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ملف العدد

، حفل توقيع مجموعة من االتفاقيات حول التعليم العالي•
ين في إطار العقد برنامج والشراكة بوالرقمنةوالتعليم األولي 

الدولة وجهة فاس مكناس
حفل توقيع مجموعة من املشاريع بين الدولة وجهة فاس •

عرض مكناس في إطار العقد برنامج والشراكة من أجل تنمية ال
الصحي بالجهة

فاسوجهةالدولةبيناملشاريعمنمجموعةتوقيعحفل•
ملحاور اتأهيلأجلمنوالشراكةبرنامجالعقدإطارفيمكناس
.الجهةوأقاليملعماالتالطرقية

مكناس-الهيئات االستشارية لجهة فاس 03



1ملف العدد 

لي و حفل توقيع مجموعة من االتفاقيات حول التعليم العالي، والتعليم األ 
في إطار العقد برنامج والشراكة بين الدولة وجهة فاس مكناسوالرقمنة

م يومه الجمعة 
ّ
بمقر والية جهة فاس مكناس حفل توقيع مجموعة من االتفاقيات، حول 2020نونبر 06نظ

ا بين الدولة ، املندرجة في إطار العقد برنامج أو في إطار الشراكة موالرقمنةالتعليم العالي، والتعليم األولي 
.والجهة

العلمي،السيدالبحث وقد تميز هذا الحفل بحضور السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي و 
س الجهة، السادة الوزير املنتدب املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد والي الجهة، السيد رئيس مجل

ء عمال عمالة وأقاليم الجهة، السيدات والسادة نواب رئيس الجهة والسادة رؤساء الجامعات والسادة مدرا
.مجموعة من املؤسسات العمومية األخرى 

:وتهم املشاريع موضوع االتفاقيات املوقع عليها ما يلي

:تنمية البنيات التحتية الجامعية: أوال
:جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس من خالل•
إحداث قطب جامعي بعين الشكاك؛•
توسيع الكلية متعددة التخصصات بتازة؛•
ث إحداث كلية متعددة التخصصات بتاونات، وإحدا•

؛بصفرو كلية العلوم والتقنيات 
إحداث مركب جامعي بإقليم بوملان؛•
تهيئة مركب أكدال بفاس؛•
:بمكناس من خالل-جامعة موالي إسماعيل•
إحداث كلية للرياضة بإفران؛•
كناس؛إحداث املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بم•
حاجب؛وإحداث املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بال•
.إحداث خزانة جامعية بمكناس•



1ملف العدد 

لي و حفل توقيع مجموعة من االتفاقيات حول التعليم العالي، والتعليم األ 
في إطار العقد برنامج والشراكة بين الدولة وجهة فاس مكناسوالرقمنة

وي جهمركزإحداثخاللمنالرقمنةتنمية:ثانيا
مدمحسيديجامعةمعبتعاون الرقمياملجالفي
إسماعيلمواليوجامعةبفاسهللاعبدبن

والجامعةبإفراناألخوينوجامعةبمكناس
.بفاساألورومتوسطية

برنامجيلتفعخاللمناألوليالتعليمتنمية:ثالثا
بالجهةاألوليالتعليمتعميم
ينببتعاون بالجهةمشاريعحاضنةإحداث:رابعا

بفاساألورومتوسطيةوالجامعةالجهة
مهمةةخطو االتفاقياتهذهعلىالتوقيعويشكل

نمويةالتاألهدافمضامينمنجزءتنزيلمسارفي
تحقيقإلىباألساسترمووالتيمكناسفاسبجهة
ارهماباعتبالعلميالبحثوتطويرالتعليمجودة
ةالتنميرهاناتمسايرةأجلمنأساسيةرافعة

تهامكانوتعزيزبالجهةواملنسجمةاملستدامة
.واملعرفةللعلمكعاصمة



2ملف العدد 

لعقد ار احفل توقيع مجموعة من املشاريع بين الدولة وجهة فاس مكناس في إط
برنامج والشراكة من أجل تنمية العرض الصحي بالجهة

