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محضر جلسة رقم (34) اإلثنین (22/7/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

محضر جلسة رقم (34) اإلثنین (22/7/2019) م
ً .عدد الحضور: (192) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (3:50) بعد الظھر

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة والثالثین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:(السید صالح الدین (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، قبل المضي بجدول األعمال أصدر مجلس النواب قراراً نیابیاً یتعلق بالتوصیات المقدمة من قبل لجنة التخطیط
اإلستراتیجي ومتابعة تنفیذ البرنامج الحكومي مما یتعلق بحل أزمة السكن، كان ھنالك تشكیك في النصاب أثناء لحظة التصویت، فأعرض ھذا

.األمر على السیدات والسادة النواب للتأكید على ما تم التصویت علیھ

قرر مجلس النواب في جلستھ الثانیة والثالثین المنعقدة بتأریخ 11 تموز 2019 من الفصل التشریعي الثاني، السنة التشریعیة األولى، الدورة
:اإلنتخابیة الرابعة، واستناداً إلى أحكام المادة (30)/أوالً من الدستور ما یأتي

-:الموافقة على التوصیات الخاصة بحل أزمة السكن

.یقرأ توصیات أزمة السكن

 

.ھذا تم التصویت علیھ في الجلسة السابقة، أطلب التصویت والتأكید على ما صوتنا علیھ، فقط لقطع التشكیك

.(تم التصویت بالموافقة)

صوت مجلس النواب على التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980، ھنالك مادة صوتنا علیھا، ولكن إعترضت المراقبة التشریعیة،
قالوا لم تظھر لدینا في التسجیل، والتي ھي المادة (18) التي تقول (ال یُعمل بأي نص یتعارض وأحكام ھذا القانون) فیما یتعلق بالتعدیل، ھل

یوجد إعتراض على إضافة ھذا النص؟

.فإذن للتأكید مرة أخرى، المادة (18)، أطلب التصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018. (لجنة*
.(األقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، اللجنة القانونیة

.السید األمین العام، الجلسة ال تعلن، غیر معلنة، ال تُبث

-:(النائب كاظم حسین علي الصیادي (نقطة نظام –

التعدیل المعروض على أعضاء مجلس النواب لم نطلع علیھ، كثیر من اإلخوة تفاجأ اآلن ببعض التغییرات الحاصلة داخل القانون، والقانون فیھ
أمور تحتاج إلى دراسة ودرایة ومتابعة، ھذا قانون سوف یمثل مجالس محافظات التي سیخرج منھا المحافظ ورئیس مجلس المحافظة، فمن غیر

المعقول أن نأتي الیوم لنتفاجأ بقانون، نحن أعضاء مجلس النواب طلبنا عدة طلبات، اإلخوان في اللجنة القانونیة باإلتفاق مع الكتل السیاسیة
.مررت الذي تریده، وأوقفت الذي یریده أعضاء مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح؟

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.أقترح أن تؤجل القراءة لحین دراسة المقترحات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من یوافق على الطلب المقدم من قبل النائب كاظم الصیادي، ومن رئیس المجلس بتأجیل المضي بھذا القانون؟ أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

القانون یمر بقراءة أولى وقراءة ثانیة، مع أخذ المالحظات من السیدات والسادة النواب، ومن ثم یعود إلى اللجنة، تعرض النقاط والمالحظات
على السادة أعضاء اللجنة، ویتم التصویت داخل اللجنة، ما تعرضھ اللجنة على مجلس النواب فلمجلس النواب ما یرتأیھ بالتصویت على تأیید

.المقترحات من عدمھا

-:(النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي (نقطة نظام –

المادة (53) من الدستور/أوالً (تكون جلسات مجلس النواب علنیة إال إذا إرتأى لضرورة خالف ذلك)، أي أنھ یرتأي المجلس، فیجب أن یحصل
.تصویت من المجلس على تحویلھا من علنیة إلى سریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .ال، ھي علنیة، لم أقل إنھا سریة، علنیة ال تُبث، وتبث الحقا

.اللجنة القانونیة، تفضلوا وامضوا

 

-:النائب ریبوار ھادي عبدالرحمن –

السید رئیس مجلس النواب، السیدات والسادة أعضاء المجلس، كما تعلمون أن قانون إنتخابات مجالس المحافظات لھ جنبة سیاسیة، ألن ممارسة
الدیمقراطیة والتداول السلمي للسلطة في الحكومات المحلیة تكون عن طریق اإلنتخابات، وھذا قانون إجراء اإلنتخابات، لذلك تولت األحزاب

والكتل السیاسیة إھتماماً بالغاً بھذا القانون، ألنھ ینظم إنتخابات مجالس المحافظات، ونحن في اللجنة القانونیة، ولجنة األقالیم والمحافظات أخذنا
بكل المقترحات التي وصلتنا من قبل الكتل السیاسیة، وناقشناھا داخل اللجنتین، ولكننا لم نصل إلى اإلتفاق النھائي بخصوص بعض المقترحات،

.لذلك لحساسیة القانون، وتباین وجھات النظر فإن سبب كثرة المقترحات في مشروع القانون ھو عدم إتفاق الكتل السیاسیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة، إمِض بالقانون

-:النائب ریبوار ھادي عبدالرحمن –

.یقرأ التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على النص المقترح بتعدیل التسمیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ریبوار ھادي عبدالرحمن –

.یقرأ المادة (1) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (1)، النص المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ریبوار ھادي عبدالرحمن –

.یقرأ المادة (2) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (2)، النص المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.یقرأ المادة (3) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (3)، النص المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.یقرأ المادة (4) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (4)، النص المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب أسعد یاسین صباح –

.یقرأ المادة (5) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النصوص المقترحة بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، ال یوجد نقاش، ھذه الفقرات تطرح كل واحدة منھا للتصویت ضمن نفس المادة

.التصویت على المادة (5)، البند/أوالً، النص المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (5)، البند/ثانیاً، النص المقترح
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.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (5)، البند/ثالثاً، النص المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (5)، البند/رابعاً، النص المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (5)، البند/سابعاً، النص المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (5) ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یقرأ المادة (6) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (6)، النص المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یقرأ المادة (7) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال نقاش في التصویت، لمجلس النواب ما یرتأي بالموافقة من عدمھا

أوضح ھذه الفقرة، فیما یتعلق بالبیشمركة من أبناء ھذه المحافظات، على سبیل المثال، متطوع في البیشمركة من أبناء نینوى، وبطاقتھ اإلنتخابیة
.من نینوى

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یعید قراءة المادة (6) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (6)، النص المقترح، كما قرأت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أنا أجیب، منتسب القوات األمنیة، المفروض أن یقدم إستقالة قبل دخول اإلنتخابات، الحشد الشعبي جزء من المؤسسة األمنیة

.ال نقاش، أمِض، المالحظات یمكن أن تعرض قبل التصویت على القانون ككل

.السیدات والسادة النواب، سجلوا مالحظاتكم التي لدیكم، وقبل التصویت على القانون ككل تطلع علیھا اللجنة

-:النائب ریبوار ھادي عبدالرحمن –

.یقرأ المادة (7) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً أ ً
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المادة (6) لیست لھا عالقة بالناخبین، لھا عالقة بتدقیق قوائم المرشحین، فنحن نقول مثالً، یجب أن یكون حاصالً على شھادة بكلوریوس، التعلیم
.العالي من یؤید؟ اإلعدادیة من یؤید؟ التربیة تؤید، ھذه لیست للناخب، ھذه للمرشحین

.یقرأ أصل المادة (6) التي علیھا إعتراض

التعدیل الذي أضافتھ اللجنة، أضافت وزارة التربیة، بحكم إننا سمحنا لشھادة اإلعدادیة باإلشتراك الذي تؤكده وزارة التربیة، وأیضاً تمت إضافة
.األجھزة األمنیة األخرى للمضي باإلجراءات التي تتعلق بمنتسبیھا قبل الترشح

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یعید قراءة المادة (7) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (7)، النص المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یقرأ المادة (8) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالحذف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على النص المقترح بحذف المادة من األصل

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

.یقرأ المادة (9) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النصوص المقترحة بالتعدیل

-:النائب حسن آلي أحمدالي –

یكمل قراءة المادة (9) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النصوص المقترحة
.بالتعدیل

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

یكمل قراءة المادة (9) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النصوص المقترحة
.بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (9)، النص المقترح الرابع، التصویت على األبعد، ثم األقل، ثم األقل بعداً عن المادة األصل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي (نقطة نظام –

.(حسب المادة (134) من النظام الداخلي (یؤخذ الرأي على اإلقتراحات، ویبدأ بأوسعھا مدًى وأبعدھا عن النص األصلي

.(النص األصلي ھو نص الحكومة الـ(30%) أعلى أصوات، و (70%) و (1,9

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النص األصلي النافذ، وأول شيء مقترح الحكومة، ومن ثم المقترحات

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –
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ما النص النافذ؟ ھذا؟ أم نص القانون؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النافذ نص القانون، نجعل مقترح الحكومة أوالً، وتنتھي بآخر مقترح

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

حتى لو فرضنا أن النص النافذ ھو األصلي فـ(1,4) بالقیاس إلى (1,7) أبعد من (1,9) بالقیاس إلى (1,7)، فیوجد مقترح أن (1,4) یكون ھو
.األبعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس لھا عالقة، ما تم اإلتفاق علیھ داخل اللجنة القانونیة بحضوري وحضور نائبي الرئیس بأن األبعد أصبح (1,9) ثم األقل منھ بعداً، نحن
.خالل التصویت

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

ال، لیس تصویتاً، یوجد معیار، اآلن أنت ألم تقل أن النص النافذ الذي ُصوت علیھ في شباط 2017 ھو النص األصلي، الذي كان (1,7)، ما
األبعد عن الـ(1,7)، الـ(1,4)؟ أم الـ(1,9)؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.األبعد بالتسلسل، ولیس األبعد بالمضمون

 

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

.ال، األبعد بالمضمون

-:السید رئیس مجلس النواب –

وإذا ال یوجد فیھ رقم، فكیف أقیس األبعد؟ كیف أقیس البعد بالمضمون إذا كان النص لیس فیھ أرقام، لیس ھذا فقط، وإنما أي نص آخر؟ األبعد
.بموجب مقترحات اللجنة، یمكن أن تكون مالحظتك في نھایة القانون، أیة مالحظة في نھایة القانون

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ المادة (10) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالحذف

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما یتعلق بالمادة (10) ھو نص مقترح من قبل الحكومة، في حال عدم التصویت علیھ إذن انتھى ال یحتاج إلى حذف المادة، المادة ھي ال تعبر،
.أصالً ال یوجد في األصل

.(التصویت على النص المقترح من الحكومة للمادة (10

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ المادة (11) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (11)، النص المقترح، مع األخذ بنظر اإلعتبار تعدیل التسلسالت

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

فقط للتوضیح، بالنسبة لھذا التعدیل، المقاعد كانت في النص األصلي ضمن عدد المقاعد، التعدیل أصبح اآلن خارج عدد المقاعد، أي حصة
.المكونات إضافة إلى عدد مقاعد المحافظات، ھذا نص التعدیل
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه غیر واضحة، من ھي المكونات؟ أنا سأقرأھا، الموجودة في الجدول سأقرأھا

.یقرأ المادة (11) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

.السیدات والسادة النواب، سأقرأ النص من دون كركوك، ألنھ موجودة في مادة كركوك (35)، وھي مادة نافذة

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

حقیقةً في مجتمعنا العراقي حسب آخر إحصائیة، لدینا أربعة مالیین من ذوي اإلعاقة، علیھ أمام حضرتك طلب موقع من قبل أكثر من (50)
.نائباً ونائبة بإضافة مقعد في كل مجلس محافظة لذوي اإلعاقة، یعامل معاملة الكوتا، ویثبت في ھذا الجدول

:سیادة الرئیس، أربعة مالیین من ذوي اإلعاقة اآلن ینتظرونكم، أمیر المؤمنین  علي (سالم هللا علیھ) قال

ال تشكو للناس جرحاً لست صاحبھ    ال یؤلم الجرح إال من بھ ألُم

.ذوي اإلعاقة لدیھم كفاءات وشخصیات محترمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم مع اإلھتمام بشرائح المجتمع، ولكن لیس في قانون اإلنتخابات، یمكن تعدیل قانون (21) لیكون أحد المواقع في إدارة المحافظات یراعي ھذه
.الشریحة، لیس في قانون اإلنتخابات، أضم رأیي إلى رأیك، ولكن في قانون (21)، نثبتھا في قانون (21) أثناء التعدیل

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.(قدم قانون (21

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(سنمضي بتعدیل قانون (21

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.إعرض الموضوع على اإلخوة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نمضي بتعدیل قانون (21)، لیس مكانھ ھنا

.یعید قراءة المادة (11) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

.التصویت على المادة (11)، النص المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

.فیما یتعلق بتمثیل المكون المسیحي في كركوك، توجد مادة خاصة بھذا الشأن

-:النائب صائب خدر نایف –

.یقرأ  المادة (12) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (12)، النص المقترح، آخذین بنظر اإلعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صائب خدر نایف –

