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التدابير االحترازية املتخذة من طرف مجلس

19كوفيد جهة فاس مكناس ملواجهة



1/6العدد ملف 

التدابير االحترازية املتخذة من طرف مجلس جهة فاس مكناس 

19ملواجهة كوفيد 

لقاضيةاالساميةامللكيةللتوجيهاتتنفيذا
جائحةبتدبيرالخاصالصندوق بإحداث
تغطيةأجلمن’’19كوفيد‘’كورونافيروس
لصحية،ااملنظومةبتأهيلاملتعلقةالنفقات

لقةاملتعوالنفقاتالوطنياالقتصادودعم
فوالتخفيالشغل،مناصبعلىبالحفاظ

الجائحة،لهذهاالجتماعيةالتداعياتمن
الراميةالحكوميةاملبادراتمعوتماشيا
منفللتخفيالالزمةالتدابيركافةالتخاذ
هذالاملجتمعيةوالتأثيراتالتداعياتحدة
.الوباء

معيةجأعلنتهاالتياملبادرةمعوتفاعال
املنعقداجتماعهاخاللاملغرب،جهات
بالرباط،2020مارس16بتاريخ

اإلجراءاتمنمجموعةباتخاذوالقاضية
أسهار وعلىالفيروس،هذاملواجهةاملهمة

مليار150)درهممليار1,5تخصيص
اصةالخامليزانياتمنكمساهمة(سنتيم

.الصندوق هذافيبالجهات

الجهةمجلسرئيسالسيدأعلن

اإلجراءاتمنمجموعةاتخاذعن
إلىباألساستهدفالتياملهمة

عموالتآزر التكافلقيمتكريس
الشروطضمانوكذاالساكنة،

التقيدفياملواطنينالستمرارالالزمة
ههذخاللالصحيالحجربتدابير

.بالدنامنهاتمرالتيالظرفية



2/6العدد ملف 

التدابير االحترازية املتخذة من طرف مجلس جهة فاس مكناس 

19ملواجهة كوفيد 

في(اململكةجهاتمجموعضمن)الجهةمساهمة
؛درهم47.000.000,00يناهزبمبلغ19كوفيدصندوق 

لسادةواللسيداتكاملشهرتعويضاتمبلغتخصيص
رق الفورؤساءونوابهماللجانورؤساءاملكتبأعضاء
19يدكوفصندوق فيللمساهمةللمصالحالعامواملدير

نوأعواملوظفياالجتماعيةاألعمالجمعيةمساهمة
درهم200.000بمبلغ19كوفيدصندوق فيالجهة

؛(درهمألفمائتي)

 الصحية؛وضع حافلتين رهن إشارة األطر

ثالثون )درهم30.000.000مبلغتخصيص
مائة)100.000حواليالقتناء(درهممليون 
منتعانيالتيالساكنةلفائدةقفة(ألف

اليموأقوعماالتالواليةمعبتنسيقالهشاشة
.الجهة

طرفأهم   اإلجراءات املتخذة من وتتمثل 
:جهة فاس مكناس  فيما يلي مجلس 



3/6العدد ملف 

املعوزةرلألساملخصصةالدعمعملياتتوزيعتنظيمإطارفي
هةالجمجلسلهاخصصوالتيالصحيالحجرمناملتضررة

حصصالقتناء(درهممليون ثالثين)درهم30.000.000مبلغ
بغايةوتنظيميةالعتباراتونظرااألسر،هذهلفائدةغذائية
مليةالعهذهدبيرتفيوالفعاليةوالنجاعةالسرعةتحقيق

أقاليمو وعماالتواليةمنباقتراحتمفقدالهامة،االجتماعية
علىالجمعياتمنمجموعةعلىالدعمهذاتوزيعالجهة؛
دةمحدمعاييرعلىبناءوذلكواألقاليم،العماالتمستوى 

.(أسفلهالجدول )

التدابير االحترازية املتخذة من طرف مجلس جهة فاس مكناس 

19ملواجهة كوفيد 

الجمعية االعتماد المالي بالدرهم  العمالة  أو اإلقليم

س جمعية االعمال االجتماعية للموظفين والعاملين بمجل
جهة فاس مكناس

6.000.000.00 عمالة فاس

الجمعية اإلسماعيلية  الكبرى  4.600.000.00 عمالة مكناس 

جمعية أصدقاء مستشفى الحاجب 2.300.000.00 إقليم الحاجب 

جمعية  منتدى إفران للثقافات والتنمية 2.000.000.00 إقليم إفران

م  جمعية الوئام لألعمال االجتماعية  ملوظفي وأعوان إقلي
موالي يعقوب

2.000.000.00 إقليم موالي يعقوب

و جمعية  األعمال االجتماعية ملوظفي عمالة إقليم  صفر  2.600.000.00 إقليم صفرو 

الجمعية اإلقليمية إلنعاش مبادرات  الشباب 2.400.000.00 إقليم بوملان

اعية   املؤسسة اإلقليمية ُ للتنمية  االقتصادية  واالجتم
تاونات

4.400.000.00 إقليم تاونات

ةجمعية التضامن لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة تاز  3.700.000.00 إقليم تازة

دتحديعلىالكاملباإلشرافاإلقليميةللسلطاتعهدوقد
للحصصشراملباالتوزيعبعمليةالقياموكذااملستفيدةالساكنة
هذهتتبعو بمواكبةالجهةمجلسويقوم.املعنيينلفائدةالغذائية
.العملية

ة تنظيم عمليات الدعم املخصصة لألسر املعوزة  املتضرر 
من الحجر الصحي على مستوى جهة فاس مكناس



4/6العدد ملف 

خذةاملتللتدابيرمكناسفاسجهةمجلسمنمواكبة
(كورونا)١٩كوفيدفيروسانتشارمنللحد

السيدر ملنشو وتفعيالالجهة،وأقاليمعماالتبمختلف
2/2020رقماإلدارةوإصالحواملاليةاالقتصادوزير

