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(محضـر جلسـة رقـم (9) السبت (26/9/2020
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنة التشریعیة الثالثة
الفصل التشریعي االول

ً .عدد الحضور: (179) نائبا
.بدأت الجلسة الساعة (4:00) ظھراً

-:السید رئیس مجلس النواب –
.افتح التسجیل سوف اقرأ األسماء السیدات والسادة النواب سوف أعلن أسماء الحاضرین وتعلن أیضاً لإلعالم

.یقرأ أسماء الحضور من السیدات والسادة النواب
بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:(السید ھمام عدنان (موظف –
.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –
.الفقرة أوالً: إكمال الدوائر االنتخابیة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، تفضلوا اللجنة القانونیة *

-:(النائب نبیل حمزة محسون (نقطة نظام –
أوالً: شكراً لتفاعلكم مع الموقف الوطني لسماحة السید مقتدى الصدر الداعي للمحافظة على ھیبة الدولة من خالل مطالبة الحكومة لتشكیل لجنة
أمنیة وعسكریة وبرلمانیة للتحقیق في الفروقات األمنیة التي تسيء لھذا البلد وأیضاً أتقدم بالشكر للحكومة الستجابتھا لھذا المطلب أدعو جنابك

لتسمیة ممثلین من أعضاء مجلس النواب لیكونوا ضمن ھذه اللجنة یمثلونا جمیعاً لالطالع على نتائج التحقیق ومعرفة من یتعمد اإلساءة الى ھذا
ً .البلد وكشفھم للرأي العام وأمام مجلس النواب ومحاسبتھم قضائیا

ثانیاً: ندین ونستنكر االعتداء الذي تعرضت لھ األخت العزیزة الزمیلة دالل الغراوي الذي حصل لھا من قبل األجھزة األمنیة والنائب لدیھ
حصانة دستوریة وال یمكن اإلساءة لھ لذلك نطالب الحكومة بإجراء تحقیق ومحاسبة المقصرین وھذه الجلسة جلسة مھمة وتاریخیة ویترقبھا

الشعب العراقي والقیادات الدینیة والمرجعیة الكریمة والمجتمع الدولي جلسة إلكمال قانون االنتخابات والجداول الملحقة وكتلة سائرون منذ الیوم
األول تقدمت بمشروع واعتقد انھ مشروع عادل حول شكل الدائرة والدوائر المتعددة وتقدمنا بھ بشكل رسمي الى اللجنة القانونیة واعتقد أن

سائرون ھي الوحیدة التي تقدمت مشروع مكتوب وتم اإلعالن عنھ في وسائل اإلعالم والمؤتمرات وما شاكل ذلك ولكن حرصاً منا لالستعجال
بإقرار ھذا القانون من اجل إجراء االنتخابات المبكرة وقد كان ھنالك مشروع آخر طرح من قبل البعض على أن تكون ھنالك دوائر متعددة

تحسب بحسب المقاعد المخصصة للنساء أن ال تقل عن ثالثة وان ال تزید عن خمسة ونحن ككتلة سائرون ال مانع لدینا في ھذا المشروع لذلك
إخواننا األعزاء أتمنى أن نتحمل المسؤولیة الیوم أمام الشارع والمرجعیة والكل یترقب ھذا الشيء لحد ھذه اللحظة لم تكتمل الدوائر ولكن أنا
أدعو جنابك أن نصوت من الناحیة الشكلیة على المعاییر األساسیة لتكوین ھذه الدائرة وتكون الجلسة مستمرة وككتلة سائرون ال مانع لدینا أن

نبقى في مجلس النواب لحین اكتمال ھذه الدوائر ویتم التصویت علیھا لذلك ارج وان یتم التصویت الیوم على المعاییر األساسیة والمحددات
األساسیة لتكوین وتشكیل الدوائر المتعددة وإعطاء الفرصة للجنة القانونیة إلكمال جداول ھذه الدوائر وال یفوتني أن أتقدم بالشكر الجزیل

لإلخوان األعزاء وشركائنا في الحزب الدیمقراطي والتحاف الوطني الكردستاني الذین كان لھم موقف واضح وصریح حول موقفھم للدوائر
المتعددة وتوجھھم مع الدائرة الواحدة ولكن احتراماً لنتائج الدیمقراطیة ومخرجات مجلس النواب حضروا الجلسة وھم مع الدوائر المتعدد الشكر

.لھم
-:النائب فالح ساري عبداشي عكاب –

حقیقة اثني على ما تفضل بھ األخ في كتلة سائرون بما یتعلق بالدوائر المتوسطة التي تتراوح تحت أدنى ثالثة وكحد أعلى خمسة وتتقدم كتلتنا
-:كحكمة بأھمیة المعاییر التي على أساسھا تم التوصل من الناحیة الفنیة الى ھذه الدوائر

.أوالً: تطبق الدائرة الواحدة على جمیع المحافظات والدوائر االنتخابیة
ثانیاً: تتضمن كل دائرة كوتة نسویة أي امرأة في كل دائرة یجب ذلك تحاشیاً للطعن بعدم الدستوریة استناداً لمبادئ المساواة والعدالة والتمثیل

.النسوي
.ثالثاً: یراعى عند التقسیم الجوار الجغرافي للدوائر االنتخابیة

رابعاً: تتمكن المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات من تمثیل تقسیم سجل الناخبین بشكل سلس اعتماداً لقواعد بیاناتھا فیما یؤدي الى تأخیر إجراء
.االنتخابات المبكرة

.خامساً: أن یراعي التقسیم قبل إمكان االنسجام الدیموغرافي لكل دائرة انتخابیة
.سادساً: إیجاد فرص متكافئة للمرشحین عند التنافس على المقعد في الدوائر المتعددة

ً أ ً ً ً أ ً
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سابعاً: أن یراعى التقسیم تمثیالً سكانیاً متساویاً لكل مقعد قدر اإلمكان على أساس ھذه المعاییر استناداً الى ذلك تجد كتلتنا تقسم المحاضر الواحدة
.الى دوائر متعددة على قاعدة أربع مقاعد لكل دائرة ربما یقل في بعض الدوائر الى ثالثة أو یزید لیبلغ أربع مقاعد وحسب الضرورة

-:النائب محمد علي محمد تمیم –
حقیقة یفترض یعني جلسة ھذا الیوم أو على األقل ھذا األسبوع مجلس النواب مطالب بحسم موضوع الدوائر ألھمیة ھذا الموضوع، بأسم تحالف

القوى العراقیة رغم أنھ ھذا الموضوع فیھ تفاصیل كثیرة لكن نحن مع الدوائر المتعددة كمبدأ، وأن یكون ھنالك معیار ینطبق على الجمیع، وأن
.یرتكز ھذا المعیار على أسس العدالة التي ترضي الجمیع

-:النائب محمد سالم عبد الحسین –
كما ھو متفق یفترض أنھ في ھذا الیوم أن ننھي حقیقةً موضوع المادة المتعلقة بعدد الدوائر االنتخابیة، األیام السابقة كانت اجتماعات مستمرة
لحسم ھذا الموضوع، یعني عدد الدوائر االنتخابیة الذي یفترض أنھ تحدد، التوافق الذي الى حد ما حصل مع أغلب الكتل أنھ أن یكون معیار

واحد یطبق على جمیع المحافظات، أن یتم تحقیق كوتا النساء باعتبارھا قضیة ملزمة دستوریاً یجب أن تتحقق من خالل تقسیم الدوائر، یكون ھذه
متحققة، واألمر األخر الذي من الضروري أن یراعى، أن یعتمد سجل الناخبین واإلحصاء لعدد السكان الذي ممتد وفق مركز جھاز اإلحصاء
المركزي، وفق إحصائیات عام 2010، وفي نفس الوقت، یعني اآلن بالنسبة الى تقسیم الدوائر الذي توصلنا كما ذكرت الى أنھ یكون ھنالك

معیار تتوزع فیھ الدوائر على المحافظات، ھنالك خصوصیة لبعض المحافظات یتطلب بعض الوقت، فنطلب أن تكون الجلسة مستمرة لحسم ھذا
الموضوع حتى أن، على أن عندما تحدد الدوائر یجب أن تحدد مراكز التسجیل لكل دائرة انتخابیة، یعني أن ال یترك ھذا الموضوع محل

اجتھادات من المفوضیة أو غیرھا، وإنما مجلس النواب یصوت على عدد الدوائر وكل دائرة ما ھي عدد مراكز التسجیل التي تابعة لكل ھذه
.الدائرة

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –
سیدي الرئیس قدر تعلق األمر بالدوائر االنتخابیة، أعتقد آراء اللجنة القانونیة وفرض ھذه الشروط أنھ عدم استثناء أیة محافظة، ال تلبي طموح

كركوك، نحن ناقشنا أكثر من مرة كركوك فیھا تنوع قومي، وتنوع مذھبي، في نفس الوقت التجاور الجغرافي أیضاً یكون في أكثر األحیان غیر
متواجد فیھا، فإذا أمكن من اللجنة القانونیة أنھ یتركون كركوك الى نوابھا، نواب فیما بینھم، أعتقد یوجد توافق ما بین نواب المكونات الثالثة،

.یمكن أن نتفق فیما بیننا على نوع الدائرة التي سوف تكون
-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

