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 مكناس-مجلس جهة فاس اجتماع مكتب 
 

 ندوة الرؤساء اتاجتماع 
 

 امليزانية والشؤون املالية والبرمجة نةاجتماع لج   
 

 اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية 
 

 ولجنة املرأة والشباب والرياضة اجتماع مشترك بين لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية 
 

 اجتماعات لجنة إعداد التراب 
 

 مية القرويةاجتماعات لجنة الفالحة والتن 
 

 اجتماع لجنة التكوين والشغل 
 

 مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في تنظيم املناظرة الثالثة حول املجتمع املدني و آفة املخدرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس  

 

 

  والتعاون  العامة العالقات

 

ها جهة االوكسيتاني بشراكة مع جمعية جهات املغرب وجهات تنظمفتتاحية للدورة التكوينية التي الجلسة اال  

 فرنسا

 

 

 

 

 

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/actualites-ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
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 5039و 5016انتهاء أشغال تقوية الطريق اإلقليمية رقم  
 

 إقليم الحاجب -مدرسة أبردي ومدرسة موالي ادريس الجرف انتهاء أشغال تهيئة املسلك الرابط بين  

 

 

 

 

 

 الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع

 

 "يعةمجتمع مدني قوي وحكومات منفتحة: تنمية سر ” املدني تحت شعاراللقاء الختامي لبرنامج دعم املجتمع  
 

 اجتماع مكتب الهيئة االستشارية املكلفة بالشباب 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القدرات وتقوية التكوين  ملف العدد:  

مكناس - فاس لجهة االستشارية الهيئات  

 

 

 دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات بإقليم بوملان  
 

 دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات بعمالة فاس 
 

أقاليم جهة فاس مكناس   دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس عماالت و
 

 دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات بإقليم الحاجب 
 

 دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات بإقليم صفرو  
 

 موالي يعقوب نية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات بإقليم دورة تكوي 
 

 ورشة تكوينية لفائدة الهيئات االستشارية الثالث لجهة فاس مكناس 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%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%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a3-3/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%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%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a3-2/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%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%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a3/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%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%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a9/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%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%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a9/
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   مكناس-اجتماع مكتب مجلس جهة فاس                    

 بمقر الجهة. 2019يونيو  10االثنين يوم عقد مكتب مجلس الجهة اجتماعا 

مكناس بحضور -رئيس مجلس جهة فاس "محند العنصر"جتماع السيد وقد ترأس هذا اال 

 السيدات والسادة أعضاء املكتب.

 العديد من النقاط:تدارس وقد خصص هذا االجتماع ل

 ؛2018-2015الجهة اإلعداد لتنظيم لقاء لعرض حصيلة عمل مجلس  .1

 بالجهة؛ والتكوين التشغيلبخصوص اللقاء الجهوي حول  تقديم تقرير  .2

من أجل إحداث مكافأة لدعم التشغيل  "ALSTOM"مع شركة كة اشر  مشروع اتفاقيةدراسة  .3

 بالشركة؛

تقديم الوضعية الشاملة للمشاريع التي تتطلب إضافة اعتمادات مالية في إطار برنامج تقليص  .4

 بالعالم القروي؛  الجتماعية واملجاليةالفوارق ا

 ؛2019إعداد مشروع جدول أعمال دورة يوليوز  .5

 اقتراحات السادة األعضاء لإلدراج ضمن جدول أعمال دورات املجلس:

مكناس لدعم التميز الفردي -مشروع اتفاقية مع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس -

 والجماعي نهاية كل سنة؛

موضوع ملتمس )مشروع اتفاقية شراكة خاص بالتطهير السائل بين مجلس الجهة وجماعة كيكو  -

 .(رئيس الجماعة

 االطالع على: .6

 الخالصات األساسية ملرحلة التشخيص الخاصة بالدراسة املتعلقة باإلستراتيجية الجهوية للتشغيل؛ -

 .2019انطالق عملية دعم املشاريع املقدمة من طرف الجمعيات برسم سنة  -

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد الهيئات االستشارية  

التكوين وتقوية القدرات   

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/
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 :تقديم تقارير حول  .7

