
األصـــوات في الــدائـــرة االنــتــخـــابــيــة
نـفــسـهـا من نـفس الـقـائـمـة. وفي حـال
ـقـعـد الـشـاغـر يخـص امرأة فال كـان ا

يشترط أن حتل محلها امرأة.
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ــفــوضــيــة ــادة-15- أوالً- تــلــتــزم ا ا
بـتسـجيل الـناخبـ مِمَنْ تـتوافـر فيهم
ــنـصـوص عــلـيــهـا في هـذا الــشـروط ا

القانون.
ـــفــوضـــيــة إعــداد ثـــانــيــاً- تـــتــولى ا
وحتـديـث سـجل الـنـاخـبـ االبـتـدائي
بــالـــتــعــاون والــتــنــســـيق مع مــكــاتب
ـفوضيـة في االقليم واحملافـظات غير ا

نتظمة بإقليم. ا
ثـالثـاً- لكل شخص تـتوافـر فيه شروط
االقــتـراع احلق في أن يـطـلب تـسـجـيل
اسـمه فـي سـجل الـنـاخـب االبـتـدائي
وله حـريـة الـتحـقق أيـضاً من تـسـجيل

اسمه إن لم يكن مدوناً فيه.
رابــعـاً- يـتم الـتـســجـيل شـخـصـيـا أو

فوضية. وجب تعليمات ا
نع الـتسـجيل في أكـثر من  - خـامسـاً

دائرة انتخابية واحدة.
فوضـية أثـناء حتديث سـادساً- عـلى ا
ســجل الـنـاخـبــ االسـتـعـانــة بـالـفـرق
ـــواطـــنــ اجلـــوالـــة عـــلى مـــســـاكن ا
ـكن من لـضـمـان مـشـاركـة أكـبـر عـدد 

واطن في عملية التحديث. ا
ـفوضية في إعداد ادة-16- تـعتمد ا ا
ســجل الــنـاخــبــ عـلـى أحـدث قــاعـدة
ـعـد الذي بـيـانـات لسـجل الـنـاخبـ ا
حُـدَث في مراكز تسجـيل الناخب قبل

بـدء االنتخـابات وفق بيـانات البـطاقة
الـتمويـنية حلـ إجراء التـعداد العام

للسكان. 
ـفـوضـيـة بـعـرض ـادة -17- تــقـوم ا ا
سـجل الـناخـب  لـكل دائـرة انتـخابـية
فـي مــراكــز الـــتــســـجــيل وتـــدرج فــيه
أســمـــاء الــنــاخــبـــ في مــكــان بــارز
لـضمـان سهـولة االطالع عـليه ,وتـلـتزم
ايـضـا بـعـرض أسـمـاء الـنـاخـبـ عـلى

وقع االلكتروني اخلاص بها. ا
- لـــكل نـــاخب لـم يــرد ـــادة-18- أوالً ا
اسـمه فـي سـجل الـنـاخـب االبـتـدائي
أو حـصل خـطأ فـي البـيـانات اخلـاصة
ـكتب بـقـيده ,أن يـقـدم اعـتـراضـاً إلى ا
الــوطــني لـلــمــفـوضــيــة أو فـروعه في
احملـافـظات ,إلدراج اسـمه أو تـصـحيح

البيانات اخلاصة به في السجل.
ثـانيـاً- يقـدم االعتراض حتـريريـاً وفقاً
ألحــــكـــام هـــذا الـــقــــانـــون خالل مـــدة
ـفــوضــيـة تــبــدأ من تـاريخ حتــددهــا ا
عـرض سـجل الـنـاخـبـ االبـتـدائي في

الدوائر االنتخابية.
ــكــتب في االعــتــراض ثــالــثـــاً- يــبت ا
ـفـوضيـة ويـكون خالل مـدة حتـددها ا
قـــراره قــابالً لالعـــتــراض عـــلــيه أمــام
ـفـوضـ ويــخـضع لـلـطـعن مــجـلس ا

فيه وفقا للقانون.
ـادة-19- يـصـبح الـسـجل االبـتـدائي ا
ـوجـبه بـعـد نـهــائـيـاً ويـتم االقـتـراع 
انـقضاء مدة االعتراض عليه أو حسم
ــــقـــدمـــة فـي شـــأنه االعــــتـــراضـــات ا
ـفــوضـيـة نــشـره في مـراكـز وتــتـولى ا

دة التي تقررها. التسجيل خالل ا
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ـادة-20- الـدعـايـة االنـتـخـابـيـة  حق ا
ـوجـب أحـكـام هذا مـكـفـول لـلـمـرشح 
الــقــانــون شــرط الـتــزامــهــا بــاحلـدود
ـرشح اإلداريـة لــلـدائـرة االنـتـخـابـيـة ا
ـصادقـة على عـنهـا وتبـدأ من تاريخ ا
ـفــوضـيـة ـرشــحـ من قــبل ا قــوائم ا
وتـــنـــتـــهي قـــبل (24) اربـع وعــشـــرين

ساعة من بدء االقتراع .
ـادة-21- تـعـفى الدعـاية االنـتـخابـية ا

من أية رسوم.
ادة-22- أوالً- تـناط  بـأمانـة بغداد ا
والـبــلـديـات اخملـتـصـة في احملـافـظـات
ـفـوضـية, واالقـضـية ,بـالـتـنسـيق مع ا
مـهمـة حتديـد األماكن الـتي يُمـنع فـيها
ـارسـة الـدعايـة االنـتـخابـيـة اضـافة
الـى منع  نـشر اإلعـالنات أو الـبرامج
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خـــامـــســاً - أفـــشى ســـر تـــصــويت
ناخب من دون رضاه.

