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مفاهيم عامة
الدائــرة االنتخابيــة : كل منطقــة محــددة خصــص لهــا عــدد مــن املقاعــد 

وفقــاً ألحــكام قانــون االنتخابــات .
ــايب  ــة االنتخ ــب املحافظ ــة ملكت ــة تابع ــدة اداري ــجيل :  وح ــز التس  مرك
مســؤوال عــن ادارة االنتخابــات يف منطقــة معينــة ضمــن الحــدود 

االداريــة للمحافظــة .
  مركــز االقــراع :  هــو املــكان الــذي تحــدده املفوضيــة ضمــن الدائــرة 
االنتخابيــة الجــراء عمليــة االقــراع فيــه  حيــث يتــم فتــح مراكــز االقــراع 
ــراع  ــز اق ــم كل مرك ــات، يض ــع املحافظ ــة يف جمي ــر االنتخابي يف الدوائ
ــراع  ــز اق ــكل مرك ــاص ل ــم خ ــاك رق ــراع وهن ــات االق ــن محط ــدد م ع

ــب . يتكــون مــن )6( مرات
محطــة االقــراع :  جــزء مــن مركــز االقــراع، هــو املــكان الــذي يصــوت   
فيــه الناخبــن وتجــري فيــه عمليــة العــد والفــرز الوراق االقــراع ، تحمل 
ــع اســتامرات  ــى جمي ــم تســجيله ع ــن يت ــم مع ــراع رق كل محطــة اق

االقــراع. وتخــدم كل محطــة اقــراع مايقــارب )450( ناخــب . 

سجل الناخبني
يوجد يف مركز االقراع ثالث أنواع من سجالت الناخبن وهي :

 1- ســجل الناخبــن الجــداري :  يوجــد يف مركــز االقــراع ســجل ناخبــن 
لجميــع محطــات مركــز االقــراع يعلــق عــى الجــدران الخارجيــة ملركــز 
االقــراع ، لــي يبحــث الناخــب عــن اســمه ورقــم محطتــه قبــل دخولــه 

املركــز .
ــاز  ــراع جه ــة اق ــيكون يف كل محط ــروين :  س ــن االلك ــجل الناخب 2- س
ــة للناخبــن التابعــن  ــات االلكروني تحقــق الكــروين يحتــوي عــى البيان

للمحطة فقط .
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3- ســجل الناخبــن الورقــي يف املحطــة :  يوجــد يف كل محطــة اقــراع ســجل ناخبــن 
ورقــي فيــه عــدد الناخبــن لهــذه املحطــة فقــط حيــث يقــوم الناخــب بالتوقيــع 

والبصمــة أمــام اســمه عنــد االقــراع .

أنواع األجهزة املستخدمة يف يوم االقرتاع

1- جهــاز التحقــق االلكــروين :جهــاز يتضمــن قاعــدة ســجل الناخبــن االلكرونيــة 
عــى مســتوى املحطــة يســتخدم يف املحطــة يف يــوم االقــراع حيــث ســيكون يف كل 
محطــة جهــاز تحقــق الكــروين  يحــوي بيانــات الناخبــن التابعــن للمحطــة فقــط 
لغــرض قــراءة بياناتهــم الــواردة يف بطاقــة الناخــب ومطابقتهــا بقاعــدة البيانــات 

االلكرونيــة املخزونــة يف الجهــاز .
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2- جهــاز العــد والفــرز االلكــروين : هــو جهــاز يثبــت عــى صنــدوق االقــراع يكــون 
الجــزء العلــوي منــه ماســح ضــويئ لغــرض مســح ورقــة االقــراع الكرونيــا حيــث 
يقــوم الناخــب بعــد التأشــر عــى ورقــة االقــراع بوضــع ورقــة اقراعــه يف الفتحــة 
املخصصــة لهــا يف الجهــاز  ليقــوم الجهــاز بقرائتهــا واحتســاب الصــوت املــدون فيها 

وادخالهــا اىل الصنــدوق . 
ــة  ــراء عملي ــراع  واج ــزن الـــ )QR( اوراق االق ــراءة  وخ ــاز  بق ــوم الجه ــام يق ك
مطابقــة مــع )QR( اوراق االقــراع املقــروءة مــن قبــل جهــاز التحقــق االلكــروين 
ــرز  ــاز الف ــق وجه ــاز التحق ــن جه ــل الواصــل ب ــق الكاب ــن طري ــا ع ــة آني واملنقول

