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املقدمة

ــة -  ــواد االنتخابي ــل امل ــز ونق ــوم شــعبة تجهي ــة تق ــل املفوضي ــات عم ــع متطلب انســجامًا م
قســم العمليــات وتكنلوجيــا املعلومــات ، بتحمــل مســؤولية املهــام الخاصــة بتجهيــز وتجميــع 
ــلفا ،  ــدة س ــتية مع ــة لوجس ــا لخط ــراع وفق ــواد االق ــع م ــرجاع جمي ــع واس ــل وتوزي ونق
لــذا فــان هــذا الدليــل يلخــص عمليــة اســتالم وتســليم مــواد االقــراع النتخابــات مجلــس 

ــتجري يف 10 / 10 / 2021. ــي س ــواب الت الن

كذلــك ســيوفر هــذا الدليــل التعليمــات واإلرشــادات املتعلقــة بالتعامــل مــع مــواد عمليــة 
االقــراع وذلــك مــن أجــل املســاهمة يف اســتالم ، معالجــة ، تعبئــة ، نقــل وتســليم مــواد 

االقــراع بالشــكل املالئــم ونقلهــا بشــكل آمــن .
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مفاهيم عامة

1. التعاريف

· الدائرة االنتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من املقاعد وفقًا ألحكام قانون االنتخابات.

· مركــز التســجيل :  وحــدة اداريــة تابعــة ملكتــب املحافظــة االنتخابــي مســؤوال عــن ادارة االنتخابــات يف منطقــة معينــة 
ضمــن الحــدود االداريــة للمحافظــة.

ــث  ــه حي ــة االقــراع في ــة الجــراء عملي ــرة االنتخابي ــن الدائ ــة ضم ــذي تحــدده املفوضي ــكان ال ــز االقــراع :  هــو امل · مرك
يتــم فتــح مراكــز االقــراع يف الدوائــر االنتخابيــة يف جميــع املحافظــات ، يضــم كل مركــز اقــراع عــدد مــن محطــات 
االقــراع وهنــاك رقــم خــاص لــكل مركــز اقــراع يتكــون مــن )6( مراتــب ، ادنــاه يبــن شــرح النــواع مراكــز االقــراع.

1 .  مركز االقراع العام ويضم محطات اقراع الناخبن االعتيادين.
2. مراكز التصويت الخاص للقوات االمنية يضم محطات اقراع للناخبن من

 ) العسكرين وقوى االمن الداخلي والوزارات االمنية االخرى(
3. مراكــز التصويــت الخــاص للنازحــن يضــم محطــات اقــراع للناخبــن مــن النازحــن الذيــن يقيمــون يف محافظــات 

او دوائــر انتخابيــة غــر دوائرهــم االصليــة التــي ينتمــون اليــه
4. مراكز التصويت الخاص للناخبن من النزالء

·  محطــة االقــراع :  جــزء مــن مركــز االقــراع، هــو املــكان الــذي يصــوت فيــه الناخبــن وتجــري فيــه عمليــة العــد والفــرز 
الوراق االقــراع ، تحمــل كل محطــة اقــراع رقــم معــن يتــم تســجيله علــى جميــع اســتمارات االقــراع. وتخــدم كل 

محطــة اقــراع مايقــارب )450( ناخــب. 

·  بطاقة الناخب : وهي على نوعن

ــي مؤهــل للمشــاركة يف  ــكل عراق ــة ل ــا املفوضي ــة تصدره ــد(: هــي بطاق ــة االم ــة ) طويل ــة الناخــب البايومري أ.  بطاق
االنتخابــات تضــم بيانــات الناخــب )اســم املحافظــة، رقــم الناخــب، االســم الثالثــي، ســنة التولــد، رقــم العائلــة، 
رقــم مركــز التســجيل، اســم ورقــم مركــز االقــراع( اضافــة اىل بصمــات اصابــع اليــد العشــرة والصــورة الشــخصية 
تســتخدم يف يــوم االقــراع للتصويــت العــام والخــاص ويســمح للناخــب باالقــراع بعــد التحقــق مــن بياناتــه يف جهــاز 

التحقــق.

ب. بطاقــة الناخــب االلكرونيــة ) قصــرة االمــد(: هــي بطاقــة تصدرهــا املفوضيــة تضــم بيانــات الناخــب )اســم 
املحافظــة، رقــم الناخــب، االســم الثالثــي، ســنة التولــد، رقــم العائلــة، رقــم مركــز التســجيل، اســم ورقــم مركــز 
االقــراع( تســتخدم يف يــوم االقــراع للتصويــت العــام فقــط ، ويســمح للناخــب باالقــراع بعــد قــراءة جهــاز التحقــق 
للبيانــات الــواردة فيهــا ، هــذه البطاقــة التحمــل البيانــات البايومريــة )البصمــات والصــورة الشــخصية( للناخبــن 

الذيــن لــم يســجلوا بايومريــا لــدى املفوضيــة.

2.مواد االقراع 

هناك نوعان من مواد االقراع: مواد حساسة  ومواد غر حساسة.