ســادســا - أدلى بـصــوته ألكــثـر من
مرة.

ر إرادة النـاخب األمي سـابـعـاً - غـيـَّ
وكـتـب أسمـاً أو إشـارة خـالفاً إلرادة

الناخب ومقصده.
ـارسة ثـامـنـا-  عـرقلـة الـنـاخب عن 

حقه االنتخابي .
ــادة-31- يــعــاقب بــاحلــبس مـدة ال ا

تقل عن سنة واحدة كل من:
نع أوالً- اسـتعـمل القوة أو الـتهـديد 
نـــــاخـب من اســـــتـــــعـــــمـــــال حـــــقه في
االنـــتـــخـــابـــات احلــرة وحـــمـــله عـــلى
الــتـصـويت مـكــرهـاً جلـهـة بــعـيـنـهـا أو
مـرشح بـنفـسه أو حمـله عـلى االمتـناع

عن التصويت.
ثــانــيــاً- أعــطى أو عــرض أو وعــد بـأن
يــعـــطي نــاخــبــاً فـــائــدة له أو لــغــيــره
لـــيـــحـــمـــله عـــلى الـــتـــصـــويـت جلـــهــة

مقصودة.
ثـالـثـاً- قـبل أو طـلب فـائـدة لـنـفـسه أو
لـغيره مِمَنْ كان مكلفاً بأداء خدمة عامة

في العملية االنتخابية.
رابــعــاً- نــشــر أو أذاع بـ الــنــاخــبـ
أخـبـاراً غـيـر صحـيـحـة عن سـلـوك أحد
ـرشـحـ أو سمـعـته بـقـصد الـتـأثـير ا
عـلى آراء الـنـاخـب في تـغـيـير نـتـيـجة

االنتخاب.
ــقــر اخملــصص خــامـــســاً - دخل إلى ا
لـالنـتـخــابـات حـامالً سالحــاً نـاريـاً أو

جارحاً مخالفاً ألحكام هذا القانون.
ســــادســــاً - سب أو قــــذف أو اعــــتـــدى

بــالــضــرب عــلى الــعــامــلــ في مــراكـز
االقتراع.

سـابـعـاً - عبـث بصـنـاديق االقـتراع أو
ســـجـالت الــنـــاخـــبـــ أو أيـــة وثـــائق

تتــعلق بالعملية االنتخابية .
- رشح نفـسه ألكثـر من دائرة أو ثـامنـاً

قائمة انتخابية.
ادة-32- يـعاقب باحلـبس مدة ال تقل ا
عـن سنة واحـدة  أو بغـرامة ال تقل عن
(1000000) مــلــيــون ديــنــار وال تــزيـد
على (5000000)  خمسة مالي دينار
او بإحدى هات العقوبت كل من :-
أوال - عــــــبـث بــــــأوراق االقــــــتــــــراع أو
سـجالت الـنـاخـبـ  أو غيَّـر نـتـائـجـها
بـطـريقـة " االسـتحـواذ أو الـطمس  أو
الـــتـــلف أو اإلفـــســاد أو اإلخـــفــاء أو
الـسرقـة " أو بأيـة طريقـة يكـون مؤداها

إحالل الفوضى  لغاية معينة .
ثــانــيــاً - أخل بــحــريــة االنــتــخــاب أو

بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
ثــــالـــثــــا- تالعـب او غــــيـــر الــــنـــتــــائج
االلــكـتـرونــيـة لـصـالـح كـيـان او مـرشح

. مع
ادة-33- يـعاقب باحلـبس مدة ال تقل ا
عـن شــهــر أو بـــغــرامـــة ال تــزيـــد عــلى
(1000000) مــلـيـون ديـنـار كل مَنْ عـلق
الــبـــيــانــات أو الــصــور أو الــنــشــرات
االنــتــخـابــيــة اخلـاصــة خــارج االمـاكن

اخملصصة لها.
ادة-34- يـعاقب باحلـبس مدة ال تقل ا
عـن شـــهــر وال تـــزيـــد عـــلـى ســـنــة أو
بـغرامـة ال تقل عن (1000000)  مـلـيون
ديــــنــــار و ال تــــزيـــد عــــلى (5000000)
خـمسة ماليـ دينار أو بـإحدى هات

العقوبت كل من:-
أوالً - تــــعـــمـــد االعـــتــــداء عـــلى صـــور
ـنـشورة في ـرشـحـ أو بـرامـجـهم ا ا
األمـاكن اخملصصة لها حلساب مرشح
آخــر أو جـهـة مـعـيــنـة بـقـصـد اإلضـرار
ــرشح أو الــتـأثــيــر عـلى ســيـر بــهـذا ا

