
 

 

 

 

ا:2رقما إخباريا اغابلا
 2222ماياا22األربعاءا

االلجنةاالمركزيةاواللجاناالجهويةاواإلقليميةالتنظيماوتتبعااالنتخابات

ا2222يونيواا21تواصلاأشغالهاامناأجلاإنجاحااقتراعا
وليها وزارة           

ُ
البحث التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي و اعتباًرا لألهمية القصوى التي ت

 مثلي الموظفين انتخاب ُم الخاص ب 0206يونيو  61القتراع يوم األربعاء –قطاع التربية الوطنية  –العلمي 
 لتعزيز ثقافة  إلى إنجاح، وسعًيا في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء

ً
هذا االستحقاق، وجْعله مناسبة

شاور حول مختلف القضايا التدبيرية التي تعني نساء و رجال التربية والتكوين، 
ّ
االحوار والت

 
االلجنةات واصل 

اتها،اواحدةافيادائرةااختصاصاكل التنظيماوتتّبعااالنتخابات،ايةاوااللجاناالجهويةاواإلقليميةاالمركزا
افيااآلجالعلىاتنفيذهااوعةاعلىاجدولاأعمالهاااواالِحرصازيَلاالعملياتاالموض اتنشغالهاامناأجلاأ

 املحددة.
التدابير باللجان المذكورة العمليات التنظيمية والشروط اللوجستيكية، قامت كل  وبعد استيفاء

 واإلجراءات التالية:  
  حصُر  .2

ّ
رات مقو  أرقام التأجيربة حسب اللوائح اإلسمية للناخبين، حسب كل إطار أو أكثر، مرت

بجميع المقرات اإلدارية التابعة للوزارة مركزيا،  2222أبريلاا22ابتداًءامنامع تعليقها وإشهارها  العمل
 ومعاينتها.  وذلك حتى يتسّنى لعموم الناخبين االطالع عليهاجهويا، إقليميا ومحليا، 

 مهأو في وضعيت اوقع خطأ فيه أو أسماؤهم أغفلتوقد أتاحت هذه العملية لكل الموظفين الذين 
بجميع  نيالتسجيل أو التصحيح مصحوب اتإليها، بطلب ون إلى المصلحة التي ينتمالتقدم اإلدارية، 

ا20. وقد استمرت هذه العملية إلى غاية يوم تمكن من اتخاذ القرار المناسب البيانات التي من شأنها أْن 
ا؛2222مايا
 ُم تعليُق اللوائح اإلسمية النهائية للناخبين  .2

ّ
وذلك  ،قّرات العملوماملحدثة  بة حسب اللجانرت

، بنفس المقرات اإلدارية المذكورة، بعد أن خضعت هذه اللوائح للمراجعة 2222ماياا8امنابتداء 
 .2222ياماا0أبريلاواا22ماابينا ،والتنقيح من طرف اللجان المكلفة بذلك خالل الفترة المتراوحة

في شأن انتخاب ممثلي  037x21المذكرة عدد هذا، وتطبيقا للمقتضيات التنظيمية الواردة في           
، ستشرع اللجنة المركزية واللجان 0206الموظفين في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء برسم سنة 

 حيث  ،2222ماياا21إلىاغايةاتلقي لوائح الترشيح  الجهوية واإلقليمية في
ُ
  ،ودع هذه اللوائحت

ّ
سبة بالن

مقر مديرية ع االنتخابات بلدى اللجنة المركزية لتنظيم وتتبّ  ،للجان املحدثة على صعيد اإلدارة المركزية
 ، فيما الموارد البشرية وتكوين األطر الكائن بزنقة الركراكي، مدينة العرفان، الرباط

ُ
للجان ا وائُح ودع لت

 ،الجهوية لتنظيم وتتبع االنتخاباتان لدى اللج ،للتربية والتكوين صعيد الجهوي الاملحدثة على 
 الجهوية للتربية والتكوين. تات األكاديميابمقر الموجودة 
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