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 (9) جمسـة رقم
 ( م8/11/2222الثالثاء )

 م/ محضـر الجمسـة
 

 ( نائبًا.  222عدد الحضور: ) 
 ( ظيرًا.1:35بدأت الجمسة الساعة )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

التشريعية األولى، الفصل التشريعي  نيابًة عن الشعب نفتتح أعمال الجمسة التاسعة، الدورة النيابية الخامسة، السنة
 نبدؤىا بقراءة آيات مف القرآف الكريـ.الثاني. 

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

  -السيد رئيس مجمس النواب: -
الرئيس كالنائبيف  النائب )محمد الزيادم( تفضؿ نقطة نظاـ، أذكر نص النظاـ الداخمي، تىـى تعديؿ النظاـ الداخمي يعهدهي 

 مجتمعيف جدكؿ األعماؿ، استمر
 النائب محمد راضي سمطان الزيادي)نقطة نظام(.  -

 ( تعد ىيأة الرئاسة.:7المادة )
  -السيد رئيس مجمس النواب: -

 أقرأ النظاـ الداخمي، الصيغة عيدلت يعد الرئيس كالنائبيف مجتمعيف جدكؿ األعماؿ، استيبدلت عبارة ىيأة الرئاسة،
 بالرئيس كالنائبيف مجتمعيف، نعـ تـ نشره، حتى نحفي نتحجج بالنظاـ الداخمي بما أقريناه.

 النائب ىمام عمي ميدي التميمي. -
( تتككف السمطة التشريعية كالتنفيذية تمارس أعماليا كفؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات، البند )األكؿ( مف جدكؿ :7المادة )

 بي إلزاـ مجمس الكزراء.    األعماؿ متعمؽ بإصدار قرار نيا
  -السيد رئيس مجمس النواب: -

السيد النائب ىذا لـ ندخؿ بعد في ىذه الفقرة، عندما ندخؿ في ىذه الفقرة بإمكانؾ الدخكؿ في نقطة النظاـ ىذه، لغاية 
 األف لـ نقرأىا إلى األف لـ نمضي بيا، عندى قراءتيا يمكنؾ ذلؾ.

 مجهورية العـــــراق
 جملـــس النواب

 دائرة الشؤون النيابية
 تنظيم اجللساتقسم 

 

 الدورة االنتخابية الخامسة 
 السنة التشريعية األول

 الفصل التشريعي الثاني



 جنابكـ فقرة تحتاج إلى رأم. السيدات السادة النكاب أعرض عمى
 ( )ثانيان( مف دستكر جميكرية العراؽ.;8المادة )

يتـ تمديد الفصؿ التشريعي لدكرة انعقاد مجمس النكاب بما ال يزيد عف ثالثيفى يكمان، إلنجاز الميمات التي تستدعي ذلؾ، 
نكاب، أك خمسيف عضكان مف أعضاء بناءن عمى طمب مف رئيس الجميكرية، أك رئيس مجمس الكزراء، أك رئيس مجمس ال

 المجمس. 
السيدات السادة النكاب، يـك غد تنتيي السنة التشريعية األكلى، كينتيي الفصؿ التشريعي الثاني، مف السنة التشريعية 

ـى المضي ببعض القكانيف التي نجد مف الم ـى تشكيؿ الحككمة، أيضان ت يـ األكلى، كالمجمس األف انتظـ اجراءاتو الكاممة ت
( )ثانيان( بعبارة إلنجاز الميمات التي تستدعي ذلؾ، كبناءن ;8أف نمضي بيا كمجمس نكاب، كىذا ما أشارىت إليًو المادة )

عمى طمب رئيس مجمس النكاب يتـ تمديد الفصؿ التشريعي الثاني، السنة التشريعية األكلى، الدكرة اإلنتخابية الخامسة، 
( )ثانيان( مف الدستكر، كذلؾى إلستكماؿ عددان مف المياـ كالتشريعات االزمة، ;8ـ المادة )ثالثيفى يكمان، استنادان إلى أحكا

 ىؿ يكجد اعتراض عمى ذلؾ، نعـ ال يكجد اعتراض عمى ذلؾ.
ال يكجد فقرة تقكؿ التصكيت عمى التمديد، يتـ التمديد، بناءن عمى طمب، الفقرة تتحدث عمى أف يتـ التمديد، لـ يحدد إتماـ 

 يد ىؿ الصالحية لمرئيس كنائبيو، أـ الصالحية لممجمس، طمب مف الرئيس كال يكجد اعتراض مف المجمس.التمد
 أطمب مف المجمس المضي في جدكؿ األعماؿ.

 * الفقرة أواًل: التصويت عمى قرار )تمديد اعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك(. 
  النائب ىمام عمى ميدي التميمي )نقطة نظام(.-

( مف الدستكر العراقي، تتككف السمطات اإلتحادية مف السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية، :7استنادان إلى المادة )
 تمارس اختصاصاتيا كميماتيا عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات.

يمـز مجمس الكزراء بإعفاء  البند المكجكد في جدكؿ األعماؿ سيادة الرئيس، يتعارض مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات، ألنوي 
المكاد الغذائية مف الرسـك الضريبية كالكمركية، ىذا العمؿ ال بد أف نعرؼ فيو مكقؼ الحككمة، كرأم الحككمة، ال بد أف 

 نطمع عمى تأثير اإلعفاءات التي حصمت في السابؽ، ألنوي اقتصادم، بشكؿ مستعجؿ، كفيًو جنبة مالية.
   -حاتمي:النائب عادل حاشوش جابر ال -

أكالن بخصكص ىذا القرار، ال يجكز لمجمس النكاب إصدار قرارات ذات الصفة تنفيذية، استنادان إلى قرار المحكمة 
، ىذًه النقطة األكلى، المكاد الغذائية صيغة القرار سيادة الرئيس، تفتح المجاؿ ;810( لسنة 071اإلتحادية المرقـ )

 يجكز سيادة الرئيس، نحفي لدينا األف مئات األالؼ مف العماؿ يعممكف في بشكؿ عاـ لكؿ المكاد الغذائية، ىذا ال
كبدكف أم كمارؾ كبدكف أم ضرائب،  قطاعات صناعية كزراعية، ىؤالء ما ىك مصيرىـ إذا تيفتح بدكف أم ضكابط 

لقانكف حماية المنتج ىذا ال يجكز سيادة الرئيس ألنوي سكؼى ييمحؽ الضرر بالعامؿ العراقي، الجانب األخر فيو مخالفة 
الكطني، ككذلؾ المستيمؾ، سيادة الرئيس ىذيف قانكنيف في غاية األىمية، نحف ال يجكز أف نأتي مف مكقع السمطة 
التشريعية نضرب ىذيف القانكنيف، كنقكؿ افتحكا الحدكد حتى ليدخؿ كؿ شيء، إذا كاف كال بد لمجمس النكاب أف يتخذ 

طاقة التمكينية فقط ) الرز، الزيت، الطحيف، السكر( فقط، أما باقي المكاد أم الذم ىذا القرار فميخصص بمفردات الب
يراف صادراتيـ  ينتج مشركب )البيبسي( في العراؽ لماذا أعفيو كيأتي بالمستكرد، أك صاحب الحمكيات أك غيرىا، تركيا كا 

يراف تدعميا 71عميا إلى العراؽ مدعكمة، األف تركيا تيدعـ المصدر التركي المنتجات التركية تد % أم طبقة 81% كا 
( االؼ دينار بالتالي مشاريع 7111( ألؼ دينار عراقي، بينما تيصدرىا لمعراؽ )80811البيض األف تيباع في تركيا )

الدكاجف الكبيرة سكؼ تغمؽ بيذه الحالة، ألنو لف يككف ىناؾ تنافس، فنحف إف كاف كال بد أف يكتب لمحككمة فقط 
 التمكينية، ألف المنتج المحمي ال يسد ىذًه المفردات. مفردات البطاقة

 
 



    -النائب أحمد عبداهلل الجبوري: -
ـى عف التصكيت في المادة ) ( كالذم ينص بشكؿ كاضح عمى أفن ال يجكز التصكيت عمى قانكف 79النظاـ الداخمي تكم

عف قرار كأيضان فيًو إشكالية قانكنية فضالن عف ككف إال بعدى مضي أربعة أياـ بعدى إنتياء المداكلة، الفقرة األكلى تتكمـ 
القرار األصمي ىك قرار اتخذ مف قبؿ الحككمة السابقة ككما يعمـ الجميع أف الحككمة الحالية قد ألقت كافة قرارات 
حككمة تصريؼ األعماؿ، لذلؾى أنا أطمب مف رئاسة المجمس أف تتريث في التصكيت عمى ىذا القرار، كيجب أف 

أيضان تخفيض األسعار، اليـك نحفي ىذا القرار يخدـ التجار لكنوي ال يخدـ المكاطنيف، لذلؾ أنا أتحفظ عمى ىذًه  يتضمف
 الفقرة.

    -النائب عمي يوسف حمود الموسوي: -
  سيادة الرئيس أطمب تأجيؿ التصكيت عمى الفقرة أكالن ، لحيف أخذ رأم الجية التنفيذية.

  -السيد رئيس مجمس النواب: -
النائب )حسف سالـ( مقدـ الطمب، استممت رئاسة المجمس طمب مف السيد )حسف سالـ( عف كتمة صادقكف النيابية، نظران 
لمظركؼ المعيشية الصعبة التي يعيشيا المكاطف العراقي كبسبب الحرب الركسية األككرانية التي تسببت بارتفاع أسعار 

مى مجمس النكاب بإلزاـ الحككمة بتمديد إعفاء المكاد الغذائية مف الضريبة المكاد الغذائية، نطالب باتخاذ قرار يعرض ع
 كالتعرفة الكمركية دعمان لمشرائح الفقيرة.

   -النائب حسن سالم عباس الزيرجاوي: -
ر طبعان الكؿ يعمـ أف ىناؾ ارتفاع ألسعار عالية، كأدت إلى إرتفاع بعض المكاد الغذائية التي بحياة المكاطف، كالمتضر 

الكحيد ىك المكاطف التاجر ال ييمو شيء السـك الكمركية أك الضرائب، بالنتيجة أم إرتفاع يقع عبئوي عمى المكاطف، 
بسبب الحرب الركسية كاألككرانية التي أدت إلى إرتفاع األسعار لممكاد التالية )الطحيف، الرز، كالبقكليات( فقط نحف 

المحمي كجمسنا مع مزارعيف كجمسنا مع تجار كجمسنا مع شريحة ناس مف  حسبنا حساب عمى أف ال نريد الضرر بالمنتج
ذكم الدخؿ المحدكد، اليـك نحفي إذا صكتنا عمى ىذا القرار، ليسى فيًو نفع لمتجار بؿ تعني المكاطف، ألف اليـك اصبح 

، ىذا ليسى فيًو ضرر أك أكثر ككذلؾ الرز، ككذلؾى البقكليات ( أالؼ 9111اردء مادة لمطحيف زادت أسعارىا إلى )
عمى  المنتج المحمي، لـ نتعرض إلى منتكج الدجاج، كمنتكج المحـ ككذلؾى البيض كغيره، ىذًه لدييا مساس مباشر، لذلؾى 
ففقط تعديؿ صيغة القرار عمى أنوي يقمؿ كيحدد بيذًه المكاد ) الطحيف، الرز، البقكليات( فقط، ال يكجد فييا ضرر عمى 

نتعرض إلى باقي المكاد التي ليا تأثير عمى المنتكج المحمي، كأعتقد ىذا الكؿ مكافؽ عميو كبصالح  المنتكج المحمي، لـ
 الشعب العراقي.

   -النائب برىان كاظم عبد اهلل المعموري: -
سيادة الرئيس، أعتقد بدايةن مف المفترض كمجمس نكاب كأيضان أدعك جنابؾ كندعك رئاسة البرلماف، أف نتابع القكانيف 
التي يشرعيا مجمس النكاب، بالدرجة األساس مثؿ ما الطىمب المقدـ مف جنابؾ بخصكص التمديد أك الضرائب أك منعيا 
مف التجار ىذًه كارثة لمعراؽ نعتقدىا سيادة الرئيس، اليـك أغمب المزارعيف الصناعييف كؿ المعامؿ ىي متكقفة بسبب ىك 

 جانب. التنافس المكجكد ما بينيا كبيف المستكرد ىذا
نحفي مف المفترض إذا أردنا أف نصدر قرار يجب أف نحسب حساب القكانيف التي شرعناىا في حماية المنتج  -8

الكطني، حماية المستيمؾ، ىذا القكانيف التي شرعناىا معناىا مرككنة عمى الرفكؼ سيادة الرئيس، بالتالي األف نحف 
ع الخاص كأنا سكؼ أفتح ليـ الحدكد كاتخذ ىذًه الخطكات، نبحث عف تمشيط القطاع الخاص، أنا كيؼ أنشط القطا

أعتقد ىذا القرار يحتاج إلى إعادة صياغة مع تحديد بعض الفقرات التي تيـ المكاطف التي ىي غير مكجكدة أصالن في 
 العراؽ، حتى ال نفتح باب جديدة لشبيات الفساد بالتالي نحف بالىا حدكدنا سائبة.

 
 



  -نواب:السيد رئيس مجمس ال -
(  السمطات تتكامؿ كالمسؤكلية أماـ الشعب، مسؤكلية تضامنية، الحككمة أك :7تعقيب عمى نقطة نظاـ جنابؾ، المادة )

السمطة التنفيذية بشكؿ عاـ مع السمطة القضائية تطمب مف مجمس النكاب تشريعات، كفي نفس الكقت مجمس النكاب 
جانب التنفيذم بما يخدـ مصالح المكاطنيف، كقد يحدث اختالؼ في يكصي باتخاذ القرارات االزمة ما يتعمؽ في ال

كجيات النظر بيف السمطات، بالتالي عمى المجمس أف يمضي بما يراهي صحيحان في خدمة المكاطنيف، في ما اسمع مف 
ـ المنتج المحمي مداخالت فتح الباب عمى مصراعيو سكؼى يؤثر عمى القكانيف النافذة، القكانيف النافذة لمجمس النكاب بدع

 كالقرارات التي تتعمؽ بذلؾ كقكانيف المكازنات.
أكال: التكصية إلى مجمس الكزراء بما يتعمؽ بيذا الصدد، كيتـ تحديد المكاد، كىي المكاد التي تخؿ في البطاقة التمكينية 

نذىب بالتكصية بيذا  ) الرز، السكر، الزيت، الطحيف ، الحنطة(، إخكاف ال ندخؿ بتفاصيؿ أكسع، ىي تكصية الرأم
اإلتجاه، إذا لـ ترتئي الحككمة تضيؼ مادة أيخرل كىي تسد قرارىا بمكجب تكصية مف مجمس النكاب، ىؿ ىذا مناسب، 

 في ما يتعمؽ بأخذ رأم الحككمة رأينا ىك التكصية لمحككمة، بالتالي الحككمة ستأخذ بما تراه مناسبن بيذا الصدد.
    -مرائي:النائب مثنى عبد الصمد السا -

سيادة الرئيس، إذا ىك تكصية لمحككمة أم الحككمة ممزمة بقرار لماذا نتخذ قرار كنصكت عميو كىك ممـز بالحككمة، ىذا 
 أعتبرهي إضعاؼ لمجمس النكاب مف كجية نظرم. 

