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محضر جلسة رقم (31) السبت (19/12/2020) م
الدورة النیابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثالثة

 الفصل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (31) السبت (19/12/2020) م
.أفتتحت الجلسة الساعة (4:15) عصراً 

ً .أبتدأت الجلسة بنصاب: (166) نائبا

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادیة والثالثین من الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیات من القران الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.الفقرة أوالً: تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط األستراتیجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي *

.یتفضل السادة رئیس وأعضاء اللجنة بقراءة التقریر ومن ثم نرفع الجلسة لغرض البدء بجلسة أخرى، أرجو البقاء في المقاعد

-:النائب حازم مجید ناجي عبد الحسین –

.یقرأ تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط األستراتیجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.یكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي

-:النائبة ثورة جواد كاظم حمادي –

.تكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي

-:(النائب مثنى أمین نادر حسین (نقطة نظام –
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أنا ال أعرف أین الفائدة في التقریر بھذه الصفحات الطویلة؟ وھو یتحدث عن ھیكل الحكومة الى مكافحة الفساد والكورونا والى الزالزل والبراكین
والى كل شيء، ھل یعقل لھذه األوقات المتوفرة اآلن لمناقشة كل ھذه القضایا والوصول فیھا الى نتائج حقیقیة؟

كان المفروض من األخوان في اللجنة أن ال یقدموا ستة أشھر كاملة بتقریر واحد وال أعتقد أن ھناك أحد یتابع معھم في ھذه الجلسة. كلنا ملینا وأنا
ا‘تقد أن ھذه القضایا التي تناقش ھي كلھا مھمة وھذه اللجنة من أھم لجان المجلس لمراقبة أداء الدور الرقابي ألداء الحكومة، لكن ھذا التقریر یتضمن

كل شيء وبالتالي ال یتضمن شيء وحتى المعلومات التي تسرد نحن ال نستطیع متابعتھا، أعطونا توصیات محددة نناقشھا من قضیة واحدة ومن
كبرى القضایا الموجودة اآلن في الملف مكافحة الفساد المظاھرات والكورونا وتفاصیل الكورونا، كل قضیة من ھذه القضایا تحتاج الى عدة جلسات

ولیس فقط جلسة واحدة، أن تجمع كل ھذا الكالم السردي بمعلومات مملة وفي تقریر واحد ومع اعتذاري الشدید لقول ھذه العبارة ولكن في الحقیقة ھو
.إال لیس تضییع لوقت النواب والمجلس وأرجو االكتفاء بھذا القدر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أوالً إذا حضرتك أو بعض األخوة واألخوات ال یتابعون فھذه مشكلتھم ولیست مشكلة اللجنة وھذا جھد كبیر قامت بھ اللجنة من خالل استضافات
وزیارات وبیانات ذكروھا وأنا أیضاً سجلت بعض المالحظات على بعض البیانات فیما یخص فایروس كورونا وأتمنى أن یكملوا القراءة لكب نرد

علیھم على ھذه التساؤالت والبعض منھا ولیس بالضرورة، التقریر یجب أن یكتب بالتفاصیل ونتائج التقریر یمكن أن تكتب بعد ذلك فیما یخص
التخصیصات المالیة والمتابعة المیدانیة وعدد المستشفیات وأشیاء أخرى لكن اآلن التقریر یجب أن یقرأ وعلینا نحن أن نتابع معھم ولیس بالضرورة
الیوم أن تتابع حضرتك خذ التقریر وبعد ذلك لدیك مداخلة داخل المجلس أو تذھب الى اللجنة وتتناقش معھم، أدعو السید رئیس وأعضاء اللجنة الى
االستمرار الدؤوب والمثابرة الكبیرة في انتقاء معلومات مختلفة تماماً وفي قطاعات مختلفة تماماً في الحكومة، وھذا أول مرة ھذا التقریر یكتب بھذا
الشكل ونتابعھ والذي ال یرید أن یتابعھ ھذه موضوع یخصھ وأنا بالنسبة لي سوف أبقى حتى لو بعد منتصف اللیل لكي أتابع ھذا التقریر والذي یرید

أن یبقى أھالً وسھالً والذي ال یرید أیضاً أھالً وسھالً وھو حر في الجلسة، أتمنى أن ال نقلل من جھد األخوة رئیس وأعضاء اللجنة وال نحبط
معنویاتھم وإذا نحن ال نتحمل اللجنة بالتفاصیل والبیانات الدقیقة متى سوف نتحملھم ونعرف البلد الى أین ذاھب في قطاعاتھ المختلفة؟

.أتمنى أن نمضي بالقراءة

-:النائب حازم مجید عبد الحسین ناجي –

شكرا سیادة الرئیس لتفھم عمل اللجنة وھذا الجھد الكبیر ولكل السادة النواب، التقریر فیھ جزأین جزء سوف لن نقرأه یتعلق باآللیة والمعاییر التي تم
اعتمادھا أي قرارات مجلس الوزراء وھو الجزء الثاني وسوف یبقى عند اللجنة ولم یبقى سوى نصف ساعة وأتمنى أن تتحملون ھذا الجھد الكبیر من

أخوانكم وأخواتكم في ھذه اللجنة وھو جھد كبیر ودقیق وفیھ معاناة لكل السادة والسیدات أعضاء اللجنة، واعتمادنا على النظام الداخلي بتقدیم تقریر
.تفصیلي لمجلس النواب كل ستة أشھر

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

نحن نكتفي بمداخلتك سیادة رئیس الجلسة لكن لدي مالحظة وھو أن ھذا ھو صلب العمل الرقابي وعمل اللجان ھو صلب عمل البرلمان مع احترامي
للبیانات والشعارات والتصریحات اإلعالمیة، یفترض كل اللجان المختصة أن تتابع ھذا التقریر وھو تقریر لجنة مختصة بمتابعة المنھاج الوزاري
وإذا السید النائب لم یتسع صدره لسماع التقریر وینسف عمل لجنة بالكامل ھذا أعتقد لیس سیاق عمل برلماني وال یشجع أي لجنة أن تعمل وتتابع

دورھا، ھذا جھد لكثیر من الفنیین ولجان مختصة وتحلیل لمفردات المنھاج الوزاري، كیف نحن نقیم عمل الحكومة؟ نتكلم من ناحیتنا ودائماً ما ینتقد
أعضاء البرلمان عندما یقول ننتقد الحكومة لغرض سیاسي، ال توجد مفردة ولم یشخص، یوجد التزام في ھذه القاعة جاءت الحكومة وأعطت منھاج

