
 

  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 1
مكناس،  تصدر   -لجهة ف اس       إلكترونية

  2018 يونيو - ماي     كل شهرين

 

  

مكناس -لجهة فاسإلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  

الثاني العدد:  

 2018 يونيو - ماي

 التواصل خلية: إعداد

 واملجلس الرئاسة شؤون مديريةب

 

 إلكترونية نشرة إخبارية داخلية

 

 

 اململكة املغربية

 مكناس-جهة فاس



 

  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 2
مكناس،  تصدر   -لجهة ف اس       إلكترونية

  2018 يونيو - ماي     كل شهرين

 

  

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس  

 

 5.... .....................................................2018ماي  23مكناس بتاريخ اجتماع مكتب مجلس جهة فاس  
 

 6...... ..................................................2018يونيو  08بتاريخ  اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس 
 

 7 .......…………………………………..…ئية واالجتماعية والثقافية والبيلجنة التنمية االقتصادية اجتماع  
 

 9......... .….………........…………………اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية 
 

 11 ......................................وين والشغل ...............................................املكلفة بالتكلجنة الاجتماع  
 

 12........................................................................................ الفالحة والتنمية القروية اجتماع لجنة 
 

 13....................................................................................…………………إعداد التراب اجتماع لجنة 
 

 14........................................................................... اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة 
 

 15...………….........................................................................................................…   ندوة الرؤساء 
 

 16سمكنا اجتماع بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ومجلس جهة فاس 

 

 

 
مكناس -فاس جهة مشاريع  

 

 17.. .….....…….................… مكناس –فائدة الجماعات القروية بجهة فاس لتوزيع سيارات اإلسعاف  

 

 

 

 



 

  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 3
مكناس،  تصدر   -لجهة ف اس       إلكترونية

  2018 يونيو - ماي     كل شهرين

 

  

  والتعاون  العامة العالقات

 

 18.... ………................……............................................……تقديم االستراتيجية الوطنية للتشغيل  
 

 20............................................. يوم دراس ي حول الجهوية املتقدمة رافعة للتنمية املستدامةتنظيم  
 

 22.........................................التحضيرية لتنظيم يوم دراس ي حول الهجرة ................اجتماع اللجنة  
 

  24 ...................................مكناس وغرفة الصناعة التقليدية............ -اجتماع بين مجلس جهة فاس  
 

 .……………………………………………25.………… مكناس وغرفة الفالحة-اجتماع بين مجلس جهة فاس 

 

 MEDZ....26شركة و لالستثمار بين مجلس جهة فاس مكناس، جماعة فاس، املركز الجهوي  اجتماع 

 

تازة  –اجتماع حول اتفاقية إطار بين الجهة والفرعين الجهويين لالتحاد العام ملقاوالت املغرب لفاس  

 27......... ...........................................................................ومكناس إفران ...................................
 

مكناس بامللتقى العلمي حول موضوع: اإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة -مشاركة مجلس جهة فاس 

 28 ........................................................والسائلة والحد من التلوث ..............................................
 

 29............................. "العائد الديموغرافيو الشباب "الورشة الجهوية حول مشاركة مجلس الجهة في  
 

 30.......... ..............املستدامة "................... التنمية "أهداف حول ورشة جهوية تنظيم مجلس الجهة  
 

 DIGI World for Africa 2018  ................................ ‘'31مجلس جهة فاس مكناس في ندوة ''مشاركة  

الدولي التعاون    

 

مشاركة السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس في اللقاء الدولي لجهة الوسط فال دولوار حول الخدمة  

 ………………………………………………………………………..……………………… 32 للشباباملدنية الدولية 
 

 33 …......……ا...بفرنساجتماع اللجنة املشتركة للتعاون بين جهة فاس مكناس وجهة الوسط فال دولوار  
 

 34بفرنسا.......................................................... TOURS معرض في مكناس فاس جهة مجلس مشاركة 
 

  

 

 

 

مكناس - فاس لجهة االستشارية الهيئات  

 

املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة  هيئاتدليل مساطر إعداد ورشة التشخيص التشاركي من أجل  

 36........... .............................................................................................................................النوع
 

من أجل إعداد "دليل مساطر اجتماع مكاتب الهيئات االستشارية الثالث حول تقديم الخطوط العريضة  

 38.................................................الجهاتعلى مستوى  املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" هيئات

 

 



 

  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 4
مكناس،  تصدر   -لجهة ف اس       إلكترونية

  2018 يونيو - ماي     كل شهرين

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39الجهوي للتكوين املستمر .......................  املديري التصميم  بإعداد الخاصةاجتماع لجنة القيادة  
 

 40.......................................................... إطالق دورة تكوينية لفائدة منتخبي وأطر الجهةندوة حول  
 

 41.............................  لتنفيذ املشاريع والوكالة الجهويةدورة تكوينية لفائدة أطر جهة فاس مكناس  

 

 

 

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة  -2018يونيو  -اشغال الدورة العادية   للجنة االشراف واملر

 43. مكناس .......................................................................................................................فاس 
 

 44..........................................................  اجتماع تتبع مشاريع جهة فاس مكناس بإقليم الحاجب   
 

 45....................................................................... اشغال تهيئة نافورة حديقة جنان اسبيل بفاس  
 

 46....................................................... انطالق اشغال تزويد قرية لحساسنة باملاء الصالح للشرب  
 

 47............................................................... انطالق أشغال توسيع شبكة الكهرباء بدوار بامنصور  
 

 48................................................................... الجهوية لتنفيذ املشاريع تأهيل اإلطار العام للوكالة 
 

 49.................................... زيارة التالميذ القياد للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس  

 

 

 

 

العلمي البحث دعم  

 الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع

 

 42....... ............................... 2018 – 2017لسنة مكناس -الجائزة الجهوية للبحث العلمي لجهة فاس 

القدرات وتقوية التكوين  



 

  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 5
مكناس،  تصدر   -لجهة ف اس       إلكترونية

  2018 يونيو - ماي     كل شهرين

 

 

 
 

 اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس

من النظام الداخلي ملجلس جهة  46طبقا ملقتضيات املادة 

 ماي 25 الجمعة يوم جلسامل مكتب عقدمكناس، -فاس

 مجلس رئيس العنصر محند السيد برئاسة ااجتماع 2018

 .املكتب أعضاء السادة وبحضور  جهةال

 تقدم على لالطالع االجتماع هذا أعمال جدول  خصص وقد

 إعداد تطور  وكذا الجهوية التنمية برنامج تنزيل أشغال

 تضمن كما املستمر، للتكوين الجهوي  املديري  التصميم

 والشراكة التعاون  اتفاقيات بعض دراسة االجتماع

 :في واملتمثلة املجلس أنشطة حصيلة على والوقوف

 بفرنسا؛ تور  معرض في املشاركة 

 وجهة الجهة بين للتعاون  املشتركة اللجنة اجتماع 

 بفرنسا؛ دولوار فال الوسط

 املنظمة املجلس أعضاء لفائدة التكوينية الدورة 

 واملحاسبة؛ املالية حول  األخوين بجامعة

 مجال في املوظفين لفائدة التكوينية الدورات 

 العمومية؛ الصفقات

 رافعة املتقدمة الجهوية حول  الدراس ي اليوم 

 .املستدامة للتنمية

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة

 المجلس

المجلس مشاريع  العامة العالقات 

 والتعاون

الدولي التعاون  الهيئات 

 االستشارية

 البحث التكوين

 العلمي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع
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 اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس

بمقر املجلس،  2018يونيو  08عقد يوم الجمعة ان

ترأسه السيد محند العنصر رئيس  اجتماع مكتب املجلس،

 مجلس الجهة وبحضور السيدات والسادة أعضاء املكتب.

وقد خصص االجتماع العادي للمكتب لشهر 

يونيو للمصادقة على مشروع جدول أعمال الدورة العادية 

يوليوز  02ملجلس الجهة التي ستعقد خالل يوم االثنين 

، باإلضافة إلى تدارسه ملجموعة من النقط املرتبطة 2018

أساسا بتقديم تقرير حول عملية دعم الجمعيات لسنة 

ير الداخلية حول دعم الجمعيات، ورسالة السيد وز  2018

 اطالعهوتتبع تنفيذ بعض اتفاقيات الشراكة،  إلى جانب 

على تقرير اجتماع مكاتب الهيئات االستشارية التابعة 

للجهة بخصوص إعداد دليل مساطر خاص بهيئة املساواة 

وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، باإلضافة إلى إبداء موافقته 

 باالستراتيجيةعلى  الشروع في إنجاز الدراسة املتعلقة 

 الجهوية القتصاد الطاقة واملاء، وكذا التصميم الجهوي 

 للنقل.

