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محضر جلسة رقم (2) األربعاء (3/6/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي الثاني

محضر جلسة رقم (2) األربعاء (3/6/2020) م
 

ً .إبتدأت الجلسة بنصاب (184) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:22) ظھرا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانیة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة أوالً: القراءة األولى لمشروع قانون اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020. (اللجنة المالیة*

.تفضلوا

السیدات والسادة النواب، ھذا القانون ورد إلى مجلس النواب بتأریخ 17/5/2020 بعدما أقره مجلس الوزراء في القرار رقم (2) لسنة 2020
.بتأریخ 9/5/2020، تم إقراره في مجلس الوزراء وأرسلوه إلى مجلس النواب لغرض المضي باإلجراءات التشریعیة

.نعم، قراءة أولى

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

.یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

-: النائب مثنى السامرائي –

.یكمل القراءة ویقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

.سیادة الرئیس، ھذا من حیث المبدأ ما ھو موجود



8/24/2020 محضر جلسة رقم (2) األربعاء (3/6/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/06/03/محضر-جلسة-رقم-2-األربعاء-3-6-2020-م/ 2/33

-:السید رئیس مجلس النواب –

بغض النظر عما سیؤول إلیھ تشریع ھذا القانون، ھذا ال یعفي الحكومة من إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب لھذه السنة، أطلب من
األمانة العامة للمجلس مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء، وأیضاً كتاب یخرج بتوقیع الرئاسة إلى مجلس الوزراء إلرسال قانون الموازنة

.لسنة 2020

.تفضل

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

سیادة الرئیس، حسب قانون اإلدارة المالیة نص على أنھ یجب أن یكون اإلقتراض بقانون، وذكر في قانون اإلدراة المالیة عن ان ھذا اإلقتراض،
أو النص القانوني یوضع ضمن موازنة الدولة العامة، یمكن ھذا وألول مرة یأتي اإلقتراض منفرداً عن الموازنة العامة ولكن بالتالي یحتاج إلى

.تشریع قانون ولیس قراراً تشریعیاً حتى یكون ُملزم بالنسبة للحكومة

قضیة اإلقتراض، نحن في 2019 ذكر مجلس النواب الموقر أوقفنا اإلقتراض الخارجي وأبقینا فقط اإلقتراض الداخلي والظروف التي یمر بھا
ً البلد اآلن، قضیة كورونا، وقضیة الظرف اإلقتصادي الصعب واإلنخفاض الكبیر في كمیات النفط المنتجة وكمیات النفط المصدرة وأیضا
اإلنخفاض الكبیر في أسعار النفط بأن جعل ھناك عجز كبیر في قضیة دفع رواتب الموظفین والمتقاعدین وأیضاً تغطیة النفقات التشغیلیة

الضروریة المھمة للوزارات األمنیة وللوزارات الخدمیة وأیضاً لقضیة مجابھة موضوع كورونا، لذلك قضیة إقرار ھذا القانون أنا أعتقد أنھ مھم
.حتى نسدد الرواتب ونسدد الجزء المھم من النفقات التشغیلیة وال یمكن لوزیر المالیة اإلقتراض داخلیاً وخارجیاً إال بعد إقرار ھذا القانون

ولكن سیادة الرئیس، أنا أطلب من الرئاسة الموقرة ومن مجلس النواب على أن نطلب من الحكومة أن تأتي بإصالحات حقیقیة تكون متوافقة
ومترافقة مع ما سوف نقره من قضیة اإلقتراض، وجلسنا كثیراً مع مجلس الوزراء وبحضور جنابك وبحضور السید النائب األول وبعض اللجان

المعنیة وكانت النقاشات كثیرة بتفاصیل اإلصالح اإلقتصادي وضرورة أن تكون ھنالك خطوات حقیقیة للحكومة بإجراء ھذه اإلصالحات
وحصلت إجتماعات بتكلیفكم لي مع ھیأة المستشارین ومع ممثلي وزارة المالیة والتخطیط ومع اللجنة الوزاریة اإلقتصادیة وأیضاً عرضنا

الموضوع على رؤساء اللجان في مجلس النواب واإلخوة في اللجنة المالیة أیضاً على إطالع كامل بكل ھذه التفاصیل وطلبنا أن تكون ھناك
مجموعة إصالحات ونحن نفضل أن تكون على شكل مشروع قانون ایضاً نسمیھ (المشروع الوطني لإلصالح اإلقتصادي) تضمن فیھ كل

الفقرات اإلصالحیة اإلقتصادیة، ألن السماح للحكومة فقط في قضیة اإلقتراض لتسدید الرواتب فقط الحقیقة ھذا سوف یكون إنھیار كبیر
باإلقتصاد العراقي وتحمیل موازنة وخزینة الدولة مبالغ إضافیة بعملیة االقتراض، لذلك نحن نرید حلول حقیقیة وال أن نبقى كلما تنزل أسعار

النفط نذھب لنقترض ونسدد رواتب الموظفین فقط، نحن بالنسبة لنا كلجنة مالیة حاضرون ایضاً لنساعد الحكومة وبعد ذلك نعرض النتائج على
.مجلس النواب الموقر لغرض إقرار ھذه الخطوات اإلصالحیة التي من شأنھا أن تحافظ على اإلقتصاد العراقي وأن تحمیھ من اإلنھیار

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .شكرا

.سوف لن تكون ھناتك مداخالت، المداخالت في القراءة الثانیة، إخوان ھذه قراءة أولى

.قبل ذلك، سوف أعرض على المجلس صیغة قرار تتعلق بقانون الموازنة إذا لم تعترض اللجنة المالیة

.(على الحكومة اإلسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لسنة 2020 بموعد أقصاه 30/6/2020)

اللجنة المالیة، ھل یوجد إعتراض على ھذه الصیغة؟

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

.ال یوجد إعتراض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت

ھذا القرار، ھل یوجد إعتراض علیھ؟

-:النائب كاظم فنجان الحمامي –

سیادة الرئیس، اللجنة المحترمین، لألسف الشدید أنھ وتحت شعار تقلیل النفقات وبمناسبة الذین رسموا خارطة الفشل لھذا البلد لألسف الشدید
أكررھا أن الدولة أصبحت تلجأ لإلقتراض وتلجأ إلى قطع جذورھا ھي ذاتھا من خالل اإلستغناء عن ثالثة موالید دفعة واحدة وھي لم تحصل في

الكون كلھ، ھذه الدولة تستطیع أن تفعلھا وتستطیع أیضاً أن تقلل رواتب الموظفین مسموح للدولة وحالل علیھا، ولكن الدولة ال تعطینا أذن
صاغیة وھي ذات الدولة وأقولھا بصوت عال، بعد أن نتقدم بمشاریع مجزیة ال تكلف الدولة فلساً واحداً بل تدر على الدولة مالیین الملیارات،
ترفض الدولة التطبیق، مثال على ذلك، القناة الجافة التي ال تُكلف الدولة فلساً واحداً، یوجد ألف مستثمر یأتي مقابل أنك تأخذ على كل طن من
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البصرة إلى الموصل ویذھب إلى تركیا تأخذ كل طن (500) دوالر، ترفض الدولة، حالل علیھا، ویستلقي على قفاه (ذلك الرجل) من الضحك
عندما أتقدم بمشروع ربط شنغھاي ووصل خط السكك الحدیدة إلى كرمنشاه، یاجماعة وصل من شنغھاي إلى كرمنشاه وجاءت دول وأرادت أن

.تربط من كرمنشاه إلى العقبة أو إلى الالذقیة ورفضت الدولة

یا سادة اللجنة المالیة، الدولة العراقیة الوحیدة التي ترفض إستیفاء أجور ورسوم النقل العابر، یا جماعة النقل العابر أكثر من واردات النفط ولكن
الدولة ھي ذاتھا تصر علیھ والدولة ذھبت لتخرج ثالثة موالید حوالي (261) ألف عائلة یتضورون جوعاً اآلن بال رواتب وھذه ستة أشھر، ولم
تقبل بتشغیل الموظفین الجدد بحجة تشغیل العاطلین عن العمل وھذه أكذوبة ولم تدفع رواتب الموظفین وإلى حد اآلن نحن عائمین، لماذا؟ أي ال

.أغنیك وال أترك رحمة هللا تأتیك

.ھذا الذي أردت أنا قولھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة، أخذ ذلك بنظر اإلعتبار وإستضافة السید النائب بما تحدث في إجتماع

.سوف یكون جوابكم على المداخالت تباعاً، لندعھم یكملون

.نعم، اللجنة المالیة إستضافة السید النائب للوقوف على ما تحدث بھ

 

 

-:النائب محمد سالم الغبان –

فیما یتعلق بالتقریر الذي قدمتھ اللجنة المالیة نطلب أن تكون ھناك دراسة مفصلة لما یترتب على أي قروض خارجیة كانت أو داخلیة والسید
رئیس اللجنة ھو أشار أنھ سابقاً في قانون الموازنة تم إستبعاد القروض الخارجیة ألنھا تكبّل كاھل الدولة والحكومة العراقیة وبالتالي یطلب أن

یكون توجیھ من رئاسة المجلس أنھ بالتفصیل یسلط الضوء على ما یترتب على القروض بما فیھا المحلیة وأنھ بالفعل اللجنة تعطي مقترحات في
ظل مناقشاتھا لھذا القانون والذي أشار إلیھ رئیس اللجنة أن یكون ھناك مشروع إصالحي لتعظیم الموارد وإلیقاف الھدر في كثیر من الموارد

.الموجودة اآلن وھذه التي تستطیع أن تساھم في حل األزمة المالیة الراھنة

فیما یتعلق بالقرار الذي أشرت إلیھ سیادتك، أیضاً یمكن أن یضمن في القرار موضوع أن الحكومة تقدم باإلضافة إلى التعجیل في قضیة الموازنة
وتضمن في قانون الموازنة معالجة ھذه اإلشكاالت سواء في كیفیة إتخاذ الخطوات واإلجراءات للحد من الھدر الذي یحصل في بعض الموارد،

مثالً على سبیل المثال، عندما نتحدث اآلن عن الجبایات التي ال تحصل، أي ما ھي الخطوات العملیة التي تضمن في قانون الموازنة؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.سیادة الرئیس، شكراً جزیالً وكل عام وأنتم بخیر لھیأة الرئاسة ولكافة أعضاء مجلس النواب

الحقیقة، نحن عانینا من موضوع اإلقتراض الخارجي خاصة، اآلن اإلقتراض الداخلي لیس فیھ مشكلة بیننا وما بین دوائر ومؤسسات الدولة
العراقیة، نحن لدینا سابقة یجب أن یلتفت إلیھا رئاسة مجلس النواب واللجنة المالیة بأن اإلقتراض الخارجي كبّل الدولة العراقیة بإشتراطات

تتعلق بموضوع الضرائب وموضوع الجبایة وموضوع التعیین والكثیر من المفاصل، فالقبول بھذا القانون والذي أجده أنا مخالف لقانون إدارة
الدولة العراقیة ال یمكن اإلعتماد علیھ وال یمكن الركون إلیھ في ظل وجود منافذ لألموال العراقیة موجودة في مؤسسات الدولة العراقیة، بمجرد

تقلیل الفساد نحن ممكن أن نوفر أموال بمجرد تعظیم موارد الدولة العراقیة بمنذفین الصناعي والزراعي نحن ممكن أن نوفر أموال، المنافذ
.ممكن وما ذكره زمیلي األستاذ الحمامي في موضوع القناة الجافة ممكن

ر بالـ (263) ألف متقاعد عوائلھم الیوم دولة الرئیس، أرجو أیضاً وأؤكد بأن یضمن القرار الذي ذكرتھ جنابك في قانون الموازنة، وأیضاً أذّكِ
.تصبوا لھذه الجلسة وعیونھم الیوم تنظر لھذه الجلسة والبد أن ننتھي من ھذا الموضوع

ر بھ كل أعضاء مجلس النواب وأذكر جنابك السید الرئیس وھیأة الرئاسة المحترمین، صندوق التقاعد الذي كنا األمر األخیر الذي أرید أن أذّكِ
ً م موارد الدولة العراقیة وجدناه خاویا .نحن نتوقع فیھ أموال تسند وتُعّظِ

.ھذا أیضاً أرجو الرجوع إلیھ وشكراً جزیالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إخوان، حتى تكون المداخالت مجدیة، في القراءة الثانیة، تفضل

-:النائب صادق السلیطي –

ً
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ً بخصوص قانون اإلقتراض الوارد من الحكومة، الحقیقة كلنا نقدر الوضع الصعب والعصیب اإلقتصادي الذي یمر بھ البلد وھذه مسؤولیتنا جمیعا
سواء سلطة تنفیذیة أو سلطة تشریعیة ولكن لألسف القانون جاء بسطر واحد والقانون ھو تفویض مفتوح ذكرت لتمویل النفقات العامة فقط، غیر

.مخصصة، رواتب أو نفقات حاكمة

بصراحة، اإلقتراض سالح ذو حدین، مجلس النواب تحسب لھ في عام 2019 إستطاع بقانون الموازنة أن یوقف اإلقتراض الخارجي وأعتمد
على اإلقتراض الداخلي ولكن نحن أمام أزمة، الیوم في شھر مایو إستطاع العراق أن یجني (2) ملیار دوالر فقط من مبیعات النفط الخام، منھا

(450) ملیون دوالر ذھبت إلى شركات جوالت التراخیص كمستحقات تشغیلیة لھم، أي أن ما تبقى حوالي (1,5) ملیار دوالر، اإلخوة في
اللجنة المالیة یعرفون أن البلد یحتاج أقل شيء إلى (5) ملیار دوالر لتمشیة رواتب الموظفین والمتقاعدین وشبكة الحمایة والنفقات الحاكمة

والبطاقة التموینیة، وھذه التي ذكرناھا نحن ھي خط أحمر واجب علینا كأعضاء مجلس النواب وكحكومة أن نوفرھا والبحث عن حلول إقتصادیة
ھذا أمر مھم جداً ولكن قد یحتاج ألشھر، نحن مع اإلقتراض ولكن یحدد للرواتب ولبعض النفقات الحاكمة، ترید أن تقترض المفروض یأتي

بقانون اإلقتراض فقرات مبوبة ألي مشاریع وأقصد أن ال نعطي تفویض مفتوح للحكومة، والمفروض تُحدد بنقاط قبل التصویت على القانون
.وتكون مشروطة أیضاً بالحالة المالیة الحرجة فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إخوان، فتح باب النقاش في القراة الثانیة، ھذه المداخالت تكون في القراءة الثانیة، إذا كان ھناك شيء مبدأي یتعلق بالقانون نتحدث بھ

-:النائب فالح الخزعلي –

عندما نتحدث بالموضوع المالي نشعر بالمرارة واأللم، الیوم العراق لیس بفقیر، غني برجالھ وبكفاءاتھ وبموارده المالیة، ولكن سوء التوزیع
ً للموارد ھذا واضح وجلي ویوجد تقریر للجنة المالیة الذي فیھ، سوء اإلدارة في توزیع اإلیرادات ومجلس النواب مع بالغ األسف لم یكن حازما

في إیقاف الھدر للموارد المالیة وخصوصاً الیوم لدینا أكثر من (10) منافذ في إقلیم كوردستان لم یرد إلینا شيء والیوم لدینا (550) ألف برمیل
یصّدر لم یرد شيء للحكومة اإلتحادیة، والیوم لدینا أكثر من (10) ملیون مواطن دون خط الفقر وأیضاً (5) یستلمون رواتب و(5) ال یستلمون

رواتب والیوم عندما نتحدث عن اإلصالح اإلقتصادي دعونا نتحدث عن تطبیق القوانین وتجاوز القانون لیس ھو ذاك الذي زور جنسیة فقط،
.تجاوز القانون عندما تكون السلطات متمردة على الحكومة اإلتحادیة

الیوم لدینا مشكلة في المنافذ، لدینا مشكلة حقیقیة في ھیأة اإلعالم واإلتصاالت أكثر من (3) ملیار دوالر نحن نطلب تقریباً، وھدر (3) إلى
(3,5) ملیار دوالر في موضوع المشتقات النفطیة، وھدر تقریباً (2) ملیار في الناقالت النفطیة وھدر تقریباً ونحن لدینا بالغاز المحترق والغاز
الحر، الغاز المصاحب والحر بحدود (3,5) ملیار، سوء إدارة واضحة نحتاج إلى مشروع قانون اإلصالح اإلقتصادي العراقي، كل قانون فیھ

.جنبة مالیة قرار المحكمة اإلتحادیة لیس صالحیتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھل ترغبون بالحدیث فیما یتعلق بالشأن اإلقتصادي، سوف نضیف فقرة لیس لھا عالقة بھذا القانون، ھذا القانون قراءة أولى وإنتھى

ً .أطلب من المجلس إضافة فقرة مناقشة قضایا عامة للحدیث بما ترتأوه مناسبا

.نعم، خامساً: مناقشات عامة

.أطلب من المجلس التصویت على تقدیم الفقرة رابعاً، متابعة تنفیذ منحة العوائل الفقیرة

وزیر العمل موجود حتى یشرح لكم ھذه اآللیة الخاصة بمنحة العوائل الفقیرة التي تم تخصیصھا حتى یكون لدیكم وجھة نظر فیھا وأیضاً نستمع
.للمالحظات

ً .أطلب من المجلس تقدیم الفقرة رابعاً لتكون الفقرة ثانیاً، وأطلب من المجلس أیضاً تقدیم الفقرة خامساً لتكون الفقرة ثالثا

.أطلب من المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.نعم، شكراً

.اللجنة المالیة، شكراً جزیالً

في القراءة الثانیة، فقط أرید من اللجنة ومن خالل مناقشاتكم أن تزودوا مجلس النواب بجدول، اإلقتراض الداخلي، یعرض على مجلس النواب
-:جدول

أوالً: كم الفائدة لإلقتراض الداخلي والمدة؟

ثانیاً: اإلقتراض الخارجي، كم المدة؟ وكم القسط؟ وكم الفائدة؟
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-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

.سیادة الرئیس، القانون فقط یعطي السماح باإلقتراض، أي اآلن ال توجد لدینا تفاصیل اإلقتراض، اإلقتراض مستقبالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة، حتى تكون الصورة واضحة أمام السیدات والسادة النواب، ما ھي كلفة اإلقتراض الخارجي؟ وما ھي كلفة اإلقتراض
الداخلي؟

جنابك تعرف، وكثیر من أعضاء اللجنة المالیة یعرفون، أیضاً حتى تكون الصورة واضحة بشكل عام ولیس باإلقتراض والفائدة الحالیة وایضاً ما
.یتعلق بحسم السندات

.نقاش نناقشھ في القراءة الثانیة، النقاش في القراءة الثانیة

.السید رئیس اللجنة

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري -*

.سیادة الرئیس، نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

كلجنة، متى تباشرون ببحث ھذا القانون؟

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

.سیادة الرئیس، حاضرون

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، مع اللجنة المالیة، قبل أن یعرضوه للقراءة الثانیة، حتى تتضمن مالحظاتكم بالتقریر، وأیضاً الذي لدیھ إستفسارات
.أخرى یمكن أن ینسق مع اللجنة المالیة

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

.سیادة الرئیس، أنا أحب أن أقول قضیة، والسادة أعضاء مجلس النواب یسمعوني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.خالل المناقشة، سوف تأتي الفقرة التي تتعلق باإلصالحات اإلقتصادیة، اإلصالحات المالیة

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

.سیادة الرئیس، نعم، قضیة اإلقتراض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.جزء منھا ھي باإلصالحات المالیة

.نعم، قبلھا فقط أصوت على ھذه الفقرة

-:السیدات والسادة النواب

.على الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لسنة 2020 في موعد أقصاه 30/6/2020

.أطلب من المجلس التصویت

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

سیادة الرئیس، قبل التصیوت، تسمح لي؟
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، تفضل

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

سیادة الرئیس، نحن عندما نصدر قرار، القرار قابل للتنفیذ؟ أم غیر قابل للتنفیذ؟

.فقط إسمحوا لي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قانون الموازنة، یجب أن یرسلوا قانون الموازنة

.یجب أن یرسل قانون الموازنة، ال یجوز أن تمضي الدولة بال قانون موازنة

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

.أنا لم أقل ھذا فقط إسمعوا من عندي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الحدیث لیس معك

.نصف السنة تنتھي من غیر قانون موازنة

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

إخوان، حتى تُعد موازنة، انتم تعرفون الموازنة تتكلم عن إیرادات تخمینیة ونفقات تخمینیة، ھي ال تتكلم عن أرقام حقیقیة، الحسابات الختامیة
.تتكلم عن أرقام حقیقیة

اآلن، عندما ترید أن تضع موازنة البد أن یكون لدیك على أقل تقدیر اإلیرادات مساویة أو قریبة جداً من حجم النفقات المھمة التي أنت ترید
إنفاقھا، واآلن كل حجم اإلیرادات المتوقعة خالل األشھر القادمة ھي ال تتجاوز الــ (20%) من تغطیة النفقات الضروریة، لذا كیف یمكن أن

نعمل الموازنة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دكتور، ھذا ال یخالف

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

.(%الــ (80

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یأخذ غطاء حتى في ذات الوقت الصرف

-:النائب ھیثم رمضان الجبوري –

.ال یجوز أن ترسل الموازنة بعجز

.أستاذ علي، یسمح لي السید الرئیس

.ما ھو معنى الموازنة؟ ما ھي كلمة الموازنة ماذا تعني؟ معناھا كفة اإلیرادات بكل أنواعھا تساوي كفة النفقات

.إذاً، كیف ترسلھا بعجز؟ إذا كانت بعجز ال تسمى موازنة ومعنى ذلك أن المیزان مائل صفحة وصفحة سوف یاتي إلینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ر ظرف الحكومة المالي ولكن ھناك إجتھاد بالصرف، إجتھاد باإلنفاق، من یقرر أبواب الموازنة السید رئیس اللجنة المالیة، اآلن الكل یقّدِ
اإلستثماریة؟ تنمیة اآلقالیم، المواضیع األخرى التي تتعلق بالنفقات التشغیلیة، ویمكن أیضاً یحتاجون إلى تعزیز الموارد؟ نحن ال نستطیع أن نعدد

ً
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كل القوانین ولكن للتعزیز مثالً، وعلى سبیل المثال اإلیرادات غیر النفطیة، جنابكم تعرف كنا في سنوات سابقة وحضرتك في اللجنة المالیة
.نعطي نصوص في داخل قانون الموازنة تسمح للحكومة بزیادة إیراداتھا وخصوصاً غیر النفطیة

.لذا، إرسال قانون الموازنة مھم وتعطیلھ سوف تظھر لدینا مشكلة الحقاً بالحسابات الختامیة لھذه السنة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

إذا نحن ھكذا متأكدین أن الحكومة ترسلھا یوم 30/6 لماذا نقر ھذا القانون بعد یجب أن ننتظر، قانون الموازنة یأتي من ضمنة قانون االقتراض
.لماذا یصبح عندنا قانونین قانون اقتراض وبعد قانون أخر

