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 الدورة العادية لشهر مارس ملجلس جهة فاس مكناس 
 

 مكناس-اجتماع مكتب مجلس جهة فاس 
 

  مشاركة الجهة في امللتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين 
 

 االجتماع املشترك بين لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ولجنة التكوين والشغل 
 

 جنة الفالحة والتنمية القرويةاجتماع ل 
 

 اللجنة التقنية املكلفة بالتحضير لتنظيم يوم دراس ي حول إعداد التراب بالعالم القروي اتاجتماع 
 

تعيين مكلفين بمهمة تلقي طلبات الحصول على املعلومات ودراستها وتقديم املعلومات املطلوبة بمجلس جهة  

 فاس مكناس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس  

 

 

  والتعاون  العامة العالقات

 

 Participation d’une délégation marocaine au Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux (CPLR) 

du Conseil de l’Europe 

 

 استقبال السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس لوفد من البرملانيين األوروبيين 

 

 لجهة مراكش أسفي عضوات عن مجلس جهة فاس مكناسزيارة  

 

املمثلة الجديدة السيدة أنابيل هان لجهة سونتر فال  جهة فاس مكناس نائب األول لرئيس السيد الاستقبال     

  دولوار و توديع املمثلة السابقة

 

 

 

 

 

 ملف العدد

 

        لألسواق املتنقلة الثاني لالقتصاد االجتماعي والتضامني الجهوي  عرضامل  
 

 بمكناس  للملتقى الدولي للفالحة 14الدورة    

 

  

 

 

 

الدولي التعاون   

 

 Accueil du groupe D’amitié France Maroc 
 

 Visite d’une délégation Du pays de la Grande Sologne, Région Centre Val De Loire 
 

 والتضامنيمشاركة جمعية فرنسية من جهة الوسط فال دو لوار في الدورة الثانية ملعرض االقتصاد االجتماعي  

 

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%b3/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-23-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-2019/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-23-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-2019/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-23-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-2019/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-23-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-2019/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%a9-3/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b6-2/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%84/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%83/
http://www.region-fes-meknes.ma/actualites/accueil-du-groupe-damitie-france-maroc/
http://www.region-fes-meknes.ma/actualites/visite-dune-delegation-du-pays-de-la-grande-sologne-region-centre-val-de-loire/
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مشاركة الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس في املنتدى األول للوكاالت الجهوية لتنفيذ املشاريع  

 باململكة
 

 ملستعجالت باملستشفى اإلقليمي محمد الخامس بمكناستدشين مصلحة ا 
 

اقبة بعض أعضاء زيارة    إقليم بوملاناملنجزة بشاريع بعض املللوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع للجنة اإلشراف واملر
 

اقبة بعض أعضاء زيارة    عمالة مكناسباملنجزة شاريع بعض املللوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع للجنة اإلشراف واملر

 

 

 

 

 الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع

 

 ”ةتعزيز اللوائح والنظم الداخلي“تنظيم ورشتي عمل لفائدة أعضاء الهيئات االستشارية للجهة حول:   
 

 Participation de la Région Fès-Meknès à l’installation du comité d’Orientation des politiques 

publiques de jeunesse (CDJ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القدرات وتقوية ينالتكو   

مكناس - فاس لجهة االستشارية الهيئات  

 

 بي الجماعات الترابيةتكوينية لفائدة منتخدورات االنطالقة لتنظيم عطاء إ 
 

 اجتماع اللجنة املشتركة للتتبع بين جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي 
 

 تكوينية لفائدة املوظفين بجهة فاس مكناستنظيم دورة  
 

 Formation au profit des fonctionnaires relevant de la Région Fès-Meknès et de l’AREP dans  

le cadre du partenariat entre la Région et la Région Centre Val de Loire sur la contractualisation 

  

 

 

  

 

في الحصول على املعلومةلحق ا  

 

       تعيين مكلفين بمهمة تلقي طلبات الحصول على املعلومات ودراستها وتقديم املعلومات املطلوبة  

 بمجلس جهة فاس مكناس

 

 

 

  

 

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a4-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a4-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a4-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a9/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%ac/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9/
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عد الزوال بفضاء على الساعة الثالثة ب 2019أبريل  23افتتحت يومه الثالثاء 

املعارض أمام املركب الرياض ي طريق صفرو، فاس النسخة الثانية للمعرض 

االبتكار في ” الجهوي ملنتوجات االقتصاد االجتماعي والتضامني تحت شعار : 

  ” خدمة االقتصاد االجتماعي والتضامني بجهة فاس مكناس

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88/
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 الجهوي الثاني عرضامل

        لالقتصاد االجتماعي والتضامني لألسواق املتنقلة 

على الساعة الثالثة بعد الزوال بفضاء املعارض أمام املركب الرياض ي  2019أبريل  23افتتحت يومه الثالثاء 

، فاس النسخة الثانية للمعرض الجهوي ملنتوجات االقتصاد االجتماعي والتضامني تحت شعار طريق صفرو 

االبتكار في خدمة االقتصاد االجتماعي والتضامني : ” 

