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(محضر الجلسـة رقـم (1) السبت (29/5/2021
(محضر الجلسـة رقـم (1) السبت (29/5/2021

ً .عدد الحضور: (171) نائبا

بدأت الجلسة الساعة (6:12) مساًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة االولى، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، أطلب من المجلس التصویت على اضافة فقرة إلى جدول االعمال إلى تأدیة الیمین الدستوریة إلى أحد البدالء، أطلب من
.المجلس التصویت بالموافقة

(تم التصویت بالموافقة)

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

السید الرئیس في جلسة الموازنة قررنا نحن حل مجلس النواب بتاریخ 5/10استعداداً ألجراء االنتخابات المبكرة عدم حل المجلس بعد اسبوع أو
اسبوعین واستمرار إلى یوم 5/10 كان لغرض إداء الواجب التشریعي والرقابي لحقیقة السید الرئیس وإلى االسف الشدید أقولھا نحن في لجنة

النزاھة كان لدینا مجموعة من الملفات تعلق بمجموعة من الوزارات كوزیر النفط مثالً الذي قدمنا لھ كتب رسمیة باستضافة فوق الدستور ووفق
.النظام الداخلي لمجلس النواب

.استضافة داخل اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھل تم تقدیم استضافة داخل اللجنة

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

نعم داخل اللجنة وكانت محددة ألمور وطلبنا استضافة بعض الشخصیات علماً أن السید وزیر النفط سابقاً قد لبا استضافة وزارة النفط على
موضوع یتعلق بشركة النفط سومو وقد وجد أن لجنة تحقیقیة مشكلة من لجنة النزاھة قد اثبتت بالدلیل أن شركة سومو قد أھدرت ما یقارب

(140) ملیون دوالر بعقد واحد فقط وتم تسلیم االوراق التحقیقیة بالید وتم تأكید من قبل االخ الوزیر أنھ سوف یقوم بتشكیل لجنة ویقوم بسحب ید
ھذا المدیر العام وتفاصیل حقیقة في فقرة واحد فقط، تم أثباتھا واعطینھا لھ بالید من منطلق التكاملیة ما بین الدور التشریعي الرقابي والدور

التنفیذي وھذا ما أكدا علیھا الدستور والقانون، الحقیقة بعض التفاصیل االخرى تتعلق بحقل نفط المنصوریة ونبوب النفط البصرة عقبة وھناك
حالة وحالتین أو ثالثة المھم اجتمعت بعض الملفات وتم تقدیمھا بكتاب، االلیة الجدید التي یتبعھا الوزراء ووزیر المالیة كذلك أنھ من ترسل لھ
كتاب رسمي خرج من مجلس النواب یعكس الكتاب ویرسلھ إلى مكتب رئیس الوزراء ویرسل الكالم إلى رئیس الوزراء ویعكس كتابنا وال یتم

االجابة فقط یعطینا للعلم، وال یقول أتي وال یقول ما أتي كأنما مجلس النواب أنتھى دورة وال یوجد لھ وجود، ھذه الحادثة ایضاً تكررت مع وزیر
المالیة في ملف أشتھر باألعالم وایضاً شكلت لجنة النزاھة لجنة فرعیة لغرض االشراف على عملیة التحقیق كون الملف خطیر وكون الملف

ً أ أ
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یوجد بھ أكثر (700,600) الف دوالر حسب ما مشار وأردنا أن نشترك بھذا الموضوع وزیر المالیة یعكس الكتاب إلى ایضاً مكتب رئیس
الوزراء وال یحضر وال یوصل وبعد ذلك یرسل لنا كتاب من ثالثة أسطر أن أنا قرأت كتابكم وھذا تداخل بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة أنتم ما

من حقكم تستضیفوني، السید الرئیس أقول وأما أخواني وأخواتي ھذا المجلس اذا تأجیلنا لحلة إلى 5/10 حتى نكمل دورنا یجب أن نتوكل على
هللا ونباشر أدوارنا ونتوكل على هللا، 5/10 أذا ما أنا بعد دور وتصبح أمور ال نعرف بھ أنا أطلب الحقیقة وبصراحة من االخوان نجمع تواقیع

ونحل المجلس على االقل أبتدأً نحفظ كرامتنا ویسقط عن التكلیف الشرعي وایضاً الذي عند انتخابات یباشر ویعمل على ملف االنتخابات، ما
یحدث االن في بعض الوزارات السید الرئیس استغالل لموضوع حل مجلس النواب من ملفات فساد وأمور یندى لھا الجبین ال نستطیع أن نقف

.عندھا أخرھا وزیر المالیة واستجوابنا الذي كان یحدد في االیام القادمة یقول ال یأتي بشكل قانوني أو على راحتھ نحن ال نعرف

السید الرئیس الدستور واضح حدد أن السلطة األولى لمجلس النواب ھي الرقابة ثم التشریع، أذا لم نستطیع أن نقوم بدورنا بالرقابة أعتقد وجودنا
أصبح ال یوجد داعي یجب أن نجمع تواقیع ونصوت على حل المجلس اآلن مدراء عامیین وكالء وزراء ووزراء مدراء مكاتب الوزراء

مستشاري بالحكومة شخصیات بدأ تحصل أمور خالل الشھر ما قبل العید الى اآلن من عقود وفساد ال یحمد عقباه، السید الرئیس الفساد اآلفة
الكبرى التي تنخر الشعب العراقي أذا لم یستطیع المجلس ان یوقف ھذا الكالم أترجاك وأترجي اخواني حتى نسقط عنا التكلیف القانوني

.والشرعي والدستوري ونحل المجلس من اآلن ونستعد النتخابات مبكرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اتفق معك العمر المتبقي لمجلس النواب ھو إلكمال المھام الرقابیة والتشریعیة ویتم اعالم وزیر النفط باالستضافة حدد مسبقاً لجنة النزاھة، اآلن
طلب لجنة النزاھة یكون في المجلس، یتم اعالم وزیر النفط باالستضافة في قبة مجلس النواب في الجلسة القادمة لإلجابة عن االسئلة التي

.وجھتھا لجنة النزاھة ولجنة الطاقة إلى وزیر النفط ویتم تحدید الموعد اعاله

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.أطلب استضافة وزیر المالیة

 

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

وفق للسیاقات القانونیة والدستوریة ویوجد قانون نظم عمل مجلس النواب قانون رقم (13) لسنة 2016، السید الرئیس الموضوع العام عندما
یطرح للنقاش لھ الیات قانونیة واالسئلة البرلمانیة التحریریة والشفویة أیضاً بھذا االتجاه وجھنا أسئلة شفویة وطالبنا یحضر السید رئیس مجلس
الوزراء إلى مجلس النواب یوم 7/5/2020 جنابكم وجھت لكم كالم إلى السید رئیس الوزراء وطالبت وبحضور كل النواب شھریاً یأتي إلى
مجلس النواب قبل أن یحلف وتكفر ویقول أنا أتي كل شھر ووجھت أسئلة برلمانیة من الشھر (11) إلى اآلن، لماذا االسئلة التي وجھت إلى
وزیر التجارة شفویة أتى إلى مجلس النواب وایضاً اسئلة إلى وزیر المالیة وأن تأخر ولكن أتى إلى مجلس النواب، المادة القانونیة یجب أن

تمضي وتمر على الجمیع وبالتالي ما زلت مصراً ومطالب بحضور السید رئیس مجلس الوزراء بصفتھ القائد العام للقوات المسلحة بما یتعلق
بوجود االجنبي بالعراق االمریكي والتركي بما یتعلق بانتھاكات والقصف معسكرات الحشد الشعبي، وبما یتعلق بالمظاھرات وما حصل من

انتھاكات على المتظاھرین والقوات االمنیة بما یتعلق باستھداف شھداء قادة النصر أبو مھدي المھندس وقاسم سلیماني ومن استشھد معھم من
ابناءنا واستھداف شبابنا المرابطین على الحدود، ھذه ملفات مھم وفق للقانون ووفق للسیاقات القانونیة أطالب من سیادتكم تحدید موعد الجلسة

وأن یأتي إلى مجلس الوزراء سنة كاملة ال یحضر رئیس مجلس الوزراء وبالتالي یمتلك الشجاعة ویحضر ھنا وأمام الشعب العراقي ویصارح
الشعب العراقي ویوجد عندنا االدلة وعندنا ونمتلك من الوثائق التي تدلل انتھاك السیادة العراقیة على كل المستویات شكراً لكم السید الرئیس

.ونرید موقف من عندكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أجیبك بموجب النظام الداخلي

-:النائب اال تحسین حبیب الطالباني –

كالمي تقریباً قریب من كالم زمیل االخ استاذ فالح، السید الرئیس أمر طبیعي یكون رئیس الوزراء موجود في مجلس النواب العراقي ھذا كان
موجود حتى في بدایة ھذه الدورة وفي الدورات السابقة من غیر الطبیعي بعد كل ھذه الفترة على تولي رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء
وھو قائد القوات المسلحة وأحداث كبیر في البلد، منھا خرق السیادة یومیاً وما یحدث في البلد من عدم استقرار األمني وكذلك المشاكل الموجود

في الوزارات، لدینا مالحظات على أداء الكثیر من الوزارات وحتى مجلس الوزراء نفسھا قرارات التنفیذ یخالف القرارات لدینا أمور من
الطبیعي أن یكون رئیس الوزراء عند استضافة طبیعیة داخل قبة البرلمان والنواب یوجد عندھم اسئلة، ھو رجل عشة خارج البلد ویعرف

الدیمقراطیة أن رئیس الوزراء یكون عند زیارات منتظمة إلى مجلس النواب وخاصة في دولة نظام السیاسي ھو نظام برلماني والحكومة تخرج
من رحم مجلس النواب العراقي أنا أیضاً أظم صوتي غلى اصوات التي تطالب بحضور السید الرئیس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات

.المسلحة إلى مجلس النواب في أقرب جلسة ممكنة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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سوف أرد بموجب النظام الداخلي ال یعلن، المادة (55) من النظام الداخلي السیدات والسادة النواب، المادة (55) من النظام الداخلي یجوز (25)
عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لالستیضاح سیاسة وأداء مجلس الوزراء أو أحد الوزرات ویقدم إلى رئیس مجلس

