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

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

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-Stiftungوالهولندية ومؤسسة )وبدعم جزئي من قبل كل من السفارة الفرنسية  
 (. ENARاالنتخابات في العالم العربي )

  كافة، االنتخابية بمراحلها    ن العمليةع  اريرتق  بإصدارومستشاريها    وخبرائهامراقبها  شبكة شمس ومن خالل    قامت 
 . العام مراقبة التصويت تقدم تقريرها عن  نزاهة وشفافية العملية االنتخابية في من الشبكة  كإسهام 

 
 

 الموجز التنفيذي
شبكة شمس لمراقبة االنتخابات خمس مكاتب تنسيق إقليمية لإلشراف على عملية مراقبة انتخاب مجلس النواب  شكلت  

( مراقبا ميدانياً  35لكل دائرة انتخابية )  جندت الشبكة ، و(83في محافظات العراق كافة في دوائرها االنتخابية ال )
وتم تسمية قائد فريق لكل عشرة مراقبين، مع منسقي المحافظات، إضافة  ،  موزعين على المراكز والمحطات االنتخابية

ن  مراقب ليوم االقتراع العام، إضافة الى المراقبيثالثة االف  تجاوز عدد مراقبي الشبكة  وبذلك    . الى المنسقين اإلقليميين
 طويلي األمد ومراقبي الحملة االنتخابية ومراقبي وسائل االعالم. 

المراقبة واستمارات  السلوك واإلجراءات وكيفية  العامة وقواعد  المبادئ  أقيمت دورات تدريب هرمية وأفقية حول 
 المراقبة الورقية وااللكترونية مع توفير دليل مفصل ودليل مختصر لكل المراقبين.  

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

 . العامويت والبدء بالحملة االنتخابية، وصوالً الى يوم التص 
على   الشبكة  مراقبو  بطريقة  انتشر  المعلومات  جمع  آلية  واتبعت  العام،  للتصويت  المخصصة  االنتخابية  المراكز 

الكترونية حديثة عبر تطبيق خاص بالشبكة على االنترنيت، مع توفير مركز اتصاالت للتواصل مع المراقبين الذين  
تحتفظ الشبكة بالسجل االلكتروني  و   استخدام هواتفهم الذكية داخل المراكز.، او يمنعون من  ت يفقدون شبكة االنترني

 الستمارات المراقبين، مع المعلومات الشخصية ومكان المراقبة. 
من خالل هذا  أصدرت الشبكة أربعة تقارير مختصرة يوم االقتراع العام، وتقريرا اولياً يوم االقتراع الخاص، وتقدم  

تقريرها النهائي بعد تصديق النتائج قبة يوم االقتراع العام،  التقرير نتائج عملية مرا من قبل المحكمة    على ان تقدم 
 . االتحادية وبما يشمل نتائج مراقبة الدورة االنتخابية كاملة

 
 المبادئ العامة:
عملية انتخاب مجلس النواب العراقي المبكرة قبل سنة االستحقاق. البرلمان ينتخب في    اجريت   :ونزيهةانتخابات حرة  

انتخابات حرة على اساس المساواة وسرية االقتراع، وتشرف على االنتخابات هيئة مستقلة هي المفوضية العليا  
العراقي    إطارالمستقلة لالنتخابات، في   الدستور  الى  يستند  القانوني  ذات  قانون  والقوانين  عالقة وعلى رأسها 

 . العليا المستقلة لالنتخابات  المفوضية وإجراءات أنظمة االنتخابات، إضافة الى 
يحدد الدستور والقوانين بوضوح األهلية القانونية للمواطنين للتصويت في االنتخابات ومنها اكمال   حق التصويت:

يحق لكل ناخب ممارسة  وق المدنية والسياسية.  الثامنة عشرة من العمر والشروط الواجب توفرها لممارسة الحق
تتولى جهة محايدة تسجيل   وزن صوت اآلخرين. صوته وزن يعادل  لحقه على قدم المساواة مع اآلخرين ويكون 

 .  الناخبين وهي المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 
يتمتع العراق بحرية الفرد قانوناً في الترشح    انتخابية: الحق في الترشح، واالنتماء لتنظيم سياسي، والقيام بحملة  

الحق   لكن تشوب ممارسة هذا  الحق،  والقوانين هذا  الدستور  بحملة، ويضمن  لتنظيم سياسي والقيام  واالنتماء 
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اجراءات بعضها أمنية، وبعضها اآلخر ضغوط وتهديدات من قبل أحزاب السلطة او بعض أجهزة الدولة، يصل  
 .  ممارسة العنف االنتخابييمكن تصنيفه بما  بعضها الى 

تميزت حملة الكيانات السياسية في هذه االنتخابات بحرية أكبر في    الحق في التعبير عن اآلراء السياسية دون تدخل:
التعبير عن اآلراء السياسية وطرح البرامج االجتماعية واالقتصادية والثقافية، اال ان )اسقاط المقابل( شخصياً  

  وهو ما يدل ،  لبرامجهااالحيان بدال عن الترويج    أكثرياً ما زال مالزما لحمالت الكيانات السياسية في  وليس فكر 
، ويمكن اإلشارة الى قرارات فرض الغرامات التي تم  على عدم نضج أغلب حمالت الكيانات السياسية حتى اآلن

   ايقاعها على الحمالت االنتخابية المخالفة كمؤشر على هذه الممارسة. 
بخالف حاالت محددة وموثقة، توفرت حرية التنقل للمرشحين   الحق في التنقل بحرية من أجل تنظيم حملة انتخابية:

حرية   على  وتعدت  القانون  أحياناً  الحرية  هذه  تجاوزت  وان  االنتخابية،  الحمالت  لتنظيم  السياسية  وللكيانات 
حة بعض الحمالت االنتخابية، فقد تغاضت الجهات  وتمت مالحظة تعطيل تطبيق القانون أحياناً لمصل  اآلخرين. 

واستغالل   الحمالت،  في  الدولة  وأموال  مؤسسات  واستغالل  العامة  الشوارع  في  السير  تعطيل  عن  المسؤولة 
 االطفال، وخرق قوانين المرور، والبلديات، والبيئة 
الكبرى بامتالكها مؤسسات اعالمية  تمتاز الكيانات السياسية    الحق في فرصة متساوية للوصول الى وسائل االعالم: 

المرشحين   واغلب  الصغيرة  الكيانات  تفتقر  بينما  الكترونية،  ومواقع  واذاعات  فضائيات وصحف  من  ضخمة 
المستقلين لهذه االمكانيات، ويعتبر عدم تنفيذ ما نص عليه القانون لحجم االنفاق على الحمالت االنتخابية واحداً  

 لمعايير الدولية من أهم نواقص العملية، حسب ا
يضمن الدستور العراقي، الحماية القانونية للفرد لضمان حصوله على حقوقه السياسية    الحق في الحماية القانونية:

ال يمكن انكار أنه    واالنتخابية. وتتمتع السلطة القضائية باستقاللية في عملها، بشكل عام، لضمان هذه الحماية. 
ى هذه الحماية من قبل بعض االجهزة األمنية، واشخاص متنفذين في الحكومة  مازالت هناك حاالت من االعتداء عل

 . أو األحزاب 
االنتخابات الحالية بميزة نسبية لتوفر األمن، وشيوع السلم األهلي على نطاق    تمتعت   حق المرشح في ضمان أمنه:

 ً ، بشكل أدى الى الحد من االعتقاالت غير  مقارنة بالتجارب السابقة  واسع، وتطور تعامل األجهزة األمنية نسبيا
حيث ياناً على قراراتها،  غير أن تداخل عمل االحزاب الحاكمة مع عمل األجهزة األمنية للدولة يؤثر أح  القانونية. 