بحضور السادة نواب رئيس مجلس  ” بجهة فاس مكناس 

الجهة : السيد محمد والزين، والسيدة ماجدة بنعربية، 

ة سعاد لغماري والسادة والسيد أحمد اليندوزي، والسيد

أعضاء املجلس، والسيدة ممثلة وزارة السياحة والنقل 

الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي و 

رؤساء الجماعات الترابية، والسادة ممثلي الغرف   السادة

 .املهنية والسادة ممثلي املصالح الالممركزة

وقد تميز الحدث بكلمة افتتاحية للسيدة ماجدة 

 .بنعربية، نائبة رئيس مجلس الجهة والقيام بزيارة ألروقة املعرض

وتهدف الدورة إلى تعزيز الجهود التي يبدلها مختلف الفاعلين في قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني على 

املستويين الوطني والجهوي، معززة بذلك النجاح الذي حققته النسخة األولى، والعمل على إبراز الدينامية 

االقتصادية املرتبطة بمنتوجات هذا القطاع وما تحققه من غايات تضامنية وإنسانية نبيلة ودعم وتقوية 

القدرات اإلنتاجية والتسويقية للفاعلين، مع إعطاء البعد الجهوي واملحلي املكانة املستحقة في أفق 

 .لية كبيرةالتشجيع على ظهور أقطاب تنافسية جهوية، وخلق دينامية اقتصادية جهوية ومح

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية 

شاريعلتنفيذ امل  

أنشطة 

 املجلس
ملف 

 العدد

الهيئات 

 االستشارية

الحق في الحصول  التكوين

 على املعلومة

التعاون 

 الدولي

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3/
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 بمكناس الدولي للفالحة للملتقىعشر الرابعة الدورة 
فعاليات الدورة الرابعة عشر للملتقى الدولي للفالحة  2019أبريل  16احتضنت مدينة مكناس ابتداء من 

الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، هذه الدورة التي أشرف على 

 .لكية سامية ولي العهد األمير موالي الحسن نصره هللاافتتاحها بتعليمات م

مكناس لرواق يستجيب لجميع الشروط العلمية التي تتقاطع -بإقامة مجلس جهة فاس وتميزت هذه الدورة 

مع موضوع الدورة ويبرز املعطيات التي تميز الجهة على الصعيد الوطني في مجال السالسل الفالحية، كما 

 .عرض املعطيات املميزة وكذا الخصائص العلمية للمنتوجات املرمزةتم تخصيص جناح آخر ل

 

 

 

 

العالقات العامة 

لتعاون وا  

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ املشاريع

أنشطة 

 املجلس
ملف 

 العدد

الهيئات 

 االستشارية
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 الدولي



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 7
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 أبريل  –مارس 

 

وتجدر اإلشارة ان حفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة عشر للملتقى الدولي للفالحة عرف حضور السيد 

 .مكناس، وبعض نوابه، وأطر إدارة مجلس الجهة-رئيس مجلس جهة فاس
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 شهر مارس ملجلس جهة فاس مكناسالدورة العادية ل

بمقر مجلس جهة فاس مكناس الدورة العادية لشهر مارس  2019مارس  4انعقدت صباح يومه االثنين 

برئاسة السيد امحند العنصر، رئيس مجلس الجهة وبحضور السيد والي الجهة والسيدات والسادة  2019

لى تقديم التقرير االخباري لرئيس مجلس تضمن جدول أعمال هذه الدورة باإلضافة إ .أعضاء املجلس

 .2018الجهة، تقديم بيان تنفيذ ميزانية السنة املالية 

العديد من مشاريع  بدراسة كما تميزت هذه الدورة 

أبرزها: مشروع اتفاقية  واملصادقة عليها، االتفاقيات

إطار تتعلق ببرنامج تأهيل وتثمين املدينة العتيقة 

شراكة خاصة   تفاقية، مشروع ا2023-2019ملكناس 

-بتهيئة وإنعاش وتسويق وتدبير املنطقة الصناعية فاس

شراكة تتعلق بتهيئة عيون   مشروع اتفاقية  سايس،

شراكة من أجل تثنية الطريق   الحاجب، مشروع اتفاقية

 73الرابطة بين فاس وتاونات على طول  8الوطنية رقم 

ات من ّأجل تنظيم وتأطير دور   كلم، مشروع اتفاقية

تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية بجهة 

فاس مكناس، مشروع اتفاقية شراكة مع البنك اإلفريقي 

، مشروع امللحق التعديلي ”سوق التنمية“للتنمية 

التفاقية الشراكة ألجل اقتناء وسائل التنقل والعتاد 

املعلوماتي وكاميرات املراقبة واحتياجات عمل مختلفة 

ية فاس، مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من لفائدة وال 

-أجل انجاز مشاريع اجتماعية وتنموية بجهة فاس

مكناس، مشروع اتفاقية شراكة إلنجاز مشروع تجهيز مركز إعادة إدماج الشباب في وضعية صعبة، مشروع 

 .اتفاقية إطار للشراكة حول تأهيل جماعة كلدمان بإقليم تازة

العامة العالقات 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ املشاريع

 ملف

 العدد

الهيئات 

 االستشارية

الحق في الحصول  التكوين

 على املعلومة

التعاون 

 الدولي

 أنشطة املجلس

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3/
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 مكناس-اجتماع مكتب مجلس جهة فاس

