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محضر الجلسة رقـم (6) الثالثاء (24/9/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسـة رقـم (6) الثالثاء (24/9/2019) م

 

.ابتدأت الجلسة بنصاب: (170) نائب

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:30) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:(السید أحمد ظافر (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة رؤساء القوى السیاسیة، سبق وأن صوت مجلس النواب على تشكیل لجان األولى تتعلق بسیادة العراق واالخرى تتعلق
بموضوع النازحین والمغیبین، یُعقد باألجتماع األول لتلك اللجنتین یوم الخمیس القادم الساعة الحادیة عشر، أي بعد غد، رؤساء الكتل السیاسیة

یعرفون األسماء، تم تخویل رئاسة المجلس باختیار القوى السیاسیة وھم معروفین، واللجان رفعت األسماء، واللجان المعنیة التي ھي لجنة
العالقات الخارجیة، لجنة حقوق األنسان، لجنة االمن والدفاع، اللجنة القانونیة ولجنة الھجرة والمھجرین أرسلوا ممثلیھم، ممثل عن كل لجنة،

غیر موجودة لجنة المرأة، كنت أتمنى أن أسمع ھذه المالحظة في لحظة التصویت، أرجو أیضاً من اللجان التي ذكرتھم أن یراعوا التمثیل
.النسوي، وأیضاً لدینا كتل سیاسیة یوجد بھا نساء، الخمیس الساعة الحادیة عشر في نفس المقر

السیدات، السادة النواب، بناًء على الطلب المقدم من أكثر من (50) نائب، وكتاب لجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة بتشكیل لجنة تحقیقیة من
السیدات والسادة النواب بما یتعلق ببعض النشاطات المذكورة والتي ستُذكر أیضاً على مسامعكم الحقاً، وزارة النفط اطلب إضافة ھذه الفقرة الى

جدول األعمال لغرض عرض مقترح أو طلب اللجنة على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، ھل یوجد مانع إلضافة ھذه الفقرة على جدول
األعمال؟ ستُعرض األسماء، من یؤید إضافة ھذه الفقرة؟

.(تم التصویت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول األعمال)

سیُعرض األمر للمجلس، ھذه الفقرة تمت إضافتھا على جدول األعمال، ال قرار بالتشكیل، سیُعرض طلب لجنة الطاقة وأیضاً طلب السیدات
.والسادة النواب لتشكیل اللجنة، سوف یتم التصویت مرة أخرى على قبول تشكیل اللجنة من عدمھ، فقط تم إضافتھا

.الفقرة أوالً: عرض تقریر لجنة األمن والدفاع فیما یتعلق بالحوادث األمنیة*

حسب رأي لجنة األمن والدفاع یتطلب مناقشة تقریر اللجنة األسباب وأیضاً التوصیات بشكل سري، لوجود معلومات تتعلق بالوضع األمني
.وتتعلق بأمن وسیادة العراق
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.أطلب من المجلس التصویت على سریة النقاش في ھذه الفقرة

.(تم التصویت بالموافقة)

(أصبحت الجلسة سریة)
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.إستؤنفت الجلسة وأصبحت علنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة ثانیاً: تشكیل لجنة لتقصي الحقائق عن الضرر الذي تعرض لھ أھالي القرى الواقعة شمال ناحیة ربیعة*

لجنة لتقصي الحقائق بناًء على طلب موقع من أكثر من (25) نائب تتحدث عن الحقائق عن الضرر الذي تعرض لھ أھالي القرى الواقعة شمال
ناحیة ربیعة، ومنھا قریة (صفیّھ، السعودیة، المحمودیة، القاھرة) وقرى أخرى، بسبب ترحیلھم وھم اآلن مھجرین وال یُسمح لھم بالرجوع إلى

قراھم وزارعة أراضیھم، وأیضاً نفس المعاناة یمر بھا أھالي بعض القرى التابعة لمنطقة الخازر الواقعة بین محافظة نینوى ومحافظة أربیل. ال
توجد مداخالت سوف أمضي مباشرةً بتشكیل اللجنة، ذكرت وقرى اخرى، تحدث معي السید (محمد تمیم)، نحن ال نتحدث عن كل محافظة

