شبكة شمس لمراقبة االنتخابات
في العراق

سلسلة تقارير مراقبة العملية االنتخابية في العراق
انتخابات مجلس النواب العراقي  12أيار 2018
أفتتاح

بغداد  12 -أيار 2018
تقدم شبكة شمس لمراقبة االنتخابات في العراق تقريرها الثالث ضمن سلسلة تقاريرها لمتابعة العمليةة االنتخابيةة .وهةاا التقريةر
هو التقرير الخاص بعملية االفتتاح المراكز و المحطات االنتخابية في انتخابات مجلس النواب العراقي.
وكانت شبكة شمس لمراقبة االنتخابات في العراق قد أصدرت بيانا ً أكدت فيه أنها سةو تراقةب سةير العمليةة االنتخابيةة فةي كة
مراحلها ،بدءأ من مرحلة ما قب االنتخابات مع بدء حملة الدعاية االنتخابية ،ومن ثم مراقبة التصويت في الخةار بالتعةاون مةع
شبكة االنتخابات في العالم العربي والتصويت الخاص والعام واعالن النتائج.
بدأ مراقبو الشبكة في عموم محافظات العراق مراقبة عملية افتتاح المراكز في يوم  12ايار  2018بتوزيع  3310مراقبةا ً علةى
المراكز و محطات االقتراع و مخيمات النازحيين عن طريق .
ويشم الرصد وفق الحصائيات المفوضية عدد الناخبين الاين يحق لهم المشاركة في التصويت العام اا يبلغ  24349357فيما
سيكون عدد مراكز االقتراع  8959تضم  55232محطة اقتراع .
وهاا التقرير األولي هو جزء من التقرير النهائي الاي سيصدر في وقت الحق متضةمنا كة التفاصةي والوثةائق المتعلقةة بعمليةة
الرصد.

تقرير االفتتاح
تأخير افتتاح بعض المراكز لعدم حضور الموظفين و تعط في االجهزة
------------------------------------------------جا ءت مشاركة مراقبي شبكة شمس على أساس الخبرات المتراكمة لدى الشبكة من خالل الممارسات االنتخابية السابقة
من جهة ،والخبرات المكتسبة من خالل الدورات الخاصة و العامة التي شارك فيها مراقبو الشبكة بالتعاون مع جميع
األطراف المعنية من جهة أخرى.
و من المالحظات التي سجلها مراقبو الشبكة:
محافظة بغداد – الرصافة :
 -1المركز االنتخابي  11٠٠٢1مدرسة السعادة  /الطالبية ،محطة  ٦ ،٣عطل في صندوق العد والفرز السريع
من البدء مما سبب انسحاب الناخبين.
-2
-3
-4
-5

وجود حافالت لنقل الناخبين مرخصة رغم وجود منع تجوال في الساعة  8:30صباحا قرب فندق فلسطين مريديان تحمل
مئات من ناخبين .
المركز االنتخابي 111207مدرسة خاتم االنبياء /االمين  ,منع مدير المركز جميع المراقبين من دخول المركز حتى بعد
الساعه السابعة صباحا
المركز االنتخابي /النيرات  / 112107مدينة الصدر وجود دعايات انتخابية على بعد  40مترا لقائمة سائرون للمرشح رقم
.13
المركز االنتخابي  211004مدرسة الجنات  /البلديات ,محطة  ٩عطل في صندوق االوراق من البدء مما سبب انسحاب
بعض الناخبين.

محافظة بغداد /الكرخ:
 -1المركز االنتخابي مدرسة الزهراوي  /توقف صناديق االقتراع في  ٥محطات.
 -٢المركز االنتخابي مدرسة دار االمارة  /محطة  ٢بطء جهاز التحقق من البصمة ،استغرقت العملية االنتخابية
لمواطنين  1٠دقائق.
 -٣يوجد ترويج لفظي (كالمي)داخل مركز صفاقس  1٠47٠9االغزالية من قبل الكيانات السياسية لقائمة دولة
القانون و تحالف بغداد.
محافظة االنبار:
 -1المركز االنتخابي مدرسة الخليل /الفلوجة ،تم افتتاح المركز الساعه  7صباحا وسمح للمراقبين بالدخول ساعة
 ٨صباحا.
-٢
-٣
-4
-٥
-٦

