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 التنفيذي الملخص

 

 الديمقراطي النظام بتعزيز والمهتمة العراقية، المحافظات مختلف من المدني المجتمع منظمات من لمجموعة جهد هي الدراسة هذه

 كردستان إقليم عدا العراق محافظات كل شملت علمية بحثية بمنهجية أشهر ستة من أكثر مدار على ملتع العراق، في والالمركزية

 تركيز مجموعة 61 تنظيم البحثية العملية وتضمنت ادائها. وتحسين بها المجتمع ثقة إعادة وكيفية المحافظات مجالس تجريه لدراسة

 والنقابات االتحادات عن ممثلين يشمل بما المحافظات جميع في المجتمعية القيادات من كانوا مبحوث، 693 فيها اشترك بؤرية،

 فيها شارك مستديرة طاولة 26 عقد عن فضال الدين. ورجال العشائر، وشيوخ واالعالميين، الحكومية، غير والمنظمات المهنية،

 2307 فيه شارك للرأي استطالع اجراء موت القرار. وصناع واألكاديميين الخبراء واستهدفت المحافظات، مختلف من مشارك 264

 االنتخابي الملف ومسؤولي المختلفة السياسية القيادات مع مقابالت اجراء وتم كما محافظة، 15 في العام الرأي استهدف مشارك،

   السياسية. لألحزاب

 اجراء من كبير شعبي واستياء السابقة، المحافظات مجالس اداء عن رضا عدم وجود والدراسة، البحث مخرجات اهم بين من وكان

 رقم واالقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون في جوهرية واصالحات تعديالت اجراء دون من المحافظات مجالس انتخابات

   المعدل. 2018 لسنة 12

 العراقية الدولة سلطات مع والتشاركي التكميلي ودورها الديمقراطية، بالعملية المدني المجتمع منظمات من المجموعة هذه وإليمان

 اجراء بعد المجالس هذه نجاح فرص تعزيز في يساهم وبما البحثي الجهد بها خرج التي التوصيات من مجموعة ندرج كافة،

  االنتخابات.

 

 االستنتاجات:

 

 العراق في فشلت اإلدارية الالمركزية ن  أو مفيدة، غير زائدة حلقة هان  أ على المحافظات لمجالس ينظرون المواطنين أكثرية .１

 تمثل المحافظات مجالس ن  أو ذلك، خالف يرون نيوالمتخصص الخبراء اغلبية بينما أفضل، اإلدارية للمركزية والعودة

 صالحيات قيدت المالية المركزية لكون صحيحة، بطريقة تنفذ لم اإلدارية الالمركزية ن  وأ المحلية، الحكومات قلب

 .المحافظات

 قيام من التأكد إلى تهدف مجالس من المحافظات، مجالس وتحويل المشاريع، إدارة وسوء الحزبية، والمحاصصة الفساد .２

 جعل فقط، الحزبية بالمحاصصة تهتم ،مسيسة مجالس إلى للمواطنين الخدمات أفضل تقديمب المحافظة في القطاعية الدوائر

 سوف .إلصالحها حقيقية إجراءات تتخذ ن  أ بدون إلعادتها االن محاولة أيو المواطنين، لدى السمعة سيئة المجالس هذه من

 االنتخابات. في المشاركة عن العزوف حالة من ويزيد عليها، المواطنين سخط لزيادة يؤدي

 وقت أقرب في أعضائها الختيار انتخابات راءاج وضرورة المحافظات، مجالس أهمية على السياسية األحزاب أجمعت .３

 الترشيح. وطريقة االنتخابي، والنظام االنتخابات، آلية مثل مهمة أمور في األحزاب اختلفت لكن ممكن،

 شراكة عالقة إلى ابتزاز عالقة بين تتذبذب كانت بل صحية، عالقة تكن لم والمحافظين المحافظات مجالس بين العالقة .４

 المحلية. والحكومة المحافظ أداء على الرقابية بواجباتها المحافظات مجالس قيام عدم مقابل المحافظة، لمشاريع وتقاسم

 النواب مجلس انتخابات في اعتمدت التي الدوائر، تقسيم وطريقة االنتخابي النظام ن  أ والخبراء المواطنين بين السائد الرأي .５

 المقبلة. المحافظات مجالس انتخابات ألجراء االصلح هي ،2021 أكتوبر في

 انتخابية دائرة المحافظة تكون نأو االنتخابات، ألجراء ليغو سانت طريقة تفضل الجديدة األحزاب وبعض التقليدية األحزاب .６

 من المحافظات، جالسم انتخابات في البرلمانية االنتخابات منهجية نفس اتباع تفضل الجديدة، األحزاب أكثر بينما واحدة،

 األصوات. علىأ على يحصل لمن والفوز الفردي، والترشيح أصغر، لدوائر المحافظة تقسيم حيث

 

 :االستنتاجات هذه على بناء   تأسيسها تم التي التوصيات إلى الذهاب يمكننا االستنتاجات، هذه تثبيت بعد      

 

 :التوصيات

 

 المرشح شروط أوال:

المعدل، وذلك بتخفيض    2018لسنة    12تعديل الفقرة أوال من المادة السابعة من قانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية رقم   -1

سنة، حتى يكون متوافقا مع قانون االحزاب والتنظيمات السياسية    25سنة الى    28سن الترشح لعضوية مجلس المحافظة من  

الحق للعراقي الذي بلغ الخامسة والعشرون من عمره بالمساهمة بتشكيل حزب سياسي،   المعدل الذي يمنح 2015لسنة  36رقم 

 وايضا لفسح المجال امام الطاقات الشبابية للترشح لعضوية مجالس المحافظات.
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مجالس    فقرة لها تشترط على المرشح لعضوية  بإضافةتعديل المادة السابعة من قانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية،   -2

المحافظات الذي يشغل منصب مدير عام فما فوق بتقديم استقالته من منصبه، او اعطائه اجازة اجبارية ال تقل عن ثالثة أشهر  

                                                                                                                        من يوم االقتراع. وذلك للحؤول دون استغالل منصبه في حملته الدعائية.                                                            

ً ثاني  االنتخابي  النظام :ا

 بخصوص النظام االنتخابي المقترح النتخاب اعضاء مجالس المحافظات نقدم خيارين:             

المادتين   -1 الدوائر    12من قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم    23و  12تعديل  المعدل، وذلك بتقسيم المحافظة الى عدد من 

يح فردي، واستخدام نظام الصوت الواحد غير المتحول،  االنتخابية حسب عدد مقاعد كوتا النساء في المحافظة، وجعل الترش

 بحيث تنظم بنية ورقة االقتراع على اساس تضمن اسماء المرشحين.

فقط من قانون انتخابات مجالس المحافظات بجعل عملية تقسيم االصوات الصحيحة للقوائم االنتخابية على    12أو تعديل المادة   -2

( بدال من  -9-7-5-3-1.4االعداد  )الخ(،  التقسيم ب  عملية  إذا 1.9بدأ  ميزاته  يفقد  ليغو  نظام سانت  الحالي. الن  النص  في   )

( من  بأكثر  التقسيم  بدأ  عملية  مجالس 1.4تجاوزت  الى  للولوج  والناشئة  المتوسطة  االحزاب  امام  ايضا  المجال  ولفسح   ،)

 المحافظات.

وذلك بجعل قائمة المرشحين تتكون من عدد  2018لسنة  12م  على ان يتم تعديل الفقرة سادسا من المادة األولى من القانون رق 

 ال تزيد عن عدد مقاعد مجلس المحافظة او الدائرة االنتخابية ال ان يكون ضعفها. 

                                                                                           المحافظ اختيار ثالثا:

المعدل، وذلك بجعل ناخبي كل   2018لسنة    12ضرورة اضافة مادة او نص الى قانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية رقم  

 الخيارين التاليين:                                                                 بإحدىمحافظة يعرفون مسبقا مرشح كل قائمة انتخابية او المؤهلين للترشح لمنصب المحافظ 

عن اسم مرشحهم لمنصب المحافظ لدى تقديم قوائم المرشحين    باإلعالناالشتراط على كل قائمة انتخابية والمرشحين االفراد   -1

 وية مجلس المحافظة.                                                                                       لمفوضية االنتخابات، حتى يعرف الناخب لمن سيصوت في حال فوزه بعض

او حصر الترشح لمنصب المحافظ من بين الخمسة اعضاء الفائزين بأعلى األصوات بعضوية مجالس المحافظات في القوائم   -2

                                                                سبل االستقرار للحكومات المحلية في المحافظات.    منح ألجلاالنتخابية او المرشحين االفراد. وذلك 

                                                                              االنتخابي االنفاق رابعا:

االنتخابي على الحمالت   لألنفاقلس المحافظات ينص على تحديد السقف االعلى  ضرورة اضافة مادة او نص لقانون انتخابات مجا

رقم   االنتخابية  الحملة  على  االنفاق  )تنظيم  نظام  وتفعيل  والمرشحين،  السياسية  لألحزاب  االنتخابية  التي  2013لسنة    1الدعائية   )

حزاب السياسية والمرشحين بفتح حسابات مصرفية وتعيين اصدرته المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في حينه، وذلك بالزام اال

محاسب قانوني لهم، من اجل تمكين المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات من مراقبة حركة األموال في تلك الحسابات وتدقيق مصادر 

ا مع  والتعاون  المرشحين  او  السياسية  لألحزاب  كانت  سواء  انفاقها  وحجم  صرفها،  واوجه  الدولة، التمويل،  في  الرقابية  الجهزة 

وضرورة نشر التقارير المشار اليها في القسم السادس من النظام، وتطبيق العقوبات المحددة في القسم السابع على األحزاب السياسية 

                                     والمرشحين الذين يخالفون تطبيق احكام النظام.                                                                 

                                                                      والفرز العد والية التصويت خامسا:

المعدل، وبصيغتها الحالية  2018لسنة  12من قانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية رقم  16التأكيد على تطبيق المادة  -1

                                                          تعتمد استعمال اجهزة تسريع النتائج )العد والفرز االلكتروني( في عملية احتساب اصوات الناخبين وفرزها.                             التي

، وذلك بجعل عملية  2018لسنة    12االقضية رقم  تعديل الفقرة رابعا من المادة الخامسة من قانون انتخابات مجالس المحافظات و -2

الناخبين، وعدم اشتراط تحقق اي نسب من عملية   البايومترية طويلة االمد حصرا ولجميع  البطاقة  التصويت تكون باستعمال 

الى التزام الحكومة العراقية ووزاراتها بمساعدة المفوضية وتقديم الدعم والتسهيالت لها    باإلضافةتسجيل الناخبين بايومتريا.  

االنتخاب   في  حقهم  لممارسة  الجديدة  المواليد  وخاصة  بايومتريا،  الناخبين  من  نسبة  أكبر  لتسجيل 

     (، لضمان عدم تفويت حقهم في االنتخاب.                       2001،2002،2003،2004،2005)
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 المقدمة

 

 أسسها ومن المنظمات هذه لقناعة عراق،ال في الديمقراطي النظام بتعزيز اختصاصاتها عن النظر بغض الحكومية غير المنظمات تهتم

 صياغة في والمساهمة حقوقهم ممارسة خاللها من للمواطنين يمكن التي السياسية األنظمة فضلأ هي الديمقراطية ن  بأ يديرها ومن

 الالمركزية مبدأ بخصوص ا  واضح يكون ال ربما والمواطنين المنظمات لدى القناعات في الحسم هذا لكن واعد، ومستقبل افضل واقع

 لتحقيق الواقعي السبيل هي وهل اإلدارية الالمركزية جدوى حول واسع نقاش يثار لذلك النافذ، الدستور عليه نص الذي اإلدارية

 اقتصادي وقع افضل يحقق بما والبشرية المالية مواردهم إدارة في محافظاتهم في المواطنين مساهمة تعزيزو المكانية التنمية

 رضا عدم من صاحبه وما ٢٠١٩ في االحتجاجي الحراك بعد المحافظات مجالس اعمال انهاء بعد خصوصا ؟ لهم وبيئي واجتماعي

 االتحادية. لحكومةوا المحلية الحكومات أداء على شعبي

 الممكن  غير  فمن  ، 1المحافظ  نتخاببا  تقوم  محافظات   مجالس  وجود  على  ونص  اإلدارية  الالمركزية  مبدأ  على  نص  الدستور  ن  أ  بما

  في   االتحادية  الحكومة  تقوم  نأ  المؤكد  منو  المحافظات،  لمجالس  وجود   بدون  تدار  التي  المحلية  للحكومات  الحالي  الوضع  استمرار

  اإليفاء   حالة  في  والقانوني  الدستوري  االستحقاق  هذا  لكن  ،للعمل  تعيدها  لكي  المحافظات   لمجلس  انتخابات  بتنظيم  المنظور  المستقبل

 ذات   ؤهاأدا  يكون  نأ  سنتوقع  هل  وعندها  ٢٠١٩  في  مالهااع  انهاء  قبل  كانت  التي  للقديمة  مطابقة  محافظات   بمجالس  سيأتي  هل  به

  معروفة،  علمية  قاعدة  هذه  نفسها   لنتائجل  سيؤدي  األدواتب  التجربة  نفس  اجراء  نأ  بالطبع   ؟المواطنين  سخط  راثا  الذي  السابق  األداء

 غير   العراق  محافظات  جمي  في  بحثية  دراسة   إطالق  إلى  العراقية  المحافظات  مختلف  من  حكومية  غير  منظمات  سبع  بادرت  لذلك

 المحافظات   مجالس  وأعضاء  والخبراء  المواطنين  راءآ  لمعرفة  لدراسةا  هذه  صممت  محافظة،  عشرة  خمس  وهي  إقليم  في  المنتظمة

 تجاوز  احتمالية  لزيادة  اقتراحها  يمكن  التي  القانونية  التعديالتو  المحلية  والحكومات  المحافظات  مجالس  اخفاق  أسباب  حول  السابقين

 المجالس. هذه فيها وقعت التي اإلخفاقات

 شطينوالنا  المواطنين  من  التركيز مجموعات  في  للمشاركين  تقدم  أسئلة  استمارة  بتصميم  مختصين  خبراء  مع   بالتعاون  البداية  في  قمنا

 مجالس  وأعضاء  أكاديميين  من  للخبراء  المستديرة  الطاولة  مجموعات  في  للمشاركين  تقدم  أخرى  أسئلة  واستمارة  ،الخ  واإلعالميين..

  لتدريب   كثيرة  ا  جهود  بذلنا  المختلفة.  السياسية  لألحزاب  تقدم  أسئلة  واستمارة  تروني،الك  الستبيان  أسئلة  واستمارة  ،الخ  سابقين..  محافظة

 المشاركين تشعر منةآ حيادية بيئة  ولضمان راءآ من يطرح فيما تدخلهم عدم لضمان  صارم بروتوكول على الجلسات بتنظيم القائمين

 الحفاظ  مع  راءآ  من  عنه  يعبرون  ما  بتوثيق  لنا  السماح  المشاركين  من  اطلبن  بالمقابل  آرائهم،  عن  التعبير  عند  واالمن  والثقة  باالرتياح

  خصوصيتهم. على

 من   ةالممكن  البدائل  أفضل  واقتراح  ومناقشته  السائد  الرأي  واستنتاج  وتحليلها  صنيفهابت  باحثين  بتكليف  قمنا  البيانات  هذه  كل  جمع  بعد

 أفضل   ضمان  بهدف  مناصرة  حملة  خالل  من  القرار  ولصناع  المواطنين  لعموم  نقدمها  لكي  وصياغتها  قانونية  أو  دستورية  تعديالت 

 المقبلة.  االنتخابات تنظيم بعد المحافظات لمجالس ممكن أداء

 :هي حكومية غير منظمات سبع الدراسة هذه انجاز في شارك

 واالنتخابات. للديمقراطية ستيب منظمة .１

 .الشباب لتمكين تواصل منظمة .２

 الديمقراطي. للوعي نيسان معهد .３

 .الديمقراطية لدعم عشتار ركزم .４

 المتمدن. الحوار منظمة .５

 .العدالة مركز .６

 للتنمية ذر مركز .７

 

 ةالممكن الجهود كل نبذل وسوف ومواطنينا، بلدنا تجاه واألخالقية الوطنية مسؤوليتنا صميم من هي دراسة من به قمنا ما ن  بأ نعتقد

 بوصفنا بواجبنا التزامنا نؤكد كما .منها جزء أو كلها التنفيذ إلى طريقها الدراسة توصيات تجد لكي العالقة ذات األطراف جميع مع

 دافعنا وشعبه للعراق العامة المصلحة تكون نأ على سياسي أو حزبي تأثير دون من المواطنين إرادة عن تعبر حكومية غير منظمات

 النهائي. وهدفنا
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 المحلية الحكومة وشكل المحافظة مجلس مفهوم التمهيدي: المطلب

 

 الحديث العراق في المحافظة مجلس مفهوم ول:األ الفرع

 مفهوم ١٩٢١ في بدأت التي الملكية الحقبة في العراق عرف ذإ ،بعضهم يتصور كما جديدا   ليس العراق في المحافظات مجالس مفهوم

 العثمانية( الحقبة من موروث الثالثي التقسيم )هذا إدارية مستويات ثالث على إدارية وحدات إلى العراق قّسم حيث اإلدارية، الوحدات

 واعتمد االقليمية اإلدارية الوحدات بنظام واضح بشكل أخذ الذي ١٦ رقم القانون صدر ١٩٤٥ عام في والقرى، واالقضية االلوية هي

 كل في هيئات على ونص اإلدارية للوحدات المعنوية الشخصية منحه خالل من اإلدارية الالمركزية على قائمال المحلية اإلدارة نظام

 آخرين وأعضاء وظائفهم بحكم معينين أعضاء من يتكون الذي العام اللواء ومجلس )المحافظ( المتصرف من تتكون )محافظة( لواء

 المعنوية. الشخصية القرية منح الذي ١٦ رقم القرى قانون صدر ١٩٥٧ سنة في المتصرف. المجلس ويترأس منتخبين

 فقط، الحكومية وظائفهم بمقتضى أعضاء من تتكون بقيت التي األلوية مجالس في منتخبين أعضاء وجود الغي الجمهوري، العهد في

 المحافظ برئاسة محافظة سمجل تشكيل على نص الذي السابقة القوانين ألغى الذي ١٩٦٩ لسنة ١٥٩ رقم المحافظات قانون صدر ثم

 هذه اعضاء انتخابات تجر لم ولكن اإلدارية، الالمركزية مبدأ القانون واعتمد المنتخبين، األعضاء من وعدد الدوائر مدراء وعضوية

 2الحكوميين. غير من المجالس

 الهيمنة بسبب ٢٠٠٣ عام قبل اإلدارية الوحدات إدارة في حقيقي دور لها يكن لم المحافظات مجالس ن  أ السابق السرد من نفهم

