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 الممدمة ؛

جمعٌة  ( IHRSUSA) الجمعٌة العرالٌة لحموق اإلنسان فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

طوعٌة غٌر حكومٌة، مستملة تهدف الى تعزٌز العدالة االجتماعٌة والمساواة بٌن المواطنٌن 

والعهود الدولٌة، وفك دستور عرالً فاعل، وتدعو إلى الغاء كافة العرالٌٌن فً ظل المواثٌك 

االنتهاكات المتعلمة بالحموق والحرٌات العامة، وتطبٌك معاٌٌر حموق اإلنسان، وترصد 

 االنتهاكات والخرولات التً ٌتعرض لها االفراد، وتصدر البٌانات والتمارٌر الدورٌة بذلن.

والعاملٌن فً منظمات المجتمع المدنً والمإسسات العامة من كما تموم بتنمٌة لدرات الناشطٌن 

خالل إلامة الورش والمإتمرات والندوات فً المجاالت المختلفة لتحسٌن لدراتهم لمواجهة 

الى التواصل الهادف مع جمٌع االطراف  2111التحدٌات، وتسعى الجمعٌة ومنذ تؤسٌسها عام 

الع العرالً، حٌث ٌحتاج البلد الى العدٌد من المحلٌة واالللٌمٌة والدولٌة للنهوض بالو

اإلصالحات الجذرٌة لتحسٌن البنٌة التحتٌة، وتمدٌم الخدمات االساسٌة للمواطن العرالً، وإنهاء 

   .واالستمرار العمبات التً تواجه التنمٌة والتعلٌم

   0202االنتخابات العرالٌة المبكرة لعام 
 

هً اجراء فً العالم من الركائز األساسٌة التً تعتمد علٌها البلدان الدٌممراطٌة المتمدمة 

 تفوٌضا ً وتعتبر بمثابة  ،التً تمنح الشرعٌة للحكوماتالنزٌه والشفافة التشرٌعٌة االنتخابات 

  شعبٌا ً ولانونٌا ً إلدارة شإون البالد.

  او اي اعتباراتتمٌٌز لبعٌدا ً عن اواطنٌن لجمٌع المالحموق المشروعة واالنتخابات هً من 

وتإكد االعراف والمواثٌك الدولٌة على  او العرق، اللونبسبب او دٌنٌة او لومٌة او فكرٌة 

إعالن حك على " والتً تنص  20)المادة ) فً 2005لسنة  الدستور العرالًٌشٌر و ،اجراءها

المشاركة فً الشإون العامة، والتمتع بالحموق حك وااللتراع العام للمواطنٌن، رجاالً ونساًء 

  .السٌاسٌة بما فٌها حك التصوٌت، واالنتخاب والترشٌح

بغداد  ت العاصمةشمل التًومتظاهري تشرٌن استجابة لمطالب وهذه االنتخابات المبكرة جاءت 

لانون االنتخابات، وتعدٌل  ،مبكرة انتخابات فٌها بإجراء طالبوا وتسع مدن عرالٌة اخرى

 واستمالة حكومة عادل عبد المهدي، وتحممت كل هذه المطالب. 

" االنتخابات فً العراق انطلمت التشرٌعٌة االنتخابٌة  اإلطار المانونً للعملٌةوبعد توفٌر 

وسط اجراءات  10/10/2021 ثمانٌة عشرة محافظة عرالٌة صباح ٌومفً " التصوٌت العام 

حٌث تم إغالق الحدود والمطارات ومنع التنمل بٌن المحافظات وغلك المطاعم امنٌة مشددة 

" تحالفا ً  44" مرشحا ً ٌمثلون "  3223بمشاركة " واألسواق والمنشآت التجارٌة والترفٌهٌة 

( 83" ممعدا ً فً البرلمان العرالً موزعٌن على ) 329" حزبا ً لتنافس على "  267و " 

.. وفتحت  فً عموم البالد" محطة  57.944" " مركزا ً و 8960"  بمعدلدائرة انتخابٌة 

 بتولٌت العراق، ا ً صباحمراكز االلتراع أبوابها الستمبال الناخبٌن فً تمام الساعة السابعة 
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حٌث تغلك مراكز االلتراع إلكترونٌا ًوال  ا ًالعملٌة االنتخابٌة لغاٌة السادسة مساء تستمراو

