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2021–2015مدة انتدابه الل خ

يومصحفيةندوةمكناسفاسجهةمجلسعقد
محندالسيدبرئاسة،2021غشت12الخميس
اتالسيدوبحضور الجهة،مجلسرئيسالعنصر
واألطر،الجهةمجلسرئيسنوابوالسادة
.ةوالجهويالوطنيةاإلعالميةاملنابرومختلف

حول عرضلتقديمالندوة،هذهخصصتوقد
يةاالنتداباملدةخاللالجهةمجلسعملحصيلة

جللبرامشامالجرداتتضمنوالتي،2015-2021
ومرقمةمدققةمعطياتشكلفيواملشاريع،
البرامجحسبموزعةوقطاعيا،مجالياومحددة
تلكسواءالجهة،مجلسطرفمناملعتمدة
والجهةالدولةبينبرنامجبالعقداملتعلقة

الفوارق تقليصببرنامجأو،(2022/2020)
القرويبالوسطواالجتماعيةاملجالية

حتيةالتالبنياتتأهيلببرنامجأو،(2021/2016)
والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةوالبنيات
،(2021/2015)والبيئية
أنإلىالجهة،رئيسالسيدأشاراللقاءهذاوخالل

ةالحكامقواعدأجرأةإطارفيتندرجالندوةهذه
وحرصر،الحالتدبيرمبدأتطبيقبحسناملتعلقة
الساكنةعموممعالتواصلعلىالجهةمجلس

ووطنيااوجهويمحلياالترابيين،الفاعلينومختلف
نجزةاملأواملبرمجةاملشاريعمختلفعلىللوقوف

أسيسية،تمرحلةتعتبرالتياالنتدابية،مدتهخالل
لىعمبنيةواضحة،رؤيةوفقاملجلسفيهاعمل
أساسية؛منطلقاتثالث
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هة،الجمجلسلعملاملؤسساتياإلطارتقوية:أوال
يالتاملكانةواإلدارةاملنتخبةاملؤسسةوإعطاء

ياتللمقتضوفقاواملبادرة،العملفيتستحقها
ةالجهمجلسجعلعلىالحرص:ثانياالقانونية،

بتعاون يةالترابالتنميةفيومركزياأساسيادورايلعب
ترابيينالالفاعلينكلمعوتشاور وانسجاموتنسيق
فياملسجلالخصاصبحجمالوعي:ثالثااآلخرين،

تواجهها،التيوالتحدياتبالجهة،مجاالتعدة
.اعليهتتوفرالتياإلمكانياتمحدوديةمقابل
ها،عملخاللمنالجهةسعتالرؤية،هذهعلىوبناء
اءإعط:أوال:التاليةالثالثةاألهدافتحقيقعلى

ةرؤيوفقوالعملالترابي،للتخطيطاألولوية
للبرامجبةبالنسومستقبلية،وتشاركيةاستشرافية

خراطانضمانعلىالحرصمعواملبادرات،واملشاريع
علىملالع:ثانياالترابيين،الفاعلينمنعددأكثر

إعطاءعماملجالي،واإلنصافالترابيالتوازن تحقيق
عية،واالجتمااملجاليةالفوارق لتقليصاألولوية
صاديةاقتأساسيةتحتيةبنياتمنالجهةوتمكين

ةتقويعلىقادرةوبيئية،وثقافيةواجتماعية
العالقاتظيمتن:ثالثاالترابية،وجاذبيتهاتنافسيتها

آليةخاللمنالجهوي،املستوى علىالفاعلينبين
بينتقائيةااللتحقيقمنتمكنالتيالترابي،التعاقد

استقطابعلىوتساعدوالبرامج،السياسات
فبهدوذلك،.الجهةلفائدةواستثماراتمشاريع
جميعفيوالنجاعة،واملردوديةالفعاليةضمان

.الترابيةالتنميةمجالفيالجهةتدخالت
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متضالحصيلةهذهأنإلىاإلشارةوتجدر
املنجزةاملشاريعشملتهاالتيالكبرى املحاور 