ــروين ــد االلك والع
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ــج محطــات  ــج RTS : هــو جهــاز يســتخدم يف ارســال نتائ 3- جهــاز ارســال النتائ
ــم  ــث يت ــروين حي ــرز االلك ــد والف ــة الع ــن عملي ــاء م ــد االنته ــراع بع ــز االق مرك
ــاز  ــروين اىل جه ــرز االلك ــد والف ــاز الع ــن جه ــا م ــج املحطــة الكروني ــال نتائ ارس
االرســال عــر الكابــل الواصــل بــن جهــاز العــد والفــرز االلكــروين وجهــاز ارســال 
ــز  ــي اىل املرك ــر الصناع ــر القم ــج ع ــال النتائ ــا بإرس ــوم بعده ــج  RTS ليق النتائ

ــج . ــب واعــالن النتائ ــل وتبوي ــي لجمــع وتحلي الوطن
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أنواع بطاقة الناخب املسموح بها يف يوم االقرتاع العام

1- البطاقــة البايومريــة : هــي بطاقــة تصدرهــا املفوضيــة لــكل عراقــي تــم تســجيله 
بايومريــا حيــث تضــم بيانــات الناخــب النصيــة اضافــة اىل بصــامت اصابــع اليــد 
العــرة والصــورة الشــخصية تســتخدم يف يــوم االقــراع للتصويــت العــام والخــاص 

ويســمح للناخــب باالقــراع بعــد التحقــق مــن بياناتــه يف جهــاز التحقــق .

وتستخدم البطاقة البايومرية يف التصويت العام والخاص
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2 . بطاقــة الناخــب ) قصــرة االمــد(: هــي بطاقــة أصدرتهــا املفوضيــة يف عــام 2014 
ــات  ــة االن ، حيــث تضــم بيان ــا لغاي ، 2018 للناخبــن الذيــن مل يســجلوا بايومري

الناخــب النصيــة فقــط وتســتخدم يف يــوم االقــراع للتصويــت العــام فقــط .

األشخاص املسموح لهم بدخول مركز االقرتاع :- 
الناخبون.. 1
موظفو االقراع.. 2
موظفو املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات. . 3
االعضاء املخولون من فريق االمم املتحدة وحامياتهم ومرجميهم.. 4
ــن . 5 ــدون م ــية املعتم ــات السياس ــراد او التحالف ــحن االف ــزاب واملرش وكالء االح

ــة. ــل املفوضي قب
املراقبون املعتمدون املحليون، واملراقبون الدوليون وحامياتهم ومرجميهم.. 6
ــام عــدا املراكــز . 7 ــو وســائل اإلعــالم املعتمــدون )مــن دون أي أجهــزة( في ممثل

ــن  ــدة م ــر واملعتم ــدات التصوي ــال مع ــالم بإدخ ــائل االع ــا لوس املســموح فيه
ــة. ــل املفوضي قب

أفــراد قــوات األمــن، إذا كان هنــاك حاجــة إىل وجودهــم داخــل مركــز االقــراع . 8
وبطلــب مــن منســق املركــز يف   حــاالت الــرورة. 
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املراقبون ووكالء االحزاب او التحالفات السياسية أو املرشحني االفراد :-
اوال : االلتزامات: 

حمل الباجات طوال الوقت .. 1
ان يقدموا انفسهم اىل منسق مركز االقراع او مدير املحطة.. 2
العليــا املســتقلة . 3 الســلوك املقــرّة مــن قبــل املفوضيــة  االلتــزام بقواعــد 

قبلهــم. مــن  واملوقعــة  لالنتخابــات 
يكــون دخولهــم اىل محطــة االقــراع بالتنــاوب للحيلولــة دون عرقلــة انســيابية . 4

ســر العمليــة االنتخابيــة 
اليجوز ان يتواجد يف محطة االقراع اكرث من مراقب واحد لنفس الجهة . 5
الميكنهم التخاطب مع الناخبن داخل محطة االقراع والتأثر عى ارادتهم.. 6
ــدول . 7 ــامئهم يف الج ــام اس ــة ام ــر املحط ــجل مدي ــع يف س ــم التوقي ــب عليه يج

ــك  ــص لذل املخص
يحــق ملنســق مركــز االقــراع  ومديــر املحطــة  ان يطلــب منهــم مغــادرة مركــز . 8

االقــراع  يف الحــاالت االتيــة : 
ــر  ــق س ــام يعي ــة م ــة االنتخابي ــل يف العملي ــل بالتدخ ــب او الوكي ــام املراق أ. اذا ق

العمليــة االنتخابيــة .
ب. اذا خرق املراقب قواعد السلوك اي اجراء او تعليامت صادرة عن املفوضية .

