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 املقدمة 
إن التوعية والتثقيف بحقوق اإلنسان واجب وطني ملزم لمؤسسات المجتمع المدني والحكومات كافة، وهي مسؤولية ملقاة على عاتقها       

مل  تتطلب إعمال الشراكة الحقيقة المبنية على قيم إسالمية وقيم عالمية مشتركة قائمة على المعرفة التامة بحقوق اإلنسان وعلى الوعي الكا
ت المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان بشكل عام والحقوق السياسية بشكل خاص.إن لمؤسسات المجتمع المدني مداخل  لمؤسسا

وأنماط عمل مختلفة ومحددة تسعى من خاللها إلى تحقيق التحول الديمقراطي وتعزيز الحوار النشط وإقناع مجموع الناخبين بأهمية العمل 
فتمارس   الحياة وتدعم التحول الديمقراطي وتكسب االنتخابات ميزة النزاهة واالقتراب من حقيقة تمثيل اإلرادة الشعبية.االنتخابي، فتؤثر في  

مخرجات هذه ، والشك إن تلك الرقابة ستتفعل وتلقي بظاللها على  كل مراحل االنتخابهذه المؤسسات دورًا مهمًا في الرقابة واإلشراف على  
الوسائل التكنولوجية في اإلسهام برقابة وإشراف هذه المؤسسات، وألجل اإلحاطة بالموضوع سنتناوله من خالل ثالث إذا ما وظفت     العملية

العملية االنتخابية، في حين  الثاني فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في  التعريف بالمجتمع المدني وعناصره، ونوضح في  مباحث، األول 
 مع المدني في االنتخابات العراقية.يوضح الثالث فاعلية مؤسسات المجت

Introduction 

Human rights awareness and education are a national duty that binds all civil society institutions and 

governments. It is a responsibility that requires the realization of a true partnership based on shared 

Islamic, Arab and universal values based on full knowledge of human rights and full awareness of civil 

society institutions working in the field of human rights in general. And political rights in particular.Civil 

society organizations have different and specific approaches and approaches to democratization, promoting 

active dialogue and persuading the electorate of the importance of electoral work, influencing life, 

supporting democratic transformation, and winning the election of integrity.These institutions play an 

important role in supervising and supervising all stages of the electoral process, and this censorship will 

undoubtedly affect the election results if the technological means are used to contribute to the supervision 

and supervision of these institutions. , And we show in the second the effectiveness of civil society 

institutions in the electoral process, while the third illustrates the effectiveness of civil society institutions 

in the Iraqi elections          

 باجملتمع املدني وعناصرهالتعريف  املبحث األول
األزمات  العلمية، بسبب  الدراسات والبحوث  في ميدان  الصدارة  المدني يحتل مكان  المجتمع  إن  الحالي  الوقت  في  القول  بداهة  أصبح من 

ذلك فقد تناول كل الخانقة التي يعيشها المجتمع الحالي، لذلك كثر الحديث عنه في حوارات المثقفين، وأصبح محورًا للجدل بين السياسيين، وب
واحد منهم هذا المصطلح من وجهة نظره التي تعكس موقفه الطبقي وبات من الصعوبة بمكان سد الفراغ الذي ظهر بينهم، ال سيما في ظل  
المنطقة العربية، خاصة مع ما تتعرض له أنظمة الحكم فيها من تحديات، وألجل اإلحاطة بتعريف المصطلح بات  الظروف التي تعيشها 

 امًا علينا التعرض لمفهومه وعناصره وكاًل في مطلب مستقل وكاالتي: لز 
 املطلب األول مفهوم مؤسسات اجملتمع املدني

إن         القول  يمكن  إذ  السياسي،  االصطالح  وفي  القانونية  القواميس  في  المصطلح  هذا  مفهوم  بيان  إلى  المطلب  هذا  سنتطرق ضمن 
ب مرة  ألول  ظهر  كمصطلح  المدني  أالمجتمع  التعبير  في  لغوية  كمحاكاة  عشر  السادس  القرن  في  الثاني  النصف  خالل  التيني لالفرنسية 

"Societas Civiliz  ن بدوره ترجمة ممكنة لتعبير "" الذي يكوKoinonia Politik  ،والتي تعني مجموعة سياسية والتي نجدها عند أرسطو "
)الحيوان السياسي(، ويتعادل مع المجتمع الكلي أو اإلجمالي الذي قد يكون قبيلة أو   اإلنسانوالذي يتمثل بالتنظيم الذي يتوافق مع طبيعة  

