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 لجهة فاس مكناس الدورة العادية لشهر يوليوز 

يوليوز  2مجلس جهة فاس مكناس يوم االثنين  نظم

شغال دورته العادية لشهر أفعاليات  2018

ورة كل من السيد شغال هاته الدأس أ، تر 2018يوليوز 

امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس والسيد 

بحضور أعضاء سعيد ازنيبر والي والية جهة فاس مكناس 

وفي مستهل هاته الدورة تمت تالوة ملخص . املجلس

 .العاديةمارس   دورة  محضر

السيد امحند العنصر رئيس  قدموبعد هاته النقطة 

باري الذي تحدث مكناس التقرير اإلخ-مجلس جهة فاس

محور تطرق فيها ملا تم القيام به من طرف  12  فيه عن

املجلس من الدورة املاضية إلى تاريخ هاته الدورة وما 

تنظيم مجموعة من األسواق سيتم القيام به مستقبال ك

يوم االعداد ل واملتنقلة لالقتصاد االجتماعي والتضامني 

 هجرة.الدراس ي حول 

ناقشة مشاريع اتفاقيات الجاهزة وبعد دلك ثم التطرق مل

من بينها مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة وجهة طنجة 

تطوان الحسيمة وشركة العربية للطيران لتسويق الربط 

الجوي بين فاس وطنجة ومشروع اتفاقية شراكة بين الجهة 

وجهة سوس وشركة العربية للطيران لتسويق الربط الجوي 

جيلهما من أين االتفاقيتين ثم تبين فاس و اكادير كما ان هات

ومشروع اتفاقية من اجل التنظيم السنوي  جل الدراسة.أ

للمنتدى االقتصادي فاس مكناس واملعارض التعريفية 

املستدامة  ومشروع اتفاقية اطار حول البيئة والتنمية

ومشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتنظيم اربع معارض 

يج واملعادن موضوعاتية خاصة بقطاعات الفخار الزل

وملحق تعديلي التفاقية الشراكة ،بفاس والخشب بمكناس

الخاصة بمنطقة فاس شور املتعلقة باحداث مكافاة لدعم 

التشغيل ومشروع اتفاقية تتعلق بتوسيع الكهربة القروية 

ومشروع  ،لفائدة مجموعة من الجماعات باقليم تاونات

ن الدواوير اتفاقية للتزويد باملاء الصالح للشرب ملجموعة م

بجماعة زراردة باقليم تازة وملحق لالتفاقية اطار للشراكة 

والتعاون املتعلقة باملساعدة املعمارية بالعالم القروي بين 

 أنشطة

 المجلس

العامة  العالقات

 والتعاون

 التعاون

 الدولي

 الهيئات

 االستشارية

 البحث التكوين

 العلمي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع

 ملف العدد



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 6
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 غشت - يوليوز

 

الجهة ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير واالسكان 

ملحق لالتفاقية بين الجهة والدرك امللكي  . ووسياسة املدينة

ء سيارات للتنقل لفائدة اقتنا ألجل ةومشروع اتفاقي

القيادة االقليمية للقوات املساعدة بفاس واملناطق 

ومشروع اتفاقية شراكة  ،الحضرية التابعة لعمالة فاس

ومشروع  ،اقتناء كاميرات رقمية لفائدة والية امن فاس ألجل

اعداد شرائط مؤسساتية مصورة  ألجلاتفاقية شراكة 

  ....ناسومطبوعات تعريفية بمؤهالت جهة فاس مك

كما تم تقديم عرض حول اجراة برنامج التنمية ودراسة 

مشروع الغاء بعض االعتمادات في الجزء الثاني من ميزانية 

واملصادقة عليه ودراسة مشروع تحول اعتمادات في  2018

 .واملصادقة عليها 2018الجزء االول من ميزانية 

الء فقد تمت تالوة برقية و الدورة وفي نهاية اشغال هاته 

واخالص مرفوعة الى صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

 .عزهأنصره هللا و 
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 اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس

النظام الداخلي  من 44املواد طبقا ملقتضيات 

عقد مكتب مجلس الجهة  مكناس-للمجلس الجهوي فاس

 بمقر الجهة. 2018غشت 03الجمعة يوم اجتماعا 

 "محند العنصر"ذا االجتماع السيد وقد ترأس ه

مكناس وحضره إلى جانب -رئيس مجلس جهة فاس

السيدات والسادة أعضاء املكتب، السيد كاتب املجلس 

والسيد مدير شؤون الرئاسة واملجلس والسيدة رئيسة 

 مصلحة أجهزة املجلس.

من  وقد خصص هذا االجتماع لتدارس العديد من النقاط

 :لخص فيما يليطرف السادة األعضاء، تت

وضع التوجهات األساسية إلعداد مشروع  

 ؛2019ميزانية 

املصادقة على تقرير توزيع دعم الجمعيات  

 ؛والتتبعاملقدم من طرف لجنة اإلشراف 

االطالع على مشروع جدول أعمال الدورة  

 ؛2018العادية ألكتوبر 

اقتناء سياراتتوزيع إعادة    اإلسعاف و

-2017 نامج)بر لفائدة الجماعات بالجهة 

 ؛) 2018

لفائدة توزيع حافالت النقل املدرس ي  

 ؛)2018)برنامج الجماعات بالجهة 

االطالع على بعض مشاريع اتفاقيات  

 ؛الشراكة والتعاون 

االطالع عل بعض املراسالت الواردة على  

 ؛مجلس الجهة

 ؛اإلعداد لتنظيم أيام دراسية ومعارض 

االطالع على تقرير لجنة التفتيش الخاص  

 ؛2016نة بس

تقديم تقارير حول األنشطة التي قامت بها  

 ؛2018الجهة خالل شهر يوليوز 
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 اجتماع اللجنة املكلفة باملرأة والشباب والرياضة

من النظام  55و 54و 51املواد طبقا ملقتضيات 

املرأة  ةلجن عقدت مكناس-الداخلي للمجلس الجهوي فاس

 2018 ليوز يو  05يس لخمااجتماعا يوم  والشباب والرياضة

 بمقر الجهة.

