
 

 
 
 
 
 
 

 
  

انتخاب تقييم 

 مجلس النواب
 شامل تقرير تقييم  

 االستنتاجات والتوصيات

2021 

 برنامج تعزيز الديمقراطية وحقوق االنسان 

 النتائج والدروس المستقبلية  –المؤتمر التقييم  للعملية االنتخابية 
 



Page 2 of 88 
 

 

برنامج تعزيز الديمقراطية وحقوق االنسان برنامج ممول من قبل منظمة مساعدات الشعب النرويجي، يعمل على زيادة  

صنع القرار على المستوى المحلي والوطني من مشاركة المواطنين وخاصة الشباب والنساء والفئات المهمشة في عملية  

اجل تقليل عدم المساواة في كافة المجاالت وينفذ هذا البرنامج في العراق من قبل خمس منظمات شريكة وبدأت منذ عام  

 . 2024وتستمر لغاية عام   2016

تقييمي عن انتخاب مجلس النواب ، تقريرها التعزيز الديمقراطية وحقوق االنسانتقدم منظمة النجدة الشعبية ضمن برنامج  

 ، كجزء من تحقيق أهدافها في إطار التنمية المدنية والديمقراطية والتنشئة السياسية للمواطنين.2021 –العراقي 

 

 

  للتعاون   النرويجية   الوكالة  -  النرويجية  الخارجية  وزارة  من  المدعوم  والديمقراطية  االنسان  حقوق  تعزيز  برنامج  ضمن

نزيهة  شعار  وتحت   المتعاونة  الشريكة  المنظمات عقدت    اإلنمائي،  للعملية   تقييميا   مؤتمرا  وناجحة،  وشفافة  انتخابات 

 العراقية   الجمهورية  رئاسة  من   المصلحة  أصحاب   عن   ممثلين  بحضور  2021  العراقي  النواب   لمجلس  المبكرة  االنتخابية

 .2021-12-25ة، في أربيل يوم المعني والمحلية الدولية والجهات  العراقي الوزراء مجلس ورئاسة

  عن   لالنتخابات،  المستقلة  العليا  المفوضية  رأسها   وعلى  االنتخابية،  العملية  أطراف  بين   والتشاور   للتقييم  ا  منبر  المؤتمر  كان

 حرية   وضمان  االنتخابية  العملية  سير  عن  المستقبلية  والدروس  والنتائج  ت تحقق  التي  النجاحات   عن  رؤيا  تقديم  طريق

  المسؤولية   الى  باإلضافة  االنتخابية  العملية  في  المصلحة  أصحاب ب  االمر  يتعلق  بما  المؤتمر  واغناء،  االنتخابات   ونزاهة

 . والقانون الدستور عليه نص   وما الدولية المعايير وفق إلتمامها جميعا نتحملها التي التشاركية

 

 

، شبكة عين لمراقبة االنتخابات والديمقراطيةمراقبة االنتخابات ،  شمس ل   )شبكةتظم    تحالف الشبكات للمراقبة االنتخابات

، شبكة التحالف األقليات العراقية،  شبكة سفراء الحرية،    بعثة نراقب   –مؤسسة النور الجامعة  ،    فريق مراقبي منظمة تموز

 . ( الجنوب منظمة شباب 

منظمة   و بدعم    ، منظمة السالم و الحرية (المؤتمر كل من )شبكة عدالة للسحناء ، منظمة النجدة الشعبيةتمويل  وساهم في  

ضمن برنامج تعزيز حقوق االنسان والديمقراطية المدعوم من وزارة الخارجية النرويجية   -اعدات الشعب النرويجي  المس

 .  الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي -
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، االنتخابات البرلمانية الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين كأحد مطالب  2021  تشرين االول  10شهد العراق، في  

،  2022  حزيران ونادى بعقد انتخابات برلمانية مبكرة كان مقرًرا عقدها في    2019  تشرين االول الحراك الذي خرج في  
 .2021 تشرين االوللتُجرى في  

، حيث يقسم العراق  2020لسنة    9ابي المقرر وفقًا لقانون رقم  تختلف هذه االنتخابات عن سابقتها من حيث النظام االنتخ
، ودائرة انتخابية واحدة  2018دائرة انتخابية في انتخابات  18دائرة انتخابية، بينما كانت تقسم في السابق إلى   83إلى 

في هذه االنتخابات    . واعتمدت االنتخابات في السابق على نظام التمثيل النسبي، بينما تقرر2010و  2005في انتخابات  
األخذ بنظام الحاصل على أعلى عدد من األصوات. تختلف أيًضا االنتخابات من حيث اآللية التي اعتمدتها المفوضية  

  24تزوير االنتخابات أو التالعب بها وهو النظام البايومتري، وتعلن النتائج األولية خالل  يصعب العليا المستقلة بحيث  
 .أيام  10ن النتائج النهائية بعد ساعة، ثم يتم اإلعالن ع 

 
مقعًدا في البرلمان، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت من العراقيين    329وتنافسوا على    3244بلغ عدد المرشحين  

مليون مواطن، لكن جاءت نسبة المشاركة في هذه االنتخابات منخفضة مقارنة باالنتخابات السابقة، حيث    24حوالي  
،  2014% في  60، و2018% في  44.52، مقابل  2021% في  41ماليين ناخب بنسبة    9شارك في االنتخابات  

. وربما يرجع االنخفاض في المشاركة في هذه االنتخابات إلى فقدان الثقة  2005% في  79، و2010% في  62.4و
خدمات، ومعالجة قضايا  لية الفشل في إدارة الدولة وتقديم الؤوفي الطبقة السياسية، ال سيما أن الشارع العراقي يحملها مس

الفساد المستشري في مختلف القطاعات، وربما كان التصور هو أن النتائج ستعيد الطبقة ذاتها التي لم تقدم شيئًا للعراق  
 .في السنوات السابقة، باإلضافة إلى غضب قوى الحراك من عدم محاسبة قتلة المتظاهرين والنشطاء 

المقا توزعت  االنتخابات،  لقانون  العراقية كاآلتي:  وفقًا  المحافظات  بغداد، و  71عد على    25لنينوى، و  34لمحافظة 
  12لكركوك، ثم    13لديالى، و   14لألنبار، و  15ألربيل، و  16لبابل، و   17للسليمانية، و  18لذي قار، و  19للبصرة، و

 .ى للمثن 7لميسان، و  10لكربالء والديوانية، و  11لكل من واسط، ودهوك، والنجف، وصالح الدين، و
من المتوقع بعد إعالن النتائج أن تخوض الكتل السياسية مفاوضات لتشكيل التحالفات فيما بينها لتشكيل الحكومة واختيار  

 رئيس الوزراء.  
ووفقًا للدستور العراقي، بعد ظهور النتائج النهائية وإعالنها من قبل المفوضية العليا لالنتخابات والمصادقة عليها، يدعو  

يوًما من تاريخ المصادقة على نتائج االنتخابات، وينتخب مجلس    15ية مجلس النواب لالنعقاد خالل  رئيس الجمهور 
النواب في أول جلسة رئيًسا، ثم نائبًا أول، ونائبًا ثانيًا باألغلبية المطلقة، وتكون مدة الدورة االنتخابية لمجلس النواب  

 .أربع سنوات 
والية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب، ويستمر رئيس الجمهورية  أما فيما يتعلق بمنصب الرئاسة، فتنتهي  

في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية  
 .يوًما من تاريخ أول انعقاد للمجلس  30خالل 

جمهورية مرشح الكتلة النيابية األكثر عدًدا بتشكيل مجلس الوزراء خالل  وفما يخص رئيس الحكومة، يكلف رئيس ال
خمسة عشًرا يوًما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته  

يل الوزارة خالل  يوًما من تاريخ التكليف. وفي حالة إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشك   30خالل مدة أقصاها  
يوًما، ويعرض رئيس    15المدة المنصوص عليها، يكلف رئيس الجمهورية مرشًحا جديًدا لرئاسة مجلس الوزراء خالل  

مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائًزا ثقتها عند الموافقة  
ي باألغلبية المطلقة. وفي حال عدم نيل الثقة يتولى رئيس الجمهورية تكليف  على الوزراء منفردين والمنهاج الوزار

 تمهيد 
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مرشح آخر بتشكيل الوزارة خالل خمسة عشر يوًما. وجرى العرف على أن يكون رئيس البرلمان من العرب السنة وله  
 .الكرد نائب كردي وآخر شيعي، ورئيس الحكومة من الشيعة ورئيس الجمهورية من 

يمكن القول إن االنتخابات نجحت على المستوى اإلداري أو التنظيمي، وشهدت تراجعًا على مستوى مشاركة المواطنين،  
المختلفة في    المكونات ويبقى التعويل على شكل الحكومة القادمة وقدرتها على حل األزمات التي تواجه العراق، وإدماج  

 .المكونات لح هذه المجتمع العراقي، وتحقيق توازن واستجابة لمصا
 

 مجلس النواب 
مجلس النواب الجديد   الجمهوريةبعد المصادقة على نتائج االنتخابات من جانب المحكمة االتحادية العليا، يدعو رئيس  

 .( من الدستور، وال يجوز التمديد أكثر من المدة المذكورة 54يوماً وفقاً للمادة )  15إلى االنعقاد في غضون 
يضم   الذي  للبرلمان  األولى  الجلسة  اليمين    329وتنعقد  األعضاء  جميع  يؤدي  ثم  سناً،  األعضاء  أكبر  برئاسة  نائباً 

المجلس ونائبيه باألغلبية )النصف+  الدستورية، وتبدأ عملية اختيار ر المباشر،  1ئيس  (، من خالل االقتراع السري 
 .( من الدستور 55حسبما جاء في المادة )

 
 رئيس الجمهورية 

بعد اختيار رئيس البرلمان، ينتخب أعضاؤه رئيساً جديداً للجمهورية والذي يشترط أن يكون من أبوين عراقيين بالوالدة،  
والسلوك، وتجاوز األربعين من عمره، ويمتلك خبرة سياسية، ومشهود له باالستقامة والنزاهة  وأن يكون حسن السمعة  

  .واإلخالص للوطن، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف
( من الدستور، فإن مجلس النواب ينتخب أحد المرشحين لتولي منصب رئيس الدولة بأغلبية الثلثين،  70وبحسب المادة )

صوتاً من مجموع عدد أعضاء    220أهم العوامل التي تدعو للتوافق بين الكتل الفائزة لجمع نحو  ويعد هذا الشرط أحد  
 .نائباً  329مجلس النواب البالغ عددهم  

اثنين   أعلى مرشحين  بين  المجلس، يجري االختيار  ثلثي عدد أعضاء  ثقة  نْيل  المرشحين في  وفي حال فشل أي من 
 .حصل على أعلى األصوات بعد إجراء عملية االقتراع الثانية داخل البرلمانللمنصب، ويكون رئيساً للجمهورية من ي

يوماً من تاريخ   30( من الدستور مجلس النواب باختيار رئيس جديد للجمهورية في مدة ال تتجاوز 72وألزمت المادة )
 .يد خالل الدورة البرلمانية انعقاد أول جلسة برلمانية، وحال خلو المنصب ألي سبب كان، يحق للبرلمان انتخاب رئيس جد 

 
 رئيس الحكومة 

( من الدستور العراقي، يٌكلّف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية األكثر عدداً بتشكيل مجلس  76وبحسب المادة )
 .يوماً من تاريخ انتخاب الرئيس الجديد  15الوزراء، خالل 

يوماً من تاريخ التكليف، وعند    30مدة أقصاها    ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته خالل 
ً  15إخفاق رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً خالل مدة   .يوما

ويعرض رئيس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند  
منفردين والمنهاج الوزاري باألغلبية المطلقة، ويتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل  الموافقة على الوزراء  

 .يوماً في حالة عدم نيلها الثقة   15الوزارة خالل 
 

 أزمة الكتلة األكبر 
  من المتوقع أن يعود الحديث من جديد حول تعريف من هي "الكتلة األكبر"، مع ازدياد المخاوف من عودة الصراعات 

 .السياسية حول ذات النقطة، فيما حدد خبراء قانونيون كيفية اختيار الكتلة األكبر ومن لهم األحقية بتشكيل الحكومة
مع توقيع رئيس الجمهورية برهم صالح، مرسوم تحديد موعد جلسة مجلس النواب الجديد في التاسع من كانون الثاني  

، بدأ العد التنازلي لتسمية الرئاسات الثالث بدءاً من رئيس البرلمان ونوابه بعد انعقاد الجلسة األولى، مروراً  2022
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بتسمية رئيس الجمهورية ثم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة خالل شهر على أن يصوت على  
 .ومته الثقة منح من اختاره من اسماء أمام البرلمان قبل نيل حك 

وينظر إلى مفاوضات تسمية شخصية رئيس الوزراء على أنها األكثر تعقيداً لما تتطلبه من مفاوضات بين القوائم الفائزة  
 .في االنتخابات، التي ستبحث أوال عن تشكيل الكتلة األكبر صاحبة الحق بتسمية رئيس السلطة التنفيذية 

 
 المصادقة على النتائج
على نتائج انتخابات اعضاء مجلس النواب العراقي، والتي جرت    27/12/2021حادية العليا يوم  صادقت المحكمة االت 

باعتبارها انتخابات مبكرة، ولغرض تسليط الضوء على هذا القرار والنتائج في عدد من النقاط    10/10/2021يوم  
 : وعلى الشكل التالي 

االنتخابات التي جرت ال يعود الى اسلوب ادارة المفوضية  ان تأخر المصادقة على النتائج النهائية في جميع    -1
االنتخابات في العراق. وانما سببها الرئيسي هو التوقيتات الزمنية لتقديم الشكاوى والطعون   واعدادها الجراء

والبت فيها. حيث هنالك يومان لتقديم الشكاوى اعتبارا من يوم االقتراع، والمفوضية تحتاج اقل شي الى يومين  
او ثالثة للبت فيها. ثم تبدأ فترة تقديم الطعون التي هي ثالثة ايام تبدأ من اليوم التالي العالن النتائج االولية، ثم  
هنالك فترة عشرة امام الهيئة القضائية للبت فيها ومن تاريخ استالم اخر طعن، وهنالك سبعة ايام امام المفوضية  

تلبية طلباتها، وأضافت في هذه االنتخابات فترة ثالثة ايام أخرى لتقديم  لالجابة على استفسارات الهيئة القضائية و 
والهيئة   االنتخابي،  القانون  في  المفوضية وال  قانون  في  اليها ال  اشارة  اي  توجد  والتي ال  الطعون  )مالحق( 

ي نظامها  القضائية لحد االن تعمل بدون وجود نظام داخلي لعملها حتي يقال مثال ان موضوع المالحق موجود ف
 .الداخلي

أما بخصوص المدة الزمنية المقررة للمحكمة االتحادية للمصادقة على النتائج النهائية لالنتخابات، فان الفقرة  
من الدستور العراقي قد جاءت مطلقة، حيث نصت على )سابعا: المصادقة على النتائج    93السابعة من المادة  

النواب.(، وحيث ان المطلق يجري على اطالقه كما هو معروف في  النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس 
العرف والقانون، لذلك ليست هنالك مدة محددة أمام المحكمة االتحادية للمصادقة على النتائج النهائية. وانه على  

بتاريخ   العليا  االتحادية  المحكمة  الى  النهائية  النتائج  ارسلت  قد  المفوضية  ان  من  ان  ف  1/12/2021الرغم 
يوما نظرا لوجود دعاوى امامها. وعلى الرغم من انه كان واضحا ان    27المصادقة عليها قد تأخرت لمدة  

المحكمة االتحادية سترد هذه الدعاوى لعدم االختصاص، باعتبار الهيئة القضائية لالنتخابات هي بمثابة محكمة  
اف او تمييز اخرى عليها، وانه سبق وان ردت  الموضوع، وان قراراتها باتة ونهائية بمعنى ال توجد درجة استئن

المحكمة االتحادية عشرات الدعاوى في جميع االنتخابات السابقة بدعوى عدم االختصاص. لكن يبدو أن هذا  
التاخر مرده افساح الوقت امام الفائزين والمعترضين على النتائج الجراء مفاوضات وتفاهمات اولية قدر االمكان  

النتائج، وعدم فسح المجال امام الجهات المعترضة للقيام بمزيد من التصعيد وتهديد الوضع  قبل المصادقة على  
االمني العام في البلد، وقد تبين هذا التخوف من حجم وطبيعة االجراءات واالحتياطات االمنية المتخذة عشية رد  

 .دعوى المعترضين والمصادقة على النتائج النهائية 
الرئيسي لتاخر المصادقة على النتائج النهائية النتخابات اعضاء مجلس النواب في جميع دوراتها  لذلك فان السبب  

لحد االن مرده التوقيتات الزمنية القانونية لتقديم الشكاوى والطعون والبت فيها، والمصادقة على    2005منذ  
لتصويت والية عد وفرز اوراق االقتراع  النتائج النهائية، مهما كان طبيعة النظام االنتخابي المطبق، او عملية ا

 .سواء كان الكترونيا أم يدويا 
جاء في حيثيات قرار المحكمة االتحادية بخصوص رد دعاوى المعترضين على الغاء نتائج االنتخابات باجراء    -2

لى العد  تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب بتعديل قانون االنتخابات اللغاء العد والفرز االلكتروني والعودة ا
البرنامج   في  الدخول  احتمال  بوجود  المعترضين  دفوع  الى  ذلك  في  المحكمة  استندت  وقد  اليدوي.  والفرز 
االلكتروني لعملية ارسال النتائج حيث اشارت الى ذلك تقرير الشركة الفاحصة في بداية تقريرها، ولكن في  

قد تم معالجة ذلك. وايضا يشير القرار الى ان  النهاية نفس التقرير يشير الى ان االجراءات التي اتخذت الحقا  
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الكثير من الدول وخاصة المتقدمة في المجال العلمي قد تراجعت وغادرت الية العد والفرز االلكتروني ورجعت  
الى الية العد والفرز االلكتروني. ونظرا الن قرارات المحكمة االتحادية العليا هي قرارات بات وملزمة للسلطات  

  ا من الدستور، عليه فانها قرارات واجبة االتباع واالحترام من الجميع، سلطات وافراد   94لماد  كافة حسب ا
 وغيرها.  با واحزا

الناخبين   -3 اعداد  بخصوص  العراق  في  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  قبل  من  المعلنة  االرقام  من  يبدو 
وا  المصوتين،  واعداد  بطاقاتهم،  استلموا  واللذين  بان  المسجلين،  يتبين  دراستها  الباطلة، ومن خالل  الصوات 

مجلس النواب المنتخب يمثل اقلية متدنية من الناخبين والشعب العراقي، وال يمثل اغلبهم، وحسب التوضيح  
 :باالرقام
اعلنت المفوضية في بداية انطالق عملية تحديث سجل الناخبين، ان عدد الناخبين في السجل االلكتروني   ❖

 .ناخبا   25139375حق التصويت هو  اللذين يمتلكون 
بعد المصادقة على عملية انتشار وتوزيع الناخبين على محطات ومراكز االقتراع اعلنت المفوضية ان   ❖

 -:ناخبا، وعلى الشكل التالي 25183265عدد الناخبين هو 
 .ناخبا للتصويت العام  23986741  ✓
 ناخبا للتصويت الخاص من القوى االمنية 1075727  ✓
 ناخبا من النازحين  120126  ✓
 .ناخبا من المعتقلين والسجناء 671  ✓
الذ   ❖ عدد  ان  المفوضية  الناخبين    يناعلنت  عدد  واعتبرتهم  والبايومترية،  االلكترونية  بطاقاتهم  استلموا 

 .ناخبا  22116368هو  2020لسنة  9االجمالي حسب قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 
الناخبين المصادق عليهم في عملية االنتشار وعدد اللذين استلموا بطاقاتهم االلكترونية  الفرق بين عدد    ❖

ناخبا. من ضمن هؤالء حوالي مليون    3066897=    22116368  - 25183265والبايومترية هو:  
( اللذين لم يسجلوا انفسهم بايومتريا ولم تطبع  2003-2002-2001ونصف ناخب من المواليد الجدد )

 ات الكترونية لهم بطاق
 ناخبا   9629601هو  10/10/2021عدد المصوتين في انتخابات   ❖
عدد االوراق الباطلة نتيجة التصويت، وايضا بسبب الغاء محطاة من قبل الهيئة القضائية لالنتخابات،    ❖

 .صوتا  775576واستبعاد مرشحين من المنافسة االنتخابية هو 
 .صوتا   8854025لمرشحين الفائزين والخاسرين هو  عدد االصوات الصحيحة التي حسبت اصواتها ل  ❖
 .صوتا فقط  4027976مرشحا هو  329مجموع اصوات المرشحين الفائزين ال    ❖
 .صوتا  5601625مجموع اصوات المرشحين الخاسرين هو   ❖
هو   ❖ الخاسرين  المرشحين  اصوات  مع  الملغاة  والمحطاة  الباطلة  االصوات   مجموع 

 .صوتا 60377201 =775576 +5601625 
 .% فقط 33.78اي ان نسبة اصوات الفائزين من مجموع المصوتين هو  ❖
  22116368نسبة اصوات المرشحين الفائزين من الناخبين اللذين يمتلكون بطاقات ناخبين وعددهم    ❖

 % فقط 18.21هي  
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 الخاص بالبيئة التشريعية   المحور االولمقررات 

   :االستنتاجات

مطالب المتظاهرين أكدت على تغيير السلطة التنفيذية في حين ان السلطة التشريعية لها الدور االساس من خالل  .1

  القوانين.تشريع 

وعدم السماح بتعديله بالرغم من    االنتخابات،اغلب االخفاقات والمشاكل في االنتخابات الحالية هي بسبب قانون   .2

اجراء  ألجلتشخيص الكثير من المالحظات التي وافقت عليها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وتم ارجائها  

 االنتخابات بموعدها.  

 السياسي لتشريع القانون وبالتالي هي التي منعت تعديل القانون.   اإلرادة السياسية المتنفذة هي المطبخ .3

 الناخبين.لم تكن هناك نصوص وتعليمات واضحة لتسجيل  .4

 عدم احتساب كوتا النساء في القانون بشكل دقيق.   .5

   الماضية.سنة  18القانون لم يضمن مشاركة المهجرين والمتنقلين بين المحافظات خالل الـ .6

  تعديالت.قانون المفوضية يحتاج الى  .7

سنة    18بعمر  او  سنة للترشح،    25اعتماد    عبر  للشباب،تخفيض سن الترشح لالنتخابات واعطاء فرصة اوسع   .8

 ممكن ان يعتمد للترشح ايضا. 

 يجب ان تكون الشكوى للمفوضية والطعن امام القضاء.    االنتخابية،دور المفوضية والقضاء في الشكاوى والطعون   .9

 التعليمات.   بأهميةوكذلك قرارات المحكمة االتحادية وهي   مبادئ،قرارات الهيئة القضائية لالنتخابات تمثل  .10

   الضابطة.قانون االحزاب ووجود الميليشيات وموضوع االنفاق بحاجة الى حزمة من التعليمات  .11

 ع الدوائر. لم يمثل قانون االنتخابات تلبية لمطالب المتظاهرين كما أشيع وخاصة في توزي .12

 تغيير قانون االنتخابات مع كل عملية انتخابية يربك عمل منظمات المجتمع المدني المراقبة أيضا.   .13

   البرلمان.هناك حاجة الى دراسة تجربة الدوائر الصغيرة من حيث فوز المستقلين. وادائهم في  .14

   والتصويت.تقييم ايجابي للقانون ومنها شروط الترشح   .15

   االنتخابية.من القانون الخاصة بتنظيم القوائم  14جودة المادة التساؤل عن جدوى و .16

 كوتا االقليات ال تتضمن كوتا للنساء  .17

  بغداد.تحديد كوتا النساء لم يتحقق بشكل كامل على كل المحافظات منها  .18

فكيف تلغى حقوق   بالكامل،% من المحطات التي ألغيت  95القرار القضائي قام بإلغاء اصوات صحيحة تقارب ال .19

  ؟الناخبين من االصوات الصحيحة 

   النتائج.المحكمة االتحادية غير ملزمة بالمصادقة على  .20

ينفرد اعضاء   يجب ان يكون قانون االنتخابات قضية رأي عام وتناقش بشكل جيد قبل ان يصل للبرلمان كي ال .21

 ع القانون.  المجلس وارادتهم السياسية في وض 

اي قانون لالنتخابات يجب يؤخذ بنظر االعتبار الواقع السياسي واالجتماعي للبلد ويرسم للمستقبل، وفقا لهذا لنظام  .22

االنتخابي سيتم تعزيز الطائفية والقومية والمناطقية لذا هو بحاجة الى دراسة مترتبة على اثر نتائج واداء مجلس 

 النواب القادم. 

، شئ من المعايير الدولية في ترسيم الدوائر االنتخابية ال ان نركنها جانب كما في الترسيم الحاليال بد من مراعات   .23

 - واهم هذه المعايير:

 االنتخابية استنتاجات وتوصيات المؤتمر التقييم  للعملية 
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 وجود إحصاء سكاني او على االقل وجود تعداد لكل داىرة انتخابية مع حدودها االدارية.  ✓

 . متماثالان يكون التوزيع  ✓

 تخابية. مكتمل لكل دائرة ان دقيقوجود سجل ناخبين  ✓

 تحديد جهة مسؤولية عن ترسيم الدوائر.  ✓

 جهة مخولة قانونا باستالم الشكاوي من اي طرف ووجوب ان يحدد القانون الجهة المخولة بالبت في الطعون  ✓

 

  التوصيات:

 الى قانون االنتخابات:    فباإلضافة لالنتخابات،المنظومة القانونية  ضرورة تكامل .1

قانون االحزاب يحتاج الى تعديل وتفعيل فيما يخص مالية األحزاب واجنحتها العسكرية وتمويلها الخارجي   -

 واالقليمي . 

   االنتخابية.قانون التعداد السكاني لضرورة معرفة التعداد الحقيقي مما سيساهم في تسهيل توزيع الدوائر  -

جميع االحزاب والمرشحين، ولعدم استخدامه سلبيا  في توفير فرص متكافئة ل  ألهميتهقانون الصحافة والنشر   -

  االنتخابات. للتأثير على الرأي العام ونسب المشاركة في 

  واليدوي. اإللكترونيالعد والفرز  إلجراءاعتماد نصوص واضحة  .2

يجب ان يحدد في قانون االنتخابات دور الهيئة القضائية والمحكمة االتحادية في العملية االنتخابية والتوقيتات    .3

 التي تعمل وفقها. 

   االنتخابات.ضرورة ضمان الحقوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة في قانون  .4

 ققها. يجب تحديد حد أدنى لنسبة المشاركة كي تكتسب االنتخابات الشرعية بتح .5

  لالنتخابات.تخفيض سن الترشح  .6

 من قانون االنتخابات.   16وإلغاء المادة  15اعادة صياغة المادة  .7

 من القانون.   46والمادة   15والغاء التناقض ين المادة  حصرا،االعتماد على البطاقة البايومترية  .8

  الطعن.ها عند التظلم او ضرورة تحديد آلية ومعايير تقسيم الدوائر االنتخابية والجهة التي يرجع ل .9

  االنتخابية.الجرائم االنتخابية يسري على كل العمليات  باسمتشريع قانون واحد  .10

 وشكل النظام االنتخابي.   والديمقراطية،يجب ان يتماشى القانون مع المعايير الدولية من حيث العدالة  .11

  االنتخابية.اعادة النظر بالدوائر  .12

 ل البايومتري . تعديل المادة الخاصة بالتسجي  .13

 االنتخابات. من قانون  42الغاء المادة  .14

 بحيث يكون القضاة متفرغين لعمل الهيئة.   القضائية،تعديل المادة العاشرة من القانون والخاصة بالهيئة  .15

   التمييز.يمنع كما هو حال محاكم  يجب السماح للمدعي العام بالحضور الى امام الهيئة القضائية وال .16

   للسجناء.مين بخمس سنوات من التصويت بالنسبة رفع شرط المحكو .17

 بتحديد كوتا لممثلي الجالية العراقية ومكوناتها .  بالخارج ومقترحمشاركة العراقيين   .18

موعد   .19 اي  تحديد  قبل  نهائي  بشكل  مقرة  وانظمة  تعليمات  حزمة  مع  ورصين  كامل  انتخابي  قانون  توفر  يجب 

  .القادمةلالنتخابات في العمليات االنتخابية 

الى  .20 الجامعات إضافة  القانونية والحقوقية والكفاءات االكاديمية والمتخصصين في  والنقابات  إشراك االتحادات 

 <في عملية تشريع قانون االنتخابات او تعديل قانون االحزاب  منظمات المجتمع المدني المختصة 

من قبل مجلس النواب لدى تشريع التشاور مع المفوضية وأخذ رأيها  يتم  إضافة مادة إلى قانون المفوضية بان   .21

 القوانين االنتخابية. 

ووزارة  .22 االنتخابات  مفوضية  من  تتالف  االنتخابية  الدوائر  وتقسيم  مهمة وضع  لها  توكل  لجنه مختصة  تشكيل 

 .التخطيط والبلديات ومجلس النواب 
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حدة (  في االنتخابات القادمة تعديل النظام االنتخابي و التحول الى نظام انتخابي مزدوج )دوائر متعددة + دائرة وا .23

بحيث يتم تحديد نسبة من المقاعد يتم التصويت لها عبر دائرة انتخابية واحدة ،كي يتسنى لعراقيي الشتات المشاركة 

 في االنتخابات وفق شروط و معايير عادلة . ويمكن أن تكون التصويت للدائرة الواحدة من خالل قوائم حزبية.

 

 

 

 ل الناخبين والبطاقة البايومترية تسجي المحور الثاني: 

اّن عملية تسجيل الناخبين هي االطار الذي يحدد األشخاص الذين يحّق لهم التصويت. وهو اجراء عملي يحدد  .1

الوفيات واالسماء المستبعدة لمنع استغاللها في  بمدة بدء وانتهاء، لتتمكن المفوضية من فلترة السجل وتنقيحه من  

 قبل عملية التصويت. عمليات التزوير 

بالرغم ان االنتخابات حق، لكن يجب ان تحظى عملية التسجيل باليسر واالستمرارية وتحديث البيانات باإللزام،   .2

لى مجريات العملية  الناخبين المؤهلين عوضمان سهولة اطالع  الذي قد يصل الى فرض عقوبات او غرامات،  

 االنتخابية مستجداتها.  

أظهرت االنتخابات األخيرة ارتفاع نسبة عدم ظهور البيانات البايومترية يوم االنتخابات، لعدم تحديث او مؤامة   .3

 األجهزة مع معلومات الناخب المتوفرة.

الء والنازحين ضرورة وضع خطط عملية وإجراءات واضحة من قبل المفوضية لضمان تسجيل السجناء والنز  .4

 والمهجرين قسرا، وتحديث بياناتهم، وتوفير فرص عادلة لهم للمشاركة في االنتخابات.  

االلكترونية،   .5 والبطاقة  البايومترية  البطاقة  الناخبين في استخدام  لدى  ارباكا واضحا  شهدت االنتخابات األخيرة 

الناخبين، ولم توضح المفوضية الفرق حيث ضمن القانون التصويت باي منهما، لضمان مشاركة أوسع من قبل  

بين هاتين البطاقتين، واكد المشاركون ضرورة ان يكون التصويت فقط بالبطاقة البايومترية لمنع عمليات التالعب 

 والتزوير خاصة بين النازحين والسجناء والتصويت الخاص، وسحب البطاقة االلكترونية.  

دة اعداد الناخبين، وتعيين موظفين الدارة عملية التسجيل وتحديث انشاء مراكز لعملية التسجيل تنسجم مع زيا .6

 البيانات، وكذلك تشكيل فرقا جوالة تسعى للوصول الى المناطق النائية لتسجيل كافة الناخبين.  

على الحكومة والمفوضية العمل بحيادية لرفع الوعي حول أهمية التسجيل للناخبين، من خالل التحشيد اإلعالمي،   .7

 ي الجامعات والمدارس الثانوية،  خاصة ف

  9على المشرع العراقي تحديد الناخب المؤهل والناخب غير المؤهل للتصويت، فقد خالل القانون الجديد رقم   .8

 .من تحديد مفهوم الناخب المؤهل او فاقد االهلية الذي اليحق له المشاركة في االنتخابات  2020٠لسنة 

بين المحافظات اوبين الدوائر االنتخابية في قانون االنتخابات، خوفا من التغيير  قيد المشرع العراقي عملية االنتقال   .9

الديمغرافي او السياسي، ولكن اتساع مساحات الدوائر اعاقت مشاركة الناخبين في مراكزهم االنتخابية، وهذا 

 عيتطلب مراجعة اجراءات  لعملية االنتقال للموطنين الفساح المشاركة لهم في يوم االقترا

إعداد قاعدة بيانات للناخبين حسب النوع االجتماعي والفئات العمرية وتوفيرها بشكل علني، وتسهل عملية تسجيل   .10

الناخب ووضعه الصحي واهليته  المعلومات حول  الناخب جميع  ذوي اإلعاقة، مع ضرورة ان يتضمن سجل 

 للمشاركة في االنتخابات او عدمها.   

 

 

 الكيانات والمرشحين والمصادقة عليهمتسجيل : المحور الثالث

 

ناقش المشاركون في مجموعة العمل ظاهرة تأسيس أحزاب سياسية مباشرة قبل تنظيم االنتخابات بهدف خوض  .1

االنتخابات فقط وهو ما يؤدي الى عدم وجود عمل حزبي مستدام ومستمر، وبناء عليه أوصى المشاركون بأن يتم 
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حزاب في االنتخابات بأن يكون قد مضى على تأسيس الحزب السياسي وضع شرط لقبول تسجيل مرشحي األ

االنتخابات، إضافة الى إلزام األحزاب المسجلة بعقد مؤتمرها العام قبل ستة  فترة من سنة الى سنتين قبل موعد  

 اشهر من موعد االنتخابات. 

اركتهم في االنتخابات وذلك من خالل ضرورة التأكد من التزام األحزاب السياسية بالقوانين واألنظمة الخاصة بمش  .2

( في الفصل الثالث من قانون  8تحديث دوري لبيانات األحزاب السياسية مع التركيز على الفقرة ثالثا من المادة )

ان ال يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل   والتي تنص على "  2015( لسنة  36األحزاب السياسية رقم ) 

 عسكرية، كما ال يجوز االرتباط بأية قوة مسلحة". التنظيمات العسكرية او شبه ال

لتحقيق العدالة بين مرشحي األحزاب السياسية والمرشحين االفراد، أوصى المشاركون بتعديل الشرط الذي ينص   .3

( ناخب  500على "أن على المرشح الفرد أن يدعم طلب ترشيحه لالنتخابات بقائمة تضم أسماء ما ال يقل عن )

ن الناخبين المسجلين في الدائرة االنتخابية التي يتقدم للترشح بها" بحيث يتم شمول مرشحي  داعم غير مكرر م 

 األحزاب السياسية بهذا الشرط أيضا. 

( عاما مع اشتراط الشهادة الجامعية على األقل وذلك إلتاحة فرصة 25( عاما الى ) 28تخفيض سن الترشح من )  .4

وكذلك ليتوافق هذا المعيار مع قانون األحزاب السياسية الذي اعطى   أكبر للشباب للمشاركة في الحياة السياسية

( 30( عاما، واشتراط الشهادة اإلعدادية على األقل للمرشح من سن )25الحق في تأسيس الحزب لمن أكمل )

 عاما فأكثر.   

ال .5 باستبعاد  يتعلق  فيما  القرارات  توحيد  تضمن  الية  إيجاد  على  العمل  بضرورة  المشاركون  مرشحين  أوصى 

 المشمولين بقرار المسائلة والعدالة بين الهيئة القضائية االنتخابية والهيئة التميزية للمسائلة والعدالة. 

أوصى المشاركون بأن يتم منح إجازة اجبارية ال تقل عن شهر للمرشحين من أصحاب الدرجة الخاصة في القطاع   .6

 ل موارد الدولة في الدعاية االنتخابية  العام وذلك لضمان عدم استغالل النفوذ وكذلك عم استغال

أوصى المشاركون بتعديل قانون االنتخاب بإضافة مقاعد خاصة )كوتا( لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان تمثيلهم  .7

 ومشاركتهم في االنتخابات والحياة السياسية.  

 

 

 االنتخابية ويوم التصويت الخاص والعام   اإلدارةالرابع: المحور 

 

 :  االستنتاجات

  المشاركة.بتقليل نسبة  ت التعليمات واإلجراءات تسبب بعض  .1

 المشاركة.طول فترة الدعاية االنتخابية أثر سلبا على نسبة  .2

   المفوضية.ضعف التوعية بالمشاركة وبآلية التصويت وحدود الدوائر من قبل  .3

نقد لعدم تأمين التواصل او تحقيق شراكة من قبل مجلس المفوضين مع منظمات المجتمع المدني المختصة بالشأن   .4

 االنتخابي. 

 تقييم جيد لسير يومي االقتراع الخاص والعام   .5

 موظفي مراكز االقتراع لم يكونوا مؤهلين ومدربين بشكل كاف.  .6

سبة المشاركة على اساس السجل االنتخابي من ناحية و بعدم  اخفاق المفوضية في اعالن النتائج بعدم احتساب ن .7

   التصويت.% فقط نسبة 80توضيحها ان النتائج االولية هي ل

 اعفاء الكثير من كوادر وخبرات المفوضية اثرت على ادارة العملية ومنهم بشكل خاص من هم بدرجة مدير عام.  .8

 مترية .  لتأكيد استالم البطاقة البايو ااالعالم لم يكن كافي .9

ذلك من قبل بعض االطراف السياسية،   باستغاللالمفوضية تسبب    إلجراءات عدم وجود اعالم كاف وشفافية   .10

 بترويج اخبار ومعلومات غير صحيحة.  

   االقتراع.الخريجين بدال عن الموظفين والمعلمين كموظفي لمراكز  باعتماد اقتراح  .11
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 ر السن .  لم تكن مراكز االقتراع صديقة لذوي االعاقة وكبا .12

قبل  .13 وجاهزيتها  المراقبة  منظمات  عمل  على  اثر  مما  المفوضية  قبل  من  والتعليمات  االجراءات  اطالق  تأخر 

 االنتخابات . 

 مراكز االقتراع وسيادة الفوضى في خارج مراكز المدن .  بعض مالحظة عدم تنظيم ل  .14

 بطلت من المفوضية .  أاطلة التي المفوضية لم تزود الباحثين والمهتمين بالعدد الدقيق عن االوراق الب .15

 عدم السماح للمراقبين المحليين باستخدام الموبايل اثر على تواصل وعمل المراقبين .  .16

 عملية تحديث سجل الناخبين لم تتم بشكل جيد .  .17

 عدم السماح للكثير من المراقبين بالبقاء اثناء عملية العد والفرز .  .18

 اقبة المرشحين لمخالفين للتعليمات واستبعادهم عن االنتخابات . تقييم جيد لعمل المفوضية فيما يخص مع .19

اخفاق من قبل المفوضية في التعامل مع المواليد التي تنتخب للمرة االولى فلم يتم التأكيد اعالميا وبوقت مناسب  .20

على ان عدم مراجعتهم مراكز التسجيل يعني حرمانهم للتصويت مما ادى الى حرمان اكثر من مليون شاب/ة من  

 التصويت . 

 .  اادارة ملف المرشحين وقبولهم لم يكن جيد  .21

 اق المفوضية في االعالن عن النسبة الدقيقة للمشاركة واالساس الذي تحتسب عليه. اخف .22

 النتائج.   إلعالنضعف الخبرة الفنية لمجلس المفوضية حيث انها لم تكن مستعدة  .23

 توقف التسجيل البايومتري لسنوات أثر على سجل الناخبين .   .24

قبل استالمهم البطاقة البايومترية لم تكن صحيحة ، اجراءات المفوضية في سحب البطاقة المؤقتة من المسجلين   .25

 وحرمان الكثير منهم من التصويت.  

كان على المفوضية التوضيح واالعالم بان اجهزة التحقق تتوقف في الساعة السادسة واجهزة استقبال البطاقات   .26

ها وتقارير االجهزة  يحدث ارباك او تشكيك. كذلك كان عليها ان توضح تصور  تغلق بفترة قصيرة بعدها كي ال

 الفاحصة . 

ادارة المفوضية بالظهور االعالمي لم يكن جيدا ، فبالرغم من التشكيكات لم نسمع صوت قوي للمفوضية للدفاع   .27

 عن عملها . 

 االفتقار الى منظومة تشريعية تنظم االنفاق االنتخابي   .28

 .  العدور المشرفين من اساتذة الجامعة لم يكن فا .29

 

 التوصيات : 

الجراءات والنزاهة في الحفاظ على األصوات وايضا زيادة عدد المشاركين في ااهمية التوازن بين تحقيق سالمة   .1

 االنتخابات . 

