
 

 1 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                

 جامعة الصفوة_كلية القانون                   

                                                                     

 

 دور المفوضية العليا المستقلة في االنتخابات                      

       ضمان العملية االنتخابية              

 الى كلية     كرار مسلم عبود بحث يتقدم به الطالب: 

 القانون وهو جزء من متطلبات نيل شهادة                        

 في القانون سالبكالوريو               

 الدامرجي ل كام بأشراف الدكتور:       

 

        هج١٤٤١                                                                  م٢٠٢٠
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ْسمِِ نِِِاَللِِِّبِ م َٰ حْ ِالرّ

ِحيمِِا ِِِِِِِِِِِِِِلرّ  
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 االهداء 

الى من جرع الكاس الفارغ يسقيني قطره الى من كلت انامله ليتقدم 

االشواق عند رب اللي مهدلي  الى من حصد  السعادةلنا لحظه 

 القلب الكبير  طريق العلم

  والدي العزيز 

الى من ارضعتني الحب والحنان الى رمز الوفاء الى رمز الحب و  

 ض الناصع بالبيابلسم الشفاء الى القلب 

 الحبيبه   تيوالد  

 ي تصبا رياحينالى  البريئةالى القلوب الطاهره الرقيقه والنفوس 

 اخوتي  

االرواح التي سكنت تحت التراب الوطن الحبيب الشهداء   الى 

   العظام الى الذين بذلوا كل جهد وعطاء لكل اصل الى هذه اللحظه

  اساتذتي الكرام 

 اهدي لكم هذا العمل جميعا 
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  شكر وتقدير 

إلهي اليطيب الليل إال بشكرك واليطيب النهار إال بطاعتك .. وال تطيب  

اللحظات  إال بذكرك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال  

 برؤيتك هللا جل  جالله   

إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى  

 نبي الرحمة ونور  العالمين   

هللا عليه سيدنا محمد صلی 

 وآله وسلم ، وبعد  

 إلى الشموع التي ذابت في كبرياء...... .  

 امي وابيالتنير كل خطوة في دربنا ...... .  

 شكرا لكم جميعا .   

 

نشكركم جميعكم على جهودكم معنا من رأس الهرم العميد  االستاذ  

 الدكتور محسن البيرماني  وجميع التدريسين  

المشرف الدكتور كامل الدامرجي للنجاح أناس يقدرون 

معناه، ولإلبداع  أناس يحصدونه، لذا نقدر جهودك  

المضنية، فأنت أهل للشكر والتقدير .. فوجب  علينا تقديرك  

 منا كل الثناء والتقدير.    .. فلك
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 المقدمة 

لعراق من القوانين المهمة وأن تعتبر قوانين الهيئات المستقلة في ا          

 الدستور العراقي قد أفرد الفصل الرابع منه الهيئات المستقلة وكانت المادة

من الدستور تنص على )تعد المفوضية العليا لحقوق االنسان  (102)

والمفوضية العليا المستقلة لألنتخابات،هيئة النزاهة،هيئات مستقلة تخضع 

 (61لرقابة مجلس النواب،وتنظم أعمالها بقانون( واستنادا ألحكام المادة )

واب العراقي القانون الخاص )اوال( من الدستور فقد شرع مجلس الن

ليكون األطار  2007لسنة  (11بالمفوضية العليا المستقلة لألنتخابات رقم )

القانوني الذي يحدد الجهة التي تشرف على جميع أنواع األنتخابات 

واالستفتاءات األتحاديه واألقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في أقليم 

تحديد أهم  ولخطورة دورها وعظم المسؤؤلية الملقاة على كاهلها البد من

الضمانات التي تكفل حيادها وأستقاللها لتكون الوسيلة واالداة التي تتوسط 

بين الشعب وممثليه أي بعباره أخرى لتكون االنتخابات ترجمة لألراده 

الحقيقية للشعب وبعيده كل البعد عن التالعب والتزوير ،وللمفوضية عالقات 

لتسهيالت واألستثناءات  التي تعاون مع السلطة التنفيذية تتجسد في تقديم ا

يقدمها مجلس الوزراء للمفوضية ، لتنفيذ متطلبات العملية األنتخابية بالتنسيق 

والتعاون مع الوزارات العراقية ، وفي الوقت نفسة يبرر مجلس النواب ذلك 

بأن قانون المفوضية قد فتح الباب لتمثيل مكونات المجتمع العراقي في 

مثل ذلك احد األفرازات الديمقراطية في النظام المؤسسة األنتخابية وي

 السياسي العراقي الجديد ، ومساهمة كبيرة في تنظيم العملية األنتخابية

 

 

. 

 



 

 6 

   الفهرست

 : ماهية المفوضية العليا لالنتخابات   المبحث االول  ٨

 المطلب االول : اساس سلطة المفوضية  ٩ 

 الفرع االول : االساس الدستوري    ١٠ 

 الفرع الثاني : االساس التشريعي  ١٢ 

استقالل   ١٥  من  تحد  التي  والضمانات  العوامل   : الثاني  المطلب 

 المفوضية  

 الفرع االول : العوامل التي من شأنها ان تحد من االستقاللية  ١٥ 

 ١٧ 

 

 : دور المفوضية في ضمان العملية االنتخابية  المبحث الثاني  ١٩ 

قبل  ٢٠  االنتخابية  العملية  ضمان  في  دورها   : االول  المطلب 

 االنتخابات    

اثناء   ٢٣  االنتخابية  العملية  ضمان  في  دورها   : الثاني  المطلب 

 االنتخابات  

بعد  ٢٦  االنتخابية  العملية  ضمان  في  دورها   : الثالث  المطلب 

 االنتخابات  

 الخاتمة   ٢٨ 

 نتائج ال ٢٩ 

 تكفل   استقالل   المفوضية  
:   الضمانات   التي    الفرع   الثاني 

 وحيادتها
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   التوصيات ٣٠ 

 المصادر  ٣١ 
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 المفوضية العليا لالنتخابات     

أن المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات هيئة حكومية عراقية مستقلة   

ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي وتملك القوة المطلقة  

للقانون سلطة اعالن وتطبيق وتنفيذ األنظمة والقواعد واألجراءات  

المتعلقة باالستفتاءات واألنتخابات في جمهورية العراق ، لذا سنتكلم 

ا بعد ذلك  في  ثم سنقوم  المفوضية ، ومن  لمبحث األول عن ماهية 

نبين الخصائص الذي تقوم به المفوضية العليا ، ثم نبين في المطلب 

األول عن أساس سلطة المفوضية )الدستوري والتشريعي( ، وثم بعد  

ذلك نتكلم في المطلب الثاني عن العوامل والضمانات التي تحدد من 

 .أستقاللية المفوضية

 المفوضية  اهية م 

بالشخصية           تتمتع  ومحايدة  مستقلة  حكومية  مهنية  هيئة 

المراحل   بتحديد  وتقوم  النواب،  مجلس  لرقابة  وتخضع  المعنوية 

إلنجازها  الالزمة  الزمنية  والفترات  األنتخابية  للعملية  التنفيذية 

ألي  اإلرشادية  والقواعد  بالمعلومات  المواطنين  وتثقيف  وتوعية 

م  2004، وقد أنشأت المفوضية أول األمر في العام   1عملية أنتخابية 

من قبل السفير بريمر رئيس سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة باألمر  

، أكدت  92التشريعي رقم ) الحالي  العراقي  الدستور  بعد صدور   )

  ( على ضرورة تنظيم تشكيل وعمل المفوضية بقانون 102المادة )

 
ينظر: د. محسن جباري حسن ،قانون المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات وسائر التشريعات األنتخابية في العراق ، بغداد ،مطبعة - 1

 . 10الغرب ،ص

 األول   المبحث               
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( رقم  القانون  لسنة  11وبالفعل صدر  رقم 2007(  بالقانون  عدل  والذي  م 

2م 2010( لسنة 21)
 . 

 

 

 المفوضية:  به  تقوم   الذي  الخصائص

وضع األسس والقواعد المعتمدة في االنتخابات واألستفتاءات  -1

لضمان  العراق  أنحاء  جميع  في  المحلية  واألقليمية  االتحادية 

 تنفيذها بصورة عادلة ونزيهه .

واألست -2 األنتخابات  جميع  على  األتحادية  األشراف  فتاءات 

 واألقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في أقليم .

واألستفتاءات   -3 األنتخابات  أنواع  كافة  وتنفيذ  باألعالن  القيام 

أقليم   في  منتظمة  غير  المحافظات  في  والمحلية  األتحادية 

 والمشار اليها في الدستور في جميع أنحاء العراق .