العملية االنتخابية.
ثـانـيـاً - أعـلن عن انـسـحـاب مرشح أو
أكـثر من العملية االنتخابية وهو يعلم
أن األمـــر غـــيـــر صـــحـــيح ومـــدركــاً أن
الـقـصد هـو التـأثـير عـلى الـناخـب أو
حتـويل أصواتـهم إليه إن كان مـرشحاً

أو لغيره إن كان من مؤيدي غيره. 
ثــالـثـاً - اعــتـدى عـلى وســائل الـدعـايـة
ـسمـوح بـها قـانـوناً ألي االنـتـخابـيـة ا
ســـبب كــان ســواء أكـــان بــالــشــطب أم
بـاإلتالف أم بكل فعـل يندرج حتت هذا

تـاريخ اسـتالمهـا وفي حـالة عـدم الرد
ـرشح غــيـر مـشــمـول بـإجـراءات يــعُـدّ ا

ساءلة والعدالة. ا
ــصـادقـة ــرشـحـون  ثــانـيـا- يــخـضع ا

فوضية. ا
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ــــــادة-10- أوالً- تُـــــــوزع الــــــدوائــــــر ا
االنـتخابية على أساس دائرة انتخابية

لكل محافظة.
ثـانيـاً- يتـألف مجـلس النـواب من مائة

وست (160) مقعداً منها:
- مــــائــــة وعــــشــــرون (120) مــــقــــعــــداً
لـلـمـحـافـظـات وفـقـا حلـدودهـا اإلدارية
احلـالـيـة وبحـسب مـا دُون في اجلدول

رفق بهذا القانون.  رقم  1ا
- ثالثون (30) مـقعدا بوصـفها  (كوتا)
ـرفق لـلـنـسـاء وفـقـا لـلـجـدول رقم 2- ا

بهذا القانون.
- عـشـر مـقـاعد (10) بـوصـفـهـا  (كـوتا)
لـلــمـكـونـات عـلى أسـاس الـعـراق دائـرة

انتخابية واحدة وكما يأتي:-
سيحي (5) خمسة مقاعد. كون ا أ- ا
. كون االيزيدي (2) مقعداً واحداً ب- ا

ـــنــدائي (1) ـــكــون الــصـــابــئي  ا ج- ا
. مقعداً واحداً

. كون الشبكي (1) مقعداً واحداً د- ا

. هـ-  الكرد الفيلية (1) مقعداً واحداً
ـقـاعد اخملـصـصـة من الـكـوتا رابـعـاً- ا
لـلـمـسـيـحـيـ وااليـزيـديـ والـصـابـئة
ـندائـيـة والشـبك والكـرد الفـيلـية تـعد ا

على أساس دائرة انتخابية واحدة.
ـادة-11- أوالً- يـكـون الـتـرشـيح وفق ا

ــفــتـوحــة ويــجـوز الــقــائـمــة ا
الترشيح الفردي.

ـرشـح ثـانـيـاً- ال يـزيد عـدد ا
ـقــاعـد فـي الـقــائـمــة عن عــدد ا
اخملصصة للدائرة االنتخابية.
ثـالثا- يحق للناخب التصويت
رشح واحدة لقائمة واحدة او 
وال يـجـوز الـتصـويت ألكـثر من
- وال تــقل ـادة-12- أوالً ذلـك. ا
نـــســبـــة تــمــثـــيل الــنـــســاء في
اجملــــــلـس عن (%25) خـــــــمس

ائة. وعشرين من ا
ـقـاعـد عـلى ـادة-13- تـوزع ا ا
تنافسة على النحو الـكيانات ا

االتي:
ــقــاعـد أوالً- تُــوزع  %75مـن ا
فـي  الـدائـرة االنـتـخـابـية ,وفق
آلـية  يُعاد فيها ترتيب تسلسل
ــــرشـــحــــ جـــمــــيـــعــــهم في ا
الـقـوائم  كـلـهـا تـأسـيـسـاً عـلى
عــــدد األصــــوات الـــتـي حـــصل
عـليـها كل منـهم ويكون الـفائز
األول مَـنْ حــــصل عـــــلى أعــــلى
األصــوات في جــمــيع الــقــوائم
فـي احملــافــظــة ضــمن الــدائــرة

االنـتخابية الواحـدة  بصرف النظر عن
الــقــائــمــة وهــذا يــنــطـبـق عــلى بــقــيـة

. رشح ا
ـــقـــاعــد - تـــوزع الـ %25 مـن ا ثـــانـــيـــاً
ــتــبـقــيـة ,عــلى الــقـوائم من اجملــمـوع ا
الـكـلي لـالصوات الـتـي حـصـلت عـلـيـها
كـل  قـائــمـة ,فـي الـدائــرة االنــتـخــابــيـة
الـواحدة وفـقا لـنظـام (سانت لـيكو – 1
  - 9 – 7 – 5 – 3الخ ) ,وذلك باعادة
ترتيب تسلسل مرشحيها استنادا على
عـدد االصــوات الـتي حـصل عـلـيـهـا كال
مـنهم ,ويـكـون الـفائـز االول من يـحصل
عـلى اعـلى االصوات ,وهـكـذا بـالنـسـبة

