
طعون 
2021انتخابات مجلس النواب العراقي 



شروط الطعن 

للمتضرر من قرار المجلس تقدیم الطعن بذلك  القرار الى الھیئة 
القضائیة  لالنتخابات مباشرة او الى المكتب الوطني او المكتب 
بدأ      االنتخابي للمحافظة او مكتب ھیئة االقلیم خالل مدة ثالثة ایام ت

.من الیوم التالي لنشر القرار



الجھة التي تنظر بالطعن  

رقم قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخاباتمن  ) 19(من المادة ) اوال (اشارت الفقرة •
ن متتالفیشكل مجلس القضاء االعلى ھیئة قضائیة لالنتخابات " 2019لسنة  31

ون صنف اي منھم عن الصنف االول للنظر في الطعالیقلثالثة قضاة غیر متفرغین 
المحالة الیھا من مجلس المفوضین او المقدمة من المتضررین من قرارات المجلس 

" .  مباشرة الى الھیئة القضائیة
ن الطعالیجوز" المذكورة آنفاً بذلك اذ نصت على ) 19(من المادة ) ثانیا(اشارت الفقرة كما •

قة في بقرارات مجلس المفوضین اال امام الھیئة القضائیة لالنتخابات في االمور المتعل
" .  العملیة االنتخابیة حصراً 



مقدمي الطعن 

من لھم حق الطعن 2019لسنة  31اشار قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات رقم •
كاء والمتضَررون من تلك القرارات ھم شر, أو استئناف القرارات الصادرة عن المجلس 

كما أشار إلى حق ) الناخبون واألحزاب السیاسیة والمرشحون ( العملیة االنتخابیة وھم
.الحزب السیاسي أو المرشح المعني بالقرار للطعن بھ



مكان تقدیم الطعن 

رقم قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخاباتمن ) 20(من المادة )  اوال( اشارت الفقرة •
ویقدم الطعن الى المكتب الوطني او اي مكتب انتخابي ... " 2019لسنة  31

" للمفوضیة او بصورة مباشرة الى الھیئة القضائیة 



مدة تقدیم الطعن 

دید مدة  ال یجوز ترك المجال مفتوحاً لعملیة الطعن فالبد من تح•
تبدأ ثالثة أیامللطعن بقرارات مجلس المفوضین وھذه المدة ھي 

من ) 20(الى اوال من المادة نشر القرار استناداً الیوم التالي لمن 
لسنة  31قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات رقم 

2019.



أنواع الطعون االنتخابیة 
فان القرارات 2019لسنة 31استناداً الى قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات رقم •

لك الطعون الصادرة عن مجلس المفوضین تكون قابلة للطعن امام الھیئة القضائیة لالنتخابات وت
لتالي نجد تختلف من حیث انواعھا واعدادھا باختالف المرحلة التي تمر بھا العملیة االنتخابیة وبا

:ان الطعون تكون باالتي 
الطعن بالقرارات الخاصة بمرحلة تحدیث سجل الناخبین •
االنتخابات الطعن بالقرارات الخاصة بمرحلة تسجیل االحزاب السیاسیة واالئتالفات للمشاركة في•
الطعن بالقرارات الخاصة بمرحلة تسجیل المرشحین•
المراقیینالطعن بالقرارات الخاصة بمرحلة تسجیل •
الطعن بالقرارات الخاصة بمرحلة الحمالت االنتخابیة •
الطعن بالقرارات الخاصة بمرحلة االقتراع •
.  الطعن بالقرار الخاص بمرحلة اعالن النتائج واعادة العد والفرز الیدوي  •



آلیة سیرالطعن 
استالم الطعن المقدم بموجب وصل استالم موقع من قبل شخص مخول باستالم الطعون •

.ص بھ تسجیل الطعون في قاعدة بیانات معدة وفق انسیابیة عالیة ویكون لكل طعن رقم خا•

.یاناتفتح اضابیر ورقیة مخصصة لكل طعن مرقمة حسب التسلسل المعتمد في قاعدة الب•

الولیات مخاطبة الدوائر المختصة في المكتب الوطني لغرض تزوید قسم الشكاوى والطعون با•

