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Development paths in Morocco  

on the era of the national initiative for human development 
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 علی عهد المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة  

 

 

 

 ملخص: 

  �� ب��امجها  انطالقها  منذ  البشر�ة  للتنمية  الوطنية  املبادرة  أهمية  املقال  هذا  ا�حضري ي��ز  ا�جال�ن 

ومراحلها الثالث �� محاولة التصدي للمعضلة االجتماعية املتمثلة �� تقليص الفقر واالقصاء  ،  والقروي 

االجتما�� و�عز�ز السياسات االجتماعية ال�ي لها تأث�� مباشر ع�� املواطن�ن إلخراج األك�� فقرا من وضعية  

من االستفادة من ا�خدمات االجتماعية األساسية من  الفقر والبؤس الذي �عيشون فيھ وتمكي��م بالتا��  

 �عليم و�حة و�شغيل. 

 االقصاء االجتما��. ، الفقر، ال��امج التنمو�ة، التنمية البشر�ة:ال�لمات املفاتيح 

 

Abstract: 

This article highlights the importance of the national initiative for human development since 

its launch with its programs in the urban and rural areas,  and its three phases in trying to 

address the social dilemma of reducing poverty and social exclusion and promoting social 

policies that have a direct impact on citizens to remove the poorest from the situation of poverty 

and misery in which they live and empower them accordingly.to benefit from basic social 

services such as education, health and employment. 

Keywords: human development, development programs, poverty, social exclusion 

Morocco. 
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 مقدمة:  -1

، 2005ماي    18إن أول ما يطالعنا بھ ا�خطاب املل�ي �� إعالنھ عن املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة ��  

 هو أن هذه األخ��ة جاءت لتؤكد ع�� أمر�ن اثن�ن ع�� غاية �� األهمية: 

ن املعضلة االجتماعية �� معضلة وطنية لسب�ن اثن�ن: أولهما أ��ما ��م �ل األسر املغر�ية  األمر األول: هو أ

 وثان��ما أ��ا �ستد�� �عبئة �ل املؤسسات والفاعل�ن ع�� مختلف مستو�ا��م ومجاال��م. ، و�ل املواطن�ن

 ول ا�خطاب املل�ي. و�� ��ذا التصور "بمثابة التحدي األك�� لتحقيق مشروعنا ا�جتم�� التنموي" كما يق 

املبادرة عليھ  تؤكد  الذي  الثا�ي:  األمر  وتكرس  ،  أما  الديمقراطي  املشروع  لبناء  استمرارا  تأ�ي  أ��ا  فهو 

التعددية و�عزز  السيا��ي  ابتدأها  ،  االنفتاح  ال�ي  الديمقراطي  االنتقال  سياسة  مع  قطيعة  �ش�ل  ال  إ��ا 

املنصرم  القرن   �� التسعينات  عقد  مطلع  منذ  جديدة   ،املغرب  لبنة  املل�ي:"  ا�خطاب  يقول  كما  إ��ا  بل 

 .)1(الستكمال بناء هذا الطرح وتوطيد أر�انھ"

وذلك بتأكيدها ع�� قيم الشراكة  ،  إن املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة رسمت طر�قا جديدا ل�ح�امة

وا�حوار املواطن�ن  والتقو�م  ،  و�شراك  الدائم  مع  )2(والتشاور  ثالثية  أ�عاد  ذات  قطيعة  تمثل  بذلك  و��   .

 ال�ي تم اعتمادها منذ االستقالل: ، السياسات العامة �حار�ة الفقر

فهناك أوضاع اجتماعية غ�� عادلة يمكن  ،  ع�� أع�� مستوى �� الدولة،  قطيعة معلنة بإرادة سياسية •

 لة". اعتبارها من اآلن فصاعدا "غ�� مقبو 

 طيعة متمحورة حول اس��داف أحسن واندماج أفضل للتدخالت �� الزمان وامل�ان. ق •

التمو�لق • أساليب   �� أنھ،  طيعة  االجتماعية من  ،  ذلك  للقطاعات  املرصودة  املوارد  النظر عن  و�غض 

) الغاية  لهذه  أساسا  مخصص  تمو�ل  اعتماد  تم  فقد  الدولة  خالل    10م��انية  الدرهم  من    5مليار 

 سنوات). 

فإن املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة تدعو إ�� إقامة توازن ��  ،  ��م املستوى املفاهي�ي،  من زاو�ة أخرى و 

بمع�ى أ��ا تؤكد ع�� أن برنامج النمو االقتصادي للمغرب �ان ال يوجھ بالش�ل ال�ا��  ،  الفقر  -معادلة: النمو

ه إ�� أن واقع ال�جز الذي �عا�ي منھ بالدنا �� مجال التنمية  كما أن هذه املبادرة تث�� االنتبا،  لصا�ح الفقراء

 .)3(البشر�ة قد �ش�ل عامال معيقا لتثم�ن إم�ان نموها

وقد أكد امللك محمد السادس بأن املبادرة ليست مشروعا مرحليا وال برنامجا عابرا ولك��ا ورش مفتوح  

يدة املدى لل��وض الفع�� واألمثل للمجتمع  و�نت�ج خططا محكمة �ع،  باستمرار ال يق��ي جانبا وال أحدا

 واالستثمار األمثل للموارد الزراعية.،  برمتھ بما �� ذلك ال��وض الفع�� بالتنمية القرو�ة

 
 . 2005 ماي 18والمؤرخ في  ، خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس المعلن عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -1
 .90 ص، مرجع سابق ،تقرير الخمسينية -2
 .132ص نفسه،المرجع  -3
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 السیاقان الخارجي والداخلي للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة:   المحور األول:  -2

                :السیاق الخارجي للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة -2-1
واأل�عاد ا�جوانب  متعددة  ظاهرة  باعتبارها  العوملة  الدول ،  فرضت  ع��  ��  ،  توجها��ا  تنخرط  أن  فإما 

الذي تفرضھ التحدي  بذلك  رافعة  إيجابيا��ا وسلبيا��ا  النظر عن  أن تقف متفرجة  ،  قاطر��ا �غض  و�ما 

أصبح مج��ا ع�� التعامل مع  واملغرب باعتباره من الدول النامية  ،  حول �سارع األحداث وتطور ا�جتمعات

واإليجابية الذ�اء  من  بنوع  املعطى  من  ،  هذا  نوعا  لھ  يحفظ  الذي  اإليجا�ي  االنخراط  ب�ن  يمزج  �عامل 

التنافسية و��ن التحفظ الذي ال يفصلھ عن مسايرة التطور العاملي. وقد حدد املغرب توجهھ هذا من خالل  

بيل املثال اتفاقية التبادل ا�حر ب�ن املغرب والواليات  نذكر ع�� س،  مجموعة من االتفاقيات واملعاهدات

 .)1(ا�حواجز املقيدة للنشاط االقتصادي والتجاري ب�ن البلدين، املتحدة األمر�كية ال�ي ستل��

هنا والسياسية  ،  ومن  االقتصادية  ا�جوانب  �شمل  متعددة  إكراهات   �� العوملة  إكراهات  فإن 

املستوى  ،  واالجتماعية مثالفع��  التنمية  ،  السيا��ي  مفهوم  تب�ي  من  انطالقا  األممية  املنظمة  أن  نجد 

الفقر وتحس�ن مستو�ات العيش   ـ أصبحت تفرض ع�� الدول �عز�ز قدرات األفراد ع�� محار�ة  البشر�ة 

يمكن  ،  و�� هذا اإلطار،  وذلك ع�� وضع أهداف محددة للتعامل مع املعضالت االجتماعية،  وال�حة... إ�خ

من خالل قمة األمم  ،  إ�� االل��ام الدو�� ع�� تحقيق ما �س�ى باألهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية  اإلشارة

سنة   لأللفية  عام    2000املتحدة  بحلول  بلوغها  املقرر  من  ��  ،  )2(2015وال�ي  املغرب  انخراط  إ��  إضافة 

سنة   أفق   �� املستدامة  التنمية  أهداف  للمرحلة    2030تحقيق  بإطالقھ  الوطنية  وذلك  للمبادرة  الثالثة 

 . )3(للتنمية البشر�ة

              :السیاق الداخلي للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة -2-2
أمام الوضعية السيئة للتنمية البشر�ة باملغرب �ان البد من اتخاذ �عض اإلجراءات الفعالة للرفع من  

البشر�ة التنمية  إ�،  قيمة مؤشر  االرتقاء  إم�انية  البشر�ةو�التا��  التنمية  املتقدمة ملستوى  الرتب  ع��  ،  � 

. و�� هذا السياق تأ�ي املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة  )4(األقل إ�� ال��تيب العاملي حسب متوسط الدخل  

