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 مقدمة:

في بادئ األمر ارتبط مفهوم التنمية بالرغم من أن ، تعد التنمية عملية متعددة األبعاد ومتنوعة املجاالت

بعلم االقتصاد حيث استعمل إلحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، عن طريق زيادة قدرة املجتمع 

الل املوارد االقتصادية املتاحة وحسن توزيع عائدات ذلك لتلبية حاجاته األساسية وذلك بالترشيد املستمر الستغ

تتجلى فيها معطيات قانونية وسوسيوثقافية تتفاعل من أجل  في األصل فالتنمية هي عملية اقتصادية االستغالل.

  .1وتحسين الدخل الفردي واالدخار الوطني اإلنتاجتحقيق نوع من التقدم االقتصادي الهادف إلى الزيادة في 

االهتمام في عاملنا املعاصر بقضية التنمية التي أخذت معنى آخر  تزايدفقد  والتكنولوجيةقدم العلوم مع ت

أصبحت ف شمل أهداف أخرى،تل ت، بل توسعفحسبقتصر على األهداف االقتصادية تعد تلم  بحيثأكثر شمولية 

ية والثقافية والتكنولوجية املوظفة في بتحول فكري وتربوي ضخم يهم سائر اإلمكانات البشرية العلمالتنمية مرتبطة 

خدمة التنمية الشاملة االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرها. ذلك أن بناء املؤسسات السياسية وتمكينها 

، ةه الدولتحققوتفعيل دورها وتشجيع املمارسات الديمقراطية تعد أحد املؤشرات األساسية ملستوى التنمية الذي 

قاعدة االنطالق الحقيقية بالنظر إلى دوره في االرتقاء بقدرات ومعارف األفراد. وبالتالي تم نهج  كما يمثل التعليم

 من إمكانيات أو النيل الحالية بدون التقليل أسلوب التنمية املستدامة التي تمكن من االستجابة لحاجيات الشعوب

ظهرت التنمية البشرية كفلسفة اجتماعية جديدة  . ومن خالل هذه األبعاد2األجيال القادمة لتلبية حاجاتهم الخاصة

تسعى إلى إشراك اإلنسان في البحث والتخطيط واملتابعة لكل مشروع يهدف إلى الرفع من قدرات الفرد العلمية 

  وتطوير إمكانياته.

 ريةتعريفا يلخص هذه الخلفية املفاهيمية للتنمية البش 2002ويقدم تقرير التنمية اإلنسانية العربية سنة 

رات. ففي كل يوم يمارس اإلنسان خيارات ا: "يمكن تحديد التنمية البشرية ببساطة بكونها عملية توسيع الخيتاليالك

متعددة، بعضها اقتصادي، وبعضها اجتماعي، وبعضها سياس ي، وبعضها ثقافي. وحيث إن اإلنسان هو محور تركيز 

                                                           
لوم القانونية كلية الععبد الواحد مبعوث، التنمية الجهوية بين عدم التركيز اإلداري والجهوي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام  -1 

 .068، ص:2111-0999الرباط أكدال، واالقتصادية واالجتماعية، 

:5. 2010, p en france ,, IMPRIM’VERTSulvie Brunel, le Développement Durable, Imprimerie -2 
 



     431202      

 تمارة-الصخيرات عمالة نموذج"  البشرية للتنمية الوطنية المبادرة

 

03 

 

توجيه هذه األنشطة لتوسيع نطاق خيارات كل إنسان في جميع  األنشطة املنجزة في اتجاه تحقيق التنمية، فإنه ينبغي

 3ميادين النشاط البشري لفائدة الجميع..."

مفهوم التنمية هو مفهوم معقد ومركب تتداخل فيه العوامل التعريف أن  يمكننا القول من خالل هذا

تهم ملفهوم التنمية البشرية إلى التركيز لذلك قد اتجه البعض في مقاربا السياسية واالقتصادية والجغرافية واإلنسانية.

على العالقات والروابط لرفع مستوى الفرد اجتماعيا وثقافيا وصحيا، ومن هذه املقاربات التي أكدت على هذا املعنى 

تعريف يشير إلى أن املقصود بالتنمية البشرية هي تنمية العالقات والروابط القائمة داخل املجتمع ورفع مستوى 

لتي تحقق تأمين الفرد على قوت يومه وغذائه، ورفع مستواه االجتماعي والصحي وزيادة قدراته على تفهم الخدمات ا

وفي هذا الصدد قد تمكنت سلسلة من القمم  4مشاكله وتعاونه مع أفراد املجتمع للوصول إلى حياة أفضل.

ائه وتطويره عن طريق وضع مؤشر التنمية واملؤتمرات املنعقدة تحت رعاية األمم املتحدة من صياغة هذا املفهوم وإغن

 الذي تلته مجموعة من املؤشرات املكملة أو البديلة. 5البشرية

أما بالنسبة للمغرب فقد وجد نفسه أمام تحديات عديدة مرتبطة بالتحوالت الديمقراطية واالندماج في 

ململكة اعتماد رؤية جديدة، تتمحور االقتصاد الدولي وتعزيز البناء الديمقراطي، وكل هذه التحديات تفرض على ا

حول مبادئ الحكامة الديمقراطية لتدارك العجز املتراكم وتساهم في الرفع من ترتيب املغرب ضمن الدول ذات تنمية 

خطر بالنسبة للتنمية البشرية متقدمة. ذلك أن التقارير الصادرة عن البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة قد دقت ناقوس 

في الترتيب العالمي، كما تسببت التحوالت الدولية وكذا  2002سنة  621احتل هذا األخير املرتبة  باملغرب، إذ

االختالالت االجتماعية في خلق أزمات ترتب عنها عدة أحداث تجلت في إضرابات وعمليات إرهابية وتفاقم الوضع 

عت إلى وقفة تأملية من طرف املزري من فقر وتهميش وهشاشة بين مختلف الفئات. فكل هذه األحداث استد

ملالئمة سياستها وذلك ملعالجة هذه االختالالت في النهج التنموي لجميع القطاعات  إستراتيجيةالسلطات للبحث عن 

                                                           
 .05ص ، 2116،لمغربيةتقرير الخمسينية، المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح ممكن، مطبعة دار النشر ا - 3

الحسين ضعيف، الحكامة في ميدان التنمية البشرية بالمغرب، بحت لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص تدبير الشأن العام، كلية  - 4

 .06، ص 2101-2119السويسي، 

ياس معدل التنمية البشرية التي تحققها مختلف لق (PNUD)مؤشر التنمية البشرية: هو أحد المؤشرات التي وضعها برنامج األمم المتحدة  -5

المعرفة،  -أمد حياة طويلة صحية، تقاس بتوقعات فترة العمر عند الميالد؛  -البلدان، ويتم قياسه عبر ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي: 
إجمالي بالدراسة االبتدائية والثانوية والعليا )بوزن معدل  وتقاس بقدرة الشخص البالغ على الكتابة والقراءة )بوزن معدل الثلثين( ونسبة التحاق

مستوى حياة محترم، يقاس بالناتج اإلجمالي المحلي للفرد. وزارة المالية والخوصصة فاعل أساسي في تجسيد المبادرة الوطنية للتنمية  -الثلث(؛

  .7، ص 2116العدد الخامس ، شتنبر لوزارة المالية والخوصصة،  « Al Maliya »البشرية، الملحق العربي لمجلة 
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ليعلن  2002ماي  61االقتصادية واالجتماعية والتنموية مع التوجهات الدولية. فجاء خطاب امللك محمد السادس في 

ن أجل القضاء جديدة، نظرا اللتزام املغرب باألهداف اإلنمائية لأللفية م وإستراتيجية عن انطالق رؤية مستقبلية

م وضع خرائط للجماعات املحلية بناء على التقاطع ما بين نتائج تعرف على املناطق ذات األولوية، تلعلى الفقر، و ل

، حيث شكلت 2002ن والسكنى لسنة ونتائج اإلحصاء العام للسكا 2006البحث حول استهالك األسر الذي أنجز سنة 

هذه الخرائط األدوات املناسبة لتحديد العمليات والوحدات الترابية ذات األولوية وكذا السكان املستهدفين. وعالوة 

على ذلك فإن املبادرة تتطابق مع توصيات تقرير الخمسينية الذي أعطى تشخيصا لحالة املغرب وأفض ى إلى وجود 

كة. لذلك فإن اإلعالن عن املبادرة لم يأت بمحض الصدفة أو من فراغ وإنما جاء نتيجة ظروف أزمة اجتماعية باململ

 سياسية واجتماعية سواء على املستوى الدولي أو على املستوى الوطني. 

 دوافع اختيار املوضوع:

عدة دوافع زيادة  تمارة"، كان له-إن اختيار هذا املوضوع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذج "الصخيرات

على العامل الذاتي املتمثل في االهتمام الشخص ي بتدبير الشأن العام عموما وامليول لألعمال االجتماعية خصوصا. 

 يعتمدإضافة إلى أن هذا املوضوع لم يتم دراسته إال بشكل نظري من خالل لغة األرقام واملؤشرات اإلحصائية. ولم 

تمارة وتحديدا بعد انتهاء املرحلة األولى -نجزات على مستوى منطقة الصخيراتالتحليل الكيفي وتقييم حصيلة امل

 . 2062-2066وبداية املرحلة الثانية  2060 -2002

فاختيار هذا املوضوع لم يكن عفويا لكونه فرض نفسه انطالقا من التطورات التي يشهدها املغرب خالل 

خاص على أهم منجزات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ال على هذه السنوات األخيرة، كما يسعى إلى التركيز بشكل 

املستوى الكمي فحسب بل حتى على املستوى الكيفي من خالل تحليل نقدي بناء وكذلك باالعتماد على البحوث 

ع امليدانية التي تم انجازها خالل هذا البحث. فكل هذه الدوافع ساهمت في تدعيم التوجه نحو اختيار هذا املوضو 

الذي يعتبر فضاء خصبا للبحث العلمي واألكاديمي خاصة أمام املتغيرات التي يعرفها املغرب في مجال التنمية 

 البشرية، فمغرب األمس ليس هو مغرب اليوم. 

 أهمية املوضوع:
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يكتس ي موضوع املبادرة الوطنية والتنمية املحلية أهمية قصوى ملا يعيشه املغرب من تحوالت اقتصادية  

ماعية وسياسية، وما يعانيه من إكراهات داخلية وخارجية تجعل من إشكالية التنمية البشرية من األولويات واجت

 ، لذلك فإن القيمة األساسية لهذا املوضوع تتجلى فيما يلي:فيهاالضرورية التي يجب البحث 

حقيق التنمية املحلية البعد الشمولي واالستراتيجي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يهدف إلى ت -

باملغرب، من خالل رصد ألهم اآلليات املعتمدة لتفعيل برامج املبادرة على أرض الواقع خاصة في ميدان 

 الحكامة الجيدة.

، في كون أن هذا اإلقليم شهد في السنوات األخيرة عدة تمارة-الصخيراتى األهمية في اختيار عمالة وتتجل -

ت مختلف املجاالت، وشملت جميع برامج املبادرة الوطنية للتنمية انجازات ومشاريع تنموية استهدف

 البشرية.

 العمل على تحديد مدى نجاعة هذه البرامج بمنطقة الصخيرات تمارة. -

الطالع على واقع التنمية بهذا اإلقليم، وكذلك الوقوف على حصيلة االنجازات التنموية التي تمت بها، ا -

وكذلك البحث عن مكامن الخلل املطروحة والعراقيل التي شهدتها  من خالل استعراض البرامج املنجزة

 املنطقة.

 صعوبات البحث:

كان من الصعب البحث عن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الصعيد الوطني بشكل عام، لذلك 

ية هذا املوضوع تمارة(. و نظرا ألهم-سنخصص منهجية اشتغال املبادرة في نطاق جغرافي محدد )عمالة الصخيرات

 مجموعة من الصعوبات يمكن إجمالها كاألتي: البحث نا في هذافإن معالجته لم تكن بالسهلة والهينة بل اعترض

ج املنجزة بعمالة صعوبة الوصول إلى املعلومة بسهولة خاصة فيما يتعلق بعدد البرام الصعوبة األولى:

مع بطء وتعقد اإلجراءات اإلدارية  ،في إيصال املعلوماتريع وبعض مسيري املشالين و وتماطل املسؤ  تمارة،-الصخيرات

 املطلوبة من الباحث.
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تعدد املتدخلين والفاعلين في املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أدى إلى تشتت املعطيات  الصعوبة الثانية:

 ؤسسات.واملادة الخام للموضوع بين عدة وكاالت مما شكل لنا صعوبة في اإلحاطة بمجمل هذه امل

كثرة الكتابات التي أحاطت بموضوع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من جانب أحادي  الصعوبة الثالثة:

 صرف زكى الجوانب االيجابية وأغفل التحليل املنطقي والصعوبات التي تواجهها املشاريع املنجزة. 

املستجوبين عن اإلجابة على  صعوبات البحث امليداني، وتجلت في تخوف وعزوف بعض الرابعة: الصعوبة

  إلى صعوبات تفريغ استمارة البحث.  ، إضافةالعتبارات شخصية أو مهنية األسئلة املطروحة

 اإلشكالية:

من أجل البحث عن طرق أسرع للتقدم في مجال التنمية البشرية، كان البد من اختيار إستراتيجية كفيلة 

بادرة الوطنية للتنمية البشرية ترتكز على آليات ومقاربات أساسية في للحد من مظاهر العجز االجتماعي، لذلك فإن امل

سياقها العام، كما تعتمد على برامج تنموية على الصعيد املحلي، إال أن الواقع قد أبان على أن السلطات قد نهجت 

 .املحليةأساليب كانت لها انعكاسات سلبية على التنمية 

تنطلق من  إلى أي حد  ،ية املحورية التي يطرحها هذا املوضوعوبناء على ما سبق ذكره فإن اإلشكال

أن تحقق قفزة نوعية في مجال التنمية على  تمارة-عمالة الصخيراتباستطاعت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

الت الصعيد املحلي؟ والتي تتمحور حول تقييم حصيلة البرامج املنجزة  وتدخل الفاعلين ورصد الصعوبات واالختال

 التي تواجهها. 

 وتتفرع عن هذه اإلشكالية األساسية عدة أسئلة فرعية:

 ماهي الدوافع املساهمة في ظهور املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ -

هل استطاعت األجهزة املتدخلة وكذلك اآلليات املعتمدة في املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على  -

 ؟ من مؤشرات التنمية تمارة الرفع-صعيد عمالة الصخيرات
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عمالة بفي تطبيق مشاريع املبادرة أين تتجلى الصعوبات واالكراهات التي تواجه الفاعلين املحليين   -

 ؟ تمارة -الصخيرات

 :البحث منهجية

يتم االنتقال من من جراء هذا التشعب الذي طبع موضوع بحثنا نجد أنفسنا أمام أكثر من منهج، حيث س

الذي سوف يتم التركيز في بادئ هذه الدراسة على املنهج التاريخي حيث تمت ، و ة املوضوعلطبيعخر نظرا منهج آل 

دراسة التنمية البشرية والبحث عن نشؤها وتطورها، ثم االعتماد على املنهج الوصفي والتحليلي نظرا لزخم وكثرة 

 إتباعلعديد من التساؤالت. ثم أن هذه املقاربة الوصفية تعطي نظرة عامة وتطرح احصائيات، ذلك املعطيات واال 

لتقاء والتقاطع وكذلك الخروج بخالصات املنهج املقارن من خالل إجراء مقارنات عديدة بهدف تحديد أوجه اال

ستنتاجات، وكذلك االعتماد على املنهج البنيوي الوظيفي الذي يتم من خالله تحديد بنية ووظائف الفاعلين وا

 تمارة. -للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات واملتدخلين في املبادرة الوطنية

 ةامليداني بحوثباإلضافة إلى ذلك فإن أهمية هذا املوضوع تتجلى في دراسة النماذج التطبيقية من خالل ال

في االستمارة واملقابلة مع الفاعلين الجمعويين وكذلك رؤساء  أساسا التقنيات املتمثلةعلى مجموعة من عتماد اال و 

ماعية وأطر التنسيقية الوطنية ووكالة التنمية االجتماعية، وكذلك االستعانة بتقنية املالحظة أثناء األقسام االجت

ة الزيارات امليدانية لبعض املشاريع املنجزة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويمكن إدراج أسلوب دراس

موضوع هذا البحث ملا تتميز به من خصوصية جغرافية للدراسة في  اتمارة نموذج -الحالة باعتبار عمالة الصخيرات

وهكذا فإن تناول املوضوع من خالل هذه املناهج املتعددة يضفي على البحث أهمية خاصة ويعطيه  إلخ.واقتصادية...

 قيمة إضافية تتجلى في النتائج املتوصل إليها.  

  :خطة العمل

اعتماد التقسيم الثالثي، وذلك لنجاعة هذا التقسيم في  إن مقاربة اإلشكالية املعلنة سابقا سوف تقودنا إلى

 ملبادرة الوطنية للتنمية البشريةالحفاظ على تماسك ووحدة هذا املوضوع والذي يفترض في البداية، التعرف على ا

ى استحضار الدوافع الدولية والوطنية، ثم سنعمل علبمن خالل وضعها في اإلطار العام الذي ظهرت فيه وذلك نظريا 

املبادرة بعمالة  إستراتيجيةمعرفة األسس واآلليات املرجعية التي تؤطرها في املجمل، بعد ذلك سنمر لدراسة 
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تمارة من خالل إبراز دور أجهزة الحكامة ومختلف الفاعلين في املجتمع املدني، وذلك باستهداف عينة  -الصخيرات

والجمعية  ،6الفضاء الجمعوي دار الشباب املسيرة للبحث بمنطقة تمارة وكذلك جمعيات اخترناها بعناية وهي 

باإلضافة إلى التعرف على البرامج والهيكلة املالية للمبادرة عن طريق تقييم حصيلة املشاريع  ،األكاديمية الرياضية

ع م 2062-2066واملرحلة الثانية  2060-2002املنجزة باملنطقة موضوع الدراسة  خالل املرحلة األولى املمتدة بين 

العلم أن هذه الفترة لم تستكمل مدتها بعد إال أنه سوف يتم إدراج في هذا املوضوع السنة األولى من هذه املرحلة أي 

2066-2062 . 

 :وعليه فقد اعتمدنا في خطة البحث تقسيمه وفق مايلي

 الفصل التمهيدي: 

 تمارة -يراتالفصل األول: إستراتيجية املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الصخ

 تمارة.  -الفصل الثاني: تقييم انجازات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات

 

 تمهيدي :الفصل ال

، برغم املجهودات املبذولة من طرف 6وضعية تهميش ملحوظ لإلمكان البشري  ورث املغرب بعد االستقالل

من  واجه املغرب مجموعة حيث، لتنموية الوطنيةاالجتماعية وابامليادين االقتصادية و  السلطات املغربية في النهوض

املعضلة االجتماعية. لذلك جاءت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمحاولة لتجاوز آثار ب تعلقةامل اإلشكاالت

تي لم تأخذ اإلشكالية االجتماعية في إطار مقاربات جديدة ومختلفة، وكبديل عن البرامج السابقة املحدودة التوجه وال

 بعين االعتبار متطلبات املجتمع األساسية.

رصد الدوافع املساعدة على تأسيسها، إلى  إن الحديث عن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يستدعي التطرق 

ن وطني، كون أال السياقدولي ثم ال مرتبط من الناحية املنهجية باستحضار اإلطار العام املتمثل في السياقوهذا األمر 

                                                           
جماعات اإلمكان البشري: يمكن تحديده على أنه " مجموع القدرات البشرية، الفعلية والممكنة، األصلية في األفراد أو تلك التي يكتسبونها من ال -6 

 .06ص  مرجع سابق،كن، هم في نموهم وفي عيشهم الكريم". تقرير الخمسينية، المغرب المماالتي ينتمون إليها، والتي تس
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أن مسألة الفصل بينهما أمر في غاية كما ، اإلطارينماعية رهين بهذين مختلف الظواهر السياسية واالقتصادية واالجت

 الصعوبة. 

الوطنية ولذلك ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين سنخصص املبحث األول لإلطار العام للمبادرة 

  لها.آليات تفعيأسس و ، وفي املبحث الثاني سنتناول للتنمية البشرية

 لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةاإلطار العام لاملبحث األول: 

عوامل خارجية مرتبطة أساسا بالتحوالت العاملية  نتيجةلقد جاءت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

طرف األمم بالتنمية البشرية بصفة خاصة، وخصوصا من  لدولي الكبير، وكذلك االهتمام ابصفة عامة املعاصرة

املتحدة وما يصدر عنها من تقارير حول التنمية وإشكالية التخلف االقتصادي واالجتماعي للدول النامية. كما أن 

إتباع  بسبب تي كانتبالعجز على جميع املستويات، وال املبادرة تبقى محكومة بالتحوالت الداخلية التي اتسمت

وفي السلطات العمومية على املستوى االقتصادي واالجتماعي سياسات واستراتيجيات تقليدية ومنعزلة من طرف 

 .ظروف داخلية وخارجية متقلبة

 ة )املطلب الثاني(الوطنيالدوافع و  )املطلب األول(،الدوافع الدولية وبالتالي فإن التأثير املتبادل بين كل من 

  .يةيبقى مرجعا أساسيا استندت عليه املبادرة من أجل مواجهة املعضلة االجتماع

 الدوافع الدوليةلب األول: املط

حيث اتسمت العالقات الدولية  ب انتهاء الحرب العاملية الثانية،فرض مفهوم التنمية نفسه بشكل ملح عق

خلفه هذا التفاوت ي طريق النمو وما بعدم التكافؤ في التنمية االقتصادية واالجتماعية بين الدول الغنية والسائرة ف

بدأت األمم املتحدة تنهج سياسة مساعدة دول العالم الثالث عن طريق  لذلك من الدولي.ديد للسلم واأل من ته

 لخ(.تحدة، منظمة التغذية العاملية...إالتدخالت امليدانية ملختلف املنظمات املتخصصة ) البرنامج اإلنمائي لألمم امل

التنمية  مصطلحتبلور  تطرقت عدة مؤتمرات إلى مفهوم التنمية الذي عرف تطورا ملحوظا، حيثولقد 

، الذي طبع الحوار بين الدول املصنعة والدول السائرة في 6792لسنة  (Stokholm)املستدامة أثناء مؤتمر ستوكهولم 
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تم تحديد مفهوم  التنمية  6719وفي عام  .7طريق النمو بخصوص العالقة بين التنمية االقتصادية والتلوث

املعروف باسم تقرير تقبلنا املشترك" بعنوان "مسلتنمية الية حول البيئة و رير اللجنة الدو املستدامة من خالل تق

"إن التنمية املستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات  ، فكان تعريفها على النحو اآلتي:(Brundtland) برونتالند

مية املستدامة محورا أساسيا شكلت التنكما  ." الحاضر من دون النيل من قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها

حول البيئة والتنمية املعروفة "بقمة الفضاء واألرض"، فاعتمد  6772في مؤتمر األمم املتحدة لريوديجينيرو سنة 

ملساعدة الحكومات  8الذي أعطى مجموعة من املبادئ 26القرن  )أجندة( جدول أعمالمن خالله  املشاركون 

 .ت التنمية املستدامة وبرامجهاساواملؤسسات األخرى على تنفيذ سيا

فإنه ظل  لبحث العلمي والتعليم في تحقيقهاوبالرغم من تطور مفهوم التنمية املستدامة والتأكيد على دور ا

التنمية بدأت تتخذ  ىقاصرا، إذ ظل معدل النمو االقتصادي متذبذبا في مستويات متدنية. كما أن فكرة املساعدة عل

ظهر مفهوم آخر للتنمية وهي التنمية  لذلكوتداخل عدة عوامل في مفهوم التنمية،  مقاربات مختلفة بسبب تعقد

اإلنسانية )التنمية البشرية( منذ بداية التسعينات في ظل انهيار النظام االشتراكي، حيث أصبح االهتمام بمشكل الفقر 

 . 9من أولويات التنمية االجتماعية

 ر  وفي نفس السياق ع  
 

بشرية في مطلع التسعينات مفهوم التنمية البشرية: "على أنها توسيع تقرير التنمية ال ف

الخيارات املتاحة أمام الناس، وهذه الخيارات تولد عن طريق توسيع القدرات البشرية وعلى كافة مستويات 

ات وفق سياسو ألنه وضع اإلنسان في صلب عملية التنمية،  يةول". وبالتالي أصبح هذا املفهوم أكثر شم10التنمية

لتحقيق الرفاهية والكرامة  وذلك اجتماعية شاملة لجميع امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،

والحريات  املرتكزة على مفهوم حقوق اإلنسانلكل الناس في إطار التنمية والديمقراطية وتحقيق العدالة الشاملة 

   .شريةة البالتي لها دور حيوي في تحقيق التنمي العامة،

                                                           
قرطول، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحكامة الجيدة بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد  إدريس -7 

 .08، ص2118-2117الخامس كلية الحقوق السويسي، سنة 

المشاركة  التضامن بين الدول الغنية والدول النامية؛ ؛التنمية البشرية ية البيئة؛حما كاآلتي: 20في مذكرة عنها  ئ المعلنتتجلى المباد -8 

 والمواطنة.

 9-humain durable au Samir TAMIM, la contribution du P.N.U.D dans l’opération du concept du développement  
Maroc. D.E.S.S, faculté S.J.E.S, Rabat-Agdal, P :2 ;2005-2006. 

 .20، ص 0991البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية  - 10 
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حدد مؤتمر األمم  وفي إطار االلتزامات الدولية لتعزيز قدرات األفراد وتحسين مستويات العيش الكريم،

 :وهي 2062ملقرر بلوغها بحلول سنة االتي من ثمانية أهداف، و  2000املتحدة لأللفية لسنة 

 إلى النصف؛ م ضاء على الفقر والجوع وتخفيض نسبهالق -

 االبتدائي؛تحقيق إلزامية التعليم  -

 تعزيز املساواة بين الجنسين؛ -

 تخفيض معدل وفيات الطفل دون سن الخامسة بمقدار الثلثين؛ -

 االرتقاء بصحة األم وتخفيض الوفيات؛ -

 ."؛.مكافحة فيروس نقص املناعة "االيدز واملالريا. -

 كفالة االستدامة البيئية؛ -

 إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية.  -

  اْعُتِبر  تنمية البشرية يفرض نفسه كتوجه دولي، بحيث أصبح موضوع الوهكذا 
 
لدى مجموعة من  هاجسا

على العالم الخارجي، وتطلعه لالنخراط في مصاف الدول املغرب بفضل انفتاحه وكذلك فإن  الفاعلة.القوى الدولية 

التي ستلغي الحواجز الجمركية  املتقدمة، عقد جملة من االتفاقيات أبرزها التبادل الحر بين املغرب والواليات املتحدة

املقيدة للنشاط االقتصادي والتجاري بين البلدين. كما أنه يسعى في هذا السياق لتبني التوجه األممي من أجل 

العالمي لحقوق  القضاء على الفقر من جهة، ومن جهة ثانية التزامه باملواثيق الدولية وتعهده باحترام اإلعالن

 . توافق األهداف الوطنية مع القواعد واألهداف الدولية ، فكان من الضروري اإلنسان

املبادرة وعلى ضوء ما سبق فإن موضوع التنمية البشرية يجد مرجعيته في املواثيق الدولية، لذلك فإن 

هذا البعد و لتحقيق التنمية في بعدها الشمولي ويكرس هذا التوجه. يسعى  امشروعالوطنية للتنمية البشرية تعتبر 

 في احتواء إشكاالت املعضلة االجتماعية. الوطنيةللتنمية ال يقلل من أهمية التحوالت  وليدال

  ةالوطني الدوافع: طلب الثاي امل
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الرقي باملؤشرات سنوات على مجموعة من البرامج االجتماعية التي كانت تهدف إلى املغرب منذ عدة مد تعا

، 6771، وبدأ بتنفيذها سنة 6771سنة  ذنمية االجتماعية منفي مجال الت ةإستراتيجيعلى اعتمد  االجتماعية، حيث

وقام بتحسين  ط القروي.وذلك بإقرار األولويات االجتماعية وبرامج التنمية البشرية املستدامة، ومحاربة الفقر بالوس

االت تعتني وكعدة خلق اء والكهرباء والطرق القروية و خدمات االجتماعية األساسية في مجال التزويد باملالولوج لل

فإن هذه السياسات العمومية ظلت عاجزة لكونها  تادو جهاملوبالرغم من هذه  .11بالتنمية االقتصادية واالجتماعية

محدودة، اتسمت برامج تقليدية  بمثابة، مما جعلها واإلدماج اإلشراكواالبتعاد عن نهج  اإلنزالاعتمدت على سياسة 

 ية. بضعف التنسيق خصوصا بين القطاعات الوزار 

مراتب متأخرة ، الزالت تصنف املغرب في ا برنامج األمم املتحدة اإلنمائياملقارنة الدولية التي قام بهكما أن 

على الصعيد  2002سنة دولة  229من بين  621رتبة احتل امل وهكذا. 12على مستوى مؤشرات التنمية البشرية

كما صنف التقرير السنوي للبرنامج  ،13دولة عربية 20ن على مستوى دليل التنمية البشرية ضم 62العالمي، واملرتبة 

في الترتيب العالمي.  662في حين احتلت مصر الرتبة  621املغرب في الرتبة  2002التابع لألمم املتحدة لسنة  اإلنمائي

للمجهودات إذا ما نظرنا خاصة  ،وال تبشر بالكثير من التفاؤل مستقبالمراكز ال تليق بمكانته وبطموحه الدولي، وهي 

االجتماعي باملغرب خصوصا وأن البنية الوضع  هذه املراتب تؤكد خطورةمنه فإن و ، التي قام بها في هذا امليدان

 .للرفع من مؤشرات التنمية البشريةالبشرية غير مؤهلة 

يك عن مظاهر العجز نهإضافة إلى ذلك فقد شهد املغرب مجموعة من االختالالت على عدة مستويات،  

أما على املستوى  .2002سنة  42,7ماعي واملتمثلة أساسا في املستوى املتدني للتعليم حيث بلغت نسبة األمية االجت

وفاة في كل ألف والدة، في حين  21مسة إلى الصحي فقد وصلت نسبة الوفيات في صفوف األطفال دون السنة الخا

ع هذه النسبة بالوسط القروي وذلك راجع إلى وترتف ألف والدة، 600حالة في كل  210بلغ معدل وفيات األمهات 

  نقص التغطية الصحية سواء على مستوى البنية التحتية أو العاملين في القطاع الصحي.

                                                           
 . 28-27مرجع سابق، ص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحكامة الجيدة،إدريس قرطول،  -11 

 .فأقل( 1,49) شر ضعيفمؤ (1,5-1,7) مؤشر متوسط فأكثر( 1,84) مؤشر مرتفع يصنف مؤشر التنمية البشرية إلى ثالثة أصناف: -12 

 .2114تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة  -13 
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افحة الفقر والتقليص من حدته والتي استطاعت أن تقلل من نسبته مك فيوعلى الرغم من مجهودات الدولة 

نسبة مطلقة؛ إذ مر بفي واقع األ  همولم يتراجع عدد قوية للفقر، شهدت عودةالسنوات األخيرة ، إال أن %14,2إلى 

ماليين من  أربعةخمسة ماليين فردا. وحسب نتائج البحث األخير حول مستوى عيش األسر، فإن  هميناهز عدد

 .14املغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر

راجع لعدة أسباب  ، وذلك200215سنة  10,8ومن جهة أخرى ظلت البطالة مرتفعة حيث بلغت نسبتها 

دماج العاطلين في مجال التشغيل، وضعف القطاع الخاص، وعدم ا في عدم قدرة القطاع العام على إيمكن تلخيصه

ات مالئمة التكوين مع سوق الشغل، إضافة إلى تولي سنوات الجفاف وعدم توفر الساكنة القروية على التجهيز 

 ة إلى املدن. األساسية، الش يء الذي أدى إلى هجرة قروية مكتف

الدار البيضاء مخلفة مدينة هزت  ،إرهابية اأحداث 2001سنة  ماي 61شهد املغرب في وفي نفس السياق 

، والتي كشفت في العمق مدى العجز الكبير الحاصل على املستوى االجتماعي وراءها العديد من الضحايا األبرياء

وبعد مرور  .ور الصفيحية )سيدي مومن الدار البيضاء(من إحدى الد خصوصا وأن جل املنفذين للعمليات ينحدرون

 2002ماي  61البشرية يوم  املأساوية سيؤسس الخطاب املرجعي للمبادرة الوطنية للتنميةحداث األ  هذه سنتين على

 تصدي لآلفات االجتماعية. لعتمد على مقاربات جديدة لتالتي س

إعداده من طرف مجموعة من الباحثين املختصين، ، الذي تم 2022ويعتبر كذلك تقرير الخمسينية وآفاق 

أحد املرجعيات األساسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويتمحور مضمون هذا التقرير حول تقويم ما حققته 

، مثيرا 2002من نقائص، بحيث يقترح وصفا مجمال لحالة املغرب خالل سنة  مع ما اعتراهالبالد واملجتمع من تقدم 

تنبيه إلى ما ستؤول إليه  بمثابة يعدتستدعي انعطافات حاسمة، لذلك فإن تقرير الخمسينية  إشكاالتدة في ذلك ع

األوضاع االجتماعية خصوصا في السنوات املقبلة، إذا لم تتخذ اإلجراءات الالزمة، كما يقدم بعض املحاور املمكن 

 .2022تجاوزها في أفق 
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دفع الدولة إلى إعادة النظر في  إلىساهمت بشكل أو بآخر قد  ،لذكرهذه العوامل السالفة ا فإن كلوبالتالي 

الجتماعية، التي ال يمكن معالجتها إال عبر والتصدي لآلفات ا االجتماعيةوفي مقاربتها للوضعية  ،سياستها التنموية

نية للتنمية البشرية إال تصحيح االختالالت التي تطفو على املستوى االجتماعي واجتثاثها من جذورها. وما املبادرة الوط

 إطارا موضوعيا للتعاطي مع هذه املعضلة عن طريق مساهمة السكان ونجاعة املقاربات التعاقدية والتشاركية.

