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مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

والتعاون العالقات العامة 02

مكناس-الهيئات االستشارية لجهة فاس 03

التكوين وتقوية القدرات04

الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع05

العددملف 

تتبع وضعية تقدم مشاريع 
جهة فاس مكناس حسب العماالت واألقاليم



:قطاع الطرق واملسالك

:مصنفة بإقليم موالي يعقوبغير مشروع اصالح الطرق انطالق 

 ومدينة فاس الزليليكطريق سيدي الوافي الرابطة بين

 5003والطريق اإلقليمية 501الرابطة بين الطريق الجهوية كبكبو طريق

 القلعةودوار 5002اإلقليمية  الرابطة بين الطريق الطريق

إقليم موالي يعقوب

3: الكلفة• 417 درهم 330.00

–عين الشقف : الجماعات املستفيدة•

الوادين–عين بوعلي 

جهة فاس مكناس : املشروعصاحب •

مشاريع في طور اإلنجاز

تتبع وضعية تقدم مشاريع جهة فاس مكناس 

العددملف 



:قطاع الطرق واملسالك

 البرارشةودوار 5001املسلك الرابط بين املمر املؤدي إلى الطريق اإلقليمية رقم تهيئة

عبر أوالد كناوي 

إقليم موالي يعقوب

1: الكلفة• 275 درهم  648

كم 1.1: الطول •

موالي يعقوب  : الجماعات املستفيدة•

جهة فاس مكناس : صاحب املشروع•

ماعيةواالجتبرنامج تقليص الفوارق املجالية •

 والطريق 5002أشغال بناء الطريق غير املصنف الرابط بين الطريق اإلقليمية رقم

والفشتالةبوالد قاسم وأوالد نايل 501الجهوية رقم 

20: الكلفة• 902 درهم935.60

كلم 15.24: الطول •

موالي يعقوب  موالي : الجماعات املستفيدة•

الوادين  –يعقوب 

شاريع الوكالة الجهوية لتنفيذ امل: املشروعصاحب •

مكناسلجهة فاس 

ية برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماع•

مشاريع في طور اإلنجاز

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



:قطاع الطرق واملسالك

 بإقليم موالي يعقوبغير املصنفة بناء الطرق أشغال:

 د سيدي املصنفة املؤدية لسغير املصنفة الرابطة بين الطريق غير الطريق بناء

الفايضالشاهد ودوار 

 عبر 5001املصنفة املؤدية لسد سيدي الشاهد والطريق اإلقليمية غير الطريق بناء

دوار خربة أوالد الجياللي بالحاج ولخطاطبة

إقليم موالي يعقوب

9: الكلفة• 499 درهم  394.40

كلم   6: الطول •

مكس: الجماعات املستفيدة•

جهة فاس مكناس: صاحب املشروع•

برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية•

 ودواوير والد بوزيان 5000أشغال بناء الطريق الرابطة بين الطريق اإلقليمية رقم

ومنقار الطيروبريقاتوأوالد الوالي وجدوعةوالحجيرة ووالد الصافي 

8: الكلفة• 973 درهم  240.00

كلم 8,8: الطول •

ميمونأوالد : الجماعات املستفيدة•

مكناسجهة فاس : املشروعصاحب •

ماعية برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجت•

مشاريع في طور اإلنجاز

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



مشاريع في طور اإلنجاز

:قطاع الطرق واملسالك

 بناء املسالك بعمالة مكناسأشغال  :

 ودوار غمرة 5001الرابط بين الطريق اإلقليمية رقم املسلك

 ودوار عين س ي عمر 7033الرابط بين الطريق اإلقليمية رقم املسلك

عمالة مكناس

8: الكلفة• 752 درهم 896.00

كلم   6.03: الطول •

وليلي-شرقاوة: الجماعات املستفيدة•

يع لجهة الوكالة الجهوية لتنفيذ املشار : املشروعصاحب •
مكناسفاس 

برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية •

4رقمالوطنيةوالطريق7071رقماإلقليميةالطريقبينالرابطاملسلكبناءأشغال

ليمسأوالدلدوار العابرةالطريقبناءوإعادةبوحوسالحاجودوار السخوناتدوارعبر 

8: الكلفة• 737 درهم 683.00

كلم4.5: الطول •

املهاية: الجماعات املستفيدة•

مكناسجهة فاس : صاحب املشروع•

برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية•

مشاريع في طور اإلنجاز

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



:قطاع الطرق واملسالك

 بناء املسلك الرابط بين دوار ايت ادريس اسو بتعاونية ازدهار أشغال

 بناء مسلك تعاونية األمل أشغال

عمالة مكناس

6: الكلفة• 051 درهم 408.00

كلم7.81: الطول •

سيدي سليمان مول : الجماعات املستفيدة•
مجاط–الكيفان 

الوكالة الجهوية لتنفيذ : املشروعصاحب •
مكناساملشاريع لجهة فاس 

عية تقليص الفوارق املجالية واالجتمابرنامج •

 ماعلةسعبر أشكير ودوار زروالةأشغال بناء املسلك الرابط بين عين

6: الكلفة• 326 درهم 109.60

كلم3.8: الطول •

عين عرمة: الجماعات املستفيدة•

شاريع الوكالة الجهوية لتنفيذ امل: : صاحب املشروع•

لجهة فاس مكناس

ةبرنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعي•

مشاريع في طور اإلنجاز

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



:قطاع الطرق واملسالك

 السالويةودوار سحيميينبناء املسلك الرابط بين ايت عبة ودوار أشغال

عمالة مكناس

5: الكلفة• 204 درهم 248.80

كلم4.8:الطول •

دار ام السلطان: الجماعات املستفيدة•

شاريع الوكالة الجهوية لتنفيذ امل: صاحب املشروع•
لجهة فاس مكناس

ة برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعي•

إقليم تاونات

 عة السفلى وحاللو عبر القلالقيطون أشغال بناء املسلك الرابط بين دوار

16: الكلفة• 461 درهم 852.00

كلم8.5: الطول •

تيمزكانة: الجماعات املستفيدة•

مكناسجهة فاس : صاحب املشروع•

عيةواالجتماتقليص الفوارق املجالية برنامج •

مشاريع في طور اإلنجاز

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



:قطاع الطرق واملسالك

 وحاس ي لحمر 606بناء الشطر األول من مسلك الرابط بين الطريق الجهوية

إقليم بولمان

19: الكلفة• 600 درهم080.00

كلم30: الطول •

تيساف: الجماعات املستفيدة•

مكناسجهة فاس : صاحب املشروع•

ةواالجتماعيبرنامج تقليص الفوارق املجالية •

 كلم8افة و عساف على مسالعشلوجاملسلك الرابط بين دوار تكسيةأشغال تقوية و

12: الكلفة• 780 درهم165.60

كيلومترات  8:الطول •

كيكو: الجماعات املستفيدة•

اريع الوكالة الجهوية لتنفيذ املش: صاحب املشروع•

لجهة فاس مكناس

برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية•

مشاريع في طور اإلنجاز

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



:قطاع الطرق واملسالك

 فتح مسلك العطشانة أشغال

إقليم بولمان

4: الكلفة• 543 درهم 044.00

كلم 2.61: الطول •

ويزغات: الجماعات املستفيدة•

اريع الوكالة الجهوية لتنفيذ املش: صاحب املشروع•

لجهة فاس مكناس

ة برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعي•

عمالة فاس

 وسهب الوردبنجليقبناء الطريق الرابطة بين

14: الكلفة• 443 درهم485.00

كلم 4.7: الطول •

فاس: الجماعات املستفيدة•

اريع الوكالة الجهوية لتنفيذ املش: صاحب املشروع•

لجهة فاس مكناس

برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية •

مشاريع في طور اإلنجاز

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



:قطاع الطرق واملسالك

 تهيئة الطرق الغير مصنفة الرابطة بينأشغال:

