المعموري:محمد  كامل يرالنائب ام -

 .4211نعم متأكد لم تستمم لسنة 
 -لسيد رئيس مجمس النواب:ا -

 ىل استممت أم ال؟. 4217لسنة 
 -المعموري:محمد  كامل يرالنائب ام -

 واألوراق كميا موجودة. 4244و  4241و  4242كال لم تستمم وكذلك عام 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 تقدم بطمب رسمي.
 -المعموري:محمد  كامل يرالنائب ام -

افة الى ذلك محافظة بابل ىي ممر لكل المحافظات ونتيجة لذلك يجب أن تكون ىنالك مشاريع سوف أقوم بتقديم طمب رسمي إض
تكفل إستراتيجية تتكفل بيا األمانة العامة لمجمس الوزراء أو الوزارة المعنية بالنسبة لوزارة اإلسكان واألعمار ال توجد طرق خارجية ولم ت



ظة بابل ىذه األنابيب النفطية لم يستفاد منيا أىالي المحافظة ولم يكن ليا بيا الموضوع مرور ما يقارب عشر أنابيب في محاف
 مستحقات كذلك ال من البترودوالر وال من التعيينات لشباب محافظة بابل.

 -:عاجب ىاشم رائد حمدانالنائب  -
ن إرادتو وكوني عضو في سبق وان وضع في جدول أعمال سابق استضافة وزير الزراعة ولكن لم يحضر الوزير ألسباب خارجة ع

 لجنة الزراعة استضافة الوزير الجديد في مجمس الوزراء أمر ضروري جدًا وذلك لكثرة المعوقات.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 لجنة الزراعة لماذا ال تستضيفون وزير الزراعة؟. انتم كمجنة لماذا ال تستضيفوه في المجنة؟.
 -:عاجب ىاشم رائد حمدانالنائب  -

 سبق وان وضع في جدول األعمال استضافة الوزير ولكن لم يحضر الوزير.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

سيادة النائب من اختصاص عممكم كمجنة الزراعة متابعة الدور الرقابي عمى وزارة  الزراعة لماذا ال تستضيفوه في المجنة؟ ما ىو سبب 
 ديد في المجنة ومن ثم يتم إعالمنا كمجنة الزراعة بما يتعمق بالزراعة.عدم استضافتو في المجنة؟ استضيفوا الوزير الج

 -:رائد حمدان عاجب ىاشمالنائب  -
وبالنسبة لمشروع قانون خدمة العمم اعتقد انو من القوانين الحساسة حيث يحتاج لو الوطن وضروري وىو من قوانين السيادة لذلك أرى 

 األخص الكتمة الكردستانية في صياغتو.انو يحتاج الى اتفاق الكتل السياسية وب
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

يحصل االتفاق عقب القراءة األولى القوى السياسية تناقش والنواب يناقشون بعد القراءة األولى والقراءة الثانية لحين التصويت تبدأ 
المجمس سواء بيذا القانون أو غيره الرد من حيث المبدأ لكي  المناقشات واآلراء السياسية ال يؤخذ رأي مسبق بأصل القانون إال إذا ارتأى

 يكون الرأي صريح.
 -:عاجب ىاشم النائب رائد حمدان -

الحكومة السابقة أصدرت الكثير من القرارات لم يكن يعمم بيا مجمس النواب العراقي واضح فيما بعد الكثير من ىذه القرارات مخالفة 
ييا شائبة فساد لذا اقترح أن يكون ىنالك قرار نيابي يمزم الحكومة الحالية بتزويد مجمس النواب العراقي لمصالحيات والدستور وأحيانًا ف

بالقرارات التي يصدرىا مجمس الوزراء تحديدًا وتعرض داخل مجمس النواب العراقي عمى المجنة القانونية والمجنة المالية ولجنة أداء 
نة من ىذه المجان تنظر وتتابع فقرات اي قرار يصدره مجمس الوزراء من حيث االختصاص التي البرنامج الحكومي ولجنة النزاىة كل لج

نة ىي مختصة فيو المجنة القانونية تالحظ مدى القانونية وموافقتو لمدستور ولمقوانين األخرى ولجنة النزاىة تراقب من ناحيتيا وكذلك المج
 دما يصدر مجمس الوزراء قرارات ال يعمم بيا البرلمان فضاًل عن الشعب.المالية حتى ال تتكرر تجربة الحكومة السابقة عن

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 سوف يتم مفاتحة الحكومة لتزيد مجمس النواب بالقرارات المتخذة في جمسات مجمس الوزراء.

