
 

 

I. الجماعة الترابية 

 : مراكش التسمية 

 : جماعة صنف الجماعة الترابية 

 : اسفً -مراكش  الجهة 

 : مراكش العمالة / االقليم 

II. : معطيات حول مقدم العريضة 

تاريخ اخر اجتماع  تاريخ تؤسيس الجمعية اسم الجمعية :
 لمجلس الجمعية

 اشتغال الجمعية ميدان

 املركز االفرومجىسطي للدراسات االسرتاثيجية

 املسجدامة والجنمية 

 (AFRO – MED) "أفروميد" 

 
 

40/40/4400 

 
 

42/00/4402 

 
 

 قضايا الهجرة واللجوء

 

III. : معطيات حول العريضة 

 : لفائدة املهاجرات احداث بنية )مركز( اسجقبال للخدمات النهارية يراعي النىع االججماعي  موضوع العريضة

 واملهاجرين وثعنى بالجىجيه القانىني واملساعدة االججماعية

 :44/40/4440 تاريخ وضع العريضة بمكتب الضبط.  

IV. مسار التكفل بالعريضة 

 :4440 ابرٌل 42 تاريخ دراسة العريضة من طرف مكتب الجماعة الترابية  

 :مآل العريضة 

 :القبول 

o  40/40/4440بتارٌخ  االفتتاحٌةالجلسة  4440 مايالدورة العادٌة لشهر  المتداول بجدول أعمالها للعريضة:في حالة القبول، تاريخ الدورة 

صادق املجلض الجماعي ملزاكش، بإجماع ألاصىاث املعبر عنها لألعضاء الحاضزين على مقزر  مضمون المقرر المتخذ من طرف المجلس:

للخدماث النهاريت يزاعي النىع  عيت "أفزوميد" في مىضىع احداث بنيت )مزكز( اشخقبالالنقطت املخعلقت بقبىل عزيضت مقدمت من طزف جم

ضامينها الاجخماعي لفائدة املهاجزاث واملهاجزين وحعنى بالخىجيه القانىني واملصاعدة الاجخماعيت، لالعخباراث الصالفت الذكز على أشاس جنزيل م

جمعيت "أفزوميد" وجماعت مزاكش مع امكانيت جمديدها وظيفيا للمصالح الخارجيت املعنيت من خالل إبزام اجفاقيت اشتراجيجيت للشزاكت بين 

بمىضىع الهجزة واللجىء، حتى يدصنى اخزاج مشزوع رائد يعكض الخىجه العام للدولت ويىاكب الجهىد املبذولت على مصخىي الصياشاث 

كبلد للعبىر وإلاقامت أيضا، وكبلد طزف في اشتراجيجيت القارة إلافزيقيت في العمىميت في مجال الهجزة وجطىيزها بما يخماش ى مع مىقع املغزب 

 مجال الهجزة.
 

    :تاريخ تبليغ الوكيل بقبول العريضة 4335تحت عدد  0209 ابريل 91 تاريخ تبليغ الوكيل بمآل العريضة 

V. :مالحظات 

 

 

 

 بطاقة بتاريخ:تم حصر معلومات هاته ال      

 

 بطاقة تقنٌة حول:

المركز االفرومتوسطً مقدمة من طرف  2رقم عرٌضة ال

 للدراسات االستراتٌجٌة

 املسجدامة والجنمية 

 29/04/2021تم تدارس العرٌضة على مستوى لجنة الشؤون الثقافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشراك المجتمع المدنً( بتارٌخ 

 العرٌضة . الجمعٌة مقدمةبحضور ممثلً  06/05/2021و التداول بشأنها على مستولى المجلس الجماعً بتارٌخ 