وزاري یا أخواني وھذا المنھاج ملزمة بتنفیذه، أول تفسیر للحكومة أنھا لم تعطي برنامج تنفیذي وبالتالي نحن اضطررنا أن نتابع ھذا المنھاج وعملنا
.في ظروف صعبة للغایة في ظل عدم تجاوب وال جھة رسمیة في إعطاءنا البیانات لكي نحلل ھذا المنھاج، أما أنھ ینسف ھذا الجھد أنھ مجرد تأخرنا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ال بأس في الرأي والرأي اآلخر سیادة النائب، أوالً ھذه وثائق رسمیة وبیانات رقمیة تتعلق في قطاعات مختلفة في عمل الحكومة، أتمنى المضي في
القراءة وجھودكم محط اعتزاز واھتمام من كل أخوانكم وأخواتكم في مجلس النواب وھذه البیانات والوثائق ستوضع في أرشیف مجلس النواب

.العراقي

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.یكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي

-:النائبة أنعام مزید نزیل الخزاعي –

.تكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق عبد القادر –



1/18/2021 محضر جلسة رقم (31) السبت (19/12/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/12/19/محضر-جلسة-رقم-31-السبت-19-12-2020-م/ 3/9

.تكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي

-:النائب ناصر تركي یاسر لفتھ –

.یكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي

-:النائبة ثورة جواد كاظم حمادي –

.تكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.یكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي

-:النائب حازم مجید ناجي عبد الحسین –

.یكمل قراءة تقریر لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي النصف السنوي بخصوص متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي

لدینا فقط مالحظة أخیرة، قد یسجل السادة والسیدات أعضاء المجلس بعض المالحظات التي تم تنفیذھا بعد 7/11 ونؤكد أن التقریر تم كتابتھ من یوم
.7/5/2020 الى 7/11/2020 أي ما یعني أن كل ما تم إنجازه بعد ھذا التاریخ لم یتضمنھ التقریر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

الشكر موصول الى اللجنة والسیدات والسادة أعضاء اللجنة الجھد كبیر ومثابرة عالیة في قطاعات مختلفة لو كانت الحكومة قد أخذت بھذه المعلومات
والبیانات والمالحظات وكان وضع العراق أفضل بكثیر مما ھو علیھ اآلن، أشكركم وأشكر السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب لتحملھم وصبرھم

ھذه الفترة الطویلة لالستماع الى ھذا التقریر وأتمنى مناقشتھم عن طریق كتلھم أو عن طریق مكاتبھم التي تتعلق باالختصاصات من ضمن اللجان
.لدینا مداخالت على تقریر اللجنة

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

في البدایة أقدم الشكر واالمتنان للجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي صراحة ھذا ال یعد رأي لجنة أكثر مما ھو دراسة
موضوعیة حقیقیة فعلیة لھذه اللجنة خارجة عن الذوق الحزبي خارجة عن الھوى السیاسي وصراحة أنا اعتز في ھكذا دراسة وتقییم ألداء الحكومة

التنفیذیة كانت موضوعیة جداً ومھنیة وصادقة حتى أنھا قدمت موعد مقابلة في 9/9/2020 ولم تتم المقابلة مع السید رئیس مجلس الوزراء لحد ھذه
اللحظة والدلیل المشافة والمصارحة في طرح ھذه األوراق لكن السؤال كالتالي مع إكمال ونحن مستعدین أن نبقى أیام ولیالي لمتابعة وطرح اآلراء
واإلضافات من أعضاء مجلس النواب وھل یكون لرئاسة المجلس وھل یكون البرلمان لھ موقف خارج عن الموقف السیاسي لھكذا حكومة؟ قیمت
أدائھا موت (17) و(450) باأللف أدنى من المتواضع أو توصیة یجب أن تأخذ لھذه اللجنة المشكورة باألداء أن یكون لنا استضافة لرئیس مجلس
الوزراء ووزراء الغیر مرتبطین بجھة معنیة أعتقد حتى رفع الثقة لبعض الوزراء المتلكئین في أداء وزراتھم مجلس الوزراء لم یمیز بین البرنامج

الحكومي والبرنامج الوزاري كیف یدیر الحكومة العراقیة؟ ودخل في مطبات اقتصادیة في عام 2021 من اآلن، أعتقد یجب أن یكون لنا موقف
واضح كأعضاء مجلس النواب ونحن مستعدین في الفترات السابقة أن نناقش ونخرج بتوصیات التي خرجت بھا اللجنة ویكون ھنا السید رئیس مجلس

.الوزراء مع وزرائھ ویكون لنا موقف خارج عن النسیج والذوق السیاسي

-:النائبة  ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

في البدایة أشكر السید رئیس اللجنة والسادة األعضاء على ھذا الجھد الكبیر والواضح والحقیقة ھم كلھم قامات كبیرة فال استغرب من ھذا التقریر
الناضج وھنا أود أن أضیف بعض المالحظات إذا سمحتم لي في صفحة رقم (43) ھنالك عرض لقوانین االقتراض ویا حبذا لو تكتبون التواریخ

تاریخ التصویت على قانون االقتراض ألنھ نحن قمنا بالتصویت مرتین لذا نذكر التواریخ للتوثیق وأیضاً عندما ذكرتم على موعد إرسال الموازنة أنا
أفضل التأشیر الى قانون اإلدارة المالیة موعدھا حسب قانون اإلدارة المالیة متى؟ حتى القارئ یكون لدیھ فكرة ألنھ أعضاء مجلس النواب یعلمون
لكن التقریر سوف یصبح ملجأ في مجلس النواب وأیضاً تم التطرق الى اإلنفاق التشغیلي وكان من المفروض عرض جدول بحجم اإلنفاق الفعلي

السیما أن ھذا متوفر في وزارة المالیة مع بیان حجم االقتراض في كل مشروع كم حجم االقتراض كان الذي قمنا بالتصویت علیھ؟ أیضاً أتمنى أن
تحصل عرض باإلیرادات النفطیة نعم ھنالك مخطط وقد رایتھ وتشكرون علیھ ولكن قبل المخطط أنا اكتب الجدول عرض الجدول باإلیرادات النفطیة

الشھریة وأیضاً اإلیرادات األخرى اعرضھا بجدول ھذه اإلیرادات األخرى تفصل حسب نوع اإلیراد والنشاط ونسبة التغیر واالرتفاع واالنخفاض
یصبح لدي مقارنة مع رقم مرجعي رقم أساسي الشيء اآلخر انھ في صفحة (50) تحدثتم عن العملة ھنالك مخطط ولكن أفضل عرض جدول المبالغ

النافذة كم شھریاً؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.أرجو عدم مغادرة الجلسة لغرض إكمال النصاب وافتتاح الجلسة ومن ثم المغادرة رجاء عدم مغادرة القاعة

-:النائبة  ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

نحن نعرض مزاد العملة مع معدل وبیان نسبة التغیر بین ارتفاع وانخفاض وأیضاً نعرف سلة العمالت االحتیاطي ما موجود بھا من یورو والین كم
والنسبة ونعرض حجم اإلستیرادات ألن المزاد لإلستیرادات حسناً ما ھي المنتجات والفئات الخاصة بھا؟ نوع المستورد ما ھو؟ حتى نعرف العراق