نینوى نتحدث عن جزئیة ھذه القرى، أما ما یتعلق بوضع النازحین بشكل عام صوت مجلس النواب على تشكیل لجنة من رؤساء الكتل وممثلي
اللجان المعنیة وحضرتك موجود فیھا، تبحث موضوع النازحین والمغیبین وأیضاً االمور التي تتعلق بھدم القرى وما شابھ ذلك في كل العراق،

ولكن ھذا الطلب یتحدث عن جزئیة معینة في ھذه المنطقة، نعم النصاب متحقق، أطلب من المجلس التصویت على تشكیل ھذه اللجنة التي تتعلق
بالقرى التي تم ذكرھا ووضع النازحین فیھا برئاسة السید النائب الثاني لرئیس مجلس النواب وعضویة عدد من نواب محافظة نینوى تختارھم
ھیأة الرئاسة، أطلب التصویت على تشكیل ھذه اللجنة، مقدماً أنت والسید النائب الثاني موجودین فیھا برئاسة السید النائب الثاني، خولوا ھیأة

الرئاسة بأختیار األسماء ألن إذا دخلنا في األسماء الموضوع سوف یصبح طویل، من أبناء نینوى برئاسة السید النائب الثاني ومن نواب محافظة
.نینوى، أطلب من المجلس التصویت على تشكیل ھذه اللجنة لالسباب التي ذُِكرت

.(تم التصویت بالموافقة)

نعم یقدمون تقریرھم خالل فترة أسبوعین، ممثل عن لجنة الھجرة من اھالي نینوى، تتعلق عن ھدم الدور لیس فقط النازحین وتجریف قرى،
المفروض اللجنة تخبرنا من الذي َجَرَف القرى، جمیع نواب نینوى سوف یكونون في اللجنة، مجلس النواب صوت على تشكیل لجنة من

رؤوساء الكتل وبعض اللجان المعنیة بما یتعلق بوضع النازحین والمغیبین والمرحلین، ھذا طلب مقدم سابقاً بأمكانك أن تمضي. دكتورة تم
.التصویت على وضع نینوى، أي طلب آخر قدموه بشكل ثاني
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السیدات والسادة النواب، أطلب من المجلس التصویت على إضافة ممثل عن لجنة المرأة إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس النواب في
.الجلسات السابقة التي تتعلق بالنازحین والمغیبین والمفقودین، أطلب التصویت على إضافة ممثل عن لجنة المرأة

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب قرار رئاسة مجلس النواب بما یتعلق باللجنة المشكلة عن نینوى والتي صوتنا علیھا قبل قلیل وخولتم رئاسة المجلس
بأختیار أعضاء من محافظة نینوى، تكون اللجنة برئاسة السید النائب الثاني ومن یرغب من السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب عن محافظة

.نینوى، اللجنة برئاسة السید النائب الثاني وعضویة نواب محافظة نینوى حصراً، المدة أسبوعین

السیدات والسادة النواب، صوتنا على إضافة فقرة لتشكیل لجنة تحقیقیة، فیما یتعلق بعقود شركة المشاریع النفطیة، وعقود شركة توزیع
.المنتوجات النفطیة، وعقود شركة تسویق النفط سومو منذ 2015 ولغایة اآلن

للتوضیح، بناًء على طلب مقدم من قبل أكثر من (52) نائباً بتشكیل لجنة تحقیقیة، تم إحالة الطلب في وقتھا إلى لجنة النفط والطاقة والثروات
الطبیعیة ولجنة النزاھة، أجابت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة بكتابھا المرقم كذا في الشھر السابع 2019 راجین عرض الموضوع في

أقرب جلسة لمجلس النواب بغیة تشكیل لجنة تحقیقیة وفق اآللیة المرسومة في المادة (53) من النظام الداخلي، للتحقیق في عقود شركة المشاریع
.النفطیة، وعقود شركة توزیع المنتوجات النفطیة، وعقود شركة تسویق النفط سومو منذ 2015 ولغایة اآلن

أطلب من المجلس التصویت على تشكیل اللجنة التحقیقیة، لتكون برئاسة النائب األول لرئیس مجلس النواب، وعضویة ممثلین عن لجان ثالثة
فقط، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة ولجنة النزاھة واللجنة المالیة على أن ال یزید عددھم عن عشرة، أطلب من المجلس التصویت،