ضرورة إجراء حمالت توعية وتثقيف لكل مفاصل العملية االنتخابية من قبل المفوضية لزيادة نسبة المشاركة من   .2

 هتمين والمراقبين .  ناحية ولتحقيق الشفافية وإيصال المعلومة للم

 على المفوضية األيمان بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني لنجاح العملية االنتخابية .  .3

 تدريب وتأهيل كاف لموظفي مراكز االقتراع وإشراك الخريجين الشباب في عمل المراكز .   .4

 زيادة المعارف والخبرات الفنية للمفوضية ومجلس مفوضيها .   .5

انتخابي رصين   .6 الى سجل  والوصول  المراكز  لمراجعة  واسعة  واجراء حملة  البايومتري  التسجيل  مراكز  فتح 

 بمعلومات بايومترية . 

 توصية بجعل مراكز االقتراع صديقة لذوي االعاقة وكبار السن.  .7

 ضرورة تنظيم المراكز في خارج المدن يوم التصويت العام . .8

 لتصويت الخاص. ضرورة تنظيم اعداد وسير عملية ا .9

 مقترح بشمول التصويت الخاص بالصمت االعالمي .  .10
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 اهمية انشاء قناة اعالمية خاصة بالمفوضية   .11

التأكيد على الشفافية والتعريف بكل اجراءات المفوضية وبياناتها ولكل مراحل العملية االنتخابية . كما يجب على   .12

 المفوضية االعالن عن تقاطع البصمات 

 مركز انتخابي في عموم العراق .   9000رب الالحاجة الى مايقا .13

 تخصيص جزء من موازنة االنتخابات لتأهيل المراكز االنتخابية . .14

 

 حمالت الدعاية االنتخابية واالنفاق المالي   :المحور الخامس •

رقم  .1 السياسية  األحزاب  قانون  االنتخابية    2015لسنة    36تفعيل  الحمالت  وتمويل  تنظيم  في  والمساواة  العدالة 

 للمرشحين.  

يوما وهي مدة طويلة تستهلك جهدا واموال من قبل   90وفق النظام في العراق فان مدة الحملة االنتخابية هي   .2

المرشحين،خاصة النساء، والبد من تقليص هذه المدة وجعلها تتوافق مع المعايير الدولية التي تكون مدة الحملة 

 ساعة من التصويت الخاص  24يوما، وتحديد موعد الصمت االنتخابي قبل  30 – 20االنتخابية تترواح ما بين  

دعم الحمالت االنتخابية من المال العام، وتحديد أماكن عامة بشكل عادل لجميع المرشحين لإلعالن وممارسة   .3

حمالت  النشاطات ضمن حمالتهم االنتخابية، وحث الكيانات السياسية على ربط إدارة حمالت المرشحات مع إدارة  

 احزابهن لتوفير مزيدا من الدعم المعنوي والمادي لهن. 

توحيد قواعد تنظيم عملية االنفاق المالي لألحزاب والحمالت االنتخابية بقانون، وكفالة فتح حسابات مصرفية    .4

 مالي. للحمالت االنتخابية تكون تحت مراقبة ديوان الرقابة المالية، وان يقترن التقرير السنوي لألحزاب بتقرير 

 وضع نظام لالنفاق المالي ينظم عملية االنفاق للحمالت االنتخابية مع مراعاة المعايير الدولية بهذا الشأن. .5

تعديل قانون األحزاب، بما يضمن فك دائرة األحزاب السياسية عن المفوضية العليا لالنتخابات وربطها مع األمانة  .6

، تطويرها وتوسيع مهامها. وكذلك تفعيل الدور 108جب المادة  العامة لمجلس الوزراء او جعلها هياة مستقلة بمو

 الرقابي الليات االنفاق المالي لألحزاب.

على المفوضية تحديد ضوابط البرامج االنتخابية للمرشحين ضمن قدرات مهام أعضاء مجلس النواب، ورصد  .7

النيابية، ورفع ا يقدمون وعودا خارج نطاق مهامهم  الذين  لوعي المجتمعي بعملية الرصد ومساءلة المرشحين 

 ودعم المبادرات والمشاركة المجتمعية  

والتخطيط   .8 الرسم  عملية  في  للمشاركة  االنتخابات  ومفوضية  االنتخابية  العملية  الشركاء  بين  والتعاون  التنسيق 

 ومتابعة التنفيذ للعملية االنتخابية بشكل كامل 

   .لي بعد االنتخابات من قبل اليات المراقبة الحكومية والمجتمعية استمرار متابعة مصادر التمويل لعملية االنفاق الما .9

 

 اعالن نتائج االنتخابات والطعون والشكاوى: المحور السادس

 

تعديل قانوني المفوضية واالنتخابات فيما يخص صالحية النظر في الطعون والشكاوى بحيث تختص المفوضية  .1

 طعون في الجهات القضائية. بالنظر في الشكاوى بينما يتم حصر النظر في ال

ضرورة معالجة الخلل الذي حدث في الية اعالن النتائج من خالل مراعاة الشفافية في ذكر عدد المحطات التي   .2

يتم اعالن النتائج على أساسها وذكر عدد المحطات التي لم يتم احتسابها وكذلك توضيح عدد األصوات الصحيحة 

ى ضرورة ان تكون االستعدادات الفنية واإلدارية  والباطلة ونشر تفاصيل النتائج لكل محطة اقتراع، مع التأكيد عل

 واإلعالمية إلعالن النتائج بنفس مستوى االستعدادات ليوم االقتراع.  

ان يكون اعالن النتائج من خالل مؤتمر صحفي رسمي مع نشر أسماء وعدد أصوات الفائزين في ثالثة جرائد   .3

 على الموقع الرسمي للمفوضية.  رسمية إضافة الى نشر كافة التفاصيل المرتبطة بالنتائج  
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تدريب أعضاء مجلس المفوضين والعاملين في مفوضية االنتخابات بشكل جيد على ادارة المخاطر االنتخابية بما   .4

 في ذلك إدارة عملية اعالن النتائج واالستفادة من تجارب الدول بهذا الخصوص.

الية الع .5 القانوني واضحا من حيث اعتماد  د والفرز بحيث يكون العد اما الكترونيا او  ضرورة أن يكون النص 

يدويا، وفي حال كان العد الكترونيا فيتم حصر العد والفرز اليدوي في المحطات التي تكون فيها نسبة األوراق  

 ( المركز 5الباطلة  محطات  باقي  بين  األعلى  هي  الباطلة  األوراق  نسبة  فيها  تكون  التي  المحطة  في  او   )%

 االنتخابي. 

ة زمنية محددة وواضحة فيما يتعلق بالمدة المتاحة للمحكمة االتحادية للمصادقة على النتائج وعدم ترك  تسمية مد  .6

 هذه المدة مفتوحة وغير محددة كما هو الحال االن.  

 منح حصانة ألعضاء مجلس المفوضين اسوة بالقضاة في موضوع ادارة االنتخابات وادارتها. .7

 

   االنتخابي:األمن المحور السابع: 

 : االستنتاجات

 األمن السيبراني ال يمكن مراقبته من قبل منظمات المجتمع المدني المراقبة .  

 االنتخابي في جميع المحافظات ومن قبل جميع االجهزة االمنية .  لألمناالشادة بدور اللجنة المشكلة   .1

 عدم شفافية المفوضية في عمل االجهزة الفاحصة تسبب بانتقاد أدائها والتشكيك بها .  .2

   االمنية.عدم وجود مراكز اقتراع متنقلة للقوات  .3

 

 : التوصيات

 ضرورة إيجاد وسائل لتمكين المنظمات المراقبة من متابعة األمن السيبراني .  .1

 مين . ضرورة تأمين الحماية لجميع الفائزين لحين أداء الي .2

الحكومة مسؤولة عن توفير بيئة آمنة للعملية االنتخابية وضرورة منع القوات االمنية من غلق المناطق او   .3

 التثقيف ألي جهة سياسية .  

تفعيل الجهد االستخباري في االمن االنتخابي ، وتكامل الجهود االمنية واالستخبارية للتعامل مع اي ترهيب  .4

 للناخب او المرشح . 

دور االدعاء العام في االخبار عن الجرائم االنتخابية لتشمل جميع الجرائم بما فيها خارج االختصاص  ممارسة   .5

 الماني للمفوضية .  

اعطاء صفة عضو الضبط القضائي لمدير مركز االقتراع استنادا لقانون اصول المحاكمات الجزائية فقي في   .6

 يوم االنتخابات . 

 

 النساء واألقليات  كوتا المحور الثامن: 

٪ كحد ادنى، واعتماد  25تعديل قانون االنتخابات وإعادة صياغة النص الذي كفل نسبة مشاركة النساء بما اليقل   .1

تفسير والية واضحة في تطبيقه علي المستوى االتحادي وعلى مستوى المحافظة، وعدم احتساب الفائزات باعلى 

 األصوات من ضمن حساب الكوتا.  

تعديل قانون االنتخابات بما يضمن زيادة مقاعد الكوتا لالقليات، وتنظيم سجل انتخابي خاص بهم، وتحديد يوم   .2

 م في مناطق تواجدهم  انتخابي له

 مراجعة االليات الخاصة بالتصويت للمقاعد األقليات، وجعلها ضمن دوائر متعددة خاصة   .3
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 التوعية والتثقيف االنتخابي : المحور التاسع

ضرورة تبني وتنفيذ خطة توعية وطنية شاملة يتم من خاللها ادراج مواد حول الثقافة االنتخابية وحقوق االنسان   .1

وز مناهج  االنتخابية ضمن  للممارسة  عملية  بدروس  دعمها  ويتم  واالعدادية  المتوسطة  للمرحلتين  التربية  ارة 

 والنيابية. 

 اعادة معهد التثقيف النيابي التابع للمفوضية وتخصيص ميزانية سنوية له.  .2

تفعيل دور هيئة االعالم واالتصاالت لضبط خطاب القنوات الفضائية تجاه العملية االنتخابية، وأن تتبنى تبني   .3

 االعالم العراقي لكل اشكال التثقيف االنتخابي وبشكل متطور ومستمر. 

رة استعانة  مواكبة اعالم مفوضية االنتخابات لشبكات التواصل االجتماعي ووسائل االعالم غير التقليدية، وضرو .4

 المفوضية بخبراء في هذا المجال للمساعدة في رسم وتطبيق الخطة اإلعالمية والتثقيفية للمفوضية. 

 استثمار دواوين العشائر والمحافل االجتماعية لغرض التثقيف بأهمية المشاركة االنتخابية.  .5

 لراي ومقياس نبض الشارع. االستعانة بالخبراء في مجاالت االعالم وعلم النفس واالجتماع الستطالعات ا .6

 من األهمية بمكان مراعاة تنوع االختصاصات عند اختيار أعضاء مجلس المفوضين.  .7

 يجب أن تكون التوعية االنتخابية شاملة لكل المكونات وحسب اماكن تواجدهم.  .8
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  ديمقراطي، تشير التجارب المعاصرة إلى أن االنتخابات الديمقراطية التنافسية ال تجرى إال في ظل نظام حكم  

  :وان هناك متطلبات لتحقيق ذلك يمكن تلخيصها في مبادئ رئيسة ثالثة 

أي تقييد سلطة الحكومة بدستور يخضع له    القانون،تنظيم عمل مؤسسات الحكم من خالل االستناد إلى مبدأ حكم   (1

ونظام قضائي مستقل لحماية مبدأ حكم القانون وصيانة حريات األفراد   المساواة،الحكام والمحكومين على قدم  

  .وحقوقهم

وحق    للسلطة،ت السياسية واعتماد مبدأ التداول السلمي  تمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارا  (2

 الحكم. جميع القوى السياسية في التنافس على مقاعد 

 المواطنة. تنظيم عالقة مؤسسات الحكم بالجماهير على أساس رابطة  (3

 

 المصادر القانونية لالنتخابات

 مصادر،مضامين صحتها ونزاهتها في ثالثة  تتخلص المصادر القانونية التي تستمد منها أي عملية انتخابيه شرعيتها و

 هي: 

 الدولية.المعاهدات والقرارات  أوال:

 الوطني. الدستور  ثانيا:

 االنتخابية. القوانين  ثالثا:

 

 المصادر القانونية الدولية واإلقليمية لمعايير االنتخابات النزيهة  أوال:

ــطرة في وثائق وقرارات واتفاقيات وإعالنات من قبل  ــل إليها المجتمع الدولي والمسـ وتمثل المعايير التي توصـ

لمعايير الديمقراطية  المنظمات الدولية بمختلف أنواعها ، ومنها تشكلت مجموعة مهمة من المبادئ القانونية المستندة إلى ا

 الدولية لالنتخابات ، ومن ابرز المصادر األساسية لهذه المعايير الدولية هي :

 المصادر الدولية : 

 .1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  .1

 . 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  .2

 العنصري .االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  .3

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . .4

 قرار إنشاء وحدة المساعدة االنتخابية :  .5

 إعالن معايير االنتخابات الحرة والنزيهة الصادر عن االتحاد البرلماني الدولي . .6

 

 اإلقليمية:المصادر 

 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب . .1

 األمريكي لحقوق اإلنسان .الميثاق  .2

 الميثاق األوربي لحقوق اإلنسان . .3

 

 الدستور ثانيا:

 ومنها:  باالنتخابات،العديد من المبادئ واألحكام القانونية التي تتعلق  ٢٠٠٥تضمن الدستور العراقي لسنة 

  لالنتخابات 
 اإلطار القانون 
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رقم 

 المادة
 المعيار الدولي النص الدستوري 

5 
والشـعب مصـدر السـلطات وشـرعيتها ، يمارسـها باالقتراع السـري  السـيادة للقانون ،

 العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .

 االقتراع السري 

 االقتراع العام  

6 
ــلطة ــوص عليها في هذا يتم تداول السـ ــائل الديمقراطية المنصـ ــلميا  ، عبر الوسـ  سـ

 الدستور .
 إرادة الشعب

20 
ــؤون الـعامة ، والتمتع بالحقوق   ــاركة في الشــ ــاء  ، حق المشــ للمواطنين رجاال  ونســ

  .والترشيح السياسية ، بما فيها حق التصويت واالنتخاب 

 إرادة الشعب

 عدم التمييز 

37 
  .أ ـ حرية اإلنسان وكرامته مصونة   أوال  :

 .والسياسي والديني  تكفل الدولة حماية الفرد من اإلكراه الفكري ثانيا  :
 تأمين الحرية 

38 

 :بالنظام العام واآلداب  تكفل الدولة ، بما ال يخل

 .التعبير عن الرأي بكل الوسائل  حرية: أوال 

 .والنشر  حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم: ثانيا  

  .بقانون ظاهر السلمي ، وتنظمثالثا  : حرية االجتماع والت

حرية الرأي  

 والتعبير 

حرية التجمع 

 السلمي

 

39 

االنضــمام إليها ، مكفولة  ،  أوال : حرية تأســيس الجمعيات واألحزاب الســياســية ، أو

 .وينظم ذلك بقانون 

االنضــمام إلى أي حزٍب أو جمعيٍة أو جهٍة ســياســية ،  ثانيا  : ال يجوز إجبار أحٍد على

  .العضوية فيها إجباره على االستمرار فيأو 

حرية تكوين  

الجمعيات /  

 األحزاب 

 تأمين الحرية  .الفكر والضمير والعقيدة  لكل فرد حرية 42

45 

المدني ، ودعمها وتطويرها   أوال : تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع

األهداف المـشروعة لها ، وينظم   لتحقيقواـستقالليتها ، بما ينـسجم مع الوـسائل الـسلمية 

 .ذلك بقانون 

حرية تكوين  

الجمعيات /  

 األحزاب 

46 

تأســيس الجمعيات واألحزاب الســياســية ، أو االنضــمام إليها ، مكفولة  ،  أوال : حرية

 بقانون . وينظم ذلك

،  ســياســية ثانيا  : ال يجوز إجبار أحٍد على االنضــمام إلى أي حزٍب أو جمعيٍة أو جهةٍ 

 .فيها  أو إجباره على االستمرار في العضوية

حرية تكوين  

الجمعيات /  

 األحزاب 

87 
ــتقـلة ، وتتوالها المحاكم على اختالف ــائـية مســ ــلـطة القضــ أنواعها ودرجاتها ،  الســ

  .وتصدر أحكامها وفقا  للقانون

استقاللية السلطة  

 القضائية 

88 
القانون ، وال يجوز ألية سـلطة  ال سـلطان عليهم في قضـائهم لغير القضـاة مسـتقلون ،

 .العدالة  التدخل في القضاء أو في شؤون

استقاللية السلطة  

 القضائية 

93 
 :العليا بما يأتي  تختص المحكمة االتحادية

  .النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب  سابعا  : المصادقة على النتائج

استقاللية السلطة  

 القضائية 

102 
العليا المسـتقلة لالنتخابات ، وهيئة   تُعد المفوضـة العليا لحقوق اإلنسـان ، والمفوضـية

 .النواب ، وتنظم أعمالها بقانون  النـزاهة ، هيئات  مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس

استقاللية السلطة  

 االنتخابية 
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 القانون االنتخابي  ثالثا :

ــدر ـقانون االنتـخاـبات البرلمـمانـية رقم ) ـــنة ٩صــ ــســ ، واـلذي نظم االنتـخاـبات التي جرت بـتاريخ   ٢٠٢٠( لســ

، وكان صـــدور هذا القانون محكوما بالضـــغط الشـــعبي والجماهيري الذي تولد عن انتفاضـــة تشـــرين    ٢٠٢١/ ١٠/١٠

انتخابي جديد تكون ابرز مالمحه مبدأ الترشـيح الفردي والفائز  ومطالبة المتظاهرين وسـاحات االعتصـام بتشـريع قانون  

العديد من األحكام منها ما يتعلق بأهلية الناخب ، ومنها ما   االول مع تـصغير حجم الدائرة االنتخابية ، ولقد تـضمن القانون

ــيم الدوائر االنتخابية والنظام االنتخابي ــافة إلى كيفية تقس ــح ، باإلض ــتخدم هذا   يتعلق بأهلية المرش ــتخدم ، حيث اس المس

 القانون نظام ) الصوت الواحد غير المتحول ( كنظام انتخابي لالنتخابات النيابية العراقية . 

 

 أهلية الناخب : 

لكي يتمتع الفرد بحق المشاركة االنتخابية البد من توفر الشروط الالزمة للتمتع بهذا الحق ، وأن هذه الشروط تعد 

 ة بين أغلب التشريعات وتتمثل غالبا في شرط الجنسية واألهلية االنتخابية . بمثابة قواعد مشترك

 أوال  : الجنسية : 

الجنسية هي رابطة قانونية سياسية بين الفرد والدولة تنسب كل فرد للدولة التي ينتمي إليها وتسبغ عليه صفة  

 المواطن فيها وتنشأ عنها حقوق وواجبات متقابلة .

 ثانيا : األهلية : 

 نقسم األهلية االنتخابية في مجال المشاركة االنتخابية إلى أهلية سياسية وأهلية عقلية وأهلية أدبية : ت

حيث   : السياسية  فيها  األهلية  تجري  التي  السنة  في  من عمره  عشرة  الثامنة  أكمل  قد  يكون  أن  الناخب  في  يشترط 

 االنتخابات.

حقه في المشاركة االنتخابية أن يتمتع بقوى عقلية سليمة يتحقق بها   األهلية العقلية : يشترط لتمكن الناخب من ممارسة 

اإلدراك الالزم لممارسة الحقوق االنتخابية ، وبحالة ذهنية ونفسية سليمة تمكنه من إدراك األمور إدراكا صحيحا ، وقد 

المشرع لم يوضح ما المقصود ، إال أن     نص القانون االنتخابي على " يشترط في الناخب أن يكون : كامل األهلية.... "

 بكمال األهلية هل يُقصد بها األهلية العقلية أم األهلية األدبية أو كالهما .

األهلية األدبية : ويقصد بها اكتمال االعتبار لدى الفرد ، ويفقد الشخص أهليته األدبية في حالة اإلدانة الرتكاب جرائم  

بقانون هيئة المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله ،  كون مشموال  ثانيا  : ان ال يمعينة ، ونص القانون على )  

العام بحكم    ثالثا  : أن يكون غير محكوٍم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال

  قضائي بات وإن ُشِمَل بالعفو عنها ( .

 شروط أخرى لممارسة حق المشاركة االنتخابية : 

 أوال : القيد في سجل الناخبين .

 ثانيا : ان يحمل البطاقة الناخب ) البايومترية طويلة األمد أو قصيرة األمد ( .

 

 

 أهلية الترشيح  : 

في انتخاباتها   إن من أهم المبادئ الدستورية التي تحرص الدولة الديمقراطية على تطبيقها وااللتزام بمضمونها

العامة اعتناق مبدأ حرية الترشيح ، والذي تم بموجبه فتح باب المنافسة على مصراعيه للفوز بأصوات الناخبين أمام أكبر  

عدد من المرشحين لنيل مقاعد العضوية بالمجالس النيابية ، لكن ذلك ال يعنى بكل حال من األحوال أن يخلو حق الترشيح  

، ولما كانت مهمة النائب أهم وأدق من مهمة الناخب ، لذلك كان طبيعيا أن تكون الشروط التي   من شروط قانونية تنظمه

 يستلزمها المشرع في المرشح أشد منها في الناخب ، ومن تلك الشروط : 

: أن يكون المرشح ناخبا وفقا لقاعدة ) كل مرشح ناخب ( أي يجب أن تتوفر في المرشح شروط الناخب ، مع األخذ   ١

ظر االعتبار التشدد الذي أشترطه المشرع بالنسبة للمرشح وهو شرط الجنسية واألهلية االنتخابية وشرط اإلقامة بن

 والقيد في السجل االنتخابي ، عالوة على هذه الشروط العامة التي يشترك فيها المرشح والناخب .



Page 19 of 88 
 

في المرشح أي والء سياسي لكنه حظر أن يكون ضمن   2005الوالء السياسي : لم يشترط الدستور العراقي لسنة    :  ٢

 التعددية السياسية أي كيان أو نهج يتبنى أفكار البعث ألصدامي .

الشهادة  : التميز العلمي : في العراق اكتفى المشرع في قانون االنتخابات في المرشح لعضوية مجلس النواب توفر    ٣

 اإلعدادية أو ما يعادلها .

  

 

 والعملية االنتخابية بصورة عامة المفوضية،وقانون  االنتخابات،مالحظات على قانون 

 

نظرا الن االستقرار االنتخابي مهم في بلد متحول إلى الديمقراطية مثل العراق ، كان يتطلب اإلبقاء على التمثيل    :  ١

 النسبي األنسب للظروف الحالية .

 : القانون لم يصغ بصورة محكمة ، وفيه تناقضات عديدة . ٢

خابي السابق وال تنسجم مع النظام االنتخابي الحالي : هناك مواد وفقرات زائدة في القانون ، ومواد تتعلق بالنظام االنت  ٣

. 

: هناك تحديات واجهت المفوضية في تصميم ورقة االقتراع وعملية القرعة بين أسماء المرشحين في الورقة ، نظرا    ٤

 لتعدد الدوائر االنتخابية .

إلى تعديل القانون وإيجاد بديل في  : لم يستجب القانون لجميع طلبات الحراك الشعبي بصورة صحيحة ، وقد يؤدي ذلك    ٥

 االنتخابات التي تليها .

 : يالحظ ان القانون يكرس للفردية على حساب األحزاب والتحالفات السياسية .  ٦

: اغفل القانون وضع سقف لإلنفاق االنتخابي ، ويجب العمل على معالجة ذلك وتفعيل نظام ضريبي ومصرفي فعال    ٧

 في هذا المجال . 2015( لسنة 36األحزاب السياسية رقم ) واالستفادة من أحكام قانون

 : تسمية أحد أعضاء مجلس المفوضين رئيسا  لإلدارة االنتخابية يؤدي إلى تضارب المصالح . ٨

البايومتري واعتماد أجهزة العد والفرز االلكتروني )    ٩ التسجيل  لتنفيذ عملية  : ال توجد بنية تحتية تكنولوجية مناسبة 

 سريع النتائج ( . أجهزة ت

: تم االستغناء عن عدد كبير من موظفي المفوضية من ذوي الخبرة والتجربة ، مما أدى إلى التأثير على مستوى أداء ١٠

كما ان على السلطة التشريعية ان توفر اإلطار القانوني والحماية الكافية ألعضاء وموظفي تشكيالت المفوضية ،  

 كل تعسفي .اإلدارة االنتخابية ضد فصلهم بش 

: لم يتم االلتزام بشكل دقيق بالتقويم االنتخابي ، مما أدى إلى ظهور العديد من اإلشكاالت خصوصا فيما يتعلق بتقديم    ١١

 طلبات الترشيح .

: أصبح التزوير أمرا  غير مرفوض ، وال يحرك الضمائر ، بسبب تكرار األمر في كل االنتخابات وعدم كفاية  الرادع   ١٢

 .  القانوني

: ان المشرع هدف إلى تأسيس مفوضية انتخابات مستقلة عن السلطات الثالث ، ولكن القانون الجديد للمفوضية ربط   ١٣

بشكل ما بينها وبين السلطة القضائية ، وهو ما يجب تداركه مستقبال  ، كون السلطة القضائية أصبحت تمارس دورا  

 لدستور . تنفيذيا  عبر المفوضية ، وهو ما لم ينص عليه ا

: حدد القانون والية المفوضية بأربع سنوات بالتزامن مع عمر مجلس النواب والحكومة ، وهو ما يجعل المفوضية   ١٤

 تحت تأثير مجلس النواب والحكومة إذا جاءت النتائج مخالفة لرغبة الكتل الكبيرة . 

ون لديهم خبرة في إدارة االنتخابات ، بينما اشترط  : لم يشترط القانون عند اختيار المدراء العامين في المفوضية ان تك   ١٥

 من مديري مكاتب المحافظات ان تكون لديهم خبرة عشر سنوات .

: لم تتم االستفادة من خبرة بعثة األمم المتحدة الختيار مجلس المفوضين والمسؤولين األساسيين في المفوضية ، بل    ١٦

 لمهيمنة .تم االعتماد على نوع من المحاصصة بين الكتل ا
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: استقاللية المفوضية مسألة نسبية ، فاختيار القضاة لشغل عضوية مجلس المفوضين ال يعني ان المفوضية مستقلة ،   ١٧

ألن االستقاللية تشمل ) االستقاللية في إدارة المؤسسة ماليا و إدارية ، واتخاذ قرارات وتعيين العاملين ( ، على ان ال  

 توثر على العملية االنتخابية .يكون للموظفين ميول سياسية 

: لوحظ عدم نشر اإلجراءات الخاصة بالعملية االنتخابية قبل وقت مناسب ، مع التأشير على ضرورة الحد من قرارات    ١٨

وإجراءات اللحظة األخيرة ، ويمكن لمجلس المفوضين إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صياغة األنظمة  

األنظمة واللوائح على الجهات المهتمة وتحديد فترة الستالم المقترحات من أجل إغناء   واإلجراءات وتعميم مسودات 

 وتطوير هذه األنظمة واإلجراءات اعتمادا  على الخبرة المحلية .

 : عزوف الناخبين عن المشاركة .  ١٩

 را .: تعدد أنواع بطاقات الناخب االلكترونية وعدم حسم المشاركة بالبطاقة البايومترية حص  ٢٠

: لم يتم إشراك شركاء العملية االنتخابية في عملية تشريع القانون ، بل تحكمت بذلك به القوى المؤثرة الممثلة في    ٢١

 مجلس النواب .

: هناك لبس في كيفية تعويض المقعد الذي يفقده الناخب ، ففي النظام االنتخابي السابق كان يعوضه من يليه في قائمته    ٢٢

( من 46ا اآلن فيعوضه التالي بعدد األصوات وقد يكون من اتجاه سياسي آخر ، بينما نصت المادة )االنتخابية ، أم

القانون على ان يكون التعويض من قائمته !! ، فهناك تناقض يحتاج إلى فتوى دستورية ، وقد يكون ذلك في صالح  

 مرشحي األحزاب على حساب المرشحين الفرديين . 

لم يتم العمل بشكل جدي على رصد ومعالجة ارتباط أحزاب سياسية بأجنحة مسلحة ، حيث يجب العمل على اتخاذ  : ٢٣

 . 2015( لسنة  36إجراءات صارمة ورادعة حول ذلك وفقا لقانون األحزاب السياسية رقم ) 

، إلزالة النصوص غير    2021( لسنة  9ضرورة العمل على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )  :  ٢٤

 القابلة للتطبيق أو المتناقضة أو تلك التي ال تنسجم مع الصكوك الدولية النتخابات نزيهة و عادلة .

المادية والبشرية من أجل إصدا  ٢٥ إمكانياتها  للمفوضية استغالل  يمكن  لنشر :   ) قانوني   ( أو مطبوع دوري  ر مجلة 

 قوانينها وأنظمتها وكل ما يتعلق بعملها .

: يمكن لمجلس النواب عقد حوارات ومناقشات مع جهات متعددة ) منها مؤسسات المجتمع المدني ( لبحث كيفية    ٢٦

مقاعد ثابتة إلى نظام    التوصل إلى حل جذري لمسألة تمثيل النساء واألقليات والتخطيط ، ولتجاوز مسألة تخصيص 

 أكثر تطورا  وديمقراطية . 

تقديم المشورة والنصح بشأن    ٢٧ : على وكاالت األمم المتحدة والخبراء الدوليين والمنظمات غير الحكومية مواصلة 

 العملية االنتخابية في مجال إالطار القانوني ولحين التأكد من الوصول لمرحلة متقدمة .

وضع آليات تسمح بمتابعة وتدقيق قرارات اإلدارة االنتخابية بجدارة ودون تأخير والحد من : على مجلس المفوضية   ٢٨

 قرارات وإجراءات اللحظة األخيرة .  

األمن االنتخابي وأمن المرشحين    على المفوضية والسلطات المعنية وضع اطر قانونية التخاذ إجراءات كفيلة لضمان:    ٢٩

 يد .، ومنع االبتزاز والترويع والتهد 

األحزاب والمرّشحون واألطراف الشريكة في العملية االنتخابية حّق الوصول إلى : على المفوضية ان توفر لممثلي    ٣٠

 كافة عناصر العمليات االنتخابية ، بما في ذلك البيانات المطلوبة ، بشكٍل فعّال وفي الوقت المناسب .

بأنشطة المراقبة االنتخابية لمنظمات وشبكات مراقبة االنتخابات  : على المفوضية األخذ بالتوصيات السابقة الخاصة  ٣١

 والخاصة باألنظمة واإلجراءات والتعليمات والقرارات .

اآلليات الفعالة لرقابة وتحقيق التوازن ، مثل وجود وسائل اإلعالم التعددية والمستقلة ، وفرص : على المفوضية إيجاد    ٣٢

القانوني   اإلنصاف  سبل  إلى  المراقبين  الوصول  وجود  جانب  إلى  بالحياة  النابض  المدني  المجتمع  ووجود  الفعال 

 المحليين. 

: العمل على اهتمام خاص من قبل المفوضية ومكاتبها في وضع إجراءات خاصة لمشاركة المرأة ومشاركة األقليات   ٣٣

 والمعاقين وذوي االحتياجات الخاصة والنازحين في االنتخابات النيابية . 
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 فصيلي لمواد قانون االنتخابات تحليل ت 

 

 ٢ ( ١المادة )  رقم المادة

 النص الحالي

ة المنفردة : ائـم ات على ان يكون    الـق اـب ا لالنتـخ ــح فيـه د ان يرشــ ة التي يحق لفرد واـح ائـم وهي الـق

 مسجال لدى المفوضية .

 القائمة المفتوحة : وهي القائمة التي تحوي أسماء المرشحين المعلنة .

 المالحظات 
تخدام    ١٥بموجب نص المادة )  يح أصـبح فرديا ، ولم يعد هناك حاجة الـس ( من القانون فان الترـش

 مصطلح      ) القوائم ( سواء أكانت منفردة أم مفتوحة .

 إلغاء النص واالكتفاء بتعريف المرشح الذي ورد في نفس المادة . النص المقترح 

 ٨ (  ١٤المادة )  رقم المادة

 يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثالثة رجال . النص الحالي

 المالحظات 

 ( من القانون لم تعد هناك قوائم . ١٥: بموجب نص المادة )  ١

( من القانون ، تم األخذ بطريقة جديدة لضــمان الوصــول إلى كوتا النســاء    ١٦بموجب المادة )   : ٢

 بدون اللجوء إلى الطريقة أعاله .

 إلغاء المادة وإعادة تسلسل مواد القانون . النص المقترح 

 ١٠ (  ٢٥المادة )  رقم المادة

 النص الحالي
ــطة   ــات الدولة المختلفة وأماكن العبادة ألي دعاية أو أنشـ ــسـ ــتغالل أبنية الوزارات ومؤسـ يمنع اسـ

 والمرشحين . للكيانات السياسيةانتخابية 

 المالحظات 
ياـسية رقم )  أُلغي مـصطلح ) الكيانات  ياـسية ( بـصدور قانون األحزاب الـس ،   ٢٠١٥( لـسنة    ٣٦الـس

 واألصح استخدام مصطلح ) األحزاب والتحالفات السياسية ( .

النص 

 المقترح 

ــطة   ــات الدولة المختلفة وأماكن العبادة ألي دعاية أو أنشـ ــسـ ــتغالل أبنية الوزارات ومؤسـ يمنع اسـ

 والمرشحين . لألحزاب والتحالفات السياسيةانتخابية 

 ١٤ / رابعا (                    ٣٩المادة )                                                    رقم المادة

 باستخدام البطاقة البايومترية حصرا .رابعا : يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم االنتخابية  النص الحالي

 المالحظات 

عمليا بســبب اشــتراط    مســتحيلة التحقيقان اإلجراءات التي يجب إتباعها لتطبيق هذه المادة تبدو  

 امتالك الناخب خارج العراق للبطاقة االنتخابية ) البايومترية ( وذلك لألسباب اآلتية :

: ان التســجيل البايومتري يشــترط حضــور الناخب كي تؤخذ صــورته وبصــماته ، وهذا يعني   ١

ــجيل ، ضــرورة تو ــجيل لغرض التس ــكناهم ومدنهم إلى مراكز التس جه الناخبين من مناطق س

علما ان هذه المراكز يُفترض ان تُفتح في عواـصم البلدان المنوي إجراء االنتخابات فيها ، وإذا 

( دولة ، وإذا ما علمنا ان    ٢١علمنا ان المفوـضية فتحت في آخر انتخابات مراكز اقتراع في ) 

هي بمســتوى قارات وان انتقال وســفر الناخب من مكان إقامته إلى العاصــمة   بعض هذه الدول

للتســجيل ســيكون من الصــعب جدا وســيكلفه الكثير من المصــاريف والجهد مما يؤدي إلى ان  

يكون ذلك عائقا إمام توجه الناخبين للتســــجيل ، علما ان الناخب عليه ان يعود مرة أخرى بعد 

 البايومترية .فترة معينة الستالم البطاقة 

ــجيل    ٢١ان فتح المراكز في )   : ٢ ــها يجب ان يتم فتح أكثر من مركز واحد للتسـ ( دولة ) بعضـ

ــيُكلف الكثير من المصــاريف ، وســيتطلب إيفاد المئات من الموظفين   فيها ( ولفترة طويلة ، س

 وشحن عدد كبير من األجهزة إلى دول العالم المختلفة .

ــكـلة تت  ٣ علق بمعرـفة اـلدائرة االنتـخابـية للـناـخب ) عـندـما : ان انتـخاـبات الـخارج تواـجه ـعادة مشــ

ه عراقي ) وهو أمر ليس   اـخب ان يثـبت أوال اـن ان على الـن افـظة ( ، فـك دائرة هي المـح اـنت اـل ـك

ـسهال على الكثير من العراقيين في الخارج إلتالفهم جميع وثائقهم للحـصول على حق اللجوء ( 
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العراق ، وهو أمر بالغ الصــعوبة الن الوثائق   ، ثم عليه ان يثبت انه ينتمي لمحافظة بعينها في

األجنبية ال تُشـــير إلى ذلك ، أما اآلن فمطلوب ) باإلضـــافة إلى ما  ســـبق ( ان يثبت الناخب 

خارج البلد انه ينتمي إلى دائرة انتخابية بعينها داخل المحافظة ، وهذا أمر يصـــعب تحقيقه ان  

ــفر العراقـية أ ــتحيال الن جوازات الســ ــمن  لم يكن مســ و األجنبية والكثير من الوثائق ال تتضــ

 المعلومات التي تدل عن التبعية لهذه الدائرة االنتخابية أو تلك داخل المحافظة .

دم    ٤ ـــبب ـع ذا للتالـعب أو التزوير ، بســ اـلب األعم ( تكون منـف ات الـخارج ) في الـغ اـب : ان انتـخ

د سـجل ناخبين ُمعد سـلفا بناءا  اسـتخدام جميع اإلجراءات المطلوبة لمكافحة التالعب لعدم وجو

ــاهدنا هذا التالعب   ــينة ) كما هو األمر في انتخابات الداخل ( ، وقد شـ على قاعدة بيانات رصـ

 مما أدى إلى قيام المفوضية بإلغاء الكثير من محطات انتخابات الخارج  ٢٠١٨في انتخابات 

 في الداخل .: انتخابات الخارج تُكلف ما يزيد عن سبعة إضعاف كلفة الناخب  ٥

بة التصـويت للعراقيين في الخارج ما يعادل       )  ٦ : قلة عدد ُمصـوتي الخارج . حيث بلغت نـس

، مما يجعل هذه األصـــوات غير مؤثرة    ٢٠١٨٪ ( من مجمل األصـــوات في انتخابات    ١٫٤

 بشكل أساسي في نتائج االنتخابات .

 دانها ، ال تُجري انتخابات خارج البلد .: هناك العديد من الدول ولها جاليات كبيرة خارج بل ٧

 تجميد انتخابات الخارج وعدم إجراءها للدورة البرلمانية القادمة ) فقط ( . النص المقترح 
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إلعادة هيكلة المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق حيث حل بديال عن   2019( لسنة  31أسس القانون رقم )

 .  2010وتعديالته الالحقة في العام  2007قانون المفوضية السابق الصادر في عام  

القانون الحالي عملية إعادة الهيكلية بإعادة تعريف المفوضية، حيث أضاف  بدأ  الى تعريفها السابق عبارة "تتمتع    وقد 

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري" وذلك بهدف تأكيد استقاللية المفوضية في عملها مع ابقائها خاضعة  

 لرقابة مجلس النواب. وحدد القانون مسؤولياتها ومهامها األساسية فيما يلي:  

ت واالستفتاءات االتحادية واإلقليمية والمحلية في جميع أنحاء  وضع األنظمة والتعليمات المعتمدة في االنتخابا .1

 .العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة

القيام باإلعالن وتنظيم وتنفيذ أنواع االنتخابات واالستفتاءات كافة االتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة   .2

 .ميع أنحاء العراقفي إقليم واإلشراف عليها وفق أحكام الدستور في ج

االتحادية  .3 االنتخابية  والنظم  اإلدارة  بمهام  الوطني  المكتب  والتعاون مع  بالتنسيق  لالنتخابات  األقاليم  هيئة  تقوم 

 الخاصة باإلقليم تحت أشراف المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات. 

صالحية اختيار المفوضين  ربما يكون تشكيل مجلس المفوضين هو التغيير األكثر أهمية في هيكلية المفوضية، حيث انتقلت  

من مجلس النواب الى مجلس القضاء األعلى، بحيث يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء، خمسة من قضاة الصنف 

األول يختارهم مجلس القضاء األعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق االستئنافية، واثنان من  

لس القضاء األعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان  قضاة الصنف األول يختارهم مج

حصرا  المستشارين  من  الدولة  مجلس  أعضاء  من  واثنان  اإلقليم،  في  االستئنافية  المناطق  على  توزيعهم  مراعاة  مع 

ة المباشرة في مجلس القضاء  على أن يتم االختيار بالقرع. والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء األعلى 

األعلى بحضور ممثل األمم المتحدة ومن يرغب من وسائل اإلعالم والمنظمات والنقابات، مع التأكيد على مراعاة تمثيل  

 المرأة في اختيار مجلس المفوضين لألعضاء التسعة.  