ليختتم مكتب املجلس اجتماعه في حدود الساعة 

الثانية عشرة زواال، باملصادقة على كافة النقاط املدرجة في 

 جدول أعماله.
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واالجتماعية والثقافية  لجنة التنمية االقتصادية اجتماع 

والبيئية 

النظام الداخلي  من 55و 54و 51املواد طبقا ملقتضيات 

التنمية  لجنةعقدت مكناس -للمجلس الجهوي فاس

اجتماعا يوم  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية

 بمقر الجهة. 2018يونيو  06األربعاء 

رئيس  "عبد هللا البورقادي"وقد ترأس هذا االجتماع السيد 

اللجنة وحضره إلى جانب أعضاء اللجنة وبعض رؤساء 

اللجان األخرى التابعة للمجلس ورؤساء الفرق، ممثلين عن 

ممثل  –املصالح الالممركزة )ممثل مديرية البيئة بفاس 

ثل الشركة املغربية للهندسة السياحية( مم -عمالة بوملان 

 والهيئات املنتخبة )غرفة الصناعة والتجارة والخدمات(.
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تدارس العديد من لوقد خصص هذا االجتماع 

 مشاريع االتفاقيات، ارتبطت مواضيعها ب:

  شراكة لتنظيم املنتدى مشروع اتفاقية

 مكناس؛-االقتصادي فاس

  مشروع اتفاقية شراكة لخلق فضاء

االستقبال السياحي لصفرو )كوليدور 

 الدار الحمراء( تافجيغت، اغزران.

 

 

  مشروع اتفاقية إطار للشراكة حول

 البيئة والتنمية املستدامة؛

  مشروع اتفاقية شراكة وتعاون إلنجاز

 مشروع "دار بوملان".

نقاش مستفيض بمشاركة جميع السيدات وبعد 

والسادة الحاضرين، صادقت اللجنة على جميع مشاريع 

االتفاقيات املعروضة عليها، مع األخذ بعين االعتبار 

مالحظات السيدات والسادة أعضاء اللجنة ضمن الصيغة 

النهائية ملشاريع اتفاقيات الشراكة، التي ستعرض 

مكناس -جهة فاس للمناقشة والتصويت خالل دورة مجلس

 لشهر يوليوز املقبل.
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ة واالجتماعية والثقافية اجتماع لجنة التنمية االقتصادي

والبيئية

لجنة التنمية االقتصادية  عقدت مكناس-من النظام الداخلي للمجلس الجهوي فاس 55و  54و  51املواد طبقا ملقتضيات 

 بمقر الجهة. 2018يونيو  19الثالثاء اجتماعا يوم واالجتماعية والثقافية والبيئية 

 رئيس اللجنة وحضره إلى جانب السادة أعضاء  "عبد هللا البورقادي"وقد ترأس هذا االجتماع السيد 

اللجنة وبعض رؤساء اللجان األخرى التابعة للمجلس ورؤساء الفرق وبعض أعضاء املجلس، ممثلين عن املصالح 

مكناس؛ ممثل -الالممركزة )رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، ممثل املديرية الجهوية للبيئة لجهة فاس

 مكناس؛ ممثلة شركة العربية للطيران.(. باإلضافة إلى حضور بعض أطر إدارة مجلس الجهة.-دى االقتصادي فاسمؤسسة املنت

 

وقد خصص هذا االجتماع لتدارس العديد من 

 مشاريع االتفاقيات، ارتبطت مواضيعها ب:

دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة  .1

العربية للطيران لتسويق الربط وجهة سوس ماسة وشركة 

 الجوي بين فاس وأكادير؛

دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة وجهة  .2

طنجة تطوان الحسيمة وشركة العربية للطيران 

 لتسويق الربط الجوي بين فاس وطنجة؛

دراسة مشروع اتفاقية من أجل التنظيم السنوي  .3

مكناس واملعارض -للمنتدى االقتصادي فاس

 التعريفية؛

دراسة مشروع اتفاقية إطار حول البيئة والتنمية  .4

 املستدامة؛
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دراسة مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بمشروع  .5

تنظيم أربع معارض موضوعاتية خاصة بقطاعات 

لزليج واملعادن بفاس والخشب ا -الفخار

 بمكناس؛

دراسة مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتنظيم  .6

 ة بفاس؛معرض دولي للصناعة التقليدي

دراسة مشروع اتفاقية شراكة ألجل إعادة تشغيل  .7

 ."مشروع "صوت وأضواء فاس

وبعد فتح النقاش من طرف رئيس اللجنة، وتقديم 

العديد من املالحظات من قبل السيدات والسادة 

األعضاء، تمت املصادقة على جميع مشاريع االتفاقيات 

 بعد تضمينها بمالحظات أعضاء اللجنة.
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 املكلفة بالتكوين والشغللجنة الجتماع ا

 

النظام  من 55و 54و 51املواد طبقا ملقتضيات 

 لجنة عقدت مكناس-الداخلي للمجلس الجهوي فاس

بمقر  2018يونيو  20األربعاء اجتماعا يوم  التكوين والشغل

 الجهة.

هذا االجتماع السيد "عبد الحق وقد ترأس 

السعيدي" رئيس اللجنة وحضره إلى جانب أعضاء اللجنة 

وبعض رؤساء اللجان األخرى التابعة للمجلس ورؤساء 

الفرق وبعض أعضاء املجلس، ممثلين عن املصالح 

مكناس؛ -الالممركزة )ممثل املركز الجهوي لالستثمار فاس

ض أطر إدارة (. باإلضافة إلى حضور بعMEDممثل شركة 

 مجلس الجهة.

وقد خصص هذا االجتماع لتدارس العديد من 

 مشاريع االتفاقيات، ارتبطت مواضيعها ب:

دراسة ملحق تعديلي التفاقية الشراكة الخاصة  .1

بمنطقة فاس شور املتعلقة بإحداث مكافأة 

 لدعم التشغيل؛

دراسة مشروع االتفاقية املتعلقة بتقديم الدعم  .2

الوحدة الصناعية للنسيج  من أجل إعادة تشغيل

 "سيكوميك" بمكناس؛

دراسة مذكرة تفاهم وتعاون حول دعم التعليم  .3

بالعالم القروي باستعمال التكنولوجيا الحديثة 

(ED.4.) 

 

وبعد فتح النقاش من طرف رئيس اللجنة، وتقديم العديد 

من املالحظات من قبل السيدات والسادة األعضاء، تمت 

اريع االتفاقيات بعد تضمينها املصادقة على جميع مش

 .بمالحظات أعضاء اللجنة
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 الفالحة والتنمية القروية اجتماع لجنة
 

النظام  من 55و 54و 51املواد طبقا ملقتضيات 

الفالحة  لجنة عقدت مكناس-الداخلي للمجلس الجهوي فاس

بمقر 2018يونيو  21الخميس اجتماعا يوم  والتنمية القروية

 الجهة.

 "لحسن دهده"وقد ترأس هذا االجتماع السيد 

رئيس اللجنة وحضره إلى جانب السادة أعضاء اللجنة وبعض 

رؤساء اللجان األخرى التابعة للمجلس ورؤساء الفرق وبعض 

 أعضاء املجلس، بعض أطر إدارة مجلس الجهة.

العديد من  وقد خصص هذا االجتماع لتدارس

 مشاريع االتفاقيات، ارتبطت مواضيعها ب:

دراسة مشروع اتفاقية تتعلق بتوسيع الكهربة  .1

القروية لفائدة مجموعة من الجماعات بإقليم 

 تاونات؛

دراسة مشروع اتفاقية للتزويد باملاء الصالح  .2

 للشرب 

 ملجموعة من الدواوير بجماعة زراردة بإقليم تازة؛

جل تقوية أدراسة مشروع اتفاقية شراكة من  .3

إلى ن  06من ن ك  7006وتأهيل الطريق اإلقليمية رقم 

 بجماعة عين جمعة بمكناس؛ 14.4ك 

دراسة مشروع اتفاقية شراكة القتناء أجهزة  .4

 محاربة البرد.

