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املتقدمةاملناظرة الوطنية األولى حول الجهوية 

العددملف 

امللكالجاللةلصاحبالساميةالرعايةتحت
ةالداخليوزارةنظمتهللا،نصرهالسادسمحمد

ر،أكاديبمدينةاملغربجهاتجمعيةمعبشراكة
ذلكو املتقدمةللجهويةاألولىالوطنيةاملناظرة

.2019دجنبر21و20يومي

الجاللةصاحببتوجيهاالفتتاحيةالجلسةوتميزت
إلىساميةملكيةرسالةالسادسمحمدامللك

خليةالداوزيرتالهااملناظرة،هذهفياملشاركين
.لفتيتالوافيعبدالسيد

سرئيبحضور تميزتالتيالجلسة،هذهوخالل
تمالعثمانيالدينسعدالسيدالحكومة
سةممار لتفعيلالتوجيهياإلطارعلىالتوقيع
ثنياإلالجهاترؤساءبينالختصاصاتها،الجهات

.القطاعاتمختلفيمثلون الوزراءمنوعددعشر

التعاون سبلالتوجيهياإلطارهذاويحدد
نتمكيأجلمناملعنيةاألطرافبينوالشراكة

اتهاالختصاصالفعليةاملمارسةمناململكةجهات
اصاتاالختصملمارسةمنهجيإطاروتحديدالذاتية،

.املشتركة

http://www.pncl.gov.ma/Discours/TTDiscours/%D8%B3%D9%86%D8%A92019/Pages/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-20-%D8%AF%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B1-2019.aspx


املتقدمةاملناظرة الوطنية األولى حول الجهوية 

العددملف 

مععهامواضيتنسجمجلساتستبعقداملناظرةأشغالوتواصلت
فرصيرلتوفرافعةكونهافيواملتمثلةاملتقدمة،الجهويةأهداف
الفوارق وتقليصواملستدامة،املندمجةبالتنميةوالنهوضالشغل،
وكذادة،الجيالترابيةالحكامةرهاناتوكسبواالجتماعية،املجالية
.التشاركيةالديمقراطيةتكريس
:بورشاتاألمرويتعلق

ورهانةاملجاليالفوارق تقليصبين:املندمجةالجهويةالتنمية*
.االستثماروجاذبيةالتنافسية

.الجهاتتمويلوإشكالياتاملاليةالحكامة*
لشأنالتدبيرالجيدةالحكامةأسس:والتعاقداإلداري الالتمركز*

الترابي،العام
.ةاملتقدمالجهويةمسلسلقلبفيرهان:الجهةاختصاصات*
.املتقدمةويةللجهالتشاركيللتنزيلرافعة:التشاركيةالديمقراطية*
.للتدبيرالجديدوالنموذجالجهويةاإلدارة*

والعميقةاملكثفةالنقاشاتمنيومينبعداملناظرةأشغالواختتمت
.املتقدمةالجهويةلورشاألمثلبالتنزيلالكفيلةالسبلأنجعحول 

الورشاتمخرجاتأبرز استعراضالختاميةالجلسةوشهدت

الوافيعبدالداخليةوزيرالسيدكلمةبتميزتكما،الست
ويةللجهالوطنيةاملناظرةتنظيمعنفيهاأعلنالذي،لفتيت

ثانيالامللتقىتنظيموكذاسنتين،كلدوريبشكلاملتقدمة
.2020سنةخاللالترابيةللجماعات

مكناسسفابجهةاملناظرةهذهألشغالاملباشرالنقلتأمينتموقد
ليمواألقاالعماالتعمالالسادةمنكلحضور بوذلكالجهةووالية

توى مسعلىالالممركزةاملصالحرؤساءالجماعات،رؤساءبالجهة،
.األطرمنوعددواألقاليمالجهة

http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF %D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf


01 أنشطة املجلس

اجتماع املكتب

للجنة إعداد الترابناجتماعي

لقاء حول القطب املندمج لعين الشكاك

لثامناة مجلس جهة فاس مكناس يعزز مشاارتت  ياف فعالياات الادورة ا
للمعرض الوطني لالقتصاد االجتماعف والتضامني بوجدة

ي زيااااارة وفااااد ماااان امل تشااااارات لجهااااة فاااااس مكناااااس للمعاااارض الااااوطن
لالقتصاد االجتماعف والتضامني

وي مناقشااة خالصااات ونتااائج الدراساااة املتعلقااة بجحاادا  مرتااب جهااا
جهاااااة لتنمياااااة منتوجاااااات وحااااارا االقتصااااااد االجتمااااااعف والتضاااااامني ب

فاس مكناس

املتقدمةالورشة التحضيرية للمناظرة الوطنية األولى حول الجهوية

مكونات املحور 



اجتماع املكتب

يوماجتماعالجهةمجلسمكتبعقد
الساعةعلى2019دجنبر05الخميس
ةبرئاس،الجهةبمقرصباحاالعاشرة
مجلسرئيس”العنصرمحند“السيد
والسادةالسيداتوبحضور الجهة،
.املكتبأعضاء