م
ّ
جهةواليةبمقر2020نونبر18األربعاءيومهنظ

ينباملشاريعمنمجموعةتوقيعحفلمكناسفاس
برنامجالعقدإطارفيمكناسفاسوجهةالدولة

.بالجهةالصحيالعرضتنميةأجلمنوالشراكة
ة،الصحوزيرالسيدبحضور الحفلهذاتميزوقد

الجهة،مجلسرئيسالسيدالجهة،واليالسيد
السيداتالجهة،وأقاليمعمالةعمالالسادة
مدراءوالسادةالجهةمجلسرئيسنوابوالسادة
.األخرى العموميةاملؤسساتمنمجموعة

:يليماهاعلياملوقعاالتفاقياتموضوعاملشاريعوتهم
برنامجالعقدإطارفياتفاقيات:أوال
بغالفيعقوببمواليإقليميمستشفىوتجهيزبناء
الجهةفيهتساهمدرهممليون 240قدرهإجماليمالي
درهم؛مليون 80ب

ماليبغالفببوملانالقربمستشفىوتجهيزبناء
بالجهةفيهتساهمدرهممليون 110قدرهإجمالي

درهم؛مليون 40
إجمالياليمبغالفبتازةللقربمستشفىوتجهيزبناء
36بالجهةفيهتساهمدرهممليون 100قدره

درهم؛مليون 
ماليبغالفبالحاجبللقربمستشفىوتجهيزبناء

17بالجهةفيهتساهمدرهممليون 50قدرهإجمالي
درهم؛مليون 



2ملف العدد 

لعقد ار احفل توقيع مجموعة من املشاريع بين الدولة وجهة فاس مكناس في إط
برنامج والشراكة من أجل تنمية العرض الصحي بالجهة

والتعاون الشراكةإطارفياتفاقيات:ثانيا
إجماليماليبغالفبصفرو مستشفىوتجهيزبناء•

30بالجهةفيهتساهمدرهممليون 200قدره
درهم؛مليون 

إجمالييمالبغالفبتاوناتمستشفىوتجهيزبناء•
30بالجهةفيهتساهمدرهممليون 200قدره

درهم؛مليون 
إجمالييمالبغالفبمكناسمستشفىوتجهيزبناء•

30بالجهةفيهتساهمدرهممليون 200قدره
درهم؛مليون 

ماليالفبغ(بنسودة)بفاسمستشفىوتجهيزبناء•
الجهةفيهتساهمدرهممليون 200قدرهإجمالي

درهم؛مليون 30ب
بغالفنإفرابإقليماالستشفائيةالبنياتتأهيل•

فيهتساهمدرهممليون 50قدرهإجماليمالي
درهم؛مليون 10بالجهة

سيةالنفلألمراضالحسنابنمستشفىتوسعة•
مليون 30قدرهإجماليماليبغالفبفاسوالعقلية

درهم؛مليون 05بالجهةفيهتساهمدرهم

حاجياتتعزيزإطارفياتفاقيات:ثالثا
لإلنعاشكاملةأسرةمنالجهةمستشفيات

رجةالحالحاالتملواجهةاألوكسيجينومصادر
وأقاليمعماالتبمختلف19كوفيدملرض ى
درهممليون 40قدرهإجماليماليبغالفالجهة
.درهممليون 15بالجهةفيهتساهم
مهمةلبنةاالتفاقياتهذهعلىالتوقيعويعد

تييأأنهكمابالجهةالصحيالعرضلتعزيز
لجهةويةالتنماالستراتيجيةللتوجهاتتنفيذا
ةوزار تنهجهاالتيوللسياسةمكناسفاس

يةالطبالخدماتتقريبإلىوالهادفةالصحة
تحدياتمعخصوصاالساكنةمنوالعالجية
.19دكوفييفرضهاالتياملتزايدةالحاجيات



3ملف العدد 

لعقد ار احفل توقيع مجموعة من املشاريع بين الدولة وجهة فاس مكناس في إط
.ةهبرنامج والشراكة من أجل تأهيل املحاور الطرقية لعماالت وأقاليم الج

واليةبمقر2020دجنبر11الجمعةيومهأعطيت
املشاريعمنمجموعةانطالقةمكناسفاسجهة
رنامجالبعقدإطارفيمكناسفاسوجهةالدولةبين
االستراتيجيةاملحاور وتقويةتأهيلأجلمن

.بالجهةالطرقية
شبكةللاملهيكلةاملشاريعإطالقمراسيمتميزت

زيرو بحضور الجهةواقاليمجماعاتبينالطرقية
جهة،الواملاء،وواليواللوجستيكوالنقلالتجهيز
،الجهةوأقاليمعمالةعمالالجهة،مجلسورئيس

الجهةمجلسرئيسنوابوالسادةالسيدات
منومجموعةالترابيةالجماعاتبعضورؤساء
..والجهةللوزارةالعليااألطرالسادة

:مايليعليهااملوقعاالتفاقياتموضوعاملشاريعوتهم
إجماليبغالفوتاوناتفاسبين8رقمالوطنیةالطریقتثنیة
مليون 485بالجهةفيهتساهمدرهممليون 1560بيقدر
درهم
الطريقعبرتاوجطاتعينببدالالحاجبإقليمربط•

تساهمدرهممليون 83بيقدرإجماليبغالف716الجھویة
درهممليون 40بالجهةفيه

خيارسیدي-فاسبدالبين8رقمالوطنيةالطریقتثنية•
100برتقدالتياإلجماليةتكلفتهالجهةتغطيكلم10على

درهممليون 
رباط-صفرو بينالرابطة504رقمالجهويةالطريقتقویة•

تساهمدرهممليون 40بيقدرإجماليبغالفبويبالن-الخير
درهممليون 22بالجهةفيه

طول علىإفران–ایموزاربين8رقمالوطنيةالطريقتثنية•
فيهتساهمدرهممليون 250بيقدرإجماليبغالفكلم22

درهممليون 125بالجهة
بعمالةرقيةالطللشبكةاالستراتیجیةالطرقیةاملحاور تـأھیل•

فيهتساهمدرهممليون 369بيقدرإجماليبغالفمكناس
.درهممليون 39.5بالجهة



3ملف العدد 

لعقد ار احفل توقيع مجموعة من املشاريع بين الدولة وجهة فاس مكناس في إط
.ةهبرنامج والشراكة من أجل تأهيل املحاور الطرقية لعماالت وأقاليم الج

ظربالنبأنهمكناسفاسجهةرئيسصرحوقد
أغلبتغطيالتياملشاريعلهذهالكبيرللحجم
تبعماال واألساسيةالكبرى الطرقيةاملحاور 
الية،املجللعدالةمقاربةإطارفيالجهة،وأقاليم
لنقلواالتجهيزوزارةمعبتنسيقاملجلسحرص

مانضعلىالجهة،وواليةواملاء،واللوجيستيك
اريعاملشهذهوتحقيقإنجازوأنالالزمالتمويل

طويرتمسارفينوعيةنقلةإلحداثفرصةيعتبر
يتهاوتقو وتحسينهابالجهةالطرقيةالشبكة

بدلهايالتيللمجهوداتتنضافوهي.وتوسيعها
بكةالشهذهوتطويرتنميةسبيلفياملجلس
اليةاملجالفوارق تقليصبرنامجإطارفيخاصة

.واالجتماعية

جانموذاليومتقدممكناسفاسجهةأنواعتبر
فيأخرى لبنةتضعوأنهاالترابي،التعاقدفي

.املتقدمةالجهويةبناءمسلسل



01 أنشطة املجلس

مكونات املحور 

 (SFI) ة توقيع عقد تمويل بين جهة فاس مكناس واملؤسسة املالية الدولي❑
التابعة للبنك الدولي

مكناس-اجتماعي مكتب مجلس جهة فاس❑
التعمير لقاء جهوي حول تقديم اتفاقيتين بين وزارة اعداد التراب الوطني و ❑

واإلسكان وسياسة املدينة وجهة فاس مكناس



01 أنشطة املجلس

 (SFI)ية توقيع عقد تمويل بين جهة فاس مكناس واملؤسسة املالية الدول
التابعة للبنك الدولي

