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 سلسلة تقارير مراقبة العملية االنتخابية في العراق

 2018أيار  12انتخابات مجلس النواب العراقي 

 دعاية االنتخابيةالحملة 
 2018 أيار 10 -بغداد 

ة لمتابعا ريرهاانتخابياة مامم ساسااة تقاشبكة شمس لمراقبة االنتخابات في العراق  تقريرهاا اوللاي   ام ةمااة الد اياة االتقدم 
 عراقي .النلاب الاس لةماة االنتخابية في انتخابات مجلمراقبة ا ة لهذا التقرير هل التقرير الخاصالعماية االنتخابي

ل فاي كاخابياة االنتساير العماياة بياناً أكدت فيه أنها سال  تراقاب قد أصدرت في العراق شبكة شمس لمراقبة االنتخابات لكانت 
لم ماع بالتعااخاار  لمم ثم مراقبة التصليت في ال ،بدءأ مم مرةاة ما قبل االنتخابات مع بدء ةماة الد اية االنتخابية ،مراةاها

 لالتصليت الخاص لالعام لا الم النتائج.شبكة االنتخابات في العالم العربي 
نتخابياة المقارر اال لةماة الد ائية التاي تسابا العماياةبمراقبة ا 2018أيار  10الى  نيسام 14لاشبكة  مم بدأ المرصد اإل المي 

 .12/5/2018إجراؤها في 
 صااة  بعمااها مسااتقاة لاوخاارل تابعااة لاكيانااات 10صااة  الكترلنيااة ل  5إذا ااات ل 8قنااات تايويلنيااة ل 19لشاامل الرصااد 

 .النلاب العراقي في كافة المةافظات العراقيةالمتنافسة في انتخابات مجالس 
ل  ظااتهملاقنلات لالصة  المةاية لالد ايات  م طرياا الماصاقات لالالفتاات فاي مةافتةال  مراقبة إ الميي  هذا فمال  م

 .لسائل تلاصل االجتما ي باالخص )فيس بلك ، تليتر ، يلتيلب ( 
نظاام  ية لصةييا لإ المياً ةلل كييية رصد الخرلقات اإل المية التي تخال  قالانيم الميلما 35لقد شارك في  ماية الرصد 

 .2018لسنة  (11) الةمالت االنتخابية رقم
 تعاقاة بعماياةسيصدر في لقت الةا متمامنا كال التياصايل لاللثاائا الم هل جوء مم التقرير النهائي الذي التقرير اوللي هذال

 الرصد.
 

 

 

 

 

 



 

 مدة الحمالت االنتخابية : 

ةمالت ل نظام ال لعماياتبرغم أنه قد تم تقايل المدت لفقاً لجدلل التةديد مل د بدء الةمالت االنتخابية مم صالةية الميلمية، 
اإلمام الكاظم تأجل  لكم بسبب ويارت 10/4لمدت اربعة ايام، فقد كام الميرلض بدء الةماة مم  2018لسنة  11االنتخابية  رقم 

لاصل سائل التاشرت، باالخص في ل، لكم راصديم لاشبكة رصدلا  شرات الد اية االنتخابية المباشرت لغير المب 14/4الى 
لةماة خالل ا ل الشبكة في تقريرها التيصياي سل  تنشر قائمة المخاليات التي تم رصدهاي قبل بدء بالةماة ، االجتما 
 الد ائية .

 
 

  شروط الحمالت االنتخابيةتحديد اماكن و 
صادنا بأناه لح، لكننا رها بالد اية االنتخابية لغير المسمتم التنسيا المسبا بيم الميلمية ل الباديات لتةديد االماكم المسملح  ب

نااات ل لاام يااتم التاارليج بشااكل مناسااب لهااذ  الماالابط فااي بعااض الاادلائر االنتخابيااة ) المةافظااات (، مااا ادل الااى لمااع اال ال
ةمااة لرفاع ياام  بالماصقات في اماكم غير مسملح بها، منها ما ةصل في دائرتيم انتخابيتيم في بابال ل دهالك، لاساير  ام الق

 الد اية االنتخابية في اماكم  ديدت. لمم ابرو المخاليات التي رصدها مراقبل لاشبكة: 
 
 
 
 
 