 .بمقر الجهة 2019أبريل  17ألربعاء عقد مكتب مجلس الجهة اجتماعا يوم ا

مكندددددددددداس بحضددددددددددور -رئدددددددددديس مجلددددددددددس جهددددددددددة فدددددددددداس” محنددددددددددد العنصدددددددددر“وقدددددددددد تددددددددددرأس هددددددددددذا االجتمدددددددددداع السدددددددددديد 

 .السيدات والسادة أعضاء املكتب

وقدددددددددد خصدددددددددص هدددددددددذا االجتمددددددددداع لتددددددددددارس العديدددددددددد مدددددددددن النقددددددددداط، أبرزهدددددددددا مسدددددددددتجدات العقدددددددددد برندددددددددامج بدددددددددين 

 2019راكة، وكدددددددددددددددذا مشددددددددددددددداركة الجهدددددددددددددددة فدددددددددددددددي دورة الدولدددددددددددددددة والجهدددددددددددددددة، ودراسدددددددددددددددة مشددددددددددددددداريع اتفاقيدددددددددددددددات الشددددددددددددددد

للمعدددددددددددددرض الددددددددددددددولي للفالحدددددددددددددة بمكنددددددددددددداس، واإلعدددددددددددددداد 

لتنظددددددددددددددددددديم الددددددددددددددددددددورة الثانيدددددددددددددددددددة للمعدددددددددددددددددددرض الجهدددددددددددددددددددوي 

 .لالقتصاد االجتماعي والتضامني بفاس

كمدددددددددددددددددا تميدددددددددددددددددز االجتمددددددددددددددددداع بتقدددددددددددددددددديم تقدددددددددددددددددارير حدددددددددددددددددول 

األنشدددددددددددطة التدددددددددددي قامدددددددددددت  هدددددددددددا الهيددددددددددد ت االستشدددددددددددارية، 

ئددددددددديس الهيئدددددددددة خاصدددددددددة مرهدددددددددا الزيدددددددددارة التدددددددددي قدددددددددام  هدددددددددا ر 

االستشدددددددارية للشدددددددباب لجهدددددددة الوسددددددد  فدددددددال دولدددددددوار، 

وعدددددددددددددددرض حصددددددددددددددديلة التكوينددددددددددددددددات املنظمدددددددددددددددة لفائدددددددددددددددددة 

أعضدددددددددددددددددداء الهيئددددددددددددددددددات االستشددددددددددددددددددارية الددددددددددددددددددثالث، وقددددددددددددددددددد 

اختددددددددددتم هددددددددددذا االجتمدددددددددداع بتقددددددددددديم كتيبددددددددددات حصدددددددددديلة 

 2018)/2015عمل مجلس الجهة )
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 لتنفيذ املشاريع

 ملف

 العدد

الهيئات 

 االستشارية

الحق في الحصول  التكوين
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http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%b3/


 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 10
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 أبريل  –مارس 

 

 
 

 

 

 

  مشاركة الجهة في امللتقى الجهوي 

  حول التشغيل والتكوين

شددددددددددارن السدددددددددديد محنددددددددددد العنصددددددددددر، رئدددددددددديس مجلددددددددددس جهددددددددددة فدددددددددداس مكندددددددددداس رفقددددددددددة السدددددددددديد مددددددددددوالي حفددددددددددي  

العلمددددددددي، وزيددددددددر الصددددددددناعة واالسددددددددتثمار والتجددددددددارة واالقتصدددددددداد الرقمددددددددي والسدددددددديد سددددددددعيد زنيبددددددددر، والددددددددي الجهددددددددة 

 .ول التشغيل والتكوين بعمالة البطحاء فاسفي امللتقى الجهوي ح 2019مارس  15يوم الجمعة 

ويندددددددددرج تنظدددددددديم هددددددددذا امللتقددددددددى فددددددددي إطددددددددار الجهددددددددود الهادفددددددددة لتطددددددددوير منظومددددددددة التكددددددددوين والتشددددددددغيل تنفيددددددددذا 

للتعليمدددددددددددات امللكيدددددددددددة السدددددددددددامية املضدددددددددددمنة فدددددددددددي الخطددددددددددداب امللكدددددددددددي بمناسدددددددددددبة الدددددددددددذكر  الخامسدددددددددددة والسدددددددددددتين 

 ني حول التشغيل والتكوينلثورة امللك والشعب املتعلقة بتنظيم امللتقى الوط
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http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-23-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-2019/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-23-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-2019/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1-23-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-2019/
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االجتماع املشترك بين لجنة التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية والبيئية ولجنة التكوين والشغل

انعقددددددددددد اجتمددددددددددداع مشددددددددددترن بدددددددددددين لجنددددددددددة التنميدددددددددددة االقتصددددددددددادية واالجتماعيدددددددددددة والثقافيددددددددددة والبي يدددددددددددة ولجندددددددددددة 

بمقدددددددددر الجهدددددددددة، بحضدددددددددور السددددددددديدات والسدددددددددادة أعضددددددددداء  2019أبريدددددددددل  09التكدددددددددوين والشدددددددددغل يدددددددددوم الثالثددددددددداء 

 .املجلس

وقددددددددددددد تددددددددددددم خددددددددددددالل هددددددددددددذا االجتمدددددددددددداع تقددددددددددددديم عددددددددددددروض حددددددددددددول الدراسددددددددددددات املنجددددددددددددزة مددددددددددددن طددددددددددددرف البدددددددددددداحثين 

