
 

 

 انتخاب جملس النواب  املشاركي يف مرحشي للقواعد السلوك 

 

ومؤيدهيم  الكهئم  وو  وممثلهيم للمرحشي  ، وتكون ملزمة  قواعد السلوكدونة  الالزتام مباملوافقة و  املرحشي يشرتط  لمصادقة عىلل

 .تنتخاابالايف 

 الزتم  اان املرحش: 

 ابحاكم الرشيعة الاسالمية.  -1

 . ة الانتخابيةيواللواحئ والاجراءات املنظمة للعمل  م اكفة القواني الساريةااحرت و بنصوص الاعالن ادلس توري  -2

 بقبول واحرتام حرية ابداء الراي وفكر الاخرين من الناخبي واملرحشي والاعالم واملراقبي والوالكء.  -3

 حامية املراكز بلك احرتام. موظفي املوظفي و حرتام قواعد وارشادات املفوضية والتعامل مع اب -4

 احرتام القرارات الهنائية الصادرة من املفوضية واجلهات القضائية.قبول و ب  -5

 بقواعد وضوابط ورشوط ادلعاية الانتخابية للمرحشي املنصوص علهيا يف الحئة ادلعاية الانتخابية.  -6

 املرحشي وحقوق حرايت املرحشي الاخرين يف خوض امحلةل الانتخابية. ابحرتام مبدا تداول السلطة والتنافس بي   -7

ابعامتد الشفافية والترصحي يف شؤون املرصوفات املالية وتقدمي تقرير املرصوفات لدلعاية الانتخابية خالل الفرتة  -8

 . وتقدمي بيان مفصل للمفوضية يتضمن مجموع الايرادات اليت حصلت علهيا ومصدرها القانونية

 محلةل الانتخابية وبقانون احلفاظ عىل البيئة يف املواد املس تخدمة وازالهتا بعد انهتاء ادلعاية الانتخابية. اب اللزتاماب -9

يف نفس الوقت واملاكن والامتناع ابلتعاون مع املرحشي لتجنب حتديد مواعيد الاجامتعات والانشطة الاخرى   -10

 عن عرقةل انشطة املرحشي الاخرين.

 ابحلفاظ عىل الوحدة الوطنية وامن واس تقرار البالد. -11

 وامتنع عن : 

 اس تعامل الاكراه او الهتديد ملنع انخب من الادالء بصوته او التاثري عىل الناخبي. -1

 معي.  التصويت او التصويت لشخصملنعه عن فائدة  اعطاء او عرض عىل اي خشص  -2

ا  -3 اذاعة  او  ذكل  نرش  غري  او  اكذبة  اخالقهم    خبار  عن  او  املرحشي  احد  سلوك  عن  او  الانتخاابت  موضوع  يف 

 بقصد التاثري عىل نتيجة الانتخاابت.



ته لوظيفته او ية اثناء اتدي او احد القامئي عىل العملية الانتخاب   يس او احد اعضاء املفوضية ولو ابالشارة  رئ   اهانة -4

 .يسبهبا

 .وضية تابعة للمفمحل السالح ظاهرا او خمبا يف مراكز الاقرتاع او يف املاكتب ال  -5

 تلقي اي اعاانت مالية من هجة اجنبية بصفة مبارشة او غري مبارشة.  -6

تعرب عن العصبية اس تعامل عبارات تشلك حتريضا عىل اجلرامئ او اخالال ابالمن العام او تثري الكراهية او المتيزي او   -7

 اجلهوية او القبلية او تيسء لالداب العامة او متس اعراض املرحشي او الناخبي.

 القيام ابي معل من شانه عرقةل امحلةل الانتخابية.  -8

 القيام ابدلعاية الانتخابية عرب وسائل الاعالم اخلارجية . -9

 ع وعرشين ساعة.اع او قبهل ابربيوم الاقرت يف  ط من قبيل ادلعاية الانتخابيةالقيام ابي نشا -10

 اس تعامل املساجد او املقار العامة او املؤسسات الرتبوية والتعلميية لدلعاية الانتخابية.   -11

 الادالء ببياانت اكذبة هبدف الفوز ابالنتخاابت.  -12

 القيام ابي معل من شانه عرقةل امحلةل الانتخابية ملرحش اخر.  -13

 . انخبيههتديد او اكراه او ختويف اي مرحش او  -14

عدم اس تخدام السلطة او النفوذ او اس تخدام املوارد العامة او التاثري بشلك غري قانوين عىل املرحشي والناخبي   -15

 موظفي الانتخاابت او حماوةل القيام بذكل. و 

 اس تخدام مكربات الصوت خارج القاعات او عىل وسائل النقل. -16

 جل ادلعاية الانتخابية. غلق الشوارع الرئيس ية واقامة املهرجاانت واخلطب ال -17

 تشغيل الاطفال يف توزيع مواد ادلعاية الانتخابية.  -18

 اس تعامل شعار ادلوةل الرمسي والنش يد الوطين يف ادلعاية الانتخابية.  -19

 التعرض مللصقات واملواد ادلعائية الي مرحش اخر.  -20

 الاصوات او التاثري عىل الناخبي.تقدمي الهدااي العينية او النقدية او غري ذكل من املنافع لغرض رشاء  -21

أ ان   وطين  ................................................. ة \   املرحش أ شهد    . ......................... ...................... رمق 

االإخالل بأ حد  لية القانونية يف حال  و وأ حتمل اكفة املسؤ   ،  لزتم مبا جاء فهيا  قد اطلعت عىل قواعد السلوك وا بأ ين 

قواعد السلوك,  و     . البنود املذكورة أ عاله  قد اخرتق  يف حال اكتشفت املفوضية ان مرحشا او الكئه او ممثهل 

 . جيوز للمفوضية اختاذ الاجراءات القانونية حبقه 

 ............................. التوقيع :                                    التارخي : .............................


