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ت مىىاط- لجهت فاط داخلُت ئلىتروهُت وؽشة ئخباٍس  

ٌ  :العذد    و

ل  - ماسط  2018ابٍش

 الخىاصل خلُت: ئعذاد

ت  واملجلغ الشئاظت ؼإون بمذًٍش

 

ت داخلُت   ئلىتروهُتوؽشة ئخباٍس

 

 

 اململكت املغربيت

 مكناش-حهت فاش

 



 

 إلكترونية داخلية نشرة إخبارية الجهة نشرة 2
    مكناا،  تصدر كل شهرين -لجهة  فاا  

  2018 أبريل -مارس 

 

  

مكناش-أنشطت مجلط حهت فاش  

  2018مىىاط - دوسة ماسط العادًت لجهت فاط  

 مداسبت العىف طذ اليعاء بحن اللاهىن والىاكع:  هذوة علمُت خٌى مىطىع 

اطت بجهت فاط     مىىاط-الُىم الذساس ي  ٌو خٌى الٍش

 الُىم الذساس ي الجهىي خٌى الذًملشاػُت الدؽاسهُت والخىمُت املجالُت 

   مىىاط –احخماع مىخب مجلغ حهت فاط  

  للمعشض الذولي للفالخت بمىىاطزالثت عؽشةالذوسة الـ 

 لخىـُم ًىم دساس ي خٌى الهجشة لجـىت العالكاث اللاسحُت والخعاون  احخماع 

 

  

مكناش- فاش حهت مشاريع  

ت ئلى والًت  مً ب48حعلُم    مىىاط-مً ػشف مجلغ حهت فاطفاط  دساحت هاٍس

 مىىاط- بشهامج جللُص الفىاسق الاحخماعُت واملجالُت باملجاٌ اللشوي لجهت فاط 
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  العامت العالكاث

 لبععجلذًم الخصمُم الجهىي إلعذاد التراب و بشهامج الخىمُت الجهىي   

 مىىاط- بجهت فاطالاكخصادًت الفعالُاث

اسة أػفاٌ بشملان الؼفل لجهت فاط    مىىاط-ٍص

 

الدالي الخعااو   

اسة وفذ فشوس ي مً بىسدو ملجلغ حهت فاط    مىىاط-ٍص

اسة هائب سئِغ حهت فاط    مىىاط لجمعُت خشهت بذائل مىاػىت-ٍص

اسة عمل لىفذ مً الاجداد     مىىاط- ملجلغ حهت فاط وسوبيٍص

 

مكناش-  فاش لجهت الاصدشاريت الهيئاث  

ت امليلفت بلظاًا الؽباب لجهت فاط    مىىاط- احخماع الهُئت الاظدؽاٍس
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ً الجهىي  املذًشي  الخصمُم ئعذاد جؼىس    املعخمش للخيٍى

يُت دوسة   مىىاط- فاط مجلغ حهت أعظاء املىخخبحن لفائذة  جيٍى

 دو فاٌ الىظؽ حهت ػشف مً  الجهت أػش لفائذة بعذ عً الخيىًٍ 

 لىاس

مكناش -إعداد البوابت إلالكترانيت لجهت فاش   

 

العلمي البحث دعم  

 الخواصل

 – 2017مكناش لضنت -العلمي لجهت فاش الجائرة الجهويت للبحث  

2018 

 

اللدراث اجلويت الخكوين  
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 2018  مكناش-فاش لجهت العادًت مارش دارة

ماسط  5 مىىاط ًىم الازىحن -  هـم مجلغ حهت فاط

 دوسجه العادًت لؽهش ماسط أؼغاٌ فعالُاث 2018

،  العُذ امدىذ العىصشأؼغالهاط أوالتي جش 2018

مىىاط والعُذ ظعُذ - لغ حهت فاطجسئِغ م

بدظىس أعظاء  مىىاط-حهت فاطوالي ، صهُبر

 َاجه الذوسة جمذ جالوة مللص معتهلوفي . املجلغ

دحىبر   العادًت ودوسةأهخىبشمدظشي دوسة 

للى العُذ أوبعذ َاجه الىلؼت    .2017الاظخثىائُت 

مىىاط -امدىذ العىصش سئِغ مجلغ حهت فاط

ش   11 ن الزي جدذر فُه ع خباسي بخالوة الخلٍش

جم اللُام به مً ػشف املجلغ  الممدىس جؼشق فيها 

خ مً الذوسة املاطُت  ظِخم  َاجه الذوسة ومائلى جاٍس

اللُام به معخلبال وىسؼت خٌى مىطىع الفالخت 

اطت ىم دساس ي خٌى الٍش  .ٍو

 
 

 

 أنشطة

 المجلس

المجلس مشاريع العامة العالقات  الدولي التعاون   الهيئات 

 االستشارية

العلمي البحث التكوين  التواصل 
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 جلذًم بُان جىفُز محزاهُت العىت هما جم