 لس المفوضين كما يلي:  حدد القانون الجديد صالحيات مجلس المفوضين بستة عشر بندا، حيث جاءت صالحيات مج

 .المصادقة على سجل الناخبين .1

 .المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض االنتخابات  .2

 .المصادقة على سجل قوائم المرشحين لالنتخابات  .3

 .اعتماد مراقبي االنتخابات ووكالء الكيانات السياسية واإلعالميين والمراقبين الدوليين .4

 .االنتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية لالنتخابات البت في الشكاوى والطعون   .5

 .المصادقة على إجراءات العد والفرز .6

المصادقة على النتائج النهائية لالنتخابات واالستفتاء واإلعالن عنها بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية   .7

 .التي تصادق عليها المحكمة االتحادية العليا المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب 

 .وضع األنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية االنتخابية نزاهتها .8

 .المصادقة على هيكلية المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات والتعيينات في الوظائف العليا فيها كافة .9

 .رسم السياسة المالية للمفوضية .10

( سنة غير  ١خابية من بين أعضائه وال تتجاوز مدة أشغاله لإلدارة االنتخابية أكثر من ) اختيار رئيس لإلدارة االنت .11

 .قابلة للتجديد 

منح المخصصات التي يراها مناسبة لموظفي المفوضية من غير أعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامين   .12

 .% من مجموع ما يتقاضونه شهريا ٢٠٠على أال تتجاوز 

 الهيكلية الجديدة للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  
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 .المفوضيةوضع نظام داخلي خاص ب .13

 .( ثالثة أيام من تاريخ صدورها٣اعتماد الطريقة المناسبة لنشر قراراته باللغتين الرسمية خالل ) .14

 .أعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية وتقديمها إلى مجلس النواب  .15

 نشر الثقافة االنتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل المتاحة. .16

القان القانون الجديد على أن " 12ون الجديد حماية ألعضاء مجلس المفوضين، حيث نصت المادة )وفر  أعضاء   ( من 

مجلس المفوضين غير قابلين للعزل أو اإلقالة أال في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة  

بالشرف أو جناية أو إعفائهم بعد استجواب في مجلس النواب"، كما حصر القانون األسباب الموجبة النتهاء العضوية في  

أو وفاته أو عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرير طبي صادر   مجلس المفوضين في قبول استقالة عضو المجلس،

عن لجنة طبية مختصة. وتم الغاء صالحية مجلس النواب في المصادقة باألغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من 

مجلس النواب  مجلس المفوضين بأغلبية خمسة من أعضائه بإقالة احد أعضائه اذا انتهك قواعد السلوك، وكذلك صالحية

 بإعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه باألغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية.  

كما نص القانون الجديد على أن للمفوضية االستعانة بخبراء من مكتب المساعدة االنتخابي التابع لألمم المتحدة في مراحل  

 واالستفتاءات. اإلعداد والتحضير وإجراء االنتخابات 
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 لمحة عامة حول عملية تسجيل الناخبين : 

يُعد حق جميع المواطنين البالغين في المشاركة في شؤون حكومتهم حجر األساس في أي ديمقراطية حقيقية ،  

وحتى يتمكن األفراد من ممارسة حقهم الديمقراطي في االنتخابات ال بد من وجود سجل انتخابي شامل وعام يسمى " 

ومستمر للتأكد من أن اسم كل مواطن يحق له االنتخاب  قائمة أو سجل الناخبين " وينبغي تحديث هذه القائمة بشكل جيد  

 ُمسجل فيها لإلدالء بصوته ، ولمرة واحدة فقط .

إّن تسجيل الناخبين هي العملية األساسية التي تحدّد األشخاص الذين يحّق لهم التصويت ، وتتنّوع هذه العملية 

الناخبون مسجّ  الدول يصبح  ، ففي بعض  دولة وأخرى  بين  أو عندما  بشكٍل واسع  بلوغهم سّن االقتراع  تلقائيا  لدى  لين 

ينتقلون إلى مكان إقامة جديد ، يُعرف هذا النوع من التسجيل باسم التسجيل السلبي للناخبين ، أما في البعض اآلخر فيجدر  

ين ، لكن مهما بالناخبين أن يتّخذوا خطوات معيّنة للتسجيل ، ويُعرف هذا النوع من التسجيل بالتسجيل اإليجابي للناخب

 اختلفت عمليات تسجيل الناخبين يجب أن توفّر الحكومة للناخبين المؤهلين فرصا  عادلة لالطالع على مجريات العملية .  

كما يجدر بالحكومة أن تتأّكد من منح المواطنين فرصا  معقولة إلتمام مراحل تسجيلهم أو تحديثها ، فضال  عن  

ة الناخبين مسبقا  بمكان تسجيل معلوماتهم أو تحديثها في سجل الناخبين ، والموعد المحدّد  ذلك يجب أن تعلم الهيئة المسؤول

 لذلك . 

 

 أهمية تسجيل الناخبين :

 لعملية تسجيل الناخبين ثالثة أهداف :

 : تمنح المواطنين المؤهلين فرصا  حقيقية للتصويت . ١

 : تمنع األشخاص غير المؤهلين من التصويت .٢  

 : تحول دون التصويت المتعدّد . ٣

 

 التكلفة العالية لتسجيل الناخبين : 

بالرغم من أن عملية تسـجيل الناخبين تشـكل حجر األسـاس في إدارة االنتخابات ، إال أنها عالية التكلفة ، حيث 

٪ من التكلفة اإلجمالية إلدارة االنتخابات ، وهناك عوامل مختلفة  50من  تشـّكل هذه العملية وإعداد قوائم الناخبين أكثر 

تؤثر في هذه التكاليف مثل نوع النظام المتبع في تســجيل الناخبين ، والكفاءة اإلدارية في ســلطة االنتخابات ، إضــافة  

 بين . إلى السمات العامة االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية للدولة ، ونوعية سجل الناخ 

 

 مصاعب تسجيل الناخبين  : 

عند اتخاذ القرارات الخاـصة بتـسجيل الناخبين فعلى مديري االنتخابات أن يأخذوا بالحـسبان الظروف الخاـصة 

 بدولتهم أو إقليمهم أو منطقتهم ، ومن ضمن المصاعب التي يواجهونها : 

انتخابية ، أم من األفضـل اعتماد سـجل دائم يتم    ما إذا كان من الضـروري اسـتحداث قائمة جديدة للناخبين لكل عملية   - 

    تحديثه دوريا  ؟ 

ة    -  ات هوـي ة إثـب اـق دام بـط ــتـخ ة في مركز االقتراع ؟ ـهل عليهم اســ ات هويتهم الحقيقـي اخبين المؤهلين إثـب كيف يمكن للـن

       ناخب أم اعتماد وسيلة أخرى ؟ 

                     في حال استخدام بطاقة إثبات هوية ناخب ، ما هي المعلومات التي يجب أن تكتب في البطاقة ؟   - 

ونيةعملية   تسجيل الناخبي   وإصدار البطاقات االلكتر
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 هل يكون التسجيل إجباريا  أم اختياريا   -

                      إذا كان التسجيل اختياريا  ، فهل يكون ذلك بمبادرة من المواطن نفسه أم بدافع من الحكومة ؟   - 

كيف يمكن للظروف المحلية ، على سـبيل المثال ) نسـبة المتعلمين ، التمدّن ، تنقالت السـكان ( أن تؤثر على اختيار    - 

  نظام تسجيل الناخبين ؟ 

 ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحوسبة في عملية تسجيل الناخبين ؟    - 

 

 مفهوم التسجيل البايومتري : 

أو بصمات األصابع ،   الوجه  للناخب ، مثل مالمح  الجسدية  الخصائص  للناخبين  البايومتري  التسجيل  يستخدم 

لم يتم حتى اآلن   ، علما انهالسمات األكثر شيوع ا التي يتم التقاطها هي مالمح الوجه وبصمات األصابع  ، وللتعرف عليها  

   على نطاق واسع لألغراض االنتخابية .  استخدام أنظمة التعرف على شبكية العين وقزحية العين

يتم التقاط جميع بيانات المقاييس الحيوية أوال  بواسطة كاميرا أو جهاز استشعار كصورة ، وتتم معالجة الصورة  

تُشكل هذه الصور مقترنة بمعلومات معينة مثل اسم الشخص  بعد ذلك في نموذج بيولوجي وتخزينها في قاعدة بيانات ،

ده ملف تعريف الناخب الخاص به من خالل الجمع على نطاق واسع ، يتم إنشاء سجل الناخبين البايومترية  وتاريخ ميال

.   

قالبه الفريد بطرق مختلفة ، البيانات الحيوية ، يمكن تخزين  على سبيل   بمجرد تسجيل الناخب بمجموعته من 

من خالل مجموعة شاملة من البيانات ، ويمكن لسجل  المثال يمكن إضافته مطبوعا أو إلكترونيا إلى بطاقة هوية الناخب 

  الناخبين البايومتري أن يفحص القوالب المجمعة بشكل أكبر الكتشاف المسجلين المكررة وحذفهم بكفاءة .

في بعض البلدان ، توجد معارضة الستخدام تكنولوجيا الناخبين البايومترية ألن جمع المعلومات البايومترية قد 

كما انه ونظرا لتكاليف التسجيل البايومتري للناخبين والمخاطر الطبيعية للفشل ، ت وممارسات ثقافية معينة ينتهك معتقدا

التشغيلي ، فإن التسجيل البايومتري للناخبين يتطلب خبرات لتجربة واختبار وتنسيق التكنولوجيا الجديدة باإلضافة إلى 

  ين .شراء المعدات الجديدة والتركيب والموظفين المدرب

 ، هما : للقياسات الحيوية لالنتخابات هدفان أساسيانو 

 : يجعل من الممكن تعويض عدم وجود آلية لتحديد هوية الناخبين .  ١

   : يضمن إلغاء التسجيل المتعدد في قوائم الناخبين . ٢

  .  الناخبين من للتحقق  أداة ، شيء كل وقبل  أوال   ، هي  الحيوية القياسات  فإن ، وبالتالي

 "   مبدأ  وتعزز   المرونة  في  كبير  بشكل  تساهم  االقتراع  يوم  في  الناخبين   هوية  على  التعرف  في كما ان القياسات الحيوية  

 . " واحد  صوت  ، واحد  ناخب 

 

 

 تسجيل الناخبين في العراق 

 

ــة :  ١ ــت عملي ــات وزارة  أجري ــم شــراء بيان ــد ان ت ــا ســابقا بع ــول به ــا لإلجــراءات المعم ــاخبين وفق تحــديث ســجل الن

ــدة  ــي قاع ــنقص ف ــض ال ــة بع ــدى المفوضــية لمعالج ــود ل ــاخبين الموج ــجل الن ــات س ــى بيان ــارة وإضــافتها إل التج

ــام  ــن العـ ــا التغييـــرات مـ ــات الســـجل ، ومنهـ ــة  2007بيانـ ــا 2018ولغايـ ــار األولـــي للنـ ــداد االنتشـ خبين ، وإعـ

ـــ ) ــة تحــديث ســجل PDFوإعــداد ملفــات ال ــاخبين فــي مرحل ــى الن ــاخبين األولــي لغــرض عرضــه عل ( لســجل الن

 الناخبين .

: تـــم إعـــداد ســـجل النـــاخبين للمشـــمولين بالتصـــويت الخـــاص مـــن القـــوات األمنيـــة والتـــي نـــص عليهـــا قـــانون  ٢

ــم ) ــاهم التــي وقعــت   2020( لســنة 9االنتخابــات رق ــى مــذكرات التف ــاء  عل ــم  بن ــوزارات األمنيــة ، حيــث ت مــع ال

ــه ــدد ناخبي ــغ ع ــاخبين للتصــويت الخــاص العســكريين وبل ــات ســجل الن ــدة بيان ــة قاع ــد  ( ١،٠٧٥،٧٢٧)  تهيئ بع
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ــة بحســب تشــكيالت  ــى الوحــدات اإلداري ــز انتمــاءاتهم إل ــاخبين العــام وترمي ــات ســجل الن حجــبهم مــن قاعــدة بيان

 ( ناخب نازح . ١٢٠،١٢٦م) كل وزارة ، وكذلك تسجيل النازحين إذ بلغ عدده

ــاخبين العــام األولــي بعــد مرحلــة التحليــل وإعــداد االنتشــار األولــي علــى مســتوى  ٣ : إعــداد قاعــدة بيانــات ســجل الن

ــدد ) ــراع وبع ــة الناخــب ٢٤،٠٢٩،٩٢٧محطــة االقت ــا بطاق ــي احتوته ــات الت ــة البيان ــد نوعي ــم تحدي ( ناخــب ، وت

ع ورقــم محطــة االقتــراع والــرقم التسلســلي وكــذلك رقــم الــدائرة االلكترونيــة وإضــافة رقــم واســم مركــز االقتــرا

ــدة  ــبات المع ــي الحاس ــاخبين ف ــجل الن ــات س ــدة بيان ــذلك تنصــيب قاع ــورقي وك ــاخبين ال ــجل الن ــي س ــة ف االنتخابي

 لتسجيل بيانات البايومتري وعلى مستوى المحافظة .

ــأمي ٤ ــة لت ــات األمني ــع الجه ــيق م ــا للتنس ــة العلي ــة األمني ــكيل اللجن ــط : تش ــاخبين ووضــع الخط ــجيل الن ــز تس ن مراك

 األمنية لمراحل العملية خصوصا وقد استمرت مراحل العمل على مدار ستة أشهر متواصلة .

 : إعداد األنظمة واإلجراءات الخاصة بمرحلة تحديث سجل الناخبين وكذلك إجراءات التسجيل البايومتري  ٥

 ات البايومتري وتدريبهم على اإلجراءات والية العمل . : التعاقد مع موظفي مراكز التسجيل ومدخلي بيان ٦

 : تهيئة المواد اللوجستية والطباعية لمرحلة التدريب على عمليتي تحديث السجل والتسجيل البايومتري  ٧

ــير  ٨ ــة التحضـ ــاء عمليـ ــجيل أثنـ ــز التسـ ــة ومراكـ ــب االنتخابيـ ــع المكاتـ ــيق مـ ــاالت والتنسـ ــة االتصـ ــع خطـ : وضـ

 ير الفتح والغلق وتحليل البيانات .والتسجيل وإعداد تقار

ــة  ٩ ــارير المتابع ــاخبين وإصــدار تق ــجل الن ــديث س ــتمارة تح ــات اس ــال بيان ــة إدخ ــرامج الخاصــة بعملي : تصــميم الب

 والتحليل لعملية اإلدخال .

تطـــوير مركـــز إدخـــال البيانـــات وتهيئتـــه الســـتقبال اســـتمارات التحـــديث وتهيئـــة الكـــوادر اإلداريـــة والفنيـــة  : ١٠

ــة  ــع بطاق ــتمارات توزي ــديث واس ــتمارات التح ــات اس ــال بيان ــى إدخ ــدريبهم عل ــات وت ــدخلي البيان ــع م ــد م والتعاق

 الناخب االلكترونية .

 الناخب االلكترونية وطباعة استمارة لتوزيعها .: إعداد اإلجراءات واآلليات الخاصة بتوزيع بطاقة  ١١

 

 مرحلة تحديث سجل الناخبين :

ــدة ) ــة لم ــي المحافظــات كاف ــاخبين ف ــز تحــديث ســجل الن ــتح مراك ــم ف ــن 105ت ــارا م ــا اعتب  2/1/2021( يوم

( حالــة تحــديث علــى ١،٢٠٨،٤٣٥( مركــز تســجيل وتــم تســجيل )1079، حيــث تــم فــتح ) 15/4/2021ولغايــة 

 بياناتهم .

 

 إجراءات تحديث سجل الناخبين  :

افتتحت مراكز التسجيل يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا ويشمل ذلك جميع أيام األسبوع  

 والعطل الرسمية . 

  أوال : الوثائق المطلوبة . .

 بطاقة الناخب االلكترونية ) طويلة أو قصيرة األمد ( . : ١

 : شهادة الجنسية العراقية ) إلثبات عراقية الناخب ( . ٢

 : هوية األحوال المدنية . ٣

اـخب ، ويتم    ٤ ة الـن ات عراقـي ا تكفي إلثـب إنـه ة ـف اـقة الوطنـي اـخب للبـط ة ) ان وـجدت ( في ـحال امتالك الـن اـقة الوطنـي : البـط

 وية األحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية .االستغناء عن ه

 : جواز السفر العراقي النافذ . ٥

 : البطاقة التموينية إلثبات اإلقامة . ٦

 : بطاقة معلومات السكن إلثبات اإلقامة . ٧

 : وثيقة إثبات النزوح . ) حالة النزوح أو التهجير ( . ٨

 : وثيقة إثبات الوفاة . ) حالة الوفاة ( . ٩
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 ثانيا   : حاالت تحديث سجل الناخبين :

 التغيير  : 

عند تغيير الناخب مركز االقتراع عليه مراجعة أقرب مركز تسجيل ويجب تقديم البطاقة التموينية حصرا للناخب 

يقع فيها مركز االقتراع الذي يروم  الدائرة االنتخابية التي  تثبت سكنه ضمن  التغيير والتي   الذي يرغب بأجراء عملية 

 االنتقال إليه ، وتضم عملة التغيير : 

 : تغيير مركز االقتراع ضمن الدائرة االنتخابية الواحدة ،   ١

 تغيير مركز االقتراع من دائرة انتخابية في محافظة إلى دائرة انتخابية في محافظة أخرى . : ٢

 التصحيح :

 .  : التصحيح للناخب المسجل بايومتريا مسبقا ١

 .   التصحيح للناخب غير المسجل بايومتريا مسبقا : ٢

 اإلضافة : 

حيث يتم تقديم الناخب الوثائق المطلوبة لحالة    حيث يتم إضافة اسم الناخب في حل تم التأكد من عدم وجود االسم ،

يرغب   الذي  االقتراع  مركز  باختيار  الناخب  ويقوم   ، سجل  بيانات  قاعدة  إلى  الناخب  بيانات  إضافة  وتتم   ، اإلضافة 

  بالتصويت فيه ضمن الدائرة االنتخابية المستندة إلى مركز التموين في البطاقة التموينية حصرا .

 الحذف : 

حذف بيانات الناخب المتوفى بعد التأكد من الوثائق الثبوتية المقدمة من مقدم الطلب )وثيقة إثبات الوفاة(    حيث يتمم

دائرة  إلى  يتم رفع موقف  التحديث  نهاية عملية  وفي  المتوفى  بالناخب  القرابة  تثبت صلة  الطلب  لمقدم  تعريفية  وهوية 

الناخب ان كانت مستلمة في مركز التسجيل أو مفقودة أو مسترجعة  العمليات يتضمن بيانات الناخب المتوفي وحالة بطاقة  

 مسبقا . 
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 مقدمة : 

ــرين أـحدـثت  ــرين وـباألخص تكنولوجـيا   التكنولوجـيا التي تم تطويرـها خالل القرن العشــ ولقرن الـحادي والعشــ

االنتخابية األـساـسية   الحاـسوب تغييرات جذرية في إدارة االنتخابات وفي طريقة إجراءها ، وفي حين أن الكثير من المهام

الحديثة في هذه األيام   االنتخابات الناحية النظرية منذ بدايات العملية االنتخابية الحديثة ، إال أن تنظيم   بقيت على حالها من

 يعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا . 

 

 معاير الشفافية والنزاهة عند إدخال التكنولوجيا الجديدة : 

اـستخدام التكنولوجيا لتـسهيل وتحـسين العملية االنتحابية يُنـصح  في حينما تفكر إحدى مؤـسـسات اإلدارة االنتخابية  

 تساعد على إرساء ثقة الجمهور في العملية االنتخابية .    بإتباع عدة مبادئ إرشادية

اـسي في مصـداقية ونزاهةان  اءلة هي عنصـر أـس فافية ، والتي تعني االنفتاح والمـس الديمقراطية ،  االنتخابات  الـش

توفير سـبل  في العمليات اليدوية تكون الشـفافية أكثر وضـوحا  نسـبيا  ، حيث تكون العمليات في المعتاد مرئية وال يصـعب 

للمراقبين لالطالع عليها ، وعلى النقيض عند اســـتخدام بعض وســـائل التكنولوجيا ، حيث قد يكون من الصـــعب بل من  

 المستحيل أن يتحقق المراقبون من صحة النتائج .   

ــتحـيل في بعض الـحاالت  ــتـخداـمات التكنولوجـيا التي يســ من أن  التحقق تـُعد أنظـمة االقتراع اإللكتروني أـحد اســ

أن عملية عد األـصوات   ثم ال يمكن التأكد من الـصوت المـسجل هو نفـسه الـصوت الذي تم اقتراعه من قبل الناخب ، ومن

فافية بمجرد إثبات دقة إدخال البيانات في النظام تخدام التكنولوجيا قد يدعم الـش ومن  ،   دقيقة ، وعلى الجانب اآلخر فإن اـس

 ال تحتوي إال على قدر ضئيل من األخطاء .  من البيانات التيعن كميات هائلة  ثم يمكن استخالص تقارير

 

 األمور الواجب التركيز عليها من قبل اإلدارة االنتخابية عند اختيار التكنولوجيا االنتخابية :

 المسائل األمنية المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة :  دراسةأوال : 

بأعلى درجات األمن ،  االنتخابات  أنظمة وبرامجيات الحاســوب والوســط الناقل المســتخدمة في يجب أن تتمتع

ــة ، وتُعد   االنتخابية ويجب منع األشــــخاص غير المصــــرح لهم من الدخول إلى أو تعديل أو تحميل البيانات  ــاســ الحســ

االنتخابية ، مع اإلشــارة إلى وجود آليات  آخر لضــمان شــفافية وموثوقية األنظمة ا  ن القابلة لإلثبات أســلوبمســتويات األم

 متنوعة تعمد إلى توفير أمن أجهزة الحاسوب ، وتشمل حماية كلمات المرور ، التشفير ، برامج التحقق والعزل المادي . 

 لتكنولوجيا : ثانيا : اختبار دقة النتائج التي يفرزها استخدام ا

عد  و تسـجيل األصـوات و االنتخابات ، خاصـة  فيما يختص بقوائم الناخبين تُعتبر الدقة معيار أسـاسـي لمصـداقية

االنتخابية ، البد أن تكون هناك طرق الختبار والتحقق من   االنتخابية لضــمان موثوقية األنظمة األصــوات وإبالا النتائج

كل صـحيح   وأن التعامل مع هذه البيانات يفرز نتائج دقيقة ، من الممكن اختبار دقة النظام عن  أن البيانات يتم تسـجيلها بـش

 طريق اإلدخال العشوائي لبيانات معلومة في النظام والتأكد من أن النتائج صحيحة . 

  ثالثا : ضمان الخصوصية :

قد من األفراد ،  ا  بيرك ا  بيانات شــخصــية حســاســة تخص عدد  االنتخابية ان المعتاد ان تتضــمن أنظمة الحاســوب 

ــات حماية   ــياسـ ــية ، وبينما تطبق العديد من البلدان قوانين وسـ ــخصـ ــماء وعناوين وغيرها من البيانات الشـ ــمل أسـ تشـ

الخصـوصـية التي تفرض قيودا  على إمكانية الوصـول إلى البيانات الشـخصـية ، فإن لكل شـخص الحق في الخصـوصـية  

االنتخابية ،  من خالل االـستخدام غير الالئق للبيانات  يةخـصوـصية الـشخـصال الـشخـصية كقاعدة عامة ، وفي حالة انتهاك

  تعزيز نزاهة العملية االنتخابية
   توظيف التكنولوجيا ف 
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ــخص المعني واالحترام اـلذي تحظى ـبه ـــيدفـعان الثمن ، وـبالـتالي ـفإن أمن أنظـمة   االنتـخابـية  العملـية ـفإن كال  من الشــ ســ

 ظة عليها .يجب أن تضع في االعتبار الحاجة إلى حماية البيانات الشخصية المحفو االنتخابية الحاسوب 

 رابعا : ضمان الشمولية : 

تخدمين والـشركاء لضـمان تلبية احتياجاتهم ورضـاهم  بالتعند إدخال التكنولوجيا االنتخابية يُنصـح   اور مع المـس ـش

د  دـي ام الـج ث يكون عن النـظ اٍف من  كمقبوال  ويم بحـي در ـك دمين بـق ــتـخ د المســ ث ان من المهم تزوـي ه ، حـي اد علـي ن االعتـم

ــع العملية ، مما يزيد من احتماالت نجاح تنفيذ التكنولوجيا الجديدة  ،إلى جانب ذلك  روا بأنهم جزء منالمعلومات كي يشـ

ــبتها لذوي   ــبان عند إدخال تكنولوجيا جديدة للتأكد من مناســ ــاف في الحســ يـجب أخذ اعتـبارات إمـكانية الدخول واإلنصــ

 االحتياجات الخاصة . 

 : خامسا : دراسة فعالية تكلفة التكنولوجيا 

إن األمر يتوقف على التطبيق ، فاستخدام التكنولوجيا قد يوحي بإنفاق مبلغ أولي ضخم من المال ، حتى لو كانت  

المنافع جديرة باالعتبار والتوفير المحتمل طويل األجل يفوق التكلفة األولية ، عالوة على ذلك فإن التكنولوجيا منخفضــة  

ــبـيا من الممكن أن تـحل مـحل العم ــة التكنولوجيا مما يؤدي إلى التوفير على المدى التكلـفة نســ لـيات عالـية التكلـفة منخفضــ

تمرة ، إذ قد تكون أعلى بكثير من المتوقع ، ومن   الطويل ، كذلك ينبغي إعادة النظر في التكلفة الناجمة عن الصـيانة المـس

ـكان ذـلك ـقاـبل للتطبيق من الـناحـية الـمالـية ،   ثم ـفإـنه ينبغي قـبل اتـخاذ قرار ملزم ـبإدـخال التكنولوجـيا الـجدـيدة ، تـحدـيد ـما إذا

 عن طريق الحصول على بيان كامل لكل أوجه التكلفة والتوفير .

 

 األمور التي يجب االهتمام بها في ما يتعلق بكلفة تكنولوجيا االنتخابات :

 . التكلفة األساسية األولية للتكنولوجيا نفسها -

 . التكلفة المتوقعة من جراء المعدات اإلضافية كالملحقات ووسائل االتصال -

 . تكلفة التركيب والتنفيذ  -

التكلفة المتوقعة من جراء عمليات الكـشف عن األخطاء والـصيانة المـستمرة )وإـضافة المميزات الجديدة وتحـسين األداء  -

 . والسعة إلى الحد األقصى( مقارنة  بعمر النظام

 . تكلفة المتوقعة لتخزين المعدات ذات الصلةال -

 . التكلفة المتوقعة الناجمة عن التوثيق ، وتصميم اإلجراءات الجديدة ، وتدريب العاملين والمستخدمين -

 . الفوائد المالية المنتظرة من زيادة الفاعلية -

 . التكلفة المقارنة لوسائل التكنولوجيا األخرى المتاحة التي تقوم بنفس الوظائف -

 

 

 استخدام التكنولوجيا في االنتخابات 

أصـــبحت التكنولوجيا تســـتخدم أكثر فأكثر باعتبارها أداة لمســـاعدة الناخبين على اإلدالء بأصـــواتهم والســـماح  

فأنهُ من الُمتوقع دائما  أن تكون التكنولوجيا الجديدة أكثر كفاءة   ولوجيا  بممارسـة حقهم في االنتخاب ، وعند اسـتخدام التكن

من نظيرتها القديمة ، إال أن ذلك قد ال يكون صـحيحا  على أرض الواقع ، فمن الممكن اسـتبدال عملية يدوية تعمل بكفاءة  

ــع ــة الوافـي العملـية ـبأخرى أوتوـماتيكـية ال تعـمل بكـفاءة إن لم تخضــ ة ، فمن المهم عـند اتـخاذ قرار إدـخال الـجدـيدة لـلدراســ

 تكنولوجيا جديدة التأكد من أن النظام الجديد أكثر كفاءة من نظيره األقدم الذي يحل محله .

ــح بإتباع عدة مبادئ   ولذلك عند  ــين العملية االنتحابية يُنصـ ــهيل وتحسـ ــتخدام التكنولوجيا في االنتخابات لتسـ اسـ

ــادية تم تحديدها على مدى األعوام   ــاء والحفاظ على ثقة الجمهور في العملية االنتخابية ،  إرش ــاعد على إرس والتي قد تس

 ومنها :

 :  مجاالت استخدام التكنولوجيا في االنتخابات 

ــطة ذات الصــلة بالعملية االنتخابية ، وفي بعض الحاالت تكون   في العديد من البلدان تدخل التكنولوجيا في األنش

ــيم حدود الدوائر  ــتخدم التكنولوجيا في إعداد قوائم الناخبين وترس ــبيل المثال ، تس ــية إلجراء االنتخابات ، فعلي س ــاس أس
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بطاقات االقتراع وإجراء حمالت توعية الناخبين وتســـجيل األصـــوات    االنتخابية وإدارة وتدريب طاقم العاملين وطباعة

وعد وتجميع نتائج األـصوات ونـشر النتائج االنتخابية ، فالتطبيق الـصحيح للتكنولوجيا في االنتخابات من الممكن أن يرفع  

  من مستوى الكفاءة اإلدارية ويحد من التكلفة طويلة األجل ويزيد الشفافية السياسية .  

إـحدى الفواـئد المتوقـعة من التكنولوجـيا هي الـقدرة على أداء مـهام كبرى ومعـقدة ـبدرـجة ـعالـية من اـلدـقة وفي    ان

 فترة زمنية قصيرة نسبيا  مقارنة  بالزمن الالزم للقيام بنفس تلك المهام يدويا  .

 

 عمليات التقييم :

 التقييم ، وكاالتي : ان استخدام التكنولوجيا االنتخابية يتطلب إجراء سلسلة من عمليات 

 تقييم االستدامة : أوال : 

إن الحصول على التكنولوجيا بصفة عامة أمر مكلف ، لكن إن كانت التكنولوجيا مستدامة ومن الممكن استغاللها  

ــتلزم   ألكثر من غرض وفي أكثر من ـحدث انتـخابي واـحد ، ـقد تكون ذات تكلـفة فـعاـلة على الـمدى الطوـيل ، ـكذـلك ـقد تســ

ــبكات االتصــاالت أو الطاقة التكنول ــائل أخرى للتكنولوجيا أو بنية تحتية محددة ، كش ــتخدام أو توافر وس وجيا الجديدة اس

الكهربائية ، على ـسبيل المثال بالنـسبة إلى دولة ذات مـصدر متقطع للكهرباء قد ال يكون تنفيذ ـشبكة من أجهزة الحاـسوب 

قد تحد أيضــا  من اختيار التكنولوجيا المالئمة ،  لرطوبة أو األتربةالشــخصــية هو االختيار األمثل ، كما أن مســتويات ا

بصــــفة عامة ، يجب أن تكون البنية التحتية المحلية قادرة على دعم التكنولوجيا المختارة ، فإن لم يتحقق ذلك ، فقد يعني  

ية ، وفي هذه الحالة البد من تقييم  ذلك أن التكنولوجيا قيد الدراســــة غير مالئمة أو أن هناك حاجة إلى تحديث البنية التحت

 دقيق للتكلفة والمنافع . 

على ـصيانة نظام جديد خالل الفترة   االنتخابية كما أن هناك حاجة إلى تقييم القدرة الفنية والمالية لمؤـسـسة اإلدارة

ــرورة توافر ـطاقم الـعاملين المتمتعين ـبالمـهارات المالئـمة إلدارته   ــاـفة إلى ضــ الزمنـية المتفق عليـها أو الالزـمة ، ـباإلضــ

 أو من قبل مقدم الخدمة الخارجي .  تخابيةاالن وصيانته إما من جانب مؤسسة اإلدارة

 

 الجديدة :   االنتخابية ثانيا : تقييم مرونة التكنولوجيا للتأقلم مع اللوائح

ة ، الـي ــتقـبل طرق اإلدارة في ـحاالت البيـئات االنتـق ة  حـيث يكون مســ ــراء  االنتـخابـي ذ تجـنب شــ غير مـحدد ، يُحـب

التكنولوجيا ـشديدة التخـصص وغير المرنة ، واـستبدال ذلك بمنتجات عامة تـسهل اـستخدام نطاق عريض من التطبيقات ، 

ــل إدخال االقتراع اإللكتروني كخيار آخر إلى جانب االقت ــبيل المثال ، قد يكون من األفضـ راع اليدوي ، بدال  من  على سـ

ــتـخدمين اـلذين يفتقرون إلى  ـــمان ـعدم حرـمان المســ ــتـبدال االقتراع الـيدوي تـماـما  ـباالقتراع اإللكتروني ، وذـلك لضــ اســ

 المهارات اإللكترونية أو إمكانية الوصول إلى هذه التكنولوجيا . 

 للمستخدمين :  التي تقدمها التكنولوجيا الخدمة ثالثا : دراسة

ات اال تتعلق اـب ام    – نتـخ ا الـع إن   –بمفهومـه ا ـف ار تكنولوجـي د اختـي ك عـن ذـل اخبين ، ـل ة للعمالء ، أي الـن دـم ديم ـخ بتـق

وكذلك إدراك المـستخدمين للتكنولوجيا هي    –من حيث ـسهولة االـستخدام ودرجة رـضا الناخبين   –مـستوى خدمة العمالء 

ــســـــة اإلدارة لمؤســ ــبــة  ــالنســ ب ــاألولويــة  ب تحظى  أن  ــمــان عــدم تعرض  ةاالنتخــابيــ جوانــب يجــب  من أجــل ضــ

 للخطر .   االنتخابية العملية مصداقية

إلى جانب عملية    لذلك يجب الحد من توقعات المســـتخدمين غير الواقعية أو من شـــكوكهم وكذلك لضـــمان ثقتهم

م ، الن  التنفيذ الـصارمة والمنظمة ، فإن إدخال التكنولوجيا الجديدة بـشكل ناجح يـستلزم قبول المـستخدمين وثقتهم ورـضاه

 األهم في االنتخابات ان تكون نزيهة وشفافة لكي تحضى برضا الناخبين . 

 

 متطلبات استخدام التكنولوجيا في االنتخابات : 

ات اإلدارة االنتخابية البنية التحتية المادية والبيئة ـس ية للدولة  من الضـروري أن تدرس مؤـس ياـس االجتماعية والـس

ــائل التكنولوجيا ، فدولة ذات مصــدر  ن هذه العوامل قد تحد قبل اختيار تكنولوجيا جديدة ، أل من درجة مالئمة بعض وس

مـصدر طاقة مـستقر ،  متقطع للكهرباء قد ال تكون بيئة مالئمة لبناء ـشبكة موـسعة من أجهزة الحاـسوب الـشخـصية تتطلب 
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نولوجيا المالئمة ، باإلضــافة إلى أن من اختيار التك كما أن مســتويات الرطوبة أو األتربة والرمال العالية قد تحد أيضــا  

 كان هناك شعور دفين بالشك في التكنولوجيا من قبل أصحاب الشأن . العملية االنتخابية قد تتعطل إن

 

 المتطلبات األساسية عند تطبيق تكنولوجيا االنتخابات :

 أوال : البنية التحتية :

بعض صــور البنية التحتية الواجب اتخاذها في االعتبار لضــمان حســن أداء الحل التكنولوجي في ظل الظروف 

 المحلية تشمل : 

 : : االتصاالت  ١

  :بعد التي قد تكون ذات صلة بالتكنولوجيا محل الدراسة هناك أنواع عديدة من البنية التحتية لالتصاالت عن

 . إشارات البث لنقل الصوت والفاكس والصور والبيانات  خطوط الثابتة أو النقال أوالتلغراف والهاتف باستخدام ال -

 . واالتصال الالسلكي من شخص إلى آخر أنظمة الالسلكي ، والتي تشمل محطات اإلذاعة العامة -

والشبكات الخارجية التي  والشبكات واسعة النطاق والشبكات الداخلية  شبكات الحاسوب ، والتي تشمل الشبكات المحلية -

 . متنوعة من أجهزة الحاسوب ألغراض تبادل البيانات واالتصال تربط بين مجموعة

بين شــبكات الحاســوب ومنشــآت الحاســوب المؤســســية في أنحاء   اإلنترنت ، شــبكة االتصــاالت اإللكترونية التي تربط -

 . تروني ونقل الرسائل والصور والبيانات المعلومات والدخول إلى البريد اإللك العالم والتي تسمح بتبادل

 أنظمة األقمار الصناعية . -

 :  : البيئة المادية ٢

بالحســـاســـية تجاه البيئة المادية ، كدرجة حرارة الجو  تمتاز أجهزة الحاســـوب وغيرها من وســـائل التكنولوجيا

 ومستويات الرطوبة والغبار .

 : : توليد الطاقة 3

أغلب وسائل التكنولوجيا االنتخابية ( تستلزم بنية تحتية للطاقة  الكهرباء ) ويشمل ذلكإن التكنولوجيا التي تعمل ب

ــبكات جيدة للطاقة يمكن أن يقع انقطاع للكهرباء ــابق   يمكن االعتماد عليها حتى في الدول المتقدمة التي تتمتع بشـ دون سـ

ا   ذـب ذـب ائي مـت ار الكهرـب د يكون التـي ة فـق امـي دان الـن ا في البـل ذار ، أـم ا    إـن ا  أو متقطـع أو غير متوافر في األـماكن التي يـجب فيـه

هناك مصـدر احتياطي للتيار الكهربائي حيث إن ذلك جزء أسـاسـي من   توافر تيار كهربائي مسـتمر ، لذلك البد أن يكون

 النظام التكنولوجي . 

 : : منشآت الصيانة 4

آخر من البنية التحتية الواجب أخذها في االعتبار  هو جزء   إن توافر منـشآت الـصيانة لخدمة التكنولوجيا المختارة

 خدمة للصيانة فاألرجح أن التكنولوجيا لن تكون ذات نفع .  لو انهارت وسيلة التكنولوجيا المختارة ولم تكن هناك

 :  : المهارات الفنية 5

 عامال  هاما  ، ألنه لو كانت  إن توافر العاملين ذوي المهارة التقنية لتشــغيل وإدارة التكنولوجيا الجديدة يُعد أيضــا  

القوة العاملة المحلية ال تتمتع بالخبرة أو التدريب الكافي لدعم وسيلة التكنولوجيا المختارة ، قد يكون لزاما  على مؤسسات  

 اإلدارة االنتخابية االستعانة بعاملين خارجيين لديهم المهارات الالزمة .

 

 :  ياالتكنولوج ثانيا : درجة االستعداد لقبول

يجب على مؤســســات اإلدارة االنتخابية التي تقوم بإدخال التكنولوجيا االنتخابية الجديدة مراعاة درجة اســتعداد 

بها فعليا  ،  التكنولوجيا ، ففي بعض الظروف يتوقع الناس من التكنولوجيا أكثر مما يمكنها القيام أصـــحاب الشـــأن لقبول

 مهيأين الستقبالها . ولوجيا أو قد يكونون غيروفي حاالت أخرى  قد يشكك الناس في التكن

ـــبب في ـعدم تلبـية التكنولوجـيا الـجدـيدة للمـهام المنوـطة بـها ، وـقد  إن التوقـعات غير الواقعـية للتكنولوجـيا ـقد تتســ

ـــيانتـها يـحدث ذـلك حين تكون بـعد التثبـيت   التكنولوجـيا المخـتارة غير مالئـمة للمـهام المبتـغاة ، أو لم يكن من الممكن صــ



Page 37 of 88 
 

أو إيقاف   بســبب قصــور آليات الدعم ، وقد يؤدي االرتياب أو الخشــية من عدم النزاهة في التكنولوجيا إلى تعطيل التنفيذ 

 المشروع برمته . 

 

 مستقبل االنتخابات في ظل تطور التكنولوجيا :

ام ، ذه األـي ة في ـه ديـث ات الـح اـب ــتمر    أن تنظيم االنتـخ ا ، ويمكن توقنع أن تســ درـجة كبيرة على التكنولوجـي د ـب يعتـم

ــرين ، وفي حين أنه من   التكنولوجـيات الـجديدة في تغيير الطريـقة التي تُجرى بـها االنتـخابات خالل القرن الـحادي والعشــ

إال أنه يمكن بالفعل  يمكن أن تحدثها تكنولوجيات المســـتقبل في تنظيم االنتخابات ،   الصـــعب تحديد جميع التغييرات التي

 التنبؤ ببعضها ، ومنها :

 :  : زوال أوراق االقتراع ١

أوراق االقتراع مفيدة لعملية االنتخابات ، فمن السهل نسبيا  إنتاجها وتأشيرها وفرزها ، لكنه قد يكون من المكلف 

تخدامها إال مرة واحدة ، كما أنها ال تمثل   للغاية طباعتها تخداما  جيدا  وتوزيعها ، وال يمكن اـس للموارد ، واعتمادا  على   اـس

قد ال تُعتبر الطريقة المثلى لتـسجيل األـصوات ويمكن أن تكون عرـضة لالـستخدام   نوع أوراق االقتراع المـستخدمة ، فإنها

ــبيا  إال االحتيالي مثل شــراء األصــوات ، وعلى الرغم من أن عملية فرز أوراق االقتراع يدويا    هي عملية موثوق بها نس

قد يؤدي بدوره إلى ـضرورة فرز أوراق االقتراع نفـسها أكثر  أنها يمكن أن تكون مرهقة وعرـضة لألخطاء ، األمر الذي

التكلفة وسهلة التقديم وقابلة إلعادة االستخدام وموثوقة   من مرة ، لذلك فإن تطوير أساليب للتصويت اإللكتروني منخفضة

 االقتراع .  قد يحل تدريجيا  محل أوراق

 : زوال مكان االقتراع : ٢

وتزويده بموظفين وتجهيزه ، قد يصــبح شــيئا  عفا عليه الزمن  إن مكان االقتراع المادي ، الذي يتعين اســتئجاره

ــتخدام آليات إلكترونية بديلة وآمنة لتقديم الخدمات ، وقد  وباهظ التكلفة في الكثير من ــبح   األماكن التي يمكن فيها اسـ يصـ

عن ضرورة إيجاد مكان مادي للتصويت   ومية على الهاتف وعلى اإلنترنت وفي األماكن العامة بديال  تقديم الخدمات الحك

 . 

