إعالن عن فتح الترشيح من أجل انتقاء مالحظين لالنتخابات برسم استحقاقات 2016
االنتخابات التشريعية  7 -أكتوبر 2016
يتألف التحالف من شبكة من الجمعيات العاملة في مجال حقوق األشخاص في وضعية إعاقة و التي تمثل
مختلف جهات اململكة .يعمل التحالف مع شركائه من أجل ضمان تنزيل مضامين الدستور وإعداد و تنفيذ
وتتبع السياسات العمومية استنادا ملبادئ االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،بما فيها اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة التي صادق عليها املغرب في عام  .2009تهدف رسالة التحالف إلى تشجيع مبادرات
الترافع الرامية لتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة وفقا للمبادئ
العاملية لحقوق اإلنسان .
تندرج هذه املبادرة في إطار مشروع "مالحظات االنتخابات" الذي ينجزه التحالف بشراكة مع منظمة املعهد
الديمقراطي الوطني ( )IDNو الذي يهدف إلى ضمان املشاركة السياسية لألشخاص في وضعية إعاقة من
خالل :
 رفع إمكانية الوصول إلى مراكز ومكاتب التصويت الستيعاب األشخاص في وضعية إعاقة واألشخاص ذويالحركية املحدودة لتمكينهم من إتمام عملية التصويت بشكل مستقل عن طريق توفير الترتيبات التيسيرية.
 تعزيز تكافؤ الفرص لألشخاص في وضعية إعاقة و مكافحة جميع أشكال التمييز والتهميش واإلقصاء والحدمن األحكام املسبقة والصور النمطية التي تواجه األشخاص في وضعية إعاقة.
تقييم ورصد دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم في البرامج والسياسات.تعزيز قدرات الشباب والنساء واملالحظين في وضعية إعاقة وتزويدهم باملهارات الالزمة لرصد مشاركةاألشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية.
 رفع الوعي لدى الرأي العام حول قضايا وحقوق األشخاص في وضعية إعاقة.ترتكز املالحظة الوطنية التي سيقوم بها التحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص في وضعية اعاقة على
أسلوب احصائي علمي دقيق باستخدام منهجية العينة العشوائية العنقودية على مرحلتين .أفرزت هذه
املنهجية على انتقاء الجهات و الجماعات التالية:
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توزيع املالحظين حسب الجهات والجماعات
عدد المالحظين
20
16
26
16
18
24
34
16
24
6
2
2
204

الجهة
 1طنجة  +تطوان  +الحسيمة
 2الشرق
 3فاس  +مكناس
 4الرباط  +سال  +القنيطرة
 5بني مالل  +خنيفرة
 6الدار البيضاء  +سطات
 7مراكش  +آسفي
 8درعة ـ تافياللت
 9سوس  +ماسة
 10كلميم  +وادي النون
 11العيون  +الساقية الحمراء
 12الداخلة  +وادي الذهب

عدد الجماعات
10
8
13
8
9
12
17
8
12
3
1
1
102

Region
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

سيتم انتقاء املالحظين حسب انتمائهم للجهات املذكورة أعاله
بالنسبة للراغبين في املشاركة في هذه العملية ،املرجو ارسال ملف الترشيح على العناوين االلكترونية التالية
بالوثائق املذكورة أدناه:
collectif.droit.maroc@gmail.com / I.khejjou@gmail.com /cher.karim@hotmail.com

يتكون ملف الترشيح من :
-1صورة شمسية
-2نسخة من البطاقة الوطنية
-3ملئ وتوقيع ميثاق املالحظة املرفق أدناه
-4نسخة من السيرة الداتية
 -5توضيح الجهة التي تقطنون فيها والتي ستشتغلون فيها أثناء عملية املالحظة

اخرأجل لتقديم الترشيحات هو األحد  12يونيو 2016
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التكوين والتعويضات
بالنسبة للمالحظين الذين سيتم انتقائهم سيستفيدون من:
 دورات تكوينية حول مجال وتقنيات املالحظة االنتخابية،مفهوم االعاقة و الولوجيات سيتقاض ى كل مالحظ تعويضا ماليا يشمل تكاليف التنقل و الهاتف والتغذية خالل أداء مهمةاملالحظة يوم االنتخابات.

ملزيد من التوضيحات يرجى االتصال بالتحالف على الرقم 0537773350
Collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap
54, Rue Oukaimeden App n°1, quartier Agdal. Rabat-10080. Maroc
Tel: 0537 77 33 50, Fax: 0537 77 33 58
www.collectifhadicapmaroc.ma, CNSS: 8150857
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