 فً الولت.مجال إلجراء أي تمدٌد 

 

 * نظام الكوتا ؛
 

كوتا ل % من المماعد25ص ٌخصعلى ت 0202نص لانون االنتخابات الجدٌد رلم تسعة لسنة 

ألللٌات والمكونات الدٌنٌة اكوتا كذلن ستكون هنان تسع مماعد ل .. ا ً " ممعد 83لنساء " ا

هً خمسة للمكون و والمومٌة فً العراق من اجل تمثل هذه الشعوب االصٌلة داخل لبة البرلمان

ودهون .. والمكون الصابئً  -اربٌل  -كركون  -نٌنوى  -المسٌحً فً محافظات بغداد 

المندائً فً بغداد، والمكون االٌزٌدي فً محافظة نٌنوى، والمكون الكردي الفٌلً فً محافظة 

 واسط، والمكون الشبكً فً محافظة نٌنوى .. وتكون المماعد المخصصة للكوتا ضمن دائرة

انتخابٌة واحدة، وٌحك التصوٌت للمرشحٌن من جمٌع الدوائر االنتخابٌة المنتشرة فً عموم 

  العراق.

 

 * التصوٌت الخاص ؛
 

"  و ملٌونالمفوضٌة  تصرٌح وفكسٌشارن فً التصوٌت الخاص  2021/تشرٌن االول/8فً 

وجهاز مكافحة من عناصر وزارتً الدفاع والداخلٌة ومنتسب من االجهزة االمنٌة " الف  120

 ونزالء السجون ،والنازحٌن ،والبٌشمركة ب، ووزارتً داخلٌة إللٌم كردستاناالرها

" محطة .. كما سٌشارن "  " 2584" مركزا ً فً  595موزعٌن على "  والمستشفٌات

  " محطة التراع. 309" مركزا ً فً "  86سٌتوجهون الى "  نازح ومهجر الف " 120.126

نتٌجة عدم  الحشد الشعبً بالتصوٌت الخاص فً االنتخابات البرلمانٌةعدم شمول منتسبً و

مما ادى الى اشراكهم فً التصوٌت  بٌانات منتسبً الحشد إلى المفوضٌةهٌئة الحشد إرسال 

 العام.

 ".  69%لد بلغت "  الخاص وكانت نسبة المشاركة فً عملٌة التصوٌت

 

 مرالبة االنتخابات ؛ *
 

شارن اكثر والمساهمة فً انجاح االنتخابات البرلمانٌة العرالٌة من اجل دعم ونزاهة االلتراع 

 االمم المتحدة واالتحاد االوربً وجامعة الدول العربٌة ممثلٌن عن دولً " مرالب 800من " 

وانتشارهم فً عموم المراكز والمحطات المدنٌة الوجود المكثف للمنظمات العرالٌة جانب الى 

الف من مرالبً اآلورصد المخالفات، كما تواجد  بحٌادٌةاالنتخابٌة لممارسة دورهم الرلابً 

  المستملٌن فً المراكز لمتابعة سٌر العملٌة االنتخابٌة. مرشحٌنوالالكٌانات 
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مراعاة الحٌادٌة وعدم التمٌٌز ل ان مشاركة المنظمات الدولٌة والمحلٌة فً مرالبة االنتخابات هً

وتعزٌز  واالنتهاكات، المخالفات وتملٌصوالمساهمة فً منع  ،كل المرشحٌنلستحماق الدعم او

  لنهج الدٌممراطً.لحموق المدنٌة والسٌاسٌة وإرساء ال

 * رصد المخالفات ؛
 

 الخاص االلتراععملٌة مراحل ورصدت الجمعٌة العرالٌة اهم االخترالات والمالحظات اثناء 

 ، وبعد اعالن النتائج االولٌة وكما موضح ادناه ؛العامو
 

  وجود بعض الصعوبات فً التمنٌة الفنٌة لألجهزة المستخدمة، مما ادى الى تولف

وتعطٌل االجهزة فً العدٌد من المراكز، وفرق الصٌانة عملت على إصالح الخلل 

 الموجود فً االجهزة.

