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مقدمة

جرَّب العراق أنظمة انتخابية متعددة يف السنوات املاضية، اتسمت ببعض اإلشكاليات اليت 
رافقت كل دورة انتخابية؛ ممَّا استدعى إجراء جملس النواب العراقي عام 2020 بعض التعديالت 
على قانون االنتخاابت، منها إلغاء النظام االنتخايب األخري الذي اعتمد الرتشيح الفردي يف دوائر 

صغرية جداً، والتوجُّه حنو إعادة نظام سانت ليغو املعدَّل. 

بناًء على ذلك، أجرى مركز البيان للدراسات والتخطيط إىل استطالع رأي، يكشف عن 
طريقه عن النظام االنتخايب املفضَّل لدى اجلمهور العراقي، وكذلك ما مدى احتمالية التصويت يف 

االنتخاابت املقبلة.

املنهجية

ُصمِّمت دراسة احلالة لشرائح متعددة من اجملتمع العراقي عن طريق استبانة تكوَّنت من سبعة 
َهت إىل )654( مبحواثً، ُوِصَل إليهم بطريقة عشوائية عن طريق دليل اهلاتف  أسئلة رئيسة، ُوجِّ
الوطين )عب االتصال املباشر َوْفقاً لدليل اهلواتف الوطين لشركات االتصال »آسيا سيل، وكورك، 
وزين( يف حمافظات )بغداد، والبصرة، ونينوى(، بوصفهم ممثلي عن سكان احملافظات اليت اُْخِتريت.

مشل االستطالع فئة الشباب بعمر )18( عاماً فأعلى، املسموح هلم قانونياً ابلتصويت يف 
احملافظات العراقية، إذ اُتِصَل بم هاتفياً عب )3( ابحثي، مارسوا العمل من مركز االتصال، وعن 
طريق توثيق االستجاابت آنياً عب االستمارة اإللكرتونية املعدَّة هلذا الغرض، إذ ُمِلَئت اإلجاابت عب 
األجهزة اللوحية، وتضمنت األسئلة متغريات اجلنس، والتوزيع العمري، واحملافظة، فضاًل عن أسئلة 

تتعلَّق ابالنتخاابت.

النظام االنتخابي األمثل من وجهة نظر العراقيين
)استطالع رأي(

د. أحمد خضير حسين *

* مدير قسم الدراسات االجتماعية يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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العمر.  

يعكس التوزيع العمري لعينة االستطالع أنَّه مشل قطاعاً واسعاً من السكان، ومن الفئات 
العمرية كلها.

يبنيِّ الشكل رقم )1( الفئات العمرية

 العمر .1

خمررررررره الفرررررررر س     مررررررره السرررررررا     خاسرررررررع     ه مشرررررررا     ررررررر   نعارررررررب ال ازنرررررررع العمررررررر   لع  رررررررة االسررررررر     يةررررررر  
 .له العم نة ك

 

 ( الفئات العمرية 1يبيِن الشكل رقم )

 

 اجلنس   .2

يف حني  لغ  ةسررررررر ة مشررررررر  كة ال سررررررر      %(70) لغ  ةسررررررر ة ال كا  ا شررررررر  كني يف االسررررررر     
اخل ص  اا ع االة    س  ل    االسررررررررررررر   ةةيكرب مه ال ج ل مع  . خ عاب ه ه ال سررررررررررررر ة  ف     %(30)

 . ا  ف       إ  ك ة  ي اب ا  ي 

 

 ( جنس املبحوثي 2يبيِن الشكل رقم )

28.6

4.1

41.1

14.5

7.8
3.8

18-25 26-33 34-41 42-50 51-58 فاعلى59-66
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اجلنس .  

بلغت نسبة الذكور املشاركي يف االستطالع )%70(، يف حي بلغت نسبة مشاركة النساء 
)%30(. وتعكس هذه النسبة تفاعاًل أكب من الرجال مع االستبانة اخلاص بواقع االنتخاابت على 

عكس املرأة، إذ كانت أقل تفاعاًل.

يبنيِّ الشكل رقم )2( جنس املبحوثني

 

 

 الوصف املناطقي .3

كثررررر  مررررره ةصررررر  الع  رررررة هرررررم مررررره  يمررررر  نقررررر  ب     ررررر      ا     رررررة ح ررررر نة  لررررر     رررررة الد اسرررررة   ررررر    ام ررررر زس
ه ال    خمرررررررر  %(17.3  سررررررر ة )  يف حرررررررني جرررررررر  س القررررررر   ال نف رررررررة  %(82.6  سررررررر ة )ا رررررررد  الا ررررررر    

 .%(0.2  سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ة )  ج  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةمي لارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  اإل
 

 

 ( الوصف املناطقي للمبحوثي 3يبيِن الشكل رقم )

70%

30%

ذكر

انثى
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الوصف املناطقي.  

هم  العينة  نصف  من  أكثر  يقارب  ما  فإنَّ  لذا  عينة حضرية،  ا  أبنَّ الدراسة  عينة  امتازت 
من املدن الكبرية بنسبة )%82.6(، يف حي جاءت القرى الريفية بنسبة )%17.3(، وَمن ال 

ميتلكون اإلجابة بنسبة )0.2%(.

يبنيِّ الشكل رقم )3( الوصف املناطقي للمبحوثني

 
 احملافظة .4

جررررررر  س  غررررررردا     إ ة  رررررررا (   خ    ال صررررررر  خ     غررررررردا )  :     رررررررة الد اسرررررررة ثررررررر   حم   ررررررر س   ا  رررررررةغ ررررررر  
حم   رررررررررة ة  رررررررررا       خيخررررررررر ا  %(32.4)    مررررررررر  حصرررررررررل  حم   رررررررررة ال صررررررررر   ةسررررررررر ة  %(47.6  سررررررررر ة )

 .%(20  س ة )

 

 ( مناطق سكن املبحوثي 4يبيِن الشكل رقم )

 
 

82.6

17.3
0.2

مدينة كبيرة قرية ريفية ال املك إجابة

20

47.6

32.4

نينوى بغداد البصرة
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احملافظة.  