النواب ویحدد رئیس مجلس الوزراء موعد للحضور مع تحدید سقف زمني أمام مجلس النواب للمناقشة، ھذا الحدیث عن االستضافة، تحدید
الموعد أنا اتحدث ضمن الصیاغات والنظام الداخلي العرف السائد أن یتفق المجلس مع رئیس مجلس الوزراء إلى موعد الحضور إلى المجلس

وھذا ینسجم مع النظام الداخلي مرتین أو ثالثة وأنا قلت ھذه مداخلتي لیس لألعالم توضیح لیس لألعالم ولن یعلن یعتبر نوع للتنازل مجلس
.النواب عن حقة أضافة المعنیین، أطلب منھ أكثر من مرة ونؤكد على االستضافة یتم االجابة وسوف نعلمكم بالموعد في أقرب وقت

 

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

السید الرئیس إلى متى تبقى ھذه الشریحة الفقیر المظلومة في المجتمع العراقي التي تشكل نسبة (60%) حقوقھا مھدورة السید الرئیس طبقة
المزارعین والفالحین ثبتنا بقانون الموازنة مستحقاتھم نفقات حاكمة، یعني نحن من یتأخر موظف راتبة أیام تنقلب الدنیا أما مزارع یبقى من بعد
التسویق أیام وأشھر یصبح في خبر كان أصبح علیة (6) أشھر السید الرئیس المزارعین محصول الشلب إلى حد االن مستحقاتھم ال توجد، لھذه

الدورة ولھذه السنة محصول الحنطة والشعیر وبالمناسبة أصبح ھناك اكتفاء ذاتي بمحصول الحنطة الذي یسوق الفالح محصول یتجھ مباشراً إلى
المطاحن یعني ما قصر ھذا المزارع أصبح شعارة االساسي ھو أنقاض المنتج المحلي مأساة حقیقیة ال مجلس النواب وال مجلس الوزراء ینظر
ویعطي اھتمام كبیر لھذه الطبقة المظلومة یعني معقولة مزارعي العراق الذي ھم عنوان ھذا البلد مستحقاتھم كل ما یطلبون یكون في خبر كان
وزیر یرمي على وزیر وبالتالي أصبح وزیر المالیة المعوق االساسي والرئیسي في دفع المستحقات، السید الرئیس نطالب أن رئیس الوزراء

یأتي إلى قبة مجلس النواب ھذا االسبوع حتى یعطي أسباب أذا یوجد عند أسباب بعدم دفع مستحقات، السید الرئیس أذا لم یكون دفع المستحقات
بھذا االسبوع كممثلین الشعب نطالب وندعو كل مزارعي ومسوقي العراقیین أن یخرجوا مظاھرات عارمة بھذا البلد االن لألسف الشدید أذا لم

.یتظاھر المواطن لم یحصل على حقوقھ، أما مواطن یحترم نفسة ویسیر ضمن السیاقات القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب ألزم مجلس النواب الحكومة وتحدیداً وزارة المالیة بصرف مستحقات الفالحین قبل البدء بأي أنفاق، وھذا نص قانوني واجب

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

.السید الرئیس في ھذه الدورة أول مرة تثبت في قانون الموازنة الصرف وبدون تأخیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رئاسة المجلس سوف تتابع مع حضراتكم ومع اللجنة القطاعیة الزام وزارة المالیة بتنفیذ ھذه الفقرة خالل االیام القادمة

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

.السید الرئیس المدة إعطاء المدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا االسبوع ابتدأً من االن، كل االستحقاقات الفالحین كامل

-:النائب عباس صروط محسن –

فیضانات االضرار التي حصلت بالفیضانات للعمارة ومنطقة أبو غریب وتم التصویت علیھا بالموازنة والكوت ایضاً، وبھذه الموازنة ایضاً تم
التصویت علیھا السید رئیس الوزراء ذكر بزمن عادل عبد المھدي قال أنتم حصادكم مبكر یعني سوف أعطیكم نقود قبل ما یحصل الحصاد االن

الموسم الثالث ھؤالء الفالحین زرعھم أنتھ وأضرار أصبح بھ مطلوبین للدولة سماد ومطلوبین سلف ومطلوبین للناس وأصبح ھناك مشاكل
متعدد في مناطقنا بسبب عدم إعطاءھم مستحقاتھم ھذه مقر في الموازنة لماذا المالیة ال تصرف ھذه المبالغ ھذه أضرار في كل العالم االضرار
طبیعیة تتحملھا الدولة مجلس النواب صوت على ذلك نحن نرید من جنابكم السید الرئیس تلزم وزارة المالیة بما أنھا نقرت بالموازنة یجب أن

.تدفع إلى ھؤالء المتضررین

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

الكل یعرف جنابك ومجلس النواب والمحافظات جمیعاً، تعرف محافظة دیالى ھي سلة العراق لألسف مرة یصیبھا االرھاب من داعش ومرة
یصیبھا االرھاب بالجفاف بساتین دیالى االن على وشك االنھیار وماتت بسبب الجفاف وبسبب شحت المیاه في محافظة دیالى وصل إلى میاه

الشرب مرة كھرباء ال یوجد ال تعمل ومرة المیاه غیر موجود نقص المیاه في محافظة دیالى حتى في فصل الشتاء یحصل ھناك فیضانات ویتم
القضاء على البساتین والمزارع بالصیف شحت میاه ھل كتب على محافظة دیالى أن تكون لھذا المستوى من االرھاق من شحت المیاه من

الفیضانات وعدم إعطاء استحقاقات الفیضانات البساتین أو ماذا، أو أن دیالى غیر مرسومة على خارطة العراق أذا كانت غیر مرسومة على
خارطة العراق حتى أھل دیالى یفتھمون واذا كانت مرسومة یفترض على مجلس النواب یكون لھ صوت ووزیر الموارد المائیة یكون موجود
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لحل ھذه االزمة، سواء في دول الجوار أو االشكال الموجود داخل المحافظة أو كسر المیاه من متنفذین في أوقات غیر مناسبة، ال توجد میاه
.عذبة السید الرئیس أھل دیالى یستنجدون بكم السید الرئیس ویریدون حل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یتم متابعة االمر، یجب أن أمضي بجدول االعمال

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

تم التصویت في موازنة 2019 وكرر في عام 2021 إعادة المفسوخة عقودھم تم إعادة المفسوخة عقودھم من وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع
(300) نفر من مكافحة االرھاب وثبتنا نتحدث بصراحة السید رئیس المجلس، ثبتنا في ھذه الموازنة كلمة ما تم كتابتھا وتم االتفاق مع رئاسة

المجلس والمالیة والحكومة على أنھ یتم إعادة المفسوخة عقودھم من أبناءنا الحشد الشعبي أسو بالوزرات ولكن مع االسف إلى حد االن لم یطبق
أخونكم بھم حدود حوالي (7000) جریح وحدود (35000) من المفسوخة عقودھم والیوم الكثیر من عندھم یخرجون مظاھرات في أمام ھیأة

الحشد الشعبي مطالبین ذلك نطلب من رئاسة المجلس واللجنة المالیة أن تضغط ضغط قوي على وزارة المالیة الحقیقة لتعویضھم وكذلك
إلعادتھم إلى الحشد الشعبي ووزیر المالیة وفق الصالحیات یستطیع أن یصرف مبالغ قدرة (500) ملیار دینار عراقي تعویض إلى أي وزارة

.ویستطیع ھذا المبالغ أن یعوض بھ المفسوخة عقودھم من أبناء الحشد الشعبي

-:السید رئیس مجلس النواب –

لدي جدول أعمال وأحتاج تصویتات الفقرة األخیرة التي تتعلق بالمناقشات، أنتظر إلى نھایة الجلسة أحتاج إلى نصاب للمضي، أنت ترید مداخلتك
فقط وھناك أكثر من عشرة نواب یطالبون بمداخالت وأطلب منھم المضي بجدول األعمال، عندما أعطیك مداخلة سوف تسبب لي الحرج أمام

.النواب الذین أجلت مداخالتھم

-:النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي –

فقط أوضح، َصَدَر قرار من قبل مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2019 بناًء على تصویت مجلس النواب بإعادة المفسوخة عقودھم، وتحدثت
.معھ بشكل مباشر وحضرتك موجود عندما قالوا التخصیصات موجودة لھم، تفاجئنا لیس ھناك إنصاف لھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

،التخصیصات لزیادة مبالغھم إلى (1416000) أسوةً بأقرانھم

-:النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي –

.أنا أتحدث عن (7) أالف جریح و(23) الف منتسب، نستطیع اآلن أن نعالج موضوعھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

كیف؟

-:النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي –

تم تضمین مبلغ (500) ملیار صالحیة لوزیر المالیة تعویضاً لرواتب الموظفین لسد النقص الحاصل، بالتالي قرار مجلس النواب موجود
إلعادتھم قرار مجلس الوزراء موجود إلعادتھم، لماذا في وزارة الدفاع والداخلیة وجھاز مكافحة اإلرھاب عادوا وھؤالء لم یعودوا؟ (7) أالف
جریح معوقین لیس لھ حق تقاعدي ولیس لھ راتب، ثلث العراق حرروه من داعش، أبنائكم وإخوانكم، رئاسة المجلس توجھ كتاب لوزیر المالیة

.إلنصافھم وأموال موجود وصالحیة موجودة وقانون موجود وأیضاً قرارات نیابیة وقرار من جلس الوزراء إلنصافھم

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

ھذا الكالم غیر صحیح وغیر دقیق ونحن مسؤولین عن كالمنا ونحن صادقین بكالمنا ال نخاف من أحد وثبتنا ھذا الكالم بشكل رسمي، أما أن
تأخذ األموال وتدور تشغیلیة وإضافة لھا ثالثة أضعاف ھذه لیست مسؤولیتنا، أذھبوا لمراجعة ھیأة الحشد وأنظروا األموال أین ذھبت؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة عملت عملھا وتطبیق فقرات القانون تعنى بھا الحكومة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