  لعدد كبٌر من المحطات فً بغداد والمحافظات، مما ادى الى انمطاع التٌار الكهرباء

 اٌماف عملٌة التصوٌت.

 .الحمالت االنتخابٌة لم تكن على مستوى المسإولٌة 

 .ضعف الوعً االنتخابً لدى العدٌد من المواطنٌن 

 .ارتفاع وتٌرة الحمالت االنتخابٌة فً االٌام االخٌرة 

 حمالتهم الدعاٌة االنتخابٌة.االحزاب المتنفذة تستخدم أموال الدولة ف ً 

 .استمرار الدعاٌة االنتخابٌة لبعض المرشحٌن حتى الساعات االولى من االلتراع 

 من خالل شراء بطالات الناخب التً وصلت من خمسة  اتخاذ اسلوب شراء ذمم

 .وفً بعض االماكن ارتفع اكثر وعشرون الف الى مائة الف دٌنار عرالً

  المراكز من لبل اشخاص تابعٌن للمرشحٌن من اجل التصوٌت.تثمٌف الناخبٌن داخل 

 .تمزٌك صور والفتات المرشحات والمرشحٌن 

 .استخدام اسلوب التشهٌر والتسمٌط فٌما بٌنهم 

 .ًالتعرض الى المرشحات فً اسلوب هابط ومخل ومنافً لمٌم المجتمع العرال 

 بالعملٌة السٌاسٌة منتٌجة عدم ثمته ضعف المشاركة من لبل المواطنٌن العرالٌٌن. 

  الموعد الممرر. عنتؤخٌر فً افتتاح عدد من المراكز 

  المشرفٌن والعاملٌن عند دخول المواطنٌن بؤعداد كبٌرة تظهر علٌهم عالمات االرتبان

 والتشنج.

 .العاملٌن فً المحطات بحاجة الى تدرٌب ومعرفة دورهم فً المحطات 

  ًالكٌانات بصورة جٌدة ومع مرالبً المنظمات بعض مدراء المراكز ٌتعامل مع مرالب

 بصورة سٌئة.

 .وجود اشخاص لٌست لهم صفة لانونٌة داخل المحطات والمراكز 

 .اكتظاظ المرالبٌن والوكالء داخل المحطات 

 .منع استخدام المرالبٌن الهاتف الجوال او اجهزة الحاسوب 

 .دخول الموات االمنٌة مع اسلحتهم داخل المراكز والمحطات 
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 هاب الناخب فً التصوٌت الخاص والعام الى المراكز والمحطات الممررة ال ٌجد ذ

 اللتراع.امان العدٌد منهم من المشاركة فً اسمه هنان وتم حر

  اثناء عملٌة التصوٌت الخاص رصد حاالت تروٌج من بعض الضباط لعناصر

 مسإولٌن عنهم.

  ابطال ورلتهم االنتخابٌة.التصوٌت على اكثر من اسم فً التصوٌت الخاص من اجل 

 .رفض اغلبٌة النازحٌن من المشاركة نتٌجة االوضاع السٌئة التً ٌمرون بها 

 .عدم وجود الحمامات ) دورات المٌاه ( المناسبة فً بعض المراكز 

 .عدم وجود لوحة تعرٌفة لبعض المراكز تتضمن اسم المركز ورلمة 

 النتائج االولٌة. إطالق نار عشوائً من انصار الفائزٌن عمب اعالن 

  مفوضٌة لاالحزاب والكٌانات السٌاسٌة ترتكب مخالفة لانونٌة من خالل تهدٌدها

 .باستخدام السالح وخلك الفوضى فً البالد االنتخابات

 .المفوضٌة تعرضت للضغوطات وبؤسالٌب مختلفة من لبل االحزاب النافذة 

  المتوفٌة لبل شهرٌن (  " انسام مانوئٌل اسكندر منصورالمستملة " اشران المرشحة (

"  0312" وحصلت على "  203والتً تحمل الرلم "  " الكوتا " فً االنتخابات

 صوتا ً.