  -السيد رئيس مجمس النواب: -
طنيف كيترؾ السمطة التقديرية لمحككمة، ليسى إضعاؼ لمجمس النكاب، التكصية ىك المجمس أدل التزاماتو أماـ المكا

 بالتالي نحفي السمطة الرقابية الذم سكؼى نرل ما لك أصاب المكاطف أم ضرر مف أم إجراء حككمي.
    -النائب مثنى عبد الصمد السامرائي: -

قشو، مف كجية نظرم سيادة الرئيس، كالجنة مالية أيضان نحفي المكضكع لـ ييعرض عمينا أصالن في المجنة المالية حتى ننا
 أف يتـ تأجيؿ المكضكع كالنقاش كأخذ رأم الحككمة بكتاب رسمي كالقرار يعكد لرئاسة المجمس.

  -النائب باسم خزعل خشان البركي:
الحقيقة اليـك عندما ييطرح قرار بيذا الشكؿ لمكتؿ المشكمة، التي شكمت أتالؼ الذم شكؿى الحككمة حقيقة ىذا غير 

ا جاء مف كتمة صادقكف التي ىي جزء مف الحككمة، اتصكر مف المفركض الحككمة متكجية بيذا صحيح، المقترح ىذ
اإلتجاه كال نحتاج أف نخكض في ىذا المكضكع، حاليان بإمكاف ىذًه الكتؿ أف تؤثر عمى الحككمة بتأثيرىا الحزبي 

ألف، األف الحككمة شيكمت نحف المعركفة كيؼ تشكؿ الحككمة، ىذًه خطكة غير ضركرية كال نحتاج أف نخكض بيا ا
ذا كانت الحككمة غير قادرة  نتصرؼ ككأنما نحفي أماـ حككمة تصريؼ أمكر يكمية، حككمة لدييا كافة الصالحية، كا 
عمى اتخاذ القرارات بشكؿ صحيح  غير صحيح التدخؿ بيا، لكف األف أكؿ عشرة أياـ نحاكؿ إلغاء قرارات حككمة أك 

 نعدليا غير صحيح ىذا.
   -لنائبة عالية انصيف جاسم العبيدي)نقطة نظام(:ا -

( مف النظاـ الداخمي، التي أطمب بيا شطب مداخمة النائب )باسـ خشاف( اليـك نحفي أعضاء :8نقطة نظامي المادة )
مجمس النكاب أقسمنا عمى أف نحافظ عمى حقكؽ مكاطنينا كحقكؽ شعبنا، ىذًه االنقسامات الحزبية داخؿ مجمس النكاب، 

جب اف ال تطغى عمى قرارات مجمس النكاب أك مناقشات مجمس النكاب، نحفي أمامنا ىدؼ كاحد ىك خدمة المكاطف، ي
 بالتالي اإلنقسامات الحزبية تككف ترتئي بمداخالت داخؿ مجمس النكاب ال أجدىا في مصمحة مجمس النكاب.

  -ابتسام ىاشم عبد حسين اإلبراىيمي: -
كؿ األمر، كنرل ىذا القرار مخالؼ لقانكف حماية المنتج الكطني، كأيضان قتؿ كضرر فاحش السادة النكاب تطرقكا إلى 

لمقطاع الزراعي خاصةن كالدجاج كبيض المائدة، مثؿ ما تفضؿ السيد النائب اليـك لدينا منتج محمي مف الدجاج كالبيض، 
مشاريع، لذلف نحفي أعطينا تمديد أكؿ كثاني كليسى كلدينا مشاريع كبيرة قد تأخرت كلدينا بطالة كبيرة بسبب انتياء ىذًه ال



ال األف لـ ينفذ سيادة ;07ىناؾ داعي أف نعطي الثالث، كىناؾ قرار ) ( يحمي المنتج المحمي كيحمي البيض كالدجاج كا 
فقط  الرئيس، لذلؾ نرل أفى ىذًه القرارات لـ تينفذ مف ًقبؿ الحككمة بشكؿ كافي، عمينا أف نتريث بيذا القرار كنحدد

الرزنامة الزراعية التي ىي مختصة باستيراد بعض المكاد التي نحتاجيا، لكف ىناؾ انتاج محمي كعدـ فتح اإلستيراد عمى 
ثقاؿ الميزانية.  مصرعيًو، تعمـ سيادة الرئيس سكؼى يسبب إيقاؼ مشاريع، زيادة بطالة، زيادة أعداد شبكة الحماية كا 

   -النائب كاظم موسى عطا الفياض: -
حف مطالب منا تفعيؿ القطاع الصناعي كالقطاع التجارم كالقطاع الزراعي، إقرار ىذا القانكف أك منع ىذا القرار السمح ن

 بو، حقيقة قتؿ لمقطاع الصناعي، قتؿ لمقطاع الزراعي.
  -السيد رئيس مجمس النواب: -

ا أنتـ ذاىبيف إلى مفردات البطاقة إخكاف أرجكا مف السيدات كالسادة النكاب أف نككف حريصيف في مداخالتنا، إذ
التمكينية، أيف حدث القتؿ في القطاع الصناعي أك الزراعي، حتى نخرج مف ىذًه المداخالت، ىؿ المجمس مع تأجيؿ 
القرار أك مع المضي بو، أك معى تعديمو، مف يؤيد تأجيؿ اتخاذ القرار، السيدات السادة النكاب حتى السادة النكاب يعرفكا 

 نسأؿ، تأجيؿ أك مضي بتعديؿ فيوو تحديد المفردات، مف مع التأجيؿ.عف ماذا 
                       تَم التصويت بعدم الموافقة.          

مف يؤيد المضي بالقرار معى تحديد المكاد كتككف صيغة القرار بتكصية لمحككمة، سأعرض صيغة القرار إف لـ تمر 
 سكؼى نتجاكز الفقرة.

  -حسان سكر النايمي:النائب فيصل  -
أيثني عمى ما تفضؿى بًو السيد النائب مقترح جيد كيدخؿ في صميـ خدمة مكاطننا، اليـك المكاد الغذائية في ارتفاع 
كمكطننا الفقير ال يستطيع أف يسد حاجتو مف شراء المكاد الغذائية، لكف أنا أقترح أفى معى أف يخص فقط مفردات البطاقة 

أف ما يستكرد فقط ىذًه المفردات، أم التاجر ال يككف إال عبر الحككمة كتحدد أسعار ىذًه المكاد  التمكينية، كأف تكضع
حتى التخفيض يككف فيًو فائدة، الحككمة يجب أف تحدد أسعار ىذًه المفردات كالتاجر عندما يستكرد، يستكرد بيذا 

 السعر، أرفع عنو الكمرؾ كأرفع عنوي الضريبة.  
 -ي احمد الجبوري:النائب محمد نور  -

عتقد إف لدينا كزارة التجارة مختصة في مكضكع البطاقة التمكينية، انا  نحف نتكمـ عف مكضكع يخص البطاقة التمكينية، كا 
لدم مقترح أف تككف الحككمة مسؤكلة عف إستيراد أك التعاقد عمى المكاد الخاصة لمبطاقة التمكينية إضافة إلى البطاقة 

بيا السكؽ المحمية كتدعـ ىذه المكاد بأقؿ مف السكؽ كتنافس التجار كنترؾ التجار، لماذا نرفع التمكينية حتى تنافس 
الضرائب لمبالغ معينة، لندىع التاجر يستكرد كبالمقابؿ لدينا حككمة تنافس ىذا القطاع الخاص الذم المكجكد لكي تدعـ 

 البطاقة التمكينية داخؿ البمد.
 -يمي:النائبة وحدة محمود فيد الجم -

ف المجمس لجاف  نحتـر الطمب الذم قدمو السيد النائب ألنيـ شريحة ميمة مف أبناء الشعب العراقي المتضرريف، كا 
لنحيؿ ىذا الطمب إلى المجاف المختصة المجنة المالية كلجنة اإلقتصاد لدراستو لكي نخرج بصيغة قرار ممكف تميؽ 

بطاقة التمكينية )الرز كالسكر( كغيرىا، ال يجكز أف ندخؿ ىكذا بمجمس النكاب، ال يدخؿ مجمس النكاب بتفصيالت ال
مدخؿ ثـ المكاد الغذائية ال تشمؿ فقط الحصة التمكينية، المكاد الغذائية عنكاف كاسع جدان، شكران سيادة الرئيس إلتاحة 

 الفرصة لمحديث بيذا المكضكع لكف أطمب المحاكلة لمتأجيؿ لغرض اإلحالة لمجاف المعنية. 
 -لنائب عمي سعدون غالم:ا -
بالنسبة لمكضكع اإلعفاءات لممكاد الغذائية غير صحيح أف نذكر مادة اك إثنيف، المفركض كمقترح أف نكصؿ لمحككمة  

إلتزاميا بحماية المنتج في القطاع الزراعي كالقطاع الصناعي، ال نحدد مكاد ألف ىناؾ مكاد غير مكجكدة في البطاقة 
منتج محمي، كالمستكرد أسعاره عالية كال يستطيع المكاطف شرائيا ىذه ممكف إعفائيا، بينما ىناؾ التمكينية كليس لدينا 



مكاد مكجكدة منتج محمي كتنتج بالقطاع الزراعي لكف ىناؾ إستيراد ليا نفس المادة كتككف مستيمكة مف قبؿ المكاطف 
إلتزاـ الحككمة بالحفاظ عمى المنتج المحمي  كصعبة عميو، أتمنى أف يككف القرار بدكف ذكر مكاد معينة، نضيؼ فقط

 سكاء بالقطاع الزراعي أك الصناعي.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 سيككف لنا مداخالت لكؿ المجمس، نتخذ قرار بالمضي مف عدمو.
 -النائب محمد عبد األمير عبد الحسين عنوز: -

 إلعفاء بما ال يتعارض مع قانكف حماية المنتج المحمي.سبقني السيد النائب كاؤكد عمى ىذه القضية تكصية بأف يتـ ا
 -النائب سالم مطر عبد العيساوي: -

 بالتأكيد حرصنا عمى تقديـ المكاد الغذائية لممكاطف بأقؿ األسعار، لكف فيما يخص ىذا الطمب.
 أكالن: لـ يتـ اإلشارة إلى إف ىذه المكاد الغذائية خاصة بالبطاقة التمكينية.

ا يخص الجزئية المقدمة مف قبؿ الحككمة إلى المكاطف مف خالؿ البطاقة التمكينية مدعكمة كنحف أقررنا ثانيان: فيم
 القكانيف الداعمة ليذه البطاقة.

ثالثان: جميع التجار لدييـ عقكد مع الحككمة كبالتأكيد ىناؾ قانكف عراقي حدد الرسـك الضريبية، ىؿ أرفع الرسـك 
ستكرد مف الخارج عمى حساب الفالح في الداخؿ، أني أعتقد إف ىذا المكضكع يقع ضمف الضريبية عمى التاجر الذم ي

التيرب الضريبي مف التجار فقط، نحف طمكحنا كممثمي شعب ىك دعـ الكاردات إلى المكازنة العراقية، نحف معتمديف 
 ف التيرب الضريبي ال غير.عمى النفط كنحتاج كاردات كمدخكالت كرسـك كضرائب أنا أعتقد إف ىذا المكضكع يقع ضم

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
رأم أخر، لجنة اإلقتصاد مع مقدـ الطمب مع المجنة المالية يتـ التداكؿ بينيـ كيتـ اإلتصاؿ مع السيد رئيس مجمس 
 الكزراء، الحككمة سكؼ تمضي باإلعفاء عف المكاد األساسية التي ىي ) السكر كالزيت كالرز كالحنطة( التي ىي
مفردات البطاقة التمكينية، مقدـ الطمب مع لجنة اإلقتصاد ك لجنة الزراعة خذكا كقتكـ كما تصمكف إليو قدمكه إلى 

 المجمس لغرض عرضو عمى السيدات كالسادة النكاب، نقطة نظامؾ ال تصب عمى ىذا المكضكع السمطات تتكامؿ.
 انون العيد الوطني لجميورية العراق.* الفقرة ثانيًا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع ق

 -النائب فاروق حنا عتو شمعون: -
 يقرأ تقرير قانكف العيد الكطني لجميكرية العراؽ.

 -النائبة سميعة محمد خميفة المحمدي: -
 تكمؿ قراءة تقرير قانكف العيد الكطني لجميكرية العراؽ.

 -النائب رفيق ىاشم شناوه الصالحي: -
 انكف العيد الكطني لجميكرية العراؽ.يكمؿ قراءة تقرير ق

 -النائبة سوزان منصور كرم الدلوي: -
 تكمؿ قراءة تقرير قانكف العيد الكطني لجميكرية العراؽ.