س،للمجلاالنتدابيةاملدةخاللواملبرمجة
:باألساستهموالتي

أعطاهوالذي:الترابيالتخطيطمحور 
مدخالواعتبرهكبيرةأهميةالجهةمجلس
مالتصميأعدأنفبعد،للتنميةأساسيا
التنميةوبرنامجالتراب،إلعدادالجهوي 
ملجلساانتقلتشاركية،مقاربةوفقالجهوية

يعتبرة،الدولوبينبينهبرنامجعقدوضعإلى
دولةالبينالترابيالتعاقدفيتجربةأول 

.والجهة
لذيا:والتجهيزاتالتحتيةالبنياتمحور 
أهمهاواملشاريعالبرامجمنمجموعةضم

تماعيةواالجاملجاليةالفوارق تقليصبرنامج
ماليبغالفمشروعا284تضمنالذي

إلىباإلضافةدرهم،مليار2.12قدرهإجمالي
الطرقيةاملحاور لتأهيلشاملبرنامج

مليار2.82قدرهإجماليبمبلغاإلستراتيجية
الطرق،منعددإلنجازخصصتدرهم
فاسبين8رقمالوطنيةالطريقتثنية:أهمها

الطرق منمجموعةوتأهيلوتاونات،
إفرانبطرق وتثنيةبمكناس،اإلستراتيجية

رنامجبإنجازإلىباإلضافةوالحاجب،وصفرو 
وتازةوبوملانإفرانبأقاليمالعزلةلفكهام

.يعقوبوموالي
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أبرز يشكلوالذي:االقتصاديةالتنميةمحور 
تماملنطلقهذاومنالجهات،ملجلساختصاص

قامالصددهذاوفيومركزية؛أساسيةأولويةاعتباره
املشاريعمنمجموعةوبرمجةبإنجازالجهةمجلس

ألنشطةامناطقوتنظيمتوطين:بينتتنوعواألنشطة
قةكمنطواللوجيستيكيةوالصناعيةاالقتصادية

نطقةامل،تكنوباركالشكاك،عينالصناعيالتسريع
املا،راساللوجيستيكيةاملنطقة،إيكوباركالصناعية

مناطقإحداثشكاك،عينالصناعيةاملنطقة
كلفةبلفاس،الذكيواملصنعاالقتصاديةلألنشطة
االستثمارجلبو.درهممليار3,52قدرهاإجمالية

اريعمشعدةبواسطةالتشغيلوإنعاشاملقاوالتودعم
تشغيلوإنعاشالشغل،فرصدعمبرنامجأهمها

جهوي صندوق وإحداثالقروي،العالمفيالشباب
أخرى؛ومشاريعالصناعيةاالستثماريةاملشاريعلدعم

البرامجمنمجموعةبواسطةالسياحةوتطوير
طبيعيةالالسياحةقطاعتنميةبرنامج:أهمهاواملشاريع

جالاملفيالسياحيةاملساراتوتنميةوالثقافية،
لقطاعافياملهنيينأنشطةودعموالجبلي،الطبيعي

عنجهةللالترابيالتسويقتخصومشاريعالسياحي،
اسوفمراكش_وفاسأوروبا_فاسالجوي الربططريق

إنعاشتهممشاريعإنجازإلىباإلضافةأكادير،_
هويةالجواملنتجاتوالتضامنياالجتماعياالقتصاد
،دةبنسو مشتلحاضنةوإنشاءتأهيلإعادةكمشروع
عرضواملاملحلية،املنتوجاتوتثمينإنعاشوبرنامج
ني،والتضاماالجتماعياالقتصادملنتوجاتالجهوي 
نسائيةالللتعاونياتاالقتصاديوالتمكينوالتأهيل
.أخرى ومشاريعبالجهة،
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والثقافيةاالجتماعيةالتنميةمحور 
منكبيرباهتمامحض يوالذي:والرياضية