وتم تسجيلها  سجلت حاالت من العنف االنتخابي على بعض المرشحين، واعتداءات على مقار الكيانات وحمالتها،  
 . ضد مجهولين، ولم يتم رصد ممارسة ممنهجة من قبل االجهزة األمنية بشكل رسمي ضد الكيانات والمرشحين 

 
 

 أبرز المالحظات عن يوم االقتراع العام
السابقة وخاصة االنتخابات النيابية األولى التي جرت في العام  تدني نسبة المشاركة، مقارنة باالنتخابات   .1

 . % 67والتي بلغت نسبة المشاركة بها    2005
استخدام التكنولوجيا الحديثة  المرتبطة باالنتخابات بشكل ايجابي من خالل  تطورت الوسائل التكنولوجيا   .2

  ، وارسال النتائج الكترونيا  عملية العد والفرز السريعاستحداث سجل ناخبين الكتروني واليات التحقق و  في
التكنولوجي   بالعامل  ذاته دار جدل سياسي مرتبط  الوقت  تتعلق  وفي  بعض  يتم ادعاؤه من  بما  ألسباب 

رة من االجهزة، الى حد  دقة البيانات الصاد و  بإمكانية معرفة الى من يصوت الناخب،الكيانات السياسية  
 االتهام بالتالعب بالنتائج. 

اجهزة التحقق واجهزة العد والفرز السريع ألكثر من مرة وفي أماكن متعددة، وتأخر اصالح  بعض  تعطل   .3
 االجهزة الى ساعات احياناً. 

يانات  استمرار حمالت الكمحاولة التأثير على الناخبين في يوم االقتراع وبشكل نخالف للقانون من خالل  .4
 . االنتخابية في عموم الدوائر بالقرب او داخل المراكزفي يوم االقتراع  السياسية 

عدم وجود ضوابط تنص على سقف االنفاق وشفافية صرف األموال في الحمالت االنتخابية وهو ما أدى   .5
النفوالى   ذات  االحزاب  قبل  من  الضغوط  ممارسة  واحياناً  واسعة،  بصورة  السياسي  المال  ذ،  استخدام 

 . بالترغيب للحصول على اصوات الناخبين  
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لم تراع المفوضية في إجراءاتها واختيارها ألماكن وتصميم محطات االقتراع االعتبارات الخاصة بحقوق   .6
األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة، مما أدى الى وضع عراقيل امامهم اثناء ممارسة  

 حقهم في االقتراع.  
االتجاه السائد لدى اغلب الناخبين فيما يتعلق بسلوكهم التصويتي مبنيا على التصويت على أسس  ال يزال   .7

 .  ضعف الوعي االنتخابيوهو ما يعكس  القبلية والطائفية بدال من األسس السياسية والبرامجية 
مع المدني،  على الرغم من وجود بعض برامج التوعية التي تم تنفيذها من قبل المفوضية أو منظمات المجت .8

، سواء ما يتعلق  التصويت الجديدة  باليات معرفة  الضعف  اال ان هذه البرامج لم تتمكن من التغلب على  
بالنظام االنتخابي الجديد والدوائر والية االقتراع وهو ما نتج عنه وجود اعداد كبيرة من أوراق االقتراع  

 الباطلة.  
والمحطات االنتخابية، مما يؤشر الى خلل في عملية  تفاوت مستوى معرفة وخبرة العاملين في المراكز   .9

 ، وهو ما أدى بالنتيجة الى تفاوت في تطبيق إجراءات وتعليمات المفوضية.  التوظيف والتدريب 
ان منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص شبكات المراقبة الوطنية هي شريك أساسي في    من   رغم بال .10

لم تتعامل مع شبكات المراقبة الوطنية كشريك  ات، اال أن المفوضية  العملية االنتخابية وفقا لقانون االنتخاب
مما أدى الى التعامل غير االجرائي مع عدد كبير من المراقبين الذين تم منعهم من دخول محطات االقتراع  

  او استبعادهم منها اثناء عملية التصويت.  
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 تقرير االفتتاح
 يسهل الوصول اليه؟ هل تم اختيار موقع مركز االقتراع بشكل  -1

 كال نعم

2574 65 

98 % 2  % 

 
 
 

 متر حول مركز االقتراع؟  100للكيانات السياسية داخل او بمحيط  انتخابيةهل شوهد وجود أي دعاية  -2

 كال نعم

484 2154 
18  % 82  % 

 
 
 

 ؟هل تواجدت قوات األمن المكلفة بحماية مركز االقتراع؟  -3

 كال نعم

2584 55 

98  % 2  % 
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 هل كانت هناك محاوالت لمنع الناخبين من الوصول الى مركز االقتراع؟  -4

 كال نعم

107 2531 

4  % 96  % 

 
 
 

 صباحا( ؟  7:00ساعة الاعضاء فريق محطة االقتراع قبل الوقت المحدد لالفتتاح )كل هل تواجد  -5

 كال نعم

2374 265 

90  % 10  % 

 
 
 

 ؟ االقتراعالكيانات السياسية في محطة المرشحين وهل تواجد وكالء  -6

 كال نعم

2400 239 
91  % 9  % 

 
  

107, نعم

2531, كال

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

نعم

كال

العدد

العدد

2374, نعم

265, كال

0 500 1000 1500 2000 2500

نعم

كال

العدد

العدد

2400, نعم

239, كال

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

نعم

كال

العدد

العدد



 

Page 7 of 27 
 

 

 
 هل تواجد مراقبون آخرون في محطة االقتراع؟  -7

 كال نعم

1818 820 

69  % 31  % 

 
 

 هل تم استبعاد اي مراقب أو وكيل مرشح من محطة االقتراع؟  -8

 كال نعم

172 2466 

7  % 93  % 

 
 

 تحقق؟ الاجهزة عدة  باألخص هل لوحظ اي نقص في المواد االساسية الالزمة لسير عملية االقتراع  -9

 كال نعم

0 2638 
0  % 100 % 
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 ؟ امام المراقبين  مقارنة مع سجل الناخبينالهل تم عد اوراق االقتراع في محطة االقتراع و -10

 كال نعم

2397 242 

91  % 9  % 

 
 

 فارغا أمام الحاضرين؟  االقتراعهل تم عرض صندوق  -11

 كال نعم

2638 0 

100 % 0  % 

 
 

 ؟ هل أخذ كل موظف مكانه الصحيح داخل محطة االقتراع -12

 كال نعم

2605 34 
99  % 1  % 
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 بشكل صحيح؟   االقتراعصندوق  وإقفال هل تم تجهيز   -13

 كال نعم

2638 0 

100 % 0  % 

 
 

 ؟7:00بالوقت المحدد الساعة  االقتراع هل فتحت محطة  -14

 كال نعم

2457 182 

93  % 7  % 

 
 

 هل حدثت أي مشاكل تقنية مرتبطة بأجهزة التحقق وتسريع النتائج اثناء االفتتاح؟  -15

 كال نعم

358 2280 
14  % 86  % 
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 تقرير االقتراع
 ؟ االقتراعهل تواجد أشخاص غير مصرح لهم داخل محطة  -1