نائبة  "خديجة الداخلي"وقد ترأس هذا االجتماع السيدة 

رئيسة اللجنة وحضره إلى جانب السادة أعضاء اللجنة 

ورئيس لجنة التكوين والشغل وبعض أعضاء املجلس، 

جمعيات  وممثليبالجهة ممثلين عن املصالح الالممركزة 

 لس الجهة.بعض أطر إدارة مجو املجتمع املدني 

وقد خصص هذا االجتماع لتدارس النقطة الفريدة 

 املتعلقة ب:

 آفاق التعليم األولي بجهة فاس -وضعية و

 مكناس.
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التكوين والشغلجتماع لجنة ا  

من النظام  55و 54و 51املواد طبقا ملقتضيات 

 ةلجن عقدت مكناس-الداخلي للمجلس الجهوي فاس

 2018 ليوز يو  12لخميس ااعا يوم اجتم التكوين والشغل

 بمقر الجهة.

 "عبد الحق السعيدي"وقد ترأس هذا االجتماع السيد 

رئيس اللجنة وحضره إلى جانب السادة أعضاء اللجنة 

بعض أعضاء املجلس، وممثلين عن املصالح الخارجية 

بالجهة باإلضافة إلى حضور بعض أطر إدارة مجلس 

 الجهة.

دارس النقط وقد خصص هذا االجتماع لت

 التالية:

اإلعداد لتنظيم حفل تخرج لفائدة التالميذ املتفوقين في  .1

 ؛2017/2018الباكالوريا بالجهة برسم املوسم الدراس ي 

تقديم عرض من طرف رئيس الجامعة األورومتوسطية  .2

حول أجرأة وتنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة املوقعة 

بوملان )سابقا( والجامعة -بين جهة فاس

 رومتوسطية بفاس؛ األو 

تقديم عرض من طرف املدير الجهوي لوزارة الشغل  .3

واإلدماج املنهي واملدير الجهوي للوكالة الوطنية إلنعاش 

التشغيل والكفاءات حول إعداد الترتيبات الخاصة 

 ببلورة اإلستراتيجية الجهوية إلنعاش التشغيل؛

تنظيم زيارة ميدانية ملنطقة فاس شور على الساعة  .4

 ة بعد الزوال.الثالث
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مشاركة مجلس الجهة في املنتدى العاملي األول للمدن 

 الوسيطة بشفشاون 

مكناس  في شخص النائب  -شارك مجلس جهة فاس

السادس لرئيس مجلس الجهة ، والقسم املكلف بشؤون 

التنمية الجهوية ،في أشغال املنتدى العاملي األول حول املدن 

بمدينة  2018يوليوز  7و 6، 5على امتداد أيام  الوسيطة 

شفشاون ، وهو املنتدى الذي  نظم من طرف جماعة 

،  (CGLU)الشاون  ومنظمة  املدن  و الحكومات املحلية 

بشراكة مع املديرية العامة لوزارة الداخلية ، ووالية جهة 

طنجة تطوان الحسيمة وعمالة  إقليم اشفشاون ، ووزارة 

الوطني واإلسكان وسياسة املدينة ،والجمعية  عداد الترابإ

املغربية من أجل مدن إيكولوجية ، وبتعاون مع مؤسسات 

 دولية ووطنية تنموية .

الحكومة، وزير  أشغاله رئيسوعرف املنتدى الذي افتتح      

املدن و  العامة ومنظمةالتراب الوطني، و الكاتبة  إعداد

و  ملنظمة املدنام والكاتب الع ،CGLUالحكومات املحلية 

، كاتبة الدولة املكلفة CGLU املحلية بإفريقياالحكومات 

بالتجارة الخارجية، كاتبة الدولة املكلفة بالتنمية 

املستدامة، والوالي املدير العام للجماعات املحلية، ممثلة 

 املتحدة.صندوق السكان لدى األمم 

ذي جدب وقد تميزت مشاركة الجهة في هدا املنتدى ال        

بالحضور  دولة للمساهمة في أشغاله، 50ما يزيد عن 

ومناقشة الكثير من املواضيع التي كانت محط تداول في 

ورشة أطرها  12الورشات املوضوعاتية املتنوعة التي فاقت 

خبراء دوليون في  مجاالت التخطيط ووضع االستراتيجيات 

التنموية  ، كما عقد ممثلو جهة فاس مكناس لقاء مع 

السيدة الكاتبة العامة ومنظمة املدن و الحكومات املحلية 

CGLU  قصد ربط جسور التواصل من أجل االطالع

واالستفادة من البرامج واملشاريع التي تشتغل عليها هده 

املنظمة التي أصبحت تعرف انخراطا واسعا للمدن عبر 

 العالم .

