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الجماعددات االربابيددة وحددرروا مراجدديامن جددرت االنتخابددات بعددا ان انت ددر العراقيددون ع دد  

" فدي المدان العراقيدة  1028/ميدار/21الوزراء في "  مج س قبل من البرلمانية بموعابا المقررة

مددن اون اا اختددراق امنددي والدد ا يعتبددر ماسددبا و مامددا و ل قددوات االمنيددة التددي امنددة االنتخابددات 

( مريددحا و يتنافسددون ع دد  9618وبددي الرابعددة   ب ددورة جيدداة .. وقددا يددار  فددي بدد   الدداورة

( مقعدداا ون 916المقاعددا المقددررة والمخ  ددة معجدداء مج ددس النددوال العراقددي والتددي عدداابا  

 وجرى خوض االنتخابات جمن تحالفات سياسية او جاات مستق ة او اأفراا. 

 

 : النابت ل 
 

( ناخل مدن ا دل 953و ملف 926و م يون 12ب غ عاا الناخبين من ال ين يحق لام الت ويت  

( 88( ائتالفدا و فدي  13( حزبا و سياسديا و ل   105سبعة وثالثون م يون عراقي .. وقا تنافس   

 ( محافظة واما موجح اانا :28قائمة ع   المقاعا المخ  ة في  

 

 

 عاا المقاعا اسم المحافظة   عاا المقاعا  اسم المحافظة  

 71 اراو  -10 17 بغااا -1

 71  الح الاين -11 13 نينوى -2

 71 ابو  -12 12 الب رة -3

 71 نجف -13 71  ا قار -4

 77 الايوانية -14 71 الس يمانية -5

 77 اربالء -15 71 بابل -6

 77 واسط -16 71 اربيل -7

 71 ميسان -17 72 االنبار -8

 1 مثن  -18 73 ايال  -9
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% .. مدنام 22يدخ  ( اا بنسدبة  686الف و 820ماليين و 20يار  في عم ية الت ويت   

(  916الدددف و  236( ناخبدددا و يددداراوا بالت دددويت الخدددا  .. ويدددار     969الدددف و  36  

( مريدحا و مدنام تسدعة 916( اولدة .. لالختيدار  26يخ ا و من عراقيي الخدار  يعييدون فدي  

" خمسددة مقاعددا ل ماددون المسدديحي يمث ددون محافظددات بغددااا مقاعددا مخ  ددة لاوتددا االق يددات 

واراو  ونينوى واربيل وابو  .. ومقعا واحا لاليزيداين فدي محافظدة نيندوى ومقعدا ل  دابئة 

المناائيين في محافظة بغااا .. ومقعدا واحدا ل يدب  فدي محافظدة نيندوى .. ومقعدا واحدا ل ادراا 

 (699و  مح يدا و مراقبدا و (326929االنتخابدات  الفي ية في محافظة واسط " .. ويدار  فدي بد   

 اوليا و.    مراقبا و

 

  : ال عايع االنتباتيع 

 

/ميار .. وبرزت خالل ب   الفتدرة 20/نيسان لغاية 22وجرى تحايا الفترة ل اعاية االنتخابية من 

ظابرة وجع ال ورة بطريقة غيدر حجدارية فدي االمداان العامدة مدن الدبالا الد  جاندل تمزيدق 

 تيداير اسداليل االنتخابيدة الاعاية ال ور والبوسترات وحاالت االستازاء والسخريةن اما رافق

االنتخاباتن  في فوزبن عام لجمان إباحية فيايو من خالل نير مقاطع سمعتان وتيويه اءبالنس

العراقية .. اما اان واجحا و لبعض  االجتماعية ول عراف ومخالفة ل قانون غريبة ظابرة وبي

 .ُيعرف م اربا القوائم المتنف ة في الس طة اناا  رفت مبالغ طائ ة لقوائمام لم

 

    العامع :االنتباتا 
 

ومن ثدم الت دويت الخدا   1028/ميار/22-20انط قت عم ية الت ويت لعراقيي الخار  ل يام 

/ميار جرت عم ية الت ويت العام في عموم 21ل جازة االمنية والعسارية العراقية .. وفي يوم 

 البالا.

 

 ظات والحدواا وقامت الجمعية العراقية لحقوق االنسان بر ا التجاوزات واالنتاااات والمالح

 العم ية االنتخابية في العراق واول الماجر واما موجح اانا  : رافقت التي

 

 .عوبة تجايا بوية الناخل  

 الناخبين ا وات محاولة يراء. 

 .استخاام المباني والسيارات الحاومية ل اعاية االنتخابية 

 االنتخابية اغ ل المرااز قرل انتخابية اعاية وجوا. 