 -النائب فاروق حنا عتو شمعون: -
كيـك إلى عصبة األمـ المتحدة لإلحتفاء بو  78>0حيث دخؿ العراؽ عاـ أكالن: إف أختيار يـك الثالث مف تشريف األكؿ 

كطني ليس إال لتذكير الشعب العراقي كاألجيؿ المستقبمية بأننا نحتفؿ كنمجد تاريخ بقاء العراؽ تحت كصاية اإلنتداب 
نضكت مممكة العراؽ مع)الككمكنكلث( كىي رابطة سياسية أمبراطكرية  البريطاني كسيطرة شركات النفط العالمية، كا 

يارنا ليذا التاريخ يعني تعارضنا لتمؾ المرحمة، إال إننا بعيدان عف كؿ بريطانية كبقيت كصايتيا عمى العراؽ، إف إخت



التكجيات السياسية كالطبقية كالمجتمعية كما حصؿ مف إنقسامات بيف فئات الشعب العراقي، كيبقى يـك اإلستقالؿ 
 (.;8>0تمكز 07الحقيقي لمعراؽ ىك )

ل األئمة األطيار كميد الحضارة كصناع الكتابة كركاد كمثك نبياء Hافديف مكطف الرسؿ كاؿثانيان: نحف أبناء كادم الر 
الزراعة كرضاع الترقيـ كعمى أرضنا سف أكؿ قانكف كضعو اإلنساف كفي كطننا خط أعرؽ عيد لسياسة األكطاف ىذا ما 

فديف كرد في مقدمة ديباجة الدستكر العراقي،  تصير حضارة العراؽ بطقكس كشعائر ناخرة في تاريخ حضارة كادم الرا
كمنذ أالؼ السنيف كانت كال زالت بعض مف كرثة ىذه الحضارة تحتفؿ كتمارس بعض مف طقكسيا كأىميا اإلحتفاؿ بيـك 

( نيساف كانت الشعكب العراقية تحتفؿ بو منذ 0نحف كرثة ىذه الحضارة، ) ( يـك08( نيساف ككانكا يحتفمكف بو لمدة )0)
 القدـ.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 عني؟ماذا ي

 -النائب فاروق حنا عتو شمعون: -
 كيسمى )أكيتك(، كال زالت شعكب المنطقة تحتفؿ بيذه المناسبة. 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 تشطب مداخمتي.
 -النائب فاروق حنا عتو شمعون: -

عتز بو، ىذه الحضارة أنا أطمب أف تككف ىذه المناسبة مف ضمف األعياد الكطنية، ألنو مف باكرة تاريخ الرافديف الذم ن
 ( نيساف يككف مناسبة رسمية كما ىك في حككمة إقميـ كردستاف.0التي ال تمتمكيا شعكب أخرل، اك عمى األقؿ )

 -النائب محمد جاسم محمد عمي: -
بخصكص قانكف العيد الكطني المطركح يجب أف يتميز باف تشترؾ بو فئات مختمفة مف الشعب كالجماىير كيمتاز بركح 

 .78>0ؿ كالجياد، العيد المطركح اآلف ىي معاىدة عاـ النضا
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 دخكؿ العراؽ إلى عصبة األمـ.
 -النائب محمد جاسم محمد عمي: -

المكضكع تاريخي كحضرتؾ مطمع عميو، ىذه المعاىدة لـ تعطي أم حؽ لسيادة العراؽ، أعطت الحؽ لمممكة المتحدة 
نما اعطت إستقالؿ إسمي فقط بريطانيا حقكؽ عسكرية  كتجارية كغيرىا كلـ تعطي أم حؽ لمعراؽ كىذا مثبت تاريخيان، كا 

لذلؾ ىناؾ العديد مف المناسبات كاألحداث الذم يعتز بيا الشعب، المطركح مف قبؿ المجنة إعتبار كفاة الرئيس )جالؿ 
 طالباني( المكضكع غير مناسب مف الناحية المكضكعية.

 -مس النواب:السيد رئيس مج -
 ىك دخكؿ العراؽ إلى عصبة األمـ.

 -النائب محمد جاسم محمد عمي: -
 مكجكد في تقرير المجنة.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 تقرير المجنة ىك دخكؿ العراؽ إلى عصبة األمـ.

 -النائب محمد جاسم محمد عمي: -
مناسبات الكطنية التي يشترؾ بيا الشعب العراقي ىذا المكضكع ليس محؿ إعتزاز كليس محؿ فخر، كىناؾ الكثير مف ال

كثكرة العشريف في الزمف القديـ أك تحير العراؽ مف داعش في الزمف القريب الذم أحتفؿ بيا كؿ أبناء المحافظات 



العراقية، ىذه المناسبات إف لـ تكف محؿ إعتزاز يجب أف تككف حاضرة في أذىانيـ، مف ال يعرؼ مف أبناء الشعب عف 
 المكضكع، مكضكع باىت.ىذا 
 -النائب ىو ريم كمال خورشيد: -

( 7نشكر لجنة الثقافة كالسياحة كاآلثار عمى ما جاء بتقريرىـ عف رحيؿ الرئيس )جالؿ طالباني( الذم صادؼ يـك )
بمداف تشريف األكؿ العيد الكطني لجميكرية العراؽ يعد مناسبة كطنية بالنسبة لكؿ العراقييف ميمة شأنيـ شأف جميع ال

كاإلحتفاؿ بيذا اليـك حؽ كطني كمشركع لكافة أبناء الشعب العراقي بإختالؼ ألكانو كأطيافو، كالجدير بالذكر يصادؼ 
 العيد الكطني نفس يـك رحيؿ الرئيس )جالؿ طالباني( إلى جكار ربو.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
تاريخ المذككر في العراؽ ىك دخكؿ العراؽ لعصبة األمـ مع أعتزازنا الكبير لمراحؿ فخامة الرئيس )جالؿ طالباني(، ال

 أحترامنا كأعتزازنا كتقديرنا لمرئيس الراحؿ، شكرنا كتقديرنا إلى المجنة كجيكدىا.
 -النائب عادل حاشوش جابر الحاتمي: -

ساة عظيمة كنحف ىذا القانكف بغاية األىمية بمد بحجـ العراؽ كتاريخو منذ عشريف سنة ال يحتفؿ بعيد كطني ىذه مأ
 كاجيناىا مع سفراء العراؽ في الخارج، يقكلكا نحف محرجيف جدان يسألكننا متى العيد الكطني حتى نأتي كنبارؾ لكـ.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
ننا لـ العراؽ رسميان يينئ كؿ الدكؿ الشقيقة كالصديقة بعيدىـ الكطني كال نستقبؿ تينئة كبمد نفس اآللية لمبمداف األخرل أل

 نحدد العيد الكطني.
 -النائب عادل حاشوش جابر الحاتمي: -

ىذا التاريخ المعركض في مشركع القانكف نحف أقررناه في مجمس الكزراء كجرل عميو نقاش مستفيض عميو النو ال 
ى البمد يرتبط بتاريخ نظاـ محدد بحيث يزكؿ مع زكاؿ النظاـ، تاريخ دخكؿ العراؽ لعصبة االمـ يفرض الشرعية عم

اإلعتراؼ الدكلي، أصبح العراؽ دكلة مستقمة ذات سيادة مثؿ الدكؿ األخرل يمارس كافة حقكقو كما عميو مف إلتزامات، 
 انا مع المضي بيذا القانكف التأخير ليس صحيح.

 -النائب عامر حسين جاسم الفايز: -
ي كليس مف كصايا بريطانية تدخمنا إلى العيد الكطني يجب أف يككف مف ركح كطنية إنبعثت مف صمب الشعب العراق

ىك ثمار جيكد  81>0( آب 87عصبة االمـ، صح ىذا الحدث دخمنا إلى عصبة االمـ لكف بكصايا بريطانية، اما )
دكلة عراقية كتكج اكؿ ممؾ لمعراؽ  81>0( آب 87ككفاح كدـ شيداء الشعب العراقي، عندما أثبت الشعب العراقي في )

د إف ىذا التاريخ يككف أنسب لمشعب العراقي ألنو نابع مف دماء كركح الشعب العراقي ال مف كصايا في ذلؾ التاريخ أعتق
 بريطانية.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
نحف بصعكبة إتفقنا عمى تاريخ نمضي بو ليس كأحزاب كقكل سياسية كمككنات ىك تاريخ إف العراؽ أصبح دكلة رسمية 

 داخمتي.معترؼ بيا في العالـ، تشطب م
 -النائبة نفوذ حسين محمد ال عبد الصاحب: -

نعتقد اف تنظيـ العطالت في العراؽ مجمالن أصبح يكلد حالة مف اإلرباؾ كالتأثير عمى المصالح العامة، بسبب إصدار 
 العطالت بصكرة غير منتظمة نتيجة لمصعكبات األمنية كعدـ إستقرار الكضع السياسي العاـ كغير ذلؾ، لذلـ نقترح

 .8118تكحيد العطؿ في قانكف كاحد كما نص الدستكر العراؽ لعاـ 
 
 



 -السيد رئيس مجمس النواب: -
العطؿ ليا قانكف كالعيد الكطني لو قانكف، ىناؾ قانكف لمعطؿ الرسمية ننتظر أف يصمنا مف الحككمة، العطؿ كالعيد 

 ت الحككمية كأمضكا في اإلجراءات التشريعية.الكطني مكضكعاف مختمفاف، المجنة تكاصمكا مع المجاف األخرل كالجيا
 -النائبة سروة عبد الواحد قادر )نقطة نظام(: -

( يتخذ رئيس الجمسة بحؽ العضك الذم أخؿ بالنظاـ أحدل اإلجراءات >07نقطة نظامي في النظاـ الداخمي المادة )
 األتية.
 تذكير العضك بنظاـ الجمسات. .0
 ضك كيترتب عمى ىذا العضك شطب أقكالو مف المحضر.إذا تمادل العضك فممرئيس تنبيو الع .8
 المنع مف الكالـ بقية الجمسة. .7
( نائبان جمعنا تكاقيع إللغاء اإلجراءات بحؽ الزميميف الدكتكر )عالء( كالدكتكر )فالح(، اإلجراءات المتخذة 98نحف )

منى مف حضرتؾ أف تمغي ىذه بعدـ دخكليـ إلى مجمس النكاب كمبنى كىذه ليست مكجكدة في النظاـ الداخمي، نت
اإلجراءات في الكقة الذم نؤكد إلتزامنا بالنظاـ الداخمي لمجمس النكاب كالسمكؾ النيابي، نعتبر إف لمنائب الحؽ أف يعبر 

 عف مكاقفو السياسية داخؿ مجمس النكاب.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

ك السادة األعضاء، يحؽ لمرئيس إتخاذ اإلجراءات لمعمـ حضرتًؾ كنت حاضرة في الجمسة كقت المشكمة كالسيدات 
كالتدابير الالزمة لحفظ األمف، لحفظ النظاـ داخؿ القاعة بما يتعمؽ بتطبيؽ إجراءات السمكؾ النيابي كتذكير النائب 

الثة، بنفس المادة التي تـ ذكرىا مف قبمًؾ، ييذكر النائب بحفظ النظاـ الداخمي كيطمب منو مرة اخرل كيطمب منو مرة ث
كتـ التأكيد أكثر مف مرة نحتـر كجيات النظر األخرل، طمبت مف السادة النكاب )عالء الركابي( كزميمو األخر )فالح( 
أف يحتفظكا بالسياقات كيحفظكف السياقات كأيضان يراعكا كيمتزمكا بالنظاـ الداخمي كفي نفس الجمسة طمب منيـ إذا كاف 

ؿ طبيعي، كانت كجية نظرىـ الطريقة التي حدثت بيا اإلعتراض، ليس أمامنا سكل لدييـ مداخمة فميأخذكا مداخمتيـ بشك
إتخاذ اإلجراءات الالزمة، نىكف ليـ كؿ اإلحتراـ كالتقدير، كلألسؼ أصدركا بياف مجافي لمحقيقة كحركة إمتداد أصدرت 

في نفس الكقت نرفض اإلعتداء بياف مجافي لمحقيقة كستعرض رئاسة المجمس المقطع كامؿ بتجاكزىـ لمنظاـ الداخمي ك 
الذم تعرضكا لو خارج بناية مجمس النكاب كأيضان مضينا بإجراءات تحقيقية  بيذا الصدد، لك قدمكا إعتذار في نفس 
المحظة بإمكاف رئاسة المجمساف تتراجع، كتحصؿ السياقات كالمياقات بيف الزمالء، اإلعتذار ليس ـ شخص الرئيس 

( أنا اعتذر مف 98فتيـ النظاـ الداخمي، كلذلؾ كبناءا عمى طمبًؾ كطمب السادة النكاب )اإلعتذار مف المجمس لمخال
 المجمس نيابية عنيـ لمخالفتيـ النظاـ الداخمي كيستمركا في عمميـ في المجمس.

 -السيد رئيس مجمس النواب -
( 13اإلعاقة واالحتياجات الخاصة رقم )ثالثًا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل األول لقانون ذوي 

، لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة والطفولة واألسرة والمجنة القانونية ولجنة الشيداء 2213لسنة 
 والضحايا. 

 -النائبة نيمة جبار خمبفة الفيداوي: -
 اإلعاقة كاالحتياجات الخاصة.تقرأ تقرير القراءة الثانية لمشركع قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف ذكم 

 -النائبة ابتسام ىاشم عبد حسين االبراىيمي: -
 تكمؿ قراءة تقرير القراءة الثانية لمشركع قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف ذكم اإلعاقة كاالحتياجات الخاصة.

 -النائب ميند جبار عذاب الخزرجي: -
 -ب أف أسيب بعض منيا:ىنالؾ بعض المالحظات التي قدمت مف قبؿ ذكم اإلعاقة أح



( رابعان الفقرة )ج( الخاصة بمكضكع التقديـ عمى الدراسات 08( رابعان الفقرة )ج( المتضمنة بتعديؿ المادة )8أكالن: المادة )
 يفضؿ أف يككف مستثنى مف شرط العمر كالمعدؿ حاليان مكجكدة فقرة العمر.

ان لـ يذكر فقرة إلزاـ المحافظيف عمى تخصيص نسبة معينة مف ( ثامن08ثانيان: تعديؿ المادة الخاصة بتعديؿ المادة )
تخصيص قطع األراضي المكجكدة في المحافظات يكجد قطع أراضي لمشيداء كالجرحى كالمكظفيف كباقي الشرائح لذا اقترح 

 أف يككف ىنالؾ نسبة لذكم اإلعاقة.
مسة سنكات عمى سيارات تككف ثالثة سنكات مراعاة ( أكالن الفقرة )أ( تككف مدة الحجز بدؿ خ;ثالثان: تعديؿ المادة )

 لظركفيـ الصحية.
 -النائب عادل حاشوش الركابي: -

أف قانكف التقاعد كالضماف االجتماعي قمنا بإعداده عندما كنت في الكزارة ضمف قانكنيف في غاية األىمية لذا أتمنى مف 
التي أتت مف األمانة العامة لمجمس الكزراء كالنسخة التي تـ المجنة أف تمتفت كىذه النسخة األصمية ىي التي اعتمدتمكىا 

 تكزيعيا ليست نفسيا.
ثانيان: أتمنى مف المجنة استضافة ناس آخريف مف ذكم اإلعاقة مف أصناؼ مختمفة مف مختمؼ المحافظات ناشطيف كىـ 

 يعممكف بحقكقيـ أكثر مننا.
( أكالن التي تقكؿ )تخصص الكزارات كالجيات الغير 09ؿ المادة )( بعض المالحظات مف التعدي9ثالثان: بالنسبة لممادة )

مرتبطة بكزارة( كما تعممكف التعيينات أصبحت مف اختصاص مجمس الخدمة كليس الكزارات لذا يتـ تعديؿ الى )مجمس 
 %(.8الخدمة( كىك الذم يحدد نسبة الػ)

الثامنة مف المرحمة األكلى عند إعداد ىذا القانكف كاف البمد في  ( مف التعديؿ ثانيان الفقرة )ب( راتب الدرجة;رابعان: المادة )
أزمة اقتصادية كبيرة كلكف اآلف الكضع الحمد هلل أفضؿ لذا اعتقد اف راتب الدرجة الثامنة سكؼ يككف قميؿ كيممف تعديمو 