 أنشطة

 المجلس

 

 العامة العالقات

 والتعاون

 التعاون

 الدولي

 الهيئات

 االستشارية

 البحث التكوين

 العلمي

ية الوكالة الجهو

 لتنفيذ المشاريع

 ملف العدد
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 زيارة وفد من مجلس جهة فاس مكناس ملنطقة فاس شور 

برئاسة السيد عبد الحق التكوين والشغل لجنة نظمت 

السعيدي رئيس اللجنة وبحضور السيدة سعاد لغماري 

السهلي جلوبي نائبة رئيس مجلس الجهة إلى جانب السيد 

نائب رئيس اللجنة، وأعضاء من مجلس الجهة وأطر من 

 12إدارة الجهة، زيارة إلى منطقة فاس شور يوم الخميس 

يث استقبلتهم السيدة صوفيا رئيسة قسم ، ح2018يوليوز 

التواصل قدمت لهم شروحات مفصلة عن األدوار 

والوظائف التي يقومون بها، وبعد قيام أعضاء اللجنة 

بجولة ميدانية في مختلف مرافق هذه املنطقة واالطالع عن 

كثب على نمط اشتغالها توقفوا عند أهم التحديات التي 

 منطقة فاس شور.تعاني منها 

على إثر هذه الزيارة تم استخالص مجموعة من و 

 :اهمهاتوصيات ال

تنظيم اجتماع لجنة التكوين والشغل بحضور رؤساء -    

الجامعات ومدير مكتب التكوين املنهي ومدراء الشركات 

األجنبية لتشخيص حاجياتهم بالنسبة للتخصصات 

مع  وتخصصات الجامعاتجل تكييف شعب أاملطلوبة من 

الشغل في املنطقة و كذلك مناقشة املشاكل حاجيات سوق 

التي يواجهونها ملحاولة إيجاد الحلول املناسبة للرفع من 

استقطاب منطقة فاس شور للمستثمرين وتوفير فرص 

 الشغل للشباب؛

استعداد الجهة لتوفير اإلمكانيات لتطوير منطقة فاس  -

 شور لتحظى بمزيد من االهتمام؛

التخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل ربط االتصال بجماعة فاس -

 املطرح البلدي؛
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                مشاركة جهة فاس مكناس في املنتدى الجهوي حول 

 واملشاركة في صناعة القرار" بالرباط " الشباب

نظم منتدى الزهراء للمرأة املغربية وبرنامج دعم 

من طرف الوكالة  املمول  CSSPاملجتمع املدني باملغرب 

-مع جهة الرباط بشراكة USAIDالدولية ية للتنمية األمريك

قاعة الندوات التابعة لفندق فرح  القنيطرة بمقر -سال

على  2018يوليوز  19والخميس  18الرباط يومي االربعاء 

الشباب "الجهوي حول  صباحا املنتدىالساعة التاسعة 

الشابات  "تحت شعار   "واملشاركة في صناعة القرار

 ."أساس لبناء النموذج التنموي الجديد والشباب رافعة 

وعرف هذا امللتقى حضور ومشاركة فاعلين 

حكوميين، مؤسسات رسمية ومنتخبة، منظمات وطنية 

وأجنبية ، منظمات شبابية، جمعيات وطنية ومحلية 

ى رؤساء الهيئات االستشارية للشباب باملجالس الباإلضافة 

 الجهوية .

لهيئة االستشارية وقد حضر عن الجهة السيد رئيس ا

املكلفة بالشباب الذي قدم خالل الورشات عرضا مفصال 

حول تجربة جهة فاس مكناس في إرساء مبادئ الديمقراطية 

التشاركية عبر تأسيس الهيئات ومحاولة تفعيلها واستكمال 

 SRATو   PDRهياكلها وإشراكها في دراسات كبرى من حجم 

رف املشاركين او وقد لقيت التجربة استحسانا سواء من ط

  من طرف مسؤولين حكوميين.

ويبقى الهدف املتوخى من هذا امللتقى تحقيق األهداف 

رصد مختلف املؤسسات والسياسات والبرامج        - التالية:

ذات العالقة بالشباب وطنيا وترابيا ومدى استيعابها  لعمق 

 التحوالت والرهانات؛

ة بين الشباب فتح جسور التواصل والحوار وبناء الثق-

والفاعل العمومي وصناع القرار على املستويين الوطني 

 والجهوي؛

في الجهات مدارسة دور الجماعات الترابية وعلى رأسها -

 بلورة سياسات عمومية ترابية وفق حاجيات الشباب؛

الوقوف على تشخيص الوضعية الحالية للشباب بالجهة -

تجسيد كون واملساهمة في تقديم مقترحات للنهوض بها و 

 الشباب رافعة للتنمية.

