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أ�عد هذا الدليل من طرف املديرية العامة للجماعات
املحلية ،وم�ساهمة املندوبية ال�سامية للتخطيط ومديرية
الدارية والتقنية ومنظمة أ
تكوين أ
المم املتحدة
الطر إ
لرعاية الطفولة (اليوني�سيف) والوكالة أ
المريكية للتعاون
الدويل والوكالة الكندية للتنمية الدولية (م�رشوع احلكامة
الجتماعية
املحلية باملغرب) وكذا وكالة التنمية إ
الحتاد أ
بال�ضافة �إىل
الوروبي إ
ال�رشاف التقني عن إ
وفريق إ
ال�ستاذ عزيز عراقي – أ
خبريين وطنيني ،أ
ال�ستاذ حممد
تاميم.

م ـقــدم ــة

ال�سرتاتيجي الت�شاركي ؟
التخطيط اجلماعي  :ملاذا التخطيط إ
يعترب التخطيط اجلماعي اليوم عن�رصا أ��سا�سيا يكر�س دور اجلماعة
�ضمن املنظومة امل ؤ��س�ساتية لبالدنا .ف إ�ذا كان املجل�س اجلماعي
س�ول أ
هو الفاعل أ
ال�سا�سي وامل� ؤ
الول عن تدبري ال�ش ؤ�ون املحلية
بعالقة مبا�رشة مع ظروف عي�ش ال�ساكنة ،ف إ�نه غالبا ما يظل
تراب اجلماعة جمال تدخل عدة فاعلني ،ويكون مو�ضع عدة أ�عمال
وم�شاريع وبرامج ،ال�سيما تلك التي تقوم بها م�صالح الدولة وامل ؤ��س�سات
العمومية التي بحكم �صالحياتها وجماالت عملها املتعددة ،تعد
برامج وتبادر بطرح م�شاريع وتعتمد أ�دوات التخطيط والتدخل.
ال�شارة �إىل ال�سالمل وامل�ستويات
وف�ضال عن تعدد الفاعلني ،جتدر إ
أ
أ
الرتابية للتقرير والتخطيط والتدخل� .إذ ت�تي يف املرتبة الوىل
الدولة (وهي امل�ستوى املركزي) ،ثم تليها امل�ستويات اجلهوية
القليم)
والقليمية ،حيث متار�س اجلماعات املحلية (اجلهة ،إ
إ
اخت�صا�صاتها الذاتية التي تهم املجال الرتابي للجماعة.
وبالتايل ،لكي تكون اجلماعة عن�رصا فاعال جتاه الفاعلني
امل ؤ��س�ساتيني العاملني على ترابها ،عليها أ�ن تتحكم يف امل ؤ�هالت
ونقاط ال�ضعف والرهانات ذات أ
الولوية لتح�سني م�ستدام لظروف
عي�ش �ساكنتها .كما عليها أ�ن تتوفر على ر ؤ�ية وا�ضحة ،على
املدى الق�صري واملتو�سط ،حول ا�ستعمال مواردها الذاتية ،وكذا
تلك املعب أ�ة من قبل فاعلني �آخرين لفائدة التنمية امل�ستدامة
للجماعة .وعليها أ�ي�ضا أ�ن تكت�سب من خالل التخطيط قدرة أ�كرب
على توقع ما قد يرتتب على تدخل فاعلني �آخرين يف ترابها ،فيما
يتعلق بالتوقعات امليزانوية والتدبري الالحق .لهذا ،على اجلماعة
أ�ن تتوفر على م�ستوى �إعالمي أ�ف�ضل وعلى حتكم أ�جنع يف تدخالت
الفاعلني آ
بالخت�صا�صات
الخرين ،ذات ال�صلة على اخل�صو�ص إ
وال�ست�شارية للجماعة ،وهنا بال�ضبط تكمن أ�همية التخطيط
املنقولة إ
اجلماعي.



ول�ضمان ترابط وان�سجام جميع تدخالت اجلماعة ،على املجل�س
اجلماعي ،ب�صفته ممثال لل�سكان ،أ�ن يتوفر على أ�داة تخطيط خا�صة
به ،ترتكز على ر ؤ�يا حتدد م�ستقبل اجلماعة وت ؤ�دي بال�رضورة �إىل
برجمة أ�ولوياتها ،مما ي�سمح بتكوين ر ؤ�يا وا�ضحة للجماعة وكذا
والقت�صاديني.
الجتماعيني إ
�رشكائها إ
ويف هذا ال�صدد ،ين�ص امليثاق اجلماعي ل�سنة � ،2009ضمن منظور
ال�سرتاتيجي ،على �رضورة �إعداد املجل�س اجلماعي
التخطيط إ
خمططا جماعيا للتنمية ،مدعما بذلك ال�سلطة التقريرية
للمنتخبني يف قيادة التنمية املحلية.
وحتدد الفقرة أ
الوىل من املادة  36للميثاق اجلماعي ،مراحل �إعداد
املخطط اجلماعي للتنمية.
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ويف هذا ال�سياق ،يكون من ال�رضوري و�ضع رهن �إ�شارة اجلماعات
املحلية وخا�صة القروية آ
الليات العملية لقيادة وتن�شيط م�سل�سل
�إعداد املخطط اجلماعي للتنمية.
�إن هذا الدليل يلقي ال�ضوء على م�سار مراحل �إعداد املخطط
اجلماعي للتنمية .وهو يهدف أ
بال�سا�س �إعطاء الفاعلني املحليني
الو�سائل الالزمة النطالق ومواكبة هذا امل�سل�سل والتكيف وفقا
للخ�صو�صيات املحلية.

ملاذا هذا الدليل ؟
ي�سعى هذا الدليل �إىل تو�ضيح مفاهيم وقواعد ومبادئ التخطيط
اجلماعي .وهو يعرف أ�ي�ضا بالهياكل املواكبة مل�سل�سل �إعداد
املخطط اجلماعي للتنمية ،واخت�صا�صاتها ومدى انخراطها يف جهاز
تنفيذ التخطيط ،كما يحدد مراحله املرتابطة وي�ضع �إ�سرتاتيجية
ال�ستيعاب اجليد أ
للهداف املتوخاة وال�رشوط
�إجنازه� .إال أ�ن إ
امل�سبقة لكل مرحلة ،هو الذي يجب أ�ن يوجه طرق العمل تبعا

لل�سياقات املحلية .ويهدف كذلك �إىل توجيه العمل دون �إخ�ضاعه
�إىل قواعد ملزمة.
يهم هذا الدليل أ
بال�سا�س اجلماعات القروية واجلماعات احل�رضية
دون  35أ�لف ن�سمة .فهو يالئم ويوحد ويغني أ��ساليب التخطيط
اجلماعي املعمول بها وطنيا من طرف عدد من املتدخلني
العموميني وغري احلكومييـن و املحليني أ�و املتدخلني يف �إطار
التعاون الدويل .يتعلق أ
المر �إذن ،بوثيقة �صيغت بناء على جتارب
معا�شة أ�بانت عن قابلية تطبيقها على امل�ستوى التقني وامل ؤ��س�ساتي،
حيث ميكن تو�سيع نطاق ا�ستعمالها لي�شمل كافة اجلماعات القروية
واملراكز ال�صغرى.
وبالرغم من ذلك« ،التوجيه» لي�س «�صيغة للعمل» أ�و و�صفة ،بل
ي�ستدعي و�ضع ال�ضمانات والدعائم الواجب أ�خذها بعني االعتبار� .إنه
ت�صور فكري مرن يوجه م�سل�سل التخطيط وي أ�خذ بعني االعتبار تعدد
والجتماعية والثقافية املحلية،
والقت�صادية إ
ال�سياقات اجلغرافية إ
ومنهجية ال ميكن تبنيها �إال بوا�سطة مقاربة «التلقني امل�ستمر» وال
ميكنها أ�ن ت�سري ،ب أ�ي حال من أ
الحوال وفق م�سارنهائي ،بل منفتح
قابل للت�صحيح واملراجعة الدائمة.

ملن هذا الدليل؟
ي�ستهدف هذا الدليل أ��صحاب القرار باجلماعات القروية واجلماعات
احل�رضية ال�صغرى ،و كذا الفاعلني املحليني كما يوجه أ�ي�ضا �إىل
أ�طر وتقنيي هذه اجلماعات ومن�شطي الهياكل التي أ�حدثت النطالق
ومواكبة م�سل�سل التخطيط وكذا ال�رشكاء أ
ال�سا�سيني للجماعة
املحلية من ممثلي امل�صالح الالمتمركزة وجمعيات املجتمع
املدين وممثلي الغرف املهنية .كما �سيتم توزيعه على نطاق وا�سع،
لي�شمل كافة أ
ال�سرتاتيجي.
الطراف املعنية بالتخطيط إ
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و�سريفق الحقا ب أ�دوات عمل تطبيقية :نظام معلوماتي جماعي
ال�سرتاتيجي الت�شاركي
ودليل امل�ساطر ودليل التكوين يف التخطيط إ
اجلماعي ومنظومة لدعم القدرات املحلية و أ�دوات عمل أ�خرى.

ت�صميم الدليل
ي�ضم هذا الدليل ع�رشة ف�صول مت ت�صنيفها يف ثالثة أ�جزاء :
الول يقدم ويو�ضح املفاهيم واملبادئ أ
• اجلزء أ
ال�سا�سية وهياكل
ال�سرتاتيجي
الجناز التي ت�رشف على طريقة م�سار التخطيط إ
إ
الت�شاركي.
• اجلزء الثاين يقدم ويف�صل جميع املراحل أ
ال�سا�سية والفرعية
ال�سرتاتيجي.
مل�سل�سل التخطيط إ
12

الن�شطة أ
• اجلزء الثالث ي�صف أ
الفقية التي ت�سمح ب�ضمان جناح
�إجناز املخطط اجلماعي للتنمية ونخ�ص بالذكر املرافعة من
أ�جل تعبئة املوارد املالية وخمطط التوا�صل وتتبع املخطط
وتقييم النتائج.

اجلــزء أ
الول
�إعداد املخطط
اجلماعي للتنمية :
 التعريفات واملبادئ -الهياكل

الف�صل أ
الول
تعريفات ومبادئ
التخطيط اجلماعي

 .1تعريفات
 التخطيط اجلماعييعد التخطيط اجلماعي م�سل�سال ديناميكيا تلعب من خالله اجلماعات
دورا مركزيا من مرحلة الت�شخي�ص �إىل مرحلة امل�صادقة على
أ
العمال املربجمة و�إجنازها.
ميكن تعريف التخطيط اجلماعي كمقاربة ت�شاورية ت�سعى �إىل دفع
الفاعلني املحليني �إىل حتديد أ�هدافهم التنموية التي يتطلب تنفيذها
تعبئة املوارد املحلية أ�وال ،ثم موارد ال�رشكاء ثانيا.
يعترب هذا التخطيط ا�سرتاتيجيا ،ألن أ
الهداف امل�سطرة تكون نابعة
من القرار ال�سيا�سي املحلي الذي يتخذ خيارات ذات طبيعة هيكلية
ترهن م�ستقبل اجلماعة ،وحتدد ال�سبل الواجب �إتباعها والو�سائل
الواجب ا�ستخدامها لتحقيق تلك أ
الهداف.
ويعترب ت�شاركيا ،ألنه ي�رشك كافة الفعاليات ال�سيا�سية املحلية،
والقت�صاديني ،والن�سيج اجلمعوي املحلي،
الجتماعيني إ
والفاعلني إ
والهياكل التقليدية ...من أ�جل معرفة الو�ضعية احلالية للجماعة
وتقدمي ت�صور للو�ضع امل�ستقبلي املرغوب فيه ،كما يعمل على أ�ن
يكونوا عنا�رص فاعلة يف �إجناز هذه الر ؤ�يا وتتبعها وتقييمها.

 املخطط اجلماعي للتنميةبناء على املادة  36من امليثاق اجلماعي ،يحدد املخطط اجلماعي
للتنمية أ
العمال التنموية املقرر �إجنازها برتاب اجلماعة ملدة �ست
�سنوات ،يف أ�فق تنمية م�ستدامة ووفق منهج ت�شاركي ي أ�خذ بعني
الجتماعي.
العتبار على اخل�صو�ص ،مقاربة النوع إ
إ

 التنمية امل�ستدامةترتكز التنمية امل�ستدامة على �إدماج ثالثة مرتكزات :
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• مرتكز �إقت�صادي يرمي �إىل حتقيق أ�هداف النماء والفعالية
القت�صادية
إ
وال�ستجابة
الن�سانية إ
• مرتكز �إجتماعي ي�ستهدف تلبية احلاجيات إ
الجتماعي ،مبا يف ذلك ق�ضايا
الن�صاف والتما�سك إ
ألهداف إ
أ
الولوج �إىل اخلدمات واملرافق ال�سا�سية وال�شغل والثقافة...
• مرتكز بيئي يرمي �إىل احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية
وحت�سينها وا�ستثمارها على املدى الطويل.
وت�ضطلع اجلماعات بدور هام يف جمال ت�شجيع التنمية امل�ستدامة،
ال�سيما أ�نها تتكفل بعنا�رص أ��سا�سية مثل توزيع املاء والكهرباء ،جمع
النارة ،النقل...وكلها عنا�رص تتطلب يقظة متزايدة
النفايات ،إ
بالن�سبة للموارد الطبيعية والبيئة.
18

ويجب أ�ن يدمج م�سل�سل �إعداد وتنفيذ املخطط اجلماعي آ
الثار
اليجابية وال�سلبية للتنمية على البيئة .و أ�ن ي�شجع املمار�سات
إ
واخليارات التقنية التي من �ش أ�نها الرفع من آ
اليجابية للتنمية
الثار إ
ومن احلفاظ على البيئة �إىل أ�ق�صى امل�ستويات .وعليه أ�ي�ضا أ�ن
ي�شجع بروز مواقف و�سلوكيات �إيجابية لدى ال�ساكنة والفاعلني
املحليني ،خدمة للحفاظ على البيئة وتثمينها.
يجب على منهجية املخطط اجلماعي للتنمية أ�ن تربز وتبحث
وال�ستثمار والدعم التقني اخلا�ص بامل�شاريع ذات
عن فر�ص التمويل إ
البعد البيئي يف التنمية.

 املقاربة الت�شاركيةتعد املقاربة الت�شاركية م�سل�سال تنخرط فيه ال�ساكنة واملنظمات
املنبثقة عنها (�إجتماعية ومهنية و�إقت�صادية) يف كافة مراحله.
عند �إعداد املخططات اجلماعية للتنمية ،ت�رشك ال�ساكنة
واملنظمات للم�ساهمة يف ت�شخي�ص اجلماعة بتقدمي املعلومات،

و أ�ي�ضا للم�ساهمة يف التحليل ،ولتقدمي ر أ�يها حول ما يجب أ�ن يكون
عليه م�ستقبل اجلماعة.
وتعود القرارات واخليارات والتحكيمات حول التوجهات للمنتخبني
اجلماعيني ورئي�س اجلماعة.
وتتجلى الفائدة من املقاربة الت�شاركية �ضمن التخطيط يف ثالث
م�ستويات :
• ت�سمح ب إ�غناء الت�صور والت�شخي�ص بتوفري معلومات متنوعة
ملمو�سة ،وبتقدمي حتاليل خمتلفة للو�ضعية.
• حتث الفاعلني على تقارب وجهات النظر لتطوير طرق
التدخل لتلبية حاجيات ال�سكان ب�صورة �شاملة.
الجتماعيني
• حتدث ديناميكية تفاعلية حملية بني الفاعلني إ
ؤ
والقت�صاديني ،ألنها متكن من بلورة ت�صور م�شرتك له�الء
إ
الفاعلني حول الو�ضع احلايل وحول التكامل املمكن تفعيله.
ويق�صد بال�ساكنة «ال�ساكنة املنظمة»� ،سواء �ضمن الهياكل
والقت�صادية كجمعيات التنمية ،جمعيات
الجتماعية-املهنية
إ
إ
أ
أ
الحياء ،جمعيات حماية الطفل وال�شخا�ص ذوي احلاجيات اخلا�صة
وامل�ستهلكني وامل�ستعملني واملنتجني ،والتعاونيات أ
وال�ساتذة و أ�رباب
املقاوالت ،...أ�و يف �إطار الهياكل التقليدية ،مع �إعطاء أ�همية
الو�ضاع اله�شة أ�ي الن�ساء ،أ
كبرية لتمثيلية ال�ساكنة ذات أ
الطفال،
ال�شباب ،امل�سنني ،املعاقني ...وت�سري املقاربة الت�شاركية عرب
التناوب بني عمل املجموعات والعمل يف اجلل�سات العامة.
وتكون أ
الدوات املعتمدة من خرائط ور�سومات بيانية مهمة لتجميع
آ
الراء أ�و لبلورة التحاليل.
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 مقاربة النوع االجتماعيت�سمح مقاربة النوع ب إ�دماج ان�شغاالت وجتارب الن�ساء والرجال
والفتيان والفتيات يف بلورة و�إجناز وتتبع وتقييم املخططات
اجلماعية للتنمية ،حتى ي�ستفيدوا منها بالت�ساوي.
يهدف التحليل املعتمد على النوع االجتماعي �إىل الت أ�كد من أ�ن
امل�شاريع والربامج التنموية ت أ�خذ باالعتبار كليا أ�دوار وحاجيات
وم�ساهمات الن�ساء والرجال والفتيات أ
والطفال .وهذا التحليل
أ
يقت�ضي ف�صل املعطيات واملعلومات ح�سب اجلن�س و�ن نفهم
كيف يتم توزيع العمل وتقييمه بناء على هذا املعطى .كما يجب
اعتماد هذا التحليل يف كل مراحل بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم
ال�ستجابة ،ب�صورة
املخططات اجلماعية للتنمية ،وذلك بغية إ
أ�ف�ضل ،الن�شغاالت خمتلف فئات ال�ساكنة ،ولتمكينها من الولوج
بالت�ساوي للخدمات واملرافق العمومية.
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ويجب تعبئة جلنة امل�ساواة وتكاف ؤ� الفر�ص ل�ضمان أ�خذ النوع
بالعتبار يف كافة مراحل �إعداد وتنفيذ املخططات
الجتماعي إ
إ
اجلماعية للتنمية.

 . 2مبادئ التخطيط اجلماعي
يرتكز التخطيط اجلماعي على خم�سة مبادئ هامة وهي :
• التفكري مب�ساهمة ال�سكان يف ر ؤ�ية م�شرتكة للم�ستقبل مما
المكانيات والتفاعل ال�سيا�سي.
يتيح فر�ص الرفع من إ
• تدبري أ�ف�ضل للموارد املادية والب�رشية املتوفرة والتي ميكن
تعبئتها.
• بناء التخطيط اجلماعي على م�شاريع ترابية تتيح نوعا من
التناغم وجتميع املجهودات بني خمتلف اجلماعات املجاورة.

• ربط التخطيط اجلماعي بامل�شاريع املهيكلة واملربجمة على
امل�ستويات الرتابية العليا (جماالت امل�شاريع ال�سياحية وتدبري
املوارد الطبيعية والتنمية ال�صناعية� ،إلخ )...وبال�سيا�سات
العمومية الوطنية.
التفاقيات الدولية املوقعة
• ربط التخطيط اجلماعي مبختلف إ
الن�سان (حول
وحقوق
التنمية
من طرف املغرب يف جمال
إ
املر أ�ة والطفل والبيئة� ،إلخ.)...

 بناء التخطيط اجلماعي على ر ؤ�ية م�شرتكة للم�ستقبلوتقوية قدرات التفاعل ال�سيا�سي.

