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محضر جلسة رقم (21) الخمیس (5/12/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (21) الخمیس (5/12/2019) م
ً .إبتدأت الجلسة بنصاب (219) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (8:30) مساًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادیة والعشرین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي األول

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:الموظف مرتضى مھدي –

.یتلوا آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، في الجلسة السابقة تمت مناقشة مطالب المتظاھرین في عموم محافظات العراق وأیضاً بناًء على الطلب المقدم من نواب
.محافظتي النجف األشرف وذي قار، أطلب من ممثلي ھاتین المحافظتین قراءة البنود التي تم التوافق

ال، قراءتھا حتى تكمل اللجنة القانونیة صیاغتھا، قراءتھا ولیس للتصویت حتى یعرف الناس إلى ماذا توصلتم؟ قرائتھا إلى حین أن تكمل
.صیاغتھا اللجنة القانونیة

ما ھو الرأي؟ ال یصوت على ھذه، ماذا تقترحون؟ تفضلوا، أي ال تعلنوھا إلى حین التصویت علیھا بشكل كامل؟ وزعوھا على السیدات والسادة
.النواب، توزع ھذه النسخة على السیدات والسادة النواب، إلكمال الصیاغات من الناحیة القانونیة

.اللجنة القانونیة، إكمال الصیاغات التي تتعلق بصیغة القرار لمطالب محافظتي النجف وذي قار

-:جدول األعمال

.(الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات. (اللجنة القانونیة *

.تفضلوا

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ المادة (1) أوالً، ثانیاً، من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.(مقترح اللجنة القانونیة للمادة (1

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یكمل قراءة المادة (1) مقترح اللجنة من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل توجد ھذه الھیأة في القانون النافذ؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.نعم، موجودة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعطوني القانون النافذ، البرلمانیة، القانون النافذ

ً -:السیدات والسادة النواب، موجودة في أصل القانون، قانون رقم (11) لسنة 2007 المعدل، المادة (2) رابعا

تقوم ھیأة اآلقالیم لإلنتخاتبات بالتنسیق والتعاون مع المكتب الوطني بمھام اإلدارة والنظم اإلنتخابیة اإلقلیمیة والمحلیة الخاصة باإلقلیم تحت
.إشراف المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات

.ال، غیر مذكورة في القانون الجدید، أخذوھا من القانون القدیم أضافوھا إلى القانون الجدید، أصالً موجودة ونافذة

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ المادة (2) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (2

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ المادة (3) أوالً، ثانیاً، ثالثاً، رابعاً، مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارین

.ھم یرشحھم مجلس الدولة

.تفضل

 

 

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

األستاذ الدكتور ولید، من غیر المعقول، ھم یشترط أن یكونوا مرشحین من المستشارین في مجلس الدولة، ھل من المعقول موظف أدنى یرشح
.ألعلى، واضح أن رئاسة المجلس سوف ترشح أسماء إلى مجلس القضاء األعلى، واضحة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.إثنان من أعضاء مجلس الدولة  من المستشارین المرشحین من مجلس الدولة یختارھم مجلس القضاء األعلى

.قبل التصویت على ھذه الفقرة، رئیسة لجنة المرأة لدیھا نقطة نظام

-:(النائبة إنتصار علي خضر الجبوري (نقطة نظام –

سیادة الرئیس، الیوم أثناء مناقشة القانون في اللجنة القانونیة قدمنا مقترح إضافي كلجنة المرأة وكتجمع النساء البرلمانیات في العراق، یجب أن
یؤخذ ھذا المقترح وأن تضاف عبارة، فقرة خامساً، یجب تمثیل النساء في المفوضیة بنسبة ال تقل عن (25%) أسوةً بالسلطة التشریعیة وتمت

.الموافقة علیھا

.سیادة الرئیس، تمت الموافقة علیھا وھذا حق من حقوق النساء

.تفضلي

اللجنة القانونیة، سؤال من رئاسة المجلس، إشارة إلى المادة (89) من الدستور، تتكون السلطة القضائیة اإلتحادیة من مجلس القضاء األعلى
.والمحكمة اإلتحادیة العلیا

ھل یستوجب اإلشارة في القانون بعبارة مجلس القضاء األعلى اإلتحادي؟ لدینا مجلس قضاء واحد مشار إلیھ في الدستور ضمن السلطة
.القضائیة