با -4 لألنتخابات  األقاليم  هيئة  المكتب  تقوم  مع  والتعاون  لتنسيق 

والمحلية   واألقليمية  األنتخابية  والنظم  األدارة  بمهام  الوطني 

 . 3تحت اشراف المفوضية العليا لألنتخابات

  المفوضية   سلطة   اساس :   األول   المطلب 

أن الوظيفة الدستورية هي وضع األسس والقواعد الالزمة لتسهيل تنفيذ       

هذه  على  واألشراف  الشعبية  االستفتاءات  أو  لألنتخابات  المنظمة  القوانين 

الفعاليات وإعالن نتائجها سواء كانت على المستوى الوطني او االتحادي أو  

ن فيها بالنزاهة  على المستولى األقليمي والمحلي فال بد ان يتصف كل العاملي

واألستقاللية والحيادية وأعلى درجات المهنية إلبعاد شائبة الطعن في نزاهة 

األنتخابات واألنحراف عن مقاصد أبناء الشعب ، لذا سنتكلم في الفرع األول  

 
 . 31لالنتخابات ،الطبعة األولى ، القاهرة، صينظر : د. طارق محمد عبد الوهاب ،)دراسة مقارنة ( - 2
 ينظر:د. محسن جباري حسن ،  قانون المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات وسائر التشريعات االنتخابية ،مصدر سبق ذكره .- 3
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الدور  بالبحث عن  ، وثم سنقوم  المفوضية  لسلطة  الدستوري  األساس  عن 

 الدولي والوطني في التأسيس لها:

 

 الدستوري  االساس   :   األول   الفرع 

تعتبر قوانين الهيئات المستقلة في العراق من القوانين المهمة         

قد أفرد الفصل الرابع منه    2005وأن الدستور العراقي الدائم لعام  

 ( المادة  وكانت  المستقلة  اآلتي)تعد  102للهيئات  على  تنص   )

ا العليا  والمفوضية  االنسان،  لحقوق  العليا  لمستقلة  المفوضية 

مجلس  لرقابة  تخضع  مستقلة  هيئات  النزاهة  ،وهيئة  لألنتخابات 

بقانون(  أعمالها  وتنظم  في   4النواب  السياسي  التغير  بعد   ،

بشؤؤن  9/4/2003 تعني  هيئة  إنشاء  من ضرورة  ذلك  مايتطلبه  م 

االنتخابات واألجراءات التي تتخذها المفوضية بأعتبارها الجهة التي  

إدا عاتقها  عللى  اليمكن  يقع  ألنه   ، وتنظيمها  االنتخابية  العملية  رة 

لهكذا مؤسسة مهمة وحيوية أن تعمل دون سند قانوني يوضح ويرسم  

نشاطها إذ أن التجارب في بعض الدول التي نشأت فيها مفوضيات 

 .5إنتخابية وضعت لها أسس دستورية وقانونية لكي تعمل وفقها 

 المفوضية:   تأسيس   في   الدولية   األرادة   دور 

جاء مفهوم الهيئات المستقلة وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ظهر        

سنة   الفرنسية  الثورة  مع  له  عملي  تطبيق  تشكلت  حيث  . 6م 1789أول 

والفواعل   المؤثرات  من  لمجموعة  وفقا  العراقية  األنتخابات  مفوضية 

المستقلة  العليا  المفوضية  نشأة  تاريخ  يعود  حيث  والداخلية  الخارجية 

( رقم  األداري  األمر  الى  العراق  في  في  92لألنتخابات  م  2004/ 31/5( 

ستور  ( من الد102الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة ، وتبعها نص المادة )

م على وجود هذه الهيئة وأستقالليتها في عملياتها  2005العراقي النافذ لسنة 

 
 المستقلة .م ، الباب الثالث ، السلطات األتحادية ،الفصل الرابع ، الهيئات 2005دستور العراق لسنة  4
 .  8،ص2011ينظر: د. رياض غازي فارس ،النظام األنتخابي في العراق ) دراسة مقارنة ( ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 5
ينظر :د. بالل أمين زين العابدين ،االحزاب السياسية من منظور الديمقراطية المعاصرة ، دراسة مقارنة ، الطبعه االولى ،  6

 .  141، ص2011االسكندرية 
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نصوص  7األنتخابية  الى  البداية  في  تستند  لم  التأسيس  آلية  أن  ويالحظ   ،

دستورية داخلية كما هوه الحال مع هيئات الدول األخرى ، وأنما استندت 

ذي أشار في شرعيتة الى الى أمر إداري من قبل سلطة االئتالف المؤقتة ، ال

القرار رقم ) الدولي وهما:  (  1483القرارين الصادرين عن مجلس األمن 

بتاريخ  4761الجلسة ) (  4844(الجلسة ) 1511م والقرار )22/5/2003( 

المتحدة   8م  2003/ 16/10بتاريخ   األمم  قبل  المقدم من  الدعم  يتوقف  ،ولم 

، بل قد أستمر  9ند ذلك الحد لمساعدة العراق في مجال المساعدة األنتخابية ع

األمن   قرار مجلس  في  ، حيث ورد صراحة  المفوضية  تأسيس  بعد  حتى 

( من المادة السابعة في تكليف بعثة  2( في الفقرة )أ/ 1546الدولي المرقم )

األمم المتحدة )يونامي( ، وممثل األمين العام لألمم المتحدة في العراق في  

 .10تقديم المشورة والدعم للمفوضية 

 المفوضية:   تأسيس   في   الدخلية   األرادة   دور 

بموجب           العراق  في  لألنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  تأسست 

 ( المرقم  األداري  في  92األمر  المدير  5/2004/ 31(  قبل  من  الموقع   ، م 

بمثابة وكالة  التي عدت   ، بريمر(  )بول  المؤقتة  االئتالف  لسلطة  األداري 

، ومن خالل تحليل النص نالحظ أن عمل  11خاضعة ألي جهةمستقلة غير 

أجراء   على  يقتصر  األمر  هذا  بموجب  أنشئت  التي  األنتخابات  مفوضية 

األنتخابات في المدة األنتقالية فقط الى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل  

دستور شرعي دائم ، سعيا لتحقيق ديمقراطية كاملة ، مما تستوجب الحاجة  

ب وفق فيما  المفوضية  عمل  يشرع  الذي  القانون  أصدار  الى  المدة  تلك  عد 

في   12الدستور  تنتهي  التي  األنتقالية  المرحلة  تحديد  من  جليا  ويبدو   .

م ومن ثم فأن المرحلة الالحقة سوف تستعد لتشكيل حكومة  31/12/2004

ونجد    ، سنوات  اربع  لمدة  منتخب  برلمان  من  دائم  دستور  بموجب  دائمة 
ين الحالة في تونس والعراق ، في أن الفصل السابع من المرسوم  التشابه ب

م قد حدد مهام الهيئة العليا  4/2011/ 19( في  27الجمهوري التونسي المرقم)
 

 .1م ، رقم الصفحة 28/12/2005في  4012م ، نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد  2005ينظر: دستور العراق الدائم لسنة  7
 ( . 1483ينظر : قرار مجلس األمن الدولي رقم )  8
 .  9و8، ص  2009اد ، ينظر : عز الدين محمد شفيق المحمدي ، تجربتي في لهيب الديمقراطية ، دار الكتب والوثائق ، بغد  9

( على أن يقرر ان يقوم الممثل الخاص لألمين العام 1546( من المادة السابعة من قرار مجلس األمن الدولي )2نصت الفقرة )أ/ 10

 وبعثة  األمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق وتقديم المشورة والدعم الى اللجنة األنتخابية المستقلة للعراق ز
ينظر :د. حسان محمد شفيق العاني ، حول األنتخابات العراقية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة االولى ، بيروت ، لبنان،   -11

 . 190م ، ص 2008
 ينظر : قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة اأنتقالية. - 12
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وتنتهي  فقط  التأسيسي  المجلس  بأنتخابات  تونس  في  لألنتخابات  المستقلة 

النهاية   النتائج  عن  األعالن  بعد  العراقية  المفوضية  قرار  على  مهامها 

، وإلضفاء الشرعية الدولية على األمر  13لألنتخابات في المرحلة األنتقالية 

 ( لسنة  92رقم  إلستفادة 2004(  المتحدة  االمم  أشراك  الى  المشرع  لجأ  م 

 المفوضية من تجربة الخبراء الدوليين في مجال االنتخابات .

 ا

 المفوضية:   لسلطة  التشريعي األساس : الثاني الفرع

السلطة التشريعية هي سلطة البرلمان التي يناط بها سن القوانين في         

 ، المجتمع  في  الناس  بين  العالقات  بتنظيم  تقوم  التي  القوانين  تلك  الدولة، 

وبموجبها يحيا األفراد حياة أمنة منظمة مستقرة، والى جانب هذه المهمة سن  

نوعا من   التنفيذية  السلطة  البرلمان على  يمارس  السياسية  القوانين  الرقابة 

، لقد نص  14والرقابه المالية وكذلك الحال على بعض هيئات الدولة األخرى 

( الماده  في  العراقي  تشكل هيئات مستقلة وينظم 102الدستور  )أن  ( على 

عملها بقانون( وتعتبر المفوضية هي أحدى تلك الهيئات ، ولكن الدستور لم  

بة مجلس النواب ، ومجلس  ينص في تلك المادة سوى على أنها تخضع لرقا

النواب يجمع تحت قبته جميع الكيانات السياسيه الفاعلة والمؤثره في الساحه  

أن   ،واليمكن  والعلمانية  والمذهبية  والقومية  الدينية  منها  ،والتي  السياسيه 

نتجاهل أن الكيانات المستقلة والصغيرة اليمكن أن  يكون لها صوت مؤثر 

التحال دون  النواب  والتي من دون شك  في مجلس  الكبيرة  الكيانات  ف مع 

، ولكن كيف يمكن للمفوضية أن تكون مسقلة   15سوف تملي عليها رغبتها

أعضاء   ترشيح  سلطة  أيكال  النواب؟لعل  مجلس  لرقابة  تخضع  كانت  اذا 

سوف   السياسيه  التوجهات  عن  بعيده  مستقلة  جهة  الى  المفوضين  مجلس 

اللية ، ويمكن أن توكل تلك المهمة الى يعطي آللية األختيار مزيدا من األستق

السلطة القضائية على وفق شروط مهنية تعتمد الخبرة والكفاءه ، ويقتصر  

موضوع مجلس النواب على المصادقه على األسماء المرشحة من قبل الهيئة  

المعنية ، مع رفع درجة النصاب الى أغلبية الثلثين أو الثالثة أرباع  ، حتى  

 
الوطنية ، منتتدى المعارف ، الطبعة األولى ، بيروت ، لبنان    ينظر : صالح عبد الرزاق ، األنتخابات البرلمانية وتعزيز الوحدة - 13

 .  73، ص2010،
 . 429ينظر : د. عبد الحميد متولي ، األنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة ، الطبعة الثانية ، بيروت ، لبنان ،ص- 14
 .205ولى ، بيروت ، ص ينظر : د. محمد أبو زيد محمد ،الوجيز في النظم السياسية  ، الطبعة األ- 15
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المعارضة   األختيار تستطيع  في  المشاركة  من  فالمفوضية   16البرلمانية   ،

عالقة   معرفة  ويمكن   ، النواب  مجلس  يقرها  التي  القوانين  بموجب  تعمل 

المفوضية مجلس النواب من حيث أختيار أعضاء مجلسها ، والتنافس الشديد  

تمديد عمل   التحاصص على مقاعدها ، وكذلك  النواب حول  داخل مجلس 

م( ، ومحاولة زيادة 2012-2007م(و)2007- 2004المجلس في دورتيه )

روابط   عدة  أمامنا  تبرز  هذه  خالل  من   ، المفوضين  مجلس  أعضاء  عدد 

والرقابة    ، القوانين  أقرار   ( ضمنها  من  العالقة  لتلك  وقانونية  دستورية 

 النيبابية وأستجواب المفوضية( . 