-:السید رئیس مجلس النواب –

االصح أن االقتراض حسب قانون االدارة المالیة الذي تفضلت بھ، االقتراض یكون بقانون أخوان جزء من ھذا الموجود في القانون المرسل، ھو
أمكانیة االقتراض من البنك المركزي العراقي، قانون البنك المركزي العراقي ال یسمح بإقراض الحكومة ال أن نعمل قانون ال یتعارض مع

.قانون البنك المركزي

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

ال السید الرئیس یستطیع عن طریق المصارف سندات تعرف جنابك، سندات عن طریق المصارف یقرض الحكومة كما فعلت في الحكومة
.العبادي

-:السید رئیس مجلس النواب –

كل االحوال مجلس النواب علیھ أن یقوم إداء الحكومة أذا خالل (6) أشھر ال تستطیع الحكومة أرسال قانون الموازنة یعني یوجد ھناك مشكلة
ویجب معالجتھا، أطلب من المجلس التصویت على القرار كما قرأ (على الحكومة أرسال مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لسنة 2020

.بموعد أقصاه 30/6/2020) أطلب من المجلس التصویت نھایة النصف االول من السنة

.(تم التصویت بالموافقة)

رأي الحكومة ماذا یرسلون مشروع قانون الموازنة ال أسمع رأیھم وال یسمعون رأینا، یسمعون رئینا  في قانون الموازنة لماذا الحكومة خالل
.(6) لم ترسل قانون

-:(النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي(نقطة نظام –

لیست نقطة نظام وإنما مداخلة أن القانون الذي قرأ السید الرئیس، ھو یمثل ویمكن توصیفھ أخر العالج الكي ولذلك ال بد من تضمین خطوات
تكون سابقة، یعني ال ننتقل الى ھذه الخطوة إال أن تستنفذ الخطوات التي نقترحھا وتكون جزء من ھذا القانون یمكن توصیفھا أنھا مقدمات

.إصالحیھ ورقة إصالح اقتصادي مراجعة للسیاسة المالیة فلتوصف بأي وصف، ونوردھا بھذه التوصیات

.أوالً:- اعتماد معیار موحد في تحدید سلم الرواتب ألنھاء الفوارق غیر المبرر

.ثانیاً:- الغاء االمتیازات وتخفیض رواتب كبار مسؤولي الدولة

.ثالثاً:- االدارة العادلة للثروات وتوزیعھا بشكل منصف على أساس معاییر الدستور والنسبة السكانیة واالبتعاد عن المجامالت السیاسیة

ً .رابعاً:- تحصیل إیرادات المنافذ والجمارك من خالل ألیات محكمة وضوابط رقابیة، االن المھدور یقدر بـ( 8-10) ترلیون سنویا

خامساً:- مراجعة جوالت التراخیص التي تشكل كلف لمستحقات عمل شركات ما یقارب (30%) من مجموع االیرادات النفطیة في حال كان
.سعر النفط (30) دوالر

سادساً:- تفعیل الرقابة ومكافحة الفساد الذي یقتضي في عناوین عمومیة وضبابیة، مثل المصروفات االخرى مستلزمات السلعیة مستلزمات
.الخدمیة الصیانات الموجودات وغیرھا من العناوین الفضفاضة

سابعاً:- اعتماد ألیات تحقق ورقابة على مزاد العملة لضمان الحفاظ على العملة الصعبة من احتیال الفاسدین من جھة وتحسین الضرائب بصورة
.كفؤة ودقیقة

.ثامناً:- تقدیم وتدقیق الحسابات الختامیة للسنوات (7) القادمة، السید الرئیس بـ 2011 صوت البرلمان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة رابعاً:- مناقشة تقریر اللجنة المالیة ومقترحاتھا حول االزمة المالیة*
ً أ أ أل
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ً الذي تتحدثون بھ یتعلق باألزمة المالیة لھ فقرة محدد، أطلب من السیدات والسادة النواب تسجیل ادوار بما یتعلق بالفقرتین التي أصبحت رابعا
ً .وخامساً االزمة المالیة وأزمة كورونا سجلوا عند المقرر حتى یكون الدور تباعا

-:(النائب عمار طعمة عبد العباس (نقطة نظام –

السید الرئیس بالحسابات الختامیة لما صوت البرلمان بـ2011 واحدة من المالحظات (4,9) ترلیون كانت أولیاتھا غیر واضحة، والبرلمان من
صوت أشترط وعلق التصویت على أن ینھي القضاء ھذه المسألة ویقدد المعالجات خالل (120) یوم الى حد االن، أقول الحسابات الختامیة حتى
الذي صوت علیھا البرلمان فیھا مخالفات جوھریة نحن أذا نرید أن نبحث عن مكامل الفساد لو یوجد حسابات ختامیة دقیقة وتفصیلیة سوف نوفر

.من االیرادات ما ینعش الموازنة بشكل واضح وكبیر، النقطة التي بعدھا السید الرئیس مراجعة تخصیصات

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

أنا أرید أن أتحدث عن الجانب القانوني للقانون االقتراض، الحقیقة ھذا المشروع لیس مشروع قانون الدین أو االقتراض، وإنما ھو تخویل مطلق
لوزیر المالیة وھذا خطأ تشریعي لمجلس النواب، ھذا القانون برأي یجب أن ینضج لھذا من الممكن أعادة الى الحكومة حتى ینضج ویجب ان

ینظم ھذا التخویل، التخویل المطلق یجب أن ینظم بتفاصیل في المواد االخرى، ما ھو قیمة القرض الحد االعلى والحد االدنى للقرض؟ وما ھي
جھات القرض؟ وما ھو سعر فائدة القرض؟ وما ھو نوع القرض؟ ھل ھو قصیر االمد أو طویل االمد أو متوسطة االمد؟ ھذا كل یجب ان یكون

.موجود بھذا القانون، لھذا أطلب من جنابكم أن تشارك اللجنة القانونیة مع اللجنة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة یعني مناقشة الفقرات بعد التعدیالت التي تجرونھا مع اللجنة القانونیة من الناحیة الصیاغة القانونیة

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.وبحضور ممثل الحكومة حتى ننضج المشروع أكثر وال إصدار ھذا القانون بھذه الصیغة سوف یكون خطأ تشریعیاً بالنسبة لمجلس النواب

-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

نحن طبعاً بالتأكید مع ما قامة بھا الحكومة من تخفیض رواتب كبار المسؤولین، وعدم المساس برواتب المرتبات التي أقل من (500,000)
دینار، لكن السید الرئیس االقتراض الخارجي ھو خطیر في ظل عدم استقرار أسعار النفط، ولذلك الحل االمثل الذي اتمنى من اللجنة المالیة أخذه

ھو فتح نافذة بیع النفط العراقي للعراقیین، الیوم نعم خزینة الدولة قد لیس فیھا أموال لكن االموال متوفرة وكثیرة في االسواق ولدى الشعب
العراقي، لذلك عندما نقوم ببیع على سبیل المثال (50%) من حصة النفط العراقي بعد سنتین أعتقد أن كثیر من العراقیین سوف یقدمون على

شراء ھذا النفط العراقي بأسعار تفضیلیھ قد نستطیع من خاللھا سد العجز الكامل للموازنة دون اللجوء الى االقتراض، لذلك السید الرئیس یعني
الیوم قد یعني االموال العراقیة موجود في االسواق سواء الكتلة الدیناریة او الدوالریة موجود في داخل االسواق العراقیة، ونستطیع سحبھا عندما
نقوم بأبرام عقود داخلیة لبیع النفط العراقي للعراقیین، ھذا االمر عندما اتكلم بھذا االمر بالتأكید ھناك آلیات ویعني ضوابط وشروط ممكن القیام
بھا من قبل وزارة النفط ووزارة المالیة لكن ھذا یدفعنا لعدم اللجوء الى االقتراض الخارجي حتى ال یتم رھن السیادة العراقیة، الیوم نحن نتكلم

عن دیون عراقیة أكثر من مئة ملیار وبالتالي أتمنى من االخوة في اللجنة المالیة ان یأخذوا مقترح بیع النفط العراقي للعراقیین للفترة اآلجلة.
الموضوع االخر، القطاع الخاص یجب ان یدعم الیوم نحن یعني ھذه االزمة ربما ضارة نافعة الیوم نستطیع أن نقلل النفقات وندعم االستثمار

.واالستثمار ال یقتصر على المشاریع السكنیة على الطرق وعلى البلدیات على البنى التحتیة االخرى كما تفعل بقیة الدول االخرى

-:السید الرئیس مجلس النواب –

.الفقرة رابعاً تتحدث عن االزمة المالیة وسوف نسمع الرأي السیدات والسادة النواب بما یتعلق بھذا الشأن

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

السید الرئیس نحن أمھاتنا ربتنا كلنا نقول نحن مدیونین حتى من نرید أن نصرف دائماً یقولون لنا من نرید ان نشتري یقولون ترى نحن
مدیونین، أنا أطلب رجاء أخوي من اللجنة المالیة العراق كم مدیون بالضبط كم علینا دیون خارجیة وكم فوائدھا وكم عندنا دیون داخلیة وكیف
نسددھا ھذا الرقم أذا أصبح عندنا على مستوى الملیار والملیون سوف نعرف على االقل ما ھي اھم التدابیر الحقیقیة بظل جائحة كورونا وكفنا
كل االیرادات الغیر نفطیة باالعتبار ال یوجد نقل وال عندنا كذا، فقط عندنا منفذین یمكن ان یدر علینا قطاع االتصاالت یمكن أن یدر باالعتبار

الیوم جلوسنا في البیت خلتنا نزید بالصرف االنترنیت واالتصال، وثانیاً الجمارك والتعرفة الجمركیة یوجد سؤال یطرح نفسة نحن ال یوجد
اكتفاء ذاتي من بعض المواد الغذائیة، والمفروض نحن شرعنا القرار وأرسلنا الى الحكومة والحكومة یوجد عندھا قرار مجلس وزراء بعد

استیراد بعض المواد الغذائیة فقط أرید واحد یقول أن ھذا البیض في السوق لمن كیف یدخل من ھو المسؤول عن أدخالة الى العراق وكیف ینزل
باألسواق وكل مختم وھذه البضائع والمرطبات وغیرھا نحن وضعنھا في قانون الموازنة وكل القوانین لمن تابعة، من یا جھة تابعة تحمیھا

.وتدخل وتھدم االقتصاد الداخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یا جھة، أنا تسألیني
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-:النائبة ھدى سجاد محمود –

طبعاً أسألك لذلك انت ھیأة رئاسة الیوم انت أعلى سلطة في البلد، لذلك السید الرئیس أنا مع كل االشیاء التي طرحوھا االخوان حتى االقتراض
.الداخلي السید الرئیس یوجد معلومات أتمنى ال تخرج الى االعالم، رئس مال النقدي بمصرف الرافدین حالیاً ال یتجاوز (2) ترلیون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجزئیة لیست لألعالم التي طلبتھا السید النائبة التي ال تكون لألعالم

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

یعني نحن قبل أصبح سنوات في الموازنة من یتم اقرارھا یسد العجز باالقتراض الداخلي من البنوك، نحن عندنا رافدین ورشید وتي بي أي رأس
مال الحر بالرافدین ھو أكبر كتلة نقدیة ال یتجاوز (2) ترلیون قبل ما كان (137) ترلیون بي من أین نقترض داخلیاً نحن في مخاطر حقیقیة،

لذلك أنا اتمنى ضغط النفقات بما یتناسب بشكل حقیقي أمس مظاھر بوزارة  المالیة ما ھو السبب معینین بالراتب لماذا تم تعیینھم ولماذا اصبحوا
بالراتب الن شرعنا قانون التقاعد وبالتالي قانون التقاعد أعطینا لكل واحد (6) رواتب مما أدى سلباً أن زادت النفقات على مدیریات التربیة لذلك

.اتمنى ان نعید النظر في تشریعاتنا على االقل وإجراءات الحكومیة، یجب على الحكومة أن تحس أن نحن نراقبھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة المالیة استضافة ھیأة التقاعد ووزارة المالیة وممثل عن وزارة المالیة بما یتعلق بشرائح التي أحیلت للتقاعد بموجد تعدیل قانون التقاعد
.لماذا لم تصرف الرواتب لھم التقاعدیة الى حد اآلن

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

.وكذلك حتى الموظفین الجدد لم یتم صرف الرواتب لھم تم تعیینھم بالـ2019 والى حد االن لم یستلموا رواتب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.واللجان ذات الشأن تشترك مع اللجنة المالیة بھذه االستضافة، یعني تقدمون تقریر خالل الجلسة القادمة

-:النائب عدنان فیحان موسى –

المفروض القرار الیوم الذي أتخذنا بالزام الحكومة بالرسال الموازنة 30/6 ھذا قرار جید سوف یحث الحكومة على تقدیم الموازنة، تقدیم
الموازنة الحقیقة ھو صحیح سوف تعبر عن حجم االیرادات وحجم النفقات ولكن ھناك قوانین مھمة جداً تقر بقانون الموازنة تلزم الحكومة

بموازنة مصروفاتھا على ما نحتاجھا او الضرف الملح الیوم الذي یمر بھ العراق والعالم، الیوم نحن أولویاتنا ھو كیف نوفر الرواتب وكیف
نواجھ أزمت كورونا وكذلك االولویة الثانیة التي ھي دائمیھ ھي أولویة الحفاظ على االمن، علینا الیوم أن نحدد النفقات ونعطي أولویة لھذه

االشیاء الثالثة وأن نقلل النفقات في جانب أخر، وكذلك على الحكومة یعني مسألة تقدیم قانون من اجل اعطاءھا  الحریة باالقتراض باالعتقاد ھذه
االجراءات یعني إجراءات بدائیة، االجراءات االبداعیة الیوم الحكومة المفروض أن تقدم مواجھة مثل ھذه االزمات أین كیف تقلل النفقات وكیف

تواجھ ھذه االزمات وال مجرد قانون یمنحھا االقتراض وھذا االقتراض خارجي الذي یرھن ویثقل كاھل الدولة بالفوائد وممكن أن یرھن حتى
القرار السیادي للدولة العراقیة، نطالب الحكومة عندما تأتي الموازنة أن تكون موازنة  واضحة وصریحة بھا مسائل إبداعیة بحل المشاكل في

مواجھة ھذه المشاكل ولیس فقط قضایا وهللا اقتراض وغیرھا ھذا لیس حل للمشكلة، والكثیر من الحلول موجودة أذا تشكل لجنة برلمانیة مع
الحكومة نستطیع ان نصل إلى موازنة نستطیع أن نواجھ ھذه االزمة ونتجاوز ھذه االزمة وال نذھب بالحلول الجاھزة استقطاع الرواتب من

الموظفین او تقلیل النفقات في موارد مھمة الیوم وترك الموارد االخرى، ال بد من وجود موازنة حقیقیة نستطیع جمیعاً تحمل المسؤولیة وتضع
.الحلول والمعالجات الحقیقیة لھذا الضرف الذي یمر بھ البلد

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة المالیة یجب اخذ بنظر االعتبار في ما لو تم تشریع القانون ان یكون ھناك نسبة للنفقات االستثماریة ونفقات تنمیة االقالیم،
الفئات العاملة تعتمد على حركة النقد الموجود من خالل من خالل المشاریع االستثماریة، أرجو النظر بھذا االمر أذا أعطیناھم صالحیة

.باالقتراض وفق ما یوافق علیھ مجلس النواب تكون نسبة للمشاریع االستثماریة

.من تبدأ الفقرة أربعة تحدث بالوضع االقتصادي بشكل عام االن القانون االن أذا افتح باب النقاش ھو لیس للنقاش القانون فقط قراءة أولى

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

بخصوص قانون الموازنة نحن ھذا االجتماع القادم مجلس الوزراء سوف یكون مخصص لمناقشة طرق تمویل بنود الموازنة ذات االولویة
اضافة إلى ذلك عندنا العجز السنوي سوف یكون الى نھایة السنة حوالي (35) ترلیون الوارد الشھري ال یتجاوز ترلیون أو أكثر ونحن

المفروض عندنا (7) ترلیون بالتالي عدم الذھاب إلى االقتراض سواء داخلي بشرط وجود التمویل والسیولة النقدیة أو االقراض الخارجي الدول
ال تستطیع أن تسدد ما علیھا من النفقات ومن الموازنة التشغیلیة. النقطة االخرى المھمة التي طرحتھا السیدة النائبة لي أرجاع مشروع القانون
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الى الحكومة، ارجاع مشروع القانون إلى الحكومة سوف یتم تأخیرنا ونحن  في ضائقة  وبالتالي ما ممكن اضافة فقرة الى القانون بأن تسھیل
.تنفیذ القانون یصدر نظام من مجلس الوزراء وھذا النظام ممكن أن یتفق علیة ویصدر بنظام یسھل االمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكید سوف یطرأ تعدیالت على القانون تعرض على الحكومة أن وافقت علیھا سوف یمضي مجلس النواب بالتشریع

.الفقرة ثانیاً: أستضافھ معالي وزیر العمل والشؤون االجتماعیة لمتابعة تنفیذ منحة العوائل الفقیرة*

.تفضل معالي الوزیر وأن كان معھ كادر بالوزارة وایضاً تتفضل معھ

السیدات والسادة النواب االخ معالي وزیر العمل كان من كوادر مجلس النواب التي تمتعت النزاھة وتمتع بالروح التعاون مع زمالئھ في المجلس
.اتمنى لھ النجاح والمرفقیة في مھام عملة كوزیر وان یؤدي المھام المناط بھ

أھالً معالي الوزیر تفضل قدم للمجلس نبذة مختصرة عن منحة العوائل الفقیرة التي تم تخصیص مبالغ لھا وكیفیة الیة توزیعھا وما ھي االلیات
.التي تعتمدون علیھا

-:(النائب اسعد عبد السادة جاسم     (نقطة نظام –

المنحة التي قدمة في شھر العاشر التي طلقتھا الوزارة باالتفاق من قبل السید مجلس الوزراء السابق الى حد االن طلبنا بأولیتھا والسید الوزیر
حاضر مدیر الحمایة االجتماعیة حاضر لم ترد الى الجنة غلى حد االن ونحن االن أمام أطالق منحة ثانیة بھذه الحالة أني أحسبھا استخفاف

.أعتبرھا، أوالً حضور وزیر العمل الیوم ھو لیس مداخل بالقضیة نحن متابعین مع وزیر التخطیط بكل اجراءاتھا تبقى فقط علیة التوزیع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھو نحن نرید ان نعرف ألیة توزیعھا كیف توزع

-:(النائب اسعد عبد السادة جاسم                    (نقطة نظام –

.وزارة العمل لیس لھا عالقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المبلغ ممول الى وزارة العمل كیف ما لھا أي عالقة وزارة العمل

-:(النائب اسعد عبد السادة جاسم     (نقطة نظام –

.وزارة التخطیط السید الرئیس نحن متابعین مع وزیر التخطیط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجھة الصرف من

-:(النائب اسعد عبد السادة جاسم     (نقطة نظام –

.اذا كانت جھة الصرف وزارة العمل بھذه الحالة علیھا تزویدنا بالمنحة السابقة تزوید لجنة العمل النیابیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب تم تمویل وزارة العمل بمبلغ منحة للعوائل الفقیرة (300) ملیار أنا أتحدث عن المنحة الحالیة، ارید أن أفتھم الوزیر وما
.ھي االجراءات وایضاً منكم كلجنة حتى یعرفون الرأي العام یعرف ما ھي االلیة ومن ھم المشمولین بھذه المنحة

-:(النائب اسعد عبد السادة جاسم     (نقطة نظام –

.السید الرئیس نحن االلیة السابقة لم نفھمھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نناقشھا قدم لي طلب، الستضافة وزارة العمل بما یتعلق بالمنحة السابقة
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-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

یسعدني أن أكون أمامكم حتى اوضح ما ورد في أحد فقرات جدول العمل، بخصوص منحھ الطارئة الذي ھم المتضررین من قرارات حضر
التجوال المتكرر بسبب جائحة كورونا، طبعاً ھذه المنحة قررت بموجب القرار رقم (21) لسنة 2020  من مجلس الوزراء قررت مقدار المبلغ

.ھو (30,000) لعشرة مالیین عراقي من الذین ال یتقاضون اي مورد من الحكومة اي مورد كان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھم لو ھم وعوائلھم یعني العائلة التي ال یوجد عندھا مورد لو الشخص ال یوجد عند مورد

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

.یعني ھم وعوائلھم یعني العائلة من تستحق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني عائلة ال یوجد عندھا أیراد حكومي

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

ال یوجد أیراد حكومي ضمن العائلة،  لعشرة ملیون عراقي طبعاً ھذا قرار مجلس الوزراء نص قرار مجلس الوزراء التخصیص كان من البنك
المركزي المدة شھرین كل شھر (300) ملیار یعني أذا تحسب یعني عشرة ملیون عراقي على (30,000) سوف یكون (300) ملیار كل شھر

(300) ملیار التي أطلقت الى حد االن تعرف بھا إجراءات، وزارة العمل حتى الى السادة النواب أبین یعني دور وزارة العمل بالموضوع،
وزارة العمل ھي جزء من خلیة حكومیة مكونة من وزارة التجارة ووزارة التخطیط دیوان الرقابة المالیة وھیاة المستشارین في االمانة العامة

لمجلس الوزراء أضافة الى وزارة العمل، وزارة العمل كانت مقر لتدقیق البیانات یعني بعد تقدم عمل یتجاوز (14) ملیون الذي تقدموا لالستفادة
من مبلغ ھذه المنحة منحة الطوارئ تم تدقیق بیانات وتقاطع البیانات وتدقیق االستمارات طبعاً حتى االستمارة لیس لھا دخل وزارة العمل في

تصمیمھا ھناك شركة تم االتفاق معھا ھیاة المستشارین في االمان العامة لمجلس الوزراء وزارة العمل فقط فلترة البیانات ونطتھم االسماء للخلیة
التي أكملت العمل یعني أكثر تقریباً من (10) ملیون وكسر عراقي مشمول بھذه المنحة، قبل العید طبعاً بیومین  بعد إجراءات مرت بھ كثیر

یعني الشركة باالتفاق مع شركات الھاتف النقال التي ھي أسیا وكورك وزین أطلقت اول دفعة قبل العید قبل عطلت العید بیومین السید الرئیس،
.تعرفون  صادفت عطلت العید تقریباً امتدت حوالي (10) أیام العطلة، حركت االموال ھنا صعبة المصارف مغلقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قیمت الدفعة االولى كم

 

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

تقریباً أنا عندي نسبة االنجاز ھناك مبالغ مودعة عند المصارف ولم تستطع یعني الشركات تسلیمھا لمستحقیھا بسبب إجراءات الحضر، وھناك
.(%مبالغ أودعت یعني تم أستلمھا عندي نسبة أنجاز شركة زین (16