�� إطار مقار�ات  ،  محاولة لتجاوز آثار اإلش�الية االجتماعية،  2005ماي    18املعلن ع��ا بمبادرة ملكية بتار�خ  

و  والرؤى جديدة  التوجھ  ا�حدودة  السابقة  ال��امج  عن  و�ديال  االعتبار  ،  مختلفة  �ع�ن  تأخذ  لم  وال�ي 

 خاصة �� ظل سياق وط�ي �عرف العديد من التطورات والتغ��ات تتمثل ��: ، متطلبات ا�جتمع األساسية 

 
خرون -1

ٓ
 . 12 ص، 2007، 1ط، الدار البيضاء، ouma graphمطبعة ، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ،سعيد جفري وا

هداف التنمية المستدامة -2
ٔ
جل التنمية وا

ٔ
لفية من ا

ٔ
هداف اال

ٔ
منشورات المندوبية السامية ، المكـتسبات والتحديات، المغرب بين ا

 .6 ص، 2015التقرير الوطني ، للتخطيط
هداف التنمية المستدامة  تقرير موضوعاتي حول -3

ٔ
منشورات ، المملكة المغربية، 2030 -2015مدى جاهزية المغرب لتنفيذ ا

على للحسابات 
ٔ
 .4 ص، 2019، المجلس اال

حمد الطلحي -4
ٔ
نفوبرانت ،ثقافة التنمية ،ا

ٔ
 .26 ص ،1ط، مطبعة ا
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العديد من -1 البيضاء مخلفة وراءها  الدار  ال�ي هزت  ال�حايا    مرور سنت�ن ع�� أحداث ماي اإلرهابية 

مدى ال�جز الكب�� ا�حاصل ع�� املستوى  ،  وال�ي كشفت من ب�ن ما كشفت عليھ �� العمق،  واألبر�اء

الصفيح   دور  إحدى  من  ينحدرون  الشنيعة  العمليات  لتلك  املنفذين  جل  وأن  خصوصا  االجتما�� 

 البائسة واملهمشة (�� سيدي مومن). 

"�اشف عن وجود عدة عراقيل  ،  لب من املغربدور تقر�ر مكتب الدراسات األمر��ي" ماكن�ي" بطص -2

، مازالت تحول دون تطور النشاط الصنا�� �� املغرب بصفة خاصة والتطور االقتصادي بصفة عامة"

مقارنة مع الدول ال�ي لها    إذ يحتل املغرب حسب التقر�ر ع�� مستوى التنافسية مراتب متدنية جدا

 ألردن والسنغال.نفس إم�انيات املغرب االقتصادية مثل تو�س وا

 يقر �� األخ�� أن ع�� املغرب أن �عمل ع�� تجاوز هذه العراقيل ح�ى ال يتجھ نحو اإلفالس ال�امل. ل

أبر�ل   -3 �� مطلع شهر  ال��يطا�ي  العموم  ا�خارجية بمجلس  الشؤون  تقر�ر �جنة  والذي  ،  2005صدور 

 صادية بالبالد. اعت�� املغرب مر�عا لإلرهاب نتيجة تردي األوضاع االجتماعية واالقت

أبر�ل  ا -4 �� متم شهر  الذي صدر هو اآلخر  األمر��ي  الفقر    2005لتقر�ر  تأث�� عوامل  والذي حذر من 

 . 2007والبطالة �� انتشار ظاهرة اإلرهاب ومدى تأث��ها ع�� استحقاقات 

عدم  �� حالة  ،  حذيرات البنك الدو�� املتتالية من حدوث توترات اجتماعية �سبب الفقر وال��ميشت -5

القادمة �� العشر�ة  النمو االقتصادي وخلق مناصب الشغل  ا�� أن خلق ،  �سريع  التقر�ر  كما أشار 

ا�جهودات   النمو االقتصادي وتكثيف  النشيطة �ستد�� �سريع  للشباب والساكنة  الشغل  مناصب 

دد  من ع  15%كما كشف أن  ،  من أجل �سهيل وصول الفقراء واملهمش�ن إ�� ا�خدمات والفرص املتاحة

ومؤكدا  ،  مش��ا إ�� أن الثلث من الساكنة الفق��ة يقبع بالعالم القروي ،  الس�ان �عت�� من عداد الفقراء

 إ�� ضعف ما هو عليھ اآلن.   2011قد يصل مع متم ، ع�� أن الفقراء �� تزايد مستمر

مناطق  و -6 ال�ي شهد��ا عدة  املتفرقة  األحداث  العديد من  ا�خط  السياق دخلت ع��  ذات  باململكة  �� 

وسيدي إف�ي باإلضافة إ�� �عض املداشر...) وال�ي  ،  طاطا،  تتوزع ما ب�ن الشمال وا�جنوب (تامسينت

مما دفع  ،  عرفت احتجاجات وتظاهرات �خمة للمطالبة باملاء الصا�ح للشرب وتحس�ن ظروف العيش

 إ�� الرفع من درجة اإلنذار با�خطر.

عمق عن امل�انة املتقدمة للمسألة االجتماعية �� أجندة  ما أن املبادرة جاءت �� سياق يكشف �� الك -7

واللغوي  الثقا��  التعدد  مسألة  وتدب��  املرأة  بأوضاع  وال��وض  ا�حقوقية  املسألة  جانب  إ��  ،  ا�حكم 

 .)1(باإلضافة إ�� سلسلة اإلصالحات القانونية ال�ي دش��ا املغرب �� السنوات األخ��ة

 
 .4 ص، مرجع سابق، استراتيجية التنمية البشرية في المغرب ،عبد اإلله سطي -1
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            : ومحاورها   للتنمیة البشریة الوطنیة  لمحور الثاني: مرتکزات المبادرة  ا  -3

 : مرتكزات المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة -3-1
وتتج�� تلك املعطيات  ،  االستناد ع�� املعطيات املوضوعية لإلش�الية االجتماعية �� املغرب  : املرتكز األول 

تتنا�� مع كرامة  ،  بل و�عا�ي من حاالت فقر و��ميش،  �� �ون فئات ومناطق عر�ضة �عيش ظروفا صعبة

 ). 1(املواطن

الثا�ي �سياسات  املرتكز  إال  تتحقق  لن  املستدامة  التنمية  �ون   �� تتج��  را�خة  قناعة  من  انطالقا   :

و�عبئة قو�ة متعددة ا�ج��ات تت�امل ف��ا األ�عاد  ،  ومشروع شامل ،  عمومية مندمجة ضمن عملية متماسكة

واالجتماعية والبيئية،  السياسية  والثقافية  وال��بو�ة  االجتما��  ،  واالقتصادية  التأهيل  "إعادة  أن  بحيث 

معقدة النفس،  عملية  وطو�لة  ظرفية،  شاقة  إعانات  تقديم  مجرد   �� اخ��الها  يمكن  مساعدات  ،  ال  أو 

ازع  أو اإلحسان العضوي أو االستجابة لو ،  كما ال يمكن التعو�ل ف��ا ع�� األعمال ا�خ��ية،  موسمية مؤقتة

من هذا املنظور ففلسفة املبادرة تتو�� إتاحة أك�� قدر ممكن من فرص االختيار  ،  أو ل�حوة ضم��،  أخال��

ومن هنا  ،  �� وجھ �ل املغار�ة رجاال و�ساء وهو األمر الذي ال يمكن تحقيقھ إال بتجاوز آفة الفقر والبؤس

 .)2(سألة االجتماعية وتطو�ق مش�ل الفقر"فاملبادرة تقر بدور الدولة ومسؤولي��ا األساسية �� معا�جة امل

االنفتاح ع�� ا�حيط الدو�� والتجاوب مع الظرفية العاملية ومناخها  ،  : وهو مرتكز االنفتاحاملرتكز الثالث

الثقا�� املتحول لن يتأ�ى كما أشار ا�خطاب املل�ي إال بتعبئة �ل املغار�ة وانخراطهم الفاعل �� عمل جما�� 

سل ،  �شار�ي وا�حلول  بدل  املسدود  الطر�ق  إ��  إال  يف��ي  ال  الذي  الذات  ع��  واالنكفاء  اال�غالق  ن�ج  ك 

 . )3(الذاتية املنافية للمص�حة العليا للوطن

الرا�ع املوفقة  املرتكز  النماذج  ومن  السابقة  التنمو�ة  التجارب  من  والدروس  الع��  استخالص  وهو   :

   .لبعض البلدان �� مجال محار�ة الفقر واإلقصاء

ذلك أن  ،  ففي هذا ا�جانب تقدم املبادرة نقدا ذاتيا ملقار���ا السابقة املبنية ع�� قيم اإلحسان والتضامن

ا�جديد �� هذه األخ��ة أ��ا تنقل العمل االجتما�� إ�� مستوى مؤسسا�ي وا�ح من حيث األوليات وطرق  

الغ�� مندمجة ذات الطا�ع القطا�� اال ،  املعا�جة التنمية  با�� القطاعات  ،  نفرادي باعتبار أن  املنعزل عن 

،  و�شتيت ا�جهود وتبذير املوارد،  فضال عن ما تؤدي إليھ من االختالالت الناجمة عن �عدد الفاعل�ن،  األخرى 

 ف�ي تؤدي إ�� اختالف �� الت�خيص والرؤ�ة باإلضافة إ�� سوء التدب�� وترشيد املوارد.