 للمفوضية:  التشريعية   السلطة   في   القوانين   إقرار   اوأل: 

اليمكن حسم أستقالل المفوضية عن السلطة التشريعية بشكل نهائي           

التي   القوانين  بينهما ، فالمفوضية تعمل بموجب  تعاونا وتداخال  ألن هناك 

تحتاجة   الذي  األنتخابية  للقوانين  تعديل  أي  إن   ، النواب  مجلس  يقرها 

  المفوضية حتى قانون المفوضية نفسها هوه مرتبط بمجلس النواب من حيث

التصويت وحتى أختيار أعضاء مجلس المفوضين يكون بتصويت من مجلس 

المجلس  يحددها  بآلية  واللوائح   17النواب  الداخلية  األنظمة  تعتمد   ،

واألجراءات التي تصدرها المفوضية قبل كل عملية أنتخابية على القوانين  

 18التي يصدرها مجلس النواب بالشكل الذي اليتعارض مع روح تلك القوانين 

م لم يستطيع مجلس النواب 31/1/2009، ففي أنتخابات مجالس المحافظات  

%( قبل األنتخابات بسبب ضيق الوقت 25حسم موضوع نسبة تمثيل النساء )

، فإنه قد أوكل األمر الى المفوضية بعد تصويت مجلس النواب على ذلك  

ية  من خالل هيئة رئاسة المجس في أن ترفع توصية أو توجيها الى المفوض

والحرية   األمر  ويترك  المحددة  النسبة  لتأمين  الألزمة  التعليمات  إلصدار 

الكاملة الى المفوضية ، إضافة الى أن من مهام اللجنة القانونية النيابية متابعة  

المفوضية ، وهذا بدوره يعطي الدور الفاعل لمجلس النواب في متابعة عمل  

انين األنتخابات بعد التشاور  ، كما يقوم مجلس النواب بإقرار قو19المفوضية

القوانين   على  المفوضية  تقترحها  التي  التعديالت  وكذلك   ، المفوضية  مع 

 
 .   36ينظر محمد ذنون يونس ،المركز القانوني للمفوضية العليا المستقلة لألنتخابات في العراق ، بغداد ، ص - 16
 في مقابلة أجراها الباحث مع )صفاء أبراهيم جاسم حسن الموسوي( ، عضو مجلس المفوضين . - 17
( في يوم الخميس الموافق  18التحالف الوطني( ،محضر جلسة مجلس النواب )  -رتيار األحرا–النائب )أمير طاهر حسين الكناني - 18

 م( . 30/8/2012
( في 4032م( ، نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد)2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة )90ينظر : المادة )- 19

 م . 5/2/2007
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األنتخابية وأن على المفوضية أن تقدم تقارير عن عملها الى مجلس النواب  

م( اللذي جاء فيه )على 2007( لسنة ) 11على وفق قانون المفوضية رقم )

، وعند العودة   20ديمها الى مجلس النوابالمفوضية إعداد تقارير فصلية وتق

أوال  يكبلها  المفوضية  إستقاللية  على  النص  أن  نجد  المفوضية  قانون  الى 

الية أختيار مجلس  النواب، وكذلك وضع قانونها  بالخضوع لرقابة مجلس 

في   هية  أو  سلطة  اعلى  هو  والذي  النواب  مجلس  قبل  من  المفوضين 

 . 21المفوضية

 المفوضية:  وأستجواب   النيابية   الرقابة   ثانيا: 

عضو           طلب  الدستوري  األصطالح  في  يعني  النيابي:  األستجواب 

البرلمان  من الوزير أو رئيس الوزراء بيانات عن سياسة الدولة في مسألة 

عامة أو خاصة ،واألستجواب النيابي غير) السؤال( الذي يقصد منه توضيح 

جواب يتضمن عنصر المحاسبة التي هي في أساس  مسألة معينة ، إذ أن األست

الرقابة الشعبية على تصرفات الحكومة ، ويمهد األستجواب عادة الى طرح 

الثقة بالوزارة ، وإن جميع الدساتير في األنظمة البرلمانية أو)التمثيلية( التي 

الشعبية  والرقابة  السلطات  بين  الفصل  بمبدأ  عادة  األعمال    تأخذ  على 

 22صت على ضرورة األستجواب الحكومية ن

المادة         نص  وفق  على  النواب  بمجلس  األنتخابات  مفوضية  ترتبط 

/ثامنا/ه( من 61، وأستنادا الى نص المادة ) 23( من الدستور العراقي 102)

م  ، يمارس مجلس النواب دورة الرقابي  2005الدستور العراقي النافذ لسنة  

والمرتب  المستقلة  الدولة  مؤسسات  على على  رقابته  الى  إضافة   ، به  طة 

المستمرة   االتهامات  وبسبب   ، بالحكومة  المرتبطة  والهيئات  الوزارات 

النهاية   النتائج  تسوية  بعدم حياديتها في  السياسية  الكتل  قبل  للمفوضية من 

،تعرضت المفوضية الى األستجواب مرتين : االولى في دورة مجلس النواب 

( والثان2010-2006االولى    ، النواب  م(  لمجلس  الثانية  الدورة  في  ية 

م( بسبب عدم نزاهة أو حيادية المفوضية في أدارة العملية 2010-2014)

 
 م( .2007( لسنة )11انون المفوضية  رقم )( من ق9( من المادة ) 9ينظر : الفقرة ) - 20
(  27كتلة دولة القانون ( ، ينظر محضر جلسة مجلس النواب رقم )-حزب الدعوة االسالمية- يشير النائب )علي فاضل حسين شاله - 21

 م( . 2/2011/ 1يوم الثالثاء الموافق )
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة الثانية ، بيروت ، ينظر :د. عبد الوهاب الكيالي ، موسوعة سياسية ، الجز األول ، - 22

 .  169لبنان ،ص
 م . 2005ينظر : دستور العراق النافذ لسنة  - 23
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مجالس  أنتخابات  بنتائج  السياسية  الكتل  بعض  قناعة  وعدم   ، األنتخابية 

 . 24م 2009/ 31/1المحافظات غير منتظمة بإقليم التي جرت في  

  استقالل   من  حد ت   التي  ضماناتوال   :العوامل الثاني   المطلب 

 المفوضية 

دأبت المنظمات والناشطون المعنيون بحقوق األنسان على تأكيد أهمية        

السياسية   الحقوق  ، كون  الشعب  أرادة  نزيهة ومعبرة عن  أنتخابات  تنظيم 

للمواطن تأخذ الحيز األكبر من األهتمام ، أذ تنص المادة الخامسة من دستور  

أن   على  العراق  لمنحها جمهورية  الوحيد  والسند  السلطة  مصدر  الشعب 

هذا   في  سنتكلم  لذا   ، اليها  المسندة  األختصاصات  ممارسة  في  الشرعية 

المطلب الفرع األول عن أهم العوامل التي من شأنها أن تحدد من أستقأللية 

المفوضية ، ثم بعد ذلك نبين في هذا الفرع عن أهم المعايير الوطنية لضمان  

 في العراق :نزاهة االنتخاب 

 

  أستقاللية   من   تحدد   أن   شأنها   من   التي   العوامل   :  األول  الفرع

 المفوضية: 

 

 ( من قانون المفوضية ترفع الموازنة 9موازنة المفوضية:وفق المادة )

من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية ويصادق عليها  

بمرحلتين األولى مجلس النواب مايجعل هذه الموازنة عرضة للمرور  

موافقة مجلس الوزراء عليها ، والثانية أستخدام مجلس لسلطتة وفق 

 .25( من الدستور وتخفيض مجمل النفقات62الماده )

  إقالة أعضاء مجلس المفوضين: مجتمعين أو منفردين في حالتين وفق

 ( من قانون المفوضية: 6مارسمته الماده )

األولى: بتوصية من خمسة من أعضاء مجلس المفوضين بإقالة أحد  

زمالئهم أذا أنتهك قواعد السلوك بيد أن القانون لم يحدد هل أن مجلس  

 
 . www:ihec:iqالمفوضية العليا المستقلة لألنتخابات  - 24
 .  163،ص 2010الطبعة االولى ،ينظر .د. خيري عبد الرزاق جاسم ، العملية السياسية في العراق ،مركز العراق للدراسات ، - 25
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نقص   وهذا  مباشرتا  يصوت  أم  المفوض  بأستجواب  يقوم  النواب 

 واضح في القانون. 

