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 األولي البيان 
 

 

 التقديم

موسى أوفد سعادة السيد ، في موريتانيا 2018سبتمبر  1التشريعية والجهوية والبلدية بتاريخ في إطار االنتخابات 

ذا، وقد لمتابعة وتقييم المسار االنتخابي. هرئيس مفّوضية االتحاد األفريقي، بعثة لمالحظة االنتخابات ، فكي محمد

 31إلى  22تّم في مرحلة سابقة إرسال فريق لتقييم مرحلة ما قبل االنتخابات في موريتانيا في الفترة الممتدة من 

 .2018 /يوليوجويلية

الوزراء  رئيس ،ألبرت بايمي باداكياالنتخابات التابعة لالتحاد األفريقي سعادة السيد  رأس بعثة مالحظةقد تو

، وهيئات اإلدارات (PAP)من البرلمان اإلفريقي ا مالحظ 30علما أن البعثة تتكّون من  ،لجمهورية تشاد األسبق

دولة، وهي الجزائر وبنين وبوركينا  17من ، وقد قدموا االنتخابية، ومنظمات المجتمع المدني في القارة اإلفريقية

ة ومالوي والمغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطي وليبياوغينيا  فاسو وكوت ديفوار وجيبوتي وأثيوبيا والغابون

 ورواندا والسنغال وتشاد وتوغو وتونس.

سية المدنية والسياالعهد الدولي للحقوق البعثة مالحظة المسار االنتخابي في موريتانيا على ضوء قد تولت و

وإعالن منظمة (، 2005المالحظة الدولية لالنتخابات )منظمة األمم المتحدة  مبادئاإلعالن المتعلق بو (،1976)

 المبادئو(، 2002الوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي حول المبادئ التي تحكم االنتخابات الديمقراطية في أفريقيا )

الميثاق األفريقي للديمقراطية ، و(2002) مهمات مالحظة ومتابعة االنتخاباتالتوجيهية لالتحاد اإلفريقي ل

 .ةموريتانيالجمهورية اإلسالمية الفي  التشريعات المنظمة لالنتخاباتوكذلك  ،(2007) واالنتخابات والحكم

 االستنتاجات األولية

قامت بعثة المالحظة التابعة  المذكورة أعاله، األفريقيالمعتمدة من االتحاد المواثيق الدولية والمعايير باالستناد إلى 

مالحظة إثر لبعثة لاالستنتاجات األولية  البيانويتضّمن هذا . افي موريتاني لالتحاد األفريقي بتقييم المسار االنتخابي

وستواصل البعثة متابعة مرحلة ما بعد االنتخابات   األيام األخيرة للحملة االنتخابية، وعمليات االقتراع والفرز.

 إعداد تقرير نهائي في الغرض.باإلضافة إلى 

I. بعثةومنهجية  أهداف 

ي تم إجراؤها التتقييم متوازن وموضوعي ومستقل لهذه االنتخابات ب قامت البعثة األهداف المحددة،االستناد إلى ب .1

راعاة مع م الدولية التي تنظم االنتخابات الديمقراطية في أفريقيا، للمواثيقوفقا ، 2018سبتمبر في األول من 

 في موريتانيا.جاري بها العمل لقوانين الا

جويلية/يوليو  31إلى  22في الفترة الممتدة من تمت إحدى توصيات بعثة تقييم االنتخابات السابقة التي وبناء على  .2

حظة مالبعثات المنظمة ل حكامأل. ووفقا لاألمدقصيرة بعثة مالحظة ، نشرت مفوضية االتحاد األفريقي 2018

ية االنتخابية، في العملاألطراف المتداخلة مع عدة لقاءات  البعثة عقدتنتخابات التابعة لالتحاد األفريقي، ومتابعة اال
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، حلفائهاية و)األغلبالتيارات مثلو األحزاب السياسية، وجميع لالنتخابات، وم في ذلك اللجنة الوطنية المستقلة بما

 المعارضةو(، FNDUوالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ) ،المعارضة الراديكاليةو، المحاورةالمعارضة و

 ومنها المنظمات العاملة في المجالالعديد من منظمات المجتمع المدني  ووكذلك ممثل (،حقوق اإلنسانالمدافعة عن 

 االنتخابي وحقوق اإلنسان.

