
ح�صيلة اإجنازات
2020 - 2016

جهة مر�ك�ش ـ �أ�سفي

م�ساريع مهيكلة من �أجل تنمية جهوية مندجمة وم�ستد�مة

20202021





يظل  ببالدنا،  المتقدمة  الجهوية  مضامين  لمختلف  الفعلي  التطبيق  إن   …«
رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجاالت االقتصادية 
البعد  على  مبنية  عمومية  لسياسة  وفقا  وذلك  والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية 
فرص  وتوفير  النمو،  خلق  إلى  يهدف  وقوي،  ناجع  اقتصاد  وعلى  الجهوي 
الشغل، وتحقيق العدالة االجتماعية. وكذا الرفع من نجاعة السياسات والبرامج 
الفعليين  المستهدفين  استفادة  لضمان  الجهوي،  المستوى  على  والمشاريع 
منها، إحقاقا لمبادئ العدالة االجتماعية والمجالية التي نريدها لجميع مواطنينا 

على حد سواء. …«
مقتطف من الرسالة امللكية التي وجهها صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره اهلل إلى املشاركني في املناظرة الوطنية 

األولى للجهوية املتقدمة )الجمعة 20 دجنبر 2019(



يستمد مشروع الجهوية املتقدمة خصوصيته مـن كونه يروم في اآلن نفسه تحقيق هدف 
والبشرية  االقتصادية  للتنمية  رافعة  وجعلها  الجهوية،  التمثيلية  الديمقراطية  حقل  توسيع 
بدينامية  والنهوض  املواطنني،  الفوارق، وصيانة كرامة  الحد من  ُبغية  واملستدامة،  املندمجة 

النمو، وبتوزيع منصف لثماره.
وقد تم االرتقاء بهذا املشروع املجتمعي من جهویة ناشئة إلى جهویة متقدمة، بعد تجربتین 
ومساطر  قوانین  لیست مجرد  "الجهویة  تعتبر  ملكیة  رؤية  من  انطالقا  جهویتین سابقتین، 
إدارية، وإنما هي تغییر عمیق في هیاكل الدولة، ومقاربة عملیة في الحكامة الترابیة"، وهو 
ما یتطلب القیام بإصالح عمیق للمؤسسات على الصعید الجهوي واملحلي، وتفعیال، أیضا، 
ملا كرسه دستور الفاتح من یولیوز 2011، وهذا ما یجعل من النظام الجهوي الجدید الذي 
املراسيم  من  بمجموعة  وتعزز  للجهات،  التنظیمي  القانون  وأطره   2011 دستور  له  أسس 
التطبيقية، خیارا استراتيجيا لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجوابا على 
للجهات  ومنقولة  ومشتركة  ذاتية  اختصاصات  بإسناد  وذلك  املحلیة،  الديمقراطية  إشكالية 
في میادین التنمیة االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحیة، وبتعزیز مكانة رئیس الجهة 

واختصاصاته من ناحیة أخرى.
وانطالقا من هذه الرؤية، نأمل أن تكون حصيلة عمل مجلس جهة مراكش أسفي في الفترة 
ما بني 2016 و 2020، فرصة الستحضار املجهود الجماعي لكل مكونات املجلس وشركائه.
وإذ نقدم الحصيلة التي بني أيديكم اليوم، فإننا نؤكد أن مجهودات وعمل املجلس خالل هذه 
الفترة تميزت بالرؤية التشاركية واملندمجة ملختلف املشاريع التي انخرطت فيها الجهة، السيما 

بعد مباشرة تفعيل مكونات برنامج التنمية الجهوية.
كما نروم من خالل هذه الحصيلة تقديم ملحة تفصيلية حول أنشطة املجلس والخطوط العريضة 
للبرامج التنموية التي انخرط فيها من خالل تقديم معطيات شاملة مجاليا وقطاعيا، نأمل أن 
العمل  هذا  يشكل  وأن  املجاالت،  مختلف  في  املجلس  بذلها  التي  املجهودات  حجم  تعكس 
نافذة للتواصل مع مختلف الفاعلني الترابيني، واالقتصاديني واملؤسساتيني، وفعاليات املجتمع 
املدني والقطاع الخاص، إلطالعهم على إنجازات ومجهودات املجلس خالل هذه الفترة، مع 
اإلشارة إلى أن هذه الحصيلة هي ثمرة لجهد جماعي لكل مكونات وأطياف املجلس، كما 
تشكل فرصة لتوضيح توجه املجلس بخصوص األولويات التنموية بالجهة، ومناسبة لتقاسم 

هذه الحصيلة املرحلية مع مختلف الشركاء.
وفي ختام هذه الكلمة، ال يسعنا إال أن ننوه بعمل املجلس خالل هذه الفترة، بدءا بأعضائه 
وكذا األطر اإلدارية بالجهة، والذين حرصوا على إعداد وإنجاز مواد هذه الحصيلة املرحلية، 

على أمل أن تكون عند مستوى انتظارات الساكنة والشركاء بمختلف أطيافهم ومكوناتهم.

كلمة افتتاحية

  بقلم السيد أحمد أخشيشين، رئيس مجلس جهة مراكش ـ أسفي
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جهة مراكش - أسفي

تقديم عام
مجاال  باعتبارها  أسفي،  مراكش  جهة  تحظى 
التي  املقومات  بمختلف  متناغما،  حيويا  ترابيا 
تجعل منها جهة تتبنى مشروعا تنمويا مندمجا 
ومستداما متعدد األبعاد، ذلك أن جهة مراكش 
أسفي بإمكانياتها ومواردها الطبيعية والبشرية، 
وتموقعها الجغرافي، تراهن اليوم على تبوأ مكانة 
الصدارة بني الجهات الرائدة باململكة، حيث تحتل 
املرتبة الثالثة في خلق الثروة الوطنية بما يناهز    

11.4 في املئة من الناتج الداخلي الخام.

ويتميز النسيج االقتصادي لجهة مراكش أسفي 
بالتنوع والتكامل، مع هيمنة قطاع الخدمات، الذي 
يضم ما يقارب ثلثي القيمة املضافة املحدثة على 
صعيد الجهة، كما تعتبر أول مساهم في القيمة 
املضافة لقطاع السياحة على الصعيد الوطني، 
املضافة  القيمة  يخص  ما  في  مساهم  وثاني 
لقطاع الصناعات املعدنية وكذا البناء واألشغال 

العمومية.
وتغطي الجهة مساحة تناهز 40216 كلم2 أي 
كما  اململكة،  إجمالي مساحة  املئة من  في   5.7
ناهز عدد الساكنة 4.5 ماليني نسمة، أي 13.4 

في املئة من مجموع الساكنة الوطنية.
من حيث  الثالثة  املرتبة  احتلت  الجهة  أن  ورغم 
نسبة البطالة بحوالي 7.1 في املئة أي أقل من 
املعدل الوطني الذي سجل 9.8 في املئة، واملرتبة 
السادسة وطنيا من حيث نسب الفقر املسجلة، 
إال أنها، لألسف، تحتل املرتبة الثالثة وطنيا من 

حيث الهشاشة.
هذه  أسفي  مراكش  جهة  مجلس  وضع  وقد 
للتخطيط  انبرى  عندما  عينيه،  نصب  املعطيات 

االستراتيجي وإعداد البرامج التنموية املندمجة، 
حيث اعتمد على مقاربة تشاركية تندرج ضمن 
جميع  تأهيل  من  تجعل  جهوية،  ترابية  رؤية 
الهدف  بها  والنهوض  بالجهة  الترابية  املكونات 
التي تستند على مبادئ  املقاربة  األسمى، وهي 
جميع  على  االنفتاح  خالل  من  القرب  سياسة 
فاعلني  ترابية،  سلطات  من  الجهويني  الفاعلني 
ومؤسسات  منتخبة  ومجالس  اقتصاديني، 
عمومية وفاعلي املجتمع املدني، فضال عن وضع 
تشخيص مبكر للمعطيات واملؤشرات االقتصادية 

واالجتماعية الخاصة بالجهة.
أثناء  أسفي،  مراكش  جهة  مجلس  سارع  وقد 
إعداد برنامج التنمية الجهوية الذي يشكل املخطط 
املرجعي األول بالنسبة للجهات، إلى عقد جلسات 
واقع  لتشخيص  الفاعلني  مختلف  مع  مكثفة 
والقوة،  الضعف  مكامن  على  والوقوف  الجهة، 
والبحث رفقة هؤالء الشركاء عن السبل الناجعة 
يراعي  بالجهة،  خاص  تنموي  نموذج  لتحقيق 

خصوصياتها الجغرافية والثقافية واالجتماعية.
كما وضع املجلس لتحقيق هذه األهداف التنموية 

املنشودة، ثالثة تحديات:
الترابية  املكونات  كل  تمكني  األول:  التحدي 
خالل  من  متساوية  تنموية  فرص  من  للجهة 
الجهة،  بها  تزخر  التي  املؤهالت  استغالل 
وتشخيص الحاجيات، وإبراز القدرات التنافسية 

لهذه املكونات.
للتنمية  متينة  أسس  وضع  الثاني:  التحدي 
املجاالت  بكل  واملتناسقة  املتوازنة  املستدامة 
الترابية للجهة، وذلك بهدف التقليص من الفوارق 
السوسيو مجالية، والتي تظهر من خالل املؤشرات 

االجتماعية واالقتصادية والخدماتية.
الخالقة،  املبادرات  تشجيع  الثالث:  التحدي 
تقوية  وكذا  الجهوي،  االقتصاد  تنافسية  ودعم 
عصب  تشكل  والتي  البشرية،  املوارد  قدرات 
املجلس  يراهن  حيث  اليوم،  املجالية  الريادة 
الطاقات الشابة ودعمها ومواكبتها  على تحرير 
عروض  ودعم  التربوي  الحقل  تأهيل  خالل  من 
مد  في  يساهم  بما  املستمر،  والتكوين  التكوين 
املؤسسات االقتصادية بيد عاملة مؤهلة ومبتكرة، 

فضال عن دعم املقاوالت وجذب االستثمار.
وقد اعتمد املجلس خالل إعداد برنامج التنمية 

التصميم  إعداد  أثناء  الحال  هو  كما  الجهوية، 
للتنمية  استراتيجية  التراب،  إلعداد  الجهوي 
وتروم  القرب،  سياسة  ضمن  تندرج  املندمجة، 
إشراك كل الفاعلني، كما تتبنى املبادئ األساسية 
التي تقوم عليها الجهوية املتقدمة، سواء من حيث 
املضمون الذي يرسخ مبدأ الصدارة فيما يتعلق 
بتحقيق التنمية املندمجة وتأهيل املجال، أو من 
حيث طريقة تنفيذ املشاريع املبنية أساسا على 
في  ممثلة  الدولة  مع  سواء  والتعاقد  الشراكة 
القطاعات الحكومية، أو املؤسسات العمومية أو 

املجالس املنتخبة واملجتمع املدني.

تتبع  على  الوالية  هذه  خالل  املجلس  عمل  كما 
برنامج  ضمن  املندرجة  سواء  املشاريع،  تنفيذ 
التنمية الجهوية، أو برنامج التقليص من الفوارق 
القطاعية،  البرامج  أو  والترابية،  االجتماعية 
الفاعلني،  مختلف  مع  تشاركي  إطار  في  وذلك 
تنموية  مقاربة  نهج  على  املجلس  حرص  حيث 
املشاريع  اختيار  خالل  من  ومستدامة  مندمجة 
املهيكلة لتحسني شروط عيش الساكنة، وكذا دعم 

الدينامية االقتصادية واالجتماعية بالجهة.

منهجية الحكامة وآليات التدبير

دينامية أجهزة المجلس عنوان 
لدينامية الجهة
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جهة مراكش - أسفي

شكلت سنة 2015 بداية االنخراط الفعلي في تنزيل مشروع الجهوية املتقدمة، عبر إجراء االنتخابات الجهوية والجماعية ليوم الرابع من شتنبر من نفس 
السنة، انتخب بمقتضاها أعضاء مجلس جهة مراكش-أسفي، ليتم تشكيل أجهزة املجلس خالل أول دورة عقدها األخير )دورة أكتوبر 2015(، وفق ما 

ينص عليه الباب األول من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات.

تركيبة أجهزة المجلس

دورات استثنائيةدورة عادية

الوكالة الجهوية 
لتنفيذ المشاريع

شركات التنمية 
الجهوية

دورات مجلس جهة مراكش-أسفي
خالل الفترة بين 2016 و 2020

1. أجهزة وأنشطة المجلس

عدد المقررات

عدد االتفاقيات

201520162017201820192020
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-
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26

47

70

34

66

25

44

42

13

146
الهيئات اللجان الدائمة

االستشارية

الفرقالمكتب

مجلس الجهة
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جهة مراكش - أسفي

• لجنة التنمية االقتصادية
 واالجتماعية والبيئية والتكوين

عدد االجتماعات: 41

عدد النقاط
المتداولة: 249

عدد االجتماعات: 30

عدد النقاط
المتداولة: 45

عدد االجتماعات: 20

عدد النقاط
المتداولة: 63

عدد االجتماعات: 8

عدد النقاط
المتداولة: 8

عدد االجتماعات: 21

عدد النقاط
المتداولة: 29

عدد االجتماعات: 20

عدد النقاط
المتداولة: 53

عدد االجتماعات: 20

عدد النقاط
المتداولة: 35

• لجنة العمل 
الثقافي

• لجنة التعاون 
والشراكة

• لجنة إعداد 
التراب

• لجنة المرأة 
والطفولة والشباب

• لجنة الميزانية والشؤون 
المالية والبرمجة

 • لجنة السياحة
والصناعة التقليدية

اللجان الدائمة:
)الفترة ما بين 2016 و 2020(

اللجان الدائمة: بنية للقوة االقتراحية والمساهمة في صناعة القرار

مكتب المجلس: جهاز تقريري لصياغة التوجهات اإلستراتيجية لعمل مجلس الجهة

السيد أحمد أخشيشين
رئيس مجلس جهة مراكش-أسفي

السيد علي بن عبد الرزاق
 النائب الثاني: مكلف بالصحة

والصيد البحري

السيد علي رحيمي
 النائب الخامس: مكلف بالسياحة،

املقاوالت وإنعاش الشغل

السيدة عزيزة بوجريدة
 النائبة الثامنة: مكلفة

بالشباب واملجتمع املدني

السيد أحمد تويزي
 النائب الثالث: مكلف

بالتنمية القروية

السيدة ميلودة حازب
النائبة السادسة: مكلفة بالثقافة 

والشراكة والتعاون

السيدة حكيمة الهيري
 النائبة التاسعة: مكلفة

بالتربية والتعليم

السيد سمير كودار
النائب األول: مكلف بالتخطيط 

واإلنجازات واالتفاقيات

السيد محمد مالل
 النائب الرابع:
مكلف بالتجهيز

السيد التهامي محيب
 النائب السابع:
مكلف بالتكوين

عقد مكتب مجلس الجهة ما مجموعه اثنان وثالثون اجتماعا )32(، خالل الفترة بني 2016 و 2020، وذلك ملناقشة كل القضايا التي تندرج 
ضمن اختصاصاته بشكل دوري ومنتظم.

