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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)11ً)ًو(92)ًو(11والحتتتلا ً(ً،9112لبتتت اًً)11(روتتت ًًًمتتت ًوتتت ملوًالح ل تتتااًالتضاتتت ًالحبتتتا ضاًلتما   تتت م

ً:الاتضاح مًاالتااًصارمً،9112)ًلب ا13ًسااًرو ً(م ًو ملوًاال زابًالبا 

ً

2021ًلسنة  مجلس النوابنتخابات ا لمرشحيالمصادقة تعليمات التسجيل و

 األولالقســـــم 

 التعاريف والسريان
 

 -المعاني المبينة ازاءها: المصطلحات ويراد بها -اوالً:
 

عضت ًنوًلر ًم  تر  ًيتاًاالما   ت مًهلًالحرشحًالحبا لًالتي ًحقتلًلتلًالارشتاحً صتً:المرشح الفرد .1

عضالًم ًو)لًموض ًحكلوً  ً  .ا الح ل مص  و 

الحبتوضاًيتاً ائتر ًاال تزابًلبا سااًاًوالاق ل  مًهاًولائ ًمرشقاًاال زابًالعامة:قوائم المقاعد  .2

 الت ما.اليح ًحرغ)لوً  لابوالًوالارشاحًلضح  عاً

لضح  عتاًيح ًحرغ)تلوًالارشتاحًال تًااليترا ًا هتاًوتلائ ًالحرشتقً:قوائم المقاعد المخصصةة للموونةات .3

ً.)واسطً هلك،ًار ال،ًكركلك،،ًما لى،ً غاا (الح صصاًلضحكلم مًياًمق يظ مً

ًالرئا ًياً غاا .ًالتضا ًالحبا ضاًلتما    مًمكابًالح ل ااًالموتب الوطني:  .4

 الحق يظا.ًالا  عًلت ار ًاالما   ااًياًتبًالح ل اا مكًللمحافظة: االنتخابيالموتب   .5

الحرشتحًال تر ًاوًًالبا ستااًالاقت ل ًنوًالقتزبهتلًالخت اًالحتاحتاًمت ًو)تلًرئتا ًًالممثل المخول: .6

ًمحلذجًالا لحلًالحتاًم ًو)لًالح ل ااًوالي ًح لللًالقلً ا اح ًوتتتاحلًوتلائ ًالحرشتقا ًو حلجب

 الا لحل.و ببًال  رامًالحخ رًالاه ًياً

حً اتليرًشترواًالارشتاحًياتلًو بتبًال حتلذجًالحتتاًمت ًو)تلًهتلًقوترارًمت ًالحرشتًالتعهد الشخصةي: .7

 الح ل اا.

 .الحرشحًال ر ًالحص  واًعض ًهاًال حلذجًالحتاًم ًو)لًالح ل ااًالعاح  ًاضبً(:20)استمارة رقم  .8

ًهتتتتتاًال حتتتتتلذجًالحتتتتتتاًمتتتتت ًو)تتتتتلًالح ل تتتتتااًل تتتتتلائ ًال تتتتت  )ا ًالتتتتتااعحا ً(:21اسةةةةةتمارة رقةةةةةم ) .9

لضحرشتتحًال تتر ًوتابتتح ً ا متت مًال   تتبً(االستت ًالر تت عاًوروتت ً)ًم  تتبًغاتترًمكتترر211ًوال) لغتتاً(

 ًال   بًومقلًوت رحخًاللال  ًورو ًوت رحخً ط واًالبك ًوالالواع).

ً تتتزابلذجًالحتتتتاًمتتت ًو)تتتلًالح ل تتتااًلا تتتاح ًاستتتح  ًمرشتتتقاًاالـهتتتاًال حتتتً:(22)اسةةةتمارة رقةةةم  .10

 .االيرا يبتًع ًالحرشقا ًًالبا ساا،ًاق ل  موال

الحصتت  واًمتت ًًالستتاتبًاضتتبهتتاًال حتتلذجًالحتتتاًمتت ًو)تتلًالح ل تتااًكلصتتلًً:(23)اسةةتمارة رقةةم  .11

 ال ر .الحرشحً

اوًً(يتر ًالحرشتقا ًالستاتبًوتلائ اًم ًو)لًالح ل ااًكلصلًهاًال حلذجًالحتً:(24)استمارة رقم  .12

 ً.موحلعا)

اجتترا امًوال تت بً اط)اتتلًًهتتاًال حتتلذجًالحتتاًمتت ًو)تتلًهاتت  ًالحبت  لاًوالتاالتتاً(:4اسةتمارة رقةةم ) .13

 .9112)ًلب ا11ًو ملوًالحب  لاًوالتاالاًرو ً(

هلًال حلذجًالحتاًم ًو)لًالح ل ااًلح حًالصت ا مًالااًحقتا ه ًرئتا ًالقتزبًاوًًالتخويل:كتاب  .14