 وآليات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية أسسالثاي :  املبحث

وترسيخ املكتسبات  شرية البفي مجال التنمية  إستراتيجيةمرجعية  ملبادرة الوطنية للتنمية البشريةشكلت ا

وتحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية للساكنة املعوزة والتي تعاني من  ،ستوى الديمقراطي والالمركزي املعلى 

وتؤطر لآلليات  املقوماتعلى مجموعة من  االجتماعية تقوم . وجاءت كذلك كحل عملي للمعضلةوضعية الهشاشة

باملغرب، الذي احتل املراتب الدنيا في مختلف التقارير املتعلقة  ية البشريةوالهياكل الداعمة لتحسين مؤشر التنم

  بالتنمية البشرية.

تعتمد على مقاربة تشاركية تمكن الساكنة ومنظمات املجتمع املدني  إن مرتكزات املبادرةومن جهة أخرى ف 

تنموية ال تتوخى تأهيل العنصر البشري أي مقاربة اهمة في اتخاذ القرارات. ذلك أن من التعبير عن الحاجيات واملس

وهذا  .تبقى ناقصة، فتأهيل املوارد البشرية وإشراكها كركيزة في التنمية ضرورة ملحة لنجاح كل مقاربة في هذا الشأن

 . لتفعيلهاإلى استحضار األسس واألهداف العامة للمبادرة وكذا اعتماد آليات  ما دفعنا

 املبادرة أسس: األول  املطلب

 ،16أكبر نموذج تنموي يحمل في طياته بعدا من أبعاد التغيير واالبتكارر املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتب

رتكز على منظومة من القيم، املتمثلة أساسا في يو  األولويات والسياسات العموميةيجعل اإلنسان في صلب لكونه 

هدف إلى تقليص تؤول للمواطن. حيث ثقة واالنخراط املساحترام كرامة اإلنسان وتقوية الشعور باملواطنة، وتعزيز ال

                                                           
, Faculté .SD.E.S? Mémoire  e politique public: quell ISMAILI Kalid, la lutte contre la pauvreté au Maroc -16
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لذلك فهي ، بة كافة أشكال اإلقصاء االجتماعيالفوارق الجغرافية واالجتماعية والقضاء على الفقر والهشاشة ومحار 

 تقر بدور الدولة ومسؤوليتها األساسية في معالجة األزمة االجتماعية وتطويق كل أشكال الفقر والبؤس.

قد يتخطاه املغرب بل هي ورش  ارفيظليست مشروعا مرحليا فقط أو  املبادرة أنجاللة امللك على  أكد وقد 

وتتلخص هذه املنهجية ها ، منهجية لتنفيذ برامجالوطنية املؤسس للمبادرة هخطابعرض في  حيثمفتوح باستمرار، 

ادرة التي نطلقها اليوم، ينبغي أن ترتكز على وتأسيسا على هذه املقومات واملرجعيات والتجارب، فإن املب  « :17فيما يلي

املواطنة الفاعلة والصادقة. وأن تعتمد سياسة خالقة، تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية، مجسدة في برامج 

  لذلك خصصت املبادرة خطة عمل قائمة على ثالثة محاور: »طة ومندمجةعملية مضبو 

فه األحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية األشد خصاصة، أوال: التصدي للعجز االجتماعي. الذي تعر 

وذلك بتوسيع استفادتها من املرافق والخدمات والتجهيزات االجتماعية األساسية، من صحة وتعليم ومحاربة األمية 

ة، واملالعب وتوفير املاء والكهرباء، والسكن الالئق وشبكات التطهير والطرق، وبناء املساجد، ودور الشباب والثقاف

 الرياضية.

إيجاد مقاربة عقالنية ملشكلة البطالة وأزمة الشغل التي ثانيا: تشجيع األنشطة املدرة للدخل القار من أجل 

وخصوصا املستوى املتدني للدخل بالوسط القروي. لذلك فإن برامج الدعم في هذا  ،يتخبط فيها أفراد املجتمع

ل الفئات عْ الساكنة القروية، وج   دخلالوسائل املالية املساعدة على الرفع من  الجانب تهتم بتشجيع املشاريع أو توفير 

 في توفير دخل قار يضمن لهم العيش الكريم. واتهادالعاملة قادرة على االعتماد على الفقيرة 

ذوي االحتياجات الخاصة، والحفاظ أو للحاجيات األشخاص في وضعية صعبة  ثالثا: العمل على االستجابة

كرامتهم، حيث اعتبرت هذه الفئة من األهداف الرئيسية للمبادرة نظرا للوضعية املزرية التي تعرفها أوضاعهم في على 

    قاعدة املجتمع.

، حيث يسعى املتدخلون في املبادرة 2002ماي  61ولقد تم اإلفصاح عن هذه األهداف في الخطاب امللكي ل 

التنمية التي ال يمكن ؤيا الفلسفية على أرض الواقع، من أجل تحقيق الوطنية للتنمية البشرية إلى بلورة هذه الر 

                                                           
 .0، الملحق رقم 2115مايو  08مقتطف من خطاب جاللة الملك حول انطالق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،  -17 



     431202      

 تمارة-الصخيرات عمالة نموذج"  البشرية للتنمية الوطنية المبادرة

 

26 

 

مشاريع تتوخى الدقة واملوضوعية في إنجاز إال بتغيير موازين هذا الواقع الذي يتخبط فيه بالدنا، من خالل  بلوغها

 انجاز برامج تنموية.

 : آليات تفعيل املبادرةطلب الثاي امل

لبشرية بمنهجية جديدة ترتكز على آليتين رئيسيتين هما املقاربة التشاركية جاءت املبادرة الوطنية للتنمية ا

منعطفا جديدا في ثقافة تدبير السياسات العمومية للمبادرة من جهة،  واملقاربة املندمجة. وهذا من شأنه أن يعطي

 ويمنح خطة عمل موحدة ملختلف املتدخلين املعنيين بتفعيلها.

 املقاربة التشاركيةأوال: 

الضمان الوحيد إلدماج املواطنين بشكل مباشر في التنمية وممارسة السلطة،  إن املقاربة التشاركية هي 

وبعبارة أخرى مشاركة املواطنين في التنمية املحلية من خالل إشراكهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار، وصنعه من أجل 

 املبادرة الوطنيةلذلك نصت  .18شروط الحكامة الجيدة املحلي الذي يعتبر إحدى أبرز تدبير فعال ومثالي للشأن العام 

"وبصفة 19ترتكز على التآزر والتشاور بين مختلف الفاعلين. وهذا ما أكده جاللة امللك حيث قال:  على آليات للتشارك

ة عامة ندعو الحكومة إلى اعتماد مقاربة تعتمد على اإلصغاء والتشاور مع كل القوى الحية لألمة من أحزاب سياسي

املجتمع املدني وقطاع خاص، وحتى مع املواطنين الذين لهم خبرة وغيرة ومنظمات نقابية، وجماعات محلية، وهيئات 

 في مجال التنمية".

 ويكمن دور املقاربة التشاركية في كونها:

 االحتياجات املحلية للساكنة والنتائج النهائية للخطط التنموية؛ تسمح بحصول التناسق بين -

جماعة ترابية معينة، من اكتساب معطيات  يين املعنيين بالتدخل فيانية للفاعلين املحلتعطي اإلمك -

ومعارف جديدة حول هذه املنطقة قبل البدء في تنفيذ أي مشروع تنموي، كما تسمح بإدراك إشكاليات 
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 املنطقة من طرف سكانها أنفسهم والبحث عن الحلول املالئمة لها، وذلك بمشاركة الفئات املعنية

      ؛20مباشرة باملشاكل املحلية

 .ئات األكثر تهميشا وخصوصا النساءتسمح بمشاركة الف -

 وتتجلى الوظائف األساسية للمقاربة التشاركية فيما يلي:

وتتمثل في مساهمة أطراف فاعلة أخرى غير الدولة وأجهزتها املركزية والخارجية،  الوظيفة الديمقراطية:

واملنتخبين، والنسيج الجمعوي والنقابات والقطاع الخاص واملؤسسات التعليمية كالصحافة واألحزاب السياسية 

ها األولويات لة، وإعطاءوالثقافية...إلخ. وفي هذا الصدد تم إعطاء املزيد من االهتمام للمرأة في تحقيق التنمية الشام

ي أي فئة سواء من حيث املشاركة أو على مستوى اقتراح املشاريع التنموية واملبادرة الوطنية بهذا املعنى ال تستثن

 االستفادة فهو إذن مشروع متكامل لجميع القوى.

 وهي تؤدي مجموعة من األهداف التربوية التأهيلية، واألهداف التعليمية التثقيفية. الوظيفة البيداغوجية:

ان عن طريق سعى إلى انجاز عمليات ممكنة ومشتركة، تم تحديدها بتشارك مع السكت الوظيفة التدبيرية:

االعتماد على وسائل ناجحة في تحديد بشرية، ووفق مناهج شفافة ومضبوطة وذلك بتنظيم معقلن للموارد املالية وال

 .21ةمتابعة املشاريع التنمويعداد وتنظيم و ت لكل املتدخلين واملستهدفين في إوليااألدوار واملسؤ 

 ملقاربة املندمجةا ثانيا:

تسخرها السلطات العمومية مع تعبئة  ،عن مجموعة من الوسائل واآللياتهي عبارة  املندمجةاملقاربة 

عمل تنموي شامل دون وضع ن تصور فال يمك .من أجل تحقيق تنمية مستدامة ،والبشرية املادية اإلمكانياتجميع 

قاربة حينما أكد جاللة امللك على أهمية هذه امل في صياغتها جميع القطاعات املعنية، لذلك جمعلمية تد إستراتيجية

" كما تدلنا تلك التجارب على محدودية، جدوى املقاربات التنموية غير املندمجة، ذات الطابع االنفرادي  22قال: 

                                                           
قتصادية منير حجاجي، "التنمية المحلية التشاركية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية واال -20 
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املنعزل عن باقي القطاعات األخرى، فضال عن ما تؤدي إليه من اختالالت الناجمة عن تعدد الفاعلين، وتشتيت 

 . "الجهود، وتبذير املوارد

قاربة املندمجة ترتكز على سياسة عمومية تندرج ضمن عملية متماسكة، ومشروع شامل املفإن  وبالتالي

 . 23وتعبئة قوية متعددة الجبهات، تتكامل فيها األبعاد السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية والثقافية والبيئية

 هي على الشكل التالي:وتأسيسا على ما سبق فاملقاربة املندمجة تقوم على ثالثة وظائف رئيسية و 

مشتركة وشاملة، ترتكز على  إستراتيجيةتجلى في تحديد املشروع املستقبلي بناء على وت وظيفة التخطيط:

التخطيط العلمي الذي تندمج في صياغته جميع القطاعات املعنية، وتكمن أهمية التخطيط من خالل التحكم في 

اإلعداد إلى التفعيل واملتابعة واالنجاز والتقييم والتقويم، لذلك صيرورة العملية التنموية انطالقا من التشخيص و 

 املساءلة لتحديد املسؤوليات املسبقة لجميع املتدخلين. إمكانيةفهو يتيح 

تنطلق هذه الوظيفة من إحدى أهم خاصيات الحكامة وهي الفعالية، فهذه األخيرة ال  وظيفة الترشيد:

دخل الشامل في العملية التنموية، وفق مخطط مدروس تسمح بتخطيط يمكن تحقيقها دون تكثيف الجهود والت

 واحد للموارد املالية والبشرية، عوض تشتيت الجهود لكل قطاع على حدة.

ذلك أن العملية التنموية تحتاج إلى رصد مستمر ابتداء من مرحلة اإلعداد عن طريق  وظيفة الرصد:

 وى رصد مستمر تقييمي وتقويمي دوري.التشخيص والتحديد، تم مرحلة التنفيذ على مست

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستند على مفاهيم  أنوبعد هذه القراءة املقتضبة يمكننا القول على 

تنطوي على املشاركة الفعالة لجميع املعنيين في املجال التنموي، وبعبارة أخرى إشراك املواطن في تحديد احتياجاته 

ن جماعات واألحياء، وهؤالء املتدخلو ولين واملنتخبين املحليين وكذا النسيج الجمعوي في الوخصوصا من طرف املسؤ 

ل على تحسين حياة الساكنة مدعون للعمل جنبا إلى جنب لتحقيق االنسجام والتناغم من أجل انجاز مشاريع تعم

هتم بموضوع املبادرة الوطنية للتنمية امل ، لذلك فإناملشاريع املدرة للدخل وكذا الولوج إلى الخدمات االجتماعيةبدأ ب

                                                           
ية للتنمية البشرية نموذجا" رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، سومية حنون، االلتقائية في الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطن -23 

 .62، ص 2119-2118كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة الحسن الثاني المحمدية، سنة 
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جديد مع امللف  تفكير يجد على أن هناك البشرية في إطارها النظري والعلمي، وباعتبارها سياسة عمومية جديدة، 

 القديمة املعمول بها. الحلول الترقيعيةباملغرب يعتمد على آليات حديثة تتجاوز بكثير االجتماعي 

 

 هيدي:خالصة الفصل التم

انبثقت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن إرادة ملكية، حيث ارتبطت من جهة بالتحوالت العاملية 

املعاصرة، وكذلك االهتمام الدولي الكبير بمفهوم التنمية، ومن جهة أخرى فهي ظلت محكومة بالتغيرات الوطنية التي 

جتماعية اال ختالالت ذه التغيرات مجموعة من اال ه اتسمت بالعجز والضعف على جميع املستويات. حيث أفرزت

 تجلت في تفاقم األمية والفقر وتدهور قطاع الخدمات الصحية والتجهيزات األساسية.

العملية التنموية، حيث استهدفت صلب  ضعت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية العنصر البشري فيولقد و 

والقروي من خالل إشراك هذه الفئات في التعبير عن حاجياتها  الفئات املهمشة واملقصية في املجالين الحضري 

والعمل على برمجت الحلول لهذه الحاجيات في إطار مشاريع ميدانية. لذلك اعتبرها العديد من املهتمين في مجال 

السياسات العمومية كخطوة متقدمة من أجل إيجاد حل للمعضلة االجتماعية التي تتخبط فيها البالد من جهة، 

 وبناء مغرب حديث يرتكز على دعائم الديمقراطية ودولة الحق والقانون من جهة أخرى.

إذن فاملبادرة الوطنية للتنمية البشرية على عكس التجارب التنموية تدعو إلى االنخراط الفاعل في العمل 

التنمية املستدامة التي دشنها الجماعي لكافة املواطنين على أساس تعبئتهم حتى يبلغوا دورا طالئعيا وحيويا في رهانات 

 املغرب.
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-املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات إستراتيجيةالفصل األول: 

 تمارة ومحدودية الوقع

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من املشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين األوضاع االقتصادية  تعد

وتكمن روح هذه املبادرة في ابتكارها مناهج وتدابير مالئمة للتصدي للعجز االجتماعي، ولتشجيع واالجتماعية للساكنة، 

األنشطة املدرة للدخل القار واملنتجة لفرص الشغل وكذلك االستجابة للحاجيات الضرورية لألشخاص في وضعية 

كزية أو جهوية أو إقليمية، التي صعبة، مستعينة في منهجيتها على مجموعة من الهياكل واملؤسسات سواء كانت مر 

التي مكنت من خلق ديناميكية متجددة   تعتمد على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية

تمارة التي أصبحت ورشا تنمويا يشارك في انجازه -بجميع العماالت وأقاليم اململكة، ومن ضمنها عمالة الصخيرات

مجالس منتخبة ومصالح خارجية من واملتدخلين في التنمية املحلية،  ن واالجتماعيينجميع الفاعلين االقتصاديي

 .24وفعاليات املجتمع املدني

فبالرغم من املجهودات املبذولة على مستوى التصور الفلسفي والتي أبانت على أهمية املبادرة إال أن الواقع 

زة املشرفة عليها )املبحث األول(، ومنها ماهو مرتبط العملي عرف مجموعة من االختالالت منها ماهو مرتبط باألجه

 خصوصا الجمعيات التي تعتبر الشريك األساس ي في املبادرة )املبحث الثاني(.بالشركاء 

لذلك سوف نخصص هذا الفصل للتحليل املوضوعي الذي يرتكز على نتائج مختلف الدراسات امليدانية التي 

العناصر اإلستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كدراسة مشاركة ب ةخالل هذا البحث واملتعلق هااأنجزن

الفاعلين ودراسة تصور املبادرة وأيضا دراسة دور الجمعيات، للوقوف على مالحظات أولية تستدعي ضرورة الوصف 

 والتحليل والخروج بخالصات أساسية.  

 

                                                           
 .330، ص 2101تمارة ورش تنموي واعد، فبراير -المملكة المغربية وزارة الداخلية ،عمالة الصخيرات -24 
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 طنية للتنمية البشرية: أجهزة الحكامة املتدخلة في املبادرة الو األول املبحث 

 وصعوبات االشتغال

تعد الحكامة من أهم املصطلحات التي تم تداولها في الحقل التنموي، حيث ثم استعمالها ألول مرة من 

، الذي اعتبر الحكامة أنها أسلوب ممارسة السلطة في تدبير املوارد االقتصادية 6717طرف البنك الدولي سنة 

ملراجعة تعقيد تسيير املدن الكبرى، ثم انتقل  املحليةولقد تم إدخال الحكامة . 25لتنميةواالجتماعية للبالد من أجل ا

تبنى  6772هذا املفهوم من النظام الليبرالي الجديد إلى شكل آخر من الحوار بين املؤسسات واملجتمع املدني ومنذ سنة 

لمدن سنة لمليدانيين خالل مؤتمر إسطنبول هذا املفهوم علماء االجتماع والسياسة وتبناه بقوة مختلف املتدخلين ا

677126.  

فالحكامة املحلية هي ركن استراتيجي للمقترب الجديد للتنمية، من خالل دورها في مكافحة الفقر والتهميش، 

ومن  .27وااللتزام املشترك وكذلك املشاركة التشاورية للمواطنين في نهج سياسة القرب، وتطوير التعاون الالمركزي 

قي بهذا املفهوم الجديد الذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق األهداف التنموية اعتمدت املبادرة الوطنية أجل الر

أوكلت مجموعة من املهام على مختلف مستويات  ، حيثالالممركزةللتنمية البشرية بدورها على نموذج الحكامة 

ومن جهة  ،تخبين والجماعات املحليةمن جهة كل من الحكومة والسلطات املحلية وكذلك املنالحكامة التي شملت 

ي تحقيق التنمية. هكذا خصصنا هذا املبحث للحديث عن دور محوري ومكمل فمن دماج املجتمع املدني ملا له أخرى إ

أجهزة الحكامة املتدخلة في تفعيل وتتبع مشاريع املبادرة، وذلك من خالل استعراض دور الفاعلين الرسميين واملتمثلة 

وكذلك إبراز االكراهات الفلسفية التي واجهت التطبيق العملي )املطلب األول(  التابعة لها ألجهزةفي الحكومة وا

 .)املطلب الثاني( للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  املطلب األول: الفاعلون الرسميون 

                                                           
 .002، ص 0999، 249شعراوي سلوى، مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع إشكاليات نظرية، مجلة المستقبل العربي، عدد  -25 

26-Gouvernance Territoriale et Environnement, R.E.M.A.L.D, étude N° 65 Novembre  : « Mohamed M’hamdi 
2005, P 38. 

لمحلية ورهانات التنمية بالمغرب بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية سعد عبد الشقيق، الحكامة ا  -27 

 .05، ص 2118-2117واالقتصادية واالجتماعية جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط ، 
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ير املالي واملؤسساتي تطلع بمهمة التوجيه والتأطتعتمد املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أجهزة مركزية 

عبارة عن لجان تختلف تسميتها، باختالف املحيط الذي تنشط فيه سواء  وهي ةمحليللمبادرة، وكذلك على هيئات 

حيث تهتم بالتجسيد العملي  الحضرية والقرويةارتباط بالجماعة  اوالتي له ،ةأو محلي ةأو إقليمي ةجهوي تكان

 .اعتماد آليات التشخيص التشاركي واإلطالع بمهام التنفيذ والتتبعلحاجيات السكان في البرامج الكبرى، وب

   ولى: األجهزة على املستوى املركزي الفقرة األ 

 
ُ
الذي  رئيس الحكومةفي شخص  للحكومة مهمة تفعيل ومتابعة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ْت د  نِ ْس أ

، شروع في تناسق مع مختلف الفاعلينأهداف هذا امل تمن أجل بلور يسهر على تجسيد املبادرة في دفعتها األولى 

 ولذلك تم خلق أجهزة مركزية تتمثل في: 

ومة من أعضاء الحك ةمكونو ، رئيس الحكومة وهي لجنة مشتركة بين الوزارات برئاسة: اللجنة اإلستراتيجية

  .28واملؤسسات والهيئات العمومية

والتنمية  وزارات الداخلية واملالية والتنمية االجتماعيةمن  ومكونة ،رئيس الحكومة سةابرئ لجنة القيادة:

 . القروية

وتقوم هذه الهيئات املتدخلة بأدوار مهمة تتمثل في تحديد اإلطار املالي، ورصد موارد تتناسب مع املبادرات 

بط التواصل ر وكذلك املحلية للتنمية البشرية وتتطابق مع التوجهات العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 

اإلشراف على التتبع العام ملؤشرات التنمية البشرية والتقييم العام  إضافة إلىاملؤسساتي، وتعزيز التعاون الدولي، 

 . 29للمبادرة

وهي إدارة مهمة تحت إشراف وزارة الداخلية، وتسير من طرف العامل  :التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية

نجاز املبادرة على مستوى التسيير اإلداري واملالي، وعلى إتسهر على تتبع جميع مراحل  حيث ،للمبادرة ةالوطني ةاملنسق

                                                           
eté et l’exclusion sociale à travers publique dans la lutte contre la pauvr Taoufik, l’Action MAHAOUCHI -28

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), Mémoire D.E.S.A en management du 
développement  Social, Faculté S.J.E Rabat-Agdal, 2007, P : 76. 

 .35، ص 2115غشت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أرضية إعداد برنامج عمل،  -29 
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مستوى املواكبة التقنية وضمان الحفاظ على البيئة وتدبير النظام املعلوماتي وتعميم املقاربة التشاركية وتبادل 

 ة الكفاءات والتواصل والتتبع والتقييم.الخبرات والتجارب الناجحة، كما تسهر على البرمجة والتنسيق والتعاون وتقوي

عضوا يتم  21مجلس وسكرتارية عامة، ويضم املجلس  من يتكون  و :للتنمية البشرية الوطني رصدامل

اختيارهم بصفتهم الشخصية، من بين الكفاءات الوطنية من اإلدارات العمومية واملنظمات الخاصة ومجال البحث 

 :املهام التاليةالقيام بلهذا املرصد  هدويع. 30الجامعي ومن القطاع الجمعوي 

 دراسات، بحوث ميدانية وخبرة حول قضايا الفقر والتهميش واإلقصاء؛ -

 تتبع وتقييم وقع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مؤشرات التنمية البشرية؛ -

 ؛تجميع وتعميم التجارب الناجحة -

على  والتقييم املنجز يلخص أشغال الدراسات إعداد تقرير سنوي حول التنمية البشرية في اململكة  -

 والجهوي والقيام بنشره؛ الصعيدين الوطني

إعداد برنامج صرف االعتمادات املمنوحة للمرصد في إطار الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى  -

 .31"صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

 ي : األجهزة على املستوى الالمركز ةالفقرة الثاني

حاجيات املواطنين لذلك قامت الدولة بإحداث اإلدارة املحلية  إن اإلدارة املركزية ال يمكنها لوحدها أن تلبي

. ولبلوغ هدف التنمية عملت املبادرة الوطنية للتنمية لبشرية على 32حتى تساير التطور الذي عرفه مسلسل الالمركزية

ن وممثلي يية والتي تضم في عضويتها املنتخبين والفاعلين الجمعويإحداث لجان التنمية البشرية ذات التركيبة الثالث

 واملصالح الخارجية، وسنبرز فيما يلي النموذج التنظيمي للمبادرة على املستوى الترابي. اإلدارات

                                                           
 .011، ص 2101-2119خالصة منجزات المرصد الوطني للتنمية البشرية وبرنامج العمل برسم الفترة  ،2118التنمية البشرية  تقرير حول -30 

الجريدة  ( بإحداث المرصد الوطنية للتنمية البشرية،2118أكتوبر  23) 0429شوال  23صادر في  2.18.394ادة الثانية من مرسوم رقم الم -31 

 .2118نونبر  6الصادر في  5681الرسمية رقم 

الالمركزية هي إحداث هيئات منتخبة يعهد إليها بتسيير وإدارة بعض القضايا المحلية في إطار استقالل نسبي عن السلطة المركزية التي  -32 

لطابع االقتصادي واالجتماعي من الدولة إلى الجماعات تكتفي في هذه الحالة بممارسة الوصاية اإلدارية عليها، أي نقل بعض االختصاصات ذات ا
كلية العلوم القانونية واالقتصادية  دبلوم الدراسات العليا المعمقةالمحلية. قاعدة محمد " الالتمركز اإلداري ودوره في اإلصالح اإلداري" بحث لنيل 

 .3، ص2113-2112أكدال الرباط، واالجتماعية 
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 .اللجنة الجهوية للتنمية البشريةأوال: 

 
ُ
 ِد ْح أ

 
اليم والعماالت، ورئيس املجلس وتضم عمال األقوالي ة السئار بجهة المستوى هذه اللجنة على  ْت ث

الجهوي، ورؤساء مجالس العماالت واألقاليم، واملصالح الالممركزة للدولة واملؤسسات العمومية املعنية، وكذلك 

 20وقد تم حصرها في  ،والقطاع الخاص، ي، وقطاع القروض الصغرى، الجامعةممثلو النسيج الجمعوي الجهو 

 .عضوا

برامج الدولة  والتقائية ،مية للتنمية البشريةلتوافق العام بين املبادرات اإلقليتسهر اللجنة الجهوية على او 

واملؤسسات العمومية والجماعات املحلية مع مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا صياغة وتنفيذ برنامج 

جنة تعتبر مجاال للحوار والتفحص . وبالتالي فإن هذه الللوضع خريطة التهميش إستراتيجيةوإعداد  محاربة الهشاشة

رهن إشارتها لجنة تقنية للهشاشة تتكون من أعضاء  توضعقد و بين كافة الجهات املتدخلة في التنمية الجهوية، 

، مصالح وي الجهوي، الجامعة، القطاع الحرالنسيج الجمع كل من عن ينممثلو اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، 

فوضت لهذه اللجنة مهمة اختيار األنشطة للتمويل على أساس معايير األهلية و  .33الدولة واملؤسسات العمومية

واالنتقاء املصادق عليه من طرف اللجنة الجهوية للتنمية البشرية. وإعداد مشروع مخطط جهوي للهشاشة، وكذا 

ختلف العمليات ، إضافة إلى ذلك فاللجنة التقنية تعمل على التنسيق بين متصاميم للتكوين وتقوية الكفاءات

ملحاربة الهشاشة وتفعيلها عن طريق البرامج القروية والحضرية واألفقية. إلى جانب هذه اللجينة هناك قسم العمل 

البشرية وعلى هذا األساس تسند له االختصاصات  االجتماعي للجهة الذي يقوم بدور كتابة اللجنة الجهوية للتنمية

 التالية:

 برمة بين رئيس اللجنة الجهوية للتنمية البشرية وحاملي املشاريع املقبولة؛ تحضير اتفاقيات املشاريع امل -

 تتبع حالة تقدم املخطط الجهوي ملحاربة الهشاشة تحت إشراف اللجنة الجهوية للتنمية البشرية؛ -

 تحضير تقارير كل ثالثة أشهر حول تقدم األشغال مع االستفادة من التجارب الناجحة إليجاد الحلول. -

 اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية: ثانيا
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أسها العامل، كما أنها وير  تمارة -الصخيرات عمالةصعيد يمية جهازا تقريريا، أحدثت على اإلقل اللجنةتعتبر 

الجماعات املحلية، بما فيهم رئيس املجلس اإلقليمي ورئيس املجلس الجماعي للمدينة مركز اإلقليم، تظم ممثلو 

  عضوا. 62جية واملجتمع املدني، وهي ال تتعدى ملصالح الخار وممثلو ا

وتقوم هذه اللجنة باملصادقة على املبادرات املحلية للتنمية البشرية وفتح االعتمادات املرصودة للمبادرات 

املحلية املصادق عليها، حسب التقدم في انجاز املشاريع وكذلك اإلشراف على تنفيذ البرامج والتتبع واملراقبة، ومن 

خرى فهي مطالبة بإعداد تقرير للجهاز املركزي حول مؤشرات تتبع االنجازات وتطور مؤشرات التنمية البشرية. جهة أ

لتنمية االقتصادية واالجتماعية بهدف خلق انسجام مع البرامج ا جلس اإلقليمي مدعو ملراجعة مخططكما أن امل

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتمد باألساس على وبالتالي فإنه يمكننا القول على أن جودة انجازات  .34القطاعية

 مواصفات وعزيمة الفاعلين الترابيين وخاصة منهم العامل.

وقد أحدثت بجانب هذه اللجنة قسم العمل االجتماعي الذي يعتبر بمثابة سكرتارية اللجنة اإلقليمية 

برم بين رئيس اللجنة اإلقليمية لتنمية البشرية للتنمية البشرية، لذا فهو يعد مشاريع االتفاقيات والعقود التي ت

بادرات املحلية للتنمية البشرية، باإلضافة إلى دعم و مساعدة فرق التنشيط وحاملي املشاريع، ويتتبع وضعية انجاز امل

 ألداء مهامها.

 

 

 اللجنة املحلية للتنمية البشرية.ثالثا: 

وتضم كل من رئيس مجلس الجماعة أو لحضرية على صعيد الجماعة أو املقاطعة اوتشكل هذه اللجنة 

ازنة مع ضمان تمثيلية متو  املقاطعة واملنتخبين املحليين واملصالح الالممركزة للدولة، وكذلك ممثلي النسيج الجمعوي،

تمثل الجهاز املحلي الذي يقوم  وهي .عضوا كحد أقص ى 62والتي تتضمن  بمعدل الثلث لهؤالء األعضاء داخل اللجنة

على التشخيص وتقوم كذلك بالتنسيق واملصادقة وتقييم وتتبع برامج املبادرة املحلية للتنمية البشرية،  بإعداد

                                                           
 .33المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أرضية إلعداد برنامج عمل، مرجع سابق، ص  -34 
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أنها املحلية للتنمية البشرية، كما  ضع برنامج املبادرةتتشاور مع الساكنة، و م مقترحات املشاريع باليقيتالتشاركي، و 

رية قصد املصادقة عليه وتمويله من طرف املبادرة الوطنية دافع عنه لدى اللجنة اإلقليمية للتنمية البشتقدمه و ت

 للتنمية البشرية.

فريق تنشيط الحي، وتعتبر  وأويوضع رهن إشارة اللجنة املحلية للتنمية البشرية، فريق تنشيط الجماعة 

إلخبار كما تحضر هذه الفرق البنية التي تقوم بتفعيل املبادرة على املستوى املحلي، حيث تقوم بالتحضير والتتبع وا

، عن طريق ضمان مشاركة كافة الدواوير واملجموعات التي تمثل الساكنة التشاركي للمبادرة داخل الجماعة املسار 

 . 35الفقيرة داخل الجماعة أو الحي

ويمكننا القول أن الهيئات الترابية املهيكلة وفقا للتركيبة الثالثية مسألة إيجابية ألنها تعكس الرغبة في 

اء إلى السكان املستهدفين والفاعلين املحليين، إال أننا نالحظ من خالل هذه الهيكلة على أن الدولة تتحكم في اإلصغ

وضوع تخصيص أغلفة امليزانية بدأ وكذلك التحكم في التفاوض في م ،مختلف املراحل بفضل املساطر املعمول بها

 بتتبع تنفيذ األشغال املبرمجة. وانتهاءاتفاقيات الشراكة  املجاالت الترابية املستهدفة ومرورا بالتوقيع علىتشخيص ب

إذا ما تركز عملها على معايير عملية في اختيار املشاريع املراد كفيلة بالتنفيذ الفعلي للمبادرة ن هذه األجهزة إفوعموما 

بادرة ملقاة بالدرجة األولى إنجازها، وعلى الدقة في التسيير وعلى التنسيق الفعلي للقطاعات املمثلة فيها، الن نجاح امل

 .باعتبارها املوجه األساس ي لها الهياكلعلى عاتق هذه 

 وإشكالية االلتقائيةللتنمية البشرية ة: املبادرة الوطنية الفقرة الثالث

ظهر مفهوم االلتقائية كضرورة ملحة لتفعيل فلسفة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واملتمثلة في إعطاء 

عن املصالح واإلدارات املحلية من سلطة اتخاذ القرارات  املسئولينللمبادرات املحلية عن طريق تمكين  األولويات

املالئمة واملنسجمة مع برامج قطاعاتهم وبرامج املبادرة، وكذا وضع برامج متعددة السنوات للعمل على التقائية تنفيذ 

في كونها "تقنية تتوخى ربط عالقة بين عدة  لتقائية مفهوم اال جها. ويمكن أن نعرفالسياسات الحكومية مع برام

مجتمع مدني...( والتي تتدخل في مجال متطابق في أفق  -جماعات محلية -مراكز التخاذ القرارات )مصالح خارجية
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تطوير جودة العمل التنموي املشترك من خالل املشاريع والبرامج املنجزة واملرتقب انجازها على املستويين املحلي 

خلق هو  ية، ذلك أن الغاية من االلتقائيةنتائج إيجاب وج بمشروع واحد مندمج ومنسجم وذواالوطني بغية الخر و 

، غير أن التقائية برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 36تناسق تام فيما بين املشاريع انطالقا من حاجيات الساكنة

 وزارية تعرف عدة إكراهات تمظهرت على مستويات مختلفة.مع تلك البرامج التي تقوم بها مختلف القطاعات ال

واضحة  إستراتيجيةنستشف عدم اعتماد  نففي إطار مقاربات تفعيل آليات املبادرة الوطنية يمكن أ

باعتبارها مشروع تنموي يهدف  ،لاللتقائية سواء من الناحية التكاملية املالية أو من حيث التوظيف اإليجابي للمبادرة

ع من املردودية االجتماعية من خالل مبادرات إصالحية تتدخل بشكل تكميلي أو دعما للمبادرات القطاعية في إلى الرف

املناطق املستهدفة، وليست باعتبارها تعويضا عن األدوار التقليدية لباقي البرامج القطاعية األخرى، وهذا األمر يبقى 

ومية أو فروعها، غير أن هذه املصالح ال تتوفر على توجيهات وال من مهام املصالح الخارجية للوزارات واملؤسسات العم

على برمجة واضحة من طرف إدارتها املركزية الش يء الذي يجعلها تتعامل وتواكب الدينامية املحلية خارج الدعم 

 والتأطير، إضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات مما يؤدي إلى عدم استمرارية البرامج املسطرة.

