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 الدورة اإلنتخابية الثالثة

 السنـة التشريعية الثالثة
 الفصـل التشريعي األول

 
 

 م (29/8/2016)الخميس (16)م ـة رقـجمسمحضـر 
 

 

 . نائنًا  (): عدد الحضور
 . ئنحنًا  (11:35)ئدأت الجمسة السنعة 

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 ئسم اهلل الرحمن الرحيم

.  ينئةًا عن الشعب  فتتح الجمسة السندسة عشرة من الدورة اال تخنئية الثنلثة الس ة التشريعية الثنلثةالف ل التشريعينألول
 .نبدؤىا بقراءة آيات من القرآن الكريم

 :-سنلم محمد شئكال ناب- 
 .يتمو آينت من القرآن الكريم

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .بيان في ما يتعمق بمعركة الخالدية، عدد من السيدات والسادة النواب، النائب عباس البياتي، يتفضمون

 :-ال ناب عئنس حسن موسى الئينتي- 
 (مرافق). يقرأ بيان يتعمق بمعركة جزيرة الخالدية

 .الفنتحة
 .(تمت  رااة سورة الفنتحة و وفنًا )

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
السيدات والسادة الكرام، ما حصل في الجمسة السابقة كان أمر مؤسف فيما يتعمق ببعض الممارسات التي تعرقل عمل المجمس 

 .وتولد إنطباع يتنافى مع السموك النيابي
 :-تم عقد جمسة ضمت رؤساء الكتل السياسية ورؤساء المجان النيابية وبعض الشخصيات النيابية وجرى اآلتي

إحالة ممف سموك السادة والسيدات النواب المخالف لعمل المجمس ولقواعد العمل والنظام الداخمي إلى لجنة تم  -1
 :- باآلتيالسموك النيابي والتي تعطى صالحية وفق ما قرره المجمس

تحرر محضر تثبت فيو ما إتخذتو من إجراءات وما سمعتو من أقوال مع توصياتيا المسببة، إما بعدم مساءلة النائب وغمق 
 :-التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات التالية وترفع كل ذلك إلى رئاسة المجمس

1- 
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 . التنبيو–أ
 .(ضمن صالحياتيا)الموم - ب
 .المنع من الكالم لخمسة أيام متتالية- ج
 .الحرمان من االشتراك في أي من أعمال المجمس لمدة ال تزيد عمى شير- د
إسقاط العضوية، وذلك بعد ثبوت االنتياك الجسيم لقواعد السموك النيابي أو مقتضيات الصفة النيابية أو الواجب النيابي - ه

وفي ىذه الفقرة عمى وجو التحديد أنيا تحتاج إلى موافقة ثمثي أعضاء المجمس وبمراعاة اإلجراءات المنصوص عمييا في ىذه 
 .الالئحة ويجوز لممجمس أن يقرر جعل التصويت سرياً 

ىذه ضمن صالحيات المجنة التي ُأحيل ليا الممف وندعو من المجنة المعنية، لجنة السموك النيابي سرعة البت في ما تم 
اإلحالة ليا من سموكيات تتنافى مع سير عمل المجمس، ولكن أيضًا في ذات الوقت، لجنة السموك النيابي وبعد التداول معيا 

 فأن ىناك صالحياتأعطيت لرئيس المجمس، ىذه الصالحيات 2016لسنة  (5)وباإلستناد إلى قرار مجمس النواب، قرار رقم 
 :-تتمثل باآلتي

ستنادًا لتمك الصالحيات تم  (140)و  (139)لرئيس المجمس إضافًة لما ورد في المادة  من النظام الداخمي فمو الحق باآلتي، وا 
 :-تقرير ما يمي

عالم الجيات المختصة بذلك ويحال ممفيم إلى لجنة السموك النيابي وأحيل  (6)ُعمقت مشاركة نواب لمدة  أيام تم تحديدىم وا 
ممف التحقيق في بعض اإلجراءات التي أتُبعت ومنيا، إلتقاط الصور وتسجيل الفيديوىات من قبل السيدات والسادة األعضاء 

بأجيزتيم الشخصية، كذلك بعض الممارسات التي تتنافى مع السموك النيابي، وأيضًا القدوم إلى المنصة أثناء الجمسة والحديث 
بميجة خالف ما ىو متبع ضمن سياق عمل المجمس ودراسة إعتباركل ذلك غياب يسقط من النصاب فضاًل عن 

 .العقوبةالمادية
أيضًا، يقدم مقترح تعديل قانون إستبدال أعضاء مجمس النواب بإضافة اإلنتياك الجسيم لقواعد السموك كسبب من أسباب إنتياء 

 .العضوية من غير المجوء إلى التصويت
 .ىذا ما تم إتخاذه وفق الصالحيات المناطة برئيس المجمس وبمجنة السموك النيابي

 .أنا أطمب من لجنة السموك النيابي إيضاح بعض الحقائق في ما تم التداول بشأنو والسياق الذي يمكن أن يتبع بيذا الخصوص
 

:- ال ناب عئود وحيد عئود العيسنوي- 
. 27/8/2016كممة لجنة السموك النيابي فيما يخص الجمسة السابقة التي عقدت يوم السبت 

.  بسم اهلل الرحمن الرحيم
... السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب المحترمون...   السيد رئيس المجمس المحترم