 فيها أعضاء الحكومية الدوائر مدراء ولكون المجالس هذه يرأس الذي هو )المتصرف( المحافظ لكون عليها التنفيذية الحكومية

 الشأن بهذا انتخابات اي تجر ولم المنتخبين األعضاء عضوية الغاء تم الجمهوري العهد وفي التصويت حق ولهم وظيفتهم بمقتضى

 .٢٠٠٣ حتى ١٩٥٨ من الجمهوري العهد طيلة

 اإلدارية الالمركزية عن تتحدث قوانين تشريع من الرغم وعلى ٢٠٠٣ قبل العراق ن  أ يتضح السريع التاريخي االستعراض هذا من

 اي تملك ولم المركزية للحكومة اصارم اامتداد كانت الواقع ارض على المجالس هذه ن  إ إال محلية طبيعة ذات مجالس وتشكيل

 المحلية. اإلدارة في الحقيقي للتأثير صالحيات

 

 ٢٠٠٣ نيسان بعد العراق في المحلية الحكومة شكل الثاني: الفرع

 حيث المحافظات، مجالس تشكيل نظم الذي ٢٠٠٤ نيسان ٦ في ٧١ رقم المؤقتة االئتالف سلطة أمر العراق في صدر ٢٠٠٣ بعد

 ومنح اإلدارية الالمركزية مبدأ على نص الذي ٢٠٠٥ في الحالي العراقي الدستور نفاذ بعد ،التعيين طريق عن المجالس هذه تشكلت

 وبقيت ،٥٢٠٠ عام األولى المحافظات مجالس انتخابات اجراء تم شؤونها إلدارة إقليم في المنتظمة غير للمحافظات واسعة صالحيات

 أول نظمت حيث المعدل، ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم اقليم في المنتظمة غير المحافظات قانون صدور لحين عملها تمارس المجالس هذه

 كانون ٢٤ في ٢٠٠٨ لسنة ٣٦ رقم والنواحي واالقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون احكام وفق المحافظات لمجالس انتخابات

 .٢٠٠٩ الثاني

 

 هما: شقين من المحافظة في المحلية كومةالح تتكون

 المحلية التنفيذية السلطة اختيار عن المسؤول المحافظة مجلس وهي المحلية: التنظيمية - الرقابية - التشريعية السلطة .أ

 لكل مقعد ويزاد ابتدأ مقاعد ١٠ من المحافظة مجلس يتكون عمله. ينظم داخلي نظام وللمجلس عملها، وتقييم ومراقبتها

 .المحافظة سكان من المليون على زاد لما نسمة ألف ٢٠٠

 بموجب المحافظة في حكومي مسؤول أعلى وهو المحافظة مجلس ينتخبه الذي المحافظ من المكونة المحلية: التنفيذية السلطة .ب

 خمسة عن يزيد ال عدد وله المحافظة، مجلس ينتخبهم نائبان ظللمحاف المعدل، ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم فظاتالمحا قانون

 يعاونه الذي المحافظ فريق والمستشارين( والمعاونين )النائبين المناصب هذه اعتبار ويمكن مستشارين وسبعة معاونين

 الصحة ودائرة للتربية العامة المديرية مدد العامة المديريات يضا  أ المحلية التنفيذية السلطة مكونات من خبراته، ويكمل

 المناصب )اصحاب المحافظات قانون في عليهم يطلق مدراء أو عامون مدراء يديرها المديريات هذه الخ، الشرطة.. وقيادة

 في ا  مصادق يعتبر الذي المختص الوزير مصادقة ثم ومن المحافظ حترشي بعد المحافظة مجلس مسؤولية واختيارهم العليا(

 المحافظة. مجلس مصادقة كتاب مكتبه استالم تاريخ من يوم ١٥ لمدة االعتراض عدم حالة
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 في المحافظات مجالس ذكرت الدستوري المستوى على ،والقانون الدستور مظلة تحت وتعمل تأسست المحافظة مجلس مؤسسة

 :(١٢٢) المادة

 قبل من بها المخول صالحياته لممارسة المحافظة، في األعلى التنفيذي الرئيس المحافظة، مجلس ينتخبه الذي المحافظ يُعد ثالثاً:  

 المجلس.

 وصالحياتها. المحافظة مجلس انتخاب بقانون، ينظم رابعاً:

 مستقلة. مالية   ولُه بوزارة، مرتبطة غير جهة أية أو وزارة أية إشراف أو لسيطرة المحافظة مجلس يخضع ال خامساً:

ول والذي للمحافظة محافظ انتخاب هو الدستورية المحافظة مجلس واجبات من واجب أول ن  أ نفهم النصوص هذه من  قبل من يخ 

 يمكن ال ا  محوري ا  دور له وجعل المحلية الحكومة مركز في المحافظة مجلس الدستور ثبت بذلك صالحياته. لممارسة المحافظة مجلس

 الدستوري. النص هذا تعديل يتم نأ دون من االحوال من حال بأي تجاوزه

 ولكن ،بوازرة مرتبطة غير جهة أو وزارة أي تفرضه ان يمكن الذي اإلشراف أو السيطرة فوق المحافظة مجلس الدستور رفع كما

 بوزارة( مرتبطة غير جهة أو )وزارة وصف عليها ينطبق ال التي االخرى الجهات إشراف من ا  محصن المحافظة مجلس يجعل لم هذا

 االتحادي. النواب ومجلس الوزراء مجلس مثل الوصف هذا في تعلوا التي الجهات وهي

 مجلس تخص ال االحكام وهذه إقليم في المنتظمة رغي المحافظات تخص احكام تضمنت التي الدستورية النصوص من عدد هناك

 نحتاج وبالتالي ككل المحافظة عمل تنظم حكامأ هي بل المحافظ، انتخاب مثل خصائصه من خصيصة ليست وهي لوحده المحافظة

 من نونيالقا للمستوى ننتقل سوف لذلك االحكام، هذه تنظمه فيما المحافظة مجلس دور نعرف لكي التشريعات من اخر لمستوى

 المحافظة. بمجلس العالقة ذات التشريعات مستويات

 في المنتظمة غير المحافظات في المحافظة مجلس ومسؤوليات صالحيات المعدل ٢٠٠٨ لسنة (٢١) رقم المحافظات قانون فصل

 على: الثانية المادة نصت حيث اقليم،

 شؤونها إدارة من يمكنه بما المحلية التشريعات إصدار حق وله المحافظة في والرقابية التشريعية السلطة هو المحافظة: مجلس أوالً:

 للسلطات الحصرية االختصاصات ضمن تندرج التي االتحادية والقوانين الدستور مع يتعارض ال بما اإلدارية الالمركزية مبدأ وفق

 االتحادية.

 يخوله. من أو رئيسها ويمثلها المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية المجالس تتمتع ثانياً:

 النواب. مجلس لرقابة المجالس تخضع ثالثاً:

 المحافظة: مجلس اختصاصات المشرع أدرج القانون من السابعة المادة وفي

 خالل المحافظ من بدعوة المجلس يعقدها لسةج أول في المجلس اعضاء لعدد المطلقة باألغلبية ونائبه المجلس رئيس انتخاب أوالً:

 اليوم في تلقائيا يعقد المجلس النعقاد المحافظ دعوة عدم حالة وفي االنتخابات نتائج على المصادقة تاريخ من يوما عشر خمسة (١٥)

 سنا . األعضاء أكبر برئاسة الجلسة وتنعقد عشر، السادس (١٦)

 الفقرة في الواردة األسباب أحد تحقق حالة في المجلس أعضاء لعدد المطلقة باألغلبية المنصب من نائبه أو المجلس رئيس إقالة ثانياً:

 األعضاء. ثلث طلب على بناء   المادة هذه من (٨)

 مبدأ وفق شؤونها إدارة من يمكنها بما والمالية اإلدارية الشؤون لتنظيم والتعليمات واألنظمة المحلية التشريعات إصدار ثالثاً:

 االتحادية. والقوانين الدستور مع يتعارض ال وبما اإلدارية ركزيةالالم

 حالة وفي المعنية والجهات الوزارات مع المتبادل وبالتنسيق كافة المجاالت في اولوياتها وتحديد للمحافظة العامة السياسة رسم رابعاً:

 المحافظة. مجلس لقرار االولوية تكون الخالف

  خامساً:

 للمحافظة. العامة الموازنة في لدرسها بالمجلس الخاصة العامة زنةالموا مشروع إعداد .1

 والمؤتمرات الندوات وعقد والمسموعة والمرئية المقروءة االعالم وسائل في للمحافظة العامة الموازنة مشروع اعالن أ. .2

  آرائهم. على والوقوف المدني المجتمع ومنظمات المحافظة مواطني لمشاركة

 بموافقة ابوابها بين المناقلة واجراء عليه والمصادقة منفصلتين جلستين في وثانية أولى قراءتين الموازنة مشروع قراءة ب.

 الى ورفعها والنواحي واالقضية المحافظة لمركز التوزيع في الدستورية المعايير تراعى نأ على االعضاء لعدد المطلقة االغلبية

 االتحادية. العامة الموازنة مع لتوحيدها االتحادية المالية وزارة

 عملها. اداء حسن لضمان المحافظة في الدولة دوائر انشطة جميع على الرقابة سادساً:

 سابعاً:

 له. جلسة أول انعقاد تاريخ من يوما ثالثون أقصاها مدة خالل المجلس أعضاء لعدد المطلقة باألغلبية ونائبيه المحافظ انتخاب .1

 أعلى على الحاصلين المرشحين بين التنافس يتم المجلس أعضاء لعدد المطلقة األغلبية على المرشحين من أي يحصل مل إذا .2

 الثاني. االقتراع في األصوات أكثرية على يحصل من وينتخب األصوات
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 ثامناً:

 يعرض المستجوب بأجوبة البسيطة األغلبية قناعة عدم وعند اعضائه ثلث طلب على بناء نائبيه أحد أو المحافظ استجواب .1

 التوصية أو اإلقالة طلب ويكون المجلس أعضاء لعدد المطلقة األغلبية بموافقة مقاال ويعتبر ثانية جلسة في اإلقالة على للتصويت

 االتية: الحصرية االسباب أحد على مستندا بها

 الوظيفي. المنصب استغالل أو النزاهة عدم .أ

 العام. المال هدر في التسبب .ب

 العضوية. شروط أحد فقدان .ت

 والمسؤولية. الواجب أداء في المتعمدين التقصير أو االهمال .ث

 أعاله. المذكورة األسباب لنفس الوزراء رئيس اقتراح على بناء   المطلقة باألغلبية المحافظ إقالة النواب لمجلس .٢

 القانون. هذا من (٥) المادة في عليها المنصوص الشروط ألحد فقدانه عند مقاال   المحافظ يعد .٣

 المحكمة وتبت به، تبلغه تاريخ من يوما   عشر خمسة (١٥) خالل اإلداري القضاء محكمة لدى االقالة بقرار يطعن ان للمحافظ .٤

 خاللها. المحافظة اعمال بتصريف يقوم ان وعليه الطعن، استالمها تاريخ من يوما   ثالثين (٣٠) مدة خالل بالطعن

 بانتخاب المختصة المحكمة قبل من عليه المصادقة أو أعاله (٤) الفقرة في اليها المشار الطعن مدة انتهاء بعد المحافظة مجلس يقوم .٥

 يوما . عشر خمسة (١٥) تتجاوز ال مدة خالل جديد محافظ

 تاسعاً:

 بين من واحد مرشح باختيار المجلس اعضاء لعدد المطلقة باألغلبية المحافظة في العليا المناصب اصحاب ترشيح على الموافقة .1

 (١٥) خالل عليه المعتمدة المعايير انطباق عدم حالة في المرشح رفض المختص وللوزير المحافظ يرشحهم أشخاص ثالثة (٣)

 المرشح ويعرض له قبوال   ذلك يعد الترشيح في البت عدم حالة وفي مكتبه الى الترشيح وصول ختاري من يوما عشر خمسة

 عليه. للتصويت الوزراء مجلس على بدرجته من أو عام مدير صبلمن

 أو المجلس اعضاء عدد خمس طلب على بناء المجلس ألعضاء المطلقة باألغلبية المحافظة في العليا المناصب اصحاب إعفاء .2

 الفقرة في الواردة لألسباب استنادا   المختص الوزير من باقتراح اإلقالة حق كذلك الوزراء ولمجلس المحافظ من اقتراح على بناء

 المادة. هذه من (٨)

 مع بالتنسيق المحافظ طريق عن المحافظة في األمنية المؤسسات قبل من المقدمة المحلية األمنية الخطط على المصادقة عاشراً:

 األمنية. خططها مراعاة مع االتحادية األمنية الدوائر

  عشر: حادي

 بالدمج والقرى والنواحي االقضية على اإلدارية التغييرات اجراء على المجلس أعضاء لعدد المطلقة باألغلبية المصادقة .1

 المحافظ اقتراح على بناء   المحافظة حدود ضمن إدارية تشكيالت من عليها يترتب وما ومركزها اسمائها تغيير أو واالستحداث

 التغيير. المعنية للمجالس المطلقة األغلبية موافقة وجوب مع المجلس أعضاء ثلث أو

 الخدمية المشاريع إقامة لغرض للمحافظة بوزارة المرتبطة غير والجهات للوزارات العائدة االراضي ملكية تخصيص أوال : .2

 تية:اآل االراضي باستثناء الوزراء مجلس وبموافقة المحافظة في والعمرانية

 االساسي التصميم لتوسعة االراضي تخصيص باستثناء الناحية أو القضاء أو للمحافظة البلدية حدود خارج الواقعة االراضي .أ

 للمدينة.

 ونوعها. جنسها كان مهما والبساتين الزراعية الراضيا .ب

 عليها. مشاريع إلقامة المخصصة أو مشاريع عليها القائمة االراضي .ت

 المحافظة. في لالستثمار المخصصة االراضي .ث

 السياسيين. والسجناء الشهداء لمؤسستي المخصصة االراضي .ج

 .لألوقاف المخصصة االراضي .ح

 واالثرية. النفطية والمواقع للمحافظة االساس التصميم مع يتعارض ال وبما الخضراء المناطق .خ

 للمحافظة. قبلها من والمخصصة للوزارات العائدة االراضي على االسكانية المشاريع اقامة على الموافقة ثانيا :

 بذلك. التخطيط وزارة واعالم المتلكئة المشاريع من االدارية الوحدة مشاريع بين الموازنة ابواب ضمن المناقلة .٣

 التاالح في المختصة االتحادية السلطات مع وبالتنسيق المحافظ طلب على بناء   الثلثين بأغلبية التجول منع اعالن على الموافقة .٤

 ذلك. تستدعي التي

 المجلس. من تصدر التي واألوامر القرارات كافة فيها تنشر جريدة إصدار عشر: ثاني

 لها. والحضاري التاريخي اإلرث من مستوحى ظةللمحاف شعار اختيار عشر: ثالث

 المطلقة. باألغلبية عليه ويصادق له جلسة أول تاريخ من شهر خالل المجلس لعمل داخلي نظام إقرار عشر: رابع
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 مع يتعارض ال بما لتنميتها االستراتيجية الخطط ووضع سياستها ورسم كافة، المجاالت في المحافظة أولويات تحديد عشر: خامس

 الوطنية. التنمية

 المحافظة. عليها تحصل التي والهبات التبرعات رفض أو قبول على المجلس أعضاء لعدد المطلقة باألغلبية المصادقة عشر: سادس

 النافذة. القوانين أو الدستور في عليها منصوص أخرى اختصاصات أية ممارسة عشر: سابع

 

 الحكومة قيادة هو المجلس هذا تأسيس من الهدف ن  أ يتضح المحافظة مجلس لعمل ظمةالمن والقانونية الدستورية النصوص تحليل من

 في شاملة وتنمية للتطور قابلة مرضية عامة خدمات خالل من المواطنين حياة على ؤثري بما الشاملة التنمية لتحقيق للمحافظة المحلية

 (٢٠٠٣ قبل يحدث كان )كما العراقية المحافظات بين العامة اتالخدم وتطور التنمية عدالة في خلل يحدث ال ولكي المجاالت، كل

 الالمركزية بمبدأ العاملة المحلية الحكومات هيكلية ضمن المجالس هذه تأسيس إلى والقانون الدستور في العراقي المشرع ذهب

 المنتظمة غير المحافظات وحكومات ة()االتحادي المركزية الحكومة بين بتوازن والمسؤوليات الصالحيات توزيع تعني والتي اإلدارية

 ألجل الفعال بالتواصل للمواطنين ويسمح الوطني االطار ضمن معقولة عمل حرية المحلية للحكومات يتيح التوزيع هذا ،بإقليم

 جتمعات.الم هذه ارادة حملت حرة ديمقراطية بآلية المحافظات في المحلية المجتمعات عن تنبثق التي المحلية الحكومات المساءلة

 إدارية لتشكيالت الواقع ارض على ترجمت والتي الدستور في وتثبيتها اإلدارية لالمركزية العراق اتجاه وراء من الهدف هو هذا

 المحافظات. مجالس منها

 

 برزهاأو المهمة الصالحيات من عدد لديها ٢٠٠٣ بعد المحافظات مجالس ن  أ السابقة والقانونية الدستورية النصوص من يتضح

 وعليه المحافظة إلدارة واسعة صالحيات وله المحافظة في حكومي مسؤول اعلى باعتباره أدائه وتقييم ومراقبته المحافظ انتخاب

 بطريقة المجلس يتحمل المحافظات سمجال على والواجبات الصالحيات بهذه المحافظة، مجلس لمراقبة تحتاج كبيرة مسؤوليات

 النجاح هذا في له ا  شريك المحافظة مجلس سيكون عمله أداء في المحافظ نجاح حالة في أداء، مستوى من المحافظ به يقوم ما واضحة

 أو فشل حالة وفي شك، بال التقييم تعني هناو والمراقبة عمله مراقبة عن ومسؤول المحافظ اختيار عن مسؤول المجلس ن  أ باعتبار

 القانونية بالخطوات يقم لم إذا والتقصير الفشل هذا في له ا  شريك المحافظة مجلس سيكون ومسؤولياته واجباته أداء في المحافظ تقصير

 األمر. تطلب اذا وعزله المحافظ لمحاسبة

 

 النجاح في المسؤولية نفس ويشاركهم حافظةالم في المهمة الدوائر رؤساء تجاه السابقة الواجبات نفس يتحمل المحافظة مجلس ن  أ كما

 العليا المناصب اصحاب اختيار في االخير القرار له المحافظة مجلس ن  أل السابقة، والقانونية الدستورية ادالمو على بناء الفشل وفي

 العزل شروط توفر حالة في وعزلهم التقصير حالة في ومحاسبتهم ادائهم مراقبة المحافظة مجلس وعلى المحافظ ونائبي المحافظة في

 القانونية. واجباته اداء في المحافظة لمجلس ا  تقصير سيكون تقصيرهم ن  فإ الإو القانونية
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 ولاأل المبحث