للمناط  الدقيق  التحديد  �س��دف  فاملبادرة  خصاصةوهكذا  األك��  والفئات  مساهمة  ،  ق  و��جيع 

من  ،  وتحر�ك دينامية النسيج ا�جمعوي ا�ح��،  وا�حث ع�� نجاعة التجارب التعاقدية والتشاركية،  الس�ان

  ال شك باعتبارها مكسبا لهم. ومما  ،  أجل ضمان االنخراط الفاعل �� مشاريع التنمية عن قرب واستمرارها

 
 . 52 ص 2006، 1ط، دار التوحيدي للنشر والتوزيع، منشورات مجلة علوم التربية، تدبير مشاريع التنمية البشرية ،لحسن مادي -1
 .5 ص، مرجع سابق، استراتيجية التنمية البشرية في المغرب ،عبد اإلله سطي -2
 الصفحة نفسها.  ،المرجع نفسه -3
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فتأهيل املوارد البشر�ة  ،  و�� تأهيل العنصر البشري تبقى ناقصة ومحدودةفيھ أن أي مقار�ة تنمو�ة ال تت

 .)1(و�شراكها �� التنمية ضرور�ان إلنجاح �ل مقار�ة �� هذا الشأن

 :محاور المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة -3-2
 وتتمثل ا�حاور األساسية للمبادرة ��:

 . التصدي لل�جز االجتما��أوال: 

مع اعتماد توجھ حازم يتو�� ابت�ار  ،  ��جيع األ�شطة املتيحة للدخل القار واملدر لفرص الشغل  ثانيا:

 حلول ناجعة للقطاع غ�� املنظم.

االحتياجات    ثالثا: لذوي  أو  صعبة  �� وضعية  لأل�خاص  الضرور�ة  ل�حاجيات  االستجابة  العمل ع�� 

 .)2(ا�خاصة

ع� العقال�ي  الطا�ع  و�ضفاء  الفعالية  امللك ولضمان  حدد  فقد  البشر�ة  للتنمية  الوطنية  املبادرة   �

مسارات ع�� الش�ل التا��: فع�� املدى القر�ب يجب أن تنكب ا�ح�ومة   ثالثمسؤولية االل��ام بتحقيقها ��  

 �� دفع��ا األو�� ضمن برامج مندمجة وملموسة. ، ع�� تجسيد هذه املبادرة

املتوسط املدى  ع��  الطبق،  أما  ع��  يتع�ن  السياسيةفإنھ  حز�ية  ،  ة  استحقاقات  ع��  مقبلة  و�� 

،  أن تجعل �� صلب اهتماما��ا بلورة مشاريع ملموسة لتجسيد هذه املبادرة،  2007�� أفق سنة  ،  وانتخابية

�ش�ل جوهر اال�شغاالت اليومية للشعب وا�حك ا�حقيقي إلعادة االعتبار للعمل  ،  ألن أهدافها التنمو�ة

 السيا��ي.

 .)3(الس�� نحو االرتقاء بمؤشرات التنمية إ�� مستوى البلدان املتقدمة، املدى البعيدوأما ع�� 

             :) 2010- 2005المحور الثالث: برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة(المرحلة األولی   -4

 و��:، أساسيةالعمل �� ثالث واجهات ، وضعت املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة �إس��اتيجية لها

 محار�ة الفقر �� ا�جال القروي.   -

ا�حضري م - ا�جال   �� االجتما��  اإلقصاء  الس�ان  ،  حار�ة  حياة  ظروف  تحس�ن  ��دف  وذلك 

 وتحقيق التالحم االجتما��.، وضمان إدماجهم �� ا�حياة العملية

ع��مم - املتخ��  �األطفال  باأل�خاص  العناية  بواسطة  وال��ميش  الهشاشة    أطفال ،  حار�ة 

،  واأل�خاص �� وضعية هشاشة قصوى �ال�جزة،  النساء �حايا العنف واالستغالل،  الشوارع

 
 .5 ص، مرجع سابق، استراتيجية التنمية البشرية في المغرب ،عبد اإلله سطي -1
 .53 ص، مرجع سابق، تدبير مشاريع التنمية البشرية ،لحسن مادي -2
 . 2005ماي  18المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقتطف من الخطاب الملكي حول  -3
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، أسر ا�ختف�ن أو بدون جنسية،  وال�جناء السابق�ن،  وا�ختل�ن عقليا،  املعاق�ن،  واملتسول�ن

 .)1(و�حايا العنف والتعسف وال�وارث الطبيعية والتدهور البيئي

وهو  ،  ها فيما يمكن االصطالح ع�� �سميتھ بال��نامج العمودي للمبادرةيمكن إدماج،  ذه ال��امج الثالثةه

برنامج كما يدل ع�� ذلك محتواه يت�امل �� عناصر تدخالتھ سواء بالنسبة إ�� ا�جال القروي أو ا�جال  

ال�ي ،  ا�حضري  للفئات  العناية ا�خاصة  �� نفس الوقت إعطاء  التدخل الذي يروم  تبنيھ ملقار�ة   �� وأيضا 

هناك ال��نامج األفقي الذي يروم  ،  ا�ي من الهشاشة القصوى وال��ميش. إ�� جانب هذا ال��نامج العمودي �ع

بل باعتماد  ،  ال��امج الثالثة السابقة  �إ�  باألساس إيجاد صيغة للتدخل املتعدد األوجھ ليس فقط بالنسبة

الوط�ي ال��اب  مجموع  س��م  أنھ  إذ  الشاملة.  الوطنية  والتأط��  ،  املقار�ة  والتوجيھ  الر�ط  قناة  وسيش�ل 

 واملواكبة لل��نامج العمودي. 

 :برنامج محاربة الفقر في المجال القروي -4-1
ترمي إ��  ،  تندرج القاعدة الفلسفية لهذا ال��نامج �� سياق تنمية محلية ذات أ�عاد �شاركية ومندمجة

وشروط تحس�ن الدخل  ،  اعية وال��بو�ةال�ي تحتل ف��ا امل�ونات االجتم،  إشراك ا�جميع �� عملية التنمية

 موقع الصدارة. 

من ا�جماعات القرو�ة ال�ي يتجاوز معدل الفقر ف��ا    360باألساس    2005ويس��دف ال��نامج االست�جا��  

وال�ي تتعدى ف��ا �سبة   2010-2006جماعة قرو�ة �� إطار برنامج    403من الس�ان والذي ارتفع إ��    %30

ال�ي وضع��ا املندو�ية السامية  ،  ن �� خارطة الفقر املتعلقة با�جماعات القرو�ةمثلما هو مب�  %22الفقر  

الفقر �سب  وتقليص  البشر�ة  التنمية  مؤشر  تحس�ن  ��دف  وذلك  أسبابھ  ،  للتخطيط  بتحديد  وذلك 

أو املناطق ا�جغرافية الفئات االجتماعية  الكفيلة الستئصال  ،  ومواقعھ سواء ع�� مستوى  ووضع السبل 

 .)2(وذلك بخلق نوع من التجا�س ب�ن ال��امج القطاعية و�رامج التنمية القرو�ة املندمجة، بابتلك األس

 وتتوزع أهداف برنامج محار�ة الفقر �� ا�جال القروي إ�� أر�عة أهداف رئيسية و��: 

 دعم الولوج إ�� التجه��ات االجتماعية وال�حية وال��بو�ة األساسية.  -

 جتما�� والثقا�� والر�ا��ي.دعم العمل والتنشيط اال  -

 دعم األ�شطة املدرة للدخل. -

 دعم التنمية ا�حلية. -

 
خرون -1

ٓ
 .57 ص، مرجع سابق، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ،سعيد جفري وا

 . 7 ص 2005، غشت ، المملكة المغربية، برنامج محاربة الفقر في العالم القروي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -2
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 : برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري -4-2
تتمظهر املعضلة االجتماعية �� الوسط ا�حضري والشبھ حضري �� التمركز الشديد للساكنة والنمو  

إ�� 1982عام    %40�� االرتفاع. فقد انتقلت هذه النسبة من  امل��ايد لأل�شطة باملدن واتجاه �سبة التمدن إ

 . 2020بحلول سنة  %70. و�� مر�حة لالرتفاع إ�� حوا�� 1994عام  51%

ترتبت عنھ اختالالت اجتماعية واقتصادية وعمرانية و�يئية   البالد  الذي شهدتھ  ا�حضري  التطور  إن 

