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 التقرير االولي
 ملراقبة انتخابات التصويت العام

 2018 األولتشرين  1، أربيل 
 

 املقدمة:
االنتخابات مبراقبة سري العملية االنتخابية يف عموم حمافظات اقليم كردستان  قامت شبكة مشس ملراقبة

( مراقب حملطات 623( منظمة غري حكومية حملية بعدد )21بأربعة طرق خمتلفة، وذلك عن طريق )
( فرق جوالة ملراقبة البيئة االنتخابية 61االقرتاع، حبيث توزعوا على احملافظات االربعة. اضافة اىل )

( مراقبني عرب و دوليني عن 32اصة بسري العملية خارج وداخل مراكز االقرتاع، اضافة اىل الشراكة مع )اخل
( للشباب حيث مت والول مرة، تفعيل G21( فرق مراقبة جوالة، اضافة اىل الشراكة مع جمموعة )7طريق )

قدموا تقاريرهم حول ( ناخب مراقب 575مشروع الناخب املراقب يف كل اقضية اقليم كردستان بواقع )
سري العملية. مت من خالل هذه الشبكة الواسعة من املراقبني تغطية االنتخابات العامة يف يوم التصويت 

 العام.
 

ابرز مالحظاتنا على سري عملية االنتخابات للدورة اخلامسة لربملان اقليم كردستان، تتلخص يف النقاط 
 التالية:

 



 

 
 
  

 

 املالحظات االجيابية:
 ارت يف اجواء هادئة وبأنسيابية كبرية.العملية س .1

 فتح مراكز االقرتاع يف أوقاتها احملددة وحبضور موظفي املفوضية. .2

 توفري كل املستلزمات الضرورية لعملية االقرتاع يف غالبية املراكز. .3

حضور عدد كبري من مراقيب الكيانات السياسية ومراقيب منظمات اجملتمع املدني احمللية  .4
 والدولية.

ابة مفوضية االنتخابات يف االقليم القرتاحات املنظمات واصحاب املصلحة يف سري العلمية استج .5
 االنتخابية.

 
 املالحظات السلبية:

عدم تطبيت اجراءات املفوضية بشكل كامل من قبل موظفي املفوضية، وذلك بسبب عدم دراية  .1
 عدم حيادية بعضهم.بعض املوظفني باالجراءات وعدم تلقيهم التدريب الكايف، مع مالحظة 

انتهاك سرية التصويت من خالل التصويت العلين، او التصويت بشكل مجاعي، وتصوير بعض  .2
 الناخبني لبطاقة االقرتاع من خالل اجهزة املوبايل ونشرها على منصات التواصل االجتماعي.

ي كانت هناك ضغوط من قبل بعض من وكالء الكيانات السياسية، وافراد االسايش، وخمتار .3
احملالت، على موظفي املفوضية لعدم تطبيق االجراءات بالشكل السليم والقانوني، والزامهم 

 بتعددية التصويت الغري قانوني، وحماولتهم يف بعض املناطق مللئ الصناديق بشكل عشوائي.

 استمرار الدعاية االنتخابية يف داخل مراكز التصويت وخارجها يف حماولة للتأثري على الناخبني. .4

حرمان الكثري من الناخبني من حق التصويت بسبب تغيري بعض مراكز االقرتاع، وعدم وجود  .5
امساء الناخبني، وعدم وجودها يف سجالت املفوضية بسبب حتديث سجالت الناخبني او بسبب 

 ( سنة.90اخراج امسائهم بسبب جتاوزهم عمر )

صوصا عند بدء عملية الفرز والعد، ابعاد وطرد عدد من وكالء الكيانات السياسية واملراقبني، خ .6
 (.53وعدم السماح هلم باحلصول على االستمارة رقم )

 
 
 
 



 

 
 
  

 

 التوصيات:
(، من 53(، )52(، )51االسراع بنشر نتائج االنتخابات، ومن ثم نشر النتائج حسب االستمارات ) .1

 اجل مقارنة النتائج مع النتائج االولية.

املفوضية وفرض العقوبات اىل حد الوصول اللغاء جزء من التعامل مع الشكاوي حسب اجراءات  .2
 النتائج يف احملطات واملراكز اليت تثبت فيها وجود عمليات اخلروقات والتزوير.

معاقبة موظفي املفوضية الذين انتهكوا اجراءات املفوضية وفقدوا حياديتهم واصبحوا جزء من  .3
 عملية تشويش وفوضى داخل مراكز وحمطات االقرتاع.

الهتمام بتقارير املنظمات الغري احلكومية اليت شاركت يف مراقبة سري العملية االنتخابية ومتابعة ا .4
 تقاريرهم اخلاصة باخلروقات والتزوير اليت رافقت العملية.

 
 

 ختام : 
 مشس ملراقبة االنتخابات ، تصدر تقريرها النهائي بعد تصديق النتائج من قبل احملكمة املختصة .شبكة 
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