بسم هللا الرحمن الرحيم

الئحة تنظيم أعمال لجنة الشكاوى وتسوية النزاعات لسنة 2010
عمالً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة  39من قااوون الحاحا ة والمطعوعاات الحاح ية

لسوة  2009أحدر المجلس القومي للححا ة والمطعوعاات الحاح ية ووقائ ر ايس المجلاس الال حاة اآتاي
وحها -:

الفصل األول
أحكام تمهيدية

اسم الالئحة وبدء العمل بها
 .1تسمى هذه الال حة "ال حة توظيم أعمال لجوة الشكاوى وتسوية الوزاعات لسوة 2010م" ويعمل عها
من تاريخ التوقيئ عها.

إلغاء

 .2تلغى ال حة توظيم أعمال لجوة الشكاوي لسوة 2005م

تفسير

 .3ى هذه الال حة وما لم يقتض السياق معوى آخر-:

المجلس :

يقحد به المجلس القومي للححا ة والمطعوعات الحح ية .

القانون :

يقحد به قاوون الححا ة والمطعوعات الحح ية لسوة . 2009

الالئحة :

يقحد عها ال حة توظيم أعمال لجوة الشكاوى وتسوية الوزاعات لسوة 2010م.

هيئة المجلس :يقحد عها الهي ة الموحوص عليها ى المادة  12من القاوون.

اللجنة :يقحد عها لجوة الشكاوى وتسوية الوزاعات.

الشكوى :يقحد عها اإلدعاء المقدم كتابة من اى شخص طعيعى أو معووى متضر ار أو

محتسبا من وشر أى مواد حح ية مخال ة ألحكام القاوون أو ماترحده األماوة العامة بالمجلس.
الرئيس :يقحد به ر يس اللجوة.
المقرر :يقحد به المستشار القاوووى للمجلس.
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النزاع :يقحد به الخالف عين أى من أطراف المجتمئ الحح ى بالقدر الذى يهدد تماسك وحدة هذا
المجتمئ أو يؤثر على مسيرة أى من المؤسسات الحح ية.

الفصل الثاني
اختصاصات اللجنة وسلطاتها
 .4تكون للجوة االختحاحات والسلطات اآتية :

(أ) الوظر ى الشاكاوى التاى تر ائ هليهاا مان أى شاخص طعيعاى أو معواوى متضار ار مان أى وشار
يشكل مخال ة ألحكام القاوون أومحتسبا أو تلك التى تحال هليها من األماوة العامة للمجلس.

(ب) هيقاع الجزاءات الواردة ى المادة  )1(33من القاوون و قاا لت اويض المجلاس وماوحات علياه
المادة  )5(33من القاوون.

(ت) األمر عتححيح مادة موشورة و قا للمادة  27من القاوون.

(ث) هيقاع الجزاءات الاواردة اى الماادة  )1( 33مان القااوون اى حاال همتوااع الحاحي ة عان وشار
التححيح الموحوص عليه ى العود (ج) من المادة  4من هذه الال حة.

(ج) هعالن األطراف وتكلي هم بالمثول أمامها ويجاوز لهاا ت اويض ر يساها ومقررهاا مجتمعاين لهاذا
الغرض.

(ح) هتخاذ أي هجراء أو تدعير آخر يكون مكمال أو ضروريا لممارسة اللجوة لسلطاتها.

(خ) اإلسهام ى تساوية الو ازعاات داخال المجتمائ الحاح ى وذلاك دون المسااس بالسالطات الاواردة
ى الوظام األساس لإلتحاد العام للححا يين السوداويين.

الفصل الثالث

.5يشترط لتحريح الشكوى ما يلي-:

تصريح الشكوى

(أ) أن تقدم كتابة خالل  60يوماً من تاريخ الوشر كحد أقحى وبطريقة مختحرة تستو ي مشتمالتها
العياوات الموضحة ي اإلستمارة المعدة لذلك عدا التي تحال من األماوة العامة.

(ب) ال تحرح الشكوى اال بعد د ئ الرسوم المقررة.

إجتماعات اللجنة وق ارراتها

(.6أ) تكون اجتماعات اللجوة دورية (أسعوعية) ويجوز الدعوة إلجتماع طارئ بمبادرة من الر يس أو
من يووب عوه.

(ب) يوعقد الوحاب القاوووي الجتماعات اللجوة بحضور وحف أعضا ها از د عضو واحد.
(ج) تختار اللجوة من عين أعضا ها من يرأس اجتماعاتها عود غياب الر يس ووا به.
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(د) تتخذ اللجوة ق ارراتها باإلجماع ،واذا تعذر ذلك يكون القرار بموا قة األغلعية من الحاضرين،وعود

تساوي األحوات يكون حوت الر يس مرجحاً.

(ه) يجوز للجوة أن توحي المجلس عإع اء أي من أعضا ها اذا تغيب عن حضور أربعة

اجتماعات متتالية دون عذر مقعول.

(.7أ) ر يس اللجوة هو الواطق الرسمي عإسمها ،ويدعو إلجتماعاتها ويرأسها.
(ب) مقرر اللجوة يعلن األطراف للمثول أمام اللجوة ويتابئ تو يذ ق ارراتها.

تنفيذ ق اررات اللجنة

.8تو ذ ق اررات اللجوة عتعليق الحدور والتأويب الموشور خالل  48ساعة بعد استالم القرار .
 .9تعرض ق اررات اللجوة عتعليق الحدور على هي ة المجلس.

.10تو ذ ق اررات اللجوة باإلعتذار واعمال حق التححيح خالل ثالثة ايام بعد استالم القرار.

أحكام عامة

(.11أ) يمثل الححي ة ي الد اع عوها ر يس تحريرها المعتمد لدى المجلس وله حق اإلستعاوة بمن
يراه مواسباً.

(ب) يعتعر ر يس تحرير الححي ة المشكو ضدها معلواً اذا ححل الموظف المكلف باإلعالن
على التوقيئ بالعلم من أي موظف مس ول بالححي ة المعوية.

(ج) اذا لم يمثل ر يس تحرير الححي ة المشكو ضدها أما اللجوة ي تاريخ الجلسة المحددة
ويجاز للجوة اعادة اعالوه لجلسة اخرى أو لها أن تستمر ي اجراءات وظر الشكوى.

(د)يجوز للجوة التوحية باتخاذ االجراءات القاوووية ي مواجهة ر يس التحرير اذا اعيد اعالوه ولم
يمثل امامها .

(ه) ال يجوز ألي من اعضاء اللجوة المشاركة ي أي اجراء يتعلق عوظر أية شكوى أو مخال ة

يكون طر اً يها أو تكون له يها محلحة.
(و) يجوز للجوة أن توظر ي كل الشكاوى المقدمة لها بحسب اإلختحاص وان كاوت قيد الوظر
أمام أية جهات أخرى قضا ية او شبه قضا ية.

بهذا أشهد أن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية قد أجاز هذه الالئحة في جلسته رقم {

 } 4من دورة االنعقاد السابعة  ،بتاريخ 1431هـ الموافق  / 7فبراير .2010/

وهللا المستعان ،،،

بروفيسور /علي محمد شمو
رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية
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