ع بعذ رلًجم لي2018املالُت   مجمىعت  دساظت مؽاَس

 باإلحماعو املصادكت عليها  الجاَضةمً الاجفاكُاث 

هجاص ئحل أ مؽشوع اجفاكُت ؼشاهت مً :مً بُنها

ش ب 6مؽشوع ههشبت   حماعاث جشابُت باكلُم 5 دواٍو

ل و جاصة ومؽشوع اجفاكُت ؼشاهت هجاص ئ مً احل جمٍى

ش5مؽشوع جضوٍذ  جابعت لجماعت ظُذي خُاس   دواٍو

باملاء الصالح للؽشب اهؼالكا مً كىىاث الخىصَع عحن 

 ومؽشوع اجفاكُت ؼشاهت ، صفشو  باكلُمحشبىػ

الهجاص الؽؼش الثاوي مً مؽشوع ههشبت دواس الضوالؽ 

 اجفاكُت  ومؽشوع،بجماعت الذخِعت بعمالت مىىاط

  حماعت باكلُم12مً احل ههشبت دواس ب ئػاس 

ومؽشوع ملحم حعذًلي الجفاكُت ؼشاهت جخعلم ، بىملان

ش املهذدة  ع خماًت املشاهض والذواٍو ل واهجاص مؽاَس بخمٍى

 ومؽشوع اجفاكُت ؼشاهت ،بالفُظاهاث باكلُم بىملان

م املشط اوعلي بجماعت واد افشان  جخعلم باهجاص ػٍش

 10875 ومؽشوع اجفاكُت ؼشاهت سكم ،الؽؼش الثاوي

ش جابعت ٌ 3مً احل اهجاص مؽشوع ههشبت ٌ   3دواٍو

 ومؽشوع اجفاكُت ؼشاهت ،حماعاث باكلُم خاحب

ش حماعاث  ل واهجاص مؽشوع جضوٍذ دواٍو مً احل جمٍى

   الفشدًت باكلُم ًصاالث الصالح للؽشب بىاظؼت باملاء

 . خاحباٌ

ل اعخماداث في الجضء  هما جم جلذًم مؽشوع جدٍى

ذ عليها باالحماع 2018الاٌو مً محزاهُت   والخصٍى

ل اعخماداث في الجضء الثاوي  ودساظت مؽشوع جدٍى

ذ علُه باالحماع2018مً محزاهُت     والخصٍى

 َاجه الذوسة جمذ جالوة بشكُت والء أؼغاٌوفي نهاًت 

 مدمذ  صاخب الجاللت امللًئلى مشفىعت وئخالص

 . العادط هصٍش هللا وأعٍض

ظُذاث املعدؽاساث ٌخزث صىسة حماعُت ٌأهما 

بمجلغ حهت فاط مىىاط مع العُذ امدىذ العىصش 

سئِغ مجلغ حهت فاط مىىاط بمىاظبت جخلُذ 

 .ةأالُىم العالمي للمش
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  :جنظيم نداة علميت حول موطوع

 محاربت العنف طد النضاء بيو اللانوو االواكع

في ئػاس جخلُذ الُىم العالمي للمشأة، وهـشا للعىاًت 

مىىاط - والاَخمام الزي ًىلُه مجلغ حهت فاط

للمشأة املغشبُت، هـم مجلغ الجهت بؽشاهت مع 

حمعُت  عماٌ الاحخماعُت للمىؿفحن والعاملحن 

محاربت "بمجلغ الجهت هذوة علمُت جدذ عىىان 

ورلً ًىم " العنف طد النضاء بيو اللانوو االواكع

 ابخذاء مً العاعت العاؼشة 2018 ماسط 13الثالزاء 

 .صباخا بملش الجهت

وكذ ؼيل َزا الللاء مىاظبت للخزهحر بظشوسة 

جىَشغ مبذأ املعاواة بحن الشحل واملشأة في حمُع 

الحلىق والىاحباث والنهىض بىطعُت اليعاء عمىما 

 .واليعاء في العالم اللشوي خاصت

و اخخخمذ أؼغاٌ َزا الُىم بدىـُم أمعُت فىُت 

لإلؼادة  بالذوس املهم الزي جلعبه املشأة املعدؽاسة 

والعاملت بالعلً  داسي للمجلغ  همدشن أظاس ي 

ت .   للخىمُت الترابُت الجهٍى
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مكناش - ألاال حول الرياطت بجهت فاش اليوم الدراس ي 
 

 مىىاط ًىم  سبعاء  -حهت فاطهـم مجلغ 

ٌ ، 2018 ماسط 28 اطتالُىم الذساس ي  و   خٌى الٍش

 "ماٍسىغ فىذق"اخخظً فعالُاجه  والزي ،بالجهت

 الرياطت رافعت أصاصيت للخنميت": ؼعاس بفاط جدذ

 ."الجهويت

ذ مً  عشف َزا الُىم خظىسا واصها ومخمحزا طم أٍص

 مؽاسن مثل حمُع الفعالُاث املخذخلت في 340

ا اض ي وػىُا وحهٍى  .الؽأن الٍش

وكذ جشأط َزا الُىم العُذ وصٍش الؽباب               

اطت ئلى حاهب العُذ سئِغ مجلغ حهت       والٍش

والي حهت : مىىاط، وخظٍش ول مً العادة-فاط 

سؤظاء ، لجهت اعماٌ عماالث وأكالُم،  مىىاط-فاط

معإولي بعع   بالجهت،حامعاث الخعلُم العالي

ت والالممشهضة سؤظاء مجالغ   بالجهت،املصالح املشهٍض

 سؤظاء الجماعاث الترابُت ،حهتاٌالعماالث و كالُم ب

بعع سؤظاء  ،حهتاٌأعظاء مجلغ  الىبري بالجهت،

اطُتو ممثل اللجىت  ؛ الىػىُتممثلي الجامعاث الٍش

اطُت وممثلسؤظاء و  وملبُت الىػىُت،  العصب الٍش

ت سؤظاء ومعحرو العذًذ مً  هذًت  ،الجهٍى

اطُت بالجهت، ت الٍش  أعظاء الهُئاث الاظدؽاٍس

سؤظاء وأعظاء مياجب بعع  بمجلغ الجهت،

اطُت حمعُت الالعبحن : الجمعُاث الىػىُت الٍش

الذولُحن، حمعُت  بؼاٌ املغاسبت، حمعُت الحيام 

الذولُحن وأبؼاٌ عاملُىن وأوملبُىن، العبىن دولُىن 

اطُت  .وخيام دولُىن في مخخلف الخخصصاث الٍش

: جمحز َزا الُىم بيلماث افخخاخُت ليل مً العادة

اطت، العُذ سئِغ مجلغ حهت  وصٍش الؽباب والٍش

 مىىاط، – مىىاط، العُذ والي حهت فاط –فاط 

ت لهزا الُىم  .العُذ سئِغ اللجىت الخدظحًر

ومً حهت أخشي جظمً َزا الُىم في حلعخه 

 :العلمُت زالر مذاخالث 

 اسجبؽ مىطىعها  املداخلت ألاالى

اطت بجهت فاط  بىاكع وآفاق الٍش

 . مىىاط

 حعلم مىطىعها  املداخلت الثانيت

بأَم املعخجذاث التي جظمىتها 

اللىاهحن الخىـُمُت املخعللت 

بالجماعاث الترابُت في املجاٌ 

اض ي  .الٍش
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بخلذًم   املداخلت الثالثتفُما اسجبؽ مىطىع        

