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حول راصد
بــدأ راصــد بمراقبــة االنتخابــات منــذ عــام 2007 علــى املســتوى املحلــي مــن خــال مراقبــة االنتخابــات النيابيــة والبلديــة 

والامركزية، وذلك من خال منهجيات وآليات تم اســتيحائها من املمارســات الدولية الفضلى، وانتقل راصد ملراقبة 

االنتخابــات علــى الصعيــد االقليمــي منــذ عــام 2011 وذلــك إبــان التغيــرات التــي طــرأت فــي املنطقــة العربيــة، حيــث عمــل 

راصــد علــى بنــاء فريــق مراقبــة انتخابــات فــي جمهوريــة ليبيــا حيــث عمــل الفريــق هنــاك علــى مراقبــة االنتخابــات الليبيــة 

بكافــة مراحلهــا، وانتقلــت تجربــة راصــد بعــد ذلــك لتشــمل دولــة تونــس حيــث تــم نقــل الخبــرات املكتســبة ملؤسســات 

املجتمــع املدنــي فــي تونــس واملســاهمة فــي بنــاء فريــق خــاص بمراقبــة االنتخابــات التونســية وتــم زيــادة الوعــي الخــاص 

بمراقبــة االنتخابــات وأهميتهــا وضــرورة تعزيــز ثقافــة املراقبــة االنتخابيــة كجــزء أصيــل مــن عمليــة اإلصــاح فــي تونــس.

 مــن خــال بنــاء تحالــف مدنــي ملراقبــة االنتخابــات النيابيــة واملحليــة وبنــاء فريــق خــاص مــن 
ً
ومثيــل ذلــك فــي املغــرب أيضــا

مؤسســات الداعمــة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ملراقبــة مــدى مواءمــة مجريــات والتجهيــزات الخاصــة باالنتخابــات مــع 

األشخاص في وضعية إعاقة. وشارك راصد في العديد من البعثات الدولية الخاصة بمراقبة االنتخابات مع العديد من 

املؤسســات الدوليــة التــي تعنــى فــي مراقبــة االنتخابــات وعمــل راصــد مــن خــال مراقباتــه املســتمرة علــى االنتخابــات املحليــة 

أو اإلقليمية أو الدولية على االستفادة من الدروس والخبرة التراكمية املميزة التي يمتلكها الفريق راصد لتطوير قدراته 

ورفــع مهــارات كــوادره، وذلــك نتيجــة ملجموعــة مــن التحالفــات التــي أقامهــا مــع مؤسســات مجتمعيــة دوليــة وأقليمية. 

ويمتلــك راصــد خبــرة طويلــة فــي املراقبــة االنتخابيــة، حيــث شــارك فــي البعثــات الدوليــة املراقبــة لانتخابــات فــي دول 

مثــل املغــرب والعــراق وتونــس وليبيــا والجزائــر ومصــر والســودان والهنــد، كمــا شــارك راصــد فــي صياغــة إعــان املبــادئ 

فــي  املتحــدة  األمــم  هيئــة  مقــر  فــي  أطلــق  والــذي  املدنيــة  املنظمــات  قبــل  مــن  النتخابــات  املحايــدة  للمراقبــة  العامليــة 

 فــي مجلــس إدارة الشــبكة العامليــة ملراقبــة 
ً
نيويــورك خــال نيســان/أبريل 2012، وانتخــب راصــد فــي العــام 2017 عضــوا

االنتخابــات والحكومــة )GNDEM( واملكونــة مــن 245 شــبكة علــى مســتوى العالــم.

 للجهــود اإلقليمــي عمــل راصــد علــى مراقبــة االنتخابــات العراقيــة فــي الخــارج وذلــك فــي إطــار ســعيها لتعزيــز 
ً
واســتكماال

نهــج املراقبــة الدوليــة، حيــث اجتهــد وعبــر كــوادره املؤهلــة علــى مراقبــة االنتخابــات البرملانّيــة العراقّيــة مــن خال تشــكيل 

أفرقــة تراقــب عــن كثــب مجريــات يــوم االقتــراع باإلضافــة إلــى مراقبــة عمليــة االقتــراع فــي مراكــز االقتــراع التــي اعتمــدت 

مــن قبــل املفوضيــة العليــا لانتخــاب فــي محافظــات العاصمــة واربــد والزرقــاء ضمــن انتخابــات الخــارج. 

د. عامر بني عامر

 منسق تحالف راصد ملراقبة االنتخابات

 مدير عام مركز الحياة - راصد
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شكر وتقدير
يســعدنا فــي فريــق راصــد أن نتوجــه بالشــكر الجزيــل لجميــع الذيــن ســاهموا فــي إنجــاح فعاليــات مراقبــة االنتخابــات 

فــي مختلــف مناطــق اململكــة، كمــا يشــكر  فــي األردن، وتســهيل مهمــة املراقبيــن امليدانييــن   2018 البرملانيــة العراقيــة 

 
ً
 يشــكر راصــد كل مــن ســاهم ماديــا

ً
جميــع مــن ســاهم فــي نقــل التقاريــر الصــادرة عنــه وإيصالهــا للمواطنيــن، وأخيــًرا

 فــي تدريــب كــوادره وإمدادهــم بالخبــرات االزمــة، ونخــص بالشــكر جميــع منســقي مراكــز االقتــراع الذيــن شــاركوا 
ً
ومعنويــا

ضمــن فــرق املراقبــة فــي محافظــات العاصمــة واربــد والزرقــاء، وكادر فريــق عمــل مشــروع مراقبــة االنتخابــات العراقيــة 

 .2018
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فريدريش ايبرت 

تتقــدم مؤسســة فريدريــش ايبــرت – مكتــب األردن بجزيــل الشــكر والتقديــر لفريــق الحياة-راصــد ملراقبــة االنتخابــات 

والــذي عمــل علــى انجــاح عمليــات مراقبــة االنتخابــات البرملانيــة العراقيــة – التصويــت الخارجــي لعــام 2018 فــي اململكــة 

األردنيــة الهاشــمية. وتخــص املؤسســة بالشــكر الدكتــور عامــر بنــي عامــر والســيد عمــرو النوايســة والســيد أســامة 

محســن علــى االشــراف علــى التخطيــط املحكــم والتنفيــذ املتقــن لكافــة مراحــل مشــروع املراقبــة.

كمــا تــود املؤسســة تقديــم الشــكر للمفوضيــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات فــي العــراق وللعامليــن فــي مكتــب األردن علــى 

مســاندتنا ودعمنــا قبــل وخــال العمليــة اإلنتخابيــة، والــذي أف�ضــى إلــى إصــدار هــذا التقريــر.

تقــوم مؤسســة فريدريــش ايبــرت ومنــذ عــام 2004 بدعــم التحــول الديمقراطــي فــي العــراق وذلــك إيمانــا منهــا بأهميــة 

هــذه املرحلــة وأثرهــا علــى مســتقبل العــراق ومســاره الديمقراطــي. والتزامــا منهــا بدعــم  العــراق فــي تمســكه باملمارســة 

الديمقراطيــة ، وتنفيــذه لرابــع عمليــة انتخابيــة فــي شــهر آيار/مايــو مــن عــام 2018، وذلــك منــذ تغييــر النظــام فــي عــام 

.2003

ومــن هنــا حرصــت املؤسســة علــى مســاندة العــراق مــن خــال مراقبــة االنتخابــات فــي الداخــل والخــارج واصــدار تقاريــر 

ختاميــة تعنــى بتقييــم العمليــة االنتخابيــة وتقديــم التوصيــات الازمــة لتحســين وتطويــر املســار االنتخابــي وتوطيــد 

النظــم واملؤسســات الديمقراطيــة العراقيــة.

