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محضـر جلسـة رقـم (16) الثالثاء (27/10/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثالثة

    الفصل التشریعي األول

 

 

 

محضـر جلسـة رقـم (16) الثالثاء (27/10/2020) م

 

ً .عدد الحضور: (   ) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (8:34) مساًء

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

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

.یتلو آیات من القران الكریم

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

لجنة العالقات الخارجیة واللجنة المالیة الفقرة أوالً التصویت على مشروع قانون تصدیق أتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع
.الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال العام  بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنكاریة

-: النائبة أقبال عبد الحسین ابو جري –

تقرأ مشروع قانون تصدیق أتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال العام  بین
.حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنكاریة

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

.تصویت على المادة (1) من القانون

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.إذا تسمح لي السید الرئیس أرجو تعدیل كلمة لغویاً تعتبر خاطئة تصادق جمھوریة العراق ولیس تصدق (تصدق للتكذیب) وتصادق للموافقة

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

.كما قُرأت تصادق جمھوریة العراق

-:النائبة أقبال عبد الحسین أبو جري –

تكمل قراءة مشروع قانون تصدیق أتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال العام 
.بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنكاریة

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

(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ریحانة محنا أیوب –

تقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون تصدیق أتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس
.المال العام  بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنكاریة

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

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل وإعطاء تقریر إلى اللجنة المالیة بأعتبار یوجد جنبة مالیة رجاًء. تصویت

تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون تصدیق أتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل)
.(ورأس المال العام  بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنكاریة

.قدموا تقریر الى لجنة العالقات والى اللجنة المالیة

الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون تصدیق أتفاقیة في شأن أنشاء التحالف العالمي لألراضي الجافة.(لجنة العالقات الخارجیة، لجنة *
.(الزراعة والمیاه األھوار

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

.تقرأ مشروع قانون تصدیق أتفاقیة في شأن أنشاء التحالف العالمي لألراضي الجافة

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

.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

.تكمل قراءة مشروع قانون تصدیق أتفاقیة في شأن أنشاء التحالف العالمي لألراضي الجافة

 

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

.(التصویت على المادة (2



11/9/2020 محضـر جلسـة رقـم (16) الثالثاء (27/10/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/10/27/محضـر-جلسـة-رقـم-16-الثالثاء-27-10-2020-م/ 3/9

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

.تقرأ األسباب الموجبة من مشروع قانون تصدیق أتفاقیة في شأن أنشاء التحالف العالمي لألراضي الجافة

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

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموفقة على مشروع قانون تصدیق اتفاقیة في شأن أنشاء التحالف العالمي لألراضي الجافة)

الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى أتفاقیة حمایة وأستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات *
.(الدولیة- ھلنسكي 1992.(لجنة العالقات الخارجیة، لجنة الزراعة والمیاه، لجنة الصحة والبیئة

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –

من حیث عمل اختصاص اللجان الحظنا في جدول اعمال الجلسة رقم (15) ھناك جملة تقاطعات وخاصةً بعض الفقرات الخاصة في لجنة
العالقات الخارجیة وھذه اللجنة تتعلق بالفقرة ثالثاً وسادساً وسابعاً وتاسعاً وعاشراً فضالً عن الفقرة رابع عشر القراءة االولى لمقترح قانون

سلطة الفاو وھذا معلوم لدى سیادتكم والسادة النواب بأن مسألة میناء الفاو وسلطة الفاو سلطة قضیة حصریة للجنة الخدمات واإلعمار النیابیة
نتفاجئ ان یطرح مقترح قانون من قبل االخوة في لجنة األقتصاد  واألستثمار وكأنما الخدمات في جانب واألخوة في جانب آخر فأطلب من

سیادتكم ما یتعلق بالتصویت على مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة حمایة وأستخدام المجاري المائیة ان یتم تأجیل التصویت
على ھذا القانون من أجل مناقشة والوصول إلى األفكار الصحیحة بالتشاور مع األخوة في لجنة العالقات وكذلك موضوع تقریب مناقشة الفقرة
سادساً قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول بشأن التصدي والتعدي والتعاون في میدان احداث التلوث بمواد خطیرة وضارة وكذلك
سابعاً سالمة الحاویات أیضاً اتفاقیة دولیة وتاسعاً ما یتعلق باألضرار والتلوث بوقود السفن الزیتي وكذلك ثالثھ عشر ما یتعلق بالقراءة االولى