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من قیمة المبلغ الكلي الذي ھو (16%)

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

.تم أیداع (300) ملیار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(%یعني نتحدث عن النصف االول الذي ھو (300) ملیار تم صرف منھ (16

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

للمستفید لرب العائلة تعطي تفاصیل (sms) ھي على الشركات نحن یوجد ناس ھي االستفادة تكون عن طریق الھاتف النقال، یعني تأتي رسالة
.أین یراجع وما ھي االلیة بالرسالة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.أذا كانت العائلة یعني أنا أوضح اذا كانت العائلة (6) أشخاص كم المبلغ الذي یحصلون علیھم

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

.مطلقة ھي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الف مطلقة لو (30 مضروباً في 6 (30)

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

.(مضروباً في 6) (180) فقط ان تكون العائلة (10) أشخاص تكون (300 30)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني (30) لكل فرد من العائلة التي لیس لھا مورد

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

بالضبط المبلغ ثابت السید الرئیس المبلغ (30) الف ثابت، لكن ھنا عدد االفراد متغیر یكون حسب أفراد االسرة والرسائل تأتي على رب االسرة
عن طریق ھاتف النقال ھي أسیا وزین وكورك عندي نسبة أنجاز من ھیأة المستشارین باألمانة العامة لمجلس الوزراء نسبة أنجاز شركة زین

(16%) بالمیة طبعاً أودع لھا (21) ملیار وزعت یمكن وزرعت (15,14) ملیار، نسبة أنجاز شركة أسیا (12%) نسبة أنجاز أسمھا محفظة
الناس (12%) ھي نسبة االنجاز الى حد االن من عموم المبلغ الذي ھو مخصص ھو (300) ملیار بسبب إجراءات الحضر ھذا التأخیر، وال

المبالغ مودعة وبالمناسبة وزارة العمل لم تستلم أي مبلغ إلى حد االن ھذا المبلغ مودع لدى البنك المركزي تم التوزیع صممت االستمارة من قبا
.شركة أیضاً من قبل المستشارین تم االتفاق مع الشركة، وزارة العمل دورھا االساسي ھنا فقط تم تزویدھم بقاعدة البینات ھذا دور وزارة العمل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.االلیة المتقدم كیف المتقدم یقدم

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

االلیة موقع الكتروني للتقدیم علیة من قبل ھذه الشركة صممت االستمارة ة وأصبح التقدیم فقدموا أكثیر من (14) ملیون لالستفادة من ھذه المنحة
لكن بعد التدقیق یعني وزارة العمل زائد خلیة االزمة الحكومیة تم استبعاد من لدیھ مورد من لدیھ مع وزارة الداخلیة الدفاع ھیأة التقاعد تم استبعاد

.تقریباً أكثر من (4) مالیین، اذا تسمح لي السید الرئیس موضوع النسب السكانیة طبعاً التقدیم مطلق لیس على نسب السكانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني یكف ما تفق

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

لكل البلد الذي یقدم أھالً وسھالً لكن وضعت معاییر أن ما یتقاضى االسرة أو أحد أفرادھا ال یتقاضون أي راتب فقط وال حتى مأخذ قرض من
.الدولة حتى المأخذ قرض یتم استبعاده حتى نكون ضمن السقف المبلغ المخصص من الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنجاز شركة زین (16%) والشركات االخرى

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

.نسبة انجاز شركة أسیا (12%) وشركة محفظة الناس (12%) ھذه نسبة االنجاز الیوم محدثة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذِه الیوم محدثة للمبلغ الذي ھو(300) أطلب من جنابك أرید إستمارة  التقدیم، ھي إستمارة تقدیم أو الموقع االلكتروني ندخل

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة –
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.إستمارة تقدیم وعلى الموقع االلكتروني

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أیضاً زودوھا للدائرة اإلعالمیة األن حتى یطلعوَن علیھا المواطنین یعرفون آلیة التقدیم

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة –

ھو التقدیم بالمناسبة انتھى، أي التقدیم توقف، األن بقى موضوع فتح موقع أخر لتلقي اإلعتراضات، مثالً مواطن عراقي یقول انا أُستُبعدت ما ھو
السبب؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

كم بقى من(14) ملیون؟

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة –

ملیون وكسر الباقي مستبعدیھ لھذِه األسباب، كونھُ لدیھ مورد أخر من الدولة سواء كان راتب، أو إعانة إجتماعیة یتقاضى أو حتى قرض (10)
.باعتباره مستفید كأنھُ لدیھ مشروع صغیر یًدیر علیھ دخل كذا

-:السید رئیس مجلس النواب –

كم بقى مفتوح الموقع؟

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة –

.تقریباً شھر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من تاریخ وإلى

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة –

.سیادة الرئیس أنا قبل أن أتي إلى الوزارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا أعرف وأعلم قبلك، دع المرافق الذي معك یقول متى التاریخ

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة –

.من تاریخ 21/4 بدایة التقدیم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لمدة شھر لغایة في زمن الحكومة السابقة 21/4

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة –

ھذا الملخص الذي لدي، یعني موضوع التقدیم والموقع األلكتروني في عدة قنوات كان، متاح للجمیع بإمكان الجمیع یطلع علیھ ویقدم بشكل
.طبیعي

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

شكراً سیادة الرئیس، في بدایة األمر أُرحب بالسید( وزیر العمل) لحضوره جلسة مجلس النواب، رغم أنھُ لیس بعلمنا وال بعلم اللجنة،
.والمفروض أن یكون حضوره عن طریقنا ھذا أوالً

.ثانیاً: نحن لینا منحتین، المنحة األولى نخرج مظاھرات
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-:السید رئیس مجلس النواب –

أي وزیر یأتي أو أي مسؤول حكومي یأتي إلى مجلس النواب یعني بعلم لجنتھ وبحضور لجنتھ سواء إستضافة اللجنة أو یستضیف المجلس،
.بإمكان المجلس إستضافة أي وزیر في أي وقت

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

.لیس لدینا مانع، للعلم فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أمس كان إجتماع رؤساء الكتل، ورؤساء لجان، الحاضرین منھم تحدث على أساسھ ما ھو جدوا األعمال لھذا الیوم

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

ھذِه لیست مشكلة سیادة الرئیس، نحُن لدینا منحتین، المنحة األولى نخرج مظاھرات في الشھر (10،11،12)  وزعنا (100) الف دینار لكل
عاطل عن العمل، ھذِه األلیة طلبناھا أكثر من مرة من الوزارة لألسف لم تجلب لنا األلیة وال كیفیة التوزیع ولحد األن ھي مبھمة لدینا، الیوم

یوجد منحة ثانیة، أنا أتكلم باسم رئیس (لجنة العمل والضمان اإلجتماعي) في البرلمان لیس فقط باسمي الشخصي، الیوم ھناك أیضاً المنحة الثانیة
التي ھي بسبب (كیرونا) خلیة األزمة التي قررتھا، ھذِه األلیة لحد ھذِه اللحظة ھي مبھمة بالنسبة لنا أیضاً، ھل التوزیع وقع، نحن سألنا معالي
الوزیر عن طریق وفد اللجنة بانھ كان الموضوع في خلیة األزمة، أكید ألن األلیة وضعتھا الوزارة، ما ھي األلیة التي وضعتھا الوزارة كیف

أصبح التوزیع، توزیع جغرافي؟ أطلقنا، لمن أطلقنا؟ الذین أخذوا(100) الف أیضاً أخذوا في (30) ألف، أو لدینا نسبة فقر نمى علیھا، أو لدینا
قاعدة بیانات إلى األن ھذِه األلیة مبھمة لدینا بالكامل، وأتكلم بشكل واضح وصریح، إال األن ھناك ضبابیة على عمل وزارة العمل مع لجنة

العمل في البرلمان، إال األن لیَس ھناك وضوح؟ السید معالي الوزیر جاء األن حدیثاً الستالم المنصب

أنا أتكلم عن العمل بالكامل، معالي الوزیر متعاون معنا، ومتواصل معنا، لكن بنفس الوقت ال توجد ھناك أوراق أو كتب رسمیة علیھا إجابة،
السبب ماذا؟ كثیر من الكتب الرسمیة التي أرسلتھا اللجنة إلى الوزارة لم یتم اإلجابة علیھا، ھل ھو عدم توضیح من البرلمان، ھل ھو عدم
وضوح بالنسبة للوزارة حتى یتم إجابتنا بشكل واضح؟ أنا أعتقد أنھُ نحتاج لجنة العمل إستضافة الوزیر والمعنیین یوم غد وبحضور السید

.الرئیس أو النائب األول حتى یكون إطالع الن ھذِه أموال الشعب وفي وضع جداً حساس، ووضع إقتصادي حساس، ووضع صحي حساس

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

دكتور، األسبوع القادم معالي الوزیر حضرتك والكادر المتقدم في الوزارة یكونون في ضیافة مجلس النواب العراقي وبحضورنا أو السید النائب
.أن شاء هللا

-:النائب محمود الكعبي –

.شكراً سیادة الرئیس،  سمعنا الشرح الموجز لمعالي الوزیر( وزیر العمل) نحن لدینا مجموعة تساؤالت

.أوالً: الدستور نص على أنھُ العراقیین متساوین بالحقوق والحریات

ثانیا: یوجد معیار صدر عام 2019 ھو معیار المحرومیة أو مستوى خط الفقر للمحافظات العراقیة، المحافظات الجنوبیة (4) محافظات(
السماوة، الدیوانیة، میسان، ذي قار) سیادة الرئیس أنا أستغرب من معالي الوزیر عندما یقول أنھ األستمارة ما راعوا موضوع المحرومیة عندما
وزعت ھذِه المنحة، والذي ھو أھم فقرة في ھذا الموضوع، األن أنا أُطالب من خاللكم سیادة الرئیس، أُطالب معالي السید (وزیر العمل) أن یقدم
لنا أعداد المحافظات التي تم شمولھا بھذِه المنحة، نرید األعداد عوائل وأفراد، عدد كل محافظة یقدموھا لنا التي تم شمولھا، أي لیس من المعقول

تأتي محافظات ھي فوق مستوى خط الفقر وسوَف تُشمل بھذِه المنحة، أنا ھذِه مطالبتي سیادة الرئیس، ولدي مداخلة عن الموضوع المالي
.واألقتصادي أؤجلھ في حینھ

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

یكمل المداخالت معالي الوزیر، وبعض المداخالت التي ذُكرت خصوصاً مستوى المحرومیة وحد الفقر بالنسبة للمحافظات حتى تراعى إذا
ً مضت ھذه المنحة لھذِه الوجبة ممكن في الوجبة الثانیة تُراعى ھذه المسألة وكیف ممكن تضعون معاییر للوصول إلى مناطقنا وخصوصا

.(السماوة ، الدیوانیة) وبعض المحافظات التي ھي دون حد الفقر

-:النائب بعیر علوان یوسف الكالبي _

شكراً جزیالً سیدي الرئیس، نُرحب باألخ العزیز معالي وزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة المحترم، حقیقة أنا طلبت مداخلة عند األخت المقررة
المحترمة فیما یتعلق باألزمة المالیة وأیضاً موضوع دفعة المستحقین، سیادة الرئیس موضوع جانحة كورونا والعزلة والحجر وعدم إستمرار

الدوام في المجلس جعلنا نتواصل مع جمھورنا ومع ناسنا في ھذه األیام التي مضت، أنقل لك سیادة الرئیس ولإلخوة واألخوات جمیعاً التي ھي لم
تغب علیھم بالتأكید أن الوضع المعاشي الخطیر الذي یعانیھ أبناء الشعب العراقي الیوم وضع مأساوي جداً، لذلك سیادة الرئیس حقیقة أقولھا

وبصراحة نفاجئ الیوم یُقرأ قراءة أولى قانون األقتراض الداخلي والخارجي، الحكومة بأول قراراتھا أي بالجلسة رقم (2) تقترح قانون
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األقتراض الداخلي والخارجي، سیادة الرئیس أقولھا وبصراحة ونیابة عن بعض األخوة واألخوات الذین اشتركوا معي في ھذه الدراسة التي
سوف أتكلم بھا لمدة دقیقة نعلن أمام هللا سبحانھُ وتعالى وأمام المجلس الموقر وأمام الشعب العراقي أَن لدینا دراسة متكاملة قابلة للتطبیق لمكافحة
الفساد وھدر المال العام، األخوة في اللجنة المالیة یتفقون معنا أَن المشكلة لیست مشكلة أموال، المشكلة مشكلة إدارة أموال لذلك یعني سابقاً كان
قبل أن تأتي ھذِه األزمة، واألزمة ھو االستخفاف بتوزیع موارد البلد، لذلك نعلنھا صراحة أمام هللا مرة ثانیة أقولھا وأمام أعضاء مجلس النواب

المحترمین، وأمام الشعب العراقي لدینا خطة محكمة قابلة للتطبیق حقیقیة واقعیة نستطیع من خاللھا مكافحة الفساد بالتعاون مع المؤسسات
الحاكمة لمكافحة الفساد والحكومة خالل فترة ثالثة أشھر نستطیع أن نعزز تمویل الحكومة وأن ال نحتاج إلى القروض الخارجیة، سیادة الرئیس

موازنة 2019 احتوت على ما یقارب(10) ملیار دوالر تسدید فوائد القروض، الذھاب إلى القروض معناهُ الذبح األخیر لما تبقى لمستقبل أوالدنا
ومجتمعنا، جوالت التراخیص ھیئة الصیت وما حدث من خاللھا عملیة بیع النفط، شركة (سوما) وما یحدث فیھا كل ھذِه التفاصیل، وشركات

اإلتصاالت ، ضرائب اإلتصاالت ، وضرائب اإلتصاالت أكثر من (300) و (400) ملیون دوالر ذھبت بقرار قضائي وكثیر من األمور،
بالمختصر المفید سیادة الرئیس، ال حل لنا وال خیار لنا إال أن نتكاتف من أجل مكافحة الفساد واإلدارة المالیة الصحیحة الرشیدة، وھذا قادرین
علیھ بالتعاون ما بین مجلس النواب ومجلس الوزراء، ألنھُ وبصراحة لحد ھذِه اللحظة خطوات الحكومة ھي خطوات باردة، خطوات بطیئة،

.خطوات ال ترتقي إلى مستوى النھوض بالمشكلة

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

شكراً أستاذ یوسف، وأنا أدعو السید رئیس اللجنة المالیة، والسید رئیس لجنة النزاھة، الستضافتكم أنَت وفریقیك الذین یُقدمون ھذِه الدراسة حتى
.تقوم بتقییمھا اللجان المختصة

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

على ضوء القانون الذي ُطرح، واألزمة المالیة والتي ھي لیست ولیدة صدفة بقدر ما ھي على الوقت القریب ھي قبل أشھر، لو نأتي نضرب
َمثل مواطن بسیط، مواطن عندما یمر بأزمة مالیة یجب أن یُفكر بالموارد األخرى الذي یمكن أن یعوض ھذا النقص أو ھذا لدین وتمشیة حیاة

عائلتھ، نحن األن كل ھذا ندور ونرجع على الرواتب واستقطاع الرواتب وتخفیض الرواتب والخ000

عقارات الدولة، أالف لعقارات الدولة، بساتین، عمارات، قطع أراضي، مئات الدوانم، أالف الدوانم، ھذِه العقارات منذ عام 2003 إال األن
تعرضت إلى النھب، والسلب، وتزویر المستندات، وسرقة مستندات، وقسم منھا تم بیعھا بألیات شكلیة صوریة، ھذِه عقارات الدولة لو األن األخ

دولة رئیس الوزراء وحكومتھ التي نتأمل بھا أن تكون شجاعة وحاسمة أن تضع یدھا على عقارات الدولة، وتفتح ھذا الملف كل ھذه العقارات
إذا أُعیَد بیعھا من جدید بـأسعار أمثالھا، وقت حتى إلى وقت البیع یمكن تُعطي مورد كبیر للموازنة، موازنة المحافظات، األخ رئیس الجلسة، ھذا
الموضوع ألنھُ شاخصة، األن المواطن حتى تتعلق بثقة المواطن بالدولة، عندما شواخص فساد موجودة في كل مدن العراق استولت علیھا أسماء

وجھات معروفة، األن الدولة المفروض تفتح ھذا الملف وتحاسب من زور، ومن باع ھذه العقارات بألیات شكلیة، ویمكن تُعطینا مورد كبیر
وأیضاً تقضي على الفساد وتُعطي ثقة للمواطن بالدولة وبإجراءات الحكومة الجدیدة على الفساد ثَم تُعطي مورد كبیر للموازنة تُمررنا لمدة سنة

كل السجالت التي ُسرقت، سیدي الرئیس ھذا الموضوع األن یجب أن نفكر بھذِه البدائل لتعویض وتجاوز ھذِه األزمة، وأال ال نذھب ونعود على
.رواتب الموظف الذي تكیف على ھذا الراتب

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

أرجو من األخوة واألخوات الذین لدیھم مداخالت أن یستثمروا وجود معالي الوزیر في الفقرة التي تخص المنحة، ولدینا محورین یتناولن ھذه
.المواضیع بالمداخالت

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق دخیل –

أنا سوف أتكلم تحدیداً بالنقطة التي جنابك تتكلم عنھا، شكر موصول لوزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة، بالنسبة للمنحة التي ھي (600) ملیار ال
أعلم كم منھا ستكون لحكومة إقلیم كردستان ألنھُ ھناك الكثیر من العوائل المتضررة في إقلیم كردستان خاصةً الحضر المنزلي أو المناطق التي

كان أكثر تقریباً نحُن بدأنا في حكومة أقلیم كردستان تقریباً الحضر قبل جمیع مناطق العراق أو محافظات العراق، ال أعرف كم منھا للعوائل
ً المتضررة في حكومة أقلیم كردستان أو مواطني أقلیم كردستان، األمر األخر الذي أرید أن أتكلم عنھ طبعاً الحظت أَن الفالحین الیوم أیضا

متضررین جداً، ونحُن أمس سمعنا سیادة رئیس المجلس یتكلم بشأن الصرف بالنسبة للنفقات العراقیة، تكلموا بشأن حتى الحنطة نحُن نستوردھا،
الیوم في إقلیم كردستان عادةً تقریباً القمح الذي یخرج من إقلیم كردستان یستطیع تغطیة كل القمح في العراق أو كل الطحین في العراق، أنا ال

أعرف لماذا إال األن فقط 40% التي تخرج من إقلیم كردستان ھي تُستخدم البقیة ال تُأخذ من الحكومة العراقیة أو باألحرى یعني مستوى تسویق
الحنطة جداً قلیل؟ ھذه واحدة من النقاط المھمة، ثانیاً: أمس أنا سمعت أَن الغاز یُشترى من غیر دول؟ حتى الدول اإلقلیمیة بینما نحُن في العراق

وفي إقلیم كردستان ھناك غاز، سمعت أَن الكھرباء تُشترى من غیر دول، نحن نستطیع استخدام الغاز الذي یخرج من إقلیم كردستان بالنسبة
للكھرباء، سمعت من أخي یتكلم بشأن أنھُ لماذا النفط ولماذا اإلیرادات والمنافذ، نحُن بالنسبة لنا خالل ھذِه الفترة األخیرة كانت ھناك جوالت من
الوفود جاءت إلى الحكومة العراقیة من إقلیم كردستان، الیوم نحُن نمضي حسب قانون اإلدارة المالیة، أي حدیث بشأن إستقطاع الرواتب بالنسبة

إلقلیم كردستان نحُن نراه غیر دستوري وغیر قانوني، وأنا أعتقد الیوم، أنا لم أكن أرید التكلم بھذه النقطة لكن تم الحدیث بھذه النقطة فتكلمت بھا،
نحُن لدینا قانون إدارة المالیة، وھناك أیضاً وفود ستأتي في األسبوع القادم، ونتمنى أن قانون الموازنة یأتي إلى داخل مجلس النواب ونتخلص من
ھذا الموضوع كلھ، الن بصراحة ال نتحمل كل یوم نسمع بأن مواطني إقلیم كردستان یتضررون وخاصة موظفي إقلیم كردستان من خالل بعض
القوانین أو القرارات التي ھي لیست دستوریة ولیست قانونیة والمواطنین كلھم مواطنین في العراق والكل متضررین من كورونا لیس فقط مثالً

.في العراق أو في إقلیم كردستان الجمیع مواطنین والجمیع لدیھم حقوق المواطنة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
أ أل أ
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،سوَف نلتزم إخواني بالورقة التي لدینا ممكن المداخالت على الورقة إذا أمكن ألنھُ ورقتین أصبحت لدي

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.شكراً سیادة الرئیس، شكر موصول لحضور السید معالي وزیر العمل

سیادة الرئیس، معالي الوزیر، طبعاً وزارة العمل دائماً یسموھا وزارة الفقیر، وحتى في الجلسات الرسمیة یشیرون لھا بھذا، المنحة التي أُطلقت
بالتأكید ھي للعوائل الفقیرة للناس المحتاجین خصوصاً في ظل أزمة كورونا، طبعاً أُطلقت قبل مجیئ السید الوزیر الحالي، لكن باعتقادي أَن

األلیة یجب أن تضعھا وزارة العمل وأنا أدعوا السید وزیر العمل أن یُطالب حتى لو أُطلَق جزء منھا بألیة مختلفة، بإمكان السید الوزیر أن
یُطالب ھو بنفسھ یضع األلیة ألَن وزارة العمل ھي التي تعرف الشرائح الفقیرة، ھي التي تعرف الشرائح التي یجب أن تستفید من ھذِه المنحة،

یعني المبلغ كبیر بالعموم، صحیح ھو األن یُطلق (30 ) ألف لكل فرد، وأن كان طبعاً ھي رسالة بھا نوع من االستھجان على مستوى الفرد لكن
على مستوى العائلة المبلغ یكون جید وعموم المبلغ إذا تكلمنا عن (600) ملیار مبلغ یعتبر جید إذا وضعنا ألیة مناسبة تتناسب مع حجم الفقر
الذي تُعاني منھ الكثیر من العوائل ھذِه المالحظة األولى سیادة الرئیس، األخرى ھي لألخوة في اللجنة المالیة، المشاكل التي لدینا كبیرة حالیاً
متعلقة في األزمة المالیة، اإلخوان في اللجنة المالیة طرحوا كثیر من القضایا باعتقادي أنھُ إذا جزئنا المشكلة وقسمناھا لن نستطیع معالجتھا
بالشكل الصحیح، الیوم لدینا مشكلة المتقاعدین، لدینا مشكلة انھیار أسعار النفط، لدینا مشكلة االقتراض، ھذه كلھا باعتقادي أن تُعالج إما في

قانون واحد أو قرار واحد، قرار مشترك بین مجلس النواب ومجلس الوزراء، المشكلة واحدة لكن إذا جزأناھا وذھبنا إلى تفاصیل بعیدة وذھبنا
.إلى قضایا متشعبة لن نستطیع أن نعالجھا بالشكل الصحیح، أنا ألتزم بالوقت سیادة الرئیس شكراً جزیالً