.كلمة اإلتحادي، مجلس القضاء األعلى، یكفي مجلس القضاء األعلى

نعم، تحت عنوان السلطات اإلتحادیة، نعم الیوم عندما نتحدث عن مجلس النواب، واآلن الفقرة التي تسبقھا والتي صوتنا علیھا یخضعون لرقابة
.مجلس النواب ولك نذكر اإلتحادي ذكرنا مجلس النواب بإعتباره مجلس نواب وحید وبالتالي عندما نذكر من غیر كلمة اإلتحاد

-:أقرأ النص، مقترح اللجنة القانونیة للمادة (3) التي تقرأ كاآلتي

-:یتكون مجلس المفوضین من تسعة أعضاء وعلى النحو اآلتي

.أوالً: خمسة من قضاة الصنف األول یختارھم مجلس القضاء األعلى من بین مجموع المرشحین مع مراعاة العدالة بین المناطق اإلستئنافیة

ثانیاً: إثنان من قضاة الصنف األول یختارھم مجلس القضاء األعلى من بین مجموع المرشحین یرسلھم مجلس القضاء في إقلیم كردستان مع
.مراعاة توزیعھم على المناطق اإلستئنافیة في اإلقلیم

.ثالثاً: إثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارین حصراً والمرشحین من مجلس الدولة یختارھم مجلس القضاء األعلى

رابعاً: یتم إختیار المذكورین في البند أوالً وثانیاً وثالثاً بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء األعلى بحضور ممثل األمم المتحدة ومن یرغب من
.وسائل اإلعالم والمنظمات والنقابات

.خامساً: یراعى تمثیل المرأة في إختیار مجلس المفوضین لألعضاء التسعة

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة كما قرأ المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

.إذا یوجد إعتراض بما یتعلق بالـ (50) نائب، أعود ألطرح لك المقترح في نھایة الجلسة

.تفضل، سلمتني إیاه وأنا وصلني من اللجنة القانونیة وإستلمتھ اآلن مع بدایة الجلسة

.نعم، الفقرة خامساً؟ یراعى تمثیل المرأة في إختیار مجلس المفوضین لألعضاء التسعة

.سوف آخذ رأیك في نھایة التصویت

.(تفضل المادة (4

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یقرأ المادة (4) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.أسمعوا المالحظة من قبل اللجنة القانونیة، لن أصوت على القانون بالمجمل حتى أسمع رأي لجنة المرأة، أسمع رأي اللجنة القانونیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.مقترح اللجنة القانونیة حذف المادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لماذا حذف؟ ألن القضاة عابرین ھذه السلسلة جمیعھا، سأعرض مقترح اللجنة وإن لم یمر سوف یتم التصویت على األصل

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة بحذف المادة

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.یقرأ المادة (4) األصل

-:(النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن (نقطة نظام –

أصالً الشروط المتوفرة في القاضي، نحن نقول بأن المفوض یجب أن یكون من الصنف األول یعني إنھ مستمر بالدوام في المحاكم، كیف یكون
.مقیم أقامة دائمة؟ ھذا تناقض بین الوظیفة وبین اإلقامة الدائمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (4) األصل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تقرأ المادة (5) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه المادة (5) تتعارض مع أصل القانون، نتحدث عن أرسال الجھات المرشحة لألسماء الذین تتوفر فیھم شروط المادة (4) إلى رئاسة
الجمھوریة خالل (30) یوم من تاریخ إشعارھم من قبل رئاسة الجمھوریة، وستتولى رئاسة الجمھوریة إصدار المرسوم الجمھوري ألنتدابھم.
ً مقترح من قبل رئاسة المجلس للمادة (5)، یتولى مجلس القضاء األعلى إرسال أسماء أعضاء مجلس المفوضین التسعة الذین تم أختیارھم طبقا

لما ورد في المادة (3) من ھذا القانون إلى رئاسة الجمھوریة لغرض المصادقة خالل (15) یوماً، لغرض إصدار المرسوم خالل مدة ال تتجاوز
.(15) یوم

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح رئاسة المجلس للمادة (5

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یقرأ المادة (6) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أطلب من المجلس التصویت على (6) مقترح اللجنة بحذف البند ثانیا