 -النائب آسو فريدون عمي امين: -
كمية بغداد مدرسة عريقة في االعظمية وافتخر أن أكون احد خريجييا المدرسة  يمكن أكثر الموجودين في ىذه الجمسة يدركون أن ثانوية

مكانيات في كل المجاالت  1894ىي صرح تعميمي ثقافي وحتى تراثي تأسست عام  وىذه المدرسة رفدت المجتمع العراقي بخبرات وا 
زارة المالية ومخصصة لوزارة الداخمية مديرية وناس خدمت ىذا المجتمع عبر سنين طويمة ممكية األرض ليذه المدرسة ىي تابعة لو 

عمى الدفاع المدني لماذا؟ ألنو فييا ممجأ اآلن مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخمية وبالذات مديرية الدفاع المدني تحاول االستحواذ 
المدني طبعًا إذا تم المضي بيا ( دونم في منطقة االعظمية عمى أساس انو األرض مخصصة لمدفاع 44ارض ىذه المدرسة والبالغ )

األمر معناه انو أي مكان فيو ممجأ سوف تطالب بو مديرية الدفاع المدني بممكية األرض لذا اطمب من السيدات والسادة النواب الذين 



رجاع الممكية  الى وزارة المالية ولكن وقعوا عمى الطمب الذي قدم لجنابك بإيقاف التجاوز فورًا عمى أراضي ثانية كمية بغداد النموذجية وا 
 تخصص حصرًا الممكية لثانوية بغداد.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 تم إجراء الالزم بناًء عمى طمبكم وأرجو المتابعة بيذا الشأن.

 -:عبد الرضا زاير الصالحي النائبة بيسان -
زاخرة بالمياه  4217لقد كانت االىوار في عام  تسمح جنابك اعرض ىذه الصورة لمسادة النواب والتي توضح الوضع في جنوب ذي قار

 واآلن جفاف تام وكنا نتأمل من مجمس النواب والسادة النواب ان يقفوا مع محافظة ذي قار وقفة جدية.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

فظات، وتقدم نواب محافظة الكل يتضامن مع محافظة ذي قار والمحافظات جميعًا، موضوع األزمة المالية بدأ يؤثر عمى جميع المحا
ذي قار ونواب من محافظات اخرى إلستضافة المعنيين بالشأن، وبصراحة ىذا الموضوع بحاجة لجيد سياسي وجيد تشريعي وتنفيذي 

 لموصول إلى إتفاقات عممية مع بمدان المنبع.
 -النائبة نيسان عبد الرضا زاير الصالحي: -

اءات سياسية صارمة بحق دول الجوار التي مصدر المياه، إضافة إلى إنو إصالحات نحن نريد ضغط عمى الحكومة حتى تتخذ إجر 
ن كانت اإلطالقات المائية من شمال العراق وفيرة  بالشكبة المائية، نحن يتم ىدر المياه بسقي السياح وأنيارنا غير مبطنة حتى وا 

 تصل في النياية قميمة جدًا.
 -النائب أميد محمد احمد فيض اهلل: -
 سيد رئيس الجمسة.ال
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 رئيس الجمسة؟
 -النائب أميد محمد احمد فيض اهلل: -

عفوًا السيد رئيس المجمس، نحن وصمنا إلى مرحمة إكمال سنة في ىذه الدورة واألوضاع التي حدثت في األشير السابقة كانت خارج 
ستطعنا أن نرفع أكثر من ممف إرادة المجمس، لكن بصراحة الحكومات المحمية إستغمو  ا ىذه الفجوة التي حدثت لمسمطة الرقابية، وا 

فساد في بعض المحافظات، انا أتحدث عن محافظتي الجيات المعنية لمكافحة الفساد الييئات، ديوان الرقابة المالية وىيأة النزاىة 
 وكل الجيات المعنية ىناك ُبطئ في اإلجراءات، وطمبي من ىيأة الرئاسة.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 من رئيس المجمس ونائبيو.

