
 بيان بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات 

ن عن حقوق االنسان، نعلن   نحن مجموعة من منظمات  ن والمدافعي  ي المستقلة والناشطي 
  المجتمع المدنن

المنتظمة بإقليم، واالقضية  ادانتنا الشديدة للتعديل االول عىل قانون انتخابات مجالس المحافظات غي  
ن  ، والذي صوت عليه٢٠١٨( لسنة ١٢التابعة لها رقم )  ي جلسته الرابعة والثالثي 

ي قن
مجلس النواب العراق 

ن    .٢٠١٩تموز  ٢٢الموافق  المنعقدة يوم االثني 

ي رفعت لتكون ونعِير عن قلقنا البالغ
 .(1.9) بخصوص معادلة احتساب األصوات والت 

،  ان هذا التعديل مجحف ويعرقل عملية  د نحن نع  ن ي للناخبي 
ألنه يجعل المنافسة غي  عادلة    التمثيل الحقيق 

ن من يسعون ة بي  ي االنتخابات، ويحد من قدرة القوى السياسية الصغي 
والشخصيات  إىل المشاركة قن

فالصيغة الحالية تكرس هيمنة وسيطرة الكتل واالحزاب   .ل إىل مجالس المحافظات المستقلة عىل الوصو 
ي المحافظات

ة عىل المفاصل اإلدارية والتنفيذية قن  .المتنفذة والكبي 

ي الوقت الذي ننظر فيه بقلق بالغ اىل مصي  
ي العراق،   نحن الموقعون عىل هذا البيان، وقن

الديمقراطية قن
ي 
نطالب  و  .(1.3) التعديالت والرجوع عىل االقل إىل نسبة اىل عدم اعتماد هذهندعو مجلس النواب العراق 

ينسجم مع المالحظات  الجمهورية بإرجاع القانون إىل مجلس النواب من اجل إعادة النظر فيه بما  رئاسة
ن عىل ي وسائر الحريصي 

ي ابداها المجتمع المدنن
ة الت  ي العراق الكثي 

 .المنهج الديمقراطي قن

ي مقدمتها الدعوة إىل مقاطعة االنتخابات،   كد بأننا سوف نتبع كافة وسائلنؤ و 
، وقن ي

االحتجاج الالعنقن
حّمله علينا مسؤوليتنا  من اجل

ُ
األخالقية تجاه أبناء هذا البلد  التعبي  عن رفضنا لهذه التعديالت، وهو ما ت

ن الذين يلوون عنق القان الذي ظلم وال يزال، من قبل ثلة من ون من اجل استمرار استئثارهم  السياسيي 
 .ونهيب بالمنظمات المهتمة والنخب الفاعلة اىل التوقيع عىل البيان وابداء الموقف .ومكتسباتها بالسلطة

 الموقعون 

 .معهد نيسان للوعي الديمقراطي

 .المركز المدني للدراسات واإلصالح القانوني

 .جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق

 .نظمة رياضة ضد العنف م

 .مركز المعلومة للبحث والتطوير

 مؤسسة مدارك لدراسة آليات الرقي الفكري 

 .مؤسسة تبني للشباب الناشط

 .جمعية حماة نهر دجلة

 .المنتدى االجتماعي العراقي

  .منظمة شاقوفيان للثقافة والتنمية

 .منتدى السالم في هيت

 .منتدى ذي قار االجتماعي

 .وق االنسانمركز النواة للتنمية وحق

 .منتدى ميسان االجتماعي

 .منتدى النجف االجتماعي

 .فريق رأي للمدافعة وتعزيز الديمقراطية

 .منتدى الديوانية للبيئة والسالم

 .منتدى السالم في الفلوجة