 كال نعم

119 2400 

5  % 95  % 

 
 

 هل تم استبعاد اي مراقب او وكيل مرشح من محطة االقتراع؟  -2

 كال نعم

152 2367 

6  % 94  % 

 
 

 هل تم تنظيم عملية دخول الناخبين الى محطة االقتراع وحسب التعليمات وبانسيابية؟ -3

 كال نعم

2403 152 
95  % 5  % 

 
 

 ؟ موظفي المحطةهل تم إعالم النّاخبين بشكل مالئم حول خطوات عملية االقتراع من قبل  -4
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2395 124 

95  % 5  % 

 
 

بارتداء أو استخدام رموز دعاية انتخابية خالل عمليّة    الوكالءهل قام أحد أعضاء محطة االقتراع أو  -5
 االقتراع؟ 

 كال نعم

85 2434 
3  % 97  % 

 
 

 هل تم ادخال او استخدام هواتف ذكية اثناء االقتراع؟  -6

 كال نعم

304 2215 
12  % 88  % 
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 هل تم السماح للناخبين المنتظرين باإلدالء بأصواتهم بعد الوقت المحدد؟ -7
 

 كال نعم

446 2073 

18  % 82  % 

 
 

 العدد  الحاالت المسجلة 

من عدم وجود آثار للحبر على بدقة عدد المرات التي لم يقم بها فريق عمل محطة االقتراع بالتحقق 
 ؟بحسب رؤية المراقب إصبع الناخب

239 

بحسب رؤية   أصابعهمعدد المرات التي تم السماح بها للناخبين باالقتراع مع وجود أثار للحبر على 
 ؟ المراقب

34 

 21 ؟ بحسب رؤية المراقب عدد النّاخبين الذين لم يضعوا إصبعهم في الحبر الخاص

 24 ؟بحسب رؤية المراقب ن بالتصويت بدون وثيقة هويّة رسميّةيلنّاخب لبها  سمحعدد المّرات التي 

 16 ؟ بحسب رؤية المراقب الكترونياعدد المّرات التي لم يتم فيها التحقق من اسم الناخب 

 13 ؟ بحسب رؤية المراقب عدد المرات التي لم يتم فيها التأشير على اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي

 13379 عدد الحاالت التي تم فيها مساعدة كبار السن لالقتراع؟ 

قادرين على الكتابة ألي سبٍب آخر  عدد الناخبين المكفوفين، ذوي اإلعاقات، مبتوري األيدي، أو الغير 
 مثل االميين، والذين تطلّب تصويتهم مساعدةً من اآلخرين؟

7520 

 1851 للتصويت؟وكبار السن عدد المرات التي لم يتم فيها إعطاء االلوية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

بحسب رؤية  للشروط القانونيةعدد المرات التي لم تكن بها عملية مساعدة الناخبين غير القادرين مطابقةَ 
 ؟ المراقب

174 

 71 ؟بحسب رؤية المراقب عدد المرات التي لوحظ بها عملية اقتراع جماعي 

 0 ؟ بحسب رؤية المراقب عدد المرات التي لوحظ بها التّصويت بالنّيابة عن اآلخرين
 7 ؟ بحسب رؤية المراقب عدد المرات التي قام بها شخص ما بالتّصويت أكثر من مرة

 116 عدد المرات التي تّم فيها تعليق عمليّة االقتراع رسمياً؟

 193 عدد المرات التي قام بها ناخب بالتصوير او التسجيل داخل غرفة االقتراع؟
 93 عدد المرات التي أُعيقت بها عملية االقتراع؟

 83 االقتراع؟ عدد الشكاوى التي تّم تقديمها خالل عملية 
عدد المرات التي تم فيها خرق سرية االقتراع )اقتراع جماعي، اقتراع خارج المعزل، تواجد اشخاص 
غير الناخب خلف المعزل باستثناء حاالت المساعدة القانونية، تواجد اشخاص غير مرخص لهم داخل  

 المحطة(
986 
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 تقرير االغالق
 مساء(؟  6الوقت المحدد )الساعة هل تم اغالق محطة االقتراع في  -1

 كال نعم

2550 25 

99  % 1  % 

 
 

 حسب التعليمات؟  االقتراع لمحطة  ي اإللكترونالعد بعد إغالق  ت اجراءات هل بدأ -2

 كال نعم

2097 94 

96  % 4  % 

 
 

 %(؟ 5هل كانت نسبة المطابقة قانونية ) -3

 كال نعم

2575 0 
100 % 0  % 
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 تحقق مع الصندوق االقتراع السريع؟ البين جهاز  مدير المحطة بالتطابق ما  قام هل -4

 كال نعم

2575 0 

100 % 0  % 

 
 

 هل تم استبعاد اي مراقب أو وكيل كيان اثناء عملية العد والفرز؟  -5

 كال نعم

405 2170 

16  % 84  % 

 
 

 شريط النتائج الى وكالء المرشحين والمراقبين؟  االقتراعمدير محطة  اعطى هل  -6

 كال نعم

2178 388 
85  % 15  % 
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 على النتائج المعلنة؟  أحد هل اعترض  -7

 كال نعم

201 2374 

8  % 92  % 

 
 

 هل تم التوضيب واإلقفال )للمواد( حسب التعليمات؟  -8

 كال نعم

2407 168 

93  % 7  % 

 
 

 نتائج العد والفرز؟ هل تم رصد أية شكوى على  -9

 كال نعم

120 2455 
5  % 95  % 
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 هل رصد تعطل في صندوق العد والفرز السريع؟  -10

 كال نعم

253 2322 

10  % 90  % 
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 التوصيات:

العملية   -1 في  المفصلية  مهامها  بحكم  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  ضغوط  االنتخابيةتتعرض  الى   ،
تدخل من قبل الكيانات السياسية والجهات المتنفذة، اال أنه بصورة عامة استطاعت المفوضية أن  محاوالت  و

ن محاوالت تحريف إرادة الناخب، نوصي  تواجه قدرا كبيراً من الضغوط، وأدارت العملية االنتخابية بأقل قدر م
تدخل االطراف بصورة غير قانونية،    المتحدة، لمنع بموقف دولي داعم لعمل المفوضية، خصوصاً من قبل األمم  

 للحيلولة دون تحريف مسار العملية الديمقراطية. 
ن بمستوى متطلبات  اال أن حجم حملة تثقيف الناخبين لم يك   حمالت التوعية  بالرغم من وجود بعض التقدم في  -2

ويدل على تواضع المستوى العام للوعي االنتخابي، نوصي المفوضية ومؤسسات الدولة    ،االنتخابية  العملية
آليات التصويت، أو في بناء    حول، سواء  مستقبالً   ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف حمالت تثقيف الناخبين

 ألفضل. شخصية الناخب الديمقراطية لمعرفة حقوقه والختيار ا
واالقليات في العملية السياسية،    والمغتربين  سياسية ولوجستية تعترض مشاركة النازحينقانونية و هناك عوائق   -3

الى   المفوضية  الخارجولجات  تصويت  ما  الغاء  وهو  حرمان،  الى  حقهم    أدى  من  الناخبين  من  كبير  عدد 
بتطوير نظام التصويت اإللكتروني لتسهيل تصويت الناخب العراقي في أي مكان من العالم،  نوصي    الدستوري،

 وفق الدستور.   ه صوته وقراره، وضمان حقوالحفاظ على 
اعتمدت المفوضية التكنلوجيا الحديثة في انتخابات مجلس النواب، ويخشى أن الكيانات السياسية الكبيرة التي   -4

اعماال تؤدي الى تعطيل االجهزة، او تجاوز مبدأ سرية التصويت في مناطق    اتخذت   التقنيةقد تتضرر من هذه  
نفوذها، نوصي بأن تتخذ المفوضية اجراءات رادعة بحق أي تالعب، وكذلك تكثيف المراقبة على المراكز  

 والمحطات االنتخابية. 
الديمقر -5 العملية  في  للنساء  الفعالة  السياسية  المشاركة  بضمان  المرشحات،  نوصي  على  التجاوز  ومنع  اطية، 

الناخبات   العشيرة او    بأصواتهن  باإلدالءوضمان حق  او  العائلة  بعيداُ عن الضغوط والعنف من قبل  بحرية 
 الحزب او الجهات المتنفذة. 