غطَّت عينة الدراسة ثالث حمافظات عراقية: )بغداد، والبصرة، ونينوى(، إذ جاءت بغداد 
بنسبة )%47.6(، فيما حصلت حمافظة البصرة نسبة )%32.4(، وأخرياً حمافظة نينوى بنسبة 

.)20%(

يبنيِّ الشكل رقم )4( مناطق سكن املبحوثني

 
 احملافظة .4

جررررررر  س  غررررررردا     إ ة  رررررررا (   خ    ال صررررررر  خ     غررررررردا )  :     رررررررة الد اسرررررررة ثررررررر   حم   ررررررر س   ا  رررررررةغ ررررررر  
حم   رررررررررة ة  رررررررررا       خيخررررررررر ا  %(32.4)    مررررررررر  حصرررررررررل  حم   رررررررررة ال صررررررررر   ةسررررررررر ة  %(47.6  سررررررررر ة )

 .%(20  س ة )

 

 ( مناطق سكن املبحوثي 4يبيِن الشكل رقم )

 
 

82.6

17.3
0.2

مدينة كبيرة قرية ريفية ال املك إجابة

20

47.6

32.4

نينوى بغداد البصرة
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اثنياً: النظام االنتخايب املفضل لدى اجلمهور

يف  ُأْجرَِي  الذي  االنتخايب  الفردي  الرتشيح  نظام  يفضلون  م  أنَّ اجلمهور  معظم  أوضح 
 )62( حنو  أجاب  فيما   ،)87%( بنسبة  مبحواثً   )566( وبواقع  األخرية،  النيابية  االنتخاابت 
م يفضلون نظام )سانت ليغو( االنتخايب، وذكر حنو )26( مبحواثً،  مبحواثً بنسبة )%9.5( أنَّ

لون أنظمة انتخابية أخرى. بنسبة )%4( يفضِّ

يبنيِّ الشكل رقم )5( النظام االنتخايب املفضل لدى اجلمهور

 لدى اجلمهورالنظام االنتخايب املفضل  : اثنيا  

يف          جرررررر  ي  الرررررر      الفرررررر    االة  رررررر    الرتشرررررر ح  م نف ررررررلا  ة رررررر  ي رررررر  المهررررررا     مع ررررررميخبررررررح  
(  62    مررررررر  يجررررررر ب حنرررررررا )%(87  سررررررر ة )  م حررررررراث  (  566خ اا رررررررع )  االة  ررررررر  س ال     رررررررة األخررررررر   

(  26االة  ررررررررر    خ كررررررررر  حنرررررررررا )  (سررررررررر ة  ل غرررررررررا)نف رررررررررلا  ة ررررررررر    م   ررررررررر  ي  %(9.5  سررررررررر ة )  م حررررررررراث  
 .يخ  لا  ية مة اة     ة  نف      %(4  س ة )   م حاث  

 

 

 االنتخايب املفضل لدى اجلمهور( النظام 5يبيِن الشكل رقم )

 
قخلرررررررا الح  ررررررر  ال  ررررررر   االة  ررررررر   ا ف رررررررا   مررررررره  يكثررررررر     ي       رررررررني   قرررررررد  ال ازنرررررررع ال سررررررر      خ  ررررررر 

يف     %(85.2  سرررررررررر ة )(  خ 392نف رررررررررلا  ال  رررررررررر   الفرررررررررر    االة  ررررررررر   خ اا ررررررررررع )  الرررررررررر كا   ةصررررررررر 
ال  ررررررر   الفررررررر       ه  نف رررررررل    %(89.7  سررررررر ة )   يةثررررررر (  174 اا رررررررع )  اإلان  ررررررر  إجررررررر  س   از    حرررررررني

 االة    .

 

 توزيع النوع االجتماعي   َوْفق( النظام االنتخايب املفضل  6يبيِن الشكل رقم )

9%

87%

4%

سانت ليغو

النظام الفردي

أخرى

ولو الحظنا النظام االنتخايب املفضل َوْفق التوزيع اجلنسي، فقد تبيَّ أنَّ أكثر من نصف 
الذكور يفضلون النظام الفردي االنتخايب وبواقع )392(، وبنسبة )%85.2(، يف حي توزَّعت 

إجاابت اإلانث بواقع )174( أنثى، بنسبة )%89.7( يفضْلَن النظام الفردي االنتخايب.
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يبنيِّ الشكل رقم )6( النظام االنتخايب املفضل َوْفق توزيع النوع االجتماعي

 

 التوزيع املناطقي.  َوْفقالنظام االنتخايب املفضل   -

  إ  اشرررررر  ة رررررر ئت االسرررررر     ال ازنررررررع ا  رررررر  ق  لهة مررررررة االة     ررررررة ا ف ررررررلة لررررررد  المهررررررا    
ه  هرررررم يف    هررررر    سررررر ة    م حررررراث  (  273ل  ررررر   االة  ررررر   الفررررر    خ اا رررررع )لحم   رررررة  غررررردا      ف ررررر ا مررررر 

ا    مررررررر   %(87.8) االة  رررررررر       (سررررررر ة  ل غرررررررا)ة ررررررر      %(10  سرررررررر ة )  م حررررررراث  (  31حنرررررررا )    ررررررر 
 .يخ  ية مة اة     ة    %(2.3  س ة )  ني( م حاث7حنا )    اخ 

المهرررررررررا  يف حم   رررررررررة ال صررررررررر   ل  ررررررررر   االة  ررررررررر   الفررررررررر    خ اا رررررررررع     ف ررررررررر ا  يف حرررررررررني   رررررررررني  
ا    مررررررررررر   %(91  سررررررررررر ة )  م حررررررررررراث  (  193) ة ررررررررررر      %(7.5  سررررررررررر ة )  م حررررررررررراث  (  16حنرررررررررررا )    ررررررررررر 
ااالة  ررررررر    خ   (سررررررر ة  ل غرررررررا)    يخررررررر  ية مرررررررة اة     رررررررة    %(1.4  سررررررر ة )  ني( م حررررررراث3حنرررررررا )    ررررررر 