 : : ظهور طرق التصويت اإللكتروني ٣

ــبحت أكثر ــعار األجهزة اإللكترونية وأصـ ــت أسـ ــتخدام مجموعة   كلما انخفضـ قوة وأكثر أمنا  ، زاد احتمال اسـ

 المكلفة والموثوقة وأن تصبح هذه الطرق أكثر انتشارا  .   متنوعة من طرق التصويت اإللكتروني غير

 :  : التصويت عبر اإلنترنت  ٤

الحذر إزاء اـستخدام التصـويت عبر اإلنترنت ، إال أن  في حين أدت المخاوف المتعلقة باألمن والهوية إلى توخي

ــتخدامه ، على األقل في بعض االنتخابات   العديد من البلدان تفكر جديا  في ــهيل عملية التصــويت على  اس ، ليس فقط لتس

 الناخب ، وإنما أيضا  لمحاولة زيادة اإلقبال على التصويت .

 : الهويات اإللكترونية :  ٥

ــاركة في عالم الخدمات التجارية   يجري تطوير نظم تحديد الهوية اإللكترونية لضــمان تمكنن المواطنين من المش

ـــطة اليومـية التي يمكن إجراؤـها إلكترونـيا  مـثل دفع الفواتيرالـجدـيد ، ومع تزا والحكومـية اإللكتروني ومراجـعة   ـيد األنشــ

ــرفية ، فإن الحاجة إلى نظم موثوقة لتحديد الهوية اإللكترونية ــابات المصـ ــاليب وطنية   الحسـ تدفع إلى تطوير وتنفيذ أسـ

 خالل الوسائل اإللكترونية .  وعالمية لتحديد هوية األشخاص على نحو فريد من

 تقديم المعلومات إلكترونيا  ::  ٦

ــر المعلوـمات ، فلم يـحدث من قـبل أن ـكان ـهذا الكم الـهاـئل من   ــرون ـبأـنه عصــ ــف القرن العشــ كثيرا  ـما ُوصــ

 العاديين ، وال يُســـتبعد أن يؤدي اســـتمرار تطور اإلنترنت وغيره من التكنولوجيات  المعلومات متاحا  بســـهولة للناس

تمر في امتداد الفرص  توافر المعلومات  وقد يكون لذلك أثر عميق على العملية الديمقراطية مع اإللكترونية إلى تزايد مـس

تهيمن عليها وـسائل اإلعالم الرئيـسية ، وبالنـسبة   المتاحة لنـشر المعلومات واـسترجاعها إلى أبعد من الطرق التقليدية التي

 ت اإللكترونية توسـيع الخيارات المتاحة للوصـول إلىالطرق الناشـئة لتقديم المعلوما لهيئات إدارة االنتخابات ، تسـتطيع

 الناخبين وغيرهم من العمالء بمجموعة واسعة من المنتجات اإلعالمية .
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 : تقديم الخدمات إلكترونيا  :  ٧

بعملية التصــــويت ولتوفير المعلومات إلكترونيا  ، فإن   باإلضــــافة إلى الفرص المتاحة لتقديم الخدمات المرتبطة

توفرها هيئات إدارة االنتخابات يمكن تقديمها إلكترونيا  ، مثل تـسجيل الناخبين وتـسجيل   العديد من الخدمات األخرى التي

ــحين ــية وإعالن المرش ــياس ــورة المتخصــصــة قد بدأ با األحزاب الس لفعل  والكشــف عن التبرعات والنفقات وتقديم المش

 بالوسائل اإللكترونية .  تقديمها

 

 :  : البنية التحتية اإللكترونية ٨

الحالية ال تناـسب إال البلدان المتقدمة ، لكن الـسنوات األولى من   قد يكون هناك اعتقاد بأن اـستخدامات التكنولوجيا

ـضعيفة ، وكانت   بلدان ذات بنى تحتية ـشهدت بالفعل تقدما  مهما  في اـستخدام التكنولوجيات الجديدة في القرن العـشرين قد 

ــلكية ، التي يتم تقديمها عبر األقمار  أبرز معالم هذا التقدم هي الفرص التي أتاحها تطوير البنية التحتية اإللكترونية الالسـ

ـــناعـية أو الموـجات اـلدقيـقة مـناطق أو الـبث اإلذاعي والتي أـتاـحت ـبالفـعل تـقديم الـخدـمات اإللكترونـية في الكثير من ال الصــ

 النائية . 

 

 التحديات التي تواجه استخدام تكنولوجيا االنتخابات : 

اســتخدام التكنولوجيا في العملية االنتخابية ،   لزيادة فرص النجاح ، ال بد من معالجة بعض التحديات التي تواجة

 ومن التحديات التي تواجه استخدام التكنولوجيا ، اآلتي : 

 :  : التغلب على مقاومة التغيير ١

تحدث حين تكون هناك مصــالح راســخة في النظام القائم وهناك   إن المقاومة البيروقراطية لالبتكار أو التغيير قد 

 إدخال التكنولوجيا ســيؤدي إلى فقدان الوظائف ، قد يحدث ذلك ، ولكن على مؤســســة اإلدارة تخوف عام يتمثل في أن

ــية   ــياس ــة س االنتخابية التعامل مع األمر من خالل التفاوض مع العاملين الذين قد يتأثرون ، كذلك قد تكون هناك معارض

إلى التكنولوجيا الجديدة  ة ، ومن الممكن أن يُنظرالتغيير الن االنتخابات بطبيعتها حـساـسة من الناحية الـسياـسي لالبتكار أو

التشـــاور مع أصـــحاب الشـــأن في مرحلة مبكرة   باعتبارها ذات أثر ســـياســـي على أنماط االقتراع ، لذلك فان من المهم

يتطلب في المعتاد  –كإدخال االقتراع اإللكتروني    –والحصــول على موافقتهم على التغيير ، إن بعض التغيرات الكبرى 

 تشريعي ، لذا فالحصول على الدعم السياسي أمر ضروري .   جراءإ

االرتياب فيها ، ربما يكون الســبب في ذلك هو ســوء الفهم   كذلك قد يكون اإلحجام عن التكنولوجيا الجديدة ســببه

 التكنولوجيا ، ومرة أخرى فان الحل األمثل هو التشـــاور مع أصـــحاب الشـــأن وشـــرح مبررات  وقلة المعلومات عن

االنتخابية ، كأنظمة االقتراع اإللكتروني ،  لتكنولوجيا ، في الحاالت التي ســتكون للتكنولوجيا تبعات جســام على العمليةا

ــات  ــب الثقة عن طريق إجراء دراس تقديرية وافية وصــريحة عن النظام المزمع إدخاله ، ويُفضــل أن تكون   البد من كس

 ة مستقلة . الدراسات قد تم فحصها والتحقق منها من قبل جه

التغيرات الكبرى ، كإدخال نظم اقتراع ومعدات جديدة ، قد تخضــع للتســاؤالت العامة ، كلجنة تقصــي أو لجنة  

 العامة فرصـــة جيدة لقياس ردود األفعال العامة من خالل طلبات التقديم من العامة برلمانية للتقصـــي ، تُعد التســـاؤالت 

واهتمام اإلعالم المترتب على التقصـي ، إن تعاون مؤسـسـة اإلدارة االنتخابية مع سـبل التقصـي العام أيضـا  تزيد من فهم 

 وسائل التكنولوجيا المقترحة والثقة فيها . 

 

 : فيها : التعامل مع التوقعات المبالغ ٢

آخرين قد ينتظرون منها الكثير ، قد   التكنولوجيا ، فان رغم أن بعض الناس قد تسـاورهم الشـكوك والريبة بشـأن

ألولئك الذي لم يتعاملوا كثيرا  مع التكنولوجيا والذين تحدوهم توقعات غير   يكون ذلك صــــحيحا  بشــــكل خاص بالنســــبة

برمتها ، بوسـع المسـؤولون   واقعية عن إمكانية حل التكنولوجيا لمشـكلة بعينها ، قد يؤدي ذلك إلى انعدام الثقة في العملية

ــة اإلدارة االنتخابية الحد في م ــس ــاور على نحو فعال مع   ؤس ــفافية والتش من التوقعات غير الواقعية من خالل التعامل بش

 الشأن وتعريفهم بالفرص والمخاطر المتعلقة بإدخال حلول التكنولوجيا الجديدة .  أصحاب 
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 :  الهيكلية : التغلب على المشكالت ٣

النجاح حين تتوافر الموارد البشــــرية والمادية الكافية  دة أقصــــى معدالت في المعتاد ان تحقق التكنولوجيا الجدي

ــغيل إلدارة التكنولوجيا على النحو التكنولوجيا   الصــحيح ، فالبد من وجود العاملين أو المقاولين القادرين على تنفيذ وتش

 كافية .  على النحو السليم ، إن لم يكن ذلك ممكنا  ، فالبد من تدريب قوة عاملة

 

 :  : مسح البيئة األمنية المحلية ٤

التكنولوجيا الجديدة ، خاـصة  في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية نحو   قد يكون للبيئة األمنية أيـضا  أثر على نجاح

أعـمال التخرـيب يـجب   اـلديمقراطـية ، فلو ـكان هـناك خطر يتمـثل في تعـطل العملـية االنتـخابـية من جراء القالـقل الـمدنـية أو

العمليــة ، قــد ينطوي األمر على   عنــدهــا اختيــار تكنولوجيــا قويــة ومرنــة كي تظــل تعمــل حتى عنــد توقف جزء من

في مواقع عديدة أو ضـمان أن الشـبكات سـتظل تعمل حتى عند   إسـتراتيجيات كإنشـاء نسـخ احتياطية متعددة من البيانات 

ــل أن تكون هـناك أنظـمة ـي تعـطل رابط أو أكثر ، ـقد يكون ــتـخدم ـحال وقوع إخـفاق في من األفضــ دوـية احتـياطـية كي تُســ

 النظام ال يمكن إصالحه . 
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 المقدمة :

يفترض بالضـرورة تأمين الجو السـياسـي المالئم الذي يسـمح   إن األداء الديمقراطي السـليم في أي مجتمع كان ،

بإدارة العملية بين مختلف المرـشحين واألحزاب والكيانات الـسياـسية في إطار من التنافس الجدي التعددي والمنّظم ، ومن  

ق مجموعة  أجل ضــمان هكذا ظروف ال بد للمعركة االنتخابية بين مختلف القوى أن تتم في أجواء تضــمن اعتماد وتطبي

 من المعايير التي يمكن أن ينتج عن عدم االلتزام بها خلال أساسيا يقود إلى التشكيك في مشروعية التمثيل الديمقراطي .

 

 تكافؤ الفرص في اإلنفاق الحزبي واالنتخابي : 

ــة مع تطور تقنيات إدارة وخ ــبحت عملية اإلعداد للحمالت االنتخابية وإدارتها باهظة التكاليف خاصــ وض  أصــ

دو من المهم  ار يـب ذا اإلـط ث ، وفي ـه دـي ابي في المجتمع الـح ابع اإلعالمي والترويج االنتـخ ا الـط الحمالت التي يتحكم فيـه

بين   ) الكمية والنوعية   (التوضــيح ان عملية تنظيم اإلنفاق االنتخابي ال تعني بالضــرورة تأمين المســاواة والعدالة الكاملة

نفاق تقوم على وضــع حد أقصــى أو ما يعرف بســقف لإلنفاق لمنع المرشــحين ذوي  المرشــحين ، إذ ان فلســفة تنظيم اإل

 اإلمكانيات من تجاوزه .

 

 إحصائيات :

 

 ٢٦٦ عدد األحزاب المسجلة في دائرة األحزاب السياسية :  

 ٢٤ عدد التحالفات المسجلة في دائرة األحزاب السياسية : 

 

 ١٠٨ عدد األحزاب التي خاضت االنتخابات : 

 ٢١ لتحالفات التي خاضت االنتخابات : عدد ا

 ٧٨٩  المشاركين األفراد المستقلين :

 

 ١٣٨  عدد المقاعد للتحالفات الفائزة :

 ١٤٨  عدد المقاعد لألحزاب الفائزة :

 ٤٣   عدد المقاعد للمستقلين : 

 

 دور المجتمع المدنّي : 

اإلعالم ، مجموعات المراقبة ( أن تضـاعف جهودها  يتعيّن على العناصـر القياديّة في المجتمع المدنّي ) وسـائل  

ــأن ، وقد أثبتت المنّظمات المدنيّة وفرق  ــألة تمويل األحزاب وإطالع المواطنين على هذا الشـ ــاعة الوعي حول مسـ إلشـ

ة   األبحاث والصــحافة المســتقلّة والمنافذ اإلعالميّة على أنّها تصــلح كمحّرك تغيير وإصــالح في العديد من الدول ، كاشــف 

النقاب عن الفسـاد والتعسـف في اسـتعمال سـلطة الدولة ، ومطِلعة  المواطنين على طبيعة الفسـاد السـياسـّي ، ال بل ينبغي  

بمجموعات المراقبة ووســائل اإلعالم أن تســلّط الضــوء على الفســاد المســتشــري عن طريق مراقبة اإلنفاق ، وتعقّب  

 لفات المرتَكبة .مصادر التمويل ، ولفت انتباه العموم إلى المخا

  

 التمويل واإلنفاق الحزن   واالنتخان   
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 النفقات االنتخابية

يُعتبر من النفقات االنتخابية كّل إنفاق مباشـر أو غير مباشـر ، يهدف إلى التسـويق لمرشـح أو لحزب سـياسـي ما 

في االنتخابات ، وهي قيمة قد تكون مبلغا من المال أو شـيء ماديا أو القيام بعمل لصـالح مرشـح ما أو االمتناع عن القيام  

 مة هذا المرشح خالل فترة االنتخابات من اجل المساعدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .به لخد 

 

 

 التمويل المالي لألحزاب في القانون العراقي 

  

وهو قانون األحزاب السياسية    ،  ٢٠٠٣صدر أول قانون متكامل لألحزاب بعد سقوط النظام سنة    ٢٠١٥في سنة  

ــة  36رقم )  ، وتضــمن هذا القانون    ٢٠٠٤( لســنة ٩٧، والذي حل بديال عن أمر ســلطة االئتالف رقم )  2015( لســنــــ

 أحكاما كثيرة بخصوص التمويل الحزبي بنوعيه التمويل العام والتمويل الخاص ، ومن تلك األحكام ، اآلتي :

( يوما  من اعتبار الحزب الســياســي مجازا ، 30فتح حســاب مصــرفي للحزب خالل )قيام الحزب بتوقيع تعهد خطي ب  -

 ( .11المادة )

ية    - ياـس نوي للمبلغ الكلي لإلعانة المالية لألحزاب الـس تختص دائرة األحزاب بقديم مقترح إلى وزارة المالية بالتقدير الـس

 ( .17المادة ) ،

على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيـسي بـسجل للحـسابات تدون فيه إيرادات الحزب ونفقاته ، وـسجل الممتلكات ، كما   -

 (. 26المنقولة وغير المنقولة مع أوصافها وأرقامها وأقيامها ، المادة ) تدون فيه أموال الحزب 

على الحزب ان يـضمن النظام الداخلي له ، قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده واسم المصرف الذي تودع فيه   -

تها وإقرارها وإعداد هذه األموال واإلجراءات المنظمة للصــرف ، وقواعد وإجراءات حســابات الحزب وكيفية مراجع

 ( .28ميزانيته السنوية واعتمادها ، وأوجه إنفاقها ، المادة ) 

تحجب اإلعانة من الحزب الـسياـسي لمدة ـستة أـشهر بطلب مـسبب من دائرة األحزاب وبناء  على قرار قـضائي في حالة    -

ــات اـلدوـلة واألحزاب األخـــــــــ ــســ ــأـنه االعـتداء على حقوق وحرـيات مؤســ ـــــــــرى والنـقاـبات  قـياـمه بعـمل من شــ

ــالح العليا  واالتحادات  ــر بالمصـ ــؤون الداخلية للدول األخرى بما يضـ والمنظمات غير الحكومية ، أو للتدخل في الشـ

 ( .32للعراق ، المادة )

( ستة أشهر بناء  على طلب مسبب من دائرة األحزاب في حالة ثبوت تلقيه أمواال  6إيقاف نشاط الحزب السياسي لمدة )  -

 ( .32جنبية خالفا ألحكام هذا القانون ويحل الحزب السياسي في حال تكرار هذه المخالفة ، المادة )من جهات أ

ــائه ، ثانيا  : التبرعات والمنح الداخلية ، ثالثا  : عوائد    - ــتراكات أعضـ ــادر تمويل الحزب على : أوال  : اشـ ــتمل مصـ تشـ

ــتثـمار أمواـله وفـقا لـهذا الـقانون ـمالـية من الموازـنة الـعاـمة لـلدوـلة بموـجب المـعايير الواردة في ، رابـعا : اإلـعاـنات ال اســ

 ( .33القانون ، المادة )

 ( .34للحزب الحق في امتالك العقارات التخاذ مقر له أو مراكز لفروعه ، المادة )  -

وأحكام هذا يتم تثبيت مبالغ اشــتراكات أعضــاء الحزب الســياســي وتوزيعها واســتخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي   -

 ( .35القانون ، وال يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات أعضاء الحزب السياسي بسقف معين ، المادة )

عند اســتالم التبرع ، يتم التحقق من هوية المتبرع وتســجل في ســجل التبرعات الخاص بالحزب ، كما يتم نشــر قائمة    -

ا يمنع دة الحزب ، كـم اء المتبرعين في جرـي ـــم ــال    أســ دة أصــ ة المـع دـي الغ النـق ة أو المـب ادـي ــلع الـم الســ التبرع للحزب ـب

 ( .36منفعة غير مشروعة للحزب أو للمتبرع ، المادة ) لكسب 

ال يجوز للحزب الـسياـسي أن يتـسلم التبرعات من المؤـسـسات والـشركات العامة الممولة ذاتيا  ، ومن الـشركات التجارية    -

ــما ــرفية التي يكون جزء من رأسـ ــخاص أو دول أو  والمصـ ــلة من أشـ لها من الدولة ، كما تمنع كل التبرعات المرسـ

 ( .37تنظيمات أجنبية ، المادة )
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ال يجوز للحزب السياسي مزاولة أعمال تجارية بقصد الربح ، ما عدا ، نشر وإعداد وتوزيع المطبوعات والمنشورات    -

ية والثقافية   ياـس ، النـشاطات االجتماعية والثقافية ، الفوائد المصـرفية ، بيع  أو غير ذلك من مواد الدعاية والنـشرات الـس

 ( .38وإيجار الممتلكات المملوكة له ، المادة )

يودع الحزب أمواله في المصــارف العراقية، ويمســك الحزب ســجالت منتظمة للحســابات تتضــمن إيراداته ونفقاته ،   -

ــاباته يعده مكتب محاســب قا ــنويا بحس ،  نوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة الماليةويقدم الحزب تقريرا  س

ــي النواب والوزراء ودائرة   ا  عن األوضــــاع الـمالـية لألحزاب إلى مجلســ امـي اـبة الـمالـية تقريرا  خـت ويرفع ديوان الرـق

 ( .39األحزاب ، المادة )

الداخلي  ات المحددة في نظامهال يجوز صـرف أموال الحزب السـياسـي لغير أغراضـه وأهدافه طبقا  للقواعد واإلجراء  -

 ( .40، المادة )

ــخص أو أية جهة أجنبية    - على الحزب االمتناع عن قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شـ

ة   ة أجنبـي ة جـه ات أو إلى أـي ات أو منظـم الغ إلى جمعـي ــال أموال أو مـب ا يمنع إرســـ ة دائرة األحزاب ، كـم إال بموافـق

 ( .41افقة دائرة األحزاب ، المادة )بمو إال

تتســلم األحزاب الســياســية إعانة مالية ســنوية من ميزانية الدولة ، ويتم تحويلها إلى حســاب كل حزب من قبل وزارة   -

 ( .42المالية ، المادة )

ــنوي للمبلغ الكلي لإلعانة الـمالـية المـقدمة من   - الدولة لألحزاب ، وتقدم  تختص وزارة الـمالـية بالموافـقة على التـقدير الســ

 ( .43وتضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة ، المادة ) اقتراحا  بذلك إلى مجلس الوزراء للبت فيه

ــب اآلتية : أوال  : )  - ــرون    20تتولى دائرة األحزاب توزيع المبلغ الكلي لإلعانة المالية على األحزاب وفقا  للنس %( عش

ــاوي على األح ــجلة وفق أحكام هذا القانون ، ثانيا  : )بالمائة بالتسـ ــية المسـ ــياسـ %( ثمانون بالمائة على    80زاب السـ

 ( .44حاز عليها مرشحوها في االنتخابات النيابية ، المادة ) األحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقا  لعدد المقاعد التي

( وثبت    41،   40،    39،   38،   37,   36،   35توقف اإلعانة المالية ألي حزب في حال خالل الحزب بأحكام المواد )    -

ــوع بموجب   ذلك ــاط الحزب بقرار من محكمة الموضـ ، أو توقف الحزب  تقرير ديوان الرقابة المالية ، أو إيقاف نشـ

( من القانون ، 32اريا ، أو حل الحزب وفقا  ألحكام المادة )، أو حل الحزب نفسـه اختي عن نشـاطه السـياسـي اختياريا  

 ( .45المادة )

 

 األحكام الجزائية :

يعاقب بالسجن كل مسؤول ، أو أي عضو من أعضاء الحزب إذا قبل أو تسلم مباشرة  أو بالواسطة ماال أو حصل على    -

ــة ميزة أو منفعة بدون وجه حق من ــاط يتعلق بالحزب ، وتكون    شــــخص عراقي طبيعي أو معنوي لممارســ أي نشــ

إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة   ( عشـر سـنوات 10( سـت سـنوات وال تزيد على )6العقوبة السـجن مدة ال تقل عن )

ة وغير   ــوع بمصـــــادرة ـكل األموال المنقوـل ة الموضــ ــي محكـم ا تقضــ ــخص أجنبي طبيعي أو معنوي ، كـم من شــ

 ( .49المادة )المتحصلة من هذه الجريمة ،  المنقولة 

في حزب أو تنظيم سـياسـي أرسـل أمواال    يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سـنة وال تزيد على ثالث سـنوات كل مسـؤول  -

 ( .50األحزاب، المادة ) عائدة للحزب إلى منظمات أو أشخاص أو أية جهة أخرى خارج العراق دون موافقة دائرة

 ( .57لعراق يحددها قرار الحل ، المادة )تؤول أموال الحزب عند حله إلى جهة في ا  -

 

 اإلعانة المالية الحكومية في القانون العراقي :

، والتي تنص على ) تتسلم األحزاب   2015( لسنة  36( من قانون األحزاب الـسياسية رقم )42)إـشارة إلى المادة  

ــاب كل حزب من قبل وزارة المالية ( ، والمادة  ــنوية من ميزانية الدولة ، ويتم تحويلها إلى حس ــية إعانة مالية س ــياس الس

ــنوي للمبلغ الكلي لإلـعاـنة الـمالـية  ( من الـقانون والتي تنص على ) تختص وزارة الـمالـية ـبالموافـقة على 43) التـقدير الســ

وتضــــمينه في مشــــروع الموازنة العامة  المقدمة من الدولة لألحزاب ، وتقدم اقتراحا  بذلك إلى مجلس الوزراء للبت فيه

ى  ، والتي تنص عل   2016( لـسنة 1( من تعليمات تـسهيل تنفيذ قانون األحزاب الـسياـسية رقم )18المادة )للدولة ( ، ونص  
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) تقوم دائرة شــــؤون األحزاب والتنظيمات الســــياســــية بتقديم مقترح إلى وزارة المالية بمقدار اإلعانة المالية الســــنوية  

اب  تنادا إلى القانون ( ، ولغرض احتـس ية وفقا للمعايير واآلليات التي تضـعها المفوضـية اـس ياـس لألحزاب والتنظيمات الـس

لســـياســـية ، فان من الضـــروري البحث في المعايير التي تحكم عملية احتســـاب مبلغ اإلعانة المالية الســـنوية لألحزاب ا

 اإلعانة ، باإلضافة إلى دراسة التجارب الدولية بهذا الخصوص وصوال إلى اآللية التي يُمكن من خاللها احتساب المبلغ . 

ــ ــيح آلية توزيع اإلعانة المالية الحكومية، حيث نصـ ــية بتوضـ ــياسـ ( من  44)ت المادة تكفل قانون األحزاب السـ

ــب اآلتـية :  أوال  : )على ) الـقانون     20تتولى دائرة األحزاب توزيع المبلغ الكلي لإلـعاـنة الـمالـية على األحزاب وفـقا  للنســ

%( ثمانون بالمائة    80%( عشـرون بالمائة بالتسـاوي على األحزاب السـياسـية المسـجلة وفق أحكام هذا القانون . ثانيا : )

اـعد التيعلى األحزاب الم ا  لـعدد المـق ة في مجلس النواب وفـق ابـية ( ،   مثـل ــحوـها في االنتـخاـبات النـي مع  ـحاز عليـها مرشــ

ـــها من قـبل المحكـمة االتـحادية بقرارها المرقم  )  ــارة إلى ان هذه الـمادة تم نقضــ ( ، ومجلس    2016/ اتـحادية /  3اإلشــ

  ا إلى حيثيات حكم المحكمة االتحادية .النواب العراقي هو الجهة المختصة بتعديل هذه المادة استناد 

( من تعليمات تســـهيل تنفيذ القانون في تقديم  18وتتلخص مســـؤولية دائرة األحزاب الســـياســـية بموجب المادة )

ية ، في حين يتكفل القانون بآلية توزيع هذا  ياـس تُمنح لألحزاب الـس مقترح المبلغ الكلي ) اإلجمالي ( لإلعانة المالية التي ـس

بعد االنتخابات ، لتقوم عندها دائرة األحزاب السياسية ووزارة المالية بتنفيذ ما سيقرره القانون ، ولغرض احتساب    المبلغ

المبلغ الكلي لإلعانة المالية ، فان هناك العديد من المعايير التي ينبغي االلتفات إليها قبل احتسـاب المبلغ الكلي ، ومن هذه 

 المعايير :

ل  1 ة العـامـة لغرض تمكين      : ان هـدف التموـي ــيص أموال من الميزانـي ة هو تخصــ دولـي الحكومي في كـل التجـارب اـل

األحزاب من القيام بنشــاطاتها المعتادة والعمل على تعزيز التنمية الســياســية والحزبية والديمقراطية حتى ال تضــطر 

 تلك األحزاب للجوء إلى مصادر مشبوهة للتمويل أو للتغول على المال العام .

ة كـافيـا لتحقيق الهـدف المبين في الفقرة )  2 ة الحكومـي ة المـالـي أن   ) 1: ان يكون مبلغ اإلعـاـن ( أعاله ، وكمـا يقـال ـف

ــة لإلعانة هي مـبالغ قليـلة ، فان الـهدف من المنـحة  ــصــ ــعرها غالي ( ، أما إذا كانت المـبالغ المخصــ الديمقراطـية ســ

 الحكومية سوف يتالشى ولن يتحقق .

 بلغ اإلعانة المالية الحكومية كبير جدا أو مبالغا به ، لألسباب اآلتية :: ان ال يكون م 3

ــعبية باعتبار ان هذه المبالغ هي من أموال دافعي  أ : ان تخصــــيص مبالغ كبيرة ســــوف يؤدي إلى إثارة النقمة الشــ

 الضرائب ، وأنها ستستقطع من األموال المخصصة للخدمات والصحة والتعليم واألمن .

ــ ) ا لدكاكين الحزبية ( ، ب : ان تخصيص مبالغ كبيرة سيشجع على نشوء العديد من األحزاب الوهمية أو ما يسمى ب

 على أمل الحصول على أموال اإلعانة المالية الحكومية . 

 ( ، لحد اآلن . ٢٦٩: ان يتم األخذ بنظر االعتبار عدد األحزاب المجازة ، والتي بلغت بحدود )  4

 : ضرورة مراعاة الوضع االقتصادي والمالي للبلد في سنوات منح اإلعانة المالية الحكومية . 5

ألخذ بنظر االعتبار ان هذه اإلعانة هي إعانة سـنوية ، بمعنى أنها سـوف تقدم ليس فقط في سـنة االنتخابات ) والتي  : ا 6

تزداد فيها النفقات الحزبية ( ، إنما ســتقدم للحزب الســياســي في الســنوات التي تلي ســنة االنتخابات ، مع مالحظة 

 بين انتخابات وأخرى . انخفاض اإلنفاق الحزبي في السنوات الثالث التي تقع

 ( تنظيم اإلنفاق على الحملة االنتخابية 2013( لسنة )  1نظام اإلنفاق االنتخابي : نظـام رقم ) 

 

( لسنة  ١، أصدرت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات نظام اإلنفاق على الحملة االنتخابية رقم )   ٢٠١٣في سنة  

صة بتمويل الحمالت االنتخابية ، إال انه ولألسف لم يتم تطبيق هذا النظام ، والذي تضمن التعاريف واألحكام الخا  ٢٠١٣

 على العمليات االنتخابية التي تلته ، مع انه ال يزال نافذا ولم يلغى ، ومن أهم األحكام التي جاء بها هذا النظام ، ما يلي : 

ــحين خالل ـمدة الحمـلة اإلنـفاق االنتـخابي : مجموع األموال النـقدـية والعينـية التي يتم إنـفاق  - ـها من قـبل الكـياـنات والمرشــ

 االنتخابية .

 سقف اإلنفاق االنتخابي : الحد األقصى من اإلنفاق الذي يسمح بأنفاقه على الحمالت االنتخابية . -
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هي األموال التي يتم المـساهمة بها نقدا  لـصالح كيان أو مرـشح خالل مدة الحملة االنتخابية  وتودع   المـساهمات النقدية : -

 في حساب الحملة االنتخابية .

هي السلع والخدمات التي يتم المساهمة بها عينا لصالح كيان أو مرشح خالل مدة الحملة االنتخابية    المساهمات العينية : -

 , ويؤشر ما يعادلها من أقيام في حساب الحملة االنتخابية .

حســــاب الحملة االنتخابية : حســــاب يفتح في احد المصــــارف العراقية والمعتمدة ويخصــــص لألنفاق على الحمالت  -

 حصرا  .االنتخابية 

المحاســب المالي : هو الشــخص الذي يتولى جمع وتبويب وتوثيق كافة التصــرفات المالية للكيان وللمرشــح خالل مدة  -

 الحملة االنتخابية وإعداد التقارير المالية المعززة بالمستندات الثبوتية وفقا  للضوابط والتعليمات .

ــح المـقدـمة بموـجب  التـقارير الـمالـية : هي مجموع المعلوـمات والبـياـنا  - ــرح بـها من قـبل الكـيان والمرشــ ت الـمالـية المصــ

 نموذج معتمد من قبل المفوضية لغرض الكشف على المساهمات والنفقات للحمالت االنتخابية .

اء يوم    - د انتـه ام بـع ة أـي ة ثالـث اـي ة ولـغ ابـي دء الحمالت االنتـخ أريخ ـب ام من ـت ذا النـظ ابي ألغراض ـه اق االنتـخ دة اإلنـف دأ ـم تـب

 ويت العام .التص

ــقف اإلنفاق االنتخابي المحدد بموجب   - ــى لسـ ــح وللكيان الحد األقصـ يجب ان ال تتجاوز نفقات الحملة االنتخابية للمرشـ

 القسم الثالث من هذا النظام .

تقوم المفوضـية وعبر لجان رصـد خاصـة تشـكل لهذا الغرض برصـد المخالفات المتعلقة بممارسـة أحكام هذا النظام ,  -

 بعة  وتوثيق مفردات وتكاليف الحملة االنتخابية  للكيانات والمرشحين طيلة مدة الحملة االنتخابية .عبر متا

( دينار مضـــروبا  بعدد الناخبين في الدائرة   250ســـقف اإلنفاق االنتخابي للمرشـــح , يتكون من : مبلغ متحرك قدره )  -

 االنتخابية .

ون من المبلغ المخصـص للمرشـح مضـروبا  بعدد المرشـحين لقائمة الكيان  سـقف اإلنفاق االنتخابي للكيان السـياسـي يتك -

 السياسي في الدائرة االنتخابية .

ـسقف اإلنفاق االنتخابي للقائمة المغلقة , يحتـسب وفقا  ليلية المـشار إليها في المادة الثانية من هذا القـسم وحـسب المعادلة  -

 اآلتية :

 نتخابية × عدد المرشحين في القائمة المغلقة للكيان (× عدد الناخبين في الدائرة اال 250)

يجوز للمرشــح ان ينفق على حملة االنتخابية مبالغ من أمواله الخاصــة ويُعد مال الزوج أو أي من األصــول أو الفروع   -

 بمنزلة المال الخاص وتخضع جميع النفقات التي تنفق من األموال الخاصة إلى سقف اإلنفاق .

 يم أي مساهمة في الحملة االنتخابية لكيان أو مرشح من أشخاص غير عراقيين أو أي جهة أجنبية .ال يجوز تقد  -

 ال تعد الخدمات المقدمة من قبل األفراد طواعية للكيان أو المرشح مساهمة ألغراض هذا النظام . -

 تعد نفقات انتخابية على سبيل المثال ال الحصر ما يأتي : 

 خابية ونفقاتها .استئجار المكاتب االنت -

 المبالغ المدفوعة للعاملين في الحملة االنتخابية . -

 نفقات طباعة ونشر وتوزيع الفلكسات والصور وتعليقها . -

 نشر عبر االنترنيت أو الهواتف النقالة.الإعداد وطباعة الكتب والكراريس والفولدرات والمواد العلمية األخرى و -

التجمعات والندوات والمؤتمرات والمهرجانات العامة وما يصـاحبها من مآدب ألغراض  المبالغ المصـروفة على إقامة  -

 انتخابية .

 المبالغ المصروفة لنقل الناخبين والعاملين في الحملة االنتخابية . -

 المبالغ المدفوعة لإلعالنات المقروءة والمسموعة والمرئية . -

 يتوجب على كل كيان سياسي فتح حساب خاص باإلنفاق االنتخابي , في كل دائرة انتخابية يخوض االنتخابات فيها . -

 يتم فتح حساب الحملة االنتخابية في أحد المصارف العراقية المعتمدة . -

ــاب خالل مدة  - ــرا  عن طريق هذا الحسـ ــاهمات ودفع جميع النفقات االنتخابية يجب ان يتم حصـ ــتالم جميع المسـ ان اسـ

 الحملة االنتخابية .
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للمفوضية ان تطلب كشف البنك بالنسبة لحساب الحملة أو أي وثائق أخرى , تتعلق بهذا الحساب أثناء الحملة االنتخابية   -

 أو بعد انتهاءها .

 ان ال يتجاوز مجموع المساهمات النقدية والعينية سقف اإلنفاق االنتخابي المحدد بموجب القسم الثالث من النظام.يجب  -

 تخضع عملية اإليداع والسحب في الحساب المصرفي للحملة االنتخابية وفقا  لألصول القانونية المرعية . -

ع الشؤون المالية الخاصة للحملة االنتخابية وتدوين وتنظيم  يلزم كل كيان سياسي بتعيين محاسب مالي يتولى تنظيم جمي -

 جميع التصرفات المالية , وإعداد التقارير المالية .

 يشترط في المحاسب المالي ان ال يكون مرشحا  لالنتخابات . -

االقتراع على ان تضـم  ( أيام بعد يوم    7على الكيانات السـياسـية والمرشـحين تقديم تقاريرهم المالية األولية خالل مدة )  -

هذه التقارير : مجموع المسـاهمات النقدية والعينية الداخلة لحسـاب الحملة االنتخابية ، مجموع النفقات المصـروفة من  

 حساب الحملة االنتخابية ، كشف مالي لحساب الحملة االنتخابية .

من إعالن النتائج على ان تتضــمن هذه التقارير :    ( يوم30يتم تقديم التقارير المالية النهائية إلى المفوضــية خالل مدة ) -

تفاصــيل مســاهمات العينية والنفقات الداخلة إلى حســاب الحملة االنتخابية ، تفاصــيل النفقات المصــروفة من حســاب 

ــاب الحملة االنتخابية ( ، كافة  ــاب الحملة االنتخابية ) غلق حسـ ــرفي النهائي لحسـ ــف المصـ الحملة االنتخابية ، الكشـ

 ندات الثبوتية للمساهمات والنفقات االنتخابية .المست

 يجب ان تعزز التقارير المالية بتواقيع مخولي الكيانات السياسية والمحاسب المالي . -

 تضع المفوضية نموذج التقرير المالي وفقا  للقوانين النافذة . -

 ة نشر أخرى ليتسنى للجميع االطالع عليها .تقوم المفوضية بنشر التقرير المالي على موقعها اإللكتروني أو أي وسيل -

 تعد األفعال اآلتية مخالفات قانونية ألحكام هذا النظام : 

 عدم قيام الكيان أو المرشح بتقديم التقرير ) األولي أو النهائي ( في المواعيد المحددة في القسم السادس من النظام  -

 طلوبة من قبل المفوضية أو عدم تضمنه للبيانات المطلوبة .إذا لم يكن التقرير المالي مستوفيا  للشكلية الم -

 إذا ظهر ان بعض أو كل المستندات المرفقة طي التقرير غير صحيحة أو مزورة . -

 إذا ظهر ان المحاسب المالي مرشحا  في االنتخابات . -

 تجاوز الكيان أو المرشح سقف اإلنفاق االنتخابي . -

للمفوضـــية في حال ثبوت ارتكاب الكيان الســـياســـي أو المرشـــح مخالفة لألحكام هذا النظام فرض واحده أو أكثر من   -

 العقوبات اآلتية :

(  1,000,000فرض غرامة مالية على الكيان الســياســي الذي يرتكب مخالفة وفق الفقرة ) أ ( من ) أوال ( مبلغا  قدره ) -

 م تأخير عن المدة القانونية المنصوص عليها .دينار ، مليون دينار عن كل يو

( مليون دينار على الكيان الـسياـسي الذي يرتكب مخالفة وفق الفقرة ) ب (   1,000,000فرض غرامة مالية مقدارها )  -

 من ) أوال ( .

ــذي يرتكب مخالف  5,000,000فرض غرامة مالية مقدارها )  - ــق  ( خمسة مليون دينار على الكيان السياسي الــ ــــ ة وفــ

الفقرة ) ت ( من ) أوال ( إذا كانت البيانات غير صحيحة ، أما إذا كانت المستندات مزورة فيتم إحالة المحاسب المالي 

 إلى القضاء .

(  10,000,000فرض غرامة مالية على الكيان السياسي الذي يرتكب مخالفة وفق الفقرة )ث( من ) أوال ( مبلغا  قدره )    -

 .عشرة مليون دينار 

فرض غرامة مالية على الكيان السياسي الذي يرتكب مخالفة وفق الفقرة ) ج ( من ) أوال ( مبلغا  قدره                      )   -

 ( خمسين مليون دينار .50,000.000

ــمن الفع - ــة إذا ما تضــ ــية من إحالة مرتكب المخالفة إلى المحاكم المختصــ ل ان إيقاع العقوبات أعاله ال يمنع المفوضــ

 عنصرا  جزائيا  وحسب القوانين النافذة .

 

 االستنتاجات:
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  :االستنتاجات العامة

كانت تجربة مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية مفيدة بالرغم من العراقيل والمعوقات وعدم تعاون أكثر الكيانات في   :  ١

 اإلفصاح عن مصادر التمويل لمراقبي الشبكة . 

الكثير من    ٢ نتمكن من انجاز تحليل علمي متكامل للمعلومات بسبب تجنب  السابقة لشبكة شمس ال  التجارب  : حسب 

ات السياسية اإلجابة على كل األسئلة الواردة في استمارات الشبكة الخاصة بتمويل الحمالت ، مما تسبب بعدم  الكيان

 .التوازن في األجوبة ويعطي إيحاء  غير دقيق للوضع القائم 

ة على  ( دائرة أدت تميز محافظة عن أخرى من حيث نفوذ وهيمنة الجهات الحزبي83: زيادة الدوائر االنتخابية إلى )  ٣

 .السلطة ومواردها بمعدالت غير قابلة للقياس في التحليل والرصد وتقصي الحقائق من قبل مراقبي الشبكة 

امتالك ماكينات إعالمية كبيرة من قبل الجهات الحزبية والكتل السياسية والتحالفات وترسيخها لمرشح ضد آخر أدى    :  ٤

 إلى االبتعاد عن حمالت عادلة ومتوازنة بين المرشحين المتنافسين باألخص المرشحين الشباب والمستقلين . 