 النتائج اعالن وح ر االنتخاباتن مرااز ااخل االعالم ووسائل ال حفيين حراة تحايا 

 .فقط الفجائيات من لعاا والمؤتمرات

 ميا ة مما  اا حاو  عنا بايل جااز وجوا عطل االجازة في المرااز االنتخابية وعام

 ااى ال  عرق ة عم ية االقتراع.
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 .ق ة االجازة في المرااز االنتخابية 

 فيه اسمائام يجاوا ولَم المرااز ال  ي ببون المواطنون. 

 الخا ة. السجالت في اسماءبم تسجيل حرمان عاا ابير من النازحين بحجة عام 

 النازحين. مخيمات وجوا فوج  في اغ ل 

 .وجع اسماء النازحين في اماان بعياة من اماان ساانام 

 االقتراع. مرااز في اسمائام إليجاا  عوبات يواجاون الماجرون 

 بطاقددةح ددولام ع دد   حرمددان ابددالي قجدداء سددنجار مددن عم يددة الت ددويت بحجددة عددام 

 الناخل.

 .مواطنون لايام بطاقة الناخل واسمائام غير موجوا في المرااز 

 بحجة بحجج مخت فدة  من المرااز الفرعية ال  المراز العام االقتراع  ناايق نقل تأخير

 التاقيق. من االنتااء او عام
 اليفافية في تعيين ماراء المرااز والعام ين فياا. المفوجية لم تعتما 

 .افتقار العام ين في المحطات ال  الخبرة والتعامل الجيا مع المواطنين 

 ع د  ومسداومتام انتخابيدة ل غدراض استغالل المريحين لعوائل المعتق دين والموقدوفين 

 .ابناءبم سراح اطالق مقابل م واتام

 بددين انددالع يددجار الايوانيددة بسددبل بمحافظددة غمدداس ناحيددة انتخددابي فددي مراددز اغددالق 

 في المراز. الناخبين

   منع ال حفيين من تغطية العم ية االنتخابيدة فدي عداا مدن مراادز االنتخابيدة فدي قجداء

   سامراء.

 .وجوا مياال فنية وااارية في المرااز االنتخابية 

  عمدل لعراقيدي الخدار  لم توفق المفوجية في اختيار يومي الخميس والجمعة وبما ايدام

 مما ااى ال  عام مياراة الاثير من الناخبين.

 .عام تعاون ماتل المفوجية مع منظمات المانية العراقية العام ة في الماجر 

 االنتخابات بمراقبة الخا ة الباجات المراقبين لمنح السريعة االجراءات اعتماا عام. 

 الماجر اول في المرااز بعض في االنتخابية المرااز ال  الااتف اجازة اخول منع. 

  جعف المجال االعالمي لماتل المفوجية في الواليات المتحاة .. الجالية العراقية لغاية

 االيام االخيرة ال يع مون عن ماان المراز.

 . عام استخاام البطاقة االنتخابية في انتخابات الخار 

 ل مدددراقبين الحرادددة و دددعبة وجددديقة  دددغيرة مسددداحة فدددي ااندددت االنتخابيدددة المراادددز 

  .والمواطنين وبي م حق او تابعة لمرااز اينية في والية مييغان

 من قبل المفوجية في  ماان المراز االنتخابي عام وجوا ناوات او اعالنات تعرفيه عن

 ... ال ورة اانا  تؤير عن اتجا  المراز وبا ا الحجم ال غير امرياا
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 الت ددويت اجددل مددن العسدداريين ع دد  جددغوطات بنددا  اانددت الخددا  الت ددويت وفددي 

 .معينة وقوائم ل يخا 

 نتيجة الت ويت من المس حة القوات عنا ر من العايا يستطع لم الخا  الت ويت في 

 .الجاازن وانتااء الوقت عطل

 االنتخابدددات فددي المددواطن  دددوت جددمان االنسددان وحقدددوق الايمقراطيددة مبدداا  ومددن 

 االف واخرى بطريقة المفوجية اجاعت الاورة ب   وخالل البالان في العامة البرلمانية

 .  لمريحياا  وتت التي اال وات

 

راالق  العمليع االنتباتيع ع   مل التظاهرا  اما مكاتب المف ضيع  االعت اءا  
 على المرش يل كما م ضح ا ناه:

 

 اعدالن بعدا السد يمانية محافظدة فدي المتنافسدة االحدزال بدين بامسد حة ايتبااات انالعت 

 .النتائج

 .تظابرات مستمرة في اراو  حول االنتخابات 

 قار لالعتراض ع   نتدائج مريدح   ا بمحافظة االنتخابات مفوجية تظابرة امام ماتل

 اولة القانون ع ي زوير الحجامي.