المفوضين مجتمعا او منفردين   النواب أعفاء مجلس  الثانية: لمجلس 

ثبوت مخالفتهم القانونية ، وبكل األحوال البد ألثبات المخالفة أن  بعد  

يتم أستجواب المفوض أو مجلس المفوضين مجتمعا ، إذ بينت الفقره 

)لمجلس    2005( )ثامنا( من الدستور العراقي لسنة  61)ه( من المادة )

لألجراءات   وفقا  المستقلة  الهيئات  مسؤؤلي  أستجواب  حق  النواب 

 زراء وله أعفاؤهم باألغلبية المطلقة(.المتعلقة بالو

 العراق:   في   األنتخاب   نزاهة   لضمان   الوطنية   *المعايير 

بين طرفين         الديمقراطي  العمل  فعاليات  األنتخابية وكل  العملية  تدور 

رئيسين ، وهم كل من المواطن الناخب الذي يرسم بإرادتة معالم السلطات 

أنت برامج  يحمل  الذي  والمرشح  السباق العامة  دخل  والذي  واضحة  خابية 

األنتخابي لتحقيق مصلحة عامة باألساس محاوال إقناع الناخب ليمنحه الثقة  

يقوم بعمل كبير ومهم يسهم في ترجمة   والى جوارهما هنالك طرف أخر 

خيارات الشعب ويعمل على أن تسير األمور بنحو من االنسيابية في التداول 

ثل في السلطات العامة القائمة التي تلعب  السلمي للسلطة، وهذا الطرف يتم

دورا محوريا في رسم معالم الظاهرة األنتخابية بوضعها قانون األنتخابات  

واألحزاب وتنفيذهما عبر تحديد آليات األنتخاب وضمانات نزاهة وحيادية 

تتواله  التي  اإلعالمية  26الجهة  األخرى  الجهات  دور  إن  نلحظ  ،ولعلنا 

لدوليين والمحليين والهيئات الدولية كاألمم المتحدة فال  ومجاميع المراقبين ا

النصائح  ويقدم  المالحظات  يسجل  محايد  مراقب  عن  دورها  ،  27يعدو 

في   الديمقراطية  العملية  واجهت  التي  المشاكل  أهم  يلي  فيما  ونستعرض 

العراق والضمانات التي من شأنها أن تصحح المسار الديمقراطي وتكفل لنا  

ة العملية برمتها وفق اآلتي ومنها/ تغليب المصالح الذاتية كمواطنين نزاه

على الوطنية أو العامة : هذه العبارة تختصر الكثير من معاناة الشعب فالكثير 

في  النظام  تغيير  منذ  والحزبي  السياسي  الشأن  في  ويعملون  عملوا  ممن 

على   والطائفية  والحزبية  والفئوية  الشخصية  مصالحهم  وفضلوا  العراق 

 
 .  45ينظر :د. علي غالب العاني ،األنظمة السياسية ،بغداد ،المكتبة القانونية ، الطبعة الثانية ، ص - 26
 م . 2008سعد عبد الحسين ، المشاركة السياسية وصنع القرار ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين  - 27
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مصالح العامة ، وأكد الطرفان على أهمية التعاون المشترك في دعم العملية  ال

 . 28األنتخابية والديمقراطية في العراق 

: 

 

 بحيادية  المفوضية   أستقالل   تكفل   التي  الضمانات :  الثاني   الفرع 

 29منتسبوها:  جميع   ومهنية 

 

أن الدستور العراقي أشار للمفوضية في الفصل الرابع المعنون   ✓

بالهيئات المستقلة من الباب الثالث الذي حمل عنوان السلطات  

بصفة   المفوضية  أسم  الدستور  يقرن  وعندما   ، األتحاديه 

 األستقالل ينبغي أن تكون أسم على مسمى . 

(  102عدم أرتباط المفوضية بأي سلطة وفق ماورد بالمادة ) ✓

النواب  مجلس  خالل  من  فقط  تراقب  وأنها  الدستور  من 

األخير الممثل إلرادة الشعب المالك الحقيقي للسلطة بأعتبارها  

( التي وضعت تعريفا لها  2( المادة )11وماورد بالقانون رقم )

بالشخصية   تتمتع  ومحايده  مستقلة  حكومية  مهنية  )هيأة  بأنها 

 المعنوية( .

شروط المرشح لعضوية مجلس المفوضين والتي حددته الماده   ✓

أ4) المفوضية ومنها )  ن يكون عراقيا مقيما في ( من قانون 

البلد إقامة دائمة ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، وذوي 

الكفاءه والخبره في مجال العمل األداري ، مستقال من الناحية  

 السياسية ن غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .

أداء أعضاء مجلس المفوضين اليمين القانوني الوارد في المادة   ✓

المفوضية )أقسم باهلل العلي العظيم أن   () رابعا( من قانون7)

وإخالص   وأتقان  بإمانة  والمهنية  القانونية  مسؤولياتي  أودي 

 
 .  71نجيب العزاوي ، السياسات العامة ،دراسة مقارنة ، الطبعه الثانية ، صينظر:د. وصال - 28
 . 32ينظر :د. أسعد كاظم الالمي ، ضمانات العملية االنتخابية ،الطبعة  االولى ، بغداد ، المكتبة القانونية ، ص 29
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وأعمل على أنجاز المهام المؤكلة إلي بإستقالل وحياد وهللا على  

 مااقولة شهيد( . 

أستقالل المفوضية بوضع األنظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل  ✓

 مهمة أنجاز األنتخابات بنزاهة .

نح مجلس المفوضين سلطة قضائية بالبت في الطعون المقدمة  م ✓

ضد قرارات وأجراءات المفوضية ويكون قرار المجلس بحسب  

( المادة  من  الخامس  قضائية  4البند  هيأة  أمام  للطعن  قابال   )

 . 30تمييزية خاصة منبثقة عن محكمة التميز االتحادية 

بالمفوضية بدء من أنشاء  إسناد كل مايتعلق بالعملية االنتخابية   ✓

األئتالفات   او  الكيانات  وتنظيم سجل  الناخبين  وتحديث سجل 

 .31األنتخابية وتنظيم سجل قوائم المرشحين والمصادقة عليها 

رقم  ✓ باألمر  الصادر  السياسية  والهيئات  األحزاب  قانون  منح 

لسنة  97)  )2004( القسم  )2م  النافذ  وقانون األحزاب   )36 )

( المفوضية سلطة تسجيل ومنح إجازة 11ة )م الماد2015لسنة  

تأسيس األحزاب والكيانات السياسية من خالل دائرة األحزاب  

 التابعة لمجلس المفوضين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م .2014م ولغاية  2005أنظمة الشكاوي والطعون الصادرة للعمليات األنتخابية من  - 30
 .  16،ص 2009ينظر :د. سعد مظلوم العبدلي ، األنتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها ، عمان ،دار دجلة ، الطبعة االولى ، - 31
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  استقاللية   تكفل   التي   الضمانات   : الثاني   المبحث 

 وحيادتها   ية المفوض 

 

  الذي   السياسية   العملية   أوجه   من   آخر   وجها   ماتمثل  بقدر   األنتخابات   أن 

 تقوم  ومستقلة   محايدة   هيئة   وجود   من   البد   ،   والفني   العملي   بالمظهر   تتسم 

 تطورات  شهد   قد   العراقي   المجتمع   ألن   وذلك   ،   لها   والتهيئة  بالتحضير 

  ،   م 2003/ 4/ 9  في   السابق   السياسي   النظام   سقوط   بعد   جذرية   ومتغيرات 

 ،  واألقتصادية   واألجتماعية   السياسية   الحياة   نواحي   مختلف   طالت 

  مالمحها   وأبرز   ،   عليه   كان   لما   تماما   مغايرة   سياسية   خريطة   تشكلت و

  وتحول  ،   الحكم   في   الحزبية   التعددية  الى   الواحد   الحزب   نظام   من   األنتقال

 من  الكثير   عرفه   ،   تعددي   النظام   الى   الفردي   النظام   من   السياسي   النظام

 الكثير  ةالعملي   فسادت   ،   شعبية   قاعدة   يمتلك   منها   القليل  كان   الذي   األحزاب 

  ،   32الرئيسية  غير   ومنها   الرئيسية   السياسية   القوى   بين   التجاذبات   من 

 هذا  سنقسم   لذا   ،   لها   رافض   وبين   السياسية   للعملية   مؤيد   بين   ثم   ومن 

 المستقلة  العليا   المفوضية   دور   االول  المطلب   ،   مطالب   ثالث   الى   المبحث 

 الثاني والمطلب  ،  األنتخابات  قبل األنتخابية  العملية  ضمان  في  لألنتخابات 

 الثالث  والمطلب   ،   االنتخابات   أثناء   األنتخابية   العملية   ضمان   في   دورها 

 .  األنتخابات   بعد   األنتخابية  العملية   ضمان   في   دورها 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  71م ،ص 2012م والقوى المؤثرة فيه ، بيت الحكمة ، الطبعة االولى 2003د . عمر رزاق ، نظام الحكم في العراق بعد  - 32
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 .   ألول ا   مطلب ال 

 األنتخابات:   قبل   األنتخابية   العملية   ضمان   في   دورها   

 

 السياسي  األتصال  صور   من   صورة   هي   سياسي   نظام   أي   في   األنتخابات   أن 

 القرار  صانعوا   بمقتضاها   يهتم  ووسيلة   ،   والمحكومين   الحكام   بين 

  تنوير   في   هام   بدور   ويقومون    ،   للناخبين   السياسية   بالمطالب   السياسي 