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

.أسف دكتور، ھي المداخلة لیست بالضرورة أن تكون لھیأة الرئاسة موجھة ھي لألخوة الزمالء والضیف

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

شكراً سیادة الرئیس، الشكر الموصول للسید وزیر العمل والشؤون اإلجتماعیة، الكل یعلم أَن قانون الحمایة اإلجتماعیة رقم (14) شرع بمعیار
واحد ھو معیار من یعیش تحت خط الفقر، إذاً المعیار الذي یعتمد بھ توزیع راتب المنحة التي نحُن نسمیھا (إعانة) والتي ھي ال تخضع إلى نفس

الشروط الذي یخضع لھا الراتب، المعیار بھا ھو الفقر، معالي الوزیر والقائمین في الوزارة الكل یعلم والسادة والسیدات النواب یعلمون أَن
وزارة التخطیط الجھاز المركزي لإلحصاء حدد المحافظات التي ھي أشد فقراً لیس على مستوى المحافظة فحسب بل على مستوى الناحیة

والقضاء، أي مثالً قال الدیوانیة ثاني أفقر محافظة لكن قضاء(غماس) ھو أفقر قضاء في الدیوانیة وعلى مستوى القصبة والناحیة إذاً لیس من
الصعب تحدید أین بُئر الفقر، وزارة التخطیط عادة جدول متكامل إلى أین یكمن الفقر، آتي الى موضوع اإلعانة الذي حضراتكم أقر مجلس

الوزراء بتوزیع المبالغ نتیجة جائحة كورنا، ما ھو المعیار الذي أُعتمد، یا تُرى الیوم الذي بالقصبة والناحیة لدیِھ ھاتف، لدیِھ أنترنیت، یستطیع
تعبأة االستمارة األلكترونیة ما ھي األلیة المتبعة؟ عندما كان التوزیع لكل المحافظات نفس المستوى، یعني المحافظة التي مستواھا أعلى وصل
لھا أكثر عدد مستفیدین من ھذه المنحة من المحافظة التي عدد مستوى الفقر بھا جداً عالي یعني عدد الفقراء أكثر، إذاً ال یوجد ضمانة حقیقیة،

ثانیاً معالي الوزیر بما أنھُ حاضر ونقتني فرصة وجودك، لدیكم عقدین في الحكومة  التي سبقت تجاوز على أموال صندوق الحمایة اإلجتماعیة،
والتي توزع حصراً كإعانات ومنح للمستحقین والذین ھم (11) فئة بموجب القانون نستغرب تأخذون حمایة بحجة الضمان الصحي للمستفید،

أوالً لیس المستفید یعلم انت عملت لھ ضمان صحي، وال نحُن نعرف الشركات الذي السید الوزیر السابق ذھب ووقع علیھا من مبلغ اإلعانة یأخذ
(2000) بالمناسبة مبلغ اإلعانة ال یتجاوز (175) الف دینار بالشھر لألسرة التي تتكون من (4) أشخاص فما أكثر وال یتجاوز (200) ألف
دینار بالشھر للمرأة التي تعیش أو ھي التي تقوم على رعایة األسرة بالشھر الواحد، ذھَب السید الوزیر السابق وأبرم العقد وقلنا لكم العقد على
مبلغ اإلعانة ال یجوز، استفسرت شخصیاً من مصرف الرافدین شھریاً یستقطع وتم تسلیم لمدة شھرین ھذِه األموال، المشروع األخر الذي ھو
تجاوز على أموال صندوق الحمایة اإلجتماعیة ھو مشروع (األكشاك) التي ھي شبھ وھمیة، أتمنى یا سیادة الوزیر تُعاھد هللا وتعاھدنا في ھذا

.المجلس، ھذِه العقود التي أُبرمت سواء من صندوق الضمان اإلجتماعي أو من صندوق الحمایة اإلجتماعي

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

السیدة ھدى، بما أَن الموضوعات التي ذكرتیھا خطیرة جداً وتمس شرائح ضعیفة جداً أرجو حضورك في األسبوع القادم في الجلسة التي سوف
.تُعقد بحضور معالي وزیر العمل، أتمنى حضورك في الجلسة القادمة في األسبوع القادم رجاًء موضوعات مھمة

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

ً .تمام حسنا

-:النائبة أیناس ناجي كاظم المكصوصي –

.حقیقةً المداخلة تم تثبیتھا على مشروع قانون االقتراض

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

.ندعھا الن ما زلنا نناقش بھا

أ أُ أ أ
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فقط أحب أوضح للسید معالي الوزیر في ما یخص الحمایة، المحافظات الجنوبیة التي أُطلقت فیھ المظاھرات منذ الشھر العاشر، الدوائر لم تأخذ
دورھا ألن كان ھناك غلق لھذه الدوائر الرعایة اإلجتماعیة، المواطنین لم یستلموا المنحة األولى وال حتى سجلوا، وكما طرحت السیدة (ھدى)

المواطن ھو الذي یحتاج إلى إعانة وإلى مبلغ، ھل یا ترى لدیھ أنترنیت أو خدمة أنترنیت أو ھاتف موبایل، ھنا تناقض في ھذا الموضوع
مشروع االقتراض الذي أرسلتھ الحكومة األقتراض الداخلي واالقتراض الخارجي، طبعاً الصفحة ھي واحدة وفیھا سطرین فقط، لكن ھل یا تُرى

مستشارین والحكومة لم تحدد بالصیاغة اللغویة ما ھي ھذِه المؤسسات أو البنوك أو الدول التي سوف یتم االقتراض منھا ما ھو المبلغ ما ھي
الفائدة، مدة السداد والخ0000

كان المفروض لیَس على عجلة دائماً نشرع قوانین قراءة أولى ومناقشة ویتم التصویت علیھا وبعجلة حالھا حال قانون التقاعد الموحد، أتمنى ان
.یكون ھناك تحدید في الصیاغة اللغویة، وبھذه النقاط المھمة

-:النائب ناجي ردیس عبد السعیدي –

في كل دول العالم المتقدمة سیدي الرئیس االقتراض الخارجي یكون تمویل للنفقات اإلنتاجیة األستثماریة من حیث تستطیع ھذه الشركات أو
المصانع أو المعامل تسدد ھذا األقتراض وتتحمل مسؤولیتھا، لكن لجوء األقتراض الخارجي النفقات التشغیلیة شيء خطر جداً، لماذا؟ لعدة

.أسباب، السبب األول: یوجد أسباب سیاسیة سوف تؤثر على وضع البلد السیاسي

.ثانیاً: صعوبة تسدید ھذه النفقات خال فترة زمنیة محددة

ثالثاً: ھناك عالقة اقتصادیة بالمؤشرات األقتصادیة المحددة، مثل العالقة بین الناتج المحلي اإلجمالي وحجم األقتراض الخارجي، إذا وصل نسبة
معینة ممكن ھذا األقتراض سوف یؤدي الى أنھیار األقتصاد العراقي، نحن اللجوء المفروض إلى األقتراض الداخلي، ونقصد باألقتراض الداخلي

ھنا لیس األقتراض من المؤسسات األقتصادیة، كال، األقتراض من خالل سندات الخزینة سواء كان ثالثة أشھر، أو ستة أشھر، أو تسعة أشھر،
أو أثنا عشر شھراً، لغرض سد العجز وھذا یكون بضمان البنك المركزي، وقانون البنك المركزي یسمح بھذا الشيء ولذلك سیدي الرئیس نحن

.نحذر إخواننا في اللجنة المالیة أخواننا أعضاء مجلس النواب من خطورة األقتراض الخارجي وأثاره السلبیة

النقطة الثانیة: سیادة الرئیس انھُ الي ممكن نتعود علیھ أنھُ وزیر المالیة مع شدید األسف قبل أسبوع اتخذ قرار خاطئ جداً

وھو بتحویل مبلغ (400) ملیار دینار الى اقلیم كردستان وھذه خارج الضوابط وقانون الموازنة وخارج التشریعات القانونیة الموجودة على
اعتبار ان ھذه المبالغ ھي غیر مستحقة لالقلیم ألنھ نحن الیوم نتكلم عن نفقات تم تنظیمھا لالقلیم بالكامل من خالل (250) الف برمیل وھذه

(400) ملیار ھي سرقة حقیقیة من نفط البصرة ومخالفة للقوانین واألنظمة والتعلیمات وھو یمثل جانب من جوانب التمویل للموازنة االتحادیة،
والیوم اذا نرید ان نتكلم عن جانب التخصیص أو التمویل اقلیم كردستان من 1/1/2019 ولحد اآلن یأخذ تخصیص (100%) من (%100)

وبقیة المحافظات الجنوبیة المنكوبة تأخذ (35%) من أصل (100%)  والمفروض ان تكون ھناك وقفة من أعضاء مجلس النواب في ھذه
.المسألة وفي اتجاه وزیر المالیة ورئیس الوزراء

النقطة الثالثة: الیوم لدینا ھدر في الكمارك والمنافذ یصل سنویا الى (10) ملیار دوالر وكل النقاط معروفة ومحددة وكان األولى بالسید رئیس
.الوزراء ومجلس الوزراء ایقاف ھذا الھدر بدال من اللجوء الى قطع رواتب الموظفین البسطاء

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

.ارجو االلتزام باألسئلة الموجھة الى السید الضیف ولدینا محاور اخرى سیتم التداول بھا، ولن أقبل مداخلة خارج موضوع المنحة

القوائم باقیة لدي، نفس القائمة أنا أتكلم بالقائمة رقم (1)، إخوان، سوف أوجھ بالتالي، لن أقبل أي مداخلة خارج موضوع المنحة التي تخص
.وزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة اآلن لدینا محاور أخرى نبدأ بھا ویتم النقاش بھا

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.أنا لدي مالحظات حول األزمة

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

.إذا كان لدیِك مداخلة حول األزمة سوف أعطیِك دور

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

أوالً: شكر للسید وزیر العمل، بالنسبة لمنحة الفقراء جاءت على أزمة كورونا، في محافظة النجف اولى المحافظات التي بدأت فیھا اإلصابة
وأكثر المحافظات التي شملھا الحظر والنتیجة الیوم نرى لیس ھناك تمییز للمحافظات التي جرى فیھا الحظر بالشمول وحصل إطالق عام وحتى

.كثیر من المحافظات لم تلتزم بالحظر ولیس لدیھا إصابات وتُشمل بھذه المنحة

ثانیاً: وزارة العمل لیس لدیھا قاعدة بیانات للعوائل الفقیرة وبالتالي الیوم الكثیر من العوائل المسجلة في دوائر الرعایة والتي غیر مشمولة بعدھا
لحد ھذه اللحظة برواتب الرعایة اإلجتماعیة. كان المفروض أن تؤخذ من قاعدة البیانات الموجودة في وزارة العمل، فتح باب التسجیل كیف
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سوف یتم التمییز بین الشخص المحتاج والشخص غیر المحتاج؟ قمتم بالتقاطع مع الوزارات مع الموظفین مع بقیة الوزارات، لكن ھناك بعض
المواطنین غیر محتاجین، كیف سوف تعرف إن ھذه العائلة محتاجة من العائلة غیر المحتاجة؟

ثالثاً: المالحظة التي ذكرھا السادة النواب ھي المحافظات التي فیھا نسبة فقر عالیة مثل (الدیوانیة والناصریة والنجف وكربالء) ھذه المحافظات
كیف سوف یتم شمولھا مع بقیة المحافظات والمبلغ محدد؟ نحن نتمنى، السید الوزیر السابق لم تكن ھنالك عدالة في الشمول لبقیة المحافظات،

نجد أستثناءات باألالف وتابعناھا في محافظة النجف األشرف، بعض العوائل محتاجة أن یتم صرف راتب لھا ویذھبون للكشف علیھا ولم تشمل
وكان موجود غبن، نحن الیوم جمیع أعضاء مجلس النواب مكاتبنا مفتوحة للفقراء تلجأ لنا، وھذه الوزارة وزارة الفقراء یجب أن تكون عادلة ال

.یجوز أن أمیز فقیر عن فقیر

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –

نرحب بالسید وزیر العمل، وأنا كان لدي مداخلة عامة بجمیع الخصوص ولكن ھناك قضیة وأنا أعتقد إنھ تم تكرارھا بخصوص المشمولین بھذه
الفقرة فقرة المنحة، أنا أتعجب عندما نتحدث ونقول العدالة في التوزیع وتساوي المواطنین وفق الدستور، ھل ھي العدالة إذا كان لدي أثنان

مصابین أحدھما یتنفس بصعوبة شدیدة واآلخر حالتھ جیدة، ھل جھاز التنفس أعطیھ للشخص الذي حالتھ سیئة جداً أو للشخص الذي حالتھ جیدة؟
نحن محافظاتنا منذ ایام التظاھرات إلى أن جاء وباء كورونا وعوائلنا والعوائل الفقیرة غیر قادرة على أستحصال رزقھا وبالتالي تم إقرار قضیة

المنحة من أجل ھذا األمر لیس من أجل إذا كان الوضع طبیعي والكل یتحصل على رزقھ أنا اعطیھ. أنا اتعجب كیف تكون للدولة إستراتیجیة
بھذه الصورة وبالنتیجة لم تحصل عدالة ولم تساووا ولم تحققوا الذي أردناه، عوائلنا في المحافظات الفقیرة خاصة ال تستطیع أن تصل إلى قضیة
التقدیم اإللكتروني، ھذه واجھنا فیھا مشاكل في الطالب أصحاب الدراسات العلیا والتقدیم على والقبول المركزي كانت ھنالك مشاكل كیف لقضیة
عوائل فقیرة، وھناك أحتمال إنھ لیس لدیھم إنترنت ولیس لدیھم كل ھذه السبل، فبالنتیجة نطلب أوالً من السید وزیر العمل أن یزود مجلس النواب

واللجان كافة بما تم أستیفائھ للمحافظات، كل محافظة كم أخذت؟ كم عدد العوائل فیھا، حتى نرى عوئلنا ومحافظاتنا ھل أدینا المطلوب منا ھل
.أستفادت العوائل الفقیرة فعالً مما تم تحقیقھ ھذا في البدایة ولدیس مداخلة في الوضع العام

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

أستاذ (یحیى العیثاوي) بخصوص المنحة، االزمة المالیة بعد لدینا محور، أذا كان لدیك مداخلة حول االزمة المالیة لدینا محور أخیر؟

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

أوال: یحز في نفسنا ونحن في القرن الواحد والعشرین ونسمي أنفسنا وعوائلنا منحة العوائل الفقیرة أتمنى من جدول األعمال ان یعاد النظر في
كلمة الفقیرة، ممكن ان تكون المتضررین أو المتعففین، ھذا بلدنا ویجب أن نحاسب أنفسنا ونحاسب كتلنا السیاسیة، السید وزیر العمل ھو إبن

الوزارة ونحن جمیعنا الیوم ننتقد الوزیر فقط، لكن ال ینتقد نفسھ والكتل السیاسیة التي شكلت الحكومات منذ 2003 ولحد اآلن والزلنا نراوح في
مكاننا، على كالً لیس ھناك فائدة من الكالم، بالنسبة للسید الوزیر الدفعة األولى إذا كانت (16%) ھذا معناه اإلنجاز قلیل جداً، نعرف إن الوقت
كان قبل عید الفطر المبارك ولكننا نرید تسریع العمل خالل ھذه الفترة وأنا أضم صوتي لصوت السیدة النائبة بالنسبة للمحافظات یجب أن نعلم
كم عدد الذین قدموا من المحافظات جمیعھا حتى الجمیع یعرف حاجة المحافظة، عاطل عن العمل، نعم الشروط مستوفیة علیھ لكن عاطل عن
العمل وال یستلم راتب من الدولة ولكنھ متجاوز على ارض الدولة وبنى بیت فخم جداً وأنا اعرفھ شخصیاً ومررت من امام بیتھ وسجل نفسھ
ضمن العاطلین لمنحة (30) ألف دینار، عیب على ھذا الشخص وعلى ھذه العائلة الذي یطالب بـ (30) ألف دینار للعوائل المتعففة، بالنسبة

لقاعدة البیانات عندما اجتمعنا مع السید وزیر التخطیط السابق نحن لحد اآلن نفتقر إلى البیانات الحقیقیة لما بین وزارة التخطیط ووزارة العمل
والشؤون اإلجتماعیة، سؤالي لمعالي السید وزیر، متى سوف یتم إطالق الدفعات األخرى لھذه المنحة؟

-:النائبة علیة فالح عوید األمارة –

السید الوزیر تحدث عن آلیة معرفة العوائل المتعففة بموضوع اإلستمارة ھو ألكتروني وقد سبقني بالحدیث الدكتورة (سعاد) واألستاذ (أرشد
الصالحي)، مثلما تعلمون ھنالك الكثیر من العوائل ال تملك أجھزة الھاتف النقال ولیس لھا مقدرة مالیة على وسائل التواصل اإلجتماعي ولیس لھا

معرفة أو درایة بفتح إستمارة ألكترونیة وتعبئتھا وما إلى ذلك مما فرضتموه، یصل
إلى مكاتبنا الكثیر من العوائل تشتكي من ھذا األمر رغم إنكم قد حددتم مدة شھر واحد لموضوع ملئ اإلستمارة اإللكترونیة وھذا وقت قلیل جداً
وسوف یكون ھنالك تفاوت بالفرص، من سنحت لھ الفرصة ولھ المقدرة ومن یملك أجھزة الھاتف النقال واإلنترنت قادر على تعبئة اإلستمارة،

اما اآلخرین وقد یكونوا ھم الفقراء الحقیقیین المتعففین الذین لیس لھم مصدر رزق غیر قادرین على القیام بھذه اآللیة، مقترحي المتواضع إضافة
إلى ما اعتمدتموه من قاعدة البیانات المأخوذة من وزارة التخطیط على ملئ اإلستمارة أستحداث آلیة أخرى للمواطنین الفقراء الحقیقیین ومنحھم

مدة أطول للحصول على ھذه المنحة رغم قلتھا لكنھا تفید العائلة في حال وجود خمس أفراد أو ستة او عشر أفراد في بعض األحیان، تخفف
.عنھم عبئ الضرر مما جاء من حظر التجوال لجائحة كورونا

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

أرجو لبس الكمامة عند المداخلة ألن المایكرفون سوف یصل إلیھ رذاذ الفم وتطایر غبار الھواء من الفم، ألن ھذا أخطر مكان بسبب تداول نفس
المایكرفون، المسك بالید ممكن معالجتھ لكن أطالق رذاذ الفم سوف یكون لھ تأثیر، عدم تقریب المایكرفون من الفم ولبس الكمامة عند المداخلة،

.ال توجد مشكلة في نزع الكمامة اآلن لكن عند المداخلة یجب لبسھا

-:النائب كریم أبو سودة –
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.لدي مداخلة وأتمنى من الجمیع األستماع، الشعب العراقي العظیم تعداده ما یقارب (35) ملیون

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

.ملیون (40)

-:النائب كریم أبو سودة –

ملیون إن شاء هللا یكون (50) ملیون، واردات الموازنة في الدولة العراقیة من النفط الذین یستلمون رواتب ھم الموظفین، أطلب دقیقتین (40)
.فقط

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

ھل ستتكلم بخصوص المنحة؟

-:النائب كریم أبو سودة –

نعم بخصوص المنحة، الذین یستلمون رواتب من واردات النفط ھم الموظفین والمتقاعدین والرعایة اإلجتماعیة وباقي شرائح ھذا المجتمع من
الفقراء لیس لدیھم حصة في ھذا النفط الذي یرتفع سعره إلى (100) دوالر أو ینخفض سعره إلى الصفر لیس لدیھم حصة، مقترحي للسید

الوزیر ولجمیع السادة النواب والحكومة العراقیة، نعمل مسح میداني لجمیع العراقیین الفقراء فعالً، أن یكون المسح على مستوى القضاء
والمحافظة والناحیة حتى تتشكل لجان بھذا الخصوص، وأتمنى ان یتم حصرھم بصورة صحیحة عددھم في العراق الفقراء فعالً بعد إجراء ھذا
المسح المیداني، ولدي دراسة إلجراء مسح میداني مدتھ ال تتجاوز (15) یوم، إذا تسمح أن أقدمھا لك سیادة الرئیس، عن طریق وزارتي الدفاع

والداخلیة ووزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة ووزارة التخطیط، اتمنى أن نصدر قرار لھؤالء الفقراء لیس منحة لمدة شھرین فقط وإنما منحة
على مدى السنة وتثبت في الموازنة ھذا حقھم حالھم حال باقي العراقیین، حقھم بنفس العراق حقھم على الدولة العراقیة، ألن حیاتھم قضوھا في
العمل كعمال بناء والعمل في الشوارع وحرارة الشمس تؤثر علیھم نسائنا وأطفالنا، النساء اللواتي یبعن الخضروات واألطفال المعاقین أتمنى أن

ال یكون ھناك شبكة الحمایة اإلجتماعیة ألن ھذه المنحة تثبت في جمیع موازنات الدولة العراقیة، إضافة لذلك لدینا في قضاء أبي غریب الذي
تعداده (600) ألف نسمة، وللظروف االمنیة السابقة لدینا ما یقارب (200) ألف فقیر، بسبب األوضاع األمنیة المتردیة لم یحصلوا على وظائف
وال على واسطات ألنھ كما تعرفون الوظائف بوساطة ومبالغ مالیة كبیرة ولیس لدیھم ھذه اإلمكانیة وحالیاً ھم فقراء، وأنا ادافع عنھم وعن جمیع

.العراقیین ولكن انا أمثل بالخصوص قضاء أبي غریب في مجلس النواب

-:النائب حسین عرب –

موضوع المنحة وحضور السید وزیر العمل والكادر، اللجنة لیس لدیھا علم بالحضور ولیس لھا علم بالتعلیمات التي تصدرھا وزارة العمل في
وقت سابق، السید الوزیر أبلغنا إن ھذه المنحة سوف تطلق من خالل وزارة التخطیط وتقاطع المعلومات في وزارة العمل، بعض السادة النواب
وأیضاً السید الوزیر لدیھم شك في أن تكون ھنالك قاعدة معلومات وبیانات صریحة وواضحة في وزارة العمل، نحن كلجنة عمل لیس لدینا أي

تصور عن ھذه المنحة وكیف تم العمل بھا وطالبنا وزارة العمل في وقت سابق أن یكون ھنالك شرح لھذه المعلومات وأبلغونا إن ھذا الموضوع
.في وزارة التخطیط

ثانیاً: انا أسجل أحتجاجي لحضور السید وزیر العمل إلى قبة مجلس النواب ولم یكن ھنالك علم ال من قِبل ھیأة الرئاسة وال من قِبل السید الوزیر
إلى لجنة العمل ولم یكن ھنالك معلومة او معرفة لماذا یحضر السید الوزیر؟ أو ما ھو الموضوع المستضاف بھ داخل قبة مجلس النواب

العراقي؟

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

.السادة النواب آخر المداخالت حتى السید الوزیر یجیب على بعض التساؤالت التي ذكرت وھي مھمة جداً