لبلوغ هذا الغر�ض ،يجب أ�ن يكت�سي م�سل�سل التخطيط اجلماعي أ�ربع
خ�صو�صيات متكاملة فيما بينها وهي :
• م�سل�سل ت�شاركي– ويفرت�ض هذا على أ
القل �إ�رشاك جميع
جماالت احلياة اليومية لل�سكان يف امل�سل�سل -لذا ،ف إ�ن �صياغة
أ�ي ت�صور م�شرتك للم�ستقبل ال ميكن أ�ن ينبثق �إال من قبل
الفاعلني املحليني .وت�ستوجب هذه ال�صياغة التفكري يف
منظومة ترتكز على الت�شاور واحلوار ومتنح لكل فاعل مكانته
يف الهياكل املوجودة و أ��ساليب �إجناز كل مرحلة من مراحل
التخطيط.
ترتجم امل�شاركة يف بناء «املنفعة العامة املحلية» اجلماعية وجود
«روح حملية» ب إ�مكانها �إحداث جماعة حملية حقيقية ترتكز على عي�ش
جماعي واهتمامات م�شرتكة .ويتطلب هذا� ،إعطاء التخطيط
اجلماعي �صبغة ت�شاركية هامة ،حيث ت�صبح فيه م�شاركة ال�سكان،
رجاال ون�ساء� ،شبابا و�شيوخا ،يف موقع مركزي.
• م�سل�سل متبنى من طرف امل ؤ��س�سة اجلماعية ومدعم من
الخرين وكذا املنظمات أ
طرف الفاعلني املحليني آ
ال�سا�سية
أ
الخرى .فاجلماعة املحلية واملجتمع املدين ال يتم �إ�رشاكهما
فقط ،بل �إنهما يف �صلب امل�سل�سل.
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ال�ستعمال املكثف للموارد
• م�سل�سل نابع من الداخل  :ي�ستدعي إ
الب�رشية املحلية التي ينتظر منها م�ستقبال� ،إعادة توجيه
وتتبع هذا امل�سل�سل ،واال�ستفادة من برنامج تكوين مالئم.
ال�ستعانة
غري أ�ن ال�ضعف احلايل لهذه املوارد يدفع حتميا �إىل إ
باخلربة اخلارجية التي تواكب امل�سل�سل فقط ،دون أ�ن حتل
حمل املوارد الذاتية �إال يف حالة ال�رضورة.
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• م�سل�سل ي�ساهم يف بناء ر ؤ�ية م�شرتكة حول امل�ستقبل الرتابي
بناء على اختيارات ت�ضبط التناق�ضات املتعلقة بالتنمية
امل�ستدامة .لذا ،ف إ�ن التخطيط اجلماعي هو مبثابة ن�شاط
ذو نزعة �سيا�سية ،يدعو ويقود لبناء ر ؤ�ية مل�ستقبل اجلماعة
املحلية يف اجتاه �ضبط التناق�ضات بني خمتلف أ�بعاد التنمية
القت�صادية ومتطلباتها؛ �رضورة
ونخ�ص بالذكر التنمية إ
الجتماعية اله�شة (املر أ�ة
الن�صاف املجتمعي و�إدماج الفئات إ
إ
والطفل وامل�سنون واملعوزون �...إلخ) ،وامل�ستلزمات املتعلقة
والرث الثقايف.
باملحافظة على املوارد الطبيعية إ

 بناء التخطيط اجلماعي على تدبري �أف�ضل للموارد املاديةوالب�رشية املتوفرة والتي ميكن تعبئتها.
�إن حت�سني وتعبئة وتدبري املوارد املحلية ينطلق من معطى �ضعف
موارد جل اجلماعات القروية مما ي�ستدعي تقوية القدرات يف
املجاالت التالية :
• تقوية القدرات يف جمال �إطالق امل�شاريع اجلماعية و �ضبط
دورة تدبري املوارد العمومية املحلية (التخطيط  -امليزنة
وتنفيذ العمليات).
• تعبئة موارد اجلبايات املحلية وامل�ساهمات املحلية أ
الخرى
و�إمدادات الدولة والقرو�ض والتمويالت اخلارجية املتعلقة
مب�شاريع التعاون أ�و ال�رشاكة.
• تقوية عمل التن�شيط اجلماعي (الفاعلون التنمويون املحليون).

 بناء التخطيط اجلماعي على م�شاريع ترابية ذات منفعةم�شرتكة بني اجلماعات
يتطلب امل�ستوى املجايل والرتابي ال�ضيق للجماعات بالن�سبة لبع�ض
امل�شاريع وكذا القدرات املادية والب�رشية املحدودة لهذه الهيئات،
لل�ستجابة للحاجيات ذات املنفعة امل�شرتكة
�إ�رشاك طاقاتها املحلية إ
الطار ،ي�ستوجب �إقامة �رشاكات بني اجلماعات
بينها .ومن هذا إ
أ
املحلية املجاورة التي يهمها المر (جمموعة ذات منفعة م�شرتكة
الرث املحلي امل�شرتك بني اجلماعات).
من خالل تدبري إ

 ربط التخطيط اجلماعي باملجاالت الرتابية للم�شاريعوبال�سيا�سات العمومية الوطنية
القت�صادية (ال�سياحة ،الطرق،
�إن التخطيط لبع�ض القطاعات إ
 )....يتجاوز حدود اجلماعة القروية.
لهذا ف إ�ن أ�ية ر ؤ�ية م�ستقبلية للرتاب اجلماعي تفرت�ض توافقا بني
القت�صاديني داخل هذا
االنتظارات وحاجيات ال�سكان والفاعلني إ
املجال الرتابي وكذا م�ستلزمات التدبري الرتابي املنبثقة على
الن�شغاالت والقرارات العليا (البنيات التحتية الكربى،
م�ستوى إ
م�شاريع ذات طابع جهوي ،ال�سيا�سات العمومية الوطنية).
كما أ�ن التخطيط اجلماعي ي�ستدعي ربطه مبجاالت امل�شاريع
(ال�سياحية والفالحية وحماية وترميم أ
الرا�ضي )...املت�ضمنة يف
(القليمي واجلهوي والوطني)
خمططات التنمية ذات امل�ستوى العايل إ
أ�و عرب م�شاريع القطاعات الوزارية املعنية .وي�ستلزم كذلك
التفاو�ض والربط الدائمني مع امل�صالح اخلارجية والالمركزية
(اجلهة مثال.)...

 -ربط التخطيط اجلماعي باملعاهدات الدولية ومبرجعياتها

التفاقيات الدولية
يجب أ�ن يرتبط التخطيط اجلماعي مبختلف إ
الن�سان
املوقعة من طرف املغرب يف ميدان التنمية وحقوق إ

23

(البيئة ،الن�ساء أ
والطفال .)...ويفرت�ض هذا التخطيط مراعاة
العتبارات التالية :
إ
• يجب أ�ن يندرج �ضمن أ
الولويات الدولية التي انخرط فيها
املغرب ،واملتعلقة ب إ�عالن أ
اللفية من أ�جل التنمية و أ�هدافها
التي ت�شكل �إطارا مرجعيا للتخطيط اجلماعي.
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• مراعاة امل�شاركة الفعلية للن�ساء خالل جميع مراحل م�سل�سل
التخطيط ،ت�ضمن أ
والهتمامات
العتبار ،احلاجيات إ
الخذ بعني إ
أ
والهداف
املتباينة للن�ساء والرجال عند حتديد الر ؤ�ية
وامل ؤ��رشات .وعليه ،يتعني على هذا املخطط أ�ن ي�ستعمل
وينمي ويطور أ�دوات مقاربة النوع املالئمة التي تعك�س مكانة
والجراءات ال�رضورية
ودور الن�ساء يف املجتمع و يتخذ التدابري إ
الق�صاء أ�و احلرمان ،من خالل
للق�ضاء على جميع أ��شكال إ
ممار�ستهن حلقوقهن كمواطنات ،وي�ساهم يف تكري�س امل�ساواة
والجتماعية.
القت�صادية إ
بني الن�ساء والرجال يف املجاالت إ
أ
العتبار للحقوق اجلوهرية للطفل.
•
الخذ بعني إ
(اليجابية وال�سلبية) املتواجدة بني التنمية
• مراعاة التفاعالت إ
القت�صادية واملجال البيئي ،مما ي�شجع على اهتمام ال�سكان
إ
والختيارات التقنية التي ت ؤ�دي
بامل�سائل البيئية واملمار�سات إ
اليجابية للتنمية واملحافظة على البيئة.
�إىل الرفع من الت أ�ثريات إ
كما ي�سعى التخطيط �إىل �إيجاد وحتديد جميع فر�ص التمويل
والدعم التقني اخلا�صة مب�شاريع تقوية البعد البيئي للتنمية؛
الرث ا�ستنادا �إىل التو�صيات
العتبار ا�ستمرارية إ
وي أ�خذ بعني إ
أ
الواردة يف أ
الجندات  21املحلية وبرنامج الن�شطة  21امل�صادق
عليه يف قمة أ
الطار
الر�ض بريو دي جانريو �سنة  1992واتفاقية إ
أ
للمم املتحدة حول التغريات املناخية� ،إلخ...

الف�صل الثاين
الهياكل امل�شاركة
يف م�سل�سل �إعداد
وتنفيذ املخطط
اجلماعي للتنمية

 تنبيهوالجناز والتتبع والتقييم مل�سل�سل
• �إن هياكل املواكبة
إ
أ
�إعداد املخطط اجلماعي للتنمية ترتبط بالن�شطة والعمليات
وم�ساراتخاذ القرار الواجب توفريها من أ�جل �إجناز املخطط
اجلماعي للتنمية ،مع احرتام املبادئ والقواعد املذكورة يف
الف�صل ال�سابق.
• ينبغي لهذه الهياكل أ�ن تغطي الفرتات الثالث أ
ال�سا�سية لهذا
امل�سل�سل وهي :
 فرتة ت�سيري وتتبع عملية التخطيط التي تت�ضمن اتخاذالقرار.
 فرتة �إجناز وتتبع وتقييم تنفيذ املخطط. فرتة تدبري امل�شاريع املنجزة.• ي�سعى البيان التنظيمي املقرتح �إىل تطبيق مبادئ الالمركزية
وامل�شاركة والقرب وال�رشاكة.
• يقدم البيان و�ضعية ت�صورية مع أ
الدوار وال�صالحيات املتاحة
لكل هيئة ،علما ب أ�ن الواقع امليداين يربز تواجد خ�صو�صيات
كل حالة على حدة ،كما هو احلال بالن�سبة لكافة امل ؤ��س�سات
التقنية املواكبة للم�سل�سل والتي تظل ت�شكيلتها رهينة �إىل
حد كبري بالكفاءات املتواجدة يف امليدان وتاريخها املحلي.
ورغم ذلك ،ينبغي التذكري مب�ضامني العمليات الواجب
�إجرا ؤ�ها والهياكل أ
الكرث مالئمة إلجنازها ،وكذلك �رضورة
�ضبط حلظات تدخل الهياكل املقررة وامل�صادقة ل�ضمان جناح
امل�سل�سل.
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تذكري بعنا�رص ال�سياق
يهتم هذا الدليل على اخل�صو�ص بالهياكل املحلية للتنفيذ
والقليمي .وي�شكل أ
الول حمور
ذات امل�ستويني اجلماعي إ
الالمركزية ،بينما يعترب الثاين امل�ستوى الذي تتمثل فيه
امل�صالح اخلارجية على نطاق أ�و�سع ،م�شكلة بذلك جتمعا
للخت�صا�صات.
إ

 – 1بنية جماعية متعددة أ
البعاد
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قدرالمكان تتيح �إدماج جميع
يجب أ�ن تظل هذه البنية وا�سعة
إ
الفاعلني داخل اجلماعة يف م�سل�سل الت�شاور .ويف نف�س الوقت،
ت�ساعد على توجيه امل�سل�سل وقيادته وتتخذ القرارات اخلا�ضعة
للختيارات ال�سيا�سية التي ت�ضطلع بها امل ؤ��س�سات املنتخبة كما
إ
أ
تنجزعمليات املواكبة التقنية .ومن هذا املنطلق ,ميكن �حيانا
تعبئة الكفاءات اخلا�صة يف �إطار أ
الن�شطة التي ال ت�ستدعي بال�رضورة
احل�ضور الدائم لكافة الفاعلني (عمل مو�سع لتجميع املعطيات،
العالم ،الت�صور� ،إلخ.)...
إ
من أ�جل احلفاظ على هذا اخليار ،يتعني على امل ؤ��س�سة اجلماعية أ�ن
ت�شكل بنية متعددة أ
البعاد ترتكز على هيكلة تعتمد على م�ستويني :
-

م�ستوى القيادة واملواكبة التقنية ،ويت�شكل من الفريق
التقني اجلماعي يرت أ��سه الكاتب العام للجماعة وي�ضم املوظفني
اجلماعيني املعنيني .ويدعم هذا الفريق امل�صالح اخلارجية
املتواجدة على تراب اجلماعة والتي ب إ�مكانها تزويد النظام
املعلوماتي اجلماعي .ويتعني على أ�فراد هذا الفريق متابعة
التكوين املالئم وفقا لكل مرحلة من مراحل م�سل�سل التخطيط
اجلماعي.

-

ال�ست�شارة  :اللجنة اجلماعية للتخطيط الت�شاركي
م�ستوى إ
أ�داة رهن �إ�شارة رئي�س اجلماعة .تت�شكل من ممثلي اجلمعيات
املحلية وجميع الدواوير التي ال تتوفرعلى هذه اجلمعيات.
وتقوم بدور الو�ساطة مع ال�سكان خالل مراحل جمع املعلومات
والت�شخي�ص الت�شاركي.

-

متثل هذه اللجنة قوة اقرتاحية تقوم بدور ا�ست�شاري يف اتخاذ
الختبارات والت�صورات أ
الولية لبلورة املخطط اجلماعي .ولكي
إ
ت ؤ�دي هذا الدور عليها أ�ن تبقى منفتحة على جميع فعاليات
املجتمع كما أ�ن طابعها غري الر�سمي ميكنها من اتخاذ كل
أ
ال�شكال التنظيمية املتاحة.

ويربز اجلدول التايل أ�دوار وتركيبة خمتلف أ
الجهزة امل�شاركة يف
�إعداد و�إجناز املخطط اجلماعي للتنمية.
29

جهاز القرار :
املجل�س اجلماعي

ر ؤ�يا �إ�سرتاتيجية

جهاز القيادة :
الدارة اجلماعية
إ

ر ؤ�ية عملية
الفريق التقني
اجلماعي

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

الدور

امل�سري :الكاتب العام للجماعة
 موظفو اجلماعة مدعومونمن طرف امل�صالح اخلارجية
العاملة برتاب اجلماعة أ�و أ�ع�ضاء
متطوعون من اجلمعيات املحلية
أ�و من وكالء التنمية عن وكالة
الجتماعية أ�و غريها من
التنمية إ
امل ؤ��س�سات.
ميكن للفريق أ�ن ي�ستعني بكفاءات
ب�رشية أ�خرى عند االقت�ضاء لدى
القليمي للمواكبة أ�و هي آ�ت
الفريق إ
أ�خرى خا�صة فيما يتعلق بتعبئة
الن�ساء.

�صاحب امل�رشوع
ال�سرتاتيجية
حتديد التوجهات إ
انتقاء امل�شاريع و الربامج
• أ�ع�ضاء املجل�س اجلماعي
الت�صويت وامل�صادقة على وثائق املخطط اجلماعي للتنمية
تعبئة املوارد املالية الداخلية واخلارجية
تقييم املخطط اجلماعي للتنمية (كل ثالث �سنوات).
املرافعة والتوا�صل.
ي�شكل الهيئة العملية حتت الرئا�سة املبا�رشة للكاتب العام للجماعة
ي�سهرعلى تن�شيط جممل م�سل�سل التهييء الت�شاركي للمخطط اجلماعي
للتنمية
يعد جدوال بيانيا وميزانية توقعية من أ�جل �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية
يحدد اخلطوط العري�ضة وي�رشف وين�سق أ��شغال الفرق التقنية وكذا اخلرباء
املحتملني
يعد م�رشوع املخطط اجلماعي للتنمية ح�سب مقاربة التخطيط
الت�شاركي.
يعد م�رشوع الربنامج الثالثي.
ي�سهر خطط العمل ال�سنوية
ال�سهر على تنفيذ وتتبع خطط العمل
ي�رشف وين�سق أ�عمال الفرق التقنية وكذا امل�ست�شارين املحتملني
ي�شارك يف تنظيم وتنفيذ خمطط التوا�صل إلعداد تنفيذ املخطط اجلماعي
للتنمية

الرتكيبة

البيان  : 1دور وتركيبة الهياكل امل�شاركة يف �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية على امل�ستوى اجلماعي
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جهاز �إ�ست�شاري :
خربة حملية

التعبئة والت�شاور
املحلي
اللجنة اجلماعية
للتخطيط
الت�شاركي
ال�ست�شارية
(اللجنة إ
للم�ساواة وتكافئ
الفر�ص)

•

•
•
•

•

•

تلعب دور الربط بني ال�سكان والفريق التقني اجلماعي (الت�شاور/االعالم/
الحاطة /تقدمي احل�صيلة)
إ
تنظم ال�سكان وتعبئهم يف م�سل�سل التخطيط.
تدعم �إجنازالت�شخي�ص الت�شاركي.
ت�شارك وت�ساهم يف تنظيم ملتقيات التوافق والتفاو�ض التي ي�رشف عليها
الفريق التقني اجلماعي.
ت�شارك يف تنظيم وتنفيذ خمطط التوا�صل حول �إعداد املخطط اجلماعي
للتنمية.
تزود بنك املعطيات للنظام املعلوماتي اجلماعي
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•
•
•
•
•

الرئي�س  :رئي�س املجل�س
اجلماعي
ممثلو اللجان املحلية واجلمعيات
وهي آ�ت املنتجني
الجتماعية
الفئات
ممثلو
إ
واملهنية املتواجدة على تراب
اجلماعة.
والهياكل
ال�شباب
ممثلو
التقليدية...
منتخبون

 – 2هيئة �إقليمية ذات م�ستويني
القليمي الكفاءات املحلية بن�سبة وافرة ،لذا
تتواجد على امل�ستوى إ
القليمي �رضوريا إلعداد التخطيط اجلماعي.
يظل الدعم إ
�إن هذا امل�ستوى يعترب حلقة و�صل جد مهمة ،حيث ي�ضمن
التقاطع من جهة بني �صعود الطلبات اجلماعية ومالئمتها ترابيا
وتوفريالدعم التقني واملايل لهذه الطلبات ،وذلك من خالل تعبئة
الكفاءات الذاتية أ�وعرباللجوء �إىل امل�ستويني اجلهوي والوطني،
ومن جهة أ�خرى ،يعمل على تنفيذ ال�سيا�سات العمومية الوطنية
والقطاعية وال�سهر على متا�سكها وان�سجامها.
ويجب أ�ن يت�ضمن هذا امل�ستوى الهياكل ذات املهام التالية :
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• الدعم التقني خالل املراحل أ
ال�سا�سية للمخطط اجلماعي
للتنمية و�إعداده.
• امل�ساعدة على تقوية قدرات املنظمات غري احلكومية
بالقليم ،و�إعادة �إنت�شارمواردها الب�رشية الن�سائية،
املتواجدة إ
القت�ضاء.
عند
املعنية،
اجلماعات
إلعانة
إ
• امل�ساعدة يف مهمة املرافعة.
• امل�ساعدة على بناء و�إقامة نظام خا�ص بالتتبع على امل�ستوى
اجلماعي.
• مالئمة العمل ما بني اجلماعات (م�شاريع تهم العديد من
اجلماعات) ،مما ي�ستوجب �إقامة �شبكة للكفاءات من أ�جل
تنمية مندجمة تهم جمال التجارة أ
وال�سواق والبنية التحتية
واملنتوجات الفالحية وتدبرياملوارد الطبيعية وباقي القطاعات
املنتجة (ال�صناعة التقليدية وال�سياحة.)...
• تعبئة جميع امل�صالح اخلارجية حول هذا الدعم.

• �إحداث و�ساطة مع ال�شبكة التقنية اجلهوية والوطنية.
الن�سجام ودعم التخطيط
وت�ستدعي املهام املتعلقة بالبحث عن إ
والتتبع اجلماعي تعبئة �إمكانيات ب�رشية ومادية ولوج�ستيكية خا�صة
بالتنقل .كما تتطلب و�ضع هيئتني ،حيث تتكلف أ
الوىل بالتحكيم
الن�سجام ،أ
والخرى تتكلف بالدعم اللوج�ستيكي والتقني
و�ضمان إ
املبا�رش للفرق اجلماعية.
�إن أ�دوار وتركيبة خمتلف أ
الجهزة امل�شاركة يف �إعداد وتنفيذ
القليمي تتمثل يف البيان
املخطط اجلماعي للتنمية على ال�صعيد إ
التايل :
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•
•
•
•
•

الدور

جهاز التوطيد
و�ضمان ان�سجام
املخططات
اجلماعية للتنمية
:
القليمية
اللجنة إ
التقنية املو�سعة
لر ؤ��ساء اجلماعات-

•

•

القليم.
يقوم بالتحكيم ال�رضوري بني جماعات إ
القليم.
يت أ�كد من تناغم وان�سجام املخططات اجلماعية للتنمية جلميع جماعات إ
يحدد املجاالت املالئمة إلحداث جمموعة اجلماعات.
يحث ويواكب و�ضع �آليات العمل بني اجلماعات.
يعاين القابلية االقت�صادية واملالية أ
للن�شطة وتطابق كلفة املخططات اجلماعية للتنمية
مع املوارد املمكن تعبئتها.
يقوم بجميع التقوميات التقنية أ
الخرى ويقدم مقرتحات اال�صالح والتعديل وير�سلها
ملختلف اجلماعات من أ�جل و�ضع اللم�سات أ
الخرية على املخططات اجلماعية للتنمية
وكذا للهياكل اجلديدة ملجموعة اجلماعات من أ�جل ال�صياغة النهائية مل�شاريعها.
القليمي للمواكبة.
يقدم الدعم للفريق إ

جهاز الدعم
التقني واملواكبة
القليمي
الفريق إ
للمواكبة
•

•
يتواجد بق�سم اجلماعات املحلية ويقوم مبا يلي :
القليمي
• ي�سهر على التنفيذ ال�سليم لعملية التخطيط اجلماعي على م�ستوى الرتاب إ
•
• يعبئ امل�ساعدة التقنية لفائدة الفرق التقنية اجلماعية ويقوم بتتبعها ميدانيا
• يعد حلقة و�صل ما بني الهياكل اجلماعية وامل�ستوى املركزي وفرق الدعم التقني.
أ
• يتابع ويراقب التنفيذ اجليد للربامج الثالثية ويطلع جميع الطراف املعنية عرب قنوات •
الجناز.
مالئمة تبعا مل�ستوى تطور عمليات إ
• يهىء وينفذ برامج التكوين امل�ستمر لفائدة الهياكل اجلماعية والفرق التقنية
اجلماعية.

