انتخابات مجلس النواب العراقي
 2#صحيفة وقائع
المفوضيةالمستقلة العليا لالنتخابات ()IHEC
ما هي اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات العراق؟
 -1المفوضيةهي الهيئة المسؤولة عن تخطيط وإدارة االنتخابات واالستفتاءات الوطنية في العراق وفقا للدستور العراقي وقوانينه
ولوائحه االنتخابية .تتمتع  IHECباالستقالل المالي واإلداري وشخصيتها القانونية الخاصة ،وينظم مهامها قانون المفوضية
رقم  31لعام  .2019وفقا للمادة  102من الدستور العراقي ،فإن المفوضيةهي هيئة عامة مستقلة تخضع لرقابة مجلس
النواب .وهي تتكون من مجلس المفوضين واإلدارة االنتخابية.
ما هي والية المفوضية؟
 -11تعتمد المفوضية لوائح وتعليمات وسياسات إلدارة االنتخابات واالستفتاءات في العراق ،وتضمن تنفيذها .وهي تعلن نتائج
االنتخابات واالستفتاءات االتحادية والمحلية وتجريها وتشرف عليها .كما أن المركز مخول بتعزيز الثقافة االنتخابية وتوعية
الناخبين والممارسات الديمقراطية.
ما هو تكوين مجلس مفوضي المفوضية العليا لالنتخابات؟
تتشكل المفوضية لمدة أربع سنوات .وهناك  9أعضاء مدة كل منهم أربع سنوات غير قابلة للتجديد .سبعة أعضاء هم قضاة من
الدرجة األولى  -خمسة يختارهم مجلس القضاء األعلى عن طريق القرعة ،واثنان يختارهما المجلس القضائي الكردستاني عن
طريق القرعة.
ويرشح مجلس الدولة األعضاء األخيرين عن طريق القرعة ويختارهم مجلس القضاء األعلى.
ال يجوز إنهاء خدمة المفوضين أو فصلهم إال في حاالت اإلدانة الجنائية لجناية أو جنحةأو إخالل بالشرف أو بعد استجوابهم من
قبل مجلس النواب .ويحق للمجلس أن يعفيهم من مهامهم إذا تقرر ذلك باألغلبية المطلقة .يمكن أن تنتهي عضوية المفوض في
حالة االستقالة أو الوفاة أو عدم القدرة على أداء الواجبات ألسباب طبية .وفي هذه الحاالت ،سيتم استبدال أعضاء مجلس
المفوضين باستخدام نفس المنهجية ،مع قضاة من نفس الفئة.
ما هو الهيكل التنظيمي لمجلس المفوضين؟
ويختار المفوضون رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا من بينهم .والرئيس هو الممثل القانوني للمجلس .ويدير الرئيس ونائب الرئيس
العمل التنظيمي واإلداري للمجلس؛ و اجتماعات المجلس والوفاء بأي مهام أخرى يكلفهم بها المجلس  .تتولى األمانة العامة
للمفوضية مسؤولية إدارة األعمال اإلدارية والتنظيمية  .للمجلس تتولى دائرة األحزاب والمنظمات السياسية األحزاب السياسية
مسؤولية إصدار تراخيص تأسيس األحزاب ومتابعة أنشطتها وفقا لقانون األحزاب السياسية رقم  36لسنة .2015
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ما هي معايير األهلية للترشيح إلى عضوية مجلس المفوضين؟
وينبغي أن يكون المرشحون لعضوية مجلس المفوضين مواطنين عراقيين يقيمون في العراق بصفة دائمة؛ حسن السلوك
والسلوك؛ وأن يكون مستقال سياسيا .غير مشمولين باجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .غير مدانين بارتكاب جرائم
أو جنح أو اثروا بصورة غير مشروعة بإساءة استخدام المال العام ،حتى وإن كان مشمولين بعفو عام او.
ما هي صالحيات مجلس المفوضية؟
يتولى مجلس مفوضية االنتخابات مسؤولية تنفيذ ومراقبة جميع جوانب العملية االنتخابية وفقا للجدول الزمني لالنتخابات .يوافق
مجلس المفوضين على قوائم الناخبين واألحزاب السياسية والمرشحين .وهي تعتمد مراقبي االنتخابات ووسائط اإلعالم؛ مراجعة
الشكاوى والطعون واتخاذ القرارات؛ والمصادقة على العد والتبويب للنتائج .كما يوافق على النتائج النهائية لالنتخابات
واالستفتاءات ويعلن عنها  -باستثناء انتخابات مجلس النواب ،والتي يجب أن توافق عليها المحكمة االتحادية العليا .وعالوة
على ذلك ،يتمتع مجلس المفوضين بسلطة اعتماد األنظمة والتعليمات المتعلقة باالنتخابات؛ الموافقة على الهيكل التنظيمي ل
المفوضية؛ اعتماد اللوائح الداخلية ل المفوضية تعيين كبار المسؤولين ،بمن فيهم رئيس اإلدارة االنتخابية()CEO؛ واعتماد
سياسة مالية من قبل المفوضية العليا لالنتخابات .وباإلضافة إلى ذلك ،يعتمد مجلس المفوضين طريقة لنشر قراراته باللغتين
العربية والكردية ،وإعداد تقارير فصلية لتقديمها إلى مجلس النواب.
كيف يتم تمثيل المرأة في مجلس المفوضين؟
وال توجد حصة معينة للنوع االجتماعي في المجلس .لكن قانون المفوضية يتطلب تمثيل المرأة في المجلس .وفي الوقت الراهن،
هناك امرأة واحدة في مجلس المفوضين.
ما هونصاب عقد اجتماع مجلس المفوضين و النصاب القانوني التخاذ للقرار؟
ويتعين على مجلس المفوضين أن يجتمع بأغلبية مطلقة ( 5على األقل)،وتتخذ القرارات باألغلبية المطلقة ( 5على األقل) من
أعضائه .وإذا كان التصويت يؤدي إلى تعادل ،فإن القرار الذي يتخذه رئيس مجلس المفوضين هو السائد.
ما هي اإلدارة االنتخابية؟
وتتألف اإلدارة االنتخابية من مكتب وطني وجميع مكاتب االنتخابات بالمحافظات واالقليم .وينقسم المكتب الوطني إلى إدارة
إدارية ومالية ،وإدارة قانونية ،وإدارة للعمليات وتكنولوجيا المعلومات ،وإدارة إعالم وتوعية الجمهور .تتولى مكاتب االنتخابات
في المحافظات مسؤولية إدارة االنتخابات في المحافظات .رئيس اإلدارة االنتخابية الذي يعينه مجلس اإلدارة،لديه نائبان عن
"الشؤون الفنية" و"الشؤون اإلدارية والمالية" يختارهما مجلس المفوضين أيضا .واإلدارة االنتخابية مسؤولة عن تنفيذ القرارات
واللوائح واإلجراءات التي أقرها وأصدرها مجلس المفوضين؛ وإعداد وتنفيذ الخطط التقنية والتشغيلية ألي عمليات انتخابية؛
وإدارة جميع األنشطة اإلدارية والتقنية المتعلقة بالعملية االنتخابية.
ما هو دور المكاتب االنتخابية في المحافظات التابعة للجنة االنتخابية المستقلة لالنتخابات؟
لدى المركز مكاتب انتخابية في  18محافظة .لدى محافظة بغدادمكتبان انتخابيان – أحدهما في الرصافة وواحد في كرخ .وهكذا،
يوجد إجماال  19مكتب محافظة .وتتمثل مهامها الرئيسية في القيام ،تحت إشراف المكتب الوطني ،بجميع األنشطة التنفيذية في
المحافظات ،بما في ذلك تعيين وتدريب الموظفين في مراكز االقتراع ومحطات االقتراع؛ تعيين وتقييم مراكز االقتراع؛ أنشطة
التوعية العامة؛ حركة المواد والمعدات االنتخابية؛ وأمن الموظفين والمعدات.
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