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لتقديم حصيلة انجازات مجلس  القاء تواصليمكناس -سيعقد مجلس جهة فاس         

يوليوز  25الخميس وذلك يوم  ،2018 -2015الجهة خالل النصف األول من فترته االنتدابية 

 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الجهة. 2019

إلى تقديم جرد كامل وشامل للمشاريع،  مجلس الجهة هدفيومن خالل هذه الوثيقة 

واألعمال، واألنشطة التي قام بها املجلس مع إعطاء األولوية لتقديم معطيات مدققة ومرقمة 

ومحددة مجاليا وقطاعيا، وتعكس املجهودات التي يبذلها املجلس في كل املجاالت؛ وذلك بغية 

 تحقيق األهداف األساسية التالية:

 اعلين الترابيين، واملؤسساتيين، واملجتمع املدني التواصل مع مختلف الف

نجازات املجلس خالل منتصف هاته املرحلة إوالقطاع الخاص، بشأن 

 االنتدابية؛

  تقديم حصيلة جهد جماعي تم بفضل انخراط كل مكونات املؤسسة الجهوية

 إلنجاز مشروع جهوي موحد وفق رؤية مشتركة للتنمية الترابية؛

 تي تتوفر عليها الجهة إلى جانب املحافظة على كل املكتسبات تطوير اإلمكانات ال

  .التي تم تحقيقها
 

 

 بالغ صحفي

لقاء التواصلي لتقديم حصيلة إنجازات حول انعقاد ال

2018-2015مجلس جهة فاس مكناس   

مكناس-ملجلس جهة فاس   
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         محاور أساسية:  10تجدر اإلشارة إلى أن هذه الحصيلة تشمل و 

 واللجان وندوة الرؤساء واملجلس.أنشطة وأعمال املكتب تضمن املحور األول  -

في حين تطرق املحور الثاني إلى املخططات الجهوية املرجعية: التصميم الجهوي إلعداد التراب،  -

برنامج التنمية الجهوية، والتصميم املديري الجهوي للتكوين املستمر، مراحل إنجازها، املقاربة 

ائق التي تمثل خارطة طريق للجهة وثمرة املعتمدة إلعدادها، باإلضافة إلى مخرجات هذه الوث

 تشاور موسع بين مختلف الفاعلين الترابيين لبلورة رؤية مستدامة لتدبير املجال وتنمية الجهة.

بالنسبة للمحور الثالث، فقد خصص إلبراز تطور املوارد املالية والبشرية للجهة باعتبارها  -

 ته التنموية.الرافد األساس ي لبلورة عمل املجلس وتنفيذ مخططا

أما املحور الرابع، فكان موضوعه برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالعالم القروي -

من أجل تسريع تنمية  والجهة ألهميته البالغة في تنزيل البرامج واإلجراءات التي وضعتها الدولة

 العالم القروي.

صادية واالجتماعية والثقافية أهم املشاريع االقت ناول يخص املحور الخامس، فقد ت فيما -

 توطينها الترابي.مع والبيئية التي شرعت الجهة في إنجازها 

بالنسبة للمحور السادس، فقد خصص ملشاريع التكوين املستمر وتطوير الكفاءات والبحث 

 العلمي، 

فال  أما املحور السابع، فقد تم تخصيصه ملشاريع التعاون الدولي بين الجهة وجهة سونتر-

 وبعض املنظمات الدولية التي تعتبر الجهة عضوا فيها. ،وجهة أوكسيطاني دولوار

بالنسبة للمحور الثامن، فكان موضوعه تسليط الضوء على انفتاح الجهة على محيطها -

 الخارجي من خالل تنظيم مجموعة من اللقاءات واملعارض واأليام الدراسية والندوات.

خصص املحور التاسع لتقديم مقاربة الجهة في إحداث الهيآت االستشارية، تركيبتها، و -

 أهدافها، مهامها وصالحياتها، وكذا اإلنجازات التي حققتها ودورها في صناعة القرار الجهوي.

اعتمدتها الجهة في مجال اآلليات التي وفيما يتعلق باملحور العاشر لهذه الحصيلة فقد تضمن -

  تواصل.ال