.في حين جاء هذا المصطلح عند البعض اآلخر ليدل على جماعة أعضاء امة أو دولة  1مدينة قديمة )حاضرة( أو مجتمع إقطاعي أو دولة 
.من خالل المفهوم المتقدم للمصطلح يتضح  2ا المعنى تدافع عن مصالح المجتمعمعتبرة كركن ودعم لمصلحة جماعية والنيابة العامة، وبهذ

لية لنا بان المفهوم الواسع له يشير إلى"المنظمات التي تعمل بين مستويين العائلة والدولة، وفي نفس الوقت تتمتع بدرجة كبيرة من االستقال
التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل المجال العام بين األسرة والدولة لتحقيق مصالح    عن كل من الدولة والعمل التجاري" أو انه"مجموعة 

الخالق  للتنوع  السليمة  انه"مجموعة  3"أفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير االحترام والتراضي والتسامح واإلدارة  .في حين عرفه آخر على 
إلى تحقيق الربح، وتعمل باستقالل عن سلطة الدولة عند ممارسة نشاطها الذي    التنظيمات التطوعية التي تنشأ باإلرادة الحرة والتي ال تهدف

مات  قد يكون اجتماعيًا، سياسيًا، اقتصاديًا، ثقافيًا"، وبذلك فأن المجتمع المدني يعد حلقة وصل بين الفرد والدولة، وتمثل جماعات أو منظ
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المجتمع المدني على انه منظمة تطوعية تضم في ثناياها أفراد من الدولة  تطوعية خيرية وال تمثل العمل الحكومي، وبذلك يمكن أن نعرف  
 .4بوصفهم جزء من مجتمع معين، هدفه العمل على ربط األفراد بالحكومة

 عناصر مؤسسات اجملتمع املدني املطلب الثاني
 مجموعة من العناصر منها: من خالل ما تقدم ذكره من تعريفات لمؤسسات المجتمع المدني يتبين لنا بأن لهذه المؤسسات

إن هذه المؤسسات تمثل مجموعة من األفراد والهيئات التي تجمعت طواعية في شكل منظمات غير حكومية، وبذلك فهي رابطة غير  -1
 اختيارية يدخلها األفراد طواعية وال تقوم عضويتها على اإلجبار.

 كامه في اغلب األحيان. تعد هذه المؤسسات من أشخاص القانون الخاص من خالل خضوعها ألح -2
 تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية التي تمنحها أهلية محددة لتحقيق األهداف المرجوة من إنشائها. -3
إليها وتسعى لبلوغليس هنالك ميادين ومجاالت محددة تقوم بها هذه المنظمات عندما ت -4 الغاية التي من اجلها   قوم باألعمال الموكلة 

 ت الحياة المختلفة من سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية.....الخ. فهي متنوعة بين مجاال ،أنشأت
توصف هذه المؤسسات بأنها منظمات غير ربحية تهدف إلى تحقيق الصالح العام وان كان الفقه قد اختلف في بيان مصادر تمويلها  -5

 -والتي تتمثل باالتي:  مصادر التمويل الخاصةبين القروض التي تمنح لها أو التبرعات أو اشتراكات العضوية فيها أو غيرها من 
  ، وغيرها.اشتراكات العضوية    -6 تبرعات   -5  مؤسسات المجتمع المدني  -4منح     -3  ضرائب  -2  قروض   -1
أن   -6 بالضرورة  ليس  إذ  بكونها ال تعرف زبائنها  األعمال  الحكومية ومؤسسات  المؤسسات  المدني عن  المجتمع  يكون تتميز مؤسسات 

االستراتيجي  أن يكون تخطيطها  ينبغي  في تحديد توجهاتها وعليه  الذين يساهمون  أولئك  أنفسهم  المؤسسات هم  الذين تخدمهم هذه  األفراد 
هذه   تعمل  أن  أخر يجب  لخدماتها، من جانب  المغذية   لضمان مواردها  التخطيط  إلى  إضافة  زبائنها  أو  لخدمة عمالئها  التخطيط  ثنائي 

وف واألهداف  المؤسسات  الوسائل  وضوح  مع  بعملها  المحيطة  الخارجية  والعوامل  المؤسسات  احتياجات  تفهم  على  قائمة  تنظيمية  خطة  ق 
 .5واألولويات

 فاعلية مؤسسات اجملتمع املدني يف نزاهة االنتخابات املبحث الثاني
ل السعي  الفضلى في  الديمقراطية  الوسيلة  القول أن االنتخاب يمثل  التطبيق  أصبح من بداهة  الديمقراطي، بيد إن مجال  الحكم  تحقيق نظام 

