معلومات حول الوثائق المطلوبة واجراءات ومراكز تصويت الخارج في لندن
الوثائق المطلوبة في يوم اإلقتراع:
على الناخب :

 -1تقديم وثيقتين رسميتين  ،احدهما تحمل صورة شخصية حديثة ،ويمكن ان تكون احدهما أساسية
والثانية ساندة.
 -2يستطيع ان يثبت من خالل الوثيقتين ما يأتي ( اإلسم الثالثي ،اسم األم ،عراقي الجنسية ،التولد،
اإلنتماء الى محافظة في العراق بالسكن او الوالدة).
الوثائق العراقية األساسية:
-1
-2
-3
-4
-9
-6

جواز سفر عراقي نافذ المفعول.
هوية األحوال المدنية .
شهادة الجنسية العراقية.
دفتر النفوس العراقي لعام  1591شرط ان يحتوي على صورة فوتغرافية .
صورة قيد صادرة عن دائرة األحوال المدنية شرط ان تحتوي على صورة فوتغرافية.
اجازة السوق العراقية الحديثة

الوثائق العراقية الساندة:
 -1بطاقة الناخب األلكترونية.
 -2البطاقة التموينية.
 -3بطاقة السكن ( باإلمكان اعتبارها وثيقة اساسية لرب العائلة فقط).
الوثائق األجنبية الساندة:
-1
-2
-3
-4
-9
-6
-1
-8

اجازة السوق الصادرة من البلد المقيم فيه.
جواز السفر الخاص ببلد اإلقامة.
هوية اإلقامة الصادرة من البلد المقيم فيه.
شهادة الميالد الصادرة من السفارات العراقية مع وثيقة اخرى ساندة.
شهاد التخرج من الجامعات األجنبية مصدقة من وزارة الخارجية العراقية ( نسخة طبق األصل).
يطاقة الالجئين الصادرة عن األمم المتحدة .UNHCR
شهادة الصليب األحمر او شهادة الهالل األحمر.
وثيقة اللجوء الوطنية الصادرة من بلد اإلقامة.

مالحظة:
المولود خارج العراق وغير قادر على تقديم وثائق تثبت جنسيته العراقية ،يمكنه
تقديم وثيقة تثبت عراقية األب فقط أو األم.

المنتدى العراقي

Iraqi Association

الشروط الواجب توفرها في الناخب:
لكي تدلي بصوتك في اإلنتخابات ،يتطلب التالي:
 -1تقديم وثيقتين رسميتين اصليتين ( أساسيتين او اساسية وساندة) تحمل احدهما صورة شخصية
حديثة تثبت من خاللها كونك :
أ ـ عراقي الجنسية.
ب ـ أتم الثامنة عشرة من عمره ( من مواليد  1556فما دون) ،حيث ال يحق لمن ولد في او بعد
1551/1/1
بالتصويت.
ج ـ ألي محافظة تنتمي كي تصوت لتلك المحافظة.

خطوات التصويت:
-1
-2
-3
-4

يقوم موظف اإلقتراع بتسجيل اسمك في سجل الناخبين  ،وتوقع امام اسمك في السجل .
يتم تزويدك بورقة اٌقتراع وتتضمن اسماء الكيانات المشاركة في اإلنتخابات في محافظات العراق
وحقل خاص يأرقام المرشحين .
في سجل الناخبين يتم تدوين البيانات التالية :اإلسم الثالثي ،سنة التولد ،اسم األم ،نوع ورقم
الوثيقة األولى ،نوع ورقم الوثيقة الثانية ،المحافظة التي يصوت لها ،توقيع الناخب .
يمكنك التصويت لكيان سياسي محدد ( بوضع اشارة صح  \/في المربع الموجود امام اسم الكيان
الذي تريد ان تصوت له  ،وتكون اسماء الكيانات في الجانب األيمن من ورقة اإلقتراع  .او
التصويت لمرشح معين ضمن الكيان السياسي بوضع اشارة صح امام رقم المرشح الذي تريد
التصويت له وتكون االرقام موجودة في الجانب األيسر من ورقة اإلقتراع.

مالحظة:
تعتبر ورقة اإلقتراع باطلة اذا وضعت اشارة امام المرشح فقط ،فيجب وضع اشارة امام الكيان واشارة
امام المرشح  ،او وضع اشارة امام الكيان فقط.

-1

مركز ويمبلي

-2

مركز ساوثهول

()Wembley
Crystal
11Popin Business Centre
South way, Wembley
London HA9 0HB

المنتدى العراقي

()Southall
Rear of 68 The Green
Southall, Middlx
London UB2 4BG
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