الجدددددددامعيين بتمويدددددددل مدددددددن مجلدددددددس الجهدددددددة فدددددددي إطدددددددار 

 :الشراكة مع الجامعات والخاصة ب

إحدددددددددددددددددددددداث مرصددددددددددددددددددددددد جهددددددددددددددددددددددوي لالبتكددددددددددددددددددددددار “ .1

 في محور الجاذبية الترابية؛” واملقاولة

إشدددددددددددددكالية العقدددددددددددددار الصدددددددددددددناعي والتجددددددددددددداري “ .2

فدددددددددددددددددددي محدددددددددددددددددددور ” مكنددددددددددددددددددداس-بجهدددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددداس

 الجاذبية الترابية؛

فدددددددددددددي محدددددددددددددور ” اتحددددددددددددداد املددددددددددددد وي السدددددددددددددياحية“ .3

األنشدددددددددددددددطة غيددددددددددددددددر الفالحيدددددددددددددددة فددددددددددددددددي العددددددددددددددددالم 

 القروي
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http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
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 اجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية

بمقدددددددددددر مجلدددددددددددس  2019يدددددددددددل أبر  03لجندددددددددددة الفالحدددددددددددة والتنميدددددددددددة القرويدددددددددددة اجتماعدددددددددددا يومددددددددددده األربعددددددددددداء  عقددددددددددددت

 .الجهة، ترأسه السيد الحسن دهده

مشددددددددروع اتفاقيددددددددة شددددددددراكة وتعدددددددداون حددددددددول تحاليددددددددل التربددددددددة لفائدددددددددة  وقددددددددد خصددددددددص هددددددددذا االجتمدددددددداع لدراسددددددددة

 .سمكنا-فالحي جهة فاس
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http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%a9-3/
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اللجنة التقنية املكلفة بالتحضير لتنظيم  اتاجتماع

 يوم دراس ي حول إعداد التراب بالعالم القروي

التقنيددددددة املكلفددددددة بالتحضددددددير لتنظدددددديم يددددددوم درا دددددد ي حددددددول إعددددددداد التددددددراب بالعددددددالم  للجنددددددةين اجتمدددددداعانعقددددددد 

بمقدددددددددددر مجلدددددددددددس الجهدددددددددددة، برئاسدددددددددددة 2019أبريدددددددددددل  24و  10 ييدددددددددددوم وذلدددددددددددك القدددددددددددروي بجهدددددددددددة فددددددددددداس مكنددددددددددداس،

رئدددددددددددديس لجنددددددددددددة إعددددددددددددداد التددددددددددددراب وبحضددددددددددددور أعضدددددددددددداء اللجنددددددددددددة وممثلددددددددددددي املصددددددددددددالح ” لحسددددددددددددن رفيددددددددددددع“السدددددددددددديد 

 .طر إدارة الجهةالخارجية وبعض أ
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http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b6-2/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/reunion/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b6-2/
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Participation d’une Délégation Marocaine au Congrès des 

Pouvoirs Locaux et Régionaux (CPLR ) du Conseil de l’Europe 

Les membres de la délégation marocaine ont débuté mercredi 3 Avril 2019 leur participation 

effective au Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux ( CPLR ) du Conseil de l’Europe, au 

lendemain de l’obtention par le Royaume du Statut de partenaire pour la démocratie locale. 

 Au nom des membres de la délégation marocaine, M. Mohand LAENSER, Président de 

l’association des Régions du Maroc et Président du Conseil Régional Fès Meknès a évoqué un 

échange fructueux qui a été l’occasion de réaffirmer l’engagement réel et volontaire du Maroc 

pour élargir le champ de la démocratie locale à 

travers un certain nombre d’axes, essentiellement la 

régionalisation avancée, et l’autonomie qui a été 

donnée par la constitution à toutes les Collectivités 

Territoriales.    

Pour ce qui est des moyens pour renforcer ce 

partenariat, M.LAENSER a indiqué que cela 

commence par détailler les programmes, «  sur ce 

que peut faire le Maroc avec le Conseil de l’Europe et ce qu’il peut faire en tant que plateforme 

et porte d’ouverture sur un certain nombre de pays avec lesquels il a de très bonnes relations », 

citant particulièrement les pays subsahariens et africains. 
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                   استقبال السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس 

 لوفد من البرملانيين األوروبيين

 

بمقر مجلس   2019  مارس 18استقبل السيد محند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس مكناس يوم االثنين 

، نائب رئيس   Andrey KOVATCHEV   ملانيين األوروبيين، يترأسه السيدجهة فاس مكناس وفدا من البر 

 : ويتكون الوفد من السيدات والسادة” حزب الشعب األوروبي “

 SANTIAGO FISASبرملاني ) إسبانيا(؛ ، 

 Feancesc GAMBUS برملاني ) إسبانيا(؛ ، 

 Alexandra ROVERS برملانية ) إسبانيا(، مستشارة ،

 شعب األوروبي؛سياسية بحزب ال

كما حضر هذا االستقبال السادة لحسن السكوري برملاني عن 

 .الجهة ولحسن العواني نائب رئيس الجهة وبعض األطر

االتحاد “وتندرج هذه الزيارة في إطار األنشطة التي تقوم  ها مجموعة العمل املكلفة باملتوس  بتنسيق مع 