النقاطمنالعديدفيالتداول تموقد
يرالتحض:أبرزهاأعماله،جدول فياملدرجة

األولىيةالوطناملناظرةتنظيمفيللمشاركة
دجنبر20و19أياماملتقدمةالجهويةحول 
ةمجموعلدراسةباإلضافةبأكادير؛2019

تمكماالشراكة،اتفاقياتمشاريعمن
ائدةلفالتكوينيةالدوراتحصيلةتقديم
الترابية،الجماعاتمجالسأعضاء

والدوليالتعاون مجالفيالجهةوأنشطة
باإلضافةللجهةاالستشاريةالهيات

.وامللتقياتللمعارض

01 أنشطة املجلس



01 أنشطة املجلس

للجنة إعداد الترابناجتماعي

يومياجتماعينالترابإعدادلجنةعقدت
السيدبرئاسة،2019دجنبر26دجنبرو13

دةوالساالسيداتبحضور ورفيعلحسن
حاملصالممثليمنوبعضاللجنةأعضاء
طالنقملناقشةوذلكالالممركزةاإلدارية
الدراس ياليوملتنظيمبالتحضيراملتعلقة

جهةبالقرويةوالتنميةالترابإعداد”حول 
ةالخاصاالتفاقيةتتبع؛”مكناسفاس

ائطخر بإنجازاملتعلقةاإلطارواالتفاقية
دراسة؛بالجهةوكيميائيةوعلميةجيوتقنية

الجهةبالقرويالعالمتغطيةتعميمإمكانية
ملحقمشروعدراسةالتعمير؛بوثائق

باملساعدةالخاصةالشراكةالتفاقية
اميمتصدراساتبإنجازاملتعلقاملعمارية
.القرويبالعالمالهيكلة



01 أنشطة املجلس

لقاء حول القطب املندمج لعين الشكاك

عمالةبمقر2019نونبر8الجمعةيومانعقد
ينلعاملندمجالقطبحول لقاءصفرو اقليم

ابالتر اعدادوزيرةالسيدةحضرتهالشكاك،
ينةاملدوسياسةواإلسكانوالتعميرالوطني
ائبالنوالسيدمكناسفاسجهةواليوالسيد

ادةالسوالعمالوالسادةالجهة،لرئيساألول 
منوعددصفرو بإقليمالجهةاعضاء

بنمحمدسيديلجامعةتابعجامعيقطبية،والجهو املركزيةاملصالحعناملسؤولين
عبدهللا؛
الصناعي؛للتسريعمنطقة
صناعية؛منطقة
؛لوجيستيكيةمنطقة

هذهحول عروضبتقديماللقاءهذاتميزوقد
.املشاريع

ندمجواملواالستراتيجيالهامالقطبهذاويضم
:هيالكبرى املشاريعمنمجموعة



01 أنشطة املجلس

ثامنة مجلس جهة فاس مكناس يعزز مشارتت  يف فعاليات الدورة ال
للمعرض الوطني لالقتصاد االجتماعف والتضامني بوجدة

ةالصناعفيعاملةتعاونية60حواليبمشاركة
يعزز يةوالحرفاملجاليةواملنتوجاتالتقليدية

عالياتففيتمثيليتهمكناسفاسجهةمجلس
تماعياالجاالقتصادملنتوجاتالوطنياملعرض

09نمالشرق جهةبعاصمةاملنظموالتضامني
.2019نونبر18الى

ناعةوالصالجوي والنقلالسياحةوزيرةوكانت
تاعطقداالجتماعيواالقتصادالتقليدية
املعرضهدالفعالياتالرسميةاالنطالقة

رفيعوفدبحضور 2019نونبر10يوممساء
ويينالتنمالفاعلينمختلفيمثلاملستوى 
؛حكوميةمصالحمنالقطاعفيالعاملين
غيرخاص؛ومنظماتقطاع؛ترابيةجماعات
…وتعاضديات؛حكومية
سساتياملؤ للرواقبزيارةالوزيرةالسيدةوقامت
فيوجدتحيثمكناسفاسجهةملجلس

بةالنائبنعربية،ماجدةالسيدةاستقبالها
علىهااطلعتالتيالجهةرئيسللسيدالرابعة
معاورافقتهالقطاعفياملجلسعملحصيلة
فملختلتضامنيةجولةعبرالرسميالوفد

يفالعاملةللتعاونياتاملحتضنةاالروقة
.امليدان

فينةالسهذهقدمالذيالوطنياملعرضويعتبر
بالفضاءيعرفماخاللمنجديدةحلة

"openespace”املفتوح
قهاوتسويالتعاونياتمنتوجاتلعرضفرصة

والخبراتالتجاربلتبادلومناسبةجهةمن
التعاون عالقاتوربطالقدراتوتطوير

.عالقطافيالفاعلينمختلفمعوالتعاضد



01 أنشطة املجلس

زيارة وفد من امل تشارات لجهة فاس مكناس
ضامنيللمعرض الوطني لالقتصاد االجتماعف والت

