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السياسة التشريعية ألنتخابات المجالس المحلية وفق قانون انتخابات 

 2018( لعام 12رقم )مجالس المحافظات واالقضية 

Legislative policy for local council elections according 

to the provincial and district council elections law no. 

(12) of 2018 
 .Tayar-Rawafid M. Ali Al Dr (1) روافد محمد علي الطيار د.

 ملخصال

 
اليت  اجملاالت أهم من بصورة خاصة تعدالنتخابية املشاركة يف احلياة السياسية بشكل عام واحلياة ا

 من وبنائها تنظيمها عادةإ يتطلب الوضع بشكل عام حيث ،جمتمع ألي عملية البناء ألعادة يعتمد عليها
 اإلنسان حقوق تصون دستورية دميقراطية أسس على عراقية دولة وبناء سليمة سياسية حياة قيام ضمان أجل

 .العراقي اجملتمع وحترتم
أهم االمور اليت تؤثر على مدى صحة وفعالية النظام االنتخايب هو السياسة التشريعية املتخذة من ومن 

من شروط الرتشيح ومرورا بطريقة توزيع املقاعد التمثيلية احمللية وانتهاء  بتداءً إ قبل الطبقة التشريعية يف الدولة
السياسية  العملية هذه يف دوره يعي أن العراقي خبناال وعلى، أباللية املتبعة لتوزيع املقاعد بني املرشحني

 على أساس اً ختيار من ميثله يف اجملالس احمللية وأن يكون مبنيإيف  الفعال االشرتاك مستوى على خاصة
 االنتخاابت يف مشاركته عند الفرد وأمهية الدور الذي يقوم به الوطن بناء يف املسامهة بضرورة الوطين الشعور

 يف متثيلي منصب وتويل النيابية ابملسؤوليات للقيام والصاحلني املناسبني األشخاص واختيار ةحملليالنيابية وا
 .ومؤثر مهم دور من احمللية اجملالس أعضاء ميارسه ملا املنصب هذا خلطورة" نظرا حملي جملس

 .سانت ليغو ،جمالس احملافظات ،الكلمات االفتتاحية: االنتخاابت

                                                        
 جامعة كربالء/ مركز الدراسات االسرتاتيجية. -1
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Abstract 
Participation in political life in general and electoral life in particular is one 

of the most important areas upon which to rebuild the process of any society, 

where the situation in general requires reorganization and reconstruction in 

order to ensure the establishment of a healthy political life and the building 

of an Iraqi state on the foundations of a constitutional democracy that 

safeguards human rights and respects Iraqi society. 

One of the most important things that affect the validity and effectiveness 

of the electoral system is the legislative policy adopted by the legislative 

class in the State, starting from the conditions of nomination and through the 

method of distribution of local representative seats and ending with the 

mechanisms used to allocate seats among candidates, and the Iraqi voter 

to be aware of his role in this political process, especially The level of 

effective participation in the selection of representatives in the local councils 

and be based on the national feeling of the need to contribute to the building 

of the country and the importance of the role played by the individual when 

participating in the parliamentary and local elections and the selection of 

appropriate people It is possible for those who are good to carry out 

parliamentary responsibilities and assume a representative position in a 

local council due to the "seriousness of this position because of the 

important and influential role of members of local councils. 

Opening remarks: Elections - Provincial Councils - Saint Lego 

 البحث: ةمشكل

 نضج عنه نتج سابقة انتخابية قوانني إىل واستنادا سابقة انتخابية جتارب يف العراقي الشعب مشاركة إن
 يف تطبيقه مت ملا مغايرة انتخابية أنظمة بتطبيق املطالبة عليه وترتب العراقي املواطن لدى االنتخايب الوعي

 والنواحي واالقضية احملافظات جمالس انتخاب قانون نوابلا جملس شرع وأن سبق السابقة، االنتخابية التجربة
 لسنة( 44) رقم بقانون االول ابتداء من التعديل مرات عدة تعديله جرى مث ،2008 لسنة( 36) رقم

 اجملال إفساح لغرض العراق داخل االقليات متثل اليت للمكوانت مقاعد ختصيص تضمن والذي 2008
 اجملالس، هذه يف وحقوقهم مشاكلهم وعرض أصواهتم وإيصال افظاتاحمل جمالس يف ابلتمثيل للمكوانت

 رقم والنواحي واالقضية احملافظات جمالس انتخاب لقانون الثاين التعديل 2012 لسنة( 54) رقم وقانون
 انتخاب لقانون الثالث التعديل 2012 لسنة( 55) رقم بقانون األخري وُعدل املعدل 2008 لسنة( 36)

 لسنة( 114) رقم والتعديل الرابع املعدل 2008 لسنة( 36) رقم والنواحي واالقضية اتاحملافظ جمالس
 صوت حيث ،االنتخابية، القوائم على املقاعد لتوزيع( ليغو سانت)بطريقة االخذ تضمن والذي 2012

 من صار الذي القانون تعديل على ،2013 لعام احملافظات جمالس انتخاابت قبيل ابألغلبية النواب جملس
 االقرتاعات يف حصل كما  الكبرية الكتل تبتلعها أن دون وحيول الصغرية الكياانت أصوات حيفظ أن شأنه

، 2009 لسنة 26 رقم بقانون االنتخاابت قانون تعديل مت وعليه ".ليغو سانت"لـ مؤيدين حبسب السابقة
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 31: العدد

واليوم يصوت  2018 ( لسنة12تخاب جمالس احملافظات رقم )مث بعد ذلك مت تشريع قانون جديد ألن 
والذي مت االخذ بطريقة سانت  2019متوز  22ل هلذا القانون جملس النواب العراقي يف على التعديل االو 

 املشرع وفق فهل ،وحتديد موعد االنتخاابت احمللية مبا فيها اجراء االنتخاابت يف حمافظة كركوك 1.9ليغو 
 وحيقق السياسية الكياانت ورغبة العراقي العام الرأي متطلبات مع يتفق انتخايب نظام إجياد يف العراقي

 االجتماعي؟ نسيجه متاسك على وحيافظ للعراق السياسي االستقرار
 منهج البحث:

ط أعتمدان يف هذا البحث على الدراسة التحليلية الناقدة للتشريعات االنتخابية يف العراق مع تسلي
 حتليل خالل من وذلك ،2018( لسنة 12قضية رقم )الضوء على قانون انتخاابت جمالس احملافظات واال

واالقضية احلايل وتعديالته، ابالضافة إىل  احملافظات جمالس انتخاابت يف قانون الواردة القانونية النصوص
 .امللغي 2008( لسنة 36م )مقارنتها بنصوص قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رق

 :البحث خطة

 احملافظات جمالس انتخاابت قانون وفق احمللية اجملالس ألنتخاابت التشريعية )السياسة موضوع دراسة نَّ إ
 ثالثة على الدراسة هذه تقسيم اقتضى تفاصيله مبجمل ( واالحاطة2018 لعام( 12) رقم واالقضية
 لبطامل تناول مطلبني على وقسم ،احمللية للمجالس الرتشيح شروط لبحث االول املبحث خصص ،مباحث

 تناولنا فيه الثاين املبحث إما ،شرط املؤهل العلمي تناول فقد الثاين املطلب إما ،شرط السن القانوين االول
 الثاين إما ،به املعمول االنتخايب النظام لبيان االول خصص ،مطلبني وكان ذلك ضمن ،النظام االنتخايب

 ليةآ دراسة مت فقد الثالث يف املبحث إما ،ابيةنتخاال الدائرة يف التمثيلية املقاعد حتديد لبيان ختصيصه مت
 سانت طريقة اىل استنادا املقاعد توزيع االول تناول مطلبني على مقسم وهو ،املرشحني بني املقاعد توزيع

ومن مث اختتمنا البحث جبملة من النتائج والتوصيات نرجو مراعاهتا من قبل املشرع  ،الكوات نظام ليغو والثاين
 . املستقبل القريبالعراقي يف

 شروط الترشيح للمجالس المحلية :المبحث األول

 احلياة يف مبضموهنا وااللتزام تطبيقها على الدميقراطية عادة" الدولة حترص اليت الدستورية املبادئ أهم من
 وتنياملص أبصوات للفوز مصراعيه على املنافسة ابب يتم فتح ومبوجبه ،الرتشيح حرية مبدأ اعتماد السياسية

 من حال بكل يعىن ال ذلك لكن ،النيابية ابجملالس العضوية مقاعد لنيل املرشحني من عدد أكرب أمام
تصني ابلقانون الدستوري البد وال خيفى على املخ ،تنظمه قانونية شروط من الرتشيح حق خيلو أن األحوال

إال  ن السرية وغريها من الشروط،من توفر مجلة من شروط الرتشيح وتتمثل يف اجلنسية والسن القانوين وحس
إن حبثنا سيقتصر على شرطني فقط ومها السن القانوين واملؤهل العلمي وهو ماتناوله جملس النواب 

 وهو ماسنبحثه يف املطلبني االتيني: ،افظات واالقضيةابلتعديالت االخرية لقانون انتخاابت جمالس احمل
 السن القانوين: املطلب االول
 مي: املؤهل العلاملطلب الثاين
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 القانوني السناألول:  املطلب
التمثيل يف  يستطيع حىت الفرد يشرتط توفرها يف معينة سناً  دولة كل  يف املشرع القانوين يف العادة حيدد

 نضج على قرينة االسياسية للمشاركة املطلوبة السن وبلوغ (2)األخرى الشروط استوىف إذا اجملالس احمللية
 .(3)السياسية حقوقه وممارسة العامة األمور إدراك على وقدرته املواطن

 املرشح يف فإنه يشرتط 2008لسنة  36استنادا إىل قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية رقم 
 اجملالس: لعضوية

 (4).الرتشيح" عند عمره من سنة الثالثني امت االهلية كامل  عراقيا يكون ان: "اوال
رتشيح، على اعتبار إن هذا السن هو العمر املناسب ن يتم الثالثني عام عند الإن املشرع العراقي اشرتط أ