وبعد فتح النقاش من طرف رئيس اللجنة، وتقديم 

ظات من قبل السيدات والسادة العديد من املالح

األعضاء، تمت املصادقة على جميع مشاريع االتفاقيات 

.بمالحظات أعضاء اللجنةبعد تضمينها 
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 إعداد التراب اجتماع لجنة
 

النظام  من 55و 54و 51املواد طبقا ملقتضيات 

 لجنة عقدت مكناس-الداخلي للمجلس الجهوي فاس

 يونيو بمقر الجهة. 21الخميس اجتماع يوم  إعداد التراب

وقد ترأس هذا االجتماع رئيس اللجنة السيد 

"لحسن رفيع" وحضره إلى جانب أعضاء اللجنة وبعض 

رؤساء اللجان األخرى التابعة للمجلس ورؤساء الفرق 

ممثلين عن املصالح الالممركزة وبعض أعضاء املجلس، 

ة الجهوية للتعمير وإعداد التراب للمفتشي)املدير الجهوي 

مدير الوكالة الحضرية لفاس؛ مديرة  مكناس؛-بجهة فاس

-الوكالة الحضرية ملكناس؛ مدير الوكالة الحضرية تازة

 وبعض أطر إدارة مجلس الجهة. (تاونات

وقد خصص هذا االجتماع لتدارس النقطة 

 الفريدة التالية:

عاون املتعلقة دراسة ملحق لالتفاقية إطار للشراكة والت -

باملساعدة املعمارية بالعالم القروي بين الجهة ووزارة 

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 

 املدينة.

وبعد فتح النقاش من طرف رئيس اللجنة، وتقديم 

العديد من املالحظات من قبل السيدات والسادة األعضاء، 

لالتفاقية بعد تمت املصادقة على مشروع امللحق التعديلي 

 .تضمينها بمالحظات أعضاء اللجنة
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 اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة

 

السيد "محمد وقد ترأسه  2018يونيو  27األربعاء اجتماعا يوم  عقدت لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة

العابد" رئيس اللجنة وحضره إلى جانب السادة أعضاء اللجنة وبعض رؤساء اللجان األخرى التابعة للمجلس ورؤساء الفرق 

 وبعض أعضاء املجلس، بعض أطر إدارة مجلس الجهة.

 وقد خصص هذا االجتماع لتدارس العديد من النقاط، ارتبطت ب:

 أجرأة برنامج التنمية الجهوية؛تقديم عرض حول  .1

دراسة مشروع إلغاء بعض االعتمادات املبرمجة في  .2

 الجزء الثاني من امليزانية واملصادقة عليه؛

من  الثانيدراسة مشروع تحويل اعتمادات في الجزء  .3

)إعادة برمجة  واملصادقة عليه 2018ميزانية 

 االعتمادات املخصصة لبرنامج التنمية الجهوية(؛

مشروع تحويل اعتمادات في الجزء األول من دراسة  .4

 ؛واملصادقة عليه 2018ميزانية 

 دراسة مشروع اتفاقية بين الجهة والدرك امللكي؛ .5

دراسة مشروع اتفاقية شراكة ألجل اقتناء سيارات  .6

للتنقل لفائدة القيادة اإلقليمية للقوات املساعدة 

 بفاس واملناطق الحضرية التابعة لعمالة فاس؛

روع اتفاقية شراكة ألجل اقتناء كاميرات دراسة مش .7

 رقمية لفائدة والية أمن فاس؛

دراسة مشروع اتفاقية شراكة ألجل إعداد شرائط  .8

مؤسساتية مصورة ومطبوعات تعريفية بمؤهالت 

 .مكناس-جهة فاس

تمت املصادقة في حدود الساعة الثامنة مساء 

على جميع مشاريع االتفاقيات بعد تضمينها بمالحظات 

 اء اللجنة.أعض
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 ندوة الرؤساء

 

النظام الداخلي  من 44 ةداملاطبقا ملقتضيات 

عقد اجتماع لندوة  مكناس-للمجلس الجهوي فاس

 .2018يونيو  27األربعاء يوم  الرؤساء

 "محند العنصر"وقد ترأس هذا االجتماع السيد 

مكناس وحضره إلى جانب -رئيس مجلس جهة فاس

السيدات والسادة أعضاء املكتب، رؤساء اللجان الدائمة 

 ورؤساء الفرق باملجلس. 

ة طقد خصص هذا االجتماع لتدارس النقو 

 :الفريدة التالية

  2018تقديم ودراسة جدول أعمال دورة يوليوز. 

طرف السيد رئيس املجلس  بعد تقديم جدول األعمال من

وفق الترتيب املقيد فيه، أبدت السيدات والسادة األعضاء 

العديد من املالحظات واالقتراحات، التي تم األخذ بها بعين 

.االعتبار بعد املصادقة عليه
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اجتماع بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

 سمكنا-وسياسة املدينة ومجلس جهة فاس

 

في إطار اتفاقية الشراكة حول الدعم املعماري باملجال 

القروي بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

مكناس، ترأس السيد -وسياسة املدينة ومجلس جهة فاس

محمد أوزين نائب رئيس مجلس الجهة اجتماعا يوم الثالثاء 

بمقر الجهة، وذلك من أجل تفعيل هذه  2018يونيو  05

 .االتفاقية

 :حول النقط التالية عاالجتماتمحور هذا 

  ضبط وتأطير التطور العمراني واملعماري باملناطق

 القروية؛

 ة املحلية الحفاظ والرقي بالخصوصيات املعماري

واحترام معايير الجودة والسالمة وكذا مراعاة 

املحافظة على املوارد الطبيعية والبيئية  شروط

خاصة على ضوء التغيرات املناخية التي يعرفها 

 العالم؛

  إنجاز الدراسات املؤطرة لبرامج تنمية وتأهيل

وإعادة هيكلة التجمعات السكانية بالعالم 

 .القروي
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فائدة الجماعات القروية لتوزيع سيارات اإلسعاف   

مكناس –بجهة فاس   
 – فاس جهةقام السيد محند العنصر، رئيس مجلس 

، بمقر املجلس، بتوزيع 2018ماي  18مكناس، يوم الجمعة 

سيارة إسعاف لفائدة الجماعات القروية بالجهة،  16

مليون درهم، وذلك بحضور السيد والي جهة  6.1بتكلفة 

مكناس، ونواب رئيس مجلس الجهة، ووالة وعمال  –فاس 

واليات وعماالت الجهة، واملنتخبين، ومدير الوكالة الجهوية 

 .نفيذ املشاريع وممثلي اإلعالم املحلي الجهوي لت

 

 :تعلق هذا النشاط بالجماعات التالية

 

 

 والية/عمالة الجماعات املستفيدة

 فاس جماعة سيدي حرازم

 مكناس جماعة سيدي سليمان مول الكيفان

 تاونات اجماعة البسابس –مديت اجماعة ت

 تازة ف الغاراجماعة ك –د الشريف جماعة وال 

 الحاجب ي جماعة رأس جبر  –ت اجماعة تامشاش

 إفران جماعة سيدي املخفي –جماعة عين اللوح 

 بوملان ماعة إنجيلج –جماعة أوطاط الحاج 

 موالي يعقوب ماعة عين بوعليج –جماعة الوادين 

 صفرو  ماعة رأس تبودةج –جماعة سيدي يوسف بن أحمد 

 املجموع 16

وكالة الجهوية ال

 لتنفيذ المشاريع

 البحث

 العلمي

 الهيئات التكوين

 االستشارية

الدولي التعاون  العامة العالقات 

 والتعاون
 مشاريع

 المجلس

 أنشطة

 المجلس
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 تقديم االستراتيجية الوطنية للتشغيل

يوم  مكناس-احتضن مقر مجلس جهة فاس

اجتماعا للجنة التكوين والتشغيل،  2018يونيو  01الجمعة 

 حضره إلى جانب رئيس اللجنة السيد عبد الحق السعيدي

وأعضاء من اللجنة، ورئيس لجنة امليزانية والشؤون املالية 

العام لوزارة  الكاتبوالبرمجة السيد محمد العابد، كل من: )

 ةمدير  الشغل واإلدماج املنهي السيد نور الدين بنخليل؛

وزارة الشغل واإلدماج املنهي السيدة أمال بالتشغيل 

بفاس السيد وارثي  ANAPEC  املحلية مدير الوكالةالرغاي؛ 

مكناس -عمر ؛ املدير الجهوي للشغل واإلدماج املنهي فاس

السيد محمد البورقادي؛ مدير جهوي بالوكالة الوطنية 

إلنعاش التشغيل والكفاءات السيد عكيب املصطفى؛ 

مكناس السيد عوين -مدير املركز الجهوي لالستثمار فاس

لتشغيل رشيد؛ رئيس مصلحة بالوكالة الوطنية إلنعاش ا

 والكفاءات السيد محمد شهيبة(.

