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التقييم األولي للبيئة االنتخابية
رأي شمس

تقييم البيئة االنتخابية

عمل فريق مراقبة البيئة االنتخابية في
شبكة شمس في االسابيع السابقة على
مراقبة البيئة االنتخابية في عملية انتخاب
برلمان اقليم كوردستان العراق،
واالستعداد لعمل كبير ومهم وهو اصدار
تقرير تقييمي للعملية االنتخابية برمتها
وبكل ما يحيط بها من بيئة سياسية وامنية
وعمل المفوضية وحمالت الكيانات
السياسية وبرامج منظمات المجتمع
المدني ،على اساس االطار القانوني،
وتسجيل توجهات الناخب ،وتطور ثقافته
االنتخابية.
وصلنا الى نهاية مرحلة حمالت الكيانات
السياسية ،وقد أنهت شبكة شمس
استعداداتها لمراقبة االقتراع الخاص
والعام من خالل وسائل متعددة ،هي:
 .1المراقبة النوعية.
 .3مراقبة مراكز ومحطات االقتراع.
 .2مراقبة النتائج.
 .4المراقبون الدوليون.
وستشهد هذه االنتخابات تقارير متميزة من
شبكة شمس ،اضافة الى تقاريرها
المعتادة ،كما سيتم التعاون مع مؤسسات
اعالمية ومنظمات مجتمع مدني من أجل
ابراز توجهات الناخب ،واالسهام في
حرية ونزاهة االنتخابات.
كانت هذه التجربة ثرية وغنية لتطوير
الفكرة وتطبيقها على نطاق واسع في
االستحقاقات االنتخابية المقبلة في العراق،
وربما في دول اخرى قد يتسنى للشبكة
مراقبة العملية االنتخابية فيها مستقبالً.
في هذه النشرة نقدم تقييما ً أوليا ً للبيئة
االنتخابية وفق المعايير الدولية.
التقييم األولي ايجابي في كثير من النقاط،
لكن تظل مشكلة سجل الناخبين ،والعنف
االنتخابي ،وعدم العدالة في حجم في
الحمالت االنتخابية ،هي أهم مشاكل
العملية االنتخابية التي تحتاج الى معالجة
جدية من قبل الجعات ذات العالقة.

يؤكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية على أن الحكم يجب أن يستند
إلى السلطة المبنية على إرادة الشعب التي
يعبر عنها في انتخابات دورية ونزيهة.
بدءاً ينبغي االعتراف والموافقة على
المبادئ األساسية المتعلقة بدورية ونزاهة
االنتخابات الحرة والتي تم االعتراف بها
من جانب الدول في الصكوك العالمية
واإلقليمية لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك
حق كل فرد في المشاركة في حكومة بلده
بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق
ممثلين يختارون اختيارا حراً ،وحق
التصويت في هذه االنتخابات باالقتراع
السري ،وإتاحة الفرصة المتساوية للترشح
لالنتخاب ،وطرح وجهات النظر السياسية
للمرشح بمفرده أو باالشتراك مع غيره.
مع االدراك لحقيقة أن كل دولة لها الحق
في السيادة ،وفقا إلرادة شعبها ،في حرية
اختيار وتطوير نظامها الخاص االجتماعي
والسياسي والثقافي واالقتصادي من دون
تدخل من قبل دول أخرى.
لتقييم البيئة االنتخابية في اقليم كوردستان
تم االعتماد على المعايير الدولية التي
تنص على:
 -1انتخابات حرة ونزيهة:
سلطة الحكومة في أي دولة تستمد من
إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات
حرة ونزيهة تعقد في فترات منتظمة على
أساس مبدأ المساواة وسرية االقتراع.
تجرى عملية انتخاب برلمان اقليم
كوردستان في سنة االستحقاق بتأخير
حوالي شهرين بعد تمديد عمر البرلمان.
البرلمان ينتخب في انتخابات حرة على
اساس المساواة وسرية االقتراع ،وتشرف
على االنتخابات هيئة مستقلة هي
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،في
اطار قانوني يستند الى الدستور العراقي
وقوانين االقليم وأنظمة المفوضية.
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الحكومة يختارها البرلمان وهي مسؤولة
أمامه ،وللبرلمان حل وتشكيل الحكومات
ومحاسبة رئيس وأعضاء الحكومة.
 -2حق التصويت:
لكل مواطن بالغ الحق في التصويت في
االنتخابات ،على أساس غير تمييزي وله
الحق في الوصول إلى جهة محايدة
لتسجيل اسمه في سجل الناخبين.
يحدد الدستور والقوانين بوضوح األهلية
القانونية للمواطنين للتصويت في
االنتخابات ومنها اكمال الثامنة عشرة من
العمر والشروط الواجب توفرها لممارسة
الحقوق المدنية والسياسية.
يحق لكل ناخب ممارسة حقه على قدم
المساواة مع اآلخرين ويكون لصوته وزن
يعادل وزن صوت اآلخرين.
تتولى جهة محايدة تسجيل الناخبين وهي
المفوضية العليا لالنتخابات ،لكنها تعتمد
على بيانات غير دقيقة وغير محدثة مما
يسبب اشكاالت عديدة في سقوط بعض
االسماء ،وتكرار أسماء أخرى ،وعدم
حذف اسماء المتوفين وفاقدي األهلية
القانونية.
 -3الحق في الترشح ،واالنتماء لتنظيم
سياسي ،والقيام بحملة انتخابية:
لكل فرد الحق في االشتراك في حكومة
بالده ،ويضمن له مبدا تكافؤ الفرص
ليصبح مرشحا لالنتخابات والمشاركة في
الحكم ،ولكل فرد الحق في االنضمام ،أو
باالشتراك مع آخرين في تأسيس حزب أو
تنظيم سياسي لغرض التنافس في
االنتخابات ،والقيام بحملة انتخابية.
ً
يتمتع االقليم بحرية الفرد قانونا في
الترشح واالنتماء لتنظيم سياسي والقيام
بحملة ،ويضمن الدستور والقوانين هذا
الحق ،لكن تشوب ممارسة هذا الحق
اجراءات بعضها أمنية ،وبعضها اآلخر
ضغوط وتهديدات من قبل أحزاب السلطة
او بعض أجهزة الدولة ،يصل بعضها الى
ممارسة العنف االنتخابي.