. رشح لبقية ا
ثــالـثـا: كــوتـا الــنـسـاء: تــكـون الــفـائـزة
األولـى مَنْ حُصلت على أعلى األصوات
ــــرشـــــحــــات ضـــــمن الـــــدائــــرة بـــــ ا
االنتخابية الواحدة وبصرف النظر عن
ــرشــحـات الــقــائـمــة وهــكــذا لـبــقــيـة ا
الـفـائـزات وحـسب عـدد األصـوات الـتي

حصل عليها كل منهن.
رشح رابـعاً- عنـد تساوي أصـوات ا
لـنـيل مقـعد أي دائـرة يُـصار إلى خـيار
الـقرعـة بيـنهـما بـحضـورهمـا ومن شاء
ــثــلـي الــكــيــانـات ــرشــحــ أو  من ا

عنية. ا
ـادة- 14- فـي حـالـة شَـغَــر أي مـقـعـد ا
فـي اجملـلس يـحل مـحــله مَنْ حـاز أعـلى

مـجـلس نـواب من 160 مـقـعـداً بـيـنهم
ما ال يقل عن % 25 للنساء مع توزيع
عــادل لألصـوات يــضـمن فــرص الـفـوز
ـسـتـقـلـة واالفـراد ـشـروع لـلـقـوائم ا ا
ويــقــر الــتـمــثــيل الــوطــني لالقــلــيـات
ال السياسي وفرص ويـقلص هيمنة ا
الــــتـــــزويــــر والــــتالعـب والــــتــــدخالت
الالقـــانــونــيــة ويــحـــذف انــتــخــابــات

كلفة. اخلارج ا
قـانـون انتـخـاب مجـلس الـنواب لـسـنة
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صطـلحات التالية, ادة- -1يُـقصد با ا
بـينة ـعانـي ا ألغـراض هذا الـقانون ,ا

إزاؤها:
اوال- اجملـــــلـس: مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب

العراقي.
ـفـوضـيـة الـعـلـيا ـفـوضـية: ا ثـانـيـا- ا

ستقلة لالنتخابات ا
ثـالثـا- الناخب: كل عـراقي تتـوافر فيه
الـــشـــروط الــــقـــانـــونـــيـــة واألهـــلـــيـــة

للتصويت في االنتخابات .
رابــعــا- الـــنــاخب الــنــازح: كل عــراقي
ر مـكـرهـاً من مـكـان اقـامتـه الدائم هُـجـَّ

إلـى مكان آخـر داخل العـراق بعد /9/4
2003 بصرف النظر عن أسباب

تهجيره.
خـامـسـا- سـجل الـنـاخـبـ االبـتدائي:
سـجل بأسماء وبيانات الناخب يتمَّ
ــفــوضــيـة اعــداده ونــشــره من قــبـل ا
لـالطالع عـــلــيـه من قـــبل الـــنـــاخـــبــ

وتقد الطعون بشأنه إن وجدت.
ســادسـا- ســجل الـنـاخــبـ الــنـهـائي:
ســجل بـأسـمـاء وبـيــانـات الـنـاخـبـ
وتـكـون تفـصـيالته غـير قـابـلة لـلـطعن
ويـكـون مـعداَ لـلـنـشـر بعـد اجـراء كـافة

التصحيحات القانونية.
ـرشـح: كل عـراقي  قـبـول ســابـعـا- ا
ـفـوضـية تـرشـيـحه رسـمـيـاً من قـبـل ا
ستقلة لالنتخابات  ,لعضوية الـعليا ا

مجلس النواب العراقي.
فتوحة: قـائمة تتوفر ثـامنا- القائـمة ا

علنة. رشح ا فيها أسماء ا
تـاسعا- الدائرة االنتخابية: كل منطقة
مــحـــددة خُــصّص لــهــا مـــقــعــد وفــقــاً

ألحكام هذا القانون.
كان الذي ركز االنتـخابي: ا عـاشراً- ا
ـــفــوضــيــة ضـــمن الــدائــرة تـــعــيّــنه ا
االنــتـخــابــيـة لــغـرض إجــراء عــمـلــيـة

االقتراع فيه.
ــادة-2- يــســري هـذا الــقـانــون عـلى ا

انتخاب مجلس النواب العراقي.
ادة-3- يهدف هذا القانون الى: ا

أوالً - مـشـاركـة النـاخـب مـبـاشرة في
ثليهم في اجمللس. اختيار 

ــارسـة احلق ــسـاواة في  ثــانـيــا - ا
االنتخابي.