تخویل المجلس باختیار األسماء من ھذه اللجان، ثالثة من لجنة النزاھة، أو عملیاً اللجان الثالثة (تسعة)، وممثل (واحد) عن القانونیة، وبرئاسة
.النائب األول لرئیس مجلس النواب، فالمجموع الكلي (11)، أطلب من المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.البرلمانیة، التنسیق مع اللجان المذكورة لیقدموا لي أسماء مرشحیھا

الفقرة/ثالثاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة باریس الملحق باتفاقیة األمم المتحدة*
.(اإلطاریة لتغییر المناخ لعام 1992. (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائبة أقبال عبدالحسین أبو جري –

.تقرأ تقریر مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة باریس الملحق باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغییر المناخ لعام 1992

-:النائب ملحان عمران یوسف مكوطر –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة باریس الملحق باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغییر المناخ لعام 1992

-:النائب دانا محمد جزاء الكاتب –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة باریس الملحق باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغییر المناخ لعام 1992

-:النائب دانا محمد جزاء –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاق باریس الملحق باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغیر المناخ لعام 1992

–:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

رجاًء السادة النواب، من یرید مداخلة القائمة موجودة لكل فقرة ولكل مشروع قانون یسجل اسمھ للمداخلة وعندما نمضي حسب االسم الموجود
.في القائمة

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

أوالً: نقطة نظامي التي ھي المادة (88) التي تتعلق باختصاصات لجنة العالقات الخارجیة الفقرة رابعاً التي تقول (دراسة االتفاقات والمعاھدات
السیاسیة الدولیة بالتعاون مع اللجنة القانونیة) ھنالك مبدأ أساسي في القانون الدولي علمیة المعاھدات واالتفاقات الدولیة بمعنى أعلى من

التشریعات الداخلیة وھي اقل من الدساتیر الوطنیة، ھذا مبدأ قانوني ثابت، بما انھ نحن في صدد تعدیل النظام الداخلي، لذا أرجو وأتمنى أن
تضاف باعتبار ھذه األھمیة وھذه العلویة القانونیة للمعاھدات والقوانین الدولیة ان نضیف صالحیة أخرى للجنة العالقات الخارجیة وھي مراقبة

وإمكانیة رفع التوصیات في حال وجود حقوق وااللتزامات للدولة عندما نعقد ھذه االتفاقیة، مثالً اللجنة الیوم آتي على ھذه االتفاقیة المھمة
واللجنة مشكورة في تقریرھا الذي قدمتھ تذكر أن ھذا مشروع إنضمام ولیس مشروع مصادقة وبالتالي إذا قارناه بقانون (35) للمعاھدات إذا ھو
مشروع إنضمام وفیھ تشكیل ھیأة وتشكیل أمانة عامة، حسناً اآلن فقط نصادق، مثالً الوالیات المتحدة األمریكیة انسحبت منھا عام 2001 بحجة

.انھ االلتزامات التي علیھا التي تعطیھا الدول الصناعیة ھي أكبر من الفوائد المتحققة من ھذه االتفاقیة
أ أ أ أ ً
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ثانیاً: لماذا تأخر العراق باالنضمام الى ھذه االتفاقیة؟ العراق تأخر الى عام 2016 باإلنضمام الى ھذه االتفاقیة بإعتبار أن أھم بند من بنود ھذه
االتفاقیة ھي دعم وتمویل الدول النامیة من الخسائر واإلضرار التي لحقت بھا جراء تغیر المناخ، حسناً العراق من الدول النامیة علیھ حقوق أم

ھو من الدول التي لدیھا الوقود اإلحفوري وھو السبب في تأخر دخول العراق أي بمعنى من الدول المصنعة للنفط والمستخرجة للنفط فبالتالي ھو
مساھم في تلوث البیئة، الیوم ُحلَّت ھذه اإلشكالیة ودخل العراق في ھذه االتفاقیة، ونحن لدینا الحق في الخروج من ھذه االتفاقیة وفق بنود