اعتماداتلهخصصحيثالجهة،مجلسطرف
البنياتوتعزيزإقامةأجلمنسواءمهمة

ددةاملتعواملبادراتاألنشطةدعمأوالتحتية،
تمتةاالجتماعيالتنميةمجالففي،واملتنوعة

مشاريع:بينهامنمشاريععدةوإنجازبرمجة
اليموأقعماالتبكلمستشفياتوتجهيزإحداث
هيلوالتأاملساعدةاألولي،التعليمدعمالجهة،

طةاملرتبالتدخالتإلىباإلضافةاالجتماعي
كوفيدداملستجكورونافيروسلجائحةبالتصدي

مجالضمأخرى؛كماومشاريعبالجهة19–
:هاأهموبرامجمشاريععدةالثقافيةالتنمية
كناسملالعتيقةاملدينةوتثمينتأهيلبرنامج
األنشطةتثمينوبرنامج2019-2023

دينةباملاملعيش ياإلطاروتحسيناالقتصادية
وتجهيزبناءو،2024-2020لفاسالعتيقة

راكزموإحداثالكبير،واملسرحاملؤتمرات،قصر
مشاريعالىباإلضافةالجهة،أقاليمبكلثقافية
ةالرياضيالتنميةمجاليخصفيماأما.أخرى 
ج،وبراممشاريععدةفيهوبرمجتأنجزتفقد
ة،الرياضقطاعإنعاشتهممشاريعبينهامن

وقاعاتللقرب،ومالعبرياضية،ومركبات
نسائية،ومنشآتالرياضات،متعددةمغطاة

مأقاليبمختلفصيفيةومخيماتومسابح،
.الجهةوعماالت
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مشاريععدةضموالذي:الترابإعدادمحور 
حضريةالاملراكزتأهيلبرنامج:بينهامنوبرامج،
وعماالتأقاليمبمختلفالصاعدةواملراكز
ادةإعبتصاميمالخاصةالدراساتإنجازالجهة،
ليةقابخرائطوإنجازالقروي،بالعالمالهيكلة

ةوجيوكيميائيجيولوجيةوخرائطالتعمير،
.أخرى ومشاريعوجيوتقنية

جلسملهخصصوالذي:البيئيةالتنميةمحور 
منمجموعةخاللمنكبيرااهتماماالجهة
قايابمعالجةبرنامج:أهمهاواملشاريع،البرامج

فاياتللنالجهوي املخططإطارفيالزيتون زيت
نات،الفيضامنالحمايةوبرنامجالخطيرة،غير

طهيرالتبرنامجالهواء،جودةقياسشبكةتقوية
قتناءاالصاعدة،القرويةواملراكزباملدنالسائل
وحدائقعيون تأهيلالبرد،ملحاربةأجهزة

.رى أخمشاريعالىباإلضافةومكناسبالحاجب

جل مسايرة والذي يعتبره مجلس الجهة رافعة أساسية من أ:الكفاءاتالتكوين املنهي وتطوير محور 
هذا اإلطار ، تمت التنمية املستدامة واملنسجمة بالجهة وتعزيز مكانتها كعاصمة للعلم واملعرفة ، ففي

وإحداث ،(CMC)مشروع مدينة املهن والكفاءات: برمجة وإنجاز عدة مشاريع وبرامج، من بينها
تجارة املدرسة الوطنية لل: مؤسسات جامعية ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الجهة أهمها

وإحداث قطب جامعي بعين الشكاك، وتوسيع الكلية متعددة ،(ENCG)والتسيير بالحاجب 
قنيات التخصصات بتازة، وإحداث كلية متعددة التخصصات بتاونات، وإحداث كلية العلوم والت

رياضة ، وإحداث مركب جماعي بإقليم بوملان، وتهيئة مركب أكدال بفاس، وإحداث كلية للبصفرو 
ناس، بإفران، وإحداث املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمكناس، وإحداث خزانة جامعية بمك

 بفاس باإلضافة إلى إحداث مركز جهوي في املجال الرقمي بتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
شاريع بفاس وماألورومتوسطيةوجامعة موالي إسماعيل بمكناس وجامعة األخوين بإفران والجامعة 

