مدونة سلوك
املرتشحني وممثليهم يف انتخابات اجمللس األعلى للقضاء
ّ
تمثل متابعة ّ
عمليتي االقتراع والفرز من قبل ممثلي املترشحين في انتخابات املجلس األعلى للقضاء إحدى أهم الضمانات التي
تسهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة ،حيث يهدف تشريكهم في املسار االنتخابي إلى دعم شفافيته ،وتعزيز الثقة
فيه ،وتوفير ّ
جو من األمان واملصداقية للعملية االنتخابية ،وضمان قبول املترشحين بنتائج االنتخابات.
 .Iالواجبات احملمولة على املرتشحني
ّ
يتعين على املترشحين النتخابات املجلس األعلى للقضاء وممثليهم االلتزام بالقواعد التالية:
-

احترام التشريع االنتخابي املتعلق بانتخابات املجلس األعلى للقضاء والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات،
ّ
عدم املساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
ّ
والتعصب،
عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز
احترام مبدأي حرية وسرية االقتراع،
احترام املشرفين على العملية االنتخابية،
قبول نتائج االقتراع واتباع الطرق القانونية للطعن فيها عند االقتضاء.

 .IIالواجبات احملمولة على ممثّلي املرتشحني
ّ
ّ
ّ
يتعين على ممثل املترشح في انتخابات املجلس األعلى للقضاء أثناء مباشرة مهامه:







حمل بطاقة االعتماد بشكل واضح،
عدم اإلخالل بالسير العادي للعملية االنتخابية أو عرقلتها ،واالمتناع عن اإلدالء بتصريحات أو القيام بأفعال الهدف
منها التحريض على العنف،
احترام مبدأي حرية وسرية االقتراع،
االمتناع عن ّ
كل فعل أو قول من شأنه التأثير على الناخبين،
أي شارة ّ
االمتناع عن حمل ز ّي أو عالمة أو ّ
تدل على انتماء سياس ي،
حسن التعامل مع مختلف املشرفين على العملية االنتخابية واالمتثال للتعليمات الصادرة عنهم مع االحتفاظ بحقه في
تضمين ملحوظاته وتحفظاته بمذكرة تلحق بمحضر االقتراع أو محضر الفرز.
االلتزام

ي ّ
قر املترشح

................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ........................................................... ...............................................................

بـ:

 اطالعه على التشريع االنتخابي املتعلق باملجلس األعلى للقضاء ومدونة السلوك وإمضائها والتزامه باحترامها، اطالع ممثليه على التشريع االنتخابي املتعلق باملجلس األعلى للقضاء ومدونة السلوك وإمضائها والتزامهم باحترامها.التاريخ

اإلمضاء

قائمة ممثلي املترشح املراد اعتمادهم
العدد

االس ــم

اللق ــب

عدد بطاقة التعريف الوطنية

التاريخ

إمضاء املترشح

/

اإلمضاء

/

......................................... ....................................... .............................

الصفحة عدد

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
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