املــواد الحساســة : وهــي املــواد التــي مــن املمكــن اســتخدامها الغــراض التأثــر يف االنتخابــات ، وينبغــي خزنهــا يف مــكان 
آمــن وتحــت اشــراف موظفــي االقــراع ويف جميــع االوقــات ، وهــي ) جهــاز التحقــق االلكرونــي،  جهــاز العــد والفــرز 
االلكرونــي وعلبــة ملحقــات جهــاز العــد والفــرز ،جهــاز االرســال، اوراق االقــراع ، قلم)ختــم( التأشــر، االســتمارات، 
ــوي  ــكاوى اذا كان يحت ــدوق الش ــات وصن ــى اي معلوم ــه عل ــة احتوائ ــة يف حال ــر املحط ــجل مدي ــي وس الحرباالنتخاب
علــى اســتمارات شــكاوى حيــث يتــم ارســاله مــع املــواد الحساســة وفــق اســتمارة )64( اىل مخــزن املحافظــة ويتــم 

تســليمه مــن قبــل املخــازن اىل اللجنــة املختصــة ملكتــب املحافظــة وفــق االســتمارة )68(.
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أنواع األجهزة املستخدمة يف يوم االقراع

1. جهاز التحقق االلكروني:  
     جهــاز يتضمــن قاعــدة ســجل الناخبــن االلكرونيــة علــى مســتوى املحطــة يســتخدم يف املحطــة يف يــوم االقــراع حيــث 
ــراءة  ــن التابعــن للمحطــة فقــط لغــرض ق ــات الناخب ــق الكرونــي  يحــوي بيان ــاز تحق ســيكون يف كل محطــة جه

بياناتهــم الــواردة يف بطاقــة الناخــب ومطابقتهــا. بقاعــدة البيانــات االلكرونيــة املخزونــة يف الجهــاز .  

 

2. جهاز العد والفرز االلكروني : 
     هــو جهــاز يثبــت علــى صنــدوق االقــراع يكــون الجــزء العلــوي منــه ماســح ضوئــي لغــرض مســح ورقــة االقــراع 
الكرونيــا حيــث يقــوم الناخــب بعــد التأشــر علــى ورقــة االقــراع بوضــع ورقــة اقراعــه يف الفتحــة املخصصــة لهــا 

يف الجهــاز  ليقــوم الجهــاز بقرائتهــا واحتســاب الصــوت املــدون فيهــا وادخالهــا اىل الصنــدوق. 
     كمــا يقــوم الجهــاز  بقــراءة  وخــزن الـــ )QR( اوراق االقــراع  واجــراء عمليــة مطابقــة مــع )QR( اوراق االقــراع املقــروءة 
ــا عــن طريــق الكابــل الواصــل بــن جهــاز التحقــق وجهــاز الفــرز  ــة آني مــن قبــل جهــاز التحقــق االلكرونــي واملنقول

والعــد االلكرونــي.
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:RTS 3.جهاز ارسال النتائج
     هــو جهــاز يســتخدم يف ارســال نتائــج محطــات مركــز االقــراع بعــد االنتهــاء مــن عمليــة العــد والفــرز االلكرونــي 
ــا مــن جهــاز العــد والفــرز االلكرونــي اىل جهــاز االرســال عــرب الكابــل  حيــث يتــم ارســال نتائــج املحطــة الكروني
الواصــل بــن جهــاز العــد والفــرز االلكرونــي وجهــاز ارســال النتائــج  RTS ليقــوم بعدهــا بإرســال النتائــج عــرب 

القمــر الصناعــي اىل املركــز الوطنــي لجمــع وتحليــل وتبويــب واعــالن.

ب. املواد غر الحساسة:
 وهــي املــواد التــي ال يمكــن اســتخدامها الغــراض التأثــر يف االنتخابــات مثــل منصــة االقــراع ، صنــدوق عــدة االقــراع ، 

صنــدوق عــدة محطــة االقــراع... ومــا اىل ذلــك.

سيقوم كل مدير مركز تسجيل بتسليم منسق مركز اقراع املواد االتية:

أ. مواد يتم استخدامها يف مركز االقراع  
ب. مواد يتم استخدامها يف محطة االقراع  

أ. مواد مراكز االقراع
· عدة مركز االقراع ) صندوق كارتون يحتوي على مفردات عدة مركز االقراع ( 

· ظــرف منســق مركــز االقــراع ، ويضــم : اســتمارة تقريــر املنســق ، واســتمارة نقــل املــواد  واســتمارات تســوية احتيــاط 
واســتمارات نتائــج ملحطــات االقــراع االعتيادية .