 

 :االستنتاجات المتعلقة بموضوع المراقبة 

في تنفيذ التشريعات التي تخص تمويل المرشحين والكيانات السياسية واالئتالفات لحمالتها االنتخابية  وجود نقص  :    ١

وطرق جمع األموال من خالل دعم الدولة وحمالت جمع التبرعات وطرق التمويل األخرى وكذلك تحديد سقف تمويل  

 .الحمالت االنتخابية وطريقة الصرف وخضوعها للرقابة المالية 

 2020لسنة    9عدم وجود آليات رادعة وفعالة في حصر التمويل الخارجي، الذي وضع في قانون االنتخابات رقم    :  ٢

 بنص يمنع التمويل الخارجي، ولكن آليات الرقابة والعمليات االستخباريه لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب.

العشيرة أو بعض رجال األعمال لحمالتهم االنتخابية  : اعتماد أغلبية المرشحين على الكيانات السياسية أو على دعم    ٣

المواطنة   إطار  متقدمة ضمن  مرحلة  إلى  التقليدي  التعامل  تتجاوز  متقدمة  حالة  المرشحون  يكون  أن  يفترض  بينما 

 .والعملية الديمقراطية والسياسية

 السياسية لتمويل حمالتها االنتخابية. : التفاوت الكبير في إمكانيات المرشحين مستقلين والمرشحين التابعين للكيانات  ٤

: بالرغم من القيود القانونية واإلجراءات الرادعة من قبل القضاء والمفوضية ما زالت عملية استغالل موارد الدولة   ٥

لصالح الحمالت االنتخابية لبعض من المرشحين والكيانات السياسية تجري علنا  مثل رئيس مجلس النواب ورئيس  

 .لوزراء والبرلمانين والمحافظين والدرجات الخاصةالجمهورية وا

: يستدعي تدخل جميع األطراف من أجل معالجة األمر في إطار تنمية العملية الديمقراطية في العراق ضمن المعايير    ٦

 .الدولية في النزاهة والشفافية وحرية االطالع على المعلومات 

 

 :التوصيات 

قانون  :    ١ أحكام  تفعيل  في  )  اإلسراع  رقم  السياسية  لسنـة   36األحزاب  المستقلة    2015(  العليا  المفوضية  قبل  من 

 .لالنتخابات لغرض العدالة و المساواة في تمويل حمالت المرشحين 

( تنظيم اإلنفاق على الحملة االنتخابية، 2013( لسنة )1العمل من اجل وضع نظام اإلنفاق االنتخابي شبيه بنظـام رقم )  :  ٢

 .وضمن المعايير الدولية وتجارب الدول المتقدمة 

التنسيق  : ضمان الرقابة على األموال المصروفة في الحمالت االنتخابية بما ينسجم مع مبدأ الشفافية وبآليات تضمن    ٣

 .بين الجهات التشريعية والقضائية والرقابية 

: تطوير المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ألنظمتها بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية وتفعيل نظامها    ٤

 العقابي لردع المخالفين مهما بلغوا من سلطة أو جاه . 

لية االنتخابية وإعطاء مساحة كاملة في حصوله على األجوبة والمعلومات : احترام الدور الرقابي للمراقب في العم  ٥

 وتسهيل مهمته من قبل المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات . 

 .: يتطلب األمر تدخال تشريعيا لدعم الحد األدنى لكل المرشحين بدون تمييز من أجل تمكنهم من دخول المنافسة المتكافئة  ٦
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يقصد باألمن االنتخابي توفير بيئة امنة لمجمل العملية االنتخابية شامال  الحياة السياسية والحريات العامة والواقع الحزبي  

النتائج   الترشيح والحمالت االنتخابية واالقتراع والشكاوى والمصادقة على  بعمليات  قانون االنتخابات مرورا   منذ سن 

الف  تأمين  واستالم االعضاء  توفير أمن ما يخص عملية االقتراع من  ائزين لمهام مناصبهم التي فازوا بها، بما في ذلك 

 سالمة وصول مواد االقتراع والعاملين في السلطات االنتخابية والناخبين والدعاية االنتخابية والمرشحين.  

للمشكلة االمنية في العراق جملة من االسباب ويمكن  ومن المهم عند تحليل موضوع األمن االنتخابي ان يكون واضحا أن  

  :تلخيصها باألمور التالية 

عام   .1 السياسي  التغيير  جديدة  2003طبيعة  سياسية  بعملية  والشروع  بالنظام  واالطاحة  االمريكي  الغزو  بعد   :

الدكتاتوري، ومحاولة للدخول في التحول الديمقراطي ظهرت مشاكل كبيرة كان اولها تحدي ازالة تركة النظام  

اال ان اولى القرارات بحل الجيش السابق اتاحت فرصة للهويات الفرعية وظهور الجماعات المسلحة التي استغلت 

غياب الدولة بأن تحل محلها وهو ما نتج من فوضى كبيرة في مجمل مفاصل الدولة وحتى بناء الجيش الجديد كان  

  .التي الزالت اثاره قائمةعلى عجلة مما ولد صعوبات في ترصين هذا البناء و

المحاصصة: يعتبر النظام البرلماني من أرقي االنظمة المعمول بها عالميا  اال ان تجربته بالعراق شابها الكثير  .2

تقسم على اسس  والسبب يكمن في حداثة التجربة والبناء غير الصحيح، بتحول العملية السياسية الى حصص 

كفاءة في تلك المسميات، وهو مؤشر سلبي ولد اثارا  عميقة على رأسها الفساد  الطائفة والقومية والمذهب وغياب ال

بتلك   االهمية  ذات  والمناصب  العسكرية  المؤسسة  شمول  االمر  في  ما  واالخطر  الدولة  مفاصل  مختلف  في 

 .المحاصصة وهو موضوع يشكل خطورة على امن الدولة بصورة عامة وذات نتائج عكسية

: بالرغم من وجود اكثر من مليون منتسب امني بشتى الصنوف ووجود قوات نخبة  ضعف الجهد االستخباري   .3

وقوة ضاربة وتدخل سريع اضافة الى هيئة الحشد الشعبي والتي تمرست قواتها على مكافحة االرهاب، اال ان  

المنية وحتى  الخروق االمنية التزال قائمة وذلك لضعف العامل االستخباري وهو مؤشر منذ البدء بتشكيل القوات ا

اليوم، المشكلة ان الخطط التقليدية ليست ناجحة بما ان العدو ليس تقليدي فالكثرة بالعدد او التسليح الخاطئ او  

ضعف التعامل مع المعلومة ادت بمشاكل امنية شاسعة، فالجهد االستخباري هو اساس العمل االمني مع تطور  

بية وعصابات الجريمة ينبغي ان يقابلها تطور فني استخباري  وسائل وادوات العدو والجماعات المسلحة واالرها

  . معلوماتي شاسع وكشف العمليات قبل تنفيذها والوصول للجناة بأسرع وقت ممكن

الجماعات المسلحة: تتنوع الجماعات المسلحة في العراق وهي كثيرة ومتشعبة وبعض االحيان يصعب التفريق  .4

ات مسلحة خارج إطار القانون وكثيراَ منها تتبع لجهات وحركات سياسية بينهم، االصعب ما في ذلك وجود جماع

بأعمال عنف منها سياسية   وتحتمي تحت مسميات عدة وبعضها اخذ ينحرف عن الهدف المعلن لها وتورطت 

واقتصادية بل وأصبح لبعضها تمثيل نيابي وحكومي، هذه الجماعات وتحت اية مسمى تشكل خطرا  كبيرا  على 

السلم المجتمعي وحتى على االستقرار السياسي وهي احدى اهم المشاكل االمنية التي واجهتها الحكومات االمن و

 .المتعاقبة

البنى  .5 اهم  من  وهي  متوارثة  وتقاليد  بعادات  وتتمتع  المجتمع  اركان  من  ركن  هي  العشيرة   : العشائر  سالح 

رة سواء في مقاومة االستعمار في مراحله المتعاقبة  االجتماعية وركيزة اساسية في المجتمع العراقي ولها ادوار كثي

او مقارعة الحكومات الظالمة او تحقيق التكافل االجتماعي او حل المشاكل بين االفراد، اال ان خطورة الموضوع  

او عندما تستغل  العشيرة والعكس صحيح  الدولة تضعف  العشيرة والدولة عندما تقوي  بين  التناقض  تكمن في 

العشي قانون  الدولة  والنفوذ وبالتالي  المال والسالح  للعشيرة السيما  تنازالت  تقدم  ان  نفوذها وهنا البد  لبسط  رة 

 االنتخان   األمن 
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فقد ازدادت قوة العشائر سياسيا  وعسكريا  ومجتمعيا  وثقافيا  واصبحت مشكلة   2003العشائر يفوق الدولة، اما بعد  

لضحايا سنويا  من جراء تلك المنازعات فضال  عن النزاعات العشائرية احدى اهم التحديات االمنية وتذهب مئات ا

تهديد مؤسسات الدولة او الشركات وهذا االمر يؤدي لخسار اقتصادية وتراجع امني وخرق ثقافي وتشير بعض 

 التقارير الى ان بعض العشائر تمتلك اسلحة ثقيلة ومتوسطة وربما مقاربة ألسلحة اجهزة الدولة االمنية . 

 عة أطراف رئيسية يمكن ان تكون مسؤولة عن زعزعة األمن االنتخابي وهي:  ويمكن الحديث عن أرب

 .قوى رافضة لالنتخابات ونتائجها وشرعيتها .1

 .جهات تتنافس فيما بينها )احزاب، مرشحون( .2

 .افراد خارجون عن القانون .3

 افعال جنائية ضد افراد او جهات معينة.  .4

سياسيا   ظرفا  العراقية  الساحة  شهدت  فقد  عام  ضد  وبشكل  عنف  اعمال  تخللتها  كبيرة  بتظاهرات  تجسد  مستقر  غير 

، وتم التصويت على قانون  2019المتظاهرين وضد مؤسسات الدولة وانتهت باستقالة حكومة عادل عبد المهدي نهاية عام  

واالتجاه نحو    تم تشريع قانون جديد للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  االنتخابات خالل حالة عدم استقرار سياسي، كما  

السلطة القضائية لتشكيل مجلس المفوضين ومرة اخرى فان القانون كتب وصوت عليه على عجالة ولم يكن هناك نقاش 

والقت العديد من االحداث االمنية بظاللها على الوضع األمني،  . وطني حر ومهني حول هذا القانون وتداعياته على الواقع

ائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس االيراني بصواريخ امريكية، ضرب ومنها على سبيل المثال، اغتيال ن

السفارات والمطارات، اقتحام المنطقة الخضراء من قبل جماعات مسلحة لتحرير أحد قياداتها، اغتيال هاشم الهاشمي  

 وناشطين اخرين.. وغيرها من االحداث. 

ملة كبيرة لتأمين االنتخابات النيابية، وفق عدة مراحل، جاء ذلك عقب ح  2021وأطلقت الحكومة العراقية في شهر أيار  

سلسلة اغتياالت طالت نشطاء في االحتجاجات الشعبية، وأعضاء في تحالفات انتخابية، وجاءت الحملة وفق خطة معدة 

ر واإلعداد الجيد، والترقب مسبقا  لتوفير الحماية لملف االنتخابات، بمجمل مفاصله، واستباق الموعد النهائي لها، بالتحضي

 .األمني

واستهدفت في مراحلها األولى، تقسيم المناطق وفق خطورتها، ومسح كامل للتهديدات المحتملة، ووضع الخطط الالزمة  

األمن  ملف  عن  فضال   المرصودة،  المناطق  في  جدد  مخبرين  مع  والتعاون  االستخبارية،  الجهود  وتكثيف  لمواجهتها، 

 .مثله ذلك من أهمية كبيرةااللكتروني، وما ي

وتم اتخاذ إجراءات استباقية، ووضع الخطط في حال حصول أي طارئ، إضافة إلى وجود خطط لتأمين االنتخابات، 

تفاصيل   بكل  الحماية  تأمين  أجل  من  األمنية  الخطط  ووضعت  االنتخابات،  عملية  على  العليا  األمنية  اللجنة  وأشرفت 

المراكز االنتخابية أم الناخبين، أم المرشحين، أم المراكز اللوجستية أم الطرق المؤدية للمراكز االنتخابات، سواء أكانت  

بالعنف   الخاصة  الشكاوى  لتلقي  مجانيا   رقما   لالنتخابات،  العليا  األمنية  اللجنة  كما خصصت  وغيرها.  المقرات  وكذلك 

 االنتخابي. 

ال العليا  العاملين في المفوضية  بأمن  مستقلة لالنتخابات فقد عانت المفوضية من ضغوطات سياسية وامنية وفيما يتعلق 

عديدة السيما فيما يخص بأمن االفراد العاملين )تعرض أحد الموظفين لالختفاء( دون العلم بمصيره، او االمن الوظيفي  

سياسية كما حصل في )تم تغيير العديد من القيادات العليا والوسطى في المفوضية دون بيان االسباب التي ربما تكون  

بغداد / الرصافة، كركوك، ونينوى. اضافة الى تهديدات غير رسمية ضد موظفي العقود في المفوضية بسبب تظاهراتهم  

 ومطالباتهم بالحقوق الوظيفية اسوة بأقرانهم، اضافة الى خشية المسؤولين في المحافظات من التهديدات او االنتقام الحقا . 

شحين فقد تم رصد ضغوطات تهز امن المرشح لعل من أهمها تهديد المرشحين او العاملين معهم  وفيما يتعلق بأمن المر

باستخدام العنف المباشر، وتعرض العديد من المرشحين السيما في )بغداد، صالح الدين، االنبار، ديالى( الى تهديدات  

الفعلي لفريقهم االنتخابي او مدراء مكاتبه  النار على مكاتب المرشحين كما  مباشرة بالتصفية او التعرض  م، او إطالق 

 .حصل في منطقة الكاظمية وغيرها
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كما ظهر في هذه االنتخابات نوع جديد من )تهديد( المرشح وذلك باالستبعاد بوسائل قانونية لكن دون ضمانات كافية  

لعدالة وبعد حصولهم على  ( مرشح تم استبعادهم من قبل هيئة المسائلة وا200لالعتراض وهذا ما حدث مع ما يقارب ) 

 قرارات بالعودة تم استبعادهم مرة اخرى بواسطة الهيئة القضائية لالنتخابات في سابقة خطيرة.  

أما الدعاية االنتخابية فقد صعوبات عديدة لهل من اهمها اللجوء الى تمزيق الملصقات والالفتات االنتخابية ومواد الدعاية  

جديدة هي التمزيق او منع الدعاية االنتخابية من قبل )المتظاهرين( او المقربين من    من قبل المنافسين، كما ظهرت حالة

 الحركات االحتجاجية، اضافة الى عمليات اختراق الصفحات اإللكترونية للمرشحين ونشر ما يسيء للمرشح.  

النت  ائج وما بعدها قد شهدت  وعلى الرغم من عدم وجود خروقات أمنية كبيرة في يوم االقتراع، اال أن مرحلة اعالن 

توترات كبيرة ناتجة عن رفض عدد من القوى السياسية االعتراف بنتائج االنتخابات، وقام انصار هذه القوى بالتظاهر  

احتجاجا على النتائج، وصاحب ذلك بعض الصدامات العنيفة بين المتظاهرين وقوات األمن في مواقع متفرقة، وحاالت 

هديدات طالت المفوضية وبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، وهو ما أدى الى اصدار بيان من قطع الطرق، إضافة الى ت

من مجلس األمن اعرب فيه أعضاؤه عن ""أسفهم للتهديدات األخيرة بالعنف ضد بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق،  

خ  ويعتبر  آخرين".  جانب  إلى  لالنتخابات،  المستقلة  العليا  المفوضية  الوزراء وموظفي  رئيس  اغتيار  محاولة  أن  براء 

مرتبطة بشكل مباشر بنتائج االنتخابات على الرغم من عدم وجود دليل   2021مصطفى الكاظمي في شهر تشرين الثاني  

ملموس على هذا االستنتاج خاصة وأن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن هذه المحاولة كما انه لم يتم اإلعالن عن مسؤولية  

بل السلطات األمنية حتى لحظة كتابة هذا التقرير، اال ان الحادث نفسه يعتبر بالتأكيد خرقا أمنيا مرتبطا أي جهة من ق

 بالفترة الزمنية التي تلت اإلعالن عن النتائج األولية لالنتخابات وما رافقها من تطورات أمنية. 

 

 توصيات  

لى الوضع االمني. وتركز على المناطق التي على الحكومة تفعيل الجهد االستخباري ومسك االرض والسيطرة ع .1

المرشحين والدعاية االنتخابية   الى خطط فعالة لحماية  او جماعات مسلحة. اضافة  تسيطر عليها قوى سياسية 

  .ومواد االقتراع

ت على عاتق المفوضية يقع عبئ اقناع الرأي العام وشركاء العملية االنتخابية بصحة اجراءاتها الفنية ودقة الخطوا .2

األحزاب  قبل  من  موقع  وثيقة شرف  الى  وترويج  االنتخابية  القرار  وحيادية  االصوات  لعد  المتخذة  واالجهزة 

 .السياسية و المرشحين

االحزاب والمرشحين المشاركين عليهم ان يتوافقوا على ان اغلب المرشحين سيخسرون في االنتخابات. وبالتالي  .3

 .او رفض النتائج هو وصفة جاهزة لالتجاه بالعراق نحو المجهولفان التشكيك والتهديد او استخدام العنف 

المستقلة  .4 العليا  والمفوضية  العراقية  الحكومة  مع  تساهم  ان  االنتخابية  للعملية  الداعمة  الدولية  الجهات  على 

 .لالنتخابات في معالجة انعكاسات الواقع االمني على انتخابات البرلمان العراقية

عن المحاصصة وزجها في منافسة السياسية واالنتخابية على االطراف ان تتفق على ابعاد    ابعاد االجهزة االمنية .5

 .كافة االجهزة االمنية والحشد الشعبي والبيشمركة عن المحاصصة السياسية والطائفية لحساسية الموقف

سي و العسكري في  تفعيل قانون األحزاب بمنع األحزاب امتالك قوى العسكرية و المسلحة و استخدام نفوذ السيا .6

  .حسم تنافس المرشحين في االنتخابات 

  .ضبط سالح العشائر ومصادرته وتفعيل محاسبة من يستخدم السالح في تنافس االنتخابي .7

 .منع التدخل الخارجي المسلح في االنتخابات واستخدامها ألغراض السياسية .8

ية عالقة بين المركز واالقليم السيما ما يتعلق  حل المشاكل بين الحكومة االتحادية مع اإلقليم، هناك مشاكل امن .9

وحدود االنتشار وهو من المواضيع التي تثير المخاوف االمنية وتكون عرضة لالنفجار بأية لحظة،   140بالمادة  

و يعيش في هذه المناطق اغلبية سكانية من أبناء األقليات )االيزدية و المسيحية و كاكائية و الشبك و كورد الفيلية 

 ركمان ( لذلك البد من االحتكام للدستور والتوافق السياسي إلنهاء هذا الملف.و ت
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، للنزوح  موجات  عدة  العراق  للسكان   شهد  القسري  واالنتقال  الطائفي  والعنف  الصراع  من  عقود  أدت  فقد 

واستهداف جماعات عرقية ودينية محددة إلى النزوح القسري داخل البالد ، إال أن أزمة النزوح التي تسببت بها التنظيمات  

 يين شخص داخل البلد .    ( مال 6( كان لها أبعاد ضخمة ، نتج عنها نزوح حوالي )2017( و )2014اإلرهابية بين عامي ) 

( ماليين شخص  4، عاد أكثر من )  2017ومنذ إعالن هزيمة تنظيم داعش اإلرهابي في كانون األول من عام  

إلى مناطقهم األصلية ، وهو تطور لعبت فيه الحكومة العراق دورا  محوريا  بالتعاون مع المنظمات اإلنسانية المحلية منها  

 والدولية . 

تاج إلى استكماله بإيجاد الظروف التي تضمن استئنافهم لحياتهم الطبيعية ،وفي غياب الظروف المعيشية  وهذا التقدم يح

من البنى التحتية وإعادة اعمار الدور واألحياء المهدمة اضطر عدد كبير من النازحين إلى البقاء في مخيمات النزوح  

(  2020شباط    –مكتب حقوق اإلنسان    –األمم المتحدة  خارج وداخل محافظاتهم التي نزحوا منها يقدرون )حسب تقرير  

مليون شخص. وجود هذا العدد يمثل تحديا أساسيا للحكومة العراقية ، فضال عن المطالبات البرلمانية لضمان    1.5بقرابة  

حق   تضمن  االنتخابات  قوانين  قانونية ضمن  فقرات  إلضافة  العراقي  النواب  مجلس  لذلك حرص  االنتخاب  في  حقهم 

هجرين أو النازحين لإلدالء بأصواتهم في أماكن النزوح أو التهجير وأن تكون قيمة ذلك الصوت فنيا  لمرشح المحافظة الم

 التي ُهجروا منها لضمان عدم تغيير الجغرافية االجتماعية لعدد من المحافظات ذات النسيج القومي والطائفي المشترك .

 

 التصويت :عدد الناخبين من النازحين الذين يحق لهم 

في مرحلة التحديث أنها شكلت لجنة برئاسة القاضي فياض ياسين ) عضو  المفوضية العليا المستقلّة لالنتخابات    ذكرت 

النازحين وتسجيل  بزيارة مخيمات  اللجنة  النازحين في مخيماتهم ، وقامت  الناخبين  المفوضين ( لحصر أعداد  مجلس 

( مركزا  القتراع الناخبين النازحين  86انتشار مراكز االقتراع والبالغ عددها ) بياناتهم من اجل تحديثها ، كما تم تحديد  

 ( ،309بواقع  العراق  أرجاء  عموم  في  موزعة  النازحين  مخيمات  في  انتخابية  محطة  لقانون   (  وطبقا  انه  وأوضحت 

علم  ، البايومترية حصرا   البطاقة  من خالل  سيكون  النازحين  الناخبين  تصويت  فان  الساحقة  االنتخابات  األغلبية  ان  ا 

تشرين األول   8( مخيما  موزعة على عموم محافظات العراق ، كما ان تصويتهم سيكون يوم  27للنازحين تنتشر في )

 مع التصويت الخاص . 2021

تليها أربيل )31وكان النصيب األكبر من مراكز االقتراع في محافظة دهوك بواقع ) انتخابيا ،  ( 20( مركزا 

( مراكز لكل محافظة 3( مراكز ، وفي النجف والبصرة بواقع ) 4( مراكز ، وفي كركوك ) 9ثم السليمانية )   مركزا  ، ومن

، وفي ديالى واالنبار والقادسية وذي قار وميسان مركزين انتخابيين لكل محافظة ، أما في بغداد ونينوى والمثنى وكربالء  

 وبابل وواسط بواقع مركز انتخابي واحد لكل محافظة . 

  

 التشريعات القانونية الخاصة بتصويت المهجرين أو النازحين :

 :   2009( لسنة 26: قانون التعديل األول لقانون االنتخابات رقم ) ١

رابعا ( من القانون على ) أ : الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسرا  من مكان    /٤حيث نصت المادة )  

وألي سبب كان . ب : تكون طريقة تصويت المهجرين وفق   2003/ 9/4إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد  

ارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها أحدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات من وز

 يحق للمهجر التصويت للدائرة التي ُهجر منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي ُهجر إليها ( . 

 :   2008( لسنة 36: قانون انتخاب مجالس المحافظات و األقضية والنواحي رقم ) ٢

 تصويت النازحي   
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  ( المادة  تواجدهم لغرض  /ثانيا ( على ) ت٦حيث نصت  للمهجرين في مناطق  خصص مراكز انتخابية محددة 

  ) .اإلدالء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات 

 :   2013( لسنة  45: قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ) ٣

ابعا( على ) يصوت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسميه تزود بها المفوضية من  /ر٤٠حيث نصت المادة )  

وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة بموجبها يحق للمهجر التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت لدائرته األصلية  

   التي هجر منها ( .

 :   ٢٠٢٠( لسنة 9: قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ) ٤

/ثالثا ( على ) يصوت النازحون على وفق أحدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية ٣٩حيث نصت المادة )  

لدائرته  فيه ويصوت  يقيم  الذي  المكان  في  التصويت  للنازح  بموجبها  والتجارة ويحق  والمهجرين  الهجرة  من وزارتي 

د وعلى المفوضية االستمرار بتسجيل وتحديث وإصدار األصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية طويلة األم

 البطاقة البايومترية طويلة األمد للنازحين على ان يتم تحديد دوائرهم االنتخابية مسبقا  ( .

 

 الجوانب الفنية في عملية تسجيل المهجرين أو النازحين : 

 ان التعامل مع موضوع المهجرين والنازحين مر بعدة مراحل منها : 

مراحل التهجير األولى عمدت المفوضية إلى ضمان تصويت المهجرين من خالل فتح أعداد من مراكز ومحطات   : في  ١

االقتراع خاصة بالمهجرين في المحافظات التي ُهِجروا إليها باالعتماد على قاعدة بيانات تقريبية حصلت المفوضية  

ها على أسلوب التصويت المشروط ) الذي يُبقى  عليها من وزارة الهجرة والمهجرين , واعتمدت المفوضية في حين

الصوت معلقا ما لم يتم التأكد من صحة المعلومات المثبتة على واجهة الظرف الذي يضم ورقة االقتراع المؤشر بها  

 من قبل الناخب ( . 

بياناتهم ضمن مرحلة تحديث سجل   :  ٢ إلى تحديث  المفوضية  المهجرين والنازحين عمدت  بيانات  قاعدة  بعد استقرار 

( ضمن حقل التصويت الغيابي للمهجرين حيث ركز  222( ، ومن بعدها استمارة )111الناخبين في استمارة التحديث )

ذي يمكن الحصول عليه من هوية المهجرين الصادرة هذا الجزء على حقل المحافظة المهجر منها وتأريخ التهجير وال

الهجرة  الناخبين من قبل مكتب  إلى مركز تسجيل  المعنون  التهجير  تأييد  أو كتاب  الهجرة والمهجرين ،  عن وزارة 

 والمهجرين . 

المفوضية إلى  : بعد إدخال التكنولوجيا االنتخابية في عملية تحديث سجل الناخبين ) التسجيل البايومتري ( , احتاجت    ٣

جهود إضافية لتمكين النازحين من تسجيل بياناتهم بايومتريا , ونظرا إلى ان نسبة كبيرة منهم فقدوا مستمسكاتهم إبان  

النواب   التحضير النتخاب مجلس  التسجيل عند  الذي صعب عملية  النزوح األمر    2018وانتخابات    2014عمليات 

نها إلى اعتماد إجراءات التصويت المشروط لعدد من المخيمات والمناطق األمر الذي اضطر مفوضية االنتخابات في حي

في أطلق عليه فنيا  ) الحركة السكانية ( ، والتي شملت أنحاء واسعة ضمن محافظة نينوى وعدد من ناخبي محافظتي  

 ديالى واالنبار .

( ألف  634لوا بياناتهم بايومتريا بلغ أكثر من ) : بينت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ان أعداد النازحين الذين سج ٣

 ناخب مسجل موزعين على اغلب المحافظات. 

 

 النازحون في أرقام : 

عنها في االنتخاب التي تلتها وصوال  إلى انتخاب  2010تفاوتت كثيرا أعداد النازحين بين انتخاب مجلس النواب 

 ة والمهجرين وبيانات المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات .  حسبما أوردته تقارير وزارة الهجر  2018مجلس النواب 

ويعود هذا التفاوت إلى األحداث األمنية التي شهدتها اغلب المحافظات جراء عمليات التهجير الطائفي واالستقرار 

م تأكيد  نازح ت  180000أكثر من    2014األمني النسبي ، حيث سجلت مراكز تحديث سجل الناخبين في المفوضية لعام  

مركزا   157إعدادهم وأماكن تواجدهم بالتنسيق مع مكاتب الهجرة والمهجرين في مكاتب المحافظات يكون اقتراعهم في  

 ( . 1محطة اقتراع وزعت في جميع المحافظات بنسبة أعدادهم فيها ) الجدول رقم  530وأكثر من  
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 2014االقتراع النتخاب مجلس النواب ( أعداد النازحين وأعداد مراكز ومحطات 1جدول رقم )

 عدد النازحين  المحافظة
عدد مراكز اقتراع 

 النازحين 
 عدد المحطات 

 10 7 332 دهوك 

 9 6 513 أربيل 

 17 14 1,473 السليمانية 

 59 13 21,071 نينوى 

 18 5 6,492 كركوك

 37 7 13,621 ديالى 

 23 9 7,934 األنبار 

 105 18 41,041 الرصافة

 109 26 42,177 الكرخ

 21 5 7,096 بابل 

 15 4 5,207 كربالء

 7 5 2,286 واسط 

 22 8 6,891 صالح الدين 

 14 4 5,262 النجف

 8 4 2,695 القادسية 

 7 3 2,174 المثنى 

 19 5 6,395 ذي قار

 19 6 5,989 ميسان 

 17 8 5,007 البصرة 

 536 157 183656 المجموع 

 

 

 

، فقد ســـجلت إحصـــائيات المفوضـــية أعداد الناخبين الذين حدثوا بياناتهم    2018ما في انتخاب مجلس النواب 

 ( ناخب . 633107بايومتريا )

 

 عدد النازحين المسجلين فيها  المحافظة

 17276 النجـــــف

 943 مـيـســـان 

 669 البصــــرة

 3094 القادسـيـة

 700 ذي قار

 470 الـمـثـنـى

 5143 الرصافة-بغداد 

 18907 الكرخ-بغداد 
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 14601 كـربـــالء

 7013 بـــابـــل

 1508 ديالى 

 6107 واسط 

 121748 أربيل 

 71604 السليمانية 

 160119 دهوك 

 103308 كركوك

 398 االنـبــار 

 99135 صالح الدين 

 364 نينوى 

 633107 المجموع 

 

يتبين من خالل أعداد النازحين المسجلين ان محافظات اإلقليم ومحافظة صالح الدين وكركوك كانت لها الحصة  

الكرخ والنجف ، ومن ثم باقي المحافظات , ولم تختلف كثيرا نسبة المصوتين منهم    –تليها كل من محافظة بغداد  ،  األكبر  

قعهم الذي أوصلهم إلى ما هم عليه في حينها. حيث بينت األرقام  عن المسجلين , األمر الذي يعني حرصهم على تغيير وا

الصادرة عن مفوضية االنتخابات بان أعداد المصوتين لم تذهب بعيدا عن أعداد النازحين الذين سجلتهم فرقها الجوالة بل  

، في حين عزوف شهدت تزايد في أعداد المصوتين في عدد من المحافظات التي شهدت إدخال محطات للحركة السكانية 

اغلب الناخبين عن اإلدالء بأصواتهم في المحافظات البعيدة حيث يؤشر ذلك إلى استقرار وضعهم في المحافظات   الجديدة 

 . 

 

 حيث بلغت أعداد مراكز ومحطات االقتراع التي وفرتها المفوضية كما في الجدول اآلتي :         

 

 عدد المحطات  عدد مراكز االقتراع المحافظة

 2 2 النجـــــف

 1 1 مـيـســـان 

 2 2 البصــــرة

 2 2 القادسـيـة

 2 2 ذي قار

 1 1 الـمـثـنـى

 6 4 الرصافة-بغداد 

 34 11 الكرخ-بغداد 

 6 4 كـربـــالء

 4 4 بـــابـــل

 1 1 ديالى 

 2 2 واسط 

 53 9 أربيل 

 14 6 السليمانية 

 64 16 دهوك 
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 27 6 كركوك

 326 46 األنبار 

 78 17 صالح الدين 

 4 2 نينوى 

 629 138 المجموع 

 

 االستنتاج : 

لقانون االنتخابات   البايومترية     2020لسنة    9رقم  تطبيقا  البطاقات  النازحين وفق  والذي نص على ) تصويت 

المشاركة في ( ناخب نازح مسجل بايومتريا ) يمتلك بطاقة ناخب بايومترية ( سيحق له  120126قرابة )، فان  حصرا (  

 ( مخيما في دهوك واربيل والسليمانية ونينوى .27في ) 2021انتخاب مجلس النواب 

وبشكل عام نجد أن أعداد النازحين انخفض إلى الربع عما كانوا عليه في االنتخابات السابقة األمر الذي يبين أن 

نزحوا منها مع األخذ باالعتبار أعداد النازحين   االنخفاض في هذه األعداد يعود إلى عودتهم إلى محافظاتهم وديارهم التي

 الذين لم يحدثوا بياناتهم. 

 

 التوصيات :

: على المفوضية بعد تصويت النازحين في المخيمات سحب البطاقة البايومترية كأجراء إضافي لمنع محاولة استخدامها   ١

 للمرة الثانية في يوم التصويت العام.

تعريفية  ٢ وثيقة  من  أكثر  اخذ  البطاقة   :  إلى  إضافة  الوطنية(  الشخصية،البطاقة  األحوال  هوية  العراقية،  )الجنسية 

 البايومترية. 

أثناء التصويت للحيلولة دون    ٣ النازحين  للقانون إلى مخيمات  : العمل على عدم قبول دخول غير المرخص لهم وفق 

 الضغط على الناخبين وضمان حقهم بالتصويت بحرية وسرية. 

تستشير المفوضية المجاميع واسعة التمثيل للمهجرين، باإلضافة إلى أصحاب المصلحة اآلخرين وإشراكهم  : ينبغي ان  ٤

 بشكل فاعل في عملية وضع اإلجراءات والتعليمات. 

: اتخاذ اإلجراءات الخاصة حسب الحاجة لتسهيل تكافؤ الفرص والتمثيل. مثل شروط بديلة للمستمسكات وفرص إضافية    ٥

 ل التنقل، توفير المواد بلغات األقليات.للتسجيل، تسهي

: تأسيس وحدة تنسيق ضمن اإلدارة االنتخابية من اجل تعزيز التواصل والتشاور حول قضايا النازحين، باإلضافة إلى  ٦

 ضرورة معالجة احتياجاتهم من قبل الدوائر المختلفة. 
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 كوتا النساء 

من الدستور العراقي أن )للمواطنين رجاال ونساء  حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق    20نصت المادة  

من الدستور العراقي في الفقرة الرابعة أن    49السياسية، بما فيها حق التصويت واالنتخاب والترشيح(، وذكرت المادة  

نساء ال تقل عن ربع أعضاء مجلس النواب، وأكدت ذلك ما ورد في المادة قانون االنتخابات يستهدف تحقيق نسبة تمثيل لل

عندما نص على أن تكون نسبة تمثيل النساء بما ال يقل عن    2020لسنة    9من قانون انتخابات مجلس النواب رقم    16

جلس النواب  % من عدد أعضاء م25% من عدد أعضاء مجلس النواب، وأن تكون نسبة تمثيل النساء بما ال يقل عن  25

 في كل محافظة. 

أيلول   المادة )2021نظام توزيع المقاعد الذي أصدره مجلس المفوضين في  ج( من نظام توزيع    –أوال     3، أشار في 

المقاعد الى أنه "يعاد ترتيب المرشحين في الدائرة االنتخابية سواء  كانوا ضمن قائمة مفتوحة أو منفردة وفقا لعدد األصوات 

حصلوا عليها كل منهم في الدائرة االنتخابية من األعلى إلى األدنى ويعد فائز من حصل أعلى األصوات".   الصحيحة التي

د( فانه يتم تخصيص مقاعد الدائرة االنتخابية على المرشحين الفائزين بأعلى األصوات بغض -أوال   3وفي المادة )المادة  

أنه إذا استنفدت كوتا النساء وفقا  لنتائج االنتخابات فلن تكون هناك  ب(    –ثانيا     3النظر عن جنس المرشح، وذكرت المادة )

أوال     3ج( أنه في حال عدم فوز امرأة بأحد مقاعد الدائرة االنتخابية وفق المادة )  –ثانيا     3عملية استبدا، وأوضحت المادة )

االنتخابية بامرأة حصلت على أعلى أصوات   ج( من هذا النظام يتم استبدال المرشح الفائز من الرجال بآخر مقاعد الدائرة–

 النساء في الدائرة االنتخابية ذاتها.

% في المحافظة" التي 25وقد اثارت الية احتساب مقاعد الكوتا النسائية جدال كبيرا وخاصة تفسير عبارة "بما ال يقل عن  

لى األقل، وعدم إلغاء الكوتا ليتسنى منح  بالمئة ع  25وردت في قانون االنتخابات، وما إذا كان المقصود هو ضمان تمثيل  

فإن  ولذا  االنتخابات،  قانون  في  ورد  ما  بتطبيق  ملزمة  انها  المفوضية  وأكدت  النساء.   من  ممكن  عدد  ألكبر  فرصة 

بالمئة، لن يُضاف إلى دوائرها مقاعد للنساء وفق نظام    25المحافظات التي تمكنت فيها النساء من تمثيل أنفسهن بنسبة  

. في حين ورد اعتراض في تقرير بعثة اإلتحاد األوروبي لتقييم االنتخابات، جاء فيه "يطرح النظام االنتخابي ذو  الكوتا

العديد من الصعوبات لتلبية متطلبات الكوتا، ويحتوي    -والذي يغلب عليه نظام األغلبية- الصوت الواحد غير قابل للتحويل  

بالمائة على األقل، أما من   25ناحية، يكرر المطلب الدستوري بنسبة  القانون على ثغرات وصياغة متناقضة، حيث من  

ناحية أخرى، يفسر القانون الحصة على أنها حد أقصى وليس حد أدنى، وعلى سبيل المثال، ينص قانون االنتخاب على  

ا لم يؤثر ذلك في نسبة  انه إذا لم تشغل المرأة مقعدا  في مجلس النواب أو خسرته، فال يلزم أن تحل محلها امرأة أخرى، م

بالمئة من    25ويستند المعترضون إلى أن الكوتا تستهدف ضمان ما ال يقل عن      ."تمثيل النساء في الدائرة االنتخابية 

المقاعد للنساء، األمر الذي يُتيح للنساء الفائزات بأصواتهن ودون مساعدة الكوتا، إفساح المجال إلى نساء أخريات لالستفادة  

 .من الكوتا

 

  

 كوتا النساء  
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 كوتا األقليات 

بلغ عدده تسعة مقاعد منها خمسة   اضمن قانون االنتخابات العراقي تمثيل األقليات من خالل "كوتا المكونات" والتي 

مقاعد مخصصة للمكون المسيحي موزعة على محافظات بغداد ونينوى واربيل وكركوك ودهوك، ومقعد واحد للمكون 

االيزيدي في محافظة نينوى، ومقعد واحد للمكون الصابئي المندائي في محافظة بغداد، ومقعد واحد للمكون الشبكي في 

الكورد الفيليين في محافظة واسط. وتم اعتبار العراق دائرة واحدة فيما يخص مقاعد محافظة نينوى، ومقعد واحد لمكون 

 المكونين المسيحي والصابئي، أما باقي المكونات فقد تم اعتبار المحافظة التي تم تخصيص المقعد فيها دائرة واحدة. 

هناك اراء تتحدث ان القوى السياسية    وقد دار جدل سياسي كبير حول تمثيل األقليات من خالل هذه المقاعد، حيث كانت 

الكبيرة تستغل الهيكلية الحالية لنظام كوتا األقليات للحصول على مقاعد أكثر في مجلس النواب من خالل ترشيح ممثلين 

لهم من األقليات، وهو ما يرى البعض انه يحول نظام التمثيل من هدفه الحقيقي وهو تمثيل األقليات الى تمثيل مصالح 

 اب والقوى السياسية.  األحز

 
 للموضوع: مدخل عام 

إن الحق في المشاركة العامة وبخاصة المشاركة السياسية الفعالة في الشؤون العامة للبالد تندرج ضمن الحقوق  
الفعالة االساس    لإلنساناالساسية   المشاركة  الرئيسية. وتشكل  الدولية  القانونية  العديد من الصكوك  والذي أكدت عليه 

ن اإلثنية والقومية والدينية واللغوية. فالمشاركة الفعالة هي الوسيلة  إلعمال جميع حقوق االنسان للنساء والرجال المنتمي
الحقيقية للتعبير عن الهوية الذاتية وحمايتها وهو ما يكفل لألقلية بقاءها والحفاظ على كرامتها، وإن إقرار هذا الحق في  

 ده.شتى مجاالت الحياة أمر ضروري إلرساء مجتمع يسوده العدل وال يقصي أحداً من أفرا
إال ان المالحظ بهذا الصدد أن المواثيق أو الصكوك الدولية لم تدخل في تفاصيل المشاركة الفعالة، أي اإلجراءات 
او أآلليات التي من خاللها يتم تجسيد هذه المشاركة الفعالة لالقليات وفي ظل غياب مبدأ المواطنة الحقيقة في الكثير من  

 التشريعات الوطنية لتفعيل هذه المشاركة.   الدول والمجتمعات، بل ترك األمر الى
ذكره بإمكان القول بإنه ال مكان لتعايش هذه المكونات البشرية المختلفة والمتنوعة إال في ظل    مما ت وتماشياً مع  

  استمراره، إذ ال يمكن لمجتمع متعدد االصول االثنية والدينية، أن يضمن  أساسيةمجتمع تعاقدي يقر الديمقراطية كصيغة  
 إال في إطار مجتمعي وقانوني يعترف بكل مكوناته. 

