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 (11جمسـة رقـم )ال
 (8/6/2022) رعاء ال 

 
 ( نءئعًء.273عدد الحضور: )

 راً عص (5:30عدأت الجمسة السءعة )
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 عسم اهلل الرحمن الرحيم
. الول، الفصل التشرياي االولى، السنة التشرياية الخءمسة، الدورة النيءعية حءدية عشرالنيءعًة عن الشاب نفتتح أعمءل الجمسة 

 نعدؤهء عقرا ة آيءت من القرآن الكريم.
 -السيد همءم عدنءن)موظف(: -

 يتمو آيءٍت من القرآن الكريم.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

مية، المجنة ، التصويت عمى مقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنالسيدات والسادة النواب، الفقرة الوحيدة في جدول األعمال
 المالية تتفضل.

 قرارىا في الدورات السابقة.السيدات والسادة النواب التي تم ايتم توزيع مدونة السموك النيابي لكل 
 ال مداخالت أثناء قراءة القانون.

 حتساب النصاب؟الفة الدستورية في قراءة القرآن و عذرًا من التعبير، أين المخا
 ي المخالفة الدستورية؟عندما تبدأ قراءة القانون أين ى

 ثانية. تمت قراءة القانون قراءة
م الداخمي، القراءة األولى وحسب النظا القراءة الثانية ىو عرض تقرير المجنة لذلك تسمى القراءة الثانية وال يعني قراءة تفاصيل القانون

 عبارة عن تقديم المجنة لتقريرىم. بالقراءة الثانية وىيىي قراءة النصوص لممقترح والمشروع والقراءة الثانية سميت 

 الدورة اإلنتخابية الخامسة
 السنة التشريعية االولى
 الفصل التشريعي األول
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أو يصوت  كل الكتل السياسية ممثمة بالمجنة المالية، من حق أي نائب أن يصوت أو ال يصوت عمى أي فقرة يعتقدىا غير صحيحة
 إذا كان يعتقدىا صحيحة.

 -النءئب فءلح سءري ععد اهلل عكءب: -
 .ئي والتنميةقانون الدعم الطارئ لألمن الغذا لمقترح (1المادة )يقرأ 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 التصويت عمى المادة األولى.
 )تم التصويت بالموافقة(

 -النءئب فءلح سءري ععد اهلل عكءب: -
 قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية. ( لمقترح2يقرأ المادة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 .ثانيةعمى المادة الالتصويت 

 ت بالموافقة()تم التصوي

 -:الاطوانيسيد حسن ثءمر عطوان النءئب  -
 قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية. لمقترحمع مقترح تعديل المجنة ( 3يقرأ المادة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 .االبند أوالً  مقترح المجنة ثالثةعمى المادة الالتصويت 

 )تم التصويت بالموافقة(

 -مجمس النواب: السيد رئيس -
 .االبند ثانياً  ثالثة مقترح المجنةعمى المادة الالتصويت 

 )تم التصويت بالموافقة(

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 .ثالثة مقترح المجنة االبند ثالثاً عمى المادة الالتصويت 

 )تم التصويت بالموافقة(

 التصويت عمى المادة الثالثة بالمجمل.
 )تم التصويت بالموافقة(

 -:تميمعمي محمد محمد النءئب  -
 قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية. ( لمقترح4يقرأ المادة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 .رابعةعمى المادة الالتصويت 

 )تم التصويت بالموافقة(

 -:تميمعمي محمد محمد النءئب  -
 ذائي والتنمية.قانون الدعم الطارئ لألمن الغ ( لمقترح5يقرأ المادة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 .خامسةعمى المادة الالتصويت 

 )تم التصويت بالموافقة(
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 -:تميمعمي محمد محمد النءئب  -
 قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية. ( لمقترح6يقرأ المادة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 .سادسةعمى المادة الالتصويت 

 بالموافقة( )تم التصويت

 -:تميمعمي محمد تميم محمد النءئب  -
 قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية. ( لمقترح7يقرأ المادة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 .سابعةعمى المادة الالتصويت 

 )تم التصويت بالموافقة(

 -:تميمعمي محمد محمد النءئب  -
 الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.قانون الدعم  ( لمقترح8يقرأ المادة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 .ثامنةعمى المادة الالتصويت 

 )تم التصويت بالموافقة(

 -:حسون الحمداني النءئب ثءمر ذيعءن -
 المجنة لمقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية. ( مع مقترح9يقرأ المادة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 تزم وزارتي المالية والتخطيط بأطالق الصرف وتمويل وحدات األنفاق )ىذه لمتصحيح(تم