ج. اذا تأكد املنسق ان املراقب او الوكيل يؤثر عى حرية وارادة الناخبن.
د. اخالله بأحد الواجبات واملسؤوليات املرتبة عليه.

و. اذا اكتشــف منســق مركــز االقــراع  وجــود حــك او شــطب يف البــاج العائــد 
للمراقــب او وكيــل الحــزب.



10

ثانيا : الحقوق : 

1.  بإمكانهــم الدخــول منــذ لحظــة وصــول موظفــو االقــراع 

ــرز  ــد والف ــراع والع ــة االق ــن عملي ــاء م ــاء لحــن االنته والبق

االلكــروين والتعبئــة وتســليم املــواد و تســجيل ارقــام اقفــال 

الصناديــق او عــدد الناخبــن مــن ســجل الناخبن يف ســجالتهم 

االقــراع  مركــز  يف  العمليــات  جميــع  مراقبــة  و  الخاصــة 

ــت الناخــب. ــة تصوي ــتثناء عملي ــه باس ومحطات

2. بامكانهــم التنقــل مــن محطــة اىل اخــرى داخــل مركــز 

االقــراع اثنــاء عمليــة االقــراع والبقــاء يف محطــة واحــدة اثنــاء 

عمليــة العــد والفــرز االلكــروين لالصــوات وكذلــك اثنــاء 

عمليــة العــد والفــرز اليــدوي يف املحطــات التــي ســيتم عــد 

ــا.   ــا يدوي ــراع فيه ــرز اوراق االق وف

3. بامكانهــم التوقيــع عــى اســتامرة التســوية رقــم )41( 

واســتامرة النتائــج رقــم )42( ملحطــة االقــراع وتســجيل 

البيانــات الخاصــة بهــا  وكذلــك تقريــر النتائــج اذا رغبــوا 

بذلــك. 

4. بامكانهــم ان يتبعــوا الســيارة التــي تحمــل مــواد االقــراع 

اىل ) مركــز التســجيل ( او مخــزن مكتــب املحافظــة واليجــوز 

ان يســتقلوا اي ســيارة تابعــة للمفوضيــة.

5. يحــق لــوكالء االحــزاب او املرشــحن االفــراد او التحالفــات 

ــتخدام  ــا باس ــة العلي ــكوى اىل املفوضي ــم ش ــية تقدي السياس

اســتامرة الشــكوى )110( املتوافــرة لــدى منســق املركــز. امــا 
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املراقبــن فاليحــق لهــم تقديــم شــكوى رســمية ولكــن يحــق لهــم تقديــم 

مخاوفهــم يف تقريرهــم العــام اىل ممثليهــم) الجهــة التابعــن لهــا (.

ــن  ــن االمني ــن واملوظف ــاب املرجم ــن اصطح ــن الدولي ــق للمراقب 6. يح

ــم. ــام عمله ــهيل مه ــك لتس ــة وذل ــة املراقب ــم يف عملي معه

هيكلية مركز االقرتاع
يتكون موظفي املركز من)6( موظفن:  

ــز . 1 ــراع إدارة املرك ــز االق ــق مرك ــوىل منس ــراع : يت ــز االق ــق مرك منس

املــواد  وتســليم  اســتالم  االمنــي،  الجانــب  ومتابعــة  وتخطيطــه 

ــلء  ــجيل، م ــز التس ــر ملرك ــع التقاري ــة، رف ــر الحساس ــة وغ الحساس

اســتامرة التقريــر.

مــرف مركــز االقــراع : يكــون مــرف مركــز االقــراع مــن األســاتذة . 2

الجامعيــن التابعــن لــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ويتــوىل 

االرشاف مــن الناحيــة الفنيــة واإلداريــة عــى عمــل مركــز االقــراع .

