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 بالغ تواصلي 

 0202شتنبر لثامن  لالنتخابات العامةملواكبة اإلذاعية والتلفزية ابخصوص 

 املالحظات والنتائج الرئيسة

سائر ركيب تجميع وتتصدر الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري هذا البالغ التواصلي عقب انتهائها من 

املعطيات الرقمية املتعلقة باملواكبة اإلعالمية لالنتخابات التشريعية، الجهوية والجماعية العامة لثامن 

 من طرف اإلذاعات والقنوات التلفزية.  0202شتنبر 

بة اإلعالمية تتبع الهيأة العليا لهذه املواكالخاص بيقدم البالغ املالحظات والنتائج الرئيسة للتقرير النهائي 

واملرتكز على القواعد واملعايير التي حددها قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري املتعلق بضمان 

. يقدم هذا 0202شتنبر  20تعددية التعبير السياس ي في اإلذاعات والقنوات التلفزية خالل انتخابات 

النتخابات قة باملواكبة اإلعالمية لالتقرير املنشور على املوقع اإللكتروني للهيأة العليا، املعطيات املتعل

 0202يوما، تشمل فترة ما قبل الحملة االنتخابية الرسمية )من فاتح غشت  80على مدى فترة امتدت ل 

(، عالوة على يوم 0202شتنبر  20غشت إلى  02منه( وفترة الحملة االنتخابية الرسمية )من  02إلى 

 (.0202شتنبر  20االقتراع )

من طرف اإلذاعات والقنوات التلفزية  0202شتنبر  20واكبة اإلعالمية النتخابات مكن رصد وتتبع امل

 العمومية والخاصة من استخالص املعطيات الرئيسة التالية:

 على مستوى التعبئة البرامجية

املكونة للمشهد السمعي  قنوات التلفزية العمومية والخاصةاإلذاعات وال باملائة من مجموع 02شاركت 

في إسهاما منها ، 0202النتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة ا مواكبةفي البصري الوطني 
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 22قنوات تلفزية عمومية،  2، منها لالنخراط في العملية االنتخابيةتعبئة املواطن التحفيز على املشاركة و 

  .خاصةإذاعة  20و عمومية، قناة تلفزية خاصة إذاعة

 إلى جانب، اتاالستحقاق برامج ومواعيد جديدة خاصة بهذه اعتمدت اإلذاعات والقنوات التلفزية

البرامج  بلغ مجموع. هكذا ملواكبة زخم السياق االنتخابي والقارة تعديالت على برامجها االعتياديةل إدراجها

نشرة  2025الحوارية وو  اإلخباريةاملجالت حلقة من  225برنامجا، منها  0080ذات املحتوى االنتخابي 

عالوة على الوصالت التحسيسية بأهمية املشاركة املواطنة في العملية  ساعة، 820بحيز زمني بلغ إخبارية، 

ما بلغ متوسط ك .تنظيم االقتراع وإجراء عملية التصويتاالنتخابية والكبسوالت التعريفية والتوضيحية ل

ساعات، مقابل ساعة واحدة تقريبا  خمسفي اليوم الواحد  الحزبيةبث مداخالت الشخصيات مدة 

 خالل الفترة العادية )خارج االنتخابات(.

مة اإلخبارية البرامج حلقاتعدد  توزيع قدَّ
ُ
 عدمه من النتخاباتل تطرقها حسب االنتخابية الفترة خالل امل

 

 

 تكامل بين اإلعالم العمومي والخاص على مستوى ال

بادرت اإلذاعات والقنوات التلفزية العمومية إلى تنشيط الفترة االنتخابية منذ بدايتها يوم فاتح غشت 

للقطاع  مللحوظاسهام اإل  . كما حققساعة 052بلغت  شتنبر  20مكثفة تعنى باستحقاقات بتقديم برمجة 

وعا من ن ،النقاش السياس ي واالنتخابي تنشيطاإلخبار بمستجدات املسلسل االنتخابي و الخاص في 

كما ينظمها املرسوم  الحملة الرسميةفترة برامج بث انطالق  معالسيما التكامل مع العرض العمومي، 
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 تخابية)التدخالت املذاعة واملتلفزة، تغطية التجمعات االن 0222نونبر  28الصادر بتاريخ  0.22.222رقم 