حول الجاري أبريل٠١بتاريخ
.اإلداريةللمراسالتالرقميةالخدماتموضوع
وسائلعدةباعتمادالجهةقامت

،املعنيةاإلداراتكافةمعبعدعنالتواصللضمان
املركزيةاإلداريةاملصالحلجميعيمكنحيث

ساتاملؤسأواألخرى الترابيةالجماعاتأوالالممركزةأو
البريدعبرووثائقهااإلداريةمراسالتهاإرسالالعمومية

regionfesmeknes.courrier@gmail.comاإللكتروني
لثابتاالهاتفعبرمكاملاتهماستقبالإلىباإلضافة

05.35.94.40.79,
الوثائقتبادلتقليصإلىاإلجراءهذاويهدف

.الورقيةاملعامالتمنوالحداإلدارية،واملراسالت
لتفاديةوالوقائياالحترازيةالتدابيربينمنباعتباره
معتعاملينواملوالعامليناملوظفينبينالوباءهذاتفش ي

.العموميةاإلدارات

التدابير االحترازية املتخذة من طرف مجلس جهة فاس مكناس 

19ملواجهة كوفيد 

الرقميةاعتماد املراسالت 
بعدوالتواصل عن 



5/6ملف العدد 

ق تعقيم جميع مداخل اإلدارة واملراف
اإلدارية والصحية

فاسجهةمجلسرئيسالسيدملذكرةتفعيال
2020مارس17بتاريخ1/2020عددمكناس

اإلدارةمداخلجميعبتعقيموالقاضية
فةكااتخاذتموالصحية،اإلداريةواملرافق

شروطبتوفيراملتعلقةوالتدابيراإلجراءات
يتمحيثكوروناوباءانتشارمنالوقاية
قرملتعقيممتتاليةعملياتبعدةالقيام
.لهالتابعةوامللحقةالجهةمجلس

التدابير االحترازية املتخذة من طرف مجلس جهة فاس مكناس 

19ملواجهة كوفيد 



6/6العدد   ملف 

التدابير االحترازية املتخذة من طرف مجلس جهة فاس مكناس 

19ملواجهة كوفيد 

جمعية األعمال االجتماعية للموظفين 
والعاملين بمجلس الجهة تساهم في الصندوق 
الخاص للتصدي لجائحة فيروس كورونا  

االجتماعيةاالعمالجمعيةمنإيمانا
فاسجهةبمجلسوالعاملينللموظفين

حدللالوطنيالتضامنبسمومكناس
اوانسجامكورونا،فيروسانتشارمن
علىاملتخذةوالتدابيراإلجراءاتمع

منومساهمةالوطني،املستوى 
الوضعهذامواجهةفيالجمعية

ملرتبطابالدناتعيشهالذياالستثنائي
.كوروناوباءبتداعيات

قدمأالتيالطيبةاملبادرةغراروعلى
لسمجرئيسوالسادةالسيداتعليها

يرواملدالفرق ورؤساءونوابهمالجهة
هرشراتببتخصيصللمصالحالعام
خصصتالصندوق،لدعممارس

ينللموظفاالجتماعيةاالعمالجمعية
مبلغالجهةبمجلسوالعاملين

الصندوق لفائدةدرهم200.000,00
كورونا،لجائحةللتصديالخاص

منساميةبتعليماتأحدثالذي
السادسمحمدامللكالجاللةصاحب
.وأيدههللانصره



01 أنشطة املجلس

 هةالجاجتماع الدورة العادية لشهر مارس ملجلس

 الجهة اجتماع مكتب مجلس

 ندوة الرؤساء للجهةاجتماع

مكونات املحور 



اجتماع الدورة العادية لشهر مارس 
( 1/4) الجهة  ملجلس 

اري اإلخبالتقريرتقديمالدورةهذهخاللتم
هخاللمنتناول الذيالجهةمجلسلرئيس

رمجةاملباملشاريعبالخصوصهمتمحورا13
تمثحيوالجهةالدولةبينالبرنامجعقدفي

ماليةبكلفةمشروع97مجموعهماتحديد
ساهمتدرهم،مليار11.192ناهزتإجمالية

والتيدرهممليار3.7يقدربماالجهةفيها
يةالرئيساملجاالتمنمجموعةعلىتوزعت

تللمجاال االقتصاديةالجاذبيةكتحسين
للجهة،الترابية

01 أنشطة املجلس

مارس2االثنينيومهصباحانعقدت
مكناسفاسجهةمجلسبمقر2020
امحندالسيدبرئاسةالعاديةالدورة

ور وبحضالجهةمجلسرئيسالعنصر،
ناسمكفاسلواليةالعامالكاتبالسيد

.املجلسأعضاءوالسادةوالسيدات



اجتماع الدورة العادية لشهر مارس 
( 2/4) ملجلس الجهة 

01 أنشطة املجلس

وإنعاشاملنتجةالقطاعاتدعم
اللخاملبرمجةالعلمي،والبحثالشغل

،2019سنة
االجتماعيالعجزمنالتقليص

جالاملتثمينالترابية،والتفاوتات
افظةواملحالسياحيةواملواقعالثقافي

ازانجتطور والطبيعيةاملواردعلى
،2019سنةخاللاملبرمجةاملشاريع

يعملشار اإلجمالياملبلغوصلحيث
مليون 781يفوق مااالستثمارات

.درهم

السنةميزانيةتنفيذبيانتقديمتمكما
أعمالجدول وتضمن.2019املالية
منالعديدعلىاملصادقةأيضاالدورة
راكةشاتفاقيةمنها؛االتفاقياتمشاريع

للمناطقالتوجيهياملخططحول 
اللوجستيكية،

طاملخطتحديدالىباألساستهدفالتي
املدىلىعاللوجستيكيةللمناطقالتوجيهي
بالجهةوالبعيدواملتوسطالقريب