 .ةتاسعالمادة الالمجنة تعديل مقترح عمى التصويت 
 )تم التصويت بالموافقة(

 -:حسون الحمداني النءئب ثءمر ذيعءن -
 التنمية.المجنة لمقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي و  ( مع مقترح11يقرأ المادة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 .عاشرةالمادة المقترح تعديل المجنة عمى التصويت 

 )تم التصويت بالموافقة(

 -:محمد الشعالوي النءئب نءظم فءهم -
 لمقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.( 11يقرأ المادة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
( وتوضع في نياية الفقرة أعتبارًا من 21ليذه السنة المالية حسب قانون ) 1/1/2122بتداًء من ة اجنة المالينفاذية عمى الفقرة الم

1/1/2122. 
 .(1/1/2122عتبارًا من حادية عشر وفي نيايتيا )االمادة ال عمىالتصويت 

 )تم التصويت بالموافقة(

 -:محمد الشعالوي النءئب نءظم فءهم -
 لمقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.قترح المجنة لمتعديل ( مع م12يقرأ المادة )
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 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 أطمب من المجمس التصويت عمى مقترح المجنة لتعديل المادة الثانية عشر.

 )تم التصويت بالموافقة(

 -النائب فالح حسه زيدان: -

 لألمن الغذائي والتنمية. لمقترح قانون الدعم الطارئ( 13يقرأ المادة )
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 ولممزارعين الراغبين وليس لمراغبين.
 أطمب من المجمس التصويت عمى المادة الثالثة عشر.

 )تم التصويت بالموافقة(

 -النائب فالح حسه زيدان: -

 لمقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.( 14يقرأ المادة )
 -د رئيس مجمس النواب:السي -

 أطمب من المجمس التصويت عمى المادة الرابعة عشر.
 يتولى ديوان الرقابة المالية االتحادي تقديم تقرير فصمي حول اإلنفاق ليذا القانون الى مجمس النواب.

 )تم التصويت بالموافقة(

 نفاذية وىي مقترح المجنة لتعديل النفاذية أترك ىذه المادة السيد رئيس المجنة وأعضاء المجنة وىذه المادة تتعمق بال
 -:منصور الاعسءوي النءئب ععد الاعءس جءسم -

 يقرا مادة مضافة لمقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 سوف أقرأ المادة المضافة.
داراتيا المحمية لممحافظات غير االختصاصات لمعمل  )التعاقد مع حممة الشيادات ) البكموريوس والدبموم( ولكافة في دوائر المحافظة وا 

( متعاقد لكل محافظة وبرات شير قدره ثالثمائة الف دينار شيريًا لممتعاقد الواحد ولمدة ثالث سنوات 1111المنتظمة في أقميم بواقع )
 ألغراض التدريب والتطوير.

 .ح كما قرأت ومراعاة التسمسالتالمقتر  أطمب من المجمس التصويت عمى المادة
 )تم التصويت عءلموافقة(

 -:منصور الاعسءوي النءئب ععد الاعءس جءسم -
 يقرا مادة مضافة لمقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 .أطمب من المجمس التصويت عمى المادة المقترح كما قرأت ومراعاة التسمسالت

 )تم التصويت عءلموافقة(
 -:منصور الاعسءوي النءئب ععد الاعءس جءسم -

 يقرا مادة مضافة لمقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

المدرجة في ىذا القانون، كما ال يجوز إجراء المناقالت بين أبواب وفقرات المدرجة في ىذا القانون بين األبوات والفقرات والتخصيصات 
 ال يجوز إجراء المناقالت بين تخصيصات المحافظات.

 أطمب من المجمس التصويت عمى المادة المقترح كما قرأت ومراعاة التسمسالت.
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 )تم التصويت عءلموافقة(
 -النءئب فءلح سءري ععد أشي عكءب: -

 لألمن الغذائي والتنمية. مع مقترح المجنة من قانون الدعم الطارئ (17يقرأ المادة )
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 ىذه الفقرة المضافة التي أجمت.
 .إجراءات تنفيذ القانون وباقي الفقرات

 مقترح المجنة نفاذ القانون.
 (17أطمب من المجمس التصويت عمى البند أواًل من مقترح المجنة لنفاذ القانون بتعديل المادة )

 )تم التصويت عءلموافقة(
 (17نة لمبند ثانيًا من نفاذ القانون بتعديل المادة )عمى مقترح المجالتصويت 

 )تم التصويت عءلموافقة(
 (17التصويت عمى مقترح المجنة لمبند ثالثًا من نفاذ القانون بتعديل المادة )

