
 

 

 

 

 

 

 

 

ا لمقتضيات إلمادة 
ً
من إلنظام  99إلمتعلق بالجماعات، وإلمادة  01-001من إلقانون إلتنظيمي رقم  021طبق

دع:  
ُ
ي تأسيس آلية تشاورية ت

 
وع ف ، يعلن رئيس مجلس جماعة أيت ملول عن إلشر إلدإخلي للمجلس إلجماعي

 ."لنوع"هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة ا

إمج إلمتعلقة  ي إلمشاري    ع وإلتر
 
إح وإالستشارة ف وهي هيئة إستشارية تختص، كما يدل إسمها، بإبدإء إلرأي وإالقتر

ي برإمج إلجماعة؛ تفعيال للمادة )
 
( من 09بتفعيل مبادئ إلمساوإة وتكافؤ إلفرص وإدماج مقاربة إلنوع إالجتماعي ف

ي تنص عل مبدأ إلمساوإة
 .إلدستور وإلتر

ي خمسة وتتك
 
هم ف

ُ
د عدد

ّ
. وقد ُحد ي

ن إلهيئة من شخصيات تنتمي ؤىل جمعيات محلية وفعاليات من إلمجتمع إلمدن  وَّ

ين )  .إلنسيج إلجمعوي وإلفاعلي   إلمحليي    من( عضوإ، 22وعشر

ي تشكيل هذه إلهيئة إلمعايت  إلتالية
 
ط ف  :وُيشتر

 (   حيث يتم تخصيص نسبة خمسي : ي إلمائة عل إألقل للنساء من مجموع %(  21مقاربة إلنوع إالجتماعي
 
ف

ي تشكيلتها؛
 
 أعضاء إلهيئة لضمان إلمساوإة ف

  ،)...تحديد نسبة لكل فئة من إلفئات إلمستهدفة )إألشخاُص ذوو إالحتياجات إلخاصة، إألطفال، إلمسنون

ي تعيشها هذه إلفئات؛
حات وآرإء تخص إلمشاكل إلتر  للوقوف عل مقتر

 إم، إلمكانة وإلسمعة دإخل إلم : )إألخالق وإلتطوع وإاللتر  ي إلمرشحي  
جتمع إلمحلي ألعضاء إلمجتمع إلمدن 

 وإلقدرة عل إالنخرإط وإالشتغال بصفة دورية وتطوعية دإخل إلهيئة(؛

 ي ميدإن إلتنمية؛
 
ية: أعضاء إلهيئة مطالبون بتقديم آرإء حول ؤدماج إلنوع ف ي ميدإن إلتنمية إلبشر

 
 إلتجربة ف

 -ي مجال إلن
 
ة ف ؛إلختر  وع إالجتماعي

  ي
ة، من أجل توفت  إلتكامل إلمهت  ة وميادين إلختر : من خالل تنوع إلبيانات إلشخصية / إلست  ي

إلتنوع إلمهت 

 وضمان تغطية إلميادين ذإت إألولوية بالنسبة للجماعة؛

 

 اململكة املغربية

 وزارة ادلاخلية

 والية هجة سوس ماسة

نزاكن أ يت ملول  عامةل ا 

 ادلائرة احلرضية ل يت ملول

 جامعة أ يت ملول

 

 

 إعالن

 

 باالنضمام إلىالدعوة إلى التعبير عن االهتمام 

. 

 

 : ي
 
.2120نتر دج 21أيت ملول ف  
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 إالرتباط بالجماعة. 

 ظمة وإلمهيكلة وإلمتوفرة عل نوعية إلجمعيات إلمحلية وإلبنيات إالقتصادية إألخرى )إلتعاونيات مثاال( إلمن

ي وإلماىلي   ..(.وثائق ؤثبات هويتها وأنشطتها )إلتقرير إألدنر

  ة إلذإتية وإلبيانات إلشخصية لممثلي )ت( إلجمعيات وإلشخصيات ذإت إلسمعة عل إلمستوى إلست 

، إلمعروفي   بنشاطهم وإستعدإدهم للعمل دإخل إلهيئة  .إلمحلي

  ي مجال إلمساوإة وتكافؤ إلفرص ومقاربة
 
ف بها لممثلي )ت( إلجمعيات وإلشخصيات ف ة إلعالية وإلمعتر إلختر

 .إلنوع

 إبية للجماعة  .إلتغطية إلتر

ي 
عبت  عن إهتمام جمعيات إلمجتمع إلمدن 

َّ
ي هذإ إإلطار، ُيعلن رئيس مجلس جماعة أيت ملول عن إلدعوة ؤىل إلت

 
ف

إح ترشيحها للعضوية بهيئة إلمساوإة وتكافؤ إلفرص ومقاربة إلنوعوكذإ إلشخصيات إلمحلية إلر  ي إقتر
 
وذلك .إغبة ف

ونية إلمرفقة )للجمعيات وإلهيئات أو إألفرإد(.   بملئ إالستمارة إاللكتر

ل بها بناًء عل هذه إلدعوة، سيتم إختيار الئحة إلمرشحي   وإلمرشحات  شيح إلمتوصَّ إ إىل طلبات إلتر
ً
وإستناد

 عل إلالئحة إلنهائية من طرف إلمكتب  إلمستجيبي   
ُ
ي تم تحديدها لعضوية إلهيئة، وستتم إلموإفقة

للمعايت  إلتر

، وعرضها عل أنظار إلمجلس إلجماعي من أجل إلمصادقة  .إلمست 

وسيتم إإلعالن إلرسمي عن ؤحدإث "هيئة إلمساوإة وتكافؤ إلفرص ومقاربة إلنوع" من طرف رئيس مجلس جماعة 

ي 
 
 أقرب دورة للمجلس.  أيت ملول ف

  مالحظات: 

  2122يناير  3 إلخميس آخر أجل للتقدم بطلب إالهتمام هو ( 
ً
 (.16H00عل إلساعة إلرإبعة زوإال

 ي إلدعامات إلطلبات إلمقبولة سيتم إلتوإصل مع إصحابها لتقديم
ر
 إلورقية.  باف

 ي إسفله. عل ضوء إلنظام إلدإخلي للمجلس عن طريق إلماسح  عل مهام إلهيئة إالطالع
ون   إإللكتر

ونية:   روإبط تقديم إلمشاركة إإللكتر

                            

 لألفرإد إلذإتيي    للجمعيات وإلهيئات

conseil1.aitmelloul.ma conseil2.aitmelloul.ma 

 االطالع عىل مهام الهيئة

 توقيع رئيس مجلس جماعة إيت ملول: 
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