  األنتخابات  وتعتبر   ،   الهامة   السياسية  بالمسائل  يتعلق   فيما   العام   الرأي 

 الحاسمة  اللحظة  هي   واألنتخابات   ،   الحكام   على  الشرعية   ألضفاء  وسيلة 

 الحدث  تعزل  ان   والتستطيع   ،   نفسها   عن   الشخصية   األرادة   فيه   تعبر   التي 

  هو السيادة  صاحب  كان  فإذا  ، الرأي  لصناعة  الكلية  الدائرة  عن  األنتخابي 

  سوى   ليس   بدوره   المقترع   فإن   ،   المواطن   وليس   (   المنتخب   )   القترع 

 كصاحب  يتصرف   ان   فيها   منه   يطلب   التي   الحاسمة   اللحظة   في   المواطن 

 العملية  مراحل  من   مرحلة   إال   ماهي   الشعبية   السيادة   فإن   وكذلك   ،   سيادة

 في  تفيد   برمتها   الشعبية   األنتخابات  عملية   وأن   ،   33الشاملة   السياسية 

 بحق  األعتراف   الى   المواطنين   بمعظم   تدفع   التي   الشرعية   أضفاء 

 الحرة  ابات األنتخ   وتعتبر   ،   العامة   السياسة   وضع   في  المنتخبين   المرشحين

 قيدا  تمثل  وأنها   ،  العام   الرأي   أتجاهات   بها   تعرف  التي  المقاييس  خير 

 تحت  للسلطة   الممارسين   هؤالء   تضع   النها   ،   السلطة   ممارسة   على   خطيرا 

 حدود  في   للسلطة   ممارستهم   وتجعل  ،   مستمرة   بصفة   العام   الرأي   مراقبة 

 به  وم تق   التي   األعمال  عن   المطلب   هذا   في   سنبين   لذا   ،   34القانون 

 الناخبين  سجل  تحديت   و  ،   الناخبين   تسجيل  هي   ‘   األنتخابات   قبل  المفوضية 

 . 

 

 
 .  16، ص2012أحمد ، جغرافية األنتخابات ، الدار العربية للعلوم ، الطبعة االولى ، بيروت ، ينظر: د. عبد الرزاق سليمان - 33

 
 .  307م ، ص1997د. صالح سالم زرنوفة  ، األنتخابات البرلمانية ، جامعة القاهرة ، الطبعة األولى  ، القاهرة  - 34
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 الناخبين:  تسجيل : االول   الفرع 

 

 حق  لهم   من  أسماء   على   تحتوي   التي   الكشوف   :   األنتخابية   بالجداول  يقصد 

 أكتساب  على   األنتخاب   يوم   داللتها   في   قاطعة   قوائم   وهي   ،   األنتخاب 

  35بها ماجاء  عكس  أثبات  حينذاك  اليجوز  حيث ب  ،  المشاركة  هيئة  عضوية 

 وليس  السياسية   الحقوق   لممارسة   شرطا   األنتخاب   جدول  في   القيد  يعد   ، 

  الشروط  فيه   توافرت   أذا   السياسية   بحقوقة   يتمتع   فالفرد   ،   ألكتسابها   شرطا 

 في  فعال   األشتراك   من   التمكنة   الحقوق   هذه   ثبوت   أن   غير   ،   بيانها   الالحق 

  36األنتخاب  جداول  بأحد   مقيدا   أسمة   يكن   مالم   مرشح   وا   كناخب   األنتخابات 

 أسماء  على   تحتوي   قائمة   بأنه  :   الناخبين   سجل  المفوضية   وعرفت   ، 

 في  إجراؤها   المقرر   األنتخابات   في  سيصوتون   الذين   المؤهلين   الناخبين 

  وفق   على   أجري   الناخبين   تسجيل  وأن   ،   37م 2005  سنة   الثاني   كانون   شهر 

 مدة  خالل  للمواطنين   ويحق   ،   التموينية   البطاقة   أي   التجارة   وزارة   بيانات 

 بدقة  اسمائهم   أدراج   من   للتوثق   الناخبين   تسجيل  مراكز   الى   التوجه   محددة 

 تقدم  أن   يجب   السجل  في   الطعون   وأن   ،   الناخبين   سجل  في   األصول  وحسب 

 األنتخابي  المركز   إخطار   الناخب   على   ويقع   ،   38  السجل  عرض   مدة   خالل

 التي  التغيرات   فيها   بما   األولي   األنتخابي   السجل  على   تطرا   تغييرات  بأية 

 في  الناخب   اسم   وجود   أثبات   ويعد   ،   الناخب   أهلية   على   التأثير   شأنها   من 

 اليمكنه  الناخب   إن   إذ   ،   للتصويت   األساسية   الشروط   من   الناخبين   سجل

  وفي  ،   متكاملة   فيه   الناخب   شروط   كانت   لو  حتى   ،   األنتخابات   في   المشاركة 

  في  لمشاركته   حقا   الناخبين   سجل  في   الناخب   أسم   وجود   اليعد   ة نفس   الوقت 

 بلد  كل  في   النافذة   األنتخابية   بالقوانين  مرهونا   يبقى   الحق   الن   ،   األنتخاب 

  مقرر   عمل  بمثابة   يكون   السجل  هذا   في   القيد   وجود   اثبات   فإن   لذلك   ، 

  هذا  وجود   على   دليل  بمثابة   فهو   ،   له   منشأ   وليس   األنتخاب   لحق   وكاشف 

 
 .  206م ، ص2006السياسية ، دار ابو المجد للطباعة ، مصر ، ينظر : د. محمد ابو زيد محمد ، الوجيز في النظم  - 35
 .  178م ، ص1997ينظر : د. ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، األسكندرية ،  - 36
م )نظام تسجيل  2004( لسنة 2ينظر : المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ، القسم االول المصطلحات ، من النظام رقم ) - 37

 الناخبين( . 
 م .2009( لسنة 12ينظر : المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ، القسم السادس ) الطعن في سجل الناخبين ( من النظام رقم ) - 38
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 الخاصة  البيانات   إضافة   أجل  من   التسجيل  أستمارة   أستخدام   ويتم   ،   39الحق

 وحدة  تغيير   أجل  من   أو  ،   السجل  في   اسماؤهم   ترد   لم   الذين   باألفراد 

 الغيابي  للتصويت   التسجيل  أو  بياناتهم   حذف   أو  تصحيح   أو  أقتراعهم 

 من  العديد   أنجاز   على   الناخبين   تسجيل  عملية   وتساعد   ،   40للمهجرين 

 لحيوية.ا  الوظائف 

 

 

 الناخبين:  سجل   تحديث   :الثاني   الفرع 

  فبعد ، أنتخابية   عملية  كل قبل الناخبين  سجل تحديث   على  المفوضية تعمل

 قبل   المحدث   الناخبين   سجل  بأن   أعلنت   م 2005/ 1/ 30  انتخابات   إجراء

  الدستور   على   األستفتاء   عمليتي   من   كل  في   معتمدا   نفسه   سيكون   األستفتاء 

 يعتمد  الذي   ،   النيابية   م 2005/ 12/ 15  وانتخابات   م 2005/ 10/ 15  في 

  ويتم  ،   التجارة   لوزارة   الغذائية   المواد   توزيع   نظام   بيانات   قاعدة   على 

  للعائلة   وفقا   مجموعات   في   الناخبين   بسجل  المسجلين   األفراد   تدوين 

  العديد  المفوضية   وتواجه   ،   41العائلة رب   اسم   تحت   األفراد هؤالء   وإدراج 

  أسماء  بعض   ظهور   بعدم  يتعلق   فيما   األنتخابية   العملية   أثناء   شاكلالم   من 

 القاء  اليمكن   الحاالت    هذه   مثل  في   ولكن   ،   الناخبين   سجل  في   المواطنين 

 بسبب  الناخب  من   يأتي   قد   التقصير   الن   ،   المفوضية   على  بالكامل  اللوم 

 تحديث  ثقافة   ضعف   بسبب   األنتخابية  العملية   قبل  بياناته   تحديث   عدم 

 اليتمكنوا  الناخبين   من   العديد   أن   ويبدو  ،   42العراقي  الناخب   لدى   يانات الب 

  كل   في   فنية   عقبة   أهم   تعتبر   التي  ،   األقتراع   مراكز   في   اسمائهم   أيجاد   من 

  ولكن   ،   معروف   غير   أسمائهم   اليجدون   الذين   عدد   ويبقى   ،   أنتخابية   عملية 

 السياسية  الكيانات   قبل  من   لوحظت   بحيث   بمكان   األهمية   من   الحالة   تلك 

  والمشكلة   ،   األعالم   ووسائل  الدوليين   والمراقبين   المحليين   والمراقبين 

  وزارة   بيانات   قاعدة   على   الناخبين   بيانات   جمع   في   تعتمد   المفوضية   أن   هي 

 
 .  253م ،ص0102ينظر : د. عصام الدبس ، النظم السياسية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان ، االردن ،  - 39
 .  7م ، ص2008ينظر: المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ، قسم االجراءات والتدريب ، اجراءات تحديث سجل الناخبين ،  - 40
ينظر : د. بالل أمين زين العابدين ، النظم األنتخابية واألجراءات ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة األولى ،  - 41

 .  174م ،ص2011ية ، األسكندر
م( أن بعض الناخبين لم يعثرو 2013/ 4/ 20ظهر من خالل التصويت العام في مجالس المحافظات غير منتظمة في أقليم في )- 42

 على أسمائهم في سجل الناخبين .
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 الدفاع  وزارتي   ترسلها   التي   والبيانات   (   التموينية   البطاقة  )   التجارة 

