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 تقديم

إلى تقديم معلومات وتوضيحات  ،لدلي ذه الوثيقة، والتي هي بمثابةه تسعى

، 2021يونيو  16حول كيفية سير العمليات االنتخابية املرتبطة باستحقاق 

انطالقا من اإلعداد والتحضير لعملية التصويت إلى غاية فرز األصوات وإنجاز 

إضافة إلى تحديدها لإلجراءات ، الجزئية )فرز األصوات( املحاضر الخاصة بالنتائج

والتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان سير عملية تصويت الناخبين على 

ممثليهم في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء في أحسن الظروف، تحقيقا لتنافس 

نزيه وحر ينبني على تكافؤ الفرص بين مختلف األطراف املشاركة في هذا 

 االستحقاق املنهي.

ومن هذا املنطلق، فالجميع من رؤساء مكاتب التصويت ومساعديهم، 

باألساس، وكذا الناخبين وباقي املتدخلين، مدعوون إلى التقييد بمضامين هذا 

 من أجل عملية انتخابية سلسة ومشاركة واسعة. الدليل والحرص على تنزيله 

 

 بـــــــ : اإلدارة املركزية الكائنمقر 

 لرباطا -اليزيدي حسان محمد شارع  

 2021يونيو  16إقتراع 
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  العمليات الحرص على ضمان استقاللية اللجان املشرفة على تنظيم وتتبع

 ؛االستحقاقات االنتخابيةقصد تعزيز مصداقية ونزاهة  ةاالنتخابي

 التحلي بالحياد، املوضوعية والشفافية في كل مراحل االقتراع؛ 

  تقديم اإلرشادات والتسهيالت الضرورية للناخبين لتمكينهم من ممارسة حقهم

 في التصويت؛ 

 وتوكول الصحي الخاص التقييد باإلجراءات والتدابير االحترازية املعتمدة في البر

 (.19بالوقاية من وباء كورونا )كوفيد 

 

                         

              

 

 

 

 أوال : املبادئ التوجيهية لعملية التصويت ونظام االقتراع
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 ، أعضاء مكتب التصويتاملقر اإلحداث، .1

 إحداث مكاتب التصويت وتعيين أعضائها: .1

املنتدب لدى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي وزير التم بمقرر السيد 

والتعليم العالي والبحث العلمي واملكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إحداث 

 .تصويت وتعيين رؤسائها ومساعديهممكاتب ال

 :مقر مكاتب التصويت .2

مكاتب  (06من مقرات عمل الناخبين تم إحداث ست ) مراعاة ملبدأ القرب

 .الرباط - الكائن بشارع محمد اليزيدي حسان اإلدارة املركزيةمقر للتصويت ب

 :أعضاء مكاتب التصويت .3

يتم تعيين رئيس)ة( ومساعدين من بين أعضاء الهيئة الناخبة على مستوى كل 

 املقرر.مكتب للتصويت. ويتولى أصغر املساعدين سنا مهام 

 مكتب التصويت وسائل عمل .2

 :مكتب التصويتب ت والوثائق الخاصةاملعدا .1

 معزل أو معازل؛ 

 صندوق أو صناديق اإلقتراع فارغة ومقفلة؛ 

  مــــــــــــــــــعدات احتساب األصــــــــــــــوات ) سبورة عادية أوtableau feutre  أو أوراق

flirt chart)؛، طباشير أو أقالم 

 مكتب التصويت  :ثانيا
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  نسخة من الئحة الناخبين مرتبة حسب اللجان معلقة على واجهة كل مكتب

 تصويت؛

  نسختان من الئحة الناخبين مرتبتان حسب اللجان، على أن تتضمن واحدة

منها، فقط، رقم البطاقة الوطنية للتعريف، وتوضع بين يدي رئيس مكتب 

 التصويت من أجل التثبت من هوية الناخبين؛

 اللوائح املرشحة، وحسب  د كاف من بطائق التصويت مرتبة حسبعد

 اللجان؛

 عدد كاف من األظرفة مرتبة بعد إثبات أرقام اللجان عيها؛ 

 نماذج من املحاضر الخاصة بالنتائج الجزئية )فرز األصوات(؛ 

 في الطبع والنسخ؛ املعدات املعلوماتية الالزمة لالستعانة بها 

  ( من قبيل: 19توفير املستلزمات الصحية الواقية من فيروس كورونا )كوفيد

مطهر كحولي، مناديل ورقية، سلة أو أـكياس نفايات، ملصقات تتضمن تعليمات 

 السالمة والتدابير الواجب اتخاذها توضع عند مدخل جميع مكاتب التصويت. 

