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اسمكن -لجهة فاسإلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  

خامسال العدد:  
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 التواصل خلية: إعداد

 واملجلس الرئاسة شؤون مديريةب

 

 إلكترونية نشرة إخبارية داخلية

 

 

 اململكة املغربية

 مكناس-جهة فاس
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 مشاركة السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس في حفل تسليم الجائزة الوطنية ألمهر الصناع التقليديين  
 

 اجتماع مكتب املجلس 
 

 جتماع لجنة التكوين والشغلا 
 

 اجتماع لجنة العالقات الخارجية والتعاون  
 

 اجتماع لجنة املرأة والشباب 
 

 هويةورشة جهوية حول الحاجيات من املعطيات اإلحصائية والدراسات إلعداد قاعدة بيانات ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدولي التعاون   

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس  

 

 

  والتعاون  العامة العالقات

 

 حفل تدشين أول خط للربط الجوي  

 

 في العالم القروي املساعدة املعماريةاالتفاقية املتعلقة باجتماع حول تفعيل  

 

 ”الحق في التنقل: رؤى متقاطعة للدول واملجتمع املدني” بعة للندوة العلمية الدولية حول فتتاح الدورة الساا 

 

 ورشة حول تفعيل املقتضيات املتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية 

 

  

 

 

 ملف العدد

 

 ورشة عمل للتقييم الخارجي لبرنامج النباتات العطرية والطبية 

 

 تتبع تنزيل مشروع التبادل الثقافي بين جهة فاس مكناس و جهة الوسط فال دولوار  

 

 

 دراس ي حول سلسلة الحبوب في جهة فاس مكناسيوم  

 

 

 

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%83/
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  –وبوغرداين بجماعة إغزران  2، عين أجري 1أشغال تكسية مسالك سيدي بوعزة أوالد الناصر، عين أجري  

 و إقليم صفر 
 

 التابعين تزويد دوار الحساسنة العليا والدواوير املجاورة التابعة لجماعة الوادين وجماعة أوالد ميمون  

 إلقليم موالي يعقوب باملاء الصالح للشرب
 

 إقليم الحاجب –أشغال تهيئة الطرق بجماعة أكوراي  
 

 -705والطريق الجهوية رقم    7028، الرابطة بين الطريق اإلقليمية رقم 7030أشغال بناء الطريق اإلقليمية رقم  

 عمالة مكناس
 

 أشغال تهيئة الطريق اإلقليمية 
 

 عمالة مكناس  –عين جمعة  بجماعة 7006رقم   
 

 عمالة مكناس  –بجماعة أيت والل  7017أشغال إعادة تهيئة الطريق اإلقليمية رقم  
 

 عمالة مكناس  –التابعة لجماعة وليلي  7033أشغال إعادة تأهيل الطريق اإلقليمية رقم  
 

جوانب التنظيمية للصفقات تكوين لفائدة مستخدمي الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس حول " ال 

 األشغال" العمومية وإنجاز 

 الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع

 

 اجتماع الهيئة االستشارية املكلفة بالشباب 

 

 اجتماع مكتب الهيئة االستشارية املكلفة بالشباب 

 

 ”الشباب املغربي والنموذج التنموي الجديد:” اب تحت شعار امللتقى الوطني األول للشب  

 

 الندوة الدولية حول الجهوية املتقدمة واختبار املساواة بين الجنسين 

 

 اجتماع اللجنة التقنية الجهوية لدعم مقاربة النوع وتطوير الحكامة املحلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القدرات وتقوية التكوين  

مكناس - فاس لجهة االستشارية الهيئات  

 

  مكناس تكوينية لفائدة أطر مجلس جهة فاس اتانطالق دور  

 

 حول موضوع التسويق الترابي بتعاون مع جهة الوسط فال دو لوارلتكوين عن بعد لفائدة أطر الجهة ا 

 
 املهرجانات

 

 بإفران نمكناس أخام إنشاد-الدورة الثانية ملهرجان فاس 

 

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/espace_presse-ar/communiques-de-presse-ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%a3%d8%ae%d8%a7%d9%85/


 

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

 2018 دجنبر -نونبر 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظم مجلس جهة فاس مكناس يوم األربعاء 12 دجنبر 2018 ، لقاء دراسيا حول 

موضوع “سلسلة الحبوب بجهة فاس-مكناس.. اإلنتاج، التمويل، التسويق”، ترأسه 

السيد محند العنصر، رئيس مجلس الجهة  بمشاركة السيد المدير الجهوي للفالحة إلى 

 جانب  مهنيي القطاع وفالحين وفاعلين اقتصاديين

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%83/
http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%83/
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 جهة فاس مكناسبيوم دراسي حول سلسلة الحبوب 
مكناس بتعاون مع -نظم مجلس جهة فاس

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 

دجنبر  12القروية واملياه والغابات بتاريخ 

يوما  ، بمقر جهة فاس مكناس 2018

دراسيا حول "سلسلة الحبوب في جهة 

، التمويل و  اإلنتاجفاس مكناس : 

ا اللقاء  ذتميزت أشغال هو  "قالتسوي

بالكلمة االفتتاحية للسيد رئيس مجلس 

فعاليات هدا اليوم   التي أطرت جهة، ال

نات الجهة  ابأهمية املوضوع، وره مذكرة

في أفق تطوير السلسلة والتعاون مع كل 

و معربة عن انخراط الجهة في  الفاعلين بها 

كل البرامج واملشاريع الهادفة إلى تطوير 

،وكلمة  وزارة الفالحة والصيد سلسلة ال

البحري  والتنمية القروية واملياه والغابات 

التي  ثمنت املبادرة واعتبرتها مساهمة 

إيجابية في تشخيص واقع السلسلة، 

من لدن   املبذولة ات وتقييم املجهود

املكانة التي ا ذك ، والدولة في هدا الصدد

تحظى بها ضمن  برامج مخطط املغرب 

 أيضا ، وتخللت اليوم الدراس ي ضراألخ

 بعض املساهمات العلمية واملؤسساتية 

 موضوعاتيةأربعة عروض  تمثلت في تقديم

ملكانة   ، وتطرق العرض االول متكاملة

قطاع الفالحة في مخطط التنمية 

الجهوية، وقف من خالل فقراته رئيس 

لجنة الفالحة عند  خالصات التشخيص 

رقام الفاعلين من الترابي الدي  قرب عبر األ 

واقع القطاع، واستعرض الرؤية 

اإلستراتيجية للنهوض بالقطاع من خالل 

برامج واعدة ،أما العرض الثاني فقد وقف 

بكثير من التفاصيل عند املسار التقني 

ليقف  الدي تقطعه سلسلة الحبوب،

ت التمويل د تحدياالعرض الثالث عن

 باعتبارها لبنة أساسية في تنمية السلسلة

وتمكينها من فرص النجاح ، أما العرض 

الثالث فتطرق إلشكاالت التسويق 

باعتبارها  واحدة من التحديات التي 

 يواجهها املهنيون .