وعليــه نقــدم لــكل املهتميــن هــذا التقريــر الختامــي ملراقبــة ســيراالنتخابات البرملانيــة العراقيــة فــي األردن آمليــن أن يســاهم 

فــي إثــراء الحــوار الوطنــي فــي العــراق والتوافــق علــى أفضــل الســبل نحــو اإلصــاح والتنميــة الديمقراطيــة.

يوسف إبراهيم

مدير برامج العراق – مؤسسة فريدريش ايبرت
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منهجية العمل والهيكل التنظيمي لمراقبة االنتخابات 

العراقية في األردن 2018 | انتخابات الخارج
العليــا  املفوضيــة  اعتمــدت  حســبما  أردنيــة  3 محافظــات  فــي  جــرت  التــي  االقتــراع  عمليــة  مراقبــة  علــى  راصــد  عمــل 

تــم تتبــع املعلومــات التــي أصدرتهــا املفوضيــة العليــا لانتخابــات علــى موقعهــا الرســمي،  لانتخابــات العراقيــة، كمــا 

فــي األردن.  املفوضيــة  مــع مكتــب  زيــارات واجتماعــات رســمية  إلــى عقــد  باإلضافــة  وتحليلهــا، 

إتمــام  علــى  قادريــن  ليكونــوا  الرقابــة  لفــرق  مكثــف  تدريــب  االقتــراع  بيــوم  الخاصــة  املراقبــة  أنشــطة  عقــد  وســبق 

الشــفافية والعدالــة  الدوليــة لانتخابــات وهــي  املعاييــر  فــي تدريباتــه علــى  العمليــة بدقــة وحياديــة، وقــد ركــز راصــد 

والنزاهــة والحريــة، وربــط هــذه املعاييــر مــع اإلطــار القانونــي الناظــم للعمليــة لانتخابيــة، الــذي يحكــم عمليــة االقتــراع، 

باإلضافــة إلــى املمارســات الفضلــى إلدارة هــذه املراحــل، كمــا ركــزت التدريبــات علــى أنــواع الخروقــات واملخالفــات التــي 

يجــب مراقبتهــا، ودور املراقــب فــي توثيــق هــذه املخالفــات، وآليــة التوثيــق، وخطــة االتصــال وإيصــال التقاريــر لغرفــة 

مــع وســائل  أثنــاء عملــه وآليــة تعاملــه  التدريبــات علــى حياديــة املراقــب  إلــى ذلــك، فقــد شــددت  العمليــات، إضافــة 

 فــي فريــق املراقبــة. واتبــع تنظيــم املراقبيــن الهيــكل التنظيمــي التالــي:
ً
 فاعــا

ً
اإلعــام ليكــون عضــوا

• فريــق	إدارة	املشــروع: تكــّون مــن 4 أعضــاء تمثلــت مهامهــم بتنظيــم عمــل املراقبيــن امليدانييــن ومتابعــة تقاريرهــم، 

وجمــع وتحليــل النتائــج وصياغــة التقاريــر والبيانــات الصحفيــة، إضافــة إلــى االتصــال مــع الجهــات اإلعاميــة والرســمية 

والشــعبية املختلفــة، وإعــداد خطــة املراقبــة وتصميــم نمــاذج املراقبــة وتنظيــم وتنفيــذ تدريبــات املراقبيــن.

- الفريــق	املتحــرك: بلــغ عــدد األفرقــة املتحركــة 6 فــرق حيــث أنيطــت بهــم مهــام مراقبــة مجريــات يومــي االقتــراع مــن 

خــارج املراكــز االنتخابيــة ومتابعــة ســير عمليــة االقتــراع داخــل محطــات االقتــراع وذلــك ضمــن الزيــارات التــي تــم عقدهــا 

لفــرق الرقابــة الثابتــة فــي املحطــات االنتخابيــة، حيــث تــم وضــع فــرق متحــرك واحــد لــكل مــن الزرقــاء واربــد و3 فــرق 

متحركــة فــي العاصمــة عمــان. 

- فــرق	الرقابــة	الثابتــة: وهــي فــرق الرقابــة الذيــن قامــوا بمراقبــة مجريــات يومــي االقتــراع منــذ افتتاح صناديق االقتراع، 

، راقبــوا عمليــة االقتــراع فــي جميــع محطــات االقتــراع، حيــث اقتصــرت مهامهــم علــى مراقبــة 
ً
وبلــغ عددهــم 64 مراقبــا

 وإرســال املعلومــات مــن خــال التطبيــق االلكترونــي.
ً
يومــي اقتــراع، باالســتناد علــى نمــاذج تــم إعدادهــا مســبقا



11

التقرير النهائي لمراقبة االنتخابات البرلمانّية العراقية 2018| انتخابات الخارج

غرفــة	 فريــق	  -

فريــق  العمليــات: 

مكــون مــن 8 مختصيــن 

االنتخابــات،  بمراقبــة 

التواصــل  علــى  عملــوا 

الثابتيــن  املراقبيــن  مــع 

وتدويــن  واملتحركيــن 

وتوثيــق أبــرز الحــوادث 

عمليــة  رافــق  التــي 

وتحليــل  االقتــراع، 

التطبيــق  عبــر  النتائــج 

وكتابــة  االلكترونــي 

تــم  التــي  التقاريــر 

دوري.  بشــكل  توثيقهــا 
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- التطبيــق	االلكترونــي: تــم انشــاء تطبيــق إلكترونــي يســتخدمه املراقبيــن ســواء الثابتيــن أو املتحركيــن، حيــث يتــم 

تعبئــة النمــاذج اإللكترونيــة علــى مــدار الســاعة، يســجل فيهــا أبــرز الحــوادث، وعــدد املقترعيــن وحــاالت يتــم توثيقهــا 

عــن طريــق الصــور واملقاطــع املصــورة، وقــد عبــأ املراقبــون خــال مجريــات يــوم االقتــراع 8 نمــاذج يتــم ارســالها بشــكل 

دوري إلــى غرفــة العمليــات لتفريغهــا وتحليلهــا ومعاينــة أهمهــا. 
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مخرجات ونتائج مراقبة االنتخابات العراقية 2018

تمهيد
صدر مرسوم جمهوري يوم 22 يناير 2018 بتحديد موعد االنتخابات في العراق يوم 12 مايو- أيار، وتمت املوافقة 

( من 
ً
عليها من قبل البرملان العراقي، وقد نص املرســوم الرئا�ضــي على: »اســتنادا الى أحكام املادتين )56( و)73 - ســابعا

( مــن املــادة )7( مــن قانــون انتخابــات مجلــس النــواب رقــم )45( لســنة 2013، تــم تحديــد 12 
ً
الدســتور، والبنــد )ثالثــا

 إلجــراء انتخابــات مجلــس النــواب لدورتــه الرابعــة، وعلــى الجهــات ذات العاقــة تنفيــذ 
ً
مايــو/ أيــار لســنة 2018 موعــدا

هــذا املرســوم.

وذلــك  الحزبيــة،  للقوائــم  النســبي  للتمثيــل  املفتوحــة  القائمــة  شــكل  خــال  مــن  العراقــي  النــواب  مجلــس  وُينتخــب 

 للحكــم الصــادر عــن 
ً
باســتخدام املحافظــات كدوائــر انتخابيــة. ويســتخدم نظــام طريقــة ســانت ليغــو املعــدل وفقــا

 مــن الدســتور، التــي تق�ضــي بــأن مجلــس النــواب يتكــون مــن 
ً
 إلــى احــكام املــادة 49 أوال

ً
املحكمــة االتحاديــة العليــا، وفقــا

عــدد مــن االعضــاء بنســبة مقعــد واحــد لــكل مائــة ألــف نســمة. 