تجنبا ألي لغط حول العملية االنتخابية وخاصة ما يتعلق بنسب المشاركة اثناء سير عملية االقتراع فاننا نوصي   -6
 التحقق من االرقام قبل نشرها. بضرورة 

لضمان سالمة نقل المعلومات الكترونيا من محطة االقتراع الى مركز ادخال البيانات المركزي فإننا نوصي   -7
الثقة في  ب ان يعزز  الدائرة، ألن هذا من شأنه  فقط على مستوى  المحطات وليس  النتائج على مستوى  نشر 

 علنة. إجراءات المفوضية وفي النتائج الم
منظمات   -8 ومنها  االنتخابية  العملية  شركاء  وخاصة  المصلحة  أصحاب  وكافة  المفوضية  بين  التفاعل  تعزيز 

واعتمادها  المجتمع المدني وشبكات المراقبة الوطنية، واالخذ بتقارير ومالحظات هذه الشبكات بعين االعتبار  
 ك. لتقويم العملية االنتخابية واتخاذ ما هو مطلوب من إجراءات لتحقيق ذل

محاسبة المقصرين من العاملين في المفوضية والذين لم يلتزموا بالمهنية واالستقاللية في عملهم، وفي المقابل   -9
 تثمين جهود من قام بعمله وفقا لإلجراءات.  

 التعامل مع الشكاوى والطعون بجدية وفعالية واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقا للقانون واألنظمة.   -10
اءات عبر المالحقة القضائية لمن حاول القيام بخرق األنظمة والقوانين وعدم االلتزام  تفعيل األنظمة واإلجر -11

 بها ومنها شراء األصوات، أو منع الناخبين من الوصول الى محطات االقتراع، أو كسر الصمت االنتخابي.  
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 ملحق
 استمارة الحوادث على ما تم رصده من خالل   ةأمثل

 
اسم ورقم مركز   #

 االقتراع
رقم  

 المحطة 
الدائرة  

 االنتخابية 
 نوع الخرق أو الحادث 

 مدرسة الرسالة   .1
192204 

 8:00عدم سماح الناخبين بالتصويت اال بعد الساعة   1 

 عبد الكريم قاسم   .2
192010 

 8:00عدم سماح الناخبين بالتصويت اال بعد الساعة   1 

 مدرسة االزدهار   .3
194705 

 8:00الناخبين بالتصويت اال بعد الساعة  عدم سماح  3 

 اعدادية الهارثة   .4
194702 

 يرفض استقبال المراقبين 3 

 مدرسة االزدهار   .5
194705 

 يرفض تصويت كادر المحطة 3 6

 مدرسة النبا  .6
192205 

االجهزة لم تعط اشعار القبول والناخبين متوقفين خارج  1 
 المركز

 مدرسة الرسالة   .7
192204 

االجهزة لم تعط اشعار القبول والناخبين متوقفين خارج  2 
 المركز

صالح الدين    .8
 االيوبي  

االجهزة لم تعط اشعار القبول والناخبين متوقفين خارج   
 المركز

 8:00عدم سماح الناخبين بالتصويت اال بعد الساعة     مدرسة الشذى   .9

 مدرسة االزدهار   .10
194705 

 السياسية متحكمة في المحطة وكالء الكيانات   9

 اعدادية حمدان   .11
295102 

 توقف األجهزة واخراج الناخبين والمراقبين 1   8/  2

 مدرسة الجمهورية  .12
193104 

 لم يتم استقبال المراقبين 1 3/7

 يونس يعقوب   .13
292101 

 المحطة متوقفة عن العمل  1 2

 الشهيد نعيم   .14
292105 

 عطل في االجهزة 1 5

 المعقل براعم   .15
193403 

 عطل في االجهزة 1 3/9

 عطل في االجهزة 1 2/1 195105المناهل   .16

المركز مكون من طوابق مما ادى الى حرمان ذوي   1  195105التقوى   .17
 االحتياجات الخاصة 

 عم تعرف االجهزة على بطاقات الناخب 1  195105التقوى   .18

 المشرق العربي  .19
192505 

 العمل في منتصف النهار توقف االجهزة عن  2 2/6

 عبد الكريم قاسم   .20
192010 

 توقف وعطل االجهزة 1 4

 مدرسة غزة   .21
192203 

 توقف وعطل االجهزة 1 

 الطليعة  .22
194809 

 توقف وعطل االجهزة 3 2/ 6/4

 مدرسة اليرموك  .23
194803 

 ترويج للكتل السياسية داخل المركز 5 
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 العرفان   .24
194805 

 المحطة ترويج من قبل مدير  3 9

 الهارثة  .25
194702 

 ترويج من قبل مدير المحطة  3 2

 مدرسة االحنف  .26
194804 

 ترويج للكيانات  3 

 مدرسة االحنف  .27
194804 

 توقف االجهزة  3 

الصدرين    .28
394706 

مشاجرة بين القوات االمنية وبعض التابعين الى كيانات  3 
 سياسية بسبب الترويج

مدرسة الجزائر    .29
االبتدائية  

104306 

اخراج المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين والكيانات من   11 0.3
 المحطات في العد والفرز 

مدرسة الجزائر    .30
االبتدائية  

104306 

من المحطة   اخراج المراقبين غير المفوضية في العد والفرز 11 0.5
 لنا بأخذ ورقة العد والفرز  ايسمحوولم 

مدرسة المعتصم    .31
 بتدائية  اال

اخراج المراقبين الدوليين والمحليين والكيانات في العد  11 0.1
ورقة العد والفرز فقط   بأخذوالفرز وعدم السماح لنا 

 محددين من الكيانات سمحو لهم بأخذها ألشخاص

مدرسة التبوك   .32
االبتدائية  

204511 

اخرجونا من المحطة في العد والفرز فقط مراقبي المفوضية    11 0.1
 متواجدين في المحطة  اكانو

اعدادية االزدهار    .33
 103505للبنات 

اخرجونا من المحطة في العد والفرز فقط مراقبي المفوضية   11 0.5
 متواجدين في المحطة  اكانو

