
نالعدد الخامس والعشري
بريل -مارس 

 
2022ا



س
هر

لف
ا

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ملف 
العدد

العالقات العامة والتعاون  02

الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع 03

انعقاد الدورة العادية ملجلس جهة 
فاس مكناس



ملف 
العدد

انعقاد الدورة العادية ملجلس
جهة فاس مكناس
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ملف العدد

على الساعة الثانية والنصف بعد 2022مارس 07عقد مجلس جهة فاس مكناس دورته العادية يوم االثنين 
جهة الزوال بمقر الجهة، برئاسة السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيد والي

.مكناس، والسيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة-فاس
:  حاور التاليةقدم السيد  عبد الواحد األنصاري عند افتتاح هذا االجتماع تقريرا شامال تناول فيه باألساس امل

، وتتبع تنفيذ املشاريع 2022-2016تتبع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط القروي 
، وإعداد مجموعة من 2022-2027املدرجة في العقد برنامج بين الدولة والجهة، وإعداد برنامج التنمية الجهوية 

شاركية، اتفاقيات التعاون و الشراكة بالجهة، واإلعداد إلحداث الهيئات االستشارية وتفعيل اآلليات الت
.ن على صعيد الجهةباإلضافة إلى وضع التصميم الجهوي وبرنامج استعجالي للتكوين املستمر لفائدة املنتخبي

، والذي أعده السيد رئيس املجلس، 2021كما تم خالل هذه الدورة تقديم بيان تنفيذ ميزانية السنة املالية 
.2022فبراير 22بتعاون مع الخازن الجهوي و الذي تم حصره بتاريخ 
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ملف العدد

عرفت أشغال هذه الدورة الدراسة واملصادقة كما 
:على مشاريع االتفاقيات الجاهزة واملتعلقة ب

اتفاقية إطار للتعاون بين الجهة والجامعات•
هدف إلى ومؤسسات التعليم العالي بالجهة والتي ت

املساهمة بشكل مشترك في إنجاز دراسات 
جاالت ومشاريع وبرامج، وكذا القيام بأنشطة في م
العلمي التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث

واالبتكار؛
س و مكنا-اتفاقية إطار للشراكة بين جهة فاس•

بهدف بجمهورية الصين الشعبيةسيشوانإقليم 
ن تقوية العالقات بين الجانبين في العديد م

، التنمية االقتصاد واالستثمار: املجاالت، من بينها
ث العلمي السياحية، التربية والتعليم العالي والبح

والصحة؛
ذ اتفاقية إطار للشراكة من أجل انجاز وتنفي•

نساء برنامج للتأهيل والتمكين االقتصادي لل
ة حامالت املشاريع ولألشخاص في وضعية إعاق

ساء تأهيل وتمكين الن: من بين أهدافها. بالجهة
هة الحرفيات ودعم التعاونيات النسائية بالج

واإلدماج االقتصادي لألشخاص في وضعية 
إعاقة من حاملي املشاريع؛

ء اتفاقية إطار من أجل تحسين أوضاع السجنا•
دارة واملؤسسات السجنية مع املندوبية العامة إل 

السجون وإعادة اإلدماج، والهادفة إلى تطوير 
وتحسين ظروف وأوضاع السجنيالقطاع 

.هةالسجناء واملؤسسات السجنية التابعة للج
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ملف العدد

:وقد تمت أيضا الدراسة واملصادقة على
أساسا بتنظيم  إحداث شركة للتنمية الجهوية للتنشيط والتظاهرات وتدبير املعالم العمرانية، والتي  سيعهد إليها
لتاريخية، وتدبير املعارض و املؤتمرات  املهنية و العلمية أو املساهمة فيها، وتدبير و تأهيل املعالم العمرانية و املأثر ا

البنيات التحتية و املرافق الثقافية و الرياضية؛
تحويل وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس لشركة للتنمية الجهوية؛

املقاوالت اتفاقية شراكة مع وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس من أجل إنجاز دراسة حول تصنيف الشركات و 
.الت والحرفيينالعاملة في مجال تدخلها وكذا الحرفيين التقليديين، بهدف تقديم برنامج لتأهيل وتصنيف املقاو 

رير النهائي ملهمة كما عرفت الدورة انتداب ممثلين اثنين ملجلس الجهة بمجلس الحوض املائي لسبو، واالطالع على التق
، و التي قامت بها لجنة مشتركة من 2019مكناس برسم سنة -لجهة فاسواملحاسباتيةتدقيق العمليات املالية 

.املفتشية العامة لإلدارة الترابية واملفتشية العامة للمالية



اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس❑
اجتماع ندوة الرؤساء❑
ع اجتماع لجنة التتبع والتقييم لبرنامج التعاون م❑

املؤسسات الجامعية
حت مجلس جهة فاس مكناس يخلد اليوم العاملي للمرأة ت❑

”لكبرى املرأة املغربية في صلب القضايا الوطنية ا“شعار 
اجتماع تشاوري حول سبل تنزيل برنامجي التمكين❑

ة االقتصادي للنساء الحرفيات واألشخاص في وضعي
امنيإعاقة وتثمين منتجات االقتصاد االجتماعي والتض

ة مجلس جهة فاس مكناس ينظم دورة تكوينية لفائد❑
موظفيه

مشاركة السيد رئيس جهة فاس مكناس في املائدة ❑
ي املستديرة حول الجهوية املتقدمة والنموذج التنمو 

الجديد
اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس❑
اء مجلس جهة فاس مكناس يواصل مشاوراته مع الشرك ❑

في مجال تنزيل البرنامج الخاص بقطاع االقتصاد 
االجتماعي والتضامني بالجهة

مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في أشغال اللقاءات ❑
الجهوية حول البعد الجهوي آللية االستعراض الدوري

الشامل
ت رئيس مجلس جهة فاس مكناس يفتتح أولى اللقاءا❑

2027-2022التحضيرية إلعداد برنامج التنمية الجهوية
من إقليم تازة
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ات مكناس يواصل تنزيل اللقاء-رئيس مجلس جهة فاس❑
-2027-2022التحضيرية إلعداد برنامج التنمية الجهوية 

املحطة الثانية من إقليم بوملان
ن زيارة ميدانية ملشروع بناء محطة استشفائية بعي❑

تاجموتالسخونة 
اته مكناس يواصل تنزيل لقاء-مجلس جهة فاس: تاونات❑

مية التواصلية الخاصة بالتحضير إلعداد برنامج التن
2027-2022الجهوية

بين زيارة ميدانية ملشروع بناء املسلك الطرقي الرابط❑
بجماعة تاوناتالفريشةودوار 8الطريق الوطنية رقم 

إقليم الحاجب يحتضن أشغال املحطة الرابعة ضمن ❑
مسلسل اللقاءات التحضيرية

الحاجب الذهيبة بعين زيارة ميدانية ملشروع أشغال تهيئة ❑
اللقاءآترئيس مجلس الجهة يواصل تنزيل فعاليات ❑

2027-2022التحضيرية إلعداد برنامج التنمية الجهوية 
من إقليم أفران

الرابطة 7231زيارة ميدانية ملشروع الطريق اإلقليمية رقم❑
حشالفعبر ضاية عوابضاية ميشليفنبين 
ري إقليم موالي يعقوب يحتضن اشغال اللقاء التحضي❑

التحضيرية إلعداد برنامج اللقاءآتالسادس ضمن 
2027-2022التنمية الجهوية 
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وطنية االطالع على مشروع تثنية الطريق ال: موالي يعقوب❑
6رقم 

رنامج إطالق فعاليات اللقاء التحضيري السابع إلعداد ب❑
من إقليم صفرو 2027-2022التنمية الجهوية 

ة مشاركة السيد عبد الواحد األنصاري رئيس مجلس جه❑
االستثمار “فاس مكناس في ندوة علمية حول موضوع 

”رافعة من أداء الشركات املغربية خالل فترة االزمات
مجلس جهة فاس مكناس يواصل تنزيل: عمالة مكناس❑

امج لقاءاته التواصلية الخاصة بالتحضير إلعداد برن
2027-2022التنمية الجهوية

زيارة القاعة متعددة الرياضات رياض الزيتون بحي ❑
بمكناسالعويجة
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، على الساعة العاشرة 2022مارس 01مكناس اجتماعا يوم الثالثاء -عقد مكتب مجلس جهة فاس
حضور رئيس الجهة، وب” عبد الواحد األنصاري “صباحا بمقر الجهة، برئاسة السيد ( 10:30)والنصف 

.السيدات والسادة أعضاء املكتب
وقد خصص هذا االجتماع لدراسة جدول أعمال الدورة العادية ملجلس الجهة املقرر انعقادها يوم

الدائمة، ، كما تم تقديم املقترحات والتوصيات املنبثقة عن اجتماعات اللجان2022مارس 07االثنين 
.التي انعقدت ألجل الدراسة والتداول في النقط املندرجة ضمن مجاالت اختصاصاتها
بالجهة، كما حضر هذا االجتماع، السادة كاتب املجلس ونائب كاتب املجلس واملدير العام للمصالح

.والسيدة رئيسة مصلحة أجهزة املجلس

اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس
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بعد الزوال ( 15:00)، على الساعة الثالثة 2022مارس 01عقدت ندوة الرؤساء اجتماعا يوم الثالثاء 
السادة رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيدات و ”  عبد الواحد األنصاري “بمقر الجهة، برئاسة السيد 

