
 1 

 

 

 

 2016 أكتوبس 07ثقسيس نهائي ملالحظة اهتخابات 

 ACODEC  - الجهت الضرقُت– الخػاون للخىمُت و الثقافت  حمػُت

 

ال  -  اإلاسخقلت اإلاالحظت كُفُاث و صروط ًحلد للمالحظت اإلاىظم  30-11 وقم  القاهىن   ، اللدخىو  مً 11 للفصل جنًز

الاهخخابي،  اإلاالحظ التزاماث و حقىو  كذا و حاًلة،الم و

س اإلاىاظىت هي مً بين أهلاف    - ت و حػٍس   حمػُت الخػاون  ACODECدغم مسلسل اإلاضاوكت اللًمقراظُت و جقٍى

 .للخىمُت و الثقافت و مضاوكخىا في غملُت مالحظت الاهخخاباث جىلوج في هذا الىعاو

  الغخماد  الخاصت اللجىت    مً قبل الىظني اإلاسخىي  غلى مػخملة حمػُت  31 مً واحلة هي   ACODEC الجمػُت       - 

 الاهخخاباث برئادت اإلاجلس الىظني لحقىو ؤلاوسان  مالحظي               

 

 ثجسبة الجمعية في مالحظة الاهتخابات

 :الجمػُت هي غضى في اليسُج الجمػىي لرصل الاهخخاباث و في هذا ؤلاظاو قمىا ب -1

ػُت لسىت  -      2007اإلاضاوكت في مالحظت الاهخخاباث الدضَر

  2009لسىت الجماغُت الاهخخاباث خالل الاهخخاباث  بالجهت الضرقُت بمالحظت القُام -

 2011 البرإلااهُت لسىت  الاهخخاباث خالل الاهخخاباث  بالجهت الضرقُت بمالحظت القُام -

 و اهخخاب أغضاء مجلس 2015لسىت الجماغُت الاهخخاباث خالل الاهخخاباث  بالجهت الضرقُت بمالحظت القُام -

ً  ,اإلاسدضاٍو

 31   كجمػُت مػخملة مً بين 2016 أكخىبر 07 صاوكىا في مالحظت اهخخاباث  ACODEC: بادم الجمػُت  -2

الاهخخاباث برئادت  مالحظي     الغخماد  الخاصت اللجىت    مً قبل الىظني اإلاسخىي  غلى مػخملة حمػُت 

 اإلاجلس الىظني لحقىو ؤلاوسان

 

 واملالحظات املالحظين قدزات ثقوية

ىِخين 57    ادخفاد    مالحظ و مالحظت مً دووجين جكٍى

الرباط مً ظرف اإلاجلس الىظني لحقىو ؤلاوسان  -   بالهرهىوة2016 صدىبر 07 و 06اللووة ألاولى مىظمت ًىمي  -

 أخالقُاث و, الخاص بمالحظت الاهخخاباث 30-11القاهىن   وباالهخخاباث الصلت ذاث  القاهىهُت اإلارحػُاث   حىل 

  ، (آلادواو لػب ( جعبُقُت هماذج جقلًم  واإلاالحظ

اللووة الثاهُت مً ظرف حمػُت الخػاون للخىمُت والثقافت بىحلة  حىل مىهجُت الجمػُت في مالحظت الاهخخاباث و حلولت 

  .  اإلاػخملًً مً ظرف الجمػُت بالجهت الضرقُت 2016 اكخىبر 07الخىزَؼ الجغرافي أثىاء ًىم الاقتراع  إلاالحظي اهخخاباث 
https://youtu.be/dtjHzxS-vhU 
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   بالجهة الشسقية2016 أكتوبس 07 الستحقاقات  الدوائس الاهتخابية و ألاحزاب الفائزة حوو  عامة معطيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحلة   ، جاووٍرث ،حرادة ،برران و الىااىو :  اإلالن التي جمذ حغعُتها بمالحظي حمػُت الخػاون للخىمُت و الثقافت 

   مالحظة الحملة الاهتخابية

 و إلاعالهات امللصقات :   

 لم حسخغل مً ظرف أغلب ألاحساب اإلارشحت في اإلالًىت و لم حسخغل بخاجا في الػالم ألاماكً اإلاخصصت للخػلُق   -

 القروي  

خالل ملة الحملت  (...مقاهي و دىاوي  و حائغ )   حػلُق إغالهاث في أماكً غمىمُت غير مرخص فيها بالخػلُق  -

 الاهخخابُت

  اث : حضغُل ألاظفال في الحملت  ,جىزَؼ اإلايضىواث و اإلاعٍى

  جىظُم والئم و خاصت في الىدغ  القروي و إغراء الىاخبين بىغىد 

 

 

 