 -4الحق في التعبير عن اآلراء السياسية
دون تدخل:
لكل شخص بمفرده وباالشتراك مع
اآلخرين ،الحق في التعبير عن اآلراء
السياسية دون تدخل.
تميزت حملة الكيانات السياسية في هذه
االنتخابات بحرية أكبر في التعبير عن
اآلراء السياسية وطرح البرامج
االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،اال ان
(اسقاط المقابل) شخصيا ً وليس فكريا ً ما
زال مالزما لحمالت الكيانات السياسية في
اكثر االحيان بدال عن الترويج لبرنامجها،
في دليل على عدم نضج أغلب حمالت
الكيانات السياسية حتى اآلن.
وشهدت وسائل االعالم المرئية
والمسموعة والمقروءة المملوكة أغلبها
لكيانات سياسية صوراً مختلفة لقمع أفكار
اآلخرين وتشويه سمعتهم وتسفيه آرائهم.
 -5الحق في تلقي المعلومات:
لكل فرد الحق في الحصول على
المعلومات بالتساوي مع اآلخرين.
تضمن قوانين االقليم حق الجميع في تلقي
المعلومة ،وصدر هذه العام قانون خاص
بهذا الصدد ،لكن مازالت هناك معاملة
مميزة لحزبي السلطة في الحصول على
المعلومة من مؤسسات الدولة بحكم
السيطرة على أغلب مراكز القيادة
واالدارة في هذه المؤسسات.
ضمنت المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات توفير المعلومة للجميع ،كيانات
ومرشحين ومواطنين ،عبر نشراتها
وملصقاتها وموقعها االلكتروني.
كما وفرت المعلومات الالزمة لعمل
المراقبين ،في اكثر الحاالت.
 -6الحق في التنقل بحرية من أجل تنظيم
حملة انتخابية.
لكل فرد الحق في التنقل بحرية داخل
البالد من أجل تنظيم حملة انتخابية على
قدم المساواة مع اآلخرين ،بما في ذلك
مرشحي حزب السلطة.
بخالف حاالت محددة وموثقة ،توفرت
حرية التنقل للمرشحين وللكيانات السياسية
لتنظيم الحمالت االنتخابية ،وان تجاوزت
هذه الحرية أحيانا ً القانون وتعدت على
حرية اآلخرين.
وتمت مالحظة تعطيل تطبيق القانون
أحيانا ً لمصلحة بعض الحمالت االنتخابية،
فقد تغاضت الجهات المسؤولة عن تعطيل
السير في الشوارع العامة واستغالل
مؤسسسات وأموال الدولة في الحمالت،
واستغالل االطفال ،وخرق قوانين
المرور ،والبلديات ،والبيئة.