وعرضت عمى الجميع، أنا معترض عمى أن تضاف فقرة المحكمة االتحادية لمقانون والعموية لمدستور وليس لمؤسسة الفقرة التي كتبت 
لمسيد النائب األول عطاء عموية لمؤسسة أخرى عمى السمطة التشريعية، ولذلك أترك المنصة عمى اأخرى، أنا شخصيًا معترض 

 .نسجامنا أو ال يتعارضالنظر عن ا ، بغضلمتصويت عمى ىذه الفقرة وأنا ال أصوت عمييا
من الناحية المغوية انسجامًا تعني كل فقرات القانون التي مضت انسجامًا مع قرار المحكمة االتحادية وبما ال يتعارض شرط لمرور 

يتعارض  وبما ال بعض الفقرات واسقاط بعض الفقرات األخرى، أما أن نمرر القانون بأكممو أو يسقط القانون كمو، انسجامًا كميا معاً 
ذانتقاء فقرات دون فقرات أخرى، و إجراء لفظي ال ، إذا القانون توجد فقرة مخالفة لمدستور أو القانون مخالف يسقط القانون ِبأكممو ا 

ذا القانون مخالف القانون كمو يسق عارض نتقائية ىذه تتط، لكن بما ال يتعارض تكون فقرة امنسجم مع قرار المحكمة االتحادية فبيا وا 
 جتياد.ن ألن فيو كافة التخصيصات ويكون اوىذه تسير أمورىا يوميا وىذه ال، السادة النواب أنتم صووتم عمى القانو وىذه ال تتعارض 

 .17في المادة ثًا من مقترح المجنة )لنفاذ القانون لأطمب من المجمس التصويت عمى البند ثا
 )تم التصويت عءلموافقة(

 -:د الجعورياحم النءئب محمد نوري -
 مقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.يقرأ جدول 

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 يقرأ جدول مقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.

 الفالحين لمسنوات السابقة. استحقاقإضافة فقرة  -1
 ( مميار في نفس الفقرة في الجدول )أ(.311ألمنية والعسكرية )ة إعادة المفسوخة عقودىم من األجيزة افي ىذه الفقر  -3

 تصويت.
 )تمت التصويت عءلموافقة(

 -:الاتءعيجعءر ععد اهلل النءئب ستءر  -
 يقرأ جدول )ب( من مقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 حسب التسمسالت، كما قرأتيا.)ب( تم اضافة مادة جديدة تعمق بيذه الفقرة  ىذا النص في الفقرة الثالثة من الجدول
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 -:عموان الخزعمي مهند ععءس -
 .من مقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية يكمل قراءة الجدول )ب(

 -:حءمد الدلي محءسن حمدون -
 ئي والتنمية.من مقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذا قراءة الجدولتكمل 

 -:زهوان الاجيمي هيثم محمود -
 من مقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية. يكمل قراءة الجدول

 -:نزار محمد رعءط االعراهيميأال  النءئعة  -
 من مقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية. تكمل قراءة الجدول

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
الفقرة تقرأ أيضًا كما أقرت في القانون، في اإللزام في الصرف اشرتم الى وزارة المالية بالصرف وبالتالي كل الفقرات المشار إلييا ىذه 

 . في القانون
 .(16تكون الفقرة في الجدول وىي )

الموجود فييا تمك المنافذ عمى  %( من إيرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات بما فييا محافظات أقميم كردستان51تخصص نسبة )
أو تشغيمية أو تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة أن تخصص تمك المبالغ لتقديم الخدمات لممحافظة أو أنجاز مشاريع استثمارية 

الية حسب ترك تقديره الى وزارة الم. والتخصيص يترك فراغ وي1/1/2122عتبارًا من المنافذ الحدودية في كل محافظة ا أو أعمار
  اإليرادات المتحققة.

 -النءئعة أال  نزار محمد رعءط االعراهيمي: -
 من مقترح قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية. تكمل قراءة الجدول

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 نتقمت الى الجدول )أ(( ا21الفقرة )

الذي أتربط بوزارة العمل وىذا القانون عمق بقانون الناجيات اإليزيديات قبل التصويت عمى ىذا الجدول، فقرتين بطمب من الرئيس تت
ي يتعمق بوزارة العمل قراره في الدورة السابقة أطمب أن يكون النص الذزيديات شمل كل الناجيات الذي تم اليس فقط الناجيات األي

 جتماعية، والشؤون اال
تمويل قانون من ضمنيا و مى أن توزع وفق النسب السكانية لممحافظات شمول الحماية االجتماعية وذوي االحتياجات الخاصة ع