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

أنا أثني على ما تفضلت بھ النائبة (ھدى سجاد) نحن لدینا قانون الحمایة اإلجتماعیة رقم (11) لسنة 2014، مجلس النواب عندما یُشرع قانون
المفروض الدولة والحكومة والوزارة أن تلتزم بتنفیذ القانون، اما أن نذھب بأجتھادات خاطئة بھذه المنح، االن لجنة العمل ال تعلم تفاصیل المنحة

ً التي وزعت بمبلغ حوالي (600) ملیار دینار في فترة التظاھرات، وال نعلم بتفاصیل المنحة الحالیة بمبلغ (30) ألف دینار والتي ھي أیضا
(600) ملیار دینار، یعني نحن اآلن أمام مبلغ تریلیون ومائتا ملیار دینار ھذه تكفي (500) ألف عائلة لمدة سنة وفق القانون واآللیة المتبعة

اإلخوة جمیعھم كانوا موظفین عندما كنت وزیر وثبتنا ھذا القانون بجمیع تفاصیلھ، لماذا نترك القانون ونأتي إلى ھذه األجتھادات الخاطئة، قانون
الحمایة اإلجتماعیة تم إعداده خالل ثالث سنوات، ثق با� كانت تجربة الجمیع یفتخر بھا، لجنة (األسكوا) عممت ھذه التجربة على جمیع دول
المنطقة والسادة یعلمون بذلك، تجربة العراق الناجحة في تنفیذ قانون الحمایة اإلجتماعیة الذي ربط حالة الفقر باإلعادة النقدیة أما أن نذھب إلى

.ھذه اإلجتھادات، ھذا لیس صحیح وأتمنى على الوزارة في مجلس الوزراء أن تصحح ھذا الموضوع

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

أ أ أ أ
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أتمنى وھذا الكالم موجھ لحضرتك كرئیس لمجلس النواب في الجلسة الحالیة وصوتك نافذ، نحن البد أن نؤسس إلى ُسنّة بأن أي وزیر سابق
ویأتي وزیر حالي یعطینا براءة ذمة لھذه الوزارة عن جمیع التعاقدات والملفات التي مارستھا الوزارة السابقة، الیوم أنا أطرح ملفان أتمنى على
الجلسة القادمة التي حددتھا حضرتك أتمنى أن تسجل حضوري فیھا عن ملفان فقط، ملف األكشاك وملف دواجن الدیوانیة، ملفان كبیران جداً،
نحن الیوم نبحث عن اموال وھناك اموال فاسدة كانت تمرر في الوزارة، أطلب من السید الوزیر أن تحدد إجاباتھ في الجلسة القادمة إضافة إلى

شيء مھم ھي قاعدة البیانات التي ذكرھا السادة النواب، الیوم نحن إذا أردنا أن نلغي البطاقة التموینیة، إذا أردنا أن نوجھ إعانات تحصل
إجتھادات ولیس لدینا قاعدة بیانات واضحة، لماذا أذھب إلى وزارة العمل والضمان اإلجتماعي حتى تحدد قاعدة بیانات ووزارة التخطیط ھي
المسؤولة عن قاعدة البیانات وھي التي تحدد ھذه القاعدة، من یعطیني ضمان بأن ھذه المنحة وصلت للعوائل الفقیرة والذین لیس لدیھم أنترنت
وال أتصال ولیس لدیھ حتى ھاتف، ھذه األموال وزعت إلى جھات سیاسیة وإلى جھات حقیقة فیھا محاباة وبھا حالة من األنحیاز وبالتالي یجب

.أن تخضع للمراجعة

-:النائبة لیلى مھدي عبدالحسین –

مداخلتي بخصوص القوائم الورقیة، أنا أرید أن أسال السید الوزیر، ھل من ضمن صالحیة المحافظ رفع أكثر من (5) أالف أسم ومتحیزة في
منطقة معینة ومن عشیرة معینة إلى الوزارة ویتم الموافقة علیھا؟ وأیضاً أرید ان أسال عن رفع (5) أالف أسم في القوائم تعبّر عن الھدف

.األساسي للمحرومیة

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

السادة النواب أغلب المداخالت متكررة وأنتم بحاجة إلى إجابة السید الوزیر واتمنى منك أن ال یشارك الجمیع ألني أرید أن أنتھي من قائمة
وبرفع األیدي ال نستطیع أن ننتھي من قائمة حتى نستمع إلجابة معالي السید الوزیر، ھل أنتم مھتمین بإجابة السید الوزیر؟ أم ال؟ دعونا نستمع

إلجابة السید الوزیر ولم یبقى نائب في القاعة لم یشترك والمداخالت جمیعھا متكررة، مناطق الفقر واإلستمارة والمنحة والمبلغ وعدم علم اللجنة
بتفاصیل العمل، ھل ھناك شيء آخر؟

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

التعلیمات الخاصة بشمول العوائل بشبكة الحمایة اإلجتماعیة بحاجة إلى إعادة صیاغة ألن ھناك الكثیر من العوائل لم تشمل بھذه الشبكة بسبب
أمتالكھا لجھاز تكییف أو تسجیل مركبة قبل سنوات بأسم رب األسرة، نطلب من السید وزیر العمل إعادة صیاغة التعلیمات الخاصة بشمول

.العوائل بالتنسیق مع وزارة التخطیط

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

ھنالك موضوع في غایة االھمیة، ماذا تشمل قاعدة البیانات؟ ھل تشمل فقط الذین یستحصلون على رواتب شھریة؟ أم تشمل قطاعات أخرى،
المزارعین، أصحاب الموالت، اصحاب السیارات، وقطاعات أخرى لیسوا من ذوي الدخل المحدود؟ وظھرت أسمائھم في القوائم االولیة، النقطة
األساسیة مبلغ تریلیون ومائتا ملیار دینار ألیس كان من األفضل أن یتم أستثمارھا في تدر أرباح على ھذه العوائل ھذه نقطة في غایة األھمیة البد
أن تنتبھ لھا الوزارة في المستقبل ثم لكل مشروع فلسفة، ما فلسفة ھذه المبالغ الزھیدة للعوائل ولكن ھي مبالغ كبیرة للحكومة العراقیة، سواء في

.منحة تشرین األول وتشرین الثاني من عام 2019 أو المنحة الحالیة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أجمل ترحیب بمعالي الوزیر، أنا أعتقد ان الھدف من ھذه المنحة عندما قررھا مجلس الوزراء ھو إعانة المتضررین من وباء كورونا وبسبب
إجراءات الحظر، یوجد بعض الناس في المجتمع یعتاشون على أجرھم الیومي، ھؤالء أنقطعت أرزاقھم وال یستطیعون وال لدیھم أي مصرف

لعوائلھم، وقد صدر قرار مجلس الوزراء وخصص ھذا المبلغ الـ(600) ملیون إلعانة ھؤالء الناس بعیداً عن قضیة الرعایة االجتماعیة والذي
یستلم راتب الرعایة األجتماعیة مستمرین في أستالم رواتبھم ولم ینقطع بسبب الجائحة، أما الذي یعتاش على أجره الیومي ھذا الذي تضرر لیس

لھ عمل وإجراءات وزارة التخطیط ووزارة العمل في قضیة التسجیل وغیرھا اعتقد كانت مناسبة بسبب عدم وجود قاعدة بیانات، حسناً االسراع،
مضى شھران منذ انطالق ھذه المبادرة وحتى اآلن لم یستلم من الناس الذین تضرروا وأنتھى الحظر وجاء حظر ثاني ومازال الناس الذین

تضرروا من قضیة كورونا لم یستلموا ھذا المبلغ الزھید الذي ھو (30,000) دینار، حسناً متى سوف یستلمون؟

أطلب من معالي وزیر العمل والحكومة العراقیة الجدیدة وجمیع إخواني وأخواتي في مجلس النواب العمل على اإلسراع في تسلیم ھذه المنحة
ألنھا كما تعلمون قد عادت اإلصابات بتزاید أكثر من الموجة السابقة ومن المحتمل ان حظر التجوال ألسبوع او یتمدد أكثر وسوف یصیب

العوائل والناس التي تعیش على أجرھا الیومي ضرر كبیر قد یكون ھذا المبلغ الزھید یعینھم في معیشتھم الیومیة، أطلب اإلسراع في التوزیع ان
شاء هللا خالل ھذا األسبوع وفي األسبوع القادم إذا أعطانا الوزیر رد ولیس لھ عالقة بالنسبة السكانیة، محافظة قد تكون غیر مسجلة بھا

ومحافظة اخرى مسجلة بھا ال نذھب جداً على النسبة السكانیة بشكل دقیق إذا أصبح ھناك أنحراف في النسبة السكانیة ھي (10%) او( %15)
.ال تكون مشكلة في ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقبل األنحراف بالنسبة السكانیة لكن قدر اإلمكان االلتزام بالنسبة السكانیة لكن یجب ان نعطي مرونة بھا

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –
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نرحب بمعالي الوزیر المحترم وال یفوتنا ان نقدم خالص الشكر والتقدیر للكوادر الصحیة لجودھا في ھذه األزمة وال سیما السید نائب رئیس
مجلس النواب الموقر لجھوده مع اللجان في المتابعة وزیارتھ المحافظات وكانت جھوده ممیزة وكذلك أیضاً الى أعضاء لجنة الصحة النیابیة،

طبعاً سیادة الرئیس ومعالي الوزیر ضروري األھتمام في موضوع المشمولین الذین خرج إلیھم الباحث األجتماعي وتفعیل دور الباحث
.األجتماعي في زیارة العوائل الفقیرة، ھذا موضوع جداً مھم

الموضوع الثاني، ھو تفعیل قانون (37) لسنة 2015 بكافة فقراتھ ألن ھذا سوف یساھم في دعم العوائل الفقیرة وكذلك قانون التأمینات
األجتماعیة الذي سبق وان أكَد مجلس النواب على حسمھ ان یأتي من الحكومة الى البرلمان على أعتبار ان ھذه أیضاً قضایا تساعد في حل

ً مشاكل الفقر في العراق، ھذه األزمة األقتصادیة الصحیة یجب ان تتحول الى فرصة لنجاح الملفات األقتصادیة والنھوض بإدارة الدولة وأیضا
سیادة الرئیس ندعو ایضاً الى إستضافة المحافظین ألنھم أوالً رؤساء اللجان األمنیة العلیا في المحافظة وأیضاً رئیس لجنة او رئیس خلیة األزمة
ضروري ان یأتوا الى مجلس النواب لمعرفة ما الذي حصل؟ أنا سوف أذكر موضوع مھم؟ في إحدى المحافظات أستثمروا الموت للناس وأزمة

.الوباء في ملفات فساد، وھذا أحلناھا الى النزاھة، وفي النھایة ضروري حضور المحافظین وتحدد جلسات ومواعید لھم

السید وزیر العمل والشؤون األجتماعیة نؤكد على موضوع مھم (الباحث األجتماعي) وزیارتھ الى المناطق األكثر فقراً وان یفعل دور المختار
ودور مؤسسات المجتمع المدني وأیضاً یضاعف عملھم في الزیارات المیدانیة الى العوائل األكثر فقراً والسیما نحن عندما نقول حرب او نقول
ركود أقتصادي سوف یكون ھناك بالمقابل فقر وعوز وحرمان وغیرھا وعلى سبیل المثال نحن في محافظة البصرة ھذه المحافظة التي تعطي

تقریباً(90%) من إیرادات إلى الحكومة األتحادیة ھي الیوم من أكثر المحافظات عشوائیة وأكثر المحافظات فقراً ومثبت لدیكم فضروري
االھتمام بھذه القضایا، طبعاً ال تفوتنا محافظة السماوة والتي مع األسف تتصدر خارج صالحیة الحكومة األتحادیة ویجب تشكیل لجنة على

.اإلجراءات التي تقوم بھا ألنھا تھدر في المال العام ھذه طبعاً (ِحرشة) ویعرفونھا اآلخرین

-:النائب علي جبار مؤنس –

نرحب بالسید الوزیر، معالي الوزیر نتمنى ان تتحقق العدالة بین المحافظات، محافظة میسان بالنسبة الى خط الفقر بھا تعتبر المتقدمة بالنسبة الى
خط الفقر، السماوة وبعدھا العمارة لكن عندما تأتي الى أعداد المشمولین في رواتب الرعایة أیضاً ترى أقل محافظة ھي محافظة المیسان وھذا

.الشيء ال یحقق العدالة، محافظة المیسان بھا عوائل كثیرة فقیرة جداً، نتمنى ان تعید النظر وتعطي األولویة لھذه المحافظات التي تحت خط الفقر

-:النائب یونادم یوسف كنا –

بعد الترحیب بمعالي الوزیر، سمعنا مسألة انھ حسب النسبة السكانیة فھذا خطأ فادح، ألن محافظة (2%) تحت خط الفقر او (3) والعمارة
وغیرھا (50%) تحت الفقر ال یجوز حسب النسبة السكانیة والمعیار الذي وضعوه ان المعاییر یقدم عبر االنترنت، ھذا الذي لیس لدیھ خبر

.لیأكل اما یملك موبایل قدیم (طابوكة) او لیس لدیھ لیس لھ اطالع حتى یستطیع ان یصل الیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سؤال،  أصالً المشمول الذي لیس لھ مورد دخل حكومي وھذا بحد ذاتھ معیار وانتھى

-:النائب یونادم یوسف كنا –

نعم ولكن الذین قدموا قدموا عبر األنترنت ولكن الفقیر من این یقدم؟ مقترحي (اوروبا اشجارھا مرقمة نحن البشر العراقي مازلنا لسنا مرقمین)
المشكلة ان تستفید وزارة العمل بالتنسیق مع وزارات اخرى بالمیدان التربیة والداخلیة وتكون حمالت عاجلة في ھذه المناطق خمس جھات توقع

انھ فعالً ھذا لیس لدیھ وھذا محتاج حینذاك مسح میداني عاجل في ذلك الوقت یكون لدیكم فعالً من الذي في السماوة ومن الذي في الدیوانیة
.وغیرھا فقیراً لكي یشملھ

-:النائب عباس صروط محسن –

أجدد الترحاب بمعالي وزیر العمل والشؤون االجتماعیة، أنا أعضد على النقطة التي ذكرھا السید االستاذ محمد شیاع بخصوص برنامج الرعایة
األجتماعیة والبرنامج كان جید وأعتقد مالئم بالنسبة لوضعنا في العراق، لكن في نفس الوقت سؤالي الى السید معالي وزیر العمل والشؤون

األجتماعیة فیما یخص الباحثین، یعني باحث یخرج الى منزل ویجد فیھ مكیف مباشرةً شطب ھذا الفقیر، وھذا یجوز ناس قاموا بالتبرع لھ او
شخص ما اعطاه ھذا المكیف ویجد لدیھ سیارة باألساس ھذه السیارة قاَم ببیعھا قبل فترة، یفترض ان یكون ھناك تحري واضح على ھذا

الموضوع ألنھ ھذا أعتقد سوف یُحرم وبالتالي التعجیل یمكن التعجیل في ھذه االمور اعتقد مھم، السید معالي وزیر العمل والشؤون االجتماعیة
یجب ان تراعوا مسألة الباحثین لیكون لدیھم إنصاف وأعتقد مسألة تفعیل القائممقام، رئیس الوحدة اإلداریة، المختار، ممكن ان یكون مھم في
تشخیص ھذه الحاالت حتى ال تعتبر على مزاجیة الباحث األجتماعي. توجد مناشدة سیادة الرئیس نقلت لي یجب ان أوصلھا الیك من اصحاب
عقود الكھرباء الذین مضى علیھم أكثر من عشر سنوات وتتذكر نحن في میزانیة عام 2019 ثبتنا لھم حق ولكن حتى اآلن أصبح لھم أربع او
خمسة أشھر دون راتب وكذلك متطوعي وزارة التربیة القدامى الذین مضى علیھم أكثر من فترة كان من المفترض ان یثبتون بدالً من الحذف

.واإلستحداث وحتى اآلن لم تَر النور، ھذه مناشدة من قبل تنسیقیات المعتصمین الى سیادتك سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إحدى األسباب التي طلبنا قانون الموازنة ھو لمعالجة مثل ھذه الحاالت
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-:النائب جواد حمدان –

نرحب باألخ السید معالي وزیر العمل على حضوره الیوم الى مجلس النواب حقیقة تكلم الكثیرون من األخوة النواب بما یدور في فكرنا من
الكثیر من التساؤالت على وزارة العمل والمنحة التي من المفترض ان تنطلق، أنا ال أرید ان أُعید ھذه المداخلة لكن لديَّ موضوع أرید أن أتكلم

بھ، في الوزارة السابقة استبشرنا خیراً بمعالي الوزیر عندما استلم الوزارة وألتقینا بھ وقال سوف نضع ضوابط جدیدة للشمول بالرعایة منھا حتى
سائق التاكسي سوف تشملھ ھذه الرعایة ألنھ على أعتبار سائق التاكسي سوف ال یصل إلى المستوى المعیشي المطلوب الذي من الممكن ان

یحقق الى عائلتھ نوع من العیش الكریم، قدمنا كنواب الكثیر من أسماء لشمولھم بشبكة الحمایة، أنا عن نفسي قدمت ما یقارب (3800) أسماً في
مدینة الحسینیة والمناطق المجاورة لھا، حتى الیوم لم یشمل وال اسماً من ھذه األسماء التي قدمتھا مع العلم أنھ أخذنا بھا ھامش الوزیر السابق

بتحویلھا الى فرق الكشف المیداني (الباحث األجتماعي) أضف الى ذلك طلبت من السید الوزیر بفتح قسم للرعایة األجتماعیة في مدینة الحسینیة
التي یتجاوز عدد سكانھا اكثر من (500) ألف نسمة واغلبھا من العوائل الفقیرة التي ال تحصل على قوت یومھا والسید أوعز للجنة بزیارة

المدینة وھیئنا لھ المكان في وقتھا وجاءت لجنة ومن ضمنھم األخ الجالس اآلن وھو مدیر الرعایة وإطلعوا على المكان وعلى امل ان یفتح قسم
للرعایة األجتماعیة في مدینة الحسینیة وقد تفاجئنا بعد فترة انھ نفس األخ الذي ھو اآلن موجود ھو الذي عّطل ھذا الموضوع وأنا أتصلت بھ

أكثر من مرة ولم یجیب على اتصالي وجئت الى الوزارة في وقتھا ولم نستطع ان نقابل معالي الوزیر حتى نعرف نحن الیوم نأتي كنواب الناس
تطرق أبوابنا نحن وال تطرق باب الوزیر وال تطرق باب مدیر عام الھیأة وال تطرق أي باب مسؤول تنفیذي، النائب موجود في ھذه المنطقة
والناس تأتي وتطرق بابنا ونحن نتفاجئ یوم وبعد یوم تأتینا حالتین أو ثالثة بقطع مبلغ االعانة، الناس ال تملك ألف دینار ویتفاجئ باالنقطاع

واآلن ال نعرف حتى أسباب القطع وال یوجد تعاون ما بین الوزارة معالي السید الرئیس ضروري جداً ھذا الموضوع یعرفھ معالي الوزیر الحالي
اذا تبقى الوزارة مستمرة على نفس النھج بالتعاون مع النواب فنحن سوف یكون لنا كالم ثاني، نحن الیوم ممثلین عن جماھیر والناس تطرق
أبوابنا والناس لدیھا طلبات وال السید الوزیر یفتح بابھ ویستقبل الناس حتى نقول لھم أذھبوا الى الوزیر وال تأتوا إلینا، الذي نتأمل من السید

الوزیر ان یتعامل مع النواب على انھم ممثلین للشعب وھم ال یأتون وال یریدون منھ مشاریع استثماریة یأتون بطلبات مواطنین یحتاجون الى ھذه
المبالغ كذلك السید المدیر العام موجود أنا أسجل أعتراضي علیھ في أكثر من مرة أتصل علیھ وال یجیب وأرسلت لھ رسالة وأیضاً لم یجبني، نعم

.الموجود اآلن وجالس اآلن

.ال یجیب على الرسائل وال على األتصاالت الیوم ھو ممثل موجود في مكان لخدمة الناس إذا ال یستطیع على خدمة الناس فلیترك مكانھ لغیره

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

أعتقد أن موضوع الفقر موضوع یوجع القلب جداً ومؤلم جداً حقیقة، قاعدة بیانات خط الفقر الموجودة لدینا التي أصدرتھا وزارة التخطیط في
تسع محافظات في الوسط والجنوب نسبة الفقر من (40) الى (50%) وھذه كارثة حقیقة ومسؤولیة وزارة العمل والشؤون األجتماعیة مسؤولیة

كبیرة جداً وأعتقد ان األنجاز الوحید الذي ممكن ان یحسب او أكبر انجاز ممكن ان یحسب لھذه الوزارة وخاصة ان السید الوزیر جالس أمامنا
ھو ان یوجد قاعدة بیانات موضوعیة ورصینة للعوائل الفقیرة، أكبر مشكلة نواجھھا ان ھذه القاعدة غیر موجودة، نحن نسكن في مناطق الفقراء
ونرى بأم أعیننا الكثیر من الفقراء ال تشملھم المنحة وال یشملھم بصندوق بصندوق الحمایة االجتماعیة الخ، مشكلة الوزارة علیھا ان تجد قاعدة

بیانات رصینة وموضوعیة وھي من ترسل الى الفقیر، ال تضع عوائق أمام المواطن ومعرقالت وصعوبة الوصول الیھ وتكون ھناك الواسطات
وغیرھا ھذه مشكلة كبیرة أعتقد ینبغي ان تكون من أولویات السید الوزیر ذكرت نقطة ان المعیار ھو النسبة السكانیة لكل محافظة في موضوع

.الفقر المعیار ھو نسبة الفقر ولیس الكثافة السكانیة لكل محافظة، علینا ان نرصد الفقیر ونصل إلیھ

-:النائب مضر خزعل سلمان –

أسرَد السید الوزیر حول عملیة آلیة التقدیم لكن یوجد موضوع مھم جداً حقیقة لم یذكر ال من اإلخوة النواب وال  السید الوزیر تطرق الیھ ھو
.عملیة الدفع عملیة األستالم بالنسبة إلى الفئات المشمولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ذكر عن طریق شركات الھاتف النقال

-:النائب مضر خزعل سلمان –

حتى یكون لمجلس النواب مراقبة ھذا الموضوع ألن ھذا جزء من عمل مجلس النواب ھو متابعة األموال العراقیة وخاصة لھذه الفئة الفقیرة
.والمحتاجة في ھذا الظرف الصعب، ھذا الجانب مھم جداً یجب ان یجیب علیھ السید الوزیر

-:     النائب اسعد عبد السادة جاسم –

أنا لديَّ مجموعة من األسئلة حقیقة أرید ان أُجیب على بعض األسئلة التي تطرقوا إلیھا األخوة النواب كلما تطرقوا إلیھا قامت لجنة العمل النیابیة
بتوجیھ كتب رسمیة الى وزارة العمل كیفیة الشمول؟ آلیة الشمول؟ من ھم المستفیدون؟ ولم ترد اإلجابة، كذلك ما ھي قضیة التأمین األجتماعي