· استمارة الشكاوى رقم 110.
· املواد املطبوعة ملركز االقراع 

· صندوق الشكاوى اذا كان ال يحتوي على اي استمارة شكاوي
)RTS( جهاز االرسال ·

· االجهزة االحتياط ) جهاز العد والفرز pcos ( و جهاز التحقق االلكروني  
· اوراق االقراع االحتياط

ب. مواد محطات االقراع
· أوراق االقــراع املعبــأة يف صناديــق كرتونيــة مبينــًا عليهــا األرقــام التسلســلية لهــا. وتــزود كل محطــة اقــراع بصنــدوق 

كرتــون واحــد،  يحتــوي علــى 450 ورقــة اقــراع.
· جهاز التحقق االلكروني

· جهاز العد والفرز االلكروني
· اقالم التأشر

· سجل الناخبن 
· الحرب ) واحد لكل محطة اقراع (.

· استمارات تسوية  واستمارات نتائج.
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· املواد املطبوعة 
· عدة محطة االقراع ) صندوق كارتون يحتوي على مفردات عدة محطة االقراع (

· صناديق اقراع فارغة مع غطاء )صندوق واحد لكل محطة اقراع( منصات تصويت )ثالثة لكل محطة اقراع(.
أي مواد أخرى يتم تزويدها من قبل مخازن مكاتب املحافظات، تكون ضرورية لعمل املركز او املحطة.

· صنــدوق التعبئــة : يســرجع فيــه املــواد الحساســة ) كيــس امــن  A2  رقــم 1 الحــاوي علــى ســجل الناخبــن + ســجل 
  A2   الحــاوي علــى اقــالم التئشــر + االقفــال االمنــة التالفــة  +   الكيــس االمــن  A3   مديــر املحطــة + الكيــس االمــن

رقــم 2 الحــاوي علــى اوراق االقــراع غــر املســتخدمة + ظــرف اوراق االقــراع التالفــة واملســتبعدة

3.مراحل تنفيذ العمليات اللوجستية

ــز ونقــل املــواد  لتنفيــذ العمليــات اللوجســتية بشــكل صحيــح يجــب ان يكــون هنــاك تنســيق عالــي بــن شــعبة تجهي
ــة : ــات االنتخابي ــب املحافظ ــتية يف مكات ــعب اللوجس ــة وش االنتخابي

مسؤوليات موظفي شُعب التجهيز ونقل املواد االنتخابية واالمنيه  يف مكاتب املحافظات اإلنتخابية :

أ.  ضمان توفر موارد التحميل والتفريغ الكافية لجميع املواد يف املخازن . 
ب.  حــال اســتالم الشــحنة ، يف املطــارات يتعــن التحقــق مــن املــواد قبــل االســتالم والتوقيــع اذا كانــت املــواد مطابقــة 

لالعــداد املحــددة مســبقا و حســب االســتمارات املعــدة مــن قســم املناقصــات والعقــود املرقمــة )7،8(. 
ج. التأكد بأن املساحات الخزنية يف  املخازن متوفرة وجاهزةألستقبال وخزن املواد .

د. التنســيق مــع الشــعبه االمنيــه ملكتــب املحافظــة اإلنتخابــي واجــراءات املرافقــة األمنيــة لجميــع املــواد الحساســة وايــة 
مــود اخــرى تعتــرب ضروريــة وحساســة. 

ــة اىل مراكــز اإلقــراع بالتنســيق مــع  ــع املــواد مــن مخــازن مكاتــب املحافظــات اإلنتخابي ــة لتوزي ــة خطــة مفصل ه. تهيئ
ــة لكــي يتــم تنفيذهــا.  ــة وممكن ــة وينبغــي ضمــان ان تكــون الخطــة عملي الشــعبة األمني

و. يتعــن علــى موظفــي الشــعب األمنيــة وشــعبة تجهيــز ونقــل املــواد االنتخابيــة ان يكونــوا متأهبــن يف جميــع األوقــات 
خــالل يــوم اإلنتخــاب. 

ز. الطلــب مســبقًا مــن شــعبة تجهيــز ونقــل املــواد االنتخابيــة - قســم العمليــات وتكنلوجيــا املعلومــات يف املكتــب الوطنــي 
ايــة احتياجــات او متطلبــات وبفــرة زمنية مناســبة. 

ح. ينبغي إعادة  تجهيز املادة مرة ثانية عندما يتطلب ذلك وفقًا لخطة الطوارئ املعدة و املتفق عليها سلفا. 
ط.ال ينبغي توزيع املواد بدون إستمارات التسليم الصحيحة.

ي.التنسيق مع الشعبه االمنيه إلسرجاع املواد حسب الخطة اللوجستية املعدة مسبقا.
ك.ضمان تعقب كل ورقة إقراع من خالل تثبيت االرقام التسلسليه قبل التوزيع.

املرحلة االوىل : تهيئة املخازن

ــة يف مكاتــب املحافظــات التأكــد مــن إن املخــازن جاهــزة  ــز ونقــل املــواد االنتخابي ــعب التجهي  يتعــن علــى موظفــي شُ
إلســتالم املــواد. حيــث يٌقــدر ان يكــون حجــم املــواد كبــر ولــذا ينبغــي ان يكــون مجــال األرضيــة كافيــًا لخــزن املــواد كمــا 
ينبغــي ان يكــون هنــاك مجــااًل كافيــًا يســمح إلعــادة تعبئــة وتصنيــف املــواد التــي ينبغــي إعدادهــا ليــوم اإلنتخابــات فــإذا 

كان املجــال كافيــًا ســيتم تحميــل وتفريــغ جميــع الشــاحنات داخــل املخــزن.

