انتخابات مجلس النواب العراق

صحيفة الوقائع 7
الشكاوى والطعون ق يوم االنتخابات

ما ه شكوى يوم االنتخابات؟
قد تظهر مزاعم بشأن مخالفات انتخابية ق يوم االنتخابات ،بما ق ذلك ما يتعلق باالقتاع وعد األصوات وجدولة النتائج.
يحق لألفراد أو األحزاب السياسية  ،الذين يتم حرمانهم من حقوقهم االنتخابية أو تقييدها أو انتهاكها ق يوم االنتخابات،
تقديم شكاوى من أجل اإلنصاف .سيتم الفصل ق جميع شكاوى وطعون اليوم اإللكتون من قبل المفوضية العليا
ً
وفقا ر
للتشيعات.
المستقلة لالنتخابات وهيئة القضاء االنتخان

من يمكنه تقديم شكاوى ق يوم االنتخابات؟
يحق ألي ناخب أو وكيل لحزب سياس أو مرشح فردي تقديم شكوى ق يوم االنتخابات ر
بشط أن يكونوا حاضين ق مركز
ً
رسميا لدى المفوضية مع تسجيل أسمائهم ق مذكرة مدير مركز االقتاع .يمكن للمراقبي
االقتاع وأن الوكالء مسجلي
ُ
.
اإلبالغ عن المخالفات للمؤسسات الت ينتمون إليها ومع ذلك  ،ال يسمح لهم بتقديم شكاوى رسمية إىل المفوضية العليا
المستقلة لالنتخابات.

مت يجب تقديم شكاوى يوم االنتخابات؟
يجب تقديم شكاوى يوم االنتخابات ق غضون يومي .تبدأ هذه النافذة من الساعة الت يبدأ فيها االقتاع حت النهاية
الرسمية ليوم العمل التاىل.

من إعداد بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .للمزيد من المعلوماتunami-electoral@un.org :

كيف يمكن تقديم شكاوى ق يوم االنتخابات؟
سيكون نموذج الشكوى رقم ً 110
متاحا ق يوم االنتخابات ق مراكز االقتاع والمكاتب االنتخابية ق المحافظات ومكتب
انتخابات إقليم كردستان والمكتب الوطت للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ق بغداد .ق يوم االنتخابات ،يجب عىل
الناخبي أو الوكالء أو المرشحي الذين يرغبون ق تقديم شكاوى استخدام نموذج الشكوى الرسم رقم  ، 110والذي يحتوي
عىل ثالث نسخ (كل منها بلون مختلف) ويأن مع ظرف شكوى .الشكاوى رسية.
يجب عىل مقدم الشكوى ملء نموذج الشكوى وتاريخه وتوقيعه واالحتفاظ بالنسخة األختة ووضع النسختي األوىل
والثانية ق ظرف الشكوى مع أي مستندات داعمة أخرى (إن وجدت).
هناك طريقتان لتسليم الشكوى .يمكن للمرء وضعه ق صندوق الشكاوى أو تسليمه إىل منسق مركز االقتاع أو المسؤول ق
المكتب الوطت للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات أو المكاتب االنتخابية ق المحافظات أو مكتب انتخابات إقليم
كردستان.

ما ه المعلومات الت يجب تضمينها ق نموذج الشكوى؟
●
●
●
●
●
●

●

اسم وعنوان ومعلومات االتصال لمقدم الشكوى
اسم ومعلومات االتصال الخاصة بالشخص المزعوم بارتكاب االنتهاك (إن وجد)
تفاصيل االنتهاك المزعوم  ،بما ق ذلك التاري خ والوقت والمكان والظروف
اسم ومعلومات االتصال الخاصة بأي شهود عىل المخالفة (إن وجدت)
أي مستند ذي صلة أو دليل آخر يدعم الشكوى
ً
تعليق مدير مركز االقتاع أو منسق مركز االقتاع (إذا كان ذلك ممكنا ،يمكن لمقدم الشكوى أن يطلب من مدير
مركز االقتاع أو منسق مركز االقتاع كتابة تعليقاتهم عىل الجزء ذي الصلة ق نموذج الشكوى  -باستثناء الشكاوى
ق اليوم التاىل ليوم االقتاع وإذا كانت الشكوى ضد أحد مسؤوىل االقتاع)
توقيع المشتك