الى أین متوجھ باالستیراد ھل ھي سلع استھالكیة؟ یمكن أن تكون بسیطة ویمكن صناعتھا بالعراق حتى یصبح لدي مؤشر نأتي الى مكافحة الفساد في
صفحة (46) انتم ذكرتم حجم الملفات (40) ألف ملف إذن كم ھي الملفات المنجزة من الـ(40)؟ وكم ھي الملفات قید االنجاز؟ أي مؤسسة أكثر

فساد؟ نعرض (40) ألف ملف المنجز وقید االنجاز أي مؤسسة؟ أي وزارة؟ حتى یعطینا مؤشر أي مؤسسة أكثر فساد؟ حتى یمكن معرفة األسباب
أیضاً تم ذكر تشجیع االستثمار في مجال السیاحة مثالً نحن لدینا أكثر سیاحة ھي الدینیة في المواسم كم ارتفع اإلیراد؟ وكم التطور الخاص بھ؟ مسالة

الرعایة االجتماعیة أیضاً نحتاج الى جدول كم ھم الذین مشمولین بالرعایة االجتماعیة؟ وكم الھدف للشمول؟ العاطلین عن العمل عددھم وكم
یستلمون؟ القروض بالنسبة للمشاریع الصغیرة كم قمت بإعطائھم؟ حجم البطالة حسب حجم البطالة حسب المحافظات كم؟ عندما استلم السید الكاظمي

الحكومة واآلن كم؟ وأیضاً نسبة الفقر حسب المحافظات التطور بالنسبة للتوصیات كل لجنة كنت أفضل انھ جنابكم تستعینون بكل لجنة مثالً اللجنة
المالیة حتى ال تتعبون كل لجان البرلمان نعطیكم ھذا التقریر ألنھ لدینا تفاصیل نستطیع مساعدتكم بھا وتقومون بتجمیعھا حتى نخفف العمل علیكم

ألنھ ھذا جھد كبیر بصراحة یمكن أن تأخذوھا وان تطلبوھا منا وتدمجوھا مع التقریر تفصیلیاً حتى یصبح ھذا مرجع مھم من أھم المراجع الموجودة
.في مكتبة مجلس النواب وان أشكركم الشكر الجزیل وأتمنى لكم الموفقیة

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

الشكر موصول الى اللجنة على ھذا التقریر وھذه الدراسة المھنیة والتي تتحدث بأرقام وبوسائل علمیة واضحة عن مستوى األداء الحكومي
ومشكورین شكر جزیل وبصراحة كما قالت الزمیلة الدكتورة ماجدة إذا عزز بآراء اللجان سوف یكون ھذا مرجع لمجلس النواب في تقییم ھذه

الحكومة أو الحكومات القادمة والالحقة إن شاء هللا األداء من خالل تحلیل المنھاج الوزاري النجاح (17,5%) الحیود أو التلكؤ كما ذكر اإلخوة
(82,5%) أي الفشل في نجاح المنھاج الحكومي والوزاري والتطبیق على ضوء ما طرح ھو فشل كبیر جداً لذلك أضم صوتي الى صوت اإلخوة

في اللجنة بان یتم استضافة رئیس مجلس الوزراء والوزراء في قاعة مجلس الوزراء لإلجابة على ھذه التساؤالت ألنھا أمانة الشعب والدولة واألمة
.اآلن في أعناقنا أن ال ندع ھذه المھزلة تستمر وبالتالي تنھار الدولة بشكل كامل

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

الشكر موصول الى لجنة متابعة البرنامج الحكومي ولكن ھنالك سؤال یتضمن أحدى الصفحات الموجودة في التقریر تتناول منھجیة العمل صفحة
(5-6) لم یشر التقریر ما ھي ھذه المنھجیة؟ وما ھي ھذه المعاییر التي تم اعتمادھا في حساب نسبة االنجاز للمشاریع المتلكئة نحن نعلم كما تم
اإلشارة في التقریر ھنالك منھاج وزاري وال یوجد برنامج حكومي ولكن ضمن التقریر نفسھ صفحة الرقم (3) تم اإلشارة الى أن ھذا المنھاج

الحكومي أو ھذا التقریر ھو الى متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي في الحكومة السابقة حكومة عادل عبد المھدي كان ھنالك برنامج حكومي والبرنامج
الحكومي یتناول (4) سنوات كل سنة ھنالك ثالثة أشھر أو ثالثة فصول بالتحدید سؤالي من خالل ھیأة الرئاسة كیف تم احتساب نسب االنجاز أو

المشاریع المتلكئة ضمن ھذه المعاییر الكاترائیة حسب الموجود في الحكومة السابقة أو ھنالك استمارة جدیدة وكنت أتمنى أن یكون ھنالك إشارة الى
ھذه االستمارة االلكترونیة السیما نحن نتعامل مع األرقام ھنالك إشارات موضوعیة ولكن لم یتم اإلشارة الى األرقام أو الصورة الرقمیة لھذا التقریر

في نفس الوقت في صفحة رقم (60) تقریباً ذكرتم أن التقریر یتناول األرقام ونسب االنجاز ولكن في االستنتاجات الذي یعتمد على رأي اللجنة المادة
(2) السطر األخیر بالتحدید عد وجود مشاریع وبرامج وإحداث بتوقیتات زمنیة وأوزان بالمناسبة ھذه التوقیتات الزمنیة واألوزان المحددة ھي التي

تعتمد علیھا االستمارة في تقییم البرنامج الحكومي فھنا عندما تتم الشارة لھذا االستنتاج بمعنى أن التقریر لم یعتمد على ھذه األوزان أو األوقات
المحددة وأیضاً ھنالك إشارة الى أن الحكومة لم تستفید من خارطة الطریق أو اإلستراتیجیة الوطنیة ومنھا إستراتیجیة التربیة والتعلیم العالي سؤالي
ھنالك كم كبیر من المستشارین للسید الكاظمي أین دور المستشارین في رسم خارطة البرنامج الحكومي أو المنھاج الوزاري نحن نسمع أن ھنالك

.إعداد كثیرة بالنسبة للمستشارین

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

الشكر للجنة على ھذا الجھد المتمیز وعلى السنة الحسنة التي اتبعھا مجلس النواب في انجاز ھكذا تقریر وبقینا نقرأ فیھ وان كان الوقت ضیق وھو
تقریر متمیز عندما نقول أن نسبة االنجاز بالحكومة (17545) ألف أي الحكومة راسبة وفاشلة إذن ما ھو موقف مجلس النواب عندما نقول نسبة

االنجاز (17%) وإذا توجد كلمة تحت السقوط أو الرسوب یمكن قولھا نقولھا فلیس من المعقول حكومة في ھذه المدة لم تنجز أي شيء وبالتالي یجب
أن نقف عنده كثیراً أن االتفاقیات السیاسیة شيء وأعلى سلطة تشریعیة شيء آخر القول أن الحكومة لھا مھام محددة أنا كنت أتمنى أن ال تذكر في ھذا
التقریر جمیعنا نعلم كأعلى سلطة تشریعیة أن الحكومة مطلقة الصالحیة في المجال التنفیذي وكقائد عام للقوات المسلحة إذا توجد اتفاقات سیاسیة تقید