.تعدیل انضمام جمھوریة العراق بأتفاقیة بالسیر على الطرق كلھا من أختصاص لجنة الخدمات واألستثمار

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

تُضاف لكن ھذا ال یؤثر ألنھا قراءة أولى لكن فقط تصویت على القانون في الفقرة ثالثاً التلوث فلجنة العالقات الخارجیة وممكن لجنة الصحة
.والبیئة ھذا تلوث البحار لیس تلوث في المیاه األقلیمیة ھذا التلوث تشترك في كل دول العالم

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –

.میاه العالم والحدود المیاه البحریة

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

نعم في المیاه الدولیة میاه اإلقلیمیة مسؤولیة محددة، في المیاه اإلقلیمیة الموضوع مقنن حسب قوانین الدول ھذا قانون دولي من أعالي البحار
عادةً بدء أھتمام المنظمات الدولیة الفعالیات الجمعیة حقوق البیئة والجمعیات الخضر في التعاون في سبیل تقلیل من أخطار التلوث وخاصةً

االخطار الناجمة عن حركة السفن والناقالت البحریة التي تستخدم الوقود والنفط ومشتقاتھ ألزمتھا ببروتوكوالت واتفاقیات ھذه بأعالي البحار ال
.بأس ال ضیر ان العراق یكون جزء منھا ألنھا خارج الحدود اإلقلیمیة المیاه األقلیم للبلد فال یوجد ضیر

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –

.ال توجد مشكلة مجرد أطالع اللجنة ال توجد لدینا مشكلة

-:النائبة أقبال عبد الحسین ابو جري –

اعتقد ان كل القوانین تأتي من لجنة األقالیم أو تأتي من الدائرة البرلمانیة تعتمد ھناك لجان ساندة لجان رئیسیة في القوانین،  وسابقاً حضرتك
كانت لدیك مداخلة سابقة بأن تكون لجنتكم لجنة ساندة للجنة العالقات الخارجیة وتم أرسال كتاب إلى لجنة الخدمات وننتظر ردكم أو المستشار

.القانوني ممكن ان یتعاون مع المستشار القانوني  للجنة العالقات الخارجیة والسیر في القوانین

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –
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ال توجد مشكلة لدینا مجرد ھذه القوانین مھمة نعتقد ورأینا كلجنة خدمات خاصة في فیمات یتعلق بالمیاه اإلقلیمیة والمیاه البحریة باعتبار نحن
.شرعنا وكنا جزء في تشریع قانون الھیاة البحریة  ولدینا تصورات وخالف مع الجھات

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

دكتور ولید بالنسبة إلى مطلبك وبالنسبة إلى القراءة االولى مقترح قانون سلطة الفاو ھذه تخص قضیة سیادیة وتخص إلى لجنتكم الموقرة فنحن
نوافق على مقترحكم بإضافة اللجنة والتداول مع لجنة األقتصاد واألستثمار بھذا الموضوع فیما یخص الذي ذكرناه بالقراءة االولى لبعض

القوانین واالتفاقیات التي تتعلق بمسؤولیة العراق أتجاه المجتمع الدولي في أعالي البحار وما ینظمھ القانون الدولي في األتفاقیات ثنائیة او دولیة
فھذا ال ضیر بھ ان تقوم بھ لجنة العالقات الخارجیة او لجنة الصحة أو أي لجنة من الجان الن ھذا ال یتعلق بالمیاه اإلقلیمیة وباختصاص الجھة 

.رجاءاً أرجو اكمال القراءة حتى التصویت

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

إذا تسمح لي سیادة الرئیس لدي تعلق ان ھذا القانون في الحقیقة وكل القوانین األًخرى المتعلقة باألتفاقیات الدولیة من ًصلب تخصص لجنة
العالقات الخارجیة مھما كان نوعھ ومضمونھ سواء متعلق بالصحة بالبیئة بالریاضة لكن اللجان الساندة بإمكانھا ان ترسل تقاریرھا ھذا الذي
أمامنا اآلن للتصویت علیھ ھو اتفاقیة في صالح العراق تتعلق بتقاسم المیاه العابرة للحدود والعراق لدیھ مشكلة كبیرة مع دولتي الجوار ایران