إسمحوا لي أن أعبر عن رأي اإلخوان في لجنة السموك النيابي، والتي تم التصويت عمييا، وتعبيرنا ىذا ممزوج باأللم والحزن 
لمصورة التي رسميا الشارع من مختمف شرائحو عمى مجمس النواب، والشارع ىو خير من يرصد ويراقب كالم وسموك أيٍّ منا 

.  داخل الجمسات أو خارجيا، أو من خالل المنابر اإلعالمية
نعتقد أن . إنما دار من حاالت مؤسفة ستبقى في ذاكرة الجميع، تجاوزات ال تميق بنا، وال مبرر ليا والتي صدرت من البعض

مثل ىذه التجاوزات نخرت في ىيبة المجمس، وأعطت المبررات لمحمالت التي يتعرض ليا المجمس وشخصياتو جميعًا من 
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إننا جميعًا عمى محك مصير . السيدات والسادة النواب، وضمن اإللتزام األخالقي الذي يحممو أي منا، وكالمنا ىو لمتذكير
. المجمس ومصير ثقة ناخبينا، وما يتطمعو الجميع منا في أداء مسؤولية التشريع والرقابة

ما جرى غير مقبول وفق أي معيار أخالقي أو دستوري أو شرعي، وكل منا أعتقد أنو حريص عمى ما ورد، ولكن البعض منا 
وممن صدرت منو ىذه التجاوزات، أعتقد جازمًا أنو الم نفسو وحزن لتصرفو، وعميو المطموب اليوم أن تكون ىذه الجمسة 

مفصاًل وبداية صفحة جديدة، أي إننا النجامل أحدًا، وال بد في األيام القادمة أن نواجو البعض ممن تجاوز، ونمجأ إلى تطبيق 
اإلجراءات التي نص عمييا النظام الداخمي، اإلجراءات اإلنضباطية وفق المواد الموجودة، وكذلك ما نصت عميو مدونة السموك 

النيابي باستخدام الصالحيات الممكنة لييأة الرئاسة وليذه المجنة، حيث أن الموقف يتطمب أن يتعيد الجميع بمغادرة كل 
الحاالت التي صدرت، ومع األسف من كالم جارح أو تصريح مخدش أو إستخدام الضرب بقناني الماء أو اإلشتباك أو 

التصوير أو اإلعتداء عمى شخصيات مسؤولة ليا كرامتيا، كل ىذه الحاالت عندما نراىا عند اآلخرين نرفضيا ونشمئز منيا، 
. فكيف نقبميا عمى أنفسنا؟ والحصانة التي يحتج بيا البعض ىي حصانة لمتعبير عن اآلراء بما يخدم الصالح العام

عميو مرة أخرى أخاطبكم إخوتي وأخواتي في المجمس، ولضمان إستمرار المجمس، عمينا أن نكون حازمين، وال نجامل أحدًا أن 
نحمل المسؤولية عمى من تجاوز، وأن تطبق بحقو كل الصالحيات الممنوحة لييأة الرئاسة ولمجنة السموك النيابي التي عقدت 

يوم أمس إجتماعيا، واتخذت بعض القرارات، واليوم كان لقاًء مع السيد رئيس المجمس، وستباشر بعمميا إن شاء اهلل، عسى أن 
. ال نمجأ إلى إتخاذ ىذه اإلجراءات، أممنا بالجميع أن يكونوا وفق المسؤولية، وشكرًا جزيالً 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. نحن اليوم لدينا الفقرة الثانية التي ىي تقييم عمل المجمس، لكن قبل ذلك

المجنة المالية، لجنة األمن والدفاع، لجنة الخدمات ) .الت ويت عمى مشروع  ن ون هيأة الم نفذ الحدودية: الفقرة الثن ية* 
. (واإلعمار، المجنة القانونية، لجنة اإلقتصاد واإلستثمار

:- ال ناب عنمر حسنن حنشوش الخزاعي- 
. باإلضافة إلى ما تفضمت بو وما جرى، نقترح أيضًا أن تضاف قضية التعريض في مجمس النواب في اإلعالم، ىذا أوالً 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. ىذا صحيح

 
:- ال ناب عنمر حسنن حنشوش الخزاعي- 
. إدعاء الفساد عمى الذات وتعميمو، حتى تسقط العممية السياسية: ثانياً 
. تشمل اإلجراءات بأثر رجعي يرتبط بمجمس النواب في الدورة الحالية: ثالثاً 
:- ال ناب عمي يوسف عئدال ئي الشكري- 

توقيعًا بطمب إلغاء قرار مجمس الوزراء القاضي بدمج شركة اإلسمنت  (72)قبل خمس جمسات تم تقديم تواقيع إلى سيادتكم 
، واحدة في الشمال، وواحدة في الجنوب، وواحدة في (إلتحاد الموقع الجغرافي)الجنوبية والشمالية والوسطى، ألن القرار يقول 

الوسط، وسيادتك أحمت ىذه التواقيع إلى لجنة اإلعمار والخدمات، ولجنة اإلعمار والخدمات أيدت طمب إلغاء القرار، إذا 
. تتفضل سيادتكم ىيأة الرئاسة أن يطرح األمر عمى المجمس الموقر إلتخاذ القرار
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:- السيد رايس مجمس ال واب- 
نائبًا، يقضي بدمج شركة اإلسمنت الجنوبية والشمالية والوسطى بشركة  (73)مرة أخرى نعيد إلى األذىان أنو قدم طمب من 
الطمب أحيل إلى لجنة مختصة التي ىي لجنة الخدمات، قدم كتاب من لجنة . واحدة، لتماثل النشاط الفني والموقع الجغرافي