•
•
•
•
•

رئي�س ق�سم اجلماعات
املحلية  :من�سقا
النواة ال�صلبة لهذا الفريق
تتكون من �إطارين تابعان
لق�سم اجلماعات املحلية:
�إطار ذو الكفاءات الالزمة
يف ميدان التخطيط
اال�سرتاتيجي.
مكون.

القليم  :رئي�سا
الوايل/عامل إ
أ
الع�ضاء :
القليمي
رئي�س املجل�س إ
ر ؤ��ساء اجلماعات املعنية
املندوبون واملديرون
القليميون ملختلف
إ
القطاعات الوزارية

الرتكيبة

القليمي
البيان  : 2دور وتركيبة الهياكل امل�شاركة يف �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية على امل�ستوى إ
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 .3دعم امل�ستويات الو�سيطة والعليا
 .1.3دعم الهياكل الو�سيطة

الدارة الرتابية
تعتمد الهيئتان ال�سالفتان الذكر أ�ي�ضا على موظفي إ
املتواجدين بامل�ستويات أ
الخرى :
امل�ستوى أ
للقليم.
الدنى إ
 على م�ستوى القياداتيتعني على رجال ال�سلطة (القياد) دعم م�سل�سل التخطيط حمليا ،عرب
التكوين والتح�سي�س وتثمني مهمتهم كفاعلني يف جمال التنمية.
ال�ست�شارية
لذا ،يجب على رجل ال�سلطة أ�ن يكون ممثال داخل اللجان إ
اجلماعية للتخطيط الت�شاركي .ويندرج ح�ضوره كباقي املوظفني
الدارة الرتابية يف �سري هذا امل�سل�سل على
يف �إطار م�شاركة إ
أ
امل�ستوى املحلي .وتتج�سد مهمته يف دعم الفرق من �جل جمع
املعطيات والت�شخي�ص لتقنية ميدانية عرب تعبئة ال�شيوخ واملقدمني
من أ�جل ا�ستدعاء ال�سكان ،خا�صة يف املناطق املعزولة .ت�شكل �إذا
تعبئة رجال ال�سلطة دعما أ��سا�سيا للقيام بالعمل امليداين �إىل جانب
أ
الن�شطة التالية :
• تعبئة ال�سكان.
• تدبري النزاعات.
• ت�سهيل اللقاءات بني الفرق التقنية اجلماعية وال�سكان.
• ت�سهيل التوا�صل بني ال�سكان.
• ت�سهيل مهام التتبع امليداين.
• ت�سهيل/جمع و�إر�سال املعطيات أ
ال�سا�سية لنظام املعلومات
اجلماعي �إىل اجلماعات املعنية.

35

 على م�ستوى الدوائرت�شكل الدائرة امل�ستوى الرتابي الو�سيط الذي ميكن تعبئته يف أ�ي
فرتة من فرتات عملية التخطيط .وميكن للو�سائل اللوجي�ستيكية
وكلفة الدعم التقني للفرق اجلماعية أ�ن ت�ستفيد �إقت�صاديا من
تعبئة م�ستوى الدائرة ألن عمليات التكوين والتح�سي�س واملواكبة
غالبا ما يتم �إجنازها باللجوء �إىل رئي�س الدائرة.
الن�سجام بني املخططات
وينطبق نف�س ال�شيء على عملية إ
اجلماعية للتنمية التي ت�ستدعي و�ضع �إطار للت�شاور والو�ساطة ما
بني اجلماعات الذي يجب أ�ن يعتمد بدوره على الدائرة.
وهكذا ،ميكن أ�ن تنعقد جلنة م�شرتكة بني خمتلف اجلماعات
لهذا الغر�ض ،مكونة من ر ؤ��ساء اجلماعات التابعة للدائرة والفريق
القليمي املواكب ومن�سقي الفرق التقنية اجلماعية من أ�جل :
إ
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• ت�سهيل تنظيم ور�شات التكوين ما بني اجلماعات.
• دعم تنظيم منتديات بني اجلماعات ق�صد الت�شاور.
• مواكبة تنفيذ التعاون بني اجلماعات.
• زويد بنك املعطيات للنظام املعلوماتي اجلماعي.

 .2.3دعم امل�ستويات العليا ال�ساهرة على التوجيه
والتتبع وتعبئة املهارات

تقوم الدوائر العليا كهياكل تنفيذ ب أ�دوارو أ�ن�شطة متعددة ،ويتعلق
أ
المر بـ :
• دور امل�سهل لدى خمتلف القطاعات الوزارية على امل�ستوى
املركزي.

وال�ستمرارية ال�رضوريان ل�ضمان ا�ستقرار الفرق
• التتبع
إ
املحلية.
• تعبئة اخلربة على نطاق عال من أ�جل التكوين ومواكبة
الفرق املحلية.
• توجيه وتعبئة املوارد املالية.
أ
طارالمثل لتعبئة اخلربة.
ال
ولل�شارة ،يبقى امل�ستوى اجلهوي إ
إ
وعليه ،فاجلهة ميكن أ�ن تقوم أ
بالدوار التالية :
القليمية وتن�سيقها
الن�سجام التام للربامج إ
• ال�سهر على عملية إ
ميدانيا.
• القيام ب أ�ن�شطة أ�فقية على ال�صعيد اجلهوي من أ�جل تعبئة
املهارات والكفاءات الالزمة للدعم التقني وتنظيم الدورات
التكوينية والتوا�صل� ،إلخ....
• على ال�صعيد الوطني ،ال ميكن دعم امل�سل�سالت املحلية يف نف�س
الوقت بالن�سبة لكافة اجلماعات القروية ب�سبب ا�ستحالة تعبئة
المكانيات الب�رشية واملادية ب�شكل متوازي ويف وقت وجيز.
إ
أ
فالمرهنا يتعلق بتغطية تدريجية تعتمد على الدائرة لت�شمل
كافة الرتاب الوطني.
يتكفل امل�ستوى الوطني وعلى ر أ��سه املديرية العامة للجماعات
املحلية ،بتخ�صي�ص املوارد الالزمة والتوا�صل امل ؤ��س�ساتي و�إنعا�ش
التعاون الدويل والتطوير امل�ستمر للمنظومات و أ�دوات دعم القدرات
والتتبع وثتمني جتارب تعزيز التخطيط اجلماعي.
ال�شارة أ�خريا �إىل أ�ن جناح عملية التخطيط اجلماعي للفاعلني
وجتدر إ
القليمي واجلماعي يبقى رهينا مبدى دعم
املحليني على ال�صعيدين إ
ال�سلطات العليا لهذا الربنامج.
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البيان  : 3امل�ستويات والهياكل امل�شاركة
يف �إعداد و�إجنازاملخطط اجلماعي للتنمية

م�ستويات التوجيه ،والتتبع ودعم
املخططات اجلماعية للتنمية

الهياكل امل�شاركة يف �إجناز
املخططات اجلماعية للتنمية

املركزي

القليمي
إ

اجلهوي

القليمية
اللجنة التقنية إ
القليمي املواكب
الفريق إ

38
الدائرة
القيادات

اجلماعي
املجل�س اجلماعي
الفريق التقني اجلماعي
اللجنة اجلماعية للتخطيط الت�شاركي
ال�ست�شارية للم�ساواة وتكافئ
(اللجنة إ
الفر�ص)

اجلــزء الثــانــي
مـراحل �إعداد
املخطط
اجلماعي للتنمية

�إن �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية يت�ضمن أ�ربعة مراحل مت�سل�سلة
والنطالقة ،حتديد احلالة الراهنة والت�شخي�ص
العداد
إ
زمنيا  :إ
الن�سجام ،وتقدمي احل�صيلة �إىل ال�سكان
الت�شاركي ،التخطيط وعملية إ
وامل�صادقة من طرف املجل�س اجلماعي .وتعالج كل مرحلة على
حدة يف ف�صل مهيكل وفق الطريقة التاليـة  :أ�هداف املرحلة،
ال�رشوط امل�سبقة ،م�سارها ،النتائج واحل�صيلة املنتظرة ،أ
الدوات
والدعائم امل�ستعملة.

م�سار مراحل �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية

العداد
إ
والنطالقة
إ

احلالة
الراهنة

التخطيط
الت�شخي�ص ال�سرتاتيجي عملية
الت�شاركي إ
الن�سجام
إ
والربجمة

تقدمي
احل�صيلة
وامل�صادقة
من طرف
املجل�س
اجلماعي
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الف�صل أ
الول
تهييء وانطالق
�إعداد املخطط
اجلماعي للتنمية

والنطالق يف م�سل�سل �إعداد املخطط
تعترب مرحلة التهييء إ
اجلماعي للتنمية حا�سمة ،لكونها متكن خمتلف الفاعلني املحليني
الطاراملالئم الذي
من الوعي ب أ�همية �إعداد هذا املخطط وحتديد إ
�سي�سري من خالله امل�سارالت�شاركي ،عرب حتديد املتدخلني
أ
بال�ضافة �إىل تعبئة املوارد ال�رضورية
والدوارالتي �سيقومون بها ،إ
وتنظيم العمل من أ�جل �إجنازها.
�إن مرحلة تهييء وانطالق برجمة التنمية بالن�سبة للجماعات القروية
ت�ستوجب أ
العتبار تواجد «مركز ح�رضي» بداخل
الخذ بعني إ
اجلماعة القروية الذي ميكن أ�ن يتطلب منهجية ومقاربة خمتلفة.

الهداف والعمليات أ
 .1أ
ال�سا�سية للمرحلة
ترمي هذه املرحلة �إىل �إقناع أ��صحاب القرار والفاعلني اجلماعيني
الطار امل ؤ��س�ساتي
بتبني منهجية التخطيط اجلماعي و�إقامة إ
والتنظيمي لتنفيذها وتت�ضمن العمليات أ
ال�سا�سية التالية :
• حت�سي�س املجل�س اجلماعي ب�رضورة �إعداد املخطط اجلماعي
ال�سرتاتيجي الت�شاركي.
للتنمية ح�سب منهجية التخطيط إ
• حتديد أ
الطراف املعنية بامل�سل�سل وخلق الظروف املالئمة من
أ�جل م�شاركتهم يف �إعداد املخطط وتنفيذه و تتبعه وتقييمه.
• تعبئة املوارد الب�رشية واملالية ال�رضورية ل�سريامل�سل�سل.
النطالقة الر�سمية للم�سل�سل.
• إ
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ال�رشوط امل�سبقة
ال�سرتاتيجي ،يجب الت أ�كد
النخراط يف م�سل�سل التخطيط إ
قبل إ
من توفر ال�رشوط التالية :
ال�سرتاتيجي.
الدارية واملالية مل�سل�سل التخطيط إ
• دعم الو�صاية إ
القليمي.
• �إحداث جلنة املواكبة على امل�ستوى إ
• وجود ر ؤ�ية وتوجهات وا�ضحة للتنمية منبثقة من امل�ستوى
والقليمي لدى الفاعلني املحليني،
الوطني وامل�ستويني اجلهوي إ
�إذا ما مت بلورتها.
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� .2سري أ
ال�شغال
 .1.2اتخاذ قرار �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية

يحدد املجل�س اجلماعي دواعي نهج م�سل�سل التخطيط .كما أ�ن
القليمي للمواكبة املدعم من ممثل اخللية املركزية
الفريق إ
املتواجدة باملديرية العامة للجماعات املحلية ينظم عدة لقاءات
مع خمتلف أ�ع�ضاء املجل�س اجلماعي من أ�جل حتليل �إيجابيات
ال�سرتاتيجي وحتديد رهانات املخطط اجلماعي للتنمية.
التخطيط إ
يتج�سد انخراط املجل�س اجلماعي يف هذه العملية من خالل �إ�صداره
لقرار �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية.

الطار امل ؤ��س�ساتي
 .2.2و�ضع إ

تعد م�شاركة الفاعلني يف كل أ�طوار م�سارالتخطيط حا�سمة
لتمكينهم من تبني أ
العمال املربجمة .ومن أ�جل �ضمان م�شاركة

ه ؤ�الء الفاعلني ،يجب القيام اجتاههم بعمليات متتالية للتح�سي�س
والتفاو�ض والتكوين وحتديد امل� ؤ
س�وليات.
النخراط يف دينامية التغيري هاته ،يجب على
ومن أ�جل إ
الطارامل ؤ��س�ساتي وخا�صة ف�ضاءات الت�شاور مع ال�سكان ،أ�ن تطبعها
إ
املرونة وقابلية التطورح�سب تقدم القدرات املحلية ،ودرجة تبني
هذا امل�سل�سل من قبل الفاعلني املحليني وخا�صة من حيث متوقع
وتنظيم ال�سكان.
وعليه ،ف إ�نه يتعني خالل املرحلة أ
العتماد على
الوىل للتهييء ،إ
الهياكل املحلية املتواجدة (جمعيات التنمية ،جمعيات أ
الحياء،
أ
وال�شخا�ص ذوي احلاجيات اخلا�صة،
جمعيات حماية الطفل
التعاونيات ،الهياكل التقليدية ،)...مع �ضمان التمثيلية العادلة
للن�ساء ودعم دورهن خالل ور�شات انطالقة امل�سل�سل وو�ضع �إطارات
الت�شاور مع ال�سكان.

 . 3.2تنظيم العمل والتوزيع الزمني وجدولة أ
الن�شطة

القليمي للمواكبة أ�ن يتهي أ� بتعبيئ (�إذا ا�ستدعى
يجب على الفريق إ
أ
المر ذلك) ،امل�ساعدة التقنية على م�ستوى اخللية املركزية
باملديرية العامة للجماعات املحلية لربجمة ور�شات التكوين حول
منهجية �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية لفائدة أ�ع�ضاء الفرق
ال�ست�شارية.
التقنية اجلماعية واللجن إ
ال�ست�شارية
�إن الهدف من هذه الور�شات هو حت�سي�س أ�ع�ضاء اللجان إ
وتكوين الفرق التقنية اجلماعية ومتكني كل جماعة من تبني
طريقة �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية و�ضبط جميع مراحله.
وتبقى النتائج املنتظرة من هذه الور�شات كالتايل :
• �إح�صاء جميع أ
الن�شطة املزمع القيام بها.
• �إعداد جدول زمني لهذه أ
الن�شطة.
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الن�شطة املربجمة ،أ
• �إعداد برنامج عمل كالئحة أ
المكنة اخلا�صة
بها ،تاريخ تنفيذها ،املدة الزمنية التي تتطلبها ،املوارد الالزمة
وال�شخا�ص املكلفني بتنفيذ هاته أ
أ
الن�شطة.
• �إعداد املقايي�س املرجعية الختيار امل�ست�شارين وامل�سهلني و أ�هل
لل�ستعانة بهم �إذا تطلب أ
المر ذلك.
اخلربة إ

 .4.2امل�صادقة على برنامج العمل من طرف املجل�س
اجلماعي
يعر�ض برنامج العمل وكذا امليزانية التقديرية واملوارد املرتبطة
بها على املجل�س اجلماعي من أ�جل الدرا�سة وامل�صادقة.

 .5.2تعبئة املوارد الب�رشية واملادية
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بعد امل�صادقة على برنامج العمل و�إح�صاء احلاجيات (الب�رشية
واملادية) ،ت أ�تي عملية تعبئة املوارد الداخلية واخلارجية ،وعلى
ر أ��سها أ�عوان امل�صالح اخلارجية وكذا امل�ساعدة التقنية املقدمة من
طرف امل�ستويات العليا� ،إذا ا�ستلزم أ
المر ذلك ،خا�صة على امل�ستوى
اجلهوي أ�و على م�ستوى املديرية العامة للجماعات املحلية.
تعترب عملية تعبئة املوارد املالية من العمليات أ
ال�سا�سية ،ألن
حظوظ جناح �إعداد وحت�ضري املخطط اجلماعي للتنمية متوقف
عليها .ميكن جلب هذه املوارد من املوارد الذاتية أ�و من �رشكاء
معنيني أ�و مهتمني بعملية التخطيط.
القليمي للمواكبة أ�ن يلعب
يف هذه املرحلة ،يتعني على الفريق إ
دوره كامال كو�سيط وداعم لوج�ستيكي للجماعة لدى اللجنة
القليمية التقنية ،من أ�جل تعبئة طاقم اخلرباء وكذا توفري املوارد
إ
املادية والب�رشية التي ال ميكن تعبئتها على امل�ستوى اجلماعي.

العالن الر�سمي عن انطالق امل�سل�سل
 .6.2إ

يهدف �إخبار وحت�سي�س ال�سلطات وال�رشكاء امل ؤ��س�ساتيني للجماعة
وال�سكان مل�شاركة ال�ساكنة والفاعلني املحليني يف �إعداد املخطط
اجلماعي للتنمية .وتعترب هاته امل�شاركة أ��سا�سية يف هذا امل�سل�سل،
بحيث يجب أ�ن تعطى أ�همية لتح�سي�س هذه الفئة وباخل�صو�ص اللجان
ال�ست�شارية حول رهانات م�شاركة العن�رص الن�سوي أ
والخذ بعني
إ
العتبار حلاجياته و أ�ولوياته خالل م�سار�إعداد املخطط اجلماعي
إ
الخبار والتح�سي�س حتت قيادة رئي�س اجلماعة
للتنمية .وتتم مهمة إ
مب�ساعدة املنتخبني و أ�ع�ضاء الفريق التقني اجلماعي و ت�ستهدف
أ
بال�سا�س ال�رشكاء والفاعلني آ
التيني :
• ال�رشكاء امل ؤ��س�ساتيون للجماعة ،ويتعلق أ
المر بال�سلطات
املحلية وامل�صالح اخلارجية املعنية املدعوة للقيام بدور فعال
يف �إطار التخطيط.
• باقي أ
الطراف املهمة التي مل يتم ا�ستدعا ؤ�ها خالل مرحلة �إعداد
التخطيط .يتم �إخبارها كتابيا من طرف رئي�س اجلماعة ،ح�سب
أ�همية الدور امل�ستقبلي الذي ميكن أ�ن تلعبه.
• ال�سكان ،حيث يتعني أ
بال�سا�س تعبئة كل القنوات املحلية
العالن الر�سمي عن انطالق املخطط (املقدمون
للتوا�صل من أ�جل إ
والذاعة املحلية ومن�شطو/من�شطات حمو
وال�شيوخ و«الرباحة» إ
أ
المية واملر�شدون/املر�شدات الفالحيون ،)...وذلك لتتاح
أ
الفر�صة لكل مواطن ومواطنة مل�شاركتهم �و متثيليتهم.
العالن عن انطالق املخطط اال�سرتاتيجي عرب
ميكن أ�ن يتم إ
تنظيم اجتماعات �إخبارية وحت�سي�سية والتي من خاللها �سينكب
املن�شطون واملن�شطات على ما يلي :
• تف�سريامل�سل�سل ( أ�هداف وطريقة �إعداد املخطط) ،مع الت أ�كيد
على �رضورة �إ�رشاك كل الفاعليـن.
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• دعوة ال�سكان �إىل تعيني ممثلني لهم داخل ور�شات الت�شخي�ص،
مع أ
العتبار املجموعات ال�سو�سيو -مهنية والتمثيلية
الخذ بعني إ
املتوازنة للن�ساء والرجال و ال�شباب وال�شيوخ .
• و�ضع ف�ضاءات للت�شاور.
التفاق على جدولة للعمل الت�شاركي.
• إ

 .3النتائج املنتظرة

أ�هم النتائج أ
والعمال املرتقبة من هذه املرحلة :
• م�صادقة املجل�س اجلماعي يف مداولته على قرار �إعداد املخطط
اجلماعي للتنمية.
• �إحداث وو�ضع �إطار م ؤ��س�ساتي.
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• �إعداد خطة العمل لقيادة امل�سل�سل وو�ضعها رهن �إ�شارة الفريق
القليمي للمواكبة.
إ
• حتديد م�صادر التمويل والتعبئة الفعلية للموارد.
الطراف أ
• �إخبار أ
ال�سا�سية املعنية وتبني خطة العمل.

