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اللقاء مشاركة السيد عبد الواحد األنصاري رئيس الجهة في أشغال

1/2”  أوراش“الجهوي لعطاء االنطالقة الرسمية لبرنامج 

ملف العدد

شارك السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس

وي جهة فاس مكناس، في أشغال اللقاء الجه

” شأورا“إلعطاء االنطالقة الرسمية لبرنامج 

بجهة فاس مكناس، برئاسة السيد يونس

اولة ، وزير اإلدماج االقتصادي واملقالسكوري

يد الصغرى والشغل والكفاءات، بحضور الس

والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، 

.وفعاليات أخرى 

ل ويعتبر هذا البرامج آلية فعالة لتسهي

ات االندماج في سوق الشغل وإنعاش املبادر 

الحرة، عبر إرساء آليات صلبة للتواصل

ها من الدائم مع الفئات املستهدفة، وتمكين

الح الخبرات التي تتوفر عليها بعض املص

طيري التأاملختصة؛ في مجاالت تقديم الدعم 

واللوجستي لضمان النجاعة والديمومة 

.لألوراش املفتوحة 



اء مشاركة السيد عبد الواحد األنصاري رئيس الجهة في أشغال اللق
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ملف العدد

بعد التوقيع  على منشور السيد 2022يناير 12يوم األربعاء ” أوراش“ولإلشارة فقد تم إطالق برنامج 

-2022منصب شغل مباشر في أوراش مؤقتة خالل سنتي 250.000رئيس الحكومة، ويهدف إلى خلق 

من البرنامج،  وأوراش دعم االندماج %80، وفي شقين اثنين أوراش عامة مؤقتة بنسبة 2023

%.20املستدام على الصعيد الوطني بنسبة 



اجتماع لجنة العالقات الخارجية والتعاون ملجلس جهة❑
فاس مكناس

مشاركة رئيس جهة فاس مكناس في أشغال اللقاء ❑
التشاوري الجهوي للجهة

رئيس جهة فاس مكناس لرؤساء الجامعات استقبال ❑
بالجهة

اجتماع مكتب مجلس الجهة برئاسة السيد عبد الواحد❑
األنصاري 

فبراير 15بتاريخ اجتماع لجنة التكوين وإنعاش التشغيل❑
2022

اجتماع لجنة العالقات الخارجية والتعاون ملجلس جهة❑
2022فبراير 16بتاريخ فاس مكناس

اس اجتماع لجنة املرأة والشباب والرياضة ملجلس جهة ف❑
2022فبراير 17بتاريخ مكناس

اس اجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية ملجلس جهة ف❑
2022فبراير 17بتاريخ مكناس

2022فبراير 21بتاريخ اجتماع لجنة إعداد التراب❑
من مجلس جهة فاس مكناس يستفيد: املشاركة املواطنة❑

”تشارك“ورشات تكوينية في إطار برنامج 
فبراير 22بتاريخ اجتماع لجنة املرأة والشباب والرياضة ❑

2022
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لس اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة ملج❑
الجهة

افية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثق❑
2022فبراير 23بتاريخ والبيئية 

فبراير 24بتاريخ اجتماع لجنة املرأة والشباب والرياضة❑
2022

السيد عبد الواحد األنصاري يترأس ورشة جهوية حول ❑
تفعيل خريطة مخاطر الجهة

افية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثق❑
2022فبراير 28بتاريخ والبيئية
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، على 2022يناير 20عقدت لجنة العالقات الخارجية والتعاون اجتماعا يوم الخميس 
سيدات الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الجهة، برئاسة السيد محمد والزين، وبحضور ال

.والسادة أعضاء اللجنة، وأطر إدارة الجهة
.وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة برنامج عمل اللجنة وتشكيل مجموعات العمل

اجتماع لجنة العالقات الخارجية والتعاون ملجلس جهة 
فاس مكناس
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تشاوري شارك السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس جهة فاس مكناس، في أشغال اللقاء ال
ج ، وزيرة التضامن واإلدماحيارالجهوي لجهة فاس مكناس، برئاسة السيدة عواطف 

ادة االجتماعي واألسرة، بحضور السيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، والس
ت عمال الجهة وفعاليات جهوية من الجماعات الترابية واملصالح الجهوية والقطاعا

.الحكومية والجامعات والجمعيات وفعاليات أخرى 
ير القاض ي ويأتي هذا اللقاء في إطار سياق خاص، يتمثل في تنزيل املشروع الوطني الكب

ن يحقق بتعميم الحماية االجتماعية للمواطنات واملواطنين، وهو الورش الذي من شأنه أ
ري ضمن نقلة نوعية في مجال مأسسة العدالة االجتماعية، ووضع العناية بالعنصر البش