سیادة الرئیس أیضاً یوجد في نینوى بعض المشاكل، نینوى فیھا ستة مكونات، أنا في قناعتي یجب أن یكون ھنالك توافق بین ھذه المكونات،
وجمع تواقیع، لدینا تقریباً (19) توقیع من نواب نینوى تم تجمیعھا على أساس أن تكون نینوى دوائرھا متفق علیھا من جمیع المكونات، وأنا

.أیضاً أطلب االستثناء كما أھالي كركوك لنینوى وان تؤجل اللجنة القانونیة مسألة نینوى لكي یتم التوافق
-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

.أنا أذكر (9) معاییر اعتمدتھا للنظام المقترح الذي اقترحتھ
.أوالً: معیار واحد على أساس عدد السكان

.ثانیاً: یضمن الفوز لمن ھو حاصل على أعلى األصوات
.(ثالثاً: یضمن التمثیل النسوي (الكوتا

.رابعاً: یضمن زیادة نسبة المشاركة في االنتخابات
.خامساً: یسرع في إجراء االنتخابات المبكرة

.سادساً: یھیئ فرص لبروز قوى سیاسیة تسھم في التغییر االیجابي واإلصالح السیاسي
.سابعاً: ال یتطلب تغییراً كبیراً أو ملحوظاً في سجل الناخبین

.ثامناً: سھولة تشخیص الناخب للمرشحین وعدم وقوع الخطأ في اختیار ناخبیھم
تاسعا: یعالج عدم المطابقة التي تحصل بین سكن النائب ومركز اقتراعھ الذي یزداد في الدوائر المتوسطة، ویمنع نسبة كبیرة من المشاركة في

.االنتخابات
وأخیراً المعیار األخیر االنتخابات المبكرة جاءت وفق رغبة شعبیة واسعة، من ما یتطلب بتوفیر فرصة الى ھذه اإلرادة بالتمثیل في البرلمان من

.خالل نظام انتخابي ضامن لذلك، المقترح یتكون من ثالثة فقرات
.أوالً: تكون محافظة بغداد (5) دوائر على أن تتساوى أو تتقارب دوائرھا بعدد السكان قدر اإلمكان

.ثانیاً: تكون محافظة نینوى (3) دوائر تتساوى أو تتقارب دوائرھا بعدد السكان قدر اإلمكان
.ثالثاً: تتكون كل محافظة من المحافظات المتبقیة من دائرتین تتساوى أو تتقارب دوائرھا بعدد السكان قدر اإلمكان

-:النائبة جوان إحسان فوزي –
طبعاً مثل ما أسلف السید الزمیل نبیل الطرفي، بما أنھ في البدایة كان ھنالك رأیان، رأي یرى بضرورة العودة الى الدائرة الواحدة وقانون سانت

لیكو، والرأي األخر كان یذھب الى الدوائر المتعددة، رأي كتلة االتحاد الوطني الكردستاني ھو إذا االستحالة الى الرجوع الى القانون القدیم،
.فخیارنا ھو الدوائر المتعددة المتوسطة، ونقدم فیما یلي مقترحاتنا لتحدید الدوائر االنتخابیة إذا سمح الوقت

أوالً: تقسم الدوائر االنتخابیة في المحافظة الواحدة بشرط أن ال یقل عدد المقاعد في الدائرة الواحدة عن ثالثة مقاعد وأن ال یزید على خمسة
.مقاعد

ثانیاً: تحدد الدوائر وفق الحدود الجغرافیة واإلداریة وأن تتم دمج األقضیة المتجاورة في حال لم یصل مستوى عدد سكان القضاء أن یكون دائرة
انتخابیة، یتم دمج عدد من مراكز التسجیل الفرعي المتجاورة مع بعضھا لتصل ھذه المناطق الى مستوى الدائرة الواحدة، وكذلك الحال في

.األقضیة كما جرى أعاله
ثالثاً: عملیة الدمج بین األقضیة یجب أن تكون وفق التجاور الجغرافي مشترك الحدود، وأیضاً یتم دمج مراكز التسجیل في مراكز قضاء

المحافظات وفق شرط الحدود المشتركة للمناطق في حال تقسیم قضاء المركز الى عدة دوائر، یجب األخذ بنظر االعتبار الجغرافیة لطبیعة تلك
.المحافظة

رابعاً: وأخیراً أو ما قبل األخیر، وفق المادة (49) الفقرة األولى، أوالً من الدستور والذي ینص على أن یكون لكل (100) ألف شخص ممثل
واحد في مجلس النواب، وبما أن عدد السكان وفق اإلحصاء األخیر لوزارة التخطیط لعام 2019 قد ازداد، وكما جاء النص في المادة (13)

الفقرة أوالً من قانون االنتخابات والذي ینص على أن عدد المقاعد یبقى كالسابق وذلك لعدم وجود إحصاء دقیق، لذا عند اعتماد اإلحصاء األخیر



11/2/2020 محضـر جلسـة رقـم (9) السبت (26/9/2020) – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/09/26/2020-9-26-محضـر-جلسـة-رقـم-9-السبت/ 3/10

لتحدید عدد المقاعد في الدوائر االنتخابیة لكل محافظة یجب أن یتم تحدید القاسم السكاني للمقعد الواحد، وقدمناه في معادلة وموجودة قدماھا لھیأة
.الرئاسة والى اللجنة القانونیة

.آخر نقطة تخص كوتا النساء، الدائرة تكون عدد مقاعدھا في الدائرة التي تكون عدد مقاعدھا من (4 الى 5) أحدى المقاعد تكون للنساء
ثانیاً: إذا لم تكتمل النسبة في الفقرة أوالً یتم أخذ الكوتا في الدوائر ذات المقاعد الثالثة وتفوز التي حصلت على أعلى نسبة من األصوات،

واستناداً الى المادة (16) والفقرة ثانیاً من قانون االنتخابات تكون نسبة التمثیل للنساء بما ال تقل عن (25%) من عدد أعضاء مجلس النواب في
.كل محافظة

.علیھ سیادة الرئیس مقترحنا ھو االتفاق على المعیار ومن ثم المضي في تحدید الدوائر االنتخابیة وترك الحریة لنواب المحافظات في إقرار ذلك

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس –
سیادة الرئیس في البدء أود أن أثني على الورقة التي قدمت من األخوة في اللجنة القانونیة، التي وضعت مجموعة من المعاییر وأعتقد ھذه

المعاییر مھمة في البدء في تحدید شكل الدائرة االنتخابیة، نحن في تحالف النصر نعتقد أن عدد الدوائر في المحافظات یجب أن تبدأ من (3 الى
.5) دوائر، وبغداد تكون (9) دوائر انتخابیة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –
الذي تكلم فیھ السید نبیل الطرفي صحیح، وتكلمت فیھ زمیلتي الدكتورة جوان، نحن الكتل الكردستانیة لم نكن مع الدوائر المتعددة، الیوم نرى

بأنھ معظم مجلس النواب یتماشى مع الدوائر المتعددة، الیوم نحن سمعنا بإستثناءات حول بعض المحافظات التي نحن رؤیتنا یعني رؤیة الحزب
الدیمقراطي الكردستاني أو كتلة الحزر الدیمقراطي الكردستاني ھي تحدید معیار واحد لجمیع المحافظات، وعدم استثناء أي محافظة، ال من

المعاییر، وال من التصویت على المعاییر، یعني ال یوجد مثالً محافظة نینوى أو محافظة كركوك، مثل ما سمعت من بعض أخواني أنھ تتأجل
.ھذه المحافظات أو تستثنى، االستثناءات ال تحصل على أي محافظة

طبعاً موضوع التوازن بین الدوائر االنتخابیة مھمة جدا، حجمھا یعني المعیار یثبت على جمیع المحافظات سلباً وإیجاباً، إذا كانت ھنالك سلبیة
لھذا المعیار، یثبت على جمیع المحافظات، اذا كانت ھنالك إیجابیة في ھذا المعیار على كل المحافظات وعلى كل الكتل السیاسیة، االلتزام بمبدأ
العدالة، العدالة مھمة جداً من ناحیة الكثافة السكانیة وأیضاً طبعاً موضوع التجاور الجغرافي، ھذه النقطة ثبتناھا نحن تقریباً كل الكتل السیاسیة،
موضوع تواجد المرأة في كل الدوائر االنتخابیة ھذا كذلك أحد النقاط المھمة والتي برأینا یجب أن تثبت، تبقى الدوائر المتوسطة الى الیوم حقیقة
أنا وفي تلك الساعة أیضاً قلتھا، ال زالت مثل (الشلیلة الضائع رأسھاً) ناس تقول (3 ، 5) وأناس تقول (7 ، 9) وأناس تقول الدائرة المتوسطة

مثالً تقسیم المحافظة على (3,5) دوائر، المھم جداً أنھ نحن نتوافق سیاسیاً، نخرج بأفضل دائرة انتخابیة تستطیع أن تحقق متطلبات الشعب
العراقي جمیعاً ومن ضمنھ إقلیم كردستان، وأن تكون ھذه المخرجات بالنسبة للدائرة المتعددة ال یكون فیھا ھنالك، ال غبن للمكونات، وال غبن
یعني لبقیة، التمثیل یكون حقیقي ونزیھ، وأیضاً تضمن العدالة والنزاھة، وتكون مخرجاتھا أیضاً مقبولة للشعب العراقي ولـ طبعاً األمم المتحدة

.وللناس الذین جمیعھم یتطلعون إلى ھذه االنتخابات بحیث ھذه االنتخابات تكون مخرجاتھا حاسمة للواقع السیاسي الذي سوف یأتي
-:النائب كاطع نجمان جلود –