 سة قميؿ كلكنو أفضؿ.كيككف راتب الدرجة السادسة المرحمة األكلى حتى يككف قدر المستطاع كلك حتى الدرجة الساد
( رابعان مف التعديؿ تقكؿ )تنتقؿ حقكؽ كمكجكدات كعقارات كمنتسبي مراكز التأىيؿ التابعة لكزارة 00خامسان: المادة )

(( ىذه التجربة أثبتت فشميا مراكز التأىيؿ الطبية كادرىا كمو مف كزارة 7الصحة الى الييأة المنصكص عمييا في المادة )
ؿ ليس لدييا كادر يدير ىذه المراكز كنحف عندما كنا مكجكديف قمنا بتحكيميا كمف ثـ اتخذنا قرار الصحة كزارة العم

بإرجاعيا الى كزارة الصحة ألنو كزارة العمؿ ال تستطيع إدارة ىذه المراكز ككزارة الصحة ىي المختصة كلدييا الككادر 
%( مف 1:-91معاؽ بنسبة معينة مف العجز تككف )التعديؿ اآلخر ىك إضافة مادة في التعديالت نضع راتب محدد لم

 درجة العجز كيككف لو راتب ثابت.
( سنة ال مانع مف ذلؾ 08( الذم اقره قانكف العمؿ يككف المعيؿ المتفرغ )08سادسان: المعيؿ المتفرغ بما انو سف العمؿ )

 ألنو في بعض األحياف المعاؽ يجد صعكبة كبيرة في إيجاد معيؿ متفرغ لو.
 -نائب حسن وريوش محمد االسدي:ال -

 -لدم بعض المالحظات أرسمتيا بشكؿ رسمي بكتاب رسمي الى المجنة المختصة:
أكالن: القانكف األصمي كاف ينص عمى عضكية اثنيف مف األطباء المختصيف في شؤكف العكؽ ضمف مجمس إدارة ىيأة 

ف بذكم اإلعاقة كاالحتياجات الخاصة كمف رعاية ذكم االحتياجات الخاصة تـ استبداؿ عضكيتيـ بشخصيف مختصي
الكاضح أف كجكد األطباء المختصيف أنيى في تخصيص كتشخيص الجكانب العممية كالفنية المتعمقة بمشاكؿ كمعالجات 

 ذكم االحتياجات الخاصة.
قرار سياسة العامة ل عمؿ الييأة في رعاية ثانيان: القانكف األصمي ينص عمى أف يتكلى مجمس إدارة الييأة مياـ منيا رسـ كا 

ذكم االحتياجات الخاصة كتأىيميـ كمتابعة إجراءات تنفيذىا بينما ينص القانكف المعدؿ عمى رسـ السياسية العاممة فقط لذا 
 مف ىك المسؤكؿ عف إقرارىا؟.



ع المكازنة ثالثان: ال نكلي تخكيؿ مجمس اإلدارة بعض ميامو الى الرئيس كخصكصان أف بعض المياـ تتعمؽ باقتراح مشرك 
قرار الحسابات الختامية.  كا 

رابعان: ينص القانكف المعدؿ عمى تدكير أسماء ذكم االحتياجات الخاصة عمى العناية بيـ كرعايتيـ كالتعامؿ السميـ بما 
ذا تعذر ذلؾ تقدـ الرعاية البديمة لو فاف كاف المقصكد رعاية مكظفيف مف الدكلة أك بدؿ عف  يضمف دمجيـ مجتمعيان كا 

ائميـ فيذا مقترح غير عممي الف جيدىـ مطمكب كالصبر في خدمة ذكم االحتياجات الخاصة ال يستطيع تقديمو إال عك 
أىمو كذكيو كنقمو الى دكائر الرعاية مما يجعمو في عسر كضيؽ اشد كتزداد معاناتو كالصحيح اف تقدـ الدكلة الدعـ لمف 

 يعيمو مف أىمو كذكيو.
ؿ منح تراخيص لممعاىد األىمية التي تعنى بتعميـ كتأىيؿ ذكم االحتياجات الخاصة كىذا خامسان: يجيز القانكف المعد

المقترح فيو جناية عمى ذكم االحتياجات الخاصة كتخمي مف الدكلة عف مسؤكليتيا األخالقية تجاه ىذه الشريحة التي 
 تستحؽ دعـ كاىتماـ اكبر مف الدكلة كمؤسساتيا.

%( مف الضريبة السنكية لشركات القطاع الخاص التي تكظؼ 8ح إلغاء نسبة تصؿ الى )سادسان: القانكف المعدؿ يقتر 
ثالثة عماؿ لدييا مف ذكم االحتياجات الخاصة كىذا المقترح إضافة الى انو يقمؿ إيرادات مستحقة لمدكلة فقد يتـ إساءة 

بي كاستغميا بالباطف التجار كمقاكليف الف استخدامو كما حصؿ في االستثناءات الممنكحة لدكائر الدكلة مف اإلعفاء الضري
ىذا المقترح أيضان قد يستغؿ بشكؿ سمبي كيتـ مجرد التسجيؿ عمى الكرؽ تعييف عماؿ مف ذكم االحتياجات الخاصة كتمغى 

 %( كيمكف إضافة مقترحات غيرىا لتشجيع شركات القطاع الخاص عمى تكظيؼ المعاقيف.8ضريبة )
راخيص أك ترخيص بفتح دكر لتأىيؿ ذكم االحتياجات الخاصة كمف المعمـك بعض مصابي سابعان: يجيز القانكف منح ت

اإلعاقة الذىنية قد يتـ استغالليـ في أعماؿ ال يدرؾ ضررىا ىذا الشخص لذا كيؼ نضمف حمايتيـ مف ذكم النفكس 
غالليـ في التسكؿ كغيرىا مف الضعيفة كالمريضة التي زادت نسبتيـ لألسؼ في المجتمع كاحتماؿ االتجار بأعضائيـ كاست

األساليب الميينة كارد جدان لذلؾ لغمؽ كؿ ىذه األبكاب نقترح رفع الفقرة التي تجيز إنشاء دكر لتأىيميـ مف قبؿ أشخاص 
دارة دكر رعايتيـ مف قبؿ الدكلة فقط.  طبيعي اك معنكييف كيتـ حصر إنشاء كا 

 -ب ارشد رشاد فتح اهلل الصالحي:ئالنا -
حقكؽ اإلنساف كانت مف المجاف األساسية في ىذا القانكف بالذات منذ الدكرة الماضية اليـك تـ إضافة لجاف  أكالن: لجنة

أخرل مع احترامي ليـ اعتقد العمؿ ىذه القكانيف لمجاف تضامنية كينبغي أف تككف لجنة حقكؽ اإلنساف ممثمة فييا حاليا 
ء اعتقد يكجد اختالؼ ما بيف القانكف األصمي كالنسخة المكجكدة حاؿ المجاف األخرل كاف القانكف أتى مف مجمس الكزرا

لدل السيدات كالسادة أعضاء المجنة اليـك لدينا ثالثة أك أربعة مالييف مف ذكم االحتياجات الخاصة كىك عدد ليس بقميؿ 
بمداف تكجد ىيأة مستقمة أخذنا عميو عدة كرش كلقاءات في الدكرات الماضية كتحتاج الى أف تككف ىيأة مستقمة في أكثر ال

لذكم االحتياجات الخاصة كالقضية التي حصمت مع كزارة العمؿ لـ يستطيعكا أف يحققكا النكايا التي تصمح العمؿ بذكم 
االحتياجات الخاصة ذكر األخ الكزير السابؽ األستاذ عادؿ انو يكجد اختالؼ في كجيات النظر كما بيف العمؿ بيف كزارة 

ؿ كالشؤكف االجتماعية تحديدان في ىذا األمر لذلؾ المبادئ التي اتفقنا عمييا أف تككف ىيأة مستقمة ترتبط الصحة ككزارة العم
 بمجمس الكزراء كمجمس النكاب ىذا يمكف تحقيقو.

عاقة ثانيان: أف ىذه القكانيف يجب أف تككف مراعية مع االتفاقيات الدكلية مثالن العراؽ مكقع عمى اتفاقية قانكف حقكؽ ذكم اإل
crp  ذا لـ تكف القكانيف مكالمة مع االتفاقيات الدكلية سكؼ لف يككف لنا دعـ مف الدكؿ التي كقعنا معيـ نادم باريس كا 

 اتفاقيات.
%( تكجد رؤيا 01( انو تككف نسبة اإلعفاء مف ضريبة الدخؿ التي ىي في األصؿ ):0ثالثان: بالنسبة لفقرة تعديؿ المادة )

%( حتى تككف كاردة ليذه المؤسسات الكصكؿ الى اتفاؽ ليذه التعديالت ينبغي أف يعاد النظر 71)أف تككف نسبة اإلعفاء 
كاتفؽ مع السيد عادؿ أف يضاؼ كتبحث القضية أكثر قانكف ميـ كيككف يالءـ مع االتفاقيات الدكلية كاف تككف لجنة 

 حقكؽ اإلنساف أساسية مع زمالءنا كزميالتنا في المجاف األخرل.



 -ئب ياسين حسن طاىر حسن:النا -
أكالن: بخصكص ىذا القانكف أرجك مف اإلخكة كاألخكات في المجنة مراعاة شمكؿ األطفاؿ الذيف لدييـ مرض السكرم 
بأنكاعو كالذيف يجب أف يككف معيـ شخص بسبب نزكؿ أك صعكد السكرم كسكء حالتو الصحية لذلؾ يجتاح الى رعاية 

لدييـ مثؿ ىؤالء األطفاؿ يككف السكرم كراثي أم كجكد أكثر مف شخص مصاب  مستمرة إضافة الى العكائؿ الذيف
 بالسكرم يعانكف مف مسالة تغطية نفقات ىؤالء األطفاؿ لذا أتمنى األخذ باالعتبار حالة إنسانية.

لطفؿ مكجكد في ثانيان: أرجك مف اإلخكة في المجنة األخذ باالعتبار األطفاؿ الذيف أجريت ليـ عممية زراعة القكقعة ىذا ا
القانكف كلكف الطفؿ الذم بنفس المشكمة كلكف ألسباب صحية منعت زراعة القكقعة لديو لـ يشمؿ بيذا القانكف ال اعرؼ 
ىك إجحاؼ أك ىذا تميز بيف طفؿ كآخر بالعكس الذم اجرم لو عممية كتحسنت حالتو لذا أرجك إعادة النظر كبالنسبة 

 أراضي ليؤالء.لمكضكع الحككمات المحمية منح قطع 
 -النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري: -

كنا نرجك مف اإلخكة في المجنة عرض القانكف المعدؿ بتفاصيمو كليس فقط تقرير العراؽ يتفؽ اتفاقيات دكلية كال يعمؿ بيا 
د أف أىـ شريحة ىـ كأنا أتحدث حتى عف المجنة إذا كاف يعممكف بيذه االتفاقيات كالمعاىدات لذكم االحتياجات أنا اعتق

أىؿ اإلعاقة كيجب أف يككف قانكف ينظـ أك مف ضمف أف يراعي ىذه الشريحة الميمة كذكر التعديؿ أف العراؽ اتفاقيات 
كمعاىدات دكلية لذا يجب أف نحصؿ عمى أفضؿ المعاىدات كاالتفاقيات كأحسنيا لممعاؽ كنعمؿ بيا كقميؿ مف النكاب 

قيات أنا كنت رئيس حقكؽ اإلنساف تأتي معاىدات ال احد يقرأ كال حتى النكاب يجب اخذ كالمسؤكليف يقكمكف بيذه االتفا
المعاىدات التي فييا كرامة لممكاطف اغمب دكؿ العالـ تعطي راتبيف لذكم اإلعاقة  راتب مف معيؿ كراتب لممريض كذكم 

راتب شكمي كليس حقيقي ينفع الشخص اإلعاقة لذا تجد بعض ذكم اإلعاقة في بعض الدكؿ يعيش بكرامة المكجكد اآلف 
المعاؽ أيضان اف يشمؿ في القانكف كيضمف كما يكف لممكظفيف اآلخريف أك شرائح المجتمع أراضي كامتيازات كيجب عمى 

 كزارة العمؿ أف يبحثكا عف ذكم اإلعاقة في كؿ مكاف الذم لديو كاسطة يسجؿ كالذم ليس لديو يبقى سنيف كال يسجؿ.
 -امل محمد المعموري:النائب امير ك -

نحف ىنا ليس مطمكب مننا تعديالت بؿ تقرير حسب النظاـ الداخمي كحسب ما ىك مقر تـ قراءتو قراءة أكلى اآلف 
المطمكب عدة تعديالت مكجكدة كلكف ليس تقديميا لجنابؾ بؿ المطمكب مننا أساسان تشريع القكانيف جميعيا بيذا الشكؿ كال 

كف فقط المطمكب فقط تقديـ تقرير كالتقرير اآلف أماـ جنابؾ التعديالت مكجكدة مف يريد يجب االجتياد في ىذا القان
مشاركتنا في المجنة نحف جاىزيف كبكؿ رحابة صدر كأخذنا آراء كافة النكاب بشكؿ شفكم لمبعض كالبعض بكتاب رسمي 

ككذلؾ النقابات كالمؤسسات إضافة الى إضافة الى أف المجنة عقدت اجتماعات متعددة مع الجيات المعنية بيذه الشريحة 
ىيأة اإلعاقة في الكزارة المعنية ككذلؾ كزارة الصحة ككافة الجيات المعنية ككاف ىنالؾ تداكؿ كحديث طكيؿ في ىذا 

 المجاؿ لذا أتمنى مف جنابؾ زيارة المجنة لغرض إيصاؿ ما متبقي لكـ مف معيؿ.
 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -

 -ممة مف التعديالت التي يجب أف تتضمف ىذا القانكف:لدينا ج
 أكالن: يجب أف يككف المعاقيف يستممكف ركاتبيـ ضمف ىيأة ذكم اإلعاقة.

كنتيجة  ثانيان: نطمب أف تككف ىذه الييأة ىيأة مستقمة مرتبطة بمجمس الكزراء أسكة بالدكؿ المجاكرة ىذه شريحة كبيرة جدا ن
ف حركب ككضع اقتصادم كلدت الكثير مف المعكقيف تتطمب أف تصؿ الى مستكل ىيأة الظركؼ التي يمر بيا البمد م

كيجب عمينا أف ال نحسب المعاؽ عمى خط الفقر دائمان نحدد لممعاقيف في المكازنة عمى خط الفقر لكف يجب أف نحدد 
عمى الدكلة كبالتالي كأنما نسبتو مف نسبة العجز أسكة بضحايا اإلرىاب كالراتب يجب أف يككف مجزم ىذا معاؽ كعينو 

 نحف نمنعو الف خط الفقر ال تميؽ بكرامة العاجز كبكرامة العراقي.
ثانيان: اطمب شمكؿ الصـ كالبكـ كقصيرم القامة بالمعيؿ المتفرغ لماذا؟ الف المجاف الطبية ال تعطيو نسبة عجز بالنسبة 

عمى المجنة أف تضمف قصارل القامة كالصـ كالبكـ بنسبة  لقصير القامة أك الصـ كالبكـ ال تعطيو نسبة عجز كلذلؾ نتمنى



العجز بحيث ال يحتاج الى معيؿ تأىيؿ المشمكليف باإلعاقة نفتح كرش لكي نعطييـ مسائؿ تدريب في كؿ القضايا حتى 
يجب يككف ليـ تأىيؿ المجتمع ككذلؾ تعديؿ راتبيـ نحف اليـك في ظؿ الكضع االقتصادم راتب المعيؿ غير كافي لذلؾ 

تعديؿ سمـ الركاتب لممعاقيف إضافة الى إمكانية دخكليـ في التأىيؿ الصحي ككجكد إمكانية إرساليـ الى الخارج عمى 
 حساب كزارة الصحة لمعالجتيـ لماذا ال؟ يمكف تضمنيو في ىذا القانكف. 

