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. لماظعلى  بىاماسل  002..0مى  لماىان ا لمظنمياىق   ى   32 بناء على  لماىا  

لمصا   فىق  ..00060بااظض  لممهير لمشريف      ولمانفذلألعل  ملسلطة لماضائية 

 (.3.06ما س  .3)  0.21جاا ى لآلخر   .0

مىىى    001مىى  لمتوىىىظ   و لىىذل لماىىا    011وبنىىاء علىى  ماظضىىىيا  لمفصىى  

ماسلى  لألعلى  ملاضىاء لماىائ  و لملظاا تؤهالا  لأعاله،   لماان ا لمظنمياق لماشا  إميه

ااا وىىة لتخظصاتىىا  مفىىق تىىا ير نشىىر هىىذل لماىىان ا لمظنمياىىق بامسريىىت  لمروىىاية، 

                لماسنت  ملاسل  لألعل  ملسلطة لماضائية فياا يخص لنظخابا  ماثلق لماضا  باماسل 

 .لمظرشحلماذل  ، باوظثناء لتعضاء لمذي  يعبروا ع   غبظه  فق 

 لإلذا لما م ي لمسامق مصىاب  لمسالمىة بفمىه لملىه و  عىاه، عاىتعل  وبناء 

    لما لفى   0.21شىعباا  03لمخاىي   يى   بعت زولل   لجظااعا لماسل  لألعل  ملاضاء

 : ر  ما يلقبرو   و ته لمعا ية بيث  3.06 ماي 01مـ  

 ملسىىلطة لألعلىى تىىا ير لجىىرلء لنظخابىا  ماثلىىق لماضىىا  بىاماسل   تحتيىت: أوت

 ؛3.06 ي مي ز 32 لمسبتي    لماضائية 

: نشر لمل لئح لتنظخابية باماحال  و بىاما    لإلمتظرونىق ملاسلى  لألعلى  ثانيا

 .3.06ماي  .3( ي   www.justice.gov.ma/csmملاضاء )
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عت  لماااعت لماخصصة ملنساء لمااضيا  م  بي  لألعضىاء لمعشىر   تحتيت: مثاثا

ولبىت بامنسىبة مهي ىة  ضىا  مخظلىف محىال  لتوىظ نا ، ماعت لمانظخبي  فق 

   جة. لماعتي  لثني  بامنسبة مهي ة  ضا  مخظلف محال  أوفق و

 ي نيىى  .3ح فىىق يتىىا ير بىىتء عاليىىة إيىىتلح لمظصىىريحا  بامظرشىى تحتيىىت: ا لبعـىىـ

 ؛3.06

 ىة لمفظر  لمظق يعر  خالمهىا لماظرشىح ا بفنفسىه  مىتى لمهيبتلية  ت ي: تحتخامسا

 ؛3.06 ي مي ز  . فق لمناخبة لمظق ينظا ا إميها 

، باعىتل امتظبى 30فىق ت عت  متاتى  لمظصى يت و ولئرهىا وماا هىا تحتي: وا وا

 ؛متظ  فق ل  محتاة م  محال  لتوظ نا  لمعا ية

 احتاة لمناض. بامااعة لمتبرى بمار مسنة لإلبصاء  تحتيت: وابعا
 

 ىىىر  لماسلىىى  م لتىىىلة لجظااعاتىىىه ما للبىىىة لافىىىة لوىىىظحاا ا  لمعاليىىىة   :ثامنىىىا

 لتنظخابية ، و إخبا  لمرأي لمعا  لماضائق بتافة لماسظستل .

 

 0.21شعباا  03وبر  بامرباط فق 

ماي  01  مـ ـــــــــــــــــــــــــــــــلما لف

3.06 

 

 لماصطف  لمرميت

 

 وزير لمعتل و لمحريا 

 نائ   ئي  لماسل  لألعل  ملاضاء