، باعتبارها مؤسسة عمومية 2006دنا على سبيل املثال وكالة التنمية االجتماعية التي أحدثت سنة فإذا أخ

تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة عن طريق دعم تنمية املجاالت والفاعلين عبر نهج سياسة التشارك والشراكة 

درة الوطنية للتنمية البشرية، وبالتالي فإن . فإننا نالحظ على أن الوكالة تضطلع بنفس املهام املنوطة باملبا37والقرب

تنسيق السياسات القطاعية تصطدم بسلسلة من اإلكراهات املوضوعية التي تؤثر سلبا على االلتقائية نظرا لعدم 

فكل مصلحة  ،تمارة -وجود تنسيق بين الوكالة التنمية االجتماعية وبين اللجنة اإلقليمية أو املحلية لعمالة الصخيرات

في  أطر ه املصالح تعمل منفردة وبمعزل عن املصلحة األخرى وهذا ما تأكد لنا عند إجراء مقابلة فردية مع من هذ

 وكالة التنمية االجتماعية.

فض ي إلى ممارسات متباينة، فعلى املستوى املركزي يتأكد لنا على أن سبة لتتبع الهيئات الترابية فهو يأما بالن

رية والتي يوجد مقرها بوزارة الداخلية هو الجهاز املحوري للمبادرة باعتبارها بنكا التنسيقية الوطنية للتنمية البش

                                                           
 .5:صالمحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا' ، مرجع سابق،  نون، االلتقائية في الحكامة سومية ح -36 
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للمعطيات حيث تقوم بتجميع املعلومات الضرورية لتتبع االنجازات في كل جوانبه وعلى مختلف مناطق اململكة، 

جليا في العالقة مع الوالة  وبالتالي فإن التنسيقية الوطنية على الصعيد املركزي تتولى مهمة القيادة ويظهر هذا

موارد بشرية لديها الكفاءات ذا الدور توفرها على ويعزز ه ،على املستوى العمودي اإلقليميةوالعمال ومختلف اللجان 

 واملهارات في التنظيم اإلداري واملحاسباتي والتقني.

لبشرية، سواء منها الجهوية أو وعلى مستوى الحكامة املحلية فإن اللجان املحلية للمبادرة الوطنية للتنمية ا

اإلقليمية أو املحلية هي التي تطلع بمهمة تنسيق وتبني السياسات القطاعية لتحقيق االلتقائية. فعلى الصعيد 

الجهوي فقد تم اعتبار اللجنة الجهوية للتنمية البشرية مخصصة فقط لبرنامج الهشاشة وليس بوصفها مستوى 

نية، ذلك أن هذه اللجنة لم تصل إلى ترسيخ هوية في إطار هيئات الحكامة تكون في كافة أجهزة املبادرة الوط إدماج

 الندماجبالنسبة تطلبات املمستوى التحديات املطروحة من قبل املبادرة، نظرا للصعوبات املؤسساتية في عالقته مع 

ي فيما يخص تنظيم وهو ما يفض ي إلى الضعف الهيكلي على الصعيد الجهو  ،على املستوى الجهوي  اإلجراءات

 .38السياسة اإلدارية في املناطق الترابية

أما على الصعيد اإلقليمي فتعتبر مسألة التنسيق بين السياسات القطاعية من بين الصالحيات املفوضة 

للعامل، غير أن فعالية هذا األخير تعتبر محدودة نظرا للصالت املباشرة بين املصالح الخارجية واإلدارات املركزية، 

وكذلك بسبب تفكك وتعدد املصالح الخارجية نفسها، وبالتالي فإن عقبات تنفيذ التفاعل بين املصالح الوزارية على 

. ومن 39املستوى املحلي ماهو إلى انعكاس ألوجه القصور في ممارسة تنسيق السياسات القطاعية على املستوى املركزي 

أن هناك تمارة  -قسم العمل االجتماعي بعمالة الصخيرات يمسئولمقابالت مع د لنا عند إجراء جهة أخرى فقد تأك

عددهم قطيعة مهيمنة بين هذه املصلحة وفرق التنشيط بالجماعات واألحياء نظرا لغياب التواصل بينهم. كما أن 

مصلحة التتبع والتقييم، مصلحة التواصل، ثم مصلحة  :ثالثة مصالح على ون يتوزعوهم شخصا  61و  1بين يتراوح 

ن املهام فإ ذلك لىإضافة إيعتبر غير كاف مقارنة مع شساعة مناطق تدخلها وحجم مسؤوليتها، وهذا العدد  .وينالتك

هي مهام جديدة ال تتدخل في التنظيم اإلداري الذي اعتاد عليه الطاقم املشرف،  االجتماعياملنوطة بقسم العمل 

                                                           
نجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يونيو ، حصيلة لما تم إ2118مية البشرية للتنمية البشرية، تقرير حول التنالمرصد الوطني  -38 

 .76ص ، 2119
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واالقتصادية للعمالة، وكان عمله منحصرا في تيهئ  حيث كان هذا القسم مدمجا سابقا في قسم الشؤون االجتماعية

امللفات. وبالتالي فإن األطر اإلدارية لقسم العمل االجتماعي ليس لهم تكوين في امليدان الجمعوي وال في مجال التواصل 

أرض  علىفعلية في بلورة مشاريع املبادرة ن على املشاركة الييأساسيا لتحفيز الفاعلين الجمعو  االذي يعتبر جسر 

لذلك فإن هذا القسم يحتاج إلى الرفع من مستوى أدائه وأن يدعم بعدد كاف من املوارد البشرية  الواقع،

 ة لإلدارة.يوباإلمكانيات اللوجستيكية الضرورية باعتباره اللبنة الرئيس

في  وفيما يخص اللجنة املحلية وكذا فرق التنشيط بالعمالة تعترضه مجموعة من املعيقات تتمثل أساسا

عدم استيعاب أعضاء اللجان األدوار املنوطة بهم وذلك راجع إلى قلة التكوين في املجاالت الحيوية كتقنية التواصل 

واملشاريع املدرة للدخل، وإعداد التشخيص التشاركي وغيرها من األمور  اإلستراتيجيةوطرق إعداد املخططات 

سجام بين اللجان املحلية ورؤسائها أو بين هؤالء وفرق الضرورية لتحقيق التنمية، إضافة إلى ذلك غياب االن

التنشيط الجماعي، كما أن الجماعات القروية وخاصة املتواجدة في املناطق الفقيرة ال تتوفر على الوسائل الضرورية 

. لذلك لتكون فاعال حقيقيا في التنمية، حيث تعد مؤهالت اإلدارة الجماعية محدودة وغير مالئمة مع فلسفة املبادرة

ضمان قيامها بمهمات التدبير والتأطير وسائل البشرية واملادية الكفيلة ليجب أن تتوفر الجماعات املستهدفة على ال

تكوين لفائدة الدعم و الوكذا تعزيز العالقة بين املنتخبين املحليين ومختلف املتدخلين، عن طريق تطوير برامج 

فإنه لم يتم تفعيل شرائح من املجتمع كالنساء التي تعتبر مشاركتها في  منتخبي الجماعات املعنية. باإلضافة إلى ذلك

هيئات الحكامة املحلية ضعيفة إن لم نقل مهمشة، لذلك فمن الضروري إدماج املرأة في مسلسل التنمية البشرية 

جزة ألن هذه ضمن الفاعلين في املبادرة أو من خالل استفادتها من طبيعة املشاريع املن إشراكهاسواء من خالل 

املسألة تهدف إلى توسيع الفرص املتاحة لجميع األشخاص وليس فقط لفئة معينة من املجتمع، وهو معطى يخص 

 الشباب أيضا.

فتطبيق  ،الرغم من املجهودات التي تم القيام بها فإن االلتقائية تبقى هامشية وبالتالي يجب تقويتهابو 

باملنهج التشاركي فهو من اختصاص املصالح الخارجية للدولة وكذا اللجان  االلتقائية بين مختلف املساهمات املرتبطة

ناجح لاللتقائية يفرض تشاورا مسبقا وإجراءات مبرمجة، وحسن التدبير التطبيق ال، لذلك فإن للمبادرة الثالثية

 والوقت.         
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-الصخيرات املطلب الثاي : التصور الفلسف  للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة

 .تمارة

تمنح املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خالل إستراتيجيتها الجديدة، للسكان وكذا مختلف الفاعلين في 

من السياسات  للمستفيدينكز على املشاركة وتعبئة روح املسؤولية بالنسبة تمجال التنمية دورا مهما، حيث تر 

ها املبادرة من خالل وضع آليات جديدة للعمل من ضمنها التشخيص العمومية، ذلك أن طريقة التدبير التي جاءت ب

التشاركي، الذي يشكل مقاربة اجتماعية جديدة تهدف إلى التعرف على املشاكل الحقيقية لألحياء املستهدفة وكذا إلى 

ملستهدفة، ترسيخ الحوار بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص والجمعويين وبين ساكنة األحياء والجماعات ا

 باستحسان الساكنة وكذا فاعلي املجتمع املدني واملنتخبين وممثلي مصالح الدولة. تحضاومقاربة من هذا القبيل 

 الوطنية للتنمية البشرية تمارة من ضمن األقاليم املستهدفة من طرف املبادرة -وبما أن عمالة الصخيرات

ينة تمثيلية من ساكنة جماعة تمارة، حيث تم اختيارها وكذلك باعتبارها موضوع الدراسة، فقد استندنا على ع

 ملبادرة الوطنية للتنمية البشرية.بشكل اعتباطي من أجل استطالع الرأي حول منظور الساكنة ومدى انخراطها في ا

 مما، استعمال مقاربة كيفية نستشف من خاللها اإلكراهات التي واجهت املبادرة بهذه املنطقة إلىالش يء الذي يحيلنا 

 .هافي تفعيل برامج ني للوقوف على مكامن الضعف والخللتطلب منا إجراء بحث ميدا

 .   يةر الوطنية للتنمية البش الفقرة األولى: محدودية انخراط املواطنين في املبادرة

لنا صورة تقريبية عن  ترسمالتي  40خالل هذا البحث قمنا بإجراء بحث ميداني مستعينين بتقنية االستمارة

تمارة لفلسفة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا عن مدى تفعيل آليات  -إملام الساكنة بعمالة الصخيرات مدى

شخص ال  600عينة مكونة من  لذلك تمكنا من اختيار هذه األخيرة عن طريق إشراك ومشاركة الساكنة املستهدفة، 

الفئة  ارة عن دور للصفيح حيث تم اختيار الذي هو عبينتمون إلى نفس األسرة، ولكنهم يقطنون بنفس الحي السكني 

تمارة موضوع الدراسة وبالتحديد تم اختيار الساكنة املتواجدة بالجماعة الحضرية  -من عمالة الصخيراتاملستهدفة 

                                                           
 .2البحث الميداني، ملحق رقم هذا نموذج لالستمارة التي تم االعتماد عليها خالل  -40 
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 %50لذلك قمنا باحترام تساوي الجنسين من حيث العدد، فكانت نتيجة الحصيلة متوازنة بنسبة  ،(6تمارة )املسيرة 

 2الذي بلغ عددهم  وي االحتياجات الخاصةإلطار أيضا من استجواب أفراد من ذ، وتمكنا في هذا اكل جنسل

أن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية موجهة باألساس إلى هذه الساكنة التي تعاني من التهميش أشخاص، ذلك 

  .41التالي 6رقم  وهذا ما يوضحه الرسم البياني واإلقصاء االجتماعي

 

من كل مستوى دراس ي حتى نتمكن من  عينةاعتمدنا خالل استجواب الفئة املستهدفة على أخد كما 

استطالع رأي كل املستويات الدراسية بشكل موضوعي، إال أن النسب لم تكن متقاربة نظرا لوضعية الفئة املستهدفة. 

بينما ظل املستوى ، اإلناث بشكل ملفت خصوصا بين صفوففالحظنا خالل هذا البحث ارتفاع نسبة األمية 

وعموما فإننا نسجل ارتفاع املستوى الدراس ي بالنسبة للذكور في حين ظل املستوى االبتدائي واإلعدادي متقاربا. 

 .42أسفله( 2رقم  ، والرسم البياني6باستثناء املستوى الثانوي ) الجدول رقم  الدراس ي منخفضا بالنسبة لإلناث

 

 

 

                                                           
 المصدر: تركيب شخصي. -41 
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 ملستهدفة حسب املستوى الدراس ي لكل جنس: توزيع  الفئة ا1جدول رقم 

 املجموع الذكور  اإلناث  املستوى الدراس ي 

 %37 %13 %24 الغير املتمدرسين

 %23 %14 %9 املستوى االبتدائي

 %24 %14 %10 املستوى اإلعدادي 

 %7 %1 %6 املستوى الثانوي 

 %9 %8 %1 الجامعة

 %100 %50 %50 املجموع

 

 

الل هذا البحث امليداني على استجواب العينة املستهدفة بحسب قطاع العمل املزاول خأيضا حرصنا وقد 

نسبة العاطلين عن العمل بالنسبة للنساء املرتبة  تمن طرف كل شخص فكانت النسبة متفاوتة جدا، حيث احتل

شكلت فئة الطلبة نسبة الثانية، كما في القطاع الخاص من طرف الذكور املرتبة  نسبة العاملينفي حين أتت  األولى،
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منخفضة، نظرا لكون أن وضعية هذه الساكنة غالبا ال تساعد على إتمام الدراسة، وكذلك الحظنا نسبة قليلة جدا 

 .43رفقته 1رقم  الرسم البياني و  2الجدول رقم  ما يوضحه وي الدخل املحدود، وهذاملوظفين وخصوصا ذمن فئة ا

 ة حسب قطاع العمل: توزيع الفئة املستهدف2جدول رقم 

 املجموع الذكور  اإلناث  قطاع العمل

 %7 %7 - القطاع العام

 %43 %35 %8 القطاع الخاص

 %42 %3 %39 العاطلون 

 %8 %5 %3 الطلبة

 %100 %50 %50 املجموع

 

 

صعوبات في العيش بسبب املحيط االجتماعي الذي  عدة منإن هذه الساكنة موضوع الدراسة تعاني 

لكونه يعتبر مرتعا لتفش ي ظاهرة األمية والبطالة والفقر واألمراض وغياب األمن وغيرها من آفات يه يقطنون ف

                                                           
 المصدر: تركيب شخصي. -43 
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حيث يفتقر إلى أبسط متطلبات العيش الكريم بسبب اإلقصاء والتهميش االجتماعي الذي يطالهم من طرف املجتمع، 

الصفيح حيث تتواجد به عدة دواوير )دوار ( تعرف تناسال كبيرا لدور 6، كما أن هذه املنطقة )املسيرةاملسئولين

وتعد دور الصفيح  بناصر، دوار بن مكي، دوار دراعو...(، فقد تعددت الدواوير في هذه املنطقة إال أن املعضلة واحدة.

نسمة معظمه يتمركز بجماعة تمارة  92.000تمارة حيث يأوي -من بين املعيقات األساسية لتنمية إقليم الصخيرات

ع أن يتزايد هذا العدد رغم املجهودات املبذولة للتخفيف من حدته، وهذا ما تأكد لنا بامللموس عند إجراء ومن املتوق

  . من طرف بعض األسر عين املكان بناء دور صفيحية جديدةبهذا البحث حيث صادف تواجدنا 

العديد لنا كما تطرح لفة، املبادرة الوطنية انطالقا من زوايا مختلنا هذه الدراسة املنجزة الوقوف على تحيو 

ه من خالل الدراسة املخصصة النخراط املواطنين في تلذلك سنستعرض حصيلة أهم ما تمت معاين، من التساؤالت

 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث أستند استطالع رأي الساكنة على:

 أوال: معرفة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ائج هذا البحث حول مدى معرفة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى أن املبادرة يتضح لنا من خالل نت 

نا العينة التي تم تطبيق دة التي واكبت انطالقتها. فإذا أخليست معروفة بالشكل الكافي مقارنة مع الحملة اإلعالمي

ية البشرية في املقابل لم تزد نسبة لم يسمعوا باملبادرة الوطنية للتنم %12هذا البحث عليها نالحظ على أن نسبة 

، %4412، وهذه املعرفة النسبية باملبادرة تسجل عند النساء بنسبة د العينة التي على علم باملبادرةبين أفرا 38%

بحيث أن الفئات األكثر تعليما هي األكثر معرفة باملبادرة من الفئات األقل  %6وكذلك عند الغير املتمدرسين بنسبة 

لتالي فإنه بالرغم من مرور حوالي تسعة سنوات على انطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية فإن هذه وبا .عليمات

ين وخصوصا فرق تنشيط يالنتائج تؤكد لنا محدودية الحملة اإلعالمية من جهة، وكذلك ضعف دور الفاعلين املحل

وهذا ما توضح بشكل جلي خالل الرسم  وي.الحي والجماعة، في إشراك ومشاركة املواطنين في هذا املشروع التنم

 التالي: 2رقم البياني 

                                                           
 .3قم والمستوى الدراسي، الملحق ر معرفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حسب الجنسحول جدول ورسم بياني  - 44
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 ثانيا: االستفادة من برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 

، فقد تبين من خالله الضعف الكبير في تفعيل برامج 45أعالهاملوضح  2رقم  الرسم البياني إلىاستنادا 

من شدة احتياج هذه الساكنة املستهدفة فإنه لم يستفد أي فرد من تمارة، فبالرغم -املبادرة بعمالة الصخيرات

من أفراد العينة بالرفض حول سؤال عن ما إذا كانوا قد  %100البرامج التي أنجزت في هذا اإلطار، فقد أجاب 
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     431202      

 تمارة-الصخيرات عمالة نموذج"  البشرية للتنمية الوطنية المبادرة

 

46 

 

هذا السؤال استفادوا من أحد برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبالتالي فإن السؤالين الفرعين املرتبطين ب

الرئيس ي واملتمثلين حول نوعية البرنامج وكذا مدى رضا املستفيد عنه، لم يتم طرحه على العينة املستهدفة نظرا 

لعدم وجود أي مستفيد من هذه البرامج والتي يبلغ عددها أربعة برامج )برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط 

 وفي نفس الصددروي، برنامج محاربة الهشاشة، والبرنامج األفقي(. الحضري، برنامج محاربة الفقر بالوسط الق

نتائج التحليل أن عدد األشخاص التي لم تستفد من أي برنامج اجتماعي يفوق بكثير عدد املستفيدين، وأن  أشارت

ستهدفة. بالنسبة للمستفيدين غير كافية إذا ما نظرنا إلى حجم الخصاص التي تعاني منه هذه العينة امل %2نسبة 

انحصرت البرامج االجتماعية في ما هو متعلق بالتكوين )دروس محو األمية، دروس فقد فحسب الفئة املستفيدة 

لم يتبين فإنه  لذلك، حقيق التنمية البشريةالدعم(، وبالتالي فإن هذا الضعف يؤكد محدودية دور الفاعلين في ت

بصفة عامة وبين برامج املبادرة  46أسفله( 1رقم  )الرسم البيانيية وجود فارق كبير بين االستفادة من البرامج االجتماع

كالهما نتيجتان ال تبشران  %0و  %2بصفة خاصة، األمر الذي يؤكد على وجود ضعف في املجال التنموي فحصيلة 

 بمستقبل واعد للمنطقة موضوع الدراسة.  
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 ةثالثا: آمال الساكنة من املبادرة الوطنية للتنمية البشري

أنه بالرغم من عدم استفادة هذه العينة املستخلصة من تفريغ االستمارة، يتبن لنا من خالل املعطيات 

ك عدم إملام عدد كبير منهم بالتصور الفلسفي للمبادرة إال أن هذه العينة قد لاملستهدفة من برامج املبادرة، وكذ

بأن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يمكنها أن من األشخاص املستجوبين  %69أبانت على تفاؤل كبير. حيث يرى 

واطنين، وبالتالي فإن هذا املشروع يعتبر محط انتظارات ويعلق عليها الساكنة أماال كبيرة، على امليجابية إ اتحقق أثار 

وكذلك  فهذه النسبة املهمة ترى أن نجاح هذا املشروع رهين باألساس بمسؤولية الفاعلين القائمين على هذا املشروع

في  %37ق بسيط جدا حوالي ذا التفاؤل ترتفع عند الذكور بفر ربط املسؤولية بالشفافية واملحاسبة، كما أن نسبة ه

أن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ال يمكن أن تكون على من املستجوبين  %27. ومن جهة أخرى يرى %32مقابل 

يخدمون مصالح  مسئولينملزري الذي يعانون منه وأيضا عدم وجود لها نتائج إيجابية على املواطنين نظرا للوضع ا

خصوصا الذين يحاولون واملنتخبين املحليين املواطنين. ونجد عند هذه الفئة خيبة أمل اتجاه بعض الجمعيات 

وهذا ما  املتاجرة بوضعيتهم املزرية قصد االستفادة من الدعم املالي التي تقدمه املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 :47ةالتالي( 1و 9رقم )توضح بشكل جلي في الرسوم البيانية 
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ومنه فقد أثارت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية انتظارات وآمال كبيرة في وسط الساكنة املعنية، إال أنها 

، ماهي املبادرة تظل غير معروفة نسبيا، لذلك فمن املهم إذن أن يعلم عموم املواطنين وخاصة الشريحة املستهدفة

 الوطنية للتنمية البشرية؟ وكيف يمكنهم االستفادة منها؟ 

 الفقرة الثانية: املبادرة الوطنية واالكراهات الفلسفية

تمارة واملتمثلة أساسا في فرق -يمكننا القول على أن اللجنة املحلية للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات

ملنوط بها وهو تعبئة الساكنة من أجل االنخراط في مشروع املبادرة الوطنية ، لم تقم بالدور الجماعاتتنشيط الحي وا

للتنمية البشرية. فهذه اللجنة مكلفة بعملية التشخيص التشاركي ملعرفة الدينامية االجتماعية وتحديد كافة الشركاء 

ت واألهداف واألولويات الخاصة املتدخلين على مستوى األحياء وكذا املشاكل وتأثيرها على الساكنة إضافة إلى الحاجيا

ن قد اعتبروا املبادرة الوطنية للتنمية البشرية كفرصة فاعلون املحليو أن ال ذلكبالفئات املهمشة والساكنة عموما. 

لتعبئة املوارد املالية، وقلما نظر إليها بوصفها منهجية حاملة ملقاربة إدراك التنمية املحلية وفهمها، وتشكل هذه 

ا غير متجانس مع الفلسفة التي تم في إطارها وضع تصور للمبادرة الوطنية باعتبارها أداة لتعزيز آليات الوضعية تطور 

مما نتج عنه ضعف املواكبة االجتماعية، وعدم التشاور مع الساكنة املستهدفة، وكذا ضعف  الحكامة املحلية.

  عينات املجتمع املدني.  إشراك
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ي عدم فهم واستيعاب الفلسفة الجديدة للمبادرة الوطنية للتنمية ف وتتمثل أيضا اإلكراهات الفلسفية

البشرية من طرف عدة جهات ويتعلق األمر كذلك باملجتمع املدني، وذلك راجع أيضا إلى ضعف الدور اإلعالمي الذي 

ة مباشرة يعود له مهمة إطالع الجميع بفحوى املبادرة، وببرامجها وفلسفتها، إضافة إلى الهيئات واللجان املتصل

باملبادرة، أو الباحثين الجامعيين، هذه اإلكراهات ستجعل من املبادرة برنامجا هشا في ظل غياب كبير للتوعية 

جميع طاقات املجتمع. لذلك  ىوانعدام التواصل، في حين أنه برنامج منفتح عل والتعريف بمكونات املبادرة وبفلسفتها،

نات املجتمع املدني من جمعيات وغرف مهنية وباقي املنظمات التنموية، فإن تجاوز هذه اإلكراهات فهو مرتبط بمكو 

نظرا لدورها امللح في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الش يء الذي يحتم األخذ بمجموعة من التدابير اإلجرائية 

ومناهج علمية تجعل من كتقوية التكوين املستمر، وجعله مسايرا لتطورات التنمية البشرية، واعتماده على أسس 

األشخاص املستفيدين من التكوين قادرين على االندماج بصفة إيجابية مع خطة املبادرة، باإلضافة إلى تقوية وتعميم 

وهكذا يجب مواصلة  اإلعالم بفحوى املبادرة وفلسفتها على جميع املواطنين سواء كانوا مستهدفين أو غير مستهدفين،

السيما أن هذا الورش هو ورش جميع املواطنين ومحتاج لكل طاقات املجتمع متضافرة  لوتقوية إستراتيجية التواص

  من أجل نجاحه.

 املبحث الثاي : الفاعلون الغير الرسميون 

لخوض غمار املنافسة القوية التي بدأت معاملها في  يءمواجهة التحديات العديدة في مجال النهوض والتيه إن

الشاملة والحكامة املحلية الجيدة، أصبحت تتطلب تعبئة شاملة لكل اإلمكانيات الظهور وتوفير شروط التنمية 

والطاقات النشيطة والعاملة للمساهمة في إضفاء نوع من الديناميكية على الحكامة املحلية، وهذا ما يدخل في إطار 

عمال االجتماعية املحلية حيث ما يسمى بفعاليات املجتمع املدني هذا األخير الذي أصبح فاعال أساسيا في النهوض باأل 

يمثل أهمية مركزية داخل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة بعد فشل املبادرات الفردية والقطاعية من طرف 

الدولة، إذ تصاغ املخططات والبرامج في املركز وتطبق على املستوى املحلي دون معرفة مسبقة بحاجيات ومتطلبات 

حقق مشاركة الفاعلين الغير الرسميين من خالل فعالية املبادرات التنموية التي يطرحها واعتماد الساكنة املحلية، وتت
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على املجتمع  206649لسنة  لذلك راهن الدستور الجديد. 48ممارسة واقعية لصياغة وتنفيذ ومتابعة املشاريع التنموية

في  اأساسي ااجبات التي ستجعله شريكاملدني عندما مكنه من سلطات وأدوار جديدة من الحقوق والحريات والو 

 املساهمة في اتخاذ القرار وصياغة السياسات العمومية.

الرغم من ة الوطنية للتنمية البشرية، غير أنه ببادر املجتمع املدني يمثل أهمية مركزية داخل امل وهكذا فإن

دفع بعجلة التنمية بشكل عام، إال في الاملتدخلين وخاصة النسيج الجمعوي ملبذولة من قبل كافة املجهودات احجم 

 كونها ستحد من النتائج املرجوة من وراء هذه العملية. فيمجموعة من املعيقات واالختالالت التي الشك أنه تواجهه 

وذلك من خالل مطلبين نتناول في هذا املبحث دور املجتمع املدني داخل املبادرة الوطنية وبذلك ارتأينا أن 

التعاون بين مكونات املجتمع  آليات إبرازص والنسيج الجمعوي وكذا من القطاع الخا ول دور كلنتناول في املطلب األ 

دراسة ل في حين نخصص املطلب الثاني، املدني والتي تتسم بنوع من العمومية، أي أنها تهم مجموع التراب الوطني

تمارة لكونها موضوع -لة الصخيراتواملعيقات التي يواجهها على مستوى عماواقع الجمعيات من خالل التحديات 

 .الدراسة 

 املجتمع املدي  :األول املطلب 

لقد ظهر مفهوم املجتمع املدني في بداية القرن الثامن عشر كضرورة فرضتها مجموعة من املتغيرات التي 

ت األوربية أوال في املجتمعا شملت ميادين العلم، والصناعة والتجارة واالجتماع والسياسة، هذه املتغيرات حدثت

جتمع املدني هو مجموعة من التكتالت الداخلية تأخذ شكل جمعيات املو  .50حقا في باقي املجتمعات األخرى وال 

ومؤسسات واتحادات ومن ذلك املنظمات الغير الحكومية، فاملجتمع املدني يعتبر فاعال مركزيا وحاسما للتنمية 

بالرغم من و ، 6721ي الذي يتوفر على قانون الجمعيات منذ سنة البشرية، وأصبح يؤثر اليوم على سير املجتمع املغرب

كانت تربط الحركة الجمعوية بالدولة. إال أن املجتمع املدني سرعان ما فرض نفسه كمكون ة التي بالعالقات املضطر 

                                                           
كلية العلوم الحسين ضعيف، الحكامة المحلية في ميدان التنمية البشرية، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص تدبير الشأن العام،  -48 

 .08، ص 2101السويسي الرباط، القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

مكرر  5964( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عد 2100يوليو  29) 0432من شعبان  27صادر في  0.00.90ظهير شريف رقم  -49 

 .3611( ص 2100يوليو  31) 0432شعبان  28الصادر بتاريخ 

 .08 -07، ص: 2117بية، د. واصف منصور: المجتمع المدني، الضرورات والتحديات والمحاذير، مطبعة دار النشر المغر -50 
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ة أساس ي للرأسمال االجتماعي ولإلمكان البشري للبالد وأبان عن قدرات مهمة على التجديد في ميدان الحكام

 . 51والتنمية

وبالتالي وجب تسليط الضوء على املجتمع املدني نظرا لتموقعه وقوته داخل الصيرورة التنموية، وكذلك 

القطاع الخاص الذي هو أهم شريك في املبادرة ويتكفل  ،املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بصنفيه فيالدور املنوط به 

يقوم  حيثي جميع برامج وهيئات املبادرة الجمعوي الذي هو حاضر بقوة فبمشاريعها واالستثمار فيها، وكذلك النسيج 

 ، وأيضا إبراز آليات التعاون بين مختلف مكونات املبادرة. بمتابعة انجاز التشخيص التشاركي

 الفقرة األولى: القطاع الخاص

الخاص، خاصة من طرف القطاع  تتمثل أهمية الحكامة في هذا املجال بطرح وسائل وطرق جيدة للتدبير 

 لذلكبعد فشل بعض املنظمات العمومية في تدبير املرافق املحلية باعتمادها على توجهات غير صائبة في التسيير، 

القطاع  شكليتمنح آليات الشراكة مع القطاع الخاص إمكانيات وفرص حقيقية من أجل تدبير املرافق العامة. ولهذا 

البشرية،  لية التنموية، فهو يعتبر شريكا داخل املبادرة الوطنية للتنميةالخاص أهمية محورية والعمود الفقري للعم

يتموقع داخلها من خالل ثالثة مستويات وهي: التمثيل والتكفل بمجموعة من مشاريع املبادرة واالستثمار فيها  حيثب

 وكذا االستفادة من تمويالتها ومن السلفات الصغرى التي تؤطرها الجمعيات.

تمثيلية فالقطاع الخاص ممثل ضمن الشبكة الجهوية لخبراء املساعدة التقنية والفنية في فعلى مستوى ال

ممثل وهو مجال التنمية املستدامة، حيث يعزز هذه الشبكة في شكل مقاولة، إلى جانب الجامعة والنسيج الجمعوي 

، الجمعيات، ارات العموميةإلى جانب اإلد أيضا ضمن مكونات املرصد الوطني للتنمية البشرية في شخص الشركات

وهنا تبرز أهمية القطاع الخاص املتمثل في تقديم الخبرة واملتابعة وتقييم مختلف  ،ممثلي البرملانو ل اإلعالم، وسائ

 عمليات املبادرة.

أما على مستوى التكفل بمشاريع املبادرة واالستثمار فيها، فالقطاع الخاص يعد الجهاز املكلف بالتنمية 

ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية من ماء وكهرباء كل  لكاملبادرة وبرامجها األصلية، وكذ ي كثير من مشاريعواإلنجاز ف

                                                           
 . 48، مرجع سابق، ص خمسينية ، المغرب الممكنتقرير ال -51 



     431202      

 تمارة-الصخيرات عمالة نموذج"  البشرية للتنمية الوطنية المبادرة

 

52 

 

. لذلك فإن تنفيذ السياسات التنموية املحلية من طرف القطاع الخاص يعتبر أكثر 52خوطرق، ومراكز استقبال...إل

املحلية ر عن مالئمة وفعالية السياسات التنموية فعالية من الناحية االقتصادية، مما يدعو إلى البحث املستم

 وضرورة توضيح التزامات الفاعلين وعقلنة التدبير.

 الفقرة الثانية: النسيج الجمعوي 

ركنا أساسيا ضمن مؤسسات املجتمع املدني، ألن هذه و  من أبرز املكونات الفاعلة العمل الجمعوي  يعد

ذ املبادرات ودعم االقتراحات والقيام بدراسات وأبحاث قريبة من املؤسسات تشجع ثقافة التشارك، من خالل اتخا

لتوعية  اوبالتالي فإن دوره ال يقل عن دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص باعتباره إطارا تنظيمي ،53أرض الواقع

  املواطنين وتأطيرهم.

بما فيهم النسيج الجمعوي ن بإشراك جميع الفاعلين املحليي لذلك قامت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 دورا طالئعيا من خالل املستويات التالية: أخذالذي 

تحديد املستهدفين والعمليات التي ستتم برمجتها عن طريق احتكاكه املباشر بالسكان، وكذلك إملامه  -

 لذلك فهو  ،فيها، باعتماده على سياسة القرب املالئمة للمنطقة التي ينشطباحتياجاتهم، واملشاريع 

 يتدخل قبل برمجة املشاريع إلبداء مالحظاته.

االجتماعي التمثيل في اللجان املحلية املكلفة بمحاربة الفقر بالوسط القروي، وبرنامج محاربة اإلقصاء  -

الهشاشة، واللجنة اإلقليمية محاربة بالوسط الحضري، وكذلك اللجنة الجهوية الخاصة ببرنامج 

ستبرمج في إطار التخطيط تم تحديد األهداف والعمليات التي املتعلقة بالبرنامج األفقي. حيث ي

 االستراتيجي للمبادرة.