سیادة الرئیس نحن في دولة القانون أول دولة قدمت الى سیادتكم رأیھا في الدوائر، وتتذكر قبل إقرار القانون، اآلن عندما اإلخوة رأیھم یعني
متباین في كثیر من األمور، نحن فدمنا في ذلك الوقت أنھ رأینا مع الدائرة الواحدة، وھنالك أسباب عدیدة لتشبثنا في ھذا الموضوع، اآلن نقول

نحن مع الدوائر المتوسطة، وعندما نقول مع الدوائر المتوسطة، نقسم المحافظات العراقیة الى ثالث أقسام (أ، ب، ج) مثل بغداد والبصرة
.ونینوى، (أ) وذي قار واألنبار والحلة وكذلك المحافظات األخرى الى (ب)، وباقي المحافظات الى (ج)، المحافظات (أ) ممكن تتقسم الى

-:السید رئیس مجلس النواب –
.أ ، ب ، ج) یعني مقترحكم حسب عدد المقاعد في المحافظة فقط للتوضیح)

-:النائب كاطع نجمان جلود –
أحسنت، حسب المقاعد وحسب كثافة السكان الموجودة، ولھذا أنا أتكلم عن الدوائر، ولھذا نقول أنھ ممكن أن تكون الدوائر من (3 الى 5) حسب

.التقسیم الجغرافي للمناطق الموجودة، في سبیل أن یكون معیار لدینا، ولیس على حسب األمور التي طرحوھا بعض األخوة الموجودین
-:السید رئیس مجلس النواب –

لم أفھم ھذه الجزئیة، المقترح (3 الى 5) الدائرة أو الدوائر؟
-:النائب كاطع نجمان جلود –

.(ال، الدوائر، (3 الى 5) دوائر حسب الكثافة السكانیة، ولھذا قسمنا المحافظات الى (أ ، ب، ج
-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا المقترح كنت أظن ثالثة خمسة من الدائرة من ثالثة إلى خمسة نواب كال معناه محافظة عندما من ثالثة الى خمسة دوائر أستاذ یوسف تفضل
.وبعد أستاذ احمد تفضل كتلة التغییر

-:النائب یوسف محمد صادق –
حقیقة نحن أكدنا مراراً وتكراراً بأن العلة لیست في النظم االنتخابیة والعلة لیست في الدوائر االنتخابیة العلة في بتزویر االنتخابات العلة بعدم
تطبیق آراء الناخبین في صنادیق االقتراع لذلك ھنالك مشاكل في قانون االنتخابات یجب معالجتھا فیما یخص خاصة البطاقة اإللكترونیة نحن
طالبنا ھنا وأجمعنا تواقیع لتغییر البطاقة اإللكترونیة بالبطاقة البایومتریة كذلك فیما یخص التصویت اإللكتروني أیضاً طالبنا بأن یكون ھناك

ضمانات وأن یكون ھنالك عفواً العد والفرز الیدوي مع احتساب األصوات اإللكترونیة أیضاً لدینا ھذه الحواجز بالنسبة لقانون االنتخابات ونرى
.بأن

-:السید رئیس مجلس النواب –
.ھذا خارج موضوع الدوائر

-:النائب یوسف محمد صادق –
نعم لكن

-:السید رئیس مجلس النواب –
اآلن نتحدث عن الدوائر االنتخابیة أي شيء یتعلق أنا وقعت مع جنابك في المالحظات التي ذكرتھا أنا أیدت ان نذھب إلى البطاقة البایومتریة

وإخوانك في رئاسة المجلس ووقعنا وضمنا صوتنا مع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الحدیث اآلن عن الدوائر االنتخابیة أرجو ان تكون
.مداخلتك عن الدوائر االنتخابیة
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-:النائب یوسف محمد صادق –
أنا أتحدث عن الدوائر االنتخابیة ولكن نرى بأن الھواجس على التزویر أكبر بكثیر من ما یخص الدوائر االنتخابیة أما فیما یخص الدوائر

.االنتخابیة نرى بأنھ إذا تكون الدوائر االنتخابیة اكبر یكون أكثر مجاالً للتعددیة السیاسیة لذلك نحن طالبنا بأن تكون محافظة دائرة انتخابیة ولكن
-:السید رئیس مجلس النواب –

.أیضاً الموضوع عبر
-:النائب یوسف محمد صادق –

ولكن إذا یكون ھنالك تعدد في الدوائر االنتخابیة كما تم تشریعھ في القانون نحن نذھب باتجاه المقترح الذي طرحھ الدكتور عمار طعمھ ووقعنا
.معھ بأن یكون ھنالك في المحافظات غیر محافظات الكبیرة مثل بغداد و نینوى ان یكون ھنالك دائرتین لكل محافظة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.السیدات والسادة النواب سوف نطرح أمراً الى التصویت السیدات والسادة النواب البقاء داخل القاعة

-:النائب یوسف محمد صادق –
ً .یعني ان یكون ھنالك دائرتین على أكثر تقدیر للمحافظات لكي نعالج الكوتا النسائیة في ھذه الدوائر أیضا

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –
في بدایة األمر نشكر جھود اللجنة القانونیة على انجازھم لھذا التقریر وأیضاً ھنالك تطور في قرارھم الیوم

من خالل ھذا التقریر نحن في كركوك نسمیھ ما صرح بھ زمیلنا الدكتور محمد ال نرید استثناء لكركوك وأیضاً نتفاھم تماماً مع زمیلنا األخ أرشد
بأن یكون في كركوك تفاھم وتوافق فیما بیننا فیما یخص الدوائر االنتخابیة لكن نحن نطالب المجلس بأنھ یكون ھنالك معیاراً واحداً لكل

المحافظات العراقیة واعتقد ھنالك فكرة واضحة المعیار ال یقل لعدد مقاعد في دائرة واحدة على ثالث مقاعد وال یكون أكثر من خمسة مقاعد
لذلك معیار واحد لكل العراق وأیضاً ال یشمل أي من المحافظات استثناءات من الممكن أن نتفاھم فیما بیننا ویمكن ان نتفق بیننا بخصوص توزیع

.الدوائر
-:السید رئیس مجلس النواب –

.كركوك كانت وما زالت وستبقى عراق مصغر وفي النھایة یجب ان یكون ھنالك توافق بین مكوناتھ
-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

بأسم تجمع البرلمانیات حقیقة نحن نشكر رؤساء الكتل النیابیة الذین أكدوا وأیدوا ضمان وجود المرأة في القانون ھذا روح المادة (49) من
الدستور لكن بودي أن أًشیر إلى نقطة واحدة جداً مھمة نحن نعم طبقنا رابعاً من المادة (49) في القانون ولكن لھذا البرنامج االنتخابي الجدید

والنظام االنتخابي لم یبقى شيء أسمھ كوتھ النساء في البرلمان العراقي كل أمرأة صعدت بصوتھا باعتبار ھي أعلى صوت للمرأة في محافظتھا
فال یوجد رجل یخرج وتأتي المرأة في مكانھ فأي إمرأة تصعد تعلو بصوتھا ھذا بھ نوع من عدم اإلنصاف الن في المرات السابقة كانت المرأة

تنافس الرجال عندما كانت رئیسة قائمة أو تفوز بصوتھا اآلن المرأة تأتي بصوتھا لھا الن ھذا المقعد لھا ولیس لآلخرین وال یوجد أي رجل
.یخرج وتأتي المرأة بمكانھ

-:السید رئیس مجلس النواب –
!ست آال لم أفھم المداخلة

-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –
سیادة الرئیس جنابك خضت االنتخابات السابقة ورئیس برلمان في االنتخابات السابقة كان ھناك بعد نتائج االنتخابات من (12) مقعد و(11)
منھم ھم رجال وامرأة واحدة فقط صعدت بصوتھا فكانوا یعودون إلى القوائم مرة أخرى وفق نظام (سانت لیكو) والتقسیمات فمن ھي أعلى

.امرأة في قائمة لكن لن تفوز وأقل الرجال فكانت المرأة تأتي بمكان الرجل اآلن أساس الدائرة مقسمھ وفق الجدول ثالث رجال وامرأة واحدة
-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدائرة سوف تكون، أنا ثبُت اعتراضي الیوم الدائرة سوف تكون یقل تمثیل النساء فیھا عن (25%) یعني (25) والفائزة بأصواتھا تعبر
-:النائبة آال تحسین حبیب الطالباني –

الفائزة بأصواتھا تعبر بالضبط وإال حتى التي تفوز سیادة الرئیس حتى التي تفوز بالمقعد الواحد المخصص لھا فائزة بصوتھا یعني لم تأتي بمكان
رجل ھذه مالحظة الن الكثیر ما یحدث ان ھي لم تكن فائزة وكان الفائز ھو رجل اآلن أي أمرأة تفوز في أي دائرة انتخابیة ھي جاءت بأعلى

.األصوات
-:السید رئیس مجلس النواب –

.إن شاء الھ تفوزون بأصواتكن وهللا یمكنكم وال نحتاج إلى الكوتا مستقبالً تعبرون الـ(25%) بقوتكم
-:النائب احمد عبد هللا محمد الجبوري –