الوطنياملعرضمنالثامنةالنسخةاطارفي
قدتانعالتيوالتضامنياالجتماعيلالقتصاد

قاممنه18غايةالىنونبر08منوجدةبمدينة
ارةبزيمكناسفاسلجهةاملستشاراتمنوفد

.2019نونبر11االثنينيومللمعرض
اسفجهةمجلسلرواقزيارةالبرنامجتضمنوقد

فيةاملشاركالتعاونياتملختلفوجولةمكناس
.املعرض



01 أنشطة املجلس

ب مناقشة خالصات ونتائج الدراسة املتعلقة بجحدا  مرت
ضامنيوالتجهوي لتنمية منتوجات وحرا االقتصاد االجتماعف 

ناسمكفاسجهةملجلسالتابعةاالجتماعاتقاعةاحتضنت
الخاصاالجتماعأشغال2019دجنبر04األربعاءيومصبيحة

مكتبأنجزهاالتيالدراسةونتائجخالصاتبمناقشة
اتمنتوجلتنميةجهوي مركببإحداثواملتعلقةالدراسات

.اسمكنفاسبجهةوالتضامنياالجتماعياالقتصادوحرف
لجهةامجلسلرئيسالرابعةالنائبةاالجتماعأشغالترأست
الثقافيةو واالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةلجنةرئيسوحضره
والوكالةةاإلداريواألطروالتكوينالشغللجنةورئيسوالبيئية
حول ركزوممفصلعرضتقديموتماملشاريعلتنفيذالجهوية

سلةنسيحتضالذياملشروعهذابخصوصأنجزتالتياملهام
عزيزوتالقطاعفيللفاعليناملوجهةالضروريةالخدماتمن

.بالجهةاللوجيستيكيةبنياته



01 أنشطة املجلس

ية الورشة التحضيرية للمناظرة الوطن
األولى حول الجهوية املتقدمة

2019دجنبر9االثنينيومهانعقدت
طنيةالو للمناظرةالتحضيريةالورشة
يالتاملتقدمةالجهويةحول األولى

2019دجنبر21و20يوميستنعقد
يسرئالسيدترأسهاأكادير،بمدينة
ليواوالسيدمكناسفاسجهةمجلس
ةالعمالعمال:السادةبحضور الجهة،

الجماعات،مجالسرؤساءواألقاليم،
ية،الجهو الالممركزةاملصالحممثلي
الغرفممثليالجامعات،رؤساء
ب،باملغر املقاوالتواتحاداملهنية
بمكاتوممثليالجهة،مجلسأعضاء
.رى أخوفعالياتاالستشاريةالهيآت
أهدافعرضحول اللقاءتمحور 

عامالالبرنامجاملشاركون،املناظرة،
ادةوالسالسيداتمشاركةللمناظرة،
فيالجهاتمجالسورؤساءرئيسات
تتعلقبطائقالورشات،أشغال

…بالورشات



02 والتعاون العامةالعالقات

مكونات املحور 

 الصينيةشياناتفاقية توأمة بين مدينة فاس ومدينة

ناساستقبال وفد من هايتي بمقر مجلس جهة فاس مك



02 والتعاون العامةالعالقات

اتفاقية توأمة بين مدينة فاس 
الصينيةشيانومدينة 

منفاسمدينةبينالتوأمةاتفاقيةعلىالتوقيعتم
صينالجمهوريةمنشيانومدينةاملغربيةاململكة

بجنوببدوربان2019نونبر14يومالشعبية
االزميادريسالسيدمنكلطرفمنإفريقيا

ليوالسيدفاس،جماعةمجلسرئيساالدريس ي
دمحنالسيدبحضور ،شيانبلديةعمدةمنغويان
.مكناسفاسجهةمجلسرئيسالعنصر،

هامشعلىاالتفاقيةهذهعلىالتوقيعتموقد
امةالعالجمعيةأشغالفياملغربيالوفدمشاركة
امليةالعاملتحدةاملحليةوالحكوماتاملدنملنظمة

منفترةبالإفريقيابجنوبدوربانبمدينةاملنعقدة
.الجاري نونبر15إلى11

نبيالشراكةتعزيزإلىاالتفاقيةهذهوتهدف
شتركاملاالهتمامذاتاملجاالتجميعفياملدينتين
.والعلميوالسياحيالثقافيالتعاون مجالفيوالسيما



02 والتعاون العامةالعالقات

حول والتجاربالخبراتتبادلإطارفي
ةاملتعلقوالسياساتالترابيةالحكامة

يدالساستقبل،والالتمركزبالالمركزية
جهةمجلسرئيسنائبالعواني،لحسن
2019نونبر5الثالثاءيومهمكناسفاس
.هايتيمنوفداالجهةمجلسبمقر

فاسجهةحول معطياتتقديم–
مكناس؛

؛ةالجهويالتنميةبرنامجحول عرض-
إلعدادالجهوي املخططتقديم-

.بالجهةالخاصالتراب

استقبال وفد من هايتي بمقر مجلس جهة 
فاس مكناس

:حول االجتماعهذاتمحور 



03 الهيئات االستشارية

مكونات املحور 

تواصلفقاءبلمكناسفاسلجهةبالشباباملكلفةاالستشاريةالهيئةمشارتة
تاوناتبجقليم

تحتيالعمومللتشاور االول الوطنيمللتقىيفمكناسفاسجهةمشارتة
التشارتيةالديمقراطيةرهانالعموميالتشاور ":شعار

