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 الدورة اإلنتخابية الثالثة

 السنـة التشريعية األولى

 ثانيالفصـل التشريعي ال
 

 

 

 

 م( 1/4/5012) رعاء ل ا ( 52 )م ـة رقـجلسحضر م
 

 

 .ء  نءئع( 171: )عدد الحضور
 .صعءحء  ( 11:52)عدأت الجلسة السءعة 

- :رئيس مجلس النواب السيد -
 عسم اهلل الرحمن الرحيم

الفصل التشرياي  ،ول ال لسنة التشرياية ا ،ةلثالثء الدورة النيءعيةمن  نيخءمسة والاشر ال الجلسة عن الشاب نفتتح نيءعة  
 .نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم. ثءنيال
 -:محمد نءجي محمدعلي الاسكري النءئب -

 .يتلو آيات من القرآن الكريم
- :السيد رئيس مجلس النواب -

ال من أبناء الجيش العراقي والشرطة العراقية في البداية نبارك بإسم مجلس النواب للشعب العراقي اإلنتصارات التي حققها األبط
 .ومن يساندهم من الحشد الشعبي وأبناء العشائر وندعو لجنة األمن والدفاع ألعداد بيان بإسم مجلس النواب بهذا الخصوص

صل والسبب في األمر الثاني، تدرس رئاسة المجلس إلغاء اإلجازات المقدمة من قبل السيدات والسادة األعضاء الى نهاية هذا الف
دات والسادة األعضاء فيما يذلك الحاجة الى إتمام عملية التشريع لقوانين مهمة وأساسية ومناقشة قضايا مفصلية، أرجو من الس

تبقى من هذا الفصل تكثيف الجهود للجان المختصة والتي سوف نشرع في هذه الجلسة بتوزيع إستمارات الى رؤساء اللجان يثبتون 
والفقرة  ،األولى مشروع القانون الذي سينجز خالل هذا الفصل من قبل اللجنة حتى ال تبقى نهايات المشاريع سائبة الفقرة :فقرتين

الثانية الموضوع الذي يجب ان يناقش وهو موضوع عام للمناقشة وهذا ما تم اإلتفاق عليه في إجتماع اللجان وأرجو ان نشرع 
ن خالل هذا الفصل، القوانين والمشاريع المهمة لتشريع قانو  لتثبيت ما تلتزم به اللجنة نتوزع اإلستمارة الى رؤساء اللجا .بتنفيذه

التي يجب ان تشرع ونحن في قناعتنا ان هناك قضايا عديدة البد ان تؤدي اللجان مهامها في هذا الخصوص، وكذلك ال نترك 
نما اللجنة بعد دراسة مستفيضة تقدم تقرير بأي موضوع الموضوع العام للمناقشة فقط بناًء على طلبات السيدات والسادة األعض اء وا 

 ،المجلس موقف في هذا الصدد وبهذا اإلطار سيكون يوم السبت القادم موعد ألستضافة السيد وزير الداخلية تقد مهم لتبنيعت
لقضايا المتعلقة بعمل الوزارة أو ما والسيد وزير الداخلية سلفًا كان قد قدم طلبًا بأن يكون حاضرًا في المجلس لذكر بعض المسائل وا

 .تقرير بعد التقرير المقدم من قبل الوزير بهذا اإلطار وتقدم لجنة األمن والدفاع أيضاً  ،تراه لجنة األمن والدفاع
 (اللجنة المءلية، اللجنة القءنونية. )القرا ة الول  لمشروع قءنون الخدمة اإلتحءدي: الفقرة ثءنيء  * 

 .هذه الجلسةفي وافقت الرئاسة على بيانات سوف تأخذ مداها للقراءة . والدفاع بإعداد البيان اآلنتبلغ لجنة األمن 
 .نائباً ( 291)عدد الحضور . تثبيت الحضور
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- :مصطف  احمد النءئب ريعوار طه -
لس النواب ومجلس الوزراء المجاالت الرسمية كمج يالتكلم والمخاطبة والتعبير ف( ب)المادة الرابعة من الدستور العراقي الفقرة 

 .والمحاكم والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين العربية والكردية
- :السيد رئيس مجلس النواب -

عتراض على سياق عمل الجلسة إذا خالفنا القانون ويكون  ،نقطة النظام أكرر مفهومها يكون إعتراض على جدول األعمال وا 
ذا كان لديك موضوع  ،ضية أثناء الجلسة وليس طرح موضوع للمناقشةإعتراض إذا كان هناك ما يدعو لتوضيح ق حتاج ان توا 

 .نناقشه ونتخذ قرار به يقدم بطلب بشكل واضح وليس نقطة نظام
- :مصطف  احمد النءئب ريعوار طه -

ة في تطبيق هذه نحن قدمنا طلب وخاطبنا هيأة الرئاسة ألكثر من مرة وأعرف ان هناك خطوات جدية من قبلكم لحل هذه المشكل
 .الفقرة من الدستور