 املخعلم بالتربُت البذهُت 30.09كشاءة في اللاهىن 

اطت  . والٍش

 :وسؼاث علمُت (03)هما جظمً هزلً زالر 

  ض آلُاث الحيامت :الىسؼت  ولى حعٍض

اض ي  .في الخذبحر الٍش

 

 الجماعاث الترابُت : الىسؼت الثاهُت

اض ي،  في الخىمُت والخيؽُؽ الٍش

وجيعُم دوسَا في مجاٌ الذعم 

اطُت  .املىحه للفشق و هذًت الٍش

 جيعُم العُاظاث : الىسؼت الثالثت

ت في املجاٌ  العمىمُت الجهٍى

اض ي  .الٍش

 أؼغاٌ َزا امللخلى العلمي، ثاخخخموكذ 

الخىصُاث التي اهبثلذ عً باصذاس العذًذ مً 

 –والتي جّىحذ باعالن فاط ، ثأؼغاٌ الىسؼاث الثال

اطت  .مىىاط للٍش

               و جمحز َزا الُىم بخغؼُت ومىاهبت 

صحفُت هبحرة ظىاء كبل اوعلادٍ أو بعذ نهاًخه، 

خُث عشف أزىاء اوعلادٍ خظىسا الفخا ملخخلف 

كىىاث اللؼب العمىمي، : ممثلي الصحافت الىػىُت

ت، املدؼاث  العذًذ مً  راعاث الىػىُت والجهٍى

اطت، أغلبُت الصحف والجشائذ  املخخصصت في الٍش

 .الىػىُت وأًظا عذدا هبحرا مً املىاكع  لىتروهُت
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اليوم الدراس ي الجهوي حول 

الدًملراطيت الدشاركيت االخنميت املجاليت 
 

 هـمذ الىصاسة املىخذبت لذي سئِغ الحيىمت

امليلفت بالعالكاث مع البرملان واملجخمع املذوي بؽشاهت مع 

مىىاط و حماعت فاط ًىم العبذ - مجلغ حهت فاط

على صعُذ  الللاء الدؽاوسي الشابع 2018  ماسط 31

لذًملشاػُت الدؽاسهُت والخىمُت خٌى احهاث اململىت 

 .ملش حماعت فاط اخخظً فعالُاجه  والزي،املجالُت

ذ  و كذ عشف َزا الُىم خظىسا واصها طم أٍص

 مؽاسن، ًمثلىن العذًذ مً املإظعاث الفاعلت 380مً 

 .في مجاٌ الذًملشاػُت الدؽاسهُت والخىمُت املجالُت

وكذ جشأط َزا امللخلى العلمي العُذ الىصٍش 

املىخذب لذي سئِغ الحيىمت امليلف بالعالكاث مع 

البرملان والىاػم الشظمي باظم الحيىمت ئلى حاهب العُذ 

الخىمُت اللشوٍت واملُاٍ والغاباث، والعُذ  واجب الذولت في

مىىاط والعُذ - الىائب  ٌو لشئِغ مجلغ حهت فاط

ممثل العُذ : عمذة مذًىت فاط، وخظٍش ول مً العادة

ت العامت للجماعاث املدلُت،  وصٍش الذاخلُت، املذًٍش

الياجب العام لىالًت الجهت، سؤظاء مجالغ العماالث 

و كالُم بالجهت، سؤظاء الجماعاث الترابُت الىبري 

بالجهت، سؤظاء الجامعاث الخعلُمُت بالجهت، أعظاء 

ت بمجلغ الجهت، ممثلى املصالح  الهُئاث الاظدؽاٍس

ت والالممشهضة بالجهت، سؤظاء وأعظاء مياجب  املشهٍض

 .حمعُاث املجخمع املذوي بالجهت

جمحز َزا الُىم الذساس ي بيلماث افخخاخُت ليل 

الىصٍش املىخذب لذي سئِغ الحيىمت امليلف : مً العادة

بالعالكاث مع البرملان واملجخمع املذوي الىاػم الشظمي 

واجب الذولت في الخىمُت اللشوٍت واملُاٍ ؛باظم الحيىمت

              الىائب  ٌو  لشئِغ مجلغ حهت ، والغاباث

ممثل العُذ وصٍش ، سئِغ حماعت فاط، مىىاط-فاط

ت العامت للجماعاث املدلُت،الذاخلُت الياجب ،  املذًٍش

وؽؽ َزٍ الجلعت العُذ هائب ، العام لىالًت الجهت

سئِغ مجلغ الجهت امليلف باللؼب الاحخماعي والثلافي 

ت لهزا الللاء الدؽاوسي  .وسئِغ اللجىت الخدظحًر

بعذ الاهتهاء مً الجلعت الافخخاخُت، جم جىكُع 

مزهشة جفاَم بحن الىصاسة املىخذبت لذي سئِغ الحيىمت 

 امليلفت بالعالكاث مع البرملان واملجخمع املذوي الىاػم 

الشظمي باظم الحيىمت، ومجلغ حهت فاط مىىاط 

ومجلغ حماعت فاط وحماعت ظُذي مدمذ بً عبذ 

هللا، وحامعت املىلى ئظماعُل والجامعت  وسومخىظؼُت 

ً  .وحامعت  خٍى
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ومً حهت أخشي جظمً َزا الُىم في حلعخه العلمُت 