الاق ل ًالبا ساًاوًالحرشحًال ر ًلضخ اًالح للً غرضًمراجتاًالح ل ااًلض ا بً حه ملًو بتبً

 ًًحل.الا لالح ر امًالحث)ااًياًمحلذجً

ً
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 -التطبيق: نطاق السريان او  ثانياً:
 

 9191ًال لابًلب اً ًضموً مما   اعض ًمرشقاًالاتضاح مًهيهًًتبر 

ً

 القســــم الثاني
 

   :عملية تسجيل المرشحين اوالً:

اوًحرشحًم بلًياًاالما    مً خراًتليرًشرواًالارشاحًيالًالح صلبًعضاه ًًمؤهلحقلًلكلًم  بً -1

ً"ًاهضاتاًالحرشتحً"ًاوالَ)/9ً(الحت   ًً،9191لبت اًً)3عضت ًوتلائ ًالحرشتقا ًروت ً(ًمظ بًالحصت  واًيا

ً:وها

ك ملًاالهضااًنت ً .أ  ً  ياًحلبًاالواراعًس اًم ًعحرهًًمح وًوعخرووً)92(اوًحكلوًعراوا 

عض ًشه   .ب  .حت  له اوًم ًاالولًًاالعاا حاًعض ً اوًحكلوً  صتً 

اوًامرىً خكلًغارًمختروعًعضت ً بت بً  لخرفًًغارًمقكلم ً و  حاًاوًج قاًم ضااوًحكلوً .ج

 الح لًالت بً قك ًوب ئاً  مًواوًُشحلً  لت لًع ه .

 .ياه ًاال لالًالحامااًاوًم اح  ً  حلجبًسولًالااًحارشحًع ه ًاوًحكلوًم ًا    ًالحق يظا .د

 .اوًن ًو ملوًا رًحقلًمقضلً   ك بًوقجرا امًالحب  لاًوالتاالاًغارًمخحلل .ه

ًياه )الحلظ ا ًالحاماا ًالت مضا ًً(عاااألم ااًالحؤسباًاوًًايرا ًال لامًالحبضقاًاوًالًحكلوًم  .و

اوًاعب  ًموض ًالح ل تا ًالبت  لًوالقت لاًاوًمتلظ اًالح ل تااًالتضات ًالحبتا ضاًلتما   ت مً

 .ع اًالارشاح
 

  الموونات:مقاعد 
ً-االتا:ًحكلوًالارشاحًلح  عاًالحكلم مًويلً

 ًوا اًلكلًمق يظا):ًم تا(الحق يظ مًعض ًكلًم ًً  عاًالحكلوًالحباقاتلزعًمًالحباقا:الحكلو 
 ار ال. غاا ،ًما لى،ًكركلك،ً هلك،ً

 .الحكلوًاالحزحا :ًحكلوًلضحكلوًاالحزحا ًمت اًوا اًياًمق يظاًما لى 

 م تاًوا اًياًمق يظاً غاا .ًلص  ئاًالح اائاالحكلوًالص  ئاًالح اائا:ًحكلوًلضحكلوًا 

 ًحكلوًلضحكلوًالخ)كاًم تاًوا اًياًمق يظاًما لى.ًا:الخ)كالحكلو 

 .الحكلوًالكلر  ًال اضا:ًحكلوًلضحكلوًالكلر ًال اضاًم تاًوا اًياًمق يظاًواسط 

 .حتَاًالتراقً ائر ًاما   ااًوا ا ً  ل ب)اًلضحكلوًالحباقاًوالص  ئاًالح اائا 

 ًالحؤمرًذلت ًعضت ًمبت)اه ًمت ًم  عتاًتقاببًم  عاًالحكلم مًك ياًم ًالح  عاًالح صصاًله ،ًعض ًاو

 الكلت ًع اًمخ ركاه ًياًال لائ ًاللا ااًالحا  يباًعض ًالح  عاًالت ماًياًعحلبًالتراق.

 تحثاتتلًال بتت  ًع تتاًت اححتتلًو ئحتتاًًحضاتتزبًالقتتزبًاوًالاقتت ل ًالبا ستتاًلضحكتتلوًالحبتتاقاً حراعتت  ًمبتت)ا

 ملو.مرشقا ًلوحاعًالاوائرًاالما   ااًالح صصاًللًوي  ًلض  
ً

ًًالا اح :ما ًومك وً -2

والحرشتقا ًًالح ل تاا ائتر ًاال تزابًيتاًمت ًو)تلًلحوت ز ًاًلبا ستاااًالاق ل ت موًاال زابعض ً .أ

ياًمك تبًالحق يظ مًالاتاًًالح ل ااً تقا هًالزم ااًالااًالحا ت اح ًولائ ًالحرشقا ًياًًااليرا 

ل بت)اًلحرشتقاً  ًحكابًالتلا اوالًوكيل ًمكا)اًالكرخًوالرص ياً.روبً لضًاإلما    مًياه ت