ــور . 3 ــم طاب ــور)2(، رجــل )1( و امــراة )1( : يقــوم بتنظي مراقــب الطاب

الناخبــن وتذكرهــم بــرورة إبــراز بطاقــة الناخــب االلكرونيــة مــع 

ــز  ــم يف مرك ــن تواجده ــد م ــة  ،  و التأك ــخصية املطلوب ــق الش الوثائ

ــح . ــراع الصحي االق

ــن . 4 ــش الناخب ــم تفتي ــراة  )1( : مهمته ــل )1( و ام ــون)2(، رج املفتش

ــدم  ــن ع ــد م ــز والتأك ــون الدخــول إىل املرك ــن يروم ــخاص الذي واالش

ــن األســلحة. ــوع م ــم أي ن حمله
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هيكلية املحطة
يتكون موظفو املحطة من )5( موظفن:

مســؤول   -3 الطابــور  مراقــب   -2 االقــراع  محطــة  مديــر   -1

الصنــدوق مراقــب   -5 االقــراع    اوراق  مصــدر   -4 التعريــف    

مهام مشرف مركز االقرتاع ) األساتذة الجامعيني ( :-
اعــالن افتتــاح مركــز ومحطــات االقــراع وبــدء التصويــت واغــالق املركــز وانتهاء . 1

التصويــت وفقــا لالوقــات املحــددة مــن قبــل املفوضيــة  وتســجيل الوقــت يف 
اســتامرة رقــم 60.

ــا . 2 ــا لالجــراءات املصــادق عليه ــراع وفق ــز االق ــم محطــات ومرك متابعــة تصمي
ــر. ــل مجلــس املفوضــن املوق مــن قب

ــم . 3 ــم وخروجه ــة دخوله ــر عملي ــز وس ــل املرك ــن داخ ــة الناخب ــة حرك متابع
بأنســيابية عاليــة.

متابعــة ســر العمليــة االنتخابيــة ضمــن مركــز االقــراع وفقــا لالجــراءات . 4
املعمــول بهــا .

متابعــة عمليــة كبــس اســتامرات التســوية واملطابقــة )41( والنتائــج )42( مــع . 5
ــن  ــود الخــاص باالســتامرات م ــة اليســار ولصــق البارك ــن اعــى جه ــا م بعضه
ــرز  ــد والف ــة الع ــا اجــراء عملي ــم فيه ــي يت ــة اليمــن يف املحطــة الت اعــى جه
اليــدوي وذلــك بالتنســيق مــع منســق مركــز االقــراع )الهميــة هــذا املوضــوع 

ــات (. ــج وادخــال البيان ــة اســتالم النتائ يف عملي
ــع . 6 ــاون م ــيق والتع ــراع بالتنس ــوم االق ــكاوى ي ــم ش ــرعملية تقدي ــة س متابع

ــراع . ــز االق ــق مرك منس
منــع تدخــل املراقبــن ووكالء الكيانــات السياســية واملرشــحن وممثــي االعــالم . 7

يف ســرعملية االقــراع .
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يحــق لهــم التوقيــع عــى ظهــر اســتامرة التســوية واملطابقــة رقــم )41( . 8
واســتامرة النتائــج رقــم )42( ملحطــة االقــراع وكذلــك تقريــر النتائــج الصــادر 

ــك. ــوا يف ذل ــروين )PCOS( اذا رغب ــرز االلك ــد والف ــاز الع ــن جه م
االرشاف عــى عمليــة توزيــع تقاريــر النتائــج الصــادرة مــن جهــاز ترسيــع اعالن . 9

النتائــج اىل وكالء االحزاب السياســية واملرشــحن.
10 . االعــالن عــن املحطــة التــي تــم اختيارهــا عــن طريــق القرعــة لغــرض اجــراء 

عمليــة العــد والفــرز اليــدوي عليهــا  
       وذلــك وفقــا لإلجــراءات التــي حددهــا قرارمجلــس املفوضــن رقــم )9( للمحــر 

االعتيادي )30( يف 2021/8/24.
11. حضــور عمليــة العــد والفــرز اليــدوي مــع منســق مركزاالقــراع داخــل محطــة 
االقــراع التــي تجــري فيهــا عمليــة العــد والفــرز مــن اجــل متابعــة ســرعملية العــد 

والفــرز اليــدوي التــي تجــرى مــن قبــل كادر محطــة االقــراع .
12. أي مهام أخرى يكلف بها بقرار صادر من مجلس املفوضن.