بعثة أيضا مع المنسق المقيم لمنظومة األمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اجتمعت الو .3

 وروبي في موريتانيا.األ والقائم بأعمال وفد االتحاد، 5 مجموعة الساحلواألمانة الدائمة لـ

 وتآ 29و 28مالحظين، يومي لفائدة ال االنتخابات في االتحاد األفريقي، نظمت البعثةمالحظة وفقا لمنهجية و .4

تبرز الرهانات الجوانب السياسية واالنتخابية التي دورة للتأهيل واإلعالم والتوجيه حول  .2018/ أغسطس 

 معاييرلاالتحاد األفريقي )من قبل ا ة االنتخاباتالحظومنهجية م، والبيئة االجتماعية، االنتخاباتالمتصلة بهذه 

 (.البيانات باستخدام أدوات جمعتابعة االقتراع ، ومالحظةالم المعتمدة في مجال

تمت زيارة و. بقية المناطقفي فريقا  12فريق في العاصمة و مفريقا من المالحظين، منه 13نشرت البعثة وقد  .5

ما يزيد عن  يفي المناطق الريفية، أمكتبا  73ي المناطق الحضرية ومكتبا ف 147اقتراع، من بينها كتب م 210

 .ي البالدف اقتراعكتب م 4080بـمن  5٪

الميدان، يتعلق بالبيئة العامة لعملية  علىالتي تم جمعها معطيات إلى ال لذي يستند، اوليهذا البيان األإن  .6

مع ين المالحظها فرق توالمقابالت التي أجر ،وإحصاء األصوات والتصويت، االقتراع،كاتب التصويت، وفتح م

 العملية االنتخابية. المحلي فياألطراف المتداخلة على المستوى بعض 

I. والمالحظات األولية المعاينات 

 2018والبلدية لعام  والجهويةالسياق السياسي لالنتخابات التشريعية  .أ

يتميّز خاصة في سياق سياسي هادئ نسبيا،  2018سبتمبر  1في التشريعية والجهوية والبلدية االنتخابات  تأتي .7

 .2019 سنةجراء انتخابات رئاسية إل باالستعداد

. قائمة( 98ثمانية وتسعين ) وتحديدا نافسة،تالم ةرشحتلمالقائمات االحظت البعثة وجود عدد كبير من وقد  .8

تجدر اإلشارة إلى أن هذه هي المرة األولى التي تجري في موريتانيا انتخابات بمشاركة جميع القوى السياسية في و

زامنة المت تتسم هذه االنتخاباتولهذه العملية االنتخابية.  دماجيعلى الطابع التشاركي واإل يدلّ ، وهو ما البالد

 ( صناديق اقتراع في يوم انتخابي واحد.5) ةبخصوصية جمع خمس

 2018اإلطار القانوني النتخابات سبتمبر  .ب

 و/ يولي جويلية 20للدستور الصادر في  خاصةوالبلدية في موريتانيا  والجهويةتخضع االنتخابات التشريعية  .9

وللقانون األساسي عدد  ؛  022-2017االستفتائي عدد  قانون الدستوريمثلما تم تعديله خاصة بمقتضى ال ،1991

( CENI) لالنتخابات اللجنة الوطنية المستقلةالمتعلق بإحداث  2012أبريل أفريل/ 12في المؤرخ  2012-027

المتعلق بانتخاب النواب  2018فبراير فيفري/ 12المؤرخ  006-2018 عدد األساسيلقانون ولبصيغته المعدلة ؛ 

 بالجهاتالمتعلق  2018فبراير فيفري/ 12المؤرخ في  2018-010رقم  األساسيلقانون ولفي الجمعية الوطنية ؛ 