.ومبلغ األستقطاع تم رفع كتاب منذ أكثر من شھر كذلك األلف دینار الذي یُستقطع من قبل مصرف الرافدین تم رفع كتابین

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي ھذه االلف دینار؟
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-:     النائب اسعد عبد السادة جاسم –

نحن فقط نود ان نستفسر سیادة الرئیس توجد أموال تستقطع وتعلم ان دورنا الرقابي أنھ نكتب إلى وزارة العمل إلى الوزارة المعنیة لكن لألسف
لم تردنا اإلجابة حتى اآلن والسید الوزیر لدیھ علم والسید مدیر عام الحمایة األجتماعیة لدیھم علم بذلك، كذلك طلبات النواب منذ 1/1/2019

أكثر من اربع كتب أرسلنا الى وزارة العمل لتزویدنا بكافة الطلبات المشمول منھا التي تم البحث الیھا والذي لم یتم البحث، ولكن مع شدید األسف
كانت إجابة واألخ نائب رئیس اللجنة أستاذ حسین عرب موجود وإجابة السید مدیر عام الحمایة األجتماعیة یقول:(حمل السیارة)، قلت لھ:(آتي

.(بحمل السیارة وأنا أدخلھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل كانت رسالة شفھیة؟ ام مكتوبة؟

-:     النائب اسعد عبد السادة جاسم –

كال، كانت شفھیة لم یردنا واألستاذ حسین عرب موجود

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید وزیر العمل والشؤون األجتماعیة حسب قانون مجلس النواب ألزم الوزارات باإلجابة على األستفسارات الموجھة واألسئلة البرلمانیة خالل
.مدة ال تتجاوز الـ(15) یوماً، أرجو األلتزام بالقانون

 

-:     النائب اسعد عبد السادة جاسم –

القضیة الثانیة التي أود أن أتطرق إلیھا ھي قضیة المنحة سیادة الرئیس، السید معالي وزیر العمل  إجابة وقال ھنالك عملیة تقاطع بیانات حتى
وصلنا الى الـ(10) ملیون و( 300) ألف المستھدفة حالیاً، إذا أردنا ان نعد ونحسب حساباً بسیطاً عدد الموظفین الحكومیین وعدد المتقاعدین من
القطاع الحكومي وعدد المتقاعدین للقطاع الخاص الذي یتجاوز الـ(300) ألف ھؤالء مع أُسرھم المشمولین بقانون العدالة األجتماعیة إذا أستطعنا

.مع عوائلھم سوف تخرج لنا النسبة تقریباً ثالثون ملیون إذن ھؤالء العشرة ملیون

ثانیاً لدینا ملیون واربعمائة الف عائلة تستلم راتب حمایة اجتماعیة لدینا ما یُقارب مئة وعشرة آالف وأتمنى من سیادة الوزیر ان یجیبنا على ھذه
األسئلة یتقاضون راتباً من خالل المعین المتفرغ والتي ھي (150) ألف دینار إذا عملنا أستبیان ونظام المقاصة وقاطعنا ھذه البیانات، ھل

خاطب مدیریة التسجیل العقاري؟ البعض یملك عمارات ویملك كذا، ھل خاطب مدیریة المرور؟ األمالك الموجودة، إذن آلیة الذین ُشملوا اآلن
العشرة ملیون وثالثمائة ألف كیف سوف نسري علیھم ان ھؤالء، قال أستاذ أرشد نحن ال نقول خط الفقر او العوائل الفقیرة، نحن نرید ان نسمیھم

.(العوائل المعدومة الدخل) بسبب أزمة كورونا

-:النائب ستار جبار عبد هللا الجابري –

أعتذر سیادة الرئیس إذا تسمح لي الن المداخلة خارج الموضوع ألھمیة األمر إذا تسمح لي سیادة الرئیس والسید النائب األول والسید النائب
.الثاني هللا یحفظكم ان شاء هللا

سیادة الرئیس الیوم في محافظة ذي قار بصراحة حدث موقف وسابقة خطیرة في محافظة ذي قار. الیوم قضیة المتظاھرین السلمیین ال أحد
یزاید علیھم وكان موقف مجلس النواب واضحاً وقراراتھ ووقف إلى جانب المتظاھرین السلمیین على طول التظاھرات منذ 1/10 وحتى ھذا

الیوم ولم نخذل المتظاھرین في الكثیر من المواقف والقرارات، لكن مجموعة من الشباب  مغرر بھم یدخلون على مؤسسات الدولة والیوم دخلوا
على دائرة صحة ذي قار، الیوم الجمیع یعلم ان منتسبي الصحة لدینا عندما یجاھد على جبھات القتال وفي ساحات القتال بالسواتر وأیضاً خطورة
مرض كورونا وجائحة كورونا وتعرضھم لھذا الوضع البائس وخلیة األزمة والدور الذي تقوم بھ مع التقصیر الحكومي الواضح التي لم تستجب

للكثیر من القرارات وتأخیر فتح المستشفى التركي في محافظة ذي قار ونقص األدویة وأماكن الحجر ھذا واضح، لكن ھذا ال یتیح ویسمح
لمجموعة من الشباب مغرر بھم أؤكد بأنھم مجموعة من الشباب مغرر بھم بعیدین كل البعد عن منظومتنا األجتماعیة ومنظومتنا االخالقیة وبعیدة
كل البعد عن أھداف المتظاھرین السلمیین یقتحمون مدیریة صحة ذي قار ویھینون منتسبیھا ویھینون المدیر العام ویضغطون علیھ تحت الضغط

واإلكراه وبالكالم الجارح جداً ویقدم أستقالتھ وھذه سابقة خطیرة بصراحة انھ یكون لمجلس النواب واللجان المعنیة ان یكون لھا موقفاً من ھذا
الحدث الذي حدث في محافظة ذي قار وواجبنا ان نحمي مؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومیة التي تقوم بواجبھا على اكمل وجھ مع التقصیر
الحكومي المركزي الواضح لكن ھذا ال یسمح ان تقتحم دوائر بھذه الطریقة البشعة فإذا كانت الحكومة والوزارات المعنیة الوزارات األمنیة ال

تأخذ دورھا أنا أقول لك سیادة الرئیس الیوم العشائر في محافظة ذي قار لھا سابقة في الكثیر من المواقف وقامت بحمایة المحافظة وقامت بحمایة
المؤسسات وقادرة على ان تحمي المؤسسات، نحن ال نرید نرجع الى دولة العشائر، مع أحترامي إلى عشائرنا الكریمة قادرة على ان تحمي
المؤسسات وعلى الحكومة ان یكون لھا موقفاً مع ھذه المؤسسات ومع العاملین في ھذه المؤسسات وموظفي الدولة، عذراً إن كانت المداخلة

.خارج الموضوع لكن یحتاج وقفة جادة من مجلس النواب ومن الحكومة مع حمایة ھذه المؤسسات
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-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

نرحب بمعالي الوزیر، سیادة الرئیس أنا لديَّ موضوع تعلیمات الخاصة بشمول الرعایة األجتماعیة اعتقد ان معالي الوزیر على علم وأطالع ان
ما یحصل في قضیة التعلیمات، یعني الیوم مسألة الرواتب الرعایة األجتماعیة ھو مخصص لعوائل معدومة الدخل وفي النھایة ھنالك الكثیر من
المشاكل التي یواجھھا عند انقطاع بعض الرواتب بسبب ھذا الذي لدیھ ثالجة وھذا الذي لدیھ مكیف ویشخصونھ علیھ وفي النھایة یقطعون أغلب

.رواتب الرعایة ویولد لنا بعض اإلشكاالت ھذا أوالً

ثانیاً: سیادة الرئیس نحن نواب ونفتح أبوابنا ألھلنا وناسنا وكالً ضمن الرقعة الجغرافیة ومحافظتھ وقضائھ وفي النھایة نحن نوفر لوزارة العمل
بدالً من ان یتحملوا كل جھداً نحن نتحملھ معھم، نحن الیوم نعمل عمالً میدانیاً في كل المحافظة لیس من المعقول انھ لدینا مناطق ولدینا قرى ال

تستطیع تدخل على الحاسبة وتدخل بعض األمور التي من خاللھا تملئ اإلستمارة نحن الیوم نتحدث كنواب، المواطن عندما تحدث السید جواد ال
یعرف الیوم ان یطرق باب حتى الدائرة المعنیة وال یعرف تنفیذي وال یعرف وزیر وال یعرف مدیر عام، یعرف انھ یوجد نائباً موجوداً ھو الذي

یرید ان یعینھ وھو الذي یرید ان یثبتھ وھو الذي یرید یقدم لھ الخدمة وھو الذي یرید یقدم لھ المجاري وھو الذي یرید منھ ان یُعبّد الشارع 
وبالتالي ھذا واجبنا ولیست من منّة ونحن نتحمل وزر وأعباء وأخطاء وبعض السلبیات في األمور التنفیذیة ونحن نتحملھا عنھم وبالنھایة عندما
نقوم بزیارة المناطق سیادة الرئیس یتزاحم علینا المواطنین نحن نأتي باألسماء من المناطق والیوم أنا أقوم بزیارة  منطقة معنیة في ناحیة العظیم

مثالً، ھذه الناحیة لیس بأستطاعتھا ان تصل إلى الدائرة المعنیة في بعقوبة، نحن نقوم بأخذ أسمائھم وعناوینھم وبالتالي وھو في األساس توجد
تعلیمات وتوجد خطة موجودة لدى وزارة التخطیط بالتعاون مع وزارة العمل ویقومون بالبحث عن الشخص مشموالً أو غیر مشمول وبالتالي یتم
تسھیل العمل من السید معالي الوزیر واألخذ بنظر األعتبار األسماء التي تذھب إلیھ وفي النھایة ھو لدیھ جھة معنیة في المحافظة تبحث یُشمل أو

.ال یُشمل

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

أرید أن أتحدث عن محافظة نینوى وعن شمولھا بالحمایة األجتماعیة، محافظة نینوى منذ عام 2014 لم تُشمل بالرعایة األجتماعیة الى حد
اآلن، في العام الماضي أطلقت منحة ألھالي نینوى، قدمنا أقتراح إلى الوزیر السابق بان تكون عن طریق التقدیم اإللكتروني حتى تكون في

متناول الجمیع، لم یحَظ بأجماع النواب كافة لمحافظة نینوى أرتأى ان یكون عن طریق مكاتب النواب قدمنا أسماء تقریباً مضى علیھا ستة أشھر
.أو سبعة أشھر إلى حد اآلن وال شخص من محافظة نینوى ُشِمل بالرعایة األجتماعیة كذلك موضوع المنحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

وال شخص من محافظة نینوى؟

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

.أنا أتحدث عني وعن ست خالدة وعن الفئات التي نحن نمثلھا حتى اآلن تقریباً (4000) او (5000) أسم قدموا وال یوجد شيء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرید معالي الوزیر جدوالً كامالً بالشمول لسنة 2020

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

ال یوجد شمول سیادة الرئیس 2020، ھل تقصد المنحة؟

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

.كال أقصد الرعایة أنا أتحدث عن الرعایة

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

.ال یوجد شمول عام 2020 بل عام 2019 تقریباً (54) أو (55) ألف أُسرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أُرید جدوالً موزعاً على المحافظات

-:النائبة منى حسین سلطان –

.والمنحة نفس الحالة سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

أ أ ً أ
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.والمنحة أیضاً نفس الحالة كیف وزعت، أطلب فیھا جدول، أرسلھا بشكل مباشر

-:النائبة منى حسین سلطان –

یعني نتمنى انھ تكون فیھا جدول المنحة، یعني ألي المحافظات انشملت، وأعداد المشمولین في تلك المحافظات، ألنھ محافظتنا الى حد اآلن اعداد
.جداً قلیلة الذین ُشملوا فیھا، على الرغم أنھ نسبة الفقر فیھا جداً عالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة العمل، المتابعة مع الوزارة وتزوید مجلس النواب بھذه البیانات

-:النائبة منى حسین سلطان –

والمنحة التي حصلت لمواجھة جائحة كورونا، یعني أطلقت في وقت كان ممنوع التجول، یعني العوائل الفقیرة مثل ما تطرقوا السادة النواب،
یعني ال یستطیع، ال یوجد لدیھ ال أنترنیت، ال موبایل، بعظھم ال یوجد لدیھ حتى موبایل قدیم (طابوكة) أنا أقولھا ھكذا، لكن الذي حصل أنھ وقت

منع التجول أنھ ال یستطیع الوصول الى مكاتب االنترنت التي تدخل البیانات، فأكثرھم وال یوجد لھ علم فیھا ھذه المنحة، فنرجو إعادة النظر
.بالمشمولین فیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المداخالت سوف تستمر مفتوحة وتوجد لدینا متبقیة فقرتین

-:النائب علي جبار مؤنس –

نرحب بالسید وزیر العمل، بالتأكید منحة الرعایة االجتماعیة التي تقدم من الوزارة تعتبر أمر مھم لكثیر من العوائل، ونحن كما أسلف أخواني
السادة النواب، ابواب یعني ومن دواعي الفخر والسرور أن تكون مكاتبنا ھو باب عرض ما یحتاجھ المواطن وایصالھ الى الوزارة. وھنالك

حقیقة تم تقدیم أكثر على سبیل المثال في ناحیة النھروان، تم تقدیم أكثر من (7000) طلب للرعایة االجتماعیة وتم تكلیف فریق لمتابعة الباحث
.االجتماعي، لمتابعة الموضوع ولم یكن ھنالك اعتراض على االسماء المتقدمة ولم تظھر األسماء الى حد اآلن، ھذا أوالً

المعوقین الذین ھم لھم األولویة الحقیقة في منحة الوزارة، ھذه الى حد اآلن لم تكن ھنالك ظھور أسماء المعوقین والذین یفترض أن تكون لھم
.االولویة

النقطة الثالثة، أن بعض األسماء الذین ھم مشمولین في الرعایة االجتماعیة، في منحة الرعایة االجتماعیة تم قطعھا معالي الوزیر ودون معرفة
االسباب، ھنالك أخبار ولیست معلومات تقول بأنھ تم مناقلة المبلغ یعني لقطع جزء منھ لغرض المنحة، ھذا حقیقة ما یتداول لدى المواطنین

یعني، ویعني یشكل امتعاض لدى المواطنین، یقول أنا مواطن وأحتاجھ وأعتاش على ھذه المنحة وبالتالي الوزارة حینما تقطع مني ھذا المبلغ
.ویحول الى جھة اخرى، أتمنى االجابة على ھذا الموضوع معالي الوزیر

النقطة الثالثة واالخیرة، ھي العمالة االجنبیة ودور الوزارة في ھذا الموضوع، بحیث أن ھنالك وزارات كالنفط وغیرھا تقدم طلبات بخصوص
.استقدام العمالة االجنبیة ألھمیتھا ولكن الوزارة أیضاً لھا رأي، أتمنى إیضاح ذلك معالي الوزیر

-:النائب فارس صدیق نوري البریفكاني –

سیادة الرئیس واحدة من االھداف الرئیسیة لوزارة العمل والشؤون االجتماعیة، ھو التنمیة المجتمعیة، وتعتبر محافظة نینوى من أوائل
المحافظات التي تحتاج الى تعزیز للتنمیة المجتمعیة فیھا بسبب عدة اسباب، وتأتي في مقدمتھا ھو الكثافة السكانیة المعروفة في المحافظة ھذه

نقطة، والنقطة الثانیة أیضاً حجم الدمار وحجم الحرمان والفقر والعوز الذي أصاب سكان ھذه المحافظة بسبب الظروف االستثنائیة التي مرت بھا
ھذه المحافظة، سیادة الرئیس طبعاً في نینوى المواطنین بحاجة الى توسیع المشمولین بشبكة الرعایة أو اإلعانة، وبحاجة أیضاً الى توسیع ما

یسمى بالمعین المتفرغ لذوي االحتیاجات الخاصة، وأیضاً بحاجة الى شمول عدد أكثر لمنحة الطوارئ بسبب ظروف حظر التجوال وما ترتبت
علیھ جائحة كورونا، ولكن سیدي الرئیس الى حد اآلن اآللیة التي تتعامل بھا الوزارة في عھد الوزارة السابقة واستالم السید الوزیر الذي نتمنى

لھ كل الموفقیة غیر معروفة لدینا كنواب، كیف تتعامل وزارة العمل مع محافظة نینوى، وما ھي اآللیة، وما ھي الفلسفة التي تتعامل بھا مع
األخذ بنظر االعتبار الكثافة السكانیة المتمیزة، والحجم الكبیر من الحرمان والدمار والنقص والجوع والعوز الذي أصاب المواطنین. سیادة

الرئیس أیضاً ھنالك نقطة أخرى مھمة جداً وھي فیما یخص النازحین الذین ھم مشمولین او مشمولون بالرعایة االجتماعیة، الجمیع یعرف بأنھ
ملف النزوح لم ینتھي الى حد اآلن، علمنا في الفترة األخیرة أن الوزارة تقوم بإستصعاب او خلق العراقیل أمام النازحین من أجل دیمومة منحھم
ھذا الراتب أو راتب اإلعانة، بحجة أنھم یجب أن یعودوا الى مكانھم األصلي، مع العلم أنھ ملف النزوح كما أسلفنا لم ینتھي الى حد اآلن سیادة

الرئیس، ھذه أصبحت عقبة أمام الكثیر، والكثیر قد ُحرموا من ھذا الراتب ألن الوزارة تفرض علیھم أن یجلبوا ما یسمى بالتأكید او تثبیت العودة
سیادة الرئیس، وأنا أثني على بعض السادة الزمالء مع احترامنا لألخ الموجود مسؤول الرعایة، الكثیر من النواب یحاولون االتصال بھ ولكن من

.دون جدوى، ال نطلب منھ أي شيء ولكن فقط نعرف ما آلت ألیھ ما تم تقدیمھ من شمول بعض من االسماء

.في عھد الوزیر السابق والحالي تتصل في الوزیر ممكن أن تحصل علیھ، لكن تتصل بالسید حسین ال تحصل علیھ

-: النائب عبد االمیر نجم عبد هللا –
أ أ ً
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نرحب بمعالي السید وزیر العمل والشؤون االجتماعیة، طبعاً أنا أتكلم عن محافظة البصرة یعني والواقع المریر الذي یعانونھ الطبقة الفقیرة
والذي یعانیھ موظفین المكتب في محافظة البصرة، ھنالك عدد قلیل طبعاً، المكان بائس، كثیر ما نضغط على الموظفین ومدیر القسم ھنالك أنھ

یخرج للكشف على الطبقة الفقیرة وھنالك إقصاء لكثیر من الفقراء بحجة أنھ لدیھ سبلت ولدیھ مكیف أو لدیھ مروحة أو لدیھ ثالجة، یعني
المواطنین مجمعین لھ أو لدیھ أقاربھ أو اصدقائھ أو المنطقة تجمع وتعطیھ، ھذا غیر مشمول، ویوجد مواطن یأخذوه الى غیر مكان یشملونھ،

توجد أشخاص لدیھم بیوت وقصور ولدیھم سیارات مشمولین ویوجد مواطنین لألسف الشدید ھم مستحقین الى ھذه الفرصة وغیر مشمولین، ھذا
من جانب، من جانب أخر بالنسبة للموظفین بسبب عددھم القلیل وبسبب عدم الدعم من الوزارة عندما یذھب الى ھذه الطبقة الفقیرة یأخذ

(5000) من كل فرد قبل شمولھ، یعني بمجرد أن یصل ویكشف علیھ یأخذ (5000) بحجة األجرة للسیارة التكسي، یعني ھذا ظلم بصراحة، اذا
ھو لیس لدیھ قوت یوم تأخذ منھ (5000) بسبب انھ جئت للكشف علیھ، فیجب الوقوف على ھذه المالحظة ومعالجتھا من قبل السید معالي

الوزیر، والسید رئیس مجلس النواب یمكن یسمع ھذه المالحظة وھذه المالحظة مھمة جداً، یعانون منھا الطبقة الفقیرة انھ أخذ الـ (5000) یجب
أن تتوقف، وأنھ ألسید الوزیر یجب أن یدعم مكتب البصرة بالعدد ویدعمھم باألمور االخرى ویوفر لھم سیارات حتى یخرجون للكشف على ھذه

.الطبقة الفقیرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیالً، نعطي مجال الى السید الوزیر لإلجابة على أسئلة السیدات والسادة النواب وایضاً بناًء على طلب لجنتي الصحة والمالیة وما یتعلق
بالفقرات االخرى وأیضاً حتى نعطي مجال أوسع لمناقشة الفقرات المتبقیة، تأجیل الفقرتین المتبقیة الى یوم السبت. حولتھ الى اللجان المعنیة

لبیان الرأي لجنة التعلیم واللجنة القانونیة. یجب أن یصدر القرار النیابي مع لجنة التعلیم واللجنة القانونیة ألن حسب ما قرأت الطلب یتعلق
.بشریحة التعلیم العالي، جنابك أكمل مع اللجنة القانونیة ولیس لدي مشكلة الضافتھ

اإلخوان االخوة واالخوات رؤساء القوى السیاسیة یوم السبت أرجو أیضاً التنسیق مع اللجنة القانونیة لإلطالع على الصیغة النھائیة لقانون
االنتخابات الذي تم التصویت علیھ وایضاً االطالع على الدوائر االنتخابیة، یوم السبت رؤساء الكتل النیابیة وأیضاً من یرغب من االخوة

.واالخوات النواب، یوم السبت الساعة الحادیة عشر مع اللجنة القانونیة والجلسة الساعة الواحدة

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

حقیقة موضوع المنحة أغلب األسئلة تكررت یعني حول لماذا لم یعتمد موضوع المحرومیة؟ طبعاً أشیر ابتداًء أنھ مالحظات مجلس النواب
سوف تشكل خارطة طریق بالنسبة الى وزارة العمل، أنا قادم الى ھنا حتى أستمع، انا قادم الى ھنا كي أستفید وأستلم أي مالحظات قد حدثت
سابقاً، أخذھا بنظر االعتبار ونحن یدینا مفتوحة للتعاون مع ھیأة رئاسة مجلس النواب وكذلك أعضاء مجلس النواب واللجان المعنیة، ال یوجد

.لدینا تحفظ وال یوجد لدینا شيء ولیس لدینا عقد ولیس لدینا كل شيء، أبداً نحن ملزمین أن نتعاون مع مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

جنابك أنا ذكرت أول ما دخلت قبل أن تكون أنت في السلطة التنفیذیة أنت كنت من خیرة الكوادر في مجلس النواب، وتعرف مفاصل عمل
.مجلس النواب ولجان المجلس، أتمنى أن یكون التعاون بما یخدم المصالح والمواطنین یكون التعامل على أحسن سیاق