.(تم التصویت بعدم بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (6) كما وردت في مشروع القانون

ما ھي عالقتھ برئاسة مجلس المفوضین، اإلدارة اإلنتخابیة شيء ورئاسة مجلس المفوضین شيء أخر، مجلس المفوضین التسعة سوف یكون لھ
.رئیس ونائب ومقرر من بین أعضائھ لیس لھ عالقة باإلدارة اإلنتخابیة

.یقرأ المادة (6) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات

ً أل أ أل
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من األعضاء اآلخرین ممكن أن یختار مقرر من مجلس الدولة، الحدیث عن األعضاء التسعة، ثانیاً یقوم نائب رئیس مجلس المفوضین الذي ھم
إنتخبوه محل الرئیس عند غیابھ، ما زلنا نتحدث عن رئیس المجلس ولیس رئیس اإلدارة، الحقاً ھناك مادة على اإلدارة اإلنتخابیة، ھذا الحدیث

عن رئاسة مجلس المفوضین، اللجنة القانونیة ما ھو رأیكم؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

المادة (8) من المشروع نحن كلجنة قانونیة إقترحنا بأن یكون رئیس اإلدارة اإلنتخابیة من المفوضین، ولكن حسب مشروع القانون كان رئیس
اإلدارة االنتخابیة من المدراء العامیین، لذلك رئیس الدائرة اإلنتخابیة حسب المقترح للجنة القانونیة من بین المفوضین المختارین حسب المادة

3)).

-:السید رئیس مجلس النواب –

المقصود بالبند ثانیاً ھو لیس النقطة (2)، ثانیاً تتحدث عن نائب رئیس مجلس المفوضین یقوم مھام رئیس اإلدارة اإلنتخابیة المشار لھ في بند
أخر، رأي اللجنة القانون المقصود لیس حذف النقطة (2)، یبقى نائب للرئیس ومقرر للرئیس من بین األعضاء، الحدیث على نائب رئیس مجلس

.المفوضین ال یحل محل اإلدارة اإلنتخابیة ألن ھناك نقطة في موقع آخر، المادة (8) تتحدث عن ھذه الجزئیة

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (6) البند أوالً بشقیھ (1,2) فقط

.(تم التصویت بالموافقة )

.(ھذا یعني إنھ البند ثانیاً لم یصوت علیھ وسوف یتم مناقشتھ بالفقرة (8

-:النائب صائب خدر نایف –

.یقرأ المادة (7) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ال یجوز النقاش، أین الخطا المطبعي؟

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة بحذف البند ثانیاً من المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (7) بالمجمل أخذین بنظر األعتبار مقترح اللجنة بحذف البند ثانیاً مع إعادة التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یقرأ المادة (8) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لألنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مقترح ُمعدل ِمَن اللجنة القانونیة

ینتخب أعضاء مجلس المفوضین من بین أعضائھم رئیساً لإلدارة اإلنتخابیة یتولى إدارة اإلدارة اإلنتخابیة لمدة ال تزید عن سنة وغیر قابلة
.للتمدید

.أطلب من المجلس التصویت

.ینتخب أعضاء مجلس المفوضین من بین أعضائھم یُمارس أعمالھ لمدة ال تزید عن سنة وغیر قابلة للتمدید

.أطلب من المجلس التصویت

(تََم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یقرأ المادة (9) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لألنتخابات
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة الناوب ال أخذ أي مداخلة تتعلق بالتصویت، للمجلس ما یرتأیھ بالموافقة من عدمھ

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یقرأ المادة (9) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لألنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (9

(تََم التصویت بالموافقة)

.(الفصل الثالث: صالحیات مجلس المفوضین المادة (10

-:النائبة ألماس فاضل كمال –

.تقرأ المادة (10) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لألنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، ھذا النص ھو موجود في النص األصلي، سوَف نصوت على الفقرة (11-12) بشكل منفصل وللمجلس ما یرتأیھ ، تُریدون أن
تُثبتون 200% ثبتوھا، لماذا؟ أعرضھا بما جاَء من اللجنة وللمجلس ما یرتئیھ، فقط بما یتعلق في المادة (11) اختیار رئیساً  لإلدارة اإلنتخابیة،