و أعقبت العروض مناقشات مستفيضة   

من لدن الحاضرين من مختلف 

العامة  العالقات

 والتعاون

 التعاون

 الدولي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع

أنشطة 

 المجلس
 الهيئات ملف العدد

 االستشارية

 املهرجانات التكوين

http://www.region-fes-meknes.ma/ar/actualites-ar/%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%83/
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التخصصات ، مهنيون ، خبراء ، وفاعلون 

ترابيون وباحثون  في امليدان ، حاولوا كل 

زاوية اشتغاله الوقوف عند االكراهات من 

التي يعرفها القطاع وأهم التطورات التي 

شهدها في السنوات األخيرة ، ليخلص 

الجميع إلى إصدار بعض التوصيات الهامة 

 نورد البعض منها فيما يلي :

 : اإلنتاجمحور 

ضرورة إعطاء سلسلة الحبوب املكانة 

املستحقة وتعزيزها في السياسة الوطنية 

لفالحة  اعتبارا لدورها املحوري في الرفع ل

أو الحد من الناتج الداخلي الخام حسب 

 ؛ةالسنوي اإلنتاجمستويات 

من اجل إعداد  تشجيع البحث الزراعي

جودة عالية وأكثر مالءمة  ذاتبدور 

 ؛على حدةكل منطقة  تلخصوصيا

الحرص على تطبيق معلومات البحث 

الزراعي خالل عملية تخصيص البدور 

  ؛املنتقاة املوجهة لكل منطقة

اصة ختخصيص إعانة للفالح الصغير 

يمكن  ، حيث الاألسمدةبعملية اقتناء 

تحقيق إنتاج في املستوى املطلوب دون  

، هدا إدا علمنا بكون  لألسمدةاستعمال  

 ؛الفالح الصغير ال يستعمل األسمدة

  .الفالحية األراض يتفعيل عملية ضم 

 ب محور التمويل 

م حصيلة عملية التجميع املبرمجة في تقيي

 ؛األخضرمخطط املغرب  إطار

 تمكين الفالحين الصغار الدين ال 

يتوفرون على ضمانات من الولوج 

للقروض وبنفس قيمة الفوائد املطبقة 

 .على الفالحين الكبار 

 محور التسويق -ج

الى حماية سلسلة جاهدة  سعت الدولة 

وعة  الحبوب عبر مجهودات متعددة ومتن

عبر دعم  أو األثمانسواء عبر تسقيف 

ثمنة ألهده ا خزين، غير أن تعمليات ال

 2018تبقى دائما منخفضة )سنة 

(، وهي  وضعية تمس بشكل مباشر نموذجا

بقدرة املنتج الوطني، وقد يكون الترخيص 

لعمليات االستيراد تزامنا وانطالق موسم 

املباشرة  لهدا  األسبابالحصاد احد 

مما يقتض ي تدخل  آنيا   االنخفاض

ه ذللجهات املسؤولة قصد معالجة ه

  ؛اإلشكالية

تحسين صورة املنتوج الوطني للحبوب من 

أجل تأمين السوق الوطنية واملساهمة في 

 ؛الغدائي األمنضمان 
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هيكلة املنظمة البيمهنية  في قطاع الحبوب  

تبعا لالختصاصات   أدوارهاوتفعيل 

 ؛انتخابها أثناءوااللتزامات املتعهد بها 

جهود الدولة  إلى اإلشارةيبقى من الجدير  

عبر  من وسائل املكننة  لفالحين تمكين افي 

الدعم املقدمة، وبادر   آلياتمختلف 

بعض الفالحين الكبار في بعض الدواوير 

نمط  إنتاجتوظيف هده التجهيزات في  إلى

 األراض ياستغالل  يرمي إلىتعاوني جديد 

س الدواوير اململوكة املتواجدة في نف

للفالحين الصغار  والعمل على تجهيزها من 

، وهي  2/3الحصاد  مقابل  إلىالحرث 

مما ،جد إيجابية  نتائجعملية أعطت 

يقتض ي تعميمها وتحفيزها ملا يخدم 

  الصالح العام للفالحين الكبار والصغار

وتحسين املردودية وتقليص نفقات وأعباء 

 الدولة .  

ة  لالنخراط  في عملية استعداد الجه

 مكناس .-تحليل لتربة داخل جهة فاس
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                 ة فاس مكناسة السيد رئيس مجلس جهمشارك

 في حفل تسليم الجائزة الوطنية ألمهر الصناع التقليديين

بمدينة مكناس  2018نونبر 7جرى يوم األربعاء 

حفل توزيع الجائزة الوطنية ألمهر الصناع 

التقليديين، والتي يتم تنظيمها للسنة الثامنة 

على التوالي لتكريم وتحفيز مهنيي الصناعة 

 .التقليدية الوطنية

لهذه الجائزة  2018وقد تميزت دورة سنة 

لسياحة بحضور السيد محمد ساجد، وزير ا

والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد 

االجتماعي والسيدة جميلة املصلي، كاتبة 

الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد 

االجتماعي والسيد حمو أوحلي، كاتب الدولة 

املكلف بالتنمية القروية واملياه والغابات 

محند العنصر، رئيس مجلس جهة  والسيد

والسيد سعيد زنيبر، والي الجهة مكناس -فاس

والسيد عبد الغني الصبار، عامل مكناس و 

السيد عبد هللا بوانو، رئيس جماعة مكناس 

 .والعديد من الشخصيات

 

 

 

 

 

كما عرفت هذه الدورة التي شهدت تباري أزيد 

حرفيا من مختلف ربوع اململكة،  520من 

توقيع اتفاقية الشراكة املتعلقة بقرية 

وزارة  لتقليدية بمكناس بينالصناعة ا

السياحة ومجلس جهة فاس مكناس 

عمالة مكناس ومجلس جماعة   ومجلس

عاونية الصناعة مكناس وشركة العمران وت

كة.التقليدية الرمي

المجلس أنشطة العامة  العالقات 

 والتعاون

 التعاون

 الدولي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع

ملف 

 العدد

 الهيئات

 االستشارية

 املهرجانات التكوين
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 اجتماع مكتب املجلس