 وأوالد موس ىلحشالفة، بوعبيدعبر أوالد 4فاس سايس والطريق الوطنية رقم مطار

 وجريفاتوالحمان وأوالد ضحو لحشالفةدوار

عمالة فاس

6: الكلفة• 325 درهم 230.00

كلم 11.1: الطول •

فاس: الجماعات املستفيدة•

جهة فاس مكناس : صاحب املشروع•

إقليم إفران 

 سو الرباع وتهيئة طريق ايت حعلى سد سيدي ميمون أنفيفطريق وتكسيةأشغال تهيئة

درهم 6992112.00: الكلفة•

كلم 6.4: الطول •

عواضاية –تيزكيت: الجماعات املستفيدة•

الوكالة الجهوية لتنفيذ : صاحب املشروع•

املشاريع لجهة فاس مكناس

عية برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتما•

مشاريع في طور اإلنجاز

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



:قطاع الطرق واملسالك

 2و 1طريق ايت موس ى عدي تكسيةأشغال تهيئة و

إقليم إفران 

4: الكلفة• درهم879.00 956

كلم 4.1: الطول •

بن صميم: الجماعات املستفيدة•

الوكالة الجهوية لتنفيذ : صاحب املشروع•
املشاريع لجهة فاس مكناس

ية برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماع•

 ت إبراهيم و و طريق ايت حدو و ايتيفوناسينواد تابغالتطريق تكسيةأشغال تهيئة و

ايت حمو 

5: الكلفة• درهم 156.00 094

كلم 3.85: الطول •

تيمحضيت: الجماعات املستفيدة•

الوكالة الجهوية لتنفيذ : صاحب املشروع•
املشاريع لجهة فاس مكناس

ية برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماع•

مشاريع في طور اإلنجاز

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



:قطاع الطرق واملسالك

 507والطريق الجهوية 5425أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية

إقليم تازة 

11: الكلفة• 626 درهم 924.20

كلم 15.6: الطول •

بوديرباب : الجماعات املستفيدة•

جهة فاس مكناس : صاحب املشروع•

اعية برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتم•

 تزروتبناء املسلك الرابط بين دوار العطشان ودوار

12: الكلفة• 420 درهم 168.00

كلم 11.4: الطول •

سغروشنايت : الجماعات املستفيدة•

الوكالة الجهوية لتنفيذ : صاحب املشروع•
املشاريع لجهة فاس مكناس

اعية برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتم•

مشاريع في طور اإلنجاز

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



:قطاع الطرق واملسالك

 راهيموايت إبمجيفلةودواوير بوتحمريتبناء املسلك الرابط بين تعاونية أشغال

إقليم الحاجب

15: الكلفة• 326 درهم  248.80

كلم 10.7: الطول •

تامشاشات: الجماعات املستفيدة•

الوكالة الجهوية لتنفيذ : صاحب املشروع•
املشاريع لجهة فاس مكناس

عية برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتما•

 7075أشغال تهيئة املسلك الرابط بين دوار ايت شعو والطريق اإلقليمية

7075ية ودوار العرب والطريق اإلقليمبوحسينواملسلك الرابط بين دوار ايت 

3: الكلفة• 304 درهم992.00

كلم 2.78: الطول •

لقصير: الجماعات املستفيدة•

الوكالة الجهوية لتنفيذ : صاحب املشروع•
املشاريع لجهة فاس مكناس

عية برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتما•

مشاريع في طور اإلنجاز

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



:قطاع التزويد باملاء الصالح للشرب

 أشغال تزويد جماعة ايت سبع لجروف باملاء الصالح للشرب

إقليم صفرو 

3: الكلفة• 126 درهم  458.00

لجروفايت سبع : الجماعات املستفيدة•

جهة فاس مكناس : صاحب املشروع•

إقليم الحاجب

 باملاء الصالح للشرب 2و1أشغال تزويد تعاونية الداخلة ومركز واد الرحى والقطاعين-

جماعة إقدار

1: الكلفة• 973 درهم 400.00

اقدار: الجماعات املستفيدة•

جهة فاس مكناس : صاحب املشروع•

ية برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماع•

مشاريع في طور اإلنجاز

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



:قطاع التزويد باملاء الصالح للشرب

 واض ي أشغال بناء خزان ماء وربط سكان دوار أوالد الحاج عبد هللا بجماعة سبع ر انتهاء

بشبكة املاء الصالح للشرب عبر الربط الفردي

إقليم موالي يعقوب

إقليم الحاجب

1: الكلفة• 563 درهم 599.33

رواض يسبع : الجماعات املستفيدة•

مكناسجهة فاس : صاحب املشروع•

ية برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماع•

 ب باملاء الصالح للشر حبريشوايت موغار أشغال تزويد دوار عين حمراء وايت

1: الكلفة• 321 درهم740.00

بوبيدمانايت : املستفيدةالجماعات •

جهة فاس مكناس : صاحب املشروع•

مشاريع منتهية

مكناسفاس هة تتبع وضعية تقدم مشاريع ج

العددملف 



01 أنشطة املجلس

اجتماعي مكتب مجلس الجهة

 الرؤساءندوة اجتماع

 اجتماع لجنة العالقات الخارجية والتعاون

 يئيةوالبلجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية اجتماعات

 والبرمجةلجنة امليزانية والشؤون املالية اجتماع

 لجنة التكوين والشغلاجتماعي

اجتماع لجنة املرأة والشباب والرياضة

فاقية الخاصة اجتماع اللجنة التقنية املكلفة بتتبع االتفاقية اإلطار واالت
املتعلقة بالتخريط الجيولوجي بتراب جهة فاس مكناس

عرض النتائج النهائية للمخطط الجهوي للنهوض بالتشغيل

الخاصة بدراسة ملفات الشراكة معاجتماع لجنة اإلشراف والتتبع
الجمعيات

 لعرض الخبرة املنجزة من طرف مكتب الدراسات بخصوص اجتماع
املركب متعدد التخصصات في مجال تثمين وتنمية منتجات ومهن

بالجهةاالقتصاد االجتماعي والتضامني 

مكونات املحور 



اجتماع مكتب مجلس الجهة

01 أنشطة املجلس

الجهةمجلسمكتبعقد
يناير31الجمعةيوماجتماعا

ترأسوقد.الجهةبمقر2020
محند“السيداالجتماعهذا

جهةمجلسرئيس”العنصر
وبحضور مكناس،-فاس

أعضاءوالسادةالسيدات
.املكتب
لتدارساالجتماعهذاخصص
أبرزهاالنقاط،منالعديد
دورةأعمالجدول مشروع
إلىباإلضافة،2020مارس
مجلسعملحصيلةتقديم
ومجموعة،2019لسنةالجهة
ةاملتعلقاألخرى النقاطمن