المركز االنتخابي 1٥٥٥٠٢مدرسة االحرية /اليهوي -الحصى ،محطة  ٣،4مغلقة و بسبب عطل الجهاز.
المركز االنتخابي مدرسة بديع السموات /الرمادي ،محطة  1،4نقص في كادر المفوضية وعملية التصويت
بطيئة.
المركز االنتخابي  ، 1٥٥1٠1محطة  ٢،٨،٣،٥المحطات عاطلة عن العمل بسبب عدم قراءة هوية الناخب
وعودة الناخبين
المركز االنتخابي 1٥٥٠٠٥مدرسة الفلوجة للبنات /الفلوجة ،تم تأشير وجود المرشحة اسماء الالفي تتجول في
داخل المركز.
المركز االنتخابي 1٥49٠4مدرسة السؤدد /تم تأشير وجود المرشح سلمان الجميلي يتجول في داخل المركز
لوقت متاخر.

محافظة دهوك:
 -1وجد عطل في المواد االساسية الالزمة لسير عملية االقتراع في  ٥محطات من اصل  ٣1مركزا تم مراقبتها
صباحا و اغلبها عطل في اجهزة التعرف على بصمة الناخب.
 -٢تاخر فتح  1٠مراكز في موعدها المحدد بسبب االجهزة او تاخر وصول الموظفين إلى المركز االنتخابي.
 /٢٢٣4٠٥مدرسة زنار عدم فتح المركز حتى الساعة  9:٣٠بسبب عدم حضور مدير المركز.
محافظة اربيل:
 -1وجد عطل في المواد االساسية الالزمة لسير عملية االقتراع في  14محطة من اصل  ٦9محطة اقتراع تمت
مراقبتها صباحا و اغلبها عطل في صندوق العد و الفرز السريع .
 -٢تاخر فتح  9محطات في موعدها المحدد بسبب اختالف في تطبيق االجراءات او تاخر وصول الموظفين إلى
المركز االنتخابي ما بين عشرة دقائق الى نصف ساعة.
 -٣وجود دعايات انتخابية امام بعض المراكز االنتخابية من قبل مؤيدين لالحزاب و المفوضية لم تتخذ اجراء
بمنعهم او ابعادهم .
محافظة السليمانية:
 -1وجد عطل في المواد االساسية الالزمة لسير عملية االقتراع في  ٣٦محطات من اصل  1٦٠محطة اقتراع تم
مراقبتها صباحا و اغلبها عطل في جهاز تحقق الناخبين أو صندوق العد و الفرز السريع .
 -٢تاخر فتح  11محطة في موعدها المحدد السباب متعددة منها (المركز االنتخابي نجم الدين مال  ،محطة رقم ٢
) مغلقة ولم يصوت فيها أحد بسبب إيقاف جهاز تحقق الناخب وعدم تشغيله بصورة صحيحة.
محافظة كركوك:
 -1المركز االنتخابي ثانوية االزدهار  /طريق بغداد خلف رئاسة جامعة كركوك  /عدد المحطات  / ٨تم ايقاف
المركز لمدة  ٣ساعات والمحطات التي تم ايقافها هي (  ) ٦ ، ٥ ، 1مما سبب ازدحام شديد للناخبين .
 -2المركز ثانوية شهيد حكيم  /تسعين / ٢حي الخضراء قرب جامع السرمدي  /عدد المحطات  ٥تم طرد العديد
من الكيانات السياسية والمراقبين من المنظمات غير الحكومية بالقوة بسبب زيادة عدد المراقبين عما هو متوقع.
 -3متوسطة امام حسين  /قضاء داقوق  /داخل الناحية  /عدد المحطات  / 7محطة رقم  1اجهزتها عاطلة.
 -4متوسطة بيشوا  /داقوق داخل الناحية  /عدد المحطات  7عطل االجهزة في محطات ( ) 4 ، ٥
 -5في منطقة البكارة في قضاء حويجة تعرض لهجوم ارهابي بتعطيل جميع ابراج الكهرباء التابعة للمراكز
االنتخابية.
 -6مدرسة الجهاد كركوك  /حي الواسطي  /توقف محطة  ٥بسبب عطل االجهزة .
محافظة البصرة:
 -1االفتتاح كان في موعده المحدد لكن تاخرت  ٥محطات من  ٣مراكز في بدء عملية االقتراع بسبب عطل بعض
اجهزة التحقق.
 -٢تم نقل عدد من المراكز الى موقع اخر.
 -٣المركز االنتخابي اعدادية البصرة للبنات  /ممثل ائتالف النصر حاول اخراج المراقبين من المركز االنتخابي و
تم االتصال بالمفوضية لحل المشكلة.
 -4المركز االنتخابي هبة الرافدين /المطيحة ،مرشح ائتالف النصر جواد البزوني قام بتوزيع كارتات دعاية
انتخابية.
 -٥المشاركة ضعيفة في البصرة التتعدى  ٪٥حتى الساعة  1٠:٠٠صباحا في المراكز التي يتواجد فيها
المراقبون.