 وزارة  ات وبيان   الخاص   التصويت   ناخبي   سجل  يخص   فيما   والداخلية 

 غير  البيانات   هذه   الن   ،   (   النازحين  بيانات   )   والمهاجرين   المهجرين 

 الخطأ  عن   بعيدة   واضحة   بدقه   الناخبين   سجل  الى   النقل  وصعبة   مكتملة 

 ،  أصال   األنتخابية   لألغراض   تعد  لم  المرسلة   البيانات   هذه  أن  من   ،بسبب

 ونقص  ي األمن   الوضع  بسبب  المحافظات   بين   للسكان   الكبير   التنقل  بسبب

 الناخبين  سجل  يعد   لذا   ،   43  التنقالت   هذه   لمتابعة   الحكومية   الهيئات   عديد 

 بالتصويت  المسجلين   غير   للناخبين   اليسمح   ألنه   الزاميا   قيدا   العراق   في 

 . 44  مؤهلون   ناخبون   انهم  اثبتوا   وإن   حتى   األنتخاب   يوم   في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني:   المطلب 

 األنتخابات:  أثناء   األنتخابية   العملية   ضمان   في   م/دورها 
 

 البدء  ساعة   موعد   بتحديد   األنتخابية   العملية   أثناء   المفوضية   تقوم 

 السلطة  مع  بالتنسيق   أنتخابية  عملية  كل  بداية  قبل  ونهايته   باألقتراع

 السابعة  الساعة   في   األقتراع   عملية   بدء   المفوضية   حددت   فقد   ،   التنفيذية 

 الجمعية  أنتخابات   في   مساء   ة الخامس   الساعة   في   وأنتهائها   صباحا

 في  االولى   النيابية   واألنتخابات   م 2005  / 1/ 30  في   األنتقالية   الوطنية 

 
 . 16م ( ،ص21/3/2010لغاية   2/2ينظر : التقرير النهائي لفريق األتحاد األوربي لتقييم األنتخابات النيابية في العراق للفترة )  - 43
 /  364ينظر :د. محمد ابو زيد محمد ، الوجيز في النظم السياسية ، مصدر سبق ذكره ، ص - 44



 

 24 

 شخصي  التصويت   أن   على   دائما   المفوضية   وتؤكد   ،   م 2005/ 12/ 15

  سجل   في  الناخب  أسم  وجود  بشرط األنابة  أو بالتخويل  التصويت  واليجوز 

 المحافظات  في   ئمة مال   مواقع   في   األقتراع   مراكز   ،وتوزع   45الناخبين 

 ألقليم أو العراق  مستوى  على   أتحادية   كانت  سواء   باألنتخابات  المشمولة 

 إلدالء  األقتراع   محطات  من   عددا   أقتراع  مركز   كل  ويضم   ،   46كردستان

 )مدير(  أقتراع   مركز   كل  مسؤولية   ويتولى   ،   فيها   بإصواتهم   الناخبين 

 المكلفين  المفوضية   موظفي   وعلى   الناخبين   صفوف   تنظيم   على   يشرف 

  كل  إدارة   ويتولى   ،   عموما   المركز   بتنظيم   المنسق   ويضطلع   ،   المركز   بأمن 

  موظف   أقتراع   محطة 

  كل  ،ينسب   47المحطة  تلك   في   األنتخابين  الموظفين   على   يشرف   مسؤول

 بصوته  لإلدالء   واحدة   أقتراع   محطة   الى   الناخبين   سجل  في   مسجل  ناخب 

  وثيقة  يبرز   أن   الناخب  على   ،   له   مؤهل  هو  أنتخاب  كل  في  واحدة  مره 

 شهادة او المدنية  األحوال )هوية  مثل هويته  ألثبات  صورتة  تحمل  تعريف 

 أقتراع  ورقة   ناخب  كل  ويتسلم   (   العراقي  سفر   جواز   او  العراقية   الجنسية 

  الذي   لناخب   ويحق   ،   بسرية   بتأشيرها   يقوم   المفوضية   موظف   قبل  من 

 يساعده  أن  آخر   عائق   بسبب   او   مكفوفا   او  أميا  لكونة   المساعدة   الى   يحتاج 

  محطة   عن   المسؤول  الموظف   يساعده   أو  بنفسة   يختارة   صديق   او  قريب 

  من   أكثر   يساعد   أن   المسؤول   الموظف   سوى   أحد   ألي   يجوز وال   األقتراع 

  وضعت  التصويت  تكرار  عدم  ضمان  أجل من  ،  األمر  هذا  في  أثنين  ناخبين 

 (  )السبابة   أصبعه   بصبغ   يسمح   أن   في   ناخب  كل  على   شرطا   المفوضية 

 ورقة بوضع   له  يسمح  لن  إصبعه  بتحبير  اليسمح ناخب وأي  اليمحى بحبر 

  محطة  الى   يحضر   شخص   ألي   السماح   عدم   مع   بالصندوق   أقتراعة 

 بأنه  المسؤول  للموظف   يثبت   مما   بالحبر   مؤشرا   أصبعه   ويكون   األقتراع 

  لم   األقتراع   ورقة   في   التصويت   أن   الى   األشارة   ينبغي   ،   48بصوتة  ادلى   قد 

 يتبع  ذلك  الن   المفوضية  أجرتها   التي   األنتخابات   جميع   في   متشابها   يكن 

 مغلقة  قائمة   كانت   سواء   األنتخابات   في   ة المستخدم   األنتخابية   القائمة   نوع 

 
 م ،2013( لسنة 11ينظر :المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ، القسم الرابع )حق التصويت ( من النظام رقم ) - 45
السياسية والديمقراطية دراسة تحليلية  ،الجزء االول ، المطبعة العالمية ، القاهرة ،   ينظر : محمد رفعت عبد الوهاب ، النظم - 46

 .  143م ،ص1968
 م .2005( لسنة 13ينظر : المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ، القسم الثاني )مواقع األقتراع والفرز ( من النظام رقم ) - 47
م 2002ومراقبة األنتخابات ، منشورات المعهد الديمقراطي للشؤؤن الدولية ، لبنان ، ينظر : د. مليسا أستوك ، الفرز السريع  - 48
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  م 2005/ 1/ 30  في   األنتقالية   الوطنية الجمعية   أنتخابات   ففي   ،   مفتوحة   أو

 أقليم  برلمان   وأنتخابات   م 2005  / 12  /   15  في   األولى   النيابية   واألنتخابات 

 ،  المغلقة   القائمة   نظام   فيها   أستخدم   التي   م 2009/ 7/ 25  في   كردستان 

 مقابل   فقط   واحدة   بأشارة   الناخب   بتأشير   ألقتراع ا   ورقة   في   التصويت   جرى 

 ،  أقتراع   ورقة   كل  في   واحد   سياسي   ائتالف   أو  واحد   سياسي   كيان 

  التي   م 2013/ 4/ 20  في   المحافظات   المحافظات   مجالس   وأنتخابات 

 إما  هما:   بخيارين   جاء   التصويت   فإن   ،  المفتوحة   القائمة   نظام  أستخدمت 

  السياسية   الكيانات   ألحد   صص المخ المربع   في   أشارة   الناخب  يضع   أن 

 

 الناخب  يضع   ان   أو  ،   مغلقة   قائمة   كأنها   للقائمة   صوته   يحسب   وبذلك 

  أشارة الى  أضافة  السياسية  الكيانات  ألحد  المخصص  المربع  امام  األشارة 

  ومن   االنتخابية  قائمته  في   المرشح   رقم   الى  يشير   الذي   المربع  في   اخرى 

 للرقم الناخب   تأشير   حالة  وفي  ،  للقائمة  وليس  للمرشح  صوته   يحتسب  ثم 

  للكيان المخصص  المربع  في  التأشير  دون  المرشح  تسلسل على  يدل الذي 

  الدستوري   األستفتاء   في   اما   ،   تهمل  سوف   أقتراعة   ورقة   فإن   السياسي 

  ورقة   في   فقط   واحدة   أشارة   يضع   الناخب   فإن   م 2005/ 10/ 15  في 

 . 49ال  أو  نعم   كلمة   مقابل  األستفتاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  5م ص 2009ينظر : د. خميس دهام حميد ، النظم االنتخابية في العراق ، بغداد ، - 49
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 الثالث   المطلب 

 األنتخابات  بعد   األنتخابية   العملية   ضمان   في   م/دورها 

 

 السريع  الفرز   في   الصويت   انتهاء   فور   أالنتخابات   بعد   المفوضية   دور   يحين 

  ويساعد  ،   المناسب  الوقت   في   النتائج   يخمن   الذي   به   والمؤثوق   والدقيق 

 اطنالمو  ثقة   ،ويزيد   األنتخابات   يلي   الذي   السياسي   التوتر   تخفيف   على 

  وتقوم   ،   50األنتخابات   في   التزوير   لوقوع   تالفيا   األنتخابية   العملية   في 

 إستمارات  وإنجاز   التصويت   أنتهاء   فور   الفرو  عملية   بأجراء   المفوضية 

  يقوم  اإلقتراع   عملية   نهاية  في   ،  اإلقتراع   محطات  من   محطة   بكل األقتراع 

 صادرةال   اإلقتراع   أوراق   عدد   بإحصاء   المفوضية   في   المسؤول  الموظف 

 في  والمستخدمة   اليها   المنسبين   اإلقتراع   محطة   في   الناخبين   الى 

 أوراق عدد  أحصاء  :  الفرز  عملية  في  األولى  الخطوة  وتكون  ،  األنتخابات 

 مع  العدد   ذلك   ومقارنة   ،   اإلقتراع   صناديق   من   صندوق   كل  في   اإلقتراع 