: الخدمات بتوقيع رئيس المجنة
إللغاء قرار مجمس  (النائب عمي شكري) بشأن الرأي الفني عمى أصل الطمب المقدم من قبل 13/8إشارة لميامش في تأريخ 

 القاضي بدمج شركة اإلسمنت الجنوبية والشمالية والوسطى بشركة واحدة، لتماثل النشاط 6/10/2015 في 360/الوزراء المرقم
. الفني والموقع الجغرافي

 ال يتسم بالثقة، نؤيد حسب 360/فإن قرار مجمس الوزراء رقم (النجف، بغداد، الموصل)وحيث أن الموقع الجغرافي مختمف 
عادتيا شركات مستقمة (ناظم كاطع الساعدي)كالم السيد  . رئيس لجنة الخدمات واإلعمار نؤيد إلغاء القرار، وفصل الشركات وا 

ىذا القرار حقيقة بناًء عمى رأي المجنة يمكن أن يعرض عمى المجمس الموقر، حتى يحضى بالقبول، فيل نضيف ىذه الفقرة 
. عمى جدول األعمال؟ تصويت

(. 178)فقط من أصل  (37)العدد 
 .(تم الت ويت ئعدم الموافقة)

. لم تحصل الموافقة، لكن سيدرج عمى جدول األعمال في الجمسة القادمة
. العالقات، أحسبوا األصوات. يعاد التصويت

شركة اإلسمنت نائبًا بشأن إلغاء قرار يتمثل بدمج  (73)دمج فيما يتعمق برأي لجنة الخدمات واإلعمار في تأييد طمب قدم من 
ترى المجنة إلغاء القرار، وفصل الشركات . الجنوبية والشمالية والوسطى بشركة واحدة، لتماثل النشاط الفني والموقع الجغرافي

عادتيا شركات مستقمة . تصويت إلضافتو عمى جدول األعمال. وا 
 .(تم الت ويت ئنلموافقة)

. تصويت لتأييد قرار المجنة
 .(تم الت ويت ئنلموافقة)
 
 

:- ال نائة شروق توفيق عئدالحميد العئنيجي- 
أيضًا تم جمع تواقيع لمسادة النواب حول مناقشة موضوع التجاوزات عمى األىوار، ووضع في جدول األعمال لمجمسات السابقة، 

أطمب أن يوضع بعد الفقرة الثانية، ألنو ال يأخذ وقتًا طوياًل، حتى ال نستغرق في طول الجمسة . لكن بسبب طول عمل الجدول
. ويؤجل، القضية ميمة جداً 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. العنوان

:- ال نائة شروق توفيق عئدالحميد العئنيجي- 
. تجاوزات عمى األىوار، لمناقشة ىذه الفقرة
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:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. تصويت. يوجد طمب بإضافة تقرير حول التجاوزات عمى األىوار بعد الفقرة الحالية، نحتاج إلى إضافتو عمى جدول األعمال

:- ال نائة شروق توفيق عئدالحميد العئنيجي- 
. كان مضافًا عمى جدول األعمال لمجمسات السابقة

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. تصويت إلضافتو عمى جدول األعمال

 .(تم الت ويت ئنلموافقة)
ىل أنتم جاىزون؟ أم نؤخر؟ اآلن تبدأون؟ أم تأخذون راحتكم بالنقاش خارج القاعة، وبعد ذلك تعاودون؟  . المجنة المالية

. إذن ممكن تتفضمون خارج القاعة لتتناقشوا لمدة عشر دقائق، سنبدأ بفقرة أخرى
:-  ال ناب كنظم عطية كنظم الشمري- 

في الوقت الذي يحرص فيو إئتالف الوطنية عمى إجراء المزيد من التفاىمات السياسية، لحل كافة األزمات التي تمر بالعمل 
الرقابي، إذ أننا في الحقيقة وليس بجديد ثقتنا كبيرة في مسألة توزيع المجان، لذلك عمى ىيأة الرئاسة وعمى القوى السياسية 

. الممثمة في مجمس النواب تحمل مسؤولياتيا في ىذا الموضوع
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

. اآلن تقرير يقرأ من قبل النائبة شروق العبايجي
 :-العئنيجيشروق توفيق عئدالحميد ال نائة- 

 . ىو موضوع لممناقشة ورد في جدول أعمال الجمسات الماضية بخصوص التجاوزات عمى األىوار
لجنة الزراعة )بعد أن دخمت األىوار الئحة التراث العالمي، وأيضًا كون المجنة المعنية الوحيدة في البرلمان التي تحمل إسم 

اآلن بحاجة إلى أن يسمط الضوء عمى التجاوزات الخطيرة عمى األىوار كنظام بيئي فريد متميز أعتقد القضية . (والمياه واألىوار
خاص بالعراق، وخاص أيضًا بانفراد نوعي جعل من منظمة اليونسكو والعالم يعترف بكونو ينتمي لمحضارة اإلنسانية، ولو بعد 