كمــا يتعــن تهيئــة وإعــداد جميــع املخــازن الســتالم املــواد بعــد اجــراء االقــراع ويكــون علــى مكاتــب املحافظــات التنســيق 
الصحيــح مــع مــدراء املراكــز الفرعيــه لتفــادي ازدحــام العــدد الكبــر مــن الشــاحنات يف نفــس الوقــت اثنــاء تســليم املــواد 
مــن خــالل تقســيم املراكــز الفرعيــة علــى ايــام التوزيــع ، كمــا يتعــن علــى شُــعب التجهيــز ونقــل املــواد االنتخابيــة يف 
مكاتــب املحافظــات التخطيــط مســبقًا حــول عــدد الشــاحنات التــي يمكــن ان تدخــل اىل مُجمــع املخــزن يف نفــس الوقــت.  

ــواردة يف قائمــة  ــات ال ــم إيصالهــا إىل كل مركــز ومحطــة اقــراع، مطابقــة للكمي ــة املــواد التــي يت ويجــب أن تكــون كمي
املراجعــة. وباملثــل، ســتجد يف كل مخــزن مكتــب محافظــة مــواد احتياطيــة للحــاالت الطارئــة. ويف حالــة الحاجــة إىل مــواد 

إضافيــة ســيتم توفرهــا إىل مركــز االقــراع مــن خــالل القيــام باالتصــاالت الالزمــة.
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املرحله الثانية : نقل املواد من بلد االنتاج اىل املطارات العراقية

ــدان  ــار ، األســتمارات وأوراق األقــراع مــن بل ــة نقــل مــواد األقــراع ) عــدة املركــز ، عــدة املحطــة ،( واألحب ســتتم عملي
األنتــاج )الصــن ، املانيــا ، بلجيــكا( اىل املطــارات العراقيــة األربعــة ) بغــداد الدولــي، أربيــل الدولــي ، النجــف االشــرف 

الدولــي ، البصــرة الدولــي ( وكمــا مبــن يف الجــدول رقــم ) 1 ( أدنــاه:

جدول رقم )1(

 ) مطار اربيل ت
الدولي(

 ) مطار بغداد 
الدولي (

 )مطار النجف األشرف 
الدولي(

 ) مطار البصرة 
الدولي (

البصـــرةالنــجفبغداد/الرصافةنينـــــوى1
ميســــانبابــــــلبغداد/الكرخالسليمانية2
ذي قــــاركربـــالءديـــــالــىدهــــوك3
املثنــــىالقادســيةاالنـــــباراربيـــــل4
----------واســ ـطكركـــــوك5
----------صالح الدين-----6

املرحلة الثالثة : نقل مواد االقراع من املطارات العراقية االربعة إىل مخازن مكتب املحافظة االنتخابي

يتــم إرســال املــواد التــي تــم تجهيزهــا دوليــًا إىل مطــارات العــراق االربعــة ، وهــي مطــار بغــداد الدولــي واربيــل الدولــي 
والبصــرة الدولــي ، النجــف الدولــي  ويتــم تعبئــة كافــة املــواد يف بــاالت لــكل مكتــب محافظــة علــى حــدة .

ــول  ــارك وبالدخ ــة بالجم ــق املتعلق ــة الوثائ ــز كاف ــن تجهي ــد م ــواد التأك ــتالم امل ــوم باس ــي تق ــتالم الت ــان االس ــى لج عل
ــة  ــارات االربع ــتالم يف املط ــان االس ــتكلف لج ــواد. س ــول امل ــة بوص ــلطات املعني ــة الس ــالغ كاف ــبقًا وإب ــارات مس للمط
بعمليــة األســتالم مــن الناقــل حســب االســتمارات املعــدة مــن قســم املناقصــات والعقــود املرقمــة )8،7( وتســليمها اىل 

ــات . ــب املحافظ ــة يف مكات ــواد االنتخابي ــل امل ــز ونق ــعب التجهي ــي ش موظف
ــواد  ــل امل ــز ونق ــعبة تجهي ــن ش ــبقة م ــة مس ــارات )االبموافق ــات يف املط ــح الباليت ــوم بفت ــة أن تق ــة الفني ــق للجن ال يح
االنتخابيــة – املكتــب الوطنــي( ، بــل ينبغــي أن تتحقــق بشــكل عــام مــن عــدد البــاالت والصناديــق التــي ســيتم اســتالمها 
ــب  ــازن مكت ــا إىل مخ ــربي وإيصاله ــل ال ــة للنق ــة للشــركة العام ــواد يف الشــاحنات التابع ــغ امل ــورّد. يجــب تفري ــن امل م

املحافظــة ، وعلــى كل قافلــة أن تتحــرك بمرافقــة قــوات األمــن.