 وناخبــة املشــاركة فــي عمليــة االقتــراع حســب تصريــح للمفوضيــة بتاريــخ 10 - أيــار - 
ً
وحيــث يحــق ل 24.352.253 ناخبــا

2018، تــم توزيعهــم علــى 8,148 مركــز اقتــراع، فيهــا 51,147 صنــدوق اقتــراع علــى مســتوى الجمهوريــة وخارجهــا، وقــد 

تــم توزيــع مقاعــد مجلــس النــواب باالســتناد علــى قانــون انتخابــات مجلــس النــواب.

االنتخابات العراقية في الخارج 
 
ً
بموجــب القانــون 45 املعــدل لســنة 2013، تــم إجــراء االنتخابــات للعراقييــن فــي الخــارج وعليــه أصــدرت املفوضيــة قــرارا

بإجــراء االنتخابــات فــي مايــو 2018 فــي 20 دولــة، وبحســب البيانــات املســتحصلة تــم توزيــع 90 مركــز اقتــراع تحتــوي علــى 

700 محطة خارجية.

 ملحطــات االقتــراع وذلــك باالســتناد لحجــم املواطنيــن 
ً
وكانــت الــدول أمريــكا وهولنــدا والســويد وإيــران األكثــر تواجــدا

العراقييــن املتواجديــن بهــا، وتــم اعتمــاد آليــة التصويــت املشــروط علــى اعتبــار أن العراقييــن فــي الخــارج ال يمتلكــون 

البطاقــات االلكترونيــة التــي أجريــت علــى أساســها االنتخابــات داخــل العــراق }التصويــت الخــاص والعــام{.
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االنتخابات العراقية في االردن 
أجريــت االنتخابــات البرملانيــة العراقيــة فــي األردن بتاريــخ 11/10 - 5 - 2018، حيــث طلبــت مــن الحكومــة العراقيــة 

مــن الحكومــة األردنيــة تســهيل مهــام اللجــان الدارة عمليــة االنتخــاب فــي مايــو 2018، واطلعــت الســفارة العراقيــة فــي 

عمــان أبنــاء الجاليــة أنــه قــد تــم اعتمــاد 13 مركــز اقتــراع احتــوت تلــك املراكــز علــى 64 محطــة اقتــراع وتوزعــت علــى 3 

محافظات أردنية هي عمان العاصمة، والزرقاء واربد، وطالبت املفوضية العليا املستقلة لانتخابات من املواطنين 

العراقييــن ضــرورة اصــدار الوثائــق املطلوبــة ومنهــا الوثائــف العراقيــة األساســية، والوثائــق العراقيــة الســاندة والوثائــق 

األجنبيــة الســاندة.
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مرحلة الترشح النتخابات مجلس النواب العراقي 2018
صادق  مجلس  املفوضين  في  مفوضية  االنتخابات  على  قوائم  املرشحين  النتخاب  مجلس  النواب  العراقي -  2018  وجاءت 

 مصادقة  املجلس  بعد  تســلم  قوائم  املرشــحين  من  الهيئة  الوطنية  للمســاءلة  والعدالة  واالدلة  الجنائية  ووزارتي  الدفاع 

 والداخليــة  ووزارتــي  التعليــم  العالــي  والبحــث  العلمــي  والتربيــة  بعــد  إرســال  املفوضيــة  لقوائــم  املرشــحين  بغيــة  تدقيقهــا  كل 

 حســب  اختصاصه.

البعــث  حــزب   حيــث  جــرى  التأكــد  مــن  صحــة  شــهادات  املرشــحين ،  وصحــة  العاقــة  مــع  املؤسســات  العســكرية  أو 

 املحظور،  ولفتت  في  بيان  لها نشــر على موقعها اإللكتروني الرســميّ ، إلى  أن  اجمالي  عدد  املرشــحين )عدا  التسلســات 

( وبلــغ  عــدد  املرشــحين  الذكــور 4972  مرشــحا  فيمــا 
ً
 الشــاغرة  فــي  القوائــم  أي  أن املرشــحين  الفعلييــن 6986  مرشــحا

 بلــغ  عــدد  املرشــحات  مــن  االنــاث 2014  مرشــحة،  أمــا  املشــمولين  بإجــراءات  املســاءلة  والعدالــة  فقــد  بلــغ  337  مرشــحا 

 
ً
  أمــا  املرشــحون  الذيــن  قبلــت  طعونهــم  فقــد  بلــغ  عددهــم  21  مرشــحا

ً
 فيمــا  بلــغ  عــدد  الذيــن  تــم  اســتبدالهم  220  مرشــحا

  فيمــا 
ً
 واملســتبعدون  مــن  املشــمولين  بإجــراءات  املســاءلة  والعدالــة  والذيــن  لــم  يتــم  اســتبدالهم  فقــد  بلــغ  96  مرشــحا

  وأمــا  املســتبعدين  مــن  منتســبي  وزارة  الدفــاع  2  فقــط ،  فيمــا 
ً
 بلــغ  عــدد  املســتبعدين  مــن  منتســبي  الداخليــة  43  مرشــحا

  أمــا  املرشــحون  الذيــن 
ً
 بلــغ  عــدد  املســتبعدين  بســبب  نقــص  الوثائــق  الدراســية  واضابيــر  الترشــيح  فقــد  بلــغ  35  مرشــحا

 قدمــوا  طلبــات  االنســحاب  مــن  العمليــة  االنتخابيــة  فقــد  بلــغ  54  مرشــحا.

الجدول رقم )1(: ُيبين

عدد	املترشحينالجنس	

2014انثى

4972ذكر

وتبيــن معلومــات املترشــحين حســب املحافظــات العراقيــة، أن أكثــر املحافظــات التــي ترشــح فيهــا مواطنــون لانتخابــات 

 ومترشــحة. أما 
ً
 ومترشــحة ثم نينوى التي ترشــح منها 921 مترشــحا

ً
كانت العاصمة بغداد، حيث ترشــح 2137 مترشــحا

 ومترشــحة، كمــا ترشــح لانتخابــات 
ً
 فكانــت محافظــة املثنــى بعــدد مترشــحين بلــغ 98 مترشــحا

ً
أقــل املحافظــات ترشــحا

 مثــل ائتــاف النصــر، ومنهــا مــن 
ً
علــى مســتوى املحافظــات 87 إئتافــا، منهــا مــن بلــغ عــدد املترشــحين فيهــا 545 مترشــحا

اقتصــر علــى مترشــحين إثنيــن فقــط مثــل االئتــاف الفيلــي العراقــي أو الحركــة اإليزيديــة مــن أجــل اإلصــاح والتقــدم أو 

تيــار أحــرار الشــبك، وقــد انضمــت بعــض األحــزاب إلــى تحالفــات وائتافــات للترشــح لانتخابــات، وحيــث ظهــرت تحــت 

 فــي تحالــف 
ً
 فــي تحالــف واحــد، وائتــاف الوطنيــة 22 حزبــا

ً
مســمى واحــد مثــل ائتــاف النصــر والــذي ضــم 29 حزبــا

 حــول األحــزاب واالئتافــات املترشــحة.
ً
 كامــا

ً
واحــد، ويوفــر امللحــق رقــم 2 تفصيــا
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نتائج عملية مراقبة االنتخابات العراقية في األردن | انتخابات الخارج
عمــل فريــق راصــد لانتخابــات ومؤسســة فردريــش إيبــرت األملانيــة علــى مراقبــة عمليــة االقتــراع التــي أجريــت فــي األردن 

فــي  أقيمــت  والتــي  األردن   - الخــارج  فــي  العراقــي  النــواب  املراقبــة النتخابــات مجلــس  تقريــر حــول عمليــة  إصــدار  وتــم 