ھذا المطلب أتمنى علیك شخصیا أن یكون لك دور، الحكومة خصصت (5,6) ترلیون للرعایة اإلجتماعیة، وأنت تعرف الغالء وفرق سعر
الدوالر والمرضى والعاطلین وال توجد تعیینات والشعب وأغلبھ عاطلین، ومبلغ (5,6) ترلیون تتحول إلى (3،5) ترلیون وبالتالي (5%) من
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ھذه الشرائح غیر مشمولة بھذه المیزانیة وفي ھذه السنة، أتمنى على سیادتك وجمیع أعضاء مجلس النواب أن یتضامنوا في دعم ھذه الشریحة
.الھشة في أن تحول أموال إلى الرعایة اإلجتماعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سوف أجیبك على ھذا الموضوع بما اعلم من خالل قانون الموازنة، المبلغ المخصص (3,8) ترلیون، وزارة العمل خالل نقاشاتھا مع اللجنة
المالیة كانت موازنتھم (2,8) ترلیون في عام 2019 وعام 2020، وزارة العمل أخبرونا إذا موازنتھم أصبحت (4) ترلیون سوف تزید

(25%) على المنحة التي تمنح للرعایة اإلجتماعیة لجمیع الفئات، باإلضافة إلى (300) ألف درجة إذا باشر منذ بدایة السنة، شمول بالرعایة
اإلجتماعیة، أستغرب من وزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة بالجدول التي قدمتھ إلى اللجنة المالیة، وأنا ورئاسة المجلس مع اللجان القطاعیة

.سنحقق في ھذا األمر وندخل في كل تفاصیلھ

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.نتمنى زیادة المبلغ

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھم من طلبوا مبلغ (4) ترلیون لكي یغطوا (300) ألف شمول بالرعایة األجتماعیة جدیدة باإلضافة إلى زیادة (25%) عن كل مبلغ مصروف
.للشرائح السابقة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.حقق حضرتك شخصیا بالمبلغ

-: النائبة ضحى القصیر –

الموضوع متعلق بتفعیل قرار رقم (315)، ھناك مناشدات كثیرة صدرت بھذا الموضوع خصوصاً بعد إقرار الموازنة، ھناك شریحة كبیرة
ھمشت تحت إطار ھذا القرار، وبالتالي المحافظات الفقیرة من ضمنھا محافظة الدیوانیة ونحن كممثلین عن ھذه المحافظة حقیقة ال نمتلك أن نوفر

اجر یومي واحد لشخص معین یعمل في ھذه الدوائر، كل المعنیین في ھذا القرار ھم مواطنین أوضاعھم صعبة جداً لیس لدیھم إمكانیة العیش،
وھذا القرار ینصف حقوقھم بتوفیر المبالغ المالیة تجاه الخدمات المقدمة لھم، نحن نبحث عن زیادة دخول ألشخاص یتقاضون راتب مثالً (750-

800) ألف نرید أن نجعلھ ملیون وأربعمائة، وتاركین ھذه الشریحة المھمة، وحصل إضراب في الدیوانیة ولوال تدخل السید المحافظ والجھات
المعنیة ونحن وقفنا معھم وخصصنا لھم مبالغ أخذت كسلفة، لكن ھذا لیس حل ھذه حلول ترقیعیة، مطالبات واضحة باألمر أرجو ان یكون ھنالك

.إنصاف تجاه ھذه القرار

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

للحفاظ على الوقت وسیاقات جدول األعمال، وتعبیراً عن تضامن المجلس مع القضیة الفلسطینیة والشعب الفلسطیني، والطلب المقدم من أخواننا
الفلسطینیین المقیمین في العراق ومثلھم سفیرھم بھذا الشأن، یتعلق بتعدیل قانون إقامة األجانب رقم (76)، فقرة فیھ تحتاج إلى تعدیل، لكي یتم

.إنصاف إخواننا الفلسطینیین المقیمین في العراق

-:النائب رعد حمید كاظم عواد الدھلكي –

قبل أن نبدأ بالقراءة الثانیة، نحن نثني على كالمك وسوف نلتزم بھ كلجنة في موضوع متابعة وزارة العمل وسنعمل إجتماع یوم األثنین القادم في
.القاعة الدستوریة لمناقشة ومتابعة ھذا األمر، بما یخص مخصصات وزارة العمل في الموازنة وآلیة العمل وآلیة التوزیع والشمول

.یقرأ تقریر مقترح التعدیل األول لقانون إقامة األجانب رقم (76) لسنة 2017

.نفتح النقاش على القانون لترصینھ والمضي بتشریعھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اآلن كلجنة لیس لدیكم االعتراض على المضي تشریعھ، فلنطلع السادة النواب على األصل بالتعدیل

-:النائب رعد حمید كاظم عواد الدھلكي –
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األصل في التعدیل بقانون األجانب وضع بشكل غیر مقصود قانون رقم (75) لسنة 2017 وضعت فقرة فیھا بإعتبار الفلسطینیین أجانب ودخلوا
في إطار الالجئین ولیس الضیوف على العراق، والجمیع یعلم الوضع الفلسطیني، أوالً القضیة الفلسطینیة قضیة عربیة وقضیة عراقیة في بادئ
األمر، لذلك حرموا من كل حقوقھم وإستحقاقاتھم في العراق وأصبحوا الجئین، ویجب أن یبقوا في العراق على أن ال یقل عن ثالثة أشھر وإذا

.غابوا عن العراق لمدة ثالثة أشھر یعاملون معاملة الدخول والفیزا والموافقات ھذا من جھة

من جھة أخرى ھذا القانون عندما تم إقراره أدى إلى إعتبار الفلسطینیین الجئین ولیسوا ضیوف ومنعھم من أن یكونوا تابعین لوكالة (غوغل)
وتشغیل الفلسطینیین العالمیة، وأدرجھم تحت المفوضیة السامیة لالجئین ویعدوا أسوة بالجئي العالم ولیس لظروفھم الخاصة، ففقدوا الكثیر من
حریاتھم والكثیر من حقوقھم وإستحقاقاتھم، كاإلجازات وتسجیل العقارات بأسمائھم، لذلك أرتأة اللجنة بإعادة ھذا القانون، ویستثنى الفلسطینیین

.من فقرتین أساسیة

.أوالً: منعھم من منح الجنسیة العراقیة للحفاظ على القضیة الفلسطینیة

ثانیاً: منعھم من الترشیح في اإلنتخابات والتصویت في اإلنتخابات العراقیة لكي یحتفظوا بحقوقھم وإستحقاقاتھم الفلسطینیة ودفاعھم عن القضیة
.الفلسطینیة

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

في الحقیقة إعادة ھذا القانون مھم جداً لكن لیس فقط بسبب الدعم والمناصرة إلخواننا في فلسطین الذین یستحقوا أن یتعامل معھم معاملة المواطن
كاملة، إن القضیة الفلسطینیة وحق العودة ربما تمنع من إعطاء حق الجنسیة، لكن ھناك الجئین آخرین في العراق، وھناك عشرات اآلالف من
الالجئین، وعندما جئنا بقانون الالجئین للمناقشة وأعادة التعدیل في الجلسات التي سبقت في الفصل التشریعي السابق تم إعادة ھذا القانون دون

.مناقشتھ، واآلن طالما ھنالك فرصة لمناقشة ھذا القانون وتعدیلھ أقترح أن تَُضمن حقوق ھؤالء الالجئین اآلخرین الذین ھم بعشرات اآلالف

-:السید رئیس مجلس النواب –

حتى نكون واضحین، ھذه الفقرة أرتأى المجلس بالمضي بتعدیلھا بموافقة اللجنة بعد رد القانون  الذي یتعلق بمنح الجنسیة، عندما صوت المجلس
على إعادة القانون إلى الحكومة الذي یتعلق بتجنیس األجانب، كانت ھناك مشكلة تتعلق بإخواننا الفلسطینیین الموجودین في العراق، أصبح لزاما

للمجلس مع اللجنة بالمضي بتعدیل قانون األجانب المشار لھ رقم (76) لسنة 2017 فقط بما یتعلق بوضع الفلسطینیین المقیمین داخل العراق،
أي إضافة أكثر من ھذه أذھبوا شرعوا قانون الذین أرجعتوه للحكومة، ھذا قرار تم إتخاذه من مجلس النواب وألزمت بھ اللجنة فقط بالحالة التي

.تتعلق بالفلسطینیین

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.المجلس لم یصوت على رفض ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

صوت المجلس على إعادة القانون المتعلق بمنح الجنسیة لألجانب وتم إعادتھ إلى الحكومة وبنفس الوقت إلتزم المجلس مع اللجنة المعنیة بتعدیل
.قانون األجانب بما یشمل إخواننا الفلسطینیین الذین ھدرت حقوقھم بتشریع القانون عام 2017

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.أنا ال أتكلم عن قانون تجنیس األجانب، أنا أتكلم عن قانون الھجرة قانون اللجوء

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا أعرف ماذا أتحدث وأنت تعرف أنا ماذا أتحدث، رئاسة المجلس حریصة على أن نمضي بما إلتزمنا بھ ال إضافة ألي شریحة وألي جنسیة
وألي مسمى (فقط الفلسطینیین المقیمین داخل العراق، الذین ھدرت حقوقھم التي كان العراق یقدمھا لھم بسبب تشریع ھذا القانون المذكور عام

.2017)، ھذا ما اتفق علیھ المجلس

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

ھل ھذا قانون الھجرة أم قانون جنسیة األجانب؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب ال تتناقش معي، الذي نتحدث بھ اآلن قانون األجانب رقم (76) لسنة 2017 في ھذا القانون إخوانكم الفلسطینیین كانوا یستلموا مواد
غذائیة أسوة بالعراقیین، بھذا القانون توقفت علیھم الحصة التموینیة، أرتأینا التعدیل لمعالجة وضع اإلخوة الفلسطینیین، فقط ھذه الفقرة، بنفس

الوقت ورأي الحكومة موجود على أن ال یشمل التعدیل حق اإلخوة الفلسطینیین أو طلب بعض بمنحھم الجنسیة العراقیة أو المشاركة في
.اإلنتخابات في كلتا الحالتین غیر موجودة حفاظاً على وضعھم
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-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