االتفاقیة وھي أھم فقرة ایجابیة في ھذه المعاھدة ألنھ فیھا التزامات كثیرة، وھذا مختصر ما أرید أن أقولھ واستطیع أن أجمع تواقیع السادة النواب
إلضافة مراقبة لجنة العالقات الخارجیة لكل معاھدة یعقدھا العراق فیھا التزامات مالیة والتزامات تشریعات وطنیة محددة ألنھ تأتي الموازنة
العامة االتحادیة كل عام ونجد فیھا بند التزامات العراق المالیة أمام االتفاقات، أي بمعنى نحن أیضاً ندفع حتى األموال بالنسبة لھذه االتفاقات

ولكن بالمقابل ھل لدینا مردود؟ مردود اقتصادي جید أو سیاسي؟ ھل قمنا بأداء واجبنا بتمریر تشریعات وطنیة تتناسب لتحقیق ھذه االتفاقیة؟ أم
.فقط مجرد قمنا باالنضمام ودفعنا التزاماتنا ولم نستفد اي شيء من ھذه االتفاقات وااللتزامات

–:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

یمكن أن تقدمي اقتراحاتِك الى لجنة العالقات الخارجیة وھم بدورھم یدرسون ھذا االقتراح ویرفعوھا الى لجنة النظام الداخلي حتى إذا رأوا بھ
.ضرورة یقومون بإضافتھا

-:النائب حسن خالطي نصیف –

التغیرات المناخیة تغیرات كونیة بمعنى تشمل جمیع الدول والعراق تغیراتھ كاسرة بالمناخ واضحة وما حصل في سنوات سابقة، اعتقد أن
انضمامھ الى ھكذا اتفاقیات بشكل مبدئي ھو ایجابي خصوصاً إذا لم یرتب علیھ آثار مالیة، بالعكس الحدیث الیوم عن التغیرات المناخیة التي

تتسبب الصناعة في إدخالھا وفي تغییرھا وفي تأخرھا نعتقد أن دخول العراق الى ھكذا اتفاقیات ھي قضیة ایجابیة، لذلك نرى في القانون
وتشریعھ ومصادقة مجلس النواب نعتبرھا ایجابیة ولكن تبقى القضیة تبقى متعلقة بإنشاء أمانة متعلقة بھذا الموضوع ألنھ االجتماعات

والمؤتمرات الدولیة بشأن المناخ قائمة على قدم وساق وتُعقد بشكل دوري، األمانة التي یتم تشكیلھا، لذا نطلب من اللجنة تحدد ارتباط ھذه األمانة
التي تشكل لھذا الغرض ھل ھي ترتبط بوزارة الصحة والبیئة والجانب البیئي؟ أم ترتبط بوزارة الخارجیة؟ أم بھیئة أخرى؟

 

 

-:النائب صائب خدر نایف –

بالنسبة التفاقیة المناخ اآلن السید رئیس الجمھوریة في زیارة الى خارج العراق وقد تم مناقشة ھذه االتفاقیة، سبق وان تم التطرق الى ھذه
االتفاقیة في حكومات سابقة ألھمیة ھذه االتفاقیة، طبعاً المضي في ھذه االتفاقیة أنا أراه حالة صحیة خاصة باھتمام المجتمع الدولي الیوم في

المناخ، ولكن ذكرت السیدة النائبة حول ُعلویة االتفاقیات الدولیة على القانون، الدستور العراقي في النظریات الدستوریة ثالث نظریات تحدد ھذا
الجانب الدستور العراقي، لم یأخذ بعلویة االتفاقیات الدولیة إال إذا تمت المصادقة علیھا ونشرت في الوقائع العراقیة فتعتبر قانون ملزم وال تتخذ

.العلویة وألن الدستور العراقي لم یشر الى ذلك

ثانیاً: أؤكد على ذكرتھ أیضاً وأنا كنت في مداخلة أخرى على أھمیة دراسة وتمحیص وتدقیق االتفاقیات التي ینضم إلیھا العراق ألنھا بالنتیجة
فیھا تكبیل وطبعاً نحن ناقشنا ھذا الموضوع مع اإلخوة في لجنة العالقات الخارجیة ولھم آلیات دقیقة في ھذا الموضوع ولكن أؤكد على موضوع