األىوار ليست مجرد مسطحات مائية، ليست مجرد بحيرات فييا كميات من المياه، األىوار ىي بقايا . عالمي في األىمية
القبطان العظيم، ىي بداية تكوين الحياة بتنوعيا البيئي، وأيضًا ىي موطن ومأوى لمطيور المياجرة من أقصى بقاع األرض إلى 
أقصى بقاع األرض، لو دخمت في تفاصيل أىمية األىوار عالميًا ألخذت وقتًا طوياًل، ولكن أنا أشير إلى قضية واحدة، وىي 
أن األىوار العراقية جزء من ىويتنا العراقية، ىي مثل األىرام المصرية، مثل مناطق أخرى في العالم، جزء من الخصوصية 

التجاوزات عمى األىوار من قبل المتنفذين، والذين يتجاوزون عمى حصصيا المائية، لعمل برك وبحيرات أسماك أو . العراقية
ىناك عقود مع وزارة الزراعة، مديرية . غيرىا إصطناعية تقتل ىذا النظام البيئي الفريد من نوعو، والذي عمره آالف السنين

الثروة الحيوانية لتأجير ىذه المسطحات المائية واألىوار كإستثمار، ولكن أواًل وبعد دراستنا لكافة العقود، والتقارير موجودة 
وسوف يتم توزيعيا من خالل المجنة عمى أعضاء مجمس النواب، العقود مخالفة لكل الشروط التي وضعت قانونيًا لتأجيرىا 

كمسطحات مائية، العقود تشكل ضررًا كبيرًا عمى البيئة وعمى السكان وعمى إقتصاديات الدولة، ألنو من المفروض ىذه األىوار 
نما يجب الحفاظ عمييا وعمى تنوعيا وخصوصيتيا  . والمسطحات المائية ال تستثمر كأنما ىي أرض متروكة، وا 

ما يقوم بو المستثمرون، ولدي أكثر من مثال عمى ذلك، وأكبر مثال ىو ىور لمصابيات، والتي أيضًا وضعنا قرارًا سابقًا 
بضرورة رفع التجاوزات عنو، يتم التعاقد دون أية شروط مع مستثمرين يستغمون ىذا العقد، أواًل لحرمان الصيادين من لقمة 
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عيشيم، ىناك أكثر من ألفي عائمة محرومة من لقمة العيش منذ أكثر من سنة، بسبب تحكم المتعاقد الذي يسمى مستثمرًا 
وحرمانيم من الدخول والصيد، عممية الصيد ىي عممية طبيعية، األىوار نظام يوفر كل اإلكتفاء الذاتي لسكانو، فالعالم يحتاج 
األىوار، ولكن سكان األىوار ال يحتاجون العالم، سكان األىوار لدييم ما يكفييم من الخيرات كي يكتفوا ذاتيًا، وال يحتاجون إلى 
أحد، ولكن بتدخمنا الجائر من خالل جيات رسمية يتم التجاوز عمى تقاليد عمرىا آالف السنين، ىؤالء الناس البسطاء المساكين 

الذين يعيشون عمى الصيد وعمى ما تنتجو األىوار بيرمونية طبيعية لن تؤثر عمى البيئة طول ىذه السنين، ولكن ما يحصل 
 .اآلن ىو إساءة كبيرة ليذا النظام البيئي ولخصوصيتو العراقي

 :-إذن أنا أوصي بما يمي، وأطمب من السادة أعضاء مجمس النواب الموافقة عمى
تشكيل لجنة لمراجعة كافة العقود مع المستثمرين فيما يخص األىوار والمسطحات المائية، وأن تكون لجنة قانونية ذات : أوالً 

صالحيات لفسخ العقود، ألن فييا تجاوزًا كبيرًا، ونحن نعرف المتنفذين يستغمون عالقاتيم ويستغمون الفساد، لتمرير مثل ىكذا 
أمور، ىناك تجاوز كبير، ىناك حرمان لمناس المساكين الذين يعيشون عمى ىذه األىوار، ىناك إساءة لمبيئة، ىناك إساءة لممال 

 .دينار، في حين ىو يستثمر بمميارات الدنانير، ىذا الطمب األول (500)العام، باعتبار أنو بعض العقود درىم واحد يكمف 
الطمب الثاني والذي أتمنى من السادة النواب أن يوافقوني عميو، بأن نرفع توصية إلى السيد رئيس الوزراء، ونحن رفناىا : ثانياً 

سابقًا ووقعنا عمييا، عدد كبير من النواب، ولكن أتمنى أن تكون اآلن بيد قوة قانونية تشريعية نافذة ومؤثرة بأن تتحرك سريعًا 
إلزالة كل التجاوزات، ألنو المستثمرون أيضًا عندما يأخذون العقد ىم يبدأون بتغيير طبيعة البيئة، ىم ليس فقط يستثمرون اليور 

نما يفتحون منافذ ويضعون سدادًا، ويعممون ليم بحيرات خاصة، فيسحبون مياه األىوار إلى بحيرات خاصة  لمصيد وغيره، وا 
ذا لم نوقفيا عند حدىا، وأيضًا نحرم  تغير من كل طبيعة األىوار، فنحن اآلن نقتل ىذه األىوار إذا سمحنا بيذه التجاوزات وا 
السكان الذين يعيشون عمى ىذه الخيرات منذ آالف السنين من أجل لقمة عيشيم، ونحن أول الناس نسيء إلى ىذه األىوار، 