الدورة الثانية للمعرض الجهوي  -

 لالقتصاد االجتماعي والتضامني؛

 2019مشاركة الجهة في دورة  -

 للمعرض الدولي للفالحة بمكناس؛

مستجدات التعاون الدولي )جهة  -

جهة  -الوسط فال دولوار بفرنسا

جهة سيشوان  - بفرنسالوكسيطاني 

 جهة الشيلي(. -بالصين

 لتنظيم واملشاركة في معارض وملتقيات:اإلعداد  .8

اإلعداد ملشاركة الجهة في املناظرة الثالثة حول املجتمع املدني وآفة املخدرات: الواقع واآلفاق املنظمة  -

 بمكناس؛ 2019يونيو  29من طرف وزارة العالقات مع البرملان واملجتمع املدني 

 ي والتضامني.اإلعداد لتنظيم املعارض املتنقلة لالقتصاد االجتماع -

 

 االطالع على خالصات اجتماعات اللجان: .9

 لجنة التتبع واإلشراف املتعلقة باتفاقية التعاون بين الجهة والجامعات؛ -

    التنمية القروية بجهةو الجهوي حول إعداد التراب  حواراللجنة التقنية املكلفة باإلعداد لتنظيم ال -

 مكناس.-فاس

 ؛االستشارية دراسة مقترح حول تطوير عمل الهيآت .10

 écographie)االطالع على مشروع  .11
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، أبدت السالف الذكر الترتيب وفق بعد تقديم جدول األعمال من طرف السيد رئيس املجلس

التي و أعاله، املدرجة السيدات والسادة أعضاء املكتب العديد من املالحظات واالقتراحات بخصوص النقط 

 .عليهوافقة تم األخذ بها بعد امل
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 ندوة الرؤساءاجتماع 

األربعاء يوم  عقد اجتماع ندوة الرؤساء

 بمقر الجهة. 2019يونيو  26

"محند جتماع السيد وقد ترأس اال 

مكناس، -رئيس مجلس جهة فاس العنصر"

السيد "ادريس صقلي عدوي"  حضره إلى جانبو 

النائب األول للرئيس، والسيد "لحسن العواني" 

النائب الثاني للرئيس، السيدات والسادة رؤساء 

 اللجان الدائمة ورؤساء الفرق باملجلس. 

تدارس وقد خصص هذا االجتماع ل

 النقطة التالية:

عرض ومناقشة جدول أعمال اجتماع -

 ؛2019الدورة العادية لشهر يوليوز 

العنصر" رئيس مجلس الجهة، تمت مناقشته من طرف بعد تقديم جدول األعمال من طرف السيد "محند 

 السيدات والسادة األعضاء.
 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد الهيئات االستشارية  

التكوين وتقوية القدرات   
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 ندوة الرؤساءاجتماع                                      

جتماع السيد وقد ترأس اال  بمقر الجهة. اجتماعا 2019ماي  08األربعاء يوم  عقد اجتماع ندوة الرؤساء

السيد "ادريس صقلي عدوي" النائب  حضره إلى جانبمكناس، و -رئيس مجلس جهة فاس "محند العنصر"

" النائب الثاني للرئيس، السيدات والسادة رؤساء اللجان الدائمة األول للرئيس، والسيد "لحسن العواني

 النقاط التالية:تدارس خصص هذا االجتماع ل ورؤساء الفرق باملجلس. 

 ؛2015/2018تقديم حصيلة عمل مجلس الجهة  -1

 قديم املحاور الكبرى للعقد برنامج بين الدولة والجهة؛ت -2

 بعض السيدات والسادة أعضاء املجلس عن حضور الدورات. االطالع على وضعية تغيبات -3

بعد تقديم جدول األعمال من طرف السيد "محند العنصر" رئيس مجلس الجهة، تمت مناقشته من 

 طرف السيدات والسادة األعضاء.

 

 

 

 

 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد الهيئات االستشارية  

التكوين وتقوية القدرات   
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 امليزانية والشؤون املالية والبرمجة اجتماع لجنة

 بمقر الجهة. 2019 يونيو 21الجمعة  يوماجتماعا  امليزانية والشؤون املالية والبرمجة لجنة عقدت

حضره ، و امليزانية والشؤون املالية والبرمجة لجنةرئيس  "محمد العابد"جتماع السيد وقد ترأس اال 

وبعض األطر  ،وأعضاء املجلس ورؤساء الفرق  الدائمةبعض رؤساء اللجان السادة أعضاء اللجنة،  إلى جانب

 اإلدارية بالجهة.