.الجهةبتسيير



اجتماع مكتب مجلس الجهة

01 أنشطة املجلس

الجهةمجلسمكتبعقد
20الخميسيوماجتماعا
الساعةعلى2020فبراير
،الجهةبمقرصباحاالعاشرة
محند“السيدبرئاسة
مجلسرئيس”العنصر
السيداتوبحضور الجهة،
دوقاملكتب،أعضاءوالسادة
أساسااالجتماعهذاخصص
أعمالجدول مشروعلدارسة
باإلضافة،2020مارسدورة
النقطمنمجموعةإلى

.األخرى 



اجتماع ندوة الرؤساء

01 أنشطة املجلس

ترأسهالجهة،بمقرالرؤساءندوةاجتماع2020فبراير20الخميسيومانعقد
ءرؤساوالسيداتالسادةوبحضور الجهة،مجلسرئيسالعنصرمحندالسيد
ملجلسالعاديةالدورةأعمالجدول دراسةإطارفيوذلكالفرق،ورؤساءاللجان
.2020مارسلشهرمكناسفاسجهة



والتعاون اجتماع لجنة العالقات الخارجية 

01 أنشطة املجلس

لسملجوالتعاون الخارجيةالعالقاتلجنةعقدت
يناير8األربعاءيوماجتماعامكناس-فاسجهة

ىاملصطفالسيدبرئاسةالجهة،بمقر2020
اءأعضالسادةوبحضور اللجنة،رئيساملريزق 
أعضاءالسادةوالسيداتبعضوكذااللجنة،
.املجلس

منمجموعةلتدارساالجتماعهذاخصصوقد

:أبرزهاالنقاط،

ةالمرتبطبالسياحةالخاصالمشروعدراسة-

فالسونتروجهةمكناسفاسجهةبينبالخيول

إطارفيللتمويلسيرشحالذي،دولوار

ملدعالفرنسيالمغربيالمشتركالصندوق

الالمركزي؛التعاون

دوفالسونترجهةمعالتعاونحصيلةتقديم-

؛2019سنةبرسملوار

عاونالتمنظمةعنوفدزيارةحولتقريرتقديم-

و24يوميخاللللجهةاالقتصاديةوالتنمية

؛2019شتنبر25

جهةللهايتيمنوفدزيارةحولتقريرتقديم-

؛2019نونبر05الثالثاءيوم

الوكالةعنوفدزيارةحولتقريرتقديم-

؛2019أكتوبر23و22أيامللتنميةالفرنسية

.2020سنةعملبرنامجتقديم-



اعية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتم
والثقافية والبيئية

01 أنشطة املجلس

االقتصاديةالتنميةلجنةعقدت
تماعااجوالبيئية،والثقافيةواالجتماعية

مجلسبمقر2020يناير10الجمعةيومه
اديالبورقهللاعبدالسيدترأسهالجهة،
.اللجنةرئيس

:التاليةالنقاطلدراسةاالجتماعهذاخصصوقد
لمناطقلالتوجيهيباملخططالخاصةاالتفاقيةمشروعدراسة•

مكناسفاسبجهةاللوجيستيكية
محطةوانجازبتمويلالخاصةاالتفاقيةمشروعدراسة•

واليمبحامةاملعروفةتاجموتالسخوناتبعيناستشفائية
بوملان؛بإقليمالرميلةبجماعةسهلبنيعقوب

ةمرتبطمشاريعتمويلأجلمناالتفاقيةمشروعدراسة•
؛العموميةوالقراءةبالكتاب

العربيةةوشركمكناس-فاسجهةبينالشراكةاتفاقياتتتبع•
قتدقي)والدوليالوطنيالجوي الربطلتسويقللطيران

؛(اإلحصائيات
جلأمنالشعبيالبنكمعالشراكةاتفاقيةمشروعدراسة•

؛املقاولةلدعمالجهوي البرنامجمواكبة
ةالطاقيالنجاعةلتعزيزالشراكةاتفاقيةمشروعدراسة•

.بالجهةاملتجددةالطاقاتاستعمالوتطوير



اعية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتم
والثقافية والبيئية

01 أنشطة املجلس

االقتصاديةالتنميةلجنةعقدت
ماعااجتوالبيئيةوالثقافيةواالجتماعية

مجلسبمقر2020فبراير12األربعاءيومه
ديالبورقاهللاعبدالسيدترأسهالجهة،
.اللجنةرئيس

اتفاقيةلدراسةاالجتماعهذاخصصوقد
االستقبالفضاءإحداثأجلمنشراكة
-أدرجالحمراءالداركوريدور لصفرو السياحي
ةالشراكاتفاقياتوتتبعإغزران،-تافجيغت
مرالحيواد)الفيضاناتمنبالحمايةاملتعلقة
.(انبوملمكناس؛حرازم؛سيديالسمن؛عينوواد



اعية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتم
والثقافية والبيئية

01 أنشطة املجلس

التنميةلجنةعقدت
واالجتماعيةاالقتصادية
ماعااجتوالبيئيةوالثقافية
فبراير26األربعاءيومه

الجهة،مجلسبمقر2020
هللاعبدالسيدترأسه

قدو .اللجنةرئيسالبورقادي
االجتماعهذاخصص
اتفاقيةمشروعلدراسة
أجلمنوتعاون شراكة
ابنمستشفىتوسعة
ةالنفسيلألمراضالحسن

.فاسبمدينةوالعقلية



اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية 
والبرمجة

01 أنشطة املجلس

املاليةوالشؤونامليزانيةلجنةعقدت
،2020فبراير21الجمعةيومهوالبرمجة
رئيسالعابدمحمدالسيدترأسهاجتماعا
أعضاءوالسادةالسيداتوحضرهاللجنة،
.الجهةوأطراللجنة

منمجموعةلدراسةاالجتماعهذاخصصوقد
:أبرزهاالنقط

؛2019ةاملاليالسنةميزانيةتنفيذبيانتقديم•
اليةاملللسنةالحقيقيالفائضبرمجةدراسة•

؛2019
جهيزالتصندوق منالقرضمبلغتفويتدراسة•

.ملشاريعالتنفيذالجهويةالوكالةلفائدةالجماعي
لخاصاالتفتيشلجنةتقريرحول عرضتقديم•

2018-2017بسنتي



اجتماع لجنة التكوين والشغل

01 أنشطة املجلس

النقاطمنمجموعةحول االجتماعهذاتمحور 
أجلمنشراكةاتفاقيةمشروعدراسة:أبرزها

ةالصناعياملنطقةوبناءصيانةفياملساهمة
Fès)الذكيةللمصانعاملخصصةاملستدامة Smart
Factory)،التشغيلدعمبرنامجحصيلةتقديم
املهنمدنحول عرضتقديم،شور -فاسملنطقة
ينبللتعاون إطاراتفاقيةمشروعدراسةبالجهة،
الجهويةواألكاديميةمكناسفاسجهةمجلس
إلىافةباإلضمكناسفاسلجهةوالتكوينللتربية
كوينيةالتالدوراتحصيلةحول مفصلتقريرتقديم
هةبجالترابيةالجماعاتمجالسبأعضاءالخاصة
.مكناسفاس