 ولغايــة الّســاعة السادّســة 
ً
محافظــات عّمــان وإربــد والزرقــاء علــى مــدار يومــّي الخميــس )مــن الّســاعة الســابعة صباحــا

 انتخابًيا معتمًدا ضّمت 
ً
 ولغاّية الّســاعة التاســعة مســاًء( في 13 مركزا

ً
مســاًء( والّجمعة )من الّســاعة الّســابعة صباحا

ــة انتخابّيــة.
ّ
64 محط

 

 علــى كافــة محطــات االقتــراع املتواجــدة فــي األردن، وتوزيــع 
ً
 ثابتــا

ً
وعمــل فريــق راصــد وفردريــش علــى توزيــع 64 فريقــا

6 فــرق متحّركــة ملراقبــة العملّيــة االنتخابّيــة خــارج مراكــز االقتــراع ومحيطهــا، باإلضافــة إلــى اعتمــاد غرفــة عملّيــات 

ملتابعــة مجريــات عملّيــة املراقبــة والتواصــل بشــكل دوري مــع فــرق املراقبــة املوزعــة فــي امليــدان، كمــا تــم إنشــاء تطبيــق 

إلكترونــي خــاص يهــدف إلــى جمــع نتائــج املراقّبــة وتفريغهــا مــن خــال التطبيــق، حيــث عملــت الفــرق علــى تعبئــة ســبع 

نمــاذج تــّم بناؤهــا باالرتــكاز علــى املعاييــر الدولّيــة الفضلــى الناظمــة للعملّيــة االنتخابّيــة، وبينــت النتائــج التــي تــم جمعهــا 

ســامتها  علــى  أثــرت  التــي  والخــروق  واالنتهــاكات  الحــوادث  مــن  العديــد  تضمنــت  االنتخابــات  أن  الثابتــة  الفــرق  مــن 

 لــدى الكــوادر املســؤولة 
ً
ومطابقتهــا للمعاييــر الدوليــة الناظمــة للعمليــة االنتخابيــة كمــا أظهــرت عمليــة املراقبــة ضعفــا

 ملــا تــم 
ً
 مــن خــال التعامــل مــن املراقبيــن حيــث لــم يتــم التعامــل وفقــا

ً
عــن عمليــة االقتــراع فــي األردن والــذي ظهــر جليــا

النــص عليــه فــي التعليمــات الخاصــة باملراقبيــن والتعامــل معهــم، حيــث لــم يتــم اســتقبال مراقبيــن داخــل محطــات 

االقتــراع فــي بعــض األحيــان مــن قبــل مســؤولي املحطــة وتــم التواصــل مــع املفوضيــة العليــا للســماح للمراقبيــن بالدخــول 

إلــى محطــات االقتــراع. 

وفيمــا يخــص النتائــج التفصيليــة عمــل راصــد علــى تقســيم النتائــج باالســتناد علــى املعاييــر الدوليــة الناظمــة للعمليــة 

االنتخابيــة ومــن املعلــوم أن املعاييــر تتضمــن كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة إال أننــا هنــا قمنــا بمراقبــة يومــي االقتــراع 

فقــط، وفيمــا يلــي النتائــج التفصيليــة لعمليــة املراقبــة. 

 

أواًل: نزاهة العملّية االنتخابية
•	الضمانات	اإلجرائية	

تضمنــت اإلجــراءات املتبعــة فــي انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي مجموعــة مــن الضمانــات اإلجرائيــة والتــي تضمنتهــا 

التعليمــات الخاصــة بعمليــة التصويــت والعــّد، ومــن تلــك الضمانــات الحبــر االنتخابــي والتأكــد مــن شــخصية املقتــرع 

مــن خــال وثيقتيــن رســميتين علــى أن تكــون إحداهمــا تحتــوي علــى صــورة شــخصية للمقتــرع، إال أن تلــك الضمانــات 

لــم يتــم تطبيقهــا بشــكل فعلــي خــال يومــي االقتــراع ممــا حــّد مــن نزاهــة العمليــة االنتخابيــة. 
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•	نزاهة	االقتراع	وتدفق	الناخبين	

ضمانــات  العراقــي  النــواب  مجلــس  انتخابــات  شــهدت 

وذلــك  الناخبيــن  وتدفــق  االقتــراع  نزاهــة  لضمــان  إجرائيــة 

االنتخابيــة،  للعمليــة  الناظــم  القانونــي  اإلطــار  خــال  مــن 

االقتــراع  يومــي  خــال  مورســت  التــي  املمارســات  أن  إال 

لــم  االقتــراع  ومراكــز  االقتــراع  محطــات  أعضــاء  قبــل  مــن 

تضمــن نزاهــة االقتــراع حيــث قامــت بعــض لجــان املحطــات 

مــن  التأكــد  دون  بالتصويــت  عراقييــن  ملواطنيــن  بالســماح 

التــي  وثيقتيــن رســميتين ووصلــت نســبة محطــات االقتــراع 

تــم فيهــا ممارســة هــذه الحادثــة إلــى %7 مــن مجمــوع محطــات 

االقتراع، ومثال ذلك املحطة رقم 2 في مركز اقتراع سكينة 

بنــت الحســين للبنــات فــي محافظــة الزرقــاء، ومحطــة رقــم 4 

للبنــات.  الثانويــة  الشــريف حســين  اقتــراع  فــي مركــز 

أمــا بمــا يتعلــق بضبــط عمليــة تدفــق الناخبيــن، فبينت نتائج 

 
ً
ازدحامــا شــهدت  االنتخابيــة  املراكــز  معظــم  أن  املراقبــة 

 لعمليــة 
ً
 فــي اليــوم الثانــي لاقتــراع، والــذي شــهد تمديــدا

ً
داخــل أســوارها عنــد اقتــراب انتهــاء موعــد التصويــت وخصوصــا

االقتــراع ملــدة 3 ســاعات، وشــهدت الســاعات األخيــرة عمليــات تكــرار للتصويــت ألكثــر مــن مــرة ووصلــت نســبة محطــات 

االقتــراع التــي شــهدت حــوادث تتعلــق بتكــرار التصويــت إلــى %12 مــن محطــات االقتــراع ومثــال ذلــك محطــة رقــم 5 فــي 

مركــز اقتــراع نايفــة األولــى، ومحطــة رقــم 7 فــي مدرســة الصويفيــة للبنــات. 
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•	نزاهة	عّد	األصوات	وفرزها

العمليــة  نزاهــة  تعزيــز  فــي  تســاهم  التــي  الفضلــى  الدوليــة  املمارســات  أهــم  مــن  وفرزهــا  األصــوات  عــّد  نزاهــة  تعتبــر 

 مــن خــال تضمينــه مرحلــة 
ً
االنتخابيــة بمجملهــا، وفــي هــذا الســياق احتــوى اإلطــار القانونــي للعمليــة االنتخابيــة تحســنا

فــرز علــى مســتوى محطــات االقتــراع ومــن ثــم نقــل األصــوات ليتــم فرزهــا فــي املفوضيــة العليــا لانتخابــات فــي األردن، إال 

أنــه تــم إســقاط هــذه املرحلــة والتغا�ضــي عنهــا إذ لــم تقــم اللجــان املســؤولة فــي محطــات االقتــراع بعــّد وفــرز األصــوات 

بصورتهــا النهائيــة علــى مســتوى محطــات االقتــراع. 