 ، ارتبطت ب:النقاطتدارس العديد من وقد خصص هذا االجتماع ل

  ؛2019دراسة مشروع تحويل اعتمادات في الجزء األول من ميزانية السنة املالية 

  ؛2019ميزانية السنة املالية دراسة مشروع تحويل اعتمادات في الجزء الثاني من 

 الدراسة واملصادقة على املبلغ املحدد القتناء البقعة األرضية ملقر الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع. 

، امليزانية والشؤون املالية والبرمجة لجنةرئيس  "محمد العابد"السيد  فتح النقاش من طرف وبعد

النقط املدرجة لى جميع املوافقة عوتقديم العديد من املالحظات من قبل السيدات والسادة األعضاء، تمت 

 د تضمينها بمالحظات السادة األعضاء.بع في جدول األعمال
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واالجتماعية  اجتماع لجنة التنمية االقتصادية

 والثقافية والبيئية

التنمية االقتصادية  ةلجن عقدت

اجتماعا  واالجتماعية والثقافية والبيئية

بمقر  2019يونيو  25الثالثاء يوم 

جتماع السيدة وقد ترأس هذا اال الجهة.

حضره نائبة رئيس اللجنة و  "إلهام والي"

أعضاء اللجنة وبعض السادة إلى جانب 

رؤساء اللجان التابعة للمجلس ورؤساء 

وبعض أعضاء املجلس، ممثلين  الفرق 

الالممركزة، باإلضافة إلى عن املصالح 

 حضور أطر من إدارة مجلس الجهة.

تدارس قد خصص هذا االجتماع لو 

ارتبطت العديد من مشاريع االتفاقيات، 

 مواضيعها ب:

  مشروع اتفاقية شركة مع مؤسسة محمد

الخامس للتضامن من أجل إنجاز برنامج 

 اإلدماج عن طريق األنشطة االقتصادية؛  

  األساس ي الخاص مشروع القانون

بتأسيس شركة التنمية الجهوية للتنشيط 

 مكناس.-وإقامة التظاهرات بجهة فاس

وبعد فتح النقاش من طرف نائبة رئيس اللجنة، 

العديد من املالحظات من قبل  وتقديم

السيدات والسادة األعضاء، تمت املصادقة 

على جميع مشاريع االتفاقيات بعد تضمينها 

 أعضاء اللجنة.بمالحظات السادة 

 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد الهيئات االستشارية  

التكوين وتقوية القدرات   



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 11
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 

 

واالجتماعية  التنمية االقتصاديةلجنة مشترك بين اجتماع 

 ولجنة املرأة والشباب والرياضة والثقافية والبيئية

لجنة املرأة مشتركا مع اجتماعا  التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ةلجن عقدت

 بمقر الجهة. 2019يونيو  14 جمعةاليوم  والشباب والرياضة

السادة حضره إلى جانب و  املجلسنائبة رئيس  "ماجدة بنعربية"جتماع السيدة وقد ترأس هذا اال 

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

 املصالح الالممركزة، باإلضافة إلى حضور أطر من إدارة مجلس الجهة.

 :التالية مشاريع االتفاقيات تدارسوقد خصص هذا االجتماع ل

  مشروع اتفاقية شركة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل إنجاز برنامج اإلدماج عن

 طريق األنشطة االقتصادية؛  

  مشروع القانون األساس ي الخاص بتأسيس شركة التنمية الجهوية للتنشيط وإقامة التظاهرات

 مكناس.-بجهة فاس

 

 

 

 

 

 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد الهيئات االستشارية  

التكوين وتقوية القدرات   



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 12
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 

 

 

 

العديد من املالحظات من قبل السيدات والسادة  ، وتقديمجلسملنائبة رئيس اوبعد فتح النقاش من طرف 

 األعضاء، تمت املصادقة على جميع مشاريع االتفاقيات بعد تضمينها بمالحظات السادة أعضاء اللجنة.

 

 

 

 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد الهيئات االستشارية  

التكوين وتقوية القدرات   



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 13
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 اجتماعات لجنة إعداد التراب

عن اجتماعات لجنة إعداد التراب، عقدت عدة اجتماعات للجنة التقنية  ةإطار تفعيل التوصيات املنبثق في

" بشراكة مع املفتشية الجهوية إلعداد التراب، للحوار الجهوي حول إعداد التراب والتنمية القروية املكلفة بالتحضير

لجهة. هذا الحوار الذي يعد األول من نوعه على مستوى جهة التعمير، السكنى وسياسة املدينة وكذا الوكاالت الحضرية با