.أولويات النموذج التنموي الجديد

مشاركة رئيس جهة فاس مكناس في أشغال اللقاء 
1/2التشاوري الجهوي للجهة 
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ة إلى وانخرط مجلس الجهة في هذا الورش الوطني من خالل تنزيل مجموعة من املشاريع الهادف
للدخل،  والتي تحسين مستوى عيش األسر واملواطنين، وتشجيع االندماج املنهي واألنشطة املدرة

:تهم باألساس
بكلفة ،(SAMU SOCIAL)برنامج خلق خدمات اإلسعافات االستعجالية املتنقلة الجهوية❖

مليون درهم،08مليون درهم، تساهم ضمنه الجهة بمبلغ 12مالية اجمالية تقدر ب 
مالي اجمالي بالجهة،باعتمادبرنامج جهوي لخلق ثالثة فضاءات متعددة التخصصات للنساء ❖

مليون درهم،4.5في حدود 
مركز اجتماعي خاص بالشباب واألشخاص في وضعية إعاقة بالجهة،19برنامج تأهيل ❖

سائية، بغالف مالي برنامج التمكين االقتصادي للنساء والفتيات في وضعية صعبة والتعاونيات الن
.مليون درهم5يقدر ب 

مشاركة رئيس جهة فاس مكناس في أشغال اللقاء 
2/2التشاوري الجهوي للجهة 
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د رضوان استقبل رئيس جهة فاس مكناس السيد عبدالواحد االنصاري رؤساء الجامعات بالجهة، السي
عيل، املرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبدهللا، السيد حسن سبهي رئيس جامعة موالي اسما

جامعة ، السيد محمد عزيز لحلو رئيس الاالورومتوسطيةرئيس الجامعة بوسمينةالسيد مصطفى 
.بمقر الجهة بفاس2022فبراير 8الخاصة لفاس، وذلك يوم الثالثاء 

ي والبحث وخصص هذا اللقاء لتقديم االطار العام واالعداد لتنظيم املناظرة الجهوية للتعليم العال
.العلمي واالبتكار، املرتقب تنظيمها أواخر شهر مارس املقبل

.حضر هذا االجتماع املدير العام للمصالح

جهةاستقبال رئيس جهة فاس مكناس لرؤساء الجامعات بال
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مكناس-فاسجهةمجلسمكتبعقد

،2022فبراير11الجمعةيوماجتماعا

هة،الجبمقرصباحاالعاشرةالساعةعلى

األنصاري الواحدعبدالسيدبرئاسة

تالسيداوبحضور الجهة،مجلسرئيس

.املكتبأعضاءوالسادة

لتدارساالجتماعهذاخصصوقد

رالتحضيبينهامنالنقطمنمجموعة

يتمسوالتيالجهةملجلسالعاديةللدورة

باإلضافة2022مارس07يومانعقادها

ةالجهويالتنميةلبرنامجاإلعدادالى

االجتماعهذاخاللتمكما.2022-2027

العقدباملتعلقةاملستجداتعلىاالطالع

واملشاريعوالجهةالدولةبينبرنامج

آتالهيإحداثالىوالتطرق التكميلية

.االستشارية

اري اجتماع مكتب مجلس الجهة برئاسة السيد عبد الواحد األنص
1/2
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جهة، وتمت كما تدارس السيدات والسادة أعضاء املكتب تفعيل اتفاقية صيانة الطرق بين مجلس ال
يناير 12اء اإلشارة الى برنامج أوراش على مستوى الجهة والذي تم اعطاء انطالقته الرسمية يوم األربع

لعلمي الى تنظيم املناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث اباالضافةبمدينة فاس، 2022
مصالح والسيدة حضر االجتماع السادة كاتب املجلس ونائب كاتب املجلس واملدير العام للكما.واالبتكار

.رئيسة مصلحة أجهزة املجلس

اري اجتماع مكتب مجلس الجهة برئاسة السيد عبد الواحد األنص
2/2
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، عقدت 2022مارس 07مكناس بتاريخ -في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس
( 15:00)، على الساعة الثالثة 2022فبراير 15لجنة التكوين وإنعاش التشغيل اجتماعا يوم الثالثاء 

السادة رئيسة اللجنة، وبحضور السيدات و ” امزيانمريم “بعد الزوال بمقر الجهة، برئاسة السيدة 
حة، أعضاء اللجنة، والسيد رئيس جامعة موالي اسماعيل، والسيد مدير املدرسة الوطنية للفال 

والجامعة األورومتوسطيةوالسادة نواب رؤساء جامعات سيدي محمد ابن عبد هللا، األخوين، 
.الخاصة بفاس، وكذا أطر إدارة الجهة