•	سالمة	تجميع	األصوات	واإلعالن	عن	النتائج	

أظهــر عمليــة املراقبــة غيــاب كامــل ملرحلــة عــّد النتائــج النهائيــة وفرزهــا الخاصــة باالنتخابــات العراقيــة فــي األردن، ال 

ســيما وأن بعــض اللجــان قامــت بفــرز النتائــج الخاصــة باليــوم األول إال أنهــا امتنعــت عــن إعطــاء أي مــن املراقبيــن 

النتائــج ولــم تســمح اللجــان الخاصــة بمحطــات االقتــراع حضــور املراقبيــن أثنــاء عمليــة الفــرز، كمــا أنهــا لــم تعلــن عــن 

نتائــج الفــرز فــي اليــوم الثانــي، وبعــد انتهــاء مجريــات االقتــراع فــي اليــوم الثانــي لــم تقــم اللجــان بفــرز األصــوات داخــل 

محطــات االقتــراع، كمــا أن املفوضيــة العليــا لانتخابــات لــم تعلــن عــن موعــد محــدد إلجــراء الفــرز النهائــي لصناديــق 

االقتــراع، وهــذا مــن شــأنه أن يخــّل بنزاهــة العمليــة االنتخابيــة. 

ثانيًا: شفافية العملّية االنتخابية
•	إتاحة	املعلومات	االنتخابية	للجمهور

تلبــي طموحــات  لــم  العليــا لانتخابــات  التــي قدمتهــا املفوضيــة  املعلومــات  املراقبــة علــى االنتخابــات أن  نتائــج  بينــت 

الناخبيــن، إذ أنهــا لــم تقــم بنشــر أي مــواد قابلــة للتحليــل والنســخ واكتفــت بنشــر معظــم املــواد الخاصــة باالنتخابــات 

بصيغــة PDF ممــا لــم يتيــح ألي االســتفادة مــن تلــك املعلومــات، كمــا أنــه لــم يتــم نشــر قانــون االنتخــاب بتعدياتــه 

 لذلك لم تقم املفوضية بنشر التعليمات الخاصة باالقتراع والفرز والرقابة على موقعها االلكتروني 
ً
األخيرة، إضافة

وقامــت بتســليمها لفريــق املراقبــة كنســخه ورقيــة وعنــد البحــث علــى موقــع املفوضيــة لــم نجــد أي تعليمــات ممكــن أن 

نقــوم بســحبها واالرتــكاز عليهــا. 

•	الشفافية	اإلدارية	واملالية	للسلطة	االنتخابية.	

أظهرت نتائج تتبع املوقع الرســمي للمفوضية العليا لانتخابات  عدم وجود شــفافية عالية فيما يتعلق بآلية اختيار 

أعضــاء لجــان االنتخــاب والشــروط الواجــب توافرهــا للجــان التــي تــم تخويلهــا لإلشــراف علــى العمليــة االنتخابيــة فــي 

األردن، كمــا لــم تقــدم املفوضيــة العليــا لانتخابــات املوازنــة التفصيليــة الخاصــة باالنتخابــات، وهــذا مــن شــأنه أن 

يؤثــر فــي معيــار الشــفافية الواجــب تكريســه خــال إدارة العمليــة االنتخابيــة.
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ثالثًا: فيما يتعلق بحرية العملّية االنتخابية
لفــرق  الطــرد  حــاالت  عشــرات  حدثــت  والعــد  والفــرز  االقتــراع  تعليمــات  ضمــن  عليهــا  املنصــوص  لإلجــراءات   

ً
خافــا

املراقبــة الخاصيــن بفريــق راصــد وفريدريــش إيبــرت، والتــي أثــرت علــى عمليــة املراقبــة بشــكل كبيــر، وحــدت مــن جمــع 

وتوثيــق املعلومــات الجاريــة أثنــاء مراحــل العمليــة االنتخابيــة، وتــم التواصــل مــع مكتــب املفوضيــة وأبــدوا التعــاون فــي 

ذلــك إال أن بعــض املســؤولين فــي مراكــز االقتــراع لــم يبــدوا أي تعــاون تجــاه هــذه الحــاالت. 

 

 ضعــف 
ً
 فــي تأهيــل وتدريــب الفــرق العاملــة مــع املفوضيــة العليــا لانتخــاب، حيــث ظهــر جليــا

ً
بينــت نتائــج املراقبــة ضعفــا

معرفتهــم باإلجــراءات القانونيــة املنصــوص عليهــا فــي »إجــراءات التســجيل واالقتــراع والفــرز والعــد النتخــاب مجلــس 

النــواب العراقــي 2018 - مكتــب انتخابــات الخــارج« والــذي أدى لعــدم تعاونهــم بشــكل إيجابــي مــع الفــرق املراقبــة. 

 مــن الحــوادث التــي ضغــط فيهــا ممثلــو الكيانــات واألحــزاب واملترشــحين علــى 
ً
قــت فــرق املراقبــة مجموعــة

ّ
كذلــك وث

املنتخبيــن للتصويــت لهــم مــن خــال الدعايــة داخــل محطــات االقتــراع وهــذا يخالــف إجــراءات التســجيل واالقتــراع 

والفــرز والعــد النتخــاب مجلــس النــواب العراقــي )2018(، وكذلــك توجيــه الناخبيــن مــن قبــل موظفــي محطــة االقتــراع 

للتصويــت إلــى أحــد املترشــحين أو األحــزاب أو الكيانــات املترشــحة لانتخــاب، ومثــال ذلــك محطــة رقــم )6( فــي ثانويــة 

الصويفيــة للبنــات. 

- رصــدت فــرق الرقابــة حــاالت تصويــت بوثائــق شــخصية ال تمثــل املقتــرع املوجــود داخــل محطــات االقتــراع، أي حــاالت 

 لإلجــراءات املنصــوص عليهــا 
ً
 لشــفافية ونزاهــة االنتخابــات خافــا

ً
انتحــال شــخصية بهــدف التصويــت، مــا يشــكل خرقــا

لعمليــة االقتــراع، ومثــال ذلــك مــا حــدث فــي مركــز اقتــراع مدرســة تــاع العلــي ومدرســة ثانويــة الصويفيــة فــي محطــات 

االقتــراع 4,5,7. 

- وثقــت فــرق الرقابــة تســجيل حــاالت تصويــت جماعــي داخــل محطــات االقتــراع، وعمليــات تصويــت أكثــر مــن شــخص 

بــدوره يؤثــر علــى نزاهــة العمليــة  داخــل منصــة االقتــراع، ممــا يؤثــر علــى حريــة وســرية الناخــب بالتصويــت والــذي 

االنتخابيــة، ومثــال ذلــك مــا حــدث فــي مركــز اقتــراع مدرســة نايفــة الثانويــة فــي منطقــة الهاشــمي محطــة رقــم 1، وظهــر 

ــة رقــم )3( فــي ثانوّيــة تــاع العلــي، وهــذا مــن شــأنه أن يحــد مــن حريــة الناخبيــن فــي اختيارهــم للقوائــم 
ّ
 فــي محط

ً
ذلــك أيضــا

أو املرشــحين املــراد التصويــت لهــم.
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 للنمــاذج التــي تــم االرتــكاز عليهــا فــي عمليــة املراقبــة خــال اليوميــن فيمكــن
ً
وفيمــا يخــص نتائــج عمليــة املراقبــة وفقــا

تلخيص النتائج على النحو اآلتي:

- بلغــت نســبة مراكــز االقتــراع التــي لــم تكــن واضحــة للناخبيــن ويصعــب الوصــول إليهــا بســهولة %54 مــن مجمــوع 

املراكــز ومثــال ذلــك مدرســة ميســلون فــي حــي نــزال، ومدرســة ســكينة بنــت الحســين فــي جبــل الحســين، ويذكــر بــأن 

املراكــز التــي لــم تكــن واضحــة أي أنــه لــم يكــن هنــاك أي إشــارات تبيــن للمواطنيــن موقــع  مركــز االقتــراع بشــكل واضــح.