وتركیا بھذا الخصوص فنحن نتحدث اآلن عن أتفاقیة  ھلسنكي للمیاه العابرة للحدود

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

دكتور مثنى أخي وضحت إلى جنابك بالنسبة إلى سلطة الفاو تكون لجنة الخدمات شریك أساسي معكم موضوع الفاو موضوع مھم جداً وسلطة
الفاو تكون لجنة الخدمات جزء وشریكھ أساسي معكم وتكون لجنة الخدمات شریك وجزء أساسي معكم الن ھذا یتعلق بسیادة بلد وسلطة الفاو

تتعلق بمیناء الفاو الذي علیھ مشاكل كثیرة، رجاءاً بخصوص القراءات األخرى دكتور مثنى أمضي ألني أوضحت إلى السیدات والسادة أعضاء
.المجلس أن ھذا یتعلق لیس في المیاه اإلقلیمیة وال المیاه الداخلیة وانما یتعلق بأعالي البحار التي تنظم بضمن اتفاقیات دولیة، ضد القانون

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

.یقرأ مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى أتفاقیة حمایة وأستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة- ھلنسكي 1992

 

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

.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

یكمل قراءة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى أتفاقیة حمایة وأستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة- ھلنسكي
1992.

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

.(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ملحان عمران یوسف المكوطر –

یقرا األسباب الموجبة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى أتفاقیة حمایة وأستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة-
.ھلنسكي 1992

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

.تصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل
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تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى أتفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات)
.(الدولیة- ھلنسكي 1992

.(الفقرة رابعاً: التصویت على مقترح قانون تعدیل قانون كلیة الشرطة رقم (37) لسنة 2000.(لجنة األمن والدفاع

-:النائب محمد رضا ال حیدر –

.یقرأ مقترح قانون تعدیل قانون كلیة الشرطة رقم (37) لسنة 2000

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

.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد رضا آل حیدر –

.یكمل قراءة مقترح قانون تعدیل قانون كلیة الشرطة رقم (37) لسنة 2000

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

.(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد رضا آل حیدر –

.یقرأ األسباب الموجبة من مقترح قانون تعدیل قانون كلیة الشرطة رقم (37) لسنة 2000

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

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مقترح قانون تعدیل قانون كلیة الشرطة رقم (37) لسنة 2000)

الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون تصدیق التعدیالت التي اجریت عامي 1999و 2003 على اتفاقیة انشاء *
.(الموقعة في ستوكھولم عام 1967(لجنة العالقات الخارجیة ((wlpo المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

الموقعة (wlpo) یقرأ تقریر مشروع تصدیق التعدیالت التي اجریت عامي 1999و 2003 على اتفاقیة انشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
.في ستوكھولم عام 1967

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

شكراً جزیالً ھل توجد مناقشة على ھذا القانون؟ ھل لدى توجد مداخلة؟

الفقرة (سادساً): تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول بشأن األستعداد والتصدي *
.(والتعاون في میدان أحداث التلوث بمواد خطیرة وضارة لعام 2000 (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

یقرأ تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول بشأن األستعداد والتصدي والتعاون في میدان
.أحداث التلوث بمواد خطیرة وضارة لعام 2000

-:النائب دانا محمد جزاء –
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یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى بروتوكول بشأن األستعداد والتصدي والتعاون في میدان أحداث التلوث
.بمواد خطیرة وضارة لعام 2000

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

ھل ھناك مناقشة على القانون؟ إذا ال یوجد مناقشة ننتقل إلى فقرة أُخرى

الفقرة (سابعاً): تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى األتفاقیة الدولیة لسالمة الحاویات لعام *
.(1972.(لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب –

إلى لجنة العالقات(12) ولكل رئاسة المجلس تعطي جدول األعمال مثالً (15) فقرة ومن الـ(15) فقرة (12) فقرة إلى لجنة العالقات الخارجیة
.یعني ھذا رأیي ان خمسة في جدول وخمسة أو ستة ھذه مشكلة

