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 مكناس-مكتب جهة فاساجتماع  
 

 جمهورية أملانيا االتحادية باملغرب من طرف السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناساستقبال السيد سفير  
 

 

 عرض نتائج املرحلة االولى من الدراسة الخاصة باملخطط الجهوي للنهوض بالشغل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس  

 

 

  والتعاون  العامة العالقات

 

  اختتام فعاليات الدورة العشرين ملهرجان وليلي الدولي ملوسيقى العالم التقليدية 

 

 

 

 

 

                 2018-2015حصيلة إنجازات مجلس جهة فاس مكناس  تقديمملف العدد: 

                                  

مكناس - فاس لجهة االستشارية الهيئات  

 

 اجتماع مكتب هيئة الشباب 
 

 ومنظمة األمم املتحدة للمرأة بع االتفاقية بين الجهة ووزارة الداخليةاجتماع لجنة تت 

 

 

 

 

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81/%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%8a%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa/
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اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع ل   جهةلاجتماع لجنة اإلشراف واملر

 

 

 

 

 

 

 الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القدرات وتقوية التكوين

 

 

 واألقاليم التابعة للجهة عماالتدورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس ال    
 

 دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات بإقليم إفران 
 

 دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات بإقليم بوملان 
 

 فائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات بإقليم الحاجبدورة تكوينية ل 
 

 (2019يوليوز  -مكناس )يونيو-فاس حصيلة البرنامج التكويني لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية 
 

 فتح الترشح لشغل مناصب رؤساء  األقسام بإدارة الجهة  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

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%a3-14/
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%a3-14/
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%a3-14/


 

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

 2019 غشت –يوليوز 

 

 

                  
 

 

 

مكناس مساء -عقد مجلس جهة فاس

بمقر  2019يوليوز  25يومه الخميس 

الجهة لقاء تواصليا ترأسه السيد محند 

هة، وحضره الجالعنصر رئيس مجلس 

رؤساء مجالس كل من السادة العمال، 

العماالت واألقاليم، رؤساء الجماعات، 

السيدات والسادة أعضاء املجلس، 

السادة رؤساء الجامعات، باإلضافة إلى 

السيدات والسادة ممثلي املصالح 

هيآت الالممركزة، الغرف املهنية، ال

املجتمع االستشارية، القطاع الخاص، 

نابر االعالمية وفعاليات املدني، امل

 .أخرى 

وقد تميز هذا اللقاء بتقديم عرض 

لحصيلة انجازات مجلس الجهة خالل 

النصف األول من فترته االنتدابية 

، تشمل جردا شامال 2018 -2015

للمشاريع، واألعمال، واألنشطة التي 

قام بها املجلس موضحة عبر معطيات 

مدققة ومرقمة ومحددة مجاليا 

عكس املجهودات التي يبذلها وقطاعيا، ت

وذلك بغية املجلس في كل املجاالت، 

  : ساسية التاليةأل هداف األ تحقيق ا

التواصل مع مختلف الفاعلين 

ؤسساتيين، ملالترابيين، وا

دني والقطاع ملجتمع املوا

جلس ملالخاص، بشأن إنجازات ا

لعالقات العامة ا 

  والتعاون 

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa/
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رحلة ملل منتصف هاته االخ

 نتدابية؛ ال ا

تقديم حصيلة جهد جماعي تم 

بفضل انخراط كل مكونات 

 ؤسسة الجهوية امل

مشروع جهوي موحد وفق  إنجاز

 الترابية؛  للتنمية مشتركة رؤية

كانات التي تتوفر عليها االمتطوير 

حافظة على ملالجهة إلى جانب ا

 .كتسبات التي تم تحقيقهااملكل 

عدة فقرات تم خاللها  هذا العرض تلت

تقديم الفيلم املؤسساتي للجهة 

 .ومناقشة مضامين الحصيلة
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يوم عقد مكتب مجلس الجهة اجتماعا 

 بمقر الجهة. 201 يوليوز  25لخميس 

"محند جتماع السيد وقد ترأس هذا اال 

مكناس -رئيس مجلس جهة فاس العنصر"

 بحضور السيدات والسادة أعضاء املكتب.

العديد تدارس وخصص هذا االجتماع ل

وضع التوجهات  ،، من أبرزهامن النقاط

، وتقديم 2020األساسية إلعداد مشروع ميزانية 

ة أعضاء لدورات التكوينية لفائدتقرير حول ا

دراسة العديد  مجالس الجماعات الترابية، وكذا

من مشاريع االتفاقيات التي تهم مشاريع تنموية 

بتراب الجهة، كما تم استعراض بعض األنشطة 

يونيو  التي شاركت فيها الجهة خالل شهري 

 ويوليوز.