 -النائبة نفوذ محمد عبد الصاحب الموسوي: -
ضافة كممة ح ماية أك تضميف حقكؽ ذكم اإلعاقة كاالحتياجات الخاصة ككف اإلطار القانكني نقترح تعديؿ تسمية القانكف كا 

لمتعديؿ القانكني أكسع مف الحقكؽ فقط كبشمؿ مكاد إجرائية كضمانات قانكنية لحماية حقكؽ ذكم اإلعاقة كنصكص عقابية 
و مناسب مع نكع اإلعاقة كنسبة العجز كىذا ما يدعك لمتعديؿ كاإلضافة كأيضان تبني مقترح زيادة راتب المعيؿ المتفرغ كجعم

ضافة بنكد لنص المادة ) ( ثالثان مف قانكف رعاية ذكم اإلعاقة تككف )د، ك، ق( 08( إضافة ثالثة بنكد الى المادة )08كا 
 -تنص عمى ما يأتي:

 د: تمكيف ذكم اإلعاقة مف إكماؿ دراستيـ الجامعية كتذليؿ كافة الصعكبات التي تمنعيـ مف ذلؾ. 
 كفير المستمزمات كالمعدات التي تساعد ذكم اإلعاقة عمى إكماؿ دراستيـ الجامعية.ق: ت

يصاؿ المعمكمة فضالن عف كيفية  ك: تدريب التدريسييف الجامعييف لذكم اإلعاقة عمى كيفية التدريس الجامعي الحديث كا 
 التعامؿ مع الكسط الطالبي الجامعي.

 -النائب ىاتف سير صمبوخ جابر: -
( الفقرة ثانيان نقترح إضافة قركض :0ة ىذا القانكف بعض المالحظات التي تحتاج الى تعديؿ ما يخص المادة )بعد قراء

لغرض تشييد كبناء الدكر السكنية كبدكف فائدة كنقترح تمديد تسديد ىذه القركض ثمانية سنكات بدؿ خمسة سنكات كفي 
 ( الفقرة ثالثان تغيير كممة )إعانة(. :0نفس المادة )

 -النائب حيدر محمد كاظم المطيري: -
( مف قانكف ذكم اإلعاقة كاالحتياجات الخاصة تنص عمى ما يمي: )لمزكج المعاؽ احتيار >0أكالن: إضافة فقرة الى المادة )

 زكجتو كمعيؿ متفرغ لو كال يحجب نصيبيا مف الزيادة التي ترد عمى اإلعانة االجتماعية التي يتقاضاىا(.
( أكالن كتصبح كاآلتي:)كذلؾ مف اجؿ إشراؾ ذكم اإلعاقة ضمف مؤسسات المجتمع كالحككمة( 09مادة )ثانيان: تعديؿ ال

تخصص الكزارات كالجيات الغير مرتبطة بكزارة كشركات القطاع العاـ كظائؼ لذكم اإلعاقة كاالحتياجات الخاصة ال تقؿ 
 أسكة بذكم الشيداء.%( مف مالكيا أك عقكدىا أك أجكرىا اليكمية كذلؾ 01%( أك ):عف )

( كتنص عمى )يعطى المعاؽ منحة زكاج كمنحة مالية سنكية >0ثالثان: مف نفس المادة تاسعان إضافة مادة الى المادة )
 باإلضافة الى اإلعانة االجتماعية كي يتسنى لو شراء الكسائؿ كاألجيزة التي تعكضو عف فقداف العضك المصاب(.

لقكات المسمحة عف المعاقيف المدنييف مف خالؿ تشكيؿ ىيأة خاصة بيـ تسمى ىيأة رابعان: فصؿ المعاقيف مف جرحى ا
 رعاية ذكم اإلعاقة مف القكات المسمحة.

 -النائب فراس تركي عبدالعزيز مسمماوي: -
انكنية، مالحظتيف، في البداية يعني نكد أف نتقدـ بالشكر لمجاف المعنية كالتي ساىمت لتقديـ لجنة العمؿ، لجنة المرأة، الق

( ذكرت مجمكعة كزارات، 7لجنة الشيداء، الف ىذا يعني عمؿ ميـ جدان، كىي شريحة ميمة جدان، المالحظة في المادة )
ىيئات، ضمف مجمس ادارة الييأة، لكف لـ تتـ االشارة إلى مياميا مثؿ المالية، التخطيط، التعميـ العالي، الحشد الشعبي، 

 الداخمية، كغيرىا مف االسماء.
لمالحظة الثانية: في المادة خامسان )ب( تكفير فرص متكافئة في مجاؿ العمؿ كالتكظيؼ كفؽ مؤىالت ذكم االعاقة ا 

كاالحتياجات الخاصة، يفضؿ أف تذكر نسبة مف التكظيؼ الحككمي حتى تككف ممزمة لمحككمة في أم تكظيؼ يككف 
ذه الطبقة كىـ محركمكف مف التعييف في الجامعات أك ذلؾ، عممان أف لدينا بيانات حكؿ كجكد حممة شيادات عميا مف ى

 الكزارات ذات االختصاص.



 -النائبة احالم رمضان فتاح: -
سيادة الرئيس بالنسبة لممادة خامسان، بالنسبة اللتزاـ الكزارات كزارة الصحة الفقرة )ح( تحديد نسبة العجز مف لجنة طبية 

الصحة الخاصة بتحديد درجة العجز، يحدد في ضكئيا فئات ذكم  رسمية مختصة حسب التعميمات الصادرة مف كزارة
االعاقة المشمكليف، سيادة الرئيس بالنسبة لذكم االعاقة المشمكليف بنسبة العجز، سيادة الرئيس نسبة العجز نعـ تحددىا 

المتفرغ، كعميو أيضان  المجنة الطبية كلكف لجنة العمؿ ىي التي تحدد الفئات المشمكلة أك النسب المشمكلة براتب المعيف
%( يجب أف يتكفر لدل 8:يجب تقميؿ نسبة العجز التي تشمميا راتب المعيف المتفرغ، يعني راتب المعيؿ المتفرغ حاليان )

%( 8:الشخص المريض حتى تشممو نسبت العجز كىذه النسبة عالية جدان ألف االنساف تقريبان يككف شبو منتيي، يعني )
%(، أما النسب مثالن بالنسبة 91المبمغ البسيط، فنحف نقترح أنو نخفض نسبة العجز الى ) االنساف حتى يستمـ ىذا

%( فيحدد لو مبمغ يعني يقسـ المبمغ حسب نسبة العجز مف االدنى الى االعمى، ككما 1;%( أك )1>لإلنساف العاجز )
( ثالثان يجب أف تتحقؽ عمى 8) قمنا يجب أف تككف لجنة العمؿ ىي التي تحدد نسبة العجز، أيضان بخصكص المادة

أرض الكاقع بتكفير الحياة الكريمة لو مف خالؿ تمميؾ االشخاص ذكم االعاقة شقؽ في المجمعات السكنية كبنسبة 
%(، أيضان تقديـ القركض لألشخاص ذكم االعاقة مف خالؿ المصارؼ الحككمية مع فترة تسديد تككف بعيدة نسبيان 08)

 ع الراتب كبدكف.كبقسط مريح ال يتجاكز رب
 -النائبة وحدة محمود فيد الجميمي: -

السيد رئيس الجمسة نسجؿ تحفظنا لممرة الثانية لعدـ ذكر لجنة حقكؽ االنساف، ىذا غبف بحؽ لجنة حقكؽ االنساف، 
مقابميا  قبميا كاف قانكف حماية الطفؿ كاليـك قانكف ذكم االعاقة بالرغـ مف أنو نحف المعنييف باالتفاقيات التي مفركض

تككف قكانيف كضعية مكائمة، شكران لجنابكـ الكريـ بكدم أف اكضح بعض المسائؿ أنو اليـك ال زاؿ البرلماف يمزج بيف 
كممة احتياجات خاصة في تعديؿ القانكف، بينما اتفاقيات األمـ المتحدة رفعت كممة االحتياجات الخاصة بقت فقط عمى 

ـ، فرفعكا كممة االحتياجات الخاصة ألف ىي كممة مرفكعة أساسان مف اتفاقيات ذكم االعاقة كالبعض يسمييـ ذكم اليم
االمـ المتحدة، التعديؿ سيدم رئيس الجمسة لـ يتطرؽ الى استقاللية الييأة التي لطالما طالبنا باستقالليتيا كفؽ مبادئ 

( اتفاقيات دكلية مف ضمنيا >كقع عمى )باريس، الدكؿ تحتـر متى ما التزمت باالتفاقيات الدكلية، كالعراؽ هلل الحمد م
اتفاقية ذكم االعاقة، فال بد اف يككف ىنالؾ مكائمة مع االتفاقيات الدكلية في مسألة استقاللية الييأة كىذا ما ينافي ما بػ 

%( 0باريس في القانكف، لذلؾ نطالب بييأة مستقمة لذكم اليمـ، لـ يتـ تعديؿ الحسكمات الضريبية، تمت االشارة الى )
%( بالنسبة لمحسكمات الضريبية لذكم اليمـ، كأيضان نطالب بزيادة 01اعتقد يمكف ما غمطانيف أك تعدلكنو يمكف اذا )

راتب المعيف المتفرغ ألنو ال يسد حاجة المعاؽ كال حاجة عائمتو، نطالب كزارة التربية بفتح صفكؼ خاصة لذكم اليمـ 
ميميـ بسبب اعاقتيـ كبالتالي نالحظيـ اف أدنى تحصيؿ دراسي ليـ ىك مف جماعة الصـ كالبكـ الذيف لـ يكممكا تع

 االبتدائية كالقسـ اآلخر منيـ ال يقرأ كال يكتب أبدان، لذلؾ نطالب بفتح صفكؼ لذكم اليمـ.
 -)النائب االول لرئيس مجمس النواب(: المندالوي السيد محسن عمي أكبر -

ذ المالحظات الخاصة بالسيدات كالسادة أعضاء مجمس النكاب كمناقشتيا االخكاف كاالخكات في لجنة العمؿ، رجاءن أخ
بخصكص حقكؽ ذكم االحتياجات الخاصة يككف مباشر مع المجنة أفضؿ مف أف يككف مثؿ ما نحف نتكمـ كنتناقش في 

 أمكر.
 -:الجبوري عبطانعمي النائب عبد الكريم  -

الذم عممتو المجنة القانكنية كلجنة الشيداء، نحف شكران سيادة الرئيس كشكر الى المجنة المختصة بالمؤتمر المشترؾ 
التقينا بمجمكعة مف المعاقيف كتعمـ جنابؾ المعكؽ ىك معكؽ الفكر كليس معكؽ البتر أك الى أخره، قسـ منيـ عسكر، 

عجز ىؤالء العسكر لدييـ مشكمة، المشكمة أنو قسـ منيـ أحيمكا الى التقاعد كىـ أصحاء في حيف أنو كثير منيـ نسبة ال
 %( فأرجكا مف االخكة المختصيف في المجنة اضافة معكقيف العسكر.1>-8;لربما )

 



 -النائبة زيتون حسين مراد الدليمي: -
في البداية اكجو شكرم الى لجنة العمؿ كالشؤكف االجتماعية متمثمة بالسيدة نيمة الفيداكم الرئيسة كاالعضاء جميعان، 

ضكع الذم أحب أنكه كاكجو عناية المجنة أنو مفترض أف يجرل مسح ميداني كجيد متميز ليذه الجنة حقيقةن، المك 
لمناطؽ ريفية بعيدة جدان عف المدف لككف ىذه الفئة، اكالن ال تستطيع أف تتعامؿ بخدمة االنترنيت أك ىذه الخدمات 

بصراحة مف خالؿ جكالتنا الحديثة، كال تكجد ليـ كسيمة لتقديـ معاناتيـ كتقديـ ىؤالء ذكم االحتياجات الخاصة، ألف 
 الميدانية الحظنا كثير منيـ الى حد اآلف لـ يحصمكا عمى ىذه الركاتب أك ىذه العناية مف الدكلة، ىذا اكالن.

ثانيان: تعديؿ الراتب شيء أكيد ككثير مف النكاب أيضان ذكركا ىذا المكضكع، كتأىيؿ ذكم االحتياجات الخاصة أيضان 
 فييـ حتى يتمتعكف في خدمة التعميـ كيصمكف الى المراحؿ الميمة. ميـ، ككذلؾ كجكد صفكؼ خاصة

 -النائب: -
 .8117أقترح اضافة فقرة التعكيضات لضحايا العمميات االرىابية قبؿ 

 -النائب أسو فريدون عمي امين: -
ؽ بالرعاية الصحية، سيادة الرئيس أنا مالحظة جدان قصيرة، المكضكع االساسي في تشريع أم قانكف لرعاية المعاقيف يتعم

، أنت غير ممكف أف تشرع قانكف لرعاية 8180نحف لدينا قانكف ضماف اجتماعي المجمس شرعو في الشير الثاني 
، نحف أصبح لنا 8188المعاقيف مف دكف ضماف صحي، الضماف الصحي كاف المفركض اف يطبؽ عندما يشؽ في 

تقطع منو، ال احد يعمـ أيف يذىب؟ المعاؽ ماذا يرغب؟ عشرة أشير، ال احد لديو بطاقة ضماف صحي، ال مكظؼ يس
قبؿ الركاتب كالى أخره، امتيازات كالرعاية الصحية كالضماف الصحي، مجمس النكاب كاالخكة كالمجاف كالى اخره كبالذات 

في لجنة الصحة، أيف الرقابة كأيف المتابعة في نسبة مسألة الضماف الصحي؟ كؿ العراقييف يحتاجكف لو خاصةن ك 
 مقدمتيـ.