.رؤساء اللجان ورؤساء الفرق 
وقد خصص هذا االجتماع باألساس، لدراسة جدول أعمال ال

، وكذا االطالع على التوصيات 2022مارس 07دورة العادية للمجلس، املقرر انعقادها بمقر الجهة بتاريخ .
.واملقترحات املنبثقة عن اجتماعات اللجان الدائمة ملجلس الجهة

.كما حضر  هذا االجتماع السيد املدير العام للمصالح والسيدة رئيسة مصلحة أجهزة املجلس

اجتماع ندوة الرؤساء
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لجنة التتبع في إطار استكمال برنامج التعاون بين مجلس جهة فاس مكناس واملؤسسات التعليمية، عقدت
ات التعليم إطار للتعاون بين مجلس الجهة والجامعات ومؤسساالتفافيةوالتقييم، املنصوص عليها في 

مجلس الجهة السيدة حليمة الزومي، نائبة رئيسالحالية،ترأستهالعالي، اجتماعها األول للمدة االنتدابية 
ة للفالحة، املكلفة بقطاع التكوين وتطوير الكفاءات، بحضور ممثلي جامعات الجهة واملدرسة الوطني

:وقد تم خالل هذا االجتماع تدارس النقاط اآلتية . واملدير العام للمصالح وأطر الجهة
الجهوي للتكوين املستمر؛املديري تحيين التصميم –
؛2022البرنامج التكويني االستعجالي للمنتخبين برسم سنة –
.البحث العلمي واالبتكارمشاريع –

مع اجتماع لجنة التتبع والتقييم لبرنامج التعاون 
املؤسسات الجامعية
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املتعلق 2.16.297تفعيال ملقتضيات املرسوم 
ن بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوي

املستمر لفائدة اعضاء مجالس الجماعات
ين الترابية، عقدت اللجنة الجهوية للتكو 

ول املستمر لجهة فاس مكناس اجتماعها اال 
على الساعة 2022مارس 11يوم الجمعة 

رأسته الثالثة بعد الزوال بمقر الجهة، والذي ت
السيدة حليمة الزومي، النائبة الثالثة

طوير للرئيس، املكلفة بقطاع التكوين وت
.الكفاءات

حضر هذا االجتماع ممثل وزير الداخلية، 
الي وممثلو الجامعات ومؤسسات التعليم الع

الشريكة للجهة، ومدراء معاهد تكوين 
لثالثة التقنيين والتقنيين املتخصصين ا

هة التابعين لوزارة الداخلية واملتواجدة بج
.فاس مكناس، وأعضاء اللجنة الجهوية

ر وقد تم خالل هذا االجتماع مناقشة تدابي
مر اعداد التصميم الجهوي للتكوين املست

-2021لجهة فاس مكناس للفترة االنتدابية 
، والذي تم االتفاق على اسناده 2027

كما تمت . للجامعات الشريكة للجهة
نجازه املصادقة على برنامج تكويني سيتم ا

بشكل استعجالي، خالل الست أشهر 
ديري املالقادمة، بالتوازي مع انجاز التصميم 

.للتكوين املستمر

اجتماع اللجنة الجهوية للتكوين املستمر
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يد تخليدا لليوم العاملي للمرأة، ترأس الس
عبد الواحد األنصاري رئيس مجلس جهة 

2022مارس 18فاس مكناس يوم الجمعة 
املنظمين فعاليات افتتاح اليوميين الدراسيين
املرأة : من طرف مجلس الجهة، تحت شعار
.كبرى املغربية في صلب القضايا الوطنية ال

وقد عرفت فعاليات اليوم األول لهذه 
التظاهرة حضور السيد الكاتب العام 
للشؤون الجهوية لجهة فاس مكناس، 
والسيدة نادية لبحيح رئيسة اللجنة 

رأة التنظيمية لهذا اللقاء ورئيسة لجنة امل
والشباب والرياضة، إلى جانب السيدات 

والسادة أعضاء مجلس الجهة

ار مجلس جهة فاس مكناس يخلد اليوم العاملي للمرأة تحت شع
1/3” املرأة املغربية في صلب القضايا الوطنية الكبرى “

دارة والسيدات البرملانيات بالجهة والسيدات أطر إ
ف الجهة وممثالت بعض املصالح الخارجية ومختل

.ممثلي وسائل اإلعالم
ي ألقاها وتميز هذا االفتتاح بالكلمة االفتتاحية الت

السيد رئيس مجلس الجهة والتي ذكر من خاللها
ن املرأة باملراحل واألشواط التي قطعتها عملية تمكي

يا سياسيا وثقاف: املغربية على مختلف األصعدة 
حيح تلتها كلمة السيدة نادية لب. واجتماعيا وإداريا

ذا اللقاء ذكرت فيها باملراحل التي تم اجتيازها إلعداد ه
وض كما استعرضت املحاور الرئيسية ملوضوع العر 

.اليومين الدراسيين
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:وقد همت مداخالت اليوم الدراس ي األول املواضيع التالية
املجلس ممثلة عن–” املرأة املغربية نموذجا“تقييم السياسات العمومية املرتبطة بحقوق اإلنسان 

الوطني لحقوق اإلنسان ؛
؛” املناصفة دبا“ممثلة ائتالف : األستاذة إيمان غانمي –املرأة املغربية، وسؤال املناصفة 

ة بهيئة محامي: األستاذة فتيحة مقنع–” خطوة ملكية لتحصين حقوق املرأة املغربية“مدونة األسرة  
مكناس ؛–مكناس، مستشارة بمجلس جهة فاس 

ية بكلية الحقوق أستاذة جامع: األستاذة فتيحة بشتاوي –املرأة املغربية و التمثيلية بالجماعات الترابية 
بجامعة سيدي محمد بنعبد هللا بفاس ؛

الحقوق بجامعة املولى أستاذة جامعية بكلية:بلمليحمونيةاألستاذة –املرأة املغربية و التمثيلية البرملانية 
إسماعيل بمكناس ؛

جامعية ستاذةأ:أمليلاألستاذة كنزة –املرأة القروية نموذجا : املرأة املغربية في النموذج التنموي الجديد
.بجامعة األخوين بإفران

.كما تم تكريم السيدات املتدخالت في ختام اليوم الدراس ي

ار مجلس جهة فاس مكناس يخلد اليوم العاملي للمرأة تحت شع
2/3” املرأة املغربية في صلب القضايا الوطنية الكبرى “
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ء الصف نسا: املرأة املغربية في قطاع الصحة -: عرف اليوم الثاني لهذه التظاهرة عدة مداخالت متعلقة ب
ية األولية مصلحة شبكة املؤسسات الصحطبيبة،رئيسة: مارصواألمامي ملواجهة الجائحة، الدكتورة زكية 

.وزارة الصحة والحماية االجتماعية عمالة فاسفاس،مندوبيةبعمالة 
ائبة رئيسة السيدة خولة الخرش ي، ن-املرأة الصحراوية وجهة مشرفة في الدفاع عن القضية الوطنية األولى–

.مجلس جهة كلميم واد نون ونائبة برملانية
ال بجامعة ، أستاذة جامعية بكلية الحقوق أكدالهياضاألستاذة زهرة –وضعية النساء في مخيمات تندوف –

.محمد الخامس بالرباط
ة صحراوية السيدة فاطمة سيدة، فاعلة مدني-الجمعيات النسائية ودورها في التعريف بالقضية الوطنية-

.ونائبة برملانية
، كما تم و في ختام هذه التظاهرة الوطنية التي نظمت بمقر مجلس الجهة، تم تكريم السيدات املتدخالت

.تكريم السيدات عضوات مجلس الجهة والسيدات أطر وموظفات الجهة

ار مجلس جهة فاس مكناس يخلد اليوم العاملي للمرأة تحت شع
2/3” املرأة املغربية في صلب القضايا الوطنية الكبرى “
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نيناالثيومصبيحةمكناسفاسجهةمجلسأطلق
ينبماوالتنسيقيالتشاورياللقاء2022مارس29

نزيلتكيفيةحول االستراتيجيينوشركائهاالجهة
ةالسياحووزارةالجهةبينمااملشتركةالبرامج

تضامنيوالاالجتماعيواالقتصادالتقليديةوالصناعة
.واألسرةاالجتماعيواالدماجالتضامنووزارة
ةالسيداشغالهترأستالذياللقاءهذاتميزوقد

مجلسلرئيسالسادسةالنائبةحجوبي،خديجة
حللمصالالعاماملديرالسيدحضرهوالذيالجهة،
التقليديةوالصناعةالسياحةوزارةوممثلو

امنالتضووزارةوالتضامنياالجتماعيواالقتصاد
طاعلقالجهويةواملديرةواألسرةاالجتماعيواإلدماج
ضامني،والتاالجتماعيواالقتصادالتقليديةالصناعة

ء الحرفيات اجتماع تشاوري حول سبل تنزيل برنامجي التمكين االقتصادي للنسا
ضامنيواألشخاص في وضعية إعاقة وتثمين منتجات االقتصاد االجتماعي والت