أما بخصوص التعاون الدولي للجهة، 

نتائج عند  ،فقد توقف السادة أعضاء املكتب

رئيس مجلس التي قام بها السيد زيارة العمل 

الجهة والوفد املرافق له إلى جهة سونتر فال دو 

، وكذا 2019يوليوز  14و 11لوار في الفترة ما بين 

الحتفاالت  18شاركة الجهة في الدورة التحضير مل

 (.2019شتنبر  15و 14القنصليات بليون )

 

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 
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ستقبال السيد سفير جمهورية أملانيا االتحادية باملغربا  

من طرف السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس   

 

استقبل السيد رئيس مجلس جهة فاس 

مكناس السيد سفير جمهورية أملانيا 

يوليوز  16االتحادية باملغرب يوم 

. وقد شكل هذا االستقبال 2019

وجهات النظر حول  مناسبة لتبادل

 .في كل من البلدين تجربة الجهوية

 

 

 

            
 

                      

 

 

 

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 
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ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس 

الجهة، ورئيس لجنة التكوين والشغل 

يوليوز 17الجهة أشغال يوم  بمجلس

أشغال مجموعتي العمل في  2019

للمخطط الجهوي  اإلعداد إطار

-بالشغل داخل جهة فاس للنهوض

 مكناس

األولى   وتميزت أشغال مجموعة العمل

التي انطلقت صبيحة يوم 

والتي وجهت أشغالها  17/07/2019

للمنتخبين الجهويين بالعرض الذي 

 تقدم به مكتب الدراسات

CREADH   الذي يتولى مهام إنجاز هده

الدراسة بطلب من وزارة الشغل 

ا نتائج واإلدماج املنهي ، وقدم خالله

وخالصات املرحلة األولى)مرحلة 

التشخيص( مستعرضا واقع الشغل 

بالجهة من خالل تقديم الكثير من 

املعطيات والبيانات واألرقام، وحظي 

العرض بمناقشة مستفيضة من لدن 

مجلس الجهة   بعض أعضاء مكتب

وكدا املستشارات واملستشارين الدين 

استعرضوا تصوراتهم لكيفية تطوير 

مدى مراعاة مكتب   لشغل وكداسوق ا

الدراسات للوثائق االستراتيجية التي 

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 
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أنجزها املجلس وخاصة ما يتعلق 

بالتصميم الجهوي إلعداد التراب وكدا 

 . برنامج التنمية الجهوية

بينما انطلقت أشغال مجموعة العمل 

الثالثة بعد الثانية حوالي الساعة 

وجهة ، وكانت مالزوال من نفس اليوم

وتميزت  للمصالح الالممركزة بالجهة

بالعروض التي تقدم بها كل من املنسق 

 إلنعاشالجهوي للوكالة الوطنية 

التشغيل والكفاءات، وممثل املكتب 

الجهوي لالستثمار وممثل االتحاد العام 

صفرو تازة، -ملقاوالت املغرب فرع فاس

استعرضوا من خاللها برامج 

مؤسساتهم وتصوراتهم املستقبلية 

لكيفية تجويد مناخ االعمال، وتشجيع 

 .االستثمارات وخلق فرص الشغل

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 2019 غشت –يوليوز 

 

 

 

 

 

 2019غشت  26اختتمت مساء يوم االثنين 

ملهرجان وليلي الدولي ملوسيقى العالم  20فعاليات الدورة 

التقليدية الذي ينظم من طرف وزارة الثقافة و االتصال، 

وبشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس وبتعاون مع 

 23عمالة مكناس، والذي أقيم خالل الفترة املمتدة من 

بكل من املدينة األثرية وليلي، ساحة  2019غشت  26 إلى

الهديم ومسرح الكورا بمدينة مكناس. وقد أشرف على 

افتتاح دورة هذه السنة كل من السيد وزير الثقافة 

واالتصال، السيد رئيس مجلس جهة فاس 

مكناس،والسيد عامل عمالة مكناس، وحضور سفير 

عن دولة دولة الصين الشعبية وممثلين دبلوماسيين 

ضيف شرف هذه الدورة. كما عرف  -الكيبيك-كندا 

حفل االفتتاح كذلك حضور العديد من الفعاليات 

الرسمية املدنية والعسكرية، وتميزت هاته الدورة 

مجموعة موسيقية تمثل كل من  26بمشاركة أكثر من 

املغرب وعدد من الدول املشاركة كدولة الصين و النمسا 

يفوار باإلضافة إلى مشاركة عدد وكوت د -كيبيك-وكندا 

 .من نجوم األغنية املغربية

 

