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 ثوصيات اللجنة الاقتصادية

 والاجتماعية والثقافية والرياضية 
منه، وفي إطار التحضير للدورة  82الجماعي وخاصت املادة  11.311جطبُقا ملقتضُاث القاهىن التنظُمي 

اضُت اجتماعا لها 8112العادًت لشهر أكتىبر  ، عقدث اللجنت الاقتصادًت والاجتماعُت والثقافُت والٍر

 برئاصتعلى الضاعت العاشرة صباحا بقاعت الاجتماعاث بالقصر البلدي،  8112أكتىبر  81راعا  ًىم لا 

س ٌعقىاي، وبحضىر الضادة أعضا  اللجنت : الضُد املضتشار رئِط اللجنت  عٍس

 ي : هائب رئِط اللجنتـمـلـعـط الــالضُد إدَر -

 ش : عضى اللجنتـــقــٍرـال فــالضُدة أم -

 م : عضى اللجنتــالـلحق بنضالضُد عبد ا -

 ىَط : عضى اللجنتـــعــد لـُـمـالضُد ح -

 الضُد عبد الرحمان أفلك : عضى اللجنت -

 ت : عضى اللجنتــــــط إاللـــالضُد إدٍر -

 : عضى اللجنت صاصُـــىي اج ــالضُد الح -

 ي كىاح : عضى اللجنتـالضُد عبد العاط -

 رالضُد إصماعُل املهداوي : مضتشا -

 3كما حضر إلى جاهب الضادة أعضا  اللجنت بعض رؤصا  لاقضام واملصالح الداخلُت والخارجُت

 واعد دراصت النقط املدرجت في جدول لاعمال خرجت اللجنت بالتىصُاث التالُت :

 النقطة ألاولى : – 1

ت اللجنت إلاقلُمُت للتن –الدراصت واملىافقت على اجفاقُت شراكت بين عمالت مكناش  - من  –مُت الةشٍر

اضت بمكناش  –جهت وجماعت مكناش  وجمعُت البرج للتنمُت  –والنُابت إلاقلُمُت لىزارة الشبِبت والٍر

اضاث بضُدي مضعىد بجماعت  ت من جهت أخري إلهجاز مشروع ًتعلق بإحداث ملعب الٍر الةشٍر

 مكناش3

 ثوصية اللجنة :

 استكمال املعطيات القانونية، من أجل أوصت اللجنة بإرجاء النقطة إلى الجلسة العامة للمجلس

 من طرف قسم املمتلكات الجماعية.باملشروع  املتعلق لعقارل

 النقطة الثانية : – 2

ت  –الدراصت واملىافقت على اجفاقُت شراكت بين عمالت مكناش  - من  –اللجنت إلاقلُمُت للتنمُت الةشٍر

جهت وجماعت مكناش من جهت أخري إلهجاز مشروع ًتعلق بتهُئت وججهيز فضا اث للعب لاطفال 

 بالحدائق العمىمُت بجماعت مكناش3

 ثوصية اللجنة :

قسم العمل الاجتماعي واستدعاء رئيس  ،على الاثفاقية مع ثدقيق صياغتها باملوافقةأوصت اللجنة 

 صة باملشروع.من أجل ثوضيح بعض املعطيات الخا بالعمالة

 النقطة الثالثة : – 3

 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 عمالة مكناس

 جماعة مكناس

 كتابة المجلس
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الدراصت واملىافقت على اجفاقُت شراكت بين جماعت مكناش، واملكتب الىطني للضكك الحدًدًت حىل  -

إهجاز منشأجين فنِتين قنطرجين للراجلين بمدًنت مكناش بكل من حي عين الشةُك والةضاجين بجماعت 

 مكناش3

 ثوصية اللجنة :

 أوصت اللجنة ب :

 ة الاثفاقية إلى اللغة العربية من طرف املصالح املعنية.ثرجم -

استدعاء ألاطراف املعنية باملشروع خالل الجلسة العامة للمجلس لتوضيح النقطة بمعطيات  -

 ثقنية أكثر.

 