امللقى  ءلية والعبمقدرا ألمهية دوره يف الوحدة احمل ،كي يكون املرشح مدركا ألمهية الواجبات اليت ستناط به
ط بعضو اجمللس فالسلطات العديدة اليت تنا ،على عاتقه من سكان الوحدة االدارية اللذين قاموا أبنتخابه

 .(5)ة واحلنكة السياسية يف معاجلة االمور ويف كل الظروف ءله حباجة إىل اخلربة والدراية والكفاعاحمللي جت
فضل أن حيدد أمتام الثالثني يف السنة اليت جتري فيها فمن جانب كان ي،وهو حمل أنتقاد من جانبني

املنصب وليس عند الرتشيح وخاصة هناك فرتة االنتخاابت كون إن هذا العمر جيب التمتع به عند تويل 
 .(6)زمنية بني الرتشيح وبني يوم االنتخاب

العشرين من املشاركة ومن جانب اخر فإن إشرتاط إمتام الثالثني عام حيرم فئة الشباب من هم يف عمر 
ام يستطيع القيسن الرشد و  وقانون هم ابلغالويف نظر  ،يف التمثيل احمللي وهم ميثلون فئة كبرية من الشعب

 جماالت يف التطور مع يتماشى اً ومتطور  اً وانفع اً جديد اً مبختلف االعمال والواجبات إضافة إىل إنه حيمل فكر 
 ؟العمر صغار ونشاط بتطور العمر كبار  خربةو  ورصانة نضج دمج من املانع فما احلياة

( لسنة 12افظات واالقضية رقم )استمر املشرع العراقي على النهج ذاته يف قانون انتخاابت جمالس احمل
2018: 

 :يكون ان املرشح يف "يشرتط
 .(7)االنتخاابت"فيها  جتري اليت السنة يف عمره من ( الثالثني30) امت االهلية كامل  عراقياً  -:أوالً 

 عمر ختفيض مت (8)إال إنه تراجع عن هذا العمر ابلتعديالت االخرية اليت صوت عليها جملس النواب
 .السابقة االنتخاابت كل  يف سنة 30 كان  ان بعد 28 اىل الرتشيح

                                                        
 -2 األحزاب تكوين حرية -1 يف مقارنة وحتليلية أتصيلية دراسة -العامة واحلرايت السياسية األحزاب البدراوي، حسن.د -2

 .719ص ،2000اإلسكندرية، اجلامعة، املطبوعات دار السلطة، تداول حق -3 احلزيب النشاط حرية
 .67ص ،2001 القاهرة، العربية، النهضة دار النيابية، للمجالس الرتشيح حول وحبوث ساري،دراسات شفيق جورجي.د -3
 .امللغي 2018 لسنة( 21) رقم والنواحي واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من( 5) املادة -4
 .12ص ،2011 ،بغداد ،2008 لسنة 21 رقم اقليم يف املنتظمة غري احملافظات قانون شرح يف ألوجيز القيسي، حممد حنان.د -5
 السنهوري، مكتبة ،2008 لسنة 36 رقم والنواحي واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون أحكام جرب، كاظم  نعيم.د -6
 .62 ص ،2009بغداد،
 .2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون( 7) املادة -7
 االثنني اليوم اجمللس رئيس احللبوسي حممد السيد برائسة عقدت اليت والثالثني الرابعة جلسته يف النواب جملس صوت -8

 التابعة واالقضية إقليم يف املنتظمة غري احملافظات جمالس انتخاابت لقانون االول التعديل قانون انئباعلى 217 وحبضور 22/7/2019
 ar.parliament.iq: االلكرتوين الرابط ،2019/متوز/ 22 يف العراقي النواب جمللس االعالمية الدائرة. 2018 لسنة( 12) رقم هلا
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 سياسيا الواعي الشباب من فئة حيرم السياسي العمل ممارسة حرية على املربر غري القيد ونرى إن هذا 
 من وهي اجلمهورية لرائسة الرتشيح العمر من( 25) بلغ ملن يسمح فرنسا ففي ،السياسي العمل ممارسة من

 .احمللية اجملالس يف متثيلنا من همننع وحنن العظمى الدول
 العلمي املؤهل :املطلب الثاني

مبهام  إليه يعهد إذ احمللية، اجملالس لعضوية ٌّضروري أمر   التعليم من معني قدر على احلصول اشرتاط إن
 .(9) إدارية تنفيذية ورقابية مهمة

 من ذلك وغري اخلتامي ابساحل ومراجعة امليزانيات وفحص واألحباث التقارير على اطالعه على عالوة
 .(10) املطلوب النحو على هبا األمي العضو قيام يتصور ال اليت األمور

 املعدل: 2008 لسنة( 21) رقم اقليم يف املنتظمة غري احملافظات حيث أشار إىل ذلك قانون
 مبا احمللية عاتالتشري إصدار حق وله احملافظة يف والرقابية التشريعية السلطة هو: احملافظة جملس: "أوالً 

 تندرج اليت األحتادية والقوانني الدستور مع يتعارض ال مبا اإلدارية الالمركزية مبدأ وفق شؤوهنا إدارة من ميكنه
 .(11)".حتاديةاال للسلطات احلصرية األختصاصات ضمن

مللغي رقم وبناءا عليه اشرتط املشرع العراقي يف قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي ا
 حصول املرشح على شهادة االعدادية أو ما يعادهلا كحد أدىن:(12) 2008( لسنة 36)

 (13)".يعادهلا ما او ادىن كحد  االعدادية شهادة على حاصال يكون ان: "اثنيا
ملا توفره الدراسة االعدادية من قدر  ،على الرغم من التفات املشرع إىل املؤهل العلمي وإن كان بسيطا

 ولذلك ،من املعرفة مقارنه ابملهام املوكلة للنائب احمللي اً بسيط اً إن مل نقل قدر  ،ن الثقافة العامةمعقول م
اشرتط املشرع العراقي يف قانون انتخاابت جمالس احملافظات احلايل حصول املرشح على الشهادة اجلامعية 

 .كحد أدىن"
 .(14) الرتشيح" دنع يعادهلا ما أو البكالوريوس شهادة على حاصالً  -:"اثنياً 

 األعدادية الشهادة من بدال األولية اجلامعية الشهادة النائب احمللي على حصول من جهتنا فنحن نؤيد
 .تطبيقها وحسن القوانني فهم على وقدرهتا النخبة هذه ثقافة من يزيد كونه  أستحسان فيه أمر فهو

 النظام االنتخابي :ثانيأل بحثالم

من حتديد النظام االنتخايب من حيث الدوائر ملية االنتخابية العراقية البد قبل بدء البحث يف الع
لى عدة دوائر عتعد ابلكامل دائرة انتخابية أو تقسم احملافظة فيما إذا كانت االنتخابية واليات تقسيمها 

                                                        
 .55ص ،1998 ،نشر مكان بال ،مقارنة دراسة -الربملان انتخاابت منازعات ،هند حممد حسن.د ينظر -9

 حممد حنان. د و .200ص ،2001 ،طبع نمكا بال ،الدستوري والقانون السياسية النظم ،علوان الكرمي عبد. د ينظر -10
 ومابعدها. 12 ص سابق، مصدر القيسي،
 يف 4095 ابلعدد العراقية الوقائع يف نشر 2008 لسنة( 21) رقم اقليم يف املنتظمة غري احملافظات قانون من 2 مادة -11

 .2013( لسنة 19والذي مت تعديله بقانون رقم ) 3/11/2008
 .13/10/2008 يف 4091 ابلعدد العراقية ئعالوقا يف القانون نشرهذا -12
 .امللغي 2018 لسنة( 21) رقم والنواحي واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من( 5) املادة -13
 .2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون( 7) املادة -14
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انتخابية وإن حتديد تلك الدوائر يستتبعه حتديد املقاعد املخصصة لكل دائرة انتخابية، حىت يتمكن 
عد ملرشحون من معرفة املقاعد املتنافس عليها وهناك عدة معايري لتقسيم تلك الدوائر وحتديد عدد املقاا

منها العدد اإلمجايل أي حتديد عدد حمدد لكل دائرة انتخابية دون اختالف واملعيار اآلخر هو مراعاة الكثافة 
 .(15) السكانية يف حتديد املقاعد املخصصة لكل دائرة

نتناول يف املطلب األول النظام االنتخايب املعمول به يف  مطلبنينتخايب يف النظام اال وعليه سنبحث
 وسنخصص املطلب الثاين لدراسة عملية توزيع املقاعد النيابية يف الدائرة االنتخابية. 2018م العراق لعا

 2018النظام االنتخابي املعمول به يف العراق لعام  األول:املطلب 
الواحدة ابلنسبة للمحافظة استنادا اىل نص املادة  (16)ئرة االنتخابيةعراقي نظام الداأعتمد املشرع ال

 كل  "تكون (18()17) 2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من أواًل(-23)
 جمالس تانتخااب يف واحدة انتخابية الرمسية دائرة االدارية للحدود وفقاً  اقليم يف منتظمة غري حمافظة

 .احملافظات"
 -:أييت ما اىل القانون هذا يهدف" القانون أهداف إىل منه الثالثة املادة وتشري

 املشاركة يف املساواة -:اثنياً  .واألقضية احملافظات جمالس يف ممثليهم اختيار يف الناخبني مشاركة -:أوالً 
 .االنتخابية

 .نتخابيةالا املشاركة يف واملرشح الناخب حقوق ضمان -:اثلثاً 
 .ونزاهتها وحريتها االنتخاابت الةعد ضمان -:رابعاً 

 ."االنتخابية العملية وإجراءات ملراحل القانونية احلماية توفري -:خامساً 
 وانتقد ،انتخابية دائرة تعد القانون هلذا استنادا املقاعد من عدد هلا خصص حمددة منطقة كل  إن أي
 الكاتب رأي وفق ميثل ألنه ،واحدة انتخابية دائرة بكاملها ظةافاحمل جعل (19) الدستوري الفقه من جانب

