
 

 

 

 ))قواعد السلوك((
 

ى االلتزام بقواعد السلوك الملزمة إلعمال االحزاب السياسية ن يوافق علالمرشح واعتماده، عليه على ا لغرض المصادقة      

سياسي ان يٌبذل قصارى جهده للتاكد من او ت الف على كل حزب عضااهاا وماارريها  وأها ووكالهاا وورؤسااهاا ومرشا ي

 عضاهه وماارريه لتلك القواعد والتزامهم بها اروؤساهه ومرش يه ووكالهه و فهم 

 

-االنتخابية: يتعين على المرشح للمشاركة في العملية   

 

 -والسيما: المدنية والجزائية السارية في العراق كل القوانين بقانون االنتخابات وباللتزام ا  1

 

 الدستور العراقي   أ
 

  نافذةال االنتخابية القوانين  ب
 

 التوجيهات المتعلقة بالتجمعات العامة   ج
 

 والتخويف والت ريض على العنف )الكالم الطائفي او العُنصري( منع الكالم بلغة الكرااية   د
 

 واستخدامه ال ظر المفروض على دعم االرااب وممارسته   ه

 

 الصادرة من المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات والتعليمات  االنظمةوالقوانين االنتخابية اللتزام بكل ا  2
 

 عايير القانونية المطبقة مضمان االلتزام بال  3
 

المخاطر التعاون مع المساااولين االنتخابيين واتخاك كل الخطوات الممكنة لضاامان سااالمتهم من العنف او االاانة او   4

 او التهديد خالل قيامهم بواجباتهم 
 

 ن المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات او الهيأة القضائية لألنتخابات وتنفيذاا عقبول القرارات النهائية الصادرة   5
 

ع األحتفاظ ، مة العليا المستقلة لألنتخاباتعنها االنتخابات المصادق عليه من المفوضيقبول ودعم النتائج التي تُسافر  6

  م كمة االت ادية العلياالالهيأة القضائية لألنتخابات وب ق الطعن للطرف الذي له ال ق في 
 

احترام حق وحرية االفراد واالحزاب السياسية اآلخرى والت الفات في خوض ال ملة االنتخابية والتعبير عن افكاراا   7

  آوبرامجها علن
 

 في اشاعة اجواه سليمة خالل ال ملة االنتخابية بأكملها  همارة ال ملة االنتخابية بشكل يُساد  8
 

 احترام حقوق الناخبين وغيرام من افراد المجتمع   9
 

 فيين، مراقبي االنتخابات، االمن، الص افراد قوى ترام حقوق المساولين االنتخابيين، اح  11

 كاله االحزاب والت الفات السياسية والتعاون معهم و

 ة لضمان سالمة الناخبين وغيرام من افراد المجتمع ضد العنف اتخاك كل الخطوات الممكن  11

 او االاانة او المخاطر او التهديد خالل مشاركتهم في العملية االنتخابية 
 

 ية والت الفات وممتلكاتها سخرين واالحزاب السيااحترام األشخاص اآل  12

 



 

 

 

 -عن:وعلى المرشح ان يمتنع 

 

 ااو ت ريضااية عن الخصااوم او اي مشااترك  خر في العملية االنتخابية بم نشاار او ترويج مزاعم كاكبة او تشااهيرية  1

 فيهم المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات 

 تقديم مذكرات اليُعتد بها او اساهة استخدام حق الشكوى الى المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات   2

 تخريب لقاه ت او اجتماعات ألي حزب سياسي  خر او منعها   3

 المواد االنتخابية ألي حزب سياسي  خر او أتالفها او تشويهها  سرقة  4

الم تمل ان تُ رض على ومن ل ان تشااجع الكرااية تجاه اآلخرين، اسااتخدام رااور او رمور تشااجع او من الم تم  5

 عمل من اعمال العنف او تستثيرام 

 السماح ب مل او عرض االسل ة او رور اسل ة في اللقاه ت او االجتماعات   6

 تالك قوة مسل ة او ميليشيا او ما يُعد من مخلفات النظام السابق او االرتباط بها ام  7

ان يكون مموآل بصااااورة مباشاااارة او غير مباشاااارة من اي قوة مساااال ة او ميليشاااايا او ما يُعد من عناراااار النظام   8

 السابق 

بي او وكيل حزب سااياسااي االمن او راا في او مراقب انتخا منع او م اولة منع اي مساااول او فرد من افراد قوى  9

 من القيام بواجباته 

اي مرشااح فردي او اي شااخ  ارريه او اتهديد او اكراه او تخويف اي حزب سااياسااي  خر وقادته واعضاااهه وم  11

  كان مرشح او ناخب سواهاخر 

  اع سريوفي اقترمنع او م اولة منع اي شخ  من ممارسة حقوقه وخارة حقه في االنتخاب ب سب اختياره   11

او عملية االقتراع او عملية فرر االرااااااوات او اي عنصاااااار من عناراااااار العملية  تعطيل عملية تسااااااجيل الناخبين  12

 االنتخابية 

كان ممثل اذا التعهد  إكااال الناخبين  ) أحدبادفع او تقاديم اي مبلا او خادماة او اادياة لغرض كسااااااب تأييد  الوعاد   13

 اعالنآ مشروعآ عن سياسة عامة او وعد بعمل عام( 

 بكونها رائفة لغرض تضليل الناخب  نشر او توريع اي مواد معروفة  14

عرض اعالنات او ملصقات او وضع اسم او شعار على ممتلكات عامة او ممتلكات خارة من دون موافقة رري ة   15

 من ار ابها 

 التزوير او تشجيع اي شخ  على ممارسته بشأن اي عنصر من عنارر العملية االنتخابية   16

 سياسية ك ألغراض استغالل مواقع القوة او النفا  17

 استخدام موارد العراق العامة ألغراض سياسية   18

 

    

 

 

 



 

 

 

 

وفي حال اكتشفت المفوضية اي خرق في قواعد السلوك يجور للمفوضية اتخاك األجراه ت القانونية المترتبة    

 

ضد  قرأت قواعد السلوك اذه وفهمتها  واواكد انا أني سأعمل 2121بصفتي مرش آ ألنتخابات مجلس النواب لسنة     

القانونية  ت األجراهخرق قواعد السلوك اذه وبخالفه ات مل كافة   

 

 أألسم الرباعي                                                                                               

 

                                   التاريــــــــــخ                                                               

 

 التوقيـــــــــع                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

بصمة االبهام االيسر                                                                                                                         

 