 -7الحق في فرصة متساوية للوصول
الى وسائل االعالم:
لكل مرشح لالنتخابات الحق في فرصة
متساوية للوصول الى وسائل االعالم،
ووسائل االتصال الجماهيري من أجل
طرح وجهة نظره السياسية.
تمتاز الكيانات السياسية الكبرى بامتالكها
مؤسسات اعالمية ضخمة من فضائيات
وصحف واذاعات ومواقع الكترونية
واخرى للتواصل االجتماعي ،بينما تفتقر
الكيانات الصغيرة واغلب المرشحين
المستقلين لهذه االمكانيات ،ويعتبر عدم
تحديد القانون لحجم االنفاق على الحمالت
االنتخابية واحداً من أهم نواقص العملية
االنتخابية في االقليم ،وعلى مستوى
العراق ايضاً ،حسب المعايير الدولية.
كما أنه ال توجد وسائل اعالم عامة فعالة
(مملوكة للدولة او تشرف عليها) في
االقليم ،تضمن حق الفرصة المتساوية
للمرشحين ،مع األخذ بنظر االعتبار دور
شبكة االعالم العراقي.
 -8حق المرشح في ضمان أمنه:
للمرشح حق ضمان أمنه وحماية ارواح
وممتلكات المقربين منه.
يتمتع االقليم بميزة توفر األمن ،وشيوع
السلم األهلي على نطاق واسع ،وتطور
تعامل األجهزة األمنية نسبياً ،بشكل أدى
الى الحد من االعتقاالت غير القانونية.
غير أن تداخل عمل االحزاب الحاكمة مع
عمل األجهزة األمنية للدولة يؤثر أحيانا ً
على قراراتها.
سجلت حاالت من العنف االنتخابي على
بعض المرشحين ،واعتداءات على مقار
الكيانات وحمالتها ،سجلت ضد مجهولين،
ولم يتم رصد ممارسة ممنهجة من قبل
االجهزة األمنية بشكل رسمي ضد
الكيانات والمرشحين.
 -9الحق في الحماية القانونية:
لكل فرد حق الحصول على الحماية
القانونية ،لضمان حقوقه السياسية
واالنتخابية.
يضمن الدستور العراقي ،الحماية القانونية
للفرد لضمان حصوله على حقوقه
السياسية واالنتخابية.
وتتمتع السلطة القضائية باستقاللية في
عملها ،بشكل عام ،لضمان هذه الحماية.
ال يمكن انكار أنه مازالت هناك حاالت
من االعتداء على هذه الحماية من قبل
بعض االجهزة األمنية ،واشخاص متنفذين
في الحكومة أو األحزاب.
وتشير منظمات حقوق االنسان الى هذه
الحاالت في تقاريرها الدورية.
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تصنيف االمم المتحدة
صنف مركز حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة المعايير الدولية التي تضمن
انتخابات حرة ونزيهة بالنحو التالى:
أوال :إرادة الشعب
ثانيا :تأمين الحرية
ثالثا :تأمين الحقوق األساسية التالية:
أ -حرية الرأي والتعبير
ب -حرية التجمع السلمي
ج -حرية تكوين الجمعيات/األحزاب
رابعا :استقاللية السلطة القضائية
خامسا :مبدأ عدم التمييز
سادسا :االقتراع السري
سابعا :االقتراع العام المتساوي
ثامنا :االقتراع الدوري

أرقام
جدول المعلومات :يتم تحديث المعلومات
حسب االتفاق مع المفوضية:
عدد المراقبين الدوليين 193 /
عدد المراقبين المحليين 1109 /
عدد وكالء الكيانات السياسية 11211 /
 19ايلول  3112التصويت الخاص في
 1محافظات (اربيل والسليمانية ودهوك)
اضافة الى بغداد/الكرخ والرصافة
ونينوى وكركوك.
ملخص التصويت الخاص
* القوات االمنية :
عدد المراكز 99 :
عدد المحطات211 :
مجموع الناخبين 150131 :
* المستشفيات
عدد المراكز 49 :
عدد المحطات 51:
مجموع الناخبين 0195 :
* السجون
عدد المراكز 1 :
عدد المحطات0 :
عدد الناخبين 3133 :

شبكة شمس لمراقبة االنتخابات
shams.iraq@gmail.com
المنسق العام
hogr.pao@gmail.com
10011210521