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

أشكرك سیادة الرئیس، نحن وزارة العمل یعني قدرنا أنھ وضعنا في وزارة یعني نسبة الفقراء والفئات الضعیفة والھشة في المجتمع وزارة العمل
مسؤولة عنھا، ووزارة العمل أؤكد من ھذا المنبر لن تستطیع العمل لن تقدم شيء اذا لم یكن ھنالك دعم حقیقي من مجلس النواب، السلطة

التشریعیة، اللجان المعنیة، وكذلك الحكومة مجلس الوزراء، وأنا أوصلت صوتي بشكل واضح من خالل اجتماعات مجلس الوزراء، اخواني
االعزاء أنا لم یمضي على وجودي في الوزارة حقیقةً (15) یوم تقریباً، اذا تحسبھا أیام دوام ھي (15) یوم، العطل وحظر التجوال، فغیر
، تعطوني فرصة حتى أصحح بعض مسؤول اآلن أن أقدم رؤیة أو أعالج مشاكل قد تكون متراكمة، یعني فترة قصیرة، أتمنى صبركم عليَّ
األمور وأقدم الرؤیة بماذا أرغب أن أعمل في الوزارة، نحن لدینا مشاكل تشریعیة في الوزارة، قوانین الوزارة، قوانین الحمایة، حضراتكم

جمیعكم أكدتم على معیار خط الفقر، أنھ لماذا لدیھ جھاز تكییف أو لماذا لدیھ تلفزیون أو غیرھا، ویعتبر فوق خط الفقر ھذا، طبعاً ھذا القانون ھو
الذي شرعھ مجلس النواب رقم (11) لسنة 2014 لم یحّمل وزارة العمل أنھ ھي التي تقرر من الفقیر؟ ومن الغني؟ بشكل واضح نحمل وزارة

التخطیط، نص صریح یعني ألزم وزارة التخطیط، أنھ ھي تبین من ھو الغني؟ ومن ھو الفقیر؟ حتى تكون واضح لكم ونحن في دور أنھ أي
مشاكل في ھذا القانون، ممكن من خالل السلطة التشریعیة تعالج ھذه المشاكل، ھذا شيء أساسي ومھم، لیس فقط قانون الحمایة االجتماعیة،
أیضاً قانون ھیأة ذوي االعاقة، أیضاً قانون الوزارة، أیضاً قانون العمل، أیضاً قانون التقاعد والضمان، كل ما یتعلق بتشریعات الوزارة ھي

.تمضي وفق قوانین صادرة في فترات سابقة بالتأكید التشریع ھو غیر مقدس بحاجة الى تعدیل

طبعاً الدكتورة فیان أشارت أنھ ھنالك حصة إلقلیم  كوردستان، طبعاً ھنالك كان التقدیم مطلق لكل البلد ولكل المحافظات، وكان تقدیم أبناء
المحافظات في اقلیم كوردستان حصراً عن طریق شركتي كورك واسیا سیل. دكتور حسن المطالبة بوضع آلیة، اخوان بالنسبة أنا قدمت

بخصوص المنحة تحدیداً حتى أكون واضح یعني، المنحة وزارة العمل لم تضع آلیة، لم تُستشر في ھذا الموضوع، اآللیة وضعھا قرار لمجلس
الوزراء في الحكومة السابقة، ھذا القرار رقمھ (340) وُعدل بالقرار رقم (21) أیضاً في زمن الحكومة السابقة، أنا غیر مشترك في وضعھ

.حتى أقول مقتنع أو غیر مقتنع، أنا وجدت آلیة وانطلقت التوزیع وأنا لست موجود في الوزارة

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



8/24/2020 محضر جلسة رقم (2) األربعاء (3/6/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/06/03/محضر-جلسة-رقم-2-األربعاء-3-6-2020-م/ 27/33

یعني االجراءات مضت وبدأ عملیة التقدیم وھو بعده لم یصبح وزیر، ھو یتكلم عن حقبة اجراءات ماضیة وتدفق للبیانات حصل، وحتى منح
.لبعض الفئات وصلت لھم بالنسب ھذه التي ذكرھا

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

السادة األفاضل ھي أسمھا منحة طوارئ، یعني أنت في ضرف استثنائي والحكومة قررت معالجة وقتیة لھذا الظرف االستثنائي، یعني ھي لم
تراعي خط الفقر أكید، ھو التقدیم كان عام وشامل للكل، ھي راعت معیار واحد ھو المتضررین من اجراءات حظر التجوال، ھذا المعیار كان،

وھذا وضع في قرار لمجلس الوزراء، لم یبین القرار فقط ذكر رقم، ذكر أنھ (10) ملیون عراقي لھم الى كل شخص (30) ألف، المجموع
(300) ملیار ولشھرین تصبح (600) ملیار، الذي اطلق الى غایة اآلن ھو (300) ملیار لغایة اآلن، وما أُطلق من الـ (300) ملیار ھو

(16%) أعلى نسبة انجاز لغایة اآلن، بسبب ظروف الحظر وظروف العطل، یعني وتعطیل الدوائر ومن ضمنھا المصارف، أؤكد أنھ أغلب
االسئلة، یعني اآللیة وكذا، وزارة العمل لم تكن جزء من وضع اآللیة، لم تكن جزأ قالوا انتم یعني معلوماتي قبل أن أحضر الى الوزارة ھذه

المعلومة، واآلن تأكدت منھا أكثر، أنھ صار وزارة العمل كانت مقراً لخلیة حكومیة مكونة من دیوان الرقابة المالیة وھیأة المستشارین ووزارة
التجارة ووزارة التخطیط ووزارة العمل فقط، وزارة العمل زودتھم بقاعدة البیانات وشاركت بمقاطعة البیانات مع وزارات أخرى، استبعدوا

(140) الف من الدفاع، وكذلك نفس الرقم تقریباً من الداخلیة، ھذه اآللیة طبعاً أنا أشارك السید النائب محمد شیاع السوداني، ھذا القانون
متكامل، ھذا القانون فعالً متكامل، یعني بحاجة قد یكون الى بعض األمور، بعض التعدیل، لكن ھو الذي یشكل خارطة طریق ینبغي أن یكون

.لوزارة العمل

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

معالي الوزیر دعنا نتكلم بصراحة تامة، اعضاء مجلس النواب العراقي، السیدات والسادة لدیھم بیئة مناطقیة جغرافیة، لدیھم مكاتب بل بعض
منھم أكثر من مكتب في بغداد وفي محافظتھ األم، تردھم مواطنین، مواطنین معوزین، تردھم فقراء، ھذا ذكروه السادة النواب، التعاون معھم

بھذا الشكل ھو تنسیق عالي بین أعضاء مجلس النواب وبین الوزارة، الذي الحظناه الیوم من كالم اإلخوة واالخوات أنھ ھذه العالقة شبھ
مقطوعة، بل لدیھم مالحظات أنا اتمنى حضرتك تجتمع مع الكادر المتقدم في الوزارة وتوعز لھم بأن مكاتب السادة النواب ھي مكاتب رسمیة
وقانونیة، وھي مكاتب تمثل الشعب ألنھم منتخبین من قبل الشعب، فطبیعي جداً أن ترد ضمن المناطق، ضمن المكاتب التي یعملون فیھا ضمن
المحافظات وحتى في محافظات بغداد، في أثناء تواجدھم بعض الطلبات وھذه الطلبات ھي جمیعھا ضمن القانون وضمن االجراءات الرسمیة

التي حضراتكم تعملون فیھا، لماذا ھذه القطیعة بین المدراء العامین؟ وأنا الرجل معالي الوزیر دكتور باسم شاھدتھ رجل فعال وشاھدت لقاءات
كثیرة مع السادة النواب، لكن العتب الظاھر اآلن على المدراء، والمدراء كادر متقدم في الوزارة، ھو حلقة، انت ترسم السیاسة، أنت تصدر
قرار، أنت تتخذ القرار، لكن المدراء العامین ھم الذین یقومون بھذا الواجب، فأرجوا ما دام حضورك موجود واالخ المدیر العام موجود أنھ

ترسل رسالة حقیقیة الى اإلخوة أعضاء مجلس النواب العراقي وخصوصاً اللجنة بأن التعاون على قدم وساق، وخصوصاً وأن عمل وزارتكم
ولجنة العمل تتناول فئات من المجتمع فقیرة وضعیفة وھشة ومعدمة ودون مستوى حد الفقر، فھذه الشرائح أغلبھا ال تستطیع أن تذھب الى

وزارة العمل، الى مكاتبكم في المحافظات، فیستعینون في لقاءات اإلخوة، جوالتھم المیدانیة، زیاراتھم الى بعض األماكن، ھذا شيء على العكس
ھذا شيء جید، فأتمنى أن أشاھد بادرة من عندك رد على ھذه القضایا حتى تقنع اإلخوة واالخوات وتقنعنا نحن في الرئاسة على أنھ عمل

.وزارتكم سیمضي بشكل مختلف ھو أكثر تنسیقاً وأكثر عالقة مع مكاتب السادة النواب

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

طبعاً وزارة العمل والشؤون االجتماعیة ال یمكن لھا ان تنھض بمھمة ثقیلة كالمھمة التي موجودة اآلن، ھذه الشرائح إخوان انتم تعرفون یعني
ھذا جمھوركم یعني، یعني یقدر بالمالیین (10-12) ملیون تتعامل معھا وزارة العمل بشكل مباشر، ال یمكن لوزارة العمل أن تنھض بھذه

المھمة دون التكامل مع الجھات االخرى، بالذات مجلس النواب، السادة النواب، اللجان المعنیة، ال یمكن لوزارة العمل وأؤكد اآلن أمامكم ال
یمكن لوزارة العمل أن تؤدي عملھا من دون تعاونكم، موضوع انھ تعلمون الوزیر ھو مسؤول عن الوزارة واداءھا، یعني أنا یحزنني أنھ یعني
بعض السادة النواب یشیرون أنھ بعض المدراء العامین ال یتجاوبون معھم، او یتصل وال یجیب، أو یبعث الرسائل وال یوجد رد، ھذا الموضوع
أنا تحدیداً سیاستي مختلفة تماماً، أنا ال أقبل بھ أبداً، وسوف یكون توجیھ مركزي الى كل دوائر الوزارة والمدراء العامین فیھا، بالذات القیادات

.المتقدمة فیھا، أنھ التعاون مع أعضاء مجلس النواب ھو التزام قانوني ولیس فقط التزام أخالقي

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

.أحسنت

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

ھو التزام قانوني، قانون مجلس النواب، أنا أبن مجلس النواب، أنا (10) سنوات ھنا وأعلم معاناة النواب، وأعرف أنھ جمھوركم ھو ھذا
الموضوع اھتمامنا اآلن، أنا أعرف لكن نحن سیادة الرئیس أحب أن أوضح موضوع مھم، یعني بعض النواب، بعض السادة النواب، طبعاً تأتینا

قوائم أنا حالیاً خالل فترتي القصیرة ھذه، حتى أنھ أثنین من السادة النواب أصروا على ھذا الموضوع، قلت لھ في اللیل أتواصل معاك، یعني
نائب یقدم (6 أو 7) أالف مثالً، وبعد یومین یتصل ویقول ماذا فعلتم، یعني ھذا الـ (6) أو (7) أالف في محافظة واحدة ویأتي غیره نائب من

نفس المحافظة أیضاً، تعلمون وزارة العمل كم الـ (كادر) التابع لھا، یعني حالیاً تتصورون أنتم أنھ وزارة العمل فیھا ھیأة ذوي اعاقة، تعني بثالثة
الى أربع ملیون من ذوي االعاقة، فیھا ھیاة الحمایة االجتماعیة تعنى بالذي أدنى مستوى خط الفقر من (5-7) ملیون عراقي، فیھا الطفولة، فیھا

التقاعد والضمان، فیھا العمل والتدریب، ھذه الدوائر مھمة، في غایة االھمیة، (6) أالف وكسر في كل العراق كادر وزارة العمل، في حین
وزارات أخرى مئات اآلالف فیھا موظفین، باحثین اجتماعین كم نحتاج نحن، كم نحتاج الى باحثین اجتماعیین، فعندما تأتي طلبات من السادة
النواب، یعني ال یھم یأتون لكن غیر الزم أن یكثر من العدد، یني لیأتي لنا مثالً (50) نائب، او لیأتي لنا (30) نائب، كل واحد منھم لدیھ مثالً

أ ً أ أ أ أ
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أربعة أو ثالثة أو خمسة أالف شخص، یعني من المشمولین، طبعاً لیس نحن من یقرر ھذا یشمل أو ال یشمل، ھو باحث یخرج ویقدمھ الى وزارة
التخطیط، وزارة التخطیط ھي التي تقرر، الكادر ال یستطیع أن یغطي ھذا العدد، على االقل أنا أتكلم اآلن في فترة وجودي القصیرة ھذه، فنحن

.من غیر الممكن أن نغطي ھذا ویكون عتب علینا أنھ أنتم إنحالت الى الباحث االجتماعي ولم یحصل إجراء معین في مثل ھكذا قوائم

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

استاذ جواد الوحدة بآمرھا، كل وزیر لھ سیاستھ ولھ طریقتھ ولھ فعالیتھ ولھ زیاراتھ، ولھ اھتماماتھ، ھذا یساعد العمل، االدارة لیست فقط موظف
ودائرة، االدارة قیادة والقیادة فیھا ابداع واالبداع فیھ حركة والحركة فیھا استجابة، ھذا كلھ یتوفر، نحن بصراحة انا ال ارغب أن أمدح الوزیر

ألنھ المدح في الوجھ ذم، مثلما یقولون لدینا، المعالي جزء من المنظومة التشریعیة، وھو محسوب على السلطة التشریعیة وھو ذكر اآلن، ونحن
متفائلین بوجوده في وزارة العمل، لكن یراد ھذه البوادر ھذه االشیاء بالتعاون المشترك مع اللجنة، یعني الیوم حضوره من دون علم اللجنة أنا

أعتقده غیر صحیح، بصراحة أعتقده غیر صحیح، أنا الیوم اذا قادم الى أي مكان یمكن اذا ادخل الى منطقة ونحن اآلن في زیاراتنا الى المناطق،
نخبر أحد وجھاء العشائر، نخبر المحافظین، نخبر أعضاء مجلس، نخبر نواب في المحافظة الفالنیة وال نستثنیھم واحداً واحد، ونحن لدینا زیارة

معلنة ورسمیة، فكیف اذا كانت الحضور في ھذه الطریقة السریعة والمفاجأة، فأنا أعتقد بأنھ عتبي على االخوة في اللجنة عتب مقبول معالي
.الوزیر، لكن أنا أؤكد لھ بانھ دورك في الوزارة ھو لیس دور ھامشي ولن یكون دور فیھ رتابة، دورك سوف یكون فاعل واساسي

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

.ال أقبل على نفسي أن یكون دوري ھكذا

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

أبداً، وال نحن نقبل، أنت جزء من منظومتنا التشریعیة، وأنت جزء من كوادرنا الوسطیة الموجودة في مجلس النواب العراقي، وسوف تكون مثل
ما كنت ناجح في مجلس النواب، سوف تكون ناجح أكید في وزارة العمل، كل ھذا سوف یصب في خدمة مواطنینا وأھلنا ومجتمعاتنا، لكن

.التعاون مع أعضاء مجلس النواب ھو بادرة للنجاح ولیس ھو بادرة لإلخفاق ال سامح أ�

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

موضوع أنھ ھل جمیع المحافظات استطاعت التقدیم؟ عدم وجود االنترنیت، بعض السادة النواب أشاروا الى ھذا الموضوع، عدم وجود نت
وغیره، عدم وجود اجھزة موبایل أو ھكذا، یعني أنا أكرر أنھ لیس نحن من وضعنا اآللیة، لكن الدلیل أنھ المواطنین قدمت، بوجود (14) ملیون
وكسر من جمیع المحافظات، ھذا یعني وجود تفاعل مع اآللیة المطروحة، التي سبق وأن انطرحت، ھذا الرقم كبیر یعني ما یقارب نصف سكان
العراق یعني قدموا، معنى ھذا یوجد تفاعل، یوجد تقدیم بغض النظر عن، وبعد ھذا نحن في ظروف حظر التجوال، وفي ظروف قطع الطرق،
فیجب یعني معقولة تبلغ المواطن من أجل (30) ألف تقول لھ أحضر، قدم، اذھب أوجد لك مكتب استنساخ، أو غیره وقدم طلب، وتذھب وتتابع

.وكذا، ھو مبلغ زھید ال یعني شيء وال یُسمن من جوع، فاآللیة ھو النت، كانت اآللیة ھي السلیمة، والدلیل أنھ قدموا ھذا العدد

ذكر السید النائب أرشد الصالحي، یعني ھو لم یكن، أجبت أنا على ھذا الموضوع، أنھ لم یكن معیار خط الفقر، ھو الضرر الذي تسبب من
اجراءات حظر التجوال وجائحة كورونا، ھذا ھو كان المعیار، أطالق الدفعات االخرى لم یكون فیھا موعد، ھي مستمرة، اآلن االطالق مستمر،
لكن وزارة العمل ھي لیست المشرفة، أكرر ھذا الموضوع، ال المبالغ مودعة لدى وزارة العمل، وال ھي وزارة العمل من وضعت اآللیة، أبداً،

ھي اللجنة، اللجنة المعنیة، ھیأة المستشارین في االمانة العامة لمجلس الوزراء، والمبالغ لدى البنك المركزي، وھنالك شركات الھاتف النقال ھي
من تبعث الرسائل، ھذه اآللیة إخواني، والتي أطلقت الى حد اآلن الدفعة األولى ھي (300) ملیار، ومستمر االطالق، ھنالك مبالغ اآلن موجودة

.في المصارف وال یستطیعون توزیعھا، بحكم اجراءات حظر التجوال

الموضوع الذي ذكرتھ السیدة النائبة عالیة نصیف، صراحة أنا، التساؤالت عن بعض العقود، وكذلك النائبة السیدة ھدى سجاد، ذكروا موضوع
.العقود وكذا، أنا لم أحضر من أجل ھذا الموضوع، ال یوجد لدي علم في ھذا الموضوع أصالً

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

.یعني تحضر لنا اجابات في االسبوع القادم

.أنت في االسبوع القادم لدیك جلسة مع لجنة العمل ومع أعضاء مجلس النواب، وخصوصاً الذین أثاروا ھذه االشیاء، فیحتاج الى أجابھ

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

.سیادة الرئیس ممكن أجاوب بشكل مختصر اآلن

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

ال، أنت من ھنا الى األسبوع القادم، قد یكون الثالثاء أو االثنین أو ال أعرف حالیاً، یعني نقرر قبل الموعد، یعني المفروض أن تكون لدیك
.إجابات ألن ھذه وزارة

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –
أ أ ً أ
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ذكروا بعض السادة النواب أنھ الوزارة ال تجیب على مخاطبات السادة النواب، طبعاً أنا ھذا الموضوع بالنسبة لي خط أحمر، والسید نائب رئیس
اللجنة أو السید رئیس اللجنة موجود، ھم مروا علیھ قبل العید، قاموا بزیارة لي في الوزارة، السید نائب رئیس اللجنة وعدد من النواب، أنا ثاني
یوم أجبت على جمیع االستفسارات بكتاب رسمي وبتوقیعي، وتأریخھ 21/5 الكتاب ولدي نسخة منھ، وتم تسلیمھ الى سكرتیر اللجنة الذي أسمھ

(رعد) أذكر أسمھ، أكدت على مكتب الوزیر وكادر الوزارة والحمایة االجتماعیة، قلت لھم جمیع األولیات المطلوبة، نحن ال یوجد لدینا شيء
نخاف منھ، سلموھا الى السادة النواب، ھم جھة رقابیة، وھم عون لنا ولیس العكس، دعوھم ھم اذا توجد أخطاء، لتعالج، في أي طریقة كانت

یجب أن تعالج، فالجھات الرقابیة الموجودة، اذا توجد أخطاء، اذا توجد تجاوزات، أنا ال أخفي شيء، ابداً، ما ھي المصلحة في الموضوع یعني،
ً توجد مخالفة، تعالج المخالفة سواء في القضاء أو غیره، أنا جاوبت بشكل واضح، حتى الذین انشملوا في الـ 2020 الذین ھم (67) ألف، أیضا
لكل العوائل وعلى مساحة التوزیع الجغرافي على البلد جمیعھ، كل المحافظات، لنكن واضحین ال یوجد لدینا شيء نخفیھ ((CD زودتكم بقرص
یعني، یوجد تقصیر نعالجھ ممكن، یوجد خلل ممكن نعالجھ، یعني أنت عندما تعمل ممكن أن تخطأ، ولیس من المعیب على الشخص أن یخطأ،

أنت تعمل وتعمل في مؤسسة كبیرة، في مبالغ كبیرة أیضاً وفي ظروف صعبة أیضاً، أنتم تصححون ونحن متعاونین مع السادة النواب، ال یوجد
.لدینا أي اشكالیات یعني

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

.مسألة الباحث االجتماعي التي ذكروھا االخوان، ھذه مراعاة، مثالً شاھد جھاز تكییف أو شاھد غیر ھذا

 

 

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

سیادة الرئیس كالمك صحیح ودقیق جداً، ھذه حصلت وأشخاص اعتبروھا فوق خط الفقر الى ھذه االسباب، یعني جھاز تكییف أو ثالجة أو تلفاز
أو كذا، موجودة ھذه، لكن نحن ملزمین في ھذا القانون، عدلوا لنا ھذا القانون، ھذا القانون أجعلوا وزارة العمل ھي المسؤولة، الباحث االجتماعي
ھو المسؤول، ھذا نص صریح، المادة (3) اذا تقرؤونھا، تقول وزارة التخطیط ھي المسؤولة عن وضع معیار لخط الفقر، یعني وزارة العمل ما
ھي إال أداة تنسیق بین المواطنین وبین وزارة التخطیط، نحن قد نقول لھ ھذا یستحق، التخطیط ممكن یقول لھ ھذا غیر مستحق، وأنا طرحت ھذا

في اجتماعات مجلس الوزراء للمرة الثانیة طرحت ھذا الموضوع، وطرحنا أیضاً والحمد � صدر قرار من مجلس الوزراء بتوسیع قاعدة
الشمول في ظل ھذه الظروف، وتشكلت لجنة من وزارة العمل ووزارة المالیة ووزارة التخطیط ووصلنا الى دراسة قدموھا الحمایة االجتماعیة

وتناقشنا بھا، واآلن ھي في طور النقاش وسوف أقدمھا كورقة الى مجلس الوزراء بأسم وزارة العمل لشمول (600) ألف أسرة جدیدة، یعني
وفق المعایر، لكن أنا أسعى انھ ھذا موضوع معیار خط الفقر أنھ یتخفف، نحن وزارة التخطیط لدیھم رأي قد یكون فیھ نوع من الصحة، لكن