محددات ووضعت أصالً محددات على عمل الحكومة نحن كسلطة تشریعیة ومختصین بالقانون أنا اعتقد أنھا كانت بدعة ینبغي ان كان ال یشار لھا
في التقریر وان ال یشار أیضاً أن الحكومة ال تمیز بین المنھاج والبرنامج أنا أجدھا جداً معیبة طبعاً كما تتذكرون أن السید رئیس الوزراء وضع على

نفسھ التزام وقال انھ سوف یلتزم بالتكامل مع السلطة التشریعیة واحضر الى مجلس النواب ھنا كان من المفترض كلجنة متابعة ھذه اإلحداثیات
لمجلس النواب التخاذ إجراءات أن ال ننتظر لحین إكمال التقریر ونحن ماضین لمدة ستة أشھر وال مرة حضر الى مجلس النواب المرة الوحیدة التي

حضر فیھا ھي في اللجنة المالیة في مجلس النواب ما جذب انتباھي ھو موضوع مكافحة الفساد أین اإلستراتیجیة؟ أین لجنة (29)؟ النسبة التي قرأتھا
(4,93%) ومواجھة الفساد المالي واإلداري (0,22%) وأنا متأكدة أن ھذا الرقم صحیح عندما أالحظ خارطة تعیین الدرجات الخاصة بدون التثبت
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بالمعاییر التي تتطلب تعیین الدرجات الخاصة وكلھا خارج األمر القانوني أو فاقدة لشروط التعیین أنا أجد بان ھذه النسبة متناسبة بینما أنا أجد انھ
ھنالك مالحظات كثیرة الحظتھا على لجنة (29) اقو الن ھذه النسبة صحیحة وبالتالي ضروري أن تقوم مؤسسات الدولة ومجلس النواب في دورھا
في مواجھة مجلس النواب كم قام السید رئیس مجلس الوزراء بزیارات الى دول المنطقة ودول العالم نحن لنا كأعضاء مجلس النواب كنا نتخوف من

ھذه الزیارات الناتجة عنھا اتفاقیات كنا نراھا مخیفة سواء كان بالتعاون المشترك بین مصر واألردن والعراق وكانت ھنالك اتفاقیات مع ھذه الدول أو
حتى اتفاقیات مع دول العالم التي زارھا كان المفروض أن یتضمنھا ھذا التقریر حتى یعتبر إلزاماً على السید رئیس مجلس الوزراء بان یكون ھنالك

.حضور في مجلس النواب إلعالم الشعب العراقي ما جرى في ھذه الزیارات

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

الشكر الى اللجنة الذي یبین جھد كبیر من اللجنة التقریر یشیر وبشكل واضح وصریح على انھ ھنالك فشل كبیر في إدارة الدولة عندما ترى نسبة
(17%) ضع تحتھا خط احمر بمعنى راسب وبالتالي ال تستحق ھذه الدولة والحكومة أن تمثل الشعب العراقي في ملف البطالة ومكافحة الفساد

والبطاقة التموینیة وملف الزراعة واألمن والفوضى الموجودة وكلھا نسب تدل وھنالك ملف مھم وھو ملف معالجة الوضع الصحي في العراق حیث
أن دول المنطقة دخل لھا اللقاح والى اآلن العراق لم یدخل اللقاح ویثبت الفشل في إدارة الملف الصحي كذلك ملف التشغیل والرعایة االجتماعیة مع

وجود (10) ملیون مواطن دون خط الفقر (5) ملیون فقط المشمولین لم یتقدم أي شيء في إدارة ھذه الدولة من خالل ھذه الحكومة عندما تكون نسبة
الحیود (82%) خالل ثمانیة أشھر تقریباً من وجود السید الكاظمي وموضوع جداً ذكر في التقریر أنھ الحكومة والسید الكاظمي لم یدعو أن یأتوا الى
مجلس النواب علماً انھ التزم وحلف بااللتزام واتى الى مجلس النواب وقال سوف آتي كل شھر ولحد اآلن لن یراه احد من النواب وھذا الموضوع ال

عالقة لھ بالمزاج السیاسي، لجنة من السیدات والسادة النواب بذلوا جھد وقدموا جھد كبیر في متابعة المنھاج الوزاري ألنھ البرنامج الحكومي غیر
موجود وھذا یدل على الفشل خاصة في الملف االقتصادي الیوم یوجد فشل في السیاسة المالیة من خالل وزارة المالیة والبنك المركزي مع وجود

دكاكین تبیع في مزاد العملة تقریباً أكثر من ثمانین مصرف وحتى الدول المتقدمة اآلن في المنطقة في المحیط اإلقلیمي مثل المملكة العربیة السعودیة
أو إیران و تركیا المصارف التي لدیھا ال تتجاوز (15) مصرف ونحن لدینا (80) دكان یمكن التعبیر عنھا وبالتالي نحن مقبلین على أزمة ضحیتھا

.الفقیر من خالل سیاسة الحكومة في ھذا الملف

المقترحات ذكروا اإلخوة االستضافة ھو أصالً ال یأتي لذا لمن نستضیفھ؟ خالل ثمانیة أشھر التقریر یقول فشل في كل سیاسة الدولة التوصیات ولكي
نوقف الھدر العام والفشل في إدارة الدولة ولكي نوقف الموت البطيء للشعب العراقي ھو التوصیة باستقالة الحكومة وتقدم استقالتھا ویصوت مجلس
النواب، اآلن لجنة محترمة بینت بشكل واضح باألرقام باألدلة والبیانات أنھا حكومة فاشلة ماذا أعمل بحكومة فاشلة؟ مسؤولیتنا المادة (60) ثانیاً من

الدستور ھو الرقابة وھذه ھي الرقابة تقول فاشلة الحكومة (17%) ھذه التوصیة تضاف ولیس استضافة أنا اقترح على السیدات والسادة النواب
المحترمین أن ھذه الحكومة سوف تؤدي بالشعب العراقي الى المزید من الفقر والمعانة واآلالم ألنھا بعیدة عن الواقع وبعیدة عن المتابعة یذھب یقیم

حفلة طرب صاخبة في تركیا وھي محتلة األراضي العراقیة وبالتالي ما ھي مسؤولیتنا؟ لذلك یجب علینا أن نبري الذمة أمام هللا سبحانھ وتعالى وأمام
العشب العراقي، وأنا أضیف للتاریخ أن ھذه الحكومة ھي حكومة ال یمكن أن تمثل الشعب العراقي وتطلعاتھ وآالمھ وجراحھ ألنھا حكومة فاشلة