 سكان حيرم قد واحدة انتخابية دائرة أبكملها احملافظة جعل حيث ،والنواحي االقضية لسكان اً واضح اً غبن
 متعددة انتخابية دوائر إىل احملافظة قسمت لو حني يف ،احملافظة جمالس يف التمثيل من والنواحي االقضية

وانحية دائرة انتخابية يف انتخاابت جمالس احملافظات  قضاء كل  يكون حبيث ،والنواحي االقضية بحس
السيما إن جملس احملافظة يكون  ،سيضمن بشكل كبري متثيل سكان االقضية والنواحي يف جملس احملافظة

 2008( لسنة 21م )مسؤوال" عن عموم احملافظة استنادا إىل قانون احملافظات غري املنتظمة يف أقليم رق
(20): 

                                                        
 .45ص،سابق مصدر جرب، كاظم  نعيم.د -15
 يف املعدل 2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون يف االنتخابية الدائرة لعراقيا املشرع عرف -16

 .القانون هلذا وفقاً  املقاعد من عدد هلا خصص حمددة منطقة كل  -:إبهنا اثمنا/ االوىل املادة
 .4/6/2018 يف 4494 عددواخلمسون،ال التاسعة السنة ،العراقية الوقائع جريدة يف القانون هذا نشر -17
 ".واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت على القانون هذا يسري" القانون هذا من الثانية املادة تشري -18
 .45سابق،ص جرب،مصدر كاظم  نعيم.د -19
 .2008 لسنة( 21) رقم أقليم يف املنتظمة غري احملافظات قانون من اثنيا/ الثانية املادة -20
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 مبا احمللية التشريعات إصدار حق وله احملافظة يف والرقابية التشريعية السلطة هو: احملافظة جملس: "أوالً  
 تندرج اليت األحتادية والقوانني الدستور مع يتعارض ال مبا اإلدارية الالمركزية مبدأ وفق شؤوهنا إدارة من ميكنه
 .األحتادية" طاتللسل احلصرية األختصاصات ضمن

فيكون من ،وبناءا" على هذه الوالية املنوحة جمللس احملافظة على عموم احملافظة مركز وأقضية ونواحي
تياجاهتا ومشاكل حفسكان كل منطقة أدرى اب، احملافظة من خمتلف مناطقهااالنسب أن ميثل مجيع سكان 

سب االقضية والنواحي قد يؤدي إىل حصر وعدم تقسيم احملافظة إىل دوائر انتخابية متعددة ح ،أبنائها
 لس بسكان مركز احملافظة أو بعض أقضيتها أو نواحيها دون االقضية والنواحي االخرى.العضوية اجمل
فإن كل قضاء حبدوده االدارية يعد دائرة انتخابية  ،سبة للدوائر االنتخابية يف االقضية والنواحيأما ابلن

 :س احملافظات واالقضيةاستنادا إىل قانون انتخاابت جمال
 جمالس يف انتخاابت واحدة انتخابية دائرة الرمسية االدارية للحدود وفقاً  قضاء كل  يكون -:"اثنياً 
  يكون كل قضاء حبدوده االدارية الرمسية دائرة انتخابية.وابلتايل (21)".االقضية

األقضية استنادا اىل نص  السجم على واالبقاء النواحي جمالس أما ابلنسبة جمللس الناحية فقد مت إلغاء
 "اثنياً: 2018( لسنة 10املادة االوىل من التعديل الثالث لقانون احملافظات غري منتمية ألقليم رقم )

 .القضاء جملس ،احملافظة لسجم -:اجملالس
 .القضاء" جملس :احمللي اجمللس -رابعاً .احملافظة جملس :اجمللس -:اثلثاً 

 " 2018( لسنة 12ظات واالقضية رقم )قانون انتخاابت جمالس احملافوأيضا نص املادة الثانية من 
 واالقضية". احملافظات جمالس انتخاابت على القانون هذا يسري

 الناحية مبجلس العمل وألغاء واألقضية احملافظات جملس انتخاابت قانون تعديل نؤيد جهتنا من وحنن
 أمور تسيري يف هلم حقيقية حاجة وجود وبدون هائعضاا أعداد يف ترهل من احمللية اجملالس اصاب ملا نظرا
 .مربرة غري مادية بتكاليف الدولة ميزانية يثقل إنه إىل ابالضافة ،اجملالس تلك

 االنتخابية الدائرة التمثيلية يف املقاعد تحديد :الثاني املطلب
 عدد وحتديد ائردو ال تلك لتقسيم معايري انتخابية،هناك عدة دائرة لكل املخصصة املقاعد لتحديد

 مراعاة هو اآلخر واملعيار اختالف دون انتخابية دائرة لكل حمدد عدد حتديد أي اإلمجايل العدد منها املقاعد
 دائرة. لكل املخصصة املقاعد حتديد يف السكانية الكثافة

 ي املادةامللغ 2008( لسنة 36استنادا إىل قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رقم )
 لكل واحد مقعد إليهم يضاف مقعدا وعشرون مخسة( 25) من احملافظة جملس "يتكون(: 24)
 إحصائية أحدث حسب نسمة ألف مخسمائة( 500000) عن زاد ملا نسمة ألف مائيت( 200000)

 .الناخبني" سجل وضع مت أساسها على واليت التموينية للبطاقة وفقا معتمدة
حيث  السكانية لتحديد عدد مقاعد جمالس احملافظات،قي أخذ مبعيار الكثافة وعليه فإن املشرع العرا

على أعتبار عدم  مقعد كحد أدىن عن مخسمائة ألف نسمة،( 25)ـحدد عدد مقاعد جمالس احملافظات ب

                                                        
 .املعدل 2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت نونقا من 23 املادة -21
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من مث إضافة مقعد واحد لكل مائيت ألف  و ألف نسمة، وجود حمافظة يقل عدد سكاهنا عن مخسمائة
 املتبقي من سكان احملافظة.نسمة من العدد 

افظات وحسب احصائية املفوضية العليا املستقلة لألنتخاابت بلغ العدد الكلي ملقاعد جمالس احمل
وانتهاءا ابملثىن حيث  اً ( مقعد62ابتداءا من بغداد حيث يبلغ عدد مقاعد جملس احملافظة ) اً ( مقعد456)

 .اً ( مقعد26يبلغ عدد مقاعد جملس احملافظة )
يف البدء املشرع  2018( لسنة 12سبة لقانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية احلايل رقم )ابلنأما 

حيث جاء منت القانون خاليا من حتديد عدد  ،مقاعد جمالس احملافظات يف منت القانونمل يشر اىل عدد 
السبب لعدم االتفاق حول  املقاعد لكل دائرة انتخابية وهو أمر حمل استغراب من املشرع العراقي وقد يكون

 املعيار االفضل يف حتديد املقاعد لكل دائرة انتخابية.
 رئيس برائسة عقدت اليت والثالثني الرابعة جلسته النواب العراقي يفومن مث مت االتفاق من قبل جملس 

 جمالس ابتانتخا لقانون االول التعديل قانون على انئبا، 217 وحبضور 2019متوز  22االثنني  يوم اجمللس
 االقاليم جلنيت من واملقدم ،2018 لسنة( 12) رقم هلا التابعة واالقضية إقليم يف املنتظمة غري احملافظات

 كافة  اجملتمع شرائح ومشاركة حرة انتخاابت إجراء لغرض والقانونية اقليم يف املنتظمة غري واحملافظات
 القوائم بني للمقاعد عادل توزيع نوضما للمرشح العمر شرط وختفيض النتائج أجهزة واستخدام

 .(22)املتنافسة
 مليون لكل حمافظة لكل مقاعد ةعشر  وهي جديدة ليةآ وفق املقاعد عدد حتديد التعديل هذا تضمن

 احملافظات جمالس اعضاء عدد اصبح وبذلك املليون بعد ما نسمة الف مائيت لكل اً مقعد وحيدد نسمة
 .(23)احلالية احملافظات جمالس يف اً مقعد 456 كانت  ان بعد اً مقعد 255

                                                        
 ar.parliament.iq :االلكرتوين الرابط ،2019/متوز/ 22 يف العراقي النواب جمللس االعالمية الدائرة -22
 http://www.ihec.iq: االلكرتوين الرابط ،لألنتخاابت املستقلة العليا للمفوضية الرمسي املوقع -23
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 عضواً  456 من العراق عموم يف احملافظات جمالس أعضاء عدد سيخفض القانون تعديلفإن  وبذلك 
 ملا نظرا كبرية  أمهية يكتسب تعديلال هذا فان لذا ،منه اجملالس أعضاء من %50 يقارب ما أي ،255 إىل

إضافة  ،اجملالس تلك أمور تسيري يف هلم حقيقية حاجة ال هائعضاا أعداد يف ترهل من احمللية اجملالس اصاب
 .أخرىإىل أثقال كاهل الدولة مبصاريف أضافية من رواتب ألعضاء اجملالس احمللية وأمور 

 اً واحد اً مقعد إليها يضاف مقاعد عشرة( 10) من القضاء جملس "يتكون: (24)أما جمالس االقضية 
 سجل وضع مت أساسها على واليت معتمدة صائيةحإ أحدث حسب نسمة ألف مخسني( 50000) لكل

 .الناخبني"
أما يف القانون احلايل فلم يتم االشارة اىل عدد أعضاء جمالس القضاء والحىت يف تعديله لذلك االمر 

االمر كما هو أم مت تقليص عدد أعضاء جمالس  ىفيما يتعلق أبعداد جمالس االقضية فهل أبق اً مازال مبهم
 احلال يف جمالس احملافظات؟.االقضية كما هو 

 المرشحين بين المقاعد توزيع الية: الثالث المبحث

فبعد ، إن اهلدف من مشاركة الكياانت السياسية يف العملية االنتخابية هو احلصول على مقاعد نيابية
عملية توزيع املقاعد على املرشحني، وللبحث يف هذا  أنتهاء عملية التصويت وعد فرز االصوات تبدأ

على مرشحي كل دائرة وفق طريقة سانت ليغو وأتثري هذه  لية توزيع املقاعدآاجلانب البد من البحث يف 
الطريقة على النظام احلزيب يف العراق ومن مث نبحث يف توزيع املقاعد على النساء )الكوات النسائية( يف 