 

 

 ترتيبات األولية قبل بدء اإلقتراعال .1

للسير الحسن لعملية التصويت يوم  من أجل ضمان

اإلقتراع، يتعين على رؤساء مكاتب التصويت ومساعديهم 

الحضور قبل موعد االقتراع بساعة على األقل للتأكد من 

صويت على وسائل تب التامكالترتيبات التمهيدية و توفر 

 الحرص على التأكد من:  ، وكذلكالعمل املشار  إليها أعاله

  توفر كل الئحة داخل كل مكتب للتصويت على ممثل ناخب، لتتبع عمليات

 التصويت وفرز األصوات؛

 التدابير الخاصة بحسن سير عملية التصويت  :ثالثا



 

 

6 

  تعيين املمثل من طرف وكيل الالئحة أو الهيئة بواسطة وثيقة تثبت صفة

تقديمها إلى رئيس مكتب التصويت قبل ممثل الالئحة أو ممثل الهيئة مع وجوب 

 بداية عملية االقتراع؛

  بالنسبة ملكاتب التصويت التي تضم عدة لوائح للترشيح، فإنه يتعين اإلكتفاء

بممثل واحد مراعاة لإلحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا )كوفيد 

 (؛19

  ائح الناخبين.التأكد من هوية ممثل الالئحة أو الهيئة ومن كونه مدرج في لو 

 

 اإلقتراع ير الخاصة بالعملية أثناءدابالت .2

مكتب التصويت التواجد  أعضاء يجب على

تصويت طيلة سريان عمليات داخل مكتب ال

 لهداخبا إلى ما يجري االنتباه جيد، مع التصويت

 ،فادي التجاوزات املرصودةوكذا بمحيطه الخارجي لت

  التدابير التالية: من خالل

  قائمة مترشحين داخل مكتب منع توزيع مناشير دعائية أو عالمات تخص

  التصويت أو في محيطه؛

 ؛ منع ذهاب عدة ناخبين مرة واحدة إلى معزل واحد 

 ؛منع التأثير على إرادة وحرية اختيار الناخبين ملمثليهم  

  منع التدخل في تسيير أعمال املكتب من طرف ممثلي اللوائح أو الهيئات أو

  ؛أشخاص أجانب عن أعضاء املكتب

  باالحتكاك بصناديق التصويت أو الوثائق االنتخابية ) األظرفة عدم السماح

  ؛وبطائق التصويت(

  منع دخول أي شخص أجنبي غير معني بعملية التصويت إلى مكتب

  ؛التصويت

   .االلتزام بالتباعد الجسدي مع الزامية ارتداء الكمامة 
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 بعملية التصويترتبطة امل باملواقيت الزمنيةالتدابير الخاصة  .3

  انطالق عملية التصويت 1.3

يفتتح االقتراع داخل مكتب التصويت ابتداء من الساعة 

  .2021يونيو  16حا من يوم األربعاء ( صبا9التاسعة )

 
  

  ام عملية التصويتاختت 2.3

يختتم االقتراع بمجرد ما يصوت جميع الناخبين املسجلين    

باللوائح املتوفرة بمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير تنتهي عملية 

 .( مساء من نفس اليوم6السادسة )التصويت في الساعة 

 

  

 

