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 الدورة االنتخابية الثالثة

 السنة التشريعية الثالثة  
 الفصل التشريعي األول    

 
 ( م2/01/2102) الخسيس ( 22 ػ )ـة رقـجمدمحزـر 

 

 
 

 ًا.نائب( 032عجد الحزؽر: )
 .ظيراً ( 02:01بجأت الجمدة الداعة )

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

نبجؤىا بقخاءة . األولالفرل التذريعي  ،لثةثاالالدشة التذريعية  ،ةلثالثا شيابيةالالجورة مؼ  ،الثانية والعذرون عؼ الذعب نفتتح الجمدة  نيابةً 
 آيات مغ القخآف الكخيع.

  -:دمحم ناجي دمحم عمي العدكري  الشائب -
 ف الكخيع.آمغ القخ  يتمػ آيات  
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 ييا الربخ والدمػاف وليا ولذيجاء العخاؽ أشمب قخاءة سػرة الفاتحة.يعدؼ مجمذ الشػاب الشائب عباس الخداعي لػفاة والجتو ليا الخحسة والغفخاف ولحو 
 .)تػ قراءة سؽرة الفاتحة وقؽفًا(

لجشة الخبخاء إلختيار السفػضية  يكاف ىشالظ اتفاؽ عمى تذكيل عجد مغ المجاف السيسة التي يجب أف تباشخ عسميا، ولعل مغ ابخز ىحه المجاف ى
ادعػ اعزاء المجشة الحيغ تع تقجيع اسساؤىع الى رئاسة السجمذ أف يعقجوا اجتساع يـػ الدبت الداعة العاشخة، لجشة  العميا السدتقمة لإلنتخابات. أنا

( نائب أف يعقجوا إجتساع يـػ الدبت الداعة العاشخة لغخض البحث بذأف أختيار السفػضية العميا 32تع تقجيع اسسائيا والسكػنة مغ )الخبخاء التي 
بات. ىحه المجشة كاف مغ السفخوض أف تعقج لقاء قبل شيخ لكغ لتقجيع مخشحيغ فاألسساء مػجػدة ومغ السسكغ االستجالؿ عمييا مغ السدتقمة لالنتخا

 قبل الجائخة البخلسانية.
ع تقجيع عجد مغ الداعة العاشخة صباحًا، ايزًا ت 21/3127/:2كحلظ المجشة السخترة بالتعجيالت الجستػرية نجعػىا لعقج اجتساعيا يـػ االربعاء 

 االسساء بذأف التعجيالت الجستػرية مػجػدة االسساء لجػ الجائخة البخلسانية.
الداعة العاشخة، وأيزًا قجمت شمبات بيحا الخرػص مغ  34/21/3127كحلظ لجشة تعجيل الشطاـ الجاخمي مغ السسكغ أف تعقج اجتساع يـػ االحج 

 لحزػر الى االجتساع في السػعج الحؼ تع تحجيجه.ارجػ مشيع ايزًا ا ،( نائب35عجد مغ االعزاء )
 يػجج بياف مغ لجشة التعميع العالي مغ السسكغ أف يتفزمػا لقخاءتو.

 -:شيركؽ ميرزا دمحم اميؼ ابراىيػالشائب  -
 )مرافق(يقخأ بياف لجشة التعميع العالي والبحث العمسي حػؿ اعادة الصمبة السخقشة قيػدىع والجور الثالث والتػسعة. 

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 المجشة السخترة، ىشاؾ فقخة عمى ججوؿ األعساؿ تتعمق بسا تع ذكخه اآلف، وىي الترػيت عمى صيغة قخار بخرػص الصمبة السخقشة قيػدىع.

 أواًل: أشمب مغ السجمذ السػافقة عمى تقجيع ىحه الفقخة اآلف.
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 )تػ الترؽيت بالسؽافقة(.
 -أحسج: ميؼأ شيركؽ ميرزا دمحمالشائب  -

 أوعد الػزيخ بحل السذكمة اإلسبػع القادـ، إف شاء هللا نحغ متػاصمػف معو.
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 -مع ذلظ فمتقخأ الريغة، وندسع رأيكع. سأقخأ الريغة:
ة البديصة بعج تحقق الشراب، ما لع يشز عمى (/ثانيًا مغ الجستػر والتي نرت عمى )تتخح القخارات في مجمذ الشػاب باألغمبي:6إستشادًا إلى السادة )
 خالؼ ذلظ(.

 -ىشاؾ شمب مقجـ إلى السجمذ السػقخ بإسترجار القخار اآلتي:
 إعادة جسيع الصمبة السخقشة قيػدىع إلى السقاعج الجراسية األولية والعميا بجوف شخط أو قيج. -2
 لشفقة الخاصة.إعادة الصمبة السخقشة قيػدىع بدبب حاالت الغر ضسغ حمقة ا  -3
 إلغاء جسيع القخارات التي صجرت سابقًا بخرػص مػضػع تخقيغ الصمبة. -4
 مشح الصمبة الخاسبيغ في الجور الثاني حق اإلمتحاف دورًا ثالثًا. -5

 الديج رئيذ المجشة، ما ىػ رأيكع بيحه الريغة؟ 
( نائبًا، والمجشة السعشية يسكغ أف تدتمسػا 61ديجات والدادة الشػاب أكثخ مغ )أرجػ أف يتع اإلستساع إلى رأؼ المجشة. ىحا شمب مػقع مغ قبل عجد مغ ال

 الريغة لبياف رأيكع.
 -أحسج: ميؼأشيركؽ ميرزا دمحم الشائب  -

 السػضػع واضح. نحغ تكمسشا مع جشاب الػزيخ بخرػص السػاضيع السصخوحة، ونحغ مشح مجة نعسل لحمحمة ىحا السػضػع. 
حطات جحرية عمى ىحا السػضػع، ولكغ مع ىحا أخحوا بشطخ اإلعتبار تػقيع الدادة الشػاب، ومػقفشا كمجشة صحيح فييا بعس في الػزارة لجييع مال

خ في الجػانب العمسية الرخفة نحغ ال نتجخل فييا، لكغ مع ىحا الػزارة وافقت عمى حل ىحا السػضػع اإلسبػع القادـ، نحغ نشتطخ مغ جشاب الػزي
 شاء هللا يبذخ الصمبة بخيخ. اإلسبػع القادـ إف

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 إذف ىل تتقجمػف إلى السجمذ السػقخ بالريغة التي يسكغ اإلتفاؽ عمييا بذأف ما تع شخحو اآلف؟

 -أحسج: ميؼأشيركؽ ميرزا دمحم الشائب  -
 بعج أف نرل مع الػزارة لمحل الشيائي، نتقجـ بالريغة إف شاء هللا.

 -مجمس الشؽاب:الديج رئيس  -
 اآلف. إذف السجمذ السػقخ، تخػلػف لجشة التعميع العالي لمتفاىع بذأف حدع ىحا السػضػع بالحػار والشقاش، وأخحًا باإلعتبار أيزًا ما تع ذكخه

 -أعيج الفقخات، وأشمب مغ المجشة بياف الخأؼ الشيائي:
 ولية والعميا بجوف شخط أو قيج.إعادة جسيع الصمبة السخقشة قيػدىع إلى السقاعج الجراسية األ -2
 إعادة الصمبة السخقشة قيػدىع بدبب حاالت الغر ضسغ حمقة الشفقة الخاصة.  -3
 إلغاء جسيع القخارات التي صجرت سابقًا بخرػص مػضػع تخقيغ الصمبة. -4
 مشح الصمبة الخاسبيغ في الجور الثاني حق اإلمتحاف دورًا ثالثًا. -5

 ػجو؟ىل يجعع السجمذ ىحا الت
 -أحسج: ميؼأشيركؽ ميرزا دمحم الشائب  -

 دكتػر، فمشربخ اإلسبػع القادـ، وإف شاء هللا نػجج الحل.
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
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 عخض عمىإذف نخػؿ المجشة السعشية األخح باإلعتبار ما تع التػقيع عميو بذأف السقتخحات السػجػدة، ونصالبيا بتقجيع صيغة قخار مقبػؿ يسكغ أف ي
 السجمذ القادـ، نسزي بيحا التػجو؟ تدتصيعػف أف تعجوا صياغة الديج رئيذ المجشة؟

 -:ديبحديؼ األ عمي دمحمالشائب  -
عمى إف سسحت لي سيادة الخئيذ، قبل أف نقخر مغ ؼ يعسل الرياغة. باعتقادؼ أف المجشة يشغي أف تجتسع مع الجياز الفشي في الػزارة، ويتفقػف 

  تكػف الريغة مغ شخؼ واحج.صيغة مذتخكة، وأف ال
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

يحا إذف السجمذ أواًل يجعع التػجو الحؼ تتزسشو صيغة القخار، ويعصي صالحية إلى المجشة بإعجاد صيغة قخار بالتفاىع مع الجيات التشفيحية ب
 الخرػص، وتقجـ إلى السجمذ لمترػيت عمييا.

يجعع ىحا التػجو، ويخػؿ المجشة السعشية بالتفاىع مع الجيات التشفيحية بإعجاد صيغة قخار لتقجيسيا إلى السجمذ؟ ىل تؤيجوف ىحا السقتخح بأف السجمذ 
 مغ يؤيج ذلظ؟

 )تػ الترؽيت بالسؽافقة(.
د صيغة قخار تقجـ إلى إذف تست السػافقة عمى دعع تػجو السجمذ بذأف صيغة القخار، وتخػيل لجشة التعميع العالي لمتفاىع مع الجية التشفيحية بإعجا

 السجمذ لمترػيت عمييا.
اط أنا أستدسحكع بذيء، مػضػع خصيخ، أستدسحكع بذيء، الشراب مكتسل اآلف، ججوؿ أعسالشا فيو فقخات ترػيت، فمششتيي مشيا، وندتسع إلى كل نق

 الشطاـ في أية قزية يتع شخحيا في سبيل أف نكػف أكثخ إنجازًا بيحا الخرػص.
 -الحديشي )نقطة نعام(:ة عباس دمحم حسجي ةالشائب -

( )لعزػ السجمذ اإلدالء ببياف عغ مػضػع غيخ وارد في ججوؿ األعساؿ إذا كاف يتعمق ببعس األمػر الخصيخة أو ذات األىسية العاجمة 49السادة )
 بعج مػافقة ىيأة الخئاسة(.

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 ف في الجمذ، تقجميو لشا؟ نصمع عميو؟ نحيمو إلى المجشة السخترة؟ وندتسع إلى وجية الشطخ بيحا الجانب.الديجة الشائبة. ىحا السػضػع ال يصخح اآل

اؿ، أنِت تفزمي مكانِظ، الشطاـ الجاخمي ال يعصيظ ىحه الرالحية، أواًل لجيِظ مػضػع قجميو لشا، لشصمع عميو، حتى نػافق أف يجرج عمى ججوؿ األعس
 غ الحؼ يقجر السػضػع.تفتخضيغ أنو مػضػع خصيخ، نح

 -السازني )نقطة نعام(:مازن صبيح ظاىر الشائب  -
 (/أواًل )تعج ىيأة الخئاسة ججوؿ أعساؿ مجمذ الشػاب اإلسبػعي بالتشديق مع رؤساء المجاف السخترة، وتقـػ بتػزيعو أو تبميغو لألعزاء(.48السادة ) 

 ة جػالت التخاخيز وما أثيخ إلى اإلعالـ، وسبق أف قجـ ...قجـ شمب مغ قبل لجشة الشفط والصاقة الشيابية بخرػص قزي
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 الديج الشائب، فقط أوضح مدألة.
 -السازني:مازن صبيح ظاىر الشائب  -

نيداف  5اإلثشيغ  (، قخارات وتػصيات الجمدة يـػ34سيادة الخئيذ. يػجج تجاوز مغ قبل بعس رؤساء المجاف في ىحا السػضػع. أنا في الجمدة )
، قخر مجمذ الشػاب أف يػصي رئاسة لجشة الشفط والصاقة بإجخاء التحقيق حػؿ ما يثار مغ شبيات فداد في جػالت التخاخيز، وتع تذكيل 3127
 لجشة.
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 الديج الشائب، أوضح السدألة إذا تدسح لي:
عساؿ كػاحج مغ الفقخات السػجػدة، بصمب مغ لجشة الشداىة، أبمغػنا أف ىشاؾ إنتفاء الزخورة لجرجو، اليـػ أواًل: ىحا السػضػع كاف مجرجًا عمى ججوؿ األ

 جشابظ صباحًا بمغتشا ال، الزخورة تػجب درجو عمى ججوؿ األعساؿ، وقمت لظ سشجرجو عمى ججوؿ األعساؿ، وانتيى السػضػع.
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 -السازني:مازن صبيح ظاىر الشائب  -
 جرج فقخة أولى، ألنو مػضػع خصيخ.أنا أريجه أف ي
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 يجرج عمى ججوؿ األعساؿ ضسغ الدياقات.
 -:دمحم مؽلؽد حؽيزة كاو الشائب  -

 ما يتعمق بالمجاف، شبعًا يـػ أمذ لجشة الشفط والصاقة حدست مػضػع السخشحيغ.
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

ت الداعة العاشخة رؤساء المجاف ورؤساء الكتل والديجات والدادة السعشيػف بذأف قزية المجاف، أرجػ أف يعقج ىحا ال نقاش في ىحا األمخ، يـػ الدب
 اإلجتساع لغخض الشقاش بذأنو.

 )لجشة الرحة والبيئة، المجشة القانؽنية(. *الفقخة ثانيًا: الترػيت عمى مذخوع قانػف دعع األشباء.
 -:بؽري الشائب قتيبة إبراىيػ تركي الج -

 شة الرحة. ندتعيغ باهلل ونبجأ بقخاءة قانػف دعع األشباء وحقيقة ىحه بذخػ لجسيع األشباء وانجاز يحدب لسجمذ الشػاب برػرة عامة وإلخػانيع في لج
 -:الشائب قتيبة إبراىيػ تركي الجبؽري  -
 ( مغ مذخوع قانػف دعع األشباء.2يقخأ السادة ) 
 -:رئيس مجمس الشؽابالديج  -
 (. 2ترػيت عمى السادة )ال 
 .(تػ الترؽيت بالسؽافقة)
 -:تركي الجبؽري براىيػ الشائب قتيبة إ -

 ( مغ مذخوع قانػف دعع األشباء. 3يقخأ السادة )
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب : -

 (. 3الترػيت عمى السادة )
 (. السؽافقةالترؽيت ب )تػ
 -:الشائب صالح ميجي حدؽن الحدشاوي  -
  (.4)ويكسل بشػد السادة  (4)ضافة بشج ججيج ثالثًا مغ السادة ( ويقخأ مقتخح المجشة بإ4)التعجيل السقتخح لمبشج ثانيًا مغ السادة ( مع 4)السادة  يقخأ 
 -:رئيس مجمس الشؽابالديج  -
 (. 4الترػيت عمى مقتخح المجشة ثانيًا مغ السادة ) 
 الترؽيت بالسؽافقة(. )تػ

 إضافة البشج ثالثًا. والترػيت عمى مقتخح المجشة 
 .(الترؽيت بالسؽافقة )تػ

 الترػيت عمى السادة الثالثة بالسجسل. 
 .(الترؽيت بالسؽافقة )تػ
 -الشائب فارس صجيق نؽري البريفكاني: -

 مغ مذخوع قانػف دعع األشباء. ( مع التعجيل السقتخح مغ المجشة5يقخأ السادة )
 -:الديج رئيس مجمس الشؽاب -
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 (.5مقتخح المجشة السادة )الترػيت عمى  
 .(الترؽيت بالسؽافقةتست )
 -:الشائب حدؼ خالطي نريف -
 مغ مذخوع قانػف دعع األشباء. ( مع التعجيل السقتخح مغ المجشة6يقخأ السادة ) 
 -:الديج رئيس مجمس الشؽاب -

 الترػيت عمى مقتخح المجشة بإلغاء السادة حدب رأؼ المجشة بأكسميا. 
 .(سؽافقةالترؽيت بال )تػ
 ( بالتدمدل الججيج. 6السادة )
 -:الشائب حدؼ خالطي نريف -
 ( ستكػف بعج التعجيل مع التعجيل السقتخح.6يقخأ السادة ) 
 -:الديج رئيس مجمس الشؽاب -

 (. 6الترػيت عمى مقتخح المجشة بإلغاء السادة )
 .(الترؽيت بالسؽافقة )تػ
  -:الشائب ىاني مؽسى بجر العقابي -
  ( ويقخأ التعجيل السقتخح مغ المجشة.6)السادة 
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

  .ؼ المجشةحدب رأ كسمياالترػيت عمى مقتخح المجشة بإلغاء السادة بأ
  (.السؽافقةالترؽيت ب )تػ
  -:الشائب ىاني مؽسى بجر العقابي -

 مغ مذخوع قانػف دعع األشباء.  (6يكسل إضافة مادة ججيجة، السادة )
  -يج رئيس مجمس الشؽاب:الد -
 (  6الترػيت عمى السادة  ) 
 (الترؽيت بالسؽافقة )تػ
  -:الشائبة إقبال عمي مؽات الغرابي -

 ( مغ مذخوع قانػف دعع األشباء. 7تقخأ السادة )
  -:الديج رئيس مجمس الشؽاب -
 (. 7الترػيت عمى السادة ) 

 ()تػ الترؽيت بالسؽافقة
  -:الغرابيالشائبة إقبال عمي مؽات  -

 ( مغ مذخوع قانػف دعع األشباء.  8تكسل وتقخأ السادة )
  -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 (. 8الترػيت عمى السادة ) 
 .(الترؽيت بالسؽافقة )تػ
  -:الشائبة إقبال عمي مؽات الغرابي -
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 ( مغ مذخوع قانػف دعع األشباء. 9تقخأ السادة ) 
  -:الديج رئيس مجمس الشؽاب -
 ػيت؟ وقبل الترػيت عمى مجسل القانػف ندسع االعتخاضات التر 
  -:الشائبة إقبال عمي مؽات الغرابي -

 ( مغ مذخوع قانػف دعع األشباء.  :تقخ السادة )
 -:الديج رئيس مجمس الشؽاب -
 (. :الترػيت عمى السادة ) 

 )تػ الترؽيت بالسؽافقة(. 
  -:الشائبة إقبال عمي مؽات الغرابي -

 باب السػجبة مغ مذخوع قانػف دعع األشباء. تقخأ األس
 -:الديج رئيس مجمس الشؽاب -
 الترػيت عمى األسباب السػجبة.  

 )تػ الترؽيت بالسؽافقة(. 
 -:الديج رئيس مجمس الشؽاب -
 قبل الترػيت عمى مجسل القانػف ندسع الشائب عبج الدتار الغانسي.  
  -:الشائب ستار جبار غانػ محدؼ -

( يحق ألشباء وزارة الرحة االختراصيغ الحيغ يسارسػف التجريذ والتجريب، اعتخاضشا عمى كمسة التجريب ولػ كاف 9الخئيذ، السادة )شكخا سيجؼ 
 واضحة. السفخوض مغ المجشة أف تتجاوؿ بيحه الشقصة مع لجشة التعميع، ولع يتع التجاوؿ معشا وحتى يسزي القخار نخيج رفع كمسة تجريب كػنيا غيخ 

 -ديج رئيس مجمس الشؽاب:ال -
 رأؼ المجشة. 
 -:حدؽن الحدشاوي الشائب صالح ميجي  -

  والكمسة صحيحة. تجريذ سيجؼ الخئيذ مغ الشاحية العمسية الجراسات الصبية ىي دراسات ميشية ويصمق عمى الجراسات العميا تجريب وليذ
 -:شؽابالديج رئيس مجمس ال -

 إذف السرصمح شبي. 
 -:غانػ محدؼ الشائب ستار جبار -
 السرصمح ليذ عمسي وليذ لو عالقة بالتعميع العالي.  
 
 -:الديج رئيس مجمس الشؽاب -

 يدأؿ األشباء ىل ىػ مدتخجـ، إذف ىػ مدتخجـ. 
 -:زانا قادر سعيج الدمطانيالشائب  -

 والرحيح مخكد السحافطة. و في مخكد محافطة بغجادالمجشة ل في مخكد السحافطة قخأت 3( ـ511)أ(  )البشج السزاؼ ثالثًا  (4)سيجؼ الخئيذ السادة 
 -:الديج رئيس مجمس الشؽاب -

 يرحح كسا ىػ مكتػب، اآلف ترػيت عمى القانػف بالسجسل. 
 )تػ الترؽيت بالسؽافقة(. 
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 عمى مذروع قانؽن دعػ األطباء(. )تػ الترؽيت بالسؽافقة 
 شكخًا جدياًل لمجشة السخترة عمى ىحا اإلنجاز.

 -:تركي الجبؽري قتيبة ابراىيػ الشائب  -
 أتقجـ بالذكخ لجسيع أعزاء ورئاسة مجمذ الشػاب.

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
*الفقرة ثالثًا: الترؽيت مؼ حيث السبجأ عمى مذروع قانؽن التعجيل الثاني لقانؽن الغاء الشرؽص القانؽنية التي تسشع السحاكػ مؼ سساع 

مجشة القانػنية مسكغ تػضح لمديجات والداده الشػاب الججؿ في ىحه الشقصة حتى نسزي بأتجاة الترػيت. ال .2111 ( لدشة03الجعاوى رقػ )
 تفزل رئيذ المجشة القانػنية.

