


 مدونة سلوك املتابعني 

 واالنتخابات لالستفتاء على الدستور

 

وجيب . ال ميكن ألي شخص طبيعي أو معنوي مباشرة مهام املتابعة إال بعد التصريح له بذلك من قبل اللجنة العليا لالنتخابات

 االلتزام مبا يلي من  واالنتخابات أو معنوي مت التصريح له مبتابعة االستفتاء على الدستورعلى كل شخص طبيعي 

 حقوق وواجبات

 

 حقوق املتابعني : أواًل

  دخول اللجان الفرعية والعامة ومتابعة عمليات االقرتاع والفرز واجلمع. 

  والفرعية التابعة باحملافظات حول سري مجيع احلصول على بيانات من اللجنة العليا لالنتخابات واللجان العامة

 . واالنتخابات مراحل عملية االستفتاء

  باملالحظات والتجاوزات اليت شابت أي مرحلة من مراحل عملية االستفتاء( من كل منظمة)تقديم تقرير جممع 

 .واالنتخابات

 رة جلنة الفرز دون تعليمات مباشرة احلضور فى مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعالن النتيجة وال جيوز مغاد

 . من رئيس اللجنة الفرعية

 

  :واجبات املتابعني: ثانيًا

  االلتزام باحليدة والنزاهة. 

  تلك املنظمة لعملية االستفتاء واالنتخابات االلتزام بكافة أحكام القوانني واللوائح والقرارات، وخاصًة. 

   داخل اللجنةفرعية لجنة اللاااللتزام بتعليمات رئيس. 

 يف حالة )تنظيمًا لسري العمل، على أال يقل عن متابعني إثنني  للجنة الفرعية حيدده رئيس اللجنةعدد املتابعني داخل ا

من املتابعني يف احلضور مما حيدده رئيس اللجنة، يلجأ رئيس  ، ويف حالة رغبة عدد أكرب(وجود متابعني راغبني

 .اللجنة للقرعة بينهم

  حسن التعامل مع  الناخبنيرص على احل . 

 ء وأعضاء اللجان العامة والفرعيةمراعاة اللياقة واالحرتام الواجب يف التعامل مع رؤسا  . 





 االنتخابية أو محل شارات تدل  أو التوجيه الختيار معني داخل مقار اللجان واجلمعيات حيظر الدعاية االنتخابية

 .حنو اختيار معني، أو توجه على االنتماء السياسي أو احلزبي

 رتاع وحرية الناخب يف التصويتاحرتام  سرية االق. 

  صرحيات التستند إىل أدلة ملموسةاالمتناع عن اإلدالء بت. 

  طوال  ، ومحل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفرااللتزام بارتداء تصريح املتابعة الصادر من اللجنة العليا لالنتخابات

 .رتة مباشرة مهام املتابعةف

  مرخصوأن كان  محل السالححيظر على املتابعني. 

 متناع عن  الترري  على العن اال. 

 حيظر مجيع املناقشات السياسية واالنتخابية داخل مقر اللجنة واجلمعية االنتخابية. 

 حيظر استطالع رأي الناخبني داخل مقر اللجنة واجلمعية االنتخابية قبل أو بعد التصويت. 

 جانب يف الشوون الداخلية للبالداأل عدم تدخل املتابعني. 

 

 :شروط املتابع: ثالثًا

 سنة 12ال يقل سنه عن أ. 

  احليدة والنزاهة واالستقاللية. 

   (.للمتابعني احملليني ) الناخبني أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات 

  لذي جتريه املنظمة املنتسب نتخابات وفقًا للنصوص املنظمة اها وااالستفتاءات واالأن جيتاز التدريب على متابعة

 .إليها

  النتخاباتللالستفتاء واالتعهد باحرتام القوانني واللوائح والقرارات املنظمة. 

  أو أثناء ممارسة املتابعة ذاتها ببيانات غري صريرة بقصد احلصول على تصريح املتابعة،حيظر على املتابع اإلدالء، 

 .من متابعة االستفتاءات واالنتخابات يف املستقبل املنعولة القانونية ءاملتابع للمساوإال سيتعرض 