واختتم اللقاء بتسجيل كل املقترحات املقدمة من 

طرف الحاضرين من أجل رفعها الى الوزارة املعنية على 

 االعتبار.شكل ملتمسات ستأخذ بعين 
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مشاركة الجهة في اللقاء التواصلي حول االستراتيجية العامة 

  مع املدني بالرباطواملجت للعالقة بين الجماعات الترابية

املمول من   CSSPنظم برنامج دعم املجتمع املدني باملغرب 

واملنفد من   USAIDطرف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 Counterpart) طرف منظمة "كاونتربارت انترناشيونال "  

International ) بقاعة   2018يوليوز  25يوم االربعاء

فيتل الرباط لقاءا تواصليا الندوات التابعة لفندق صو 

حول  " االستراتيجية العامة للعالقة بين الجماعات الترابية 

واملجتمع املدني"  من أجل عرض مضامين وخالصات هذه 

االستراتيجية العامة على ممثلي الجماعات الترابية الشريكة 

وبحضور الفاعلين املؤسساتيين على املستوى الوطني، 

شريكة، في إطار منهجية تشاركية وائتالفات الجمعيات ال

تدعم كافة املبادرات البناءة التي تصبو إلى تطوير املنظومة 

الوطنية للحكامة الترابية، وذلك من أجل إبداء الرأي 

 .واالقتراحات قبل تعميم هذه االستراتيجية

وقد تم إعداد هذه االستراتيجية العامة من خالل مقاربة 

ت مباشرة مع املسؤولين تشاركية تأسست على عقد لقاءا

املنتخبين واألطر اإلدارية والتقنية بمختلف الجماعات 

إلى لقاءات مع املجتمع املدني وعدة  باإلضافةالترابية 

جمعيات وأعضاء هيئات املساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة 

 النوع.

وقد عرف اللقاء تقديم مجموعة من املقترحات واملالحظات 

 تبار.سيتم أخذها بعين االع
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مشاركة مجلس الجهة في اللقاء التشاوري الخاص بإعطاء 

 لالقتصاد االجتماعياالنطالقة لالستراتيجية الوطنية 

 والتضامني

نظمت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية و 

بفاس لقاء  2018يوليوز  27االقتصاد االجتماعي يوم الجمعة 

الوطنية لالقتصاد  الستراتيجيةاتشاوريا حول مشروع 

االجتماعي والتضامني، ونظرا للرهانات املنوطة بالجهة 

، واعتبارا للدور االستراتيجيةه ذكجماعة ترابية في إنجاح ه

 مكناس كفاعلالذي أصبح يضطلع به مجلس جهة فاس 

استراتيجي في اقتراح وتشجيع الكثير من املبادرات الهادفة إلى 

كان ملجلس الجهة حضورا متميزا في  إنعاش هدا القطاع،

  يلي:أشغال هدا اللقاء الذي تمحور ت فقراته حول ما 

كلمة السيدة كاتبة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية  

واالقتصاد االجتماعي والتي قربت الحضور من التوجهات 

 لالستراتيجية واألهداف املسطرةالعامة التي تؤطر املرحلة 

 الجديدة؛ 

السيد رئيس مجلس الجهة الذي سلط الضوء على كلمة 

ومخططات  في برامجمكانة االقتصاد االجتماعي والتضامني 

ا املجال، ذالجهة، واملقاربات التي يشتغل بها املجلس في ه

أفق مساهمته في الرفع  القطاع فيوالرهانات املنوطة بتطوير 

فرص  وتشجيع االستثمار وخلقمن نسبة النمو الداخلي 

 ل؛  الشغ

جهة فاس مكناس حول  العام ملجلسعرض التصور 

والدي تقدمت به  بالجهة،االقتصاد االجتماعي والتضامني 

 تناولت خاللهالنائبة الرابعة لرئيس مجلس الجهة،  ةالسيد

الجهة في قطاع االقتصاد  لتدخل مجلساملرجعيات املؤطرة 

خير، والفرص األ  ذااالجتماعي والتضامني، ومكامن قوة ه

ملتاحة أمامه من اجل تطويره، مع تحديد مكانة القطاع ا

داخل البرامج الترابية الجهوية، وحصيلة العمل والرهانات 

 املستقبلية.

وعرف اللقاء انطالق مجموعة من الورشات املنظمة من لدن 

التشاركية على القطاع في أفق تعزيز املقاربة  الوزارة الوصية

سياسات العمومية داخل جزء من االلتقائية في ال وتحقيق

 الجهة بخصوص هدا القطاع.
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اجتماع لجنة تتبع وتقييم التعاون مع الجامعات ومؤسسات 

التعليم العالي بجهة فاس مكناس

، ترأسه 2018يوليوز  18اجتماعا يومه األربعاء  عقدت لجنة تتبع وتقييم التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

 .فاس مكناس ةحسن العواني، النائب الثاني لرئيس مجلس جهالسيد ل

 :وقد تداول هذا االجتماع املحاور الرئيسية التالية

 ةمجلس الجهعلمي املمولة من طرف عرض ودراسة وضعية مشاريع البحث ال، 

  للتعاون مع الجهة، شاريع جديدةالجامعات ملتقديم 

 التحضير لليوم الجهوي الثاني للبحث العلمي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/partenariat-ar/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d8%b9-%d9%88%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/partenariat-ar/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d8%b9-%d9%88%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/
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بدراسة ملفات  ةلجنة اإلشراف والتتبع الخاص اتاجتماع

2018دعم الجمعيات برسم سنة 

 

-مجلس جهة فاس بمقراجتماعين  2018ت لجنة االشراف والتتبع الخاصة بدراسة ملفات دعم الجمعيات برسم سنة عقد

 طبقا ملقتضيات الدستور ودليل املساطر. 2018 يوليوز  27والجمعة  يوليوز  11األربعاء وذلك يومي  2018مكناس 

 مكناس ورئيس لجنة اإلشراف والتتبع.-السيد خالد البوقرعي نائب رئيس جهة فاس االجتماعينوقد ترأس 

 ; السادةبحضور 

 مكناس وعضو لجنة اإلشراف والتتبع.-السيد منير شنتير: نائب رئيس مجلس جهة فاس 

  مكناس وعضو لجنة اإلشراف والتتبع.-جهة فاسالسيد أحمد اليندوزي: نائب رئيس مجلس 

 مكناس وعضوة لجنة اإلشراف والتتبع.-اد الغماري: نائبة رئيس مجلس جهة فاسالسيدة سع 

 .السيد املصطفى املريزق: عضو لجنة اإلشراف والتتبع 

 رئيس قسم التنمية االجتماعية و الثقافية و الرياضية : السيد ادريس ديداح. 