 -:محدؼ سعجون احسج الدعجون الشائب  -
يل الثاني حقيقة حدب ما مػجػد بالشدبة ليحا القانػف حرل التعجيل االوؿ وتع إضافة بعس الػزارات لمحرانة إلقامة الجعاوؼ ضجىع، ىحا التعج

حرل خصأ عشج الترػيت في رئاسة الجسيػرية عمى التعجيل االوؿ وتست إضافات أخخػ، ىحا التعجيل يتعمق بإضافة ىيأة الزخائب اف تكػف ليا 
غ الجستػر ألف السادة واضحة ججًا ( م211الحرانة في إقامة أؼ دعػػ ضجىا، ىحا التعجيل مغ الشاحية القانػنية والجستػرية ىػ مخالف لشز السادة )

زًا بيحا حيث ال يجػز أف يكػف ىشاؾ تحريغ لقخار إدارؼ أو قانػني، فبيحا ال يجػز تسخيخ ىحا القانػف بيحه الصخيقة وىشاؾ قخار محكة إتحادية أي
 الخرػص، ىحا القانػف يجب اف ُيخد مغ حيث السبجأ.

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 ى الشراب ألف ىحا يحتاج إلى ترػيت اآلف، ألف سبق وأف ناقذشاه بالتفريل فقط لمتحكيخ.أرجػ أف نحافع عم

 إذف رأؼ المجشة االعتخاض مغ حيث السبجأ؟
 -:جبار عبج الخالق عبج الحديؼ العباديالشائب  -

 وزارة التعميع العاليو وزارة التخبية و فط مشع بو السحاكع مغ سساع الجعاوػ واستثشى بعس الػزارات وزارة الش 3116لدشة  (28رقع )صجر قانػف 
ف تحجث عغ قانػف الزخائب أليمذخوع التعجيل الثاني  ،ثخ رجعيألغى جسيع االستثشاءات وبأ 3126لدشة ( 4)صجر التعجيل االوؿ رقع  والزخائب،
 ،نيا تحافع عمى السخكد الساليػانيغ الزخائب ألستثشاء قإثخ رجعي بأانو ليذ لمقػانيغ اف تدخؼ بعمى مغ الجستػر نرت ( :)البشج  (:2)السادة 

يسكغ أف يدؤؼ بأثخ رجعي، ىحا ىػ السػضػع لكي يكػف واضح، التعجيل األوؿ شسل  الأؼ  مغ اإلستثشاء خفع قانػف الزخائبيقـػ بتى أالتعجيل الحؼ 
 مغ الجستػر.  (:)البشج ( :2)ادة ىحا يتعيارض مع السأ إذا بقي التعجيل األوؿ، مغ حيث السبجقانػف الزخائب، ىحا التعجيل يتعارض إذا رجع 

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 إذف تؤيج اإلعتخاض مغ حيث السبجأ.

 -:جبار عبج الخالق عبج الحديؼ العباديالشائب  -
 .، التعجيل يجب أف يسزيثخ رجعيأب دخؼ يجب اف تخفع الزخائب وال يجػز اف تألنو نا مع االستسخار كال، أ
 -ديج رئيس مجمس الشؽاب:ال -

 أرجػ اإلنتباه ألنو بعجىا سػؼ نرػت. لسجمذ.رأؼ اؼ أوالخ سػؼ نشتيي مغ الشقاش 
 -الشائب أميؼ بكر دمحم: -

في يحطخ الشز ( 211)بذكل صخيح النو حدب السادة ( 211)مػضػع الخد عمى ىحا القانػف مغ حيث السبجأ يشدجع مع الشز القانػني السادة 
يا مخالف شوعجـ تحريقخار إدارؼ ويجب أف ُيحّرل القخارات التي ترجر في الجائخة الزخبية بسا أف داراؼ و إو قخار أؼ عسل تحريغ أ القػانيغ عمى

 3118ثع انو ىشالظ قخار محكسة اتحادية في سشة  ،مكفػؿ لمجسيعمفرػؿ و انو التقاضي حق  ثالثاً (  :2) الػاردة في السادة لمحقػؽ الجستػرية
 .يحا الشزلمخالفتيا بدبب  تحاديةتعمق داخل الخجمة الػضيفية، نقزتيا السحكسة االيغاء قانػف بخرػص ال
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العخاؽ النو اآلف نحغ نخيج اف نيتع بالقصاع  ااالقترادية الحخة التي تعتسج عميي ءصجار ىحا القانػف مع السبادػال يشدجع إخخػ مغ الشاحية األأما 
 الزخيبة.مغ قبل الجائخة سانة قزائية لكي يحافع عمييا مغ القخارات التعدفية الخاص والقصاع الخاص يحتاج الى ض

 -الشائب حدؼ تؽران بياد الجيؼ سعيج: -
تدخؼ عمى ( :2)مغ الصعغ والسادة تحريغ أؼ قخار إدارؼ  حزختي تمغ الجستػر ال (211)السادة  ،غيماـ ميسة التػفيق بيغ نريغ دستػريأنحغ 
ف أس بالتػفيق بأب فال ،الزخائب غنسا يتحجث باالشالؽ عمى تحريإثخ الخجعي و كغ الشز الػارد مغ الحكػمة ال يتحث عغ األول ،ثخ الخجعي فقطاأل

 مغ الجستػر.  ( :2)ثخ الخجعي الستعمق بالسادة نقػؿ التعجيل يذسل فقط األ
  -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 التعجيالت. واجخاءذف مع السزي إ
 -ان بياد الجيؼ سعيج:الشائب حدؼ تؽر  -

 (. :2بالزبط، عمى ىحا التعجيل، أؼ يقترخ فقط عمى السادة )
  -الشؽاب: مجمس الديج رئيس -

 الديجات والدادة األعزاء، ىل ىشاؾ إضافة فيسا ذكخت، مسكغ تػضيحيا بدخعة.
القانػنية التي تسشع السحاكع مغ لقانػف إلغاء الشرػص  الديجات والدادة األعزاء، ىشاؾ إعتخاض مغ حيث السبجأ عمى مذخوع قانػف التعجيل الثاني

 ندسع وجيات الشطخ. ،3116لدشة  (28)سساع الجعاوؼ رقع 
 
 -الشائب جبار عبج الخالق عبج الحديؼ العبادي: -

ستثشى بعس الػزارات إ ىحا القانػف عشج صجوره، ىحا واضح ،سساع الجعاوؼ  السحاكع مغتسشع أو قخارات ف الجستػر حزخ سغ قػانيغ أبنحغ نعخؼ 
ىحا التعجيل يقػؿ  ،التعجيل االوؿفي ثخ الخجعي الحؼ ذكخوه في القانػف نحغ مذكمتشا في األ ،ثخ رجعيأالتي ذكختيا الشفط والتخبية وكحلظ الزخائب وب

ثخ رجعي ماعجا قػانيغ أتدخؼ ب القػانيغ الأف  تشزمغ الجستػر و  (:2)ف السادة أل ، تمغى بأثخ رجعي،ثخ رجعيأالزخائب ال يجػز اف تدخؼ ب
  .ثخ رجعيويدخؼ بأانػف لمزخائب ، مغ غيخ السسكغ أف تدغ قمع الجستػر ساشىالقانػف يتفي ىحا الشز  ،الزخائب
  –:الديج رئيس مجمس الشؽاب - 
 .بإجخاء تعجيالتالسزي مع ذف أ
 -الشائب جبار عبج الخالق عبج الحديؼ العبادي: -
 سبق. يح لساف التعجيل ترحأؼ نعع، أ
  -الشؽاب: مجمس الديج رئيس -
مغ يؤيج  ثشاء القخاءة الثانية والترػيت.أمع االخح باالعتبار السالحطات  ؟االف الترػيت. مغ مع السزي بتذخيع القانػف  ،جات الدادة االعزاءالدي 

 جخاء التعجيالت؟إالسزي و 
 )تػ الترؽيت بالسؽافقة(.

 االعتبار الشرػص الجستػرية الستعمقة بيحا الجانب.بخح تذخيع القانػف مع األب ذف حرمت مػافقة السجمذ عمى السزيإ
 -:الشؽابمجمس الديج رئيس  -
 حساية التشؽع ومشع التسييز. )لجشة حقؽق اإلندان(قانؽن  قترحرة رابعًا: القراءة األولى لسالفق 

 تتفزل لجشة حقػؽ اإلنداف
 ولجشة الرحة والبيئة تدتسع وتعقج اجتساع شارغ اآلف بذأف ما يتع شخحو. ،ػضح ترػرىاػغ تأأشمب مغ الشائبة حسجية الحديشي اآلف 

 -الشائبة حسجية عباس دمحم الحديشي: -
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، كشت في زيارة لسدتذفى اليخمػؾ وزرت القاشع الخاص بغدل الكمى والحؼ أخبخني فيو مجيخ القاشع ومجيخ السدتذفى والسعاو  ف الفشي الحؼ حجث اليـػ
ؿ مػاد يتع تجييدىا لألجيدة التي يتع فييا غدل الكمى وىؤالء السخضى إذا لع يتع غدل كالىع سػؼ يتعخضػف لمػفاة والسذكمة التي لجييع خال أنو ىشاؾ

( مخيس مػجػد اآلف في مدتذفى 511( مخيس اآلف في مدتذفى اليخمػؾ سيالقػف حتفيع إضافة إلى )511ثالثة أياـ إذا نفحت ىحه السادة )
( مخيس سػؼ يتػفػا خالؿ ثالثة أياـ والدبب ىػ الذخكة ىػ السػاد الحؼ 5111( مخيس وقاشع الكخخ كمو بسعجؿ )411ية وفي التاجي ىشاؾ )الكاضس

( مميػف دوالر، فيل مغ السسكغ نحغ نعخض 5-4يفتخض أنو الذخكة تجيدىع وىحه الذخكة تستشع عغ تجييدىع وال أحج يجفع ليع السبالغ والتي تبمغ )
 ( مخيس وىحه حالة ال تحتاج إلى تأخيخ، نصمب اتخاذ إجخاءات سخيعة بحلظ.5111اة الشاس وىع )حي
 -:الشؽابمجمس الديج رئيس  -

 الديج رئيذ لجشة الرحة بياف الخأؼ، واآلف يعقج اجتساع شارغ بيحا الخرػص مغ قبل المجشة.
 
 
 -الشائب قتيبة إبراىيػ تركي الجبؽري: -

ة عمى اىتساميا بيحا السػضػع، وىحا السػضػع تست مشاقذتو باستفاضة تامة يـػ أمذ في اجتساع المجشة واإلشكالية ىي إشكالية فشية شكخًا لمديجة الشائب
حػالي  ومالية، ىشاؾ شخكة متعاقجة عمى صيانة ومتابعة وحجات غدل الكمى في دائخة صحة بغجاد الكخخ وديػف متختبة بحمة الجائخة عمى ىحه الذخكة

ذ إلى مميار ديشار وال تػجج تخريرات مالية لتغصية ىحه الجيػف لحلظ الذخكة أوقفت عسميا، والديج السجيخ العاـ أرسل لشا كل األوليات يـػ أم( 5)
يأتيو المجشة  وتست مشاقذة السػضػع واترمشا بػزيخة الرحة والتػصية التي حرمت مغ المجشة أف يعتسج الديج مجيخ عاـ دائخة صحة الكخخ عمى ما 

غ الحؼ تحتاجو مغ إيخادات مغ السدتذفيات والقصاعات التابعة إلى دائخة صحة الكخخ لتدجيج ىحه الجيػف وأيزًا تػصية إلى الديجة الػزيخة بإرساؿ السبم
 تػصية المجشة يـػ أمذ. الجائخة لحدع ىحا السػضػع مع االبتعاد عغ الخالفات السػجػدة بيغ مخكد الػزارة  وإدارة دائخة الرحة في الكخخ وىحه ىي

 -:الشؽابمجمس الديج رئيس  -
 شكخًا ليحا التػضيح، وأيزًا مغ السسكغ أف نعقج جمدة لسشاقذة ىحا السػضػع اآلف.

 -الشائب قتيبة إبراىيػ تركي الجبؽري: -
 متابع مغ قبل المجشة وسشعقج اجتساع.

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 نو حرل تمكؤ بعسميا.الخبخاء الخاصة بسفػضية حقػؽ اإلنداف أل ونحكخكع بمجشة ،مقتخح القانػف نداف بذأف تفزمػا لجشة حقػؽ اإل

 -الذسري:جاسػ دمحم الشائب عبج الرحيػ  -
 ولى لسقتخح قانػف حساية التشػع ومشع التسييد.يقخأ القخاءة األ

 -الشائبة أشؽاق نجػ الجيؼ الجاف: -
 ية التشػع ومشع التسييد. تكسل القخاءة األولى لسقتخح قانػف حسا

 -:سسؽالشائب حجي كشجور  -
 كسل القخاءة األولى لسقتخح قانػف حساية التشػع ومشع التسييد. ي
 -الرالحي:رشاد فتح هللا الشائب ارشج  -

 تكسل القخاءة األولى لسقتخح قانػف حساية التشػع ومشع التسييد.
 -لطرفي:الشائب حبيب حسزة حدؽن ا -
 ألولى لسقتخح قانػف حساية التشػع ومشع التسييد. كسل القخاءة اي
 -الذسري:جاسػ دمحم الشائب عبج الرحيػ  -
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 كسل القخاءة األولى لسقتخح قانػف حساية التشػع ومشع التسييد. ي
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 شكخًا جدياًل لمجشة السخترة، وندتأنف عسمية التذخيع في القخاءات القادمة.
 ات بالشدبة لمديج وزيخ الخارجية ىل ىػ مػجػد في السجمذ؟ أرجػ إعالمشا ىل ىػ مػجػد؟لجشة العالق

 *الفقرة سادسًا: سؤال شفيي الى الديج وزير الخارجية مقجم مؼ قبل الشائبة حشان الفتالوي.
 يتع إستجعاء الديج وزيخ الخارجية.

 -)نقطة نعام(: عبج هللا فرىاد قادر كريػالشائب  -
( الفقخة ثانيًا مغ الشطاـ الجاخمي التي تتعمق باألمػر العاجمة، قبل أسبػع تع تػزيع دليل الصالب عمى خخيجي االعجاديات 49لى السادة )إستشادًا ا

 لقبػليع في الجامعات.
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

ولكغ أف يفاجأ السجمذ في فقخة وىي ميسة وتحتاج الى  الديج الشائب، األمػر العاجمة ليا سياقاتيا، ونحغ نعخؼ انو ىشالظ مدائل تدتحق الشقاش
 مػقف ودراسة مغ لجاف مخترة.

 -:عبج هللا فرىاد قادر كريػالشائب  -
رة التعميع ال يحتاج الى دراسة، فقط إيعاز، فقبل أسابيع تع تػزيع دليل الصالب عمى خخيجي االعجاديات لمقبػؿ في الجامعات والسعاىج التابعة لػزا

( 24ولكغ تفاجئشا بعجـ ذكخ ذوؼ شيجاء البيذسخكة مغ ضسغ السذسػليغ بالقبػؿ الخاص أسػًة بذيجاء الحذج الذعبي كسا ورد في الرفحة )العالي 
 مغ الجليل، وىحا مخالف.

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 أؼ دليل؟
 -:عبج هللا فرىاد قادر كريػالشائب  -

 دليل الصالب.
خة )ب( والسادة الخابعة الفقخة ثانيًا مغ قانػف مؤسدة الذيجاء السعجؿ مؤخخًا والتي تشز عمى شسػؿ كل ذوؼ الذيجاء ( الفق2وىحا مخالف لمسادة )
فسا بعج ، لحا أشمب مغ سيادتكع اإليعاز الى الجيات السعشية إلتخاذ اإلجخاء الالـز عمى وجو الدخعة ألف  22/7/3125الحيغ استذيجوا بتاريخ 
 مذارؼ االنتياء. تقجيسات الصالب عمى

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 يقجـ شمب وأيزًا المجشة السخترة ونحغ أيزًا سػؼ نتخح إجخاء بحلظ.

ساتحة قج تداعجنا القاعة في الجمدات القادمة شبعًا بإذف ومػافقة رئاسة السجمذ أف ندتزيف شخائح السجتسع أف تحزخ في جمداتشا مغ الصمبة واأل
السجتسع السجني واإلعالمييغ وآخخيغ والفالحيغ وشخائح السجتسع الستعجدة سػؼ يحزخوف وفق ججوؿ ويػضع في الجمدات  الجامعييغ ومؤسدات

 القادمة وتكػف ليع مذاىجة وحزػر فعمي لمجمدات.
 إذف البخلسانية والعالقات تشطع ججوؿ لعسمية استزافة شخائح السجتسع في جمدات مجمذ الشػاب القادمة.

 -)نقطة نعام(: البياتي اس حدؼ مؽسىعبالشائب  -
 يػجج قانػف ُعخض عمى الترػيت مغ حيث السبجأ ولكغ ال نججه عمى ججوؿ األعساؿ بشاًء لغياب الترػيت.

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 وما ىػ؟
 -:البياتي عباس حدؼ مؽسىالشائب  -
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ادتظ. يا جساعة، يا ناس أف ىحا القانػف إلغاء شعارات )وحجة حخية اشتخاكية، ىػ تعجيل قانػف نقابة الرحفييغ والديج نقيب الرحفييغ تحجث مع سي
س امة عخبية واحجة( لساذا ال تخيجوف الترػيت عميو؟ ىل تخبخوني لساذا؟ ال يخيج إلغاء آخخيغ، أنا قمت وتكمست وقمت نقابة واحجة، قاـ بع

فق عمى رأيو أو تربح أنت خارج السمة. لحا أتسشى مغ جشابظ وىيأة الخئاسة أف الرحفييغ بتكفيخؼ، يػجج تكفيخ حتى عشج بعس الرحفييغ، لػ تػا
 تزعػا تعجيل قانػف نقابة الرحفييغ.

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 نعع، ُيجرج عمى ججوؿ األعساؿ.

 -)نقطة نعام(: الجربااحسج مجلؽل دمحم الشائب  -
يخز تجخل القػات التخكية، أنا سؤالي، ىل الترػيت لسجمذ الشػاب أـ لجبية معيشة؟ ألف ( كاف يػجج ترػيت عمى قخار فيسا 32في الجمدة رقع )

 بعس الشػاب يطيخوف عمى القشػات اإلعالمية ويحاولػف يجيخوف الترػيت والقخار بأنو لمجبية الفالنية أف الترػيت كاف ترػيت مجمذ الشػاب
 العخاقي وباإلجساع، تقخيبًا باإلجساع.

 -مجمس الشؽاب:الديج رئيس  -
أف ىحا الشقاش ال يكػف في الجمدة الخسسية وال يحسل أؼ صيغة مغ صيغ االعتخاض، بل ىػ ججؿ إعالمي وسياسي يتع الحجيث عشو في غيخ ىحا 

 السػقع.
 -:الجربااحسج مجلؽل دمحم الشائب  -

نعخؼ شبيعة الكتل السػجػدة اآلف مغ اتحاد القػػ مغ التحالف استفدار مغ جشابظ، اف الخارشة الدياسية داخل قبة البخلساف تغيخت، لحا نتسشى أف 
 الػششي مغ الكتمة الفالنية؟ ألنو في وقت تػزيع السشاصب يحىبػف بعس األشخاص الى كتل معيشة وعشج انتياء قزية السشاصب يخجعػف الى كتل

 ل قبة البخلساف.ثانية، لحا نخيج معخفة الخارشة الدياسية بالزبط لمكتل الدياسية السػجػدة داخ
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 بصبيعة الحاؿ ما ُيتخح مغ قخارات داخل السجمذ ىي قخارات السجمذ، ولكغ ىشالظ أنذصة يسكغ أف ُتحفد السجمذ الى تبشييا.
ة ومبجأىا بصبيعة الحاؿ الدؤاؿ يخحب مجمذ الشػاب بالديج وزيخ الخارجية لقجومو الى مجمذ الشػاب ومذاركتو لصخح بعس السدائل السيسة والحداس

 الذفيي السقجـ مغ قبل الشائبة حشاف الفتالوؼ، أىاًل وسياًل معالي الػزيخ.
 -:)نقطة نعام( ىذام عبج السمغ عمي الدييلالشائب  -

يو يـػ وششي يحتفل فيو، لحا يػجج مػضػع ميع ججًا واستغل وجػد معالي الديج وزيخ الخارجية، السػضػع ىػ انو ال يػجج بمج في العالع ال يػجج لج
 أتسشى عمى ىيأة الخئاسة أف تيتع بيحا السػضػع.

( تسػز، فيل مغ السعقػؿ يػجج بمج في العالع ال يػجج لجيو عيج وششي؟ لحا 28يـػ أمذ تحجثت مع أحج الدفخاء وقاؿ بأنو قامػا بتيشئتي في يـػ )
 أتسشى عمى ىيأة الخئاسة أف تيتع بيحا السػضػع.

 -رئيس مجمس الشؽاب: الديج -
 ىحا في مذخوع القانػف لمعصل الخسسية ومجمذ الشػاب معشي بجرجة كبيخة.