النائب –

.بقیة اللجان غیر جاھزین نحن جاھزین

النائب –

.توجد بعض االتفاقیات مھمة یجب على جمیع المجلس األطالع علیھا یعني ھذه مشكلة

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

.أقرئوا اإلجراءات ومن ثم مباشرةً إلى األسباب الموجبة من بدایة التقریر إجراءات ومیاه إلى األسباب الموجبة

-:النائب دانا محمد جزاء –

.یقرأ تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى األتفاقیة الدولیة لسالمة الحاویات لعام 1972

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

.ننتقل إلى األسباب الموجبة

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

.یقرأ األسباب الموجبة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى األتفاقیة الدولیة لسالمة الحاویات لعام 1972

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.مالحظاتي على األتفاقیة السابقة ألنھ لم یتسنى لنا الوقت

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

.السابقة مضت دكتور عمار

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أوالً، أُثني على ما تضمنتھ األوراق المرفقة في األتفاقیة التي تثبت حقیقة ان األنضمام إلى أي أتفاقیة ال یعني بأي حال من األحوال أعترافنا أو
.الدخول في العالقة مع الكیان الصھیوني وأقترح ان تضمن ھذه الفقرة كمادة من مواد كل قانون في تصدیق األتفاقیات الدولیة

ثانیاً، الكتب المرسلة من وزارة المالیة ذكرت وكذلك وزارة البیئة ان الوزارتین بینت مالحظات على األتفاقیة ولكن لم تذكر طبیعة وتفاصیل ھذه
.المالحظات والمفروض أن ترفق مع األتفاقیة إلى البرلمان واإلطالع علیھا وتقییمھا

ثالثاً، رأي وزارة النفط أختصر فقط على كون ھذه األتفاقیة من ملحقات األتفاقیة الدولیة للتصدي في مجال التلوث الزیتي ولكنھا لم تبین
.مالحظاتھا على ھذه األتفاقیة وعلى مضامینھا

رابعاً، كتاب وزارة الصحة في تأریخ 1/4/2018 تضمن إرجاء اإلنضمام إلى األتفاقیة الدولیة للتصدي في میدان التلوث الزیتي بأعتباره وجود
ترابط بین االتفاقیتین وحیث ان االطراف في ھذه األتفاقیة بالضرورة اعطاء بروتكول التصدي للتلوث من مواد خطیرة وضارة توجد آلیات

للتعویض ومن مبدء (الملوث یدفع) ومع ضعف امكانیات الرصد والتحقق واإلنذار المبكر بخصوص الحوادث النفطیة في المیاه اإلقلیمیة فقط
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تتشكل اعباء مالیة على العراق إذن المطلوب ھو أكمال اإلمكانیات الفنیة للرصد واإلنذار المبكر قبل اإلنضمام إلى األتفاقیة لتجنب ھذه األعباء
.المالیة وشكراً جزیالً

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

ھل توجد مناقشات حول ھذا القانون؟

الفقرة (ثامناً) تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى أتفاقیة المنظمة الھیروغرافیة الدولیة بصیغتھا *
.(المعدلة.( لجنة العالقات الخارجیة

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.تقرأ تقریر مشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى أتفاقیة المنظمة الھیروغرافیة الدولیة بصیغتھا المعدلة

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى أتفاقیة المنظمة الھیروغرافیة الدولیة بصیغتھا المعدلة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

مالحظة واحدة مختصرة ولیس أكثر وزارة المالیة طرحت في كتبھا المداولة والمخاطبات مع الجھات المختصة طرحت تساؤل عن مقدار
المنحة السنویة المذكورة في األتفاقیة ومن ھي الجھة التي ستقوم بتحملھا وعلقت مضرھا وتقییمھا لموضوع األتفاقیة على ضوء تلك اإلجابة فھل

حصلت تلك اإلجابة یعني انا عندما قمت بمراجعة اولیات المشروع رأیت فقط تساؤل وزارة المالیة التي علقت مضرھا في ھذه األتفاقیة على
ضوء اإلجابة لم أرى أي إجابة في المرفقات فھل وصلت ھذه اإلجابة؟ مع المالحظة خصوصاً الحظنا أن المشاركات المالیة السنویة في كل