يفالجهةمجلستجربةبعرضالجهة،اطروكذا
االجتماعياالقتصادمنتجاتتثمينمجال

:بتتعلقمحاور عدةمستوالتيوالتضامني،
اراالبتكوتشجيعالقدراتتقويةوالتسويق

.2022لسنةالعملبرنامجعرضوكذااالجتماعي
لياملستقبالتصور لعرضاالجتماعخصصكما

ينالتمكبرنامجتنزيلميكانيزماتحول للجهة
فيواألشخاصالحرفياتللنساءاالقتصادي

عليهتراهنالذيالبرنامجوهوإعاقة،وضعية
نالتمكيمؤشراتتحسينأجلمنكثيراالجهة

ةقاعدتوسيعوالنساءشريحةلدىاالقتصادي
.لهناالجتماعياالدماج
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، وبهدف الرفع من 2022–2021في إطار البرنامج التكويني ملجلس جهة فاس مكناس لسنتي 

دورة 2022أبريل 01مارس و 31مؤهالت أطره و تحسين مردوديتهم، نظم مجلس الجهة يومي 

موظفا من موظفي الجهة، 22وذلك لفائدة . إعداد وتنفيذ ميزانية الجهة: تكوينية في موضوع 

معة وذلك تأطير رئيس مصلحة املالية وامليزانية واملحاسبة بمجلس الجهة بمقر الجا

.بفاساألورومتوسطية

همجلس جهة فاس مكناس ينظم دورة تكوينية لفائدة موظفي
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ل الجهوية شارك السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، في املائدة املستديرة حو 

بقاعة الندوات التابعة لفندق 2022أبريل 5املتقدمة والنموذج التنموي الجديد، وذلك يوم الثالثاء 

Horizon Pressبفاس، واملنظمة من طرف املجموعة اإلعالمية Barceloبارسيلو Group، من أجل تبادل

.األفكار والنقاش حول األوراش التنموية الكبرى بالجهة

، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد هللاامرابطوقد عرف هذا الحدث مشاركة كل من السيد رضوان 

.بفاس، والسيد محمد بن موس ى، عضو اللجنة املكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد

قدمة وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على بعض النقاط املهمة من أجل إنجاح ورش الجهوية املت

:بالجهة، والتي تتمثل في 

ديرة حول مشاركة السيد رئيس جهة فاس مكناس في املائدة املست
  1/2الجهوية املتقدمة والنموذج التنموي الجديد
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ديرة حول مشاركة السيد رئيس جهة فاس مكناس في املائدة املست
  2/2الجهوية املتقدمة والنموذج التنموي الجديد

ج التنموي تحديد األولويات التنموية بما يتماش ى مع التصميم الجهوي إلعداد التراب و النموذ–

الجديد للمملكة ؛

داري وعدم اإل الالتمركزفي إطار الالممركزةتفويض االدارات املركزية لبعض سلطها لإلدارات –

االكتفاء بتفويض االمضاء فقط ؛

مراجعة نظام الوظيفة العمومية الترابية ؛–

.الرفع من جاذبية الجهة تجاه الكفاءات الوطنية واألجنبية ورؤوس األموال–

اور وفي ختام هذا اللقاء، أكد السيد عبد الواحد األنصاري على استعداد مجلس الجهة للتش

يين إلى والتفاعل مع كل الفاعلين التنمويين، كما دعا القطاع الخاص والفاعلين املؤسسات

نهوض بحياة االستثمار بتراب الجهة حتى تتمكن هذه األخيرة من بلورة نموذج تنموي خاص بها وال

.املواطنيين
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1/2اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس 

ااجتماعمكناس-فاسجهةمجلسمكتبعقد

الساعةعلى،2022أبريل07الخميسيوم

الجهة،بمقرزواال(12:00)عشرةالثانية

سرئي”األنصاري الواحدعبد“السيدبرئاسة

أعضاءوالسادةالسيداتوبحضور الجهة،

.املكتب

لدراسةاالجتماع،هذاخصصوقد

لتنميةالبرنامجباإلعداداملتعلقةالتحضيرات

مبتنظييتعلقماسواء،2027-2022الجهوية

12وميسينظمالذيالتشاورياإلخباري اللقاء

تنصماوفقالجهة،مجلسبمقر2022أبريل

حديدبتاملتعلقاملرسوممقتضياتذلكعلى

بعهوتتالجهويةالتنميةبرنامجإعدادمسطرة

اور والتشالحواروآلياتوتقييمهوتحيينه

ماعاتاالجتبتنظيمأيضايرتبطوماإلعداده،

لىعالجهويةالتنميةلبرنامجالتحضيرية

.الجهةوأقاليمعماالتمستوى 
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2/2اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس 

علىاالطالعاالجتماع،هذاخاللتمكما

جهة،والالدولةبينالبرنامجالعقدمستجدات

لحضريةااملراكزتأهيلببرنامجيتعلقماخاصة

يلدلدراسةإلىباإلضافةالصاعدة،واملراكز

الجمعيات،معبالشراكةالخاصةاملساطر

ثالثالاالستشاريةالهيئاتإحداثدراسةوكذا

حول رقميةاستشارةإطالقودراسةللجهة،

نامجبر إطارفيبالجهة،القرويالعالمتنمية

.الجهويةالتنمية

أعضاءوالسادةالسيداتأيضاتدارسكما

وينللتكالجهوي التصميمتحييناملكتب،

اإلضافةباالستعجالي،البرنامجوإطالقاملستمر

رضللمعالثالثةالدورةنظيملتاإلعدادإلى

.والتضامنياالجتماعيلالقتصادالجهوي 

ساملجلكاتبالسادةاالجتماع،هذاحضركما

الحللمصالعامواملديراملجلسكاتبونائب

أجهزةمصلحةرئيسةوالسيدةبالجهة،

.املجلس
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نزيل مجلس جهة فاس مكناس يواصل مشاوراته مع الشركاء في مجال ت
جهةالبرنامج الخاص بقطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني بال

يومصبيحةمكناس-فاسجهةمجلسنظم
وتنسيقياتشاوريالقاء2022أبريل11اإلثنين

جهوي الللمعرضالثالثةللدورةاإلعدادبخصوص
وكذا،والتضامنياالجتماعياالقتصادملنتوجات

لنساءلاالقتصاديالتمكينبرنامجتنزيلسبل
.إعاقةوضعيةفيواألشخاصالحرفيات

خديجةالسيدةاللقاءهذاأشغالترأستوقد
بحضور الجهة،مجلسرئيسنائبةحجوبي،
ئيسر والسيدسالم،أبوالحقعبدالنائبالسيد
املالكعبدالسيدالتقليديةالصناعةغرفة

قاملنس:السادةاللقاءهذاحضركماالبوطين،
وكالةلالجهوي واملنسقالوطني،للتعاون الجهوي 
تنميةبملكتالجهوي واملنسقاالجتماعية،التنمية

ةللصناعالجهويةاملديريةوممثليالتعاون،
أطرو للمصالحالعاماملديروالسيدالتقليدية،

.الجهويةالتنميةشؤونقسم
لتصوراتهاالجهةبتقديماالجتماعتميز

يناالتفاقيتتنزيلبخصوصاالستراتيجية
والتمكينالجهويةاملنتوجاتبتثميناملتعلقتين

يفواألشخاصالحرفياتللنساءاالقتصادي
افةك واقتراحاتآراءعلىواالنفتاحإعاقةوضعية
تيعهوتمالبرنامجتجويدأجلمنبالجهةالشركاء
.النجاحشروطبكافة

اتالتوصيمنالعديدبإصداراالجتماعواختتم
ضافةمقيمةتشكلأنشأنهامنالتيواملقترحات

.مكناس-فاسجهةعمللبرنامج
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ة مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في أشغال اللقاءات الجهوي
حول البعد الجهوي آللية االستعراض الدوري الشامل

شارك السيد جواد كناوي، نائب رئيس مجلس
في 2022أبريل 12جهة فاس مكناس، يوم الثالثاء 

أشغال اللقاءات الجهوية حول البعد الجهوي 
هذه وقد قدم ب. آللية االستعراض الدوري الشامل

السيد عبد الواحد بإسماملناسبة كلمة 
ا األنصاري، رئيس مجلس الجهة، كما قدم عرض

:ة في املوضوع تناول من خالله املحاور التالي
لى الحقوق والحريات عالعمالالتخطيط آلية –

املستوى الترابي
ن املساهمة في التقليص من الفقر والحد م–

الفوارق االجتماعية و املجالية
إعمال الحقوق االجتماعية فىاملساهمة –

والثقافية
في املساهمة في إعمال الحق في الصحة والحق–

التعليم
إعمال الحق في التنمية فىاملساهمة –

االقتصادية
إعمال الحق في بيئة سليمةفىاملساهمة –
تفعيل الديمقراطية التشاركية–
اصل إعمال الحق في اإلعالم والتو فىاملساهمة –

.والحصول على املعلومات
وقد عرف هذا اللقاء حضور ممثل السيد والي 
طني جهة فاس مكناس، والسيد ممثل املجلس الو 
دوبية لحقوق االنسان، والسيد الكاتب العام للمن

.الوزارية املكلفة بحقوق االنسان
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رية رئيس مجلس جهة فاس مكناس يفتتح أولى اللقاءات التحضي
1/3من إقليم تازة 2027-2022إلعداد برنامج التنمية الجهوية