 مخة أخخػ نخحب بحزػر الديج وزيخ الخارجية والكادر الستقجـ في الػزارة ومذاركتيع مجمذ الشػاب ىحا اليـػ ضسغ فقخات ججوؿ األعساؿ.
 وزير الخارجية مؼ قبل الشائبة حشان الفتالوي.*الفقرة سادسًا: الدؤال الذفيي السقجم الى الديج 

يختز مجمذ الشػاب بسا يأتي: سابعًا )لعزػ مجمذ الشػاب أف يػجو الى رئيذ مجمذ الػزراء والػزراء  ( مغ الجستػر تشز عمى )72السادة )
لتعقيب عمى اإلجابة، بيحا العسـػ تشاوؿ أسئمة في أؼ مػضػع يجخل في اختراصيع ولكل  مشيع اإلجابة عغ أسئمة األعزاء ولمدائل وحجه حق ا

غ الجستػر ىحه الػسيمة األمخ الحؼ حجا بالسذخع في الشطاـ الجاخمي الى بياف تفاصيل أكثخ عغ ىحه الػسيمة بل الى إضافة أشخاص آخخيغ يسك
 -( وفق التفريل اآلتي:65-61تػجيو الدؤاؿ إلييع مغ باب أولى وذلظ في السػاد مغ )
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الػاجب تػفخىا في الدؤاؿ والسصمػبة مغ العزػ السقجـ لمدؤاؿ أف يقجـ الدؤاؿ الى الديج رئيذ الجسيػرية أو الدادة رئيذ مجمذ أواًل: الذخوط 
لتي تجخل في الػزراء أو نػابو أو الػزراء أو رؤساء الييئات السدتقمة أو رؤساء الجوائخ غيخ السختبصة بػزارة، أف يكػف الدؤاؿ في شأف مغ الذؤوف ا

تراصيع وبصبيعة الحاؿ إعالـ رئاسة السجمذ، ثع تجرج رئاسة السجمذ الدؤاؿ في ججوؿ أعساؿ أقخب جمدة مشاسبة وذلظ بعج أسبػع عمى األقل اخ
 ُتقجـ مغ تاريخ إبالغو الى الديج السدؤوؿ السعشي، ال يجػز أف تجرج بججوؿ األعساؿ األسئمة السختبصة بسػاضيع محالة الى لجاف السجمذ قبل أف
اف اإلجابة مغ قبل المجاف، أيزًا لمعزػ الحؼ وجو الدؤاؿ دوف غيخه أف يدتػضح السدؤوؿ السعشي وأف يعقب عمى اإلجابة ولخئيذ السجمذ إذا ك
ف الدؤاؿ متعمق بسػضػع ذو أىسية عامة أف يأذف بحدب التقجيخ وبذكل مػجد لخئيذ المجشة السخترة بإبجاء تعميق بديط، شبعًا األسئمة يجب أ

 تكػف شفاه وال يجػز أف يتأخخ الخد، أيزًا اشكخ مقجمة الدؤاؿ لسسارسة الخقابة وفق الجستػر والشطاـ الجاخمي ونبجأ بعسمية الدؤاؿ.
 -:حشان سعيج محدؼ الفتالوي الشائبة  -

الحؼ نز عمييا الجستػر والشطاـ الجاخمي وابجأ  بسم ميحرلا نمحرلا هللا. بجاية أتقجـ بالذكخ الجديل لييأة الخئاسة إلتاحتيا لشا مسارسة دورنا الخقابي
دؤاؿ السقجـ بالتخحيب بالديج الػزيخ والػفج السخافق ليع وأشكخ تفيسيع لجورنا الخقابي وتفاعميع بذكل ايجابي. لمتػضيح قبل تػجيو أؼ سؤاؿ والف ال

خت اإلجابة الى اآلف ولخبسا السػاشغ اآلف يقػؿ لساذا تػجج وتأخ 26/21/3126والسػاشغ يتابع. أف الدؤاؿ تع تقجيسو مغ قبمي قبل سشة بتاريخ 
عخاقي قزايا أىع وأكثخ سخػنة مغ ىحا السػضػع؟ فأنا عشجما وجيت الدؤاؿ كانت مذكمة اليجخة ىي السذكمة االسخغ واألبخز واألكبخ في الذارع ال

ى أف أبادر مباشخة بتقجيع سؤاؿ الى وزارة الخارجية لتػضيح أجخاءتيع باعتبارنا لجشة مخترة وانا عزػة لجشة العالقات الخارجية، كاف مغ باب أول
بخرػص ىحه السذكمة، بسعشى أف الدؤاؿ تأخخ سشة وبالتالي الستمقي عشجما يدسع األسئمة ال يترػر انو قجمتيا اآلف بل ىي مشح سشة، ىامر 

عاجل ويتع تحجيج اإلجابة الذفيية وفق الدياقات وىحه ىي السثبتة عمى جشابظ كاف عاجل في وقتو وبعج ثالثة أياـ مغ تقجيع الكتاب كاف الجػاب 
 -أصل الصمب السقجـ لمديج رئيذ مجمذ الشػاب والدؤاؿ فيو شقيغ:

 ؟غأواًل: ما ىػ عجد الدفخاء الحيغ يحسمػف جشديتي
 ثانيًا: ما ىي أماكغ عسميع وجشدياتيع؟

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 الديج الػزيخ، تفزل.

 -الديج ابراىيػ الجعفري )وزير الخارجية(: -
، الدادة أعزاء ىيأة الخئاسة السحتخمػف، الديجات والدادة أعزاء مجمذ الشػاب السػقخ. لقج سخني وأسعج ني أف الديج رئيذ مجمذ الشػاب السحتـخ

ىحا اليـػ الحؼ يكػف فيو سمصات تحكع العخاؽ تجاوب نمتقيكع في ىحه السسارسة الجيسقخاشية التي شالسا كشت أحمع بيا مشح كشت معارضًا أف يأتي 
لحيغ وتكامل بيغ الدمصات بيغ الدمصة التشفيحية والدمصة التذخيعية وكحلظ الدمصة القزائية، فيسا يتعمق بالدؤاؿ األوؿ بخرػص عجد الدفخاء ا

 -يحسمػف جشديات أخخػ، أشخح الجػاب ضسغ الشقاط التالية:
( 77وعشجما تع تكميفشا بالػزارة واآلف وبعج إحالة مجسػعة مشيع عمى التقاعج تبقى ) 3125( سفيخًا عاـ :8رة الخارجية كانػا )أواًل: عجد الدفخاء في وزا

 سفيخًا فقط.
 ( سفيخًا السػجػديغ حاليًا في الخجمة جشديات أخخػ باإلضافة الى جشديتيع العخاقية.77( سفيخًا مغ أصل )49ثانيًا: أمتمظ )
يتع تػزيع الدفخاء لمعسل في عػاصع الجوؿ عمى ضػء قجراتيع وإمكاناتيع بتمبية السرمحة  3119( لعاـ 56قانػف الخجمة الخارجية رقع )ثالثًا: حدب 

ػ، ولكغ العامة والستصمبات الجبمػماسية وتكػف مجة عسميع لسجة خسذ سشػات ومغ ثع يتع إعادتيع الى السخكد لسجة سشتيغ قبل نقميع الى عاصسة أخخ 
سخكد دبب نقز العجد نزصخ الى استخجاـ صالحياتشا االستثشائية الػاردة في القانػف أعاله بإعادة تػزيعيع مغ عاصسة الى أخخػ دوف السخور بالب

 وقج أعجدنا لمديجة الشائبة ججواًل مفراًل بأماكغ عسل الدفخاء وجشدياتيع والجشديات الثانية حدب ما ورد في الدؤاؿ.
( سفيخًا فقط، ولكع اف 77( سفيخ ولكغ السػجػد الحالي ىػ )217لػزارة مغ الدفخاء والسرادؽ مغ وزارة السالية يجب أف يكػف )رابعًا: أف مالؾ ا

حخاكًا تترػروا الزغط الكبيخ الحؼ تتعخض لو البعثات ومؤسدات الػزارة بدبب ىحا الشقز الحاد واف تعييغ وجبة ججيجة مغ الدفخاء يتصمب جيجًا و 
ء ججيجة، واف بخلسانيًا بجعع الػزارة بعجد مغ الدفخاء لتعديد قجراتيا في التعاشي مع التحجيات واالستحقاقات الدياسية ولخفج الػزارة بكفاءات ودماسياسيًا و 
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تشفيح  كاف ىشالظ تػجو مغ مجمذ الشػاب إلصجار تذخيع بخرػص أحادية الجشدية لمدفخاء فدػؼ نمتـد بتصبيقو فالػزارة حخيرة كل الحخص عمى
 القػانيغ وااللتداـ بيا.

 -الشائبة حشان سعيج محدؼ الفتالوي: -
 سيادة الخئيذ، مسكغ إستفدار صغيخ قبل أف أُعِقب؟

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 تفزمي.
 -الشائبة حشان سعيج محدؼ الفتالوي: -

( في أؼ 77( مغ أصل )43الدفخاء الحيغ ذكختيع حزختظ وقمت ) معالي الػزيخ، متى تع تعييشيع؟ وىل أفرحػا عغ جشدياتيع قبل التعييغ؟ الدادة
 سشة تع تعييشيع؟ وىل أفرحػا عغ إمتالكيع لجشدية أخخػ حاؿ تعييشيع أو قبل الترػيت عمييع في مجمذ الشػاب؟

 -الديج إبراىيػ الجعفري )وزير الخارجية(: -
 .:311و  3115بيغ 

، الػزراء مفػضػف مغ خالؿ الحكػمة ولكغ الدفخاء يتع تعييشيع ىشا، قج تع إمزاء تعييشيع البخلسافالؿ بالسشاسبة دكتػرة، تعييغ الدفخاء يحرل مغ خ
 .:3115/311ىشا في البخلساف 

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 شكخًا.
 -الشائبة حشان سعيج محدؼ الفتالوي: -

 سيادة الخئيذ، تعقيب صغيخ إذا سسحت لي.
 
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 تفزمي.
 -الشائبة حشان سعيج محدؼ الفتالوي: -

قبل أف يدتمع الديج الػزيخ وزارة الخارجية، ولكغ أنا أشخح  :311و  3115أنا ال أستصيع أف ألـػ معالي الػزيخ عمى إعتبار أف الدفخاء تع تعييشيع في 
 مجمذ الشػاب أيزًا يداعجونشا. إشكالية وأتسشى أف تداعجنا وزارة الخارجية وأتسشى لجشة السيجخيغ وإخػاني في
( يحسمػف جشدية أخخػ، كيف نزسغ أف والء الدفيخ 43( لجؼ )77سيادة الخئيذ، ليذ مغ السشصقي أف يكػف نرف عجد سفخاؤنا، أؼ نحغ مغ )

ة خالرة لػحجىا؟ أتسشى أف ُنعالج سػؼ يكػف والءه لجولتو التي ىي العخاؽ؟ أـ والئو لمجولة األخخػ؟ وىل ال نستمظ كفاءات عخاقية تحسل جشدية عخاقي
أؼ مشرب شخط أخصاء الساضي والدمبيات التي وقعشا بيا التخاكسية التي حرمت، محبيغ إلخػانشا حسمة الجشديتيغ وأىاًل وسياًل بيع وبإمكانيع يتبػأوا 

 أف يتخمى عغ جشديتو الثانية أو يفدح السجاؿ لغيخه مسغ يحسل جشدية واحجة.
ادة في وزارة الخارجية عمى إعتبار أنتع اآلف تعانػف مغ نقز وسػؼ تقػمػف بتقجيع وجبة ججيجة إف شاء هللا قخيبًا مغ الدفخاء سػؼ فالجعػة مػجية لمد

 تصخحيا الحكػمة ولخبسا سػؼ يبادر مجمذ الشػاب لسقابمتيع وتقييسيع قبل الترػيت عمييع.
مخاحمو التذخيعية ويشتطخ الترػيت فقط، أدعػىع إلى اإلستعجاؿ ليكػف مجخل أولي مغ  إخػاني في لجشة السيجخيغ، قانػف مددوجي الجشدية أكسل كل

 مجاخل ضساف أف يكػف والء الدفيخ لجولتو.
، أؼ ىل ىع سيادة الخئيذ، أميخكا تخفس إستقباؿ سفيخ يحسل الجشدية األمخيكية، أؼ إذا عخاقي لجيو جشدية أمخيكية، أميخكا تخفس تعييشو سفيخ لجييا

 ص مشا أف يكػف الدفيخ حامل لجشدية بمجه ؟ ىحا مغ غيخ السشصقي.أحخ 
 أنا أتسشى أف نتعاوف لحل ىحا اإلشكاؿ. 

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
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 شكخًا.
 تتسة الدؤاؿ. 

 -الشائبة حشان سعيج محدؼ الفتالوي: -
مشح زمغ ولكغ ال بأس أف ندتسع إلى إجخاءات وزارة الخارجية، ما الذق الثاني مغ الدؤاؿ، ما ىي إجخاءات وىحا الحؼ يسكغ ذكخت وقمت أصبح قمياًل 

لسداعجة ىي إجخاءات وزارة الخارجية بخرػص السذكمة الكبخػ وىي مذكمة اليجخة الحالية، آنحاؾ قبل سشة؟ وما ىي الخصػات التي قامت بيا الػزارة 
تفريميًا بعجد السياجخيغ الحيغ تػفػا وعجد الحيغ عادوا وعجد السدجػنيغ حاليًا في السياجخيغ العخاقييغ وحفع حقػقيع وكخامتيع وحياتيع؟ أرجػ تدويجنا 
 بعس الجوؿ، وما ىي اإلجخاءات تفريميًا لكل مذكمة؟ مع اإلحتخاـ.

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 الديج الػزيخ.
 -الديج إبراىيػ الجعفري )وزير الخارجية(: -

 األوؿ بعج ذلظ نشتقل إلى الدؤاؿ الثاني. إسسح لي أف أواصل تعقيبي عمى الدؤاؿ
 
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 تفزل.
 -الديج إبراىيػ الجعفري )وزير الخارجية(: -

ممتدمة مخة أخخػ أؤكج، إذا ُشخع قانػف مغ مجمذ الشػاب بكل شيء ججيج مدتجج بغس الشطخ عغ القشاعة، الجيات التشفيحية عسػمًا والخارجية خاصة 
 ليذ لجيشا تخدد في ذلظ. أف تصبقو

اف ىػ الحؼ نحغ شمبشا اآلف تعييغ سفخاء ججد مغ الحكػمة، أؼ أنشا ندتعجل بداعة قبميا، حدب الدياؽ الجستػرؼ الحكػمة ُتحيل إلى البخلساف والبخلس
التي خمت مغ سفيخ عمى األقل يذغميا وزيخ  يقـػ بالبت في مدألة الػزراء، أيزًا، اإلرتقاء مغ السدتذاريغ إلى الػزراء السفػضيغ حتى تكػف الدفارة

التي  مفػض وليذ مدتذار، أؼ نخدـ الثغخة والبػف الذاسع بيغ مغ سفيخ فجأة ييبط إلى مدتذار عمى األقل وزيخ مفػض، ووافقػا لشا عمى السجاميع
 أكثخ مغ أؼ شيء آخخ ونعجل بيا. كانت مع األسف متخاكسة مشح فتخة، أؼ ىحه مالحطتِظ مالحطة كخيسة ونحغ أيزًا بدخعة نحتاجيا

 ما يتعمق بالدؤاؿ الثاني، إجخاءات الػزارة بخرػص الالجئيغ.
 مغ السيع أف نحيط حزخاتكع عمسًا بأف مدؤوليات وزارة الخارجية محجودة في ىحا السمف، مغ حيث التذخيعات الخاصة بستابعة ىكحا أزمة، أو

 ة اليجخة تتصمب جيجًا دوليًا ومحميًا كبيخًا لسعالجة وإستيعاب آثارىا.اإلمكانيات السالية الستػفخة لجييا، وأف أزم
السيسة التي وأنو معمـػ لجيكع أف ىشاؾ وزارة مخترة لسعالجة مذكمة الشدوح واليجخة وىي وزارة اليجخة والسيجخيغ، ومع كل ذلظ فقج إضصمعت وزارتشا ب

ما في وسعيا في سبيل تخفيف معاناة أبشاءنا الالجئيغ، عمسًا بأنشا حخيرػف عمى أف تكػف  أوكمت إلييا بل وبادرت إلى مياـ إضافية أخخػ وقجمت كل
السشاسبة، كثيخ العػدة لالجئ العخاقي شػاعيًة وليدت قدخية، وتبحؿ الخارجية كل الجيػد إلحتخاـ خيارىع بالعػدة الصػعية أو إستسخار شمبيع بالمجػء، ب

عادة العخاقييغ وقالػا نحغ لع نكغ نسمظ قػة اإلجبار لسػاششيشا أف يياجخوا مغ العخاؽ، عدَّ عميشا ذلظ وتحت مصخقة مغ قادة العالع فاتحػنا عغ مدألة إ 
تػفيخ اإلرىاب وليذ مغ الحكػمة، في ذات الػقت نحغ ال نسمظ أيزًا أف نجبخ الحيغ ىاجخوا عمى أف يعػدوا، نتسشى عمييع أف يعػدوا، فداعجونا ب

ر وبالشتيجة مغ يعػد يخيج خجمات ويخيج مجارس ويخيج مدتذفيات، ساعجونا، وىحا كاف مجخل إلستشياضيع مغ أنو يداعجونشا وقج مدتمدمات اإلستقخا
 ساعجونا إلى حج ما.

ا مغ مغ السعمـػ أف ىشاؾ جسمة مغ العػائق ليذ فقط نقز القجرات بل أف بعزيا خارج عغ الديصخة وىػ ما يتسثل بقانػف بعس الجوؿ التي تسشعش
إستشادًا إلى التجخل في شؤوف الالجئيغ إلييا، غيخ مدسػح، قػانيشيع أو قانػف الجولة ال يدسح، وذلظ حدب األنطسة الشافحة في دوؿ اإلتحاد األوربي و 

قبل كػادرنا في الدفارة  ، بل أف المقاء بالالجئ مغ2:77( مغ العيج الجولي لمحقػؽ السجنية والدياسية لعاـ 28سياسة الخرػصية الػاردة في السادة )
يغ المقاء ال يتع إال بصمب شخري مغ الالجئ، يجب عمى الالجئ أف يصمب شمب يخيج يمتقي بالدفارة وال يجػز لمدفارة أف تبادر، مسشػع، وفي حالة تأم
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قاؿ لو إنتيى حقظ في المجػء، فالقزية يدقط حقو في اإلستسخار بصمب المجػء، لحلظ العخاقي في الخارج يخاؼ أف يقجـ شمب، ألنو عشجما يقجـ شمب ي
يخ مغ مخكبة مغ جانب الدفارة ال تدتصيع أف تتجخل، مغ جانب الالجئ العخاقي في الخارج ال يدتصيع يصمب مغ الدفارة، فسقفمة مغ البابيغ، الكث

عصييا، مسا يعقج مدألة متابعتيع والتعخؼ عمى الجوؿ ونطخًا ألف الكثيخ مغ الجوؿ تستشع عغ إعصاء السعمػمات واإلحرائيات بصالبي المجػء، ال ت
 مذاكميع.

أخحىا مشيع وىشاؾ مذكمة أخخػ نعاني مشيا أثشاء متابعتشا لذؤوف أبشاؤنا شالبي المجػء، وىي عجـ تػفخ األوراؽ الثبػتية ليع بدبب التخمز مشيا أو 
زارة الخارجية ما تدتصيع مغ إجخاءات كفيمة لتخفيف معاناة شالبي المجػء بالقػة مغ السيخبيغ ومافيات األشخاص والدساسخة، رغع كل ذلظ فقج إتخحت و 

ي ىحا اإلشار العخاقييغ وبسا يشدجع واألعخاؼ الجولية والقانػنية لكل بمج مغ بمجاف المجػء، وكانت ىشاؾ جسمة مغ اإلجخاءات التي إتخحتيا الػزارة ف
 -مشيا:

( وأجخيشا سمدمة مغ المقاءات 82( و )81نيػيػرؾ لحزػر أعساؿ الجسعية العامة لألمع الستحجة لمجورتيغ )أواًل: اإلجخاءات العامة، إستثسار وجػدنا في 
 -السيسة مع:
 السفػض الدامي لحقػؽ اإلنداف في األمع الستحجة. -2

 مسثمة الدياسة الخارجية واألمشية في اإلتحاد األوربي. -3

 محة.مسثمة األميغ العاـ السعشية باألشفاؿ والشداعات السد -4

 مداعج األميغ العاـ لألمع الستحجة لمذؤوف اإلندانية. -5

 الدفخاء السشجوبيغ الجائسيغ لمسجسػعة العخبية في الجسعية العامة لألمع الستحجة. -6
 -وكحلظ وجيشا عجة رسائل ألصحاب التأثيخ الجولي في األمخ ومشيع:

 أواًل/ الديج باني كي مػف، األميغ العاـ لألمع الستحجة.
 والديج جاف كمػد، رئيذ السفػضية األوربية.ثانيًا/ 

 ثالثًا/ السفػض الدامي لذؤوف الالجئيغ ووزراء خارجية دوؿ اإلتحاد األوربي.
عجة مقتخحات مشيا، تذكيل خمية أزمة  9/21/3126( بتأريخ 3373ثانيًا: إقتخحت الخارجية عمى مكتب رئيذ الػزراء بسػجب كتابيا السخقع بالعجد )

الخيخ هللا، ويشزػؼ في إشارىا أعزاء يسثمػف وزارات أخخػ، كالجاخمية واليجخة والسيجخيغ والرحة  نداروزارة الخارجية، الديج الجكتػر بخئاسة وكيل 
 لمجػء.البي اوالعجؿ ومدتذارية األمغ الػششي باإلضافة إلى رئاسة الػزراء، تشاط بيا ميسة إتخاذ اإلجخاءات السشاسبة لمتعامل مع أزمة السياجخيغ وش
خ األصمية أثشاء ثالثًا: إصجار وزارة الخارجية جػازات مخور لمسياجخيغ وشالبي المجػء الخاغبيغ بالعػدة الصػعية إلى العخاؽ والحيغ فقجوا جػازات الدف

( مػاشغ حدب 3:1615)( وبمغ عجد العائجيغ مغ شالبي المجػء 331247اليجخة، وقج تحسمت الػزارة رسـػ إصجار جػازات السخور وقج بمغ عجدىا )
 اإلحراءات الخسسية، أما السػاششػف الحيغ لع يخاجعػا سفاراتشا ألؼ سبب كاف فال عمع لشا بعجد العائجيغ مشيع.