سواءبالغة   والن  األهمية  األساسية  البنيات  مستوى  وا�خدمات  ع��  التجه��ات  بخصوص  ا�حاصل  قص 

تأط��    االجتماعية أو ��دد  ،  ومواكب��ا  الساكة ع�� مستوى  ال�ي أصبحت  البيئية  املشا�ل  أو ع�� مستوى 

 ).1اقتصادية( وتحولها إ�� مصدر لألخطار السوسيو، املدن

املندو�ية السامية للتخطيط إ�� طبقا ملعطيات  ،  2004لقد ارتفع معدل الفقر بالوسط ا�حضري سنة  

من هذا املنطلق فإن برنامج محار�ة اإلقصاء االجتما��   .%14.3و�صل هذا املعدل بضوا�� املدن إ��  ،  7.9%

�� الوسط ا�حضري �س��دف جيوب الفقر �� الوسط ا�حضري والشبھ حضري من خالل تقو�ة السياسات  

وط الفئات االجتماعية املعوزة ��ذا الوسط �� وضعية الفقر تفاديا لسق،  ال�ي لها وقع مباشر ع�� املواطن�ن

الكب�� من جهة وتمكي��ا من الولوج ل�خدمات االجتماعية األساسية وتطو�ر  ،  املدقع واالقصاء االجتما�� 

  250. وتحقيقا لهذه الغاية فقد تم اختيار  )2(وسائل التأط�� واملواكبة االجتماعية للساكنة من جهة أخرى 

حيا مس��دفا موزعة    264ل��تفع عدد األحياء املس��دفة فيما �عد إ��    2005طار ال��نامج االست�جا��    حيا �� إ

وذلك من قبل أجهزة املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة استنادا إ�� ،  مدينة (انظر ا�جدول رفقتھ)  30ع��  

 املعاي�� التالية: 

 معدل البطالة. -

 جم الساكنة املس��دفة. ح -

 وحجم السكن العشوائي.جود و  -

 �خصاص �� البنيات وا�خدمات العمومية األساسية.ا -

 لت�امل مع برامج التنمية ا�حلية امل��مجة أو �� إطار ال��مجة. ا -
 ). 3(ملساهمة املالية للشر�اء خصوصا ا�جماعات ا�حليةا -

وعية للتوزيع ا�جغرا�� قد اعتمدت ا�ح�ومة �� اختيار األحياء املس��دفة ع�� املعطيات الدقيقة واملوضو 

للفقر واإلقصاء االجتما�� ع�� صعيد ال��اب الوط�ي وخاصة �� الوسط ا�حضري والواردة ضمن: خر�طة  

ب  املتعلق  التقر�ر  وكذلك  للتخطيط  السامية  املندو�ية  أنجز��ا  ال�ي  البشر�ة،  "الفقر  الفقر  ،  التنمية 

 
 www.indh.ma،  8ص، اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري د ليل المساطر محاربة  -1
 .8 ص المرجع نفسه، -2
 .9 ص المرجع نفسه، -3
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. وهو تقر�ر يمكن  2005ة السامية للتخطيط �� دجن��  الذي �شرتھ املندو�ي  والتنمية االجتماعية �� املغرب"

 ). 1(من تحديد مواقع الفقر داخل ا�جماعات ا�حلية والدوائر ومختلف املراكز ا�حضر�ة للمملكة

 : برنامج محاربة الھشاشة والتھمیش -4-3
ملظاهر   ا�جسدة  وضوحا  األك��  االجتماعية  الظاهرة  القصوى  االجتماعية  الهشاشة  ،  الفقر�عت�� 

، إذ تتألف من أصناف مختلفة :أطفال و�الغ�ن،  فنوعية األ�خاص الذين �عانون من ال��ميش متباينة جدا

 . )2(يتمثل قاسمهم املش��ك �� تدهور أوضاعهم االجتماعية، و�ناث ذ�ور 

الناتج عن غياب العديد من الضمانات  ،  مصدر لال�عزال واإلقصاء،  و�قصد بالهشاشة �ل وضعية هشة

العائلية واالجتماعية والتمتع  ،  ة الشغل الذي يمكن األ�خاص والعائالت من أداء واجبا��م املهنيةخاص

ودرجة  وضعية  حسب  تختلف  مواصفات  االجتماعية  للهشاشة  أن  كما  األساسية.  ��    بحقوقهم  األفراد 

ومحيطھ    ونمط ال�خص �� وضعية هشة ،  ومد��ا  نوع الهشاشة و�سب��اوانطالقا من تحليل  ،  وضعية هشة

 سيتم تحديد طرق املساعدة واملواكبة والتكفل.، العائ�� إذا وجد

يروم برنامج الهشاشة وال��ميش االهتمام باأل�خاص املهمش�ن واملوجودين �� وضعية صعبة �أطفال  

أو بدون مسكن قار واملتخ�� ع��م  املسن�ن...إ�خ،  الشوارع  الهدف األسا��ي من هذا  ،  واأل�خاص  و�كمن 

 ألف �سمة �� ا�حفاظ ع�� الكرامة اإل�سانية. 200وعملية االس��داف ال�ي ��م �� مرحلة أو�� ، ال��نامج 

 : ) 3(و�رمي برنامج محار�ة الهشاشة وال��ميش إ�� تحقيق األهداف التالية

 ��جيع إعادة االندماج العائ�� لأل�خاص املعني�ن.  -

والهيت - ا�جمعيات  طرف  من  املقدمة  ا�خدمات  جودة  ائاحس�ن  بتوف�� ،  لعموميةت  وذلك 

 مواصفات ا�جودة. 

 حداث قدرات إضافية الستقبال األ�خاص املعني�ن �� مناطق ذات ا�خصاص. إ -

 :) 4(و��، �توزع عمل برنامج محار�ة الهشاشة وال��ميش ع�� ثالثة محاور أساسيةو 

امليادين -1 هذه   �� النشيطة  ل�جمعيات  املادي  ع��  ،  الدعم  املساعدة  أجل  من  من  وذلك  الرفع 

 قدرا��ا اإليوائية وتحس�ن جودة خدما��ا.

 أهيل مراكز االستقبال املوجودة من أجل تحقيق أد�ى مواصفات االستقبال وجودة ا�خدمات. ت -2

 ناء وتجه�� مراكز إيواء جديدة �ستجيب �حاجيات الساكنة املهمشة. ب -3

 
2- Pauvreté et développement humain & développement social au Maroc, Royaume du Maroc Haut -
commissariat au plan,décembre,2005, Pp: 11-16.  

 www.indh.ma، 3ص،  2005غشت ، المملكة المغربية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج محاربة التهميش -2
خرون -3

ٓ
 .72ص، مرجع سابق، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ،سعيد جفري وا

 . 72 ص ،نفسهالمرجع  -4
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 لبرنامج األفقي للمبادرة:ا -4-4
ا�جماعات   جميع  �س��دف  وا�حضر�ةوهو  األول  ،  القرو�ة  ال��نامج�ن  من  املستفيدة  تلك  باستثناء 

وعملياتھ متنوعة ولك��ا تركز أك��  ،  وهو ��دف إ�� دعم املشاريع ذات الوقع ع�� التنمية البشر�ة،  والثا�ي

 .)1(ع�� دعم األ�شطة املدرة للدخل وع�� دعم قدرات الفاعل�ن ا�حلي�ن

 تتمثل ��:  ، ج األفقي للمبادرة �� ثالثة أ�عاد أساسيةوتتمثل األ�عاد العامة لل��نام 

 .محار�ة عوامل ا�خطر االجتما�� ومظاهره -

 لق ديناميكية متجددة للتنمية البشر�ة خ -

 :) 2015- 2011(المرحلة الثانیة    لمحور الرابع: برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ا  -5

،  �ا الثانية إضافة برنامج خامس يتعلق بالتأهيل ال��ا�يعرفت املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة �� مرحل�

بمدينة   البشر�ة  للتنمية  الوطنية  للمبادرة  الثانية  للمرحلة  الفعلية  االنطالقة  ا�جاللة  صاحب  أعطى  إذ 

 .2011يونيو   04جرادة يوم السبت 

 :)2(وتتمحور هذه املرحلة حول النقط املهمة التالية

 ة للتنمية البشر�ة.  ترسيخ فلسفة املبادرة الوطني -

 الحتفاظ بال��امج األر�ع السابقة. ا -

ال��مجة  ت -  �� التشاركية  املقار�ة  ع��  قائم  ال��ا�ي"  التأهيل  "برنامج  �س�ى  خامس  برنامج  ب�ي 

 واإلنجاز. 