.عليهواملصادقة



اجتماع الدورة العادية لشهر مارس 
( 3/4) ملجلس الجهة 

01 أنشطة املجلس

عةالنجاتعزيزأجلمنشراكةواتفاقية
الطاقاتاستعمالوتطويرالطاقية
اءإرسالىترومالتيبالجهةاملتجددة

األطرافبينوالتعاون الشراكةأسس
أهدافتنزيلبغيةعليهااملوقعة

الىاميةالر الوطنيةالطاقيةاالستراتيجية
املتجددةالطاقاتاستعمالتطوير
مستوى علىالطاقيةالنجاعةوتعزيز
علىعملخطةاقتراحالىباإلضافةالجهة
عيلتفأجلمنواملتوسطالقصيراملدى

الطاقيةالنجاعةوبرامجمشاريع
فيبماللطاقةاستهالكااألكثرللقطاعات

حةوالفال والصناعةوالبناءالنقلذلك
مختلفوكذاالعموميةواالنارة

.االجتماعيةالقطاعات



اجتماع الدورة العادية لشهر مارس 
( 4/4) ملجلس الجهة 

01 أنشطة املجلس

لأجمنتعاون اتفاقيةعلىواملصادقة
اضلألمر الحسنابنمستشفىتوسعة

تفاقيةوافاسبمدينةوالعقليةالنفسية
ةاملعماريباملساعدةالخاصةالشراكة
هيكلةالتصاميمدراساتبإنجازاملتعلقة
.القرويبالعالم

راكةشاتفاقيةعلىاملصادقةأيضاوتم
عبمال وتدبيرتسييرتفويتأجلمن

جهةالقبلمناملنجزةالرياضيةالقرب
لأجمنشراكةاتفاقيةالىباإلضافة
املنطقةوبناءصيانةفياملساهمة
املخصصةاملستدامةالصناعية
سمارتفاس“الذكيةللمصانع

.”فاكتوري

مساحةانشاءالىاملشروعهذاويهدف
نوتحسيالصناعيةاالنشطةلتطوير

لبفضوذلكملحوظبشكلاالنتاجية
اعةصن“بتعرفوأدواتمفاهيمتطبيق

املناطقصندوق منبدعم“0.4
يفاملساهمةمعاملستدامةالصناعية

طقاملنافياملقاوالتانتاجيةتحسين
.ماعيةواالجتالبيئيةونجاعتهاالصناعية

إلحداثللشراكةإطاراتفاقيةكذلكو
جهةالصعيدعلىالتشغيللدعممكافأة
بدعماملتعلقةاالتفاقياتغرارعلىوذلك

تمكما.شور فاسبمنطقةالتشغيل
طونقاتفاقياتتدارسالدورةهذهخالل
.أخرى 



01 أنشطة املجلس

بعدعناجتماعاالجهةمجلسمكتبعقد
الساعةعلى،2020أبريل17الجمعةيوم

محندالسيدترأسهالزوال،بعدالثالثة
فيهوشاركالجهة،مجلسرئيسالعنصر،
وقد.املكتبأعضاءوالسادةالسيدات
:ةالتاليالنقطلدراسةأعمالهجدول خصص
مجلسطرفمناملتخذةاإلجراءات.1
قدمها،19كوفيدفيروسأثارملواجهةالجهة
:اليالتالشكلعلىالجهةمجلسرئيسالسيد

اململكةجهاثمجموعضمنالجهةمساهمة-
يناهزبمبلغ(19كوفيدصندوق في)

مليون وأربعون سبعة(درهم47.000.000
؛(درهم

(1/3)مكناس اجتماع مكتب مجلس جهة فاس 

ثالثون )درهم30.000.000مبلغتخصيص–
مائة)100.000حواليالقتناء(درهممليون 
نمتعانيالتيالساكنةلفائدةقفة(ألف

اليموأقوعماالتالواليةمعبتنسيقالهشاشة
.الجهة



01 أنشطة املجلس

(2/3)الجهة اجتماع مكتب مجلس 

فيروسأثارملواجهةالجديدةاإلجراءات.2
:19كوفيد
السيداتأكدالنقطة،هذهيخصفيما

تمراملساالنخراطعلىاملكتبأعضاءوالسادة
فيساهمستالتياملبادراتكلفيالجهةملجلس
فياستحضرواكماالوباء،هذاآثارمواجهة

نهامتعانيالتيالصعبةالظروفالصددهذا
ذههمناملتضررةاالجتماعيةالفئاتبعض

متهاالقتراحاتمنمجموعةوقدمواالجائحة،
.االجتماعيالجانبباألساس

جهةالمجلسرئيسالسيدأكداإلطارهذاوفي
كاملقبتنسيستتماملتخذةاإلجراءاتأنعلى
وباقيبالجهة،العموميةالسلطاتمع

.املعنيةالقطاعات

للسيداتكاملشهرتعويضمبلغتخصيص–
ونوابهماللجانورؤساءاملكتبأعضاءوالسادة
فيمةللمساهللمصالحالعامواملديرالفرق ورؤساء
؛19كوفيدصندوق 

ملوظفياالجتماعيةاألعمالجمعيةمساهمة–
200.000بمبلغ19كوفيدصندوق فيالجهةوأعوان
؛(درهمألفمائتي)درهم

الصحية؛األطرإشارةرهنحافلتينوضع–
أعضاءوالسادةالسيداتعبراالطار،هذاوفي

واملقاربةاإلجراءاتهذهأهميةعناملكتب
ذههمعالجهةمجلسبهاتعاملالتياالستباقية
انتأبالذيالتضامنيبالحسأشادواكماالجائحة،

وقعالعلىوأكدوااالجتماعيةالشرائحمختلفعنه
حساناستلقيتالتياملبادراتهذهملثلاإليجابي
.الجهةمستوى علىاملعنيةالساكنة