املرحلة الرابعة : استالم املواد يف مخازن مكتب املحافظة

ــربي لتوفــر الشــاحنات  ــل ال ــة للنق ــع الشــركة العام ــة التنســيق م ــة بمهم ــواد االنتخابي ــل امل ــز ونق ــوم شــعبة تجهي تق
املطلوبــة يف املطــارات العراقيــة االربعــة )بغــداد الدولــي،  اربيــل الدولــي ، النجــف االشــرف الدولــي ، البصــرة الدولــي 
( لنقــل املــواد اىل مخــازن املحافظــات ، يجــب ان تكــون جميــع القوافــل بمرافقــة امنيــة ووفــق خطــة امنيــة معــدة مســبقا.

املرحلــة الخامســة : طباعــة ونقــل املطبوعــات غــر الحساســة مــن املطابــع داخــل العــراق اىل مخــازن مكاتــب املحافظــات 
اإلنتخابيــة:

تقــوم شــعبة تجهيــز ونقــل املــواد االنتخابيــة بمهمــة التنســيق لنقــل املطبوعــات غــر الحساســة مــن موقــع الطباعــة يف 
بغــداد   اىل مخــازن املحافظــات .

 تتــوىل شُــعب اللوجســتية يف مكاتــب املحافظــات كافــة املهــام الخاصــة بعمليــة نقــل املــواد ومــا تتطلبــه هــذه العمليــة مــن 
توفــر معــدات وغــره يف املخــازن وبالتنســيق مــع شــعبة التنســيق االمنــي ، ويف حــال كانــت حجــوم املــواد كبــرة يتــم 

االســتعانة بالشــاحنات التابعــة للشــركة العامــة للنقــل الــربي.
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املرحلة السادسة : استالم املواد يف مخازن مكتب املحافظة

يجــب تفريــغ املــواد داخــل املخــازن وإتبــاع إجــراءات التحقــق واالســتالم املناســبة. يجــب علــى كادر املخــازن واملوظفــن 
اآلخريــن االســتالم والتعامــل مــع جميــع املــواد املوجــودة يف املخــازن ، والتأكــد مــن الكميــات املســتلمة.

إذا ظهــر هنــاك اختــالف بــن مــا تــم اســتالمه يف املطــار ومــا تــم اســتالمه يف املخــازن مــن حيــث عــدد املــواد، أو تــم 
اســتالم مــواد مــن مكتــب محافظــة انتخابــي آخــر بالخطــأ،  يجــب االتصــال فــورًا بقســم بشــعبة تجهيــز ونقــل املــواد 

ــة - املكتــب الوطنــي ملعالجــة املشــكلة. االنتخابي
يجب خزن املواد حال تسلمها يف املخازن واصدار املستندات  املخزنية الخاصة بعملية األدخال املخزني.

املرحلة السابعة : تعبئة وفرز املواد يف مخازن املحافظات

حيــث تقــوم الشــعب اللوجســتية يف مكاتــب املحافظــات بتعبئــة وفــرز املــواد بعــد وصولهــا اىل املخــازن لغــرض تهيئتهــا 
وتوزيعهــا علــى مراكــز ومحطــات االقــراع حســب الخطــة املعــدة ســلفا لكــي تكــون جاهــزة للنقــل يف التأريــخ املطلــوب. 

يجــب أواًل تحديــد مســاحة لتعبئــة املــواد يف املخــازن ، وتحديــد منطقــة خاصــة مؤشــرة بوضــوح ألنــواع املــواد املختلفــة 
ــرة  ــكل دائ ــا ل ــواد ورزمه ــة امل ــاالت وتعبئ ــة الب ــح كاف ــب فت ــك، يج ــد ذل ــم تحدي ــا أن يت ــراع.  م ــات االق ــز ومحط ملراك

ــة ومركــز تســجيل ومركــز اقــراع وحســب الكميــات املطلوبــة. انتخابي

يجب أن تتم التعبئة على مرحلتن:
ــدّة محطــة  فــرز وتعبئــة املطبوعــات التابعــة ملحطــة ومركــز االقــراع وتتضمــن األدوات األخــرى غــر املشــمولة مــع عُ

ومركــز االقــراع. ســيتم تعبئــة املــواد يف صناديــق املــواد التابعــة ملحطــة ومركــز االقــراع .
فرز وتعبئة املواد لكل مركز ومحطة اقراع .

التأكد من استالم قائمة من مكتب املحافظة االنتخابي تتضمن ما يلي:
قائمــة مركــز اقــراع التصويــت الخــاص )تشــر إىل عــدد املحطــات يف كل مركــز والتصنيــف مــن حيــث نــوع وكميــة أوراق 

ــراع املطلوبة(. االق
قائمة مركز االقراع )تشر إىل عدد محطات االقراع لكل مركز(.

قائمة محطة اقراع التصويت الخاص )تشر إىل التصنيف من حيث نوع وكمية أوراق االقراع املطلوبة(.