عقد مكتب مجلس الجهة اجتماعا 

 بمقر الجهة. 2018نونبر  27الثالثاء يوم 

وقد ترأس هذا االجتماع السيد 

-رئيس مجلس جهة فاس "محند العنصر"

مكناس بحضور السيدات والسادة أعضاء 

 تب.املك

وقد خصص هذا االجتماع لتدارس 

 العديد من النقاط:

تقديم عرض حول تطور تنفيذ املشاريع  .1

 املبرمجة بامليزانية؛

حافالت و  توزيع سيارات اإلسعافدراسة  .2

 النقل املدرس ي لفائدة الجماعات بالجهة؛

املصادقة على تقرير توزيع دعم الجمعيات  .3

 املقدم من طرف لجنة اإلشراف و التتبع؛

يم عرض حول مستجدات التعاقد بين تقد .4

الدولة و الجهة في إطار برنامج التنمية 

 الجهوية؛

االطالع على مقترح تفويت بقعة أرضية  .5

 لفائدة الجهة؛

 تنظيم أيام دراسية ومعارض: .6

  مشاركة الجهة في املعرض الوطني

 لالقتصاد االجتماعي والتضامني؛

 لتنظيم يوم دراس ي حول  اإلعداد

 لفالحة؛ا

 اد لتنظيم حوار جهوي حول إعداد اإلعد

 التراب والتنمية القروية بالجهة؛

  مشاركة الجهة في الندوة الدولية التي

ستنظمها جمعية الجهات املغربية 

 .""OCDEو

 تفعيل عمل الهيآت االستشارية؛ .7

دراسة مشاريع اتفاقيات الشراكة  .8

 الخاصة ب:

  تمويل وانجاز برنامج تثمين املدينة

 ؛ 2023-2019العتيقة ملكناس 

المجلس أنشطة العامة  العالقات 

 والتعاون

 التعاون

 الدولي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع

ملف 

 العدد

 الهيئات

 االستشارية

 املهرجانات التكوين



 

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

 2018 دجنبر -نونبر 

 

 إحداث القطب الثقافي ملدينة فاس؛ 

  الرابطة بين  8تثنية الطريق الوطنية رقم

كلم من  73فاس وتاونات على طول 

إلى النقطة  732النقطة الكيلومترية 

 ؛805الكيلومترية 

  تأهيل جماعة كلدمان بإقليم تازة موقعة

من طرف وزراء القطاعات الوزارية 

 موي للجماعة.املساهمة في البرنامج التن

 تفاعل الجهة مع توصيات تقرير املفتشية؛ .9

تقرير حول توصيات لجنة العالقات  .10

 الخارجية والتعاون.

بعد تقديم جدول األعمال من طرف السيد 

رئيس املجلس وفق الترتيب السالف الذكر، 

أبدت السيدات والسادة أعضاء املكتب 

العديد من املالحظات واالقتراحات 

درجة أعاله، والتي تم بخصوص النقط امل

األخذ بها بعد املوافقة عليه.

 

 

 

 

 

 



 

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

 2018 دجنبر -نونبر 

 

 

 التكوين والشغلاجتماع لجنة 

 التكوين والشغل لجنة عقدت

بمقر  2018 نونبر 14األربعاء اجتماعا يوم 

وقد ترأس هذا االجتماع السيد "عبد  الجهة.

الحق السعيدي" رئيس اللجنة وحضره إلى 

أعضاء اللجنة وبعض رؤساء اللجان جانب 

التابعة للمجلس ورؤساء الفرق وبعض 

أعضاء املجلس، ممثلين عن املصالح 

فة إلى حضور بعض أطر الالممركزة، باإلضا

 إدارة مجلس الجهة.

وقد خصص هذا االجتماع لتدارس 

 اتفاقيتي شراكة ارتبطت مواضيعها ب:

  دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين

مكناس وجماعة مكناس -جهة فاس

واملركز الجهوي لالستثمار لجهة 

مكناس ألجل إحداث منحة -فاس

 لدعم التشغيل بمكناس؛

 ين جهة دراسة مشاريع التعاون ب

مكناس ومكتب التكوين املنهي -فاس

وإنعاش الشغل في إطار اتفاقيات 

 الشراكة.

وبعد فتح النقاش من طرف رئيس اللجنة، 

وتقديم العديد من املالحظات من قبل 

السيدات والسادة األعضاء، تمت املوافقة 

على مشروعي االتفاقيتين بعد تضمينها 

بمالحظات أعضاء اللجنة.

 

المجلس أنشطة العامة  العالقات 

 والتعاون

 التعاون

 الدولي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع

ملف 

 العدد

 الهيئات

 االستشارية

 املهرجانات التكوين



 

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

 2018 دجنبر -نونبر 

 

 

 العالقات الخارجية والتعاون نة اجتماع لج

العالقات الخارجية  ةلجن عقدت

نونبر  07األربعاء اجتماعا يوم  والتعاون 

 بمقر الجهة. 2018

وقد ترأس هذا االجتماع السيد 

"املصطفى املريزق" رئيس اللجنة، وحضره 

إلى جانب السادة أعضاء اللجنة وبعض 

رؤساء اللجان التابعة للمجلس ورؤساء 

بعض أعضاء املجلس، أطر إدارة الفرق و 

 الجهة.