صور من اجتماعات املكتب
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السيد حسن عديلي
نائب الرئيس

السيد محمد المصفح
نائب الرئيسة

السيد عبد العزيز كاوجي
رئيس اللجنة

السيدة نسيمة التواتي
رئيسة اللجنة

عدد 
االجتماعات

41249

عدد النقط 
المتداول فيها

عدد 
االجتماعات

2053

عدد النقط 
المتداول فيها

عدد 
االجتماعات

3045

عدد النقط 
المتداول فيها

عدد 
االجتماعات

2129

عدد النقط 
المتداول فيها

عدد 
االجتماعات

2063

عدد النقط 
المتداول فيها

عدد 
االجتماعات

0808

عدد النقط 
المتداول فيها

عدد 
االجتماعات

2035

عدد النقط 
المتداول فيها

السيد محمد معاك
نائب الرئيس

السيدة فاطمة بوفوطا
نائبة الرئيسة

السيد حميد بنساسي
رئيس اللجنة

السيدة زوبيدة الرويجل
رئيسة اللجنة 

السيدة فاطمة عريش
نائبة الرئيس

السيدة لبنة أشقيف
نائبة الرئيس

السيد عبد السالم الباكوري
رئيس اللجنة

السيد عبد العزيز البنين
رئيس اللجنة

السيدة نجاة الناصري
نائبة الرئيسة

السيدة ثريا إقبال
رئيسة اللجنة

لجنة 
السياحة 

والصناعة 
التقليدية

لجنة المرأة 
والطفولة 

والشباب

لجنة 
الميزانية 
والشؤون 

المالية 
والبرمجة

لجنة 
إعداد 
التراب

لجنة العمل 
الثقافي

لجنة التنمية 
االقتصادية 
واالجتماعية 

والبيئة 
والتكوين

لجنة التعاون 
والشراكة
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الفريق الحركيفريق األصالة والمعاصرة

فريق األحرار

الفريق االشتراكي الدستوري

الفريق االستقاللي

فريق العدالة والتنمية

سعيد منصر
نائب الرئيسة

رشيد بن الدريوش
نائب الرئيسة

إيمان العيادي
نائبة الرئيس

عبد الواحد عاطفي
نائب الرئيس

عبد الكبير كبدي
نائب الرئيس

عائشة الكوط
نائبة الرئيس

الزوهرة الغندور
الرئيسة السابقة للفريق

نور الدين أخرضيض
الرئيس السابق للفريق

محمد منير الورزازي
الرئيس السابق للفريق

ثريا الخليفي
رئيسة الفريق

مينة العالم
رئيسة الفريق

ميلود المتوكي
رئيس الفريق

حميد السودري
رئيس الفريق

عمر السوسي
رئيس الفريق

حسن عديلي
رئيس الفريق

حزب الحركة الشعبيةحزب األصالة واملعاصرة

حزب التجمع الوطني لألحرار

حزبي االتحاد االشتراكي 
واالتحاد الدستوري

حزب االستقالل

حزب العدالة والتنمية

الفرق بمجلس جهة مراكش أسفي
تطبيقا للمادة 27 من القانون التنظيمي للجهات، وكذا املادة 28 من النظام الداخلي للمجلس، سارع مجلس الجهة إلى تكوين فرق قصد التنسيق بني 
أعضاء هذه الفرق، و التي تعقد اجتماعات دورية قبيل انعقاد الدورات العادية واالستثنائية، كما كان لها دور كبير في تقييم برنامج التنمية الجهوية 
واملخطط الجهوي إلعداد التراب، فضال عن اللقاءات التشاورية التي يعقدها رئيس املجلس مع رؤساء الفرق قصد تتبع أنشطة ومشاريع املجلس، ويضم 

مجلس جهة مراكش أسفي ست فرق وهي كالتالي:

الهيئات االستشارية

السيد توفيق أبو الضياء
رئيس الهيئة

الهيئة االستشارية الخاصة 
بالسياسات العمومية 

الجهوية المندمجة للشباب

السيد حمزة البارودي
رئيس الهيئة

الهيئة االستشارية للتنمية 
االقتصادية الجهوية

تهتم بدراسة القضايا الجهوية 
ذات الطابع االقتصادي

تختص بدراسة القضايا الجهوية تهتم بقضايا الشباب
المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة 

وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

السيدة الزوهرة صديق
رئيسة الهيئة

الهيئة االستشارية 
للمساواة ومقاربة النوع

أحدث مجلس جهة مراكش أسفي بموجب املادتني 116 و117 من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات ثالث هيئات استشارية كآليات تشاركية للحوار 
والتشاور تروم تيسير مساهمة املواطنات واملواطنني والجمعيات في إعداد برنامج التنمية وتتبعه، وكذا إشراكهم في كافة األنشطة املرتبطة بتدبير شؤون 

الجهة كل حسب اختصاصه.

ويتعلق األمر بالهيئات التالية:

تمثيلية النساء

تمثيلية النساء

تمثيلية النساء 2

-

4

مجموع أعضاء الهيئة

مجموع أعضاء الهيئة

مجموع أعضاء الهيئة 18

11

10
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وقد نهج مجلس جهة مراكش أسفي منهجا مجددا في املشاورات قبيل 
احداث هذه الهيئات مع مختلف فاعلي املجتمع املدني بالجهة، حيث قام 
تشاورية  لقاءات  الجهة، شكلت  اقاليم  بمختلف  اللقاءات  من  بعقد جملة 
وترافعية من طرف ممثلي املجتمع املدني، وقد آثر مجلس الجهة أن تتشكل 
هذه الهيئات بالكامل من ممثلي املجتمع املدني دون تمثيلية العضاء املجلس 

قصد ضمان استقالليتها وحياد تقاريرها.
من  مجموعة  مع  بشراكة  الهيئات،  هذه  تشكيل  ُبعيد  املجلس  نظم  كما 
املستويات  على  التشاورية  الهيئات  "تجارب  حول  وطنيا  لقاء  الفاعلني، 

الجهوية واملحلية، الفرص اإلكراهات واآلفاق" بتاريخ  02 ماي 2019.
تفعيل  ملواكبة  ورشا  املنتخب  بدار  املجلس  نظم  نونبر 2019  وبتاريخ 05 
املتحدة  األمم  برنامج  عن  ممثلني  أيضا  ضم  االستشارية،  الهيئات  عمل 
للتنمية، والوكالة الكاتالونية للتعاون من أجل التنمية، وكذا املديرية العامة 

للجماعات الترابية.
وشارك ممثلون عن الهيئات االستشارية الثالث في اللقاء الوطني للهيئات 
 26 بتاريخ  بطنجة  انعقد  والذي  باملغرب،  الجهات  ملجالس  االستشارية 

أكتوبر 2019، بدعم من الحكومة البريطانية.
التنظيمية  اللقاءات  من  سلسلة  الثالث  االستشارية  الهيئات  نظمت  وقد 
وكذا  املوضوعاتية،  اللجان  وتشكيل  الهيئات،  هذه  عمل  بطرق  الخاصة 

وضع األنظمة الداخلية الخاصة بها.

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
تفعيال ملقتضيات الباب الثاني من القسم الرابع من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات، السيما املادة 128 منه، ومن أجل تمكني الجهة من تدبير وتنفيذ 

املشاريع التي تنخرط فيها، أحدث مجلس جهة مراكش أسفي الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع.

وتسهر لجنة لإلشراف واملراقبة، والتي تتكون حسب املادة 132 من القانون التنظيمي للجهات باإلضافة إلى رئيس الجهة من عضوين عن مكتب مجلس 
الجهة، وعضو عن فريق املعارضة، ورئيس لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة، ورئيس لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتكوين، 
رئيس لجنة إعداد التراب، على تتبع أشغال الوكالة، كما يحضر الدورات الثالث لهذه اللجنة املنصوص عليها ضمن املادة 135 من القانون التنظيمي 

استشارية،  بصفة  الجهة  والي  وشتنبر،  يونيو  فبراير،  ألشهر  للجهات 
فضال عن املدير العام للمصالح ومدير الوكالة باعتباره مقررا. 

ثالث   ،2020 سنة  متم  غاية  إلى  واملراقبة  اإلشــراف  لجنة  عقدت  وقد 
دورات عادية، تم خاللها عرض مجموعة من النقط همت على الخصوص 
استراتيجية ومنهجية تدخل الوكالة، وتقدم املشاريع املوكلة إليها، وعروضا 
حول تقدم الهندسة التقنية واملالية لبعض مشاريع برنامج التنمية الجهوية.

املــــديــــر

التدقيق ومراقبة التسيير

القسم اإلداري واملالي

مصلحة التخطيط التقني واملالي مصلحة البنيات التحتية مصلحة اإلدارة العامة 
والشؤون القانونية

مصلحة الصفقات

مصلحة املحاسبة

مصلحة البرمجة والتنسيق مصلحة التجهيزات العامة

مصلحة الدراسات التقنية

قسم التخطيط والتتبع قسم تنفيذ املشاريع

مصلحة تتبع مشاريع 
برنامج التنمية الجهوية

شركات التنمية الجهوية
بمقتضى املادة 145 من القانون التنظيمي للجهات، أحدث مجلس جهة مراكش أسفي أربع شركات للتنمية الجهوية، والتي ينحصر عملها داخل املجال 

الترابي للجهة، وهي:
-  أسواق مراكش أسفي: وتهم إنشاء سوق ذو منفعة وطنية، وتعنى بالقيام بجميع الدراسات واألنشطة والعمليات التجارية املرتبطة بغرض   

إنشائها، والتي من شأنها تطوير أداء املرفق وجودة خدماته، برأسمال قدره 8 ماليني درهم.
إنشاؤها  تم  وقد  بتامنصورت،  التكنولوجية  لألنشطة  مجمع  عن  عبارة  وهي  أسفي:  مراكش  واللوجيستيكية  الصناعية  -  املنصات   

برأسمال قدره 8 ماليني درهم.
-  مراكش أسفي للتظاهرات: وتعنى ببرمجة وتنظيم التظاهرات بمختلف أشكالها، من خالل إنجاز وتدبير قصر املؤتمرات وفضاء املعارض،   
وتضم إلى جانب الجهة كال من وزارة الداخلية ممثلة باملديرية العامة للجماعات الترابية، وصندوق اإليداع والتدبير، الغرفة الجهوية للتجارة 

والصناعة والخدمات، ووزارة السياحة ممثلة في الشركة املغربية للهندسة السياحية، وقد بلغ رأسمالها ما يناهز 997 مليون درهم.
-  شركة RMS 4 Tourisme : وتهتم بتنمية القطاع السياحي بالجهة، برأسمال يقدر ب 4 ماليني درهم، حيث تشكل هذه الشركة أداة   

لتطوير وتدبير وإنجاز وتأهيل األنشطة السياحية بالجهة.
كما يشارك مجلس الجهة في رأسمال شركة التنمية املحلية للنقل الحضري العالي الجودة بمراكش البالغ 10 ماليني و350 ألف درهم بما يناهز أربعة 

ماليني درهم.

2. تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها 
اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه هيكلة املصالح اإلدارية في نجاعة األداء اإلداري ومدى ارتباطها بتنفيذ املشاريع التنموية، قام املجلس الجهوي بإعادة النظر 

في الهيكلة اإلدارية، آخذا بعني االعتبار مبدأ االنسجام في األداء وحسن التدبير والتأطير وكذا طبيعة املهام املوكولة واملهارات املطلوبة.
وفي هذا اإلطار قام مجلس جهة مراكش أسفي بإعداد دراسة حول وضع البنيات اإلدارية للجهة وإعداد املساطر اإلدارية والتقنية ومواكبة الجماعات 

التابعة للجهة، وقد مكنت هذه الدراسة من وضع هيكل إداري تنظيمي جديد اعتمادا على أربعة مبادئ توجيهية:
- هيكل تنظيمي يتطابق مع اختصاصات الجهة والصالحيات التي يحددها القانون  

- منظومة تكفل املهام الجديدة للجهة وتستجيب لتطور أنشطتها وارتفاع وتيرة املشاريع  

- منظومة مرنة منسجمة مع مكونات برنامج التنمية الجهوية )PDR( وتستجيب ملتطلبات إنجاز البرامج واملشاريع  

- منظومة تتطابق مع توجهات وزارة الداخلية من حيث عدد الوظائف املحددة.  

وقد صادق مجلس جهة مراكش أسفي باإلجماع على تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها خالل الدورة العادية لشهر مارس 2017، وتم التأشير 
على مقرر املجلس بتاريخ 30 يونيو 2017. ثم صدرت الرسالة الوزارية عدد 4790 بتاريخ 31 يوليوز 2018 حول التعيني في املناصب العليا بإدارة 
الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن املسؤولية، والتي أعطت للجهات إمكانية توفر الهيكلة اإلدارية على مديريات، وأعطت لجهة مراكش 

أسفي إمكانية إحداث ثالث مديريات وهو ما تمت املصادقة عليه خالل دورة مارس العادية لسنة 2019.
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الهيكل التنظيمي إلدارة الجهة

الرئيس

المديرية العامة للمصالح

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

مديرية شؤون الرئاسة والمجلس

مصلحة تنمية الكفاءاتمصلحة التواصل

مصلحة الدعم اللوجستيكي
مصلحة أجهزة املجلس

مصلحة الدورات واالتفاقيات والتوثيق

مصلحة العالقات مع املنتخبني

مصلحة التدقيق ومراقبة التدبير

مصلحة الضبط وتدبير الوثائقمصلحة شؤون الرئاسة والترويج والتعاون
واألرشيف

مديرية دار المنتخب

شركات التنمية الجهوية

مديرية التنمية الجهويةمديرية الموارد والشؤون القانونية

قسم النمو االقتصاديقسم الشؤون املالية قسم املوارد البشرية
والتقنية

قسم البرامج االجتماعية
والشغل والتراث

قسم الشؤون القانونية
والتعاون

قسم برامج الجاذبية
والتأهيل الترابي

مصلحة الصفقات
مصلحة الدراسات 

واستراتيجية إعداد التراب

مصلحة تتبع برنامج
التنمية الجهوية

مصلحة تشجيع 
االستثمار ودعم املقاوالت

مصلحة املوارد البشرية
والتكوين

مصلحة التربية والصحة
والشغل واإلدماج املهني

مصلحة التنمية الثقافية
والطبيعية

مصلحة االتفاقيات
والتعاون

مصلحة التقليص من 
الفوارق الترابية وتأهيل 

العالم القروي

مصلحة الشؤون 
القانونية واملنازعات

مصلحة البيئة والطاقات
املتجددة

مصلحة نظام
املعلوميات والرقمنة

مصلحة التنمية 
االجتماعية

مصلحة الوسائل العامةمصلحة امليزانية

مصلحة األوعية العقاريةمصلحة املحاسبة
مصلحة تصميم
 وتنظيم النقل

وتضم الهيكلة اإلدارية الجديدة أربع مديريات، ستة أقسام وتسع عشرة مصلحة موزعة كما يلي:

3.264.946.629,46 درهمحجم المداخيل لخمس سنوات:

في حني  الجهة،  التي وضعتها  الطموحة  البرامج  ملواكبة  مطردا  ارتفاعا  الخمس  السنوات  أسفي خالل  مراكش  لجهة  املالية  املوارد  شهد حجم 
2020 بفعل تداعيات جائحة كورونا. تقلصت خالل سنة 

ارتفاع حجم مصاريف التجهيز من 2016 إلى 2020 تضاعف بنسبة 157%

مصاريف التسيير

مصاريف التجهيز

سنة 2016

سنة 2016

سنة 2017

سنة 2020سنة 2019

سنة 2017

سنة 2020سنة 2019

سنة 2018

سنة 2018

58.259.595,72 

224.524.696,98

78.222.790,30

68.223.646,3451.960.023,23

353.863.900,89

396.228.860,82 577.654.916,63

65.137.846,27

386.706.494,00

درهم

درهم

درهم

درهمدرهم

درهم

درهمدرهم

درهم

3. تعبئة الموارد المالية وتدبيرها

201620192020 2018 2017

443.822.146,45
درهم 

528.507.350,63 
درهم 

681.936.312,64 
درهم 

855.019.810,45 
درهم 

755.661.009,29 
درهم 

13%15%

8%7%

10%

درهم
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37%

39%

40%

43%

57%

4%

23%

18%

حجم مصاريف التسيير

حجم مصاريف التجهيز

321.803.901,86 درهم

1.938.978.869,32 درهم

حجم ميزانية التجهيز والتسيير لجهة مراكش-أسفي للفترة الممتدة بين 2020-2016

حجم الموارد المالية المعبأة من طرف الشركاء

165.882.135,50

3,4 مليار درهم

4,6 مليار درهم

748.808.818,41

99.532.361,36

84.844.705,89

251.214.544,6510.585.958,48

56.389.405,00

354.020.905,94

489.583.935,95

درهم

درهم

درهم

درهم

درهمدرهم

درهم

درهم

درهم

اإلدارة العامة

الموارد الذاتية

اإلدارة العامة

مجال الشؤون االجتماعية

الموارد المعبأة

مجال الشؤون االجتماعية

مجال اندماج الناتجمجال الشؤون التقنية

مجال الدعم

مجال الدعم

مجال الشؤون االقتصادية

البرامج التنموية الترابية

رؤية مستدامة لتدبير المجال 
وتنمية الجهة

هذا وقد تمكن مجلس جهة مراكش أسفي خالل الفترة بني 2016 و2020 من إقناع شركائه باالنخراط في املشاريع التنموية الكبرى التي شهدتها 
الجهة، وذلك بغالف مالي يقدر بأزيد من مليار ونصف مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها الجهة لدى الشركاء املؤسساتيني والفاعلني 

االقتصاديني سواء على املستوى الجهوي، الوطني أو الدولي.

8
مليار درهم
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تطبيقا للمقتضيات القانونية املنظمة للجهات واملتعلقة بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية، مرت عملية إعداد البرنامج من عدة محطات.