 المحافظات مجالس تكوين

 

 المحافظات مجالس اعضاء انتخاب ول:األ المطلب

 

 الترشيح شروط االول: الفرع

 المحافظ النتخاب القانوني اإلطار .أ

 المحافظة، في األعلى التنفيذي الرئيس المحافظة، مجلس ينتخبه الذي المحافظ يُعد" ثالثا   ١٢٢ مادته في النافذ العراقي الدستور نص

 المحافظة." مجلس قبل من بها المخول صالحياته لممارسة

 قانون أكد كما المحافظ، انتخاب قطعا لغيرها يجوز وال المحافظة بمجلس المحافظ تنتخب التي الجهة يحصر الواضح النص هذا

 المحافظ انتخاب .١" السابعة الفقرة المحافظة( مجلس )اختصاصات السابعة المادة في ذلك المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات

 السابقة المادة نفس وفي ."له جلسة أول انعقاد تاريخ من يوما ثالثون أقصاها مدة خالل المجلس أعضاد لعدد المطلقة باألغلبية ونائبيه

 واقالته. المحافظ لمساءلة المحافظة مجلس اختصاص على القانون نص الثامنة الفقرة

 ٢٥ المادة في المحافظ لمنصب المرشح في توفرها الواجب الشروط على المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون نص كما

 .١ :يكون نأ  3المجالس عضو في توفرها المطلوب الترشيح شروط إلى باإلضافة المحافظ لمنصب المرشح في يشترط "أوال : على

 مجال في خبرة له .٣ اإلداري. المرفق لقيادة الالزمة األساسية بالمؤهالت متمتعا   .٢ األقل. في أولية جامعية شهادة على حاصال  

 "والبيئية. واالجتماعية االقتصادية القدرات وبناء العامة السياسات وتنفيذ إعداد في وممارسة سنوات ١٠ عن تقل ال عمله

 واالستبيان( التركيز )مجموعات المحافظ انتخاب بطريقة الجمهور رأي .ب

 المحافظات مجالس إلصالح دستورية تعديالت إلى الدعوة حالة في موقفهم حول التركيز مجموعات في للمشاركين سؤاال   وجهنا

 عبروا التركيز مجموعات في المشاركين اغلبية ه،بانتخاب المحافظة مجلس قيام على الدستور نص الذي المحافظ انتخاب وبالتحديد

 المحافظ تخليصل هو باعتقادهم والسبب المحافظة، مجلس قبل من وليس الجمهور من مباشرة المحافظ انتخاب يكون نأب رغبتهم عن

 تلبية المحافظ لمنصب المرشح على تفرض التي السياسية واألحزاب المحافظة مجلس أعضاء من لها يتعرض التي الضغوط من

 اعتقاد في عمله. أداء في تقصيره حالة في المحافظ محاسبة عدمب الجهات هذه تقوم بالمقابل ترشحه، دعم مقابل الخاصة مصالحها

 مركز يقوي سوف الشعب من المباشر باالنتخاب وجعلها المحافظ انتخاب طريقة تعديل ن  أ التركيز مجموعات في المشاركين ةاغلبي

 مجموعات في المشاركين سألنا .واجباته أداء في تقصيره حالة في المواطنين من مباشرة بطريقة مساءلته على يساعدو المحافظ

 بخبرات المرشح تمتع على تركز اإلجابات اغلبية كانت محافظ،ال لمنصب المرشح في توفرها يجب التي المواصفات عن التركيز

 مجلس أعضاء بمنع المشاركين بين رأي وهناك والنزاهة الحكومي العمل في والخبرة الجامعية الشهادة مثل بوظيفته للقيام تؤهله

 اجريناه الذي االستبيان في ركون،المشا يقول كما المنصب على بينهم مساومات تجري ال حتى المحافظ لمنصب الترشح من المحافظة

 يكون نأ ٪١١ فضل بينما المحافظة، جمهور من مباشرة المحافظ انتخاب يكون نبأ ٪٧٩ كينالمشار اغلبية أجاب االنترنيت عبر

 طريق عن المحافظ اختيار يكون ان ٪٦  وفضل النافذ، والقانون الدستور عليه نص كما المحافظة مجلس داخل بالتصويت اختياره

 .النواب مجلس في عليه بالتصويت المحافظ اختيار يكون ان فضل فقط ٪٢و ،الوزراء مجلس في عليه التصويت

 المستديرة( الطاولة )جلسات المحافظ انتخاب بطريقة الخبراء رأي  .ت

 رأيهم الخبراء من الرأي هذا أصحاب برر ،المحافظة في الناخبين من مباشرة المحافظ انتخاب ضرورة على المشاركين اغلب اتفق

 واالبتزاز الحزبية التكتالت وضغط صصةللمحا عرضة كهسيتر الدستور عليه نص كما المحافظة مجلس من المحافظ انتخاب إبقاء ن  أب

 يمتلك المحافظ لمنصب المرشح يكون ان ضرورة على المشاركين اغلبية اتفق المحافظة، بمجلس المتحكمة األحزاب قبل من

 بعض سنوات، ١٠ عن تقل ال لمدة الوظيفية والخبرة الجامعية الشهادة مقدمتها وفي الوظيفية مهامه ألداء المناسبة المؤهالت

 يتوافق وذلك لمراقبته واخضاعه مساءلته المجلس يستطيع لكي المحافظة مجلس بواسطة المحافظ انتخاب إبقاء إلى ذهب المشاركين

 ١٩٦٩ لسنة ١٥٩ رقم المحافظات لقانون الحياة إعادةب رغبتهم عن عبروا المشاركين من اقلية ،العراق في المطبق النيابي النظام مع

 أعضاء من عدد مع شخصية مقابالت في .االتحادية الحكومة من المحافظ تعيين على ينص ألنه األفضل قولهم حسب لكونه الملغى

 المحافظة مجلس ابتزاز من لحمايته المحافظة ناخبي من مباشرة المحافظ انتخاب ضرورة عن اغلبيتهم عبر السابقين المحافظة مجلس

 .قولهم حد على
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 السياسية االحزاب رأي  .ث

 موقف المحافظة، في الناخبين من مباشرة المحافظ انتخاب مع اغلبها في ٢٠١٩ تشرين حركة افرزتها التي الجديدة السياسية األحزاب

 خابانت آلية إبقاء وهو مغاير رأي لهم كان ونينوى كركوك مثل المتعددة المكونات ذات المحافظات في التقليدية السياسية األحزاب

 المحافظة. مجلس خالل من الدستور عليها نص التي الحالية نفسها المحافظ

 

 الباحث واستنتاج تحليل

 المحافظة، في األعلى التنفيذي الرئيس كونه ثالثا   ١٢٢ المادة في الدستور عليه نص ذيال وصفه بسبب كبيرة أهمية المحافظ لمنصب

 الموازنة إعداد مثل مهمة صالحيات شكل على ٣١ المادة في المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون ترجمها الصفة وهذه

 للدولة العامة السياسة وتنفيذ (النافذة والقوانين الدستور مع رضهااتع عدم بشرط) المحافظة مجلس قرارات وتنفيذ للمحافظة العامة

 والتقييم التوجيه يعني هنا االشراف) وتفتيشها المحافظة في العامة المرافق سير على واالشراف الوزراء مجلس قبل من الموضوعة

 والوحدات مالمحاك عدا ما اعمالها( أداء في فشلها أو نجاحها عن مسؤول وكونه العامة المرافق اداء جودة لمسؤولية المحافظ وتحمل

 االمن وحفظ الحماية بواجبات المكلفة والتشكيالت المحلية األمنية ألجهزة على االمر سلطة وللمحافظ والمعاهد، والجامعات العسكرية

 وزراء رئيس بانه المحافظ وصف يمكن قليلة بكلمات .االتحادية األمنية والتشكيالت الجيش باستثناء المحافظة في العاملة والنظام

 المرشح في توافرها يجب شروط المشرع وضع عاتقه على الملقاة المسؤوليات جسامة وبسبب المحلية المحافظة لحكومة مصغر

 الجامعية ادةالشه على حصوله ومنها المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون من ٢٥ المادة عليه نصت كما المحافظ لمنصب

 والقائد دوائرها على ا  ومشرف لها ا  قائد لكونه )المحافظة( اإلداري المرفق لقيادة الالزمة األساسية بالمؤهالت يتمتع األقل، على األولية

 المقصود القانون يوضح لم وهنا سنوات ١٠ عن تقل ال عمله مجال في خبرة له تكون ان ،الفشل في الوزر وعليه النجاح في الفضل له

 أو ترشحه قبل المرشح يمارسه عمل مجال أي يكون وقد المحافظ لمنصب الترشح قبل المرشح عمل مجال هو هل العمل بمجال

 لديه يكون ان هنا لمرجحا ؟، والقيادة العامة اإلدارة وهو المحافظ بمنصب فوزه بعد المرشح يمارسه الذي العمل مجال هو المقصود

 خبرة له المرشح يكون نأ على نص حيث والفقرة المادة نفس في نفسه القانون عليه نص ما بقرينة والقيادة العامة اإلدارة في خبرة

 والبيئية، واالجتماعية االقتصادية القدرات وبناء العامة السياسات وتنفيذ إعداد في وممارسة سنوات عشر عن تقل ال عمله مجال في

 وان وبيئيا ، اجتماعيا  و اقتصاديا   المحافظة تطوير في القيادي دورهو المحافظ منصب أهمية تبرز والواضحة المهمة الشروط وهذه

 وعلى الخدمية المحافظة مرافق جميع على فشله ينعكس وسوف القيادي الواجب هذا أداء في يفشل سوف المؤهل غير الشخص

 لو المحافظة لتطوير استثماره يمكن كان للتعويض قابل غير زمن وضياع المالية المحافظة موارد بديدبت يتسبب سوفو مواطنيها

 الذين المرشحين بين من المحافظ اختيار عن المسؤول هو المحافظة مجلس القانون. عليها نص التي باالشتراطات يتمتع المحافظ كان

 فيه تتوفر مرشح واختار واألخالقية القانونية بواجباته المحافظة مجلس قام فاذا االشتراطات هذه فيهم تتوفرو الصفات بهذه يتمتعون

 االشتراطات هذه فيه تتوفر ال ا  مرشح اختار وان نجاحه في للمحافظ ا  شريك وسيكون بنجاح مسؤولياته انجز هن  أف االشتراطات هذه

 فشله. في للمحافظ ا  شريك وسيكون مسؤولياته أداء في مخفقا   سيكون هن  أف

 واجباتهم أداء في المحافظين فشل هو المواطنين بين السائد الرأي ن  أ يتبين البؤرية الجلسات في المشاركين اراء مراجعة خالل من

 جلسات مراجعة عند كذلك ،المحافظين عن المواطنين رضا عدم تشخيص بسهولة ويمكن السابقة، الفترة في المحافظات تجاه القانونية

 هي وردت كما الرضا عدم أسباب الماضية، الفترة في المحافظين أداء عن الرضا عدم سنجد واالكاديميين للخبراء المستديرة الطاولة

 من تبديلهم رغم المحافظين هؤالء تمكن وعدم المحافظات في العامة المرافق أداء في والفشل الفساد مكافحة عن المحافظين عجز

 قانون عليه نص كما والبيئي واالجتماعي االقتصادي واقعها وتطوير المحافظات باقتصاد النهوض عتستطي تنموية خطط إعداد

 نستنتج العراق في الفقر بظاهرة الخاصة االتحادية التخطيط وزارة تقارير بمراجعة ،المثال سبيل على الفقر ملف ولنأخذ المحافظات،

 ظاهرة من التخفيف في المحافظين ألداء وقوي مؤثر دور هناك يظهر ال هن  وأ تتحسن لم الماضية سنوات الخمس خالل الفقر نسب نأ

 من المالية التخصيصات بمحدودية ترتبط اعذار من انفسهم نع به يدافعون وما اإلخفاق لهذا المحافظين تبريرل نظرنا ولو ،الفقر

 التفكير منهجية ن  أ لوجدنا الفقر ظاهرة لمعالجة ضخمة مالية لتخصيصات والحاجة المحلية اإليرادات وقلة االتحادية المالية وزارة

 وزير وكيل بدرجة موظفين مجرد وكونهم الخيارات محدودي كونهم هو انفسهم عن الدفاع أسس عليه يبنون وما المحافظين لدى

 لمنصب المرشح في توفرها اشترط التي االشتراطات خالل ومن المحافظات قانون ن  أ نجد بينما المحافظة، شؤون بتسيير مكلف

 والبيئي واالجتماعي االقتصادي الواقع لتطوير استراتيجية خطط إعداد على قادر ابداعي بتفكير يتمتع ا  قائد المحافظ من جعل المحافظ

 المحلية اإلمكانيات وتحشيد الحلول ابتداعو والتهديدات الضعف نقاط معالجة على والقدرة المبادرة على القدرة فيه يفترض القائدو

 ٢١ رقم حافظاتالم قانون صدر عليه وبناء الدستور عليه نص الذي اإلدارية الالمركزية مبدأ أساس هو وهذا بالمحافظة للنهوض

 المعدل. ٢٠٠٨ لسنة

 من المحافظ اختيار ليكون الدستور تعديل مع االستبيان في والمشاركين المستديرة والطاولة التركيز جلسات في المشاركين اغلبية

 المسيطر المحافظة مجلس نأ المشاركين اغلبية اعتقاد بسبب السائد الرأي هذا المحافظة، مجلس خالل من وليس مباشرة المواطنين

  إعطاء على عليه التصويت قبل المحافظ لمنصب المرشح يجبر عشائرية( أو )حزبية خاصة مصلحية وتجمعات حزبية كتل من عليه
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 بيد أداة يكون نأ لنفسه ارتضى المحافظ يكون وبهذا العامة، المصالح عن كليا واالبتعاد الخاصة مصالحهم تنفيذ على العملب تعهدات

 المحافظ اختيار في القرار صاحب هو المحافظة مجلس دام وما المنصب، من شخصيا هو يستفيد ان مقابل مصالحهم لتحقيق الفاسدين

 من المحافظ منصب وتحرير الحلقة هذه كسر وبهدف القانون، عليه نص الذي القائد بدور للقيام مناسب غير شخصا   المحافظ سيبقى

 الرأي هذا لكن المباشر، باالنتخاب المحافظة مواطني قبل من المحافظ اختيار يكون ان يجب العشائرية الحزبية التكتالت سطوة

 ومستبعدة معقدة إجراءات يحتاج الدستوري النص وتعديل المحافظ بانتخاب المحافظ مجلس خص الذي الدستوري بالنص يصطدم

 للمناقشة، المطروحة النقاط اهم احد المحافظ انتخاب موضوع يكون ان نتوقع الدستورية التعديالت ملف فتح حالة في لكن حاليا،

 تريد التي الفاسدة التكتالت سطوة يفوتخف المحافظ منصب تحرير إلى ما نوعا تؤدي أخرى بدائل إلى اللجوء يمكن الحين ذلك وحتى

 :باالتي نوصي لذلك ،الخاصة مصالحها لتنفيذ اداة مجرد المحافظ

 أي ترشيح يقبل وال فقط، انتخابيتين بدورتين المحافظ والية لتحديد المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون تعديل .１

 التي الخاصة المصالح شبكات من الحد هو االجراء هذا من والهدف سنوات. ٨ لمدة سابقا المحافظ منصب شغل شخص

 القيادي. المنصب في الشخص نفس بقاء مدة طول مع والترسخ للتشكل كبيرة فرصة تجد

 انتخابات مرشحي إلزام على لينص المعدل ٢٠١٨ لسنة ١٢ رقم واالقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون تعديل .２

 من الناخب يعرف لكي المحافظات مجالس النتخابات الترشح عند المحافظ نصبلم مرشحهم بإعالن المحافظات مجالس

 المعدل 2008 لسنة 21 رقم المحافظات قانون تعديل أو المحافظة مجلس بعضوية فوزه حالة في المرشح له سيصوت

 األصوات، ىاعل على الحاصلين المحافظة مجلس انتخابات في فائزين خمسة اول في المحافظ لمنصب المرشحين لحصر

 شعبيتهم. على واضح مؤشر األصوات هذه على الفائزين هؤالء حصول الن

 علنية المحافظ انتخاب جلسة بجعل المحافظة مجلس إلزام على لينص المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون تعديل .３

 واتحادات ونقابات حكومية غير )منظمات المدني المجتمع مؤسسات ممثلي وبحضور القضائية السلطة ممثلي وبإشراف

 انظار وتحت شفافة للمحافظ المحافظة مجلس اختيار عملية لجعل االجراء هذا يهدف شاملة، إعالمية وبتغطية مهنية(

 علنية. المحافظ انتخاب عملية اجراء حالة في المنصب بهذا للفوز المؤهلين المرشحين فرص وزيادة المواطنين

 

 

 

 االعضاء انتخاب آلية الثاني: الفرع

 األعضاء انتخاب آللية القانوني اإلطار .أ

 طريقة ،المعدل ٢٠١٨ لسنة ١٢ رقم واالقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون في مدرجة المحافظات مجالس انتخاب آلية

 األهلية كامل كوني نأ المحافظات مجالس النتخابات مرشحال في يشترط المعدلة، ليغو سانت هي القانون هذا في المعتمدة االنتخاب

 ٪٢٠ على تزيد ال نسبة تخصيص االنتخابية للقوائم السماح مع يعادلها ما أو البكالوريوس شهادة على حاصال   يكون نوأ سنة ٢٨ أتم

 حسن يكون نأ المرشح في يشترط كما يعادلهما، ما أو اإلعدادية أو الدبلوم شهادة حملة من المجتمع لشرائح المرشحين عدد من

 بات قضائي بحكم والمالي واإلداري المالي الفساد قضايا فيها بما بالشرف مخلة جنحة أو بجناية عليه محكوم غير والسلوك السيرة

 أو المدنية األحوال سجل بموجب عنها يترشح التي المحافظة أبناء من المرشح يكون وان عدمه، من عنها بالعفو مشموال   كان سواء

 غير محله، يحل قانون أي أو والعدالة المساءلة إجراءات بأحكام مشمول غير سنوات، عشر عن تقل ال مدة مستمر بشكل فيها مقيما

 أو المسلحة القوات أفراد من يكون ال انو ،بات قضائي بحكم العام المال أو الوطن حساب على مشروع غير اثراء بسبب محكوم

 قائمة في الدخول للمرشحين يمكن .الرشيح عند بالخدمة المستمرين القضاة من أو فيها( المدنيين الموظفين )عدا األمنية المؤسسات

 القائمة انتخاب يجوز كما فيها، المرشحين واحد لقائمةل أو للقائمة التصويت للناخب ويمكن ،مرشح من أكثر من تتكون قائمة أو منفردة