سیادة الرئیس اللجنة القانونیة في التقریر وفي الفقرة (أ) قالت أن یجب یكون ھناك معیاراً واحداً لجمیع المحافظات وھنا أنا أُثبت بالتحفظ على
ھذه الفقرة لماذا؟ محافظة نینوى فیھا أكثر المكونات من بقیة المحافظات فیھا العرب فیھا الُكرد والتركمان واألیزیدیة والمسیح والشبك فضالُ عن

الكاكائیة وبقیة المكونات وأیضاً محافظة نینوى تعرضت إلى دمار وإلى في السكان والنزوح ال یزال مستمراً وفي النھایة ال یمكن اعتماد
المعاییر في محافظة نینوى بنفس المعاییر على المحافظات المستقرة وذات المكون الواحد ولذلك نحن كنواب عن محافظة نینوى ال نستطیع

القبول بھذه المعاییر ولكننا نتفق مع أن المعاییر یجب أن تكون معاییر مھنیة یعني جغرافیة سكنیة متقاربة ولیس معاییر سیاسیة لذلك أنا أطلب
من رئاسة المجلس أن یكون ھناك اھتمام ومراعاة لمحافظة نینوى بخصوص الدوائر وال یجب أن تنساق علیھا ذات المعاییر التي بالتالي سوف

.تكون ھناك عدم تمثیل حقیقي أي سیادة الرئیس إذا لم نطبقھا سوف یكون ھناك عدم وجود تمثیل حقیقي للمكونات
-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

ھذا القانون مھم جداً وأنا أعتبره أول تجربة قانون بعد سنة 2003 ألنھ باعتباره اآللیة التي حصلت ھي لیست اآللیة 2006 وال آلیة عام 2010
وال آلیة عام 2014 و 2018 فأتمنى أن ھذا القانون ینضج بصورة جیدة وأتمنى من األخوة رؤساء الكتل وأعضاء مجلس النواب بصورة عامة
نینوى وبغداد والبصرة بسبب الكثافة السكانیة یجب أن یختلف معیاره عن معیار بقیة المحافظات ممكن التقسیمات أن ھذا (أ) األفضل وھذا (ب)
أقل قیمة كال ھم جمیعھم عراقیین لكن القصد انھ لدي أنا في قضاء الموصل وحده قضاء الموصل ملیون و(700) ویصل إلى ملیون و(800)

یعني یعادل محافظتین تطبق حتى تصبح قضاء الموصل لیس من المعقول المعیار الذي یسري على المحافظات مثالً ذات الكثافة السكانیة القلیلة
نفسھا تمضي على الموصل سیادة الرئیس ھذا الموضوع مھم جداً أنا من األشخاص حتى ھذه اللحظة أتمنى أن تكون المحافظة دائرة والعراق
یكون دائرة لكن بما أن اآلن أصبحت نتیجة حتمیة قانونیاً وأتم التصویت على الدوائر فلیس أمامنا سواء قضیة الدوائر من الممكن أن أتفق فیما

أ أ ً
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یخص مقترح انھ ال یقل مثالً الدائرة عن ثالثة لكن ال یحدد علیھ خمسة أعضاء وال یزید على عشر أعضاء لیس لدینا مشكلة كدوائر خمسة من
الوسطى وكبیرة بالنسبة إلى المحافظات الكبیرة أما تحصر الدوائر من ثالثة إلى خمسة ھذا األمر أتمنى من أخواننا رؤساء الكتل وأعضاء

مجلس النواب بصورة عامة نساًء ورجاالً یتعاونون إخوانھم مع ھذه المحافظة أتمنى أن موضوع الدوائر ال یھم ال تقل عن ثالثة نواب أنا مع ھذا
األمر لكن ما تحدیده بان ال یزید عن خمسة أنا أتمنى أن یصل ھذا العدد لعشرة ونمضي والقانون ھذا لقد قلت لك سیادة الرئیس انھ أول تجربة

.بعد عام 2003 یجب ینضج بصورة حقیقیة ھذه البدایة فإذا ال سامح هللا أخطئنا بھذا القانون فنحن بأعتبارنا كونا تأسیساً فاشالً
-:النائب جمال أحمد محمد سیدو –

.نحن في كروب الـ(15) مقترحنا كان أن یكون على مستوى المحافظة ألنھ
-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب البقاء في داخل القاعة السیدة النائبة تقدموا بعض القوى السیاسیة بمقترح أًرید أن أعرضھ على السیدات والسادة النواب
.یجب أن أخذ بھ موافقة المجلس فیما یتعلق باستمرار في الموضوع أو تأجیلھ

-:النائب جمال احمد محمد سیدو –
فكان مقترحنا أن تبقى المحافظة ألنھ الخلل لم یكن في المحافظة ولكن استجابةً لرغبة الشارع نحن وقعنا ما طرحھُ السید عمار طعمھ بأن تكون

.المحافظة
-:السید رئیس مجلس النواب –

.نواب أخوان فقط أُرید عرض إلى التصویت یعني خالل خمسة دقائق ممكن أن یحضروا النواب الذین خرجوا من القاعة
-:النائب جمال احمد محمد سیدو –

.فنحن وقعنا الـ(15) مع توجھ أستاذ عمار طعمھ بأن تكون المحافظة دائرتین ال أكثر والمحافظات الكبیرة تقسم حسب النسبة السكانیة
-:النائب احمد جاسم صابر محمد األسدي –

في كل دورة انتخابیة نشھد تعدیالً في القانون االنتخابي وفي الدورات السابقة كانت التعدیالت عادةً ما تأتي بھا القوى السیاسیة حسب رؤیتھا
االنتخابیة ومصالحھا السیاسیة ھذه ھي المرة األُولى التي نستطیع أن نقول أن ھذا التعدیل اخذ بنظر االعتبار طلبات الجماھیر وأیضاً محاولة

الوصول إلى تمثیل عادل و تنافس منصف للمرشحین وللناخبین كذلك لذلك نتمنى أن نعتمد ھذا القانون بشكل دقیق أستمعنا إلى مداخالت
السیدات والسادة النواب وشاركنا في العدید من الحوارات ھنالك اختالف واضح في المعاییر ھنالك من یطلب معیاراً واحداً وھنالك من یطلب
معیار یتناسب مع واقعھ لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى الذھاب إلى المعیار الواقعي الواقع ھو الذي یحكمنا كأننا ال بین وبین المنزل الذي بجانبي

جدار ومسافتھ وارتفاعھ خمسة أمتار لیس ھنالك مانع قانوني من أن نعبره لكن ھنالك مانع واقعي ألنھ ال نستطیع انم تسلق ھذا االرتفاع لذلك
.ندعو إلى اعتماد معاییر واقعیة تضمن الحصول على توافق وقبول من جمیع المكونات ھذا أوالً

ثانیاً، فیما یتعلق بمداخلة السیدة النائبة آال الطالباني فیما یتعلق بكوتھ النساء بالتأكید المقصود حینما فیما إذا أقرت الدائرة من أربع نواب المقصود
إذا فاز أربع رجال فالرجل الرابع یستبدل بامرأة حتى لو كانت جاءت بصوتین وبالتالي فالكوتا مضمونھ في كل األحوال فحتى لو لم تفوز النساء

.بأصواتھن
-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ تقریر الدوائر االنتخابیة
-:النائب محمد علي حسین الغزي –
.یًكمل قراءة تقریر الدوائر االنتخابیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
لدینا تصویت طلب من النواب بما یتعلق بتأجیل ھذه الفقرة أحتاج إلى تصویت المجلس من لم یصوت المجلس الجلسة مستمرة ال تتحمل الرئاسة

.ھذا الطلب اآلن سوف أعرضھ علیكم
-:السید رئیس مجلس النواب –

طلب من النواب بما یتعلق بتأجیل ھذه الفقرة نحتاج الى تصویت المجلس، إن لم یصوت المجلس فالجلسة مستمرة وال تتحمل الرئاسة ھذا الطلب،
.سوف أعرضھ علیكم اآلن

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –
.یكمل قراءة تقریر قانون انتخابات مجلس النواب

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح احمد –
.تكمل قراءة تقریر قانون انتخابات مجلس النواب

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –
.یكمل قراءة تقریر قانون انتخابات مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –
بسم هللا الرحمن الرحیم

األخ السید النائب األول واألخ النائب الثاني وأخواتي وأخوتي أعضاء مجلس النواب المحترمون، ال یخفى على الجمیع مدى أھمیة ھذا القانون
سواء للمجتمع أو للقوى السیاسیة، سبق أن صوت مجلس النواب على إقرار القانون في الشھر (12) من العام الماضي وجمیعنا أدى االلتزام أمام

المتظاھرین والشعب بالمضي في أكمال ھذا القانون وألمس في قاعة المجلس جدیة واضحة من القوى السیاسیة إلكمال القانون ولكن في نفس
الوقت لیس الوقت مفتوحاً أمام المجلس وال مفتوح أمام رئاسة المجلس وأیضا نواب المجلس یتعرضون الى كیل من االتھامات بما یتعلق بعد
إكمال القانون وعدم تمریر القانون والمعني بھذا القانون ھو القوى السیاسیة، رئاسة المجلس جاھزة لعرض مقترحات اللجنة القانونیة في أي

وقت وطلبت مداخلة لكي أتحدث أیضاً كنائب في مجلس النواب، یجب أن یكون ھناك عدالة اجتماعیة في ھذا القانون وتغلیب للمصلحة الوطنیة
العامة والشارع ال یثق بنظام القوائم االنتخابیة وھو الذي أوصلني وأوصل كل األخوة الحاضرین الى مجلس النواب بحكم تصویت جمھورھم