1. برنامج التنمية الجهوية

مراحل إنجاز البرنامج 

1
2

3
4

5
6

7
8

اللقاءات التشاورية مع عمال ومنتخبي أقاليم الجهة

إعطاء االنطالقة الرسمية إلعداد برنامج التنمية
مناقشة التقرير التشخيصي

االنفتاح على النسيج الجامعي
لقاءات نواب الرئيس القطاعية

االجتماعات التحضيرية للجان الدائمة
لقاء مكتب الدراسات مع والي وعمال أقاليم الجهة

اللقاء التشاوري مع جمعيات المجتمع المدني

المصادقة : األهداف :اإلطار : 

الجهة  مــجــلــس  •  مــصــادقــة 
باإلجماع على برنامج التنمية 
الجهوية لجهة مراكش أسفي 
ألشغال  الثانية  الجلسة  في 
دورة مارس العادية املنعقدة 
 08 بتاريخ  أسفي  بمدينة 
بلغت  حيث   ،2017 مــارس 
املبرمجة  املــشــاريــع  تكلفة 
درهم  مليار   16 يقارب  ما 
املجلس  فــيــهــا  ســيــســاهــم 
درهم،  مليار   9.5 بحوالي 
وتضم 60 مشروعا هيكليا.

مركز  الــجــهــة  تــمــنــح  •  وثــيــقــة 
إياها  بــوأهــا  التي  الــصــدارة 
مجال  فــي   ،2011 ــور  دســت
واالنجاز  والبرمجة  التخطيط 

والتدبير؛

مجلس  أعدها  مرجعية  •  وثيقة 
لتتبعها  آليات  ووضع  الجهة، 

وتحيينها وتقييمها؛

•  مشروع مهيكل يحدد ملدة ست 
سنوات األعمال التنموية املقرر 
بالجهة  إنجازها  أو  برمجتها 

وفق منهج تشاركي. 

• تحسني الحكامة الترابية؛

•  تحقيق الّتناسق واالنسجام بني 
والبرامج  القطاعية  الّسياسات 

الجهوية؛

•  تحقيق االلتقائية مع مخططات 
تعدها  التي  التنمية،  وبرامج 

الدولة على املستوى الجهوي؛

آلية  لتفعيل  أرضــيــة  ــداد  •  إعـ
ومجلس  الــدولــة  بني  التعاقد 

الجهة .

الرؤية االستراتيجية لبرنامج التنمية الجهوية
تروم جهة مراكش أسفي من خالل نهج هذا النموذج التنموي وسم الجهة بكونها محور اقتصاد املعرفة باململكة. وذلك بإشراك املؤسسات الجامعية 
الكبرى وفي مقدمتها جامعة القاضي عياض وجامعة محمد السادس بابن جرير، وإحداث الجامعة الدولية بالصويرة التي أعلن عنها من خالل الشراكة 

بني مجلس الجهة ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم القطرية، وكذا مؤسسات البحث واالبتكار املتواجدة بتراب الجهة.

التحول الطاقي تثمين التراث البيئي

الرؤية االستراتيجية
تستمد الرؤية االستراتيجية للجهة جذورها من المعرفة و الخبرة

الصناعات الكيماوية و المالحية

الفالحة المستدامة

اإلبداع الثقافي

مركز البحث و اإلبتكارجامعة القاضي عياضقطب جامعي جديدجامعة محمد السادس

تحسين جاذبية 
المجال الترابي 

وتقوية تنافسية 
االقتصاد

التنمية 
المستدامة 

والمحافظة 
على الموارد 

الطبيعية

تنظيم 
أنشطة 
ثقافية 

وترفيهية

تحسين 
القدرات على 
تسيير الموارد 

البشرية

األهداف االستراتيجية الكبرى
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التنمية 
االجتماعية

منهجية إنجاز برنامج التنمية الجهوية

أربعة مجاالت، 60 مشروعا

تطبيقا ألحكام املادة 83 من القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات ، حدد برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي مجموع البرامج واملشاريع 
املقرر برمجتها أو إنجازها أو املساهمة فيها بتراب الجهة اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها مع األخذ بعني االعتبار ما يلي: 

-  تحديد األولويات التنموية للجهة عبر التشخيص الترابي والرؤية االستراتيجية.  

-   مواكبة التوجهات االستراتيجية للدولة والعمل على بلورتها على املستوى الجهوي.  

-  اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية املستدامة، حيث جعل البرنامج حماية البيئة وتثمني املوارد الطبيعية واملحافظة عليها هدفا رئيسيا ضمن   
أهدافها االستراتيجية

-  األخذ بعني االعتبار اإلمكانات املادية املتوفرة للجهة أو تلك التي يمكن تعبئتها وااللتزامات املتفق في شانها بني الجهة والجماعات الترابية   
األخرى وهيئاتها واملقاوالت العمومية والقطاعات االقتصادية واالجتماعية بالجهة.

بالرؤية  الخاص  التقرير  ووضع  التشخيص،  مرحلة  خالل:  من  عليها  املنصوص  القانونية  املراحل  استيفاء  البرنامج  هذا  وإعداد  إنجاز  خالل  تم  وقد 
االستراتيجية انطالقا من خالصات التشخيص الترابي وترتيب األولويات التنموية للجهة من خالل تحديد أربعة مجاالت استراتيجية كبرى.

يشمل 26 مشروعا بغالف مالي 
يقدر ب 10 ماليير درهم، وتشمل 

هي األخرى اختصاصات ذاتية 
وأخرى مشتركة.

النمو
االقتصادي

الجاذبية 
والتنافسية 

الترابية

تشمل 11 مشروعا بغالف مالي يقدر 
بأزيد من 3 ماليير درهم، وتهم بدورها 

اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة 

3 ماليير درهم

10 ماليير درهم

تثمين
التراث

برنامج التنمية الجهوية
4 مجاالت

60 مشروعا
•
•

تشمل 15 مشروعا بغالف 
مالي يقدر بمليار درهم

1 مليار درهم

يشمل 8 مشاريع بغالف 
مالي يقدر ب 2.2 مليار 

درهم

2.2 مليار درهم

تركيبة المشاريع و األغلفة المالية 

16 مليار درهمالتكلفة المالية60عدد المشاريع

عدد املشاريع املبرمجة

املحافظة على التراث جاذبية املجالالتنمية اإلقتصادية 
و التنمية

التربية و الصحة الشغل 
و اإلدماج اإلجتماعي

عدد املشاريع املبرمجةعدد املشاريع املبرمجةعدد املشاريع املبرمجة

15 برنامج8 برامج11 برنامج26 برنامج

1 مليار درهم2.2 ماليير درهم3 ماليير درهم10 ماليير درهم

2 برامج2 برامج5 برامج20 برنامج 13 برنامج6 برامج6 برامج6 برامج

اختصاصات 
ذاتية

اختصاصات 
ذاتية

اختصاصات 
ذاتية

اختصاصات 
ذاتية

اختصاصات 
مشتركة

اختصاصات 
مشتركة

اختصاصات 
مشتركة

اختصاصات 
مشتركة

الرحامنة

اليوسفية

شيشاوة
الصويرة

مراكش

الحوز

أسفي
قلعة

 السراغنة

50 مليار درهم

280.000
منصب شغل

استثمار
16 مليار درهم

30 مليار درهم

9,5 مليار درهم 200.000

4.230 هكتار 
قيمة مضافة

قيمة مضافة ملشاريع 
ضمن االختصاصات 

الذاتية للجهة

منصب شغل في إطار 
االختصاصات الذاتية 

للجهة

استثمار ذو صلة 
باملشاريع ضمن 

االختصاصات الذاتية 
للجهة

في إطار تعبئة العقار

60 مشروعا تحظى باألولوية بالنسبة لجهة مراكش ـ أسفي

30 مشروع ضمن االختصاصات المشتركة

30 مشروع ضمن االختصاصات الذاتية 9,55 ماليير درهم

6,55 ماليير درهم
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المحاور الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية

املسالك السياحية والروحية

القطب الجامعي للصويرة

تشجيع املقاوالت الجهوية تقوية الكفاءاتالقطب الجامعي قلعة السراغنة

البرنامج الجهوي  للتكوين املهني املحطة الترفيهية أوكايمدن
والتشغيل

قصر املؤتمرات
فضاء للمعارض

محور الجاذبية الترابية

مشروع القطب الفالحي الجهوي

بناء مستشفيات

تشجيع برامج التدوير باملناطق 
الزراعية

تأهيل وتهيئة املوقع 
االركيولوجي إيغود

سوق جهوي ذي منفعة وطنية

مركز جهوي لتكوين أساتذة 
التعليم األولي

مشروع املنطقة اللوجستيكية

بنيات جهوية للمستعجالت
وتجهيز املراكز الصحية

التثمني واملحافظة على التراث 
التاريخي

مدينة الفنون واإلبداع

تعميم التعليم األولي

مشروع القطب التكنولوجي 
تامنصورت

مشروع الخدمات الطبية عن بعد

الحماية من الفيضانات

مشروع منصة للصناعات الغذائية 
فضاء للترفيهبابن جرير

مراكز تصفية الدم 

وحدة تحلية مياه البحر بالصويرة

مشروع املنطقة الصناعية 
قلعة السراغنة

تأهيل املؤسسات

محور التنمية االقتصادية

محور التربية، الصحة واإلدماج اإلجتماعي

محور تثمين التراث الثقافي والطبيعي

عرفت جهة مراكش أسفي، في الفترة ما بني 2017 و 2020، انطالقة مشاريع هيكلية، همت بالخصوص 
تهيئة الطرق واملسالك وتحسني التزويد باملاء الصالح للشرب والنهوض بالعرض التربوي بالجهة، وذلك 
بهدف التقليص من الفوارق االجتماعية والترابية بالعالم القروي، وهو ما ساهم في تحسني وتعميم حصول 

الساكنة املحلية على الخدمات األساسية في املجاالت التالية: 

جانب من تقديم حصيلة برنامج التقليص من الفوارق 
االجتماعية والترابية بأقاليم الحوز، الصويرة واليوسفية

يهدف برنامج التقليص من الفوارق االجتماعية والترابية بجهة مراكش أسفي إلى تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق القروية والجبلية من خالل 
التكفل باحتياجاتهم ذات األولوية في مجال البنى التحتية األساسية واملرافق االجتماعية للقرب، وتحسني وتعميم حصول الساكنة املحلية على الخدمات 

األساسية في مجاالت املاء الصالح للشرب والتربية والتعليم والطرق واملسالك.

الطرق والمسالك

الماء الصالح 
للشرب

مجاالت تدخل جهة مراكش أسفي

2.  برنامج التقليص من الفوارق االجتماعية والترابية

التربية والتعليم

التربية والتعليم

تهيئة الطرق 
والمسالك

94%

5%

1%

التزويد بالماء 
الصالح للشرب

1.104.889.905,97 درهم

1.175.393.764,23 درهم

املجموع

55.703.858,26 درهم

14.800.000,00 درهم
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الرحامنة

اليوسفية

شيشاوة
الصويرة

مراكش

الحوز

أسفي
قلعة

 السراغنة

6.797.304,64 درهم

17.667.271,51 درهم

16.378.234,57 درهم

2.700.000,00 درهم

12.161.047,54 درهم
14.800.000,16 درهم

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودة

60.168.641,67 درهم

118.861.277,59 درهم

150.627.612,25 درهم

182.014.271,50 درهم

161.054.306,71 درهم

120.128.464,41 درهم

64.316.200,40 درهم

247.719.131,44 درهم

عدد المشاريع

244 مشروعا

مشروعين85 مشروعا157 مشروعا
55,7 مليون درهممليار و 104 مليون درهم

مليار و 175 مليون 
درهم

14,8 مليون درهم

الحصيلة الجهوية لبرنامج التقليص من الفوارق اإلجتماعية والترابية )2020-2017(

تهيئة الطرق 
والمسالك

التزويد بالماء الصالح 
التربية والتعليمللشرب

ملخص عام حول برنامج التقليص من الفوارق االجتماعية والترابية
 برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 

تهيئة الطرق والمسالك

2017201820192020
19.800.000,00 درهم9.033.637,34 درهم16.909.608,16 درهم9.960.612,76 درهم

6 ماليني درهم8,8 ماليني درهم

55484450

30 مشروعا22 مشروعا30 مشروعا3 مشاريع
الدواوير املستفيدة :الدواوير املستفيدة :الدواوير املستفيدة :الدواوير املستفيدة :

التزويد بالماء الصالح للشرب

التربية والتعليم

2019
313.341.194,08 درهم
47 مشروعا

إنجاز 300 كلم

2017
217.704.284,06 درهم

33 مشروعا

إنجاز 354 كلم

2018
280.494.427,83 درهم

إنجاز 288 كلم
39 مشروعا

2020
293.350.000,00 درهم

إنجاز 305 كلم
39 مشروعا

20192020
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حصيلة برنامج العمل برسم السنة المالية 2017

حصيلة برنامج العمل برسم السنة المالية 2018

حصيلة برنامج العمل برسم السنة المالية 2019

مجاالت التدخل

مجاالت التدخل

مجاالت التدخل

االعتمادات
المرصودة

االعتمادات
المرصودة

االعتمادات
المرصودة

عدد 
المشاريع

عدد 
المشاريع

عدد 
المشاريع

227.664.896,82 درهم

217.704.284,06 درهم36 مشروعا

280.494.427,83 درهم

313.341.194,08 درهم

9.960.612,76 درهم

16.909.608,16 درهم

9.033.637,34 درهم

33 مشروعا3 مشاريع 

شملت تزويد 
55 دوارا تنتمي إلى 

خمس جماعات 
بالماء الصالح للشرب

شملت تزويد 
48 دوارا تنتمي إلى 

27 جماعة ترابية 
بالماء الصالح للشرب

في مجال 
التزويد بالماء 

الصالح 
للشرب

)44 دوارا(

شملت بناء وتهيئة حوالي 
354 كلم من الطرق 

والمسالك القروية والمنشآت 
الفنية التابعة لها

شملت بناء وتهيئة حوالي 
288 كلم من الطرق 

والمسالك القروية والمنشآت 
الفنية التابعة لها

في مجال بناء 
وتهيئة الطرق 

والمسالك القروية 
والمنشآت الفنية 

التابعة لها
)300 كلم(

297.404.035,99 درهم

69 مشروعا

39 مشروعا30 مشروعا 

22 مشروعا  47 مشروعا
331.174.831,42 درهم

70 مشروعا

8,8  مليون درهم

اقتناء سيارات النقل 
المدرسي

1 مشروع

برنامج العمل برسم السنة المالية 2020

االعتمادات
المرصودة

عدد 
المشاريع

319.150.000,00 درهم

69 مشروعا

مجاالت التدخل

19.800.000,00 درهم293.350.000,00 درهم

في مجال 
التزويد بالماء 

الصالح 
للشرب

)50 دوارا(

في مجال بناء 
وتهيئة الطرق 

والمسالك القروية 
والمنشآت التقنية 
التابعة لها )305 

كلم(

30 مشروعا  39 مشروعا

6  مليون درهم

اقتناء سيارات النقل 
المدرسي

1 مشروع
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الرحامنة

اليوسفية

شيشاوة
الصويرة

مراكش

الحوز

أسفي
قلعة

 السراغنة

التوزيع الجغرافي للمشاريع المنجزة سنة 2017

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودةاالعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودةاالعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

عدد المشاريععدد المشاريع

عدد المشاريععدد المشاريع

5.500.000,00 درهم

4.460.612,76 درهم

40.298.590,62 درهم

25.920.494,65 درهم41.724.938,48 درهم

18.991.607,22 درهم22.252.701,07 درهم

1

2

6

42

71

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
13.875.584,532 درهم

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
35.306.075,927 درهم

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
19.334.291,573 درهم

الماء الصالح للشربالطرق والمسالك

االعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

9.960.612,76 درهم

3 مشاريع )55 دوار(

االعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

217.704.284,06 درهم

32 مشروعا )354 كلم(

الرحامنة

اليوسفية

شيشاوة
الصويرة

مراكش

الحوز

أسفي
قلعة

 السراغنة

التوزيع الجغرافي للمشاريع المنجزة سنة 2018

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودةاالعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودةاالعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

عدد المشاريععدد المشاريع

عدد المشاريععدد المشاريع

1.861.047,54 درهم

9.362.240,16 درهم

5.686.320,46 درهم

46.342.343,42 درهم

41.617.336,25 درهم70.801.835,52 درهم

24.178.589,76 درهم28.649.482,95 درهم

3

20

7

6

33

102

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
3.891.420,002 درهم

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
47.446.983,159 درهم

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
17.566.436,783 درهم

الماء الصالح للشربالطرق والمسالك

االعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

16.909.608,16 درهم

30 مشروعا )48 دوار(

االعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

280.494.427,83 درهم

38 مشروعا )289,8 كلم(
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الرحامنة