نحن نرى من المعیب جداً من دولة العراق وكل دول العالم اإلسالمي أن ال یتعامل مع الفلسطیني معاملة المواطن الكامل سوى الجنسیة من اجل
.حق العودة، أنا معك، لكن نحن نتكلم عن تعدیل قانون اللجوء، ھناك عشرات اآلالف من اآلخرین حقوقھم مھدرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني لیس ھذا القانون المذكور

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.ھذا قانون اللجوء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال ھذا قانون األجانب لیس قانون اللجوء

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.قانون األجانب ینضم حق اللجوء أیضاً لھ عالقة ببعض

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

فلنعزل وضع األجانب بشكل عام وضع شریحة إخواننا الفلسطینیین الموجودین، نمضي بھذا القانون بمعالجة ما یتعلق بوضع إخواننا
.الفلسطینیین، أي تعدیل ترتأیھ لشرائح أخرى أمضوا بالقوانین األخرى ال تربطوا الموضوع باآلخر

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.حتى ال نعطل ھذا القانون

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف الشجالوي –

طبعاً تعدیل ھذا القانون جداً مھم لدعم األشقاء الفلسطینیین، لما یملكوه العراقیین تجاه إخوانھم الفلسطینیین بدعمھم بالحقوق والواجبات التي یتمتع
بھا العراقي، لذلك نحن في تحالف القوى العراقیة ندعم ھذا القانون وندعم بأن یكون لھم الحقوق والواجبات التي یتمتع بھا العراقي في جمیع

.الحقوق عدا حقوق الجنسیة التي منعت بسبب قرارات الجامعة العربیة لدعم القضیة الفلسطینیة وحق العودة

-:النائب ریزان دلیر مصطفى علي –

أساساً قانون المھاجرین أو الالجئین لسنة 1990 لغایة اآلن ساري المفعول أستثنى الفلسطینیین، ویعامل الفلسطینیین داخل العراق كعراقیین، بما
إنھ لیس ھناك تعدیالت على ھذا القانون ولیس لدینا قانون الجدید، لماذا ھذا القانون متوقف؟ أساساً نحن ال نحتاج الفلسطینیین یعملون مثل

.العراقیین في جمیع األماكن داخل العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

في عام 2017 صوت مجلس النواب على تعدیل قانون إقامة األجانب رقم (76) لسنة 2017، عندما صوتنا علیھ كانت ھناك فقرة سابقاً یستثنى
.بھا الفلسطینیین ألغي االستثناء بموجب القانون

-:النائب ریزان دلیر مصطفى علي –

لكنھ لیس داخل قانون الجنسیة، قانون المھاجرین إلى دولتنا باقي، بما إن القانون األساسي باقي ال یرتبط بقانون الجنسیة، إذا صدرت تعلیمات
من وزارة الداخلیة أو من مجلس الوزراء، لكن لم تصدر أي تعلیمات وال توجد قرارات، وبما إنھ ال توجد تعلیمات وقرارات ھذا القانون باقي،

.لماذا نحن مرة أخرى نقیدھم بفقرة قانونیة، وأساساً ھم لدیھم حق مثل العراقیین أن یعیشوا داخل العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بناًء على طلبھم بتعدیل الفقرة في ھذا القانون وتناقشوا مع اللجنة

-:النائب ریزان دلیر مصطفى علي –

ً أ
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.أساساً القانون موجود

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

إبتداًء نشد على أیادي اللجنة بھذا التعدیل كون الواجب األخالقي والواجب القانوني من أجل دعم القضیة الفلسطینیة، بإعتبار ھذه القضیة عقائدیة
للعرب وللمسلمین، واجبنا األخالقي أن یشرع مثل ھذا التعدیل، ألن من واجب أولویات الواجب األخالقي واإلنساني أن نضمن الحقوق اإلنسانیة

.ألخواننا الفلسطینیین العرب الموجودین في العراق وھي ضمان الغذاء أوالً وأخراً، ونشد على عمل اللجنة بھذا القانون

-:النائب یونادم یوسف كنھ خوشابا –

أنا أثني على ما تفضلتم بھ اإلخوة الفلسطینیین في العراق منذ عام 1948، الیوم فقدوا جمیع حقوقھم نتیجة ما تفضلتم بھ أُلغي ھذا اإلستثناء،
.لیس مثلما ذكرت السیدة النائبة، وفقدوا جمیع حقوقھم ونرجو أن یعالج وضعھم ویأخذوا ما یأخذ العراقي عدا الجنسیة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة أخذت بمالحظات السیدات والسادة النواب، المضي بمعالجة وضع اإلخوة الفلسطینیین بموجب ھذا القانون وننتظر خالل
.أربعة او خمسة أیام ھل تكفیكم؟ للمضي بتعدیل الفقرة

فقرة تأدیة الیمین الدستوریة للنائب (رسول راضي أبو حسنة عاصي) بدیالً للنائب المرحوم (عدنان ھادي نور علي محمد األسدي) عضو مجلس
.النواب للدورة اإلنتخابیة الرابعة

.أدى السید (رسول راضي أبو حسنة عاصي) الیمین الدستوریة

-:النائب حمد هللا مزھر كول الركابي –

تعرض الشعب الفلسطیني في شھر رمضان المبارك الى اعتداءات اجرامیة من قبل الكیان الصھیوني الغاصب وھذه االعتداءات كشفت الوجھ
القبیح لھذا الكیان وبنفس الوقت أثبتت أن الشعب الفلسطیني شعب صامد وصابر على مواجھة ھذا العدو تاغتشم وأثبتت المقاومة الفلسطینیة

قدرتھا وصمودھا بوجھ ھذا األعتداء وبالتأكید نثمن مواقف كل الخیرین وكل الجھات وال سیما مجلس النواب العراقي الموقر والحكومة العراقیة
وكل الفعالیات الدینیة والثقافیة واالجتماعیة التي وقفت وساندت شعبنا العربي في فلسطین وبالتأكید أن ھذا الكیان الغاصب سیزول وال یمكن أن
یبقى حاثم على صدر الشعب الفلسطیني ولقد أثبت الشعب الفلسطیني أن الشعوب المطالبة بالحریة ال یمكن لھا أن تھزم أمام الھالة الحربیة لھذا
الكیان الغاصب, وشكراً لكل من وقف مسانداً للشعب الفلسطیني والف تحیة حب واحترام لشعبنا العربي في فلسطین وللدماء الزاكیة التي سالت
.على ارض فلسطین والتي طالبت وكانت مشاعل نور في طریق الحریة، فألف تحیة حب وسالم من أرض الرافدین الى أرض فلسطین الحبیبة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

موقف العراق ھو موقف متمیز في دعم القضیة الفلسطینیة على طول وجود ھذه القضیة كقضیة أساسیة في تاریخ األمة اإلسالمیة والعربیة، ولم
یختلف ھذا الموقف على طول خط ھذا التحدي والصمود للشعب الفلسطیني باتجاه االعتداءات الصھیونیة ولكن الذي نأملھ ونرجوه والذي نعتقد
أن أھم رد یجب أن یصدر من مجلس النواب العراقي باألساس والدولة العراقیة ھو إقرار قانون تجریم التطبیع مع الكیان الصھیوني الذي تقدمنا

بھ منذ أكثر من ثالثة أشھر، ألن ھذا القانون ھو األساس في عملیة الرد مع وجود عملیات تطبیع في المنطقة من بعض الدول مع الكیان
الصھیوني نجد لزاماً على الدولة العراقیة وعلى مجلس النواب وخصوصاً أن اإلجراءات الشكلیة لھذا القانون قد تم استكمالھا ولجنة العالقات

.الخارجیة أكملت مناقشتھا لقانون تجریم التطبیع مع الكیان الصھیوني

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

الزال التمادي الصھیوني موغالً في أجرامھ وعدوانھ في السلوك اإلرھابي ضد الشعب الفلسطیني، وتتصاعد االنتھاكات العنصریة بوقاحة
واستھتار لتشمل الصغر والكبار والنساء واألطفال ومنازل المواطنین والمرافق الخدمیة واإلنسانیة، ومجامالت أغلب الحكومات في الدول

العربیة والمسلمة وتخاذلھا المھین أمام ھذه المظالم والمآسي التي یتلقاھا الفلسطینیون وبشكل مستمر وطیلة عشرات السنین أطمع ویطمع الكیان
الصھیوني باالستمرار بھذا لقمع الدموي واإلرھابي الحقود ضد الشعب الفلسطیني، وأین المجتمع الدولي وشعاراتھ في حقوق اإلنسان وحمایة
المدنیین واألبریاء من آلة العدو الصھیوني اإلرھابیة؟ ألیس السكوت على الظلم وعدم ردعھ یرسخ لمنھج القوة والعنف ویجعلھ ھو الحاكم في
عالقات الشعوب والدول؟ وبفضل هللا تعالى أثمرت تضحیات وصمود الشعب الفلسطیني المقاوم في إیقاف غطرسة وعنجھیة العدو الصھیوني

المحتل وفضح نھجھ اإلرھابي العنصري الدموي وأفعالھ اإلجرامیة المدمرة لكل معالم الحیاة، إذ كانت اغلب أھداف ضرباتھ العدوانیة قتلت
عشرات المدنیین وإصابة المئات منھم األطفال والشیوخ والنساء وتھدیم البنى الخدمیة اإلنسانیة في ظل سكوت ومداھنة وتواطئ مخزي من قبل

الدول الكبرى والمؤسسات الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان, لذلك یحاول الداعمون والمتواطئون مع ھذا الكیان الغاصب تحسین صورتھ القبیحة
فأن أفعالھ اإلرھابیة وممارستھ اإلجرامیة تتصاعد وتتمادى في انتھاكات مروعة لحقوق اإلنسان وأستخاف قبیح لقیم اإلنسانیة ومبادؤھا ویبقى

ً السعي لبلورة مواقف شعبیة واسعة منظمة للضغط على الحكام واألنظمة المھادنة للكیان الغاصب وتبدیل مواقفھا المتخاذلة یبقى ھدفاً مھما
.إلحداث متغیرات میدانیة مؤثرة في ترجیح كفة الصراع لصالح الشعب الفلسطیني الممتحن وانجاز نصره النھائي الناجز بأذن هللا
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-:النائب حسین علي كریم العقابي –