سات وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين الجهة والجامعات ومؤس
.لمي واالبتكارالتعليم العالي بالجهة، وكذا اإلعداد للمناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث الع

اجتماع لجنة التكوين وإنعاش التشغيل
2022فبراير 15بتاريخ 
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اجتماع لجنة العالقات الخارجية والتعاون ملجلس الجهة
2022فبراير 16بتاريخ 

الدورةالنعقادالتحضيرإطارفي
مكناس-فاسجهةملجلسالعادية
لجنةعقدت،2022مارس07بتاريخ

والتعاون الخارجيةالعالقات
فبراير16األربعاءيوماجتماعا

فوالنصالثانيةالساعةعلى،2022
الجهة،بمقرالزوالبعد(14:30)

”والزينمحمد“السيدافتتححيث
ماكبعد،عناالجتماعاللجنةرئيس

أعضاءوالسادةالسيداتحضره
.الجهةإدارةأطروكذااللجنة،

لدراسةاالجتماع،هذاخصصوقد
جهةبينشراكةاتفاقيةمشروع
شيشوانوإقليممكناس-فاس

حيثالشعبية،الصينبجمهورية
:التعاون مجاالتتضم

االستثمار؛واالقتصاد
السياحية؛التنمية
الثقافي؛التبادل
ث؛والبحالعاليالتعليمالتربية،
.الصحة
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اجتماع لجنة املرأة والشباب والرياضة 
2022فبراير 17بتاريخ 

، عقدت 2022مارس 07مكناس بتاريخ -في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس
، على الساعة الحادية عشرة 2022فبراير 17لجنة املرأة والشباب والرياضة اجتماعا يوم الخميس 

ماع، وقد رئيسة اللجنة االجت” نادية البحيح“صباحا بمقر الجهة، حيث ترأست السيدة ( 11:00)
األسرة، حضره السيدات والسادة أعضاء اللجنة، وممثلة عن وزارة  التضامن واإلدماج االجتماعي و 

.وكذا أطر إدارة الجهة
رنامج وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة مشروع اتفاقية إطار للشراكة من أجل انجاز وتنفيذ ب

ة بجهة فاس للتأهيل والتمكين االقتصادي للنساء حامالت املشاريع ولألشخاص في وضعية إعاق
.2022مكناس، باإلضافة إلى إعداد برنامج عمل لجنة املرأة والشباب والرياضة لسنة 
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ديةالعاالدورةالنعقادالتحضيرإطارفي
مارس07بتاريخمكناس-فاسجهةملجلس
والتنميةالفالحةلجنةعقدت،2022

فبراير17الخميسيوماجتماعاالقروية
والنصفالثانيةالساعةعلى،2022

ةبرئاسالجهة،بمقرالزوالبعد(14:30)
،اللجنةرئيس”ابلهاضإدريس“السيد

أعضاءوالسادةالسيداتوبحضور 
وي الجهاملديرالسيدحضرهكمااللجنة،
دالسيوبوملان،-فاسوالغاباتللمياه
وملان،ببوالغاباتللمياهاإلقليمياملدير
ملانبو لعمالةاإلداريةاملصالحعنوممثل
شاريعامللتنفيذالجهويةالوكالةعنوممثل
.ةالجهإدارةأطروكذامكناس،-فاسبجهة

لدراسةاالجتماع،هذاخصصوقد
إنجازأجلمنشراكةاتفاقيةمشروع
اسالبوك أوالدزريوالتمسلكبناءأشغال
فيزاملنجبوملانإقليم،تيسافبجماعة

ةاملجاليالفوارق تقليصبرنامجإطار
نمواملمول القرويبالعالمواالجتماعية

بين(SFI)الدوليةاملاليةالشركةطرف
ياهللماإلقليميةواملديريةالجهةمجلس

.والغابات

اجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية 
2022فبراير 17بتاريخ 
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يوماجتماعاالترابإعدادلجنةعقدت

الساعةعلى،2022فبراير21االثنين

بمقرالزوالبعد(14:30)والنصفالثانية

مريم“السيدةترأستحيثالجهة،

وقداالجتماع،اللجنةرئيسة”حنيني

ةاللجنأعضاءوالسادةالسيداتحضره

.الجهةإدارةوأطر

عرضلتقديماالجتماع،هذاخصصوقد

الترابإلعدادالجهوي التصميمحول 

خاللهتمحيثمكناس،-فاسلجهة

التيالكبرى واالختياراتالتوجهاتتحديد

ذاتاإلستراتيجيةالوثيقةهذهتؤطر

بشكلأعدتوالتيالجهوي،الطابع

ينالفاعلمختلفمعوتشاركيتشاوري

علىتنمويةالرؤيتهالبلورةبالجهة،الترابيين

.سنة25مدى

اجتماع لجنة إعداد التراب
2022فبراير 21بتاريخ 
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ارة اململكة في إطار الشراكة بين املديرية العامة للجماعات الترابية وجمعية جهات املغرب وسف
2022فبراير 22و 21يومي ” تشارك“البريطانية بالرباط، تم تنظيم ورشات تندرج ضمن برنامج 