اليوسفية

شيشاوة
الصويرة

مراكش

الحوز

أسفي

قلعة
 السراغنة

التوزيع الجغرافي للمشاريع المنجزة سنة 2019

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودةاالعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودةاالعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

عدد المشاريععدد المشاريع

عدد المشاريععدد المشاريع

2.231.301,35 درهم

36.913.372,67 درهم

41.089.781,35 درهم66.692.357,44 درهم

39.958.267,43 درهم32.909.093,57 درهم

7

6

63

203

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
22.549.195,874 درهم

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
60.961.212,434 درهم

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
12.267.913,32 درهم

2.797.304,64 درهم
8.800.00,00 درهم

4.005.031,35 درهم

1
1
1

10

النقل المدرسي الماء الصالح للشربالطرق والمسالك

االعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

9.033.637,34 درهم

22 مشاريع )44 دوار(

االعتمادات المرصودة االعتمادات المرصودة

عدد المشاريع عدد المشاريع

8.800.000,00 درهم 313.341.194,08 درهم

1 مشروع 48 مشروعا )300 كلم(

4.000.000,00 درهم
6.000.000,00 درهم

10
1

الرحامنة

اليوسفية

شيشاوة
الصويرة

مراكش

الحوز

أسفي

قلعة
 السراغنة

التوزيع الجغرافي للمشاريع المنجزة سنة 2020

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودةاالعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

عدد المشاريععدد المشاريع

عدد المشاريع

عدد المشاريع

4.800.000,00 درهم

2.700.000,00 درهم

4.300.000,00 درهم

4.000.000,00 درهم

37.500.000,00 درهم

42.000.000,00 درهم68.500.000,00 درهم

35.050.000,00 درهم

21.827.732,16 درهم

3

4

14

7

6

43

3

2

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
24.000.000,001 درهم

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
38.300.000,007 درهم

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
11.000.000,003 درهم

النقل المدرسي الماء الصالح للشربالطرق والمسالك

االعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

19.800.000,00 درهم

30 مشروعا )50 دوار(

االعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

6.000.000,00 درهم

1 مشروع

االعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

293.350.000,00 درهم

39 مشروعا )305 كلم(
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عدد المشاريع
المنجزة

151 مشروعا

23 مشروعا47 مشروعا81 مشروعا
81,8 مليون درهم350,14 مليون درهم

545 مليون درهم

112,7 مليون درهم

تقوية البنيات التحتية

تهيئة الطرق 
والمسالك القروية

التزويد بالماء الصالح 
للشرب

تهيئة المراكز 
الحضرية والقروية

تضم مشاريع البنيات التحتية مشاريع إنجاز وتهيئة وتأهيل الطرق واملسالك القروية، والتزويد باملاء الصالح للشرب، وتهيئة املراكز الحضرية والقروية، 
وهي املشاريع التي تندرج ضمن برنامج خاص بالجهة خارج برنامج التقليص من الفوارق االجتماعية والترابية.

مراحل إنجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب

رؤية   وفق  وتأهيله  املجال  تهيئة  تدابير  حول  والجهة  الدولة  بني  التوافق  تحقيق   إلى  الخصوص  وجه  على  التراب  إلعداد  الجهوي  التصميم  يهدف 
الفاعلني  جميع  لتدخالت  استراتيجية  توجيه  وثيقة  يشكل  كما  الجهوية.  التنمية   واختيارات  توجهات  بتحديد  يسمح  بما  واستشرافية  استراتيجية 

واملتدخلني في مجال التنمية على مستوى الجهة؛ ويضمن التقائية تدخالت الفاعلني والسياسات العمومية على مستوى الجهة لتحقيق تنمية مندمجة.

3. التصميم الجهوي إلعداد التراب

وقد تم إعطاء انطالقة الدراسة الخاصة باملخطط مستهل سنة 2020، والتي سيتم إنجازها عبر 4 مراحل:

وقد تم إنجاز املرحلة األولى، في حني أن املرحلة الثانية املتعلقة بالتشخيص هي في طور اإلنجاز.

المرحلة 2

المرحلة 1

المرحلة 4

المرحلة 3

مشروع 
التصميم 
الجهوي 

إلعداد التراب 
وكيفية تنزيله

التقرير 
التأسيسي

التشخيص 
اإلستراتيجي 

الترابي

رؤية التنمية والتوجهات 
اإلستراتيجية ومجاالت 

املشاريع

 المراحل

مشروع التصميماستراتيجية التهيئةالتشخيص الترابياإلطار المنهجي

منهجية  حــول  تقرير  ــداد  •  إع
ــل إلعـــــداد مــشــروع  ــم ــع ال
إلعــداد  الجهوي  التصميم 

التراب.
اإلطــار  ملحاور  ــراءة  ق •  تقديم 
العام للسياسة العامة إلعداد 

التراب على صعيد الجهة.

•  إعداد تشخيص لتراب الجهة 
املعطيات  تحديد  من  انطالقا 

والوثائق املتوفرة.
•  إعداد تشخيص موضوعاتي 
ــات  ــراه حــول مــؤهــالت وإك
الترابية  ــفــوارق  وال التنمية 

وحاجيات التنمية بالجهة؛
وخيارات  الرهانات  •  تحديد 

التنمية بالجهة؛
تشاركية  منهجية  •  اعتماد 
ورشــات  تنظيم  خــالل  مــن 
مختلف  ــع  م مــوضــوعــاتــيــة 

الفاعلني.

للتنمية  العام  اإلطار  تحديد     •
املــســتــدامــة واملــنــســجــمــة 
للمجاالت الحضرية والقروية؛

املتعلقة  االختيارات  •  تحديد 
ــق  ــرافـ ــزات واملـ ــي ــجــه ــت ــال ب

العمومية الكبرى املهيكلة ؛
املشاريع  مــجــاالت  •  تحديد 
و  تثمينها  إجــراءات  وبرمجة 

كذا مشاريعها املهيكلة؛
تحدد  خرائطية  وثائق  •  بلورة 
الجهوية  التنمية  مــجــاالت 

وتوجهاتها واختياراتها.

حول  تركيبي  تقرير  •  إنجاز 
يعتبر  الــجــهــوي  التصميم 
بمثابة ميثاق للتنمية والتهيئة 
مرفوقا  بالجهة  املــجــالــيــة 
باملعطيات والوثائق التي نص 
 2.17.583 املرسوم  عليها 

السالف الذكر.
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التنمية االقتصادية والجاذبية الترابية4. البرامج التنموية القطاعية

فضال عن برنامج التنمية الجهوية، وبرنامج التقليص من الفوارق االجتماعية والترابية، انخرط مجلس جهة مراكش أسفي في برامج تنموية ذاتية تروم 
تعميم الخدمات األساسية على كل تراب الجهة، باإلضافة إلى دعم القطاعات الحيوية، وتقوية تنافسية االقتصاد الجهوي وتنويعه.

وتشمل هذه البرامج ثمانية محاور كبرى تتضمن مختلف القطاعات التنموية، موزعة كالتالي:

يشدد مجلس جهة مراكش أسفي على أن الجهـات، التـي تعـزز موقعهـا باختصاصـات ذات طبيعـة اقتصاديـة أساسـا، وباملـوارد الهامـة التـي منحـت 
إياهـا، إضافـة إلـى تلـك التـي يمكنهـا تعبئتهـا، مطالبة باالضطــالع بــدور أكثــر نجاعــة يتكامــل مــع مــا تقــوم بــه الدولــة والقطــاع الخــاص فــي 
مجــال تنشــيط ديناميــة التنميــة التــي يشــهدها املغــرب، مــن خالل امتــالك روح املبــادرة واإلبــداع، وتعبئــة الخبــرة والكفــاءات املحليــة واسـتغالل 
مناسـبة  بيئـة  توفيـر  مسـألة  التنمويـة  اسـتراتيجيتها  فـي  الجهات  تدمـج  أن  ضرورة  مع  جهـة.  كل  عليهـا  تنطـوي  التـي  املاديـة  وغيـر  املاديـة  املؤهالت 

لالسـتثمار الخـاص، كرافعـة أساسـية للنمـو ولخلـق الثـروات وفـرص الشـغل.
أوسـاط  فـي  وخاصـة  الطاقـات،  وتحريـر  الخاصة  باملبـادرة  النهوض  بهدف  اإلرادات،  تضافـر  الضروري  مـن  التحـدي،  هـذا  رفـع  مـن  تتمكـن  ولكـي 
الشـباب، مـن خـالل خلـق بيئـة، كفيلـة بالرفـع مـن جاذبيـة املجـال الترابـي، واسـتقطاب املسـتثمرين الخـواص الوطنييـن واألجانـب، الباحثيـن عـن فـرص 

اسـتثمار جيـدة.
وقد استحضر مجلس جهة مراكش أسفي هذا التحدي أثناء إعداد برنامج التنمية الجهوية، وكذلك أثناء تهييء عقد البرنامج مع الدولة، فضال عن البرامج 
الذاتية للجهة، وهكذا عبأ مجلس الجهة غالفا ماليا للنهوض بالتنمية االقتصادية وجاذبية التراب ناهز مليار درهم، هم على الخصوص ستة محاور كبرى 

وهي:
• تحسني الجاذبية الترابية،  

• توطني و تنظيم مناطق لالنشطة االقتصادية،  

• دعم قطاع السياحة،  

• إنعاش الشغل،  

• انعاش االقتصاد االجتماعي و املنتجات الجهوية،  

• تشجيع املناخ املقاوالتي الجهوي و جذب االستثمار.  

صور من حفل توقيع اتفاقية شراكة بني الجهة ومجموعة البنك الشعبي ملواكبة املقاوالت الصغرى واملتوسطة

التنمية االقتصادية والجاذبية الترابية

التنمية الثقافيةالصحة

التنمية االجتماعية

البيئة والتنمية المستدامة

النقل

التربية والتكوين المهني 
والبحث العلمي

927.618.591,00 درهم
632.607.540,00 درهم

1.435.752.101,60 درهم

138.309.209,86 درهم

10.350.000,00 درهم

562.746.932,80 درهم

حصيلة البرامج 
القطاعية

)2020-2016(

4.389.089.500.84 درهم

681.705.125,58 درهم

21,13%

12,82%

15,53%

0,24%

32,71%

3,15%

14,41%
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• توطين و تنظيم مناطق لالنشطة االقتصادية

• السياحة

• المبلغ اإلجمالي 

• المبلغ اإلجمالي 

مشروع إحداث منطقة صناعية جديدة بمدينة قلعة السراغنة

مشروع ع فضاء للمعارض وقصر المؤتمرات

 مشروع تثمين منصة للصناعات الغذائية بابن جرير

مشروع تحسين الولوج للمحطة الرياضية والترفيهية أوكايمدن بجهة مراكش أسفي 

اتفاقية شراكة بين جهة مراكش أسفي والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب من 
أجل تهيئة، إنعاش، تسويق وتدبير المجمع التكنولوجي بجماعة حربيل

مشروع تأهيل شاطئ مدينة أسفي وإحداث منطقة ألنشطة خدماتية وتجارية

مشروع إعادة هيكلة المحطة الرياضية والترفيهية أوكايمدن  بجهة مراكش أسفي

إعداد دراسة القابلية إلنجاز المنطقة اللوجيستيكية الجهوية

 اتفاقية شراكة بين جهة مراكش أسفي والمجلس الجهوي للسياحة
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• المبلغ اإلجمالي • تحسين الجاذبية الترابية
مالئمة المخطط الجهوي إلعداد التراب مع التقطيع الجهوي و إنجاز دراسة حول تهيئة 

الساحل األطلسي بالجهة  

 تقوية الخط الجوي الرابط بين الصويرة والدار البيضاء ) اتفاقية شراكة مع  شركة/العربية 
للطيران المغرب(

مشروع إنجاز دراسات وأشغال تهيئة المحاور الطرقية بإقليم اليوسفية

 مشروع تهيئة فضاء ترفيهي بمحيط ميات

 تعزيز الربط الجوي بين مطاري طنجة ومراكش ) اتفاقية شراكة مع  شركة/العربية 
للطيران المغرب(

اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي وجمعية الملتقى الدولي للفالحة 
بالمغرب من أجل المساهمة في تنظيم الملتقى الدولي الفالحي بالمغرب

اتفاقية شراكة بين جهة مراكش أسفي وجمعية معرض الفرس للجديدة   
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• الشغل

• إنعاش االقتصاد االجتماعي و المنتجات الجهوية

• المبلغ اإلجمالي 

• المبلغ اإلجمالي 

 برنامج اإلدماج االجتماعي حول قابلية التشغيل بشراكة مع البنك الدولي

مشروع إحداث فضاء إلنتاج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية بالجماعة القروية سيدي 
المختار بإقليم شيشاوة

مشروع  إحداث مركب مندمج للصناعة التقليدية بايت اورير

تنظيم المعرض الجهوي لالقتصاد االجتماعي والتضامني بجهة مراكش-أسفي

إنجاز مشروع السوق التضامني الجهوي بمدينة مراكش بشراكة مع  مؤسسة محمد 
الخامس للتضامن

مشروع  إحداث فضاء إلنتاج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية بإمنتانوت بإقليم شيشاوة

 تنظيم المعرض الدولي للخزف بأسفي
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• المبلغ اإلجمالي • تشجيع المناخ المقاوالتي الجهوي و جذب االستثمار 
 مشروع حضانة ودعم ومواكبة المقاوالت الناشئة في مجال التنقل النظيف بين جهة 

Emerging Business Fondation EBF  مراكش أسفي وجمعية

اتفاقية إطار بين جهة مراكش أسفي والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب حول 
دعم االستثمار وخلق بنيات التكوين المهني

»Gazelles Maroc« مواكبة المقاوالت الجهوية الناشئة بين جهة مراكش أسفي وجمعية 

اتفاقية إطار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قطاع التكوين المهني ومجلس 
جهة مراكش-أسفي واالتحاد العام لمقاوالت المغرب 

اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي واالتحاد العام لمقاوالت المغرب مراكش 
أسفي

مذكرة تفاهم بين مجلس جهة مراكش أسفي والبنك الشعبي المركزي من أجل مواكبة 
برنامج تسريع ريادة األعمال بالجهة 

الغالف المالي المعبأ و المخصص لقطاع التنمية االقتصادية و الجاذبية الترابية
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المناخ المقاوالتي

درهم

درهم

م
ه

در

----



   البرامج التنموية الترابية

LES CAHIERS MAP LES CAHIERS MAP45 4420212021

جهة مراكش - أسفي

التربية والتكوين المهني والبحث العلمي
مساهمة منه في تجويد وتأهيل العرض التربوي بالجهة، عمل مجلس الجهة على إعداد برنامج شمولي لتحسني العرض التربوي، هم على الخصوص:

• تأهيل وتجهيز دور الطالب والطالبة
• تعزيز النقل املدرسي

• تعزيز العرض الجامعي بالجهة من خالل إحداث جامعة دولية بالصويرة ونواة جامعية بقلعة السراغنة وكلية للعلوم التطبيقية بشيشاوة.
• تعزيز عرض التكوين املهني من خالل إحداث مراكز جهوية للتكوين املهني 

• تأهيل املؤسسات التعليمية
• تشجيع مبادرات االبتكار والبحث العلمي

وقد تمكن مجلس جهة مراكش أسفي خالل الفترة بني 2016 و2020 من تعبئة مبلغ إجمالي ناهز مليارين ونصف مليار درهم، فيما بلغت مساهمة الجهة 
حوالي نصف مليار درهم، وهو ما يترجم حجم الشراكة القوية بني مجلس الجهة وشركائه التربويني، وعلى رأسهم األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، 

وجامعة القاضي عياض.