من ھذا المنبر وھو منبر الشعب العراقي مجلس النواب نرفع التحیة والتقدیر الى الشعب الفلسطیني الصامد الذي قدم أروع صور التضحیة
واإلباء والصمود والمرابطة في أولى القبلتین الحرم المقدس في القدس الشریف، لذلك یجب أن نستمر نحن حكومة وشعباً للدولة العراقیة

بأستمرار الدعم لھذا الشعب المظلوم المضطھد نصرةً للمظلومین والمحرومین ولھذا الشعب واعتبار مسألة القضیة الفلسطینیة مسألة عقائدیة من
صمیم عقیدتنا ووجداننا ومن جانب آخر مع شدید األسف نرى المجتمع الدولي متخاذل أمام جریمة تامة األركان ووفقاً للقانون الدولي تستمر لمدة
سبعون عاماً ومع شدید األسف ھذا التخاذل الدولي أمام ھذه الجریمة التي یضطھد بھا المالیین من الشعب الفلسطیني ھي قائمة ألكثر من سبعون

سنة جریمة ابتالع عرض ومقدرات شعب وھدم دور وقتل وسبي وتھجیر المالیین خارج وطنھم وھو فلسطین وتكلیفنا األخالقي والشرعي
.والقانوني في الدولة العراقیة ھو استمرار الدعم والتآزر والنصرة لھذا الشعب المظلوم والمضطھد

-:النائبة ضحى القصیر –

،قال تعالى في محكم كتابھ العزیز

بسم هللا الرحمن الرحیم

.أنفروا خفافاً وثقاالً وجاھدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل هللا ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون

صدق هللا العلي العظیم

تضامناً مع الموقف الحالي للوضع الراھن الذي یمر بھ الشعب الفلسطیني وھذا الشعار الذي یجب أن یرفع من قبل الشعب العراقي على العموم
ونحن كمجلس نواب نقول نصركم عزة لنا ولإلسالم، الموقف الیوم دفاعاً عن الفلسطینیین وعن المقدسات اإلسالمیة تجاه ھذا الكیان الصھیوني

الذي أصبح غاشماً في االعتداءات المتكررة وانتھاك سیادة البلد والشعب الفلسطیني وھم على أرضھ بات واضحاً ومرئیاً وجلیاً أمام الجمیع لذلك
على الشعوب العربیة عامةً واإلسالمیة قاطبةً أن تتكاتف وأن یصدر قرار واضح بشأن ھذه االنتھاكات والخالفات التي أصبحت صادمة ومربكة

.للدیمقراطیة في إدارة العالم على العموم والوطن العربي بالخصوص

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

نبارك للشعب الفلسطیني واألمة اإلسالمیة بھذا النصر الكبیر الذي تحقق للمقاومة الفلسطینیة التي أثبتت أن الكیان اإلسرائیلي ھم كیان ھش
ویجب أن یھان ویخرج من األراضي العربیة, لكن ھناك رسالة الى الدول العربیة المطبعة والى الخونة من حكام األمة العربیة الذین تأمروا على
مصالح الشعب الفلسطیني وجعلوا من الشعب الفلسطیني عدواً لھم واإلسرائیلیین المحتلین أصدقاء لھم وفتحوا السفارات وبالتالي ھؤالء یجب أن

یستفیدوا من المقاومة الفلسطینیة وصمودھا وثباتھا ونحیي ونثمن الموقف للشعب العراقي وللشعوب النابضة بالحریة والصادحة بصوت الحق
خاصةً الشعب العراقي األبي والقوى السیاسیة السیما المرجعیة الدینیة الداعمة والمؤیدة الى موقف الشعب الفلسطیني. دعوتي الى اللجنة القانونیة

.والى لجنة األمن والدفاع بتشریع قانون یتعلق بتجریم كل من یطالب بالتطبیع مع الكیان اإلسرائیلي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

رئاسة مجلس النواب العراقي كانت من أول الداعمین للموقف العربي واإلسالمي والدولي ضد العدوان الصھیوني على فلسطین وببرقیة أرسلت
من مجلس النواب العراقي الى البرلمان العربي لغرض الدعوة لحضور أو لعقد اجتماع طارئ كان یفترض أن یعقد بشكل حضوري لكن مع

األسف األمانة العامة للبرلمان العربي جعلت ھذا اللقاء أو االجتماع افتراضیاً، وكذلك تم توضیح كلمة لمجلس النواب العراقي تمثل الشعب
العراقي قطعاً والحكومة العراقیة أیضاً ودعونا الى اجتماع إلتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة دول التعاون اإلسالمي الذي عقد في

طھران یوم االثنین الماضي وكانت كلمة العراق تمثل الموقف العراقي الموحد كمرجعیة دینیة وحكومة وبرلمان ورئاسات الثالث وقیادات دینیة
وسیاسیة الداعمة للشعب الفلسطیني وحقھ في الدفاع عن نفسھ والمقاومة وكذلك حق أقامة دولتھ عاصمتھا القدس الشریف، وكذلك المطالبة من

البرلمان الدولي الى عقد اجتماع طارئ افتراضیاً أو حضوریاً لغرض مشاركة العراق وكل الدول األعضاء في اإلتحاد الدولي لغرض إدانة ھذا
العدوان ومن ثم المضي بمقررات من شأنھا دعم القضیة الفلسطینیة على المستوى الدولي وعلى مستوى مؤسسات المجتمع الدولي كمجلس األمن

والجمعیة العامة لألمم المتحدة ونھیب ونشكر الحكومة العراقیة وكل أبناء الشعب العراقي الذین ساھموا بشكل وبآخر على أقامة الفعالیات
الداعمة للقضیة الفلسطینیة من مؤتمر ضم كل الرئاسات الثالث بدعوة كریمة من رئیس تحالف الفتح األخ الحاج ھادي العامري وكذلك الشكر

الى سماحة السید القائد مقتدى الصدر الذي دعا أبناء الشعب العراقي الى التظاھر في ساحة التحریر رافعاً فقط رایة وعلم فلسطین في ھذه
التظاھرات التي أقیمت في عموم محافظات العراق ومنھا بغداد العزیزة والتي كان لھا أثر كبیر وموطئ سبق بالنسبة لعواصم الدول العربیة
واإلسالمیة في دعم القضیة الفلسطینیة، الزلنا في مجلس النواب العراقي نمثل رأي الشعب حول الموقف الحقیقي والموحد تجاه ھذه القضیة
العادلة والقضیة اإلنسانیة األولى وقضیة محاربة ھذا العدوان الغاصب الذي ینتھك العرض والنفس والمقدسات جمیعاً سواء كانت مقدسات

.أسالمیة أو مسیحیة، وقفتنا داخل العرق تتكلل بجھود موفقة لدعم القضیة الفلسطینیة على المستوى الدولي واإلقلیمي وفي كافة المحافل الدولیة

.الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون تصدیق إتفاقیة النقل الجوي بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة العربیة السعودیة *

.النصاب ال یسمح بالتصویت

الفقرة رابعاً: التصویت على مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب اإلزدواج الضریبي ومنع التھرب المالي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل *
.وعلى رأس المال بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الكویت
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.وأیضا تحتاج الى نصاب فتؤجل

.الفقرة خامساً: التصویت على مشروع قانون التعدیل األول لقانون شركة النفط الوطنیة العراقیة رقم (4) لسنة 2018 *

.تم سحبھ بطلب من لجنة الطاقة لمدة أسبوع واحد ومن ثم أعادة التصویت علیھ

.الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة مشروع قانون الضمان االجتماعي والتقاعد للعمال *

-:النائب حسین سعید كاظم الربیعي –

.یقرأ تقریر مشروع قانون الضمان االجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب أسعد عبد السادة جاسم العبادي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الضمان االجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب ستار جبار عبد هللا –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الضمان االجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب حسین سعید كاظم الربیعي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الضمان االجتماعي والتقاعد للعمال

-:النائب أسعد عبد السادة جاسم العبادي –

لدینا بعض التوضیحات للكثیر من األخوة النواب أرسلوا كل التوضیحات والمالحظات الموجودة وھي لدینا اآلن، وفي البدء مشروع القانون
الذي جاء إلینا ھو مشروع قانون الضمان االجتماعي والتقاعد للعمال، والصیغة الحقیقیة ھي ھو مشروع التقاعد والضمان االجتماعي للعمال،

.تقدم كلمة التقاعد عن الضمان

كذلك لدینا الكثیر من المالحظات الموجودة وباب اللجنة مفتوح وكل مقترحات األخوة النواب سوف تكون محط أحترام وتقدیر لألخذ بھا
.والمضي بالقراءة الثالثة والمصادقة على القانون

-:النائبة ریزان دلیر مصطفى علي –

ال بَد من مشروع قانون بھكذا أھمیة أن ال نستعجل بإقراره ودون أخذ النظر ومالحظات المختصین بالشؤون في منظمات ونقابات العمال
المتواجد في إنحاء العراق بما فیھا محافظات اإلقلیم، سیدي الرئیس أحد أھم المواضیع لضمان العاملین في القطاع الخاص ھو الضمان الصحي
الذي في ھذا المشروع لم تذكر بكل تفاصیلھا، أقترح إضافة مادة أو فقرة من فقرات الفصل الثاني عشر في المشروع بمنح الصالحیة إلى دائرة
الضمان اإلجتماعیة بالتعاقد مع وزارة الصحة لغرض تأمین الجانب الصحي لكل العاملین في القطاع الخاص، وھذِه مھمة جداً إلبتعاد صندوق

.وغلق الباب ومجال للفساد في عقود مع المستشفیات األھلیة وغیر ذلك

ً .الفقرة األخرى: المشروع مختص للعاملین بأي صیغة قانونیة تم منح الصالحیة ألصحاب العمل في تحدید نسبة الضمان اختیاریا

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

.بعد انتھاء المداخالت أرجو من اللجنة أن تُضمن المقترحات التي تُقدم من قِبل السیدات السادة أعضاء المجلس على القانون ویتم مناقشتھا