 

 
 

 أنشطة

 المجلس

المجلس مشاريع  العامة العالقات 

 والتعاون

الدولي التعاون  الهيئات 

 االستشارية

 البحث التكوين

 العلمي

لة الجهوية وكاال

 لتنفيذ المشاريع
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وقد خصص هذا االجتماع لتقديم االستراتيجية 

الوطنية للتشغيل من طرف السيد الكاتب العام لوزارة 

الشغل واالدماج املنهي، الذي حدد أهم األهداف التي يرتكز 

 2018عليها هذا املخطط خالل الفترة املمتدة ما بين 

ألف فرصة  200، واملرتبطة أساسا بخلق مليون و2021و

ابلية التشغيل عن طريق التكوين شغل، وبتحسين ق

والتأهيل ألكثر من مليون باحث عن الشغل، ودعم 

ألف باحث عن  500التشغيل املأجور لفائدة أكثر من 

ألف وحدة  20الشغل، فضال عن مواكبة إحداث أزيد من 

 اقتصادية صغيرة، 

 

 

 46باإلضافة إلى املحافظة على معدل النشاط فوق نسبة 

 باملائة.

على خمسة  2021املخطط في أفق سنة ويرتكز 

محاور أساسية، في مقدمتها دعم خلق مناصب الشغل، 

باالعتماد على إجراءات تهدف إلى دعم االستثمارات املنتجة 

لفرص الشغل كميا ونوعيا، وتقييم واقع االستراتيجيات 

واملخططات القطاعية على التشغيل وإعداد برمجة 

ع إحداثها، وكذا دعم خلق استشرافية لعدد املناصب املتوق

فرص الشغل عبر تلبية الحاجة املتزايدة للخدمات ذات 

 املنفعة االجتماعية والنفع العام )خدمات القرب(.
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يوم دراس ي حول الجهوية املتقدمة رافعة للتنمية تنظيم 

 املستدامة

-بتعاون مع والية جهة فاس مكناس-نظم مجلس جهة فاس

بقاعة الندوات  2018ماي  08مكناس، يوم الثالثاء 

الجهوية املتقدمة رافعة  موضوع:البطحاء ندوة علمية حول 

 للتنمية املستدامة

مكناس، -افتتح أشغالها السيد "سعيد زنيبر" والي جهة فاس

د من خاللها على أن الجهوية املتقدمة تعتبر كبمداخلة أ

اش الكبرى التي انخرط فيها املغرب خالل أحد األور 

والقانون  2011السنوات األخيرة، حيث أسس لها دستور 

املتعلق بالجهات، باعتبارها ورشا  111/14رقم  يالتنظيم

استراتيجيا يروم تحقيق التنمية املندمجة في كافة أنحاء 

 البالد للحد من الفوارق املجالية والرفع من نسبة النمو.

-سيد "محند العنصر" رئيس مجلس جهة فاس كما أكد ال

لهذه الندوة،  مكناس خالل مداخلته في الجلسة االفتتاحية

على املكانة التي أصبحت تتمتع بها الجهات في التنظيم 

الترابي املغربي، من خالل دور الصدارة التي خول لها املشرع 

في بلورة االختيارات ورسم معالم السياسات العمومية 

خاصة الوثيقتين املرجعيتين املتعلقتين على التوالي  الترابية،

ببرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد التراب، 

الذين صادق عليهما مجلس الجهة باإلجماع خالل الدورة 

االستثنائية التي عقدها لهذه الغاية خالل شهر دجنبر من 

 .2017سنة 

ربة تشاركية حيث اعتمد مجلس الجهة في هذا الصدد، مقا

في إعداد برامجه ومشاريعه التنموية، اعتمدت على إشراك 

كافة الفاعلين الترابيين داخل النفوذ الترابي بالجهة، خاصة 

السيد والي الجهة وعمال عماالت وأقاليم الجهة، والسيدات 

والسادة ممثلي املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية بالجهة 

ماالت واألقاليم والجماعات إلى جانب رؤساء مجالس الع

بالجهة، وممثلي املجتمع املدني والهيئات االستشارية للحوار 

والتشاور )هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، 

 (.االقتصاديةالهيئة املكلفة بالشباب والهيئة 

كما أشار السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس، إلى أن 

املرجعية )برنامج التنمية الجهوية والتصميم  الوثائق

الجهوي إلعداد التراب( تمثل الرؤية التنموية للمجلس 

خالل السنوات القادمة، يحرص على تنزيل املشاريع 

والبرامج التنموية املسطرة بها، ألجل الحد من الفوارق 

املجالية داخل عماالت وأقاليم الجهة خاصة على مستوى 

باملائة  40بحيث يساهم في هذا الصدد ب العالم القروي، 

من ميزانية املجلس في برنامج فك العزلة عن العالم القروي، 

 2 هما مجموع 2021سنة وستبلغ مساهمة الجهة خالل 

.مليار درهم
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 قد ارتكزت أهم محاور هذه الندوة العلمية في:

 التنمية الجهوية في إطار النموذج االقتصادي؛ 

  املتقدمة؛الالتمركز والجهوية 

 الثقافة املحلية في صلب التطور الجهوي؛ 

  شروط ورهانات وتحديات اإلقالع الصناعي في

 جهة فاس مكناس؛

 21التنمية املستدامة واألجندة . 

وقد أثارت مناقشة محاور هذه املداخالت العديد من 

 النقاط يمكن إبرازها في مايلي:

  سنتين ونصف من االنخراط في تنزيل مشروع

املتقدمة غير كافية العتماد تقييم فعال  الجهوية

 لهذا الورش الترابي االستراتيجي؛

  ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف

الفاعلين الترابيين، لتنسيق جهودهم وإمكانياتهم 

لتنزيل البرامج واملشاريع التنموية على املستوى 

 الجهوي؛

  ضرورة الدفع باتجاه العدالة املجالية للتخفيف

 حدة التفاوتات؛من 

  معالجة العوامل املتسببة في التقهقر الذي يعتري

املجال الصناعي بالجهة؛ حتى تتمكن الجهة من 

 استعادة مكانتها الصناعية؛

  استثمار املوروث الثقافي بشكل فعال فيما يخدم

 التنمية املندمجة؛

  محيطها، من خالل  معضرورة تفاعل الجامعة

تقاء ر اضطالعها بأدوارها التكوينية والعلمية لال 

 بالتنمية الجهوية.
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 اجتماع اللجنة التحضيرية 

 لتنظيم يوم دراس ي حول الهجرة
تنفيذا لقرارات لجنة العالقات الخارجية والتعاون الدولي، 

مكتب مجلس جهة فاس مكناس على مشروع وبعد مصادقة 

تنظيم اليوم الدراس ي العلمي حول الهجرة، ترأس السيد 

املصطفى املريزق، رئيس لجنة العالقات الخارجية والتعاون 

بمقر الجهة. وقد خصص هذا  2018يونيو  14اجتماعا بتاريخ 

االجتماع لتدارس مهام التحضير األدبي واللوجستيكي لليوم 

اإلشارة إلى ضرورة مواكبة املشروع إلى ما بعد الدراس ي مع 

 اليوم الدراس ي.

وحضره الى جانب السيد رئيس اللجنة، السيد عدنان 

الزروقي، مدير شؤون الرئاسة واملجلس، ممثلين عن قسم 

التنمية الجهوية، وقسم الشؤون الثقافية واالجتماعية 

والرياضية و مصلحة أجهزة املجلس، ومصلحة العالقات 

 امة والتعاون الدولي.الع

وتسعى الجهة من خالل تنظيم هذا اليوم الدراس ي   

 إلى تحقيق األهداف التالية: 

فتح نقاش عمومي حول الهجرة و وضعية  .1

الفاعلين في املجال مختلف  بمشاركةاملهاجرين، 

مجالس مصالح مركزية والممركزة، و سلطات و  من 

مدنيين وحقوقيين فاعلين هيئات منتخبة، و و 

ملناقشة   وخبراء نيين بقضايا املهاجرين،مع

بالهجرة املرتبطة السياسات والتحديات والفرص 

 ؛التنميةها وبين العالقة بينوكذا 

إليجاد حلول حقيقية تعالج  التفكير الجماعي الجاد .2

 قانونيةسبل إدماج املهاجرين واملقيمين بصفة غير 

داخل النفوذ الترابي للجهة، وذلك من خالل 

واملمارسات  االستفادة من مختلف التجارب

والخبرات واملبادرات الناجحة، لضمان  الفضلى

 ؛اندماج أفضل للمهاجرين في الجهة
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بلورة تصور جهوي واضح ومتكامل يمكن جهة  .3

خطة عمل لتحقيق  مكناس من وضع-فاس

توصيات  من خاللقاء األهداف األساسية لهذا الل

 يمكن االعتماد عليها إليجاد حلول ملشكل الهجرة.

 ظاهرة، السياسة جهوية ملعالجة  والعمل على وضع

 

 

 

 

حقوق  في إطار منظومةتقوم على مرتكزات إنسانية 

دور املجلس في مع العمل على توضيح  اإلنسان.

يات املرتبطة بالهجرة مواكبة العديد من الدينام

 ؛واملهاجرين

وقيمي وعي ثقافي  تبالتحسيس و اإلسهام في  .4

واجتماعي من اجل التعايش مع شعوب و ثقافات 

مختلفة
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 مكناس  -بين مجلس جهة فاس  عاجتما

 وغرفة الصناعة التقليدية 

فيييييييييييييي إطيييييييييييييار برنيييييييييييييامج تفعييييييييييييييل اتفاقيييييييييييييية إطيييييييييييييار املبرمييييييييييييية بيييييييييييييين 

عقييييييييييد  ،مكنيييييييييياس والغييييييييييرف املهنييييييييييية –مجلييييييييييس جهيييييييييية فيييييييييياس 

اجتماعيييييييا بيييييييين مجليييييييس الجهييييييية وغرفييييييية  2018مييييييياي  23ييييييييوم 

الصيييييييييييييييييناعة التقليديييييييييييييييييية بمقييييييييييييييييير الجهييييييييييييييييية. ترأسيييييييييييييييييه السييييييييييييييييييد 

ادرييييييييييس الصيييييييييقلي، نائيييييييييب رئييييييييييس مجليييييييييس الجهييييييييية بحضيييييييييور 

ة السييييييييييييد عبيييييييييييد املاليييييييييييك بيييييييييييوطيين، رئييييييييييييس غرفييييييييييية الصييييييييييييناع

التقليدييييييييييييييييييييية وممثلييييييييييييييييييييين عيييييييييييييييييييين مجلييييييييييييييييييييس الجهيييييييييييييييييييية وغرفيييييييييييييييييييية 

 الصناعة التقليدية.

وقيييييييد خصيييييييص جيييييييدول هيييييييذا االجتمييييييياع لدراسييييييية مقترحيييييييات  

مشيييييييييييياريع وتقييييييييييييديم برنييييييييييييامج عمييييييييييييل للتعيييييييييييياون بييييييييييييين مجلييييييييييييس 

الجهيييييييييية وغرفيييييييييية الصييييييييييناعة التقليدييييييييييية   لتفعيييييييييييل املشيييييييييياريع 

 .2018املبرمجة برسم سنة 
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 مكناس وغرفة الفالحة-اجتماع بين مجلس جهة فاس

فيييييييييي إطيييييييييار تنفييييييييييذ اتفاقيييييييييية إطيييييييييار املوقعييييييييية بيييييييييين مجليييييييييس 

جهييييييييييييييية فييييييييييييييياس مكنييييييييييييييياس والغيييييييييييييييرف املهنيييييييييييييييية، تيييييييييييييييم عقيييييييييييييييد 

اجتميييييييييييييييياع بييييييييييييييييين املجلييييييييييييييييس الجهييييييييييييييييوي وغرفيييييييييييييييية الفالحيييييييييييييييية 

بمقيييييييييييير الجهيييييييييييية.  2018ميييييييييييياي  23بالجهيييييييييييية يييييييييييييوم األربعيييييييييييياء 

سيييييييييد ادريييييييييس الصيييييييقلي، نائييييييييب رئيييييييييس مجلييييييييس ترأسيييييييه ال

الجهييييييييية بحضيييييييييور ممثليييييييييين عييييييييين مجليييييييييس الجهييييييييية وغرفييييييييية 

الفالحييييييييييييييييية. وقييييييييييييييييييد خصييييييييييييييييييص جييييييييييييييييييدول هييييييييييييييييييذا االجتميييييييييييييييييياع  

لدراسييييييييييييية مقترحيييييييييييييات مشييييييييييييياريع وتقيييييييييييييديم برنيييييييييييييامج عميييييييييييييل 

للتعيييييييياون بييييييييين مجلييييييييس الجهيييييييية وغرفيييييييية الفالحيييييييية وخلييييييييص 

 لجنيييييية متابعيييييية برنييييييامج العمييييييلإنشيييييياء  ىاملتييييييدخلون اليييييي

.2018لتفعيل املشاريع املبرمجة برسم سنة 
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 بين مجلس جهة فاس مكناس، جماعة فاس،  اجتماع

 MEDZوشركة   املركز الجهوي لالستثمار 

انعقد يوم الجمعة اجتماع بين مجلس جهة فاس مكناس 

 MEDZاملركز الجهوي لالستثمار و وشركة و وجماعة فاس،

برئاسة السيد ادريس صقلي عدوي النائب األول لرئيس 

الجهة، بحضور كل من نائب رئيس جماعة فاس السيد 

محمد الحارثي، ورئيس اللجنة املكلفة بالتكوين والشغل 

السيد عبد الحق السعيدي، ومدير املركز الجهوي 

 .MEDZلالستثمار السيد رشيد اعوين و ممثلي شركة 

لدراسة خطوات تشكيل اتفاقية  شكل هذا االجتماع فرصة

فاس مكناس وجماعة فاس واملركز  مجلس جهة اطار بين

من أجل تعزيز فرص  MEDZالجهوي لالستثمار وشركة 

 العمل.
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 اجتماع حول اتفاقية إطار بين الجهة 

 والفرعين الجهويين لالتحاد العام ملقاوالت املغرب 

 إفران -تازة ومكناس  -لفاس 
 

مكناس  -على االتفاقية إطار بين مجلس جهة فاس  ابناء

 -فاس للالتحاد العام ملقاوالت املغرب  والفرعين الجهويين

تازة، ومكناس إفران، والتي صادق عليها مجلس جهة فاس 

عقد ، تم 2016مكناس خالل دورته العادية لشهر يوليوز  –

إلعداد برنامج عمل،  2018يونيو  01اجتماع يوم الجمعة 

تعهد خالله ممثلو الفرعين الجهويين لالتحاد العام 

ملقاوالت املغرب بإعداد مقترحاتهم وموافاة الجهة بها في متم 

 .2018شهر يونيو 
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مكناس بامللتقى العلمي حول -مشاركة مجلس جهة فاس

موضوع: اإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة والسائلة والحد 

 من التلوث

اتفاقية الشراكة بينه وبين املؤسسات الجامعية  إطارفي 

مكناس في -الواقعة بتراب الجهة، شارك مجلس جهة فاس

 النسخة الخامسة للندوة الدولية املنظمة تحت شعار:

نفايات الصلبة والسائلة والحد من اإلدارة املستدامة لل

بكلية العلوم ظهر املهراز  2018ماي  12و11بتاريخ  التلوث

 فاس.ب وكلية الطب

 

 

ويهدف هذا امللتقى العلمي الى خلق دينامية بين جميع 

املسؤولة عن ادارة النفايات لحماية و الجهات الفاعلة 

السلبية التي تهدد التنوع  االثاراملوارد الحيوية والحد من 

.البيولوجي للنظم االيكولوجية
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الجهوية حول  مشاركة مجلس الجهة في الورشة  

"العائد الديموغرافيو  الشباب"   