يومهوالشغلالتكوينلجنةعقدت
ترأسهاجتماعا،2020فبراير05األربعاء
جنةاللرئيسالسعيديالحقعبدالسيد
أعضاءوالسادةالسيداتوحضره
يةاإلدار املصالحممثليوبعض،اللجنة

،الالممركزة



اجتماع لجنة التكوين والشغل

01 أنشطة املجلس

جهةمجلسبمقراالجتماعاتقاعةاحتضنت
2020فبراير26االربعاءيوممكناسفاس

داول للتخصصوالشغلالتكوينللجنةاجتماعا
دراسة:ناثنتيلنقطتيناملتضمنأعمالجدول في

إحداثأجلمنللشراكةاطاراتفاقيةمشروع
الجهةصعيدعلىالتشغيللدعممكافاة

مجالبرناحول دراس ييوملتنظيموالتحضير
”طالقةانبرنامج“املقاوالتوتمويللدعماملندمج

عبدالسيداالجتماعهذاأشغالترأسوقد
أعضاءواللجنةرئيسالسعيديالحق
مجلساعضاءوبعضاللجنة
الجهوي املركزوممثلةالجهة

ميزوتالجهة،وأطرالجهةوواليةلالستثمار
دول جلنقطتيمستفيضةبمناقشةاللقاء
يفالتوصياتمنمجموعةإصدارمعاألعمال
املوضوع



اجتماع لجنة املرأة والشباب والرياضة

01 أنشطة املجلس

يوماجتماعاوالرياضةوالشباباملرأةلجنةعقدت
السيدةترأستهالجهة،بمقر2020فبراير07الجمعة
اءأعضوالسادةوالسيداتاللجنةرئيسةأطريطاحرحمة
.اللجنة
النقطمنمجموعةلتدارساالجتماعهذاخصصوقد
:أبرزها

بطةمرتمشاريعتمويلأجلمناتفاقيةمشروعدراسة1.
؛العموميةوالقراءةبالكتاب

بمالعتسييرأجلمنشراكةاتفاقيةمشروعدراسة2.
الجهة؛طرفمناملنجزةالقرب

تقبالاسدارإنجازمشروعحول التقنيةالبطاقةتقديم3.
املريض؛مرافق

قاتحلتنظيم“:مشروعحول التقنيةالبطاقةتقديم4.
ةوامليزانيالجهةبرامجتمثلمدى:موضوعحول نقاش
؛”النوعملقاربة

مارس08للمرأةالعامليباليوملالحتفاءالتحضير5.
؛2020

قاربةمإدماج“حول التكوينيةالدورةحول تقريرتقديم6.
ملستوى اعلىاملشاريعوتفعيلإعدادفياالجتماعيالنوع
رأةللماملتحدةاألممهيئةطرفمناملنظمة”الترابي

(ONU FEMMES)2019دجنبر13بتاريخ.



التفاقية اجتماع اللجنة التقنية املكلفة بتتبع ا
جهةالبالتخريط الجيولوجي بتراب املتعلقة 

01 أنشطة املجلس

ضللنهو مهمايعتبراملشروعهذاأنبالذكريخص
بجلبيتعلقماخصوصاالجهوي باالقتصاد
:يهمبحيثمكناسفاسبجهةاالستثمارات

لألوراقموافقةجيولوجيةخرائطخمسإنجاز•
فاسمنبكل100000/1بمقياسالطبوغرافية

قياسبماللوحوعينوميسور مرموشةوايموزاروبوملان
؛50000/1

أيضاموافقةجيوكيميائيةخرائطخمسإنجاز•
اجبوالحاللوحعينمنبكلالطبوغرافيةللخرائط
الحمروحاس يودبدو50000/1بمقياسوأكوراي
؛100000/1بمقياس

ةمدينمشارفعلىجيوتقنيةخرائطثالثإنجاز•
.فاسومدينةمكناس
احداثامكانيةدراسةعلىاالتفاقتماللقاءنهايةفي

يعطيانشانهمنماهووبالجهةجيولوجيمنتزه
بينركةاملشتالجبليةباملنطقةللسياحةقويةدفعة
.صفرو وتازةبوملاناقاليم

بمقرصباحا2020يناير15األربعاءيومهعقد
التقنيةاللجنةاجتماعمكناس،فاسجهة
فاقيةواالتاإلطاراالتفاقيةبتتبعاملكلفة
بترابالجيولوجيبالتخريطاملتعلقةالخاصة
االجتماعهذاترأسوقدمكناس،فاسجهة
إعدادلجنةرئيسرفيعلحسنالسيد
اإلداريةاملصالحممثليوحضرهالتراب،

اعاالجتمهذاخصصوقد.املعنيةالالممركزة
إحداثزمتستلالتيللمناطقالنهائيللتحديد
.ناسمكفاسجهةبترابالجيوتقنيةالخرائط



عرض النتائج النهائية للمخطط الجهوي للنهوض 
بالتشغيل

01 أنشطة املجلس

يوممكناسفاسجهةمجلسبمقرانعقد
نتائجلعرضخصصاجتماعا،2020يناير17

املخططملشروعالرابعةاملرحلةوخالصات
فيروعاملشويندرجبالتشغيل،للنهوضالجهوي 
غيلللتشالوطنيةاالستراتيجيةتنزيلإطار
الشغلوزارةيجمعالذيالتعاون وتعزيز
مكناس،فاسجهةومجلساملنهيواالدماج
أفقفيواملواكبةاملرافقةضمانإلىوالهادف
اصاتاالختصمنلجزءواملتدرجالسلسالتنزيل
.يلبالتشغالنهوضمجالفيللجهاتالذاتية

حقالعبدالسيدأشغالهترأسالذياللقاءتميز
رهوحضوالشغلالتكوينلجنةرئيسالسعيدي،
لذيابالعرضبالجهةالالممركزةاملصالحممثلوا
املكلف”CREADH“الدراساتمكتببهتقدم
مجموعخاللهبسطحيثاملشروع،بإعداد

ليهاعاسفرتالتيالنهائيةوالنتائجالخالصات
طبعتيالتالتكوينيةوالدوراتالتشاوريةاللقاءات
يدوتحدالرؤيةتوحيدأفقفياملشروعهذامسار

توسطواملالقريباملستوى علىاألساسيةاألهداف
.والبعيد



ة الخاصة بدراساجتماع لجنة اإلشراف والتتبع
ملفات الشراكة مع الجمعيات

01 أنشطة املجلس

الساعةعلى2020فبراير19األربعاءيومانعقد

اإلشرافلجنةاجتماعالجهةبمقرزواالالواحدة

معياتجمعوالشراكةالدعمبعمليةاملكلفةوالتتبع

الدخالسيداالجتماعهذاترأسوقد.املدنياملجتمع

-فاسةجهمجلسرئيسنائباللجنة،رئيسالبوقرعي

:بنقاشهأرضيةارتبطتالذي.مكناس

لسنةالجمعياتمعالشراكةعمليةتقييم

2019.

لساملجطرفمناملدعومةاملشاريعزيارةجدولة.

2020لسنةالعملبرنامجإعداد.

:وقد أسفرت املناقشات عن

طبي مركز التشخيص ال"إجراء زيارة ميدانية ملشروع -

وم بمستشفى محمد الخامس بمكناس ي’‘االستعجالي

نجزة ، وذلك في إطار تتبع املشاريع امل2020مارس04

بشراكة مع مجلس الجهة، 



اجتماع لعرض الخبرة املنجزة من طرف مكتب الدراسات 
مية بخصوص املركب متعدد التخصصات في مجال تثمين وتن

جهةالبمنتجات ومهن االقتصاد االجتماعي والتضامني 

01 أنشطة املجلس

مجلسبمقراالجتماعاتقاعةاحتضنت
25الثالثاءيومزوالمكناسفاسجهة
لعرضخصصاجتماعا،2020فبراير
الدراساتمكتبانجزهاالتيالخبرة

يفالتخصصاتمتعدداملركببخصوص
تصاداالقومهنمنتجاتوتنميةتثمينمجال

سمكنافاسبجهةوالتضامنياالجتماعي
إدريسالسيداالجتماعأشغالترأس
سمجللرئيساألول النائبعدوي الصقلي
لرابعةاالنائبةبنعربيةمجدةوالسيدةالجهة
بإنعاشاملكلفةالجهةمجلسلرئيس

رأةامللجنةورئيسةاالجتماعي،االقتصاد
ةالسياحوزارةوممثلوالرياضة،والشباب
التقليديةوالصناعةالجوي والنقل

يةالجهو واملديريةاالجتماعي،واالقتصاد
زوتميالجهة،وأطرالتقليدية،للصناعة
ةللمرحلالعريضةالخطوطبعرضاللقاء
تقديمهمتوالتيالدراسةمناالخيرة
.روعللمشاملاليةوالتركيبةالحكامةنموذج



02 والتعاون العامةالعالقات

مكونات املحور 

مكناس اجتماع اللجنة املختلطة للتعاون الدولي بين جهة فاس
دولواروجهة الوسط فال 

 ةالدولياستقبال السيد الرئيس لشباب الخدمة املدنية
 د رئيس السيد سفير فنلندا باملغرب من طرف السياستقبال

مكناسمجلس جهة فاس 



02 والتعاون العامةالعالقات

ة اجتماع اللجنة املختلطة للتعاون الدولي بين جه
دولوارفاس مكناس وجهة الوسط فال 

بينالتعاون اتفاقيةإطارفي
وجهةمكناسفاسجهة

انعقد،دولوارفالالوسط
طةاملختلللجنةعملاجتماع
6الخميسيومللتعاون 
جهةبمقر2020فبراير
وذلك،دولوارفالالوسط
التعاون حصيلةلعرض
وتقديم2019لسنة

عملالبرنامجعلىواملصادقة
.2020لسنة



02 والتعاون العامةالعالقات

استقبال السيد الرئيس لشباب الخدمة املدنية 
الدولية

التعاون اتفاقيةيفاملندرجالثقافات،بينالحواروبالشباباملتعلقالشقإطارفياملشروعهذاويندرج
املللتككأداةالدولي،التطوعيالعملتطويرإلىيهدفحيث.2017سنةمنذالجهتينبينالالمركزي 
.شباببينالدوليوالتضامناملواطنةقيمتعزيزأجلمنللشباب،واملنهياالجتماعي

أشهرستةدةملمدنيةبمهمةبالقياملشبابهيسمح،فهوللمشروعالبيداغوجيلإلطاربالنسبةأما
املشروعفياملنخرطةالفرنسيةالجمعياتداخل

فاسجهةعنلوفدالرسميةالزيارةبمناسبة
معازي وبالتو ،الفرنسيةأورليانمدينةإلىمكناس
كلدةاملنعقللتعاون املختلطةاللجنةاجتماععقد
سمجلرئيسلعنصرمحندالسيداستقبلسنة،
فبراير5الخميسيوممكناسفاسجهة

،ارلو دوفالالوسطلجهةالرئيس يباملقر2020
املدنيةةالخدممشروعفياملشاركيناملغاربةالشباب
منذالوسطبجهةمهمتهمانطلقتوالتي،الدولية
.2019أكتوبر



02 والتعاون العامةالعالقات

استقبال السيد سفير فنلندا باملغرب من طرف
مكناسالسيد رئيس مجلس جهة فاس 

اسفجهةمجلسرئيسالسيداستقبل
يومربباملغفلنداسفيرالسيدمكناس،
هذاشكلوقد.2020يناير09الخميس
نظرالوجهاتلتبادلفرصةاالستقبال
دينالبلمنكلفيالجهويةتجربةحول 

مجالفيالتعاون إمكانيةوتدارس
.الالمركزية



03 الهيئات االستشارية

مكونات املحور 

 ت في لدعم القدراالبينجهويةاللقاء الوطني الثاني للشبكات
هيآتاستراتيجيات التأثير والتشبيك لفائدة النساء عضوات

في املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والنساء املوظفات
الجماعات الترابية



03 الهيئات االستشارية

جيات لدعم القدرات في استراتيالبينجهويةاللقاء الوطني الثاني للشبكات 
املساواة وتكافؤ الفرصهيآتالتأثير والتشبيك لفائدة النساء عضوات 

ومقاربة النوع والنساء املوظفات في الجماعات الترابية

اءاللقبمراكشسيروكورياضبمقرانعقد
دعملالبينجهويةللشبكاتالثانيالوطني
شبيكوالتالتأثيراستراتيجياتفيالقدرات
افؤوتكاملساواةهيآتعضواتالنساءلفائدة
فياملوظفاتوالنساءالنوعومقاربةالفرص

متدةاملالفترةخاللوذلكالترابيةالجماعات
.2020يناير25و22مابين

دىمنتطرفمنالتكوينيةالدورةهذهنظمت
حتتالكندية،الحكومةمنبدعمالفدراليات،

،يليالحباحياةالسيدةاملنتدىمديرةرئاسة
املجالهذافيالخبيراتمنعددوبحضور 
منمكون وفدمكناس،-فاسجهةعنوحضر
الفرصوتكافؤاملساواتهيئةعضوات
.هةللجالنسويةاألطرمنعددوالنوعومقاربة



04 التكوين وتقوية القدرات

املحور مكونات 

ضاء ائدة أعاجتماع اللجنة الجهوية لتتبع وتقييم إنجاز برامج التكوين لف
مكناسمجالس الجماعات الترابية بجهة فاس 

 فاسة تكوينية لفائدة أعضاء الجماعات الترابية التابعة لعمالدورات
 تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعات دورة

مكناسالتابعة لعمالة 
 تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس الجماعاتدورات

التابعة إلقليم موالي يعقوب
 صفرو تكوينية لفائدة أعضاء الجماعات الترابية التابعة إلقليمدورة
تازةدورة تكوينية لفائدة أعضاء الجماعات الترابية التابعة إلقليم
 وناتتادورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات التابعة إلقليم
 ملاندورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات التابعة إلقليم بو
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كوين اجتماع اللجنة الجهوية لتتبع وتقييم إنجاز برامج الت
اسلفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية بجهة فاس مكن