الى قوائمھم لكن ھناك اعتراضات جمة على نظام القوائم ووصلنا مثلما قال السید احمد قبل قلیل كل القوانین السابقة كان تضع معاییرھا القوى
السیاسیة إال ھذا القانون المعیار جاء ممن المواطنین والمتظاھرین ومن وجھة نظر شعبیة واضحة باعتماد نظام أعلى األصوات، الى متى یبقى
مجلس النواب غیر قادر على إكمال الدوائر للقانون؟ أتمنى أن نتحمل مسؤولیاتنا بما یتعلق بھذا القانون وأن تكتمل الدوائر ویكون ھناك معیار
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واضح لكل المحافظات العراقیة من البصرة الى دھوك مع مراعاة خصوصیة محافظة أو بعض المحافظات، أتحدث بصراحة كركوك كانت حالة
استثنائیة طیلة القوانین االنتخابیة السابقة، إذا ما توافق نواب كركوك ومكونات كركوك على المضي أسوة بأقرانھم من المحافظات األخرى نحن

معھم إذا أرادوا أن تكون لھم وجھة نظر بما یتعلق بمحافظتھم أتمنى أن یعطى المجال لمحافظة كركوك ومحافظات أخرى لھا خصوصیة بھذا
الجانب، یعرض على السیدات والسادة النواب، كركوك طیلة السنوات السابقة كانت حالة خاصة وكل القوى السیاسیة تعرف ذلك، فإذا ما أراد
المجلس أنھ مع نواب كركوك وأنا أسمع مداخالت نواب كركوك أنھم ذاھبون مع نفس االتجاه في مجلس النواب أنھ ھو نظام الدوائر المتعددة،
المعاییر التي تحددنا في الدوائر المتعددة یجب أن یكون تمثیل نسوي في كل دائرة انتخابیة وفیما لو خلت إحدى الدوائر االنتخابیة من التمثیل
النسوي یحق ألي امرأة في ھذه الدائرة االنتخابیة بتقدیم طعن أمام المحكمة االتحادیة فاعتبارھا مخالفة دستوریة، أیضاً اتفقت القوى السیاسیة

لحظة تشریع القانون والتصویت علیھ أن یكون الدمج لألقضیة أو المناطق المتجاورة ضمن نفس الدائرة االنتخابیة أن ال تكون ھناك انتقائیة تدمج
مناطق من شمال المحافظة بجنوب المحافظة وللحفاظ على خصوصیات المحافظات والنسیج االجتماعي الموجود في المحافظات یحتاج أن نثبت
ھذا المبدأ واللجنة القانونیة ثبتھ بموجب تقریرھا وأیدتھ كل القوى السیاسیة، استلمت طلب من بعض القوى السیاسیة ألھمیة ھذا القانون وأتمنى

من األخ رئیس الجلسة أن یقرأ الطلب یطلبون تأجیل ھذه الجلسة الى موعد الثالثاء واألربعاء، ال تتحمل رئاسة المجلس تأخیر ھذا القانون ولكن
سنكون جزء مما یتفق علیھ المجلس، السید رئیس الجلسة والسیدات والسادة أعضاء اللجنة القانونیة والسادة أعضاء مجلس النواب، إذا رأى

المجلس المضي بتأجیل ھذه الفقرة لوقت محدد ستوضع الخیارات أمام اللجنة القانونیة ونحمل اللجنة القانونیة المسؤولیة، أي مقترح سوف یكون
جاھز إذا تم التوافق علیھ بھا وخیرھا، وإذا لم یتم التوافق على المقترح تمضي رئاسة المجلس بالمقترحات التي تقدم الى اللجنة القانونیة وتقدم

من خالل اللجنة القانونیة الى رئاسة المجلس سواء كان مقترح أو أثنین أو أكثر، إن لم نتوافق فلغة األرقام ھي من ستحكم داخل مجلس النواب،
كل جلساتنا السابقة في ھذه الدورة أو الدورات السابقة حرصنا على التوافق والزلنا نحرص على التوافق، ولكن لیس أمامنا خیار إال أن نمضي

للتصویت، وأیضا فیما لو قدمنا الطلب اآلن الى رئاسة المجلس للنواب للتصویت حتى آلیة التصویت في الجلسة القادمة یتم تحدیدھا اآلن،
تریدون تصویت علني نحن معھ أو تریدون تصویت سري نحن معھ أیضاً وااللكتروني القاعة األخرى فیھا تصویت الكتروني، من اآلن نحدد

مسؤولیاتنا ونحدد ما ھي شكلیة وموضوعیة الجلسة القادمة، أتمنى أن نتحمل مسؤولیاتنا وأن یوضح الجمیع خیاراتھ ونحسم ھذا القانون،
والحكومة بصراحة ألقت الكرة على مجلس النواب،رئیس الحكومة خرج في وسائل اإلعالم وقال انتظر من مجلس النواب إكمال القانون ورئیس
الجمھوریة قال انتظر من مجلس النواب إكمال القانون والكل ینتظر من مجلس النواب إكمال القانون، أرجو أن ننجز القانون وأن تتحمل السلطة

التنفیذیة وتتحمل المفوضیة العلیا لالنتخابات إكمال اإلجراءات االنتخابیة بعد أن ننھي القانون وتتحمل الحكومة مسؤولیاتھا في حفظ األمن
.وحصر السالح وتھیأت أجواء مناسبة لالنتخابات وفرض القانون في كل المدن العراقیة، أعتذر عن اإلطالة وشكرا جزیالً

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –
نحن في اللجنة القانونیة وجھنا كتاب في 6/9/2020 الى كل الكتل السیاسیة وطلبنا منھم تقدیم مقترحاتھم حول توزیع الدوائر االنتخابیة ووردت

الى اللجنة القانونیة العدید من المقترحات لكن لألسف المقترحات فیھا تباین لوجھات النظر الواضحة وال نستطیع أن نعتمد على المقترح
ونتجاھل المقترحات األخرى، لذلك نحن في اللجنة القانونیة نطالب اآلن من سیادتكم ومن أعضاء مجلس النواب أن نتفق على األسس والمعاییر
لكي نستطیع أن نمضي بأكمال الدوائر االنتخابیة، وحضرتكم تعرفون أن الدوائر االنتخابیة فیھا الجانب المالي والجانب القانوني والجانب الفني

.وبالنسبة الى الجانب القانوني نحن في اللجنة المالیة حاضرون والفنیة أیضاً لكن الجانب السیاسي تقع على الكتل السیاسیة
-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة القانونیة، أخذنا مداخالت كل رؤساء القوى السیاسیة والكل متفق على الدوائر المتعددة واألمر اآلخر الكل متفق على أن یكون
الدمج یكون للمتجاور الجغرافي وأنتم ذكرتموه في تقریركم الكل متفق على أن یكون تمثیل نسوي في كل دائرة من الدوائر، یختلفون في عدد
الدوائر، ھذه اآلن ثوابت ومعاییر ثابتة وحتى في لحظة التصویت على القانون، واآلن سمعنا آراء القوى السیاسیة تتحدث عن دوائر متوسطة

تكون من ثالثة الى خمسة نواب للدائرة الواحدة وسمعنا رأي آخر یقول أكثر من خمسة ممكن ثالثة وممكن أكثر من خمسة وفي العموم المعاییر
الثابتة واضحة لدیكم، إذا ما وافق المجلس على تأجیل الجلسة بما یتعلق بالدوائر االنتخابیة، القانون الذي تستلمھ من القوى السیاسیة تقدمھ لكل

كمقترح وتدرسھ من الناحیة الشكلیة والقانونیة بما یتعلق بالدوائر تعتمد إذا متوافقین نعرض القانون المتوافق علیھ أصالً الدوائر المتوافق علیھا،
وإذا كانوا غیر متوافقین من یقدم لك مقترح مكتمل الشكلیة والمعاییر الثابتة التي ذكرتھا التي تتعلق بتمثیل النساء والدوائر المتعددة وتتعلق
بالتجاور الجغرافي یعرض في مجلس النواب، إذا كان خیار واحد بھا وخیر وإذا كان أكثر من خیار یصوت المجلس بأغلبیتھ على الخیار

.المطروح
:رأي اللجنة القانونیة التالي: أن اللجنة القانونیة تؤید إعداد ملحق لتقسیم الدوائر االنتخابیة ضمن األسس التالیة

.تحدید معیار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء أي محافظة من المعیار المذكور -1
ال یجوز تأجیل أي محافظة من آلیة توزیع الدوائر االنتخابیة وألي سبب كان، المقصود بھ تعرض جمیع الدوائر في كل المحافظات -2

.للتصویت
.ضمان التوازن بین الدوائر االنتخابیة من ناحیة حجمھا ویجب أن تكون متماثلة لعدد المقاعد ضمن الدوائر االنتخابیة -3

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –
.بالنسبة الى المتماثلة یجب أن یكون لكل دائرة انتخابیة أربعة مقاعد مثالً

-:السید رئیس مجلس النواب –
.ال تكون

.سوف أعرض األمور التي أعتقد یوجد توافق علیھا لكي تعتمدھا اللجنة
یجب االلتزام بالتجاور الجغرافي في كل من الدوائر االنتخابیة وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافیة والعدالة عند توزیع

.الدوائر االنتخابیة
من یؤید ھذه الفقرة؟

.فقرة بعد فقرة وسوف أذھب الى المتوافق علیھا
-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

