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تقييم يوم التصويت الخاص
رأي شمس

تقييم بيئة يوم التصويت الخاص

كانت شبكة شمس قد أعلنت في
مشروعها أنه سوف تتم مراقبة الدورة
االنتخابية بالكامل ،أي (من إصدار
قانون االنتخابات ومراقبة تعليمات
وأوامر المفوضية ،ومراقبة تسجل
الناخبين ،ومراقبة تسجيل الكيانات
والمرشحين ،تمويل الكيانات السياسية
والمرشحين في الحمالت الدعائية،
مراقبة حملة الدعاية االنتخابية ،ومراقبة
يوم االنتخاب – االقتراع و العد والفرز
و إعالن النتائج ،الى مراقبة الوعود
االنتخابية) ،اضافة الى عمل فريق
مراقبة البيئة االنتخابية.
وبعد االنتهاء من كل عملية مراقبة تم
إصدار التقارير الدورية و النهائية حول
ابرز النقاط التي تتعلق بسير ومدى
نجاح العملية حسب المعايير الدولية
لالنتخابات (نزيهة وشفافة و ناجحة).
بعد أن استكملت شبكة شمس استعداداتها
قامت بمراقبة يوم التصويت الخاص في
انتخاب برلمان كوردستان بآليات جديدة،
تتمحور حول مراقبة الجو العام،
وتطبيق القانون واالجراءات ،وتعزيز
آليات التواصل مع المفوضية ووسائل
االعالم ،وتأشير النقاط االيجابية
والسلبية وتقديم التوصيات ،واالسهام في
توعية الناخب.
كمثلها من منظمات المراقبة انخفض
عدد مراقبي شبكة شمس لظروف
خارجة عن ارادتها ،لكن الشبكة تسعى
الى تعويض النقص الكمي بمراقبة
نوعية متميزة.
أصدرت الشبكة تقريرها األولي لمراقبة
يوم التصويت الخاص ،وتضمن
مالحظاتها عن العملية ،والنقاط االيجابية
التي سادت أجواءها ،والنقاط السلبية
التي رافقتها ،مع توصيات الشبكة.

أجريت يوم الخميس 0212/9/19
عملية التصويت الخاص في انتخاب
برلمان كوردستان العراق،
بلغ عدد محطات االقتراع ()270
محطة في ( )99مركز اقتراع بواقع
 132729ناخبا ً أغلبهم من منتسبي
األجهزة األمنية.
معظم المراكز تم فتحها في الموعد
المحدد الستقبال الناخبين.
الجل الحد من التزوير اضافت
المفوضية خطوتين مهمتين الى
اجراءاتها الخاصة باالقتراع وهما
الختم االلكتروني والسماح لوكالء
الكيانات السياسية باالطالع على سجل
التعريف للتأكد من هوية المصوت
ووجود اسمه في السجل ،ما اعطى
رسالة اطمئنان للكيانات السياسية.
لعدم قيام المفوضية بتدريب موظفيها
على استخدام جهاز الختم االلكتروني
استخداما صحيحا تباطأت عملية
االقتراع في عدد كبير من المراكز.
طالبت بعض الكيانات بالغاء الختم
االلكتروني ،اال ان المفوضية أصرت
على التقيد باجراءاتها على الرغم من
صدور تصريحات متناقضة من داخل
المفوضية بصدد استخدام الجهاز.
من االسباب االخرى لتباطؤ عملية
االقتراع وجود اخطاء في بيانات
الناخبين خصوصا في المواليد وعدم
مطابقتها مع البيانات الواردة في
مستمسكاتهم الخاصة.
كان هناك مستوى عال من الضبط
والنظام في المراكز باستثناء بعض
المراكز التي حصل فيها التدافع وعدم
االنضباط مانتج عنها نوع من
الفوضى.
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تم توفير مناخ مالئم للمراقبة بشكل
عام مع مالحظة انخفاض عدد
المراقبين والوكالء ،وتم تسجيل امتناع
بعض المراكز عن تقديم استمارات
الشكاوى لوكالء الكيانات.
بسبب التغاضي عن االجراءات
وحصول حاالت عدم مطابقة البيانات
خصوصا في الساعات االخيرة
ارتفعت نسبة التصويت بشكل الفت.
قرار تمديد فترة التصويت قبل انتهائها
بدقائق يعتبر من النقاط السلبية وفقا
للمعايير الدولية.
وفقا للمادة  23من قانون انتخاب
برلمان كردستان على المفوضية
اجراء عملية العد والفرز في نفس
محطات االقتراع وتزويد وكالء
الكيانات بنسخ من نتائج المحطة ،وهذا
يشمل التصويت الخاص ايضا ،وكان
باالمكان تطبيق ذلك لو نصت عليها
اجراءات المفوضية ،اال ان المفوضية
ارجأت عد وفرز اصوات ناخبي
التصويت الخاص الى مابعد االنتهاء
من التصويت العام خالفا للقانون ودون
تقديم تفسير لذلك.
ان ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت
الخاص اليعتد به كمؤشر لحجم
المشاركة كما اليمكن اعتباره انجازا
للمفوضية كما اريد تفسيره من قبل
البعض وحتى نسب المشاركة في
التصويت العام ايضا ليست من
مسؤولية المفوضية حصرا ،ومثل ذلك
ال يمكن تفسير تدني نسبة المشاركة في
انتخابات مجالس المحافظات االخيرة
اخفاقا للمفوضية.
ً
اتسم الوضع األمني عموما بالهدوء
وتوفر بيئة آمنة للتنقل والتصويت
والعودة.