 

 

 

 

 

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 
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يوليوز بمقر جهة فاس  09اء انعقد يوم الثالث

اع مكتب الهيئة االستشارية للشباب لجهة ، اجتممكناس

 :فاس مكناس. وقد تمحور موضوع االجتماع حول 

متابعة دراسة النقط املدرجة في جدول -

 االعمال لالجتماع السابق للمكتب

االعداد للقاء املقبل للهيئة الذي سينعقد يوم -

لتقديم مخطط تكوين الهيأة  2019يوليوز  16االربعاء 

 .الهيأة واملصادقة عليهوكذا برنامج عمل 

وقد ترأس االجتماع السيد احمد اليندوزي 

رئيس الهيئة بحضور عدد مهم من السادة أعضاء 

كما حضر عن االدارة السيدة نادية العطاري  ،املكتب

.املكلفة بالهيئات االستشارية

 

 

 

 

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 
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نعقد بمقر جهة فاس مكناس الخميس فاتح غشت ا      

على الساعة العاشرة والنصف صباحا اجتماع لجنة 

تتبع االتفاقية بين الجهة ووزارة الداخلية ومنظمة األمم 

احل تقدم مر   املتحدة للمرأة ويتعلق املوضوع بتقديم

 االفاقية وتسطير البرامج املقبلة

تراست االجتماع السيدة ماجدة بنعربية رئيسة 

هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وحضر كل 

من السيدة كبيرة مفعوش ي مقررة الهيئة خديجة 

الداخلي نائبة رئيسة لجنة املرأة والشباب والرياضة 

زروقي مدير شؤون الرئاسة واملجلس  والسيد عدنان

والسيدة نادية العطاري رئيسة مصلحة شؤون املنتخبين 

مكلفة بالهيئات وعن وزارة الداخلية حضر كل من السيد 

صالح الدين بركاوز رئيس مصلحة مقاربة النوع بالوزارة 

والسيدة فاطمة املرزوقي عن نفس املصلحة والسيدة 

ONU FEMMES .رانيا قبايلي مكلفة بمشروع

  

 

 

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 
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الجهييييييييوي للتكييييييييوين  فييييييييي إطييييييييار تفعيييييييييل التصييييييييميم املييييييييديري 

املسيييييييييييييتمر الخيييييييييييييياص بييييييييييييياملنتخبين، نظييييييييييييييم مجليييييييييييييس جهيييييييييييييية 

خاصييييييييييييييييية بالسييييييييييييييييييدات   فييييييييييييييييياس مكنييييييييييييييييياس دورة تكوينيييييييييييييييييية

أعضيييييييييييييييييياء مجييييييييييييييييييالس العميييييييييييييييييياالت واألقيييييييييييييييييياليم    والسيييييييييييييييييادة

إعييييييييييييييييداد وتفعيييييييييييييييييل “التابعيييييييييييييييية للجهيييييييييييييييية حييييييييييييييييول موضييييييييييييييييوع: 

يولييييييييييييييييوز  18وذليييييييييييييييك ييييييييييييييييوم   ”برنيييييييييييييييامج التنميييييييييييييييية املحليييييييييييييييية

أطير فييييييييياس ، مييييييييين تييييييييي-، بمركيييييييييز التكيييييييييوين واالشيييييييييهاد2019

.السيد عبد السالم الخنشوفي، خبير في املوضوع

 

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 



 

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

 2019 غشت –يوليوز 

 

 

 

 

في إطار تفعيل التصميم املديري الجهوي للتكوين 

ين، نظم مجلس جهة فاس املستمر الخاص باملنتخب

خاصة بالسيدات   مكناس دورة تكوينية

أعضاء مجالس الجماعات التابعة إلقليم    والسادة

وذلك   ”التعمير وإعداد التراب“إفران حول موضوع: 

، بجامعة األخوين، من 2019 يوليوز  19و  18يومي 

.تأطير السيد أحمد املالكي، خبير في املوضوع

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 



 

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

 2019 غشت –يوليوز 

 