 1.9) التسلسلية األعداد على قائمة لكل الصحيحة األصوات تقسم واحدة، انتخابية دائرة اإلدارية بحدودها المحافظة وتكون المنفردة،

 توزع .االنتخابية الدائرة مقاعد جميع استنفاذ حتى النواتج أعلى اختيار ويتم االنتخابية الدائرة مقاعد وبعدد (الخ .... , 9 , 7 , 5 , 3 ,

 من هو األول الفائز ويكون المرشح عليها يحصل التي األصوات لعدد استنادا   المرشحين ترتيب ويعاد القائمة مرشحي على المقاعد

 ثالثة كل نهاية بعد امرأة تكون ان على المرشحين لبقية بالنسبة وهكذا المفتوحة القائمة ضمن األصوات من عدد أكثر على يحصل

 واالقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون نص كما النتخابات. المرشح في يشترط كما الرجال من الفائزين عن النظر بغض فائزين

 لكل )مقعد بغداد محافظة مجلس في مقاعد ٣ ،المحافظات من عدد في لألقليات مقاعد تخصيص على المعدل ٢٠١٨ لسنة ١٢ رقم

 والشبك(، لمسيحيينا االيزيديين، من لكل )مقعد نينوى محافظة مجلس في مقاعد ٣ الفيلين(، الكردو المندائيين الصابئة المسيحين، من

 المندائيين للصابئة واحد مقعد واسط، محافظة مجلس في الفيلين للكرد واحد مقعد البصرة، محافظة مجلس في للمسيحين واحد مقعد

 أعلى على تحصل التي للقوائم األقليات مقاعد تخصص كركوك، محافظة مجلس في للمسيحيين واحد مقعد ميسان، محافظة مجلس في

 النتائج. تسريع وأجهزة االلكتروني والفرز العد أجهزة تستخدم الفائزة. القائمة في األصوات بأعلى وللفائز األصوات
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 واالستبيان( التركيز مجموعات) االنتخاب بآلية الجمهور رأي .ب

 في قليلة خبرة واكتسب الكلية من تخرج العمر هذا في الشاب ان باعتبار مناسب للمرشح سنة ٢٨ عمر ان اعتبر المشاركين اغلبية

 ٢٥ أو  سنة ١٨ أي المقترع عمر نفسه هو األدنى المرشح عمر يكون نأ فضلوا الشباب من المشاركون ما، نوعا كافية لكنها العمل

 هذا أن   يعتقدون لكونهم األربعين فوق مرشحال يكون نأ فضلوا العشائر شيوخ فئة من صوصاخ سنا األكبر المشاركين بينما سنة،

 على جامعية شهادة على المرشح حصول على ركينالمشا اغلبية واتفق محافظة، مجلس عضو مثل مهم منصب لشغل مناسب العمر

 الفساد جرائم في سابقا بالعفو شموله وعدم للمرشح والسلوك السيرة حسن شرط أهمية على كينالمشار اغلبية واتفق للترشح، األقل

 آلية يفضلون همبان اجابوا أغلبيتهم ،المحافظات مجالس انتخاب آلية حول التركيز مجموعات في المشاركين سألنا اإلداري، و المالي

 والفرز والعد لمتعددةا والدوائر الفردي الترشيح يثح من ،٢٠٢١ أكتوبر من العاشر في البرلمان انتخابات في جرى لما مشابهه

 األقرب ممثليهم اختيار الناخبين على سهلوت الشارع توجهات تعكس هاألن   افضل الطريقة هذه ن  أ األغلبية رأي حسب ،االلكتروني

 اغلبية عبر أخرى جهة من فوزه، بعد المرشح مساءلة على الناخب قدرة من يزيدو والمرشح الناخب بين التواصل يسهل مما لهم

 لتقليل ا  ومشجع ا  جيد ا  تقدم برأيهم يعد وهذا المستقلين من دعد فوز انتجت األخيرة البرلمان انتخابات آلية ن  بأ قناعتهم عن المشاركين

 االستبيان في السابقة، لمحافظاتا مجالس في جيدا   ممثليها أداء يكن لم والتي والنفوذ السياسي المال تملك التي التقليدية األحزاب هيمنة

 ان فضل ٪٣٠ واحدة، انتخابية دائرة المحافظة تكون نأب ٪٤١ أجاب لديهم، المفضلة االنتخابية الدائرة شكل عن المشاركين سألنا

 اإلجابات هذا من ،المحافظة مجلس مقاعد بعدد انتخابية دوائر لعدة المحافظة تقسم ان فضل  ٪٢٨ انتخابية، دوائر ٥-٣ المحافظة قسمت

 مدى عن االستبيان في المشاركين سألنا واحدة، انتخابية دائرة المحافظة بإبقاء يرغبون ال االستبيان في المشاركين غلبيةأ أن   نعرف

 اجابة وكانت انتخابية دوائر لعدة لمحافظةا تقسيم عن رضاهم لقياس األخيرة االنتخابات في البرلمان مقاعد توزيع طريقة عن رضاهم

 بدرجات جرت التي التوزيع طريقة مع كانت اإلجابات اغلبية ن  أ يعني اهذ ممتازة، ٪٨و جيدة  ٪٢٠ مقبولة، ٪٣٥ سيئة، بانها ٪٣٦

 النساء كوتا بقاء مع األغلبية كان األقليات، وكوتا النساء كوتا في رأيهم عن المشاركين سألنا سيئة. اعتبرتها إجابات مقابل متفاوتة

 لبعض الذكر تستحق ولكن قليلة، اراء تسجيل من بد ال هنا الفئات، لهذه العادل التمثيل من األدنى الحد على للحفاظ األقليات وكوتا

 كوتا بدون المناسب التمثيل على الحصول على قادرات النساء ان باعتبار النساء كوتا ضد التركيز مجموعات في المشاركات النساء

 قهن.وحقو النساء لمصلحة وليس حزبية لمصالح الكوتا هذه استثمار من رأيهن حسب استطاعت السياسية األحزاب ولكون

 

 

 المستديرة( الطاولة )جلسات االنتخاب بآلية الخبراء رأي .ت

 اغلبية اتفق ،ذلك من أكبر إلى ذهب والبعض سنة، ٣٠-٢٥ بين المشاركين اغلبية رأي حسب للمرشح المناسب العمر تراوح

 كما للمرشح، المعتمدة الشهادة هي اإلعدادية تكون ان البعض تبناه رأي مع للترشح شرط البكالوريوس شهادة كون على المشاركين

 منصب يشغل الذي المرشح إلزام وضرورة للمرشحين، تأهيلية دورات في والمشاركة اإلدارية ةالخبر توفر المشاركين اغلبية اشترط

 .المرشح لمصلحة المنصب استغالل لمنع االنتخابات يوم قبل أشهر ٦-٣ فترة قبل الدوام من إجازة على بالحصول حكومي

 غير الواحد الصوت )نظام وهو األغلبية نظم احد تطبيق يريدون فهم عدالة اكثر انه المشاركون يعتقد الذي االنتخابي النظام حول 

 فرصة إعطاء إلى باإلضافة ،المستقلين المرشحين وصول في يساهم هألن   ،٢٠٢١ النواب مجلس انتخابات في طبق الذي المتحول(

 كما ،ا  فردي الترشيح ويكون مقاعد خمسة الدائرة حجم يتعدى ال صغيرة لدوائر العراق تقسيم على القائم النظام هذا الناشئة، لألحزاب

 انتخابات بموجبها جرت التي االنتخابية الدوائر تقسيم في النظر وإعادة انتخابية دائرة قضاء كل اعتبار مثل أفكار اخرون طرح

 وطرح والعدالة، الجغرافي الجوار :هما االنتخابية الدوائر لتقسيم معيارين أهم التقسيم عملية في تتوفر بحيث ،٢٠٢١ النواب مجلس

 سانت نظام وإبقاء واحدة انتخابية دائرة ظةمحافال إبقاء المشاركين من اقلية رجحت بينما انتخابية، دائرة مقعد لكل يكون نأ اخرين

 ا  رأي ناخرو طرح حين في المعدل. ٢٠١٨ لسنة ١٢ رقم االنتخابات قانون في أدرجت التي المعدلة وليس االصلية بصيغته ليغو

 يتمو انتخابية وائرد عدة الى المحافظة فيه قسمت نصفهم قسمين الى المحافظة مقاعد تقسم ن  بأ المختلطة النظم أحد تطبيق وهو ا  مختلف

 التمثيل نظام حسب المقاعد من الثاني النصف يكون حين في .األصوات من عدد أكبر على الحائز ويفوز األغلبية نظم أحد تطبيق

 عدد بين تناسب وجود ضرورة على المشاركين بعض أكد حين في واحدة، انتخابية دائرة المحافظة فيه وتكون ليغو( )سانت النسبي

 الفنية اإلجراءات تؤدي ال ان وضرورة المحافظة، سكان عدد وبين النواب مجلس في ممثليها مقاعد وعدد المحافظة مجلس مقاعد

  .المبررات كانت مهما التصويت حق من الناخبين بعض حرمان الى لالنتخابات المستقلة العليا للمفوضية واللوجستية

 عدد ضعف عن يزيد ال بان الحالي القانون عليه نص الذي االنتخابية القائمة داخل المرشحين عدد موضوع الخبراء من عدد طرح

 للقوائم قانونية غير ميزةو قوله( )حسب للناخب غش عملية على ينطوي النه دستوري غير النص هذا واعتبر االنتخابية الدائرة مقاعد

 خداع عن ينم اجراء االنتخابية الدائرة مقاعد عدد من اكثر االنتخابية القائمة تضمين وان الفردية, القوائم بلمقا المتعددة االنتخابية

 فازت لو حتى مقعد على يحصل لن المرشحين من عدد ان يقينا يعلم المشرع الن قانوني مسوغ بدون انتخابية أصوات لجمع واضح

 عدد جعلو القانوني النص هذا الغاء الخبير هذا راي حسب الضروري من لذلك حيلة,مست شبه حالة وهي المجلس مقاعد بكل قائمته

 االنتخابية. الدائرة مقاعد عدد يساوي او اقل القوائم مرشحي
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 النساء كوتا ولكون المحافظات، من كثير في النساء ضد تمييز وجود بسبب النساء كوتا إبقاء ضرورة على نالمشاركي اغلبية اتفق

 لكرامة إساءة النساء كوتا اعتبر ضئيلة اقلية شكل ا  رأي هناك كان حين في ،وابالن مجلس بانتخابات الدستور اقره مبدأ باألصل هي

  .الغائها ثم انتخابية دورات لسبع محدودة زمنية لمرحلة النساء كوتا ضفر الى اخرون أشار بينما العراقية. المرأة

 المكونات لكوتا المخصصة المقاعد بإلغاء المحافظات من عدد في المشاركون أشار حيث اآلراء اختلفت فقد مكوناتال كوتا بخصوص

 للمكونات مقاعد تخصيص ضرورة على خرونآ أكد حين في الواحد، االجتماعي اللون ذات المحافظات في كانت اآلراء هذه واغلب

 .مقعد على للحصول تؤهلهم ال ربما السكان بين تهمونسب الجغرافي توزيعهم نأ باإلضافة اصيلة عراقية مكونات يشكلون كونهم

 مقاعد. من يستحقون مما قلأ اليزيدين كوتا نوأ أصواتهم تشتت المكونات كوتا ن  أ اخرون واعتبر

 ان منها متعددة راءآ هناك دستوري. لحق مصادرة يعتبر والغائه ا  حق باعتباره ابقائه مع األغلبية كان الخاص التصويت بخصوص

 االمن وقوى للعسكريين الخاص التصويت يلغى ان رأي هناك وكان فقط، الواجب في كان ولمن االقتراع يوم في التصويت يكون

 العام. التصويت يوم نفس في الخاص التصويت يكون نأ ونخرآ اقترح بينما للنازحين، فقط وابقائه الداخلي

 التزوير من للحد أدت هاألن   النتائج وتسريع والفرز للعد االلكترونية واألجهزة متريةالبايو البطاقة اعتماد المشاركون اغلبية ايد

 الثقة من مزيدال إلعطاء يدوي وفرز عد االلكتروني والفرز العد مع يكون نأ آخرون طلب حين في الصناديق، وحشو والخروقات

 نظرهم. وجهة من األفضل لكونه اليدوي والفرز للعد العودة المشاركين من قلة اقترح حين في االنتخابية، للعملية

 االنتخابية الجرائم على العقوبات تشديد ضرورة المشاركين اغلب يرى ،ألهميتها النتخابية جرائمال موضوع المشاركين مع ناقشنا 

 باعتبارها والتخريب التزوير جرائم يخص فيما العراقي العقوبات قانون في لمدرجةا العقوبات مع االنتخابية الجرائم عقوبات وتوحيد

 يرتكب الذي والحزب المرشح أصوات حجب ضرورة كذلك واستقراره، العراق في الديمقراطي النظام ثارهاآ تمس خطيرة جرائم

 نتخابي.اال القانون في عليها منصوص انتخابية جريمة

 قانون من ٤٩ مادةال واحترام المحافظات مجالس انتخابات بدورية العالقة ذات الجهات جميع التزام ضرورة على المشاركون أكد

 اربع كل المحافظات مجالس انتخابات اجراء دورية على نصت التي المعدل ٢٠١٨ لسنة ١٢ رقم المحافظات مجالس انتخابات

 هو ٢٠١٣ بعد المحافظات مجالس انتخابات اجراء عدم في السبب نأ الى المشاركون أشار وقد ،للمجلس جلسة بأول تبدأ سنوات

 مجالس انتخابات اجراء موعد تحدد لم عندما قصرت الحكومة وان الحزبية للمحاصصة لالنتخابات المستقلة العليا المفوضية خضوع

 االن. لحد ٢٠٠٥ منذ أعضاءه الختيار انتخابات تجري لم كركوك محافظة مجلس وان المحافظات،

 مقدرات استخدام من بالحد تطالب المشاركين اغلبية وكانت االنتخابية الحمالت تمويل مصادر موضوع أيضا الجلسات في ناقشنا

 ا  ددع المشاركون اقترح للمرشح، الحكومي النفوذ استخدام وعدم السياسية واألحزاب للمرشحين االنتخابية الحمالت في الدولة واموال

 ويتم االنتخابية الحمالت على االنفاق عملية ينظم االنتخابات بقانون ملحق أو مستقل قانون تشريع منها المسار هذا في المقترحات من

 وحزب مرشح لكل االنتخابية للحملة مصرفي حساب فتح السياسية، واألحزاب للمرشحين االنتخابي لألنفاق األعلى السقف تحديد فيه

 في السياسية األحزاب ودائرة المالية الرقابة وديوان النزاهة هيئة لرقابة خاضعا ليكون الحزب حسابات بقية عن مستقل سياسي

 .االنتخابي لألنفاق المحدد للسقف أيضا رشحينللم االنتخابية الدعاية وعمل بتصميم المختصة الشركات اخضاع االنتخابات، مفوضية

 الناخبين وتثقيف بتوعية المدني المجتمع منظمات قيام منها ،االنتخابات ونزاهة عدالة لضمان ا  أمور المشاركين من عدد اقترح

 الجهود ودعم ٢٠١٥ لسنة ٣٦ رقم السياسية األحزاب قانون تفعيلو بتفاصيلها، االنتخابية العملية على الرقابة في الفاعلة ومشاركتها

 من عسكري تنظيم أو جناح يمتلك حزب أي منعو االنتخابية، العملية على السياسية المؤثرات تحييد لضمان التشريعات كافة وتفعيل

 نزاهة على سلبا   ؤثرت العسكرية التنظيمات هذه ن  أل العراقي والدستور السياسية األحزاب لقانون تطبيقا االنتخابات في المشاركة

 سياسي، تأثير او تدخل بدونو بحيادية القانونية ومهامها اعمالها تزاول لكي والقانونية القضائية السلطات دعم االنتخابات، وعدالة

 من ابيةاالنتخ للحمالت حثيثة مراقبة مرشح، أو كناخب سواء االنتخابية العملية في للمشاركة والمرأة للشباب اكبر بشكل المجال فسح

 الجرائم ورصد المخالفات متابعة على للحقوقيين الرقابي الدور تعزيز ،االعالم ووسائل والنقابات الحكومية غير المنظمات قبل

 خاصة االنتخابية العملية شركاء مع تعاونها وتعزيز لالنتخابات العليا المفوضية عمل شفافية تعزيز عليها، العقوبات وتشديد االنتخابية

 .االنتخابية والروزنامة بالتوقيتات والتزامها االعالم ووسائل المدنية والمنظمات باألحزا

 

  السياسية االحزاب رأي .ث

 احتساب طريقةو الترشح طريقة حيث ومن االنتخابية الدائرة شكل حيث من االنتخابات آلية حول سياسيةال األحزاب اراء تباينت

 المحافظة إبقاء مع جدا قليل عدد باستثناء اصغر، دوائر عدة إلى الواحدة المحافظة تقسيم مع بالعموم الجديدة األحزاب األصوات،

 متجاورة محافظات عدة دمج يتم ان وهو وغريب مخالف رأي لديه الذي الجديدة األحزاب من واحد حزب باستثناء واحدة، كدائرة

 لمجالس التشريع صالحية الغاء ضرورة إلى اشارت اليساري التوجه ذات الجديدة حزاباأل من عدد واحدة، انتخابية دائرة في

 للمواطنين الدستور ضمنها التي والحريات الشخصية الحقوق على الحفاظ بهدف المراقبة صالحية على فقط واإلبقاء المحافظات

 البرلمان انتخابات في جيدة نتائج حققت التي التقليدية األحزاب منها، للحد محلية تشريعات المحلية الحكومات من عدد شرعت والتي

  الصوت بطريقة ا  فردي يكون والترشيح اصغر دوائر إلى المحافظة تقسيم حيث من اآللية نفس إبقاء في رغبتها أبدت ٢٠٢١ أكتوبر في
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 أحزاب قليال، النسب تعديل مع ليغو سانت طريقة إلى العودة ضرورة إلى ذهبت التي األحزاب بعض باستثناء للتحويل، القابل غير

 مختلط انتخابي نظام عتمادا تفضيله إلى أشار تقليدي واحد زبح هناك ،واحدة انتخابية كدائرة المحافظة إبقاء مع )المكونات( األقليات

 من اخر عدد يحدد بينما واحدة، انتخابية دائرة المحافظة وتكون القوائم طريق عن انتخابها ليتم المقاعد من عدد تحديد خالل من

 .الفردي وبالترشيح أصغر انتخابية دوائر على تتوزع المقاعد

 

 الباحث واستنتاج تحليل

 انتخابية دائرة العراق بكون االنتخابات بدأت متتالية، انتخابية تجارب في انتخابية آليات عدة ناآل لغاية ٢٠٠٣ منذ العراق في بناجر

 والترشيح انتخابية دائرة محافظة كل أساس على متعددة انتخابية دوائر إلى العراق تقسم ثم ،مغلقة قائمة طريق عن والترشيح واحدة