.لیَس للدائرة اإلنتخابیة

.اختیار رئیساً  لإلدارة اإلنتخابیة من بین أعضائھ، لماذا

السید النائب، اآلن أنتم صوتوا بالمادة (8)، تقولون یوجد ھناك رئیس اإلدارة اإلنتخابیة ھم یختاروه، جئنا على المادة (10) اختصاصاتھم، أنتم
لماذا تُبقوه في المادة (8) أرجعوه نائب ضمن  األختصاصات، ھو من أصل المادة المذكورة ھناك، من ضمن اختصاصاتھم، نذكرھا من ضمن
اختصاصاتھم ونحدد مدتھم لسنة واحدة، وأرفع الفقرة (8) كلھا أرجع أرفعھا، رفعناھا بدرجة مدیر عام، أین فقرة التي تقول مدیر عام؟ سوَف

.أرفعھا الحادیة عشر

السیدات السادة النواب أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة للمادة الحادیة عشر والتي تنص، أنا أُصوت فقط على (حادي عشر، ثاني
.عشر) والبقیة من المادة األصل

.الحادي عشر: اختیار رئیساً  لإلدارة اإلنتخابیة من بین أعضائھ وال تتجاوز مدة إشغالھ لإلدارة اإلنتخابیة أكثر من سنة غیر قابلة للتجدید

.أطلب من المجلس التصویت

(تََم التصویت بالموافقة)

.(البند ثاني عشر من المادة (10

أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة الذي یُشیر لمجلس المفوضین منح مخصصات لموظفیِھ من غیر أعضاء مجلس المفوضین
.والمدراء العامین ال تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء، تصویت، إن لم تمر نصوت على األصل

(تََم التصویت بعدم الموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (10) آخذین بنظر اإلعتبار مقترح اللجنة بتعدیل البند (الحادي عشر) من المادة (10) كما قُرئ

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (10) بالمجمل

(تََم التصویت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصویت على المادة (10) ما ھَو بدیلك؟ تصویت، مع األخذ بنظر اإلعتبار مقترح اللجنة بتعدیل البند (الحادي عشرة) كما
.قُرئ

(تََم التصویت بالموافقة)

-:السید رئیس مجلس النواب –
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السیدات والسادة النواب تم تكرار النص الذي یتعلق برئیس الدائرة االنتخابیة مرتین، مرة بصالحیات مجلس المفوضین في البند (11) ومرة في
المادة (8) أطلب من المجلس التصویت على حذف المادة (8) من القانون، السیدات والسادة امضوا في نھایة الجلسة اللجنة القانونیة قوموا

باختیار أما النص في المادة (8) أو البند (11) من المادة (10) ما ھي اختصاصات مجلس المفوضین؟

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

.یقرا المادة (11) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب من المجلس التصویت على المادة (11

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

.یقرا المادة (12) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(فقط خطأ مطبعي المادة (61 ثامنا ه) من الدستور، أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة لتعدیل المادة (12

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

.یقرا المادة (13) مع تعدیل اللجنة من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب فیما یتعلق براتب ومخصصات رئیس وأعضاء مجلس المفوضین تم تخییرھم في البند ثانیاً المفروض إذا أحیل الى
.(التقاعد فیكون وفق ما اختار، أطلب من المجلس التصویت على مقترح البند ثالثاً من المادة (13

یخیر رئیس وأعضاء مجلس المفوضین عند إنتھاء عملھم بین أن یعودوا الى عملھم السابق أو یحالوا الى التقاعد على أن یتقاضوا راتباً تقاعدیاً)
.بنسبة (80%) مما یتقاضوه خالل عملھم، وأسكت وال یوجد في المفوضیة

.(أطلب من المجلس التصویت على البند ثالثاً من المادة (13

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (13) بالمجمل آخذین بنظر االعتبار مقترح اللجنة للبند ثالثاً من المادة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

.یقرا المادة (14) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

المقصود بما یتعلق بعملھم السابق ھو عملھم قبل إشغالھم لمنصب عضو مجلس المفوضین، أطلب من المجلس التصویت على المادة (14).
.أخذین بنظر األعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تقرأ المادة (15) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –
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من یختار أسماء المدراء العامین؟ ھذا النص لم یحدد من یختارھم، الحكومة أم مجلس النواب أم مجلس المفوضین؟