 مليار درهم لل��امج ا�خمس.   17عبئة غالف ما�� يناهز � -

 املرحلة األو��.الستمرار �� الدعم املا�� للمناطق املس��دفة خالل ا -

 .%14من  جماعة قرو�ة مع تطبيق معدل للفقر ابتداء 702وسيع قاعدة االس��داف ليشمل ت -

إ��  ت - ا�حضري  با�جال  االس��داف  قاعدة  يتجاوز    532وسيع  ساكنة  و�معدل  حضر�ا  حيا 

 �سمة. 20000

محا إ - برنامج   �� املعوزون)  واملدمنون  املعوزون  السيدا  (مر��ى  جديدت�ن  فئت�ن  ر�ة  ضافة 

 الهشاشة. 

 من غالفھ املا�� لأل�شطة املدرة للشغل.  %40تقو�ة ال��نامج األفقي بتخصيص   -

 :رنامج محاربة الفقر في المجال القرويب -5-1
خالل املرحلة    403جماعة قرو�ة عوض    702تم توسيع برنامج محار�ة الفقر بالوسط القروي ليشمل  

 ). 2015-2011مليار درهم للمرحلة الثانية ( 3.1إجما�� قدره ) وتخصيص غالف ما�� 2010-2005األو�� (

 
حمد  -1

ٔ
 . 28 ص، مرجع سابق، ثقافة التنمية ،الطلحيا

 . www.indh.ma ،6ص، 2015- 2011المذكرة التوجيهية ، تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -2
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القروي   ا�جال   �� الفقر  برنامج محار�ة  اعتماد سقف  ،  جماعة قرو�ة جديدة  301اس��دف  تم  حيث 

خالل املرحلة األو��. كما تم   %30كنسبة للفقر �� الوسط القروي ع�� املستوى الوط�ي عوض �سبة  14%

 .)1(مالي�ن درهم ل�ل جماعة قرو�ة جديدة6اعتماد غالف ما�� يبلغ 

املبادرة الوطنية   �� إطار  القرو�ة املس��دفة  تقدم ع�� مستوى ا�جماعات  ول�حفاظ ع�� ما تحقق من 

 :)2(فقد ات�ح من الضروري توف�� دعم تق�ي وما�� ع�� النحو التا��، للتنمية البشر�ة �� املرحلة األو��

قرو�ة  4 -1 جماعة  ل�ل  الوطنية  ،  مالي�ن درهم  للمبادرة  األو��  املرحلة   �� املس��دفة  ا�جماعات  ب�ن  من 

��ا   الفقر  أو �عادل معدل  البشر�ة وال�ي يز�د  جماعة    193و�بلغ عدد هذه ا�جماعات    %20للتنمية 

 قرو�ة.

مالي�ن درهم ل�ل جماعة من ب�ن ا�جماعات القرو�ة املس��دفة �� املرحلة األو�� من املبادرة الوطنية    3 -2

ب�ن  لل الفقر  معدل  ف��ا  ي��اوح  وال�ي  ا�جماعات    %20و  %14تنمية  هذه  عدد  جماعة    150و�بلغ 

 مس��دفة. 

قرو�ة  2 -3 جماعة  ل�ل  درهم  الوطنية  ،  مليون  للمبادرة  األو��  املرحلة   �� املس��دفة  ا�جماعات  ب�ن  من 

من   أقل  الفقر  �سبة  ع��  تتوفر  ال�ي  البشر�ة  ا�جماعا،  %14للتنمية  هذه  عدد  جماعة  58ت  و�بلغ 

 قرو�ة.

 فإن �سبة الفقر �� ال�ي تحدد عدد ا�جماعات القرو�ة املس��دفة داخل �ل عمالة أو إقليم.، عليھو 

 : برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري -5-2
حيا    532إذ اس��دف  ،  عرف االس��داف �� برنامج محار�ة اإلقصاء االجتما�� بالوسط ا�حضري توسعا

البشر�ة265عوض    حضر�ا للتنمية  الوطنية  املبادرة  من  األو��  الف��ة   �� ما��  ،  ��  غالف  اعتماد  تم  وقد 

يبلغ   الف��ة    3.4إجما��  إ��  بالنسبة  التوسع  2015و    2011مليون درهم  االس��داف ع��  ارتكز هذا  . وقد 

وأيضا ع��  ، ر�ة�سمة ل�ل جماعة حض 20.000الس�ا�ي للمراكز ا�حضر�ة الناشئة ال�ي يبلغ عدد ساكن��ا 

ساكن��ا   عدد  يفوق  ال�ي  الك��ى  خالل  و   �سمة  100.000التجمعات  املس��دفة  ا�حضر�ة  األحياء  مواكبة 

 .)3(املرحلة األو��

 :)4(مواكبة مالية مختلفة مقدمة ع�� الش�ل التا�� حضر�ا معحيا   532اس��دف هذا ال��نامج 

إ��    08 -1 بالنسبة  حضري   �� �ل  ال��ا�ي  ��  153مليون درهم عن  االس��داف  توسيع  إطار   �� حضري 

 لفائدة تجمعات املراكز ا�حضر�ة الناشئة. 

 
 .23 ص، المرجع نفسه -1
 .32 ص، نفسه المرجع -2
 . 25 ص، المرجع نفسه -3
 .27-26ص  ،نفسهالمرجع  -4
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�� حضري لفائدة التجمعات السكنية ال�ي تز�د عن   114ل  مليون درهم ل�ل �� حضري بالنسبة    80 -2

 �سمة. 100.000

بالنسبة ل    50 -3 املباد   265مليون درهم ل�ل �� حضري  �� املرحلة األو�� من  رة  �� حضري مس��دف 

 الوطنية للتنمية البشر�ة.  

قد تم انتقاء األحياء ا�حضر�ة املس��دفة �� املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة من  و 

الدراسات م�اتب  أو  للتخطيط  السامية  املندو�ية  من  بدعم  البشر�ة  للتنمية  اإلقليمية  ال�جنة  ،  طرف 

 : )1(اعتمادا ع�� املعاي�� التالية

 معدل البطالة. -

 دد الساكنة الفق��ة. ع -

 جم الساكنة املستفيدة. ح -

 لت�امل مع برامج التنمية ا�حلية (دور الرافعة). ا -

 ملساهمة املالية للشر�اء خاصة ا�جماعات ا�حلية. ا -

 ستوى تأهيل الشباب و�سبة الهدر املدر��ي.م -

 سبة اإلقصاء لدى النساء والشباب.� -

 جمعيات مختصة...، مركز  واإلدماج:رص الت�و�ن  ف -

 : رنامج محاربة الھشاشةب -5-3
ليشمل أك�� شر�حة اجتماعية معوزة وال�ي �عيش  ،  عرف اس��داف برنامج محار�ة الهشاشة توسعا كب��ا

فئات مهمشة عوض    10مليار درهم ويشمل    1.4إذ تم اعتماد غالف ما�� إجما�� قدر ب  ،  �� وضعية هشاشة

 ):2خالل املرحلة األو�� وتضم هذه الفئات( فئات ا�انت مس��دفة 8

 النساء �� وضعية هشة قصوى.  -

 ع��م. املتخ��ألطفال ا -

 ال�جناء السابقون بدون موارد. - -

 ل�جزة املعوزون. ا -

 �ختلون عقليا بدون مأوى.ا -

 ملتسولون واملتسكعون. ا -

 ر��ى السيدا املعوزون. م -

 ملدمنون املعوزون.ا -

 ملعاقون بدون موارد. ا -

 
 .27 ص، المرجع نفسه -1
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مليون    1.7االعتمادات ل�ل عمالة أو إقليم يأخذ �ع�ن االعتبار حصة سنو�ة ثابتة تقدر ب  ن تحو�ل  إ

 درهم وحصة سنو�ة متغ��ة حسب عدد الس�ان. 

 تأهيل املوارد البشر�ة امل�لفة بتسي�� وتأط�� مراكز ا�حماية االجتماعية.  -

ع��  ا - االجتما��  الطا�ع  ذات  للقطاعات  الفعلية  املشاركة  ع��  املالية  لسهر  املوارد  مستوى 

 والبشر�ة استجابة �حاجيات الفئات املس��دفة. 

من مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة سنو�ا ل�ل مشروع منجز أو ��   %10خصيص  ت -

 طور اإلنجاز لتمو�ل نفقات �سي�� املشروع دون األخذ �ع�ن االعتبار أجور املوظف�ن. 

 : لبرنامج األفقيا -5-4
فقي جميع أقاليم اململكة وعماال��ا و�ختص بتمو�ل املشاريع ذات الوقع الكب�� خاصة  ��م ال��نامج األ 

تبعا ملسطرة طلب املشاريع املفتوحة  ،  ا�جماعات القرو�ة واملراكز الصغرى واألحياء ا�حضر�ة غ�� املس��دفة

،  البشر�ة (التعاونيات  أمام ا�جماعات ا�حلية والغرف املهنية وا�جمعيات وكذا تجمعات الفاعل�ن �� التنمية

 ا�جموعات ذات املصا�ح االقتصادية...). 