متابعة انجاز ، و للمشاريع مراقبة وتقويم الدعم املالي الذي تقدمه املبادرةمسؤولية النسيج الجمعوي في  -

في  تقييم حجم مشاركة الساكنة املستهدفةب وأيضا يقومالتشخيص التشاركي للجماعة املستهدفة، 

                                                           
 .66سومية حنون، االلتقائية في الحكامة المحلية "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا"،مرجع سابق، ص  -52 

المعمقة في  ج البنك الدولي"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليافاطمة أوسيد، دور منظمات المجتمع المدني في التعاون الدولي للتنمية "نموذ -53 

 .78، ص 2115-2114، الرباط أكدالالقانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
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متابعة مدى فعالية وحضور النسيج الجمعوي في أشغال  وكذلك ،صياغة املشاريع وتحديد العمليات

، وبالتالي الخروج بتوصيات تحدد كيفية تحسين شروط الفعالية للتنمية البشريةاملبادرة الوطنية 

ربة الهشاشة تمكنه باإلضافة إلى ذلك فإن تمثيليته ضمن اللجنة الجهوية املكلفة ببرنامج محا .واألداء

 ،بعة الدقيقة لعملية وضع خارطة الهشاشة ومدى تحقيقها على أرض الواقعابشكل أساس ي في املت

بادرة الوطنية للتنمية البشرية واملؤشرات األخرى للمرصد الوطني املابعة تطور بمتكذلك ويقوم 

 للمبادرة.

االجتماعيين كاملربيين واملؤطرين وذلك  وتأهيل الفاعلين املؤسساتيين والجمعويين، والعاملين تأطير -

 .التقنية وأالفنية  ضمن شبكة خبراء املساعدة

 واملجتمع املدي  الترابيةلتعاون بين الجماعات الفقرة الثالثة: آليات ا

ليات الضرورية لتفعيل االستثمار وذلك من أجل تحقيق التنمية املحلية، حيث تكون اآلتعد الشراكة أحد 

أعطى  لذلكوقطاع خاص،  ونسيج جمعوي  ومؤسسات عموميةترابية ميع الفاعلين من جماعات الشراكة بين ج

ولهذه  .لتعزيز الشراكة مع املجتمع املدني 11بمقتض ى املادة  الترابية ت للجماعاتاختصاصا 54 78.00امليثاق الجماعي

انجازها بتعاون أو شراكة مع اإلدارة  الغاية فاملجلس الجماعي يضع برامج تجهيز الجماعة ويقترح كل األعمال الواجب

والجماعات الترابية األخرى، أو الهيئات العمومية، ويتخذ كل التدابير التي من شأنها تقويم القدرات االقتصادية 

للجماعة، خاصة في مجال الفالحة والصناعة والتجارة والسياحة وقطاع الصناعة التقليدية ويقوم باألعمال الالزمة 

يع االستثمارات الخاصة، ويبث في شأن مساهمة الجماعة ويقترح إبرام كل اتفاق للتعاون أو الشراكة إلنعاش وتشج

     .من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

لها الصالحية في اختيار طرق تدبير املرافق العامة، وبالتالي تمنح آليات الشراكة  الترابيةالجماعات كما أن  

اص إمكانيات وفرص حقيقية من أجل تدبير املرافق العامة املحلية وذلك عن طريق عقد اتفاقيات مع القطاع الخ

                                                           
اعي، ج ر عدد يثاق الجممتعلق بالم 78.00رقم قانون ( بتنفيذ 2112أكتوبر  3) 0423رجب  25صادر في  0.12.297ظهير شريف رقم  -54 

( بتنفيذ القانون رقم 2113مارس  24) 0424محرم  21صادر في  0.13.82، مغير بظهير شريف رقم 2112نوفمبر  20بتاريخ  5158

بتاريخ  0.18.053الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم   07.18، ومغير ومتمم بالقانون رقم 2113مارس  24بتاريخ  5193، ج ر عدد 10.13

 .2119فبراير  23بتاريخ  5700(، ج ر عدد 2119فبراير  08)  0431من صفر  22
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أو كل طريقة أخرى من طرق التدبير  56عقود االمتياز أو 55التعاون عبر اللجوء إلى أساليب وشركات االقتصاد املختلط

قتصادية واالجتماعية والسياسية، لظروف االوهذه الطرق قد أملتها امن امليثاق الجماعي.  17طبقا للمادة  57املفوض

في الخيارات والتوجهات الجديدة التي أصبحت الدولة تطبقها، من أجل بلوغ حد أقص ى من الفعالية أساسا تتمثل و 

 وتحقيق أفضل النتائج، وتلبية مختلف حاجيات األفراد في أحسن الظروف.

والتعاونيات تم إعداد مجموعة من البرامج  وفي إطار الدعم التي توليه الدولة لالقتصاد التضامني

واملخططات الوطنية والجهوية التي تستجيب لحاجيات السياسة االقتصادية للمغرب وتنسجم مع روح وأهداف 

، تقديم أول مخطط 2001املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفي هذا الصدد عرفت جهة الرباط سال زمور زعير سنة 

هدف تدعيم االقتصاد التضامني وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وارتكز هذا البرنامج للتنمية االقتصادية ب

 على:

 إعادة تنظيم وتأهيل مختلف مكونات قطاع االقتصاد االجتماعي من تعاونيات وجمعيات وتعاضديات؛ -

ات الرفع من قدرة مكونات االقتصاد االجتماعي على خلق فرص شغل جديد واستقطاب اإلمكاني -

 البشرية وتوظيف الثروات االقتصادية والطبيعية املتوفرة؛

تثمين دور مكتب التنمية للتعاون وجعله شريكا قويا باملؤسسات االقتصاد االجتماعي ويهدف هذا  -

كريمة وتخفيف معدالت الفقر  عيش املخطط إلى املساهمة في دعم الفئات الفقيرة وتمكينها من ظروف

 ؛2002حسب خريطة الفقر لسنة  %60.258تمارة إلي -الصخيرات بالجهة والذي وصل بعمالة

                                                           
 .تعد شركة االقتصاد المختلط شركة مساهمة تكتتب الدولة أو أحد األشخاص العامة مع الخواص في رأسمالها بهدف استغالل مرفق العام -55 

 .064، ص 0999الشباب، أحمد بوعشيق، المرافق العام الكبرى، الطبعة الرابعة دار النشر المغربية دار 

تعهد من خالله السلطة مانحة االمتياز بمقتضى عقد إلى ملتزم سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما بإدارة أسلوب االمتياز  -56 

از ومقابل ذلك يحق مرفق عمومي أو إنجاز أشغال عمومية، مستعمال في ذلك أمواله وعماله وعلى مسؤولياته، تحت إشراف السلطة مانحة االمتي
مدة المتفق للملتزم تقاضي رسوم من جمهور المنتفعين، أو حقه في استغالل المنشأة لحسابه الخاص شريطة أن يعيد المنشأة إلى اإلدارة بعد انتهاء ال

 .034،ص،2110. د عبد هللا حداد، الوجيز في قانون المرافق العمومية الكبرى، منشورات عكاظ، الرباط، أكتوبر عليها

المفوض في إطار سياسة الخوصصة التي تنهجها الدولة والتي تعهد إلى القطاع الخاص تسيير المرافق العامة لمدة محدودة  التدبيريدخل  -57 

 . 077، أحمد بوعشيق، المرافق العام الكبرى، مرجع سابق، ص وتحت مراقبة السلطات المانحة

lan, pauvreté développement humain et développement ROYAUME DE MAROC, Haut Commissariat au P -58

social au Maroc, donnés cartographique et statistique, septembre 2004, p15.  
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بعمالة   10,7بالرباط و 13,3وتقليص معدل البطالة خاصة في الوسط الحضري الذي يتراوح بين  -

 . 200259تمارة حسب معطيات املندوبية السامية للتخطيط سنة -الصخيرات

، 22-26باملساهمة في التنمية خاصة في فصوله أكد على دور الجمعيات  91.00كما أن امليثاق الجماعي رقم 

وبهذا يكون القانون املتعلق بامليثاق الجماعي قد خطا خطوة إيجابية في إشراك الحركة الجمعوية في تدبير الشأن 

أحد األساليب األساسية لتكريس التنمية التشاركية عن يشكل مع الجمعيات وتشجيعها  التعاون أن  املحلي، ذلك

املشاريع و التعاقد مع السكان في حل املشاكل االجتماعية، فمشاركة املواطنين عبر الجمعيات يعد مطلبا  طريق انتقاء

امليثاق الجماعي املعدل على  كذلكويؤكد  ضروريا لتطوير الالمركزية لكونها األقرب إلى معرفة واقع السكان من اإلدارة.

تتكون من شخصيات تنتمي والتي  ة املساواة وتكافؤ الفرص"إحداث لجنة استشارية لدى املجلس الجماعي تدعى "لجن

 .60إلى جمعيات محلية وفعاليات من املجتمع املدني يقترحها رئيس املجلس الجماعي

أصبح القطاع الجمعوي من بين الفاعلين األساسيين في الحياة االقتصادية واالجتماعية وعلى هذا األساس 

أدت إلى تعزيز دوره و في األنشطة والخاص من خالل شراكات ي طاعين العمومللبالد. كما أن تضافر الجهود مع الق

القطاع ، حيث عرف مثاال بارزا لهذه الشراكةفي هذا املجال تشكل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية . و تنميته

في جميع  6779عدد الجمعيات قد ازدادت منذ عام  أنحيث نالحظ .الجمعوي، تطورا مهما خالل السنوات األخيرة

انطالق املبادرة  وقد ارتفعت هذه النسبة بعد 2002و 6779جمعية سنتي  %41,9سجلت حيث  مناطق اململكة

جمعية لساكنة بلغت  22.000كان ما يقارب  2009ففي سنة  .لالنتباه بشكل ملفتالوطنية للتنمية البشرية 

بمختلف الجهات الجمعيات  هذهتتواجد  و، 2062جمعية إلى حدود سنة  ألف 70ليبلغ عددها  ،نسمة 10.126.000

الجمعيات تشتغل في كما أن  .61جمعية 253ب  زعير  -زمور  -سال -الرباط بجهة بكثافة نسبيا أكبر  ها تتناسللكن

وبالرغم  ... الخ،كالتربية والصحة والثقافة والرياضة والترفيه والدفاع عن الحقوق والتنمية والسكن متنوعةمجاالت 

                                                           
 .091زمور زعير، مرجع سابق، ص–مونوغرافية جهة سال  -59 

مديرية الشؤون الجنائية والعفو سلسلة نصوص قانونية غشت وزارة العدل، الميثاق الجماعي، إصدارات مركز الدراسات واألبحاث الجنائية ب -60 

 .6، ص5، عدد 2100
, Enquête Nationale auprès des institutions sans but COMMISSARIAT AU PLAN-ROYAUME DU MAROC HAUT- 61

lucratif (ISBL) exercice 2007, rapport synthèse décembre, P 21. 
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من مجموع  ٪12,2أنشطة العمل الجمعوي تتركز أساسا في مجالي " التنمية و السكن" ) إال أنتنوع هذا المن 

  .62(٪6,29" الثقافة والرياضة والترفيه" )الجمعيات( و

 املطلب الثاي : محدودية النسيج الجمعوي 

املؤسساتية  تعتبر مشاركة النسيج الجمعوي في التنمية البشرية بصفة عامة، وانخراطه ضمن املكونات

ما نظرا الضطالعه بأدوار للجان سواء املحلية أو اإلقليمية وكذا الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمرا مه

التنموي داخل داخل املجتمع املدني، غير أن النسيج الجمعوي يعاني من عدة مشاكل تحد من عمله أساسية 

، والصعوبات التي تواجهها في هذا الصدد ي في تفعيل املبادرة الوطنيةمدى مساهمة املجتمع املدن املجتمع. وملعرفة

تمارة من خالل إجراء بحث ميداني معتمدين على -سوف نقوم بدراسة واقع العمل الجمعوي بعمالة الصخيرات

ض ن بدار الشباب )جمعيات غير مستفيدة( وكذلك زيارات ميدانية لبعيمقابالت فردية مع بعض الفاعلين الجمعوي

 .الجمعيات املستفيدة من املشاريع املنجزة في إطار املبادرة الوطنية )األكاديمية الرياضية(

 الفقرة األولى: محدودية العنصر البشري 

هات الجديدة للتنمية املحلية باملغرب، نظرا لقدراتها على لها دور فعال في التوج 63بالرغم من أن الجمعيات

فاءة ملشاريع التنموية املحلية، إال أن معظم الجمعيات تفتقر إلى الكااكنة في العمل عن قرب وتعبئة مشاركة الس

وجعلها كذلك هيئات قادرة على النقد  ،قتراحية لها وقع مؤثر في التنمية املحليةلجعلها قوة إ واملهنية الضرورية

تمارة تواجه -الة الصخيرات. حيث أن عدد كبير من الجمعيات بعمإستراتيجيةوالتحليل واقتراح منهجيات ومقاربات 

لية وحرفية بالرغم و مشكل جوهري يتمثل في ضعف العنصر البشري املؤهل لخوض غمار العمل التطوعي بكل مسؤ 

من أن املنخرطين في هذه الجمعيات يتوفرون على مستوى دراس ي جيد، إال أنها تفتقر إلى الخبرة والتجربة التي تمكنها 

ت تحركهم مصالح شخصية تجعلهم اضافة إلى ذلك فإننا نجد داخل الجمعية فئمن العمل الفعال واملثمر، باإل 
                                                           

  .4، ص2117الغير الهادفة، سنة  المؤسسات حول الوطني البحث، تخطيطلل السامية المندوبية -62 

لغاية غير تم تعريف الجمعية بصفة عامة على أنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص الستخدام معلوماتهم أو نشاطهم  -63 

انونية العامة المطبقة على العقود وااللتزامات. الفصل األول من الظهير هم. وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القتوزيع األرباح فيما بين

كما تم تعديله وتكميله بالظهير الشريف المعتبر بمثابة  0958نونبر  05الموافق  0378جمادى األولى  3المؤرخ في  0-58-376الشريف رقم 

 75.11، وكذا وفقا لمقتضيات القانون المنظم لحق تكوين الجمعيات 0993أبريل  01ربيع األول الموافق  6المؤرخ في  0.73.283قانون رقم 

  .0.2.216الصادر األمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم  2112يوليوز  23المؤرخ في 
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يفتقرون إلى الحس الجمعوي الش يء الذي يؤثر سلبا على عمل النسيج الجمعوي ويهدر حقوق املستفيدين ويحد من 

 ي:مساهمته الفعالة داخل هيئات املبادرة باإلضافة إلى ذلك هناك مشاكل أخرى يمكن إجمالها فيما يل

والعجز عن متابعة امللفات وتدبير املوارد البشرية، وهو ناتج  ياتاملؤسسالتسيير ضعف القدرات اإلدارية و  -

 عن نقص في املهارات.

الجمعيات على التداريب والتكوين من أجل تأطير األعضاء والرفع من قدراتهم التقنية  إنفاقعدم  -

جال التربوي والطفولة التي املها الجمعيات التي تهتم بوتمكينهم من الخبرة والتجربة الالزمة، ونستثني من

هذا املجال من طرف وزارة الشبيبة والرياضة، غير أن هذا النوع من الجمعيات ال  تخضع لتكوين في

 من طرف املبادرة.املادي يحضا بالدعم 

ى حمل مجموعة من املشاريع من طرف بعض الجمعيات الحديثة العهد والتي ينقص القائمين عل -

 شؤونها الخبرة، باإلضافة إلى تكرار املشاريع الكالسيكية وقلة االبتكار.

غياب االنسجام والتجانس بين أعضاء الجمعيات، وتهميش بعض الفئات الحيوية، وكذلك وجود بعض  -

 النزاعات الشخصية التي تنعكس على العمل داخل الجمعية.

ال القانوني واالقتصادي، ذلك أن الجمعيات ال عدم اهتمام عدد كبير من الجمعيات بالتكوين في املج -

بعض املساطر اإلدارية كالصفقات العمومية، واإلجراءات التقنية  اتتوفر على املهنية الالزمة التي تفرضه

 للمقاوالت الخاصة املكلفة بتنفيذ املشاريع. 

 مشاركة محدودة للجمعيات في تتبع وتقييم املشاريع. -

لقصور في التخطيط والرقابة، وهذا ناتج عن عدم قدرة بعض الجمعيات على وا العجز في إعداد البرامج -

 تحديد إستراتيجية واضحة للتنمية.

 عدم اهتمام الجمعيات باملشاريع ذات األمد البعيد. -
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انعدام القدرة على االستمرار في املشاريع، في حالة انقطاع اإلعانات، أو انسحاب بعض املنخرطين أو  -

 رة.املؤسسين ذوي الخب

حيث نجد جمعيات لديها صيرورة تاريخية وقد  ،وبالتالي فإن النسيج الجمعوي بعيد على أن يكون متجانسا

املستوى املتفاوت للجمعيات قد  هذا لذلك فإن .إلى جانب جمعيات تحتاج إلى تقويتها  ،أثبتت كفاءاتها في امليدان

ثر التقنية التي تأالضمانات املتعلقة بالتدبير أو املؤهالت  يؤدي إلى توكيل بعض املشاريع لجمعيات ال تتوفر على جميع

على إنجاز وديمومة هذه املشاريع، وبالتالي فمن الضروري وضع معايير لتأهيل الجمعيات الراغبة في العمل في إطار 

والتي تتوفر على املبادرة الوطنية للتنمية البشرية باإلضافة إلى تقوية قدراتها. وهكذا فإن الجمعيات األكثر هيكلة 

تتوفر على ال موارد بشرية مؤهلة وأثبتت قدرتها في هذا امليدان، قد تتم االستعانة بها لتأطير الجمعيات الصغرى التي 

  .تجربة في امليدان وتكوين أطرها

من  فإن الجمعيات التي تعتبر طرفا في صيرورة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحتاج إلى بذل املزيد لذلك

الجهود لخلق دينامكية جديدة تسعى إلى اكتساب املهارات والخبرات في مجال التدبير والتسيير عموما وتحمل 

املسؤوليات، ولن يتأتى لها ذلك إال عبر مراجعة وصياغة قوانين أساسية وداخلية فعالة تواكب التطورات والسياقات 

 وتفعيل هذه القوانين. الجديدة واملستجدات في هذا امليدان مع ضرورة احترام

 الفقرة الثانية: ضعف املوارد املالية

تعتمد الجمعيات على موارد مالية ملزاولة أنشطتها وتحقيق أهدافها، فنجد بعض الجمعيات تتوفر على 

مقرات وأجهزة خاصة غير أنها تشكل استثناء، ذلك أن جل الجمعيات تنشط بمقرات ومؤسسات تابعة للدولة 

مادية هزيلة كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات التربوية والرياضية والثقافية التي تنشط بدور  وتستفيد من منح

جمعية رسمية،  290تمارة حوالي -الشباب وهي مقرات تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ويبلغ عددها بعمالة الصخيرات

عيات في أربعة مصادر وهي: التمويل . ويمكن إجمال مصادر تمويل الجم64مقرا 61أما دور الشباب فيبلغ عددها 

الرسمي ويكون مصدره أحد مؤسسات الدولة وغالبا ما تكون الجماعات املحلية، العماالت، الوزارة الوصية، ثم 

                                                           
 تمارة-المصدر: دار الشباب المركز بعمالة الصخيرات -64 
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بعض الصناديق للدعم والتنمية. والتمويل الذاتي وهو عبارة عن انخراط األعضاء أو املستفيدين من أنشطتها، وقد 

مشاريعها. وهناك أيضا دعم املؤسسات الخاصة والشركات التجارية واملساهمة املادية يكون أيضا عائدات بعض 

لبعض األفراد على شكل هبات، وأخيرا هناك التمويل األجنبي الذي يكون من طرف بعض املنظمات الدولية أو تمويل 

 من بعض الدول األجنبية.

حدودية والضعف وذلك راجع إلى عدم توفرها على م باملسغير أن هذه املوارد سواء كانت ذاتية أو خارجية تت

أطر فنية وإدارية متخصصة لها الخبرة والحنكة على التفاوض واستخدام عدة وسائل للحصول على مصادر لتمويلها، 

به هذه االكراهات املالية تعرقل من العمل الجاد واملستمر للجمعيات وبالتالي تقزم الدور التنموي الذي يمكن أن تلع

ويمكن أن يزيد من حدة هذه املوعيقات تزايد حاجيات العمل الجمعوي ، إلخ...واجتماعياثقافيا  عيات في التنميةالجم

  يرة األجل كاإلعانات والهبات.واعتماد الجمعيات على املوارد السهلة والقص

لتجهيزات تمارة من ضعف في البنيات وا-إضافة إلى ذلك تعاني مجموعة من دور الشباب بعمالة الصخيرات

الغرض.  ور شباب وإنما تم تحويلها إلى هذااألساسية، وذلك راجع إلى أن بعض هذه املؤسسات لم تبنا لتكون د

وبالتالي فهذا املعطى يؤكد عدم صالحية مجموعة منها لهذا النوع من العمل الجمعوي الذي يتطلب أن تكون هذه 

جمعوي بكل مكوناته وهي كذلك تحتضن االجتماعات التي املؤسسات مؤهلة لتحتضن اجتماعات ولقاءات النسيج ال

لتشكيل تنسيقية محلية والتي يوكل إليها أمر تمثيل هذه الجمعيات في جلسة انتخاب  اللجنة املحلية للمبادرة تعقد 

ار بد 2061يناير  2، كما هو الشأن في اللقاء التواصلي الذي انعقد يوم تمارة-تبصخيرا الوطنية للتنمية البشرية

عين جمعية حيث انتخب في عضوية عن أزيد من أرب ه ممثلون والذي حضر  ،مارةالشباب املسيرة الكائن بتراب مدينة ت

 ثالثة عشر جمعية.التنسيقية ممثلين عن 

 إن غياب الدعم املالي وهزالة املنح املمنوحة للجمعيات أو انعدامها في بعض األحيان ينعكس بشكل سلبي

طير املنخرطين فيها والرفع من مستواهم اإلداري والفني وكذا التقني، كما أنه يحد لى تأهيل وتأعلى قدرة الجمعيات ع

من القيام أو التفكير في أي مبادرة تنموية سواء على املدى القريب أو البعيد، وفي هذا الصدد نجد كذلك بعض 

املسير للجماعات املحلية ويتم تهميش الجمعيات تتلقى مساعدات مالية مهمة لكونها قريبة من السلطة أو الحزب 

الجمعيات األخرى التي تحمل مشاريع واعدة وهي مسألة تعكس عدم موضوعية املساعدات املادية املقدمة ألنها ال 
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تحترم مبدأ املساواة بين الجمعيات، وتحد من تكافؤ الفرص بين الجميع. لذلك نجد أن الجمعيات ال تساهم في 

مية البشرية من الناحية املادية لكونها تفتقر لهذا العنصر ويقتصر دورها فقط في تقديم الخبرة املبادرة الوطنية للتن

 التي تتميز بها بعض الجمعيات.  

 

 الفقرة الثالثة: اإلكراهات الخارجية 

تمارة في مجال التنمية البشرية، فإن النسيج -رغم االنجازات التي حققتها بعض الجمعيات بعمالة الصخيرات

جمعوي الذي من املفترض أن يحمل قيمة مضافة إلى املبادرة الوطنية للتنمية البشرية فهو يعاني من عدة معيقات ال

 خارجية يمكن تلخيصها في العوارض التالية:

كثرة الجمعيات وتناسلها، وكذلك تشابه األنشطة واألهداف التي تحملها بشكل ملفت لالنتباه الش يء  -

عوي نظرا لغياب التجديد واإلبداع داخلها. فقد وجدنا في هذا الصدد أن دار على العمل الجم يؤثر الذي 

جمعية وهي جمعيات لها نفس األنشطة  610تمارة تنشط داخلها -بعمالة الصخيرات 6الشباب املسيرة 

واألهداف في املجال التربوي والرياض ي والطفولة ولم تستفد من هذه الجمعيات سوى جمعية واحدة 

نفسها واملبادرة الوطنية وكذا  ةاألكاديمية الرياضية بمساهمة مشتركة بين كل من الجمعي وهي الجمعية

أما بالنسبة للجمعيات التي استفادت من دعم املبادرة  قر.املوزارة الشبيبة والرياضة التي ساهمت ب

 261) 21265ت فقد بلغ 2061منذ انطالقتها إلى غاية تمارة -لتنمية البشرية بعمالة الصخيراتالوطنية ل

 (. 66تعاونية 61جمعية و

                                                           
ationale de l’INDHoordination n: Ministère de l’intérieur, service de c Source - 65. 

التعاونية جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض إلنشاء مشروع يكون الغرض منه أن يتيح لهم وحدهم  -66 

ن الظهير الفصل األول مالحصول على المنتجات والخدمات التي هم في حاجة إليها وللقيام بتسييره وإدارته وفق المبادئ األساسية المحددة. 
المتعلق بتحديد النظام األساسي العام للتعاونيات  24.83( بتنفيذ القانون رقم 0984أكتوبر  5) 0415صادر في محرم  0.83.226الشريف رقم 

 (.0985فبراير  21) 0415دى األولى جما 29بتاريخ  3773ومهام مكتب تنمية التعاون )الجريدة الرسمية عدد 
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 الذيظهور بعض الجمعيات األفقية الغير الجادة، والتي تسعى فقط إلى اقتسام أو كسب الدعم املالي  -

تقدمه املبادرة الوطنية وغالبا ما تدمج هده الجمعيات عدة أنشطة تنموية لالستفادة من عدة جهات، 

 .ينمما يسبب إحباط وانعدام الثقة لدى املواطن

غياب دور اإلعالم وتقصيره في مساندة الجمعيات، وكذا التعريف بدورها وأنشطتها التنموية، الش يء  -

 الذي يجعل تفاعلها مع الجمهور جد محدود.

 ضعف التنسيق بين الجمعيات وغياب التعاون داخل الفضاء الجمعوي. -

مارة تفويت دار الشباب ت-تفويت بعض دور الشباب إلى مؤسسات أخرى، حيث عرفت عمالة الصخيرات -

 املركز إلى املجلس البلدي بمدينة تمارة.

أو تنظيميا مما  إيديولوجياالطابع التدخلي لألحزاب واملمارس على بعض الجمعيات نظرا لالرتباط بها  -

يحد من فعالية أي عمل تنموي حقيقي ويؤدي كذلك إلى ضعف االنخراط الجاد للجمعيات في العمل 

ود هفوة بين هذا األخير والسياسة، وتتمثل في أن األحزاب السياسية تهتم فقط الجمعوي، نظرا لوج

باملشاريع التي تدعم موقفهم في الحمالت االنتخابية وهي غالبا ما تكون مشاريع ملموسة لكونها مشاريع 

لتي رامج التنموية والثقافية وامادية الوجود وتستهدف عدد أكثر من املستفيدين، وال تولي أهمية للب

اري والثقافي، وفي بعض الحاالت يلجأ املنتخبين إلى محاربة أو تجاهل تهدف إلى التكوين والتأطير اإلد

بعض الجمعيات خصوصا التي تضم في تشكيلتها نخبة محلية قوية، وتلجأ في مقابل ذلك إلى الهيمنة 

  على الجمعيات الناشئة منها.

الجمعوي والهيئات املنتخبة، تعد إحدى االكراهات  لنسيجبين ا وضعف التواصل النزاعات املصلحية -

 ملية انجاز البرامج.  إلى اختالالت مواكبة لع باإلضافةالناتجة عن عوائق مادية ونفسية وسياسية 

رغم ما ينتظر من فعاليات استثمار القطاع الجمعوي في تنفيذ مخططات التنمية املحلية، تبقى فعاليات 

املستهدفة نظرا لعدم توفرها على ثقافة جمعوية، بسبب  بات أخرى تتعلق بالساكنةتعترضه صعو النسيج الجمعوي 
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، مما يزيد 67تمارة-بعمالة الصخيرات 57,9التي تصل إلى و  تفش ي ظاهرة األمية خصوصا بين النساء في العالم القروي

القروي، ووجود ساكنة  التكوين في املجال التنموي أضف إلى ذلك شساعة املجال استيعابمن صعوبة القدرة على 

متفرقة يصعب الوصول إليها، وهو ما يتطلب إمكانيات بشرية ولوجيستيكية كبيرة، وما يزيد في تعقيد نجاح برنامج 

تقوية الحكامة املحلية هو عدم إقبال سكان القرى على تأسيس الجمعيات واالنخراط فيها، حيث مازال يسود 

شكل لهم إحراج مع السلطة املحلية، الش يء الذي يستدعي من هذه األخيرة االعتقاد أن تكوين مثل هذه الجمعيات ي

أن تستوعب املفهوم الجديد للسلطة، وتنخرط في تشجيع املواطنين عامة والساكنة القروية خاصة على تأسيس 

ن تربية الفئات إذ البد م من االندماج في التنمية املحلية، الجمعيات والتعاونيات، وكذا توفير املقرات لها لتمكنها

خذ بعض الوقت لتكريس هذا ولذا يجب أ .املستهدفة على مثل هذه الثقافة وتحسسيها بأهمية العمل الجمعوي 

فالبرنامج الذي يهم تقوية القدرات املحلية غير كاف إذا لم يكن هناك إشراك فعلي للجمعيات عن طريق  املبتغى.

ة وال ية على الساكنة املحلية دون استشارتهم تعتبر سياسة منعزلفوقبرامج اقتراح مشاريع وإبداء الرأي، فإنزال 

 تتماش ى مع فلسفة املبادرة.

ويمكننا القول على أنه بالرغم من وجود عدة عراقيل تعيق مسيرة النسيج الجمعوي، فهذا ال ينكر وجود 

، وأن تشكل استثناءا جمعيات لها حضور فعال وقوي قد استطاعت أن تتحدى جل االكراهات الذاتية واملوضوعية

، لذلك فمن املهم دعم مثل هذه الجمعيات واالستفادة من خبراتها لتأطير مليء بالصعوبات والتحدياتفي فضاء 

  الجمعيات األقل خبرة من أجل املساهمة في تحقيق التنمية البشرية.

 

 

 

 

 

                                                           
 .86، ص 2101ربية المندوبية السامية للتخطيطـ المديرية الجهوية بالرباط، مونوغرافية جهة الرباط سال زمور زعير المصدر: المملكة المغ -67 
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 :األول خالصة الفصل 

دبيرها تجلت في وضع هياكل إدارية على املستوى املركزي لت الحكامة وأجهزةعملت املبادرة على خلق آليات 

وتضم مختلف القطاعات الوزارية املعنية، وأوكلت إلى  رئيس الحكومةبرئاسة  اإلستراتيجيةمن خالل خلق اللجنة 

ة وزارة الداخلية مهمة التنسيق مع الهياكل اإلدارية املحلية، بحكم إشرافها على اإلدارة الترابية من لجان محلي

وفق مقاربتين تصبو )جهوية، إقليمية،محلية(، وهذه الهياكل تضم مختلف الفاعلين في مجال التنمية البشرية. وذلك 

من خالل تعزيز خدمات الدولة والجماعات املحلية، أما  األولى إلى دعم الولوج إلى الخدمات والبنيات األساسية

ية قدرات الساكنة والتقليص من هامش الفقر والتهميش في ربوع املقاربة الثانية فتهدف إلى خلق أنشطة مالئمة لتقو 

  اململكة. 

ولقد جعلت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية الجمعيات تضطلع بدور أساس ي في تنمية املغرب ثقافيا 

عرف عدة  نيةاملبادرة الوطغير أن تفعيل  ، وكذا املراهنة عليه في الدفع بعجلة التنمية البشرية.اعياوسياسيا واجتم

باألجهزة املشرفة عليها، ومنها ماهو مرتبط بالشركاء خصوصا إكراهات وذلك راجع لعدة أسباب منها ماهو مرتبط  

  .الجمعيات ويمكن إجمال هذه الصعوبات فيما هو إداري وفلسفي وبشري ومالي

توفر إرادة قوية  سا علىبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرتبط أساملفلسفة ال التجسيد الفعلي لذلك فإن

جل ، وكذلك التزام هذا املشروع ، وهذا لن يتأتى دون استيعاب ملحتوى ومضمون التنميةلتحقيق جميع لدى ال

في إطار  املبادرة بواجباتهم اتجاه املواطنين وتحمل املسؤولية امللقاة على عاتقهم لبلورة أهداف واملتدخلينالفاعلين 

 الشفافية واملصداقية.من 
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انجازات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة تقييم الفصل الثاي : 

 تمارة -الصخيرات

ر مسلسل تاريخي نموا عبالتي تنتمي إلى جهة محافظة الرباط سال زمور زعير  68تمارة -الصخيرات عمالة تعرف

بيئية والاملشاكل االقتصادية  باقي املناطق املغربية عانت وال زالت تعاني من مجموعة من شأنها شأنكثيفا، و 

الوطنية للتنمية  باهتمام من قبل مختلف الفاعلين في املبادرة تحضاجتماعية، الش يء الذي جعلها اال ثقافية و الو 

 .البشرية

وفي إطار الورش الكبير الذي يهتم بالقضاء على املعضلة االجتماعية، تم على املستوى املحلي برمجة 

ضمان تكافؤ الفرص مع تعزيز مقاربة النوع وتحسين مستوى الظروف أريد من خاللها  مجموعة من املشاريع التي

وذلك للرفع من مؤشر التنمية  ،إعادة إدماجها األسري والسوسيومنهي للساكنة املحرومة والفقيرة، وكذااملعيشية 

ضبط حسابات العمليات مالية من أجل صرف و عتمادات ابشرية بادرة الوطنية للتنمية الاملرصدت كما  املحلية.

الركيزة األساسية تعتبران  تهاأوأجر االعتمادات املالية وطرق تصريفها  ذلك أن ،نجزةشاريع املاملتعلقة باألعمال وامل

. وبالتالي فإن الهدف من عملية التقييم تتمثل في تكوين رؤية لنجاح أي مشروع مجتمعي كيفما كانت صفته وأبعاده

ى األنشطة والبرامج املعتمدة وكذا االعتمادات املالية املعبأة لفائدتها، والنتائج املتوصل واضحة تمكن من الوقوف عل

  إليها.