أربع ما يعادل أي ساعة،  220إلسهام القطاع الخاص  زمنيالغالف وبلغ ال. وضيف النشرات اإلخبارية(

املخصصة ساعة  252 ال منباملائة  82الخدمات الخاصة  قدمتساعات وربع كمتوسط بث يومي. كما 

  )دون احتسا  اإلعادات(. حزا  السياسية املشاركة في االنتخاباتلل 

  مدد تطور 
 

 والخاص العمومي القطاعين في خدمات االنتخابية الفترة خالل السياسية للحزا  املخصصة البث

 

  لألحزاب السياسية املنصفعلى مستوى الولوج 

نونبر  28الصادر بتاريخ  0.22.222خارج برامج الحملة االنتخابية الرسمية، كما ينظمها املرسوم رقم 

رار ق نظمي)التدخالت املذاعة واملتلفزة، تغطية التجمعات االنتخابية وضيف النشرات اإلخبارية(،  0222

لحزا  السياسية املشاركة في االنتخابات إلى اإلذاعات والقنوات املنصف لولوج ال قواعداملجلس األعلى 

 التلفزية من خالل شقين:

 مجموعة كل، يخصص لتمثيليتها البرملانيةمجموعات حسب توزيع األحزا  السياسية على ثالث  -

 باملائة من مجموع مدد بث برامج الفترة االنتخابية؛ 02باملائة و 82باملائة،  22على التوالي، 

جموعات الثالث، بالتساوي على أحزا  امللكل مجموعة من  املخصصة ةالزمني صةالحتوزيع  -

 كل مجموعة.
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نة من حصلت كل من فيما يتعلق بالشق األول،  لى فريق ع األحزا  الستة املتوفرةاملجموعة األولى املكو 

ان دون مثلة في البرملاألحزا  التسعة املاملجموعة الثانية املكونة من و خاص بها بأحد مجلس ي البرملان، 

املخصصة بث المدد ائة من مجموع بامل 05باملائة و 80التوالي، على ب، أن تتوفر على فريق خاص بها

هاتين ل اللتين أقرهما قرار املجلس األعلى الحصتين . وتقار  هاتان النسبتاناألحزا  السياسيةفائدة ل

املجموعة الثالثة املكونة من األحزا  أما  باملائة. 82باملائة و 22املجموعتين، واملحددتين على التوالي في 

 تفوق ، وهي حصة باملائة 08فحصلت على نسبة  ،حزبا 20وعددها السياسية غير املمثلة في البرملان 

على وجه  ،، وذلك بفضل ما أفردته لهاباملائة 02س األعلى واملحددة في النسبة التي أقرها لها قرار املجل

 اإلذاعات الخاصة من حضور هام في برامجها. ،الخصوص

كل األحزا   استفادةالرصد الذي أنجزته الهيأة العليا أما فيما يتعلق بالشق الثاني، فقد سجل 

 سيما ال ترة االنتخابية، لكن بشكل متفاوت، السياسية املشاركة في االنتخابات من الولوج إلى برامج الف

لفزية تذاعات وقنوات إحسب إفادات  ،يعزى هذا التفاوت أحيانا. ا  املجموعتين الثانية والثالثةبين أحز 

أخر عن أو اعتذارها املتبعضها، التواصل مع كصعوبة  ،إلى أسبا  مرتبطة باألحزا  نفسهاللهيأة العليا، 

ة.البرامجفي املشاركة  غة األمازيغي 
ُّ
 ، أو تعذر انتدا  ممثلين عنها ُمتحدثين بالل

  للنساء اإلعالمي التمثيلعلى مستوى 

)حزبية، أكاديمية، مهنية ومدنية(  2220ال  الشخصيات العموميةباملائة من مجموع  25شكلت النساء 

 220من  تتشكل هذه النسبة .ج اإلذاعية والتلفزية ذات الصلة باالنتخاباتبرامالفي  الكلمة تناولتالتي 

املجتمع  يمثلمن خارج األحزا  السياسية، نصفهن شخصية نسائية  02و شخصية نسائية حزبية

 .املدني

باملائة من  25مداخالت الشخصيات النسائية املنتمية للحزا  السياسية مدة مثلت من جهة أخرى، 

 %22في الخدمات العمومية مقابل  %00 الحزبية. بلغت هذه النسبةالشخصيات مداخالت مجموع مدد 