في إطار برنامج الشراكة بين والية جهة فاس مكناس 

وصندوق ومجلس الجهة واملندوبية السامية للتخطيط 

األمم املتحدة للسكان نظمت ورشة حول موضوع "الشباب 

والعائد الديمغرافي"، شارك في هذه الورشة مسؤولو وأطر 

الوالية، مسؤولو وأطر وأعضاء مجلس جهة فاس مكناس، 

املصالح الخارجية، الهيئات املهنية وممثلو املجالس 

املنتخبة، وأيضا الجامعات واملدارس العليا والصحافة 

 .جمعيات املجتمع املدنيو 

وتهدف هذه الورشة إلى إثارة التفكير حول ظاهرة تسارع 

النمو االقتصادي الناجم عن تغيرات في البنية 

العمرية للسكان بسبب االنخفاض املتتالي للخصوبة 

والوفيات مع تحديد قدر املستطاع التوجهات االستراتيجية 

من االستفادة من التي تمكن املسؤولين والفاعلين املحليين 

العائد الديموغرافي، باإلضافة إلى تحديد املعطيات الواجب 

جمعها أو إنتاجها لتوظيفها في توجيه ومساعدة السياسات 

العمومية، كما ستشكل الورشة فرصة للتحسيس ولفت 

االنتباه إلى أن تثمين هذه امليزة الديموغرافية يتطلب 

والنشاط استثمارات في ميادين التعليم، الصحة، 

االقتصادي لتوفير فرص الشغل في مستوى تطلعات 

 .الشباب
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 املستدامة التنمية أهداف حول  جهوية ورشة تنظيم

 07 الخميس يوم مكناس-فاس جهة والية مقر احتضن

 التنمية أهداف موضوع حول  جهوية ورشة 2018 يونيو

 طرف من نظمت" والتفعيل املالءمة أجل من: املستدامة

 الجهة مجلس مع بشراكة مكناس فاس جهة والية

 املتحدة األمم صندوق  من بدعم للتخطيط واملندوبية

 للسكان.

 الجهويين الفاعلين مختلف مشاركة الورشة عرفت وقد

 هذه وتأتي املستدامة، التنمية بقضايا واملهتمين ملعنييناو 

 السامية املندوبية بين العمل ملخطط تفعيال الورشة

-2017 للفترة للسكان املتحدة األمم وصندوق  للتخطيط

 التخطيط مجاالت في الجهات قدرات دعم إلى والرامي 2018

 من االحصائية املعلومات وتدبير واستعمال االستراتيجي

 .جهوية معطيات لقاعدة الولوج وتيسير إعداد خالل
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 مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في ندوة

 ''DIGI World for Africa 2018 " 

معهد  نظمت الجامعة االورومتوسطية لفاس بشراكة مع

IDATE DIGIWORLD « ندوة تحت عنوانDIGI WORLD 

FOR AFRICA 2018  بمقر الجامعة. 2018يونيو  22"يوم 

وتميز اللقاء العلمي بحضور السيد رئيس مجلس جهة فاس 

مكناس، السيد الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني، 

و التعمير واإلسكان وسياسة املدينة، السيد رئيس الجامعة 

 IDATEاألورومتوسطية، السيد املدير العام ملعهد 

DIGIWORLD  السيد رئيس املعهد،  السيد القنصل ،

فرنسا بفاس، السيدة نائبة رئيس مونبولييي العام ل

متروبول، السيد نائب رئيس الكونفدرالية العامة للمقاوالت 

 باملغرب ومجموعة من الخبراء في املجال.

وتهدف هذه الندوة املنظمة في إطار برنامج الشراكة الذي 

 يجمع بين مجلس جهة فاس مكناس ومجلس جهة 

Occitanie استراتيجيا للسلطات إلى جعل الرقمنة توجها

، الرامي إلى 2020العمومية في إطار ورش املغرب الرقمي 

وكذا تتبع تطور  إحداث تحول عميق في املساطر اإلدارية

الجهوية ومواكبة اإلدارة املركزية والالمركزية وذلك من ّأجل 

 ضمان النجاعة وتدبير أفضل للشأن الترابي.
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مشاركة السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس في اللقاء 

حول الخدمة املدنية  الدولي لجهة الوسط فال دولوار 

 الدولية للشباب
 

اللقاء الدولي الذي نظمته جهة  في 2018يونيو  11شارك السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس يوم االثنين 

بة واألجانب الذين يستفيدون من دورات تكوينية في ، لتقديم تجارب الشباب املغار بفرنسا لوارالوسط فال دو 

 إطار الخدمة املدنية الدولية للشباب.
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   مكناس -اجتماع اللجنة املشتركة للتعاون بين جهة فاس

 بفرنسافال دولوار  وجهة الوسط
 

مشاركة جهة فاس مكناس بمعرض "تور" املقام تزامنا مع 

نتر فال دو لوار"، اجتمعت اللجنة املشتركة ابجهة "س

بحضور السيد ادريس صقلي عدوي، للتعاون بين الجهتين 

جهة فاس مكناس، السيدة مجلس النائب األول لرئيس 

الرابعة لرئيس الجهة، السيد ماجدة بنعربية النائبة 

العالقات الخارجية والتعاون  مصطفى املريزق رئيس لجنة

والسيد انس االنصاري رئيس مصلحة العالقات العامة 

خالل  طرق ت، حيث تم ال2018 ماي 4يوم والتعاون الدولي ل

:اإلنجازهذا االجتماع للمشاريع في طور 

 

* برنامج النباتات العطرية والطبية

املشروع، تم االتفاق بين  في هذاستمرارية اال في إطار  

للبرامج السابقة الخاصة  الجهتين على إنجاز تقييم نهائي

من شأنه تسليط بالنباتات العطرية والطبية، والذي 

سيتم كما ، مجالبر لهذه االضوء على نقاط القوة والضعف 

يتضمن املراحل و  رجعي الذيالعمل على مراجعة اإلطار امل

ورشة عمل  طريق تنظيمالعمليات املراد تقييمها عن 

بحضور كل الشركاء خالل شهر يونيو املقبل، على أساس 

جامعي أن يتم إجراء التقييم بشكل مستقل من قبل فريق 

ن.،  و ذلك تحت إشراف الجهتي2018صيف  خالل

AUX ARTS LYCEENS*  

والفني يهدف هذا املشروع الى ترسيخ البعد الثقافي 

 ايداعتم وعلى هذا األساس الثانويات في كلتا الجهتين.  داخل

الصندوق املشترك للتعاون  من طرف للتمويلاملشروع 

وفقا الجتماع  تم قبولهالالمركزي املغربي الفرنس ي، وقد 

 2018مارس  20في  ةاملشاريع املنعقد املكلفة باختياراللجنة 

بباريس.
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  TOURS معرض في مكناس فاس جهة مجلس مشاركة

بفرنسا

 بين ما املمتدة الفترة في مكناس فاس جهة مجلس شارك

 اختار والذي الفرنس ي تور  معرض في 2018 ماي 13و 04

 كان وقد. السنة لهذه لدورته شرف كضيف املغرب

 من 2018 ماي 08 يوم التظاهرة لهذه الرسمي االفتتاح

: والسادة السيدات من وكل تور  مدينة عمدة السيد طرف

 لوار دو فال سانتر جهة رئيس ،بفرنسا املغرب سفير

 الرابعة والنائبة مكناس فاس جهة لرئيس األول  والنائب

 والتعاون  الخارجية العالقات لجنة ورئيس للرئيس

باملنطقة سياسية فعاليات إلى باإلضافة .  

 ،2018 لدورة الشرف ضيف املغرب مشاركة تميزت وقد

 لجماعة والثاني مكناس فاس جهة ملجلس األول  برواقين،

 نظرا له، نظير ال إقبال الجهة رواق عرف حيث مراكش،

 الصناعة تحف من شكلت والتي معروضاته وغنى لجماليته

 مؤهالت تبين تعريفية لوحات. مجالية منتجات التقليدية،

 التراث التقليدية، الصناعة السياحة، الفالحة،) الجهة

 مع الالمركزي  والتعاون  بالجهة االستثمار فرص الثقافي،

 ...(دولوار فال سانتر جهة
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وكانت هذه كما عرفت مشاركة الجهة وطيلة املدة تنشيط فلكلوري من خالل فرقتين تمثالن كال من مدينة بوملان والحاجب. 

العملية مناسبة للتعريف بثرات الجهة العريق والترويج لوجهة الجهة وكذا املدن املكونة لها.

