
 

 تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة النتخابات مجلس النواب العراقي 

 2021تشرين األول   10تقرير االولي عن سير عملية االقتراع العام ال

 

 2021 تشرين االول 11بغداد، 

  على تغطية  محانظات العراقيةالمراقبو تحالف الشععبكات ني عموم   عملتحت شعععار انتخابات نهي ة وشعع انة وناجحة،     

مالحظات   جمعوتم   ا.( مراقب8191)بواسععطة    ،% من المراكه االنتخابية80من  ألكثرتصععل    بنسععبة  ،دائرة انتخابية  83

وصعععل  ؛ إذ  د وال ره()االنتتاح، االقتراع ، االغالق و العاالنتخابية  عملية التقارير عن سعععير    ةالمراقبين عبر ارسعععال اربع

 : اآلتيةالنقاط ني ا عبر ورد . نلخص أبره ما ( تقريرا10560) الى ريراعدد التق

لععدد النعاخبين    ا% ني عموم العراق ونقع 38الى    ،عينعة المختعارةلل  انسعععععبعة المشعععععاركعة ني االنتخعابعات ونقع   تأوال: بلغع 

 العراقيين.

  كاآلتي:  تسجيل ا، كانتل ات التي تم اثانيا: أبره الحوادث والمخ

( محطة اقتراع ني عموم 281) ، بلغصعععباحا    7:00عدد محطات االقتراع التي )لم ت تح( بالوقت المحدد السعععاعة  -

 العراق.

عدد المحطات التي شععع دت مشعععاكل تقنية مرتبطة باج هة التحقي وتسعععريع النتائال اثنا  االنتتاح واالقتراع والعد   -

 ( محطة اقتراع.423) ، هووال ره

ثنا  عملية االنتتاح أو االقتراع أو  أ  من محطة االقتراع  ،عدد المحطات التي شع دت اسعتبعاد مراقب أو وكيل مرشعح -

 ( حالة استبعاد مؤقت أو دائمي.783) ، وصل لعالعد وال ره



 ، بلغالمرخص ل م  غيرمن قبل  عدد المحطات التي شععع دت ادخال او اسعععتخدام هواتف ذكية اثنا  عملية االقتراع   -

 ( حالة .543)

 .ة( حال703) ،دون اظ ار وثيقة هويّة رسميّةمن عدد المّرات التي قام ب ا الناخبون بالتصويت  -

 ( مرة.480عدد المرات التي تّم ني ا تعليي عمليّة االقتراع رسميا  ) -

هل، تواجد اشعخاص غير الناخب  عدد المرات التي تم ني ا خرق سعرية االقتراع )اقتراع جماعي، اقتراع خار  المع -

( 387خلف المعهل باسعععتثنا  حاالت المسعععاعدة القانونية، تواجد اشعععخاص غير مرخص ل م داخل المحطة( كان )

 .اخرق

بسعععبب عدم معرنة   ،( محطة34مسعععا ( كان ) 6عدد محطات االقتراع التي لم تغلي ني الوقت المحدد )السعععاعة  -

 إجرا ات الغلي.

بما يخالف    ،م ني ا مدير المحطة شعريط النتائال الى وكال  المرشعحين والمراقبينعدد محطات االقتراع التي لم يسعلّ  -

 ( محطة.178) ، بلغإجرا ات الم وضية

 . محطة( 35) ، كانعدد محطات االقتراع التي اعترض ني ا أحد على النتائال المعلنة -

 

، ني  المسعتقلة لالنتخاباتالعليا ج ات الرسعمية والم وضعية  المن قبل   تج ود التي بذلال  ،تحالف الشعبكات  ويقدر  يشعكر

نوصعي األطراف وشعركا    هوعلي .دون حوادث أمنية كبيرةمن و  ،بانسعيابية جرت  التي  ،إنجاح العملية االنتخابية  إطار

 : باآلتي العملية االنتخابية

  ،واعتمادها لتقويم العملية االنتخابية   بعين االعتبار،  ومالحظات الشعععبكات الوطنية لمراقبة االنتخاباتخذ بتقارير  اال -1

 ما مطلوب من إجرا ات الهمة. واتخاذ

م. ني مقابل  بالم نية واالسعععتقاللية ني عمل   والم يلتهم، والذين  عاملين ني الم وضعععيةالمقصعععرين من المحاسعععبة  -2

 لإلجرا ات. اونق عملمن قام بالج ود تثمين 

  ،وان تعلن النتائال الشععاملة حسععب محطات االقتراع   ،قانونلل  اونق  ،ولية وعدم تاخيرهااألالعمل على اعالن النتائال   -3

 مركه الوطني لتجميع النتائال. المحانظات الى الارسال النتائال من من خالل هة العملية الضمان نه

 للقانون واألنظمة.  االهمة ونقالجرا ات اإلاتخاذ والتعامل مع الشكاوى والطعون بجدية،  -4



ني حملة   ت/واسعتمر  ،صعمت االنتخابيال ت/تغريم كل مرشعح او كتلة سعياسعية كسعرعبر ت عيل األنظمة واإلجرا ات   -5

 دعاية االنتخابية ني يوم التصويت العام. ال

الى  ، واالحتكام  الناخبين ني االختيارإرادة بواالنتخابات  نتائال  بقبول  الالسععياسععية والمرشععحين   العمليةعلى أطراف   -6

 عملية االنتخابية.السير بطرق القانونية والسلمية عند االعتراض أو وجود شكاوى وطعون ال

، على أن يتم اسعتبعاد أو  بشعرا  األصعوات ني االنتخابات ثبت قيامهمالحقة من ني  سعتمرار  االعلى الج ات األمنية   -7

 . لألدلة القانونية اونقروقات، حجب أصوات من يثبت تورطه ني تلك الخ

 انت ى..

 

 للمهيد من المعلومات يرجى التواصل مع : 

 البريد االلكتروني   تل ون اسم الثالثي  اسم الشبكة أو المنظمة 

 Hogr.shams@gmail.com 07701387538 هوكر جتو شيخة  شبكة شمس لمراقبة االنتخابات

 Ahmediraq7008@yahoo.com 07710204220 احمد حسام محمد عبود  بعثة نراقب  – مؤسسة النور الجامعة 

 iccse_m@yahoo.com 07702836103 البطاطسعد جبار  شبكة عين لمراقبة االنتخابات والديمقراطية 

 tammuzftsd@yahoo.com 07704619000 نيان الشيخ علي  نريي مراقبي منظمة تموه 

 haydar.saadi@pfo-ku.org 07503722020 سعدياسعد حيدر  شبكة س را  الحرية 

 adad.yousif@gmail.com 07504133178 ادد يوسف  شبكة تحالف األقليات العراقية 

 Syo.iraq@gmail.com 07721222725 نراس سالم  منظمة شباب الجنوب 
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