الحزبية األكثر تدخال ضعف الرجالية الشخصية  كما تجاوز مجموع مدد مداخالت. في الخدمات الخاصة

فمثلت  ،برامج الحملة االنتخابية الرسميةأما في صية النسائية الحزبية األكثر تدخال. نظيرها لدى الشخ

 باملائة من مجموع املتدخلين. 80 النساء
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 النوع حسبفي البرامج ذات الصلة باالنتخابات  املستضافة الشخصياتفئات  توزيع

 

باالختيارات التحريرية لإلذاعات والقنوات  نسبة حضور النساء في برامج الفترة االنتخابيةال ترتبط 

 يةالسياس األحزا  داخل النساء موقعبوضعيات حزبية تتعلق ب بل ترتبط أيضا، التلفزية فحسب

رصهنَّ في التعبير  مما من شأنه أن يخفض أو يرفع من باسمها، التحدث مهام توليهنمستويات و 
ُ
 تمثيلو ف

 في البرامج اإلذاعية والتلفزية.  أحزابهن

باملائة من مجموع مداخالت  00كان رجاليا بشكل كبير، حيث لم تمثل النساء سوى بدوره  ملواطنصوت ا

اتهم نتظار فرصة التعبير عن مواقفهم وااإلذاعات والقنوات التلفزية  أتاحت لهمممن  0200 ال املواطنين

 . شتنبر 20ليوم  االنتخابيةوتطلعاتهم بمناسبة االستحقاقات 

قى في السياق االنتخابي، مما ال ير للنساءالحضور والتمثيل اإلعالميين على ضعف هذه املعطيات  تؤشر

بة ذاعات والقنوات التلفزية على مواكار املجلس األعلى على أن تعمل اإل قر  الغاية الفضلى من تنصيصإلى 

 .فترة االنتخابيةلعلى مستوى من يمثلها في برامج ااألحزا  في تحقيق املساواة بين الجنسين 

  على مستوى مشاركة الشباب

عِطيت فيه الكلمة للشبا ،  إذاعيا وتلفزيا ذا محتوى انتخابي مضمونا 825 الهيأة العليا تقرير سجل 
ُ
أ

ل  ِ
 
َمث

ُ
باملائة من مجموع املضامين التي شارك فيها متدخلون، كما لم تقتصر  02أي بنسبة حضور ت

مشاركتهم على تناول قضايا شبابية محضة، بل تطرقت أيضا للرهانات السياسية واالقتصادية 

برامج  حوالي نصفالوقت الذي تضمنت  هذا في واالجتماعية والثقافية والرياضية للمسلسل االنتخابي.

ربورطاجات وتقارير مكثفة ، فضال عن بث مداخالت لوجوه حزبية شابةالحملة االنتخابية الرسمية 
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سنة لإلدالء بأصواتهم، وأخذ ارتساماتهم وهم  02و 20عن توافد الشبا  ما بين خالل يوم االقتراع 

 يؤدون حقهم الدستوري للمرة األولى.

من برامج الفترة االنتخابية إلشراك الشبا  وطرح ومناقشة لحيز هام اإلذاعات والقنوات التلفزية  إفراد

 كإحدى الغايات الفضلى لقرار  مبادئ الفعل الديموقراطي التشاركيمن شأنه اإلسهام في دعم قضاياهم 

 املجلس األعلى.

 إعاقةاألشخاص في وضعية ايا ضقإدراج و توفير لغة اإلشارة  على مستوى 

في توفير لغة اإلشارة  ،سيما قناة األولىبذول من طرف اإلعالم العمومي، ال سجل التقرير املجهود امل

للشخاص الصم وضعاف السمع ضمانا لحقهم في اإلعالم وتيسيرا الطالعهم على مستجدات 

ستعملت لغة اإلشارة في 
ُ
ت على مستوى محتوى انتخابيا، جلها كان 208االستحقاقات االنتخابية، حيث أ

تم تسجيل استعمال حز  وحيد للغة اإلشارة املصاحبة ملداخلته النشرات اإلخبارية لقناة األولى. كما 

 املتلفزة في إطار برامج الحملة االنتخابية الرسمية. 