 وأطر ومنتخبي الترابية،الجماعات فاس مكناس والذي يستهدف كل الفاعلين واملتدخلين وخصوصا منهم رؤساء وأطر 

 ة.الجه

ارتأت لجنة إعداد التراب بجهة فاس  املوضوع،التي يكتسيها  ةلألهميمن أجل نجاح هذا الحدث املهم، ونظرا 

الجهويين مجموعة من الخبراء واملختصين الوطنيين  ستضم والتي البدايةالورشات في  مكناس أن تنظم مجموعة من

 املخرجات والتوصياتالذي سيعرف بالخصوص تقديم جل في شهر شتنبر، و  الرسميباللقاء في املوضوع والتي ستتوج 

 لة أيام الورشات.التي تم العمل عليها طي

 مواضيع ومكان الورشات، املتدخلون، املنشطون واملقررون: 

 مجال الريف: تاونات 

 املجال املتروبولي: مكناس 

 مجال األطلس املتوسط وملوية: إفران 

 املقرر  املنشط املتدخل عنوان الورشة

آليات مالئمة التعمير والبناء 

 باألوساط القروية

تاونات: مديرة الوكالة  -

 الحضرية ملكناس

إفران: مدير الوكالة -

 الحضرية لفاس 

عن اج علي األستاذة ألفة الح-

جامعة محمد بن عبد هللا 

 بفاس؛

السيد مصطفى املعمر، نائب -

 عميد كلية الحقوق بمكناس.

أطر مجلس الجهة -

واملفتشية الجهوية 

إلعداد التراب 

ير، السكنى والتعم

 وسياسة املدينة

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد الهيئات االستشارية  

التكوين وتقوية القدرات   



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 14
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

كناس: مدير الوكالة م -

 اوناتت-الحضرية لتازة

 

آليات وأولويات الحد من 

الفوارق املجالية/ املرأة القروية 

 والتنمية القروية

 

 

 مجلس الجهة-

 املديرية الجهوية للفالحة -

املبادرة الوطنية للتنمية -

 البشرية

عن  السيد حسن الكتمور:-

 محمد بن عبد هللا جامعة

 ؛)سايس( بفاس 

أطر مجلس الجهة -

واملفتشية الجهوية 

إلعداد التراب 

والتعمير، السكنى 

 وسياسة املدينة

آليات وأولويات التنمية القروية 

في إطار سياسة جهوية متجددة 

إلعداد التراب / االستراتيجيات 

والبرامج القطاعية والتنمية  

تنويع اقتصاد املجاالت -القروية

 القروية

 مجلس الجهة -

 والية جهة فاس مكناس-

األستاذ محمد جنان عن -

جامعة محمد بن عبد هللا 

 بفاس؛

األستاذ أحمد بودرار عن -

 املدرسة الفالحية بمكناس.

أطر مجلس الجهة -

واملفتشية الجهوية 

إلعداد التراب 

والتعمير، السكنى 

 وسياسة املدينة

 

 

 

 

 

 



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 15
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 الفالحة والتنمية القروية اجتماع لجنة

 بمقر الجهة. 2019يونيو  13 الخميسيوم اجتماعا  الفالحة والتنمية القروية لجنة عقدت 

أعضاء  السادة حضره إلى جانبرئيس اللجنة و  "لحسن دهده"جتماع السيد وقد ترأس هذا اال 

وبعض أعضاء املجلس وممثلين عن  اللجنة وبعض رؤساء اللجان األخرى التابعة للمجلس ورؤساء الفرق 

 إدارة مجلس الجهة.املصالح الالممركزة بالجهة، أطر من 

 وقد خصص هذا االجتماع لتدارس العديد من مشاريع االتفاقيات، ارتبطت مواضيعها ب:

  دراسة مشروع اتفاقية إطار من اجل تمويل وانجاز مشاريع تزويد الساكنة القروية لجهة فاس مكناس

 الصالح للشرب؛باملاء 

  دراسة مشروع ملحق تعديلي لالتفاقية

الخاصة بدراسة مشروع اتفاقية 

 شراكة القتناء أجهزة محاربة البرد؛

  دراسة مشروع ملحق تعديلي التفاقية

الشراكة من اجل صيانة الطريق 

كلم  16على طول  7040اإلقليمية رقم 

بعمالة  16+000إلى ن.ك  000+0من 

 بمكناس؛

 

 

 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد الهيئات االستشارية  

التكوين وتقوية القدرات   



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 16
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