غمالت أو  

 إقلُم

غلد  ادم اللائرة الاهخخابُت

 اإلاقاغل

 غلد اللىائح

 اإلاخىافست

 ألاحساب الفائسة 

 (مقػلان )ألاصالت و اإلاػاصرة  15 4 وحلة أهكاد وحلة أهكاد

  (مقػلان )الػلالت و الخىمُت 

 ألاصالت و اإلاػاصرة 17 4 الىااىو  الىااىو 

    الػلالت و الخىمُت  

 الحركت الضػبُت

 الخجمؼ الىظني لألحراو

ىش اللٍوىش  الحركت الضػبُت 12  3 اللٍو

  الخجمؼ الىظني لألحراو

   ألاصالت و اإلاػاصرة  

 ألاصالت و اإلاػاصرة   14 3 برران برران

 الػلالت و الخىمُت  

 حسب الادخقالل

 الػلالت و الخىمُت   12 3 فكُك فكُك

 ألاصالت و اإلاػاصرة  

 حسب الادخقالل

 حسب الادخقالل 14 2 كردُف كردُف 

 ألاصالت و اإلاػاصرة  

   حسب الادخقالل 15 2 جاووٍرث جاووٍرث

 الاجحاد اللدخىوي

 ألاصالت و اإلاػاصرة   12  2 حرادة حرادة 

 حسب الادخقالل

  111 23 اإلاجمىع
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 البرامج الاهتخابية 

قضاًا اليساء في البرامج الاهخخابُت،   قضاًا الضباب في البرامج الاهخخابُت  ، قضاًا ألاشخاص في : وسجل باليسبت ل 

  وضػُت إغاقت و  قضاًا اإلاساواة جم ادخحضاوها في برامج ألاحساب

 الخجمػاث الخعابُت 

  بساحاث غمىمُت4 داخل القاغاث و 3 ججمػاث خعابُت منها 07بىحلة حضر مالحظي الجمػُت  في  

 6: و الىااىو 5:  ، برران4:  ، حرادة3: بخاووٍرث

   الىلىحُاث   غير مخىفرة في حمُؼ هذه الخجمػاث  

   %50وسبت حضىو اليساء جفىو      -  %25بيسبت  جىاولذ اليساء الكلمت   -     %25اليساء حاضراث في اإلاىصت بيسبت  -

غُت - %60  وسبت حضىو الضباب  -  غُت باإلاىاظق الىاظقت باألمَس  .   ادخػمال اللغت ألاماَز

و كذلك مىاوصاث في بػض الخجمػاث الخعابُت   و    وسجل  ادخػمال غىف لفظي بين مضاوكين في الحملت الاهخخابُت - 

 . ضل مرادل صحفي أثىاء قُامه بخغعُت إغالمُت لحملت  اهخخابُت بملودت اليسُم بىحلة (ضرب)غىف  حسلي 

 : يوم الاقتراع

ذ    -    مركس الاقتراع  غير محلد بضكل واضح للىاخبين و الىاخباث - %50إصػاو الىاخبين بمكان مكخب الخصٍى

ذ حل صػب لكل اإلاىاظىين  الىلىج إلى -      . مً مسىين و ذوي الاحخُاحاث الخاصت (اث)مكخب الخصٍى

   اوجفاع  صىلوو الاقتراع ال ٌسمح لألشخاص في وضػُت إغاقت حركُت الىلىج إلى الػازل - 

ذمحاولت الخأثير غلى الىاخب و ادخمراو الحملت الاهخخابُت وسجل  -  .ًىم الاقتراع بمحُغ مراكس  الخصٍى

 كما وسجل  ادخمراو الحملت اهخخابُت ضل مقاظعي الاهخخاباث  داخل اإلاساحل مً خالل  خعبت الجمػت  -

ذ 2016  أكخىبر07            لُىم    التي حثذ غلى اإلاضاوكت في الخصٍى

 ًً و الىاخباث  و خاصت بالػالم القروي ًىم ودائل هقل  وهً إصاوة الىاخبكما  وسجل  أهه جم وضؼ   -

ذ لصالح مرشح  ما   و              الاقتراع  .  مرافقتهم للحث غليهم غلى الخصٍى

   

 الدائسة الاهتخابية وجدة أهكاد هموذجا: وزقة ثحليلية 

عدد 

 املسجلين

عدد 

 املصوثين

وسبة 

 املشازكة 

ألاوزاق 

 امللغاة 

ألاصوات 

 الصحيحة

أوزاق 

ألاصوات 

 املحروفة 

أصوات 

اللوائح 

 املؤهلة

القاسم 

 الاهتخابي 

277864 93948 33 ,81 % 16012 76936 7939 68997 17249,25 

 
 

 

 

  بلائرة وحلة أهكاد2016 أكخىبر 07الػالم القروي جحكم في هخائج اهخخاباث 

ت لىحلة %   25  وجبقى ائُلت ال جخػلي  %50وسبت اإلاضاوكت بالػالم القروي حىالي   بالجماغت الحضٍر

 األصوات الصحيحة

 63312 وجدة-الجماعة الحضرية 

 13624 الجماعات القروية و شبه قروي 
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