- %70 من مراكز االقتراع لم تكن مهيأة الستقبال الناخبين ذوي اإلعاقة. 

- لوحظ تواجد دعاية انتخابية بالقرب من مراكز االقتراع وذلك بنسبة %6 من مجموع مراكز االقتراع.

- %5 من مراكز االقتراع احتوت على دعايات انتخابية بداخلها. 

 %3 مــن مجمــوع محطــات 
ً
- بلغــت نســبة محطــات االقتــراع التــي فتحــت فــي املوعــد الرســمي وهــو الســاعة 7 صباحــا

االقتــراع، وبلغــت نســبة محطــات االقتــراع التــي تأخــر افتتاحهــا ملــدة ربــع ســاعة %13 مــن مجمــوع محطــات االقتــراع 

ومثــال ذلــك محطــة رقــم 1 فــي مدرســة ميســلون الثانويــة الشــاملة للبنــات، و%61 مــن مجمــوع محطــات االقتــراع التــي 

افتتحــت مــا بيــن الســاعة 7:15 إلــى 7:45، فيمــا وصلــت نســبة مراكــز االقتــراع التــي افتتحــت مــا بعــد الســاعة 7:45 إلــى 

%23 ومثــال ذلــك محطــة رقــم 2 فــي ثانويــة الصويفيــة للبنــات. 

 قبــل الدخــول أو افتتــاح مراكــز االقتــراع، ومثــال 
ً
- بينــت نتائــج املراقبــة أن %5 مــن مراكــز االقتــراع شــهدت ازدحامــا

ذلــك محطــة رقــم 3 علــى مدرســة ســكينة بنــت الحســين فــي جبــل الحســين. 

- أظهــرت عمليــة املراقبــة أن )49 %( مــن محطــات االقتــراع لــم تكــن تحتــوي علــى جميــع املــواد الازمــة للبــدء بالعمليــة 

االنتخابيــة موجــودة مثــل )حبــر انتخابــي، أوراق اقتــراع، ســجل ناخبيــن ورقــي، صنــدوق اقتــراع، معــزل انتخابــي، ختــم 

املفوضيــة الرســمي(، ومثــال ذلــك محطــة رقــم 2 فــي مدرســة صويلــح الثانويــة للبنيــن.

- %9 مــن لجــان االقتــراع لــم تكــن تحقــق مــن تواجــد الحبــر االنتخابــي علــى اصبــع الناخــب، ومثــال ذلــك مدرســة ســكينة 

بنــت الحســين فــي الزرقــاء. 

ملســؤول  األقــل  علــى  رســميتين  وثيقتيــن  بتقديــم  الناخبيــن  علــى  التأكيــد  فيهــا  يتــم  كان  االقتــراع  مراكــز  مــن   94%  -

تعريفيــة. شــخصية  صــورة  منهــا  التعريــف 

- %97 مــن مراكــز االقتــراع كان فيهــا تواجــد أمنــي كاف لضبــط عمليــة االقتــراع واملحافظــة علــى األمــن الداخلــي وتأميــن 

مركــز االقتــراع. 

- %7 مــن مراكــز االقتــراع شــهدت تواجــد ألشــخاص غيــر مرخــص لهــم الدخــول داخــل محطــات االقتــراع، ومثــال ذلــك 

محطــة رقــم 2 فــي مدرســة تــاع العلــي. 

- فيما شهد املراقبون وجود ما نسبته %4 من حاالت توجيه للناخبين من داخل محطات االقتراع. 

بنــت  فــي مدرســة ســكينة   4 مــن محطــات االقتــراع شــهدت حــاالت طــرد مراقبيــن، ومثــال ذلــك محطــة رقــم   35%  -

الزرقــاء. فــي  الحســين 
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- جميع لجان االقتراع في محطات االقتراع كانت تحقق من تقديم الناخبين وثيقتين رسميتين. 

- %18 مــن الناخبيــن لــم يتمكنــوا مــن إكمــال عمليــة االقتــراع بســرية، ومثــال ذلــك محطــة رقــم 1 فــي مدرســة رقيــة بنــت 

الرســول فــي محافظــة اربــد. 

- %62 من مراكز االقتراع أغلقت أبوابها عند الساعة السادسة مساًء. في اليوم األول.

- %27 مــن مراكــز االقتــراع احتــوت علــى ناخبيــن يريــدون اإلدالء بأصواتهــم عنــد إغــاق الصناديــق، ومثــال ذلــك محطــة 

رقــم 3 فــي مدرســة تــاع العلــي.

- %8 مــن محطــات االقتــراع لــم يســمح للمراقبيــن بالتواجــد داخلهــا أثنــاء عمليــة اإلغــاق ومثــال ذلــك محطــة رقــم 3 فــي 

مدرســة عيــن جالــوت الثانويــة للبنــات. 

ة االقتراع ما نسبته )%5(. على مدار اليومين.
ّ
- بينما تواجد أشخاص غير معتمدين أثناء عملّية اغاق محط

- %33 مــن محطــات االقتــراع لــم يتــم فيهــا قــراءة األرقــام التسلســلية لألقفــال ولــم يســمح للمراقبيــن باالطــاع عليهــا، 

ومثــال ذلــك محطــة رقــم 1 فــي مدرســة شــكري شعشــاعة فــي منطقــة جبــل الحســين.
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وفيمــا يخــص الحــوادث االنتخابيــة علــى مــدار اليوميــن فقــد رصــدت فــرق الرقابــة 198 حادثــة انتخابيــة تــم جمعهــا 

مــن خــال مراقبتهــم للعمليــة االنتخابيــة وتاليــا نــورد مجموعــة مــن املاحظــات التــي رصدهــا الفريــق املراقــب أثنــاء يومــي 

االقتــراع: 

الجدول رقم )2(: ُيبين مجموعة من الحوادث التي رصدها الفريق املراقب 

تفاصيل	الحادثةاسم	املركزرقم	املحطةالرقم

1
جميع 

املحطات
مدرسة صويلح

تم سحب 40 ورقة اقتراع من كل قاعة في مدرسة صويلح وبناء على مدير 

املركز تم ذلك وفقا لتعليمات من املفوضية.

مدرسة عين جالوت21
 لباقي الصناديق التي تم استخدام 

ً
تم استخدام أقفال بلون أزرق خافا

أقفال لون أحمر لقفلها

سكينة بنت الحسين للبنات33
استخدام الهاتف الخلوي داخل محطة االقتراع واالتصال بأشخاص في 

الخارج ملعرفة اسم املرشح املنوي التصويت له

رشيد طليع للبنين42
تم الضغط على الناخب من قبل أحد أفراد موظفي املحطة من اجل انتخاب 

قائمة معينه.