 :خمعت مذاخالث

املذاخلت  ولى اسجبؽ مىطىعها بالذًملشاػُت -

 . الدؽاسهُت هشافعت للخىمُت املجالُت

املذاخلت الثاهُت حعلم مىطىعها بالعُاظاث -

العمىمُت املىذمجت في عالكتها بالخىمُت املجالُت 

ت  .والحظٍش

فُما اسجبؽ مىطىع املذاخلت الثالثت -

ت املخصصت للعالم اللشوي  . باملخؼؼاث والبرامج الخىمٍى

املذاخلت الشابعت حعلم مىطىعها بالخىمُت -

 .اللشوٍت مً خالٌ بشهامج الخىمُت

أما املذاخلت اللامعت فلذ اسجبؽ مىطىعها -

بمىطىع املجخمع املذوي ومداسبت الفىاسق املجالُت 

 .والاحخماعُت

 :هـمذ بعذ رلًوسؼاث علمُت هما جظمً هزلً زالر 

  الخىمُت املجالُت :الىسؼت  ولى

 .والذًملشاػُت الدؽاسهُت

 املجخمع املذوي وبشهامج : الىسؼت الثاهُت

 .مداسبت الفىاسق املجالُت والاحخماعُت

 َُئاث الدؽاوس : الىسؼت الثالثت

 .والخىمُت املجالُت

 بخلذًم اخخخمذ أؼغاٌ َزا امللخلى العلميوكذ           

َزا الللاء   وسؼاثالخىصُاث التي اهبثلذ عً أؼغاٌ

جمحز َزا الُىم بخغؼُت ومىاهبت صحفُت هما . الدؽاوسي

هبحرة، خُث عشف خظىسا الفخا ملخخلف ممثلي 

العمىمي، العذًذ مً  كىىاث اللؼب: الصحافت الىػىُت

ت، الصحف والجشائذ الىػىُت   راعاث الىػىُت والجهٍى

 .وأًظا عذدا هبحرا مً املىاكع الالىتروهُت
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مكناش-احخماع مكخب مجلط حهت فاش  

 

ل 5اوعلذ ًىم اللمِغ  على 2018 ابٍش

العاعت اللامعت معاء احخماع مىخب مجلغ 

مىىاط بشئاظت العُذ مدىذ العىصش، -حهت فاط

سئِغ مجلغ حهت فاط مىىاط و بدظىس 

 .العادة أعظاء املىخب

وكذ خصص حذٌو أعماٌ َزا الاحخماع 

ض   لذساظت العذًذ مً اللظاًا املشجبؼت بخعٍض

فشص الاظدثماس للنهىض بالخىمُت املجالُت 

املىذمجت واملعخذامت، وحشجُع الاكخصاد 

الخظامني والاحخماعي لخىفحر مىاصب الؽغل 

بالجهت،  وجفعُل آلُاث الخىاصل بجهت          

 .مىىاط- فاط

 

 على مضخوى مجال الخواصل 

افخخذ املىخب حذٌو أعماله بالىلؼت 

املشجبؼت بخفعُل آلُت الخىاصل اللاصت باملجلغ، 

مً خالٌ الاػالع على املىكع الالىترووي للجهت، 

 .ومؽاَذة الفُلم املإظعاحي للجهت

 

ش اللاصت بدىـُم  اػلع املىخب على الخلاٍس

اطت، الزي هـم ًىم  الُىم الذساس ي  ٌو للٍش

، والُىم الذساس ي الجهىي 2018 ماسط 28 سبعاء 

الشابع خٌى الذًملشاػُت الدؽاسهُت والخىمُت 

املجالُت املىـم بؽشاهت مع الىصاسة املىخذبت لذي 

سئِغ الحيىمت امليلفت بالعالكاث مع البرملان 

واملجخمع املذوي، ورلً بملش حماعت فاط ًىم 

هما اػلع املجلغ على  . 2018 ماسط 31العبذ 

ش يهم الخدظحر لخىـُم ًىم دساس ي خٌى  جلٍش

 .الفالخت بالجهت

 

  على مضخوى املجال املرجبط

بخلويت اللدراث اجطوير 

 الكفاءاث

ش جشجبؽ مىاطُعها   اػلع املىخب على جلاٍس

بالخلذم الزي ٌعشفه ئعذاد الخصمُم املذًشي 

يُت  ً املعخمش، وهزا الذوسة الخيٍى الجهىي للخيٍى

املىـمت لفائذة سؤظاء الجماعاث بالجهت، ئطافت 

يُت املىـمت لفائذة أػش الجهت في  ئلى الذوسة الخيٍى

ئػاس الخعاون مع حهت الىظؽ فاٌ دولىاس بفشوعا، 

 ً هما عشف الاحخماع جلذًم مؽشوع بشهامج لخيٍى

أعظاء مجلغ الجهت في مجاٌ املالُت واملداظبت، 
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 ً غئلى حاهب، دساظت اكتراح مؽشوع بشهامج لخيٍى ً في مهً الخذَس  .املجاٍص

  على مضخوى املجال املرجبط

 بدعم الاصدثمار

 جذاسط أعظاء املىخب مجمىعت مً 

الاجفاكُاث اللاصت بذعم املىؼلت الصىاعُت 

بىلِغ، وهزا الاجفاكُت مً أحل تهُئت -أهشو 

وجىمُت املعخىدع الصىاعي عحن الؽيان باكلُم  

 .صفشو 

  على مضخوى املجال الخاص

 بالدشغيل

ش خٌى الاحخماع املىـم بىصاسة  جذاسط املىخب جلٍش

الذاخلُت املخعلم بذعم البعذ الجهىي للدؽغُل، 

والاػالع على ملحم الاجفاكُاث بحن الجهت والىوالت 

الىػىُت إلوعاػ الدؽغُل والىفاءاث، وبحن الجهت 

، ودساظت مؽشوع مىدت لذعم ENACTUSو

 .الدؽغُل بمىىاط

 على مضخوى اللطاع الفالحي 

 جىكف املىخب لخذاسط الخدظحراث 

 مً املعشض الذولي 13املشجبؼت بدىـُم الذوسة 

 .للفالخت بمىىاط، ومعشض جىس بفشوعا

 على مضخوى املجال الاحخماعي 

جؼشق املىخب ئلى عملُت جىصَع الذعم على 

، باإلطافت 2017الجمعُاث بشظم العىت املالُت 

ئلى جىصَع ظُاساث  ظعاف لفائذة الجماعاث 

الترابُت للجهت، وهزا على اجفاكُت بحن وصاسة 

الصحت والجهت والعصبت املغشبُت ملداسبت داء 

 .العل

  ل البرامج على مضخوى جنًز

 الخنمويت للجهت

ل بشهامج   جذاسط املىخب خؼت العمل لخجًز

ت، ئلى حاهب املزهشة الجىابُت  الخىمُت الجهٍى

للجهت على وصاسة الذاخلُت خٌى الخصمُم الجهىي 

إلعذاد التراب، ودساظت مؽشوع اجفاكُت إلصالح 

ىشة باكلُم  وحؽُِذ الؼشق واملعالً بجماعت هٍش

ئفشان، ومؽشوع الاجفاكُت املخعللت باخذار مشهض 

 . الاظخلباٌ واملداطشاث بخاوهاث
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  للمعرض الدالي للفالحت بمكناشثالثت عشرةالدارة الـ
 