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

ھذا یسمى مرة معاون مدیر عام ولدینا قوانین أخرى تنظم عمل معاون مدیر عام المفروض الذي لدیھ مدة خدمة (28) سنة والى آخره أو ال
ونسمیھ معاون رئیس الدائرة االنتخابیة إذا كان بدرجة مدیر قسم فصالحیات مدیر عام ومدیر الدائرة االنتخابیة یختاره من موظفیھ، ویصدر

.قرارات وأنظمة معان مدیر عام یحدد صالحیتھ ھذه صالحیة مجلس المفوضیة سوف تصدر تعلیمات وأنظمة

-:النائب ھادي فرحان عبد هللا العامري –

نحن اتفقنا أنھ كل اإلخوة المركز باستثناء الدائرة االنتخابیة یكون مدیر عام الدائرة االنتخابیة اآلن صاعد الى أن ھؤالء االثنین یصبحوا معاون
.مدیر عام ال تكثروا المدراء العامین

-:السید رئیس مجلس النواب –

توجد مدیریات أخرى التي ذكرناھا قبل قلیل اآلن المالیة واإلداریة القانونیة العملیات واإلعالم واالتصال الجماھیري أیھما أعلى ھؤالء المدراء
العامین أم معاون رئیس الدائرة االنتخابیة؟ المفروض معاون مدیر عام إذا ھذا مدیر عام ما دون مدراء عامین إذا كان ھذا معاون مدیر عام
فاآلخرین مدراء أقسام، إخوان الحدیث حصل حول تقلیل الدرجات العلیا، اآلن إذا أصبحوا المعاونین االثنین مدراء عامین وما دونھم كلھم

معاونین مدراء عامین بالتالي ال یوجد غیر اثنین من المدراء العامین في ھذه المؤسسة الذین ھم المعاونین االثنین ھم مدراء عامین والباقي كلھم
.معاونین

:المادة (15) مقترح اللجنة یتولى مجلس المفوضین أختیار معاونین ورئیس االدارة االنتخابیة وكما یأتي

أوالً: معاون رئیس اإلدارة اإلنتخابیة للشؤون الفنیة یدیرھا موظف بدرجة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األقل وذوي الخبرة
واألختصاص المناسب ال تقل خبرتھ عن عشرة سنوات یتولى متابعة تنفیذ النشاطات ذات الطابع العملیاتي واإلجرائي واألشراف على عمل

.دائرة العملیات ودائرة اإلعالم واألتصال الجماھیري في المكتب الوطني والجوانب الفنیة في مكاتب المحافظات

ثانیاً: معاون رئیس الدائرة اإلنتخابیة للشؤون اإلداریة والمالیة یدیرھا موظف بدرجة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة اولیة في األقل في
األختصاصات اإلداریة والمحاسبیة  والقانونیة ومن ذوي االختصاص وال تقل خبرتھ عن عشرة سنوات ویتولى متابعة تنفیذ النشاطات ذات
الطابع القانوني واإلداري والمالي واألشراف على عمل الدائرة اإلداریة والقانونیة والدائرة المالیة في المكتب الوطني والجوانب اإلداریة في

.(مكاتب المحافظات، أطلب من المجلس التصویت على مقترح المادة (15

ھو درجتھ مدیر عام ما ھي المشكلة؟ من یختاره؟ السیدات والسادة من یختار ھؤالء األثنین؟ ھو مدیر دائرة ویدیر وال یختار مدراء عامین وال
یختار معاونین أثنین مجلس المفوضین یختاره ھو یختار معاونیھ غیر صحیح، السید غالب العمیري ھو مؤقت وھؤالء دائمون ألربع سنوات

.وخمس وست وسبع سنوات وال یختارھم، أطلب من المجلس التصویت على المقترح المادة (15) كما قُرأ

.(تم التصویت بالموافقة)

المادة (16) أخوان بما یتعلق برئیس اإلدارة اإلنتخابیة ھو أحد من التسع ویتغیر كل سنة المتغیر یغیر؟

-:النائب صائب خدر نایف –

-:المادة (16) یتكون المكتب الوطني مما یأتي

أوالً: الدائرة اإلداریة والمالیة یدیرھا موظف بوظیفة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األختصاصات اإلداریة والمالیة أو
األختصاصات المناسبة ال تقل خبرتھ عن عشرة سنوات ویتولى مسؤولیة األمور اإلداریة والتنظیمیة للمفوضیة ومفوضیھا ومواردھا البشریة

