
 

 

 

 

أنتخاباتلألحايدة ملستقلة واملحظة الأملتعلقة باملساسية الأحدد للمبادئ والقواعد امليثاق املا

 استنادا إلى : 

  ؛منه 21من املادة  3 بندالاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و السيما 

  ؛منه  25ب( من املادة ) البندسيما املدنية والسياسية , و ال العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 منها؛ 7من املادة  (أ) بندالو  4و  3ضد املرأة و السيما املواد  كال التمييز اتفاقية القضاء على جميع أش 

  منها؛  29و  21، 9، 5اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و السيما املواد 

  منها؛ 5)ج( من املادة  بندالاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري و السيما 

 منها؛ 13و  5فساد و السيما املادتين اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال  

 و بناء على:  

  ؛منه  11الدستور و السيما الفصل 

  بإحداث املجلس الوطني لحقوق  (2011)فاتح مارس  1432من ربيع األول سنة  25الصادر في  1.11.19الظهير الشريف رقم

 منه؛ 36و  25اإلنسان و ال سيما املادتين 

  شروط و كيفيات املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات ؛  القاض ي بتحديد 30.11القانون 

 

 ئناسا ب:تواس

 ،الصادر عن قسم املساعدة االنتخابية لألمم املتحدة بتاريخ      إعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك

 ؛ 2005أكتوبر  27

  تحيزة لالنتخابات من طرف املنظمات املواطنة واملعتمد من قبل الشبكة وإعالن املبادئ الدولية الخاصة باملالحظة غير امل

 ؛ 2012أبريل  3العاملية للمالحظين الوطنيين لالنتخابات، بتاريخ 

فإن اللجنة الخاصة العتماد مالحظي االنتخابات حددت مقتضيات هذا امليثاق املتضمن للمبادئ والضوابط األساسية التي يتعين 

 هيئات املعتمدة واملالحظين املنتدبين من طرفها. أن تتقيد بها ال

أامللحظين املنتدبين من طرفها امللحظات وأالتزامات مشتركة بين الهيئة املعتمدة وأ .1

  ؛نسان املعايير الدولية لحقوق اإلالتصرف وفق 

 احترام سيادة الدولة املغربية ومؤسساتها وسلطاتها؛ 

 عمل؛احترام القوانين واألنظمة الجاري بها ال 

 االلتزام بالحياد في تتبع سير العمليات االنتخابية؛ 

  توثيق سير العملية االنتخابية؛  و املهنية ودقة املالحظة املوضوعية و الحرص على 

 

 



 

 

 

 

 التزامات خاصة بالهيئة املعتمدة  .2

 ؛لها  التابعينواملالحظين املالحظات سهر على تطبيق مقتضيات هذا امليثاق من طرف ال 

  مالحظين محايدين ال تتنافى مصالحهم الخاصة ذات الصلة بالعملية االنتخابية مع مهام املالحظة املستقلة،ظات و مالحانتداب 

 ;أعدم التزامهم بالحيادو إخبار لجنة االعتماد فورا في حالة 

  ؛ نالحظيامل اختيار تبني مقاربة النوع في 

  باسم الهيئة للقيام بأعمال التواصل ذات الصلة االنتخابية؛  مخاطبتعيين 

  ويل طبقا للقوانين الجاري بها العمل ؛التمشفافية الحرص على 

  و تسليم نسخة منه لرئيس اللجنة الخاصة  يتضمن الخالصات والتوصيات من أجل تعزيز العملية االنتخابية إنجاز تقرير

 ؛ العتماد املالحظين

 )ة(بامللحظ  التزامات خاصة .3

 بحدود مهمة املالحظة؛   تقيدال 

 االلتزام بسلوك شخص ي يتالءم مع مبادئ املالحظة املستقلة ؛ 

 التقيد بعدم الترشح ملزاولة مهام املالحظة في أكثر من هيئة واحدة ; 

 االلتزام بتوجيهات ومبادئ الهيئة املعتمدة التي ينتمي إليها؛ 

 أو لصالح اإلدارة أو أي متدخل آخر؛ ترشحتحيزا لصالح أي م  تبر يع فعل قدبأي نشاط أو  عدم القيام 

 احترام النظام العام أثناء التجمعات والتظاهرات العمومية املنظمة بمناسبة الحمالت االنتخابية؛ 

 عدم اإلخالل بالنظام العام داخل مكاتب التصويت؛ 

 ،وعدم التأثير على حرية االختيار عند الناخبين؛ عدم التدخل في سير العمليات االنتخابية واحترام سرية التصويت 

 لصالح الهيئة التي حصل في إطارها على االعتماد وعدم اإلدالء بأي 
ً
معلومات أو بيانات يتم الحصول   االلتزام بالعمل حصريا

 أخرى؛ جهاتعليها ل

 ة لك وحمل الشارة التي تعدها اللجناإلدالء ببطاقة االعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت كلما طلب منه ذ

 ؛املكلفة باالعتماد

 



 

 

 

 

 عدم إصدار أي  بيان أو بالغ أو تعليق أو تصريح لوسائل اإلعالم املكتوبة أو السمعية أو البصرية أو االلكترونية؛ 

  سحب؛ القرار  عدم استعمال بطاقة وشارة االعتماد بمجرد أن يصدر 

  سحب االعتماد إلى الهيئة املعتمدة أو اللجنة الخاصة باعتماد املالحظينإعادة البطاقة و الشارة مباشرة بعد. 

 

أ: لصفة:                                                                                                          ااالسم الكامل

رقم جواز السفر                                                                    :                                                ر.ب.ت.و 

أ )بالنسبة لألجانب(:

أ:  لعنوانا

 ي اطلعت على امليثاق الخاص بملحظة االنتخابات وأتعهد بااللتزام بمقتضياته.نأشهد أن

 

 التوقيع

 

 

 أأ