التصويت الخاص
ــدد  ــن ع ــات ع ــن معلوم ــاص، تتضم ــت الخ ــراع التصوي ــز اق ــة بمراك ــر قائم ــة توف ــة التعبئ ــاء عملي ــدًا أثن ــم ج ــن امله م
محطــات االقــراع وعــدد وأنــواع أوراق االقــراع التــي ســيتم تخصيصهــا لــكل محطــة ، يتــم تعبئــة املــواد وتصنيفهــا لــكل 

مركــز اقــراع تصويــت خــاص.
يجــب رزم جميــع املــواد التــي تمــت تعبئتهــا داخــل مســتودعات كل مركــز اقــراع وحســب الدائــرة االنتخابيــة مــن قبــل 
فريــق العمــل اللوجيســتي. ومــن ثــم يتــم التأشــر علــى املــواد باســم الدائــرة  الــذي تخصــه،  وتخــزن املــواد يف منطقــة 

محــددة داخــل املســتودع. يف هــذه املرحلــة، تســّلم املــواد إىل مديــر مركــز التســجيل . 

املرحلة الثامنة : تسليم وتوزيع املواد من املخازن إىل مراكز االقراع

يتم تسليم مواد االقراع إىل مركز االقراع بمرافقة قوات األمن يف كافة األوقات.
التأكد من أن جميع مواد االقراع املخصصة ملركز االقراع قد تم تفريغها من الشاحنات.

إعداد استمارة االستالم والتسليم

ضمــان تخزيــن صحيــح وآمــن ملــواد االقــراع. والتأكــد مــن أن املــواد يتــم حراســتها مــن قبــل قــوات األمــن ، وتحــت رعايــة 
موظفــي االقــراع يف كل وقــت وباالمــكان تخصيــص غرفــة يف مركــز االقــراع لخــزن املــواد.



11

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات

ــة  ــات بالطريق ــواد االنتخاب ــع م ــة جمي ــز االقــراع والتأكــد مــن تعبئ ــم مرك ــز االقــراع بتنظي ــوم كادر مرك ينبغــي ان يق
ــة. الصحيح

ســيكون منســق مركــز االقــراع ومديــر املركــز الفرعــي/ مركــز التســجيل مســؤوالن عــن نقــل مــواد االقــراع اىل مخــزن 
مكتــب املحافظــة بأســرع وقــت ممكــن )وحســب اجــراءات االقــراع املصــادق عليهــا(.

يف حــال عــدم تمكــن نقــل املــواد ألي ســبب طــاريء فيتوجــب التأكــد مــن حفظهــا يف مــكان امــن يف املركــز)أو يف موقــع آمــن 
آخــر( خــالل الليــل ليتــم نقلهــا يف اليــوم التالــي ،والتأكــد مــن وجــود عــددٍ كافٍ مــن قــوات األمــن ملرافقــة مــواد االقــراع. 

مع التأكد من وجود مساحة كافية لجميع مواد االقراع يف وسيلة النقل.

سيتم توزيع مواد االقراع من مخازن املحافظات اىل مراكز اقراع التصويت الخاص  يومي 2021/10/7-6 

توزيع مواد االقراع العام من مخازن املحافظات اىل  مراكز اقراع التصويت العام االيام 9-6 /2021/10. 

وبســـبب الحجــوم الكبــرة ملــواد االقــراع  ينبغــي الشـــروع بنقــل وتوزيــع املــواد قبــل اربعــة ايام )وحســب الوضــع االمني 
لــكل محافظــة وبعــد مراكــز االقــراع عــن مخــزن املحافظــة ( مــن يـــوم اإلنتخـــابات )10 تشــرين االول 2021( أي أيــام ) 

6-9 / 10 / 2021 ( بأســتخدام أســتمارات ألتســليم وأألســرجاع املرقمــة )65-64-63-62-61(.

ويجــب ضمــان توفــر الحمايــة األمنيــة املطلوبــة لجميــع مراكــز ومحطــات اإلقــراع وعلــى شُــعب التجهيــز ونقــل املــواد 
االنتخابيــة يف مكاتــب املحافظــات اإلنتخابيــة بــذل كل الجهــود لتحميــل شــاحنات النقــل ويف ظــل الحمايــة األمنيــة املالئمــة 

، مــع مراعــاة الوضــع األمنــي يف املواقــع التــي ســيتم توزيــع املــواد عليهــا.
علــى أن يتــم  تجهيــز مراكــز اإلقــراع البعيــدة جــدًا مــن مخــازن مكتــب املحافظــة اإلنتخابــي واعطائهــا األولويــة املطلوبــه 
ــازن  ــراتيجي ( يف ) مخ ــن اس ــناك ) خزي ــون هـــ ــي ان يك ــا ينبغ ــة. كم ــب املحافظ ــل مكت ــن قب ــدة م ــه املع ــق الخط ووف
مكاتــب املحافظــات اإلنتخابيــة ( ويف حــال طلــب مــواد إضافيــة يف مراكــز و محطــات اإلقــراع فيجــب ان تكــون علــى اهبــة 