تم بالشكل الصحيح الذي يضمن وصول المرشح بذاته أو بعينه والذي ارتضته اإلرادة الشعبية بان يكون تالعملي لهذه الوسيلة )االنتخاب( ال  
في كافة مراحله، والوصول إلى    لهذا العملقة  ممثاًل عنها في المجلس النيابي، فمن اجل ذلك كان ال بد من وجود ضمانات متعددة ومواف

 مجلس نيابي معبر عن حقيقة اإلرادة الشعبية ومتكونًا من أشخاص ارتضتهم تلك اإلرادة ليكونون معبرين عن إرادتها تحت قبة البرلمان.  
ما إذا ما تم مراقبة هذه المؤسسات وتقف ضمانة مؤسسات المجتمع المدني كإحدى أهم تلك الضمانات المفضية إلى نزاهة االنتخابات ال سي

، األول لبيان دور مؤسسات المجتمع  ثالثة مطالب فأننا سنتناوله من خالل مراحله، وارتباطًا مع تقدم لدراسة هذا الموضوع  لالنتخاب بمختلف
، في حين يدرس لهالمرحلة المعاصرة المدني في المرحلة السابقة على العملية االنتخابية، أما المطلب الثاني فيدور حول هذه المؤسسات في ا

 المطلب الثالث دور هذه المؤسسات في المرحلة الالحقة للعملية االنتخابية
 املرحلة السابقة للعملية االنتخابية املطلب األول

، وتشللمل تسللجيل النللاخبين والدعايللة االنتخابيللة للمرشللحين قتللراعتمثللل هللذه المرحلللة بالتمهيللد للعمليللة االنتخابيللة، وهللي التللي تسللبق يللوم اال     
بلدور تعبلوي  وتقسيم البالد إلى دوائر انتخابية متعددة، وغيرها من اإلجلراءات التمهيديلة ليلوم االنتخلاب.ففي هلذه المرحللة يقلوم المراقلب الملدني

من إعمال النصوص الدستورية والقوانين الوطنية المعمول بها فيما التأكد  ، كما يعمل على6للقوى المؤيدة والمساندة لعملية التحول الديمقراطي
االنتخابيللة وعللدم  منللاطقيتعلللق بتنظلليم الدعايللة االنتخابيللة ووسللائلها المشللروعة ورصللد الحللاالت المخالفللة، والتأكللد مللن سللالمة عمليللة تحديللد ال

توعية المواطنين وخاصة جمهلور النلاخبين، بأهميلة مشلاركتهم  تمييعها، ويظهر الدور الرئيسي لمؤسسات المجتمع المدني في هذه المرحلة في
بهلا هلذه  نهضبالعملية السياسية وأهمية تصويتهم وإحاطتهم علمًا بمكان وزملان وكيييلة االقتلراع، وذللك علن طريلق الحملالت اإلعالميلة التلي تل

. كملا يقلوم المراقلب الملدني 7الفعالة لجميع الناخبينالمنظمات، ونشر مضامين هذه الحمالت بكراسات وبشتى اللغات وذلك لضمان المشاركة 
عللى بالتأكد من احترام عملية تحديد الدوائر االنتخابيلة وان التحديلد يلتم عللى قلدم المسلاواة، ويالحل  عمليلة توزيلع مراكلز االنتخلاب وهلل تملت 

فللي  ةالعاملل اسللتخدام األمللوالمراقللب المللدني إن يرصللد نحللو يضللمن المسللاواة وإمكانيللة الوصللول إليهللا داخللل كللل دائللرة انتخابيللة، ويتعللين علللى ال



   

         

 الدور الرقابي ملؤسسات اجملتمع املدني يف العملية االنتخابية          

  

  

محللددين أو جهللات معينللة، كصللرف مبللالض ماليللة لحضللور المللؤتمرات أو اسللتعمال سلليارات  مرشللحينالدعايللة االنتخابيللة، وهللو مللا قللد يحصللل ل
طنين بضرورة المشاركة في العملية االنتخابية . وأخيرا فانه يتعين على المراقب المدني توعية الموا8القطاع العام في الدعاية االنتخابية وغيرها

 وذلك من خالل الحمالت اإلعالمية وإحاطتهم علما بمكان التصويت وزمانه وأسبابه وأهميته وتجنب مقاطعة االنتخابات.
 املرحلة املعاصرة للعملية االنتخابية املطلب الثاني