س مىالي يجشأط صاخب العمى املليي ولي العهذ  م

ل  24الحعً، ًىم الثالزاء  ج العىاوي  2018ابٍش بصهٍش

 للمعشض الذولي للفالخت 13بمىىاط، افخخاح الذوسة الـ

ل الجاسي 29 ئلى 24، املىـمت مً (SIAM)باملغشب   . أبٍش

 للمعشض الذولي للفالخت باملغشب 13وحعشف الذوسة الـ

  خُث اخخلذ بلذا 70 عاسض كادمحن مً 1400مؽاسهت 

 أنها ئلى ؼشف ورلً بالىـش طُفت مىكع َىلىذا فيها

ا عً فظال أوسوبا، ئلى البىابت ٌ  مً واخذة اعخباَس  الذو

ت . الفالخُت املىخجاث في والعاملُت  وسوبُت  للخجاسة املشهٍض

ي اخخاسث مىطىعا لها ث الخـاَشة الىبحرة اٌَزٍ

في ًىذسج  هخىحه، "اللىحِعدًُ و ظىاق الفالخُت"

اهاث صلب برص املعخذامت الفالخت َس  الذولي البعذ ٍو

 وجؼىس  (SIAM) باملغشب للفالخت الذولي للمعشض

 خالُا جخمدىس   " خظش املغشب " مخؼؽ اظتراجُجُت

 ٌ م خى  على ظىاء املخاخت والفشص الفالحي  هخاج حعٍى

 . الذولي أو الىػني الصعُذ

 مياهخه جثبُذ مً للفالخت الذولي املعشض جمىً وكذ

 على ولفالخخه عامت، للمغشب باليعبت سائذ هدذر

 بعذا املعشض اهدعب الذوساث، جىالي فمع .اللصىص

لُا  ملهىيي هبحرا ملخلى وأصبذ  ولى، الذسحت مً ئفٍش

 . اللاسة معخىي  على اللؼاع

 وهىعُت مخمحزة مؽاسهت ووالعادة الذوسة وحعشف َزا

 دكُم بؽيل ًداوي سواق خالٌ مً مىىاط - فاط لجهت

           هجهت غىُت فالخُت لجهت الفالخُت اللصىصُت

برص   مىىاط- فاط الث ٍو  مجاٌ في الجهت مَإ

".أهشوبىلِغ" مؽشوع خاصت اللىحِعدًُ
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لخنظيم ًوم  لجـنت العالكاث الخارحيت االخعااو  احخماع

 دراس ي حول الهجرة

 العالكاث اللاسحُت والخعاون علذث لجىت 

 17الثالزاء احخماعا ًىم  مىىاط-فاط حهت ملجلغ

ل    على العاعت الحادًت عؽشة صباخا2018ابٍش

ضق  العُذ بشئاظت .بملش الجهت  املصؼفى املٍش

 كذوالعالكاث اللاسحُت والخعاون، سئِغ لجىت 

 لخىـُم ًىم دساس ي الخدظحرجظمً حذٌو أعماله 

 .خٌى الهجشة

وخالٌ الاحخماع، أهذ العُذ سئِغ 

اللجىت على أَمُت املىطىع و دعا العُذاث 

والعادة أعظاء اللجىت ئلى الخفاعل معه بجذًت 

ضا للعُاظاث العمىمُت في مجاٌ الهجشة،  حعٍض

خصىصا وأن الـشوف الحالُت أفشصث معؼى 

حذًذ أهثر خعاظُت حعل مً املغشب بلذ 

ً،  مش الزي ًدخم علُه  اظخلباٌ للمهاحٍش

 .معالجت الـاَشة بصفت ؼمىلُت

 ومً حاهبها وعلى املعخىي الجهىي، 

اسجأث لجىت العالكاث الذولُت والخعاون جىـُم ًىم 

دساس ي خٌى الهجشة إلعذاد جصىس حهىي مىخذ 

اهاث والخدذًاث وهُفُت الخعاػي معها  ًبرص الَش

همصذس كىة، مع مداولت ئًجاد الحلٌى الىاحعت 

عا للعُاظت  في خذود  مياهُاث املخاخت، جىَش

الخظامىُت التي ًىهجها املغشب في َزا املجاٌ، 

لت .اهؼالكا مً كُمه وجلالُذٍ العٍش
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بفاش ألامن االًت إلى ناريت دراحت 48 حضليم  

مكناش-فاش حهت مجلط طرف من   

 05مىىاط، عؽُت الُىم الازىحن -ظلم مجلغ حهت فاط

ت لىالًت  مً ب48، 2018ماسط  وجىذسج   .فاط دساحت هاٍس

َزٍ املبادسة التي خصصذ لها اعخماداث مالُت جلذس ب 

ت 4, 08 م، في ئػاس ؼشاهت عامت بحن املذًٍش  ملُىن دَس

 العامت لألمً الىػني ممثلت في والًت أمً فاط

، بما فيها مجلغ الجهت واملجلغ الجماعاث الترابُتو

 .حماعت فاط كلُمي ومجلغ 

 

 

 

العلمي البحث التواصل  الهيئات التكوين 

 االستشارية

الدولي التعاون العامة العالقات   مشاريع 

 المجلس

المجلس أنشطة  
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 برنامج جلليص الفوارق الاحخماعيت ااملجاليت

مكناش- باملجال اللراي لجهت فاش  
 

واجب الذولت امليلف  العُذ خمى أوخلي، جشأط

العُذ  بالخىمُت اللشوٍت واملُاٍ والغاباث بمعُت

والعُذ امدىذ  مىىاط-  والي حهت فاط،الععُذ صهُبر

 سئِغ مجلغ الجهت وبدظىس العادة عماٌ ،العىصش

ت  عماالث وأكالُم الجهت، فعالُاث الىسؼت الجهٍى

خٌى بشهامج جللُص الفىاسق املجالُت والاحخماعُت 

ل 21بالىظؽ اللشوي، ورلً ًىم العبذ   2018 أبٍش

  ،بملش عمالت ئكلُم الحاحب

 مىاظبت للخزهحر الجهىي  الللاء َزا ؼيل وكذ 

 2015 لعىت العشػ لعُذ العامي املليي باللؼاب

 سصذث الزي البرهامج َزا اعخماد في أظاس ي همىؼلم

م، 50 بلغذ مالُت، اعخماداث له  العضلت لفً ملُاس دَس

 وجدعحن الجبلُت، واملىاػم اللشوي العالم عً

 راث باخخُاحاتهم والخىفل للعيان املعِؽُت الـشوف

ت  واملشافم  ظاظُت الخدخُت البنى مجاٌ في  ولٍى

 . حخماعُت
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 التراب إلعذاد الجهىي  الخصمُم و الجهىي  الخىمُت بشهامج جلذًم