01 أنشطة املجلس

الحجر رفعبعدماملواجهةاقتراحات.3
:الصحي

علىالوقوفتمالنقطة،هذهيخصفيما
نممجموعةعلىالوباءلهذاالسلبيةاآلثار

افيهبماالحيوية،االقتصاديةالقطاعات
جدا،رةوالصغيواملتوسطةالصغيرةاملقاوالت

كلبشأنشطتهاأوقفتالتي…والتعاونيات
طةاملرتبالحاليةاألزمةنتيجةتامأوجزئي

افةباإلض.املستجدكورونافيروسبانتشار
اتالقطاعأهمأحدُيعدالذيالسياحةلقطاع

أكد،بعدهاالجهةصعيدعلىاالقتصادية
ورةضر علىاملكتبأعضاءوالسادةالسيدات

اوز لتجالضروريةوالتدابيراإلجراءاتاتخاذ
.املعنيةالقطاعاتبمعيةاألزمةهذه

(3/3)الجهة اجتماع مكتب مجلس 

املكتبأعضاءالسادةأشاداألخيرفي
سلطاتالبهاتقومالتيالجبارةباملجهودات
بيةالطواألطراألمنيةواملصالحالعمومية

حدللاملتدخلينوجميع…النظافةوعمال
.كورونافيروسوتفش يانتشارمن



01 أنشطة املجلس

صرالعنمحندالسيدمكناسفاسجهةرئيسعقد
ااجتماعالرؤساءندوةأعضاءوالسادةوالسيدات

Visio)بعدعند conférence)،23الخميسيوم
صباحا،عشرةالحاديةالساعةعلى2020أبريل
منمجموعةلدراسةأعمالهجدول خصصوقد

:كمايليوذلكالنقط،

املتخذة من طرف مجلس اإلجراءات -
:19كوفيدالجهة ملواجهة أثار فيروس 

(¼(للجهة  ندوة الرؤساء اجتماع 

بأنالرئيسالسيدذكرالصددهذافي
،املبادراتمنبالعديدقامالجهةمجلس

:كمايليوهي
جهاتمجموعضمنالجهةمساهمة-

يناهزبمبلغ19كوفيدصندوق فياململكة
مليون وأربعون سبعة)درهم47.000.000

؛(درهم



01 أنشطة املجلس

مليون ثالثون )درهم30.000.000مبلغتخصيص–
لفائدةقفة(ألفمائة)100.000حواليالقتناء(درهم

اليةالو معبتنسيقالهشاشةمنتعانيالتيالساكنة
.الجهةوأقاليموعماالت

سادةوالللسيداتكاملشهرتعويضمبلغتخصيص–
ق الفر ورؤساءونوابهماللجانورؤساءاملكتبأعضاء

؛19يدكوفصندوق فيللمساهمةللمصالحالعامواملدير
وأعوانملوظفياالجتماعيةاألعمالجمعيةمساهمة–

مائتي)درهم200.000بمبلغ19كوفيدصندوق فيالجهة
؛(درهمألف

؛الصحيةاألطرإشارةرهنحافلتينوضع–

(2/4)ندوة الرؤساء للجهة اجتماع 

والسادةالسيداتعبراإلطار؛هذاوفي
يربالتدابوافتخارهماعتزازهمعناألعضاء

الدناباتخذتهاالتيواالحترازيةاالستباقية
للتعليماتطبقاكورونا،جائحةملواجهة
لصاحبالرشيدةوالتوجيهاتالسامية
اوأشادو .هللانصرهالسادسمحمدالجاللة

واجهةملالجهةمجلسبهاقامالتيباملجهودات
الذيواإلجماعالتوافقوجوالجائحة،
بالحسو املجلس،مكوناتكلإطارهفيتشتغل

ائحالشر مختلفعنهأبانتالذيالتضامني
اإليجابيالوقععلىوأكدوا.االجتماعية
التيو الجهةمجلسبهايقومالتيللمبادرات

لتأكيداوتم.املعنيةالساكنةاستحسانلقيت
علىالحرصضرورةعلىالصددهذافي

املحليةالسلطاتبينوالكاملالتامالتنسيق
تقدملتيااملؤسساتوباقياملنتخبةواملجالس

.يهاملستحقتصلأنأجلمناملساعداتهذه



01 أنشطة املجلس

(¾(للجهة  ندوة الرؤساء اجتماع 

ر أثاملواجهةالجديدةاإلجراءات
:19كوفيدفيروس

السيداتعبرالنقطة،هذهيخصفيما
انخراطهمعنالرؤساء،ندوةأعضاءوالسادة
التيواملبادراتاإلجراءاتكلفيالكامل

ءالوباهذاملخلفاتالتصديفيستساعد
ماكالصحي،للحجراملقبلةاأليامفيخاصة
التعليمقطاعيدعمضرورةعلىأكدوا

اإلشكالياتعندتوقفواحيثوالصحة،
لنسبةباخصوصابعد،عنبالتعليماملرتبطة
.قرويالالعالمفيالتالميذمنالفئاتلبعض

