
قواعد سلوك وكل ء الزحزاب السياسية

لل من الحرفية وتطبيق المعايير المعترف بها دولياا ، تكون النشاطات بغية الحفاظ على مستوى عا

التي يمارسها وكل ء الزحزاب السياسية محكومة دوما بخمس مبادى ء عامة ، هي :

:وتشترط اعتراف وكل ء الزحسسزاب السياسسسية بكسسل القسسوانين السسساريةاللتزام بالقواظنين والظنظمة 
في العراق وازحترامها دائما وفي كل الزحوال.

: وتشترط أن يكون وكل ء الزحزاب السياسية صادقين وجديرين بالثقة.الدقة 
:وتشترط ان يعتمد وكل ء الزحزاب السياسية في أي استنتاجات على أساس مراجعهالموضوعية 

شامله ودقيقه لكل الظروف والحقائق ذات العلقة .
:وتشترط ان يكون وكل ء الزحزاب السياسية أزحرار فسسي اتخسساذ القسسرارات دون تسسدخلالستقللية 

والعمل في زحدود سيادة القانون. 
:ويشسسترط ان يعسسترف سسسائر وكل ء الزحسسزاب السياسسسية وبسسدون تحيسسز بمصسسلحة العمليسسةالحييياد 

النتخابية والقيم الساسية للديمقراطية وزحمايتهسسا ، واضسسعين إياهسسا فسسوق أي مصسسالح شخصسسيه أو
تفضيلت سياسية .

بصفتي وكيل زحزب سياسي يكون من زحقي: 
متابعة العملية النتخابية عن كثب في أي مرزحلة من مرازحلها..1
إجرا ء اتصال مع مسؤولي المفوضية العليا والحصسول علسى مسسا تسوفره المفوضسسية مسن.2

معلومات.
التصال بحريه مع سسسائر الزحسسزاب السياسسسية، والتحالفسسات القائمسسة بينهسسا وغيرهسسا مسسن.3

القوى الجتماعية والسياسية في البلد ومراقبي النتخابات.
يي إلسسى المفوضسسية العليسسا أو المراجسسع المختصسسة وتقسسدم.4 نقسسل أي توجسسسات قسسد تكسسون لسسد

الشكوى وفق الجرا ءات التي تضعها المفوضية.
زحرية دخول مراكز التسجيل والقتراع وفرز الصوات، ضمن العدد المحدود والمقرر.5

لكل مركز من قبل المفوضية.
تدقيق مسسواد التسسسجيل والنتخسساب قبسسل وبعسسد اسسستخدامها للتوثيسسق مسسن سسسلمتها ووجسسود.6

الختام الصحيحة في أماكنها عند قيامي بعملية المراقبة.
التوقيع كشاهد على أي جداول خاصسسة بالتسسسجيل أو القسستراع أو أي تقريسسر يتسسم إعسداده.7

بحضوري.
رفع تقارير إلى الحزب السياسي الذي انتمي إليه..8



علييى جميييع وكل ء الزحييزاب السياسييية التعهييد بالعمييل دائمييا علييى ظنحييو

ينسجم مع المبادئ العاميية اعل ه والتوقيييع علييى اللئحيية التالييية لقواعييد

:    السلوك مع اللتزام بها
ممارسة دوري سلمياا مع ازحترام دور المسؤولين النتخابين ومكانهم وسلطتهم، وإبدا ء ما.1

يلسسزم مسسن ازحسسترام وتقسسدير للمسسسؤولين النتخسسابين والمسسسجلين والمقسسترعين والمسسسؤولين
المنين وسائر المنخرطين في العملية النتخابية .

المتناع عن زحمل السل ح أو التصرف بشكل غير لئسق أو عسسدواني فسسي أي مسسن المواقسسع.2
النتخابية .

المتناع عن التحريض أو عن ما ينم أو يعبر عن أي تحيز أو تفضسسيل لصسسالح أي زحسسزب.3
سياسي أو تحالف من الزحزاب السياسية أكان ذلسسك بارتسسدا ء أو عسسرض مسسواد انتخابيسسة أو

المشاركة في فعاليه زحزبيه أو أي عمل آخر.
المتناع عن قبول أي هدايا أو خدمات من أي زحزب أو تنظيم أو شخص سياسي منخسسرط.4

في العملية النتخابية.
المتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات النتخابيسسة أو غيرهسسا مسسن الزحسسزاب.5

السياسية أو المرشحين السياسيين أو المسسواطنين العراقييسسن، أو فسسي أي شسسأن سياسسسي فسسي
البلد.

التقيد في القوانين السارية في العراق . .6
اللتزام الدقيق باللوائح الصادرة عن المفوضية العليا والتقيد فوراا بأي توجيه يصدر عسسن.7

المفوضية العليا، بما في ذلك أي طلب معقسسول لمغسسادرة منطقسسه معينسسه أو موقسسع معيسسن أو
المتناع عن دخولهما ضمن الموقع النتخابي، أو مغادرة مركسسز تسسسجيل أو القسستراع أو

فرز ،أي قسم محدد منه.
المتناع عن التدخل في سير العملية النتخابية أو عرقلتها..8
تعليق بطاقة العتماد للتعريسف بهويستي  كوكيسل زحسزب سياسسي، أو عرضسها علسى نحسو.9

ظاهر والتعريف بنفسي لمسؤول المفوضية لدى دخول مركز تسسسجيل أو اقسستراع أو فسسرز
أو أي فضا ء أو منشأة  أو مبنى تابع للمفوضية. 

ازحترام سرية القتراع بما في ذلك عدم دخول  كابينة القتراع ..10
المتناع عن التصال بناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصسسويتهم أو التسسدخل بسسأي شسسكل.11

في سرية التصويت يوم القتراع أو في إجرا ء عملية القتراع.
المتنسساع عسسن محاولسسة تقسسديم إرشسسادات أو معلومسسات إلسسى أشسسخاص منخرطيسسن بالعمليسسة.12

النتخابية أو تقديم تفسيرات للقوانين السارية .
المتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات..13

اتخاذ خطوات معقولة للتوثيق (للتأكد) من لفت عناية المفوضية العليا إلى كل المعلومسسات.14
المادية أو التقارير التي استلمتها، أو أي زحادث أو واقعة أو تصسريح يتسم إشسعاري  بسه أو
أكون قد عايشته أو لزحظته مباشسسرة، بمسسا يمكسسن إن يشسسير إلسسى ازحتمسسال وقسوع مخالفسسة أو

خرق للقوانين النتخابية.