.أخرى 



01 أنشطة املجلس

مكونات املحور 

مكناسجهة فاس ملجلس العادية لشهر يوليوز انعقاد الدورة ❑
لفتيات في االنطالقة الرسمية لبرنامج التمكين االقتصادي للنساء واإعطاء ❑

وضعية صعبة ودعم التعاونيات النسائية



01 أنشطة املجلس

ملجلس جهة فاس مكناسيوليوز  انعقاد الدورة العادية لشهر 

العاديةالدورةاجتماعمكناسفاسجهةمجلسعقد
العاشرةالساعةعلى2021يوليوز 5االثنينيومصباح
امحندالسيدبرئاسةالجهة،مجلسبمقرصباحا

الةعمعاملالسيدوبحضور الجهةمجلسرئيسالعنصر،
يمأقالعمالوالسادةالجهةواليالسيدعننيابةمكناس
.املجلسأعضاءوالسادةالجهة

ري االخباالتقريرتقديمالدورةهذهأعمالجدول وعرف
حاور معدةخاللهتناول والذيالجهة،مجلسرئيسللسيد
عقدالإطارفياملندرجةالخاصةباالتفاقياتفيهاذكر

إلىالجهةمجلسسارعوالتيوالجهة،الدولةبينبرنامج
أرضىعلتنزيلهاقصدعليهاوالتوقيعواملصادقةإعدادها
:محاور وتهمالواقع،

للجهة؛يةالترابللمجاالتاالقتصاديةالجاذبيةتحسين•
والبحثالشغلوإنعاشاملنتجةالقطاعاتدعم•

العلمي؛
ابية؛التر والتفاوتاتاالجتماعيالعجزمنالتقليص•
حافظةواملالسياحيةواملواقعالثقافياملجالتثمين•

.الطبيعيةاملواردعلى
العديدعلىاملصادقةتمتالدورة،هذهأشغالوخالل

:بينهامناالتفاقيات،من
موحدجهوي مرصدإرساءأجلمنللتعاون إطاراتفاقية

الترابية؛للديناميات



01 أنشطة املجلس

جهة فاس مكناسملجلس انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز 

هدفينموذجيمشروعبإنجازتتعلقشراكةاتفاقية•
قاملناطفيالقرويةالساكنةعيشإطارلتحسين
؛بالجهةاملناخيةبالتغيراتاملتأثرةالجبلية

قةاملتعلالشراكةالتفاقيةتعديليملحقمشروع•
ر؛شو فاسبمنطقةالتشغيللدعممكافأةبإحداث

مجوبرامشاريعإنجازأجلمنللتعاون إطاراتفاقية•
الخبرةوتقديموالتأطيرالتكوينمجاالتفيودراسات

بمكناس؛املغربالفرنس ياملعهدمع
بدعماملتعلقاملشروعتنفيذأجلمنشراكةاتفاقية•

كناسم-فاسبجهةالزراعيةاألغذيةابتكارديناميكية
كزي الالمر التعاون لدعماملشتركالصندوق إطارفي

املغربي؛الفرنس ي
املتحدةاألممصندوق معللشراكةإطاراتفاقية•

املغرب؛فرع-للسكان
فيازرةمؤ برنامجتمويلفيللمساهمةشراكةاتفاقية•

بالجهة؛والتضامنياالجتماعياالقتصادمجال
علىالطرق منمجموعةأشغالإلنجازاتفاقيات•

املاليةاملؤسسةطرفمنممولةالجهةمستوى 
الدولية؛

أجلمنالشراكةالتفاقيةتعديليملحقمشروع•
ملستدامةاالصناعيةاملنطقةوبناءصيانةفياملساهمة

FES»الذكيةللمصانعاملخصصة SMART
FACTORY ؛«
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جهة فاس مكناسملجلس انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز 

تعلقتالشراكةالتفاقيةتعديليملحقومشروع•
بالجهة،والكفاءاتاملهنمدينةبإحداث
.أخرى اتفاقياتالىباإلضافة