ثـــالـــثـــاً - ضـــمـــان حـــقـــوق الـــنـــاخب
ـشـاركة ـرشح عـلى حـد سـواء في ا وا

االنتخابية.
رابــــعــــاً - ضـــمــــان عــــدالـــة ونــــزاهـــة

االنتخابات وحرية التصويت.
خـامـسـاً - تـوفيـر احلـمـايـة القـانـونـية
ـراحل واجراءات العـمليـة االنتخـابية
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ــادة -4- اوالً- االنـــتــخــاب حق لــكل ا
عـــــراقـي تــــوافـــــرت فـــــيـه الـــــشــــروط
ــنـصـوص عـلـيـهــا في هـذا الـقـانـون ا

ــارســة هــذا احلق من دون بــغـــيــة  
تــــمــــايــــز في اجلــــنـس أو الــــعـــرق أو
الـقـومـيـة أو األصل أو الـلـون أو الدين
ــعـتــقــد أو تـمــايـز في ــذهب أو ا أو ا
الــــرأي أو الـــــوضع االقــــتــــصــــادي أو

احلالة االجتماعية.
ـــارس كل نـــاخب حـــقه في ثـــانـــيــا- 
الــتـصــويت لالنــتـخــاب بـصــورة حـرة
وسـرية ومـباشـرة وشخصـية ويـحظر

التصويت باإلنابة.
ـــادة-5- يُـــشـــتـــرط في الـــنـــاخب أن ا

يكون:
- عراقي اجلنسية. أوالً

ثانياً- كامل األهلية القانونية.
ّ الـثــامـنــة عـشـرة ســنـة من - أ ثــالـثــاً
عــمـره فـي الـســنـة الــتي جتــري فـيــهـا

االنتخابات.
- مـســجالً في سـجل الــنـاخـبـ رابــعـاً
وفـقــاً ألحـكـام هـذا الـقـانـون واألنـظـمـة
والــــتـــعـــلــــيـــمـــات واإلجــــراءات الـــتي

فوضية. تصدرها ا
ــادة-6- أوالً- يـــجــري االقـــتــراع في ا
يـــــــوم واحــــــد فـي عــــــمـــــــوم األراضي

العراقية.
ثــانــيــاً- ال يُــمــدد االقــتــراع لــســاعــات
إضـافـيـة بـعـد انـتـهـاء وقتـه احملدد في
الـيـوم الذي يـجـري فيه االقـتـراع مهـما

كان السبب.
ــادة-7≠ يــحــدد رئــيس اجلــمــهــوريـة ا
رسوم جـمهوري مـوعد االنـتخابـات 
بــعــد الــتــنــسـيـق مع مــجـلـس الـوزراء
ـــفــوضـــيــة ويُــعـــلن عن مـــوعــدهــا وا
بـــــوســـــائـل اإلعـالم قـــــبل الـــــشـــــروع
دة ال تقل عن (90© تـسع بـاالقتراع 
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رشح لعـضوية ادة-8≠ يُـشتـرط في ا ا
اجملـــلس أن تـــتـــوافـــر فـــيه الـــشــروط
الـــــواجـب تـــــوفـــــرهـــــا فـي الـــــنـــــاخب
ادة (5© من هذا ـنصوص عليها في ا ا
القانون اضافة الى الشروط التالية:-
ـرشح عن (30© أوالً- أن ال يــقل عـمــر ا

ثالث سنة عند الترشيح.
ثــانـيــاً- أن يُـعــد مِـمَـنْ حـصل في األقل
على الشهادة اجلامعية أو ما يعادلها.
ثــالـثـاً- أن ال يـكــون مـشـمــوالً بـقـانـون

ساءلة والعدالة. هيئة ا
ـة مـخـلـة رابـعــاً- غـيـر مـحـكـوم بـجـر

بالشرف بحكم قضائي بات.
خـامساً - ان ال يكون منتمياً إلى أفراد
ـــؤســســات ـــســلـــحــة أو ا الـــقــوات ا
األمــنــيــة  كــاألمن الــوطــنـي أو جــهـاز
مـكافـحة اإلرهـاب او قوات البـيشـمركة
او احلـشد الـشعـبي عنـد ترشحه ومن
يــــرغـب بــــالــــتــــرشـح من أفــــراد هــــذه
ـؤسسات ملزم بتقد استقالته قبل ا
ــدة ال تــقل عن مــوعــد االنــتــخــابـات 
ثـالثـة أشـهـر وال يـحق له الـعـودة إلى
الــــوظــــيــــفــــة بــــعـــد ذلـك ســــواء فـــاز

باالنتخابات أم لم يفز.
سـادسـاً- ان ال يـكون من الـعـامـل في
ـفـوضيـة وبـضمـنـهم اعضـاء مـجلس ا
ـدراء العـام ـفـوض الـسـابقـ وا ا
ــدراء الــســابــقـ اال بــعــد انــتــهـاء وا
ـدة ال تـقل عن اربع سـنـوات عــمـلـهم 

كاملة. 
فوضية اسماء - تـرسل ا ادة-9≠ أوالً ا
ـــرشــحــ إلـى الــهــيـــئــة الــوطـــنــيــة ا
لـلمساءلـة ولهيئـة النزاهة لـلبت فيها
خالل (15©  خـــمــســة عــشـــر يــومــاً من

ــــرشـــــحــــ فـي مــــراكــــز أو صـــــور ا
ومحطات االقتراع.