دولة تتناسب قیمتھا مع مصالحھا البحریة مقاسھ بحموالت أسطول سفنھا لذلك احتاج إلى اجابة تفصیلیة توضح لنا من ھي الجھة التي ھذا حسب
.دوائر الجھة المختصة التي ھي وزارة المالیة فأرجو إیصال ھذا اإلجابة أو طرح ھذه اإلجابة وبیان تفصیلھا مع الشكر الجزیل

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

الفقرة (رابعاً) من األتفاقیة  تتكون نفقات المنظمة من المساھمات السنویة األعتیادیة لدول األعضاء التزاماً مع المقیاس الذي یسند إلیھ إلى حمولة
أساطیلھا وتحرم أي دولة عضو تتخلف سنتین عن تسدید مساھماتھا یعني ذلك توجد مساھمة مالیة مثلما ذكر الدكتور عمار طعمة، ثانیاً إذا وقعنا

األتفاقیة لیس من حقنا ان ننسحب إال بعد خمس سنوات یعني ذلك یجب ان نسدد تسدید األشتراك لمدة خمس سنوات یعني نحن اآلن في وضع
ً مالي بصراحة ال یسعنا حتى تأمین رواتب الموظفین إال باألقتراض الداخلي أو الخارجي وشھریاً یتأخر راتب الموظف بدالً من ثالثون یوما

أصبح أربعون أو خمسون یوماً نذھب ونعمل اتفاقیات بھا ألتزامات مالیة وتدفع الدولة أیضاً من أین تدفع الدولة ھذه النفقات؟! ففي النھایة
ألتزامات مالیة ولیس مئة أو مئتین ألف دوالر یعني ھذه ألتزامات بالمالیین قطعاً بالمالیین ففي النھایة أنا أرى بأن ھذه األتفاقیات تكلف میزانیة

.الدولة وال فیھا فائدة في ھذه الفترة وشكراً جزیالً

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

.السادة أعضاء اللجنة تفضلوا اإلجابة

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

ھذه األتفاقیات مطلوبة لنا في العمل كدولة بحریة من دون التوقیع على ھذه األتفاقیات وتثبیت ألتزامنا مع الدول البحریة وفي العالم ال تتحرك ال
سفننا وال ناقالت الحاویات وال في ناقالت الحمولة األجنبیة التي تأتینا إال بتأمینات عالیة نحن نخسر العراق اآلن  ال یرفع علمھً على السفن ألنھ

غیر ملتزم بالمعاھدات الدولیة نخسر سنویاً األشتراكات من ھذه األتفاقیات أشتراكات زھیدة لیست كبیرة أزاء مما نخسرهُ مقابل عدم عمل نشاطنا
البحري نشاطنا البحري اآلن معطل بسبب ھذه األتفاقیة ال تغركم ھذه الحمالت التي تأتي معظم ھذه تأتي بشكل غیر رسمي وغیر أصولي مع
تأمینات عالیة السفن الكبیرة  ال تستطیع أن تأتینا ألنھا تفرض على الحموالت تأمینات عالیة أو نحن نخسرھا ھذا یتحملھُ المواطن الن التاجر

یحملھ على المواطن فیفترض بنا أن نعالج مشكالتنا البحریة من خالل أنضمامنا إلى أتفاقیات لسنوات طویلة نحن لم نستطع بسبب الحصار عام
1990 وحتى اآلن خسرنا الكثیر وھذه األتفاقیات نعالج وضعنا البحري إذا لم نوقع ھذه األتفاقیات سوف تستمر خسارتنا األعباء المالیة تأتینا ال

.تعالج ما نخسرهُ یومیاً شركات التأمین وما یفرض على المواطن من عوائد مالیة یتحملھا التاجر

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

أفھم من ھذا ان عدم دخولنا في مثل ھذه األتفاقیات سوف تحمل الدولة مبالغ أكثر  في التأمینات لھذا نضطر الى التقلیل من المبالغ إلى الدخول
.في مثل ھذه األتفاقیات

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

ً .سید الرئیس ھذا الموضوع ناقشناه مع الجھات المختصة في وزارة النقل أیضا
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد(نائب رئیس مجلس النواب –

الفقرة تاسعاً: القراءة األولى لمشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى األتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث *
.(بوقود السفن الزیتي لعام 2001(لجنة العالقات الخارجیة، لجنة الصحة والبیئة

 

 

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى األتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود السفن الزیتي
.لعام 2001