 * النتائج االولٌة ؛
 

 368ألفاً و 116ووفك ما اصدرته مفوضٌة االنتخابات، فإن اكثر من اثنان وعشرون ملٌون و

شخص عرالً من أصل ما ٌمارب اربعون ملٌون نسمة ٌحك لهم التصوٌت فً االنتخابات 

البرلمانٌة الممبلة وعلى الناخب الحصول على البطالة الباٌومترٌة لٌحك له التصوٌت .. ولد 

"  41%" شخصا ً فً عملٌة التصوٌت لتصل نسبتهم الى "  77.779شارن " تسع ملٌون و 

 (. 69% كانت )التصوٌت الخاص  فًنسبة المشاركة .. و

بعد ساعات من االنتهاء التصوٌت وغلك المراكز والمحطات اعلنت المفوضٌة العلٌا المستملة 

لالنتخابات النتائج االولٌة واوضحت من ان عملٌة الفرز والعد االلكترونً لألصوات كانت نسبة 

 " لاللتراع الخاص. 25" شكوى منها "  119المطابمة مئة بالمئة .. كما جرى تمدٌم " 

" ممعدا ً مما  70على اكثر من "  الصدري وحصوله تٌارتشٌر عن تمدم ال ولٌةوكانت النتائج اال

وفصائل دفع بالعدٌد من الكٌانات والكتل الخاسرة وخاصة ً ) اإلطار التنسٌمً للموى الشٌعٌة 

المفوضٌة العلٌا المستملة ( الى االعالن عن رفض النتائج االولٌة التً اصدرتها المماومة 

تدارن األمر من مخاطر تهدد السلم األهلً و ٌدوٌا ً فرز الصنادٌك  لالنتخابات وطالبت بإعادة

وٌجري االن عد وفرز ..  العرالً عن طرٌك استخدام السالح فً تحدي صارخ للمانون والدولة

 .محطة " 3681ا " فً مراكز العد والفرز والبالغ عدده المرحلة االخٌرة للمحطات المحجورة
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 * اعالن النتائج النهائٌة ؛
 

كانت الحكومة العرالٌة والمفوضٌة العلٌا المستملة لالنتخابات لد اعلنوا لبل عملٌة االنتخابات 

تنص عن االعالن عن النتائج خالل اربعة وعشرون ساعة من انتهاء عملٌة التصوٌت حٌث 

على ان تعتمد المفوضٌة  2020لسنة  9رلم  الجدٌد اوال ً من لانون االنتخابات 38/المادة 

( ساعة من انتهاء االلتراع 24أجهزة تسرٌع النتائج وتلتزم بإعالن النتائج األولٌة خالل )

وتجري عملٌة العد والفرز الٌدوي لغرض المطابمة بوالع محطة واحدة فً كل مركز انتخابً 

%( من أصوات تلن المحطة فٌصار 5بك نتائج العد والفرز الٌدوي بنسبة )وفً حال عدم تطا

.. وفً حال وجود اي اعتراض او طعن باالنتخابات تمدٌم طلب  الى إعادة العد والفرز الٌدوي

او الى الهٌئة  الى المفوضٌة 25/22/0202ولمدة ثالثة اٌام لغاٌة  20/22/0202من تارٌخ 

 .ًً  مباشرة المضائٌة لالنتخابات

 * اآلراء والممترحات ؛
 

عدم التسرع عند اعالن النتائج االولٌة، وتوضٌح ما تبمى من الصنادٌك كً ال ٌستغلها  -

 الخاسرون.

المفوضٌة العلٌا المستملة لالنتخابات وعدم استخدام  عمل على االحزاب والكٌانات احترام -

 .والتشكٌن فً عملهم والتهدٌد اسالٌب الضغط

 المفوضٌة تمدٌم دعاوي لانونٌة ضد كل من ٌتدخل فً عملهم او ٌموم بتهدٌد العاملٌنعلى  -

 .فٌها

لبل انطالق عملٌة  علالشتران الناخب فً االلترا" الباٌومترٌة " توزٌع البطالات المخصصة  -

 على االلل لحسم كافة االشكاالت. بؤسبوعالتصوٌت 

ونشرها فً وسائل االعالم لبل انطالق عملٌة رسم سٌاسة واضحة من لبل المفوضٌة لعملها  -

 االلتراع.