مالحظة :
يكــون ارتبــاط الســادة املرفــن )اســاتذة الجامعــات( اداريــاً بالســيد مديــر 

مركــز التســجيل . 

قبل يوم االقرتاع
يقــوم مديــر مركــز التســجيل بتســليم مــواد االقــراع اىل منســق مركــز االقــراع  وفــق 
اســتامرة رقــم 62 ، عــى أن يتــم حفظهــا يف غرفــة آمنــة ومحصنــة داخــل مركــز 

االقــراع ، واملــواد هــي :

1. مواد مراكز االقراع ) مواد املنسق ( :
عدة مركز االقراع ) صندوق كارتون ( 	 
ــم 60 ، 	  ــق رق ــر املنس ــتامرة تقري ــم : اس ــراع، ويض ــز االق ــق مرك ــرف منس ظ

ــم 41 ، 42  ــاط رق ــتامرات احتي ــم  63 ، واس ــواد رق ــل امل ــتامرة نق واس
استامرة الشكاوى رقم 110.	 
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املواد املطبوعة ملركز االقراع 	 
صندوق الشكاوى	 
 	)RTS( جهاز االرسال

2. مواد محطة االقراع :- 
أوراق اقراع ) لكل محطة 450 ورقة ( .	 
جهاز التحقق االلكروين	 
جهاز العد والفرز االلكروين	 
علبة فيها اقالم التأشر وختم األوراق الباطلة يثبت يف جهاز العد والفرز.	 
سجل الناخبن الورقي	 
الحر ) واحد لكل محطة اقراع (.	 
استامرة التسوية  رقم 41 واستامرة النتائج رقم 42 .	 
املواد املطبوعة ) ملصقات وبوسرات ( .	 
عدة محطة االقراع ) صندوق كارتون ( 	 
صناديق اقراع فارغة مع غطاء )صندوق واحد لكل محطة اقراع( .	 
صناديق تعبئة املواد نهاية يوم االقراع .	 
منصات تصويت )ثالثة لكل محطة اقراع(.	 

يوجه منسق مركز االقراع كادر املركز واملحطات مبا يأيت : 

1. تهيئة املحطات وتصميمها وترتيب املناضد .

2. لصق البوسرات الخارجية ملركز االقراع وهي :
سجل الناخبن الجداري	 
البوسر التحذيري بعدم حمل السالح ...الخ.	 
بوسر االرشادات الصحية	 

3. لصق البوسرات االتية عى الجدران الداخلية للمركز وهي : 
البوسرات التي توضح آلية التصويت املخصصة للمركز 	 
بوسر الجرائم االنتخابية 	 
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بوسر الشكاوى االنتخابية 	 
بوسر اسامء وارقام املرشحن ضمن الدائرة االنتخابية.	 

4. لصق البوسرات االتية عى جدران املحطات الداخلية وهي : 
البوسر الذي يوضح آلية التصويت خلف مصدر اوراق االقراع .	 
بوسر الشكاوى االنتخابية .	 
البوســر الــذي يوضــح اســامء وارقــام املرشــحن التابعــن للدائــرة 	 

االنتخابيــة خلــف منصــة االقــراع

يف يوم االقرتاع :
يكون حضور جميع موظفي االقراع يف الساعة 6 صباحا . 1
يقوم منسق مركز االقراع بتسليم مواد املحطات وفق استامرة رقم 63. 2

مالحظة :  
ــوم  ــف يف ي ــة باملوق ــم 60 الخاص ــتامرة رق ــلء اس ــق م ــى املنس ــب ع يج

االقــراع لجميــع املحطــات ويف األوقــات املحــددة يف االســتامرة 

مهام مدير املحطة  قبل الساعة 7 صباحا 
تركيــب صنــدوق االقــراع وقفلــه بخمســة أقفــال أمنــة وتســجيل ارقــم . 1

الصنــدوق وأرقــام االقفــال االمنــة يف ســجل مديــر املحطــة.
فتــح حقيبــة جهــاز التحقــق وتركيــب الجهــاز وتســجيل رقــم الجهــاز يف ســجل . 2

