
 

 شبكة شمس لمراقبة االنتخابات

 في العراق           
 

 

 سلسلة تقارير مراقبة العملية االنتخابية في العراق

 2018أيار  12انتخابات مجلس النواب العراقي 

  االقتراع 

 
 2018 أيار 12 -بغداد 

تقريةر وهةاا ال .ةابيةتابعة العمليةة االنتخلم ضمن سلسلة تقاريرهاتخابات في العراق  تقريرها الرابع شبكة شمس لمراقبة االنتقدم 
 النواب العراقي.لس في انتخابات مجالمراكز و المحطات االنتخابية  بعملية االقتراع هو التقرير الخاص

 
فةي كة  خابيةة االنتسةير العمليةة بياناً أكدت فيه أنها سةو  تراقةب قد أصدرت في العراق شبكة شمس لمراقبة االنتخابات وكانت 
ون مةع بالتعةاخةار  ومن ثم مراقبة التصويت في ال ،بدءأ من مرحلة ما قب  االنتخابات مع بدء حملة الدعاية االنتخابية ،مراحلها

 والتصويت الخاص والعام واعالن النتائج.شبكة االنتخابات في العالم العربي 
 

ً راقبةم 3310بتوزيع  2018ايار  12 افتتاح المراكز في يومالشبكة في عموم محافظات العراق مراقبة عملية  مراقبوبدأ  ى علة ا
 . عن طريق المراكز و محطات االقتراع و مخيمات النازحيين

 
فيما  24349357 عدد الناخبين الاين يحق لهم المشاركة في التصويت العام اا يبلغالمفوضية الحصائيات ويشم  الرصد وفق 

  .محطة اقتراع  55232تضم  8959سيكون عدد مراكز االقتراع 

 تعلقةة بعمليةةسيصدر في وقت الحق متضةمنا كة  التفاصةي  والوثةائق الم هو جزء من التقرير النهائي الاي التقرير األولي هااو
 الرصد.

 

 

 

 

 

 



 

 قتراع التقرير ا

 تحدي االكبرنسبة المشاركة و تمسك المفوضية باالجراءات 

 مخالفات جسمية تصويت في المخيمات رافقت عملية ال

-------------------------------------------------  
السابقة  خابيةركة مراقبي شبكة شمس على أساس الخبرات المتراكمة لدى الشبكة من خالل الممارسات االنتجاءت مشا

ن مع جميع لتعاومن جهة، والخبرات المكتسبة من خالل الدورات الخاصة و العامة التي شارك فيها مراقبو الشبكة با

 األطراف المعنية من جهة أخرى.

 

 راقبو الشبكة:و من المالحظات التي سجلها م

 
: الرصافة  – محافظة بغداد  

ويتهم ولم مدينة الصدرهناك عدد من العوائل قد جددوا ه ة عزالدين سليممدرس 11٢1٠٤المركز االنتخابي  -1

 من التصويت بالهوية القديمة.  يستلمو، منعوا

ويتهم ولم العوائل قد جددوا همدينة الصدر هناك عدد من  في مدرسة االبتهاج 11٢1٠٥نتخابي المركز اال -٢

 .يستلموها منعوا من التصويت بالهوية القديمة
ددوا جالبلديات هناك عدد من العوائل قد  1٠في مدرسة الجنان محطة رقم  ٢11٠٠٤المركز االنتخابي  -3

 .هويتهم ولم يستلموها منعوا من التصويت بالهوية القديمة
هناك عدد من  شارع المغرب -الوزيرية  1٠ية  محطة رقم في مدرسة المامون ٥٦٠٠1المركز االنتخابي  -٤

 تهم الرفضتصوي العوائل قد جددوا هويتهم منعوا من التصويت بالهوية القديمة، تباين السماح لمجموعه بقبول

 . لمجموعة اخرى
 

 

 محافظة بغداد/ الكرخ: 

دوي ، واصبح االنتخاب ي عطل الجهاز ٢عدادية صناعة السيدية  محطة رقم أ /1٠٠٥المركز االنتخابي  -1

 .عطل الجهاز وتم تصليحه 3ومحطة رقم 
 . قد عطلة جهاز بيكوس وتم تبديلة بجاز سيكوس 3المنصور في محطة  1٠٠٢٠8مدرسة دجلة  -٢
 . ٢:٢٠دقايق في الساعة  1٠عطلة الجهاز لمدة  ٦محطة  1٠٠٢1٠ثانوية الرسالة بالمنصور  -3
لى ا٤:٥٠لمدة عشرين دقيقه من  1البصمة في محطة رقم عطل جهاز  ٢٠7٤٠1مدرسة الصفا بالغزالية  -٤

٥:1٠ 
 

 

 محافظة االنبار:  

