مجلس عمالة الدارالبيضاء يصادق على مجموعة من اإلتفاقيات ذات البعد
االجتماعي
صادق مجلس عمالة الدارالبيضاء باإلجماع ،برئاسة محمد نجيب عمور صباح يوم الخميس  17يوليوز،
خالل دورة استثنائية بمقر والية جهة الدارالبيضاء سطات ،بحضور والي الجهة على مجموعة من
اإلتفاقيات و مشاريع ذات بعد اجتماعي ،و التي تتمثل فيما يلي :
مشروع تعديل ميزانية عمالة الدار البيضاء برسم السنة المالية  2020؛
مشروع ملحق رقم  2لالتفاقية الخاصة رقم  2المتعلقة بكيفية تخصيص قروض صندوق التجهيز الجماعي
لمجلس عمالة الدار البيضاء ،من أجل تمويل جزء من برامج التنمية الترابية بالدار البيضاء ،الملتزم به
من طرف وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ؛
مشروع ملحق االتفاقية الخاصة رقم  3المتعلقة بكيفية تخصيص قروض صندوق التجهيز الجماعي
لمجلس عمالة الدار البيضاء ،من أجل تمويل جزء من برامج التنمية الترابية بالدار البيضاء ،الملتزم به
من طرف وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية.كما صادق المجلس باإلجماع على مشروع
ملحق تعديلي رقم  1التفاقية الشراكة المبرمة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة التضامن
والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة ومجلس عمالة الدار البيضاء ،من أجل بناء وتجهيز مركب متعدد
الخدمات لفائدة األطفال في وضعية إعاقة المحرومين من األسرة ؛
اتفاقية متعلقة بتهيئة وتجهيز مستشفى ميداني مؤقت بفضاء مكتب المعارض بالدار البيضاء؛
مشروع اتفاقية شراكة من أجل تهيئة وتجهيز مركز تشخيص وعالج مرض السل واألمراض التنفسية
بعين الشق؛
مشروع اتفاقية إطار للشراكة متعلقة بمشروع المساهمة في تمويل اقتناء األدوية الخاصة باألمراض
النفسية والعقلية على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات
مجموعة من مشاريع االتفاقيات مع جمعيات  ،من أجل تسليمها حافلة للنقل المدرسي  ،شملت المؤسسة
المغربية للنهوض بالتعليم األولي ،و وجمعية إكرام للمرأة والشباب والتنمية والجمعية المغربية الصحية
التربوية ألفراد متالزمة داون وجمعية إدماج للتوحد الحي المحمدي البيضاء وجمعية دعاء األمل لذوي
االحتياجات الخاصة وجمعية االنبعاث للتنمية واألعمال االجتماعية وجمعية المالئكة لألطفال المصابين
بالشلل الدماغي ؛
مشاريع اتفاقيات مع كل من وجمعية األعمال االجتماعية لموظفي وأعوان مجلس عمالة الدار البيضاء
وجمعية موظفي وأعوان والية جهة الدار البيضاء-سطات وجمعية األعمال االجتماعية لموظفي وأعوان
جماعة مشور الدار البيضاء.