 :)1(مليار درهم و�حتوي ع�� محور�ن أساسي�ن 2.8 خصص لهذا ال��نامج غالف ما�� إجما�� يقدر ب

 من الغالف املا�� اإلجما�� ا�خصص لل��نامج األفقي.  %60محور املواكبة  -

 من الغالف املا�� اإلجما�� ا�خصص لل��نامج األفقي.  %40حور األ�شطة املدرة للدخل يمثل م -

مليون درهما  2.5ن تخصيص االعتمادات ل�ل عمالة أو إقليم �عتمد ع�� حصة سنو�ة قارة تقدر ب  إ

من الغالف اإلجما�� السنوي سيخصص حصر�ا    %40دة ع�� أن  ز�ا،  وحصة سنو�ة متغ��ة حسب الساكنة

 لأل�شطة املدرة للدخل بما �� ذلك املناطق املس��دفة. 

 :برنامج التأھیل الترابي -5-5
جماعة قرو�ة جبلية    503دوار تا�ع ل    3.300�س��دف برنامج التأهيل ال��ا�ي مليون مستفيد يقطنون ��  

 مليار درهم.  5�غالف ما�� يقدر ب ، إقليما 22أو صعبة الولوج متواجدة ب 

 : )2(ومن ب�ن األهداف املتوخاة من هذا ال��نامج 

 تحس�ن مستوى عيش ساكنة املناطق ا�جبلية أو الصعبة الولوج. -

وخدمات  ت - والتجه��ات  األساسية  التحتية  البنيات  إ��  الولوج  مجال   �� الفوارق  قليص 

 .املاء الشروب)، كهر�ة، �عليم ، �حة، القرب(قرو�ة

 دماج الساكنة املس��دفة �� الدينامية ال�ي أطلق��ا املبادرة.إ -
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ال ا  -6 البشریة خامس لمحور  للتنمیة  الوطنیة  المبادرة  برامج  الثالثة    :  -2019(المرحلة 
0232 ( : 

إن املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة ال�ي أعلن صاحب ا�جاللة امللك محمد السادس  

  2018�ستند للتوج��ات امللكية السامية الواردة �� خطاب العرش ل  ،  2018شتن��    19م  عن انطالق��ا يو 

 .) 1(وع�� نتائج وخالصات تقييم وتوصيات مختلف الشر�اء

وترتكز هذه املرحلة ع�� مقار�ة متجددة ��دف إ�� تحص�ن و�عز�ز املكتسبات مع إعادة توجيھ ال��امج  

اية باألجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة باإلضافة إ�� اعتماد جيل  سعيا لل��وض بالرأسمال البشري والعن 

 جديد من املبادرات املدرة للدخل و ا�حدثة لفرص الشغل.

 : )2(ترتكز هذه املرحلة ع�� أر�عة برامج أساسية 

با�جاالت  ، وا�خدمات األساسية، برنامج تدارك ا�خصاص ع�� مستوى البنيات التحتية ال��نامج األول:

تجه��ا األقل  ع��   ال��ابية  إطار  وذلك   �� البشر�ة  للتنمية  الوطنية  باملبادرة  املتعلق  الشق  تنفيذ  مواصلة 

ج للبنيات التحتية  مع العمل ع�� دعم الولو ،  برنامج تقليص الفوارق االجتماعية وا�جالية بالعالم القروي 

 وا�خدمات األساسية باملراكز القرو�ة األقل تجه��ا. 

محار�ة الهشاشة وتحس�ن ظروف التكفل  ع��    مواكبة األ�خاص �� وضعية هشاشة   ال��نامج الثا�ي:

 األ�خاص ذوي االحتياجات ا�خاصة واملر��ى واملسن�ن بدون موارد. �  لفائدة إحدى عشرة فئة بدون موارد

 واملدمن�ن املعوز�ن. ، واملتسول�ن واملتشردين، ال�جناء السابق�ن بدون موارد، وضعية هشةالنساء ��  و

 .حماية الطفولة والشباب

�عز�ز فرص الشغل لفائدة الشباب  ع��    واإلدماج االقتصادي للشباب،  الدخل  نتحس�  الثالث: ال��نامج  

املشاريع  من  جديد  جيل  اعتماد  إ��  إضافة  املقاوال�ي  ا�حس  اإلم�انات    و��عاش  تثم�ن   �� �ساهم  ال�ي 

 واملؤهالت ا�حلية وذلك ع�� تب�ي مقار�ة سالسل االنتاج. 

ع�� االستثمار �� الرأسمال البشري للفرد    الصاعدةبالتنمية البشر�ة لألجيال    عالدف   الرا�ع:ال��نامج  

ب��ك��  ،  الرئيسية للتنمية البشر�ةباعتماد مقار�ة استباقية من أجل التصدي للمعيقات  ،  طيلة مراحل نموه

 حور مواكبة الطفولة والشباب ا� ،محور تنمية الطفولة املبكرة تدخالت املبادرة ع�� محور�ن جوهر��ن:

ع��   والقدرة  بالتنظيم  املتعلقة  املعاي��  من  مجموعة  أساس  ع��  الشر�كة  ا�جمعيات  اختيار  وسيتم 

 ومعاي�� التقييم والتتبع. ، التدب�� املا��
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واالقتصاد االجتما��  ،  ور�ادة األعمال،  كما ستساهم ا�جمعيات �� استثمار خ��ا��ا �� مجال التوظيف 

املن�جية ا�جيدة والقواعد  املمارسات  ا�خاص  ،  والتضام�ي و�شر  القطاع   �� الفاعل�ن  �عبئة  إ��  باإلضافة 

 وا�جتمع املد�ي.  

 : : الوسائل واآللیات سادس المحور ال     -7

املبادرة   توف��  �عتمد  خالل  من  التشاركية  والديمقراطية  ا�جيدة  وا�ح�امة  الشفافية  مبادئ  ن�ج  ع�� 

مجموعة من األجهزة واآلليات املؤسساتية ال�ي تتوزع ب�ن ما هو مركزي وما هو جهوي و مح�� مع إحداث  

 مرصد وط�ي للتنمية البشر�ة.

 :أجھزة الحكامة -7-1
 : )1(انھناك لجنت ، على المستوى المركزي الفقرة األولى: -7-1-1

وتت�ون من أعضاء ا�ح�ومة واملؤسسات  ،  برئاسة رئيس ا�ح�ومة،  الب�ن وزار�ة  ال�جنة اإلس��اتيجية   -أ

 والهيئات العمومية املعنية. 

البشر�ة  -:مهامها للتنمية  الوطنية  للمبادة  االس��اتي��  اإلطار  ال�جنة  هذه  مجال  ،  تضع   �� وخصوصا 

 التعاون الدو�� والتواصل املؤس��ي والت�و�ن ودعم الكفاءات.  

البشر�ة- للتنمية  الوطنية  للمبادرة  االس��اتي��  اإلطار  الدو��  ،  تضع  التعاون  مجال   �� وخصوصا 

 والتواصل املؤس��ي والت�و�ن ودعم الكفاءات. 

 تحدد إطار املوازنة املالية.-

من أجل التوصل إ�� بلوغ األهداف والرفع إ��  ،  ختلف القطاعات الوزار�ةتؤمن التواصل األفقي ب�ن م-

 أق��ى حد من تآزر تلك القطاعات �� مساهم��ا �� برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة. 

،  وتتألف من القطاعات امل�لفة باملالية والتنمية االجتماعية،  ي��أسها وز�ر الداخلية،  �جنة القيادة  -ب

واملكتب الوط�ي للماء والكهر�اء و�� م�لفة  ، والسك�ى والتجه�� والنقل، وال��بية، القرو�ة وال�حةوالتنمية 

 بتتبع وتقييم التفعيل الشامل للمبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة. 

 التتبع العام لتفعيل املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة وتقييمها العام. - مهامها:

 حات املتعلقة بتفعيل املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة. املصادقة ع�� االق��ا-   

 إعداد تقار�ر و�يانات حصيلة �عرض ع�� ال�جنة اإلس��اتيجية من أجل اإلخبار. -   

 
إعداد اللجنة الدائمة المكلفة  ، االقتصادي واالجتماعي تقرير المجلس، تحليل وتوصيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: -1
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 :)1(الفقرة الثانیة: على المستوى الترابي ھناك ثالث لجان -7-1-2
ورئيس ا�جلس  ،  األقاليم والوالياتوتضم عمال  ،  : يرأسها وا�� ا�جهةال�جنة ا�جهو�ة للتنمية البشر�ة-أ

واملؤسسات العمومية املعنية  ،  ومصا�ح الدولة الالممركزة،  ورؤساء ا�جالس اإلقليمية والوالئية،  ا�جهوي 

 والقطاع ا�خاص.،  وا�جامعة،  وقطاع القروض الصغ��ة،  وممث�� النسيج ا�جمعوي ا�جهوي ،  أك�� من غ��ها

 و�تج�� دورها األسا��ي ��:

 تحقيق اال��جام الشامل ب�ن املبادرات اإلقليمية للتنمية البشر�ة.-

البشر�ة- للتنمية  جهوي  مخطط  الدولة  ،  بلورة  برامج  ب�ن  االلتقائية  و�حقق  ا�جهة  تنمية  آفاق  يدمج 

 واملؤسسات العمومية وا�جماعات ا�حلية و أعمال املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة. 