 .4أ
الدوات والدعائم امل�ستعملة

• امليثاق اجلماعي.

ال�سرتاتيجي الت�شاركي.
• دليل حول التخطيط إ
• منوذج لربنامج العمل.
• كتيب مرجعي للتقدمي والتكوين حول منهجية �إعداد املخطط
اجلماعي للتنمية.
• أ�دوات /دعائم مالئمة للتوا�صل ،ب�رصية وبيداغوجية لتن�شيط
النطالقة بح�ضور ال�سكان.
ور�ش �إعطاء إ
• ور�شات التح�سي�س والتكوين.

توعية املجل�س
اجلماعي ب�رضورة
�إعداد املخطط
اجلماعي للتنمية

�إخبار املجل�س
اجلماعي من
طرف الفريق
القليمي للمواكبة
إ
ب أ�همية املخطط
اجلماعي للتنمية

تكوين الفريق
القليمي للمواكبة
إ
حول م�سل�سل
�إعداد املخطط
اجلماعي للتنمية

الطار
و�ضع إ
امل ؤ��س�ساتي :
الفريق التقني
اجلماعي واللجنة
اجلماعية
للتخطيط
الت�شاركي (اللجنة
ال�ست�شارية
إ
للم�ساواة و تكافئ
الفر�ص)

�إخبار وتكوين
الفاعلني املعنيني
حول دورهم يف
املخطط اجلماعي
للتنمية من طرف
القليمي
الفريق إ
للمواكبة

تقدمي ومناق�شة
برنامج العمل،
مرفوقا مبيزانية
تقديرية واملوارد
املرتبطة بها،
على�صعيداملجل�س
اجلماعي

تعبئة املوارد
الب�رشية
واملالية واملادية
من أ�جل �إعداد
املخطط
اجلماعي
للتنمية

لدعم الفعال للفريق
القليمي للمواكبة
إ

االنطالقة
الر�سمية
مل�سل�سل
�إعداد
املخطط
اجلماعي
للتنمية

البيان  : 1تهيئ وانطالق م�سل�سل �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية
تهيئ م�سل�سل
�إعداد املخطط
اجلماعي للتنمية

الخبار أالويل
إ
وحت�سي�س اللجنة
اجلماعية للتخطيط
الت�شاركي (اللجنة
ال�ست�شارية للم�ساواة
إ
وتكافئ الفر�ص)
وتكوين الفريق
التقني اجلماعي
حول م�سا�سل �إعداد
املخطط اجلماعي
للتنمية
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الف�صل الثــــاين
حتديد
احلالة الراهنة
والت�شخي�ص

يت�ضمن هذا الف�صل مرحلتني فرعيتني متتاليتني يف الزمان� ،إال
أ�نهما خمتلفتني من حيث الهدف وامل�ضمون :
• ت�شخي�ص احلالة الراهنة للجماعة أ�و ما ي�صطلح عليه عادة بـ
«مونوغرافيا».
• �إجناز ت�شخي�ص ت�شاركي.

 - 1جمع املعطيات وت�شخي�ص احلالة الراهنة
تهدف هذه املرحلة �إىل ت�شخي�ص امل�شاكل املهمة والقدرات
لتنمية اجلماعة بناء على حتليل ودرا�سة للمعطيات املتوفرة أ�و
املح�صل عليها بطريقة ت�شاركية .ويتعلق أ
المر بـ :
• جمع املعطيات الكمية والكيفية ال�صحيحة واملرتبطة مبختلف
والجتماعية والثقافية والبيئية
القت�صادية
إ
جماالت التنمية إ
أ
للجماعة واملت�ضمنة خل�صو�صيات الن�شطة وحاجيات وم�صالح
الرجال والن�ساء وال�شبان وال�شيوخ ،وكذا التفاعالت املتواجدة
باجلماعة.
• �إجناز بحوث ت�شاركية مع ال�سكان يف وحداتهم الرتابية (دوار،
ق�رص. )...
• �إدخال املعطيات يف بنك املعلومات اجلماعي (النظام املعلوماتي
اجلماعي).
• القيام بتحليل أ�ويل للمعلومات على أ��سا�س املرجعيات املتواجدة
وطنيا وجهويا أ�و �إقليميا ،مع أ
العتبار مقاربة النوع
الخذ بعني إ
وكذا خمتلف فئات ال�سكان (�شيوخ� ،شباب ،ذوو احلاجيات
اخلا�صة� ،إلخ.)...

55

ال�رشوط امل�سبقة

• ت�شكيل هيكل القيادة (الفريق التقني اجلماعي).
• �ضمان امل�شاركة الفعالة ملختلف أ
الطراف املحددة يف
املرحلة ال�سابقة.
• �سهولة الولوج للمعطيات املتوفرة حول اجلماعة املحلية
من طرف الفريق التقني اجلماعي.
• حر�ص الفريق التقني اجلماعي على أ�ن يعك�س الت�شخي�ص
الو�ضعية احلقيقية للجماعة املحلية (دون ت�شا ؤ�م مفرط
ودون تفا ؤ�ل مبالغ فيه).
• توفر كافة ال�رشوط املادية واللوج�ستيكية ل�سري عملية
جمع املعطيات.
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� .1.1سري أ
ال�شغال
ت�ستوجب هذه املرحلة كفاءات وت�ستدعي تعبئة �شاملة جلميع
الطاقات املحلية وتتطلب ت أ�طريا هاما وتنظيما حمكما.
تكوين الفريق التقني اجلماعي و أ�ع�ضاء الفريق
القليمي للمواكبة من أ�جل ت�شخي�ص احلالة الراهنة
إ
(التنظيم على �صعيد الدائرة)
ينتظر من هذا التكوين ا�ستعرا�ض أ�هداف هذه املرحلة وتوفري
أ�دوات التنظيم والبحث امليداين و�سيت�ضمن مايلي :
• أ�هداف العمل.
• منوذج و أ�دوات البحث واملقابالت املالئمة للخ�صو�صيات
والتميزاملحلي (مناطق �ساحلية لل�صيد ،مناطق جبلية للفالحة

والرعي� ،سهول م�سقية ،فالحة بورية ،الواحات ،ال�سهوب،
مناطق قروية حمادية للمدن� ،إلخ.)...
• امل ؤ��رشات القطاعية ح�سب مقاربة النوع.
• منط تنظيم جمع املعطيات ح�سب امل�صالح القطاعية والفاعلني
القت�صاديني ولدى �سكان الدواوير.
إ
ور�شة عمل اللجنة اجلماعية للتخطيط الت�شاركي
القليمي للمواكبة حول ت�شخي�ص
وكذا الفريق إ
احلالة الراهنة وتهييء البحوث امليدانية
القليمي
يتبادل ويتقا�سم الفريق التقني اجلماعي و أ�ع�ضاء الفريق إ
للمواكبة مع أ�ع�ضاء اللجنة اجلماعية للتخطيط الت�شاركي
املعلومات حول أ�هداف هذه املرحلة و�سريها ،مما يتطلب :
• و�ضع أ�دوات البحث املالئمة للمنطقة وا�ستيعابها من طرف جميع
أ�ع�ضاء اللجنة اجلماعية للتخطيط الت�شاركي.
• تنظيم طرق �سري عملية جمع املعطيات ح�سب كل قطاع
�إداري (تربية� ،صحة ،جماعة )...،وقطاع خا�ص.
• تنظيم طرق �سريالبحث لدى ال�سكان.
والدارات العمومية
جمع املعلومات لدى امل�صالح إ
واملنظمات غري احلكومية
�إن حتديد احلالة الراهنة ح�سب كل �إدارة عمومية يتطلب تعبئة
القليمي للمواكبة� .إنها
الفريق التقني اجلماعي وم�ساعدة الفريق إ
عملية تت�سم أ
بالخذ والرد وينبغي أ�ن تنطلق قبل ال�رشوع يف عملية
البحث و تبقى م�ستمرة حتى ما بعدها.
وي�سمح تق�سيم العمل بني خمتلف املتدخلني يف البحث من
جمع املعلومات ح�سب كل قطاع (وح�سب النوع) وعلى امل�ستوى
القليمي واجلماعي (مدار�س ،مراكز �صحية .)...لهذا الغر�ض،
إ
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الت�صال م�سبقا بامل�صالح اخلارجية املكلفة بالرتبية
يجب ربط إ
وال�صحة والتجهيز (طرق قروية) والفالحة واملياه والغابات واملكتب
الوطني للماء ال�صالح لل�رشب واملكتب الوطني للكهرباء...
البحث وجتميع املعطيات لدى �سكان الوحدات
الرتابية أ
ال�سا�سية (دوار ،ق�رص ،مد�رش ،حي)...
يجب تنظيم هذه العملية عن طريق جمموعات للبحث ت�ضم
بال�رضورة خمتلف الكفاءات (ال�صحة ،الرتبية ،منظمات غري
حكومية حملية )...وتقوم كل جمموعة ببحث يف الدواويرالتابعة
لنف�س امل�شيخة أ�و املنت�رشة يف مناطق جغرافية جماورة (وادي،
جتمع ب�رشي معزول) .من أ�جل ذلك ،يتوجب تعبئة جمموع أ�ع�ضاء
اللجنة اجلماعية للتخطيط الت�شاركي.
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الت�صال بني املوظفني
وتعترب مرحلة جمع املعطيات وربط إ
واملنتخبني وبني ال�سكان من أ
الهمية الكربى ملعرفة الو�سط
و�سريامل�سل�سل ،حيث أ�ن النتائج أ
الولية لهذا البحث �سوف تي�رس
الت�صال مع ال�سكان بناء على معطيات �صحيحة وتفتح نقا�ش معهم
إ
حول آ
الفاق للتنمية املمكنة يف امل�ستقبل� ،إذ يبقى هذا املعطى
هو الهدف املن�شود للت�شخي�ص الت�شاركي.
وحتتوي املرحلة أ
الوىل على هدفني :
• حث املنتخبني وموظفي اجلماعة القروية للم�شاركة عربات�صالهم
بال�سكان ،أ�ثناء ت�شخي�ص احلالة الراهنة.
• جتميع املعطيات ال�سليمة وجتنب �سلبيات جتميع املعطيات من
طرف باحثني لديهم �إملام �ضعيف باملحيط.
ويجب الت أ�كيد على �رضورة �إ�ست�شارة العن�رص الن�سوي يف كل
جماالت أ
الن�شطة وكل مظاهراحلياة داخل اجلماعة .كما أ�ن
جمع املعطيات يتطلب تنظيم جمموعات ن�سائية ،حيث أ�ن
ح�ضوراملن�شطات داخل كل جمموعة يعترب م� أس�لة �رضورية.

القليمي للمواكبة وامل�صالح
الجتاه ،يتعني على الفريق إ
ويف هذا إ
اخلارجية م�ساعدة الفريق التقني اجلماعي ،وذلك بتعبئة من�شطات
�إدارات الدولة واملنظمات غري احلكومية .وينبغي جتميع كافة
املعطيات حول و�ضعية ال�سكان و أ�ن�شطتهم ون�سبة ا�ستفادتهم من
املوارد واخلدمات ،ح�سب النوع.
�إذا أ�مكن التنظيم املحكم واجليد لعملية البحث امليداين يف هذه
املرحلة من �إجنازهذه أ
الخرية يف ظرف زمني يرتاوح من ع�رشين
�إىل ثالثني يوما ،ف إ�نه يتوجب أ
العتبار تنوع احلاالت
الخذ بعني إ
(امل�شاكل املناخية ،تعدد الدواوير و�صعوبة الولوج) التي ت�ستوجب
مدة زمنية متتد ما بني �شهر و�شهرين.
تنظيم املعطيات املح�صل عليها
�إن عملية تنظيم املعطيات هي جد معقدة ،حيث يجب
جتاوزاملعطيات اخلام وغرياملتجان�سة �إىل معلومات جممعة
والجتماعية والثقافية والبيئية
القت�صادية إ
وم�صنفة حول الو�ضعية إ
للجماعة .وتت�ضمن هذه العملية العنا�رص التالية :
 �إدخال ومعاجلة املعطيات واملواكبة يف الور�ش وو�ضعاللم�سات أ
الخرية للحالة الراهنة
تنجز عمليتي �إدخال وحتليل املعطيات من طرف الفريق التقني
القليمي للمواكبة .وبالرغم من وجود
اجلماعي مب�ساعدة الفريق إ
والدخال امل�سلمة خالل مرحلة
البحث
منوذج وم ؤ��رشات وجذاذات
إ
التكوين ،ف إ�نه من ال�رضوري اللجوء �إىل خربة خارجية لفائدة
الفريق املحلي .لذا ف إ�ن مواكبة ور�شة العمل من طرف خبري
القليمي للمواكبة
�رضورية وت�ستدعي تنظيمها من طرف الفريق إ
القت�ضاء
عند
اخلربة
يف الوقت املنا�سب .وميكن اللجوء �إىل هذه
إ
تبعا للحاجيات املعرب عنها من طرف الفريق املحلي.
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ال�شكاليات
فبف�ضل املعطيات املتوفرة واملعاجلة ،يتم �إذن حتديد إ
املطروحة للجماعة ،وذلك من خالل عملية تقاطع هذه املعطيات
مع الرتكيز على �إعطائها بعدا جماليا.
لهذه الغاية ،ف إ�ن أ�ربعة نقط �ستوجه طريقة �صياغة احلالة الراهنة:
• ال�سكان والهجرة و تنظيم املجال.
• ولوج ال�سكان للخدمات أ
ال�سا�سية.
القت�صادية.
النتاج وامل ؤ�هالت إ
• منط إ

• و�ضعية املوارد الطبيعية وكيفية تدبريها.
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والقت�صادية
الجتماعية إ
�إن عملية التقاطع املجايل للخ�صو�صيات إ
والبيئية من �ش أ�نها أ�ن تربز لنا أ�هم م�شاكل التنمية على ال�صعيد
الرتابي ،مثال املناطق التي يقع عليها �ضغط الهجرة أ�و املناطق
التي تعاين من قلة التجهيزات أ
ال�سا�سية واله�شا�شة البيئية ،كما
القت�صادية املثمنة والواعدة.
حتدد أ�ي�ضا املناطق ذات امل ؤ�هالت إ
كل هذه املناطق التي تتوفر على معطيات م�شرتكة أ�و مت�شابهة
يجب �إبرازها من خالل املعطيات املتوفرة وبا�ستعمال الو�سائل
اخلرائطية املوجودة.
ومن جهة أ�خرى ،ف إ�ن ت�شخي�ص احلالة الراهنة يهم كذلك قدرات
التدبري اجلماعي (الو�سائل املالية والب�رشية املعب أ�ة ،املمار�سات،
امل ؤ�هالت ،النقائ�ص ،اخللل يف الت�سيري) وقدرات تعبئة املجتمع
املدين (املنظمات غري احلكومية املحلية ،التعاونيات ،تكوينها
و�سريها.)...
 �إدخال املعطيات بقاعدة املعطيات اجلماعيةيو�ضع نظام معلوماتي جماعي رهن �إ�شارة كل جماعة ،ي�سمح بجمع
العتبارخ�صو�صيات النوع أ�واجلن�س.
املعطيات التي ت أ�خذ بعني إ
�إن ت�شخي�ص احلالة الراهنة ح�سب القطاعات (الرتبية ،ال�صحة)...

والتجمع ال�سكاين ميكن من �إجناز قاعدة حقيقية للمعطيات اجلماعية
تو�ضع داخل النظام املعلوماتي اجلماعي .كما أ�ن حتيني النظام
املعلوماتي اجلماعي خالل فرتات منتظمة ال يتطلب نف�س العمل
اخلا�ص بالتجميع ومت�شيط الرتاب اجلماعي.
فيما يخ�ص مرحلة احلالة الراهنة(املونوغرافيا) ،ف إ�ن تكلفتها
�ستنخف�ض مبجرد �إعداد املخطط اجلماعي املوايل .لكنه يجب
التذكري ب أ�ن هناك �صعوبات حمتملة ميكن مواجهتها �إذا مل يكن
هناك انخراط م�سبق لل�سكان.

 .2.1النتائج املنتظرة
• التوفر على نظام معلوماتي جماعي.
• حتديد أ�ماكن متركز وحركية ال�سكان.
• حتديد جماالت عي�ش و أ�ن�شطة ال�ساكنة.
• حتديد املعطيات ح�سب مقاربة النوع.
• حتديد أ�هم م�شاكل وقدرات التنمية من الناحية الرتابية (النق�ص
يف التجهيز ،امل�شاكل البيئية ،عدم تثمني املوارد.)...

ال�ستعمال
� .3.1أدوات ودعائم إ

• التكوين حول أ�هداف املرحلة (احلالة الراهنة).
• مناذج و أ�دوات البحث واملقابالت.
• امل ؤ��رشات القطاعية وح�سب مقاربة النوع.
• مناذج معاجلة املعطيات (الدميوغرافيا ،الو�سط الطبيعي،
القت�صادية واخلدمات أ
أ
ال�سا�سية اجلماعية ،البنيات
الن�شطة إ
التحتية ،القدرات اجلماعية).
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ور�شة �إخبار اللجنة
اجلماعية للتخطيط
الت�شاركي (اللجنة
ال�ست�شارية للم�ساواة
إ
وتكافئ الفر�ص) من
طرف الفريق التقني
اجلماعي والفريق
القليمي للمواكبة
إ
حول أ�هداف و أ��سلوب
�إجناز هذه املرحلة

البيان  : 1احلالة الراهنة

جمع املعطيات لدى
اجلماعة القروية وامل�صالح
التقنية واملنظمات غري
احلكومية من طرف
الفريق التقني اجلماعي
(بدعم من الفريق
القليمي للمواكبة)
إ

�إدخال املعطيات يف
النظام املعلوماتي
اجلماعي من طرف
الفريق التقني
اجلماعي (بدعم من
القليمي)
الفريق إ
للمواكبة

بحوث ميدانية
لدى ال�سكان
ح�سب مراكز
جتمعاتهم

التكوين (على �صعيد الدائرة) لفائدة أ�ع�ضاء الفريق التقني اجلماعي
القليمي للمواكبة حول مرحلة «احلالة الراهنة»
والفريق إ

حتديد
املعطيات التي
يجب جمعها
ميدانيا
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معاجلة
املعطيات
من طرف
الفريق التقني
اجلماعي (بدعم
من امل�صالح
اخلارجية)

حتديد احلالة
الراهنة من طرف
الفريق التقني
اجلماعي (بدعم
من امل�صالح
اخلارجية واخلربة
املنا�سبة)

 .2الت�شخي�ص الت�شاركي
تنجز هذه املرحلة من م�سل�سل �إعداد املخطط ب إ��رشاك ال�ساكنة
والفاعلني املحليني على أ��سا�س نتائج مرحلة «احلالة الراهنة».
�إنها تهدف �إىل التعرف على مواطن القوة واملعوقات الرئي�سية
داخل وخارج اجلماعة ،وحتديد آ
الفاق املحتملة ا�ستنادا �إىل حتليل
امل�شاكل برتابط مع وجهات نظر ال�ساكنة و الفاعلني املحليني
وتطلعاتهم ،وتت�ضمن النقط التالية :
• تعميق وهيكلة امل�شاكل وا�شكاليات التنمية ال�صادرة عن ال�سكان
والقت�صادية ،وال�سن� ،...إلخ...
الجتماعية إ
وفق النوع والفئات إ
وتبعا مل�ستويات جتمعاتهم.
• حتديد آ
الفاق املحتملة ا�ستنادا �إىل نتائج «احلالة الراهنة» وحتليل
أ
للمكانات واملعوقات والولويات املعرب عنها من طرف
ن�سبي إ
ال�سكان.

ال�رشوط امل�سبقة
والقت�صادية والبيئية املتعلقة
الجتماعية إ
• توفر املعطيات إ
بكل دوار والتحديد الرتابي للم�شاكل ولقدرات التنمية.
• حتديد مناطق عي�ش و أ�ن�شطة ال�سكان.
• حتديد أ�ماكن جتمعات ال�سكان.
• ت�شكيل الفريق التقني اجلماعي وت أ�طريه بخربة خارجية.
• توفر ال�رشوط املادية واللوجي�ستيكية ل�سري أ
الورا�ش ح�سب
جمموعة الدواوير.
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� 1.2سري أ
ال�شغال
القليمي
تكوين الفريق التقني اجلماعي والفريق إ
للمواكبة
يتطلب الت�شخي�ص الت�شاركي تكوينا أ�وليا أ
لل�شخا�ص امل�سريين له.
وعالوة على مبادئه و أ�هدافه ،ف إ�نه ي�ستوجب أ�ي�ضا تواجد من�شطني
القليمي.
ذوي كفاءة نادرا ما تتواجد على امل�ستوى اجلماعي أ�و إ
ورغم التكوين املح�صل عليه ،ف إ�ن التجارب املعاينة على امل�ستوى
الوطني أ�بانت �إىل حد آ
الن عن �صعوبات �إجناز الت�شخي�ص الت�شاركي
ال�ستعانة باخلربة
من طرف الفرق املحلية ،ال�شيء الذي يحتم إ
اخلارجية.