دول االتحاد في أفق عقد اتفاقيات الشراكة في  بين من أجل تعزيز أواصر التعاون ” من أجل املتوس 

 .مختلف امليادين
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http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%84/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%84/
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                         عضوات عن مجلس جهة فاس مكناس زيارة  

لجهة مراكش أسفي 

مارس  29و  28وذلك يومي لجهة مراكش آسفي بزيارة قام وفد من مستشارات عن مجلس جهة فاس مكناس

2019 

السيدة ميلودة حازب  الوفد من طرف تم استقبال

جهة مراكش آسفي وبعض مجلس نائبة رئيس 

قامت السيدة  قدو ، عضوات املجلس وأطر الجهة

الدور الذي تقوم به بالجهة و بالتعريف ب نائبة الرئيس

تم عرض برنامج التنمية الجهوية من  كماالنساء، 

 طرف السيد مدير دار املنتخب.

نبذة بشكل شمولي و  ميتقد السياق تموفي نفس 

حول برنامج التنمية الجهوية ومخط   تفصيلي

الجهوي إلعداد التراب و بعض املشاريع املستقبلية في 

 .لجهة فاس مكناس ستراتيجيةاإل جاالت املجميع 

وقد تمحور هذا اللقاء حول إحداث دار املنتخب  ،زيارة دار املنتخب بحضور مديرها وبعض أطرها كما تمت

وإمكانيات الجماعات الترابية في مجاالت مختلفة وكذا أهم  أجل دعم قدرات تشاركية من تعاونية وك لية 

 اللقاءين:أسفر عرها التوصيات التي  أهم منو   .شراكات التعاون الالمركزي الوطني والدولي

 الشراكة بين جهة فاس مكناس و جهة مراكش أسفي تفعيل اتفاقية 

 مكناس. بجهة فاسدار املنتخب  تنزيل 
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http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b4-%d8%a3%d8%b3%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b4-%d8%a3%d8%b3%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4/
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املمثلة  جهة فاس مكناس نائب األول لرئيس السيد الاستقبال 

و توديع السيدة أنابيل هان  لجهة سونتر فال دولوار  الجديدة

لهذه الجهةاملمثلة السابقة 

 

املمثلة الجديدة  ةالسيد النائب األول لرئيس مجلس جهة فاس مكناس لرئيس الجه لاستقب

.السيدة أنابيل هان لجهة سونتر فال دولوار و توديع املمثلة السابقة 
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 على املعلومة

 التعاون الدولي

 

ملف 

 العدد

 أنشطة

 المجلس

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a/
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Accueil du groupe D’amitié France Maroc 

 

Dans le cadre de renforcement de sa politique d’ouverture à l’international et de 

coopération, la région Fès Meknès représentée par M. Mohand Laenser , Président de la 

Région et M . SAID Zniber , wali de la région , ont reçu une délégation du groupe d’amitié 

France Maroc composé  de députés et leurs collaborateurs, 

La délégation avait pour objectif d’échanger autour des potentialités et atouts de la 

Région Fès Meknès dans les différents secteurs promoteurs dans une perspective d’identifier 

les domaines de coopération possibles. 

 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 
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http://www.region-fes-meknes.ma/actualites/accueil-du-groupe-damitie-france-maroc/
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Visite d’une délégation Du pays de la Grande 

Sologne, Région Centre Val De Loire 

 

Une délégation du Pays de la Grande Sologne en Région Centre Val de Loire, composée 

de :Monsieur Pascal BIOULAC  président du pays de la grande Sologne et Maire de Lamotte-

Beuvon, Jean Pierre Guémon , Président de la communauté de communes de la Sologne des 

étrangs, Florent Lepetre , président de la Fédération départementale des syndicats 

d’exploitants agricoles ( FDSEA) De 

Loire-et-Cher, Adeline 

Kanengieser ;Directrice/intérim du 

Pays de Grande Sologne , a été reçue 

le 17 Avril 2018  au Conseil Régional 

Fès Meknès par Monsieur Mohand 

LAENSER, Président de la Région Fès-

Meknès. 

Cette visite s’inscrit dans le 

cadre de développement des actions 

de la coopération décentralisée qui 

lient les deux régions, à cet effet, la 

délégation a exprimé son souhait de 

coopérer avec la région Fès Meknès 

autour des thématiques du développement rural et du tourisme équestre. 
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http://www.region-fes-meknes.ma/actualites/visite-dune-delegation-du-pays-de-la-grande-sologne-region-centre-val-de-loire/
http://www.region-fes-meknes.ma/actualites/visite-dune-delegation-du-pays-de-la-grande-sologne-region-centre-val-de-loire/
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 مشاركة جمعية فرنسية من جهة الوسط فال دو لوار 

 في الدورة الثانية ملعرض االقتصاد االجتماعي و التضامني

أبريل  24يوم األربعاء   ،فاس مكناس جهة رئيس مجلس ةنائب ةماجدة بن عربيت السيدة حافتت         

الثانية املبرمجة في إطار املعرض الجهوي لالقتصاد االجتماعي و التضامني التي تنظمه الجهة من  ندوة ال  2019

امني، ما هي محور حول موضوع "االبتكار في االقتصاد االجتماعي والتضتتو التي بفاس ,   2019أبريل  28إلى  23