 رنامج الهشاشة. الدعم ا�جهوي وقيادة ب -

 مراكمة التجارب واالستفادة م��ا وتبادلها.  -

وتركيب��ا اإلجرائية  ، و�� هيئة تملك سلطة القرار،  برئاسة العامل  :ال�جنة اإلقليمية للتنمية البشر�ة-ب

 تجمع املنتخب�ن واإلدارة وا�جتمع املد�ي.، محدودة ومتوازنة

 ع�� املستوى ا�ح��: مهامها

ملبادرات ا�حلية للتنمية البشر�ة �� برامج محار�ة الفقر �� الوسط القروي واإلقصاء ��  املصادقة ع�� ا -

 الوسط ا�حضري. 

 بلورة اتفاقات تمو�ل للمبادرات ا�حلية للتنمية البشر�ة مع مختلف الشر�اء ا�حلي�ن املعني�ن.-

 بلورة مخطط الهشاشة اإلقلي�ي (أو الوالئي).  -

وذلك حسب  ،  ابلة للمبادرات ا�حلية للتنمية البشر�ة ال�ي تتم املصادقة عل��ااإلفراج عن األرصدة املق-

 درجة تقدم املشاريع. 

�لها أمور �سند بطر�قة �عاقدية إ��  ،  اإلشراف ع�� تفعيل ال��امج وعمليات التتبع واملراقبة والتعاقد-

 لية وا�جمعيات وما إل��ا.مسؤو�� املصا�ح الالممركزة واملؤسسات العمومية املعنية وا�جماعات ا�ح

 ع�� املستوى املركزي:مهامها 

 الدعم اإلقلي�ي للمبادرات ا�حلية للتنمية البشر�ة. -

ا�حلية  - للمبادرات  اإلقلي�ي  للدعم  الالزمة  املوارد  يخص  ما   �� املركزي  املستوى  مع  السنوي  التعاقد 

 للتنمية البشر�ة. 

 نجازات وتطورات التنمية البشر�ة.تمك�ن املستوى املركزي من مؤشرات تتبع اإل -
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يتع�ن ع�� ا�جلس اإلقلي�ي أن يقوم بمراجعة برنامج التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،  باملوازاة مع ذلك

 �� منظور يتو�� االلتقائية ب�ن ال��امج القطاعية.، اإلقليمية

وتضم هذه ال�جنة ممث�� املنتخب�ن  ،  ا�جما��: ي��أسها رئيس ا�جلس  ال�جنة ا�حلية للتنمية البشر�ة-ج

مع حد أق��ى قدره ، وممثل�ن عن املصا�ح التقنية الالممركزة، وممثل�ن عن النسيج ا�جمعوي ، وا�جماعات

أما    يجري انتخا��م بالطر�قة التالية :�ع�ن رئيس ا�جماعة القرو�ة أو ممثلھ بموجب مرسوم.،  �خصا  15

وأما    ما �� ذلك مقعد الرئيس) فيتم �عيي��م بتشاور مع ا�جلس ا�جما��. ب،  مقاعد حدا أق��ى 5املنتخبون(

فيتم  ، ممثلو ا�جتمع املد�ي وا�جمعيات ومنظمات املنتج�ن وممثلو الفاعل�ن االقتصادي�ن(خمسة مقاعد)

موسعة مشاورة  إثر  ممثلة،  �عيي��م  االجتماعية  ا�جموعات  �ل  ت�ون  أن  ع��  ا�حرص  ع��  ،  مع  وم��ا 

فيتم �عيي��م من  ،  مقاعد حدا أق��ى)  5وأما ممثلو املصا�ح ا�خارجية للدولة(،  النساء والشباب ا�خصوص  

 ويعي��م رئيس ا�جماعة بتشاور مع السلطة ا�حلية. ، قبل اإلدارات ال�ي ينتسبون إل��ا

 مهامها:

� دعم ومساعدة  مع إم�ان ا�حصول ع�،  بلورة املبادرة ا�حلية للتنمية البشر�ة من قبل ال�جنة املركز�ة-

 تقنية خارجية. 

 التفعيل اإلجرائي لل��امج و األعمال ال�ي يقع عل��ا االختيار ع�� املستوى ا�ح��.-

 وتفعيلها ميدانيا. ، تأم�ن عملية تتبع ال��امج ال�ي يتم اختيارها محليا-

 :)1(ھیئة التنسیق :الثالثةالفقرة  -7-1-3
 التنسيقة الوطنية للتنمية البشر�ة:

الداخليةإن   لوزارة  الوطنية  للتنمية  ،  التنسيقة  الوطنية  املبادرة  مشاريع  تنسيق  عن  املسؤولة   ��

 الوط�ي،�عمل تحت رئاسة العامل املنسق ، و�� إدارة ذات مهمة، البشر�ة

تقديم دعم تق�ي ل�جان ا�جهو�ة واإلقليمية وا�حلية وغ��ها من الكيانات ال�ي �شارك �� تنفيذ    -مهامها:

 يتعلق بتطبيق مقتضيات الدالئل املسطر�ة.  وخصوصا ما، املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة برنامج

 �� إطار مواكبة الفعاليات ا�حلية.، تأم�ن تفعيل اس��اتيجيات الت�و�ن ودعم القدرات والتواصل-

 اإلشراف ع�� تنفيذ تفعيل برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة. -

 وكذا التأط�� التق�ي واملا�� الالزم.، �ختلف الشر�اء، لية �ختلف الشر�اءتأم�ن واجهة تفاع-

 إعداد التقار�ر حول ا�حصيلة املنجزة املوجهة إ�� �جنة القيادة. -

 قسم العمل االجتما��:

 
 .54 ص ، مرجع سابق، تحليل وتوصيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:-1
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،  و�تعلق األمر بوحدة إلدارة اإلقليم /الوالية،  �عمل قسم العمل االجتما�� تحت إشراف وزارة الداخلية

 ي��: .و�� م�لفة بما2005تم إحدا��ا �� ، سلطة العاملتخضع ل 

 أمانة ال�جنة اإلقليمية للتنمية البشر�ة وال�جنة ا�جهو�ة للتنمية البشر�ة. -

البشر�ة مع الدالئل اإلجرائية- للتنمية  املبادرات ا�حلية  وذلك قبل عرضها ع��  ،  التحقق من مطابقة 

 املصادقة. ال�جنة اإلقليمية للتنمية البشر�ة من أجل

 تأم�ن عملية تتبع املبادرات ا�حلية للتنمية البشر�ة. -

 تجميع الت�خيصات التشاركية واملبادرات ا�حلية للتنمية البشر�ة �� إطار برنامج محار�ة الهشاشة.-

 تتبع برنامج محار�ة الهشاشة.-

 ات. تأم�ن املساعدة التقنية والت�و�ن لفائدة فرق التنشيط �� األحياء وا�جماع -

 إعداد االتفاقيات. -

، أصبحت أقسام العمل االجتما�� تتوفر،  2008يوليوز    14بتار�خ  ،  10753طبقا للرسالة الوزار�ة رقم  

 ع�� أر�ع مصا�ح:، ع�� مستوى الواليات عواصم ا�جهات

 مص�حة التنسيق.  •

 ص�حة التواصل.م •

 ص�حة الت�و�ن وتقو�ة القدرات.م •

 ص�حة التتبع والتقييم. م •

 مصا�ح:   ثالثع�� ، ع�� مستوى العماالت الدوائر واألقاليم، تتوفر هذه األقسامما ك

 مص�حة التواصل. •

 ص�حة الت�و�ن ودعم القدرات.م •

 ص�حة التتبع والتقييم. م •

 : آلیات تفعیل المبادرة: الرابعةلفقرة ا -7-1-4
قار�ة التشاركية واملقار�ة  هما آليتا امل،  يرتكز تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة ع�� آليت�ن رئيسيت�ن

و�ذا �انت املقار�ة التشاركية �عت�� آلية تجديدية �� ثقافة تدب�� السياسات العمومية للمبادرة  ،  املندمجة