املكلفةيةاالستشار الهيئةوعضواتالجهةم تشاراتلفائدةتكوينيةدورة
النوعومقاربةالفرصوتكافؤ بامل اواة



03 الهيئات االستشارية

اطارفيبتاونات،2019نونبر02السبتيومصباح
للشبابيةاالستشار للهيئةاملنوطةباملهامالتعريف

وي السنللبرنامجتنفيذاومكتاس،فاسبجهة
جتمعاملفعالياتمعالتواصليخصمافيللهيئة
هماطالعاجلمنالجهةاقاليممستوى علىاملدني

الهيئة،هذهبحصيلة

قدانعاملستقبلية،تطلعاتهاوكذا
نظيمتمنتواصليالقاءتاوناتبإقليم
انهامهرجفعالياتإطارفياجيالجمعية
مكتبمشاركةعرفمزيات،الرابع
باببالشاملكلفةاالستشاريةالهيئة
ور وحضاليندوزيأحمدالسيدبرئاسة

بنقاشتميزالفاعلين،منمجموعة
عالدففيالفاعلينرغبةيجسدمثمر

الشباببقضايا

يماالقلدعممناملزيدفياملشروعوطموحهم
.يالشبابنأالشتخدماملشاريعمنبمجموعة

لقطاعاإلقليمياملديراللقاءحضروقد
.تاوناتبإقليموالرياضةالشبيبة

بالشبابمشارتة الهيئة االستشارية املكلفة 
ناتتواصلف بجقليم تاو يف لقاء لجهة فاس مكناس 



03 الهيئات االستشارية

دجنبر7و6والسبتالجمعةيوميانعقد
بساليدرشمواليللرياضاتالوطنيباملركز
ميالعمو للتشاور االول الوطنيامللتقى
رهانالعموميالتشاور ":شعارتحت

ماعةجبتنظيم"التشاركيةالديمقراطية
االنسانبحقوق املكلفةالوزارةوسال

.البرملانمعوالعالقات

فاسجهةمشاركةامللتقىعرفوقد
أحمدالسيدشخصفيمكناس

لرئيسالسادسالنائباليندوزي
عنوعضوالجهةعنوإطارالجهة
.شباببالاملكلفةاالستشاريةالهيئة

مي الوطني االول للتشاور العمو مشارتة جهة فاس مكناس يف مللتقى 
التشارتيةالتشاور العمومي رهان الديمقراطية :" تحت شعار



03 الهيئات االستشارية

فيعليهفقاملتالتكوينبرنامجتنزيلإطارفي
ديريةاملبيناألطرافالثالثيةاالتفاقية

األمممنظمة،املحليةللجماعاتالعامة
ONUللمرأةاملتحدة FEMMESفاسوجهة
لفائدةتكوينيةدورةانعقدتمكناس

الهيئةعضواتوالجهةمستشارات
الفرصافؤوتكباملساواةاملكلفةاالستشارية

.2019دجنبر13الجمعةيومالنوعومقاربة

دورة تكوينية لفائدة م تشارات الجهة
بامل اواةوعضوات الهيئة االستشارية املكلفة 
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

بنعربيةمجدةالسيدةالدورةترأست
-فاسجهةمجلسلرئيسالرابعةالنائبة
اراتمستشبحضور الهيئةورئيسةمكناس
الجهةواطرالهيئةوعضواتالجهة

العامةاملديريةممثليإلىباإلضافة
مماأل منظمةوممثليناملحليةللجماعات

.املؤطرةوالسيدةللمرأةاملتحدة

ةمقاربإدماجحول التكوينموضوعتمحور 
اريعاملشوتفعيلإعدادفياالجتماعيالنوع
.الترابياملستوى على



04 التكوين وتقوية القدرات

1/2املحور   مكونات 

مكناسفاسبجهةالمستمرللتكوينالجهويةللجنةالرابعاالجتماع

ماعاتالجمجالسأعضاءتكويناتبتنفيذالخاصةالجهويةاللجنةاجتماع

الترابية

الجهةوأطرأعضاءلفائدةتكوينيةدورة

فاسةدورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية التابعة لعمال

دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس العماالت واألقاليم بالجهة

مالةلعالتابعةالترابيةالجماعاتمجالسأعضاءلفائدةتكوينيةدورة

فاس

دورة تكوينية خاصة بالسيدات والسادة أعضاء مجلس جهة فاس مكناس

عةالتابالجماعاتمجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصةتكوينيةدورة

مكناسلعمالة



04 التكوين وتقوية القدرات

2/2املحور مكونات 

عقوبيمواليإلقليمالتابعةالجماعاتمجالسأعضاءلفائدةتكوينيةدورة

تازةيمإلقلالتابعةالجماعاتأعضاءوالسادةبالسيداتخاصةتكوينيةدورة

عةالتابالجماعاتمجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصةتكوينيةدورة

بولمانإلقليم

عةالتابالجماعاتمجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصةتكوينيةدورة

تاوناتقليمإل

يمإلقلالتابعةالجماعاتأعضاءوالسادةبالسيداتخاصةتكوينيةدورة

الحاجب

صفرويمإلقلالتابعةالترابيةالجماعاتمجالسأعضاءلفائدةتكوينيةدورة

إفرانمدورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية التابعة إلقلي

اليمواالقالعماالتمجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصةتكوينيةدورة



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

االجتماع الرابع للجنة الجهوية للتكوين 
امل تمر بجهة فاس مكناس

ةالجهويللجنةالرابعاالجتماعانعقد
نونبر27األربعاءيوماملستمرللتكوين
لرئيسالثانيالنائببرئاسة،2019
العواني،لحسنالسيدالجهةمجلس

وممثليالواليالسيدممثلوحضره
السادةمنوازن وعددالعمالالسادة
ةالعاماملديريةوممثلالجماعاترؤساء

سمق)الداخليةبوزارةاملحليةللجماعات
أهيلتمديريةوممثل(املستمرالتكوين

لووممثبفاس،والتقنيةاإلداريةاألطر
ناتالتكويبتنفيذاملكلفةالجامعات
وذلك،الجهةأطربعضإلىباإلضافة

وينالتكبرنامجحصيلةعلىللمصادقة
جهةبالالترابيةاملجالسأعضاءلفائدة
علىاملصادقةوكذا،2019سنةبرسم
ضاءأعلفائدةالتكوينيةالدوراتبرمجة

ةسنبرسمبالجهةالترابيةاملجالس
2020.



04 التكوين وتقوية القدرات

اجتماع اللجنة الجهوية الخاصة بتنفيذ 
تكوينات أعضاء مجالس الجماعات الترابية

بمقر2019نونبر14الخميسيومانعقد
الجهويةللجنةاجتماعالجهة،مجلس
مجالسأعضاءتكويناتلتنفيذ

التيالدوراتلتقييمالترابيةالجماعات
سنةلالتكوينبرنامجودراسةإنجازهاتم

2020.

انبنالعواني،لحسنالسيداالجتماعترأس
عبدالسيدبحضور الجهةمجلسرئيس
التكوينلجنةرئيسالسعيدي،الحق

الجامعاتممثلوالسادةمنوكلوالشغل
الجهةبواألقاليمالعماالتوممثلوالشريكة
.الجهةأطرمنوبعض



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة
فاس

بالجامعة2019دجنبر24يومانعقدت
فائدةلتكوينيةدورةبفاساألورومتوسطية

تفعيلإطارفيوذلكالجهةوأطرأعضاء
ستمراملللتكوينالجهوي املديري التصميم
موضوعتمحور وقدباملنتخبين،الخاص
والتدقيقالداخليةالرقابة“حول الدورة

وانرضاألستاذالخبيرمنبتأطير”الداخلي
.ضعفي



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

مجالسدورة تكوينية لفائدة أعضاء 
الترابية التابعة لعمالة فاسالجماعات

فاس

بمركز2019دجنبر18-17يوميانعقدت
ديسيلجامعةواالشهاداملستمرالتكوين
لفائدةتكوينيةدورةبفاسهللاعبدبنمحمد
ةالتابعالترابيةالجماعاتمجالسأعضاء
ميمالتصتفعيلإطارفيوذلكفاسلعمالة
اصالخاملستمرللتكوينالجهوي املديري 

“حول الدورةموضوعتمحور وقدباملنتخبين،
ألستاذةاالخبيرةمنبتأطير”النزاعاتتدبير

.اولغازي خديجة



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

فاس

بالجامعة2019دجنبر17-16يوميانعقدت
فائدةلتكوينيةدورةبفاساألورومتوسطية

ةبالجهواألقاليمالعماالتمجالسأعضاء
ي املدير التصميمتفعيلإطارفيوذلك

نتخبين،باملالخاصاملستمرللتكوينالجهوي 
تدبير“حول الدورةموضوعتمحور وقد

رالخبيمنبتأطير”والتعاون الشراكات
.لحلوأنساألستاذ

دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس 
العماالت واألقاليم بالجهة



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

فاس

دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس
لعمالة فاسالتابعة الجماعات 

بمركز2019دجنبر11-10يوميانعقدت
سيديلجامعةواالشهاداملستمرالتكوين
فائدةلتكوينيةدورةبفاسهللاعبدبنمحمد
التابعةالترابيةالجماعاتمجالسأعضاء
يمالتصمتفعيلإطارفيوذلكفاسلعمالة
الخاصاملستمرللتكوينالجهوي املديري 

ول حالدورةموضوعتمحور وقدباملنتخبين،
يربتأط”الجماعةعملبرنامجوتفعيلاعداد“

.يالخنشوفالسالمعبداألستاذالخبيرمن



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

فاس

دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة أعضاء 
مجالس الجماعات التابعة لعمالة فاس

الجهوي املديري التصميمتفعيلإطارفي
نظمباملنتخبين،الخاصاملستمرللتكوين
ةخاصتكوينيةدورةمكناسفاسجهةمجلس

الجماعاتمجالسأعضاءوالسادةبالسيدات
التدبير:موضوعحول فاسلعمالةالتابعة
بمقر2019نونبر13-12يوميوذلكاملفوض