 "؟أدوار األطراف املعنية

 تور املتواجدة ب  COMPAGNONS BATISSEURSمديرة الجمعية الفرنسية  قدمت، اإلطار و في هذا      

فال  جهة فاس مكناس و جهة الوس  بالتعاون الالمركزي بين  السنوية مذكرة جمعية وأنشطتهاال  عرضا حول 

 في هذه الشراكة. ور االقتصاد االجتماعي و التضامنيوأهمية محدو لوار 

التواصل  من خالل الشراكة موضوع ، وخاصةالجمعية حول تجربةحيث تطرقت من خالل عرضها          

 بما في ذلك جماعاتال وة ية )الدولاتاملؤسس اتالشراك  ،باإلضافة إلى املدني املحلية للمجتمعالجهات الفاعلة مع 

.و من جهة  االتحاد األوروبي الية معاملشراكة وال ( الجهة 

و أهمية موضوع الشباب املديرة حول  تحدثتأخر  

الكتساب خبرات  على املستويين املحلي والدوليتنقلهم 

 مهنية في عدة مجاالت.
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تنظيم ورشتي عمل لفائدة أعضاء الهيئات االستشارية  

 ”تعزيز اللوائح والنظم الداخلية“للجهة حول: 

في إطار مواكبة عمل الهيئات االستشارية وتفعيلها، نظم املجلس الجهوي فاس مكناس بشراكة مع حركة بدائل 

مية، بمقر فندق نو الوكالة األمريكية للت INCL ر املربحةمواطنة واملركز الدولي لحقوق منظمات املجتمع املدني غي

 2019مارس  24و 23وذلك يومي ” تعزيز اللوائح والنظم الداخلية’رمادا بفاس ورشتي عمل الهيئات حول:

واملستشارة القانونية كريستين ماكغيني التي قدمت بعض  وقام بتنشي  الورشات كل من الخبيرة الدولية

للهيئات االستشارية التي تساعد على تعزيز العالقة مع املجتمع املدني وتقوية الدولية املقارنة النماذج واألمثلة 

 .الديمقراطية التشاركية

فيما قام الخبير القانوني املغربي واألستاذ الجامعي أحمد 

مفيد بإطالع املشاركين على اإلطار القانوني الذي يحكم 

ة في اململكة الهيئات االستشارية الجهوية واإلقليمي

 .املغربية

وقد عرفت الورشتين مشاركة بعض ممثلي الهيئات 

االستشارية الجهوية الثالث برئاسة السيد أحمد اليندوزي 

رئيس الهيئة االستشارية للشباب لجهة فاس مكناس 

وبحضور السيدة نادية العطاري رئيسة مصلحة شؤوون 

 .بالهيئات املكلفة املنتخبين

ى مد  يومين تم اختتامها بتقديم واستمرت األشغال عل

والتي ستبنى  ،خالصات واقتراحات املستفيدين من التكوين

 .2019املبرمجتين خالل أبريل  الدورتين محاور عليها 

 
 

 

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ املشاريع

الحق في الحصول  التكوين الهيئات االستشارية
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العالقات العامة 
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http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
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Participation de la Région à l’installation du Comité 

d’Orientation des Politiques Publiques de Jeunesse 

Participation de la Région Fès-Meknès à l’installation du comité d’Orientation des politiques 

publiques de jeunesse (CDJ) au siège de la Region Centre Val de Loire, présidé par le président de 

la Région Centre Val de Loire M. François BONEAU, Ont assisté aussi, Catch MUNCH MASSET 

2ème vice président, Charles FOURNIER, 3ème  vice président, Olivier FREZOT, Conseiller 

régional. 

La Région Fès Meknès a été présentée par M. Ahmed El YANDOUZI vice-président de la dite région 

et président de l’instance consultative chargée des jeunes, Nadia EL ATTARI,chef de service des Élus 

chargée des instances consultatives et Anabelle HAN, chargée du suivi du partenariat entre la 

Région Centre Val de Loire et la Région Fès-Meknès 

La séance a été suivie par une conférence de presse et des ateliers de travail sur des différentes 

thématiques relatives à la 

jeunesse. 
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 تكوينيةدورات االنطالقة لتنظيم عطاء إ

 بي الجماعات الترابيةلفائدة منتخ 

دورات التكوين الخاصة بالتصميم املديري الجهوي للتكوين  2019أبريل  17فتتحت صبيحة يومه األربعاء ا

اس وأعضاء مكن-املستمر، إذ نظم مجلس جهة فاس مكناس لقاء تكويني لفائدة أعضاء مجلس جهة فاس

 .مجالس العماالت واالقاليم في موضوع التعاقد بين الدولة والجهة وذلك بمقر الجهة

عضوا من مجالس العماالت   48مكناس و -عضوا من مجلس جهة فاس 19وقد حضر هذا اللقاء 

وأطره  مكناس بحضور كل من نائبيه األول والثاني،-وافتتحه السيد رئيس مجلس جهة فاس واالقاليم.

