
استراتيجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أية  

 

 حكيمة ماهير- باحثة في علم السياسة والقانون الدستوري

 مغرب القانون

تعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ركيزة أساسية حاول من خلالها 

المغرب تنمية الرأسمال البشري لكي يصبح فاعلا أساسيا في المجتمع، 

فالإعلان عن هذه المبادرة لم يأت بمحض الصدفة أو من فراغ، وإنما جاء 

نتيجة ظروف سياسية واجتماعية سواء على المستوى الدولي أو على 

ستوى الوطني، حيث ارتبطت من جهة بالتحولات العالمية المعاصرة، الم

وكذلك الاهتمام الدولي بالتنمية البشرية وخصوصا التقارير الصادرة عن 

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول التنمية وإشكالية التخلف 

الاقتصادي والاجتماعي، التي دقت ناقوس الخطر بالنسبة للتنمية 

في الترتيب العالمي  2005سنة  126احتل هذا الأخير المرتبة  بالمغرب، إذ

من جهة، ومن جهة أخرى فإن المبادرة ظلت محكومة بالتحولات الداخلية 

التي اتسمت بالضعف وتدهور قطاع الخدمات الصحية والتجهيزات 

الأساسية وبالعجز على شتى المستويات )الفقر، البطالة، تدني مستوى 

لتي نتجت بسبب سياسات واستراتجيات تقليدية منعزلة الخ(، وا…التعليم

من طرف السلطات العمومية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، 

وفي ظل ظروف داخلية وخارجية متقلبة، ترتب عنها عدة أحداث 

وإضرابات عرفتها الساحة الوطنية، فكل هذه العوامل ساهمت بشكل أو 

جية لمعالجة هذه الاختلالات، بآخر في التعجيل بالبحث عن إستراتي

وملائمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الداخلية مع 

.التوجهات الدولية  

فتقييم إستراتيجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يستدعي استحضار 

مشاركة مختلف الفاعلين من جهة، وكذلك تتبع البرامج ورصد اعتماداتها 

وين رؤيا واضحة تمكننا من الوقوف على ملاحظات المالية من أجل تك

أولية تتطلب ضرورة الوصف والتحليل من أجل الخروج باستنتاجات 

وتوصيات أساسية، من أجل الإجابة عن السؤال المحوري الكامن في مدى 

استجابة الحصيلة الأولية لهذه المبادرة للتطلعات الداخلية )المواطنين( 

(.منظمات الدوليةوالخارجية )المؤسسات وال  



 أولا: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والخطاب الملكي

 

إعلانا رسميا عن  2005ماي  18يعد خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 

انطلاق رؤية مستقبلية وإستراتيجية جديدة، ومن أجل التعرف على 

المناطق ذات الأولوية وكذا السكان المستهدفين، تمت الاستعانة 

وكذلك  2001عطيات المستخرجة من نتائج استهلاك الأسر لسنة بالم

وعلاوة على ذلك فإن  2004نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

المبادرة تتطابق مع توصيات تقرير الخمسينية الذي أعطى تشخيصا 

لحالة المغرب وأفضى إلى وجود أزمة اجتماعية حقيقية بالمملكة، ومن 

ها المرجوة اعتمدت المبادرة على مجموعة من الأسس أجل تحقيق أهداف

والآليات المرجعية التي تؤطرها، والمتمثلة أساسا في احترام كرامة 

الإنسان وتقوية الشعور بالمواطنة وتعزيز الثقة. حيث استهدفت الفئات 

المهمشة والمقصية في المجالين الحضري والقروي من خلال إشراك هذه 

ن حاجياتها والعمل على برمجت الحلول لهذه الفئات في التعبير ع

الحاجيات في إطار مشاريع ميدانية. ولتحقيق ذلك نصت المبادرة على 

خطة عمل قائمة على ثلاث محاور وهي: التصدي للعجز الاجتماعي 

وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، وأيضا العمل على الاستجابة لحاجيات 

.الأشخاص في وضعية صعبة  

ادرة الوطنية جاءت بآليتين رئيسيتين هما المقاربة التشاركية كما أن المب

عن طريق مشاركة المواطنين في التنمية واتخاذ القرار وكذلك المقاربة 

المندمجة من خلال وضع إستراتيجية تدمج جميع القطاعات المعنية من 

اجل تحقيق تنمية مستدامة، لذلك اعتبرها العديد من المهتمين في مجال 

ات العمومية مشروعا تنمويا يحمل في طياته بعدا من أبعاد السياس

التغيير والابتكار، لكونه يجعل الإنسان في صلب الأولويات والسياسات 

.العمومية  

 ثانيا: الأجهزة المتدخلة: أية فعالية؟

 

 أسندت مهمة تفعيل المبادرة إلى أجهزة مركزية تطلع بالتوجيه والتأطير

المالي والمؤسساتي تمثلت أساسا في: اللجنة الإستراتيجية ولجنة 

القيادة والتنسيقية الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني للتنمية 