، حيث    2003تغيراً جذرياً بعد    العراق شهد ويبدو أن النهج الدستوري فيما يتعلق بالتعاطي مع القوميات في   
افة  أقر قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية كخطوة أولى بأن العراق بلد متعدد القوميات )المادة السابعة فقرة ب(، اض

الى أن القانون المشار إليه نصت على أن: يجب أن يستهدف قانون االنتخاب تحقيق نسبة ال تقل عن الربع من اعضاء  
الجمعية الوطنية وتحقيق تمثيل عادل لجماعات العراق كافة وبضمنها التركمان والكلدو أثورين واآلخرين) المادة الثالثون  

 . 2005جمهورية العراق لسنة  الفقرة ج(. وكذا الحال بالنسبة لدستور 
 

 
  

 والکوتا   الفاعلة لألقليات السياسية  المشاركة
 



Page 57 of 88 
 

 طار الدولي لتمثيل األقليات:اال
دخلت حقوق األقليات مرحلة كبيرة من االهتمام وبخاصة بعد صدور إعالن خاص معتمد من الجمعية العامة  

بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى اقليات    1992/ كانون األول / ديسمبر 18بتاريخ  47/135المتحدة المرقم  لألمم
تكميلية وتجسيدية   دينية ولغوية. وشكل هذا االعالن خطوة  أقليات  إلى  إثنية و  أو  العهد    27المادة    ألحكام قومية  من 

لمتعلقة بحقوق االشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو  ، ا1966الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  
  السياسي لغوية، انطالقاً من كون تعزيز وحماية حقوق األشخاص المنتمين إلى هذه المجموعات يسهمان في االستقرار  

تحدة وبخاصة من  واالجتماعي للدول التي يعيشون فيها، آخذين بنظر االعتبار الجهود المبذولة داخل منظومة االمم الم
جانب لجنة حقوق االنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية االقليات، والهيئات المنشأة بموجب العهدين الدوليين  

  الدؤوب الى العمل  باإلضافةالخاصين بحقوق االنسان والصكوك والوثائق الدولية االخرى ذات الصلة بحقوق االنسان.  
ظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في حماية االقليات وفي تعزيز وحماية  والمهام المنجزة من قبل المن 

 حقوق االشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية. 
تقوم، كل في   أن  الدول  بأن: على  المادة األولى من هذا االعالن  األقليات  اوقد قررت  بحماية وجود  قليمها، 

الهوية. في حين  وهويتها   الكفيلة بتعزيز هذه  الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف  القومية أو االثنية، وهويتها 
قررت المادة الثانية منه: تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير االخرى المالئمة لتحقيق تلك الغايات. في حين أكدت  

ئة االرضية لحق المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد  المادة الثالثة من هذا االعالن على تهي
التي ينتمون اليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن    باألقلية االقليمي حيثما كان ذلك مالئما، في القرارات الخاصة  

 (. 169التفاقية رقم )تكون هذه المشاركة بصورة ال تتعارض مع التشريع الوطني. وقد سبق هذا االعالن ا
 

 2005االطار الدستوري لحقوق االقليات في دستور جمهورية العراق لسنة 
 .)ديباجة الدستور: اشار ديباجة الدستور اكثر من مرة الى عبارة المكونات )مكونات الشعب أو أطياف الشعب 

( العراق بلد متعدد القوميات واألديان والمذاهب... 3المادة ) 

( الفقرة األولى: يتكون مجلس النواب من عدد من االعضاء بنسبة معقد واحد لكل مائة الف نسمة من  49المادة )

نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق االقتراع السري المباشر، ويراعي تمثيل سائر  

 مكونات الشعب فيه. 

وا االدارية  الحقوق  الدستور  هذا  والكلدان  يضمن  كالتركمان،  المختلفة  للقوميات  والتعليمية  والثقافية  لسياسية 

 واآلشوريين، وسائر المكونات االخرى، وينظم ذلك بقانون. 

 
 التشريعي لتمثيل المكونات )االقليات( في العراق:  طاراإل

لسنة    96، بيد أن الملفت للنظر خلو اآلمر رقم  2003برزت فكرة تمثيل األقليات في المجالس التمثيلية في العراق بعد  

الصادر من سلطة االئتالف المؤقت من أي نص بصدد تمثيل األقليات، وشكل هذا األمر في وقته )كما جاء    2004

ومو  حقيقية  النتخابات  القانوني  اإلطار  من  جزءاً  العراقية  فيه(  للحكومة  الوطني  المجلس  عضوية  لتحديد  بها  ثوق 

من أي نص بالنسبة الى تمثيل األقليات. إال    2005لسنة    16االنتقالية. أيضاً خال قانون انتخابات مجلس النواب رقم  

ت االنتخابية  أن البداية الحقيقة تجسدت في جملة من التعديالت التي أدخلت على القانون المشار اليه سابقاً والتشريعا

 نلخصها فيما يلي:   والتي التي تلت هذا القانون  

 2005لسنة  16قانون تعديل قانون االنتخابات رقم  2009لسنة  26قانون رقم : 

 من القانون المشار اليه ونصت في الفقرة الثالثة من المادة االولى:  15حيث الغى المادة  •

المقاعد المخصصة لمحافظاتهم على ان ال يؤثر ذلك على  تمنح المكونات التالية حصة )كوتا( تحتسب من   •
 نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وكما يلي: 
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 أـ المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل. 

 ب ـ المكون االيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى. 

 ي مقعد واحد في محافظة بغدادجـ ـالمكون الصابئي المندائ 

 د ـ المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى. 

 تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحين ضمن دائرة انتخابية واحدة  -ه

 2013لسنة  45قانون رقم 

  ( 320ثالثمائة وثمانية وعشرون مقعدا يتم توزيع )  328أوالً/ يتكون مجلس النواب من    11نصت المادة   •
( ثمانية مقاعد منها حصة  8على المحفظات وفق لحدودها االدارية وفقاً للجدول المرفق بالقانون وتكون )

 للمكونات. )تكرار للقانون السبق بالنسبة الى آلية التوزيع(    )كوتا( 
 1/2018/  24في  2013التعديل األول لقانون انتخابات 

 كاالتي:  11المادة تضاف الفقرة ه للبند ثانيا من  3المادة  •

 ( مقعد واحد في محافظة واسط. 1مكون الكورد الفيلين ) •
 2013التعديل الثاني لقانون انتخاب 

ثالثمائة وتسعة وعشرين    329ويحل محله االتي: يتكون مجلس النواب من    11يلغى البند اوالً من المادة   •
تسعة مقاعد    9مرفق بالقانون ويتم توزيع  مقعدا على المحافظات وفقاً لحدودها االدارية ووفقاً للجدول ال

 حصة كوتا وفقا للبند ثانيا من هذا القانون. 
 ( 2018) 2013لسنة  45التعديل الثالث لقانون رقم 

ً  11تلغى المادة  •  الفقرة ثالثا

الصيغة الجديدة يعتبر العراق بالنسبة لمقاعد الكوتا للمكون المسيحي دائرة واحدة وينظم سجل انتخابي   •
  هم.خاص ب

 

 2021لمجلس النواب العراقي لسنة  المبكرةاالنتخابات 
، بعدما كانت  2022أو قبله من العام    ايار كان المقرر أن تجرى انتخابات الدورة الخامسة للبرلمان العراقي في  

، لكن االنتخابات األخيرة كان قد جرى تقديمها تحت وطأة االحتجاجات  2018  ايار االنتخابات السابقة قد اجريت في  
، وكان واحداً من بين مطالب المتظاهرين ان تجرى انتخابات  2019  تشرين االول الشعبية التي اجتاحت العراق منذ  

حتجاجات بحكومة  مبكرة ووفق نظام انتخابي مختلف عن السابق. وقد تحقق المطلب االخير بالفعل بعدما اطاحت اال 
عادل عبد المهدي، وجاءت بمصطفى الكاظمي على رأس حكومة جديدة، تقرر هي االخرى ان تكون مؤقتة وان تتولى  

االنتخابات    إلجراء والتنظيم    باإلقرارمهام االعداد لالنتخابات المبكرة في فترة ال تتجاوز السنة، وذلك ما تحقق ايضا،  
 . 2021 تشرين االول 10في 

نظام انتخابي مختلف عن المعمول به في كل االنتخابات السابقة فيما    بإقرار وكذلك فان المطلب االخر المتعلق  
)اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة واتباع نظام القوائم والتمثيل النسبي(، فقد تم تغييره الى نظام انتخابي    2003بعد  

واتباع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل(،    -قائمة فردية  -الفردي    آخر )على اساس الدوائر المتعددة والترشيح
العراق ) تم توزيع محافظات  البالغ مجموعها    83( الى  18حيث  البرلمانية  يتم عليها توزيع المقاعد  انتخابية،  دائرة 

( مقعد،  69دائرة بواقع )  (17(، بينها بغداد كاكبر محافظة من حيث الكثافة السكانية، وقد جرى تقسيمها الى )329)
( مقاعد. وكان القانون االنتخابي قد اشترط فوز امراة واحدة في كل  7واصغرها الى دائرتين فقط هي المثنى بواقع )

 % المقررة دستورياً وقانونياً لكوتا النساء.  25(، كالية لضمان تحقق النسبة 83دائرة انتخابية من الدوائر ) 

)المكونات بحسب الدستور العراقي والقانون االنتخابي(، فقد خصص القانون االنتخابي    أما فيما يتعلق باألقليات   •
  2020/  11/  5( الذي تم اقراره من مجلس النواب وصادق عليه الرئيس العراقي بتاريخ  9األخير والمرقم )
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توزيعها )كما هو  ( مقعدا لخمس مجموعات أقلية، وتقرر  329( مقاعد من بين )9كما في االنتخابات السابقة ) 
موضح أعاله ضمن القانون االنتخابي(، مع التذكير والتركيز، بانه قد اعتبر كل العراق دائرة انتخابية واحدة  
بالنسبة للخمس مقاعد المخصصة للمسيحيين وكذلك بالنسبة لمقعد الصابئة المندائيين في بغداد، بينما اعتبرت  

بة للمقعد الواحد لكل من االقليتين )االيزيدية والشبك(، ومحافظة واسط  محافظة نينوى دائرة انتخابية واحدة بالنس 
 دائرة واحدة بالنسبة للمقعد المخصص القلية )الكورد الفيليين(.  

 

 حقائق وأرقام عن مشاركة االقليات في االنتخابات االخيرة 
صة للتنافس ضمن نظام  ( المخص9( مرشحا للتنافس على المقاعد )67فعليا، كان قد تم تسجيل ما مجموعه )

من النساء(، وهؤالء المرشحين/ المرشحات كانوا موزعين   15رجال( و)  52الكوتا المقرر لمرشحي االقليات، بينها )  
 بين االقليات الخمس وعلى توزيع مقاعدهم في المحافظات التي يحق لهم الترشح عنها وفيها وكاالتي: 

نساء(، عن الخمس محافظات )بغداد، نينوى، كركوك،    13ذكر ،    21مرشح عن االقلية المسيحية )  34 •
 اربيل ودهوك(. 

 امراة( للمنافسة على مقعد مخصص في بغداد.  1رجال ،   7مرشحين عن اقلية الصابئة المندائيين )  7 •

مفعد واحد مخصص في محافظة  امراة( للتنافس على    1رجال ،    9مرشحين عن اقلية الكورد الفيليين )  10 •
 واسط. 

 مرشحين عن االقلية الشبكية )جميعهم رجال( للتنافس على مقعد واحد مخصص في محافظة نينوى.  8 •

 مرشحين عن االقلية االيزيدية )جميعهم رجال( للتنافس على مقعد واحد مخصص في محافظة نينوى.  7 •

ات واعلن عدد آخر انسحابه من االنتخابات قبل  قبل اجراء االنتخاب  2بينما كان قد توفي من بين هؤالء   •
اجرائها السباب بينها شخصية، واخرى اعتراضا على العملية السياسية وبعضها استجابة لمطالب الناخبين  
قوائم   من  المرشحين  بحق  مورست  قد  بسبب ضغوط  واخرى  االصوات  تشتيت  بغاية عدم  والمناصرين 

 علن عنه بعضهم او اشارت اليه وسائل اعالم وصحافة. وشخصيات اخرى منافسة وكل ذلك بحسب ما ا 
 

 التحديات والعقابات التي واجهت انتخابات األقليات 
يتكون مجلس النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة    - من الدستور العراقي  ) اوال :    49نصت المادة  

ويراعى  الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق االقتراع العام السري المباشر،  
ستور العراقي بوجود األقليات في العراق ، وتم ترجمة هذا الوجود ضمن  ( ، يتعرف الد   تمثيل سائر مكونات الشعب فيه 

بلغ عدده تسعة مقاعد منها خمسة مقاعد   المكونات" والتي  تمثيل األقليات من خالل "كوتا  العراقي  قانون االنتخابات 
لمكون االيزيدي  مخصصة للمكون المسيحي موزعة على محافظات بغداد ونينوى واربيل وكركوك ودهوك، ومقعد واحد ل

في محافظة نينوى، ومقعد واحد للمكون الصابئي المندائي في محافظة بغداد، ومقعد واحد للمكون الشبكي في محافظة  
نينوى، ومقعد واحد لمكون الكورد الفيليين في محافظة واسط. وتم اعتبار العراق دائرة واحدة فيما يخص مقاعد المكونين  

 المكونات فقد تم اعتبار المحافظة التي تم تخصيص المقعد فيها دائرة واحدة.  المسيحي والصابئي، أما باقي 
وقد دار جدل سياسي كبير حول تمثيل األقليات من خالل هذه المقاعد، حيث كانت هناك اراء تتحدث ان القوى السياسية  

لس النواب من خالل ترشيح ممثلين  الكبيرة تستغل الهيكلية الحالية لنظام كوتا األقليات للحصول على مقاعد أكثر في مج
لهم من األقليات، وهو ما يرى البعض انه يحول نظام التمثيل من هدفه الحقيقي وهو تمثيل األقليات الى تمثيل مصالح  

 األحزاب والقوى السياسية.  
العراق   في  االنتخابات  لمراقبة  األوربي  االتحاد  بعثة  تقرير  كووذكر   ( محجوزة  مقاعد  القانون  لبعض  "يضمن  تا( 

 .  األقليات ، ولكن بفشل بشكل كبير في تحقيق تمثيلهم السياسي الهادف بشكل كامل" 
وبسبب عدم توفر بيانات ديموغرافية موثوقة حول أماكن التواجد األقليات بشكل دقيق في ظل غياب إحصاء سكاني  

 حديث ألكثر من ثالثين سنة. 
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أساس الدين أو القومية أو العرق ، فيسمح نظام االنتخابي الي ناخب  وهذا أدى الى وجود سجل ناخبين بدون التميز على  
بالتصويت لممثل األقلية )مرشح كوتا( لذا مرشحين على اغلب يخضعون الى إرادة األغلبية السياسية حيث يسمح النظام  

ال تنتمي الى هذا األقليات  بحسم نتائج المرشحين من الكوتا األقليات من قبل األحزاب السياسية المسيطرة على الحكم التي  
 ، لذا يوجد تناقض واضح ما تم ذكر في الدستور و القانون االنتخابات و فكرة المشاركة السياسية ذات المعنى .   

 
 توصيات في ضوء النظرة المستقبلية النتخابات األقلياتال

قاعد الكوتا مخصص وفق  على السلطات ان تكون محايد في تعامل مع المرشحين األقليات المتنافسين على م  -1
 لقانون.  

إعادة النظر في االليات المرتبطة بالتصويت لمقاعد األقليات من خالل تصميم دوائر انتخابية خاصة بهم ومن   -2
 خالل سجل ناخبين خاص بكل األقلية.  

 والنازحين. تحديد تصويت األقليات مع اليوم تصويت الخاص مع العسكريين، والمستشفيات، واالصالحيات،  -3
انصاف األقليات حسب اعدادهم السكانية والقرارات المحكمة االتحادية على سبيل المثال قرار خاص بالعدد   -4

 مقاعد االيزدية في مجلس النواب حسب عدد سكانهم. 
األقليات األخرى الغير محدد لهم المقاعد حسب القانون االنتخابات مثل الكاكائية و الزردشتية    ادراج و شمول  -5

 و البشرة السمراء.   
إعادة صياغة النص في نظام توزيع المقاعد المخصصة للنساء بما يتوافق تماما مع الدستور والقانون بحيث ال   -6

الية احتساب المقاعد. والنص % بأي حال من األحوال  25تقل نسبة تمثيل المرأة عن   وبما ينهي الجدل حول 

المقاعد األُخرى المخصصة المقترح ان يكون مقعد مخصص في كل دائرة انتخابية لكوتا المرأة بغض النظر عن  

األصوات بطريقة منعزلة عن المقعد المخصص كوتا المرأة داخل  ألعلى األصوات ويكون توزيع مقاعد أعلى  

بالمقاعد االنتخابالدائرة   الدائرة  اكثر ضمن  او  الدوائر االنتخابية، وفي حال فوز امرأة  الواحدة من مجموع  ية 

 المخصصة ألعلى الصوات سوف لن يؤثر على مقاعد كوتا المرأة 

إعادة النظر في االليات المرتبطة بالتصويت لمقاعد المكونات أما من خالل تصميم دوائر انتخابية خاصة بهم او   -7

 ناخبين خاص بكل مكون.  من خالل سجل 
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من االتفاقية   12. تطالب المادة  2013صادق "مجلس النواب" العراقي على "اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" عام  

بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في   بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة  جميع مناحي  بأن "تقر الدول األطراف 

تدعو الدول الحترام الحقوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة. إال أن القانون العراقي ال يفي بهذه    29الحياة"، والمادة  

بالحق في األهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ما يسمح للحكومة   1951االلتزامات. ال يعترف القانون المدني لعام  

االجتماعية )العقلية(، والبصرية، والسمعية من األهلية القانونية، وال -قة الذهنية، والنفسية بحرمان األشخاص ذوي اإلعا

 .يُسمح لألشخاص الذين ال يتمتعون باألهلية القانونية بالتصويت 

 من االتفاقية تُلزم الدول بضمان أن تكون مرافق التصويت والمواد ذات الصلة "مناسبة وميّسرة وسهلة الفهم   29المادة  

واالستعمال". إال أن السلطات العراقية ال تقدم سوى القليل من المعلومات الميسَّرة أو ال توفرها لألشخاص ذوي اإلعاقات  

الفكرية، والبصرية، والسمعية. ال تُقدَّم المواد االنتخابية في صيغ ميّسرة مثل الصوت، وطريقة برايل، والحروف الكبيرة، 

ة. ال يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقات السمعية والبصرية االطالع على الفيديوهات الموجودة  ولغة اإلشارة، والقراءة السهل 

إلى  الوصول  التنقل صعوبات في  المساعدة على  الذين يستخدمون األجهزة  يواجه األشخاص  قد  على اإلنترنت. كذلك 

 أماكن االقتراع.

عاقة اال ان المفوضية استخدمت المباني المدرسية مع ان التعليمات تعطي األولوية في االقتراع لألشخاص من ذوي اإل 

كمراكز لالقتراع. وتم وضع عدد من محطات االقتراع في الطابق الثاني في مبان ال توجد بها مصاعد، مما خلق صعوبات  

 لدى ذوي اإلعاقة في الوصول الى هذه المحطات.  

وخاصة ضد حقهم في الترشح للمناصب العامة  كذلك يمكن مالحظة سلوك تمييزي مجتمعي ضد األشخاص ذوي اإلعاقة  

 ومنها عضوية مجلس النواب، وهو سلوك تمييزي مجتمعي بالدرجة األولى.  

وعلى الرغم من وجود توصيات من المجتمع المدني لتذليل العقبات أمام ذوي اإلعاقة وتمكينهم من ممارسة حقهم في  

 المشاركة في العملية االنتخابية اال ان المفوضية لم تتمكن من تطوير نهج فعال للتعامل مع هذا الموضوع. 

 

 توصيات 

ول إلى أماكن االقتراع. يجب أن تضمن أن تكون مواد على المفوضية ضمان توفر المواصالت وإمكانية الوص  .1

والبصرية،  الذهنية،  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  على  الفهم  وسهلة  ميسَّرة  تنشرها  التي  االنتخابية  المعلومات 

والسمعية. كما ينبغي لها أن تضمن إتاحة المساعدة لمن يحتاجون إليها وأال يتعارض ذلك مع حقهم في اإلدالء 

 .رية واستقالليةبأصواتهم بس

 

يجب تعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق تماما مع اتفاقية األشخاص ذوي االعاقة. يجب أن يعدل القانون المدني   .2

بشأن األهلية القانونية بحيث يُحترم الحق في األهلية القانونية ألي شخص من ذوي اإلعاقة وأن يتمتع بإمكانية  

 .م، إذا لزم األمراتخاذ القرارات مع الحصول على الدع

 .يجب استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمثلهم وإشراكهم في كل هذه الجهود  .3

على هيئات مراقبة االنتخابات المحلية والدولية أن تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة كمراقبين ، وتُدِرج في التفويض  .4

 مييزية والقيود التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة.الذي يتمتعون به كمراقبين وثائق وتقارير عن المعاملة الت

 

  

 اإلعاقة و األشخاص ذو 
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 2021-2005العراقية  االنتخاباتاالطار القانوني لمشاركة النزالء والموقوفين في 

 االنتخابات. الدستور وقانون 1

للتصويت في   للناخبين  القانونية  والقوانين بوضوح األهلية  الدستور  الحقوق   االنتخابات يحدد  توفرها لممارسة  الواجب 

المدنية والسياسية. ويحق لكل ناخب ممارسة حقه على قدم المساواة مع اآلخرين ويكون لصوته وزن يعادل وزن صوت  

 .لالنتخابات وتتولى جهة محايدة تسجيل الناخبين وهي المفوضية العليا المستقلة  اآلخرين،

(  1/ 46ويقصد بكامل األهلية هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا  بقواه العقلية غير محجور عليه على وفق نص المادة )

د شرطا  من شروطها مثل المجنون المعدل، أما ناقص األهلية فهو من فق 1951لسنة   40من القانون المدني العراقي رقم 

والصغير وكذلك المحكوم بعقوبة سالبة للحرية ويُقصد بها العقوبة بالسجن مدة أكثر من خمس سنوات أي المحكوم عن  

( من قانون  97جناية، وهذا المحكوم يكون محجورا  بحكم القانون ويُمنع من ممارسة حقوقه بنفسه على وفق حكم المادة )

المعدل التي جاء فيها: "الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم    1969لسنة    111العقوبات رقم  

صدوره إلى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها ألي سبب آخر حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله او التصرف 

الحكم تلقائيا  دون أن ينص عليها قرار الحكم القضائي الذي  فيها"، كما تتبع العقوبة بالسجن عقوبات تبعية أخرى أي تتبع

( من قانون  95قضى باإلدانة أو العقوبة، ويصبح حينها السجين بحكم القاصر المحجور عليه على وفق ما جاء في المادة )

إلى النص عليها في    العقوبات التي تنص على : "العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة

الحكم". كما يتبع ذلك الحكم حرمان المحكوم من ممارسة حقوقه السياسية ومنها حق االنتخاب والترشح، حيث أشارت  

الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من    -1( من قانون العقوبات إلى ذلك على وفق النص: " 96المادة )

أن يكون ناخبا     –  2ل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية : )........  يوم صدوره وحتى إخالء سبي

أو منتخبا  في المجالس التمثيلية...( ، حيث أشار النص الى حرمانه من حق االنتخاب في المجالس التمثيلية ويقصد بها  

 .االنتخابات عبر   مجلس النواب أو مجالس المحافظات أو أي مجلس يكون الوصول إليه

 

 نصوص الدستور والمشاركة في الحياة السياسية 1.1

ضمن الفصل االول المعنون "الحقوق"، وتحديدا  في الفرع    2005( من دستور جمهورية العراق لسنة  14نصت المادة )

على : " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو   االول "الحقوق المدنية والسياسية" ،

 القومية أو االصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي". 

السجناء في التصويت ولعل هذا يشمل حق    تقييدها،( منه على عدم جواز الحرمان من الحقوق أو  15كما نصت المادة ) 

المادة )االنتخابات في   اتخاذ  16. في حين نصت  الدولة  العراقيين، وتكفل  الفرص حق مكفول لجميع  تكافؤ   " : ( على 

االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك". وهو يعني أن جميع الفئات متساوية في الحصول على الفرص ولعل من بينها إتاحة  

 جناء وغيرهم. للس االنتخابات فرصة المشاركة في 

لجميع المواطنين العراقيين : "   االنتخابات ( بشكٍل أكثر وضوحا  على حق المشاركة في 20كما نص الدستور في المادة )

للمواطنين، رجاال  ونساء  حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت واالنتخاب  

 " .والترشيح

طريقة االنتخاب    االنتخابات ولعل التصويت واالنتخاب والترشيح حق لكل عراقي وليس واجب مفروض ، وقد نظم قانون  

وحدد للناخب شروطا يجب توافرها فيه، ومنها )بطاقة الناخب(. وعلى الرغم من انقسام العراقيين بين راغب بالمشاركة 

ب إحباطه من الكثيرين ممن وضع ثقته بهم وانتخبهم ولكنهم خذلوه ، من أجل التغيير، وبين معارض لها بسب االنتخابات ب

 .البد لنا أن نقول الحق في ممارسة هذا الحق

 حقوق تصويت السجناء والموقوفي   
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المستقلة   العليا  والمفوضية  العراقي  المشرع  على  يتوجب  من   لالنتخابات لذا  لالنتخاب  مؤهل  أي عراقي  عدم حرمان 

 هم النزالء والموقوفين. المشاركة في اختيار ممثله في المجلس المنتخب ومن بين 

 

 االنتخابات واالجراءات المتخذة بشأن مشاركة النزالء والموقوفين في  االنتخاباتقانون  2.1

الذي أجريت بموجبه انتخابات مجلس النواب في دورته األولى عام    2005( لسنة  16رقم )  االنتخابات لم ينص قانون  

أصدرتها   2005 التي  االقتراع  إجراءات  تناولت  حين  في   ، والمعتقلين  النزالء  وتصويت  الخاص  التصويت  على   ،

مراكز حجز مختارة    توفير فرص تصويت المحجوزين العراقيين وفقا  إلجراءات خاصة فيالمفوضية ذلك ، إذ جرى  

في حين نص قانون  تابعة للقوات متعددة الجنسيات ومراكز حجز مختارة تابعة للحكومة العراقية في جميع أنحاء العراق ،  

، الذي إعتُمدَ في انتخاب مجلس النواب   2009الصادر في عام   2005لسنة    16تعديل قانون انتخاب مجلس النواب رقم  

الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات  ، على: " التصويت الخ  2010 اص ويشمل " أوال : العسكريون من منتسبي وزارة 

األمنية األخرى،........ ثانيا : النزالء والمعتقلون والمحتجزون ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا 

 يوما قبل يوم االقتراع".   30خالل مدة ال تقل عن  بناء  على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية  لالنتخابات المستقلة 

هذه   في  االنتخابات وفي  والموقوفين  المحكومين ألقل من خمس سنوات  بإقتراع  المتعلقة  األحكام  دراسة  إعادة  ، جرى 

وفقا لسجالت أُعدت خصيصا  لهذا النوع من االقتراع بالسجل   االنتخابات مراكز التوقيف ، إذ سمح لهم بالمشاركة في  

 بالتصويت المشروط وللحركة السكانية. و

، فقد نص على : " يكون   2014الذي أُجريت بموجبه انتخابات مجلس النواب  2013لسنة  45رقم   االنتخابات أما قانون 

( ساعة من موعد االقتراع العام ويشمل............... النزالء والموقوفين بناء علـى قـوائم تقـدم  48التصويت الخاص قبل )  

ثالثين يوما من موعـد االقتـراع وتشطب أسمائهم من سجل الناخبين   30ـن وزارة الداخليـة والعـدل خالل مدة التقل عن  م

 العام". 

فلم يتطرق الى التصويت الخاص وما يتعلق بتصويت النزالء    2018المعدل لسنة    45أما قانون انتخاب مجلس النواب رقم  

( على حذف البند )ثالثا ( من  6هذا القانون آنف الذكر، وقد نص فقط في المادة )بسبب عدم إجراء تغييرات جذرية على  

(، وإضافة بند جديد ويعاد تسلسل البنود. "،  وهو بذلك يكون قد أبقى على البند المتعلق بتصويت النزالء الذي ٤٠المادة )

النزالء   -ثانيا    ع العام ويشمل ........."( ساعة من موعد االقترا48" ....... يكون التصويت الخاص قبل )  :  ينص على  

ثالثين يوما  من موعد االقتراع وتشطب    ال تقل عن والموقوفين بناءا  على قوائم تقدم من وزارة الداخلية والعدل خالل مدة

 العام".    أسمائهم من سجل الناخبين

بنظام الكوتا ، نص القانون على إلغاء انتخابات    من هذا القانون ، وباستثناء اصوات االقليات المشمولة  3وبموجب المادة /

السجون في  النزالء  فيها أصوات  بما  االتحادية واقليم كوردستان  الدولة  الخاص في محافظات  وقد وجهت   .التصويت 

  االنتخابات شبهات تتالعب وتزوير في عملية التصويت الخاص ، مما دفع المشرع العراقي الى أن يضع نصا  في قانون  

)الجدي لسنة  9د رقم  المشاركة في 2020(  البايومترية حصرا   الناخب  بطاقة  يحملون  والموقوفين ممن  للنزالء  ، يسمح 

 . االنتخابات 

وكانت هنالك عملية تحقق تضم قاعدة بيانات سجل ناخبي التصويت الخاص على مستوى المحطة باإلضافة الى سجل 

المشمو للفئات  الناخبين  اسماء  يتضمن  ورقي  قبل  ناخبين  من  المقدمة  للبيانات  وفقا  اعداده  تم  الخاص)  بالتصويت  لة 

وحيث ال يجوز الغاء نتائج محطات بأكملها سواء للخارج أو للنازحين او الحركة السكانية او التصويت   . الوزارات المعنية(

يعد   المشروط ذلك  قانوني )ضمن شكوى أو طعن( لكل محطة على حدة الن  اعتداء على ، إال بطعون موجهة بشكل 

( من الدستور : التي نصت على : " للمواطنين، رجاال   20أصوات ناخبين ومرشحين وكيانات وهو يخالف منطوق المادة )

ونساء  حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت واالنتخاب والترشيح". لذا ال 

نتائج حتى من قبل بيانها   لالنتخابات الهيئة القضائية    يمكن إلغاء أي  نفسها ، وهو ايضا ، ذكرته المحكمة االتحادية في 

محطة إقتراع   108آيار/ مايو المحتجزون في    10، ّصوَت يوم    2018وفي إنتخابات مجلس النواب    الصحفي آنف الذكر.

 في عموم العراق.
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محطة انتخابية في بغداد والمحافظات   100سجلت أكثر من    ،االنتخابات نهار يوم االقتراع الخاص في تلك    انتصافومع  

أفراد األمن والجيش ، فضال  عن الناخبين من  اقتراع  بآلية  تتعلق  تقنية  السجون والمستشفيات من خالل  نزالء مشاكل 

أجهزة تقنية حديثة    استخدام في سجالت المفوضية ، ترافقا  مع  النظام اإللكتروني أو عدم عثور المئات منهم على أسمائهم،  

 ألول مرة.  

واألكاديميين ووكاالت المعونة ، والناخبين لها دور هام في تأثير    والممارسين،أّن وكاالت التنمية    بالذكر،ومن الجدير  

ة هذه الجوانب يضمن كثيراَ نزاهة  ، ولعل مراعا   االنتخابات يمكنهم ممارسته في عملية إختيار وتطبيق التكنولوجيا في  

استخدام    االنتخابات  لدى  وخشية  تّخوف  لديهم   ، االنتخابية  العمليات  في  المشاركين  وبقية  الباحثين  أغلب  أن  ذلك   ،

 . االنتخابات التكنولوجيا الحديثة في 

بأن يكون التصويت الخاص   االنتخابات بقيت اآللية معتمدة على ما نص عليه قانون    2014وفي إنتخابات محلس النواب  

ويشمل النزالء والموقوفين بناء علـى قـوائم تقـدم مـن وزارة الداخليـة والعـدل  ( ساعة من موعد االقتراع العام48قبل )  

ثالثين يوما من موعـد االقتـراع وتشطب أسمائهم من سجل الناخبين العام ، ونصت إجراءات    30خالل مدة التقل عن  

يُدلي النزالء والموقوفين المشمولين بعملية االقتراع الخاص بأصواتهم باسـتخدام ظـرف أوراق االقتراع  أن  المفوضية على  

المشروط ، وهذا يعني ان البيانات الخاصة المطلوبة التي يتم تدوينها على الظـرف المـشروط ـيتم التحقق منها قبل عملية  

ات ، فإذا ثبت أن اسم الناخب مدرج في سجل الناخبين فسيتم احتساب  العد والفرز في مراكز العد التابعة لمكاتب المحافظ

العـد   الـى مركـز  نقلها  يتم عد اوراق اقتراع التصويت الخاص المشروط في محطة االقتراع بل يجري  صوته ، ولن 

ناخب ورقة االقتراع  والفرز في المحافظة المعنية لغرض التحقق من اهلية الناخبين واجراء عمليات العد والفرز. ويستلم ال

 التأكد ومن الضروري ايضا    الناخب،بعد ان يقوم مصدر اوراق االقتراع بوضع اشـارة امـام المحافظـة التـي يصوت لها  

من تدوين اسم المحافظة التي يصوت لها الناخب بـشكل صحيح على الظرف السري وظرف االقتراع المشروط ، وفي 

ريف، وبسبب احتمال انخفاض نسبة التصويت في بعض المناطق ، قد تتأثر سرية قوائم الناخبين من قبل مسؤول التع

. وعملت المفوضية العليا  PSلم تُفرز األصوات على مستوى محطات االقتراع    لذلك،التصويت الغيابي بشكل خطير.  

 . كزين في بغداد على جعل عملية العد مركزية على مستوى مراكز عد وفرز في كل محافظة ومر لالنتخابات المستقلة 

، باالعتماد على نص    2018أيضا  في تصويت النزالء والموقوفين في انتخابات    اعتمادهاوهي ذات االجراءات التي تم  

ال تقل   النزالء والموقوفين بناء على قوائم تقدم من وزارة الداخلية والعدل خالل مدة: " يصوت    االنتخابات ورد في قانون  

 موعد االقتراع وتشطب أسمائهم من سجل الناخبين العام". ثالثين يوما  من   عن

 

 2021-2005. آلية تصويت النزالء في أنظمة وإجراءات المفوضية 2

  االنتخابات نحاول أن نسلط الضوء في هذه الفقرة على آلية التصويت للنزالء والمعتقلين وفق أنظمة وإجراءات مفوضية  

انتخابات مجلس النواب   ففي،    االنتخابات جاء في قوانين    بعد ان تتبعنا ما  2021ولغاية انتخابات    2005منذ انتخابات  

اللوجستية    -  2005 القيود  يقارب من    -وبسبب  السجون ومراكز   200000تم شمول ما  النزالء في  ناخب مؤهل من 

االعتقال ) تحت السيطرة العراقية واألمريكية ، بما في ذلك سجن أبو غريب( ، إذ ّصوتوا فيها قبل يوم واحد من الموعد  

بالمقيمين من المرضى في المستشفيات والقوات األمنية ، في حين  العامة أسو  لالنتخابات المقرر    إجراءات  تضمنت ة  

 السماح  المثال، سبيل على  وشملت   .التزوير ضد  الضمانات  من مجموعة  2010والفرز في انتخابات   والعد  التصويت 

 المعنية وجوب  االنتخابية المحطة في  (FVL)النهائية   الناخبين قائمة في أسمائهم ظهرت  الذين للناخبين فقط بالتصويت 

نوعها،   من خاصة بأختام االقتراع أوراق  الناخبين، وختم سجل في والتوقيع الناخب  صورة تحمل تعريفية هوية إظهار

 المحطات  مستوى على األصوات  التصويت، وجرى عد  من االنتهاء بعد  الحبر في إصبعه الناخب  ومن خالل وضع

 والفرز. العد  بعد  التصويت  ومركز االنتخابية  المحطة في نتائجال االنتخابية ، ومن ثم  عرض 

 

 التصويت المشروط للنزالء والموقوفين اعتمادأهمية  1.2

العليا    اعتمدت  منذ    لالنتخابات المفوضية  المشروط  التصويت  النواب    انتخاب آلية  من   2010مجلس  الغرض  وكان   ،

التصويت الخاص )المشروط( هو فسح المجال لمشاركة فئات معينة من الناخبين ممن يتعذر علـيهم االدالء باصـواتهم 
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هذا النوع من التصويت فضال     بإجراءات فـي محطاتـ التصويت االعتيادية في يوم االقتراع العام ، ولعل الفئات المشمولة  

الموقوفين والمحتجزين في مؤسسات الحجز والسجون في العراق والذين لم يحكم علـيهم بعـد ، والنـزالء المحكوم عليهم  

يـستطيعون التصويت في يوم االقتراع    بأقل من خمس سنوات ، كذلك الموظفين العاملين في هـذه المؤسسات الـذين ال

، كما يشمل )   العام  فيها عن  االسرة  يزيد عدد  التي  المستشفيات  في  الراقدين  الموظفين  (  ١٠٠المرضى  سرير وكذلك 

 يستطيعون التصويت في يوم االقتراع العام.  العـامليـن في هذه المؤسسات الذين ال

(  9رقم )  ات نتخاباالالتصويت المشروط ، بعد ان جرى النص في قانون    اعتماد لم يجِر    2021مجلس النواب    انتخاب وفي  

 على العمل بالبطاقة البايومترية للنزالء والمحتجزين والنازحين أيضا .   2020لسنة 

 

 إيجابيات وسلبيات التصويت المشروط  2.2

 اإليجابيات   1.2.2

 توفر عملية التدقيق فرصة إضافية للتأكد من أهلية الناخب؛  •

 سهولة التطبيق في يوم االقتراع ؛ •

تمكين كافة الناخبين من التصويت مما يحول دون حدوث مشاكل مع ناخبين تم  رفض طلب تصويتهم ، وعدم حرمانهم   •

 من حق التصويت. 

  

 السلبيات 2.2.2

 صعوبة جمع البيانات وإرسالها إلى مراكز االقتراع لغرض تأشير أسماء من قاموا بالتصويت؛  •

 افي في مراكز العد والفرز؛ عدم توفر مساحات للعمل وتيار كهربائي إض  •

 السابقة؛  ات نتخاب االنقص في توفير تدريب خاص لموظفي تدقيق البيانات في مراكز العد والفرز في اغلب  •

 تردد بعض الناخبين من التصويت عن طريق استخدام ظروف االقتراع المشروطة خوفا  من رفض أصواتهم؛  •

 تعقيدات التخطيط اللوجستي ؛  •

 بين ) لمن سيصوت من المرشحين ؟ ( ؛صعوبة تثقيف الناخ  •

 احتمالية عدم إدخال البيانات بصورة صحيحة وفقدان األصوات نتيجة لذلك؛  •

 تكون عملية العد والفرز مطولة وقد تؤخر إصدار النتائج النهائية.   •

 ؛ ظهور عبء لوجستي في حالة الحاجة الى تزويد أوراق اقتراع إضافية  •

 

 إعداد قوائم ناخبي التصويت الخاص    3.2

الداخلية،  وزارة  من  والموقوفين  العدل  وزارة  قبل  من  المجهزة  البيانات  الى  استنادا   النزالء  من  للناخبين  قوائم  تعد 

والمؤسسات األخرى ذات العالقة وفقا  للمعلومات المطلوبة والواجب تزويدها من قبلها وهي )االسم الكامل: األسم ، واسم  

  excel(. ويجري تزويد المؤسسات المعنية ُمقدما  بنموذج فارا من صيغة األكسل  األب و الجد ، ورقم البطاقة التموينية

. وينبغي ان يفسح الموعد النهائي إلستالم نماذج جداول األكسل المملؤة بالبيانات واعادتها الى المفوضية العليا المجال 

ال للقوائم  التحقق من األهلية ، وحال استالم المفوضية  تي تحتوي على األسماء تقوم المفوضية  والوقت الكافي لغرض 

بتدقيق األسماء  مقارنة  بسجل الناخبين ، ويضاف فقط اولئك األشخاص الذين تم التأكد من اهليتهم في قوائم التصويت  

 الخاص. 