 لمع اال النات  قرب اإلشارات المرلرية.  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطع االرصية المخصصة لمرلر الملاطنيم.  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لمع اال النات في الجورات اللسطية  -

 جار ل ثياها. ل التسبب في تخريب االش
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 استخدام الملاد الالصقةبد اية  اى الجدرام  -

 .ال الكتابة  اى الجدرام في الد اية االنتخابية
 

 
 
 
 
 
 

 نفاق على الحمالت االنتخابية الا 
، ل هاذ   2013 لسانة (1) نظاام االنيااق  ااى الةمااة االنتخابياة رقامالميلمية العايا المستقاة لالنتخابات مم جدياد اكادت  ااى 

ق الةماالت خطلت متقدمة ال تماد الةد االدنى مم الةمالت المتساالية لالصالل الاى النااخبيم. ل فاي جاناب اخار فاأم ةجام انياا
 يؤثر  اى مستلل نل ية الةمالت لكميتها .

لياات ل تةالكم شبكة شمس تتساءل  هل في ظل لجلد امكانات قاياة لاميلمية مم ةيث الرصد ل  دم مقدرت قيااس امكاناات ال
 اليات.القلائم باالملال التي تصر   بر  شرات اليمائيات الممالكة لالةواب ل القلائم يمكم رصد هذا النلع مم المخ

 ينااراً د 250بأم لكل مرشح ةاا صار   1ل ةاليا رصدنا ةجم د اية  لبعض الكتل ل القلائم ييلق ما تم لمعه في نظام رقم 
منهاا ديالام  ي الادائرت االنتخابياة ، لاذا  ااى الميلماية بالتعاالم ماع االجهاوت المتخصصاة،كل ناخب مم  دد النااخبيم فامقابل 

 الرقابة المالية ل هيئة النواهة ل البنك المركوي تيعيل مةتلل نظام تةديد ةجم اإلنياق في الةمالت .
 
 

  استغالل موارد الدولة في حمالت 
 

و الدينياة الي لامااكم العباادت لالرمال اللوارات لمؤسسات الدللة ة يمنع استغالل ابنيفي نظام الةمالت  8 مادتاللفا  -
ساتخدام بعاض ، لقاد رصاد المراقبالم الشابكة ا ةيملالتةاليات السياسية لالمرشنتخابية لالةواب النشطة االد اية ال ا

 الكيانات بنايات مؤسسات الدللة في ةمالتهم .
الكتاباات  فاي االجتما اات لاال الناات لالنشارات االنتخابياة لفاييةظر استعمال شعار الدللاة الرسامي   9 لمادتالفا  -

العااام  ملاد، لقااد رصااد المراقباالم مئااات  المرشااةيم ل الكيانااات اسااتخ لتااي تسااتخدم فااي الةماااة االنتخابيااةلالرساالم ا
 اللطني أل اإلقايمي في الةمالت االنتخابية، باالخص في لسائل التلصل االجتما ي .

لدللااة ال جاالو لماالظيي دلائاار الدللااة  لالساااطات المةايااة اسااتغالل نياالذهم الاالظييي ال ماالارد اي ال 10  لمااادتلفااا ا -
نتخابيااة ال بالد ايااة اال ،لالعسااكرية اومنيااةاجهوتهااا ذلااك بمااا فااي  ،لسااائاها ال اجهوتهااا لصااالح انيسااهم ال اي مرشااح

ج الاى تارليااساتغالل نيالذهم الرسامي ل...لقد  رصد المراقبلم بعض ةااالت مرشاةيم مالظييم بالتاثير  اى الناخبيم
 االنتخابي . قائمة ل رقمها

 دينياةاولقاا  ال ياق  اى الد اية االنتخابية مم المال العام ال مم ملاونة اللوارات ال امالالنيةظر اال 11لمادتالفا  -
تماا ي مام تلاصال االج، رصد مراقبل الشبكة بأنه لفقاً لبعض ماا تام تدللاه فاي ملاقاع ال ال مم املال الد م الخارجي

سااؤللة ارسااال اماالال خارجيااة أل اسااتغالل المااال العااام ال الملاونااة لاادلائر رساامية، ل اااى الميلمااية ل الجهااات الم
 ى كال  مساؤللباالخص الساطة التشريعية ل الرقابية بلمع تشريعات تعيا اإلفادت مم المال العام، لتتم رقابة اشد  اا

خدماة ي الدللة ممم يكلم  مرشةاً في االنتخابات لفارض قيالد صاارمة  ااى اةتمااالت التصار  بااوملال العاماة لف
 اغراض انتخابية تنافسية لمصاةة شخصية ال لقائمة ال تةال  يتعاط  معه الملظ  في الدللة.