تدقیق ھذه االتفاقیات وھذه االتفاقیة من االتفاقیات المھمة وانسحاب بعض الدول لم یكن ألسباب فنیة وإنما كان ألسباب سیاسیة، الدول التي
ذكرتھا، إنما كانت ألسباب سیاسیة لضرب مسائل معینة في ھذا الجانب وان أؤید المضي بھذه االتفاقیة ألھمیتھا ولكن على ان یكون دراسة دقیقة

لالتفاقیات الدولیة، ما ھي االتفاقیة التي تتناسب مع مصلحة العراق والتي ال ترتب التزامات مالیة علیھ؟

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.المداخلة التي أردت ان أطرحھا لقد طرحھا السید صائب خدر

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

في تقریر اللجنة ذكرت األسباب الموجبة لمشروع القانون ھو لغرض التعاون مع الدول في مواجھة التھدید التي یشكلھ تغیر المناخ والتصدي
لظاھرة أنبعاث الغازات وتقلیل األمطار وھذا یتطلب عدة إجراءات على المستوى األقتصادي ومستوى ادارة الثروة الطبیعیة والمائیة وحتى

التكیف في أسالیب أنتاج الطاقة الكھربائیة باستخدام وقود اقل نظافة وأقل أنبعاثاً لھذه الغازات الملوثة ونحدده نسبة كھدف الوصول(1%) سنة
2020، نسبة (14%) سنة 2035 ولو ان العراق تلكئ ولم یتكیف مع ھذه النسب المحددة ھل سیترتب علیھ االلتزام على شكل تعویض او

التزام مالي او الغرامة وما شاكل ذلك ام ان التكییف ھو عبارة عن سلوك تطوعي بدرجة من الدرجات ھو سلوك تطوعي ھذا ما أردنا
.استیضاحھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لجنة العالقات الخارجیة إذا لدیكم أجوبة حول المداخالت
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-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

لیس لدینا إجابات تفصیلیة لبعض االسئلة التي یكون طابعھا فني ولكن لدینا اجابات عامة فیما یتعلق بما ذكرتھ الدكتورة غیداء ومقترحاتھا نحن
عادة في مشروعات القوانین تأتي مدققة قانونیاً وتأتي من مجلس شورى الدولة بعد ان تستكمل  كل االجراءات القانونیة ومالحظة مدى انطباقھا

,مع الدستور العراقي مع القوانین االخرى ورفع التناقض او االلتباس بما لو كان حاصالً

ثانیاً، في اللجنة دأبنا على ان نستضیف دائماً خبراء مختصین من الوزارات المعنیة بھذه االتفاقیات نتسمع الیھم ونأخذ بآرائھم ونحاول ان نصل
الى خالصة موضوعیة فیما یتعلق باالتفاقیة المعروضة أمامنا طبعاً اللجنة ربما تشكو سیادة الرئیس وأرید ان اثبت ھذه المالحظة وھي لیست
شكوى ضد زمالئي في اللجان االخرى ان معظم القوانین التي تصلنا عادة ما تكون مشتركة بین لجنتنا واللجان االخرى حقیقة نحن نفتقر الى
التعاون مع بقیة اللجان التي تقاسمنا موضوع االھتمام بھذه االتفاقیة ھذه األتفاقیة مثالً كان یفترض ان تكون ھناك رأي للجنة الصحة والبیئة

ولجان أًخرى ربما أیضاً في مشروعات اتفاقیات أخرى أیضا ھنالك یفترض ان نستمع الى بعض اللجان والحقیقة ان لجنة العالقات وال أرید أن
أعمل دعایة األخوة في اللجنة لكنھم یبذلون جھداً كبیراً في الوصول الى نتاج على الرغم من ان العدد االكبر من ھذه االتفاقیات تخرج عن
االختصاص الفني للجنة العالقات قبل االنضمام الى منظمة دولیة الى منظمة فیھا اعباء مالیة وھو ال یوجد انضمام تأخذ عضویة اال بدفع

مساھمھ مالیة وتساعد المنظمة على النھوض بأعبائھا والقیام بالتزاماتھا ویكون ھیأة عامة موظفین وأنشطة وفي النھایة نحن اذا وضعنا نشاط
بأن ال توجد أعباء مالیة دون االنضمام الى المنظمات واالتفاقیات والعراق یحتاج الى ان یعیش في جزیرة منعزلة     لوحدھا وعادة ھذه االعباء