األهم واألبرز من بين مراحل العملية االنتخابية، إذ تتمثل بمرحللة االقتلراع وفلرز األصلوات،  تعد هذه المرحلة _رغم قصر مدتها_المرحلة     
إذ حللددت المفوضللية العليللا المسللتقلة لالنتخابللات دور الناخللب وكيييللة إدالئلله بصللوته، ويكللون عللن طريللق التأشللير علللى البطاقللة االنتخابيللة ثللم 

وار اسمه في سجل كشف الناخبين ثم غرس إصبعه في الحبر للداللة على ممارسته لحقه إيداعها مطوية في صندوق االنتخاب، ثم التوقيع ج
. حيث يتعلين عللى المراقلب الملدني أن يرصلد المخالفلات واالنتهاكلات التلي قلد تحصلل أثنلاء االقتلراع أو الفلرز، وملن أي طلرف 9في االنتخاب
التصلويت رغلم علدم قيلد أسلمائهم فلي جلدول االنتخلاب، أو أعملال عنلف كالسلماح ألشلخاص ب  ها "الناخب،المرشح،موظف المفوضية"من أطراف

ومصادمات قد تقع بين مؤيدي مرشح معين وبين الموظفين العاملين أو الشرطة، أو القبض على مرشحين أو أنصارهم أثناء االقتراع، وغيرهلا 
هم، أو ملن خلالل إفللادات شلهود العيلان أو علن طريللق والتلي يحصلل عليهلا المراقلب المللدني ملن خلالل مقابالتله ملع األشللخاص المنتهكلة حقلوق

.وعلى المراقب المدني إن يالحل  علدم السلماح أو القبلول لصلوت أي ناخلب غيلر مقيلد 10المعاينة للتأكد من صحة األقوال التي يحصل عليها
كملا يتعلين .11"مسجاًل لإلدالء  بصوته..."الناخبين، وهذا ما أكده المشرع العراقي في قانون االنتخابات إذ اشترط في الناخب إن يكون   سجلب

من تنقية الجداول االنتخابيلة ملن أسلماء المتلوفين والمتكلررة أسلمائهم فلي جلداول اللدوائر االنتخابيلة،  بكل دقهعلى المراقب المدني إن يتحقق و 
 ويلجأ المراقب المدني إلى رصد حاالت االنتهاكات الحاصلة أثناء عملية التصويت من خالل:

عنلدما تكلون ملع األشلخاص المنتهكلة حقلوقهم أو خصوصلا  _المقابالت الشخصية: إذ تعد من أهم وسائل رصد الحقلائق ملن قبلل الملراقبين، 1
 .حقه في مركز انتخابي معينمن قبل المرشح الذي وقعت المخالفة في 

ن الوقلوف عللى حقيقلة الواقعلة محلل االنتهلاق، إذ قلد يعللم _شهود العيان: وهي الطريقلة والوسليلة التلي يلجلا إليهلا المراقلب عنلدما أليلتمكن مل2
 بالمخالفة بعد وقوعها بفترة وجيزة.

_المعاينة: ويلجلا إليهلا المراقلب الملدني إملا لرصلد الواقعلة أو ألجلل التحقلق ملن أقلوال حصلل عليهلا، وهلي غالبلًا ملا تلؤثر فلي صلحة الواقعلة 3
عللن أي مخالفللة يرصللدها فللي المركللز االنتخللابي الللذي يتواجللد فيلله، وإيصللالها إلللى المؤسسللة .ويقللوم المراقللب المللدني بللاإلبالغ 12محللل االنتهللاق

 المدنيلللة التلللي يعملللل ألجلهلللا وبكافلللة الوسلللائل السللليما التكنولوجيلللة منهلللا والمتمثللللة بشلللبكة المعلوملللات العالميلللة)االنترنت(، أو علللن طريلللق جهلللاز
 طورتها وتأثيرها على عملية التصويت وحقيقة نتائجه.الموبايل أو أي وسيلة أخرى لغرض معالجتها وتقييم مدى خ

 املرحلة الالحقة للعملية االنتخابية املطلب الثالث
ب ومرحلة تتمثل هذه المرحلة بالفترة الالحقة ليوم االنتخاب وإعالن النتائج االبتدائية، إذ تتمحور في عمليتي اإلعالن النهائي لنتائج االنتخا

ال كم    ،محضرًا لكل صندوق   بكتابة وتحرير  لجنة الفرز  قياميتأكد من    أنالمراقب المدني    يتطلب منذه المرحلة  ، ففي هتي تليهاالطعون ال
فرز من    يجوز  أي  أصوات  فيالن  ا لجالق  اديصن  وعد  االنتخابية   حالة  فرعية  البطاقات  جميع  من  يتأكد  أن  عليه  كما  رئيسها،  غياب 