 االتيني:املطلبني 
 ليغو نتسا طريقة اىل استنادا املقاعد توزيع: االول املطلب
 الكوات نظام: الثاين املطلب
 ليغو سانت طريقة اىل استنادا املقاعد توزيع :االول املطلب

استنادا إىل قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي امللغي فإن عملية توزيع املقاعد تقوم 
 الدائرة يف مقعد على حصوللل الالزمة األصوات عدد على فكرة القاسم االنتخايب والذي عرفه إبنه "وهو

 املقاعد عدد على االنتخابية الدائرة يف الصحيحة األصوات عدد بقسمة إليه التوصل ويتم ةاالنتخابي
 (25)".الدائرة لتلك املخصصة

وعليه فإن عملية توزيع املقاعد على القوائم تكون بعد تقسيم االصوات الصحيحة للناحبني لكل دائرة 
بعد ذلك  القسمة يطلق عليه القاسم االنتخايب،قاعد املخصص للدائرة فإن انتج انتخابية على عدد امل

يقسم عدد االصوات الصحيحة لكل قائمة ويقسم على القاسم االنتخايب فالعدد الصحيح من الناتج 
 (26).يساوي عدد املقاعد اليت حتصل عليه كل قائمة

                                                        
 .2008 لسنة( 36) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من( 25) املادة -24
 .2008 لسنة( 36) والنواحي رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من 1 املادة -25
 األصوات جتمع -أوال" امللغي 2008 لسنة( 36) رقم والنواحي واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من(13) املادة -26

 لتلك املخصصة املقاعد عدد لتحديد االنتخايب القاسم على وتقسم االنتخابية الدائرة يف املفتوحة القائمة عليها حصلت اليت الصحيحة
 ."القائمة
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يف توزيع املقاعد  اً مغاير  اً ضية احلايل فقد اتبع نظامأما استنادا إىل قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالق
 النيابية وهو نظام )سانت ليغو(.

 عن الناجتة العيوب من يقلل وهي ،1910 ابتكرعام( Sainte-Laguë method) ليغو سانت نظام
 هنم تستفيد الذي العيب هذا عليها، املتحصل املقاعد وعدد عنها املعرب األصوات عدد بني التماثل عدم

 النرويج يف االوىل صورهتا يف الطريقة هذه طبقت وقد. الصغرية األحزاب حساب على الكبرية األحزاب
 املعدل ليغو سانت طريقة أما...( ،.7 ،5 ،3 ،1) الفردية االعداد تستعمل إذ ،1951 عام والسويد

 يتم وفيها .عدالً  أكثر املقاعد توزيع عملية جعل هبدف وتطبق ليغو، سانت لطريقة معّدلة صورة وهي
 والسويد والنرويج نيوزيلندا يف حالياً  الطريقة هذه وتطبق...( ،.9 ،7 ،5 ،3 ،1.4) لتصبح القواسم تعديل

أشار قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية إىل االخذ بطريقة معدلة  .(27)العراق يف حاليا والبوسنة
 تقسم -:أوالً " – 12- ( يف املادة1.4و معمول به دوليا )وهو يتجاوز ماه 1.7لسانت ليغو أبعتماد الرقم 

 الدائرة مقاعد وبعدد (اخل.. .7 ،3،5 ،1.7) التسلسلية االعداد على قائمة لكل الصحيحة االصوات
 استنفاد يتم حىت احلالة وتكرر مقعداً  ليعطى القسمة نتائج من أعلى رقم على البحث جيري مث االنتخابية

 . االنتخابية" الدائرة مجيع مقاعد
إال إن املشرع العراقي قام بتعديل طريقة سانت ليغو املعدلة قبل تطبيقها على أرض الواقع وجاء بطريقة 

وتعد براءة أخرتاع للمشرع  1.9جديدة غري مطبقة يف ابقي الدول املتبعة لسانت ليغو وهي أستخدام الرقم 
 نتائج يف املقاعد بعض على الصغرية الكتل صولح على تساعد العراقي مربرا ذلك لكون الطريقة السابقة

 والتطاحن االحتدام من املزيد حصول وابلتايل والربملانية االدارية التشكيالت تنوع من يزيد مما االنتخاابت
 .املواقف وحسم القرارات اختاذ يف والتأخري
 هو :به املقصود هنا قعدملا مثن) املقعد مثن جتعل الطرق تلك ان الكبرية للكتل االخرى التربيرات ومن

 اىل قياسا جدا اً عالي الطريقة بتلك عليه حنصل الذي( املقعد ذلك تقابل اليت االنتخابية االصوات عدد
 (28)الصغرية. الكتل عليها حتصل اليت املقاعد امثان

  :املعدلة والطريقة( ليغو سانت) طريقة بني ما الفارق على نتعرف لكي توضيحي مبثال نستدل
I.  وفق  النتائج تكون ،ســـــــياســـــــية كياانت(  5) قبل من الرتشـــــــيح ومت( 6) اجمللس مقاعد عدد إن ضنفرت

 :اآليت طريقة سانت ليغو االصلية ابلشكل
عدد  الكيان

 االصوات
 القاسم  1القاسم 

3 
القاسم 

5 
 القاسم

7 
 القاسم

9 
 القاسم

11 
 عدد

 املقاعد

 29000 أ
 

29000 
(1) 

9666 
(6) 

5800 4142 3222 2636 2 

                                                        
 /ar.wikipedia.org/wiki:االلكرتوين الرابط ،ويكيبيداي: االلكرتوين املوقع ليغو، سانت طريقة -27
 ،سلطان حسني خالد للباحث( العراقية االكتشاف وبراءة( 1.9) املعدلة ليغو سانت) بعنوان االنرتنت ىعل منشورة مقالة -28

 .www.ahewar.org :االلكرتوين الرابط ،4/  8/  2017 يف الزايرة متت ،5601: العدد املتمدن، احلوار :االلكرتوين املوقع
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 27000 27000 ب 
(2) 

9000 
 

5400 3857 3000 2454 1 

 25000 25000 ج
(3) 

8300 5000 3571 2777 2272 1 

 15000 15000 د
(4) 

5000 3000 2142 1666 1363 1 

 13000 13000 ه
(5) 

4333 2600 1857 1444 1181 1 

II. 1.7املعدلة ( ليغو سانت) طريقة وفق: 
عدد  الكيان

 األصوات
القاسم 

1.7 
سم القا
3 

القاسم 
5 

القاسم 
7 

القاسم 
9 

القاسم 
11 

عدد 
 املقاعد

 29000 أ
 

17058 
(1) 

9666 
(4) 

5800 
 

4142 3222 2636 2 

 27000 ب
 

15882 
(2) 

9000 
(5) 

5400 3857 3000 2454 2 

 25000 ج
 

14705 
(3) 

8333 5000 3571 2777 2272 1 

 8823 15000 د
(6) 

5000 3000 2142 1666 1363 1 

 - 1181 1444 1857 2600 4333 7647 13000 ه
III. 1.9 املعدلة( ليغو سانت) طريقة وفق: 

عدد  الكيان
 االصوات

القاسم 
1.9 

 القاسم 
3 

القاسم 
5 

 القاسم
7 

 القاسم
9 

 القاسم
11 

 عدد
 املقاعد

 29000 أ
 

15263 
(1) 

9666 
(4) 

5800 
 

4142 3222 2636 2 

 14210 27000 ب
(2) 

9000 
(5) 

5400 3857 3000 2454 2 

 13157 25000 ج
(3) 

8333 
(6) 

5000 3571 2777 2272 2 

 - 1363 1666 2142 3000 5000 7890 15000 د
 - 1181 1444 1857 2600 4333 6842 13000 ه
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 الذي العدد على يعتمد املختلفة بصيغها ليغو سانت طرق بني الفرق أعاله التوضيحي املثال خالل من
 جديدة صيغة الستحداث نزوال او صعودا اخر عدد اي اختيار وميكن( 1 / 1.7/  1.9) اوال عليه يقسم

 لصاحل الطريقة تكون العدد هذا يف ازدايد اي ان املوضوع يف االساسي املفصل. ليغو سانت طريقة من
 حصلت األوىل الطريقة وفق حيث ،اعاله اىل اجلدول اسفل من ابلتصاعد املقاعد أتخذ حيث الكبرية الكتل

 الكياانت من أي حيصل مل حبيث عليها املقاعد وزعت اجمللس داخل مقاعد على سياسية تاانكي  ةربعا
 سياسية كياانت  ثالثة على العدد اقتصر الطرق املعدلة كانت النتائج متقاربة وفق أما ،املقاعد أغلبية على

 الكبرية ةالسياسي للكياانت تعزيز هذا ويف ،األصوات من عدد أكرب صاحب حصة من املقاعد ونصف
 لعملها اجملالس هذه وممارسة اجمللس داخل اخلالفات قلة عليه ممايرتتب اجمللس داخل االحزاب لعدد وتقليل
 .الصغرية الكياانت بني واملقاعد األصوات ضياع وعدم أفضل بشكل

فاالحزاب الكبرية داخل الربملان تؤيده وبشدة كونه يصب يف جاء هذا التعديل بني مؤيد ومعارض 
بينما عارضت االحزاب السياسية الصغرية واغلب ، لحتهم ويزيد من قوهتم وثقلهم داخل الربملانمص

 هذا التعديل لكونه حيرم االحزاب الصغرية من احلصول على مقاعد نيابية داخل نياملختصني السياسي
حزب أو  من جانب أخر يف حالة استحواذ االندماج مع االحزاب الكبرية، الربملان بشكل منفصل دون

عد النيابية واحلكومة وفشله يف إدارة البلد فإن عملية التغيري يف االنتخاابت تكون أكثر على أغلب املقا
هذه  نتخابية كبرية جتعل استمرارإنتخابية كبرية والعراق يعاين من مقاطعة إصعبة جدا وحتتاج إىل مشاركة 
 به. اً االحزاب يف السلطة أمرا مسلم