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

شكراً سیادة الرئیس، شكر موصول إلى اللجنة والسیدات السادة النواب، وأعتقد قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال من أھم القوانین
الداعمة للقطاع الخاص وفي ھذِه الموازنة، موازنة عام 2021 في المادة (18) سادساً، تم تضمین مادة مھمة بتخصیص رسم عمال األجانب
ملیون وخمسمائة ألف دینار عن كل عامل في السنة یدخل إلى العراق من العمال األجانب من خالل متابعتي بأسئلة برلمانیة إلى السید وزیر
الداخلیة وأیضاً إلى السید وزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة والسید وزیر النفط عن عدد العمالة والعمال األجانب عددھم یصل إلى أكثر من

(400) ألف عامل في العراق، وكذلك غیر المال الذین دخلوا إلى العراق بطرق مشروعة ولكن خالفوا اإلقامة، طبعاً ھذا المبلغ أنھُ من خالل
دائرة اإلقامة في وزارة الداخلیة تُجبى وتخصص مناصفة لمصرفي، المصرف الزراعي والمصرف الصناعي دعماً للمشاریع، أقترح أن

.یخصص من ھذِه المبالغ ویمكن أن یكون ھذا في قانون ثابت أَن من ھذِه الرسوم دعماً إلى صندوق التقاعد والضمان اإلجتماعي

أیضاً موضوع ما یتعلق برأي اللجنة، وھَو رأي مھم أَن بتخفیض العمر (60) للرجال و (55) للنساء مَع (15) سنة خدمة، أیضاً شرعنا قانون
الضمان الصحي وھذِه من المنجزات لھذِه الدورة في مجلس النواب صوتنا على قانون الضمان الصحي، نعتقد إلزام أیضاً العاملین أو إلزام
المصانع من خالل وزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة إدارة الضمان إدارة العمل بإلزامھم أن یكون ضمان صحي للعاملین، بالنسبة إلى دعم

ً أ
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ً الصندوق نقترح إسوةً بموظفي الدولة أن یكون ھناَك دعم حكومي بمقدار معین تحددهُ اللجنة بالتنسیق مع الحكومة باعتبار بھ جنبة مالیة دعما
.للقطاع الخاص

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

حقیقةً نحُن أمام قانون یعتبر من أھم القوانین في الدولة العراقیة ولھُ األولویة العلیا، على اعتبار أَن ھذا القانون یرتبط بالفقراء یرتبط بالبطالة
یرتبط بفرص العمل، وھَي من أولویات الدولة یعني الدولة الحدیثة الیوم أولویاتھا توفیر فرص العمل وخفض البطالة، لیَس لدینا بعد دولة

ایدلوجیة أو دولة عقائدیة، دولة خدمات وأمن وفرص عمل لدینا كثیر من المالحظات، المالحظات الفنیة سوَف تصل مكتوبة إلى اللجنة
المختصة وجزاھم هللا خیر على ھذا العمل وأیضاً القانون یُعتبر طفرة نوعیة ألن نحُن بحاجة إلى ھكذا تشریع، وھذِه التشریعات مھمة جداً تُغطي

ثغرات التشریعات السابقة وتُغطي الحاجة الفعلیة لتطور الحیاة وتطور النظام السیاسي واإلدارة في الدولة العراقیة، لكن القضیة األھم واألقدس
من كل منظومة التشریعات لعلھُ نحُن تشریعاتنا التي تُغطي جانب العمالة ھي وجدت منذُ العھد الملكي وال زالت موجودة لیَس بشيء جدید علیھا،

لكَن القضیة األكثر أھمیة ھي في تطبیق القانون، ھل تعلم سیدي الرئیس أَن لدینا في العراق أكثر من ملیون عامل أجنبي السواد األعظم منھُ
.وجودھم غیر قانوني، وھؤالء یبتلعون فرص العمل الوحیدة التي یجب توفیرھا للشباب العراقي ھذا أوالً

ھل تعلم وفق اإلحصائیات التي اطلعُت علیھا في موقع وزارة العمل أَن نحُن مقدار العمالة المضمونة ھي (350) ألف شخص فقط، أطلعُت
علیھا قبَل ستة أشھر أو سبعة تقریباً، قِبالھا نحُن قد تصل العمالة الوطنیة التي موجودة في العراق قد تصل إلى ما یُقارب ثالثة مالیین عامل، إذاً
نحُن أقل یعني 15% تقریباً 85% غیر مكفولة ھذِه ھي مشكلتنا، مشكلتنا األساسیة ھي في تطبیق ھذا القانون وإنفاذهُ سواء إن كان ھذا القانون

أو القانون األسبق، ألَن الیوم مشكلتنا في الدولة العراقي ھي البطالة، فرص العمالة یجب أن توفر بغطاء قانوني تنفیذ القانون ھو من یجب أن
یكزن لھُ األولویة ولو كنُت وزیر العمل محل الحكومة لفتحُت دائرة عمل وتشغیل في كل ناحیة ولیس كل قضاء، في كل ناحیة حتى ترصد

فرص العمل الموجودة والمتوفرة في القطاع الخاص وتضمنھا قھراً على أرباب العمل قھراً ألَن ھذه مصلحة وطنیة علیا وضمان لمستقبل ھؤالء
.الشباب ومستقبل أسرھم ومستقبل عوائلھم

-:النائب حسن خالطي نصیف –

شكراً سیادة الرئیس، شكر موصول إلى السادة أعضاء اللجنة ، حقیقة ھذا من أھم القوانین، یُحسب لمجلس النواب ھذِه الدورة بعَد أن صوتنا على
قانون الضمان الصحي، التصویت على ھذا القانون قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال وأعتقد أنھُ یعتبر من أھم اإلنجازات ألنھُ سوف

یخلق انعكاسھ واضحة، الیوم معروف بالنسبة إلى السادة النواب أغلب المراجعات من المواطنین ھو السعي للحصول على فرصة عمل في
القطاع الحكومي، 60% من أسبابھ حتى یضمن التقاعد األن إذا التقاعد أصبح مضمون وفقاً لھذا القانون الشخص الذي یعمل في أي مجال

بالتأكید أنھُ اإلقبال على الوظائف الحكومیة ھذِه القضیة ھي الھم الذي یعیش في ذھن كل مواطن عراقي أعتقد سوَف یخف وباإلضافة إلى قضیة
الحصول على الراتب التقاعدي، بعض المالحظات نحن بعض المالحظات التي یجب أن یعالجھا القانون قضیة الحاالت السابقة معروف أَن

الكثیر من العاملین في الشركات في القطاع الخاص اشتركوا في الضمان، لكَن األفق لیَس واضح بالنسبة لھم لم یكن ھناك قانون واضح، األن
أصبح القانون واضح منھم اشترك بعد سنتین ذھب وسحَب أموالھ وبقى موقفھُ معلق، نحن أردنا من اللجنة أن تضع مادة تُعالج ھذِه الحالة، یعني
ھو اشترك في الضمان اإلجتماعي عمَل سنتین أو ثالثة بشركة ودفَع أموال حتى یكون مضمون لكن لألسف ذھَب وسحبھا من صندوق الضمان

.ھذِه یجب معالجتھا

قضیة السریان بأثر رجعي، الكثیر من المواطنین الذي لم یحصل على فرصة عمل في قطاع حكومي سابقاً لم یكن ھذا القانون موجود، عمرهُ -2
لنفرض اآلن (45)عام أو عمرهُ فوق (50) قضیة الحصول على عمل خاص ودفع التوقیفات نحُن نسمیھا التوقیفات أي المصطلح الوارد في
القانون، دفع المبالغ المطلوبة لصندوق الضمان بأثر رجعي باإلضافة إلى السنوات الجدیدة حتى تكون لدیِھ (15) سنة ألن المشكلة اآلن الذین

یعیشوھا المتقاعدین الذي یعمل في القطاع الحكومي ویصبح عمرهُ (60) أو (63) ولكن لیَس لدیِھ خدمة (15) سنھ وھذِه مشكلة سائدة اآلن بھذا
.القانون یجب أن نعالجھا إن شاء هللا

قضیة أخرى، نحُن لدینا في العراق مصطلحین العمال والفالحین، الزراعة عمل أیضاً العاملین في المجال الزراعي نحُن نسمیھم مثالً، یعتبر
العمل في مجال الزراعة عمل إذا تم مراجعة صندوق الضمان ھذِه أیضاً نقطة إذا أمكن االلتفات إلیھا، مالحظات أیضاً سوَف تصل إلیكم

.مكتوبة، والحقیقة نحُن مع التصویت على ھذا القانون بأقرب جلسة

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

سیدي الرئیس بخصوص قانون الضمان اإلجتماعي، جمعُت تواقیع (73) نائب بخصوص قانون الضمان الھندسي أكثر من (200) مھندس في
العراق ینتظر أن تكون لھم فقرة ضمن قانون الضمان اإلجتماعي التي تحمي المھندسین وتضمن حقوقھم ھذِه الشریحة التي اآلن تفرش األرض

.نتمنى أن یكون لھم تضمین بقانون الضمان اإلجتماعي وتكون نفس الفقرات التي تم رفعھا من قِبل رئاسة المجلس إلى القانونیة

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي-

شكر موصول إلى اللجنة، بالنسبة إلى األحكام المالیة 95% من الفائض النقدي یعني مقترح الحكومة 5% حوافز مالیة للعاملین، أنتم قللتموھا
إلى 2% یعني أنا باعتقادي الموظف بحاجة إلى أكثر دعم، وباألخص رواتب مؤسسة وزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة قلیلة جداً، یُفضل اإلبقاء
على النسبة أو ما تراهُ اللجنة أنسب ویتم مناقشتھا بشكل أكثر، بالنسبة ألتمتت المعلومات في ھذِه الحالة كاَن ھناَك إستغالل یحصل من قِبل بعض
موظفي الدولة لھذِه المعلومات ولھذِه الشریحة بالذات طبقة مسحوقة أساًس طبقة فقیرة تكاد تكون خدماتھا ببذل الجھد وصَل إلى (15) سنة، لذلَك