 .أونطوان من جهة سونتر فال دولوار الفرنسية خبير الفرنس ي السيد ال
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اجتماع اللجنة املشتركة للتتبع بين جهة فاس مكناس 

 والجامعات ومؤسسات التعليم العالي

سيدي عقدت اللجنة املشتركة للتتبع بين جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي )جامعة 

محمد بن عبد هللا، جامعة موالي إسماعيل، جامعة االخوين، الجامعة االورومتوسطية، املدرسة الوطنية 

 :أبريل اجتماعا بمقر الجهة خصص لدراسة النق  التالية 04للفالحة( يوم الخميس 

 ؛2018االطالع على وضعية تنفيذ برامج التعاون لسنة  .1

 ،2019واملتعلقة بمحاور برامج التعاون لسنة عرض األوراق املعدة من طرف الجامعات  .2

التظاهرات العلمية: اقتراح التظاهرات املقدمة من طرف الجامعات او املقترحة للدعم من طرف  .3

 الجهة؛

املصادقة على املشاريع التي تم تقديمها خالل  .4

ضمن برامج التعاون  2018يونيو  18اجتماع 

 ؛2019لسنة 

ية لتفعيل االعداد الجتماع اللجنة الجهو  .5

 التصميم املديري الجهوي للتكوين املستمر
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الهيئات 

 االستشارية

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a9/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a9/
http://www.oujdacity.net/national-article-62292-ar/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84.html
http://www.oujdacity.net/national-article-62292-ar/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84.html
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 تنظيم دورة تكوينية لفائدة املوظفين بجهة فاس مكناس

 

-برمجت إدارة جهة فاس في إطار تنفيذ التصميم املديري الداخلي للتكوين املستمر الخاص باملوظفين،

لفائدة اطر  "MS PROJECT  " وكذا” الصفقات العمومية“مكناس دورة تكوينية معمقة ومتكاملة في موضوع 

,مكناس بالجامعة االورومتوسطية-لتنفيذ املشاريع فاس الجهة والوكالة الجهوية
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http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%ac/
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Formation au profit des fonctionnaires relevant 

de la Région Fès-Meknès et de l’AREP dans le 

cadre du partenariat entre la Région et la Région 

Centre Val de Loire sur la contractualisation 

Le Conseil de la région Fès-Meknès a organisé le 16 Avril 2019 une journée de formation sur le 

thème: « la contractualisation entre l’Etat et la Région » au siège de la Région. 

Organisé en faveur des fonctionnaires relevant de la Région, la Wilaya et de l’Agence Régionale 

d’Exécution des Projets, ce séminaire porte sur deux principaux axes: 

– Exposé sur l’expérience de la contractualisation entre l’Etat et la région: cas de la région Val 

de Loire, 

– Atelier sur les mécanismes de 

contractualisation entre l’Etat et la 

Région 

Cet atelier de formation s’inscrit dans le 

cadre du partenariat entre la Région 

Fès-Meknès et la Région Centre Val de 

Loire et est animé par M. François 

Antoine, ex Directeur du Cabinet du 

Président de la Région Centre Val de 

Loire. 
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تعيين مكلفين بمهمة تلقي طلبات الحصول على 

   املعلومات ودراستها وتقديم املعلومات املطلوبة 

 بمجلس جهة فاس مكناس

املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات والتي تنص على  31-13من القانون رقم  12طبقا ملقتضيات املادة 

أو أشخاص مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على املعلومات ودراستها ضرورة تعيين شخص 

وتقديم املعلومات املطلوبة، وكذا املساعدة الالزمة، عند االقتضاء لطالب املعلومات في إعداد طلبه، تم تعيين 

متصرف من الدرجة الثانية  ،العزوزي  عصامالسيد و  متصرفة من الدرجة الثانية ،السيدة حنان الطيبي

 .همة بمجلس جهة فاس مكناسكمكلفين  هذه امل

 

 

 

 

 

 

 

 

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ املشاريع

الحق في الحصول  التكوين

 على املعلومة
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 العدد

 أنشطة

 المجلس
العالقات العامة 

 والتعاون 

الهيئات 

 االستشارية

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9/
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مشاركة الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس 

في املنتدى األول للوكاالت الجهوية لتنفيذ املشاريع باململكة

مارس بطنجة، في أشغال املنتد  األول  23شاركت الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس، يوم 

اندماج في ” باململكة تحت شعار للوكاالت الجهوية لتنفيذ املشاريع 

، املنظم من طرف مجلس ووكالة جهة ”الحاضر لبناء املستقبل

الحسيمة بشراكة مع جمعية جهات املغرب  –تطوان  –طنجة 

املمول من طرف وزارة الخارجية ” تشارن“وبدعم من برنامج 

 .البريطانية

ختلف الوكاالت في هذا املنتد  كان نقطة تبادل الخبرات بين م

مجال الحكامة الجيدة واملمارسات الفضلى وسبل التنسيق بين 

مختلف الفاعلين والشركاء املعنيين باملشاريع التي تتكلف الوكاالت 

 .بإنجازها

وقد عرفت الدورة األولى لهذا املنتد  نقاشا حول تجارب كل جهة مع الوكاالت الجهوية لتنفيذ املشاريع، أبرزها 

املرتبطة بتأسيسها واشتغالها، خالل النصف األول من والية الجهات منذ دخول القانون التنظيمي  التحديات

 .حيز التنفيذ 111.14للجهات 

 :من أهداف هذه الدورة

 ؛تبادل وتقاسم الخبرات بخصوص نماذج الحكامة للوكاالت الجهوية لتنفيذ املشاريع 

 ؛مج ومشاريع التنميةتقاسم التجارب والخبرات بخصوص هندسة وتنزيل برا 

  تأسيس شبكة للوكاالت الجهوية لتنفيذ املشاريع تسهر جمعية جهات املغرب على تنشي  أعمالها