التاریخ سجلھا بطاسة ماء ولكن احتاجھا مسلم بن عقیل الیوم الشعب العراقي یحتاج الى موقف منا كنواب نثبت ھذا الموقف أنھ نقیل ھذه الحكومة
.بكل فخر وبكل اعتزاز ھذه الحكومة ال تشرفنا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.ولكن ھم لم یذھبوا الى حفلة طرب السید فالح ھذا بروتوكول عند الرؤساء في االستقبال لیس من المعقول أن ال یكون ھنالك استقبال

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أوالً: الشكر الى لجنة البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي طبعاً یقیناً كما ذكروا اإلخوة واألخوات الذین سبقوني بالكالم ھذا التقریر تقریر
استراتیجي بالنسبة الى مجلس النواب یمكن أن یكون مصدر معلومات لكل اللجان النیابیة الدائمة والمؤقتة وكذلك یمكن أن یكون مصدر معلومات
للسیدات والسادة أعضاء المجلس بممارسة رقابتھم على الحكومة والوزراء ومن ھنا اعتقد أن ھذا التقریر یأخذ مدیاتھ على مستوى اللجان وعلى

مستوى األعضاء وكاالتي البد أن یوزع ھذا التقریر على اللجان النیابیة كالً حسب اختصاصھ وتقوم اللجان بالتنسیق مع لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج
الحكومي والتخطیط االستراتیجي بخالصة لكل محور من المحاور التي ذكرت في التقریر وتقدم ھذه الخالصة أمام اللجنة المختصة من جھة وأمام

رئاسة المجلس والسیدات والسادة أعضاء وما یتطلبھ ھذه الخالصة من توصیات تتعلق في تصحیح مسار الحكومة من جھة أن كان ھنالك مجال
.للتصحیح وإقالة ومحاسبة ومساءلة الوزراء المعنیین إن لم یكن ھنالك مجال للتصحیح واالعوجاج واالنحراف أصبح كبیر في بعض الحاالت

ثانیاً: البد من عقد استخدام الصالحیة الدستوریة الموجودة في المجلس وعقد جلسات طرح موضوع عام للمناقشة على كل من المحاور ویأتي الوزیر
المختص أو صاحب الملف المعني سواء كان ملف اقتصادي أو ملف خدمات أو انتخابات وكذلك ملف مكافحة الفساد كل مسؤول معین یأتي الى

.المجلس ویفتح معھ وفق التقریر الذي كتبتھ لجنة التخطیط للجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي

ثالثاً: فیما یتعلق بعملیة تفعیل دور المجلس في المساءلة البرلمانیة والمحاسبة وفق المادة (61) فاني أعلن للمجلس رسمیاً أن ھذا التقریر فیما یتعلق
بوزارة التجارة سوف اضمنھ في االستجواب الذي قدمتھ الیوم لوزیر التجارة أمام رئیس مجلس النواب وبالتالي اللجنة مشكورة سوف نستعین بكل

الوثائق واألدلة وتحلیل المعلومات الذي ذكر في ھذا الموضوع كبادرة إن ھذا التقریر یجب أن ال یھمل وأن ال یركن على الرفوف في اللجان أو في
.مكاتب النواب أعلن أن من ضمن الوثائق واألسالیب التي تستخدم في استجواب وزیر التجارة عالء الجبوري ھو ھذا التقریر
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

وأنا أضم صوتي الى ما ذكره الشیخ صباح الساعدي ویوزع ھذا التقریر على كافة اللجان كال حسب اختصاصھ ومھامھ ویكون خارطة طریق
الستضافة كافة المسؤولین في الدولة العراقیة الذي ذكر في قطاعات اإلخفاق في التقریر القطاعات التي تم اإلخفاق فیھا والمناقشة واالستضافة تكون

.على نیة أعمام مجلس النواب العراقي

-:النائب حسن شاكر عودة الكعبي –

-:الشكر الى السادة في اللجنة على ھذه المھمة أنا أحب أن الخص ما تفضلوا بھ في عدة نقاط

.أوالً: ھذا عبارة عن تقییم دوري بما قامت بھ الحكومة خالل فترة ستة أشھر

ثانیاً: ھذا التقریر البد أن یكون موزع على اللجان المختصة ولیس فقط كقراءة تقریر ویعده أنا أحب أن تكون جلسة خاصة لمناقشة ھذا التقریر
وتفعیل ما مدون بھ وما مذكور بھ من نقاط مھمة وخصوصاً النقاط السلبیة التي لم تكن الحكومة لھا دور فعال خالل ھذه الفترة أوالً الناحیة من وزارة

الصحة وخصوصاً مسالة كورونا وجائحة كورونا المتوفین والمصابین حقیقة ھذا مھم جداً الن إعداد ھائلة لم تذكر من قبل الجائحة الیوم كل الناس
مستاءة من وزارة التجارة واألعمال التي تقوم بھا ال توجد أي بطاقة تموینیة وزارة الصناعة أكثر من (63) مصنع موجود في وزارة الصناعة وال

یوجد معمل واحد یعمل وزارة الزراعة اغلب المزارعین بدءوا في الموسم الثاني ولم یحصلوا على أي مبلغ من المبالغ السابقة وكثیر من األمور
األخرى ال أرید اإلطالة بھا نحتاج الى جلسة أخرى نتحدث بھا وكل لجنة تشخص فیھا السلبیات وال تترك السلبیات ھدر فقط انھ استعراض یحصل

.في مجلس النواب ونكتفي ولكن البد أن تكون إجراءات بحق كل شخص یثبت تقصیره من خالل متابعة اللجان وھذا التقریر

-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

احي وأثمن عالیاً جھود إخواني وأخواتي أعضاء اللجنة جھد كبیر بذل في تحویل البیانات الى أرقام وأشرت بشكل دقیق بما ال یقبل الشك ھنالك
انحراف وفشل كبیر في أداء الحكومة لستة أشھر الماضیة وأیضاً احي كثیراً لرئاسة المجلس وأعضاء المجلس بتشكیل ھذه اللجنة التي تجاوزت

الخطوط الحمراء بما یتعلق بموضوع االجتذاب السیاسي أو التكتالت الحزبیة وما شابھ ذلك وإنما تقریر مھني أشار الى أماكن الخلل وأنا مع توزیع
ھذا التقریر على اللجان المعنیة وتحلیل وتثبیت بیاناتھ بما یتعلق بلجنة االقتصاد واالستثمار أضف الى ما ذكره اإلخوة في اللجنة أن قرار (245)

التي كانت النیة تحسین االستثمار في الواقع قید ووقف االستثمار بالكامل باعتبار أعطى صالحیة لھیأة االستثمار الوطنیة بإعالن الفرص االستثماریة
وبالتالي توقف العمل بالكامل ال ھي قادرة تحرك عملیة االستثمار بمتابعة األراضي العائدة الى وزارة الدولة وال بالرجوع الى المربع األول عندما