إجتساعية رابعًا: عسمشا عمى وضع بخنامج تثقيفي بالتشديق مع السؤسدات اإلعالمية والتعميسية لبياف مخاشخ اليجخة لمخارج وما قج تحجثو مغ آثار 
 وأسخية ونفدية وإقترادية.

تدتجعييا الحالة خامدًا: قامت الػزارة بفتح خصػط ىاتفية ساخشة مع كل بعثاتشا في الخارج لتأميغ الدخعة في إتخاذ اإلجخاءات والقخارات السشاسبة التي 
 السشاشة بيع وكحلظ مع جياز السخابخات. وإيراؿ التػجييات، كسا فتحشا خصًا ىاتفيًا ساخشًا آخخ مع وزارة الجاخمية لزساف سخعة اإلجخاءات

( مياجخ مغ الحيغ تػفػا خالؿ رحمة اليجخة، وأود أف أشيخ بأسى ليحا األمخ الحؼ أصاب أبشاؤنا وبشاتشا في 83سادسًا: نقمت خمية األزمة جثاميغ )
حتياجاتيا وقج أثخ ذلظ بذكل كبيخ عمى تعاشيشا مع %( مغ إ:3الخارج، فقج ُسِفَخت تخريرات الػزارة في ىحا الباب وخفزت مػازنة الػزارة إلى )

 ىحه القزية اإلندانية مسا إضصخنا إلى إيجاد بجائل لشقل الجثاميغ ومداعجة أىالييع السشكػبيغ.
ؽ، وقج أُعفيت تمظ ( شائخة لمعخاقييغ الخاغبيغ بالعػدة إلى العخا23سابعًا: ندقت الخارجية مع مشطسة اليجخة الجولية وبعس الجوؿ األوربية لتدييخ )

 الصائخات مغ الخسـػ بشاًء عمى مقتخح وزارة الخارجية لسجمذ الػزراء.
تخكيا إلى بغجاد ومغ الججيخ بالحكخ أف نذيج بالجيػد السسيدة السبحولة مغ عجد مغ الدادة الشػاب في إعادة عجة اآلؼ مغ الالجئيغ الخاغبيغ بالعػدة مغ 

 اط الالجئيغ وإقشاعيع بالعػدة.أو أربيل مغ خالؿ تػاججىع بيغ أوس
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( إلى 5111بتدميع العائجيغ شػعًا مبمغ يتخاوح بيغ ) (IOM)ثامشًا: عسمت وزارة الخارجية ومغ خالؿ السشطسات الجولية السيسا مشطسة اليجخة الجولية 
 ( دوالر كجدء مغ مذخوع لتػشيغ العائجيغ إلى أرض الػشغ.7111)

رائية دقيقة عغ أعجاد السحتجديغ مغ شالبي المجػء لمدبب الحؼ ذكخناه آنفًا، وىػ إمتشاع الالجئيغ عغ اإلستعانة تاسعًا: السحتجدوف، ليذ لجيشا إح
لحذج بالدفارة خػفًا مغ رفس لجػئيع مغ قبل سمصات تمظ الجوؿ، ولكششا نتابع بذكل يػمي القزايا التي وصمت لمػزارة ومشيا إحتجاز أفخاد مغ ا

ة إنزساميع إلى مشطسة إرىابية حدب ترشيفيع مسا دفعشا لتػكيل محامي لمجفاع عشيع ولقاءنا السباشخ مع وزيخ خارجية الشسدا الذعبي في الشسدا بتيس
اف مغ وتػاصل سفيخنا بذكل يكاد يكػف يػمي مع الجيات السعشية لحدع القزية وإشالؽ سخاحيع، وكحلظ تابعشا وأشمقشا سخاح محتجد عخاقي في اليػن

ا بػزيخ الخارجية اليػناني بعج أف قجمت إحجػ الجوؿ شمبًا لإلنتخبػؿ لمقبس عميو بتيسة تسػيل الحذج الذعبي وتحجيجًا كانت الدعػدية، خالؿ إترالش
رجية ى الخاونتابع أيزًا حادثة قتل عخاقي شالب لمجػء مغ قبل الذخشة األلسانية إثخ مذكمة مع آخخ باكدتاني ووجيشا بتػكيل محامي وتػجيو محكخة إل

 األلسانية والسجعي العاـ لمػقػؼ عمى حيثيات الحادث ومحاسبة الجاني.
ة ال تعتقج أنيا الخاتسة، وزارة الخارجية رغع كل الجيػد التي بحلتيا في مخكد الػزارة وبعثاتشا في الخارج وجيػد إستثسار العالقات والسؤتسخات الجولي

يغ والسعتقميغ وما شاكل ذلظ ولكغ ىحا الحؼ إستصعشا أف نقجمو وبحلشا الجيػد ونحغ نقجمو بأحدغ ما إستصاعت أف تػفي ما بحمتيا تجاه أبشاؤنا الالجئ
 ندتصيع.
 شكخًا جدياًل.
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 تعقيب.
 -الشائبة حشان سعيج محدؼ الفتالوي: -

خبسا العذخات مغ االتراالت لنتمقى  السذكمة األسخغ معالي الػزيخ كشفي وقتيا كانت ا ،يعشي إجخاءات عجيجة قامت بيا الػزارة ،شكخًا معالي الػزيخ
( 83) ،يعشي شئ مؤسف ،قرػر إعالمي بتػعية السياجخ مغ ىحه السخاشخ ،نتحسمو جسيعاً  نايعشي لخبسا قرػر  ،يػميًا مغ أشخاص مدافخيغ

يعشي ىحه األشياء مثاًل أف ال  ،ف لجيشا إعالـ قػؼ وتػعية بسخاشخ اليجخةلػ كا ،ىؤالء صغار لخبسا بشاتشا وأبشائشا ،مياجخ أكاد ُأجـد كميع مغ الذباب
عالمشا ومشطسات السجتسع السجني وإ سؤسدات الجولة نحغ بأشياء كثيخة كاف مسكغ  ،لػ ذىب لمدفارة يدقط حقو بالمجػءو يدسح لو يحىب لمدفارة 

عجد كبيخ مشيع  ،لخبسا تجاوزناىاسخغ و السذكمة األ تداماع ،سا ىي اآلف السذكمةأنتع قستع بإجخاءات كثيخة لخب ،ونتعاوف لمتػعية بسخاشخ اإلجخاـ
 .( ألف، لساذا يػجج فارؽ :3( ألف جػاز مخور أصجرتع والعائجيغ )33) ،لكغ تػجج أشكالية معالي الػزيخ بالعجد أنا حجث لجؼ لبذ ،عادوا
 -الديج ابراىيػ الجعفري )وزير الخارجية(: -
 بخزوىا. أواستصاعػا بصخيقة أو أخخػ أف يخفػا الجػازات فإحتفطػا بو وعشجما عادوا  ،لع يدمسػا جػازاتيع ( فارؽ 8111)يػجج 
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: - 
ة السجمذ بيحه الديج الػزيخ والكادر الستقجـ بحزػرىع ومذارك بجورنا نتقجـ بالذكخ الجديل إلى الديجة الشائبة لتقجيسيا ىحا الدؤاؿ وأيزاً  أيزاً  ،شكخاً 

 .السسارسة الجيسقخاشية
والدادة األعزاء الفخصة مشاسبة وجيجة بالشدبة لمسجمذ وبحزػر الديج وزيخ الخارجية والكادر الستقجـ أف ندتسع إلى وجيات نطخ  اتالديج

السيسا واف مجمذ الشػاب سبق واف  ،اضيةوما حرل الفتخة الس ،شبيعة العالقة، السػاقف ،الحكػمة السسثمة بػزارة الخارجية حػؿ األزمة مع تخكيا
 ناقر ىحا السػضػع واسترجر قخار بذأنو، معالي الػزيخ مغ السسكغ الحجيث بيحا الجانب.

 -الديج ابراىيػ الجعفري )وزير الخارجية(: -
الحقيقة إني سسعت  ا،يبة استثسخىشكخ الديج رئيذ مجمذ الشػاب دكتػر سميع عمى ىحا الدؤاؿ وىحه الفخصة الصأ ،قبل أف أجيب عغ ىحا الدؤاؿ 

كبخ مغ كل الػزارات أأكبخت بو واعتقج انو خصػة كانت جيجة وصخيحة ومباشخة تعبخ عغ حجع وششي عخاقي و عشجما أصغيت إلى بياف مجمذ الشػاب 
يمػمتخ عسق إلى مشصقة ( ك221دخمت القػات التخكية ) 5/23/3126تصػرات مع تخكيا مشح أف حرل الما يتعمق ب .السؤسداتكل كبخ مغ أو 

عمى األعزاء الجائسة في مجمذ األمغ حخكة كانت و عمى الجوؿ العخبية و بعذيقة تحخكشا بذكل سخيع عمى الحكػمة التخكيا وعمى حكػمات أخخػ 
( 4شاه في حػار أكثخ مغ )واترمشا بػزيخ الخارجية في تخكيا وصار حجيث مباشخ وشمبػا مشا اف يػفج وفج وىحا الػفج وصل إلى بغجاد، استقبم ة،بو دؤ 
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فقط أميمػنا حتى نخجع إلى أنقخة ونعمغ مغ أنقخة بدحب القػات  ،كالـ في الػزارة بأنو نحغ معكع واف القػات سػؼ تشدحب عساعات أخحنا مشي
القػات وال نعيج الشطخ  ىحه رخ عمى بقاءلألسف الذجيج فػجئشا أف الخصاب الحؼ صجر مغ أعمى مدؤوؿ في تخكيا يؤكج بأنشا نُ  ة،التخكية مغ بعذيق

انتع تعمسػف ندف العالقات بيششا وبيغ أؼ دولة بالعالع خرػصًا دوؿ الجػار ليذ أمخًا سياًل والخارجية عازمة مشح أف شخعت في خصػتيا  ،أبجاً  ابي
في الػقت الحؼ كانت  الحسج هللو  ،دوؿ العالع خرػصًا دوؿ الجػار الجغخافي عاألولى عمى شخيق استعادة العالقات أصخت عمى بشاء عالقات م

بحج تعاني مغ عسمية بيغ انقصاع مغ العخاؽ وبيغ قصيعة مغ دوؿ العالع اليـػ وصمشا الى اقرى العالع، ليذ فقط لقاءات كيجؼ واف كاف ىػ ىجؼ 
ؿ ال تػجج دولة مغ دوؿ العالع كجولة ذاتو ىجؼ نبيل بل عالقات تبادؿ مرالح وتبادؿ أدوار بسػاجية االخصار السحجقة وأخح مداعجات، أكاد أقػ 

نخيج اف  شخعية إال ولمعخاؽ معيا عالقة ومرالح متبادلة، مع كل دوؿ العالع، شبعًا ىحا ال يعشي انشا ندكت عشجما يخصئ الصخؼ السقابل، لكششا ال
حػض الجغخافي، بحلشا جيػد مزشية حتى نرل الى ما نفخط بالعالقة، نحغ عشجما بشيشا عالقة مع ىحه الجولة وتمظ الجولة سػاء كانت تخكيا، جسيع ال

ع وصمشا اليو، وال زالت ميسة الخارجية ميسة عالقات، إنذاء عالقات، وعشجما يدتجعي االمخ نػصل وندتشكخ، لكغ نحاوؿ جيج االمكاف اف نحاف
اء في الجوؿ الجائسة في مجمذ االمغ )امخيكا، عمى ىحه العالقات، نحغ أجخيشا اتراالت مع الجوؿ الرجيقة في مجمذ االمغ واستجعيشا الدفخ 

سػقف، بخيصانيا، فخندا، الريغ وروسيا( وتحجثشا معيع وانا كشت جالذ في االجتساع قمت ليع أريج أف أرػ ترػيت، الخسدة جسيعيع كانػا معشا بال
ية، ذاتيا الجوؿ الخسدة دائسة العزػية كاف مػقفيع كانت بادرة شيبة ونحغ في الخصػة االولى. أجخيت اتراالت ىاتفية مغ الدادة وزراء الخارج

ألنشا  أيزًا ايجابي، مع ذلظ عشجما ذىبشا لالمع الستحجة كاف ىشاؾ تفاوت لجػ مجمذ االمغ خرػصًا الجائسيغ كانػا يصمبػف تخيث انو عدى اف تحل
نبيل العخبي في حيشيا كاف قبل االخ احسج ابػ الغيط نحتاج الى وقت وما شاكل ذلظ، سارعت وقخعت باب جامعة الجوؿ العخبية أترمت باالخ 

ي تاريخ ووعجني خيخًا، قاؿ أريج فقط دولة تعزج مقتخح العخاؽ، الكػيت تبخعت وكثيخ مغ الجوؿ، إكتفيشا بجولة واحجة وحجث االجتساع وألوؿ مخة ف
ا ما ذكخناه مغ حجيث كاف لجؼ ليتعسج ويعتبخ ىػ ىحا البياف واف الجامعة العخبية تتخح قخارًا باالجساع لرالح العخاؽ ضج التجخل التخكي واعتبخو 

جساع نرػت عميو وتع الترػيت عميو باالجساع الحؼ ىػ إستشكار بالتجخل والسصالبة بدحبو، فقط بقي لجيشا مجمذ االمغ لالسف الذجيج تخمخل، اال
ة انيا تحتاج الى جيج حتى ال تتأـز القزية، نحغ شبعًا حخصشا أشج الحخص الحؼ أخبخونا بو سفخائيع في بغجاد ووزراء الخارجية ىاتفيًا تخمخل بحج

قزية وقمشا انو ىحه القزية وتصػراتيا ال تجعمشا في حالة قصيعة مع ىحه الجولة، اخبخناىع وبكل صخاحة لع يكغ لجيشا اؼ تخدد او اؼ حياء في ىحه ال
خل لمعخاؽ وأنا رأيت التعاشف العخبي ألوؿ مخة تعاشف جامع، ال يػجج عميو اؼ شبية أبجًا، ليع برخيح العبارة انشا لغ ندسح باؼ قػات أجشبية اف تج

 كميع كانػا يؤكجوف بػقػفيع الى جانب العخاؽ.
 ما ىػ اليجؼ البعيج مغ تمظ الخصػة؟ الجػاب كأنشا االف نمتقي بالجػاب في 5/23/3126األزمة االخيخة، لالسف الذجيج كذفت عغ انو أساسًا في 

ػقف ذلظ الدؤاؿ السبكخ، يبجوا كاف ىحا التفكيخ بتجاعيات الػضع الحؼ سيحرل في السػصل وماذا ستكػف وكيف تكػف، نحغ قبل فتخة وقف العخاؽ م
وقف الى  مذخؼ الى جانب تخكيا عشجما تعخضت الى السحاولة االنقالبية العدكخية مغ وقت مبكخ وىع بتعبيخىع قالػا كاف العخاؽ الجولة االولى الحؼ
واؼ تبجؿ جانبشا وسشجناىع وقمشا ليع نحغ مع الجيسقخاشية مع الحكػمات التي اختارتيا الذعػب وال نتجخل بديادة اؼ أحج، لكغ نحغ نحتـخ اؼ خيار 

كع استغخاب زائج في مدألة ديسقخاشي نحغ نحتخمو، وىع أفتيسػىا إسشاد ليع، لحلظ قبل فتخة كاف معي الدفيخ التخكي قمشا لو برخيح العبارة انو صار لجي
حات ججيجة السحاولة االنقالبية، عميكع اف تشتبيػا عمى وضعكع الجاخمي غيخ العدكخؼ وغيخ االمشي واتخكػا االجيدة االمشية، بشفذ الػقت افتحػا صف

 بالعالقات مع دوؿ الجػار الجغخافي واتخكػا القزية الدابقة التدفيخ وما شاكل ذلظ، مع االسف الذجيج
لكع انتع يجب ظ اليـػ نحغ قمشا لػزيخ الخارجية، ىل قمشا لكع ىكحا، ما نخه حرل ترعيج بالعالقة مع العخاؽ، العخاؽ الحؼ قجـ لكع ىحا السقتخح وقاؿ ذل

خرػصًا مع كحا وكحا، وقاؿ لي لساذا؟ ما الحؼ حرل؟ قمت لو ألع تدسع خصاب البارحة، خصاب ترعيجؼ، ونحغ شمبشا مشكع أف تبجأوا صفحة ججيجة 
اقذة ىحه العخاؽ، بعج الترخيحات األخيخة والكالـ غيخ السدؤوؿ الحؼ صجر مغ السدؤوليغ األتخاؾ شالبشا يـػ أمذ مجمذ األمغ بعقج جمدة شارئة لسش

األعزاء الخسدة الجائسة االنتياكات الستكخرة، شالبشاىع باف يأخح مجمذ األمغ دوره بحفع الدالـ واألمغ الجولييغ، خرػصًا انو عشجما إختل إجساع 
بل قميل، كاف السبخر الحؼ لجييع أنيع بحاجة لمػقت ألنو مغ العاـ الساضي إلى اآلف واآلف السػقف جاء أشج مسا كاف عميو سابقًا فحكخناىع، صجر ق

، انتع تعمسػف اآلف في نيػيػرؾ الػقت يعتبخ مبكخ فاليـػ سػؼ يكػف  االجتساع في الداعات القادمة ونحغ شبعًا سػؼ تعقج جمدة مجمذ األمغ اليـػ
جار مػقف حاليًا بجور االتراالت والتشديق مع األصجقاء إلتخاذ اإلجخاءات الالزمة كسا أف العسل مدتسخ وىشاؾ تػاصل مع جامعة الجوؿ العخبية إلص

الترعيج التخكي، نحغ في تػاصل مدتسخ مع ىحه جيج لجعع العخاؽ مع التصػرات، قبل قميل صجر قخار مغ بياف مغ جامعة الجوؿ العخبية يدتشكخ فيو 
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ػف لو الحالة، بجوف شظ رص الرف الػششي، أخح األدوار الستشػعة مغ كافة الذخائح العخاقية التي تذكل بسجسػعيا السػقف الػششي العخاقي سػؼ يك
ال نخيج خصاب متصابق، بل يشبغي أف يكػف خصاب بالغ التأثيخ، أنا أخذى ما نخذى عميو ىػ المعب عمى حباؿ الفخقة والتفاوت في الخصابات، 

سا فييا تخكيا، متقارب، ألنو نحغ اآلف نقف أماـ تحجؼ مغ دولة عمى الجػار، نحغ ال نخيج أف نفخط بعالقتشا بتخكيا، نحغ نتسدظ بعالقتشا بجوؿ الجػار ب
 قػتشا وليذ مغ ضعفشا.لكششا نتسدظ بديادة العخاؽ ولع ولغ ندسح بالتجاوز أبجًا، ىحا ثابت، وىحا مغ 

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب:
نحغ في السجمذ  شكخًا جدياًل معالي الػزيخ ليحا اإليزاح، وأيزًا شكخًا جدياًل لحزػركع بالفقخة الستعمقة بالدؤاؿ وحزػر الكادر الستقجـ في الػزارة.

سؤاؿ ُيقجـ بذكل مكتػب وفق الدياقات الصبيعية يحاؿ ويحجد لو سبق واف ناقذشا ىحا السػضػع وتع التعخؼ عمى وجيات الشطخ بيحا اإلشار. أؼ 
 مػعج بيحا الخرػص، شكخًا جدياًل. 

 ال ندتصيع في ىحه الجمدة، الديج الػزيخ مػجػد باإلمكاف تقجيع أؼ سؤاؿ آخخ لكغ ضسغ إشار الجمدة حدب ما ىػ محجد، ال يحق إال لسغ قجـ
 الدؤاؿ الحؼ لو الحق في تقجيسو.

 ؿ األعساؿ. نقصة تتعمق بالدؤاؿ البخلساني. الشائب حدغ تػراف.اآلف ججو 
 -الشائب حدؼ تؽران بياد الجيؼ سعيج: -

شفػؼ لخئيذ  الديج الخئيذ، يذاركشي الكثيخ مغ الدادة الشػاب الحيغ قجمػا أسئمة تحخيخية إلى الدادة الػزراء وأنا قجمت سؤاؿ بخلساني تحخيخؼ وليذ
بعزيا ما يقارب الدشة، ىل مغ إجخاء مغ قبل ىيأة الخئاسة لستابعة ىحه السػاضيع أو أف نعسل سػيًا لتحػيل ىحه  الػزراء ووزراء ومزى عمى

اني وىػ األسئمة إلى شفػية، نقػؿ أف ىيأة الخئاسة الحؼ أرجػ مشيا أف تتابع السػاضيع، غيخ السعقػؿ نائب خالؿ سشة ال يتع الخد عمى سؤاؿ بخلس
 ( مغ الجستػر. 72ة )حق لمشائب حدب الساد

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 شكخًا جدياًل. اآلف ججوؿ األعساؿ.