.والنتائج المتعلقة بالطعن 



ائیة اعداد الئحة جوابیة بموضوع الطعن معززة باالدلة واالولیات وارسالھا الى الھیئة القض•

.لالنتخابات  

لكترونیا استالم القرارات بعد ورودھا من الھیئة القضائیة لالنتخابات وحفظھا واالولیات كافة ا•

.وورقیا في االضابیر المعدة لھذا الغرض 

ائیة عند الطعن في اي محطة اقتراع یعاد العد والفرز الیدوي فیھا بناءا لقرار الھیئة القض•

.لالنتخابات

.تكون قرارات الھیئة القضائیة لالنتخابات باتة وغیر قابلة للطعن•



بلة ھناك ثالثة أنواع من القرارات الصادرة عن مجلس المفوضین والتي تكون قاوعلى ضوء ھذا االساس 
عون  والطقرارات المجلس المتعلقة بالشكاوى  ھي الطعون على للطعن أمام الھیأة القضائیة لالنتخابات 

ماموضحوحسب متعلقة بالنتائجواالخرى غیر متعلقة بالنتائج  العملیة االنتخابیة لكنھا باجراءاتالمتعلقة 
:  باالتي 

وىاالطعون الخاصة بقرارات مجلس المفوضین المتعلقة بالشك: أوال •

تخابیة وكل قرار تناولنا سابقاً أنواع الشكاوى االنتخابیة التي ترد على كل مراحل العملیة االن•
اء أكانت تلك یصدر عن مجلس المفوضین بخصوص شكوى انتخابیة یكون قابالً للطعن سو

رشحین أو الشكوى تتعلق بمرحلة تسجیل الناخبین أو تسجیل الكیانات السیاسیة أو الم
.الحمالت االنتخابیة أو االقتراع 



موضوع الطعن ت 

استبعاد المرشح بسبب تقدیمھ وثیقة دراسیة مزورة 1
استبعاد المرشح لوجود قید جنائي بحقھ 2
استبعاد المرشح بسبب عدم صحة صدور وثیقة دراسیة 3
استبعاد المرشح لوجود قضایا نزاھة بحقھ 4

استبعاد المرشح كونھ من افراد االجھزة االمنیة ومازال مستمرا في الدوام فیھا 5
استبعاد المرشح بسبب عدم تقدیمھ وثیقة تخرج 6
استبعاد المرشح بسبب مخالفتھ نظام الحمالت االنتخابیة 7
استبعاد المرشح لوجود جریمة مخلة بالشرف 8
.استبعاد المرشح لعدم اعتماد التأیید الصادر من وزارة الدفاع 9

صدور غرامة من مجلس المفوضین بحق المرشحین المخالفین لنظام الحمالت 10

الطعن بقرارات مجلس المفوضین الخاصة برد الشكاوى المقدمة من قبل المشتكین11

ف آخر الطعن بقرارات مجلس المفوضین بسبب رد طلب احد االئتالفات والذي یطلب الدمج مع ائتال12

2021المرشحین النتخابات مجلس النواب العراقي بارقامالطعن ضد القرعة الخاصة 13
قرار المجلس بعدم الموافقة على استبدال مرشح محل مرشح متوفى 14
استمرار المرشح في العمل ضمن االجھزة االمنیة والعسكریة 15
استبدال رئیس تحالف 16
استخدام شعار الحزب واالئتالف لمرشح فرد 17
الطعن بصحة عضویة مرشح والغاء االصوات 18
استبدال حزب بتحالف 19
ساعة من االقتراع الخاص بالتزامن مع عملیة التصویت العام 24النتائج بعد باعالنالطعن 20

21

قة الطعن على وضع صورة المرشح الفرد وبعض مرشحي االحزاب بدل الشعار دون غیرھم في ور
االقتراع 

یة الطعن الخاص بقرار یخص العملیة االنتخاب: ثانیا 
وھي غیر متعلقة بالنتائج 

فقدخابیةاالنتبالشكاوىالخاصالمجلسبقرارالطعنیقتصرال
لىعالتصدیقتخصالمجلسعنصادرةبقراراتالطعنیتعلق

أوةالمفوضیتصدرھاانظمةأواالنتخابیةالعملیةتخصإجراءات
راماتالغأوالمرشحینأوالسیاسیةالكیاناتبعضتسجیلقبول

.االنتخابیةالحمالتلشروطالمخالفینعلىالمفروضة
متعلقةغیرطعنا)228(لالنتخاباتالمستقلةالعلیاالمفوضیةتسلمت
قراراتىعللالنتخاباتالقضائیةالھیئةالىقدمتوالتيبالنتائج
لتسجیمنھااالنتخابیةالعملیةمراحلخاللالمفوضینمجلس

فيةللمشاركالسیاسیةواالحزابالتحالفاتوتسجیلالمرشحین
وكانتاالنتخابیةوالحمالت2021العراقيالنوابمجلسانتخابات

المفوضینمجلسقراراتعلىالطعونتلكمواضیعاغلب
:االتیةالمواضیعالمتضمنة



عدد الطعون المحافظة ت 

8االنبار 1
14البصرة 2
4القادسیة 3
5المثنى 4
10النجف 5
9بابل 6
6دیالى 7
8ذي قار 8

12صالح الدین9

7كربالء 10
9كركوك 11
3میسان 12
27نینوى 13
10واسط 14
95بغداد 15
1دھوك 16

228المجموع 

: اما اعداد تلك الطعون وحسب المحافظات فكما موضح في الجدول االتي 
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الطعن الخاص بسجل الناخبین:ثالثا 
:ھما , وھناك نوعان للطعن في سجل الناخبین •
الطعن بالبیانات الشخصیة : األول •

ام بمراجعة ومعناه ان یقوم الناخب الذي لم تتم عملیة اجراء التحدیث لبیاناتھ الشخصیة بعد ان ق
.مراكز التسجیل خالل فترة التحدیث بالطعن بتلك البیانات 

الطعن ببیانات الغیر: الثاني •
ین ھذه الطریقة من الطعن تمكن الناخبین ووكالء االحزاب السیاسیة من االعتراض على الناخب

فى ولم یتم المسجلین في سجل الناخبین خالفاً للشروط التي حددھا القانون كأن یكون الناخب متو
تي حذف اسمھ من السجل أو أَن الناخب الموجود اسمھ في السجل ھو من غیر مقیم في المحافظة ال

شترط في وی, یوجد فیھا مركز سجل الناخبین  أو أَن عمر الناخب المسجل اقل من ثماني عشرة سنة  
.ھذا النوع من الطعن تقدیم الدلیل على صحة االدعاء المقدم 

التاكدھذه الحالة والطعن في سجل الناخبین یجب تقدیمھ الى المفوضیة ابتداًء وعلى المفوضیة في•
ئیة و یمكن الطعن بھ أمام الھیأة القضابشانھالقرار المناسب باصدارمن صحة الطعن وتقوم 

.  لالنتخابات على وفق الطریقة التي تم شرحھا سابقاً 
لنواب وتسلمت المفوضیة  من خالل عملیة تحدیث سجل الناخبین الخاصة بانتخابات مجلس ا•

.  ین الجدول االتي یوضح عدد الطعون المقدمة على سجل الناخبطعون فقط و) 3(2021العراقي  



طعون سجل الناخبین

عدد الطعونالمحافظةت
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مخطط توضیحي لطعون سجل الناخبین 

عدد الشكاوى



طعون نتائج االقتراع عدد الطعون المحافظة ت 
255الكرخ/ بغداد 1

/  بغداد 2
174الرصافة

7دھوك2
19اربیل3
18السلیمانیة4
165نینوى5
34كركوك6
65دیالى7
58االنبار8
79بابل9

57كربالء10
69واسط11
62صالح الدین12
58النجف13
53الدیوانیة 14
40المثنى15
76ذي قار16
28میسان17
113البصرة18
6عدة محافظات 19

1436المجموع 
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2021مخطط توضیحي العداد الطعون النتخابات مجلس النواب العراقي 