 -النائب أميد محمد احمد فيض اهلل: -
لمسيد رئيس المجمس ونائبيو تنشيط الدور الرقابي عمى الحكومات المحمية حاليًا ال توجد مجالس محافظات ودورنا ميم جدًا لمراقبة 

م دور كبير في ىذا المجال بإعتبار إننا إستطعنا تشكيل حكومة جديدة، ممفات الفساد في المحافظات، أرجو من حضرتكم أن يكون لك
ن شاء اهلل سيكون لنا دور كبير في مراقبة الحكومات المحمية في محافظاتنا.  وا 

 -النائب باسم نغيمش جميف الغريباوي: -
جراءات إدارية من  ما تفضل بو السادة النواب بخصوص شحة المياه يعتبر الممف األول الذي يجب أن يكون ىناك موقف سياسي وا 

قبل الوزارة الحالية، لخصوصية محافظة واسط، أطمب تشكيل لجنة من السادة أعضاء مجمس النواب ومن المختصين والخبراء في 
المجال الزراعي والمجال النفطي وسوف أقدم طمب رسمي بيذا الخصوص لموقوف عمى حجم اإلىمال الذي لحق محافظة واسط 

ن الممفين بسبب سياسات الوزارات الفاشمة لمفترة السابقة، واسط األولى زراعيًا، ثمث اإلنتاج سنويًا من محافظة واسط بخصوص ىذي
في محصول الحنطة ومحاصيل الثروة الحيوانية، اآلن تحولت اآلبار اإلرتوازية إلى مياه مالحة، اآلن نريد أن نوفر مياه شرب 



حصل في محافظة ذي قار نفسو الذي يحصل في محافظة واسط، أيضًا واسط فييا حقمين نفطيين لممواطنين ولم نستطيع ذلك، الذي ي
( ألف برميل 912( مميار دوالر تكفي لمعالجة )2كبيرين الذان ىما األحدب وبدرة، المنشآت التي ُبنيت في ىذين الحقمين بمبمغ )

ل وسوء اإلدارة وتمثيل إدارات فاشمة عمى ىذين الحقمين اآلن ( برميل بسبب اإلىما11412يوميًا، غاية ما وصل إليو اإلنتاج )
ن شاء اهلل لدي دراسات وتقارير وكتب رسمية سوف أضعيا 11اإلنتاج ) ( ألف برميل يوميًا، أرجو من حضرتكم تشكيل ىذه المجنة وا 

 بين يَدي المجنة.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 َتقدم بطمب.
 -حسن المالكي:النائب ضرغام صباح عبد الم -

بإختصار وسبق وأن تم التصويت عمى قانون الدعم الطارئ ولكن ىناك فقرات عديدة الحظنا عدم تطبيقيا بصورة صحيحة بإختصار 
ة إعادة المفسوخة عقودىم من أبناء القوات المسمحة، لغاية اآلن أبناء وزارة الدفاع لم يتم العمل بإتجاىيم باإلضافة إلى وزارة الداخمي

( مميار ال نعرف أين مصيرىا وأين ذىبت؟ أضف عمى ذلك ىناك فقرة تقول إتخاذ الالزم 922ما ىناك تخصيص مالي بقيمة )بين
تجاه المحاضرين ولكن لغاية اآلن المحاضرين يناشدون وأعضاء مجمس النواب ولكن ال توجد آذان صاغية لذلك أطمب من حضرتك 

 اإلشراف عمى فقرات القانون.
 -س مجمس النواب:السيد رئي -

عالم المجمس بذلك.  المجنة المالية متابعة تنفيذ فقرات قانون األمن الغذائي وا 
 -النائب محمد كريم عبد الحسين البمداوي: -