ابتدائية البيروتي   .34
104050 

 اشخاص من الكيانات بالمحطة الواحدة   9من  أكثروجود  12 0.8

اعدادية الحكمة    .35
 103505للبنات 

 اشخاص من الكيانات بالمحطة الواحدة  9من  أكثروجود  12 0.1

مدرسة االنفال   .36
 للبنات 

104804 

 صباحا  8:21وجود عطل في المحطة وتم إصالحه الساعة   13 6
يوجد مراقب محلي في المركز يقوم يتكلم مع الناخبين  

 واجبارهم على انتخاب مرشح كيان سياسي   

مدرسه مصطفى    .37
 جواد االبتدائية 

203606 

 صباحا   7:00افتتاح المحطات بعد الساعة  13 2

متوسطة علي    .38
 168850الوردي: 

المركز  تم رصد منتسبين الداخلية بحمل جهاز الموبايل في  االولى 6
 االنتخابي في التصويت الخاص

اعدادية غزة    .39
 169250للبنات: 

للمرشحة عن الدائرة الثالثة وسن   دعاية انتخابيةتم مشاهدة  الثالثة  1
جهاد المشهداني قرب المركز االنتخابي بمسافة ال تزيد عن  

 مترين في التصويت الخاص 

اعدادية النجاح:    .40
168250   

مشاهدة العديد من الدعايات االنتخابية للعديد من تم  الثالثة  1
أمتار تقريباً في   10المرشحين قرب مركز االقتراع بمسافة 

 يوم التصويت الخاص

ثانوية رابعة   .41
العدوية:  

168202 

تم إيقاف جهاز تحقق القراءة عن العمل في وقت االفتتاح  الثالثة  3
العمل    اعادة تشغيله عاود المحطة وبعدعند تصويت كادر 

 بشكل صحيح

 مدرسة التوحيد:   .42
268803 

أفراد   8إلى  6يقارب تم رصد مجموعة من االشخاص ما  االولى 1
مساء قاموا  في يوم التصويت العام في تمام الساعة الخامسة 

عصائر وفواكه على الناخبين مع كارتات دعاية  بتوزيع
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انتخابية للمرشحين بالقرب من مركز االقتراع وتم توثيق  
 الحادثة بمقطع فيديو 

مدرسة الصناديد:    .43
268703   

حدوث مشكلة في جهاز تحقق القراءة مما سبب بعدم فتح  الثانية 2
ً   المحطة لحين  الساعة التاسعة صباحا

 مدرسة التآخي:   .44
468305 

تم رصد سيارات تحمل أعالم دعاية انتخابية مرشح حسن   الثانية 3
 متر من المركز االنتخابي   15المسعودي بمسافة 

مدرسة الناصرة:    .45
368804 

تم مشاهدة التصويت الجماعي من قبل العائلة الواحدة في   االولى 1
 المحطة  

مدرسة الفراقد :    .46
268304 

ً تم تعطل جهاز القراءة في تمام  الثانية 2  الساعة السابعة صباحا

 اعدادية جمانة:   .47
169105 

تم رصد دعاية انتخابية للمرشح عن ا دولة القانون أمال   الثالثة  3
 الدين الهر  
 متر من المركز االنتخابي   50على بعد 

 متوسطة المخيم:  .48
368402 

 تم رصد حاالت تصويت جماعي ألكثر من مرة  الثالثة  3

 مدرسة الحسنين:   .49
268201 

متر من   50تم رصد دعاية انتخابية للمرشحين على مقربة  الثالثة  1
 مركز االقتراع 

 مدرسة الفيحاء:    .50
168608   

حدثت مشكلة تقنية في جهاز العد والفرز المنصب على   الثانية 2
صندوق االقتراع والمشكلة هي عدم سحب ورقة االقتراع  

الى داخل الصندوق ثم تم استبداله بع الساعة السابعة صباحا  
 بجهاز اخر وتم تغيير اقفال الصندوق 

مدرسة عتبة بن    .51
غزوان:  

168605 

لناخبين  لتوزع  كارتات  أرصدة كبيرة بالسن  امرأةتم رصد  الثانية 2
 قرب مركز االقتراع لغرض التصويت لصالح المرشح  

 ثانوية المتنبي:  .52
269001 

تم مشاهدة أحد الناخبين دخل إلى محطة االقتراع وهو  الثالثة  1
 يرتدي قالدة )بروش( تحمل شعار يرمز إلى جهة  

العمل في المحطة   القراءة عنوكذلك تم توقف جهاز تحقق 
ص وتم استدعاء فريق الصيانة   9:43ذاتها في تمام الساعة 

 إلصالحه  

بصمة الناخب وتم اصالحه واستبدال  عطل في الجهاز  االولى 4 278504  .53
 الرول الورقي 

عدم مطالبة المصوتين من الرتب العسكرية بمستمسك ثاني      .54
حاالت )اكثر  واالعتماد على بطاقة الناخب وتكررت لعدة 

 حالة(  12من 

دقيقه. وبدون تبرير   ٤٥و ٧  الساعةتم فتح المركز االنتخابي     .55
الضابط    تأخرمن قبل موظفي االنتخابات. وكان العذر 

 المسؤول عن المركز االنتخابي 

وبدون أي اهتمام من قبل الموظفين  ٣ المحطة عطل أجهزة     .56
 ساعات  ٣واستمر ل

عدم الوضوح في صالحيات موظفين النتخابات والتداخل في      .57
 وغير كفوئين  بعضها وهم بحاجه الى المزيد من التدريب

مع عدم االهتمام بذلك  االنتخابي.عدم وجود رقم المركز  االولى 1 278550  .58
 رغم التبليغ

المركز غير مهذب  حمايةتعامل القوات االمنية الخاصة في     .59
 وغير مهني وخاصة في التعامل مع المراقبين

في العمل في أكثر من محطه مثال. محطه رقم واحد   تلكؤ    .60
لم    ٢رقم  المحطةونصف وبيننا  ٦ الساعةسلمت النتائج بعد 
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ونصف من العلم العدد هو نفسه في كال   ٧  ساعةتسلم اال 
 الَمحطتين للمشاركين في التصويت

التصويت الخاص سمح للضباط بدخول السالح والموبايالت      .61
 الشرطة ايضا وحتى الكاميرات كما حصل مع زياره مدير 

او    تالفةعدم قرأه جهاز التحقق للعديد من البطاقات وهي اما      .62
 لم يحدثها او قسم منهم يحق له التصويت العام وليس الخاص 

تعامل الموظفين في مركز االقتراع مع أصحاب األمراض      .63
 المهنيةعن  الخاصة بعيدومن ذووي االحتياجات   المزمنة

 والتعامل وفق معايير حقوق االنسان

64.  103111
متوسطة   

 المحمرة للبنات 

 كابينة االقتراعحدث اقتراع جماعي خلف  11 7

65.  103407
مدرسة   

 العلياء

تم اخراج المراقبين خارج المركز االنتخابي بعد انتهاء   11 6
التصويت في تمام الساعة السادسة مساء وكذلك صور  

 المرشحين في باب المركز االنتخابي

مدرسة الجيل    .66
 174550الجديد 

 تعطيل في جهاز المطابقة االولى 1

المعلمين معهد   .67
174350 

 متر 100وجود دعاية انتخابية بمحيط  االولى 1

مدرسة النهرين    .68
174250 

 متر 100وجود دعاية انتخابية بمحيط  االولى 2

مدرسة دار السالم    .69
174750 

 متر 100وجود دعاية انتخابية بمحيط  االولى 1

مدرسة المثنى   .70
274405 

 متر 100وجود دعاية انتخابية بمحيط  االولى 1

مدرسة الياقوت    .71
274106 

 ادخال جهاز الهاتف والتصوير داخل كابينة التصويت االولى 1

مدرسة النرجس    .72
174302   

 متر 100وجود دعاية انتخابية بمحيط  االولى 2

متوسطة محمد    .73
 174401الباقر 

 مشاكل تقنية مرتبطة بالجهاز  االولى 4
 اثار للحبر السماح للناخبين باالقتراع مع وجود 

