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 أن تاسيس أال . نيابية  العراق ورائه نظام صدام حسين لينتقل الى حكومةسيترك

 يتم اقراره بشكل اصولي ومعزز دستور حكومة نيابية يتم انتخابها بحرية تحت ظل
يستغرق بعض الوقت لذلك   تسجيل المنتخبين قدنظمةا بقوانين انتخابية من ضمنها

  الوقت الراهن في العمل مع أآبر شريحة ممكنة من المواطنين وآخطوةفي نحن نرغب
 من أجل بغداد  هذه العملية فان سلطات أالئتالف تقوم بالعمل مع أهالي مدينةباتجاه

د أالستشاري مجلس مدينة بغدا ان. تأسيس نظام مجلس أستشاري مؤقت للمواطنين
 ومنبرًا يتمكن من خالله سكنة مدينة بغداد بغداد المؤقت هو هيئة تمثل مواطني مدينة

 على المستوى المحلي ومن خالل هذه آاللية أثر  التي لهاالمسائل من طرح ومناقشة
 . والمؤسسات لمدينتهمتية في اعادة اعمار البنية التحالفعالة يمكنهم القيام بالمساهمة

 
 فأالحياء تعتبر أالعلى س المجلس الشعبي عملية تبدأ من القاعدة وتتجه الى تأسيأن

 استشارية مؤقته على مستوى مجالس  حاليًاهناك .المستوى أالول للتمثيل البلدي
 بعقد اجتماعات دورية وتقوم (88)  البالغ عددهابغداد مدينة أالحياء تمثل آافة أحياء

 قامت هذه المجالس باختيار وقد .  وجهات نظرهم بالتعبير عنالسكان يقوم من خاللها
 بلدية مجالس  من بين اعضائها في المجالس البلدية وبذلك أسسوا تسعيمثلها من

 لها في المجلس ممثلين استشارية مؤقته وقد قامت هذه المجالس بدورها باختيار
 أالول من  من تشكيله خالل االسبوعاالنتهاء أالستشاري المؤقت لمدينة بغداد المؤمل

 .تموز
 
 ألصوات ممثله  الهدف الجوهري للمجالس أالستشارية المؤقته هو أن تكونان

 المحافظة من التفاعل مع سكان مواطني بغداد نظرًا ألنه يمثل منبرًا يتمكن من خالله
 سلطة أالئتالف المؤقته والقادة

 آبار موظفي تجمع  لألتتالف والمجلس التنفيذي البلدي المؤقت وهو هيئةالعسكريين
 .الدولة وممثلي الوزارات

 
 من تشخيص بغداد  خالل المجالس أالستشارية المؤقته سيتمكن سكان مدينةمن

 . اعمارهاأجل أولويات احتياجات مجتمعاتهم وتقديم االقتراحات من
 



 الخدمات للمجتمع تقديم  المجالس أالستشارية المؤقته ليست مسؤولة عن عمليةان
 هذه فمثل )  مثًالألخ .....  الطبيةوالخدمات والكهرباء والمجاريالشرطةآ( عليبشكل ف

 المؤقته بالتنسيق مع المجلس التنفيذي أالئتالفالخدمات هي من مسؤولية سلطة
  المجالس أالستشارية المؤقته ذات طبيعة استشاريةن نظرًا لكوبغداد البلدي لمدينة

 .بحته
 

 عشر من شهر السادس  فيوالمؤرخ (1) قته المرقم لبيان سلطة أالئتالف المؤاستنادًا
 البعث فقد سمح لكل من حزب مايس لعام ألفان وثالثة وبخصوص ازالة آثار حكم

 اختياره للمجلس أالستشاري المؤقت يتم تجاوز سن الثامنة عشر التطوع من أجل أن
 . لذلك فالعملية اختيارية بشكل تامالدورية وأن يشارك في اجتماعاته

 
 تمييز فيما دون  منتهاعلى المجالس أالستشارية المحلية أن تقوم باداء واجبا ان

 أو الدين أو المعتقدات العشيرة يخص القومية أو العوامل أالثنية أو الجنس أو أللون أو
 .السياسية

 
 وذلك عن المشارآة  توفير معلومات اضافية حول العملية بما في ذلك آيفيةسيتم

 . أالخرىامة أالعالم العطريق أالذاعة ووسائل
 