 المتعلق بالبلديات. 2018فبراير فيفري/ 12المؤرخ  009-2018والقانون األساسي رقم 

هذا  فياالنتخابية. و المناصب والمسؤولياتل المرأة إلى وصو لدعمالبعثة بالخطوات المتخذة  وتنّوه  .10

لبعض أحكام القانون األساسي  المنقح 008-2018( من القانون األساسي عدد ة)جديد 4اإلطار، وضعت المادة 

المؤرخ  029-2006عدد  األمر القانونيالمعدل لبعض أحكام و ،2012أبريل أفريل/ 12المؤرخ  034-2012عدد 

 االنتخابية. وترتيبها على القائماتللمرأة  لفائدة )كوتا( أدنىا دح. 2006 أغسطسأوت/ 22

 اإلدارة االنتخابية .ج
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تنص القوانين في موريتانيا على أن اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات، ومع مراعاة الصالحيات المسندة   .11

ابية تتمتع بسلطات كاملة للتحضير للعملية االنتخإلى المجلس الدستوري والمحكمة العليا في المديان االنتخابي، 

 .األولية لنتائجعن ااالنتخابي إلى اإلعالن  السجلبأكملها وتنظيمها واإلشراف عليها، من مرحلة التحقق من 

لق لجزء ما زالت مصدر ق لالنتخابات الحظت البعثة أن طريقة تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلةوفد   .12

 من الطبقة السياسية الموريتانية.

 تسجيل الناخبين .د

الطابع  واإلحصاء اإلداري ذالذي حدد  0101-2018 الصادر عن الوزير األول عدد المرسومبمقتضى   .13

 المستقلةاللجنة الوطنية إنشاء  المتعلق 2012أبريل أفريل/ 12المؤرخ  027- 2012للقانون رقم  طبقا االنتخابي

الذي ألغى وعّوض المرسوم  1987أكتوبر  20المؤرخ في  289-87مثلما تم تنقيحه، والمرسوم عدد ، لالنتخابات

. وتجدر اإلشارة اإلحصاء اإلداري ذي الطابع االنتخابيالقيام ، تم 1986أغسطس أوت/ 13المؤرخ  134-86 عدد

 18األقل  علىيبلغ من العمر  وريتاني من كال الجنسين،طن مإلى أنه يمكن التسجيل في قائمات الناخبين لكل موا

 ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. سنة،

 ضبط تواريخ االنطالق في عملية اإلحصاء واالنتهاء منها لتكون لالنتخابات اللجنة الوطنية المستقلةولت توقد  .14

المختلفة المرتبطة بإنشاء  لصعوباتل . ونظرا2018يوليو جويلية/ 31يونيو إلى جوان/ 1من الممتدة الفترة في 

، عوضا 2018 يوليوجويلية/ 31إلى  1لجنة االنتخابات الجديدة فقد تم القيام بهذا اإلحصاء في الفترة الممتدة من 

تسجيل هذا اإلحصاء بإعادة ضبط السجل االنتخابي بأكمله وسمح وقد المرسوم. حددين في الشهرين الم عن

 اقتراع. مكتب 4080 على موزعينناخباً  1،416،852

 تسجيل المرشحين والحملة االنتخابية .ه

والقانون ، المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية 006-2018 عدد األساسيلقانون بالرجوع إلى ا .15

أن عدد  يتبيّن، بالجهاتالمتعلق  2018-010رقم  األساسيلقانون ، واالمتعلق بالبلديات 009-2018األساسي رقم 

مقعدا  219ا في االنتخابات الجهوية، ومقعد 13، ومقعدا 157بلغ  االنتخابات التشريعيةالمتنافس عليها في  عدلمقاا

 .يةائتالف حزبية أوقائمة  98والبلدية  والجهويةالتشريعية كما تنافست في هذه االنتخابات في االنتخابات البلدية. 