• المبلغ اإلجمالي • التربية والتكوين
مشروع إحدات الولوجيات بمؤسسات التعليم المدرسي والمهني والجامعي بجهة مراكش 

أسفي وتزويدها بالوسائل والعتاد الديداكتيكي الخاص بهذه الشريحة من المتمدرسين

مشروع إصالح وتجهيز المدرسة القرآنية بالجماعة الترابية أوالد الشرقي

مشروع  فك العزلة عن المؤسسات التعليمية بجهة مراكش أسفي

 مشروع إتمام بناء دار الطالب بجماعة اقرمود بإقليم الصويرة

مشروع بناء وتجهيز مركز جهوي لتكوين األطر التربوية العاملة بالتعليم األولي

 تجهيز دور الطالب والطالبة

توفير النقل المدرسي
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حفل توزيع سيارات النقل املدرسي بإقليم الحوز حفل توزيع سيارات النقل املدرسي بإقليم اليوسفية توزيع أسرة لفائدة دار الطالبة بأوريكا إقليم الحوز 

• المبلغ اإلجمالي • التعليم العالي و البحث العلمي

مشروع  إنجاز نواة جامعية بمدينة قلعة السراغنة

 اتفاقية شراكة بين جهة مراكش أسفي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش

مشروع انجاز الجامعة الدولية بمدينة الصويرة

مشروع إنجاز كلية العلوم التطبيقية لمدينة شيشاوة
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• التكوين المهني 

• محاربة األمية 

• المبلغ اإلجمالي 

• المبلغ اإلجمالي 

مشروع  إحداث مراكز جهوية للتكوين المهني بجهة مراكش أسفي

مشروع  وضع وتنفيذ برنامج عمل جهوي لمحاربة األمية

مشروع إحداث معهد للتكوين المهني بأيت أورير

مشروع إحداث المركز الجهوي للتكوين والتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل اإلدماج 
في سوق الشغل

مشروع إحداث مركز تطوير الكفاءات المهنية واالبتكار بمدينة أسفي 
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تأهيل وتعزيز العرض الصحي الجهوي
بهدف انفتاح السياسات الصحية على البعد الترابي، واألخذ بعني االعتبار الخصوصيات املحلية ملواجهة حجم وتنوع الطلب الصحي الذي يتزايد بشكل 
الفت، عمل املجلس في الفترة بني 2016 و2020، رفقة العديد من الشركاء على تقوية وتعزيز الخدمات الصحية واالستشفائية بالجهة، حيث راهن على 

تقوية وتنظيم العرض الصحي الجهوي من خالل:
تطوير الشبكة االستشفائية العمومية،  -

تعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية وتطوير الصحة املتنقلة،  -

تعزيز الولوج إلى الشبكات االستشفائية،  -

تعزيز وتطوير الطب عن بعد.  -

تقوية العرض اإلسعافي من خالل اقتناء سيارات اإلسعاف لفائدة املديرية الجهوية للصحة والقيادة الجهوية للوقاية املدنية.  -

وقد تمكن املجلس خالل الفترة املذكورة من تعبئة مبلغ إجمالي فاق 607 مليون درهم، حيث شكلت مساهمة الجهة ما يفوق 208 ماليني درهم.

• المبلغ اإلجمالي •  تعزيزالبنيات التحتية الصحية

 مشروع بناء وتجهيز مصحة النهار والفحوصات الخارجية بمستشفى محمد الخامس 
بإقليم أسفي

 مشروع توسيع وتهيئة وتجهيز المستشفى اإلقليمي لليوسفية لال حسناء بحي الجبورات

مشروع بناء مستشفى إقليمي بمدينة أسفي بشراكة مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم 
الخيرية

 مشروع إعادة بناء مصلحة االمراض العقلية بمستشفى محمد الخامس بإقليم أسفي

مشروع بناء مستشفى محلي  بسيدي يوسف بن علي بشراكة مع مؤسسة جاسم وحمد 
بن جاسم الخيرية

مشروع بناء وتجهيز مركز الفحوصات الخارجية بمستشفى محمد السادس بإقليم شيشاوة

مشروع بناء7مراكز لتصفية الدم بالجهة بشراكة مع مؤسسة جاسم و حمد بن جاسم 
الخيرية

مشروع بناء وتجهيز مركز للفحوصات الخارجية بمستشفى محمد السادس بإقليم الحوز
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صور من حملة طب العيونأشغال بناء مستشفى سيدي يوسف بن علي بمراكش

• التجهيزات الصحية

• دعم جمعيات مرضى القصور الكلوي و مراكز تصفية الدم

• المبلغ اإلجمالي 

• المبلغ اإلجمالي 

 مشروع  بناء وتجهيز مركز للفحوصات الخارجية تابع للمستشفى اإلقليمي للرحامنة

 اقتناء التجهيزات الطبية و توزيعها على المصالح المعنية بالجهة

جمعية سيدي مكدول لمساندة مرضى القصور الكلوي بإقليم الصويرة

مشروع ببناء وتجهيز صيدلية إقليمية تابعة للمندوبية اإلقليمية قلعة السراغنة

تهيئة المراكز الصحية

الجمعية المحمدية لتصفية الدم بقلعة السراغنة

جمعية شيشاوة لتصفية الدم بإقليم شيشاوة

الجمعية اإلقليمية لتدبير مراكز تصفية الدم بالحوز 

جمعية الرحامنة للعناية بمرضى القصور الكلوي بإقليم الرحامنة

جمعية مراكش لمساعدة مرضى القصور الكلوي المزمن بمراكش 

 مشروع  إحداث وحدات المستعجالت الطبية المتنقلة لجهة مراكش أسفي

اقتناء سيارات االسعاف 

جمعية بوكافر لتصفية الدم بالعطاوية

جمعية مساعدة مرضى القصور الكلوي بأسفي

فيدرالية الجمعيات المسيرة لمراكز تصفية الدم بجهة مراكش أسفي 

جمعية األمل لمرضى القصور الكلوي باليوسفية 
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• المبلغ اإلجمالي • تدخالت الجهة  لمواجهة تحديات جائحة كوفيد 19

توزيع المواد الغذائية المقتناة من طرف مجلس الجهة

توزيع المواد الغذائية المقتناة من طرف  مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية

تجهيزات طبية 

مساهمة الجهة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا

اقتناء سيارات االسعاف  لفائدة مرضى كوفيد

مواد التعقيم 
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درهم681.705.125,58الغالف المالي المعبأ و المخصص لقطاع الصحة

تدابير ومجهودات مجلس جهة مراكش أسفي لمواجهة جائحة كورونا

مساعدات غذائية 
لفائدة الفئات الهشة

سيارات اإلسعاف خاصة بنقل 
وإسعاف المصابين بفيروس 

كورونا المستجد

مساهمة الجهة في 
الصندوق الخاص بمواجهة 
فيروس كورونا المستجد

تجهيزات طبية

مستلزمات التعقيم 
والمطهرات

19,6 مليون 
درهم

6,12 ماليين 
درهم

868 ألف 
درهم

13,2 مليون 
درهم

50 مليون 
درهم

 89,85
مليون 
درهم

خيم شبح جائحة كورونا على املجريات الكبرى لسنة 2020، حيث تم التركيز من قبل مختلف الفاعلني على كيفية مواجهة هذه الجائحة، والتقليل 
من خسائرها سواء على املستوى الصحي، االقتصادي واالجتماعي، وذلك جراء توقف عجلة االقتصاد وتضرر العديد من الفئات االجتماعية 

خصوصا الهشة منها.
وفي إطار مجهودات مجلس جهة مراكش أسفي لدعم وتخفيف العبء في هذه الظرفية الصعبة على األسر والفئات املعوزة، بادر املجلس إلى 
تعبئة حوالي 8,06 ماليني درهم عبارة عن مساعدات غذائية استفادت منها أزيد من 20 ألف أسرة من الفئات املعوزة بمختلف أقاليم الجهة، 

كما قام املجلس بتنسيق مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطرية بتعبئة مبلغ 11،6 مليون درهم لنفس الغرض.
وبهدف دعم األطقم الطبية بالجهة، عمل املجلس أيضا على تزويد مختلف املستشفيات بأقاليم الجهة بأجهزة ومعدات طبية في إطار مواجهة 

فيروس كورونا املسبب ملرض كوفيد 19.
درهم  ماليني   6,12 مبلغ  املجلس  لها  خصص  التي  الطبية  والتجهيزات  املعدات  شملت 
أسرة طبية، وأجهزة التنفس االصطناعي، ومعدات قاعات اإلنعاش، وأجهزة قياس الضغط، 
فضال عن املستلزمات الطبية األولية املساعدة في تخفيف العبء عن املستشفى الجامعي 

محمد السادس بمراكش واملستشفيات اإلقليمية بسبب جائحة كورونا.
وكان مجلس جهة مراكش أسفي قد سارع منذ بداية انتشار الجائحة أوائل شهر مارس 
لفائدة  واملطهرات  والوقاية  التعقيم  بمستلزمات  بالجهة  الطبية  الطواقم  دعم  إلى   2020
املديرية الجهوية للصحة، وكذا القيادة الجهوية للوقاية املدنية بجهة مراكش أسفي، بمبلغ 

ناهز 868 ألف درهم. 

كما تم اقتناء وتوزيع 20 سيارة إسعاف لفائدة القيادة الجهوية للوقاية املدنية، خاصة بنقل وإسعاف املصابني بفيروس كورونا املستجد، 
ومجهزة بتقنيات حديثة لحماية املرضى ووقاية أفراد الوقاية املدنية العاملني بها، وقد خصص مجلس جهة مراكش أسفي القتناء سيارات 

اإلسعاف هاته غالفا ماليا يقدر ب13,2 مليون درهم، وهي السيارات التي استفادت منها عمالة وأقاليم الجهة الثمانية.

وقد انخرط مجلس الجهة في التعبئة الوطنية ضد وباء كورونا، وذلك من خالل مساهمته إلى جانب باقي جهات اململكة بمبلغ مليار ونصف 
درهم في الصندوق املحدث ملواجهة كوفيد 19، حيث ساهم مجلس جهة مراكش أسفي من ميزانيته الخاصة في الصندوق الخاص بمواجهة 

هذه الجائحة بمبلغ يربو على 50 مليون درهم موزعة على أربعة أشطر برسم السنة املالية 2020.
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قطاع النقل

البيئة والتنمية المستدامة

تم إحداث مجموعة الجماعات الترابية »مراكش للنقل« بقرار من السيد وزير الداخلية رقم 06 بتاريخ 
24 فبراير 2020، وتضم هذه املجموعة 16 جماعة ترابية تابعة لعمالة وأقاليم جهة مراكش أسفي، 
تمتد على مساحة 2626 كلم 2، حيث يبلغ عدد ساكنتها ما يناهز مليون و330 ألف نسمة، وقد تم 
إحداث هذه املجموعة من أجل تدبير النقل الحضري وشبه الحضري بمجموع تراب مراكش الكبرى 
والجماعات املحيطة بها، وكذا األنشطة املترتبة عنها، مع إمكانية انضمام جماعات األقاليم املجاورة 

لعمالة مراكش.
وتقدر مساهمات األطراف املكونة للمجموعة بـ  10.350.000,00درهم، حيث تبلغ مساهمة مجلس 

الجهة ما قدره 4 ماليني درهم. 
وتساهم الجهة في رأسمال شركة التنمية املحلية Bus city Motajadida للنقل الحضري عالي الجودة بمراكش البالغ 10 ماليني و350 ألف درهم 

بما يناهز 4 ماليني درهم.

جعل القانون اإلطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة، الذي تم تبنيه في مارس 2014 من التنمية املستدامة األساس الهيكلي للسياسات العامة، 
مبدأ أساسيا يتقاسمه جميع الفاعلني في مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للبالد.

وفي هذا اإلطار، انخرط مجلس جهة مراكش أسفي في تفعيل االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة على املستوى الجهوي واملحلي، حيث قام بوضع عدة 
برامج مهيكلة من أجل التأهيل البيئي للمجاالت الترابية عبر إنجاز مشاريع بنيوية بيئية، السيما من خالل البرامج الوطنية الكبرى.

وفي هذا اإلطار، انخرط مجلس جهة مراكش أسفي في تفعيل االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة على املستوى الجهوي واملحلي، حيث قام بوضع 
عدة برامج مهيكلة من أجل التأهيل البيئي للمجاالت الترابية، كمشروع معالجة النفايات الصلبة بواسطة الطاقة الشمسية بالجماعة القروية رأس العني 
الرحامنة، والذي قدم على هامش استقبال مدينة مراكش لقمة املناخ Cop 22، وكذا مشروع  االتفاقية املوضوعاتية حول املحافظة على البيئة والرفع 

من جودتها وتثمني املدينة العتيقة بمراكش.
ومن هذا املنطلق، انخرط مجلس الجهة في برامج للتنمية املستدامة بغالف مالي فاق 27 مليون درهم، وكذا مشاريع الحماية من الفيضانات بما يناهز 
276 مليون درهم، كما ساهم املجلس في مشروع يندرج ضمن انعاش املبادرات املرتبطة بالطاقات املتجددة ويتعلق األمر بمشروع إنجاز حافالت كهربائية 

بمراكش بمبلغ 122 مليون درهم.
وبخصوص تهيئة وتدبير املنتزهات والحدائق، عبأ املجلس غالفا ماليا فاق 207 ماليني درهم، همت ثالثة مشاريع بكل من أسفي اليوسفية والرحامنة.

• المبلغ اإلجمالي • التنمية المستدامة

مشروع معالجة النفايات الصلبة بواسطة الطاقة الشمسية بالجماعة القروية رأس العين

مشروع التطهير السائل الخاص بساكنة مركز أسني التابع لجماعة أسني

مشروع إلنجاز صهاريج  لتجميع وتبخير مادة المرجان الناتج عن معاصر الزيتون 
بإقليم أسفي

مشروع المحافظة والرفع من جودة البيئة لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة بمراكش
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• الحماية من الفياضانات

• تهيئة و تدبير المنتزهات الجهوية

• انعاش المبادرات المرتبطة بالطاقات المتجددة

• المبلغ اإلجمالي 

• المبلغ اإلجمالي 

• المبلغ اإلجمالي 

مشروع حماية وادي اوريكة )اثنين اوريكة( من الفياضانات بإقليم الحوز

مشروع  تهيئة الحدائق بمدينة أسفي

 مشروع إنجاز حافالت كهربائية بمراكش

مشروع حماية دواوير جماعة واحة سيدي إبراهيم من الفيضانات

مشروع حماية مدينة اليوسفية من الفيضانات

مشروع إعادة تأهيل الفضاءات الطبيعية ومحاربة التصحر بإقليم الرحامنة

مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من الفيضانات بإقليم الرحامنة

مشروع حماية مركز تمنار من الفياضانات

مشروع حماية الدواوير المجاورة لوادي أغمات وكودجي بإقليم الحوز من الفيضانات

مشروع حماية عدد من الدواوير من الفياضانات بجماعة أوالد حسون

مشروع حماية مركز أيت أورير من الفياضانات

مشروع تأهيل وتهيئة وإحداث المناطق الخضراء بالجماعة الترابية الشماعية بإقليم 
اليوسفية

مشروع حماية دواوير جماعات الحنشان والكدادرة من الفيضانات بإقليم الصويرة

مشروع حماية مركز سيدي شيكر من الفياضانات

مشروع حماية مدينة شيشاوة من الفيضانات
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درهم632.607.540,00الغالف المالي المعبأ و المخصص لقطاع البيئة و التنمية المستدامة
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التنمية الثقافية
إيمانا من مجلس جهة مراكش اسفي بأهمية البعد الثقافي في التنمية، وضع املجلس خالل خمس سنوات برنامجا ثقافيا طموحا يضم  16 مشروعا، 
ملراكش  العتيقة  املدن  وتثمني  تهيئة  مشاريع  الخصوص  على  همت  درهم،  مليون  و211  مليار  أصل  من  درهم،  مليون  ناهز 172  إجمالي  مالي  بغالف 
للفنون  فضاءات  إنشاء  في  املساهمة  عن  فضال  الثقافية،  املهرجانات  دعم  وكذا  التاريخية،  املواقع  وتثمني  والروحية،  الثقافية  ومساراتها  والصويرة، 

واإلبداع، ودعم أنشطة املتاحف. 
برنامج تثمني املدينة العتيقة بكل من مراكش والصويرة

تطوان،  مكناس،  سال،  من  بكل  العتيقة  املدن  تأهيل  برامج  ضمن  يندرج  طموحا  مشروعا  ملراكش )2018-2022(  العتيقة  املدينة  تثمني  برنامج  شكل 
والصويرة، علما أن برنامج تثمني املدينة العتيقة ملراكش يتطلب استثمارات ب484 مليون درهم، حيث بلغت مساهمة مجلس الجهة فيها 20 مليون درهم.

ويهدف إلى تحسني ظروف عيش السكان، وتطوير اإلطار املعماري لهذه املدينة ، وذلك من خالل تأهيل 18 ممرا سياحيا على طول 21.5 كلم، ورصف 
األزقة، وتحسني املشهد العمراني للواجهات، وتأهيل الفضاءات العمومية.

كلفا  واللذين  التكميلي )2019-2023(  البرنامج  وكذا  العتيقة  املدينة  وتثمني  تأهيل  برنامج  من  الصويرة  مدينة  استفادت  مراكش،  مدينة  غرار   وعلى 
استثمارات بقيمة 300 مليون درهم، ساهم مجلس جهة مراكش أسفي فيها بما يناهز 40 مليون درهم، وتهم أشغال هذا البرنامج ترميم السور التاريخي 

للمدينة العتيقة، وترميم وإعادة االعتبار لبرج باب مراكش، ومعالجة البنايات املهددة باالنهيار.