  كلم  2.5مشروع ملحق التفاقية من اجل تقوية املقطع الطرقي بمركز سيدي حرازم على طول دراسة

 ؛(2016برنامج تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية )بعمالة فاس 

  مشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية  إلنجازدراسة مشروع ملحق تعديلي التفاقية عقد برنامج

 وثقافية بإقليم صفرو؛

 دراسة مشروع امللحق التعديلي لالتفاقية الخاصة بتنفيذ املشاريع املبرمجة بميزانية مجلس جهة فاس-

 .بإقليم بوملان 2012و 2011بوملان سابقا برسم سنتي 

 

وبعد فتح النقاش من طرف رئيس اللجنة، وتقديم العديد من املالحظات من قبل السيدات والسادة 

السادة أعضاء اللجنة، في  مشاريع االتفاقيات بعد تضمينها بمالحظات بعضاألعضاء، تمت املصادقة على 

 حين تم تأجيل مشروعي اتفاقيتين لتعميق دراستهما خالل اجتماع آخر ستعقده اللجنة لهذه الغاية.
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 الفالحة والتنمية القروية جتماع لجنةا
 

 الفالحة والتنمية القروية لجنة عقدت

بمقر  2019يونيو  20الخميس يوم اجتماعا 

 الجهة.

"لحسن جتماع السيد وقد ترأس هذا اال 

 السادة حضره إلى جانبرئيس اللجنة و  دهده"

أعضاء اللجنة وبعض رؤساء اللجان األخرى 

وبعض أعضاء  التابعة للمجلس ورؤساء الفرق 

املجلس وممثلين عن املصالح الالممركزة بالجهة، 

 إدارة مجلس الجهة.أطر من 

وقد خصص هذا االجتماع لتدارس 

العديد من مشاريع االتفاقيات، ارتبطت 

 مواضيعها ب:

  دراسة مشروع ملحق تعديلي التفاقية عقد

مشاريع تنموية واقتصادية  إلنجازبرنامج 

 واجتماعية وثقافية بإقليم صفرو؛

  دراسة مشروع امللحق التعديلي لالتفاقية

الخاصة بتنفيذ املشاريع املبرمجة بميزانية 

بوملان سابقا برسم سنتي -مجلس جهة فاس

 .بإقليم بوملان 2012و 2011

النقاش من طرف رئيس  وبعد فتح

اللجنة، وتقديم العديد من املالحظات من قبل 

السيدات والسادة األعضاء، تمت املصادقة على 

 بعد تضمينها بمالحظات مشروعي االتفاقيتين

 السادة أعضاء اللجنة.

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد الهيئات االستشارية  

التكوين وتقوية القدرات   



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 18
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 

 

 التكوين والشغلاجتماع لجنة 

وقد ترأس  بمقر الجهة. 2019يونيو  12األربعاء يوم اجتماعا  والشغل التكوين لجنة عقدت

بعض رؤساء عضاء اللجنة، وحضره إلى جانب أ ،االجتماع السيد "عبد الحق السعيدي" رئيس اللجنة

، باإلضافة إلى ممثلين عن املصالح اإلدارية الالممركزةاللجان الدائمة ورؤساء الفرق وأعضاء املجلس، 

 لجهة.لة يدار اإل طر األ حضور بعض 

 ، ارتبطت مواضيعها ب:مشروع اتفاقية شراكة ةدارسقديم عروض و توقد خصص هذا االجتماع ل

  الخالصات األساسية ملرحلة التشخيص الخاصة بالدراسة املتعلقة باالستراتيجية الجهوية

 للتشغيل؛

 تقديم تقرير حول اللقاء الجهوي حول التكوين والتشغيل بالجهة؛ 

  دراسة مشروع اتفاقية شراكة مع شركة"ALSTOM" من أجل إحداث مكافأة لدعم التشغيل

 بالشركة.
 وبعد فتح النقاش من طرف رئيس اللجنة، وتقديم

العديد من املالحظات من قبل السيدات والسادة 

مشروع االتفاقية بعد األعضاء، تمت املوافقة على 

 أعضاء اللجنة.تضمينها بمالحظات السادة 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد الهيئات االستشارية  

التكوين وتقوية القدرات   



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 19
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

  

 

 

  مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في تنظيم املناظرة 

آفة املخدراتالثالثة حول املجتمع املدني   و

 