 .وىي اآلن ضمن اإلىتمام العالمي
 .فأتمنى المصادقة عمى ىذين المقترحين

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .يمكن تقديميما مكتوبين، حتى نستطيع أن نعرضيما

 ىل أكممتم؟. المجنة المختصة
 

 :-الحمئوسيمحمد ريكنن حديد ال ناب - 
( 4)أنا رأيي بأن نمضي بالفقرات األخرى والتصويت، ونؤجل ىذه الفقرة إلى األخير، المادة . لدينا مشكمة في إحدى الفقرات

 .نجعميا آخر فقرة
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .إذن نبدأ بعممية التصويت
 :-( قطة  ظنم) فناق دعئول عئداهلل الشيخ عميال ناب - 

حادث إختطاف لناشط مدني قبل يومين، ىذا ليس األول ولن يكون األخير، أعني السيد عمي الذبحاوي في النجف األشرف، 
ومن قبل األستاذ جالل الشحماني في بغداد، وبعده وائل المنصوري في بابل، يوميًا حوادث اإلختطاف لممتظاىرين والناشطين 

 . المدنيين
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ما ىو مصير ىؤالء؟ من ىو الذي يقوم بعمميات اإلختطاف؟ حتى اآلن ال نعرف : من خالل سيادتك أوجو السؤال إلى الحكومة
نحن . أي مصير لمختطف، وعندما نكتب لممعنيين يأتينا الجواب بأنو خرج من بيتو في الساعة كذا وغاب، ىذا األمر نعرفو

 .حماية الناس والمتظاىرين المدنيين، وثانيًا كشف مصير من أختطف في السابق لكي نطمئن: نريد أمرين
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .لجنة حقوق اإلنسان تتولى متابعة ىذا الموضوع
 .المجنة المختصة، تفضموا اآلن

. نائبا تفضموا (207)االن نبدأ بالتصويت عمى مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية، عدد الحضور 
:- محمد ريكنن حديد الحمئوسيال ناب - 

. من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (1)يقرأ المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

. مقترح المجنة (1)التصويت عمى المادة 
. (تم الت ويت ئنلموافقة)

:-  ( قطة  ظنم)ال ناب هشنم عئد الممك عمي السهيل - 
ورد لنا بدرجة خاصة انا اتمنى ان يوضح لنا المجنة ما معنى بدرجة خاصة، الدرجة الخاصة تعريفيا تبدأ من مستشار وصوال 
حتى رئيس الوزراءورئيس جميورية، ما ىي الدرجة الخاصة يفترض اما ان تكتب مدير عام بدرجة خاصة اذا كان مدير عام، 

. الن مدير عام دون درجة خاصة، او تحدد ما ىي الدرجة
:- محمد ريكنن حديد الحمئوسيال ناب - 

. ومقصود بو وكيل وزير (الدرجة الخاصة)ىذا النص جاء من الحكومة 
:- الك ن ياحمد سميم ال ناب - 

. من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (2)يقرأ المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

(. 2)التصويت عمى المادة 
. (تم الت ويت ئنلموافقة)

:- احمد سميم الك ن يال ناب - 
. من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (3)يقرأ المادة 

:- ( قطة ال ظنم)  جيب ائراهيم ئنمر ي  جيئةال نائة - 
نحن خالفنا القانون عندما صوتنا عمى ىذا القانون في ظل قرار جاء من الحكومة سحب لكن ىناك مخالفة دستورية في ىذا 

التي تنص عمى ان رسم السياسة المالية ىي رسم وليس  (110)القانون حيث ان صالحيات الحصرية الموجودة في المادة 
ادارة، لكن ادارة المنافذ تكون بالتنسيق والتعاون مع سمطات االقميم والمحافظات غير منتظمة باقميم ىنا ىذه المادة االقتصاد 

. عمى ادارة الكمارك ال تكون دستورية وايضا مخالف لمقانون وكان ىناك طعن امام المحكمة االتحادية
:- عئد الخنلق عئد الحسين العئنديجئنر ال ناب - 
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ان الفقرة الثانية من المادة االولى ذكر يكون مقر ىيأة في بغداد وليا فتح فروع في المنافذ الحدودية في االقميم والمحافظة غير 
. المنتظمة في اقميم، في تعديل المقترح لم يظير ىذه الفقرة ام سقطت سيوا او لم تقرأ

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. ىل ىذه الفقرة سقطت سيوا

:- محمد ريكنن حديد الحئوسيال ناب - 
. نعم سيادة الرئيس سقطت سيوا

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. مقترح المجنة (3)تضاف ىذه الفقرة في المادة االولى ، التصويت عمى المادة 

. (تم الت ويت ئنلموافقة)
:- كنظم عطية كنظم الشمريال ناب - 

. من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (4)يقرأ المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

مقترح المجنة . (4)التصويت عمى المادة 
. (تم الت ويت ئنلموافقة)

:- ( قطة  ظنم) طعمة عئد العئنس الحميداويعمنرال ناب - 
. اربع ممثمين عن اقميم كوردستان بعنوان محافظة ممثل واذا محافظة اصبحت اقميم وكل اقميم اربعة

:- محمد ريكنن حديد الحمئوسيال ناب - 
المحافظات الحدودية في اقميم كوردستان ىي ثالثة وممثل عن حكومة االقميم وبالتالي العدد يصبح اربعة ىي ثالثة محافظات 