اساتخدامها فاي ال  ال مرشاح، ليسامح بالعبادت في الد اية االنتخابياة لكياام ال ائات اليجلو استخدام دلر 19لمادتلفا ا -
ات كتل ل الكيانا.. لقد رصد المراقبلم بعض ال بات لالترليج لاعماية االنتخابيةلمشاركة في االنتخا اى اةث الناخبيم 

رشاح  الاديم المت السياسية االسالمية قيامهم باساتغالل المناابر الدينياة لاةماالت. ل تقتارح الشابكة باأم ياتم اساتبعدد رجال
لدينيااة فااي تخابااات لإيقافااه   اام مواللااة مهااام  ماااه الدينيااة، باااوخص تلقيااه  اام ممارسااة ارتقاااء منااابر الخطابااة الالن

 المؤسسات الدينية لةيم انتهاء فترت االنتخابات .
 
 
 



 

  الترغيب و تهديد في الحمالت  
لل اد بهاا ياة ال معنلياة ال اط  ال االكرا  ال منح مكاسب مادغةظر ممارسة اي شكل مم اشكال المت  12لمادت لفا ا -

د مام بياة بجماع  اد... لقد رصد مراقبلنا اثناء وياارتهم الاى مراكاو القالائم االنتخا صد التاثير  اى نتائج االنتخاباتبق
 المخاليات، ةيث  تم ممارسة المغط ل االكرا  لكام مم اشهرها :

ساارية االقتااراع بهااد  التخلياا  ماام اشااا ة تمكاام قاالائم معينااة ماام معرفااة تصااليت لاماالظييم ، اي  اادم تاالفر  -1
 المةاسبة الالةقة لاقلل السياسية المتنيذت .

  .تهديد بةرمام الملظييم مم اللظيية العامة -2
  .متنافسةالاستالم بطاقات الناخب مم الناخبيم كلسياة مغط مم قبل  ا ماء الكيانات ل القلائم  -3
 

الل الةماة خلتةاليات السياسية لالمرشةيم ام يقدملا االةواب  لامم ةظر  اى اي التي ت 15لمادت اما بخصلص ا -

ال شكا رصد مراقبلم ... ديمها بقصد التاثير  اى الناخبيماالنتخابية هدايا ال تبر ات ال ايه منافع اخرل ال يعد بتق

 تبر ات منها :الهدايا أل المتعددت مم تقديم 

 

 

 

  في الحمالت التشهير و التطرف 

لب التشاهير اصدار بيانات وائية ال استخدام اساا لالتةاليات السياسية لالمرشةيمر  اى االةواب  يةظ 13لمادتلفا ا -
لتشاهير، .. رصد المراقبلم ارتياع نسابة ا مد مرشح ال ةوب سياسي مشارك في العماية االنتخابية ال مد الميلمية
ساائل ل ة ل المقرلئاة، بااالخص فاي اللمباالخص تام اساتهدا  النسااء المرشاةات فاي لساائل اال االم المرئياة لالمسا

 التلاصل االجتما ي ) فيس بلك ، تليتر ، يلتيلب( . 



 

 امالتهاة تماميمفي االنتخاباات  ةمشاركاليةظر  اى كل االةواب  لالتةاليات السياسية لالمرشةيم :  14لمادتلفا ا -
ام ذلاك  ام ة  ، سالاء كاة ال القباياة ال االقايميااالنتخابيه افكارا تد ل الاى اثاارت النعارات القلمياة ال الدينياة ال الطائييا

 ...لقاد تاياةالم لاالتصااالت المخا الشعارات  ال الصلر ال البث  التاياوي ال االذا ي ال غيرها مم لساائل اال ايطر
 ل  الماادت لتم رصد مراقبي الشبكة  ادداً مام مقاابالت الصاةيية ل ماؤتمرات لاقالائم انتخابياة فيهاا إثاارت لنعارات تخاا