 المجشة القانؽنية(                                     *الفقرة سابعًا: تقرير ومشاقذة مذروع قانؽن السرارف الحكؽمية. )المجشة السالية،
 -:الشائب ىيثػ رمزان عبج عمي الجبؽري  -
 تقخيخ ومشاقذة قانػف السرارؼ الحكػمية. يقخأ
 -البياتي:حدؼ مؽسى الشائب عباس  -

أواًل التقخيخ مخترخ ججًا ال يػجج فيو إضيار ألىسية ىحا القانػف وكحلظ نقاط الزعف وكيفية التعامل والتعجيل معو أنا  فيسا يتعمق بالسرارؼ الحكػمية
ججًا ال يػجج اآلف في دوؿ الجػار شخز تعصي لو نقػده راتبو بيجه ال  متأخخالسشصقة تعج  ياس إلىأقػؿ ما يمي، اآلف العخاؽ في قزية السرارؼ بالق

رقع حداب أو كارت يحىب ليدحب عذخة، عذخيغ ىحه األمػاؿ تتجاوؿ لشدتفيج مغ تجاربيع نحغ لحج اآلف عجد السرارؼ الحكػمية لػ  ىشاؾيػجج 
لػ ثالثة أو أربعة، سأؿ الذيخ رفدشجاني أنت ميشجس التقجـ في االزدىار في إيخاف ماذا فعمت؟ قاؿ لع  ثالثة أو أربعة وتعج السرارؼ الحكػمية أيزا

الصخيقة  افعل شيئا نقػدىع كانت في بيػتيع قمت ليع ضعػه في البشظ فبقػا يتعاممػف مع ىحا الكارت الخاص بالحداب ويدحبػف ويجاوروف نقػدىع بيحه
( مميار دوالر عشج الشاس لساذا ىحه الشقػد تبقى في البيت لػ لجيشا نطاـ مرخفي فعاؿ معاصخ دقيق 47ؽ ىشاؾ أكثخ مغ )تعمسػف اآلف يقػلػف في العخا

خ في وجيج ال يػجج بعج اآلف تجاوؿ حتى نقتخض مغ العالع نحغ نقػدنا عشجنا  تتجاوؿ عمى شكل أرقاـ مغ خالؿ ىحا الكارت فستى يربح لجيشا عاب
جيشا ىحا الشطاـ انو في الصخيق ندحب ىحه الشقػد ونقػدنا بجال مغ أف تكػف في جيػبشا تكػف في بشكشا وتكػف بيا فائجة لمبمج وفييا الصخيق متى يربح ل

 فائجة لشا، أرجػ مغ يتصػر الشطاـ السرخفي بيحا االتجاه.
 -:سبيالشائب جؽزيف صميؽه  -

أف السػاشغ يؤمغ عمى أمػالو وىحا ما حجث في سيل نيشػػ وبعج دخػؿ داعر تع سخقة مثمسا تفزل األستاذ عباس البياتي أف السرارؼ ىي مغ اجل 
ال ندتصيع أف البشػؾ ومؤسدات الجولة والسػاششيغ الشازحيغ مغ قخػ سيل نيشػػ يعانػف معاناة شجيجة ويقػلػف لجيشا مبالغ في البشػؾ ونخيج ندحب مشيا 

ج الػزيخ السالية لفتح فخع بجيل لبشظ الخافجيغ الستػاجج في الحسجانية في أؼ مػقع يختارونو في اإلقميع لكي ندحب شالبشا مخارا وتكخارا وقجمشا شمبات لمدي
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أمػالو في يتسكشػا ىؤالء السػاششيغ مغ سحب أرصجتيع واالستفادة مشيا ولكغ لع يتع ىحا الذيء في الحقيقة ىػ ما الججوػ مغ أف السػاشغ حيشسا يزع 
ضخوؼ معيذة مغ  ويعانػف  ارؼ الجولة وال يتسكغ مغ سحب أرصجتو حيشسا يحتاج إليو ىشالظ مػاششػف يعانػف مغ أزمات صحيةالبشػؾ الخسسية السر

بشظ الخافجيغ في صعبة ججا وال يتسكشػف مغ االستفادة مغ نقػدىع لحا أنا أشالب المجشة السالية بتػجيو تػصية إلى وزارة السالية مغ اجل فتح فخع بجيل ل
 مغ االستفادة مغ نقػدىع. الشازحػف ػا ؼ مشصقة يختاره لكي يتسكشنية في أالحسجا
 
 -الشائب رياض عبج الحسزة عبج الرزاق الغريب : -

مغ خالؿ البشػؾ العخاقية بشػؾ متخمفة وغيخ قادرة عمى مدايخة الػضع الحؼ عاش في كل دوؿ العالع يعشي ال تػجج فاتػرات تجفع في كل العالع إال 
تدتصيع أف تػفخ سيػلة وتدتصيع أف تػفخ ىحه األمػاؿ ألغخاض أخخػ مشيا أغخاض االستثسار باإلضافة إلى كل بشػؾ العالع ىحه األمػاؿ  بشػؾ حتى

ت كخيجت كار اليدتصيع أف يدتثسخىا في مجاالت أخخػ ويدتصيع أف تجر عميو أمػاؿ بالتالي تحقق إيخادات لمبمج في حيغ نحغ البمج الػحيج ال نتعامل ب
( مالييغ ونز مػضف باإلضافة 5حتى الدخقات التي تحجث في كل الػزارات باإلضافة إلى مدألة الخواتب إذا كل الخواتب الحكػمية التي نحغ لجيشا )

جار الحؼ يحتاجو إلى أكثخ مغ مميػف شبكة الحساية باإلضافة إلى )مميػنيغ وستسائة ( لمستقاعجيغ ىحه األمػاؿ إذا تػضع بالبشػؾ والسػاشغ يدحب بالسق
تحقق  سػؼ تػفخ لشا مبالغ ضخسة ندتصيع أف ندتفيج مشيا ولحلظ نحغ نخيج ىحه الحكػمة أف تشيس بيحه البشػؾ بحيث مسكغ أف ندتفيج مشيا بالتالي

 أمػاؿ لمسػاشغ وكحلظ ندتفيج مغ األمػاؿ السػجػدة.
 -:حدؼ حديؼ حدؼالشائب عبج العزيز  -

أو السشاشق الغيخ أمشة حدب ما يقاؿ ىشاؾ  إلىخاصة ديدة في بعس محافطات رؤساء دعػني أتحجث عغ محافطة مػجػ  وضح حالةأنا أريج أف أ
 السدؤوليغ في السرارؼ يتعاممػف مع مكاتب صيخفة وىحا يؤذؼ السػضفيغ بذكل عاـ الف ىشاؾ استقصاعات مغ الريخفة فالسػضف إذا استقصع مشو

( ألف ديشار ىحا لو تأثيخ خالؿ الدشتيغ الساضيتيغ كانت ىشاؾ ىحه اإلجخاءات مػجػدة وىشاؾ تشديق بيغ 71)( ألف ديشار يدتقصع مشو 411ىػ لجؼ )
بعس السدؤوليغ  في السرارؼ وبعس مكاتب الريخفة أدت إلى فداد لحلظ نحغ كمجشة أمغ والجفاع أكجنا في بعس السحافطات وندقشا مع قادة 

أؼ مشصقة لجييا حالة أمشية لػصػؿ السبالغ نحغ أكجنا مغ قبل القادة العدكخييغ مغ الشاحية األمشية أنيع  األمشييغ والعدكخييغ وحل ىحه السذاكل
 يؤمشػف وصػؿ السبالغ إلى تمظ السرارؼ حتى ال يبقى ىحا الفداد لكغ لحج اآلف يػجج في بعس السحافطات يتعاممػف بيحا الذكل أنا اشمب مغ

 أقجميا لمجشة السالية حتى يتأكج مغ ىحا السػضػع. تقاريخ المجشة السالية أف يؤكج وأنا لجؼ
 -:رمزان عبج عمي الجبؽري الشائب ىيثػ  -

عجيجة مع السجراء العاميغ خالؿ ىحه الفتخة مع األسف السجراء العاميغ يخيجوف أف اجتساعات  الشائب عباس البياتي تكمع عغ قزية السرارؼ، حجثت
مجمذ اإلدارة عشج المجشة ىشاؾ تػجو تػسيعيا لكغ بالعكذ تساما عشج السجراء العاميغ تقػيزيا ال يخيجوف ىحه  يقػضػا صالحياتيع، دائسا صالحيات

ا أكثخ مغ الرالحيات خػفًا مغ التجاعيات القانػنية ليحه الرالحيات، القزية األخخػ حتى نصػر فعال مغ السرارؼ وتؤمغ الشاس فعال أمػاليا اقتخحش
اسسيا ىيأة ضساف الػدائع وىحه الييأة في حالة أؼ مرخؼ سػاء إف كاف أىمي أو حكػمي يربح لجيو تمكؤ بتدميع أمػالو مػازنة بتذكيل ىيأة 

دب ما لمسػدعيغ فييأة ضساف الػدائع والتي ىي أشبو بذكة التأميغ ىي التي تدمع ىحه السبالغ بجال مغ ىحه السرارؼ ىيأة ضساف الػدائع  اآلف ح
 البشظ السخكدؼ بأنو وصل التذخيع إلى مجمذ شػرػ الجولة شبعا ىحه إذا حجثت.  اخبخنا الديج محافع

مميار دوالر ( مغ البيػت باتجاه السرارؼ 41% إليجاع األمػاؿ أو فعال تخخج ىحه األمػاؿ التي تقجر ب )611أنا اعتقج اإلقباؿ سػؼ يديج أكثخ 
% وخاصة السرارؼ اإليخانية بيشسا السرارؼ العخاقية مازالت 36إلى  26ندبتو مغ  والسدألة األخخػ ىشالظ مرارؼ أجشبية في العخاؽ تعصي ما

% تعصي لمسػدعيغ لحلظ اغمب الشاس سحبت أمػاليا مغ السرارؼ العخاقية وأودعتيا في السرارؼ اإليخانية وىحا 7إلى  5الشدب فييا لحج اآلف بيغ 
( تخليػف ديشار عخاقي ىحا 39الحكػمة العخاقية استجانت مغ السرارؼ الحكػمية  ما قيستو ) أيزا سبب لشا خمل كبيخ. السذكمة األخخػ الكبيخة بأنو

سشػات لذخكات التسػيل الحاتي ولحج اآلف لع تدتخجع ال ىحه األمػاؿ وال الفائجة التي  7و 6حقيقة أمخ أيزا خصيخ وعمية عالمة استفياـ كبيخة خالؿ اؿ
يف، شبعا محق وما لو عالقة بالقانػف التي نذخعيا ولكغ قزية الفخوع فعال فييا مذاكل ولكغ بشفذ الػقت صارت مغ ضسغ ىحه األمػاؿ. أستاذ جػز 

أ يػقع عمى ال ندتصيع أف نؤمغ بأنو ىحه األمػاؿ  تدتخد ألنو سخقت الركػؾ وسخقت األختاـ وقدع مغ مجراء الفخوع ومع األسف وىحا بالجليل لجيشا بج
بعج االحتالؿ أؼ بعج دخػؿ داعر يعشي ترل الركػؾ يػقع ويقػؿ انظ ودعت بعج يـػ دخػؿ داعر ممياريغ وثالثة  الركػؾ وىػ في مجيشة أخخػ 
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دراسة مميارات ثع يتقاسسػه بذكل غيخ قانػني لحلظ صار تػجيو بأنو يتع إيقاؼ خاصةً لألياـ القخيبة المي صار فييا تػديع مغ دخػؿ داعر لحيغ 
دخمت أواًل أستاذ رياض تكمع عغ السرارؼ العخاقية متخمفة فعال اآلف عجد التعامالت السرخفية في العالع ألؼ مرخؼ  التأكج فعال مغ أف السبالغ

( تعامل مرخفي حجيث اآلف غيخ مػجػد بسرارفشا وىحا :21( تعامالت مرخفية فقط يعشي أكثخ مغ )7( تعامل مرخفي في العخاؽ )226عالسي )
جـ وجػد التكشػلػجيا وعجـ وجػد الشطاـ السرخفي الذامل  اآلف يعشي بذخػ خيخ أنو ىحه الدشة تع التعاقج مع شخكة شبعا تخمف كبيخ وىحا سببو لع

 أوروبية متخررة لػضع نطاـ مرخفي كامل وإدخاؿ التكشػلػجيا وتحديغ وضع التعامالت السرخفية. استثسار األمػاؿ حقيقة عشجنا نية في داخل
التجاه ولكغ أيزا قمقيغ ومتخػفيغ بأف نزع أمػاؿ الشاس أمػاؿ السػدعيغ نزعو لمسزاربة التي مسكغ أف تأتي بأرباح أو المجشة السالية تتجو ىحا ا

 مسكغ ال سامح هللا أف تأتي بخدارة لحلظ ىحه الفقخة نجرسيا بذكل دقيق ججًا حتى تكػف ال إفخاط وال تفخيط.
 شة البارالسبية. )لجشة الذباب والرياضة(تقرير ومشاقذة مذروع  قانؽن المج*الفقرة ثامشًا: 

 -الشائب جاسػ دمحم جعفر كاظػ: -
 يقخأ تقخيخ مذخوع قانػف المجشة البارالسبية.

 -رئيس مجمس الشؽاب:الديج  -
 شكخًا جدياًل لمجشة، إذف تدتأنفػف بعسمية تذخيع القانػف.

   -مؽلؽد حؽيز: الشائب كاوة دمحم -

 واف يرحح ىحا السرصمح في جسيع فقخات مذخوع  القانػف . (ذوؼ االحتياجات الخاصة)فزل اف تكػف أُ نا أ (،ةذوؼ االعاق)بالشدبة لسرصمح  
  .اف يكػف خبيخ واحج مغ أقميع كخدستاف إليو( الفقخة )ىػ( يزاؼ 7الفرل الثاني السادة )
 ى اف الشائب االوؿ اف يكػف لذؤوف أقميع كخدستاف.نػاب رئيذ المجشة اف يذار ال ( السكتب التشفيحؼ ثانياً 23الفرل الخابع السادة )
 .(ليا الحق بالسذاركات الجولية الستعمقة ببصػالت االقاليع لمتشديق مع المجشة الػششية)و يزاؼ اليو أواًل  ،حكاـ عامة وختاميةأ ،الفرل الدادس

 ة.: مغ الشاحية السالية يجب اف يخرز ليا ميدانية مغ ميدانية المجشة الػششيثانياً 
 -رئيس مجمس الشؽاب:الديج  -
  .تقجـ مكتػبةأيزًا أذف ىحه السالحطات  

 . أذف تدتأنفػف بعسمية تذخيع القانػف  ،شكخًا جدياًل لمجشة
 -الشائب جاسػ دمحم جعفر كاظػ: -

 .عمى ذلظالقانػف في كج ؤ نسػؼ وليحا  (السعاقيغ)وليذ  (متحجؼ العػؽ )بالشدبة لسرصمح الجولي 
ؿ كمسة كخدستاف في القانػف برخاحة ىشاؾ قزية تخز المجشة االولسبية الجولية وواقعًا ىع مػجػديغ عشجما يكػف ىشاؾ ادارة يػخح ىحا بالشدبة الدخا

 األولسبية ةعبارات برخاحة المجشك والشائب االوؿ لمجشة االولسبية الػششية العخاقية مغ االخػة االقميع اما ادخال. بذكل شبيعي كسا مػجػد بالجولة العخاقية
ىع الحيغ كتبػا  ،وتبقى القزية قانػف يأتي مغ عشجىع ،كػف ىشاؾ قػميات أو أؼ شي مغ ىحا القبيلتاف  حيدس الجولية والسيثاؽ االولسبي الجولي ال

 االقميع.في ما الجانب العسمي يأخح بشطخ االعتبار اذا كاف ىشاؾ عذخة أتحادات اثشاف الى ثالثة مغ االخػة أالقانػف وىع اولى، 
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
واألسرة والطفؽلة، المجشة  )لجشة السرأة 0541لدشة  (34رقػ ) رعاية القاصريؼالتعجيل األول لقانؽن قانؽن تقرير ومشاقذة الفقرة تاسعًا: * 
 ة(.السالي
 -الشائبة رحاب نعسة مكطؽف العبؽده )نقطة نعام(: -

تصمب المجشة تعجيميا، أنا حكخ السادة التي تُ يجب اف  ، إذا تصمع عمى التقخيخ في تعجيل القانػف خأة بل ناقذشاه سابقاً ىحا السػضػع لع يشاقر في لجشة الس
 أسأؿ رئيدة المجشة ولػ أنيا غيخ مػجػدة، ما ىي السادة؟ لع ُتكتب في التقخيخ.

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 ىحا الدؤاؿ ليذ ىشا في الجمدة العامة.
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  -بة رحاب نعسة مكطؽف العبؽده:الشائ -
  لكي يؤجل السػضػع، لع نشاقر أؼ مادة نخيج اف نعجليا في القانػف كيف نقخأىا قخاءة ثانية؟

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 المجشة السالية، تفزمػا.

 -الشائب جبار عبج الخالق عبج الحديؼ: -
اؾ مالحطات اما اذا كاف ىشاؾ نية في التعجيل فيسا يخز لجشة السخأة فال يسشع مغ قخاءتو قخاءة ىحا القانػف تع مشاقذتو داخل المجشة السالية وكانت ىش

 ثانية ومغ ثع يتع مشاقذتو داخل المجشة باالضافة الى السقتخحات التي يصخحيا الدادة الشػاب تثبت لكي يكػف جاىد. 
  -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 التقخيخ. ا إقخأوازمػ قذة، إذف ندتأنف، تفالقانػف عمى ججوؿ االعساؿ لمسشا جرجلسخأة بجاىديتيع لجـ شمب مغ لجشة اقُ  26/9/3127 يـػ
 -:ماججة عبج المطيف دمحم التسيسيالشائبة  -

 .2:91( لدشة 89تقخأ تقخيخ المجشة السالية حػؿ مذخوع قانػف التعجيل االوؿ لقانػف رعاية القاصخيغ رقع )
 -الشائب جؽزيف صميؽا سبي: -

ئبات حيشسا في الحقيقة ىحا القانػف قانػف ميع ججًا وأنا بأعتقادؼ اليداؿ ال يختقي إلى مدتػػ الصسػح، وليحا أنا أضع صػتي الى صػت الديجات الشا
ج واستغالليع مغ شالبغ بتأجيمو النو بأعتقادؼ ىشالظ تحجث كػارث عمى القاصخيغ وخرػصًا مشيا القخارات السريخية، تفخض عمييع قخارات مشيا الدوا

غ قبل مغ يخعػف ىؤالء القاصخيغ، لحلظ انا اعتقج مغ الزخورؼ يجب أف يكػف ىشالظ نقاشات مدتفيزة ولقاءات مع مشطسات السجتسع السجني الحي
بصخحو لمترػيت لكي  ييتسػف بالسخأة والصفػلة والقاصخيغ لكي يخخجػا بتػصيات ويجب اف يكػف لمجشة السخأة دور كبيخ بيحا الجانب، وأشمب التأني

 يخجـ القاصخيغ بأفزل صػرة. 
 -الشائب ابتدام ىاشػ عبج الحديؼ الياللي: -

عمى السشرة ىحا القانػف ميع ججًا يخز شخيحة كبيخة مغ القاصخيغ والغائبيغ والسفقػديغ وكشا نتسشى اف تكػف لجشة السخأة واالسخة والصفػلة مػجػدة 
 يقة يخز الكثيخ مغ القاصخيغ، لحا لجيشا ثالث مالحطات عميو. لسشاقذة ىحا السػضػع ألنو في الحق

يذ ليا السالحطة االولى: أف ىشالظ مبالغ عجيجة اودعت لرالح القاصخيغ في الدشػات الدابقة وىحه االمػاؿ عشجما ترخؼ ليع في ىحا الػقت تكػف ل
جر ىحه السبالغ بقيسة الحىب حتى تكػف ليا قيسة وفائجة مالية تعػد بفائجة ميسة اؼ قيسة وقميمة ججًا، لحلظ نصالب المجشة السالية ولجشة السخأة بأف تق

 لمقاصخ وايزًا لغخض إستثسار امػاؿ القاصخ.
لقاصخ، ايزا بالشدبة لمقاصخيغ، ىشاؾ رسـػ كذف عجيجة وكبيخة تفخض عمى أىالي القاصخ او الغائب او السفقػد وىحه الخسـػ تخىق القاصخ واىالي ا

 راج وإعفاء رسـػ الكذف إضافة الى رسـػ الجعاوؼ الستعمقة بحقػؽ القاصخ.فشصمب إد
سحاكع، ايزا االجخاءات التي تقجـ اثشاء مخاجعة القاصخيغ او الغائب او السفقػد تكػف اجخاءات معقجة وتعصيل في االوراؽ ويأخح وقت شػيل في ال

 لقاصخ والغائب والسفقػد أخح حقػقو وشكخًا.  أيزا نصمب ادراج ىحه الفقخة بتبديط االجخاءات حتى يدتصيع ا
  -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 ىع لع يصمبػا كمجشة، ال مانع مغ أف تكػف لجشة األوقاؼ. 
 -الشائب رعج فارس الساس سمسان: -

  -ىشالظ مالحطات واقتخاحات عمى تعجيل ىحا القانػف:
ى رعاية القاصخيغ ومغ في حكسيع والعشاية االجتساعية والثقافية والسالية اضيف كمسة )والتخبػية( ( ييجؼ ىحا القانػف ال2السالحطة االولى: في السادة )

 اعتقج جشبة ميسة في ىحا القانػف ىي التخبية، لحا أؤكج عمى اضافة ىحه الكمسة )والتخبػية(. 
يغ ندسييسا )الػقف( اما بححؼ مغ ليذ لو عالقة في ىحا ( اقتخح أف يكػف ضسغ مجمذ الخعاية اثشاف مغ السبمغ3السالحطة الثانية: في السادة )

 .السجمذ او اضافتيسا الى اعزاء ىحا السجمذ مجمذ الخعاية وذلظ النو جشبة اساسية في ىحا القانػف ىي التخبية والتػجيو الجيشي لمقاصخيغ
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شبة التخبػية، خمت االسباب السػجبة مغ اىع االىجاؼ االساسية السالحطة الثالثة: ىشاؾ ايزًا مالحطة بأعتباره جشبة اساسية في ىحا القانػف ىي الج
والحداسة، ليحه الجائخة وىي اعجاد مػاششيغ صالحيغ ووقايتيع مغ االنحخاؼ ومتابعة تحقيق ىحا اليجؼ، االسباب السػجبة خمت مغ ىحه الشقصة اليامة 

 يجب إضافتيا الى األسباب السػجبة لمقانػف.
 اقداـ متعجدة في مجمذ رعاية القاصخيغ، اقتخح اضافة قدع بأسع التخبية والتػجيو الجيشي. السالحطة الخابعة: ىشاؾ

 -الشائب زانا سعيج قادر: -
شعب البحث القانػف فيو بعس الجػانب ييع المجشة القانػنية فشجعػ إشخاؾ المجشة القانػنية في ىحا القانػف بالشدبة لمسادة الدادسة في الحجيث عغ 

الباحث االجتساعي لو دور ميع ججًا في رعاية القاصخيغ وحدشا فعل التعجيل شكل شعب لمباحث االجتساعي لكغ ميسة ىحه الذعب يجب االجتساعي، 
 اف تتػسع بحيث يذسل متابعة شؤوف القاصخيغ واعجاد تقاريخ دورية بأحػاليع وتقجيع الجراسات واالبحاث بيجؼ تقجيع خجمات افزل ليع. 