والتالفة وغير   الصحية  نتائج الالصحيحة وغير  تحتوي  التي  الرسمية  بالوثائق  يحتف   وان  النتائج  إعالن  معين، وان يحضر  لمرشح  مؤشرة 
هذا و يالح  انه ال يجوز 13ظهور نتائج مشكوق فيها.   االنتخاب، كما عليه التأكد من إتاحة الفرصة إلجراءات إعادة عد األصوات في حالة

نتيجتها على  أو  عليها  الحكم  أو  االنتخابات  تقييم  بشأن  األشكال  من  شكل  وبأي  اإلعالم  وسائل  مخاطبة  المدني  برأينا   14، للمراقب  وهذا 
 ي ضعف من الدور الرقابي المعطى لهذه المؤسسات.

 دني يف االنتخابات العراقيةفاعلية مؤسسات اجملتمع امل املبحث الثالث
تؤثر مؤسسات المجتمع المدني بشكل مهم وواضح في الحياة السياسية بشكل عام وفي تزكية االنتخابات وتحقيق نزاهتها بشكل خاص، وذلك  

بهم خبرة الممارسة في  من خالل تنمية ثقافة المشاركة السياسية لدى جموع الناخبين بما يدعم قيم التحول الديمقراطي وتدريبهم عمليا واكتسا
ر  الحياة السياسية، وكذلك من خالل تقديم المشورة والخبرة الفنية وبناء تكتالت وتحالفات للضغط على الحكومات وإرجاعها إلى دائرة المسا 

ورها في .ومن خالل النظر في البعض من الدساتير التي تناولت هذه المؤسسات من حيث إنشائها ودعمها ود15الوطني كلما خرجت عنه
كان األكثر وضوحًا واألقرب صوابا من بين  2005، يظهر أن الدستور العراقي النافذ لعام 16الرقابة على االنتخابات الرئاسية منها والبرلمانية
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بيان   في  وباألخص  المؤسسات  هذه  حول  المقارنة  دور  التشريعات  تعزيز  على  الدولة  "تحرص  أن  على  نص  إذ  استقاللها،  وتأكيد  دورها 
واستقاللها،   وتطويرها  ودعمها  المدني،  المجتمع  ينسمؤسسات  ذلك  بما  وينظم  لها،  المشروعة  األهداف  لتحقيق  العلمية  الوسائل  مع  جم 

.وبذلك فقد ضمن الدستور لمؤسسات المجتمع المدني دعمها من قبل الدولة، وتطويرها وضمان استقاللها وهو الشرط األهم لضمان  17بقانون" 
/  9انت تابعة لجهة ما. وقد شهدت الساحة العراقية بعد أحداث حيادها وقدرتها على إتمام أعمالها بدون أي صور التأثير التي قد تطالها لو ك

مخ   2003/  4 في  عنيت  والتي  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  العديد  عام    والدة  حتى  عددها  بلض  إذ  المجاالت،  يقارب   2005تلف  ما 
مفوضية العليا المستقلة لالنتخابات وفي مقدمتها المجال السياسي.وقد نظمت ال18( مؤسسة مدنية في مختلف مجاالت حقوق اإلنسان1298)

.وهؤالء 19عمل هذه المؤسسات في اإلشراف على االنتخابات، إذ عدت مراقبو االنتخابات عنصر هام من عناصر االنتخابات الديمقراطية
ورفع   راءات االقتراعسير إج المراقبون المدنيون هم مستقلون عن أي توجيه صادر عن الحكومة أو عن المفوضية، وينحصر دورهم في مراقبة

ومدى التزامها بالمعايير الدولية وهي المعايير التي استخلصها المجتمع الدولي من خالل هيئاته العاملة في المجال    ة العمليةتقرير عن نزاه
والنزاهة والدورية، وان يكون   أن تعبر االنتخابات عن اإلرادة الحرة للشعب، وان تكون وفق االقتراع العام، وان تتسم بالمعقولية"  االنتخابي وهي

والترشيح االنتخابات  في  المواطنين  جميع  بين  بالمساواة  اتسامها  عن  فضال  سريا  منظمات 20"التصويت  عدة  العليا  المفوضية  سجلت  .كما 
( مراقب 18052قارب)ما ي  2005، إذ بلض عدد المراقبين المعتمدين من قبل المفوضية عام  سير االنتخابمدنية عراقية ودولية كفرق لمراقبة  