 

 االيجابيات:  1.3.2

 ين؛ يجري التصويت من قبل الناخبين الذين تم التأكد من أهليتهم فقط وهم المسجلين في سجل الناخب  •

  ؛يسمح بإدراج كل الناخبين وبآليات تحقق صحيحة تمنع التصويت المتعدد  •

  ؛إذا استخدمت لمحطات اقتراع الغائبين والمحطات المنتظمة ستسمح للتطوير المحتمل لسجالت الناخبين •
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 يسمح بالتقييم الدقيق لصحة بيانات سجالت الناخبين.   •

 

 السلبيات : 2.3.2

 صعوبة توفير تدريب خاص لموظفي االقتراع الذين سيجرون التدقيق في محطات االقتراع ؛  •

 في حالة عطل بعض الحاسبات قد يؤثر ذلك على سير عملية االقتراع ؛   •

 التعّرف على الناخبين قد يستغرق وقتا  طويال  مما يبطء عملية التصويت ؛ •

 ؛ صعوبة تّوقع عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في التصويت المشروط  •

 ؛تتطلب عملية التحقق أعدادا  كبيرة من الموظفين فضال  عن الوقت من أجل تنفيذ العملية  •

 ؛  ات نتخاباال يتم ّعد أوراق اإلقتراع اإلضافية في مراكز العد ، مما يشكل عبئا  على مفوضية  •

وراق االقتراع بدقة ، إذ البد ان تتلقى كل محطة اقتراع عدد ا من أوراق االقتراع يساوي عدد صعوبات في تخصيص أ •

أوراق مع أرقام   10أوراق االقتراع موجودة في دفاتر مكونة من    10الناخبين المسجلين للمحافظة الفردية مقرب ا حتى  

 لخطا او السهو في أعداد األوراق.تسلسلية على أوراق االقتراع ، وهي عملية لوجستية دقيقة ال تقبل ا

 

 االختالفات بين التصويت الغيابي عن التصويت االعتيادي 3.3

 عن التصويت االعتيادي في الجوانب التالية :  APSتختلف إجراءت التصويت الغيابي 

 أوراق التصويت المشروط؛  •

 الظروف السرية؛  •

 التحقق من األهلية بعد اإلقتراع ؛ •

في التصويت الغيابي من حيث المبدأ هو نفس تخطيط تلك المستخدمة في محطات لتصويت    VLsسجالت الناخبين   •

سجالت العادية. مع ذلك ، يجب أن يشير السجل بوضوح إلى المحافظة التي ينتمي إليها الناخب ، وهي    PSsالعام  

 فارغة ؛

ا لتعقيد التصويت الغيابي ، فإن متوسط   • الوقت الالزم لخدمة زم لخدمة ناخب غائب أطول من متوسط  الوقت الالنظر 

 ناخب.   300أكثر من مركز تصويت للغائبين الناخب االعتيادي. لذا، جرى القرار على أن يخدم كل  

بمدة مناسبة، ونظرا  لحساسية أوضاع    ات نتخاباال تحتاج فئات التصويت الخاص الى إنشاء قوائم  ناخبين للمشمولين به قُبيل  

النزالء والموقوفين ، فالبد من مراعاة ادراجهم في سجالت خاصة ، وهو ما يتطلب من المؤسسات المعنية تزويد المفوضية  

 بالبيانات الالزمة إلنشاء قوائم الناخبين. 

 2021ات انتخاب. شرط التصويت بالبطاقة البايومترية للنزالء في 3

ات  انتخابالتصويت المشروط مثلما تم العمل به في    اعتماد النص على    2020( لسنة  9رقم )  ات نتخابااللم يتضمن قانون  

، وال تُقبل االلكترونية )    بل نص على أن يمتلك النزيل والموقوف بطاقة بايومترية طويلة األمد   مجلس النواب السابقة ،

 على التصويت الخاص.  واقتصرت في تصويت الناخبين في االقتراع العام ، بل  اعتمادها قصيرة األمد( رغم 

التي جرت   2021ات  انتخاب في  المشاركة  هذا النوع من البطاقات للنزالء الى عدم السماح لمعظمهم من    اشتراطلقد قلل  

نزيال  فقط ، من المحكومين    671الى ان عددهم بلغ    ات نتخابلال، إذ أعلنت المفوضية العليا  / أكتوبر  1في العاشر من ت 

العراقية ، ألن اغلب  السجون  المفوضية مواجهتها لصعوبات لدى تسجيلهم في  الخمس سنوات ، وبينت  لمن هم دون 

النزالء ال يملكون أوراقا  ثبوتية خاصة بهم ، لذلك لم تستطع الوصول اليهم جميعا ، ومن خالل التنسيق مع وزارة العدل  

والجهات المعنية بهذا الموضوع ، استطاعت ان تسجل هذا العدد القليل فقط. ولعل هذا هو السبب الرئيس الذي قلل من 

 بر منهم. عدد المصوتين من النزالء وحرم العدد األك

  اعتماد الى تأثير عدم    2021العراقية    ات نتخاباال وفي ذات السياق ، يشير التقرير االولي لبعثة االتحاد االوربي لمراقبة  

 بنظر األخذ  مع ، وغيرها اإلعالم أكتوبر في وسائل /1ت   8  في جرى ي قبل يوم التصويت الخاص الذينتخابالصمت اال

 والنازحين  والسجناء األمن قوات  على اإلعالمي المحتمل التأثير االعتبار
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 العراقية والحلول المقترحة  اتنتخاباالالمحور الثالث:الصعوبات التي تواجه تصويت السجناء للمشاركة في 

 

 

 العراقية  اتنتخاباالإشكاليات مشاركة النزالء والموقوفين في 

 في العراق ما يلي :   ات نتخابااللعل من أهم التحديات التي تواجه النزالء والموقوفين لدى المشاركة في 

 إشكالية تحديد أهلية الناخب .1

تعد مسألة تحديد أهلية النزالء والموقوفين أكثر العوائق انتشارا  أمام تصويتهم ، إذ تقدم وزارتي العدل والداخلية في كثير  

 ات متضاربة أو غير صحيحة أو ناقصة حول هؤالء. من األحيان معلوم

البد أن تقوم المفوضية بمزيد من التواصل مع الجهات المعنية بتزويدها بالبيانات والمعلومات للتأكد من أنهم على دراية 

يه بحقوق التصويت للنزالء والموقوفين ، وجمع البيانات في وقت مبكر سابق على موعد التصويت ، في وقت يُحتجز ف

أعداد كبيرة من الموقوفين المتهمين بمدد طويلة من غير محاكمات خالفا  للقانون ، وهم باقون بإنتظار المحاكمة حيث أن  

قسما  منهم ال يستطيعون تقديم الكفالة من أجل مغادرة أماكن الحجز والتوقيف ، مع أنهم لم يدانوا بارتكاب جريمة ، لذلك  

وفق ا للقوانين. ويمكن ايجاد الحل لهذه الفئة باعتماد التصويت الغيابي المشروط من أجل يظل حقهم في التصويت ساري ا ، 

 ضمان تصويتهم مع تشديد اجراءاته تجنبا  للتالعب او التزوير. 

 

 التسجيل من أجل التصويت  .2

فمن المحتمل أن يصطدم بحاجز صعوبة التسجيل من أجل التصويت ، إذ    من أجل أن يُشمل السجين بأهليته للتصويت ، 

ية من الناخبين التسجيل قبل يوم االقتراع ، ويمكن أن يمثل ذلك مشكلة ألي نزيل أو موقوف  نتخاب تستدعي االجراءات اال

 ال تتوفر لديه فرصة التسجيل.

تسمح عددا  من الدول بتسجيل الناخبين في نفس يوم االقتراع ) تسجيل وتصويت في آن(، طالما أن الشخص يصّوت في 

وقت التسجيل ، ولعل ذلك يُّسهل على األشخاص المسجونين التسجيل والتصويت معا ، إذ يحقق ذلك ألولئك الموجودين  

 . ات نتخاباال في موقع االقتراع داخل المنشأة في يوم   في السجون المشاركة في تسجيل الناخبين في نفس اليوم

 

 إشكاليات جمع البيانات والمعلومات  .3

ا إضافي ا أمام األشخاص الذين يّصوتون في السجون، حيث تقل إحتمالية حصولهم   تضيف قوانين تحديد هوية الناخبين حاجز 

الهوية المقبولة للتصويت من األشخاص لدى القبض   على نماذج صالحة لتحديد الهوية ، إذ في الغالب يتم مصادرة بطاقات 

 عليهم والتي قد تفقد. 

تمثل إشكالية تأخير جمع البيانات ، والوصول المقّيد إلى النماذج والمعلومات للتحقق من حالة التسجيل كعوائق إضافية  

با قائمة  المسؤولون  إذا ما قدم  المشكلة  يمكن حل هذه  ذلك ،  السجناء. مع  إلى مفوضية أمام تصويت  المؤهلين  لناخبين 

تجري    ات نتخاب اال ثم  ومن  االقتراع  يوم  من  مناسبة  مدة  قبل  السجون  على  لتوزيعها  االقتراع  إعداد سجالت  أجل  من 

 مراجعتها وتأكيدها قبل يوم االقتراع بوقت قريب مناسب.

 

 . تحديات التغييرات المكانية 4

لعل مانع التصويت اآلخر يتمثل بالتغيير المكاني الذي يحدث في السجون ومراكز التوقيف بسبب التنقالت المستمرة التي 

تقوم بها السلطات للنزالء والموقوفين ، فضال  عن دخول الكثير من األشخاص إلى السجون وخروجهم منها ، لذا البد أن  

 سجيل الناخبين وأماكن االقتراع. تكون هنالك حواجز تنشأ من االنفصال بين ت

مدة التوقيف قبل صدور الحكم القضائي ما بين ثالثة إلى أربعة أسابيع ، لذا فإن أي شخص يسجل للتصويت  يتراوح متوسط  

، أو العكس ، لذا سيكون لديه معلومات تسجيل غير متطابقة مع   ات نتخاباالوهو حر قد يجد نفسه في مركز التوقيف يوم  

ا على التصويت.  موقع اقتراعه في مكان سكنه ، وبذلك لن يكون قادر 
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(  كانت ناجحـة حيث يتم تسجيل  2014- 2010السابقة )  ات نتخاباالشمول تلك الفئة بالتصويت الخاص المشروط في  و

 نتها مع البيانات المدونـة فـي قاعدة بيانات سجل الناخبين في مراكز العد. بياناتهم على الظرف المشروط لتتم مقار

هناك حلول مختلفة أخرى لمنح حق التصويت للناخبين في السجن ، مثل العمل على إنشاء أماكن اقتراع في السجون ،  

يعملون على افتراض أن كل شخص في السجن يمكنه التصويت، مع األخذ بنظر االعتبار    ات نتخاباال كما أن مسؤولي  

 بشأن العقوبات المفروضة على األشخاص غير المؤهلين.

 

 الماضية والمعالجات اتنتخاباالصعوبات واجهت تسجيل النزالء والموقوفين في 

 . الصعوبات والقيود 1

 ر كافية وال تتوافق مع البيانات المطلوب توفرها لسجل الناخبين؛ المعلومات المتوفرة في مراكز الحجز غي  -

أشهر   4- 3حيث أن عمليـة تـسجيل النـاخبين تنتهي قبل    قلة األعداد الموجودة في مراكز الحجز وتغيّرها باستمرار ،   -

من يوم االقتراع ، وهذا يؤدي إلى عدم دقة السجل ألن المحتجزين قد يتغيرون أثناء هذه الفترة نظرا  إلطالق سراح العديد 

 مراكز الحجز؛   منهم أو دخول محتجزين آخـرين أو يتم نقلهم إلى مراكز حجز أخرى مما يؤدي إلى تغيير في أعدادهم في

يتطلب إجراء عملية تحديث سجل الناخبين للنزالء والمحتجزين تقديم وثائق ثبوتية وتعريفيـة والكثير من هؤالء ال تتوفر    -

لديهم هذه الوثائق ، وغالبا  ما تكون في حوزة إدارة السجون، مع األخذ بنظر االعتبار أن المحتجزين ال يمكنهم تكرار  

 كـنهم الخـروج مـن المركـز والذهاب إلى مركز االقتراع ؛ التصويت كونهم ال يم

  المقبلة اتنتخاباال. معالجات لضمان تصويت النزالء والمعتقلين في 2

لعل من الجوانب المطلوبة للغاية من أجل إعمال الحق في المشاركة في الشؤون السياسية والعامة إعماال  تاما  ، وبحسب  

أطر قانونية تنص صراحة على حق األفراد والجماعات بالمشاركة في تصميم    اعتماد تقرير لمجلس حقوق االنسان، ينبغي  

وتنفيذ وتقييم أي سياسات أو برامج أو استراتيجيات تؤثّر في حقوقهم على المستويات المحلية والوطنية والدولية تعزيز  

 بما في ذلك الحق في التنمية.وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،  

ية، البد من نتخابالقانونية واال   لإلجراءات من أجل ضمان مشاركة أوسع للنزالء والموقوفين ، وفي إطار التطبيق السليم  

 مراعاة الجوانب التالية ، التي نوصي باتخاذها:  

المنظمون    -1 يدعم  أن  الن  ات نتخابلالينبغي  تصويت  وترتيب  تنظيم  مسؤوليات  أماكن  تحديد  أو  السجون  في  اخبين 

مفوضية   من  المعتمدة  االجراءات  إطار  توعية  ات نتخاباالاالحتجاز ضمن  مواد  تنسيق  المعينين  للموظفين  ويمكن   ،

الناخبين وناخبي التصويت الغيابي ، والعمل كحلقة وصل مجتمعية للشراكة مع المنظمات المدنية الداعمة لمشاركة هذه 

يمكن معالجة ذلك بالسماح لهم باجراء االقتراع صوص تالفي عدم تصويت عدد كبير منهم ،  . وبخات نتخاباالالفئة في  

الغيابي المشروط وذلك بتسجيلهم في قوائم قبل يوم االقتراع بمدة قصيرة من أجل توفير إحتمالية وجود العدد األكبر  

 . منهم في مواقع التوقيف في يوم االقتراع

من المهم التفريق بين لزوم حصول النزالء المحكومين لمدة أقل من خمس سنوات على بطاقة بايومترية طويلة األمد    -2

وبين الموقوفين الذين قد يقضون مدد قصيرة يكونون فيها في مراكز التوقيف في يوم االقتراع وذلك بشمول هذه الفئة  

 .ات نتخاباالشاركتهم في االخيرة بالتصويت المشروط إستثناء من أجل ضمان م 

اال -3 والتثقيف  للتوعية  خطة  وضع  من  مفوضية  نتخابالبد  بين  االنسان    ات نتخاب اال يين  بحقوق  المعنية  والمؤسسات 

ووزارتي العدل والداخلية من أجل مواكبة تطورات االجراءات المتخذة بشأن ضمان تصويت النزالء والموقوفين  في  

 . ات نتخاب اال

واللجنتين   ات نتخاباال لغرض معالجة هذه االشكاليات ، من الضروري تشكيل فريق عمل يضم ممثلين من مفوضية   -4

القانونية وحقوق االنسان في مجلس النواب فضال  عن ممثلين من وزارتي العدل والداخلية لغرض ضمان مشاركة النزالء 

 في التشريعات القانونية.  المقبلة ومراعاة النص على ذلك ات نتخاب اال والموقوفين في 

لغرض الوقوف على التحديات التي   2005الماضية منذ    ات نتخاباال البد من الرجوع الى الدروس المستخلصة من   -5

 واجهت عملية تصويت النزالء والموقوفين من أجل إيجاد الحلول لها وتذليلها.
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تلك المهتمة بشؤون السجناء في تقديم رؤاها   أو  ات نتخاباالالبد من إعطاء دور لمنظمات المجتمع المدني المعنية ب  -6

 لكونهم على تماس مع هذا الجانب. ات نتخاباال ووجهات نظرها بشأن تسهيل مهمة تصويت النزالء والموقوفين في 

ولتذليل الصعوبات ، يجب أن يكون لكل محافظة من حيث المبدأ مركز اقتراع واحد على األقل للتصويت الخاص،  -7

ا ، يمكن إضافة مركز محطة أو أكثر إلى مركز االقتراع  الذي  وفي الحاالت التي   يكون فيها عدد الناخبين الغائبين منخفض 

 يخدم الناخبين العاديين، في حين وفرت المفوضية في بعض المواقع فرق متنقلة من أجل السماح بتأمين تصويتهم؛ 

 

 

 خاتمة وإستنتاجات

 

والموقوفين في مراكز   ، لمدة التزيد عن خمس سنوات  العدل  لوزارة  التابعة  السجون  في  النزالء  تعد مسألة تصويت 

التابعة لوزارة الداخلية حق من حقوقهم التي منحها لهم الدستور العراقي لسنة   ، فضال  عن   2005التوقيف والمنشآت 

 قوق االنسان. المواثيق والمعاهدات واالتفاقيات الدولية وإعالن ح

العراقية المقبلة ، هو اإليمان بأن أفضل   ات نتخاباالولعل من بين أهم الجوانب لضمان تصويت النزالء والموقوفين في  

الحق،   بهذا  الوطنية  التشريعات  تعترف  أن  هو  والعامة  السياسية  الشؤون  في  والفعالة  الكاملة  المشاركة  لضمان  سبيل 

رة وفق معايير منطقية  باالقتران مع الحق في المساواة   القيود على هذا الحق استثنائية ومبرَّ التمييز، وأن تكون  وعدم 

قابال  لإلنفاذ بالقانون، وأن يكون الحرمان منه قابال     ات نتخاب االوموضوعية. كما ينبغي أن يكون الحق في المشاركة في  

إ ثبت  ما  إذا  مالئمة  عادلة  سبل  إتاحة  من  والبد   ، القضاء  أمام  المشاركة للطعن  في  والموقوفين  النزالء  حقوق  نتهاك 

 .  ات نتخاباال ب

وفي السياق نفسه ، ينبغي أن تكون النظرة الى النزيل والموقوقوف والمحتجز، نظرة إنسانية عادلة تهيء لهم حق المشاركة 

الحال بالنسبة الى    دون االنتقاص منهم بسبب الجريمة المرتكبة أو لربما بسبب توجيه تهمة فقط ، كما هو  ات نتخاباال ب

 الموقوفين والمحتجزين في مراكز الشرطة أو أماكن الحجز األخرى مثال .  

، فضال  عن أنظمة المفوضية    ات نتخاباالية وتلك التي لها صلة بنتخابومن الضروري أن تُجرى تعديالت على القوانين اال

تتيح للنزالء وانتخابوإجراءاتها اال المقبلة على ان    ات نتخابااللموقوفين التصويت في  ية لكي تنص على مواد وفقرات 

من خالل إقامة ندوات وورش بالمشاركة   ات نتخابااليجري ذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون و

 مع وزارتي العدل والداخلية تفضي الى مقترحات وتوصيات عملية في التطبيق.  

زالء في السجون من المحكومين بعدة سنوات التتجاوز الخمس في وقت مبكر كما نجد أن من الضروري بدء تسجيل الن

وتزويدهم ببطاقة بايومترية طويلة األمد ، مع إعادة تدقيق البيانات مرة أخرى   -سنة على األقل  –سابق على يوم االقتراع  

حديد هوية الناخبين ، أو يّوسع مع قرب يوم االقتراع الغراض إجراء التغييرات الالزمة. من األفضل أن يلغي المشرع ت

 قائمة نماذج الهوية الصالحة لتشمل تلك التي توفرها المرافق اإلصالحية لدى حجزهم.

الدراسة وأن    على هذه  ات نتخاباالومن جهة أخرى ،  نتمنى أن تّطلع الجهات المعنية بمشاركة النزالء والموقوفين في  

ات برلمانية  انتخابتناقشها وتعمل على تذليل الصعوبات والتحديات التي تكتنف تصويت هذه الفئة من الناخبين منذ أول  

المقبلة ، وذلك من أجل توفير   ات نتخاباال، وفي وقت مبكر على موعد    2021االخيرة   ات نتخاباال ولغاية   2005بعد عام 

 والمعالجات التي تواجهها.متسع من الوقت إليجاد الحلول 

ومن الضروري جدا  ، أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورا  اكبر في تناول االشكاليات وإيجاد الحلول لها، والضغط  

من اجل إيجاد معالجات ملموسة لتذليلها ، كونها على تماس مع فئة السجناء والموقوفين ، إذ هي جهات غير حكومية 

  لبا  من قبل الرأي العام وعموم المجتمع ، فيكون له تأثير واضح في المعالجات االيجابية.محايدة يُسمع صوتها غا
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ات. وتشمل  نتخابأداة هامة وفعالة في تعزيز نزاهة اال فرق وشبكات المراقبة يعتبر  ية عن طريق  نتخابإن رصد العملية اال

ذلك   في  بما  المدني،  المجتمع  تنظيمات  من  وغيرها  الحكومية  غير  المنظمات  من  واسعة  طائفة  والشبكات  الفرق  هذه 

مجموعات المواطنين القومية والمحلية وشبكات المواطنين، وجماعات حقوق اإلنسان، واالتحادات الطالبية، والهيئات  

 ثات المراقبة الدولية. المهنية، والجماعات الدينية، إضافة الى بع

للعملية  الديمقراطي  السلوك  وتحليل  بها،  الخاصة  المراقبة  فرق  من  المعلومات  جمع  على  المجموعات  هذه  وتعمل 

اال نتخاب اال نوعية  وتقييم  االنتخابية،  نزاهة  لتعزيز  فاعلين  بمثابة حراس  المجموعات  هذه  وتعتبر  نتائجها.  ات،  نتخابات 

انتقالية بالتحول التدريجي نحو الديمقراطية. وتفرض أنشطتها تعزيز الشفافية  وخصوصا  في   البلدان التي تمر بمرحلة 

ية.  نتخاب ية. وبالتالي فإنها تساعد على غرس الثقة العامة في سالمة نزاهة العملية االنتخاب والمساءلة من جانب اإلدارة اال

 ات.نتخابير األخالقية والمهنية لطريقة مراقبة االكما تعمل مدونات سلوك المراقبين على وضع المعاي 

 المراقبون المحليون 

ات من نتخابات من قبل المنظمات المدنية فإن " المراقبة الحيادية لالنتخابوفقا إلعالن المبادئ العالمية لمراقبة حيادية لال 

، استنادا  إلى آليات عمل موثوق بها تتبنّى  المنظمات المدنية يجب أن تراعي المعايير األخالقية العالية في تطبيق الحياد 

ات بالكشف عن  نتخابات إلى تعزيز نزاهة اال نتخاب أفضل الممارسات المالئمة لظروف البلد. فتسعى المراقبة الحيادية لال

يرا   ات ومنعها، وأخنتخابالمخالفات وأعمال التزوير والحؤول دون وقوعها، تقليص احتماالت اندالع أعمال عنف جّراء اال

ية  نتخاب ية والسياسية. وهي تسعى أيضا  إلى إشاعة الثقة العامة بالعملية االنتخابرفع التوصيات لتحسين مستوى العمليتين اال

من خالل   العامة  والشؤون  الحكم  إدارة  في  المواطنين  مشاركة  وتعزيز  لها،  أّي  انتخابباعتبارها ضمانة  خالية من  ات 

 ر معقولة".  ممارسات تمييزية رادعة وقيود غي

في العراق، تم تسجيل واعتماد المراقبين المحليين استنادا الى احكام البند الثامن من المادة العاشرة من قانون المفوضية  

والى    2020( لسنة  2ات المحليين رقم )نتخابوالى نظام اعتماد مراقبي اال   2019( لسنة  31رقم )  نتخاب العليا المستقلة لال

 اد المراقبين المحليين الصادرة عن المفوضية.  تعليمات تسجيل واعتم 

ية في المحافظة التي تم نتخابوقد أعطت التشريعات المذكورة أعاله الحق للمراقب المحلي بمراقبة كافة مراحل العملية اال 

ية بحرية بعد ابراز بطاقة اعتماده على أن ال يؤثر ذلك سلبا على سير العملية نتخاب تسجيله بها، والدخول الى المراكز اال

 ية.  نتخاب ية، إضافة الى حق ابداء المالحظات واشعار المفوضية حول الخروقات واالنتهاكات للعملية اال نتخاب اال

و نشاط تثقيفي لصالح أي  وألزمت التعليمات المراقب بقواعد السلوك الصادرة عن المفوضية، وعدم ممارسة أي عمل ا

بتعليمات مسؤول  نتخابات، وعدم التسبب بعرقلة سير العملية اال نتخاب جهة سياسية او مرشح في اال ية، وكذلك االلتزام 

 ي او محطة االقتراع اثناء عمله كمراقب. نتخابالمركز اال

ية  نتخاب ي شريك أساسي في العملية االعلى الرغم من ان منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص شبكات المراقبة الوطنية ه

ات، اال أن المفوضية لم تتعامل مع شبكات المراقبة الوطنية كشريك مما أدى الى التعامل غير االجرائي  نتخابوفقا لقانون اال

  مع عدد كبير من المراقبين وخاصة في يومن االقتراع العام حيث تم منع اعداد من المراقبين من دخول محطات االقتراع 

ات، فيما أشارت  نتخاباو استبعادهم منها اثناء عملية التصويت، وفقا لما ورد في تقرير صادر عن شبكة شمس لمراقبة اال

ات بشبكات المراقبة نتخابشبكة مراقبي منظمة تموز الى عدم التعاون واإليمان بالشراكة من قبل مجلس المفوضية العليا لال

ية والذي كان واضحا في خطاب ومنشورات المفوضية ، في نتخابوالعملية ال   المحلية ودورها في دعم عمل المفوضية

منع   الى  اشارت  كما  الشراكة،  لهذه  أوسع  وفهم  تعاون  المحافظات  في  المفوضية  الوسطية ومكاتب  للكوادر  كان  حين 

وجمع المعلومات بين  المراقبين المحليين من حمل اجهزة الموبايل في مراكز االقتراع وهو ما أثر على عملية التواصل  

 المراقبين ومنظماتهم، وايضا أثر على استخدام الوسائل التقنية التي كانت مجهزة لذلك. 

 مراقبة االنتخابات 
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 المراقبون الدوليون  

عرفت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( فرق الرقابة الدولية بأنها مجموعات دولية معتمدة من قبل المفوضية  

، بما في ذلك تسجيل  2021  تشرين االول  10ات  نتخابية النتخاب ات لمراقبة جميع مراحل العملية االب نتخاالعليا المستقلة لال

الناخبين، وتسجيل المرشحين، واالقتراع، والعد، وإعالن النتائج األولية والنهائية، مع التأكيد على أن المفوضية تعتمد 

 الفرق وليس االفراد. 

سمية، مثل السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية أو فروعها، والمنظمات األجنبية ويمكن لجميع الممثليات الدولية الر

ات لدى المفوضية. إضافة إلى ذلك، يحق نتخابأو فروعها المسجلة والموجودة في العراق، التقدم بطلب اعتماد لمراقبة اال

لال المستقلة  العليا  المفوضية  مفوضي  المن ات نتخابلمجلس  إلى  دعوات  الشؤون إرسال  في  المتخصصة  الدولية  ظمات 

 ات.نتخاب ية لمراقبة اال نتخاب اال

 استندت المفوضية في تسجيل واعتماد المراقبين الدوليين على .... 

(  2576ات العراقية قد استند الى قرار مجلس األمن رقم )نتخاب ومن الجدير بالذكر أن دور األمم المتحدة في مراقبة اال

الممثلة والذي صدر   تكليف  تم  وقد  األممية،  والمراقبة  للدعم  العراق  العراقية وطلب  الخارجية  لرسالة وزارة  استجابة 

بموظفين إضافيين   المتحدة معززا  تابع لألمم  بتشكيل فريق  العراق  المتحدة لمساعدة  العام وبعثة األمم  الخاصة لألمين 

ة ممكنة، وبطريقة تحترم سيادة العراق، وان يتم تقديم تقرير عن  ات في العراق بأوسع تغطية جغرافينتخابلمراقبة يوم اال

ية الى األمين العام لألمم المتحدة. كما تضمن قرار مجلس االمن أيضا أن تقوم بعثة األمم المتحدة لمساعدة نتخاب العملية اال

العراق، وتشجيعهم والتنسيق  العراق باشراك المراقبين الدوليين واالقليميين من األطراف األخرى التي دعتهم حكومة  

 معهم، والمساهمة في تقديم الدعم اللوجستي واألمني لهم حسب مقتضى الحاجة. 

 توصيات:  

ية ومنها منظمات المجتمع  نتخابتعزيز التفاعل بين المفوضية وكافة أصحاب المصلحة وخاصة شركاء العملية اال  .1

حظات هذه الشبكات بعين االعتبار واعتمادها لتقويم العملية المدني وشبكات المراقبة الوطنية، واالخذ بتقارير ومال

 ية واتخاذ ما هو مطلوب من إجراءات لتحقيق ذلك.نتخاب اال

البيئة األمنية والسياسية في العراق تحتاج الى اتخاذ إجراءات خاصة وتنسيق عال لضمان امن البعثات الدولية   .2

 ية. نتخابلمراقبة العملية اال

 لبيانات باللغات األجنبية غير اللغة العربية والكوردية. توفير المعلومات وا .3

ية منها )األنظمة،  نتخاب إيجاد سبل سرعة وسهولة حصول على البيانات والمعلومات المهمة والمتعلقة بالعملية اال .4

 اإلجراءات، التعليمات، القرارات(، باإلضافة الى جدول العمليات وقاعدة انتشار المراكز.

مع ممثلي بعثات الرقابة الدولية لغرض تزويدهم باخر المستجدات وإعطاء فرصة لألسئلة  عقد جلسات دورية   .5

 واستفسارات المراقبين.   

على بعثات الرقابة الدولية تعزيز العالقة مع الجهات أصحاب المصلحة الوطنية على راسهم الشبكات والتحالفات   .6

 ات.نتخاب والمنظمات الوطنية والمحلية المتخصصة بالرقابة على اال
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في صناديق   القيام بخيار واعٍ  تخّولهم  التي  بالمعلومات الضرورية  المحتملين  الناخبين  تزويد  إلى  التثقيف  ترمي جهود 

التصويت. تطلق االقتراع. وتتضّمن حتما  معلومات حول زمان ومكان وآلية تسجيل الناخبين، وكذلك زمان ومكان وآلية  

ات عادة  حمالت توعية عبر رسائل متلفزة، إضافة إلى استخدام اإلذاعات والمطبوعات. وقد أخذت  نتخاب هيئات إدارة اال

 ات.  نتخابتعتمد بشكل متزايد على وسائل اإلعالم الحديثة، كمواقع التواصل االجتماعي، للتواصل مع الناخبين خالل اال

الديمقراطية ما لم يكن الناخبون واعين للتمايز القائم بين المتنافسين، فيتمّكنوا من القيام بخيار  ات حقا  بنتخاب ال تتّسم اال

ي، حتى ال يُفوت نتخابمدروس عند اإلدالء بأصواتهم. يجب أن يفهم الناخب أيضا  كيف تجري عملية االقتراع في اليوم اال

نه أخطأ استعمالها، أو حتى ال يواجه عائقا  آخر يقيّد أو يحدّ على نفسه تلك الفرصة فتعتبر ورقة اقتراعه غير صالحة أل

ات. من هنا ضرورة نشر المعلومات المتعلقة بالمتنافسين وإجراءات التصويت قبل نتخاب من قدرته على المشاركة في اال

ات أو منظمات المجتمع  اب نتخات. كذلك يتعيّن على حمالت التوعية، التي قد تنّظمها هيئة إدارة االنتخابفترة طويلة من اال

المدني، أن تسعى إلى تزويد جميع الناخبين بالمعلومات الالزمة. ال بدّ أيضا  من توعية المواطنين الذين يعانون من ضعف 

 البصر أو السمع، إضافة إلى ضرورة توفير المعلومات الالزمة بلغات األقليات. 

ية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة نتخاب ن نشر الثقافة اال على أ  2019( للعام 30وقد أكد قانون المفوضية رقم )

 الديمقراطية بالوسائل المتاحة هو أحد صالحيات مجلس المفوضين.  

الناخبين لم يكن بمستوى متطلبات العملية  تثقيف  التقدم في حمالت التوعية اال أن حجم حملة  بالرغم من وجود بعض 

ي حيث ال يزال االتجاه السائد لدى اغلب الناخبين فيما يتعلق  نتخابالعام للوعي االية، ويدل على تواضع المستوى نتخاب اال

 بسلوكهم التصويتي مبنيا على التصويت على أسس القبلية والطائفية بدال من األسس السياسية والبرامجية.  

ية من خالل تنفيذ نتخابتوعية االومن الجدير بالذكر أن منظمات المجتمع المدني العراقية قد لعبت دورا مهما في عملية ال

ية بشكل عام أو حول مواضيع متخصصة مثل التسجيل او اليات االقتراع او نتخاببرامج وانشطة متنوعة حول العملية اال

ات، وقد ساهمت األمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية المانحة في دعم هذه البرامج  نتخابمشاركة النساء واألقليات في اال

 طة.  واألنش

 توصيات 

على المفوضية ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تكثيف حمالت تثقيف الناخبين مستقبال ، سواء حول   .1

 آليات التصويت، أو في بناء شخصية الناخب الديمقراطية لمعرفة حقوقه والختيار األفضل.

استخدام األدوات الحديثة في التواصل مع من األفضل االبتعاد عن الطرق التقليدية في التثقيف والتوعية ومحاولة   .2

 الناخبين.  

 

  

 التثقيف والتوعية االنتخابية
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 عمليات المحاكاة  

لالتموز  12في   المستقلة  العليا  المفوضية  أجرت  تعكس نتخاب ،  لها.  مخطط  اقتراع  يوم  محاكاة  عمليات  ثالث  أول  ات 

(  VVDية بما في ذلك جهاز التحقق من الناخبين ) نتخاب المحاكاة عملية يوم االقتراع الفعلية وتستخدم جميع األجهزة اال

النتائج )PCOSوالماسحات الضوئية لعد أوراق االقتراع ) نقل  تم إنشاء ما RTS( وأنظمة  (. خالل المحاكاة األولى، 

ات ب نتخامركز اقتراع وهمي الختبار العمليات واألنظمة. بعد ذلك، نظمت المفوضية العليا المستقلة لال  1079مجموعه  

 ات. نتخابتمرين ا تعليمي ا لتحديد ومعالجة أي ثغرات وعيوب في العملية لمنع حدوث أخطاء مماثلة في يوم اال

مركز   1079ات المحاكاة الثانية ليوم االقتراع، وشارك ما مجموعه  نتخاب، أجرت المفوضية العليا المستقلة لالآب   23في  

وقد حاكى التمرين   .ات تم حشدهم للعمل كناخبيننتخابالمفوضية العليا المستقلة لالموظف من    8600اقتراع مع أكثر من  

ات. تم استخدام جميع  نتخابعملية االقتراع والفرز واإلحالة والجداول بأكملها بهدف تحديد ومعالجة أي مسائل فنية قبل اال

 (PCOS) اسحات الضوئية لعد أوراق االقتراع، والم (VVD) ية بما في ذلك جهاز التحقق من الناخبيننتخاب األجهزة اال 

 .وأنظمة نقل النتائج

أنه بشكل عام ، تمت المحاكاة بسالسة وتم معالجة معظم المشكالت التي  نتخاب وقد صرحت المفوضية العليا المستقلة لال

نتائج اال  نقل  أثناء المحاكاة األولى. وقد أكدت المفوضية أن معدل  بنتخاب تم تحديدها  تم  ٪ في غضون  100نسبة  ات قد 

 .ساعات قليلة بعد إغالق عملية االقتراع. كما أبلغت المفوضية عن عدم وجود تعارض بين العد اإللكتروني واليدوي

ا شهده أصحاب  وعلى عكس محاكاة اليوم اإللكتروني األولى التي أجريت في يوليو، كانت المحاكاة الثانية حدث ا مفتوح 

ف نتخابالمصلحة اال بما  تغطية  يون،  الحدث  السياسية والمرشحون والمراقبون ووسائل اإلعالم. والقى  ذلك األحزاب  ي 

 إيجابية من قبل وسائل اإلعالم. 

محطة اقتراع للتصويت العام  2179ات نجاح المحاكاة الثالثة في نتخابأعلنت المفوضية العليا المستقلة لال ايلول 22وفي 

محطة في    2179مع نجاح المحاكاة الثالثة واألخيرة التي أجريت في  مي أن " والخاص، وذكرت المفوضية، في بيان اعال

اليوم إنها على أتم االستعداد نتخاب عموم أرجاء العراق، وبمساندة مكتب األمم المتحدة للمساعدة اال  ية، تؤكد المفوضية 

إذ تمت المحاكاة تحت إشراف رئيس وأعضاء    ات النيابية في العاشر من تشرين األول وفق ا للمعايير الدولية،نتخاب إلجراء اال

ية، مع حضور  أممي ودولي ومحلي، فضال  عن  نتخابمجلس المفوضين، وبحضور رئيس الوزراء ومستشاره للشؤون اال

ية والشركة األلمانية الفاحصة واألمن السيبراني والوكالة الدولية نتخاب الشركة الكورية المصنعة لألجهزة االلكترونية اال 

 ."ات والقوة الجوية وطيران الجيش لتأمينهانتخابية )آيفيس(، وبالتنسيق مع اللجنة األمنية العليا لالنتخاب م اال للنظ

وأضاف البيان، أن "مجلس المفوضين وافق على اعتماد إجراءات القرعة اليدوية الختيار محطة االقتراع التي ستجري  

القرعة   ستتم  إذ  اليدوي،  والعد  الفرز  عملية  المتحدة فيها  األمم  فريق  عن  ممثل  وبحضور  الوطني  المكتب  في  علنا  

(UNAMI والمؤسسة الدولية للنظم اال ) نتخاب( يةIFES  فضال  عن المراقبين ووكالء المرشحين واألحزاب السياسية )

 ووسائل االعالم.  

 

  

 عمليات المحاكاة
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العام ال  التصويت  يوم    نتخاب أجريت عملية  النواب  المستقلة  2021/ 10/ 10مجلس  العليا  المفوضية  ان استكملت  بعد   ،

المرشحين،  نتخابلال وتسجيل  بايومتريا ،  الناخبين  وتحديث سجل  للعملية،  القانوني  اإلطار  توفير  عقب  استعداداتها،  ات 

 ية، وصوال  الى يوم التصويت العام.نتخاب والبدء بالحملة اال 

ات حرة على اساس  انتخاب س النواب العراقي المبكرة قبل سنة االستحقاق. البرلمان ينتخب في  مجل   انتخاب اجريت عملية  

ات، في إطار قانوني  نتخابات هيئة مستقلة هي المفوضية العليا المستقلة لالنتخابالمساواة وسرية االقتراع، وتشرف على اال 

ات، إضافة الى أنظمة وإجراءات المفوضية  نتخاب قانون اال يستند الى الدستور العراقي والقوانين ذات العالقة وعلى رأسها  

 ات.نتخاب العليا المستقلة لال

ات ومنها اكمال الثامنة عشرة من العمر نتخابيحدد الدستور والقوانين بوضوح األهلية القانونية للمواطنين للتصويت في اال

ناخب ممارسة حقه على قدم المساواة مع اآلخرين    والشروط الواجب توفرها لممارسة الحقوق المدنية والسياسية. يحق لكل

المستقلة   العليا  المفوضية  الناخبين وهي  تسجيل  محايدة  تتولى جهة  اآلخرين.  يعادل وزن صوت  لصوته وزن  ويكون 

 ات. نتخابلال

وانين هذا الحق،  يتمتع العراق بحرية الفرد قانونا  في الترشح واالنتماء لتنظيم سياسي والقيام بحملة، ويضمن الدستور والق 

لكن تشوب ممارسة هذا الحق اجراءات بعضها أمنية، وبعضها اآلخر ضغوط وتهديدات من قبل أحزاب السلطة او بعض 

 ي. نتخاب أجهزة الدولة، يصل بعضها الى ما يمكن تصنيفه بممارسة العنف اال

اآلراء السياسية وطرح البرامج االجتماعية ات بحرية أكبر في التعبير عن  نتخابتميزت حملة الكيانات السياسية في هذه اال

واالقتصادية والثقافية، اال ان )اسقاط المقابل( شخصيا  وليس فكريا  ما زال مالزما لحمالت الكيانات السياسية في أكثر  

ويمكن   اآلن،  السياسية حتى  الكيانات  أغلب حمالت  يدل على عدم نضج  ما  لبرامجها، وهو  الترويج  بدال عن  االحيان 

 ية المخالفة كمؤشر على هذه الممارسة.نتخابشارة الى قرارات فرض الغرامات التي تم ايقاعها على الحمالت االاإل

اال الحمالت  لتنظيم  السياسية  وللكيانات  للمرشحين  التنقل  حرية  توفرت  وموثقة،  محددة  حاالت  وان  نتخاببخالف  ية، 

خرين. وتمت مالحظة تعطيل تطبيق القانون أحيانا  لمصلحة تجاوزت هذه الحرية أحيانا  القانون وتعدت على حرية اآل

اال الحمالت  واستغالل مؤسسات  نتخاب بعض  العامة  الشوارع  في  السير  تعطيل  المسؤولة عن  الجهات  تغاضت  فقد  ية، 

 وأموال الدولة في الحمالت، واستغالل االطفال، وخرق قوانين المرور، والبلديات، والبيئة 

الحالية بميزة نسبية لتوفر األمن، وشيوع السلم األهلي على نطاق واسع، وتطور تعامل األجهزة األمنية  ات  نتخابتمتعت اال 

نسبيا  مقارنة بالتجارب السابقة، بشكل أدى الى الحد من االعتقاالت غير القانونية. غير أن تداخل عمل االحزاب الحاكمة 

ي على بعض المرشحين،  نتخاباراتها، حيث سجلت حاالت من العنف االمع عمل األجهزة األمنية للدولة يؤثر أحيانا  على قر

واعتداءات على مقار الكيانات وحمالتها، وتم تسجيلها ضد مجهولين، ولم يتم رصد ممارسة ممنهجة من قبل االجهزة  

 األمنية بشكل رسمي ضد الكيانات والمرشحين. 