كان المستثمر ھو من یتابع المشاریع وھو من یطرح الفرصة االستثماریة وبالتالي توقف االستثمار بالكامل وال شكل االستثمار في الواقع ھو الدعامة
األساسیة الثانیة بما یتعلق باالقتصاد العراقي القادم صعب جداً وتحلیل ھذا التقریر وتثبیت أماكن الخلل مھمة مجلس النواب واثني على أن الحكومة

.فشلت في ستة أشھر الماضیة ولم تكن ھنالك وقفة حقیقیة لمجلس النواب فان األمر یزداد سوًء

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

الشكر للسادة رئیس وأعضاء اللجنة على ھذا التقریر واعتقد الجمیع یفتخر بھذا المجھود الرائع الذي قدموه الحكومة نحن كلنا ممیزین ومشخصین
نقاط الخلل وھو واضح اعتقد الحكومة فاشلة وحتى كلمة فاشلة قلیلة بحق ھذه الحكومة ال یوجد تقدیم أي خدمة بل وحتى ھذه (17%) اعتقد ھي بقایا

الحكومة ووصلت لھذه الحكومة وانحسبت لھا إذا أردنا أن ندقق البیانات بشكل صحیح وجید وسلیم اعتقد أن ھذه الـ(17%) لیست لھذه الحكومة بل
بالعكس ھذه الحكومة أرجعت البلد والشعب العراقي الى الوراء وما وصل الیوم إلیھ العراق وما سوف تكون خالل األیام القلیلة القادمة موضوع
المزاد والعملة والمشاكل ما بین أفراد الشعب العراقي وھذا الصعود الھائل للدوالر على الدینار العراقي أنا اعتقد أن ھذا وحده كافي الستقالة أو

استجواب وإقالة الحكومة نحن أمام مسؤولیة الیوم، أنا في لجنة االقتصاد واالستثمار التي ھي الصناعة والتجارة واالستثمار موضوع االستثمار أعتقد
معطل من ھذه الحكومة ولحد اآلن إذا تریدون بیانات نعطیكم ما ھي الفرص التي أحیلت خالل ھذه الفترة وما ھي االنجاز للفرص المحالة وما ھي

نسب االنجاز وبالنسبة لموضوع الصناعة تلكأ بشكل كبیر وواضح جداً اآلن یوجد قسم من اإلخوة طرحوا موضوع التجارة ھو لیس بسبب بالوزارة
السبب بتخصیص األموال والسبب یرجع الى الحكومة على السید رئیس مجلس الوزراء ولحد اآلن عام 2020 لم یخصص قیمة (800) الى (900)

ملیار دینار عراقي لوزارة التجارة وأنا اعتقد انھ إذا نرید أن ننھض بوزارة التجارة تحتاج الى تخصیصات أكثر من (3) تریلیون تصل الى (4)
تریلیون وبالتالي ھذا فشل واضح واعتقد أن نسبة (17%) كثیر على ھذه الحكومة ومبالغ بھا وأرجو أن تراجع وھي لیست للحكومة لذلك انا اطلب
استجواب وإقالة ھذه الحكومة نحن مقبلین على أیام صعبة العام الماضي مثل ھذه األیام نحن لدینا تظاھرات وسوف تعود مرة أخرى بسبب صعود

الدوالر أمام الدینار العراقي وبالتالي سوف تحصل مشاكل ما بین المواطن البسیط وما بین التجار وما بین كل الفئات وطبقات المجتمع العراقي
واعتقد نحن أمام مسؤولیة أما نوقف ھذا التدھور الحاصل الیوم بالبلد وأما نذھب الى بیوتنا ونقول نحن عاجزین عن تقدیم أي شيء للشعب العراقي

.وبالتالي نقدم اعتذار

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

الشكر موصول للجنة المختصة على ھذا الجھد القیم وھو انجاز یحسب لھذه اللجنة نسأل هللا سبحانھ لھا دوام الخیر والتوفیق والسداد، التقریر فیھ
مضامین ومدیات واسعة جداً ال یمكن الخوض بكل تفاصیلھ وجزیئاتھ ولكن نتحدث من حیث المبدأ والحكومة ھي حكومة أزمة جاءت بعد تظاھرات

واسعة شھدھا العراق أزمة اقتصادیة ومالیة وصحیة المراقب لدیھ شيء من الحكمة والتعقل تقییمھ ألداء الحكومة ھي حكومة تصریف أعمال ولیست

ً أل أ



1/18/2021 محضر جلسة رقم (31) السبت (19/12/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/12/19/محضر-جلسة-رقم-31-السبت-19-12-2020-م/ 7/9

حكومة أزمة وحكومة األزمة لدیھا إجراءات استثنائیة ھممھا تكون عالیة جداً هللا یحب عالي الھمم وال یحب سفاسفھا نرى ھذه الحكومة مع شدید
-:األسف معدومة الھمة خاملة وكسولة بشكل عجیب ھنالك نقطتین جوھرتین كان ینبغي التصدي لھا

أوالً: موضوع الھدر والتقشف كان من المفروض أن یكون لھا خطة خالل ھذه الستة األشھر وھي معدومة واالطالع بشكل بسیط على التعاقدات
.الحكومیة وماساتھا سوف توجع القلب وتدمیھ

ثانیاً: موضوع تعظیم اإلیرادات تابعت وبدقة توجد عملیة تضلیل الناطق الرسمي یصرح انھ المنافذ الحدودیة فیھا خمسة إضعاف عن السنة الماضیة
وھي اقل من ثلث السنة الماضیة ما ھذا التضلیل؟ إذن ھنالك فشل حكومي واضح وبین ھذا التقریر اثبت بشكل علمي ورصین فشل الحكومة بأدائھا
وأداء واجباتھا والتزاماتھا القانونیة والدستوریة ونسبة (17%) ھي نسبة علمیة كتبتھا أیادي مختصة إذن یجب أن نرتب اثر على ذلك ما ھو األثر

الذي ینبغي أن یرتب على ھذا التقریر؟ یجب أن یأتي السید رئیس مجلس الوزراء ویوضع ھذا التقریر بجلسة حتى لو تستمر أربع وعشرین ساعة یتم
مناقشة مادة مادة قضیة قضیة ویترتب علیھ تقویم وتصحیح مسار الحكومة وإقالة الوزراء السیئین الضعفاء الذین نسب انجازھم متدني جداً اعتقد أن

ھذا یرتبط بوعد رئیس الوزراء الذي وعد بان یأتي شھریاً لمجلس النواب ولم یأتي مرة طوال الستة أشھر ھذا األثر ھو الذي یجب أن یطبق على
.الحكومة في األیام القادمة

-:النائب حسن خالطي نصیف –

أوالً: الشكر الجزیل الى اللجنة لھذا التقریر أنا حضرت بعض اجتماعات اللجنة واستضافاتھا لبعض الوزراء وكانوا دقیقین جداً في متابعة برنامج كل
وزارة اعتقد أن تحویل االنطباعات المتحققة لدیھم من خالل االستضافة والتقاریر التي تأتیھم من دون أرقام ھو ھذا التوجھ الصحیح في العمل التقریر