 العرض املضامينيمن باملائة  8.02في املقابل، لم يتم التطرق لقضايا األشخاص في وضعية إعاقة إال في 

 2ي . كما لم تعط لهم الكلمة سوى فالخدمات العمومية نصفها بثته، ملواكبة الفترة االنتخابيةاملرصود 

أحزا   0 أوكلتهذا في الوقت الذي باملائة من مجموع املضامين املحتسبة، ثلثاها بالخدمات التلفزية. 

 .وضعية إعاقة شخاص فيألالرسمية االنتخابية حصة من حصصها في برامج الحملة  20 تقديم

ه في ، كما هو منصوص عليلغة اإلشارة على التزام نسبي لإلعالم العمومي في توفير هذه املعطيات  تحيل

ال يشكل إال جزءا من استجابة اإلعالم لحاجيات  دفتر تحمالته وفي قرار املجلس األعلى، إال أن هذا االلتزام

ي ف اإلذاعات والقنوات التلفزيةإذ ال يكتمل إسهام  ؛اطنين واملواطنات في وضعية إعاقةوتطلعات املو 

إدراج و  ومشاركتهم في البرامج اإلذاعية والتلفزية ، إال بتعزيز حضورهمهذه الفئةتعزيز حماية حقوق 

، مما من شأنه توسيع اشتمالية الفعل اإلعالمي القضايا املرتبطة بهم ضمن برامج النقاش العمومي

 .الديموقراطي وإثراء تعددية وتنوع الفعل

 املجالي والقربلتنوع اللغوي اإعمال على مستوى 

 
ُ
ة 50 دمتق  برامج الفترة االنتخابية باللغتين الرسميتين، العربية واألمازيغي 

 
ت  .باملائة من مدة بث

َ
ل
َّ
شك

املشاركة  88 ال من أصل إذاعة وقناة تلفزية 82املدة بحكم توظيفها من طرف هذه ثالثة أرباع العربية 
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ة في  الفترة االنتخابية، في حين ُوظفت في تنشيط ضمنها إذاعتان خاصتان ذات خدمات،  22األمازيغي 

 جهوية ومحلية.تغطية 

 اللغات املستعملة في برامج الفترة االنتخابية

 

 

املحلية على إعطاء األولوية للشأن و وية من ناحية أخرى، ركزت اإلذاعات الخاصة ذات التغطية الجه

ا مع موضوع في الدوائر املحلية، تماشي املسؤولين املحليين للحزا  ومرشحيهماالنتخابي املحلي باستضافة 

كما سجل حرص إذاعي وتلفزي طيلة الفترة االنتخابية  الترخيص املمنوح لها وطبيعة عرضها البرامجي.

وتطلعات املواطنين واملواطنات من مناطق مختلفة، بمن فيهم مغاربة العالم،  على نقل أسئلة وانتظارات

إلى الفاعل الحزبي، ومساءلة برامجه والتزاماته على ضوئها، وذلك إما عبر تغطيات ميدانية، أو مناظرات 

 نلتغطية أجواء توافد املواطني، فضال عن التعبئة البرامجية خالل يوم االقتراع عن بعدأو  حضورية

لكن يظل الخطا  السياس ي املتداول عموما خالل . مكاتب التصويت بكل جهات اململكة واملواطنات على

ركزا للصفات التنظيمية لضيوف البرامج، خطابا ملطبيعة املواضيع املطروحة و الفترة االنتخابية، اعتبارا 

 ي واملحلي.شتنبر أكثر من بعدها الجهو  20الستحقاقات  والوطني الشمولي ينعلى البعد

  اإلذاعية والتلفزية لألحزاب السياسيةنمط املشاركة  على مستوى 

، اعتمدت اإلذاعات والقنوات التلفزية صيغتين للبرامج التفاعلية 25اعتبارا لسياق جائحة كوفيد 

توديوهات واس ملواكبة االستحقاقات االنتخابية، صيغة التفاعل حضوريا بين املشاركين داخل بالطوهات

البرامج، وصيغة التفاعل عن بعد باستعمال املنصات الرقمية، لكن في كلتي الصيغتين ساد نمط 

ن حزبيين يالسياس ي حول قضية أو قضايا معينة بين فاعل النقاشاملشاركة الحزبية الفردية بدل التناظر و 