. حدودية فضال عن حكومة االقميم
 
 

:- تحسين حئيب عمي الطنلئن ياال ال نائة - 
تمت مناقشة ىذا الموضوع من ممثمي عن اقميم كوردستان مع المجنة المالية نحن لدينا اربعة محافظات حدودية فاما اقميم 

. كوردستان لدييا اربعة ممثمي او يعتبرونو اربعة محافظات النو حمبجة محافظة
:- ( ناب رايس مجمس ال واب)انرام الشيخ محمد السيد - 

الصوت غير واضح 
:- محمد ريكنن حديد الحمئوسيال ناب - 

ىذا نفس الرأي الذي طرحناه مع القوى الكوردستانية اكدوا انيم يريدون ىذا النص، اربعة ممثمين عن اقميم كوردستان ورأي 
. (ممثل عن كل محافظة حدودية)النائب ئارام الشيخ محمد 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
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  (ممثل عن كل محافظة حدودية)تثبت نص 
 (ممثل عن كل محافظة حدودية)التصويت عمى النص 

. (تم الت ويت ئنلموافقة)
:- عئد حمزة عئد الرزاق الغريبرينض ال ناب - 

. من مشروع قانون ىيأة المنافذذ الحدودية (5)يقرأ المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

مقترح المجنة . (5)التصويت عمى المادة 
. (تم الت ويت ئنلموافقة)

:- عئد حمزة عئد الرزاق الغريبرينض ال ناب - 
. من مشروع قانون ىيأة المنافذذ الحدودية (6)يقرأ المادة 

:-  نلح عنتي الحسنمحمود ال ناب - 
في النص االصمي اقتراح الموازنة المالية لمييأة في حين ورد في النص المقترح اقتراح الموازنة المالية السنوية  (د)ورد في البند 

والخطة االستثمارية وخطة المالك لمييأة اي انو اعطوا السمطة الى ىيأة المنافذ الحدودية بوضع مالك الخاص بيا تضعو 
وتعدلو متى تشاء في حين ان ىذه المسألة ميمة وخطيرة وىذا دائما يحدد في انظمة يصدرىا مجمس الوزراء ويصادق عمييا اما 

انا كرئيس ىيئة ما اشاء كمما يأتي موظف يريد تعين احدث لو درجة، سيادة الرئيس عندما نطمب نقطة نظام اعتقد ان نقطة 
ىي وفق سير عمل الجمسة مجمس النواب لالسف صوت عمى قرار اعتقد فييا مشكمة  (27)النظام ىي تنسجم مع المادة 

. دستورية ىل يستطيع مجمس النواب مراقبة مشروعية قرارات السمطة التنفيذية
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

االن بصدد عمل تصويت عمى مشروع قانون 
. (د)المجنة المالية بالنسبة لممالحظة التي تم ذكرىا في الفقرة 

 
 

:- محمد ريكنن حديد الحمئوسيال ناب - 
الييأة تشكيل مستحدث يرتبط في مجمس الوزراء وكل ما تقوم فيو الييأة ىي اقتراح الموازنة المالية لمييأة تقترح الى مجمس 

. الوزراء
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

. مقترح المجنة. (6)التصويت عمى المادة 
. (تم الت ويت ئنلموافقة)

:- يحيى احمد فرج حمنديال ناب - 
. من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (7)يقرأ المادة 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
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.  مقترح المجنة (7)التصويت عمى المادة 
. (تم الت ويت ئنلموافقة)

:- يحيى احمد فرج حمنديال ناب - 
. من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (8)يقرأ المادة 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
. مقترح المجنة. (8)التصويت عمى المادة 

. (تم الت ويت ئنلموافقة)
:- كنظم عطية كنظم الشمريال ناب - 

. من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (9)يقرأ المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

.  مقترح المجنة  (9)التصويت عمى المادة 
. (تم الت ويت ئنلموافقة)

:- كنظم عطية كنظم الشمريال ناب - 
. من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (10)يقرأ المادة 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
(.  10)التصويت عمى المادة 

. (تم الت ويت ئنلموافقة)
:- كنظم عطية كنظم الشمريال ناب - 

. من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (11)يقرأ المادة 
:- عمران محمد سعيد عمرانازهنر ال نائة - 

الصوت غير واضح 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

(  مقترح المجنة. )(11)التصويت عمى المادة 
. (تم الت ويت ئنلموافقة)

:-  سنري عئداشي عكنبفنلحال ناب - 
.  من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (12)يقرأ المادة 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
(.  12)التصويت عمى المادة 

. (تم الت ويت ئنلموافقة)
:-  سنري عئداشي عكنبفنلحال ناب - 



 16-11 

.  من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (13)يقرأ المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

(.  13)التصويت عمى المادة 
. (تم الت ويت ئنلموافقة)

:-  سنري عئدأشي عكنبفنلحال ناب - 
.  من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (14)يقرأ المادة 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
.  كما وردت (14)التصويت عمى المادة 

. (تم الت ويت ئنلموافقة)
:-  سنري عئداشي عكنبفنلحال ناب - 

.  من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (15)يقرأ المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

(. مقترح المجنة. )(15)التصويت عمى المادة 
. (تم الت ويت ئنلموافقة)