 الرابطة   العراق،  في  للتنمية  الساعين  وجمعية  المغيث  شبكة  الوطنية،  الرقيب  شبكة  شمس،  شبكة  ،مدني ومنها "منظمة عين لمراقبة االنتخابات

  منتديات   على  زيادة  كذل  كل  اإلصالح......."  وجمعية  لالنتخابات   المستقل  الثقافي  والمركز  الديمقراطية،  معهد   تموز،   منظمة  للمثقفين،  الوطنية

  على   الرقابة  في  المؤسسات  لهذه  العملي  الدور  خالل  .ومن21المفوضية  مع  بالمشاركة  المدني  المجتمع  منظمات  أنشأتها  التي  االنتخابية  التوعية

 عدم   المؤسسات  هذه   إحدى  الحظت  فقد  االنتخابات،  رافقت  التي  األخطاء  من  الكثير  تصحيح  في  المهم  الدور  لها  كان   فقد  العراقية  االنتخابات

 المدنية  المنظمة  هذه  تدخل  استوجب  الذي  بغداد،  العاصمة  في  االنتخابية  المراكز  احد  في  االنتخابي  السجل  في  الناخبين  من  الكثير  أسماء  ورود

 اعتماد   إلى  النهاية  في  أدى  الذي  الشعبية،األمر  واإلرادة  التمثيل  حقيقة  من  تنال  أن  لها  الممكن  من  كان  يالت  المشكلة   لهذه  حل  وضع  ومحاولة

 العراقي  النواب  مجلس  انتخاب  نزاهة  تحقيق  في  هاماً   دوراً   المدني  المجتمع  مؤسسات   لعبت  كما  .22االنتخاب   حق  لممارسة  المدنية  األحوال  هوية

 الذي  األمر  والدوليين،  المحليين  المراقبين  وجود  إلى  إضافة  المفوضية،  كوادر  مع   الكبير  والتعاون   المراقبة  عمليات  خالل  من  وذلك  (2010)  لسنة

  الذي   الدور  مثل  االنتخابات،  نزاهة  باليات  المؤسسات   هذه  اهتمت  فقد  الناخبين،  أصوات  في  والتالعب  التزوير  عمليات  من  كبير  حد  والى  قلل

 وتدريبهم  للمراقبين  الخاصة  البرامج  وإعداد  الناخبين  سجل  تحديث  مراقبة  من  والديمقراطية(  اإلنسان  حقوق   لمراقبة  )حمورابي  منظمة  به  قامت

 مراقبة  من  ابتداء  الرقابي  دورها  بممارسة  المدني  المجتمع  منظمات  من  العديد  شرعت  فقد  ،2014  انتخابات  وفي  ،2010  لعام  النيابة  لالنتخابات

  تحديث  مراكز  حيث   من  ،23النيابية   لالنتخابات  المنظمة  العالقة  ذات  المفوضية  وأنظمة  النواب  مجلس  انتخاب  بقانون   ثلةالمتم   التشريعية  البيئة

 الندوات   عقد  على  زيادة  فيها،  أسمائهم  تظهر  لم  من  أسماء  وإضافة  بها  السجالت،والطعون   تضمنتها  التي  األسماء  وتدقيق  الناخبين،  سجالت

  تقاريرها  في  ضمنتها  والتي  والخروقات،  المالحظات  من   باالنتخاب،  المشاركة  على  وحثه   المواطن  لدى  السياسي  الوعي  رفع  إلى  الهادفة   التوعوية

 المسئولين   بعض  استغالل  "شبهة  تضمن  والي  االنتخابات،  على  بالرقابة  المختصة  عين(  )شبكة  تقرير  ومنها  الرئاسية،  جهاتها  إلى  بعثتها  التي

 عدد   تمكين  عدم  االنتخاب،  سجالت  في  الناخبين  من  قليل   غير  عدد  أسماء  وجود  عدم  االنتخابية،  حمالتهم  لدعم  ولةالد  في  ونفوذهم  لسلطاتهم

 الحكومية  الصفة   ذات  عناصر  من  الممارسات  بعض  بسبب  أو  سكناهم،  من  االنتخاب   مركز  لبعد  إما  بأصواتهم،  اإلدالء  من  الناخبين  من  كبير

  المجتمع  مؤسسات  دور  يظهر    االنتخاب،  نتائج  حقيقة  تشوه  أن  شأنها   من  والتي  تالخروقا  هذه  رصد  لخال  ومن  ،24تصويتهم"   دون   حالت  التي