  غاا .مق يظاً
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 الاوابًالرسحا.ًاالس)لعً تلحا ًاساتبًولائ ًالحرشقا ًااضاًاح بً .ب

ولتت ًت )تتلًًنعتتته،الا اتتاً  لحتتا ًالحقتتا  ًًوالحرشتتقا ًااليتترا ًالبا ستتااًوالاق ل تت مً تتزابعضتت ًاال .ج

ًًآم  .الحيكلر ًًالطض) مً تاًقماه  ًالحا 

البا ساًت اح ًوتلائ ًالحرشتقا ،ًكحت ًححكت ًت لحتلًمت ًح تلبً تيل ًعضت ًاوًًلرئا ًالقزبًنوًالاق ل  -3

نكثترًمت ًًت تاح ً  لتاويتاًًحكلوًالالواعًعض ًهيهًال لائ ًهلًتلواعًرئتا ًالقتزبًاوًالاقت ل ً صترا ،

 .وامتاأل ار ًالااًًو ئحاًياتاحاًال  ئحا

ًم ًولائ ًالحرشتقا ًوالاتهتاًاًمضلمامب اً لئاًاالما    مًت اح ال لائ ًالااًتروبًالحخ ركاًياًعض ً -4

ي تتاًمتتعًال بتت اًاالصتتضااًل تتلائ ًامرً)CD(متتعًمبتت اًالكاروماتتاًًالحطضل تتاًواللمتت ئلًوالحباحبتتك م

 ًالارشاح.

ً

 ثانياً: اجراءات التقديم:

 .المرشح الفرد طلب المصادقة على (20) استمارة رقم -1

ًاالتاا:وتابح ًال  رامًًال ر ،حرشحًالحتاًم ًو)لًالح ل ااًلطضبًالحص  واًعض ًالًال حلذجًها

 ً.لضحرشحًال ر االس ًالك ملً .أ

 ً ل.االتص لًًوس ئلاالس ًالر  عاًلضحرشحًو .ب

 ًالحرشح.ملوتاًم ًًوال)رم مجًالبا ساًم ًولاعاًالبضلكمب اً .ج

 الارشاح.رسلبًالاق لًم ًاهضااً .د

 ًالح لاا.ًالا ما  م .ه

ك وًالخت رًصلر ًش صااًياوبًاوًتكلوًًاوقذ،ًوجا)ًاو(الخت رًمب اًالكارومااًووروااًم ً .و

 ذامً ض ااً اب  ً صرا .

ًًوجا.اس ًالححثلًالح للًاوً .ز

  المرشحين:قائمة  (22)استمارة رقم  -2

ً)99( حلجتتتبًاستتتاح ر ًروتتت ًالحرشتتتقا ًًاستتتح  ت تتتاح ًالبا ستتتااًًوالاق ل تتت مً تتتزابعضتتت ًاال .أ

 االتاا:وتابح ًالحتضلم مًًم ًو)لًالح ل ااً الحتا

 .الحق يظا 

 اج ز ًالا سا .ًياور ًًكح ًالاق ل نس ًالقزبًنوًس ًالحرشحًال ر ًنوًن 

  وت رح ه .ًرو ًاج ز ًالا سا 

  ًالاائر ًاالما   ااًالااًحخ ركًياه .ًرو

 . ًت رحخًت اح ًاالساح ر

 ً ووس ئلًاإلتص لً لًوتلواتل.رئا ًالقزبًاوًالاق ل ًنس 

 وجت  ًالحرشتحًمتعً ات وًمقتلًوتت رحخًًاألس ًالر  عاًلضحرشحًوتلواتلًونست ًاألبًالثتمتا

ًًونستتت ًالحكتتتلوًالح احتتتاًقلاتتتلوروتتت ًال   تتتبًالتتتلال  ًوتقصتتتاضلًالاراستتتاًومكتتت وًاالو متتتاً

 ياًالحق يظ مًالح صصاًله ًم  عاًلضحكلم م.)ًاوًوجا(

 ًالبا ساا.  ل ب)اًلحرشقاًالاق ل  مًً(القزب)جهاًالارشاح 

 ًالح لاا. الا ما  م 

 ًاهضااًالحرشح.االجلرًالح لااًلضاق لًم  
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ًعضت ً،ا) عتا ًًياهت ًالتلار  الحتضلمت مً تاًمل ًجحاتعًً)99(الحرشقا ًرو ً ًاساح ر ًحت احوبً .ب

 .اوًتكلوً  لااًم ًا ً  ًاوشطبً تلًالحا ًال  ملمااًالحقا  ًم ًو)لًالح ل اا

 ًالاتهاًالخ صاًلضحرشحًع ًارحلًالحلوعًالرسحاًلضح ل ااًسقبحا ً .ج

)www.ihec.iqًًوتط)عًاالساح ر ًوحباكحلًمضئًالالاواعًو صحاًالحرشحًوصلرتلًالخ صتاا(

وكتتيل ًً صتتراوت تتابًالتت ًالح ل تتااًعتت ًارحتتلًرئتتا ًالقتتزبًاوًالاقتت ل ًاوًمحثضهحتت ًالح تتللً