 30الخميس  وانتهت يوم 2018أغسطس أوت/ 17الجمعة  المتزامنة يوم هذه االنتخاباتفي بدأت الحملة وقد  .16

المؤرخ / PM/  108- 2018 عدد المرسوممثلما تم ضبط ذلك بمقتضى في منتصف الليل  2018أغسطس أوت/

والمستشارين والمتعلق بدعوة هيئة الناخبين النتخاب النواب في الجمعية العامة،  2018جوان/يوليو  21في 

 .ودون تسجيل أي حوادثهادئة جرت الحملة االنتخابية في ظروف بلديين. وعموما، والمستشارين الجهويين ال

 وسائل اإلعالم .و

 20المؤرخ في  2006 - 034 عدد القانونبمقتضى  لطة العليا للصحافة والسمعيات البصريةتم إحداث الس .17

ة وميوسائل اإلعالم العميالحظ في هذا الخصوص أن . و2008 - 026 عددون والذي تم تنقيحه بالقان 2006أكتوبر 

. راتبعض المناظالصحافة الخاصة برمجت  أنالبعثة ، غير أنه الحظت بين المرشحينمناظرات تنظيم لم تقم ب

 المتنافسة. األحزاببين  بصفة منصفةبشكل عام، كان توزيع البث و
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 جتمع المدنيالم .ز

ه في هذه إال أن حضور العمليات االنتخابية السابقةلئن كان المجتمع المدني الموريتاني معروفا بانخراطه في  .18

ابات ، ولم تلتق البعثة بمناسبة هذه االنتختوعية الناخبين وأاالنتخابات الحظة ي ماالنتخابات كان ضعيفا سواء ف

 لمجتمع المدني.محليين التابعين لالالحظين من المإال بعدد قليل جدا 

 توعية الناخبين .ح

متداخلة في الالجهات التي قامت بتنظيمها  جلسات توعية الناخبينفإن التي جمعتها البعثة،  للمعطياتوفقا  .19

 لم تكن كافية. 2018سبتمبر  1انتخابات أكثر فعالية في  مشاركةالمسار االنتخابي بهدف تحقيق 

 مشاركة المرأة في العملية االنتخابية .ط

على أن "تضمن الجمهورية لكافة  منه ادة األولىدستور الجمهورية اإلسالمية الموريتانية في المينص  .20

 3ادة المكما تنص  ."المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في األصل والعرق والجنس والمكانة االجتماعية

يفسح القانون المجال لتساوي فرص ولوج النساء والرجال إلى المأموريات والوظائف "أنه:  على)جديدة( 

 االنتخابية".

 على مستوى القائماتالمرأة  لفائدةلتمييز اإليجابي يؤسس ل 2006د ساهم وضع إطار قانوني جديد سنة وق .21

آفاق جديدة خلق في من النساء،  ٪20التي تقدّر بـلزامية اإل الكوتامن خالل  وطنية للنساء(،القائمات ال) ةرشحتالم

ف التزمت من خالل هد موريتانياتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن السياسة. والحياة تعزيز مشاركة المرأة في ل

 .2030تعزيز المشاركة السياسية الكاملة للمرأة في الحياة العامة بحلول عام ب 5التنمية المستدامة عدد 

II. مالحظة يوم االقتراع 

 االقتراع مكاتبفتتاح ا .أ

دقيقة مقارنة  30إلى  15بـبتأخير طفيف  تفتحمكاتب االقتراع التي قامت برصدها  البعثة أن بعض الحظت .22

كما االقتراع. كاتب ر لمالمتأخّ اإلعداد . ويعود هذا التأخير تقريبا إلى صباحا 7الساعة  لها فيبالوقت المقرر 

القتراع، ال سيما في المناطق الشرقية، بسبب كاتب احاالت تأخير أطول وبعض االضطرابات في بعض مالحظت 

فإن صفوف الناخبين كانت واضحة منذ الصباح الباكر  إلى أنه بالرغم من ذلك تجدر اإلشارةو. المطر يوم االقتراع

 لتي تمت زيارتها.غالبية مكاتب االقتراع اافتتاح  عند

 المواد االنتخابية .ب

 ما كانتكاالقتراع التي تتم زيارتها بكميات كافية.  مكاتبالحظت البعثة أن المواد االنتخابية متاحة في جميع  .23

 صناديق االقتراع الخمسة محكمة اإلغالق.