.ومسؤولیة الشؤون المالیة والتدقیق والرقابة الداخلیة لھا

:ثانیاً: الدائرة القانونیة یدیرھا موظف بوظیفة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في القانون وال تقل خبرتھ عن عشر سنوات ویتولى

.أ) متابعة تنفیذ القوانین واألنظمة والتعلیمات المتعلقة بعمل المفوضیة)

.ب) متابعة القضایا والدعاوى التي تكون مفوضیة طرفاً فیھا وتمثیل المفوضیة أمام المحاكم والھیئات بوكالة تصدر من رئیس المفوضیة)

.ج) تقدیم المقترحات وإبداء الرأي والمشورة القانونیة في جري المسائل التي یعرضھا علیھا رئیس اإلدارة اإلنتخابیة أو معاونوه)

ثالثاً: دائرة العملیات: یدیرھا موظف بوظیفة مدیر عام وحاصل على شھادة جامعیة أولیة في األقل وال تقل خبرتھ عن عشر سنوات ویتولى
.مسؤولیة إدارة النشاطات الطابع الفني الخاصة بالعملیات االنتخابیة على وفق الجدول الزمني الخاص بكل حدث أنتخابي

أل أل أ أل ً
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رابعاً: دائرة اإلعالم واألتصال الجماھیري یدیرھا موظف بوظیفة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األقل في األختصاصات
المناسبة وبخبرة ال تقل عن عشر سنوات یتولى تغطیة نشاطات المفوضیة وإبراز أھمیة تلك النشاطات، ونشرھا عبر وسائل اإلعالم واإلسھام

في تطویر البرامج وتھیئة مفردات الخطة اإلعالمیة للعملیة اإلنتخابیة في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات وأعتماد الوكالء والمراقبین
.وأستالم قوائم المرشحین والقیان بنشاطات التوعیة اإلنتخابیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة القانونیة أصبح األتفاق على تقلیل الدرجات العُلیا من مدیر عام فما فوق وأصبح  المعاونون مدراء عامین وھذه دوائر تدیرھا مدیر أقرؤھا
.في التالي یدیرھا موظف بدرجة مدیر حاصل على شھادة…. الخ

-:النائب صائب خدر نایف –

-:مقترح اللجنة القانونیة لتعدیل المادة (16) البند ثالثاً لتقُرأ كاآلتي

:یتكون المكتب الوطني مما یأتي

أوالً: الدائرة اإلداریة والمالیة: یدیرھا موظف بدرجة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األختصاصات اإلداریة أو المالیة أو
األختصاصات المناسبة ال تقل خبرتھ عن عشرة سنوات ویتولى مسؤولیة في األمور اإلداریة والتنظیمیة للمفوضیة وموظفیھا ومواردھا البشریة

.ومسؤولیة الشؤون المالیة والتدقیق والرقابة الداخلیة لھا

:ثانیاً: الدائرة القانونیة: یدیرھا موظف بدرجة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في القانون ال تقل خبرتھ عن عشرة سنوات ویتولى

.أ) متابعة تنفیذ القوانین واألنظمة والتعلیمات المتعلقة بعمل المفوضیة)

.ب) متابعة القضایا والدعاوى التي تكون المفوضیة طرفاً فیھا وتمثیل المفوضیة أمام المحاكم والھیئات بوكالة تصدر عن رئیس المفوضیة)

.ج) تقدیم المقترحات وإبداء الرأي والمشورة القانونیة في جمیع وسائل التي یعرضھا علیھ رئیس اإلدارة اإلنتخابیة أو معاوناه)

ثالثاً: دائرة العملیات والتكنولوجیا المعلومات، یدیرھا موظف بدرجة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األقل وال تقل خبرتھ عن
عشر سنوات في أختصاصات علوم وھندسة الحاسبات او األختصاصات اإلداریة لتوفیر الدعم التقني لتطویر أداء المفوضیة في المكتب الوطني

والمحافظات ویتولى مسؤولیة إدارة النشاطات ذات الطابع الفني الخاص بالعملیات االنتخابیة على وفق الجدول الزمني الخاص بكل عملیة
.إنتخابیة