دعمضرورةإلىاإلشارةتمتأخرى،جهةومن
لهامةالألدواربالنظرالجماعية،الصحيةاملكاتب

تلفمختعقيممستوى علىخاصةبهاتقومالتي
.املرافق

بهاقومستالتياملبادراتكلأنعلىالتأكيدوتم
معكاملبتعاون ستتمالصددهذافيالجهة

انلضماملعنية،والقطاعاتاملحليةالسلطات
.والفعاليةالنجاعة



01 أنشطة املجلس

(4/4)ندوة الرؤساء للجهة اجتماع 

رفعبعدماملواجهةاقتراحات
:الصحيالحجر 

الوقوفتمالنقطة،هذهيخصفيما
باءالو لهذاالسلبيةاالنعكاساتعند
القطاعاتمنمجموعةعلى

،والحيويةواالقتصاديةاالجتماعية
عانيتالذيالجفافملخلفاتباإلضافة

وتم،القرويبالعالماملناطقبعضمنه
تواملخططاالبرامجانعلىالتأكيد

حضرتستوانالبدوالترابيةالقطاعية
عدالةبالاملتعلقةاألبعادأكبربشكل

تاتالتفاو منوالتقليصاالجتماعية،
يةالتحتالبنياتوتنميةالترابية،

امواهتمعنايةوإيالءاالستشفائية،
تجاهاالسلوكاتوتغيير،للرقمنةخاص
.البيئة

والسادةالسيداتعبرالختام،وفي
الكاملاالستعدادعلىاألعضاء

حدياتالتلرفعالتعبئةفيلالستمرار
واجهةملوالتجنيدالوباءبهذااملرتبطة

تمتكما.مستقبليةصعوباتأي
قومتالتيالجبارةباملجهوداتاإلشادة

ألمنيةاواملصالحالعموميةالسلطاتبها
حةاملسلوالقواتمكوناتهابمختلف
…افةالنظوعمالالطبيةواألطرامللكية
انتشارمنللحداملتدخلينوجميع
واتقدمكماكورونا،فيروسوتفش ي
.لجهةاإدارةفيوالعاملينلألطربالشكر



02 والتعاون العامةالعالقات

مكونات املحور 

دةلفائمحاضرةيلقيمكناسفاسجهةمجلسرئيسالسيد
بمكناسللفالحةالوطنيةاملدرسةطلبة

ختلفممعبالشراكاتاملكلفةوالتتبعاإلشرافلجنةاجتماع
الجهةوأقاليمبعماالتالجمعيات

معاكاتبالشر املكلفةوالتتبعاإلشرافللجنةميدانيةزيارة
يصالتشخمركز”لالجهةوأقاليمبعماالتالجمعياتمختلف
الخامسمحمدبمستشفى”االستعجاليالطبي

ؤساءر منلوفدمكناسفاسجهةمجلسرئيسالسيداستقبال
موريتانيةجهات



اساستقبال السيد رئيس مجلس جهة فاس مكن
(1/2)موريتانية لوفد من رؤساء جهات 

رئيسالعنصر،امحندالسيداستقبل
6الجمعةيوممكناس،فاسجهةمجلس
جهاترؤساءتسع،2020مارس

ن،اوزيمحمدالسيدبحضور موريتانية،
بنمجدةوالسيدةالجهةرئيسنائب

عضبوممثليالجهةرئيسنائبةعربية،
ةالجهأطرمنوعددالالممركزةاملصالح
.املشاريعلتنفيذالجهويةوالوكالة

02والتعاون العامةالعالقات



اساستقبال السيد رئيس مجلس جهة فاس مكن
(2/2)موريتانية لوفد من رؤساء جهات 

نبذةلجهةارئيسالسيدقدمالترحيبيةكلمتهفي
غربباملوالجهويةالالمركزيةالتجربةمسارعن

لفيلماعرضذلكتلىعرفتها،التيوالتطورات
امجبرنحول عروضوتقديمللجهةاملؤسساتي

لعتيقةااملدينةترميموبرنامجالجهويةالتنمية
الجهوي املركزحول عرضوكذالفاس

.لالستثمار

قوميعملزيارةإطارفييأتيالذياللقاءهذاوشكل
3منمتدةاملالفترةخالللبالدنااملوريتانيالوفدبها
التجربتينالستعراضفرصة،2020مارس9إلى

.الجهويةو الالمركزيةمجالفيواملوريتانيةاملغربية

02والتعاون العامةالعالقات



توى مسعلىالرئيسالسيداستعرضكما
تجربةطبعتالتياملحطاتأهماخر،

توقفحيثباملغرب،الترابيةالالمركزية
يةالهيكلاإلصالحاتعنداإلطارهذافي

ستوى معلىاململكةعرفتهاالتيالكبرى 
نةسدستور بموجبالترابيالتنظيم

التنظيميةوالقوانين2011

درتصالتيالترابيةبالجماعاتاملتعلقة
أدواراأعطتوالتي،2015سنةمنابتداء

مجالسوالجماعاتمنلكلاستراتيجية
...والجهاتواألقاليمالعماالت

لبة محاضرة لفائدة طالجهة يلقي السيد رئيس مجلس 
( 1/2)بمكناس املدرسة الوطنية للفالحة 

يدالسمكناسفاسجهةمجلسرئيسألقى
2020مارس11األربعاءيومالعنصرامحند

الوطنيةاملدرسةطلبةلفائدةمحاضرة
البشريةالتنمية“موضوعفيبمكناسللفالحة

هعرضوخالل”باملغربالترابيةوالجماعات
ممفهو أهميةالجهةرئيسالسيدأبرز هذا،

هعلينصتماخاللمنالبشريةالتنمية
التياملستجداتوكذلكاملتحدةاألمممواثيق

هذافي2011لسنةاململكةدستور بهاجاء
.الباب

02والتعاون العامةالعالقات 02والتعاون العامةالعالقات



لبة محاضرة لفائدة طالجهة يلقي السيد رئيس مجلس 
2/2بمكناس املدرسة الوطنية للفالحة 

ؤطريوظيفيبشكلالتنميةمجالفي
اتمستويعلىمنهاواحدةكلتدخالت
أو،بالقربالخاصةمنهاسواءالتنمية
التنميةأواالجتماعيةالتنمية

هتقديمإلىباإلضافةاالقتصادية،
وقد.مكناسفاسلجهةالتنميةبرنامج
تفاعلالرئيسالسيدمداخلةأعقب
تمالتياملحاور مختلفمعالطلبة
يدالسقاماخرجانبوفيإليهاالتطرق 
.ةاملؤسسمرافقألهمبجولةالرئيس

منكلالعلمي،اللقاءهذاحضروقد
ةللفالحالوطنيةاملدرسةمديرالسيد

لكوكذاملؤسسةأساتذةوالسادةبمكناس
.بهاوالتخصصاتاملستوياتجميعطلبة

02والتعاون العامةالعالقات
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بالشراكاتاجتماع لجنة اإلشراف والتتبع املكلفة 
مع مختلف الجمعيات بعماالت وأقاليم الجهة

فةاملكلوالتتبعاإلشرافلجنةاجتماعانعقد
بعماالتالجمعياتمختلفمعبالشراكات

2020مارس11األربعاءيوموذلكالجهةوأقاليم
وقرعيالبخالدالسيداللجنةرئيسترأسهوالذي

أطروبعضاللجنةأعضاءالسادةوحضره
.الجهة

يفالنظرإرجاءبتقريراالجتماعهذاتميزوقد
للمهرجاناتاملنظمةالجمعياتمعالشراكات

ادرةالصالوزاريةللمذكرةنظرابالجهةالكبرى 
التي2020مارس05بتاريخالثقافةوزيرعن

املهرجاناتجميعتوقيفضرورةعلىأكدت
أمااململكة،صعيدعلىوالفنيةالثقافية

تقرر فقداللجنةعملبرنامجوضعبخصوص
معياتالجمعشراكةاتفاقياتإبرامفياالستمرار
رويةالقبالتنميةاملتعلقةللمشاريعالحاملة
لكبرى اباملستشفياتالعاملةالجمعياتوكذلك
.نةاملزماألمراضمعالجةفيواملتدخلةبالجهة



02 والتعاون العامةالعالقات

زيارة ميدانية للجنة اإلشراف والتتبع املكلفة بالشراكات مع مختلف 
”  التشخيص الطبي االستعجاليمركز ”لالجمعيات بعماالت وأقاليم الجهة 

بمستشفى محمد الخامس

معاكاتبالشر املكلفةوالتتبعاإلشرافلجنةقامت
يومهالجهةوأقاليمبعماالتالجمعياتمختلف
ملركزميدانيةبزيارة2020مارس11األربعاء

حمدمبمستشفىاالستعجاليالطبيالتشخيص
إطارفياملشروعهذاويندرجبمكناس،الخامس
عيواالجتمااإلنسانيبالقطبالخاصةاملشاريع
تشفياتباملسالعاملةالجمعياتمعبشراكةاملتعلق
الكبرى،

ةاتفاقيمكناسفاسجهةمجلسأبرماإلطارهذاوفي
الخامسمحمدمستشفىأصدقاءجمعيةمعشراكة

الطبيالتشخيصمركزتهيئةأجلمنبمكناس
هذاويرومدرهم،600.000قدرهبغالفاالستعجالي

يصيةالتشخالخدماتمناملواطنينتقريبإلىاملشروع
علىأوالطبيةالتحاليلمستوى علىسواءاملستعجلة

بجميعاملتعلقةاإلشعاعيةالفحوصاتمستوى 

.الطبيةالتخصصات



04 التكوين وتقوية القدرات

املحور       مكونات 

اسدورة تكوينية لفائدة أعضاء الجماعات التابعة لعمالة مكن

تازةم دورة تكوينية لفائدة أعضاء الجماعات التابعة إلقلي

اسدورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات التابعة لعمالة ف

 بالجهةواالقاليمالعماالت مجالس دورة تكوينية لفائدة اعضاء

عةالتابالجماعاتمجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصةتكوينيةدورة
تاوناتإلقليم

قوبعدورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات التابعة إلقليم موالي ي

صفرو مدورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية التابعة إلقلي



04

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

مكناس 

دورة2020مارس12–11يومينظمت
الجماعاتمجالسأعضاءلفائدةتكوينية
يلتفعإطارفيوذلكمكناسلعمالةالتابعة

تمراملسللتكوينالجهوي املديري التصميم
لدورةاموضوعتمحور وقدباملنتخبين،الخاص

منيربتأط”املستدامةوالتنميةالبيئة“حول 
كلكول إدريسوالرهجمصطفىالسيدين
ونيةالقانالعلومكليةإسماعيلمواليبجامعة

.بمكناساالقتصاديةو

التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية لفائدة أعضاء 
الجماعات التابعة لعمالة مكناس



04

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

تازة 

أعضاءلفائدةتكوينيةدورة2020مارس12–11يومينظمت
تصميمالتفعيلإطارفيوذلكتازةإلقليمالتابعةالجماعاتمجالس
تمحور دوقباملنتخبين،الخاصاملستمرللتكوينالجهوي املديري 
أنسالسيدينمنبتأطير”املفوضالتدبير“حول الدورةموضوع

.عدنانورشيدلعلج

التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية لفائدة أعضاء الجماعات 
زةتازةالتابعة إلقليم 



04

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

فاس

مارس10–09يوميانعقدت
ابعالتواالشهادالتكوينبمقر2020

هللاعبدبنمحمدسيديلجامعة
سمجالأعضاءلفائدةتكوينيةدورة

كوذلفاسلعمالةالتابعةالجماعات
ي املدير التصميمتفعيلإطارفي

الخاصاملستمرللتكوينالجهوي 
موضوعتمحور وقدباملنتخبين،

”يةالتنمشركاتتدبير“حول الدورة
امالسيدةاألستاذتينمنبتأطير
فتيحةوالسيدةالديالنيهاني

.بشتاوي 

دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس 
الجماعات التابعة لعمالة فاس