التنشيط املرتبط بالتغذية وذلك بتقديم داخل رواق ومن جهة أخرى، شاركت الجهة من خالل طباخ عن جهة فاس مكناس في 

الجهة، أطباق مغربية خاصة بجهة فاس مكناس للتذوق يوميا وطيلة مدة املعرض، وهذه العملية شكلت مناسبة أيضا للتعريف 

ادية ومؤهالتها بغنى الطبخ املغربي وما تزخر به الجهة في هذا املجال. كما تم تقديم معطيات حول الجهة وإمكانياتها االقتص

 .السياحية للزوار للترويج والتعريف أكثر بجهة فاس مكناس

بزيارة املعرض والوقوف على رواق الجهة خالل  2018ماي  11و 8وبهذه املناسبة، قام ممثل عن كل فريق بمجلس الجهة ما بين 

 مكناس.ساهمة في التعريف والترويج بجهة فاس يومين متتاليين لتمثيل الجهة داخل الرواق واملشاركة وامل
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ورشة التشخيص التشاركي من أجل إعداد دليل مساطر 

  املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع هيئات

 على مستوى الجهات

بمقر قاعة الندوات التابعة  نظمت وزارة الداخلية

اجتماعا  2018ماي  08لفندق شاله بالرباط يوم الثالثاء 

أجل إعداد دليل  نورشة التشخيص التشاركي م»حول 

الفرص ومقاربة النوع  ؤمساطر هيئات املساواة وتكاف

في هذه الورشة السيدة  شارك ،«على مستوى الجهات

رحمة اطريطاح، رئيسة لجنة املرأة والشباب والرياضة، 

تكافؤ الفرص ومقاربة النوع و  نائب رئيسة هيئة املساواة

ورئسية مصلحة شؤون املنتخبين السيدة نادية 

دليل الخاص ال هذا مهمة إعداد وتندرج العطاري.

ؤ اشتغال وتتبع هيئة املساواة وتكاف، تفعيل، بإحداث

الفرص ومقاربة النوع بمجالس العماالت واألقاليم وكذا 

الجهود املبذولة من طرف في إطار مجالس الجهات 

ت املحلية الترابية التابعة لوزراة ااملديرية العامة للجماع

 :الداخلية من أجل

 بمجالس العماالت واألقاليم ومجالس  دعم إحداث واشتغال هيئات املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

 الجهات؛

 تزويدها بأدوات مرجعية ومنهجية موحدة؛ 

  إرساء مخطط عمل مدمج ملقاربة النوع؛ 

 تسهيل مسطرة مواكبة وتتبع وضع اشتغال هيئات التشاور والحوار؛ 

 تيسير اإلدماج العرضاني ملقاربة النوع في مسلسل الحكامة والتخطيط الجهوي؛ 

   للنساء في تدبير الشأن املحلي والولوج  ةعليفالحد من التمييز املبني على النوع، وتشجيع وتثمين املشاركة ال

 ؛ملراكز القرار، وكذا تعزيز ثقافة املساواة واإلنصاف واملناصفة 

  بين الجنسين؛استكمال مسلسل مأسسة النوع االجتماعي من خالل إنشاء وحدة املساواة 

 

 

المجلس أنشطة المجلس مشاريع   العامة العالقات 

 والتعاون

الدولي التعاون  الهيئات 

 االستشارية

 البحث التكوين

 العلمي

وكالة الجهوية ال

 لتنفيذ المشاريع
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وفي هذا اإلطار تم التأكيد على أن هذا الدليل سينطلق في مشروعه األولي من االقتراحات واملالحظات املقدمة من طرف 

االقتراحات التي ستترجم في شكل الهيئة. هذه  على تجربتهم الخاصة في مجال مقاربة النوع عن طريق إحداث هذه الحاضرين بناء

عداد الدليل.توصيات سيتم اعتمادها في إ

 لين للجهات اإلثني عشر.ولقيت املبادرة استحسانا وتنويها من طرف الحاضرين املمث 

سواء عن طريق مشاركتها في مكناس التي اعتبرت من بين الجهات السباقة في تفعيل هيئة املساواة -تم التنويه بجهة فاسكما 

الدراستين املتعلقتين ببرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد التراب أو عن طريق املصادقة على نظامها الداخلي، 

العامة الش يء الذي لم يحدث بعد مع باقي جهات اململكة. وتم التذكير باالتفاقية التي تم اختيار الجهة من أجل إبرامها مع املديرية 

 " ONU FEMMES "للجماعات املحلية وهيئة األمم املتحدة للمرأة 

أجل دراسة املشروع األولي للدليل. وفي األخير تم التأكيد على برمجة االجتماع املقبل خالل شهر من
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اجتماع مكاتب الهيئات االستشارية الثالث حول تقديم الخطوط 

املساواة وتكافؤ  هيئاتمن أجل إعداد "دليل مساطر  العريضة

 على مستوى الجهات الفرص ومقاربة النوع"

ماي  31انعقد بمقر الجهة يوم الخميس 

الهيآت  بين مكاتباجتماعا مشتركا  2018

االستشارية الثالث حول وضع الخطوط العريضة 

 .لدليل املساطر الخاصة بالهيآت

املعطيات  على ضوءجاء هذا االجتماع 

ماي  8ورشة  التي تضمنها تقرير ممثلي الجهة في

الجهات شارك فيها ممثلوا بالرباط التي  2018

نص على التوجه نحو وضع  عشرة، والذياإلثنتي 

حول دليل مساطر ُيرس ي الخطوط العريضة 

دعائم الديمقراطية التشاركية في تعاون وتكامل 

 من أرضية 
ً
مع الديمقراطية التمثيلية انطالقا

جمل ما أسفرت عنه أشغال الورشة والتي 
ُ
ت

ستلتئم ثانية ملدة يومين بعد شهر من تاريخ انعقاد 

 األولى.

وأكد الجميع على التنسيق من أجل 

لتي أرستها جهة فاس األولى ا تثمين الخطوات

طريق بلورة النظام الداخلي،  نمكناس ع

وتشكيل الهيئة وتفعيلها في مناقشة كل من برنامج 

التنمية الجهوي، واملخطط الجهوي إلعداد 

 .التراب
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  بإعداد الخاصةاجتماع لجنة القيادة 

 الجهوي للتكوين املستمرلتصميم املديري ا

في إطار إعداد التصميم املديري الجهوي للتكوين املستمر، 

 العواني النائبلحسن عقدت لجنة القيادة برئاسة السيد 

املكلف بملف و مجلس جهة فاس مكناس الثاني لرئيس 

اجتماعها  2018و يوني 13يوم األربعاء  التكوين والشغل

املتعلقة باستراتيجية  ،الثالث ملناقشة تقرير املرحلة الثالثة

التكوين والبرمجة السنوية واملصادقة عليه.
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 ندوة حول إطالق دورة تكوينية لفائدة منتخبي وأطر الجهة

التي تجمع بين في إطار الشراكة االستراتيجية                 

جمعية جهات املغرب وجمعية جهات فرنسا، تم تنظيم 

يونيو بالدار البيضاء، إلطالق برنامج  25ندوة يوم االثنين 

التكوين املغربي الفرنس ي املتعلق بتعزيز القدرات من أجل 

 االستجابة لرهانات التنمية املحلية.

 2021 إلى 2018ويروم هذا البرنامج املمتد من               

االنخراط في برنامج تكويني يستهدف املنتخبين وأطر 

مجالس الجهات، وذلك في إطار توجه يهدف إلى توفير تكوين 

يتناسب وخصوصيات وحاجيات كل جهة من جهات اململكة 

 االثني عشر.

وقد تميزت الندوة بحضور وازن ملجموعة من الفعاليات 

ات الجهوية: السيد محند العنصر، رئيس جمعية جه

املغرب ورئيس املجلس الجهوي فاس مكناس، والسيد 

-مصطفى الباكوري، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء

سطات، والسيد خالد سفير، والي ومدير عام الجماعات 

املحلية، والسيدة كارول ديلجا، نائبة رئيس جمعية جهات 

بيريني املتوسطية، والسيدة -فرنسا ورئيسة جهة أوكسيتاني

تي، مديرة العالقات األوروبية والدولية بنفس ميشيل مارشي

، والسيد يانيك لوشفالييي، مدير وكالة العالم الجهة

لجمعية جهات  املشترك، والسيد جيل ميرجي، املدير العام

فرنسا، والسيد محمد الظريف، خبير استشاري في التنمية 

 .الجهوية ووالي سابق

إلى عرض املحاور الرئيسية للدورة  هدف هذا اللقاءوي

التكوينية، واألهداف الخاصة بتكوين األطر واملنتخبين في 

مجال إعداد وتنفيذ مشاريع التنمية الترابية وتسليط 

الضوء على منهجية تشخيص حاجيات التكوين لتحديد 

أمثل لإلجراءات املطلوب برمجتها.

