مدونة سلوك
املالحظني النتخابات اجمللس األعلى للقضاء
ّ
تمثل مالحظة االنتخابات إحدى أهم الضمانات التي تساهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة،
حيث تهدف إلى توفير ّ
جو من األمان واملصداقية للعملية االنتخابية ،ودعم شفافية املسار االنتخابي وتعزيز الثقة فيه،
وضمان ّ
تقبل الناخبين واملترشحين للنتائج النهائية النتخابات املجلس األعلى للقضاء.
وعمال بأحكام الدستور وخاصة الفصلين  125و 126منه ،والقانون األساس ي عدد  23لسنة  2012املؤرخ في 20
ديسمبر  2012واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،وخاصة الفقرتين  9و 10من الفصل  3والفصل  19منه،
والقانون األساس ي عدد  34لسنة  2016املؤرخ في  28أفريل  2016واملتعلق باملجلس األعلى للقضاءّ ،
قررت الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات ضبط مبادئ وقواعد مالحظة انتخابات املجلس األعلى للقضاء ضمن مدونة السلوك الخاصة
باملالحظين والتي يتعين على كل من يرغب في مالحظة مختلف مراحل املسار االنتخابي إمضاءها.
 التزامات املنظمة أو اجلمعية
ّ
يتعين على كل منظمة أو جمعية تنشط في املجال االنتخابي أو مجاالت الديمقراطية وحقوق اإلنسان
والجمعيات والهيئات املهنية والنقابات املمثلة للقطاعات املعنية بانتخابات املجلس األعلى للقضاء ،والتي ترغب في
مالحظة انتخابات املجلس األعلى للقضاء:
-

احترام التشريع االنتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
التزام الحياد واالستقاللية إزاء جميع األطراف املتدخلة في العملية االنتخابية،
االلتزام بمبادئ املالحظة ومدونة السلوك،
توخي التحفظ واملوضوعية والتأكد من جمع املعلومات والبيانات من املصادر الرسمية املخولة لذلك
حسب التشريع االنتخابي املتعلق باملجلس األعلى للقضاء،
عدم التصريح بنتائج االنتخابات،
إعداد تقرير يتضمن تقييما موضوعيا للعملية االنتخابية وإحالة نسخة منه إلى الهيئة بعد التصريح
بالنتائج النهائية لالنتخابات في أجل أقصاه  6أشهر.

 التزامات املالحظ
ّ
يتعين على املالحظ أثناء مباشرة مهامه:
-

حمل بطاقة االعتماد بشكل واضح،
ّ
تجنب كل ما من شأنه التأثير على الناخبين،
االمتناع عن حمل ز ّي أو شعار يشير إلى أي انتماء سياس ي،
االمتناع عن تقديم أي دعم كان ألي من املترشحين،
االمتناع عن أي فعل أو قول من شأنه اإلخالل بالسير العادي للمسار االنتخابي أو عرقلته،

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

 حسن التعامل مع مختلف املشرفين على العملية االنتخابية واالمتثال لألوامر الصادرة عنهم في نطاقصالحياتهم ووفق ما ينص عليه التشريع االنتخابي املتعلق باملجلس األعلى للقضاء،
 احترام مبدإ سرية االقتراع، عدم املشاركة في أي نوع من املفاوضات أو املناقشات داخل مكاتب االقتراع ومختلف مواقع العمليةاالنتخابية.

االلتزام
ّ
تقر املنظمة/الجمعية/الهيئة املهنية/النقابة
في شخص ممثلها القانوني
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بـ ـ ـ:

 اطالعها على التشريع االنتخابي املتعلق بانتخابات املجلس األعلى للقضاء ومدونة السلوك والتزامهاباحترامها،
 اطالع مالحظيها على التشريع االنتخابي املتعلق بانتخابات املجلس األعلى للقضاء ومدونة السلوكوإمضائها والتزامهم باحترام الواجبات املحمولة عليهم.
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