انتخابات مجلس النواب العراق
صحيفة الوقائع 5
الشكاوى وطلبات الطعن

ماه الشكاوى االنتخابية؟
ي
قد تظهر مزاعم حول مخالفات انتخابية وانتهاكات للقانون واألنظمة والتعليمات خالل العملية االنتخابية .يمكن أن تتعلق
ن
ن
والناخبي ،حمالت ،االقتاع والفرز والعد ،وإ عالن النتائج األولية .يجب أ ن يكون لألفراد
المرشحي
بمجاالت مثل :تسجيل
ن
أو األحزاب السياسية الذين تم رفض حقوقهم االنتخابية أو تقييدها أو انتهاكها ،الحق ق تقديم شكوى للحصول عىل
القانون من العنارص األساسية قن
ن
تعويض .يعد الحق نق تقديم شكوى ضد المخالفات االنتخابية والوصول اىل التعويض
ضمان نزاهة االنتخابات.
هل يمكن تقديم شكوى انتخابية عىل انتخابات مجلس النواب؟
ً
ووفقا ر
للتشي ع االنتخان.
نعم ،يمكن تقديم شكوى نق أية مرحل ة من مراحل العملية االنتخابية  -ضمن المدد المحددة
الت لديها االختصاص والسلطة للنظر يف الشكاوى االنتخابية؟
ه المؤسسة ي
ما ي
ً
المفوضي بسلطة حرصية لحل ن ن
ن
التاعات المتعلقة
وفقا لقانون المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،يتمتع مجلس
باالنتخابات الناشئة عن التحضت لالنتخابات الوطنية وتنفيذها .ويتم تحديد عملية التعامل مع الشكاوى نق أنظمة
وإجراءات الشكاوى الخاصة بالمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات .وهذا ينطبق عىل أية خطوة نق العملية االنتخابية .نق
ن
المفوضي القضايا الجنائية المتعلقة باالنتخابات إىل السلطات المختصة (المحاكم).
غضون ذلك ،يحيل مجلس
من يمكنه تقديم شكوى؟
والمرشحي .ال يسمح للمر ن
ن
ن
ن
اقبي
المؤهلي ووكالء األحزاب السياسية واالئتالفات
الناخبي
يمكن تقديم الشكاوى من قبل
بتقديم شكاوى؛ ومع ذلك ،يمكنهم تقديم تقارير لمنظماتهم.

كيف يمكن تقديم شكوى؟
إذا اعتقد فرد أو حزب سياس بحدوث انتهاك انتخان ورغب نق تقديم شكوى ،فيمكنه تقديم شكوى تتضمن المعلومات ن
الرصورية،
مثل االسم وتفاصيل االتصال بمقدم الشكوى ووصف تفصيىل للحادث.

يمكن تقديم الشكاوى قبل يوم االنتخابات إىل المفوضية العليا المستقلة لالنتخاب ات نق مكاتبها االنتخابية نق المحافظات ،أومكتب
ن
ن
الناخبي  ،فيجب توجيهها إىل مراكز التسجيل.
الوطن نق بغداد .إذا كانت الشكوى تتعلق بتسجيل
انتخابات إقليم كردستان ،أومكتبها

مت يمكن تقديم شكوى؟
ن
ن
يومي من تاري خ االنتهاك المزعوم.
الناخبي نق غضون
يجب تقديم الشكاوى حول تسجيل
ن
يومي .تبدأ هذه النافذة من الساعة الن يبدأ فيها
يجب تقديم أي شكوى بخصوص االقتاع والفرز نق يوم االنتخابات خالل فتة
االقتاع حن النهاية الرسمية ليوم العمل التاىل.
يجب تقديم الشكاوى حول الحمالت االنتخابية نق أي وقت من تاري خ المخالفة حن نهاية فتة الحملة.
ن
يجب تقديم أي شكوى بشأن تسجيل المرشح ن
المرشحي النهائية.
بي تاري خ المخالفة وتاري خ الموافقة عىل قائمة