التكوين وتقوية القدرات

جازإنوتقييملتتبعالجهويةاللجنةعقدت
مجالسأعضاءلفائدةالتكوينبرامج

يوممكناسفاسبجهةالترابيةالجماعات
اجتماعاالجهة،بمقر2020يناير30الخميس
هةالجمجلسلرئيسالثانيالنائببرئاسة
السيدوبحضور ،العوانيلحسنالسيد

التكوينلجنةرئيسالسعيديعبدالحق
والعماالتالجامعاتوممثليوالشغل،
.الجهةأطروبعضواألقاليم

لدراسةالخصوصعلىاالجتماعهذاخصص
الدوراتلتأطيراملكونيناختيارموضوع
مقترحاتىعلبناءاملنتخبين،لفائدةالتكوينية
وكذا،املكونينشبكةطريقعنالداخليةوزارة

العاليالتعليمومؤسساتالجامعات
.الجهةومقترحات
باقيعلىاالنفتاحضرورةاللجنةوأكدت

اختيارفيالوطنيةوالجامعاتاملؤسسات
لتأطيرالعاليةالكفاءاتذوي املكونين
.2020سنةبرسماملبرمجةالورشات
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دورة تكوينية لفائدة أعضاء الجماعات الترابية 
فاسالتابعة لعمالة 

التكوين وتقوية القدرات

فاس

2020فبراير18-17يوميانعقدت
ادواالشهاملستمرالتكوينبمركز
هللاعبدبنمحمدسيديلجامعة
اءأعضلفائدةتكوينيةدورةبفاس،
ةالتابعالترابيةالجماعاتمجالس
لتفعيإطارفيوذلكفاس،لعمالة
وينللتكالجهوي املديري التصميم
قدو باملنتخبين،الخاصاملستمر
“حول الدورةموضوعتمحور 
بتأطير”املحليةالجبايات

ليالنميمحمدالسيداألستاذينمن
.الشرقانيالحليمعبدوالسيد
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دورة تكوينية لفائدة أعضاء الجماعات الترابية 
فاسالتابعة لعمالة 

التكوين وتقوية القدرات

فاس

2020فبراير25–24يوميانعقدت
جامعةلالتابعواالشهادالتكوينبمقر
دورةهللا،عبدبنمحمدسيدي
مجالسأعضاءلفائدةتكوينية

ةلعمالالتابعةالترابيةالجماعات
ميمالتصتفعيلإطارفيوذلكفاس،
مراملستللتكوينالجهوي املديري 
تمحور وقدباملنتخبين،الخاص
اتالشرك تدبير“حول الدورةموضوع
األستاذينمنبتأطير”والتعاون 
دمحموالسيدالرحييةحسنالسيد
.رشيد
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دورة تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء 
مجالس الجماعات التابعة لعمالة مكناس

التكوين وتقوية القدرات

مكناس

جهوي الاملديري التصميمتفعيلإطارفي
نظمين،باملنتخبالخاصاملستمرللتكوين
تكوينيةدورةمكناسفاسجهةمجلس
مجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصة

حول مكناس،لعمالةالتابعةالجماعات
ييوموذلك”املحليةالجبايات“:موضوع

السيدتأطيرمن2020فبراير26و25
.الستاتيعزيز
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تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء دورة 
يعقوبمجالس الجماعات التابعة إلقليم موالي 

التكوين وتقوية القدرات

التصميمتفعيلإطارفي
للتكوينالجهوي املديري 
ين،باملنتخبالخاصاملستمر
مكناسفاسجهةمجلسنظم
داتبالسيخاصةتكوينيةدورة

مجالسأعضاءوالسادة
إلقليمالتابعةالجماعات
:موضوعحول ،يعقوبموالي

”للمنتخباألساس يالنظام“
2020يناير08-07يوميوذلك
يةاألورومتوسطالجامعةبمقر

دعبالسيدتأطيرمن-فاس–
.عشوش يهللا

موالي يعقوب
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تكوينية لفائدة السيدات والسادة أعضاء دورة 
يعقوبمجالس الجماعات التابعة إلقليم موالي 

التكوين وتقوية القدرات

ديري املالتصميمتفعيلإطارفي
املستمرللتكوينالجهوي 
جلسمنظمباملنتخبين،الخاص
يةتكويندورةمكناسفاسجهة
والسادةبالسيداتخاصة
الجماعاتمجالسأعضاء
،يعقوبمواليإلقليمالتابعة
الصفقات“:موضوعحول 

ثاءالثاليوموذلك”واملشتريات
الجامعةبمقر،2020يناير14

من-فاس–األورومتوسطية
.كرممصطفىالسيدتأطير

موالي يعقوب



04

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

مالقليدورة تكوينية لفائدة أعضاء الجماعات الترابية 
موالي يعقوب

التكوين وتقوية القدرات

موالي يعقوب

2020فبراير12و11يوميانعقدت
دورةبفاساألورومتوسطيةبالجامعة
الجماعاتأعضاءلفائدةتكوينية
طروأيعقوبمواليالقليمالترابية
تفعيلإطارفيوذلكالجهة،
وينللتكالجهوي املديري التصميم
.باملنتخبينالخاصاملستمر

حول الدورةموضوعتمحور وقد
الداخليةالرقابةمنظومة“

نمبتأطير”الترابيةبالجماعات
.اليالو العاليعبداألستاذالخبير



04

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

دورة تكوينية لفائدة أعضاء الجماعات الترابية 
التابعة إلقليم صفرو 

التكوين وتقوية القدرات

مجالسأعضاءلفائدةتكوينيةدورة،2020فبراير19–18يوميانعقدت
املديري ميمالتصتفعيلإطارفيوذلكصفرو،إلقليمالتابعةالترابيةالجماعات
“حول دورةالموضوعتمحور وقدباملنتخبين،الخاصاملستمرللتكوينالجهوي 
.حضرانيأحمدالسيداألستاذمنبتأطير”املحليةالجبايات

صفرو
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دورة تكوينية لفائدة أعضاء الجماعات الترابية 
التابعة إلقليم تازة

التكوين وتقوية القدرات

،بتازةوالخدماتوالتجارةالصناعةبغرفة،2020فبراير19–18يوميانعقدت
وذلكتازة،مإلقليالتابعةالترابيةالجماعاتمجالسأعضاءلفائدةتكوينيةدورة
باملنتخبين،الخاصاملستمرللتكوينالجهوي املديري التصميمتفعيلإطارفي
بتأطير”للمنتخباألساس يالنظام“حول الدورةموضوعتمحور وقد
.علوانوالسيدالعيساوي محمدالسيداألستاذينمن

تازة
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دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات 
التابعة إلقليم تاونات

التكوين وتقوية القدرات

-فاسجهةمجلسينظم
20و19يوميمكناس
يفتكوينيةدورةفبراير،
اتاملمتلكتدبير"موضوع
أعضاءلفائدة"الجماعية
التابعةالجماعاتمجالس
قربموذلكتاونات،إلقليم