تقرير مراقبة التصويت الخاص
النقاط االيجابية:
 -1فتحتتتت أغلتتتب المراكتتتز أبوابهتتتا أمتتتام
الناخبين في موعدها المحدد.
 -0تتتوفرت المتتواد األساستتية ومستتتلزمات
التصويت في كل المحطات.
 -2ضتتمت المراكتتز والمحطتتات االنتخابيتتة
العتتتتدد الكامتتتتل متتتتن المتتتتوظفين وبحستتتتب
اجراءات المفوضية.
 -4ستتجلت نستتبة مشتتاركة عاليتتة متتن قبتتل
الناخبين في التصويت الخاص.
 -3ستجل وجتود وكتتالء الكيانتات السياستتية
فتتي كتتل المحطتتات ،اضتتافة التتى حضتتور
المتتراقبين المحليتتين والتتدوليين فتتي أغلتتب
المراكز االنتخابية.
 -6ستتماح االجتتراءات الجديتتدة للمفوضتتية
لتتوكالء الكيانتتات السياستتية بتتالجلوس قتترب
سجل الناخبين في المحطة واالطتالع علتى
عمليتتة التأكتتد متتن األستتماء وتوقيتتع استتماء
المصوتين.
 -7الحالة االمنية المستتقرة ،وعتدم حتدو
تجاوزات كبيرة.
النقاط السلبية:
 -1تفتتاوت تطبيتتق االجتتراءات متتن مركتتز
آلخر.
 -0ضتتعف التتتدريب وثبتتوت عتتدم جتتدوى
التدريب الهرمي لموظفي المفوضية.
 -2تستتتتتتتجيل حتتتتتتتاالت متتتتتتتن التصتتتتتتتويت
الجماعي ،وانتهاك سرية التصويت.
 -4سقوط استماء عتدد كبيتر متن النتاخبين،
ووجتتود اخطتتاء فتتي ستتجل النتتاخبين تتعلتتق
بتتالحروف الكرديتتة وتتتاريخ المتتيالد ،ممتتتا
حرم الناخبين من حق التصويت.
 -3استمرار حمالت الدعاية االنتخابية فتي
محتتيط بعتتض المراكتتز االنتخابيتتة واحيان تا ً
داختتتتتل المراكتتتتتز بمتتتتتا يختتتتتالف تعليمتتتتتات
المفوضية.
 -6تكرار حدو مشتاكل فتي جهتاز الختتم
االلكترونتتي ،ستتواء فتتي توقتتف الجهتتاز ،او
عطله ،او عدم الخبرة في استعماله.
 -7حتتدو فوضتتى وتتتدافع فتتي عتتدد متتن
المراكتتز ممتتتا أدى التتى وقتتتوع مشتتتاجرات
وتوقتتف عمليتتة التصتتويت لفتتترات تتتتراوح
من نصف ساعة الى ساعتين.
 -8زيتتتارة مستتتؤولين حكتتتوميين وحتتتزبيين
الى بعض المراكز والتأثير على النتاخبين
بما يخالف أنظمة المفوضية.
 -9استتتتتتخدام صتتتتتناديق االقتتتتتتراع متتتتتن
االنتخابات الستابقة بتدون تهيئتهتا وتنظيفهتا
وازالة الملصقات القديمة منها.

 -12رفض مديري بعتض المراكتز تزويتد
وكتتتتتتالء الكيانتتتتتتات السياستتتتتتية باستتتتتتتمارة
الشتتتتكاوي بحجتتتتج مختلفتتتتة ال تستتتتتند التتتتى
االجراءات.
 -11رصتتد ارتفتتاع غيتتر طبيعتتي فتتي عتتدد
المصتتوتين فتتي فتتترة متتا بعتتد الظهتتر بمتتا ال
يتناستتتب متتتع معادلتتتة (عتتتدد المصتتتوتين –
فترة تصويت كل ناخب – الوقت المتبقتي)
ممتتتتا يطتتتترح تستتتتاؤالً عتتتتن جديتتتتة تنفيتتتتذ
االجراءات بحذافيرها في هذه الفترة.
 -10التنتتاقض فتتي تصتتريحات المستتؤولين
في المفوضية أحياناً.
التوصيات:
 -1توصي شبكة شمس بتشكيل فترق تقنيتة
متنقلتتة تتتتتولى اصتتتالح الخلتتتل فتتتي أجهتتتزة
الختتتم االلكترونتتي عنتتد حتتدوثها بالستترعة
الممكنتتتة لمنتتتع حتتتاالت توقتتتف التصتتتويت
وتأخير الناخبين.
 -0تعيتد الشتبكة تأكيتدها علتى عتدم اعتمتاد
مبتتتدأ تمديتتتد فتتتترة التصتتتويت ،واالصتتترار
على انجتاز العمتل فتي الوقتت المحتدد دون
الرضوخ لضغوط الكيانات السياستية ،واذا
كانتتتتتتتت المفوضتتتتتتتية تتتتتتتترى ان الوقتتتتتتتت
المخصص غير كاف ،فلها ان تحدد الوقت
االضتتتافي منتتتذ البدايتتتة ال ان تضتتتيفه فتتتي
الدقائق االخيرة ،حي أن متن المالحتظ ان
كثيراً من اهمال االجراءات يتم ختالل هتذه
الفترة.
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