أثبتت المعلومات موجود نعم نظام في كل الوزارات لكن بالذات في ھذِه القضیة یجب أن تكون ضمن الحواسیب ویفضل أن یكون األتمتة حتى
.نبتعد عن بعض الملفات التي یمكن استغاللھا من قِبل بعض الموظفین
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بالنسبة للعمر أنا رأیت الحكومة تتعامل كأن (15) سنة لشخص عمل في دائرة في وزارة معینة ووصل إلى (63) سنة ومن بعدھا یُعطي لھ،
مشكورة اللجنة خفضتھا، لكن نأخذ بنظر اإلعتبار أیضاً ھذِه الطبقة مسحوقة جداً، یعني حتى (60) سنة نحُن كالجنة حقوق إنسان نراھا كثیرة
ممكن أن تكون للرجال (55) سنة وللمرأة (50) سنة باعتبار أَن ھؤالء بقدر المستطاع أكملوا (15) سنة خدمة حتى نستطیع في وقت مبكر

.یكون لھم تقاعد

-:النائب عباس یابر عوید العطافي –

حقیقةً أقترح أن تُضاف المادة (5) بالتعدیل ألَن أغلب الدوائر الحكومیة ال تتعامل معھا في منح إستحقاق العاملین ألَن ھذِه المادة تضمنت أن
یكون التعامل مع الراتب ولغرض التقاعد، أتمنى أن تُضاف تكون لغرض العالوة والترفیع والراتب والتقاعد حتى یستفاد منھا العامل الذي

.یحصل على درجة وظیفیة، ألَن أغلب الدوائر ال تتعامل بھا

باإلضافة أتمنى أن تعمل لجنة العمل والشؤون اإلجتماعیة مشكورة على الجھد الذي قدمتھُ أن تعمل على حمایة العامل داخل الشركات النفطیة
الحالیة خصوصاً حالیاً العامل یُنتھك انتھاك كبیر كذلك العاملین مع المستثمرین في وزارة التجارة في المطاحن، ھنالَك حقیقةً إستغالل لھذا

الموضوع یجب أن یكون ھنالَك إلتزام لوزارة العمل بفقرة واضحة لحمایة ھؤالء العاملین مع شركات الخصخصة وكذلَك العاملین مع
المستثمرین في المطاحن وكذلَك معامل الطابوق، باإلضافة العمر االفتراضي إلى التقاعد للعاملین ھو عامل یستخدم جھده، أعتقد العمر

اإلفتراضي (60) سنة سیكون سلبي ویحرم الكثیر من اإلستحقاق بھذا الجانب باعتبار أغلبھم یعملون بالعمالة وغیرھا، أقترح أن یكون تخفیض
العمر التقاعدي للرجال وللنساء، كذلك المادة (83) بالتعدیل (85) أو (83) في التعدیل الذي ُطرح ھي أن تمنح للعامل الذي یكون ھناَك مرض

أو عوق منحة باقي الفترة كیف یُعین عائلتھ ھذا، أتمنى أن ال یُحدد ب(15) سنة عندما یكون ھناَك عوق أو مرض ویكون ھناَك منح مالیة
.مستمرة أو یكون ھناَك تحویلھ على رواتب اإلعانة اإلجتماعیة

-:النائب یونادم خوشابا یوسف كنا –

رغم أَن إحدى األخوات تحدثت قبلي عن المھندسین یوَم ُدمرت البنى التحتیة في العراق في حربین خالل سنتین المھندسین استعادوا البنى التحتیة
من جسور ومن أبنیة ومصانع وغیَر ذلك، لكن الشریحة األكثر مظلومیة الیوم بعد التغییر في عام 2003 ھي شریحة المھندسین، الكل أنصفناھم
إذا كانوا أكادیمیین في الجامعة إذا كانوا إعالمیین وإذا كانوا حقوقیین ومحامیین الكل لدیھم صنادیق، صندوق الضمان فقط المھندسین الیوم باقین

ھكذا غیر مشمولین، یعني عندما یتحول من الوظیفة الخاصة القطاع الخاص إلى العام ال تحتسب لھُ مدة، لكن المحامي اإلعالمي غیرھم كلھم
تُحتسب لھُ مدة، یجب أن یكون وحدة التشریع، ھذا إنسان عراقي مواطن عراقي وھذا أیضاً مواطن عراقي لماذا ھذا یشمل والمھندس ال یُشمل
ففقرة معینة قصة صندوق تقاعد نقابة المھندسین عندما یتحول إلى وظیفة كذا تُحتسب لھُ المدة التي خدمھا قبل الوظیفة أسوةً باإلعالمي وأسوةً

.بالحقوقي وأسوةً بالباقین، أرجو وأوثني أن تُنصف ھذِه الشریحة المھمة التي تفضلت بھا األخت قبلي

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

المالحظة األولى: المادة (1) الفقرة (7) تعریف العامل أو یقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر أًي كاَن نوعھ، مالحظة ھي إطالق وصف العمل
.الفكري والبدني أًي كان نوعھ ال بد أن تقید لكون العمل نافع وعقالئي وال یتعارض مع أحكام الدستور

.المادة (1) الفقرة (11) تعریف األجر ل ما یتقاضاه من مبالغ نقدیة وعینیة، المالحظة ال بد من تقیید األجر بوصفھ متعارف ومشروع -2

المادة (1) الفقرة (15) تحدد األمراض المھنیة واألعطال العضویة ونسب العجز بجداول یصدرھا وزیر العمل بالتنسیق مع وزارة الصحة، -3
.أن تحدید األمراض واألعطال العضویة نسب العجز مرھون بالخبرة الطبیة وھي جانب مھني تخصصي ولیَس بقرار وزیر العمل

المادة(3) (أوالً) شملت العمال في القطاعین المختلط والخاص والتعاوني والعمال الذین یعملون لحسابھم الخاص والمشمولین بأحكام قانون -4
،العمل، شملتھم بـأحكام ھذا القانون

.لكن في الفقرة (الثالثة) لم تشمل العاملین في القطاع الخاص والمختلط بأحكام فروع الضمان اإلجتماعي، فما ھو سبب ذلك وتفسیره

المادة (4) (أوالً) ألداره التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال أن تُنشئ مكاتب خارج العراق بمستوى شعبة، فھل ھذا عملي وكم ھي الدول -5
التي ستنشئ فیھا شعب لھذا الغرض، علماً أن نفس القانون یشمل أفراد أسرة صاحب العمل الذین یعملون في مشاریعھ بالضمان اإلجتماعي وإن

كان عملھ في دول أجنبیة، على الرغم أن نشاطھ ال یسھم بحركة نشاط إقتصادي محلیة أو یوفر فرص من خالل مشاریعھ للشباب العاطل عن
العمل في العراق، فكیَف یشمل بالضمان اإلجتماعي ھذا وال یشمل القانون بعض أصناف العاملین في القطاع الخاص العراقیین العاملین داخل

.العراق

مما یثیر االستغراب ما نصت علیھ المادة(4) الفقرة (ثالثاً) في شروط مدیر عام دائرة التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال، إذ حددت خبرتھُ -6
.ولو بثالث سنوات فقط ھو الموقع األھم في ھذِه المؤسسة

في الفقرة(رابعاً) وبنفس المادة (4) حددت معاونین للمدیر العام من ذوي الخبرة واالختصاص، أیضاً لم تحدد سنوات الخبرة السابقة، -7
.والملفت للنظر أن القانون اشترط في المعاون أن یعین وفقاً للقانون ولم یذكر ھذا الشرط في تعیین المدیر العام

في المادة(5) الفقرة(ثانیاً) ذكرت أَن من یُدیر صندوق ضمان وتقاعد العمال حاصل على شھادة جامعیة ومن ذو الخبرة واالختصاص، ولم -8
تُحدد مشخصات وضوابط ھذِه الخبرة مثالً عدد سنین خدمتِھ وعملِھ في الوظائف المماثلة أو القریبة اإلختصاص، وأرى أَن ترك ھذه العناوین

ً



8/21/2021 محضر الجلسـة رقـم (1) السبت (29/5/2021) – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2021/05/29/2021-5-29-محضر-الجلسـة-رقـم-1-السبت/ 13/14

ً والمواقع الرئیسة في المؤسسة دون تحدید شروط ومؤھالت مشخصة لمعاییر واضحة كعدد سنین الخدمة ونوع اإلختصاص الذي شغلھُ سابقا
.سیجعل عملیة اختیارھم مرھون بمزاج ورغبة الوزیر وإن افتقَر إلى الكفاءة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

عاشراً: المادة (6) أوالً التي ذكرت أصناف وعناوین مجلس إدارة الصندوق لم تشمل بعض قطاعات العاملین في القطاع الخاص مثل
.المزارعین

الحادي عشر: المادة (7) أوالً ذكرت عبارة مطلقة وھي أن مجلس اإلدارة یحدد أوجھ استثمار أموال الصندوق ونقترح تقیید ذلك بمجاالت
مضمونة الربح لكي ال تتأثر إیرادات الصندوق بأنشطة استثماریة ضعیفة االحتمال في زیادة إیرادات الصندوق وان تباشر دوائر الدولة بعملیة

.االستثمار بنفسھا

الثاني عشر: نرفض تخویل المجلس بعض الصالحیات لرئیس المجلس أو مدیر عام دائرة التقاعد خصوصاً إذا التفتنا الى أھمیة تلك الصالحیات
.ومنھا إبرام العقود وتحدید أوجھ استثمار أموال الصندوق

الثالث عشر: المادة (8) تعدد موارد الصندوق المالیة ومنھا ریع األموال المنقولة المملوكة للصندوق فما ھو المقصود بھا؟ ومن الریع الناتج
منھا؟ ھل یعمي ذلك منھا شراء السیارات وتأجیرھا مثالً أو معدات زراعیة وتأجیرھا مثالً؟ وإذا صح ھذا التحلیل فھل ھذا مورد معقول

.للصندوق؟

الرابع عشر: الفقرة (د) من نفس المادة تذكر من مصادر تمویل الصندوق ھي القروض وھل من الصحیح استناد ھذا الصندوق المراد منھ تحقیق
أھداف مستدامة لتحسین شؤون العاملین االقتصادیة على القروض وتحمل فوائد ھذه القروض ومن ثم الدخول في مشاریع غیر مضمونة الربح

.فتكون الخسارة أكثر من اإلیراد واألرباح

الخامس عشر: المادة (11) الفقرة ثانیاً اقترح أن تجري الدائرة كل سنتین ولیس كل ثالثة سنوات الفحص الحسابي اإلكتراثي على المركز المالي
للصندوق وفي مؤسساتنا ال تتوفر بیانات دقیقة ورقابة شفافة تعین على إعداد تخمینات دقیقة تستغرق وقت طویل مستقبالً ألنھ یتطلب توافر