شخصية حزبية واحدة تكون  إذ عادة ما تستضيف برامج الفترة االنتخابية ؛يجمعهم تنافس انتخابي
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مناقشتها إما منشط البرنامج، أو مجموعة من الصحافيين محاورتها و الضيف الرئيس للحلقة، يكتفي ب

واملتخصصين أو مواطنون ومواطنات يطرحون تساؤالتهم وانتظاراتهم. وحتى في الحاالت النادرة التي تمت 

يحرص مقدم البرنامج على توزيع أسئلة  فيها استضافة أكثر من شخصية حزبية خالل نفس الحلقة،

متطابقة أو متقاربة، مناصفة، بين ضيوفه، الذين يكتفي كل واحد منهم بتقديم إجاباته والتعبير عن 

  ضيوف البرنامج. أي سجال أو تناظر مع باقي نظرائهمواقفه بمعزل عن 

  محاربة األخبار الزائفةعلى مستوى 

ة والجهوية النتخابات التشريعيخالل ااملتعلق بتدبير تعددية التعبير السياس ي ينص قرار املجلس األعلى 

 فةالزائ األخبار محاربة في اإلسهامعلى  اإلذاعات والقنوات التلفزية حرصعلى  ،0202والجماعية العامة 

 التمثيل مشروعية أساس األخيرة هذه باعتبار لالنتخابات العادي السير على التأثير شأنها من التي

 ةوبغاي املتداولة الزائفة األخبار إزاء النقدي وحسه املواطن يقظة مستوى  من الرفع بهدف الديموقراطي،

ة إذاعات وقنوات تلفزي رصدت الهيأة العليا مبادرةفي هذا اإلطار،  .الواعي وتصويته الحر اختياره صون 

عبر منصات التواصل االجتماعي، يتعلق األول بقتل رئيس جماعة  تداولهماتكذيب خبرين زائفين تم  إلى

بإقليم تاونات بسبب التنافس االنتخابي، والخبر الثاني يهم ترويج صورة لوثيقة على أنها ورقة التصويت 

 .0202شتنبر  0 الفريدة التي سُتعتمُد في استحقاقات يوم

تعزيز أداء الخدمات ل وأداة ذات املوثوقيةرية محاربة األخبار الزائفة أحد أوجه الخدمة اإلخبا دتع

 .يوالفاعل العمومبين املواطن  اإلذاعية والتلفزية في السياق االنتخابي كوسيط

سوى شكاية واحدة تقدم بها حز  سياس ي مشارك في  الفترةاملجلس األعلى طيلة هذه  لم تعرض على

ألعلى فيها املجلس ا ، بتخالل يوم االقتراعاالنتخابات ضد محتوى انتخابي بثته قناة تلفزية عمومية 

ن بت املجلس األعلى في عدد م كما. وبلغ قراره املتعلق بها إلى كل من الحز  املشتكي والقناة املعنية

اإلحاالت الذاتية تهم برامج إذاعية وتلفزية بث بعضها خالل الفترة االنتخابية وبعضها اآلخر يوم االقتراع، 

ذاعات املتعلق بتدبير تعددية التعبير السياس ي في اإل ينص عليها قرار املجلس األعلى  تضمنت إخالال بقواعد

 .0202والقنوات التلفزية خالل لالنتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة 

تلفزية اإلعالمية لإلذاعات والقنوات ال للمواكبةالهيأة العليا لالتصال السمعي البصري  رصد وتتبعاستند 

، لتعبئة تنظيمية وبشرية 0202شتنبر  20نتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة ليوم لال 

داخلية، حيث أعلن املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري عقده الجتماع مفتوح طيلة الفترة 

يل خلية تشكاالنتخابية للتداول والبت بشكل استعجالي في القضايا املحالة عليه في هذا اإلطار، مع 
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ابية جموع البرامج اإلذاعية والتلفزية الخاصة بهذه الفترة االنتخملدقيق و  يقظة واملواكبة لتأمين تتبع آنيلل

 وتأمين تواصل مستمر مع متعهدي االتصال السمعي البصري.