في إطار تفعيل التصميم املديري الجهوي للتكوين 

املستمر الخاص باملنتخبين، نظم مجلس جهة فاس 

مكناس دورة تكوينية خاصة بالسيدات والسادة أعضاء 

ل موضوع: مجالس الجماعات التابعة إلقليم بوملان حو 

يوليوز  16و 15وذلك يومي ”التعمير وإعداد التراب“

، بمركز دعم قدرات الشباب بميسور ، أطر هذه 2019

.الدورة السيد أحمد املالكي خبير في املوضوع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 غشت –يوليوز 

 

 

 

 

 

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

املالية املحلية “خاصة بالسيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات التابعة إلقليم الحاجب حول موضوع:   تكوينية

بمقر القاعة املتعددة االختصاصات بإقليم الحاجب، أطر هذه الدورة   ،2019يوليوز  16و15وذلك يومي  ”حاسبةوامل

 .السيد عبد الرحيم الهبري 

 

 

 

 

 

 

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 غشت –يوليوز 

 

 

 

 حصيلة البرنامج التكويني لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية

 (2019يوليوز  -مكناس )يونيو-فاس 

  بمختلف عماالت واقاليم الجهة؛ 2019يوليوز  19يونيو و  18يوم تكويني( ما بين  37دورة تكوينية ) 20تنظيم 

  منتخبة ومنتخب للدورات التكوينية املنجزة؛ 1149دعوة 

  ؛}منتخب)ة( 572حوالي %50 {االجمالي نسبة  بلوغ متوسط الحضور 

 32 مؤطر ومؤطرة من أساتذة جامعيين وأطر ممارسة تابعة لشبكة املكونين لوزارة الداخلية لتنفيذ هذا البرنامج؛ 
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فاس  مكناس الحاجب موالي يعقوب صفرو بولمان تاونات افران  تازة

االت  م ع ل ا ب  س ح ن  ي د ي ف ت س امل د  د وزيع ع ت

م ي ل ا ق واال

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 



 

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

 2019 غشت –يوليوز 

 

 

 

 

فتح الترشح لشغل مناصب رؤساء األقسام بإدارة جهة فاس مكناس في وجه 

 اقدين العاملين بهااملوظفين واألعوان املتع

 

يعلن رئيس مجلس جهة فاس مكناس عن فتح باب الترشح في وجه املوظفين واألعوان املتعاقدين العاملين بإدارة الجهة،        

 : لشغل مناصب رؤساء األقسام التالية

 قسم إعداد التراب واملحافظة على البيئة – 1

 قسم التجهيزات القروية – 2 

 واملاليةقسم الشؤون القانونية  – 3 

 قسم املوارد البشرية والتكوين – 4 

 قسم شؤون التنمية الجهوية – 5 

 قسم التنمية االجتماعية والثقافية والرياضية – 6 

 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال 2019شتنبر  16 آخر أجل إليداع الترشيحات هو

 

 

 

 

 

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 غشت –يوليوز 

 

 

 

 

 

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع ل  جهة لاجتماع لجنة اإلشراف واملر

اجتمعت لجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ 

 2019يوليوز  19املشاريع لجهة فاس مكناس يومه الجمعة 

بمقر مجلس جهة فاس مكناس، حيث ترأس هذا االجتماع 

السيد محند العنصر، رئيس مدلس جهة فاس مكناس 

السيد الوالي  ورئيس لجنة اإلشراف واملراقبة بمعية ممثل

 .وباقي أعضاء اللجنة والسيد مدير الوكالة

خالل هذا االجتماع، تم استعراض جل النقاط املدرجة في 

جدول األعمال، حيث تم تدارس وضعية املشاريع التي 

مشروع بغالف  160تشرف على إنجازها والتي يبلغ عددها 

مليون درهم خصت  748مليون درهم، منها  960مالي يناهز 

مليون درهم همت التزويد  102مشروع، و 99رق ب الط

مليون  113مشروع و 41باملاء الصالح للشرب والكهرباء ب 

مشروع في قطاعات التعليم والصحة  120درهم همت 

 .والرياضة

وفي نفس الصدد، تم عرض الزيارات التي قامت بها اللجنة 

ملختلف أقاليم الجهة للوقوف على مدى تقدم األشغال، 

زيارة مشاريع مهيكلة في قطاع املاء والكهرباء  حيث تم

والطرق الغير مصنفة، والتي من خاللها أثنت اللجنة على 

 .عمل ومجهودات الوكالة إلنجاز املشاريع

وفي األخير أوصت اللجنة بالزيادة من وتيرة إنجاز املشاريع 

.ذ مهامهاوتوفير اإلمكانيات الالزمة للوكالة قصد تنفي

 

لعالقات العامة ا  

  والتعاون 
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2019 غشت –يوليوز 

 

 

 

 