نظمت الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة 

املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني 

بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس، جماعة 

مكناس، جامعة املولى إسماعيل، وبتعاون مع 

هيئات املحتمع املدني بحهة فاس مكناس، 

وبمساهمة قطاعات حكومية ذات الصلة، 

جتمع املدني وآفة املناظرة الثالثة حول امل

املخدرات: أية مقاربات مجتمعية للتصدي 

يونيو  22للظاهرة املتنامية وذلك يوم السبت 

بقاعة املؤتمرات بالقصر البلدي حمرية  2019

 .بمكناس

عرفت هذه التظاهرة حضور السيد الوزير 

املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات 

ئب األول لرئيس مع البرملان واملجتمع املدني، النا

مكناس السيد ادريس الصقلي -مجلس جهة فاس

   عدوي، النائب السادس لرئيس مجلس الجهة 
 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد الهيئات االستشارية  

التكوين وتقوية القدرات   



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 20
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

السيد أحمد اليندوزي، السيد رئيس مجلس 

جماعة مكناس، السيد رئيس جامعة املولى 

اسماعيل، السيد ممثل وكالة تنمية أقاليم 

الشمال، السيد ممثل املديرية العامة للجماعات 

املحلية، وممثلي املصالح املركزية والجهوية، 

ممثلي هيئات املجتمع املدني وكذا بعض 

 .مجلس الجهة أعضاء

تميزت هذه املناظرة بتوقيع مذكرة تفاهم بين 

الوزارة املعنية، مجلس جهة فاس مكناس، 

مجلس جماعة مكناس وجامعة املولى اسماعيل. 

ع الوزارة املعنية و ثالث وكذا توقيع شراكة م

جمعيات عاملة في مجال محاربة املخدرات بتراب 

 .الجهة

وقد حظيت هذه املناظرة بتنظيم ثالث جلسات 

 :علمية همت املواضيع التالية

 

  آفة االدمان على املخدرات ومقاربة

 ؛التدخل القانونية والزجر ملحاصرتها

  آفة املخدرات باملغرب وأدوار الدولة

والجماعات الترابية في محاصرتها من 

 ؛خالل املقاربات الحمائية والتنموية

  تعزيز أدوار املجتمع املدني في التصدي

لظاهرة اإلدمان على املخدرات من خالل 

.تفعيل املقاربة التشاركية
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 ها جهة االوكسيتانيتنظمللدورة التكوينية التي  الجلسة االفتتاحية

بشراكة مع جمعية جهات املغرب وجهات فرنسا 

يونيو  19الثالثاء يوم بفندق حسان بالرباط ، محمد لعنصر رئيس جمعية جهات املغربالسيد  افتتح

صباحا، اجتماع اللجنة املشتركة الفرنسية املغربية التي تندرج في إطار تتبع تنزيل برنامج التكوين املغربي 

والتي نظمتها جمعية جهات املغرب وجمعية الجهات بفرنسا بتأطير من جهة األوكسيطاني،  2021الفرنس ي 

حلية. وقد أكدت هذه اللجنة على أهمية بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية و املديرية العامة للجماعات امل

هذا التكوين في تبادل الخبرات والتجارب وتقوية الكفاءات الجهوية على املستوى التدبيري واملنهي في إطار 

تنزيل مشاريع التنمية 

 الجهوية.

حيث عرفت مشاركة 

السيد محمد القدميري 

ممثل املديرية العامة 

للجماعات املحلية، السيد 

 رئيسالنو فرانسوا بو 

جهات املنتدب لجمعية 

فاس  جهةوأطر أعضاء حضور اني باإلضافة إلى طجي ايسكلوب مستشار بجهة االوكسي، السيد فرنسا

 مكناس وباقي الجهات.

للندوة األولى حول العمل الجهوي املنظمة في إطار  االفتتاحية وفي نفس اإلطار، نظمت زواال الجلسة

السيد إدريس ، وذلك بحضور 2021و 2018" املمتد ما بين  20121كوين الفرنس ي املغربي "جهات برنامج الت

. والتي يتضمن برنامجها مجموعة من العروض حول صقلي عدوي النائب األول لرئيس جهة فاس مكناس

ا شكل فرصة تجارب الجهات املغربية والفرنسية في تنزيل املشاريع االقتصادية، االجتماعية والثقافية، مم

 لفتح النقاش حول مهارات جديدة لتسهيل عملية تدبير الشأن الجهوي.