فإن املقار�ة املندمجة باإلم�ان اعتبارها آلية توحيدية �ختلف املتدخل�ن املعني�ن  ،  الوطنية للتنمية البشر�ة

 .)1(بتفعيلها

 : آلیات متابعة المبادرة: سةالخامالفقرة  -7-1-5
إن املتا�عة �� عبارة عن مسلسل للتواصل منظم ل�حصول ع�� انطباع موحد حول س�� املشروع ع��  

أن   كما  املشاريع  تنفيذ  مستوى  وع��  ومحيطها  الفرق  ب�ن  العالقة  مستوى  وع��  التقنية  الفرق  مستوى 

 
خرون -1

ٓ
 .106  ص، مرجع سابق، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ،سعيد جفري وا
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قا من التنظيم واملشاركة إ�� مالءمة ا�حاجيات  انطال،  املتا�عة �� عبارة عن تتبع وتقييم ملراحل التخطيط

املشاريع   هذه  آثار  قياس  مرحلة  إ��  التنفيذ  إ��  واملوارد  كذلك،  واملشاريع  �شمل  أ��ا  خطة ،  كما  وضع 

 . للتواصل يتم من خاللها إخبار الشر�اء والس�ان بجميع القرارات واملراحل واملستجدات

أسا��ي �� عملي�ي التتبع والتقييم ا�خاصت�ن بتنفيذ برامج املبادرة  وتضطلع السلطات العمومية بدور  

الوطنية للتنمية البشر�ة. هذا الدور التقيي�ي تتفاعل فيھ هيئات وهيا�ل عمومية توظف من قبل �ل من  

 األجهزة التنفيذية العمومية واألجهزة املنتجة ع�� املستو��ن الوط�ي وا�ح��.

العمومي السلطات  إ��  املبادرة  و�ضافة  ل��امج  املتا�عة  بدور  يقومون  آخرون  فاعلون  أيضا  هناك  ة 

املؤسسات  ،  االتحادات،  كمؤسسات ا�جتمع املد�ي املتمثلة �� وسائل اإلعالم املكتو�ة واملرئية واملسموعة

 .)1(جمعيات اآلباء...إضافة إ�� القطاع ا�خاص، ا�حلية السكنية

 خاتمة:  -8

طنية للتنمية البشر�ة �� سياسة عمومية جديدة ��دف إ�� �عاط جديد نخلص إذن إ�� أن املبادرة الو 

�عتمد آليات حديثة تتجاوز بكث�� الطروحات التقليدية القديمة املعمول ��ا  ،  مع امللف االجتما�� باملغرب 

الفو�� املستوى  من  والتصورات  لل��امج  االنزال"  "سياسة  ع��  ال��امج  ،  واملعتمدة  هذه  طبع  الذي  األمر 

ف�ي  ،  �حدودية وضعف التوجھ والتأث�� �� الواقع. ف�ي ثورة ثانية للملك والشعب �عد ثورة امللك والشعببا

كما أن  ،  وجمعيات ا�جتمع املد�ي،  )2(ورش كب�� ة ��دف لتقو�ة الفعل التنموي للدولة وا�جماعات ا�حلية 

ة تقوم ع�� توسيع دائرة االستفادة من  السياسة االجتماعية ال�ي حدد��ا املبادرة الوطنية للتنمية البشر�

 اإلم�انيات املتوفرة و�تاحة أك�� قدر من فرص االختيار أمام �ل املغار�ة.  

إال أنھ بالرغم من مجهودات الدولة �� مجال م�افحة الفقر وتحقيق التنمية البشر�ة با�جتمع القروي  

كمخطط  ،  املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ةوذلك من خالل إطالقها للعديد من املشاريع املواز�ة ملشروع  

محفظة مليون  و�رنامج  بالتمدرس  املشروط  لألسر  "تيس��"  املالية  املساعدات  و�رنامج  األخضر  ،  املغرب 

)  2016-2012واالس��اتيجية القطاعية لل�حة  ،  و�رنامج ال�حة(ا�خطط الوط�ي لل�حة �� العالم القروي 

ل��امج ا�خاصة بال��و�د باملاء الصا�ح للشرب وكهر�ة العالم القروي  وا  Ramedو�رنامج املساعدة الطبية  

،  (األول والثا�ي)عالوة ع�� ال��امج ال�ي تم إطالقها خالل السنوات األخ��ة �� مجال البنيات التحتية الرقمية

وهذا  ،  لقرو�ةفإ��ا لم تف�ح كث��ا �� فك العزلة عن ا�جتمع القروي ومن ثم الر�� بمؤشرات التنمية البشر�ة ا

ما تؤكده سنو�ا تقار�ر التنمية البشر�ة الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الذي مازال يضع  املغرب  

 �� رتب متدنية للتنمية البشر�ة.  

 

 
 . 147 ص، نفسهالمرجع -1

2- Ahmed Jmila: Eléments d’une approche de panification locale adaptée à l’INDH, les cahiers, N°5, 
Novembre –décembre 2006, p: 32. 
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 قائمة المراجع:  -9

 المراجع بالعربیة:
اململكة  ،  2030  -2015املستدامة  مدى جاهز�ة املغرب لتنفيذ أهداف التنمية   تقر�ر موضوعا�ي حول:  -1

 . 2019، منشورات ا�جلس األع�� ل�حسابات ، املغر�ية

البشر�ة  )سعيد(فري  ج -2 للتنمية  الوطنية  املبادرة  البيضاء،  ouma graphمطبعة  ،  وآخرون:  ،  الدار 

 .2007، 1ط

واملؤرخ ��  ،  طاب صاحب ا�جاللة امللك محمد السادس املعلن عن املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ةخ -3

 . 2005ماي  18

،  الكتاب النظري ،  دليل االمتحانات املهنية ،  : اس��اتيجية التنمية البشر�ة �� املغرب)طي (عبد اإللھس -4

 الدار البيضاء. ، مطبعة النجاح ا�جديدة، 2ط

 . 2007، فاس ، مطبعة أنفو�رانت، ثقافة التنمية : )أحمد(لطل�� ا -5

البشر�ةا -6 للتنمية  العالم القروي بر ،  ملبادرة الوطنية   �� الفقر  ،  غشت،  اململكة املغر�ية،  نامج محار�ة 

2005 . 

دار التوحيدي للنشر  ،  منشورات مجلة علوم ال��بية،  ادي (�حسن): تدب�� مشاريع التنمية البشر�ةم -7

 . 2006، 1ط،  والتوزيع

املستدامةا -8 التنمية  وأهداف  التنمية  أجل  من  األلفية  أهداف  ب�ن  والتحديات،  ملغرب  ، املكتسبات 

 .2015التقر�ر الوط�ي ، منشورات املندو�ية السامية للتخطيط

املمكنا -9 ا�خمسينية:،  ملغرب  الباحث�ن تقر�ر  من  جماعة  املغر�ية،  1ط،  تأليف  النشر  الدار  ،  دار 

 . 2006، البيضاء

الوط م -10 املبادرة  �� تجسيد  وا�خوصصة فاعل أسا��ي  �عنوان وزارة االقتصاد واملالية  للتنمية  لف  نية 

 .2006شتن��  –العدد ا�خامس  ،  مدير�ة الشؤون اإلدار�ة والعامة  وا�خوصصة ،مجلة املالية  ،  البشر�ة

 لمراجع اإللكترونیة:ا
برسم   -1 البشر�ة  للتنمية  الوطنية  املبادرة  لتنفيذ  عمل  الداخلية،  2023-2019أرضية  :  الر�اط،  وزارة 

www.indh.ma . 

ال��ميش- -2 محار�ة  البشر�ة،  برنامج  للتنمية  الوطنية  املغر�ية،  املبادرة    2005غشت  ،  اململكة 

www.indh.ma . 

 .www.indh.ma 2015-2011املذكرة التوج��ية ، فعيل املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ةت -3

 .www.indh.ma، ليل املساطر محار�ة اإلقصاء االجتما�� بالوسط ا�حضري د -4

 .www.rezgar.com، بشر�ة �� املغرب: اس��اتيجية التنمية ال)طي (عبد اإللھس -5



.   ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  على عهد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية   مسارات التنمية بالمغرب 
ٔ
 معاذ النجاري ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)402( 

للتنمية  ا -6 الوطنية  تحليملبادرة  واالجتما��،  وتوصيات  ل البشر�ة:  االقتصادي  ا�جلس  إعداد  ،  تقر�ر 

 . www.cese.maال�جنة الدائمة امل�لفة بالشؤون االجتماعية والتضامن  

 : األجنبیةع جالمرا   
1- Ahmed Jamila: Elements d’une approche de planification locale adaptée à l’INDH, les 

cahiers, N°5, November –décembre 2006 . 

2- Pauvreté, développement humain  &  développement social au Maroc,  Royaume du Maroc 

Haut –commissariat au plan,décembre,2005. 
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