.یقرأ  المادة (13) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل
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-:السید رئیس مجلس النواب –

أصوت على األبعد، إن لم یمر أصوت على اآلخر، الفرق بین األول والثاني ھو ما یتعلق باألقضیة، النص الثاني ال یشمل حل األقضیة وانتھاء
.عملھا، والنص األول یشمل حل مجالس األقضیة

.التصویت على المادة (13)، النص المقترح الثاني

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.التصویت على المادة (13)، النص المقترح األول، آخذین بنظر اإلعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب محمد محمود ظاھر –

.یقرأ المادة (14) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالحذف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (14)، النص المقترح بالحذف، آخذین بنظر اإلعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد محمود ظاھر –

.یقرأ المادة (15) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (15)، ما یقصد بكلمة (البیشمركة) ھو من أبناء ھذه المناطق

.(تجاوز ھذه المادة إلى المادة التي بعدھا، قبل أن نصوت على القانون ككل نناقشھا، إذھب إلى المادة (16

-:النائب محمد محمود ظاھر –

.یقرأ المادة (16) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح  بالتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

تجاوز المادة (47)، ألنني إستلمت مقترحاً فیما یتعلق بھا كرئاسة مجلس، مقرون بتواقیع السیدات والسادة النواب قبل الجلسة، أترك المادة
.((16)، وامِض إلى المادة (17

-:النائب محمد محمود ظاھر –

.یقرأ المادة (17) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، إضافة مادة جدیدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(سأقرأ المادة (17

.یعید قراءة المادة (17) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، إضافة مادة جدیدة

.(التصویت على المادة (17)، إضافة مادة جدیدة بالتسلسل (48

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد محمود ظاھر –

.بالنسبة لھذه المادة، الفقرة/ج، نحن سألنا المفوضیة ال یكفي عدد الموظفین الدائمین
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (17)، إضافة مادة جدیدة بالتسلسل (48)، كما قرأتھا

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب یحیى غازي عبداللطیف المحمدي –

.یقرأ المادة (18) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، إضافة مادة جدیدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعید قراءة المادة (18) من التعدیل األول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018، إضافة مادة جدیدة

.(التصویت على المادة (18)، إضافة مادة جدیدة بالتسلسل (50

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یقرأ المادة (19) إضافة مادة جدیدة من مشروع قانون التعدیل األول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب إضافة مادة جدیدة أطلب التصویت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة، أطلب التصویت على مقترح اللجنة في المادة
.(19) بإضافة مادة جدیدة ألصل القانون

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یقرأ المادة (20) اضافة مادة جدیدة من مشروع قانون التعدیل األول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب اضافة مادة جدیدة الى أصل القانون أطلب التصویت على إضافة مادة جدیدة، بما یتعلق بجزیرة كركوك تعالج اآلن بعد ان
.أكمل على البنود  قبل التصویت على القانون بالمجمل ولكن ھذه الفقرة ال تأثر أعرضھا الى التصویت

-:(النائب محمد علي محمد التمیمي (نقطة نظام –

المادة (35) المقترح اآلن الذي یطلب أضافتھ أوال لم نتفق على قضیة الـ( 35) أبداً حتى اآلن وال تزال لدینا وجھتي نظر حاولنا نقترب لكن ال
زالتا وجھتي نظر المتحدث لیس مع كسر االیرادات والذھاب الى التصویت باألغلبیة واألقلیة فیما یتعلق بھذه المادة فتح المادة (35) اذا

.أضطررنا الى التصویت ضعوا مقترحاتنا أیضاً لكي نصوت مرة واحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما یتعلق بجزیرة كركوك في القانون النافذ ھي في مادة واحدة ھي المادة (35) أي شيء یتعلق بكركوك یصوت في تعدیل المادة (35) ھذه
.الفقرة

-:(النائب محمد علي محمد التمیمي (نقطة نظام –

.لكن ھذه المادة ال تتعلق بكركوك تحدیداً بل بكل المحافظات العراقیة وعرضناھا الى التصویت في اللجنة القانونیة حاصلة على أغلبیة القرار

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس لدینا أعتراض على تمریرھا لیس لدینا على التصویت علیھ لكن یكون جزء من المادة (35) ألن في كل القانون النافذ فیما یتعلق بكركوك
توجد مادة واحدة تتعلق بوضع كركوك والتي ھي المادة (35)، المادة (35) في القانون األصل تتحدث عن فصل كامل عن محافظة كركوك
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.المادة (35) فصل واحد یتعلق

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.عرضناھا الى التصویت في اللجنة القانونیة وحصلت ھذه المادة على أغلبیة اصوات اللجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

إذا أعرضھا اآلن لیست انتقائیة نحن اآلن نقوم بتعدیل القانون النافذ والقانون النافذ یتحدث عن فصل كامل عن محافظة كركوك كما حدث في
الفقرة التي تتعلق بالمكونات المكون المسیحي، اآلن لم یذكر في مكونات المحافظات األخرى ألنھ مذكور في نص المادة (35) حتى فیما یتعلق

بالمكونات یعني اجراء ترتیب الى القانون، السیدات والسادة النواب قبل ان نصوت على القانون بالمجمل سیتم البحث بجزئیة كركوك فیما یتعلق
بكل الفقرات المادة (35) وحدھا ھل یوجد اعتراض على ان تكون فتح مقرات في كل المحافظات؟ رئیس اللجنة القانونیة ممكن ان تتقدم بھذا

.لكي ال یكون ھذا مكانھا إذا تتحدث  فقط عن كركوك تذھب الى المادة (35) اذا تتحدث عن جمیع المحافظات

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

جمیع المحافظات ومن ضمنھا محافظة كركوك جمیع المحافظات العراقیة جمیع األحزاب السیاسیة حسب قانون (36) 2015 لقانون األحزاب
.العراقیة ولھم الحق في موارثة العمل السیاسي والحمالت االنتخابیة في داخل مقراتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب نص مقترح من رئاسة المجلس على الحكومة تسییر وتأمین مقرات األحزاب السیاسیة المسجلة في جمیع المحافظات
العراقیة لممارسة عملھا والحمالت االنتخابیة بموجب القوانین النافذة، على الحكومة تسییر وتأمین فتح مقرات األحزاب السیاسیة المسجلة في

.إدارة األحزاب في كل المحافظات العراقیة لممارسة عملھا والحمالت االنتخابیة بموجب القوانین النافذة أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یقرأ المادة (21) من مشروع قانون التعدیل األول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على المادة (21) ال یعمل بأي نص یتعارض وأحكام ھذا القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یقرأ المادة (22) من مشروع قانون التعدیل االول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (22

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائبة رفاه خضیر جیاد –

تقرأ األسباب الموجبة (نص مشروع الحكومة) من مشروع قانون التعدیل األول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة رقم (12) لسنة
2018.

-:النائبة رفاه خضیر جیاد –

تقرأ األسباب الموجبة (النص المقترح اللجنة القانونیة ولجنة االقالیم) من مشروع قانون التعدیل األول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات
.واألقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.السیدات والسادة النواب أطلب التصویت على النص المقترح من اللجنة القانونیة ولجنة االقالیم لألسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات السادة النواب سیادة النائب نحتاج الى بقاء النصاب إلكمال التصویت لغایة اآلن القانون غیر نافذ اذا لم نصوت على القانون بالمجمل
القانون غیر نافذ وتتوقف جمیع االجراءات، السیدات السادة النواب اماكنكم إذا لم یحدث ھدوء في القاعة سوف أصوت على القانون بالمجمل

أطلب من النائب محمد التمیمي والنائب خالد المفرجي والنائب أرشد الصالحي والنائبة جوان والنائب یوسف والنائب ریبوار والنائب بشار فقط
من أذعت اسمائھم أرجو ان یتداولون فیما یتعلق بجزئیة كركوك، فقط األسماء الذین ذكرتھم النائب ریبوار النائب محمد التمیمي والنائب أرشد

الصالحي وبقیة النواب أماكنكم فقط سوف یتناقشون فیما یتعلق بجزئیة كركوك، السیدات والسادة النواب أماكنكم تثبیت الحضور في داخل القاعة
ً .فقط دعوني اكمل  كركوك ومن ثم اسمع مالحظاتكم جمیعا

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

السیدات والسادة األعضاء نمضي بجدول األعمال حتى نعود الى التصویت نمضي بجدول األعمال بالنسبة الى كركوك ممثلیھا وممثلي القوى
السیاسیة یجب ان یتفاوضوا مع السید الرئیس والسید النائب، لجنة الخدمات واإلعمار نمضي بجدول األعمال السیدات والسادة أعضاء مجلس

.النواب قد تطول المفاوضات بخصوص بعض الفقرات الواردة في مجالس المحافظات نمضي بجدول األعمال السیدات والسادة األعضاء

.(الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا.(لجنة الخدمات واالعمار*

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

.ھل لدیك رأي؟ ُخذ مداخلة لكي نمضي سید رئیس لجنة الخدمات واالعمار أعطوه المایك

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –

قدمنا كتاب الى جنابكم الكریم حول موضوع تأجیل لقراءة التصویت على قانون الھیاة البحریة لیوم الخمیس لوجود بعض الفقرات بحاجة الى
.مناقشة وحقیقة نصل الى نقاط ایجابیة متفق علیھا

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

.تؤجل الفقرة (ثانیاً) لطلب اللجنة لغرض التصویت علیھ یوم الخمیس المقبل ان شاء هللا في الجلسة القادمة

الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة (التصویت من حیث المبدأ) مشروع قانون التعدیل االول لقانون وزارة التربیة رقم (22) لسنة 2011. (لجنة*
.(التربیة، اللجنة المالیة

-:النائب قصي عباس محمد الیاسري –

.سیادة الرئیس التقریر موجود لدى حضرتك رد القانون وأعتقد انھ یحتاج الى تصویت

 

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

.أنھ تصویت من حیث المبدأ انت اذا تطلب كلجنة أصل عدم عرض المشروع ھذا من حقكم

-:النائب قصي عباس محمد الیاسري –

.نحن نطلب ومتفقون على عدم عرض القانون وردهُ الى الحكومة

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

.(الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون الضمان الصحي.(لجنة الصحة والبیئة*

.یوجد رأي الى الحكومة استاذ طورھان ممثل الحكومة بخصوص الفقرة (رابعاً) بجدول األعمال

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

نحن نرتئي الى التریث فقط في السیر في ھذا المقترح لوجود اجتماع بین لجنة الصحة ووزارة الصحة للوصول الى نتیجة ناجحة حول ھذا
المقترح، المقترح مھم وفیھ تفاصیل كثیرة ویھم المجتمع ولكن نرتأي التریث فیھ الى حین یتحقق االجتماع ونتفق على النھایات المھمة لھذا

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

.یؤجل لحین قیام جلسة مشتركة بین الحكومة ولجنة الصحة

الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون نقابة التمریض.(مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني، لجنة الصحة*
.(والبیئة

لجنة المنظمات دكتورة جوان، لجنة الصحة ولجنة منظمات المجتمع المدني، لجنة منظمات ولجنة الصحة النیابیة  الشروع بقراءة تقریر ومناقشة
.القانون السید رئیس اللجنة

-:النائب عمانؤیل خوشابا یوخنا –

.یقرأ تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون نقابة التمریض

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

السید رئیس اللجنة استاذ عمانؤیل ھذا فقط تقریر ومناقشة تقریر اللجنة ولیس قراءة القانون قراءة ثانیة، قراءة التقریر قراءة مایكل ألننا أصالً
.قرئنا القانون فتقریر لجنتكم الذي ھو أمام السیدات والسادة األعضاء

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

اآلن القراءة الثانیة، سیدي الرئیس ھل نقرأ القانون قراءة ثانیة أم فقط التقریر؟

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

.فقط التقریر، ست عائشة اذا تأخذین التسجیل المداخالت بالنسبة الى السیدات والسادة األعضاء

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یقرأ تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون نقابة التمریض

-:النائب فارس صدیق نوري –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون نقابة التمریض

-:النائب عبد عون عالوي طاھر –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون نقابة التمریض

 

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

إذا  توجد مناقشة مع اللجنة فقط دعونا نرى االخوة جاھزون؟ الدكتور فارس الست عائشة ھل لدیك المداخالت؟ من لدیھ مداخلة؟ والمداخالت
.بالنسبة لمناقشة تقریر اللجنتین النائب عمار طعمھ

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

المالحظة االولى ھو إعادة صیاغة بالنسبة للھدف االول السیرة المحافظة على القیم االخالقیة وتقاریرھا وتعزیزھا بسلوك العاملین ونكمل الفقرة
.….الخ، المالحظة الثانیة (ثانیاً) تذكر ان مھنة القبالة تھتم بتقدیم الرعایة خالل الحمل ومخالطة الوالدة وأرى أن رعایة

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

.دكتور نناقش تقریر اللجنة وال نناقش القانون

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.كیف؟! ھي مالحظات وتكون على مواد القانون