یمثل محور جدید ومسار جدید في عمل مجلس النواب العراقي من خالل تمشیط الدور الرقابي في كل دول العالم مراقبة مجلس النواب تسیر بھذا
الشكل ولكن االستضافات شھریة ولیست كل ستة أشھر لوزیر أو رئیس الوزراء ونشد على ید اللجنة ولكن سؤال بسیط وھذا التقریر من نوع

التقاریر المتحركة ألنھ ماطر بإطار زمني و(17%) في حال مصداقیتھ نسبة متدنیة جداً تمثل إخفاق ولكن ھذه (17%) من ستة أشھر بمعنى من
.السنة وھو في الحالتین ھو تدني ولكن إذا أخذنا بنظر االعتبار أن (17%) من البرنامج الكلي أو الماطر بستة أشھر

ثانیاً: بما یتعلق بجانب الصحة بعض األرقام ذكرت مشكورة اللجنة على متابعتھا ولكن أردت ذكره فقط لالطمئنان بما یتعلق باألوكسجین ومن ثم تم
.توفیره من قبل معامل األوكسجین السائل وھي نقطة ایجابیة وھو فقط لكي نطمأن الناس

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التقریر ال یتناول مدة محددة بل كان خالل الفترة الماضیة الذي كان األوكسجین غیر متوفر والحصول علیھ كان بصعوبة ولكن حالیاً تم توفیره

-:النائب قصي عباس محمد –

الشكر الجزیل للجنة على ھذا التقریر المھني المھم الشامل بمجمل القضایا الذي یشمل المنھاج الوزاري للسید الكاظمي وحقیقة اللجنة قطعت الشك
بالیقین حول إخفاق الحكومة في أداء واجباتھا طیلة الفترة الماضیة وآخر المطاف مسودة الموازنة التي تم تسریبھا وھي القشة التي سوف تقسم ظھر

-:الحكومة إذا بقت الحكومة تمضي بھذا المنوال حقیقة ال أرید أن أضیف ما تفضل بھ اإلخوان ولكن لدي مالحظات

أوالً: بخصوص لجتنا لجنة حقوق اإلنسان لم یتم التركیز بشكل حقیقي حول التراجع الكبیر في ھذا الملف ملف حقوق اإلنسان في العراق مع أن
.اإلنسان العراقي حقھ منتھك في جمیع المجاالت ال یجد العیش الكریم اآلمن المواطن العراقي

ثانیاً: في صفحة (46) حول موضوع ملف النازحین اللجنة مشكورین أشاروا الى ھذا الملف ولكن اختزلوا ھذه المشكلة بأربع اسطر فقط الیوم
النازحین والحكومة أخفقت إخفاق كبیر في ھذا الملف الیوم لم یصل لجنة تعویض المتضررین (5%) وھذا المبلغ تخصص لعودة النازحین الذي

مقداره ملیون ونصف لحد اآلن لم یصل (3 أو 4%) الیوم الوزارات فیھا إنفاق كبیر وزارة الھجرة ووزارة التجارة وأرید أن أشیر الى نقطة
جوھریة مشكور الشیخ صباح الساعدي قدم الیوم ملف استجواب الوزیر واري دان اذكر السید رئیس والسادة النواب ألنھ األسبوع الماضي تقدمت

بسؤال شفھي الى وزیر التجارة قبل أكثر من أسبوع طبعاً ولحد اآلن لم یتم اتخاذ إجراء أنا اعتمدت على ھذا السؤال على جملة تساؤالت ولیس فقط
.من قبل النواب بل من قبل كل أبناء الشعب العراقي بحیث ھذا اإلخفاق في ھذا الملف لیس فقط تتحملھ الحكومة الحالیة بل طیلة الحكومات السابقة

-:النائب عباس شعیل عودة ثجیل الزاملي –

بعد الدور الرقابي أخذنا الجانب التنفیذي والدلیل ألكثر من مرة إنقاذ الحكومة یتم من خالل مجلس النواب خصوصاً بقانون تمویل العجز المالي
األخیر، ما ذكره السادة النواب في تقریرھم، أنا أعتقد بما یشھده العراق بالوقت الحالي ھو أمر كارثي ترتكبھ الحكومة الحالیة، أثني على رأي السادة
النواب اآلخرین الذین طرحوا موضوع بما یخص التوصیات في اللجنة بأنھ موضوع االستضافة ال یكفي على الحكومة االستقالة على مجلس النواب
أخذ دوره الحقیقي بإستجواب وإقالة حكومة الكاظمي، أنا أعتقد نحن أخطأنا كثیراً بأن تكون الحكومة خارج مجلس النواب، مجلس النواب علیھ ھو
من یختار حكومتھ وھو یختار حتى وزرائھ، الدیمقراطیات في العالم جمیعھا تعتمد على ممثلي الشعب ھم من یختارون الحكومة، الكاظمي فرض

على العراقیین وعلى مجلس النواب خارج إرادتھم بتحریك الشارع وبتدخالت خارجیة، سیادة الرئیس السادة أعضاء مجلس النواب علینا أن نستجوب
.ونقیل ھذه الحكومة إذا لم تستقیل وعلى مجلس النواب أن یختار حكومة من رحم مجلس النواب
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-:النائب برھان كاظم عبد هللا حسون المعموري –

وأنا أعتقد إن نسبة (17%) التي أدلت بھا اللجنة ھناك خلل واضح ومؤشر لدى الحكومة بعدم جدیتھا في تطبیق برنامجھا الحكومي التي ألزمت
نفسھا بھ، المفروض المجابات والمحاباة نغادرھا، بالتالي شعبنا ومواطنینا ینتظرون والوضع المزري الذي یمر بھ العراق ھو بسبب أداء وإخفاقات

الحكومة باألخص إخفاقات بعض الوزراء من المفترض أن یكون ھنالك تقییم شھري لكل وزیر نحن صوتنا على برنامج حكومي في بدایة عام
2020، بالتالي أین تقییمات الوزراء؟ ما ھو الذي قدمھ كل وزیر، أنا اعتقد كل وزیر عندما ذھب واستلم مھامھ كوزیر رمى البرنامج الحكومي

خلف ظھره وبدأ یعمل بصورة عشوائیة داخل وزارتھ، بالتالي ھذه النسبة كثیرة على بعض الوزراء مع األسف، العراق یمر في نفق اقتصادي ویمر
بنفق مظلم بالتالي ما بین انخفاض أسعار العملة المحلیة وما بین الفقراء الذین یعانون كثیراً، الشق األول موضوع أسعار العملة وغیرھا، المفروض

أن یكون ھناك جدولة لدى الحكومة، نحن مؤتمنین أمام أ� وأمام الشعب، یجب أن یكون لنا موقف حازم تجاه شعبنا وھذا الموضوع یحتاج منا
.كمجلس نواب إعادة نظر وتقییم لبعض الوزارات التي لألسف تدار بشكل خاطئ وأعتقد ال یرتقي للمستوى المطلوب