64

ومبا أ�ن الت�شخي�ص الت�شاركي يف امليدان يتطلب دعما خارجيا،
ف إ�نه ال ميكن �إجنازه على م�ستوى كل الدواوير التي ت�شكل اجلماعة
القروية ،ال�شيء الذي يحتم تنظيمه على م�ستوى بع�ض أ�ماكن
التمركز (مناطق اعتيادية لتوجه ال�سكان ذات ا�ستعمال أ�و ا�ستغالل
م�شرتك .ويتعلق أ
المر مثال بدوار مركزي يحت�ضن جمموعة مدار�س
 )...التي مت حتديدها يف مرحلة ت�شخي�ص احلالة الراهنة.
ور�شة تهيئ وتنظيم ور�شات الت�شخي�ص الت�شاركي
من طرف الفريق التقني اجلماعي والفريق
القليمي للمواكبة
إ
خالل �إنعقاد هذه الور�شة ،ف إ�ن الفريق التقني اجلماعي والفريق
للع�ضاء آ
القليمي للمواكبة يوفران أ
الخرين يف اللجنة اجلماعية
إ
ال�ست�شارية للم�ساواة و تكافئ الفر�ص)
للتخطيط الت�شاركي (اللجنة إ
تكوينا حول امل�شاركة و�سري م�سل�سل الت�شخي�ص الت�شاركي أ
والدوات
املتعلقة به.

يتم كذلك خالل هذه الور�شة ب�سط معطيات «احلالة الراهنة»
وتق�سيم اجلماعة القروية �إىل جمموعات دواوير ( أ�و مناطق ذات
الرتكاز على أ�ماكن جتمعات
�إ�شكاليات م�شرتكة أ�و مت�شابهة) ،مع إ
ال�سكان .وب�صيغة أ�خرى ،يجب اختيار جمموعة دواوير مع الرتكيز
بالن�سبة لكل دوار على مكان �إجراء الت�شخي�ص الت�شاركي .وال يكون
العتماد على امل�شيخة جمديا �إال يف حالة �ضعف معطيات «احلالة
إ
الراهنة» من أ�جل حتقيق تكامالت متطابقة أ�وتقاطع بني امل�شيخة
ال�شكاليات امل�شرتكة.
واملناطق ذات إ
تتعب أ� اللجنة اجلماعية للتخطيط االت�شاركي من أ�جل ال�سهر على
متثيلية كل دوار خالل هذه اللقاءات( ،الن�سب ،ال�سالالت ،الن�ساء،
ال�شباب.)...
كما يتم �إعداد جدول زمني للعمل امليداين وتقدميه لل�سلطات
النطالقة الر�سمية للور�شات الت�شاركية
املحلية ،وبعد ذلك تعطى إ
مع �إخبار ال�سكان وكذلك ح�رص برنامج الور�شات الت�شاركية مع
ال�سكان والفاعلني املحليني.
�إجناز ور�شات الت�شخي�ص الت�شاركي ح�سب كل
مركز
تعترب ور�شات الت�شخي�ص الت�شاركي فر�ص متاحة للتعرف ولتحليل
و�ضعية اجلماعة ،واملنهجية املقرتحة إلجناز هذه الور�شات مف�صلة
ال�سرتاتيجي.
يف م�صوغات التكوين املرفقة بحقيبة التخطيط إ
�إن الت�شخي�ص الت�شاركي يتطلب خربة خارجية لدعم الفرق
املحلية ،وال ميكن �إجنازه يف �شموليته �إال بوا�سطة هذا الدعم.
ال�شتغال
لذا ،يجب و�ضع منط للتلقني من أ�جل متكني الفرق من إ
ال�ستعانة باخلربة اخلارجية بالن�سبة
تدريجيا بطريقة م�ستقلة .ويتم إ
فقط للبحوث أ
الوىل ،أ�ما البحوث املوالية ،فيجب التح�ضري لها.
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�إن دور اخلربة يعترب مركزيا يف هذه املرحلة� ،إذ أ�ن البحوث
أ
القليمي للمواكبة
الوىل �سوف تنظم بارتباط وطيد بني الفريق إ
والهياكل اجلهوية/املركزية للدعم .غري أ�ن العمل «الداخلي»
ي�شكل جزءا من م�سل�سل الربجمة املرتكز على القرب .كما أ�ن
أ�ع�ضاءالفريق التقني اجلماعي �سي�شكلون الفرق امليدانية التي
�ست�سهر على �إجناز هذا العمل.
�إن الوقت الالزم إلجناز الت�شخي�ص الت�شاركي ميدانيا ال يجب أ�ن
يتجاوز �شهرين .كما أ�ن تغطية ثمانية أ�و ت�سعة مراكز من كل
جماعة قروية ح�سب جغرافيتها و أ�ماكن متركز �سكانها ،يتطلب
على غرار البحوث املنجزة مع ال�سكان من أ�جل ت�شخي�ص «احلالة
الراهنة» ،توفري املن�شطات ولوج�ستيك النقل والتعوي�ضات عن
التنقل.
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معاجلة نتائج الت�شخي�ص الت�شاركي
ينبغي �إجناز املعاجلة أ
الولية للت�شخي�ص من طرف الفريق التقني
القليمي للمواكبة ،بناء على م�سطرة املعاجلة
اجلماعي والفريق إ
املمنوحة خالل فرتة التكوين.
ويف مرحلة ثانية ،ف إ�ن املواكبة من طرف فريق اخلربة �ست�سمح
ب إ�عداد وثيقة الت�شخي�ص وعر�ضها الحقا على موافقة املجل�س
اجلماعي.
وعلى �إثر حتليل املعطيات املح�صل عليها من طرف الفريق
التقني أ�ثناء �إجناز الت�شخي�ص الت�شاركي ،ينبغي �إبراز جمموع
امل ؤ�هالت ونقط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر ،مع ترتيبها
والقت�صادية والبيئية واملالية
(الجتماعية إ
ح�سب امليادين الكربى إ
أ
العتبار البعد
بعني
خذ
ال
مع
التنمية
وامل ؤ��س�ساتية) واقرتاح �سبل
إ
الرتابي ومقاربة النوع.

تقدمي نتائج الت�شخي�ص الت�شاركي وامل�صادقة
عليها
يتم تنظيم ور�شة لتقدمي نتائج الت�شخي�ص الت�شاركي لفائدة الفاعلني
الذين �شاركوا يف عمليات الت�شخي�ص أ�و ممثليهم .وتعتربهذه
العملية أ��سا�سية لكونها ت�ساعد على تبني حقيقي لنتائج الت�شخي�ص
ال�سرتاتيجية يف املرحلة الالحقة.
الختيارات إ
التي �ستحدد إ
من جهته ،يجب على املجل�س اجلماعي أ�ن يديل بر أ�يه حول نتائج
الختيارات التي
هذا التحليل الذي �سوف يكون له ت أ�ثريا كبري على إ
يجب اتخاذها فيما بعد.

 2.2النتائج املنتظرة
• �إجناز احلالة الراهنة والت�شخي�ص الت�شاركي ح�سب كل مركز.
• �إجناز الت�شخي�ص الرتابي وامل�صادقة عليه من طرف املجل�س
اجلماعي.

 3.2أ
ال�ستعمال
الدوات ودعائم إ

• منوذج الت�شخي�ص الت�شاركي ح�سب كل مركز.
• م ؤ��رشات القيا�س وتتبع التغريات املرجوة.
• منوذج كيفية تنظيم الور�شات.
• منوذج ت�صميم وثيقة «الت�شخي�ص الرتابي اجلماعي».

67

ور�شات تهيئ
الت�شخي�ص الت�شاركي
مع اللجنة اجلماعية
للتخطيط الت�شاركي
ال�ست�شارية
اللجنة إ
للم�ساواة وتكافئ
الفر�ص بتن�شيط من
طرف الفريق التقني
اجلماعي (بدعم
القليمي
الفريق إ
للمواكبة)

تكوين أ�ع�ضاء الفريق التقني
القليمي للمواكبة
اجلماعي والفريق إ
حول مرحلة «التخطيط الت�شاركي»

تنظيم ور�شات
الت�شخي�ص
الت�شاركي على
م�ستوى»جمموعة
من الدواوير»
بتن�شيط من
طرف الفرق
امليدانية

املواكبة من طرف
اخلربة

معاجلة وحتليل
نتائج ور�شات
الت�شخي�ص
الت�شاركي :
رهانات ،فر�ص،
نقاط القوة
وال�ضعف� ،سبل
احللول

البيان  : 2الت�شخي�ص الت�شاركي
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�إعداد الوثيقة
ال�شاملة حول
الت�شخي�ص
الت�شاركي /احلالة
الراهنة

تقدمي احل�صيلة
لدى الفاعلني
املحليني
وامل�صادقة من
طرف املجل�س
اجلماعي

الف�صل الثــــالث
التخطيط
والن�سجام
إ
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والن�سجام مرحلتني متعاقبتني
تت�ضمن عملية التخطيط
إ
ومرتبطتني مب�ستويني للتقييم :
م�ستوى اجلماعة وم�ستوى ما فوق اجلماعة.

 .1التخطيط
تهدف هذه املرحلة �إىل دعم بلورة ر ؤ�يا للتنمية اجلماعية على
املدى املتو�سط وخمططات العمل ال�سنوية والثالتية.
حتدد خالل هذه املرحلة الر ؤ�يا امل�ستقبلية املرجوة بناء على
الت�شخي�ص وا�ست�رشاف احلاجيات .بعد ذلك ،حتدد التوجهات
ال�سرتاتيجية بناء على هذا الت�صور .وتعترب هذه املرحلة مبثابة
إ
الختيارات والتحكيم .كما أ�نها ت�شكل فرتة اتخاذ القرار،
فرتة إ
بحيث متكن اجلماعة ،ب�صفتها وحدة ترابية ،من حتديد الهدف
ال�سرتاتيجي (النظرة امل�ستقبلية املرجوة) الذي يندرج
العام أ�و إ
ال�سرتاتيجية أ
والهداف النوعية
فيه املخطط وكذلك التوجهات إ
املرتبطة به.
يحدد املخطط لكل هدف من أ
الهداف النوعية ،النتائج املنتظرة
أ
والعمال أ�و امل�شاريع التي ينبغي القيام بها ،مع حتديد مواقعها
و أ��صناف الفئات امل�ستهدفة والو�سائل الب�رشية واملادية ال�رضورية
لتنفيذها .كما يعمل على حتديد الفرتة الزمنية إلجناز أ
العمال أ�و
امل�شاريع املرتقبة.
ويف أ
الخري ،ف إ�ن هذه املرحلة ت�ساعد على البحث عن جماالت
الن�سجام بني اجلماعات ،وذلك بتحديد امل�شاريع
التدخل وحتقيق إ
التي تتوفرعلى م ؤ�هالت ذات منفعة م�شرتكة بني اجلماعات.
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ال�رشوط امل�سبقة
يتم ت�شكيل املخطط اجلماعي للتنمية بعد حتديد احلالة
الراهنة والت�شخي�ص الت�شاركي اللذان يربزان الو�ضعية
ال�سو�سيو�-إقت�صادية للجماعة ،و�إمكانياتها ومميزاتها والفر�ص
املتاحة لها وحاجيات ال�سكان وكذلك �سبل �إيجاد احللول
وحتديد أ
الولويات .وتتطلب هذه املرحلة ما يلي :
• �إجماع �سيا�سي حول الت�شخي�ص.
الجناز بالن�سبة
• جرد للم�شاريع والربامج التي هي يف طور إ
للجماعة وكذا املرتقبة خالل الثالث �سنوات القادمة.
• و�ضع �شبكة امل ؤ��رشات الرتابية املهي أ�ة م�سبقا.
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القليمي للمواكبة
• مواكبة جلنة القيادة املحلية (الفريق إ
أ�و الفريق التقني اجلماعي) من طرف خرباء داخل ور�شات
العمل وبدعم من امل�صالح اخلارجية .وتعد هذه املواكبة
أ��سا�سية يف مرحلة �إعداد املخطط.
• التوفر على الكفاءات يف جمال املالية املحلية لتقدير
امليزانية الالزمة لكل برنامج وم�رشوع.
• معرفة وقع كافة الربامج أ�و امل�شاريع على ميزانية
ت�سيرياجلماعة.

� .1.1سري أ
ال�شغال
ميكن تلخي�ص املنهجية املتبعة يف �إعداد خمطط العمل يف بع�ض
املراحل أ
ال�سا�سية ،من أ�جل ت�صور منطقي للتدخل ،انطالقا من
ال�شكاليات آ
والفاق املحددة ،وح�رص الو�سائل وتوفريال�رشوط من
إ
أ
أ
أ�جل حتقيق الهداف امل�سطرة ،ويتعلق المر بـ :

• بلورة ر ؤ�يا �إ�سرتاتيجية وتوجهات التنمية وحتديد أ
الهداف
النوعية.
• �إعداد خمطط العمل مت�ضمنا للم�شاريع املدرجة باملحاور
ال�سرتاتيجية.
والتوجهات إ
• �إعداد خمطط للميزانية املتعدد ال�سنوات (امليزنة).
الطار الهيكلي للتنفيذ.
• إ
• �إعداد امللفات التقنية املف�صلة.
يقود هذه املنهجية الفريق التقني اجلماعي بدعم من الفريق
القليمي للمواكبة واخلربة اخلارجية.
إ
بلورة ر ؤ�يا للتنمية أ
والهداف النوعية املرتبطة
ال�سرتاتيجية للمخطط
باملحاور والتوجهات إ
العتبار املحيط ال�سو�سيو-
�إن بلورة الت�صور للتنمية ت أ�خذ بعني إ
اقت�صادي للجماعة وم�ستوى التنمية الب�رشية بها وامل ؤ�هالت والفر�ص
وال�شكاليات
والكراهات املحلية ،ثم أ�خريا احلاجيات إ
املتواجدة إ
آ
والفاق التي مت الوقوف عليها خالل حتليل احلالة الراهنة والت�شخي�ص
القت�صاديني
الت�شاركي وتعميقها من طرف ومع ال�سكان والفاعلني إ
والجتماعيني.
إ
�إن الهدف العام لتنمية اجلماعة يعربعن الر ؤ�يا امل�ستقبلية املرجوة
على املدى البعيد والتي �ستعك�س أ
الجوبة عن الت�سا ؤ�الت التالية :
 من نريد أ�ن نكون وماذا نود عمله يف امل�ستقبل ؟ مباذا نريد أ�ن نتميز؟ -ما هو التوجه الذي نريد �إعطاءه جلماعتنا �إعتبارا مل ؤ�هالتها ؟
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 كيف ميكن مواجهة أالخطار التي ميكن أ�ن تعرت�ض اجلماعة
على املدى البعيد ؟
 -ما هي الفر�ص املتاحة لنا كجماعة ؟ �إلخ...
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�إن �إعداد الر ؤ�يا امل�ستقبلية املرجوة بالن�سبة للجماعة لي�ست بالعمل
ال�سهل ،فهي نتيجة تفاعل �سيا�سي على امل�ستوى املحلي ،ويتطلب
بنا ؤ�ها الوقت الكايف ،كما أ�ن املعايري التي ميكن أ�ن ت�ساعد على
ال�سرتاتيجية مبنية
�إعداد الر ؤ�يا امل�ستقبلية املرجوة والتوجهات إ
على التقاطع بني نقاط القوة والفر�ص واملعيقات والتهديدات
الح�سا�س
التي تتعر�ض لها اجلماعة .وتتحدد كذلك املعايري يف إ
والنخراط وتقا�سم القيم من أ�جل التعاي�ش
بالنتماء �إىل اجلماعة إ
إ
أ
معا يف حميطها .فدعم الفاعلني و��صحاب القرار اجلماعيني يف
�إعداد الت�صور ي�شكل عملية �رضورية يجب القيام بها ،حيث تتطلب
مواكبة من طرف خبري متخ�ص�ص له جتربة ويتميز باحلياد الالزم
اجتاه الرهانات املحلية.
�إن ت�صور التنمية امل�ستقبلية يوفر عنا�رص التحكيم بني التوجهات
وحماورالتنمية اجلماعية التي تتحدد داخل أ�فق زمني متو�سط
املدى .وتعترب هذه العنا�رص أ��سا�سية بالن�سبة لتنمية اجلماعة
وميكن اختزالها عموما يف أ�ربعة حماوركربى وهي :
 ت أ�هيل البنيات والتجهيزات واخلدمات أال�سا�سية.
والجتماعي والثقايف.
القت�صادي إ
 تقوية الن�سيج إ حمافظة وا�ستثماراملوارد الطبيعية. تثمني العن�رص الب�رشي وتقوية القدرات املحلية على م�ستوىامل ؤ��س�سات.
انطالقا من هذه الر ؤ�ية ،يربز الوزن والتحكيمات داخل كل حمور
ال�سرتاتيجية .مثال ،فبالن�سبة
تنموي وكذا التوجهات الكربى إ

الختيارات
للتنمية التي ترتكزعلى منوذج �سياحي معني �ستوجه إ
والنارة العمومية والطرق� ،إلخ.
فيما يخ�ص نوع التطهري ال�سائل إ
وهناك طريقتان للعمل ح�سب ال�سياق واخلربة املعب أ�ة :
 يتوىل الفريق التقني اجلماعي مرفوقا بخربة تقنية حتليل وثيقة«الت�شخي�ص» ويقدم اقرتاحات أ�ولية للجنة اجلماعية للتخطيط
ال�ست�شارية للم�ساواة وتكافئ الفر�ص) حول
ال�سرتاتيجي (اللجنة إ
إ
أ
أ
أ
الجتاه الذي ميكن للجماعة �ن تنهجه م�ستقبال .ويتعلق المر�ي�ضا
إ
بعمل بيداغوجي يهدف �إىل اختيار تنموي ميكن بلورته عرب عدة
مراحل لت�سهيل التبادل وحتقيق التوافق بني أ��صحاب القرار
أ
والطراف املعنية يف اجلماعة القروية .وبناء عليه ،ف إ�ن عقد �سل�سلة
اجتماعات خا�صة تبدو �رضورية .ومن هذه الر ؤ�ية املقدمة من
ال�سرتاتيجية.
طرف املجل�س اجلماعي� ،سوف تنبثق التوجهات إ
 ينظم الفريق التقني اجلماعي مرفوقا بخربة تقنية ور�شة للربجمةعلى �ضوء «وثيقة الت�شخي�ص الت�شاركي» ،تت�ضمن اللجنة اجلماعية
للتخطيط الت�شاركي وكذا أ�ع�ضاء ممثلي امل�صالح اخلارجية والتي
ال�سرتاتيجية املرتتبة
�سيتمخ�ض عنها اختيارالر ؤ�ية والتوجهات إ
عنها.
ال�سرتاتيجية ،يعد مرحلة
الختيار النهائي للتوجهات واملحاور إ
�إن إ
أ
العتبار اجلوانب التالية :
حا�سمة ت�ستدعي الخذ بعني إ
الحتفاظ بالتوجهات واملحاور التي ت�ساهم ب�شكل بالغ يف حل
• إ
ال�شكاليات املحددة أ�ثناء الت�شخي�ص الت�شاركي.
إ
أ
اجلماعة،لن كل التغيريات
• احلفاظ على ا�ستمرارية ما�ضي
الفجائية للتوجهات ميكن أ�ن تكون �ضارة.
• احلذر من الت أ�ثريات املحتملة للتغيريات املمكن أ�ن حتدثها
ال�سرتاتيجية على اجلماعة.
املحاور اجلديدة والتوجهات إ
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• الرتكيز على عدد معقول من أ
الهداف من أ�جل التمكن من قيا�س
نتائجها ،مع تفادي تعددها حتى ال ي�صعب حتقيقها.
ال�سرتاتيجية للتنمية ما بني اجلماعات وكذا
• احرتام التوجهات إ
القليمي والوطني ،من أ�جل حتقيق املالئمة
على امل�ستويني إ
والن�سجام.
إ
الربجمة
يعترب املخطط أ�داة لبلورة منهجية العمل من أ�جل تنفيذ أ
العمال/
امل�شاريع املعتمدة والرتتيب الذي �سيتم اتباعه إلجنازها وكذا
املدة الزمنية والو�سائل ال�رضورية لذلك .وبعبارة أ�خرى ،يو�ضح
طريقة ومنطق التدخالت واملوارد ال�رضورية لتحقيقها وكذلك
طرق التنفيذ والتتبع.
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والهداف والنتائج املنتظرة أ
�إن ت�سل�سل املحاور أ
والعمال وامل�شاريع
ي�شكل أ��سلوبا للتدخل .هذا أ
ال�سلوب وكذا النقا�ش بني امل�شاركني
للجابة وتعليل
حول تعليله ينقالن ويلخ�صان �ضمن ن�سق ي�سعى إ
الت�سا ؤ�الت التالية :
 ما اجلدوى من كل م�رشوع (معايري أالهلية) ؟
 ما هي النتائج املنتظرة من التدخالت ؟ كيف �سيتم �إجناز هذه التدخالت ؟ ما هي أ�هم العوامل اخلارجية التي ميكن أ�ن تعيق جناح كلتدخل ؟
 ما هي الفر�ضيات واملخاطر ؟ كيف ميكن تقييم جناح كل تدخل ؟ (امل ؤ��رشات التي ميكنقيا�سها مو�ضوعيا) ؟