 السيد رئيس الجمسة.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 السيد رئيس الجمسة من ؟
 -النائب محمد كريم عبد الحسين البمداوي: -

وأىمية بغداد بأىمية  س مجمس النواب، ال يخفى عميكم جميعًا لما لبغداد من وجود حضاري متأصل في عمق التاريخعفوًا السيد رئي
العراق، لكن مع األسف الذي يدخل إلى مدينة مدينة بغداد من كل منافذىا ومداخميا وبالذات مدخل مدينة بغداد الشمالي الذي يربط 

في وضع مأساوي، الشركة متمكأة وأصبح ىذا الطريق طريق لمموت قبل أربعة أيام بالتحديد بين محافظة بغداد والمناطق الشمالية 
فقدنا ثالثة من أىمنا وأحبتنا من قضاء بمد وأثنين من الجرحى بحادث مروري، تكررت ىذه الحوادث بسبب مأساوية ىذا الطريق وىذا 

ارع بديمة لحين إكمال الشوارع الرئيسية، من يدخل في ىذا الشارع المدخل عمى إعتبار في كل المشاريع في الطرق والجسور تعمل شو 
 والحفريات ال يوجد ىكذا شارع حتى في القرى واألرياف.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
أتفق فيما ذىبت إليو حضرتك، لجنة الخدمات متابعة إنجاز ىذا المشروع وتقديم تقرير إلى المجمس وأرجو متابعة ذلك مع لجنة 

 دمات.الخ
 -النائب محمد كريم عبد الحسين البمداوي: -

 إذا حضرتك تطمع عمى صور ىذا الشارع سوف تدرك مدى مأساوية ىذا الطريق.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 لجنة الخدمات تتابع نسب إنجازه وُتعِمم المجمس حتى يتخذ المجمس اإلجراءات الالزمة بذلك.
 -:ونعبد اهلل حس زىير شييدالنائب  -

ىناك مظمومية لدى المحاضرين واإلداريين في تربية الرصافة الثالثة، وىذه التربية خاصة بمدينة الصدر وضواحييا أكثر من 
داري باشروا اعماليم منذ أكثر من سنة تقريبًا وحصموا عمى اوامر إدارية وأوامر مباشرة بالعمل، لغاية اآلن 91281) ( محاضر وا 



ويوم في المحافظة، كنا حاضرين معيم قبل خمسة أيام، أوامرىم اإلدارية غير مصدقة، راجين من حضرتكم  مظاىرات يوم في التربية
 والسادة النواب الضغط عمى وزارة التربية أو وزارة المالية.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
عالم المجمس، تابع مع لجنة الترب  ية، والمجنة تعمم المجمس بما تصل إليو بيذا األمر لجنة التربية متابعة الموضوع مع وزارة التربية وا 

 -:عبد اهلل حسون زىير شييدالنائب  -
مراجعة في نقل الصالحيات من الحكومة اإلتحادية إلى الحكومة المحمية في المحافظات الغير منتظمة في إقميم، واحدة من نقل  

داري والمالي، السؤال الميم ىنا ىل إن الفساد اإلداري والمالي الصالحيات ىو تخفيف الروتين الحكومي والقضاء عمى الفساد اإل
يقتصر عمى مؤسسات الحكومة اإلتحادية فقط؟ أم إن اإلدارات المحمية بمجمل مفاصميا متورطة في تعقيد الروتين والفساد اإلداري 

د وصل الحال ببعض إدارات المديريات في والمالي، وتسببت بتدىور أكثر لمبنى التحتية ووسعت الفجوة بين المواطن والمسؤول، لق
المحافظات عندما يطمب النائب كتاب رسمي صادر من تمك المديرية يقوم المدير بمخاطبة المحافظ ألخذ موافقة لتسميم ذلك الكتاب 

حيات إلى وبال ستظير لمنائب، وىذا يعيق كثيرًا من عمل النائب الرقابي ومتابعة مشاكل الدائرة بدون معايير حقيقية تحول نقل الصال
 نتائجو في المحافظات.