خبيرالتأطيرمنبفاساالشهادالتكوينمركز
.العزريسعدالسيد



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

فاس

07الخميسمكناسفاسجهةبمقرانعقدت
السيداتلفائدةتكوينيةدورة2019نونبر

:موضوعحول الجهةمجلسأعضاءوالسادة
دعباألستاذتأطيرمنالقرار،اتخاذتقنيات
.الصديقيالحق

دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة 
أعضاء مجلس جهة فاس مكناس



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

مكناس
دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة أعضاء 

مجالس الجماعات التابعة لعمالة مكناس

وي الجهاملديري التصميمتفعيلإطارفي
نظمن،باملنتخبيالخاصاملستمرللتكوين
تكوينيةدورةمكناسفاسجهةمجلس
مجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصة

حول مكناسلعمالةالتابعةالجماعات
برنامجوتفعيلاعداد::موضوع
2019نونبر28-27يوميوذلكالجماعة

واالقتصاديةالقانونيةالعلومبكلية
بدعالخبيرتأطيرمنمكناس-واالجتماعية

.حدادالرحمان



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

مكناس
دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة أعضاء 

مجالس الجماعات التابعة لعمالة مكناس

وي الجهاملديري التصميمتفعيلإطارفي
نظم،باملنتخبينالخاصاملستمرللتكوين
ةخاصتكوينيةدورةمكناسفاسجهةمجلس

الجماعاتمجالسأعضاءوالسادةبالسيدات
ميرالتع:موضوعحول مكناسلعمالةالتابعة

2019نونبر21-20يوميوذلكالترابإعدادو
واالقتصاديةالقانونيةالعلومبكلية

الخبيرينتأطيرمنمكناس-واالجتماعية
فىمصطوالسيداملراحياملجيدعبدالسيد
.املعمر



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة 
أعضاء مجالس الجماعات التابعة إلقليم تازة

تازة 

جهوي الاملديري التصميمتفعيلإطارفي
نظمين،باملنتخبالخاصاملستمرللتكوين
تكوينيةدورةمكناسفاسجهةمجلس
مجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصة

تازةإلقليمالتابعةالجماعات

وذلكالجماعيةاملمتلكات::موضوعحول 
الصناعةبغرفة2019دجنبر20-19يومي

عبدرالخبيتأطيرمنتازةالقليموالتجارة
.قديالنبي



04 التكوين وتقوية القدرات

تازة 
دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة أعضاء 

مجالس الجماعات التابعة إلقليم تازة

الجهوي املديري التصميمتفعيلإطارفي
نظمباملنتخبين،الخاصاملستمرللتكوين
ةخاصتكوينيةدورةمكناسفاسجهةمجلس

الجماعاتمجالسأعضاءوالسادةبالسيدات
تالصفقا::موضوعحول تازةإلقليمالتابعة

2019دجنبر03-02يوميوذلكواملشتريات
أطيرتمنتازةالقليموالتجارةالصناعةبغرفة
.باكامحمدالخبير



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة أعضاء 
مجالس الجماعات التابعة إلقليم تاونات

تاونات

جهوي الاملديري التصميمتفعيلإطارفي
نظمين،باملنتخبالخاصاملستمرللتكوين
تكوينيةدورةمكناسفاسجهةمجلس
مجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصة

تاوناتإلقليمالتابعةالجماعات
عملبرنامجوتفعيلاعداد::موضوعحول 

بمقر2019دجنبر19-18يوميوذلكالجماعة
بإقليموالتكوينللتربيةاإلقليميةاألكاديمية

فىاملصطلحلو،أنسالخبراءتأطيرمنتاونات

.الواليالعاليعبدوأوردو



04 التكوين وتقوية القدرات

تاونات
دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة أعضاء 

مجالس الجماعات التابعة إلقليم تاونات

لتكوينلالجهوي املديري التصميمتفعيلإطارفي
هةجمجلسنظمباملنتخبين،الخاصاملستمر

بالسيداتخاصةتكوينيةدورةمكناسفاس
يمإلقلالتابعةالجماعاتمجالسأعضاءوالسادة
تدامةاملسوالتنميةاالبيئة::موضوعحول تاونات
األكاديميةبمقر2019دجنبر05-04يوميوذلك

تأطيرمناتتاونبإقليموالتكوينللتربيةاإلقليمية
.منصور ومجيدكلكول ادريسالخبيرين



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة أعضاء تاونات
مجالس الجماعات التابعة إلقليم تاونات

جهوي الاملديري التصميمتفعيلإطارفي
نظمين،باملنتخبالخاصاملستمرللتكوين
تكوينيةدورةمكناسفاسجهةمجلس
مجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصة

تاوناتإلقليمالتابعةالجماعات

كوذلواملحاسبةاملحليةاملالية:موضوعحول 
األكاديميةبمقر2019نونبر08-07يومي

منناتتاو بإقليموالتكوينللتربيةاإلقليمية
عبدالسيدوبكامحمدالسيدالخبيرينتأطير
.الواليالعالي



04 التكوين وتقوية القدرات

دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة أعضاء بولمان
مجالس الجماعات التابعة إلقليم بوملان