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد الهيئات االستشارية  

التكوين وتقوية القدرات   

العالقات العامة 

 والتعاون 



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 22
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 

 

 

 

” اللقاء الختامي لبرنامج دعم املجتمع املدني تحت شعار

يعة"ي قوي وحكومات منفتحة: تنمية سر مجتمع مدن

بمقر فندق فرح بالرباط اللقاء الختامي لبرنامج دعم املجتمع املدني تحت  2019يونيو  12ينعقد اليوم األربعاء 

 ”: تنمية سريعةمجتمع مدني قوي وحكومات منفتحة” شعار

املغرب والوكالة األمريكية لدعم املجتمع  Contrepart-CSSP من طرف مؤسسة كونتروبارت ينظم هذا اللقاء

 USAID املدني

وقد تراس هذا اللقاء السيد مصطفى الخلفي الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان، السيد عبد الوهاب الجابري 

 عن املديرية العامة للجماعات املحلية والسيد جوزيف مدير برنامج دعم املجتمع املدني بالتوثيقالعامل املكلف 

USAID 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدداله  

التكوين وتقوية القدرات   

 الهيئات االستشارية



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 23
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 

 

 

 اجتماع مكتب الهيئة االستشارية املكلفة بالشباب

بمقر الجهة  2019 يونيو 27نعقد يوم الخميس ا

اجتماع مكتب الهيئة االستشارية للشباب برئاسة 

وبحضور السيد احمد اليندوزي رئيس الهيئة 

 هذا وقد تمحور السادة أعضاء مكتب الهيئة، 

اللقاء السابق  ترجاخمتابعة ماالجتماع حول 

ط التعاون مع جهة الوسط قتحديد ن، للمكتب

باإلضافة إلى تقديم  البرنامج السنوي للهيئة، بفرنسا

اللقاء الجهوي حول التشغيل مقترحات حول 

 والتكوين

 

 

 

 

 

 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد  

التكوين وتقوية القدرات   



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 24
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

في إطار تفعيل التصميم املديري الجهوي للتكوين املستمر الخاص باملنتخبين، ينظم مجلس جهة 

بالسيدات والسادة أعضاء مجالس  التكوينية خاصةفاس مكناس سلسلة من الدورات 

 الجماعات الترابية...

العالقات العامة 

 والتعاون 

الجهوية لتنفيذ الوكالة 

 املشاريع

  
  



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 25
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس 

 الجماعات بإقليم بوملان

 

في إطار تفعيل التصميم املديري الجهوي للتكوين املستمر الخاص باملنتخبين، ينظم مجلس جهة فاس مكناس   

وع: املالية دورة تكوينية خاصة بالسيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات التابعة إلقليم بوملان حول موض

، بمركز تقوية قدرات الشباب بميسور يؤطره خبير في 2019يونيو  28و 27املحلية واملحاسبة وذلك يومي 

 .املوضوع

 

 

 

 

 

 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

  
 



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 26
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 

أعضاء مجالس دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة 

  الجماعات بعمالة فاس

الجهوي للتكوين املستمر الخاص باملنتخبين، ينظم مجلس جهة فاس  في إطار تفعيل التصميم املديري    

مكناس دورة تكوينية خاصة بالسيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات التابعة لعمالة فاس حول 

، بمركز الندوات والتكوين بجامعة محمد 2019يونيو  27و 26موضوع: التعمير وإعداد التراب وذلك يومي 

 .ؤطره خبيرين في املوضوعبن عبد هللا بفاس ي

 

 

 

 

 

 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

  
 



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 27
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 

دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس 

أقاليم جهة فاس مكناس   عماالت و

 

في إطار تنفيذ التصميم املديري الجهوي 

للتكوين املستمر الخاص باملنتخبين، نظم 

مجلس جهة فاس مكناس دورة تكوينية خاصة 

بالسيدات والسادة أعضاء مجالس عماالت 

الجهة حول موضوع: التنمية القروية  وأقاليم

، بمقر الجهة 2019يونيو  25وذلك يوم الثالثاء 

يؤطره خبير من املدرسة الوطنية للفالحة 

 .بمكناس

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

  
 



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 28
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 

 

دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس 

 الجماعات بإقليم الحاجب 

في إطار تفعيل التصميم املديري الجهوي 

للتكوين املستمر الخاص باملنتخبين، ينظم 

مجلس جهة فاس مكناس دورة تكوينية خاصة 

بالسيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات 

إلقليم الحاجب حول موضوع: التعمير التابعة 

  2019يونيو   25و 24وإعداد التراب وذلك يومي 

 .بمقر عمالة الحاجب يؤطره خبيرين في املوضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