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.كال نحن اآلن الیوم نناقش تقریر اللجنة ألن اللجنة عملت على القانون

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

متى تقدم مالحظات على القانون؟

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

.تستطیع ان تقدمھا بأي وقت

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

كال النظام الداخلي ینص على تقدم المالحظات والمناقشة وتسمى المناقشة ما ھي المناقشة؟

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

.تقریر ومناقشة تقریر اللجنة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

كال ینص على تقریر ومناقشة قانون الفالني، أین جدول األعمال؟

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

وتترك عمل اللجنة وال تناقشھُ؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.تقریر ومناقشة مشروع قانون نقابة التمریض

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

!طبعاً ھو التمریض فلماذا نحن جالسون؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.قدموا التقریر ونحن نؤدي المناقشة

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

على من المناقشة؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

المناقشة على المضامین على مواد القانون نحن اآلن كیف نصوت على القانون ونقوم بتعدیلھ ونضیف ونحذف ألیس من خالل المناقشة والقراءة
.الثانیة

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

نعم لكنك اھملت تقریر اللجنة ومالحظاتك

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

كال اآلن أنت أھملت ولعلي اؤید وسوف أذكر لكنك لم تسمح لي ممكن عندما انتھي أُشیر الى اللجنة وأُؤید بعض الذي ما ذكروه وسوف أذكر لك
ضمن النقاط التي أُیدھا ایقاف عقوبة (االیقاف) ھذه من أختصاص الوزارة والدائرة ولیس من اختصاص مؤسسة مجتمع مدني تفصل أو توقف

أو تعاقب موظف في القطاع العام ھذا تأیید لمالحظة التي ذكروھا  االخوة، (ثالثاً) من األھداف التنسیق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات
والجمعیات والنقابات ذات العالقة داخل العراق وخارجھ نقترح تقیید خارج العراق من خالل قنوات الوزارات المختصة، (رابعاً)  المادة (2)
(ثامناً) تصلح ان تكون ضمن الوسائل اكثر من كونھا ضمن األھداف التي ھي تعمل بحوث واألبتكارات العلمیة في مجال التمریض والطبابة،

ً المادة (5) (ثالثاً) اذا لم یبت المجلس (مجلس النقابة) بطلب االنتماء الى النقابة خالل (15) یوماً من تأریخ التقریر یعد الطلب مقبوالً طبعا
المعمول بھذه السیاقات ھو یعتبر رفضاً ولصاحب الطلب الطعن بقرار الرفض الحكمي ھذا
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.دكتور سوف نحدد دقیقتان للمداخالت

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

المادة (9) (خامساً) یكتمل النصاب انعقاد ألكثر من نصف االعضاء واذا لم یكتمل النصاب فیعقد اجتماع بعد أسبوع ویعد النصاب حاصالً مھما
بلغ عدد الحاضرین وھذا طبعاً دوماً یتكرر في القوانین عندما یقول ینعقد النصاب مھما بلغ عدد الحاضرین ھذا النص ینطبق حتى على شخصین
او ثالثة فیجب ان نحدد نسبة اذا لم یتحقق نصف زائداً واحد مثالُ نقول الثلث أو الربع من مجموع الھیاة العامة، اخیراً یكون انتخاب نائب النقیب

من قبل الھیأة العامة حالھ كحال انتخاب النقیب ألنھ یحل محلھ في الكثیر من األحیان ولیس انتخاباً لمجلس النقابة ونقترح زیادة شرط مدة
ممارسة المھنة بما ال یقل عن (15) سنة لمرشح منصب النقیب واكثر من سبع سنوات المذكور في القانون وتعقد الھیأة العامة ویعد النصاب

متحققاً مھما بلغ عدد الحاضرین أیضاً نفس األشكال السید النائب األول یجب أن ننتبھ لھذا دائماً اذا لم ینعقد النصاب یعتبر النصاب متحققاً بما
یحضر بما تحقق من الحضور تعرف ان ھذه مطلقة ینطبق حتى على الشخصین أو الثالثة اآلن إذا كان الحاضرین جمعاً أقل الجمع ثالثة ومعنى

.ذلك أنھا تنطبق حتى على الثالثة أقول یجب أو نشیر الى النسبة مثالً اذا كنت ترید ان تقلل نسبة الحضور الى الربع او الثلث ال بأس

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

اذا ممكن سیادة الرئیس ان أُجیب على النقطة االخیرة، فیما یخص النقطة األخیرة جمیعنا یعلم النقابات متوزعھ على كل المحافظات وفي حال
عقد اجتماع النتخاب أعضاء مجلس النقابة أو رئیس النقابة فیحتاج الى توجد كما قال النائب الدكتور عمار أعتقد أن تحدید نسبة سوف أغلب

النقابات سوف لن یكون ھناك نصاب لالنتخاب ألن أغلب النقابات تكون االنتخابات فیھا نسبة للتواجد أو نسبة للحضور لن یكون ھناك نسبة ھي
.لیست مؤسسة كمجلس النواب أو مجلس محافظة لذلك تحدید نسبة للحضور سوف لن یكون ھناك انتخاب یمكن الى أبعد الحدود

دكتور عمار سیادة الرئیس فقط إضافة مسألة المطلق العدد المطلق ھنا نحن نحدد األمور ضمن القانون أنھ مرتین یكون النقیب  ینتخب وفي
بعض األحیان یكون النقیب یرید ان یمدد أو ال یرید األستمرار في اجراء االنتخابات من أجل اشغال المنصب ألي غایة ما نحن یحجب ان نضع

.المحددات التي تجعلھ یكون واجب التنفیذ علیھ مسالة االنتخابات والمضي بتشكیل مجلس نقابة جدید

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

.یقول الدكتور عمار الوصف للعدد ضروري ان یتحدد ألن ھذا لھ قضیة اخالل بالجانب القانوني

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.نعم سید الرئیس لكن جمیع النقابات موجود بقانونھا بمن حضر جمیع النقابات واالتحادات بمن حضر الھیئات العامة بمن حضر

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

بمن حضر؟ واضح كالم الدكتور عمار أوالً في المؤسسات دكتور عمار بالنسبة الى الھیئات العامة وفي االتحادات والنقابات وكذلك في بقیة
المؤسسات األخرى التي عادةً ما تكون أعدادھا كبیرة جداً فبمن حضر ھذا طبیعي عبر الـ(400) و(500) و(1000) فأعتقد الحد األدنى یجب

.أن تقول على أقل تقدیر ال یقل عن (1000) أو (400) أو (500) ال یوجد ضیر قانوناً ال یوجد ضیر

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

عفواً مطلب االستاذ عمار مطلب مھم لكن في نفس الوقت لن یتحقق إال في الھیات العامة وكذلك بالنسبة الى النقابات في كل العراق ھي بمن
حضر أما إذا حدد نسبة فأعتقد

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

كال الحد األدنى دكتور عمار یرید الحد االدنى ال توجد مشكلة لیكونوا (200) الف ما ھي المشكلة لیكونوا (200) الف لكن الحد االدنى اذا
تسمح لي سیدي رئیس اللجنة دعني أقول لك شيء بعض الھیئات العامة أو الجھاز التنفیذي إلدارات النقابات واالتحادات طبعاً نحن نتحدث عن
مشاكل وال نتكلم عن جو طبیعي عندما تحدث بعض المشكالت تصبح بعض المقاطعة وبعض الناس ترفض قد تقرر الھیأة التنفیذیة أن تجري
انتخابات أو تجري قراءة تقریر مالي أو إداري أو تقرر قراراً یخص النقابة فعند جمع الھیأة العامة تدعوھا فقد تقاطع نسبة كبیرة وقد یحضر

عدد قلیل ویممكن ان یترتب أثر قانوني أو مالي أو إجراء آخر أو عالقة بالشأن العام فأعتقد تحدید الحد األدنى الذي یتناسب مع أعداد كبیرة جداً
ال یضر بل العكس یعطي شرعیة الى عملھا ویعطي شرعیة الى وجودھا ونحن ما ألف علیھ النقابات واالتحادات قد یكونوا قد تناسوا ھذه الفقرة

.التي ذكرھا الدكتور عمار مشكور أعتقد بھا ایجابیة وبإمكان الدكتور عمار ان یكتب بھا اذا أمكن

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.إذا یكتب األمور كتابةً ولكن سوف تكون سابقة بكل الھیئات واالتحادات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.سوابقنا تكون ایجابیة اذا

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.اذا كانت ایجابیھ معھم نحن ال نختلف علیھ بالتأكید

 

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

دكتور فارس ھل لدیك رأي؟

-:النائب فارس صدیق نوري –

األصل في ھذا مشروع القانون ھو أنھ كان ھناك اھتمام حقیقي بھذه الشریحة الواسعة والھامة في المنظومة والنظام الصحي في البلد ومنذ اكثر
من خمس سنوات ولجنة الصحة والبیئة على مناقشة واستقبال واالستماع الى اآلراء المختلفة من السادة الذین تم استضافتھم في لجنة الصحة من

أجل الوصول الى ھكذا مشروع رصین وتم اغنائھ بكل األفكار وبكل الطروحات والذي تفضل بھ الدكتور عمار ھو أكید محل أحترام وتقدیر
وأنا برأیي ال ضیر في ان نستضیف الدكتور في لجاننا ویتم التوصل الى آلیھ من شأنھا نعمل على إغناء وإثراء وزیادة في ھذا مشروع القانون

فأنا أطمن الرئاسة وأطمأن السادة النواب بأن اللجنتین المعنیتین لھذا القانون لجنة المنظمات ولجنة الصحة والبیئة وقد عملت على أشباع ھذا
القانون نقاش وآراء وجھود جمیعھا متوازیة من اجل الخروج بمشروع قانون یكون رصین ویكون أساس یعمل على تنظیم عمل ھذه الشریحة

.المھمة وذات األغلبیة في العمل في المؤسسات في وزارة الصحة

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

.توجد مداخلة اخرى  بخصوص التقریر إذا ال توجد مداخلة حتى نعطیكم استراحة

-:النائب رائد جاھد فھمي –

موضوع األغلبیة الذي تم ذكره اآلن بمن حضر ممكن ان یكون على عدة مراحل المرحلة األولى إذا لم یحصل النصاب یثبت ویعقد اجتماع آخر
.ویقللون النسبة مثالً (25%) أو (20%) ویضعون ھذا في حالة إذا فشل یكون بمن حضر

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

بمن حضر؟

-:النائب رائد جاھد فھمي –

وإال اذا لم تفتح ھذا الباب توجد خطورة أو محذور أن ال تعقد المؤتمرات أنا أعرف أوضاع المنظمات تستطیع ان تزید لكي تتخلص من ھكذا
.احتمالیة

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

دكتور أنت تعلم بأن المؤسسات النقابات عادة ما تكون تشمل قطاع كبیر فاذا مجموعة صغیرة تقرر بشأن ھذا القطاع الكبیر بطریقة دیمقراطیة
ولكنھا ال تمثل بكل األحوال رأي األغلبیة الموجودة ھذا بھ طعن بشرعیة من جانب وحصلت لدینا أحداث كثیرة وأنا أستطیع ان أذكر لك أورد

لك مشاكل بعض األندیة الریاضیة واتحادات والھیئات العامة التي كانت تدعو الى اجراء انتخابات والفریق اآلخر یدعو الى مقاطعتھا أو العكس
وترى عدد وفي بعض األحیان العدد األكثر یدعو الى إجراء انتخابات مبكرة أو قراءة تقریر مالي أو إداري والعدد األقل یرفض بما فیھم الھیأة

.التنفیذیة وال تحصل االنتخابات وال یحصل اجتماع وال یحصل لقاء نحن نرید توازن بین حالة األعداد الكبیرة وبین حالة األعداد الصغیرة

-:النائب رائد جاھد فھمي –

.نحن نتفق معك لكن توجد مشاكل نالحظھا ال تحل إداریاً دوماً تضع ضوابط لكن ھذه أي ضابطھ ممكن االلتفاف حولھا

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

.نحن ننتظر المقترحات بھذا المجال

-:النائب رائد جاھد فھمي –

ً لھذا أنا أقول تدریجیا
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

لوجود نفس المشكلة اذن نحن بصدد تقدیم المقترحات وممكن أن یكون ھذا القانون قانون النقابة ھو بادرة خیر لحل مثل ھكذا مشكالت، ھل یوجد
أحد لدیھ مداخلة؟ اذا یوجد أحد لدیھ مداخلة حول مجالس المحافظات لیذكرھا اآلن لیناقشھا ال توجد مشكلة، دكتور یوسف على قانون مجالس

.المحافظات حتى نترك االخوة شكراً للسادة أعضاء اللجنتین لجنة الصحة والمجتمع المدني

-:السید رئیس مجلس النواب –

یقرأ المادة (15) النص المقترح من اللجنة القانونیة ولجنة األقالیم من مشروع قانون التعدیل األول لقانون انتخابات مجالس المحافظات
.واالقضیة رقم (12) لسنة 2018