كيف يتم معالجة الشكاوى؟
ن
ن
المفوضي.
الوطن للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ومن ثم مراجعتها من قبل مجلس
يتم تحويل جميع الشكاوى إىل المكتب
ن
وموظفي من
فيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بيوم االنتخابات  ،ستحدد لجان التصنيف  ،الن تتكون من عضو واحد نق مجلس اإلدارة
ن
الوطن للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  ،ما إذا كانت الشكوى نتف بجميع المتطلبات
قسم الشكاوى والمناشدات بالمكتب
ن
ن
الرسمية  ،وإذ ا كان األمر كذلك  ،فهل يمكن أن يكون لها تأثت ق فرز األصوات  ،أي ق حالة االحتيال .فسيتم التعامل مع مثل هذه
الحاالت عىل أساس األولوية.

هل تجري المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات التحقيقات؟
نعم  ،ستجري المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات التحقيقات عند ا ن
لرصورة .عىل سبيل المثال ،ستفحص صناديق االقتاع أو تبحث
ن
ن
المشتكي والشهود .ثم تبت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ق الشكاوى بعد فحص األدلة.
عن مزيد من التفاصيل من
بالنسبة لشكاوى يوم االنتخابات ،للمفوضية أن تأمر بحجز أ وراق اقتاع محددة ونتائج محطات االقتاع حن يتم حل الشكوى.
تستطيع المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،بحكم صالحياتها ،الترصف بشأن المخالفات االنتخابية وتوفت اإلنصاف.
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كيف يتم معالجة الشكاوى من قبل مجلس المفوضي؟
ن
المفوضي غرامات مالية؛ إعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل وقوع االنتهاك؛ إلغاء موافقته
معالجة المخالفات ،يمكن أن يفرض مجلس
عىل التحالف أو الحزب السياس أو المرشح؛ إلغاء التصديق عىل اعتماد وكيل الحزب السياس ؛ إلغاء اعتماد المر ن
اقبي أو موافقة
ن
المرشحي المرفوعة ضدهم الشكوى ؛ حرمان المرشح من إمكانية التشح لالنتخابات نق
تسجيل المنظمة ال مراقبة؛ إلغاء أصوات
المستقبل؛ أو إعادة فرز األصوات.
ن
المفوضي عقوبات انضباطية إذا كانت الشكوى تتعلق بأي شخص يعمل لدى المفوضية العليا المستقلة
يمكن أن يفرض مجلس
لالنتخابات ويطلب من الوزارة المعنية اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إذا كانت الشكوى تتعلق بأحد موظفيها.

هل تقوم المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بإبالغ المشتكي بالقرار؟
ن
ن
نعم ،يتم ر
باللغتي العربية والكردية خالل ثالثة أيام من
المفوضي عىل موقع المفوضية العليا المستقلة لالنتخ ابات
نش قرارات مجلس
إصدارها.

ما هو الطعن؟
الطعن هو بالغ رسم يتم تقديمه إىل هيئة مختصة لطلب مراجعة قرار سابق اتخذته الهيئة االنتخابية المختصة.
هل من الممكن الطعن بقرارات مجلس المفوضي؟
ن
المفوضي أمام الهيئة القضائية االنتخابية ،الن تتكون من ثالثة قضاة .نق هذا الصدد ،يمكن
نعم ،من الممكن الطعن نق قرارات مجلس
ن
المفوضي نق غضون ثالثة أيام بعد ر
ن
الوطن
نشه .ويمكن تقديم الطعن إىل المكتب
لألفراد واألحزاب السياسية الطعن بقرار مجلس
للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،أو مكاتب ا النتخابات بالمحافظة أومكتب انتخابات إقليم كردستان التابع للمفوضية العليا
ر ً
مباشة إىل الهيئة القضائية االنتخابية.
المستقلة لالنتخابات  -أو
ن
ن
المفوضي الرد عىل طلبات واستفسارات الهيئة القضائية االنتخابية بشأن الطعون نق غضون فتة ال تتجاوز سبعة
يتعي عىل مجلس
ن
ن
يتعي عىل الهيئة القضائية االنتخابية اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم إليه ا ق غضون  10أيام من تاري خ رد
أيام من تاري خ استالمها .و
ن
المفوضي.
مجلس
قرارات الهيئة القضائية االنتخابية نهائية وملزمة.
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