 تؤشر االنتخابات آلية في التحوالت هذه فردي، والترشيح اصغر انتخابية دوائر إلى محافظاتال تقسيم إلى وصلنا ثم مفتوحة، بقوائم

 نسبة في ا  انخفاض نالحظ بالمقابل لكن رادته،ا عن حقيقي لتمثيل ويؤدي الشعب فيه يثق نأ يمكن انتخابي نظام افضل عن البحث

 نجد الديمقراطية التجربة في الطويل التاريخ ذات الديمقراطية الدول في التصويت، عن العزوف ظاهرة وتنامي الناخبين اركةمش

 ال الناخبين من ا  كثير ن  أ نجد ريقةالع الديمقراطيات ذات الدول في الظاهرة، أسباب في يكمن الفرق ولكن العزوف ظاهرة أيضا

 ارادتهم عن للتعبير بغيرهم يكتفون ولكنهم بأهميتها ويعترفون االنتخابية بالعملية يثقون الوقت نفسب لكنهم التصويت في يشاركون

 باإلحباط للشعور نتيجة بالحقيقة هو العزوف ان نجد العراق في بينما والمستقبلية، الحالية مصالحهم على عادة ترتكز التي السياسية

 تغيير على قادرة االنتخابات نتائج كون في الثقة فقدان ونتيجة االنتخابات آلية خالل من الحالي الوضع تغيير إمكانية من الناخب لدى

 .الخدمات وسوء الفساد من التخلصو الحكومة أداء

 هذه مع للتعامل الضرورية الخبرة لديها واصبح المختلفة االنتخابية األنظمة مع التكيف على القدرة السياسية األحزاب بعض لدى

 تستطيع وال المختلفة االنتخابية األنظمة مع التعامل تجيد ال السياسية األحزاب اغلبية نأ نجد بينما عالية بحرفية المختلفة األنظمة

 أجريت التي األخيرة البرلمانية االنتخابات نتائج دراسة من لها توصلنا النتيجة هذه الصحيح، بشكلها الترشيح خريطة إلعداد تحليلها

 السياسية األحزاب لنتائج معمقة دراسة البحثي فريقنا اجرى فقد صغيرة، انتخابية وبدوائر للتحويل القابل غير الواحد الصوت بطريقة

 عدد رشحت التي هي المقاعد من عدد اعلى حققت التي األحزاب ان تقول بخالصة وخرجنا االنتخابية الدوائر جميع وفي المختلفة

 جمهورها استالم من والتأكد مرشحيها النتخاب جمهورها وجهت الوقت وبنفس انتخابية دائرة لكل المقاعد عدد يناسب مرشحين

 تستطع لم الواحدة االنتخابية الدائرة في المقاعد عدد يفوق عدد رشحت التي المؤتلفة األحزاب بينما المفوضية، من محدثة طاقاتلب

 على الدائرة نفس في متنافسين مرشحين عدة بين جماهيرها أصوات تبديد بسبب فيها رشحت التي االنتخابية الدوائر اغلب في الفوز

 حصل التي األصوات عدد من اكبر هي المتنافسين مرشحيها لكل بمجموعها األحزاب هذه بعض جمعتها لتيا األصوات نأ من رغمال

 التي الفكرة ،اقل أو االنتخابية الدائرة نفس في المقاعد عدد يناسب مرشحين ا  عدد رشحت أخرى ألحزاب الفائزون المرشحون عليها

 حملتهم تصميم عند مراعاتها عليهم يجب مميزة خصائص انتخابي نظام لكل ان هي االنتخابية األحزاب مكائن تدركها ان يجب

 االنتخابية.

 شعبية استثمار على يركز والذي قليال عنه تحدثنا الذي السياسية األحزاب منظور منظورين، من االنتخابي النظام بحث علينا يجب

 معروفة غير شخصيات تتضمن حزبية لقوائم للتصويت الناخبين ألقناع الشعبية هذه واستخدام الحزب في قيادية شخصيات ومقبولية

 لديها وشخصيات زعامات لديها التي األحزاب هذه تجد لذلك الخاص، الجماهيري رصيدها على اعتمادا الفوز لها يمكن وال للناخب

 الترشيح وطريقة اكبر انتخابية دوائر على يركز كاناإلم قدر النظام هذا وجعل لمصلحتها االنتخابي النظام تصميم تحاول شعبي رصيد

 والتي الجديدة خصوصا أخرى أحزاب نجد بينما للتحويل، القابل الصوت طريقة وبالتالي المفتوحة أو المغلقة الحزبية بالقوائم تكون

 الكبيرة األحزاب كما مرهاتستث ضخمة مالية موارد لديها وليس كبير جماهيري رصيد لها زعامات تملك ال والتي حديثا   تأسست

 التنافس يكون لكي اإلمكان قدر األصغر االنتخابية الدوائر على ا  مؤسس االنتخابي النظام يكون ان تريد األحزاب هذه ان نجد التقليدية

 تأثير الضخمة المالية للموارد يكون وال جماهيري وزن لها حزبية قيادات بسمعة االستعانة بدون كأشخاص المرشحين بين ا  مباشر

  .مكلفة دعاية تحتاج وال صغيرة ألنها الدوائر هذه في يذكر

 يعني به اماالهتم الن المنظور لهذا أكثر نميل ونحن الناخبين اغلبية وهم المؤدلج غير االعتيادي الناخب منظور هو الثاني المنظور

 معروف المرشح يكون حيث الصغيرة االنتخابية الدوائر يفضلون هؤالء ،الديمقراطية العملية في األساس وهو بالناخب االهتمام

 صوتهم يكون لكي الفردي الترشيح يفضلون وبالطبع مستقبال ، ومساءلته معه للتواصل منهم ا  قريب ويكون االغلب على لهم شخصيا

  .اخر لمرشح للتحول قابل وغير نفسه للمرشح موجه

 تفضيل هو السائد أيالر نأ نجد واالستبيان الشخصية مقابالتوال المستديرة الطاولة وجلسات التركيز جلسات راءآ مراجعة خالل من

 المحافظات مجالس انتخابات في اآللية نفس اعتماد يؤيد ملحوظ عام رأي وهناك ،٢٠٢١ أكتوبر في جرت التي االنتخابات آلية

 التي لألسباب تكون قد تحويل،لل القابل غير الصوت بطريقة فردي الترشيح ويكون اصغر لدوائر المحافظة تقسيم يتم بحيث ،القادمة

 المحافظات مجالس انتخابات في االلية هذه فضل  الذي الرأي رجاحة نرى ،اآللية لهذه المواطنين اغلب تفضيل في دور سابقا   شرحناها

 .والناخب المرشح بين قوي التواصل يكون ان المهم ومن سياسية طبيعة ذات وليست خدمية طبيعة ذات المجالس هذه لكون
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 مجلس في مقاعد إلى الرصيد هذا وتحويل الجماهيري رصيدها استثمار في السياسية األحزاب رغبة بحث يمكن أخرى زاوية نم

 الواحد الصوت طريقة اعتماد مع مفتوحة، قائمة شكل على يكون والترشيح واحدة ابيةانتخ كدائرة المحافظة إبقاء خالل من المحافظة

 وبشرية مالية موارد تملك التي التقليدية السياسية األحزاب مع للتنافس الناشئة السياسية لألحزاب فرصة منح مع للتحويل، القابل

 األحزاب من مرشح بين االختيار حق وله المرشحين بين يختار ان للناخب المجال نتيح وهكذا الفرص، تكافؤ باب من وهذا كبيرة،

 التفكير في المنهجية وهذه الحزبي، التنافس أساس على تقوم التي الديمقراطية منهجية مع يتوافق وهذا الناشئة األحزاب من أو التقليدية

 باعتماد المعدل ٢٠١٨ لسنة ١٢ رقم واالقضية المحافظات مجالس نتخاباتا قانون تعديل اقتراح خالل من لواقع ترجمتها يمكن

 قوائم عليها حصلت التي الصحيحة األصوات ارقام عليها تقسم التي األرقام تكون بحيث المعدلة، غير االصلية ليغو سانت طريقة

 كما وليس ...( 7 ، 5 ،3 ،1) األرقام تكون وهكذا كسور، بدون الصحيحة، الفردية األرقام هي الفردية( غيرو )الفردية المرشحين

 التقليدية. األحزاب منافسة في اكبر الناشئة األحزاب فرصة تكون الحالة هذه في ، 91. من يبدأ الذي القانون عليه نص

 سنة ٢٨ هو المرشح لعمر األدنى الحد شرط على المعدل ٢٠١٨ لسنة ١٢ رقم واالقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون نص

 الشباب ان وبين مهم كان الخبراء وجلسات التركيز جلسات في النقطة هذه حول دار الذي النقاش ،٣٠ من العمر تخفيض تم وقد

 السكان بين الشباب نسبة حيث شاب، بلد العراق فان معروف هو وكما سنة، ٢٥و ١٨ بين ليكون العمر شرط تخفيض يفضلون

 الطرف على وهمومها، لمشاكلها اقرب يكون لكي العددي ثقلها يساوي تمثيل لها يكون ان العمرية الفئة هذه حق ومن ،%55 تتجاوز

 مجلس عضو ان أساس على اكبر المرشح عمر يكون ان تفضل اجتماعيا المسيطرة الفئات وهي عمرا األكبر الفئات نجد االخر

 يبين التكنلوجي والتقدم الحالي الواقع ولكن إنجازها من ليتمكن خبرة لديه لشخص تحتاج ومهمة كثيرة بمسؤوليات مكلف المحافظة

 على الحصول سهولة بسبب كثيرة ومعارف معلومات يمتلكون اليوم شباب نرى ألننا اطع،ق بشكل قائما يعد لم االفتراض هذا ان لنا

 قاطع، بشكل بالعمر يرتبط ال ولكنه مهم، الخبرة شرط ان نرى لذلك .الشباب من والرغبة الهمة لديه لمن هذا وتوفرها، معلوماتال

 تأسيس يريد فيمن اشتراط على نص التاسعة المادة في ٢٠١٥ لسنة ٣٦ رقم السياسية األحزاب قانون ان وجدنا أخرى ناحية من

 من يمنعه اخر قانون ولكن سياسي، حزب يؤسس ان سنة ٢٥ العمر من يبلغ لشاب القانون سمح فكيف سنة، ٢٥ اكمال سياسي حزب

 عمر تخفيض خالل من السياسي للعمل القانونية البيئة تنسجم ان المهم من نرى لذلك ؟!، المحافظات مجالس النتخابات الترشح

 .٢٠١٥ لسنة ٣٦ رقم السياسية األحزاب قانون عليه نص كما سنة ٢٥ إلى المحافظات مجالس انتخابات في بالترشح الراغب الشخص

 دورهاو خدمية المجالس ان باعتبار المحافظة مجلس عضو في ا  مهم ا  معيار ليست الدراسية الشهادة ان يقول اتجاه كذلك هنام ان رغم

 لعضو بد ال ذلك مع لكن المتخصصة، التقنية الجهات هي القطاعية الدوائر لكون تقنية مجالس وليست المواطنين رأي عن تعبر ان

 له رسمه الذي التنظيمي – التشريعي – الرقابي دوره للممارسة األدنى الحد في األقل على علميا مؤهال يكون ان المحافظة مجلس

 .للمرشحين المقبول األدنى الحد هي )البكالوريوس( الجامعية الشهادة كون على األغلبية مع نتفق عليه ،القانون

 جرى كما النسائية الكوتا مقاعد عدد على دوائر لعدة المحافظة تقسيم مع األرجح الرأي شكلها، وكيف االنتخابية الدوائر خصوصب 

 سكانها، عدد يناسب مقاعدها عدد ويكون انتخابية دائرة اإلدارية بحدوده قضاء كل جعل فضل اخر رأي ،٢٠٢١ أكتوبر انتخابات في

 الدوائر عدد جعل خالل من فقط حلها يمكن يالت النساء، كوتا مقاعد إشكالية تحل لن االنتخابية الدوائر توزيع في الطريقة هذه ولكن

 النساء. كوتا لعدد مساويا االنتخابية

 بخصوص واحدة انتخابية دائرة كلها المحافظة جعل مع عليها الحفاظ ويجب مهمة انها اآلراء اغلبية كانت االقليات كوتا لمقاعد بالنسبة

 المسيحي. الكون لمقاعد بالنسبة األخيرة وابالن مجلس تانتخابا في جرى كما التصويت حق الجميع ويمنح األقليات كوتا

 والتي األخيرة البرلمانية االنتخابات في استخدمت التي والفرز العد تسريع تكنلوجيا اعتماد أهمية على المشاركين اغلبية مع نتفق

  عنها. الخبراء اغلبية ورضا مصداقيتها اثبتت

 وينطوي مقبول وغير معقول غير امر االنتخابية الدائرة مقاعد عدد فيها المرشحين عدد بتجاوز االنتخابية للقوائم السماح ان نجد كما

 عدد يزيد ال بان القوائم إلزام من بد وال الفردية القوائم مع الفردية غير القوائم في المرشحين بين الفرص لتكافؤ خرقو تمييز على

 االنتخابية. الدائرة مقاعد عدد عن فيها المرشحين

 وليست كافية غير المعدل ٢٠١٨ لسنة ١٢ رقم واالقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون في عليها المنصوص االنتخابية الجرائم

 خطيرة الجرائم هذه ان باعتبار العراقي العقوبات بقانون وعقوباتها االنتخابية الجرائم ربط مع فيها النظر إعادة يجبو كفاية رادعة

 للدولة. السياسي بالنظام المواطنين بثقة لإلضرار وتؤدي

 موضوع وهو عادة، القانونية النصوص له تتطرق ال ا  مهم ا  موضوع الخبراء وجلسات التركيز جلسات في المشاركين من عدد طرح

 لسنة ١٢ رقم واالقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون يتضمن ان المهم من االنتخابية، الدعاية على لإلنفاق اعلى سقف تحديد

 وعدد االنتخابية الدائرة حجم يناسب بما ينللمرشح االنتخابية الحمالت على لإلنفاق األعلى السقف يتضمن انص المعدل ٢٠١٨

 في االسراف من ويقلل للمنافسة متواضعة مالية موارد لديه ممن المرشحين فرص ويعزز االنفاق يرشد سوف لنصا هذا الناخبين،

 .الحاجة عن الزائدة االنتخابية الدعاية
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 :باآلتي نوصي عليه

              خيارين: نقدم المحافظات مجالس اعضاء النتخاب المقترح االنتخابي النظام بخصوص .１

 الدوائر من عدد الى المحافظة بتقسيم وذلك المعدل، 12 رقم المحافظات مجالس انتخاب قانون من 23و 12 المادتين تعديل .أ

 المتحول، غير الواحد الصوت نظام واستخدام فردي، الترشيح وجعل المحافظة، في النساء كوتا مقاعد عدد حسب االنتخابية

 المرشحين. اسماء تضمن اساس على االقتراع ورقة بنية تنظم بحيث

 االنتخابية للقوائم الصحيحة االصوات تقسيم عملية بجعل المحافظات مجالس انتخابات قانون من فقط 12 المادة تعديل أو .ب

 ميزاته يفقد وغلي سانت نظام الن الحالي. النص في (9.1) ب التقسيم عملية بدأ من بدال الخ(،-9-7-5-3-4.1) االعداد على

 مجالس الى للولوج والناشئة المتوسطة االحزاب امام ايضا المجال ولفسح (،4.1) من بأكثر التقسيم بدأ عملية تجاوزت إذا

 المحافظات.

 من تتكون المرشحين قائمة بجعل وذلك 2018 لسنة 12 رقم القانون من األولى المادة من سادسا الفقرة تعديل يتم ان على

 .ضعفها يكون ان ال االنتخابية الدائرة او المحافظة مجلس مقاعد عدد عن تزيد ال عدد

 الدعاية على إلنفاقل اعلى حد ليتضمن المعدل ٢٠١٨ لسنة ١٢ رقم واالقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون تعديل .２

 فرد مرشح لكل واحد مصرفي حساب تخصيص يتطلب وهذا الناخبين، وعدد االنتخابية الدائرة حجم مع يتناسب االنتخابية

 المالية الرقابة ديوان قبل من المصرفي الحساب هذا على الرقابة فرض مع االنتخابية للحملة المالية لإلدارة انتخابية قائمة أو

 لالنتخابات. المستقلة العليا المفوضية أصدرته الذي 2013 لسنة 1 رقم االنتخابي النظام عيلوتف االتحادي.