االســتعداد لألســتجابة الفوريــة للطلــب مــن خــالل وضــع خطــط طــوارئ للنقــل والتجهيــز مســبقا.
يتــم تجهيــز الكميــات املطلوبــة مــن مــواد االقــراع علــى مســتوى مكاتــب املحافظــات اإلنتخابيــة والتأكــد مــن تســليم 
جميــع املــواد وفقــًا لإلجــراءت الصحيحــة امُلعــدة ســلفا وينبغــي تنظيــم إيقــاف الشــاحنات يف موقــف الســيارات مُســبقًا 
وتفــادي وجــود العديــد مــن الشــاحنات يف نفــس الوقــت اي الدخــول بــكل انســيابية منعــا الي اربــاك يف العمــل ، كمــا 
وينبغــي تعيــن العــدد الــكايف مــن املوظفيــن لغــرض تســليم كميــة املــواد املطلوبــة والتأكــد مــن تنظيــم عمليــة االســتالم 

والتســليم داخــل املخــزن وفــق األســتمارة املعــدة لهــذا الغــرض. 

املرحلة التاسعة : إسرجاع املواد

 يتــم تنفيــذ عمليــة اإلســرجاع مــواد االقــراع مــن مراكــز اإلقــراع اىل مخــازن املحافظــات ويجــب ابــالغ مــدراء  املراكــز 
الفرعيــه ومراكــز اإلقــراع بذلــك. كمــا ينبغــي إعطــاء األولويــة املطلقــة اىل املــواد الحساســة.

ال ينبغــي التقليــل مــن تقديــر حجــم املــواد والكميــة الصحيحــة الواجــب تنظيمهــا وإعدادهــا يف مخــازن مكتــب املحافظــة 
اإلنتخابــي .. والتأكــد مــن تســليم جميــع املــواد وفقــًا لإلجــراءات الصحيحــة امُلعــدة .. وينبغــي تنظيــم إيقــاف الشــاحنات 
يف موقــف مناســب للســيارات مُســبقًا وتفــادي وجــود العديــد مــن الشــاحنات يف نفــس الوقــت ، كمــا وينبغــي تعيــن 
العــدد الــكايف مــن املوظفيــن مــن خــالل تشــكيل لجــان الســتالم املــواد وجردهــا والتأكــد مــن تنظيــم عمليــة خــزن املــواد 

داخــل املخــزن . 
اسرجاع مواد االقراع من مراكز اقراع التصويت الخاص اىل مخازن املحافظات يومي 2021/10/9-8.

اســرجاع مــواد االقــراع مــن مراكــز التصويــت العــام و الخــاص اىل مخــازن املحافظــات يومــي  2021/10/11-10 
يجــب ارســال املــواد اىل املخــازن االصيلــة ويف حــال حــدوث اي طــارئ او حســب توجيهــات اللجنــة االمنيــة العليــا يجــب 

ارســالها اىل املخــازن البديلــة ويجــب اعــداد كلفــة تخمينيــة منفصلــة لــكل املحافظــات. 
.2021/10/11-10 
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 جداول التعبئة والرزم لجميع أنواع التصويت 
انتخاب مجلس النواب العراقي 2021

مواد محطة التصويت الخاص ) القوات األمنية / النازحن  / السجون ( 
املالحـــــــــظاتالعــدداملـــــــــــادةت
1جهاز التحقق األلكروني مع امللحقات1

2 )p-cos( جهاز الفرز والعد االلكروني
جهاز املحطة1مع امللحقات

تحتوي على أقالم التأشر عدد)4( 1علبة امللحقات 3
لكل محطة

صندوق جهاز الفرز والعد1صندوق اوراق االقراع مع الغطاء4

يستخدم لتعبئة املواد بعد انتهاء 1صندوق التعبئة5
وقت االقراع

3كابينات تصويت6
1عدة محطة اقراع7
1سجل الناخبن الخاص 8
1علبة حرب انتخابي9

كتيب أسماء وأرقام الكيانات السياسية 10
3واملرشحن

مغلف مواد محطة التصويت الخاص 11
1الطباعية

 كل صندوق يحتوي على )9( دفاتر 450 ورقةأوراق اقراع ) التصويت الخاص (12
وكل دفر يحتوي 50 ورقة إقراع 

1موزّع كهربائي ) سيّار (13

بوسر كيف تصوت ) ورقة األقراع 14
2الوطنية (

استمارة التسوية واملطابقة ملحطة 15
1التصويت الخاص رقم )41(

استمارة النتائج رقم )43(16

استمارة تسليم واسرجاع املواد رقم 17
واحدة لكل محطة اقراع1)63(

1بوسر الشكاوى18
1بوسر االرشادات الصحية19

بوسر الدليل االرشادي الستخدام عدة 20
1التحقق وجهاز الفرز والعد
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مواد مركز التصويت الخاص ) القوات األمنية (
باستخدام السجل

املالحـــــــــظاتالعــدداملـــــــــــادةت

جهاز التحقق األلكروني مع امللحقات ) 1
العدد حسب الية التوزيع املعتمدة/االحتياط(

جهاز الفرز والعد على مستوى املحطة 2
العدد حسب الية التوزيع املعتمدة/)p-cos( مع امللحقات)االحتياط(