فقط للتوضیح التماثل التي ذكرت بالتقریر حسب التسریبات لبعض المناطق التي قسمت في بعض المحافظات ھناك مقعد یساوي(120000)
أو(130000) وھناك مقعد(110000) حسب التسریبات أو نترك التسریبات معنى ذلك أن المعیار الذي سیعتمد یجب أن یراعي تساوي سعر

.المقعد ألنھ نعرف اآلن إذا اعتمدنا
-:السید رئیس مجلس النواب –
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.تساوي سعر المقعد في المحافظة
-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.نعم بین دوائرھا في المحافظة
-:السید رئیس مجلس النواب –

.في المحافظة ألن عدد السكان یختلف من محافظة الى أخرى
-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

أما اعتماد 2010 ونحن كلنا معترضین لكنھ ثُبت، نسبة النمو السكاني في العراق (2،8) أي قبل عشر سنوات نغبن حق (28%) كیف یعتمد؟
.ھناك ازدواجیة في المعاییر، أال تحتسب ھذه؟ ونحن ال نعتمد على ھذه القضیة نحن نعتمد المعقد والعتبة لكل محافظة بدون تمایز داخل الدوائر

-:السید رئیس مجلس النواب –
(تختلف محافظة عن محافظة، داخل المحافظة ال یجوز مقعد في دائرة (100000) وفي دائرة أخرى (120000

.ال یجوز اقتصار جزئیة كركوك لتعمیمھا على الجمیع
:أطلب من المجلس التصویت على المعیار التالي

یجب االلتزام بالتجاور الجغرافي في كل من الدوائر االنتخابیة وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافیة والعدالة عند توزیع
.الدوائر االنتخابیة

.(تم التصویت بالموافقة)
.ال دمج إال للمتجاور

.ال یجوز تأجیل طرح أي محافظة من آلیة توزیع الدوائر االنتخابیة وألي سبب كان ویتم التصویت على كل الدوائر االنتخابیة في كل المحافظات
.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)
.كل المحافظات تدخل مرة واحد بالتصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –
االلتزام باعتماد اإلحصائیة السكانیة لعام 2010 والصادرة من وزارة التخطیط تطبیقاً ألحكام المادة (49) من الدستور، عدد نفوس عام 2010

الذي على أساسھ تم احتساب أن مجلس النواب (320) مقعد یضاف لھُ (9) مكونات أو (8) مكونات في وقتھ على أساسھ، االلتزام باعتماد
اإلحصائیة السكانیة عام 2010 والصادرة من وزارة التخطیط تطبیقاً ألحكام المادة (49) من الدستور، أطلب من المجلس التصویت على ھذا

.المعیار
.(تم التصویت بالموافقة)

.تحدید معیار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء أي محافظة من المعیار المذكور، ممكن تتفضل رئیس اللجنة القانونیة تفضل
-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

بالنسبة للمعاییر الذي نحُن كالجنة القانونیة نطلب من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب حتى تكون الصورة واضحة أمام اللجنة القانونیة،
لذلك نحُن نطالب من المجلس بأن یوافق على المعیار الموحد لكل محافظات العراق إذا اعتمدنا على المعیار لمحافظة مختلفة مع المحافظات

.األخرى سوف یعمل لنا مشاكل في توزیع المقاعد، لذلك نحُن في اللجنة القانونیة نطالب بتطبیق المعیار
-:السید رئیس مجلس النواب –

.األخوة الكرد بما فیھا كركوك ونینوى، كال
-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.كل المحافظات ، المسطرة تمشي على الكل سیادة الرئیس
-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضلوا أماكنكم، السادة النواب ممنوع مغادرة القاعة، مداولة دقیقة بین الرئاسة
السیدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصویت على الفقرة بالصیغة التالیة، تحدید تحدید معیار موحد لكافة محافظات العراق ما لم
یتعارض ذلك مع تمثیل المكونات، أطلب من المجلس التصویت. نواب نینوى، نواب كركوك ھذا النص یحمي تمثیل المكونات في ھذِه

المحافظات، نواب كركوك، نواب الموصل، أسمعوا النص، تحدید تحدید معیار موحد لكافة محافظات العراق ما لم یتعارض ذلك مع تمثیل
المكونات، تفضلوا أماكنكم، سوَف أؤجل ھذه الفقرة، أعطوني وجھة نظركم، أعطوني رأیكم، ما ھو رأیكم في ھذِه الفقرة، النائب (حسن زیدان)

أعطني رأیك؟ النائب (ثابت العباسي) أعطني رأیك؟
السیدات السادة أُرید أن اسمع أراءھم، تفضلوا أماكنكم

-:النائب فالح حسن زیدان اللھیبي –
نحُن طرحنا في موضوع نینوى، وكذلك تحدث األخوة العرب التركمان في موضوع (كركوك)، كركوك منذُ بدایة عام 2004 وانتخابات عام

.2005 وانتخابات 2010 وعام 2014
-:السید رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب، علینا أن نسمع المداخالت
-:النائب فالح حسن زیدان اللھیبي –

تُعطى خصوصیة في موضوع األنتخابات وتوافقت كل مكونات الشعب العراقي في حینھا إلعطاء خصوصیة، نحُن األن طلبنا في موضوع
.نینوى

-:السید رئیس مجلس النواب –
السیدات السادة النواب، أبقوا في داخل القاعة، ھذا األمر الذي یتعلق في تأجیل التصویت، یحتاج إلى موافقة المجلس، حتى یأخذوا مقترحاتكم

.اللجنة القانونیة
-:النائب فالح حسن زیدان اللھیبي –

.لم نتوافق معھم الى اآلن، نطلب أن یكون ھناك استثناء لمحافظة نینوى باالسم، استثناء ل( نینوى و كركوك) لیَس لدینا مشكلة مع بقیة المكونات
سیدي الرئیس، اآلن نحُن نواب كل المكونات تقریباً بعد أن نتفاھم مع اإلخوان الكرد، (20) نائب توافقنا، نحُن األكثریة أن نطلب استثناء نینوى

من ھذا اإللزام في المعاییر، وكذلك ھناك اتفاق على طلب استثناء كركوك من ھذِه المعاییر، نطلب مكن المجلس الموقر استثناءنا من ھذه
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المعاییر وأن تكون ھناك جلسات حواریة بیننا وبین األخوة من كل المكونات في ھذه المحافظات للوصول إلى اتفاق، ھذا االتفاق یكون منصف
للجمیع في نینوى أنا أقترح أن یكون ھناك جلسة لكل مكونات نینوى ونصل إلى اتفاق وحفظ حقوق ھذه المكونات بسبب ما حصل من دمار في
المحافظة وتغییر سكاني، على سبیل المثال، اآلن لدینا الساحل األیمن شبھ فارغ أكثر األقضیة أصبح نزوح داخل األقضیة ھذه یُراُد لھا حلول،

ھذِه الحلول في إتفاقیة بین المكونات ونستثني نینوى من المعاییر وینتھي األمر، إذا لم نستطیع أن نصل إلى إتفاق، بإمكان المجلس في ذاك الوقت
تقدیم المقترحات ویصوت المجلس على المقترحات ویمضي المقترح الذي یقود األغلبیة، لكن أنا أقول أن شاء هللا سوَف نستطیع أن نصل إلى

.مقترح یوافق علیھ الكل باستثناء نینوى وكركوك لكي ال تكون ھناك معیار واحد یؤدي إلى مشكلة حقیقیة بین المكونات في ھذه المحافظات
-:السید رئیس مجلس النواب –

.(ھذِه الطریقة بتوضیح رأیك أفضل من طریقة قبل قلیل، تفضل النائب (أرام
-:النائب آرام ناجي محمد صالح –

الیوم خطى مجلس النواب خطوة مھمة وحاسمة باتجاه تشریع القانون األھم في دورتِھ النیابیة الذي ھو مطلب المتظاھرین العراقیین كلھم، ال بد
الیوم أن یكون لنا مزید من االھتمام بھذا القانون، وأن أي محاولة الستثناء محافظة أو منطقة فإن ھذا بحد ذاتِھ سوَف یُشكل عرقلة أمام تكملة

القانون ألَن بقیة المحافظات ربما یُطالبون باستثناءات مماثلة وھذا األمر من شأنِھ آت ال یؤدي إلى الھدف المعمول الذي ھو االنتخابات المبكرة،
على ھؤالء أن یكونوا صریحین مع الشعب العراقي أن كانوا مستعدین للذھاب إلى انتخابات مبكرة، فعلیھم المضي في التصویت على األُسس

التي على أساسھا سوَف نُشرع القانون، واَن أي مماطلة أو أي تسویف بھذا الصدد یعني أنھُ لیست ھناك نیة لتشریع قانون االنتخابات وھذا یكون
على مرأى ومسمع الشعب العراقي، لذلك نطلب من سیادتكم المضي في الفقرة وعرضھا على التصویت مثلما ُعرضت الفقرات األخرى على

.التصویت ویكون الرأي للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –
سیادة الرئیس، أنا أستغرب من اللجنة القانونیة تعتد معیار عام 2010 ونحن في عام 2021سوف تكون االنتخابات، یعني نسبة النمو أكید

.100% لن تتساوى بالمحافظات أو األقضیة أو النواحي ھذا أوالً
ثانیاً: لكل محافظة أنا أستغرب عندما ممثلي الموصل تطلب أو ممثلي كركوك تطلب؟ لماذا ال یطلب ممثلو ( واسط، البصرة، العمارة، صالح