محافظة الديوانية:
 -1المركز االنتخابي 1747مدرسة حمورابي ،عطل احد اجهزة التحقق وتاخر في اصالحه.
 -2في الديوانية مركز زينب الكبرى  1747مدرسة حمورابي عطل في جهاز التحقق في محطة رقم ٢
محافظة الموصل:
 -1وجد عطل في االجهزة عطل سير عملية االقتراع على سبيل مثال في مدرسة عبدالوهاب الشواف
( )٣٣4٣1٠عطل في جهاز البصمة  ،كذلك توقف جهاز البصمة في الساعة  9:٣٠صباحا  /مدرسة الزوايا
للبنين  ، ٣٣٣٢٠٦تم استبدال جهاز التحقق االلكتروني في ثانوية المنارة الساعة  9:٠٠صباحا رقم المركز
 ، ٢٣٣٢٠9كما لم تعمل االجهزة في قرية الفاضلية  ٣محطات  ، ٢٣٣٢٠٦ :في بعشيقة  /عطل جهاز
البصمة في مدرسة الفالح .1٣٥٠٠٣
-٢
-٣
-4
-٥

استبعاد مراقبين من مراقبة مدرسة بازوايا المختلطة  ٣٣٣٢٠7وتم التهديد وطرد المراقبين من قبل قوات
الحشد الشعبي.
وجود دعايات انتخابية امام بعض المراكز االنتخابية وجود مراقبة كيان سياسي تابع لتحالف القرار تروج
لمرشح في مدرسة الصناديل . ٣٣٣٥٠٣
لم يحضر مدير المحطة لحد االن في مدرسة القعقاع في مدينة الموصل.
هناك محطات فتحت في بعشيقة للحشد .

محافظة صالح الدين:
 -1منع دخول جميع مراقبي المنظمات وغيرها الى المراكز ادناه :وهي عقبه بن نافع تكريت  /حي الشيشين -
ومدرسة النظاميه تكريت حي الزهور  ،ومدرسة البارودي تكريت حي العصري  -ومدرسة الصقور حي
الصقور  -معهد اعداد المعلمات في تكريت لكون موظفي االنتخابات تابعين الى جهات سياسيه ومرشحين.
 -٢محطه رقم  1في مركز ثانوية المعتصم في سامراء الموظف يثير اشكاالت مع جميع مراقبي شبكة شمس كذلك
مع مراقبي الكيانات .
 -٣مركز ثانوية المعتصم في سامراء يقوم باالنتخاب بدل األشخاص األميين لصالح الحزب األسالمي.
 -4توقف عملية األقتراع في مركز ثانوية المعتصم في سامراء من قبل مدير المركز وهي  ٨محطات لوجود
تزوير في المحطه رقم  1لصالح المرشح عمار يوسف والتوقف استمر لمدة  ٢٠دقيقه وبعدها استمرت عملية
االقتراع.
محافظة ديالى:
 -1ثانوية ابو غريب للبنين  /ديالى  /ابي صيدى قرب مركز شرطة  /عدد المحطات  / 4تعرضت للقصف
بصواريخ كاتيوشا وقنابل هاونات ما ادى الى اصابة القوات االمنية وترك المصوتين المكان.
 -2تعرض مراكز اقتراع اخرى لنفس الهجمات وهي ثانوية مدرسة الرفاه ديالى  /المقدادية  /ابي صيدا قرية
المخيسة عدد محطاتها  ٦ومدرسة الجهابذة االبتدائية ديالى  /المقدادية  /ابي صيدة قرية المخيسة وعدد
مراكزها . 4
 -3وجود دعايات انتخابية امام بعض المراكز االنتخابية .
محافظة الكوت:
 -1توجد سيارات للدعاية لقائمة سائرون ( من في منطقة الشرقيه وام هليل )
 -٢وجود دعايات انتخابية امام مراكز االقتراع
محافظة بابل:
 -1وجد عطل في صندوق االقتراع السريع في  4محطات من اصل  ٢4محطة اقتراع تم مراقبتها صباحا .