تجري عملیة التصویت الخاص بالعسكریین ومنظومة الدفاع الوطني وقوى األمن قبل 48 ساعة من یوم االقتراع العام وفق بطاقة الناخب
.البایومتریة حصراً وعلى أن ال یتم التصویت في الوحدات العسكریة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

یقرأ المادة (16) النص المقترح من اللجنة القانونیة ولجنة األقالیم من مشروع قانون التعدیل األول لقانون انتخابات مجالس المحافظات
.واالقضیة رقم (12) لسنة 2018

أوالً: تخصص مراكز انتخابیة أو محطات محددة للمھجرین والنازحین في دوائرھم االنتخابیة للمدن المحررة لغرض اإلدالء بأصواتھم باستخدام
ً .(بطاقة الناخب الطویلة األمد (المحدثة بایومتریا

ثانیاً: على المفوضیة فتح فترة تحدیث جدیدة وفق التسجیل البایومتري في محافظة نینوى وكركوك بناًء للظرف االستثنائي التي مرت بھ ھاتین
المحافظتین وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابیر واالجراءات الالزمة لضمان تصویتھم في مناطق سكناھم الجدیدة داخل ھاتین

.المحافظتین

ثالثاً: على المفوضیة عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد المصادقة على االنتشار النھائي وبعد االنتھاء من عملیة التحدیث مع مراعات ما
.ورد في أوالً وثانیاً أعاله

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.سیدي الرئیس ھذا المقترح غیر مقدم من اللجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مقترح من النواب ھو مقدم من رئاسة المجلس

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.الیوم التصویت، أصالً لم ندرس ھذا المقترح ولم یصل الى اللجنة القانونیة ولم نعطي الرأي حول ھذا المقترح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یحق لخمسن نائب، اللجنة المختصة أو رئاسة المجلس طرح مادة للتصویت

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.سیدي الرئیس مقترح اللجنة القانونیة موجود األن، لنعرض على التصویت مقترح اللجنة القانونیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعرض أوالً مقترح اللجنة ومن ثم أعرض ھذا المقترح

یقرأ المادة (16) النص المقترح من اللجنة القانونیة ولجنة األقالیم من مشروع قانون التعدیل األول لقانون انتخابات مجالس المحافظات
.واالقضیة رقم (12) لسنة 2018

.تعدل المادة (47) لتقرأ كاالتي

.التصویت على مقترح اللجنة
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.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.أطلب التصویت على ما تم قراءتھ

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.سیدي الرئیس أصالً المقترح غیر موجود

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یحق لـ (50) نائب قبل المضي في التصویت تقدیم مقترح ویحق لرئاسة المجلس طرحھ

المقترح المطروح قرأتھ أوالً وثانیاً وثالثاً، أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على المقترح المقدم من رئاسة المجلس للمادة (16)،
.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.یقرأ المقترح

ثانیاً: على المفوضیة فتح فترة تحدیث جدیدة وفق التسجیل البایومتري في محافظة نینوى وكركوك بناًء للظرف االستثنائي التي مرت بھ ھاتین
المحافظتین وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابیر واالجراءات الالزمة لضمان تصویتھم في مناطق سكناھم الجدیدة داخل ھاتین

.المحافظتین

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

سیادة الرئیس، أرجوكم أخواتي واخواني نحن ال نرغب بتعطیل عمل مجلس النواب نحن نتكلم عن موضوع یخص كركوك، كل ما في االمر
نواب كركوك على األقل لنكون على بینة، لم نطلب عكس ھذا الشيء، الذین یقولون لیس فیھ مشكلة، أوك ال توجد مشكلة لكن لنقرأه ولنفھم ما

.الذي یحصل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(سیادة النائب كل الذي حصل في ھاتین المحافظتین اذا مواطن غیر سكنھ من قضاء الى قضاء أخر بسبب الظروف (سكنھ مھدم

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.نحن مع جمیع الحاالت االنسانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم ھذا المواطن ینتخب شرط بایومتري، المفوضیة تتخذ االجراءات الالزمة لتسھیل انتخابھ داخل المحافظة

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.تمام، أنا متفق معك لكن ھذه الفقرة ھذا المقترح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یتم التصویت على القانون بالمجمل إال بالتوافق

-:النائبة اال تحسین حبیب طلباني –

سیادة الرئیس أنا كانت لدي مداخلة فیما یتعلق بموضوع السجل البایومتري للنازحین والذي األن یرتبط بما تفضلت فیھ جنابك وقرأتھ، فھي
.شطرین

أوالً: ھذا الجدول الموزع علینا الذي فیھ عدد النازحین في جمیع المحافظات، أوالً أرغب أن اعرف تأریخ ھذا الجدول وھل ھو معتمد من
.المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الختم فیھ التابع للمفوضیة ھذا وصل لنا من المفوضیة بتاریخ قبل یوم أمس
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-:النائبة اال تحسین حبیب طلباني –

سیادة الرئیس بعملیة حسابیة بسیطة ھذه األرقام غیر صحیحة، األن فقط عندما دققت كركوك وبابل فقط أو ما استلمتھ، ال یوجد تطابق بین من
.مستلم وغیر مستلم وغیر مسجل، فأتمنى أن یدقق ھذا الموضوع مع مفوضیة االنتخابات ألن شخصیا ال أستطیع أن اعتمد ھذا الشيء ھذا أوالً

ثانیاً: بما تفضلت فیھ جنابك سیادة الرئیس قبل قلیل كان یوجد شيء یخص كركوك في موضوع فتح مكاتب لألحزاب السیاسیة، واألخ محمد تمیم
أعترض وقال كل ما یتعلق في كركوك تذھب الى الفقرة الخاصة في كركوك، صح ھذا الموضوع یتعلق في النازحین لكن سیادة الرئیس وفق

معلومات دقیقة وتم تقدیمھا، ھنالك تغییر في ھذا الموضوع في كركوك ھنالك من یغیر بطاقتھ ومن یغیر مكان سكناه لغرض أخر تحت ھذا
.المسمى، ما الذي یضمن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بایومتریاً سیادة النائبة الشرط مكتوب على المفوضیة فتح فترة تحدیث وفق التسجیل البایومتري في محافظة نینوى وكركوك حصراً بایومتري

-:النائبة اال تحسین حبیب طلباني –

.أنا ال أتكلم عن نینوى لیس لي الحق أن أتكلم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حتى في كركوك بایومتري

-:النائبة اال تحسین حبیب طلباني –

أعلم سیادة الرئیس، لدیك قائمة اذا غیر مسجل في ھذه القائمة یأتیني شخص جدید یقول أنا حولت الى كركوك أنا ال أستطیع أن أقبل فیھ، حتى لو
.كان بایومتري

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب حتى ال یكون ھذا الموضوع عرضة لسوء الفھم

على المفوضیة فتح فترة تحدیث جدیدة وفق التسجیل البایومتري حصراً في محافظة نینوى وكركوك بناًء للظرف االستثنائي التي مرت فیھا
ھاتین المحافظتین وحركة النزوح الداخلي المستمرة، یعني ھو من الداخل مواطن مثالً من قضاء الدبس سكنھ تھدم وأنتقل الى مقر كركوك،

المفوضیة تجري لھ التسھیالت الالزمة أن یدلي بصوتھ بایومتریاً، أین الخلل في الموضوع؟

-:النائبة اال تحسین حبیب طلباني –

.وفق جدول معتمد بینھم وبین وزارة الھجرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب بما یتعلق بالمادة (35) المادة (35) للقانون تم اقرارھا في القانون النافذ بعد مناقشات مستفیضة ما بین مكونات كركوك

 

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

سیادة الرئیس أنا أستغرب من أنھ یوجد مواطن عراقي یرغب أن یصل الى صندوق االنتخاب وتوجد ھنالك أراء ترغب ان تمنع ھذا المواطن
من أن ینتخب، أنا أستغرب وأجدھا في كركوك وأنا مستغرب من ھذا الذي یحصل، أخواني االعزاء أنا صمتت طوال الفترة الماضیة وكنت
عامل للتوفیق وتقدیم المقترحات لكني كلما قدمت مقترح أجد أن من یرفض ھذا المقترح بحجة أنھ ال یرغب أن یغیر ما جرى من تغییرات
.نعتقدھا نحن وال یرغب أن یدقق وھذا بالنسبة لنا غیر مقبول، ال نرغب أن نعود الى كسر االرادات والتصویت بأغلبیة، األخت اال طلباني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یجوز مقاطعة النائب

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

لم اقاطع وتحدثت عن كركوك وأنت نائبة عن بغداد، لھذا اخواني االعزاء قدمنا مجموعة مقترحات وحاولنا أن نصل، اذا لم نصل أنا أطالب ھیأة
الرئاسة بتطبیق النظام الداخلي بعرض المقترحات للتصویت ونصوت والصوت الذي یحصل على أغلبیة، قدمنا كل ما یمكن أن نعطیھ أطر
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العقل وتقدیم المقترحات، أخوتي األعزاء ما ھو المانع بأن یعتمد سجل انتخابات في كركوك على سجل البطاقة التموینیة وبطاقة األحوال المدنیة،
ما ھو المانع؟

ھذا ھو الذي قدمناه ورفضھ بعض زمالئي من العرب والتركمان وتحملت مسؤولیتھ أنا ورفض، كلما تقدمت بمقترح یرفض، ال أعلم ما ھي
النتیجة وما ھي المئاالت، الذي یرفض أو یعترض أتمنى ان یقدم لي حل أخر، أخوتي االعزاء في أي محافظة من المحافظات، ما ھي االشكالیة
في ھذا األن، لم أتحدث ال عن حدود وال عن اجراءات وال عن تغییرات واعتمدت ھذا الموجود األن، وأنا أیضاً أطلب من المجلس اذا لم نصل

وتبقى قضیتنا تشكیك واتھامات أیضاً لنعتمد على أن نطبق النظام الداخلي وقدمنا مقترحات ویعرض المقترح للتصویت ونمضي، أما أن، وال
زلت مع أن نصل الى توافق، ال أرغب بكسر االرادات في كركوك، جربنا ذلك ولم ینجح أي طرف من التي حاولت كسر االرادات مھما كانت

.ھذه االرادات، لكن اذا لم نصل الى اتفاق ال نستطیع أن نعطل العملیة االنتخابیة

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

أخوتي واخواتي أعضاء مجلس النواب نحن في الدورة السابقة وباألخص في التحدید في شھر شباط عام 2018 نواب كركوك جلسنا ألكثر من
اجتماع وتم االتفاق فیما بیننا على صیغة معینة بأنھ المفوضیة العلیا لالنتخابات تقوم بتدقیق سجل الناخبین بالتنسیق مع الجھات المعنیة في

الوزارات الداخلیة واالخرى في التجارة والصحة والتخطیط، االن جنابكم تعلمون بعد انتھاء االنتخابات في 12 أیار من السنة الماضیة، مجلس
المفوضین تم تجمیده لفترة من الزمن ستة أو ثمانیة أشھر تقریباً كانت تدار من قبل ھیأة القضاة أو مجلس القضاة ھم األن یقومون بواجبھم مع

الوزارات المعنیة، كل ما في األمر أنا أقول لننتظر، نحن شرعنا ھذا القانون ونواب كركوك اتفقنا علیھ، أنا أؤكد على كالم صدیقي وأخي الذي
ھو أبن كركوك دكتور (محمد تمیم) بأنھ یرید نتفق، نعم نرغب أن نتفق ونرغب أن نعیش بأمان وباستقرار، یعني خالص (15) عام ذھبت من
عمر أبناء كركوك ونحن غیر مستقرین، نرغب انتخاب سلیم یكون، أساس العملیة السیاسیة في العراق وفي كركوك بصورة خاصة ھي العملیة

االنتخابیة النزیھة، الجمیع یتفق علیھا، ال یمكن نبدأ نمضي في انتخابات والطرف غیر راضي، ال نرغب في ھذا الشيء، لدینا مادة (35) دعونا
ننتظر تدقیق من قبل مجلس المفوضین، اذا كان ھنالك رأي أخر أو اذا كانت نتیجة التدقیق، األخوة أو المكون العربي أو المكون التركماني أو
الكردي غیر راضي على النتیجة من الممكن ارجاع مرة ثانیة الى اتفاق أخر على ألیة أخرى للتدقیق لسجل الناخبین، لكن لنمضي األن لدیك

قانون ولدیك فقرة خاصة ونحن صوتنا ونحن شرعناه أنا ودكتور محمد والزمالء االستاذ أرشد والبقیة نحن شرعنا ھذا الشيء، لننتظر لنعطي
مجال الى جھة حكومیة لجھة تابعة لمؤسسة الدولة التي ھي مجلس المفوضین، فرجائي یا أخوان ال تفھمونا غلط نحن نرغب بانتخابات ونرغب

أن نعیش بسالم ونكون متفقین، موضوع سھل جداً أو من الممكن طرح مقترح أخر بأنھ مجلس المفوضین ھي التي تقوم بتحدید األلیة لتدقیق
سجل الناخبین، نحن كالكل راضین دعوا مجلس المفوضین ھم الذین یحددون آلیة للتدقیق، سوف نكون صادقین وراضین فیھ یدققون وفق ما ھم