3 )RTS( 1+1 جهاز الوسط الناقل
االحتياط يكون جهاز واحد) لكل مركز تسجيل(احتياط 

احـــــــــــــــــتياط على مستوى مركز االقراع2موزّع كهربائي ) سيّار (4
50 ورقةأوراق االقراع )االحتياط(5
يستخدم لوضع ظروف الشكاوى 1صندوق الشكاوى6
1عدة مركز االقراع7

سجل ناخبي مركز االقراع الجداري 8
البوسر الجداري الذي يحتوي أسماء الناخبن 1)الخاص(

التصويت الخاص
احتياط1علبة حرب انتخابي9

استمارة التسوية واملطابقة ملحطة 10
احـــــــــــــــــتياط3التصويت الخاص )41(

احــــــــــــــتياط3استمارة النتائج رقم )43(11

12
استمارة تسليم واسرجاع مواد 

االقراع بن مركز االتسجيل ومركز 
االقراع رقم )62(

استمارة واحدة لكل مركز اقراع1

1استمارة تقارير رقم )60خ( 13
كل دفر يحتوي على 30 استمارة )مكربنة(2 دفراستمارات الشكاوى14

مغلف مواد مركز اقراع التصويت 15
1الخاص الطباعية

كتيب أسماء املرشحن وأرقام الكيانات 16
2السياسية 

2بوسر كيف تصوت 17
2بوسر تحذيري18
2بوسر دليل الجرائم اإلنتخابية19
2بوسر الشكاوى20
2بوسر االرشادات الصحية21

بوسر الدليل االرشادي الستخدام عدة 22
1التحقق وجهاز الفرز والعد
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مــــــــــواد محــــــــطة االقــــــــراع العـــــــام 

املالحـــــــــظاتالعــدداملـــــــــــادةت
1جهاز التحقق األلكروني مع امللحقات1

جهاز العد والفرز االلكروني على 2
1مستوى املحطة)p-cos( مع امللحقات

تحتوي العلبه على)اقالم التأشر عدد 4( 1علبة امللحقات 3
لكل محطة اقراع

1موزّع كهربائي ) سيّار (4

  صندوق يحتوي )9( دفاتر وكل دفر يحوي 450أوراق اقراع 5
50 ورقة إقراع 

1صندوق أوراق االقراع6

يستخدم لتعبئة املواد بعد انتهاء وقت 1صندوق التعبئة7
االقراع

3كابينات تصويت8
1عدة محطة اقراع9

1سجل الناخبن العام ملحطة األقراع10
1علبة حرب انتخابي11

 استمارة التسوية  واملطابقة رقم 12
)41(1

1استمارة النتائج رقم )42(13
استمارة واحدة لكل محطة1استمارة تسليم واسرجاع املواد )63(14

      مغلف مواد محطة التصويت العام 15
1الطباعية

1بوسر كيف تصوت 16

بوسر اسماء وارقام الكيانات 17
3واملرشحن

1بوسر الشكاوى18
1بوسر االرشادات الصحية19

بوسر الدليل االرشادي الستخدام 20
1عدة التحقق وجهاز الفرز والعد
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مـــــــــواد مركـــــــز االقــــــــراع العـــــــــام 

املالحـــــــــظاتالعــدداملـــــــــــادةت

جهاز التحقق األلكروني مع 1
االعداد حسب االلية املعتمدة/امللحقات)االحتياط (

جهاز الفرز والعد على مستوى املحطة  2
االعداد حسب االلية املعتمدة/)p-cos( مع امللحقات )االحتياط( 

3)RTS( 1+1 جهاز الوسط الناقل
احتياط

االحتياط جهاز واحد لكل) مركز 
تسجيل(

احـــــــــــــــــتياط2موزّع كهربائي ) سيّار (4
يستخدم لوضع ظروف الشكاوى1صندوق الشكاوى5

البوسر الجداري الذي يحتوي أسماء 1سجل ناخبي مركز االقراع6
الناخبن التصويت العام

1عدة مركز االقراع7
احتياط1علبة حرب8
احـــــــــــــــــتياط3 استمارة التسوية رقم )41(9

احتياط3استمارة النتائج رقم )42( االحتياط10

استمارة تسليم موادى االقراع بن مركز 11
استمارة واحدة لكل مركز اقراع1التسجيل ومركز االقراع رقم )62(

استمارة واحدة لكل مركز اقراع1استمارة التقارير رقم )60(  12

كل دفر يحتوي على 30 استمارة 2 دفراستمارات الشكاوى13
)مكربنة(

1مغلف مواد مركز التصويت العام الطباعية14
2بوسر كيف تصوت 15
2بوسر تحذيري 16

بوسر اسماء وارقام الكيانات السياسية 17
2واملرشحن 

2بوسر دليل الجرائم األنتخابية18
2بوسر الشكاوى19
2بوسر االرشادات الصحية20

بوسر الدليل االرشادي الستخدام عدة 21
1التحقق وجهاز الفرز والعد



21

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
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