الدین، األنبار) نحُن كل محافظة لھا شانیة، ھذِه االنتخابات أصالً لیس لھا أي معیاریة، لیست متوافقة مع الدستور وال متوافقة مع القوانین
ً الموجودة، ھذِه المرة نُرید أن نعمل انتخابات حتى ال نرجع مرة ثانیة للتزویر واألمور األخرى وأیضا نحرق نسیج المجتمع العراقي ونظل أیضا

ننادي یخرجوا علینا جماعة السفارات كل فترة یخرجوا علینا، أي النتخابات مزورة حتى ویؤججوا الشارع علینا، أنا أتمنى منك سیادة الرئیس
أن تتوافق كل المحافظات تجتمع مع الدائرة القانونیة، وحضور جنابك، والنائب األول، والنائب الثاني، اسمعوا منا غیر معقول محافظة ضد

.محافظة، اسمع منا نتوافق، إذا لم نتوصل إلى توافق نمضي إلى قضیة الخیارات األخرى
-:النائب یوسف بعیر علوان عبد الكالبي –

فیما یتعلق بالدوائر االنتخابیة فلیس لدي أي إضافة على ما قدموه السادة النواب إال إنھ تكون ضوابط محددة ونتفق علیھا جمیعاً، ولكن لدي
إضافة لما تقدم بھ النائب (نبیل الطرفي) بما یتعلق بتغریدة وتوجیھ سماحة السید (مقتدى الصدر) بما یتعلق بتشكیل لجنة برلمانیة حكومیة،

أضیف لما قدمھ النائب (نبیل الطرفي) إن على ھذه األرض المباركة وبعدوان صارخ في فجر یوم الجمعة یوم 2/1 استھدفت القوات األمیركیة
معلنةً قادة النصر العظیم وعلى رأسھم قائد النصر العراقي على اإلرھاب الحاج المجاھد (أبو مھدي المھندس)، ومنذ ذلك الوقت شكلت الحكومة

لجنة تحقیقیة ضد الوجود األمیركي وضد العسكر األمیركي وأیده مجلس النواب الموقر بقرار ترحیل كافة القوات األجنبیة إال إنھ لحد ھذه
ً اللحظة ودماء قادتنا وأعزائنا وشھدائنا ما زالت تھین كرامتنا ألننا لم نستطع لحد ھذه اللحظة أن نصل إلى كرامة الشھداء الذین قضوا ظلما

وعدواناً على ھذه األرض من القوات األمیركیة الغادرة، نحن لم نكن یوماً طالب أن تقصف البعثات الدبلوماسیة أو غیرھا أبداً، ولكن الواضح
والثابت إن قادة النصر قتلوا على ید القوات األمیركیة، الغیر ثابت إن ھناك أیادي خفیة تقوم بقصف البعثات الدبلوماسیة جمیعنا نستنكر ھذا
الموضوع جمیعنا نرید أن نقف على ھذا الموضوع، لكن كرامة العراق سیادة الرئیس والسیدات والسادة النواب التي اعتصرت في قلوبنا إن
الجمھوریة اإلسالمیة التي أستشھد فیھا ضیف العراق الشھید (قاسم سلیماني) انقلبت الدنیا تتوسل بھم حتى ال یردوا، وال یوجد أحد رد على

العراق وال یوجد أحد طلب االعتذار من العراق وال حتى السفیر األمیركي عندما ألتقى برئیس الوزراء قال لھ ال تعتبر زیارتي لك ھي اعتذار
عما قمنا بھ في المطار، مطار بغداد الدولي أرض محرمة، في أرضنا أستشھد قادتنا القادة الذین ولدوا عشرات بل مئات القادة إن شاء هللا، لذلك
نحن لجئنا إلى مجلس النواب إلى بیت الشعب لنتخذ قرار والیوم یقوم وزیر الخارجیة األمیركي الذي لم أسمع أحد النواب أن یھدد جھاراً نھاراً

یھدد أبناء الشعب العراقي، ھل یعتقد وزیر الخارجیة األمیركي إن العراق والعراقیین ملوا السالح ال وهللا ال والشھداء لن یملوا السالح ولن نمل
ولن نكل عن كرامتنا، قالھا الشھید الحاج (أبو مھدي المھندس) قاتلناكم ولم نكن نحمل السالح قاتلناكم بصرخة (محمد الصدر) عندما قال (كال
كال أمریكا كال كال إسرائیل )، نحن أبناء الشھیدین الصدرین نحن أبناء الشھداء نحن أبناء المقاومة نحن أبناء العراق، نعم نحترم دولتنا نحترم

.سیادتنا ولكن لن نركن إلى ذلة وإلى خزي
-:النائب نبیل حمزه محسون الطرفي –

نعتقد أن یكون ھناك معیار موحد وأن یكون مسطرة على الجمیع من الشمال إلى الجنوب ھذا ھو األساس، لكنھ یجب أن نراعي خصوصیة
بعض المناطق مع وجود المعیار فیھا، مع وجود المعیار ھناك بعض المناطق فیھا تنوع بالمكونات، نحتاج مع تطبیق المعیار وأن یكون معیار

.واحد سواء كان في كركوك أو الموصل نحتاج من الممثلین للمكونات في ھذه المحافظات ان یخرجوا برؤیة مشتركة على توزیع الدوائر
-:السید رئیس مجلس النواب –

ممكن معیارھم أن نطبقھ في باقي المحافظات فلیعطونا رؤیتھم ما ھي؟ معیارھم الذي یطبقونھ نعتمده في باقي المحافظات ممكن الموصل وممكن
.كركوك تعطوننا معیار نطبقھ نحن في باقي المحافظات

-:النائب نبیل حمزه محسون الطرفي –
.لكن األساس أن یكون معیار واحد وال یوجد استثناء ألي محافظة

-:السید رئیس مجلس النواب –
أنتظر من نواب محافظة نینوى ونواب محافظة كركوك أن یقدموا معیار قد یعتمد ھذا المعیار لتوحیده في جمیع المحافظات العراقیة، سوف

أطلب من المجلس أن یصوت على معیار كركوك ونینوى ونعتمده في باقي المحافظات
-:النائبة فیان صبري عبد الخالق عبد القادر –

أوالً: االستثناء الذي تكلم علیھ بعض السادة النواب ھي فقط كانت على مجالس المحافظات في مجالس النواب لم تستثنى أي محافظة في أي سنة
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.منذ عام 2005 وإلى الیوم
ثانیاً: نحن ال نرید أن نعمل ترقیع، مثالً ھذا القضاء غیر متجاور أو مراكز انتخابیة غیر متجاورة، عندما نتكلم بالمعیاریة نتكلم بالمعیاریة معھا

التجاور الجغرافي معھا نسب السكان لیست مشكلة، أما ھذا الترقیع الذي یحصل في محافظة نینوى فرق ومحافظة كركوك فرق عن بقیة
المحافظات حقیقة ھذا غیر مقبول أنا أسمي ھذا ترقیع، غداً سوف یكون ھنالك اعتراضات لیس فقط أنا وأنت والذین موجودین في مجلس

ً .النواب، لھذا السبب مھم جداً المعیاریة الواحدة على كافة المحافظات دون استثناء، ھذا المعیار یطبق وأنا قلتھا قبل قلیل سلباً وإیجابا
-:السید رئیس مجلس النواب –

.من الذي یقیم المعیار؟ ما ھو المعیار
-:النائبة فیان صبري عبد الخالق عبد القادر –

.اللجنة القانونیة قدمت معاییرھا
-:السید رئیس مجلس النواب –

اآلن نقول معیار واحد على جمیع المحافظات، من الذي یقدم المعیار؟
-:النائبة فیان صبري عبد الخالق عبد القادر –

.اللجنة القانونیة قدمت معاییر معینة
-:السید رئیس مجلس النواب –

أنِت تتحدثین عن معیار الدوائر، یعني إذا اعتمدنا العراق من ثالثة إلى خمسة یعتمد في جمیع محافظات العراق، وإذا قلنا ثالثة إلى سبعة یعتمد
في جمیع محافظات العراق، وإذا قلنا اثنان إلى أثنى عشر یعتمد في جمیع العراق، من، الذي یقدم ھذه؟

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق عبد القادر –
الكتل السیاسیة، لكن في النھایة المقترح الذي قدمتھ اللجنة القانونیة یثبت بما إنھ مثبت یعرض على مجلس النواب، إما ترقیع في المحافظات،

.محافظة نینوى أو محافظة كركوك بشكل معین، مع إحترامي للكلمة على مزاج معین ھذا أیضاً مرفوض
-:النائبة جوان احسان فوزي –

أذكركم بیوم التصویت على قانون مجالس المحافظات نحن كان لدینا نفس التحفظ الذي لدینا الیوم، لم ولن نقبل باستثناء محافظة كركوك أو
محافظة الموصل أو أي محافظة ضمن المناطق المتنازع علیھا نكرر ھذا الشيء، وقدمنا ھذا التحفظ وموجود داخل التقریر الذي أمام سیادتكم،

علیھ نقترح للرجوع على نص المادة المقترحة من قبل اللجنة القانونیة والتي تنص على (تحدید معیار واحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء
.(أي محافظة من المعیار المذكور بدون إضافة أي حرف أو كلمة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.بدون إضافة أي حرف أو كلمة أعرضھ للتصویت