 -الحسزة عبجالرزاق الغريب: الشائب رياض عبج -
ا االساسية لمقاصخ مسا تشبع اىسية ىحا السذخوع مغ اواًل حساية القاصخيغ. ثانيًا االىتساـ بخعايتيع والخعاية حقيقة الخعاية العقائجية والتخبػية مغ القزاي

ز التعامل مع امػاؿ القاصخيغ بأعادتيا ليع أما بالعسمة يؤسف اغفميا ىحا السذخوع. ثالثًا تشسية واستثسار امػاليع، يجب أف تعجؿ الفقخة التي تخ
ي ىحا الرعبة او مقػمة بالحىب النو اصبحت ىحه السبالغ عشجما تػدع إذا ال ُتدتثسخ وُتشسى ىحه االمػاؿ ستعػد ليع وىي امػاؿ محجودة ججًا وف

 قاصخيغ، لحا أشالب الدادة الشػاب بالترػيت عمى ىحه التعجيالت. التعجيل نؤيج بإعفاء دائخة رعاية القاصخيغ مغ دفع الخسـػ الستعمقة بحقػؽ ال
  -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 المجاف السخترة، ىل لجيكع مجاخمة؟ 
 -الشائب جبار عبج الخالق عبج الحديؼ: -

سًا عمى اساس استثسار ىحه االمػاؿ، االمػاؿ السجاخالت التي ذكخىا االخػاف اىسيا ما يتعمق بسبالغ القاصخيغ وضخورة معادلتيا،ىحا التعجيل اتى أسا
ا التي اصبحت مجتيا عذخوف سشة او اكثخ، اصبح االف القيسة ليا، اضافة الى بعس االمػر االخخػ التي تتعمق بشصاؽ سخياف القانػف خرػصًا م

لعقارات واالراضي الدراعية العائجة لمقاصخ بعيجًا عغ يتعمق بالغائب وضخورة تحجيج فتخة لو ايزًا مذابية لمسفقػد، وكحلظ ضخورة تذخيع خاص اليجار ا
ـ الحؼ ورد في قانػف ايجار العقار والقانػف السجني لكي نديل اجخاءاتيع مغ ناحية تحجيج السجة او غيخىا، كحلظ مػضػع إعادة الشطخ بجور االدعاء العا

لقاصخيغ لكي ندتصيع معخفة االمػاؿ السػجػدة وكيفية ادارتيا ويفتخض (، مقتخح آخخ يتعمق بزخورة أف يكػف ىشاؾ مرخؼ خاص ألمػاؿ ا68السادة )
 أف يزاؼ الى ىحا القانػف مػاضيع اخخػ تتعمق بعسل القاصخيغ والشداء والعشف ومخاشخ السخجرات وغيخىا. 

 -الشائب لسى جؽاد كاظػ الحمفي: -
مقتخحات حػؿ مػاد ىحا القانػف، عمسًا اف لجشتشا لجييا اجتساع مذتخؾ مع المجشة شكخًا سيادة الخئيذ والذكخ مػصػؿ لجسيع الدادة الشػاب وماقجمػه مغ 

 القانػنية حػؿ تعجيل ىحه القػانيغ. 
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 نذكخ المجاف السخترة.
ياحة واآلثار ولجشة االقتراد السعجل. )لجشة الد 0553( لدشة 20تقرير ومشاقذة مقترح قانؽن تعجيل قانؽن الذركات رقػ ) :الفقرة عاشراً *

 واالستثسار(
 فتتفزل المجاف السخترة.

 -الشائب عمي دمحم شريف السالكي: -
 السعجؿ.  8::2( لدشة 32يقخأ تقخيخ لجشة الدياحة واآلثار حػؿ مقتخح قانػف تعجيل قانػف الذخكات رقع )

 -الشائبة ريزان دلير مرطفى: -
ولجػ اإلشالع عمى مقتخح القانػف نجج إف الغاية مشو  3115( لدشة 75تع تعجيمو بسػجب القانػف رقع ) 8::2( لدشة 32إف قانػف الذخكات رقع )
وإعادة العسل بالفقخة  8::2( لدشة 32( مغ قانػف الذخكات رقع )225( والتي تشز عمى تعميق العسل بالفقخة ثانيًا مغ السادة )213ىػ إلغاء الفقخة )
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( لدشة 75مقتخح إلغاء قانػف رقع ) ،لحا فإف السقتخح يجب أف يكػف كاآلتي 8::2( لدشة 32نػف الذخكات رقع )( مغ قا225ثانيا مغ السادة )
3115. 
 -الشائب رياض عبج الحسزة عبج الرزاق الغريب: -

اآلسف جسيع جسيع التعجيالت السفخوض ترب برالح القصاع الخاص وبرالح اإلستثسار وخاصة في مجاؿ الدياحة واآلثار ولكغ نحغ ومع 
األمػر التي تحجث ونخاىا ىي فخض رسـػ وضخائب وزيادة أجػر عمى القصاع الخاص ونحغ نعير في محافطة كخبالء وكحلظ في الشجف األشخؼ 
رؼ فيسا يخز قصاع الدياحة نخػ فخض زيادة أجػر في الكيخباء وزيادة في إجػر البمجيات وزيادة في األجػر األخخػ التي تفخض كالساء والسجا
يخخج الى  لحلظ اإليخادات التي تأتي الى القصاع الخاص ال تتشاسب مع الشفقات كػف الشفقات أكثخ مغ اإليخادات وبالتالي بجأ نكػس وبجأ رأس الساؿ
في  ،صاع الخاصخارج العخاؽ وىحه مذكمة حقيقية لحا نصالب لجشة الدياحة واآلثار أف ترب جسيع التعجيالت بإتجاه استخاتيجية الجولة لتذجيع الق

 .رحيغ نحغ نخػ إنشا نديخ بخالؼ القصاع الخاص لحا نصالب األخػة األعداء في المجشة بالتعجيالت لترحيح ىحا السدا
 -الشائب جؽزيف صميؽة سبي: -

لذجيج تتعخض اآلثار في العخاؽ في الحقيقة وفي الجوؿ الستقجمة تعتبخ األثار ىي أحج السعالع الػششية وأحج االركاف اإلقترادية لمجولة ولكغ لألسف ا
ىحا  الى التخخيب وإستسالؾ األراضي لرالح شخكات وبيحه الحالة تكػف ضخبة قاضية لمتاريخ والى التخاث العخاقي وألمغ الجولة أيزا أنا أعتبخ

ييا وتحػيميا الى قصع سكشية تدتغل الذيء ، ومثاؿ عمى ذلظ تعخضت السقبخة التاريخية السديحية في الشجف الى إنتياكات والى إستقصاع مغ أراض
السديحية لمذخكات لحا أشالب ىيئة الدياحة واآلثار أخح الحيصة والححر مغ ىحا الجانب والشطخ بيحا الصمب والتحقيق مشو ومجػ تخخيب ىحه السقابخ 

 التخاثية .
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 المجاف السخترة.
 -الشائب عمي دمحم شريف السالكي: -
انيًا مغ السادة لشدبة الى األخت الشائبة ريداف وبالشدبة الى تعجيل القانػف فإف صيغة تعجيل القانػف عجلت وأصبحت الريغة قانػف إعادة العسل بالبشج ثبا
مذ الشػاب، السعجؿ وىحه الريغة تع اإلتفاؽ عمييا بعج التذاور مع الجيات القانػنية في مج 8::2( لدشة 32( مغ قانػف الذخكات رقع )225)

لمقصاع الخاص ونحغ معو ومغ السجافعيغ عغ القصاع الخاص والشيػض  وبالشدبة الى األخ الشائب رياض غخيب يػجب أف يكػف الجعع حرخياً 
الب بخفعيا ( والتي نص213باإلقتراد مغ خالؿ ىحا القصاع العخيس والكبيخ ولكغ بذخشيا وشخوشيا وأف ال يكػف ىشالظ ىجر لمساؿ العاـ وىحه الفقخة )

( مغ أصل القانػف في زمغ الشطاـ البائج تزسغ أف ال يكػف ىشالظ 225مغ قانػف )بخيسخ( فييا ىجر لمساؿ العاـ حيث كانت الفقخة ثانيًا مغ السادة )
عزػيغ يسثالف نقابة العساؿ ىجر لمساؿ العاـ والسذكمة يا أخػاف إف مجمذ اإلدارة كاف يتكػف مغ تدعة أعزاء في زمغ الشطاـ البائج ألنو كاف ىشالظ 

ة؛ في كل في ذلظ الحيغ ضسغ القصاع اإلشتخاكي واآلف لجيشا القصاع العاـ وليذ القصاع اإلشتخاكي فشدؿ العجد الى سبعة أعزاء يسثمػف مجمذ اإلدار 
%( فممقصاع 1:قصاع العاـ في الذخكة )األحػاؿ أربعة أعزاء يسثمػف القصاع الخاص يعشي متحققة لجييع األغمبية حتى ولػ كانت حرة الجولة أو ال

الخبح  الخاص األغمبية في مجمذ اإلدارة وىحا ما يؤشخ عمى خصػرة ىحا العجد في الترػيت وأنتع تعمسػف بأف القصاع الخاص ليع اليجؼ الخئيدي ىػ
اؿ بحيث حتى لػ كاف ندبة القصاع العاـ تدعيغ وتحقيق الخبح ال أكثخ حتى لػ كشا أحج األعزاء في شخكة كحلظ يكػف ىسشا ىػ الخبح ولعجـ ىجر الس

لعاـ ىػ بالسئة مغ الحرة فإف عجد مسثمي القصاع الخاص ىػ أربعة والقصاع العاـ ىػ ثالثة وإذا أقل مغ خسديغ بالسئة تكػف ندبة مذاركة القصاع ا
( تزسغ 225عمى الساؿ العاـ وىي البشج ثانيًا مغ السادة )إثشاف والقصاع الخاص خسدة ففي الدمغ الساضي وضعػا فقخة نصمق عمييا )الفيتػ( لمحفاظ 

سزي ترػيت إثشاف مغ القصاع العاـ مغ ضسغ السرػتيغ ألؼ قخار مغ قخارات مجمذ اإلدارة إثشاف فقط يزسشػف إنيع قج صػتػا لرالح القخار حتى ي
غ التجاوز وأنتع تعمسػف بأف الشاس ليدػا بسعرػميغ أو انبياء وجسيعشا القخار وال تػجج غيخ ىحه الخصػة الػحيجة لشزسغ بيا الحفاظ عمى الساؿ العاـ م

ػزيف فأف ربسا الساؿ يغخيشا خرػصا إف رؤوس األمػاؿ كبيخة ليحه السذاريع مسا يجعػ الى التجاوز عمييا وىجرىا ، وبالشدبة الى األستاذ الشائب ج
 شتحخػ عغ الخمل والتعخض الحؼ تعخضت لو السقبخة السديحية في الشجف األشخؼ.الدؤاؿ والصمب خارج نصاؽ القانػف ولكغ مع ىحا نحغ بجورنا س
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 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
لجشة الثقافة واالعالم، .)2101( لدشة 22م العراقي رقػ ): تقرير ومشاقذة مقترح قانؽن التعجيل االول لقانؽن شبكة االعالةعذر *الفقرة الحادية 
 المجشة القانؽنية(.

 -:امل مرعى حدؼ البياتيائبة الش -
 –ارىشاؾ قزية ميسة ججًا وتحىب نتيجتيا إذا لع نقل السئات بل العذخات مغ األنفذ البخئية ىي قزية حػادث الديخ السخور ما بيغ شخيق )ذؼ ق

وقعشا عمى شمب لػزارة اإلعسار  العسارة(، اآلف أتاني خبخ قبل نرف ساعة وفاة أربعة بدبب حػادث سيخ في الصخؽ الخارجية، -مثشى( و )ذؼ قار
العسارة(، كحلظ اإليعاز إلى وزارة -( كع وكحلظ الصخيق الخابط بيغ )ذؼ قار61مثشى( وىػ ال يتجاوز ) –واإلسكاف أف تكسل الصخيق الخابط بيغ )ذؼ قار

 الجاخمية بإتخاذ اإلجخاءات الالزمة لشرب الكاميخات والحج مغ الدخعة الجشػنية.    
 -يس مجمس الشؽاب:الديج رئ -

 المجاف السخترة.
 -:الشائب حيجر ستار فرحان السؽلى -
 .3126( لدشة 37تقخيخ ومشاقذة قانػف التعجيل االوؿ لذبكة االعالـ العخاقي رقع )يقخأ 
 -الشائب رياض عبج الحسزة عبج الرزاق الغريب: -

( 3ء الذبكة واف إضافة مجمذ االمشاء يحسل الحكػمة أعباء مالية بحجود )يخمػ مغ مجمذ أمشا 3123أف مذخوع القانػف الحؼ ورد مغ الحكػمة سشة 
ج رئيذ مميار ديشار سشػيًا فزاًل عمى انو حمقة زائجة تثقيج عسل رئيذ شبكة االعالـ وفي تذكيالت شبكة االعالـ يػجج مجمذ ادارة مسكغ اف يداع

ة لػجػد مجمذ أمشاء في الذبكة وخاصة في ىحا الطخؼ الحؼ نحغ بحاجة الى االمػاؿ الذبكة في أداء دوره في ادارة الذبكة، أنا ال أرػ ىشاؾ مرمح
 بكة.فزاًل عغ وجػد التخىل الػضيفي ومجمذ االمشاء يجتسع مخة او مختيغ في االسبػع وال تػجج ىشاؾ ضخورة، ولحلظ اشمب الغاء مجمذ امشاء الذ

 -الشائب حدؼ تؽران بياد الجيؼ سعيج: -
مجشة يتحجث عغ تعجيل القانػف واستشادًا الى قخار السحكسة االتحادية وكاف مغ السفتخض ايزًا مع تقخيخ المجشة اف تػزع ندخة مغ قخار اليـػ تقخيخ ال

مغ فأرجػ  السحكسة االتحادية وفيسا يتعمق بالجانب السالي، اليدتصيع السجمذ اف يجتيج شالسا ىشاؾ قخار صادر مغ السحكسة االتحادية بيحا السػضػع
 .حاديةالمجشة في نياية مجاخالتشا ايزاح بساذا اوصى قخار السحكسة االتحادية حتى يشحرخ التعجيل بالشقاط التي الدمشا بيا قخار السحكسة االت

 -الشائب جؽزيف صميؽا سبي: -
غات السػجػدة ضسغ الذبكة ولكغ لألسف الذجيج سبق واف قخغ ىحا القانػف واقخ مغ قبل مجمذ الشػاب العخاقي وتع اضافة المغة الدخيانية الى بقية الم

خيانية العخيقة لحج ىحه المحطة ليذ لجيشا ال قشاة وال بخنامج وال راديػ يخز المغة الدخيانية في شبكة االعالـ، لحا اشالب بتخريز وقت كافي لمغة الد
 .ي بالد مابيغ الشيخيغضسغ شبكة االعالـ وتحجيث راديػ يتحجث عغ ىحه الذخيحة وعغ ىحا السكػف االصيل ف

 -الشائب عباس حدؼ مؽسى البياتي: -
تعجيالت اعتقج جية الصعغ )الحكػمة( وجية التعجيل )المجشة( والجية الصاعشة تعمع لساذا شعشت وإلؼ سبب وىجؼ وإلؼ سبب، اف المجشة تقـػ بتقجيع 

تاج الى تػقف، البج اف تكػف لمجية الصاعشة الحق بالتعجيل لساذا شعشت ومقتخحات فييا جانب التفاؼ عمى قخارات السحكسة االتحادية، اعتقج ىحا يح
ػجييات واليجػز إلف لجييا اشكاالت بيحا الرجد وىي الجية التشفيحية التابعة لمحكػمة وبالتالي المجشة معشية باألخح بتػجييات الحكػمة وتعجيل ىحه الت

 يجب اف تعجؿ القانػف. لمجشة اف تأخح مكاف الحكػمة بالتعجيل والجية الصاعشة
 -الشائب فاضل فؽزي حديؼ الكشاني: -

ومغ ثع عاد  3126( لدشة 37( مغ قانػف شبكة االعالـ العخاقي رقع )8سبق واف صجر قخار السحكسة االتحادية والحؼ قخر بسػجبو الغاء السادة )
 مذخوع التعجيل االوؿ لمقانػف والحؼ نز عمى انو تتألف الذبكة مغ 

 .مذ امشاء الذبكةاواًل: مج
 ثانيًا: رئيذ الذبكة.
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 ثالثًا: التذكيالت التي يقخىا مجمذ االمشاء.
( واعتبخىا غيخ دستػرية 8حيث نجج اف ىحا التعجيل بقى مرخًا عمى الخصأ وعجـ االلتداـ بسا جاء بقخار السحكسة االتحادية حيث اف القخار الغى السادة )

( بل بتذكيالت مجمذ االمشاء وبالعػدة لمقانػف الرادر :( الى )7فقط بديادة عجد اعزاء مجمذ االمشاء مغ ) لسا يتختب عمييا مغ اعباء مالية وليذ
( اواًل مغ مذخوع 25عغ مجمذ الػزراء، فال نجج ىشاؾ ما يدسى بسجمذ االمشاء ويشز عمى اف تتألف الذبكة مغ مجمذ ادارة حيث نرت السادة )

( ويعبخوف عغ مرالح وثقافات 24رة مغ رئيذ الذبكة ونائب ومجيخيغ عاميغ لمجوائخ السشرػص عمييا في السادة )القانػف عمى اف يتألف مجمذ االدا
ية وشؤوف مكػنات الذعب العخاقي، وبحلظ يكػف مجمذ االدارة متألف مغ رئيذ الذبكة ونائب ومجيخ عاـ االدارية والسالية ومجيخ عاـ الجائخة اليشجس

( 37( تشفيحييغ واف قانػف شبكة االعالـ العخاقي رقع )7اعة والتمفديػف ومجيخ عاـ الرحافة والسصبػعات، فاصبح العجد ىػ )السحصات ومجيخ عاـ االذ
( غيخ رؤساء الجوائخ التشفيحية وىحا يذكل اعباًء مالية ججيجة عمى الحكػمة وىحا 7وكحلظ تعجيالتو يشز عمى وجػد مجمذ أمشاء عجدىع ) 3126لدشة 

رأؼ الحكػمة في ذلظ مغ الجانب التذخيعي وذلظ إلف مجمذ االمشاء سػؼ يكػنػف بجرجة وكيل وزارة وبسا يتستعػف بيا مغ امتيازات يتصمب أخح 
( مميار ديشار في الدشة، لحلظ نجج ضخورة إلغاء مجمذ االمشاء واإلبقاء عمى مجمذ االدارة كسا نز عميو مذخوع 3خاصة تكمف الجولة بحجود )

 القانػف.
 -لديج رئيس مجمس الشؽاب:ا -

 المجاف السخترة.
 -الشائبة ميدؽن سالػ فاروق الجممؽجي: -

ألغيشا وزارة االعالـ لدبب وىػ اف اليكػف اإلعالـ إعالـ حكػمي مثمسا كاف عميو في زمغ الشطاـ الدابق واف يكػف اعالـ  3114بجايًة نحغ في عاـ 
ف اعالـ لذخز وانسا اعالـ دولة، وليحا اىع ماجاء في قخار السحكسة ىػ اف تختبط شبكة االعالـ الذارع العخاقي واعالـ السجتسع العخاقي ال يكػ 

الديج الشائب بسجمذ الشػاب العخاقي بإعتبار اف مجمذ الشػاب العخاقي واجية لكل شخائح السجتسع العخاقي، قخار السحكسة االتحادية حدب ما تصخؽ اليو 
 يػ مشذػر وليذ سخًا شبعًا.حدغ تػراف بإف القخار لع يػزع ف

 -أف قخار السحكسة االتحادية ركد عمى نقصتيغ ميسة:
 الشقصة األولى: ارتباط شبكة االعالـ العخاقي بسجمذ الشػاب العخاقي كييئة مدتقمة وىحا األىع.
حا الفخؽ بيغ شبكة االعالـ العخاقية ووزارة (، وى7( الى ):القزية الثانية: ىي االعباء السالية وليحا قاـ بتقميز عجد اعزاء مجمذ االمشاء مغ )

ا كاف يحجث االعالـ العخاقية، شبكة اإلعالـ العخاقية يػجج فييا مجمذ امشاء تخسع سياسات الجولة وتخسع سياسات الذبكة والتأخح اوامخ مغ فػؽ مثمس
لججيج، نحغ ال نخيج اف نعػد الى الخمف، نخيج اف نبشي في زمغ لصيف نريف جاسع وغيخه،  يا أخػاف يجب اف تفيسػا فمدفة االعالـ في العخاؽ ا

ة بيحه التعجيالت وىحا اعالمًا حخًا حقيقيًا وىحه الذبكة نخيجىا نسػذجًا لمجيسقخاشية في العخاؽ، وليحا جاء القانػف وليحا استجبشا لقخار السحكسة االتحادي
العخاقي والسحكسة االتحادية نفديا كاف لشا حػار معيا. الحكػمة لجييا مذاكل كثيخة، اواًل  بالتعاوف مع السدتذاريغ القانػنييغ والسالييغ في مجمذ الشػاب

الذبكة، ىحه ىيئة مدتقمة ثبتت السحكسة االتحادية ارتباشيا بسجمذ الشػاب، ليحا مجمذ الشػاب ىػ مغ يخسع سياستيا وليذ الحكػمة مغ تخسع سياسة 
ة االتحادية دور الحكػمة فقط في تخشيح مجمذ امشاء الذبكة الى مجمذ الشػاب لمترػيت عمييع، ىحا وليع الحق بتقجيع شعغ آخخ وحجدت السحكس

مثل ىحا الجور الػحيج لمحكػمة، كسا نصمب إخخاج ىحا الجور مغ الحكػمة، مغ مصمع عمى الجيسقخاشيات في العالع يعخؼ اف ارتبصيا بالحكػمة ووجػد 
نحغ نخيج عخاقًا ديسقخاشيًا أـ أنا عمى خصأ، إذا نخيج عخاقًا  .خجػع الى الخمف في سياسة االعالـ في العخاؽالسدسى بسجمذ االدارة نعتبخ ىحا ال

 ديسقخاشيًا يحتاج ذلظ الدعي مشا اف يكػف ىشاؾ اعالـ لمجولة العخاقية ولمذعب العخاقي.
ة السيسة والتي ربسا سبقت العخبية في العخاؽ ولكششا اليـػ في صجد التعجيل سيادة الخئيذ، قزية المغة الدخيانية عديدة عميشا وىي لغة مغ المغات العخاقي

 بسػجب الصعغ السقجـ لمسحكسة االتحادية وال يسكغ اف تيسل المغة الدخيانية ضسغ الثقافات العخبية.
 -:الشائب حيجر ستار فرحان السؽلى -

 لمعسل الجيسقخاشي في العخاؽ. الحكػمة جدء مغ ىحه السشطػمة الجيسقخاشية وبكل تأكيج ىي داعسة
كػف ال بأس أف ندتخشج ببعس األفكار، عسمشا ىػ عسل تكاممي وبالشتيجة يجب أف نخخج بقانػف ونخخج بتعجيالت وال يكػف عمييا إختالؼ وأف ال ي

 فييا شعغ، وبالتالي يسكغ أف نشاقر داخل المجشة قزية اإلستئشاس بخأؼ الحكػمة.  
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 -اب:الديج رئيس مجمس الشؽ  -
 نذكخ المجشة السخترة، تدتأنفػف عسمية التذخيع.

عسار، المجشة : تقرير ومشاقذة مقترح قانؽن تسميغ ذوي الجخل السحجود أرض سكشية. )المجشة السالية، لجشة الخجمات واالة*الفقرة الثانية عذر 
 القانؽنية(
 -:جؽاد شؽيميةعمي عبج الجبار الشائب  -

 .الجخل السحجود أرض سكشيةقانػف تسميظ ذوؼ يقخأ مقتخح 
مخ التذخيعي رقع حاجة لتذخيع مقتخح القانػف أعاله لػجػد األ ال نػد إعالمكع بأنو 3127/:/35في  519أشارة إلى كتاب الجائخة البخلسانية ذؼ العجد 

دكشية مغ قبل وزارة البمجيات راضي الع األجمذ الشػاب السادة الثالثة مغ األمخ السحكػر آنفا لسعالجة مػضػع تػزيع قصحيث اقخ م 3115لدشة  (23)
 28/6/3127( في 24875)مانة العامة لسجمذ الػزراء الجائخة القانػنية بالعجد كاف وحدب كتاب األسواإل عسارواألشغاؿ العامة السجمجة مع وزارة األ

سكاف والبمجيات فة إلى تأييج وزارة األعسار واإلإضا 25/5/3127( في 91:2)صل كتاب مجمذ الشػاب المجشة القانػنية بالعجد والسعصػؼ عمى أ
 .سجمذ الػزراء الجائخة القانػنية أعالهمانة العامة لعمى كتاب األ 41/9/3127( في 3123د )العامة بكتابيا العج

 -:الشائبة ىجى سجاد محسؽد شاكر -
 .قانػف تسميظ ذوؼ الجخل السحجود أرض سكشيةتكسل قخاءة مقتخح 

ة محجودؼ الجخل مغ العخاقييغ تخػ لجشة الخجمات الشيابية إصجار قخار مجمذ الشػاب السػقخ بإلداـ الحكػمة بإلغاء قخار مجمذ حرػؿ شخيح زسافلو 
السخفق مشو ندخة مع التقخيخ السخفػع لديادتكع والحؼ يتزسغ السرادقة عمى تػصيات الجمدة االستثشائية األولى  3126( لدشة 294الػزراء رقع )
( والخاص بتػزيع قصع األراضي لمعػائل والفقخاء والسحتاجيغ لحلظ نجج مغ الزخورؼ 365ششي لإلسكاف والحؼ تع بسػجبو إلغاء قخار )لمسجمذ الػ 

( الدابق 411( فئة تػزيع ووفق إلغاء القخار األخيخ لسجمذ الػزراء الحؼ يتزسغ إلغاء مجمذ الػزراء قخار )29كمجشة خجمات بعج أف تػفخت لجيشا )
ظ يسشع تػزيع قصع األراضي داخل السجف في داخل السحافطات مسا أدػ إلى اليـػ تبقى شخيحة الفقخاء ىي شبقة معجومة ال تدتصيع أف تقجـ لحل الحؼ

( والحؼ 294ء )تجج لجشتشا بعج التذاور مع المجشة السالية والمجشة القانػنية مغ الزخورؼ إعادة إلغاء التػصية إلى الحكػمة بإلغاء قخار مجمذ الػزرا
 ( لحلظ الكثيخ مغ الفقخاء اليـػ يشتطخونا ونحغ بأمذ الحاجة بتفعيل مثل ىحا القخار وال داعي لتذخيع مثل ىحا السقتخح لكػنو أساسا ىػ265أوقف قخار )
 إف شاء هللا وىي حخيرة كل الحخص ليحا السػضػع. جخاء الكاملباإل والمجشة متخحةجائد 
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 ىل ىحا قخار المجاف أـ قخار لجشتكع فقط؟
 -:الشائبة ىجى سجاد محسؽد شاكر -

 المجشة القانػنية سانجتشا بيحا الخأؼ.
 -:جؽاد شؽيميةعمي عبج الجبار الشائب  -

 المجشة السالية رأييا أف تقجـ لمقخاءة األولى ليذ لجييا مانع مغ أف يقخأ قخاءة ثانية.
 -:بياتيحدؼ مؽسى الس الشائب عبا -

كانت ىشاؾ السبادرة الػششية لمدكغ وأدت كحلظ إلى مشح قصع أراضي بغس الشطخ عغ ما حرل وكيف حرل ولكغ بالشتيجة أدػ إلى حرػؿ 
ية  البعس عمى جدء مغ ىحه السدتحقات، الشظ أف شخائح الذعب العخاقي وخاصة أف خط الفقخ ال زاؿ صاعجًا في ىحا البمج بحاجة إلى معالجة جحر 

و كانت ىشاؾ سا يتعمق بسدألة اإلسكاف، الحؼ تفزمػا بو في المجشة مذكػريغ، ضخورة العػدة إلى القخار الدابق وإلغاء القخار الالحق بيحا الرجد ألنفي
بيػت في مجيشة الرجر مغ قبل وزارة اإلسكاف والبمجيات فيسا سبق قخار في مجمذ الػزراء، اآلف نعػد إلى ما كانت سابقًا، أنا مع ىحا التػجو الف ىشاؾ 

( متخ، نحغ مع ىحا التػجو ولكغ نحتاج إلى إستخاتيجية وليذ قخار نأخحه ونتخكو، 311( متخ أربع عػائل يدكشػف في )61( متخ أصبح )311البيت )
 .إذا لع تكغ ىشاؾ إستخاتيجية واضحة وصخيحة في ىحا الرجد وإلى اآلف ناقذشا وصػتشا وذىبت إلى الحكػمة ومغ  سيتابع

 -:سبيجؽزيف صميؽه الشائب  -
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الدكشية عمى ذوؼ الجخل السحجود ولكغ في الحقيقة ىحا لخبسا سيذكل عبء عمى الجولة وعمى السػاشغ في آف واحج،   راضيأنا لدت ضج تػزيع األ
ئق بيا، لحا أنا اعتقج مغ الزخورؼ أف األراضي الدكشية تػزع في مشاشق نائية وذوؼ الجخل السحجود ليذ لجييع ىحه اإلمكانيات مغ أجل بشاء مدكغ ال

اء وعمى ذوؼ ندتخشج بتجخبة السخحـػ الدعيع عبج الكخيع قاسع عشجما كاف يمقب بػ)أبػ الفقخاء( قاـ ببشاء سكشي ووحجات سكشية وتع تػزيعيا عمى الفقخ 
مغ اجل قزايا سياسية ومغ اجل دعايات انتخابية، أيزًا  الجخل السحجود فأنا اعتقج ىحه التجخبة أكثخ نجاحًا، عمسا سبق وأف استغمت تػزيع األراضي

 مغ السسكغ أف تدتغل ىحه السخة، لحا أنا مع بشاء وحجات سكشية وبأسعار مشاسبة وتسمظ لحوؼ الجخل السحجود والفقخاء كثيخوف في العخاؽ.
 -الشائب عؽاد محدؼ دمحم راضي العؽادي: -

القانػف، مجمذ الشػاب حدب الجستػر مغ حقو أف يقجـ مقتخح القانػف وىحا أوؿ مخة في ىحه الجورة يػجج ىشاؾ لبذ ألعزاء مجمذ الشػاب، مقتخح 
ئسة مشح الثالثة يتع تقجيع مقتخح قانػف وىػ يعالج لذخيحة ميسة ججًا وىػ ليذ تػزيع قصع أراضي وليذ فيو عبء مالي عمى الجولة ىػ يحل مذكمة قا

اقي فقيخ تحت مدتػػ خط الفقخ ويدكشػف في أراضي بمجية عائجة لمحكػمة العخاقية، أرض سكشية بمجية ، ىشاؾ مميػنيغ ونرف السميػف عخ 3114
يسشع إزالة أؼ تجاوز عمى أراضي البمجية الحكػمية،  3121ولحج اآلف وىحا التجاوز مجمذ الشػاب أصجر قخار عاـ  3114متجاوزيغ عمييا مشح عاـ 

والحؼ صجر في  3115( لدشة 23سيع ججًا الحؼ ذكخ في المجشة السالية ليذ لو عالقة التذخيع أو قخار رقع )إذف أصبحػا ىؤالء واقع حاؿ، الذيء ال
فييا، نحغ اآلف أماـ الحكػمة االنتقالية، يعشي الجستػر كاف غيخ مػجػد، وىشالظ قخارات في زمغ الشطاـ البائج مشحمة تع إلغاء ىحه القخارات وإبقاء فقختيغ 

وقانػنية وشخعية، بسا أف مجمذ الشػاب مسثل عغ الذعب العخاقي اليـػ نحغ مسثميغ عغ ىؤالء وىؤالء السميػنيغ ونرف كيخبائيع مذكمة دستػرية 
حوف سمفة يأخحونيا بتجاوز، مائيع بتجاوز، خجمات ال تػجج، ساكشيغ ببيػت شيغ وصفائح، ال يدتصيعػف أف يبشػف بشاء مالئع كاإلنداف والبذخ أو يأخ

الظ يا، عمسًا أف ىؤالء ال ىع وال ذوييع ليع قصعة ارض أو بيت، بيحا القانػف يحل ىحه السذكمة، يحل مذكمتيغ، السذكمة األولى سػؼ يكػف ىشيبشػف ب
ديغ خو تخصيط عسخاني ضسغ الترسيع الحزخؼ لمسحافطات والعاصسة، والسذكمة الثانية يسشع بعجىا أؼ تجاوز عمى قصعة بمجية تابعة لمجولة ألنيع مج

، السذكمة الثالثة ىشالظ أعباء مالية واقترادية كبيخة لمجولة ألنو سػؼ نبيع ليع ىحه األراضي ىي أواًل أراضي تابعة لمجولة 3121لغاية  3114مغ 
حه السذكمة. لشكغ نبيعيا ليع حدب ىحا السقتخح بالقانػف يباع ليع بيع وبالدعخ السػجػد ولكغ الفخؽ نقدصيا وأيزًا ضسغ الترسيع األساسي، ونحل ى
حا القانػف ونشاقذيا مادة واقعييغ ونجرسيا دراسة واقعية كل األخػة لع يقخأ ىحا القانػف وأتسشى أنا أف نقخأ ىحا القانػف بالقخاءة الثانية وأنا اشمب بقخاءة ى

، ىحا القانػف 3115حا القانػف سسعت فيو في بعج مادة حدب الجستػر والشطاـ الجاخمي ألف مجمذ الشػاب يربح عشجه خمط ال عالقة لو باإلسكاف ى
صع استثشى السجراء العاميغ يعصييع قصع أراضي استثشى السحافطيغ، يعصي ألعزاء قادة الفخؽ قصع أراضي يعصي لمسػضفيغ السدتكسميغ الجرجات ق

ذ الحؼ أرجػ مغ أخػانشا أف يتحسمػا ىحه ، سيادة الخئي3115( لدشة 23أراضي لكغ ىؤالء ليذ ليع قصع أراضي بيحا القانػف الحؼ ىػ قخار )
لحج اآلف السدؤولية ونبتعج، إذا استصعشا أف نحل ىحه السذكمة نكػف حميشا اكبخ مذكمة في العخاؽ وىي مذكمة السميػنيغ والشرف، ىشاؾ مختار لكشو 

كغ السالئع والعير الكخيع ونحغ لع نعصيع ىحا العير ىشاؾ بيػت عذػائية والستجاوزيغ ىع بالجستػر مدتحقيغ، يقػؿ الجستػر لكل مػاشغ عخاقي السد
، لع تحل ىحه السذكمة، يقػلػف ال تحل ىحه السذكمة إال بتذخيع قانػف وىحا القانػف مػجػد مقتخح 3115والسدكغ السالئع جالديغ ببيػت الصيغ مغ 

أعباء مالية، ما مغ حق الحكػمة انو تسشعشا مغ حقشا الجستػرؼ بتذخيع قانػف والسحكسة االتحادية قخارىا مغ حقشا نذخع القانػف بذخط واحج إذا كاف بيا 
 مقتخحات القػانيغ.

 -:ىاشػ عبج الحديؼ اليالليابتدام  ةالشائب -
كل  في إذا استصعشا فعاًل أف نرػت ونقخ ىحا القانػف ونزع لو آلية فيعتبخ انجاز لسجمذ الشػاب أضع صػتي لرػت االستاذ عػاد العػادؼ كػف فعالً 
اء وال محافطات العخاؽ ىشاؾ قصع متجاوز عمييا تابعة لمبمجية وىشاؾ ذوؼ الجخل السحجود ال يدتصيعػف حتى العير بيشاء وراحة وال كيخباء وال م

ية بالعكذ إنسا فيو خجمات ونحغ نخػ أف ىحا مقتخح  القانػف ميع لتسميظ ىؤالء الستجاوزيغ حيث ىحه ال تػجج بيا أعباء مالية، ال اتفق مع المجشة السال
 مخدودات مالية لمجولة ومخدودات إقترادية لمجولة ألنو سػؼ نسمظ وندتصيع أيزًا أف نحجد ىحه القصع واف نػفخ الخجمات ألصحاب ذوؼ الجخل

نػف ميع ججا فمػ استصعشا أف نسمكيع السحجود، فعاًل ىؤالء ُيبتدوف أياـ االنتخابات ووراء االنتخابات ال احج يشتبو ليع، فيحه الذخيحة ميسة ججًا ىحا القا
بيخة راضي وأيزا أف تكػف لمبمجية والساء والسجارؼ وكل الجوائخ الخجمية األخخػ دور ميع في تشطيع آلية ىحه القصع وىشاؾ قصع أراضي واسعة كىحه األ

بديصة ججًا وباألقداط السخيح استصعشا أف ندكغ  ( متخ لكل مػاشغ كافية ونعصيو بسبالغ 211وىشاؾ حق الدكغ لكل مػاشغ ولػ استصعشا أف نػزع )
 أبشائشا جسيعًا في العخاؽ.



 33 - 28 

 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -
 المجشة السالية ليذ لجييا مانع مغ استئشاؼ القخاءة. 