ً.ال ر الق لً  ل ب)اًلضحرشحً

الحرشتقا ًاستاح ر ًًمتعًلبا ستاوال)رم مجًاًومراي  ته ًالاتهاامًالخ صااًلكلًالحرشقا ًر ط .د

ً.)99(رو ً

 .ي طً  سحلت اح ًو ئحاًم  ر  ًًال ر ًالحرشحعض ً .ه

و تفًذل ًلضح ل تااًًاما   اا،م ًو ئحاًاوً ائر ًًنكثرحقظرًعض ًالحرشحًاوًحرشحًم بلًياً .و

 ًال  ملو.ً ك بألوي  ًً ق لشطبًنسحلًم ًال  ئحاا ًوقت  ذًاإلجرا امًال  ملمااً

ضتتاائر ًاالما   اتتاًلالح  عتتاًالح صصتتاًًالحرشتتقا ًيتتاًال  ئحتتاًعتت ًعتتا ًالًحزحتتاًعتتا حوتتبًاوً .ز

لحرشتحًواضحكلمت مًااليترا ًلً حرشتقاالًوحباث  ًم ًذلت ًو خكلًحراعاًمب)اًتحثالًال ب  ًياه 

ً.ال ر 

و ئحتاًمت ًً.%92ً ح وًمب)اًتحثالًال ب  ً حت ًالًح تلًعت ًًالبا سااًعض ًاال زابًوالاق ل  م .ح

حضزبًالقزبًاوًالاقت ل ًًالاوائرًاالما   ااًالااًحزحاًعا ًالح  عاًياه ًع ًمتماً(ي اً حرشقاال

البا ساً حراع  ًمب)اًال ب  ًع اًت اححلًلضحرشقا ًع ًتضت ًالح  عتاًويتاً ت لًت اححتلًاوتلًمت ً

ب  ًمت ًموحتلعًمرشتقالًمتماًمرشقا ًوالكثرًم ً ائر ًاما   ااًوا ا ًيتضالًمراع  ًمب)اًال 

عتت ًتضتت ًالتتاوائر.ًامتت ًيتتاً تت لًعتتابًتق تتلًمبتت)اًال بتت  ًيتتاًاحتتاً ائتتر ًاما   اتتاًتضتتزبًاال تتزبً

 ت مرن ًالحرشتقا ًالتيكلرًًن تام ًمرشحًوا ا،ً  اسا)االًًنكثروالاق ل  مًالبا سااًالااًوامتً

ًا  ياًمرشقاًا رىًياًتض ًالاائر )ًاو

الحرشقا ًااضاًالحا ًالحقا  ًم ًو)لًًوسقبًولائ لًوت)احلًتتاحًالبا سااًوالاق ل  مًلأل زاب .ط

 والحولزًاجرا ًذل ً تاًاماه  ًتض ًالحا .ًًلا اح ًولائ ًالحرشقا ًالح ل اا

ً

 التعهد الشخصي: -3

و بتبًال حتلذجًخ صتااًال تلًصتلرتلًً مضصت ًياتل، اتليرًشترواًالارشتاحًًقورارًم ًالحرشتحوهلً

 االتاا:الاتهاًالحتضلم مًًوحابح ًهياًالح ل اا،الحتاًم ًو)لً

 رو ًال   ب .أ

 والض ب.ًاالس ًالر  عاًلضحرشح .ب

 مقلًوت رحخًاللال  . .ج

 ./ًرو ًوت رحخً ط واًالبك ًالاائ ًمك وًاالو ما .د

 .لضحرشحًاله ت ًوال)رحاًااللكاروما .ه

 .وت رح ه ًوجهاًاصااره )(رو ًوما اًالا رجًًوًالاقصالًالاراسا .و

 .الحل ا )ًاللا ااًال)ط وا(اوًًارو ًوت رحخًهلحاًاال لالًالحاما .ز

  ح ل.الي ًحرشحًًالبا سانوًالاق ل ًًقزباس ًال .ح

 ً.سا سا)الحرشحً ح ًتق ل ًًك وًللً(ياح ًالارشاحجهاً .ط

    ًع ه .الااًحرشحًًاالما   ااًالاائر رو ً .ي

 مكلو).ً(ع ما،ًالح  عاملعً .ك

http://www.ihec.iq/
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)2ً ملوًاالما   ت مًروت ً(يتاًوتًوالح صلبًعضاه يالًًتتهاًالحرشحً اليرًجحاعًشرواًالارشاح .ل

ًو تت اللازابً  لاعتتا9191ً)ًلبتت ا3ًالحرشتتقا ًروتت ً(الحصتت  واًعضتت ًوتتلائ ًومظتت ب9191ًًلبتت اً

 ا رى.البضلكًالااًووعًعضاه ًوعابًالارشاحً ح ًو ئحاًاوً ائر ًاما   ااً

اما   ت مًتتهاًالحرشتحً ت اللازابً  لاعتاًواست ًالاع حتاًاالما   اتاًالح صتلبًعضاهت ًيتاًوت ملوً .م