:-  سنري عئداشي عكنبفنلحال ناب - 
.  من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (16)يقرأ المادة 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
(.  16)التصويت عمى المادة 

. (تم الت ويت ئنلموافقة)
:-  سنري عئداشي عكنبفنلحال ناب - 

.  من مشروع قانون ىيأة المنافذ الحدودية (17)يقرأ المادة 
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

(.  17)التصويت عمى المادة 
. (تم الت ويت ئنلموافقة)

:- محمد ريكنن حديد الحمئوسيال ناب - 
. سباب الموجبةاألنقطة تعديل قبل 

:- جئنر عئد الخنلق عئد الحسين العئنديال ناب - 
. (ممثل واحد عن كل محافظة لدييا منفذ حدودي)من البند اوال من المادة الرابعة تقرا  (ج)الفقرة 

:- السيد رايس مجمس ال واب- 
.  التصويت عمى ىذا المقترح
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. (تم الت ويت ئنلموافقة)
:- محمد ريكنن حديد الحمئوسيال ناب - 
.  االسباب الموجبةأيقر
:- السيد رايس مجمس ال واب- 

.  التصويت عمى االسباب الموجبة
. (تم الت ويت ئنلموافقة)

 .التصويت عمى جميع القانون
 .(هيأة الم نفذ الحدوديةعمى مشروع  ن ون تم الت ويت ئنلموافقة )

اآلن السيدات والسادة األعضاء استمعنا الى تقرير، ال زلنا نحتاج الى نصاب لمتصويت عمى شيء، اآلن ُقرئ تقرير في إزالة 
 :-التجاوزات عمى االىوار وما ُقدم من توصية تتعمق باالتي

تشكيل لجنة برلمانية تحقيقية بخصوص مراجعة كافة العقود إليجار واستثمار االىوار والمسطحات المائية في كافة : أوالً 
 .المحافظات العراقية لتشخيص المخالفات القانونية وطمب فسخيا بعد ثبوت تمك المخالفات

طمب عاجل الى مجمس الوزراء لإليعاز لمجيات المعنية بالتحرك السريع إلزالة التجاوزات التي يقوم بيا المتعاقدين عمى : ثانياً 
 .الحصص المائية وعمى طبيعة المسطحات وعمى السكان المحميين

 .ىذه ىي التوصية التي قدمت بشان ما تم عرضو، اآلن تحتاج الى إقرار المجمس، التصويت عمى الطمب المقدم
 .(تم الت ويت ئنلموافقة)
 .تقييم عمل مجمس ال واب: الفقرة ثنلثنًا *

قبل أن نبدأ بيذه الفقرة، أطمب من المجمس الموقر أن نعتبر ىذه الجمسة أو ىذه الفقرة ضمن إطار خاص لمحديث بشكل 
 .التصويت عمى تحويل الجمسة الى جمسة سرية. خاص

 .(تم الت ويت ئنلموافقة عمى جعل الجمسة سرية)
 .السادة الموظفين إال من يتم استدعائيم، البرلمانية تبقى وكذلك العالقات والسيدات والسادة الموظفين يمكن أن يغادروا القاعة

 
 :-( قطة  ظنم) المويزي عئد الرحمن حسن خنلدال ناب - 

( 129)ىذه المخالفة تتكرر في كل مرة وتؤدي الى خروج قوانين غير مدروسة ويمكن أن يكون فييا أخطاء، نحن لدينا المادة 
وىذه ( ساعة من يوم التصويت والتعديل يجري عمى المنصة (24)أي تعديل يقترح يجب ان يقدم مكتوبًا قبل )تتحدث عن انو 

المخالفة تؤدي الى خروج قوانين غير مدروسة تتكرر في كل مرة المفروض، إذا يوجد تعديل يؤجل القانون أربع وعشرين ساعة 
 .حتى ندرس ىذا التعديل ثم نصوت عميو

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .لقد قمنا بتأجيل قانون المنافذ الحدودية ثالث مرات

 :- المويزيعئد الرحمن حسن خنلدال ناب - 
 .أنا ال أتحدث ىذا القانون بالتحديد بل ان ىذه المخالفة دائمًا تتكرر القوانين تعدل عمى المنصة
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 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
مالحظة معتبرة، بعد ذلك أدعو لجنة الدراسات والبحوث تقدم في بداية الجمسة عن تقييم أداء مجمس النواب وبعد ذلك نفتح باب 

 .النقاش بشكل كامل وأطمب من لجنة شؤون األعضاء والمجنة القانونية بتدوين المالحظات
 :-( قطة  ظنم) ح نن سعيد محسن الفتالويال نائة - 

 .سبق وأن قدمنا طمب بتشكيل لجنة حول اإلعتداء الذي حصل عمى الجنود
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .نحن أحمناه الى لجنة األمن وشكموا لجنة وأعطيناىم ىذا الدور
 :-( قطة  ظنم) التميمي فرات محمد عئد حسنال ناب - 

أنا طمبت نقطة النظام قبل أن تناقش الست شروق موضوع االىوار والتجاوزات عمييا، نحن صوتنا في الجمسة السادسة بتاريخ 
 وبخالفو 2016 و2015 و2014 عمى إميال الحكومة عشرة أيام لدفع مستحقات الفالحين والمزارعين لألعوام 28/7/2016