 أ�ين ميكن �إيجاد املعطيات أال�سا�سية لتقييم كل تدخل ؟ (م�صادر
التحقيق والفح�ص).
 ما هي تكلفة التدخالت ؟ (الو�سائل).الجابة عن كل هذه الت�سا ؤ�الت عن طريق �إعداد جذاذة
ميكن إ
تقنية-اقت�صادية لكل م�رشوع معتمد ،تت�ضمن املعلومات أ
ال�سا�سية
املتعلقة بتنفيذ امل�رشوع .وت�سمح املعلومات امل�ضمنة باجلذاذات
التقنية للم�شاريع بتطعيم خطة العمل.
امليزنة
تظل ميزنة أ
العمال وامل�شاريع �آخر مرحلة ميكن �إجنازها ،ألن
ال�سرتاتيجي من خالل امل�سائل
ال�رشوع يف م�سل�سل التخطيط إ
املالية من �ش أ�نه أ�ن يعرقل ديناميكية هذا امل�سل�سل .لذا ،ف إ�ن
«تعبئة املوارد املالية ثم البحث عن كيفية �رصفها» تعد مقاربة
ال�سرتاتيجي.
غري من�سجمة مع التخطيط إ
لقد مكن �إعداد خمطط العمل من حتديد �آجال التنفيذ بالن�سبة
العتمادات املالية
لكل عمل أ�و م�رشوع معتمد .فتخ�صي�ص إ
(الت�سيريوال�ستثمار) لكل عمل أ�و م�رشوع ،ح�سب �آجال تنفيذه،
إ
الجمايل لربنامج العمل،
ي�سمح بالتعرف ،لي�س فقط على الغالف إ
بل كذلك على امليزانية التوقعية لكل �سنة ولكل فرتة حمددة.
كما يجب الت أ�كد من أ�ن الربامج املمولة من طرف الربامج
العتبار يف
الوطنية واجلهوية أ�واجلهات املانحة مت أ�خذها بعني إ
التقديرات املالية.
وبعبارة أ�خرى ،ف إ�ن عملية امليزنة املتعددة ال�سنوات تتجلى يف
حتويل ن�سق التخطيط املادي �إىل ن�سق التخطيط املايل (جدول).
وتنكب هيكلة القيادة (مب�ساعدة التقنيني وامل�صالح املالية وامل�صالح
التقنية باجلماعة) على تقدير التكاليف ال�رضورية إلجناز كل
امل�شاريع أ
والهداف امل�سطرة.
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ميكن أ�ن تنجزعملية امليزنة املتعددة ال�سنوات على مرحلتني
(ثالثة �سنوات لكل مرحلة).
دور الفاعلني امل�شاركني يف مرحلة التخطيط
ال�سرتاتيجي
إ
يتطلب م�سل�سل التخطيط على امل�ستوى اجلماعي تظافر جهود
العديد من املتدخلني امل ؤ��س�ساتيني اللذين يتم حتديد أ�دوارهم
ح�سب اجلدول التايل :
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فريق التقني
اجلماعي

يقوم ب إ�عداد
جذاذات
امل�شاريع
أ
للعمال
وامل�شاريع
املعتمدة
بت�شاور �شامل
مع امل�صالح
اخلارجية

يقوم ب إ�عداد
برنامج العمل
وامليزنة
املتعددة
ال�سنوات

اللجنة اجلماعية للتخطيط الت�شاركي -
ال�ست�شارية للم�ساواة وتكافئ الفر�ص
اللجنة إ

ت�شارك يف تبني الر ؤ�ية امل�ستقبلية
ال�سرتاتيجية
للتنمية والتوجهات إ
وخمطط العمل
ويدعم
عمليات
اعداد

ي�شارك
و يدعم
عملية �إعداد
جذاذات
امل�شاريع

امل�صالح
اخلارجية

البيان  : 1أ
الطراف املتدخلة يف م�سل�سل التخطيط اجلماعي للتنمية

فريق اخلرباء

ي�ساعد على حتليل
املعطيات املنبثقة عن
الت�شخي�ص
ي�ساعد الفاعلني املحليني
يف اختيار الر ؤ�ية امل�ستقبلية
للتنمية والتوجهات
ال�سرتاتيجية بعد حتليل
إ
املعطيات
ي�ساعد الفاعلني املحليني
يف حتديد أ
العمال وامل�شاريع
ح�سب كل حمور ا�سرتاتيجي
حمدد
يدعم �إعداد خمطط العمل
وعملية امليزنة ال�سنوية
واملتعددة ال�سنوات
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املجل�س
اجلماعي

ي�صادق
على الر ؤ�ية
امل�ستقبلية
للتنمية
والتوجهات
ال�سرتاتيجية
إ
وخمطط
العمل

 .2.1النتائج املنتظرة
يتم �إجنازم�رشوع وثيقة املخطط اجلماعي للتنمية  ،حيث ير�سل
القليمي من أ�جل العمل على �إن�سجامه مع امل�ستويات
�إىل امل�ستوى إ
العليا وكذا ما بني اجلماعات.

� .3.1أدوات ودعائم اال�ستعمال
القليمي ،لكفاءات
• امل�ساهمة والتقوية ،على امل�ستوى إ
الفاعلني العمليني أ�ي الفريق التقني اجلماعي والفريق
القليمي للمواكبة ،ق�صد �إجناح �سري م�سل�سل التخطيط
إ
ال�سرتاتيجي الت�شاركي على امل�ستوى اجلماعي (خ�صو�صا
إ
فيما يتعلق بالتخطيط وعملية امليزنة املتعددة ال�سنوات
للعداد التقني واملايل للم�شاريع).
وكذلك بالن�سبة إ
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• تنظيم ور�شات التخطيط مبواكبة أ
ال�شخا�ص اللذين �شاركوا
يف حترير وثيقة الت�شخي�ص و أ�ع�ضاء الفريق التقني اجلماعي
القليمي للمواكبة بدعم من امل�صالح اخلارجية.
والفريق إ

الن�سجام
 .2عملية إ

العتبار �رضورة التكامل أ
الفقي
�إن املنهجية املقرتحة ت أ�خذ بعني إ
والعمودي للتخطيط.
الطار املرجعي العام الذي تعتمد عليه كل امل�ستويات
ويرتكز إ
الرتابية للتخطيط من أ�جل تهيئ خمططاتها للتنمية على التوجيهات
وال�سرتاتيجيات الوطنية،
امللكية ال�سامية والت�رصيحات احلكومية إ
ال�سرتاتيجية الوطنية إلدماج مقاربة النوع يف �سيا�سات
مبا فيها إ
واللتزامات الدولية للمغرب.ويعترب امل�ستوى
وبرامج التنمية
إ
الطار املالئم الذي ي�ضمن تقوية وان�سجام املخططات
«القليمي» إ
إ

اجلماعية للتنمية ،وذلك بهدف مالئمة كافة أ
الن�شطة للتنمية
بالقليم.
إ
أ�ما فيما يخ�ص امل�ستوى اجلهوي ،ف إ�ن املنهجية تبقى رهينة
بالتوجيهات التي �ستنبثق عن النقا�ش احلايل حول «اجلهة املو�سعة»
وحول تعميق م�سل�سل الالمتركز.
القليم من خمططات جماعية قابلة
تهدف هذه املرحلة �إىل متكني إ
ال�ستقاللية والكفاءات
للتنفيذ ومن�سجمة فيما بينها يف ظل احرتام إ
واخت�صا�صات اجلماعات من جهة ،وجماالت التخطيط التابعة
للم�ستويات العليا ،من جهة أ�خرى :
القليمي
الن�سجام يف العمليات الكربى ال�ستعمال املجال إ
• �ضمان إ
والنتاج وال�سري �إلخ ،)...طبقا للخ�صو�صيات وللتخطيط
(ال�سكن إ
املحدد على امل�ستوى اجلهوي أ�و الوطني (مناطق �سياحية،
جماالت حلماية التنوع البيولوجي ،مواقع تاريخية.)...
• تقوية أ
القليم (التكامل
الن�شطة احليوية للمجال الرتابي داخل إ
فيما بني اجلماعات ،الروابط بني الو�سطني القروي واحل�رضي)
بالقليم.
إ
• عقلنة وتر�شيد ا�ستعمال املال العام.
• حتديد املجاالت الرتابية للتعاون بني اجلماعات.
• ت�شجيع تظافر اجلهود بني اجلماعات الرتابية إلجناز البنيات
التحتية والتجهيزات أ�و توفري اخلدمات ذات املنفعة العامة
املحلية.
• حتديد ال�رشاكات ذات أ
الولوية.
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ال�رشوط امل�سبقة
الن�سجام بني
تتحكم جمموعة من العوامل امل�سبقة يف حتقيق إ
أ
خمتلف م�ستويات التخطيط وكذا يف فعالية وجناعة �ن�شطة
التخطيط للتنمية ،ويتعلق أ
المر بـ :
• أ
العتبار ،ب�شكل وا�ضح ،التخطيط وتدبريالتنمية،
الخذ بعني إ
كما ن�ص عليهمـا امليثاق اجلماعي.
• مالئمة �آجال �إعداد املخططات اجلماعية للتنمية جلماعات
القليم.
نف�س إ
الن�سجام على م�ستوى
• تقوية وتنمية القدرات للقيام بعملية إ
القليم.
إ
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• و�ضع �إطار م ؤ��س�ساتي وتنظيمي من أ�جل �إعداد وتنفيذ وتتبع
النخراط
وتقييم املخطط اجلماعي للتنمية الذي ي�ضمن إ
وامل�شاركة الفعلية لكل الفاعلني ،مبا فيهم م�صالح الدولة.
• و�ضع بنك م�شرتك للمعطيات متمحورحول أ�نظمة معلوماتية
مالئمة و�صحيحة.
• �ضمان التوا�صل بني امل�ستويات الرتابية املحلية (اجلماعة
والقليم واجلهة).
إ

� .2.1سري أ
ال�شغال
الن�سجام م�ستويني للت�شاور:
تتطلب عملية إ
 الت�شاور بني اجلماعات على م�ستوى الدائرة.القليم.
 -الت�شاور على م�ستوى إ

تفرت�ض هذه الت�شاورات ،قبل كل �شيء ،تقدما موازيا ملختلف
اجلماعات ،على أ
القل ،يف �إجناز الت�شخي�ص وحتديد املحاور
ال�سرتاتيجية .حيث أ�نه ال ميكن حتديد العنا�رصالتي تتطلب عملية
إ
الن�سجام �إال من خالل هذه املرحلة من م�سل�سل التخطيط ،علما
إ
أ
أ
أ�ن هذا المر يبقى مطلبا مرغوبا فيه .غري �نه بعد ان�رصام �آجال
انتظار معينة ،ف إ�ن وثرية التقدم املتباينة مل�سل�سل التخطيط
مبختلف اجلماعات املنتمية للدائرة والبحث عن املالءمة فيما
بينها ،ال ميكن أ�ن ت�شكل عائقا أ�مام تقدم هذا امل�سل�سل على م�ستوى
كل جماعة معنية.
الت�شاورعلى م�ستوى الدائرة
القليمي للمواكبة ويتطلب تنظيم
ينظم الت�شاورمن طرف الفريق إ
ور�شات ت�ضم ر ؤ��ساء اجلماعات املعنية ومن�سقي الفرق التقنية
اجلماعية .وتهدف هذه الور�شات �إىل ت�سليط ال�ضوء على التحديات
وال�شكاليات امل�شرتكة بني خمتلف اجلماعات
الكربى للتنمية إ
املجاورة والتي ميكن حلها ب�شكل جماعي (مطرح م�شرتك بني
اجلماعات� ،إعدادية ،م�ست�شفى ،مناطق رعوية أ�و �سقوية� ،إلخ.)...
�إن خمتلف امل�شاريع املحددة خالل هذه املرحلة من الت�شاورعلى
العتبار من طرف كل جماعة
م�ستوى الدائرة ،ت ؤ�خذ بعني إ
معنية ،خالل و�ضع اللم�سات أ
الخرية لوثيقة الت�شخي�ص وال�صياغة
أ
الوىل للمخطط اجلماعي للتنمية.
القليمي
الن�سجام على امل�ستوى إ
عملية إ
يجب على املخطط اجلماعي للتنمية أ�ن ينخرط ويندمج يف جمموع
القت�صادي املحلي وال ينبغي أ�ن ينف�صل عنه.
حميطه إ
الجتماعية
فعالوة على أ�ن أ�هم القطاعات امل�رشفة على املرافق إ
أ
القت�صادي
ال�سا�سية ،يجب على القطاعات املكلفة بتحريك الن�سيج إ
واملحافظة على املوارد الطبيعية (الفالحة ،املياه والغابات،
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ال�سياحة ،ال�صناعة التقليدية )...أ�ن تقدم م�شاريعها التي تهم
جماالت م�شرتكة بني اجلماعات والتي توجه امل�رشوع الرتابي
القليم.
ككل على �صعيد إ
والعداد من طرف الفريق
ويف هذا ال�صدد ،ف إ�ن عملية التهييء إ
القليمي للمواكبة يبقى أ��سا�سيا  :فهو الذي يقوم كذلك بعملية
إ
أ
مالءمة الن�شطة وامل�شاريع التي تهم جماالت تفوق امل�ستوى
أ
القليمية واجلهوية ،الثانويات
(ال�سواق ،الطرق
اجلماعي
إ
والداخليات ،امل�ست�شفى املحلي.)...
القليم ال�صيغة أ
الولية ملخططاتهم
ير�سل �إذن ر ؤ��ساء جماعات إ
أ
القليمية من �جل التحكيم.
اجلماعية للتنمية �إىل اللجنة التقنية إ
وتكون كل وثيقة م�صحوبة مبذكرة تقنية ت�ساعد هذه اللجنة يف
تو�ضيح ر ؤ�يتها.
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القليمية بدورها بتحليل هذه الوثائق على �ضوء
وتقوم اللجنة التقنية إ
توجيهات وا�سرتاتيجيات الربامج وامل�شاريع القطاعية ومراعاة
الن�صاف وامل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،وكذا احلاجيات املعرب
إ
عنها من طرف ال�ساكنة خالل الت�شخي�ص الت�شاركي .وقبل �إعادة
م�رشوع املخطط اجلماعي للتنمية إلمتامه من طرف اجلماعة،
تقوم اللجنة باملهام التالية :
• معاينة مطابقة أ
الن�شطة املقرتحة للتمويل اجلماعي مع جماالت
القت�صادية واملالية أ
للن�شطة،
اخت�صا�صات اجلماعة ،القابلية إ
مالءمة كلفة املخطط اجلماعي للتنمية مع املوارد املعب أ�ة،
احرتام تقنيات �إعداد خمطط اجلماعة للتنمية (ال�شكل ،ال�صياغة،
الطار الزمني ،)...وتقوم بكل التعديالت التقنية أ
الخرى.
إ
• تقدمي اقرتاحات التقومي والتعديل املوجهة �إىل خمتلف اجلماعات
إلمتام املخططات اجلماعية للتنمية ،وكذا �إىل الهياكل اجلديدة
للتعاون بني اجلماعات ق�صد �إمتام م�شاريعها.

• �إرجاع املخطط اجلماعي للتنمية املعدل �إىل اجلماعة إلمتامه.

 .2.2النتائج املنتظرة
القليم
• �إن�سجام املخططات اجلماعية للتنمية لكافة جماعات إ
وترابطها مع التوجيهات وا�سرتاتيجيات الربامج وامل�شاريع
القطاعية.
• حتديد امل�شاريع ذات املنفعة امل�شرتكة بني اجلماعات وجماالت
تطبيقها وامل�صادقة عليها.
• التعرف على ال�رشكاء امل ؤ��س�ساتيني من أ�جل و�ضع م�شاريع ما
بني اجلماعات.

لل�ستعمال
� .3.2أدوات ودعائم إ

• الت�صاميم اجلهوية إلعداد الرتاب (.)SRAT
• الربامج القطاعية.
• الت�شخي�صات الت�شاركية اجلماعية.
اللتزامات الدولية.
• إ
• �شبكات التحليل املتعددة أ
البعاد (قطاعية/ترابية�/إقت�صادية/
بيئية �إلخ.)...
الجتماعي يف �إعداد امليزانية.
• دليل حول مقاربة النوع إ
• القوانني والن�صو�ص التنظيمية التي تهم التعاون بني اجلماعات.
• دالئل حول تنظيم املنتديات والور�شات.
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الف�صل الـــرابـــع
تقدمي النتائج للفاعلني
وامل�صادقة على
املخطط اجلماعي
للتنمية من طرف
املجل�س اجلماعي

متر هذه العملية عرب مرحلتني فرعيتني وت�ضم ،من جهة ،تقدمي
النتائج �إىل ال�سكان ،ومن جهة أ�خرى ،امل�صادقة النهائية من
طرف املجل�س اجلماعي .وتبقى جناعة املخطط رهينة بالظروف
التي واكبت الت�شخي�صات املتعلقة باحلالة الراهنة والت�شخي�ص
الت�شاركي.

 .1تقدمي النتائج للفاعلني
الختيارات التي اتخذت
تهدف هذه املرحلة �إىل �إخبار ال�سكان حول إ
من طرف اجلماعة والتعديالت أ�و التقوميات التي أ�دخلت على
الن�سجام .وتهدف كذلك
املخطط اجلماعي للتنمية خالل عملية إ
الختيارات والتحكيمات التي متت يف خمتلف مراحل
�إىل تعليل إ
التخطيط .كما تتطلب �إ�رشاك املنتخبني ،ق�صد خلق تفاعل
�سيا�سي بينهم وبني �سكان جماعتهم ،حول اخليارات املعتمدة ،ومن
مت �إتاحة �إمكانية امل�ساءلة.

ال�رشوط امل�سبقة
 حتديد امل�شاريع ذات املنفعة امل�شرتكة بني اجلماعاتوالتي تهم اجلماعة وجماالت تطبيقها ،وامل�صادقة عليها.

� 1.1سري أ
ال�شغال

تتم هذه املرحلة مببادرة من اجلماعة ألن املخطط اجلماعي
للتنمية يعترب م�رشوعا �سيا�سيا للمجل�س اجلماعي .وتنظم يف �إطار
منتدى تقدمي النتائج الذي ي�شارك فيه أ�ع�ضاء اللجن (جلنة امل�ساواة
وتكاف ؤ� الفر�ص ،اللجنة اجلماعية للتخطيط الت�شاركي  ،)...و أ�ع�ضاء
الفريق التقني اجلماعي و أ�ع�ضاء الن�سيج اجلمعوي املحلي وممثلني
عن الفاعلني املحليني آ
الخرين.
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 .2.1النتائج املنتظرة
تقدمي النتائج لل�سكان والفاعلني املحليني فيما يخ�ص :
ال�سرتاتيجية املعتمدة من طرف
• الر ؤ�ية للتنمية والتوجهات إ
اجلماعة.
• أ
الهداف املحددة من طرف املخطط ،ح�سب املناطق
اجلغرافية والفئات ال�سكانية املعنية.
• امل�شاريع التي ت�ستدعي امل�ساهمة ب�شكل جماعي أ�و فردي.

ال�ستعمال
� .3.1أدوات ودعائم إ
• معطيات �إح�صائية وبيانات وخرائط ...أ�لخ ،متعلقة باحلالة
الراهنة للجماعة.
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• نتائج الت�شخي�ص الت�شاركي للجماعة.
• م ؤ��رشات النتائج املتوخاة من التخطيط ،ح�سب كل منطقة
جغرافية باجلماعة وكذا أ��صناف ال�ساكنة.

 .2امل�صادقة على املخطط اجلماعي للتنمية من
طرف املجل�س اجلماعي
م�صادقة والتزام املنتخبني اجتاه �إجناز وتدبري املخطط اجلماعي
للتنمية.

� 1.2سري أ
ال�شغال
امل�صادقة على املخطط اجلماعي للتنمية خالل جل�سة املجل�س
اجلماعي.

 2.2النتيجة املنتظرة
امل�صادقة على املخطط اجلماعي للتنمية.

