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  جلسة علنية                                                                                       

  
  
  

  المقــــــرر
              

  
بقاعة  2010  أبريلـة لشهر إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش المنعقـد فـي دورتـه العادي

اسة السيدة فاطمة الزهراء الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئ

ممثال للسلطة يوسف حمدون السيـد بحضور المجلـس الجماعـي لمدينة مراآش و ةرئيـسالمنصوري 

  . اإلدارية المحلية

بدراسة مشروع اتفاقية عماله المتعلقة من جدول أ السادسة و العشرونوعند دراستـه للنقطة 

لتدبير اإلنارة العمومية بين الجماعة الحضرية لمراآش و الوآالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء 

  .بمراآش

  

  .المرافــق العموميـــةوبعــد تقديم تقرير لجنة 

  .المناقشة العامة للموضوع الرتباطه بالنقطة الخامسة و العشرونوبعــد 

  .ــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون وبع

  

  يقــرر ما يلــي   

  

ض المجلس الجماعي لمدينة مراآش بأغلبية أعضائه الحاضرين لتدبير اإلنارة العمومية ـرف

  .بين الجماعة الحضرية لمراآش و الوآالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراآش

  
  
  

  آاتب المجلـس                       ماعيالمجلس الج ةرئيسالنائب الثالث ل
  محمد نكيـل                                  محمد الحــــر    
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بقاعة  2010إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر أبريل  

النائب  الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد محمد الحر

وبحضور السيـد يوسف حمدون ممثال للسلطة الثالث لرئيـسة المجلـس الجماعـي لمدينة مراآش 

  . اإلدارية المحلية

بإطالق اسم اييف سان و العشرون من جدول أعماله المتعلقة واحدة وعند دراستـه للنقطة ال

  .على الممر المتواجد به حديقة ماجوريل YVES Saint Laurentلوران 

  

  .ة حول النقطةالتعمير و إعداد التراب و البيئوبعــد تقديم تقرير لجنة 

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

على إطالق اسم اييف المجلس الجماعي لمدينة مراآش بأغلبية أعضائه الحاضرين  وافــق

    .على الممر المتواجد به حديقة ماجوريل YVES Saint Laurentسان لوران 

  
  
  
  
  

  آاتب المجلـس                       لس الجماعيالنائب الثالث لرئيسة المج
  محمد نكيـل                                     محمد الحــــر     
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بقاعة  2010إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر أبريل  

الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة رئيـسة المجلـس الجماعـي 

  . ون ممثال للسلطة اإلدارية المحليةلمدينة مراآش وبحضور السيـد يوسف حمد

بدراسة مشروع اتفاقية وعند دراستـه للنقطة الرابعة و العشرون من جدول أعماله المتعلقة 

شراآة بين المجلس الجماعي لمدينة مراآش ووزارة الداخلية ووزير االقتصاد و المالية ووزارة 

بمراآش حول انجاز و تمويل برنامج معالجة  اإلسكان و التعمير و التنمية المجالية و شراآة العمران

  .إشكاليات البنايات اآليلة للسقوط بالمدينة العتيقة مراآش

  

  .وبعــد تقديم تقرير اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة حول النقطة

  .ة للنقطـــةــة المستفيضــوبعــد المناقش

  .ـون وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانــ

  

  يقــرر ما يلــي   

  

وافق المجلس الجماعي لمدينة مراآش بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراآة بين 

الجماعي لمدينة مراآش ووزارة الداخلية ووزير االقتصاد و المالية ووزارة اإلسكان و المجلس 

يل برنامج معالجة إشكاليات التعمير و التنمية المجالية و شراآة العمران بمراآش حول انجاز و تمو

مع أخذ بعين االعتبار توصيات اللجنة واآلتي نصها  البنايات اآليلة للسقوط بالمدينة العتيقة مراآش

  :آاآلتـــي 
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بقاعة  2010إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر أبريل  

مجلـس الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيدة رئيـسة ال

  . الجماعـي لمدينة مراآش وبحضور السيـد يوسف حمدون ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

النظـام الداخلـي بدراسة مشروع وعند دراستـه للنقطة العشرون من جدول أعماله المتعلقة 

  .لدار الجمعيــات و المبــادرات المحليــة

  