 .9191لب اًً)2(رو ًًموض ًال لاب

 والا رحخ.اس ًالحرشحًوتلواتلً .ن

 .قزبو ا ًالً،الح للوالححثلً اوًالاق ل ًقزبتلواعًرئا ًال .س

الححثتلًالح تللً صتقاًتلواتعًو صتحاًا هت بًالحرشتحًوحاقحتلًوًاوًالاقت ل ًرئتا ًالقتزبحاتهاً .ع

 ًذل .الحبؤولااًال  ملمااً تفً

 حبتح ئاًم  تبًغاترًمكتررً اعت ًلارشتقلًً)211 اح ًاسح  ًم ًالح لًع ً(تتهاًالحرشحًال ر ً ا .ف

 م ًال   )ا ًالحبوضا ًياًالاائر ًاالما   ااًالااًترشحًع ه .

ً

  وكاالتيالترشيحمن شروط  للتأكدالخاصة بول مرشح  المستمسوات واالثباتات ربطيجب ،: 

 ط وتاًالمبت اًمضلمتاًمت ً(ًاو اواتاالترًالو بتااشته   ًوًمبت اًمضلمتاًمت ًهلحتاًاال تلالًالحاماتا(

ً).وجامحل ا ًلضحرشحًاوًاللا ااًال

  اوًت حااًسك ًم ًالحوض ًال)ضا .ً ط واًالبك ًمب اًمضلماًم 

 ًلضلما تتاًالاراستتااًال ه ئاتتاالحت  لتتاًكاتت بًاوًًم المتتاًمتت ًجهتتاًاألصتتاارًاصتتضااًوما تتاًت تترج

غاترًًوالحتاار ًل رحوتاًالو متت مًبت)االار ااً  ل اوًوزار ًًم ًوزار ًالاتضا ًالت لاًوالص  ر

والًح )لًت حااًالا رجً  ل ب)اًل رحواًالحاار ًالا  تاًًمعًاللما اًالح اماً وحكلوًمري ًالتراواا

ًمطض  .للزار ًالار ااً

 ًالتاي عًً(وزارتاًعض ًاإلسا  لاً  ل ب)اًلضحرشقا ًم ًايرا ًال لامًالحبضقاًاال ه ئاًالحلاي اامر

ع تتاًاوًمتتلظ اًالح ل تتااًالتضاتت ًالحبتتا ضاًلتما   تت مًًاال تترىًجهتتز ًاالم اتتانوًاألًوالاا ضاتتا)

 الارشاح.

 ًمبت اًمت ًولاعتتاًالبتضلكًالحتتا ًمتت ًو)تلًالح ل تااًملوتتتاًمت ًو)تلًالحرشتتحًمتعً صتحاًا ه متتل

ًًاالحبر.

 ًالحتضلمتت مًاعتتتهًًوا) عتتاًمتتل والحرشتتقا ًااليتترا ًًالبا ستتاالاقتت ل ًوًقتتزبعضتت ًالحوتتب

 .وا قاو صلر ً وا اً
ً

ححك ًالقصللًعض ًاإلساح رامًوالاتهتاامًال  صتاً  لحرشتقا ًمت ًمك تتبًالحق يظت مًنوًً:مالحظة

ً.www.ihec.iqم ً تلًالحلوعًاإللكاروماًلضح ل ااً

ً

 ًاالفراد:المرشحين  المصادقة على طلباتوصل استالم  (23)رقم  استمارة -4
ًا اح .ووتًوت رحخًال .أ

 .االس ًالك ملًلضحرشحًال ر  .ب

 ال ر .اضبًالحص  واًعض ًالحرشحًً)91(اساح ر ًرو ً .ج

 ).211)ًال   )ا ًالااعحا ًالـ(91اساح ر ًرو ً( .د

 الحرشقا .و ئحاًً)99(اساح ر ًرو ً .ه

 )ًال  صاً ها  ًالحب  لاًوالتاالا.4اساح ر ًرو ً( .و

http://www.ihec.iq/
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 البضلك.ولاعاً .ز

 .الا ما  مًالح لاا .ح

 .لضاق لًم ًاهضااًالحرشحاالجلرًالح لااً .ط

 ًوجا.رًاوً مب اًالكارومااًووروااًم ًالخت .ي

 ال ر .لضحرشحًالاتهاًالخ صاً .ك

 لضحرشح.اللما اًالاراسااً .ل

 ًع ه .الااًحرشحًًاالما   ااالاائر ًرو ً .م

 .))91(م ًو)لًالحلظ ًالي ً ررًمــبخًاالساــــــح ر ًًتحأل(اس ًملظ ًاالساتبًوتلواتلًوالا رحخً .ن

 