 .وضمان استدامة اليات التعاون بيرها

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع
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http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
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 تدشين مصلحة املستعجالت 

 باملستشفى اإلقليمي محمد الخامس بمكناس

 2019أبريل  18امس بمكناس، يومه الخميس تم تدشين مصلحة املستعجالت باملستشفى اإلقليمي محمد الخ

بحضور السيد وزير الصحة، وذلك بعد أن تم إخضاعها)املصلحة( ألشغال إعادة التهيئة والتجهيز باملعدات 

 .البيوطبية

وتأتي هذه األشغال قصد الرفع من مستو  التدخالت الطبية االستعجالية وتحسين جودة الخدمات املقدمة 

 .اسللمرض ى بجهة فاس مكن

أنجز هذا املشروع من طرف مجلس جهة فاس مكناس بشراكة مع عمالة مكناس وجماعة مكناس ووزارة 

 .مليون درهم 6.2الصحة بغالف مالي قدره 

فيما يخص أشغال إعادة التهيئة، فقذ كلفت ما 

مليون درهم، حيث تم تحديث  1.5يناهز 

الصباغة والشبكة الكهربائية باإلضافة إلى تركيب 

ت الهواء بالنسبة للقاعات املخصصة مكيفا

لالنتظار واملعالجة، وتزويد قاعات اإلنعاش 

 .والجراحة باألحواض املائية

 4.7من جهة أخر ، كلف تجهيز املصلحة مبلغ 

مليون درهم، حيث تم اقتناء األجهزة البيو طبية 

 .واملعدات الالزمة لالستجابة للحاالت املستعجلة

تبع مراحل تنفيذه من هذا املشروع تم إنجازه وت

 .طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس

الوكالة الجهوية لتنفيذ 
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اقبة بعض أعضاء زيارة  لوكالة الجهوية للجنة اإلشراف واملر

إقليم بوملاناملنجزة بشاريع بعض املللتنفيذ املشاريع   

 في إطار الجوالت التي تقوم  ها لجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس. قامت

 .تشرف الوكالة على إنجازها بإقليم بوملاناللجنة بزيارة املشاريع التي 

 :التاليةشملت هذه الزيارة املشاريع ولقد 

  أشغال بناء املسلك الراب  بين دوار تيميتار ودوار ملسارح بجماعة أوالد علي يوسف 

اعة لنفوذ تراب جم ةر أيت احسن و تيميتار و ملسارح، التابعويهدف هذا املشروع إلى فك العزلة على كل من دواي

 .كم 11أوالد يوسف، على طول 

 مليون درهم. 19.66هذا املشروع حوالي  إنجاز بلغت تكلفة 

  أشغال تهيئة طريق ميسور لقديم بجماعة سيدي بوطيب 

كم، حيث يتم تهيئتها  4.5هم هذا املشروع الطريق الرابطة بين مدينة ميسور وجماعة سيدي بوطيب على طول ي

 قدمة ملستعمليها وتحسين ظروف عيش الساكنة املحلية.قصد تحسين مستو  الخدمات امل

 مليون درهم. 5.54بقيمة مالية قدرها  %60هذا وقد بلغت نسبة األشغال 

 أشغال تزويد مركز جماعة سرغينة والدواوير املجاورة له باملاء الصالح للشرب 

باملاء الصالح للشرب بغالف مالي  هال سرغينة والدواوير املجاورةجماعة ذا املشروع سيمكن من تزويد كل من مركز ه

 مليون درهم.  8.59 ب قدري

 مسكن من املاء الصالح للشرب عبر الرب  الفردي. 200واستفادة حوالي  نافورات 5من خالله، سيتم بناء 

 أشغال تزويد مركز جماعة أيت بازة والدواوير املجاورة له باملاء الصالح للشرب 
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عن طريق الرب   كنمس 600، وذلك بتزويد أكثر من هايت بازة والدواوير املجاورة لا جماعة يهم هذا املشروع مركزس

 مليون درهم.   14.85نافورات بتكلفة قدرها  10الفردي وبناء 

لى أن هذه املشاريع تهدف إلى الرفع من نسبة الرب  بشبكة املاء الصالح لشرب واملساهمة في توفير إوتجدر اإلشارة 

 ية.هذه املادة الحيو 
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اقبة بعض أعضاء زيارة  لوكالة الجهوية للجنة اإلشراف واملر

عمالة مكناسباملنجزة شاريع بعض املللتنفيذ املشاريع   

للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس  واملراقبةفي إطار الجوالت التفقدية التي تقوم  ها لجنة اإلشراف 

 .مكناس. قامت اللجنة بزيارة املشاريع التي تشرف الوكالة على إنجازها بعمالة مكناس

 :ة املشاريع اآلتيةشملت هذه الزيار 

  بناء قاعة رياضية مغطاة بحي العويجة -

 7022و  7031تقوية الطريق اإلقليمية رقم  -

 بجماعة عين كرمة و وليلي

بجماعة  7017تقوية الطريق اإلقليمية رقم -

 أيت والن

بجماعة  7046تقوية الطريق اإلقليمية رقم -

 عين عرمة
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