 عملية التصويت تصاحبها عدة إجراءات تضمن تكافؤ الفرص .1

 تسلم الوثائق املثبتة من ممثلي وكالء اللوائح أو الهيئات؛ 

  يجب على رئيس املكتب فتح الصندوق وإغالقه بعد عرضه فارغا على

 ؛الحاضرين وذلك قبل بدء عملية التصويت باملكتب

   بإثباتها بواسطة البطاقة الوطنية  الناخبينهوية الحرص على التأكد من

 للتعريف اإللكترونية أو إحدى الوثائق الرسمية التي تحمل صورته؛

 ؛علن مقرر املكتب هوية الناخب)ة(ي 

 ؛ناخب)ة( في نسختي الئحة الناخبينيؤشر مقرر املكتب على اسم ال  

 لم يأخذ أكثر من ظرف  )ة(يجب على أعضاء املكتب التأكد من أن الناخب

 ؛وبطاقة تصويت واحدة من كل الئحة واحد

  ةحالناخب)ة( توقيعه في الالئالحرص على إدراج. 

 عملية التصويت  :بعارا
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 كيفية التصويت من طرف الناخب )الواجبات( .2

 متر واحد على األقل بين وترك مسافة  ،الحفاظ على التباعد الجسدي

  ؛املصوتين

 ة( عند دخوله الى مكتب التصويت إلى مقرر املكتب يقدم الناخب(

الرسمية البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية أو إحدى وثائق التعريف 

 ؛األخرى التي تحمل صورته

 لوائح )ة( بنفسه ظرفا وبطاقة تصويت من كل الئحة من ناخبيأخذ ال

 ؛املترشحين للجنة الخاصة به

 ؛لناخب)ة( املعزل املخصص لالقتراعيدخل ا  

 ؛اخب)ة( بطاقة التصويت داخل الظرفيضع الن  

 املحتوي على  يتوجه الناخب)ة( إلى صندوق االقتراع ويضع فيه الظرف

  ؛بطاقة تصويته بنفسه

  الناخب)ة( أمام اسمه في الئحة الناخبين بعد التصويتيوقع. 

 

 

 تاصو فرز األ  .1

هاء من عملية التصويت، إما بتصويت جميع الناخبين، أو بحلول تبعد االن

 ( مساء، تبتدئ عملية فرز األصوات كالتالي:6السادسة ) الساعة الوقت املحدد في

  فتح صناديق االقتراع من طرف رئيس املكتب أمام ممثلي وكالء اللوائح

 أو ممثلي الهيئات؛

  رفة حسب أرقام اللجان في حالة تصويت ناخبي أكثر من لجنة ظترتيب األ

 داخل نفس املكتب؛

 العمليات املرتبطة بفرز األصوات   :خامسا
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  رفة للحصول على بطائق التصويت؛ظفتح األ 

 ساب أظرفة التصويت ومقارنتها بالعدد اإلجمالي للناخبين املصوتين احت

 للتأكد من تطابقها؛

  احتساب عدد األصوات التي حصلت عليها كل الئحة ويستعان في ذلك

 .flip chartبسبورة أو ورق 

 

 األصوات امللغاة .2

 يعتبر الصوت ملغى:

 

 رف اليحتوي على أي بطاقة؛ظإذا كان ال 

  إذا كان الظرف يحتوي على بطاقات متعددة ومختلفة )أما إذا تضمن

 ؛الظرف الواحد عدة بطاقات لنفس الالئحة، فتعتمد بطاقة واحدة منها(

 )....؛إذا كانت البطاقة تشتمل على إشارة معينة )توقيع، عالمة،إلخ 

 ؛بطاقة تتضمن تشطيبا على إسم أو أسماء املترشحينإذا كانت ال 

 إذا كانت البطاقة تتضمن إضافة إسم أو أسماء إلى املترشحين بها؛ 

  إذا أقدم املصوت على التعريف بهويته على الظرف املخصص للتصويت

 أو على بطاقة التصويت؛

 .إذا استعملت األغلفة والبطائق غير املحددة من طرف اإلدارة 
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 تعبئة محضر النتائج الجزئية  )فرز األصوات( وتسليمه .1