وهي بذلك ال  ،املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل دعم عمل الدولة والجماعات املحلية ْت ع  ِض قد وُ لو 

ها من خالل بل هي تكمل ،اعية للجماعة املحليةتحل محل البرامج القطاعية أو مخططات التنمية اإلقتصادية واالجتم

وكذلك ثقافية، التنمية البشرية بمختلف أبعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية وال رؤيا شمولية ترتكز على

 .التدبيرحسن مبادئ  على

                                                           
 .4جماعات قروية، الملحق رقم  5جماعات حضرية و 5إداريا إلى  اإلقليمينقسم هذا  -68 
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رة تتماش ى مع فلسفة املبادإنجاز عدة مشاريع تنموية تمارة  -وفي هذا الصدد شهدت منطقة الصخيرات

)املبحث األول(، ومن جهة أخرى ترمي إلى استغالل أفضل للمجال  وأهدافها وقد ارتكزت أساسا حول أربعة برامج

 )املبحث الثاني(. العمليات التنموية رات مالية إضافية من أجل دعم هذه املبادرة قد تمنح

 تمارة. -املبحث األول: برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات

ن وبحكم موقعها االستراتيجي بالقرب م ،وحديثة العهد بالبناء تمارة منطقة فتية -الصخيرات عمالةعتبر ت

بمختلف املتدخلين  قتصادي والعمراني، الش يء الذي دفعا على مستوى النمو االععاصمة اململكة، شهدت تطورا سري

أوراش املبادرة الوطنية للتنمية  ز البرامج املسطرة ضمنفي املجال التنموي بإعداد استراتيجية عمل من أجل انجا

 البشرية وتتوزع هذه املشاريع على أربعة برامج وهي:

 برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي؛   -6

 برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري؛ -2

 برنامج محاربة التهميش؛ -1

 البرنامج األفقي. -2

ولى فيما اصطلح على تسميته بالبرنامج العمودي للمبادرة، أما البرنامج الرابع ويمكن إدراج البرامج الثالثة األ 

ويشكل قناة الربط والتوجيه واملواكبة للبرنامج  ،يعتمد على مقاربة وطنية شاملة يهم مجموع التراب الوطنيفهو 

لتنمية البشرية واملتمثلة أساسا في العمودي. وتعتبر هذه البرامج التجسيد اإلجرائي لألهداف العامة للمبادرة الوطنية ل

 الحد من آثار املعضلة االجتماعية. 

لى مستوى التنفيذ، وهذا ما توخته ير، هو املرور من مستوى التخطيط إولعل من أبرز معالم حسن التدب

على بلورته باعتبارها ورش مفتوح يسعى إلى الرفع من املستوى االجتماعي والعمل  ،العمل به وأخذتاملبادرة الوطنية 

 على أرض الواقع.
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لتنمية البشرية وعلى هذا األساس سيكون موضوع دراستنا لهذا املبحث، تحديد تدخل املبادرة الوطنية ل

 تمارة من خالل البرنامج األفقي )املطلب األول(، ثم البرنامج العمودي )املطلب الثاني(.  -بعمالة الصخيرات

 املطلب األول: البرنامج األفق 

، وتتمثل في العمل على املحلياملبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرحلة جديدة في تدبير الشأن  ستعرف

تحقيق التالقي واالندماج بين البرامج والتدخالت العمومية خاصة في املناطق الفقيرة واملستهدفة، حيث أن هذه 

ع من تأثير الرف وكذلكن واملركزيين الخطة ستمكن من إضفاء االنسجام والتكامل بين مختلف الفاعلين املحليي

 .صيانتهافي الحفاظ على استمرارية املشاريع عبر توفير اإلمكانيات الالزمة لسيرها و  ةساهموامل ،وفعالية هذه التدخالت

من خله في مجموعة دمن أهم برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية نظرا لت البرنامج األفقيويعد 

وكذلك لنوعية شركائه، فهو مكمل لدور القطاعات الحكومية عن املضمون أو التمركز ستوى مسواء على  القطاعات

ويبقى ما يميز هذا البرنامج هو املستوى املرتفع ألثره اإليجابي باألخص مع برامجها في مجال التنمية.  االلتقائيةطريق 

 في العالم القروي.

 الفقرة األولى: أهداف البرنامج األفق 

األفقي هو برنامج وطني لدعم العمليات ذات الوقع الكبير على التنمية البشرية على صعيد كافة البرنامج 

الجماعات القروية والحضرية غير املستهدفة، وذلك من خالل اقتراح مشاريع على مستوى العماالت واألقاليم، 

التعاونيات وباقي املجموعات الفاعلة في مفتوحة لفائدة الجماعات املحلية والنقابات والغرف املهنية والجمعيات وكذا 

 . 69مجال التنمية البشرية 

ة املبادرة، حيث يغطي بالخصوص املشاريع املختارة من طرف اللجان أجر أل عتبر بمثابة اإلطار املصاحب يوهو 

 الحكامة املحليةاملتمثلة في تقوية قدرات و  دعم باقي العمليات األفقية األخرى ي ثانية فهواملحلية للمبادرة، ومن جهة 

 مواكبة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.كذلك ودعم األنشطة املدرة للدخل و 

 فيما يلي: تتمثل األهداف العامة للبرنامج األفقيعموما فإن و 

                                                           
 .05، ص 2115المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أرضية عمل، غشت  -69 
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إحداث مرصد للتنمية البشرية، وتكوين شبكة من الخبراء لتدعيم  تعزيز الهندسة االجتماعية من خالل -

 ب، ووضع نظام للمعلومات واالتصال؛تجار وتعميم الخبرات وال

عبر برنامج للتكوين واملساعدة التقنية لفائدة اللجان املحلية في الجماعات واألحياء املستهدفة،  املواكبة -

يات وكذلك لفائدة مختلف الفاعلين االجتماعيين، وأطر و مستخدمي الجماعات املحلية والجمع

 املنخرطة في التنمية البشرية؛

 ؛شاريع والعمليات األفقية كاألنشطة املدرة للدخل والقروض الصغرى دعم امل -

 والبنيات األساسية؛ االجتماعية الخدمات إلى الولوجتحسين  -

 .دعم عملية التنشيط االجتماعي، الثقافي، الفني والرياض ي -

 البرنامج األفق  مشاريعانتقاء  شروط الفقرة الثانية:

لشروط والضوابط رة الوطنية للتنمية البشرية تستلزم مجموعة من اإن املشاريع املقدمة في إطار املباد

املبادرة  تساهمحيث  ى بالقبول من طرف الجهات املسؤولة، والتي بدونها ال يعتبر املشروع مقبوال.ظالقانونية لكي تح

م من طرف في املشاريع املنتقاة من خالل طلب املشاريع على أساس تقييم الحاجيات ومصداقية املشروع املقد

نقدية أو عينية، كما يمكن إما ، وقد تكون ويمكن لهذه املساهمة أن تغطي تكاليف املشروع جزئيا أو كليا ،صاحبه

 مستقلون  وكذا مصالح الجماعات املحلية أو خبراء ،ةنة بخبرة املصالح الخارجية للدوللحاملي املشاريع االستعا

 ناطق والفئات ذات األولوية خصوصا في املجال القروي. لتحسين جودة املشاريع املقترحة دون إقصاء امل

وتخضع املشاريع التي تستفيد من الدعم املالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتقييم واإلفتحاص املالي، 

وبناء على ذلك يبرم التعاقد مع الشركاء حيث يحدد بموجبه التزامات صاحب املشروع، ومساهمته املالية وكذلك 

اهمة املبادرة، باإلضافة إلى وصف مفصل للمشروع وأهدافه، وكذا دوافع اختياره، ومساطر تتبع إنجازه من طرف مس

اللجنة اإلقليمية التي ترفع تقريرا شهريا إلى املصالح املركزية وكذلك تقرير كل ستة أشهر يتضمن تقييما لكل املشاريع 

 التي تدخل في إطار البرنامج األفقي.
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 على الشكل التالي:تعلق بمعايير قبول واختيار املشاريع، فهي محددة أما فيما ي

 ؛ةالتعاوني أو  أهداف املشروع مع أهداف الجمعية مالئمة -

 املشروع؛ مصداقية ومشروعية -

 أن يندرج ضمن أهداف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ -

 إمكانية التطبيق العملي للمشروع ومدى جدواه؛ -

 روع ومؤشرات الفقر؛الطابع املحلي للمش -

 ؛يتهاستمرار وجود طريقة لتسيير املشروع مع ضمانات  -

       وقع املشروع وقدرته على تعبئة الشركاء.  -

للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واملتمثلة في عامل عمالة وتجدر اإلشارة هنا على أن اللجنة اإلقليمية 

نب فهي املسؤولة عن تتبع ودراسة املشاريع، وكذا تطبيق املساطر تلعب دورا محوريا في هذا الجا ،تمارة -الصخيرات

 املتعلقة بطلبات اقتراح املشاريع خاصة فيما يتعلق:

 اب املشاريع وكذلك شروطي تتضمن شروط الطلبات من طرف أصحإعالن طلبات اقتراح املشاريع الت -

 ؛دراسة هذه الطلبات

 ؛قي عروض املشاريع ودراسة الطلباتتل -

ملشاريع خالل اجتماعات دورية تعقد من طرف اللجنة لهذا الغرض، وكل مشروع يتم انتقائه انتقاء ا -

 ؛ح عقدة بين اللجنة وصاحب املشروعيصب

 .تقييمالالتمويل وتتبع اإلنجاز و  -
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 تمارة -الفقرة الثالثة: حصيلة البرنامج األفق  بعمالة الصخيرات

م شركاء البرنامج األفقي، أما بالنسبة ملكونات املجتمع املدني، ، والغرف املهنية من أهجماعات املحليةال تعتبر 

في حدود يمكن أن تساهم  وفي هذا الصدد فإن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية فتتشكل من الجمعيات والتعاونيات.

النسبة لكل ألف درهم ب 200للمشاريع التي يتم اختيارها، شريطة أال يتعدى املبلغ  اإلجماليةمن التكلفة  %90

من املبلغ اإلجمالي لتغطية مصاريف تسيير  60%ويخصص مبلغ ال يتجاوز نسبة  ،مشروع وعلى مدى سنة واحدة

وكاستثناء يمكن تمويل مشروع بأكمله من طرف ، الشركاء في املشاريع شكال عينيااملشروع، ويمكن أن تتخذ مساهمة 

 .70مباشر على مكونات هذه األخيرة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية إذا كان له وقع

اريع املنجزة في املرحلة تمارة فقد بلغ مجموع املش -أما بخصوص حصيلة البرنامج األفقي بعمالة الصخيرات

 .71مستفيدا 66116مشروع وقد استفاد منها  72، ما يناهز 2060إلى  2002الفترة املمتدة من خالل األولى 

ذا اإلطار أن عدد البرامج األفقية املنجزة تبقى محدودة مقارنة مع  واملالحظة التي يمكن تسجيلها في ه

التطور السريع الذي تعرفه هذه املنطقة على مستوى النمو االقتصادي وبالنظر كذلك للتطور امللحوظ الذي يشهده 

ية سامية تمارة حسب املندوب -هذا اإلقليم على املستوى الديمغرافي، حيث بلغ عدد الساكنة بعمالة الصخيرات

. وهو عدد قابل لالرتفاع 219.00072إلى  2001ليرتفع عدد الساكنة سنة  171.212، حوالي 2002للتخطيط لسنة 

وتوفرها على بنية مهمة  الرباطلقربها من العاصمة  تقطب ساكنة من مختلف املناطقلكون أن هذه املنطقة تس

قطاب املشاريع نظرا للتسهيالت املترتبة عن سرعة للنسيج االقتصادي. فوجود العاصمة يشكل عامال محفزا الست

مخاطبة مراكز القرار وتجاوز العقبات املسطرية. وعلى الرغم من توفر هذا العامل املغري إال أن املنطقة لم تشهد 

الديناميكية تطورا ملحوظا في اتجاه توطين مشاريع ضخمة تفتح املجال المتصاص اليد العاملة املعطلة، لذلك فإن 

لعقود لتحول دون تنظيم  تهيكلية عميقة، تراكماختالالت بنيوية و  ستؤدي إلى ظهور  املنطقةالتي تعرفها نشيطة ال

                                                           
العلوم العام، كلية  اد عواطف، دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحقيق التنمية، بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانونجو -70 

 .018، ص 2118-2117، الرباط أكدال القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 71-nationale de l’INDH.: Ministère de l’intérieur, service de coordination  Source  
 .2119سال زمور زعير  –المملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط، مونغرافية جهة الرباط  -72 
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ال التنمية األخذ بعين املجال رغم ما يزخر به من إمكانات ذاتية مهمة، لذلك وجب على مختلف املتدخلين في مج

 هذه التحوالت. االعتبار 

كبيرة مالية تحتاج بالدرجة األولى إلى تكثيف الجهود ورصد اعتمادات  إن تحقيق رهانات البرنامج األفقي

برى التي تشهدها التحوالت الك استيعابكذا بشكل عقالني وممنهج يعتمد على التدبير الجيد والحكامة الجيدة، و 

كز جدب، مر  هذه املنطقة ستوى االقتصادي واالجتماعي والعمراني، بحيث أصبحتاملتمارة على -عمالة الصخيرات

 التي ستمتد والطفرة التنموية القوية التي أدت إلى بروز مشاريع عمرانية، ضخمة ومهيكلة كاملدينة الجديدة )تامسنا(

 60.000وحدة سكنية منها  20.000نسمة وذلك بإنجاز  220.000وي حوالي هكتار وستأ 120على مساحة تقدر ب 

انطالقة مرس الخير وإعادة تأهيل عين وكذلك هناك  73،صفيحيواء قاطني دور الوحدة سكنية اقتصادية مخصصة إل 

العودة وسيدي يحيى زعير والصخيرات والهرهورة. وهي أقطاب حضرية صاعدة تعمل على تغيير الخريطة الحضرية 

ن هذه التحوالت تستدعي العمل على تأطير تنمية هذه العمالة بمخطط إوتشكل متنفسا الستقطاب ساكنة جديدة. 

متكاملة لتوفير شروط نجاح هذا املجال االستراتيجي وذلك بتحديد  وإستراتيجيةرجم رؤيا مشتركة مضبوط يت

 وإذا كان موقع هذه املنطقة الذي يقع .األولويات وتقريب الرؤيا واحترام الخصوصيات املحلية ومتطلبات الساكنة

 2سات شرقا وإقليم بنسليمان جنوبا الخمي إقليمغربا ويحده  شاطئ املحيط األطلس ي جنوب الرباط على امتداد

واالجتماعي والعمراني،  ، قد لعب دورا حاسما في التطور السريع للمدينة على املستوى االقتصاديكلم 212بمساحة 

املستشفيات ذلك أن و  كاملؤسسات الجامعيةكبرى املقابل لعب دورا سلبيا في عدم توفر املدينة على تجهيزات فإنه في 

وفر على مستشفى واحد )مستشفى سيدي الحسن( بتمارة، لكن خدمات هذا األخير ال ترقى إلى املستوى هذا اإلقليم يت

تحويل  فياملطلوب لتلبية حاجيات السكان نظرا لغياب التأطير الصحي املتخصص وفي غالب األحيان تختزل مهامه 

 دائم باملدينة األم. اتجاه املرض ى الوافدين عليه إلى املستشفيات بالرباط نظرا الرتباطها ال

 تمارة-بعمالة الصخيرات املطلب الثاي : البرنامج العمودي

                                                           
المؤتمر الجهوي األول،   قوية متضامنة  لمغرب ديمقراطي حداثي، االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية جهة الرباط ،سال، زمور، زعير، جهة -73 

 .33، ص 2116الرباط أبريل 
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 ،لقد كانت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية واعية بأهمية الجماعات املحلية سواء منها القروية أو الحضرية

لذلك خصصت املبادرة ثالثة برامج  باعتبارها اللبنة األساسية التي يرتكز عليها التخطيط االستراتيجي للتنمية املحلية.

في برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، ذلك أن أبرز تجليات الفقر على املستوى  متمثلةفي إطار البرنامج العمودي 

االجتماعية وضعف البنيات األساسية باإلضافة إلى النقص الحاصل على القروي هو النقص الكبير في توفير الخدمات 

قصاء برنامج يهتم بمحاربة اإل لى أنشطة اقتصادية مدرة للدخل. وباملوازاة مع ذلك تم إحداثمستوى التوفر ع

 كذاو والدخل الفردي ضعف القوة الشرائية  ويتجلى باألساس في مظهريناالجتماعي الذي يعاني منه املجال الحضري 

برنامج  برنامج ثالث أطلق عليه تم إحداثن هذين البرنامجيباإلضافة إلى تدني املستوى املعيش ي واإلمكانيات املتاحة، 

إشكالية ذات طابع عام تفرض تدخال فعاال للدولة واملجتمع املدني  أن معضلة الهشاشة هي لكون محاربة الهشاشة 

    من خالل وضع برامج ومخططات ذات مقاربة فعالة وناجعة قادرة على تحسين ظروف العيش والنمو داخل املجتمع.

  برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي  الفقرة األولى:

حيث يبلغ  ،جماعة ضمن أفقر الجماعات والتي تتميز بمؤشرات اجتماعية منخفضة 121املكون القروي ستهدف ي    

ليصبح مجموع  ،%30 و  %22ما بين جماعة يتراوح مستوى الفقر فيها  22 أضيفت و، %30مستوى الفقر فيها 

، وقد تم اختيارها من طرف اللجان اإلقليمية للمبادرة على املستوى الوطني 201 الجماعات القروية املستهدفة

مؤشر التنمية البشرية وتقليص نسب الفقر على مستوى املناطق الجغرافية  تحسينلوذلك البشرية الوطنية للتنمية 

ق الجغرافية، وتحقيق من خالل تحديد أسبابه ومواقعه سواء على مستوى الفئات االجتماعية أو املناط املهمشة،

 :74ويهدف هذا البرنامج إلى ،ستئصال تلك األسبابمية عن طريق وضع السبل الكفيلة ال توازن مجالي محلي في التن

إلنتاج الفالحي، تربية املواش ي، )ا: عن طريق دعم بعض التعاونيات املحلية تشجيع األيشطة املدرة للدخل

خ(، وكذا تشجيع املشاريع املحلية )منتجات ف املنتجات املحلية...إلتكيي لوحدات التحويلية أواصناعة التقليدية و ال

لخ(، إضافة إلى تشجيع القروض القروية إالسياحة القروية، خدمات... معطرة، تربية النحل، الصناعة التقليدية،

                                                           
74-Initiative Nationale pour le Développement Humain, manuel de procédures, Programme de lutte contre la  

pauvreté en milieu rural , P 17. 
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ل تخلق دينامية إن تحقيق هذه العمليات املتيحة لفرص الشغوبالتالي ف على البيئة. املحافظةالصغيرة، وعمليات 

 اقتصادية على املستوى املحلي.

: عن طريق محاربة التخلي عن الدراسة، محو دعم الولوج إلى التجهيزات االجتماعية والصحية والتربوية

ودعم  .(،..ة )صحة األم، الطفلاألمية، وكذلك دعم العمليات التجمعية لالستفادة من الخدمات الصحية األساسي

 للولوج إلى الخدمات األساسية )االستفادة من املاء والكهرباء...(. لصغرى واملشاريع ا األنشطة

والتي يندرج في إطارها مزاولة الرياضة، والتظاهرات الفنية : دعم التنشيط االجتماعي، الثقافي والرياض ي

 والثقافية )مطالعة، موسيقى، مسرح، خزانات، دور شباب...(.

، ق ملتقيات إعالمية وتحسيسية لفائدة الشباب والنسيج الجمعوي بخلالحكامة والقدرات املحلية:  تقوية

 نهيك عن دعم الجمعيات املحلية الناشطة في مجال التنمية.

تندرج القاعدة الفلسفية لهذا البرنامج في سياق التنمية املحلية، ذات األبعاد التشاركية واملندمجة، و 

ص والتطبيق عن طريق إشراك كافة القوى الحية املحلية من باعتماده على مقاربة شمولية تلتمس الدقة في التشخي

منتخبين وسكان ونسيج جمعوي ومصالح تقنية محلية. وكذا العمل على تعبئة هذه القوى الحية من أجل ضمان 

إنجاز أفضل وفعال للمشاريع، مع التشبع بالتخطيط االستراتيجي العقالني الذي يوفر إطارا جامعا لكل املتدخلين، 

 د األولويات فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماعية املحلية.ويحد
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 .75وهذه الخطاطة تبين مساطر إنجاز البرامج على مستوى األحياء والجماعات القروية املستهدفة

 

                                               

                            

                   

                                                                  

                                                           

 

 

                                      

 

    

                                                                                                            

                                                                                                            

إلى  تمارة فهو لم يرق  -ر بالوسط القروي بإقليم الصخيراتأما فيما يتعلق بحصيلة برنامج محاربة الفق

جد ضعيفة خالل املرحلة األولى للمبادرة الوطنية  اإلطار املستوى املطلوب، حيث يعد عدد البرامج املنجزة في هذا 

مستفيد. في حين بلغ عدد السكان  920منه سوى ريع ولم يستفد مشا 2للتنمية البشرية، والتي لم يتعدى عددها 

وبالتالي فإن أثره اإليجابي يعتبر أقل مقارنة مع برنامج محاربة  .نسمة 000.7076حوالي  2001بالعالم القروي لسنة 

 االجتماعي بالوسط الحضري. اإلقصاء

وعدم قدرته على تلبية هذا البرنامج  ضعفإن هذا التباين بين عدد الساكنة والفئة املستهدفة يؤكد لنا  

وهذا راجع إلى عدم وجود تعاونيات وجمعيات حاملة ملشاريع تنموية تحقق مداخيل قارة لساكنة حاجيات الساكنة 

                                                           
لوزارة المالية  » ALIYAAL M   «وزارة المالية والخوصصة فاعل أساسي في تجسيد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،الملحق العربي لمجلة  -75 

 .02، ص 2116والخوصصة، العدد الخامس، شتنبر 

 .2119سال زمور زعير لسنة  -المندوبية السامية للتخطيط، مونوغرافية  جهة الرباط -76 

 لجنة إقليمية 

 لجنة محلية 
أنشطة ميسرة مرتكزة على مشاريع ذات 

 وسريع االنجاز  وقع قوي

 

 

باقي البرامج المبرمجة على 

 المدى القصير والمتوسط

 

 إنجاز، تتبع، تقييم

 لجنة محلية

  إقليميةلجنة 

 اختيار الجماعات واألحياء وتكوين اللجان المحلية

 تشخيص ترابي تشاركي

مبادرة محلية 

  للتنمية البشرية

 مع باقي البرامج التنموبةاالنسجام 

المصادقة، التعاقد 

 وصرف األغلفة المالية

  إقليميةلجنة 
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ات االجتماعية في تدني مؤشرات التجهيز  املتمثلةبالوسط القروي، و  ااجتماعي اهذه املنطقة التي تعيش خصاص

وبالتالي فإننا نجد أن العالم القروي ظل معزوال بشكل ملحوظ عن  ونقص شديد في الدخل. والتربوية والصحية

 . جملة من املشاريع املنجزة في هذا اإلطار

إن تنمية العالم القروي أصبحت ضرورة ملحة، إذ ال يمكن تصور تنمية وطنية بدون تنمية قروية، لذلك 

في إطار  تمارة-ية بعمالة الصخيراتلجماعات القرو او التركيز على تنموية ال ستراتيجيةاإل يجب إعادة النظر في صياغة 

زة، ، الصباح، املنزه، أم عت قروية وهي: مرس الخيرجماعا خمسة، والتي بلغت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

، 2001لسنة  الجديد بعدما كانت ستة جماعات قروية وهذا التغيير نتج عقب التقسيم اإلداري  .سيدي يحي زعير

بعض الجماعات التابعة لجهة الرباط سال زمور زعير بعض التغيرات ترتب عنها توسيع املدار الحضري حيث عرفت 

ة فقد شهدت بعض البلديات تحويلها من جماعة قروييرا في حدودها. تغينتج عنها لبعض البلديات على حساب أخرى 

  . 77إلى أخرى حضرية كما هو الشأن بالنسبة لجماعة عين عتيق

 لثانية: برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري الفقرة ا  

التقليص من نسبة اإلقصاء االجتماعي، وإعادة اإلدماج والتالحم االجتماعيين. وذلك يتوخى هذا البرنامج 

متوسط عدد ساكنة الحي حوالي حيث يبلغ ، وة باملدن الكبرى حيا حضريا ضمن األحياء األقل حظ 212باستهداف 

وبة ) البطالة، االنحراف، صعاهر اإلقصاء االجتماعي بشكل خطيروالتي تستفحل فيها ظو  .78نسمة 1000ة، أسر  6000

ولتحديد العمليات والوحدات ذات األولوية انعدام البنيات والتجهيزات الحضرية(.  ،الولوج إلى الخدمات العمومية

على التقاطع ما بين نتائج البحث حول استهالك وكذا السكان املستهدفين، تم وضع خرائط للجماعات املحلية بناء 

 .200279ونتائج اإلحصاء العام للسكان لسنة  2006األسر الذي أنجز سنة 

قصاء ة اإل( يهدف برنامج محارب وبموازاة مع خلق االنسجام بين البرامج القطاعية )مدن بدون صفيح...إلخ

ودعم الولوج إلى خدمات القرب والتجهيزات  ،ملحليةاالجتماعي بالوسط الحضري إلى تقوية الحكامة والقدرات ا

                                                           
Royaume du Maroc ministère de l’intérieur préfecture de skhirate  du 20/10/2008, -02-08-décret 520 -77

témara, la préfecture de skhirate- témara en chiffres, 2009, p 14. 
 .08المبادرة الوطنية لتنمية البشرية، أرضية ألعداد برنامج عمل، مرجع سابق، ص  -78 

 .04، ص2115المملكة المغربية، أهداف األلفية من أجل التنمية التقرير الوطني، شتنبر  -79 
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الحضرية األساسية، باإلضافة إلى إنعاش النسيج االقتصادي املحلي عبر أنشطة مدرة للدخل، وكذلك دعم العمل والتنشيط االجتماعي 

نعاش الحرف املرتبطة لحديثة وإلتجمعية، والتكنولوجية اعبر دعم املبادرات ا ي. وهي أهداف ال يمكن تحقيقها إال والثقافي والرياض 

بالتعليم األولي، وتحسين االستفادة من الخدمات الصحية والتقليل من نسبة وفاة األم عند الوالدة، إضافة إلى إيالء األهمية لدعم 

  ومزاولة الرياضة إلى جانب املبادرات األخرى.  

جماعات حضرية  عةبتمارة موزعة على أر  -لة الصخيراتأحياء بعما 60 من برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي وقد استفادت

 :كالتالي وهي

 .80تمارة-: الئحة األحياء الحضرية املستهدفة بعمالة الصخيرات3جدول رقم 

 األحياء املستهدفة الجماعة الحضرية املستهدفة

 

 

 الصخيرات

 حي البحارة

 حي العتاريس

 حي بو إيبا

 

 حي بوبريكات

 جهرهورة بال  هرهورة

 تمارة

 

 الواللدة املناصير

 الواللدة أوالد عليان

 سيدي مغار خلوتة

 

 عين عودة

 حي الجديد

 حي بام

                                                           
             www.indh.ma للتنمية البشرية:موقع المبادرة الوطنية صدر: الم -80 

http://www.indh.ma/


     431202      

 تمارة-الصخيرات عمالة نموذج"  البشرية للتنمية الوطنية المبادرة

 

76 

 

بالوسط الحضري قد حض ي باهتمام كبير من  االجتماعي وتجدر اإلشارة على أن برنامج محاربة اإلقصاء

باقي البرامج األخرى، حيث بلغت عدد األوراش طرف مختلف املتدخلين في املبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقارنة مع 

 العلم أن عدد ساكنة هذا اإلقليممع  مستفيدا. 27011فاد منه ما يقارب مشروعا است 661املنجزة في هذا اإلطار 

، لذلك فإن عدد املستفيدين في املجال 200181سنة  نسمة 000.199قد بلغ  على مستوى الجماعات الحضرية

لنسبة لعدد الساكنة الحضرية، مقارنة مع برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي. ومن شأن الحضري يعد مقبوال با

يخلق هفوة بين هذين املجالين، ويحد من فعالية ونجاعة هذين البرنامجين ألن كالهما يكمل األخر  نهذا التفاوت أ

 وليس العكس.

-الحضرية بإقليم الصخيراتلساكنة ل ةنوعي ساهم في تحقيق طفرةيمكننا القول على أن هذا البرنامج قد 

جماعات حضرية وهي: تمارة، الهرهورة،  خمسة 2001لسنة  ي بلغ عددها حسب التنظيم اإلداري تمارة والذ

تجدر اإلشارة على أن هذه الجماعات كما  ليم بجماعة تمارة.قويوجد مقر اإل وعين عتيق، ،الصخيرات، عين عودة

من جهة، وتركيز األنشطة وما يترتب  ا يصاحبه من تمدينبتركيز سكاني مع كل م اتميزه تتجلى فيتحوالت  تعرف عدة

نجاح  لذلك فإن ضمان .والعمرانية من جهة أخرى  والبيئيةعنه من نتائج على املستويات االجتماعية واالقتصادية 

وذلك بإشراك  ملنطقة،الذي يعرف تناسال سريعا با غير الالئقالالسكن  براثينهذا البرنامج رهين بالقضاء على 

الجماعات املحلية والتعاونيات والجمعيات والرفع من تدخل القطاع الخاص وحمله على تحسين مساهمته في إنتاج 

 السكن االجتماعي.

 هشاشةالفقرة الثالثة: برنامج محاربة ال

وعية األشخاص االجتماعية القصوى الظاهرة االجتماعية األكثر وضوحا ملظاهر الفقر، فن 82تعتبر الهشاشة

 قاسمهم أن وتتألف من أصناف مختلفة: أطفال وبالغين، ذكورا وإناثا، بحيث ين يعانون من التهميش جد متباينةالذ

 إلى األولى تهفي مرحل محاربة الهشاشة يسعى برنامجفي تدهور أوضاعهم املعيشية. وفي هذا اإلطار يتمثل املشترك 

                                                           
 .2119سال زمور زعير لسنة  -المندوبية السامية للتخطيط، مونوغرافية  جهة الرباط -81 

صة الشغل الذي يمكن عرفت الهشاشة على أنها: "وضعية هشة، مصدر االنعزال واإلقصاء، الناتج عن غياب العديد من الضمانات، خا -82 

                 Initiative Nationale pour le   األشخاص والعائالت من أداء واجباتهم المهنية، العائلية واالجتماعية والتمتع بحقوقهم األساسية"
Développement Humain, manuel de procédures, Programme de lutte contre la précarité , P 9. 

 



     431202      

 تمارة-الصخيرات عمالة نموذج"  البشرية للتنمية الوطنية المبادرة

 

77 

 

، باإلضافة إلى األشخاص على املستوى الوطني هشاشة القصوى شخص يعيشون في ال 20.000مساعدة حوالي 

بة للسكان املوجودين ثمانية فئات عامة بالنس وقد حددت فياملتكفل بهم على صعيد البنيات العمومية أو الجمعوية 

 :وهمشة في وضعية ه

 شباب دون مأوى وأطفال الشوارع؛ -6

 األطفال املتخلى عنهم؛ -2

 ؛بدون مواردقصوى و  النساء في وضعية هشاشة -1

 املتسولون واملشردون؛ -2

 سجناء سابقون بدون مورد؛ -2

 املختلون عقليا بدون مأوى؛ -1

 املعاقون بدون مورد؛ -9

 . األشخاص املسنون والعجزة املعوزون  -1

هذه املجموعات التي تعيش الهشاشة االجتماعية القصوى أو يمكنها االنزالق إليها ليست متجانسة، ذلك أن 

املعالجة  فإن االجتماعي. أما بقية الفئات اإلنقاذية مستعجلة وضع آليات من أجل بعض الفئات تتطلب وبكيف

ا حاال في مراكز متخصصة، بل تستدعي معالجتها الوقاية من مخاطر انزالقها االجتماعي وذلك هاملالئمة ال تكمن بوضع

إعطاء االمتياز يهدف الجهوي،  الذي يتميز بطابعه برنامجال هذا إنعن طريق اإلصغاء والتوجيه واإلدماج. لذلك ف

األوفر إلعادة اإلدماج العائلي والسوسيومنهي لألشخاص املعنيين وتحسين نوعية الخدمات املقيدة من طرف 

ألجل بلوغ املواصفات التي تتطابق والشروط العامة لتأمين الظروف املناسبة  ،الجمعيات واملؤسسات العمومية

إضافية الستقبال األشخاص املعنيين في املناطق ذات الخصاص، وبالتالي فإن ، وإحداث قدرات اإلنسانيةللكرامة 
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وتمر ة نجملها في الطفولة، السكن، الصحة واالنحراف. يخل هذا البرنامج تتحدد في أربعة مجاالت رئيسمجاالت تد

 : 83مسطرة إنجاز برنامج محاربة الهشاشة والتهميش عبر املراحل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

تمارة فقد  -فيما يخص عدد املشاريع املنجزة في إطار برنامج محاربة الهشاشة بعمالة الصخيرات أما

وقد احتل بذلك  2060-2002مستفيد خالل املرحلة األولى للمبادرة  2016مشروع فقط، وما يقارب  22انحصرت في 

هذا التقييم أن هذا البرنامج يشكل قيمة  وما يمكن استنتاجه من خالل املرتبة الثالثة ضمن البرامج األخرى املنجزة.

جزء ال يتجزأ عنه وهو بذلك موجه الحضري لكون أن الهشاشة بالوسط  االجتماعي اإلقصاءإضافية لبرنامج محاربة 

لسكان املجال الحضري، ومنه فهو يكرس احتمال استفادة هذه الساكنة على حساب ساكنة املجال القروي، ومما 

األخير يعاني من عدة عراقيل تجعل تنفيذ برنامج محاربة التهميش أمرا صعبا بسبب، شساعة  يزيد من حدته أن هذا

  املجال وكذلك العزلة التي يعاني منها، واملشاكل الطرقية والكهرباء واملاء...الخ.  

 الفقرة الرابعة: تقييم حصيلة البرامج

                                                           
                                                                                                      www.indh.maدر موقع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: المص -83 

   

انجاز خريطة جهوية لرصد 

 الهشاشة والتهميش

انجاز تصميم جهوي من أجل 

 محاربة الهشاشة والتهميش

التعاقد وصرف األغلفة 

 المالية

 إنجاز، متابعة، تقييم

 جنة الجهويةخلق الل

http://www.indh.ma/
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، 2060إلى سنة  2002أولى ممتدة من سنة  لقد مرت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمرحلتين: مرحلة

ملرحلة الثانية ، وإذا كانت املرحلة األولى قد انتهت من ناحية انجاز املشاريع إال أن ا2062-2066ومرحلة ثانية من سنة 

 .تمارة –املنجزة بعمالة الصخيرات األربعة خالصة بحصيلة البرامج  وفيما يلي  لم تنتهي بعد.