وقد خصص هذا االجتماع لتدارس 

 العديد من النقط، ارتبطت مواضيعها ب:

تقديم مشروع برنامج عمل الخاص  .1

باتفاقية التعاون الالمركزي بين جهة 

   OCCITANIEمكناس وجهة -فاس

 بفرنسا؛

إخبار بشأن انجاز الدراسة التقييمية  .2

الطبية الخاصة ببرنامج األعشاب 

نتر العطرية املنجز بتعاون مع جهة سو و 

فال دو لوار ووكالة التنمية 

 االجتماعية؛  

تقديم ورقة حول مشاركة مجلس جهة  .3

فاس مكناس، في اجتماع مجلس إدارة 

الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية 

(AIRF) بمقر  2018، في شهر يوليوز

 االلب بليون؛-الرون -جهة اوفيرن 

ة حول مشاركة الجهة في تقديم ورق .4

 ORU)املنتدى العاملي للجهات 

FOGAR)  في دورته الحادية عشر يومي

 بالرباط. 2018أكتوبر  23و  22

إخبار بشان تقدم تنفيذ املشروع   .5

املمول من طرف صندوق دعم التعاون 

الالمركزي بين املغرب وفرنسا وجهة 

-سونتر فال دو لوار وجهة فاس

 مكناس؛

المجلس أنشطة العامة  العالقات 

 والتعاون

 التعاون

 الدولي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع

ملف 

لعددا  

 الهيئات

 االستشارية

 املهرجانات التكوين



 

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

 2018 دجنبر -نونبر 

 

رة وفد عن جهة إخبار بشان زيا .6

من دولة الصين  (SICHUAN)سيشوان 

 الشعبية؛

تقديم حصيلة عمل لجنة العالقات  .7

 الخارجية و التعاون؛

إخبار بشان تنظيم الندوة الدولية  .8

نونبر  23و  22السابعة للهجرة يومي 

2018 . 

 

 
 

ات قديم العديد من املالحظات من قبل السيدوبعد فتح النقاش من طرف رئيس اللجنة، وت

والسادة األعضاء، تمت املوافقة على جميع النقط املدرجة في جدول األعمال بعد تضمينها 

.بمالحظات السادة أعضاء اللجنة

  

 

 

 

 

 



 

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

 2018 دجنبر -نونبر 

 

 

 املرأة والشباب والرياضةاجتماع لجنة 

 املرأة والشباب والرياضة ةلجن عقدت

بمقر  2018دجنبر  25لثالثاء ااجتماعا يوم 

"رحمة جتماع السيدة ا اال وقد ترأس هذ الجهة.

حضره إلى جانب رئيسة اللجنة و  أطريطاح"

ورئيس لجنة التكوين أعضاء اللجنة السادة 

وبعض أعضاء املجلس، ممثلين عن  والشغل

املصالح االدارية الالممركزة بالجهة )االكاديمية 

مكناس؛ -الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس

بجهة فاس  املديرية الجهوية للشباب والرياضة

مكناس؛ املنسقية الجهوية للتعاون الوطني 

بفاس( وممثلي جمعيات املجتمع املدني املشتغلين 

املؤسسة املغربية في مجال التعليم األولي )

الشبكة اإلقليمية لتنمية  للنهوض بالتعليم األولي؛

باإلضافة إلى حضور (، التعليم األولي بإقليم بوملان

 .بعض أطر إدارة مجلس الجهة

تدارس وقد خصص هذا االجتماع ل

 ب: النقطة الفريدة املتعلقة

 لتعليم األولي إعداد برنامج جهوي ل

 مكناس.-بجهة فاس

وبعد فتح النقاش من طرف السيدة رئيسة 

اللجنة، أعطت الكلمة ملمثلي املصالح 

الالممركزة وملمثلي جمعيات املجتمع املدني 

ن قدموا املشتغلة في مجال التعليم األولي، الذي

عروضا في املوضوع تفاعل معها السيدات 

والسادة أعضاء اللجنة حيث قدموا العديد من 

األفكار واملقترحات التي تدعم انخراط مجلس 

الجهة في هذا البرنامج.

 
 

المجلس أنشطة العامة  العالقات 

 والتعاون

 التعاون

 الدولي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع

ملف 

 العدد

 الهيئات

 االستشارية

 املهرجانات التكوين



 

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

 2018 دجنبر -نونبر 

 

 

ورشة جهوية حول الحاجيات من املعطيات اإلحصائية 

 والدراسات إلعداد قاعدة بيانات جهوية

نظم مجلس جهة فاس مكناس بشراكة مع 

والية الجهة واملندوبية السامية للتخطيط 

وصندوق اإلنماء للسكان ورشة جهوية حول 

يات من املعطيات اإلحصائية الحاج

والدراسات إلعداد قاعدة بيانات جهوية، 

حيث عرفت الجلسة االفتتاحية حضور 

السيدة سعاد الغماري، نائبة رئيس مجلس 

جهة فاس مكناس والسيد الكاتب العام 

للوالية والسيد ممثل املندوبية السامية 

للتخطيط والسيد ممثل صندوق اإلنماء 

مجلس العمالة وبعض السادة أعضاء 

 .ومجلس الجماعة

ورشات ارتكزت  3كما تميز اللقاء بتنظيم 

 :أساسا على املحاور التالية

  الجوانب الديموغرافية والقطاعات

 االجتماعية

  القطاعات االقتصادية واإلنتاجية

 والبيئية

  قطاعات البنية التحتية والتجهيزات

 بمقر الجهة

 

 

المجلس أنشطة العامة  العالقات 

 والتعاون

 التعاون

 الدولي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع

ملف 

 العدد

 الهيئات

 االستشارية

 املهرجانات التكوين



 

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

 2018 دجنبر -نونبر 

 

 

 

 حفل تدشين أول خط للربط الجوي 

الحسيمة وجهة -تطوان-في إطار اتفاقيتي الشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس وجهة طنجة

ماسة وشركة العربية للطيران من أجل الترويج للوجهة السياحية  -سوس

للجهة وانفتاحها على مختلف األقطاب االقتصادية باملغرب، نظمت 

وم الخميس الشركة العربية للطيران حفل تدشين هذا الخط الجوي وذلك ي

 .بمطار فاس سايس 2018نونبر  01

وعرف هذا الحفل حضور السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس، 

السيد والي الجهة والسادة عمال العماالت واألقاليم بالجهة، وأعضاء مكتب 

مجلس الجهة، واملديرة العامة للشركة العربية للطيران باإلضافة إلى عدد 

.ضور وازن للمنابر اإلعالمية بالجهةوح من ممثلي املصالح األمنية،

 

 االتفاقية املتعلقة باملساعدة املعمارية  تفعيل اجتماع حول 

 في العالم القروي                          

اجتماعا بشأن االتفاقية  ، نائب رئيس مجلس الجهةعقد السيد محمد والزين

 الجهوي املفتش املتعلقة باملساعدة املعمارية في العالم القروي بحضور 

التراب ومدير الوكالة الحضرية بفاس وممثلي هيئة املهندسين  إلعداد

 االتفاقية املعماريين تم خالله االتفاق على منهجية تفعيل
 

 أنشطة

 المجلس
العامة  العالقات

 والتعاون

 تعاونال

 الدولي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع
ملف 

 العدد

 الهيئات

 االستشارية

 املهرجانات التكوين



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 17
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 دجنبر -نونبر 