اركة وهمت هذه الورشات االشتغال على بناء نماذج أدوات املش. بمقر مجلس جهة فاس مكناس
واطنات املواطنة الرامية الى تعزيز آليات الحكامة التشاركية، وتقوية وتنظيم مشاركة امل

ف هذا ويهد. واملواطنين في مسارات اتخاد القرار على مستوى جهات اململكة االثنتي عشرة
تسهيل التعاون الى توسيع استفادة مجالس الجهات من هذه األدوات، وتكييف استعمالها، و 

.أجرأتها ونشرها
ظمت ثالثة لقاءات تكوينية عن بعد استفاد منها منتخ

ُ
بون وأطر ادارية ولإلشارة، فقد سبق وأن ن
ذه مكناس الى جانب ممثلي وممثالت الجهات األخرى، بهدف تملك ه–من مجلس جهة فاس 

الجهالس األدوات واالستعانة بها في تدبير مختلف املقاربات التشاركية التي تنظمها مجا

رشات مجلس جهة فاس مكناس يستفيد من و : املشاركة املواطنة
”تشارك“تكوينية في إطار برنامج 
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عقدت لجنة املرأة والشباب 
22والرياضة اجتماعا يوم الثالثاء

، على الساعة الثانية2022فبراير 
بعد الزوال بمقر( 14:30)والنصف 

الجهة، حيث ترأست السيدة 
رئيسة اللجنة” نادية البحيح“

االجتماع، وقد حضره السيدات 
والسادة أعضاء اللجنة وأطر إدارة

.الجهة
وقد خصص هذا االجتماع، 

أة الذي للتحضير لليوم العاملي للمر 
مارس من كل 08يصادف يوم 

سنة، وهو ما يشكل مناسبة 
ي لتقدير جهود املرأة وانجازاتها ف
مختلف املجاالت، سواء منها 
الحقوقية أو السياسية أو 

االقتصادية أو االجتماعية أو 
.الثقافية

اجتماع لجنة املرأة والشباب والرياضة
2022فبراير 22بتاريخ 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

، 2022مارس 07مكناس بتاريخ -في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس
، على 2022فبراير 23عقدت لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة اجتماعا يوم األربعاء 

”  عبد هللا البورقادي“صباحا بمقر الجهة، حيث ترأس السيد ( 10:00)الساعة العاشرة 
.الجهةرئيس اللجنة االجتماع، وقد حضره السيدات والسادة أعضاء اللجنة، وكذا أطر إدارة

، والذي يحصر 2021وقد خصص هذا االجتماع، لتقديم بيان تنفيذ ميزانية السنة املالية 
ة إلى إطالع السادة املبلغ النهائي ملداخيل الجهة املقبوضة ونفقاتها املأمور بصرفها، باإلضاف

مكناس -هة فاسلجواملحاسباتيةاألعضاء على التقرير النهائي ملهمة تدقيق العمليات املالية 
ية ، و التي قامت بها لجنة مشتركة من املفتشية العامة لإلدارة التراب2019برسم سنة 

.واملفتشية العامة للمالية

الجهةاجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة ملجلس



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ة والبيئية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافي
2022فبراير 23بتاريخ 

1/2
، 2022مارس 07مكناس بتاريخ -في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس

23ألربعاء عقدت لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية اجتماعا يوم ا
بعد الزوال بمقر الجهة، حيث ترأست ( 14:30)، على الساعة الثانية والنصف 2022فبراير 

اء رئيسة اللجنة االجتماع، وقد حضره السيدات والسادة أعض” بشرى ابن زيد“السيدة 
لة في كل من اللجنة، باإلضافة إلى أطر إدارة الجهة، وكذا ممثلو املصالح اإلدارية املعنية، ممث

ة العامة إلدارة مكناس، والسيد املدير الجهوي بالنيابة للمندوبي-السيد ممثل والية جهة فاس
.السجون وإعادة اإلدماج، والسيد ممثل وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ة والبيئية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافي
2022فبراير 23بتاريخ 

2/2
ناء وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة مشروع اتفاقية شراكة من أجل تحسين أوضاع السج
وع واملؤسسات السجنية مع املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، ودراسة مشر 

تصنيف اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس من أجل إنجاز دراسة حول 
.الشركات واملقاوالت العامة في مجال تدخلها وكذا الحرفيين التقليديين