.یحددون اآللیة

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

سیدي الرئیس، زمالئي النواب، زمیالتنا النائبات، نحن اصبح لنا أكثر من ثالثة أشھر نتفاوض سواء كان على مستوى ایجاد حل لمستقبل
كركوك، إلدارة كركوك أو بالنسبة لقانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس محافظة كركوك، الیوم المكونین العربي والتركماني لدیھ

ھواجس ومخاوف منذ (15) عام حصلت فیھا تغییرات سكانیة على األرض، ودخلنا الى االنتخابات، االنتخابات النیابیة لیست مھمة بقدر ما ھي
انتخابات مجالس المحافظات مھمة ألنھا تحدد مستقبل المدینة، المخاوف التي كانت تعتلینا سیدي الرئیس ال زالت باقیة، سجالت الناخبین التي
تشوبھا شائبة التزویر ال زالت باقیة، اذا طرحنا القضیة فقط لمجلس المفوضین الذي عقدنا عدت اجتماعات معھم، یقول ال أعطونا آلیة لتدقیق
السجالت، ھو ال یستطیع یتصرف لوحده، اذاً المطلوب منا إلزام المفوضیة على تدقیق سجالت الناخبین، سیدي الرئیس لو سجالت الناخبین

حصلت في الـ (15) سنة الماضیة، مواطن یجلب مختار وشاھدین یحصل على بطاقة تموینیة، وتوجد سجالت مزورة لألحوال المدنیة بحیث
خرجت النتائج تشوبھا شائبة تزویر، الیوم ھذا قد یفھم كأنھ اتھام، لكن أنت اذا تشاھده أتھام، مفروض ترفع مخاوفي، نحن عرضنا مشروع

(عرب و تركمان) لدینا مقترح، المقترح حددنا اآللیة لتدقیق سجالت الناخبین، ھذه اآللیة تطلب بإخراج من ھو لیس من أھل كركوك األصالء،
وھذا من یثبتھا؟ األولیات الموجودة في وزارة الداخلیة، بالتطابق مع البطاقة التموینیة لوزارة التجارة، فحتى ال ندخل الى صفحة أخرى من عدم

التوافق، نحن نعلم ھذا المقترح الى القیادات في االحزاب الكردستانیة مع احترامنا لھم اذا غیر واثقین في ھذا المقترح التركماني والعربي،
لنذھب ھذه تقریباً مسؤولیة كبیرة یجب یتوالھا االحزاب الكردستانیة، لنذھب الى آلیة تقاسم أعضاء مجلس محافظة كركوك بالتساوي ما بین

.المكونات لدورة انتخابیة واحدة، بعدھا ندقق سجالت الناخبین ونقرر مصیر كركوك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لدي مقترح سوف أعرضھ في نھایة التصویت على القانون، أن حصل توافق بھا فھو خیر وأن لم یحصل توافق

.ألكمل باقي الفقرات وقبل التصویت على القانون بالمجمل سوف أعرض المقترح

.بما یتعلق بنص البند ثالثاً من المادة (5) النص المقترح من اللجنة القانونیة ولجنة األقالیم

.أ- حسن السیرة والسمعة والسلوك

.ب- أن یكون المرشح غیر محكوم

.سابقاً تم اساءة تفسیر ھذه النصوص، یعني كانت في السابق نصین منفصلة، یجب أن تكون نص متصل

.النص المقترح من رئاسة المجلس
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أ- أن یكون حسن السیرة والسلوك غیر محكوم علیھ بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف بما فیھا قضایا الفساد  االداري والمالي بحكم قضائي بات
.سواء كان مشموالً بالعفو عنھا من عدمھ، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.السیدات والسادة النواب فیما یتعلق بالمادة (6) التي تم التصویت علیھا

ترسل المفوضیة قوائم بأسماء المرشحین الى الوزارات (التعلیم العالي والبحث العلمي، التربیة، الدفاع، الداخلیة) والى الھیأة الوطنیة للمساءلة
.والعدالة وھیأة النزاھة واالجھزة األمنیة األخرى حسب االختصاص للبت فیھا خالل (15) یوماً من تأریخ استالمھ، تصویت

 

.الجھات األمنیة ومنظومة الدفاع الوطني كالً حسب اختصاصھ

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

سیدي الرئیس المادة (134) حددت معیار لتقدیم األقرب واالبعد أو لتحدید األقرب واألبعد من المقترحات على النص األصلي، وھو مقدار
االنسجام أو البعد عن المضمون، یعني لیس أقرب تسلسالً للنص المقترح ولیس أبعد تسلسالً عن النص األصلي وانما األقرب أو االبعد

بالمضمون، نحن ھنا ثالثتھم (سانت لیكو) األول األصلي النافذ سانت لیكو (1,7) ومقترح الـ (1,9) كذلك (سانت لیكو) والثالث مقترح (سانت
لیكو) كذلك الـ (1,4)، في الحقیقة متطابقة، االختالف بالعوارض وفي المقادیر، فعندما تتطابق الحقائق یحصل المقیاس في القرب والبعد ھو

.المقدار، فمقدار الـ (1,4) أبعد عن الـ (1,7) من مقدار الـ (1,9)، لذا النھایة ال بد أن نبدأ في التصویت على (1,4) سانت لیكو

-:السید رئیس مجلس النواب –

وغیرك یقول ال بد أن نبدأ في التصویت على (1,9) واثنین مقعدین، عملیاً سوف أطرح األمر للتصویت على اعادة التصویت على ھذه الفقرة،
.أن لم تمر فال ال تمر ھذه الفقرة

.السیدات والسادة النواب من یؤید إعادة التصویت على المادة (9) من القانون، تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:النائب ستار جبار عبد هللا الجابري –

أتمنى أن تنتبھ معي سیادة الرئیس ألنھ الموضوع مھم تقریباً، لدي استفھام طبعاً تم التصویت على المادة (13) لكن لدي استفھام لرئاسة المجلس
ولألخوة في اللجنتین ( اللجنة القانونیة و لجنة االقالیم)، الصالحیات التي كانت مخولة لمجالس االقضیة ومجالس النواحي بعد تم التصویت على

.انھاء عملھم یوم 1/3 ھذه الصالحیات أین سوف تتحول االستفھام األول لمجالس المحافظات ھذه األولى

القضیة الثانیة مصیر رؤساء الوحدات االداریة (القائم مقامین ومدراء النواحي) سوف یكون ارتباطھم بمجلس المحافظة أم في المحافظ، قانون
.(21) ھو الذي ینتخب القائم مقام وھو الذي ینتخب مدیر الناحیة الذي بموجب، سوف یكون التعدیل علیھ أو ال یكون علیھ

االستفھام الثالث قضیة االخوة في مجالس االقضیة ومجالس النواحي بعد انھاء عملھم الذي تقریب (15) سنة من الخدمة الذي أكید الموظف
سوف یعود لوظیفتھ، الذي لیس لدیھ وظیفة ولدیھ السن القانوني سوف یحال الى التقاعد، الذي ال یشملھ سن التقاعد ولیس لدیھ وظیفة ما ھو

مصیره ھذا الشخص، یوجد استحداث درجة أو ال؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یتعلق بوضع كل الموظفین الذین عملوا في المجالس المحلیة على مستوى الناحیة و القضاء وحتى مجلس المحافظة، عالجھا قانون الموازنة
أنھ یعود الى درجتھ الوظیفیة وعلى وزارة المالیة توفیر الدرجة الوظیفیة لھ التي كان یشغلھا قبل أن یعمل في المجالس المحلیة وتحسب خدمة

.لھ

بما یتعلق بالتعاقد یمضي علیھ ما یمضي على كل موظفین الدولة بشرط العمر والخدمة، بما یتعلق بالصالحیات المناطق بالمجالس المحلیة على
النواحي واألقضیة في حال غیاب بموجب قانون (21) في حال غیاب مجالس النواحي واالقضیة یحل محلھم مجلس المحافظة، وھذا ما یجري

في النواحي المستحدثة، فبالتالي كل مجلس المحافظة لھ الصالحیات على الكل ومن یمتلك الكل لھ صالحیات على الجزء، یجوز یرتبطون
بمجالس المحافظات، وبالمناسبة بموجب قانون (21) وبالمناسبة ھم أصالً عملھم (4) سنوات تقویمیة، تم تمدید عملھم بسبب استثناءات سابقة،

.األن رفع االستثناء

-:النائب محمود ادیب زویر –
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سیدي الرئیس فیما یخص یعني أنا أتفق معك فیما یخص قانون الموازنة عالج حاالت األخوة في المجالس المحلیة واالقضیة والنواحي ورؤساء
.الوحدات االداریة، لكن تعلم أنت قانون الموازنة ینتھي بنھایة السنة المالیة 31/12 فنحن الذي نتمناه یعني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أیضاً سوف یتمناه مجلس النواب في قانون الموازنة القادم في عام 2020، نفس النص ھذا یذكر لخمسة سنوات متتالیة

القانون نافذ وبإمكان الحكومة بالتنسیق مع المفوضیة تحدید موعد انتخابات لمجالس األقضیة، ال لم تلغى مجالس األقضیة، أنتھى عمل مجالس
.األقضیة الحالیة، في أي لحظة، ال اذا حددوا موعد انتخابات لمجالس االقضیة في أي وقت تمضي انتخابات مجالس األقضیة

السیدات والسادة النواب في أي وقت تتفق المفوضیة مع الحكومة لتحدید موعد إلجراء انتخابات مجالس األقضیة فھذا متاح لھم والقانون النافذ
.الحالي بعد التصویت علیھ بالمجمل ھو قانون إلجراء االنتخابات سواء لمجالس المحافظات أو لمجالس األقضیة

-:النائب كاوه محمد مولود –

.لدي مالحظتین

المالحظة األولى لغویة التي نحن صوتنا علیھا كنص نقطة ذھب للتسویة، التعدیل األول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غیر المنتظمة في
اقلیم واالقضیة رقم ھكذا، یعني أنا برأیي التعدیل األول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم وأقضیتھا وأنھ اذا قلنا

.األقضیة المصطلح یخرج من القوس فیكون یشمل محافظات االقلیم أیضاً ھذا أوالً

ثانیاً بالنسبة لـ (سانت لیكو) الذي صوتنا علیھ أنا أتوجھ الى األخوة واألخوات في مجلس النواب نحن كسلطة تشریعیة ونحن نعیش في بلد
دیمقراطي علینا أن یكون لنا دور في ارساء الدیمقراطیة كتعبیر آلیات وكمفھوم، لذلك (1,9) لیست دیمقراطیة وال یساعد على تمثیل جمیع
االحزاب والكیانات السیاسیة بصورة صحیحة، لذلك اتوجھ بإعادة التصویت على ھذه النسبة وأن یكون مطابقاً مع نفس النسبة في انتخابات

.مجلس النواب العراقي

-:النائبة جوان احسان فوزي –

أوالً بما یخص المادة (16) وبما أن المقترح أتى على عجالة للمجلس ومعظمنا لم یطلع على تفاصیل ھذا المقترح، نرجو اعادة التصویت على
.المادة (16) أوالً

ثانیاً فیما یخص كركوك طبعاً التمسنا خالل جلساتنا مع األخوة العرب والتركمان المكونین األصیلین في مدینة كركوك رغبة في التفاھم وفي
الحل السیاسي والتمسنا ھذا الشيء نحن كمكون كردي ونشد على أیدیھم وال نشك بنوایاھم ولكن كون أن محافظة كركوك حالة استثنائیة وتحتاج

الى توافقات سیاسیة، طرح المقترحات حالیاً فیما یخص المادة (35) من قانون مجالس المحافظات النافذ حالیاً سیؤدي الى ارباك في العمل
.السیاسي داخل المجلس وبین المكونات األصیلة داخل محافظة كركوك، نطالب بتأجیل المناقشة حول ھذه المادة الى الجلسة القادمة اذا أمكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

یعني ال أطرح المقترح؟

-:النائبة جوان احسان فوزي –

.الجو غیر مناسب حسب رأینا

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

سیادة الرئیس جنابك ذكرت بأن األخوة أعضاء مجالس األقضیة والنواحي الذین لدیھم درجات وظیفیة یعودون الى الدرجات الوظیفیة السابقة،
.األخوة الذین لیس لدیھم أصالً درجات وظیفیة نلزم وزارة المالیة بإیجاد درجة وظیفیة تتالزم مع الشھادة الحاصلین علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ملزمة وزارة المالیة بموجب قانون الموازنة النافذ وھذا ما سوف یتم تأكیده في الموازنة القادمة

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

القضیة األخرى سیادة الرئیس ھنالك تناقض في القانون، جنابك مجلس النواب صوت على الغاء مجالس األقضیة والنواحي، في قانون مجالس
.المحافظات یقول ینتخب أعضاء مجلس القضاء أو الناحیة مدیر الناحیة أو القائم مقام، ھذا نص ملزم وھذا تعرض

