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النقطت التاصعت :
 الذراصت واملىافقت على اجفاقيت الشراكت بين كل من جماعت مكناش  -جماعت مراكش  -جماعتمشىر القصبت  -جماعت فاش  -جماعت الرباط  -جماعت الصىيرة  -جماعت الجذًذة جماعت وليلي -
جماعت آًت زينب (قصر آًت بنحذو)  -وجماعت جطىان حىل إحذاث وخلق شبكت للمذن املغربيت
املصنفت جراجا مادًا عامليا من طرف منظمت اليىهيضكى للتربيت والثقافت والعلىم التابعت ملنظمت ألامم
املتحذة.
إن مجلط جماعت مكناش املجتمع في إطار الذورة العادًت لشهر أكتىبر ،2016في جلضته الثالثت ،املنعقذة ًىم
االجنين  17أكتىبر .2016
 وطبقا ملقتضياث القاهىن التنظيمي رقم  113-14املتعلق بالجماعاث.وبعذ دراصت املجلط للنقطت املتعلقت باجفاقيت الشراكت بين كل من جماعت مكناش  -جماعت مراكش  -جماعت
مشىر القصبت  -جماعت فاش  -جماعت الرباط  -جماعت الصىيرة  -جماعت الجذًذة جماعت وليلي  -جماعت آًت
زينب (قصر آًت بنحذو) وجماعت جطىان حىل إحذاث وخلق شبكت للمذن املغربيت املصنفت جراجا مادًا عامليا
من طرف منظمت اليىهيضكى للتربيت والثقافت والعلىم التابعت ملنظمت ألامم املتحذة.
وبعذ اللجىء إلى التصىيت العلني أصفرث العمليت على ما ًلي :
 عذد ألاعضاء الحاضريــن 35 :
 عذد ألاصىاث املعبر عنها 35 :
 عذد ألاعضاء املىافقي ــن 35 :
وهم الضادة :
عبذ هللا بىواهى  -رشيذ طالبي  -محمذ ميلىدي ً -ىصف عكامى -محمذ الشكذالي  -أصماء خىجت  -ليلى
معسوز -محمذ الذكط -محمذ عكي -محمذ ُبحاميذي  -محمذ أشكىد  -حضن جميمي  -محمذ فاللي  -محمذ
املشاطي -أحمذ بن حميذة  -عبذ العاطي كىاح  -عبذ املنعم الشهيبت – رشيذ مجبار -عبذ الحق بنضالم -عبذ
العسيس بالخيري – إدريط الخروبي  -إدريط صقلي عذوي – التهامي بىخيمت  -العباش الىمغاري  -فريذ بىحي–
الحضن بىكذور -الحاج صاصيىي -رشيذ الغاش ي -عبذ هللا مشكىر -محمذ أبى القاصم– حميذ لعىيس ي -محمذ
عذًىباه  -خالذ بىدالي -جىاد حضني -هشام القائذ.

 عذد ألاعضاء الرافضي ـ ــن 00 :
 عذد املمتنعين عن التصىيت 00 :

ًقرر ما ًلي :
ًىافق مجلط جماعت مكناش ،املجتمع في إطار الذورة العادًت لشهر أكتىبر  ،2016مبذئيا وبإجماع
أعضائه الحاضرين على اجفاقيت الشراكت بين كل من جماعت مكناش  -جماعت مراكش  -جماعت مشىر
القصبت  -جماعت فاش  -جماعت الرباط  -جماعت الصىيرة  -جماعت الجذًذة جماعت وليلي  -جماعت
آًت زينب (قصر آًت بنحذو) وجماعت جطىان حىل إحذاث وخلق شبكت للمذن املغربيت املصنفت جراجا
مادًا عامليا من طرف منظمت اليىهيضكى للتربيت والثقافت والعلىم التابعت ملنظمت ألامم املتحذة ،مراعاة
للمادة  140من القاهىن التنظيمي للجماعاث.
رئيط املجل ـ ــط
إمضاء :د .عبذ هللا بىواهى

ك ـ ــاجب املجلط
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