حفل إعطاء 
انطالقة برنامج 

تثمني املدينة 
العتيقة ملراكش 

22 أكتوبر 
2018

تأهيل وتهيئة املوقع األركيولوجي إيغود
كان الكتشاف بقايا أقدم إنسان عاقل في التاريخ بجبل إيغود األثر الحاسم في توجيه 
انتباه مختلف املتدخلني لتنمية هذه املنطقة التابعة إلقليم اليوسفية، وهو ما حذى بمجلس 
املوقع  هذا  لتأهيل  وطموحة  كبيرة  تنموية  برامج  في  لالنخراط  أسفي  مراكش  جهة 
ومحيطه، السيما بخصوص البنيات التحتية وفك العزلة عن هذا املوقع الذي ينتظر أن 
يستقبل مركزا أركيولوجيا ومحجا للباحثني وعلماء اآلثار، حيث تم عقد اتفاقية شراكة  
خاصة ببرنامج تثمني املوقع األركيولوجي إيغود ومحيطه بإقليم اليوسفية، وذلك بغالف 
مالي إجمالي يقدر ب265 مليون درهم، فيما تبلغ مساهمة الجهة ما يناهز 45 مليون 

درهم.

في إطار االهتمام الذي توليه جهة مراكش أسفي لقطاع الثقافة، السيما األنشطة الترويجية، عمل مجلس الجهة على تخصيص 
دعم للجمعيات املنظمة للمهرجانات الثقافية والفنية بالجهة. ووعيا منه أيضا بالدور الهام الذي يلعبه التنشيط الثقافي في إنعاش 
الجهة، حرص مجلس الجهة على املساهمة في تنظيم املهرجانات ذات الصيت واإلشعاع الجهوي، الوطني والدولي مع الجمعيات 

الثقافية بعمالة وأقاليم الجهة، وذلك في إطار اتفاقيات شراكة.

الرحامنة

اليوسفية

شيشاوة

الصويرة

مراكش

الحوز

أسفي

قلعة
 السراغنة

1.080.000,00

1.250.000,00

1.835.000,00

1.940.000,00

1.030.000,001.389.000,00

1.060.000,00

730.000,00
عدد الجمعيات

37

عدد الجمعيات
58

عدد الجمعيات
37

عدد الجمعيات
58

عدد الجمعيات
41

عدد الجمعيات
41

عدد الجمعيات
44

عدد الجمعيات
33

دعم الجمعيات الثقافية
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مدينة الفنون واإلبداع بمراكش
مشاريع  ضمن  يندرج  متميزا  بنيويا  مشروعا  بمراكش  واإلبداع  الفنون  مدينة  تشكل 
بمراكش  والفني  الثقافي  الحقل  تعزيز  إلى  يهدف  والذي  املتجددة"،  الحاضرة  "مراكش 
والجهة، السيما من خالل الحفاظ على التراث الشفهي الذي صنف تراثا إنسانيا عامليا، 
ويشمل هذا املشروع متحفا وأكاديمية للفنون، وحاضنة للمقاوالت الفنية والثقافية، وذلك 
بغالف مالي يقدر ب110 ماليني درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بحصة األسد بمبلغ 
50 مليون درهم، فيما يوزع الغالف املالي املتبقي )60 مليون درهم( على باقي الشركاء 

وهم وزارة الداخلية، وزارة الثقافة، واملجلس الجماعي ملراكش.
 

تأهيل وتنشيط املتاحف وفضاءات الذاكرة
بهدف تأهيل وتنشيط املتاحف املتواجدة بمدينة مراكش، عقد مجلس جهة مراكش أسفي ومؤسسة متاحف املغرب اتفاقية شراكة سنة 2017 تروم إعادة 
تهيئة متحف دار سي سعيد، وتنفيذ أشغال السينوغرافيا بمتحف دار الباشا، وكذا تنمية وخلق األنشطة الثقافية املشتركة، فضال عن إحداث ورشات 

بيداغوجية لفائدة املتمدرسني وتعزيز املعرفة بالتراث الثقافي والفني بالجهة، وذلك بغالف مالي يقدر ب1 مليون درهم.

 

كما عقد مجلس الجهة اتفاقية شراكة مع املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بمراكش بغالف مالي يقدر ب700 ألف درهم، وتهدف هذه االتفاقية إلى دعم 
أنشطة املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بمراكش، وتحسني البرامج واملشاريع املشتركة خصوصا في مجال الخبرة وصيانة وتعزيز الثقافة والتراث 
املعماري الجهوي، واملساهمة في تمويل برامج األبحاث التطبيقية والتكوين املستمر، واملساهمة في إحداث مكتب كرسي اليونسكو املختص في الهندسة 

والبناء املعماري بالتراب والثقافات البنائية والتنمية املستدامة.
التحرير  وجيش  املقاومة  ذاكرة  فضاء  إلحداث  شراكة  اتفاقية  توقيع  تم  التحرير،  وجيش  للمقاومة  واملحلية  الوطنية  التاريخية  الذاكرة  صيانة  وبهدف 
بمراكش،  والذي يأتي ضمن شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، حيث سيتيح الفرصة لساكنة مدينة مراكش وعموم املواطنني للتواصل 

مع املوروث التاريخي الوطني العام وتاريخ الحركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير على وجه الخصوص، وذلك بغالف مالي يقدر ب1 مليون درهم.
ويضم هذا الفضاء عدة أروقة ومرافق تثقيفية وتواصلية من قبيل قاعات لعرض التحف واألسلحة واأللبسة والوثائق واملستندات والصور التي لها عالقة 
بالذاكرة التاريخية الوطنية واملحلية، وقاعة متعددة الوسائط لعرض األشرطة وتسجيل الشهادات الحية للمقاومني تحتوي على خزانة لألشرطة التي لها 

عالقة بفترة الحركة الوطنية واملقاومة وجيش التحرير.

• االعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية

• إحداث وتدبير المؤسسات الثقافية

• تنظيم المهرجانات الثقافية و الترفيهية

• المبلغ اإلجمالي 

• المبلغ اإلجمالي 

• المبلغ اإلجمالي 

مشروع إنجاز الممرات السياحية والروحية بالمدينة العتيقة لمراكش 2017 - 2019

مشروع تهيئة وتأهيل فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير بمراكش

دعم المهرجانات الثقافية بجهة مراكش أسفي

برنامج تثمين الموقع األركيولوجي إيغود ومحيطه بإقليم اليوسفية

برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة 2023-2019

مشروع إنجاز مدينة الفنون واإلبداع بمراكش

اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي والمؤسسة الوطنية للمتاحف

 برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمراكش 2018 - 2021

مشروع إنجاز قاعة الندوات بالمركب الثقافي المندمج بمدينة ابن جرير بإقليم الرحامنة

إنجاز دراسة حول مشروع المسارات الثقافية والروحية بجهة مراكش أسفي

200.000.000,00

1.000.000,00

14.991.000,00

1.
29

8.
00

0.
00

0,
00

12
2.

76
1.

10
1,

60

  310.000.000,00

  300.000.000,00

  110.000.000,00

1.000.000,00

  484.000.000,00

11.761.101,60

3.000.000,00

م
ه

در
م

ه
در

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم1.435.752.101,60  الغالف المالي المعبأ و المخصص لقطاع التنمية الثقافية
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التنمية االجتماعية
شمل برنامج التنمية االجتماعية ملجلس جهة مراكش أسفي خالل الفترة بني 2016 و2020 ثالثة محاور همت على الخصوص، دعم فعاليات املجتمع 
املدني العاملة في مجال التنمية االجتماعية، دعم الرياضة واألنشطة الترفيهية، ودعم الخدمات األمنية، وذلك بغالف مالي إجمالي ناهز 138 مليون درهم، 

فيما بلغت مساهمة مجلس الجهة ما مجموعه 85 مليون درهم. 

• دعم فعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال التنمية االجتماعية 

• إنعاش الرياضة و الترفيه

البنيات التحتية الرياضية

• دعم الخدمات األمنية

• المبلغ اإلجمالي 

• المبلغ اإلجمالي 

• المبلغ اإلجمالي 

جمعية دار البر واالحسان 

مشروع بناء قاعة مغطاة متعددة االختصاصات بسيدي المختار

اقتناء وسائل النقل لفائدة القيادة الجهوية للدرك الملكي 

جمعية توبقال المستقبل

شروع إصالح وتأهيل وتجهيز المركب الرياضي تمنار

اقتناء سيارات خدمة لفائدة القوات المساعدة بمراكش 

دعم جمعية معاونة المعاقين لجنوب المغرب بأسفي 

مشروع تهيئة وتجهيز المدار الدولي موالي الحسن لسباق السيارات

جمعية األعمال االجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجهة

 مشروع استكمال إنجاز وتجهيز قاعة مغطاة للرياضات ببلدية تحناوت بإقليم الحوز

اقتناء داراجات نارية وسيارات خدمة لفائدة والية األمن لمراكش

دعم مؤسسة دعم حركية األشخاص في وضعية إعاقة 

1.000.000,00

6.220.000,00  

5.999.063,96  

7.
00

0.
00

0,
00

  
70

.6
64

.0
00

,0
0 

 
25

.9
44

.7
29

,8
6  

500.000,00

5.244.000,00  

9.839.970,00  

400.000,00

40.000.000,00  

4.700.000,00

2.500.000,00  

10.105.695,90  

400.000,00  

م
ه

در
م

ه
در

م
ه

در

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

• المبلغ اإلجمالي • دعم األندية الرياضية 

جمعية نهضة شروق العطاوية 

نادي الوداد الرياضي السرغيني فرع كرة الريكبي 

جمعية الماراطون الدولي لمراكش لتنظيم ماراثون مراكش الدولي

نادي أولمبيك أسفي  لكرة القدم

الجامعة الملكية للكولف من أجل انجاز معرض سوق السفر الدولي للكولف 

جمعية األمل الرياضي الصويري

جمعية المدار الدولي موالي الحسن لتنظيم الجائزة الكبرى لسباق السيارات

نادي أولمبيك أسفي للريكبي

 نادي شباب بنجرير لكرة القدم

 جمعية أسفي رياضة للجميع لتنظيم نصف ماراثون أسفي الدولي

 نادي شباب أسفي للريكبي 

 دعم لوجيستيكي مخصص لمختلف الجمعيات واألندية الرياضية بعمالة وأقاليم 
جهة مراكش أسفي: توفير األقمصة، األحذية الرياضية والكؤوس 

 نادي الكوكب المراكشي

جمعية المدار الدولي موالي الحسن لتنظيم السباق الدولي للسيارات الكهربائية

 النادي الملكي للتنس بمراكش  لتنظيم جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية
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دعم األندية الرياضية
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الميزانية المتوقعة لجهة مراكش أسفي

اتفاقيات الشراكة

مساهمة جهة مراكش أسفي في رأسمال شركة التنمية 
المحلية »الصويرة ثقافة وفنون وتراث« الخاصة بتدبير »حاضرة 

الفنون والثقافة« بمدينة الصويرة

تفعيل برنامج التأهيل والتمكين االقتصادي للنساء في وضعية 
صعبة ودعم التعاونيات النسائية

انجاز مشروع حماية مركز سيدي المختار من خطر فيضانات 
واد فرح إقليم شيشاوة المقدم في إطار طلب المشاريع 

لسنة 2020، الممولة من طرف »صندوق مكافحة آثار الكوارث 
الطبيعية

تمكين الصناع التقليديين من قروض صغرى ودعم وتسريق 
وتثمين منتوجات الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

إنجاز مشروع حماية مركز رأس العين بإقليم اليوسفية من 
الفيضانات

مشروع إحداث محطة لمعالجة الطين لفائدة الصناع التقليديين 
الفخارة بجماعة سعادة

مشروع إحداث وتسيير معهد التكوين في المجال المقاوالتي 
وتسيير المقاوالت الصغيرة جدا والمتوسطة

مشروع تعزيز شروط السالمة لنحارة الصيد التقليدي

برنامج عمل لالرتقاء بالعرض التربوي بجهة مراكش أسفي

تطوير وإنجاز الشطر األول للمنطقة اللوجستيكية تامنصورت

دعم مؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي بمركز 
سيدي ويسف بن علي بعمالة مراكش

مساهمة الجهةالتكلفة االجمالية

شمل برنامج التنمية االجتماعية ملجلس جهة مراكش أسفي خالل الفترة بني 2016 و2020 ثالثة محاور همت على الخصوص، دعم فعاليات املجتمع 
املدني العاملة في مجال التنمية االجتماعية، دعم الرياضة واألنشطة الترفيهية، ودعم الخدمات األمنية، وذلك بغالف مالي إجمالي ناهز 138 مليون درهم، 

فيما بلغت مساهمة مجلس الجهة ما مجموعه 85 مليون درهم. 

839.381.800 درهم

نفقات التجهيز

90%
نفقات التسيير

10%

759.813.857,74 درهم 79.567.942,26 درهم

المداخيل المتوقعة

1.000.000 درهم

10.000.000 درهم

17.700.000 درهم

44.289.998 درهم

6.000.000 درهم

9.300.000 درهم

---

6.000.000 درهم

802.893.500 درهم

285.000.000 درهم

650.000 درهم

1.182.833.498 درهم
400.000 درهم

6.000.000 درهم

4.000.000 درهم

23.144.999 درهم

1.000.000 درهم

600.000 درهم

---

5.000.000 درهم

243.000.000 درهم

100.000.000 درهم

650.000 درهم

383.794.999 درهم

مشاريع برنامج التقليص من الفوارق االجتماعية والترابية

الماء الصالح للشربالطرق والمسالك

االعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

14.070.000,00 درهم

19 مشروعا

االعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

393.338.739,25 درهم

38 مشروعا

االعتمادات
المرصودة

عدد 
المشاريع

407.408.739,25 درهم

57 مشروعا

5. المشاريع المستقبلية

المجموع
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الرحامنة

اليوسفية

شيشاوة
الصويرة

مراكش

الحوز

أسفي
قلعة

 السراغنة

االعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودةاالعتمادات المرصودة

االعتمادات المرصودةاالعتمادات المرصودة

عدد المشاريع

عدد المشاريععدد المشاريع

عدد المشاريععدد المشاريع

2.500.000,00 درهم

3.170.000,00 درهم

3.000.000,00 درهم

5.400.000,00 درهم

53.950.000,00 درهم

48.000.000,00 درهم113.9111.722,40 درهم

25.000.000,00 درهم37.000.000,00 درهم

1

8

1

9

5

124

42

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
30.000.000,003 درهم

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
60.000.000,006 درهم

عدد المشاريعاالعتمادات المرصودة
25.477.016,852 درهم

التعاون والشراكات

آلية لتنمية القدرات وتبادل الخبرات
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يشكل التعاون الالمركزي الدولي أحد املحاور األساسية التي يراهن عليها مجلس جهة مراكش أسفي في إطار مقاربة شاملة ومندمجة، تروم تقوية 
الحكامة املحلية وإنعاش النمو السياحي واالقتصادي والثقافي داخل الجهة.

وقد عمل مجلس الجهة على توقيع عدد من االتفاقيات الناجعة واملثمرة مع مجالس جهات ومدن ومعاهد أكاديمية، سعيا إلى تبادل الخبرات والتجارب 
في مجال التسيير الجهوي والترابي.

بلغ عدد االتفاقيات املبرمة في إطار التعاون الدولي الالمركزي بني جهة مراكش أسفي والجماعات الترابية األجنبية للفترة املمتدة ما بني 2016 و2020 
ما مجموعه 35 اتفاقية، احتلت فيها الجماعات الترابية اإلفريقية املرتبة األولى بنسبة 42.85 في املئة من مجموع االتفاقيات املبرمة، والجماعات الترابية 
األوربية في املرتبة الثانية بنسبة 37.14 في املئة، والجماعات األسيوية بنسبة 11.42 في املئة،أمريكا الالتينية 5.71 في املئة  الدول العربية اتفاقية واحدة 

مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم القطرية أي بنسبة  2.85 في املئة.
وبخصوص التعاون املحلي والوطني، عقد املجلس 10 اتفاقيات شراكة وتعاون مع جماعات ترابية ومؤسسات عمومية بهدف تعزيز الخبرات وتبادلها.