 

 يمكن تلخيص أبرز المالحظات على يوم االقتراع بما يلي:  

بال .1 مقارنة  المشاركة،  نسبة  الانتخاب تدني  السابقة وخاصة  العام انتخاب ات  في  التي جرت  األولى  النيابية  ات 

 .%67والتي بلغت نسبة المشاركة بها   2005

بال .2 المرتبطة  التكنولوجيا  الوسائل  ايجابي من خاللانتخاب تطورت  الحديثة في   ات بشكل  التكنولوجيا  استخدام 

استحداث سجل ناخبين الكتروني واليات التحقق وعملية العد والفرز السريع وارسال النتائج الكترونيا، وفي الوقت 

السياسية   الكيانات  بعض  من  ادعاؤه  يتم  بما  تتعلق  التكنولوجي ألسباب  بالعامل  مرتبط  سياسي  جدل  دار  ذاته 

 .صوت الناخب، ودقة البيانات الصادرة من االجهزة، الى حد االتهام بالتالعب بالنتائجبإمكانية معرفة الى من ي

اع   يوم االقتر
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تعطل بعض اجهزة التحقق واجهزة العد والفرز السريع ألكثر من مرة وفي أماكن متعددة، وتأخر اصالح االجهزة   .3

 .الى ساعات احيانا  

قانون من خالل استمرار حمالت الكيانات السياسية  محاولة التأثير على الناخبين في يوم االقتراع وبشكل نخالف لل .4

 .ية في عموم الدوائرانتخاب في يوم االقتراع بالقرب او داخل المراكز ال

ية وهو ما أدى الى  انتخاب عدم وجود ضوابط تنص على سقف االنفاق وشفافية صرف األموال في الحمالت ال .5

الضغوط من قبل االحزاب ذات النفوذ، للحصول على استخدام المال السياسي بصورة واسعة، واحيانا  ممارسة  

 .اصوات الناخبين بالترغيب 

بحقوق   .6 الخاصة  االعتبارات  االقتراع  محطات  وتصميم  ألماكن  واختيارها  إجراءاتها  في  المفوضية  تراع  لم 

ي  األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة، مما أدى الى وضع عراقيل امامهم اثناء ممارسة حقهم ف

  .االقتراع

ال يزال االتجاه السائد لدى اغلب الناخبين فيما يتعلق بسلوكهم التصويتي مبنيا على التصويت على أسس القبلية   .7

  .يانتخاب والطائفية بدال من األسس السياسية والبرامجية وهو ما يعكس ضعف الوعي ال

فوضية أو منظمات المجتمع المدني، اال ان  على الرغم من وجود بعض برامج التوعية التي تم تنفيذها من قبل الم .8

ي  انتخاب هذه البرامج لم تتمكن من التغلب على ضعف المعرفة باليات التصويت الجديدة، سواء ما يتعلق بالنظام ال

  .الجديد والدوائر والية االقتراع وهو ما نتج عنه وجود اعداد كبيرة من أوراق االقتراع الباطلة

ية، مما يؤشر الى خلل في عملية التوظيف انتخاب العاملين في المراكز والمحطات ال  تفاوت مستوى معرفة وخبرة  .9

  .والتدريب، وهو ما أدى بالنتيجة الى تفاوت في تطبيق إجراءات وتعليمات المفوضية

بالرغم من ان منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص شبكات المراقبة الوطنية هي شريك أساسي في العملية  .10

ات، اال أن المفوضية لم تتعامل مع شبكات المراقبة الوطنية كشريك مما أدى  انتخاب وفقا لقانون ال  يةانتخاب ال

الى التعامل غير االجرائي مع عدد كبير من المراقبين الذين تم منعهم من دخول محطات االقتراع او استبعادهم  

 منها اثناء عملية التصويت. 

 

 

 توصيات  

لوجستية تعترض مشاركة النازحين والمغتربين واالقليات في العملية السياسية،  هناك عوائق قانونية وسياسية و .1

ولجات المفوضية الى الغاء تصويت الخارج، وهو ما أدى الى حرمان عدد كبير من الناخبين من حقهم الدستوري، 

والحفاظ   نوصي بتطوير نظام التصويت اإللكتروني لتسهيل تصويت الناخب العراقي في أي مكان من العالم،

 .على صوته وقراره، وضمان حقه وفق الدستور

ات مجلس النواب، ويخشى أن الكيانات السياسية الكبيرة التي قد انتخاب اعتمدت المفوضية التكنلوجيا الحديثة في   .2

مناطق   التصويت في  مبدأ سرية  تجاوز  او  االجهزة،  تعطيل  الى  تؤدي  اعماال  اتخذت  التقنية  هذه  تتضرر من 

نو  المراكز نفوذها،  على  المراقبة  تكثيف  وكذلك  تالعب،  أي  بحق  رادعة  اجراءات  المفوضية  تتخذ  بأن  صي 

 .يةانتخاب والمحطات ال

نوصي بضمان المشاركة السياسية الفعالة للنساء في العملية الديمقراطية، ومنع التجاوز على المرشحات، وضمان  .3

عن   بعيداُ  بأصواتهن بحرية  باإلدالء  الناخبات  او حق  الحزب  او  العشيرة  او  العائلة  قبل  الضغوط والعنف من 

 .الجهات المتنفذة

ية وخاصة ما يتعلق بنسب المشاركة اثناء سير عملية االقتراع فاننا نوصي انتخاب تجنبا ألي لغط حول العملية ال .4

 .بضرورة التحقق من االرقام قبل نشرها

راع الى مركز ادخال البيانات المركزي فإننا نوصي بنشر لضمان سالمة نقل المعلومات الكترونيا من محطة االقت  .5

النتائج على مستوى المحطات وليس فقط على مستوى الدائرة، ألن هذا من شأنه ان يعزز الثقة في إجراءات 

 .المفوضية وفي النتائج المعلنة
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ال .6 العملية  شركاء  وخاصة  المصلحة  أصحاب  وكافة  المفوضية  بين  التفاعل  وانتخاب تعزيز  منظمات ية  منها 

المجتمع المدني وشبكات المراقبة الوطنية، واالخذ بتقارير ومالحظات هذه الشبكات بعين االعتبار واعتمادها 

 .ية واتخاذ ما هو مطلوب من إجراءات لتحقيق ذلكانتخاب لتقويم العملية ال

لية في عملهم، وفي المقابل  محاسبة المقصرين من العاملين في المفوضية والذين لم يلتزموا بالمهنية واالستقال .7

 تثمين جهود من قام بعمله وفقا لإلجراءات. 
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ات، تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج االلكترونية وتلتزم بإعالن النتائج األولية  نتخاب ( من قانون اال38وفقا للمادة )

( ساعة من انتهاء االقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل ٢٤خالل )

%( من أصوات ٥د والفرز اليدوي بنسبة ) ي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز االلكتروني مع نتائج العانتخابمركز  

ي وتعتمد النتائج على أساس العد والفرز  نتخابتلك المحطة فيصار إلى إعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز اال

اليدوي وفي حالة الطعن في أي مركز اقتراع أو محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة إعادة العد والفرز اليدوي  

 بحضور وكالء األحزاب السياسية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.  و

ات على مستوى المحطات على وحدات الخزن نتخابكما نص القانون في نفس المادة على أن تحمل نسخة من نتائج اال 

نتائج المحطة قبل تشغ النتائج بطريقة تضمن نسخ  يتم برمجة أجهزة تسريع إعالن  يل أجهزة )عصا الذاكرة( على أن 

الوسط الناقل مع شبكة القمر االصطناعي على أن ترسل جميع وحدات الخزن )عصا الذاكرة( مباشرة بعد انتهاء عملية  

وأن تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع    .االقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد اإلجراء عملية المطابقة

المرشحين بنسخة الكترونية من النتائج وأوراق االقتراع في كل محطة من محطات النتائج االلكتروني ويتم تزويد وكالء 

 االقتراع.  

لقد ثار لغط كبير بعد اعالن النتائج األول الذي قامت به المفوضية، فما حدث كان اقرب الى اعالن لعدد األصوات التي 

الفائزين بالمقاعد عن كل دائرة بشكل واضح،    حصل عليها كل مرشح، وكان من المفترض ان يتضمن االعالن ذكر 

وكان من الممكن ان يتضمن اعالن النتائج نشر التفاصيل     .وكذلك الفائزين بمقاعد كوتا المكونات ومقاعد الكوتا النسائية

الخاصة بالفائزين من حيث صفتهم السياسية كما تم تسجيلها لدى المفوضية، بحيث يمكن التأشير من خالل هذا اإلعالن  

 دد المقاعد التي حصلت عليها األحزاب والقوائم والتحالفات والمستقلين.  على ع

ساعة على يوم االقتراع العام، أعلنت المفوضية أن تلك النتائج   24عندما تم اعالن النتائج في المرة األولى بعد مرور  

ا94تمثل   في  تدخل  لم  التي  المحطات  عدد  بلغ  فقد  التدقيق  وعند  المحطات،  اجمالي  من  بتاريخ  %  النتائج  حتساب 

11 /10/2021  ( نسبته )12,228ما مجموعه  ما  تشكل  العراق،  21( محطة وهي  في  المحطات  اجمالي عدد  %( من 

  (%94) %( من محطات االقتراع وليس79وبالتالي فأن النتائج كانت ممثلة لما نسبته ) 

الن المزيد من التفاصيل ونشر النتائج واالشرطة  لقد قامت المفوضية الحقا بتدارك ما حصل في اإلعالن األول، حيث تم اع

الورقية بشكل تفصيلي على موقع المفوضية، وتزامن ذلك مع الشكاوى والطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين، وقد 

 قامت المفوضية باإلعالن بشكل شبه يومي عن اإلجراءات المتخذة فيما يتعلق بعمليات العد والفرز والمطابقة.  

/أوال  اعتماد 38المادة    2020لسنة    9ات مجلس النواب العراقي رقم  انتخابيتعلق بالشكاوى والطعون فقد قرر قانون    اما ما

ساعة من انتهاء االقتراع واجراء   24المفوضية اجهزة تسريع النتائج االلكتروني والزمها بإعالن النتائج االولية خالل 

ي لغرض المطابقة واالحكام التفصيلية التي تضمنتها، انتخابمن كل مركز    عملية العد والفرز اليدوي بواقع محطة واحدة

طريقة ومهام الهيئة القضائية    19في المادة     2019لسنة    31ات رقم  نتخابكما بين قانون المفوضية العليا المستقلة لال

 ية.  نتخاب ات ومهمتها النظر بالطعون اال نتخابلال

ية  نتخاب اضحة، فالطعون التي تقدم بعد انتهاء مدة ثالثة ايام بعد اعالن النتائج االويتم التعامل مع الطعون ضمن مراحل و

من قبل المفوضية التي يجب عليها الرد على هذه الطعون سواء بالقبول او الرفض وذلك خالل سبعة ايام، وتقوم بإعالن 

من المفوضية امام الهيئة القضائية في  وعرض النتائج بشكل متسلسل على موقعها. ويحق للطاعن الطعن بالقرار الصادر  

/أوال ( من قانون المفوضية، وهي المختصة حصرا بالنظر في األمور  19مجلس القضاء االعلى والمشكلة بموجب المادة)

ية، اذا ما تم الطعن امامها بقرارات مجلس المفوضين وليس أية جهة أخرى تملك هذا االختصاص  نتخاب المتعلقة بالعملية اال 

راحة نص الفقرة ثانيا من المادة نفسها ومن ضمنها التحقق من صحة شروط المرشحين وقبول ترشيحهم من  حسب ص

 اعالن النتائج والشكاوى والطعون  
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بعدها يتم ارسال   .عدمه، وعليها أن تصدر قراراتها خالل عشرة ايام من تاريخ ورود الطعن اليها ويكون قرارها ملزما  

/سابعا ( من الدستور)المصادقة على النتائج النهائية 93المادة)  النتائج الى المحكمة االتحادية العليا التي لها وحدها وحسب 

ات العامة( او اعادة الفرز والعد او اي اجراء تراه مناسبا  وتعتبر)قراراتها باته وملزمة للسلطات كافة(حسب نص نتخابلال

 ( الدستورية. 94المادة)
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ات العراقية كانت أيضا محط اهتمام  نتخابات النيابية في أي بلد هي حدث داخلي مهم، اال ان اال نتخابالرغم من ان اال على  

العديد من األطراف اإلقليمية والدولية العتبارات كثيرة، ولذلك كان من الطبيعي وجود اراء وردود أفعال إقليمية ودولية  

لدولي فيها كان مؤثرا وذلك من خالل المساعدة األممية التي تم توفيرها للعراق  ات خاصة وأن العامل انتخابعلى هذه اال

 ات من خالل قرارات مجلس االمن، أو من خالل تواجد فرق المراقبين الدوليين. نتخاب لتنظيم هذه اال 

اق ال تزال غير ناضجة ات ونتائجها يؤكد ان التجربة الديمقراطية في العرنتخابان جزءا من ردود األفعال المحلية على اال 

وتحتاج الى عمل كبير للوصول الى بيئة سياسية ديمقراطية تعزز من مشاركة العراقيين في الحياة العامة. إن صعوبة 

ات والطعن بها وخاصة عند المرشحين واألحزاب الخاسرين هو مؤشر سلبي يجب التوقف نتخابقبول الجميع بنتائج اال 

على تعزيز األطر الديمقراطية والقانونية التي تضمن قبول كافة األطراف بنتائج العملية  عنده ومراجعته، واألهم العمل  

 ية طالما لم تكن مشوبة بالتزوير الممنهج واالنتهاكات التي تغير من إرادة الناخبين.  نتخاب اال

ية عبر  نتخابلعملية االلقد أصدرت فرق وشبكات المراقبة الوطنية عددا من التقارير التي تعبر عن رأيها في مجريات ا

مراحلها المختلفة، ويمكن النظر الى هذه التقارير باعتبارها تقييما لهذه العملية من جهات رقابية محلية يملك جزء منها 

ات. وبشكل عام فان اغلب التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية الوطنية اشارت الى نتخابخبرة طويلة في مراقبة اال

العملية عن  باالنتخاب اال  رضاها  مقارنتها  عند  خاصة  العام،  اطارها  في  من  نتخاب ية  عدد  على  التأشير  مع  السابقة،  ات 

المالحظات والمخالفات التي لم ترق )من وجهة نظر المراقبين المحليين( الى ان تكون ممنهجة ومؤثرة على اإلرادة الحرة 

 للناخبين وبالتالي على النتائج. 

ات النيابية  نتخاب ات السابقة وخاصة اال نتخابلمراقبين الى تدني نسبة المشاركة، مقارنة باال وبشكل عام اشارت تقارير ا

، كما اشارت الى تطور الوسائل التكنولوجيا  .%67والتي بلغت نسبة المشاركة بها    2005األولى التي جرت في العام  

ثة في استحداث سجل ناخبين الكتروني واليات ات بشكل ايجابي من خالل استخدام التكنولوجيا الحدينتخابالمرتبطة باال 

التحقق وعملية العد والفرز السريع وارسال النتائج الكترونيا، مع التأشير على تعطل بعض اجهزة التحقق واجهزة العد  

 .والفرز السريع ألكثر من مرة وفي أماكن متعددة، وتأخر اصالح االجهزة الى ساعات احيانا  

المحليين عن عدم وجود ضوابط تنص على سقف االنفاق وشفافية صرف األموال في الحمالت   وتحدثت تقارير المراقبين

ية وهو ما أدى الى استخدام المال السياسي بصورة واسعة، واحيانا  ممارسة الضغوط من قبل االحزاب ذات النفوذ، نتخاب اال

مبنيا    صويتي لدى اغلب الناخبين ال يزالللحصول على اصوات الناخبين بالترغيب، إضافة الى مالحظة أن السلوك الت

 ي.  نتخاب على التصويت على أسس القبلية والطائفية بدال من األسس السياسية والبرامجية وهو ما يعكس ضعف الوعي اال

كما وجهت شبكات وفرق الرقابة المحلية انتقادا الى الجهود التوعوية التي لم تتمكن من التغلب على ضعف المعرفة باليات  

ي الجديد والدوائر والية االقتراع وهو ما نتج عنه وجود اعداد كبيرة من نتخابالتصويت الجديدة، سواء ما يتعلق بالنظام اال

 أوراق االقتراع الباطلة. 

الدولي ية، ويأتي، بيان مجلس االمن  نتخاب أما على المستوى الدولي فقد تم رصد العديد من اآلراء والتقييمات للعملية اال 

المستند على تقرير األمين العام لألمم المتحدة والمبني على التقرير المقدم من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، على  

 ات النيابية العراقية.  نتخابرأس ردود الفعل حول اال

عراقي وحكومة  تشرين األول، هنأ أعضاء مجلس األمن الشعب ال  22ففي بيان صحفي صادر عن مجلس األمن بتاريخ  

بمناسبة   في  انتخابالعراق  التي أجريت  األخيرة  االول  10اتهم  بالتقارير 2021  تشرين  األمن  . ورحب أعضاء مجلس 

ات سارت بسالسة وشهدت تحسينات فنية وإجرائية مهمة. كما أشاد أعضاء مجلس األمن  نتخابالمؤقتة التي تفيد بأن اال

ات سليمة من الناحية الفنية. وأثنوا على حكومة العراق لتحضيراتها  انتخابإلجرائها ات نتخاببالمفوضية العليا المستقلة لال

كما أعرب أعضاء مجلس األمن عن أسفهم للتهديدات األخيرة بالعنف ضد بعثة  .ات نتخابات ولمنع العنف يوم االنتخابلال

 اآلراء المحلية والدولية باالنتخابات العراقية
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وكرر أعضاء مجلس األمن دعوة    .وآخرين   ات نتخاباألمم المتحدة لمساعدة العراق وموظفي المفوضية العليا المستقلة لال

ات. وشدد أعضاء مجلس األمن نتخاب األمين العام لجميع أصحاب المصلحة للتحلي بالصبر واالحترام للجدول الزمني لال

ي قد ينشأ يجب حله سلميا من خالل القنوات القانونية القائمة. وبمجرد المصادقة على النتائج، انتخاب على أن أي نزاع  

 .أعضاء مجلس األمن إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة تعكس إرادة الشعب العراقي ودعوته إلى ديمقراطية أقوىيتطلع 

ات قد تمت ادارتها  نتخابات العراقية فقد اشارت في مؤتمر صحفي الى ان االنتخاب أما بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة اال

نوني، وأكدت البعثة على انه العراق نجح في تنظيم يوم اقتراع  بشكل جيد فنيا مع وجود بعض المشاكل في اإلطار القا 

 بعيد عن العنف، وان البعثة لم ترصد ما يمكن ان يعتبر حاالت تزوير.  

ات العراقية تقريرا مبدئيا تناولت به نتائج عملية الرصد التي قام  نتخاب بدورها ا صدرت بعثة الجامعة العربية لمراقبة اال 

ية، وبالمجمل فقد كان التقرير إيجابيا مع احتوائه على عدد من المالحظات منها نتخاب المراحل اال  بها مراقبوها لمختلف

بتمويل المرشحين، وتحديد سقف مالي لتمويل الحمالت اال ية بهدف نتخاب أهمية العمل على تعديل التشريعات الخاصة 

العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين،  تقنينها تعزيزا  لمبادئ المعايير الدولية، خاصة ما يتعلق بتحقيق  

كما رأت بعثة الجامعة العربية أهمية العمل على إجراء تعداد سكاني، خاصة وأن آخر تعداد للسكان تم إجراؤه في عام  

1987 . 

لعنف ضد بعثة األمم  ات العراقية، فيما أدانت تهديدات انتخابالواليات المتحدة بدورها رحبت ببيان مجلس األمن بشأن اال

وجاء في بيان صادر عن الخارجية األميركية، أن الواليات المتحدة األمريكية "ترحب    .المتحدة، والمفوضية العليا المستقلة

ات العراقية" وهنأت الخارجية األمريكية "شعب وحكومة العراق  نتخاببالبيان الصادر عن مجلس األمن الدولي بشأن اال

ات العراقية "كانت  نتخابات اآلمنة والسليمة من الناحية التقنية والمسالمة إلى حد كبير"، معتبرة أن االنتخابعلى عملية اال 

وأيدت الخارجية االمريكية موقف مجلس   ."فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خالل حكومة تعكس إرادتهم

إدانة في  الدولي  المجتمع  إلى  "ننضم  بالقول:  الدولي  العراق   األمن  لمساعدة  المتحدة  األمم  بعثة  ضد  العنف  تهديدات 

(UNAMIوالمفوضية العليا المستقلة لال )نتخاب( اتIHEC ."والعراقيين ) 

ات واعتبرتها استمرارا للعملية السياسية. وفي  نتخابالخارجية اإليرانية بدورها هنأت الحكومة الشعب العراقي بتنظيم اال 

ات  نتخابالوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال الرئيس اإليراني رئيسي "نحن نعتبر مبدأ اال اتصال هاتفي مع رئيس  

انجازا هاما لدعم سيادة الشعب العراقي وتقرير مصير بالده بنفسه"، وأضاف "لطالما أكدنا ضرورة تحديد مصير الشعوب 

ل من خالل العملية السياسية وفي أطر قانونية  عبر صناديق االقتراع وعليه نرحب بكافة السبل الكفيلة بحل جميع المشاك

 وشفافة".
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 ) التواريخ ، عدد المقاعد (

 

 التاريخ ية نتخابالعملية اال ت
عدد  
 المقاعد 

 المالحظات

1 
 

 الجمعية الوطنية  انتخاب
 

30/01/2005 275 - 

2 

 
 مجالس المحافظات  انتخاب

 ) الدورة األولى (  
 

30/01/2005 748 
 ( مقعد لكل محافظة41)
 ( مقعد لمحافظة بغداد51)

3 
 

 االستفتاء على الدستور العراقي الدائم 
 

15/10/2005 - - 

4 

 
 مجلس النواب العراقي  انتخاب
 ) الدورة األولى (  

 

 ( مقاعد تعويضية45) 275 15/12/2005

5 

 
 مجالس المحافظات  انتخاب

 ) الدورة الثانية (
 

 ( مقاعد للمكونات 6) 440 31/01/2009

6 

 
 مجلس النواب  انتخاب

 ) الدورة الثانية (
 

7/03/2010 325 
 ( مقاعد تعويضية وطنية7)

 ( مقاعد للمكونات 8)

7 

 
 مجالس المحافظات  انتخاب

 ) الدورة الثالثة ( 
 

 للمكونات ( مقاعد 9) 447 20/04/2013

8 
 

 مجلس النواب العراقي   انتخاب
 ) الدورة الثالثة ( 

 ( مقاعد المكونات 8) 328 30/04/2014

٩ 
 مجلس النواب العراقي   انتخاب

 ) الدورة الرابعة (
 ( مقاعد المكونات ٩) ٣٢٩ ١٢/٥/٢٠١٨

١٠ 
 مجلس النواب العراقي   انتخاب

 ) الدورة الخامسة (
 مقاعد المكونات ( ٩) ٣٢٩ ١٠/١٠/٢٠٢١

 

 ي ( نتخاب ) النظام اال 

 ٢٠٢١ولغاية   ٢٠٠٥جدول العمليات االنتخابية منذ 
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 نوع القائمة   ي نتخابالنظام اال يةنتخابالدائرة اال التاريخ ية نتخابالعملية اال ت

 30/01/2005 الجمعية الوطنية  انتخاب 1
العراق بأجمعه دائرة 

 ية واحدةانتخاب
 مغلقة التمثيل النسبي 

2 
مجالس   انتخاب

 المحافظات
 األولى (  ) الدورة

30/01/2005 
المحافظة بحدودها  

ية  انتخاباإلدارية دائرة 
 واحدة

 مغلقة التمثيل النسبي 

3 
االستفتاء على الدستور 

 العراقي الدائم 
15/10/2005 - - - 

4 
 مجلس النواب  انتخاب

 ) الدورة األولى ( 
15/12/2005 

المحافظة بحدودها  
ية  انتخاباإلدارية دائرة 
 واحدة

 مغلقة التمثيل النسبي 

5 
مجالس   انتخاب

 المحافظات
 ) الدورة الثانية (

31/01/2009 
المحافظة بحدودها  

ية  انتخاباإلدارية دائرة 
 واحدة

 التمثيل النسبي 
القائمة شبه 

 المفتوحة

6 
 مجلس النواب  انتخاب

 الثانية ( ) الدورة
7/03/2010 

المحافظة بحدودها  
ية  انتخاباإلدارية دائرة 
 واحدة

 التمثيل النسبي 
القائمة شبه 

 المفتوحة

7 
مجالس   انتخاب

 المحافظات
 ) الدورة الثالثة ( 

20/04/2013 
المحافظة بحدودها  

ية  انتخاباإلدارية دائرة 
 واحدة

 التمثيل النسبي 
القائمة شبه 

 المفتوحة

8 
 مجلس النواب  انتخاب

 ) الدورة الثالثة ( 
30/04/2014 

المحافظة بحدودها  
ية  انتخاباإلدارية دائرة 
 واحدة

 التمثيل النسبي 
القائمة شبه 

 المفتوحة

٩ 
مجلس النواب  انتخاب

 العراقي  
 ) الدورة الرابعة (

١٢/٥/٢٠١٨ 
المحافظة بحدودها  

ية  انتخاباإلدارية دائرة 
 واحدة

 النسبي التمثيل 
القائمة شبه 

 المفتوحة

١٠ 
مجلس النواب  انتخاب

 العراقي  
 ) الدورة الخامسة (

١٠/١٠/٢٠٢١ 
  ٨٣الدوائر المتعددة 

 ية انتخابدائرة 
الصوت الواحد  
 غير المتحول

 الفائز االول -
 قوائئم -

 

 

 ) طريقة توزيع المقاعد (

 

 المقاعدطريقة توزيع  التاريخ ية نتخابالعملية اال ت

 طريقة ) هير كوتا ( والباقي األقوى 30/01/2005 الجمعية الوطنية  انتخاب 1

2 
 مجالس المحافظات  انتخاب

 ) الدورة األولى ( 
 طريقة ) هير كوتا ( والباقي األقوى 30/01/2005
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3 
االستفتاء على الدستور 

 العراقي الدائم 
15/10/2005 - 

4 
 مجلس النواب  انتخاب

 الدورة األولى ( ) 
 ي ( والباقي األقوىنتخابطريقة ) القاسم اال 15/12/2005

5 
 مجالس المحافظات  انتخاب

 ) الدورة الثانية (
31/01/2009 

ي ( ، وتوزع المقاعد المتبقية على  نتخابطريقة ) القاسم اال
 األحزاب الفائزة بنسبة ما حصلت عليه من المقاعد 

6 
 مجلس النواب  انتخاب

 ) الدورة الثانية (
7/03/2010 

ي ( ، وتوزع المقاعد المتبقية على  نتخابطريقة ) القاسم اال
 األحزاب الفائزة بنسبة ما حصلت عليه من األصوات 

7 
 مجالس المحافظات  انتخاب

 ) الدورة الثالثة ( 
 طريقة سانت ليغو األصلية 20/04/2013

8 
 مجلس النواب  انتخاب

 ) الدورة الثالثة ( 
 ، .. (  ٣،   ١،٦)  طريقة سانت ليغو المعدلة ) العراقية ( 30/04/2014

٩ 
مجلس النواب  انتخاب

 العراقي  
 ) الدورة الرابعة (

 ، .. (  ٣،    ١،٧طريقة سانت ليغو المعدلة ) العراقية ( )  ١٢/٥/٢٠١٨

١٠ 
مجلس النواب  انتخاب

 العراقي  
 ) الدورة الخامسة (

 يةنتخابالفائز االول داخل الدائرة اال ١٠/١٠/٢٠٢١

 

 

 ) عدد مراكز التسجيل ، مراكز االقتراع ، محطات االقتراع ، موظفي االقتراع ( 

 

 التاريخ ية نتخابالعملية اال ت
عدد مراكز  

 التسجيل
عدد مراكز  

 االقتراع
عدد محطات  

 االقتراع
عدد موظفي 

 االقتراع

1 
 

 الجمعية الوطنية  انتخاب
 

30/01/2005 543 5,800 29,000 - 

2 

 
 مجالس المحافظات  انتخاب

 ) الدورة األولى (  
 

30/01/2005 543 5,800 29,000 
 
- 

 

3 

 
االستفتاء على الدستور العراقي  

 الدائم 
 

15/10/2005 
  

542 
  

5,872  32,000 
  
 - 
  

4 

 
 مجلس النواب العراقي  انتخاب
 ) الدورة األولى (  

 

15/12/2005 542  6,230  31,348  200,000 

5 

 
 مجالس المحافظات  انتخاب

 ) الدورة الثانية (
 

31/01/2009 544 6,123  39,937  300,000  
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6 

 
 مجلس النواب  انتخاب

 ) الدورة الثانية (
 

7/03/2010 1079  8,313  49,092  318,335  

7 

 
 مجالس المحافظات  انتخاب

 ) الدورة الثالثة ( 
 

20/04/2013 923  6,244  40,551  208,977 

8 

 
 مجلس النواب العراقي   انتخاب

 ) الدورة الثالثة ( 
 

30/04/2014 1096  8,111 56,410 277,104 

٩ 
 مجلس النواب العراقي   انتخاب

 ) الدورة الرابعة (
٤٩،٦٧٧ ٧،٩١٩ ١٠٩٧ ١٢/٥/٢٠١٨ - 

١٠ 
 مجلس النواب العراقي   انتخاب

 ) الدورة الخامسة (
١٠٩٧ ١٠/١٠/٢٠٢١ 8,273 55,041 ٣٠٩،٠٠٠ 

 

 

 ) عدد الناخبين ، عدد المصوتين ، نسبة التصويت ( 

 

 نسبة التصويت  عدد المصوتين عدد الناخبين التاريخ ية نتخابالعملية اال ت

1 
 

 الجمعية الوطنية  انتخاب
 

30/01/2005 14,379,169 8,500,000  % 58,6  

2 

 
 مجالس المحافظات  انتخاب

 ) الدورة األولى (  
 

30/01/2005 14,379,169 8,500,000   % 58,2  

3 

 
االستفتاء على الدستور العراقي  

 الدائم 
 

15/10/2005 15,568,702  9,852,291  
نعم   %78,59  
كال   %21,41  

4 

 
 مجلس النواب العراقي  انتخاب
 ) الدورة األولى (  

 

15/12/2005 15,568,702  12,191,133  % 79,62 

5 
 

 مجالس المحافظات  انتخاب
 ) الدورة الثانية (

31/01/2009 17,346,265 7,753,195 52,18  %  
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6 

 
 مجلس النواب  انتخاب

 ) الدورة الثانية (
 

7/03/2010 18,741,493 11,621,776  % 62 ,00 

7 

 
 مجالس المحافظات  انتخاب

 ) الدورة الثالثة ( 
 

20/04/2013 20,091,396 12,388,317 61,65  %  

8 

 
 مجلس النواب العراقي   انتخاب

 ) الدورة الثالثة ( 
 

30/04/2014 20,432,499 12,619,599 62  %  

٩ 
 مجلس النواب العراقي   انتخاب

 الرابعة ( ) الدورة
٢٢،٦٤٦،٩٠٨ ١٢/٥/٢٠١٨ 9,855,603  %43,52 

١٠ 
 مجلس النواب العراقي   انتخاب

 ) الدورة الخامسة (
٤٣،٥٤ ٩،٦٢٩،٦٠١ ٢٢،١١٦،٣٦٨ ١٠/١٠/٢٠٢١  ٪  
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 25/12/2021 –أربيل /  ية في العراقنتخابالمشاركون في المؤتمر التقييمي للعملية اال
 الجهة   المحافظة   االسم  #

 مستشار رئيس الوزراء بغداد  الهنداوي  نعبد الحسي د. 1

 مستشار رئيس الجمهورية   بغداد  كريم التميمي  2

 لمجلس النواب العراقي  االسبقرئيس النائب  السليمانية  ارام شيخ محمد  3

 مدير عام هيئة حقوق االنسان   أربيل  تافكة عمر  4

 بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق  أربيل  فرنانديز   ايميليو 5

 بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق أربيل  اسو امين محمد   6

 ات نتخابالعليا المستقلة لاللمفوضية الرئيس االسبق ل دهوك   سربست ئاميدي   7

 ات  نتخابالعليا المستقلة لاللمفوضية المفوضين لمجلس سابق في عضو  أربيل  سردار عبدالكريم  8

 عضو سابق في مجلس النواب العراقي  أربيل  ميادة النجار  د. 9

 ات نتخابالعليا المستقلة لاللمفوضية المفوضين لمجلس سابق في عضو  بغداد  محسن الموسوي  10

 ات نتخابالمستقلة لالالعليا لمفوضية المفوضين لمجلس سابق في عضو  بغداد  حازم الرديني   11

 منظمات غير الحكومية الممثل دائرة  -االمانة العامة لمجلس الوزراء  كركوك   إسماعيل محمد نامق   12

 ات نتخابالمفوضية العليا المستقلة لال -مدير مكتب أربيل  أربيل  حيدر محمد اكرم  13

 ات نتخابالعليا المستقلة لالالمفوضية  -مكتب أربيل  أربيل  كاروان عمر رحمان   14

 ات نتخابالعليا المستقلة لال المفوضية -مكتب أربيل  أربيل  د. ايسر ياسين احمد  15

 اتنتخابالعليا المستقلة لال المفوضية -السليمانية مدير مكتب  السليمانية  أمانج عزيز كريم 16

 ات نتخابرئيس المعهد الكوردي لال السليمانية  ارام جمال   17

 عميد كلية القانون و السياسية السابق للجامعة اللبنانية الفرنسية  أربيل  د. مهدي جابر   18

 أستاذ جامعي  بغداد  حسين الفاضلي    د. 19

 أستاذ جامعي  بغداد  خالد المعيني   د. 20

 أستاذ كلية قانون جامعة صالح الدين   –ات انتخابخبير  أربيل  سرهنك برزنجي   د. 21

 ات  انتخابخبير  -ات في العالم العربي نتخابممثل شبكة اال األردن   محمد الحسيني   22

 ات انتخابخبير  - ات في العالم العربينتخابشبكة االممثل  سوريا    اكرم محمد حسو  23

 ات  انتخابخبير  -مدير عام دائرة األحزاب سابقا في المفوضية  بغداد  سعد عبد هللا العبدلي 24

 ات انتخابخبير  - سابقا في المفوضية عملياتمدير عام دائرة ال بغداد  وليد الزيدي   د. 25

 ات  نتخابالمنسق العام لشبكة شمس لمراقبة اال أربيل  هوكر جتو شيخة  26

 ات  نتخاباإلدارة في شبكة شمس لمراقبة االعضو مجلس  بغداد هناء حمود عباس   27

 بعثة نراقبمدير  ديالى  احمد حسام محمد عبود 28

 في كركوك   بعثة نراقبمنسق  كركوك    روناك علي حسين   29

 عضو مجلس اإلدارة في شبكة عين  بغداد  عباس خضير الشريفي 30

 ممثل شبكة عين في الديوانية   الديوانية   كريمة طائي    31

 ممثل تحالف األقليات العراقية أربيل  بشرى مزهر جاسم   32

 المدير التنفيذي لتحالف االقليات العراقية   اربيل  هيدي سركار  33

 منظمة شباب الجنوب  مدير  ذي قار   فراس سالم   34

 منظمة شباب الجنوب  منسق بعثة المراقبة في  ذي قار   بشائر موسى جعفر   35

 تموز  مدير فريق مراقبي  أربيل  فيان شيخ علي  36

   منسق الشمال في فريق مراقبي تموز  أربيل  كوفند شفيق   37

 عضو مجلس اإلدارة لشبكة العدالة للسجناء  ذي قار   مصطفى علي حسين الربيعي  38

 نائب رئيس شبكة العدالة للسجناء أربيل  شوان صابر   39

 ناشطة نسائية   بغداد بريهي  نسهيلة عبد الحسي 40

 شبكة سفراء الحرية منسق فريق مراقبين  أربيل  حيدر اسعد سعدي  41
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 شبكة سفراء الحرية أربيل  سلمى عبدالعزيز   42

 منظمة تواصل لتمكين الشباب   بغداد  رؤوف نوري حميد   43

 ناشطة نسائية    -أستاذة جامعية  بغداد د. ندى مطير عباس   44

 ية نتخاب مراقب الحمالت دعاية اال -إعالمية  بغداد لمياء جاسم عبد الحسين  45

 ناشطة نسائية   -منسق شبكات نساء العراقيات  بغداد امل كباشي فرج  46

 ناشطة نسائية    -أستاذة جامعية  بغداد منال نهاد جاسم   47

 يةنتخاب مراقب حمالت الدعاية اال -إعالمية   بغداد   الهام مفتن علي  48

 يةنتخاب مراقب حمالت الدعاية اال -إعالمية  كركوك  منال نجم الدين  49

 يةنتخاب مراقب حمالت الدعاية اال -إعالمية  بغداد داخلايناس حميد  50

 منظمة النجدة الشعبية  -مدير مشروع تعزيز الديمقراطية  أربيل  ناظم احمد علي   51

 منظمة النجدة الشعبية -نائب رئيس مجلس األمناء   أربيل  مصطفى خليل مصطفى  52

 ات نتخاباالدولي مراقب  -عضو مجلس اإلدارة شبكة شمس  كربالء   حسين محمد االبراهيمي  53

 ات نتخاباالدولي مراقب  -عضو مجلس اإلدارة شبكة شمس  البصرة  حجاج  محسن عبد الكري 54

 مجلس النواب العراقي   -مستشار بابل علي محمد عبد  55

 عضو مجلس النواب العراقي  بابل محمد علي حسين 56

 مجلس النواب العراقي - مستشار بغداد االمير  سارة جبار عبد 57

 مستشار مجلس النواب العراقي كربال  خديجة كاظم مهدي 58

 مستشار مجلس النواب العراقي بغداد اية رحيم مثنى  59

 مستشار مجلس النواب العراقي ديالى عبدالرزاق على زوين  60

 العراقيمستشار مجلس النواب  بغداد حسين عباس حسين 61

 مستشار مجلس النواب العراقي ميسان سالم عبد القهار جاسم  62

 مستشار مجلس النواب العراقي بغداد محمد داروك شكر  63

 مستشار برلمان كوردستان اربيل زێدۆ عهتۆ باعدری  د. 64

 مستشار برلمان كوردستان اربيل ناسر كريت ناسر  65

 برلمان كوردستانمستشار  اربيل د. محمود نشأت  66

 مركز البحوث في برلمان كوردستان اربيل وريا عمر 67

 مكتب مدير عام امانة مجلس النواب  ديالى هديل سامي يوشوع  68

 منظمة كوردستان لمراقبة حقوق االنسان  اربيل  هوشيار مالو   69

 ات  انتخابمراقب  –ناشطة نسائية  اربيل  بايز علي    كانياو 70

 عضو مجلس اإلدارة شبكة شمس  كركوك   فرمان فاتح شكور  71

 المركز األكاديمي لإلدارة الذكية  بغداد محمد شاكر عبد الحسن  72

 عضو مجلس اإلدارة شبكة العدالة للسجناء  النجف عامر فاهم محمد  73

 المجتمعي منظمة السالم لبناء التماسك رئيسة  بغداد مروة خليل ابراهيم  74

  منظمة الطيبة لإلغاثة و التنميةرئيسة  بغداد طيبة طالل حسين  75

 أستاذة جامعية   بغداد  منتهى الحربي  76

 مدير شركة شيكار لالستطالعات   –أكاديمي  أربيل  رابر طلعت   77

 تحالف االقليات العراقية  -مدير مشروع تعزيز حقوق األقليات  اربيل د. شاد يوسف  78

 فريق التوثيق   أربيل  عبد هللا طلعت   79

 فريق التوثيق   أربيل  ايلي عيسى  80
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 انتهـــــــــــــــــى 