فإحدى أسباب فشل العملية السياسية  ،ل عدد االحزاب داخل الربملانمؤيدة لتقلينظري فإين  ةمن وجه
بينما جند الدول الكربى وذات نظام متثيلي وسياسي انجح هي  ،يف العراق هو تعدد االحزاب والتيارات
يارين يف السلطة مع وجود حزب أو حزبني صغريين معارضني ال اليت تقوم على فكرة وجود حزبني أو ت

فمثال لو فرضنا وجود حزبني فقط يف السلطة أحدهم مييين ذات أجتاهات دينية واالخر يساري ذات  ،ثرأك
فهو أمام ، ففي حالة حصول أحد احلزبني على أغلب املقاعد النيابية وتشكيل احلكومة ،أجتاهات علمانية

واب واحلكومة لدورة انتخابية اح العملية السياسية وابلتايل احلفاظ على مكانه يف جملس النجنإخيارين إما 
 يف االنتخاابت ابحلزب االخر وبقائه كحزب معارض. أخرى أو استبداله من قبل الشعب

اليت بعد إنتهاء عملية توزيع املقاعد على القوائم االنتخابية أبتباع طريقة سانت ليغو يتم توزيع املقاعد 
احملافظات واالقضية  ن قانون انتخاابت جمالسالبد من االشارة إىل إ ،فازت هبا كل قائمة على مرشحيها

 .(29)أخذ بنظام القائمة املنفردة والقائمة املفتوحة  2018( لسنة 12رقم )

                                                        
 القائمة -:أبهنا املفردة والقائمة املفتوحة القائمة واالقضية افظاتاحمل جمالس انتخاابت قانون من سادسا( 1) املادة عرفت -29
 املخصصة املقاعد عدد ضعف على القائمة يف املرشحني عدد يزيد أال على املعلنة املرشحني امساء على حتتوي اليت القائمة" املفتوحة
 .الواحدة القائمة ضمن املرشح برتتيب التقّيد دون يراه نم انتخاب حق الناخب مينح ومبقتضاها اربعة عن واليقل االنتخابية للدائرة

 على لالنتخاابت نفسه هبا يرشح أن واحد لفرد حيق ومبقتضاها واحد مرشح من تتكون اليت القائمة -:املنفردة القائمة -:سابعاً 
 ".املفوضية لدى مسجالً  يكون أن
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 31: العدد

مة ويكون جمموع االصوات للقوائم املفتوحة أييت من مصدرين، االول أصوات الناخبني املمنوحة للقائ 
وهذا ما أجازه القانون أستنادا للمادة  قائمة،والثاين أصوات الناخبني الذين صوتوا ألحد املرشحني يف ال

 .(30)( من القانون9)
بعد معرفة العدد الكلي لألصوات الصحيحة لكل قائمة يتم تقسم االصوات الصحيحة على االعداد 

 .(31)،....( حسب عدد املقاعد لكل دائرة 5،3وحتدد االعداد الفردية ) (اخل... 3،1.7،5،7)التسلسلية 
ليت حصلوا يتم إعادة ترتيب مرشحي القائمة حسب عدد االصوات ا اعد على القوائموبعد توزيع املق

 .(32)عليها ومن مث يتم توزيع املقاعد على املرشحني الفائزين حسب التسلسل اجلديد
ففي حالة  ،( من القانون حالت تساوي االصوات بني مرشحني أو قائمتني13وأيضا نضمت املادة )

الة ، أما يف ح(33)تسلسل االصلي للحزبني من ذات القائمة فيتم أعتماد التساوي االصوات بني مرشح
 .(34)تساوي بني قائمتني فيتم اللجوء إىل القرعة

 كوتانظام ال :ثانياملطلب ال
 (اإلجراء اإلجيايب)الكوات إىل مصطلح احملاصة أو نظام فهوم األصل التارخيي مل يعود

AFFIRMATIVE ACTS سياسة  كنوع من  االمريكية ايت املتحدةيف الوال ألول مرة والذي أستخدم
أو من قبل أصحاب العمل يف  اكمةأما من قبل السلطات احل أو الفئات املهمشة لجماعاتلتعويض ال

القطاع اخلاص وقد كان يف األصل انمجا" عن حركة احلقوق املدنية ويتصل ابألقلية السوداء وقد أطلقه ألول 
ثل جزء من جونسون يف برانجمه الذي كان ميالرئيس ( واتبعه 1961سنة  )كنيدي االمريكي مرة الرئيس

، فتم تطبيق نظام حصص نسبية )الكوات( يلزم اجلهات ختصيص 1965احلرب على الفقر يف بداية عام 
نسبة معينة من الطالب املقبولني فيها الذين ينتمون إىل أقليات أثنية، فطالبت به مجاعات أخرى مثل احلركة 

 .(35)ها هنا حمرومة من حقوقكما أنتشر يف بلدان أخرى كانت تشعر فيها األقليات أب  ،ئيةالنسا

                                                        
 للناخب وحيق املفتوحة القائمة لنظام وفقاً  الرتشيح يكون" واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من 9- املادة -30
 ".الفردي االنتخاب جيوز كما  املرشحني وأحد للقائمة أو للقائمة التصويت
 االعداد على قائمة لكل الصحيحة االصوات تقسم" واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من أوالً -12- املادة -31
 مقعداً  ليعطى القسمة نتائج من رقم أعلى على البحث جيري مث االنتخابية الدائرة مقاعد وبعدد( اخل.. .7 ،3،5 ،1.7) التسلسلية

 ."االنتخابية الدائرة مقاعد مجيع استنفاد يتم حىت احلالة وتكرر
 املرشحني ترتيب ويعاد القائمة مرشحي على املقاعد توزع"  واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من اثنياً ( 12) املادة -32
 املفتوحة القائمة ضمن االصوات من عدد اكثر على حيصل من هو األول الفائز ويكون املرشح عليها حيصل اليت االصوات لعدد استناداً 
 ".الرجال من الفائزين عن النظر بغض فائزين ثالثة آل هناية بعد امرأة تكون ان على املرشحني لبقية ابلنسبة وهكذا

 نفسها االنتخابية القائمة يف اكثر أو مرشحان حصل اذا -:واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من أوالً - 13- املادة -33
 التنظيم أو احلزب من املعتمد التسلسل اعتماد فيتم االنتخابية الدائرة ضمن االخري ترتيبهما وكان متساوية صحيحة اصوات على

 .االنتخايب ابملقعد الفائز لتحديد االنتخابية القائمة يف السياسي
 يؤهلهما متساوية قسمة انتج على قائمتان حصلت اذا -:واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من اثنياً  /13 املادة -34

 .املقعد على للحصول القرعة اجراء فيتم االنتخابية الدائرة يف االخري املقعد هذا وكان واحد مقعد على للحصول
 وروسيا وأملانيا وفرنسا بريطانيا ويف املتحدة الوالايت يف السياسية لألنظمة مقدمة واحلكومة السياسة وآخرون، هامغرا لورانس -35

 طبع، سنة بال الرايض، سعود، امللك جامعة اللحيدان، هللا عبد فهد بن هللا عبد ترمجة الثالث، والعامل واملكسيك والياابن الشرقية وأوراب
 للتنمية الفرات مركز االلكرتوين، املوقع ،2006 العراقي، النواب جملس يف النسائية الكوات نظام اجلابر، هللا عبد ضياء.د و ،50ص

 www.fcdrs.com:االلكرتوين الرابط اإلسرتاتيجية، والدراسات
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ختصيص عدد من  أبنه التمثيلية وهي موضوع حبثنا الكواتاحملاصة أو نظام وميكن استنادا ملا سبق تعريف 
 أي السياسية، حقوقها من (36)فئات اليت تعد حمرومة مقاعد اجملالس التمثيلية الوطنية واإلقليمية واحمللية لل

 ال حبيث واإللزام الوجوب سبيل على والتمثيلية التشريعية السلطة عضوية يف حصة الفئات هلذه يكون أن
 .(37) منهم عدد أعضائها بني يكن مل ما واملشروعية الدستورية الصفة النيابية اجملالس هذه تكتسب

املعدل فقد أخذ  2018( لسنة 12ة رقم)واستنادا إىل قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضي
ة لفئتني: االوىل املكوانت الدينية واليت تعد من االقليات يف العراق كاملسيح صالعراقي بنظام احملاصاملشرع 

مقاعد  ضمن مكون كل  ازاء املبينة للمكوانت اآلتية املقاعد ختصص -:"أوالً  (38)وااليزيدين والصابئني 
 -:اقليم يف ظمةاملنت غري احملافظات جمالس
 .بغداد يف واحد مقعد لكل مكون الفيليني والكورد املندائيني والصابئة للمسيحيني مقاعد ( ثالثة3. )أ

 .نينوى يف واحد مكون مقعد لكل والشبك وااليزيديني املسيحيني من لكل مقاعد ( ثالثة3. )ب
 .البصرة يف للمسيحيني واحد (مقعد1. ) ج
 .واسط يف الفيليني للكورد واحد ( مقعد1. )د
 ." ميسان يف املندائيني للصابئة واحد ( مقعد1. )هـ

ويتم توزيع املقاعد على املرشحني يف الدائرة االنتخابية مبنح املقعد للقائمة اليت حتصل على أكثر عدد 
 من االصوات الصحيحة وبعد أن يعاد ترتيب تسلسل القائمة استنادا إىل عدد االصوات املمنوحة للمرشحني

 (39)لى أكرب عدد من االصوات الصحيحة ضمن القائمة مينح املقعد للمرشح الذي حصل ع
 األقليات هذه حقوق على للحفاظ وذلك العراقي اجملتمع يف لألقليات خمصصة املقاعد هذه تعد وبذلك

كان احملافظات لضمان متثيلهم فهم أدرى مبطالب تلك الفئات ومشاكلهم لذلك   جمالس يف متثيلها وضمان
 داخل جمالس احملافظات.من الضروري ختصيص مقاعد هلم 

أما الفئة الثانية اليت ذكرها املشرع العراقي هي النساء والذي أطلق عليها مصطلح )الكوات النسائية( 
 :وهذا ما سنبحثه بشكل موسع من أكثر من جانب وكما أييت

 مربرات نظام الكوات النسائية -
 املنتخبة وهي: النسائية يف اجملالستطبيق نظام الكوات  تساند أو سببميكن الرجوع ألكثر من مربر 

العدالة، فعدد النســــــــاء يف أي جمتمع يقرتب من النصــــــــف إن مل يكن يزيد يف بعض احلاالت، ولذلك  •
فإنه ليس من العدالة يف شـــــــــــــــيء أن حيرم نصـــــــــــــــف اجملتمع من التمثيل يف اجملالس النيابية على كافة 

 مستوايهتا.