  
 



 

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

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 

دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس 

 بإقليم صفرو الجماعات 

في إطار تفعيل التصميم املديري الجهوي 

للتكوين املستمر الخاص باملنتخبين، ينظم 

مجلس جهة فاس مكناس دورة تكوينية خاصة 

بالسيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات 

التابعة إلقليم صفرو حول موضوع: التعمير 

  2019يونيو  21و  20وإعداد التراب وذلك يومي 

 .يؤطره خبيرين في املوضوع

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

   



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 30
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 
 

 

تكوينية خاصة بالسيدات والسادة أعضاء مجالس  ةدور 

 الجماعات الترابية التابعة إلقليم موالي يعقوب

في إطار تفعيل التصميم املديري الجهوي للتكوين املستمر الخاص باملنتخبين، ينظم مجلس جهة فاس 

ة إلقليم موالي مكناس دورات تكوينية خاصة بالسيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات الترابية التابع

بالجامعة األورومتوسطية  2019يونيو  19و 18يعقوب حول موضوع: املالية املحلية واملحاسبة وذلك يومي 

 .بفاس، يؤطره خبير في املوضوع

 

 
 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

  
 



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 31
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 
 

 

 ورشة تكوينية لفائدة الهيئات االستشارية الثالث لجهة فاس مكناس
     

مواكبة عمل الهيئات االستشارية  إطارفي 

ماي  05-04-03وتفعيلها نظمت الجهة أيام 

بمقر فندق رمادا بشراكة مع حركة  2019

بدائل مواطنة واملركز الدولي لقوانين منظمات 

املجتمع املدني غير املربحة ومركز الدراسات في 

الحكامة والتنمية ورشة تكوينية لفائدة الهيئات 

لجهة فاس مكناس. وقد االستشارية الثالث 

ادوار الهيئات ” تمحور موضوع الورشة حول:

مخطط العمل ”و” إبداء الرأي“، ”االستشارية

 .”واستراتيجية التواصل

وقد امتدت أشغال الورشة على مدى ثالثة أيام 

حيث تم تنشيطها من طرف الخبير قاسم 

من  البسطي إذ عرفت الورشة تفاعال إيجابيا

.طرف املستفيدين

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

  
 



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 32
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

5039و 5016الطريق اإلقليمية رقم انتهاء أشغال تقوية   

كم، من  4على مسافة  5016، تسلم مشروع تقوية الطريق اإلقليمية رقم 2019يونيو  20تم يومه الخميس 

 4.5على مسافة  5039والطريق اإلقليمية رقم  000+4إلى النقطة الكيلومترية  000+0الكيلومترية  النقطة

بحضور مصالح الوكالة الجهوية لتنفيذ  500+4إلى النقطة الكيلومترية  000+0 الكيلومترية كم، من النقطة

 .املشاريع لجهة فاس مكناس

 .تأتي هذه األشغال بهدف تحسين حركة السير بهذه الطرق وتوفير السالمة ملستعمليها

مج محاربة مليون درهم بتمويل من مجلس جهة فاس مكناس في إطار برنا 4.33كلف هذا املشروع ما يناهز 

 املجالية واالجتماعية باملجال القروي، كما أشرفت الوكالة الجهوية الفوارق 

 

  

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد  

التكوين وتقوية القدرات   

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 33
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 يونيو – يما

 

 

 

 

انتهاء أشغال تهيئة املسلك الرابط بين مدرسة أبردي 

إقليم الحاجب -ادريس الجرف ومدرسة موالي   

، أشغال تهيئة املسلك الرابط بين مدرسة أبردي ومدرسة موالي ادريس 2019يونيو  20أنهيت يومه الخميس 

 كم. 3.6الجرف بجماعة رأس اجيري التابعة إلقليم الحاجب، وذلك على طول 

جلس جهة فاس مكناس في إطار مليون درهم، ممولة من م 1.16تم إنجاز هذا املشروع بكلفة إجمالية قدرها 

 برنامج مكافحة الفوارق االجتماعية واملجالية.

 كما أشرفت الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس على تتبع كافة مراحل اإلنجاز.

 

 

 

 

العالقات العامة 

 والتعاون 

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 املشاريع

 ملف العدد  

التكوين وتقوية القدرات   