تتقاسمھا الدول فیما بینھا وفي بعض المنظمات الدولیة ربما االنصبة تختلف من دولة الى اخرى حسب الدخل السنوي یعني التفاوت في الدخل
.القومي لھذه الدول

حقیقة فیما یتعلق بأخي الدكتور عمار فیما یتعلق بھذه االتفاقیة ان تقبل سلوكاً تطوعیاً من الدول بالتكیف مع القوانین ومع التغیر الذي یحدث في
.المناخ ومن مصلحة الدولة انھا تقوم بمثل ھذا االجراء سواء كان فنیاً او صحیاً او بیئیاً ….الخ

-:النائبة اقبال عبد الحسین أبو جري –

شكراً الى االخوة الذین أبدوا مشاركاتھم ومناقشتھم للموضوع لكن أردت فقط أن أوضح لكم أمراً في غایة األھمیة ھذه االتفاقیة ھي لیست اتفاقیة
منفردة وانما ھذه االتفاقیة ھي اتفاق باریس ملحق ھذا الملحق ھو االتفاقیة االساسیة ھي اتفاقیة االمم المتحدة اإلطاریة لتغیر المناخ عام 1992

ھذا االتفاق الذي عقد المسمى اتفاق باریس جاء من أجل أن یفعل ویحسن ویمثل االتفاقیة اإلطاریة فالعراق ھنا لم یدخل اتفاقیة دولیة منفردة
.وانما ھو ملحق لالتفاقیة التي دخلھا سابقاً مع االمم المتحدة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

لجنة العالقات الخارجیة بالنسبة الى الصیاغة القانونیة والتنسیق ما بین اللجنة لجنة العالقات الخارجیة واللجنة القانونیة ھذا التنسیق ضروري
جداً ونحن نرى ان تنسیق جمیع اللجان االخرى مع اللجنة القانونیة بالذات ضروري جداً الن اللجنة القانونیة ھي مثلما نقول مطبخ أو لولب

العملیة التشریعیة لذلك نوجھ الدائرة البرلمانیة حتى نتجاوز ھذه االشكالیة في كل مرة نوجھھم برفع مشاریع القوانین یعني قبل رفعھا الى
التصویت ترفع الى اللجنة القانونیة للمراجعة االخیرة من الناحیة القانونیة والصیاغة القانونیة وعند ذاك ترفع الى رئاسة المجلس للموافقة على

.التصویت

الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالمة والصحة في الزراعة رقم (184)*
.(لسنة 2001. (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة الزراعة والمیاه

-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام –

أستناداً للمادة (50) من الدستور التي تتعلق بمصالح الشعب العراقي وخطوة جیدة من الحكومة ان تذھب وتفتح آفاق التعاون مع كل دول المنطقة
وبھذا الوفد الكبیر الذي ذھب الى جمھوریة الصین الشعبیة یدل ذلك على اھمیة ھذا الوفد وھذه الزیارة وبكل تأكید مع ذكر ھذه األرقام وھذه
األتفاقیة ضروري مجلس النواب ممثل للشعب العراقي ان یعرف تفاصیل كل ما حصل بھذه الزیارة الن فیھا اموال وارقام اكثر من (500)
ملیار دوالر وفي النھایة لكي نكون جزء مساعد وفاعل في دعم ھذه االتفاقیات أو ان نطلع علیھا لكي یطلع علیھا الشعب العراقي وكل الذي

اطلعنا علیھ ھو استقبال وخطوط عریضة ال یوجد توضیح الى تفاصیل ھذه الزیارة نعم الیوم لدینا مشاكل حقیقیة في كل الوزارات والخدمات
والبنى التحتیة لكن نعتقد ان السید رئیس الوزراء ومن یراه مناسباً ان یأتي الى البرلمان ویوضح ھذه الزیارة وما الذي حصل ھذا الموضوع

.الضروري وھي من مھامنا كسلطة تشریعیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لجنة الصحة والبیئة أیضاً ھي مشاركة مع اللجان األخرى في ھذا المشروع

-:النائبة ریحان محنا ایوب –

.تقرأ مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالم والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –
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.یكمل قراءة مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالم والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001

-:النائب قاسم محمد عبد حمادي –

.یكمل قراءة مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالم والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001

-:النائبة میسون جاسم داود –

.تكمل قراءة مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالم والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

یكمل قراءة رأي لجنة العالقات الخارجیة من مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالم والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة
2001.