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.صوتوا في المادة ھنا ال یتعارض مع ھذا القانون أي قانون نافذ

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.أعمل إعادة والحظ یوجد قانونین یتعارضن مع ھذا الموضوع لإلخوة المشاورین القانونیین التابعین لجنابك

القضیة األخرى التابعة لكركوك، كركوك الیوم نالحظ رسائل من كل األخوة المكونات بأن یوجد توافق وفي نفس الوقت یوجد تشكیك، أنا لدي
مقترح عرضتھ في الدورة البرلمانیة السابقة وأجدد إعادتھ مرة أخرى بأن تكون كركوك انتقالیة لمدة سنة أو سنتین بنسب متوازیة حتى یبدأ

.قضیة التطبیع واإلحصاء والتدقیق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(مقترح تعدیل المادة (35

أنا أكدت ورئاسة المجلس أكدت انھ ھذا القانون ھو قانون توافقي ونتمنى أن یصل الى نتیجة وخصوصاً في محافظة كركوك التي عانت لـ (15)
.سنة بغیاب االنتخابات، فسوف أقرأ النص الطالع السیدات والسادة النواب

.نص مقترح

.تضاف األن ھي المادة (35) عبارة عن ست فقرات تضاف فقرة سابعاً وتكون على النحو التالي

تتخذ المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات كافة التدابیر واالجراءات الالزمة لشطب األسماء من سجالت الناخبین في كركوك والذین یثبت بأنھم
.لیسوا مواطنین من أھالي كركوك، تتخذ جمیع اإلجراءات

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

السیدات والسادة النواب، الرجاء أماكنكم الى أن ینھوا األتفاق ویأتون، ھذه الفترة نمضي بمناقشات عامة، نعطي مداخالت، من لدیِھ مناقشات
.عامة نستغل ھذه الفرصة للمناقشات العامة

-:النائب مظفر اسماعیل اشتیوي –

بخصوص موضوع مشروع مد السكك الحدیدیة بین الدول الخلیجیة والدول االوربیة الممر على طریق محافظة البصرة، ھذا المشروع ھو قتل
للموانئ العراقیة وقتل لمیناء الفاو الكبیر وقتل لمیناء أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبیر، لذلك نُطالب من كافة أعضاء مجلس النواب

ومجلس الوزراء رفض ھذا المشروع الذي سوف یھدم الموانئ العراقیة كافة ویصبح ممر للسكك الحدیدیة فقط ولیس بِھ فائدة للعراق وإنما فائدة
للدول الخلیجیة والدول المستفیدة مننا، لذلك نُطالب بتشكیل لجنة حقیقیة من وزارة النقل ورئاسة الوزراء ومجلس النواب لرفض ھذا المشروع

.القاتل لمیناء الفاو الكبیر، لذلك أُطالب رئاسة الوزراء إنصاف محافظة البصرة أو إعطاء األموال الكافیة لبناء میناء الفاو الكبیر

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

جمیع األخوة النواب استلموا عبر صندوق البرید التقریر نصف السنوي القادم من الحكومة عن متابعة تنفیذ البرنامج الحكومي، بالحقیقة ھذا
استلمناه من الحكومة، من المفترض كعمل رقابي یُقرأ ویُدقق وتثبت اإلیجابیات والسلبیات على األداء الحكومي، لكن لألسف ھذا مكون من

(65) صفحة، انا أتحدى أي شخص یستطیع أن یقرأ بِھ (60) صفحة، (60) صفحة ال تستطیع أن تقرأ ال أسم وال رقم وال كلمة، مجرد فقط
الورقة األولى المقدمة مطبوعة طباعة واضحة، لكن باقي الفقرات سیادة الرئیس جمیعھا من المفترض أعمال بیانیة غیر واضح نسبة الحیود،

غیر واضح نسبة اإلنجاز، الجداول وال كلمة واحدة في الجدول واضحة، وأعتقد أذا تستطیع أن تصور في أي صفحة من غیر الممكن قراءة كلمة
.واحدة، فكیف نستطیع أن نُقیّم برنامج حكومي على نسخة غیر واضح؟ ھذا من المفترض أن یعود الى رئاسة الوزراء وتُقدم نسخ واضحة للتقییم

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

المقترح جید وأضم صوتي الى صوتك، البرلمانیة، لماذا ھذا النوع من االستنساخ الرديء؟ والتصویر الضوئي لدى الكثیر من السادة النواب
.غیر واضحة، نوجھ البرلمانیة باالستنساخ مرة ثانیة بصورة أوضح كي یستطیع النائب األستفادة منھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أحتساب النصاب، فقط بما یتعلق بعنوان القانون، النص المقترح التعدیل األول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم
.واألقضیة، األقضیة خرجت من المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم، فأعتقد أن یصبح األفرض

.التعدیل األول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات واألقضیة (غیر المنتظمة في أقلیم) رقم (12) لسنة 2018

.التعدیل األول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات وأقضیتھا (غیر المنتظمة في أقلیم) رقم (12) لسنة 2018
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.بین قوسین نضع واألقضیة

.النص المقترح لعنوان القانون

.التعدیل األول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم واألقضیة التابعة لھا رقم (12) لسنة 2018

.أطلب التصویت على ھذا النص

.(تم التصویت بالموافقة)

بما یتعلق بالمادة (3) التي تتحدث عن البطاقة البایومتریة وأن لم تصل النسبة الى (75%)، لم یتم اإلشارة الى الموالید الجدیدة، ھو باألصل ال
یمتلك البایومتریة، فیما لو وصلت النسبة الى (75)، إذا وصلت تكون حصراً البایومتریة ویستثنى من ذلك الموالید الجدیدة، إذا وصلت للـ (75)

سوف تكون بایومتریة الموالید الجدیدة ماذا؟ التي ھي موالید 2000-2001، اآلن أذا أصبحت بایومتري وھو موالید 2001 اآلن عملوا لھُ
.قصیرة األمد، ھذا یُشمل بالتحدیث

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

أوضح لألخوة الزمالء النواب، حول موضوع الفقرة التي ذكرتھا حضرتك التي أشرنا لھا بعد التصویت، مقترح القانون الذي یقول ھنا مسجالً
في سجل الناخبین ویمتلك بطاقة أنتخابیة محدثة بایومتریة طویلة األمد في حال عدم وصول نسبة توزیع بطاقة الناخبین البایومتریة الى نسبة

(75%) في أي من الدوائر األنتخابیة یتم اعتماد البطاقة اإللكترونیة، نحُن إذا وصلنا نسبة الـ (75) واعتمدنا البایومتري لدینا الموالید 1997،
1998، 1999، 2000، 2001، 2002، حالیاً المفوضیة لم تعتمد أخذ طبعات األصابع أو البایومتري للفئات العمریة التي وصلت سن

القانون األنتخابي، فبمعنى ھو لیس لدیھ أصالً معلوماتھ، عندما تصبح البایومتري ھذه الفئة العمریة لیس لھا بطاقة أنتخابیة بایومتري، فطلبنا أن
تكون ھناك فقرة یُستثنى من ذلك عند وصول الـ (75%) األعمار فقط ھذه بالبطاقة أنتخابیة مؤقتة، سوف أحرم ملیونین وكسر شخص بالضبط

.عددھم، ألنھم ال یمتلكون بایومتري باألصل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من المفترض تسیر علیھ اإلجراءات 1998 ،1997

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.ھؤالء أستلموا أرقام المفوضیة المحددة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أیضاً یسري علیھم التحدیث، موالید 2000، 2001، 2002 التي ھي قبل شھر (4) ھؤالء یمكن أن یستثنوا من أصل الفقرة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

المفوضیة حضرت لدى اللجنة القانونیة، وأنا حضرت اجتماعیین أو ثالثة وطرحتھا المفوضیة أول مرة وأول لقاء فني أثناء زیارتنا للمفوضیة،
ھم متأكدین من ھذه بغض النظر عن الموالید، لیس لدي الدقة أن 1997 من ضمنھا أو ال، لكن 1998، 1999، 2000، 2001 و 2002

.(بموجب قانون السنة القادمة سوف یكون لدیھ حق األنتخاب، ھؤالء غیر مشمولین بالبایومتري حتى وأن وصلنا للـ (75

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النص الذي تم التصویت علیھ بالمادة (3)، أقترح إضافة تكون ھذه اوالً

ثانیاً: یستثنى من ذلك الموالید الجدیدة، أي یستثنى من التحدیث البایومتري، یعطوه، لكن أُرید أن أستثنیھ من شرط البایومتري، ھل یوجد
أعتراض على استثناء ھذه الموالید حتى ألغي النص، 2001،2000، 2002 الـ 1999 أستلم باألنتخابات السابقة، الـ 2000 أستلموا لغایة

.شھر (5)، شھر (6) لم یستلم

المادة (3) إضافة بند الى المادة (3)، یُستثنى من البند أعاله الموالید الجدیدة (2000، 2001، 2002) ویقصد باالستثناء االستثناء من التحدیث
.(البایومتري الموالید الحدیثة (2000، 2001، 2002

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أحسب لي الحاضرین مرة أخرى
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.النصاب متحقق، كان قبل دخول السید النائب الثاني (183) اآلن (184)، زودوني بالنص نواب كركوك

.(أعید التصویت على مقترح المادة (3)، ألن عندما صوت علیھ كان (164)، اآلن أصبحنا (185) بحضور النائب (عمار طعمة

.المادة (3)، النص المقترح یُعدل البند رابعاً من المادة (5) لیُقرأ كالتالي

مسجالً في سجل الناخبین وفقاً إلحكام ھذا القانون ویمتلك بطاقة أنتخابیة محدثة بایومتریة طویلة األمد ما عدا الموالید الحدیثة (2000، 2001،
2002) وفي حال عدم وصول نسبة توزیع بطاقات الناخبین البایومتریة الى نسبة (75%) في أي من الدوائر األنتخابیة یتم أعتماد البطاقة

.اإللكترونیة (طویلة األمد) أو (قصیرة األمد) مع إبراز مستمسكات رسمیة عدد (2)على أن یكون أحداھم الجنسیة أو البطاقة الوطنیة

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

بقینا (3) ساعات أو أكثر من (4) ساعات للوصول الى صیغة توافقیة ما بین مكونات كركوك، وتحملنا كل ھذا الوقت حتى نصوت على فقرة ال
.تتعارض مع توجھاتكم، إذا ھذا النص تعتقدون غیر مقبول كان من المفترض أن تُعِلموا السیدات والسادة النواب قبل (4) ساعات

احتسبوا النصاب، إذا لم یتحقق النصاب الى یوم غد، اعطینا وقت للتوافق، أعطینا وقت واضح للتوافق، تُقدم المقترحات بما یتعلق بالمادة (35)،
ویقرر مجلس النواب بما یرتئیھ بأغلبیة الحاضرین، رئاسة المجلس وجمیع زمالئكم في المجلس حرصوا على عدم كسر اإلرادات والوصول الى

نص توافقي، وبیدكم كتبتموه ومضى على انتظارنا (6) ساعات، إذا كان القرار بعدم المضي بالجلسة كان من المفترض أن یكون لدینا موقف
منذُ بدایة الجلسة، لیس لدیكم مشكلة؟

-:النائبة جوان احسان فوزي –

.لیس لدینا أي أعتراض على الجلسة ، ولدینا نیة أن نمضي بالمشروع وننھي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بناًء على طلب السید النائب الثاني (5) دقائق للمداولة

.السیدات السادة النواب اماكنكم سأطرح الفقرة للتصویت إذا النصاب متحقق

السید النائب الثاني ال یرغب بأن یضیع جھد المجلس خالل األشھر السابقة، والیوم في ھذه الجلسة والتصویت على ھذه الفقرة وھو متواجد، حتى
.(امضي بالتصویت أحتاج الى (166

:النص المطروح وھذا نص غیر توافقي، النص المطروح والذ تم تأجیلھُ وعدم طرحھ وصوالً الى التوافق، یتحدث بالتالي

تدقیق سجل الناخبین وفق اآللیة التالیة، یُطرح من سجل الناخبین الحالي غیر المسجلین في سجل األحوال المدنیة لمحافظة كركوك بحدود
.كركوك اإلداریة الحالیة

ھذا الذي كان مطروح ومقدم بتواقیع السیدات والسادة النواب، ھذا لم نقم بعرضِھ وصوالً الى التوافق، وصوالً الى النص المتوافق علیھ، وصلنا
الى نص متوافق علیھ ووافقوا علیھ اإلخوان نواب كركوك من المكونات الكردي والعربي والتركماني والمكونات األخرى، نواب كركوك وافقوا

على نص وأحدى الكتل السیاسیة لم توافق على ھذا وأدت الى كسر النصاب، إذا لم یتحقق النصاب اآلن، إذا متحقق سأمضي بما متفق علیھ،
وإذا لم یتحقق النصاب اآلن أطرح النصین في أقرب جلسة یتحقق فیھا النصاب، أطرح النصین ولمجلس النواب ما یرتأي. السیدات السادة

