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 بيان رأي  

والجدول  2020( لسنة  9النساء استناداً الى قانون انتخابات مجلس النواب رقم )   ( كوتا  )         

 نود بيان اآلتي : القانون بفق االمر

 : الرأي القانوني 

 على   2005لسنة  الدستور العراقي من ( 4( الفقرة ) 49المادة ) نص           

من عدد اعضاء مجلس    ال تقل عن الربع " يستهدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء  

 النواب. "،  

من  ،  في الفصل الخامس  2020( لسنة  9قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ) نص  و

من عدد    ( %25بما ال يقل عن ) تكون نسبة تمثيل النساء  ):  ( أوالا 16المادة ) )النظام االنتخابي(،  

على " تكون نسبة تمثيل النساء    ها : من نفسثانيااومن ثم نص في الفقرة    (اعضاء مجلس النواب  

يقل عن ) النواب في كل محافظة%25بما ال  تحدد كوتا  ):    ثالثا   "، ( من عدد اعضاء مجلس 

  فق ا. ومن خالل االطالع على الجدول المر(الجدول المرفقالنساء لكل محافظة كما محدد في  

بالنسبة لكوتا النساء وهي البصرة  (   %25) فأن هناك ثالثة محافظات لم تحقق نسبة    بهذا القانون  

بنسبة  (    % 23) بنسبة    وكركوك   (%24  )   بنسبة الدستور  (    %23)وبابل  نص  الى  واستناداً   .

البد   الملحق  العراقي  الجدول  تعديل  النواب  بمن  مجلس  انتخابات  مقعد  قانون    (لكوتا )واضافة 

(  16المادة )  لكي يتحقق تطبيق النص الدستوري و؛  النساء من حصة كل محافظة انفه الذكر  

نسبة تمثيل  ).....   (  4( الفقرة )49في المادة ) الدستور    نص   إذ  )ثانياً( من القانون االنف الذكر،  

ي الزيادة مقبولة بحيث تكون النسبة  أ (  من عدد اعضاء مجلس النواب.  ال تقل عن الربع   للنساء

النقصان    أي (  % 25  ) أعلى من العكس من  الدستور أن تقل عنإالربع على    ) ذ ال يجوز بنص 

 الربع .  ( أي % 25