وينللتكالجهوي املديري التصميمتفعيلإطارفي
اسفجهةمجلسنظمباملنتخبين،الخاصاملستمر
ضاءأعوالسادةبالسيداتخاصةتكوينيةدورةمكناس
:وعموضحول بوملانإلقليمالتابعةالجماعاتمجالس
دجنبر13-12يوميوذلكالجماعةعملوتفعيلاعداد
ميلودالخبيرينتأطيرمنبميسور الضيافةبدار2019

.الحضرانيوأحمدالخرص ي



04 التكوين وتقوية القدرات

بولمان

دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة أعضاء 
مجالس الجماعات التابعة إلقليم بوملان

جهوي الاملديري التصميمتفعيلإطارفي
نظمبين،باملنتخالخاصاملستمرللتكوين
ةتكوينيدورةمكناسفاسجهةمجلس
مجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصة

بوملانإلقليمالتابعةالجماعات

يوميوذلكاالداريةالشرطة:موضوعحول 
قدراتدعمبمركز2019نونبر14-15

وديامليلالسيدتأطيرمنبميسور الشباب
.الخردي



04 التكوين وتقوية القدرات

موالي يعقوب

دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس 
الجماعات التابعة إلقليم موالي يعقوب

بالجامعة2019دجنبر11-10يوميانعقدت
فائدةلتكوينيةدورةبفاساالورومتوسطية

القليمالتابعةالجماعاتمجالسأعضاء
صميمالتتفعيلإطارفيوذلكيعقوبموالي

اصالخاملستمرللتكوينالجهوي املديري 
حول الدورةموضوعتمحور وقدباملنتخبين،

طيربتأ”الجماعةعملبرنامجوتفعيلاعداد“
.لحلوأنساألستاذالخبيرمن



04 التكوين وتقوية القدرات

موالي يعقوب

دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس 
الجماعات التابعة إلقليم موالي يعقوب

وي الجهاملديري التصميمتفعيلإطارفي
نظمن،باملنتخبيالخاصاملستمرللتكوين
تكوينيةدورةمكناسفاسجهةمجلس
مجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصة

ول حيعقوبمواليإلقليمالتابعةالجماعات
13-12يوميوذلكالترابيةالحكامة:موضوع

سبفااالورومتوسطيةبالجامعة2019نونبر
.االسماعيلينذيرالخبيرتأطيرمن



04 التكوين وتقوية القدرات

الحاجب

دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة أعضاء 
مجالس الجماعات التابعة إلقليم الحاجب

هوي الجاملديري التصميمتفعيلإطارفي
نظمين،باملنتخبالخاصاملستمرللتكوين
تكوينيةدورةمكناسفاسجهةمجلس
مجالسأعضاءوالسادةبالسيداتخاصة

الحاجبإلقليمالتابعةالجماعات

الجماعةعملبرنامجوتفعيلاعداد:موضوعحول 
عمالةبمقر2019دجنبر05-04يوميوذلك

.بلمليحمنيةالسيدةتأطيرمنالحاجب



04 التكوين وتقوية القدرات

الحاجب

دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة أعضاء 
مجالس الجماعات التابعة إلقليم الحاجب

لتكوينلالجهوي املديري التصميمتفعيلإطارفي
هةجمجلسنظمباملنتخبين،الخاصاملستمر

بالسيداتخاصةتكوينيةدورةمكناسفاس
يمإلقلالتابعةالجماعاتمجالسأعضاءوالسادة
ربباملغالترابيةالحكامة:موضوعحول الحاجب

عمالةبمقر2019نونبر26-25يوميوذلك
.الغازي خالدالدكتور تأطيرمنالحاجب



04 التكوين وتقوية القدرات

صفرو

دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس 
الجماعات الترابية التابعة إلقليم صفرو 

بمركز2019دجنبر05-04األربعاءيوميانعقدت
أعضاءةلفائدتكوينيةدورةبصفرو بالتدرجالتكوين
وذلكو صفر إلقليمالتابعةالترابيةالجماعاتمجالس

وينللتكالجهوي املديري التصميمتفعيلإطارفي
الدورةعموضو تمحور وقدباملنتخبين،الخاصاملستمر

نمبتأطير”الجماعةعملبرنامجوتفعيلاعداد“حول 
.الخرص يوميلوداجهون ميلودالخبيرين



04 التكوين وتقوية القدرات

صفرو

دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس 
الجماعات الترابية التابعة إلقليم صفرو 

الخميسونونبر7األربعاءيوميانعقدت
جبالتدر التكوينبمركز2019نونبر8

اءأعضلفائدةتكوينيةدورةبصفرو 
التابعةالترابيةالجماعاتمجالس
.صفرو إلقليم

نميةوالتالبيئة“حول الدورةموضوعتمحور 
غنيالعبداألستاذمنبتأطير”املستدامة

.العسلي



04 التكوين وتقوية القدرات

إفران

دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس 
الجماعات الترابية التابعة إلقليم إفران

بمركز2019دجنبر11األربعاءيومانعقدت
دورةرانبإفاملستمروالتكوينالعليااألطرتكوين

رابيةالتالجماعاتمجالسأعضاءلفائدةتكوينية
.إفرانإلقليمالتابعة

وتفعيلإعداد“حول الدورةموضوعتمحور 
مدأحاألستاذمنبتأطير”الجماعةعملبرنامج
.أجعون 



04 التكوين وتقوية القدرات

إفران

دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات 
الترابية التابعة إلقليم إفران