 محضر النتائج الجزئية  )فرز األصوات(كيفية تعبئة  1.1

 رقم ة محضر النتائج الجزئية ) فرز األصوات( وذلك وفق النموذجتعبئيتعين  

  املرفق بهذا الدليل، والذي يتضمن املعطيات التالية: 1

 :معلومات تهم مقر التصويت واللجنة –أ 

 رقم مكتب التصويت ومقره؛ 

 تاريخ إجراء فرز األصوات؛ 

 رقم اللجنة؛ 

 .اإلطار أو األطر املنتمية للجنة 

 

 املصوتة:معلومات تهم الهيأة الناخبة  –ب 

 عدد الناخبين املسجلين في اللوائح النهائية؛ 

 عدد املصوتين؛ 

  رفة امللغاة؛ظعدد األ 

 عدد البطائق امللغاة؛ 

 مجموع األصوات الصحيحة املعبر عنها؛ 

 عدد األصوات املحصل عليها من طرف كل الئحة. 

فرز األصوات( من طرف أعضاء مكتب ين توقيع محضر النتائج الجزئية )يتع

 التصويت، وكذا من طرف ممثلي وكالء اللوائح أو ممثلي الهيئات.

 محضر النتائج الجزئية  )فرز األصوات(  :سادسا
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 (تسليم محضر النتائج الجزئية  )فرز األصوات 1.2

صوات( إلى ممثل كل يتم تسليم نسخة من محضر النتائج الجزئية )فرز األ 

عملية ب ةاملكلف املركزية لجنةالالئحة أو هيئة. ويسلم رؤساء مكاتب التصويت إلى 

 ، الوثائق التالية:النهائيةخصر النتائج 

 

 )؛محاضر النتائج الجزئية )فرز األصوات 

 األظرفة وأوراق التصويت املعبر عنها؛ 

 رفة والبطائق امللغاة؛األظ 

 .لوائح الناخبين التي تحمل توقيعات املصوتين 
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 التصويت........................................مقر مكتب 

بتاريخ........................................ جرت عملية فرز النتائج الجزئية على صعيد مكتب 

التصويت النتخاب ممثلي املوظفين في اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املشار إليها أدناه، 

 ائج التالية :وقد أسفرت هذه العملية عن النت

 

 

  عدد الناخبين املسجلين

  عدد املصوتين

  عدد البطائق امللغاة

  مجموع األصوات الصحيحة املعبر عنها

 مالحظات:

_ 

- 

- 

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜⵏⵓⵙⴳⵎⵉⴰⵏⴰⵎⵓⵔⴷⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ 

ⴷⵓⵙⵙⵍⵎⴷⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⴷⵓⵔⵣⵣⵓⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ 

ⵉⴳⵔⵏⵓⵙⵙⵍⵎⴷⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⴷⵓⵔⵣⵣⵓⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ 

ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏⵏ 
 

 

 

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 والتعليم العالي والبحث العلمي

 التعليم العالي والبحث العلميقطاع 

 
 

Royaume du Maroc 
Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle,  

de l’Enseignement Supérieuret de la Recherche Scientifique 
Département  de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
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 رقم الالئحة :

 اإلطار/األطر:...........

.................................. 

 األسماء الشخصية

 والعائلية للمرشحين

عدد األصوات التي حصلت 

 عليها كل الئحة 
 مالحظات

 1 الالئحة

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 2 الالئحة

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 3 الالئحة

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

  4 الالئحة

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 5 الالئحة

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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 مجموع األصوات الصحيحة املعبر عنها واملحصل عليها من طرف جميع اللوائح :

 

 

 تم إنجاز هذا املحضر وصودق عليه من طرف مكتب التصويت املكون من :-

 

 التوقيع االسم الشخص ي والعائلي أعضاء مكتب التصويت

   املكتبرئيس 

   املساعد األول 

   املساعد الثاني

 

 وذلك بحضور ممثلي اللوائح :-

 التوقيع االسم الشخص ي والعائلي رقم الالئحة

   1الالئحة 

   2الالئحة 

   3الالئحة 

    4الالئحة 

   5الالئحة 

 

 .............................ــــــ..........ب.....حرر في ..........                                          

 