 

 االلكتروني والفرز العد أجهزة اعتماد على لينص المعدل ٢٠١٨ لسنة ١٢ رقم واالقضية المحافظات انتخابات قانون تعديل .３

 التصويت. في البايومترية والبطاقة النتائج وتسريع

 

 ٢٥ هو األدنى المرشح عمر الشتراط المعدل ٢٠١٨ لسنة ١٢ رقم واالقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون تعديل .４

 ٢٠١٥.4 لسنة ٣٦ رقم السياسية األحزاب قانون من التاسعة المادة مع متوافقا   ليكون سنة

 وظيفي منصب يشغل الذي المرشح تلزم المعدل ٢٠١٨ لسنة ١٢ رقم واالقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون تعديل .５

 االنتخابية. الدعاية في منصبه يستغل ال حتى االنتخابات يوم قبل أشهر ٣ عن تقل ال لمدة إجازة بأخذ رفيع

 

 

 عليه الرقابةو المجلس اعضاء عدد الثاني: المطلب

 

  وامتيازاتهم االعضاء عدد االول: الفرع

 وامتيازاتهم وصالحياتهم المجلس اعضاء لعدد الحالي القانوني اإلطار .أ

 ضافوي مقاعد عشرة من يتكون المحافظة مجلس ان على المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون من الثالثة المادة نصت

 على التي التموينية للبطاقة وفقا   معتمدة إحصائية أحدث حسب المليون عن زاد لما المحافظة سكان من نسمة ألف ٢٠٠ لكل ا  مقعد

 المحافظات مجالس انتخابات قانون لكن مقعد, ٣٥ عن المحافظة مجلس مقاعد عدد يزيد ال ان على ،الناخبين سجل وضع تم أساسها

 لكي مفتوح. العلى العدد يكون وعليه المحافظات مجالس مقاعد لعدد اعلى حد على ينص لم المعدل 2018 لسنة 12 رقم واالقضية

 وهي المجلس عضو بها يتمتع التي والحقوق االمتيازات من عدد على المحافظات قانون نص اجباتهبو المحافظة مجلس عضو يقوم

 من العام المدير يتقاضاه ما تعادل شهرية مكافئة خدمته مقابل في المجلس عضو يستحق كما ، 5المناقشات في آرائهم ابداء حرية

 اما .7والتقاعد والترفيع العالوة ألغراض خدمة المحافظة مجلس في الموظف العضو عضوية مدة وتعتبر ، 6ومخصصات راتب

 المحافظات قانون من السابعة المادة في المدرجة المحافظة مجلس اختصاصات من منبثقة فهي المحافظة مجلس أعضاء الحياتص

 الدراسة. هذه من التمهيدي طلبالم في بالتفصيل والمدرجة

 

 واالستبيان( التركيز مجموعات) لهم الممنوحة واالمتيازات االعضاء بعدد الجمهور رأي .ب

 هناك لكن مناسب المحافظات قانون في المدرج العدد ان ويعتبرون األعضاء عدد تقليص مع التركيز مجموعة في المشاركين اغلبية

 األعضاء عدد يكون ان تستدعي ومتشبعة عديدة وهي بها القيام المحافظة مجلس على التي المهام بان المشاركين لبعض أخر رأي

  االمتيازات هذه ن  أ يعتقدون المشاركين اغلبية ن  فأ األعضاء امتيازات بخصوص ،فضلاأل االجراء هو ليس العدد وتقليص ا  مناسب

 

 
 سياسي.  حزب  تأسيس يريد لمن سنة ٢٥ عمر اشتراط ٢٠١٥ لسنة ٣٦ رقم السياسية األحزاب قانون من التاسعة المادة تتضمن 4
 المعدل. ٢٠٠٨ لسنة ٢١  رقم المحافظات قانون من ١٥ المادة  5
 المعدل. ٢٠٠٨ لسنة ٢١  رقم المحافظات قانون من ١٧ المادة  6
 المعدل. ٢٠٠٨ لسنة ٢١  رقم المحافظات قانون من ١٨ المادة  7
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 الغاء ان المشاركين اغلبية ويرى ،للمواطنين خدمة تقديم بهدف وليس عليها الحصول بهدف للترشح الناس تدفع التي المغريات ىاحد

 ومواطنيها المحافظة يخدم يريد لمن اكبر فرصة ويتيح بالمنصب الطامعين المرشحين عدد تقليل في يساعد سوف االمتيازات هذه

 .حقيقة

 المستديرة( الطاولة )جلسات والصالحيات واالمتيازات االعضاء بعدد الخبراء رأي  .ت

 اعمال انهاء عند عليه كان عما عددهم تقليص كان السائد الرأي ولكن المحافظة مجلس أعضاء عدد بخصوص الخبراء اراء اختلفت

 أعضاء عدد من المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم حافظاتالم قانون عليه نص ما يؤيد كان المشاركين من كبير عدد المحافظات، مجالس

 ممثلي عدد اعتماد الى اخرون وذهب المحافظة، سكان من نسمة المليون على زاد لما نسمة الف ٢٠٠ لكل مقعد ويزيد عشرة من يبدأ

 قبل كانت كما لمحافظاتا مجالس مقاعد عدد إبقاء مع األقلية ذهبت بينما ،المحافظة مجلس لمقاعد كعدد النواب مجلس في المحافظة

 المجلس. لجان في بواجباتهم القيام من لتمكينهم الكبيرة المحافظات في زيادتها ومع بل اعمالها انهاء

 السياسية االحزاب رأي  .ث

 والصالحيات. االمتيازات بخصوص محددة اراء   نجد ولم األعضاء عدد تقليص مع السياسية األحزاب اغلب

 الباحث واستنتاج تحليل

 عدد ان سنعرف أعاله التمهيدي المطلب في ادرجناها كما كثيرة وهي القانون عليها نص التي المحافظة مجلس واجبات مراجعة عند

 وجباتهم أعضائه يمارس ا  نشط ا  مجلس يعد المحافظة مجلس كون حالة في هذا .الواجبات هذه يناسب ان يجب المحافظة مجلس أعضاء

 نص كما اعلى سقف بدون وجعله دأابت أعضاء بعشرة المحافظة مجلس أعضاء تحديد أسباب عن بحثنا المحافظة, اهل خدمة اجل من

 أعضاء عدد بين التفاوت مقنع, تبرير نجد لم لكن المعدل 2018 لسنة 12 رقم واالقضية المحافظات مجالس انتخابات قانون عليه

 من نجد ,بغداد( محافظة مجلس في )كما عضو 50 الى ويصل المثنى( محافظة مجلس أعضاء )عدد 10 بين المحافظات مجالس

 القانون بنص المجلس بها المكلف الواجبات مع علميا منسجم ليكون المحافظات مجالس ألعضاء األدنى الحد دراسة إعادة الضروري

 حتما. المجالس هذه لفشل تمهيد وبالتالي بواجباتها القيام من هيكلية ألسباب قادرة وغير شكلية القادمة المجالس تكون ال وحتى

 لكون المواطنين، لدى السخط اثارت التي األمور من احدةو كانت والتي المحافظات مجالس ألعضاء الممنوحة االمتيازات بخصوص

 وحماية العضو لبيت كحماية الشرطة افراد من عدد تخصيصو خاصة وسيارة عام مدير ومخصصات راتب مثل االمتيازات هذه

 عند نظر، إعادة إلى تحتاج كلها هذه ،فرد ٢٠ إلى عديدة حاالت في العضو لحماية المفرغين الشرطة افراد وصل بحيث له مرافقة

 فرض الذي االجتماعي الوضع ان يتبين والمخصصات الرواتب هذه حول السابقين المحافظة أعضاء من عدد به ادلى ما مراجعة

 كنل تكفي، تكن لم بمجموعها والمخصصات الرواتب وهذه كبيرة نفقات كلفهم المدن واطراف العشائرية المناطق في خصوصا   عليهم

 يستطيع ما بقدر معهم تصرف هو اذا مختلفة بطريقة المحافظة مجلس عضو مع يتصرفون سوف المواطنين الن ،بعذر ليس هذا

 تدبر عليهم وبالتالي المناصب لهذه انتخابهم قبل عشائر وشيوخ وجهاء هم المحافظات مجالس أعضاء من والبعض نفقات، من تحمله

 واستقبال المفتوح الباب سياسة ان بالتأكيد العام. المال من لهم تدفع ومخصصات رواتب خالل من وليس بأنفسهم اجتماعية نفقات أي

 نفقات يصاحبها ان يجب السياسة هذه لكن جماهيره مع للتواصل به القيام العام للشأن المتصدي على ويجب جيد شيء المواطنين

 قبل وهو للعضوية انتخابه تم الذي المحافظة مجلس عضو يبقى ان روريضال من ،تحمله عن المحافظة مجلس عضو يعجز قد كبيرة

 المرشحين اغلبية ان تقول التي الفكرة من للتخلص االصلية، وظيفته من والمخصصات الراتب نفس يتقاضى يبقى ا  موظف كان ذلك

 مدير بدرجة التقاعد على المحافظة مجلس عضو إحالة ان كما العامة، المصلحة خدمة وليس والمخصصات الرواتب عن يبحثون هم

 لعضوية انتخابه قبل وظيفته إلى عودته هو واالصح عامة بخدمة مكلف هو بل ،ا  موظف ليس العضو لكون صحيح غير اجراء عام

 مجلس لعضوية انتخابه قبل االصلية الوظيفية بالدرجة يحال التقاعد على ألحالته القانونية المدة اكماله حالة وفي المحافظة مجلس

 على ا  موظف كونه بافتراض الموظفين من اقرانه ضاهيتقا ما تناسب شهرية مالية مكافأة منحه فيمكن الموظف غير ماأ المحافظة.

 مخصصات. أو راتب أي يتقاضى ال المحافظة مجلس في عضويته فترة انقضاء وبعد الجامعة، من تخرجه تاريخ من الدائم المالك

 حافز من وللتخلص العام للمال المبرر غير الهدر من للتخلص ضرورية المحافظات مجالس أعضاء يتقاضاه ما لتنظيم القواعد هذه

 الصحيحة. الدوافعو المؤهالت لديهم يكون ان بدون للترشح الكثيرين يدفع قد الذي المالية المغانم على الحصول

 

 التوصيات

 المحافظات. لمجالس القانونية والواجبات يتالءم بما المحافظة مجلس أعضاء لعدد المناسب األدنى العدد دراسة
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 المحافظات مجالس على الرقابة الثاني: الفرع

 المجالس عمل على للرقابة الحالي القانوني اإلطار .أ

 مجلس لمراقبة المحافظات مجالس خضوع على الثالثة الفقرة الثانية مادته في المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون نص

 رقم قانونه بمقتضى المحافظات مجالس أداء على الرقابة في القانوني دوره يمارس المالية الرقابة ديوان ان كما ،االتحادي النواب

 خطط مناقشة خالل من التخطيط بوظيفة ويقوم له المخصص العام المال ينفق المحافظة ومجلس ،  ٨8 المادة في كما ٢٠١١ لسنة ٣١

 الرقابة ديوان ان كما المالية، الرقابة ديوان لرقابة المحافظة مجلس يخضع لذلك عليها، والمصادقة المحلية العامة والموازنة المشاريع

 لرقابة الخاضعة للجهات األداء وتقويم رقابةو العام المال من االنفاق مردودات بتقويم ملزم السادسة المادة في قانونه وبمقتضى المالية

 واعضائه المحافظة مجلس ان كما .المالية الرقابة ديوان يجريه ان يجب الذي األداء لتقييم المحافظة مجلس يخضع عليه الديوان.

 قانون مثل الحكومية الوظائف في العاملين وتحاسب الدولة مؤسسات عمل تنظم التي االتحادية العراقية القوانين لجميع يخضعون

 مهمة. قوانين من وغيرها ٢٠١٥ لسنة ٣١ رقم التضمين وقانون المعدل ٢٠١١ لسنة ٣٠ رقم العامة النزاهة هيئة

 واالستبيان( التركيز مجموعات) المحافظة مجلس عمل على بالرقابة الجمهور رأي .ب

 لواجباتهم أدائهم حسن وضمان واعضائه المجلس عمل لتقييم أعلى جهة لمراقبة المحافظة مجلس خضوع أهمية المشاركين اغلبية أكد

 المحافظات لمجالس النواب مجلس مراقبة عن رضاهم عدم عن المشاركون اغلبية عبر الوقت بنفس لكن القانون، عليها نص التي

 الماضية. الفترة في

 المستديرة( الطاولة جلسات) المحافظات مجالس على الرقابةب الخبراء رأي  .ت

 من   عددا    اقترحوا  حيث  ،الخصوص  بهذا  والمقترحات  راءاآل  تعددت  فقد  المحافظات  مجالس  أداء  على  الرقابة  آليات  وبخصوص

 كبقية  المجالس  خضوع  .النزاهة  وهيئة  المالية  الرقابة  ديوان  قبل  من   المحافظات  مجالس  على   المالية  بالرقابة  االكتفاء  منها  األفكار

 مجالس  على   الرقيب  هو  القضاء  جعل   أي  العام،  االدعاء  وخاصة  القضاء  قبل   من  أعضائها  لمراقبة  العراقية   الدولة  مؤسسات

 ونصف فصلي تقييم بإجراء المحافظة مجلس بإلزام  وذلك المعدل  ٢٠٠٨  لسنة ٢١ رقم المحافظات مجالس قانون تعديل .المحافظات

  هيئة   إلزام  وكذلك  للمجلس،  اإللكتروني  الموقع  على  نتائجها  نشر  يتم  أن  على  كمؤسسة،  ورئاسته  ولجانه  ئهألعضا  وسنوي  سنوي

 ٢١  القانون  تعديل  ضرورة  المحافظات  مجالس  عمل  شفافية  لتعزيز  .أيضا    ونشره  مشابه  تقييم  بإجراء  المالية  الرقابة  وديوان  النزاهة

  المواقع  على  الجلسات هذه عرض وضرورة ومفتوحة، علنية جلساتها تكون أن فظاتالمحا مجالس  إللزام وذلك  المعدل  ٢٠٠٨ لسنة

  إلى   أشار  جامعي  واستاذ  سابق  محافظة  مجلس  عضو  مع  شخصية مقابلة  في  جلساتها.  محاضر  ونشر  للمجالس،  الرسمية  اإللكترونية

 يقول   كما  هنا  والرقابة  قانونا ،  بها  المكلف  الهألعم  المجلس  أداء   جودة  لضمان  المحافظة  مجلس  أداء  على  منتظمة  رقابة   وجود  أهمية

  أي   إلشراف  خاضع  غير  المحافظة  مجلس  ان  على  نص  الدستور  الن   المحافظة  مجلس  اعمال  على  االشراف  تعني  ال  السابق  العضو

 وذكر أعمالهم، داءأل نشاطات من أعضائه به يقوم وما اعمال من المحافظة مجلس به يقوم لما تقني تقييم هي هنا الرقابة ولكن جهة،

 ألداء   تقييم  تقارير  يصدر  لم  ولكن  فيه  عضوا  كان  الذي  المحافظة  لمجلس  سابقة  بزيارات  قام  المالية  الرقابة  ديوان  ان  السابق  العضو

 نص  كما  المحافظات  مجالس  بمراقبة  المكلف  االتحادي  النواب  مجلس  ان  كما  المالية،   الرقابة   ديوان  قانون  ذلك  على  ينص  كما  المجلس

  المحافظات  مجالس  بأداء  مهتم  غير  المجلس  أي  وهو   رقابية  تقارير  بإصدار   يقم  لم  المعدل  ٢٠٠٨  لسنة  ٢١  رقم  المحافظات  قانون  عليه

 بعدم   المحافظات  لمجالس  ا  ضمان  يمثل  وهذا   النواب  مجلس   في  ممثلة  ألحزاب  ينتمون  أعضاء   من  اغلبها  في  تتكون  المجالس  هذه  لكون

 والمحاسبة.  التقييم

 

 الباحث واستنتاج حليلت

 المحافظات مجالس أعضاء من ا  دعد الن ال؟ ام اعلى جهة من للرقابة خاضعة المحافظات مجالس هل الجميع يسأله الذي المهم السؤال

 ألشراف خاضعة ليست المجالس هذه ان صرح الدستور ان باعتبار ما جهة لرقابة المحافظة مجلس خضوع لفكرة رفضهم عن عبروا

 المحافظة مجلس تأمرو توجه جهة وجود هو شرافباإل المقصود الرقابة، ومصطلح االشراف مصطلح بين التميز يجب هنا جهة، أي

 مصطلح لكن جهة، أي إلشراف يخضع ال المحافظة ومجلس الدستور، ضىبمقت موجودة غير الجهة هذه ومثل معينة قرارات باتخاذ

 المنظمة النافذة والقوانين بالدستور التزامه من للتأكد وقرارته المجلس أداء بمراجعة تقوم جهة وجود به المقصود أخر، شيء الرقابة

 االشراف بين الواضح الفرق يتبين هنا القانونية، الناحية من تصرفاته وسالمة المجلس عمل كفاءة من للتأكد وكذلك نفسه المجلس لعمل

 الدستور مع متوافقة بواجباته المجلس قيام من التأكد بل التدخل تعني ال التي والرقابة المجلس عمل في المباشر التدخل يعني الذي

 .النافذة والقوانين

 

 

 
  لرقابة  الدولة  ودوائر  مؤسسات  خضوع  على   تنص  ٢٠١١  لسنة  ٣١  رقم  االتحادي  المالية  الرقابة  ديوان   قانون  من  الثامنة  المادة 8

 تمويال...  أو ،تخطيطا أو ،إنفاقا أو ،جباية العامة األموال في تتصرف جهة وأي الديوان وتدقيق
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 الرقابة هذه لكن االتحادي، النواب مجلس لرقابة المحافظات مجالس خضوع على المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون نص

 األحزاب لنفس الغالب في منتمين أعضاء من مشكل نفسه النواب مجلس لكون عملها، أداء في المجالس هذه نجاح لضمان كافية غير

 مجالس عمل في اإلخفاقات على للتغطية الحالمص تداخل عدم نضمن ال بالتالي المحافظات مجالس أعضاء لها ينتمي التي السياسية

 المحافظات. مجالس عمر من الماضية الفترة طيلة فعال حصل ما وهذا المحافظات

 الذي المواطن عن نيابة ا  رقابي ا  دور المحلية( المجالس )البرلمان، المنتخبة المجالس تمارس بحيث مصمم الحديث الديمقراطي النظام

 من عادة تتشكل المجالس هذه لكون سياسية، بسمة المختلفة الديمقراطية الدول في المجالس هذه وتتسم ،المجالس هذه أعضاء انتخب

 لىع الرقابة المنتخبة المجالس هذه تمارس ال ربما بالتالي شخصية(، أو )حزبية سياسية مصالح لهم الذين السياسية األحزاب أعضاء

 المجالس أعضاء كل ليس أخرى ناحية من ناحية، من هذا همصالح على ويحافظ المواطن يرضي بشكل المختلفة الدولة مؤسسات

 الضرورية الخبرات من الدرجة بنفس جميعا يكونون حتى والقانون والتخطيط العامة اإلدارة في متخصصون اشخاص هم المنتخبة

 في الدولة وإدارة العامة اإلدارة خبراء اهتدى لذلك والواجبات، التخصصات مختلفة ولةالد مؤسسات من واسع طيف على للرقابة

 هذه صفات ومن المنتخبة، المجالس فيها بما الدولة مؤسسات جميع على بالرقابة متخصصة هيئات إيجاد إلى الديمقراطية األنظمة

 ويتمتعون سياسي حزب ألي منتمين وغير سياسيا   مستقلين اشخاص قبل من تدار بمعنى سياسية غير انها المتخصصة الهيئات

 هي العام المال إدارة على الرقابة مجال في متميزة هيئة لدينا العراق في تخصصهم، مجال في والخبرات العلمية من رفيع بمستوى

 هذه ان اال المختلفة الدولة بمؤسسات عصفت التي الفساد عاصفة ورغم ،١٩٢٧ في ستأس الذي االتحادي المالية الرقابة ديوان

  العراقي. للمواطن ثقة محل ومازالت عملها في عالية حرفية على حافظت المؤسسة

 لتقييم القانونية السلطة يمتلك االتحادي المالية الرقابة ديوان قانون فان المحافظة مجلس على للرقابة القانوني االطار في وضحنا كما

 على الداخلية أنظمتها في النص رغم المجالس هذه الن القانونية، لمهامها أدائها في وجد ان الخلل وتشخيص المحافظات مجالس أداء

 يمارس ان الضروري من اصبح لذلك الغالب، في التقييم هذا تنفيذ اهملت انها اال المختلفة لجانها وأداء ككل أدائها لتقييم واضحة آلية

 لتشريع يحتاج ال الدور بهذا الديوان قيام ان نؤكد وهنا قانونه، وتفعيل المجالس هذه على الرقابي دوره االتحادي المالية الرقابة ديوان

 نفسه. النافذ قانونه هو موجود تشريع تفعيل مجرد بل جديد

 لوحدها تتدخل وال جريمة أو شكوى وجود حالة في تتدخل القضائية السلطة المحافظات، مجالس على القضائية الرقابة بخصوص