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 ما هو الطلب؟

- :مصطف  احمد النءئب ريعوار طه -
 .الطلب من حقنا التكلم باللغة الكردية

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 فأين وجه اإلشكال؟ ،التي أشار إليها الدستور بما في ذلك اللغة الكردية من حق أي نائب ان يتحدث باللغة الرسمية

- :مصطف  احمد النءئب ريعوار طه -
 .نحن نحتاج الى الترجمة عندما نتكلم باللغة الكردية

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .الترجمة موجودة

- (:نقطة نظءم)النءئب ععءس حسن موس  العيءتي  -
ك يتعلق بتشكيل لفهل ذ ،ن الخدمة المدني اإلتحادينحن صوتنا قبل أيام على قانون مجلس الخدمة المدني اإلتحادي وهذا قانو 

 المجلس؟ وهذا بالخدمة؟
 
- :النءئب محمود صءلح عءتي الحسن -

لتزاماتهيهذا القانون  مثل التعيين والترقية والتقاعد واإلقالة واإلحالة  ؟تحدث عن المركز القانوني للموظف العام أي ما هي حقوقه وا 
يحدد بنظام رواتب الموظفين )وبات اإلنضباطية والمالك الدائم والدرجات الوظيفية وقال بنص أيضًا وكذلك تطبيق العق على التقاعد

 (ولمجلس الوزراء تعديل هذا النظام
 .يقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة اإلتحادي

- :الجعوريرمضءن ععد علي النءئب هيثم  -
 .حادييكمل القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة اإلت

- :عهءد الدين سايد النءئب حسن توران -
 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة اإلتحادي



 5 - 3 

- :الاعءديععد الخءلق ععد الحسين النءئب جعءر  -
 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة اإلتحادي

- (:نقطة نظءم)الزاملي ععءس موس  النءئب حءكم  -
قضية سقوط الموصل، ورد في حديث سيادتك ان السيد وزير  يضرًا في الجلسة ألنه لدي لجنة تحقيق فأعتذر ألنني لم أكن حا

 .الداخلية هو الذي طلب الحضور الى لجنة األمن والدفاع
- :السيد رئيس مجلسس النواب -

 .هذا الموضوع يناقش في حينه
- :ععءس موس  الزامليالنءئب حءكم  -

من والدفاع بالحضور الى مجلس النواب ولجنة األمن والدفاع والطلب هو من لجنة األمن والدفاع أكثر من طلب من قبل لجنة األ
 .بالحضور الى مجلس النواب وليس الطلب من الوزير

- :باو السيد رئيس مجلس الن -
 .ت القادمأيضًا اللجنة تعد تقرير أو مداخلة أولى ومهمة ستكون بعد المالحظات التي سوف يبديها الوزير يوم السب

 .أبنائنا في تكريت لجنة األمن والدفاع حول اإلنتصارات التي حققهالبيان هناك 
- :الزامليععءس موس  النءئب حءكم  -

 (مرافق). حول اإلنتصارات التي حققها أبناء العراق في تحرير مدينة تكريت اً يقرأ بيان
 (.تمت قرا ة سورة الفءتحة وقوفء  )
- :كنءيوسف النءئب يونءدم  -

 (مرافق). خوة المسيحيينبمناسبة عيد الفصح لإل اً يقرأ بيان
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .نستأنف القراءة
- :الاعءديععد الخءلق ععد الحسين النءئب جعءر  -

 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة اإلتحادي
 
- :حسن النءئب سءمءن فتءح -

 .انون الخدمة اإلتحادييكمل القراءة األولى لمشروع ق
- :ععد آشي عكءب سءريالنءئب فءلح  -

 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة اإلتحادي
- :رستم النءئب مساود حيدر -

 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة اإلتحادي
- :النءئب محمود صءلح عءتي الحسن -

 .اإلتحادييكمل القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة 
- :الجعوريرمضءن ععد علي النءئب هيثم  -

http://ar.parliament.iq/Attachments/naser.pdf
http://ar.parliament.iq/Attachments/afuseh.pdf
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 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة اإلتحادي
- :عهء  الدين سايد النءئب حسن توران -

 .يكمل القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة اإلتحادي
- :حسن النءئب سءمءن فتءح -

 .ادييكمل القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة اإلتح
- :النءئب محمود صءلح عءتي الحسن -

نتمنى ان يكون هناك تعاون جاد لتقديمه للقراءة الثانية ألنه يعد من أهم القوانين وهو أول قانون يصدر وينظم الوظائف القيادية 
 .الخاصة في الدولة

 .الفقرة الثالثة نبدأ فقط بقراءة المواد ونرجيء التعليق في الجلسة القادمة
- :رئيس مجلس النوابالسيد  -
لجنة . )5002لسنة ( 2)القرا ة الثءنية لمشروع قءنون التاديل الول لقءنون حمءية المقءعر الجمءعية رقم : الفقرة ثءلثء  * 