 -)النائب االول لرئيس مجمس النواب(:المندالوي السيد محسن عمي أكبر  -
*الفقرة رابعًا: تقرير ومناقشة )القراءة الثانية( لمشروع قانون الضمان االجتماعي والتقاعد لمعمال. )المجنة المالية، 

 لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني، المجنة القانونية(.
 -يمة جبار خميفة الفيداوي:النائبة ن -

 تقرأ تقرير مشركع قانكف الضماف االجتماعي كالتقاعد لمعماؿ.
 -النائب أمير كامل محمد المعموري: -

 يكمؿ قراءة تقرير مشركع قانكف الضماف االجتماعي كالتقاعد لمعماؿ.
 -النائب رائد حمدان عاجب المالكي: -

نظمات، في الحقيقة ىذا مشركع قانكف التقاعد كالضماف االجتماعي لمعماؿ، أكالن اشكر جيكد االخكة في لجنة العمؿ الم
مشركع قانكف ميـ كىك نستطيع أف نقكؿ نضير لقانكف الخدمة المدنية كنتمنى لمجمس النكاب العراقي أف شاء اهلل أف 

في القطاع العاـ كأيضا في  يمضي في اتماـ تشريع ىذيف القانكنيف فأنو قد يككف قد قطعنا خطكة أساسية في بناء الكفرة
القطاع الخاص، تطبيؽ ىذا القانكف أمر ضركرم جدان، ال بد أف يتضمف المشركع جزاءن عمى التنفيذ كعدـ تطبيؽ القانكف 
ألنو نالحظ اآلف كثير مف أصحاب العمؿ كالشركات يتيربكف مف االلتزاـ في تطبيؽ احكاـ قانكف العمؿ كحقكؽ العماؿ، 

ىذا القانكف ىي مسألة منح تقاعد لعمالة غير منظمة لسارقي سيارات االجرة كالنقؿ الخاص كالكرش نقطة ايجابية في 
 الصناعية كغيرىا، كذلؾ أف يؤدم الى تخفيؼ العبء كالضغط عمى طمب كضائؼ حككمية عمى القطاع العاـ.

 -النائب محمد جاسم محمد: -
عمى ما قدمكا مف قراءات كنحف مشتركيف معيـ كمجنة قانكنية أف شكران جزيالن سيادة الرئيس كشكرنا الى لجنة العمؿ  

شاء اهلل، سيدم رئيس الجمسة حقيقة كثيرة ىي المالحظات أنا كتبتيا كمدكنيا أف شاء اهلل كتقدميا بشكؿ أصكلي كنحف 



القانكف ( مف نص القانكف، 87عمى اعتبار مشتركيف مع المجنة كمجنة قانكنية، سكؼ نثير بعضيا يعني المادة )
بالمجمؿ ىنالؾ مالحظات تخص الفقرات فقرة بعد فقرة كتعديالت شكمية كمكضكعية كىنالؾ بالمجمؿ الفكرة العامة، 

( مف القانكف طبعا ىذه ىي المادة الكارثية في القانكف حقيقة، ألنو ككأنو فرضت فرض إلزامي عمى القطاع 87المادة )
ة التي سكؼ تشكؿ بمكجب ىذا القانكف دائرة الضماف كالتقاعد االجتماعي، الخاص فيذه كارثة حقيقة ىؿ تستطيع الدائر 

ىؿ تستطيع أنو احتكاء جميع العامميف في القطاع الخاص؟ أبدان ىذا الشيء الحقيقة ضرب مف الخياؿ، فمذلؾ الفقرة 
ة مستحيمة يعني، فمذلؾ يعني تمـز صاحب العمؿ بدفع االشتراؾ كىذا حقيقة يعني عمؿ يحتاج لو معجزة اقتصادية كاداري

يجب أف يككف خيارم كبنفس الكقت تشجيعي حتى أنا يعني أضمف أنو صاحب العمؿ يقـك ىك بالمبادرة في تسجيؿ 
ال عداىا حقيقة يعني سكؼ يككف باب مف االبتزاز كباب أيضان لدخكؿ الرشاكم كتعممكف الفساد المستشرم في  عمالو كا 

مكف مف الناحية الكاقعية، كالقضية الثانية ىنالؾ الكثير مف البنكد يجب أف تمغى قطاع الدكلة، فبالنتيجة ىذا غير م
كيجب أف نفصؿ سيادة رئيس الجمسة يجب أف نفصؿ بيف القطاع الخاص الكبير كبيف القطاع الصغير الذم ىك يعني 

مجدية بالنسبة لمدكلة  مجرد مشاريع صغيرة اك متكسطة ىذه حتى ال يكجد فييا مردكد، يعني حتى ضرائبيا تككف غير
ىي مجرد مشاريع كفاؼ ال أكثر كال أقؿ، فيجب أف نفصؿ بيف ىذه المشاريع كالمشاريع الكبيرة التي في القطاع 
الخاص، يعني بمعنى أنو ال أريد أنا أف أصير القطاع الخاص بركتيف كبيركقراطية الدكلة حقيقة يعني، القطاع الخاص 

ككف دكائر الدكلة مشجعة لمقطاع الخاص، أما ألزميا بدخكؿ بيركقراطية الدكلة يجب أف يككف نمكذجي كيجب أف ت
كتفاصيميا كىذا الحقيقة سكؼ يدمر القطاع الخاص، عمكمان النقاط كثيرة نناقشيا مع االخكة في لجنة العمؿ كحقيقة 

 جيكد طيبة يعني عممكا عمالن ممتاز كمف اهلل التكفيؽ ليـ أف شاء تعالى.
 -ن وريوش محمد االسدي:النائب حس -

شكراى سيدم الرئيس كالشكر مكصكؿ لألخكة عمى الجيكد التي بذلكىا ألجؿ إتماـ مسكدة ىذا القانكف، سيدم الرئيس أنا 
قدمت المالحظات بشكؿ رسمي مكتكب لمجنة أتمنى أنو تؤخذ بنظر االعتبار كيتـ مناقشتيا بشكؿ تفصيمي، ال بأس أنو 

( الفقرة سابعان، تعريؼ العامؿ يقـك بعمؿ فكرم أك 0ثبتناىا عمى مسكدة القانكف، في المادة ) أقرأ بعض المالحظات التي
بدني لقاء أجر أيان كاف نكعو، المالحظة ىي اطالؽ كصؼ العمؿ الفكرم كالبدني أيان كاف نكعو، ال بد أف تقيد يككف 

( تعريؼ االجر كؿ ما يتقاضاه مف مبالغ 00قرة )( الف0العمؿ نافع كعقالئي كال يتعارض مع احكاـ الدستكر، المادة )
( الفقرة الخامسة عشر كتحد 0نقدية كعينية، المالحظة ىي أف تقيد بكصؼ ككنيا متعارفة كمشركعة، ثالثان المادة )

االمراض المينية كالعطالة العضكية كنسبة العجز بجداكؿ يصدرىا كزير العمؿ بالتنسيؽ مع كزارة الصحة، المالحظة 
تحديد ىذا الكضع يعني باتجاه كزير العمؿ ألف ىذه أمكر فنية كعممية تخصصية فال اعتقد يعني دكر لممختص في أنو 

( اكالن سيكلة انتقاؿ العامميف بيف قطاعات العاـ كالخاص كالتعاكني 8ىذا الجانب، رابعان أف االىداؼ في المادة )
نقطة عامة نتمنى أنو االخكة يكضحكنيا كيكضحكف آلياتيا، كالمختمط تتطمب ايضاح كتفصيالت عف آلياتو، ىذه يعني 

( اكالن شممت العماؿ في القطاعات المختمط كالخاص كالتعاكني كالعماؿ الذيف يعممكف لحسابيـ الخاص 7خامسان المادة )
الخاص  ( لـ تشمؿ العامميف في القطاع7كالمشمكليف بأحكاـ قانكف العمؿ بأحكاـ ىذا القانكف، كلكف في الفقرة )

 ( 7كالمختمط بأحكاـ فركع الضماف االجتماعي كال نعمـ السبب كتفسير االخكة ليذا المكضكع، المادة )
أكالن لدائرة التقاعد كالضماف االجتماعي لمعماؿ أف تنشئ مكاتب خارج العراؽ بمستكل شعبة، ىؿ ىذا عممي ككـ ىي 

انكف يشمؿ افراد اسرة صاحبة العمؿ الذيف يعممكف في الدكؿ التي سكؼ تنشئ بيا شعب ليذا الغرض؟ عممان أف الق
مشاريع لمضماف االجتماعي كاف كاف عممو في دكلة اجنبية عمى الرغـ مف أف نشاطو ال يسيـ بحركة نشاط اقتصادم 
 محميان أك يكفر القانكف بعض اصناؼ العامميف في القطاع الخاص العراقييف العامميف داخؿ العراؽ، سابعا مف ما يثير

( الفقرة ثالثان في شركط مدير عاـ دائرة التقاعد كالضماف االجتماعي لمعماؿ أذ 7االستغراب ما نصت عميو المادة )
حددت خبرتو بخمس سنكات فقط، كىك المكقع االىـ في ىذه المؤسسة، ال نعمـ انو االخكة مف أيف جمبكا مكضكع الخدمة 

( حددت معاكنيف لممدير العاـ مف ذكم الخبرة 7س الفقرة )في خمس سنكات، ثامنان كفي الفقرة رابعان مف نف
 كاالختصاصات كلـ تحدد سنكات خبرتيـ السابقة، الممفت لمنظر أنو اشترط في المعاكف أف يعيف كفؽ القانكف.



 -النائب بريار رشيد شريف: -
 ردستاف مف قبؿ كزارة النفط.سيدم الرئيس بعد جيكدنا المتكاصمة لغرض تكفير مادة النفط االبيض لمكاطنيف اقميـ ك

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 ما ىي عالقة ىذا المكضكع بقانكف الضماف االجتماعي.

 -النائب بريار رشيد شريف: -
 ال ىك غير متعمؽ بالمكضكع.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 جنابؾ أنت عمى فقرة المناقشات العامة.

 -النائب بريار رشيد شريف: -
 مى المناقشات العامة.نعـ ىذه ع

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
عندما نصؿ الى فقرة المناقشات العامة، المقرر كؿ فقرة في القانكف كفي جدكؿ االعماؿ ال تتداخؿ التسجيالت مف ىـ 

خالت مسجميف أسماءىـ، يعني مثالن الفقرة ثانيان تقرير كمناقشة تصكر ليا صفحة عمى حدة، الفقرة ثالثان صفحة المدا
 كالمناقشات العامة، يجرم تداخؿ لدم.

 -النائب احمد طو ياسين الربيعي: -
شكران سيادة الرئيس كالشكر مكصكؿ الى السيدات كالسادة أعضاء المجنة، بعض المالحظات كالبقية سكؼ نقدميا 

المستقطع مف المضمكف فتذكر  ( أكالن تذكر معياران غير مقبكؿ في تحديد مقدار االشتراؾ08مكتكبة أف شاء اهلل، المادة )
أف نسبة االستقطاع تعتمد عمى مقدار الحد االدنى لألجكر في مينتو، اك الحد االدنى لألجكر العامة أييما أعمى، يعني 

( الفقرة رابعان صالحية احتساب األجكر كاشتراؾ المضمكف مف 08تحتاج الى اعادة ترتيب القضية، تمنح المادة )
كعمى اساس االنتاج كالكقتييف الى الكزير ليصدرىا بتعميمات، كالصحيح ىك أما تذكر في القانكف العامميف المكسمييف 

( الفقرة )ح( تنص عمى 8معادلة احتساب أجكرىـ كاشتراؾ ضمانيـ أك تصدر بتعميمات مف مجمس الكزراء، ثالثان المادة )
ية كبما يضمف تساكم المتقاعديف، بينما تحدد المادة أف أحد أىداؼ ىذا القانكف تكحيد االحكاـ الخاصة بالحقكؽ التعاقد

( مف القانكف مدة الخدمة الالزمة الستحقاؽ التعاقد كالعمر الذم يبمغو المضمكف فيحاؿ عنده الى التقاعد بمعيار >8)
ىذا ( في اىداؼ 8يختمؼ عف مكظفيف في الدكلة بزيادتو لعدد سنكات الخدمة لسف التعاقد، فأيف ما ذكرتو المادة )

( تذكر 71( عاـ كافية إلحالة المضمكف لمتقاعد، المادة )78( عاـ كالعمر )08القانكف، الصحيح أف تككف الخدمة )
( سنة كأقترح تقميؿ مدة خدمتيا الى 08شركط إحالة االرممة المنصرفة لرعاية أطفاليا بما ال يقؿ عف خدمتيا لمدة )

المسدد عنيا قيمة االشتراؾ كأف كاف ذلؾ تخمؼ صاحب العمؿ عف  ( ال تحتسب الخدمة غير78( سنكات، المادة )01)
تسديد الحصة المترتبة بذمتو مف مبمغ االشتراؾ كتمنح العامؿ المتضرر مف عدـ احتساب ىذه الخدمة لو بسبب عدـ 
دفع صاحب العمؿ ، عمى صاحب العمؿ كنرل ىذا االجراء غير صحيح فيي ليست مشكمة شخصية بيف العامؿ 

( معادلة احتساب الراتب 78العمؿ حتى يذىب لمشككل، بؿ ىك التزاـ تجاه الدكلة، النقطة االخرل المادة )كصاحب 
التقاعدم غير مجزية كال تكفر معاشان تعاقديان مقبكالن لمعامؿ المضمكف، نطمب اضافة أنو عبارة ال يجكز أف يقؿ الراتب 

دنى لمراتب التقاعدم الممنكح بمكجب قانكف التقاعد المكحد، تشير التعاقدم لمعامؿ المشمكؿ في ىذا القانكف عف الحد اال
( ثانيان الى عدـ جكاز الجمع بيف الراتب التقاعدم الكامؿ كمكافأة نياية الخدمة كىي معمكؿ بيا في القطاع :7المادة )

 كتكبة الى المجنة.العاـ لمدكؿ لذلؾ نطمب اعادة النظر في ىذه المادة، كاف شاء اهلل النقاط االخرل نقدميا م
 
 



 -النائبة نيمة جبار خميفة الفيداوي: -
سيدم الرئيس بالنسبة لنا كجينا كتب الى كافة السادة النكاب لكي يزكدكننا بالتعديالت أك المقترحات حتى الى الكتؿ 

ف يحضر مف السياسية، فنحف المجنة أف شاء اهلل سكؼ ننظـ كرش عمؿ كجمسات كمناقشات ك ندعكا فييا الذم يرغب أ
 المجاف المختصة أك مف السادة النكاب كنستقبؿ مقترحاتكـ.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
أيضان يتـ استضافة الجيات الحككمية المعنية في ىذا القانكف كاستضافة الخبراء في ىذا القانكف كيتـ تنضيجو بشكؿ 

 مة، خمسة مداخالت مناقشات عامة فقط.يساىـ في تحقيؽ اىداؼ ىذا القانكف، الفقرة االخيرة مناقشات عا
 *الفقرة خامسًا: مناقشات عامة.