 لمستوى يرتقي ا  تقصير أو مخالفة المالية الرقابة ديوان رصد الةح في التدخل القضائية للسلطة يمكن لذلك تقيمي، رقابي دور لتمارس

 ما. لسبب المجلس ضد بدعوى مواطن تقدم حالة في أو العامة، النزاهة هيئة في تحقيق اجراء وبعد الجريمة

 

 التوصيات:

 تقييم المتضمنة الدورية تقاريره تنشر ان على ،المحافظات مجالس على الرقابي لدوره االتحادي المالية الرقابة ديوان تفعيل .１

 . 9ي ثانيا   ٥٠ المادة المعدل ٢٠١٩ لسنة ٦ رقم المالية اإلدارة لقانون تنفيذا المجالس ألداء

 أو فصلي دوري تقييم جراءبإ المحافظات مجالس يلزم ا  نص ليتضمن المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون تعديل .２

 االلكترونية. هاموقع على ونشره القانونية لواجباتها ألدائها سنوي نصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المالية  إلدارةا  قانون  من  ٥٠  المادة  بمقتضى  االلكترونية  مواقعها  على  نشرها  االنفاق  وحدات  على  التي  التقارير  ضمن  المالية  الرقابة  ديوان  تقارير  أدرجت 9

 المعدل. ٢٠١٩ لسنة ٦ رقم
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 الثاني المبحث

 السابقة المحافظات مجالس تجربة تقييم

 

  المحافظات لمجالس الرقابي الدور تقييم االول: المطلب

 

 المحافظ أداء على الرقابة تقييم االول: الفرع

 المحافظ أداء على المحافظات لمجالس الرقابي للدور القانوني اإلطار .أ

 أدائه، على الرقابة مسؤولية تتحمل هي وبالتالي اختارته التي الجهة انها باعتبار المحافظ على الرقابة المحافظات مجالس تمارس      

 بالرقابة المحافظة مجلس اختصاص على السادسة الفقرة السابعة المادة في المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون نص

 الثامنة الفقرة في نجد كذلك الرقابة بهذه مشمول والمحافظ عملها أداء حسن لضمان المحافظة في الدولة دوائر أنشطة جميع على

 يتبعه يرقاب اجراء يعتبر االستجواب وهذا أعضائه ثلث طلب على بناء المحافظ باستجواب المحافظة مجلس اختصاص على

 بأجوبته. القناعة عدم حالة في المحافظ اقالة على التصويت وهو عقابي اجراء

 واالستبيان( التركيز )مجموعات المحافظين أداء على المحافظات لمجالس رقابي بالدور الجمهور رأي .ب

 لكون المحافظ، أداء على السابقة المحافظات لمجالس الرقابي الدور عن الرضا عدم أبدوا التركيز مجموعات في المشاركين اغلبية

 حالة وفي خاصة مصالح شبكة في ويشاركهم دائما رضاهم يطلب الذي المحافظ تجاه واضح ابتزاز منهج يمارس المحافظة مجلس

 .مصالحهم يخدم بمن واستبداله عزله يجري السياسية واحزابهم المحافظة مجلس أعضاء لمصالح المحافظ مجاراة عدم

 المحافظ أداء على المحافظات لمجالس الرقابي بالدور الخبراء رأي  .ت

 مختلفة، اإلجابات كانت تحديدا، المحافظ على الرقابي المحافظة مجلس لدور تقييمهم حول سابقين محافظات مجالس أعضاء سألنا

 كبير تفاوت وجدنا الدور، بهذا المجلس مقيا أهمية من قلل من ومنهم عالية بحرفية الدور لهذا المجالس ممارسة عن تحدث من منهم

 وانه المحافظات مجالس في نافذين أعضاء البتزاز يتعرض المحافظ ان األعضاء اغلبية اتفق ولكن المحافظات، حسب المجالس بين

 المحافظ. تجاه المجالس لهذه الرقابي الدور تعطيل مقابل والحزبية الشخصية لمصالحهم للخضوع يضطر

 

 الباحث واستنتاج تحليل

 الستخالص دراستها يجب مهمة ربةتج تمثل السنوات هذه تقريبا، عاما عشر لخمسة مهامها السابقة المحافظات مجالس مارست

 المحافظة مجلس لرقابة المحافظة في األعلى التنفيذي الرئيس هو الذي المحافظ يخضع والنجاحات، اإلخفاقات وتشخيص دروس

 تقف التي والفكرة والفشل، بالنجاح للمحافظ شريك المحافظة مواطني يمثل الذي المحافظة ومجلس اختياره، مسؤولية يتحمل الذي

 ترعى التي المحلية حكومتهم اختيار من المحافظة مواطني تمكين هو المحافظة لمجلس ورقابته المحافظ اختيار صالحية منح خلف

 حق أي بدون المركزية الحكومة من يعين المحافظ كان عندما ٢٠٠٣ قبل الوضع عكس على بسهولة مساءلتها ويمكنهم مصالحهم

 لحكومةا قبل من المحافظة خارج من يكون عادة الذي المحافظ مساءلة تكون وكذلك القرار هذا في تدخلبال المحافظة لمواطني

 الشكوى بهذه تنظر والتي بشكواهم المركزية الحكومة إلى التوجه عليهم المحافظ من الشكوى المحافظة مواطنو أراد واذا المركزية

 بها. القرار وتتخذ

 قبلهم من المنتخب المحافظة مجلس عبر المحافظ يختار من هم المحافظة ومواطن وأصبح الماضي من ذلك كل أصبح ٢٠٠٣ بعد

 تقريبا ومساءلته المحافظ اختيار في المركزية الحكومة دور وانتفى ،يمثلهم ذيال المحافظة مجلس خالل من مساءلته على قادرين وهم

 .القانونية النصوص بعض خالل من اال

 نشخص ان نستطيع الشخصية والمقابالت االستبيانو المستديرة والطاولة التركيز جلسات في المشاركين اراء مراجعة خالل من

 األسباب المحافظين، أداء على بالرقابة القانوني بدوره المحافظة مجلس قيام عن رضا عدم وهو المشاركين اغلبية بين السائد الرأي

 وتجاهل لعشائريةوا والحزبية الشخصية الخاصة مصالحهم عن المحافظات مجالس أعضاء بحث كانت اكثرها ولكن متعددة كانت

 عدم مقابل شخصيا لخدمتهم المحافظين مع المصالح من شبكة بتطوير المحافظات مجالس أعضاء وقيام العامة المحافظة مصالح

 لسبب هذه المنسوجة المصالح بشبكة االلتزام عدم المحافظين بعض محاولة وعند ،المحافظين على الرقابي لدورها المجالس ممارسة

 الحزبية المصالح اطار ضمن اخرين بمحافظين واستبدالهم وعزلهم باستجوابهم القانونية صالحياتها تستخدم مجالسال هذه كانت ما

 .والمحافظين المحافظات مجالس أعضاء بين المصلحي تخادمال مظاهر وابرز المحافظة، مجلس في الممثلة الكتل بين والمحاصصة
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 المحلية التنفيذية الهيئات انشطة على الرقابة تقييم الثاني: الفرع

 المحلية التنفيذية الهيئات على المحافظات لمجالس الرقابي للدور القانوني اإلطار .أ

 رقم المحافظات قانون في جاء كما عملها أداء حسن لضمان المحافظة في الدولة دوائر جميع على الرقابة المحافظات مجالس تمارس

 القوات وتشكيالت العامة والشركات والمعاهد والكليات الجامعات باستثناء السادسة الفقرة السابعة المادة المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١

 رقم المحافظات قانون من التاسعة لفقرةا األولى المادة ذلك على نص كما االتحادية والتشكيالت االتحادية األمنية واألجهزة المسلحة

 بترشيح المحافظة في العليا المناصب أصحاب اختيار على المصادقة صالحية يملك المحافظة مجلس ان كما ،المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١

 التي الجهة هي التعيين صالحية تملك التي والجهة المحافظات، قانون من التاسعة الفقرة السابعة المادة عليه نصت كما محافظال من

 ومحاسبته. تقيمهو العمل أداء على الرقابة حق لها

 واالستبيان( التركيز )مجموعات المحلية التنفيذية الهيئات على المحافظات لمجالس رقابيال بالدور الجمهور رأي .ب

 اغلبية بان ذلك وعللوا السابقة، المحافظات لمجالس الرقابي الدور عن الرضا عدم ابدى التركيز مجموعات في المشاركين اغلبية

 توزيع في الحزبية المحاصصة منهجية وان والشخصية، الحزبية المصالح بسبب المهم الدور هذا تجاهلوا المحافظات مجالس أعضاء

 الدور ارسةلمم األصل من مؤهلين ليسوا المجالس أعضاء اغلب وان للمجلس، الرقابي الدور تعطيل سبب العليا المناصب أصحاب

 متخصص طابع ذات حكومية دوائر على الرقابي الدور لممارسة المطلوبة والخبرة االختصاص حيث من مؤهلين غير لكونهم الرقابي

 المحافظة مجلس أعضاء ان تعتقدون هل يقول للمشاركين سؤال وجهنا االستبانة في .وغيرها التربية مديرية أو الصحة دائرة مثل

 ٪١ مؤهل، كان منهم أحد ال بان أجاب ٪٤٠ ،مؤهال   كان منهم القليل ٪٥٨ أجاب واجباتهم؟ ألداء فوزهم قبل مؤهلين كانوا السابقين

 مؤهلين. كانوا جميعا   بأنهم أجاب فقط

 المحلية ذيةالتنفي الهيئات على المحافظات لمجالس الرقابي بالدور الخبراء رأي  .ت

 على الرقابي دورها ممارسة في موفقة تكن لم المحافظات مجالس ان قالوا السابقين المحافظات مجالس وأعضاء الخبراء اغلبية

 حيث من الرقابي الدور لممارسة تقنيا   مؤهلين يكونوا لم األعضاء ان منها أسباب لعدة المحلية الحكومات في التنفيذية الهيئات

 الرقابي الدور بممارسة السابقين المجالس أعضاء من الكثير اهتمام عدم أخرى ناحية من لديهم، توفرها الواجب والخبرة االختصاص

 أو دورهم لتقييم آلية توجد ال انه يعرفون وانهم خصوصا الشخصية، لمصالحهم أو لجماهيرهم شخصية طلبات بتلبية النشغالهم

 جماهيري انتقاد أي من لحمايتهم فعال عشائري أو حزبي غطاء وجود مع لتشريعي،ا أو الرقابي أدائهم على جهة أي من لمساءلتهم

 السيء. ألدائهم منظم

 

 

 والتنظيمي التشريعي المحافظات مجالس دور تقييم الثاني: المطلب

 

 التشريعي المحافظات مجالس دور تقييم االول: الفرع

  المحافظات لمجالس تشريعيال للدور القانوني اإلطار .أ

 بإصدار المحافظة مجلس اختصاص على الثالثة الفقرة السابعة المادة في المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون نص

 ال وبما لالمركزية مبدأ وفق شؤونها إدارة من يمكنها بما والمالية اإلدارية الشؤون لتنظيم والتعليمات واألنظمة المحلية التشريعات

 االتحادية. والقوانين الدستور مع يتعارض

 واالستبيان( التركيز )مجموعات المحافظات لمجالس التشريعي بالدور الجمهور رأي .ب

 المحافظة مجلس أداء لتقييم أسئلة ثارةا خالل من المحافظات لمجالس التشريعي الدور التركيز مجموعات في المشاركين مع ناقشنا

 المجالس بها قامت تشريعية نشاطات عن المشاركين اغلب معرفة وعدم الدور هذا عن الرضا عدم عن تعبر اإلجابات اغلبية وكانت

 ٪٤٦  األغلبية إجابة وكانت عام بشكل المحافظات مجالس لتجربة تقييمهم عن المشاركين سألنا االستبيان في ،الماضية الفترة في

 أجاب ٪٣و جيدة، كانت بانها أجاب  ٪٨و مقبولة، كانت بانها ٪١٦ أجاب بينما سيئة، كانت بانها ٪٢٦ وأجاب جدا، سيئة كانت بانها

 .وسيئة جدا سيئة المحافظات لمجالس السابقة التجربة تعتبر كانت األغلبية ان يوضح وهذا ممتازة، كانت بانها

 المحافظات لمجالس التشريعي بالدور الخبراء رأي .ت

 والقانون الدستور لها رسمه الذي التشريعي لدورها المحافظات مجالس ممارسة عدم على جميعهم يكن لم ان الخبراء اغلبية اتفق

 التشريعات، اغةلصي المحافظات مجالس لدى الضرورية الخبرات توفر عدم إلى ذلك عزا سابق محافظة مجلس عضو عديدة، ألسباب

 اإلدارة ميدان في خصوصا تشريعي دور لعب على المحافظات مجالس قدرات تقييد االتحادية والوزارات المحافظين لمحاولة وكذلك

 كامل. شبه بشكل االتحادية المالية وزارة قبضة في بقيت التي المالية
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 التنظيمي المحافظات مجالس دور تقييم الثاني: الفرع

  المحافظات لمجالس تنظيميال للدور القانوني اإلطار .أ

 رسم مثل المحافظات لمجالس تنظيمية اختصاصات عدة على السابعة المادة في المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون نص

 الخالف حالة وفي المعنية والجهات الوزارات مع المتبادل وبالتنسيق كافة المجاالت في أولوياتها وتحديد للمحافظة العامة السياسة

 المرتبطة غير والجهات للوزارات العائدة األراضي ملكية تخصيص على المصادقة كذلك المحافظة، مجلس لقرار األولوية تكون

 التنمية مع يتعارض ال بما لتنميتها االستراتيجية الخطط ووضع سياستها ورسم كافة المجاالت في المحافظة أولويات تحديد ،بوزارة

 .الوطنية

 واالستبيان( التركيز )مجموعات المحافظات لمجالس التنظيمي بالدور الجمهور رأي .ب

 وان ،الدور هذا عن المشاركين اطالع عدم عن تعبر اآلراء اغلبية وكانت المحافظات لمجالس تنظيميال الدور المشاركين مع نقاشنا

 لها ليس زائدة حلقة كانت السابقة تجربتها في المحافظات مجالس بان قناعتهم عن عبروا التركيز مجموعات في المشاركين اغلب

 كان ٪٢٣ بالموافقة، ٪٥١ إجابة وكانت زائدة حلقة كانت المحافظات مجالس ان تعتقدون هل المشاركين سألنا االستبانة في .فائدة

 المحافظات. مجالس عن الفكرة لهذه لرفضبا اجابتهم كانت ٪٢٤و الحياد موقف

 المحافظات لمجالس التنظيمي بالدور الخبراء رأي .ت

 نصوصها، في المبدأ هذا تستوعب لم السارية القوانين لكن النافذ الدستور اعتمدها التي الالمركزية اإلدارة موضوعة الخبراء ناقش

 وعدم ضعفها المحلية الحكومات اثبتت ان بعد الفترة هذه في المركزية لإلدارة العودة إلى دعا الخبراء من اخر فريق الوقت بنفس لكن

 .الوزارات من اليها صالحياتها نقلت التي الخدمية الملفات رةإدا على قدرتها

 

 الباحث واستنتاج تحليل

 القانونية. واجباتهم ألداء مؤهلين يكونوا لم الماضية الفترة في المحافظات مجالس أعضاء اغلبية ان على المواطنين من اثنان يختلف ال

 كان أهمية األكثر المعيار الن المحافظات، مجالس لعضوية المرشحين في توفرها يجب التي المؤهالت حول كثيرة نقاشات جرت

 ناجح، محافظة مجلس كعضو مهامه أداء على قادرا   الشخص ليكون لوحدها كافية غير هاولكن للفوز مهمة والشعبية المرشح شعبية

 ويفقد يفشل وسوف القانونية مهامه أداء في اجحا  ن مجلسا   كبيرة بشعبية فقط يتمتعون أعضاء من ا  مكون محافظة مجلس يكون ولن

 محافظة مجلس عضو يكون لكي يجب بما المرشح تمتع من للتأكد آلية تصميم من بد ال عليه سابقا ، هذا رأينا كما شعبيتهم األعضاء

 رقم واالقضية المحافظات جالسم انتخابات قانون تعديل نقترح لالنتخابات، المستقلة العليا المفوضية قبل من ترشحه قبول قبل ناجح

 عمل وورش تدريبية دورات في مشاركتهم وهو المرشحين في توفرها الواجب شرط إضافة على لينص المعدل ٢٠١٨ لسنة ١٢

 الممارسات افضلو والتشريع والرقابة االستراتيجي التخطيط حول والخبراء جامعاتال مع بالتعاون الحكومية غير المنظمات تقيمها

 .العام المال إدارة عملية في والمساءلة والتشاركية الشفافية لتعزيز

 

 مستلزمات بتهيئة المحلية الحكومات قيام يحتاج معقد مسار اإلدارية الالمركزية إلى اإلدارية المركزية من التحول ان عليه المتفق من

 العاصمة، في االتحادية الوزارات سابقا بها تقوم كانت التي القانونية بواجباتها للقيام الحكومات هذه تمكن مؤهلة بشرية وموارد كثيرة

 المستلزمات هذه إلكمال المحلية كوماتللح كافية ومالية بشرية موارد من يكفي ما تخصيص وعدم المالية اإلدارة سوء وبسبب

 في الحزبية قياداتها من عليها المفروضة القيود بسبب المسار هذا اكمال في المحلية الحكومات جدية عدم وبسبب البشرية والموارد

 لممارسة وريةالضر البشرية والموارد الخبرات نقص ثغرة سد المحلية الحكومات على نقترح المبادرة بزمام تمسك التي العاصمة

 أساتذة من المحافظة في المتوفرة البشرية مواردال تحشيد خالل من المحلية الحكومات إلى االتحادية الحكومة من المنقولة الصالحيات

 تنموية اهداف وتحقيق المحافظة خدمة وبهدف بالكامل تطوعية الجهود هذه تكون ان على وغيرهم متقاعدين وخبراء اكاديميين

 تطوعي استشاري مجلس تشكيل إمكانية على لينص المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون تعديل ويمكن عامة، واقتصادية

 في الجامعات من أعضائه ترشيح يكون وللمحافظ المحافظة سلمجل المجانية استشاراته يقدم المحافظة في واالكاديميين للخبراء

 الحكومية. غير والمنظمات المهنية والنقابات االتحادات ومن المحافظة

 

 األقاليم تنمية مشاريع عقود منح عملية في بالفساد المتعلقة هي السابقة الفترة في المحافظات لمجالس وجهت التي االتهامات اهم من

 المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون من الخامسة الفقرة السابعة المادة تعديل خالل من المشرع حاول وقد المحافظة في

 مؤتمرات تنظيمو المحافظ من المحالة للمحافظة المحلية العامة الموازنة بنشر المحافظة مجلس قيام على بالنص النقطة هذه معالجة

 على والوقوف معهم الموازنة لمناقشة المحلية العامة الموازنة على المصادقة قبل المدني المجتمع ولمنظمات للمواطنين وندوات

 يكون سوف أيضا به األقاليم تنمية مشاريع خطة شمولو به المحافظات مجالس التزام حالة وفي اقراره بعد ينفذ لم النص هذا ،آرائهم

 خطة وشمول بتنفيذه نوصي لذلك ،بها المواطنين ثقة وتعزيز المحلية للحكومات المالية اإلدارة شفافية تعزيز في إيجابي يرتأث له

 أيضا. به األقاليم تنمية مشاريع
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 بنشر إنفاق( وحدة )المحافظة كافة االنفاق وحدات يلزم ا  نص ٥٠ المادة في المعدل ٢٠١٩ لسنة ٦ رقم المالية اإلدارة قانون تضمن

 المحافظات بإلزام نوصي االن، لغاية المادة هذه تنفذ لم لكن ومستقبال، وحاضرا ماضيا األموال وإنفاق تحصيل عن شهرية تقارير

 المحلية. تبالحكوما المواطنين ثقة ونعزز العامة المالية اإلدارة شفافية نعزز لكي مجال بأوسع بتنفيذها

 

 الحكومية غير المنظمات وموارد طاقات الستثمار تفعيلها ويجب مهمة المحلية والحكومات الحكومية غير المنظمات بين العالقة

 المشترك التعاون آلية تفعيل خالل من يمكن وهذا القانونية واجباتها أداء في المحلية الحكومات ولمساعدة المحافظة مواطني لصالح

 في الوزراء لمجلس العامة األمانة أصدرتها التي واالشراف المراقبة مجال في الحكومية غير والمنظمات المحلية اتالحكوم بين

 االن. حتى التنفيذ من نصيبها تأخذ ولم ٢٠١٩

 

 :التوصيات

 المحلية للحكومة تطوعي استشاري مجلس تشكيل على لينص المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون تعديل .１

 يقدم الحكومية غير والمنظمات المهنية واالتحادات والنقابات الجامعات عن ممثلين من المحافظة( ومجلس )المحافظ

 أو مالي مقابل أي األعضاء يتقاضى وال بالكامل تطوعي نشاطه يكون ان على المحافظة لتطوير والدراسات المشورة

 امتيازات.