 -النائب تقي ناصر ماجد: -
( 22سيادة الرئيس أنا بصفتي عضو في لجنة الخدمات مخاطبة وزارة المالية حول األموال المجباه بموجب القانون ) 

لى األن 82المتعمقة لصيانة الطرق والجسور وىذِه األموال بمغت أكثر من )4211لسنة ( سنوات لم ُتصرف لمجيات 1منُذ )( مميار وا 
المختصة، بحجة أَن الجيات المختصة لم ُتطالب بيا وىذِه األموال بيَن قوسين ىي أمانات، نطمب بالتحرك السريع حوَل ىذا 

 الموضوع.
 -:رالنائبة  ضحى رضا ىاشم القصي -

سات العميا الذيَن حصموا عمى معدالت ضعيفة في الموضوع ىو ىناَك مناشدة وصمت من ِقبل الطالب الدراسات العميا، طالب الدرا
كاَن ُيسمح ليم يعيدون اإلمتحان  4242بعض المواد الذي راسب في مادة أو مادتين أو لديِو ضعف في المعدل، ىناَك كان قرار عام 

فموا الدولة الكثير من في المادة الضعيفة الواحدة أو االثنين أو موضوع تحسين معدل، األن القرار الذي صدر طبعًا ىم كميم ك
المصاريف لدييم إجازات من الدولة برواتب، األن القرار الذي صدر يرجعون يعيدون المواد كميا حتى التي حصموا بيا جيد جدًا، 

عدىم وجيد وممتاز، بالتالي كل ىذِه األمور داللة عمى إنياء ممفيم الدراسي بالكامل، ىم لدييم مطالبة ومناشدة أَن مجمس النواب يسا
 بقرار إلى ىيأة الرأي لمسيد معالي الوزير بأن يسمح ليم بإعادة ىذِه المادة الواحدة.

  -السيد رئيس مجمس النواب: -
عالم المجمس.  لجنة التعميم العالي متابعة األمر وا 

   -النائب سعد عواد ناصر التوبي: -
أينا فييا عدة مؤشرات، منيا محاولة السيطرة عمى الفساد وكذلَك فعالية من خالل متابعتنا لمحكومة المركزية وتشكيل الكابينة الوزارية ر 

الحكومة باتجاه االستقرار السياسي ومؤشر السيطرة عمى األمن الغذائي، كل ىذِه المؤشرات والتطمعات ينتظرىا الشعب بفارق الصبر 
كات عالمية  سواء كانت صينية أو عربية أو أخرى مما يتوجب عمينا كمجمس النواب أن ندعوا الحكومة المركزية أن تدعوا إلى شر 

لتفعيل القطاعين، لدينا القطاع الزراعي والصناعي حتى نصل إلى مرحمة اإلكتفاء الذاتي من اإلنتاج المحمي ىذا من جانب، جانب 
ثنى حاليًا نرى مساحات آخر أن نوفر مقومات القطاع الزراعي نظًر لمموجود من وفرة مائية ومساحات واسعة، نحُن في محافظة الم

 واسعة بالمحافظة.
  -السيد رئيس مجمس النواب: -

 قصدك وفرة مالية.
 



   -النائب سعد عواد ناصر التوبي: -
 وفرة مائية.

  -السيد رئيس مجمس النواب: -
 ىل يوجد وفرة مائية.

   -النائب سعد عواد ناصر التوبي: -
 منة.نحُن في محافظة المثنى لدينا وفرة مائية الكا

  -السيد رئيس مجمس النواب: -
 قصدك آبار؟

   -النائب سعد عواد ناصر التوبي: -
 نعم اآلبار، المياه الجوفية. 

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 نعم حتى الذي يسمعك يقول لدينا وفرة مائية، مياه جوفية.