 تسبب مشاجرات ما بيم مؤيدي القلائم المتنافسة في  دد مم المةافظات .
لتخليا  ال ة ال ايا اى االةواب  لالتةاليات السياسية لالمرشةيم االمتناع  م ممارسة العنا  لالكراه 16لمادتلفا ا -

م  اال اال ااراب د اام االرهاااب ال ممارسااته ال اسااتخدامه ال التةااريض  اااى ذلااك اثناااء الةمااالت االنتخابيااة ماام خااال
لماراقبيم ...لتم رصاد اة ال المسامل ة ال اياة لساياة اخارللساائل اال االم المرئيا بر لجهات النظر ال الخطابات ال 

لك، ل ةاالت ممارسة العن  تجا  الناخبيم ل المرشةيم ل اال المييم.. ل ما ةصل في قماءء واخل في مةافظاة دها
تجااا    اادم اتخاااذ الساااطات المعنيااة السياسااية لاومنيااة أيااة اجااراءاتتكاارار ماارب مؤيااديم قاالائم ال رؤلساااء كتاال، ل

ي المعتديم ل ما ةصل لمرشةيم قائمة سائرلم في البصرت إلى مةاللاة اغتياال ل مارب مرشاةي الةاوب الاديمقراط
 الكلردستاني مم قبل ةماية اةد مرشةيم قائمة اليتح في خانقيم . 

السياساية  لالتةاليااتد اياة انتخابياة اخارل تخاص االةاواب   ةل التعارض الياااللتوام  بعادم اال تاداء ا 17لمادتلفا ا -
لائم .. لتاام رصااد المااراقبيم  اادداً ماام اال تااداءات ل التعاارض الااى د ايااات انتخابااات شاامات اغاااب القاا الالمرشااةيم

ل ككاال ااالنتخابياة جاوء منهاا ممانهج لالجاوء افخار  يالي فاي كال المةافظاات العراقياة ، لبعاض الاد ايات شالهت 
 جوء.

 

 دعاية االنتخابية في يوم التصويت الخاص استمرار حمالت ال 

طها الصمت اال المي بملجب قانلم الميلمية لمالابفي  للم يتم الدخلل  2018أيار  10جرل بتاريخ  يلم تصليت الخاص
التصاليت م االنتخابياة فاي يالغرض  ادم اساتخدام الد اياة مم التصليت العام، بسا ة  48 الصمت اإل المي قبل  في  ام يبدأ 

قصاد ب مةطاات االنتخابياة ياؤثرلم  ااى الناخابالالشبكة لجالد مرشاةيم اماام ل داخال المراكاو ل  الخاص ، لقد رصد مراقبل
 التصليت لهم .

 
 

 الحمالت الدعاية االنتخابية  الجزاءات لمخالفي 
لرتايم دح لادلرت ال رشةى الةوب السياسي مام الترشاام ملاميلمية فرض الغرامة ال الغاء المصادقة ال ةرم  23لمادتالفا 

يااة قانلنياة الكيالةواب السياسية الملقعة مم قباهم ، فمال  ام اتخااذ االجاراءات الابةا مم يخال  هذا النظام ال قلا د سالك 
 بتطبيا العقلبات المنصلص  ايها في القانلم االنتخابي. 

 اال ،شاةيمكياناات ل المرالبتغريم  دد كبير مام قرارات مجاس الميلمية  ر اصدامم رغم ال ، ل اى الشبكة لقد رصد مراقبل
ام أم ياتم اساتخد الشابكة تقتارحفاأم لاذا . الاى اخار يالم مام الةمااة اً نظام ةمالت الد اية االنتخابية كام مساتمرام  ماية انتهاك 

  .ةجسيم تمخاليات ل صارال تت اكثر شدت لفا لاقانلم اذا تكرر قلبا
 

  
  

 ة شمس لمراقبة االنتخاباتشبك
 

 
 

 يمكن التواصل عبر  ومات للمزيد من معل
 07701387538تلفون:  

 shams.iraq@gmail.comايميل : 

 network.org-www.sunموقع االكتروني : 
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