  ذي   اإلقتراع   مركز   في   األنتخابات   في   اإلقتراع   أوراق   من   وأستخدم   مأصدر 

 :  الثانية   والخطوة   ،   العالقة 

 أو   سياسي   كيان   كل  لصالح   بها   األدالء   تم   التي   األصوات   عدد   أحصاء   هي 

 بشأن  القرارات   جميع   وتتخذ   ،   حدة   على   السياسية   الكيانات   من   أئتالف 

 االئتالف  أو  للكيان   أحتسابها   سالمة   بشأن   أو   األقتراع   اوراق   صالحية 

  في  المسؤول  الموظف   قبل  من   لصالحة   بصوته   الناخب   ادلى   الذي 

51قراره  أتخاذ   في   المفوضية   معايير   يطبق   ان   يجب  الذي   المفوضية 
  ومن   ،   

  ،  واضحة   الناخب   نية   كانت   إذا   صالحة   األقتراع   ورقة   تكون   المعايير   هذه 

  ويكون  ،   له   التصويت   يقصد   الناخب  كان   الذي   الكيان   لصالح   تحتسب   وأنها 

  من  موظف   يعترض   مالم   األمر   هذا   في   نهائيا   المسؤول  الموظف   قرار 

  ز الفر  موظفو يصوت  يصوت   الحالة  هذه  وفي   ،  القرار  على  الفرز  موظفي 

  في   المسؤول  للموظف   الحاسم   الصوت   ويكون   باألغلبية   القضية   على 

  بشأنها   ما   أجراء   بأتخاذ   ملزما   اليكون   المسؤول  الموظف   ولكن   المفوضية 

 
 . 81م ، ص2001ينظر : د.منذر الشاوي ، األقتراع السياسي ، منشورات العدالة ، بغداد ،  - 50
 . 2013( لسنة 11ر : المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ، القسم السادس ) عملية الفرز وعد األصوات ( من النظام رقم )ينظ - 51
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52
 ،  األنتخابية   العملية   في   الحياد  بإلتزام   األقتراع   موظفي   ويتعهد   ،   

  شخص  ألي   واليجوز   ،  للتفتيش   األقتراع   مركز   الى   يدخل  من  كل  ويخضع 

  موظفي  بإستثناء   اإلقتراع   مركز   داخل  الى   أخرى   حاوية   اي   او  حقيبة   يحمل

53والفرز   اإلقتراع  تخص  معدات   ينقلون   الذين   المفوضية 
   . 

 

 النتائج بإعالن   األنتخابية   العملية   أنتهاء   بعد   المفوضية   تقوم   ذلك   بعد   وثم 

  بإعالن   يقوم   ،   الفرز   بدقة   مقتنعا   المسؤول  الموظف   يكون   عندما   االولية 

  وذلك   أوال   الفرز   محطة   داخل  الحاضرين   الى   األولية   اإلنتخابات   ج نتائ 

  ،   المركز   جدران   على   المركز   نتائج   أستمارة   من   الرابعة   النسخة   بعرض 

  ،   54المفوضية  تحدده   نحو  على   مركزي   موقع   الى   النتائج   هذه   ينقل  ثم 

 المحافظات  مجالس   أنتخابات   في   كم   المفوضية   تعمد   الشفافية   ولزيادة 

  بنسخة   السياسية   الكيانات   وكالء   تزويد   الى   م 2013/ 4/ 20  ي ف  األخيرة 

 

 

  ، 55المحافظة  مكتب   في   أقتراع   مركز   كل  عن   والفرز   العد  نتائج  عن   مصدقة 

  المسح من  نسخة  على  يحتوي  مضغوط  قرص  من  الكترونية نسخة  وكذلك 

  للكيانات  لتزويدها   األقتراع   لمحطات   النتئج   أستمارات  لكل  الضوئي

 في  النيابية   األنتخابات   منذ   الطريقة   هذه   دمت وأستخ   ،   السياسية 

  مركز   داخل  بيانات   قاعدة   في   األنتخابات   نتائج   إدخال  ويتم   ،   56م 2010/ 3/ 7

 النهائية  النتيجة   الى   الوصول  وبعد  ،   للمفوضية  تابع  وطني   أحصاء 

  حسم   وبعد   ،   األنتخابات   في   بها   األدالء   تم   التي   األصوات   عدد   إلجمالي 

 على  المقاعد   توزيع   يتم   ،   اإلقتراع   بعملية   ة المتعلق   الشكاوي   جميع 

 .  أنتخابات   لكل  المقاعد  توزيع   لنظام   وفقا   الفائزة   الكيانات 

 

 
 في مقابلة اجراها الباحث مع ) غالب علوية ( ، مدير عام دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في المفوضية . - 52
 خابات ، القسم الثاني ) مواقع اإلقتراع والفرز ( ، مصدر سبق ذكره .ينظر : المفوضية العليا المستقلة لألنت - 53
م ، مصدر سبق  2005( لسنة 13ينظر : المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ، القسم السادس ) تجميع النتائج ( من النظام رقم ) - 54

 ذكره .
 ، مصدر سبق ذكره. 63الطبعة االولى ، القاهرة ، صينظر : د. طارق محمد عبد الوهاب ، دراسة مقارنة لألنتخابات ،  - 55
م( مصدر سبق  2010/ 21/3لغاية   2/2ينظر : التقرير النهائي لفريق األتحاد األوربي لتقييم األنتخابات النيابية في العراق للفترة ) - 56

 .  27ذكرة ص 
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 الخاتمة

 

 في  السياسي   التغير   عملية   رافقت   التي   المستقلة   الهيئات   تجربة   تعتبر 

  م 2005  لسنة  النافذ   العراقي  الدستور   تضمن   حيث  ،   االهمية   من   العراق 

 وكانت  ،   الهيئات   تلك  عن   الثالث   الباب   من   الرابع   الفصل  وهوه   كامال   فصال 

 والتي  لألنتخابات   المستقلة   العليا  المفوضية   هي   الهيئات   هذه   أهم   إحدى 

 وأقليم  االتحادية  واألستفتاءات   االنتخابية  العمليات  كافة  اجراء  اليها   عهد 

 ،  والخطورة   االهمية  من   درجة   على   المؤسسة   وهذه   ،   العراق   كردستان 

  خالل  من  السلطات  صنع  عملية  ادارة  في  االساسي  الدور  تلغب  عب تل  وهي 

  يسري  وأن  بل ،  تماما  مستقلة  تكون  ان  الضروري  من  وكان  ،  األنتخابات 

 ، سياسي   كيان  او حزب  اي  الى  انتمائهم  بعدم  فيها  العاملين الى  األستقالل

 األنتخابات  نتائج   على   تساوم   ان   اليمكن   التي   النزاهة   اصحاب   ومن 

 التالعب وتمنع  األنتخابية  العملية  ضمان   في  االساسي  لدورها  تها وخروقا 

 مالية  الضغوطات   كانت   ومهما   ،   األنتخابات   في  يحصل  قد   الذي   والتزوير 

  مستوى   على   يكونوا   ان   يفترض   وكما   ،   كافة   التهديد  وأشكال  سياسية   أو

 انظمة  أجل  من   المشاق   وتحمل  والحيادية   والكفاءة   المهنية   من   عال

  وضمان  ،   ومهنية   ومعارضة   قوية   حكومة   صناعة   الى   تؤدي   انتخابية 

 قانونها  ضمن   ان   بعد   ،   الروتيني   العمل  وليس   للناخب   الحرة   األرادة 

 التزام  شرط   ،   للمفوضية   القرار   اتخاذ   في   واألداري   المالي   األستقالل

 التجربة  هذه  في   الدولية  المعايير   وأعتماد  والشفافية   بالنزاهة   المفوضية 

 .  األنتخابية  العملية   في   لها أستقال   ولضمان 
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 النتائج

 
 تملك  فهي   ،   والمالية   األدارية   الناحية  من   مستقلة   المفوضية  -1

  وفي ،  كافة  األنتخابية  العملية  المراحل تنفيذ  في  المستقل القرار 

 وبين  بينها   التعاون   عن   األستغناء   اليمكنها   نفسة   الوقت 

 المساعدة  تقديم   في  تسهم   التي   كافة   العراقية   الوزارات 

 .  العراقية  الدولة   منظومة   من   اليتجزا   جزءا   بأعتبارها 

 

 بالسلطة  وقانونية   دستورية   بعالقات   المفوضية   ترتبط    -2

 .  التشريعية 

 

 تقديم  في   التنفيذية   السلطة   مع   المفوضية   تعاون   عالقات   هناك  -3

 .  األنتخابية   العملية   متطلبات   لتنفيذ   واألستثناءات   التسهيالت 

 