   -النائب سعد عواد ناصر التوبي: -
افظة مثنى لدينا وفرة مائية كامنة، جميورية مصر أنشأت أنابيب عمى مستوى الصحراء، األزمة المائية واضحة، لكن نحُن كمح

ونعوض بيذا المجال، نحن لدينا الفالح في محافظة المثنى مموي ذراعو مثقل بالديون وتأتي وزارة الموارد المائية تفرض عميِو بعض 
 لمان لمناقشة ىذِه األمور. القيود، لذا ندعوا أن يحضر وزير الموارد المائية في قبة البر 

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
أواًل أشكرَك عمى الشق األول من مداخمتك، أَن الحكومة ُشكمت ويجب أن نمارس دورنا كسمطة تشريعية مع السمطة التنفيذية 

صناعي في البمد ولدينا الموارد  إلستقطاب الشركات العالمية لالستثمار بالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، متى ما كان ىناَك قطاع
والمواد األولية والقطاع الزراعي سوف ننتيي من ممفات كثيرة سواء كانت في البطالة وفي الجريمة المنظمة وقمة الطمب عمى 

 التوظيف، أشكرك عمى الجزء األول من مداخمتك.
 -النائبة منال حميد ىاشم الموسوي: -

لى األن وفي بعض األحيان ال نجد ليا أثر عمى أرض الواقع ليس ما ىي فائدة تشريع كم من القوانين ع مى مدار السنين السابقة وا 
تم تشريعو ونافذ، لكن  4212أو  4219ليا تطبيق عمى سبيل المثال، قانون حضر األلعاب المحرضة لمعنف ىذا القانون منذ عام 

في أيام المناسبات لممستشفيات سوَف ينظرون كم ىو عدد اإلعاقة األن إذا تذىب أطمب من إخوتي وأخواتي السادة النواب أن يذىبوا 
 من األلعاب المحرضة لمعنف. 

ىذِه ىي التي أدت إلى النزاعات العشائرية، ىو ىذا السبب الذي لم يجعل روح التسامح ال يوجد روح المحبة ىذِه األسباب، أنا أريد 
 ، تقول لُو ال تستورد ىناَك قانون يمنعك. أن أعرف ىذا التاجر الذي يستورد أال يوجد جية توقفو

مع األسف، واألسباب الموجبة ليذا القانون ىي تريد سموك اجتماعي سوي، نحن نرى النزاعات العشائرية سببيا منُذ طفولتنا نحُن نرى 
 السالح )والصجم( واألسمحة المحرضة، نريد توجيو من ٍقبٍمكم إلى لجنة األمن والدفاع.

 -جمس النواب:السيد رئيس م -
عالم المجمس، شكرًا لمداخمتك.  نعم، لجنة األمن والدفاع متابعة تشريع ىذا القانون وا 

 -النائب خالد حسن صالح الدراجي: -
 لدي موضوعين.



 الموضوع األول: ىو الخطة الزراعية، سبق وأن تم مفاتحتكم بكتاب وزرٌت وزير الزراعة وباركت لو عمى منصبو الجديد يوم األثنين
لى األن ىذا لم يتم ىذا موضوع ميم جدًا ألن الفالح بعد  الماضية، وواعدنا بإطالق الخطة الزراعية وتوزيع السماد عمى الفالحين، وا 
اسبوع سوَف يبدأ يزرع وينثر الكيمياوي، إذا لم نعطيو نحُن الكيمياوي سوف يضطر لمذىاب لمشراء من السوق السوداء، والذي تعطيُو 

دىا سوف يبيعو إلى التاجر بنصف القيمة وينتيي الموضوع، ىذا شيء ميم جدًا، نطمب من جنابك أن يكون ىناَك تدخل لُو الدولة بع
 سريع من حيث ُتطمق الخطة الزراعية ويتم توزيع السماد الكيمياوي.