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.سیادة الرئیس تقریر لجنة الزراعة والمیاه واألھوار حول مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالم والصحة

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.رأي اللجنة فقط، رأي لجنة الزراعة، التوصیات فقط التوصیة

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

التوصیات، ال مانع من المضي في خطوات تشریع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة السالمة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة
.2001 وعرضھ للقراءة الثانیة ضمن جدول األعمال

-:النائب فارس صدیق نوري –

ال یخفى على الجمیع بأن الزراعة ھي أحد المدخالت الدخل القومي للعراق وان الموضوع الصحة والسالمة في ھذا المجال الھام وھو
الموضوع ایضاً ھام، وتعرفون حضراتكم أحدى معاییر التطور بالدول رقي النظام الصحي وتقلیل نسبة الوفیات واألمراض      في المجتمعات

المتطورة، لذلك السید الرئیس ما زال في العراق حقیقةً نسبة الوفیات ترتفع بسبب األمراض االنتقالي بسبب الحوادث، نحن في لجنة الصحة
والبیئة ندعم ھذا التوجھ وندعم انضمام العراق إلى ھذه االتفاقیة لما مھا مخرجات ونتائج جید أن شاء هللا على موضوع الصحة العامة وعلى

.موضوع الدخل القومي العراقي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد ( نائب رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة خامساً: القراءة األولى لمقترح قانون حمایة التنوع ومنع التمییز. (لجنة حقوق اإلنسان، لجنة األوقاف والشؤون الدینیة*

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون حمایة التنوع ومنع التمییز

-:النائب قصي عباس محمد –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون حمایة التنوع ومنع التمییز

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.تكمل القراءة األولى لمقترح قانون حمایة التنوع ومنع التمییز

-:النائب بختیار جبار علي –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون حمایة التنوع ومنع التمییز

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.تقرأ األسباب الموجبة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد ( نائب رئیس مجلس النواب –
أل أل ً
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.(الفقرة سادساً: القراءة األولى لمقترح قانون مناھضة التعذیب. (لجنة حقوق اإلنسان، لجنة األوقاف والشؤون الدینیة*

-:النائب قصي عباس محمد –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون مناھضة التعذیب

-:النائب بختیار جبار علي –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون مناھضة التعذیب

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.تكمل القراءة األولى لمقترح قانون مناھضة التعذیب

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.تُكمل القراءة االولى لمقترح قانون مناھضة التعذیب

-:النائبة یسرى رجب كمر علي –

.تُكمل القراءة االولى لمقترح قانون مناھضة التعذیب

-:(السید بشیر توفیق خلیل الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً لجنة حقوق االنسان، ولجنة االوقاف والشؤون الدینیة

الفقرة سابعاً: القراءة االولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة االمم المتحدة بشأن الشفافیة في التحكیم التعاھدي بین المستثمرین والدول.*
.((لجنة العالقات الخارجیة

 

-:النائبة علیھ فالح عوید االمارة –

.تقرأ القراءة االولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة االمم المتحدة بشأن الشفافیة في التحكیم التعاھدي بین المستثمرین والدول

-:(السید بشیر توفیق خلیل الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

الفقرة ثامناً: القراءة االولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى البروتوكول الثاني التفاقیة الھاي لعام 1954 الخاص بحمایة*
.(الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح. (لجنة العالقات الخارجیة، لجنة الثقافة والسیاحة واالثار

-:النائب مثنى امین نادر حسین –

یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى البروتوكول الثاني التفاقیة الھاي لعام 1954 الخاص بحمایة الممتلكات الثقافیة
.في حالة النزاع المسلح

-:النائب دانا محمد جزاء علي –

یكمل القراءة االولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى البروتوكول الثاني التفاقیة الھاي لعام 1954 الخاص بحمایة الممتلكات
.الثقافیة في حالة النزاع المسلح

-:(السید بشیر توفیق خلیل الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیالً

.تُرفع الجلسة الى یوم الخمیس 26/9/2019 الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفِعت الجلسة الساعة (5:44) مساًء

**********************

************
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