تتم استضافة السيد رئيس الحكومة ووزير التجارة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ولقد انقضت مدة العشرة أيام وبعدىا 
 .عشرة أيام أخرى

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
واضح، ألنو كمجنة كان المفروض عندما تنتيي العشرة أيام تقومون بتقديم طمب . يتم تقديم الطمب لتحديد موعد االستضافة

 .تقولون فيو انو انقضت مدة العشرة أيام ويجب إتباع اإلجراءات بيذا الخصوص
 :- التميميفرات محمد عئد حسنال ناب - 

طمبنا من جنابك ووجيت الدائرة البرلمانية لتحديد موعد، نحن نأمل بأن تكون االستضافة قبل عطمة العيد ألنو المشاكل تتفاقم 
 .بالنسبة لموضوع الفالحين

بالنسبة لمنقطة التي إثارتيا السيدة النائبة شروق العبايجي، نحن نتفق بأنو توجد تجاوزات عمى بعض االىوار ولكن في : ثانياً 
يجار أموال الدولة رقم   ونتفق انو توجد 2013لسنة  (21)نفس الوقت ىؤالء المستثمرين مبرمين عقود إستنادًا لقانون بيع وا 

تجاوزات وىدر لممال العام وسوء تقدير لمبالغ لإليجار، رأينا أن ُتشرك لجنة الزراعة إذا كان اتجاه بتشكيل لجنة تحقيقية إلعادة 
 .النظر في قيم ىذه العقود وأن تكون لجنة الزراعة حاضرة فييا

 :-( قطة  ظنم)الهاللي ائتسنم هنشم عئدالحسين ال نائة - 
 عمى إلغاء قرار رئاسة الوزراء باإلستقطاع المباشر من راتب الدرجات االولى والثانية 28/7سبق وأن صوتنا في تاريخ 

نرجو . واتخذنا قرار بذلك إال أن رئاسة الوزراء لم تأخذ بيذا القرار والدليل أن وزارة الصحة اليوم قامت باالستقطاع الضريبي
 .التأكيد عمى ىذا القرار

 :-( قطة  ظنم)ال ناب كنمل  ن ر سعدون الزيدي - 
ىذه الجمسة كنا ننتظرىا بفارغ الصبر ألنيا سوف ترسم خارطة طريق، المفترض ىكذا طمحنا، لممؤسسة التشريعية وىذه المجنة 

 .التي أعدت ىذا التقرير حقيقة التقرير فقير جداً 
 :-السيد رايس مجمس ال واب- 

 .بعدنا لم نقرأه
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 :-( قطة  ظنم)ال ناب كنمل  ن ر سعدون الزيدي - 
 .إطمعت عميو وىو ورقتين

المفترض أن يضاف لو معايير عمل المجان أواًل ومعايير عمل ىيأة الرئاسة كذلك حتى تكون خارطة طريق مكتممة أما أن 
يختصر عمى عمل المجمس بصورة عامة بدون تفاصيل ومعايير عمل النائب فقط، كنا نتمنى أن يكون بيذا الشكل وكنا نطمع 

عمى تقرير اإلخوة المستشارين الذين وضعوا ىذا التقرير ونضيف ما نستطيع أن نضيفو لو حتى يكون تقرير كامل ويفيد 
 .المؤسسة التشريعية

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
التقريرين أرجو أن يتم توزيعيم، األول معايير تقييم أداء مجمس النواب المجان والرئاسة وكل شيء، ويوجد تقرير ثاني معايير 
تقييم أداء النائب، ويوجد فضاًل عن ذلك تقرير من مؤسسات مجتمع مدني عن أداء المجمس باألرقام والتفاصيل، دعونا نبدأ 

 .ومن ثم نعطي المالحظات
 :-( قطة  ظنم)ال ناب كنمل  ن ر سعدو نلزيدي - 

نائب بخصوص النازحين في مناطق المطيفية واليوسيفية وجرف الصخر، اليوم الذي  (42)سبق وان تم تقديم طمب من قبل 
نالحظو بأن النزوح من ىذه العوائل أصبح خالل سنتين، وىذه العوائل عانت معاناة كبيرة وأصبحت ىذه العوائل نازحة منذ 
سنتين في المطيفية واليوسيفية، فكل منطقة النزوح يكون داخل المنطقة نفسيا مثل المطيفية داخل المطيفية، ال ميجرة الى 

نما من داخل المطيفية نفسيا ميجرة، ولحد ىذه المحظة ىم ميجرين منذ سنتين واليوم نحن ةمحافظ  أو منطقة أخرى بعيدة وا 
نائب لتشكيل لجنة من السادة النواب من لجنة األمن والدفاع ولجنة الزراعة ولجنة العشائر لتقصي  (42)قمنا بتقديم طمب من 

نما كان  الحقائق واليوم ومنذ أسبوعين ولحد ىذه المحظة ال نعرف نتيجة الطمب، وبالنسبة ليذه المناطق الموجودة ليس لمسريع وا 
 .عشائر وكذلك اليوسيفية (10)ىنالك عشائر متعددة واليوم منطقة المطيفية يوجد فييا أكثر من 

 :-السيد رايس مجمس ال واب- 
 .يدرج ونناقش الموضوع، السيدات والسادة عشرين دقيقة ونستأنف الجمسة

 .ظهراًا (1:00)رفعت الجمسة السنعة 
********************* 
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