بالجهت  الاكخصادًت  الفعالُاث لبعع

 الجامعت مع بؽشاهت مىىاط -فاط حهت مجلغ هـم

ا العمىمُت للاءا و ؼغاٌ للبىاء الىػىُت ٌ  حهٍى  خى

ت الخىمُت بشهامج " :مىطىع  الجهىي  والخصمُم الجهٍى

ل 19 اللمِغ ًىم ورلً "إلعذاد التراب  2018 أبٍش

بملش حهت                والىصف صوالا الثاهُت العاعت مً ابخذاء

 هائب العُذ مً ول الللاء خظش وكذ. مىىاط-  فاط 

 املىخب سئِغ العُذ مىىاط، فاط حهت مجلغ سئِغ

 العمىمُت، و ؼغاٌ للبىاء الىػىُت للجامعت الجهىي 

 مجلغ مىخب العادة أعظاء و العُذاث حاهب الى

والعُذاث  اللجان، سؤظاء والعادة العُذاث و الجهت

 و ؼغاٌ للبىاء الىػىُت الجامعت أعظاء والعادة

 الفعالُاث الاكخصادًت مً مجمىعت وهزا العمىمُت،

 . والاعالم الصحافت وسحاٌ بالجهت وامللاولحن

ىذسج   ًام ظلعلت ئػاس في الجهىي  الللاء َزا ٍو

 مجلغ التي ًىـمها الدؽاوسٍت والللاءاث الذساظُت

 الخىمُت بشهامج بمخشحاث للخعٍشف مىىاط، فاط حهت

ت  التراب، إلعذاد  الجهىي  والخصمُم الجهٍى

ما ت الشؤٍت جإػشان مشحعُخحن وزُلخحن باعخباَس  الخىمٍى

 اعذادَما جم اللادمت، العىىاث الجهت خالٌ ملجلغ

مخخلف  ئؼشان اظخدظشث حؽاسهُت ملاسبت وفم

 والاكخصادًحن، الاحخماعُحن والفاعلحن املخذخلحن

ت اخخُاساث بلىسة على واسجىضث  جشوم جدعحن جىمٍى

 ودعم للجهت، الترابُت للمجاالث الاكخصادًت الجاربُت

 جثمحن حاهب ئلى وئوعاػ الؽغل، املىخجت اللؼاعاث

 مً الخللُص وهزا عليها، واملدافـت الؼبُعُت املىاسد

 جدلُم أفم في الترابُت والخفاوجاث العجض الاحخماعي

ت الخىمُت .امليؽىدة الجهٍى

  

المجلس أنشطة المجلس مشاريع  العامة العالقات  الدولي التعاون   الهيئات 

 االستشارية

العلمي البحث التكوين  التواصل 
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اسة أػفاٌ بشملان الؼفل لجهت فاط مىىاط- ٍص  
 

 العُذ مىىاط- فاط حهت مجلغ سئِغ  هائب اظخلبل

اطت بالؽباب امليلف الُىذوصي أخمذ  أعظاء  والٍش

 الىػني املشصذ  أوؽؼت  ئػاس في ورلً الؼفل، بشملان

 املليي العمى صاخبت جترأظه الزي الؼفل، لحلىق 

م، الجلُلت  محرة  الاهؼالكت أعؼى والزي لال مٍش

ت للذوساث الشظمُت  مع بخعاون  الؼفل لبرملان الجهٍى

ً الىػىُت التربُت وصاسة  العالي والخعلُم املنهي والخيٍى

  مىاػً ػفل أحل مً: "ؼعاس جدذ العلمي والبدث

ل 23 الازىحن ًىم ورلً ،"وفاعل  وتهذف 2018 أبٍش

ت الذوساث َزٍ  كُم لترظُخ الؼفل لبرملان الجهٍى

 البرملاهُحن،  ػفاٌ لذي والذًملشاػُت املىاػىت

 و الؼفىلت للظاًا هعفشاء دوسَم لعب مً وجمىُنهم

ت الخىمُت في فاعلحن .الجهٍى
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 مكناش- زيارة افد فرنس ي من بوردا ملجلط حهت فاش 
 

      
 جداد العام مللاوالث  في ئػاس اجفاكُت جم جىكُعها بحن

 ئفشان وغشفت الخجاسة والصىاعت- مىىاطفشع  املغشب

  اوصًٍ، مدمذ العُذ  اظخلبل  ، الفشوعُت ببىسدو

 مىىاط -ة فاط لشئِغ مجلغ حه الثالثالىائب 

ل بملش والًت حهت فاط 11ًىم  سبعاء مىىاط –  أبٍش

 الفاعلحن مً مجمىعت  طموفذ مً   بىسدو

 بلذًت هائب العُذ :والاكخصادًحن  العُاظُحن

 العُذ هائب ،ححروهذ ، العُذ عمذة مذًىت ظِىىن 

سئِغ غشفت  العُذ، سئِغ مذًىت بىسدو ححروهذ

الخجاسة والصىاعت ببىسدو ححروهذ ، والعُذ املذًش 

  ...العام  لغشفت الخجاسة والصىاعت  ببىسدو ححروهذ

 

ض الخعاون  اسة  في ئػاس حعٍض       وجىذسج َزٍ الٍض

 الفاعلحن   مخخلفبحن وجىثُف املؽاوساث املؽترن

الظخىؽاف فشص وآفاق اكخصادًت الاكخصادًحن 

ع مؽترهت  بعجلت للذفع  حعاَمحذًذة وئػالق مؽاَس

 .للجهخحنالخىمُت الاكخصادًت املعخذامت 

 

 

 