تربيةللاإلقليميةاألكاديمية
.تاونات-والتكوين
الورشةهذهويؤطر
يقدالنبيعبدالسيدين
.بوعزويوالحسين

تاونات
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دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات 
بوملانالتابعة إلقليم 

التكوين وتقوية القدرات

19–18يوميانعقدت
دورةبميسور،2020فبراير
أعضاءلفائدةتكوينية
الترابيةالجماعاتمجالس
ذلكو بوملان،إلقليمالتابعة
التصميمتفعيلإطارفي

للتكوينالجهوي املديري 
بين،باملنتخالخاصاملستمر
الدورةموضوعتمحور وقد
”املحليةالجبايات“حول 
دالسياألستاذمنبتأطير
.الشرقانيالحليمعبد

بولمان
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املشاريعلتنفيذ 

لجهةشاريعامللتنفيذالجهويةللوكالةواملراقبةاإلشرافلجنةاجتماع
2020فبرايردورةمكناسفاس

ملشاريعاريعاملشلتنفيذالجهويةللوكالةواملراقبةاإلشرافلجنةزيارة
الحاجبإقليم

5001قمر اإلقليميةالطريقبينالرابطاملسلكبناءأشغالانطالق
يميةاإلقلالطريقبينالرابطواملسلكشرقاوةبجماعةغمرةودوار
مكناسعمالة–وليليبجماعةعمرالس يعينودوار7033رقم

املشاريعيذلتنفالجهويةللوكالةالتقنيةاألطرلفائدةتكوينيةدورة
تبعهاتوتقنياتالطرق بناءمشاريعإدارةحول مكناس–فاسلجهة
للجودةالدوليةاملعاييرملتطلباتطبقا

لجهويةاالوكالةبمقرللتنميةالفرنسيةالوكالةممثليمعاجتماع
مكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذ

مكونات املحور 
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املشاريعلتنفيذ 

ذ اجتماع لجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة الجهوية لتنفي
2020دورة فبراير –املشاريع لجهة فاس مكناس 

اجتمعتتتتتتتتتتت لجنتتتتتتتتتتة اإلشتتتتتتتتتتراف واملراقبتتتتتتتتتتة للوكالتتتتتتتتتتة
نتتتاس، مكالجهويتتتة لتنفيتتتذ املشتتتاريع لجهتتتة فتتتاس 

بمقتتتتتتر مجلتتتتتتس 2020فبرايتتتتتتر 21يومتتتتتته الجمعتتتتتتة 
جهتتتتتتتة فتتتتتتتاس مكنتتتتتتتاس، بحضتتتتتتتور رئتتتتتتتيس مجلتتتتتتتس 
الجهتتتتتتتتة والكاتتتتتتتتتب العتتتتتتتتام لواليتتتتتتتتة فتتتتتتتتاس مكنتتتتتتتتاس 

.وأعضاء اللجنة واملراقب املالي للوكالة
تمتتتتتتت تقتتتتتتديم خالصتتتتتتات االجتمتتتتتتاع، ختتتتتتالل هتتتتتتذا 

نة التقريتتتتتتتر الستتتتتتتنوي ملراقتتتتتتتب الدولتتتتتتتة برستتتتتتتم ستتتتتتت
، حيتتتتتتتث ضتتتتتتتم مجموعتتتتتتتتة متتتتتتتن التوصتتتتتتتتيات 2018

اشتتتترت حتتتتول الجانتتتتب التنظيلتتتتي للوكالتتتتة والتتتتتي ب
قتتديم كمتتا تتتم ت. مصتتالح هاتتته األخيتترة بالعمتتل  هتتا

ين خالصتتتتتتات تقريتتتتتتر افتحتتتتتتاص حستتتتتتابات الستتتتتتنت
قتتتتتتام بتتتتتته مكتتتتتتتب ، التتتتتتذي 2018و2017املتتتتتتاليتين 
حيتتتتتتتتتث تتتتتتتتتتم اإلشتتتتتتتتتهاد علتتتتتتتتتى مستتتتتتتتتتقل، افتحتتتتتتتتتاص 

اليتين، املتتتتتالحستتتتابات الستتتتتنوية برستتتتتم الستتتتتنتين 
دون واملصتتتتتادقة علتتتتتى القتتتتتوائم املحاستتتتتبية لهتتتتتا بتتتتت

تحفظتتتتتتات، اللتتتتتت يء التتتتتتذي يبتتتتتترز ستتتتتتالمة و تتتتتتحة
صتالحها للوكالة ويمكتن ماملحاسباتيةالعمليات 

متتتتتتتتتتتن مستتتتتتتتتتتايرة مستتتتتتتتتتتتتلزمات املحاستتتتتتتتتتتبة العامتتتتتتتتتتتتة 
.امليزانياتيةواملحاسبة 



كمتتتتتتا تتتتتتتم عتتتتتترض أمتتتتتتام أنظتتتتتتار اللجنتتتتتتة حصتتتتتتيلة تنفيتتتتتتذ
، حيتتتتتتتث ارتفعتتتتتتتت 2019ميزانيتتتتتتتة الوكالتتتتتتتة برستتتتتتتم ستتتتتتتنة 
نظرا للتوظيفتات% 20نسبة مداخيل التسيير بنسبة 

رستتتتتة قصتتتتتد تمكينهتتتتتا متتتتتن مماالوكالتتتتتة، التتتتتتي قامتتتتتت  هتتتتتا 
خصصتة كمتا عرفتت امليزانيتة امل. مهامها بطريقة فعالتة

، 2019و2018لالستتتتثمار ارتفاعتتتا مهمتتتا متتتا بتتتين ستتتنة 
درهم،  مليون 320مليون درهم إلى 75مرت من حيث 

مليزانيتتة وذلتتك راجتتع إلتتى املشتتاريع التنمويتتة التتتي حولتتت
.مكناسالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس

تتتتتتتتي تتتتتتتتم استتتتتتتتعراض وضتتتتتتتعية املشتتتتتتتاريع الاألخيتتتتتتتر،  وفتتتتتتتي 
161عهتا حيتث يبلتغ مجمو تتبعهتا، تشرف الوكالة علتى 

40، تتتتتتتم تستتتتتتليم 2019و2017مشتتتتتتروع متتتتتتا بتتتتتتين ستتتتتتنة 
مليون درهم 186.81مشروع بمجموع استثمار يناهز 

حتتوالي مشتتروع الزالتتوا قيتتد اإلنجتتاز بكلفتتة تقتتدر ب103و
نتتتتتة وتبقتتتتتى بعتتتتتض املشتتتتتاريع رهي. مليتتتتتون درهتتتتتم651.76

.إنهاء الدراسات التقنية
هتتة اإلشتتارة إلتتى أن مجمتتوع استتتثمارات الجوتجتتدر هتتذا 

درهتتتتتم، مليتتتتتار 1.6نتتتتتاهز ختتتتتالل األربتتتتتع ستتتتتنوات األخيتتتتترة 
العتتتتالم عتتتتن فتتتتك العزلتتتتة الخصتتتتوص، همتتتت علتتتتى وجتتتته 

املجاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروي والتخفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوارق 
.واالجتماعية
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نةلج هاتقومالتيامليدانيةالزياراتإطارفي
املشاريعلتنفيذالجهويةللوكالةواملراقبةاإلشراف
كالةالو تشرفالتيللمشاريعمكناس،فاسلجهة
منمجةاملبر املشاريعبعضزيارةتمتإنجازها،على

يومهالحاجب،بإقليممكناسفاسجهةمجلس
الوكالةمديربحضور ،2020فبراير6الخميس
تتبعنعاملسؤولةواألطراملشاريعلتنفيذالجهوية
.املشاريعهاته
:التاليةاملشاريعزيارةوتم

فيذ زيارة لجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة الجهوية لتن
(1/2)الحاجب املشاريع ملشاريع إقليم 

صير، مشروع كهربة دوار ايت شعيب وتوسيع شبكة الكهرباء بكل من جماعة لق
وراس جيري بوبيدمانايت 

لربط دوار ايت شعيب بالكهرباء وتوسيع درهم، مليون 1,47برمج مجلس جهة فاس مكناس حوالي 
.ستفيدةوراس جيري لتشمل املنازل الغير مبوبيدمانشبكة الكهرباء بكل من جماعة لقصير وايب 
ن سيحسن من ظروف عيش املواطنين القاطنين بكل م، %95هذا املشروع الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 

.كانون 100حيث سيبلغ عدد املستفيدين حوالي جيري، وراس بوبيدمانجماعة لقصير وايت 
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إلقليمية رقم أشغال بناء املسلك الرابط بين ايت هنيني وايت الغازي واملسلك الرابط بين الطريق ا
و بوحو ايت وايت هنيني واملسلك الرابط بين ايت إبراهيم وايت هنيني واملسلك الرابط بين7013

إقليم الحاجب–بنقدوش
مليون درهم، سيمكن هذا املشروع من إغناء الرصيد الطرقي لكل من جماعة ايت 15.73بغالف مالي قدره 

.كيلومتر26و ذلك ببناء مسالك مجموع مسافاتها يصل ل هللا، و ايت حرز جحجوحو اويخلفن
الفالحية واألسواق تالضيعاوستساهم هاته املسالك بشكل كبير في فك العزلة وتقوية البنيات التحتية لولوج 

.وبنقدوشبوحوبكل من دوار ايت هنيني وايت الغازي وايت براهيم وايت 
بالحاجبالذهيبةتهيئة حديقة عين 

ه الحديقة سيجعل من هاتالقادمة، هذا املشروع الذي من املنتظر أن تنطلق األشغال به في األشهر القليلة 
.لخضراءايكولوجيا لالستجمام، وذلك استجابة لحاجيات مدينة الحاجب فيما يتعلق بالفضاءات افضاءا

هما الذي يستقطب عددا ملتثمين هذا املنتزهدرهم، مليون 16ولقد خصص مجلس جهة فاس مكناس ما يناهز 
.من الزوار من داخل وخارج املدينة

أكورايتهيئة أحياء وأزقت مدينة 
فها بكلفة باألسفلت وترصيتكسيتهاوذلك من خالل محاورها، من تهيئة بعض من أكوراياستفادت مدينة 
.مليون درهم4.90إجمالية بلغت 

:وشملت املحاور االتية
نحو مدرسة عالل بن عبد هللاتمشاشاطشارع •
شارع الفداء نحو الحي اإلداري •
شارع الحسن الثاني نحو حي عين عل ي•
حي لحسن نحو إعدادية يعقوب املنصور •
مسجد حي لحسن نحو حي حميميد•
1حي حميميد نحو حي عين عل ي •
حي حميدو نحو شارع محمد الخامس•
الطريق الرابطة بين شارع الحسن الثاني وحي حميميد•

فيذ زيارة لجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة الجهوية لتن
(2/2)الحاجب املشاريع ملشاريع إقليم 
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قم انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية ر 
واملسلك الرابط بين شرقاوةودوار غمرة بجماعة 5001

ودوار عين الس ي عمر بجماعة 7033الطريق اإلقليمية رقم 
عمالة مكناس–وليلي 

ينبالرابطاملسلكبناءأشغالانطلقت
غمرةودوار5001رقماإلقليميةالطريق
رقمميةاإلقليالطريقبينالرابطواملسلك

حيثعمر،الس يعينودوار7033
علىةالعزلفكفياملسالكهاتهستساهم

والدواويرعمرالس يعيندوارمنكل
غمرةودواروليليبجماعةاملجاورة
.شرقاوةبجماعةلهاملجاورةوالدواوير
8.75حوالياملشروعهذاتكلفةوبلغت
سفاجهةمجلسمنبتمويلدرهم،مليون 
6.03يقاربماإضافةسيتمحيثمكناس،
منسمكنابعمالةالطرقيالرصيدإلىكلم
.املسالكهاتهبناءخالل
فيذلتنالجهويةالوكالةأطرستسهروهذا

إنجازعلىمكناسفاسلجهةاملشاريع
.األشغال
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شاريع دورة تكوينية لفائدة األطر التقنية للوكالة الجهوية لتنفيذ امل
ا مكناس حول إدارة مشاريع بناء الطرق وتقنيات تتبعه–لجهة فاس 

طبقا ملتطلبات املعايير الدولية للجودة

اريعاملشلتنفيذالجهويةالوكالةنظمت

الخاصةبالجامعةمكناسفاسلجهة

ساعةةمائثالثملدةتكوينيةدورةلفاس،

موضوعحول التقنية،أطرهالفائدة

وتقنياتالطرق بناءمشاريعإدارة"

الدوليةاملعاييرملتطلباتطبقا"تتبعها

رعشخمسةبتتويجتكللتللجودة،

كوين،التبشواهدتقنيينوتسعمهندسا

جديتهمعناملستفيدون أبانحيث

.وانضباطهم
نظامطضبعلىالوكالةأطرستساعدجديدة،كفاءاتاكتسابمنالدورةهذهمكنتولقد

وفقاالطرق،اءلبناملستعملةاملوادجودةبتحديداملتعلقةالسيمااملشاريع،إدارةفيالجودة

.الجودةضمانمخططإطارفي هااملعمول الدوليةللمعايير
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وية مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية بمقر الوكالة الجهاجتماع

لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس

فاسجهةتجريهاالتياملباحثاتإطارفي

ية،للتنمالفرنسيةالوكالةمعمكناس

فيذلتنالجهويةالوكالةمصالحاجتمعت

سمجلأطرومكناسفاسلجهةاملشاريع

يةالفرنسالوكالةعنممثلينمعالجهة،

فبراير18يومهالوكالةبمقرللتنمية

2020.

لجهةاريعاملشلتنفيذالجهويةالوكالةعنتعريفيعرضتقديماالجتماع،هذاخاللوتم

ةالجهملجلساملاليةالوضعيةعرضتمكما،2019سنةحدودإلىأنجزتهومامكناس،فاس

واملاليوالتقنيالبشري الدعمفرصالطرفينناقشاألخير،وفي.2018و2016سنةبينما

إنجازدقصمكناس،فاسجهةملجلسللتنميةالفرنسيةالوكالةتقدمهأنيمكنالذي

املجاليةق الفوار تقليصوبرنامجللتنميةالجهوي بالبرنامجاملتعلقةاملشاريعبعض

.واالجتماعية