النبار يوجد مراقبين بباجات مزورة تابعة للدكتور نافع حسين علي )ا ٢٥٤3٠٥مركز دجلة رقم المركز  -1

 . كياننفس العبدالناصر عايد لفي مدرسة االندلس تم القبض على مزور اسمة جمال ، و ايضا   هويتنا(

وقف ى الى تحي القدس حدثت مشاجرة بين العناصر االمنية لذلك ادمدرسة شعاع المعرفة قضاء الخالدية في  -٢

 . عملية االنتخاب
قم رعطل محطة  1٥٥1٠٤مركز الزيتون ، و ايضا  في الفلوجة ٤عطل محطة رقم  ٢٥٥1٠٤مركز المفاخر  -3

 . في الفلوجة 8
ي وهناك خروقات في مركزين هما مدرسة في قضاء عامرية الصمود اليسمحوا باعطاء اوراق الشكاو -٤

الخاص  1٥٥٢٠بادخال اكياس مملوءة بهويات ناخبين  ومركز مدرسة الكويتي  1٥٥٤٠العامرية االبتدائية



 

مرات او اكثر وتم اخراج جميع المعترضين على التزوير بواسطة القوات  1٠بالنازحين كل عنصر ينتخب 

 .االمنية
موبايل على  لكيانات السياسية بتوزيع كارتاتتم رصد احد مراقبي اراوه  قضاء 1٥٦7٠3مدرسة االيثار رقم  -٥

لية شراء كة عم، ورصد مراقبي الشب .م منعه من قبل قواة الجيش ومراقبين المفوظيةالناخبين قبل دخولهم وت

 دوالر ٢٠٠٠صوت مقابل  1٠٠بيع  1٥٤٤٠3كز اصوات منها في مدرسة البشير في الرمادي رقم المر

 امريكي .
مكان  مع احد الناخبين الى ٤هب الى محطة رقم ذ ٥في قضاء راوة مدير محطة رقم  ٢٥٦7مدرسة المعين -٦

 .االقتراع االقتراع للتاشير على ورق 
ات وزيع كارتبت  (االنبار هويتنا)جزيره الخالدية تم رصد مراقب الكيان التابع لل  ٢٥٥7٠٠مدرسة غرناطة  -7

 .موبايل لصالح المرشحة يسرى ام سيف على الناخبين
النتخابية من اعمليه تبصيم العوائل واكمال ال ٦التاميم  محطة رقم  اديالرم االنبار1٥٤٤٠1مدرسة الزيتون  -8

 . علي فرحان عبد لصالح نقبل الموضفي
نا( داخل ساحة المدرسة لصالح )االنبار هويت 1٠ع ارصده فئة التاميم توزي-الرمادي 1٥٤٤٠٤مدرسة الشموخ  -9

 .مع صرق مبالغ مالية
ات بل مدير المركز، علما ان المدرسة شهدت خروقالرمادي من ق-جميع المراقبين في مدرية الرجاء طرد  -1٠

 .وسجمع وجود حكمت و ابراهيم الع 9:٤٥منها ملى صناديق االقتراع بعد طرد المراقبين في الساعة 
 اسمه مهند غربي بطاقات واتفقوااستلمو من شخص  3في قضاء راوة في محطة  ٢٥٦7مدرسة المعين -11

 .ر مركز انتخابي بهدوء يزورون لصالح المرشحة نهلة الراوي وباالتفاق مع شخص اخوه مدي
 

 

: محافظة دهوك  

 (  ٢٢3٤٠٥في مركز زنار المرقم )تم بدا عملية التصويت اليدوي في بعض محطات  -1
 ( 1٢33٠٤ليدوي في كافة محطات في  مركز خبات المرقم ) تم بدا عملية التصويت ا -٢
 ( . ٢٢3٤٠٥وجود دعاية انتخابية في مركز زنار المرقم )  -3

 

 

  :محافظة اربيل
ً ، لوحظ وجود دعايات انتخابي 1٠:٠٠لم يعمل صندوق االقتراع لحد ساعة  1٠محطة  (1٢٠1٠1في مركز ) -1 حزب ة لصباحا

 .الديمقراطي الكوردستاني 
ي الوطناد ل تتشابك باأليدي بين ناخبين من مؤيدين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب االتح( حص٢٢13٠في مركز ) -٢

 .الكردستاني
داخل اني لحزب الديمقراطي الكوردستغرض الدعاية االنتخابية ل ( تجول احد الناخبين محمال السالح1٢٠1٠1في مركز ) -3

 المركز .
 