 ( مميار حسب قانونيم.25( من ضمنو )751، نفس شبكة الحماية الذي ىو )مميار دينار( 25الناجيات بمبمغ )
، وال يجوز أن ثة النازحينغاإل( مميار الى وزارة اليجرة والميجرين 51أطمب أيضًا أن يناقل مبمغ من وزارة العمل والشؤون االجتماعية )

 نغفل النازحين في ىذا القانون في المخيمات، أطمب التصويت عمى الجدول )ب( كما قرأ أخذين بنظر االعتبار التعديالت.
 )تم التصويت عءلموافقة(

 -سءري ععد آشي عكءب: حالنءئب فءل -
 لمقانون. يقرأ األسباب الموجبة

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 التصويت عمى األسباب الموجبة.أطمب 

 )تم التصويت عءلموافقة(
د ثالثًا من نفاذ القانون من بالمادة ثالثة بنو دة التصويت عمى البند ثالثًا من نفاذ القانون بما يتعمق اعبإ بناًء عمى طمب النائب األول

في مجمس النواب وتقوم الحكومة الحالية باتخاذ  مقترح المجنة وتقرا كالتالي: ينفذ ىذا القانون من تاريخ التصويت عميو واقراره
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( 121بما ال يتعارض مع الدستور وانسجامًا مع قرار المحكمة االتحادية رقم )االجراءات الالزمة لتنفيذ البند أواًل وثانيًا من ىذه المادة 
 في القانون. وتستكمل الحكومة القادمة اجراءات تنفيذ فقرات القانون وتمويل باقي الفقرات 2122لسنة 

 أطمب من المجمس التصويت.
 )تم التصويت عءلموافقة(

( التي تتعمق باستيفاء الديون، كل ىذه الفقرة تتعمق 13عمى مقترح السيد النائب األول يطمب اعادة التصويت عمى المادة ) بناءً 
ء الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من ستيفاايؤجل ليذه السنة المالية  ب(-بالفالحين، )ب( أيضًا يؤجل لمدة سنتين تكون )ا

عتراض من المجنة المالية؟ يؤجل لمدة ، ىل يوجد ا(13قروض الحماية االجتماعية فقط ليذه السنة، إضافة البند )ب( الى المادة )
ثانيًا كما قرأ والمادة التي تم  ، يضاف البندسنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية االجتماعية

 ( تكون أواًل وثانيًا.13التصويت عمييا تكون أواًل، أي المادةِ )
 تصويت.

 )تم التصويت عءلموافقة(
 التصويت عمى القانون بالمجمل.

 الدعم الطءرئ لآلمن الغذائي والتنمية( قءنون )تم التصويت عءلموافقة عمى مقترح
 -دي:السجءسم صءعر النءئب أحمد  -

كان موقفنا في اإلطار التنسيقي منذ األيام األولى لطرح قانون األمن الغذائي والتنمية غير معترض عمى ما شرع قي ىذا القانون من 
عتراضنا كان منطمقًا من أن مجمس النواب ال يمكن لو وىو أعمى سمطة تشريعية أن يشرع قانونًا فيو شبو مخالفة لكن اضرورات 

لجميع السمطات، واليوم بعد وضعت ىذه المادة باعتبار أصل عتبار قراراتيا باتة وممزمة بات المحكمة االتحادية الدستور أو قرارا
تثبت بشكل واضح أن ال يتعارض ىذا القانون مع الدستور وينسجم مع قرار لتي مع قرار المحكمة وحينما وضعت ىذه المادة االتشريع 

وبالتالي فأن الحكومة  وت االطار باعتبار أنو صوت عمى قانون ال يتعارض مع الدستورص 2122( لسنة 121المحكمة االتحادية )
ىي المسؤولة عن عدم تطبيق أي فقرة في ىذا القانون تتعارض مع الدستور أو مع قرار المحكمة االتحادية وسيكون المجمس رقيبًا 

 عمييا كذلك.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

  رعت من أجميا.حتياجات التي شاالويمبي 
 الفقرات التي تم تشريعيا ضرورية أم غير ضرورية؟

 -السدي:جءسم صءعر النءئب احمد  -
 ىي فقرات ضرورية.أغمب الفقرات إن لم تكن جميعيا 

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 نعم شكرًا جزياًل. 

لتي ساىمت بتشريع ىذا القانون الضروري لتقديم الخدمات شكرًا لجيود رئيس وأعضاء المجنة المالية، وشكرًا لجيود القوى السياسية ا
ومعالجة مشكمة المحاضرين والمتعاقدين وكل الفقرات التي ذكرت بالقانون، وتوفير متطمبات الغذاء وأيضًا دفع مستحقات الفالحين 

 شكرًا جزياًل.
 ترفع الجمسة.

 ( مسء ً 6:30)رفات الجمسة السءعة 
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