  :(او تحالف حزب) المرشحينوصل استالم قوائم  (24)رقم ارة استم -5

ستتاتبًح تلبًملظتت ًاال،ًاذًوهتاًال حتتلذجًالحتتاًمتت ًو)تلًالح ل تتااًكلصتلًالستتاتبًوتلائ ًالحرشتتقا  

والاتهتاامًالخ صتااًً)99(ً ا ظا ًمبت اا ًمت ًهتيهًاالستاح ر ً تتاًاستاتبًوتلائ ًالحرشتقا ًاستاح ر 

اوالححثلًالح للً تاًتلواتهت ًمت ًو)تلًالطتريا ً(ملظت ًًقزبل ًرئا ًالتبض ًا ااهح ًاًي  م،اوالحر

ً:الحتضلم مًاالتااً)94()ًوتابح ًاالساح ر ًوالححثلًالح للًساتباال

ًالا اح .ًووتًوت رحخ .أ

 .البا ساًاوًالاق ل ًقزباالس ًالك ملًلض .ب

ً.ال بخ،ًعا ًالص ق م،ًعا ًوم ئلًالا رج .ج

 .الص ق ما ،ًعا ًالاتهاامًالخ صااًال  صاً  لحرشق .د

 عا ًال بخ.ًوالتاالا،ال  صاً ها  ًالحب  لاًً)4اساح رامًرو ً( .ه

 الاق ل .مب اًوروااًوالكارومااًم ًشت رًالقزبًاوً .و

 .الح لااًما  م اال .ز

 ًاالجلرًالح لااًلضاق لًم ًاهضااًالحرشح. .ح

 ولائ ًالحرشقا ،ًوعا ًالص ق مًوال بخ.ًقزباس ًالحق يظاًالااًوابًله ًال .ط

 االما   ااًالااًرشحًع ه .ً ًالاائر رو .ي

 ًوتلواتل.الح للًوالا رحخًًالححثلاوًً/الاق ل قزباس ًرئا ًال .ك

ًبخًـتتتتـمًلظتتتت ًالتتتتي ً تتتترراستتتت ًملظتتتت ًاالستتتتاتبًوتلواتتتتتلًوالاتتتت رحخً(تحتتتتألًمتتتت ًو)تتتتلًالح .ل

ً.))94(ح ر ًــــــاالسا

6 

 االتية:لبيانات وتتضمن ا ( قائمة الناخبين الداعمين للمرشح الفرد21رقم ) استمارة- 6

 رو ًالاائر ًاالما   ااً -ن

 االس ًالر  عاًلض   بً -ب

 رو ًال   ب -م

 مقلًوت رحخًاللال   -ث

 رو ًوت رحخً ط واًالبك ً -ج

 الالواع -ح

 .قائمة الناخبين الداعمين  نسخة ورقية والوترونية ) اكسل( من تقدم -مالحظة:
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 القسم الثالث
 رشحينمخاطبة الجهات ذات العالقة للتحقق من اهلية الم

 

 المساءلة والعدالةهيأة  اوالً:
 

ضحبت  لاًلًاللا ااًالتضات ًالها  حا ًقرس لًنسح  ًالحرشقا ًال ًً،مه ئا تاًاساتبًال لائ ًوتاوا ه ً خكلً .1

ً)11(مت ًالحتت   ًً ً بتتبًمت ًاشتت رمًالاتلًال  تتر ًاوال ً الهاتً تترجرا اممت ًعتتابًشتحلله ًًلضا كتتاوالتاالتاً

ًً.9191لب اًً)2(رو ًًبموض ًال لابً  و ملوًاماًم 

الا كتاًالح ل تااً تتاًًالحختحللا ً رجرا اتهت ًقلت الحرشتقا ًًنسح  الحب  لاًوالتاالاً  رس لًها  ًت لبً .9

تت رحخًاستاتبًاالستح  .ًو  تيتلًتتتاًمت ًًحلم 12ًشحلله ًويلًالحتضلم مًالحالير ًلاحه .ًو تلًم ً

ً.مه ئااال لائ ً

ً ًالحبت  لاًوالتاالتاهات ً رجرا امالحخحللا ًًت ااً  سح  ًالحرشقا الحً زابت لبًالح ل ااً ا)ضاغًاال .1

ًقتزبولضً تتلًمتمتاًاحت بًمت ًتت رحخًالا)ضاتغًاستا)االه ،و ترور ًً ، الهاتويلًالحتضلم مًاللار  ًمت ً

البا ساًالقلًياًاسا)االًالحرشحًاوً ييلً خراًاوًت)  ًال  ئحتاًمبتاليااًلضخترواًال  ملماتاًو تح ً

 آم  .ر ًالحيكلالحا ً
ً

 ثانياً: الوزارات والمؤسسات المعنية:

حلمتت ًمتت ًتتت رحخًً)12(الوهتت مًالحارجتتاًا متت هًلضاق تتلًم هتت ًو تتتلًحتتا ًارستت لًاستتح  ًالحرشتتقا ًالتت ً

ًًارس له :