نفيذتتقييمحول مفصلعرضتقديمتمكما•
دقواعأجرأةإطارفيالجهويةالتنميةبرنامج

عليهاصاملنصو التدبيربحسناملتعلقةالحكامة
عدةىإلباإلضافةللجهات،التنظيميبالقانون 

.أخرى نقاط
الحصيلةحول مختصرعرضتقديمتمكما

ابيةاالنتدواليتهمدةطيلةاملجلسلعملالشاملة
املحاور حسبإعدادهاتموالتي،2015-2021
:التالية
ابيةالتر املخططاتواللجان،املجلسوأعمالأنشطة

وارداملوالجهة،الدولةبينبرنامجالعقداملرجعية،
وارق الفتقليصبرنامجالبشرية،املوارداملالية،
أهيلتبرنامجالقروي،بالعالمواالجتماعيةاملجالية
ميةالتناالقتصادية،التنميةالتحتية،البنيات

الترابإعدادوالرياضية،والثقافيةاالجتماعية
والبحثالكفاءاتوتطويراملستمرالتكوينوالبيئة،
،االستشاريةالهيئاتالدولي،التعاون العلمي،

نظيمالتاملعلومة،علىالحصول فيوالحقالتواصل
لجهويةاوالوكالةوامللتقيات،املعارضفيواملشاركة

.املشاريعلتنفيذ



01 أنشطة املجلس

والفتيات إعطاء االنطالقة الرسمية لبرنامج التمكين االقتصادي للنساء
في وضعية صعبة ودعم التعاونيات النسائية

يوماجتماعاالقيادةواإلشرافلجنةعقدت
-فاسجهةبمجلس2021غشت03الثالثاء
جدةماالسيدةالرابعةالنائبةبرئاسةمكناس
ةالرسمياالنطالقةإعطاءأجلمن،بنعربية
فيفتياتوالللنساءاالقتصاديالتمكينلبرنامج
النسائيةالتعاونياتودعمصعبةوضعية
عاالجتماهذاعرفوقد.الجهةبمجلسبالجهة
والتنميةالتضامنوزارةممثليحضور 

ةالكتابوأطراألسرةوواملساواةاإلجتماعية
رأطوالجهة،بواليةالجهويةللشؤونالعامة
.بالجهةالجهويةالتنميةقسم

العروضطلبعنباإلعالناإلجتماعوخلص
لتعاونياتاملواكبةالتقنيالدعمبتقديماملتعلق

هادةشعلىالحصول أوللحفاظسواءالنسائية
.الصحيةالسالمة
:إلىتهدفاالتفاقيةهذهأنإلىاإلشارةوتجدر

يهافبمااملنتجاتتسويقوتوسيعتنويع–
اإللكتروني؛التسويق

مةالسال شهادةعلىالحصول علىاملساعدة–
والشارة؛الصحية

قنيةالتوالتدبيريةالقدراتوتقويةتعزيز–
.الحكامةوتحسينوالتسويقية



02 والتعاون العامةالعالقات

مكونات املحور 

ونيةاألياستقبال رئيس مجلس جهة فاس مكناس لرئيسة جهة الجزر ❑
2021يوليوز –ملارس 107التعاون باملغرب، عدد إصدار ملف ❑



02والتعاون العامةالعالقات

يةاستقبال رئيس مجلس جهة فاس مكناس لرئيسة جهة الجزر األيون

Rodiالسيدةباستقبالمكناس،فاسجهةمجلسرئيسالعنصر،امحندالسيدقام Kratsa
Tsagaropoulou،الجهتينبينالتعاون امكانياتلتدارساأليونية،الجزر جهةرئيسة.