ةالجهمجلسرئيسالعنصر،محندالسيدترأس
نعوممثلينمكناسفاسجهةواليالسيدرفقة

ي،الدولللبنكالتابعة(SFI)الدوليةاملاليةاملؤسسة
مجلسرئيسنوابوالسادةالسيداتبحضور 
2020دجنبر17الخميسيومهالجهة،وأطرالجهة
مجلسبمقرصباحاعشرالحاديةالساعةعلى

هذهو الجهةبينتمويلعقدتوقيعمراسيمالجهة
.املؤسسة

هذاموضوعالقرضقيمةانإلىاإلشارةوتجدر
:كاآلتيتتوزعدوالر،مليون 30تبلغالعقد

تدبيرباملرتبطةالعملياتلتمويلدوالرمليون 10
اتباملكلتجهيزستخصصوالتي19كوفيدجائحة

عماالتجميعمستوى علىالجماعيةالصحية
خاصة؛اتفاقياتإطارفيالجهةوأقاليم

آتواملنشالطرق مشاريعلتمويلدوالرمليون 20
جاليةاملالفوارق تقليصبرنامجإطارفيالفنية

-2020لسنواتالقرويالعالمفيواالجتماعية
2022.



01 أنشطة املجلس

مكناس-اجتماع مكتب مجلس جهة فاس

يات وقد خصص هذا االجتماع لتقديم مستجدات حول االتفاق
نها على الخاصة املتعلقة بالعقد برنامج بين الدولة والجهة وم

:وجه الخصوص
ية خالل الدورة العاداالتفاقيات الخاصة املصادق عليها•

2020لشهر أكتوبر 
:االتفاقيات الخاصة املوقع عليها من طرف الشركاء •

:علمي وهيفي قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث ال
تهيئة مركب اكدال بفاس،•
توسيع الكلية متعددة التخصصات بتازة،•
إحداث خزانة جامعية بمكناس،•
،إحداث املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب•
س،إحداث املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمكنا•
إحداث قطب جامعي بعين الشكاك،•
إحداث كلية متعددة االختصاصات تاونات،•
إحداث كلية للرياضة بإفران،•
دعم البحث واالبتكار في املجال الرقمي،•
إحداث حاضنة جهوية بالجهة،•
برنامج تعميم التعليم األولي بالجهة،•

:أما فيما يخص قطاع الصحة
بناء وتجهيز مستشفى القرب ببوملان،•
بناء وتجهيز مستشفى إقليمي بموالي يعقوب،•
بناء وتجهيز مستشفى القرب بتازة•
بناء وتجهيز مستشفى القر ب بالحاجب،•

محند “بمقر الجهة، برئاسة السيد 2020نونبر 25عقد مكتب مجلس جهة فاس مكناس اجتماعا يوم األربعاء 

.رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيدات والسادة أعضاء املكتب والسيد املدير العام للمصالح” العنصر

2020نونبر 25يوم األربعاء 



01 أنشطة املجلس

ها أو في اتفاقيات الشراكة خارج إطار العقد برنامج املوقع علي
طور التوقيع

بحث العلمينسبة لقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبال
:فهي
،بصفرو إحداث كلية العلوم والتقنيات •
إحداث مركب جامعي ببوملان•

:أما فيما يخص قطاع الصحة
بناء وتجهيز مستشفى إقليمي بمكناس•
بناء وتجهيز مستشفى إقليمي بفاس•
بصفرو بناء وتجهيز مستشفى إقليمي •
بناء وتجهيز مستشفى إقليمي بتاونات•
بإقليم إفراناإلستشفائيةتأهيل البنيات •
عقلية توسعة مستشفى ابن الحسن لألمراض النفسية وال•

بمدينة فاس
قليمية تجهيز بعض املؤسسات االستشفائية الجهوية واإل•

19كوفيدالناقصة التجهيز وفي إطار مواجهة فيروس 

االتفاقيات التي تم التوصل بها مؤخرا من طرف
:الشركاء وهي

إنعاش قطاع الرياضة بالجهة•
قافيةبرنامج تنمية قطاع السياحة الطبيعية و الث•

عية وقد تناول هذا االجتماع أيضا تقديم تقرير حول وض
لشركاء اتفاقيات الشراكة التي تربط الجهة مع مختلف ا

ن كما تم تقديم مستجدات حول اتفاقية الشراكة بي
وي مجلس الجهة وشركة العربية للطيران للربط الج
ى اتفاقيات الوطني والدولي باإلضافة إلى ذلك تم التطرق إل
ئه األجانب، التعاون الدولي التي يلتزم بها املجلس مع شركا

دة من كما تمت مناقشة تقرير حول املقاوالت املستفي
الدعم الخاص بإحداث مكافأة لدعم التشغيل؛ وكذا 

ملهندسين، اإلخبار بتنظيم مباراة لتوظيف املتصرفين وا
.باإلضافة إلى تداول عدة نقط أخرى 

مكناس-اجتماع مكتب مجلس جهة فاس
2020نونبر 25يوم األربعاء 



01 أنشطة املجلس

مكناس-اجتماع مكتب مجلس جهة فاس

الجهةمجلسمكتبعقد
دجنبر30األربعاءيوماجتماعا

العاشرةالساعةعلى2020
الجهة،بمقر صباحاوالنصف

”رالعنصمحند“السيدبرئاسة
وبحضور الجهة،مجلسرئيس

وأطر املكتبأعضاءالسادة
هذاخصصوقد.الجهة

لتقديمأساسااالجتماع
منالقرضطلبمستجدات

لألجالجماعيالتجهيز صندوق 
منجزءتمويلفياملساهمة

دولةالبينبرنامجالعقدمشاريع
متقديإلىباإلضافةوالجهة،
العقدمستجداتحول عروض
والجهةالدولةبينبرنامج

سةمؤسمعاملبرمةواالتفاقيات
للتضامن،الخامسمحمد

2020دجنبر 30يوم األربعاء 



01 أنشطة املجلس

مكناس-اجتماع مكتب مجلس جهة فاس

منمجموعةتدارستمكما
المعهدمعالشراكةاتفاقيات
والتعميريئةـللتهالوطني

يتعلقماكلفيللمساهمة
اليةاملجوالتنميةالتراببإعداد
نهياملالتكوينمكتبمعوكذا

أجلمنالشغلوإنعاش
املهنمدينة“إحداث

فةباإلضابالجهة،”والكفاءات
االتفاقيةمشروعدراسةإلى

ربةكهمشروعبإنجازاملتعلقة
بجماعةالزوالطدوار

إطارفياملندرجةالدخيسة
جاليةاملالفوارق تقليصبرنامج

القرويبالوسطواالجتماعية
.أخرى ونقط2021

2020دجنبر 30يوم األربعاء 



01 أنشطة املجلس

ي والتعمير لقاء جهوي حول تقديم اتفاقيتين بين وزارة اعداد التراب الوطن
واإلسكان وسياسة املدينة وجهة فاس مكناس

:ينهامتاتفاقيتينتقديمخاللهمنتمجهوي لقاءمكناسفاسجهةواليةبمقر2020نونبر20الجمعةاليومانعقد
واملراكزحضريةالاملراكزبتأهيلتتعلقمكناسفاسوجهةالدولةبينبرنامجالعقدإطارفيتندرجاالولىاالتفاقية*

;مكناسفاسوجهةاملدينةوسياسةواالسكانوالتعميرالوطنيالترابإعدادوزارةبينالصاعدة
تقديمتمثحيالهيكلةاعادةدراساتانجازخصوصاالقرويبالعالماملعماريةباملساعدةتتعلقالثانيةاالتفاقية*

.املقترحةللدواويراملجاليالتوزيعووملحقهااالتفاقيةمكونات
أقاليمو عمالةوعمالالجهةلرئيسالثالثالنائبالسادةوحضرهمكناسفاسجهةواليالسيداللقاءهذاترأسوقد

منوعددهةالجومدراءاملدينةوسياسةواإلسكانوالتعميرالوطنيالتراباعدادلوزارةوجهويون مركزيون مدراءوالجهة
.الجهوييناملسؤولين



02 والتعاون العامةالعالقات

مكونات املحور 

:  حول موضوع مشاركة رئيس مجلس جهة فاس مكناس في لقاء عبر تقنية الفيديو❑
"تبادل الخبرات–19كوفيدالجماعات الترابية املغربية والفرنسية في مواجهة وباء "



02والتعاون العامةالعالقات

Un webinaire intitulé « Les collectivités territoriales marocaines et 
françaises face à la crise de la Covid 19 – Echanges d’expériences 

» Dans le cadre du Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-

marocaine, la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 

du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la Direction Générale des 

Collectivités Territoriales du ministère de l’Intérieur, l’Ambassade de France au 

Maroc et Cités Unies France organisent un webinaire intitulé « Les collectivités 

territoriales marocaines et françaises face à la crise de la Covid 19 – Echanges 

d’expériences », s’est tenu sur la plateforme Zoom, mardi 3 novembre 2020, à 

10h00.

Le programme de cette conférence a porté sur :

1) L’action des collectivités territoriales face à la pandémie

- Présentation du rapport sénatorial « Les collectivités territoriales face au Covid-

19»,

- Présentation de l’étude réalisée par la Banque mondiale sur « l’impact de la 

pandémie et rôle des collectivités territoriales marocaines » 

2) La crise, accélérateur de la transformation numérique des collectivités 

territoriales

3) Les collectivités territoriales, pivot de la relance économique post coronavirus?



مكونات املحور 

نوعدورات تكوينية لفائدة هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة ال❑

03 الهيئات االستشارية



03 الهيئات االستشارية

بة النوعدورة تكوينية لهيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقار 

إطارفيهعلياملتفقالتكوينبرنامجتنزيلإطارفي
كناسمفاسجهةبيناألطرافالثالثيةاالتفاقية
مماأل ومنظمةاملحليةللجماعاتالعامةواملديرية
ONUللمرأةاملتحدة Femmes
ئةبهيالخاصالتكوينيالبرنامجبعدعنانعقد

اسفلجهةالنوعومقاربةالفرصوتكافؤاملساواة
04-03-02أياموذلكورشاتثالثعبرمكناس
.2020دجنبر

:حول الورشاتموضوعتمحور وقد
االجتماعيالنوعأساسيات

ي التنمو التخطيطفياالجتماعيالنوعمقاربة

االستشاري الرأيإعداد
ئةالهيرئيسةمنكلمشاركةالورشاتهذهعرفت

ورصالفوتكافؤباملساواةاملكلفةاالستشارية
اءأعضوعضواتمكناس،-فاسلجهةالنوعمقاربة
ديريةاملممثليمكناس،فاسجهةأطربعضالهيئة،
األمممنظمةممثلياملحلية،للجماعاتالعامة
ONUللمرأةاملتحدة FEMMES

فيخبيردحمانيأحمدالسيدالورشاتهذهأطر
االجتماعيالنوعمقاربةمجال
خاللمنالورشاتمتابعةعلىاالتفاقتموقد

الرأيإعدادأجلمنالواتسابمجموعات
رشةو فيالحقاعرضهسيتمللهيئةياالستشار

.خاصة



03 الهيئات االستشارية

شارية دورة تكوينية لفائدة عضوات وأعضاء الهيئة االست
املكلفة باملساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

إطارفيهعلياملتفقالتكوينبرنامجتنزيلإطارفي
كناسمفاسجهةبيناألطرافالثالثيةاالتفاقية
مماأل ومنظمةاملحليةللجماعاتالعامةواملديرية
ONUللمرأةاملتحدة Femmes
ئةبهيالخاصالتكوينيالبرنامجبعدعنانعقد

اسفلجهةالنوعومقاربةالفرصوتكافؤاملساواة
04-03-02أياموذلكورشاتثالثعبرمكناس
.2020دجنبر

:حول الورشاتموضوعتمحور وقد
االجتماعيالنوعأساسيات

ي التنمو التخطيطفياالجتماعيالنوعمقاربة

االستشاري الرأيإعداد
ئةالهيرئيسةمنكلمشاركةالورشاتهذهعرفت

ورصالفوتكافؤباملساواةاملكلفةاالستشارية
اءأعضوعضواتمكناس،-فاسلجهةالنوعمقاربة
ديريةاملممثليمكناس،فاسجهةأطربعضالهيئة،
األمممنظمةممثلياملحلية،للجماعاتالعامة
ONUللمرأةاملتحدة FEMMES