كيف تتم معالجة شكاوى يوم االنتخابات؟
ستقوم لجان تصنيف الشكاوى الت تم إنشاؤها ق المكتب الوطت للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بتحديد ما إذا
كانت الشكوى تف بجميع المتطلبات الرسمية  ،وإذا كان األمر كذلك  ،ما إذا كان يمكن أن يكون لها تأثت عىل نتيجة
االنتخابات .سيتم تصنيف هذه الشكاوى عىل أنها حمراء وسيتم التعامل معها عىل أساس األولوية .الشكاوى الت ال تؤثر عىل
نتائج االنتخابات ولكنها تتطلب تحقيقا ستصنف عىل أنها صفراء .سيتم تصنيف الشكاوى الت تفتقر إىل ر
الشوط الرسمية
والموضوعية عىل أنها خضاء وسيتم رفضها.

ستقوم لجان الشكاوى ق المكاتب االنتخابية ق المحافظات بالتحقيق ق الشكاوى بعد تلقيها تعليمات للقيام بذلك من قبل
قسم الشكاوى والطعون التابع للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات واتخاذ جميع التدابت الالزمة لحل الشكوى ق غضون
فتة ال تتجاوز  48ساعة من تاري خ اإلخطار.
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عند استالم تقرير التحقيق  ،سيقوم قسم الشكاوى والطعون التابع للمفوضية بتقديم ملف الشكوى  ،والذي سيتكون من
نموذج الشكوى األصىل  ،ونموذج المصالحة  ،وتقرير النتائج  ،واستمارة التصنيف  ،ونتائج التحقيق  ،وأي دليل أو
مستندات  ،وتوصيتها إىل مجلس المفوضي التخاذ قرار.

كيف يتم معالجة شكاوى يوم االنتخابات؟
بعد مراجعة التقارير المقدمة من قسم الشكاوى والطعون التابع للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  ،يتخذ مجلس
المفوضي قر ًارا بشأن الشكوى .ومع ذلك  ،إذا رأى ذلك ض ً
وريا  ،يمكن أن يطلب مجلس المفوضي إجراء تحقيق جديد.

لتصحيح انتهاكات يوم االنتخابات  ،يمكن أن يفرض مجلس المفوضي غرامات ؛ إلغاء نتائج مركز االقتاع ؛ فرض عقوبات
تأديبية إذا كانت الشكوى تتعلق بأحد موظف المفوضية ؛ مطالبة الوزارة المعنية باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ق حال
كانت الشكوى تتعلق بأحد موظفيها ؛ استدعاء المشتك أو المدىع عليه أو الشهود إذا لزم األمر ؛ إقامة دعوى جنائية إذا كان
الفعل المرتكب يحتوي عىل عنض إجرام ؛ تقرر عدم توظيف أي شخص يعمل بموجب عقد أجر ليوم واحد ق مركز
االقتاع ق المستقبل و  /أو حرمانه من مكافأته المالية ؛ تقرر عدم اعتماد وكيل الحزب السياس أو فريق المراقبة ؛ إلغاء
نتائج مرشح أو حزب سياس أو حرمانهم من التشح ق االنتخابات المقبلة لفتة واحدة ؛ إلغاء موافقة تحالف سياس أو
حزب أو مرشح ؛ أو رفض الشكوى.

هل سيتم إبالغ المشتكي بقرارات مجلس المفوضي بشأن شكاوى يوم االنتخابات؟
نعم  ،ر
ينش مجلس المفوضي قراراته باللغتي العربية والكردية خالل ثالثة أيام من تاري خ صدوره.

هل يمكن لمقدم الشكاوى الطعن ق قرارات مجلس المفوضي بشأن شكاوى يوم االنتخابات؟
نعم  ،من الممكن الطعن بقرارات مجلس المفوضي أمام اللجنة القضائية االنتخابية ق غضون ثالثة أيام ً -
بدءا من اليوم
التاىل ر
لنش القرار.
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