 

 إلذاعات والقنوات التلفزية مواكبة ا

 0202لالنتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة 

 في أرقام

مدة الفترة االنتخابية موضوع الرصد والتتبع من 

 طرف الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري  

 يوما 83

( باإلضافة إلى 0202شتنبر  20غشت إلى  22)من 

 (0202شتنبر  20يوم االقتراع )

عدد اإلذاعات والقنوات التلفزية التي تطرقت 

 ملواضيع ذات صلة باالنتخابات 

 إذاعة وقناة تلفزية 88

 موزعة كما يلي:

 إذاعة عمومية 21 -

 إذاعة خاصة 20 -

 قنوات تلفزية عمومية 1 -

 قناة تلفزية خاصة  2 -

عدد حلقات البرامج التي تطرقت ملواضيع ذات 

 صلة باالنتخابات )*(

 حلقة برنامج 0083

 موزعة كما يلي:

 إخباريةنشرة  2121 -
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حلقة من املجالت اإلخبارية  121 -

 ريةوالحوا

املدة الزمنية التي استغرقتها البرامج اإلذاعية 

والتلفزية التي تطرقت ملواضيع ذات صلة 

 باالنتخابات )*(

 ساعة 813

 موزعة كما يلي:

في اإلذاعات والقنوات  ساعة 012 -

 التلفزية العمومية

في اإلذاعات والقنوات  ساعة 220 -

 التلفزية الخاصة

 الحزبيةبث مداخالت الشخصيات مدة متوسط 

 )*(في اليوم الواحد 

 ساعات  1

حصة مدة البث املخصصة للحزا  السياسية 

)*( : 

على فريق  املتوفرة: األحزا  2املجموعة  -

 خاص بها بأحد مجلس ي البرملان

 

األحزا  املمثلة بالبرملان غير : 0املجموعة  -

على فريق خاص بها بأحد  املتوفرة

 همجلسي

 

 املمثلة بالبرملان: األحزا  غير 8املجموعة  -

 

 املخصصة املدة الزمنيةمجموع من  باملائة 81

كنسبة  باملائة 12مقابل  ،السياسية للحزا 

 مرجعية حددها قرار املجلس األعلى

 املخصصة املدة الزمنيةمجموع من  باملائة 01

كنسبة  باملائة 82، مقابل السياسية للحزا 

 مرجعية حددها قرار املجلس األعلى 

 املخصصة املدة الزمنيةمجموع من  باملائة 08

كنسبة  باملائة 02، مقابل السياسية للحزا 

 مرجعية حددها قرار املجلس األعلى 
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مجموع الشخصيات عدد ونسبة النساء من 

الكلمة في البرامج اإلذاعية  تناولتالتي  العمومية

التي تطرقت ملواضيع ذات صلة والتلفزية 

 باالنتخابات )*(

شخصية  2220شخصية نسائية من بين  213

 باملائة 21عمومية، أي 

  

مداخالت الزمنية التي استغرقتها دة نسبة امل

اإلذاعات  الحزبية فيالشخصيات النسائية 

من مجموع مدد مداخالت  والقنوات التلفزية

 )*(ممثلي األحزا  

 باملائة: 21

 باملائة باإلذاعات والقنوات التلفزية 00 -

 العمومية

باملائة باإلذاعات والقنوات التلفزية  22 -

 الخاصة

 الذيناملواطنين  من مجموععدد ونسبة النساء 

فرصة التعبير عن مواقفهم  حت لهميأت

وانتظاراتهم وتطلعاتهم بمناسبة االستحقاقات 

 )*( شتنبر 20االنتخابية ليوم 

 00مواطنا، أي  0210امرأة من بين  813

 باملائة

 

في املضامين التي تطرقت  مشاركة الشبا نسبة 

ها التي شارك فيملواضيع ذات صلة باالنتخابات و 

 )*( متدخلون 

 باملائة  02

عدد املضامين التلفزية ذات الصلة باالنتخابات 

 )*(التي استعملت فيها لغة اإلشارة 

218  

يا لقضافيها تم التطرق نسبة املضامين التي 

من مجموع العرض  األشخاص في وضعية إعاقة

 )*(اإلذاعي والتلفزي ذي الصلة باالنتخابات 

  باملائة 8201

عدد الشكايات املتوصل بها من طرف الهياة العليا 

 خالل الفترة االنتخابية

 شكاية واحدة تم إيداعها يوم االقتراع
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 0222نونبر  28الصادر بتاريخ  0.22.222رقم )*( دون احتسا  برامج الفترة االنتخابية الرسمية كما ينظمها املرسوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