بلورة
الر ؤ�ية
أ
الهداف
النوعية

�إعداد
برامج
العمل
املخططات
اخلا�صة
باملوارد
وامليزنة

امل�شاورات
التعاون بني
اجلماعات

العداد والتعديالت
إ
التقنية للمخططات
اجلماعية للتنمية
والتعاون ما بني
اجلماعات على
القليمي
امل�ستوى إ

املخطط
اجلماعي
للتنمية

م�صادقة
املجل�س
اجلماعي

تقدمي
النتائج
لل�سكان

الن�سجام وتقدمي النتائج وامل�صادقة على املخطط اجلماعي للتنمية»
البيان  : 1التخطيط وعملية إ

التوجهات
ال�سرتاتيجية
إ

تكوين الفرق التقنية
اجلماعية ،اللجن اجلماعية
للتخطيط الت�شاركي ،اللجنة
ال�ست�شارية للم�ساواة و تكافئئ
إ
القليمي
الفر�ص والفريق إ
للمواكبة حول التخطيط
اال�سرتاتيجي من طرف
خرباء خارجيني

تكوين الفرق
القليمية
إ
للمواكبة حول
عملية االن�سجام
من طرف خرباء
خارجيني
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املرحلة 4

منتدى تقدمي احل�صيلة
للفاعلني املحليني وال�سكان

ال�سرتاتيجي
التخطيط إ

ال�سرتاتيجية أ
والهداف النوعية
إ

�صياغة ر ؤ�ية التنمية  :التوجهات

الربجمة

خمطط العمل ال�سنوي واملتعدد
ال�سنوات وجذاذات امل�شاريع

تهيئ خمطط للميزانية
متعدد ال�سنوات

الن�سجام و�إمتام املخطط اجلماعي للتنمية
عملية إ

امل�صادقة على املخطط اجلماعي
للتنمية من طرف املجل�س اجلماعي

البيان  : 2امل�سار املف�صل مل�سل�سل �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية

تقدمي احل�صيلة وامل�صادقة على
املخطط اجلماعي للتنمية

املرحلة 2-3

الن�سجام
عملية إ

ال�سرتاتيجي
التخطيط إ
والربجمة

املرحلة 1-3
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املرحلة 2-2

الت�شخي�ص

املرحلة 1-2

احلالة الراهنة

املرحلة 1

والنطالقة
التهيئ إ

الثانوية

ور�شات الت�شخي�ص
الت�شاركي داخل تراب
اجلماعة (الدوار  -احلي

جمع

املعلومات

معاجلة نتائج

جمع املعطيات
امليدانية على �صعيد

 -الق�رص  -الد�رش)

�إعداد وثيقة
�شمولية
حول ت�شخي�ص
احلالة الراهنة

تهييئ
ومعاجلة

املراكز

الور�شات

توافق الفاعلني املحليني
حول الت�شخي�ص وامل�صادقة
عليه من طرف املجل�س
اجلماعي

معطيات ومعلومات على
امل�ستوى الرتابي و�إجناز

املعطيات

الر�سمية

النطالقة
إ

وثيقة حول احلالة الراهنة

للتنمية

قرار �إعداد

املخطط اجلماعي

الطار
و�ضع إ

امل ؤ��س�ساتي وبرامج
التكوين

�إجناز خمطط تنفيذ
م�سل�سل عملية
التخطيط
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اجلــزء الثـالــث
الن�شطة أ
أ
الفقية
من أ�جل �إعداد
وتنفيذ املخطط
اجلماعي للتنمية
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الف�صل أ
الول
املرافعة وتعبئة
املوارد املالية

ي�سمح املخطط اجلماعي للتنمية بالتطرق ملختلف أ�بعاد التنمية
املحلية (اجتماعية ،ثقافية ،اقت�صادية ،بيئية) ويتطلب من أ�جل
المكانيات الذاتية للجماعة ،موارد أ�خرى ميكن
بال�ضافة �إىل إ
حتقيقه ،إ
جلبها من فاعلني أ�و مانحني تابعني للدولة والهيئات الالمركزية
والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين والتعاون الدويل� ،إلخ...
فم� أس�لة املرافعة من أ�جل تعبئة املوارد املالية الالزمة لتج�سيد
املخطط اجلماعي للتنمية ت�شكل مرحلة حا�سمة و�رضورية �إذ أ�ن
تغييبها ،ميكن أ�ن يعرقل م�سل�سل التخطيط على امل�ستوى املحلي
ويفقد اجلماعة م�صداقيتها اجتاه ال�سكان.
ال�ستفهامات ،حيث
غري أ�ن هذه املرحلة قد تطرح جملة من إ
ميكن أ�ن تتطلب وقتا طويال ،خا�صة �إذا مل يعقبها انعدام الرتكيز
املايل.

 .1املرافعة
تهدف املرافعة �إىل تعبئة املوارد املالية املخ�ص�صة لتمويل امل�شاريع
املدرجة يف املخطط واملتوفرة لدى خمتلف الفاعلني للتنمية
املحليني أ�والوطنيني أ�والدوليني.

ال�رشوط امل�سبقة

• مرافعة مدعمة من امل�ستوى املركزي.
• تهييئ م�ساطر التعاقد و�آليات التمويل املتفق عليها.
• ن�رش املخطط اجلماعي للتنمية  :يعد ن�رش املخطط
اجلماعي للتنمية و�إعداد و�سائل تقدميه (كتيبات ،مطويات،
مل�صقات ،عر�ض �إلكرتوين� ،إلخ )...عملية م�سبقة مهمة
قبل املرافعة ،ت�ستلزم مهارات خا�صة و أ�دوات ،نادرا ما
تكون متوفرة على �صعيد اجلماعة� .إن جتميع عدد من
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القليمي قد
املخططات اجلماعية للتنمية على امل�ستوى إ
ي�سمح بتمويل م�شرتك و�إبرام �صفقات موحدة مع املقاوالت
املخت�صة حمليا.
• التكوين يف التوا�صل واملرافعة  :يهدف هذا التكوين �إىل تقوية
مهارات املنتخبني (ر ؤ��ساء و أ�ع�ضاء املكتب) واملوظفني
اجلماعيني يف جمال التوا�صل من أ�جل تقدمي وتو�ضيح
و�رشح املخطط اجلماعي للتنمية لل�رشكاء (�إ�سرتاتيجية
املرافعة).
• التكوين حول �إعداد امل�شاريع و�صياغة طلبات التمويل  :تبعا
لل�سياقات املحلية ،ف إ�ن أ
المر يتعلق مبد أ�ع�ضاء الفريق
التقني اجلماعي وموظفي اجلماعة وممثلي املنظمات غري
احلكومية املحلية بالكفايات ال�رضورية حول تقنيات تهييئ
و�صياغة امل�شاريع ،وكذا حول منهجيات طلبات متويلها.
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• �إخبار اجلماعة عن فر�ص التمويل على امل�ستوى الوطني
والدويل ،القنوات املتوفرة لهذا الغر�ض.
• �إلتزام الفاعلني أ�و املانحني (عموميني أ�و خوا�ص ،وطنيني
أ�و دوليني) لتمويل جزء أ�و كل امل�شاريع املربجمة يف
املخطط اجلماعي للتنمية ،تبعا لنظام تعاقدي أ�و ت�شاركي
ينبغي حتديده.

� .1.1سري أ
ال�شغال

اللتزامات ال�رضورية لتنفيذ املخطط اجلماعي
من أ�جل �إبرام إ
للتنمية ،يتوجب على اجلماعة املطالبة بالدعم املايل والتقني لدى
ال�شارة �إليه يف املقدمة ،ف إ�ن
عدة �رشكاء حمتملني .وكما متت إ
أ
ه ؤ�الء ال�رشكاء متعددون وخمتلفون .ومن �جل عقلنة اجلهود،
يجب على اجلماعة أ�ن حتدد حاجياتها فيما يخ�ص الدعم وحتديد

ال�سرتاتيجيني .الذين قد �سيتم اللجوء �إليهم عرب طرق
ال�رشكاء إ
خمتلفة .ونظرا لتعقيد املخطط اجلماعي للتنمية وطبيعة الدعم
املطلوب ،ف إ�ن اجلماعات مطالبة على اخل�صو�ص بتقدمي خمططاتها
لهم واللجوء �إىل التفاو�ض معهم يف �إطار اجتماعات.
وتبقى امل�شاركة يف طلبات عرو�ض امل�شاريع وت�شجيع اجلمعيات
للقبال عليها ،و�سيلة هامة لتعبئة
النا�شطة داخل تراب اجلماعة إ
املوارد املالية.
ال�سرتاتيجية التي
تبتد أ� عملية تعبئة املوارد بجردها ،مت تليها �إعداد إ
العتبار التوا�صل حول املخطط اجلماعي للتنمية.
ت أ�خذ بعني إ
القليم ،اجلهة)
تقام املرافعة لدى اجلماعات املحلية (اجلماعة ،إ
وم�صالح و أ�جهزة الدولة واملنظمات احلكومية أ�و غري احلكومية
الداخلية أ�و اخلارجية والقطاع اخلا�ص.
على امل�ستوى اجلماعي
يف �إطار ور�شة عمل ير أ��سها رئي�س اجلماعة ،تقوم اللجنة املكلفة
القت�صادية و املالية وامليزانية بجرد وت�صنيف
بالتخطيط وال�ش ؤ�ون إ
املوارد املوجودة على النحو التايل :
• تعبئة املوارد الذاتية للجماعة �:إعداد وتنفيذ �إ�سرتاتيجية تعبئة
الطاقات اجلبائية.
القت�صاديني  :تنظيم مائدة م�ستديرة مع
• تعبئة موارد ال�رشكاء إ
القت�صاديني املتواجدين داخل تراب اجلماعة ،من
كل �رشكائها إ
أ�جل حثهم على تخ�صي�ص املوارد املالية الالزمة إلجنازاملخطط
اجلماعي للتنمية.
• تعبئة م�ساهمات ال�ساكنة امل�ستفيدة  :تكت�سي هذه التعبئة
أ�همية بالغة ،من أ�جل تبني �إجنازات املخطط اجلماعي للتنمية
وا�ستمرارية تدبريها.
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القت�ضاء،
• تعبئة التعاون الالمركزي  :يقوم رئي�س اجلماعة ،عند إ
بدعم من املديرية العامة للجماعات املحلية ،بتوزيع وا�سع
للمخطط اجلماعي للتنمية لدى اجلماعات املحلية اخلارجية
التي لها ارتباط باجلماعة أ�و التي لها رغبة يف �إقامة عالقة تعاون
المركزي مع هذه أ
الخرية.
ميكن للجماعة من أ�جل دعم املنظمات غري احلكومية املحلية،
باعتبارها قنوات لتعبئة املوارد املالية ،وحثها وحتفيزها وت�شجيعها
للم�شاركة يف طلبات عرو�ض امل�شاريع ،أ�ن تعمل على :
• تقوية قدرات هذه املنظمات يف جمال �صياغة امل�شاريع وطلبات
التمويل.
• منحها امل�ساعدات من أ�جل متويل امل�ساهمة املحلية املطلوبة
يف الغالب من طرف املانحني.
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تلج أ� عدة قطاعات وزارية وم ؤ��س�سات عمومية ومنظمات التعاون،
العالن عن طلبات عرو�ض تخ�ص م�شاريع مفتوحة يف
دوريا� ،إىل إ
الطار ،ميكن
وجه اجلماعات واملنظمات غري احلكومية .ويف هذا إ
للجماعة التي تتوفر على ر ؤ�ية تنموية وعلى بنك للم�شاريع �ضمن
املخطط اجلماعي للتنمية ،امل�شاركة يف طلبات العرو�ض هذه
من أ�جل احل�صول على التمويالت.
القليمي
على امل�ستوى إ
القليمي للمواكبة) التي
القليمية (والفريق إ
تقوم اللجنة التقنية إ
بالقليم،
تتبنى جمموع املخططات اجلماعية للتنمية املنجزة إ
القليمي والتفاو�ض حول عقود التمويل
باملرافعة على امل�ستوى إ
الثالثية مع امل�ستويات أ
الخرى .وتتعلق هذه املرافعة باملوارد
املعب أ�ة على م�ستوى املنظمات وال�رشكاء التاليني :
القليم أ�و جمل�س العمالة.
• جمل�س إ

• امل�صالح اخلارجية للدولة.
الجتماع ال�سنوي الذي
• املغاربة املقيمني باخلارج  :يتم ا�ستغالل إ
القليم مع ه ؤ�الء املهاجرين املقيمني باخلارج
يرت أ��سه عامل إ
النخراط يف منهجية املخطط اجلماعي
من أ�جل حثهم على إ
ال�ستثمارات املنتظرة.
للتنمية وم�ساهمتهم يف حتقيق إ
على امل�ستوى اجلهوي
ميكن تنظيم موائد م�ستديرة حول تعبئة موارد ال�رشكاء اجلهويني
القت�صاديني
كاملجل�س اجلهوي وامل�صالح اجلهوية للدولة وال�رشكاء إ
واملنظمات غري احلكومية اجلهوية.
على امل�ستوى املركزي
عالوة عن املديرية العامة للجماعات املحلية واللجنة التقنية
القليمية اللتان ت�ستطيعان القيام بدور الو�ساطة يف البحث عن
إ
التمويالت املتبقية ،ميكن للجماعات املحلية ولر ؤ��ساء اجلماعات
اللجوء �إىل تعبئة موارد التمويل على امل�ستوى الفوق �إقليمي
الجتماعية ،وكاالت
(�صندوق التجهيز اجلماعي ،وكالة التنمية إ
التنمية اجلهوية� ،إلخ )...أ�و على ال�صعيد الدويل (مع وكاالت
التعاون الثنائي أ�و املتعدد أ
الطراف )...بدعم من املديرية العامة
للجماعات املحلية (تنظيم منتديات مع املانحني واملمولني على
امل�ستويني املركزي واجلهوي).

� .2.1إعداد الربامج الثالثية

بعد مرحلة تعبئة املوارد املالية املحلية (جماعة�/إقليم/جهة)،
القليمي للمواكبة الفريق التقني اجلماعي من أ�جل
يدعم الفريق إ
�ضبط املوارد والنفقات التقديرية املتعلقة بال�سنوات الثالث أ
الوىل
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التي يتم بها العمل باملخطط اجلماعي للتنمية .والهدف من هذه
العملية هو التمكن من الو�صول �إىل مقرتحات الرفع من مالية
اجلماعة ،على قاعدة حتليل/ح�صيلة تلك املالية ،وهو �رشط
�رضوري إلعمال املخطط اجلماعي للتنمية.
يتم هذا التحليل/احل�صيلة وفق بابني :باب خم�ص�ص للم�صاريف
املرتقبة بالنظر �إىل احلاجيات ،والثاين خم�ص�ص للمداخيل.
والهدف منه هو:
ال�ستعماالت واملوارد.
• تقدير العالقة  :بني إ
ال�ستدانة.
• الوقوف على قدرات التح�صيل وتقدير قدرات إ
• توقع تطور امل�صاريف واملداخيل اجلماعية وتقدير املوارد القابلة
للتعبئة لتمويل املخطط اجلماعي للتنمية.
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 .3.1النتائج املنتظرة
• �إبرام اتفاقيات �رشاكة.
• تعبئة القرو�ض عرب �صندوق التجهيز اجلماعي بالن�سبة للجماعات
املعنية.
• �إبرام اتفاقيات �رشاكة مع اجلماعات املحلية اخلارجية ،يف �إطار
التعاون الالمركزي.
• �إبرام اتفاقيات مع منظمات التعاون الثنائي والتعاون املتعدد
أ
الطراف.

 .4.1أ
الدوات والدعائم
• املخطط اجلماعي للتنمية ،مبا فيه املونوغرافية.
• كتيب حول املخطط اجلماعي للتنمية.
• مطوية.
• مل�صقات.
• جذاذات امل�شاريع.
• جذاذات الدواوير.
• لوحة القيادة اجلماعية.
• �رشيط وثائقي عن اجلماعة.
اللكرتوين للجماعة.
• املوقع إ
105

ن�رش
املخطط
اجلماعي
للتنمية

تكوين اللجنة املكلفة
بالتخطيط وال�ش ؤ�ون
القت�صادية واملالية وامليزانية
إ
والفريق التقني اجلماعي
القليمي للمواكبة
والفريق إ
يف جمال متويل امل�شاريع

تكوين رئي�س املجل�س
والفريق التقني
اجلماعي والفريق
القليمي للمواكبة
إ
يف جمال التوا�صل
واملرافعة

�إ�سرتاتيجية
التعبئة

تعبئة املوارد
امل�ستوى
الوطني
والدويل

تعبئة املوارد
م�ستوى
اجلهة

تعبئة املوارد
م�ستوى
القليم
إ

تعبئة املوارد
م�ستوى
اجلماعة

البيان  : 1املرافعة وتعبئة املوارد املالية

106

�إعداد الربامج
الثالثية

توافقات
أ�خرى عقود
�رشاكات

تنفيذ
املخطط
اجلماعي
للتنمية

الف�صل الـــثانــــي

خمطط التوا�صل
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 .1خمطط التوا�صل
يكت�سي خمطط التوا�صل ،يف �إطار �إعداد املخطط اجلماعي
للتنمية ،أ�همية ق�صوى إلجناح هذه العملية.
ويندرج �ضمن اخت�صا�صات املجل�س اجلماعي وي�ستوجب تطوير
الكفاءات التقنية الواجب تر�سيخها على م�ستوى الفريق التقني
القليمي للمواكبة.
اجلماعي ،بدعم من الفريق إ
ال�سرتاتيجي يف �إطار �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية ال
فالت�صال إ
إ
يهدف �إىل ن�رش املعلومة يف حد ذاتها ،بل ي�سعى �إىل امل�ساهمة يف
�إنعا�ش �إعداد م�سل�سل هذا املخطط ،وح�سن �سري أ��شغاله ،ومن مت
حتقيق أ
الهداف والنتائج املن�شودة.
أ�هم أ
الهداف ح�سب مراحل امل�سل�سل هي كالتايل :
وال�رشاك الفعلي لكافة الفاعلني يف م�سل�سل
النخراط إ
• احلث على إ
�إعداد املخطط اجلماعي للتنمية.
• ت�سهيل وتي�سري م�شاركة ه ؤ�الء الفاعلني يف خمتلف أ
الن�شطة،
ب إ�خبارهم حول م�ضمونها واال�ستعدادات ال�رضورية أ
والماكن
والجتماعات والور�شات... ،
والتواريخ و أ�وقات ح�ص�ص العمل إ
والتحديد امل�سبق آلليات �إثارة ردود الفعل البناءة ،ق�صد جتنب
امل�شاركة ال�ضئيلة .وقد أ�بانت التجربة ب أ�ن هذه العملية حا�سمة
يف التوا�صل ألن الكثري من الوقت واملجهودات والو�سائل املادية
تهدر غالبا يف مواعيد �ضائعة أ�و اجتماعات أ�و ور�شات ملغاة ،...
ويعتربهذا اجلانب هاما �سواء يف «الداخل» أ�ي بني أ�ع�ضاء الفرق،
ومع امل�صالح التقنية أ�و يف «اخلارج» أ�ي اجتاه ال�سكان.
• احلث والت�شجيع على نقا�ش عام �سليم و�شامل ومنتج ،عرب التعبري
احلر وتبادل آ
الراء بني خمتلف الفاعلني ،يف�ضي �إىل �إجماع حول
التنمية املحلية والعمل امل�شرتك املتوقع القيام به.
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• احلث على التحوالت فيما يخ�ص احلكامة املحلية ،عرب �إ�رشاك
الفاعلني وحتميلهم امل� ؤ
س�ولية.

�رشوط النجاح

للتمكن من حتقيق أ
الهداف امل�سطرة له ،يجب أ�ن تكون
ال�ستيعاب ملجمل الفاعلني ح�سب
عملية وا�ضحة و�سهلة إ
أ
م�ستواهم املعريف .يجب �إذن على خمطط التوا�صل �ن
يعتمد على ا�سرتاتيجيات خمتلفة واللجوء �إىل ا�ستعمال أ�دوات
الجتماعي والثقايف للفاعلني ،وي أ�خذ بعني
مالءمة للو�سط إ
أ
العتبار خ�صو�صيات الفراد واملجموعات وحميطهم ،وي�ضع
إ
رهن �إ�شارتهم جميع و�سائل التوا�صل املمكنة واملتوفرة.
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العتبارات ذات الطابع العام ،يتطلب
بغ�ض النظر عن هذه إ
و�ضع خمطط التوا�صل يف �إطار �إجناز املخطط اجلماعي
للتنمية توافر ال�رشوط امل�سبقة آ
التية :
• حتديد أ�هداف املنهجية وقبولها من طرف اجلميع ،خا�صة
ال�سلطة ال�سيا�سية املحلية (رئي�س املجل�س اجلماعي وباقي
املنتخبني) التي تلتزم ب�ضمان ودعم امل�سل�سل.
• حتديد وتف�صيل أ�هم مراحل العملية أ
للن�شطة املزمع
حتقيقها.
الجناز وكذا م�سل�سل اتخاذ القرار (م�سار
• �إقامة هيكلة إ
والخبار).
وال�ست�شارات إ
النتائج وامل�صادقة إ
• التعرف على كل أ
الطراف املعنية ح�سب دورهم ونوع
م�شاركتهم.
الن�شطة أ
• حتديد جدول أ
والحداث املهمة.