مديــر املحطــة .
ــه عــى صنــدوق االقــراع . 3 فتــح حقيبــة جهــاز العــد والفــرز االلكــروين وتركيب

ــر املحطــة . وتســجيل رقــم الجهــاز يف ســجل مدي
ربط كيبل الـ ) LAN ( بن جهاز التحقق وجهاز العد والفرز .. 4
توصيل الطاقة الكهربائية باألجهزة الكهربائية .. 5
تشغيل األجهزة يف نفس الوقت .. 6
نبدء العمل بواجهات جهاز التحقق . 7
تظهر واجهة ادخال بطاقة مدير املحطة لتشغيل الجهاز. 8
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تظهــر واجهــة اختيــار اللغــة  ، وبنفــس الوقــت تظهــر واجهــة اختيــار اللغــة يف . 9
جهــاز العــد والفــرز االلكــروين .

نختار اللغة يف الجهازين سويا .. 10
ــة يف . 11 ــر هــذه الواجه ــاز . ) تظه ــات الجه ــذايت ملكون ــة الفحــص ال ــر واجه تظه

ــويا ( . ــن س الجهازي
بعــد طباعــة تقريــر الفحــص الــذايت ملكونــات الجهــاز يكــون الجهازيــن يف حالــة . 12

االنتظــار لحــن وصــول الوقــت اىل الســاعة الـــ 7 صباحا .
خــالل وقــت االنتظــار يتــم فحــص ) الختــم – العالمــات األمنيــة لورقــة االقــراع . 13

( يف جهــاز العــد والفــرز االلكــروين.
عنــد الســاعة الـــ 7 صباحــا ، تظهــر واجهــة ادخــال ارقــام  )  التحقــق – جهــاز . 14

العــد والفــرز – رقــم صنــدوق االقــراع(.
بعدها يتم طباعة تقرير الفتح يف الجهازين تلقائيا .. 15
تظهر واجهة بدء التصويت يف الجهازين معا .. 16

أثناء وقت االقراع من 7 صباحا – لغاية الـ 6 مساءا
تصويت الكادر 

يكــون تصويــت الــكادر مفعــال يف جهــاز التحقــق مــن الســاعة 7 صباحــا ولغايــة 	 
الســاعة 8 صباحــا .

يكون تصويت الكادر مفعال باستخدام البطاقة البايومرية املقروءة فقط .	 
مهام مراقب طابور املحطة :

فحــص يــدي الناخــب والتأكــد مــن عــدم تحبــر األصابــع لضــامن عــدم . 1
. التصويــت مســبقا 

التأكيــد عــى االرشــادات الصحيــة )  لبــس الكاممــة – تعقيــم اليديــن – التباعد . 2
) االجتامعي 

التأكيد عى الناخب بتهيئة بطاقة الناخب مع الوثائق الثبويتة .. 3
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مهام مسؤول التعريف:
التأكد من هوية الناخب مع املستمسكات الثبوتية .. 1
ــالغ الناخــب بســحب البطاقــة بعــد . 2 ــم اب اذا كانــت البطاقــة قصــرة األمــد يت

ــت. التصوي
ــه الظاهــرة يف . 3 ــن بيانات ــد م ــق والتأك ــاز التحق ــة الناخــب يف جه ــال بطاق ادخ

ــاز. ــة الجه واجه
 الطلب من الناخب أن يبصم يف املكان املخصص يف الجهاز.4. 

قراءة QR  لورقة االقراع.. 5
التأكد من خزن بينات التصويت وبعدها سحب البطاقة من الجهاز . . 6

مالحظات :
اذا كانت البطاقة بايومرية يتم تسليم البطاقة اىل الناخب .	 
ــليمه 	  ــب وتس ــن الناخ ــحبها م ــم س ــد يت ــرة األم ــة قص ــت البطاق ــا اذا كان ام

ــحب . ــل س وص
اذا كانــت البطاقــة بايومريــة غــر مقــروءة يتــم قــراءة البيانــات عــن طريــق 	 

الـــ  QR  بالجهــة الخلفيــة للبطاقــة ويتــم ســحب البطاقــة بعــد التصويــت .