 عن   الشعبيةأما  اإلرادة  حقيقة  يمثل  نيابي  بمجلس  المتمثلة  نتائجها  صحة  وضمان  تشويهها،  دون   والحيلولة  االنتخابات،  على  الرقابة  في  المدني

 جرت  والتي  ،2005  لعام  العراق  ةجمهوري  دستور  ظل  في  تجري   التي  الرابعة  النيابية  االنتخابات  تعد  والتي  ،2018  لعام  النواب  مجلس  انتخابات

 ،25لألقليات مقاعد (9) ضمنها من  نيابي،  مقعد (329) على امرأة، (2011)  بينهم من مرشح، (6990) فيها تنافس فقد ،2018 أيار/ /12 يوم
  كل   في  به  معمول  كان  الذي  اليدوي   والفرز  العد  من  بدال  الكترونية  فرزوال  العد  عملية  جعلت  أنها  تهاسابقا  عن  تاالنتخابا   هذه  يميز  ما  ابرز  ولعل

  االلكتروني..."   النتائج  تسريع  جهاز  باستخدام  والفرز  العد  عملية  "...تجري   أن  على  االنتخاب  قانون   نص  إذ  السابقة،  العراقية  االنتخابات  تجارب

  المجتمع   لمؤسسات  المراقبة  حقول  من  جديد  حقل  أضاف  قد  المتقدم،  التشريعي  النص  وبموجب  المفوضية  اتبعته  الذي  اإلجراء  هذا  فأن  وبذلك  ،26

 والتي   المالحظات  من  العديد  رصدت  فقد  االنتخاب،  يوم  في  الرقابي  لدورها  المؤسسات  هذه  عمل  خالل  ومن  عملها،  ونطاق  أفق  من  ووسع  المدني
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 سرية   خرقت  فقد  سوا،  حدا  على  االقتراع  وموظف  الناخب  ثقافة  بضعف  تمثلت  الخروقات  من  العديد  على  اشتملت  التي  تقاريرها  في  ضمنتها

 كما  أخرى،  تارة  السياسية  الكيانات  ممثلي  ومن  تارة،  االقتراع  موظفي  من  بتدخل  االقتراع  ورقة  وأ شرت  االقتراع،  ورقة  خطاء  وختمت  االنتخاب،

  تمثل   برمته،  االقتراع  نتائج  على  تأثيرها  حيث  من  الخروقات  أهم  ولعل  المراكز،  بعض  في   مةالبص  من  التحقق  أجهزة  بعطل  الخروقات  تمثلت

 موظفي   من  لكثير  التامة  المعرفة  عدم  على  زيادة  مفتوحة،  بصناديق  استبدالها  إلى  هذه  والحالة  اضطر  مما  االلكترونية،  والفرز  العد  أجهزة  بعطل

 إرسالها   من  االنتخابية  المحطة  اقتراع  نتائج  على  تحتوي   التي  الصندوق   معلومات  إرسال  فرصة  تفو   الذي  األمر  ،27األجهزة   هذه   بعمل  المفوضية

 المحطة   انتخاب  نتائج  حقيقة  وشوه  جهة،  من  التصويت  على  الشعبية  اإلرادة  حرص  أهدر  الذي  األمر  المحافظة،  في  المفوضية  مكتب  إلى

 الكفيلة   اإلجراءات  اتخاذها  بعدم  أ تهمت  فقد  والتقصير،  النقد  من  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  تسلم  ولم  أخرى   جهة  من  االنتخابي  والمركز

  من   االنتخاب  سجالت  في  المسجلين  الناخبين  من  %20  من  أكثر  حرمان  إلى  أدى  الذي  األمر  االنتخابية،  بطاقته  تسليم  من  الناخب  تمكن  التي

 أن   األمر  من  يصع ب  ما  .ولعل28االقتراع   في  المستخدمة  االلكترونية  لألنظمة  ومراجعة  تدقيق  إجراء  في  تقاعسها  إلى  إضافة  بأصواتهم،  اإلدالء

  قانون   على  تعديل  إجراء  مفادها  تشريعية  سابقة  إلى   النواب  مجلس  ذهب  فلقد   والخروقات،  األخطاء  من  تسلم  لم  ذاتها  التشريعية  المنظومة

  انتخابات   نتائج   في  مهمة  تغيرات   إحداث  إلى  أدى  الذي  األمر   عليها،  االتحادية  المحكمة  مصادقة  قبلو   للنتائج  األولي  اإلعالن  بعد  االنتخابات