-:النائب یونادم یوسف كنھ خوشابا –
بدایة ً أھنئ وأحیي السادة األعضاء على اتجاه التوافق واالتجاه المتعددة والمتوسطة وغیر ذلك، بما إنھ نتحدث عن الدوائر االنتخابیة، فیما یخص

الكوتا لمقاعد الخمسة للمحافظات الخمسة تقنیناً للجھد فالمحافظات الخمسة تكون دائرة واحدة ولیس العراق ألنھ في جمیع العراق غیر متواجد
ھذا المجتمع ومتواجد في ھذه المحافظات الخمسة، وما ھو خارج ھذه المحافظات إما من نفوس نینوى أو نفوس أربیل أو كركوك أو غیرھا على

.األغلب، فأرجو أن تكون المحافظات الخمسة دائرة واحدة ولیس العراق دائرة واحدة
-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

نحن لماذا نذھب إلى ھذا الموضوع الذي ھو فتنة ولن ینتھي فیھ الجدل، والطرح إال یتم تطبیق معیار واحد على جمیع المحافظات المعاییر التي
ذكرناھا وتم التصویت علیھا نقول ھذه المعاییر تطبق على جمیع المحافظات في توزیع الدوائر، ھذه المعاییر التي صوتنا علیھا تعتمد في جمیع

المحافظات، والنقطة التي طالبت بھا أن یكون تصویت علیھا،بعد تقسیم الدوائر تحدد مراكز تسجیل ضمن الدائرة ھذه المفروض ال تترك
.للجھات وتكون سائبة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.الدوائر بما فیھا مراكز التسجیل التابعة لھا یصوت علیھا عندما تقدم الدوائر

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –
.ھذه النقطة نصوت علیھا ھذا معیار

-:السید رئیس مجلس النواب –
.أكتب لي النص الخاص بھا

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –
.أنا ال أعراف لماذا ھنالك تحسس من أن نقول نینوى أو كركوك، أنا ال أعتقد إن ھذه فیھا شيء

أوالً: محافظة نینوى محافظة المكونات فإذا حصل فیھا استثناء ونجتمع نحن وشركائنا وإخواننا ویحصل توافق علیھ بین جمیع المكونات، ال أعلم
لماذا السادة النواب منزعجین من ھذا الموضوع، ھنالك مقترح طرح في القاعة من السادة في دولة القانون قالوا إن المحافظات تكون (أ , ب ,

.ج) ممكن ان نلجأ إلى ھذا الشيء، لكن أیضاً أعطونا خصوصیة لمحافظة فیھا ستة مكونات ھذا الذي نریده

-:السید رئیس مجلس النواب –
الذي یطرح اآلن ھو إنھ لم یتم تحدید شكل الدوائر لغایة اآلن، یعني تحدید المعیار الواحد لجمیع المحافظات ممكن ان تكون مثلما تفضلت (أ ,ب

,ج)، لغایة اآلن لم یُبَحث الشكل، اللجنة القانونیة ترغب في عمل معیار موحد في جمیع العراق، من الذي یقدم المعیار؟
-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

سربت عن طریق اللجنة القانونیة أو السید رئیس اللجنة القانونیة في نینوى ثمانیة دوائر فیھا إجحاف، بصراحة لدینا تخوف في نینوى من جھة
.منظمة ان تأخذ حقوق نینوى ھذا الواقع وأعتقد السادة النواب یؤیدونني بھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –
.ممكن أن تكون ستة دوائر وممكن أن تكون أربعة

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –
.وممكن أن تكون خمسة دوائر، حالیاً وقع (20) نائب على أن تكون خمسة دوائر
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-:النائب محمد علي حسین الغزي –
أوالً: ال یوجد جدول ملحق داخل اللجنة القانونیة وما سرب لإلعالم من الكتل السیاسیة ولیس من اللجنة القانونیة، ما تم تسریبھ من قبل السادة

النواب الحاضرین عن الكتل السیاسیة، اللجنة القانونیة لم تبحث، لحد اآلن نحن نبحث عن المعیار، وننتظر من مجلس النواب أن یزودنا بمعیار
.حتى نجتمع إلكمال قانون اإلنتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –
رئاسة المجلس صریحة على أن ال یعرض شيء فیھ مساس لمثیل المكونات في جمیع المحافظات العراقیة، عندما تأتي الدوائر وفیھا عدم

إنصاف لمكون من المكونات سیكون موقف لرئاسة المجلس بذلك، أرجو من مكونات نینوى ومكونات كركوك أن یجتمعوا فیما بینھم المعیار
الموحد لجمیع المحافظات ھو كالمسطرة تشمل الجمیع لكن لن تعرض رئاسة المجلس أي أمر ینتقص من حقوق مكون من المكونات في أي

محافظة، أطلب من المجلس التصویت على ھذه الفقرة ویتعھد رئیس المجلس وتتعھد رئاسة المجلس بحفظ حقوق المكونات، سیادة النائبة تریدین
أن تعطلینھا أو تریدین أن تدعیھا تمضي حتى نعرف، نفس النص الذي كتبتھ اللجنة القانونیة ونتعھد كرئاسة مجلس أمام السادة النواب بأن ال یتم

.المساس بحقوق المكونات، اطلب من المجلس التصویت على ھذه الفقرة، نفس الفقرة المكتوبة أمامكم كلجنة، مع حفظ حقوق المكونات
.(تم التصویت بالموافقة)

معیار واحد لكل العراق، تحدید معیار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء أي محافظة من المعیار المذكور مع حفظ حقوق المكونات، بما
یتعلق بالطلب المقدم للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الخاص بالبطاقة البایومتریة تم إحالة الطلب إلى اللجنة القانونیة وتم تأییدھا من قبل

رئاسة المجلس، ویجب أن یمر بخیار تشریعي إسوةً بالمقترحات األخرى التي تتعلق بفقرات كثیرة یتطلب تعدیل القانون فیھا بعد نشر القانون، ال
تعدیل بالصیغ التي صوت علیھا المجلس إال بعد نشره في الجریدة الرسمیة حالھ حال الدوائر، لماذا ال نقبل طلب الذي یریدون أن یكون العراق

دائرة واحدة، نقول المجلس صوت لدینا اعتراضات على فقرات كثیرة في القانون تتعلق بالشكلیة وتتعلق باألمور التنفیذیة البدیل في المحافظة
من أین یأتي وأمور كثیرة، ھذه التعدیالت ستتبناھا رئاسة المجلس بعد نشر القانون بالجریدة الرسمیة، تقدمت إلى رئاسة المجلس بعض القوى

السیاسیة بالطلب التالي، إكمال الدوائر االنتخابیة نظرأ ألھمیة إكمال القانون وأن یكون عادالً ویضمن منافسة عادلة للجمیع وبسبب وجود بعض
التعدیالت التي یحتاج القانون لحسمھا نرى ضرورة تأجیل التصویت على الدوائر االنتخابیة إلى موعد أقصاھا یوم األربعاء 30/9/2020 لحسم

األمر بشكل نھائي، أعتقد أولى مھامنا التي نوفي بھا أمام الشعب إكمال القانون قبل الذھاب إلى الزیارة، نذھب للزیارة ونحن َمبریین الذمة
أفضل، ما ھي آلیة التصویت التي تریدھا المجلس، آلیة التصویت إن لم یحصل توافق سیعرض األمر للتصویت بعدة خیارات تقدم إلى رئاسة

اللجنة القانونیة ومنھم إلى رئاسة المجلس إذا كان خیار متوافق علیھ فبھا، وأن لم یكن ھنالك خیار متوافق علیھ الجلسة القادمة ستضم عدة
.خیارات، الخیار الذي یحظى بأغلبیة الحاضرین بعد تحقق النصاب ھو الخیار الذي سیمر ھذا أوالً

ثانیاً: ما ھي آلیة التصویت التي یرغبھا المجلس؟ ھل تریدون تصویت علني أم سري؟ اآلن أعلنوه، تفضلوا إلى أماكنكم حتى اطلب التصویت
على ھذه الفقرة، ماھیة آلیة التصویت األصل التصویت العلني ما لم یرتأي المجلس خالف ذلك أن كانت ھنالك أكثر من دائرة انتخابیة ھل

تفضلون التصویت السري أم العلني؟ ھل یوجد اعتراض على المضي بالتصویت على المقترحات التي ستقدم بصیغة علنیة ھل یوجد اعتراض
.أن یكون التصویت علني، الجلسة الثالثاء أم األربعاء اللجنة القانونیة أعطوني رأي

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –
بما إنھ نحن الیوم في اللجنة القانونیة قدمنا المعاییر للسیدات والسادة رؤساء الكتل السیاسیة ونحن ننتظر من الكتل السیاسیة بتقدیم مقترحاتھم إلى
.اللجنة القانونیة وال توجد أي كتلة سیاسیة قدمت مقترحھا إلى اللجنة القانونیة لذلك نحن نطالب بتأجیل (15) یوم كحد أدنى، نحن نحتاج للوقت

-:السید رئیس مجلس النواب –
أنا مع التصویت على القانون قبل الزیارة، السیدات والسادة النواب ھل تؤیدون أن تكون الجلسة بعد عطلة الزیارة من یؤید؟ أخر موعد إلكمال

.الدوائر االنتخابیة ھو یوم السبت 10/10/2020، تم رفع الجلسة
.ُرفِعت الجلسة الساعة (5:50) مساًء