مهام مصدر أوراق االقراع : 
اصدار أوراق االقراع .. 1
الطلب من الناخب أن يوقع ويبصم أمام اسمه يف السجل الورقي .. 2
توجيــه الناخــب اىل كابينــة االقــراع وارشــاده عــن طريقــة التصويــت بواســطة . 3

قلــم التأشــر 

مهام مراقب الصندوق
يجــب التأكيــد عــى الناخــب تحبــر اصبعــه قبــل وضــع ورقــة االقــراع يف جهــاز . 1

ــد والفرز. الع
توجيه الناخب بوضع ورقة االقراع يف جهاز العد والفرز .. 2
توجيه الناخب مبغادرة املحطة بعد اكامل التصويت .. 3
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الوثائق املطلوبة من الناخبني :
 1. اذا كانــت البطاقــة بايومريــة : يجــب عــى الناخــب ابــراز بطاقــة الناخــب 

مــع أحــد املستمســكات الثبوتيــة الثالثــة :
البطاقة الوطنية املوحدة 	 
أو هوية األحوال املدنية 	 
أو شهادة الجنسية العراقية .	 

 
2. اذا كانــت البطاقــة قصــرة األمــد : يجــب عــى الناخــب ابــراز بطاقــة الناخــب 

القصــرة مستمســكات ثبوتيــة عــدد 2 وهــي :
البطاقة الوطنية املوحدة 	 
أو هوية األحوال املدنية و شهادة الجنسية العراقية .	 

كيفية تنظيم طابور الناخبني :
ميكــن اســتخدام رشيــط تنظيــم الطابــور لتوجيــه الناخبــن إىل مركــز االقــراع 
ومحطــات االقــراع. ومــن املهــم جــداً أن يقــوم مراقبــو الطابــور يف مركــز االقــراع 
ــم  ــي عليه ــم باملحطــة الت ــن واملســاعدة يف تعريفه ــق الناخب بالســيطرة عــى تدف
التوجــه إليهــا. وتوجيههــم عنــد الحاجــة،  إىل بوســر ســجل ناخبــي مركــز االقــراع 

ــم. ــا له ــم تعيينه ــي ت ــراع الت للتحقــق مــن محطــة االق
مــن املهــم وجــود الفتــات واضحــة وبســيطة وكذلــك نــداءات واضحــة. وإذا لوحــظ 

أن الجمهــور أوشــك أن يخــرج عــن الســيطرة، يجــب عمــل مــا يــي:
التأكد من توفر معلومات واضحة.	 
عدم إظهار الغضب.	 
إبالغ قوات األمن عند الرورة.	 
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عملية اغالق التصويت عند الساعة 6 مساءا 
يتم انهاء االقراع عند الساعة 6 مساءا تلقائيا من قبل األجهزة .

1 .  A3  ســحب أقــالم التأشــر مــن كابينــة االقــراع وتعبئتهــا يف كيــس امــن
ووضعــه يف صنــدوق التعبئــة.

سحب الحر ووضعه عدة املحطة .. 2
الطلب من مصدر األوراق  ما يي : . 3

عد األوراق غر املستخدمة واألوراق التالفة واملستبعدة	 
احتساب التواقيع والبصامت يف سجل الناخبن الورقي 	 

4. التأكيــد عــى مديــر املحطــة باســتخدام ســجل مديــر املحطــة كمســودة لتدويــن 
جميــع البيانــات واألرقــام والتأكــد منهــا قبــل مــلء االســتامرات.

  جهاز التحقق :
توجيــه مســؤول التعريــف بطباعــة التقاريــر مــن جهــاز التحقــق ) تقريــر الـــ  . 1

ــات ( . ــر االحصائي QR – تقري
إطفاء جهاز التحقق .. 2

  جهاز العد والفزر االلكرتوني : 
ملء واجهة التسوية واملطابقة يف الجهاز.. 1
بعدها تظهر واجهة خزن البيانات .. 2
تظهر واجهة ارسال النتائج .. 3
الطلــب مــن منســق مركــز االقــراع أن يجلــب جهــاز الـــ  RTS  الخــاص بارســال . 4

النتائــج .
ارســال النتائــج مــن جهــاز العــد والفــرز اىل جهــاز الـــ  RTS  عــن طريــق الكيبل . 5

ــم  ــرات ، يت ــل لـــ 3 م ــق الكيب ــن طري ــال ع ــة االرس ــلت عملي ــال فش . ويف ح
 . USB   االرســال عــن طريــق الـــ

تظهر واجهة طباعة التقارير ، يتم طباعة تقارير )QR – تقارير النتائج  ( .. 6
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العد والفرز اليدوي
مالحظات عامة :

يتــم اختيــار احــد املحطــات وفــق آليــة معينــة يتــم اخبــار املنســق بهــا الحقــا ،  . 1
لغــرض اجــراء عمليــة العــد والفــرز اليــدوي لهــذه املحطــة فقــط.