 الذي   األمر  مراحلها،  بكافة  االنتخابية  العملية  على  صنوفها  بكافة  المدني  المجتمع  لمؤسسات  الرقابي  الدور  بوضوح   ي ظهر  تقدم،  ما  كل201829

  الشعبية،   اإلرادة  حقيقة  من  ينال  وإجراء  وشكل  صورة  لكل  ورفضها  رصدها  خالل  من  الديمقراطي   لنظامل  األساس  باللبنة  وصفها  إلى  بها   يرتقي

  غير  ديمقراطي  لنظام  هيكل  المؤسسات  هذه  أصبحت   إذ  الديمقراطية،  تعزيز  في  الدولة  لمهام  مكملة  ت عد   بمهام  المؤسسات  هذه  اليوم  وتنهض 

  وصوال   مجرياته،  تفاصيل  كل  على  والرقابة  باالنتخاب  التثقيف  بمهمة  واضطالعها  الفرد،  دىل  السياسي  الوعي  رفع   على  قدرتها  خالل  من  رسمي

  تمثل  مؤسساتي  رقابي  بسور  محاطة  نزيهة  حرة  انتخابات  خالل   من  الشعبية  اإلرادة  إليه  تصبوا  ما  ةوحقيق  الفرد  تطل ع  يمثل  نيابي  مجلس  وجود   إلى

 ألساس ا وحجره األولى قاعدته الحكومية غير المنظمات
 اخلامتة

 ومجموعة   استنتاجات  عدة  إلى  توصلنا   فقد  االنتخابية(  العملية  في  المدني   المجتمع  لمؤسسات  الرقابي  )الدور  ب  الموسوم   بحثنا  من  انتهينا  أن  بعد

 -باالتي:  نوجزها والتي توصيات،
 االستنتاجات: -أوال:
 السليم،  هباالتجا  عملها  وتصويب  الدولة  تمؤسسا  على  الرقابي  ودورها  السياسية  العملية  في  المؤسسات  هذه  تلعبه  الذي  الدور   جلياً   بدأ  -1

 لالقتراع.  المعاصرة المرحلة في صورها بأوضح  تظهر األهمية هذه إن والشك مراحلها، وبكافة االنتخابات مجال في وخصوصا
 بيان   في   العراقي  المشرع  اتجاه  ارجحية  وتبين  والفرعي(   العادي  والتشريع  القانوني)الدستوري   التنظيم  من  يبها بنص  المؤسسات  هذه  حظيت  -2

 لها.  المشروعة األهداف تحقيق  في ودورها استقاللها  وتأكيد  المؤسسات ماهية
  مؤسسات  منح  إلى  االنتخابية  لتشريعاتا  حرصت  لذا  مراحلها،  من  مرحلة  كل  في  الخروقات  بعض  تصاحبها  وان  البد  انتخابية  عملية  كل  أن -3

 الشعبية.  اإلرادة حقيقة من يمكن ما بأقرب والخروج االنتخاب  تزكية ألجل مهما  رقابيا دورا األخرى( الرقابة وسائل على )زيادة المدني المجتمع
 التوصيات: -ثانيُا:
 الناخبين. جموع لدى السياسية العملية مفاهيم وتعزيز زرع نحو عمل وكفريق  متناهية بجدية تعمل أن المدني المجتمع مؤسسات على -1
ينبغي العمل مع هذه المؤسسات من قبل البرلمان والمفوضية بشكل ينسجم مع الدور الملقى على عاتقها في ضمان الحقوق السياسية  -2

 برمتها وفي مقدمتها االنتخاب على وجه الخصوص. 
لالنتخابا   -3 المستقلة  العليا  المفوضية  على  طرق ينبغي  تأخذ  وان  المؤسسات  هذه  قبل  من  الم عدة  التقارير  االعتبار  بعين  تأخذ  أن  ت 

 التحقيق بشأنها وان تعمل على تفادي الخروقات الموثقة بموجب التقارير، وذلك على غرار التعامل مع ممثلي الكيانات السياسية.
وذلك لتعزيز التكنولوجيا في هذه العملية بغية التعرف على أي خرق كما نوصي بربط كل المراكز في يوم االقتراع بشبكة انترنت واحدة   -4

 في أي مركز انتخابي  ومعالجته مباشرة، إضافة إلى ما يحققه هذا اإلجراء من نزاهة وسرعة في فرز األصوات وإعالن النتائج.
 رقابي على االنتخابات. وأخيرًا نوصي بسن قوانين تحمي عناصر مؤسسات المجتمع المدني عند ممارستها لنشاطها ال -5

 قائمة املصادر
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