البشرية، كما ارتكزت أيضا على هيئات محلية ذات تركيبة ثلاثية وهي 



عبارة عن لجان اختلفت تسميتها باختلاف المحيط الذي تنشط فيه 

إقليمية، محلية( والتي لها ارتباط بالجماعة الحضرية والقروية )جهوية، 

حيث تهتم بالتجسيد العملي لحاجيات السكان باعتماد آليات التشخيص 

.التشاركي والاطلاع بمهام التنفيذ والتتبع  

طلع بدور أساسي في ضكما جعلت المبادرة الوطنية المجتمع المدني ي

اص الذي يتكفل بمشاريع المبادرة التنمية البشرية بصنفيه القطاع الخ

والاستثمار فيها، وكذلك النسيج الجمعوي الذي هو حاضر بقوة في جميع 

برامج وهيئات المبادرة ويقوم بمتابعة التشخيص التشاركي، غير أن 

تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرف عدة إكراهات وذلك راجع 

ة المشرفة عليها نظرا لعدم اعتماد لعدة أسباب منها ما هو مرتبط بالأجهز 

إستراتيجية واضحة للالتقائية سواء من الناحية التكاملية المالية أو من 

حيث التوظيف، وغياب التنسيق والانسجام بين اللجان المحلية ورؤسائها، 

وعدم استيعاب الفلسفة الجديدة للمبادرة، وعدم التشاور مع الساكنة، 

ت الاكراهات ماهو مرتبط بالشركاء وضعف دور الإعلام، كما شمل

خصوصا الجمعيات التي تعاني من محدودية العنصر البشري، وضعف 

الموارد المالية، إضافة إلى الاكراهات الخارجية الناتجة عن الطابع 

.التدخلي لبعض الأحزاب السياسية  

 ثالثا: برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسؤال الحصيلة

المبادرة على أربعة برامج في المرحلة الأولى والمتمثلة توزعت برامج 

في البرنامج الأفقي، وبرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، وبرنامج 

محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، وبرنامج محاربة الهشاشة، 

مع إضافة برنامج خامس خاص بالتأهيل الترابي في المرحلة الثانية، 

رامج إلى تحسين مستوى المعيشة للساكنة الفقيرة وتهدف هذه الب

والمحرومة، ولتفعيل هذه البرامج على أرض الواقع تم الاعتماد على 

تركيبة مالية مهمة ومساطر خاصة بالمبادرة سواء تعلق الأمر برصد 

.الاعتمادات أو تنفيذ النفقات أو المراقبة  

 10مبلغ وقدره حسب المرصد الوطني للتنمية البشرية فقد تم تخصيص 

 2010و 2005ومع إعادة توزيعه ما بين  2005مليار درهم مع بداية سنة 

مليار درهم لفائدة الساكنة بمجموع التراب الوطني، وخلال  14.6بلغ 

ألف مشروع  40تم انجاز أزيد من  2015إلى  2005المرحلة الممتدة من 



يتمركزون في ملايير مستفيد  10مشروع مدر للدخل لفائدة  8300بينهما 

.مليار 37.4% بالوسط القروي بغلاف مالي قدره 50  

غير أن حصيلة هذه المشاريع المنجزة لم تعبر عن ما كان منتظرا منها 

بين  نتيجة للتباين الواضح بين البرامج والاعتمادات المرصودة وكذلك

عدد المستفيدين، وهذه الحصيلة التي آلت إليها المبادرة ما هي إلا نتيجة 

للاختلالات التي تعرفها على مستوى توزيع وتدبير المبالغ المالية من 

طرف الفاعلين في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى تأخر 

انجازات هذه المشاريع نظرا لتعقد المساطر الخاصة بالانتقاء وتمويل 

المشاريع التي قد تستغرق وقتا من أجل صرفها، كما أن غالبية هذه 

لبرامج لا تعكس حاجيات المستفيدين، بحيث لا يتم إشراك السكان من ا

اجل اختيار المشاريع الملائمة لهم، مما يؤدي إلى تضخم البرامج في 

منطقة واحدة دون تحقيق أهدافه، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال القيام 

ببحوث ميدانية، من أجل تحديد نوعية المشاريع التي تحتاجها الفئة 

.مستهدفةال  

من أجل أن تحقق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة ما 

عجزت عن تحقيقه المراحل السابقة، ينبغي إعادة النظر في طريقة اختيار 

أعضاء اللجان الإقليمية واللجان المحلية للتنمية البشرية، واستقطاب 

الكفاءات الجديدة والمؤهلة على مستوى أقسام العمل الاجتماعي وفرق 

تنشيط الأحياء والجماعات، وتعجيل مسطرة صرف الاعتمادات المالية، 

ورسم مساطر خاصة لتفعيل الالتقائية بين البرامج القطاعية وبرامج 

المبادرة، وأيضا تحديد عناصر فشل المشاريع مسبقا كعملية أساسية 

قبل الشروع في تنفيذها، والأهم هو تتبع سير مسطرة اعتماد الملفات 

 المقبولة والتي يشوبها العديد من التساؤلات حول مدى مصداقيتها.

 