أوروبا

العالم العربي
آسيا

املغرب

أمريكا الالتينية

افريقيا

اتفاقية

اتفاقيات

اتفاقية

اتفاقية

اتفاقية
اتفاقيات

13

10

02

15

01
04

• االتفاقيات المبرمة في اطار التعاون الدولي

التكوين المستمر ودعم القدرات
الدولي  الجمهوري  واملعهد  مراكش-أسفي  جهة  مجلس  بني  والشراكة  للتعاون  إطار  •  اتفاقية 

باملغرب، يتم بموجبها تعبئة املشاركني في التكوين، وتنظيم دورات التكوين.
اتفاقية تهم دعم قدرات املنتخبني  بالنيجر، وهي  •  اتفاقية إطار بني مجلس الجهة وجهة مرادي 

واملوظفني الترابيني والتنمية الثقافية بجهة مرادي. 
 SENION EXPERTEN ،بروتوكول تعاون بني جهة مراكش أسفي ومؤسسة الصناعة االملانية •
SERVICE، يلتزم الجانب األملاني بموجبها بوضع الخبراء رهن إشارة دار املنتخب ومنح شواهد 

للمستفيدين.
•  اتفاقية شراكة بني جهة مراكش أسفي واملركز الوطني للوظيفة العمومية الترابية بفرنسا، حيث 
يلتزم املركز بموجب هذه االتفاقية اإلطار بوضع مؤطرين في مجال التكوين املستمر رهن إشارة 

دار املنتخب، باإلضافة إلى منح شواهد للمستفيدين.
موهون  بوكل  جهات  من  وكل  أسفي  مراكش  جهة  بني  والشراكة  للتعاون  إطار  •  اتفاقيات 

ببوركينافاسو، وزيندر بالنيجر لتعزيز قدرات أعضاء وموظفي األقاليم، والتنمية الثقافية.
•  مذكرة تفاهم بني مدينة مدريد وجماعة مراكش وجهة مراكش أسفي.

وكوريانتيس  أيريس  بوينوس  إقليمي  من  وكل  أسفي  مراكش  جهة  بني  للتعاون  إطار  •  اتفاقية 
باألرجنتني.

•  اتفاقية إطار للتعاون بني جهة مراكش أسفي وجهتي دوسو ونيامي بالنيجر، حول دعم قدرات 
املنتخبني واملوظفني الترابيني والتكوين املهني واإلنعاش السياحي.

التنمية االقتصادية
•  مذكرة تفاهم مدتها 5 سنوات، بني مجلس جهة مراكش أسفي ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم 

الخيرية بدولة قطر، بهدف إنشاء عدد من املشاريع الخيرية في مجاالت الصحة واإلسكان.
التعاون  تهم  باليابان  جيفو  وإقليم  أسفي  مراكش  جهة  بني  الالمركزي  للتعاون  إطار  •  اتفاقية 

اإلقتصادي والسياحي والتبادل في املجال التقني واملوارد البشرية. 
•  اتفاقية إطار)اتفاقية توأمة( للتعاون الالمركزي بني جهة مراكش-أسفي وإقليم جيانسو بالصني.
بكوريا  جيونجي  جهة  من  وكل  أسفي  مراكش  جهة  بني  الالمركزي  للتعاون  إطار  •  اتفاقيات 
الجنوبية، وفدرالية فالوني بروكسيل ببلجيكا، وجهة شليسويك هولشتاين بأملانيا، وجهة أعالي 

فرنسا )Hauts-de-France(، وجهة اووسيما بفنلندا.
•  اتفاقية إطار للتعاون الالمركزي بني جهة مراكش أسفي واملعهد الفنلندي للبيئة.

•  بروتوكول للتعاون بني جهة مراكش أسفي وإقليم جانسو بالصني.
•  اتفاقيات إطار للشراكة والتعاون بني الجهة وكل من جهة بافاريا بأملانيا وجماعة روتردام بهولندا.

•  اتفاقية إطار بني جهة مراكش أسفي وأكاديمية الهاي للحكامة املحلية.
•  اتفاقية إطار للتعاون بني الجهة والغرفة التجارية السويسرية باملغرب، بهدف تقوية االستثمار 

ووضع آليات للتكوين املهني.
•  اتفاقية شراكة بني جهة مراكش أسفي والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة باملغرب من أجل 

تهيئة وإنعاش وتسويق وتدبير املجمع التكنولوجي بجماعة حربيل.

لقاء تحضيري ملذكرة تفاهم بني مدينة مدريد وجماعة مراكش وجهة 
مراكش أسفي

حفل توقيع اتفاقية إطار بني الجهة وفيدرالية فالوني بروكسيل

حفل توقيع مذكرة تفاهم بني الجهة ومؤسسة جاسم وحمد بن 
جاسم الخيرية القطرية

حفل توقيع اتفاقية إطار بني الجهة وجهة جيونجي بكوريا الجنوبية

حفل توقيع اتفاقية إطار بني مجلس الجهة وجهة مرادي بالنيجر 
AFRICITY على هامش ملتقى

التعاون والشراكات
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• االتفاقيات المبرمة في اطار التعاون المحلي

التكوين المستمر ودعم القدرات
•  اتفاقيات إطار بني جهة مراكش أسفي و كل من مجالس جهات طنجة تطوان الحسيمة، جهة بني 

مالل خنيفرة، وجهة سوس ماسة.
• اتفاقية إطار للتعاون محلي بني جهة مراكش أسفي ممثلة بدار املنتخب وجامعة محمد الخامس 

بالرباط ممثلة بمعهد كونفوشيوس.
•  اتفاقية إطار بني دار املنتخب لجهة مراكش أسفي واملعهد الوطني لحقوق االنسان حول دعم 

قدرات الجماعات الترابية في حكامة الحقوق والحريات العامة.
•  اتفاقية التعاون في مجال تحسني جودة الخدمات اإلدارية وتقوية كفاءات املوارد البشرية بني 

وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية ومجلس جهة مراكش أسفي.
•  اتفاقية إطار للتعاون املحلي بني وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان ومجلس جهة مراكش أسفي.
•  اتفاقية إطار للتعاون بني جهة مراكش أسفي عبر دار املنتخب واملجلس اإلقليمي لوادي الذهب 

حول دعم قدرات املوظفني واملنتخبني وتبادل الخبرات.
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  باللجنة  ممثال  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  بيـن  تعاون  •  اتفاقية 

مراكش أسفي ومجلس جهة مراكش أسفي.
•  اتفاقية تعاون مع الودادية الحسنية للقضاة لدعم قدرات املنتخبني واملوظفني الترابيني بالجهة في 

مجال التطبيسات القانونية واإلدارية املتعلقة بتدبيير الجماعات الترابية.
•  اتفاقيتني تعاون لدعم قدرات موظفي ومنتخبي غرفة الصناعة التقليدية وغرفة التجارة والصناعة 

والخدمات.

حفل توقيع اتفاقية إطار بني دار املنتخب لجهة مراكش أسفي 
واملعهد الوطني لحقوق االنسان

حفل توقيع اتفاقية تعاون بني الجهة ووزارة إصالح اإلدارة 
والوظيفة العمومية

حفل توقيع اتفاقية تعاون بني الجهة والودادية الحسنية للقضاة

التكوين المستمر وتطوير الكفاءات

منظومة متكاملة ورائدة لتأهيل 
الرأسمال البشري بالجهة
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حصيلة أنشطة دار المنتخب ) 2016 - 2020 (

للجهة  الذاتية  التكوين املستمر من بني االختصاصات  •  أصبح 
في مجال التنمية الجهوية بناء على القانون املنظم للجهات؛

•  يتمثل التكوين املستمر الخاص باملنتخبني في جميع العمليات 
التكوينية املنظمة لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛

مراكش-أسفي، خالل  بجهة  الترابية  املجالس  أعضاء  • استفاد 
التكوينية  الدورات  من  العديد  من  املنصرمة،  الثالث  السنوات 
من  مجموعة  في  شاركوا  كما  بمهامهم،  مرتبطة  مواضيع  في 

اللقاءات والندوات.

•  الرفع من مردودية املنتخب وتحسني كفاءاته التدبيرية والتنظيمية؛ 
•  تنظيم وتشجيع تبادل الخبرات بني املنتخبني؛

•  تيسير املشاركة  في الندوات واملؤتمرات الدولية والوطنية؛
•  تجويد العمل التدبيري للمساهمة في تنزيل الجهوية املتقدمة. 

الهدفاإلطار

جاءت فكرة إحداث دار للمنتخب باعتبارها آلية تعاونية وتشاركية من أجل دعم قدرات وإمكانيات الجماعات الترابية في مجاالت مختلفة تهم التنظيم 
والتسيير، صياغة وتدبير املشاريع، التخطيط والبرمجة، التواصل وتبادل الخبرات، تطوير الخبرة التقنية في مجال اختصاصات الجماعات الترابية، 

فضال عن إنعاش التعاون الالمركزي.
وتتولى دار املنتخب لجهة مراكش أسفي، األولى من نوعها على الصعيد الوطني، القيام بمجموعة من املهام أبرزها: 

- تنظيم وتشجيع تبادل الخبرات بني املنتخبني واملوظفني الترابيني.  
- تنظيم دورات تكوينية وإعالمية لفائدة املنتخبني واملوظفني الترابيني.  

- توفير فضاء للتواصل والبحث العلمي والدعم واملشورة ذات الصلة بمهام املنتخب.  
- تيسير املشاركة في الندوات واملؤتمرات الدولية والوطنية.  

- تنظيم معارض واملساهمة في أخرى للتعريف بمؤهالت الجهة املختلفة.  

حصيلة الدورات التكوينية لفائدة المنتخبين والموظفين الترابيين بدار المنتخب برسم سنة 2016

حصيلة الدورات التكوينية لفائدة المنتخبين والموظفين الترابيين بدار المنتخب برسم سنة 2017

6

6

57

54

159

120

3695

3441

محاور التكوين

محاور التكوين

عدد الدورات

عدد الدورات

عدد أيام التكوين

عدد أيام التكوين

عدد المشاركين

عدد المشاركين

عدد الجماعات املستفيدةعدد املشاركنيعدد أيام التكوينعدد الدوراتمحاور التكوين
18571289التدبير املالي و اإلداري

260

622389التعمير و إعداد املجال
925661التدبير البيئى

1223705التخطيط و الحكامة الترابية
410315دعم املجتمع املدني
822336التعاون الالمركزي

571593695املجموع

عدد الجماعات املستفيدةعدد املشاركنيعدد أيام التكوينعدد الدوراتمحاور التكوين
25601987التدبير املالي و اإلداري

260

25196التعمير و إعداد املجال
511300التدبير البيئى

918394التخطيط و الحكامة الترابية
814354دعم املجتمع املدني
512210التعاون الالمركزي

541593441املجموع
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حصيلة الدورات التكوينية لفائدة المنتخبين والموظفين الترابيين بدار المنتخب 
برسم سنة 2018

حصيلة الدورات التكوينية لفائدة المنتخبين والموظفين الترابيين بدار المنتخب 
برسم سنة 2019

5

5

76

118

226

215

5320

4228

محاور التكوين

محاور التكوين

عدد الدورات

عدد الدورات

عدد أيام التكوين

عدد أيام التكوين

عدد المشاركين

عدد المشاركين

عدد الجماعات املستفيدةعدد املشاركنيعدد أيام التكوينعدد الدوراتمحاور التكوين
23832267التدبير املالي و اإلداري

260 جماعة
+الهيئات االستشارية 

الترابية
و جمعيات املجتمع املدني

932696التعمير و إعداد املجال
1538849التخطيط و الحكامة الترابية

20551235دعم املجتمع املدني
918273التعاون الالمركزي

762265320املجموع

عدد الجماعات املستفيدةعدد املشاركنيعدد أيام التكوينعدد الدوراتمحاور التكوين
36621464التدبير املالي و اإلداري

260 جماعة
+الهيئات االستشارية 

الترابية
و جمعيات املجتمع املدني

1325362التعمير و إعداد املجال
2959832التخطيط و الحكامة الترابية

1733820دعم املجتمع املدني
2336750التعاون الالمركزي

1182154228املجموع

حصيلة الدورات التكوينية لفائدة المنتخبين والموظفين الترابيين بدار المنتخب 
برسم سنة 2020

5

36

61

624 محاور التكوين

عدد الدورات

عدد أيام التكوين

عدد المشاركين

عدد الجماعات املستفيدةعدد املشاركنيعدد أيام التكوينعدد الدوراتمحاور التكوين
101030الهيئات االستشارية

260 جماعة
 +

بعض جمعيات املجتمع 
املدني

2443الالتمركز و التفريع
2415التخطيط و تدبير املشاريع

2432التعاون بني الجماعات
الهندسة االجتماعية في 

1222التدبير املجالي

1724142املجموع

عدد الجماعات املستفيدةعدد املشاركنيعدد أيام التكوينعدد الدوراتمحاور التكوين
الهندسة املجالية و التنمية 

1123املجالية املستدامة

260 جماعة
 +

بعض جمعيات املجتمع 
املدني

التحليل املالي للجماعات 
1420الترابية

2449التدبير املفوض
املعلوميات و التدبير 

2432املجالي

1222شركات التنمية املجلية
717146املجموع

عدد الجماعات املستفيدةعدد املشاركنيعدد أيام التكوينعدد الدوراتمحاور التكوين
االفتحاص و املراقبة 

44114الداخلية

260 جماعة
 +

بعض جمعيات املجتمع 
املدني

2463املنازعات اإلدارية
الشراكة و الحوار 

2449املؤسساتي

2431التعاون بني الجماعات 
تقارير عمليات التتبع و 

2479املراقبة 

1220336املجموع
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التسويق الترابي وآليات التواصل

آلية أساسية لتسويق الجهة
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1. التنظيم والمشاركة في الملتقيات والمعارض 

في إطار اللقاءات التواصلية لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني، تم عقد لقاء بحضور السيد 
أحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، والسيد محمد مفكر والي جهة مراكش أسفي، 
والهيئات  االقتصاديني،  والفاعلني  بالجهة،  الترابية  الجماعات  رؤساء  بحضور  و  الجهة،  وعمال 

املهنية، وممثلي املصالح الخارجية، وذلك بتاريخ 27 فبراير 2016،
وقد تم خالل هذا اللقاء عرض استراتيجية الوزارة وسبل التنسيق بني املخططات الوطنية والجهوية.

كما تم باملناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة 
مراكش-أسفي والدراسة الخاصة بتهيئة ساحل إقليمي أسفي والصويرة.

مراكش  لجهة  الجهوي  التنمية  برنامج  إعداد  إطار  وفي  التنموية،  البرامج  التقائية  على  حرصا 
وزير  الرباح  عزيز  السيد  و  أسفي  مراكش  جهة  رئيس  اخشيشن  أحمد  السيد  ترأس  أسفي، 
التجهيز والنقل واللوجيستيك لقاء صبيحة يوم السبت 7 ماي 2016 بدار املنتخب، تم خالله تقديم 
عرض أهم اإلنجازات واملشاريع املستقبلية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالجهة، حيث ركز 
هذا العرض على قطاع الطرق والنقل واملقالع. كما تم باملناسبة تقديم عدد من العروض القطاعية 

همت على الخصوص النقل الجوي، امليناء الجديد بأسفي، وتعزيز تنافسية اللوجيستيك بالجهة.

اللقاء التواصلي مع وزير التعمير وإعداد التراب

اللقاء التواصلي مع وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

نظم مجلس جهة مراكش أسفي بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور األملانية يوم فاتح يونيو 2016 
محاضرة ألقاها بمقر الجهة الرئيس األملاني السابق كريستيان وولف بعنوان »قوة الجهات« والتي 
في  املواطن  تدمج  الجهات  مستوى  على  تؤخذ  التي  التنموية  القرارات  أن  إلى  من خاللها  أشار 
تدبير الشأن املحلي، كما شدد على أهمية االستفادة من التجارب األخرى بخصوص الجهوية دون 
استنساخها، بل الحرص على تطبيقها وفق خصوصيات كل بلد، مشيرا الى أن القرار املحلي هو 

األفضل في تحقيق التنمية.

محاضرة »قوة الجهات« للرئيس األلماني السابق كريستيان وولف

22 ملؤتمر األطراف  القمة  2016 أشغال  نونبر  7 و18  الفترة بني  احتضنت مدينة مراكش في 
.COP22 املوقعة على االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن املناخ

وقد شاركت جهة مراكش أسفي بكثافة في الندوات والورشات املوضوعاتية التي احتضنتها القمة، 
السيما املخصصة للجماعات الترابية وفي مقدمتها قمة املنتخبني املحليني والجهويني للمناخ، كما 

شكلت القمة فرصة لتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون.