المجلس أنشطة العلمي البحث التواصل   الهيئات التكوين 

 االستشارية
 التعاون

 الدولي

المجلس مشاريع العامة العالقات   
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مكناش- ة فاشهزيارة نائب رئيط ج  

  لجمعيت حركت بدائل مواطنت
 

املىذسج طمً اجفاكُت " مؽشوع الؽباب"في ئػاس 

مىىاط وحهت - الخعاون الالمشهضي بحن حهت فاط

غ الصللي  الىظؽ فاٌ دو لىاس، كام العُذ ادَس

- عذوي، الىائب  ٌو لشئِغ مجلغ حهت فاط

اسة الؽابحن   مىىاط بٍض

 

الفشوعُحن مخؼىعي اللذمت املذهُت مً فشوعا بملش 

، ورلً ًىم اللمِغ "حمعُت خشهت بذائل مىاػىت"

ل 12  ملىاكؽت مىطىع جبادٌ مخؼىعي 2018 أبٍش

مىىاط و حهت الىظؽ -اللذمت املذهُت بحن حهت فاط

.فاٌ دو لىاس
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 ألاارابيزيارة عمل لوفد من الاجحاد 
 

ل 13خل ًىم             ً 2018 أبٍش  وفذ مً املعدؽاٍس

ػاس ئالعُاظُحن مً الذٌو  عظاء  لالجداد  وسوبي في 

اسة سظمُت للمجلغ الجهىي  وئلى  - فاطحهت والًت  ٍص

  ،ظعُذ صهُبراٌوكذ وان في اظخلبالهم العُذ . مىىاط

مدمذ أوصًٍ، الىائب الثالث  العُذبمعُت  حهتوالي اٌ

   .حهتلشئِغ مجلغ اٌ

كذم هائب الشئِغ والىالي عشطا خٌى    خالٌ الاحخماع،

مىىاط في مجاالث الفالخت -ئمياهُاث حهت فاط

وأؼاسوا  أًظا ئلى أن . والعُاخت والصىاعت واللذماث

ت و الخصمُم  الجهت   كذ اعخمذث بشهامج الخىمُت الجهٍى

ا . الجهىي إلعذاد التراب ًُ ؽيل َزا  خحر ئػاًسا مشحع َو

 ً لخىمُت الجهت خالٌ العىىاث اللمعت والعؽٍش

  ًمثل زمشة خىاس بحن مخخلف الفاعلحنأهه هما. اللادمت

دذد الخىحهاث الجذًذة مجاالث   فيظُما للجهت وال ٍو

جدذًث  ، اللشوي، جىمُت العالمالتراب حاربُت جدعحن

      البيُت الخدخُت،الحفاؾ على البِئت واملىاسد الؼبُعُت 

ض البدث العلمي  وجدعحن الحيامتهزاو      . حعٍض

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إلكترونية داخلية نشرة إخبارية الجهة نشرة 23
    مكناا،  تصدر كل شهرين -لجهة  فاا  

  2018 أبريل -مارس 

 

 

 

 

 

الشباب بلظاًا املكلفت الاصدشاريت الهيئت احخماع  

مكناش-فاش لجهت  
 

ت لجهت  امليلفت بالؽباب علذث الهُئت الاظدؽاٍس

ل 26 احخماعا ًىم اللمِغ مىىاط -فاط  2018 أبٍش

ابخذاء مً العاعت الثاهُت والىصف صوالا بملش 

،خُث ؼاسن في َزا الللاء الدؽاوسي العذًذ الجهت

مً املصالح اللاسحُت وحمعُاث املجخمع املذوي، 

وجظمً حذٌو أعماله مجمىعت مً الىلؽ ًمىً 

ا فُما ًلي  :خصَش

جلذًم البرهامج العىىي للهُئت بشظم ظىت  

2017-2018. 

ؿاَشة أػفاٌ الؽىاسع مً أحل  مىاكؽت 

ئًجاد الحلٌى والعبل الىفُلت ملىاحهتها 

 .وهزا الحذ مً خؼىستها

عشض البرهامج العىىي امللبل للهُئت  

(2018-2019.)

 

 

 

 

المجلس أنشطة المجلس مشاريع  العامة العالقات  الدولي التعاون   الهيئات 

 االستشارية

العلمي البحث التكوين  التواصل 
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 جطور إعداد الخصميم املدًري الجهوي للخكوين املضخمر

 

علذث لجىت اللُادة اللاصت باعذاد 

ً املعخمش احخماعها  الخصمُم املذًشي الجهىي للخيٍى

 الثاوي الىائب ،الثاوي بشئاظت العُذ لحعً العىاوي

ش مىىاط،- فاط حهت مجلغ لشئِغ  العخماد جلٍش

    ورلً ًىماملرحلت الثانيت املخعللت بالدشخيص

وكذ جم الاجفاق على وطع   .2017 مارش 29 اللمِغ

ش النهائي املىلذ بىاء على بعع املالخـاث  الخلٍش

خ   في  وان جىؼلم املشخلت الثالثت ،2017أبريل 6بخاٍس

ش املخعلم أنعلى   2017 أبريل 10  جدعلم الجهت الخلٍش

. 2017 ماي 10  باملشخلت الثالثت ًىم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجلس أنشطة المجلس مشاريع  العامة العالقات  الدولي التعاون   الهيئات 

 االستشارية
العلمي البحث التكوين  التواصل 
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  مجلط أعظاءدارة جكوينيت  لفائدة املنخخبيو 

مكناش - حهت فاش 

 
يُت ًىمي  -هـم مجلغ حهت فاط مىىاط دوسة جيٍى

ل 21 و   20  لفائذة العادة مىخخبي و اػش    2018 أبٍش

الجهت   و رلً  بمشهض املإجمشاث الخابعت لجامعت 

ً .   بافشان خٍى

 

ً  في  ػاس الؽشاهت التي جشبؽ ا      ًىذسج  َزا الخيٍى

 جم. بالجهت    الخعلُمُتاملجلغ الجهىي   والجامعاث

ني الخؼشق  املالُت  مىطىع   ٌو  ئلىفي الُىم الخيٍى

  ٌكذم، الىـشي املدلُت و املداظبت الجهىبت في ؼله 

حامعت ظُذي مدمذ ب أظخار ،ظى مىصىس عالعُذ 

 العُذ عبذ الشخُم في خحن أؼشف . بً عبذ هللا فاط

،  خمِعاثئكلُمبالحبحري، املذًش العام للمصالح 

 َزٍ مً الخؼبُلي الجضء جأػحر  على الثاوي الُىم خالٌ

يُت الذوسة . الخيٍى
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   الخكوين عن بعد لفائدة أطر الجهت

