
 

 

 

 

 

 

 

 

من إلنظام إلدإخلي للمجلس  123إلمتعلق بالجماعات، وإلمادة  14-113من إلقانون إلتنظيمي رقم  111طبقا لمقتضيات إلمادة 

: "فضاء أيت ملول للتشاور ي تأسيس آلية تشاورية هي
 
وع ف ، ُيعلن رئيس مجلس جماعة أيت ملول عن إلشر  ."إلجماعي

ي  وتتمثل مهام هذه
 
 :إآللية ف

  ك ي لجماعة أيت ملول بهدف ؤنجاز وتحيي   إلتشخيص إلمشتر إب 
خلق إلتشاور بي   مختلف إلفاعلي   عل صعيد إلمجال إلتر

ي لجماعة أيت ملول؛ إب 
ي إلمجال إلتر

 
 للتنمية ف

 حات عمل جماعية ذإت إألولوية بالنسبة للجماعة؛  صياغة مقتر

 خصوصا م ، حات وآرإء من طرف فضاء تسهيل عملية إتخاذ إلقرإر إلعمومي ن طرف إلجماعة؛ وذلك عن طريق تقديم مقتر

إتيجياتها وبرإمج عملها؛  إلتشاور حول إستر

 إح توصيات لتحيينه ي ؤعدإد وتنفيذ وتتبع وتقييم برنامج عمل إلجماعة، وإقتر
 
 .إلمشاركة ف

ي تسعة وثالثي   )
 
 أعضاء "فضاء أيت ملول للتشاور" ف

ُ
د عدد

َّ
عون عل شكل فرق إستشارية أو مجموعات عمل ( عضوإ، يُ 31وسُيحد

َّ
وز

ي مجاإلت إختصاصها )إلمستثمرون، إلرياضيون، إلفنانون، إلحرفيون، أبناء مدينة أيت ملول إلمقيمون خارج أرض 
 
تهتم بقضايا معينة ف

 (....إلوطن

 :ويتكون هذإ إلفضاء من إلمكونات إآلتية

 (10)   ي مجاإلت إختصا  إلجماعةفعاليات محلية مشهود لها بالكفاءة وإلخت
 
 .ة ف

 (10) ي ترإب جماعة أيت ملول
 
ي تشتغل ف

 .ممثلي   عن إلهيئات إلمهنية وإإلقتصادية إلتر

 (15) ممثلي   عن إلجمعيات إلثقافية وإإلجتماعية وإلفنية وإلرياضية إلفاعلة بالجماعة. 

 (4) ممثلي   عن إلمجلس إلجماعي أليت ملول. 

ي هذإ إؤلطار، يعلن رئيس مجل
 
ي وكذإ إلشخصيات ف

س جماعة أيت ملول عن إلدعوة ؤىل إلتعبت  عن إهتمام جمعيات إلمجتمع إلمدب 

إح ترشيحها للعضوية بفضاء أيت ملول للتشاور  ي إقتر
 
ونية إلمرفقة. إلمحلية إلرإغبة ف  ، بملئ إإلستمارة إإللكتر

 

 

 

 اململكة املغربية

 وزارة ادلاخلية

 والية هجة سوس ماسة

نزاكن أ يت ملول  عامةل ا 

 ادلائرة احلرضية ل يت ملول

 جامعة أ يت ملول

 

 

 

 إعالن

 

 الدعوة إلى التعبير عن االهتمام باالنضمام إلى

 

 : ي
 
 .2221دجنت   23أيت ملول ف
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 :ويجب أن يستجيب إلمرشحون وإلمرشحات ؤىل إلمعايت  إلتالية

 إم وإلقدرة عل إإلنخرإط إلمكانة وإ ي إلمرشحي   )إألخالق وإلتطوع وإإللتر 
لسمعة دإخل إلمجتمع إلمحلي ألعضاء إلمجتمع إلمدب 

 (.وإإلشتغال بصفة دورية وتطوعية دإخل إلفضاء

  ة وميادين : من خالل تنوع إلبيانات إلشخصية/إلست  ي
ي وضمان تغطية إلتنوع إلمهت 

ة من أجل توفت  إلتكامل إلمهت  إلخت 

 .إلميادين ذإت إألولوية بالنسبة للجماعة

 إإلرتباط بالجماعة. 

  نوعية إلجمعيات إلمحلية وإلبنيات إإلقتصادية إألخرى )إلتعاونيات مثاإل( إلمنظمة وإلمهيكلة وإلمتوفرة عل وثائق ؤثبات

ي وإلماىلي   (....هويتها وأنشطتها )إلتقرير إألدب 

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

 .بنشاطهم وإستعدإدهم للعمل دإخل إلفضاء

 إبية للجماعة  .إلتغطية إلتر

ل بها بناًء عل هذه إلدعوة، سيتم إختيار إلئحة شيح إلمتوصَّ إ إىل طلبات إلتر
ً
ي  وإستناد

إلمرشحي   وإلمرشحات إلمستجيبي   للمعايت  إلتر

عرض عل أنظار 
ُ
، ثم ت تم تحديدها لعضوية فضاء أيت ملول للتشاور، وستتم إلموإفقة عل إلالئحة إلنهائية من طرف إلمكتب إلمست 

 .إلمجلس إلجماعي من أجل إلمصادقة

 .رئيس مجلس جماعة أيت ملولوسيتم إؤلعالن إلرسمي عن ؤحدإث "فضاء أيت ملول للتشاور" من طرف 

 مالحظات: 

  2022يناير  6الخميس آخر أجل للتقدم بطلب االهتمام هو ( 
ً
 (.16H00عىل الساعة الرابعة زواال

 الورقية.  دعاماتلتواصل مع اصحابها لتقديم الالطلبات المقبولة سيتم ا 

   االطالع عىل مهام الهيئة)فضاء ايت ملول للتشاور(عىل ضوء النظام الداخىل   
 
ون للمجلس عن طريق الماسح اإللكتر

 اسفله. 

   روابط تقديم  طلب االنضمام: 

 

  

 لألفرإد إلذإتيي    للجمعيات وإلهيئات

espace1.aitmelloul.ma espace2.aitmelloul.ma 

 الفضاءاالطالع على مهام 

 توقيع رئيس مجلس جماعة إيت ملول: 
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