رية و الشؤون االجتماعية و الثقافية و اللجنة المكلفة بالتنمية البشوبعــد تقديم تقرير 

  .الرياضية حول المشروع

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

النظـام الداخلـي لدار على أعضائه الحاضرين إجماع المجلس الجماعي لمدينة مراآش بوافــق 

  .الجمعيــات و المبــادرات المحليــة

   

  
  
  

  آاتب المجلـس                           لمدينة مراآش س الجماعيـة المجلـسرئي   
  محمد نكيـل                   فاطمة الزهراء المنصوري           
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بقاعة  2010إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر أبريل  

الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيدة رئيـسة المجلـس 

  . نة مراآش وبحضور السيـد يوسف حمدون ممثال للسلطة اإلدارية المحليةالجماعـي لمدي

س ـة المجلـبالتفويض لرئيسوعند دراستـه للنقطة الثامنة عشرة من جدول أعماله المتعلقة 

مع ة ـات الشراآـش في اتخاذ اإلجراءات المسطرية المبدئية إلبرام اتفاقيـي لمدينة مراآـالجماع

ات الغير الحكومية و الجمعيات ذات الطابع االجتماعي و اإلنساني و جميع أنواع المؤسسـات و المنظمـ

  .  أعمال التعاون في انتظار عرض االتفاقيـات على المجلـس الجماعـي للبث فيها

  

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

سة ـالتفويض لرئي أعضائه الحاضرين على وافــق المجلس الجماعي لمدينة مراآش بإجماع

ي لمدينة مراآـش في اتخاذ اإلجراءات المسطرية المبدئية إلبرام اتفاقيـات الشراآـة ـس الجماعـالمجل

مع المؤسسـات و المنظمـات الغير الحكومية و الجمعيات ذات الطابع االجتماعي و اإلنساني و جميع 

  .  التفاقيـات على المجلـس الجماعـي للبث فيهاأنواع أعمال التعاون في انتظار عرض ا

  
  
  
  

  آاتب المجلـس                           رئيسـة المجلـس الجماعي لمدينة مراآش   
  محمد نكيـل                   فاطمة الزهراء المنصوري           
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بقاعة  2010إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراآـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر أبريل  

س تحت رئاسة السيدة فاطمة الزهراء الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد الساد



المنصوري رئيـسة المجلـس الجماعـي لمدينة مراآش وبحضور السيـد يوسف حمدون ممثال للسلطة 

  . اإلدارية المحلية

بإحـداث لجنـة المســاواة العشرون من جدول أعماله المتعلقة الثانية و وعند دراستـه للنقطة

  .وتكافــئ الفــرص

  

رير اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون االجتماعية و الثقافية و وبعــد تقديم تق

  .الرياضية حول المشروع

  .المتعلق بالميثاق الجماعي 17.08من القانون رقم  14و طبقـا للفقرات األخيرة من المادة 

  .و بعــد تقديم رئيسة المجلس لمقترح مكونات لجنة المساواة و تكافئ الفرص

  .ناقشة و إضافـة ثالث شخصيات جديدة تنتمي للنسيج الجمعوي و األآاديميو بعــد الم

  .التصويـت طبقـــا للقانـــون  المقترحة على الالئحةعرض وبعــد 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

الالئحة االسمية وافــق المجلس الجماعي لمدينة مراآش بإجماع أعضائه الحاضرين على 

تعلقة بالمساواة و تكافئ الفرص و تضم شخصيات تنتمي للجمعيات المكونة للجنة االستشارية الم

  : شخصية و هي آاآلتــي  42المحلية و فعاليات المجتمع المدني و تتكون من 

   

  
  
  

     
 
  
  
  
  

  الهيئة أو الصفة  االســم الكامـل  الرقــم
  استاذ جامعي -جمعية االطلس الكبير  محمد الكنيديري  1
  تنمية تانسيفت الحوز مرآز  عبد القادر مخلص  2
  مهندسة معمارية  سعاد بلقزيز  3
  البيئة –مهندس معماري   امين عشاق  4
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  استاذة باحثة –جمعية منية   ثورية اقبال  7
  التراث الثقافي استاذة باحثة في  سكينة غريب  8
  قطاع السياحة  حميد بنطاهر  9
  صحافي  محمد القنور  10
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