 المشاركة االنتخابية .ج

. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن القوات المسلحة وقوات لى مكاتب االقتراعلناخبين عإقباال كبيرا لالحظت البعثة  .24

 ات.ب، وقد الحظت البعثة أيضا إقبالهم الكبير في هذه االنتخا2018/ أغسطس أوت 31قاموا بالتصويت يوم األمن 
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 مشاركة المرأة .د

جود البعثة إلى و وتشيرلمرأة في يوم التصويت. الواضحة ل مشاركة المالحظونتظهر البيانات التي جمعها  .25

ي ممثل ضمنكما ترأست العديد منها. وكان حضورها واضحا أيضا االقتراع،  مكاتبموظفي  ضمنقوي للنساء 

 األحزاب السياسية.

 موظفي االنتخابات .ه

مثلما  ينحاضرمكتب للكان األعضاء الثالثة  زيارتهااالقتراع التي تمت  مكاتبالحظت البعثة أنه في جميع  .26

 ،ابيةاالنتخ اتفي إدارة العملي رغبةو اتزامالأظهر موظفو االنتخابات وقد . تنص على ذلك القوانين المعمول به

 لم يكن لجنة الوطنية المستقلة لالنتخاباتتراع لفائدة الالذين يتابعون عمليات االقعدد المراقبين أن غير أنه يالحظ 

 مناطق.بعض الفي  ياكاف

 التصويتسير عملية  .و

االقتراع منظمة  مكاتب. وكانت هدوءفي جو من السالم وال جيد،بشكل عموما، جرت عمليات التصويت  .27

 لضمان سرية التصويت. اجيدكما أن وضع الخلوات داخل المكاتب كان تنظيما جيدا نسبيا 

االقتراع برؤية واضحة لجميع كاتب في بعض مطريقة وضعها ( و5ولم تسمح صناديق االقتراع الخمسة ) .28

في الصندوق المخصص لها، االقتراع  ةورقوضع عديد من الناخبين صعوبة في الوجد كما  عمليات االقتراع.

الكتابة صغيرة الحجم على أوراق االقتراع، والذي أدى بدوره إلى استغراق الناخب لوقت  خاصة بسببوذلك 

 مطّول داخل الخلوة.

لك بما يستجيب ذاالقتراع، وسليم أوراق وقبل تالناخبين بصفة آلية قائمة على هوية الناخب  وقد تم التثبت في .29

م االلتزام بمراقبة إصبع الناخب قبل التصويت لم يت تجدر اإلشارة إلى أن، غير أنه القانون االنتخابي لمقتضيات

 تطبيقه بشكل منهجي في بعض المكاتب التي تمت زيارتها.

 سرية التصويت .ز

انت كلخلوات ا بعض الحظت البعثة أنقتراع، غير أنه سرية االفي كنف احترام مبدإ  أجريت االنتخابات .30

 .ضيقة

 حين في مكاتب االقتراعشتمثيل المتر .ح

، وهو ما دفع إلى إنشاء (98ألحزاب السياسية التي قدمت مرشحين )في عدد ا كبيراارتفاعا حظت البعثة ال .31

 اع.خاصة في ظل ضيق عديد مكاتب االقترواقعيا هذا الخيار قد يكون و. تحالفات لممثلي المترشحين يوم االقتراع

الحزب أو األحزاب  عرفون دائما اسملم يكونوا يحزاب األمثلي البعثة أن بعض مومن ناحية أخرى، الحظت  .32

 كان من المفترض أن يمثلوها.التي 

 األمن .ط

أغسطس أوت/ 31أي يوم الجمعة  االنتخابات،تمت دعوة قوات الدفاع واألمن الموريتانية لالقتراع عشية  .33