يقــوم منســق مركــز االقــراع بإبــالغ جميــع كادر املحطــات بالبقــاء لحــن . 2
ــدوي .  ــرز الي ــد والف ــة الع ــن عملي ــاء م االنته

البدء بعملية العد والفرز اليدوي للمحطة التي تم اختيارها :
ترتيب املناضد بشكل مالئم لغرض اجراء عملية العد والفرز اليدوي .. 1
افتح صندوق االقراع .. 2
ترتيب األوراق وعدها كليا .. 3
تدقيــق الـــ QR  الخــاص بــاوراق االقــراع مــع التقريــر الصــادر مــن جهــاز العــد . 4

والفرز.
فرز األوراق الباطلة عن طريق ختم األوراق الباطلة كام موضح بالصورة :. 5

فرز األوراق الصحيحة حسب املرشحن .. 6
تدوين عدد األصوات لكل مرشح يف مسودة مدير املحطة .. 7
تدقيــق عــدد األصــوات مــع تقريــر النتائــج الصــادر مــن جهــاز العــد والفــرز . 8

االلكــروين .
ملء املعادلة املوجودة يف استامرة التسوية واملطابقة وهي : . 9

عدد االوراق غر املتطابقة ÷ عدد اوراق االقراع داخل الصندوق  ×  )100(  = النسبة
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10. اذا كانت النسبة أقل من 5 % ، يكون مايي : 
يتــم اعتــامد نتائــج العــد والفــرز االلكــروين ويتــم مــلء اســتامرة رقــم 41   و42 

لهــذه املحطــة .
ابــالغ باقــي املحطــات باعتــامد نتائــج العــد والفــرز االلكــروين ومــلء اســتامرة 

41 فقــط  وتعبئــة  مــواد املحطــة .
11. اما اذا كانت النسبة 5% فأكرث ، يكون ما يي : 

ابالغ جميع  املحطات باجراء عملية العد والفرز اليدوي .	 
اعتامد نتائج العد والفرز اليدوي 	 
ملء استامرة رقم 41 , 42  وفق نتائج العد والفرز اليدوي .	 

ــة العــد والفــرز اليــدوي يتــم ارجــاع أوراق االقــراع  12.  بعــد االنتهــاء مــن عملي
بعــد رزمهــا اىل الصنــدوق  وقفــل الصنــدوق بأقفــال جديــدة ويتــم تدويــن ارقــام 

االقفــال يف حقــل املالحظــات يف اســتامرة رقــم 41 . 
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الفروقات بني التصويت العام والخـــاص 
يتــم اتبــاع التعليــامت التــي تــم ذكرهــا انفــا اثنــاء التصويــت الخــاص مــع 

مراعــاة الفروقــات التاليــة بــن التصويــت العــام والخــاص :

املالحق :
ندرج لكم املالحق التالية :

مخططات تخص قراءة البطاقة والبصمة .. 1
مخططات التعبئة للتصويت العام والخاص .. 2
االستامرات .. 3

التصويت الخاص التصويت العام 
استخدام البطاقة البايومرية فقط استخدام البطاقة البايومرية 

والقصرة

ال يوجد تصويت كادر يوجد تصويت كادر

يتم سحب جميع البطاقات يتم سحب البطاقة القصرة 

والبايومرية غر املقروءة فقط

ــة  ــل املحافظ ــى حق ــر ع ــم التأش يت
ــؤول  ــل مس ــن قب ــرة م ــم الدائ ورق

التعريــف

-

استخدام استامرة النتائج رقم 43 

بعد عملية العد والفرز اليدوي

استخدام استامرة النتائج رقم 42 

بعد عملية العد والفرز اليدوي
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