
 

  

 ملراقبة انتخاابت جملس النواب   رير ش بكة مشس ا تق 

 العام راقبة التصويت  مل   التقرير الاول 

 الاغالق 

 2021 - مجهورية العراق  



 

Page 2 of 2 
 

 

 2021خلفية عن مراقبة االنتخابات البرلمانية العراقية  
  أبرز بعدة تجارب انتخابية وكان لشبكة شمس دور فاعل في مراقبة االنتخابات كواحدة من    2005منذ سنة  مر العراق  

العراقي مساهمتها في دعم شفافية ونزاهة االنتخابات من خالل برامج المراقبة    توتجل   ، مؤسسات المجتمع المدني 
 والتقارير التي اصدرتها اضافة الى مقترحاتها وآراءها في اجراءات العمليات االنتخابية.  

  فقد قامت شبكة شمس بتهيئة برنامج عمل لمراقبة الدورة الكاملة   2021بالنسبة لالنتخابات البرلمانية العراقية لسنة  
 لالنتخابات العراقية والذي تم تنفيذه بالجهود الذاتية للشبكة والمنظمات األعضاء فيها.  

( وشبكة  Konrad-Adenauer-Stiftungوبدعم جزئي من قبل كل من السفارة الفرنسية والهولندية ومؤسسة )
 (.ENARاالنتخابات في العالم العربي )

العمليةارير  تق   بإصدارتشاريها  ومس  وخبرائهامراقبها  شبكة شمس ومن خالل    تقوم بمراحلها    عن    كافة، االنتخابية 
 .العاممراقبة التصويت  ريرها عن اتقدم تق نزاهة وشفافية العملية االنتخابيةفي من الشبكة  كإسهام

 
 

 النتخاب مجلس النواب  العامتقرير مراقبة التصويت  
 

، بعد ان استكملت المفوضية العليا المستقلة  10/10/2021يوم    النتخاب مجلس النواب   العامأجريت عملية التصويت 
لالنتخابات استعداداتها، عقب توفير اإلطار القانوني للعملية، وتحديث سجل الناخبين بايومترياً، وتسجيل المرشحين،  

 . العاموالبدء بالحملة االنتخابية، وصوالً الى يوم التصويت 
ا مراقبو  على  انتشر  للتصويت  لشبكة  المخصصة  االنتخابية  بطريقة  العامالمراكز  المعلومات  جمع  آلية  واتبعت   ،

الكترونية حديثة عبر تطبيق خاص بالشبكة على االنترنيت، مع توفير مركز اتصاالت للتواصل مع المراقبين الذين  
 يفقدون الشبكة، او يمنعون من استخدام هواتفهم الذكية داخل المراكز. 

 تحتفظ الشبكة بالسجل االلكتروني الستمارات المراقبين، مع المعلومات الشخصية ومكان المراقبة. 
 

 مساء   6  – االغالقالتقرير االولي لعملية  
 

  1309 عدد حمطات الاقرتاع اليت متت مراقبهتا ووصلت النتاجئ مهنا 

 %   1.68 22 مساء(؟   6عدد حمطات الاقرتاع اليت مل تغلق يف الوقت احملدد )الساعة  

 %   10.7 140 الاقرتاع عدد احملطات اليت شهدت استبعاد مراقب أ و وكيل مرحش من حمطة  

 %   12.15 159 عدد حمطات الاقرتاع اليت مل يسمل فهيا مدير احملطة رشيط النتاجئ اىل والكء املرحشني واملراقبني 

 %   2.22 29 عدد حمطات الاقرتاع اليت اعرتض فهيا احد عىل النتاجئ املعلنة 

 %   9.79 128 العد و الفرز الرسيع   عدد حمطات الاقرتاع اليت رصد فهيا تعطيل يف هجاز 

 %   38  املشاركة نس بة  

 