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

الفقرة عاشراً: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى األتفاقیة الدولیة بشأن ضبط النظم السفینیة المقاومة إللتصاق *
.(وذات اآلثار المؤذیة لعام 2001(لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب عامر حسین جاسم الفائز –

یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى األتفاقیة الدولیة بشأن ضبط النظم السفینیة المقاومة إللتصاق وذات اآلثار
.المؤذیة لعام2001

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

الفقرة حادي عشر: القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد *
سالمة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988(لجنة العالقات الخارجیة، لجنة األمن والدفاع،  لجنة الزراعة والمیاه

.(واألھوار

-:النائب دانا محمد جزاء –

یقرأ القراءة األولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق إلى بروتوكول قمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة
.القائمة في الجرف القاري لعام 1988

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

الفقرة الثانیة عشر: القراءة األولى لمشروع قانون اتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي فیما یتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع *
.(التھریب من الضرائب بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة مملكة ھولندا (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون اتفاقیة تجنب األزدواج الضریبي فیما یتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التھریب من الضرائب
.بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة مملكة ھولندا

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

الفقرة الثالثة عشر: القراءة األولى لمشروع قانون تعدیل انضمام جمھوریة العراق الى االتفاقیة الدولیة للسیر على الطرق لعام 1968 *
.(واالتفاق االوربي المكمل لھا لسنة 2006 رقم(30) لسنة 2015 (لجنة العالقات الخارجیة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

یقرأ القراءة االولى لمشروع قانون تعدیل انضمام جمھوریة العراق الى االتفاقیة الدولیة للسیر على الطرق لعام 1968 واالتفاق االوربي المكمل
.لھا لسنة 2006 رقم(30) لسنة2015

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

الدائرة البرلمانیة یتم أشراك لجنة الخدمات واإلعمار كلجنة ساندة مع لجنة العالقات الخارجیة في ھذا القانون شكراً للسادة الرئیس واألعضاء
.لجنة العالقات الخارجیة نشكركم لقد أتعبانكم الیوم
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.(الفقرة الرابعة عشر: القراءة األولى لمقترح قانون سلطة الفاو (لجنة األقتصاد واألستثمار *  

 

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –

فیما یتعلق بمقترح قانون سلطة الفاو كما تعلمون بأن سلطة الفاو ھو من أختصاص لجنة الخدمات واإلعمار النیابیة أتفقنا مع سید الرئیس وكان
.قرار من قبل السید رئیس أستاذ حسن الكعبي بحضور معالیكم على أنھ تشترك لجنة الخدمات كلجنة أساسیة في ھذا الموضوع

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

.وتشترك لجنة الخدمات مع لجنة األقتصاد في ھذا القانون

-:النائب نھرو محمود قادر سعید –

.یقرأ القراءة االولى لمقترح قانون سلطة الفاو

-:النائب مضر خزعل سلمان السلمان –

.یُكمل القراءة االولى لمقترح قانون سلطة الفاو

-:النائبة منار عبد المطلب ھاشم الشریري –

.تُكمل القراءة االولى لمقترح قانون سلطة الفاو

-:النائب نھرو محمود قادر سعید –

.یُكمل القراءة االولى لمقترح قانون سلطة الفاو

-:النائب مضر خزعل سلمان السلمان –

.یُكمل القراءة االولى لمقترح قانون سلطة الفاو

-:النائبة منار عبد المطلب ھاشم الشریري –

.تُكمل القراءة االولى لمقترح قانون سلطة الفاو

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

الفقرة لخامسة عشر: القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون إصالح النزالء والمودعین رقم (14) لسنة  2018 (لجنة حقوق *
.(اإلنسان

-:النائب قصي الشبكي –

.یقرأ القراءة االولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون إصالح النزالء والمودعین رقم (14) لسنة 2018

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون التعدیل األول لقانون إصالح النزالء والمودعین رقم (14) لسنة 2018

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

نشكركم لجنة حقوق األنسان، ھل ھناك مداخالت في المناقشات العامة أم نرفع الجلسة؟ إذن نشكركم السیدات والسادة النواب ترفع الجلسة إلى
.یوم غد األربعاء الساعة الخامسة مساًء

.ُرفِعت الجلسة في الساعة (9:48) مساًء