فيخبيردحمانيأحمدالسيدالورشاتهذهأطر
االجتماعيالنوعمقاربةمجال
خاللمنالورشاتمتابعةعلىاالتفاقتموقد

الرأيإعدادأجلمنالواتسابمجموعات
رشةو فيالحقاعرضهسيتمللهيئةياالستشار

.خاصة



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

مكونات املحور 

مالةبعاإلصطناعيبالعشبللقربمالعبثالثةبناءأشغالانتهاء❑
مكناس

عمالة فاس–انتهاء أشغال بناء ثالثة مالعب للقرب بجماعة فاس ❑
املاء والدواوير التابعة لها بسرغينةانتهاء أشغال تزويد مركز جماعة ❑

إقليم بوملان–الصالح للشرب 



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

بعمالة مكناساإلصطناعيانتهاء أشغال بناء ثالثة مالعب للقرب بالعشب 

القربمالعبثالثبناءمناالنتهاءتم
كلبوذلكاالصطناعي،بالعشبوتجهيزها

ونزالةومجاطالسلطانامدارجماعةمن
.مكناسلعمالةالتابعينعماربني

ولةاملبذالجهودضمناملشروعهذاويندرج
إلىالهادفةمكناسفاسجهةمجلسمن

ملمارسةعاليةجودةذاتفضاءاتخلق
القدم،كرةخاصةالرياضية،األنشطة
أزيدعلىبالنفعسيعودإذالقروي،بالعالم

.مستفيد14000من
مليون 3.33بحوالياألشغالهاتهإنجازوتم

يذلتنفالجهويةالوكالةقامتحيثدرهم،
تلفمخبتتبعمكناسفاسلجهةاملشاريع
.املعنيةالجماعاتبمعيةاملشروعأطوار



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

عمالة فاس–انتهاء أشغال بناء ثالثة مالعب للقرب بجماعة فاس 

بالعشبوتجهيزبناءأشغالانتهت
زواغةالقربملعبمنكلاالصطناعي

سسايالقربوملعباملدينةالقربوملعب
ماليةبكلفةإنجازهاتموالتيفاس،بمدينة
مجلسمنبتمويلدرهم،مليون 3.19قدرها
زلتعزيسعيهاإطارفيمكناسفاسجهة
.رياضية-السوسيوباملنشآتترابها

بمواهتعزيزفياملشروعأهميةوتتجلى
ارسةاملموتشجيعطاقاتهموصقلالشباب

ةزواغمقاطعةمنكلأحياءداخلالرياضية
.سايسومقاطعةاملدينةفاسومقاطعة

ةالوكالإشرافتحتاألشغالتتبعوتم
مكناسفاسبجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية
..فاسجماعةمعبشراكة



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

–ح للشرب والدواوير التابعة لها باملاء الصالسرغينةانتهاء أشغال تزويد مركز جماعة 
إقليم بوملان

ةسرغينجماعةمركزتزويدأشغالانتهت
شربللالصالحباملاءلهاالتابعةوالدواوير

.درهممليون 9.19بكلفةأنجزتوالتي
لتيااملجهوداتإطارفياملشروعهذاويأتي
زلتعزيمكناسفاسجهةمجلسبهايقوم

الحلصللشربالصالحباملاءالتزودخدمة
نخزابناءتمحيثالقروي،العالمساكنة

للضخومحطةمكعبمتر200بسعةماء
لىإباإلضافةالثانية،فيلتر6.3بصبيب
.عموميةنافوراتخمس

بالتزودكانون 200منأزيدوسيستفيدهذا
.رديالفالربطعبرللشربالصالحباملاء

الوكالةإشرافتحتاألشغالوأنجزت
كناسمفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية

رباءللكهالوطنياملكتبمنكلبمساعدة
الترابيةوالجماعة-املاءقطاع–واملاء

.لسرغينة