الى المحطات لذا الهاتف الجوال  المرالبٌن إدخالمنعت لد التعلٌمات فً هذه االنتخابات  -

 ٌتطلب اٌجاد مكان محدد من المركز لهم لرفع تمارٌرهم.

 خاص لكلن ٌكون هنان سجل انتخابً لحماٌة الكوتا من الراغبٌن بالحصول علٌها هو ا -

مكون، كما ٌحك للناخب من ابناء المكونات التصوٌت لمن ٌرغب خارج نظام الكوتا اي لٌس 

بؤصوات  وباسم المانون تؤخذمماعد الكوتا  .. لكون الزاما ً علٌه التصوٌت اال لمرشحً الكوتا

 .من ابناء خارج المكون
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 الختام ؛
 

 االنتخابٌة فً العراق من كافة االطرافال بد من االشادة بالجهود المبذلة إلنجاح العملٌة 

مع الناخبٌن ال سٌما االجهزة االمنٌة من خالل تعاونها  ،الحكومٌة والمدنٌة والمإسسات

وتعتبر ..  فً ٌوم االنتخابات خرولات أمنٌةل اي تسج لمووتوفٌر بٌئة آمنة  ،والمرالبٌن

 .سابمةالاالربعة االنتخابات الحالٌة افضل نسبٌا ً من االنتخابات 

 والثغرات وتثنً الجمعٌة العرالٌة لحموق االنسان على عمل المفوضٌة رغم بعض الهفوات

نتٌجة استخدام االجهزة االخطاء لكون هذه االنتخابات األكثر نزاهة فً تارٌخ العراق و

 الممبلةتكون هذه االنتخابات نموذجا ً للمرحلة ، ونؤمل ان عملٌة االلتراعاإللكترونٌة الحدٌثة فً 

 .لرسم مستمبلةوانتهاء عصر السالح والهٌمنة وٌكون المرار للشعب 

من محاوالت بعض الكتل التً لم ٌروق لها النتائج من لحموق االنسان وتحذر الجمعٌة العرالٌة 

تشجب كما العام ..  فرض نفسها بموة السالح من اجل غلط االوراق وزعزعت االستمرار

لموى ة اتنسٌمٌفً )   المنضوٌةالكٌانات والكتل من لبل التً صدرت التصرٌحات الخطٌرة 

استخدام السالح والتهدٌد ب مخاطر تهدد السلم األهلً العرالًالشٌعٌة وفصائل المماومة ( من 

 .عند اعتراضهم، وعلٌهم اتخاذ السٌالات المانونٌة وخلك الفوضى فً البالد

وبعد تصدٌك النتائج من لبل المفوضٌة ٌتم انتخاب رئٌس البرلمان ورئٌس الجمهورٌة من لبل 

اعضاء مجلس النواب، ومن ثم ٌكلف رئٌس الجمهورٌة الكتلة الفائزة االكبر باالنتخابات بتكلٌف 

 الذي"  2020" لسنة "  9" من لانون االنتخابات رلم "  45رئٌس للوزراء وفما ً للمادة " 

تحالفات او انتمال اي نائب الى كتلة ائتالفات او .. وال ٌجوز تشكٌل بتشكٌل الوزارة  ره ٌمومبدو

 اخرى اال بعد تشكٌل الحكومة. 

وتتمدم الجمعٌة العرالٌة لحموق االنسان بؤجمل التهانً والتبرٌكات لكافة الفائزٌن بمماعد مجلس 

سن لوانٌن الى جانب لٌامهم بتعدٌل و ان ٌكون دورهم الرلابً فاعال ً  تؤملالنواب العرالً و

  طموحات وتطلعات الشعب العرالً.تدعم 

 

 

 الجمعٌة العرالٌة لحموق االنسان

 فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
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