-2022الجهويةالتنميةلبرنامجاالعدادإطارفي

اجتماعامكناسفاسجهةمجلسنظم2027

تازةبإقليم2022ابريل15الخميسيومهتحضيريا

يدوالستازةإقليمعاملالسيداالجتماع،ترأس

اءأعض:والسادةالسيداتوحضرهالجهة،رئيس

ومياالقلياملجلسورئيسالجهة،مجلسمكتب

وابوالنتازة،إقليممستوى علىالجهةمنتخبو

الحاملصورؤساء،الجماعاتورؤساءالبرملانيون 

اعوالقطاملهنية،والغرفوالجامعة،الالممركزة

الورجنساءواملدنياملجتمعوفعالياتالخاص

.والصحافةاالعالم

السيدبهامتقدالتيالتأطيريةبالكلمةاللقاءتميز

عاون التأوجهعندتوقفتوالتيتازة،إقليمعامل

مالةبعالجهةمجلستجمعظلتالتيوالتشارك

خلالتدمجاالتوتعددتنوعخاللمنتازةإقليم

هذهفياإلقليمعاملاستعرضحيثاملشتركة،

مويةالتناالستراتيجيةالرؤيةمشروعاملداخلة

.تازةالقليم
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رية رئيس مجلس جهة فاس مكناس يفتتح أولى اللقاءات التحضي
2/3من إقليم تازة 2027-2022إلعداد برنامج التنمية الجهوية

املشاريعمنمجموعةاقتراحتمكما
بنياتالتخصالتنميةبرنامجفيإلدماجها
اتوالبنيالصناعيةواملناطقالتحتية

منرهاوغيوالتعليمالصحةفياالجتماعية
.األولويةوذاتالهامةالقطاعات

مجلسرئيسالسيدمداخلةوتميزت
ةترحيبيبكلمةاستهلهاالتيالجهة

امةالعاألهدافخاللهامنقدم،وتأطيرية
عدادإعبرهاالجهةتتوخىوالتيلالجتماع

رفطمنعليهمتوافقللتنميةبرنامج
التأكيدعمبالجهةالترابيينالفاعلينكافة
يفالتشاركياملنهجتعزيزأهميةعلى

.االستراتيجيالترابيالتخطيط

قدمتالذياملفصلالعرضتميزحين،في
يلةالحصبتقديمالجهةرئيسالسيدبه

منءسواتازةإقليمداخلللجهةالتنموية
أوالبرنامجعقدومشاريعبرامجخالل
املجاليةالفوارق تقليصبرنامج

ميليةالتكاملشاريعمنوباقةواالجتماعية،
التنميةعلىااليجابيالوقعذات

.باإلقليماالقتصادية
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رية رئيس مجلس جهة فاس مكناس يفتتح أولى اللقاءات التحضي
3/3من إقليم تازة 2027-2022إلعداد برنامج التنمية الجهوية

، الذي تشكل 2022/2027كما تطرق العرض في شطره الثاني ملنهجية اعداد برنامج التنمية الجهوية 
رين جماعي مناسبة إعداده ، حسب ما أشار إليه السيد رئيس مجلس الجهة، فرصة للجميع للقيام بتم

قدر ما يسعى إلى في العمل املوحد واملتكامل واملنسجم، بقدر ما يستجيب للتحديات بتعددها وتنوعها، ب
سد أن يجعل من مؤسسة الجهة ليس فقط مؤسسة داعمة للمشاريع اإلقليمية، أو مؤسسة تقوم ب

اديا في النقص في إمكانيات تمويل مشاريع هنا وهناك، بل مؤسسة تلعب دورا مركزيا ومحوريا وري
تطيع أن تعبئ التنمية، وتمتلك تصورا واضحا، ولها هوية متميزة حدد معاملها القانون التنظيمي، وتس

دينامية التي الفاعلين حول مشروع ترابي واحد، يستدعي بقوة ضرورة االنخراط الجماعي والطوعي في ال
.ستواكب كل مراحل االعداد لهذا البرنامج الجديد

ليها الجهة تلت العروض مناقشة مستفيضة، حاول من خاللها الحضور تثمين املبادرة التي اقدمت ع
.لتعزيز املنهج التشاركي
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ية إلعداد مكناس يواصل تنزيل اللقاءات التحضير -رئيس مجلس جهة فاس
1/3املحطة الثانية من إقليم بوملان-2027-2022برنامج التنمية الجهوية 

يوم احتضنت مدينة ميسور، إقليم بوملان زوال
أشغال اللقاء الثاني 2022ابريل18االثنين 

ها لسلسلة اللقاءات التحضيرية التي أطلق
مجلس جهة فاس مكناس في إطار االعداد 

.2027-2022لبرنامج التنمية الجهوية 
حضر أشغال هذا اللقاء السيد عامل إقليم 

س بوملان، والسيد عبد الواحد األنصاري، رئي
مجلس الجهة، والسيدات والسادة نواب رئيس
الجهة، والسيدات والسادة أعضاء الجهة عن 

يون، إقليم بوملان، والسيدات والسادة البرملان
، السيدات والسادة رؤساء الجماعات الترابية

، زةالالممركوالسيدات والسادة رؤساء املصالح 
وممثلواالغرف املهنية، ممثلواوالسادة 

.يالصحافة واالعالم ومكونات املجتمع املدن
دم بها التي تقالتأطيريةتميز اللقاء بالكلمة 

ور السيد العامل والتي رحب من خاللها بالحض
ين واالشادة باالنخراط الجماعي لكافة الفاعل

ية الترابيين في إنجاح هذه املحطة التواصل
وناته الهامة، مؤكدا بكون تراب اإلقليم بكل مك

لجهوية يراهن بشكل كبير على برنامج التنمية ا
د مهم في نسخته الثانية من أجل اإلجابة على عد

ت املرتبطة ببعض االشكاال االنتظاراتمن 
.التنموية الكبرى 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ية إلعداد مكناس يواصل تنزيل اللقاءات التحضير -رئيس مجلس جهة فاس
2/3املحطة الثانية من إقليم بوملان -2027-2022برنامج التنمية الجهوية 

جهة عن وفي مستهل كلمته، أعرب السيد رئيس ال

امتنانه وشكره للسيد عامل اإلقليم على 

احتضان اإلقليم ألشغال اللقاء التحضيري 

لجهوية، الثاني في مسار االعداد لبرنامج التنمية ا

ت مؤكدا بأهمية هذه املحطة في تثبيت آليا

ها الحوار والتشاور ما بين الجهة وكافة مجاالت

كيل رؤية الترابية، وبكونها ستمكن الجميع من تش

ه بشكل استراتيجية استباقية مشتركة، مع وقوف

ه دقيق عند منهجية االعداد التي ستطبع هذ

.الوثيقة املرجعية

ي عقد كما أكد السيد الرئيس بكون التفكير ف

هذه اللقاءات الترابية على مستوى عمالتي

ات واقاليم الجهة يندرج في إطار الوعي بالرهان

الهامة املرتبطة بإنجاح كافة مراحل االعداد

قاش والرغبة في توسيع هامش املشاركة في الن

ذه العمومي حول مقتضيات التنزيل الناجع له

.لعمر والية املجلس الحالياملؤطرةالدراسة 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ية إلعداد مكناس يواصل تنزيل اللقاءات التحضير -رئيس مجلس جهة فاس
3/3املحطة الثانية من إقليم بوملان -2027-2022برنامج التنمية الجهوية 

واغتنم السيد رئيس الجهة اللقاء لعرض 

ب إقليم الحصيلة التنموية للجهة على مستوى ترا

برامج بوملان، والتي وجدت نفسها في مختلف ال

الدولة واملشاريع سواء في إطار عقد البرنامج بين

والجهة وبرنامج تقليص الفوارق املجالية 

خرى واالجتماعية او ضمن البرامج التكميلية األ 

.والتي ال تقل أهمية

وأعرب السيد رئيس مجلس الجهة عن تقديره

اب لحجم الخصاص واإلكراهات التي يعانيها تر 

كثر إقليم بوملان بصفته واحدا من األقاليم األ

ي على مستوى الجهة وهي االكراهات التشساعة

تيجية ال يمكن تجاوزها اال عبر امتالك رؤية استرا

رية واضحة وتعبئة كافة الجهود واملوارد الضرو 

نمية والتي قد تنطلق من إعداد جيد لبرنامج الت

.2027-2022الجهوية

ختلف وفي الختام فتح نقاش مستفيض ما بين م

.الفاعلين الحاضرين



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

جموتتازيارة ميدانية ملشروع بناء محطة استشفائية بعين السخونة 

ملان، قام السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، بمعية السيد عامل إقليم بو 
ة بعين والسيدات والسادة أعضاء مكتب مجلس الجهة بزيارة ميدانية ملشروع بناء محطة استشفائي

.بجماعة الرميلة بإقليم بوملان( بحامة موالي يعقوب بن سهل)املعروفة تاجموتالسخونة 
ت مفصلة وفي هذا اإلطار، قدم السيد مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع خالل هذه الزيارة معطيا

.حول املشروع للوفد
وي، كما يهدف ويندرج هذا املشروع في إطار سعي مجلس الجهة لتعزيز املرافق الحيوية على املستوى الجه

.ة ملنطقة الرميلة، باإلضافة إلى تثمين املؤهالت الطبيعيباالقليمإلى خلق فرص الشغل وإنعاش السياحة 
12ع ما يناهز هذا وتبلغ كلفة هذا املشروع الذي سيتم انجازه من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري

.مليون درهم تمولها وزارة السياحة3مليون درهم يمولها مجلس الجهة، و9: مليون درهم
كناس وسينجز املشروع بشراكة مع املجلس اإلقليمي لبوملان، وجماعة الرميلة، ومجلس جهة فاس م

.ووزارة السياحة واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ية مكناس يواصل تنزيل لقاءاته التواصل-مجلس جهة فاس: تاونات
20271/2-2022الخاصة بالتحضير إلعداد برنامج التنمية الجهوية

جهويةالالتنميةبرنامجإلعدادالتحضيرإطارفي
االجتماعاتقاعةاحتضنت،2022-2027
عاءاألربيومزوالتاوناتإقليملعمالةالتابعة

لعرضخصصتشاوريالقاء2022ابريل20
ةالتنمويالتدخالتملجموعالعامةالحصيلة

متقديوكذااإلقليم،ترابداخلالجهةملجلس
-2022الجهويةالتنميةلبرنامجاالعدادمنهجية

2027.
اإلقليم،عاملالسيداللقاءهذااشغالترأس

ادةوالسالسيداتوحضرهالجهة،رئيسوالسيد
باإلقليم،الجهةواعضاءالجهةرئيسنواب

رئيساوالسيداناالقليمي،املجلسرئيسوالسيد
اتوالسيدوالفالحةالتقليديةالصناعةغرفة

اءرؤسوالسادةوالسيداتالبرملانيون،والسادة
اتاتللنبالوطنياملعهدمديروالسيدالجماعات،

رؤساءوالسادةوالسيداتوالعطريةالطبية
لوممثوالسادةوالسيدات،الالممركزةاملصالح
.املدنيواملجتمعوالصحافة،اإلعالموسائل

يدللساملؤطرةبالكلمةاللقاءأشغالانطلقت
خاصبترحيباستهلهاوالتياإلقليم،عامل

واصليالتاللقاءهذافيواملشاركينباملشاركات
اربةللمقاملعززةاملبادرةأهميةعلىمؤكداالهام،

قيقتحفيتساهمانشأنهامنالتيالتشاركية
الوطنيةالبرامجمجموعبينماااللتقائية

.العموميةوالسياسات



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ية مكناس يواصل تنزيل لقاءاته التواصل-مجلس جهة فاس: تاونات
20272/2-2022الخاصة بالتحضير إلعداد برنامج التنمية الجهوية

دي أبداه السيد وفي تدخله، رحب السيد رئيس الجهة بدوره بالحضور، ونوه بالتجاوب الكبير ال
الشروط عامل اإلقليم ومختلف الفاعلين مع هذه املبادرة من خالل الحرص على توفير كافة

.هذا اللقاء التحضيري النجاح
يط الترابي وأكد السيد الرئيس من خالل كلمته على املكانة التي أعطاها مجلس الجهة للتخط
ثيقةوو راب، انطالقا من التزامه الدائم باحترام التوجهات الكاملة للتصميم الجهوي إلعداد الت
كما عبر . هةبرنامج التنمية الجهوية في نسخته األولى وكذا عقد البرنامج ما بين الدولة والج

.رؤساء الجماعات الترابية عن استعداهم لالنخراط في إنجاح إعداد هذا البرنامج
ية مقاربة الجهة وقد شكلت املناقشة املستفيضة التي اعقبت العروض فرصة للتأكيد على أهم

لتمسات التشاركية في اعداد برنامج التنمية الجهوية، وتقديم مجموعة من املقترحات وامل
اح املنطقة الداعمة ملطالب تقوية البنيات التحتية والتجهيزات األساسية، ودعم محاور انفت

.نامجعلى املستويين االقليمي والجهوي ، وهي االقتراحات التي من شأنها اغناء هذا البر 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

الوطنية رقم زيارة ميدانية ملشروع بناء املسلك الطرقي الرابط بين الطريق
بجماعة تاوناتالفريشةودوار 8

بإقليم تاونات، 2027-2022بعد نهاية أشغال اللقاء التحضيري إلعداد برنامج التنمية الجهوية 
اإلقليم قام السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس بمعية السيد عامل

طريق الوطنية رقم والوفد املرافق لهما بزيارة ميدانية ملشروع بناء املسلك الطرقي الرابط بين ال
.بجماعة تاوناتالفريشةودوار 8

الوطنية رقم وتأتي أهمية هذا املشروع في ربط ساكنة دوار فريشة والساكنة املجاورة بالطريق
.التي تعد محورا أساسيا باإلقليم8

مليون درهم، وقد قامت 13تم إنجاز املشروع من طرف مجلس الجهة بكلفة إجمالية تفوق 
.الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بالسهر على إنجاز أشغاله



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

إقليم الحاجب يحتضن أشغال املحطة الرابعة ضمن مسلسل
1/2اللقاءات التحضيرية 

-2022الجهويةالتنميةبرنامجإعدادأجلمن
الحاجبإقليمعاملالسيدانأعطى،2027
2022أبريل21الخميسيومزوالالجهةورئيس
إقليملعمالةالتابعةاالجتماعاتبقاعة

اءاللقلفعالياتالرسميةاالنطالقةالحاجب،
مجبرنابإعدادالخاصوالتواصليالتحضيري 

.2027-2022الجهويةالتنمية
السيدينجانبإلىاللقاءهداأشغالوحضر
دةوالساالسيداتالجهة،ورئيساإلقليمعامل
سرئيوالسيداملجلس،واعضاءالرئيسنواب

والسادةالبرملانيان،والسيداناالقليمي،املجلس
رؤساءوالسادةالترابية،الجماعاترؤساء

معاملجتمكوناتوبعض،الالممركزةاملصالح
الصحافةممثلووالسادةوالسيداتاملدني

.واالعالم
بالحضور،اإلقليمعاملالسيدترحيببعد

اءاللقهذاوأهميةقيمةعندكلمتهفيتوقف
حوارالآلياتلتعزيزأساسيةمحطةاعتبرهالذي

يين،الترابالفاعلينمختلفبينماوالتشاور 
تعدوثيقةبإعداديتعلقاألمروأنخاصة

برمجةو اقتراحفيواستراتيجيةحيوية،مرجعية،
.يةاالولو وذاتواملستدامةاملهيكلةاملشاريع



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

إقليم الحاجب يحتضن أشغال املحطة الرابعة ضمن مسلسل
2/2اللقاءات التحضيرية 

مجلس الجهة وفي خضم مداخلته، وبعد تجديد ترحيبه بالسيدات والسادة املشاركين، تقدم السيد رئيس

جلس الجهة، بشكر خاص للسيد عامل اإلقليم على تعاونه وتفاعله مع كافة املبادرات املقترحة من طرف م

.2027-2022ومن ضمنها بالطبع هذا اللقاء التحضيري إلعداد برنامج التنمية الجهوية 

م الجهة، تشكل وأكد السيد رئيس الجهة بكون اللقاءات التحضيرية التي برمجت على مستوى عمالتي واقالي

يض الذي تال النقاش املستفالترابيوانصبنقلة نوعية في تعاطي املجلس مع االعداد لوثائق التخطيط 

اقة من العروض املقدمة على مجموعة من االشكاالت الترابية واالكراهات التنموية الكبرى، مع تقديم ب

.املقترحات وامللتمسات الهادفة إلى تجويد وإغناء برنامج عمل الجهة



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

زيارة ميدانية ملشروع أشغال تهيئة عين الذهيبة

فاس بعد انتهاء أشغال اللقاء الجهوي بإقليم الحاجب، قام السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس جهة
عين الحاجب والوفد املرافق لهما بزيارة ميدانية ملشروع أشغال تهيئةمكناس بمعية السيد عامل إقليم

.الذهيبة
بيعي وإعادة تهيئته ويهدف هذا املشروع إلى خلق فضاء ايكولوجي ترفيهي بمدينة الحاجب وتثمين املنتزه الط

.بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس وجماعة الحاجب
رف الذي يشرف على أشغاله مجلس الجهة، و يتم انجازه من ط–وتناهز الكلفة اإلجمالية للمشروع 
مليون درهم، كما سيتم في وقت قريب 18في شطره األول ما يناهز –الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع 

.انطالق أشغال الشطر الثاني من املشروع



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ة إلعداد التحضيرياللقاءآترئيس مجلس الجهة يواصل تنزيل فعاليات 
1/2من إقليم أفران2027-2022برنامج التنمية الجهوية 

،2022أبريل22الجمعةاليومانطلقت
لةسلسمسارفيالخامساللقاءفعاليات
يوالتالجهةمجلسبرمجهاالتياللقاءات

.الجهةواقاليمعماالتمختلفهمت
لعامالسيداناللقاءهذاأشغالترأسوقد

ة،الجهمجلسرئيسوالسيدأفرانإقليم
ادةوالسالسيداتبمشاركةتميزتوالتي
ن يمثلو ممنواعضائهاالجهةرئيسنواب

املجلسرئيسوالسيدافران،إقليم
ادةوالسالبرملانيان،والسيداناالقليمي،

ةاملهنيالغرفوممثليالجماعات،رؤساء
،الالممركزةاملصالحورؤساء،باالقليم
.مواالعال املدنياملجتمعفعالياتوبعض
ل لجدو املؤطرةالترحيبيةكلمتهخالل

