
 قواعد السلوك الخاصة بمراقبً االنتخابات

   

للحفاظ على مستوى عال من الحرفٌة وتطبٌق المعاٌٌر المعترف بها دولٌا، تكون النشاطات 

. التً ٌمارسها مراقبً االنتخابات محكومة دوما بخمسة مبادئ عامة

إقرار المراقبٌن بااللتزام بكل القوانٌن السارٌة فً العراق : احترام القوانٌن واألنظمة -1

. واحترامها دائما وفً كل األحوال

. ٌكون المراقبٌن صادقٌن وجدٌرٌن بالثقة عند اختٌارهم من قبل من ٌمثلونهم: التٌقن - 2

وتشترط أن ٌقدم المراقبٌن أي استنتاجات على أساس مراجعة شاملة ودقٌقة : الموضوعٌة- 3

. لكل الظروف والحقائق ذات العالقة

وتشترط أن ٌكون المراقبٌن أحرارا فً اتخاذ القرارات دون تدخل، والعمل فً : االستقاللٌة- 4

.  حدود سٌادة القانون

ٌعترف جمٌع المراقبٌن  بمصلحة العملٌة االنتخابٌة والقٌم األساسٌة للدٌمقراطٌة : الحٌاد - 5

  .وحماٌتها، واضعٌن إٌاها فوق أي مصالح شخصٌة أو تفضٌالت سٌاسٌة

 

:-   ٌتعٌن على جمٌع المراقبٌن االطالع على قائمة قواعد السلوك التالٌة والتعهد بااللتزام بها 

 

سوف التزم دائما بالعمل الصحٌح الذي ٌتالئم مع القوانٌن المرعٌة  باعتباري احد المراقبٌن،

واألنظمة والتعلٌمات الصادرة عن المفوضٌة باإلضافة إلى االعتماد على الحقائق 

:- واالستقاللٌة بعملً المتمثل فً والحٌادٌة، الموضوعٌة،

.   مراقبة العملٌة االنتخابٌة عن كثب وبكل مراحلها- أ

.  االتصال بمسؤولً المفوضٌة للحصول على معلومات كافٌة عن العملٌة االنتخابٌة - ب

.  إرسال تقرٌر إلى المفوضٌة حول أي مشكلة تحصل أثناء عملٌة المراقبة- ت

.  الدخول والخروج إلى المراكز االنتخابٌة بحرٌة من دون التأثٌر على سٌر العمل- ث

.  شامل حول العملٌة االنتخابٌة إلى فرٌق المراقبة الذي انتمً إلٌه  تقدٌم تقرٌر- ج



 

 :-عندما اعمل كمراقب فٌجب إن أراعً األمور اآلتٌة

. االلتزام بالقوانٌن المحلٌة النافذة واألنظمة الصادرة عن المفوضٌة - 1

. الئقة أو عدائٌة  االمتناع عن حمل السالح أو التصرف بطرٌقة غٌر- 2

االمتناع عن إي دعم أو إظهار االنحٌاز اتجاه أي حزب سٌاسً أو مرشح متنافس فً - 3

. االنتخابات

. االمتناع عن قبول الهداٌا أو الخدمات من أي حزب سٌاسً أو مرشح - 4

 األحزاب السٌاسٌة أو االمتناع عن التدخل فً إي حال من األحوال بنشاطات المفوضٌة أو - 5

.  المواطنٌن أو أي شأن سٌاسً فً البلد

تنفٌذ عملً بشكل سلمً واحترام دور موظفً المفوضٌة ومكانتهم وسلطاتهم فٌما ٌتعلق  - 6

.  بالمسجلٌن والناخبٌن والمسئولٌن األمنٌٌن وكل شخص مشترك فً االنتخابات

االلتزام بالقواعد والتعلٌمات الصادرة عن المفوضٌة بدقة وااللتزام بها بشكل فوري ومنها - 7

. لمغادرة منطقة أو موقع محدد أو منع الوصول إلٌها أو مغادرة مركز انتخابً  أي طلب

. عرقلتها  االمتناع عن التدخل فً سٌر العملٌة االنتخابٌة أو- 8

حمل باج االعتماد للتعرٌف بً كمراقب انتخابات وعرضها بشكل واضح وتقدٌم نفسً إلى - 9

. موظفً المفوضٌة عند دخول المراكز والمحطات االنتخابٌة أو إي بناٌة تابعة للمفوضٌة 

. احترام سرٌة االقتراع ومن ضمنها عدم دخول كابٌنة التصوٌت - 10

. على توجهاتهم فً التصوٌت االمتناع عن االحتكاك  بالناخبٌن لتجنب التأثٌر- 11

. االبتعاد عن إي محاولة لتقدٌم اي دلٌل أو معلومات للمشاركٌن فً العملٌة االنتخابٌة - 12

التحقق من ان جمٌع المعلومات التً أقدمها مستندة على مصدر مباشر ورئٌسً - 13

.  وباإلمكان التأكد منها، وجمع وتنظٌم وإعداد تقرٌر واضح ومنظم وغٌر مبهم 

االمتناع عن إي إعالن أو تعلٌق حول نتائج االنتخابات قبل إعالن النتائج الرسمٌة من - 14

.  قبل المفوضٌة