التكوين وتقوية القدرات



04

مجالسدورة تكوينية لفائدة اعضاء 
واالقاليم بالجهةالعماالت 

تازة 

2020مارس12الخميسيومنظمت
سمجالأعضاءلفائدةتكوينيةدورة

طرفمنواالقاليمالعماالت
بفاساالورومتوسطيةالجامعة

التصميمتفعيلإطارفيوذلك
مراملستللتكوينالجهوي املديري 
باملنتخبين،الخاص

“حول الدورةموضوعتمحور وقد
طيربتأ”التشاركيةالديموقراطية

اليونس يحفيظاألستاذمن

التكوين وتقوية القدرات



04

دورة تكوينية خاصة بالسيدات والسادة أعضاء 
مجالس الجماعات التابعة إلقليم تاونات

تاونات

ري املديالتصميمتفعيلإطارفي
صالخااملستمرللتكوينالجهوي 

اسفجهةمجلسنظمباملنتخبين،
خاصةتكوينيةدورةمكناس

مجالسأعضاءوالسادةبالسيدات
تاوناتإلقليمالتابعةالجماعات

كوذلالجماعيةالتجهيزات:موضوعحول 
إقليمبمقر2020مارس05-04يومي

.يالعزر سعدالخبيرتأطيرمنتاونات

التكوين وتقوية القدرات



04

موالي يعقوب

دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس 
الجماعات التابعة إلقليم موالي يعقوب

التكوين وتقوية القدرات

2020مارس11و10يومينظمت
بفاساألورومتوسطيةبالجامعة

أعضاءلفائدةتكوينيةدورة
مواليالقليمالتابعةالجماعات

تفعيلإطارفيوذلكيعقوب
وينللتكالجهوي املديري التصميم
قدو باملنتخبين،الخاصاملستمر
تدبير“حول الدورةموضوعتمحور 

لنبيالسيدمنبتأطير”النزاعات
.العراوي 
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صفرو

دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس 
الجماعات الترابية التابعة إلقليم صفرو 

2020مارس11-10يومينظمت
السمجأعضاءلفائدةتكوينيةدورة

و صفر إلقليمالتابعةالجماعات
مالتصميتفعيلإطارفيوذلك

تمراملسللتكوينالجهوي املديري 
ر تمحو وقدباملنتخبين،الخاص
اتشركتدبير“حول الدورةموضوع
لسيدامنبتأطير”املحليةالتنمية
العزريسعد

التكوين وتقوية القدرات
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الوكالة الجهوية 

املشاريعلتنفيذ 

مكونات املحور 

أخبار األشغال

اعتماد:مكناسفاسجهةملجلساملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالة
رازيةاالحتالتدابير إطار فيبعدعنوالتواصلالرقميةاملراسالت

(كورونا)19كوفيدوباءلتفش ي

هوية مباريات التوظيف لشغل املناصب الشاغرة بالوكالة الج
للجهةلتنفيذ املشاريع 

الصفقات

الةبالوكوالعاملينللمستخدميناالجتماعيةاألعمالجمعيةمساهمة
”كوروناةجائح“صندوق فيمكناس-فاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية

الجهويةللوكالةموريتانيةجهاترؤساءمنلوفدزيارة

للجهةاملشاريعلتنفيذ

فيرباملغلجهاتاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكاالتمدراءمساهمة
"19–كوفيد"كورونافيروسجائحةبتدبير الخاصالصندوق 
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الوكالة الجهوية 

املشاريعلتنفيذ 

أخبار األشغال

اقيةسوبناءعايدعينمنبعتهيئةأشغال
بوملانإقليم-انجيلبجماعة

لجهةعاملشاريلتنفيذالجهويةالوكالةستشرع
عينمنبعتهيئةأطوارتتبععلىمكناسفاس
بجماعةكيلومتر10طول علىساقيةوبناءعايد

.بوملانإقليم–انجيل

درهممليون 2.76حوالياألشغالكلفةوتبلغ
.مكناسفاسجهةمجلسمنبتمويل

ركز مبينالرابطاملسلكبناءأشغال
قمر اإلقليميةوالطريقكلدمانجماعة

وارغينودوار فرخون أزغار عبر5425
تازةإقليم–كلدمانبجماعة

ماعةجمركزبينالرابطاملسلكسينضاف
إلى5425رقماإلقليميةوالطريقكلدمان
.تازةبإقليمالطرقيالرصيد

كيلومتر،9طول علىاملسلكهذاسيمتد
وذلكفرخون وأزغاروارغيندوارمنمرورا

ريقدمكناسفاسجهةمجلسمنبتمويل
اسياستهإطارفيدرهممليون 6.74بحوالي
.الجهةترابصعيدعلىالعزلةلفك

ناس من املنتظر أن تعطي الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مك
:انطالقة املشاريع التالية بداية شهر يونيو

الةالوكمصالحلدنمنإنجازهاعلىاإلشرافسيتماألشغالهاته
.املشروعبةصاحبصفتهامكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية
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الوكالة الجهوية 

املشاريعلتنفيذ 

تواإلجراءاالوقائيةالتدابيرإطارفي
شارانتمنللحدبهااملعمول االحترازية
ملنشور وتبعا(19-كوفيد)كورونافيروس
الحوإصواملاليةاالقتصادوزيرالسيد
الوكالةقامت،2/2020رقماإلدارة

سفالجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية
مانلضمكوناتهاكافةبتعبئةمكناس

خاللمنخدماتهاتقديماستمرارية
منللحدالرقميةالحلول اعتماد

.الورقيةواملعامالتالتنقالت

: الجهة س الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع ملجل

عد اعتماد املراسالت الرقمية والتواصل عن ب

19كوفيداء في إطار التدابير االحترازية لتفش ي وب

(كورونا)

املشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةتضعالصدد،هذافيو
اإللكترونيبريدهاإلىباإلضافةللجهة

arep.fes-meknes@outlook.frالتواصلقنوات
:التالية
Belqadi.adil@gmail.com:األشغالقسم
hrasaid@gmail.com:واملاليةاإلداريةالشؤونقسم
Midrissi77@gmail.com:والبرمجةالدراساتقسم

06:بالهاتفاالتصال 61 82 17 03
05:فاكس 35 40 19 09

فاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةوتجدد
مستخدميهاصحةعلىللحفاظالتزامهامكناس

.صحيةمخاطرأيمنوحمايتهموشركائها

mailto:arep.fes-meknes@outlook.fr
mailto:Belqadi.adil@gmail.com
mailto:hrasaid@gmail.com
mailto:Midrissi77@gmail.com
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الوكالة الجهوية 

املشاريعلتنفيذ 

ارةبزيموريتانيةجهاترؤساءمنوفدقام
لجهةعاملشاريلتنفيذالجهويةالوكالةمقر
ماستقبلهحيثبمكناس،مكناسفاس
.أطرهابمعيةالوكالةمدير

الوفدأمامالوكالةمديرواستعرضهذا
لتنفيذالجهويةالوكالةبهاتقومالتياملهام

نةسبدايةحدودإلىأنجزتهومااملشاريع
2020.

