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صحفيبیان

القادمةالّنیابّیةلالنتخاباتحیادیةمراقبةتنفیذلغرضعراقیةمدنيمجتمعلمنظماترسميغیرتحالفتشكیل

الّدولیةوالمعاییریتوافقبمااالنتخاباتستراقبمحلیةمنظماتعشر

إعالن "ختلفة بالّتعاون لتشكیل تحالف غیر رسمي متوافق مع قامت عشر منظمات مجتمع مدني عراقیة من عشر محافظات م
وذلك لغرض مساندة إجراء انتخابات حّرة ونزیهة لملجس " المبادىء العالمیة لمراقبة حیادیة االنتخابات من قبل المنظمات المدنّیة

.2014ان، نیس30العراق والتي ستجري بتاریخ -النواب العراقي ومجالس المحافظات في إقلیم كردستان
دیالى، منّظمة الحّق لثقافة حقوق / العراق، جمعیة أجیال لتنمیة الّذكاء واإلبداع-إقلیم كردستنان/ شبكة أجیال الّسالمیُضم الّتحالف 

بابل، / الُمثّنى، مركز المرآة لمراقبة وتطویر األدآء اإلعالمي/ بابل، منّظمة الّرافدین الّنسوّیة/ كركوك، معهد أكد الثقافي/ اإلنسان
/ واسط، منّظمة حمورابي لمراقبة حقوق اإلنسان والّدیموقراطّیة/ الّسلیمانّیة، منّظمة حقوق اإلنسان/ علیم وحمایة الّطفلمؤّسسة بستان لت

تكاتفت هذه المنظمات حول المعاییر والمناهج الّدولیة من أجل الوصول إلى مراقبة . ذي قار/ صالح الّدین، منّظمة شباب الجنوب
.لٌّ في محافظته؛ وتمتلُك جمیع الُمنّظمات الُمشاركة خبرًة في الُمراقبة المحلّیة لالنتخابات في العراقمحلّیة فاعلة لالنتخابات ك

مواطنًا لمراقبة یوم االقتراع الخاص ویوم االقتراع العام في عشر محافظات؛ ُیساندهم في 3,125استقطبت هذه المنظمات المدنّیة 
ستقوم هذه المنظمات المدنّیة بتدریب المراقبین بما یتماشى مع المعاییر . واٍف من قادة الفرقعملهم سبٌع وستون فریقًا جّواًال وعددٌ 

الّدولیة للمراقبة الحیادّیة لالنتخابات؛ وباإلضافة إلى مراقبة عملّیة االقتراع، بدأ اثنان وستون مراقبًا بالعمل على مراقبة أنشطة 
.الحمالت االنتخابیة في المحافظات العشر

محّطة اقتراع ُمخّصصة لیوم االقتراع الخاص، وسیقوم 1,075من مجموع % 18.4تقوم ثمانیة منّظمات مدنّیة بمراقبة ما نسبته س
فیما یتعّلق بیوم االقتراع العام، ستشمل مراقبة المنظمات المدنیة عینًة . مراقبًا سیتم نشرهم في المحافظات العشر198بهذه العملّیة 

.محّطة في المحافظات العشر20,100التي ُیقّدر عددها بمن إجمالي محطات االقتراع% 15اع تبُلغ نسبُتها من محّطات االقتر 
هذا وستقوم منظمتان مدنّیتان بمراقبة وسائل اإلعالم من خالل خمٍس وستین مراقبًا إعالمّیًا لمراقبة ما مجموعه أربٌع وثالثون وسیلة 

تتكّون العّینة اإلعالمیة من ثالثة عشر محّطًة . الكردّیة والّتركمانّیة ُموّزعة على ثالثة عشر محافظةإعالٍم ناطقة باللغات العربّیة و 
تلفزیونّیة وخمسة عشر محطًة إذاعیة وستُّ ُصحف؛ وسیقوم المراقبون اإلعالمیون بالمراقبة بشكٍل یومي وكتابة تقریر نهائي عند نهایة 

.العملّیة االنتخابّیة
إّن جمیع الُمنّظمات األعضاء في الّتحالف غیر الّرسمي ستتبع منهجّیًة ُمقّرًة عالمّیًا لمراقبة ُمجمل العملّیة االنتخابّیة، وذلك عن 
طریق استخدام نماذج ُمراقبة وآلیات جمع معلومات موّحدة بهدف تسهیل عملّیة دمج الّنتائج التي سیتوّصلون إلیها أثناء مراقبة عملّیة 

هذا . إضافًة إلى ذلك، ستسخدم هذه المنظمات المدنّیة نفس المنهجیة لتدریب الُمراقبین والفرق الجّوالة ونشرهم. قتراع واإلعالماال
إعالن المبادىء العالمیة لمراقبة حیادیة االنتخابات من قبل "وستقوم جمیع هذه المنّظمات المدنّیة بممارسة نشاطاتها بما یّتفق مع 

".نّیةالمنظمات المد
أما بالّنسبة للّتقییمات والخالصات والّتوصیات، فسیتم اإلعالُن عنها بما یّتفق مع المعاییر الّدولّیة وذلك باالعتماد على مصادر 

.موثوقة وعن طریق استخدام معلومات مؤّكدة وصحیحة؛ وسیتم إعالن الّنتائج المؤّكدة بشكٍل عام للجمهور في الوقت المناسب