 استخدام الهاتف داخل كابينة التصويت 
 استبعاد مراقبين الكيانات 

اعدادية امير    .74
المؤمنين  

174208 

 متر 100وجود دعاية انتخابية بمحيط  االولى 3
دخول احد المراقبين وهو يحمل كارتات خاصة بمرشح 

 المنتج الوطني  
 ووجود بطاقات ناخب لدى نفس الشخص 

 مراقبين الكيانات من المحطةاستبعاد 

مدرسة القاهرة    .75
275901 

 توقف جهاز المطابقة الثالثة  2
 عدم قراءة بصمات الناخبين لغاية السابعة ونصف 

منتدى شباب    .76
النهروان  

174703 

 لم يتم التحقق من وجود حبر على اصبع الناخب  االولى 1

اعدادية ابي تراب    .77
174501    

 اقتراع جماعي عملية  االولى 5
 
 

مدرسة  الحيدرية    .78
275001 

 عملية اقتراع جماعي  الثانية 4
 خرق سرية االقتراع
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متوسطة الجزائر   .79
274701 

 التصويت بدون وثيقة او هوية رسمية االولى 1
 تعليق عملية االقتراع رسميا  

متوسطة االشعاع    .80
274706 

 مشاكل تقنية مرتبطة بأجهزة التحقق االولى 3

روضة االنتصار    .81
174403 

 مشاكل تقنية مرتبطة بأجهزة التحقق االولى 8
 مرات  3اوقفت عملية االقتراع 

 مرات 3لم يتحقق من اسم الناخب 

مدرسة مالك    .82
 274305االشتر 

 اقتراع جماعي   االولى 1

مدرسة بلد الخير   .83
274550 

 باألجهزة مشاكل تقنية  االولى 2

 روضة الزيتون  .84
 174701 

 الناخب أصبعانتخاب مع وجود اثار حبر على   االولى 1

 مدرسة الجامعة   .85
274707 

 لم يتم التحقق من اسم الناخب الكترونيا  االولى 5

متوسطة حمورابي    .86
174706 

 1عدم التحقق من وجود حبر  االولى 2
 1االنتخاب مع وجود اثر للحبر 

 ده باشان  .87
126308 

 آخر شخص واحد منتخب من مكان شخص  1 4

و بعض المشاكل تحدث  7:24 وقت االنتخابات بدأ من 1 1 كه شه  226409  .88
 بسبب بطاقة االنتخاب لم يقرأها الجهاز

شه ميران    .89
127307 

حاالت أن كمجموعة يأتون إلى ينتخب و أكثر من مرة  4 3 1
 اإلعالن عن مرشحهم بالقرب من المدرسة . 

ده رسيم   .90
127305 

 المشاكل تحدث بسبب بطاقة االنتخاب لم يقرأها الجهاز  3 6

شاره زوور   .91
128208 

و بعض المشاكل تحدث  7:25 وقت االنتخابات بدأ من 3 3
الجهاز و بعض الموظفين ال   بسبب بطاقة االنتخاب لم يقرأها

 يحصلون على معلومات كافية حول كيفية استخدام الجهاز. 

 الموظفين لم يقرأوا القفل لنا.  4 3 128902جواس   .92

سرجنار   .93
128908 

 7:39وقت االنتخابات بدأ من  4 3

داره وه ن    .94
328706 

في بعض األحيان ال يمكن انتخاب الناخب بسهولة بسبب   4 2
 بصمة اإلصبع لم تنجح  . 

مه شغه ل    .95
128903 

 .  7:20وقت االنتخابات بدأ من  5 4

 شخص واحد منتخب من مكان شخص آخر  2 3 126704بيام   .96

بسبب  10:45دقيقة توقفت االنتخابات في الساعة  15لمدة  1 1 226408بلند   .97
 عطل جهاز 

 أكثر من مرة اإلعالن عن مرشحهم بالقرب من المدرسة .  2 1 226903برانان    .98

جمال تاهير   .99
226101 

 بعض الناخب يجب أن يغسل يده من أجل بصمة لم يقبلها 1 1

 شخص واحد منتخب من مكان شخص آخر  5 1 227903شهيد   .100

سبي حسار   .101
227904 

 7:00وقت االنتخابات بدأ بعد ساعة  5 1

جمجمال   .102
227901 

 7:00وقت االنتخابات بدأ بعد ساعة  5 2

 10:17وقت االنتخابات بدأ  2 1 129303  .103
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مدرسة بن    .104
 272101رشد

استبعاد المراقبين ووكالء الكيانات السياسية بعد الساعة   االولى 1
السادسة عند العد والفرز ألسباب مجهولة من قبل كادر  

 المفوضية 

مدرسة اسيا بنت   .105
 172601مزاحم 

جهاز التعريف عطل لمدة ساعتان من السادسة الى الثامنة  االولى  1
 صباحا

مدرسة ابو العال    .106
 173802المعري 

وجود مرشحين بالقرب من مركز االنتخابات مع بعض   الثانية  1
 المروجين لنفس الكتلة  

مدرسة ام سلمى   .107
 172606للبنات 

وجود سيارات تحمل صور المرشح ابراهيم الميالي عن   االولى 2
مركز االنتخابي اضافة الى مروجين للتيار   الفتح قرب
 الصدري 

اعدادية    159707  .108
 الحلة للبنين

قيام مدير المركز بطرد احد المراقبين بحجة عدم وجود مقعد  االولى 2
جلوس علما بان هناك ثالث مقاعد فارغة داخل المحطة  

 االنتخابية 

109.  159502  
 البحتري

موظفي المحطة وهو يكرر لقب احد المرشحين   تم رصد احد الثانية 3
 امام المقترع اثناء استالمه لورقة االقتراع

مدرسة   159413  .110
 النور 

تم رصد قيام احد االحزاب بجلب وجبة فطور الى موظفي   الثانية 2
 المحطة 

مدرسة   159710  .111
 الرباب للبنات

تم مالحظة مدير المحطة وهو يتحدث الى المقترعين عند   االولى 5
دخولهم الى داخل القاعة في موضوعات تتضمن إيحاءات 

 ذات طابع توجيهي  

الحظنا قيام احد الضباط وهو برتبه نقيب اسمه عقيل  الرابعة  7 ابن المعتز 1624  .112
 بالتجاوز على احدى المراقبات

مدرسة   359402  .113
 النجوم

 مراقبين  ةمدير المحطة يصرح بانه يكتفي بثالث الثانية 2

114.  2061908  
 مدرسة القاسم 

تم رصد عدم سماح مدير المحطة بان يقوم احد االشخاص   الثالثة  1
 بمرافقة ومساعدة كبار السن في عملية االقتراع

مدرسة   262410  .115
 المحاويل

موظفي المحطة بالتعليق على مالبس احدى  الحظنا قيام احد الرابعة  5
 المقترعات

رصدنا دخول احد منتسبي االمن وقيامه بتصوير الناخب  الثانية 6   159401  .116
 عند قيامه بملء ورقة االقتراع  

