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 والنواحي مع مجالس المحافظات األقضيةفي طلب نيابي بإجراء انتخابات   رأي
 سعد الراوي                                                                

 
م في صفحتها  2022تشرين الثاني    3بتاريخ    5532طالعتنا جريدة الصباح الغراء بالعدد    
، وشيء جيد  قضية مع مجالس المحافظات{بموضوع عنوانه }طلب نيابي بإجراء انتخابات األاألولى  

ولكي ال نطيل نوجز هذه القراءة    ه برلماني لموضوع انتخابات المجالس البلديةن نرى اهتمام وتوج  أ
 بمحورين }األول تلخيص ما نشر في جريدة الصباح والثاني مالحظات ومقترحات حول هذا الطلب{.

 - ملخص ما جاء في جريدة الصباح حول انتخابات المجالس البلدية: - المحور األول: 
انتإ -1 بإجراء  الوزراء  السيد رئيس مجلس  تحديد  مع  بالتزامن  الطلب جاء  خابات مجالس ن 

 م. 2023المحافظات في تشرين األول من عام 
طلب  إ -2 بتقديم  يتجه  النواب  مجلس  أعضاء  من  عدد  بإجراء إن  النواب  مجلس  رئاسة  لى 

 قضية والنواحي.انتخابات مجالس األ
تم  إ -3 التي  البلدية  المجالس  وقراءتها  إن  المشاريع  رفع  منها  كثيرة  فوائد  لها  كانت  لغاءها 

 ومراقبتها. وتدقيقها 
هم وال توجد خطة  ؤ داأمجلس محافظة يراقب  ن المحافظين يعملون بال رقابة لعدم وجود  إ -4

 مناطقية من قبل نواب المحافظات.
هذه الفقرات ملخص لما نشر في جريدة الصباح وسندون المالحظات والمقترحات في المحور  

 دناه. أ
 

جراء إجريدة الصباح فيما يخص طلب  بمالحظات ومقترحات حول ما نشر    -المحور الثاني:  
 -تي: ضية نوجزها باآلقانتخابات مجالس األ

م{  2018لسنة    12قضية رقم  القانون النافذ }قانون انتخابات مجالس المحافظات واأل -1
محافظات واقضية. نحتاج مقترح  مجالس  لم يكن فيه أي انتخابات لمجالس النواحي فقط  

 تعديل بإضافة انتخابات مجالس النواحي للقانون المخصص للمجالس البلدية.
من األ -2 العشرات  استحداث  الرسمية  تم  إجراءاتها  كل  استكملت  بعضها  والنواحي  قضية 

لى وزارة التخطيط لبيان رأيها وإعطاء إحصاء إفعليه ممكن االيعاز    ،ملوالبعض لم تستك
و أي دائرة أناحية    أوقضاء    أوسكاني على األقل تقريبي وحدود إدارية لكل محافظة  

 جراء انتخابات فيها طالما لم نجد اإلحصاء السكاني.إانتخابية يراد 
ك سلبيات لذا يجب دراسة الموضوع دراسة دمج أي انتخابية فيها إيجابيات كثيرة ولها كذل -3
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من كل جوانبه ومع كل الجهات المعنية والمختصة من شركاء العملية السياسية وغيرهم 
و يصعب تنفيذه وال نكرر ما قرره القانون السابق  أحتى ال نقع بتشريع قانون يستحيل  

وجب أ  م حيث2008لسنة    36قضية والنواحي رقم  النتخابات مجالس المحافظات واأل
فقراته   األأبإحدى  مجالس  انتخابات  تجري  بعد  ن  انتخابات إأشهر من    6قضية  جراء 

في    اآلنونحن    2009مجالس المحافظات وأجريت انتخابات مجالس المحافظات في  
عام ولم   13انون ولكن مضى  قضية رغم وجود نص  قم ولم تجرى انتخابات األ2022

 سة الموضوع من كل جوانبه. تجرى هذه االنتخابات لهذا السبب نحتاج درا
بداء رأيها في  لى مفوضية االنتخابات بكتاب رسمي من السلطة التشريعية إلإااليعاز    -4

مر مهم  عداد سجل ناخبين خاص لكل دائرة انتخابية وهذا األ إالموضوع ومتى تتمكن من  
 جدا فهي الجهة المختصة بإجراء االنتخابات وال يمكن اهمال رأيها في هذا المجال. 

في تسجيل الناخبين وترسيم   ال بد من مراعات المعايير الدولية في االنتخابات وخصوصا   -5
 الدوائر.

عدة انتخابات في  ن تعطي إيضاحات بموضوع دمج  أرفق دراسة ومواضيع أخرى ممكن  أ -6
م الخاص 2018لسنة    12مالحظات ومقترحات حول قانون انتخابات رقم  مع  يوم واحد  

  .المعايير الدولية لالنتخاباتهم أو  بالمجالس البلدية
 

  سعد الراوي                                                              
 انئب رئيس جملس املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت/ األسبق                                                         

 كاتب ومستشار متخصص يف االنتخاابت                                                        
 

 -املرفقات: 
دراسة إمكانية دمج انتخاابت جملس النواب مع جمالس احملافظات واالقضية }دراسة مقدمة ملركز الريموك للدراسات   -1

 {. ة اإلسرتاتيجي

 }ورقة مقدمة ملنظمة تواصل{  م2018لسنة  12الس احملافظات واالقضية رقم مالحظات ومقرتحات حول قانون انتخاابت جم -2

 { ة ورقة مقدمة للمركز العراقي للدراسات اإلسرتاتيجي}. االنتخابيةرتسيم الدوائر الدولية لاهم املعايري  -3
 

 
 