ًالاراسااح اًالخه  امًًياح والوه مًاال رىًًوال)قثًالتضحاًالاتضا ًالت لاووزارتاًالار ااً .1

 ًاالما    م.كاًياًالحرشقلوًلضحخ رًالااًوامه 

ًاأل تتتتتتتتترىًالاا ضاتتتتتتتتتاًوالحؤسبتتتتتتتتت مًاالم اتتتتتتتتتاًوالتتتتتتتتتاي عًًال زاهتتتتتتتتتاًووزارتتتتتتتتتتا ً هاتتتتتتتتت .9

القختاًالختت)اًووزار ًال)اختحركاًوجهت زًمك يقتاًاالرهت بًوالح ت  رامًوًجهت زًاالمت ًً(هائا

ًً).وموض ًال ب  ًاالعض ًاللا ا

ويتتلًال تتلاما  الاتتاًاتضاحتت مًالمظحتتاًواالوًلضاق تتلًمتت ًعتتابًوجتتل ًمتت ًحاتتت رضًمتتعًاهضاتتاًالحرشتتحًكتتتً 

ًالح ل اا.تصاره ً

ً
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   واالرشفةقوائم المرشحين النهائية: 

 ً الاتتاًً)االيرا (الحبتتا ضا والحرشتتقا ًالبا ستتااًًوالاق ل تت مً تتزاباالً  ستتح   تت بًًت رحتترت ظتتا

 االما    م.ًل لضً ولائ ًمرشقاهًواملا

  مك تتبًالحق يظت مًومكا)تاًالكترخًًيتاًوا  ت لًال)ا مت مًال  صتاً هت ًحا ًتاوالًولائ ًالحرشتقا

ًوتتضاحتت مويتتلًالختترواًالح صتتلبًعضاهتت ًيتتاًال تت ملوًوامظحتتاًًوالحكاتتبًالتتلا اًوالرصتت يا

 الح ل اا.

 ً تاًاالماه  ًم ًن   لًال)ا م مًال  صاً  لحرشقا ًوتاوا ه ًمعًال لائ ًاالصضاا،ًحا ًنعتاا ًوتلائ ً

 .  ااالحق يظ مًو وائره ًاالما   سح  ًالحرشقا ًو ببً

 ًًالحتضلمت مًالحطضل تاًً خ وًاالتص لًالوح هار ً ائر ًاالعتبياًًالاص ما ًشت)احا ًالا بالًمع

   لحتطا مًالحطضل اً غااًتصحا ًورواًاالواراع.ًاعاا ًو ئحاوًاالواراع،للرواً

 ًشتتؤووًشتتؤووًالحرشتتقا ًوالتت ً ائتتر ًًشتتت)اما ًارستت لًوروتتاًاالواتتراعًالتت ً الاصتتًعضتت ًشتتت)ا

 .ياه ًاللار  م ًصقاًجحاعًالحتضلم مًلضحص  واًعضاه ًوالا كاًًالا ظاح مًالبا ساااال زابًو

 ًاال تزابًمرشتقاًولائ ًًمعتكلوًملاي اًموض ًالح ل ا ًعض ًولائ ًالارشاحًال ر  ًالحريلعا

 .الحرشحًال ر والاق ل  مً حث  اًالحص  واًعض ً

 ا ً تتتاًاالماهتت  ًمت ًعحضاتتاًالاتتاوالًحتا ًالحصتت  واًعضت ًوتتلائ ًالحرشتتقا ًمت ًو)تتلًموضتت ًالح ل ت

 ًًالحرشقا .والاق لًم ًاهضااً

 

  عامة والتزاماتهحقوق:   

 ًت تاح ًنكثترًمت ًو ئحتاًمرشتقا ًو بتبًالتاوائرًً)ال تر الحرشتحًً(عتاااوًتقت ل ًً تزبحقلًلكل

ًاإلما   ااًالااًحروبًالحخ ركاًياه .

 آ ترًوح تابًً تزبمتعًًاقت ل حًاًونواما   اتً ائتر ياًالبا ساًت اح ًو ئحاًمرشقا ًًقزبحقلًلض

التاائر ً لضًاالما    مًيتاًًلض  ئحاا والًحولزًً.اما   ااًا رىً ائر ياًو ئحاًمرشقا ًن رىً

ًاالما   ااًذاته .