 

 محافظة السليمانية:
 ( محطات .٦لم يتم التحقق من بطاقة الناخب االكتروني حسب التعليمات في ) -1
 محطة االقتراع لذا تم لجوء الى التصويت اليدوي .(  13 ) لم يعمل صندوق االقتراع بصورة جيدة في -٢
 التصويت تم وفق االجراءاتفي اغلب المراكز كان تجري  -3

 
 

 محافظة كركوك: 
لتصويت احضور قوات سوات بآعتبارهم لم يستطيعوا التصويت في يوم  1محطة رقم منطقة الحرية اعدادية تجارة نوروز  -1

ويت قاف تصاجبروهم على ايقاف عملية تصويت المواطنين وتم ايالخاص جاءوا الدالء بأصواتهم وتشاجروا مع الموظفين و
 .المواطنين لتمشية القوات اعاله

حساب لالسياسية  الكياناتمن قبل وكالء اخذ أقالم رصد المراقبون ظاهرة ، في نفس المركزاالنتخابي مذكور من نقطة االولى  -2
 بي.ايضا التحالف العر، رقائمة النص، قائمة الوطن الكوردستانية



 

صالح لعلى الناخبين لتصويت  الضغط من قبل حزب اتحاد الوطني  طريق بغداد،المركز االنتخابي في مدرسة النهوض  -3
 .الحزب 

  

 محافظة البصرة: 
 .استبدالها ( محطة االقتراع لذا تم  8صندوق االقتراع بصورة جيدة في ) لم يعمل  -1
 الحيانية، جهاز تسريع االوراق غير مبرمج . في مدرسة حاتم الطائي 19٥1٠1المركز االنتخابي  -٢
 ، الشرطة تشتبك مع احد الناخبين.9٥1٠٠٤المركز االنتخابي  -3
 اخبين.القوة االمنية وعائلة احد الن نالجمهورية، اطالقات نارية بي ز االنتخابي في مدرسة المستنصريةالمرك -٤
 يانه. كابو الخصيب، قيام مراقب كيان الفتح بثقيف الناخين لصالح  خابي في مدرسة متوسطة المروةالمركز االنت -٥

 

 

:محافظة الموصل  
خزرجي كذلك قيام مراقبي من تحالف القرار وسعد ال 333403عدم ظهور البصمة في جهاز التحقق في مدرسة الماجدات  -1

 بالترويج لمرشيحهم في الموصل.
 في الموصل. 133501توقف صندوق االقتراع في مدرسة االزد  -2
 . 233203جهاز البصمة متوقف في مدرسة الفاضلية  -3
 في بعشيقة، عطل في جهاز البصمة تم تحويل البصمة الى يدوي . 233209مدرسة عمر قابجي  -4
 وعدم وجود اسامي في الشيخان. 424123عطل في جهاز البصمة في اعدادية ايسيان  -5
وجود  ات معيقوم بجمع معلومات من ادارة المحط 231304تجوال نقيب تابع لالسايش كان متواجد في ادارة مدرسة تللسقف  -6

 فوضى عارمة من قبل مراقبي الكيانات السياسية.
 .231301يقوم بالترويج لنفسه خارج اعدادية اشور  6تسلسل  154مرشح من كيان ابناء النهرين رقم القائمة  -7
ائمة الترويج لقب 233505قيام احد عناصر الجيش المؤكلين بحماية مركز االقتراع في مدرسة النعمان بن المنذر في تللسقف  -8

 .  لتحالف القرار بكتابة رقم وتسلسل القائمة على ايادي الناخبين في الموصل
 
 

  :محافظة صالح الدين
 . ت كان هناك تفوات في االجراءا ( محطات٢في )ما عدا تم التحقق من بطاقة الناخب االكتروني حسب التعليمات  -1
 كثيرة التوقف في بعض المحظات .، ولكن هذه االجهزة  محطاتاغلب  فيعمل صندوق االقتراع  -٢
 .هناك استمرار في دعاية االنتخابية خارج المراكز  -3

 
 

 محافظة ديالى:
استهداف  ن خاللمالساعة الثانية لتوافد الناخبين تعرضت ثالث مراكز انتخابية لهجوم ارهابي من قبل تنظيم داعش  عند بدء -1

   150301بي  المراكز االنتخابية بقصفها بواسطة الهاونات حيث تم  سقوط ثالثة قذائف هاون  في محيط  المركز االنتخا
 .اثانوية غالب لبنين في مركز ناحية ابي صيد

 .مدرسة الوميض  في مركز ناحية ابي صيدا 150302احدها في باب المركز االنتخابي سقوط قنبرتي هاون -2
 .بي صيدا مدرسة الرفاه في قرية ابو كرمة ضمن ناحية ا 250301سقوط اربع قنابر هاون في محيط  المركز االنتخابي   -3
 . سوات ديالى 9ثة من منتسبي شرطة ديالى الفوج جرحى  اربع مواطنين وثال 7لهجوم االرهابي الى سقوط ا -4
 لبعض  بتوزع بطاقاتة  حيث يقوم مجموعة من الشباب تم رصد خروقات انتخابية  في بداية مدخل جرف الملح في بعقوب -5