  84ىأوال: املرحلة األول

 تمارة.-: حصيلة البرامج بعمالة الصخيرات4جدول رقم 

 املستفيدين عدد املشاريع البرامج

 480 45 227 2010-2002مرحلة 

 038 29 661 برنامج محاربة االقصاء االجتماعي بالوسط الحضري 

 631 11 72 األفقي البرنامج

 061 4 22 برنامج محاربة الهشاشة

 750 2 ط القرويبرنامج محاربة الفقر بالوس

أن تساعدنا على فهم واقع املبادرة ها كأرضية، من شأنها امن خالل هذه األرقام واإلحصائيات التي استخدمن

تمارة. إذ يحتل فيها  -الوطنية للتنمية البشرية، واستخالص النتيجة التي آلت إليها على مستوى إقليم الصخيرات

الحضري مكانة كبيرة ضمن املشاريع األخرى ويبقى البرنامج األول من برنامج محاربة االقصاء االجتماعي بالوسط 

الفقر، والتهميش، والبطالة، وضعف  إشكالياتتعاني الساكنة بالوسط القروي من كل حيث األهمية. في حين 

عبر عما كان األولى لم ت لذلك فإن هذه الحصيلة في مرحلتهاالتعليم، ومن نقص حاد في البنيات التحتية واألمية...إلخ. 

                                                           
 المصدر: وزارة الداخلية.  -84 
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منتظرا منها، ومنه فإن برامجها جاءت مجانبة لطموحات الساكنة، واملتمثلة في القضاء على الفقر والعجز االجتماعي، 

  الش يء الذي نتج عنه ضعف كمي في البرامج املعتمدة.

اغة هناك اختالف كبير بين املشاكل بالوسطين الحضري والقروي، مما أثر على صي أنعلى لنا يتضح كما 

. فقد وضعت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية برامج ملحاربة التهميش في الوسط األول ومحاربة الفقر في البرامج

املشكل يكمن في كون مضمون كل واحد من  إال أنالعبارات املستعملة لتحديد البرامج مناسبة،  وتعدالوسط الثاني. 

ن أننا نجد نفس العناصر املوجودة في البرنامج الحضري هي نفسها هذه البرامج ليس مميزا بشكل كاف عن اآلخر، كو 

، وإذا كانت هذه العناصر تستجيب لضعف التجهيز القروي. لكنها ال تتالءم البرنامج بالعالم القروي املستعملة في

وهي الحضري وكذلك التحديات العديدة واملعقدة التي تنتج عن مسلسل التمدن. والتهميش املسجل في املجال 

تحديات تهم كذلك النقل الحضري، النظافة، اإلدماج في سوق الشغل، تأطير الشباب، االندماج االجتماعي )األمن، 

وبالتالي فإنه ال يمكننا أن نعالج األوساط  .85املواطنة، توتر العالقات في األحياء( وكذلك إشكالية األطفال املتخلى عنهم

روي والحضري بنفس الطريقة، لذلك يجب تحديد أنواع املجاالت بحسب نوع التي يتفش ى فيها الفقر في الوسطين الق

الفقر والنقص في االحتياجات مع مراعات خصوصيات كل مجال على حدا. وهنا تكمن أهمية التشاور مع الهيئات 

عتبار املنتخبة لتحديد معايير االستهداف عن طريق القيام باختيارات فعالة على صعيد الجماعات تأخذ بعين اال 

 .مؤشرات أخرى للتنمية البشرية )كالصحة، فك العزلة عن البوادي، املاء الصالح للشرب...(

 

   

 ثانيا: املرحلة الثانية

من توسيع مجال عملها  لبشرية على املستوى الوطني املبادرة الوطنية للتنمية ا خالل هذه املرحلة ستتمكن

جماعة، وكذلك سيتم  201التي همت  %10عدل للفقر بدل كم %62جماعة قروية، تطبيقا لعتبة  906ليشمل 

حيا  212نسمة بدل  ألف 20الحضرية التي تتجاوز ساكنتها  حيا حضريا مهمشا تابعا للمدن واملراكز  210استهداف 

                                                           
ص  ،2119، حصيلة خالصات وتوصيات لما تم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يونيو 2118تقرير حول التنمية البشرية  -85 

01. 
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االستفادة من برنامج محاربة الهشاشة، كما تمكنت املبادرة من توسيع  ألف نسمة، 600تابعا ملدن تتجاوز ساكنتها 

إضافة إلى ذلك تم تخصيص برنامج جديد خاص بالتأهيل الترابي والذي  شمل املصابين بداء السيدا واملدمنين،لي

منه حوالي مليون شخص من  يستفيديضاف إلى البرامج األربعة األخرى املعتمدة في املرحلة األولى من املبادرة. حيث 

لبرنامج إلى تحسين ظروف عيش سكان بعض املناطق . ويهدف هذا ا86إقليم 22تابعين ل  دوار 1100القاطنين ب 

وخدمات القرب لى البنيات األساسية والتجهيزات الجبلية أو التي تعاني من العزلة، وتقليص الفوارق في مجال الولوج إ

ملبادرة شروب(، وإشراك سكان هذه املناطق في الدينامية التي خلقتها ا ء)مسالك قروية، صحة، تعليم، كهربة، ما

 ، وعلى ما يبدو فإن مضمون هذا البرنامج ال يختلف كثيرا عن مضمون باقي البرامج األخرى.وطنية للتنمية البشريةال

وهذا ما أكدته حصيلة بعد، البرنامج الجديد بنه لم يتم العمل تمارة فإ -صخيرات الأما بالنسبة إلقليم  

غير أنه  ،2061يتم بصورة فعلية إال في سنة يلة لن وإن كان تقييم هذه الحص .206287-2066املرحلة الثانية لسنة 

مكامن الخلل املبادرة أن تسد استطاعت  حيث املالمح األولى للتغيير  سنتينالهاتين من خالل يمكننا أن نستشف 

عدد املشاريع بين املجالين من ناحية  ةالهفوة الحاصل بذلك وتقلص محاربة الفقر  بالوسط القروي الكمي لبرامج

 . مشاريع سابقا 2في مقابل  مشروعا 62، حيث وصلت عدد املشاريع باملجال القروي زةاملنج

الرفع من  من 2062-2066 استطاعت خالل سنة قد ادرة الوطنية للتنمية البشريةوإذا كانت انجازات املب

في ستة سنوات.  انجازات مهمة عجزت عن تحقيقها مرحلة بأكملها قدرتبغية تحقيق يع بالعالم القروي ر املشا عدد

بين  كيةدينامنة ولن يتأتى ذلك إال بخلق فكلنا أمل على أن تكون السنوات املقبلة إيجابية، لتحسين مستوى الساك

ان، وترسيخ مبدأ تحمل األطراف املتدخلة، وكذا اختيار املشاريع وتتبعها وتقييمها من خالل املشاركة الفاعلة للسك

 املسؤولية.

 تمارة -للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات ير املاليالتأطاملبحث الثاي : 

لقد أعطت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية األولوية للمبادرات املحلية، عن طريق تمكين املسؤولين عن 

عيل تف أجل ة. ومنبرامج املبادر مع الئمة برامج قطاعاتهم وذلك ململحلية من سلطة اتخاذ القرارات املصالح واإلدارات ا

                                                           
-86 : Ministère de l’intérieur, service de coordination nationale de l’INDH. Source 
 .5، الملحق رقم 2102-2100برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لسنة  -87 
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ة مجمليات املتعلقة باملشاريع املبر كان البد من رصد اعتمادات مالية مصاحبة لضبط وصرف حسابات العهذه األخير 

في إطار املبادرة، ولهذا الغرض تم إحداث صندوق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو حساب خصوص ي اآلمر 

لف بصرف نفقاته وقبض موارده، ويعد العمال اآلمرون املساعدون ، الذي يتكرئيس الحكومةبالصرف فيه هو 

 بالصرف.

، 2002لكي تتم عملية أجرأة ميزانية املبادرة بشكل فعال، تم االعتماد على الخريطة الجماعية للفقر لسنة و 

ا تم تحديد معايير وكذا على معطيات حول السكن الغير الالئق لتحديد املجال الترابي بالنسبة للبرنامج االستعجالي كم

النتقاء املشاريع املعروضة على تمويل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تراعي مدى مساهمة املشروع في تأهيل 

 املواطنين وتحسين مؤشرات التنمية البشرية لديهم، ومدى مالئمتها للمشاريع املدرة للدخل القار. 

طر خاصة للتمويل واملراقبة وهذا ما سوف نتطرق له في إن تنفيذ برامج املبادرة يتطلب املرور من مسا

على مختلف  وزعتاعتمادات مالية  رصدت لهاقد موضوع دراستنا تمارة  -عمالة الصخيرات أناملطلب األول. كما 

 .البرامج والقطاعات  )املطلب الثاني(

 

 املطلب األول: آليات تمويل املبادرة

 1منها  88درهم يار مل 60ر خصوصية، حيث خصص مبلغ ألمو د ثم إنشاء حساب مرص 2002ية سنة مع بدا

البرامج األولية لتمويل  مليار من التعاون الدولي، 2مليار من الجماعات املحلية و 2مليار من امليزانية العامة للدولة و

تم  2002سنة من  للشطر الثانيمليار درهم لكل برنامج. وبالنسبة  2,5، وهو ما يعادل 2060-2001مبادرة ملرحلة لل

 :89مكون من املساهمات التالية مليون درهم. 220رصد غالف مالي يصل إلى 

 .مليون درهم 20امليزانية العامة للدولة :  -

                                                           
88-Karim AIT BOUGHABA, le Ministère de l’Intérieur face à l’Initiative Nationale pour le développement  

Humain, connaissance de l’action politique Mémoire de fin d’études, Faculté des sciences juridique 
économiques et sociales Rabat-Agdal, 2007, P: 17.  

 .26لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أرضية إلعداد برنامج عمل، مرجع سابق، ص ا -89 
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 مليون درهما. 600الجماعات املحلية:  -

 مليون درهما. 600صندوق الحسن الثاني:  -

ات ذات الوقع الكبير من محاربة التخلي عن ولقد تم برمجة هذه امليزانية على املدى القصير حيث تستهدف كل العملي

مليون درهم للبرامج الحضرية والقروية، موزعة على أساس ترابي، أي  610الدراسة ودعم الصحة. حيث خصص 

مليون درهم لبرنامج محاربة  10مليون درهم ملقر الجهات، ثم  2إلى  2مليون درهم للعمالة أو اإلقليم، و 6.2حوالي 

ب املشاريع املقدمة من طرف الجهات لتأهيل املراكز االجتماعية، مع إعطاء األولوية للمشاريع التهميش موزعة حس

 مليون درهم للبرنامج األفقي. 60التي تهم أطفال الشوارع واملتسولين واملشردين. و 

وضع ولتنفيذ العمليات املبرمجة في أقرب اآلجال مع الحرص على احترام القوانين الجاري بها العمل تم  

  مساطر وآليات خاصة بالتمويل واملراقبة تتم بالسرعة وباملرونة الالزمتين.

 

 الفقرة األولى: رصد االعتمادات 

اآلمر بصرف نفقات الحساب املرصد لألمور الخصوصية وقابض مواردها، ويمكن له  رئيس الحكومةيعتبر 

لية، الوزراء املكلفين على التوالي بالداخلية والتنمية مقررات مؤشر عليها من طرف الوزير املكلف باملا أن يعين بواسطة

ساعدين برسم النفقات املدرجة في الحساب املذكور، وذلك املمرين بالصرف اآل االجتماعية وكذلك الوالة والعمال 

من  6719أبريل  26) 6119محرم  60من املرسوم  امللكي  بتاريخ  12وفقا للقوانين الجاري بها العمل خاصة املادة 

 . 90(نظام عام للمحاسبة العمومية

إضافية لهذا الصندوق على شكل مساهمات تكميلية، كلما استمرارية املوارد فتح اعتمادات يقتض ي مبدأ و 

دعت الضرورة لذلك، أو تحسين وسائل التمويل املتاحة خالل السنوات األولى التي تلي تفعيل املبادرة الوطنية. وفي 

درجة في إطار املبادرة الوطنية، إلى أنه لضمان ديمومة املوارد الضرورية لتمويل املشاريع املهذا الصدد تجدر اإلشارة 

                                                           
 .08لوزارة المالية والخوصصة، مرجع سابق، ص  » AL MALIYA   «الملحق العربي لمجلة  -90 
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. ودفع يتحتم على املصالح املعنية تصفية املساهمات السنوية مليزانية الدولة والتحمالت املشتركة للجماعات املحلية

 هر يوليو من كل سنة.مساهماتهم للصندوق املرصد لألمور الخصوصية، في أجل أقصاه متم ش

وزير املالية في غضون ثالثة أيام. ليتم بعدها توجيه ادات فإنه يتم إخضاعها لتأشيرة بعد أن ترصد االعتم

صرف االعتمادات لكل عمالة أو إقليم لفائدة العاملين، باعتبارهم اآلمرين بالصرف املساعدين الذين  رئيس الحكومة

لى حدا، على أن ال يتم تحويل االعتمادات من غالف آلخر. وعند توزيع هذه يوزعون الغالف املرصد لكل برنامج ع

بيان مفصل لهذه النفقات  بإرسالاملبالغ على املشاريع املبرمجة في بنود امليزانية، يقوم اآلمرون بالصرف واملساعدون 

توزيع االعتمادات ال يمكن إتمامه إال ت واملحاسبين املكلفين بالتسديد، وكل تغيير لبيان إلى املراقبين لاللتزام بالنفقا

 بعد أن يشهد املراقبون بتوفر االعتمادات في أجل أقصاه يومين.

       91وفيما يلي جدول يبين الحساب املرصد لألمور خصوصية املتعلق باملبادرة 

 الجانب املدين الجانب الدائن

 الدولة ؛ مساهمات ميزانية -

 املحلية ؛ ـ مساهمات الجماعات

 هبات في إطار التعاون الدولي ؛ املساهمات في شكلـ 

 ؛ ـ الهبات والوصايا

من التسبيقات املمنوحة من طرف  ـ املبالغ املرجعة

 الصندوق ؛

 .واستثنائية ـ موارد مختلفة

 

بدراسة وتنفيذ وتتبع إنجاز  النفقات املتعلقة -

 ؛ عمليات وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

في شكل إعانات أو تسبيقات مرجعة  املدفوعةاملبالغ  ـ

الوطنية  برسم املساهمة في إنجاز برامج وعمليات املبادرة

 للتنمية البشرية ؛

بدعم تفعيل املبادرة الوطنية للتنمية  ـ النفقات املتعلقة

 .البشرية

                                                           

المرصد ألمور  ب( بإحداث الحسا2115 /09/17) 0426من جمادى اآلخرة  02صادر في  2ـ15ـ0106رقم  مرسومالمادة األولى من ال -91

 .28/17/2115 بتاريخ 5338رقم  ج.ر. ."البشرية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية 3.0.14.16خصوصية رقم 
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مر جميع حاالت ومن جهة أخرى ينص تمركز تدبير اعتمادات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أن ت

تأجيل اإلذن بالصرف وكذا أي تغيير يخص هذا التأجيل من مصالح الوزارة األولى، غير أن ثقل مسطرة تطبيق هذه 

البرامج أثارت تدمر الشركاء لذلك يجب في هذا اإلطار تخفيف هذه املسطرة فعليا، مما من شأنه تحسين فعالية 

 التدبير املالي.

 فقاتالفقرة الثانية: تنفيذ الن

باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أجل ال  املرتبطةيتم حث اآلمرين بالصرف املساعدين على أداء النفقات 

 يوما ابتداء من تاريخ القيام بالخدمة. 10يتعدى 

 يلي: مساطر خاصة وتتمثل فيما صصادرة الوطنية للتنمية البشرية تخبالنسبة لتنفيذ النفقات فإن املبأما 

 

 النفقات عن طريق سندات الطلب  تنفيذ (1

درهم واملتعلق باقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات  200.000مراعاة سقف سندات الطلب البالغ  -

 باعتبار كل عملية تتعلق بالنفقات املنجزة في إطار الحساب.

 92تنفيذ النفقات عن طريق الشساعة (2

 ؛مليون درهم ييحدد سقف صندوق الشساعة ف -

درهم وال يتجاوز  2.000عي النفقات بأداء النفقات املرتبطة بالعمليات التي يفوق مبلغها السماح لشسي -

 ؛درهم 600.000

 .أيام 1للنفقات في أجل ال يتعدى  إمداد شسيعي النفقات باألموال من طرف املحاسبين العموميين -

                                                           
لتسديد بعض النفقات  Régisseurتعتبر شساعة النفقات مسطرة استثنائية للقيام بالنفقات بحيث تمكن من خاللها وضع سيولة مالية بيد الشسيع  -92 

ة العادية ألداء النفقات. ذلك رظرا لطبيعتها وقلة أهميتها، وكذا نظرا لخاصياتها المتمثلة في صعوبة تقديرها مسبقا بحيث ال يمكن إخضاعها للمسطن
ت لماهية أن هذه المسطرة االستثنائية تمكن من القيام بالنفقات الضرورية للخدمات ذات الصبغة االستعجالية بكيفية سريعة ومبسطة. ولقد تطرق

هـ  0387محرم  01بتاريخ  66/331من المرسوم رقم  09شساعة النفقات المادة األولى من تعليمات وزير المالية المحالة من طرف الفصل 

 .  44، ص2100-2101. د محمد وصبر، التدبير المالي والمادي للمؤسسات العمومية، 20/14/0967الموافق 
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 تنفيذ النفقات عن طريق الصفقات (3

ص أجل لنسبة للعمليات التي تقل عن مليون درهم، ويقلإمكانيات اللجوء إلى االستشارة املحدودة با -

فيما ستكون تأشيرة مراقبة  وما وذلك دون املس بموضوع النفقة،ي 62بدل  أيام 60االستشارة إلى 

 االلتزام بالنفقات مصحوبة بمالحظة غير موقوفة االلتزام واألداء.

تميز به برامج ترا للطابع االستعجالي الذي ، نظوعموما فإنه يتم اعتماد آجال مختصرة لكافة مراحل النفقة

 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتجدر اإلشارة إلى  أنه في إطار تعبئة اإلمكانيات الالزمة للمبادرة تم تحسيس عدد من الحكومات واملؤسسات 

املساهمة في تغطية تكاليف  للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قصد ية والدولية باألهداف االقتصاديةاملالية العرب

وهكذا فإن تمويل الصندوق يعتمد على مصادر مشتركة للدولة والجماعات املحلية والتعاون  ،انجاز البرامج املعتمدة

، فهو يواكب إنجازاتها في إطار شريةبمهما في دعم أوراش املبادرة الوطنية للتنمية ال ويلعب  هذا األخير دوراالدولي. 

الفعلي ملبادئ وقيم املبادرة. وبالتالي فإن مسألة الشراكة هي ضرورة ملحة من أجل نجاح لتجسيد قانوني يتضمن ا

تجاه املانحين احملة لالتصال يقوم بها املغرب إنجاز األدنى للتعاون الدولي شريطة  حيث يمكن بلوغ الهدف ،املبادرة

 :93املحتملين

 االتحاد األوربي في إطار برنامج ميدا؛ -

وهو يعني املبادرة األمريكية لصالح الدول النامية التي انخرطت، كما هو MCA  ي لأللفيةحساب التحد -

 الحال بالنسبة للمغرب، في مجاالت الحكامة وتحرير االقتصاد واالستثمار في الرأسمال البشري؛

 املساعدة الثنائية األطراف، في شكل هبات أو قروض... -

للتنمية والصندوق  اإلفريقيطرف البنك الدولي، والبنك  املساعدة املتعددة األطراف مع الدعم من -

 العربي؛

                                                           
 .68، مرجع سابق، ص 2115التقرير الوطني شتنبر  أهداف األلفية من أجل التنمية، -93 
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التعاون الالمركزي، اعتبارا للدور النشيط الذي تقوم به الجماعات املحلية في إطار التعاون الجهوي  -

 )بين الجهات(، مدعما من طرف االتحاد األوربي وبعض الجهات األوربية.

 الفقرة الثالثة: املراقبة

من مرحلتي فتح االعتمادات وتنفيذ النفقات املرصودة للبرامج تأتي املرحلة األخيرة وهي مرحلة بعد االنتهاء 

املراقبة، وتسعى هذه املرحلة إلى حماية املال العام من التبذير، وضمان صرفه في األغراض املخصصة له وفقا 

لغايات تم االحتفاظ بالتقنين الجاري به لإلجراءات املسطرة في املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن أجل هذه ا

 العمل في مراقبة أوامر األداء.

ومن أجل  ،ونظرا لألهمية القصوى التي أصبحت تكتسيها املستجدات التكنولوجية في مجال املعلوميات

صالح بط بين املسباتية واملالية في إطار شبكة تر وضع منظومة للمعلوميات املحا، تم املرجوةالحصول على النتائج 

اخلية وكافة األقاليم والعماالت من أجل تتبع التنفيذ املالي بشكل فوري للغالفات املرصودة،  املركزية لوزارة الد

 تم إحداث جهاز للربائد لجميع الوثائق التبريرية للنفقة لدى كل عامل.باإلضافة إلى ذلك 

املفتشية  تنظم من طرفت مشتركة فتحاصاال  الخضوع بشكل دورية يتم ومن أجل تعزيز املراقبة البعدي

 94العامة لإلدارة الترابية واملفتشية العامة للمالية بصفة منتظمة مع إمكانية إجراء افتحاص من طرف الخواص.

  تفعيل مسلسل تتبع وتقييم أثار العمليات املنجزة من طرف املرصد الوطني للتنمية البشرية. يتم وكذلك

ير األموال الالزمة للقيام باملشاريع االقتصادية واالجتماعية وتطويرها، وذلك وإذا كان التمويل يعتمد على توف

في أوقات الحاجة إليها إذ أنه يخص املبالغ النقدية وليس السلع والخدمات وأنه يكون بالقيمة املطلوبة في الوقت 

إضافية من أجل تحقيق  بدل جهود إن التنفيذ الفعلي آلليات التمويل يتطلب من الجهات املسؤولة. ف95املطلوب

من رصد االعتمادات وتنفيذ النفقات واملراقبة الالزمة باملساطر الخاصة باملبادرة أيضا أن تلتزم أهداف التنمية و 

 وإشراك الجميع وخاصة املجتمع املحلي ضمانا للحكامة الجيدة.

                                                           
 .09، ص 2116لوزارة المالية والخوصصة، العدد الخامس، شتنبر  » AL MALIYA   «الملحق العربي لمجلة  -94 

 .39، ص 2101سنة السويسي،  -ساهل إبراهيم، الحكامة وتمويل الجماعات المحلية، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق -95 
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  تمارة  -املطلب الثاي : املساهمات املالية للمبادرة بعمالة الصخيرات

ويل املشاريع ودعمها في إطار املبادرة الوطنية يتم في إطار خاص، غير اإلطار الذي يتم فيه تمويل إن تم

، وذلك من أجل تالف ازدواجية التمويل. ولعل هذه الترابيةاملشاريع الخاصة بالقطاعات الحكومية والجماعات 

  ين وقعها على األحياء والساكنة املستهدفة.العملية تعزز أكثر دور مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتب

املدرة  لألنشطةخصصت  حيث ،املستهدفة ببرامج املبادرة األقاليمتمارة من ضمن  -وتعد عمالة الصخيرات

كما وزعت املساهمات أيضا  مةللنهوض بالتنمية املستدا وذلك لشغللإتاحة فرص  ساهمات مالية من أجلللدخل م

لذلك فمن املهم القيام بتقييم كمي ملا حققته  يم.لقاإلمكانيات املحلية لإل من أجل ضمانعلى عدة قطاعات مختلفة 

تمارة لحد اآلن، غير أننا خالل هذا التقييم ال نتوخى جرد -املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات

وهذا املطلب فهو مخصص  املنطقة. إنما نحاول تحديد املسار الذي سلكته املبادرة الوطنية بهذهحصيلة فقط و ال

في هذا اإلطار انطالقا من املعطيات التي توصلنا بها من قبل التنسيقية الوطنية  للتنمية  أنجزتلتحليل األنشطة التي 

 .2062و 2002البشرية والتي تهم الفترة مابين 

 الفقرة األولى: األيشطة املدرة للدخل

في النسيج  لالندماج، بل هي نشاط اقتصادي ذو مردودية، و قابل األنشطة املدرة للدخل ليست عمال خيريا

 وتهدف إلى:وهي تندرج في إطار البرامج ثالثة للمبادرة االقتصادي 

منح الوسائل للساكنة التي تعاني من الهشاشة من أجل استغالل الفرص االقتصادية واالندماج في  -

 ؛قتصادية العملية واملشاريع التنمويةاألنشطة اال

  ؛ية للساكنةحسين الظروف السوسيواقتصادت -

 تنمية النسيج االقتصادي وإتاحة فرص الشغل على املستوى املحلي؛ -

 إحداث فئة املقاولين الصغار؛ -

 .تشجيع الشراكات التعاقدية -
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ل، املنتجات شاريع املحلية، كمشاريع تربية النحملافي جانب منها في تشجيع باإلقليم البرامج واألنشطة املدرة للدخل  مثلتوت

املعطرة واملشاريع املرتبطة بالصناعة التقليدية، والسياحة القروية، وبعض الخدمات املمكن تشجيعها بالبوادي والقرى، وفي الجانب 

وفي نتاج الفالحي، أو تربية املاشية، أو الصناعة التقليدية أو غيرها من الوحدات التحويلية. اإل ، دعم التعاونيات املحلية سواء الثاني

األولية للقيام باألنشطة املدرة للدخل،  الجانب الثالث يهم برنامج الدعم تشجيع القروض الصغيرة، التي بإمكانها توفير وسائل التمويل

    مع اعتماد التوجيه الذي يتوخى ابتكار حلول ناجعة للقطاع الغير املنظم. 

تمكنت املبادرة الوطنية  واإلقصاءدي املباشر واملستديم آلفة الفقر ونظرا لألهمية التي تكتسيها األنشطة املدرة للدخل في التص

 مستفيد 6112تمارة على استهداف  -تبعمالة الصخيرا 2060-2002للتنمية البشرية في إطار املنجزات املحققة برسم الفترة املمتدة بين 

 . 96املالية لألنشطة املدرة للدخلدرهم. وهذا الجدول أسفله يوضح املساهمات  22122192بغالف مالي إجمالي بلغ 

 : املساهمات املالية لأليشطة املدرة للدخل2جدول رقم 

األيشطة املدرة 

 للدخل

 املستفيدين مساهمة الشركاء مساهمة املبادرة املبلغ اإلجمالي عدد املشاريع

 864 1 010 982 14 664 670 27 674 652 42 21 2060-2002مرحلة 

 696 400 757 1 150 910 3 550 667 5 1 الصيد وتربية األسماك

 121 900 228 000 215 1 900 443 1 1 الفالحة

 210 600 188 000 705 600 893 2 الصناعة التقليدية 

التجارة، الصناعة، 

 وخدمات القرب

60 34 165 976 21 418 866 12 747 110 129 

 690 000 60 648 421 648 481 6 مراكز متعددة الخدمات 
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أنها ال يتضح على ة للدخل، ر دشاريع والتكلفة حسب األنشطة املاإلطالع على توزيع املتحليل و ال خالل من

املالية  األغلفةيالحظ أن سواء من حيث العدد أو التمويل. كما املبادرة مشاريع مجموع من  ضئيلةتمثل سوى حصة 

اك حضور بالغ األهمية للمشاريع املتعلقة على أن هن نستنتج بحيثهذه القطاعات لم تكن متساوية املرصودة ل

املساهمات املالية. وقد يكون هذا التفاوت راجع إلى أن هذه ناحية خدمات القرب من قطاعات التجارة، الصناعة، و ب

في امللحوظ  الفرق غير أن هذا األمر ال يبرر  زها،جانإلى سهولة ا أو  ينشط فيها هذا النوع من الخدمات، املنطقة

  ، كما يسجل في هذا اإلطار مساهمة أقل بالنسبة للشركاء.األخرى  األنشطة باقيبين املالية  املساهمات

نظرا  ،ضعيفة من حيث ديمومة املشروع ورؤيةتها توفر تنوعا قليال من حيث طبيع عموما إن هذه املشاريع

ك راجع إلى ذلز املتعدد الخدمات و لتواضع النتائج ومحدودية الوقع على الساكنة خصوصا في املشاريع املتعلقة باملراك

، ريع، أو قلتها أو عدم جدوى بعضهاالصعوبات املتعلقة إما بتنفيذ مثل هذه املشاوكذلك  ،عدم وجود تأطير مناسب

املشاريع الواعدة نظرا لتعقد املساطر الخاصة بانتقاء وتمويل املشاريع طبقا لدليل املساطر هذه تأخر إنجاز بسبب أو 

ن عمل املدرة للدخل تكون م باألنشطةفضال عن ذلك فإن أغلب املشاريع الخاصة  املدرة للدخل. طةباألنشالخاص 

وكذلك ليس لها  ،نظام للتدبير املالي واملحاسباتي يتالءم مع القوانينالتي ال تتوفر على  الجمعيات، أو التعاونيات

إضافة إلى كونها مؤسسات ذات منفعة  ،ل هذه املشاريعاملهنية املطلوبة كاإلجراءات اإلدارية املعقدة التي تتطلبها مث

التجارية  األهدافأن توفق بين لذلك فهي تجد صعوبة في  ،غالبا ما تكون أنشطتها موجهة لألعمال الخيرية عامة

  املشاريع املقدمة من طرف القطاع الخاص.، على عكس وبين احترام هدفهم األصلي لألنشطة املدرة للدخل واملالية

لنجاعة التي لنظرا  ،نشطة مدرة للدخلوإعادة تأطير األإخراج يتطلب الحاصل النقص  ا فإن هذالهذ

وكذلك بكونها  ،ملا لها من أثر في ترسيخ التماسك األسري والقضاء على نسبة الفقرأيضا تكتسيها والتشغيل الذاتي و 

تمارة  لذلك يجب الحفاظ على  -الصخيراتقليم تشكل متنفسا لساكنة إبيعية التي بوية الطابديل على الثروة الغ

 .ةباعتبارها من حقوق األجيال القادمنزاف في إطار التنمية املستدامة املوارد الطبيعية من االست
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 206697فإن سنة  ضعيفة وغير محفزة للمستفيدين.خالل املرحلة األولى النتائج املحصل عليها  وإذا كانت

مشروعا  12حيث بلغ عدد املشاريع املنجزة في هذا الصدد املدرة للدخل ستعرف تحسن على مستوى معدل األنشطة 

لهذا النوع من يولونها مما يترجم األهمية التي أصبح جميع الفاعلين بأقل كلفة مقارنة مع املرحلة األولى بأكملها، 

توسيع  يستحسن مية البشرية،هذه املشاريع املنجزة في إطار املبادرة الوطنية للتن نوعية ولضمان استمرارية املشاريع.

ومرافقة حاملي املشاريع من خالل التكوين والتتبع واالستشارة ، بشكل يستجيب مع متطلبات الساكنةهذه املشاريع 

وأيضا الرفع من قيمة رأس مال املستفيدين بغية التحول من مستوى بهدف ضمان ديمومة هذا النوع من املشاريع. 

االستثمار املنظم واملهيكل، وذلك للمرور إلى مستويات أخرى من اإلنتاج والتسويق االقتصاد املعاش ي إلى مستوى 

 تتجاوز حدود السوق املحلية.

  توزيع املشاريع حسب القطاعاتالفقرة الثانية: 

قطاعات متنوعة محاكية بذلك تمارة في عدة  -املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات تدخلت

ة املسطرة لها، كما توزعت املساهمات املالية على مختلف املشاريع واألنشطة املنجزة في إطار البرامج األهداف العام

 :األربعة للمبادرة فكانت على الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .6، الملحق رقم 2102-2100مارة لسنة ت-توزيع مشاريع األنشطة المدرة للدخل بعمالة الصخيرات -97 



     431202      

 تمارة-الصخيرات عمالة نموذج"  البشرية للتنمية الوطنية المبادرة

 

92 

 

  :98تمارة-: حصيلة املشاريع حسب القطاعات بعمالة الصخيرات6جدول رقم 

عدد  القطاعات 

 املشاريع

 املستفيدين مساهمة الشركاء مساهمة املبادرة املبلغ اإلجمالي

 480 45 577 696 98 622 544 168 199 241 267 222 2010-2002مرحلة 

 960 9 185 329 23 574 303 40 759 632 63 19  التعليم

 160 9 826 007 12 251 390 16 077 398 28 11 الشباب والرياضة 

 068 5 900 935 8 078 466 15 978 401 24 22  الخدمات مراكز متعددة

 740 6 000 893 6 067 199 11 067 092 18 22 الصحة

 370 3 806 548 8 453 371 13 259 920 21 62 الثقافة

 095 1 500 199 3 324 331 20 824 530 23 60 مراكز الحماية االجتماعية

وي االحتياجات لذمركز 

 الخاصة 

1 28 285 917 15 817 917 12 468 000 721 

 111 400 274 000 465 1 400 739 1 9 الفالحة

 696 400 757 1 150 910 3 550 667 5 1 الصيد وتربية األسماك

 980 1 000 809 900 550 1 900 359 2 1 حماية البيئة 

 710 1 000 275 878 716 1  878 991 1 1 الطرق 

 199 110 747 12 863 481 21 973 228 34 66 التجارة ، الصناعة

                                                           
98 de l’INDH.Coordination Nationale de Service , Intérieurl’: Ministre de  Source - 
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 ، وخدمات القرب الصغيرة

 210 600 188 000 705 600 893 2 الصناعة التقليدية 

اء الصالح املتزويد/ توزيع 

 للشرب

2 4 574 050 1 458 825 3 115 225 1 400 

 120 000 53 000 535 000 588 2 القدرات قويةتكوين وت

 796 625 353 3 176 655 1 801 008 5 2 الكهربة واإلنارة

 120 000 741 500 579 500 320 1 1 والدراسات التحقيقات

 212 - 666 191 666 191 2 التواصل 

 10 - 000 115 000 115 6 اإلدارة 

 - - 000 300 000 300 - التكوين املنهي 

انطالقا من تحليل الجدول أعاله نستنتج أن مشاريع دعم التعليم والتربية تحتل مكانة هامة وذلك عبر 

. كما اتجاه هذه املشاريع وهذا يعكس حجم الخصاص الذي عبرت عنه الساكنة، 227من أصل  مشروعا 19برمجة 

أن حصة مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد توزعت على حسب القطاعات التي تنشط في اإلقليم، وهي 

م يحظى بنصيب رات املحلية لدعلى أن برنامج تقوية الق كذلك يالحظو بذلك تفوق بكثير حصة مساهمة الشركاء. 