ال يسمح للراصدين بالدخول ملحطات االقتراعمدرسة عين جالوت52

شكري شعشاعة63
لم يتم فتح مركز االقتراع في الوقت املحدد، وتم إبقاء املراقبين خارج املركز 

ولم نشاهد عمليه افتتاح االقتراع

اعمال شغب بين اتباع املرشحين ولجان االقتراعثانوية الصويفية للبنات71

اكتشاف باجات مزورة مع وكاء الكيانات السياسيةمدرسة رشيد طليع8

مدرسة سكينة9
شغب وتدخل أمني في مدرسة سكينة بعد ضرب رئيس اللجنة احدى ممثات 

ً
الكيانات بعد محاولتها فتح السجات لرؤية عدد املقترعين تم اغاق الصندوق مؤقتا

تم سرقة ختم رسمي من مدرسة تاع العليمدرسة تاع العلي10

شكري شعشاعة112
حتى الساعة 7:15 لم يتواجد اعضاء لجان االقتراع في محطات االقتراع ولم 

يتم توزيع الصناديق على املحطات وتأخير بدء االقتراع

التأخر في فتح املحطات حتى الساعة 8مدرسة االمين124

رقية بنت الرسول131
أحد األشخاص يتحدث وهو في املعزل مع شخص اخر بالهاتف ويخبره باسم 

املرشح الذي ينوي التصويت له بصوت مرتفع

نايفة الثانوية االولى145
تصويت جماعي ألكثر من شخص داخل محطات االقتراع ووصل عددهم إلى 

5 أشخاص

نايفة الثانوية االولى155
تم اقتراع شخص للمرة الثانية ولم يتم التأكد من تحبير إصبع السبابة من 

قبل اللجنة

نايفة الثانوية االولى163
تواجد أكثر من 5 أشخاص معهم املوبايل وراء املعزل وقاموا باالتصال على 

أشخاص ليتأكدوا ملين يعطوا الصوت وبعد االنتهاء قاموا بتصوير ورقة االقتراع
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تفاصيل	الحادثةاسم	املركزرقم	املحطةالرقم

ثانوية تاع العلي للبنات174
تواجد أشخاص داخل محطات االقتراع بدون ارتداء باجات ويقومون 

باالطاع على كشوفات الناخبين وأخذ املعلومات منها

قام شخص بتصوير ورقة االقتراع داخل منصة االقتراعسكينة بنت الحسين الثانوية183

تم ايقاف االقتراع ملدة 30 دقائق لتناول اللجنة طعام الغداءثانوية تاع العلي للبنات192

مدرسة سكينة بنت الحسين20
وقوع عراك بين عدد من الناخبين ولجنة االنتخابات في مدرسة سكينة بنت 

الحسين للبنات -محافظة الزرقاء.
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التوصيات 

مقدمة
تأتــي التوصيــات التاليــة كجــزء مــن الجهــد املبــذول مــن قبــل فريــق راصــد فــي تطويــر املنظومــة االنتخابيــة الخاصــة 

التوصيــات  هــذه  تمثــل  الخارجــي علــى حــٍد ســواء، حيــث  أو  الداخلــي  الصعيــد  العراقــي ســواء علــي  النــواب  بمجلــس 

مرجعيــة عمــل واضحــة املعالــم مــن شــأنها توفيــر قاعــدة معلومــات أساســية لصنــاع القــرار مــن أجــل تحســين التطبيــق 

الديمقراطــي فــي الجمهوريــة العراقيــة، والعمــل علــى رفــع درجــة مواكبــة انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي للمعاييــر 

الدوليــة الخاصــة بالتطبيــق الديمقراطــي القائــم علــى عمليــة انتخابيــة نزيهــة وشــفافة وحــرة وعادلــة.

العمليــة  لتطويــر  األساســية  املرجعيــة  العناصــر  تمثــل  مرتكــزات  عــدة  علــى  بنــاًء  التوصيــات  هــذه  اســتخاص  تــم 

االنتخابيــة الخاصــة بمجلــس النــواب العراقــي والحيــاة الديمقراطيــة فــي العــراق، أهمهــا املخرجــات الناتجــة عــن مراقبــة 

يومــي االقتــراع مــن قبــل فريــق راصــد، والتــي تشــكل ثمــرة جهــود ســنوات مــن اإلعــداد والتخطيــط والتنفيــذ بهــدف 

تطويــر عمــل املراقبــة علــى العمليــة االنتخابيــة، باإلضافــة إلــى املعاييــر الدوليــة واملمارســات الفضلــى حــول العالــم فــي 

الديمقراطــي واإلصــاح اإلنتخابــي. التمكيــن  مجــال 
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أواًل: فيما يتعلق بالتوصيات المرتبطة بتعزيز نزاهة العملية االنتخابية 

الجدول رقم )3(: يبين التوصيات املرتبطة بتعزيز نزاهة العملية االنتخابية 

سبب	التوصية	التوصية	الرقم

1

يجب أن يتضمن اإلطار القانوني النتخابات مجلس النواب 

 للمفوضية العليا لانتخابات باستعمال الحبر 
ً
العراقي إلزاما

االنتخابي والربط االلكتروني في جميع محطات االقتراع داخل 

وخارج العراق. 

لم تلتزم اللجان االنتخابية في محطات االقتراع باستعمال 

الحبر االنتخابي، كما أن محطات االقتراع لم يتواجد بها ربط 

الكتروني

2

ضرورة نشر الجداول االنتخابية قبل فترة زمنية محددة من 

يوم االقتراع، حتى يستطيع املواطن أن يتأكد من املعلومات 

الواردة في الجدول. 

يجب أن تكون جداول الناخبين معلقة أبواب مراكز االقتراع 

حتى يتسنى للمقترعين معرفة أحقيتهم في التصويت من 

عدمها. 

3

تطوير املنظومة التدريبية الخاصة بتأهيل لجان االقتراع 

والفرز، وتعزيز آليات ضبط الجودة فيما يتعلق بإكساب 

تلك اللجان املهارات الازمة إلتمام عملية االقتراع وعد وفرز 

األصوات ضمن اإلطار القانوني وبصورة موحدة في كافة 

مراكز االقتراع.

العديد من املؤشرات بينت ضعف تدريب الكوادر االنتخابية 

الخاصة بانتخاب مجلس النواب العراقي، مثل التباين في 

تطبيق التعليمات التنفيذية، وعدم تجهيز محاضر انتهاء 

الفرز.

4
تطوير نظام الربط اإللكتروني الخاص بيوم االقتراع، بحيث 

يتم تجهيزه وفحصه بشكل مسبق.

وجوب وجود نظام ربط الكتروني يتم تسجيل الناخبين 

الذين أدلوا بأصواتهم حتى ال يتم تكرار التصويت في أكثر من 

محطة اقتراع. 

5

ضرورة االلتزام باألطر القانونية املتعلقة بمراحل تجميع 

األصوات حيث نصت التعليمات التنفيذية على إجراء فرز 

على مستوى املحطه ومن ثم التجميع على مستوى املركز ومن 

ثم مركز التجميع النهائي.

لم تقم بعض لجان االنتخاب بعملية التجميع على مستوى 

محطات االقتراع ومركز االقتراع.

6

يجب أن تقوم املفوضية باإلعان عن أي شكوى يتم تقديمها  

وذلك بإصدار تقارير دورية حول الشكاوى التي تردها على 

الخطوط الساخنة وغيرها من سبل التواصل، وآلية التعامل 

مع هذه الشكاوى وتتبع مجرياتها والبت بها. 

تحدث العديد من املواطنين العراقيين عن شكاوى تتعلق 

بالحمات االنتخابية وإجراءات يوم االقتراع ولم تعلن 

املفوضية عن أية آلية ملتابعة تلك الشكاوى واإلجراءات التي 

اتخذت بناًء عليها، حيث تم معرفة هذه املاحظات من خال 

املراقبين امليدانين الذي راقبوا عملية االقتراع في األردن 
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ثانيًا: فيما يتعلق بتكريس شفافية العملية االنتخابية

الجدول رقم )4(: يبين التوصيات املتعلقة بتكريس شفافية العملية االنتخابية  

سبب	التوصية	التوصية	الرقم

7

بهدف تعزيز الشفافية االنتخابية نقترح على املفوضية 

العليا لانتخابات أن تنشر جداول الناخبين )سواًء األولية 

أو النهائية( بصيغ إلكترونية مفتوحة )CSV( وقابلة للبحث 

والتحليل.

لم يتم نشر الجداول االنتخابية بصيغ قابلة للتحليل في 

 بأنه من املهم لتحقيق الشفافية 
ً
االنتخابات األخيرة علما

االنتخابية أن يتمكن العامة من القيام بتحليل مستقل 

للبيانات األولية والتحقق على أساسه من املعطيات الواردة 

من أي هيئة إدارة االنتخابات.