قوميعملزيارةإطارفيالزيارةهذهوتندرج
فترةالخالللبالدنااملوريتانيالوفدبها

منواملكون 2020مارس9إلى3مناملمتدة
.موريتانيةجهاترؤساءتسع

زيارة لوفد من رؤساء جهات موريتانية للوكالة 
للجهةالجهوية لتنفيذ املشاريع 
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الوكالة الجهوية 

املشاريعلتنفيذ 

لقاضيةاالساميةامللكيةالتوجيهاتمعتماشيا
جائحةبتدبيرالخاصالصندوق بإحداث
معتضامناو"19–كوفيد"كورونافيروس

عياتتدامنللحداملبذولةالوطنيةاملجهودات
قةاملتعلالنفقاتتغطيةوألجلالوباء،هذا

املنظومةبتأهيل
علىوالحفاظالوطنياالقتصادودعمالصحية
.الشغلمناصب

اريعاملشلتنفيذالجهويةالوكاالتمدراءقرر 
يفواحدشهربراتباملساهمةاملغربلجهات

االنخراطعنكتعبيراملحدث،الصندوق 
.يالوطنالتآزر هذافيوالتطوعيالشخص ي

يةالجهو الوكاالتمدراءكافةيؤكدكما
جندهمتاملغربلجهاتاملشاريعلتنفيذ
وجيهاتالتكافةلتنفيذواملستمرالدائم
ميةالحكو والتدابيرالرشيدةامللكية
.الجائحةهذهلتجاوز الرامية

غربالجهوية لتنفيذ املشاريع لجهات املالوكاالت مساهمة مدراء 
فيروسفي الصندوق الخاص بتدبير جائحة 

"19–كوفيد"كورونا 
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الوكالة الجهوية 

املشاريعلتنفيذ 

هابتقومالتيالجهودجميعدعمإطارفي
”كورونا“فيروسجائحةملواجهةبالدنا

بعوالتتاإلشرافرأسهاوعلىاملستجد،
السادسمحمدامللكلجاللةاملباشرين

تتخذهايالتالتدابيرلكلونصرههللاحفظه
نتعلالفيروس،هذامواجهةفياململكة
نللمستخدمياالجتماعيةاألعمالجمعية

املشاريعلتنفيذالجهويةبالوكالةوالعاملين
املطلق،دعمهامكناس،-فاسلجهة

القويةةالوطنيبالتعبئةالكبيرةوإشادتنا
اتالسلطبهاتقومالتيالجبارةوالجهود

افةوكبالدنامؤسساتومختلفالعمومية
.الحيةقواه

مساهمة جمعية األعمال االجتماعية للمستخدمين 
والعاملين بالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع 

”جائحة كورونا“صندوق للجهة في 

جمعيةقررتالسياق،هذاوفي
للمستخدميناالجتماعيةاألعمال

فيذلتنالجهويةبالوكالةوالعاملين
اهمةاملسمكناس-فاسلجهةاملشاريع
150بمبلغاملباشرة مائة)000.00

حسابفيدرهم(ألفوخمسون 
جائحةبتدبيرالخاصالصندوق 

مواجهةبغرضكورونافيروس
دعمو االستثنائيةالصحيةالنفقات

جراءاملتضررةاالقتصاديةالقطاعات
.األزمةهذه
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الوكالة الجهوية 

املشاريعلتنفيذ 

قاتالصفمصلحةأطلقتالعروض،طلباتيخصفيما
ناسمكفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةللوكالة

:التاليينالعرضين

–بالحاجبمدينةالذهيبةعينمنبعحديقةتهيئةأشغال•
الحاجبإقليم

AREP-FM/2020/06:الطلبرقم09/04/2020:الطلبنشرتاريخ
06/05/2020:األظرفةفتحتاريخ

–7030رقماإلقليميةالطريقمنشآتحمايةأشغال•
مكناسعمالة

AREP-FM/2020/07:الطلبرقم09/04/2020:الطلبنشرتاريخ
06/05/2020:األظرفةفتحتاريخ

الصفقات
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الوكالة الجهوية 

املشاريعلتنفيذ 

الوكالة مباريات التوظيف لشغل املناصب الشاغرة ب
للجهةالجهوية لتنفيذ املشاريع 

نظيمتتمللوكالة،البشريةاملواردتعزيزإطارفي

:التاليةباملناصبللتوظيفمباريات

البرامجوتتبعالدراساتقسمرئيس-

الصفقاتمصلحةرئيس-

ئةوالتهيالهندسيةالدراساتمصلحةرئيس-

الحضرية

جهيزاتوالتالبناياتأشغالتتبعمصلحةرئيس-

الكبرى 

املناسباملرشحالنتقاءلجنةتعيينتمالغرضولهذا

ةلجنعضوالبورقادي،هللاعبدالسيدبرئاسة

يميةاإلقلاملديريةمنومكونةواملراقبة،اإلشراف

رئيسةو لفاسواملاءواللوجستيكوالنقلللتجهيز

يرمدإلىباإلضافةمكناسبعمالةالتعميرقسم

.أطرهامنوبعضالوكالة