لتظاهرات إلى جانب ذلك، تدارست اللجنة مشروع إحداث شركة للتنمية الجهوية للتنشيط وا
العتبار ملدينة وتدبير املعالم العمرانية، باإلضافة إلى دراسة مشروع تحويل وكالة التنمية ورد ا

.فاس لشركة التنمية الجهوية



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

، على الساعة 2022فبراير 24عقدت لجنة املرأة والشباب والرياضة اجتماعا يوم الخميس 
”  نادية البحيح“بعد الزوال بمقر الجهة، حيث ترأست السيدة ( 14:30)الثانية والنصف 

.هةرئيسة اللجنة االجتماع، وقد حضره السيدات والسادة أعضاء اللجنة وأطر إدارة الج
لعاملي وقد خصص هذا االجتماع، للتحضير إلعداد برنامج عمل الجهة لالحتفال باليوم ا

.2022للمرأة خالل شهر مارس 

اجتماع لجنة املرأة والشباب والرياضة
2022فبراير 24بتاريخ 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ي في إطار برنامج مواكبة مجالس الجهات ف
نظم الداخلي، املاإلفتحاصتفعيل وظيفة 

ابية، من طرف املديرية العامة للجماعات التر 
ة، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمي
معية واملفتشية العامة لإلدارة الترابية وج

جهات املغرب، نظم مجلس جهة فاس 
بمقر 2022فبراير 28مكناس يوم االثنين 

مجلس الجهة، ورشة جهوية حول موضوع 
ع تفعيل خريطة مخاطر جهة فاس مكناس م

اسة جميع الفاعلين على مستوى الجهة، برئ
س السيد عبد الواحد األنصاري رئيس مجل
جهة فاس مكناس وبمشاركة إبراهيم 

، رئيس قسم اإلنعاش والحكامةبشيرات
سيد باملديرية العامة للجماعة الترابية، وال

محمد بشيري عن جمعية جهات املغرب، 
والسيد مصطفى العمراني مسؤول قطب

إلدارة الدراسات والتعاون باملفتشية العامة ل
،3P Conseilالترابية، ومكتب الدراسات 

مدير والسيد املدير العام للمصالح، والسيد
لسادة الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع، وا

والسادة أطرالالممركزةممثلو املصالح 
.مجلس الجهة

فعيل السيد عبد الواحد األنصاري يترأس ورشة جهوية حول ت
1/2خريطة مخاطر الجهة 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

جلس وقد افتتح هذه الورشة السيد رئيس م
ذي الجهة، الذي همت كلمته اإلطار العام ال

نظمت حوله هذه الورشة، باإلضافة الى
داخلي الاإلفتحاصالتنويه بأهمية وظيفة 

م القيام بالجهات والجماعات الترابية التي يت
حكامة بها بشكل تفاعلي لترسيخ مبادئ ال
و 2011الجيدة، و التي نص عليها دستور 
خاصة القانون التنظيمي املتعلق بالجهات

مية وأكد في كلمته على األه. منه246املادة 
اس البالغة التي تعني بها جهة فاس مكن

ية خريطة املخاطر التي تعتبر ألية اساس
تمكن من تحديد املخاطر سواء على 

أو التقني املستوى االستراتيجي أو التنظيمي
ر هذه اإلجرائي، ليتسنى ملجلس الجهة حص

اإلجراءات الالزمة و إتخاداملخاطر و 
ا حتى الضرورية للتخفيف و التقليص منه

.هاتتمكن الجهة من تحسين وتجويد مهام

ة كما تم تقديم دراسة تحليلية لخريط
يات املخاطر الخاصة بجهة فاس مكناس وآل

التخفيف منها على مستوى جهة فاس 
مكناس واجابة الخبراء على مختلف 
.التساؤالت التي تقدم بها املتدخلون 

فعيل السيد عبد الواحد األنصاري يترأس ورشة جهوية حول ت
2/2خريطة مخاطر الجهة 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

، عقدت 2022مارس 07مكناس بتاريخ -في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس
، على 2022فبراير 28لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية اجتماعا يوم االثنين 

” بشرى ابن زيد“صباحا بمقر الجهة، حيث ترأست السيدة ( 10:30)الساعة العاشرة والنصف 
.رئيسة اللجنة االجتماع، وقد حضره السيدات والسادة أعضاء اللجنة، وكذا أطر إدارة الجهة

سجناء وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة مشروع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تحسين أوضاع ال
عامة إلدارة مكناس واملندوبية ال-واملؤسسات السجنية بالجهة، والتي تجمع بين مجلس جهة فاس

.السجون وإعادة اإلدماج

والبيئية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
2022فبراير 28بتاريخ 