 

 

 

 افتتاح الدورة السابعة للندوة العلمية الدولية حول 

 ”الحق في التنقل: رؤى متقاطعة للدول واملجتمع املدني”  

بكلية  2018نونبر  22الخميس  م يومهت

اآلداب والعلوم االنسانية بمكناس، افتتاح 

” الدولية حول  الدورة السابعة للندوة العلمية

الحق في التنقل: رؤى متقاطعة للدول واملجتمع 

والتي تم تنظيمها بشراكة بين مجلس ”. املدني

جهة فاس مكناس وجماعة مكناس وجامعة 

ب والعلوم موالي إسماعيل )كلية اآلدا

 .اإلنسانية(

وقد افتتحت أشغال هذه الندوة 

” إدريس صقلي عدوي “الدولية بكلمة للسيد 

النائب األول لرئيس مجلس جهة فاس 

مصطفى املريزق  السيد مكناس، وبحضور 

” رئيس لجنة العالقات الخارجية والتعاون “

مكناس، والسيد عميد -بمجلس جهة فاس

وكذا ممثل عن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

املقيمين  الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة

بالخارج وشؤون الهجرة إلى جانب العديد من 

األساتذة الجامعيين املتخصصين في مجال 

الهجرة من املغرب وخارجه وبعض الفعاليات 

 .املدنية والحقوقية املهتمة بشؤون املهاجرين

 

 

 

 أنشطة

 المجلس
العامة  العالقات

 والتعاون

 التعاون

 الدولي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع
ملف 

 العدد

 الهيئات

 االستشارية

 املهرجانات التكوين



 

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

 2018 دجنبر -نونبر 

 

 

ورشة حول تفعيل املقتضيات املتعلقة بممارسة الحق في 

 تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية

 20ية الخميس انعقد بمقر وزارة الداخل

تفعيل املقتضيات “ورشة حول:  2018دجنبر 

املتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض 

من تنظيم “على مستوى الجماعات الترابية 

املديرية العامة للجماعات املحلية، الوكالة 

 وكونتروبارت USAID األمريكية للتعاون 

 .CONTREPART INTERNATIONAL العاملية

يدة سعاد الغماري نائبة مثلت الجهة الس

رئيس الجهة والسيدة نادية العطاري رئيسة 

مصلحة شؤون املنتخبين املكلفة بالهيئات 

 .االستشارية

وقد خصصت الورشة لتقديم دالئل تدبير 

العرائض على مستوى الجماعات الترابية، وقد 

عرفت تقديم بعض التجارب في تدبير 

العرائض: مجلس جماعة توالل بمكناس 

 .لس جماعة ازروومج

 

 

 

 أنشطة

 المجلس
العامة  العالقات

 والتعاون

 التعاون

 الدولي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع

ملف 

 العدد

 الهيئات

 االستشارية

 املهرجانات التكوين



 

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

 2018 دجنبر -نونبر 

 

 

 

ورشة عمل للتقييم الخارجي لبرنامج النباتات العطرية 

 والطبية

شارك السيد مصطفى املريزق، رئيس         

 والتعاون رفقةلجنة العالقات الخارجية 

والتعاون رئيس مصلحة العالقات العامة 

 27في ورشة العمل املنعقدة بتاريخ  الدولي

 وذلك في رانبإفدجنبر بجامعة األخوين 

إطار تتبع الدراسة التقييمية للبرامج 

الخاصة باألعشاب الطبية والعطرية التي 

-أنجزت في السابق في إطار جهة مكناس

تافياللت.  وقد تم اختيار فريق عمل من 

جامعة األخوين إلنجاز هذه الدراسة خالل 

إلى نهاية  2018الفترة املمتدة من دجنبر 

 .2019يناير 

ذه الورشة في إطار البرمجة نظمت ه     

الزمنية للدراسة التقييمية من أجل تزويد 

الفريق باملزيد من املعلومات واملعطيات 

التعاونيات  وذلك بحضور حول هذه البرامج 

املستفيدة من هذا املشروع وممثلي وكالة 

املؤسسات  والعديد منالتنمية االجتماعية 

املندوبيات على صعيد جهة  والجماعات و

حيث تهدف هذه الدراسة  مكناس،س فا

جودة البرامج  تحسينإلى التقييمية 

املستقبلية الخاصة باالقتصاد االجتماعي 

  .جهةالوالتضامني ب

 

 

 أنشطة

مجلسال  
العامة  العالقات

 والتعاون
 التعاون

 الدولي

الوكالة الجهوية 

 لتنفيذ المشاريع

ملف 

 العدد

 الهيئات

 االستشارية

 املهرجانات التكوين



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 20
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اس مكناس تتبع تنزيل مشروع التبادل الثقافي بين جهة ف

 وجهة سونتر فال دو لوار

كناس مع جهة الوسط فال دو لوار في إطارالتعاون الالمركزي الذي يربط مجلس جهة فاس م     

، عملت الحهتين معا على تقديم مشروع مشترك يهم الجانب الثقافي داخل 2016بفرنسا منذ سنة 

املؤسسات التعليمية . ويهدف هذا املشروع إلى اختيار ثالث ثانويات التي ترغب في الرفع من مستوى 

بال فنان عن الجهة الشريكة، في مجاالت التنشيط الثقافي داخل املؤسسة في كلتا الجهتين، الستق

املسرح، املوسيقى و السينما يكون حامال ملشروع ثقافي يتم إنجازه مع مجموعة من التالميذ الراغبين 

 .في ذلك على مرحلتين

 زيارة ميدانية للثانوية اإلعدادية ابن خلدون بتازة

رئيس  مكناس و السيد-قام كل من السيد نائب رئيس مجلس جهة فاس    

مكناس، -والتعاون الدولي بمجلس جهة فاس العالقات العامةمصلحة 

، بزيارة ميدانية للثانوية اإلعدادية ابن 2018دجنبر  07يومه الجمعة 

تازة، و ذلك بحضور السيد املكلف بالتواصل و الشراكة  مدينةخلدون ب

لتعليم العالي باملديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين املنهي و ا

 .اإلدارية و التربوية بالثانوية األطرو البحث العلمي بتازة و عدد من 
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في إطار تتبع تنزيل مشروع الورشات التكوينية في هذه الزيارة و تدخل  