عاملالسيد،وقفاللقاءهذاأعمال
اللقاءاتهذهومكانةأهميةعنداإلقليم

ستماع،واال الحوارآلياتتعزيزفيالتشاورية
أنهاشمنالتيوالطروحاتاألفكارملختلف

واغناءلتجويدرئيسيةدعامةتشكلان
.االعداديةمراحلهمختلففيالبرنامج



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ة إلعداد التحضيرياللقاءآترئيس مجلس الجهة يواصل تنزيل فعاليات 
2/2من إقليم أفران2027-2022برنامج التنمية الجهوية 

ويههوتنبالحضور ترحيبهتجديدوبعد
فياإلقليملعمالةااليجابيباالنخراط

قاءاللهذاالنجاحالشروطكافةتوفير
نمبكثيرالجهةرئيسالسيد،توقف
رةاملؤطالسياقاتمجموععندالتدقيق

ام،وخاصةالتحضيريةاللقاءاتلهذه
يلتفعفيالجماعيباالنخراطيتعلق

الجديدالتننموي النمودجمضامين
يةالترابللتنميةأعطىالذيللمملكة

.الكبرى محاورهضمنمتميزةمكانة
.نتأطيريعرضينتقديماللقاءوعرف
نقاشاملقدمةالعروضواعقب

املشاركاتطرفمنمستفيض
التيةاملكانخاللهمنواملشاركين،أبرزوا

يزماتميكانضمنالوثيقةهذهبهاتحظى
التيوالتطلعاتالتنميةومحركات
تهامخرجاتنزيلخاللمنإليهايصبون 
يناملقبلة،مثمناالشهرخاللالكبرى 
.جهةالمجلستبناهاالتيالعملمنهجية



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ميشليفنالرابطة بين 7231زيارة ميدانية ملشروع الطريق اإلقليمية رقم
حشالفعبر ضاية عوابضاية 

اء املكتب بعد انتهاء أشغال اللقاء، قام السيد رئيس الجهة والسيد عامل إقليم إفران والسيدات والسادة اعض
والتي تمتد على طول 7231واعضاء الجهة باإلقليم والوفد املرافق بزيارة ميدانية ملشروع الطريق اإلقليمية رقم

جمالية تفوق ، والذي انجز بكلفة إحشالفعبر ضاية عوابضاية ميشليفنكلم، وهي الطريق التي تربط 10,2
.مليون درهم 11

ة القروية، وكذا وتحسين ولوج الساكنباالقليمويهدف هذا املشروع إلى املساهمة في تأهيل الشبكة الطرقية 
يةتعزيز البنيات السياحية التي يزخر بها إقليم أفران وخاصة فيما يتعلق باملنتزهات الطبيع



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

من إقليم موالي يعقوب يحتضن اشغال اللقاء التحضيري السادس ض
20271/2-2022التحضيرية إلعداد برنامج التنمية الجهوية اللقاءآت

يموال إقليمبعمالةالكبرى القاعةاحتضنت
اشغال،2022أبريل24االثنيناليوم،يعقوب
ضيربالتحالخاصةاللقاءاتمنالسادساللقاء
فاسلجهةالجهويةالتنميةبرنامجإلعداد
.2027-2022مكناس
إقليمعاملالسيداللقاءهذاأشغالوتراس
يزوتمالجهة،ورئيسبالنيابةيعقوبموالي

ةالجهرئيسنوابوالسادةالسيداتبحضور 
يدالسيعقوب،مواليإقليمداخلمنواعضائها

البرملانيون،السادةاالقليمي،املجلسرئيس
الجامعةممثلالسيدالجماعات،رؤساءالسادة

املصالحرؤساءالسادة،االورمتوسطية
املدنياملجتمعهيئاتبعض،الالممركزة
.والصحافة

إلقليماعاملالسيد،نوهالترحيبيةكلمتهخالل
فيالجهةهاعتمدتالديالتشاركيباملنهجبالنيابة

-2022الجهويةالتنميةبرنامجاعدادإطار
افةثقترسيخالىيسعىالدياملنهج،وهو2027

برامجالمختلفبينمااالندماجلضماناالنفتاح
.يةوالجهو الوطنيةاالستراتيجيةواملخططات

خاصبشكرالجهةمجلسرئيسالسيدوتقدم
كافةلخاللهومنبالنيابةاإلقليمعاملللسيد

ؤكداماللقاءهذااشغالفياملشاركةالفعاليات
لناملندمجةالجهويةبالتنميةالنهوضبكون 
النخراطاوالجيدة،الترابيةالحكامةعبرااليتأتى

التراب،مكوناتلكلوالطوعيااليجابي
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من إقليم موالي يعقوب يحتضن اشغال اللقاء التحضيري السادس ض
20272/2-2022التحضيرية إلعداد برنامج التنمية الجهوية اللقاءآت

تيالاملؤهالتعندالرئيسالسيدوتوقف
منانطالقايعقوبمواليإقليمبهايزخر

منيقدمهبماومرورااالستراتيجيموقعه
السياحةمجالفينوعيةخدمات

ليسزةمتميمكانةتمنحهالتياالستشفائية
لبالوطنيةالسياحيةالخريطةضمنفقط
الذياألمرالدولي،وهوالصعيدعلىأيضا

منزيداملتعبئةومنتوجاتهتثمينيقتض ي
واعتبر،خدماتهوبنباتهلتطويراالستثمارات

فضاءيشكلاللقاءهذابأنالجهةرئيس
كلنبيوالتشاور والنقاشللحوارمؤسساتيا
تصوراتورةبلفيواشراكهمالترابيينالفاعلين
كةمشتر استراتيجيةورؤيةواضحةتنموية
قوفاألولوياتوترتيبانتقاءعلىمبنية

راعاةمتعبئتهاواملمكناملتاحةاالمكانيات
عليهاصاملنصو االختصاصاتلطبيعةبالطبع

.التنظيميالقانون في
الدور عندأيضاالرئيسالسيدوتوقف
ليماإلقعاملبهيقومالديوالفعالاملحوري

قليم،اإللترابالتنمويةالحقوق عنالدفاعفي
نجاحال الشاملةالتعبئةلخلقالدائموسعيه
مواليإقليمداخلاملبرمجةواملشاريعالبرامج
.يعقوب
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بموالي يعقوب6االطالع على مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 

، 6وطنية رقم تم عقب اللقاء الذي تم اجراءه بإقليم موالي يعقوب االطالع على مشروع تثنية الطريق ال

حيث سيهم املقرر إنجازه خالل األشهر القليلة القادمة من طرف املديرية االقليمية للتجهيز بفاس

.191,4الكيلومتريةإلى النقطة 187,8الكيلومتريةمن النقطة 6املقطع الطرقي الوطني رقم 

تجويد وتكمن أهمية هذا املشروع املهم في تعزيز وتقوية الشبكة الطرقية بمدخل مدينة فاس و 

.الخدمات الطرقية لفائدة مستعملي الطريق

.كيلومتر3,6مليون درهم إلنجاز األشغال على طول 70وقد تمت برمجة ما يفوق 
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التنمية إطالق فعاليات اللقاء التحضيري السابع إلعداد برنامج
1/3من إقليم صفرو 2027-2022الجهوية 

أبريل26الثالثاءيومهزوالصفرو إلقليمكان
منالسابعاللقاءأشغالمعموعد2022

يةالتنمبرنامجإلعدادالتحضيريةاللقاءات
.2027-2022مكناسفاسلجهةالجهوية
إقليمعاملالسيداللقاءهذاأشغالوترأس
اتالسيدمشاركةوعرفالجهة،ورئيسصفرو 

ممثليوأعضائهاالجهةرئيسنوابوالسادة
قليمياالاملجلسرئيسالسيدبالجهة،اإلقليم
اءرؤسالسادةالبرملانيون السادةبالنيابة

،زةالالممركاملصالحرؤساءالسادةالجماعات،
تمعاملجفعالياتبعضاملهنية،الغرفممثلو
.واالعالماملدني
اإلقليمعاملالسيد،نوهالترحيبيةكلمتهخالل

األولىلاملراحطبعتالتيالتشاركيةباملقاربة
-2022الجهويةالتنميةبرنامجإلعداد
روحتقوي انشأنهامنالتياملقاربة،وهي2027

تنمويةالالوثيقةهذهإلنجاحوالتعبئةاالنخراط
.لترابييناالفاعلينعلىاالنفتاحثقافةوتعزيز،

ور الداهميةعلىاإلقليمعاملالسيدأكدكما
مإقليترابمستوى علىالجهةلعبتهالذي

والبرامجاملشاريعديناميةخاللمنصفرو 
وعةمتنقطاعاتفيأطلقتهاالتيالهيكلية
.متعددةترابيةمجاالت،وداخل
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التنمية إطالق فعاليات اللقاء التحضيري السابع إلعداد برنامج
2/3من إقليم صفرو  2027-2022الجهوية 

هةالجمجلسرئيسالسيدتقدمحينفي
يدالسحقفيوالتنويهالشكربعبارات

اتالفعاليكافةخاللهومناإلقليمعامل
لىعمؤكدااللقاء،هذااشغالفياملشاركة

عملوهاالستراتيجيالترابيالتخطيطأن
وظائفهخاللمنتندمجمشترك،حيث

والقطاعاتاملؤسساتكافةالرئيسية
تحسينوهواالمشتركهدفلتحقيق
يجماعانخراطعبرالساكنةعيشظروف
اجاتلالحتيحقيقيتشخيصمنينطلق