ثــانـيـاً - عـلى الــكـيـانـات الــسـيـاسـيـة
ـشاركة في االنتخابات إزالة الدعاية ا
االنـتـخـابـيـة خالل مـدة اقـصـاها (30)
ثـالثـــ يـــومــــا من تــــاريخ انــــتـــهـــاء
االقــتــراع ووفـقــا لــلـتــعــلـيــمــات الـتي

فوضية . تصدرها ا
ـادة-23- يُـمـنع تنـظيم االجـتمـاعات ا
االنـتـخابـية الـتي تهـدف للـترويج الى
رشح بـعيـنة والـتي تعـقدها الـدعايـة 
ــرشــحــون أو مــؤيــدوهم االحــزاب وا
ـدة احملددة فـي هـذا الـقـانون خـالل ا
في األبـنـيـة الـتـي تـشـغـلـهـا الوزارات

ـــرتــبــطــة بــوزارة, واجلـــهــات غــيــر ا
والــقــطــاع الــعــام ,وابــنــيــة مــجــالس
احملافظات  ,ودوائر الدولة اخملتلفة.
ـــنع اســتـــغالل ابـــنــيــة ــادة-24-  ا
الوزارات ومؤسسات الدولة اخملتلفة,
وامـاكن العبـادة والرموز الـدينية ,ألي
دعـاية او انـشطـة انتـخابـية لـلكـيانات

. رشح السياسية وا
ادة-25- شـعار الدولة الرسمي رمز ا
رشح أو مؤسسة لـكيانها فال يـحق 
تـوظـيـفه في االجـتـمـاعـات واإلعالنات
والـنـشـرات االنـتـخـابـيـة بل حـتى في
الـكتابـات والرسوم التي تـستخدم في

احلملة االنتخابية.
ــــنع مـــوظــــفـــو دوائـــر ـــادة-26-  ا
الـدولـة والسـلطـات احملـليـة من بسط
نـــفــوذهم الـــوظــيــفـي أو بــذل مــوارد
الـــدولـــة أو جتـــنـــيـــد وســـائـــلـــهـــا و
أجـهزتها  لصالح دعايتهم االنتخابية

ــا فــيــهــا أو دعــايـــة مــرشــحــيــهـم 
االجهزة األمنية أو العسكرية.

ـارسـة أي شـكل ـادة-27- يـحـظـر  ا
مـن أشـــكــــال الــــضــــغط كــــاإلكـــراه أو
ـنح مـكـاسب مـادية أو الـتـهـديـد أو 
وظــيـفـيــة أو مـعـنــويـة أو الـوعــد بـهـا
بــقــصـــد الــتــأثــيــر عــلى الــنــاخب أو

التأثير على نتائج االنتخابات.
ـــادة-28- يـــحــــظـــر اإلنـــفـــاق عـــلى ا
ال العام أو الدعاية االنتخابية من ا
ـوازنـة الوزارات األمـوال اخملـصـصـة 
أو أمــــوال الــــوقـف أو أمــــوال الــــدعم

اخلارجي.
ــرشح في ــادة-29- أوالً- يـــلــتــزم ا ا
يـــوم الــتــصــويت بـــاالمــتــنــاع عن أي
دعـاية انتخـابية كتـوزيع برامج عمله
أو مـنـشـورات خـاصـة به أو بـطـاقات
أو غــيـــرهــا من الــوثــائـق بــنــفــسه أو

بوساطة غيره.
- ال يـحق ألي من الـعـامـلـ في ثـانــيـاً
دوائــر الـدولـة أو أعـضــاء الـسـلـطـات
احملــلـــيــة أن يــقــوم يـــوم الــتــصــويت
بـــتـــوزيـع بـــرامج عـــمل بـــنـــفـــسه أو

بوساطة غيره.
ثـــالــثــاً - يــحـــظــر وضع إعالنــات أو
تــوزيع بـرامج عـمل أو مـنـشـورات أو
بـطاقـات باسم مـرشح غيـر مسجل في
ـصـادق علـيـها من ـرشـح ا قـوائم ا

فوضية. ا
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ادة (30)  ا
يـعـاقب بـاحلبس مـدة ال تـقل عن سـتة
أشـهر وبغـرامة ال تقل عن (500000)
خـمـسـمـائـة الف ديـنـار وال تـزيـد عـلى

(1000000) مليون دينار كل من :-
أوالً - تـعـمـد إدراج اسـم أو أسـماء أو
صـفات مـزيفة في سـجل النـاخب أو
تــعـمـد عـدم إدراج أسم خالفـاً ألحـكـام

هذا القانون .
ثـانـيـا- ادرج أسـمه أو أسم غـيره في
ســـجـل الـــنـــاخـــبــــ من دون تـــوافـــر
طلوبة في االسم الـشروط القانونـية ا
ــدرج أو تــمـكـن من عـدم إدراج اسم ا

أخر أو حذفه.
ثـالــثـاً - أدلى بـصـوته في االنـتـخـاب
وهــو يــعـلـم أن اسـمه أُدرج فـي سـجل
الـنـاخبـ خالفـاً للـقـانون أو أنه فـقد
ــطــلـوبــة في الــشــروط الــقــانـونــيــة ا

استعمال حقه في االنتخابات.
رابعا - تعمد التصويت باسم غيره.
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لـــــــــســـــــــنــــــــة 2013
وتعديالته.