 . تظابرة ومحا رة ماتل المفوجية في محافظة اراو 

 .تظابرة امام المراز االنتخابي رقم واحا في ماينة ايربورن بوالية مييغان االمرياية 

 الميداراة من حرمانام ع   احتجاجا و  المفوجيةن مقر امام ايوانية محافظة في تظابرة 

 .االنتخابية بطاقاتام  الحية عام نتيجة الت ويتن بعم ية

 احتجاجدا و  النجدفن فدي االنتخابدات مفوجدية ماتدل امام المواطنين من العيرات تظابر
 .االنتخابية بطاقاتام تفعيل عام ع  
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  الس يمانية. في التغيير لحراة الرئيس ن االعتااء ع   المقر1028/ميار/21في  
 الس يمانية في العاالة تحالف حزل ع   مقر  االعتااء ن1028/ميار/21 في . 

 قجاء خانقين.  معروف في ن االعتااء ع   المريح رابون1028/ميار/20 في 

 حزل الايمقراطي الاوراستاني عرفان ن االعتااء ع   المريح1028/ميار/20 في 

 .ايال  في محافظة الااواا سعاهللا

 محمددا مفددين المريددحة عددن االتحدداا الددوطني الاوراسددتاني إ ددابة ن1028/ميددار/20 فددي 

 .تق اا عج ة استااف مس ح باجوم خانقين قجاء الزباوا في حسن

 فدي الحسدين عبدا  ارم سائرون ائتالف عن المريح بيت ن استاااف1028/ميار/6 في 

 .ياوية برمانة بابل محافظة

 في  الجبورا فاروق الااتور ن اغتيال المريح قائمة االئتالف الوطنية1028/ميار/3 في

 ناحية القيارة بمحافظة نينوى.

 وعمار -فخرا  من " انورال  ماينة اراو  في من الاون التراماني اغتيال مريحين 

 .اايا "

 

 
 

  : البتام 

 

تاعو الجمعية العراقية لحقوق االنسان ال  تحقيق يامل لجميع اليااوى المقامة من قبدل القدوائم 

والايانات السياسية والمراقبين والمتع قة بنتائج العم ية االنتخابية وفق مسس ومعايير مانية حي  
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 التحقيددق..  المسددتق ة لالنتخابددات بددالتزوير والتالعددل فددي النتددائججددرى اتاددام المفوجددية الع يددا 

 لالنتخابات. الم ااقية يعطي االعتبار ورا واليفافية

 

لقا برزت وبيال واجح مساعي جاات سياسية متنفد ة تدتحام باالنتخابدات وتعمدل مدا يح دو لادا 

ت دويت الدااخل بحجدة من االساليل الم توية وفي مقامتاا فوز مريحين خسروا االنتخابات في 

الت ويت لاا في اول الماجر .. فجال و عن تاخل الجادات الفاع دة فدي الدبالا فدي مقاعدا الاوتدا 

 .المخ  ة ل ق يات

 

المالحظددة المامددة التددي ينبغددي اإليددارة الياددا بددي ان اددل مؤيددرات التدداخل فددي عمددل المفوجددية 

ان الياو  تحوم حول امحزال والاتدل التدي  بل .. وحاالت التزوير وغير  ل  لم تان حاومية

 .توافقت وقتاا ع   تيايل مج س المفوجين في إطار المحا  ة الحزبية

 

مددن خددالل اعددااة بيا ددة    الميددا ةمج ددس النددوال الجايددا حددل بدد  يتط ددل مددن الجانددلوِفددي بدد ا 

والمحا  دة وتيايل المفوجية لتاون مستق ة ومانية وبعياة ادل البعدا عدن الحزبيدة والات ويدة 

 .بال اياالاا

 

اما ينبغي ع   ال الايانات الفائزة االلتزام بالقانون عنا مدلء المقاعدا التعويجدية والد ا يدن  

 .ع   ان المقعا التعويجي بو من حق ]اابر الخاسرين[ في ال ايان

    

اخيددراوف فددان الميدداراة فددي االنتخابددات ب ددورة عامددة اانددت جددعيفة وع ياددا مؤيددرات سدد بية 

 .ما يخ  االجازة وعم ية الفرزالخروقات وواخفاقات اثيرة ال سيما 

 

الدد  جميددع الفددائزين ن وتتمندد  ان وفددي الختددام تتقددام الجمعيددة العراقيددة لحقددوق االنسددان بالتانئددة 

ياونوا م ار قدوة ل يدعل والدوطن مدن خدالل االااء الناجدج والمسدتقيم لبنداء مرتادزات الاولدة 

 الحايثة. 

 

 الجمعية العراقية لحقوق االنسان
 في الواليات المتحاة االمرياية

www.ihrsusa.org 
 

 

 

 

 

 