واضحةرؤيةحول التوافق،والضرورية
األدواتمنمجموعةاقتراحعلىقادرة

التنميةمؤشراتبتحسينالكفيلة
.الجهوية

الطبيعيةاملؤهالتعندتوقفكما
والتياالقليمبهايزخرالتيواالقتصادية

واستقطابجدبمحطمنهستجعل
يتمسالتيالكبرى االستثماراتمنلعدد

فيسواءاإلقليمترابداخلتوطينها
ةاملنطقاوالصناعيالتسريعمنطقة

.الجهةتنجزهاالتيالصناعية
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ج إطالق فعاليات اللقاء التحضيري السابع إلعداد برنام
1/3من إقليم صفرو 2027-2022التنمية الجهوية 

لرامية الى واعقب العروض املقدمة نقاش مستفيض عبر من خالله املشاركون عن تثمين املبادرة الجهوية ا

ة التنموية إشراك املواطنات واملواطنين واملؤسسات في عملية اعداد وثيقة مرجعية ال تقل أهمية في الحيا

صلة تأهيله للجهة ، مع استعراضهم ملجموعة من االكراهات والتحديات التي الزالت تنتظر التراب من أجل موا

مستويات التدخل ما بين البرامج لتحسينااللتقائيةوتنميته، داعين كافة املتدخلين إلى ضرورة الحرص على 

.وضمان حد أدنى من التنزيل التشاركي ملختلف البرامج الترابية
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في مشاركة السيد عبد الواحد األنصاري رئيس مجلس جهة فاس مكناس
:ندوة علمية حول موضوع

”االستثمار رافعة من أداء الشركات املغربية خالل فترة االزمات“

شارك السيد عبد الواحد األنصاري رئيس مجلس

تها جهة فاس مكناس في الندوة العلمية التي نظم

ة لجامعة املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، التابع

2022ابريل 27موالي إسماعيل، صباح يوم االربعاء 

االستثمار رافعة من أداء الشركات“: حول موضوع 

لسيد ترأس هذا اللقاء ا” املغربية خالل فترة االزمات

الحسن سبهي رئيس جامعة موالي اسماعيل، 

لس بحضور السيد األنصاري عبد الواحد رئيس مج

ر جهة فاس مكناس، و السيد ياسين التازي، مدي

، موعتيالتاجاملركز الجهوي لالستثمار، والسيد عمر 

ية بجهة رئيس الكونفدرالية العامة للمقاوالت املغرب

ات فاس مكناس، باإلضافة الى السيدات األستاذ

اذة هاجر األست: باملدرسة الوطنية للتجارة والتسيير

الأمنيةل، واألستاذة سكداليسليماني، األستاذة ماريا 

طلبة سباعي الحسني، وعدد من االساتذة الباحثين و 

.املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير
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لية مجلس جهة فاس مكناس يواصل تنزيل لقاءاته التواص: عمالة مكناس
20271/3-2022الخاصة بالتحضير إلعداد برنامج التنمية الجهوية

ينالفاعلعلىاالنفتاحمواصلةإطارفي
إلعالناأفقفيمكناسفاسبجهةالترابين
نميةالتبرنامجاعدادفيالشروععنالرسمي
قاعةاحتضنت,2027-2022الجهوية

لزوامكناس،لعمالةالتابعةاالجتماعات
تحضيريالقاء2022ابريل27األربعاءيوم

.بلاملقالجهويةالتنميةلبرنامجلإلعداد
عاملالسيداللقاءهذاأشغالترأس

بحضور الجهة،رئيسوالسيداإلقليم،
الجهةرئيسنوابوالسادةالسيدات
والسيداتباإلقليم،الجهةواعضاء
امعةجرئيسوالسيد،البرملانيون والسادة
مجلسرئيسوالسيداسماعيل،موالي

الصناعةغرفةرئيسوالسيدالعمالة،
رؤساءوالسادةوالسيداتالتقليدية
العاماالتحادممثلوالسيدالجماعات
هنيةاملالغرفوممثلوباملغربللمقاوالت
ات،والسيدللسياحة،االقليميواملجلس
مثلووم،الالممركزةاملصالحرؤساءوالسادة
.املدنيواملجتمعاإلعالموسائل

ةاملؤطر بالكلمةاللقاءأشغالانطلقت
هاخاللمننوهالتيالعمالةعاملللسيد
فيالجهةمجلستبناهالذيالتشاركيباملنهج

تطلعاتليستجيبتنموي برنامجبلورةأفق
.الساكنةوانتظارات
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لية مجلس جهة فاس مكناس يواصل تنزيل لقاءاته التواص: عمالة مكناس
20272/3-2022الجهويةالخاصة بالتحضير إلعداد برنامج التنمية 

ةاملكانعندالعمالةعاملالسيدوتوقف
لنسيجاضمنمكناستحتلهاالتياملتميزة
ارأدو لعبإلىيؤهلهامماللجهةالترابي
ز ويعز املستقبلفيطالئعيةتنموية

مويةالتناملؤشراتتحسينفياسهاماتها
اءإعطضرورةإلىداعياوالوطنية،الجهوية
قعو ذاتمهيكلةمشاريعلبرمجةاالولوية
.ووطنيجهوي 

دورهبالجهةرئيسالسيدرحبتدخله،وفي
منوهااء،اللقهذافيواملشاركينباملشاركات

مبادرةمعالعمالةعاملالسيدبتجاوب
هذاإنجاحعلىالكبيروحرصهاملجلس
امهماطارايوفرالذيالتحضيري اللقاء

مختلفبينوالحوارالنقاشلتعميق
.الترابيينالفاعلين
دعنكلمتهخاللالرئيسالسيدوتوقف
طيطللتخالجهةمجلسأعطاهاالتياملكانة
ترامباحالدائمالتزامهمنانطالقاالترابي

عدادإل الجهوي للتصميمالكاملةالتوجهات
فيويةالجهالتنميةبرنامجووثيقةالتراب،
.الدولةمعالعقدوكذااألولىنسخته
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لية مجلس جهة فاس مكناس يواصل تنزيل لقاءاته التواص: عمالة مكناس
20273/3-2022الجهويةالخاصة بالتحضير إلعداد برنامج التنمية 

لجهة وذكر السيد الرئيس بالدور املحوري الذي لعبه السيد العامل من خالل الدعم املتواصل لجهود ا
فوارق املجالية وتثمين ادوارها التنموية سواء من خالل تنزيل برنامج التنمية الجهوية، أو برنامج تقليص ال
.واالجتماعية او من خالل املشاركة في إنجاح باقي املشاريع التكميلية األخرى 

جهة التشاركية في شكلت املناقشة املستفيضة التي أعقبت العروض فرصة للتأكيد على أهمية مقاربة الوقد 
جاذبية اعداد برنامج التنمية الجهوية، وتقديم مجموعة من املقترحات وامللتمسات الداعمة لتحسين ال

ية ومواصلة دعم الترابية للمراكز الحضرية الكبرى املشكلة لتراب الجهة وتقوية تنافسية االقطاب الجهو 
ملحاور البنيات التحتية والتجهيزات األساسية، ودعم محاور انفتاح تراب عمالة مكناس على مستوى ا

خالل املراحل الجهوية التي تربطها بباقي جهات الجوار، داعين إلى ضرورة مواصلة هذه املقاربة التشاركية
.2027-2022املقبلة التي ستطبع مسار االعداد لبرنامج التنمية الجهوية 
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ناسبمكالعويجةزيارة القاعة متعددة الرياضات رياض الزيتون بحي 

د عامل عمالة في إطار الزيارات املبرمجة ملشاريع مجلس جهة فاس مكناس، قام السيد الرئيس بمعية السي
زيتون بحي مكناس والسادة نواب رئيس املجلس والوفد املرافق بزيارة القاعة متعددة الرياضات رياض ال

.بمكناسالعويجة
وتم إنجاز هذا املشروع من طرف مجلس جهة فاس مكناس بشراكة مع جماعة مكناس وعمالة مكناس

مكناس مليون درهم، إذ أشرفت الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس8,45بغالف مالي إجمالي قدره 
.على انجاز أشغاله

متر مربع ، من ملعب متعدد االختصاصات و مدرجين 2000هذا وتتكون القاعة التي تمتد على مساحة 
.آبمتفرج، إضافة إلى مستودعات املالبس و مقصف و منصة شرفية ومر 700بقدرة استيعابية تصل ل 



استقبال السيد رئيس جهة فاس مكناس لرئيس❑
البرملان العربي

جهة اجتماع اللجنة املختلطة للتعاون الدولي بين❑
 CENTRE-VAL-DE-LOIREفاس مكناس وجهة 

بفرنسا
هة مشروع رائد بين مجلس ج: الفروسية السياحية ❑

دولوارفال سونتر فاس مكناس وجهة 

العالقات العامة والتعاون 02



العالقات العامة والتعاون 02

استقبل السيد عبد الواحد األنصاري رئيس مجلس جهة فاس مكناس السيد عادل بن عبد الرحمن
والسيد وبيالحج، رئيس البرملان العربي والوفد املرافق له واملتكون من السيدة النائبة خديجة العسومي