املجال السمعي البصري التي يؤطرها فنان ومخرج فرنس ي و في إطار التعاون 

بفرنسا و جهة  CENTRE -VAL DE LOIRE الدولي والتبادل الثقافي بين جهة

 .جهةلمكناس واألكاديمية الجهوية للتربية و التكوين ل-فاس

 
 

 

 انطالق الورشات التكوينية بثانوية لال أمينة بمكناس   

بالثانوية التأهيلية لال أمينة  2018نونبر 26انطلقت يوم اإلثنين      

باملسرح املمتدة ما  بمكناس الحصة األولى من الدورة التكوينية الخاصة

، و ذلك بتأطير من فنانين مسرحيين فرنسيين 2018نونبر  30و  26بين 

عن جهة سونتر فال دولوارو أساتذة من الثانوية املذكورة. في هذا 

اإلطار،تم تنظيم زيارة ميدانية  من طرف نائب رئيس جهة فاس مكناس  

ثلة جهة سونتر ورئيس مصلحة العالقات العامة و التعاون الدولي و مم

 فال دولوار ملواكبة تنفيذ هذا املشروع الثقافي. 
 

 املسرحي،إلى االرتقاء باملشهد هذه الورشات التكوينية تهدف حيث    

باعتباره فضاء للتعبير  في نفوس التالميذ وتشجيع وترسيخ ثقافة املسرح

تي املساهمة في النهوض به حتى يواكب التغيرات الكذا والتواصل الحي، و 

ح داخل الفضاء عادة االعتبار للمسر إل  باإلضافةيشهدها مجتمعنا، 

عن السعي  التعليمي ملا له من تأثير على بناء شخصية قوية للتالميذ، فضال

راء األخرين واالنفتاح على الحضارات امبادئ التسامح وتقبل  وراء إدراج

  األجنبية. 
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فيها بهذه األيام التكوينية  نوهوا كلمات األساتذة املؤطرون  قدمكما  

بالنفع مستقبال على  ستعود إيجابيةوما حققته من نتائج 

 فاس مكناس. جهةباملنظومة التربوية  وعلى الناشئة
 
 

 
 

 انطالق الورشات التكوينية بمؤسسة التفتح الفني بفاس

التالمذة  دىفي أفق رفع مستوى الوعي بأهمية التنوع الثقافي ل      

لتعليمية بأكاديمية جهة فاس مكناس وتعزيز باملؤسسات ا

على املنظومة التربوية، شهدت مؤسسة التفتح الفني  اإليجابية آثارها

سلسلة أيام  2018نونبر  16إلى  12واالدبي أم أيمن بفاس من

بتأطير من موسيقي فرنس ي من جهة  املجال الفني في وورشات تكوينية

 سونتر فال دولوار.
 
 

     

 24 بحضور نونبر  12االثنين  يوم انطلقتذه األنشطة أولى ه    

إلى جانب األساتذة املؤطرين و ممثلة عن  حزم،مشارك من ثانوية ابن 

جهة سونتر فال دو لوار  و أطر عن جهة فاس مكناس، حيث 

تقديم كلمات الترحيب بجميع املشاركين في الدورة   تم

 .مشيدة بحضورهم واهتمامهم  التكوينية
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 اجتماع الهيئة االستشارية املكلفة بالشباب

 20انعقد بمقر جهة فاس مكناس الخميس 

اجتماع الهيئة االستشارية  2018دجنبر 

املكلفة بالشباب لجهة فاس مكناس تحت 

رئاسة السيد أحمد اليندوزي، رئيس 

وحضره السيدات والسادة أعضاء  الهيئة

الهيئة إل جانب بعض ممثلي املصالح 

 .يةالخارج

 

تمحور هذا االجتماع حول االستراتيجية 

 :الجهوية للتشغيل، وتميز بتنظيم ورشتين

: دعم خلق فرص الشغل بالجهة  1الورشة 

 .والرفع من جودة العمل

تأهيل شباب الجهة وإدماجهم  : 2الورشة 

 .في الحياة املهنية

وقد توج هذا اللقاء بإصدار مجموعة من 

 والشغلالتوصيات تهم موضوع التكوين 
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 اجتماع مكتب الهيئة االستشارية املكلفة بالشباب

 13انعقد بمقر جهة فاس مكناس الخميس 

اجتماع مكتب الهيئة  2018  دجنبر 

-االستشارية املكلفة بالشباب لجهة فاس

مكناس تحت رئاسة السيد أحمد اليندوزي 

 .رئيس الهيئة بمشاركة أعضاء املكتب

 :جتماع حول وقد تمحور موضوع اال 

  املصادقة على التوصيات التي خرج بها

حول ظاهرة  2018أبريل  26لقاء 

 اطفال الشارع؛

 تقديم برنامج العمل السنوي؛ 

  اإلعداد للقاء الهيئة املزمع عقده

حول  2018دجنبر  20الخميس 

 .اإلستراتيجية الجهوية للتشغيل
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 امللتقى الوطني األول للشباب تحت شعار:

 ”الشباب املغربي والنموذج التنموي الجديد” 

بمقر  2018دجنبر  14انعقد يوم الجمعة 

قاعة الجلسات التابعة لغرفة الصناعة 

والتجارة والخدمات فرع تطوان امللتقى الوطني 

الشباب املغربي :” األول للشباب تحت شعار 

من تنظيم ” والنموذج التنموي الجديد

والتنمية  املؤسسة املتوسطية للتعاون 

 .ومؤسسة كونراد أديناور األملانية

مكناس في -عرف امللتقى مشاركة جهة فاس

شخص السيد أحمد اليندوزي رئيس الهيئة 

االستشارية املكلفة بالشباب لجهة فاس 

مكناس والسيدة نادية العطاري رئيسة 

مصلحة شؤون املنتخبين املكلفة بالهيئات 

 .االستشارية

يندوزي عرضا تناول وقد قدم السيد أحمد ال

مكناس في تأسيس -من خالله تجربة جهة فاس

الهيئات وإرساء مبادئ الديمقراطية 

 .التشاركية
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 الندوة الدولية حول الجهوية املتقدمة

 بين الجنسين واختبار املساواة 

انعقدت بمقر قاعة الندوات بكلية العلوم 

القانونية واالقتصادية جامعة موالي 

 موضوع بمكناس ندوة دولية حول  إسماعيل

الجهوية املتقدمة واختبار املساواة بين "