 فال دا لوار طرف حهت الوصط من

ت  الخعاون في ئػاس مدىس   اللاص بخلٍى

جفاكُت  املىصىص علُه في الااللذساث املإظعاجُت

 Centre Val deَت جئػاس بحن املجلغ الجهىي و

Loire جم ئعذاد ، 

ً عً 2018بشهامج عمل بشظم ظىت   ًخص الخيٍى

بعذ لفائذة أػش الجهت بخأػحر مً خبراء عً الجهت 

الفشوعُت في مجاالث جم الاجفاق عليها معبلا مً 

 . ػشف الجهخحن

 

ىِخحن دوسجحن املجلغ أػش لفائذة كذمذ وكذ ٌ  ًدذد جيٍى  مىاطُعها الخالي الجذو

 

 

 

 

 

 

خ املإػشة جىـُمها جاٍس  املىطىع 

Mme Marie Laure Directrice de pilotage Région 

Centre Val de Loire 

 Tableau de Bord 2018ماسط  29 

اللُادة لىخت  

Mme Nathalie Dupont  Chargée de 

Communication Région Centre  Val de Loire 

ل 13 2018 ابٍش الذاخلي الخىاصل   

Communication Interne 
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مكناش -الجائسة الجهويت للبحث العلمي لجهت فاش  

2018  –2017لضنت   

في ئػاس مماسظتها لالخخصاصاث املخعللت            

بالبدث العلمي، وػبلا مللخظُاث الاجفاكُت ئػاس 

الخعاون مع الجامعاث ومإظعاث الخعلُم العالي، 

مىىاط حائضة جدذ اظم -  حهت فاطأخذزذ

ت للبدث العلمي" وحؽمل  صىاف " الجائضة الجهٍى

 :اللمعت الخالُت

 حائضة الجهت للعلىم  وعاهُت وآلاداب؛ 

 حائضة الجهت للعلىم؛ 

 حائضة الجهت للعلىم الاكخصادًت والخذبحر؛ 

 حائضة الجهت للعلىم اللاهىهُت؛ 

 حائضة الجهت في البدث الخلني والابخياس. 

ورلً لفائذة  ظاجزة أو الباخثحن املغاسبت الخابعحن 

للجامعاث ومإظعاث الخعلُم العالي املخىاحذة بتراب 

 .مىىاط- حهت فاط 

ش  ً وجؼٍى أودعذ ملفاث الترؼُذ لذي كعم الخيٍى

.2018 ماسط 22ث بالجهت ورلً داخل أحل االىفاء

مثل الجذولحن أظفله،الترؼُداث املخىصل بها ئلى خذود   :2018  ماسط 23 ٍو

 حضب الصنف

 13 آلاداب والعلىم  وعاهُت .1

 17 العلىم .2

 05 العلىم الاكخصادًت والخذبحر .3

 01 العلىم اللاهىهُت .4

 06 البدث العلمي والابخياس .5

 42 املجمىع

 

المجلس أنشطة المجلس مشاريع  العامة العالقات  الدولي التعاون   الهيئات 

 االستشارية

 البحث التكوين

 العلمي

 التواصل



 

 إلكترونية داخلية نشرة إخبارية الجهة نشرة 28
    مكناا،  تصدر كل شهرين -لجهة  فاا  

  2018 أبريل -مارس 

 

 

 حضب الجامعاث

 20 حامعت ظُذي مدمذ بىعبذ هللا .1

 10 حامعت مىالي اظماعُل .2

3. ً  04 حامعت  خٍى

 03 املذسظت الىػىُت للفالخت .4

 03 املعهذ الىػني للبدث الضساعي .5

ً مىىاط .6  01 املشهض الجهىي ملهً التربُت والخيٍى

 01 الجامعت  وسومخىظؼُت .7

 42 املجمىع

 

 :وجمثل املبُاهاث الخالُت وعب الترؼُذ خعب املجاالث والجامعاث 

 

     

  

 

الترشيحات حسب الصنف

اآلداب والعلوم  
االنسانية

العلوم 

العلوم  
االقتصادية 

والتدبير
العلوم القانونية 

البحث العلمي  
واالبتكار

الترشيحات حسب الجامعات

جامعة سيدي محمد  
بن عبد هللا

جامعة موالي  
اسماعيل

جامعة األخوين 

المدرسة الوطنية  
للفالحة

المعهد الوطني  
للبحث الزراعي

المركز الجهوي  
لمهن التربية 

والتكوين مكناس
الجامعة  

األورومتوسطية
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مكناش -إعداد البوابت إلالكترانيت لجهت فاش

دفعذ الثىسة الخىىىلىحُت حل املإظعاث سغم 

اخخالف أوؽؼتها ئلى الاعخماد على املىاكع  لىتروهُت 

وفي .هأداة جىاصلُت للىصٌى ئلى أهبر عذد مً املخللحن

مىىاط بمؽشوع يهذف - كامذ حهت فاط  َزا  ػاس

  ،ئلى ئوؽاء و جصمُم بىابت ئلىتروهُت خاصت بالجهت

ل 10خُث جم ئػالق املىكع الالىترووي ًىم  أبٍش

ؽيل َزا املىكع الالىترووي الجذًذ للجهت .  2018 َو

 )هافزة مفخىخت على مىاكع الخىاصل الاحخماعي 

تر)و (الفاٌعبىن مما ًمىذ معخعملي  هترهذ ( جٍى

ئمياهُت الىصٌى ئلى املعلىمت،  جبادلها، وئبذاء 

 .ملترخاتهم خىلها

 

http://www.region-fes-meknes.ma  : مكناش فاش لجهت الرصمي املوكع

المجلس أنشطة المجلس مشاريع  العامة العالقات  الدولي التعاون   الهيئات 

 االستشارية

 البحث التكوين

 العلمي
 التواصل

http://www.region-fes-meknes.ma/
http://www.region-fes-meknes.ma/
http://www.region-fes-meknes.ma/
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