 

 

 

 

 

 



 

  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 41
مكناس،  تصدر   -لجهة ف اس       إلكترونية

  2018 يونيو - ماي     كل شهرين

 

 

 والوكالة الجهويةدورة تكوينية لفائدة أطر جهة فاس مكناس 

 لتنفيذ املشاريع

 

 أطر لفائدة تكونية دورة مكناس-فاس جهة مجلس نظم

 حول  املشاريع لتنفيذ الجهوية والوكالة جهةال مجلس

 ماي 08 إلى ماي 02 من امتدتو العمومية  الصفقات

 تسيير ية"عمل موضوع املحور األول ب ارتبط ،2018

 تنفيذ" فيما تعلق املحور الثاني ب "العمومية الصفقات

 العمومية". الصفقات

-فاس جهة مجلس بين الشراكة إطار في الدورة هذه تندرج

 جمال السيد بتأطيرها وقام، األخوين جامعة و مكناس

.والتقنية اإلدارية األطر تكوين بمديرية مؤطر ،شليك
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مكناس -الجائزة الجهوية للبحث العلمي لجهة فاس  

2018 – 2017لسنة   

في إطار برنامج عمل الجائزة الجهوية للبحث العلمي، عقدت 

اللجان العلمية الخاصة بهذه الجائزة اجتماعها العام الثاني 

برئاسة السيد املنسق العام  2018ماي  15يوم الثالثاء 

 للجان العلمية.

ف تقارير اللجان و نتائج تم خالل هذا االجتماع تقديم مختل

التحكيم للسيد املنسق العام الذي سيعمل على تسليمها 

كناس في تاريخ الحق لإلعالن عنها م-للسيد رئيس جهة فاس

رسميا.

 

 

 

 

 

المجلس أنشطة المجلس مشاريع   العامة العالقات 

 والتعاون

الدولي التعاون  الهيئات 

 االستشارية

 البحث التكوين

 العلمي

وكالة الجهوية ال

 لتنفيذ المشاريع



 

  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 43
مكناس،  تصدر   -لجهة ف اس       إلكترونية

  2018 يونيو - ماي     كل شهرين

 

 

 

 

 

 للجنة االشراف "2018يونيو  "شغال الدورة العادية أ

اقبة للوكالة الجهوية  -لتنفيذ املشاريع لجهة فاس واملر

 مكناس 

اجتمعت لجنة االشراف واملراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ 

، بمقر 2018املشاريع لجهة فاس مكناس في دورة يونيو 

الجهة، برئاسة السيد ادريس الصقلي العدوي، النائب 

األول لرئيس الجهة، وبحضور السيد سعيد زيان، الكاتب 

العام لوالية جهة فاس مكناس وباقي أعضاء اللجنة. خالل 

الدورة، تم املصادقة على مشروع تعديل ميزانية هذه 

املتعلق  2الوكالة قصد تنفيذ مشاريع برنامج تنمية رقم 

بتهيئة وإعادة تأهيل املسالك وبناء الطرق. كما تم  اقتراح 

وضع شعار و ميثاق الرسم الخاص بالوكالة، وتقديم 

مشروع وضع منظومة معلوماتية مفتوحة لتتبع املشاريع.

  

 

المجلس أنشطة المجلس مشاريع   العامة العالقات 

 والتعاون

الدولي التعاون  الهيئات 

 االستشارية

 البحث التكوين

 العلمي
وكالة الجهوية ال

 لتنفيذ المشاريع
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  اجتماع تتبع مشاريع جهة فاس مكناس بإقليم الحاجب
  2018ماي  10 

 
اجتمع السيد ادريس الصقلي العدوي، النائب األول لرئيس 

جهة فاس مكناس بكل من مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ 

املشاريع، ممثلي إقليم الحاجب، رئيس مصلحة تتبع اشغال 

الطرقات والبنيات التحتية القروية بالوكالة، ممثل املكتب 

كهرباء الوطني للماء الصالح للشرب، ممثل املكتب الوطني لل

 واملاء قطاع الكهرباء وممثل املديرية اإلقليمية للتجهيز. 

خالل هذا االجتماع، تم تتبع املشاريع املبرمجة بإقليم 

 63مشروع بظرف مالي يناهز  38الحاجب البالغ عددها 

 مليون درهم.
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 اشغال تهيئة نافورة حديقة جنان اسبيل بفاس 

  2018ماي  04 

 

في اطار اشغال تهيئة نافورة حديقة جنان اسبيل ، اجتمع 

كل مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع و كل من ممثلي 

املجلس الجهوي و اإلقليمي و الجماعي، باإلضافة لقائد 

ملحقة جنان السبيل بالشركة املكلفة بتهيئة نافورة حديقة 

 السبيل و ذلك قصد اختيار شكل النافورة.جنان 
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 طالق اشغال ان

   2018ماي  8تزويد قرية لحساسنة باملاء الصالح للشرب   

أعطت الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس 

انطالقة أشغال تزويد قرية الحساسنة العليا والقرى 

املجاورة التابعة لكل من جماعة الوادين وجماعة أوالد 

إقليم موالي  –ميمون 

، بحضور ممثل -يعقوب

الجماعة، قائد امللحقة وممثل 

اء. هذا املشروع املكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع امل

مليون درهم، حيث من املرتقب  1.74رصدت له ما يقارب 

أسرة. 700أن يشمل تزويد أكثر من 
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   بامنصور بدوار انطالق أشغال توسيع شبكة الكهرباء 

  2018ماي  8

أشرفت الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس 

ممثل الجماعة والسلطات املحلية واملكتب بحضور كل من 

الوطني للكهرباء على مراقبة أشغال تنفيذ مشروع توسيع 

أسر بدوار بامنصور التابع للنفوذ  6شبكة الكهرباء لتشمل 

الترابي لجماعة سبت الوداية، كما سيشمل هذا املشروع 

إيصال الكهرباء لألسر الغير مستفيدة الكائنة بكل من دوار 

ودوار السوايح التابعين لجماعة لعجاجرة، وذلك الدومية 

ألف درهم. للتذكير، فهذين  930بغالف مالي يناهز يقدر ب 

 املشروعين يدخالن في إطار برنامج التنمية القروية.
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 تأهيل اإلطار العام 

 لتنفيذ املشاريعالجهوية  للوكالة

العام للوكالة، وتحسين ظروف عملها، تقرر إعادة تهيئة مقر وكالة جهة فاس مكناس لتنفيذ املشاريع، بغية تأهيل اإلطار 

وتجهيزها بمكاتب ومعدات حديثة. اما في ما يخص املوارد البشرية للوكالة، فقد تم توظيف اربع تقنيين في كل من تخصص تدبير 

ولهذا الغرض تم تكوين لجنة مكلفة بانتقاء املرشحين واملكونة من  .وفي الهندسة املدنية تخصص الطرق  املقاوالت واملحاسبة

عبد الحق السعيدي، رئيس لجنة التكوين والتشغيل بمجلس جهة فاس مكناس و ممثل املديرية االقليمية  والسيد مدير الوكالة 

ما فيما يخص مباراة ا .و انعاش الشغلللتجهيز و النقل و اللوجستيك و املاء و ممثل املديرية الجهوية ملكتب التكوين املنهي 

لفتين بانتقاء املترشحح الكفء، مخصص في هندسة مياه. فبعد اطالع كل من اللجنتين املك ومهندس توظيف مهندس معماري 

اختيار  ولم يتم. هذا واملراقبةالكور، عضوا لجنة االشراف  والسيد احمدالتي عرفت حضور كل من السيد عبد هللا البورقادي و 

 .اي مترشح نظرا لعم استفائهم للشروط املطلوبة
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زيارة التالميذ القياد للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة 

   2018ماي   07فاس مكناس 

استقبلت الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس 

للمعهد امللكي لإلدارة  54تلميذ قائد من الفوج  13مكناس 

الترابية، وذلك قصد التعريف بمهام الوكالة والتحسيس 

بمختلف اختصاصاتها. كما قام السيد مدير الوكالة بأخذ 

ة من التالميذ القياد في زيارة تفقدية ألحد املشاريع املنجز 

طرف الوكالة بمدينة مكناس.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