ة رئيس مجلس جهة فاس مكناس يستقبل السيد❑
سفيرة فرنسا في املغربلوغالهيلين 

فير سباروكو أرماندورئيس الجهة يستقبل السيد ❑
إيطاليا في املغرب

لخاص تنظيم الحفل الختامي للمشروع ا: تعاون دولي❑
بالتنشيط الثقافي

العالقات العامة والتعاون 02



العالقات العامة والتعاون 02

يناير بمقر مجلس 25استقبل رئيس جهة فاس مكناس، السيد عبد الواحد األنصاري، يوم الثالثاء 
.، سفيرة فرنسا لدى املغربلوغالالجهة، السيدة هيلين 

جهتين شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين ملناقشة التعاون الالمركزي بين جهة فاس مكناس وال
وجز حول كما كان أيًضا فرصة لتقديم عرض مأوكسيتانيالفرنسيتين مركز فال دي لوار وجهة 

ايكوباركروع العقد برنامج األول بين الدولة والجهة إلى السيدة السفيرة، حيث تم التركيز على مش
ة للتجارة فاس سايس املندرج ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة بشراكة مع الغرفة الفرنسي

.والصناعة باملغرب
ن املغرب وفرنسا كما تم التطرق إلى الجوانب الثقافية واألكاديمية واالقتصادية التي تهم الشراكة بي

.بشكل عام وعلى مستوى جهة فاس مكناس بشكل خاص

ن رئيس مجلس جهة فاس مكناس يستقبل السيدة هيلي
سفيرة فرنسا في املغربلوغال



العالقات العامة والتعاون 02

، استقبل السيد عبد الواحد األنصاري 
مكناس -رئيس مجلس جهة فاس

ا سفير إيطاليباروكوأرماندوالسيد َ
.هةباملغرب والوفد املرافق له بمقر الج
ر وبعد كلمة الترحيب بالسيد السفي
جمع والتذكير بالعالقات الوطيدة التي ت

هة البلدين، قام السيد رئيس مجلس الج
بها بإعطاء نظرة حول املؤهالت التي تزخر
الجهة  على املستوى االقتصادي، 

سيد كما أعرب ال. والسياحي، وكذا الثقافي
الرئيس عن استعداد املجلس لنسج 
ك عالقات تعاون مع جهات بإيطاليا، وذل
ن بهدف إعطاء انطالقة حقيقية للتعاو 

.الالمركزي للجهة
ومن جهته عبر السيد السفير عن 

استعداده للتعاون مع مجلس جهة فاس
مكناس في مجموعة من املجاالت، والتي

ة على تعتبر إيطاليا رائدة فيها كاملحافظ
املآثر التاريخية، وجلب االستثمار، 

بحث باإلضافة إلى التعاون على مستوى ال
كما عبر السيد السفير عن . العلمي

اون استعداده للعمل على خلق شراكات تع
.ابين جهة فاس مكناس وجهات بإيطالي

د رئيس الجهة يستقبل السي: مجلس جهة فاس مكناس
سفير إيطاليا في املغربباروكو أرماندو



العالقات العامة والتعاون 02

اس في إطار التعاون الالمركزي بين جهة ف
فال دو لوار، تم سونترمكناس وجهة 

تنظيم حفل ختامي للمشروع الخاص 
بالتنشيط الثقافي داخل املؤسسات
معة التعليمية بجهة فاس مكناس يوم الج

بثانوية طارق بن زيدان2022فبراير 18
، وذلك بحضور السيدة حليمة بآزرو

الزومي، نائبة رئيس مجلس الجهة، 
ونترسومستشارين جهويين، وممثلة جهة 

ة فال دو لوار، وممثل األكاديمية الجهوي
يم للتربية والتكوين، وممثل عمالة إقل
اركين افران، وأساتذة وأولياء التالميذ املش

.في املشروع وأطر الجهة

فنان وتجدر اإلشارة إلى أنه تم استقبال  ال
Lélio PLOTTON، مخرج ومصمم صوت

18و 14فرنس ي، في الفترة املمتدة ما بين 
لالشتغال مع مجموعة من 2022فبراير 

تالميذ املؤسسة حو ل مشروع ثقافي 
ذا وقد شكل ه. لتنمية قدراتهم الفنية

ع الذي الحفل فرصة لتقديم نتائج املشرو 
.تكلل بالنجاح والتفوق 

تنظيم الحفل الختامي للمشروع الخاص: تعاون دولي
بالتنشيط الثقافي



أشقير انتهاء أشغال بناء املسلك الرابط بين مدرسة❑
واملسلك الرابط بين 7032والطريق القليمية رقم 

7032مدرسة الحاجة والطريق القليمية رقم 
بجماعة عين عرمة بعمالة مكناس

وية الرابط بين الطريق الجهلخاللقةبناء مسلك ❑
ودوار الوادلخاللقةعبر بوطيباتبدوار 505رقم 