                                                        
( الكوات) احلصص منظا تطبيق يف والعربية الدولية التجارب: املنتخبة اجملالس يف للمرأة مقاعد ختصيص أصبع، أبو بلقيس.د -36

 www.yemeni – women.org.ye:االلكرتوين الرابط للمرأة، الوطنية اللجنة االلكرتوين، املوقع
 .2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من 15- املادة -37
 حتصل اليت للقائمة املقعد خيصص" 2018 ةلسن( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاابت قانون من اثنياً  /15 املادة -38

 ".القائمة يف االصوات اعلى على حيصل الذي للمرشح وخيصص االصوات اعلى على
 www.yemeni women.org.ye: االلكرتوين الرابط سابق، مصدر أصبع، أبو بلقيس.د -39
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لى مجاعات ذات مصــــاحل علذي ينطلق من تصـــــور النظام الســـــياســـــي بكونه ينقســـــم صـــــاحل، امتثيل امل •

متباينة، وأن دور اهليئات النيابية هو إفســــــاح اجملال للتعبري عن هذه املصــــــاحل، وإجياد الســــــبل اخلاصــــــة 
 للتوفيق بني هذه املصاحل.

جدير الفعالة ية ة الســـــــياســـــــللمشـــــــارك إن ختصـــــــيص مقاعد للنســـــــاء يف اجملالس النيابية يعطي أمنوذجاً  •
 .(40)ابإلقتداء يكمن بدوره يف زايدة املشاركة السياسية للنساء 

حول ممارسة النساء للسلطة السياسية،  1992ويف دراسة قيمة أعدها االحتاد الربملاين الدويل عام 
تخاب، يح واالنيف الرتشوردت اإلشارة إىل أن التشريع الداخلي لكافة الدول تقريبا يؤكد على حق املرأة 

 وبدون أي متييز عن الرجل.
 كآلية  ،1995 عام بكني يف للمرأة، الرابع العاملي املؤمتر خالل" احملاصة أو الكوات" نظام وقد اقرتح

 يف املشاركة عن وعزوفهن السياسية احلياة يف النساء مشاركة ضعف ملشكلة مرحلي كحل  إستخدامها ميكن
 (41)التمثيل. هذا ضعف أو متثيلهن وعدم ءقصااإل من وللحد القرار، صنع مراكز

ما تزال النساء يعانني من التفرقة والتمييز يف غالبية اجملتمعات للعديد من األسباب فوابلرغم من ذلك 
لذي ، ومن هنا كانت التوصية بتبين مفهوم التمييز االجيايب واوحىت الدينية االجتماعية والثقافية واالقتصادية

 .ضمن غريها من -ة املؤسسيةنساء نوعا من املساعدمؤداه أن تعطى ال
 الربملان، مقاعد من %10 إىل تصل نسبة 2002 سبتمرب 27 انتخاابت يف للنساء خصص املغرب ويف
 االلكرتوين، املوقع ،2006 ،"منوذجا املغرب الكوات بنظام للمرأة السياسي التمثيل غلوم، عائشة إليه أشارت

 www.amanjordan.org: وينلكرت اال الرابط الدراسات، مركز
 يتم حىت مؤقتة بصورة ذلك يكون أن على منه، يعانني الذي الفعلي التمييز عن للتعويض -املساعدات

 (42) الرجال وبني بينهن العادل التوازن حتقيق
 سنة مصر ويف (43)النواب جملس انتخاابت يف 2005 سنة العراق يف النسائية الكوات نظام طبق وقد
 .1999 سنة فرنسا ويف 1979
 كوات:أشكال أنظمة ال -

تخصيص نسبة للمرأة يف التمثيل السياسي، وعلى وجه العموم يطبق نظام الكوات أبكثر من شكل ل
قانونية للمجالس هناك أربعة أنظمة رئيسة للكوات وهى الكوات الدستورية والكوات القانونية للربملان والكوات ال

 احمللية والكوات احلزبية:

                                                        
 ar.wikipedia.org/wikilrhgm :ينااللكرتو  الرابط،ويكيبيداي،االلكرتوين املوقع ،نسائية حماصة بعنوان مقالة -40
 االنتخابية الدوائر تقسيم لنظام املعدل النظام وفق األردن للنساء( الكوات) احلصص ختصيص نظام أخذت اليت الدول ومن -41
 ألحكام" وفقا اململكة يف الفائزات املرشحات قبل من ألشغاهلا ختصص مقاعد ستة بتخصيص وذلك 2003 لسنة املخصصة واملقاعد

 السياسية األردنية املرأة جتربة سيادي، صباح إليه أشار ،2001 لسنة 43 رقم النواب جملس انتخاابت قانون من 45 املادة من ج لفقرةا
 www.amanjordan.org: االلكرتوين الرابط الدراسات، مركز االلكرتوين، املوقع ،2006 الكوات، ونظام

 www.yemeni – women.org.ye: لكرتويناال الرابط سابق، مصدر أصبع، أبو بلقيس.د -42
 :2005 لعام العراقي الدستور من( 49) املادة -43

 ."النواب جملس أعضاء عدد من الربع عن تقل ال للنساء متثيل نسبة حتقيق االنتخاابت قانون يستهدف -رابعاً "
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 :الدستورية واتلكا .1
وأييت وينص على ذلك يف الوثيقة الدستورية للدولة يف الربملان  لنساءمقاعد لمبوجبه نظام ختصص  ووه
دولة أتخذ هبذا النظام، وبه حققت رواندا أعلى نسبة متثيل  14وفرنسا واألرجنتني ورواندا ضمن  (44)العراق

 (.%48.5)بنسبة للمرأة يف الربملان يف العامل 
 :القانونية كواتال .2

يف هذه احلالة حتدد نسبة النساء يف الربملان بنص يف قانون االنتخاابت دون ذكرها يف الوثيقة الدستورية 
دولة صدرت فيها قوانني  32اليت أتخذ بنظام الكوات الدستورية تقع ضمن  ةربع عشر والدول اال ،للدولة

 راق وفرنسا.ا العومنه نساءتنص على ختصيص نسبة من املقاعد يف الربملان لل
 القانونية يف اجملالس احمللية: كواتال .3

بتخصيص عدد من املقاعد التمثيلية يف  هذا النوع من الكوات ينص عليه يف الدستور أو ابلقانون،
( للنساء يف قوائم األحزاب إذا %50وهو مطبق يف فرنسا حيث خصص نسبة النصف ) اجملالس احمللية،

 Loi tendant àأو أكثر، حيث جتري االنتخاابت احمللية بنظام القوائم،كان عدد املقاعد ستة مقاعد 
favoriser l'égal accès des femmes et des homes" " وهذا ما أشار إليه قانون تعزيز املساواة يف

إىل الوالايت االنتخابية aux mandats électoraux "et fonctions électivesالوصول للمرأة والرجل 
٪  50"كل قوائم تشمل  إن واليت تشري إىل منه (4)ادة يف امل 2000االنتخابية الصادر عام والوظائف 

 Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats. وللمرشحني لكل من اجلنسني"
de chaque sexe ne peut être supérieur à un إن الفجوة اليت تشري إىل " قائمة كل يوم، ف 5. املادة

 Au sein de chaque groupe entier de six.اً تتجاوز واحد بني عدد املرشحني من كل جنس قد ال
candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de 

candidats de chaque sexe ».ئمة داخل كل جمموعة كاملة من ستة مرشحني من أجل عرض من قا
 .(45)للمرشحني لكل من اجلنسني"  يوينبغي أن تشمل على عدد متساو 

 نظام احلصة احلزبية: .4
تلتزم األحزاب برتشيح نسبة معينة يف قوائمها من النساء وهو التزام اختياري دون تشريع وفق هذا النظام 

نظام القوائم كأملانيا والسويد، يف الدول اليت جتري فيها االنتخاابت ب لزامييف بعض الدول كايطاليا والنرويج وإ
املغرب واجلزائر ابالضافة إىل النتخابية من الدول العربية اليت أخذت هبذا النظام ابلنسبة للقوائم ايعد العراق و 

 .(46)وتونس

                                                        
44  - CONSEIL CONSTITUTIONNEL: DECISIONS RENDUES,web site; www. Conseil- 

constitutionnel.fr/ decision/2000 
 www.ncwegypt.com:االلكرتوين الرابط للمرأة، القومي اجمللس االلكرتوين، املوقع الكوات، البناص، رجب الدين حميي.د -45
46-  ,U.S.A. ,new York university press ,Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering

1997, p: 15, 181 
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ويف فرنسا جتري انتخاابت اجلمعية الوطنية ابلنظام الفردي، لذا ال يلزم القانون األحزاب بتخصيص  
يوقع عقوبة مالية على احلزب الذي ال متثل النساء فيه نصف عدد مرشحيه يف  نسبة للنساء ولكنه

 .(47)لنظام الفردي االنتخاابت العامة اليت جتري اب
 العراقي النواب جمللس الدستورية الكوات إىل" رابعا /49 املادة يف 2005 لسنة العراقي الدستور أشار

 ".النواب جملس أعضاء عدد من الربع عن تقل ال اءنسلل متثيل نسبة حتقيق االنتخاابت قانون يستهدف"
 النسائية: كواتاملعاجلة التشريعية لنظام ال-

إال إنه مل يذكر يف الدستور حتقيق نسبة مماثلة للنساء يف اجملالس احمللية لذلك جند االساس القانوين هلذه 
 افظات واالقضية احلايل إىل الكواتفقد أشار قانون انتخاابت جمالس احمل، الكوات يف القوانني االنتخابية

 حيصل اليت لعدد االصوات استناداً  املرشحني ترتيب يعادو  القائمة مرشحي على املقاعد توزع "(48)النسائية 
 املفتوحة القائمة ضمن االصوات من عدد اكثر حيصل على من هو األول الفائز ويكون املرشح عليها

 من عن الفائزين النظر بغض فائزين آلثالثة هناية بعد امرأة تكون ان على لبقية املرشحني ابلنسبة وهكذا
 .الرجال"

ال ترقى إىل النسبة اليت حددها برانمج اجمللس االقتصادي  املثبتة يف القانون املذكور الربع النسبةمع أن 
يا ال تقل واالجتماعي التابع لألمم املتحدة والقاضي بتحقيق نسبة لتمثيل النساء يف أجهزة الدولة العل

 يف اجملالس النيابية نساءجمال متثيل الأوجد طفرة نوعية يف  التمثيلية العراقية إال أن قانون االنتخاابت 30%
 .(49)للدولة قياسا" بنسبة متثيلها يف برملاانت الدول النامية وحىت املتطورة منها  والتمثيلة
 النسائية الكوات نظام من الفقه موقف -

 األول اجتاهني إىل النسائية احملاصة أو الكوات نظام بصدد الدستوري ابلقانون ختصنياثر اجلدل بني امل
 :تبناها اليت النظر وجهة تدعم اليت وأسانيده حججه فريق ولكل يؤيده والثاين النظام هذا يعارض

 ألنه لكذو  مقبول غري النسائية الكوات نظام أن أنصاره ويرى أتييدا األكثر االجتاه وهو: األول االجتاه
 .(50) الدوليةالدساتري والواثئق  أقرته الذي املساواة مببدأ خيل

 واعتنق العراقية املرأة بدون العراقي للمجتمع تقدم ال أن مببدأ آمن قد املشرع الدستوري العراقي كان  فإذا
 ورد ما هامن النصوص الدستورية من كثري  عدد يف املرأة شأن إعالء حاالت تظهر حيث املرأة، تكرمي فكرة

 برجالنا العزم عقدان... العراق شعب حنن" على نصت حيث 2005الدستور العراقي لعام  ديباجة يف
 مبدأ إىل إضافة" وحقوقها ابملرأة واالهتمام... واملساواة العدل وحتقيق القانون قواعد احرتام على... ونسائنا

                                                        
 .2018 لسنة( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس انتخاب قانون من اثنياً / 12 املادة -47

 لدراسات التقدمي املركز االلكرتوين، املوقع السياسية، احلياة يف املرأة دور تفعيل ومهمة املساواة مبدأ حاجم، إمساعيل فالح -48
 www.rezgar.com:االلكرتوين الرابط ،2006 املرأة، مساواة وأحباث
 القانون، بغداد،كلية جامعة القانونية، العلوم جملة االنتقالية، للمرحلة العراقية الدولة أدارة قانون يف قراءة خالد، حنون محيد.د -49

 .20ص ،2005 العشرون، اجمللد األول، العدد
 -للدراسات الدويل الشريازي اإلمام هدمع االلكرتوين، ،املوقع2007 والطموح، الواقع - الدستور يف العراقية املرأة حرب، طارق -50

 .www.siironline.org:االلكرتوين الرابط واشنطن،
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 أو العرق أو اجلنس بسبب متييز دون نونقاال أمام متساوون العراقيون" 14 املادة يف املقرر املساواة
 ...."القومية
 حبيث( كوات) منه 49 املادة يف منح للنساء الذي ذكره عندما املساواة مبدأ خالف قد الدستور أن إال

 من أعضائه عدد من %25 نسبة يتضمن مل ما بواجباته للقيام" ومؤهال" دستوراي النواب جملس يكون ال
 (51) األقل على النساء

 متثيل نسبة للمرأة ضمن قد كان  إذا الدستوري املشرع أن الكوات النسائية معارضو يرى أخرى جهة ومن
 البالد خدمة على والقدرة للوطن واإلخالص واخلربة الكفاية مبعايري االلتزام يضمن مل فإنه النيابية اجملالس يف

 مستوى يف تدرجيي تراجع إىل يؤدي قد النسبة هذه فرض فإن وابلتايل للربملان، مرشحة أي اختيار عند
 .(52) السياسي العمل يف املرأة ملشاركة اجملتمع تقبل

 الدول يف عاماً  عشر مخسة أقصاها مؤقتة ملرحلة النظام هذا اعتماد أن فريى (53)الثاين االجتاه أما
 أمهيته له الثالث ملعاال كدول  احلداثة إىل واالنتقال التحول مرحلة يف أبهنا تتصف تزال ما اليت واجملتمعات

 .(54) القرار صنع مواقع يف وجودها وإبراز سياسياً  املرأة أوضاع بتحسني اإلسراع يف
 النيابية احلياة ويف عام بشكل اجملتمع يف املرأة دور وتفعيل تعزيز يف يساهم النسائية الكوات نظام وإن

 دول جمتمعات ألن الربملان، عمل الجم يف متمكنة نسائية كوادر  إعداد خالل من خاص التمثيلية بشكل
 .(55)النيابية اجملالس يف سيما وال النسائية الكوادر جانب يف قصور من تعاين مازالت الثالث العامل

 التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية دعت فقد لذلك الدويل وقد القى هذا الرأي أتييد اجملتمع
 لصاحل االجيايب التمييز أن اعتبار على وذلك املرأة لصاحل( الكوات) ايباالجي التمييز مبدأ اعتماد إىل املرأة ضد

 حتقيق إىل الوصول على يساعد ما بقدر األخرى الفئات حبق" جمحفا" متييزا يعد ال" حظا األقل الفئات
 .اجملتمع والعدالة بني مجيع فئات املساواة

 إىل 1990 لسنة 15 رقم قراره يف حدةاملت األمم ملنظمة واالجتماعي االقتصادي اجمللس دعا ولقد
 ونساء رجاال اجملتمع تعبئة على والعمل %30 بنسبة القرار صنع ومواقع السلطة هياكل يف املرأة مشاركة
 متكنها وإجراءات آليات وتبين القرار صنع يف ودورها املرأة ضد التميزية السلبية املواقف بتغيري للقيام وتوعيته

 .ذلك من
 2005 األول كانون  15 يف العراقي النواب جمللس العراقية لالنتخاابت الدولية البعثة تقرير أكد وقد

 إىل أدى حيث العامل يف" تقدما األكثر التشريعات بني من يعد التشريع هذا نَّ إ" قائال النظام هلذا أتييده
 .(56)" النواب جملس مقاعد من%25 على النساء حصول

                                                        
 .16ص ،2 دستوران سلسلة اإلعالمي، املركز منشورات العراقي، والدستور املرأة -51
 .ncwegypt.comwww:االلكرتوين الرابط للمرأة، القومي اجمللس االلكرتوين، املوقع الكوات، البناص، رجب الدين حميي.د -52

 www.awapp.org:االلكرتوين الرابط امان، موقع االلكرتوين، املوقع ،2008 النسائية، الكوات قانون العينني، أبو فايز وهند
 الرابط للمرأة، الوطنية اللجنة االلكرتوين، املوقع ،2003 الكوات، مفهوم أطار يف للمرأة السياسي الوضع -53

 WWW.YEMENI-WOMEN.ORG.YE:االلكرتوين
 www.fcdrs.com:االلكرتوين الرابط سابق، مصدر اجلابر، هللا عبد ضياء -54
 www.fcdrs.com: االلكرتوين الرابط سابق، مصدر اجلابر، هللا عبد ضياء -55
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 31: العدد

 املغرب ففي الربملاانت، يف النساء نسبة رفع إىل الدول يف الكوات نظام تطبيق أدى العملية الناحية ومن 
 الربملان، يف سيدة 35 هناك أصبحت حبيث 2003 عام %11 إىل 1995 عام %1 من النسبة ارتفعت

 %11.5 إىل %6.8 من النسبة ارتفعت تونس ويف ذاهتا، للمدة %2.5 إىل النسبة تضاعفت األردن ويف
(57). 

نظام الكوات النسائية كان خطوة ضرورية ومهمة للعملية السياسية العراقية بعد تغيري إن  من وجهة نظران
كون ابتدأ عهد سياسي انتخايب جديد وكون اجملتمع العراقي انذاك مل يتقبل   2003النظام السياسي عام 

سكان العراق  نصف وجود املرأة يف السلطة السياسية واجملالس التمثيلة مع العلم إن النساء تشكل أكثر من
وابلتايل فهم ميثلون فئة كبرية من اجملتمع وهذه الفئة لديها مصاحل ومتطلبات وحقوق حتتاج ملن يعرب عنها 

 من داخل هذه الفئة.
أما اليوم وبعد مضي أكثر من مخسة عشر عام على العملية السياسية يف العراق فالسؤال الذي يطرح 

وهل مازالت املرأة حباجة للكوات للوصول ،د املرأة يف مواقع صنع القراروجو  هل مازال اجملتمع العراقي اليتقبل
 هتا وفعاليتها يف العملية السياسية؟ءللمجالس النيابية بغض النظر عن حقيقة كفا

وهي فرتة كافية ألثبات فكرة إن املرأة جزء أساسي من  اً اليوم وبعد مضي أكثر من مخسة عشر عام
إال إن االمر الذي أصبح  ،كن أن تنجح بدون وجودها وهي تدور وجودا وعدما معهاالعملية السياسية ال مي

ات يف العملية السياسية والكوات هي السبب الوحيد ءغري مقبول من الشارع العراقي هو وجود نساء غري كفو 
ا يضمن لذلك نقرتح على املشرع العراقي أن يراجع تشريعاته االنتخابية مب ،ية السياسيةلوجودها يف عمل