رؤساء الكتل السیاسیة، التأكید على نوابكم بااللتزام بالحضور لتشریع ھذا القانون، نحُن مددنا الفصل التشریعي لتشریع قوانین مھمة ینتظرھا
.الشعب ومنھا قانون األنتخابات لمجالس المحافظات

.أعلموني العدد، وأن كان النصاب (185) أو (186) الذین انسحبوا أقل من (20) نائب، النصاب متحقق

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

نعتذر جداً أن ھذه الجلسة طالت جداً ولكن بال شك الجلسات الحساسة ونحن تعودنا على أن بعض الجلسات كالموازنة وكمواضیع أخرى قد
تتأجل وقد تصل إلى منتصف اللیل وھذا ھو من مھامنا، نحن نعتذر جداً أن جعلناكم تقفون على أقدامكم ومتعبون جداً ولكن نحن لدینا رأي

.سیاسي وھذا الموضوع حساس جداً، لذلك السبب نطلب فقط (24) ساعة أي إلى غد وحضرتك

عفواً، أنا أطلب عن الحزب الدیموقراطي الكوردستاني، نحن كتلة الحزب الدیموقراطي الكوردستاني، لم نقل شيء غیر أن تعطونا فترة الـ (24)
.ساعة وغداً في الساعة الواحدة سوف تكون ھناك جلسة

.سیدي الرئیس، نحن عقدنا عدة جلسات وكانت لدینا مآخذ على القانون ولكننا توافقنا معكم ألجل إقرار القانون
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-:السید رئیس مجلس النواب –

أي قانون؟

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.ھو ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

توافقتم معنا؟

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.توافقنا مع كل الكتل السیاسیة وحاولنا أن نتوافق مع الجمیع الكتل

-:السید رئیس مجلس النواب –

على؟

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

على الكل، على توزیع المقاعد وعلى البایومتري وعلى أشیاء أخرى، أي أننا كنا دائماً معكم والیوم فقط نطلب كم ساعة أو كم سویعة وھذا شيء
.طبیعي جداً وھذا من مھامنا أن نكون في داخل مجلس النواب فإذا كانت (4) ساعات أو (5) ساعات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة النائبة، إسمعي الرأي، رأي بقیة الكتل

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

منذ البدایة قلنا أن ھذا الموضوع ال یمكن أني یمضي إال بالتوافقات والتفاھمات علیھ، طلبنا أن تحصل توافقات وتفاھمات وبكل صراحة الیوم
الطریقة لم تكن الئقة بمجلس النواب، إنتظرنا التفاھمات والتوافقات على ھذا الموضوع وقلنا نحن على مسافة واحدة من الجمیع وتمنینا أن

یحصل تفاھم بین المكونات الثالث، الكورد والتركمان والعرب، ولكن وبكل صراحة قضیة كسر اإلرادات والتأخر لھذا الوقت والیوم یوجد تفاھم
.وغداً ال یوجد تفاھم فیكون لنا موقف سیاسي بھذا الموضوع

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

الحقیقة نحن كركوك مھمة بالنسبة لنا مثلما ھي مھمة للكورد وكتحالف القوى العراقیة واإلخوان في سائرون والكتل األخرى إنتظرنا عناء أكثر
.من (6) ساعات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الیوم كل القوى السیاسیة كانت

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

.كل القوى السیاسیة كانت موجودة

الحقیقة، الیوم بعد أن نصل إلى مرحلة اإلتفاق وممكن اإلخوان الكورد الدیموقراطي یعتقدون خروجھم من القاعة وكسرھم للنصاب ولي األذرع
نحن نعتقد أن ھذا األمر غیر مقبول وسابقة خطیرة، لذلك دعونا بعض اإلخوان وھم اآلن في الطریق ونعتقد أن ننتظر ساعة واحدة أو ساعتین

إلكمال النصاب والمضي بإقرار قانون مجلس المحافظات الذي ننتظره وخاصةً في كركوك أكثر من 2005 وإلى ھذه اللحظة لم تكن ھنالك
إنتخابات، لذا علیھ نرجو من اإلخوان الموجودین ومن رؤساء الكتل إخواننا أن یباشروا بإستدعاء النواب القریبین من مجلس النواب ونكمل

.الجلسة والكل قریب ونعمل على ختم أو إنھاء ھذا الملف الشائك أعتقد وصلنا إلى نھایتھ

 

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

أ ً ً
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طبعاً كركوك، محافظة عراقیة مھمة جداً، مھمة لجمیع الموجودین، ومھمة للشعب العراقي كلھ، والحقیقة مع التوافق وأنت السید الرئیس ذكرت
.بأننا ال نمضي بھذا القانون من التصویت إال أن نتوافق على أكثر المواد

إخواني ال یضرنا أننا إنتظرنا منذ الصبح وإلى اآلن وإنتظرنا سنة وسنتین وأنا أعرف كركوك من الدورة األولى وإلى اآلن شيء مھم جداً أن
نتفق على إجراء اإلنتخابات في كركوك شيء مھم جداً وتستحق أن نعطیھا فرصة الصبر (24) ساعة مثل ما أرادوا ولنذھب بالتوافق مع كل

.الكتل السیاسیة

یا إخواني، أنا ھذا رأیي وكركوك تستحق التوافق ویجب أن نتوافق على جمیع وكتلة مھمة مثل كتلة الدیموقراطي الكوردستاني جاءت وطلبت
.من عندنا أن نصبر لــ (24) ساعة وأكثر من (24) ساعة في سبیل التوافق

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

أنا مداخلتي أعبر بھا عن موقف كتلة الفتح ككل ولیس كتلة منضویة تحتھا، كل رأي كتلة الفتح، بذلنا كل الجھد والحرص على معالجة
اإلشكالیات الموجودة وخاصةً الفقرة المتعلقة بكركوك وتم التداول والنقاش بشكل مستفیض والیوم أیضاً مع اإلخوة نواب محافظة كركوك من كل

المكونات جرت نقاشات مستفیضة وتوصلنا إلى توافق واآلن طلب تأجیل ھذا الموضوع مع تقدیرنا لإلعتذار الذي قدمتھ رئیسة كتلة اإلتحاد
الدیموقراطي الكوردستاني الدكتورة فیان صبري مشكورة على تقدیم اإلعتذار، ولكن ال یوجد اآلن مبرر إذا كان موضوع التوافق فالتوافق

موجود وإذا یوجد مبرر للتأجیل نحن ال شك نحترم أي كتلة لدیھا رأي بخصوص التوافق وطالما ھناك توافق ومن نواب محافظة كركوك، إذن
ال یوجد أي مبرر للتأجیل وإذا تقدم لنا الدكتورة فیان أي مبرر للتأجیل فأنا أول شخص بعنوان الفتح أكون معھا وال ضیر أن نؤجل ولكن من

.غیر تقدیم مبرر فأنا أعتقد ھذا أمر غیر صحیح وتعطیل لعمل البرلمان والذي إستنفذنا كل الطرق والتوافقات للتوصل إلى توافق

-:النائب فالح حسن زیدان اللھیبي –

.سیدي الرئیس، شكراً جزیالً إلخواني وأخواتي النواب على ھذا الجھد العظیم الذي بذل الیوم في سبیل أن نقر قانون مجالس المحافظات

الیوم، النقاش طویل ومستفیض منذ الصباح وأمس كان ھناك إجتماع وأول أمس للكتل السیاسیة وقیادات الكتل السیاسیة لدى السید رئیس مجلس
النواب وتوصلنا الیوم إلتفاق وكل النقاط الخالفیة التي لدینا إتفقنا علیھا وتم التصویت علیھا ال أعرف ما الذي حدث؟ وأصبح ھناك إعتراض من

اإلخوة في الحزب الدیموقراطي الكردستاني وممكن ھذا اإلعتراض أنا اعتقد بعد التوافق الذي حصل بین نواب كركوك بمختلف مكوناتھم ال
داعي لھ، علیھ، طلبي من اإلخوة في الدیموقراطي الكوردستاني أن یستمروا بالحضور وأن نذھب إلى التصویت وإذا كان لدیھم مبرر فلیعرضوه
داخل الجلسة، أما أن نؤجل بعد ھذا التعب الكبیر والشعب العراقي بأكملھ ینتظر منا أن نقر ھذا الموضوع، رأینا في تحالف القوى العراقیة، نحن

.باقون للتصویت ولن نغادر ھذه الجلسة إال إذا تم رفع الجلسة من قبل الرئاسة، وعلیھ نحن باقون إلى الصباح إذا إحتاج األمر

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.بالتقدیر واإلحترام للجھد الذي بذل من قبل الرئاسة ومن قبل األعضاء للمضي بھذا القانون المھم الذي ینتظره جمیع أبناء العراق

بصراحة، الیوم نحن نتكلم، كركوك ھي مدینة عراقیة تھم العراقیین جمیعاً ویھمنا الیوم أن نمضي بھذا القانون ألننا الیوم نعتقد أن إقرار ھذا
.القانون في مصلحة العراق وفي مصلحة الشعب العراقي ولذلك الیوم تحملنا ھذا العناء وھذا الجھد والبقاء إلى نھایتھا

أرجو من السید الرئیس ومن اإلخوة األعضاء المضي بھذا القانون لكي تكون جلستنا مثمرة ویكون التمدید لمجلس النواب أیضاً مثمر وعلى
الجمیع أن یراعي عراقیة ھذه المحافظة وأن یراعي التنوع فیھا وأن ال یستبد برأي من الممكن أن یقودنا في المرحلة المقبلة إلى منزلقات خطیرة

.وأحیي رئاسة المجلس واإلخوة

-:النائبة إخالص صباح خضر الدلیمي –

سیادة الرئیس، فیما یخص جلسة الیوم، والتي تتعلق بقانون مجالس المحافظات، قانون مجالس المحافظات من أھم القوانین التي سوف تشرع لھذه
الدورة وحیث أن محافظة كركوك ھي محافظة حساسة ولم تحظى بتوافقات طیلة ھذه الفترة والمشاكل التي طرأت علیھا ونحن كأحزاب

.كوردستانیة

.سیادة الرئیس، إذا أمكن

.نحن كأحزاب كوردستانیة طلبنا منذ بدایة الجلسة تأجیل ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى طلبتي منذ بدایة الجلسة؟

-:النائبة إخالص صباح خضر الدلیمي –

.بمداخلة من قبل حزب اإلتحاد طلبوا تأجیل الجلسة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

حزب اإلتحاد مع التأجیل؟

.ھذا اإلتحاد خلفك لیس مع التأجیل

-:النائبة إخالص صباح خضر الدلیمي –

سیادة الرئیس، نحن الیوم ككتل سیاسیة وكمكونات یجب أن نمضي بالتوافق في كل المشاریع التي مضت كانت تحكمنا التوافقات واألحزاب
.السیاسیة تكون إرادتھا متغیرة من حال إلى حال فھذا الموضوع ال یخص كتلة فقط وإنما یخص جمھور معین

.ولھذا السبب رأینا كان كحزب سیاسي نطلب تأجیل التصویت على ھذه المادة إلى حین

في كل القرارات التي مضت، إخوان فقط ممكن؟ في كل القرارات التي مضت وصوتنا علیھا لم نسأل أیة كتلة سیاسیة لماذا خرجتم من الجلسة؟
.لم نسأل أي كتلة سیاسیة لماذا لم تصوتوا؟ ھذه حریة التعبیر عن الرأي وفي قانون األحزاب ھذا الشيء متاح

.ولھذا، نلتمس من سیادتكم تأجیل ھذا الموضوع إلى جلسة الغد لیتسنى لنا تقدیم العذر المشروع لھذا السبب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دكتورة فیان، ھل لدیك تعقیب؟ تفضلي

.إستریحي، رجاًء إسمحوا لي أن أستمع إلى المداخلة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

سیدي الرئیس، ھناك بعض الكتل الكوردستانیة قد ال یكون لھا نواب في داخل محافظة كركوك الیوم ولكن ھذا ال معنى لھ فقط تكون أنھ، وأنا
الحظت كل الجلسات التي مضت كان ھناك فقط نواب كركوك ھم الذین كان لدیھم لمسة في داخل ھذا الموضوع والیوم نحن نطالب، نحن كتلة
سیاسیة قد ندخل ھذه اإلنتخابات، إنتخابات مجالس المحافظات، إذا لم یكن لدینا نواب ھذا ال یعني أنھ لیس لدینا رأي نحن أیضاً كان لدینا رأي

.وقلتھ منذ األمس

سیدي الرئیس، أنا البارحة قلت لك، وتتذكر، قلت توجد بعض األشیاء المتواجدة في المادة مع النائب محمد تمیم أنا قلتھا والبارحة قلتھا
.وحضرتك قلت نعطي الفرصة أن یكون ھناك توافق سیاسي

حسناً، ھل قامت الدنیا وأنھ لماذا أحیاناً التوافق السیاسي یحتاج ألسبوع ولماذا إال الیوم أي خالل أربع أو خمس ساعات، أنا اآلن صعدت بالقرب
.من حضرتك ورأیت (12) ورقة موجودة (12) قرار، حسناً فلتعطیني فرصة واحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تعني (12) ورقة و (12) قرار؟