  و: إطار بقسم التنمية االجتماعية والثقافية والرياضية.السيدة صفاء ازمر 

والفرق واألندية الرياضية في مختلف االجتماعين لدراسة برامج ومشاريع الجمعيات اإلنسانية  هذين وخصص

 .2018برسم سنة عماالت وأقاليم الجهة 
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نظم مجلس جهة فاس مكناس بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي 

والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي، النسخة األولى من املعرض 

خالل الجتماعي والتضامني، وذلك الجهوي لألسواق املتنقلة لالقتصاد ا

بمدينة تازة. 2018غشت  14إلى  70من الفترة املمتدة   
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 بتازة ماعياالقتصاد االجت أسواق متنقلة تعزز 

نظم مجلس جهة فاس مكناس بشراكة مع وزارة السياحة 

والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي، 

النسخة األولى من املعرض الجهوي لألسواق املتنقلة 

 االقتصاد"تحت شعار   لالقتصاد االجتماعي والتضامني

، "ةواالجتماعي االقتصاديةفي خدمة التنمية  االجتماعي

 2018غشت  14إلى  07من خالل الفترة املمتدة وذلك 

تم افتتاح هذا املعرض بحضور كل من قد بمدينة تازة. و 

السيد عامل عمالة تازة، والسيد لحسن العواني، النائب 

الثاني لرئيس مجلس الجهة، والسيدة ماجدة بنعربية، 

النائبة الرابعة، والسيد أحمد اليندوزي، النائب السادس، 

عض املنتخبين الجهويين، ورؤساء الجماعات الترابية، وب

 .وممثلين عن اإلدارات الجهوية والسلطات املحلية

 

 للصناعة التقليدية أهم املنتوجات هذه املناسبة عرضتبو 

وهناك  النباتية،واملنتوجات  العصرية،وكذلك الخياطة 

باملنتوج السياحي وخاصة السياحة الجبلية  عرفتأروقة 

ير وآدمام ومغارة افريواطو وشيكر والجبال بباب بود

 .املجاورة لجماعة باب بودير وتازارين ومغراوة

 

 
 

العامة  العالقات

 والتعاون

 التعاون

 الدولي

 الهيئات

 االستشارية

 البحث التكوين

 العلمي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع
أنشطة  ملف العدد

 المجلس
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وتعتبر جهة فاس مكناس ، وخاصة منطقة تازة من أهم وأغنى 

املناطق في ما يخص املواد الخامة واألولية للصناعة املتنوعة ، كما 

ث النباتي تعتبر دائرة أكنول من أغنى املناطق في ما يخص املورو 

 .ألشجار اللوز 

وقد تميز هذا الحدث بتنظيم مجموعة من الدورات التكوينية 

لفائدة حاملي املشاريع شملت أساسا: "تقنيات تسويق املنتوجات 

املحلية"، "التدبير املالي للتعاونيات والجمعيات"، "تقنيات تثمين 

 املنتوجات املحلية".

باملنتوجات  أعجبوام وقد عرفت املبادرة استحسان الزوار كونه

املعروضة، والتنظيم واالمن إضافة للمسابقات التنشيطية 

 والجوائز.

 

 

وجذير بالذكر ان هذا املعرض يشكل فرصة للصناع لعرض 

منتوجاتهم في مختلف املجاالت خصوصا الفالحة، الصناعة 

التقليدية والزراعة. ويعتبر فضاء حقيقيا إلبراز غنى وتنوع الثروات 

جل إنعاش الرواج التجاري وتثمين أخر بها الجهة من التي تز 

مبادرات مختلف الفاعلين في االقتصاد االجتماعي والتضامني 

 وخصوصا التعاونيات الجهوية. 
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املختلفة سواء من طرف  جميع اآلراءوكخالصة عامة من خالل 

  العارضين او الزوار، فقد كانت التجربة ناجحة بنسبة عالية.

زائر في اليوم مما اعطى قيمة  3000 الزوار اوز عددحيث تج

مضافة للمعرض الذي قد يحفز على تنظيم معارض اخرى زيادة 

على ذلك فهذا أتاح فرصة جد ممتازة للعارضين لبيع منتوجاتهم 

بنسبة عالية وخول لبعضهم فرصة عقد صفقات التعامل بالجملة 

 .مع تجار او مستثمرين في مجال الصناعة التقليدية

زائر وبلغ متوسط سلة  24000قد سجل املعرض ولإلشارة ف

 درهم. 265.00التسوق خالل املعرض 
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 ز 

  

افق له زيا            رة السيد رئيس مجلس الجهة والوفد املر

بفرنسا، من اجل توقيع اتفاقية  «L’Occitanie»لجهة 

 شراكة للتعاون الالمركزي بين الجهتين

األخرى، حل رئيس املجلس الجهوي  والحضارات االنفتاح على الثقافات و تعزيز العالقات الدولية مع الجهات األجنبية طار إفي       