8

يجب أن يتضمن اإلطار القانوني آليات واضحة لتتبع 

الحمات االنتخابية واقتراح سقوف للحمات االنتخابية تتم 

فيها مراعاة العدالة واملساواة بين املترشحين. 

بينت نتائج املراقبة تفاوت كبير في الدعايات والحمات 

االنتخابية التي تم إجراءها في األردن، ال سيما يوم االقتراع.  

9

يجب على املفوضية العليا لانتخابات أن تضمن درجة أعلى 

من الشفافية في إعان إجراءات تجميع األصوات بصورة 

واضحة من خال التعليمات التنفيذية الخاصة بعمليتي 

االقتراع والفرز. 

أورد الراصدون امليدانيون معلومات تفيد بعدم إجراء فرز 

على مستوى محطات االقتراع، والبعض قام بإجراء فرز إال 

أنهم امتنعوا عن تعليق أي من محاضر الفرز.

10

يجب إعان أعداد األصوات الباطلة وأوراق االقتراع الفارغة 

بالتفصيل عن كل صندوق اقتراع وفرز ونشرها على املوقع 

اإللكتروني للمفوضية باإلضافة إلى تضمينها ملحاضر اإلغاق 

في محطات االقتراع. 

لم تفصح املفوضية العليا املستقلة لانتخابات عن عدد 

األوراق الباطلة والفارغة بشكل تفصيلي على موقعها 

االلكتروني. 

11

يتوجب على املفوضية العليا املستقلة لانتخابات نشر نتائج 

االقتراع حسب محطات االقتراع ومراكز االقتراع وبصيغ 

قابلة للتحليل حتى يتسنى للمواطنين االطاع نتائج الفرز 

ومقارنتها مع ما تم اإلعان عنه.

لم تنشر املفوضية العليا املستقلة أي نتائج تتعلق بفرز وعّد 

األصوات على مستوى مراكز االقتراع في األردن.  

12

على املفوضية العليا املستقلة لانتخابات  أن تعلن عن آليات 

التعيين الخاصة بموظفيها والحيثيات التي اتبعتها لضمان 

تكافؤ الفرص.

يجب أن يتم نشر نتائج املقابات التي تجريها  املفوضية 

العليا املستقلة لانتخابات  للموظفين الذين يتم تعيينهم 

إلجراء االنتخابات الخاصة بمجلس النواب العراقي في الخارج، 

ال سيما أن العديد من األشخاص اشتكى من آليات التعيين 

 بأنهم تقدموا ولم يتم التواصل معهم ولم يتم 
ً
واالختيار علما

تبيان األسباب بذلك، وتم ذكر ذلك في اللقاء التي عقدته 

املفوضية العليا لانتخاب بتاريخ 24\4 في فندق الرويال. 

13

على  املفوضية العليا املستقلة لانتخابات  أن تعلن عن 

تفاصيل موازنتها وسبل إنفاقها ومصادر التمويل الخاصة 

بأنشطتها بشكل واضح للجمهور.

لم يتم نشر موازنة تفصيلية خاصة باالنتخابات العراقية في 

الخارج على موقع  املفوضية العليا املستقلة لانتخابات. 
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ثالثًا: فيما يتعلق بتكريس العدالة االنتخابية

الجدول رقم )5(: يبين التوصيات املتعلقة بتكريس العدالة االنتخابية   

سبب	توصية	التوصية	الرقم

14

يجب أن يتضمن اإلطار القانوني الناظم لعملية انتخاب 

مجلس النواب العراقي والتعليمات التنفيذية الخاصة 

بالحمات االنتخابية أسس اإلنفاق والصرف على الحمات 

االنتخابية ضمن معايير واضحة.

إن أهم تطور في العملية االنتخابية ينبغي أن يرتبط بتحقيق 

العدالة االنتخابية املرتبطة بتتبع اإلنفاق املالي للمترشحين، 

إال أنه في االنتخابات التي جرت لم يتم اإلعان عن أي تتبع 

إلنفاق املترشحين. 

15
تحديد حد أعلى لعدد الناخبين في مركز االقتراع الواحد، بناًء 

 في انتخابات الخارج. 
ً
على أعداد الناخبين وخصوصا

لم يكن هناك معايير مستخدمة في توزيع الناخبين في 

 في املشهد االنتخابي 
ً
االنتخابات األخيرة مما أحدث ارباكا

 
ً
خال عملية االقتراع وشهدت العديد من املراكز ازدحاما

بسبب أعداد الناس الكبيرة في املركز الواحد وهذا انسحب 

.
ً
على محطات االقتراع أيضا

16

على املفوضية اتخاذ التدابير الازمة لضمان تطبيق فترة 

الصمت االنتخابي، من خال مراقبة املترشحين املخالفين 

ووضع عقوبات على غير امللتزمين بهذه التعليمات.

لم يلحظ راصد التزام املترشحين بتطبيق فترة الصمت 

االنتخابي، ولم تبدي املفوضية أي إجراء تجاه هذا التجاوز 

القانوني، إذ كانت تمارس الحملة والدعاية قبل يوم االقتراع. 

17

على  املفوضية العليا املستقلة لانتخابات  أن تطور من 

سبل املحاسبة الخاصة بأعضاء اللجان املسؤولين عن وقوع 

االنتهاكات واملخالفات االنتخابية.

لم تعلن  املفوضية العليا املستقلة لانتخابات  عن أي 

إجراءات تم اتخاذها تجاه أي عضو من األعضاء املسؤولة 

عن االنتهاكات التي رافقت العملية االنتخابية خارج العراق 

مع العلم بأنه تم ورود شكاوى تفيد بتحيزهم ملترشحين على 

حساب آخرين. 

18

على  املفوضية العليا املستقلة لانتخابات إيجاد آلية واضحة 

ونظام متكامل لتلقي الشكاوى ومتابعتها وإصدار القرارات 

فيه.

 لحق املواطنين وجميع أطراف العملية االنتخابية في 
ً
ضمانا

الطعن بمختلف مراحل العملية االنتخابية، على أن يكون 

هذا النظام محوسب وتنشر جميع بياناته لتعزيز مبدأ 

الشفافية في العملية االنتخابية، وأن يمكن هذا النظام 

املواطنين من التفاعل مع هذه الشكاوى وتقديم املقترحات 

واآلراء.
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رابعًا: فيما يتعلق بتعزيز حرية العملية االنتخابية 

الجدول رقم )6(: يبين التوصيات املتعلقة بتعزيز حرية العملية االنتخابية    

سبب	التوصية	التوصية	الرقم

19
على  املفوضية العليا املستقلة لانتخابات أن تضمن سرية 

االقتراع.

لوحظ خال االنتخابات الخاصة بمجلس النواب العراقي في 

 وصريحا يتعلق بتواجد مجموعة من 
ً
 واضحا

ً
الخارج  انتهاكا

الناخبين في آٍن واحد عند منصة االقتراع مما مّس معيار 

حرية االنتخاب ال سيمه وأن مثل هذه الحوادث تؤثر على 

إرادة الناخب.

20
على  املفوضية العليا املستقلة لانتخابات  أن تمنع مظاهر 

الدعاية االنتخابية داخل مراكز االقتراع.

ضعف محاربة الدعاية االنتخابية املخالفة داخل وحول 

مراكز االقتراع قد عملت على إضعاف الحرية االنتخابية 

وإتاحة مساحة أوسع للتأثير على إرادة الناخب، حيث شهدت 

جميع  مراكز االقتراع تواجد للدعاية االنتخابية داخل 

أسوارها.