يشكل التسويق الترابي مقاربة حديثة لتعبئة املوارد الترابية وتثمينها، ووسيلة لجذب االستثمارات، وخلق الديناميات السوسيو اقتصادية، كما يتيح 
التسويق الترابي تأهيل وتثمني إمكانيات املجاالت الترابية بالجهة، وقد راهن مجلس جهة مراكش أسفي من هذا املنطلق، على التنظيم واملشاركة املكثفة 

في اللقاءات واملعارض  الجهوية والوطنية والدولية، كما راهن أيضا على اآلليات الحديثة في التسويق والتواصل.

قمة Cop 22  بمراكش

نظم مجلس جهة مراكش أسفي بشراكة مع الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات 
مع البرملان واملجتمع املدني يوما دراسيا جهويا حول موضوع "الديمقراطية التشاركية والنموذج 
التنموي الجديد"، يوم األربعاء 24 يناير 2018، وذلك بهدف استثمار آليات الديمقراطية التشاركية 
التي تضمنها دستور 2011 وإحداث دينامية جهوية تشاورية بني جميع املتدخلني لتكثيف الجهود 

بغية جعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي الجهوي واملحلي.

مراكش  بجهة  والتكوين  التربية  بمنظومة  للنهوض  متقدمة  جهوية  شراكة  أجل  »من  شعار  تحت 
أبريل   18 بتاريخ  بالجهة،  التربوية  املنظومة  نظم مجلس جهة مراكش أسفي مع شركاء  أسفي«، 

2018، امللتقى الجهوي األول حول منظومة التربية والتكوين.

وقد أكد املشاركون في هذا اللقاء على ضرورة خلق رؤية موحدة للشراكة في مجال التربية والتكوين 
بني كل الفاعلني واملتدخلني، حيث عملت الورشات املوضوعاتية على استحضار كل اإلكراهات التي 
تعاني منها منظومة التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، همت واقع وآفاق قطاعات التربية الوطنية، 
التكوين املهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما تم بهذه املناسبة توزيع شواهد التكوين في 
علوم اإلعالميات وعقود تشغيل لفائدة 16 طالبا وطالبة استفادوا من دورات تكوينية في هذا املجال.

يوم دراسي جهوي حول الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد

الملتقى الجهوي األول حول منظومة التربية والتكوين

في إطار اللقاءات التواصلية لرئيس الحكومة والوفد الوزاري املرافق له لجهات اململكة، انعقد بمدينة 
مراكش لقاء تواصلي جهوي، يوم 21 أبريل 2018، ترأسه السيد رئيس الحكومة، وحضره إلى 
جانب الوفد الوزاري كل من رئيس الجهة، ووالي الجهة، وعمال عماالت وأقاليم الجهة، واملنتخبني، 

ورؤساء املصالح الالممركزة، وممثلي املجتمع املدني، وومثلي القطاع الخاص.

اللقاء التواصلي مع رئيس الحكومة

• تسريع وتكثيف البرامج وبرمجة مشاريع أخرى عبرت عنها ساكنة جهة مراكش أسفي.
• االطالع على املشاريع الناجحة واملتعثرة واملتوقفة واملبرمجة على املديني القريب واملتوسط.

• تنسيق الجهود الجهوية واملركزية للدفع بالتنمية بجهة مراكش أسفي. 

خالصات

نظم مجلس جهة مراكش ـ أسفي بتاريخ 9 ماي 2018، اللقاء الجهوي التفاعلي والتشاوري تحت 
شعار “اإلعاقة والتنمية الدامجة بجهة مراكشـ  أسفي” بمراكش بشراكة مع وزارة األسرة والتضامن 

واملساواة والتنمية االجتماعية.
وقد انعقد هذا اللقاء التفاعلي والتشاوري في إطار إعداد مخطط عمل جهوي مندمج لتنزيل برنامج 
التنمية الجهوية في شقه املتعلق باإلعاقة، موازاة مع التنزيل الترابي ملخطط العمل الوطني للنهوض 
املشترك  التنفيذ  في  والنجاعة  اإللتقائية  تحقيق  أجل  ومن  إعاقة،  وضعية  في  األشخاص  بحقوق 

للسياسات العمومية الجهوية والوطنية املندمجة 2021/2017.

الملتقى الجهوي حول اإلعاقة والتنمية الدامجة
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في إطار تكريس التواصل مع مختلف الفاعلني بالجهة تماشيا مع تنزيل ورش الجهوية املتقدمة، 
نظم مجلس جهة مراكش أسفي بشراكة مع والية الجهة ندوة علمية جاءت ضمن سلسلة ندوات 
ماي   15 بتاريخ  املستدامة،  للتنمية  رافعة  املتقدمة  »الجهوية  في موضوع  اململكة  عبر جهات 

2018 في مراكش بمشاركة خبراء وباحثني أكاديميني.

الندوة التي تضمنت ثالثة محاور همت تنزيل الجهوية من خالل برنامج التنمية الجهوية، وإكراهات 
تفعيل السياسات العمومية الترابية، وكذا التنمية الجهوية في إطار النموذج االقتصادي الجديد، 
خلصت إلى ضرورة استكمال املراسيم التطبيقية للقوانني التنظيمية، وتعميم الدوريات التفسيرية 

والدالئل التوجيهية، وكذا البحث عن بدائل إلشكالية تمويل البرامج التنموية للجهات، 

ندوة ‘‘الجهوية رافعة للتنمية المستدامة’’

نظمت جهة مراكش أسفي بتعاون مع املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بمراكش يوما دراسيا 
حول املسارات الثقافية والروحية لجهة مراكش أسفي، يوم 19 يونيو 2018، باملركب اإلداري 

والثقافي التابع لوزارة األوقاف.
 كما تم تنظيم ندوة حول التقييم املالي ملشروع تنمية وتثمني هاته املسالك يوم 06 دجنبر بدار 

املنتخب.

يوم دراسي حول مشروع تنمية وتثمين المسالك الثقافية والروحية بجهة مراكش أسفي

التوصيات :

1
2

3
4

5
6

7

9
8

10

اعتماد المقاربة المجالية في إنجاز وتنزيل المشروع

تحديد األولويات عند إنجاز المشروع

إشراك جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

إشراك المؤسسات البنكية في تمويل المشروع

إشراك الجماعات الترابية المعنية

إعداد بطاقات تقنية تعريفية بكل عناصر المشروع

اعتماد المقاربة اإلعالمية للتعريف بالمآثر التاريخية 
والمناظر الطبيعية، وكل معالم التراث بجهة 

إنشاء وإقرار التصميم التوجيهي »الثقافي و مراكش أسفي
الطبيعي« الذي ينظم استخدام األراضي وفقا 
لألهداف الخاصة بالمشروع

إشراك المواطنين في المشروع وجعلهم 
يستفيدون من النمو الحاصل.

تقوية قدرات مختلف الفاعلين في المشروع 
من خالل برنامج تكويني مناسب تحمله 

جهة مراكش أسفي ممثلة في دار المنتخب 
وبتعاون مع باقي شركائها اآلخرين: المدرسة 
الوطنية للهندسة المعمارية مراكش، جامعة 

القاضي عياض

شكل الخطاب امللكي في 20 غشت 2018، بمناسبة الذكرة 65 لثورة امللك والشعب، تحوال 
محوريا في تدبير ورش التكوين والتشغيل، وتحضيرا للملتقى الوطني حول التكوين والتشغيل، 
محوري  بدور  للقيام  بالجهات  املتعلق  التنظيمي  القانون  وكذا   2011 دستور  يخوله  ملا  وتبعا 
والتشغيل  التكوين  الجهوي حول  امللتقى  تنظيم  تم  التكوين،  و  التشغيل  إنعاش  وأساسي في 
بمراكش بتاريخ فاتح مارس 2019 بحضور كل من وزير التشغيل ورئيس الجهة ووالي الجهة 
وعمال أقاليم الجهة، فضال عن رؤساء املجالس املنتخبة ورؤساء املصالح الالممركزة وممثلي 

الغرف املهنية واملجتمع املدني ورجال األعمال.
اللقاء شكل فرصة لطرح النقاش حول واقع التشغيل والتكوين بالجهة، وقد خلص إلى ضرورة 
إعداد تقرير تحليلي وتركيبي بخصوص تصور الجهة ملعالجة إشكالية التكوين والتشغيل، وكذا 
إلى إعداد  الكفاءات الجهوية، باإلضافة  الرائدة وتشجيع  للقطاعات  بلورة استراتيجية جهوية 

تدابير لتلبية حاجيات االستثمار وتحسني آليات التشغيل الذاتي وحكامة سوق الشغل.

الملتقى الجهوي حول التكوين والتشغيل

نظم، يوم الجمعة 28 دجنبر 2018 بمراكش، لقاء تواصليا حول املرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية بجهة مراكش أسفي، الرامية إلى تطوير الرأسمال البشري للساكنة املحتاجة 
من خالل تعبئة املوارد الضرورية وتحقيق االلتقائية بني مختلف تدخالت الشركاء بهدف الرفع 

من أثر البرامج املنجزة.
وخالل هذا اللقاء، الذي حضره والي وعمال أقاليم الجهة ورؤساء الجماعات الترابية واملنتخبون 
ومتدخلون من املجتمع املدني وشركاء املبادرة ، قدم السيد محمد دردوري الوالي املنسق الوطني 
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرضا حول املرحلة الثالثة من املبادرة )2019 – 2023(، 

واألهداف املتوخاة منها والفئات والبرامج التي سيتم التركيز عليها.

لقاء تواصلي حول المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة مراكش أسفي

 ،2019 نونبر   05 الثالثاء  يوم  التابعة ملجلس جهة مراكش-أسفي،  املنتخب،  استضافت دار 
اهتمام  بمراكز  املتعلقة  القضايا  بدراسة  املكلفة  الهيئة االستشارية  تفعيل  ملواكبة  ورشة عمل 

الشباب في الجهة.
ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمه مجلس جهة مراكش – أسفي واملديرية العامة للجماعات املحلية 
املتحدة  األمم  وبرنامج  التنمية  أجل  من  للتعاون  الكاتالونية  والوكالة  الداخلية  لوزارة  التابعة 
العمومية  بالسياسات  املتعلقة  االستشارية  الهيئة  وصالحيات  مهام  تفعيل  إطار  في  للتنمية، 

الجهوية املندمجة للشباب.

ورشة عمل حول تفعيل الهيئة االستشارية المكلفة بقضايا الشباب

أكد رئيس مجلس جهة مراكش أسفي السيد أحمد اخشيشن، يوم الخميس 20 يونيو 2019، 
خالل لقاء تواصلي بني املنتخبني ومهنيي القطاع السياحي بالجهة تحت شعار »من أجل شراكة 
الجهة قطبا سياحيا  إلى جعل  يتطلع  بالجهة«، أن املجلس  بالقطاع السياحي  للنهوض  فعالة 
واعدا مستداما وأكثر جاذبية وقاطرة للتنمية وذلك من خالل انخراطه في العديد من املبادرات 

واملشاريع ذات البعد االقتصادي والثقافي والبنيوي والترفيهي والتراثي.

لقاء تواصلي بين المنتخبين ومهنيي القطاع السياحي بالجهة
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عقد رئيس مجلس جهة مراكش أسفي السيد أحمد اخشيشن، يوم األربعاء 12 يونيو 2019 
بمراكش، لقاء مع مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية السيد ميهوب ميزواغي، تم خالله تقديم 

عرض حول خصوصيات وإمكانيات الجهة وكذا الخطوط العريضة لبرنامج التنمية الجهوية.
كما تم خالل هذا اللقاء تقديم عرض حول تصميم الحكامة الجهوية املتعلق بشركات التنمية 
للتنمية  الفرنسية  للوكالة  يمكن  التي  الكبرى  االستثمارية  للمشاريع  القيادة  ومنظومة  املحلية، 

املشاركة في تمويلها.

لقاء مع مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية

في إطار تنزيل مقتضيات القانون اإلطار  رقم 51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث 
العلمي، شارك مجلس الجهة في اللقاء التواصلي الذي تم تنظيمه من طرف األكاديمية الجهوية 
للتربية والتكوين بحضور رئيس الجهة ووزير التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث 

العلمي، وذلك بتاريخ 04 أكتوبر 2019 بمراكش.
أكد اللقاء على الدعوة إلى مزيد من اإلنخراط والتعبئة من أجل التنزيل األمثل لهذه املقتضيات 
التي تجعل من القانون اإلطار 51.17 املرجعية األساسية لتحقيق مجموعة من األهداف التي 
تتوخى تعميم التعليم وفرض إلزاميته بالنسبة إلى جميع األطفال في سن التمدرس، كما خلص 
إلى أن ضمان تعليم ذي جودة يستلزم اتخاذ إجراءات، من أهمها تجديد مهن التدريس والتكوين 
والتدبير، وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور 
العالي،  التعليم  وإصالح  البيداغوجية،  واملناهج  والبرامج  املقاربات  ومراجعة  مكوناتها،  بني 

وتشجيع البحث العلمي والتقني واالبتكار، واعتماد التعددية والتناوب اللغوي.

اللقاء التواصلي حول تطبيق وأجرأة القانون اإلطار للتربية والتكوين

نظم مجلس جهة مراكش أسفي بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 
ووالية جهة مراكش أسفي، خالل الفترة املمتدة من 20 الى 26 أكتوبر 2019 بساحة الحارثي، 
املعرض الجهوي األول لالقتصاد االجتماعي والتضامني تحت شعار: االقتصاد االجتماعي 

والتضامني رافعة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

الدورة األولى للمعرض الجهوي لالقتصاد االجتماعي والتضامني

شارك مجلس جهة مراكش أسفي في املناظرة الوطنية األولى للجهوية املتقدمة املنعقدة بأكادير  
في الفترة بني 20 و21 دجنبر 2019، والتي  شكلت وقفة تأمل ونقاش، بني مختلف الفاعلني، 
من أجل تعميق التفكير في سبل التنزيل األمثل للجهوية املتقدمة، هذا املشروع السيادي الكبير 
املغاربة في  املواطنني  لتطلعات  واالستجابة  اململكة  التي حققتها  املكتسبات  يروم صيانة  الذي 

تحقيق التقدم واالزدهار والتنمية الشاملة.
وقد تم خالل هذه املناظرة التوقيع على اإلطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بني 

أعضاء الحكومة والجهات االثنثي عشرة باململكة.

المناظرة الوطنية األولى حول الجهوية المتقدمة

2. آليات التواصل والتسويق الرقمي
البوابة اإللكترونية لجهة مراكش - أسفي

تم إطالق البوابة االلكترونية لجهة مراكش أسفي )www.regionmarrakechsafi.com( من أجل التعريف بأنشطة املجلس والتظاهرات التي 
ينظمها، وبمؤهالت الجهة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا البرامج التنموية.

وتتيح هذه البوابة اإللكترونية، املتوفرة باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية، تصفحا سريعا وسلسا على مختلف األجهزة االلكترونية، وذلك بفضل 
تصميمها الحديث واملتميز.

وسيكون بإمكان الزوار التعرف عن كثب على السياسات الجهوية لجهة مراكش-أسفي، ال سيما في القطاعات االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، 
والبيئية.

كما سيتمكن املستثمرون من اكتشاف الخدمات املقدمة من طرف الجهة لتسهيل إنجاز مشاريعهم،  والقطاعات الواعدة التي يمكن االستثمار فيها.  
وتحيل البوابة زوارها كذلك على مختلف حسابات الجهة عبر أهم شبكات التواصل االجتماعي، من "فايسبوك"، و"إنستغرام"، و"لينكدين"، و"تويتر" 

و"يوتوب".

تصفح سريع وسلس
على مختلف األجهزة االلكترونية

تصميم حديث

متوفر بثالث لغات
العربية، الفرنسية واإلنجليزية
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كتيبات وكالة المغرب العربي لألنباء
في إطار شراكتها مع مجلس جهة مراكش-أسفي، أصدرت وكالة املغرب العربي لألنباء كتيبا، ضمن إصدارات "دفاتر و.م.ع"، يضم حصيلة أنشطة 

املجلس، باإلضافة إلى األحداث التي تندرج ضمن أنشطته.
وتحت عنوان "جهة مراكش-أسفي، حصيلة إنجازات 2016 - 2020"، تسلط هذه الطبعة األنيقة املعززة بالصور والرسوم البيانية، الضوء على أهم 

مجاالت تدخل املجلس خالل تلك الفترة.
و سيكتشف القارئ  كذلك حصيلة املشاريع التي أنجزها املجلس في قطاعات الصحة، والتعليم، والرعاية االجتماعية، ومختلف برامج التنمية الجهوية.

كما يبرز الكتيب االستثمارات التي قام بها مجلس الجهة لتعزيز البنى التحتية للجهة، وجهوده في دعم املقاوالت والتشغيل وجذب االستثمار.