ممثلي جهة فاس مكناس، يوم األربعاء  ةالسيد محند العنصر رفق

 بمنبليه الفرنسية. 2018يوليوز  11

 أعضاء الوفد املمثل لجهة فاس مكناس 

 ؛املجلس الجهوي  السيد محند العنصر، رئيس -

 ؛الجهة السيد لحسن العواني، النائب الثاني لرئيس -

التنمية  لهام الوالي، نائبة رئيس للجنةالسيدة ا -

 والبيئية؛االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ؛السيد عبد القادر النادري، مكلف بمهمة -

السيد أناس األنصاري، رئيس مصلحة العالقات العامة  -

 .والتعاون الدولي 

 توقيع اتفاقية الشراكة و التعاون 

قدمت السيدة الرئيسة كارول ديلغا في البداية كلمة شكر 

ألعضاء الوفد املجلس الجهوي فاس مكناس على وجودهم 

لتعاون اتفاقية ي مونبلييه من أجل التوقيع على اف

جهة زي والشراكة بين جهة فاس مكناس و الالمرك

L’Occitanieقية تهدف إلى  تعزيز . و أفادت أن هذه االتفا

عالقات التعاون، باإلضافة إلى الرغبة في بناء صداقة دائمة 

 بين الجهتين .

في كلمتها أن العديد من كذلك وأشارت الرئيسة          

النقاط املشتركة تجمع بين الجهتين من ضمنها وجود عدد 

كبير من رجال األعمال املغاربة والفرنسيين الذين 

المجلس أنشطة  
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تين، تراث ثقافي قوي يتميز بالكرم يستثمرون في الجه

واالنفتاح على الثقافات، بيئة طبيعية استثنائية للغاية، 

قطاع سياحي مشع يهدف الى تطوير سياحة مستدامة ذات 

مكتسبات عالية في مجال التدريب وتحسين  جودة عالية،

املهارات، توفر بنية تحتية للنقل عالية الجودة، قطاع 

نمو الصناعات الغذائية، وكذا فالحي مزدهر يشجع على 

 إنتاج الجلود والنسيج. 

ألقى رئيس املجلس الجهوي لفاس  من جهة أخرى،       

مكناس السيد محند العنصر الكلمة معبرا عن فرحته 

للترحيب الحار من طرف رئيسة جهة وامتنانه 

L’Occitanie مشيرا إلى ضرورة تعميق عالقات  الصداقة ،

بين الجهتين التي 

تدأت منذ خلق ملحقة لجهة األوكسيتاني بمدينة الدار اب

البيضاء .مضيفا إلى أن هذه االتفاقية تهدف الى وضع إطار 

للتعاون بين الطرفين  يتمثل في تطوير الفالحة  و 

الصناعات الغذائية، تبادل الخبرات في املجال الرقمي، 

تثمين التراث الثقافي باإلضافة الى تبادل الخبرات  

ليب العملية في مجال الرياضة، التعليم العالي و واألسا

البحث العلمي، أو غيرها من األنشطة ذات االهتمام 

الرئيس عن لسيد ب اعراملشترك . وفي كلمته باملناسبة، أ

مستهل مع قيق أهداف هذه االتفاقية تحرغبته في بداية 

هذا لحاضرين في ل األعما، داعيا رجال ا2019سنة 

لتي ص الفرم الكتشاف الجهة  واالقدو الى ع الجتماا

ها توفر

 للمستثمرين.
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         مشاركة رئيس لجنة العالقات الخارجية والتعاون        

لجهة فاس مكناس في اجتماع الجمعية الدولية للجهات 

  (l’AIRF) الناطقة بالفرنسية

قدت الجمعية الدولية للجهات الناطقة بالفرنسية، ع

(AIRF)2018يوليوز  3و 2اع مجلس إدارتها يومي ، اجتم 

إلى  باإلضافةاأللب بليون،  –الرون  –بمقر جهة أوفيرن 

عدة لقاءات اقتصادية بحضور أعضاء الجهات الناطقة 

لجنة  بالفرنسية. وقد حضر السيد مصطفى املريزق، رئيس

العالقات الخارجية والتعاون هذه االجتماعات، ممثال لجهة 

 .فاس مكناس

عرفت هذه اللقاءات تنظيم عدة ورشات تكوينية وقد 

 :الناطقة بالفرنسية لفائدة ممثلي الجهات

 “االقتصاد الجديد ” و” التنمية االقتصادية

املتدخل: األستاذ املدير ”. والتنمية املستدامة

 أوليفيي كارو 

  .السياسات الجهوية لدعم املقاولين الشباب

 PÉPITE املتدخل: آالن سوكان، أستاذ مدير

Beelys  بجامعة ليون 

  تقديم التحالف الدولي للطاقة الشمسية وفرص

الشراكة االقتصادية بين الجهات في مجال تطوير 

فريقيا. املتدخل: فيليب إالطاقات املتجددة في 

مالبرانش، املدير العام للمعهد الوطني للطاقة 

 الشمسية

  تقديم املؤتمر الدائم للدوائر القنصلية اإلفريقية

. أعماله ومشاريعه :(CPCCAF) كوفونيةوالفرن

 .املتدخل: دنيس ديشان، املندوب العام
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 إطار  بمقر جهة فاس مكناس في وزيع جوائز تذكاريةت