بإقليم تازة
اجتماع تحضيري ألشغال الدورة العادية للجنة ❑

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ ا ملشاريع الشراف واملر
لجهة فاس مكناس

اقبة للوكالة الجهو ❑ ية اجتماع لجنة الشراف واملر
ة لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس برسم دور 

2022فبراير 

عالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري03



والطريق يرأشكتم االنتهاء من أشغال بناء مسلكين بجماعة عين عرمة، األول يربط بين مدرسة 
مية كلم والثاني يربط بين مدرسة حاجة والطريق اإلقلي2.40على مسافة 7032اإلقليمية رقم 

.كلم2.5بامتداد يصل إلى 7032رقم 
مليون درهم ممولة من مجلس جهة فاس مكناس، إذ 4.84هذا وتم إنجاز هذا املشروع بحوالي 

رستين وبالتالي تكمن أهميته في تمكين سيارات النقل املدرس ي من تقديم الخدمات لهاتين املد
.تشجيع التمدرس

.ز األشغالهذا وأشرفت الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس على تتبع إنجا

لقليمية والطريق اأشقير انتهاء أشغال بناء املسلك الرابط بين مدرسة 
رقم واملسلك الرابط بين مدرسة الحاجة والطريق القليمية7032رقم 

بجماعة عين عرمة بعمالة مكناس7032

عالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري03



لك تم الشروع في تهيئة كل من مس
لك واملس-الشطر األول -السمغورني

رابط واملسلك الزبزكاراملؤدي لدوار 
ودالكنفبين دوار أم اللفاع ودوار 

ك وذلوويزغتالقصابيبجماعتي 
اكنة بغرض تحسين حركية تنقل س
.سيةالدواوير وربطه باملحاور الرئي

مليون 8.35وقد تم تخصيص 
درهم ممولة من مجلس جهة فاس 
مكناس من أجل توسيع وتحسين
حالة املسلك والبالغ طولها ما 

ة كيلومتر، لضمان سالم25يقارب 
.الولوجيةمستعمليها وتيسير 

هذا وسيتم إنجاز املشروع تحت 
ذ إشراف الوكالة الجهوية لتنفي
.املشاريع لجهة فاس مكناس

وويزغتالقصابيانطالق أشغال تهيئة ثالث مسالك بجماعتي 
بإقليم بوملان

عالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري03



ة في إطار التحضير النعقاد الدورة العادي
وية للجنة االشراف واملراقبة للوكالة الجه
قدت لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس، ع
15اللجنة اجتماعا تحضيريا يوم الثالثاء

، على الساعة الرابعة بعد 2022فبراير 
لسيد الزوال بمقر الوكالة بمكناس، برئاسة ا

س عبد الواحد األنصاري رئيس الجهة ورئي
اء اللجنة، وبحضور السيدات والسادة أعض
ة اللجنة ومدير الوكالة وكذا بعض أطر إدار 

.الوكالة
اط وقد خصص هذا االجتماع، ملناقشة النق

:املدرجة بجدول أعمال الدورة، واملتعلقة ب
هاالتعريف بالوكالة ومجال اختصاصات–

وضعية الرأسمال البشري للوكالة–
ملخص حصيلة برنامج عمل الوكالة –

2017-2020
2021الوضعية املالية للوكالة برسم سنة–

2022مشروع ميزانية الوكالة لسنة –
ة على وضعية املشاريع التي تشرف الوكال–

إنجازها
عية كما قامت اللجنة بزيارة مقر الوكالة بم
للجنة مدير الوكالة إذ تعد هاته الزيارة األولى

.اإلشراف واملراقبة

اجتماع تحضيري ألشغال الدورة العادية للجنة الشراف 
اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس م كناسواملر
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اجتماع لجنة 2022فبراير 28انعقد بمقر مجلس جهة فاس مكناس زوال يوم اإلثنين 
ة السيد عبد اإلشراف واملراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس، برئاس

معية الواحد األنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس ورئيس لجنة اإلشراف واملراقبة، ب
للجنة السيد والي جهة فاس مكناس والسيد الكاتب العام للشؤون الجهوية وباقي أعضاء ا
س ومدير والسيدة مراقبة الدولة لدى الوكالة واملدير العام للمصالح بمجلس جهة فاس مكنا

.الوكالة وبعض من أطر الوكالة

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع اجتماع لجنة الشراف واملر
20221/4فبراير لجهة فاس مكناس برسم دورة 
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:وتم خالل هذا االجتماع مناقشة النقط التالية
2020–2017تقديم ملخص حصيلة إنجازات برنامج عمل الوكالة 

