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ة العليا ن قانون المفوضي) م10الثالث عشر) من المادة ( ( استنادا الى احكام البند

  2019) لسنة 31( لالنتخابات رقم ةالمستقل

  اصدرنا النظام الداخلي االتي :

  2020رقم  (    ) لسنة 

  نظام داخليال

  للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

  -1-المادة 

) 3دة (اعضاء  يتم اختيارهم وفقأ الحكام الماتسعة ) 9تألف مجلس المفوضين من (ي

لى المجلس يتوو  2019) لسنة 31النتخابات رقم (المفوضية العليا المستقلة ل من قانون

تة المؤقاالشراف والمتابعة على عمل االدارة االنتخابية وتشكيل اللجان الدائمة و

  . للقانون ويمارس مهامه وصالحياته وفقاً 

  -2-  المادة

س خاب رئينتالتعقد الجلسة االولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر االعضاء سناً  : والا

 من اعضائه للرئيس ومقرر للمجلس القضاة ونائبمن المجلس من بين احد اعضائه 

  االخرين .

لتمديد تبدأ لاربع سنوات غير قابلة  )4( مدةتكون والية اعضاء مجلس المفوضين : ثانياً 

  المرسوم الجمهوري .من تاريخ اصدار 

مارس خابية يرئيساً لالدارة االنت هعضاء مجلس المفوضين من بين اعضائينتخب ا: ثالثاً 

  ديد .مغير قابلة للت واحدة ) سنة1اعماله لمدة التزيد على (

   -3-المادة 

 ةلبيباالغ باالغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته اجتماع المجلس عقدي :اوال 

جح وفي حالة تساوي االصوات ير ( خمسة اعضاء في االقل ) لعدد اعضائه المطلقة

  الرئيس .  الجانب الذي صوت معه

 ان حاضرينلااال اذا طلب ثلث االعضاء يكون التصويت في االجتماعات علنياً  : ثانياً  

  ضرين .ويقوم بفرز االصوات امام الحا المجلس  يكون التصويت سرياً وبموافقة رئيس

في  اقررمة او رئيسا لالدارة االنتخابيداب احد اعضاءه خالل الجلسة للمجلس انت اً :ثالث

  ألي سبب . اي منهماحال غياب 

لعضو المجلس من الحاضرين التحفظ على قرار المجلس مع بيان االسباب خطياً  : رابعا

  . في ظرف مغلق وترفق مع محضر االجتماع
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 ً أو خارجها في  من موظفي المفوضيةسبا ن يراه منامللمجلس استضافة   - خامسا

  .االجتماعات 

ً سا ً في االقل ويجوز عقد اجتم ةاجتماعات المجلس مر عقدت  - دسا اعات واحدة شهريا

  اعضائه . اربعة من من رئيس المجلس او  ةاستثنائية بدعو

 ً    -سابعا

ر اوفي مكان اخيعقد المجلس اجتماعاته في مقر المفوضية الرئيس في بغداد   -أ

 محظر ويثبت ذلك في عند الضرورة بموافقة رئيس المجلسالكترونياً  مكن عقدهوي

 . االجتماع

س لمجليكتمل النصاب القانوني لالنعقاد بحضور االغلبية المطلقة لعدد اعضاء ا  - ب

 (خمسة اعضاء في االقل)

ات لقرارالينفض انعقاد المجلس اال بعد مناقشة جميع فقرات جدول اعماله واتخاذ ا  - ج

 اب سبمن ينوب عنه غير ذلك وال بشأنها اال اذا رأى رئيس المجلس اوبة المناس

 ة .تدون في محضر الجلس

عضاء ايتوجب ادراج المواضيع المقدمة من قبل رئيس االدارة االنتخابية او احد   -د

ف خالبخالل مدة اقصاها (يومي عمل) من وقت تقديمها وه المجلس في جدول اعمال

جلس نتخابية او عضو مجلس المفوضين طرحها على الميحق لرئيس االدارة اال ذلك

لنظر جلس اوعلى الم المحددةللمناقشة في اول اجتماع يعقده المجلس بعد نهاية المدة 

  ر القرارات المناسبة بشأنها .افيها واصد

 ً ضاء االعد حللمجلس وباغلبية خمسة من اعضائه قبول طلب االعتذار المقدم من ا  - ثامنا

  . لنظاما) 2المادة ( نم) اوالً وثالثاً (نصوص في البندين المناصب الم عن تولي احد

  -4-المادة 

  - تنتهي العضوية في مجلس المفوضين  الحد االسباب االتية : : اوالً 

لطلب مجلس المفوضين وللمجلس البت في ا المقدمة الى قبول استقالة عضو المجلس  -أ

ً يومثالثون ) 30خالل ( يخ من تار مستقيالً  انتهائها يعد العضومن تاريخ تقديمه وب ا

  السابقة .  تهوله العودة الى دائرتقديم الطلب 

  وفاة عضو المجلس .  - ب

ير طبي صادر عن لجنة طبية جز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرعثبوت   - ج

  مختصة
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فيتم  المادة اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين الحد االسباب المذكورة في هذه: ثانياً 

  انون ي القفيجري اختياره من الفئة نفسها وبااللية المنصوص عليها  اخر استبداله بعضو

 ً  دور حكمصاعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل او االقالة اال في حالة  - ثالثا

 تجوابعن جريمة مخلة بالشرف او جناية او اعفائهم بعد اس اي منهم قضائي بات بحق

  هـ) من الدستور . –ثامناً  61حكام المادة (في مجلس النواب وفقاً ال

  -5-المادة 

  االتية : صالحياتيمارس مجلس المفوضين ال

  اوال :المصادقة على سجل الناخبين

  ثانيا: المصادقة على سجل االحزاب السياسية لخوض االنتخابات  .

  ثالثا : المصادقة على سجل قوائم المرشحين لالنتخابات

اقبين والمر السياسية واإلعالميين الكياناتي االنتخابات ووكالء رابعا : اعتماد مراقب

  الدوليين .

م اما لة للطعنالبت في الشكاوى والطعون االنتخابية كافة وتكون قراراته قاب -أ خامسا : 

  .الهيئة القضائية لالنتخابات 

  يتولى المجلس االتي :  -ب

رة االنتخابية الى االداتخويل جزء من صالحياته في البت بالشكاوى والطعون  -1

 . المجلسضعها ياالنتخابية و بموجب اجراءات 

 وفقا ً للقانون .احالة اية قضية جزائية الى المحاكم المختصة  -2

 التي رفض شكوى غير مشفوعة بأدلة كافية او تفتقر بشكل واضح الى ما يسوغها او -3

 ال تتوافر فيها الشروط الشكلية او الموضوعية .

 د او اطراف الشكوى .شهوالطلب حضور  -4

 التالية  عند حدوث مخالفة معينة : لقانونيةاالجراءات ااحدى فرض  -5

 الغاء المصادقة على التحالف او الحزب السياسي او المرشح .  -أ

 الغاء المصادقة على اعتماد وكيل الحزب السياسي .  - ب

 الغاء المصادقة على تسجيل منظمة مراقبة او  اعتماد مراقب .  - ج

قبلة ات الممرشح معين او حزب معين او حرمانه من الترشيح في االنتخاب الغاء نتائج -د

 لدورة او دورتين .

 .عادة الحال الى ما كان عليه قبل حدوث المخالفة اذا كان ذلك ممكناً أ -هـ
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ا تنشر قرارات المجلس المتعلقة بالشكاوى خالل ثالثة ايام من تاريخ صدوره -6

دها ة يحدوقع االلكتروني للمفوضية او باي وسيلفي الم باللغتين العربية والكردية

 .المجلس 

ة ثالث للمتضرر الطعن في قرارات المجلس امام الهيئة القضائية لالنتخابات خالل -7

 نشر .للايام تبدأ من اليوم التالي 

ب المكتمجلس المفوضين بواسطة قسم الشكاوى والطعون او الى يقدم الطعن الى  -8

 الهيئة القضائية مباشرة . الى او في المحافظة  االنتخابي

  تنظم عملية الشكاوى والطعون . ضوابط  ةللمجلس اصدار اي -9

  سادسا : المصادقة على اجراءات العد والفرز 

عد نها بعبات واالستفتاء واالعالن اسابعا : المصادقة على النتائج النهائية لالنتخ

واب س النائج انتخابات مجلباستثناء نت المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة

  . التي تصادق عليها المحكمة االتحادية العليا 

  ثامنا : وضع االنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية االنتخابية نزاهتها 

ي فنيات التعيعلى هيكلية المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات و تاسعا : المصادقة

  . فة الوظائف العليا كا

   . اسية المالية للمفوضيةعاشرا : رسم السي

  حادي عشر : اختيار رئيس لالدراة االنتخابية من بين اعضائه  .

ثاني عشر : منح المخصصات التي يراها مناسبه من غير اعضاء مجلس المفوصين 

   .والمدراء العامين وفقا للقانون 

  . ستشكيل لجان دائمة لتسيير عمل المفوضية باقتراح من رئيس المجلثالث عشر : 

خرى الغة  اوبايرابع عشر : اعتماد الطريقة المناسبة لنشر قراراته باللغتين الرسمية 

   .من تاريخ صدورها ثالثة ايام ) 3خالل ( 

  خامس عشر : اعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية وتقديمها لمجلس النواب

طية مقراالدي سادس عشر : نشر الثقافة االنتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة

  بالوسائل المتاحة .

  

    -6-المادة 

رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام يعد : اوال 

  الغير او تخويل من يراه مناسباً .
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  من ينوب عنه الصالحيات االتية : يمارس الرئيس او:  ثانيا

الة حوفي الرئيس  ه في حالة غيابه نائبالدعوة النعقاد جلسات المجلس وترأسها وينوب عن  -أ

  غيابهما يكلف خمسة اعضاء على االقل لتسمية رئيس تنتهي مهمته بحضور احدهما .

   ء .لهدواعلى  زام بالنظام والحفاظادارة المناقشات والحوارات اثناء االجتماع وتامين االلت  - ب

ل قب هجدول اعمال المواضيع المحددة في ادراجتحديد موعد اجتماع مجلس المفوضين و  - ج

 رأىذا اال ا ها حسب تسلسلها المثبت في الجدولفييتم النظر وموعد االنعقاد يومين من 

 رئيس المجلس خالف ذلك.

  لرئيس المجلس رفع الجلسة لمدة محددة اذا وجدت اسباب تستدعي ذلك .  -د

ات التنظيموب االحزاشؤون تحديد مسؤوليات االمين العام لمجلس المفوضين ومدير عام دائرة  -هـ

  الدائرتين .االشراف على اقسام ووموظفي المجلس تجاهه السياسية 

  .وفقا للقانونالمفوضية الموافقة على طلب االحالة الى التقاعد لموظفي   -و

  . والصالحيات البريد الوارد من خارج المفوضية وتوزيعه حسب العائدية  النظر في   - س

  . نلقانواً لة وللعاملين خارج المفوضية وفقافالمالية لموظفي المفوضية ك المكافآتمنح   - ح

  .مفوضين س المجل وافقةتوقيع االتفاقات ومذكرات التفاهم مع الجهات الدولية والمحلية بعد م  -ك

  انون .وفقاً للقعليها قة مجلس المفوضين وافتوقيع العقود المبرمة مع المفوضية بعد م  -ل

  . هل ةالصالحيات الممنوح في المفوضية جزء منوالمدراء منح المدراء العامين   -م

  التي تتطلبها العملية االنتخابية . وقتيةالموافقة على التعاقدات ال  -ن

  .ين النجاز االعمال المكلفين بها ايفاد السادة المفوض  - س

  تشكيل اللجان التي تتطلبها العملية االنتخابية .  -ع

  ية .الموافقة على الخطط االعالمية الخاصة بعمل المفوضية والعملية االنتخاب  - ف

 ني الخدمةالمفوضية من غير المدراء العامين كافة وفق قانوموظفي ح وتعيين اقتراح ترشي -ص 

  . وفقاً للنظم والقوانين النافذة وإعفاءهم وترقيتهم  تأهيلهموالمالك واقتراح 

ام وما اي ) خمسة5ال تزيد عن (ألعضاء مجلس المفوضين لمدة منح االجازات االعتيادية    -ق

 .يكون من صالحية مجلس المفوضين  زاد على ذلك

نافذة والقرارات الالتعليمات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واصالحيات ومهام أي  -ر

  ن .باعتباره يتمتع بصالحيات الوزير المختص بما يتعلق بعمل المفوضية وفقاً للقانو

  

   -7-المادة 

  وفقا للقانون الي سبب كان  بهيمارس نائب رئيس المجلس صالحيات الرئيس عند غيا       
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  -8- المادة

  -ية :القيام بالمهام االتتولى مقرر المجلس ي

تدوين قرارات المجلس بشكل متسلسل وحسب الجدول الزمني في سجل خاص   -أ

 والتوقيع عليها .

مل)  صياغة القرارات الصادرة من المجلس وتدقيقها خالل مدة اقصاها (يومي ع   - ب
  لس.من تاريخ صدور قرار المج

  اعضاء المجلس . علىتوزيع نسخ من قرارات المجلس بعد توقيعها    - ج
ما  بجميع والشعب المرتبطة بالمجلس واألقسامتبليغ االدارة االنتخابية والدوائر   -د

يومي عمل ) من تاريخ  المجلس من قرارات وخالل مدة اقصاها ( هيصدر عن
  صدور القرار .

 ارات يذ قرعن تنف أية بمعاقبة الموظف المتلكرئيس االدارة االنتخابلتوصية  تقديم -هـ
  المجلس .

  . هتدوين نقاشات جلسات المجلس واجتماعات  - س
  تالوة القرارات المتخذه في المجلس نهاية االجتماع  او اثناءه .  - ح
  التنسيق مع قسم المقرر لغرض متابعة وتنفيذ القرارات .  - خ

   -9-المادة 

ت وتنظيم اللقاءاللمكتب  مال االداريةعاليتولى تنظيم ابمستوى شعبة للمفوض مكتب 

  واالجتماعات الخاصة بالمفوض واية مهام اخرى يكلف بها .

   -10-المادة 

  اوال: 

ية يكون للمجلس امانة عامة يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامع

شر ع) 10اولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فعلية التقل عن (

 . وات تتولى االعمال االدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلسسن

  :االتية  المهامتتولى االمانة العامة لمجلس المفوضين ثانيا : 

 ليومياوتنظيم عمل االقسام التابعة لها من خالل االشراف على البريد  ادارة  -أ

  المتعلقة باالمانة العامة .ل اللجان وتشكي

وتدوين المحاضر الخاصة بفقرات ضور اجتماعات مجلس المفوضين ح  - ب

 االجتماع ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس المفوضين.

اعداد المخاطبات الداخلية والخارجية التي يكلف بها من قبل رئيس مجلس   - ج

 المفوضين.
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ية لمفوضاابداء الرأي والمشورة القانونية  فيما يتعلق بالشكاوى والطعون وتمثيل   -د

 لتي تكون المفوضية طرفا فيها.امام المحاكم المختصة ا

 نتخابية.مراحل العملية االبالمساهمة في اعداد االنظمة واالجراءات المتعلقة  -هـ 

تي ان الجلعمل ال والتعاميم وتوثيقتوثيق محاضر االجتماعات واالنظمة والتعليمات   -و

 تكون االمانة طرفا فيها.

ء م اداير المؤسساتي وتقوياالسهام في وضع الخطة االستراتيجية للمفوضية والتطو  - س

 الموظفين.

ونيا القرارات والمحاضر ومتابعة المصادقة عليها وارشفتها يدويا والكتر ظيمتن  - ح

 ية بها.االدار بالقرارات ومتابعة اصدار االوامر وتزويد الدوائر واالقسام ذات العالقة 

  القسام االمانة العامة.ارير الشهرية والدورية والفصلية اعداد التق  -ط

  :ادناه  االقسام والشعبتتكون االمانة العامة لمجلس المفوضين من :  الثا ث

ى يتولويديره موظف حاصل على شهادة اولية في القانون  والطعون الشكاوىقسم   -أ

 القسم المهام االتية :

 تقديم  الرأي والمشورة القانونية لمجلس المفوضين واالدارة االنتخابية  .1

 طعون االنتخابية والتحقيق فيها.استالم وتسجيل الشكاوى وال  .2

 .المساهمة في اعداد االنظمة الصادرة من المفوضية  .3

التنسيق مع مكاتب المحافظات بخصوص الشكاوى والطعون  والتي بحاجة إلى   .4

 تحقيق . 

  لقضايا.لك ااستالم وتسجيل وارشفة قضايا النزاهة والمتابعة مع هيئة النزاهة بشان ت .5

 . بالشكاوى والطعون والتقارير الدورية والفصلية اعداد التقارير الخاصة .6

  ا لعليتمثيل المفوضية امام الهيئة القضائية لالنتخابات والمحكمة االتحادية ا .7

 الشعب االتية :مهامه من خالل القسم يمارس و  - ب

 االستشارات  .1

  التحقيق  .2

 النزاهة والشكاوى  .3

 البيانات والمتابعة  .4

 على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه يديره موظف حاصل قسم شؤون المجلس   - ت

  المهام االتية : ب القيام ويتولى 
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ضين االمانة العامة لمجلس المفو انجاز المهام االدارية والتي تخص موظفي .1

 ومكاتب المفوضين . 

   .ةلرسمياطباعة االوامر االدارية و المراسالت الداخلية والخارجية والمخاطبات   .2

 اليومي المتضمن المراسالت الخارجية و المذكرات حفظ و ارشفة البريد  .3

 الداخلية .

ت و والهيئات الدبلوماسية وتنظيم اللقاءات و االجتماعا استقبال الوفود  .4

  المؤتمرات المنعقدة في المجلس

  الشعب االتية :  ويمارس مهامه من خالل    .ث

 ادارة شؤون المجلس  .1

 االرشفة االلكترونية والبريد  .2

  النقل والخدمات .3

  والتشريفات راسممال .4

 الترجمة  .5

يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال  قسم شؤون المقرر   .ج

  :لمهام االتية القيام باويتولى اختصاصه  

ق اعداد جداول االعمال لمجلس المفوضين وتدقيق جدول االعمال وطباعة وتدقي .1
كتب لس المفوضين والمتابعة انجاز القرارات الخاصة بمج والقرارات والمحاضر 

 الرسمية واالوامر االدارية والقرارات 
ية لمفوضلاعداد التقرير الشهري لالمانة العامة لمجلس المفوضين والتقرير الفصلي  .2

 .العليا المستقلة لالنتخابات والنشاطات المستقبلية لمجلس المفوضين 

  :الشعب االتية يمارس القسم مهامه من خالل    .ح

  المحاضر والقرارات .1

 التقارير  .2

 المتابعة  .3

  مكتب المدير العام   .خ
يتولى في االقل  ويديره موظف بعنوان رئيس مالحظينيكون بمستوى شعبة 

 االمينوتنظيم اللقاءات واالجتماعات الخاصة ب لمكتبلتنظيم االمور االدارية 
  . العام واية مهام اخرى يكلف بها 
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  -  11 - لمادةا

يرها رة شؤون االحزاب والتنظيمات السياسية يددائمجلس المفوضين ترتبط باوال : 

موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة واالختصاص حاصل على شهادة عليا في 

دار اجازة تولى اصت) سنوات 10القانون او العلوم السياسية وله خدمة فعلية التقل عن (

) 36( قمية را لقانون االحزاب السياسقونشاطاتها وفتاسيس االحزاب ومتابعة اعمالها 

والكيانات واالحزاب واالنشطة العنصرية  وقانون حظر حزب البعث 2015لسنة 

  .مااو اي قانون يحل محله  2016) لسنة  32(  رقم واإلرهابية والتكفيرية 

 بالمهام االتية: القيام  الدائرة تولىتثانيا : 

  االحزاب السياسية .  تأسيساصدار اجازة   -أ

  السياسية  لألحزابالمالية  إلعانةلاقتراح التقدير السنوي   - ب

 ون القان ألحكاممتابعة اعمال ونشاطات االحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها    - ت

  رصد المخالفات الصادرة عن االحزاب السياسية والتحقيق فيها .  - ث

لطعون االسياسية وتقديم  باألحزابحضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة   - ج

  ة .امام المحاكم المختص

اي عضو من اعضائها تحريك الشكاوى والدعاوى ضد االحزاب السياسية او   - ح

  م القانون .عن مخالفة احكا

ي استها مراقبة االحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممار  - خ

  من االنشطة المحظورة وفقا ألحكام القانون .

يها ها او ما يعرض علاجراء التحقيق االداري في المعلومات التي تحصل علي  -د

 .انون من اجهزة الدولة في ما له عالقة باألنشطة المحظورة بموجب احكام الق

  :ادناه والشعب تمارس الدائرة مهامها من خالل االقسام ثالثا : 

ل يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في االق تسجيل االحزابقسم   -أ

  :االتية  ويتولى القيام بالمهام االختصاصفي  مجال 

دماج إحزاب السياسية ، وإعداد االجراءات الخاصة بتسجيل األ .1 جراءات األن
 والتحالف .

 استالم طلبات األحزاب والتنظيمات السياسية وتدقيقها . .2
ية  .3 ات السياس زاب والتنظيم ن األح ة ع ات متكامل دة بيان يم قاع داد وتنظ إع

 المسجلة والتي منحت اجازة التأسيس .
 وااللكترونية ألضابير األحزاب السياسية .األرشفة الورقية  .4
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بة  .5 جيلها بالنس ة وتس ات الحزبي كيل التحالف ة بتش ات الخاص تالم الطلب اس
ات  انون والتعليم م الق ا الحكل يس وفق ازة التأس ى إج لة عل زاب الحاص لألح

 النافذة.
 :الشعب االتية  يمارس القسم مهامه من خالل   .ب

 استالم الوثائق  .1

 التسجيل  .2

 فة الرشواالبيانات  .3

 لي االقويديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ف المتابعة وتقييم االحزابقسم   .ت

  :ويمارس المهام االتية في مجال اختصاصه 

 تدقيق االنظمة الداخلية لالحزاب قبل تسجيلها و المصادقة عليها  .1
 السياسية وتتبع مراحلها . تنظيماتمن قبل االحزاب وا ةمج المعدامتابعة البر .2
هذا بمتابعة أنشطة االحزاب ومدى مراعاتها لتطبيق االنظمة والقوانين الخاصة    .3

 القانون وعدم مخالفة الدستور .
 التقييم الدوري ألنشطة االحزاب والكيانات السياسية . .4
ل ا .5 د من قب امج المع ق البرن ا وف ة أنفاقه الحزاب تقدير المنح واالعانات المصروفة وكيفي

 السياسية .
ي التنظيماتلفات لالحزاب و رصد المخا .6 ي و السمعي و المرئ ية ( االلكترون ) و  السياس

 .والقانون لدستور لالمخالفات المرتكبة 

حزاب السياســية للســنة تــ . 7 ــ م تقــارير الحســابات الختاميــة ل دقيق واســت
المالية المنتهية وارشفتها ورقياً والكترونياً وارســالها الــى ديــوان الرقابــة 

تحاد  ي .المالية ا

تحــادي حــول الحســابات الختاميــة  . 8 التنســيق مــع ديــوان الرقابــة الماليــة ا
حزاب السياسية وكيفية انسجامها مع احكام القانون    .ل

ل  يمارس القسم   .ث   الشعب االتية :مهامه من خ

 المتابعة والرصد وتقييم االحزاب  .1

 التدقيق المالي والمنح واالعانات   .2

ة في ويديرهموظف حاصل على شهادة جامعية اوليحقيق والت المعلومات والتحريقسم    .ج

  ويمارس المهام االتية :االقل في مجال اختصاصه 

يا من والتنظيمات السياسيسة والتحقق من عدم ممارستها أمراقبة ومتابعة االحزاب  .1
ة لعالقاالنشطة المحظورة بموجب القانون من خالل التنسيق مع اقسام الدائرة ذات ا

 ومية .واالجهزة الحك
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بعث استالم وتسجيل االخبارات والشكاوى الواردة الى القسم والمقدمة ضد حزب ال .2
ر لتكفيا(المنحل) وكل كيان او حزب او نشاط او نهج يتبنى العنصرية او االرهاب او 

 او التطهير الطائفي او التطهير القوي او يحرض او يمجد او يروج له .
  وترتبط به الشعب االتية :  .ح

  والتبليغات  والتحقيقاتالشكاوى   .1

 والحفظ  والتحري  المعلومات  .2

يديره موظف حاصل على شهادة جامعية في االقل في  االداري والقانونيالقسم   .خ

  ويمارس المهام االتية : مجاالختصاصه 

امج برنفق وقاعادة البيانات االلكترونية  دائرة وتحديثالموظفي  العمل على ادارة شؤون .1
 ى حفظها ورقياً.الحفظ  باإلضافة ال

 االستشارات القانونية فيما تخص الدائرة واالحزاب السياسية . .2
 اقامة الدعاوى على االحزاب المخالفة للقانون . .3
 تنظيم وتصديق التعهدات الخاصة باالحزاب . .4
ارجية والخ متابعة البريد الخاصاللدائرة وتحرير المخاطبات الرسميةوالمذكرات الداخلية .5

 وارشفتها 
 الخدمات القسام الدائرة تقديم  .6
  الشعب االتية :يمارس القسم مهامه من خالل   .د

 االدارية   .1

 الدعاوى واالستشارات   .2

 الخدمات   .3

  تكنلوجيا المعلومات   .4

  - 12 - المادة

  التشكيالت االتية: مجلس المفوضينبرئيس ترتبط 

مواعيد وتنظيم ومتابعة مقابالت ويكون بمستوى قسم يتولى مكتب رئيس المجلس : اوالً 

 ب رئيسمكتدارة رئيس مجلس المفوضين ومتابعة البريد السري وتنظيم ومتابعة ا

  : الشعب االتية  خالل نيمارس القسم مهامه ممجلس المفوضين و

 شعبة التنسيق والعالقات العامة .  -أ

  ةيارسكرتشعبة ال  - ب

  ثانياً :

في ل االق ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الرقابة والتدقيققسم   .أ

 القسم تتولىاالختصاصات المالية او المحاسبة ومن ذوي الخبرة واالختصاص و

  بالمهام االتية: القيام
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 . تدقيق معامالت الصرف والقبض والقيود اليومية والتأكد من سالمة االجراءات .1

 تدقيق حسابات السلف واالمانات والتأكد من اجراءات تصفيتها اصوليا. .2

رية للحسابات الجارية للمصارف والصندوق وتقارير لجان فحص المطابقات الشه .3

 الجرد.

 فات.تدقيق ميزان المراجعة الشهري للموازنة الجارية واالستثمارية وسجل المصرو .4

 ة لشهرياتدقيق وفحص قوائم الرواتب لمنتسبي المفوضية والتأكد من ادخال المتغيرات  .5

 فحص وتقييم اجراءات الضبط الداخلي للمفوضية. .6

 .مجلس  رئيس اد التقارير الدورية عن نشاط الرقابة الداخلية والتدقيق وتقديمها الىاعد .7

  الشعب االتية : من خالل همهامقسم ال سيمار   .ب

 للمكتب الوطنيالتدقيق المالي الرقابة و .1

 الرقابة االدارية للمكتب الوطني .2

 تدقيق العقود  .3

 ة المالية لمكاتب المحافظات بالرقا .4

 كاتب المحافظات لم التدقيق المالي  .5

  تابعةلمالتقارير وا .6

 ً   : ثالثا

ل ي االقويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ف  قسم ادارة الجودة  .أ

 لقيام ا القسمويتولى  المؤسسي  في ادارة الجودة والتطويرومن العاملين والمختصين 

  : بالمهام االتية

ر ي دوائف واإلجراءات  واآللياتحديثة تطوير وتحسين االنظمة وتطبيق االدارة ال .1

ق ومكاتب المفوضية والتأكد من وجود هيكل تنظيمي معتمد لكل دائرة وتطبي

 حسيناحدث االساليب والمواصفات العالمية القياسية في الدوائر واالقسام لت

 .وزيادة الكفاءة والمهارة لدى الموظفين 

                                لنتائج وتحليل اوتقييم  الشركاء عن المفوضية اراء انات عن ياجراء استب .2

                          المتبعة      واآللياتاالجراءات  التدقيق الداخلي على اجراء عمليات  .3

 في جميع دوائر المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات .

                          التي نقترحها     تقارير شهرية وفصلية عن االعمال والمبادرات  اعداد .4

 وتنفذها ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي .

 . االداء  الموظفين والعمل على رفع مستوى تقييم اداء  .5
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 يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :    .ب

 التخطيط االستراتيجي والمشاريع  .1

 انظمة السالمة المهنية والبيئية  .2

 دارة تقييم االداء المؤسسي والكفاءة ا .3

  

: ً  دله او ما يعا ن رئيس مالحظيناعنوموظف بمكتب الناطق االعالمي ويرأسه رابعا

فوضية أدرة ملف االعالم في الميتولى , حاصل على شهادة جامعية أولية في االعالم

ام ي العوتسليط الضوء على فعاليات وانشطة المفوضية واطالع الجمهور الداخلي والرا

  عليها عبر وسائل االعالم والصحافة والموقع االلكتروني الرسمي للمفوضية .

 

    االدارة االنتخابية

  -  13 -المادة 

مسة خلبية يرأس االدارة االنتخابية أحد اعضاء مجلس المفوضين بعد انتخابه بأغاوال :

  . االقل ولمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد فيمن اعضاء المجلس 

لفنية الشؤون أحدهما ل بدرجة مدير عام  يعاون رئيس االدارة االنتخابية معاونيننيا : ثا

  .للشؤون االدارية والمالية لثاني وا

  - 14 - المادة 

  :  تتولى االدارة االنتخابية المهام االتية  

عمليات ة بالادارة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي واإلجرائي المتعلقاوال :

  النتخابية على الصعيدين الوطني واإلقليمي.ا

 تنفيذ االنظمة والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين .ثانيا : 
ية هم العملكفاءت اقامة الورش والدورات التدريبية لموظفي االدارة االنتخابية لرفعثالثا : 

  والمهنية والفنية.
  قانونيا .رابعا : تقصي اي خروقات لقوانين االنتخابات ومالحقتها 

مكتب بية (الالبريد الوارد من خارج المفوضية والخاص باإلدارة االنتخاب النظرخامسا : 
 الوطني ومكتب الهيئة ومكاتب المحافظات ) وتوزيعه حسب العائدية .

ت حافظافي المكتب الوطني والم والمدراء نيسادسا : تحديد مسؤوليات المدراء العام
 وموظفي االدارة االنتخابية .

ن معاملين ومكاتب المفوضية في المحافظات وال منح موظفي االدارة االنتخابيةسابعا : 
 ن .وفقا للقانو موتميزهُ  مالمكافئات وكتب الشكر وحسب استحقاقه خارج المفوضية
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ي الية التات الماالقتراح لمجلس المفوضين بمنح موظفي االدارة االنتخابية المكافئثامنا : 
 ة .تكون خارج الصالحي

 ي لهابوزارة الت غير المرتبطةتاسعا : مخاطبة الوزارات ومؤسسات الدولة والجهات 
 عالقة بالشأن االنتخابي وعمل المفوضية .

ارة :الموافقة على ترويج معامالت طلب االحالة الى التقاعد لموظفي االد اشراع
ل مدة ك خالمجلس المفوضين بذل تم رفعها الى رئيساالنتخابية ووفقاً للقانون على ان ي

 العامين مدراءاقصاها ثالثة ايام من تاريخ الموافقة على طلب التقاعد ويستثنى من ذلك ال
. 

له كل  اونين: لرئيس االدارة االنتخابية صالحية تخويل المدراء العامين والمعحادي عشر
 . هذا النظام او جزء من صالحيات الممنوحه له بموجب 

ة لمرضيالموافقة على االجازات االعتيادية لمدة ثالثة اشهر واإلجازات عشر :ا نيثا
 لك .ين بذلموظفي االدارة االنتخابية ومكاتب المحافظات وله حق تخويل المدراء العام

وظفي عشر :تشكيل اللجان التحقيقية والمصادقة على توصياتها فيما يتعلق بمثالث 
لحق اوله  دون المدراء العامون ومعاونيهم ) االدارة االنتخابية ومكاتب المحافظات (

 مع اعالم المجلس بذلك .والمدراء تخويل المدراء العامون ب
ً للقارابع عشر نون :الموافقة على منح العالوات السنوية لموظفي المفوضية وفقا

 والتعليمات مع اعالم مجلس المفوضين بذلك .
ية لمفوضادارة االنتخابية ومكاتب س عشر : ايقاع العقوبات بما يتعلق بموظفي االماخ

  في المحافظات وله حق تخويل الغير  وفقا للقانون مع اعالم مجلس المفوضين 
ة في الموافقة على ايفاد موظفي االدارة االنتخابية ومكاتب المفوضيعشر :  دسسا

ض غراواء إلسالمحافظات داخل العراق بمن فيهم المدراء العامون في االدارة االنتخابية 
 . العمل او التدريب او الورش مع اعالم مجلس المفوضين بذلك

سواء  ز العملتشكيل اللجان ( من غير اللجان التحقيقية ) التي يتطلبها انجا :عشر سابع 
 تشغيلية او انتخابية . ألغراض

الت : صالحية اصدار ترقين قيد الشهداء والمتوفين لغرض انجاز المعام عشرثامن 
 حق تخويل الغير بذلك .التقاعدية وله 

 ة وحسب:التكليف بالعمل االضافي لموظفي االدارة االنتخابية عند الضرورتاسع عشر 
اعات ضافية للموظفين المكلفين بالعمل لسالتعليمات وعلى ان يتم صرف االجور اال

 ايام العطل الرسمية وفقا للضوابط والتعليمات .بعد اوقات الدوام و اضافية
نتخابية ة االقة على الحمالت االعالمية االنتخابية التي تتطلبها العمليعشرون : المواف

 لك .ين بذوالمصادقة على كلفها التخمينية وله حق تخويل الغير مع اعالم مجلس المفوض
لبه ما تتطو او االعتيادية االنتخابيةمن الميزانية والعشرون : صالحية الصرف  الحادي

وابط يقات وله حق  تخويل الغير بذلك وبموجب الضهذه الصالحيات من اجراءات وتطب
 والتعليمات النافذة .

بذلك  الغير والعشرون : الموافقة على الكلف التخمينية للمناقصات وله حق تخويلثاني ال
تان ) دينار مائ250.000.000وبموجب الضوابط والتعليمات النافذة ولغاية مبلغ (

 وخمسين مليون دينار عراقي.
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د بحدو اسلوب المناقصة عشرون : الموافقة على المناقصات والموافقة علىوال ثالثال
 بذلك ووفقاً للقوانين والتعليمات مع اعالم مجلس المفوضين المحددالسقف المالي 

ها تتطلب والعشرون :الموافقة على المواصفات الفنية والكمية للمناقصات التيرابع ال
 .  وفقا لصالحيته المالية ة بشكل خاصالمفوضية بشكل عام والعمليات االنتخابي

مالية للصالحيات الوفقا والعشرون : ابرام العقود والمشتريات والمناقصات  خامسال
  المخولة له من مجلس المفوضين.

لمبرمة اعقود والعشرون :الموافقة على التغيير في الكميات والمواصفات الفنية لل السادس
 العقد والصالحيات المالية .من قبل المفوضية وفقا لبنود وشروط 

ة وله نتخابي:الموافقة على صرف وتسويات السلف المتعلقة باإلدارة اال والعشرون السابع
 حق تخويل الغير.

: صالحية المصادقة على الجدول الشهري لمصروفات مكاتب  والعشرون الثامن
 .المفوضية في المحافظات 

ة نتخابيغراض التشغيلية واالألغالقها لفتح الحسابات الجارية وإ :ن التاسع والعشرو
خولين ء المبالتنسيق مع وزارة المالية وتحديد المخولين بالتوقيع على الصكوك باستثنا

 .تحديدهم من قبل مجلس المفوضين من المفوضين ويتم 
 غها .صالحية توقيع كشوفات الرواتب لموظفي المفوضية بغض النظر عن مبالثالثون :
عرضها مجلس واعداد مشروع الموازنة االنتخابية بناءاً على تكليف ال: والثالثونالواحد 

 على مجلس المفوضين لغرض مناقشتها والمصادقة عليها .
  

  - 15 - المادة 

  يعاون رئيس االدارة االنتخابية كل من : 

  أوالً: معاون رئيس االدارة االنتخابية للشؤون االدارية والمالية 

  ة االنتخابية للشؤون الفنية يس االدارئثانيا: معاون ر

  - 16 -لمادة ا

ير عام ة  مدموظف بدرج يديره معاون رئيس االدارة االنتخابية للشؤون االدارية والمالية

و اسبية حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل وفي االختصاصات االدارية او المحا

نفيذ تولى متابعة ت) سنوات ي10القانونية ومن ذوي االختصاص والتقل خبرته عن ( 

دارية رة االالنشاطات ذات الطابع القانوني واالداري والمالي واالشرا ف على عمل الدائ

  .فظاتوالمالية والقانونية في المكتب الوطني والجوانب االدارية في مكاتب المحا

  -  17 - لمادة ا

  :غدادبفي  لوطنيترتبط بالمعاون االداري التشكيالت ادناه والتي تمثل جزءا من المكتب ا 

  اوال : الدائرة القانونية 
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اولية  على شهادة جامعية حاصل في االقليعادله  او ما مدير عنوانموظف ب ايديره  .أ

) سنوات 10في القانون ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خبرة ال تقل عن (

 .معاون مدير اوما يعادله في االقلعنوان بموظف  عاونهوي

  : اآلتية تقوم الدائرة بالمهام   .ب

 ي تكونإقامة ومتابعة الدعاوى أمام المحاكم المختصة والجهات ذات االختصاص القضائي الت .1
 المفوضية طرفاً فيها .

 ضين .المفو تمثيل المفوضية أمام المحاكم المختصة والهيئات التحقيقية بتخويل من رئيس مجلس  .2

ة أو النتخابيدارة اعرضها  عليه رئيس اإلإبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل التي ي  .3
 معاونيه 

 . مفوضيةإعداد مشاريع القوانين واألنظمة والتعليمات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل ال  .4

 تنظيم وتصديق العقود و الكفاالت والتعهدات الخاصة بعمل المفوضية . .5

 لقانون .القيام بأعمال  الكاتب العدل فيما يتعلق بعمل المفوضية وفقاً ل .6

ر رفد دوائفتها ومتابعة تنفيذ القوانين وإعداد األنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المفوضية وأرش .7
 وأقسام المفوضية بآخر التشريعات.

 المشاركة في اللجان التحقيقية المشكلة في المفوضية .  .8

وصيات م التتقديتدقيق محاضر اللجان التحقيقية المشكلة في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات و .9
 بشأنها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

ية لمفوضمراجعة وتدقيق مسودات العقود التي توقعها المفوضية وتنظيم عقود المتعاقدين مع ا .10
 وتصديقها .

 إعداد االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها المفوضية . .11

 المفوضية .الدراسات والبحوث القانونية التي تهدف إلى تطوير عمل قتراح إ .12

ائر وضع الخطط والبرامج التي تؤدي الى حماية حقوق االنسان والحريات االساسية في دو .13
 . وأقسامهاالمفوضية 

 المشاركة في المؤتمرات واللجان الخاصة بحقوق االنسان . .14

ر لمعايياعداد التقارير التي تتضمن تقييم اداء المفوضية في مجال حقوق االنسان في ضوء ا .15
 قتراح المعالجات .الدولية وا

 اية مهام اخرى تكلف بها الدائرة .  .16

  تمارس الدائرة مهامها من خالل الشعب األتية :   .ت

 الدعاوى .1
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 واالتفاقيات  االستشارات .2

 المتابعة والتنفيذ .3

 التحقيقات .4

 حقوق االنسان .5

  التعهدات والكفاالت  .6

  

  ة االدارية والماليةالدائر/ ثانيا

حاصل على شهادة جامعية أولية في  في االقل مديربعنوان يديرها موظف   .أ

 10ن االختصاصات االدارية او المالية او االختصاصات المناسبة التقل خبرته ع

 اردهاسنوات يتولى مسؤولية االمور االدارية والتنظيمة للمفوضية وموظفيها ومو

مدير  ويساعده معاونين اثنين بعنوان معاونالبشرية ومسؤولية  الشؤون المالية 

 اداري والثاني مالي . احدهما

  : تقوم الدائرة بالمهام االتية    .ب

  . االلكترونياستالم وتسليم وتوزيع البريد الداخلي والخارجي والبريد  .1
  في المفوضية االدارية وقرارات مجلس المفوضين  اصدار جميع االوامر .2
  دارة االنتخابية .في االالكتب اصدار  .3
 اللغة العربية .االدارية وسالمة  واألوامرتدقيق الكتب  .4
جراء االتنسيق مع وزارة المالية وهيأة التقاعد الوطنية بمخاطبات رسمية لغرض  .5

 الى التقاعد . واإلحالةعمليات الحذف واالستحداث 
 صحة صدور للوثائق والكتب الرسمية . التحقق من  .6
 اعداد وصف وظيفي وهيكلية .  .7
 اعداد دورات وورش حتمية للموظفين .  .8
 الورش التطويرية للموظفين . إلقامةارة التخطيط التنسيق مع وز .9

 ارشفة الوثائق العائدة للموظفين وحفظها في برامج الكترونية . .10
 العائدة للمفوضية بمخازن خاصة  خزن وحفظ المواد اللوجستية وغيرها .11
 تنظيم عمل تسليم واستالم االسلحة . .12
 .  لدوائر المكتب الوطني فيادخال واخراج المواد المخزنية   .13
 مراقبة المتغيرات المخزنية في المفوضية . .14
 تنظيم عمل عجالت النقل (سيارات الصالون / الحمل ) . .15
 صيانة العجالت العائدة للمفوضية . .16
 التنفيذ واالشراف على االعمال الهندسية . .17
 ما يتعلق باالجهزة والكهرباء .  وتصليحصيانة  .18
 الترجمة الفورية والتحريرية . .19
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ب تالمكا جميع لتخمينية للسنة المالية القادمة بعد جمع البيانات مناعداد الموازنات ا .20
داول جاالنتخابية والدوائر واالقسام في المفوضية وتوصيفها بشكل حسابي بموجب 

  اعداد الموازنة  السنوية .
الي تنفيذ الموازنات التشغيلية و االستثمارية بالشكل الذي يسهل الجانب الم .21

 ة  . لماليق تعليمات تنفيذ الموازنة التي تصدر عن وزارة اوالمحاسبي والتنظيمي وف
ة لسنويمتابعة التخصيصات المالية والتغييرات التي تحصل عليها وفق التقديرات ا .22

نة المخصصة للمفوضية باالضافة الى المناقالت التي يتم اجراءها على المواز
 السنوية  . 

ة) ج الخاصلبرامعتيادية واالنتخابية (اتنفيذ الموازنة السنوية والمتعلقة باالنشطة اال .23
 افظاتضمن الموازنة التشغيلية في المكتب الوطني والمكاتب االنتخابية في المح

 والعمل على تأمين المبالغ الالزمة لتلك االنشطة ومراقبة صرفها .
تها متابعوفتح وتنفيذ االعتمادات المستندية للعقود الموقعة مع الشركات االجنبية  .24

ً للضوابط بعد تأييد توفر التخصيصات المالية وموافقة وبشكل م زارة ستمر وفقا
 المالية .

ات اعداد وصرف الرواتب واالجور للموظفين في المكتب الوطني ومكاتب المحافظ .25
 .ية االنتخاب

فع المتابعة والتنسيق مع المصارف المنتشرة في بغداد والمحافظات بخصوص الد .26
لى تين عستحقاقات الشهرية لرواتب الموظفين (المثبالمالي االلكتروني الخاص باال

 المالك الدائم و العقود) توطين الرواتب . 
مختصة ات الاعداد التقارير المالية النهائية (الحسابات الختامية) ورفعها الى الجه .27

 (وزارة المالية ، ديوان الرقابة المالية ) 
وليات د) واال(مستندات الصرف والقيورقية للمعامالت المالية الكترونية ولرشفة االالا .28

 المعززة لها .
 السيطرة المركزية على الموجودات الثابتة والمخزنية  .29

  وتمارس الدائرة مهامها من خالل الشعب االتية:  .ت

 الموارد البشرية  .1

 االفراد  .2

 التقاعد .3

              الهندسية  .4

 النقل  .5

 المخازن  .6

 الترجمة  .7

 الخدمات  .8

 الرواتب  .9



IHEC ByLaw 2020 

19 

 

           تحسابات المحافظا .10

 الشؤون المالية  .11

ة , ,الترجممخازنترتبط ( الموارد البشرية , االفراد , التقاعد , الهندسية , النقل , ال  .ث

 الخدمات ) بالمعاون االداري 

  الي ن المترتبط الشعب ( الرواتب , حسابات المحافظات , الشؤون المالية ) بالمعاو  .ج

  

  قسم االمن :  ثالثا

  المهام االتية:ب القيام  القسم يتولى  .أ

اتب مكني ولبناية المكتب الوطالتنسيق مع الجهات االمنية لتأمين الحماية الالزمة  .1

  المحافظات ومراكز التسجيل ومراكز االقتراع 

 عةبمتااعداد الخطط االمنية الخاصة بالعمليات االنتخابية في جميع مراحلها و .2

 .يذهاتنف

الى  ومنها مواد االنتخابية الى المخازنن وصول الاالمنية لتأميالتنسيق مع الجهات  .3

 المراكز االنتخابية واسترجاعها بعد انتهاء العملية االنتخابية .

  تخطيط وتنفيذ اجراءات السالمة الوقائية وتنفيذ تقارير الدفاع المدني . .4

 تسلم التقارير االمنية الخاصة بالعمليات االنتخابية. .5

جل ات من عية والشهرية من مكاتب المحافظاتسلم التقارير االمنية اليومية واالسبو .6

  اتخاذ التدابير االمنية الالزمة.

  اصدار الهويات الخاصة بالمنتسبين. .7

يم ـ توفير الحماية لموظفي المفوضية واالشراف على حماية موظفي مكتب االقل .8

  ومكاتب المحافظات.

  يمارس القسم مهامة من خالل الشعب االتية:  .ب

 والتشريفات االستعالمات  .1

  التخطيط االمني والتنسيق العملياتي  .2

 لهويات ا .3

   الوقائية السالمة  .4

   : رابعا

يكون بمستوى شعبة يتولى و لشؤون االدارية والماليةرئيس االدارة لمكتب معاون 

  االتية:القيام بالمهام 
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  تنظيم ومتابعة مقابالت ومواعيد معاون الشؤون االدارية والمالية.  .1

  ـ متابعة البريد السري. .2

  تنظيم ومتابعة ادارة مكتب معاون الشؤون االدارية والمالية. ـ .3

  

   - 18 -المادة 

حاصل  يديره موظف بدرجة مدير عام معاون رئيس االدارة االنتخابية للشؤون الفنية

برته حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص التقل خ

ائي النشاطات ذات الطابع العملياتي واالجر) سنوات يتولى متابعة تنفيذ 10عن (

ل التصاواالشراف على عمل دائرة العمليات وتكنلوجيا المعلومات ودائرة االعالم وا

   الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظات

  

  - 19 -المادة 

  تيةالالتشكيالت ااالدارة االنتخابية للشؤون الفنية  بمعاون رئيسترتبط 

  دائرة العمليات وتكنلوجيا المعلومات: اوال :

ل وال وحاصل على شهادة جامعية اولية في االق في االقل  مدير درجةيديرها موظف ب  .أ

) سنوات في اختصاصات علوم وهندسة الحاسبات او 10تقل خبرته عن (

وطني تب الاالختصاصات االدارية لتوفير الدعم التقني لتطوير اداء المفوضية في المك

 ملياتوالمحافظات ويتولى مسؤولية ادارة النشاطات ذات الطابع الفني الخاص بالع

اون ن مععنواويساعده معاونين ب على وفق الجدول الزمني الخاص بالعملية االنتخابية

 .اداري   ثاني مدير احدهما فني وال

  تقوم الدائرة بالمهام االتية:   .ب

  ب الفنية واالدارية في العمل.االشراف على التخطيط والمتابعة للجوان .1

  تنفيذ المهام الموكلة للدائرة وفق الخطط المعدة بشانها. .2

  المساهمة في وضع الخطط االستراتيجية والتشغيلية للدائرة. .3

  اعداد الجدول الزمني الي حدث انتخابي. .4

 تسريع النتائج.شراف المباشر على تاهيل اجهزة اال .5

  .ئرة اقسام الدا على االشراف والمتابعة   .6

  .اعداد التقارير لالحداث االنتخابية  .7
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يم  ني وتقدلميداالمتابعة والتنسيق مع المكاتب االنتخابية في المحافظات وتقديم الدعم ا .8

 المشورة لها .

  مكاتب المحافظات لتنفيذ العملية االنتخابية.تقديم الدعم واالسناد الى  .9

الد م البكز االقتراع في عمواالشراف على عملية اعادة انتشار مراكز التسجيل ومرا .10

لخاصة ونية ااعداد الجداول االلكترولمكاتب االنتخابية في المحافظات وبالتنسيق مع ا

 بها.

ى وف علاعداد خطة االتصاالت العامة , والعمل على فحصها قبل يوم االقتراع للوق .11

 مدى فاعليتها ومعالجة التحديات . 

 . تائج ادارة وتبويب الناعداد التقارير الخاصة  .12

  وجبها  عمل بممراكز العدوالفرزوالجداول االلكترونية التي يتم الاعداد تقارير اعمال  .13

ت اجراءاالناخبين و تسجيلالقتراع العام والخاص واجراءات اجراءات ااقتراح  .14

 تصميم االستمارات الخاصة بها .والمشاركة في  مراكز العد

 القتراع والتسجيل .تنفيذ خطط التدريب الخاصة باجراءات ااعداد و .15

 المواصفات الفنية لمواد االقتراع ومواد التدريب .  اعداد .16

  

  وتمارس الدائرة مهامها من خالل الشعب االتية :   .ت

 تجهيز ونقل المواد االنتخابية  .1

 التنسيق والدعم الميداني  .2

 االدارية  .3

 ادارة وتبويب النتائج  .4

 تكنلوجيا المعلومات والتقنيات االنتخابية .5

  هيل االجهزة االنتخابيةصيانةوتا .6

 االجراءات والتدريب  .7

 ادارة البيانات  .8

  سجل الناخبين  .9

 وتبويب النتائج ) بمدير الدائرة  ترتبط الشعب ( االدارية , ادارة  .ث

عاون بالم )ترتبط الشعب ( تجهيز ونقل المواد االنتخابية, التنسيق والدعم الميداني   .ج

 االداري لمدير الدائرة 
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هزة االج لوجيا المعلومات والتقنيات االنتخابية , صيانة وتاهيلترتبط الشعب ( تكن  .ح

   الفني  معاوناالنتخابية , االجراءات والتدريب , ادارة البيانات ,سجل الناخبين ) بال

  

  الجماهيري واالتصال االعالم دائرة  ثانيا : 

حاصل على شهادة جامعية اولية في في االقل  يديرها موظف بعنوان مدير  .أ

سنوات وتتولى تغطية نشاط  10اصات المناسبة وبخبرة التقل عن االختص

 ويساعده موظف بعنوان معاون مدير .المفوضية 

  تقوم الدائرة بالمهام االتية :    .ب

بر عتغطية جميع نشاطات المفوضية وابراز اهمية هذه النشاطات من خالل نشرها  .1

  وسائل االعالم المختلفة .

 وتهيئة لعمليات االنتخابية في المكتب الوطنيلة اعداد مفردات الحملة االعالمي  .2

 مفردات الخطة االعالمية في مكاتب المحافظات . 

  .وضية القيام بنشاطات التوعية ونشر الثقافة االنتخابية للناخبين وشركاء المف .3

ة االجراءات واالنظمة الخاصة بتسجيل المرشحين واعتماد فرق المراقبداد اع .4

 عالمء االحزاب والتحالفات السياسية وممثلي وسائل االالمحلية والدولية ووكال

 المحلية والدولية 

 . لالنتخابات  قوائم المرشحينوتدقيق استالم  .5

ية لسياساعتماد المراقبين ( المحليين والدوليين ) ووكالء االحزاب والتحالفات ا .6

 واالعالميين المحليين والدوليين . 

 ة مستلزمات الحمالت االنتخابية . التنسيق مع مؤسسات الدولة لغرض تهيئ .7

  تمارس الدائرة مهامها من خالل الشعب االتية :   .ت

  النتخابية العالقات ا .1

 المعلومات االنتخابية  .2

 التصاميم  .3

 شؤون المرشحين  .4

 االعالم  .5

  االلكترونية  الموقع والتطبيقات .6

  قسم التطوير والتدريب  ثالثا :

  يقوم القسم بالمهام االتية :    .أ
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دارة اويات المفوضية لوضع خطة لبناء كوادر انتخابية قادرة على تحديد اول .1
 االنتخابات.

ير ية بتطوتوسيع عالقات التعاون المهني مع المؤسسات المحلية والدولية المعن   .2
 الموارد البشرية في المجاالت االدارية والتقنية واالنتخابية.

   السعي للحصول على االعتماد المهني والدولي.  .3
جتمع ق مع شركاء محليين كالجامعات والمعاهد العراقية ومؤسسات المالتنسي  .4

المدني لالشتراك ببرامج لتنمية مهارت تخصصية عن طريق متخصصين 
 دوليين في االنتخابات.

دف به الجامعات والمعاهد العراقية ومؤسسات المجتمع المدني التنسيق مع   .5
 الت.اكتساب المهارات وتبادل الخبرات في مختلف المجا

 .رصد وتقييم الخطة التدريبية واإلستراتيجية  .6

 تخطيط وتنفيذ نظام الرصد والتقييم للمهارات المهنية الخاصة بموظفي  .7

 المفوضية.

جية التنسيق للمشاركات الدولية في المؤتمرات والندوات والتجمعات الخار  .8

 سواء على مستوى المشاركة او المراقبة االنتخابية.

 صصات.بية بالمسار الوظيفي لتحقيق الفائدة في كافة التخربط الخطط التدري  .9

 .وعية منتسبي دوائر الدولةالخطط السنوية لت اعداد .10

 افظاتجمع واعداد التقارير عن احتياجات دوائر المكتب الوطني ومكاتب المح .11

 بما ينسجم وتطوير ادائها .

  . يذهااعداد الخطط الالزمة لتطوير دوائر واقسام المفوضية ومتابعة تنف .12

  
  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب األتية :  .ب

 التطوير والتثقيف االنتخابي  .1

 تخطيط وتقييم التدريب  .2

 التنسيق الدولي والمحلي  .3

  التطوير االداري والتقني  .4

  

شعبة  ويكون بمستوىلشؤون الفنية رئيس االدارة االنتخابية ل مكتب معاون رابعا: 

  بالمهام األتية :يام قالويتولى 

  الشؤون الفنية رئيس االدارة تنظيم ومتابعة مقابالت ومواعيد معاون  -1

   اليومي متابعة البريد -2

  الشؤون الفنيةرئيس االدارة معاون تنظيم ومتابعة اعمال  -3

   -20-المادة 

  ترتبط برئيس االدارة االنتخابية التشكيالت االتية : 
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  مهام االتية:الب القيام القسم تولىقسم العقود وي -/ أ  اوال

  

يمات م تعلتنظيم العقود التي تبرمها المفوضية ومتابعة اجراءات تنفيذها وفقق احكا .1

 تنفيذ العقود الحكومية (النافذة)

ن مستحصال الموافقات االصولية أاستكمال متطلبات ابرام العقود بما في ذلك  .2

 الجهات المعنية.

 ي ذلكفعمال قسم العقود بما اعداد وتحديث قاعدة بيانات للمعلومات المتعلقة بأ .3

 المتعلقة بالعقود الحكومية. واألنظمةارشفة القوانين 

سالت اعداد االوامر المتعلقة بلجان فتح وتحليل العطاءات والمراالمشاركة في  .4

 المتعلقة بالعقود بما فيها صحة صدور خطاب الضمان.

مع  لتنسيقمناقصات باوثائق التهيئة اعداد الكلف التخمينية للمشاريع والمشاركة في  .5

 االقسام ذات العالقة 

 االعالن عن المناقصات والمزايدات في وسائل االعالم. .6

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ب . 

 المتابعة  .1

 التعاقدات  .2

 المعلومات التعاقدية  وإدارة  االرشيف االلكتروني .3

  ثانيا /  

  :مكتبا تتكون من مكاتب المحافظات  -أ 

 اد/الرصافةبغد( .1

 بغداد / الكرخ   .2

 نينوى   .3

 البصرة   .4

 االنبار   .5

 النجف   .6

 كربالء   .7

 صالح الدين   .8

 السليمانية   .9

 اربيل   .10
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 دهوك  .11

 بابل   .12

 واسط  .13

 ميسان   .14

 ديالى   .15

 ذي قار   .16

 المثنى   .17

 القادسية   .18

  كركوك    .19

  

امعية جحاصل على شهادة  في االقل او ما يعادله مدير بدرجةويدير كالً منها موظف 

) 10ومن ذوي الخبرة واالختصاصات المناسبة وخبرة ال تقل عن (في االقل  وليةأ

 عن ادارة االنتخابات في المحافظة امام مجلس المفوضين مسؤوالسنوات ويكون 

ي ا فنماثنين بعنوان معاون مدير احده ناعده معاونيسورئيس االدارة االنتخابية وي

  اداري  ثانيوال

  بي المهام األتية :يمارس المكتب االنتخاب . 

  التنسيق مع دائرة العمليات بشأن تحديث سجل الناخبين . -1

  والقرارات الصادرة عن المفوضية . لتعليمات واالنظمة تنفيذ ا -2

  اع .االقتروالعمليات االنتخابية في المحافظة وتدريب موظفي التسجيل  وإدارةتنفيذ  -3

على  قة بهاالخطط المحلية المتعل وإعدادة تنفيذ الخطط الخاصة بالتوعية االنتخابي -4

  المحافظة . مستوى

 ي المكتبموظف التحقيق واتخاذ االجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من -5

  الوطني .

  نية .التحقيق في المخالفات الحاصلة في االنتخابات بالتنسيق مع الجهات المع -6

ت حين و المراقبين والوكالء وفقا الجراءاتسجيل االحزاب السياسية والمرش -7

  المصادقة عليها .

  .مكتب رفع التقارير االسبوعية والشهرية والفصلية المتعلقة بسير العمل في ال -8

  تنفيذ الخطط المتعلقة ببناء قدرات الموظفين . -9

  يمارس المكتب االنتخابي مهامه من خالل الشعب األتية :ج .
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 االدارية   .1

                             المالية     .2

 والصيانة والنقل الخدمات  .3

 االمنية  .4

 القانونية والشكاوى .5

                                           الرقابة  .6

 االحزاب والمرشحين  .7

 سجل الناخبين وتكنلوجيا المعلومات  .8

                                والمخازنالتجهيز  .9

 هيري االعالم واالتصال الجما .10

 التدريب  .11

 شؤون مراكز التسجيل  .12

 ترتبط شعب الرقابة بمدير المكتب د.

ل , ة والنقلصيانترتبط الشعب ( االدارية , المالية , القانونية والشكاوى , الخدمات واهـ .

 االمنية ) بالمعاون االداري لمدير المكتب .

 ,ا المعلومات ترتبط الشعب ( االحزاب والمرشحين , سجل الناخبين وتكنلوجيس . 

)  تسجيلاالعالم واالتصال الجماهيري , التجهيز والمخازن , التدريب , شؤون مراكزال

 بالمعاون الفني لمدير المكتب .

  ثالثا  : 

لى عحاصل  في االقل او ما يعادلهمدير  بدرجةموظف مكتب هيئة االقليم ويديره   .أ

رة ال ات المناسبة وخبومن ذوي الخبرة واالختصاصفي االقل  شهادة جامعية أولية

  اوما يعادله معاون مدير درجة ويساعده موظف ب ) سنوات10تقل عن (

 المهام االتية : القيام بمكتب الهيئة  يتولى   .ب

 تنفيذ القوانين والتعليمات والتوجيهات الصادرة من المكتب الوطني  .1

قة تعللمالتنسيق مع المكاتب االنتخابية في االقليم من اجل تذليل الصعوبات ا .2

 بتنفيذ مهامها

 تقديم الدعم االداري والفني لمكاتب المحافظات في االقليم  .3

 يمارس مكتب الهيئة مهامه من خالل الشعب االتية :ج .

 االدارة  .1
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 المالية  .2

 التدقيق والرقابة  .3

 القانونية والشكاوى  .4

 االحزاب والمرشحين  .5

 العمليات وتكنلوجيا االنتخابات  .6

 رياالعالم واالتصال الجماهي .7

  التدريب والتطوير   .8

  

  :  رابعا

  : ة االتي كون بمستوى قسم ويتولى القيام بالمهاميومكتب رئيس االدارة االنتخابية   .أ

  تنظيم ومتابعة مقابالت ومواعيد رئيس االدارة االنتخابية . -1

  متابعة البريد السري . -2

  تنظيم ومتابعة ادارة مكتب ومواعيد رئيس االدارة االنتخابية . -3

 يمارس المكتب مهامه من خالل الشعب االتية   .ب

 سكرتارية المكتب  .1

  البريد والمتابعة .2

  ) 21المادة(

 حاصل علىما يعادله  موظف بعنوان مدير اوالواردة في هذا النظام يدير االقسام   .أ

ا  معاون مدير او مشهادةجامعية في االقل في مجال االختصاص وعاونه موظف بعنوان 

 جامعية في مجال االختصاص المناسب  ةحاصل على شهاد يعادله

ى صل عليدير الشعب الواردة في هذا النظام موظف بعنوان رئيس مالحظين اوما يعادله حا  .ب

   شهادة البكالوريوس او الدبلوم الفني في االقل 

  )  22المادة (

ن مالنظام حسب الحاجة باقتراح من رئيس المجلس او بطلب هذا لمجلس المفوضين تعديل 

  اعضاء من اعضاء مجلس المفوضين . خمسة

  ) 23المادة (

   2012) لسنة 1يلغى النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات رقم لسنة (

  ) 23المادة (

   في الجريدة الرسمية . تاريخ نشرهينفذ هذا النظام من 
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  ليل عدنان خلفج                                                                    

 ئيس مجلس المفوضين ر                                                                        