 
 -:قادرلشائب زانا سعيج ا -

ىشاؾ نسػ سكاني كبيخ في السجتسع العخاقي ولع تكغ ىشاؾ الدكغ ىػ مغ ضخورات الحياة اإلندانية وىي مغ واجبات الجولة تجاه مػاششييا وبسا انو 
أف تػزيع  خصة إستخاتيجية لمحكػمات الدابقة التي أىجرت الكثيخ مغ أمػاؿ العخاؽ فاف مذكمة الدكغ تخاكست وازدادت سػءا يػما بعج يـػ ومغ السؤسف

خجمات ال يعالج مذكمة الدكغ الف معطع الشاس يقػمػف ببيع قصع قصع األراضي عمى السػاششيغ دوف تقجيع القخض العقارؼ والبشيى التحتية وال
بيحا  األراضي التي استمسػىا، ليحا األفزل ىػ بشاء عسارات سكشية ومجسعات سكشية تػزع عمى السدتحقيغ لقاء مبالغ وأقداط ميدخة. وفيسا يتعمق

يادؼ الحكيع وقامػا بأعجاد تقخيخ حػؿ ما تػصمت آلية لحل مذكمة الدكغ السػضػع شبعًا شكل مجمذ الشػاب لجشة مؤقتة بخئاسة الديج الشائب عبج ال
 .وفي نياية التقخيخ ىشاؾ تػصية بتذخيع قانػف الييئة العامة لإلسكاف ويعتبخونيا الحل الججؼ والػاقعي لمخخوج مغ ىحه األزمة السدتعرية

 -:عبج الرسؽل عبج الرضا التسيسيصباح  ةالشائب -
لجشة الخجمات واألعسار، نحغ رأيشاه عمى ججوؿ األعساؿ وقبمو أيزًا لكغ كجراسة مفرمة لع تقجـ إلى لجشة الخجمات واألعسار عمع كاف السفتخض انو تُ 

مع  ألنو نحغ مشح بجء دوامشا في لجشة الخجمات عسمشا فخيق وخاشبشا وزارة األعسار واإلسكاف والبمجيات، تعحر ذلظ وكانت ردودىع أنو تتعارض
ت فيجب أف تكػف دراسة متكاممة، أنا شخريًا قجمت عمى مػضػع العذػائيات وعغ مػضػع ذوؼ الجخل السحجود مغ ىع ذوؼ الجخل السحجود التذخيعا

شة ىشاؾ عذػائيات وىشاؾ مػضفيغ دخميع محجود وىشاؾ فقخاء تحت الرفخ، فيحه تحتاج إلى دراسة متكاممة تتبشاىا لجشة الخجمات  واألعسار كمج
 المجاف السخترة. رئيدية مع
 -:ألساس سمسانرعج فارس الشائب  -

كبيخًا عمى الػقػؼ عمى ىحه األزمة أزمة الدكغ وىي أزمة أزلية بل نؤكج عمى أف تحل ىحه  ونؤكج بل وُنمح إلحاحاً  نحغ في مجمذ الشػاب نصالب
لخجمات بإلغاء القخار الحؼ أوقف تػزيع األراضي، بالشتيجة األزمة بأؼ شكل مغ األشكاؿ سػاء بإصجار قانػف ججيج أو كسا تفزل األخػة في لجشة ا

لدكغ ىشاؾ مذكمة أساسية وحيػية ىي قجيسة وميسة ججًا في البمج واعتقج الحؼ يصمع عمى عسق ىحه األزمة وعمى العػائل الحيغ يعانػف مغ أزمة ا
ة الجخل مغ الفقخاء واألرامل والصمقات أصعب يـػ لجييع ىػ بجاية الذيخ، شعارىع )لقسة العير تجبخ( ولكغ عشجا يأتي وقت دفع اإليجار العائمة السحجود

لستجحرة، اعتقج السصمع الحيغ يعسمػف في السؤسدات الخيخية أو السصمعيغ عمى وضعية العػائل يجركػف عسق ىحه السذكمة وعسق ىحه األزمة الحقيقية ا
ح عمى اإلشالؽ وال نغادر أؼ شخيقة مغ الصخؽ التي تحل ىحه السذكمة، ولحجع السعاناة لحلظ أخػتي في مجمذ الشػاب عميشا أف ال نغادر ىحا السقتخ 

لخغع مغ الكبيخة لسثل ىحه العػائل التي ال تستمظ قصعة ارض أو سكغ مسا يزصخىع إلى اإليجار في بيػت أغمبيا ال ترمح لمدكغ لسحجودية الجخل وبا
حلظ نصالب لجشة الخجمات في مجمذ الشػاب باالىتساـ والججية والستابعة السدتسخة والكبيخة في متابعة ذلظ ىشاؾ معاناة شجيجة في دفع مبمغ اإليجار، ل

االىتساـ ىحا القانػف حتى صجوره، كسا نشاشج أعزاء مجمذ الشػاب السحتخمػف بالترػيت عمى ىحا القانػف وكحلظ نصالب الحكػمة باالىتساـ العاجل وب
لخاصة بتدييل تػزيع األراضي  ليدت  فقط تػزيع األراضي وكحلظ تدييل اإلجخاءات والتعميسات لبشاء ىحه األراضي الكبيخ لتدييل كل اإلجخاءات ا

 في تدييل آليات لمقخوض وغيخىا لخفع معاناة الدكغ عغ ىحه العػائل. 
 -:محدؼ راضي العؽادي )نقطة نعام(عؽاد الشائب  -

القانػف مػجػد في لجشة الخجمات واألعسار والمجشة القانػنية والمجشة السالية مشح سبعة أشيخ مخفػع ليع حػؿ مقتخح القانػف لتسميظ الستجاوزيغ، مقتخح 
 وكل ىحه المجاف وافقت عميو بالقخاءة األولى وتع قخاءة القخاءة األولى. 3/3/3127في 
 
 -الديج رئيس مجمس الشؽاب: -

 ىحا ُمجرج في التقخيخ.
 -:سعيج بياد الجيؼحدؼ تؽران الشائب  -
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نحغ اليـػ نشاقر مػضػعيغ مشفرميغ، السػضػع األوؿ يتعمق حدب ما فيستو مغ المجاف تػزيع أراضي عمى ذوؼ الجخل السحجود وىحا مغ واجب 
لى مجمذ الشػاب الجولة العخاقية لتػفيخ الدكغ الالئق لكل السػاششيغ العخاقييغ. السػضػع الثاني تسميظ قصع األراضي لمستجاوزيغ ىحا كاف مقتخح مقجـ إ

لسػضػع وشالبشا في حيشيا بإرساؿ كتاب إلى الحكػمة الستصالع رأييا في ىحا السػضػع، رأيت أنا انو ىشاؾ كتاب وصل إلى لجشة الخجمات حػؿ ىحا ا
 ولكشو لع ترمشا إلى المجشة القانػنية مع العمع انو الكتاب صادر مغ المجشة القانػنية ىحه نقصة.

يع مػضػع تسميظ الستجاوزيغ يجب أف يأخح خرػصية بعس السحافطات كسحافطة كخكػؾ ومحافطة كخكػؾ جدء مغ مذكمتيا ىي الشقصة الثانية تعس
عمى أراضي ممظ صخؼ ألُناس ىل مغ العجؿ واإلنراؼ أف  3114ألف قدع مغ التجاوزات الحاصمة قبل وبعج  3114مذكمة األراضي قبل وبعج 

ىؤالء الشاس وىع الدكاف األصمييغ لسحافطة كخكػؾ بحجة أف ىؤالء تجاوزوا، أرجػ أف يكػف ىحا السػضػع فيو  نسمظ ىؤالء الستجاوزيغ عمى أراضي
لى صيغة استثشاءات وأنا أشالب باستثشاء محافطة كخكػؾ مغ ىحا السػضػع وإجخاء دراسة مدتفيزة مغ المجاف الخجمات والسالية والقانػنية لمػصػؿ إ

 ضػع.متفق عمييا حياؿ ىحا السػ 
 -:عسران دمحم الطريحيأزىار الشائب  -

( وتفعيل قخار 294نحغ مع إقخار ىحا القانػف بذكل مباشخ باعتباره ىػ األساس لحل أزمة الدكغ لكغ ال نشدى انو لجيشا قخار نصالب بإلغاء قخار )
( ديشار وسمست بعزيع 311111بديصة قجرىا ) ( باعتبار انو بعس حل أزمة الدكغ وزعت جدء مغ ىحه األراضي فخزت ووزعت مقابل مبالغ365)

( يحل جدء كبيخ مغ أزمة الدكغ إضافة انو 365إلى سشجات فخزت فييا أراضي ولع تدمع، مع العمع استمسػا السبالغ، فإلغاء ىحا القخار وتفعيل قخار )
عذػائيات والستجاوزيغ اعتقج ىحا حق مذخوع لكل زامغ إعصاء قخوض الدكشية. مدألة تحل أزمة الدكغ إضافة انو قصع األراضي التي عمييا ال
( ألنو ضمست شخيحة كبيخة مغ 365( وتفعيل قخار )294السػاششيغ السػجػديغ في األراضي العخاقية لتسميكيع، نؤكج عمى لجشة الخجمات إللغاء قخار)

 الشاس سمست ليع ىحه األراضي والبعس لع تدمع مع العمع أنيا مفخزة ىحه األراضي.
  -:مرطفى احسجريبؽار طو ائب الش -

ءه بعج سقػط تعمسػف ىشاؾ مذكمة ىي مذكمة تسميظ التجاوزات واثشي عمى مجاخمة الشائب الديج عػاد العػادؼ أنا اعتقج تسميظ الستجاوزيغ أو ما تع بشا
 الشطاـ الدابق أىع مغ ىحا القانػف ومغ ثع نتحػؿ إلى قػانيغ أخخػ ىحا مغ جانب.

لجيشا قانػف إلغاء قخارات مجمذ قيادة الثػرة فيسا يخز األراضي الدكشية وبقية األراضي الدراعية في كخكػؾ وأشخاؼ كخكػؾ مغ جانب أخخ نحغ 
ػف رػيت عمى ىحا القاناعتقج عشجما نقـػ بتذخيع ىحا القانػف وقج تع قخاءة القخاءة األولى والقخاءة الثانية ومشاقذتو أيزًا تع أنا اعتقج انو حاف اآلف الت

وميع ججًا وأىالي كخكػؾ مغ جسيع قػمياتيع يشتطخوف تذخيع ىحه القانػف إلنراؼ حقيع، أما بخرػص إف كاف ىشاؾ استثشاء أو إذا كاف ىشاؾ 
ا فيسمصالب باستثشاء محافطة كخكػؾ أنا أعتقج ىشاؾ محكسة والسحكسة ىي الجية الػحيجة التي يتع حدع إذا كاف ىشاؾ رأؼ أخخ أو رأؼ يختمف عغ 

 يخز تسميظ ىحه األراضي أو البيػت.
 
 
 -:مؽات الغرابيقبال عمي الشائبة إ -

ستػرية  السادة سيادة الخئيذ بالشدبة ليحا مقتخح القانػف ىػ مغ القػانيغ السيسة التي تخز حياة السػاشغ العخاقي البديط واإلنداف الفقيخ السػاد الج
خض عمى الحكػمة تػفيخ العير الكخيع لمسػاشغ العخاقي وجدء مغ العير الكخيع أف تػفخ لو الدكغ ( مغ الجستػر تف49( والسادة )48( والسادة )41)

ػف لو إضافة أف تػفخ لو الخجمة الرحية وتػفيخ الخعاية االجتساعية وتػفيخ راتب لحيغ إيجاد فخصة عسل لمسػاشغ فالجدء مغ العير الكخيع أف يك
رىا الحقيقي وتقـػ بتػفيخ سكغ وبشاء مشاشق أو أحياء سكشية كاممة عمى غخار ما تع بشاءه لألحياء في بجاية سكغ. أنا أتسشى عمى الحكػمة أف تأخح دو 

اس الفقخاء، أيزًا الدبعيشات والثسانيشات التي ىي تدسى باألحياء الفقيخة أو دور الفقخاء التي قامت الحكػمة بتػزيعيا عمى الشاس الستعففة الستزخرة الش
%( 6%، 5%، 3نا أقجـ مقتخح عمى الحكػمة أف تفخض عمى جسيع السحافطات والحكػمات السحمية أف تقـػ ببشاء وحجات سكشية جدء )عمى الحكػمة أ

( وحجة سكشية وحدب ندبة أو حدب حجع التشسية األقاليع التي تقجـ 3111حدب التشسية األقاليع لبشاء ألف وحجة سكشية في كل سشة مالية أو في كل )
السحمية وىػ جدء مغ دورىا إضافة إلى أنيا تقـػ الحكػمة ببشاء وليذ تػزيع األراضي الفقيخ مغ أيغ يأتي ببشاء سكغ أف تقـػ ببشاء دور لمحكػمات 

الحكػمة فعمى  سكشية واشئة الكمفة وتػزيعيا عمى الفقخاء أما تػزيع األراضي لمفقيخ الحؼ ليذ لو لقسة عير وال مرجر رزؽ ثابت وال راتب ليقػـ ببشاء،



 33 - 30 

ر في السادة أف تقـػ ببشاء وحجات سكشية كاممة وتػزيعيا عمى أبشاء الذعب العخاقي مغ ليذ لو سكغ وىحا جدء مغ مياميا الجستػرية التي كفميا الجكتػ 
 ( لمجستػر.41)
 -:الشائب شؽان حؽيز فريق الجاوودي -

الكل، أؼ قانػف إذا دخل في استثشاءات يفخغ في محػاه، فعجـ تذخيعة يكػف اثشي عمى مجاخمة الشائب عػاد العػادؼ. حكسة القانػف أف تصبق عمى 
 أحدغ مغ تذخيعو إذا دخل فيو استثشاءات، حكسة القانػف تصبق عمى الكل كسا ىي.

 -:الشائب عمي عبج الجبار جؽاد شؽيمية -
عية وليدت رئيدية، تسميظ ىحه األراضي لمشاس الفقخاء لحلظ مقتخح القانػف ميع ججًا وخرػصًا يخز شخيحة مغ الفقخاء، المجشة السالية ىي جية فخ 

غشياء يجب أف يكػف بجوف ثسغ، فالمجشة السالية ليدت جية رئيدية في ىحا السػضػع. أما فيسا يخز الستجاوزيغ فيع ليدػا فقخاء فقط قج يكػنػف أ 
اء الستجاوزيغ، أما كل شخز يخيج أف يجمب قانػف، أنا أريج أف اممظ واألغشياء الستجاوزيغ أكثخ مغ الفقخاء، نحغ يجب أف نحجد قانػف نجعع الفقخ 

نجعع بو شقق، أنا أريج أف أعسل جدخ، أنا أريج أف اخح قصعة وغالبًا يكػف السدتفيج ليذ الفقيخ بل الغشي، نحغ يجب أف نسزي بقانػف حقيقي صحيح 
قانػف  3129أفقخ مغ سشة  3128، 3128أفقخ مغ سشة  3127ما تسزي الدشيغ  الفقخاء، الشاس الحيغ ليذ لجييع الخبد تأكل، وبفزل هللا نحغ كل

نػف إذا لع يسزي األعسار والخجمات، وزارة األعسار والخجمات لع تداعجنا، القانػف يأتي مغ رئاسة الػزاراء، نحغ اقتخحشا ىحا القانػف، اقتخاح ىحا القا
يخفس مغ السحكسة، لحلظ يجب أف يكػف قانػنشا والقخاءة الثانية مغ القانػف انو فيو مػافقة  برػرة حقيقية ُيخفس وإذا لع يخفس مغ رئاسة الػزراء

ر والخجمات وحقيقة بالعسل فيو، اقتخح عمى األخػة تربح لجشة تكبخ عغ ىحه المجشة واالجتساع مع الشاس التشفيحييغ ورئاسة الػزراء ومع لجشة األعسا
 ػؾ اعتخضػا، قالػا سشعسل عمى سكغ ناس غيخ أناسيا، ىحا القانػف يجب أف يجرس لرالح الفقخاء.ومع أمانة بغجاد، بعس األخػة مغ كخك

 -:محسؽد شاكرىجى سجاد الشائب  -
قخار  أوال نخيج أف نتػصل بأنو ىل نحغ بحاجة إلى تذخيع قانػف لحل مثل ىحه األزمة لمستجاوزيغ ؟ ال، نحغ ليذ بحاجة إلى تذخيع قانػف، لجيشا

( بشاًء عمى تػصيات سأقخأىا بالشز في السجمذ اإلسكاف الػششي الحؼ يتخأسو الديج وزيخ األعسار واإلسكاف )شارؽ 294ػزراء ممغى رقسو )مجمذ ال
الحؼ بسػجبو كشا نعصى  3124( لدشة 365الخيكاني( آنحاؾ في جمدة األولى االستثشائية لو بسػجب الكتب الخسسية إلغاء قخار مجمذ الػزراء رقع )

ساعية في سسو )السبادرة الػششية لمدكغ( والحؼ أعصى بسػجبو عذخات بل مئات الدشجات لمسدتحقيغ مغ الفئات الفقيخة مغ مذسػؿ بشطاـ الحساية االجتا
الحؼ ليع ندبة ثابتة  وزارة العسل والذؤوف االجتساعية سػاء كاف مغ دائخة رعاية السخأة أو مغ دائخة رعاية الخجاؿ وكاف أيزًا مغ السذسػليغ مغ السعاقيغ

التي  ومقياس ثابت، إضافة لحلظ كاف يحق لكل محافع في السحافطة إحراء عجد الستجاوزيغ في تمظ السحافطة وإرساؿ أسسائيا إلى المجشة السخكدية
نتيجة إلى انو بعس األجداء كأف كانت بخئاسة وزيخ األعسار واإلسكاف والبمجيات الديج عادؿ ميػدر آنحاؾ، لكغ ما واجو ىحا القخار مغ ضمع وتعدف 

ه الدشج يكػف دعاية انتخابية مثال عمى سبيل السثاؿ سشة متأخخ ىحا في السحافطات الف مجيخ التدجيل العقارؼ ال يقبل يدجل الف الدشج الحؼ أعصا
ي أـ رباعي قاؿ ليذ ىشاؾ سشج في العخاقي اسسو بأسع ثالثي وليذ رباعي، عشجما خاشبشا الديج وزيخ العجؿ قمشا لو ىل الدشج الحؼ في بيتظ تسمكو ثالث

فقخاء بالعخاؽ بمغ رباعي ووججنا انو ال سشج قانػني لسثل ىحا، لحلظ أتسشى أف أجيب عمى الدادة الشػاب والديج عػاد العػادؼ أخ كخيع وعديد، أواًل عجد ال
ز السخكدؼ لإلحراء يعيذػف تحت خط الفقخ، لكغ اليـػ حتى في ( مميػف عخاقي يعير تحت خط الفقخ ىحا واضح بسػجب وزارة التخصيط والجيا:)

%( 86%( مغ كل السجسعات الدكشية لألرامل حرخًا وتكػف )21الجورات الدابقة كمجشة مخأة فخضشا عمى السجمذ الػششي لألسكاف أف تكػف ندبة )
( ديشار، لحلظ أتسشى أف تكػف 211111األرممة أو السعاؽ )( سشة، أؼ يجػز ال تجفع 61%( عمى مجار )36مغ السبمغ مجفػع مغ قبل الحكػمة و)

بقخار مجمذ وزراء تذخيعاتشا بالسدتػػ السصمػب ويمبي الغاية، الدكغ وتػفيخه إلدامًا عميشا في الجستػر الحؼ أديشا عميو القدع، لكغ إذا السػضػع محمػؿ 
جاوزيغ ىع فقخاء؟ ىل جسيعيع يعيذػف تحت خط الفقخ، لحلظ أنا أتسشى أف نعػد لساذا نفقج أىسية ىحا، مثمسا تفزل الديج عمي شػيمية، ىل كل الست

اضي لمفقخاء، كمجشة إلى تػصية الحكػمة. أنا أرجع وأكخر، في قخار إستثشائي وجمدة إستثشائية تخأسيا الديج شارؽ الخيكاني ألغى قخار تػزيع قصع األر 
 ( مجمذ الػزراء وإعادة التػزيع لمفقخاء. 294فبالتالي أتسشى التػصية لمحكػمة بإلغاء قخار )

 -:الشائب حدام عمي حديؼ العقابي -
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مغ قبل األخ وزيخ البمجيات الدابق األستاذ )شارؽ الخيكاني( فيحا يدتجعي مشا أف نعسل إما قخار ججيج مغ مجمذ الػزراء ممغى  (294)قخار الذا كاف إ
إف شاء هللا األستاذ يعصي رأيو لمجشة القانػنية، ال مانع لجيشا ألنو ال يتحسل أية أعباء مالية ولكغ لعمو  أو تذخيع قانػف ججيج، واآلف السقتخح كمجشة مالية

 مقتخحات الشػاب ومجاخالتيع مسكغ يشزج القانػف بالريغة األفزل.
 -:الشائب كامل ناصر سعجون الزيجي -

( محمة تجاوز وأصبحت واقع حاؿ، ىحه 411ىي السحالت الستجاوزة لجيشا تقخيبا )نحغ لجيشا في بغجاد في حجودىا اإلدارية والبمجية مذكمة كبيخة و 
غ بالسػازنة، وزارة األحياء يدكشيا الشاس الفقخاء السعدوليغ، ىؤالء حتى بالسػازنة ال يجخمػف أمانة بغجاد ال تقجـ ليع الخجمات تقػؿ ليع انتع غيخ داخمي

يبيع وزارة الكيخباء انو غيخ مذسػليغ، ىحه السذكمة يخاد ليا مقتخح قانػف نذخعو مع واقع الحاؿ،  نحغ ال الكيخباء عشجما تأتي يخيجوف مشيع محػلة تج
( محمة واألراضي ىي سكشية تابعة لػزارة السالية أو تابعة ألمانة 411نعصي أعباء مالية عمى الحكػمة ىػ مػجػدة ومدكػنة وأكثخ في مجيشة بغجاد )

( وحجة سكشية وفي مجمذ محافطة بغجاد في الجورة الدابقة تتحكخىا 411مقتخح قانػف يذخع وىي مرشفة في بغجاد حاضخة ) بغجاد بالتالي أنا اعتقج
ليحه األخت صباح التسيسي كانت ىشاؾ دراسة انو ىحه التي قجمتيا نفديا الجكتػرة وفييا الججوػ االقترادية وقخئت وصػتشا عمييا انو يكػف حل 

 سشجات ليحه األرض وتعتبخ مشاشق داخمة في الترسيع األساسي وتذسل بالسػازنة وحتى نحل ىحه السذكمة.  السذكمة انو نعصييع
 
 
 -:الشؽابمجمس الديج رئيس  -

لػقت ي ذات اإذف المجاف السخترة تدتأنف عسمية التذخيع مع إدخاؿ التعجيالت الالزمة والزخورية التي تع االستساع إلييا بسا يعدز إنراؼ الفقخاء وف
 تالفي السذاكل التي يسكغ أف تتختب بحدب ما تع ذكخه اآلف، وحدب مقتخحاتكع وبسا يشدجع مع الجستػر.

شاؾ يـػ الدبت الداعة الػاحجة اجتساع رؤساء الكتل ورؤساء المجاف مع رئاسة السجمذ، المجاف تباشخ عسميا يـػ الدبت في إنزاج التذخيعات، ى
ستزافة القائسيغ عمى ممف إعادة الشازحيغ لقزاء الكخمة والفمػجة، تتع استزافة وزيخ اليجخة ومحافع األنبار وقائج ( نائبًا ال71شمب مقجـ مغ قبل )
( في لجشة األمغ والجفاع، الشائب دمحم الحمبػسي مقجـ ىحا الصمب، أرجػ مغ المجاف السخترة يـػ الدبت تباشخ 25وقائج الفخقة ) عسميات غخب بغجاد
 لتذخيعات وىشاؾ اجتساع لخؤساء المجاف والكتل الداعة الػاحجة مع ىيأة الخئاسة.عسميا إلنزاج ا

 تخفع الجمدة إلى يـػ الدبت القادـ.
 ( عررًا.0:11رفعت الجمدة الداعة )
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