عملیات إعادة العد والفرز الیدوي

المفوضیةقامتالمتضررینقبلمناالنتخاباتنتائجعلىاالنتخابیةالطعونتقدیمبعد
للشروطالمطابقةالطعونتمییزتم،طعنا)1436(عددھاوالبالغالطعونجمیعبدراسة
قانونمن)38(المادةالحكامومطابقثبوتیةادلةوجودومنھاوالموضوعیةالشكلیة

الموقرالمفوضینمجلساصدرفقد،2019لسنة)9(رقمالعراقيالنوابمجلسانتخابات
طعونالتلكبینمنفیھاالمطعونوالمحطاتللمراكزالیدويوالفرزالعدبإعادةقراراتھ

الطعونیةلبقالجوابیةاللوائحارسالتمحینفيالقانونالىاستناداً )1436(عددھاالبالغ
زالمراكواسماءارقامذكریتمولماالدعاءصحةیثبتدلیلوجودلعدمبردھامطالبین

اجلھامنالمطعونوالمحطات



طعون اعادة العد والفرز الیدوي 

عدد تاریخ االنتھاءتاریخ البدءالمرحلة
الطعون

عدد المحطات 
التي تم اعادة 
العد والفرز 
الیدوي فیھا

27/10/20213/11/2021652188االولى

4/11/20217/11/2021402036الثانیة

15/11/202115/11/20211108الثالثة

23/11/202125/11/202116870الرابعة

جنة مشرفة من المختصة وتم تشكیل لجان میدانیة مختصة بھذه العملیة منھا لمالكاتھااستنفرت المفوضیة جمیع 
لوجستیة وفریق السادة المدراء العامون في المفوضیة ولجنة لكتابة المحاضر المتعلقة بالطعون باإلضافة الى لجنة

:  مراحل وكما یلي ) 4(للعد والفرز الیدوي من موظفین من مراكز التسجیل وكانت تلك العملیة على 



المرحلة االولى 
3/11/2021ولغایة یوم االربعاء الموافق 27/10/2021العد والفرز الیدوي للمحطات المطعون بھا  ابتداًء من یوم االربعاء الموافق 

27/10/2021تقریر العد والفرز الیدوي للمحطات المطعون بھا  ابتداًء من یوم االربعاء الموافق 
3/11/2021ولغایة یوم االربعاء الموافق 

تاریخ اعادة العدعدد الطعون المحافظة ت 
والفرز 

عدد المحطات 
المتطابقة 

عدد المحطات 
ة غیر المتطابق

مجموع 
المحطات  

527/10/20211003103نینوى 1

428/10/20211673170بابل 2

229/10/202183083میسان 3

229/10/202125025دیالى 4

629/10/20211183121ة بغداد الرصاف5

930/10/20213580358بغداد الكرخ 6

631/10/202184387كركوك 7

231/10/202110010المثنى 8

131/10/2021404القادسیة 9

131/10/202128028اربیل 10

231/10/20211010101كربالء 11

2/11/20216114615-31ذي قار 12

92/11/20213253328صالح الدین 13

133/11/20211550155البصرة 14

652169192188المجموع الكلي 
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مخطط توضیحي للمحطات المتطابقة وغیر المتطابقة 

عدد المحطات المتطابقة  عدد المحطات غیر المتطابقة 



المرحلة الثانیة للعد والفرز الیدوي

تاریخ اعادة العد عدد الطعون المحافظة ت 
والفرز 

عدد 
المحطات 
المتطابقة 

عدد 
المحطات 

غیر 
المتطابقة 

مجموع 
المحطات  

24/11/20212031204بابل 1
44/11/20211090109دیالى 2
14/11/2021808كربالء 3
14/11/20211312133نجف 4

85/11/20213750375بغداد الكرخ 5

بغداد 6
45/11/20211191120الرصافة 

7

صالح الدین
من ضمنھا 
سلیمانیة 

)  خاص (

56/11/20212263229

86/11/20212991300نینوى 8
26/11/2021808ذي قار 9

16/11/202119019كركوك 10
47/11/20215301531البصرة 12

المجموع 
40202792036الكلي 
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مخطط توضیحي للمحطات المتطابقة وغیر المتطابقة 