.بیانات إحصائیة مستفیضة على المؤمن علیھم وأسرھم والمتقاعدین واإلیرادات والمصروفات ونسبة العجز ومعدل االستثمار ومعدالت التضخم

السادس عشر: المادة (14) تبین توزیع أموال وإیرادات الصندوق بتحدید (70%) من المبالغ المتأتیة من ریع األموال المنقولة والغیر منقولة
التي یملكھا الصندوق وعوائد استثمار أموال الصندوق كاحتیاطي مالي عام الى فرع ضمان التقاعد وتحدید النسبة المتبقیة منھا والتي ھي

(30%) الى فروع الضمان األخرى، والمالحظة التي نطرحھا ھنا كیف نعتمد على إیرادات غیر ثابتة ومتغیرة ومتقلبة النسبة المتحصلة منھا
ونجعلھا االحتیاطي المالي األھم لدائرة تقدم الضمان للعاملین وكان المفروض تحدد أموال االحتیاطي لھا برقم محدد أو نسبة مئویة من مجموع

كل إیرادات صندوق الضمان ثم نضیف لھا الزیادات المتراكمة جراء عوائد االستثمار أو ریع األموال المنقولة والغیر منقولة المملوكة
.للصندوق

السابع عشر: تذكر المادة (14) الفقرة (ج) نسبة مشاركة أصحاب العمال الذین یمارسون عمل تجاري تنجم أرباحھ عن بیع النفط عن عمالھم
تكون (25%) والسؤال بیع النفط معناه في رتبة اسبق تملكھ فھل ھذا یعني ضمناً تعبیر حكومیي للتوجھ إلشراك التجار في ملكیة النفط؟

الثامن عشر: المادة (14) الفقرة ثالثاً تذكر الموارد المنصوص علیھا في الفقرة (ه) من المادة (8) من القانون بنسب مختلفة على صندوق التقاعد
وإصابات الضمان الصحي مع العلم أن الفقرة (ه) لم تذكر عنوان عام مجمل وھي أي موارد أخرى تستحق للصندوق وفق أحكام ھذا القانون

.وھذا العنوان غیر معلوم تفاصیل إیراداتھ حتى تحدد في المادة (14) توزیع (60%) منھا للتقاعد

التاسع عشر: المادة (15) أوالً تذكر معیار غیر معقول في تحدید مقدار االشتراك المستقطع من المضمون فتذكر أن نسبة االستقطاع تعتمد على
مقدار الحد األدنى لألجور في مھنتھ أو الحد األدنى لألجور العامة أیھما أعلى وھذا یعني إذا كان الحد األدنى لراتب مھنتھ (300000) دینار
وكان الحد األدنى العام لألجور (400000) فأنھ سوف یستقطع منھ نسبة تساوي من نسبة أجور (400000) دینار بینما یعطي ضمان بما

.اعتماد على (300000) دینار، أي یدفع أعلى ویستلم أقل

عشرون: تمنح المادة (15) الفقرة رابعاً صالحیة أحتساب األجور واالشتراك المضمون من العاملین الموسمیین على أساس األنتاج والوقتیین
الى الوزیر ویصدرھا بتعلیمات والصحیح ھو أما یذكر في القانون معادلة احتساب أجورھم واشتراك ضماناتھم أو تصدر بتعلیمات من مجلس

.الوزراء

ً الواحد والعشرون: المادة (17) أوالً تشیر الى فرض غرامات على صاحب العمل في حالة تأخره عن تسدید األشتراكات خالل مدة (180) یوما
وتذكر نسبتھا تعادل (2%) من مبلغ االشتراكات دون أن تقید ذلك بخصوص االشتراكات غیر المدفوعة فقط ولیس نسبة من مجموع مبلغ

.االشتراكات المدفوعة وغیر المدفوعة فتتطلب اعادة صیاغة ھذه المادة

الثاني والعشرون: المادة الثانیة الفقرة (ح) والمادة (29) من ھذا القانون، الصحیح ھو أن یساوى وتكون الخدمة (15) سنة والعمر (45) سنة
.كافیة إلحالة المضمون للتقاعد في حال رغب بذلك

الثالث والعشرون: المادة (30) تذكر شروط احالة األرملة المنصرفة إلعالة أطفالھا بما ال یقل عن خدمتھا لمدة (15) سنة وأقترح تقلیل المدة
.الى عشرة سنوات إلعانتھا في ھذا الموضوع
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الرابع والعشرون: المادة (32) أرى ھذا اإلجراء غیر صحیح فھي لیست مشكلة شخصیة بین العامل وصاحب العمل حتى یذھب العامل للشكوى
بل ھو التزام على صاحب العمل تجاه الدولة وھي تضمن للعامل تحصین حقھ والمفروض أن تتحمل الدولة مسؤولیتھا وتتخذ اجراءات مباشرة

.بقطع االشتراك من صاحب العمل مباشرةً من خالل ثبوت تخلفھ عن أداء ما فرضھ القانون علیھ من مبلغ اشتراك عن حصة العامل

الخامس والعشرون: المادة (35) معادلة احتساب الراتب التقاعدي غیر مجزیة وال توفر معاشاً تقاعدیاً مقبوالً للعامل فمثالً إذا كان العامل خدم
(15) سنة وبمعدل أجر شھري (15000) وھو قل ما یحصل مثل ھذا المقدار فأن راتبھ التقاعدي حسب ھذه المعادلة ال یتجاوز (190000)
دینار لذلك أقترح زیادة نسبة المعامل المضروب بمتوسط األجر الشھري من (2,5-3,5) واضافة عبارة وتكون قیداً حاكماً (ال یجوز أن یقل

.الراتب التقاعدي للعامل المشمول بھذا القانون عن الحد األدنى للراتب التقاعدي الممنوح بموجب قانون التقاعد الموحد

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكرا للسید عمار طعمة على ھذه المعلومات القیمة

-:النائبة فیان صبریعبد الخالق عبد القادر –

ھذا القانون مھم جداً ویجب أن یكون أسمھ قانون الضمان االجتماعي والصحي للعمال ألن موضوع التقاعد موجود في الحكومة ولھ سن محدد
.وقانوني

.في المادة الرابعة یجب أن یكون األسم قانون الضمان االجتماعي والصحي للعمال

الفصل السابع ھو فرع ضمان التقاعد ومثلما قلت الراتب التقاعدي عادة في الحكومة موجود ونحن نعرف لھ عمر خاص وھو (60) سنة للرجال
والنساء وباعتقادي العمر أساساً یجب أن ال یكون موجود وحتى (15) سنة كبیرة جداً وطویلة ألنھ ال یجود أي عامل یعمل عمل خاص لمدة

.(15) سنة وھو عادة یعمل سنتین ویغیر عملھ أو أكثر وفي حارات خاصة أیضاً ولھذا السبب ھذه المدة (15) سنة كبیرة

.من المھم أن یكون ھناك منحة ولیس راتب تقاعدي مثالً ستة أشھر أو سنة

في الفصل الثامن فرع أصابات العمل والمرض واألمراض المھنیة باعتقادي أنھ فقط یلتزم صاحب العمل بأخبار الشرطة والتفتیش وقسم التفتیش
وھذه صحیح ھي مھمة لكن على األقل یجب یقوم صاحب العمل بمعالجة العامل ألنھ الحظنا الكثیر من الحاالت العامل نفسھ عندما یصاب أو

.إعاقة الذي یتولى العالج عائلة العامل المصاب، یجب أن نلزم صاحب العمل بعالج العامل

المادة (81) ال أعرف ما ھو المقصود بھا ھو القانون قانون الضمان االجتماعي للعمال والتقاعد للعمال، ھنا یتكلمون في مشاریع مثل أماكن
لقضاء االجازات والنقاھة واألستجمام والعامل یستطیع أن یذھب الى أماكن األستجمام والنقاھة واجازات وھو أصالً ال یستطیع أن یأخذ أجازة،

ھذه المادة كاملة یجب تعدیلھا أو على األقل المشاریع الذین یتكلمون عنھا یجب أن یكونوا من طبقة العمال الذین ھم لدیھم ھویة ضمان اجتماعي
.ألنھ بنھایة ھذه الفقرة مكتوب تزوید جمیع ھذه المنشئات بالمختصین، فمن ھو المختص واألجھزة الفنیة، ھذه المادة كاملة یجب أن تعدل

المادة (85) ما المقصود منھا؟ ماذا یعني مالحقة االدارات وماذا تفعلون لھم؟ أو أصحاب العمل لتسدید االشتراكات وھذه االشتراكات لمن سوف
.تذھب؟ ھذا إذا ھو دفع االشتراكات، تذھب للعمال أو للوزارة أو للمؤسسة، ھذه المادة غیر مفھومة بصراحة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكرا على ھذه المالحظات القیمة

-:النائب عباس بایر العطافي –

ذكروا أسم المھندسین وھي أكثر شریحة مھمشة ویوجد صندوق تقاعد المھندسین أتمنى من لجنة العمل والشؤون االجتماعیة أن تستضیف مجلس
إدارة صندوق تقاعد المھندسین من أجل تنظیم الفقرة الخاصة بالضمان االجتماعي ألن المبالغ التي تذھب من القطاع الخاص للمھندسین تذھب
لصندوق الضمان االجتماعي وال تذھب الى صندوق تقاعد المھندسین ألن الوزارة األم لھم ھي وزارة االعمار واالسكان ولیس وزارة العمل

.والشؤون االجتماعیة

-:النائب حسین سعید كاظم الربیعي –

.كل المالحظات دونت وسوف نأخذ بھا في القراءة الثالثة ویتم تضمینھا والتصویت علیھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (نائب رئیس مجلس النواب –

لدینا الفقرة سابعاً القراءة األولى لقانون األحصاء والنظم المعلوماتیة، ال یوجد أن من لجنة المتابعة، نقرأه أم یؤجل لیوم الثالثاء؟

.ترفع الجلسة الى یوم الثالثاء القادم

رفعت الجلسة الساعة (8:18) مساًء