 -٢تاخر فتح محطتين في موعدها المحدد بسبب اختالف في تطبيق االجراءات و خالف بين الموظفين و وكالء
كيانات السياسية لمدة نصف ساعة .
 -٣وجود دعايات انتخابية امام بعض المراكز االنتخابية .
محافظة كربالء:
 -1مركز السيدة رقيه /كربالء  ٢٦٨٨٠4وجود دعاية انتخابية داخل المركز وتوزيع كارتات انتخابية لقائمة
سائرون.
 -٢يوجد بطء في عملية االقتراع في بعض مراكز االقتراع بسبب تعطل االجهزة المتكرر .
محافظة النجف:
 -1منع مراقبون من الدخول الى مركزين بسبب عدم فهم رجال االمن للتعليمات و االجراءات ،و بعد استعانة
بالمفوضية تمت معالجة الخطأ لكن لم يتمكن المراقبون من حضور عملية افتتاح .
 -٢توجد حمالت دعاية االنتخابية قرب مراكز التصويت.
محافظة ذي قار:
 -1تثقيف الحد الكيانات داخل المركز  /مدرسة الفتح بسبب ان امر الحرس يكون اخ الحد المرشحين
 -٢الدعاية االنتخابية دون الـ  1٠٠متر في مدرسة اليرموك و اعدادية صناعة اور
 -٣استمرار الدعاية االنتخابية من اغلب الكيانت وعن طريق مكبرات الصوت في السيارات
 -4االقبال متوسط في الفترة الصباحية اما االن فهو شبه معدوم
 -٥مدير المركز يطرد مراقبين و ممثلي الكيانات السياسية
محافظة ميسان:
 -1مركز الخنساء ( / )1٨٢٣رافق عملية االنتخاب التاخر في اخذ البصمة و خصوصا مرضى السكر و كبار
السن وعدم قراءة البصمة اال بعد محاوالت عديدة وصلت باحد االشخاص ان قام بـ  ٣٠محاولة.
 -٢عطل بعض االجهزة البارومترية في بعض المراكز و لكن المفوضية وفرت االجهزة البديلة
 -٣وجود دعاية انتخابية دون الـ 1٠٠متر وتحالف سائرون مستمر بالدعاية االنتخابية
محافظة المثنى:
 -1تم فتح الصناديق في تمام الساعه  7صباحا وبعض المراكز تم فتحه في الساعه  7و 9دقائق
 -2وجود الدعاية االنتخابية قرب مركز اشبيله بصورة مرشحين لمسافة ال تقل عن  ٣٠مترا لمرشحي فتح
 -3عطل جهاز واحد في مركز الفاروق المركال في السوير
 -4عدم اخذ بصمة اليد لبعض الناخبين مما ادى الى تأخير باخذ البصمة مما ادى الى توقيعهم بسجالت
 -5مركز حبيب ال مظاهر وجابر االنصاري في ناحية السوير ال عبس توزيع مبالغ مالية امام المركز لمرشح
ائتالف النصر
 -6دعاية انتحابية راجلة مع سمعات وبطاقات ناخب بمراكز قمر بني هاشم والخنساء وحمد علي الحساني في
الرميثة فقرب منتدى الشباب لسائرون وتيار الحكمة
 -7مشاجرات بين ناخبين بين المرشح فريق افين لتيار الحكمة وعدنان االسدي لدولة القانون في ناحية الهالل

شبكة شمس لمراقبة االنتخابات
للمزيد من معلومات يمكن التواصل عبر
تلفون07701387538 :
ايميل shams.iraq@gmail.com :
موقع االكتروني www.sun-network.org :