    الدولية للشباباملدنية  استكمال الخدمة

 

في إطار التعاون الالمركزي الذي يربط مجلس جهة فاس 

 2016نة جهة الوسط فال دو لوار بفرنسا منذ سبمكناس 

في مجال تقوية القدرات املهنية للشباب والتبادل الثقافي، 

بزيارة مقر املجلس  Melissaو   Paul قام الفرنسيين

. هذه 2018يوليوز  31الجهوي فاس مكناس يوم الثالثاء 

الزيارة تضفي طابًعا رسمًيا على استكمال مهامهما بالخدمة 

 اضية.املدنية والتزامهما خالل األشهر الستة امل

حيث تمكنا من اإلدالء بشهادتهما حول مختلف         

 Melissaاملكتسبات واملهارات، وفي هذا الخصوص، أنجزت

مهمتها في الدعم اإلداري بجمعية حركة بدائل مواطنة 

تدريس اللغة  كانت مهمته ، فقدPaulأما بالنسبة ل  .بفاس

 الفرنسية ملختلف تالميذ املستوى االبتدائي اإلعدادي

ويهدف هذا  والثانوي بجمعية مواطن الشارع بمدينة فاس.

املشروع إلى تطوير العمل التطوعي الدولي كأداة للتكامل 

االجتماعي من أجل تعزيز روح املواطنة والتضامن الدولي 

 بين الشباب وتسهيل إدماجهم في سوق الشغل.
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د "دليل عداإجل أتنظيم ورشة التشخيص التشاركي من 

التخطيط الترابي املستجيب للنوع" من طرف وزارة الداخلية 

 وهيئة األمم املتحدة للمرأة بمجلس جهة فاس مكناس 

نظمت وزارة الداخلية، املديرية العامة للجماعات 

 ONU FEMMES منظمة األمم املتحدة للمرأةاملحلية و 

جهة  بمقر  Rolland Bergerاالملاني الدراساتومكتب 

ورشة  2018يوليوز  23مكناس يوم اإلثنين -فاس

التشخيص التشاركي من أجل  إعداد دليل التخطيط 

الترابي املستجيب للنوع. وقد خصصت هذه الورشة لعرض 

عمالة مكناس ، جماعة  :املشروع األولي للدليل على كل من

مكناس، جماعة سيدي سليمان مول الكيفان، جماعة 

عين الشقف، جماعة الحاجب، جماعة القصير، جماعة 

سبع رواض ي ورؤساء هيئات املساواة  وتكافؤ الفرص 

 ومقاربة النوع بهذه الجماعات. 

دليل الخاص بإحداث ال هذا  مهمة إعداد وتندرج

وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة املساواة وتكافؤ الفرص 

ومقاربة النوع بمجالس العماالت واألقاليم وكذا مجالس 

املبذولة من طرف املديرية العامة  الجهودفي إطار الجهات 

 .ت املحلية الترابية التابعة لوزراة الداخليةاللجماع

وفي هذا اإلطار تم تقديم عرض حول اإلطار العام 

إلدماج مقاربة النوع في الحكامة املحلية وتحديد املفاهيم. 

كما قدم مكتب الدراسات الورقة املنهجية األولية لهذا 

م مجموعة من االقتراحات من الدليل الذي عرف تقدي

على شكل توصيات ستأخذ بعين  الحاضرين قدمتطرف 

 االعتبار من طرف الوزارة في إعداد الدليل. 
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من طرف جهة  كوين عن بعد لفائدة اطر جهة فاس مكناست

 الوسط فال دو لوار

برنامج العمل املسطر للتعاون الالمركزي بين  في إطار بلورة

فاس مكناس وجهة الوسط فال دو لوار فيما يتعلق جهة 

بمكون بناء القدرات املؤسساتية، تم تنظيم حصة تكوينية 

عبر تقنية الفيديو، تعتبر الثالثة من نوعها، يومه الجمعة 

والوكالة  ةجهالجلس م، لفائدة أطر 2018يوليوز  13

 .الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس

لتكوينية، التي نشطتها وركزت هذه الحصة ا

ماغويلون هيدون، مديرة التواصل بجهة الوسط  السيدة

فال دو لوار، على تعزيز قدرات أطر الجهة في 

.صل الخارجيااستراتيجية التو  مجال
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 تنظيم اليوم الجهوي الثاني حول البحث العلمي

مكناس اليوم الجهوي الثاني للبحث -نظمت جهة فاس

برئاسة السيد رئيس  2018يوليوز  26يوم  رالعلمي واالبتكا

مكناس، وقد عرف هذا اللقاء حضورا مهما من -جهة فاس

مشاركة  129مختلف الفاعلين، حيث بلغ عدد الحضور إلى 

ومشارك وتطرق هذا اللقاء العلمي إلى مجموعة من املحاور 

 تتمثل في:

  ي: الجائزة الجهوية للبحث العلمل املحور األو 

خالل هذا املحور تم اإلعالن عن الفائز الوحيد 

بالجائزة الجهوية السيد علي فالح األستاذ الجامعي 

التعرية املائية »بكلية سايس بفاس عن موضوع: 