 .مدرسة  ثانوية المؤمنة للبنات 251103المرشحين وفي باب المراكز االنتخابي  
اخبين عجلة مهافي بيضاء اللون تقوم بتوزيع البطاقات ايضا على النالمرشحين مع تسيير رصد توزع البطاقات لبعض -6

 المتوجهين للمراكز االنتخابية وتعتبر هذه خروقات مع الصمت االنتخابي وفي يوم االنتخاب.
ل ارساة دالهما لغايين لم يتم استبهازعطل جتاكثر من ساعتين مدرسة  الثقافة  في قضاء بلدروز   149502المركز االنتخابي    -7

 التقرير .
ضاءة عف االضبسبب الظروف الجوية ووجود الغيوم هذا اليوم مما قلل نسبة االضائة نود اعالمكم ان الناخبين يشكون من  -8

طات بمحطات االقتراع مما يؤثر عليهم بالتصويت وخصوصا لمن يعاني من قصر النظر لعدم وجود انارة في اغلب مح
 .وجود الكهرباء دون انقطاعاالقتراع مع 

دور  اد   بلدروزمدرسة الض  249506ي في المركز االنتخاب 3منذ الساعة العاشرة ولغاية االن عطل الجهاز في المحطة رقم   -9
 .مندلي

اة الطائي في معسكر سعد بالترويج داخل المحطة للمرشحة نج  2511206في مدرسة سارية      7قيام مسؤولة محطة رقم   -10
 . 168القائمة   5ل تسلس



 

رسة المؤمنة  قرب مد   251103يقوم مجموعة من الشباب بتوزيع  بطاقات المرشحين ادناه بالقرب من المراكز االنتخابي   -11
ن رعد مدرسة األمين  في مركز قضاء بعقوبة توزيع البطاقات للمرشحي 251105وايضا بالقرب من المركز االنتخابي 

 . 168القائمة   5الطائي  تسلسل  ونجاة185قائمة   7الدهلگي  ت
 .مدرسة الظفر   249202تم رصد توزيع بطاقات للمرشحين  قرب  المركز االنتخابي   -12
ر ثا يؤفي منطقة الحديد مم   250708مراقب كيان سياسي في مدرسة الشهيد الصباغ     200الى  150وجود اكثر من   -13

 كثيرا على الناخبين.
 
 

 محافظة الكوت: 
 . هناك سيارات ودراجات نارية رافعه شعارات وصور سيد مقتدى الصدر داخل محافظة واسط -1
 . يةناخب الن لم يجددوا بطاقاتهم االنتخاب ٦٠هناك جهل بالمعلومات حيث تم ارجاع كثر من الناخبين بحدود  -٢
 . ت بصمتهم لذلك حرموا من االنتخابهنالك حالتين بسبب مصابين بمرض السكر لم يتم الجهاز معرف -3

 

 

: محافظة ذي قار  

شحين، والتاثير مربالتثقيف الحد ال المفوضية يظفتم رصد احد مو ٢لمركز االنتخابي في مدرسة الوركاء/ حي الشهداء محطة ا -1

 . على كبار السن
  .مدرسة الوركاء  استمرار تيار الحكمة بالتثقيف للكيان داخل المركز -٢

 

: محافظة ميسان  
كفي لكي تذهب توهيم الناخبين بان انتخاب القائمة ي ٤و  ٢درسة عرفة الدراوشة )المجد( المحطة المركز االنتخابي في م -1

 . االصوات لصاحب التسلسل االول بالقوائم جميعها
ف النصر ح ائتالدرسة النخيل طريق المهدي توزيع مبالغ مالية قرب مركز االقتراع في السماوة لصالالمركز االنتخابي في م -٢

 . حزب الفضيلة
 . موظف االقتراع يقوم بملىء االستمارة لكبار السن ٤محطة رقم  ركز شهداء احدلمركز االنتخابي في ما -3
 . مبالغ مالية ومواد توزع بالقرب من المراكز االنتخابية لدولة القانون والحكمة في الرميثة -٤
 سماوة ورميثةعزوف اهالي المدينة ومكبرات الصوت تدعو الناس للخروج لالنتخابات في مراكز اقضية  -٥

 

 

: مثنىمحافظة ال  
لحكمة تيار المركز اطوار بهجت في ناحية النجمي خرق كبير من قبل اهالي المنطقة واجبار الناس على انتخاب مرشح عائد  -1

 . )قابل الزيرجاوي(
 مرشح تيار الحكمة يقوم بعمل مادبة غذائية بوسط شوارع الرميثة لتشجيع الناس على االنتخابات -٢
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