ناك معينين شرطة في شرطة الموضوع الثاني: بالنسبة إلى إعادة المفصولين، ىناَك مشكمة واجيتني حقيقة تم مراجعتي كثيرين ى
الطاقة والشرطة المحمية بأوامر إدارية وليَس بأوامر وزارية، يعني ىو مداوم منذ سبع سنوات بأمر إداري، وبسبب بطل ىذا األن ال 

 ينظرون لو ىو ليَس ذنبو، ىو داوم في الشرطة المحمية.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 ر.لجنة األمن والدفاع متابعة ىذا األم
 -النائب أحمد طو ياسين الربيعي: -

 ىذا الموضوع جدًا ميم.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 جنابك تابعو أيضًا مع لجنة األمن والدفاع.
 -:محسن القره غولي فاتن محيالنائبة   -

طبعًا كل يوم ىناَك اعتصامات  سيادة الرئيس، يجب أن تكون ىناَك وقفة جادة من ِقبل السادة النواب، بالنسبة لخريجي ىندسة النفط،
مفتوحة من ِقبل بعض الخريجين واليوم مظاىرة أمام وزارة النفط الذيَن ُيطالبون بالتعيين من خريجو كافة السنوات، رغم ىناَك قرار 

ريجين ( ميندس من كافة اإلختصاصات اليندسية، عممًا أن يكون ىناَك أفضمية لخ1222صادر من مجمس الوزراء، متضمن تجريد )
( 142ىندسة النفط لدعم ىذِه الشريحة الميمة، وقد تبيَن الحقًا أَن أعداد الميندسين المتعاقد معيم من ىندسة النفط لم يتجاوز )

( ولكل المحافظات، سيادة الرئيس ىناَك إعتصامات مفتوحة يقوم بيا الشباب الخريجين والمطالبين بأبسط 1222ميندس من أصل )
ض لو أَن ىناَك مخاطبة لوزارة المالية عمى إدراجيم ضمن الموازنة الحالية ونحاول استحداث قانون يضمن حقوقيم، من المفرو 

 تعيينيم مركزي من ِقبل ىندسة النفط والمعاىد النفطية.
 -النائب أحمد طو ياسين الربيعي: -

لى األن لم يتم حل موضوعيم، عشرات األالف الموضوع  موضوع حشد وزارة الدفاع، عشرات األالف من المنتسبين من أيام داعش وا 
لى األن ىناَك مظمومية واضحة  ُشكمت عدة لجان سواء من وزارة الدفاع أو غيرىا، كذلك موضوعيم ُذكر في أكثر من قانون موازنة وا 

يحتاج إلى  باتجاىيم رغم عدد كبير من الشيداء ومن الجرحى لكن حقوقيم إلى األن غير مضمونة، سيادة الرئيس ىذا الموضوع
 إىتمام سواء من لجنة األمن والدفاع خصوصًا وكذلك الناس الذين ىم مستحقين أن يضمنون ال بد أن في قانون الموازنة يتم حسابيم. 

  -النائبة اخالص صباح خضر الدليمي: -
عمى ىذا الممف ونحُن كان لدينا أتكمم بموضوع ميم وىو موضوع المفقودين والمغيبين، سيادة الرئيس جنابك من الداعمين والمطمعين 

مشكمة في كل المحافظات تقريبًا ليس فقط في محافظة نينوى، أنا تابعُت ىذِه المشكمة وذىبت إلى الجيات المعنية، سيادة الرئيس 
نا من وجية تفاجئنا بأَن حفرة الخسفة التي تضم أكبر عدد من المغيبين  والمفقودين قد ردمت، ردمت بعد التحرير، سيادة الرئيس أ

نظري أرى أن ىذا ىو طمس لممعالم الحقيقية  التي جرت في ىذِه الحفرة وىو ضياع الجريمة عمى اعتبار أن كل جريمة فييا أداة 
جريمة وفييا مسرح جريمة، األداة الجريمة ىم أشخاص داعش الذيَن ىربوا أو قتموا أو سجنوا، مسرح الجريمة ىي ىذِه الحفرة، حفرة 

ة الرئيس ىذِه الحفرة ردمت بفعل فاعل وأنا أطمب بتشكيل لجنة تحقيقية فقط بخصوص ىذا الموضوع، سيادة الرئيس الخسفة سياد
( الف عائمة أو شخص ىم من عوائل داعش ىؤالء 92موضوع المفقودين والمغيبين ىناَك أعداد كبيرة األن في مخيم )اليول( تقريبًا )