رابعاً: دائرة اإلعالم واألتصال الجماھیري، یدیرھا موظف بدرجة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األختصاصات المناسبة وبخبرة
ال تقل عن عشر سنوات وتتولى تغطیة نشاطات المفوضیة، وإبراز أھمیة تلك النشاطات ونشرھا عبر وسائل اإلعالم واإلسھام في تطویر

البرامج وتھیئة مفردات الخطة اإلعالمیة للعملیة اإلنتخابیة في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات وأعتماد الوكالء والمراقبین وأستالم قوائم
.المرشحین والقیام بنشاطات التوعیة اإلنتخابیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة القانونیة للمادة (16) آخذین بنظر األعتبار التسلسالت وكما قُرأت

.(تم التصویت بالموافقة )

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

(یقرأ المادة (17

أوالً: یدیر مكاتب المحافظات اإلنتخابیة موظف بدرجة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األقل في األختصاصات المناسبة وبخبرة
.ال تقل عن عشرة سنوات ویكون مسؤوالً عن إدارة اإلنتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضین ورئیس اإلدارة اإلنتخابیة

.ثانیاً: ترتبط مكاتب المحافظات اإلنتخابیة ومكاتب اإلقلیم باإلدارة اإلنتخابیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (17) آخذین بنظر األعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –
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(یقرأ (الفصل الخامس) الشكاوى المادة (18

أوالً: یتمتع مجلس المفوضین بسلطة البت في الشكاوى المقدمة إلیھ، ویحیلھ الى مجلس المفوضین القضایا الجزائیة الى السلطات المختصة ام
.وجد دلیالً على سوء تصرف یتعلق بنزاھة العملیة اإلنتخابیة

ثانیاً: یملك المجلس السلطة الحصریة لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفیذ األنتخابات الوطنیة وعلى مستوى إقلیم أو على مستوى المحافظات
.ویجوز لھ ان یفوض الصالحیة لإلدارة اإلنتخابیة لحل المنازعات لحظة وقوعھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (18) آخذین بنظر األعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.(یقرأ المادة (19

أوالً: یشكل مجلس القضاء األعلى ھیئة قضائیة لإلنتخابات تتألف من ثالثة قضاة غیر متفرغین ال یقل صنف أي منھم عن الصنف االول للنظر
.في الطعون الُمحالة إلھا من مجلس المفوضین أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة الى الھیئة القضائیة

.ثانیاً: ال یجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضین إال أمام الھیئة القضائیة لإلنتخابات في األمور المتعلقة في العملیة اإلنتخابیة حصراً

.ثالثا: تُعد قرارات الھیئة القضائیة لإلنتخابات باتة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (19)، آخذین بنظر األعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

(یقرأ المادة (20

أوالً: للحزب السیاسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضین خالل(3) ثالثة أیام تبدأ من الیوم التالي لنشره، ویقدم طلب الطعن إلى المكتب
.الوطني أو أي مكتب إنتخابي للمفوضیة أو بصورة مباشرة إلى الھیئة القضائیة

ثانیاً: یتولى مجلس المفوضین اإلجابة على طلبات الھیئة القضائیة لإلنتخابات وأستفساراتھا بشأن الطعون خالل مدة وال تتجاوز سبعة أیام عمل
.من تأریخ ورودھا إلیھا

ثالثاً: تبت الھیئة القضائیة لإلنتخابات في الطعن المقدم خالل مدة ال تزید على (10) عشرة أیام عمل من تأریخ إجابة مجلس المفوضین على
.الطعن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة(20) آخذین بنظر األعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ المادة (21) (الفصل السادس)، األحكام الختامیة

للمفوضیة األستعانة بخبراء من مكتب المساعد اإلنتخابي التابع الى األُمم المتحدة في المراحل اإلعداد والتحضیر وإجراء اإلنتخابات
.واألستفتاءات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (21) آخذین بنظر األعتبار التسلسالت
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.(یقرأ المادة (22

للمفوضة میزانیة سنویة مستقلة یتم أعدادھا وفقاً لألُسس والقواعد المتعارف علیھا تقترح من اإلدارة اإلنتخابیة  ویُصادق علیھا مجلس المفوضین
.ویقترحھا مجلس الوزراء ضمن الموازنة العامة للدولة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

