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تعریف الشكوى

نظمة أو طلب تصحیحي لحالة معینة یراھا المشتكي انھا مخالفة للقانون او التعلیمات او اال
عینة االجراءات یقدمھا للجھة صاحبة الحق قانونا للبت فیھا وترتب علیھا اثار قانونیة م







جھة النظر في الشكوى 
من)خامسا(البندالىاستنادا
نمالثالثالفصل)10(المادة
ستقلةالمالعلیاالمفوضیةقانون

لسنة)31(رقملالنتخابات
2019.
یةصالحالمفوضینفلمجلس

والطعونالشكاوىفيالبت
اراتھقروتكونكافةاالنتخابیة

الھیئةامامللطعنقابلة
لالنتخاباتالقضائیة

من)اوال(الفقرةاشارتكما•
الخامسالفصل)18(المادة

العلیاالمفوضیةقانونمن
)31(رقملالنتخاباتالمستقلة

:على2019لسنة
المفوضینمجلسیتمتع«
الشكاوىفيالبتسلطةب

مجلسویحیلالیھالمقدمة
الىةالجزائیالقضایاالمفوضین
الً دلیوجدانالمختصةالسلطات

زاھةبنیتعلقتصرفسوءعلى
.“االنتخابیةالعملیة

ً (الفقرةاما• ةالمادمن)ثانیا
منالخامسالفصل)18(

العلیاالمفوضیةقانون
)31(رقملالنتخاباتالمستقلة

تنصوالتي2019لسنة
:على

السلطةالمجلسیملك«
ةالناجمالنزاعاتلحلالحصریة

االنتخاباتوتنفیذاعدادعن
اوماالقلیمستوىوعلىالوطنیة

زویجوالمحافظاتمستوىعلى
ةلالدارالصالحیةیفوضانلھ

ةلحظالنواعاتلحلاالنتخابیة
.“وقوعھا



العقوبات التي یفرضھا مجلس المفوضین 
المالیةالغرامة •
.الغاء نتائج محطة  موضوع الشكوى•
.مقصریتھفرض عقوبات انضباطیة في حالة تعلق الشكوى بأحد موظفي المفوضیة وثبوت •
الطلب من الوزارات المختلفة  اتخاذ االجراءات  القانونیة الالزمة  في حالة كون الشكوى تخص احد•

.منتسبیھا
.استدعاء المشتكي او المشكو منھ او الشھود اذا تطلب االمر ذلك  •
.تحریك الدعوى الجزائیة اذا كان الفعل المرتكب ینطوي على عنصر جزائي •
قتراع للیوم الواحد في مراكز االباالجرعدم التعاقد مستقبالً وحرمان من المكافأة المالیة للمتعاقدین •
عدم اعتماد وكیل حزب او تنظیم سیاسي او فریق مراقبة •
.الغاء نتائج مرشح او حزب سیاسي  او حرمانھ من الترشیح في االنتخابات المقبلة لدورة واحدة•
.الغاء المصادقة على التحالف السیاسي  او الحزب او المرشح•
.اعادة التحقیق اذا تطلب االمر ذلك •
رد ین اثبات صحتھا فلمجلس المفوضاوعدماوالموضوعیةفي حالة افتقار الشكوى للشروط الشكلیة •

.الشكوى 





نموذج استمارة الشكوى 



صندوق الشكاوى 
سلیة وتبقى صندوق خاص بالشكاوى توضع فیھ الشكاوى ویكون مقفال بأقفال ذات ارقام تسل)  العام والخاص(جھزت المفوضیة  في جمیع مراكز االقتراع 

. الفتحة العلیا مفتوحة الستقبال الشكاوى وتقفل االثنین االخرى ویتم اغالق القفل الثالث بعد انتھاء االقتراع 
ویتم االستدالل على الیة تقدیم الشكوى في مركز االقتراع عن طریق وضع بوستر توضیحي داخل المركز وكما موضح في الشكل االتي 



تصنیف الشكوى 

)فتصنیلجان(تشكیلالمفوضینمجلسیتولى
وتكونالمحافظاتمنبمجموعةمنھاكلتختص
دیرموعضویةالمفوضینمجلساعضاءاحدبرئاسة

والطعونالشكاوىقسممنحقوقيوموظفعام
للمساعدةالدوليالفریقمنممثلوبحضور
ىتتولالفنیةباألمورمختصوموظفاالنتخابیة

حسبوسریعةدقیقةبصورةالشكاوىتصنیف
.خطورتھا

)   صفراءشكاوى ) (خضراءشكاوى ) ( حمراءشكاوى ( 



تسجیل الشكوى 
الیة تسجیل الشكوى •
بموجب سجل خاص وقاعدة بیانات, تسجل الشكوى من قبل لجان الشكاوى في مكاتب المحافظات •

-:الكترونیة معدة لھذا  الغرض  تتضمن 
رقم تسلسلي الستمارة الشكوى •
أسم المشتكي •
اسم المشكو منھ •
رقم المركز •
رقم المحطة •
مكان حصول المخالفة•
تأریخ التقدیم واستالم الشكوى•
موضوع الشكوى•
األولیات المرفقة بالشكوى أن وجدت •
التصنیف (الیة المواضیع التباضافةفي حال اكمال بیانات تسجیل الشكوى یتم تحدیث القاعدة االلكترونیة •

) .  قرار المجلس وتاریخھ , التوصیة , 





یتم حفظ الشكاوى في سیرفرات خاصة للحفاظ على حقوق المشتكین وضمان سالمة الشكوى وكما مبین في الشكل ادناه  كما 
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