
 

 

 قواعد السلوك لمرشحي انتخاب الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور

افقت والالتزام بمدوهت قىاعد السلىك ، وجنىن ملصمت للمسشحين  للمصادقت على املسشحين ٌشترط املى

ديهم في اهخخاب الهُئت الخاسِسُت لصُاغت مشسوع الدسخىز   ولالئهم ومٍإ

 
 -:اتباع التعليمات االتية على المرشحين

ت . -1  الالتزام  وإحترام مافت القىاهين الساٍز

 الالتزام بهل القىاهين و اللىائح وإلاجساءاث املىغمت للعملُت الاهخخابُت . -2

اقبين والىلالء  -3 ت ابداء السأي مً الىاخبين واملسشحين وإلاعالم واملس  قبىى واحترام حٍس

 ُت والخعامل مع املىعفين وحماًت املسالص بهل احترام .احترام قىاعد وازشاداث مىعفي املفىض -4

 قبىى القسازاث النهائُت الصادزة مً املفىضُت والجهاث القضائُت . -5

الالتزام بقىاعد وضىابط وشسوط الدعاًت الاهخخابُت للمسشحين وفق ما هصت علُه الئحت الدعاًت  -6

 الاهخخابُت . 

افعالهم  احترام مبدا الخىافس السلمي علي السلطت بين -7  املسشحين في اقىالهم و

س باملصسوفاث للدعاًت  -8 ح في شإون املصسوفاث املالُت والالتزام بخقدًم جقٍس اعخماد الشفافُت والخصٍس

 الاهخخابُت خالى سبع اًام مً اعالن الىخائج  

الالتزام بقاهىن الحفاظ على البِئت في املىاد املسخخدمت وإلالتزام باشالتها بعد إلاهتهاء مً الدعاًت  -9

 الاهخخابُت 

الخعاون مع املسشحين بخجىب جحدًد مىاعُد الاجخماعاث والاوشطت الاخسي في هفس الىقت واملهان   -01

ً  . والامخىاع عً عسقلت أوشطت الاخٍس

 

 على المرشحين أن يمتنعوا عن :

 باألمً العام أو جثير النساهُت أو الخمُيز أو حعبر عً  –0
ً
ضا على الجسائم أو ئخالال اسخعماى عبازاث حشهل جحٍس

 العصبُت أو القبلُت أو حس ئ لألداب العامت أو جمس أعساض أي مً املسشحين أو الىاخبين . 

 على الحملت الاهخخابُت .  ججاوش سقف املصسوفاث املخصصت للىفقت  - 2

 القُام بأي عمل مً شأهه عسقلت الحملت الاهخخابُت ملسشح أخس .  - 3



 

 

القُام بيشاط مً قبُل الحملت الاهخخابُت ًىم الاقتراع  أو بعد اهتهاء املدة الصمىُت املخصصت للدعاًت  - 4

 الاهخخابُت . 

ت والخعلُمُت اسخعماى أمالً العبادة للدعاًت ألي مسشح  أو اسخ  - 5 عماى املقاز العامت  واملإسساث التربٍى

 للدعاًت الاهخخابُت . 

جلقي أي ئعاهاث مادًت مً  أي جهت أجىبُت بصفت مباشسة أو غير مباشسة - 6  

ف أي مسشح هاخبُه أو مإٍدًه . - 7  تهدًد أو ئلساه أو جخٍى

عدم اسخخدام السلطت أو الىفىذ أو اسخخدام املىازد العامت أو الخأثير بشهل غير قاهىوي على املسشحين  – 8

 والىاخبين ومىعفي الاهخخاباث أو محاولت القُام برلو .

 اسخخدام منبراث الصىث خازج القاعاث وعلى وسائل الىقل .)الخالد منها(  – 9

إقامت امله – 11  سجاهاث والخطب ألجل الدعاًت الاهخخابُت . غلق الشىازع السئِسُت و

ع مىاد الدعاًت الاهخخابُت . – 11  حشغُل الاطفاى في جىَش

 اسخعماى شعاز الدولت السسمي واليشُد السسمي في الدعاًت الاهخخابُت . – 12

الخعسض للملصقاث واملىاد الدعائُت ألي مسشح أخس . -13  

...................................................بأوي قد اطلعت على قىاعد السلىك ة.....................\أشهد أها املسشح

والتزام بما جاء فيها ، واؤلداهخمائُالىاملنىهفُحالتمشازلخُفُالىمطالخىافسُالخاص. وأجحمل مافت املسإولُت 

 القاهىهُت في حاى إلاخالى بأحد البىىد املرلىزة أعاله .