 -النائب بريار رشيد شريف: -
سيدم الرئيس بعد جيكدنا المتكاصمة لغرض تكفير مادة النفط االبيض لمكاطنيف اقميـ كردستاف مف قبؿ كزارة النفط في 

ىا ألرساؿ حصص النفط لمكاطنيف االقميـ، كعميو نطالب الحككمة االتحادية كقد كافقت كزارتو، الكزارة كأبدت استعداد
منكـ بتكجيو الكزارة بتحقيؽ المطالب التالية، يجب أف يككف السعر المحدد مماثالن لمسعر المكزع لمكاطنيف المحافظات 

كبسبب الظركؼ ( دينار عراقي لمتر الكاحد، 081( مف الدستكر العراقي  كىك حاليان )008العراقية االخرل كفقان لممادة )
الجكية كبداية فصؿ الشتاء كالبرد القارص في االقميـ يرجى االسراع لحؿ ىذه المشكمة كايصاؿ الحصص بنفس السعر 

 المكزع لممحافظات االخرل كبأسرع كقت ممكف.
 -النائبة دنيا عبد الجبار عمي: -

( نائب، الكتمة السابقة قامت 1;أصبحنا ) بالنسبة لمتكجيو الذم تفضمت فيو جنابؾ يـك أمس حكؿ المجاف كنحف حاليان 
بتكزيع النكاب التابعيف ليا حسب رؤيتيا ىي، لكف نحف اليـك حسب اختصاصاتنا كتكجياتنا فنتمنى أف يككف في الجمسة 
القادمة لتشكيؿ المجاف كالتصكيت عمينا بانتماءاتنا الى المجاف الجديدة، نتمنى مف جنابكـ االخذ خاصةن يكجد تكجيو مف 
جنابكـ اليـك اف تككف غيابات أك سجؿ الحضكر في المجاف، نحف اليـك نمارس ميامنا ككف أنو أنا مشرؼ تربكم في 

 لجاف التربية كأال أتفاجئ أنو أنا في غير لجنة كىي أصالن ليست مف ضمف اختصاصي.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 أم لجنة؟
 -النائبة دنيا عبد الجبار عمي: -

 حقكؽ االنساف، فنتمنى مف جنابكـ أنو يككف ىذا التكاصؿ أك عرضو في الجمسة القادمة. أعتقد لجنة
فتح اهلل الصالحيالنائب أرشد رشاد  -  

السيد الرئيس القضية التي سكؼ أطرحيا قضية عامة لكؿ أىالي كرككؾ كلكؿ المككنات، منح األراضي حسب القرار 
سيء في محافظة كرككؾ، ال يكجد ضابط غريب ليس مف كرككؾ  ( الصادر مف مجمس الكزراء تستخدـ بشكؿ>70)

( سنة خدمة ال يمنح ليـ قطعة أرض ىذا األمر قضية 71كميـ أخذك أراضي في كرككؾ كالمكظؼ الذم يكجد عند )
عامة أتمنى مف جنابؾ التدخؿ مع السيد رئيس الكزراء في أيقاؼ ىذه الميزلة في محافظة كرككؾ، ال يكجد شبر في 

ؾ إلى أىالي كرككؾ مف كؿ المككنات عربي كردم سني كتركماني كمسيحي ال يأخذ كيأتكف مف خارج محافظة كركك 
كرككؾ كؿ كاحد يمنح لو كاهلل القرار أنو قرار عاـ كؿ القادة األمنييف كضباط األمنييف ىذا القرار خارج عف صالحيات 

قضية. محافظة كرككؾ نتمنى تدخمؾ الشخصي السيد الرئيس في ىذه ال  
 
 
 



معايير الجامعات األىمية نحف مثؿ ما يعمـ الجميع أف التعميـ األىمي ىك شريؾ لمتعميـ الحككمي كىك مكجكد في كافة 
دكؿ العالـ كيشكؿ دعامة أساسية، كتحدد جكدة المعايير العممية لكميات الطب كعمى كجو الخصكص حيث كافؽ السيد 

الكزارة عمى كميتيف كالثالثة في الطريؽ لمدل دقة التزاـ برامج التعميـ الطبي  كزير التعميـ العالي في أكؿ أياـ تسممو
عمميف لتأىيؿ أجيؿ مف األطباء بصكرة صحيحة لمقياـ بمتطمبات المينة متى يمكف االعتراؼ بشيادات ألغراض 

تككف ىناؾ كقفة جادة  الدراسات العميا ككذلؾ ألغراض العمؿ الطبي البشرم كالتي تمس حياتيـ السيد الرئيس يجب أف
مف مجمس النكاب إليقاؼ ىكذا مكافقات تضر في التعميـ العالي كتضر بمينة الطب مستقبالن كاف األكلى بناء 

( سنة كمعظميا يشككا اإلىماؿ 81المستشفيات كمراكز صحية جديد بدؿ مف المراكز المتيالكة التي لدينا منذ أكثر مف )
تخريج ىذه األرقاـ اليائمة مف األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة، نحف اليـك ممثميف  كنقص بالمستمزمات الطبية بدؿ مف

لمشعب كأنتـ كسيمة قكية لردع الفساد كالتصرفات الخاطئة التي تصدر مف الحككمة بقصد أك بدكف قصد كبيذا نشيد 
 عمى أيدم النكاب أف يقفكا معف في ىذه التصرفات حتى يتـ منعيا كاهلل المكفؽ.

-المعموري: ر كامل محمد النائب أمي -  
تعممكف اليـك منذ أياـ ككذلؾ الكثير مف أصحاب العقكد كاألجكر اليكمية في تظاىرات مستمرة خارج المنطقة الخضراء 
ككانت ىناؾ كفكد مستمر لغرض استرداد حقكقيـ مجمس النكاب صكت في األمف الغذائي بخصكص شمكليـ  كتحكيؿ 

كظفيف إلى غاية األف لـ يطبؽ إلى حد األف مف قبؿ األمانة العامة لمجمس الكزراء كتأخير في ىذا ( إلى م708العقكد )
المكضكع كمقترح مكجكد لغرض تحكيميـ إلى مكازنة القادمة كىذا مخالؼ لمقانكف الذم تـ تشريعو كأضافو إلى ذلؾ 

مس الكزراء تحكيؿ جميع األجكر اليكمية إلى تحكيؿ كأتمنى مف جنابكـ كالكتاب أمامكـ بمخاطبة األمانة العامة لمج
( كذلؾ شمكؿ المستبعديف. 708عقكد كفؽ قرار )  

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 تـ تحكيؿ طمب جنابؾ إلى رئاسة مجمس الكزراء.

-المعموري: ر كامل محمد النائب أمي -  
باريف مكجكديف األف في مؤسسات الدكلة ( أعادة المجازيف أج708كفؽ قرار ) 8/01شمكؿ المستبعديف ما بعد تاريخ 

 أجازه إجبارية ليـ كىـ أصحاب عقكد كعندىـ عكائؿ. 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 طمبؾ بكامؿ مضمكنة كتـ أحالتو إلى السمطة التنفيذية.
 -:اسماعيل عبد الجبار عامرالنائب  -

كقيع لمناقشة مكضكع التجاكزات الككيتية عمى ( ت1:قدمنا طمب قدمنا طمب إلى حضرتكـ كجمعنا تكاقيع أكثر مف )
الحدكد البحرية لمعراؽ، نرجك أف يككف في الجمسة القادمة بدكف كقت حتى نبيف إيضاح كما ىك حجـ التجاكز كما ىي 

 الحمكؿ الممكف.
 -النائب نايف خمف سيدو: -

سبي كتيجير كلألسؼ الشديد كنا نتأمؿ مف المؤكد كمكـ تعممكف ما حصؿ لمقكمية اليزيدية مف أبادة جماعية مف قتؿ ك 
مف الحككمات السابقة أف تككف ىناؾ اىتماـ بالقضية اليزيدية لكننا نتأسؼ مف تشكيؿ الحككمة الحالية لمشاركة جميع 

الكتؿ السياسية في مراحؿ تشكيؿ الحككمة الحالية باالستثناء المككف اليزيدم لذلؾ نكد إف نكضح لكـ بعض النقاط 
ما يتعمؽ بكزارة اليجرة كالميجريف التي تمنح لألخكة المسيحييف باسـ األقميات لألسؼ الشديد اليزيديف ال الميمة في 

يكجد بيـ أم تمثيؿ ال ككيؿ كزير كال مدير عاـ كال حتى مكظفيف بدرجة ضعيفة كىذه الكزارة ىي المسؤكلة عف الكزارات 
الدكرة السابقة لـ يقدمكا شيء كالدليؿ عمى ذلؾ أغمب اليزيديف التي تعاني منيا النازحيف في مخيمات النزكح حتى في 

%( مف اليزيديف الزاؿ غير مستمميف منحة المميكف كنصؼ كيؼ نيتـ في عكدة النازحيف كالكزارة غير ميتمة 0نسبة )
يد يتعرضكف إلى في ىذا الشأف، النقطة الثانية ما يتعمؽ بككف قضاء سنجار منطقة منككبة ال أف أبناء ىذا المككف الشد



اإلىانة مف خالؿ الحصكؿ عمى مستحقاتيـ في دائرة التعكيضات كذلؾ مف خالؿ صعكبة الحصكؿ عمى التصاريح 
األمنية مف المؤسسات الكطنية المسائمة كالعدالة راجيف تدخمكـ السيد الرئيس بخصكص إلغاء التصاريح األمنية كاستثناء 

( 09تجاه اليزيديف، كذلؾ في ما يتعمؽ لألسؼ الشديد قبؿ أياـ تـ تسميـ رفات )اليزيديف مف ىذه اإلجراءات التعسفية ا
شييد مف أبناء الطائفة اليزيدية إلى ذكييـ كذلؾ مف خالؿ إجراءات مؤسفة كمخجمة بحؽ كؿ مكاطف عراقي كيتـ 

ي دماء اليزيديف ىؿ نحف تسميميا في أكياس نايمكف نتمنى مف سيادتكـ التدخؿ في ىذا المكضكع لماذا ىذا االستخفاؼ ف
عراقييف أـ ماذا كالجميع دائمان يتحدث بحقكؽ األنساف  كالديمقراطية كالمساكات بيف المككنات الكاحد، لذلؾ باسـ أبناء 

الشعب الكاحد كأبناء القكمية اليزيدية نخاطب سيادة رئيس مجمس النكاب المحتـر كالسادة أعضاء مجمس النكاب 
اليـك أبناء المككف اليزيدم في أيجاد الحمكؿ الحقيقية لمكضكع التصاريح األمنية في ممؼ  المحترمكف رد االعتبار

 التعكيضات كأيضان مسائمة مؤسسة الشيداء عمى االستخفاؼ عمى طريقة تسميـ رفات شيداء اليزيديف.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

عضاء مجمس النكاب كسكؼ نتكاصؿ مع الجيات نتضامف مع ما تفضمت بو جنابؾ كرئاسة مجمس كسيدات كالسادة أ
 التنفيذية بخصكص المكاضيع التي تفضمت بو جنابؾ. 

-النائب خالد حسن الدراجي: -  
المكضكع مرة تكممت بو سابقان في المجمس كخاطبة بو جيات معنية لكف لـ أحصؿ عمى نتيجة المكضكع ىك قياـ عدد 

ذائية مف محافظة أربيؿ أك المحافظات المجاكرة ليا كتعرضكا إلى مف التجار المحمييف في شراء دجاج أك مكاد غ
مصادرة ىذه المكاد كأحالتيـ إلى المحاكـ، ىذا المكضكع كاف قبؿ فتح االستيراد المكاد الغذائية ىؤالء لـ يقكمكا باستيراد 

نما تـ شرائيا مف داخؿ العراؽ يعاممكف بمعاممة المادة ) التي تعالج التيريب ىـ لـ  (1>0المكاد عف طريؽ الحدكد كا 
( التي تككف مخالفة كليست تيريب 871ييربكا المكاد تـ شرائيا مف داخؿ العراؽ ىؤالء يجب أف يعاممكف ضمف المادة )
 مكاد ىذه المكاد يعني المكضكع محاليف إلى محاكـ كيتغرمكف غرامات كبير جدان.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
النزاىة متابعة ىذا المكضكع كأعالـ المجمس.   لجنة األمف كالدفاع كلجنة  

-النائب حسين عمي مردان عبداهلل: -  
السيد الرئيس نحف مف محافظة كاسط لكف أم دعـ ال يكجد كبعض المحافظات األخرل ىي أقؿ بكثير منا الحصة 

ظات المنتجة كندعـ الفالحيف المائية كثير كالخطة الزراعية السنكية اليـك يكجد شحة مائية المفركض نركز عمى المحاف
كال نقمؿ منو اليـك يكجد عندنا كلكف محافظة كاسط تحتاج إلى دعـ حقيقي كدعـ الفالحيف باألسمدة ىذا كاحد ثانيان 

األليات المعينة النقطة الثانية قضية كزارة التربية كالمعاناة المكجكد كبير جدان في المدارس كال تكجد مقاعد دراسية األف ال 
ىناؾ حمكؿ أتحدث عف كزارة التربية الحقيقة المدارس جدان تعبانة كمتيالكة كال يكجد مقاعد لمجمكس ال يكجد كأيضان  يكجد

الكتب ال تكجد كال يكجد حمكؿ كنحتاج مف لجنة التربية مف معاليؾ كمف جميع األخكة كمف الكزير يكجد حمكؿ خالؿ 
يكجد عندنا نقطة أخرل التي تخص باعتبارم عضك في لجنة حقكؽ  شير معيف مف بداية العاـ الدراسي ال يتحمؿ أيضان 

األنساف السيد الرئيس نحف لجنة ميمشة تمامان يعني المفركض تككف المجنة في لجنة الصحة كفي العمؿ كفي كزارة 
 العدؿ كالدفاع كالداخمية كميا مرتبطة بحقكؽ األنساف لكف ال نرل كأنا أعيد قضية الزراعة.