عدد المحطات المتطابقة  عدد المحطات غیر المتطابقة 



المرحلة الثالثة 

/1634(بالعددلالنتخاباتالقضائیةالھیئةقرارالىاستناداً 15/11/2021یومبدأت•
بالزامالقاضي11/11/2021فيالمؤرخ)2021/لالنتخاباتالقضائیةالھیئة

قملحعریضةفيالمذكورةوالمحطاتللمراكزالیدويوالفرزالعدبأعادةالمفوضیة
اجرتفقد)6(الدائرةالرصافة/بغدادمحافظةعنالمرشحینباحدالخاصةالطعن

الغوالبالطعنملحقفيالمذكورةللمحطاتالیدويوالفرزالعداعادةعملیةالمفوضیة
واعادةمحطات)8(نتائجاحتسابتمانھالعملیةتلكنتائجومنمحطة)108(عددھا
تطابقاكھنانحینفيالدائرةتلكفيتسلسالتھموحسبللمرشحیناالصواتترتیب
الجھازابطالھو)8(الـالمحطاتتطابقعدماسباباھممنوكانتمحطة)100(لنتائج

عملیةدبعلھماحتسابھاوتمبھاالمطعونللمحطاتالمرشحینبعضلنتائجااللكتروني
ً المرحلةفيالمذكورةولالسبابالمشرفةاللجنةخاللمنالیدویةالمطابقة .آنفا



25/11/2021ولغایة 23/11/2021ابتداًء من المرحلة الرابعة  

ولغایة 23/11/2021تقریر العد والفرز الیدوي للمحطات المطعون بھا  ابتداًء من 
25/11/2021

تاریخ اعادة عدد الطعون المحافظة ت 
العد والفرز 

عدد 
المحطات 
المتطابقة 

عدد 
المحطات 

غیر 
المتطابقة 

مجموع 
المحطات  

-11-24-423ذي قار 1
20213854389

-11-124المثنى 2
202149049

-11-124النجف 3
202131031

بغداد 4
-11-224الرصافة 

202164064

-11-424بغداد الكرخ 5
20211200120

-11-425نینوى 6
20212170217

168664870المجموع الكلي 
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مخطط توضیحي للمحطات المتطابقة وغیر المتطابقة 

عدد المحطات المتطابقة  عدد المحطات غیر المتطابقة 



قرارات الھیاة القضائیة لالنتخابات
النوابجلسمانتخاباتاثناءالیھاالمقدمةبالطعونتتعلققراراتعدةلالنتخاباتالقضائیةالھیاةاصدرت
القراراتتلكوتضمنت)1436(عددھاوالبالغالنتائجباعالنالمتعلقةالطعونوخصوصا2021العراقي

المفوضینمجلسقراراتلبعضنقضتضمنتحیثالطعونبعضباستثناءالیھاالمقدمةالطعونجمیعرد
.
.فائزینواعتبارھممرشحین)5(اعادةتضمنطعون)5(لـالموضوعيالنقض•
ً )15(لـاجرائينقض• عریضةمقدميمرشح)15(لـالیدويوالفرزالعدإعادةتمبموجبھوالذيطعنا

ً الرابعةالمرحلةفيذكرهتموكماالطعون .آنفا
.محطة)44975(اصلمنمحطة)33(ھوقضائيبقرارالملغاةالمحطاتعدد•

خمسةثناءباستالمجلستوصیاتعلىبالمصادقةالطعونجمیعفيالبتالقضائیةالھیأةأكملتأنوبعد
واحداً عداً بمقالفائزینالمرشحینوكانعنھا،اإلعالنتمالتياألولیةالنتائجفيتغیراً أحدثتمنھا،

)وبغدادوالبصرةوكركوكوأربیلالموصل(االتیةالمحافظاتعلىموزعین

العلیاالمفوضیةقانون2019لسنة)31(رقمقانونمن)19(المادةمن)ثالثا(الفقرةالىاستناداو
.»باتةلالنتخاباتالقضائیةالھیئةقراراتتعد«علىتنصوالتيلالنتخاباتالمستقلة
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