مدرسة   261909  .117
 البيارق

بإدخال جهاز هاتف   بوكيل كيانرصدنا سماح مدير المحطة  الثالثة  1
 مع كامرة صغيرة 

مدرسة   261908  .118
 القاسم

التصال بإحدى  االحظنا قيام مدير المحطة باستخدام الهاتف و الثالثة  2
 الجهات ال بالغها بتفاصيل ما يحدث داخل المحطة 

مدرسة   159511  .119
 عمران بن علي 

قيام احد مراقبي االحزاب باصطحاب مجموعة من  الحظنا الثانية 6
خبين الى القاعة مدعيا انه من حركة امتداد وقد قام مدير  النا

المحطة بأبعاده وألكنه تصرف بقسوة وعنف مع مدير  
المحطة وبعد التحقق ثبت انه من اتباع المرشح صادق  

 مدلول

ثانوية   159509  .120
 الجزائر 

مراقبي االحزاب بتوزيع ورقة مكتوبة وقد  تم رصد قيام احد الثانية 9
 تم منعه من قبل مدير المحطة

ثانوية   159509  .121
 الجزائر 

 رصدنا وجود دعاية انتخابية قريبة جدا من المركز االنتخابي  الثانية 4

122.  159401  
 الزهاوي 

قام مدير المحطة بأبعاد المراقبين خالل عملية العد والفرز   الثانية 5
اليدوي بعد انت تم اختيار هذه المحطة من ضمن المحطات 

 التي تخضع الى العد والفرز اليدوي 
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مدرسة   159502  .123
 البحتري

دخول النائب السابق في البرلمان العراقي الى   الحظنا الثانية 3
المحطة داخل المركز وقيامه مع مجموعه بالتحدث الى مدير 

 المحطة 

اعدادية    161513  .124
 السجاد 

سماح مدير المحطة بمثلي كيانات محددة بالتواجد   الحظنا الرابعة  1
 داخل قاعة االقتراع

مدرسة   159413  .125
 السجاد 

قيام احد موظفي المحطة بإذاعة اغنية ذات طابع   الحظنا الثانية 4
 طائفي عبر هاتفه الجوال 

مدرسة   259908  .126
 ابن خلدون  

رصدنا اعالن احد موظفي المحطة عدم اعترافه بعملية   اولى  1
 اقبة المحلية او الدولية او مراقبي الكياناتالمر

الفارابي    .127
150703 

توقف المركز االنتخابي لمدة اكثر من ساعة بسبب حدوث  3 2
 مشاجرة 

خارج المركز ادت الى تعليق العمل بالمركز وبعدها تم فتح 
 المركز امام الناخبين لألدالء بأصواتهم 

 اسم المراقب طالب حسين جواد   

 مدرسة هندرين    .128
149606 

( من  6تم اثبات حالة كسر قفل جهاز التعريف محطة رقم )  4 6
قبل موظف مسؤول التعريف ) سعاد متعب محمد صالح  

 صباحا    6:30خسرو ( وقت كسر القفل الساعة 
لون القفل أخضر وذلك سهواً   )  00044588رقم القفل )  

منها لمعرفة تواجد ) شريحة الرام ( في الجهاز رقم جهاز  
بحضور افراد محطة االقتراع   VVD  43942التعريف 

 سية  مع الكيانات السيا

 تصوير داخل غرفة االقتراع الثالثة  6 144302  .129

 لم يتم التحقق من اسم ناخب الكترونيا   الثالثة   5 144309  .130

 اقتراع جماعي   –ادخال هواتف داخل محطة   األولى  4 244203  .131

 ادخال هواتف داخل محطة   االولى 9 244201  .132

 اقتراع جماعي   األولى  2 244201  .133

 اقتراع جماعي   األولى  4 244204  .134

 ادخال هواتف للمحطة    –اقتراع جماعي  األولى  7 244204  .135

 ادخال موبايل -تصوير داخل محطة  األولى  3 244204  .136

 اقتراع جماعي  – ادخال هواتف للمحطة  األولى  5 244204  .137

 ادخال هواتف داخل المحطة -تصوير داخل المحطة  األولى  6 244204  .138

 ادخال هواتف داخل المحطة   األولى  1 244204  .139

 ادخال هواتف داخل المحطة   األولى  1 244201  .140

 تصوير داخل المحطة   األولى  5 144106  .141

 ادخال هواتف داخل المحطة   الثانية 5 344705  .142

 ادخال هواتف داخل المحطة   الثانية 6 344705  .143

 االقتراعادخال هواتف اثناء  األولى  10 244201  .144

 اقتراع جماعي  الثالثة   4 244603  .145

 اقتراع جماعي   الثالثة   2 244603  .146

 اقتراع جماعي   الثالثة   7 244606  .147

 تصويت بدون وثيقة   الثانية 6 145103  .148

 صباحا   8تأخر فتح محطة ساعة  األولى  4 1440704  .149

 ادخال هواتف داخل المحطة    –اقتراع جماعي  األولى  9 244204  .150

 استبعاد مراقبين من عمليه لبعد والفرز  الثالثة   1 144303  .151

 التصويت بالنيابة  الثالثة     2 144301  .152

 صباحا   8تأخر فتح محطة ساعة  األولى  1 1440704  .153

متوسطة علي    .154
 168850الوردي: 

الموبايل في المركز  تم رصد منتسبين الداخلية بحمل جهاز  االولى 6
 االنتخابي في التصويت الخاص
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اعدادية غزة    .155
 169250للبنات: 

للمرشحة عن الدائرة الثالثة قرب   دعاية انتخابيةتم مشاهدة  الثالثة  1
المركز االنتخابي بمسافة ال تزيد عن مترين في التصويت 

 الخاص 

اعدادية النجاح:    .156
168250   

تم مشاهدة العديد من الدعايات االنتخابية للعديد من  الثالثة  1
أمتار تقريباً في   10المرشحين قرب مركز االقتراع بمسافة 

 يوم التصويت الخاص

ثانوية رابعة   .157
العدوية:  

168202 

تم إيقاف جهاز تحقق القراءة عن العمل في وقت االفتتاح  الثالثة  3
اعادة تشغيله عاود العمل   المحطة وبعدعند تصويت كادر 

 بشكل صحيح

 مدرسة التوحيد:   .158
268803 

أفراد   8إلى  6يقارب تم رصد مجموعة من االشخاص ما  االولى 1
في يوم التصويت العام في تمام الساعة الخامسة مساءاً   
قاموا  بتوزيع عصائر وفواكه على الناخبين مع كارتات  
دعاية انتخابية للمرشحين بالقرب من مركز االقتراع وتم 

 توثيق الحادثة بمقطع فيديو  

مدرسة الصناديد:    .159
268703   

قراءة مما سبب بعدم فتح حدوث مشكلة في جهاز تحقق ال الثانية 2
 ً  المحطة  لحين الساعة التاسعة صباحا

 مدرسة التآخي:   .160
468305 

تم رصد سيارات تحمل أعالم دعاية انتخابية مرشح حسن   الثانية 3
 متر من المركز االنتخابي   15المسعودي بمسافة 