ع، كما أن امليزانية املخصصة له كمساهمة من طرف املبادرة ال يمشار  2ع املنجزة والتي لم تتجاوز يفي عدد املشار أوفر 

درهما، علما أن تقوية القدرات يجب أن تحظى باألولوية، وخصوصا في العالم القروي نظرا الفتقار  000 535تفوق 

ولعل هذا النقص هو ما نتج عنه قلة في برنامج محاربة الفقر بالوسط األمية. السكان للتأطير بسبب تفش ي ظاهرة 

  القروي.
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شكلت مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل التحليل، تصنيفها بداللة مضمونها، وعموما لقد 

التحتية وتحسين ظروف  إلى ثالثة مجموعات كبرى: مشاريع التجهيز ومشاريع التنمية االقتصادية ومشاريع البنية

 العيش.

فبالنسبة للتجهيزات العمومية، فهي تتعلق بالتسيير، والبناء وكذلك بإعادة تأهيل التجهيزات املوجودة من 

ترتبط بالصحة، التجهيزات االجتماعية والتجهيزات املدرسية، والتنشيط السوسيوثقافي والبنيات العمومية. والتي قبل 

 لنصيب األكبر من النفقات اإلجمالية، وتهم الوسط الحضري أكثر من الوسط القروي.حيث تحتكر هذه األنشطة ا

وتجد هذه الوضعية تفسيرها في كون أن الخصاص في التجهيزات أصبح يهم املدن، كما أن توفرها يساهم في تحديد 

 ي يمكن اعتباره اختالال.الثقافة الحضرية، وبالتالي فإن التعثر في سير العمل وغياب التجهيزات في العالم القرو 

أما بخصوص التنمية االقتصادية، فهي تنبثق من املشاريع الهادفة إلى الرفع من فرص الشغل والدخل،  

 ، والخدمات املقدمة، وصوال إلى دعم الفالحة والتهيئة الهيدروفالحية.اإلنتاجانطالقا من التكوين املنهي وتطوير شروط 

ة البنيات التحتية للبوادي واألحياء وتحسين ظروف العيش وإعادة تأهيل وتتعلق املجموعة الثالثة بتنمي

 األحياء ودعم الحكامة الجيدة.

وعدد من حيث املساهمات املالية  منخفضةسوى نسبة  نال تمثال  مجتمعة وهاتين املجموعتين األخيرتين

أو ال تقل شأنا عن أهمية باقي املشاريع  جموعة األولى. بالرغم من أن أهميتهما تفوق مقارنة مع املاملشاريع املنجزة 

 األخرى، وخصوصا املشاريع املتعلقة بالتنمية االقتصادية.

ترمي إلى االستفادة من التجهيزات والخدمات  في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية إذا كانت هذه البرامجو 

غير أن طبيعة هذه  أجل خلق توازن مجاليمن وتحسين املستوى املعيش ي للساكنة وذلك االجتماعية األساسية 

 منها: لعدة أسباباملشاريع املنجزة من شأنها أن تنقص من قيمتها سواء قبل أو أثناء انجازها 

 استغالل هذه املشاريع ألغراض سياسوية. -

صعوبة إيجاد شركاء من أجل تحقيق دور الرافعة كما هو الشأن في املشاريع املتعلقة بالتواصل واإلدارة  -

 والتكوين املنهي الذي يفتقر إلى مساهمة الشركاء.
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بدقة، وكذا توزيعها بطريقة عشوائية  واملستفيدينضعف بعض املشاريع بسبب عدم اختيار املواقع  -

 الش يء الذي يؤثر على فعاليتها.

 وبرامج املبادرة. الترابيةالخلط بين برامج الجماعات  -

 معيات.صعوبة تدبير املشاريع من طرف العديد من الج -

 بسبب تأخر املساهمات املالية لبعض الشركاء.بعض املشاريع إنجاز بطئ في   -

محدودية النتائج لدى بعض املشاريع والناتج عن ضعف في التأطير والتكوين لدى الفاعلين املعنيين  -

 بتدبير املشاريع.

 فشل بعض املشاريع الراجع باألساس إلى السرعة في التصور واإلنجاز. -

إال أن هناك  ،أن عراقيل تحقيق التنمية املحلية كبيرة فرغم حل بعض املشاكل والصعوبات وهكذا يتضح

حاولت املبادرة بعمالة لذلك  معيقات بنيوية تتجلى في حرمان بعض املناطق من الخدمات والتجهيزات األساسية.

حيث تمكنت في ية مهمة يات مالإمكانمن رصد  ،206299-2066املمتدة مابين تمارة خالل املرحلة الثانية -الصخيرات

تحسين محاولة و  االستيعابيةرفع من طاقتها عملت على  وكذلكمراكز لالستقبال إطار املنجزات املحققة من بناء 

املراكز ال تزال  بعضهناك أن  غير مختلفة.أخرى دين باإلضافة إلى عمليات ظروف اإليواء بها بغية إدماج املستفي

كما هو الشأن  اب األطر التي ستشرف على تسييرها،، نظرا لغيستفيدين من خدماتهاأبوابها موصدة في وجه امل

يالحظ أيضا أن التفاوت الزال قائما بين القطاعات حيث الزالت مشاريع و  بالنسبة لدار الثقافة بمدينة الصخيرات.

    التجهيز تحتل الصدارة.

 

 

 

                                                           
 .7، الملحق رقم 2102-2100ة خالل سن توزيع المشاريع حسب القطاعات -99 
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 التطور السنوي لالعتمادات الفقرة الثالثة: 

تمارة خالل املرحلة األولى واملمتدة من  –بادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات لقد سعت امل

إال أن املساهمات املالية قد ، استفادة الساكنة منها ةع بغيمن املشاري مجموعةإنجاز  من، 2060 – 2002سنة 

 :اختلفت وتفاوتت من سنة ألخرى وهذا ما يوضحه الجدول التالي

   .100 تمارة-بعمالة الصخيرات (2010-2002االعتمادات السنوية )حصيلة : 7جدول رقم 

 املستفيدين مساهمة الشركاء مساهمة املبادرة املبلغ اإلجمالي عدد املشاريع السنوات

 480 45 577 696 98 622 544 168 199 241 267 222 2010-2002مرحلة 

2002 62 4 979 117 4 764 117 215 000 2 415 

2001 21 64 974 007 37 250 571 27 723 436 11 583 

2009 19 42 085 517 27 361 484 14 724 033 9 033 

2001 12 52 726 508 33 087 862 19 638 646 5 122 

2007 21 56 342 230 35 341 391 21 000 839 7 157 

2060 12 46 133 820 30 739 197 15 394 623 10 170 

 227 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خالل املرحلة األولى طرفريع املنجزة من لقد بلغت حصيلة املشا

ساهمت املبادرة  وقددرهما،  219226677مستفيدا، بكلفة إجمالية بلغت  22210مشروعا، حيث استفاد منه 

 درهما. 611222122الوطنية فيها بمبلغ قدره 

                                                           
 100-de l’INDH.Coordination Nationale de Service , l’Intérieur: Ministre de  Source  
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بة مساهمة املبادرة وكذا الشركاء على طول سنوات إن هذه األرقام تبين بوضوح أن هناك تفاوت في نس

عرفت ضعف ملحوظ سواء على مستوى قيمة االعتمادات املرصودة أو على مستوى عدد  2002املبادرة، كما أن سنة 

النطالق واإلعداد وليس اإلنفاق، فاالنطالقة هذه السنة تعتبر سنة ا إلى أن. وهذا راجع منها املستفيديناملشاريع وكذا 

ليس له . غير أننا نالحظ على أن هناك تراجع 2001لحقيقية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تكن سوى في سنة ا

 وهذا التراجع قد يحد من عمل املبادرة. 2001و  2009خالل سنتي ما يبرره 

يخلو بدوره كان هناك تباين للمساهمات املالية حسب السنوات فإن التوزيع على مستوى البرامج لم  وإذا

  :من نقص وهذا ما يؤكده الجدول أسفله

 .101تمارة-بعمالة الصخيرات برامج املبادرة: حصيلة 8جدول رقم 

 مساهمة الشركاء مساهمة املبادرة املبلغ اإلجمالي البرامج

 577 696 98 622 544 168 199 241 267 2010-2002مرحلة 

برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي 

 ضري بالوسط الح

146 186 625 87 337 808 58 848 817 

 344 829 17 311 951 25 655 780 43 البرنامج األفقي

 416 018 22 503 025 54 919 043 76 برنامج محاربة الهشاشة

 - 00 230 1 000 230 1 برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي

ادرة الوطنية لهذه املشاريع، أكبر من التي خصصتها املب فمن حيث لغة األرقام يتبين أن املساهمات

 وتوزعت بنسبة متفاوتة قد اختلفت باختالف طبيعة البرامج كاء، كما أن االعتمادات املرصودةمساهمات باقي الشر 

، حيث تصدر برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي في الوسط الحضري قائمة االعتمادات املرصودة، ويأتي فيما اجد

                                                           
 101- de l’INDH.Coordination Nationale de Service , Intérieurre de l’: Minist Source 
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ن املساهمات املالية للشركاء تبقى أكثر أهمية بالوسط الحضري مقارنة إلى ذلك فإقي. إضافة األفبعد البرنامج  

  شركاء عن املساهمة في هذا البرنامج.للتاما  االذي شهد عزوف بالوسط القروي

تمارة، إال أن هذه األخيرة قد حظيت باهتمام  -املشاريع املنجزة بعمالة الصخيراتعدد بالرغم من محدودية و 

زعير.  مقارنة مع باقي األقاليم األخرى املكونة لجهة الرباط سال زمور من حيث االعتمادات املرصودة من طرف املبادرة 

ن مليو  611تمارة املرتبة األولى، في حين بلغت مساهمة املبادرة بعمالة سال حوالي  -حيث احتلت عمالة الصخيرات

مليون  118,1لغ الة الخميسات املرتبة األخيرة بمبهم، واحتلت عممليون در   152,1درهم، تليه عمالة الرباط بمبلغ

 يت بمساهمات أقل عرفتفي هذا الشأن وتتجلى في أن األقاليم التي حظغير أننا نسجل مفارقة كبيرة  .102درهم

 619الرباط ب في حين بلغ عدد املشاريع ،مشروعا 102مشروعا، سال  172قليم الخميسات مثل إر إنجازات أكب

وهذه املفارقة تأكد لنا على أن هناك اختالال على مستوى التدبير وليس على مستوى توفر االعتمادات وعا، مشر 

بوتيرة صرف األموال، واحترام األهداف والبرنامج الزمني،  مسيرو هذه املشاريعم تهفإذا كان من الطبيعي أن ي املالية.

للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية والتي تتمثل من جهة في  لكن يجب أن ال يؤثر هذا املعطى على األهداف النوعية

املسؤولية، ومن جهة أخرى املتابعة الصارمة  الترابية ، وااللتقائية، وتحمل الجماعاتمشاركة جميع الفاعلين

ستثمارات لألوراش التي ال يجب أن تنحصر في املراقبة املالية لكنها يجب أن تهتم كذلك باالمتثال والجودة وديمومة اال 

 باإلضافة إلى تقديم الحسابات.

على  بادرة الوطنية للتنمية البشريةملالقد عرفت املرحلة األولى مساهمات مالية مهمة من طرف وعموما 

تحتلها عمالة  أصبحت وهذا إن دل فهو يدل على املكانة املتميزة التي ة(تمار -املستوى املحلي )عمالة الصخيرات

وقعها االستراتيجي بالقرب من العاصمة الرباط من جهة، ومن جهة ثانية مساهمتها الفعالة تمارة بحكم م -الصخيرات

تمارة واجهة جديدة تستقطب عددا  -في مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية. حيث أصبحت منطقة الصخيرات

 ا.عدما ضاقت هذه األخيرة بساكنتهكبيرا من الساكنة الوافدة من مدينة الرباط خصوصا ب

                                                           
 المصدر: قسم األعمال االجتماعية بعمالة الرباط. -102 
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الدولة تتحمل القسم األكبر يتبين أن ، 103فمن خالل هذه املساهمات املالية سواء في املرحلة األولى أو الثانية

، مع العلم أنه قد ورد في الخطاب امللكي، أنه لن يتم اللجوء إلى من االعتماد املالي املخصص لتمويل مشاريع املبادرة

لتساؤل حول إلى االش يء الذي يدفعنا  .104ال على املقاولةملواطن و على اال  أي ضرائب أو تحمالت جبائية جديدة،

التي تزداد قيمتها مع كل مرحلة جديدة؟ أم أن الدولة سوف تعمل  إمكانية تحمل ميزانية الدولة أعباء هذه املصاريف

  ملشاريع.على إستراتيجية جديدة لتحفيز التعاون الدولي واستقطاب عدد أكبر من الشركاء الجدد لتمويل هذه ا

قروية كانت أو  الترابيةفي ميزانية الجماعات  لغير أن املشكل الذي يطرح نفسه بإلحاح هو النقص الحاص

بالتجهيز واالستثمار، فباألحرى املساهمة في  احتياجاتها فيما يخص الشق املتعلق دإذ تصبح عاجزة عن سحضرية، 

اخيل وافتقار بعض الجماعات ملوارد مالية كافية ومناسبة فضعف املد .ية للتنمية البشريةبرامج املبادرة الوطن

لحاجيات السكان، وعدم التوازن املالي بين الوحدات املحلية، وارتفاع مستمر للنفقات وكذا قلة األطر املختصة في 

 ،105حقيقية تنموية ة جامدة وغياب األفق املستقبلي إلستراتجيةواالنغماس في إدارة تقليدي ،امليدان املالي واملحاسبي

  .محليا  كلها عوامل من شأنها أن تؤثر سلبا على برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

على املستوى ميزانية للتنفيذ  تم تخصيصوالتي مرحلة جديدة،  املبادرة املرحلة سوف تدخل وبانتهاء هذه

مليار درهم  1.6د غالف مالي بقيمة حيث تم رص ،مليار درهم 69، قدر مجموعه ب 2062-2066خالل سنوات الوطني 

عي مليار درهم لبرنامج محاربة االقصاء االجتما 1.2 ، ومبلغلتمويل مشاريع برامج مكافحة الفقر بالوسط القروي

البرنامج األفقي و مليار درهم،  6.2برنامج محاربة الهشاشة باعتماد مالي قدره  بالوسط الحضري، في حين استفاد

مكونة من  وهذه االعتمادات املالية مليار درهم. 2م، وقد خصص أيضا للبرنامج الخامس مبلغ مليار دره 2.1بمبلغ 

 :106املساهمات التالية

 مليار درهم؛ 9.4امليزانية العامة للدولة:  -

 مليار درهم؛ 5,6الجماعات املحلية:  -

                                                           
 .8، الملحق رقم 2102-2100خالل سنة لمشاريع حسب السنوات توزيع ا -103 
 ، مرجع سابق.2115ماي  08مقتطف من الخطاب الملكي،  -104 

سعيد جعفري، الرقابة على المالية المحلية بالمغرب: محاولة نقدية في األسس القانونية، السياسية، اإلدارية، والمالية، أطروحة لنيل د.  -105 

 .096، ص 0998-0997لحقوق، شعبة القانون العام، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعية دكتوراه الدولة في ا

-106 2015.-L’initiative nationale pour le Développement Humain, 2100  
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 مليار درهم؛ 6التعاون الدولي  -

 درهم.  مليار  6الدوائر الحكومية وشركاء املؤسسات العامة:  -

 قيمتها في التي استعملناها كأرضية للتحليل الكمي،  برغم يمكننا القول، على أن هذه األرقام الرسميةو 

ختالالت ال تعكس فعالية املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ألنها تبقى محكومة بمجموعة من اال  فهيتقييم املشاريع 

صعوبات  اية البشرية، فهذه األخيرة كباقي املشاريع البد أن تعترضهاملبادرة الوطنية للتنم التي شابت صياغة وتفعيل

وقد ظهر ذلك جليا انطالقا من  بعض النواقص في تحقيق التنمية الشاملة، افي مجال التطبيق، كما يمكن أن تعتريه

توفر الشروط أهم ش يء في الوقت الراهن هو العمل بطريقة ملموسة دون انتظار  أنتجاربها املتواضعة نسبيا، إال 

ن أي مشروع كيفما كان نوعه أل  ،ال تأتي في ظل ظرفية سياسية واجتماعية متقلبة أنوالتي من املمكن  ،املناسبة لها

يجب أن يصاحبه رصد عمليات التخطيط والتشخيص التدريجي هذا التطبيق لذلك فإن  .املطلقلن يمتاز بالكمال 

 .خطاء ووضع هذا املشروع في طريقه الصحيحوالتنفيذ في الوقت املناسب من أجل تدارك األ 
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 :خالصة الفصل الثاي 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من سياق عام مرورا بمرحلة التأسيس والتطور وصوال إلى البرامج انطلقت 

بر تلبية الحاجيات األولية التي تهدف إلى الحد من الخصاص الكبير املسجل على املستوى السوسيواقتصادي وذلك ع

 للساكنة املحتاجة. األساسية

ج األفقي وبرنامج محاربة الفقر خصصت املبادرة في مرحلتها األولى أربعة برامج، واملتمثلة في البرنام ولقد  

ة الهشاشة، مع إضافة برنامج باالجتماعي بالوسط الحضري وبرنامج محار  اإلقصاءة بالوسط القروي وبرنامج محار ب

خالل املرحلة الثانية. ولتفعيل هذه البرامج لفائدة ساكنة املناطق التي تعاني من العزلة  بالتأهيل الترابي خاصخامس 

خاصة باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية سواء تعلق  مهمة ومساطر  على أرض الواقع تم االعتماد على تركيبة مالية

 ة.األمر برصد االعتمادات أو تنفيذ النفقات أو املراقب

ملا للتنمية البشرية  تهدافها من طرف املبادرة الوطنيةتمارة أحد األقاليم التي تم اس-وتعد عمالة الصخيرات 

املختلفة لساكنة هذه تعرفه من تحوالت ديمغرافية وعمرانية سريعة، وذلك عبر برمجت مجموعة من األوراش 

نتظرا منها نتيجة للتباين الواضح بين برامجها سواء من املنجزة لم تعبر عن ما كان مغير أن هذه املشاريع املنطقة. 

، مالية مهمةاعتمادات  من بالرغم من استفادة هذا اإلقليم ،من حيث عدد املستفيدين منهاحيث عدد املشاريع أو 

ر املبالغ ت إليها املبادرة محليا ما هي إال نتيجة لالختالالت التي عرفتها على مستوى توزيع وتدبيوهذه الحصيلة التي آل

   املتدخلين والفاعلين في املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.املالية من طرف 
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 عامة: خاتمة

من التنمية التي تهدف  االنطالقاستحضار أهداف وفلسفة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تدفعنا إلى  إن

ه ويوسع دائرة اختياراته مع مراعاة اختيارات األجيال إلى توفير محيط محفز، يمكن ألي إنسان خالله أن ينمي قدرات

 الصاعدة. فهذا املفهوم عرف تطورا ملموسا واهتماما كبيرا على املستوى الدولي والوطني. 

إلى تحسين األوضاع االقتصادية  للتنمية البشرية من املشاريع التنموية التي تهدف وتعد املبادرة الوطنية

ي األشد خصاصا، وكذلك و ريق التصدي للعجز االجتماعي بالوسط الحضري والقر واالجتماعية للساكنة عن ط

بتشجيع األنشطة املدرة للدخل كما تعمل على االستجابة للحاجيات الضرورية لألشخاص في وضعية صعبة وذلك 

شروع عن من أجل بناء مغرب حديث يرتكز على تعزيز مبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون وقد انبثق هذا امل

 إرادة ملكية.

وهكذا فإن األهمية اإلستراتيجية للمبادرة الوطنية ترتبط بشكل أولي باآلليات املوظفة لعمليتي التفعيل 

والتنفيذ أما على مستوى املتابعة والتقييم، فإن جملة من الوسائل اعترف بها لكل من املستويات والهيئات املتدخلة 

أو كانت مكونة من  الترابية، أو كانت ممثلة للمنتخبين والجماعات لطات عموميةفي أجرأة املبادرة سواء أكانت س

املبادرة برامج من أجل معالجة االختالالت االجتماعية بعد تشخيص  تاملجتمع املدني. إضافة إلى ذلك فقد تضمن

برنامج محاربة الفقر للمناطق التي تعرف عجزا باملغرب، وذلك من خالل أربعة برامج تجلت في البرنامج األفقي و 

االجتماعي، وبرنامج محاربة الهشاشة مع إضافة برنامج خامس خالل  اإلقصاءبالوسط القروي وبرنامج محاربة 

املرحلة الثانية وهو برنامج خاص بالتأهيل الترابي. ولضمان بلورة هذه املشاريع على أرض الواقع فقد تم خلق 

 تمويالت مهمة.مداخيل ورصد نفقات لتنفيذها مستفيدة من 

تمارة من ضمن األقاليم التي استفادت من هذا املشروع التنموي، غير أن تقييم -وتعد عمالة الصخيرات

حصيلة املبادرة الوطنية سواء من الناحية الكمية والنوعية عرفت عدة اكراهات وانعدام التوازن بين البرامج 

  منها. املستفيدينواالعتمادات املرصودة وكذا بين عدد 
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برامج املبادرة الوطنية جاءت مجانبة النتظارات الساكنة، املتجسد في القضاء  على أنوبالتالي يمكننا القول 

على العجز االجتماعي، وقد تجلى هذا الضعف في انعدام املهارات الضرورية من قبيل مهارات التواصل وغياب حس 

سؤولين، وكذلك إشكالية التعاطي السلبي مع فلسفة التفاوض مع املواطنين نظرا لهيمنة عقلية السلطة لدى امل

املبادرة واملتجسد في عدم استيعاب وفهم مختلف املبادئ التي قامت عليها من طرف الفاعلين سواء كانوا فاعلين 

رسمين أو غير رسميين، وأيضا عدم تعبئة الجمعيات واملجتمع املدني بشكل ممنهج في البداية وهذا يؤدي حتما إلى 

 غال على بعض املشاريع التي ال تلبي الحاجيات األساسية للشريحة املستهدفة.االشت

، ولتجاوز هذه اإلكراهات واالختالالت نقترح توصيات في هذا الشأن نتمنى أن تفعل على أرض الواقع

سات خصوصا ملا تتطلبه املبادرة من تكثيف الجهود، وتعبئة دائمة بين مختلف اإلدارات من مصالح خارجية ومؤس

 أو مجتمع مدني ألجل نجاح هذا الورش الوطني الكبير. ترابيةعمومية أو جماعات 

 النظر في طريقة اختيار أعضاء اللجان اإلقليمية واللجان املحلية للتنمية البشرية. إعادة -

استقطاب الكفاءات الجديدة على مستوى أقسام العمل االجتماعي وفرق تنشيط األحياء والجماعات  -

 هلين في ميدان تعامل القرب والعمل مع الساكنة.بأعوان مؤ 

رسم مساطر خاصة لتفعيل االلتقائية بين البرامج القطاعية وبرامج املبادرة الوطنية مع تحديد طبيعة  -

 التدخالت وطريقة التدبير اإلداري واملالي لاللتزامات.

 .تعجيل مسطرة صرف االعتمادات املالية -

 ملعنية سعيا للتفعيل املحلي للمبادرة الوطنية.مسؤوليات كافة القطاعات اتحديد  -

 ضرورة التأكد من قدرات النسيج الجمعوي الحامل للمشاريع لتفادي، احتماالت فشل األنشطة. -

       تحديد عناصر فشل املشاريع مسبقا، كعملية أساسية قبل الشروع في تنفيذها.   -
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  الئحة املراجع   

 

 :الكتب

  ،6777د.أحمد بوعشيق، املرافق العامة الكبرى، الطبعة الرابعة دار النشر املغربية دار الشباب. 

  ،2001د.سعيد جعفري وآخرون، املبادرة الوطنية للتنمية البشرية: السياق العام واألسس، مطبعة السطات. 

 2006اظ، الرباط، أكتوبر د.عبد هللا حداد، الوجيز في قانون املرافق العمومية الكبرى، منشورات عك. 

  ،منشورات األكاديمية الجهوية للتربية و 2066د.محمد وصبر، التدبير املالي واملادي للمؤسسات العمومية ،

 التكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى.

  ،2009د.واصف منصور: املجتمع املدني، الضرورات والتحديات واملحاذير، مطبعة دار النشر املغربية. 

 حات: األطرو 

  ،د. سعيد جعفري، الرقابة على املالية املحلية باملغرب: محاولة نقدية في األسس القانونية، السياسية، اإلدارية

واملالية، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق، شعبة القانون العام، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعية 

6779-6771. 

 ين عدم التركيز اإلداري والجهوي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون د. عبد الواحد مبعوث، التنمية الجهوية ب

 .2000-6777العام كلية الحقوق الرباط أكدال، 

 الرسائل:

  ،كلية العلوم إبراهيم ساهل، الحكامة وتمويل الجماعات املحلية، بحث لنيل شهادة املاستر في القانون العام

 .2060، سنة محمد الخامس السويس ي، الرباط  القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة

 بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة  ،إدريس قرطول، املبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحكامة الجيدة

 .2001-2009في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق السويس ي، سنة 

 نمية البشرية، بحث لنيل دبلوم املاستر في القانون العام الحسين ضعيف، الحكامة املحلية في ميدان الت

 .2060-2007تخصص تدبير الشأن العام، كلية الحقوق واالقتصاد السويس ي الرباط، 

  جواد عواطف، دور املبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحقيق التنمية، بحث لنيل دبلوم الدراسات املعمقة في

 .2001-2009، الرباط أكدالالقانون العام، كلية الحقوق 

 :العربية باللغة المراجع
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 بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في  ،سعد عبد الشقيق، الحكامة املحلية ورهانات التنمية باملغرب

القانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة محمد الخامس السويس ي، الرباط ، 

2009-2001. 

 بحث لنيل دبلوم  -عمالة إقليم آسفي نموذجا -ةلوطنية للتنمية البشرية والتنمية املحليسليم اللويزي: املبادرة ا

 .2007-2001املاستر في القانون العام، جامعة الحسن األول كلية حقوق، سطات، 

 "رسالة لنيل ،سومية حنون، االلتقائية في الحكامة املحلية الجديدة "املبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا 

شهادة املاستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة الحسن الثاني 

 .2007-2001املحمدية، سنة 

  فاطمة أوسيد، دور منظمات املجتمع املدني في التعاون الدولي للتنمية "نموذج البنك الدولي"، بحث لنيل دبلوم

 .2002-2002، الرباط نون العام، كلية الحقوق أكدالالدراسات العليا املعمقة في القا

 "م الدراسات العليا املعمقة كلية بحث لنيل دبلو  ،محمد قاعدة " الالتمركز اإلداري ودوره في اإلصالح اإلداري

 .2001-2002كدال الرباط، أالحقوق 

  املعمقة في القانون العام، كلية منير حجاجي، "التنمية املحلية التشاركية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا

 .2001-2009العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن األول، سطات، 

 املجالت:

  227سلوى شعراوي ، مفهوم إدارة شؤون الدولة واملجتمع إشكاليات نظرية، مجلة املستقبل العربي، عدد ،

6777. 

 جسيد املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، امللحق العربي ملجلة وزارة املالية والخوصصة فاعل أساس ي في ت« Al 

Maliya » 2001، شتنبر املالية والخوصصة، العدد الخامس لوزارة. 

 :التقارير

  ، 6770البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة تقرير التنمية البشرية. 

  2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة. 

  2002أجل التنمية التقرير الوطني ، شتنبر أهداف األلفية من. 

  ،تقرير الخمسينية، املغرب املمكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح ممكن، مطبعة دار النشر املغربية

2001. 
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  حصيلة ملا تم انجازه في إطار املبادرة 2001املرصد الوطني للتنمية البشرية، تقرير حول التنمية البشرية ،

 .2007نمية البشرية يونيو الوطنية للت

  املرصد الوطني للتنمية البشرية، دراسة حول التقائية برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج القطاعات

 .2007الوزارية املختلفة، 

  خالصة منجزات املرصد الوطني للتنمية البشرية وبرنامج العمل 6، امللحق 2001تقرير حول التنمية البشرية :

 .2060-2007سم الفترة بر 

  2060غشت  16وكالة التنمية االجتماعية، التقرير السنوي من فاتح يناير إلى. 

 الخطب:

  ،2002مايو  61مقتطف من خطاب جاللة امللك حول انطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 

  ،2007وليو ي 10مقتطف من خطاب جاللة امللك بمناسبة الذكرى العاشرة لتربعه على العرش. 

 الظهائر واملراسيم

  كما تم تعديله وتكميله  6721نونبر  62املوافق  6191جمادى األولى  1املؤرخ في  6-21-191الظهير الشريف رقم

املنظم لحق  6771أبريل  60ربيع األول املوافق  1املؤرخ في  6.91.211بالظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 

الصادر األمر بتنفيذه  2002يوليوز  21املؤرخ في  92.00وفقا ملقتضيات القانون تكوين الجمعيات، وكذا 

 . 6.2.201بموجب الظهير الشريف رقم 

  هـ املوافق  6119محرم  60متعلق بسن النظام العام للمحاسبة العمومية. بتاريخ  110 -11مرسوم امللكي رقم

 .6719أبريل  26

  املتعلق  22.11( بتنفيذ القانون رقم 6712أكتوبر  2) 6202محرم صادر في  6.11.221الظهير الشريف رقم

 27بتاريخ  1991بتحديد النظام األساس ي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون )الجريدة الرسمية عدد 

 (.6712فبراير  20) 6202جمادى األولى 

  متعلق بامليثاق  78.00نفيذ قانون رقم ( بت2002أكتوبر  1) 6221رجب  22صادر في  6.02.279ظهير شريف رقم

 .2002نوفمبر  26بتاريخ  2021الجماعي، ج ر عدد 

  ( بإحداث الحساب املرصد ألمور 2002يوليو  67) 6221جمادى  62الصادر في  2-02-6061املرسوم رقم

 املسمى صندوق دعم املبادرة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 1.6.02.01خصوصية رقم 

 ( يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات املبرمجة في 2002يوليو  67) 6221جمادى  62الصادر في  2-02-6069 مرسوم

 إطار الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
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  مية البشرية، ( بإحداث املرصد الوطنية للتن2001أكتوبر  21) 6227شوال  21صادر في  2.01.179مرسوم رقم

 .2001نونبر  1الصادر في  2110الجريدة الرسمية رقم 

  ( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة 2066يوليو  27) 6212من شعبان  29صادر في  6.66.76ظهير شريف رقم

 .1100( ص 2066يوليو  10) 6212شعبان  21مكرر الصادر بتاريخ  2712الرسمية عد 

 القرارات:

 ( بتحديد قائمة 2001يناير  61) 6221من ذي الحجة  62صادر في  611-01لخوصصة رقم قرار لوزير املالية وا

الوثائق واملستندات املثبتة ملقترحات االلتزام بالنفقات املنجزة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجريدة 

 . 2001فبراير  61الصادر يوم الخميس  2171الرسمية رقم 

 الرسمية: الوثائق
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الخطاب امللك  السام  املؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي وجهه  

 .2002ماي  18صاحب الجاللة امللك محمد السادس مساء يوم األربعاء إلى األمة بتاريخ: 

 حمد هلل، والصـالة والـسـالم عـلـى مـوالنـا رسـول هللا وآلـه وصـحـبـه.ال"

شـعـبـي الـعـزيـز، لـقـد عـهـدتـنـي، مـنـذ تـحـمـلـت أمـانـة قـيـادتـك، دائـم االنـشـغـال بـقـضـايـاك، مـتـجـاوبـا مـع 

ة، لـرفـع التـحـديـات الكـبـرى للـوطـن، بـروح االلـتـزام تطـلـعـاتـك، حـريـصـا عـلـى إشـراكـك فـي إيـجـاد الحـلـول النـاجـعـ

 والـتـعـبـئـة، والـعـمـل واألمـل.

وسـيـرا عـلـى هـذا الـنـهـج، وبـعـد إمـعـان النـظـر فـيـمـا استـخـلـصـتـه مـن وقـوفـي املـيـدانـي الـمـوصـول عـلـى أحـوالـك، 

قـررت أن أخـاطـبـك الـيـوم بـشـأن قـضـيـة تـهـم الـمـغـاربـة جـمـيـعـا فـي الـعـمـق. قـضـيـة  فـي مـخـتـلـف جـهـات الـمـمـلـكـة، فـقـد

واالقـتـصـاديـيـن، والهـيـئـات الجـمـعـويـة. بـل إنـهـا تـشـكـل  تـسـائـل كـل الـمـؤسـسـات، والفـاعـلـيـن السـيـاسـيـيـن والنـقـابـيـيـن،

 ـة األسـر والـمـواطـنـيـن.الـهـاجـس الـمـلـح لـكـاف

ـمـجـتـمـعـي إن األمـر يتـعـلـق بـاملـعـضـلـة االجـتـمـاعـيـة، الـتي نـعـتـبـرهـا بـمـثـابـة التـحـدي األكـبـر، لـتـحـقـيـق مـشـروعـنـا ال

طـمـوحـة وخـالقـة، باسـم "الـمـبـادرة الـتـنـمـوي، والـتـي قـررنـا، بـعـون هللا وتـوفـيـقـه، أن نـتـصـدى لـهـا بـإطـالق مـبـادرة 

 الـوطـنـيـة للـتـنـمـيـة الـبـشـريـة".

وتـنـدرج هـذه الـمـبـادرة ضـمـن رؤيـة شمـولـيـة، تشـكـل قـوام مـشـروعـنـا الـمـجـتـمـعـي، الـمـرتـكـز عـلى مبـادئ 

ـمـاسـك االجـتـمـاعـي، والـعـمـل واالجـتـهـاد، وتـمـكـيـن كـل مـواطـن الديـمـقـراطـيـة السـيـاسـيـة، والفـعـالـيـة االقـتـصـاديـة، والت

 مـن االسـتـثـمـار األمـثـل لـمـؤهـالتـه وقـدراتـه.