 .  10المعدل ٢٠١٩ لسنة ٦ رقم المالية اإلدارة قانون من ٥٠ المادة تفعيل .２

 أصدرتها التي واالشراف المراقبة مجال في الحكومية غير والمنظمات المحلية الحكومات بين المشترك التعاون آلية تفعيل .３

 .٢٠١٩ في الوزراء لمجلس العامة األمانة

 أداء عن فصلي تقرير بإعداد المحافظات مجالس إلزام على لينص المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون تعديل .４

 لجان وتقييم المحافظ أداء على المحافظة لمجلس الرقابي بالدور الخاصة المحافظة مجلس لجان نشاطات يتضمن المحافظين

 للمحافظة ةاستراتيجي اهداف من المحافظ ينجزه لم أو انجزه ما على والتركيز المحافظ ألداء تخصصه حسب كل المجلس

 على الماضية، الفترة خالل المحافظ أداء حول الرسمي المجلس ورأي واالتحادية، المحلية التنموية خططها عليه نصت كما

 واجباتها لممارسة المحافظات مجالس دفع هو التعديل هذا من والهدف المختلفة. االعالم وسائل في التقرير هذا ينشر ان

 ودوريتها. العملية شفافية على وللتأكيد انتخبوهم الذين المواطنين عن نيابة ظالمحاف أداء على والتقييم الرقابة في القانونية

 دورية ومؤتمرات ندوات بعقد المحافظة مجلس إلزام على لينص المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢١ رقم المحافظات قانون تعديل .５

 والنقابات واالتحادات كوميةالح غير والمنظمات واألكاديمية االجتماعية والشخصيات للمواطنين سنوية( نصف أو )فصلية

 للتقييم واضحة آلية على نفسه المحافظة ومجلس القطاعية والدوائر المحافظ فيها بما المحلية الحكومة أداء لمناقشة المهنية

 من النخبوية والفعاليات المحافظة مجلس بين البناء التواصل تفعيل هو الهدف القادمة. للفترة بتوصيات والخروج والتقويم

 الكبيرة بواجباته القيام على قادرا   يكون لن لوحده المجلس ان بما المجلس نشاطات في الفعاليات هذه واشراك المحافظة ناءأب

 المحافظات. قانون في المدرجة

 

 – العاصمة )امانة اختصاصات في التداخل ألنهاء العراق جمهورية دستور عليه نص الذي العاصمة امانة قانون تشريع .６

 حاليا تخضع والتي العاصمة امانة عمل على الرقابية الجهة وتحديد االتحادية( الحكومة – المحافظات مجالس – المحافظ

 بغداد. محافظة مجلس ال النواب مجلس لرقابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  مواقعها   على  بنشرها  االلتزام  االنفاق  وحدات   على  التي  والبيانات  والمعلومات  التقارير  تتضمن  المعدل  ٢٠١٩  لسنة  ٦  رقم  المالية  اإلدارة  قانون  من  ٥٠  المادة 10

 العامة.  الموازنة شفافية ومعايير بمبادئ منها التزاما المناسب الوقت وفي دوري بشكل االلكترونية
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 المالحق

 التركيز مجموعات جلسات االول: الجدول

 

 التركيز: مجموعات جلسات اسئلة

 ؟ولماذا ؟ا  مقاطع او ا  مشارك كنت هل ؟2021 أكتوبر في السابقة البرلمانية باالنتخابات الخاصة تجربتك صف .1

  االنتخابات؟ تحققه ان المبحوث يتوقعه الذي التغيير هو ما .أ

  االنتخابات؟ في للمشاركة للمبحوث حافز تمثل 2019 تشرين احتجاجات كانت هل .ب

 بجدوى قناعته عدم مع االجتماعي التواصل مواقع عبر نتشرتا التي االنتخابات مقاطعة بمواقف المبحوث تأثر هل .ت

  االنتخابات؟ في المشاركة

 قناعة عدم او السكن، عن االنتخابية المحطة بعد المثال سبيل )على المشاركة؟ لعدم المبحوث دفعت أخرى أسباب هناك هل .ث

  الخ(. االنتخابية.. دائرته في ومطالبه طموحاته يلبي بمرشح المبحوث

 

  السابقة؟ الدورات ضمن ادائها تقيمون وكيف دورها؟ هو ما المحافظات؟ مجالس بخصوص ومعرفتكم اطالعكم مدى ما .2

 الخ(؟ المعيشي.. االقتصادي، )الخدمي، المحافظة واقع لتحسين المحافظات مجالس أهمية بخصوص المبحوث رأي هي ما .أ

  المحافظات؟ مجالس من المبحوث تطلعات هي ما .ب

  المحافظات؟ لمجالس الرقابي بالدور بأهمية المبحوث يعتقد هل .ت

  ومصالحهم؟ احتياجاتهم يلبي الذي المحافظات لمجالس المثالي الدور عن المبحوث يعتقده الذي ما .ث

 

  منها؟ موقفك هو ما القادمة، الفترة خالل المحافظات لمجالس جديدة انتخابات جرت لو حال في .3

  دورها؟ تحسين يتم كي اجراؤها بضرورة المبحوث يعتقد معينة إصالحات هناك هل .أ

  العام؟ للمال هدر وتسبب زائدة حلقة هي المجالس هذه ان المبحوث يعتقد هل .ب

 والنزاهة الخبرة حيث من المجلس بعضوية الفائزين بمواصفات مرتبط المحافظات مجالس دور تفعيل ان المبحوث يعتقد هل .ت

 خارج جدد مرشحين لصعود فرصة بوجود مرتبط او المجالس؟ عمل تنظم التي واإلجراءات القوانين في مرتبط أو ...الخ؟

  الماضية؟ الفترة في المجالس هذه على هيمنت التي التقليدية األحزاب

 

  المحافظات؟ مجالس انتخابات في والعدالة النزاهة تحقيق اجل من تغييره يجب باعتقادك الذي ما .4

 بطريقة يتعلق او بالمقاعد؟ الفوز على بالمنافسة والشباب للمستقلين يسمح ان يجب االنتخابي النظام ان المبحوث يعتقد هل .أ

  الناخبين؟ أصوات تضيع ال بحيث األصوات لتمثيل أفضل

 

 دستورية تعديالت عبر إصالحها او المحافظات مجالس الغاء تتضمن دستورية تعديالت الى الدعوة تمت لو حال في موقفك وه ما .5

  الموقف؟ هذا اتخاذكم سبب وما المحافظ(، انتخاب طريقة تغيير )مثل المجالس هذه هيكلية تغير

 

 عام احتجاجات شهدت التي المحافظات بعض في المحافظات مجالس باحتراق معرفتك عند لديك، تكون الذي االنطباع هو ما .6

  ؟2020 ،2019

 

 + متعددة )دوائر فيها المعتمد االنتخابي بالنظام رأيك هو ما ،2021 تشرين في األخيرة البرلمانية االنتخابات تجربة الى بالنظر .7

  فردي(؟ ترشيح

 من المرشح قرب المرشح، انتخاب طريقة )مثل االنتخابي؟ النظام بشأن سلبية او إيجابية فروقات المبحوث الحظ هل .أ

  الخ( ... الصغيرة الدوائر مع الجمهور

 الفائزين؟ الممثلين ومحاسبة مراقبة في المجتمع قدرة يعزز الفردي والترشيح المتعددة الدوائر ان المبحوث يعتقد هل .ب
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 بهذا القائمة والمنظمة المشاركين نوع الجلسات، في المشاركين اعداد المركزة، الجلسات عدد المستهدفة، المحافظات يمثل جدول

 يلي: وكما النشاط

 

 المشاركين نوع  المشاركين عدد  الجلسات عدد المنظمة  المحافظة

 احزاب اعالميين، عشائر، شيوخ 58 8  تواصل منظمة  بغداد

 مهنية، واتحادات نقابات سياسية،

 نساء، حكومية، غير منظمات

 .دين رجال شباب،

 حكومية، غير منظمات دين، رجال 75 6 ستيب منظمة نينوى

 مدنيين، ناشطين أكاديميين،

 .عشائر شيوخ اعالميين،

 للوعي نيسان معهد البصرة

  الديمقراطي

 ناشطين حكومية، غير ومنظمات نساء 44 4

 مهنية، واتحادات نقابات مدنيين،

 دين رجال شباب،

 مدني مجتمع ومؤسسات عشائر شيوخ 21 2 للتنمية ذر مركز المثنى

 مدنيين، ناشطين عشائر، شيوخ 107 10 المتمدن الحوار منظمة  قار ذي

 مهنية، واتحادات نقابات اعالميين،

 سياسية احزاب

 عشائر شيوخ دين، رجال 20 2 العدالة مركز ديالى

 والنقابات المدني المجتمع مؤسسات 12 1 للتنمية ذر مركز الديوانية

 المهنية واالتحادات

 عشتار مركز النجف

  للديمقراطية

 رجال سياسية، احزاب مدنيين، ناشطين 49 5

 طلبة حكومية، غير منظمات دين،

 كليات

 عشتار مركز كربالء

  للديمقراطية

 سياسية، احزاب مدنيين، ناشطين 31 3

 كليات طلبة حكومية، غير منظمات

 للوعي نيسان معهد ميسان

  الديمقراطي

 مدنيين ناشطين عشائر، شيوخ 51 4

 والنقابات المدني المجتمع مؤسسات 11 1 للتنمية ذر مركز واسط

 المهنية واالتحادات

 مدنيين، ناشطين حكومية، غير منظمات 60 6  العدالة مركز الدين صالح

 واتحادات نقابات سياسية، احزاب

 اعالميين مهنية،

 واتحادات نقابات حكومية، غير منظمات 64 6 ستيب منظمة كركوك

 اعالميين عشائر، شيوخ مهنية،

 االحزاب وممثلي حكومية غير منظمات 36 3 تواصل منظمة بابل

  السياسية

  639 61 المجموع
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 المستديرة الطاولة جلسات الثاني: الجدول

 

 

 المستديرة: الطاولة جلسات اسئلة

 هذه لعم تطوير في لمساهمةا شأنها من تعديالت اجراء وتتطلب المحافظات مجالس تخص التي القانونية المواد هي ما .1

  انتخابها؟ وطريقة المجالس

 في المنتظمة غير المحافظات قانون المحافظات، مجالس انتخابات قانون في المبحوث بها يعتقد التي التعديالت هي ما .أ

  والدستور؟ إقليم،

  المبحوث؟ باعتقاد وهيكليتها المحلية الحكومة شكل تكون ان ينبغي كيف .ب

  بالمركز؟ المحافظات عالقة لتنظيم المبحوث بها يعتقد التي التعديالت .ت

 

  المحافظات؟ مجالس عضوية لمرشح المناسبين الترشح وسن العلمي المؤهل هو ما .2

 

 الخ(؟ االلكترونية.. واألجهزة البايومترية البطاقات )مثل التصويت عملية في االلكترونية التكنلوجيا باعتماد رأيك هو ما .3

  الخاص؟ التصويت بخصوص مالحظات أي لديك وهل

 

 قد التي الخروقات مدى مع المحافظات بمجالس الخاصة االنتخابية القوانين في عليها المنصوص العقوبات تتناسب هل .4

  االنتخابات؟ في المشاركة خالل األحزاب ترتكبها

 الدعاية مخالفات الحكومية، المنشآت استغالل الحكومي، المنصب استغالل السياسي، المال )استخدام المثال سبيل على .أ

 .الخ( االنتخابية..

 

  االنتخابات؟ في السياسي المال استخدام ومنع رقابة وآليات طرق هي ما .5

 الشأن؟ هذا بخصوص تفعيلها او تشريعها بضرورة المبحوث يعتقد التي القانونية التعديالت .أ

  السياسي؟ المال استخدام لمنع تفعيلها او استحداثها بضرورة المبحوث يعتقد التي العملية اإلجراءات .ب

 

  المحددة؟ الزمنية السقوف تجاوز وعدم مواعيدها في المحافظات مجالس انتخابات اجراء لضمان العملية اآلليات هي ما .6

 

  المحافظات؟ مجالس النتخابات المقعد احتساب وصيغة الدائرة، حجم التمثيل، نسبة لتحديد اتباعها الواجب المعايير هي ما .7

 والرقابية؟ الخدمية بالقضايا يتعلق فيما خصوصا والمرشح الناخب بين العالقة في الدائرة حجم بتأثير المبحوث يعتقد هل .أ

  

  المحافظات؟ مجالس انتخابات في العتماده فضلاأل االنتخابي النظام هو ما االنتخابية، النظم من كل وعيوب مزايا الى بالنظر .8

  األصوات. وضياع النساء وكوتا األقليات تمثيل االعتبار في بأخذ المبحوث نظر لفت .أ

 الدوائر ونظام النسبي التمثيل نظام مثل 2003 بعد العراق في المستخدمة االنتخابية النظم الى عملي بشكل النظر .ب

  المتعددة.

 اعتماد تم سيحدث وماذا ؟أصغر او البرلمانية االنتخابات دوائر صغيرة، انتخابية دوائر اعتماد تم لو سيحدث ماذا .ت

  واحدة؟ دائرة المحافظة

 احتجاجات بعد الناشئة األحزاب التقليدية، السياسية األحزاب على االنتخابية النظم هذه من كل طبيقت انعكاسات ما .ث

  الفائزين؟ المرشحين مع وتواصله والجمهور ،2019

 

  المرشحين؟ بين التنافس في العدالة من قدر أكبر لتحقيق االنتخابي النظام في مراعاتها يجب التي المعايير هي ما .9

  والناشئة. التقليدية األحزاب وبين والمتحزبين، المستقلين بين متكافئة فرص تحقق بأهمية يعتقد المبحوث كان ما إذا .أ

  تطبيقها؟ وسهولة العراقي للوضع مالئمة أكثر بديلة انتخابية نظم هناك هل .ب

 

 يمكن وكيف انعكاساتها؟ وكل نفيذهات طريقة ذلك في بما البرلمانية، 2021 انتخابات نتائج وسلبيات إيجابيات تقرأ كيف .10

  المحافظات؟ مجالس انتخابات على التجربة نفس تطبيق تم لو فيما تخللتها، التي األخطاء تجاوز
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 القائمة والمنظمة المشاركين نوع الجلسات، في المشاركين اعداد ،المستديرة الطاولة جلسات عدد المستهدفة، المحافظات يمثل جدول

 يلي: وكما النشاط بهذا

 

 المشاركين نوع المشاركين عدد الجلسات عدد المنظمة  المحافظة

  26 3  تواصل منظمة  بغداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجالس أعضاء القانون، خبراء

 المفوضية، أعضاء المحافظات،

 مجلس أعضاء االنتخابات، خبراء

 السياسية، العلوم أساتذة النواب،

 التنفيذية السلطة قيادات

 22 2 ستيب منظمة نينوى

 للوعي نيسان معهد البصرة

  الديمقراطي

1 12 

 18 2 للتنمية ذر مركز المثنى

 20 2 المتمدن الحوار منظمة  قار ذي

 10 1 العدالة مركز ديالى

 15 2 للتنمية ذر مركز الديوانية

 عشتار مركز النجف

 للديمقراطية

4 32 

 عشتار مركز كربالء

 للديمقراطية

1 9 

 للوعي نيسان معهد ميسان

  الديمقراطي

1 12 

 8 1 للتنمية ذر مركز واسط

 20 2 العدالة مركز الدين صالح

 11 1  تواصل منظمة  االنبار

 20 2  ستيب منظمة كركوك

 11 1  تواصل منظمة بابل

 246 26 المجموع
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 البيانية( بالرسوم االجابات وتدرج األسئلة )تذكر :االستبانة نتائج

 لكل البحث لمجتمع المطلوبة العينات عدد تحديد تم ،االجتماعي التواصل وسائل على ونشره االستبانة بتصميم البحث فريق قام

 وحسب ،.com/samplesize.htmlhttp://www.raosoft موقع على المدرجة الرياضية المعادالت على بناء محافظة

 ادناه: النسب

 

 
 

 محافظة: أي ومن االستبانة في المشاركين عدد وضحي بياني رسم .1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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 االستبانة: في المشاركين جنس يوضح انيبي رسم .2

 

   

 :االستبانة في للمشاركين التعليمي المستوى يوضح انيبي رسم .3

 

 االستبانة: في للمشاركين االجتماعية الحالة يوضح بياني رسم .4
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 االستبانة: في المشاركين مهنة يوضح بياني رسم .5

 

 االستبانة: في المشاركين سكن يوضح بياني رسم .6
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 االستبانة: في المشاركين قبل من واجوبتها طرحت التي األسئلة يوضح بياني رسم .7
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