تكوينبمركز2019نونبر8الخميسيومانعقدت
كوينيةتدورةبإفراناملستمروالتكوينالعليااألطر

عةالتابالترابيةالجماعاتمجالسأعضاءلفائدة
رتدبي“حول الدورةموضوعتمحور إفران،إلقليم

أحمداألستاذمنبتأطير”الجماعيةاملمتلكات
.أجعون 



04 التكوين وتقوية القدرات

العماالت 

واألقاليم بالجهة

دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة 
أعضاء مجالس العماالت واالقاليم

لتكوينلالجهوي املديري التصميمتفعيلإطارفي
هةجمجلسنظمباملنتخبين،الخاصاملستمر

بالسيداتخاصةتكوينيةدورةمكناسفاس
حول واالقاليمالعماالتمجالسأعضاءوالسادة
04-03يوميوذلكواملشترياتالصفقات:موضوع
تأطيرمنبافرانالندواتبمركز2019دجنبر
.الهاشميباسيديالخبير



04 التكوين وتقوية القدرات

العماالت 

واألقاليم بالجهة

دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة
أعضاء مجالس العماالت واالقاليم

لتكوينلالجهوي املديري التصميمتفعيلإطارفي
فاسهةجمجلسنظمباملنتخبين،الخاصاملستمر
ادةوالسبالسيداتخاصةتكوينيةدورةمكناس
:موضوعحول واالقاليمالعماالتمجالسأعضاء

بكلية2019نونبر20يوموذلكالترابيةالحكامة
واالجتماعيةواالقتصاديةالقانونيةالعلوم

.الغازي خالدالخبيرتأطيرمنبمكناس



04 التكوين وتقوية القدرات

العماالت 

دورة تكوينية خاصة بال يدات وال ادة أعضاء واألقاليم بالجهة
مجالس العماالت واألقاليم بالجهة

تكوينللالجهوي املديري التصميمتفعيلإطارفي
فاسةجهمجلسنظمباملنتخبين،الخاصاملستمر
ةوالسادبالسيداتخاصةتكوينيةدورةمكناس
حول بالجهةواألقاليمالعماالتمجالسأعضاء
05اءالثالثيوموذلكاملستدامةالتنمية:موضوع

ىمصطفالسيدتأطيرمنالجهةبمقر2019نونبر
.الرهج



05
الوكالة الجهوية 

املشاريعلتنفيذ 

 انتهاااااااااء أشااااااااغال تهيئااااااااة طاااااااارق جماعااااااااة
بإقليم الحاجبأكوراي

 اكتمااااااااااااااال أشااااااااااااااغال توساااااااااااااايع وتقويااااااااااااااة
عمالة –7017الطريق اإلقليمية رقم 

مكناس

مكونات املحور 



05
الوكالة الجهوية 

املشاريعلتنفيذ 

انتهاء أشغال تهيئة طرق جماعة 
بإقليم الحاجبأكوراي

هةجمجلسيبذلهاالتياملجهوداتإطارفي
تمت،الحضريةاملجاالتلتهيئةمكناسفاس
تتمحيث،أكورايمدينةوأزقةأحياءتهيئة
:التاليةااملحاور تهيئة
دعببنعاللمدرسةنحوتمشاشاطشارع•

هللا
اإلداري الحينحوالفداءشارع•
عش يعينحينحوالثانيالحسنشارع•
املنصور يعقوبإعداديةنحولحسنحي•
حميميدحينحولحسنحيمسجد•
1عش يعينحينحوحميميدحي•
الخامسمحمدشارعنحوحميدوحي•
وحينيالثاالحسنشارعبينالرابطةالطريق•

.حميميد

درهممليون 4.9حوالياالشغالهذهكلفتوقد
الطرق تكسيةوتماألرصفةبناءتمحيث

.باألسفلت
مليون 4.90يناهزمااملشروعهذاكلفةوبلغت
تمملااتباعاالجهةمجلسمنممولةدرهم

املجاليةالفوارق تقليصبغيةبرمجته
.الجهةبترابواالجتماعية



05
الوكالة الجهوية 

املشاريعلتنفيذ 

اكتمال أشغال توسيع وتقوية الطريق
عمالة مكناس–7017اإلقليمية رقم 

ميةاإلقليالطريقأشغالاكتملت
املقطعخصتوالتي7017رقم

ريةالكيلومتالنقطةمناملبتدأ
النقطةحدودإلى0+200

2.3بمجموع500+2الكيلومترية
.كلم

ليحوااألشغالهذهتكلفةبلغت
منبتمويلدرهممليون 5.76

حيثمكناس،فاسجهةمجلس
تحسينمناألشغالهذهمكنت
سالمةوضمانالطريقجودة

.مستعمليها

اريعاملشلتنفيذالجهويةالوكالةأشرفت
األشغالتتبععلىمكناسفاسلجهة

والنقلللتجهيزاإلقليميةاملديريةبمساعدة
.ملكناسواملاءواللوجستيك