   -سمو محمد بسيم:النائبة ب -
عندم عدد مف المطالب سكؼ أختصر كالباقي سكؼ اقدميا لكـ  8187السيد الرئيس بما نحف مقبميف عمى مكازنة لعاـ 

مكتكب أطالب بتعديؿ سمـ الركاتب السيد الرئيس لألجراء كالعقكد كالمكظفيف بصكرة عامة كذلؾ زيادة ركاتب متقاعديف 
سكرييف الف افنكا شبابيـ بخدمة الدكلة كغالبيتيـ غير مشمكليف بقانكف التقاعد المكحد رقـ السيد الرئيس مف المدنييف كالع

كأغمبيـ تقاعدكا السيد الرئيس بأعمار مبكرة كال تتناسب ركاتبيـ في تمؾ الفترة مع غالء المعيشة ليذا الكقت  8107
أعادة ما تبقى مف المفسكخة عقكدىـ مف الفقرة النقطة األخير السيد الرئيس نحف صكتنا في قانكف األمف الغذائي عمى 



كقبؿ عدة أياـ اكممكا الفحص الطبي كالقيد الجنائي  8188ك8181ك >810)ج( سكاء القكات الداخمية أك الدفاع طبعان 
ـ كاألمني كفقط ينتظركف المباشرة إلى حد اليـك السيد الرئيس لـ يتـ أعادتيـ بؿ اإلدىاش مف ذلؾ تـ قبؿ أياـ مطالبتي

في أعادة الفحص مرة ثانية طبعان ال يمكف أف يككف ثمف حتى الذىاب إلى إجراءات الفحص أرجك النظر بعيف الرحمة 
 األف  ىؤالء األصحاب العكائؿ.

  -النائبة أحالم رمضان فتاح: -
طؽ، منيا مثؿ في محافظة نينكل تخضع العديد مف الحككمات المحمية التنفيذية إلى السياسات اإلدارية في تمؾ المنا

ناحية الككير الديبؾ العدنانية كغيرىا التابعة لقضاء مخمكر حيث أف أغمبية سكاف مف الطبقة الفقير ال تممؾ سكاء راتب 
الرعاية االجتماعية أك يعمؿ أبناءىـ أجكر يكمي خارج المدف األخرل ىذه المناطؽ السيد الرئيس رغـ الجفاؼ كقمت 

ة أك المائية التي ال تصؿ ليا الماء إلى أغمب البيكت في مئات مف القرل في تمؾ المطر كضعؼ المشاريع االركائي
المناطؽ كتككف محركمة مف كصكؿ الماء لو كتعتمد عمى شراء الماء يكميان لتقضي معيشتيا اليكمي، السيد الرئيس 

فر اإلبار العادية رغـ الحر يرفض مسؤكلي الكحدات اإلدارية كمدراء النكاحي كغيرىـ منح مكافقات حفر اإلبار حتى ح
كرغـ التكاليؼ الحفر عمى حسابيـ الشخصي غـر استيفائيـ الشركط بينما يمنحكف مكافقات لمقسـ الثاني مف العكائؿ 
المدعكمة مف أصحاب الكساطات  بسبب الكساطات الذم يكجد عند كساطات كليذا أطمب كراجيف تدخمكـ بخصكص 

 مأساكية جدان في ىذه المناطؽ نطمب بتشكيؿ لجنة تحقيؽ حكؿ أداء مياـ. ىذا الممؼ الحالة اإلنسانية يعني
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

السيدة النائبة السمطات األمنية في القاطع مف ىـ التي ذكرتييا كالمدف التي ذكرتييا مخمكر كغيرىا السمطات األمنية 
 المكجكد ىناؾ مف ىـ.

  -النائبة أحالم رمضان فتاح: -
 يسمح لو كلي مف غير طرفة ما يسمح لو كنحف نريد. ومف طرفيد الرئيس مشكمة كممف الذم يعجبو الذم الس
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 الجيات األمنية ىناؾ مف ىـ.
  -النائبة أحالم رمضان فتاح: -

مف حزبو يقبؿ كالذم مف ليس الجيات األمنية الجيات اإلدارية يعني الذم يكجد عند كاسطة كؿ مدير حسب ىذا تبعة 
 خارج حزبو ال يقبؿ كنحف نريد أف يعمـ المكافقة عمى الكؿ الفقراء.

يقكلكف ليـ لماذا أنتـ يعني بصراحة يكجد تفرقة كتمييز أتجاه العكائؿ في ىذه المناطؽ تقضي الصيؼ مثؿ كؿ العكائؿ  
 البقية بدكف ماء تصكر تأتي لنا مناشدات ال يكجد ماء نشرب.

 -د رئيس مجمس النواب:السي -
لجنة اإلقميـ كالمحافظات االنتقاؿ إلى محافظة نينكل لمتحقؽ مف ىذا األمر كأعالمنا كأعالـ المجمس تكجيو لجنة اإلقميـ 

 كالمحافظات بو الشأف.
 -النائبة نفوذ حسين محمد عبد الصاحب: -

قتصاد العراقي كيسبب في تراجع األداء الحككمي ال يخفى عمى الجميع الفساد المالي كاإلدارم يكلد أثار سمبية عمى اال
كتردم نكعية الخدمات في المؤسسات الحككمية، كفي الكقت الذم ندعـ جميع الخطكات الجادة في محاربة الفساد نكد 
أف نبيف أنو يجب أف يككف مكافحة الفساد أدكات فاعمة كمتخصص لغرض تصكيب األداء الحككمي مف خالؿ تفعيؿ 

ستباقية، لذلؾ أطمب مف السيد رئيس المجمس كالسيدات كالسادة النكاب لغرض إعادة العمؿ مكاتب المفتشيف الرقابة اال
األممييف أك تشكيؿ ىيأة التفتيش اإلدارم كالفني عمى أف تككف خاضعة لرقابة مجمس النكاب أك ارتباطاتيا بييأة النزاىة، 

 لغرض أبعاد سيطرة الكزارات كما كاف يحصؿ سابقان.



 -النائب غريب عسكر نقي: -
ىناؾ عدد كبير مف الخريجيف في إعدادية الدراسات اإلسالمية في العراؽ كفي إقميـ كردستاف كال يتـ قبكليـ في أم كمية 
ما عدل كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، كبعض مف خريجي ىذه اإلعدادية ال يرغبكف في االستمرار بدراسات في 

تعديؿ قانكف مشاريع الدراسة اإلسالمية حيث أف خريج اإلعدادية بالدراسات اإلسالمية يمكف أف  ىذا المجاؿ لذا نطمب
لى أخرة كيمكف تنسيؽ ما بيف ديكاف الكقؼ السني ككزارة  يقبمكا في الكميات اإلنسانية القانكف كالمغة العربية كعمـ التاريخ كا 

 التعميـ العالي.
 -النائب شريف سممان عمي: -

رئيس النازحكف كالميجركف األف كاهلل الحمد كضع عكدة النازحيف إلى مناطقيـ في برنامج حككمي كسياسي السيد ال
السيد الرئيس النازحكف كالميجركف كما ىـ النازحكف كالميجركف في دكلة العراؽ األف كهلل الحمد كبعد اف كضع كقضية 

السياسية المتألفة في إدارة الدكلة ككضع في برنامج  عكدة النازحيف كالميجريف في االتفاؽ السياسي ما بيف الكتؿ
الحككمي كعمى ذلؾ البرلماف الحككمي كفي ىذه المرحمة يتحمؿ مسؤكليتيا ككضع برنامج كاستراتيجية كاممة كشاممة 

ية يككف كعكدة النازحيف إلى مناطقيـ في ىذه المرحمة كعيب كخمؿ كبير عمى القائميف كالمسؤكليف في أدارة الدكلة العراق
ىناؾ نازحيف عمى أرض العراؽ كالعراقييف يعانكف ىؤالء أيضان مكاطنكف مف الدرجة األكلى أطفاؿ كنساء مف سنكات 
عديد يعانكف ىؿ بات بمكضكع أك حؿ عكدة النازحيف مف المسيحييف كعمى البرلماف العراقي تحمؿ مسؤكليتو كأف يككف 

العراؽ أف يككف ىذا اليدؼ الثاني طمكحنا في المرحمة الثانية كالقياـ  برنامجنا كىدفنا القادمة ال نازحيف عمى أرض
بخطكات كأليات عممية ليذا المكضكع مثالن تكفير األمف كاالستقرار في مناطقيـ األصمية بناء ىذه المناطؽ كتكفير 

كاممة متكامؿ  الخدمات األصمي ليـ ككذلؾ تعكيض النازحيف بشكؿ مجزم كمف ثـ كضع برنامج محكـ كاستراتيجية
 كمتفؽ عمييا ما بيف الحككمات لعكدتيـ إلى مناطقيـ بأسرع كقت ممكف كغمؽ ىذا الممؼ إلى األبد.

  -النائب زياد طارق عبداهلل الجنابي: -
مكضكع ميـ جدان بما أف المتحدث عضك لجنة األمف كالدفاع كممثؿ عف بغداد بخصكص أبناء العراؽ الصحكات السيد 

ذىب إلى بيكتنا كمكاتبنا مجمعيف متظاىريف قريبيف عمى مقرتنا بسبب كؿ الجيات اذا كاف ضمف الرئيس كؿ ما ن
تشكيالت كزارة الداخمية ككزارة الدفاع يتعامؿ معيـ درجة ثانية كثالثة ركاتبيـ بسيطة جدان كناشدكا سيادتكـ كناشدكا 

سسة الخدمية كاألمنية، طبعان في السيطرات أعضاء مجمس النكاب عمى أف يككنكف أسك بإخكانيـ غذا كاف ضمف المؤ 
يعاممكف معاممة كأنما حارس لرجؿ األمف المكجكد مع احترامي لممؤسسة األمنية زييـ يختمؼ أمكرىـ غير أمكر عكائميـ 
تناشد ضحكا قدمكا تضحيات عندىـ شيداء عندىـ جرحى طبعان حتى ما تعامميـ المؤسسات البنكية حاليـ حاؿ أم 

ستيداؼ منيـ ضمف المؤسسة األمنية كالعسكرية أتمنى مف السيد الرئيس أف تكجو المجنة المالية إذا كاف مكظؼ يكجد ا
ضمف المكازنة القادمة أف يككف دكر أسك بإخكانيـ الذيف قدمكا تضحيات إذا كاف ضمف المؤسسة األمنية أك العسكرية 

حككمة التنفيذية يجب أف يككف ليـ تعديالت كضع ( سنة مكجكديف ضمف تشكيالت ال01008أك الخدمية أصبح عمييـ )
ركاتبيـ المفسكخ عقكدىـ الخارجيف مرحمو ثانية ىذه الركاتب يجب أف تعدؿ عمى أف يككف ليـ دكر كقدمكا تضحيات 

 كيككف ليـ كجكد داخؿ ىذه المؤسسات.
    -النائب حيدر محمد كاظم المطيري: -

ة في البمد أف تسمع ليذه المناشدة كأف تمبييا بسرع كقت األف محافظة بابؿ التمس كأناشدؾ كأعمى سمطة تشريعية كرقابي
أنيى تكميؼ رؤساء الكحدات اإلدارية الغير مرتبطة بكزارة  8188( عاـ 1;8تأف بالفكضة قرار مجمس الكزراء رقـ )

فسة كمحافظ ىذا خرؽ لنفس اليـك قاـ نائب األكؿ المحافظ بتكميؼ نفسة كىذا خرؽ قانكني النائب الثاني قاـ بتكميؼ ن
( حيث نصة المادة الثانية عمى نسمي السيد رئيس مجمس الكزراء احد الكزراء أك 1;8القانكف مجمس الكزراء رقـ )

رؤساء الجيات الغير مرتبطة بكزارة في إدارة الجية غير المرتبطة بكزارة الشاغمة لحيف يعييف بديؿ أك تكميؼ أصكليان 



ثاني كمؼ نفسة كىذا خرؽ قانكني أنتـ كجية رقابية أعمى جية رقابية نمتمسؾ نحف كنكاب أف األف يكجد عندنا نائب 
 تتدخؿ بيذا الشأف كتخاطبكف.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 يجب أف تزكدكننا بنسخة مف قانكف المحافظات غير منتظمة بإقميـ.

 -النائب رفيق ىاشم شناوه: -
بقرار مجمس النكاب السابؽ الذم أجازه كأعطى منحة مجانية لمطمبة ككف الكضع السيد الرئيس أقترح أعادة العمؿ  

االقتصادم متحسف في ىذه السنة كأيضان ارتفاع األسعار بشكؿ عاـ كيقع عبء عمى مصركؼ الطمبة، كأيضان انقطاعيا 
 .8187بسبب األزمة االقتصادية السابقة كنرجك إضافة ىذه الفقرة عمى مكازنة 

 -اد كاظم عيدان البوالني:النائب جو  -
الحقيقة يكجد قضية تخص خطة مجمس النكاب مثؿ ما الحككمة قدمة برنامجيا كمنياجيا الكزارم سيادتكـ الدكرات 
السابقة كانت خطة عمؿ المجاف تنتظـ منياج كعندىا رأيا إلى ما يذىب عميو مجمس النكاب بتشريعو كأكلكيتو ىذه السنة 

( مادة أك سبعيف مادة أك 011لقضية الثانية تشريعات السيد الرئيس تأتينا كثيرا قكانيف يكجد بو )غاية في األىمية عندنا ا
أكثر لذلؾ ىذه المكاد أنا أعتبر القانكف كؿ ما كاف منجز كاضحة فقراتو الحقيقة الكزارات أك الحككمات معنية بعممية 

ظر في أىمية كجكد قكانيف منجزة كيكجد دكؿ األف تعمؿ اإليجاز بالقكانيف التي تصؿ إلى مجمس النكاب لتشريعيا كالن
( مادة كمجمس النكاب بحاج إلى مكقع إلكتركني يستقبؿ مقترحات 011بعشريف قانكف نحف اآلف تأتينا قانكف يكجد بو )

المكاطنيف الشعب بحاجة إلى أشراكيـ السيد الرئيس بعض التشريعات التي تخص اليـك مجمس النكاب يشرع قكانيف 
خص أجياؿ كتخص المكاطنيف  استقباؿ مالحظاتيـ المكاطنيف أعتبره ميمة السيد الرئيس بمجمس النكاب حتى يمضي ت

 بيذه التشريعات كيصمح بعض الرؤل المرتبطة بمستقبؿ أجياؿ.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

طمب المقدـ مف السيدات كالسادة  الجمسة يـك الخميس القادـ الفقرة األكلى في جدكؿ األعماؿ سكؼ تتضمف بناءن عمى
النكاب كالمجاف المعنية أضافة كزيرم الزراعة كالمكارد المائية كمناقشة الخطة الزراعية كشحة المياه كما ىي الحمكؿ 
لمعالجة شحة المياه يـك الخميس الخارجية يأخذ مف عندنا تكصيات مف المجمس أكؿ شيء نسمع مف الفنييف بالشأف 

ذا كاف قرار ي تعمؽ دكر لكزارة الخارجية سكؼ يتـ أعالميـ بذلؾ، الجمسة يـك الخميس كممكا األعماؿ مع المجاف كا 
المختصة الدائرة البرلمانية مع المجاف المختصة كالفقرة أكالن يتـ إضافة فقرة استضافة فقرة كزيرم الزراعة كالمكارد المائية 

عالميـ منذ اآلف بحضكر جمس يـك   الخميس.لغرض الذم تـ ذكر كا 
 ترفع الجمسة إلى يـك الخميس.                           

 
 ( عصرًا.4:12ُرِفَعت الجمسة الساعة )
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