 تحديد  بعد   األنتخابية   العملية   بتنفيذ   لمؤسسة ا   تلك   وتشرع  -4

 األولية  النتائج   بإعالن   تقوم   تقوم   ذلك   وبعد   ،   المقرر   الموعد 

 .  والنهائية 
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 التوصيات
 

  المستقلة  العليا   المفوضية   بقانون   النظر   إعادة   بضروة   نوصي  -1

 واإلدارة  المفوضين   مجلس   ذراعيها   بتكوين   يتعلق   فيما  لألنتخابات

  الجمهورية   رئيس   السيد   خالل   من   ترشيحهم   يكون   وأن   األنتخابية 

 أساتذة تضم   الغرض   لهذا   يشكلها  خاصة  لجنة   برأي   األستئناس  بعد 

 غير  المنظمات   عن   وممثلين  األختصاص   ذوي   من   الجامعات 

 عرض  ثم   ومن   واألنتخابات   األنسان   بحقوق   المهتمة   الحكومية 

 .  النواب   مجلس   على   الترشيحات 

 العليا  المفوضية   إجراءات   مراقبة   عملية   في   القضاء   إشراك  -2

 األنظمة  بجميع   الطعن   يجيز  نصا   السادسة   المادة   وتضمين   المستقلة 

 ،  العراقية   األداري   القضاء   محكمة   أمام   تصدرها   التي   والتعليمات 

 جميع  على   األعلى   القضاء   لمجلس   التابعين  القضاة   وإشراف 

 كل   في   األستئناف  رئيس   يعلن  وأن   األقتراع  يوم   األنتخاب   تفاصيل

 التالعب  شبهة   يدفع   بما  بنفسه   اإلقتراع   يوم   النتائج   محافظة 

 .  الوطني   المركز  في   بالنتائج 

 أجراءات  على   دائم  مراقب   صفة   المدني   المجتمع   منظمات   منح  -3

 تقرير  صياغة   يتم   أن   على   اإلقتراع   وبعد   وأثناء   قبل  المفوضية 

 على  المالحظات   صة خال   يتضمن   العام   الرأي   على   علنا   يتلى   موحد 

 .  األنتخابية   والدائرة   المفوضين   مجلس   بجزئيها   المفوضية  أداء 
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  ،  العربية  الوحدة  دراسات  دراسات  مركز  ،  العراقية  األنتخابات  حول  ،  العاني  شفيق  محمد  حسان  د.  :  ينظر  -11

 .   190ص   ،   م 2008  لبنان   ،   بيروت   ،   االولى   الطبعة 

 .   النتقالية   لة للمرح   العراقية   الدولة   ادارة   قانون   ينظر:  -12

 الطبعة  ،   المعارف   منتدى   ،   الوطنية   الوحدة   وتعزيز   البرلمانية   االنتخابات   ،   الرزاق  عبد   صالح   :د.   ينظر  -13

 .   73،ص   م 2010  ،   لبنان   ،   بيروت   ،    االولى 

  ،لبنان بيرت ،  الثانية  الطبعة  ،  العامة  الدستورية  والمبادئ  السياسية  االنظمة  ،  متولي  الحميد   عبد  :د.  ينظر  -14

 .   429ص   ، 

 .   205ص   ،    بيروت   ،   االولى   الطبعة   ،   السياسية   النظم   في   الوجيز   ،   محمد   زيد   ابو   محمد   د.   :   ينظر    -15

  بغداد  ،   العراق   في   لألنتخابات   المستقلة   العليا   للمفوضية   القانوني   المركز   ،   يونس   ذنون   محمد   د.   :   ينظر    -16

 .   36ص   ، 

 .   المفوضين   مجلس   عضو   ،   (   الموسوي  حسن   جاسم   ابراهيم   صفاء   )   الباحث   اجراها   مقابلة   في  -17

  في  ( 18)   النواب  مجلس   جلسة   محضر   الوطني(   التحالف -االحرار   تيار –  الكناني   حسين  طاهر  أمير   )  النائب  -18

 .   م 2012/ 8/ 30  المصادف   الخميس   يوم 

  الوقائع   جريدة   في   نشر   ،   م( 2007)   لسنة   العراقي   النواب   لمجلس   الداخلي   النظام   من   ( 90)   المادة   :   ينظر    -19

 .   م 2007/ 2/ 5  في   ( 4032)   د الع   العراقية 

 .   م 2007  لسنة   ( 11)   رقم   المفوضية   قانون   من   ( 9)   المادة   من   ( 9)   الفقره   :   ينظر  -20

  جلسة   محضر   ،   (   القانون   دولة   كتلة - االسالمي   الدعوى   حزب –  شاله   حسين   فاضل   علي   )   النائب   يشير    -21

 .   م 2011/ 2/ 1  الموافق   الثالثاء  يوم   ( 27)   رقم   النواب   مجلس 

 ،  والنشر   للدراسات   العربية   المؤسسة   ،   األول  الجزء  ،   سياسية   موسوعة   ،   الكيالي  الوهاب  عبد   د.   :   ينظر    -22

 .   169ص   ،   لبنان   ،   بيروت   ،   الثانية   الطبعة 
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 .   ذكره   سبق   مصدر   ،   م 2005  لسنة   النافذ  العراق   دستور   :   ينظر    -23

 .   WWW"IHEC "IQ  ،   لألنتخابات   المستقلة   العليا   المفوضية    -24

  الطبعة   ،   للدراسات   العراق   مركز   ،   العراق   في   السياسية   العملية   ،   جاسم   الرزاق   عبد   خيري   . د   :   ينظر    -25
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 السياسية  العلوم   كلية   ،   ماجستير   رسالة   ،  القرار   ع وصن  السياسية   المشاركة   ،   الحسين  عبد  سعد   د.   :   ينظر  -27

 .   م 2008  ،   النهرين   جامعة   ، 

 .   71ص   ،   الثانية   الطبعة   ،   مقارنة   دراسة   ،   العامة   السياسات  ،   العزاوي   نجيب   د.وصال   :   ينظر  -28

  32ص   ،   القانونية   المكتبة   بغداد   ،   االولى   الطبعة   ،   االنتخابية   العملية   ضمانات   ،   الالمي   كاظم   أسعد   د.   :   ينظر  -29

 . 

 .   م 2014  ولغاية   م 2005  من   األنتخابية   للعمليات   الصادرة   والطعون   الشكاوي   أنظمة  -30

  األولى   الطبعة   ،   دجلة   دار   ،   عمان   ،   ونزاهتها   حريتها   ضمانات   األنتخابات   ،   العبدلي   مظلوم   سعد   د.   :   ينظر  -31

 .   16،ص   م 2009  ، 

  الطبعة   ،   الحكمة   بيت   ،   فيه   لمؤثرة ا   والقوى   م 2003  بعد   العراق   في   الحكم   نظام   ،   رزاق   عمر   د.   :   ينظر    -32

 .   71ص   ،   م 2012  ،    االولى 

 بيروت  ،   االولى   الطبعة   ،   للعلوم   العربية   الدار  ،  االنتخابات   جغرافية   ،  احمد   سليمان   الرزاق  عبد   د.   :   ينظر    -33

 .   16ص   ،   م 2012  ، 

  م 1997 ،  القاهرة  ،  االولى  الطبعة  ،   القاهرة  جامعة  ،  البرلمانية  االنتخابات  ،  زرنوقة  سالم  صالح  د.  :  ينظر  -34

 .   307ص   ، 

  م 2006  ،   مصر   ،   للطباعة   المجد   ابو   دار   ،   السياسية   النظم   في   الوجيز   ،   محمد   زيد   ابو   محمد   د.   :   ينظر    -35

 .   206،ص 

  ،   م 1997  ،   االسكندرية   ،   الجامعية   المطبوعات   دار   ،   الدستوري   القانون   ،   الحلو   راغب   ماجد   د.   :   ينظر    -36

 .   178ص 

  لسنة   ( 2)   رقم   النظام   من   ،   )المصطلحات(   االول   القسم   ،   لألنتخابات   المستقلة   العليا   المفوضية   :   ينظر  -37

 .   الناخبين   تسجيل   نظام   ،   م 2004

 رقم  النظام   من   (   الناخبين   سجل   في   الطعن   )   السادس   القسم  ،   لألنتخابات   المستقلة   العليا   المفوضية   ينظر:  -38

 .   م 2009  لسنة   ( 12) 

  ، االردن   ،   عمان   ،   االولى   الطبعة   ،   والتوزيع   للنشر   الثقافة  دار   ،   السياسية   النظم  ،   الدبس   عصام   د.   :   ينظر  -39

 .   253ص   ،   م 2010

 الناخبين سجل  تحديث  ،اجراءات  والتدريب  االجراءات  قسم   ،  لالنتخابات   المستقلة  العليا  المفوضية   :  ينظر  -40

 .   7ص   ،   م 2008، 

  ،   الجامعي   الفكر   دار   ،   مقارنة   دراسة   ،   واالجراءات   االنتخابية   النظم   ،   العابدين   زين   امين   بالل   د.   :   ينظر  -41

 .   174ص   ،   م 2011،   االسكندرية   ،   االولى   الطبعة 

 .   م( 2013/ 4/ 20)   في   اقليم   في   منتظمة   غير   المحافظات   مجالس   في   العام  التصويت   خالل   من   ظهر  -42

 .   العراق   في   النيابية   االنتخابات   لتقييم   االوربي   االتحاد   لفريق   النهائي   التقرير   :   ينظر  -43

 .   364ص   ،   ذكره   سبق   مصدر   ،   السياسية   النظم   في   الوجيز   ،   محمد   زيد   ابو   محمد   د.   :   ينظر    -44

  لسنة11  رقم   النظام   من    (  التصويت   حق   )   الرابع   القسم   ،   لألنتخابات   المستقلة   العليا   المفوضية   :   ينظر  -45

 .   م 2013

  المطبعة  ،  االول   الجزء   ،   تحليلة   دراسة   ،   والديمقراطية   السياسية   النظم   ،  الوهاب   عبد   رفعت   محمد   :د.   ينظر    -46

 .   143ص   ،   م 1968  ،   القاهرة   ،   العالمية 

 13  رقم   النظام   من  (   والفرز   اإلقتراع   مواقع  )   الثاني  القسم   ،   لألنتخابات   المستقلة   العليا   مفوضية ال  :   ينظر    -47

 .    م 2005  لسنة 

  الدولية  للشؤؤن   الديمقراطي   العهد   منشورات  ،   االنتخابات   ومراقبة   السريع   الفرز   ،   استوك   ميلسا   د.   :   ينظر    -48
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