 .ازيارتهتمت االقتراع التي كاتب جميع م في سلسا لهذه القواتو فعاالوقد الحظت البعثة انتشارا . 2018
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 والفرز اإلغالق .ي

في تمكين الناخبين  . وقد تم19:00القانوني المعمول به في الساعة  في التوقيتغلقت مراكز االقتراع أ .34

 .نتخابيواجبهم االأداء  الطوابير من

 االستنتاجات

في زامن قتراع المتإلى أن االبعثة مالحظة االنتخابات التابعة لالتحاد األفريقي  ، تشيرةمالحظفي اختتام مهمة ال

ة التنظيمي ، وأن النقائصفي هدوء وسكينة وسالمة جرى موريتانيالجمهورية اإلسالمية الفي  2018سبتمبر  1

 . تمّس بمصداقيتهالمذكورة أعاله ال

ولة من مقب صناديق االقتراع ، تأمل البعثة أن تكون نتائجاتاالنتخابحزاب في هذه مشاركة جميع األعلى غرار و

 .هال في النتائج أو رفض طعنأما الهيئات المختصة في حالة وجود لتقاضي يتم تفضيل ااألطراف وأن جميع 

بات سلطات الجمهورية اإلسالمية الموريتانية على الترتي بعثة مالحظة االنتخابات التابعة لالتحاد األفريقيتشكر و

 .عملهاالتي تم اتخاذها لتسهيل عملها طوال فترة 

 التوصيات

ميع كافة تم إعداده بمجرد تجتقييم العملية االنتخابية الحالية، الذي سيالمتعلق بنشر التقرير النهائي  ينإلى ح

 توصي البعثة بما يلي:، الالزمة المعطيات

 لحكومة:ا

  ة المحطات االنتخابيتنظيم النظر في إدخال التنقيحات الالزمة، عند االقتضاء، بهدف تيسير

 المتعددة والمتزامنة،

 الفترات المخصصة لمختلف العمليات الداخلة ضمن المسار اإلصالحات إلطالة إدخال لنظر في ا

 (.طباعة وتوزيع بطاقات الناخبين .... الترشحات،تقديم  الناخبين،دعوة )االنتخابي 

 

 :لالنتخابات اللجنة الوطنية المستقلة

  ؛قتراعاال مكاتبات في توزيع الناخبين مسبقا بأي تغيير إلعالماتخاذ جميع التدابير الالزمة 

 ؛القيام بدعم قدرات موظفي االنتخابات بصفة دائمة 

  التصويت؛ات عمليمتابعة مناسبة لالموظفين لضمان انتداب عدد كاف من 

 نتظمة؛ملفائدة العموم حول مختلف المسائل المتعلقة باالنتخابات وذلك بصفة  نظيم حمالت توعيةت 

 االقتراع؛ مكاتبأعضاء  بغاية تيسير عملحسين تصميم أدلة عمليات االقتراع ت 

 ؛هاواستخدام تهاقراء تصميم أوراق االقتراع بغاية تيسير تحسين 

  المرصد الوطني للمجتمع المدني.عمل استئناف إعادة 

 

 الفاعلون السياسيون والمجتمع المدني:

 التوافق من لتحقيق  2018سبتمبر  1االنتخابات الشاملة  استغالل المناخ السلمي الذي تمت فيه

 االنتخابات؛بما في ذلك إدارة  ،خالل الحوار حول جميع المسائل ذات األهمية الوطنية

  مقاطعة االنتخابات بهدف تعزيز السالم واالستقرار الذين يتمتع بهما الشعب مع نهائيا القطع

 الموريتاني.
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 ،2018سبتمبر  3ن حرر في نواكشوط يوم االثني

عن بعثة مالحظة االنتخابات التابعة لالتحاد 

 األفريقي،

 بايمي باداكي،ألبرت السيد  سعادة

 .رئيس البعثة

 