 ؛"بمقدمة الريف

 مشاريع البحث العلمي :ياملحور الثان 

تم خالله تقديم عروض حول الوضعية الراهنة 

ألساتذة ملشاريع البحث العلمي من طرف ا

مشروعا، و قدم  28الباحثين، والتي يبلغ عددها 

األستاذ عبد الحميد السكوري أول مشروع 

 montage d’un observatoire régional »منتهي

d’innovation et d’entreprenariat » ؛ 

 والذي عرف تقديم  املحور الثالث: منح التدريب

ثالث شهادات من طرف طلبة باحثين من جامعة 

إسماعيل حول منح التدريب في املقاولة  موالي

 التي قدمتها لهم الجهة  
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 مكناس-الجائزة الجهوية للبحث العلمي لجهة فاستسليم 

، رئيس مجلس جهة فاس ”محند العنصر“أشرف السيد 

، على تسليم 2018يوليوز  26مكناس، يومه الخميس 

أستاذ  ”علي فالح“، للسيد الجائزة الجهوية للبحث العلمي

سايس، عن -جامعي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس

 .”التعرية املائية بمقدمة الريف“كتابه: 

بهذه املناسبة، أن املجلس الجهوي  أكد السيد الرئيسو 

بقوة على دور الجامعة في توفير املعلومات واملعارف  يراهن

املستوى الجهوي،  الالزمة التخاذ القرارات املناسبة على

مشيرا إلى أن التنمية تعتمد على اتخاذ قرارات حكيمة 

 .تستند إلى بيانات ومنهجيات ومعايير علمية دقيقة

-إلى أن مجلس جهة فاسينبغي التذكير وفي هذا اإلطار 

مشروع بحث علمي، يشرف عليها  28مكناس، يدعم 

أساتذة باحثون ينتمون إلى الجامعات الخمس التي وقعت 

 .االتفاقية إطار التعاون  على

ويروم املجلس الجهوي جعل هذه املبادرة موعدا جهويا 

وسنويا لالحتفال باملعرفة والبحث العلمي وتثمين جهود 

املؤسسات الجامعية واألساتذة الباحثين بجهة فاس 

 .مكناس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 29
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 غشت - يوليوز

 

 

 

 

                 شغال تسليم مصلحة املستعجالت ملستشفى أ         

 مكناس –محمد الخامس 

في إطار بلورة املشاريع املمولة من طرف مجلس جهة فاس 

، تسلم 2018يوليوز  26مكناس، تم، يومه الخميس 

مشروع تهيئة مصلحة املستعجالت بمستشفى محمد 

 .الخامس بمكناس

مكناس، في  عمالة وقد تم إنجاز هذا املشروع بشراكة مع

لتنمية البشرية، وجماعة مكناس، إطار املبادرة الوطنية ل

ماليين  6.2ومستشفى محمد الخامس، بغالف مالي بلغ 

واألدوات  املصلحة بالتجهيزاتدرهم، شملت أيضا تزويد 

 .الطبية التي سلم جزء منها، وسيتم تسليم الباقي قريبا

وستمكن هذه املبادرة، حسب مدير املستشفى، من تحسين 

بأن مصلحة املستعجالت العروض والخدمات الطبية علما 

 .مكناس عمالةتغل بشي الوحيدة التي تههذه، 

بالشكر لكل  ىمدير املستشفوباملناسبة، تقدم السيد 

وكذلك هذا املشروع  تمويلالشركاء الذين ساهموا في 

الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بجهة فاس مكناس التي 

 األشغال في وقت قصير. اتمامسهرت على حسن 
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تزويد دواوير البرارشة وأوالد الغناوي وأوالد بوريس بجماعة 

إقليم موالي يعقوب باملاء الصالح للشرب  –موالي يعقوب 

 عن طريق الربط الفردي

 

أعطيت انطالقة مشروع تزويد دواوير البرارشة وأوالد 

إقليم  –الغناوي وأوالد بوريس بجماعة موالي يعقوب 

اء الصالح للشرب عن طريق الربط موالي يعقوب بامل

الفردي بحضور عامل اإلقليم وأعضاء من مجلس ي اإلقليم 

والجماعة وممثلي الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بجهة 

فرع  –فاس مكناس وممثل املكتب الوطني للماء والكهرباء 

 .املاء

 200وتبلغ كلفة هذا املشروع، الذي ستستفيد منه أكثر من 

مليون درهم ممولة من طرف مجلس جهة فاس  3.15أسرة، 

 مكناس.
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تعزيز املوارد البشرية للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة 

 فاس مكناس

في إطار تعزيز الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس 

مكناس باملوارد البشرية، والتي ستمكنها من مباشرة عملها 

راة لتوظيف خمسة تقنيين بمزيد من الفعالية. أجريت مبا

وقد تمت هذه املباراة بحضور السيد مدير الوكالة 

بالتنسيق مع السيد عبد الحق السعيدي بصفته رئيس 

لجنة التكوين والتشغيل بمجلس جهة فاس مكناس، 

وبإشراف املديرية الجهوية للتكوين املنهي بفاس في إطار 

 اتفاقية شراكة.

تابة لجنة االشراف كما تم كذلك توظيف رئيس مصلحة ك

واملراقبة واملوارد البشرية، بعد احترام املساطر املعمول بها 

للتعيين في مناصب املسؤولية. وقد أجريت املقابالت 

الشفهية بحضور السيد خالد البوقرعي نائب رئيس الجهة 

والسيد سعيد النعماني، مدير الشؤون اإلدارية واملوارد 

رئيس قسم الشؤون  البشرية بجامعة األخوين وكل من

 املالية واإلدارية ورئيس مصلحة الصفقات للوكالة. 

 