من تنظيم جمعية مبادرات لحماية  "الجنسين

 .حقوق املرأة

الندوة مشاركة السيدة ماجدة  هذه عرفت

جهة  مجلس بنعربية النائبة الرابعة لرئيس

فاس مكناس ورئيسة الهيئة االستشارية 

لفرص ومقاربة النوع املكلفة باملساواة وتكافؤ ا

 لجهةوالسيدة املكلفة بالهيئات االستشارية ل

 .وبعض أعضاء الهيئة

مشاركة ممثلين تميز اللقاء بوقد 

السنيغال، ستراسبورغ وفرنسا  هولندا، عن 

وفعاليات   وصندوق االمم املتحدة للسكان

عن جامعة املولى إسماعيل بمكناس وفعاليات 

 . بفاسعن جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
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 اجتماع اللجنة التقنية الجهوية لدعم مقاربة النوع

 وتطوير الحكامة املحلية 

 29انعقد بمقر مجلس الجهة يوم الخميس 

برئاسة السيدة ماجدة بنعربية،  2018نونبر 

رئيسة هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

النوع لجهة فاس مكناس، اجتماع للجنة 

وية التفاقية الشراكة الثالثية التقنية الجه

 بين الجهة ومنظمة األمم املتحدة للمرأة

(ONU-FEMMES) ومكتب الدراسات 

(ROLLAND BERGER). 

تمحور االجتماع حول تقديم نتائج الدراسة 

املتعلقة بتطوير الحكامة املحلية املستجيبة 

 :واملتمثلة فيما يلي 2018للنوع برسم سنة 

عداد البرامج التنموية إنجاز دليل منهجية إ –

 .الجهوية املستجيبة للنوع

داد تصميم التنمية تحديد خارطة طريق إلع –

ع.املستجيب للنو 
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  مكناس انطالق دورات تكوينية لفائدة أطر مجلس جهة فاس

في اطار تنزيل التصميم الداخلي للتكوين 

املستمر الخاص باملوظفين، ونظرا لألهمية 

ى التي يوليها السيد رئيس مجلس القصو 

الجهة ملوضوع التكوين لتحسين ورفع مستوى 

أداء املوظفين واالرتقاء باإلدارة، فقد تم 

طر وموظفي تنظيم دورة تكوينية لفائدة أ

الجهة تستجيب الختياراتهم حسب املواضيع 

واملستويات. وعليه فقد تمت برمجة الشطر 

جال األول للدورة التكوينية الخاصة بم

وذلك يومي الثالثاء  (Infographieاملعلوميات )

 11والخميس من كل أسبوع ابتداء من 

على  2019فبراير  14إلى غاية  2018دجنبر

الساعة الثالثة بعد الزوال باملعهد املتخصص 

 .للتكنولوجيا التطبيقية االدارسة بفاس
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 التسويق الترابي  موضوع تكوين عن بعد حول ال

انطالق الدورة التكوينية الثانية  في إطار

املبرمجة بتعاون مع جهة سونتر فال دولوار 

بفرنسا ، ُعقدت  الحصة األولى للتكوين عبر 

موضوع 'التسويق الترابي'  تقنية الفيديو  حول 

بمقر املجلس  2018دجنبر  13، و ذلك بتاريخ 

الجهوي لفائدة أطر املجلس  والوكالة الجهوية 

 ع لجهة فاس مكناس.لتنفيذ املشاري

تم تأطير هذا التكوين من قبل سيسيل           

بونو، مديرة السياحة في مجلس سنتر فال دو 

لوار، حيث ارتكز هذا التكوين على تبادل 

الخبرات فيما يتعلق باالستراتيجية الجهوية في 

مجال تطوير السياحة، بهدف تعزيز الرؤية 

 .الجهتين الدولية والجاذبية السياحية في كلتا
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 بإفران مكناس أخام إنشادن-الدورة الثانية ملهرجان فاس

في إطار االهتمام الذي توليه كل من جمعية 

-ثايمات لفنون األطلس ومجلس جهة فاس

مكناس بمختلف مكونات التراث الالمادي 

الذي يجسد لخصوصيات الهوية الوطنية 

ملغربية، حيث يعتبر الشعر األمازيغي أحد ا

مجلس جهة  نظمأهم روافده األساسية، 

 ثايمات لفنون األطلس وجمعية مكناس-فاس

الدورة الثانية  2018نونبر  04و  03يومي 

مكناس أخام إنشادن بقاعة -ملهرجان فاس

 .املناظرات التابعة إلقليم إفران

هذه الدورة مشاركة أكثر من ثالثين  تعرف

( مجموعة شعرية تمثل كل من عمالة 30)

مكناس و أقاليم الحاجب وإفران وصفرو 

 .وتازة

وتجسيدا لثقافة االعتراف بشيوخ و رواد هذا 

هذه  تاملوروث الحضاري املغربي األصيل عرف

الدورة تكريم خمسة وجوه أسدت الش يء 

 .الكثير للشعر األمازيغي باملغرب

 :موضوع ندوة علمية في باإلضافة إلى تنظيم

 البناء الشعري بين املعجم و ترسيخ القيم"

.يؤطرها ثلة من أساتذة باحثين “
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http://www.region-fes-meknes.ma/ar/espace_presse-ar/communiques-de-presse-ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%a3%d8%ae%d8%a7%d9%85/
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أشغال تكسية مسالك سيدي بوعزة أوالد الناصر، عين 

  –وبوغرداين بجماعة إغزران  2، عين أجري 1أجري 

 إقليم صفرو 

في إطار تعزيز البنية الطرقية للتراب القروي 

نطالقة أشغال بجهة فاس مكناس، أعطيت ا

تكسية مسالك سيدي بوعزة أوالد الناصر، 

وبوغرداين بجماعة  2، عين أجري 1عين أجري 

 إغزران التابعة لتراب إقليم صفرو.

ستشمل هذه األشغال مسلك سيدي بوعزة 

إلى ن.كم  000+0أوالد الناصر )من ن.كم 

)من ن.كم  1(، مسلك عين أجري 3+040

ن اجري (، مسلك عي250+1إلى ن.كم  0+000

( و 100+1على ن.كم  000+0)من ن.كم  2

على ن.كم  000+0مسلك بوغرداين )من ن.كم 

1+050.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليون درهم،  2.67تبلغ تكلفة هذه األشغال 

 ممولة من طرف مجلس جهة فاس مكناس.