تناول ماكوالجهويةالالمركزيةمجالفيواليونانيةاملغربيةالتجربتينلعرضاللقاءهذاخصص
التعاون امكانياتالطرفان



02والتعاون العامةالعالقات

2021يوليوز –ملارس 107ملف التعاون باملغرب، عدد 

الالمركزي للتعاون استشاريةوكالةوهي،Marocoopقبلمنشهرًياإصدارهيتمتقريرهو،”تعاون “
الخارجيةشؤوناللوزارةالتابعةالالمركزي للتعاون الفرنسيةالوطنيةاللجنةتدعمهاالعالم،معوالدولي

والدول رباملغبيناألطرافواملتعددالثنائيالتعاون أنشطةجميعالتقريرهذاويشمل.الفرنسية
التنمية،وكاالتو والوزارات،الترابية،بالجماعاتاألمرويتعلق.وآسياوأفريقياوأوروبابأمريكاالشقيقة
غيرنظماتواملالعالي،التعليمومؤسساتوالسفارات،األطراف،متعددةواملنظماتالتعاون،ووكاالت

.ذلكإلىوماالحكومية،
.مكناسفاسلجهةواإلفريقياملغربيالفرنس يالتعاون أنشطةالتقريرهذايشمل



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

مكونات املحور 

عينبجماعةللشربالصالحباملاءبيضاءعيندوار تزويدأشغالاستكمال❑
صفرو إقليم–الشكاك

ملاءباعيون سبعلجماعةالتابعةالعلويةتعاونيةتزويدأشغالاستكمال❑
الحاجبإقليمللشربالصالح

جماعةبيعقوبايتودوار ملانايتدوار بينالرابطاملسلكبناءأشغالنهاية❑
مكناسعمالة-الكيفانمول سليمانسيدي



بجماعة استكمال أشغال تزويد دوار عين بيضاء باملاء الصالح للشرب
إقليم صفرو –عين الشكاك 

التابعبيضاءعيندوارتزويدأشغالانتهت
ذيوالللشربالصالحباملاءشكاكعينلجماعة

حيثمكناس،فاسمجلسمنبتمويلأنجز
2.83حواليالحيوي املشروعهذاتكلفةبلغت
.درهممليون 

متر150بسعةماءخزانبناءاألشغالهاتهوهمت
فيلتر10بسرعةضخمحطةإلىباإلضافةمكعب
نمأزيداملشروعهذامنسيستفيدإذالثانية،

.الفرديبالربطكانون 200

املصالحإشرافتحتاملشروعهذاإنجازوتم
لجهةعاملشاريلتنفيذالجهويةللوكالةالتقنية

ءللماالوطنياملكتببمساعدةمكناسفاس
.-املاءقطاع–والكهرباء

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



يون استكمال أشغال تزويد تعاونية العلوية التابعة لجماعة سبع ع
باملاء الصالح للشرب إقليم الحاجب

بعسلجماعةالتابعةالعلويةتعاونيةاستفادت
لتزويدنافورات4بناءمنالحاجببإقليمعيون 

.للشربالصالحباملاءللتعاونيةاملجاورةالساكنة

1.10مكناسفاسجهةمجلساستثمروقد
ارإطفيالحيوي املشروعهذاإلنجازدرهممليون 
حالصالاملاءمنالجهةسكاناستفادةتعميم
.للشرب

هويةالجللوكالةالتقنيةاملصالحوأشرفتهذا
إنجازتبعتعلىمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذ
بللمكتالتقنيةاملصلحةبمساعدةاملشروع
.-املاءقطاع–والكهرباءللماءالوطني

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



عقوب نهاية أشغال بناء املسلك الرابط بين دوار ايت ملان ودوار ايت ي
عمالة مكناس-بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان

دوارينبالرابطاملسلكبناءأشغالمناالنتهاءتم
سيديبجماعةيعقوبايتودوارملانايت

.كناسمعمالةلترابالتابعالكيفانمول سليمان

كيلومتر2.79يقاربماوتزفيتبناءتموقدهذا
استثمرهدرهممليون 2.43قدرهماليبغالف
رقيةالطالبنياتلتعزيزمكناسفاسجهةمجلس
.بالجهة

لجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةوأشرفت
.املشروعإنجازتتبععلىمكناسفاس

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع


