
 

 

 

 

 

 
 

 3 رقم إخباري   الغــــــب
 0202يونيو  7اإلثنين 

 

 ممثلي الموظفين اتانتخابمرشحا في  6505الئحة ترشيح و  439
 في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء 

 0202يونيو  25اقتراع 
 

  انتخاب  في إطار      
 
لي الموظفين في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء، المقّرر إجراؤ

ّ
رعااء يوم األ ه ممث

 ألجل املحّد هاء اإثر انت  على و  .2020يونيو25
 
 ونا لتقديم لوائ  د قان

ّ
الذي  لواصالتّ  تعزيز إلى اسعي  ، و رشيحح الت

مع ، طنيةقطاع التربية الو  ،العالي والبحث العلميه وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم د  تعتم  
 ختلف مع م  وكذا وظفي هذا القطاع، م  

ّ
 تحقاقسال ين باالمعنيّ  والفاعلين التربويين ركاء االجتماعيينالش

  .المذكور 
 
ي ظروف ت فعملية إيداع الترشيحات قد تّم  أّن  االنتخاباتخبر اللجنة المركزية لتنظيم وتتبع ت
لوزارية المذكرة ا مقتضيات الجاري بها العمل، ووفقطبقا ألحكام النصوص القانونية  وذلك، عاديةطبيعية و 

  .0202أبريل  02بتاريخ  x21 037رقم 
 :  وتجدر  اإلشارة، أّن هذه العملية تمت على مستويين  

  ؛ لجنة 27وعددها مستوى مركزي: ويتعلق األمر باللجان املحدثة على صعيد اإلدارة المركزية؛ 
  لجان 22وعددها مستوى جهوي: ويتعلق األمر باللجان املحدثة على صعيد العماالت واألقاليم؛. 

 أو الجهوي، شه  على المستوى المركزي  وسواء        
 
لى غاية إ، والتي استمرت إيداع لوائح الترشيحات دت فترة

عل درجة التفا وهو ما يعكس   ت المستقلة،ئاوالهي النقابيةمنظمات المن طرف  إقباال واسعا، 0202ماي  05
  لموظفي القطاع يتيح  بالنظر لكونه ، ستحقاقاإليجابي مع هذا اال 

 
  وانتخاب   حّقهم الدستوري ممارسة

ّ
 ،ليهمممث

  ،في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء
 
 .مليه عليهم اختياراتهم و مواقفهموفق ما ت

الستدراك حاالت  (0202يونيو  0ماي إلى  07) من أيام  7ت المشاركة مهلة ئاهذا، و قد تّم منح الهي  
االستقالة من لوائح الترشيح نتيجة القوة القاهرة المنصوص عليها في المرسوم الجاري به العمل في هذا الشأن 

. 
 

 م   ت  ئابما فيها هي، ومهنيةنقابية  هيئة 26في إيداع لوائح الترشيح  تفي هذا الصدد، فقد شاركو           
ّ
 ةستقل

 اعهاتّم إيدبلغ عدد  لوائح الترشيح التي و ت، ئاهذه الهي لبعض % 222تغطية ال حيث بلغت نسبةانتماء،   بدون و 
شرط األهلية  لوائح لعدم استيفاء (3ثالث )ألغيت  ، فيمامرشحا 6505بمجموع مرشحين بلغ ، الئحة 439

 بإطار املحررين بجهةالخاصة  20/02، ويتعلق األمر باللجنة رقم أو لعدم احترام اآلجال القانونية
المتعلقة بإطار المتصرفين  20/00الخاصة بإطار الممونين، واللجنة رقم  20/02واللجنة رقم  ،مكناس-فاس 

 خنيفرة. -بجهة بني مالل
  

وفي إطار حرص وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع كما أنه           
في مناخ سليم تتوفر فيه شروط النزاهة  0202يونيو  25يوم األرعااء التربية الوطنية، على إجراء استحقاق 

ية لتنظيم اإلقليمالجهوية و والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، فقد عملت اللجنة المركزية واللجان 
بإنجاح  تسمح   التي واللوجيستيةليات التنظيمية اختصاصاتها، على إرساء اآلمجال في  تتبع االنتخابات، كل  و 

ع وتنسيق مختلف مكلفة بتتبّ  ساعة  00مستمرة على مدى  مداومةذلك إحداث بما في ، المذكور  االستحقاق
 .المشاركة الهيئاتالعمليات االنتخابية مع  كافة 

 