مدرسة الناصرة:    .161
368804 

تم مشاهدة التصويت الجماعي من قبل العائلة الواحدة في   االولى 1
 المحطة  

مدرسة الفراقد :    .162
268304 

ً  الثانية 2  تم تعطل جهاز القراءة في تمام الساعة السابعة صباحا

 اعدادية جمانة:   .163
169105 

تم رصد دعاية انتخابية للمرشح عن ا دولة القانون أمال   الثالثة  3
 الدين الهر  
 متر من المركز االنتخابي   50على بعد 

 متوسطة المخيم:  .164
368402 

 تم رصد حاالت تصويت جماعي ألكثر من مرة  الثالثة  3

 مدرسة الحسنين:   .165
268201 

متر من   50على مقربة  ينتم رصد دعاية انتخابية للمرشح الثالثة  1
 مركز االقتراع 

 مدرسة الفيحاء:    .166
168608   

حدثت مشكلة تقنية في جهاز العد والفرز المنصب على   الثانية 2
صندوق االقتراع والمشكلة هي عدم سحب ورقة االقتراع  

الى داخل الصندوق ثم تم استبداله بع الساعة السابعة صباحا  
 بجهاز اخر وتم تغيير اقفال الصندوق 

مدرسة عتبة بن    .167
غزوان:  

168605 

أرصدة للشباب الناخبين قرب مركز   ع  كارتاتيتم توز الثانية 2
 االقتراع لغرض التصويت لصالح المرشح  

 ثانوية المتنبي:  .168
269001 

تم مشاهدة أحد الناخبين دخل إلى محطة االقتراع وهو  الثالثة  1
يرتدي قالدة )بروش( تحمل شعار يرمز إلى جهة سياسية )  

 الكتلة الصدرية( 
العمل في المحطة  وكذلك تم توقف جهاز تحقق القراءة  عن  

ص وتم استدعاء فريق الصيانة   9:43ذاتها في تمام الساعة 
 إلصالحه  

بصمة الناخب وتم اصالحه واستبدال  عطل في الجهاز  االولى 4 278504  .169
 الرول الورقي 

عدم مطالبة المصوتين من الرتب العسكرية بمستمسك ثاني       .170
حاالت )اكثر  واالعتماد على بطاقة الناخب وتكررت لعدة 

 حالة(  12من 
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دقيقه. وبدون تبرير   ٤٥و ٧  الساعةتم فتح المركز االنتخابي      .171
من قبل موظفي االنتخابات. وكان العذر تاخر الضابط  

 المسؤول عن المركز االنتخابي 

وبدون أي اهتمام من قبل الموظفين  ٣ المحطة عطل أجهزة      .172
 ساعات  ٣واستمر ل

عدم الوضوح في صالحيات موظفين النتخابات والتداخل في       .173
   بعضها وهم بحاجه الى المزيد من التدريب

مع عدم االهتمام بذلك  االنتخابي.عدم وجود رقم المركز  االولى 1 278550  .174
 رغم التبليغ

المركز غير مهذب  حمايةتعامل القوات االمنية الخاصة في      .175
 وغير مهني وخاصة في التعامل مع المراقبين

في العمل في أكثر من محطه مثال. محطه رقم واحد   تلكؤ     .176
لم    ٢رقم  المحطةونصف وبيننا  ٦ الساعةسلمت النتائج بعد 

ونصف من العلم العدد هو نفسه في كال   ٧  ساعةتسلم اال 
 الَمحطتين للمشاركين في التصويت

التصويت الخاص سمح للضباط بدخول السالح والموبايالت       .177
 الشرطة كما حصل مع زياره مدير  ايضا وحتى الكاميرات

او    تالفةعدم قرأه جهاز التحقق للعديد من البطاقات وهي اما       .178
 لم يحدثها او قسم منهم يحق له التصويت العام وليس الخاص 

179.      
تعامل الموظفين في مركز االقتراع مع أصحاب  -٩

ومن ذوي االحتياجات الخاصة  بعيد عن   المزمنةاألمراض 
 والتعامل وفق معايير حقوق االنسان المهنية

 6:56لم يحضر مدير المحطة اال في الساعة  ٤ ٣ ١٢٠١٠٤ايلول   .180

 عدم قراءة بصمة عدد من الناخبين ١ ٥ خۆشناو   .181
 5:10السريع في الساعة  توقف جهاز العد 

  عطل جهاز التحقق اكثر من مرة

مشكلة في جهاز التحقق مما أدى الى حرمان عدد من   ٢ ١ ٢٢١٧٠٨يهکێتی   .182
 الناخبين من التصويت

 ع ريمشكلة في جهاز العد الس
  تبديل مدير المحطة قبل يوم من االقتراع

 الصورالسماح للجميع بإدخال الموبايل واخذ  ١ ٢ ٢٢٢٣٠٢  .183
   وجود اشخاص غير مصرح بهم في المحطة 

 توقف جهاز التحقق مما أدى الى تأخر بدء االقتراع ساعتين ٢ ٦ ١٢١٦٠٣  .184

کوسرەت    .185
٢٢١٧٠١ 

   عطل جهاز التحقق ٢ ٢

 السماح بإدخال الموبايل واخذ الصور ٤ ١ ١٢٠٥٠٦  .186

ديموکراسی   .187
٣٢٠٧٠٣ 

   عطل جهاز التحقق ٣ ٤

 يتم التفتيش بصورة دقيقةلم  ٤ ٤ ١٢٠٢٠٦مهاباد   .188
 مشكلة في جهاز التحقق
  السماح بإدخال الموبايل

 مشكلة في جهاز التحقق ٢ ٥ ٢٢٢٠٠٥  .189
وجود اشخاص غير مرخص لهم يشجعون على التصويت  

  لجهة سياسية ويسألون الناس لمن صوتوا

   عطل جهاز التحقق ٢ ٣ ١٢٠٠١١  .190

 الموبايل واخذ الصورالسماح بإدخال  ٢ ٥ ٢٢١٥٠٣ جواس  .191
   عطل جهاز العد السريع
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 لم يقم مدير المحطة بعد األوراق قبل بدء االقتراع ٣ ١ ٢٢٠٧٠٤هەرێم   .192
بسبب تأخر وصول موظفي  7:154تأخر االفتتاح الى 

 المحطة 
 السماح بإدخال الموبايل واخذ الصور

 حاالت من التصويت الجماعي

   عطل جهاز التحقق ٢ ١ ٢٢١٥٠٣  .193

مەدی خانی  حئه  .194
١٢٠٥٠٤ 

   عطل جهاز التحقق ٤ ٤

   عطل جهاز العد السريع ١ ١ ١٢٤٦٠٨  .195

   عطل جهاز التحقق ٥ ٣ ٢٢٣١٥٠بدليس   .196

   عطل جهاز التحقق ٣ ٥ ٢٢٤٣٠١روڤيا   .197

 وجود اشخاص غير مرخص لهم  ٣ ٦ ٢٢٣٦٠٤  .198

ليال قاسم    .199
٢٢٣١٠٨ 

   عطل جهاز التحقق ١ ٧

کوردايهتی   .200
٢٢٣٢٠١ 

 والعد السريع جهازي التحققعطل  ١ ٧

   عطل جهاز التحقق ٢ ١ ٣٢٣٦٠٤شاريا   .201

   عطل جهاز التحقق ٣ ١ ١٢٤٣٠٢  .202

   عطل جهاز التحقق ١ ٣ ١٢٣٤٠٧کاروان   .203

 

 