.لیس في ھذه الشدة

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

أن وزارة التخطیط معالي الوزیر ال تضع فقط ھي المعیار بل تضع المعاییر الدولیة خط الفقر ونسبة الحرمان قیاساً الى كم یكون الدخل الیومي؟
والدخل السنوي؟ وحتى بعض الدول تعتمد معیار الغذاء، بمعنى تذھب تعمل معیار للغذاء كم یحصل على وجبة في الشھر أو األسبوع كالسمك؟

ولیس الخبز فكلنا نأكل الخبز الغني والفقیر یأكلھ ولكن توجد مفردات أخرى تدخل في معیاریة خط الفقر بأنھ یوجد بعض الناس الذین ال
یتناولون مثالً في الیابان الذي ال یحصل على وجبتین في األسبوع على سمك یعتبرونھ فقیر، بمعنى یستطیع أن یشتري السمك مرتین في

.األسبوع، وھذا معیار دولي، وزارة التخطیط معیارھا معیار دولي

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

أنا جداً صریح وسوف أستمر بھذه الصراحة، مسألة نائب یأتي بعشرة اآلف ونائب یأتي بألف، ھذه لیست عدالة، الن النواب قد ال یأتون بأسماء
كل الناس، یجوز منطقتھ أو ناخبیھ احتمال، ھذه واردة، وھنالك مسألة ثانیة ھل نجزم أن كل المواطنین یأتون عبر النواب؟

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

.كال

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

یوجد ناس ال تأتي، لذا الفقیر من لھ؟ كیف یصل للوزارة والى السید النائب؟

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

.توجد مكاتب تعمل

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –
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لذا نحن التقدیم الجدید فیما لو مضت األمور وتم التخصیص المالي من الوزارة المالیة التي تقول ال یوجد لدیھ أموال ولكن سوف نضغط وعن
طریقكم انتم أدوات ضغطنا على الحكومة، أن مبلغ (600) ألف لو أُقرت سوف یكون تقدیم للكل بغض النظر ھذا من أین؟ وھذا ابیض أو اسود

.أو من جنوب أو الشمال وال یمثل النائب الفالني أو غیره یجب أن توجد عدالة والمواطن یشعر أن التقدیم متاح لھ

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

مثالً نحن خط الفقر في السماوة  والدیوانیة (52%) وأنا في السماوة المفروض حتى فرص العمل األخرى خارج القطاع الوظیفي أو خارج 
قطاع الرعایة االجتماعیة أصالً ھي لیست متوفرة، توجد محافظة یوجد بھا خط فقر، مثال بغداد یوجد بھا خط فقر ولكن بغداد بفعالیات القطاع

الخاص والعمل وباعتبارھا عاصمة ومراكز تجاریة یستطیع المواطن أن یحصل على العمل ولكن ابن السماوة ال یستطیع أن یحصل على عمل
وال توجد لدیھ وظیفة وال یُشمل بالرعایة االجتماعیة، نحن مسألة العدالة ال تنطبق على السماوة والدیوانیة، لذا ماذا أقول؟ أقول جنابك ولدیك

بیانات مطلع علیھا تقول بان تذھب الرعایة االجتماعیة الى محافظة السماوة كذا مبلغ إذا أتى مبلغ الـ(600) ألف راعوا األولویة للسماوة
والدیوانیة وللمحافظات التي لیس لدیھا وھذه ھي العدالة وثبتت ھنا ولیس ثبتت العدالة في حال إعطاء مبلغ الـ(600) ألف یقومون بالتقدیم لكي

.یحصلون علیھا

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

كال جنابك أنا في نیتي لو حصلت ھذه الموافقة على الـ(600) ألف یجب مراعاة خط الفقر في المحافظات ألنھم طبقة مسحوقة بصراحة ولیس
.من المعقول أن نقبل أن یكون مستوى خط الفقر (54%) في محافظات

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

أنا أقدم لجنابك اآلن استغاثة من األخ محافظ السماوة ومحافظ الدیوانیة اتصلوا بي شخصیاً بشأن موضوع فتح مكتب أو مكاتب للشمول بالمبالغ
.وأتمنى زیارتك للمحافظتین واالطالع بنفسك على حجم المعاناة التي یعانون منھا الشباب، ال توجد فرصة عمل

-:النائب حمد هللا مزھر جول الركابي –

أوالً: بالنسبة للعدالة كما تفضل معالي الوزیر نطلب العدالة بین كل النواب وان یكون ھنالك تخصیص مبلغ للباحث والذي مبلغ الباحث (3000)
دینار الباحث ال یصل الى بیت المعني یتصل بھم ھل لدیك ثالجة أو تبرید؟ ھل ھذه ھي العدالة في الوزارة؟ لذلك ھذا المبلغ ال یشمل ھذه العائلة

.إذا قال لدي ثالجة أو سبلت ال یُشمل

ثانیاً: الباحث یقول لیس لدي أجور حتى اذھب الى بیت العائلة أزورھم لمعرفة ھل یستحقون؟ أم ال؟ وفي ھذه الحالة سوف ال یستطیع الوصول
.لھم

ثالثاً: أنا قدمت أسماء من البصرة ومن بغداد ومن نینوى ومن المكونین المسیحي والمسلم ولكن أتصور تم االتصال فقط بعشرة عوائل أو عشرین
عائلة فقط من ھذه األسماء في كل المحافظات وأنت جنابك تقول توجد محافظة تستحق ومحافظة ال تستحق أنا قدمت من عدة محافظات من

البصرة ونینوى وبغداد وأتصور من محافظة الدیوانیة قدمت أیضاً ولكن لم یتم االتصال بھم عشرین عائلة كما علمت ولم یزرھم الباحث فقط
اتصال، فھل ھذا ھو عمل الوزارة بھذه الطریقة معالي الوزیر؟ أستاذ حسین السید مدیر العام یعلم بكل األمور وأنا اتصلت بھ عدة مرات، ولكن
دون إجابة لنا معالي الوزیر وأیضاً قطعت رواتب المعوقین وأنا قدمت عدة كتب لألستاذ حسین ومعالي الوزیر السابق الدكتور باسم ولكن دون

.استجابة

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

.سیادة النائب ھذه ھي نفس التساؤالت التي یرد علیھا األخ الوزیر. أكمل معالي الوزیر

-:(السید حسین (مدیر عام شبكة الحمایة االجتماعیة –

-:سوف أرد وبنقطتین وباختصار شدید ھنالك موضوعین في منحنى المنح الطارئة

.أوالً: في أواخر عام 2019

.ثانیاً: في بدایة 2020

بالنسبة لمنحة عام 2019 أساس المنحة جاء بناء على ما تم طرحھ في الجلسة االستثنائیة األولى لمجلس الوزراء الموقر في 5/10/2019 وال
عالقة لھ بقانون الحمایة االجتماعیة رقم (11) لسنة 2014 وبإمكانكم الرجوع الى القرار رقم (340) لسنة 2019 واالستدالل بنص المادة ما

جاء بكتاب الدائرة القانونیة لألمانة العامة لمجلس الوزراء فیما یتعلق بـ(24) غیر صحیح، من حیث الموضوع المنحة تختلف عن الحمایة
االجتماعیة، من حیث التنفیذ المنحة تختلف عن الحمایة في التطبیق والتنفیذ، نص قرار مجلس الوزراء رقم (340) لم یشترط أساساً خط الفقر
وبجلسة مجلس الوزراء لم یكن في جدول أعمالھا مناقشة قانون الحمایة االجتماعیة وسوف أقرأ لجنابكم نص قرار مجلس الوزراء رقم (340)

لسنة 2019 :- (منح (150) ألف شخص من العاطلین من الذین ال یملكون القدرة على العمل منحة شھریة (175) ألف دینار) ولم یُِشر الى
خط الفقر ال من بعید وال قریب، عدد المشمولین بالمنحة الطارئة ألواخر عام 2019 وبعد تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم (19) عدل الفقرة
السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم (340) لسنة 2019 لتُصبح (منح (900) ألف شخص من العاطلین الذین ال یملكون القدرة على العمل
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منحة شھریة قدرھا (175) ألف دینار) ووزارة العمل والشؤون االجتماعیة في أواخر عام 2019 باشرت بفتح نافذة الكترونیة للفترة الممتدة
من 10/10/2019 ولغایة 24/10/2019 عندما تم استالم الطلبات لم یكن ھنالك معیار خط الفقر وفیما یتعلق بالمنحة األولى أحاول أن أكرر

بان ھنالك فرق بین األولى والثانیة، المنحة األولى تولت وزارة العمل فتح نافذة الكترونیة واستقبال البیانات وإجراء التدقیق والمقاطعة وكان
ھنالك طلب فاعل من قبل الرقابة المالیة وكانت ھنالك شروط محددة بالمنحة األولى أن تكون األعمار من (30) سنة ونزوالً والشھادات العلیا
والمسجلین سابقاً في قاعدة بیانات وزارة العمل والمتزوج واألرملة والمطلقة، ھذا ما یتعلق بالمنحة األولى وتم صرف (900) ألف ولم تسجل
أي مالحظة ال من دیوان الرقابة المالیة وال من أي جھة رقابیة وباإلمكان إخضاع ھذا الموضوع للبحث والفحص والتدقیق والمراجعة أما فیما

یتعلق بالبحث االجتماعي للسید النائب اسوان ھو حقیقة الكثیر من االستفسارات للباحث االجتماعي، حقیقة الباحث االجتماعي یتقاضى أجر
(2000) دینار لكل أسرة یتم زیارتھا، الباحث االجتماعي ال یزور أُسر بعیدة عن نطاق اختصاصھ، بمعنى الباحث االجتماعي في مدینة الصدر

في قطاع (24-25) یزور تلك األُسر في ھذه المناطق ولیس من المعقول أن اجلب باحث اجتماعي من سكنة الكرخ ویزور مناطق في مدینة
الصدر، تم اختیار الباحثین االجتماعین في وقت تعیینھم في عام 2016 بناًء على الرقعة الجغرافیة للمتقدمین، بمعنى انھ أنا في محافظة میسان
لدي أُسر في العزیر وناحیة العدل لیس من المعقول ان اجلب باحث اجتماعي من مركز محافظة میسان یزور أسرة ھنالك. فیما یتعلق بالثالجة

أو السبلت حقیقة ھي لیست بھذه الطریقة، ھو ال یزور أسرة واحدة بل یزور عشرة أُسر في مناطق مختلفة ولیس أُسر في مكان واحد ویتم توزیع
األسر على الباحثین االجتماعین حسب الرقعة الجغرافیة القریبة من منطقة سكناه ومعدل الزیارات المرسومة للباحث من خمسة أُسر الى ثمانیة
أُسر وإذا زار أكثر من ذلك لیس ھنالك مشكلة ویتقاضى الثمانیة تضرب في اثنین أي یتقاضى (16) ألف دینار وحجم األسر بتكرارھا بعددھا

یحصل على مبالغ بإمكانك تصورھا كم صرفنا في عام 2019 والحد األدنى یكون (2000) دینار وإذا المنطقة تكون بعیدة بإمكان الباحث
یسجل أجور وھنالك لجنة تعدیل أسعار ولجنة تدقیقیة وھي التي تحدد ھذه المبالغ لیس من المعقول باحث یزور منطقة یطلب مبلغ (50) ألف. ما
یتعلق باالستمارة والسبلت والثالجة ھي االستمارة أصالً تسمى استمارة الدخل البدیل ھي تقیس مستوى الدخل البدیل لألسرة وال تقیس الدخل، لذا

الثالجة أو السبلت ھي مستلزمات سلعیة لدیھا مؤشر محدد، لذا ال یمكن النظر الستمارة مصادر الدخل البدیل فھنالك عدد أفراد األسرة وطبیعة
السكن والحضر والریف ھذه كلھا مؤشرات وإذا أرید أن أعطیك تصور بالمشمولین بالرعایة االجتماعیة خالل الدفعة الثانیة والثالثة لعام 2020

ملیون وثالثمائة وسبعة وأربعون وستة عشر ھؤالء كلھم مشمولین بالرعایة االجتماعیة ویجرى لھم بحث اجتماعي. ھنالك بعض من اإلخوة
النواب یعترض على مسألة االتصال الھاتفي خالل ستة عشر عام في الحمایة االجتماعیة تعییني في الحمایة االجتماعیة من شعبة األضابیر

وتسلسلت في كل مفاصل الرعایة االجتماعیة، شعبة أضابیر الى مسؤول شعبة الى مدیر التخطیط والمتابعة ومدیر شؤون المواطنین الى مدیر
رئیس الھیئة الى مدیر عام، ستة عشر عام لم أتمتع خاللھا بیوم إجازة فقط عشرین یوم وخالل حظر التجوال لم انقطع عن الدوام الرسمي من

تاریخ التعیین في 9/3/2014 لغایة ھذا الیوم وفي حظر التجوال فقط عشرین یوم تمتعت بإجازة وهللا العظیم، یشھد هللا ورسولھ، الدوام في
.الحمایة االجتماعیة الساعة السادسة صباحاً لغایة الساعة الثانیة عشر لیالً

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

أنا عملت كرئیس وحدة إداریة في مدینة الصدر اكبر مدینة في العراق ورأیت عمل الباحثین االجتماعین ومكتب الرعایة االجتماعیة وأصالً
مكتب الرعایة االجتماعیة أنا قمت بتوفیره لھم، في العراق أول مؤسسة وفرت للرعایة االجتماعیة وشبكة الحمایة، وضعت لھم مكان في

القائممقامیة التي كانت تابعة لي، وهللا العظیم أن الجھود التي یبذلونھا ال یمكن أن تقدر إال من هللا سبحانھ وتعالى، ألنھ ضغط الناس والعمل
وتجدید االستمارة وتغییر االستمارة وتحدیث االستمارة وأشیاء كانت یدویة قبل أن تدخل األرشفة والمواضیع التي كانوا یعملون بھا وموظفیھم

لیس لدیھم مكافآت وامتیازات مالیة مثل باقي موظفي الدوائر، أي بمعنى أضعف مؤسسة ووزارة في العراق ھي وزارة العمل بالنسبة للموظفین،
لذلك یقدمون لنا ناس، أنا ال أتكلم عن عدد بل ما یتقاضھ راتب الموظفین الذین یعملون عندكم، قسم منھم یستلمون (150) ألف دینار فقط نحن

ھنا عملنا تكاملي أنا أقول جنابك تعمل ومجھد وتعبان وجزاك ألف خیر ونحن نقیم الناس المبدعین ال نقلل من قدرھم وأضاف الیوم لكم للوزارة
رجل مبدع آخر ھو المعالي، سوف یعطیكم ھمة أكثر وطاقة أكثر ولكن جنابك أرجو رد على اتصاالت النواب في أي وقت وھذا سوف لن

ینقص من جھدك ألن المكالمة مع السید النائب أیاً كان عددھم اعتبرھم في منزلة المواطنین وسوف یأخذ خمسة أو ستة دقائق من وقتك او ترد
علیھ بشكل رسمي یصبح بینك وبینھ تواصل وھو یقول انھ مجھد ومتعب ونحن نقدر ذلك ولكن الرد على اتصاالت اإلخوة النواب وغیرھم من
المواطنین سوف یزید قدرك وھمتك، لذا نطلب من جنابك بان ترد على اتصاالت النواب ألنھ اتصاالت لیست شخصیة للسؤال عن أحوالك بل
ھو عمل لمواطنین، لماذا ھذا المكتب لم یفتح ولماذا انقطعت الرعایة االجتماعیة؟ على سبیل المثال أتت عائلة ودخلت علیھ وأبلغتھ بان راتب

الحمایة قطع عنھم ویرید التأكد وجنابك لدیك قاعدة بیانات تأخذھا الیوم غداً تحولھا الى موظفیك، الیوم أنا أمامي المدیر العام وسیادة الوزیر عدم
االستجابة والرد على ھواتف السادة النواب ومخاطباتھم الرسمیة شيء غیر مقبول ومرفوض قانوناً وأخالقیاً وشرعیاً ووظیفیاً ورقابیاً، ولن

نسمح بھ، اآلن نحن نفتح صفحة جدید مع المدیر العام ومع المعالي وكل دوائر وزارة العمل ولیست فقط ھذه الدائرة، سیادة النائب المعالي سوف
یصدر أمر یلبي طلبات النواب وھي طلبات مشروعة أما قضیة نائب أتى بعشرة اآلف اسم أو مائة فھذا قطعاً لیست عدالة نائب اخذ عشرة اآلف

.اسم ویعمل عالقة مع المعالي والمدیر العام ونائب آخر لم یكمل مائة اسم، ھذه لیست عدالة نرید عدالة في ھذا الموضوع

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

أنا فقط أتیت بكتب رسمیة الى السید رئیس مجلس النواب والسادة نائبي لرئیس ولجنة العمل واللجنة المالیة نطالب من خاللھا بتطبیق قانون رقم
(11) لسنة 2014 وھو قانون قام بتشریعھ مجلس النواب في عام 2014 وضع حد لسقف اإلعانة (420) ألف في حین نحن اآلن أعطینا

(225)، أي نصف المبلغ المقرر بمقتبل القانون وھذا یحتاج الى دعمكم، ھل یجوز تعدیل القانون بقرار؟ القانون ال یمكن أن یُعدل بقرار، نحن
نطالب بتطبیق ھذا القانون والجدول الملحق بھ الذي یجعل من مبلغ اإلعانة (420) ألف لألربع أفراد في األسرة وھذا شيء أساسي ومھم وقد

.جلبت كتب رسمیة بذلك

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –
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.في االسبوع القادم لدینا جلسة معالي الوزیر والكادر المتقدم في الوزارة مع لجنة العمل، ھذه المفروض تتكلمون بھا في الجلسة الن بھا تفاصیل

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

.أحد السادة النواب طرح موضوع وبالنسبة لموضوع العمالة األجنبیة وأقولھا أمامكم یوجد بھ ملف فساد صراحة

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

أین الفساد؟ عندكم؟

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

كال لیس عندنا، قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء ألزمت الجھات المعنیة إدخال العمالة األجنبیة إال بأخذ إجازة عمل من وزارة العمل وھذا
.لم یحصل، ھنالك مئات اآلالف من العمال األجانب اآلن یدخلون دون المرور على وزارة العمل

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

أي بمعنى اآلن شركة النفط تأتي بعمالة أجنبیة ومھندسین ال یمر علیكم؟

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

كال ال یمرون علینا في حین ھذه مخالفة صریحة لقانون العمل ولقرارات مجلس الوزراء التي تحدد أن العمالة العراقیة ال تقل عن (50%) من
أي مشروع تدیره شركة أجنبیة وحتى الشركات المحلیة ھذا غیر موجود وحتى القطاع الخاص غیر النفطیة وحتى أرباب األعمال البسیطة وھذا

الموضوع سوف نعمل علیھ بقوة في المرحلة القادمة وسوف نُحیل الشركات المخالفة الى القضاء وسوف یكون ھنالك تفاھم مع معالي وزیر
الداخلیة ألن دائرة اإلقامة في وزارة الداخلیة لھا دور أساسي في ھذا الموضوع وتم افتتاح مكاتب كثیرة اآلن أي عامل تریده من أي جنسیة

یمكنھ جلبھ لك مجرد أن تدفع مبالغ ویمكن الجمیع یعلم بذلك. وبالنسبة لقسم التفتیش حددت ھدف وقمت بأول زیارة كانت لي الى قسم التفتیش
ویوجد فیھ (4) ملیون عامل عراقي في القطاع الخاص والذي نسمي في وزارة العمل قطاع منظم، ھل تعلمون كم ھم المشمولین بالتقاعد

والضمان االجتماعي؟ منذ عام 1971 ولحد الیوم (250) ألف فقط بمعنى المفتش یذھب وال أقول الجمیع حتى ال أعمم، ھنالك مفتشین عاملین
جیدین مخلصین نزیھین، وھنالك نفسیات ضعیفة یذھب الى رب العمل یخفي كم عامل لدیھ وھو یكون لدیھ (50) عامل ویقول لھ فقط لدي (5)
عمال والباقي والذین عددھم یكون (45) بدون ضمان صحي وبدون ضمان إصابة عمل وال عندما یحال إلى التقاعد یستطیع العمل والحصول
على راتب تقاعدي الذي نص علیھ القانون، أنا في نیتي إصالح ھذا القانون واعمل علیھ بكل قوة سواء كان على قسم التفتیش إصالحھ وكذلك

على موضوع الشركات غیر الملتزمة ووضعنا ألنفسنا خطة خالل ھذا العام أن شاء نتمكن أن یتضاعف ھذا الرقم الى نھایة ھذه السنة یجب أن
.یكون ھنالك (250) أخرى مضمونین وسوف تبدأ الحملة األسبوع القادم إذا لم یكن ھنالك حظر للتجوال

 

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

ھنالك فقط بالنسبة لموضوع محافظة الموصل انھ لم تشمل بشيء، كما ذكر لدي رقم ھو (118,535) مشمولین من نینوى بالرعایة االجتماعیة
واحد اإلخوة من میسان أیضاً (70) ألف مشمولین ومن البصرة (108) ألف كما ذكر النائب السید فالح الخزاعي الذین یتقاضون لحد اآلن منذ

.فترات سابقة

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

معالي الوزیر على اللقاء القادم البیانات التي طلبوھا اإلخوة الزمالء وأرجو حضورك ألنھ اآلن حصل نقاش غیر مجدي وغیر نافع ألنھ الكل
.یتكلم ویسمع في نفس الوقت

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

.في الجلسة القادمة فیما لو تمت ان شاء هللا سوف لن أُسال عن عمل سابق

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

كال لن تُسأل، اآلن نحن نتكلم عن مؤسسة توجد مخاطبات تتم اإلجابة بھا وبیانات مطلوبة وأشیاء ذكرتھا السیدة ھدى سجاد والسیدة عالیة نصیف
بالنسبة للبیانات التي سجلتھا جنابك نریدھا أن تكون حاضرة في اللقاء القادم ألنھ اآلن ال نرید أن ترد علیھا اآلن ألنھ تم استالمك للمنصب منذ

وقت قصیر، لذا تحتاج الى أن ترجع الى األرشیف والدوائر المختصة تأتي اإلجابات بخصوصھا وبالنسبة لموضوع الضمان وموضوع
.االستقطاع (األلف أو األلفین دینار) نرید إجابات بشأنھا األسبوع القادم

-:(السید عادل حاشوش (وزیر العمل والشؤون االجتماعیة –

ً أ أ
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ھل سوف تكون جلسة بشأنھا أو اجتماع في اللجنة المعنیة مثالً جنابك؟

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

اللجنة سوف تحضر ونحن سوف نحضر وشخصیاً سوف احضر للجلسة القادمة األسبوع القادم، ال نرید إجابات بھذا الموضوع اآلن بل األسبوع
.القادم أن تحضر وما تم ذكره والبیانات التي طلبوھا السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

.شكراً لألخ عادل حاشوش معالي وزیر العمل والشؤون االجتماعیة والسید مدیر الحمایة االجتماعیة والرعایة االجتماعیة

.ترفع الجلسة الى یوم السبت أن شاء هللا الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (5:48) عصراً