-:النائب كاظم عطیة كعید المنصوري –

التقریر الذي قُِدم من قبل لجنة تنفیذ البرنامج الحكومي وباألمس كانت لجنة شكلھا مجلس النواب على وزارة الكھرباء یجسد بحق الدور الرقابي
لمجلس النواب، ھذا الدور الذي أختصر على مسألة إستجواب الوزراء وتوجیھ السؤال لھم ورؤساء الھیئات بل إن مسؤولیة مجلس النواب ھو تقییم
الوضع وإصالح الحالة وتشخیص حالة الخلل في أجھزة الدولة، ما قامت بھ لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي یمثل الوجھ الناصع للدور الرقابي
لمجلس النواب، ما تفضل بھ السادة النواب في اللجنة من مالحظات على أداء الحكومة بشكل كامل وإنما یمثل عملیة تقویم جدیة وحقیقیة إلصالح

.الوضع السیاسي، آخر شيء أود قولھ للسادة في لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي بیض أ� وجوھكم وبارك هللا جھودكم لعمل ھذا التقریر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

الشكر للسید رئیس وأعضاء لجنة تنفیذ ومراقبة البرنامج الحكومي والتخطیط اإلستراتیجي لھذا التقریر ونتمنى منھم االستمرار في تنضیج ھذا
.التقریر إلضافة ما ذكره السادة النواب وأعضاء اللجان

-:النائب  حسن شاكر عوده حسین الكعبي –

أقترح مثلما بدأتم بتقییم الحكومة الحالیة والوزراء كذلك نطلب منھم تقییم المحافظین ألنھ ال یوجد مجالس محافظات وقد صوتنا سابقاً إنھ یكون تحت
.إشراف مجلس النواب، یحتاج من السادة في اللجنة أقدم مقترح متابعة وتقییم عمل المحافظین خالل ھذه الفترة

-:النائب كاظم حسین علي جابر الصیادي –

أنا اعتقد إن قضیة نستضیف نأتي بلجان ھذه مماطلة وسوف تعطي فرصة أكبر النھیار العملة، الجمیع یعلم إن البنك المركزي قبل قلیل حدد سعر
الصرف (1450) وھذه كارثة وانھیار للشعب العراقي وللعملة، أنا أتمنى من السادة في اللجنة تحویل قضیة التقریر إلى استجواب وننتھي من ھذا

الموضوع حتى نقیل حكومة لم تستطع أن تقدم أي شيء حتى نسبة (17%) أنا أعتبر ھذا موضوع (100%) فیھ محاباة أطلب تثنیة مجلس النواب
.على تحویل ھذا الموضوع من تقریر إلى استجواب

-:النائب حازم مجید ناجي عبد الحسین الصفوك –

.كل ما تم ذكره من مالحظات قیمة سوف یتم تضمینھا في ھذا التقریر، أسمح لي أن أجیب على سؤالین فقط والباقین في وقت الحق

أوالً: ذكرت النائبة (عالیة نصیف) من المعیب أن یتضمن ھذا التقریر إن الحكومة ال تمیز بین المنھاج الوزاري والبرنامج الحكومي، ھذا لیس تقییم
وإنما بكتاب رسمي من الحكومة أجابت بھ اللجنة، اللجنة قدمت سؤال برلماني إلى الحكومة طلبت من السید رئیس الوزراء ھل یوجد لھذه الحكومة
برنامج حكومي، اإلجابة كارثیة إن الحكومة إجابتنا ما ھو المقصود بالبرنامج الحكومي وھذا في كتاب رسمي تجیبنا ما ھو المقصود من ھذا الكالم
في الوقت الذي فیھ النظام الداخلي لمجلس الوزراء في المادة (38) تنص إن على الحكومة تقدیم تقریر فصلي لمجلس النواب وإطالع الرأي العام

.ھذه مادة في النظام الداخلي لمجلس الوزراء تثبت إن ھذه الفقرة موجودة، ھذا بشكل رسمي وسوف نزودكم بھا بشكل كامل

ثانیاً: وبما یتعلق بتزویدنا للجان نحن جاھزین ومستعدة لجمیع اللجان المختصة لتقدیم تقریرھا وتضمینھا لھذه المحاور، الخالصة نحن قدمنا توصیات
.ونتمنى إن ھذه التوصیات مع المالحظات للسادة النواب إعادتھا للتصویت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.السادة النواب البقاء في المقاعد ألننا سوف نرفع الجلسة ونفتتح جلسة جدیدة

 

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد علي التمیمي –
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أنا أتفق مع حضرتك أن یحضر كل الوزراء في التقریر، لكن قبل مجيء أي وزیر یجب أن یعمل تقریر مكتوب حتى یكون مستند لیس فقط كالم
شفھي، نحن نستلم التقریر حتى السادة النواب یكون لدیھم وقت لقراءتھ حتى عندما یحضر الوزیر یكونوا مستعدین لسؤالھ حتى ال یكونوا على عجالة

.نحن نقرأ ونسأل حتى یكون كل شيء مخطط ویكون ضمن األرشفة

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى علي –

أنا أعرف قبل كل شيء سوف تشطب كالمي، ھذه الظروف الصعبة في بلدنا الموازنة لم تصل إلى مجلس النواب سعر صرف الدوالر عالي وسعر
الدینار العراقي أصبح ما ھو علیھ ووضعنا صعب انھیار اقتصادي، نحن لماذا ننھي جلساتنا بسرعة ونذھب إلى بیوتنا، أرجو إجابتي حضرتك ترید

أن ترفع ھذه الجلسة وتبدأ جلسة جدیدة لماذا؟ ألسنا نحن نواب ولدینا رأي ونتحدث المفروض أن نوصل صوتنا وھذه األسابیع صعبة جداً على
العراق، لماذا نعود؟ ألیس ھذا المكان ھو المفروض الذي یوصل صوتنا إلى الحكومة إلى المواطنین، أنا أعرف إن لدیك التزامات، أنا أرید إجابة

.وشرح لماذا نحن مستعجلین برفع جلساتنا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أوالً: أنا لیس لديَّ اجتماعات في وقت الجلسة، أحضر للجلسة واجتماعاتي خارج الجلسة

.ثانیاً: حضرتِك قبلِت بحذف المداخلة

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى علي –

.أنا أطلب حذف المداخلة، أنا أرید لنا فقط ولیس للمواطنین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أنا سوف أدعوكم إلى جلسة یوم غد الساعة الواحدة بناًء على طلب السیدة (ریزان)، الساعة الواحدة

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى علي –

.إذا كان ھذا ھمنا للمجمتع یجب أن نبقى

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.النصاب (179)، ترفع الجلسة

.ُرفعت الجلسة الساعة (7:10) مساًء