مـن ومـن هـذا املـنـظـور املـسـتـقبـلـي املـتنـاسـق، قـمـنـا بـإصـالحـات عمـيـقـة، وأطلـقـنـا مـشـاريـع هـيـكـلـيـة، مـكـنـتـنـا 

يـق مـكـاسـب هـامـة، عـلـى درب تـرسـيـخ دولـة الـحـق والـقـانـون، وتـوسـيـع فـضـاء الحـريـات، والنـهـوض بـحـقـوق الـمـرأة تـحـقـ

 والـطـفـل، وبـأوضـاع الفـئـات االجتـمـاعـيـة التـي تـعـانـي الفـاقـة والضـعـف.
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عـصـري ومـنـتـج، مـن خـالل الـمـشـاريـع الـكـبـرى، خـاصـة فـي  وقـد قـطـعـنـا أشـواطـا مـتـقـدمـة فـي بـنـاء اقـتـصـاد

ـار والـمـبـادرة مـجـال الـتـجـهـيـزات األسـاسـيـة، وتـأهـيـل الـنـسـيـج اإلنـتـاجـي الـوطـنـي، واتـخـاذ عـدة تـدابـيـر لـتـحـفـيـز االسـتـثـم

الـقـطـاعـية، وبـرامـج الـتـنـمـيـة الـجـهـويـة، الـتـي أعـطـيـنـا انـطـالقـتـهـا مـؤخـرا  الـحـرة. فـضـال عـمـا أنـجـز فـي إطـار الـسـيـاسـات

مـاسـة درعـة، تـعـزيـزا لـمـا تـم إنـجـازه، مـنـذ سنـوات، بالـجـهـات الشـمـاليـة والجـنـوبـيـة -بـالـجـهـة الـشـرقـيـة، وجـهـة سـوس

 للمـملـكـة.

ـوفـيـر الـوسـائـل واآللـيـات، الـكـفـيـلـة بـالـدفـع قـدمـا بـعـمـلـيـة الـتـنـمـيـة. وفـي مـقـدمـتـهـا صـنـدوق كـمـا حـرصـنـا عـلـى ت

ـمـاء ، لـلـتـزويـد بـالالـحـسـن الـثـانـي لـلـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة. عـالوة عـلى تـسـريـع وتـيـرة إنـجـاز الـبـرامـج الـوطـنـيـة

 الـشـروب، والـكهـربـة الـشـامـلـة للـعـالـم الـقـروي وفـك الـعـزلـة عـنـه.

ـصـرح، شـعـبـي الـعـزيـز، إن الـمـبـادرة الـتـي نـعـطـي انـطـالقـتـهـا الـيـوم، تـعـتـبـر لـبـنة جـديـدة السـتـكـمـال بـنـاء هـذا ال

 ـائـز مـرجـعـيـة أسـاسـيـة.وتـوطـيـد أركـانـه. وهـي تـعـتـمـد أربـع رك

فـهـي فـي الـمـقـام األول، تـسـتـنـد عـلـى املـعـطـيـات املـوضـوعيـة لإلشـكـالـيـة االجتـمـاعـيـة فـي املـغـرب. تـلـكـم 

ـاالت فـقـر وتـهـمـيـش، املـعـطـيـات التـي تـتـجـلـى فـي كـون فـئـات ومـنـاطـق عـريـضـة تـعـيـش ظـروفـا صـعـبـة، بـل وتـعـانـي مـن ح

 تـتـنـافـى مـع مـا نـريـده مـن كـرامـة مـوفـورة لـمـواطـنـيـنـا.

ـد فـالـعـديـد مـن األحـيـاء الـحـضـريـة الصـفـيـحـيـة أو الـمـحـيـطـة بـالـمـدن، وكـذا الـكـثـيـر مـن الـجـمـاعـات، الـتـي يـوج

 معـظـمـهـا بـالـوسـط الـقـروي، تـفـتـقـ
 
ر إلـى أبـسـط الـمـرافـق والخـدمـات والـتجـهـيـزات االجـتـمـاعـيـة الـضـروريـة. وتـعـتـبـر مـرتـعـا

خـصـبـا السـتـفـحـال معـضـالت األميـة والبطـالـة واإلقـصـاء، أو االنقـطـاع عـن التـمـدرس، وضـعـف فـرص الـشـغـل، 

 واألنـشـطـة الـمـدرة لـلـدخـل.

 يـكـفـي الـقـول بـأن هـذه الـوضـعـيـة غـيـر مـقـبـولـة ، فـإن مـجـرد االقـتـصـار عـلـى تـشـخـيـصـهـا هـو اآلخـر، ال ومـثـلـمـا ال 

الـجـتـهـا يـسـمـن وال يـغـنـي مـن جـوع، ألنـه يـظـل غـيـر ذي جـدوى، مـا لـم يـقـتـرن بـالـعـمـل الـجـاد والـمـلـمـوس، الـكـفـيـل بـمـعـ

 ـغـيـيـرهـا إلـى األحـسـن.وت
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كـمـا أن مـصـداقـيـة تـشـخـيـص الـوضـعـيـة االجـتـمـاعـيـة، إنـمـا تـقـاس بـمـدى نـبـل الـدوافـع وسـمـو الـطـمـوح، الـذي 

ـي، ألغـراض سـيـاسـويـة، أو يـحـدونـا، لـتـحـقـيـق الـتـقـدم االجـتـمـاعـي. وبـهـذا الـمـعـيـار، فـإن أي اسـتـغـالل لـلـبـؤس االجـتـمـاع

 
 
مـن إلذكـاء نـعـرة الـتـطـرف، أو إلشـاعـة روح الـتـشـاؤم واالنـهـزامـيـة والـيـأس، أمـر مـرفـوض أخـالقـيـا، بـاعـتـبـاره ضـربـا

 الـتـضـلـيـل والـمـغـالـطـة.

إعـادة الـتـأهـيـل االجـتـمـاعـي عـمـليـة مـعـقـدة، شـاقـة  وتـنـبـع مـبـادرتـنـا، فـي الـمـقـام الـثـانـي، مـن اقـتـنـاعـنـا بـأن

 يـمـكـن وطـويـلـة الـنـفـس، ال يـمـكـن اخـتـزالـهـا فـي مـجـرد تـقـديـم إعـانـات ظـرفـيـة، أو مـسـاعـدات مـوسـمـيـة مـؤقـتـة. كـمـا ال 

 الـعـفـوي، أو االسـتـجـابـة لـوازع أخـالقـي، أو لـصـحـوة ضـمـيـر. الـتـعـويـل فـيـهـا عـلـى األعـمـال الـخـيـريـة، أو اإلحـسـان

تـنـمـيـة ومـع حـرصـنـا عـلـى ضـرورة الـتـشـبـع الـمـسـتمـر بـهـذه الـفـضـائـل، وإسـهـامـاتـهـا الـمـحـمـودة، فـإنـنـا نـعـتـبـر أن الـ

ـات عـمـومـيـة مـنـدمـجـة، ضـمـن عـمـلـيـة مـتـمـاسـكـة، ومـشـروع شـامـل، الـفـعـالـة والـمـسـتـدامـة لـن تـتـحـقـق إال بـسـيـاس

ويـة والثقـافـيـة وتـعـبـئـة قـويـة مـتـعـددة الـجـبـهـات، تـتـكـامـل فـيـهـا األبـعـاد السـيـاسـيـة واالجـتـماعـيـة، واالقـتـصـاديـة والـتـربـ

 والبـيـئـيـة.

إن هـدفـنـا األسـمـى مـن وراء تـحـقـيـق هـذا الـمشـروع، هـو تـوسـيـع دائـرة االسـتـفـادة مـن ومـن هـذا الـمـنـظـور، فـ

ي لن يـتـأتـى اإلمـكـانـات الـمـتـوفـرة، وإتـاحـة أكـبـر قـدر مـن فـرص االخـتـيـار أمـام كـل الـمـغـاربـة، رجـاال ونـسـاء. وهـو األمـر الـذ

ـئـصـال آفـة الفـقـر والـبـؤس، الـتـي تـقـف عـقـبـة فـي وجـه اسـتـثـمـار الـمـواطـن الـمـغـربـي ملـؤهـالتـه إال بـالـعـمـل عـلـى است

  الـذاتـيـة، وتحـول دون إسـهـامـه وانـدمـاجـه الـكـامـل فـي الـحـيـاة االجتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة.

مـكـتـمـل وال مـنـصـف، مـا دامـت ثـمـاره لـم تـشـمـل كـل الـفـئـات  وإذا كـان مـسـتـوى الـنـمـو االقـتـصـادي غـيـر 

لـذي نـتـوخـاه والـجـهـات، إذ ال يـزال بـعـضـهـا يـعـانـي تـدنـي ظـروف الـعـيـش والـتـهـمـيـش ؛ فـإنـه ال يـنـبـغـي الـنـظـر إلـى اإلدمـاج ا

ره عـبـئـا ثـقـيـال عـلـى الـنـمـو. فـي حـيـن أنـه يـعـد شـرطـا أسـاسـيـا للـعـمـلـيـة نـظـرة تـبـسـيـطـيـة ومـحـدودة، بـحـيـث تـعـتـبـ

 الـتـنـمـويـة، ومـحـفـزا قـويـا لـهـا.

 ط فـيأمـا الـمـرتـكـز املـرجـعـي الثـالـث لـلـمـبـادرة، فـهـو خـيـار االنـفـتـاح، الـذي اعـتـمـدنـاه، بـكـل مـسـؤولـيـة، لالنـخـرا

ط عـالـم يـعـرف تـحـوالت مـتـسـارعـة، وتـغـيـرات عـمـيـقـة، ويـفـرض بـالـتـالـي إكـراهـات، وتـحـديـات، تـعـرض تـمـاسـك الـروابـ
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ـفـاديـهـا أو ا تاالجـتـمـاعـيـة والـتـرابـيـة للـهـشـاشـة، وتـفـرض أنـمـاطـا للـعـيـش واالسـتـهـالك، ونـمـاذج فـكـريـة كـاسـحة، ال يـمـكـنـنـ

 تـجـاهـلـهـا.

لـذلـك، فـإن تـحـصـيـن مـكـاسـبـنـا مـن انـعـكـاسـات االنـفـتـاح، مـع االسـتـفـادة مـمـا يـوفـره مـن فـرص ثـمـيـنـة 

ـدل االنـغـالق الـمـفـضـي وإمـكـانـات هـامـة، لـن يـتـأتـى إال بـتـعـبـئـة كـل الـمـغـاربـة، وانـخـراطـهـم الـفـاعـل فـي عـمـل جـمـاعـي، ب

 إلـى الـطـريـق الـمـسـدود، أو اللـجـوء إلـى الـحـلـول الذاتـيـة، الـمـنـافـيـة للـمـصـلـحـة العـلـيـا للـوطـن.

الـمـوفـقـة  وتـنـطـلـق هـذه الـمـبـادرة رابـعـا وأخـيـرا، مـن الـعـبـر الـمـسـتـخـلـصـة مـن تـجـاربـنـا السـابـقـة، ومـن الـنـمـاذج

لـبـعـض الـبـلـدان، فـي مـجـال مـحـاربـة الـفـقـر واإلقـصـاء، الـتـي تـدل عـلـى أن رفـع هـذا الـتـحـدي، رهـيـن بـالـتـحـديـد 

 الـمـضـبـوط لـألهـداف، وبـالـتـعـبـئـة الـشـامـلـة لـبـلـوغـهـا.

ى الـمـقـاربـات الـتـنـمـويـة غـيـر الـمـنـدمـجـة، ذات الـطـابـع الـقـطـاعـي كـمـا تـدلـنـا تـلـك الـتـجـارب عـلـى مـحـدوديـة جـدو 

ـلـيـن، االنـفـرادي، املـنـعـزل عـن بـاقـي القـطـاعـات األخـرى. فضـال عمـا تـؤدي إلـيـه مـن االخـتـالالت النـاجـمـة عـن تـعـدد الفـاع

 وتـشـتـيـت الـجـهـود، وتـبـذيـر املـوارد.

ـا تـجـارب تـؤكـد، عـلـى الـعـكـس مـن ذلـك، مـدى نـجـاعـة األسـالـيـب الـتـي تـسـتـهـدف الـتـحـديـد الـدقـيـق إنـه

يـة، للـمـنـاطـق والـفـئـات األكـثـر خـصـاصـة، وأهـمـيـة مـسـاهـمـة الـسـكـان، ونـجـاعـة الـمـقـاربـات الـتـعـاقـديـة والـتـشـاركـ

نـسـيـج الجـمـعـوي الـمـحـلـي، لـضـمـان االنـخـراط الـفـاعـل، فـي مـشـاريـع الـتـنـمـيـة عـن قـرب واسـتـمـرارهـا، وديـنـامـيـة الـ

 بـاعـتـبـارهـا مـكـسـبـا لـهـم.

بـغـي أن تـرتـكـز وتـأسـيسـا عـلـى هـذه املـقـومـات واملـرجـعيـات والـتـجـارب، فـإن الـمـبـادرة الـتـي نـطـلـقـهـا الـيـوم، يـنـ

يـة، مـجـسـدة عـلـى الـمـواطـنـة الـفـاعـلـة والـصـادقـة. وأن تـعـتـمـد سـيـاسـة خـالقـة، تـجـمـع بـيـن الـطـمـوح والـواقـعـيـة والـفـعـالـ

لـعـجـز االجـتـمـاعـي، الـذي تـعـرفـه : الـتـصـدي لـأولـهـا قـائـمـة عـلـى ثـالثـة مـحـاور: فـي بـرامـج عـمـلـيـة مـضـبـوطـة ومـنـدمـجـة،

الخـدمـات األحـيـاء الـحـضـريـة الـفـقـيـرة، والـجـمـاعـات الـقـرويـة األشـد خـصـاصـة. وذلـك بـتـوسـيـع اسـتـفـادتـهـا مـن الـمـرافـق و 

يـة، وتـوفـيـر للـمـاء وللـكـهـربـاء، وللـسـكـن الالئـق، والـتـجـهـيـزات االجـتـمـاعـيـة األسـاسـيـة، مـن صـحـة وتـعـلـيـم، ومـحـاربـة لألمـ

 ولشـبـكـات الـتـطـهـيـر، والـطـرق، وبـنـاء الـمـسـاجـد، ودور الـشـبـاب والـثـقـافـة، والـمـالعـب الـريـاضـيـة.
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، مـع اعـتـمـاد تـوجـه حـازم يـتـوخـى وثـانـيـهـا : تـشـجـيـع األنـشـطـة املـتـيـحـة للـدخـل الـقـار والـمـدرة لـفـرص الـشـغـل

نـاظـرة ابـتـكـار حـلـول نـاجـعـة لـلـقـطـاع غـيـر الـمـنـظـم ؛ داعـيـن الـحـكـومـة وكـل الـفـرقـاء فـي هـذا الـشـأن إلـى جـعـل الـمـ

 اقـتـراح حـلـول عـمـلـيـة لـبـطـالـة الـشـبـاب.و  ـة إلجـراء حـوار واسـع وبـنـاء،الـوطـنـيـة الـمـقـبـلـة للـتـشـغـيـل، فـرصـة سـانـح

وثـالـثـهـا : العـمـل عـلـى االسـتـجـابـة لـلـحـاجـيـات الـضـروريـة، لـألشـخـاص فـي وضـعـيـة صـعـبـة، أو لذوي 

وتـجـنـيـبـهـم الـوقـوع فـي االنـحـراف االحـتـيـاجـات الخـاصـة النـتـشـالـهـم مـن أوضـاعـهـم الـمـتـرديـة، والـحـفـاظ عـلـى كـرامـتـهـم، 

 أو االنـغـالق، أو الـفـقـر الـمـدقـع .

وإذا كـان مـن غـيـر الـمـمـكـن، مـن الـنـاحـيـة الـمـاديـة إنـجـاز هـذه الـمـبـادرة دفـعـة واحـدة، عـلـى مـسـتـوى جـميـع 

يـر مـوضـوعـيـة، قـائـمـة عـلـى مـدى االسـتـعـجـال والـحـاجـة الـمـلـحـة، الـجـهـات والـفـئـات ؛ فـإن مـن األصـوب اعـتـمـاد مـعـايـ

 لـتـحـديـد الـمـستـهـدفـيـن باألسـبـقـيـة.

مـن  110وهـكـذا سـتـسـتـهـدف هـذه الـمـبـادرة، فـي الـمـرحـلـة األولـى النـطـالقـهـا، الـتـأهـيـل االجـتـمـاعـي، لـ

مـن األحـيـاء الـحـضـريـة الـفـقـيـرة، الـعـتـيـقـة مـنـهـا والعـشـوائـيـة  220اصـة فـي الـعـالـم الـقـروي، والـجـمـاعـات األشـد خـصـ

نـحـراف والصـفـيـحـيـة الـمـحـيـطـة بـالـمـدن، التـي تـتـجـلـى فـيـهـا املـظـاهـر الصـارخـة لإلقـصـاء االجـتـمـاعـي، والـبـطـالـة واال 

 والـبـؤس.

 ـا أنـهـا تـسـتـهـدف الـتـأهـيـل، بكـيـفـيـة مـتـدرجـة، سـواء للـطـاقـة االستـيـعـابـيـة، أو لـنـوعـيـة مـراكـز االسـتـقـبـالكـم

الـمـوجـودة، أو إيـجـاد أخـرى جـديـدة مـتـخـصـصـة، وقـادرة عـلـى اسـتـيـعـاب، ومـسـاعـدة األشـخـاص فـي وضـعـيـة صعـبـة، 

زة قـيـن، واألطـفـال الـمـتـخـلـى عـنـهـم، والـمـتـشـرديـن، والـنـسـاء الـمـعـوزات الـلـواتـي ال سـنـد وال مـأوى لـهـن، والـعـجـكـالـمـعـو 

 لـقـبـول هـذه الـوضـعـيـة الـمـزري
 
الـتـي ال  ـة،واأليـتـام، الـذيـن ال مـعـيـل لـهـم.وإن مـحـدوديـة مـواردنـا الـمـاديـة، لـيـسـت مـبـررا

 نـرتـضـيـهـا لـشـعـبـنـا األبـي.

ؤهـلـة، فـإيـمـانـنـا الـقـوي، بعـبـقـريـتـنـا الـوطـنـيـة، وقـدرتـنـا عـلـى االبـتـكـار واالجـتـهـاد، وبـمـواردنـا الـبـشـريـة الـمـ

الـوسـائـل الـحـقـيـقـيـة، الـتـي نـعـتـمـدهـا لـبـلـوغ األهـداف  املـدعـومـة بـعـزمـنـا الـراسـخ، والـمـسـتـمـدة مـن قـيـمـنـا األصـيـلـة، لـهـي

 الـطـمـوحـة، الـتـي حـددنـاهـا لـهـذه الـمـبـادرة الـحـيـويـة.
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وحـرصـا عـلـى الـتـفـعـيـل الـدائـم لـهـذه الـمـبـادرة، بـكـيـفـيـة تـوفـق بـيـن الـتـقـيـد بـمـحـدوديـة زمـن كـل انـتـداب 

 ـمـانـي أو حـكـومـي، وبـيـن ضـمـان اسـتـمـرار هـذه الـمـبـادرة، ذات الـطـابـع الـوطـنـي ؛ فـإنـي أحـدد مـسـؤولـيـة االلـتـزامبـرل

  بـتـحـقـيـقـهـا فـي ثـالثـة مـسـارات، قـصـيـرة ومـتـوسـطـة ودائـمـة.

ر عـلـى أن تـنـكـب الـحـكـومـة عـلـى تـجـسـيـد هـذه الـمـبـادرة، فـعـلـى الـمـدى الـقـريـب، كـلـفـت الـوزيـر األول، بـالـسـهـ

ـثـالثـة فـي دفـعـتـهـا األولـى، ضـمـن بـرامـج مـنـدمـجـة ومـلـمـوسـة، عـلـى أن يـرفـع إلـى نـظـرنـا الـسـامـي، فـي غـضـون األشـهـر ال

 هـذه الـمـبـادرة. الـقـادمـة، خـطـة عـمـل مـتـكـامـلـة، تـسـتـجـيـب ألهـداف

 أمـا عـلـى الـمـدى الـمـتـوسـط، فـإنـه يـتـعـيـن عـلـى الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة، وهـي مـقـبـلـة عـلـى اسـتـحـقـاقـات حـزبـيـة

ـيـد هـذه املـبـادرة، ألن ، أن تـجـعـل فـي صـلـب اهـتـمـامـاتـهـا بـلـورة مـشـاريـع مـلـمـوسـة لـتـجـس 2009وانـتـخـابـيـة، فـي أفـق سـنـة

 عـمـل الـسـيـاسـي.أهـدافـهـا الـتـنـمـويـة، تـشـكـل جـوهـر االنـشـغـاالت الـيـومـيـة لـلـشـعـب، والـمـحـك الـحـقـيـقـي إلعـادة االعـتـبـار لـلـ

لـعـزيـز، يسـتـهـدف االرتـقـاء وأمـا عـلـى الـمـدى الـبـعـيـد، فـإن طـمـوحـي الـكـبـيـر، الـذي هـو طـمـوحـك شـعـبـي ا

 بـمـؤشـرات الـتـنـمـيـة البـشريـة لوطـنـنـا العـزيـز إلـى مـسـتـوى البـلـدان املـتـقـدمـة.

ـان، فـي وتـأكـيـدا للـصـبـغـة الـوطـنـيـة الـشـامـلـة لـهـذه الـمـبـادرة، فـقـد وجـهـنـا وزيـرنـا األول بـأن يعـرضـهـا عـلـى البـرلـم

 جـلـسـة مخـصـصـة لـمـنـاقـشـتـهـا، بـمـا تـقـتـضـيـه مـن دعـم بـنـاء.

وبـصـفـة عـامـة، نـدعـو الـحـكـومـة إلـى اعتـمـاد مـقـاربـة تـقـوم عـلـى اإلصـغـاء والـتـشـاور مع كـل الـقـوى الـحـيـة 

ـلـيـة، وهـيـآت الـمـجـتـمـع الـمـدنـي، وقـطـاع خـاص. وحـتـى لـألمـة، مـن أحـزاب سـيـاسـيـة، ومـنظـمـات نـقـابـيـة، وجـماعـات مح

 مـع املـواطـنـيـن الـذيـن لـهـم خـبـرة وغـيـرة فـي مـجـال الـتـنـمـيـة.

كـمـا نـدعـوهـا إلـى نـهـج خـطـة عـمـل، ترتـكـز علـى مـبـادئ حـسـن التـدبـيـر، مـن مسـؤولـيـة وشـفـافـيـة، وقـواعـد 

رافـيـة، مـع إشـراك واسـع لـلـمـواطـنـيـن، وتـحـديـد وعـقـلـنـة مـجـال تـدخـل الـمـؤسـسـات، واألجـهـزة الـعـمـومـيـة. فـضـال االحـتـ

 عـن املـتـابـعـة والـتـقـويـم املـسـتـمـريـن للـمـنـجـزات.
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ـيـة لـلـتـنـمـيـة البـشـريـة االعـتـمـادات الـكـافـيـة، مـن وفـيـمـا يـخـص الـتـمـويـل، فـقـد قـررنـا أن تـرصـد لـلـمـبـادرة الـوطـن

تـدابـيـر املـيـزانـيـة العـامـة للـدولـة، وذلـك بـشـكـل قـار ودائـم. وفـي هـذا الـسـيـاق، يـجـب وضـع حـد للـحـلـول التـرقـيـعـيـة، وال

 امـهـا.الـجـزئـيـة غـيـر الـمـجـديـة، الـمـتـنـافـيـة مـع ضـرورة دو 

ونـجـاعـة كـمـا يـنـبـغـي أن يـقـوم الـتـمـويـل عـلـى إيـجـاد آلـيـة مـالئـمـة ومـتـمـيـزة، تـضـمـن اسـتـمـراريـة املـوارد، وتـسـهـيـل 

ـمـالت جـبـائـيـة مـسـاطـر التـنـفـيـذ. ونـود الـتـأكـيـد فـي هـذا الـسـيـاق، عـلـى أنـه لـن يـتـم الـلـجـوء إلـى أي ضـرائـب أو تـح

 جـديـدة، ال علـى املـواطـن، وال علـى املـقـاولـة.

ويـجـب أن يـشـكـل تـفـعـيـل الـمـبـادرة الوطـنـيـة للـتـنـمـيـة البـشـريـة، فـرصـة لالجـتـهـاد واإلبـداع والتـجـديـد، فـي 

أن تـكـون قـويـة التـأثـيـر فـي نتـائجـهـا، وغيـر مكـلـفـة فـي وسـائـلـهـا، آلـيـات وأسـالـيـب الـعـمـل االجـتـمـاعـي. مـنـطـلـقـنـا فـي ذلـك 

 ومـعـززة بـمـوارد بـشـريـة مـؤهـلـة، وآلـيـات مـراقـبـة ورصـد لظـواهـر الفـقـر واإلقـصـاء، بـكـل مـوضـوعـيـة ويـقـظـة.

لـبـشـريـة لـيـسـت مشـروعـا مـرحـلـيـا، وال بـرنـامـجـا ظـرفـيـا عـابـرا، شـعـبـي الـعـزيـز، إن الـمـبـادرة الـوطـنـيـة لـلـتـنـمـيـة ا

وتجـسـيـد وإنـمـا هـي ورش مـفـتـوح بـاسـتـمـرار. كـمـا أنـهـا لـيـسـت تـغـيـيـرا فـي األسـبـقـيـات الـتـي حـددنـاهـا، بـل هـي تـأكـيـد 

نـؤكـد أسـبـقـيـة واسـتـمـراريـة مـا نـخـوضـه مـن مـعـارك مـوصـولـة، لـتـأهـيـل الـمـوارد  اللـتـزامنـا. إذ مـا فتـئـنـا فـي كـل منـاسـبـة

ـر، فـي إطـار البـشـريـة، وتـقـويـة الـتـنـافـسـيـة االقـتـصـاديـة الـوطـنـيـة، وإدراج إنـعـاش االسـتـثـمـار واملـبـادرة الخـاصـة والتـصـدي

 اعيـة.مختـلـف السـيـاسـات القـطـ

وفـي هـذا الـصـدد، نـجـدد الـتأكـيـد عـلـى أهـمـيـة الـدور الـحـاسـم للـتـفـعـيـل األمـثـل إلصـالح مـنـظـومـة التـربـيـة 

ـاج خـطـة تـهوالتـكـويـن، باعـتـبـارهـا رافـعـة أسـاسيـة للـتـعـبـئـة واإلدمـاج االجـتـمـاعـي. كـمـا نـؤكـد عـلـى حـاجـة بـالدنـا إلـى انـ

 ة.مـحـكـمـة بـعـيـدة الـمـدى، فـي الـنـهـوض الـفـعـلـي بـالـتـنـمـية الـقـرويـة، واالسـتـثـمـار األمـثـل لـمـواردنـا الـزراعـيـ

اجـمـة ومـن مـنـطـلـق انـشـغـالـنـا الـقـوي، بـوجـوب الـتـضـامـن مـع الـعـالـم الـقـروي، لـمـواجـهـة األوضـاع املـلـحـة، النـ

ى الظـرفـيـة عـن سـنـة فـالحيـة صـعـبـة، فإنـنـا نـؤكـد ضـرورة اتخـاذ حكـومـتـنـا للـتـدابيـر االسـتعـجـاليـة الكـفـيـلـة بـالتـغـلـب عـلـ

 الـراهـنـة.
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ـو الـتـعـبـئـة مـن أجـل شـعـبـي الـعـزيـز، إن سـبـيـلـنـا لـيـظـل املـغـرب أمـة ناهـضـة، وبـلـدا متـحـركـا إلـى األمـام، له

ات تـحـقـيـق هـذا املـشـروع النـبـيـل، الـذي نـدعـو الجـمـيـع لـالنـخـراط فـي مسـاره، فـي نـكـران ذات، وسـمـو عـن كـل الـحـسـابـ

سـؤولـيـاتـهـم، التـي نـحـرص عـلـى وتـشـبـعـا مـنـا بثـقـافـة التـقـويـم واملـحـاسـبـة لـكـل الـفـاعـلـيـن، فـي قـيـامـهـم بمـ الـضـيـقـة.

هـذه املـبـادرة تـرسـيـخـهـا فـي تـدبـيـر الـشـأن الـعـام، فـإنـنـا نـحـدد مـدة الـسـنـوات الثـالث املـقـبـلـة، كـمـوعـد لتـقـيـيـم نـتـائـج 

 يـن.الـجـديـدة، ومـا ستـفـرزه مـن تغـيـيـر إيـجـابـي مـلـمـوس، فـي حـيـاة املـواطـنـ

وإنـه لـعـهـد وثـيـق يـجـب أن نـأخـذه جـمـيـعـا عـلـى أنـفـسـنـا لـتـكـريـس كـل الـجـهـود، مـن أجـل انـتـشـال الـفـئـات 

ـيـة لتـنـموالـجـهـات الـمـحـرومـة مـن بـراثـن الفـقـر واإلقـصـاء والتـخـلـف، وتمـكيـنـهـا مـن األخـذ بـنـاصـيـة الـتـقـدم، وتـحـقـيـق ا

 البـشـريـة الـمـسـتـدامـة، بـاعـتـبـارهـا الـمـعـركـة األسـاسـيـة لـمـغـرب الـيـوم والـغـد.

 "وقـل اعـمـلـوا فـسـيـرى هللا عـمـلـكـم ورسـولـه والـمـؤمـنـون". صـدق هللا الـعـظـيـم.

 ".والسـالم عـلـيـكـم ورحـمـة هللا تعـالـى وبـركـاتـه
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 2م:امللحق رق

 

 

 :املرجو اإلجابة عن هذه األسئلة

 :معلومات خاصة باملستجوب

 ...................................................................................:اسم املستجوب

 ............................................................................: تاريخ و مكان االزدياد

 أنثى          ذكر           :الجنس

 ...................................................................................:عدد أفراد األسرة

 ............................................................................................: املهنة

 .....................................................................ي: ............املستوى الدراس 

 هل سبق لك أن استفدت من برنامج اجتماعي باملغرب؟ -1

 ال                        يعم                  

 هل تعرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ -2

 ال                       يعم                  

 هل سبق لك أن استفدت من أحد برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ -3

 ال                       يعم                 

 في أي مجال؟ -4

.......................................... 

 هل أنت راض عن هذا البرنامج؟ -2

 اض يسبيا              غير راضراض جدا                  ر             

 هل تظن أن البرامج املنجزة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية لها أثر إيجاب  على املواطنين؟ -6

 ال                         يعم                

 شكرا جزيال

بحث ميداني حول مدى معرفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
 تمارة-نموذج ساكنة دور الصفيح بعمالة الصخيرات
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 3امللحق رقم: 

 س معرفة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية حسب الجنجدول حول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال نعم معرفة املبادرة الوطنية  حسب الجنس 

 %38 %12 اإلناث 

 %24 %26 الذكور 
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 4امللحق رقم: 
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 2امللحق رقم: 

 

 2012-2011توزيع برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية خالل سنتي 

 

 املستفيدين ءمساهمة الشركا مساهمة املبادرة املبلغ اإلجمالي عدد املشاريع البرامج

-2011 الثانية رحلةامل

2012 

82 86 188 954 48 167 848 38 021 106 13 788 

 796 3 250 946 4 062 728 10 312 674 15 34 البرنامج األفقي

برنامج محاربة اإلقصاء 

االجتماعي بالوسط 

 الحضري 

34 45 619 849 25 382 849 20 237 000 7 936 

برنامج محاربة الفقر 

 ط القرويبالوس

12  8 330 750 4 738 950 3 591 800 1 267 

 789 056 246 9 987 317 7 043 564 16 5 برنامج محاربة الهشاشة
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 6امللحق رقم:  

 2012-2011خالل سنتي  توزيع األيشطة املدرة للدخل

 

عدد  األيشطة املدرة للدخل

 املشاريع

 املستفيدين اءمساهمة الشرك مساهمة املبادرة املبلغ اإلجمالي

-2011املرحلة الثانية: 

2012 

32 19 151 902 10 075 852 9 076 050 1 868 

 299 000 898 100 602 2 100 500 3 10 الفالحة

 459 150 201 452 805 602 006 1 5 الصناعة التقليدية

التجارة، الصناعة، 

 وخدمات القرب

15 13 133 700 5 532 800 7 600 900 704 

 200 000 104 500 237 500 341 2 املنهي التكوين

 36 000 252 000 718 000 970 2 الصيد وتربية األسماك 

 170 000 20 000 180 000 200 1 مراكز متعددة الخدمات
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 7امللحق رقم: 

 2012-2011خالل سنتي  حسب القطاعات املشاريعتوزيع 

عدد  القطاعات 

 املشاريع

 املستفيدين مساهمة الشركاء املبادرةمساهمة  املبلغ اإلجمالي

 788 13 106 021 38 848 167 48 954 188 86 82 2012-2011املرحلة الثانية 

 099 4 400 702 3 628 462 9 028 165 13 20 التعليم 

 944 3 100 121 6 155 570 13 255 691 19 14 الصحة

 299 000 898 100 602 2 100 500 3 10 الفالحة

 996 1 000 529 6 806 204 6 806 733 12 7 الرياضة الشباب و 

 411 1 500 826 8 832 984 5 332 811 14 6 الخدمات مراكز متعددة

 459 150 201 452 805 602 006 1 5 الصناعة التقليدية

 400 000 104 1 350 072 1 350 176 2 3 التكوين املنهي

، الصغيرة ، الصناعةالتجارة

 وخدمات القرب

15 13 133 700 5 532 800 7 600 900 704 

 36 000 252 000 718 000 970 2 الصيد وتربية األسماك

 100 000 950 1 350 602 1 350 552 3 1 مراكز الحماية االجتماعية

 170 - 375 262 375 262 1 التواصل

تزويد/ توزيع املاء الصالح 

 للشرب

1 190 000 150 000 40 000 170 

 - 056 796 000 200 056 996 - حتياجات الخاصةوي اال لذمركز 
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  8امللحق رقم: 

 

 توزيع املشاريع حسب السنوات 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 املستفيدين مساهمة الشركاء مساهمة املبادرة املبلغ اإلجمالي عدد املشاريع السنوات

املرحلة الثانية 

2011-2012 

82 86 188 954 48 167 848 38 021 106 13 788 

2011 45 25 076 536 16 359 336 8 717 200 6 640 

2012 40 61 112 418 31 808 512 29 303 906 7 148 
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