ادة-45- ينفذ هذا القانون من تاريخ ا
ــصـادقـة عـلـيه ,ويــنـشـر في اجلـريـدة ا

الرسمية.
W³łu*« »U³Ý_«

اســتــجــابــة لــلــمــســؤولــيــة األخالقــيــة
والـوطـنـيــــــة ,وإنـصـافـاً حلقـوق أبـناء
هـذا الـشـعب الـذي أنـاط بنـا مـسـؤولـية
احلـفـاظ على مـسـتقـبلـه واحلفـاظ علي
ـستقل وبـقائه وحبـاً وكرامة كـيانــــه ا
بــتــضــحــيــات الــعــراقــيــ الــســخــيـة
وتــعــريــفـــاً لــلــنــاخب بــثــقــافــة الــوعي
ــارســته بـصــدق وأنـاة االنــتــخـابي و
وتــروً وبـغـيــة إجـراء انـتــخـابـات حـرة
نـزيهـة جتري بشفافية عالية وحــرص
مـــســـتـــدام ولـــــغـــرض تـــمـــثـــيل إرادة
الـناخــب تـمثـيالً حـــراً حـقيـقيـاً واعياً
ـشـروعـة وفــسح اجملـال لـلــمـنـافـســــة ا
بــعــيــداً عــن الــتـأثــيـــرات اخلـارجــيــة,
وطـــمــوحــــاً لالرتــقــــــــاء بــالـــعــمـــلــيــة
ـقراطـية ,وثـقـة بالـناخب وحـرصاً الـد
عــلى تــاريــخه ومــسـتــقــبــله شُــرع هـذا

القانون.
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قاعد ت- احملافظة - عدد ا
1- بغداد26

2- نينوى10
3- البصرة9
4- ذي قار8

5- بابل7
6- السليمانية8 

7- االنبار7  
8- اربيل7  
9- ديالى4 

10- كركوك4 
11- صالح الدين4 

12- النجف االشرف4
13- واسط4 

14- القادسية4
قدسة4 15- كربالء ا

16- دهوك3
17- ميسان4
ثنى3 18- ا

اجملموع 120
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قاعد عدد ا ت- احملافظة
1- بغداد6

2- نينوى3
3- البصرة3
4- ذي قار2

5- بابل2
6- السليمانية (وحلبجة)2

7- االنبار1
8- اربيل1
9- ديالى1

10- كركوك1
11- صالح الدين1

12- النجف االشرف1
13- واسط1

14- القادسية1
قدسة1 15- كربالء ا

16- دهوك1
17- ميسان1
ثنى1 18- ا

19- اجملموع30
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احملافظة
قاعد عدد ا

1- بغداد 32  (26 + 6 للنساء)
2- نينوى    13 (10 + 3 للنساء)

3- البصرة 12 (9 +  3 للنساء)
4- ذي قار 10 (8 +  2 للنساء)

5- بابل 9 (7 + 2 للنساء)
6- السليمانية 10( 8 +2 للنساء)

7- االنبار 8 (7 + 1 للنساء)
8- اربيل  8 ( 7 + 1 للنساء)
9- ديالى  5 (4 + 1 للنساء)

10- كركوك 5 (4 + 1 للنساء)
11- صالح الدين 5  (4 + 1للنساء)

12- النجف االشرف 5 (4 + 1 للنساء)
13- واسط 5  (4 + 1للنساء)

14- القادسية 5  (4 + 1للنساء)
قدسة  5 (4 + 1للنساء) 15- كربالء ا

16- دهوك 4 (3 + 1  للنساء)
17- ميسان 5  (4 + 1للنساء)
ثنى4 (3 + 1  للنساء) 18- ا

اجملــــمـــوع 120+30) لــــلـــنــــســـاء +10
للمكونات) 160

التصرف.
ـادة- 35- فـي حـالـة ثـبت مــسـاهـمـة ا
حـزب سيـاسي أو تنظـيم سياسي أو
ـــة من كــــيـــان فـي ارتـــكــــاب أي جــــر
ـنصوص عـليها اجلـرائم االنتخـابية ا
في هـذا القـانون يـعاقب بغـرامة مـالية
مـــــقــــدارهــــا (25000000) خـــــمــــســــة

وعشرون مليون ديناراً .
ادة-36- اوال- يعاقب بغرامة ال تقل ا
عن (1000000) مـلـيـون دينـا وال تـزيد
عـلى (5000000) خـمـسة مالين ديـنار
عن كـل مخالفة ألحكـام هذا القانون لم

ترد عقوبة عليها. 
ثـانيا- يعـاقب على الشروع في جرائم
ـنصـوص عـلـيـهـا في هذا االنـتـخـاب ا