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.أنا رأیتھا وقرأتھا، ھذا یقول یستثنى وذاك اآلخر ال أعرف ماذا وقرار آخر وقرار ثاني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم تبقى لدي إال كركوك

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.أنا اآلن من خالل اإلنترنت، أرسلوا لي (4) مقترحات أو (5) ونحاول أن ھذه المقترحات كلھا نجعل منھا مقترح واحد رصین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، شكراً

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

قد یستغرب بعض إخواني وأخواتي من إرتداء الزي العربي أو الدشداشة في ھذه المناسبة الحقیقة، ألننا كنا نتصور أن یكون ھناك خالف على
موضوع كركوك العزیزة، ھذه المدینة التي تعتبر عراق مصغر ونحن مع كل أطیافھا اإلخوان من األحزاب الكوردیة الموجودین المجتمعین

أ ً
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تحیاتنا وتقدیرنا إلى إخواننا في الحزب الدیموقراطي ولكن نحن نعتقد یقیناً أن الشعب العراقي ینتظر التصویت على قانون اإلنتخابات، قانون
.إنتخابات مجالس المحافظات، قانون مھم، أكملنا المواد وبقیت ھذه المادة القانونیة

سیدي الرئیس، لذلك أنا بإسمي وبإسم كل العرب وإخواني األكراد الباقین من باقي األحزاب وحتى بإسم الدیموقراطي أطالبك یا سیدي الرئیس
.أن نمضي وأن نصادق على ھذه المادة األخیرة ونعلنھا إلى الشعب وأن یتھیأ من أجل ھذا القانون

-:النائب یوسف محمد صادق –

حقیقةً، نحن لدینا مآخذ كثیرة على القانون خاصةً في ما یتعلق بالقضایا المتعلقة بالدیموقراطیة وھذه وقلت لحضرتك على ھذه المآخذ ومأخذنا
على كركوك أن یكون ھناك توافق بین مكونات كركوك وطالما أن ھناك توافق بین نواب كركوك نحن أیضاً نؤید المضي بالقانون بصورة

.توافقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أي ھل یوجد توافق؟ أم ال یوجد؟

-:النائب أحمد عبد هللا محمد الجبوري –

سیادة الرئیس، مجلس النواب إلى ھذه الساعة إقتربنا من العاشرة لیالً من أجل إنجاز ھذا القانون، وبالتالي الجمیع بذل جھداً، اللجنة القانونیة
بذلت جھد، والنواب أیضاً بذلوا جھداً، وبالتالي نعتقد أن إقرار ھذا القانون في ھذه اللیلة ھي مھمة وھو إختبار لمجلس النواب العراقي، الیوم

.مجلس النواب العراقي إذا فشل في إقرار ھذا القانون فسوف یقولون أن مجلس النواب لم یستطیع أن یقوم

طبعاً التوافق محترم لكن الیوم لدینا اإلخوة الكورد موجودین في الكتل األخرى مع إحترامنا للحزب الدیموقراطي ولذلك أنا مع إقرار ھذا القانون
.في ھذه اللیلة وال نؤجلھا إلى یوم غد

-:النائب عالیة نصیف جاسم العبیدي –

سیدي الرئیس، ھذا الحدث التأریخي شبیھ بأحداث 2008 والتي تم فیھا إقرار لجنة التوازن بین مكونات الشعب العراقي في كركوك وھذا الیوم
ال یختلف عن لجنة (23) فقط تم وضع آلیات، أنا اعتقد أن ھذا ھو الحاسم لقضیة كركوك، كم ولدت ھذه المحافظة من خالفات ما بین أبناء

الشعب العراقي؟ وھذه المرة كركوك وحدت أبناء الشعب العراقي بكل مكوناتھ وبالتالي أتمنى علیكم أن یصل ھذا وجودنا إلى اإلعتصام بالرغم
.من أننا الیوم جائعین ولكن ال یھم، ولإلعتصام أن ال نخرج من ھذه القاعة من غیر إقرار ھذه المادة

-:النائب ھوشیار عبد هللا –

.أحیي كل النواب وأحیي السید الرئیس والنائب األول إلصرارھم وحرصھم للمضي قدماً في تشریع ھذا القانون المھم

سیدي الرئیس، ولكن السؤال حتى اآلن ال نعرف وجھ اإلشكال ما ھو؟ إذا ھناك طلب للتأجیل فوجھ اإلشكال ما ھو؟ والطلب ما ھو؟ ولماذا تم
التأجیل؟ سبق وأن تم التأكید من قبل رئیس كتلة التغییر بأننا مع المضي قدماً بتشریع ھذا القانون وأنا أرید أن أؤكد بأننا نحن أیضاً مع المضي

.قدماً بتشریع ھذا القانون

-:النائب آرام ناجي محمد صالح –

سیادة الرئیس، سبق وأن جلسنا نحن وممثلي اإلخوة التركمان واإلخوة العرب عصراً وكنا متفقین نحن األطراف الثالثة على إعطاء المزید من
.الوقت وبحثنا ھذا األمر مع جنابك بأن تعطینا یوماً أو یومین على أقل تقدیر حتى نصل إلى صیغة توافقیة

سیادة الرئیس، مدینة كركوك لیست مثل أي مدینة أخرى واألمر یحتاج إلى توافق ویحتاج إلى مزید من المشاورات والتباحث ونحن لسنا بصدد
.معركة كسر العظم أو لي األذرع ونحن كلنا إخوة ویجب أن نصل إلى إتفاق والیوم جمیع األطراف

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل یوجد إعتراض على تأجیلھا إلى یوم غد؟

-:النائب آرام ناجي محمد صالح –

.سیادة الرئیس، مستقبل بلد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، إستمر، أعطوه الصوت
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-:النائب آرام ناجي محمد صالح –

سیادة الرئیس، یجب أن ال نضحي بمستقبل بلد من أجل یوم أو یومین وأن نكسر التوافق الموجود بین مكونات كركوك، نحن قطعنا أشواط طویلة
ویجب أن نصل إلى توافق في النھایة وھذا األمر وتھویل األمر والمزایدات وتحریض الشارع لن یوصلنا إال لنتائج كارثیة وعلى من یسعى لذلك

.أن یتحمل مسؤولیة أفعالھ أمام الشعب العراقي كلھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مكانك، تفضلوا إستریحوا في أماكنكم، الجرس

.تفضلي

 

 

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید القیسي –

سیادة الرئیس، كلنا نتفق على أن كركوك ھي كركوك العراق، كركوك ھي لنا جمیعنا، كركوك ھي لكل الكتل السیاسیة وكل المكونات السیاسیة
.وكل األحزاب السیاسیة، وإتفقنا منذ البدء في ھذه الجلسة بأنھ لیس ھنالك كسراً لإلرادات وسوف نعمل على التوافق

سیادة الرئیس، الحزب الدیموقراطي طلب التأجیل لسویعات على حد قول الدكتورة فیان وھذه السویعات عكسھا إن لم نحسم التأجیل كما أجد أن
.كل التوجھات تذھب إلى ذلك وھو إنتظار النصاب

لذا أتمنى بدل من المناكفات وتبدو وكأننا مختلفین على مصیر محافظة ھي محافظة للجمیع وأن ال ننسى بأن شعب كركوك إنتظر (14) عاماً لذا
نحن الیوم ال نقول تعبنا أو غیره وھذه ال شيء بالنسبة لتعب الشعب في ھذه المحافظة فأتمنى منھم إستغالل ھذه إلى حد أن یكون ھناك نصاب

وبدل ھذه المناكفات ھم طلبوا سویعات من أجل أن یقدموا مقترحات وأن یستغلوھا وأن یكون ھناك النائب الثاني مع اإلخوة في الحزب وأن
.یقدموا ھذه المقترحات خالل ھذه السویعات ألننا في كل األحول سوف ننتظر حصول النصاب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب،  إستریحوا سوف أطرح علیكم رأي، تفضلوا أماكنكم

.أرجو أن تستمع السیدة فیان إلى ما سأتحدث بھ

مجلس النواب حرص على أن یمضي ھذا القانون بتوافق مكونات الشعب العراقي وأقصد بما أعنیھ بتوافق المكونات، قد حزب أو عدد من
األحزاب ال تتوافق مع القانون وھذا حدث في الجانب العربي وحدث باألطراف األخرى بما یتعلق ببعض بنود القانون وكلھم إحترموا اإلرادة

.الموجودة داخل مجلس النواب

السیدة رئیسة كتلة الدیموقراطي الكوردستاني، منذ الساعة الثالثة، وكنت أتمنى السید النائب الثاني ولكن ظرفھ لم یسمح لھ، منذ الساعة الثالثة
وإلى الساعة التاسعة، ال، أنا أتحدث إلى الساعة التاسعة و (6) ساعات كنا متوقفین لحصول التوافق العربي الكوردي التركماني وباقي مكونات
كركوك والنصاب أصبح ودخلنا حققنا النصاب في الفقرة األخیرة وأصبح (166) أو (167) وإرتفع إلى (170) وعاد لیرجع بحضوركم إلى

.(164) وإضطررنا أن نتصل بالنواب بناًء على رغبتكم وتوافقكم ككرد وتحدیداً األحزاب كلھا بما فیھا الحزب الدیموقراطي الكوردستاني

إذا كانت لدیكم النیة بعدم المضي فكان األفرض أن یتم توضیح موقفكم للسیدات والسادة النواب وعدم بذل جھد إضافي من المجلس للوصول إلى
.التوافق

ما أمام مجلس النواب، ورئاسة مجلس النواب إال طرح ھذا النص، الساعة العشارة إال خمسة، وأنا أمام القسم وكل النواب أمام القسم وكركوك
لكل العراقیین ومضینا بالتوافق السیاسي ولم نعتمد لغة األغلبیة ولم نعتمد لغة األرقام واآللیة التي إتخذتوھا ھي لیست آلیة التوافق ھي آلیة
األرقام ویمكن آلیة األرقام أن ال تتحقق الیوم ویمكن أن تتحقق یوم غد أو بعد غد أو في أي جلسة واآلن انتظر بعد خمسة دقائق إذا تحقق

النصاب سأطرح النص الذي كتب بإرادتكم وأنتم موجودین حین كتابتھ وھذا الكالم لكل نواب الحزب الدیموقراطي الكردستاني وھذا النص
المكتوب بخط نوابكم أنا سوف أعرضھ للتصویت واآلن إذا عندي نصاب أعرضھ وإذا لم یتحقق النصاب فلمجلس النواب ما یرتأي في الجلسة
القادمة وأنتظر لخمسة دقائق، الساعة العاشرة وأنتظر لخمسة دقائق وأحسب النصاب فإذا كان النصاب موجود أمضي بالتصویت وإذا لم یتوفر

.النصاب فالنظام الداخلي ال یتیح لي المضي بھذه الفقرة

.نعم، منذ ستة ساعات دكتورة والنص أنتم كتبتموه، الجرس

.السیدات والسادة النواب، أماكنكم تفضلوا

.إعلموني النصاب، تفضلوا إستریحوا في أماكنكم
أ ً أ
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.نعم، السیدة المقررة والعالقات والبرلمانیة، إكتبوا لي النصاب في ھذه اللحظة وأیضاً یوقعوا علیھا رؤساء الكتل وأكتبوا الوقت، الساعة

.أستاذ حیدر، ورقة رسمیة أكتب بھا النصاب

.نواب اإلتحاد الوطني الكوردستاني، ھناك ثالثة من نوابكم غادروا

.تفضلوا في أماكنكم، النصاب متحقق، أكملوا لي النصاب، إستریحوا في أماكنكم، حتى أقرأ

-:النص المقترح

تعدل المادة (35) بإضافة البند سابعاً ویقرأ كالتالي، تلتزم المفوضیة العلیا لإلنتخابات بتدقیق ومطابقة سجل الناخبین في محافظة كركوك ما بین
البطاقة التموینیة واألحوال المدنیة بموعد أقصاه 31/ كانون األول/ لسنة 2020 على أن یتم حذف األسماء التي ال تتطابق بین سجلین من سجل

إنتخابات محافظة كركوك الحالي ویستثنى منھ الذین إجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة (140) من الدستور في
.محافظة كركوك

.أطلب التصویت على ھذه المادة

.(تم التصویت بالموافقة)

.نعم، تمت الموافقة

إضافة البند ثامناً إلى ذات المادة، تلتزم المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات بإتخاذ إجراءاتھا الالزمة وفق التعلیمات النافذة بما یتعلق بإجراء العد
.والفرز الیدوي للمحطات المطعون فیھا في اإلنتخابات القادمة فیما یتعلق بكركوك

.أطلب التصویت على ھذه الفقرة

.(تم التصویت بالموافقة)

.نعم، تمت الموافقة

.أطلب التصویت على القانون بالمجمل

تم التصویت بالموافقة على التعدیل األول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم واألقضیة التابعة لھا رقم (12) لسنة)
2018).

.السیدات والسادة النواب، ترفع الجلسة إلى یوم الخمیس الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (10:15) مساًء


