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SSCCRRUUTTIINN  PPRREESSIIDDEENNTTIIEELL  DDUU  1122  AAOOUUTT  22001188  

  
CCEELLLLUULLEE  DDEE  VVEEIILLLLEE  EELLEECCTTOORRAALLEE  

  
CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  NN°°11  RREELLAATTIIFF  AAUU  DDÉÉMMAARRRRAAGGEE  DDEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  DDEE  VVOOTTEE  

SSEECCOONNDD    TTOOUURR    

  
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssoonn  ««  PPrroojjeett  dd’’AAppppuuii  àà  llaa  tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss  lliibbrreess,,  ttrraannssppaarreenntteess  eett  ccrrééddiibblleess  
ppoouurr  uunn  MMaallii  aappaaiisséé  aauu  bbéénnééffiiccee  dd’’uunnee  ssoouuss--rrééggiioonn  ssttaabbllee  »»,,  WWAANNEEPP  MMaallii  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddee  sseess  
ppaarrtteennaaiirreess  DDCCAAFF,,  UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA)),,  CCEEDDEEAAOO,,  CCNNAAPP,,  SSIIDDAA,,  AADDAA,,  VVPPMM,,  aa  ddééppllooyyéé  115500  
oobbsseerrvvaatteeuurrss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  LLaa  CCeelllluullee  ddee  vveeiillllee  éélleeccttoorraallee  cchhaarrggééee  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  aa  rreeççuu  ddee  
sseess  mmoonniitteeuurrss  ddee  tteerrrraaiinn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  lluuii  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ffaaiirree  llee  ccoonnssttaatt  ssuuiivvaanntt  ::    
  
CCOONNCCEERRNNAANNTT  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEESS  BBUURREEAAUUXX  DDEE  VVOOTTEE    
  
DDaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  bbuurreeaauuxx  oobbsseerrvvééss,,  iill  aa  ééttéé  rraappppoorrttéé  qquuee  lleess  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  oonntt  gglloobbaalleemmeenntt  
oouuvveerrtt  àà  ll’’hheeuurree  ((0088  hheeuurreess))..  CCeeppeennddaanntt  ddaannss  llee  cceerrccllee  ddee  DDiirréé,,  uunn  bbuurreeaauu  nn’’aa  ppaass  oouuvveerrtt  eenn  
rraaiissoonn  dd’’eennllèèvveemmeenntt  dduu  mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall  ((vviillllaaggee  TTiinnaamm  ccoommmmuunnee  ddee  GGaarrbbaakkooïïrraa))..  TToouutteeffooiiss  lleess  
mmoonniitteeuurrss  oonntt  ffaaiitt  rreemmoonntteerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  ffaaiibbllee  aafffflluueennccee  ddeess  éélleecctteeuurrss..CC’’eesstt  aaiinnssii  
qquu’’àà  NNiioonnoo,,  ddaannss  lleess  cceennttrreess  ddee  vvoottee  ddee  ll’’ééccoollee  CCoolloonniiee  kkmm2266  eett  GGrroouuppee  ssccoollaaiirree  NNiioonnoo  VViillllee  
cceerrttaaiinneess  bbuurreeaauuxx  nn’’aavvaaiieenntt  ppaass  eennrreeggiissttrréé  uunnee  ddiizzaaiinnee  dd’’éélleecctteeuurrss  àà  1111  hheeuurreess..  
  
CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ  EETT  LLEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  MMAATTÉÉRRIIEELL  
TTEECCHHNNIIQQUUEE    
  

DDaannss  llaa  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  ddeess  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  oobbsseerrvvééss,,  llee  mmaattéérriieell  tteecchhnniiqquuee  ééttaaiitt  pprréésseenntt  àà  ssaavvooiirr  
lleess  uurrnneess,,  lleess  iissoollooiirrss,,  ll’’eennccrree  iinnddéélléébbiillee,,  lleess  bbuulllleettiinnss  ddee  vvoottee,,  lleess  lliisstteess  dd’’éélleecctteeuurrss..    
  

CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  DDEESS  BBUURREEAAUUXX  DDEE  VVOOTTEE    
DDee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee,,  llee  ppeerrssoonnnneell  ddeess  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  eesstt  pprréésseenntt..  CCeeppeennddaanntt,,  ddaannss  cceerrttaaiinnss  
bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee,,  iill  ffaauutt  ssiiggnnaalleerr  qquuee  ddeess  aasssseesssseeuurrss  nn’’oonntt  ppaass  ppuu  aaccccééddeerr  aauuxx  ssaalllleess,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  
llaa  nnoonn  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  lliisstteess  aaccttuuaalliissééeess..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ppaarr  eexxeemmppllee  ddeess  CCeennttrreess  MMoolloo  
CCOOUULLIIBBAALLYY  ddee  KKaattii  eett  EEccoollee  MMaammaaddoouu  KKOOUUNNTTAA  ddee  KKaallaabbaannkkoorroo  ((CCeerrccllee  ddee  KKaattii,,  RRééggiioonn  ddee  
KKoouulliikkoorroo))  dduu  BBVV11  dduu  qquuaarrttiieerr  LLaaffiiaabboouuggoouu  ddee  KKeenniiéébbaa  ((RRééggiioonn  ddee  KKaayyeess))..  LLaa  CCVVEE  ssee  rrééjjoouuiitt  
ddee  llaa  pprréésseennccee  fféémmiinniinnee  rreemmaarrqquuaabbllee  ddaannss  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddeess  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee..    
  
CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEESS  IINNCCIIDDEENNTTSS  
AA  cceettttee  ééttaappee  dduu  pprroocceessssuuss,,  ttrrèèss  ppeeuu  dd’’iinncciiddeennttss  oonntt  ééttéé  nnoottééss..  OOnn  ppeeuutt  cciitteerr  llee  ccaass  dduu  rreeffuuss  
tteemmppoorraaiirree  dd’’aaccccèèss  ddeess  aasssseesssseeuurrss  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  ddaannss  lleess  CCeennttrreess  MMoolloo  CCOOUULLIIBBAALLYY  ddee  KKaattii  
eett  EEccoollee  MMaammaaddoouu  KKOOUUNNTTAA  ddee  KKaallaabbaannkkoorroo  ((CCeerrccllee  ddee  KKaattii,,  RRééggiioonn  ddee  KKoouulliikkoorroo)),,  
ll’’eennllèèvveemmeenntt  dduu  mmaattéérriieell  éélleeccttoorraall  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  GGaarrbbaakkooiirraa  ((CCeerrccllee  ddee  DDiirréé))  ;;  llee  ccaass  ddee  
KKoouulliikkoorroobbaa  ooùù  uunn  éélleecctteeuurr,,  aapprrèèss  ssoonn  ppaassssaaggee  ddaannss  ll’’iissoollooiirr,,  aa  ddéécchhiirréé  ssoonn  bbuulllleettiinn  ddee  vvoottee  aauu  
lliieeuu  ddee  llee  ppllaacceerr  ddaannss  ll’’uurrnnee  ;;  lleess  aasssseesssseeuurrss  lluuii  oonntt  rreettiirréé  llaa  mmooiittiiéé  dduu  bbuulllleettiinn  ddéécchhiirréé  llee  llaaiissssaanntt  
aalllleerr  aavveecc  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee..  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  nnoonn  pplluuss  eeuu  ddee  vvoottee  àà  TToogguuèèrrèèkkoottiiaa  ddaannss  ll’’aarrrroonnddiisssseemmeenntt  ddee  
SSoossssoobbéé  àà  ccaauussee  ddee  ll’’iinnssééccuurriittéé..  
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PPRREESSEENNCCEE  DDEE  FFOORRCCEESS  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  
  
LLee  pprroocceessssuuss  bbéénnééffiicciiee  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  ddaannss  llaa  pplluuppaarrtt  ddee  cceennttrreess  ddee  vvoottee  
ssiilllloonnnnééss  eexxcceeppttéé  lleess  llooccaalliittééss  ssuuiivvaanntteess  ::    
--  llee  vviillllaaggee  ddee  KKeebbaannii  SSoonniinnkkéé//CCeerrccllee  ddee  NNaarraa  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  KKoouulliikkoorroo  ;;  
--  lleess  vviillllaaggeess  ddee  YYaaddiiaannggaa  eett  ddee  KKoouummbboorroo//CCeerrccllee  ddee  KKoorroo  ;;  ddee  DDjjiikkoouullee  22  eett  ddee  WWooddrroogguuiirréé  
//CCeerrccllee  ddee  TTeenneennkkoouu  ;;  AAkkaa  ddaannss  llee  cceerrccllee  ddee  YYoouuwwaarroouu  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  MMooppttii  ;;  
--  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  GGoouurrmmaa  RRhhaarroouussss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  TToommbboouuccttoouu,,    
--  llee  vviillllaaggee  dd’’EEssssaakkaannee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  MMeennaakkaa..    
  

FFAAIITT  ÀÀ  BBAAMMAAKKOO,,  LLEE  1122  AAOOUUTT  22001188..  
  

VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  CCVVEE  
  

  
  

DDRR  GGUUIIDDAADDOO  TTOOUURREE  