لجهة، النائب احمد شدا عضوي البرملان العربي بحضور السيدات والسادة أعضاء مكتب املجلس بمقر ا
.2022مارس 6وذلك يوم األحد 

ا عن شكره خالل هذا االستقبال رحب السيد رئيس الجهة برئيس البرملان العربي والوفد املرافق له معرب
.  ابيةوامتنانه ملواقف البرملان العربي الداعمة للقضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الوحدة التر 

1/2عربي استقبال السيد رئيس جهة فاس مكناس لرئيس البرملان ال



العالقات العامة والتعاون 02

ومن . والدوليكما ذكر بأهمية األدوار التي يلعبها البرملان العربي على الصعيدين اإلقليمي
راحل التي جهة اخرى قدم السيد الرئيس املسار الذي عرفته التجربة الجهوية باملغرب وامل

كما دعا إلى العمل . 2011قطعتها وصوال إلى اعتماد الجهوية املتقدمة انطالقا من دستور 
خبرات بما من أجل ربط عالقات تعاون بين الجماعات الترابية العربية لتبادل التجارب وال

.يخدم القضايا العربية املشتركة
لتي تتمتع بعمق من جهته عبر السيد رئيس البرملان العربي عن سعادته بزيارته ملدينة فاس ا
اعتبرها نموذج حضاري وتاريخي عريق، كما نوه بالتجربة املغربية السياسية واملؤسساتية و 

.على الصعيد العربي

2/2عربي استقبال السيد رئيس جهة فاس مكناس لرئيس البرملان ال
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اس في إطار اتفاقية التعاون بين جهة فاس مكن
سيد ، يقوم وفد برئاسة الدولوارفال وجهةسونتر

عبد الواحد األنصاري رئيس مجلس جهة فاس 
يومي ردولوافال سونترمكناس بزيارة رسمية لجهة 

ة ،وسيركز برنامج هذه الزيار 2022مارس 29و 28
اد الرسمية بشكل خاص على محاور تهم  االقتص

.السياحي والفالحة  والفروسية السياحية 

وخالل هذه الزيارة، تم عقد اجتماع للجنة 
مارس 28اإلتنيناملختلطة السنوية للتعاون يوم 

، برئاسة  دولوارفال سونتربمقر جهة 2022
ة السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس  مجلس جه

ة  رئيس جهبونوفاس مكناس والسيد فرانسوا 
Centre-Val-De-Loire ، حيث عرف االجتماع

ائب حضور أعضاء الوفد السيد يونس الرفيق، الن
األول لرئيس جهة فاس مكناس، السيد محمد 
اون، والزين، رئيس لجنة العالقات الخارجية والتع
السيد أنس االنصاري، رئيس قسم العالقات 

-Centre-Valوعن جهة . العامة والتعاون الدولي
De-Loire،  فقد حضر االجتماع السيدة

Delphine BENASSI نائبة رئيس الجهة مكلفة
Temanuataبالثقافة والتعاون  ،السيدة    

GIRARD ،ة و نائبة رئيس الجهة مكلفة بالفالح
مسؤولة التعاون ،Lisa Bonnetالتغذية ،  السيدة  

،Maeva Le Guidecالالمركزي، والسيدة  
.ساملسؤولة عن تتبع التعاون بجهة فاس مكنا

اس اجتماع اللجنة املختلطة للتعاون الدولي بين جهة ف
1/2بفرنسا  CENTRE-VAL-DE-LOIREمكناس وجهة 
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التي همت تنفيذ مشاريع 2021تم خالل هذا االجتماع عرض حصيلة التعاون بين الجهتين لسنة     

وسية السياحية  مبرمجة بتعاون مع الشركاء املعنيين  أهمها استكمال الدراسة املتعلقة بتطوير الفر 

إلى املصادقة باإلضافة, بجهة فاس مكناس من طرف فريق البحث التابع للمدرسة الوطنية للفالحة

افية الذي سيتم من خالله متابعة وانطالق العديد من املشاريع  الثق2022على برنامج العمل لسنة 

حة املستدامة  و تعزيز التبادالت بين جامعات الجهتين، وكذلك مشاريع في مجاالت التكوين والسيا

.واملساعدة االجتماعية

اس اجتماع اللجنة املختلطة للتعاون الدولي بين جهة ف
2/2بفرنسا  CENTRE-VAL-DE-LOIREمكناس وجهة 
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جلس في إطار األنشطة التي يقوم بها  وفد عن م

ومي يدولوارفال سونترجهة فاس مكناس لجهة 

بفرنسا ، تمت زيارة مركز2022مارس 29و28

لفروسية، الفروسية  التابع للفدرالية الفرنسية ل

وذلك ، Château Chaumontالى زيارة باالضافة

-Lamotteبمدينة 2022مارس   29التالتاءيوم 

Beuvron، بحضور السيد عبد الواحد

األنصاري، رئيس  مجلس جهة فاس مكناس 

-Centre-Valرئيس جهة  بونووالسيد فرانسوا 

De-Loire   ول والسيد يونس الرفيق، النائب األ

لرئيس جهة فاس مكناس، والسيد محمد 

والزين، رئيس لجنة العالقات الخارجية 

سم والتعاون، والسيد أنس االنصاري، رئيس ق

لت العالقات العامة والتعاون الدولي ،حيث شك

اء الزيارة فرصة لعقد اجتماع تقني مع  الشرك 

ترك الفرنسين حول مراحل تقدم املشروع املش

هة الذي يهم تطوير  الفروسية السياحية بج

.فاس مكناس

مشروع رائد بين مجلس جهة فاس: الفروسية السياحية 
دولوارفال سونتر مكناس وجهة 



ق انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين الطري❑
بجماعة عين جمعة صدينةودوار 506الجهوية 

ودوار بني 508واملسلك الرابط بين الطريق الجهوية 
بإقليم مساسةعبر عين وزان بجماعة بويسف
تاونات

بين انطالق أشغال بناء املسلك الرابط: إقليم تازة❑
ودوار بني ( 505الطريق الجهوية )بورقبةسيدي علي 
بورقبةبجماعة سيدي علي بومخلوف

طة انطالق أشغال بناء الطريق غير املصنفة الراب❑
ودوار ايت شعو 7075بين الطريق اإلقليمية رقم 

في اتجاه دوار أم عائشة بإقليم اوعثمانحس ي 
الحاجب
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بجماعة عين جمعة واملسلك صدينةودوار 506انطلقت أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق الجهوية 
.اتبتراب إقليم تاونمساسةعبر عين وزان بجماعة بويسفودوار بني 508الرابط بين الطريق الجهوية 

مليون درهم ممولة من طرف مجلس جهة فاس مكناس، 15.86هذا وسيكلف إنجاز هذا املشروع حوالي 
.يةبغرض فك العزلة عن مجموعة من الكوانين التي تجد صعوبة في الولوج إلى املرافق األساس

، أما صدينةودوار 506كيلومتر باملسلك الرابط بين الطريق الجهوية 5.08وستشمل أشغال البناء مسافة 
5.30عبر عين وزان فسيمتد على مسافة بويسفودوار بني 508املسلك الرابط بين الطريق الجهوية 

.كيلومتر
.وستشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس على تتبع إنجاز األشغال

ودوار 506انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق الجهوية 
508بجماعة عين جمعة واملسلك الرابط بين الطريق الجهويةصدينة

بإقليم تاوناتمساسةعبر عين وزان بجماعة بويسفودوار بني 
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ين انطلقت أشغال بناء املسلك الرابط ب

(  505الطريق الجهوية )بورقبةسيدي علي 

بجماعة سيدي عليبومخلوفودوار بني 

.التابعة إلقليم تازةبورقبة

ه هذا وسيكلف هذا املشروع الذي ستمول

مليون 19.39جهة فاس مكناس حوالي 

لة على فك العز فيدرهم، إذ تكمن أهميته في 

نسمة، وربطهم بالطريق2050ما يزيد عن 

.الحسيمة-السريع تازة

كيلومتر، 18وستشمل أشغال البناء مسافة 

وإيمرواننمرورا بكل من دوار خبابة 

عسو وتيزي عبد هللا يعقوب واوالدوإنهاشن

وبوينوضبومخلوفواوالد محند وبني 

.تابرشانتوتوريرت 

شاريع وستشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ امل

.غاللجهة فاس مكناس على تتبع إنجاز األش

بورقبةانطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين سيدي علي: إقليم تازة
ةبورقببجماعة سيدي علي بومخلوفودوار بني ( 505الطريق الجهوية )
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ودوار ايت 7075انطلقت أشغال بناء الطريق غير املصنفة الرابطة بين الطريق اإلقليمية رقم 

.حاجبفي اتجاه دوار أم عائشة بجماعة لقصير التابعة لتراب إقليم الاوعثمانشعو حس ي 

يق وسيمكن هذا املشروع من فك العزلة على ساكنة هاته الدواوير من خالل ربطهم بطر 

.تاوجداترئيسية، والتي تؤدي إلى املركز الحضري عين 

ناس بتتبع إنجاز هذا وستقوم املصالح التقنية للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مك

..كيلومتر1.4هذا الطريق البالغ طوله 

ليمية رقم انطالق أشغال بناء الطريق غير املصنفة الرابطة بين الطريق اإلق
اجبفي اتجاه دوار أم عائشة بإقليم الحاوعثمانودوار ايت شعو حس ي 7075
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