  سرررررررر ة  ( م حررررررررا   100ا المهررررررررا  يف حم   ررررررررة ة  ررررررررا  ال  رررررررر   االة  رررررررر   الفرررررررر    خ اا ررررررررع )خنف رررررررر   
ا    مرررررر   %(76.3) ا  خ يخرررررر  ية مررررررة اة     ررررررة    %(12.2  سرررررر ة )  م حرررررراث  (  16حنررررررا )    رررررر      رررررر 

ح يف الشرررررراا  االة  رررررر    خكمرررررر  مابرررررر    (اسرررررر ة  ل غرررررر)ة رررررر      %(11.5  سرررررر ة )  م حرررررراث  (  15حنررررررا )
 .ي انهيف 

 مناطق سكن املبحوثي  َوْفق ( النظام االنتخايب  7يبيِن الشكل رقم )

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

سانت ليغو النظام الفردي اخرى

10.2%

85.2%

4.6%
7.7%

89.7%

2.6%

ذكر  أنثى

النظام االنتخايب املفضل َوْفق التوزيع املناطقي.  

تكشف نتائج االستطالع التوزيع املناطقي لألنظمة االنتخابية املفضلة لدى اجلمهور، إذ 
بنسبة  )273( مبحواثً  الفردي وبواقع  االنتخايب  للنظام  بغداد  َمْن هم يف حمافظة  تفضيل  تظهر 
)%87.8(، فيما فضَّل حنو )31( مبحواثً بنسبة )%10( نظام )سانت ليغو( االنتخايب، وفضَّل 

حنو )7( مبحوثي بنسبة )%2.3( أنظمة انتخابية أخرى.

يف حي تبيَّ تفضيل اجلمهور يف حمافظة البصرة لنظام االنتخايب الفردي وبواقع )193( 
ليغو(  )سانت  نظام  بنسبة )7.5%(  مبحواثً   )16( حنو  فضَّل  فيما   ،)91%( بنسبة  مبحواثً 
ل اجلمهور يف  االنتخايب، وفضَّل حنو )3( مبحوثي بنسبة )%1.4( أنظمة انتخابية أخرى، ويفضِّ
حمافظة نينوى النظام االنتخايب الفردي وبواقع )100( مبحوث بنسبة )%76.3(، فيما فضَّل 
بنسبة  انتخابية أخرى، وفضَّل حنو )15( مبحواثً  بنسبة )%12.2( أنظمة  حنو )16( مبحواثً 

)%11.5( نظام )سانت ليغو( االنتخايب، وكما موضَّح يف الشكل يف أدانه.
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يبنيِّ الشكل رقم )7( النظام االنتخايب َوْفق مناطق سكن املبحوثني

 
 التوزيع العمري   َوْفقالنظام االنتخايب   -

  ه  الفرة  إ  ة  ئت االسررررررررررررر     ال ازنع العم   لهة مة االة     ة ا ف رررررررررررررلة لد  المها     ني   
م (  33 - 26العم نة )    %(88.1  سر ة )  م حاث  ( 237لا  ال     االة     الف    خ اا ع )نف ر   ي  

  م حاث  ( 12حنا )   ر ااالة      خ  (سر ة  ل غا)ة     %(7.4  سر ة )  م حاث  ( 20حنا )    ر ا  م  
 .يخ  ية مة اة     ة   %(4.5  س ة )

م ( 25 -  18الفرة العم نة )  ي     يف حني   ني   (  159لا  ال     االة     الف    خ اا ع )نف رررررررررر   ي  
ا    م   %(85  سرر ة )  م حاث   االة         (سرر ة  ل غا)ة      %(9.1  سرر ة )  م حاث  ( 17حنا )   رر 

اخ  ا   يخ  ية مة اة     ة   %(5.9  سرر ة )  حاث  م ( 11حنا )   رر   -  42الفرة العم نة ) يف حني  ف رر  
ا    م  %(85.3  سررررر ة )  م حاث  ( 81( ال     االة     الف    خ اا ع )50   م حاث  ( 11حنا )   ررررر 

ا  خ يخ  ية مة اة     ة   %(11.6  سرررررر ة ) سرررررر ة  )ة      %(3.2  سرررررر ة )  ني( م حاث3حنا )   رررررر 
 االة    . (ل غا

  سرررررر ة   م حاث  (  45( ال     االة     الف    خ اا ع )58 -  51الفرة العم نة ) ف رررررر ا   كم    ني   
ا    م   (88.2%) ا  االة      خ  (سررر ة  ل غا)ة     (%11.8  سررر ة )  ني( م حاث6حنا )   ررر   ف ررر  

    مرر  %(81.5  سرررررررررررررر ررة )  م حاث  (  22الف    خ اا ع )( ال  رر   االة  رر    33  -  26الفرررة العم نررة )
ا ا  االة      خيخ ا   (سررر ة  ل غا)ة      %(18.5  سررر ة ) ني( م حاث5حنا )  نف ررر   الفرة العم نة  ف ررر  
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91.0%
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نينوى بغداد البصرة

النظام االنتخايب َوْفق التوزيع العمري  

تبيِّ نتائج االستطالع التوزيع العمري لألنظمة االنتخابية املفضلة لدى اجلمهور، إذ تظهر 
لون النظام االنتخايب الفردي وبواقع )237( مبحواثً بنسبة  م يفضِّ الفئة العمرية )26 - 33( أنَّ
االنتخايب،  ليغو(  )سانت  نظام   )7.4%( بنسبة  مبحواثً   )20( حنو  فضَّل  فيما   ،)88.1%(

وفضَّل حنو )12( مبحواثً بنسبة )%4.5( أنظمة انتخابية أخرى.

لون النظام االنتخايب الفردي وبواقع  م يفضِّ يف حي تبيَّ أنَّ الفئة العمرية )18 - 25( أنَّ
)159( مبحواثً بنسبة )%85(، فيما فضَّل حنو )17( مبحواثً بنسبة )%9.1( نظام )سانت 
ل  ليغو( االنتخايب، وفضَّل حنو )11( مبحواثً بنسبة )%5.9( أنظمة انتخابية أخرى، يف حي تفضِّ
بنسبة )85.3%(،  الفئة العمرية )42 - 50( النظام االنتخايب الفردي وبواقع )81( مبحواثً 
فيما فضَّل حنو )11( مبحواثً بنسبة )%11.6( أنظمة انتخابية أخرى، وفضَّل حنو )3( مبحوثي 

بنسبة )%3.2( نظام )سانت ليغو( االنتخايب.
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النظام االنتخايب األمثل من وجهة نظر العراقيني )استطالع رأي(

 )45( وبواقع  الفردي  االنتخايب  النظام   )58  -  51( العمرية  الفئة  تفضيل  تبيِّ  كما 
مبحواثً بنسبة )%88.2(، فيما فضَّل حنو )6( مبحوثي بنسبة )%11.8( نظام )سانت ليغو( 
ل الفئة العمرية )26 - 33( النظام االنتخايب الفردي وبواقع )22( مبحواثً بنسبة  االنتخايب، وتفضِّ
ل حنو )5( مبحوثي بنسبة )%18.5( نظام )سانت ليغو( االنتخايب،  )%81.5(، فيما يفضِّ
بنسبة  النظام االنتخايب الفردي وبواقع )22( مبحواثً  الفئة العمرية )59 - 66(  ل  تفضِّ وأخرياً 
ل حنو )3( مبحوثي بنسبة )%12( نظام )سانت ليغو( االنتخايب، وكما  )%88(، فيما يفضِّ

موضح يف الشكل يف أدانه.

يبنيِّ الشكل رقم )8( النظام االنتخايب املفضَّل َوْفق التوزيع العمري

ا    م   %(88  سرررررررررررر ة ) م حاث  (  22( ال     االة     الف    خ اا ع )66 - 59) ( 3حنا ) نف رررررررررررر  
 .ي انهيف االة      خكم  مابح يف الشاا   (س ة  ل غا)ة     %(12  س ة ) نيم حاث

 التوزيع العمري   َوْفقل  ( النظام االنتخايب املفضَّ 8الشكل رقم )يبيِن  

 
 

 : املشاركة يف التصويت اثلثا  

يشرررررررر      إ    ق لررررررررةناشرررررررر  السررررررررملال احلرررررررر   مسرررررررر ا  ا شرررررررر  كة خال صرررررررران  يف االة  رررررررر  س ا 
م سرررررررا     %(36.4  سررررررر ة )  م حررررررراث    (238)حنرررررررا       مررررررر   ق لرررررررة ا  يف االة  ررررررر  س ا نصرررررررا   إىل ي ررررررر 

  يف  ق لررررررةنصررررررا ا  يف االة  رررررر  س ا   مرررررر   ةا رررررر     م  رررررر    %(30  سرررررر ة )  م حرررررراث    (196)يجرررررر ب حنررررررا  
   ق لررررررةيف االة  رررررر  س ا   ي رررررردا  ال نصررررررا ا     م  رررررر    %(26  سرررررر ة )  م حرررررراث    (170)حررررررني يجرررررر ب حنررررررا  

    خيخررررررر ا  االة  ررررررر  س ا ق لرررررررةان  يف   صرررررررغررررررر  ماررررررره ال  مررررررر   ةا ررررررر   %(  6.4  سررررررر ة )  م حررررررراث    (42)خ
 م ال نع  ا .     يج  اا %(1.2)    س ة نيم حاث (8) اا ع  

 ( مدى احتمالية التصويت يف االنتخاابت 9الشكل رقم )يبيِن  
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اثلثاً: املشاركة يف التصويت

أشار حنو  إذ  املقبلة،  االنتخاابت  والتصويت يف  املشاركة  مستوى  احلايل  السؤال  يكشف 
م سوف يصوِّتون يف االنتخاابت املقبلة، فيما أجاب  )238( مبحواثً بنسبة )%36.4( إىل أنَّ
م نوعاً ما يصوتون يف االنتخاابت املقبلة، يف حي أجاب  حنو )196( مبحواثً بنسبة )%30( أبنَّ
م ال يصوتون أبداً يف االنتخاابت املقبلة، و)42( مبحواثً  حنو )170( مبحواثً بنسبة )%26( أبنَّ
بنسبة )%6.4( نوعاً ما غري ممكن التصويت يف االنتخاابت املقبلة، وأخرياً بواقع )8( مبحوثي 

م ال يعرفون. بنسبة )%1.2( أجابوا أبنَّ

يبنيِّ الشكل رقم )9( مدى احتمالية التصويت يف االنتخاابت

 
(  41-34ال ازنع العم      ني الفرة العم نة ) خ   قخلا الح    اح م ل ة ا شررر  كة يف ال صررران  

    مر  %(40.1  سرررررررررررررر رة )  م حاث  (  108خ اا ع )  االة  ر  س ا ق لرةنصررررررررررررررا اا يف   ي    جردا  مه ا ماه  
  نق  له  االة    س ا ق لةنصرررررررررا اا يف   ي  ماه    م  ةا      %(27.1  سررررررررر ة )  م حاث  ( 73يج ب حنا )

 .االة    س ا ق لةيف     ال نصا ا  %(27.9  س ة )  م حاث  ( 75حنا )

 االة    س ا ق لةنصررررررررررا اا يف   ي   جدا  ( مه ا ماه 25 -  18الفرة العم نة )  ي     يف حني   ني  
ماه  م  ةا     %(31  سرر ة ) م حاث  (  58    م  يج ب حنا )%(31.6  سرر ة ) م حاث  (  59خ اا ع )

يف     ال نصررررررررررررررا ا   %(28.3  سرررررررررررررر رة )  م حاث  (  53  نقر  لهر  حنا )االة  ر  س ا ق لرةنصررررررررررررررا اا يف    ي  
االة    س نصرررررررررررررا اا يف   ي   جدا  ( مه ا ماه 50 -  42الفرة العم نة )ي     يف حني .االة    س ا ق لة

 ةا      %(30.5  سر ة ) م حاث  ( 29    م  يج ب حنا )%(41.1  سر ة )  م حاث  ( 39خ اا ع ) ا ق لة
يف     ال نصرررررررا ا  %(20  سررررررر ة ) م حاث  (  19  نق  له  حنا )االة    س ا ق لةنصرررررررا اا يف  ي  م  ماه 

 .االة    س ا ق لة

 االة  ر  س ا ق لرةنصررررررررررررررا اا يف    ي    جردا  ( مه ا ماه  58  -  51الفررة العم نرة )ي      كمر    ني  
م    ةا     %(37.3  سررررررررر ة ) م حاث  (  19    م  يج ب حنا )%(29.4  سررررررررر ة ) م حاث  (  15خ اا ع )

يف     ال نصرررررررا ا   %(21.6  سررررررر ة )  م حاث  ( 11  نق  له  حنا )االة    س ا ق لةنصرررررررا اا يف   ي  ماه  
خ اا ع   االة    س ا ق لةنصرا اا يف   ي   جدا  ( مه ا ماه 33 -  26. خالفرة العم نة )االة    س ا ق لة

  ي م  ماه  ةا      %(25.9  سررررر ة ) نيم حاث( 7    م  يج ب حنا )%(29.6  سررررر ة ) نيم حاث( 8)
االة    س يف     ال نصررررررا ا   %(29.6  سرررررر ة )  م حاث  ( 8  نق  له  حنا )االة    س ا ق لةنصررررررا اا يف 

( 9خ اا ع ) االة    س ا ق لةنصرررررررا اا يف   ي   جدا  ( مه ا ماه 66 -  59الفرة العم نة )   خيخ ا  ا ق لة

1.2

36.4

30

6.4

26

ال اعرف ممكن جدا نوعا ما نوعا ما غير ممكن غير ممكن ابدا

ولو الحظنا احتمالية املشاركة يف التصويت َوْفق التوزيع العمري، تبي الفئة العمرية )-34
41( من املمكن جداً أن يصوتوا يف االنتخاابت املقبلة وبواقع )108( مبحواثً بنسبة )40.1%(، 
فيما أجاب حنو )73( مبحواثً بنسبة )%27.1( نوعاً ما ممكن أن يصوتوا يف االنتخاابت املقبلة، 

يقابلها حنو )75( مبحواثً بنسبة )%27.9( ال يصوتون يف االنتخاابت املقبلة.
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النظام االنتخايب األمثل من وجهة نظر العراقيني )استطالع رأي(

يف حي تبيَّ أنَّ الفئة العمرية )18 - 25( من املمكن جداً أن يصوتوا يف االنتخاابت 
املقبلة وبواقع )59( مبحواثً بنسبة )%31.6(، فيما أجاب حنو )58( مبحواثً بنسبة )31%( 
نوعاً ما ممكن أن يصوتوا يف االنتخاابت املقبلة، يقابلها حنو )53( مبحواثً بنسبة )%28.3( ال 
يصوتون يف االنتخاابت املقبلة. يف حي أنَّ الفئة العمرية )42 - 50( من املمكن جداً أن يصوتوا 
يف االنتخاابت املقبلة وبواقع )39( مبحواثً بنسبة )%41.1(، فيما أجاب حنو )29( مبحواثً 
ما ممكن أن يصوتوا يف االنتخاابت املقبلة، يقابلها حنو )19( مبحواثً  بنسبة )%30.5( نوعاً 

بنسبة )%20( ال يصوتون يف االنتخاابت املقبلة.

كما تبيَّ أنَّ الفئة العمرية )51 - 58( من املمكن جداً أن يصوتوا يف االنتخاابت املقبلة 
بنسبة )37.3%(  مبحواثً   )19( حنو  أجاب  فيما   ،)29.4%( بنسبة  مبحواثً   )15( وبواقع 
بنسبة )21.6%(  ما ممكن أن يصوتوا يف االنتخاابت املقبلة، يقابلها حنو )11( مبحواثً  نوعاً 
ال يصوتون يف االنتخاابت املقبلة. والفئة العمرية )26 - 33( من املمكن جداً أن يصوتوا يف 
االنتخاابت املقبلة وبواقع )8( مبحوثي بنسبة )%29.6(، فيما أجاب حنو )7( مبحوثي بنسبة 
بنسبة  مبحواثً   )8( حنو  يقابلها  املقبلة،  االنتخاابت  يف  يصوتوا  أن  ممكن  ما  نوعاً   )25.9%(
)%29.6( ال يصوتون يف االنتخاابت املقبلة، وأخرياً الفئة العمرية )59 - 66( من املمكن جداً 
أن يصوتوا يف االنتخاابت املقبلة وبواقع )9( مبحوثي بنسبة )%36(، فيما أجاب حنو )10( 
مبحوثي بنسبة )%40( نوعاً ما ممكن أن يصوتوا يف االنتخاابت املقبلة، يقابلها حنو )4( مبحوثي 

بنسبة )%16( ال يصوتون يف االنتخاابت املقبلة.
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يبنيِّ الشكل رقم )10( التصويت يف االنتخاابت َوْفق العمر

نصرا اا يف   ي  م  ماه   ةا     %(40  سر ة ) نيم حاث( 10    م  يج ب حنا )%(36  سر ة ) نيم حاث
 .االة    س ا ق لةيف     ال نصا ا  %(16  س ة ) نيم حاث( 4  نق  له  حنا )االة    س ا ق لة

 

 العمر   َوْفق( التصويت يف االنتخاابت  10الشكل رقم )يبيِن  

 
 

 التوزيع اجلنسي  َوْفقالتصويت يف االنتخاابت   -

الرررررر كا  مرررررره    ي     هرررررر     إ  ة رررررر ئت االسرررررر     ال ازنررررررع ال سرررررر  لل صرررررران  يف االة  رررررر  س     ررررررني   
    مررررررررررر   %(39.8  سررررررررررر ة )  م حررررررررررراث  (  183ال صررررررررررران  يف االة  ررررررررررر  س خ اا رررررررررررع )  جررررررررررردا  ا ماررررررررررره  

االة  رررررررررر  س  مرررررررررر  مارررررررررره ال صرررررررررران  يف    ةا رررررررررر     %(29.3  سرررررررررر ة )  م حرررررررررراث  (  135يجرررررررررر ب حنررررررررررا )
االة  رررررر  س  ال صرررررران  يف    ي رررررردا  غرررررر  مارررررره    %(24.3  سرررررر ة )  م حرررررراث  (  112  خ كرررررر  حنررررررا )ا ق لررررررة
 .ا ق لة

  م حررررررراث  (  55ال صررررررران  يف االة  ررررررر  س خ اا رررررررع )  جررررررردا  مررررررره ا ماررررررره    اإلان   ي     يف حرررررررني   رررررررني   
مررررررررررر  ماررررررررررره    ةا ررررررررررر     %(31.4  سررررررررررر ة )  م حررررررررررراث  (  61    مررررررررررر  يجررررررررررر ب حنرررررررررررا )%(28.4  سررررررررررر ة )

  ي ررررررردا  غررررررر  ماررررررره    %(29.9  سررررررر ة )  م حررررررراث  (  58  خ كررررررر  حنرررررررا )االة  ررررررر  س ا ق لرررررررةال صررررررران  يف  
 .االة    س ا ق لةال صان  يف 
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27.9%

20.0%
21.6%

16.0%

7.0%

14.8%

4.5% 5.3%

11.8%
8.0%

31.0%

25.9% 27.1%
30.5%

37.3%
40.0%

31.6%
29.6%

40.1% 41.1%

29.4%

36.0%

2.1%
0.0% 0.4%

3.2%
0.0% 0.0%

غير ممكن ابدا   نوعا ما غير ممكن نوعا ما ممكن ممكن جدا   ال اعرف

التصويت يف االنتخاابت َوْفق التوزيع اجلنسي  

تبيِّ نتائج االستطالع التوزيع اجلنسي للتصويت يف االنتخاابت، إذ تظهر أنَّ الذكور من 
بنسبة )%39.8(، فيما أجاب  التصويت يف االنتخاابت وبواقع )183( مبحواثً  املمكن جداً 
حنو )135( مبحواثً بنسبة )%29.3( نوعاً ما ممكن التصويت يف االنتخاابت املقبلة، وذكر حنو 

)112( مبحواثً بنسبة )%24.3( غري ممكن أبداً التصويت يف االنتخاابت املقبلة.

يف حي تبيِّ أنَّ اإلانث من املمكن جداً التصويت يف االنتخاابت وبواقع )55( مبحواثً 
بنسبة )%28.4(، فيما أجاب حنو )61( مبحواثً بنسبة )%31.4( نوعاً ما ممكن التصويت 
يف االنتخاابت املقبلة، وذكر حنو )58( مبحواثً بنسبة )%29.9( غري ممكن أبداً التصويت يف 

االنتخاابت املقبلة.
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النظام االنتخايب األمثل من وجهة نظر العراقيني )استطالع رأي(

 التوزيع اجلنسي  َوْفق( التصويت يف االنتخاابت  11الشكل رقم )يبيِن  يبنيِّ الشكل رقم )11( التصويت يف االنتخاابت َوْفق التوزيع اجلنسي

 
 

 التوزيع املناطقي  َوْفقالتصويت يف االنتخاابت   -

  هررررررر  يف حم   رررررررة    إ  اشررررررر  ة ررررررر ئت االسررررررر     ال ازنرررررررع ا  ررررررر  ق  لل صررررررران  يف االة  ررررررر  س   
   %(29.3  سرررررررر ة )  م حرررررررراث  (  91ال صرررررررران  يف االة  رررررررر  س خ اا ررررررررع )  جرررررررردا   غرررررررردا  مرررررررره ا مارررررررره  
االة  ررررررررر  س  مررررررررر  ماررررررررره ال صررررررررران  يف    ةا ررررررررر     %(27  سررررررررر ة )  م حررررررررراث  (  84  مررررررررر  يجررررررررر ب حنرررررررررا )

االة  ررررررر  س  ال صررررررران  يف    ي ررررررردا  غررررررر  ماررررررره    %(35  سررررررر ة )  م حررررررراث  (  109  خ كررررررر  حنرررررررا )ا ق لرررررررة
 .ا ق لة

ال صرررررررران  يف االة  رررررررر  س خ اا ررررررررع    جرررررررردا  حم   ررررررررة ال صرررررررر   مرررررررره ا مارررررررره    ي     يف حررررررررني   ررررررررني   
مرررررررر     ةا رررررررر     %(29.7  سرررررررر ة )  م حرررررررراث  (  63    مرررررررر  يجرررررررر ب حنررررررررا )%(41  سرررررررر ة )  م حرررررررراث  (  87)

غرررررر  مارررررره    %(23.6  سرررررر ة )  م حرررررراث  (  50  خ كرررررر  حنررررررا )االة  رررررر  س ا ق لررررررةمارررررره ال صرررررران  يف  
ال صررررران  يف    جررررردا  لررررر ا مررررره ا ماررررره     حم   رررررة ة  رررررا    ا    خيخررررراالة  ررررر  س ا ق لرررررةال صررررران  يف    ي ررررردا  

  سررررررر ة    م حررررررراث  (  49    مررررررر  يجررررررر ب حنرررررررا )%(45.8  سررررررر ة )  م حررررررراث  (  60االة  ررررررر  س خ اا رررررررع )

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

غير ممكن ابدا   نوعا ما غير ممكن نوعا ما ممكن ممكن جدا   ال اعرف
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39.8%

0.7%

29.9%

7.7%

31.4%
28.4%

2.6%

ذكر انثى

التصويت يف االنتخاابت َوْفق التوزيع املناطقي  

تكشف نتائج االستطالع التوزيع املناطقي للتصويت يف االنتخاابت، إذ تظهر يف حمافظة 
بغداد من املمكن جداً التصويت يف االنتخاابت وبواقع )91( مبحواثً بنسبة )%29.3(، فيما 
أجاب حنو )84( مبحواثً بنسبة )%27( نوعاً ما ممكن التصويت يف االنتخاابت املقبلة، وذكر 

حنو )109( مبحواثً بنسبة )%35( غري ممكن أبداً التصويت يف االنتخاابت املقبلة.

التصويت يف االنتخاابت وبواقع )87(  يف حي تبيِّ أنَّ حمافظة البصرة من املمكن جداً 
مبحواثً بنسبة )%41(، فيما أجاب حنو )63( مبحواثً بنسبة )%29.7( نوعاً ما ممكن التصويت 
يف االنتخاابت املقبلة، وذكر حنو )50( مبحواثً بنسبة )%23.6( غري ممكن أبداً التصويت يف 
التصويت يف االنتخاابت وبواقع  االنتخاابت املقبلة، وأخرياً حمافظة نينوى، لذا من املمكن جداً 
ما  بنسبة )%37.4( نوعاً  بنسبة )%45.8(، فيما أجاب حنو )49( مبحواثً  )60( مبحواثً 
ممكن التصويت يف االنتخاابت املقبلة، وذكر حنو )11( مبحواثً بنسبة )%8.4( غري ممكن أبداً 

التصويت يف االنتخاابت املقبلة.
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يبنيِّ الشكل رقم )12( التصويت يف االنتخاابت َوْفق مناطق سكن املبحوثني

  سررررررر ة    م حررررررراث  (  11  خ كررررررر  حنرررررررا )االة  ررررررر  س ا ق لرررررررةمررررررر  ماررررررره ال صررررررران  يف    ةا ررررررر     %(37.4)
 .االة    س ا ق لةال صان  يف  ي دا  غ  ماه   %(8.4)

 مناطق سكن املبحوثي   َوْفق( التصويت يف االنتخاابت  12الشكل رقم )يبيِن  

 

 

 لحقات:امل

 اجلنس
 ؟ نظام انتخايب تفضل  أي

 اجملموع 
 سانت ليغو

النظام  
 الفردي

 أخرى

 ذكر
 460 21 392 47 اإلجاابت 

 %100.0 %4.6 %85.2 %10.2 النسبة من اجلنس 
 %70.3 %80.8 %69.3 %75.8 الكل النسبة من  

 أنثى
 194 5 174 15 اإلجاابت 

 %100.0 %2.6 %89.7 %7.7 النسبة من اجلنس 
 %29.7 %19.2 %30.7 %24.2 النسبة من الكل 
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37.4%
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35.0%

7.1%

27.0%
29.3%

1.6%

23.6%

5.7%

29.7%

41.0%

0.0%

نينوى بغداد البصرة
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النظام االنتخايب األمثل من وجهة نظر العراقيني )استطالع رأي(

امللحقات:

اجلنس
أي نظام انتخايب تفضل؟

اجملموع
أخرىالنظام الفرديسانت ليغو

ذكر
4739221460اإلجاابت

%100.0%4.6%85.2%10.2النسبة من اجلنس
%70.3%80.8%69.3%75.8النسبة من الكل

أنثى
151745194اإلجاابت

%100.0%2.6%89.7%7.7النسبة من اجلنس
%29.7%19.2%30.7%24.2النسبة من الكل

اجملموع

6256626654اإلجاابت
%100.0%4.0%86.5%9.5النسبة من اجلنس

%100.0%100.0%100.0%100.0النسبة من الكل

كيف ميكن أن تصف املنطقة اليت تسكن فيها؟
ل؟ أي نظام انتخايب تفضِّ

اجملموع
النظام سانت ليغو

أخرىالفردي

مدينة كبرية
4847022540اإلجاابت

%100.0%4.1%87.0%8.9النسبة )كيف تصف منطقتك؟(
%82.6%84.6%83.0%77.4النسبة من الكل

قرية / منطقة 
ريفية

13964113اإلجاابت
%100.0%3.5%85.0%11.5النسبة )كيف تصف منطقتك؟(

%17.3%15.4%17.0%21.0النسبة من الكل
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كيف ميكن أن تصف املنطقة اليت تسكن فيها؟
ل؟ أي نظام انتخايب تفضِّ

اجملموع
النظام سانت ليغو

أخرىالفردي

ال املك إجابة
1001اإلجاابت

%100.0%0.0%0.0%100.0النسبة )كيف تصف منطقتك؟(
%0.2%0.0%0.0%1.6النسبة من الكل

اجملموع
6256626654اإلجاابت

%100.0%4.0%86.5%9.5النسبة )كيف تصف منطقتك؟(
%100.0%100.0%100.0%100.0النسبة من الكل

احملافظة
ما احتمالية مشاركتك يف التصويت يف االنتخاابت املقبلة؟

اجملموع غري ممكن 
أبدًا

نوعاً ما غري 
ممكن

نوعاً ما 
ال أعرفممكن جدًاممكن

نينوى
11849603131اإلجاابت

%100.0%2.3%45.8%37.4%6.1%8.4النسبة من احملافظة
%20.0%37.5%25.2%25.0%19.0%6.5النسبة من الكل

بغداد
1092284915311اإلجاابت

%100.0%1.6%29.3%27.0%7.1%35.0النسبة من احملافظة
%47.6%62.5%38.2%42.9%52.4%64.1النسبة من الكل

البصرة
501263870212اإلجاابت

%100.0%0.0%41.0%29.7%5.7%23.6النسبة من احملافظة
%32.4%0.0%36.6%32.1%28.6%29.4النسبة من الكل
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النظام االنتخايب األمثل من وجهة نظر العراقيني )استطالع رأي(

اجملموع
170421962388654اإلجاابت

%100.0%1.2%36.4%30.0%6.4%26.0النسبة من احملافظة
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0النسبة من الكل

احملافظة
ل؟ أي نظام انتخايب تفضِّ

اجملموع
أخرىالنظام الفرديسانت ليغو

نينوى
1510016131اإلجاابت

%100.0%12.2%76.3%11.5النسبة من احملافظة
%20.0%61.5%17.7%24.2النسبة من الكل

بغداد
312737311اإلجاابت

%100.0%2.3%87.8%10.0النسبة من احملافظة
%47.6%26.9%48.2%50.0النسبة من الكل

البصرة
161933212اإلجاابت

%100.0%1.4%91.0%7.5النسبة من احملافظة
%32.4%11.5%34.1%25.8النسبة من الكل

اجملموع
6256626654اإلجاابت

%100.0%4.0%86.5%9.5النسبة من احملافظة
%100.0%100.0%100.0%100.0النسبة من الكل
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العمر
ل؟ أي نظام انتخايب تفضِّ

اجملموع
أخرىالنظام الفرديسانت ليغو

)25 - 18(
1715911187اإلجاابت

%100.0%5.9%85.0%9.1النسبة من العمر
%28.6%42.3%28.1%27.4النسبة من الكل

)33 - 26(
522027اإلجاابت

%100.0%0.0%81.5%18.5النسبة من العمر
%4.1%0.0%3.9%8.1النسبة من الكل

)41 - 34(
2023712269اإلجاابت

%100.0%4.5%88.1%7.4النسبة من العمر
%41.1%46.2%41.9%32.3النسبة من الكل

)50 - 42(
1181395اإلجاابت

%100.0%3.2%85.3%11.6النسبة من العمر
%14.5%11.5%14.3%17.7النسبة من الكل

)58 - 51(
645051اإلجاابت

%100.0%0.0%88.2%11.8النسبة من العمر
%7.8%0.0%8.0%9.7النسبة من الكل

)66 - 59(

فأعلى

322025اإلجاابت
%100.0%0.0%88.0%12.0النسبة من العمر
%3.8%0.0%3.9%4.8النسبة من الكل
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العمر
ل؟ أي نظام انتخايب تفضِّ

اجملموع
أخرىالنظام الفرديسانت ليغو

اجملموع
6256626654اإلجاابت

%100.0%4.0%86.5%9.5النسبة من العمر
%100.0%100.0%100.0%100.0النسبة من الكل

كيف ميكن أن تصف املنطقة اليت 
تسكن فيها؟

ما احتمالية مشاركتك يف التصويت يف االنتخاابت 
املقبلة؟

اجملموع
غري ممكن 

أبدًا
نوعاً ما 
غري ممكن

نوعاً ما 
ال أعرفممكن جدًاممكن

مدينة كبرية

143381691846540اإلجاابت
النسبة )كيف تصف 

%100.0%1.1%34.1%31.3%7.0%26.5منطقتك؟(

%82.6%75.0%77.3%86.2%90.5%84.1النسبة من الكل

قرية/ منطقة 
ريفية

27427542113اإلجاابت
النسبة )كيف تصف 

%100.0%1.8%47.8%23.9%3.5%23.0منطقتك؟(

%17.3%25.0%22.7%13.8%9.5%15.3النسبة من الكل

اجملموع

170421962388654اإلجاابت
النسبة )كيف تصف 

%100.0%1.2%36.4%30.0%6.4%26.0منطقتك؟(

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0النسبة من الكل
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العمر
ما احتمالية مشاركتك يف التصويت يف االنتخاابت املقبلة؟

اجملموع غري ممكن 
أبدًا

نوعاً ما غري 
ممكن

نوعاً ما 
ال أعرفممكن جدًاممكن

)25 - 18(
531358594187اإلجاابت

%100.0%2.1%31.6%31.0%7.0%28.3النسبة من العمر
%28.6%50.0%24.8%29.6%31.0%31.2النسبة من الكل

)33 - 26(

8478027اإلجاابت
%100.0%0.0%29.6%25.9%14.8%29.6النسبة من العمر

%4.1%0.0%3.4%3.6%9.5%4.7النسبة من الكل

)41 - 34(

7512731081269اإلجاابت

%100.0%0.4%40.1%27.1%4.5%27.9النسبة من العمر

%41.1%12.5%45.4%37.2%28.6%44.1النسبة من الكل

)50 - 42(

1952939395اإلجاابت

%100.0%3.2%41.1%30.5%5.3%20.0النسبة من العمر

%14.5%37.5%16.4%14.8%11.9%11.2النسبة من الكل

)58 - 51(
1161915051اإلجاابت

%100.0%0.0%29.4%37.3%11.8%21.6النسبة من العمر
%7.8%0.0%6.3%9.7%14.3%6.5النسبة من الكل
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العمر
ما احتمالية مشاركتك يف التصويت يف االنتخاابت املقبلة؟

اجملموع غري ممكن 
أبدًا

نوعاً ما غري 
ممكن

نوعاً ما 
ال أعرفممكن جدًاممكن

)66 - 59(

فأعلى

42109025اإلجاابت
%100.0%0.0%36.0%40.0%8.0%16.0النسبة من العمر
%3.8%0.0%3.8%5.1%4.8%2.4النسبة من الكل

اجملموع
170421962388654اإلجاابت

%100.0%1.2%36.4%30.0%6.4%26.0النسبة من العمر
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0النسبة من الكل


