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 �ثنــــ�ن يــــومي  2018 يوليــــوز  لشــــ�ر العاديــــة دورتــــھ ســــيعقد املجلــــس أن ملــــواطن�نوا املواطنــــات لعمــــوم تافياللــــت درعــــة ج�ــــة مجلــــس رئــــ�س �علــــن        

  أعمـال جـدول  و�تضـمن. تنغ�ـ� بـإقليم السـف�� تود�� بجماعة التخصصات املتعددة بالقاعة صباحا العاشرة الساعة ع�� 2018 يوليوز  3و2 والثالثاء

 :  التا�� الش�ل ع�� موزعة نقطة 445 الدورة �ذه

 مشــــار�ع دعــــم وكــــذا با���ــــة، �جتماعيــــة الرعايــــة مؤسســــات مجمــــوع �ــــ� ال�شــــغيل لــــدعم الــــوط�� التعــــاون  مؤسســــة مــــع للشــــراكة اتفاقيــــة مشــــروع-1

 ب�شــغيل ونز�لــة نز�ــل 8000 ��ــوا�� ال��بــوي  التــأط�� خــدمات وتحســ�ن وطالــب طالبــة دار 112 وتج��ــ� تأ�يــل( �عاقــة وضــعية �ــ� لأل�ــ�اص مقاوالتيــة

 ؛)ا��اصة �حتياجات لذوي  ذاتية مقاولة مشروع 50 دعم مع ا��امعية الشوا�د حام�� من ومؤطرة  مؤطر 170 حوا��

 الشــراكة اتفاقيـة تفعيـل إطـار �ـ� �ولو�ـة ذات وا��ـدمات بـاملرافق تأ�يل�ـا �ـ� للمسـا�مة ال��ابيـة ا��ماعـات مجمـوع مـع للشـراكة اتفاقيـات مشـار�ع -2

 ؛) قرو�ة جماعة 109(  املدينة وسياسة السك�� ووزارة ا���ة مجلس ب�ن

 ؛) جماعة 45(  العمومية �نارة �� الشمسية الطاقة إدماج �� للشروع ا��ا�زة ال��ابية ا��ماعات مع والتعاون  للشراكة اتفاقيات مشار�ع-3

 ؛)  جماعة 11( ومالئمة حديثة ومعمار�ة �ندسية بمواصفات حرفية أحياء لبناء ا��ا�زة ال��ابية ا��ماعات مع للشراكة اتفاقيات مشار�ع -4

 إقليميـة مجـالس 5(  ل���ـة السـيا�� ال�ـ�و�ج �� وج�ود�ا دور�ا لدعم با���ة للسياحة �قليمية املجالس مع والتعاون  للشراكة اتفاقيات مشار�ع - 5

 ؛) للسياحة

 التقليدية؛ للصناعة ا���وي  املجمع تأ�يل أجل من للرشيدية �قليمي واملجلس التقليدية الصناعة غرفة مع والتعاون  شراكة اتفاقية مشار�ع-6

 للصــــناعة ا���و�ـــة والغرفــــة وا��ـــدمات والتجــــارة للصـــناعة ا���و�ــــة والغرفـــة للفالحــــة ا���و�ـــة الغرفــــة مـــع والتعــــاون  للشـــراكة اتفاقيــــات مشـــار�ع-7

 ؛) ج�و�ة م�نية غرف 3(  قطاع ب�ل الصلة ذات وا��رفي�ن، وا��رف التعاونيات بأوضاع ال��وض �� للمسا�مة التقليدية

 لتقو�ـــة الثقافيـــة وامل�رجانـــات وامللتقيـــات التظـــا�رات تنظـــيم �ـــ� املســـا�مة إطـــار �ـــ� الثقافيـــة ا��معيـــات مـــع والتعـــاون  للشـــراكة اتفاقيـــات  مشـــار�ع-8

 ؛) املد�ي املجتمع منظمات من جمعية 198( ل���ة والثقافية السياحية ا��اذبية

 الر�ا�ـــ�� الفعـــل وتطـــو�ر إ�عـــاش �ـــ� للمســـا�مة الر�اضـــية و�نديـــة وا��معيـــات والر�اضـــة الشـــباب وزارة مـــع والتعـــاون  للشـــراكة اتفاقيـــات �عمشـــار -9

  ؛) ر�ا��� وفر�ق ونادي جمعية 62(  با���ة

 بالتعــاون  �خــرى  وتتعلــق الشــعبية، الصــ�ن بجم�ور�ــة ن�نغشــيا ج�ــة مــع والتعــاون  بالشــراكة  إحــدا�ما تتعلــق الــدو�� للتعــاون  اتفــاقيت�ن مشــرو�� - 10

 للطفولة؛ املوج�ة وال��امج السياسات �� املنتخب�ن وتكو�ن �جتما�� �دماج برنامج لتفعيل املغرب، فرع - Unicef للطفل �ممية املنظمة مع

 املــــد�ي، املجتمــــع والشــــباب باالســــ�ثمار، املتعلقــــة الــــثالث وا��ــــوار ال�شــــاور  �يــــآت إحــــداث  ع�ــــ� باملصــــادقة املجلــــس مؤسســــات �ي�لــــة اســــتكمال- 11

 .واملساواة النوع وقضايا

 ؛2018 م��انية و�عديل اعتمادات تحو�ل مشرو��- 12

  ؛2016 املالية السنة برسم واملحاسبا�ي املا�� التدقيق تقر�ر ومناقشة عرض - 13

 .الكتابية لألسئلة مخصصة جلسة - 14

 الف�ســبوك ع�ـ� للمجلـس الرسـمية الصـفحة ع�ـ� الـدورة جلسـات ل�ـل املباشــر النقـل ا���ـة إدارة سـتوفر ، املجلـس عـادة بـذلك جـرت وكمـا ، للتـذك�� 

 .أشغال�ا متا�عة من العام الرأي لتمك�ن
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