ليم عالقة بداعش عمى الحدود السورية، لماذا الحكومة العراقية ال تتبنى ىذا الموضع  ( ألف ىؤالء أسرى ليَس 92في جنب، ىناك )



وتسمميم إلى أىالييم، عندما راجعُت في ممف المغيبين والمفقودين اتضَح لي موضوع ميم جدًا في موضوع التعويضات، كمما ذىبنا 
، مشكمة المسائمة والعدالة مشكمة كبيرة ىؤالء الذيَن ُقٍتموا عمى إلى التعويضات نصطدم بمشكمة كبيرة ىي مشكمة المسائمة والعدالة

أيادي داعش ىم شيداء أي من ُقتل عمى أيدي داعش ىو شييد سيادة الرئيس، عندما نذىب إلى استحصال استحقاقاتيم نصطدم 
بعث بغض النظر عن االنتماءات الحزبية بقانون المسائمة والعدالة وأن ىذا الشخص لديِو قيد عمى اعتبار أنُو كان منتمي إلى حزب ال

سيادة الرئيس ىذا الشخص ىو شييد وقتل في منزلو أو قتل عمى أيادي داعش، من الناحية المعنوية كيف لشخص شييد لديِو قيد 
ا أطمب تشكيل لجنة كيف لُو؟ أو أفراد اسرتِو إلى ىذِه المحظة ال تستطيع أن تستمم المرتبات أو التعويضات التي تترتب لقاء فقدانو، أن

ليا لمتابعة ىذا الممف، وىذِه المجنة لجنة المفقودين والمغيبين تكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخمية ويكون 
صالحيات يحددىا رئيس المجمس ويحدد أسماء أعضاء المجنة تكون ليا صالحيات تذىب إلى أي جية أو مكان يمكن أن ُيشك أن 

 لديو أسرى قصريين.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 قدمي طمب بيذا الخصوص.
   -النائب حسين حبيب جاسم االزيرجاوي: -

الحظنا في األيام القميمة الماضية أَن ىناك إىتمام حكومي تحديًد من حكومة السيد )السوداني( بالقوات األمنية رأينا ىناَك توجيو 
ء في قيافتيم واإلعتناء بالتدريبات وىذا أمر جيد وىذا يعتبر جزء من اإلعداد العسكري، أعتقد مقاتمينا باإلعتناء في أرزاقيم اإلعتنا

بحاجة إلى إعداد نفسي وجزء من اإلعداد النفسي ىو إعادة العمل بنظام البديل، سيادة الرئيس تصل إلينا كثير من المناشدات من 
األبطال الذين ضحوا الذين ناضموا الذي بفضميم اليوم العراق تحرر والحياة تعود طبيعية المقاتمين حقيقًة غير صحيح أن ُنبِعد ىؤالء 

( يوم، 42( أو )11إن شاء اهلل بفضميم اليوم نحُن جالسين ىنا في ىذا اإلجتماع، أعتقد غير صحيح أبدًا أن بعدىم عن عوائميم )
في ىذا المكان حضر رئيس الوزراء السابق الدكتور )حيدر العبادي( وأنا أعتقد نظام الوجبات عذرًا ىو يميد لمفساد ولمفضائيين و 

( ألف فضائي فقط في وزارة الدفاع وىذا رقم كبير جدًا، لو تَم العمل بإعادة نظام البديل نظام الوجبتين ال 11وتحدث عن وجود )
األمن والدفاع النيابية أن تتبنى ىذا الموضوع، أعتقد سوف يكون ىناَك منفذ لمفضائيين ولمفساد، أنا أدعو الجميع واإلخوة في لجنة 

عمى األقل من طرح مجمس وتد قانون تتبنى االلتحاق والنزول واإلجازات في ما يخص القوات األمنية سواء كانت في الظرف 
 الطبيعي أو في حالة الحرب.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 اء.   السيدات السادة النواب ُترفع الجمسة إلى يوم الثالث

 
 

 ( عصراً 3:13ُرفعت الجمسة الساعة )
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