ة التامة. القانون بعقوبة اجلر
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ـادة-37- جتـرى عـمـلـيـة الـفـرز وعد ا
األصـــــوات وإجنــــاز االســـــتــــمــــارات
اخلــاصـة بــهــا فـور انــتـهــاء عــمـلــيـة
االقــتـراع في كل مـحــطـة من مـحـطـات
ــثــلــو الـكــيــانـات االقــتــراع ويـزود 
الـسـياسـية بـنسـخـة ورقيـة منـها بـعد
مــــصـــادقـــتــــهـــا مـن مـــديــــر احملـــطـــة
االنــتـخــابـيـة وتــعـلق االســتـمـارة في
مـكان مـخصص لالعالم في كل مـحطة

انتخابية.
ـادة-38- جتـري عـمـلـيه الـتـصـويت ا
اخلـاص في يوم االقتراع العام نفسه

وتشمل:-
- مــــنـــــتــــســــبـــــو وزارة الــــدفــــاع أوالً
والــداخـلـيـة وكــافـة االجـهــزة االمـنـيـة
األخــــرى وفق إجــــراءات مــــشـــابــــهـــة
إلجــراءات االقـتـراع الــعـام  تـضــعـهـا
ـفـوضـيـة وتـعتـمـد فـيـهـا علـى قوائم ا
رسـمــيـة تـقـدم من اجلـهـات اخملـتـصـة
ـشـمولـة في التـصويت اخلـاص قبل ا
(60) سـتـ يـومـاً مـن مـوعـد االقـتراع
وتـــــشـــــطب أســـــمـــــاؤهـم من ســـــجل
الـنـاخبـ الـعـام وتنـظم سـجالت لهم
عـــلى مـــســتـــوى احملــطـــة وال يــجــوز
تـكرارها على مسـتوى مراكز االقتراع
وتـفــتح لـهم أو الــدائـرة االنــتـخـابــيـة 
مــحـطـات خــاصـة في مـراكــز االقـتـراع
ــنع الــعــام الــقــريــبــة من عــمـلــهم ,و

التصويت في الوحدات العسكرية.
ثـانياً - يـصوت النـازحون وفق أحدث
فوضية إحـصائية رسميه ,تـزود بها ا
ــــهـــجــــرين مـن وزارتي الــــهـــجــــرة وا
ـوجـبـهـا يـحق لـلـنـازح والـتــجـارة و
ـكـان الـذي يـقيـم فيه الـتـصـويت في ا
ويـصـوت لـدائـرته األصـلـيـة الـتي نزح

منها. 
وتشطب اسماؤهم من سجل الناخب
الـــعـــام وتـــنـــظم ســـجالت لـــهم عـــلى
مـســتـوى احملـطـة وال يـجـوز تـكـرارهـا
عـــلى مــســـتــوى مــراكـــز االقــتــراع أو
الـــدائــرة االنــتــخـــابــيــة وتــفـــتح لــهم
مــحـطـات خــاصـة في مـراكــز االقـتـراع

العام القريبة من سكنهم.
ثــــالـــثــــاً- ال يــــصـــوت الــــعـــراقــــيـــون
ــتــواجــدون خــارج الـعــراق في وقت ا

االنتخابات.
ادة-39- فـي حال اعتماد التصويت ا
االلـكـتـروني تـعـتـمد الـتـعـلـيـمـات التي
ــفـوضـيــة الجـراء عـمــلـيـة تــصـدرهـا ا
االقـتراع والعـد والفرز تـكون مشـابهة

إلجراءات االقتراع العام.
ــــادة-40- عــــلـى مـــجــــلـس الـــوزراء ا
ــــــالــــــيـــــة صــــــرف االمـــــوال ووزارة ا
اخملــصـصــة إلجـراء االنــتـخــابـات الى
ــفـوضــيـة خالل (15) خــمـســة عـشـر ا
يوماً من تاريخ حتديد موعد االقتراع.
ــادة- 41 - عـــلى وزارتي الــتـــربــيــة ا
والــتـعـلـيم الــعـالي والـبــحث الـعـلـمي
ــســاءلــة والــعــدالــة وكــافـة وهــيــئــة ا
الــدوائــر ذات الــعـالقـة ,االجــابــة عــلى
ــفــوضـــيــة بــصــحــة اســتـــفــســارات ا
الـــتـــرشح خالل مـــدة اقـــصـــاهــا (15)
خـمسة عـشر يومـاً من تاريخ االستالم

.
ـــادة-42- تـــســـري احـــكـــام قـــانــون ا
االحــزاب والـتــنـظــيـمــات الـســيـاســيـة
رقم(36) لـسـنة 2015 فـي كل مـالم يرد

فيه نص في هذا القانون.
ـــادة-43- لــــلـــمـــفــــوضـــيـــة اصـــدار ا
تـعـليـمـات لتـسهـيل تـنفـيـذ احكـام هذا

القانون.
ـادة-44- يــلـغى قــانـون انـتــخـابـات ا
مـــجــلس الـــنــواب الـــعــراقي رقم (45)

مشاهد من االنتخابات التشريعية لالعوام 2005 ,2010 ,2014 ,2018

مواطنة عراقية تدلي بصوتها

جلسة مجلس النواب العراقي في دورته الراهنة

شعار مفوضية االنتخابات

حس الهنداوي