 (الشهدا  والضحءيء والسجنء  السيءسيين، لجنة حقوق اإلنسءن، اللجنة القءنونية
- :سءجت حسينالنءئب عقيل ععد  -

 .1002لسنة ( 5)ية لمشروع قانون التعديل األول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم يقرأ القراءة الثان
- :ألمءس سلمءن النءئب رعد فءرس -

 .1002لسنة ( 5)يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل األول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم 
- :عيس  النءئب إسالم حسين -

 .1002لسنة ( 5)لمشروع قانون التعديل األول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم يكمل القراءة الثانية 
- :سءلم وشيع النءئعة أنغءم حوشي -

 .1002لسنة ( 5)تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل األول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم 
- :محمد كين ععد اهللالنءئعة ره ن -

 .1002لسنة ( 5)انية لمشروع قانون التعديل األول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم تكمل القراءة الث
 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .تجاوز دقيقية لمن يرغبيعلى ان ال لدينا عدد من طالبي المداخلة 
- :غريبععد الحمزة ععد الرزاق الالنءئب ريءض  -

انين المهمة و ويعتبر هذا القانون من الق 12/22/1022ن ورد الى مجلس النواب في تأخر هذا التعديل من الدورة السابقة منذ ا
اإلرهابية للبحث عن المقابر  قبل نظام صدام المجرم وقوى الضالل التي عالجت قضايا حساسة تخص جرائم كبرى أرتكبت من

عادتهم الى ذويهم باإلضافة الى أمور أخرى  :الى المالحظاتبالنسبة . الجماعية ورفات الشهداء وا 
المادة األولى، تعديل إسم القانون من حماية المقابر الجماعية الى شؤون المقابر الجماعية ألن القانون أصبح أشمل بإعطاء  -2

 .ت لمن يعثر على مقابر جماعية ومخصصات خطورة للموظفين العاملين في فتح هذه المقابرآحقوق لذوي الضحايا ومكاف
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سري أحكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام الدكتاتوري البائد من المادة الثانية، ت -1
وكذلك جرائم المقابر الجماعية المرتكبة من قبل عصابا داعش اإلجرامية وقوى )تضاف لها ( 9/4/1002)ولغاية ( 21/1/2921)

 (.الميةظال اإلرهاب
نضيف لها في المفوضية العليا لحقوق اإلنسان دائرة تسمى دائرة شؤون و حقوق اإلنسان  المادة الثالثة، تستحدث في وزارة -2

ى وزارة حقوق اإلنسان وتبقى المفوضية العليا لحقوق غالمقابر الجماعية ربما تكون هناك تعديالت وزارية أو تشكيل وزارة جديدة وتل
 .اإلنسان

 .يا لحقوق اإلنسان وممثل عن مؤسسة الشهداءبإضافة المفوضية العل المادة السادسة نضيف لها -4
إنما تختصر في القاضي فقط حسب أصول ( 2)اليمكن إعطاء سلطة تحقيقية لجميع أعضاء اللجنة في المادة ( 25)المادة  -5

 .كذلك تعديل في األسباب الموجبة. المحاكمات الجزائية
- :محمد طءهر النءئب ععد اآلله علي -

 .  1002لسنة ( 5)مشروع قانون التعديل األول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم  يقرأ تقرير اللجنة حول
- :سءجت حسينالنءئب عقيل ععد  -

 .1002لسنة ( 5)يكمل قراءة  تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل األول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم 
- :ألمءس سلمءن النءئب رعد فءرس -

 .1002لسنة ( 5)قرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل األول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم يكمل قراءة ت
- :سءلم وشيع النءئعة أنغءم حوشي -

 .1002لسنة ( 5)تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل األول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم 
أرسلت لجنة  11/2بتاريخ ( 25)ت ان لجنة حقوق اإلنسان لم ترد اإلجابة لحد اآلن بالكتاب ذو العدد الفقرة الرابعة في التقرير ذكر 

 .حقوق اإلنسان مقترحاتها الى لجنة الشهداء والضحايا وما ورد في الفقرة الرابعة في التقرير غير دقيق
- :سءجت حسينالنءئب عقيل ععد  -

والمرفق منه نسخة طيًا نود إعالمكم أنه تمت اإلجابة من  11/2في ( 12ش2)كتابنا المرقم أنا ذكرت بالكتاب الى سيادتكم إلحاقًا ب
 . قبل لجنة حقوق اإلنسان راجين أخذ ذلك بنظر اإلعتبار

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .ظهراً  ةترفع الجلسة الى يوم السبت القادم الساعة الحادية عشر . نستأنف النقاش في الجلسة القادمة

 .ظهرا  ( 1:52)ات الجلسة السءعة رف


