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عضاء مجلس النواب، أالنتخاب  6102أكتوبر  7التشريعي املقرر إجراؤه يوم  عفي إطار الاقترا

برئاسة السيدين وزيري الداخلية والعدل والحريات، إلى  تنهي اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات،

علم الرأي العام أن الاستعدادات الخاصة بمختلف املراحل التمهيدية لالستحقاق املذكور تجري في 

 أجواء جيدة بما يضمن السير السليم للعملية الانتخابية املقبلة.

عقدت اللجنة الحكومية ، املقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية وفي إطار وهكذا، 

 الجاري غشت  62ثنين إلا و 62الخميس  ييوملتتبع الانتخابات مع قادة ألاحزاب السياسية 

تم من خاللها إطالع الفاعلين السياسيين على سير الاستعدادات الخاصة باالقتراع  تاجتماعا

استحضار التوجيهات امللكية السامية الواردة في خطاب  خاصة بصفة التشريعي املقبل، حيث تم

 ،ستحقاق الانتخا ي املقبلتوفير املناخ املالئم إلجراء الا ، بخصوص 6102يوليوز  01العرش ليوم 

لى اعتبار أن تمثيل املواطنين في مختلف املؤسسات والهيئات يعد أمانة جسيمة، تتطلب الصدق ع

الارتقاء بالخطاب السياس ي خالل الحمالت  وكذا ،لى خدمة املواطنواملسؤولية، والحرص ع

، الشخصيةالانتخابية والتحلي بروح املسؤولية واملنافسة الشريفة بعيدا عن املزايدات والحسابات 

 العام. بالصالح جماعي التزام في وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار،

والتي التي تم اتخاذها  التشريعية والتنظيمية التدابير ما تم بنفس املناسبة استعراض أهم ك

تهم على التوالي تعديل النظام الانتخا ي النيا ي، ومالءمة الاطار القانوني الخاص باألحزاب 

السياسية، وتأطير مساهمة الدولة في تمويل الحمالت الانتخابية التي تقوم بها ألاحزاب السياسية، 

  الحمالت الانتخابية. والقواعد الجديدة الرامية إلى تطوير 

 املتخذة استعدادا لالقتراع املقبل، العملية إلاجراءاتوفي نفس السياق، تم الوقوف على 

، والتدابير املتخذة لطبع إلاشعارات اللوائح الانتخابية العامة النهائيةخاصة ما يتعلق منها بحصر 

التصويت، فضال عن الجوانب املرتبطة خبارهم بأماكن إقامة مكاتب إالتي ستسلم للناخبين بقصد 

  بإيداع الترشيحات، وكذا الترتيبات الخاصة بعملية طبع أوراق التصويت.



 
 

إعداد الهيئة الناخبة املدعوة للمشاركة في  الحالية بشأن عمليةهذا، وفي إطار تقييم املرحلة 

مرت على صعيد كافة  الانتخابات أن العملية املذكورةالانتخاب، سجلت اللجنة الحكومية لتتبع 

 .جيدة في ظروف برئاسة السادة القضاة التي باشرتها اللجان الادارية جماعات ومقاطعات اململكة

ما مجموعه:   فيعدد املسجلين في اللوائح الانتخابية  وقد أسفرت هذه العملية على حصر 

 ناخبة وناخبا موزعين على الشكل التالي: 02.716.226

 :من النساء.  42% من الرجال مقابل  22 حسب النوع الاجتماعي % 

  ينتمون  42% من الناخبين ينتمون للوسط الحضري مقابل  22وسط: الحسب %

 للوسط القروي.

  40، مقابل سنة 02% من الناخبين تقل أعمارهم عن  01شرائح ألاعمار: حسب  %

 سنة. 24تفوق أعمارهم  % 67وسنة  24و 02تتراوح أعمارهم بين 

تشطيبا، في حين بلغ عدد  001.124إجراء مداوالت اللجان إلادارية املذكورة على كما أسفرت 

 طعنا منها.  77طعنا تم قبول  006الطعون املقدمة ضد قراراتها أمام املحاكم املختصة ما مجموعه 

أخرى، سجلت اللجنة الحكومية بارتياح سير عملية تسليم مستخرجات اللوائح  ومن جهة

ة النهائية إلى ألاحزاب السياسية على صعيد كافة عماالت وأقاليم اململكة. كما الانتخابية العام

سجلت انطالق عملية طبع الاشعارات التي ستوجه للناخبين والناخبات قصد إخبارهم بمكاتب 

 التصويت التي سيدلون فيها بأصواتهم في ظروف جيدة.

الناخبات علما أنه بإمكانهم التأكد وتغتنم اللجنة الحكومية هذه املناسبة إلحاطة الناخبين و 

الوسائط  من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة والتعرف على مكتب التصويت التابعين له، عبر 

 :التالية

  نظام الرسائل القصيرة من خالل بعث رقم البطاقة الوطنية للتعريف مجانيا على

 ؛6767الرقم 

  املوقع إلالكترونيwww.listeselectorales.ma 

 املعلومياتي  تطبيقال MonBV .الذي يمكن تحمليه على الهواتف الذكية 

http://www.listeselectorales.ma/