 أمرأة. وجود كل شخص كفوء يف العملية السياسية سواء كان رجال أم
 الخاتمة

 انتخاابت قانون وفق احمللية اجملالس ألنتخاابت التشريعية السياسة) موضوع دراسة من انتهينا أن بعد
 :حاتقرت وامل النتائج أبرز نسجل أن الضروري من أصبح( 2018 لعام( 12) رقم واالقضية احملافظات جمالس

 النتائج: أوال
ولغاية يومنا احلايل قام بتشــــــــريع قانونني ألنتخاب اجملالس احمللية  2008إن املشــــــــرع العراقي منذ عام  -

فقد ،ق رضـــــــــا الشـــــــــارع العراقيومع ذلك مازالت هذه التشـــــــــريعات الحتق ،ومت تعديلها ألكثر من مرة
ليص عـدد أعضــــــــــــــــاء جمـالس أصــــــــــــــــاب املشـــــــــــــــرع يف مواضـــــــــــــــع معينـة مثـل إلغـاء جمـالس النواحي وتق

وأخفق يف مواضـــــع أخرى كانت حمل رفض كبري من املختصـــــني ابلقانون والســـــياســـــة وحىت ،احملافظات
النيابية وبنســـــــبة ختتلف عما هو من الشـــــــارع العراقي مثل أتباع صـــــــيغة )ســـــــانت ليغو( لتوزيع املقاعد 

 معمول به دوليا.
 ســياســيا الواعي الشــباب من فئة حيرم يياســالســ العمل ممارســة حرية ( عام على28العمر ب) قيد إن -

 اجلمهورية لرائســة الرتشــيح العمر من( 25) بلغ ملن يســمح فرنســا ففي ،الســياســي العمل ممارســة من
 .احمللية اجملالس يف لنامتثي من مننعه وحنن العظمى الدول من وهي

                                                        
 .www.ecwronline.org: االلكرتوين الرابط سابق، مصدر وحيد، حممد أمين -57
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 فيه أمر داديةعاأل الشـــــــــــــــهادة من بدال األولية اجلامعية الشـــــــــــــــهادة على احمللي النائب إن حصـــــــــــــــول -
 .تطبيقها وحسن القوانني فهم على وقدرهتا النخبة هذه ثقافة من يزيد كونه  أستحسان

 انتخاابت قانون من الثانية املادة نص اىل‘ استنادا األقضية جمالس على واالبقاء النواحي جمالس إلغاء -
 جمالس تخاابتنا على القانون هذا يســـــــــري" 2018 لســـــــــنة( 12) رقم واالقضـــــــــية احملافظات جمالس

 ".واالقضية احملافظات
 وجود وبدون هائعضــاا أعداد يف ترهل من احمللية اجملالس اصــاب ملا وهو أمر حمل ترحيب وأتييد نظرا -

 مادية بتكاليف الدولة ميزانية يثقل إنه إىل ابالضــــافة ،اجملالس تلك أمور تســــيري يف هلم حقيقية حاجة
 .مربرة غري

 جمـــالس أعضـــــــــــــــــاء عـــدد ختفيض انتخـــاابت جمـــالس احملـــافظـــاتلقـــانون االخري  يرتتـــب على التعـــديـــل -
 اجملالس أعضــــــــــاء من %50 يقارب ما أي ،255 إىل عضــــــــــواً  456 من العراق عموم يف احملافظات

 أعداد يف ترهل من احمللية اجملالس اصـــــــــــــــاب ملا نظرا كبرية  أمهية يكتســـــــــــــــب تعديل هذا فان لذا ،منه
 مبصـــاريف الدولة كاهل  أثقال إىل إضـــافة اجملالس، تلك أمور تســـيري يف هلم حقيقية حاجة ال هئعضـــاا

 .أخرى وأمور احمللية اجملالس ألعضاء رواتب من أضافية
 الكبرية السياسية للكياانت تعزيز هذا ( يف1.9مث بنسبة )( ومن 1.7اتباع طريقة سانت ليغو بنسبة ) -

 اجملالس هذه وممارســة اجمللس داخل تاخلالفا قلة عليه مما يرتتب اجمللس داخل االحزاب لعدد وتقليل
 .الصغرية الكياانت بني واملقاعد األصوات ضياع وعدم أفضل بشكل لعملها

 حقوق على للحفاظ وذلك العراقي خطوة مهمة وضــــــــرورية اجملتمع يف لألقليات الدينية حتديد مقاعد -
 الفئات تلك مبطالب أدرى فهم متثيلهم لضـــــــمان احملافظات جمالس يف متثيلها وضـــــــمان األقليات هذه

 احملافظات. جمالس داخل هلم مقاعد ختصيص الضروري من كان  لذلك ومشاكلهم
 الوظيفة ممارســـــــــــة يف اجيابية نتائج عنه أســـــــــــفر النيابية املقاعد لتوزيع النســـــــــــائية الكوات نظام تطبيق إن -

 املرأة إن فكرة اتألثب كافية  فرتة وهي اً عام عشــر مخســة من أكثر مضــي وبعد اليوم التشــريعية، إال إنه
 معها، وعدما وجودا تدور وهي وجودها بدون تنجح أن ميكن ال الســياســية العملية من أســاســي جزء
 العملية يف اتءكفو   غري نســــــــاء وجود هو العراقي الشــــــــارع من مقبول غري أصــــــــبح الذي االمر إن إال

 السياسية. عملية يف لوجودها الوحيد السبب هي والكوات السياسية
 االقرتاحات :ثانيا

 احملافظات جمالس انتخاابت قانون وفق احمللية اجملالس ألنتخاابت التشريعية السياسة) يف حبثنا خالل من
 :اآلتية االقرتاحات تقدمي ميكننا (،2018 لعام( 12) رقم واالقضية

ابملمثل من وجهة نظران إن كثرة أصــدار قوانني انتخابية وكثرة تعديلها يضــعف من ثقة املواطن العراقي  -
احمللي كونه يطمح من خالل كثرة التعديالت حتقيق مصــــــــاحله الســــــــياســــــــية على حســــــــاب مصــــــــلحة 

العراقي أن يعزز ثقة املواطن ابملشـــــــرع من خالل االهتمام إبصـــــــدار ملواطن، لدى نقرتح على املشـــــــرع ا
 املربرة. تشريعات تصب يف مصلحة املواطن والتقليل قدر االمكان من كثرة التعديالت التشريعية غري
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 31: العدد

 
يعـــاين العراق يف األنتخـــاابت الربملـــانيـــة واحملليـــة من عزوف انتخـــايب برفض فئـــة كبرية من اجملتمع من  -

ملية االنتخابية ورفعوا شـــــــعار )مقاطعون(، لذلك نقرتح تعزيز ثقافة املشـــــــاركة االنتخابية املشـــــــاركة ابلع
له وميارس احلقيقي يف حتديد من ميثالناخب هو صـــاحب القرار  نَّ الدى الناخب العراقي وتعزيز ثقافة 

 العملية السياسية بدال عنه.
 من كبرية  فئة ميثلون فهم احمللي التمثيل يف املشاركة من العشرين عمر يف هم من الشباب السماح لفئة -

 والواجبات االعمال مبختلف القيام ويســــــــتطيعون الرشــــــــد ســــــــن وابلغ هم القانون نظر ويف الشــــــــعب،
 احلياة. جماالت يف التطور مع يتماشى اً ومتطور  اً وانفع اً جديد اً فكر  ونحيمل إهنم إىل إضافة

العمل به يف جمالس احملافظات كون هذا الشــــــــــئ نقرتح بتقليص عدد مقاعد جمالس االقضــــــــــية كما مت  -
يقلل من إهدار الوقت بكثرة املناقشـــــــــــــــات وإهدار ألموال الدولة ابلرواتب وغريها من نفقات جمالس 

 االقضية.
وخاصـــة فيما يتعلق ابلكوات النســـائية ووجود  االنتخابية تشـــريعاته يراجع أن العراقي املشـــرع على نقرتح -

وأن يكون إعادة ، أتييد حزب معني من العلمية والعملية وكل مايتمتعن بهنســــــاء ال يتمتعن ابلكفاءة 
 أم رجال كان  سواء السياسية العملية يف كفوء  شخص كل  وجود يضمن النظر ابلقوانني االنتخابية مبا

 .أمرأة
 المصادر:

 الكتب:
 -1 يف مقارنة وحتليلية أتصـــــيلية دراســـــة - العامة واحلرايت الســـــياســـــية األحزاب البدراوي، حســـــن.د .1

 اجلامعة، املطبوعات دار الســـــــــلطة، تداول حق -3 احلزيب النشـــــــــاط حرية -2 األحزاب تكوين حرية
 .2000اإلسكندرية،

 .1998 ،نشر مكان بال ،مقارنة دراسة -الربملان انتخاابت منازعات ،هند حممد حسن.د .2
 لســــــــــــــنة 21 رقم اقليم يف املنتظمة غري احملافظات قانون شــــــــــــــرح يف ألوجيز القيســــــــــــــي، حممد حنان.د .3

 .2011 ،بغداد ،2008
 العربية، النهضـــــة دار النيابية، للمجالس الرتشـــــيح حول وحبوث دراســـــات ســـــاري، شـــــفيق جورجي.د .4

 .2001 القاهرة،
 .2001 طبع، مكان بال ،الدستوري والقانون السياسية النظم ،علوان ميالكر  عبد. د .5
 لســــــــــــــنة 36 رقم والنواحي واالقضـــــــــــــــية احملافظات جمالس انتخاابت قانون أحكام جرب، كاظم  نعيم.د .6

 .2009 بغداد، السنهوري، مكتبة ،2008
 الكتب املرتجمة:

 ويف املتحدة الوالايت يف اســــــــيةالســــــــي لألنظمة مقدمة واحلكومة الســــــــياســــــــة وآخرون، غراهام لورانس .1
 فهد بن هللا عبد ترمجة الثالث، والعامل واملكسيك ابنواليا الشرقية وأوراب وروسيا وأملانيا وفرنسا بريطانيا

 طبع. سنة بال سعود،الرايض، امللك جامعة اللحيدان، هللا عبد
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