ستتكلف الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع 

لجهة فاس مكناس بتتبع إنجاز األشغال 

 اعة إغزران وإقليم صفرو.بشراكة مع جم
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تزويد دوار الحساسنة العليا والدواوير املجاورة التابعة 

إلقليم موالي  ةلجماعة الوادين وجماعة أوالد ميمون التابع

 يعقوب باملاء الصالح للشرب عبر الربط الفردي

أسرة باملاء الصالح  700 تم إنهاء األشغال املتعلقة ببناء خزان املياه الذي سيمكن من تزويد أكثر من

للشرب عبر الربط الفردي، بكل من دوار الحساسنة العليا والدواوير املجاورة التابعة لجماعة 

 الوادين وجماعة أوالد ميمون، التابعتين إلقليم موالي يعقوب.

وجاء هذا املشروع لتعزيز شبكة توزيع املاء الشروب باإلقليم، بتمويل من صندوق التنمية القروية 

 مليون درهم.  1.61مبلغ ب
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إقليم الحاجب –أشغال تهيئة الطرق بجماعة أكوراي    

 4.9في إطار تأهيل جماعة أكوراي، أعطيت انطالقة أشغال تأهيل طرق الجماعة بغالف مالي قدره 

 مليون درهم.

 ستشمل هذه االشغال الطرق التالية:

 شارع تمشاشاط نحو مدرسة عالل بن عبد هللا  

  شارع الفداء نحو الحي اإلداري 

 شارع الحسن الثاني نحو حي عين عش ي 

  حي لحسن نحو إعدادية يعقوب املنصور 

 مسجد حي لحسن نحو حي حميميد 

  1حي حميميد نحو حي عين عش ي 

 حي حميدو نحو شارع محمد الخامس 

  الطريق الرابطة بين شارع الحسن الثاني وحي

 حميميد

جلس جهة فاس مكناس، كما ستشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ تم تمويل املشروع من طرف م

 املشاريع بجهة فاس مكناس بتتبع إنجازه بصفتها صاحب املشروع.
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، الرابطة بين 7030أشغال بناء الطريق اإلقليمية رقم 

 -705والطريق الجهوية رقم    7028الطريق اإلقليمية رقم 

 عمالة مكناس

 7028، الرابطة بين الطريق اإلقليمية رقم 7030اإلقليمية رقم  انطلقت أشغال بناء الطريق

 ، التابعة لعمالة مكناس.705والطريق الجهوية رقم 

كما سيمكن هذا املشروع من فك العزلة على كل من دوار سيدي غلي ألحاج، إخبازن و دوار عين 

 مية القروية.مليون درهم ممولة في إطار صندوق التن 8.92كم، بمبلغ 6ميسة على مسافة 

ستشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس بالتتبع واإلنجاز بصفتها صاحب 

 املشروع. 
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بجماعة عين  7006أشغال تهيئة الطريق اإلقليمية رقم  

  عمالة مكناس –جمعة 

 لعمالة مكناس.بجماعة عين جمعة التابعة  7006انطالق اشغال تهيئة الطريق اإلقليمية رقم 

يندرج هذا املشروع ضمن املشاريع املبرمجة في إطار صندوق التنمية القروية، واملقدر تكلفته ب  

 مليون درهم. 5.72

إلى النقطة  000+6من املنتظر أن يتم تقويم وتقوية الطريق السالف ذكرها من النقطة الكيلومترية 

 .400+14الكيلومترية 

فيذ املشاريع لجهة فاس مكناس بإنجاز املشروع بمساعدة املديرية ستتكلف الوكالة الجهوية لتن

 اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء.
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 2018 دجنبر -نونبر 

 

 

 

 7017أشغال إعادة تهيئة الطريق اإلقليمية رقم  

عمالة مكناس  –بجماعة أيت والل   

 7017ريق اإلقليمية رقم في إطار تعزيز الشبكة الطرقية للجهة، تم بدأ أشغال إعادة تأهيل الط

 بجماعة أيت والل التابعة لعمالة مكناس.

 6.54كم بغالف مالي قدره  2.3تشمل هذه األشغال تقوية وتوسيع هذا الخط الطرقي، على طول 

 مليون درهم، بتمويل من مجلس جهة فاس مكناس.

كلف الوكالة الجهوية هذا املشروع املبرمج ضمن برنامج تقليص الفوارق االجتماعية والترابية، ستت

 لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس بتتبع مراحل إنجازه، بصفتها صاحبة املشروع.
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التابعة  7033أشغال إعادة تأهيل الطريق اإلقليمية رقم 

عمالة مكناس  –لجماعة وليلي   

تعزيزا للشبكة الطرقية التابعة لجماعة وليلي  7033بدأ أشغال إعادة تأهيل الطريق اإلقليمية رقم 

 بعمالة مكناس.

كم، معززا بذلك البنية التحتية  11.4تتجلى هذه األشغال في تقوية هذا الخط الطرقي على طول 

 مليون درهم ممولة من طرف مجلس جهة فاس مكناس. 3.55للجماعة، باستثمار بلغ 

شاريع لجهة فاس مكناس تتبع وإنجاز هذه األشغال سيتم من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ امل

 .بصفتها صاحبة املشروع
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تكوين لفائدة مستخدمي الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع 

لجهة فاس مكناس حول " الجوانب التنظيمية للصفقات 

 العمومية وإنجاز األشغال"

حول " نظمت الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس دورة تكوينية لفائدة مستخدميها 

 15نونبر و 23الجوانب التنظيمية للصفقات العمومية وإنجاز األشغال" في الفترة املمتدة ما بين 

 .2018دجنبر برسم سنة 

الدورة لشقين، الشق األول تطرق للجانب القانوني املنظم للصفقات العمومية بجل  هتم تقسيم هات

 تقنية لتتبع إنجاز املشاريع.أنواعها، أما الشق الثاني، خصص للمضامين التنظيمية وال

تهدف هاته الدورة التكوينية لتعزيز وتطوير قدرات 

العاملين بالوكالة على فهم وضبط املساطر املتبعة بكال 

الشقين، أخذا بعين االعتبار القوانين والنصوص املنظمة 

للصفقات العمومية من جهة، والتعريف بالجوانب 

قا ملقتضيات دفتر التقنية إلنجاز مختلف املشاريع، طب

 البنود اإلدارية العامة من جهة أخرى.

واختتمت هاته الدورة بمراسم توزيع شواهد املشاركة    

قام بتوزيعها مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة 

 فاس مكناس على مستخدمي الوكالة ومجلس جهة فاس مكناس ومجلس عمالة مكناس.
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