جهات إلنجاح تفعيل خالل الفترة التأسيسية للوكالة، تم بلورة تصور استراتيجي للوكالة، قائم على أربع تو 
:أجهزة الوكالة وهي كالتالي

القدرة على تحمل املهام واالختصاصات
لبات الوكالة، فيما يخص هذا التصور، فقد تم العمل على وضع الهيكل التنظيمي وفقا الختصاصات ومتط

ذي على كما تم حصر نظام أساس ي خاص بموظفي الوكالة وتوصيف الوظائف والكفاءات الضرورية وال
.إثره تم توظيف الكفاءات الالزمة لقيادة املشاريع التنموية بتراب الجهة

تقديم خدمة ذات جودة
الل التدبير من خرقمنةارتكزت قوائم جودة عمل الوكالة على ثالث مكونات وهي تدور باألساس حول 

ملعلومات تأسيس عدة نظم منها التي خصت تتبع املشاريع والبرامج إضافة على املنظومة الخاصة با
.الجغرافية األول من نوعها على مستوى تراب الجهة

ة الشركاء التواصل باعتباره الية لتقريب املعلومة لكافمكنزماتأما املكون الثاني فهو يخص إرساء 
.واملواطنين وتقريبهم بمستوى تقدم املشاريع بترابهم

لى األهداف وفيما يخص نجاعة األداء، فقد تم تأسيس نظام مراقبة التدبير قائم على مؤشرات القياس وع
.السنوية املسطرة ملضاعفة الجهود املبذولة وتحفيز عمل مستخدمي الوكالة

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع اجتماع لجنة الشراف واملر
20222/4لجهة فاس مكناس برسم دورة فبراير 
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الفعالية واملساهمة في إشعاع العمل الجهوي 
عيد الجهة باعتبارها الجهاز التنفيذي ملجلس الجهة، قامت الوكالة بتتبع مختلف البرامج القطاعية على ص

دراسة وتحويلها إلى مشاريع تم إنجازها بصفة 160، فضال عن إنجاز أزيد من االلتقائيةواقتراح اليات إلنجاح 
.مباشرة أو بمعية الشركاء االخرين

وتقديم مشروع ميزانية الوكالة برسم 2021االطالع واملصادقة على الوضعية املالية للوكالة برسم السنة املالية 
2022سنة 

2021بيان آجال األداءات برسم سنة 
344-16-2، طبقا ملقتضيات املرسوم رقم 2021فيما يخص املؤشرات املتعلقة بآجال االداءات برسم سنة 

ة جاهدا لتنفيذ املتعلق بتحديد اجال األداء وفوائد التأخير املتعلقة بالطلبيات العمومية، عملت مصالح الوكال
.يوم30إلى 2021هذا املرسوم وقد بلغ متوسط اجال األداء بالوكالة خالل سنة 

االطالع على وضعية املشاريع التي تشرف الوكالة عل إنجازها
مليار 1,46مشروع بصفة مباشرة بميزانية ناهزت 177على إنجاز 2021و2017أشرفت الوكالة ما بين سنة 

ثاني مخصص درهم، موزعة على شقين، األول متعلق بتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالعالم القروي، وال
.لبرنامج التنمية الجهوية

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع اجتماع لجنة الشراف واملر
20223/4لجهة فاس مكناس برسم دورة فبراير  
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برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية
مليون درهم 742,31مشروع بمجموع استثمار 135، تم االنتهاء من إنجاز 2019و2017ما بين سنة 

اء وبعض موزعة على مشاريع فك العزلة عن طريق بناء الطرق واملسالك والتزويد باملاء والكهرب
.البنايات العمومية

57مشروع ومباشرة أشغال إنجاز 16، فقد تم االنتهاء من إنجاز 2021و2020فيما يخص سنتي 
.مليون درهم573مشروع بغالف مالي يناهز 

255,21، بغالف مالي قدره 2022مشروع لفائدة الوكالة برسم سنة 40ومن املنتظر أن يتم تحويل 
.مليون درهم تتوزع على كل من قطاع الطرق واملسالك والكهرباء والتعليم

:برنامج التنمية الجهوية
هذا وقد تم إطالق مجموعة من . مليون درهم697مشروع للوكالة بغالف مالي يناهز 89تم إسناد 

إخراج هاته طلبات عروض إلنجاز الدراسات التقنية واملعمارية على أن يتم إعداد دفاتر التحمالت و 
.املشاريع إلى حيز التنفيذ

والرياضة ودعم وستساهم هاته املشاريع في تنمية وإنعاش عدة قطاعات من بينها الفالحة والشبيبة
.التشغيل وتشجيع االقتصاد التضامني واالجتماعي

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع اجتماع لجنة الشراف واملر
20224/4لجهة فاس مكناس برسم دورة فبراير 
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