 متا اًوح ابًو ئحتاًن ترىً تح ًاما   ااً ائر ًًالبا ساًنوًح ابًو ئحاًمرشقا ًياقزبًالحقلًلض

سا ستاًوتتاحتاًو ئحتاًًكقتزبللًذل ًستاا ًقلغت  ًو ئحاتلًوياً  لاً صً،م به ًالاائر ياًًتق ل 

 .الاق ل 

 ً الحولزًاإلمبق بًم ًالح  يباًياًاإلما    مًاوًتغارًو ئحاًالحرشقا ًاوًتتاحضه ًع اًقماه  ًالحا

اض)تًالح ل ااًم ًالقزبًاوًالاق ل ًالبا ستاًتغااترًاوًًقذاالحقا  ًلا اح ًولائ ًالحرشقا .ًاالً

ًخرواًال  ملمااًلض  ئحا.الساكح لًتتاحلًال  ئحاًال

 

  حتتا ً تتيفًاالستتح  ًغاتترًالحؤهضتتاًمتت ًو ئحتتاًًقذاًريبتتتًالح ل تتااًنستتح  ًم  تتر  ًلتتتابًنهضاتتاه

 اتتتاحلًال  ئحتتاً تتح ًالحتتا ًًقتتزبلتت ًح تت ًالًوقذاً،الستتا)االه ًالبا ستتاًقتتزبت)ضاتتغًالوًالحرشتتقا 

  ملماا.ال اساليتًالخرواًًقذا  ااًال  ئحاًص لقاًًتكلوًال  ملماا

 ًالح اصتاًً  امت بًالهاتًالطتت ًيتاًال ترارًالحبت  لاًوالتاالتاحقلًلضحرشقا ًالحختحللا ً ت جرا ام

م) شر .ًً  ل ظرًياًالطتلوًعض ًورارامًالحب  لاًوالتاالا

ً

ً

ً
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 التأمينات واالجور المالية:

 شقالًاحتااعًعض ًالقزبًاوًالاق ل ًالبا ساًالي ًحروبًالحخ ركاًياًاالما    مًوت اح ًولائ ًمر

ًعت )ً حباًمتحا ً ح  رًعراوا201110111ًوواره ً(م)ضغًالا ما  مًالح لااًلقب بًالح ل ااً

 كلًمرشحً ح ًتض ًال لائ .

 ًعضتت ًالحرشتتحًال تتر ًالتتي ًحتتروبًالحختت ركاًيتتاًاالما   تت مًاحتتااعًم)ضتتغًالا ما تت مًالح لاتتاًلقبتت ب

 عراوا.متحا ً ح  رًً حبا)201110111ًالح ل ااًواره ً(

 ًحتا ًاستاا   ًم)ضتغًالغرامتاًمت ًًال تر ،ياً  لًوجل ًغرام مً قلًالقزبًاوًالاق ل ًاوًالحرشح

   لاًال لزًي ط.ًالح)ضغًياالا ما  مًالح لااًالحل عاًلاىًالح ل ااًوحت  ً  واً

 ًتبالياًالح ل ااًع ًكلًمرشحًم ًمرشقاًاال زابًوالاق ل  مًالبا سااًوالحرشحًال ر ًع تا

ًتقتا ًال  ت االما    مًاجلرًم لااً حلجبًص ًمصاقًلقب بًالح ل تااًوتاره ً(الحخ ركاًياً

 ال ًالوه مًالح اصاً  لاق لًم ًاهضااًالحرشح.ًعراواًتايع)ً ح  رً  رارًموض 

 ًحلجتتبًصتتكلكًمصتتاواًلقبتت بًالح ل تتااًمتت ًا تتاىًواالجتتلرًالح لاتتاًتكتتلوًم)تت لغًالا ما تت م 

 التراق.الحص رفًالقكلمااًياً

 وًالحرشحًعبلًياً زبًسا ساًحاقحلًالقزبًالغراماًالااًت رضًعض ًالحرشحياً  لًكل.ً 

 ياً  لًكلوًالحرشحًمبا لً ح ً زبًاوًتق ل ًحاقحلًالحرشحًم)ضغًالغراما. 

ً

 قرارات المفوضية الطعن في: 

حقتلًلضقتزبًالبا ستاًاوًالحرشتحًالطتت ً  ترارًموضت ًً/اوال )91الحت   ً(ً ت م اسا   ًالت ًال صتلًالً

)ًمتمتتاًاحتت بًت)تتانًمتت ًالاتتلبًالاتت لاًل ختتره،ًوح تتابًالطتتت ًالتت ًالحكاتتبًالتتلا اًاو1ًل تتا ً تتتلً(الح 

ًالحك تبًاالما   ااًياًالحق يظ مًك ياًاوً صلر ًم) شر ًال ًالها  ًال ب ئاا.
ً

 الرابعالقسم 
 

  ًًالترشيح:نشر قرارات المفوضية بقبول او رفض قوائم

  ًاوًاستتح  ًمرشتتقا ًاوًت تتلبً  ختترًهتتيه تتريقًوتتلائ ًًمالح ل تتااًيتتاً  لتتاًاصتتاارًوتتراراًعضتت

 ولحا ًمتماًاح بًو  لضغاا ًالتر ااًوالكر حا.حلمااًياًمتثًصق ًمقضااًًامال رار

 11ً( ما ًالًت تلًعت ًعضاه ًو)لومرشقاه ًالحص  قًً زابًوالاق ل  ملضح ل ااًمخرًاسح  ًاال(

 ً  م ًحلبًاالواراع.حلم 

ً

  31/12/2020بتاريخ ن مجلس المفوضين م التعليماتتم إقرار هذه 

ً