إلى من یخضعون مالیاً؟ نقول وتخضع الى دیوان الرقابة المالیة، مقترح اللجنة، اللجنة؟ مقترح اللجنة القانونیة والرئاسة تعدیل، (للمفوضیة
موازنة سنویة مستقلة یتم إعدادھا وفقاً لألُسس والقواعد تُقترح من اإلدارة اإلنتخابیة ویُصادق علیھا مجلس المفوضین ویقترحھا مجلس الوزراء

.ضمن الموازنة العامة األتحادیة للدولة وتخضع لرقابة دیوان الرقابة المالیة)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یقرأ المادة (23) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

-:السید رئیس المجلس النواب –

أطلب من المجلس التصویت على مقترح المادة (23) بإضافة عبارة على مادة األصل (أو أي قانون یحل محلة وتعدیالتھ) أو أي قانون یحل
.محلھ تذكر

.التصویت على المادة (23) مقترح اللجنة كما قراءة یتم األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یقرأ المادة (24) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

-:السید رئیس المجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة (24) بحذف المادة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف  المحمدي –

.یقرأ المادة (25) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

-:السید رئیس المجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (25

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

یقرأ المادة (25) مع مقترح اللجنة، (یدعو رئیس مجلس القضاء األعلى بتقدیم أسماء المرشحین فور المصادقة على ھذا  القانون ألغراض
.الدورة األولى) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

-:السید رئیس المجلس النواب –

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح المادة (25

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف  المحمدي –

.یقرأ المادة (26) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

-:السید رئیس المجلس النواب –

،یقرأ المادة (26) مع مقترح اللجنة

ثانیاً:(یحال أعضاء مجلس المفوضین الحالیین الى التقاعد أسوةً بأقرانھم من المفوضین السابقین إستئناًء من أحكام قانون التقاعد العام  رقم (9)
لسنة 2014 المعدل أو تثبیتھم في مؤسسات الدولة األخرى بما یتالئم مع مھامھم الوظیفیة األخیرة) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة

.لالنتخابات

ً .حذف الفقرة رابعا

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (26) كما قرأت

.(تم التصویت بالموافقة)

.یقرأ المادة (27) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (27) یتم األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

.یقرأ المادة (28) من مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (28

.(تم التصویت بالموافقة)

.یقرأ األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب أطلب من المجلس التصویت على مادة مضافة، أطلب من المجلس التصویت على التالي (یعین المدراء العامین بموجب
(ھذا القانون بالمفوضیة من خارج كوادر المفوضیة الحالیة

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب التصویت، أطلب من المجلس التصویت على حذف المادة (8) من القانون تكررت في مكان آخر. السیدات والسادة
النواب بما یتعلق بطلب لجنة المرأة للمادة (3) تم إضافة البند (5) مراعاة تمثیل المرأة في مجلس المفوضین مقترح لجنة المرأة ألزام تمثیل

.المرأة في مجلس المفوضین

.(لم تحصل الموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل

.السیدات والسادة النواب طلب مقدم یرید أن بحذف كلمة اإلقلیمیة من اختصاصات مجلس المفوضین بالمادة االولى

.أطلب من المجلس التصویت

.یعني تبقى اتحادیة ومحلیة ولیس أقالیم

.(لم تحصل الموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل

(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات)

السیدات والسادة النواب أتقدم بالشكر إلى اللجنة القانونیة للجھود التي بذلوھا في إعداد ھذا القانون وأتقدم بالشكر إلى كل السیدات والسادة أعضاء
مجلس النواب بما فیھم رؤساء القوى السیاسیة، وھذا الیوم ھو قانون إصالحي ورسالة إلى كل أبناء الشعب العراقي بأن مجلس النواب لم یدخر

أ ً
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جھداً في أجراء كل اإلصالحات في العملیة االنتخابیة بما فیھا قانون انتخابات مجلس النواب وبما لمستھ من رؤساء القوة السیاسیة میولھم إلى
اختیار قانون انتخابات واضح وعادل یوضح آلیة انتخاب وفق مبدأ األعلى أصواتنا من الفائزین في كل المحافظات العراقیة في كل الدوائر

.االنتخابیة

.ترفع الجلسة لألسبوع القادم

رفعت الجلسة الساعة (10:10) مساَء