• مطابقة خمطط التوا�صل مع الو�سائل املادية والب�رشية
املتوفرة فعليا.
• ارتباط خمطط التوا�صل على امل�ستوى اجلماعي مبخطط
التوا�صل ال�شامل الذي ينطلق من امل�ستوى الوطني �إىل
القليمي.
امل�ستوى إ

� 1.1سري أ
ال�شغال

ال�شارة �إىل أ�ن خمطط التوا�صل ،يف �إطار �إعداد املخطط
يجب إ
اجلماعي للتنمية ،يهم حمورين اثنني خمتلفني :
• املحور «الداخلي» الذي يهدف �ضمان تبادل املعلومات ،خالل
كل مرحلة من مراحل م�سل�سل �إعداد هذا املخطط وما بني
خمتلف املجموعات والفاعلني املكلفني بتن�سيق وتن�شيط هذا
امل�سل�سل.
• املحور «اخلارجي» الذي ي�ستهدف �إعالم وحت�سي�س وتعبئة كافة
الفاعلني اخلارجيني (ال�سكان واملجتمع املدين وامل ؤ��س�سات
العمومية واخلا�صة والهيئات اجلهوية والوطنية والدولية) ،يف جو
من الت�شارك ،حلثهم على امل�شاركة الفعلية والبناءة ،من جهة،
ولتحفيز عملهم الفعلي يف �سياق أ
الن�شغاالت
العتبار إ
الخذ بعني إ
أ
اجلماعية وتنفيذ احللول التي مت التو�صل �إليها ،من جهة �خرى.
�إن مو�ضوع وم�ضمون هذين املحورين يربزان ب أ�ن خمطط التوا�صل
ال ي�شكل بتاتا مرحلة منعزلة عن م�سل�سل �إعداد املخطط اجلماعي
للتنمية ،بل يعترب ن�شاطا أ�فقيا ،ترتبط خمتلف مكوناته ب�شكل
مندمج يف م�سل�سل �إعداد هذا املخطط.
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ال�سرتاتيجي الت�شاركي أ�و مرحلة �إعداد
ح�سب مرحلة التخطيط إ
املخطط اجلماعي للتنمية ،ف إ�ن املنهجية ال�شاملة املقرتحة
يف هذا الف�صل ،ت�سمح لفريق تن�سيق امل�سل�سل والفريق التقني
اجلماعي وكذا مهند�سي امل�شاريع ب إ�عداد خمطط توا�صلي منا�سب
لل�سياق أ
والهداف املتوخاة.
املراحل التي يجب اعتمادها هي كالتايل :
حتليل �سياق التوا�صل
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يجب معرفة وحتليل �سياق التوا�صل (�سياق التدخل ،أ
الطراف
الكراهات وال�رشوط املواتية
املعنية� ،إلخ .)...كما يجب حتديد إ
لنجاعة م�سل�سل التوا�صل التي تو�ضع يف منظور م�ستقبلي ،ي�شمل جل
حماورالتوا�صل (�إخبار ،تن�شيط ،حت�سي�س� ،إنعا�ش ومرافعة ،البحث
الجماع،
النخراط يف م�سل�سل أ�و عملية ،الت�شارك ،الوعي ،إ
عن إ
أ
�إلخ )...ويقرتح �ي�ضا احللول املنا�سبة خالل عملية التخطيط
وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وخمطط التوا�صل.
الت�صال يجب أ�ن يف�ضي �إىل تعريف أ�و و�ضع
�إن هذا التحليل ل�سياق إ
القت�ضاء� ،إىل �سيا�سة للتوا�صل.
�إطار م ؤ��س�ساتي أ�وعند إ
حتديد الفئات امل�ستهدفة
يجب حتديد وحتليل م�ساهمة ودور كافة أ
الطراف املعنية وهي :
• الفاعلون «الداخليون» ،ويتجلى دورهم يف تن�سيق وتطعيم وتن�شيط
ال�سرتاتيجي الت�شاركي الذي ي ؤ�دي �إىل �إعداد
م�سل�سل التخطيط إ
املخطط اجلماعي للتنمية.
• الفاعلون «اخلارجيون» ،ويتجلى دورهم يف امل�شاركة الفعالة
يف م�سل�سل امل�شاورات ،والذين يعتربون املزودين الرئي�سيني
باملعطيات واملعلومات أ�و أ��صحاب القرار ،ح�سب و�ضعهم القانوين

وقيمتهم من حيث ت أ�ثريهم على دينامية اجلماعة ( أ��صحاب القرار،
امل�ستفيدون ،الناطق الر�سمي ،اخلرباء ،القياديون املحليون ذو
والجتماعيون� ،إلخ.)...
والقت�صاديون إ
الر أ�ي ،الفاعلون الثقافيون إ
ومن أ�جل فاعلية أ�كرب على م�ستوى الوقع التوا�صلي تبعا
للدوراملنوط بالفاعلني اخلارجيني ،ف إ�نه من املالئم جتزيء هذه
الفئة �إىل جمموعات م�ستهدفة ،خ�صو�صا فيما يتعلق بامل�ستفيدين
من املخطط اجلماعي للتنمية (ن�ساء ،رجال ،أ�طفال ،منع�شون،
�صناع ،أ��صحاب القرار على امل�ستوى اجلماعي واجلهوي والوطني
 )...والفاعلني امل�شاركني يف تنفيذه.
حتديد غاية و أ�هداف التوا�صل
�إن هدف التوا�صل هو و�صف للنتيجة املنتظرة من تدخل توا�صلي
لدى �شخ�ص أ�و جمموعة أ��شخا�ص م�ستفيدين أ�و م ؤ��س�سة أ�و منظمة
(مدنية ،غري حكومية ،خا�صة� ،إلخ .)...ويجب حتديد الغاية
أ
والهداف ح�سـب :
• مراحل املخطط اال�سرتاتيجي الت�شاركي وكل مرحلة من
مراحل �إجناز املخطط اجلماعي للتنمية.
• جمموع الفاعلني املكونني أ
للطراف املعنية والفئات امل�ستهدفة
امل�ستفيدة.
• امل�شاريع املزمع �إنعا�شها.
حتديد مقاربات التوا�صل أ
الكرث مالءمة
يتعلق أ
المر بتحديد املناهج واملقاربات املنا�سبة اخلا�صة بكل
أ
الطراف املعنية أ�والفئات امل�ستهدفة لتحقيق غايات و أ�هداف
التدخل التوا�صلي .وعلى �سبيل املثال :
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• مقاربة ت�شاركية  :نقا�ش ،ا�ست�شارات عمومية ،جمموعات،
بحوث ،ا�ستطالعات الر أ�ي� ،إلخ...
• تن�شيط امل�سل�سل :تكوين املن�شطني واملقررين ،لقاءات عمل،
حما�رض ،لوحات قيادة.
• دعائم للتفكري :حت�سي�س� ،إر�شاد ،وثيقة مكتوبة ،كتيبات،
مل�صقات ،عر�ض �سمعي -ب�رصي ،م�رسح �شعبي...
• دعائم التخاذ القرار :وثائق اخلرباء ،املرافعة ،هرم اتخاذ
القرار...
الدوات واخلطابات أ
�إعداد أ
ال�سا�سية وو�سائط التوا�صل
والدعائم املنا�سبة
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يتعلق أ
المر ب�صياغة م�ضمون اخلطاب ( أ�فكار ،موا�ضيع و�صبغة) الذي
يتوجب متريره ح�سب الفئات امل�ستهدفة أ
والهداف امل�سطرة خالل
ال�سرتاتيجي الت�شاركي .ومن أ�جل ا�ستهداف
مراحل التخطيط إ
أ
هذه الفئات ،يجب حتديد الدوات املنا�سبة واختيار قنوات ودعائم
التوا�صل الفعالة :
• القناة امل ؤ��س�ساتية  :م ؤ��س�سات عمومية وخا�صة ،النظام الرتبوي،
�شبكات وكالء التنمية ،املنظمات غري احلكومية� ،إلخ...
العالمية  :أ
العالمية ،التكنولوجيا اجلديدة
الجهزة إ
• القناة إ
والعالن...
للتوا�صل ،كالتلفزة واملذياع وال�صحافة املكتوبة إ
الجتماعية التقليدية  :الزعماء (الر ؤ��ساء التقليديون،
• القناة إ
العيان ،أ
أ
الطر ،املثقفون )...و�شبكات أ�خرى ر�سمية وغري
ر�سمية (جوار ،جتمعات خمتلفة) ،ومنا�سبات تقليدية.

�إجناز خمطط التوا�صل
المر بتحديد العنا�رص أ
يتعلق أ
ال�سا�سية لتنفيذ خمطط التوا�صل
وتدبريه واملراقبة املوجهة مع تقييمه ،وهي :
الطار امل ؤ��س�ساتي القادر على �ضمان تنفيذ ا�سرتاتيجيات
• إ
التوا�صل.
• ت�صميم أ�و ت�صاميم ل�صياغة أ�دوات التوا�صل.
• خمطط املوارد الب�رشية والتجهيزات ال�رضورية.
• برنامج أ
الن�شطة  :ميثاق امل� ؤ
س�وليات ،خمططات عمل مدققة،
اجلدول الزمني أ
للن�شطة (مبيان غانت) ()diagramme de Gantt
وخمطط التدبري ،مرفوقة مب ؤ��رشات التتبع والتقييم.
• ت�صميم مايل وامليزانية من أ�جل حتقيق خمطط التوا�صل.

 .2.1النتائج املنتظرة
• معرفة جيدة وا�ستيعاب مل�سل�سل �إعداد املخطط من طرف كل
من �سيتم �إ�رشاكهم يف توجيه وتنفيذ هذا امل�سل�سل.
• توا�صل تفاعلي ي�ساعد وي�سهل التبادل بني جميع ال�رشكاء.
• خطب وا�ضحة ت�ساعد على تنظيم حمكم وم�شاركة فعلية
لل�سكان.
العالم.
• توفر متوا�صل للوثائق ولو�سائل إ

 .3.1أ
الدوات والدعائم
• دليل إلعداد املخطط اجلماعي للتنمية.
• دليل للم�ساطر.
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• امليثاق اجلماعي.
• جمموعة من «جذاذات التوا�صل» ق�صد توظيفها خالل �إعداد
املخطط اجلماعي للتنمية .ويتعلق أ
المر بجذاذات ت�صف
املقاربات ،أ
الدوات ،وم�سارات التوا�صل� ،إلخ....
• مناذج جذاذات مهي أ�ة م�سبقا لرتتيب املعطيات.
• منوذج توا�صل يف املخطط اجلماعي للتنمية.
• حقيبة التكوين.
ويو�ضح البيان التايل ،ب�شكل موجز ،مثاال لنموذج ميكن ا�ستعماله
من أ�جل :
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الهداف التوا�صلية ح�سب أ
• حتديد أ
الطراف املعنية ومراحل
م�سل�سل �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية.
• حتديد أ
الن�شطة الواجب القيام بها يف �إطار خمطط التوا�صل.
أ
اختيارالدوات واملقاربات والو�سائط الالزم ا�ستعمالها خالل
•
أ
أ
الن�شطة �و عمليات التوا�صل.

م�ستهدفو خمطط التوا�صل

امل�ستوى /أ
الجهزة

امل�ستهدفون
 املواطنونواملواطنات
 -الفاعلون االقت�صاديون

امل�ستوى اجلماعي
 املجل�س اجلماعي الفريق التقني اجلماعي اللجنة اجلماعيةللتخطيط الت�شاركى
 املنظمات غري احلكومية -املجتمع املدين

مراحل
م�سل�سل
املخطط
اجلماعي
للتنمية

 .1التهييء
والنطالقة
إ

 .2احلالة
الراهنة
والت�شخي�ص

القليمي
امل�ستوى إ
الت�شاركي
القليمية
 اللجنة التقنية إالقليمي للمواكبة
 -الفريق إ

خمطط التوا�صل

البيان  : 1خمطط التوا�صل

أ
الهداف

الن�شطة أ
أ
ال�سا�سية

 حت�سي�س ال�سكان حول أ�همية  -منتدى إلخبار ال�سكاناملخطط فيما يخ�ص تنمية
 االنطالقة الر�سمية للم�سل�سل /ندوة جهويةاجلماعة
 عقد ور�شات لتح�سي�س ولتكوين امل�شاركني حت�سي�س وتكوين امل�شاركني وللفريق املكلف ب إ�عداد املخطط اجلماعيفيما يخ�ص املنهجية والدعم للتنمية
املرتقب
 وثائق مب�سطة مل�سل�سل املخطط اجلماعيللتنمية وجدول أ
 �إخبار امل�صالح اخلارجيةالن�شطة وهيئة التنفيذ
 وثائق تقنية متعلقة بامل�سل�سل أ �إخبار وتعبئة ال�سلطاتوالدوات
العليا فيما يخ�ص املوارد
والتقنيات

مقاربات /أ�دوات /و�سائط
الت�صال
إ
مقاربة ت�شاركية /دعائم
للتفكري :
 نقا�شات عمومية عرو�ض �سمعية -ب�رصية كتيبات وثائق للن�رش والتعميم وثائق اخلرباء تكوين املن�شطني واملقررينالقنوات  :م ؤ��س�ساتية و�إعالمية

تن�شيط امل�سل�سل /مقاربة
ت�شاركية :
 �إخبار �سكان خمتلف الدواويرللعالم والتفكري  -بحوث  /جمموعات عمل
 عقد ور�شات ومنتديات إوالهيئات املحلية فيما يخ�ص
 ا�ست�شارات عموميةوالت�شخي�صات
املعاينات
نتائج
ون�رش
تقدمي
والت�شخي�صات
املعاينات
 وثائق اخلرباء(تركيبة)
القطاعية والرتابية
القنوات� :إعالمية
واجتماعية تقليدية
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م�ستهدفو خمطط التوا�صل

امل�ستوى /أ
الجهزة

(امل�ستوى اجلهوي)
امل�ستوى املركزي
 اخللية التقنية للمديريةالعامة للجماعات املحلية

مراحل
م�سل�سل
املخطط
اجلماعي
للتنمية
أ
الهداف

خمطط التوا�صل
الن�شطة أ
أ
ال�سا�سية

3
التخطيط

مقاربات /أ�دوات /و�سائط
الت�صال
إ

دعائم التفكري واتخاذ القرار
 عقد ور�شات ومنتديات للتفكري :والعمل
 عر�ض �سمعي -ب�رصي تقا�سم الر ؤ�ية والتوجهات‑ تقدمي موجز للنتائج/الر ؤ�ية ،واملحاور  -وثائق للن�رش والتعميم
وم�شاريع
ال�سرتاتيجية
إ
ال�سرتاتيجية وامل�شاريع
إ
 وثائق اخلرباءاملخطط اجلماعي للتنمية
 وثائق مف�صلة حول املخطط اجلماعي  -نقا�شات عموميةللتنمية
القنوات  :م ؤ��س�ساتية
و�إعالمية

.1.3
عملية
الن�سجام
إ

دعائم التفكري واتخـاذ
القرار :
 عر�ض �سمعي-ب�رصي وثائق للن�رش والتعميم وثائق اخلرباء نقا�شات عموميةالقنوات  :م ؤ��س�ساتية
و�إعالمية

 عقد ور�شات ومنتديات للتفكريوالعمل
 �إنعا�ش املخطط اجلماعي  -تقدمي موجز للنتائج/الر ؤ�ية واملحاورال�سرتاتيجية وامل�شاريع
للتنمية ك آ�لية للتعاون بني إ
اجلماعات
 وثائق مف�صلة للمخططات اجلماعيةللتنميةة املحلية وخمطط التنمية
امل�شرتك بني اجلماعات
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م�ستهدفو خمطط التوا�صل

امل�ستوى /أ
الجهزة

مراحل
م�سل�سل
املخطط
اجلماعي
للتنمية

 .4تقدمي
النتائج
امل�ستهدفون
لل�سكان
 املواطنونوامل�صادقة
واملواطنات
على
 الفاعلون االقت�صاديوناملخطط
اجلماعي
للتنمية
امل�ستوى اجلماعي
من طرف
 املجل�س اجلماعياملجل�س
 الفريق التقني اجلماعياجلماعي
 اللجنة اجلماعيةللتخطيط الت�شاركى
 املنظمات غري احلكومية  .5املرافعة املجتمع املدينوخمطط
تعبئة
املوارد

أ
الهداف

خمطط التوا�صل
الن�شطة أ
أ
ال�سا�سية

 �إخبار ال�سكان حولاملتخذة
الختيارات
إ
 عقد منتدى مع ال�سكانو�رشحها ،وكذا للتحكيمات
 عقد جل�سة للمجل�س اجلماعياملعتمدة
� -ضمان التزام املنتخبني

مقاربات /أ�دوات /و�سائط
الت�صال
إ

 جمع عمومي عر�ض �سمعي -ب�رصي وثيقة املخطط اجلماعيللتنمية

دعائم اتخاذ القرار
 وثائق تركيبية حول املخطط  -املرافعة وعر�ض�سمعي -ب�رصي
 احل�صول على الدعم املايل اجلماعي للتنميةواحلث على امل�شاركة يف
 التكوين والتح�سي�س حول تقنيات  -كتيباتالتنفيذ
طلبات الدعم
 وثائق للن�رش والتعميم -وثائق اخلرباء
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م�ستهدفو خمطط التوا�صل

امل�ستوى /أ
الجهزة

مراحل
م�سل�سل
املخطط
اجلماعي
للتنمية

القليمي
امل�ستوى إ
 .6التتبع
قليمية
ال
التقنية
 اللجنةإ
القليمي للمواكبة
 -الفريق إ

(امل�ستوى اجلهوي)

امل�ستوى املركزي
 اخللية التقنية للمديريةالعامة للجماعات املحلية

 .7التقييـم

أ
الهداف

خمطط التوا�صل
الن�شطة أ
أ
ال�سا�سية

الخبار عن تقدم أ
ال�شغال
 إاملتعلقة ب إ�عداد املخطط
اجلماعي للتنمية
الخبار عن تقدم �إجناز
 إامل�شاريع املتعلقة باملخطط
اجلماعي للتنمية

 خلق ثقافة التقييمالخبار عن حتقيق  -تقييم وتوثيق نتائج امل�شاريع
أ
أ
ال�شخا�ص
أ�هداف املخطط اجلماعي  -الن�رش على م�ستوى
امل�ستهدفني
للتنمية
 تعديل ال�سيا�سات العمومية  -عر�ض موجز للنتائج العامةاملحلية

عقد جل�سات عمل والتتبع ( أ��سبوعية/�شهرية)
 حتيني النظام املعلوماتي اجلماعي توزيع حمدود للوحات القيادةواملحا�رض
 تقدمي ب�صفة ر�سمية ودورية (كل أ�ربعةأ��شهر على �سبيل املثال)
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مقاربات /أ�دوات /و�سائط
الت�صال
إ

 تن�شيط امل�سل�سل /دعائماتخاذ القرار:
 عقد لقاءات للتتبع عر�ض �سمعي -ب�رصي تقارير وحما�رض و لوائحالقيادة
 القناة  :م ؤ��س�ساتيةدعم اتخاذ القرار :
 عر�ض �سمعي -ب�رصي جل�سات عمل وثائق اخلرباء القنوات  :م ؤ��س�ساتيةو�إعالمية

الف�صل الثــالــث

التتب ـ ــع

 .1التتبع
تعترب عملية التتبع جزء ال يتجزء من م�سل�سل �إعداد وتنفيذ
املخطط اجلماعي للتنمية .فخالل �إجناز هذا املخطط ،ي�سمح
التتبع باحلكم على حالة ومدى تقدم �إجناز امل�شاريع املدرجة فيه
وكذا تقدير مدى الو�صول �إىل النتائج أ
والهداف املتوقعة.
وب�شكل عام ،ف إ�ن التتبع هو عملية ت�صب يف ح�سن التدبري،حيث
ي�شمل جل أ
العمال الرامية �إىل املراقبة والتحليل ب�شكل منتظم
ل�سري أ
أ
الن�شطة املدرجة يف برنامج العمل ،وذلك من �جل :
• الت أ�كد من تنفيذ برنامج العمل كما هو م�سطر.
• ك�شف وتف�سريالفوارق املحتملة والقيام بالتعديالت ال�رضورية .
أ
املوارد/الن�شطة احلالية ت�سمح ببلوغ
• الت أ�كد من أ�ن مالءمة
النتائج املرتقبة.
وي�ستلزم التتبع جمع وحتليل ومقارنة وتبادل املعلومات حول تقدم
امل�رشوع على م�ستوى برجمة أ
الن�شطة وامليزانية .ويف �إطار
ال�ستعانة كذلك بنظام معلوماتي جماعي
التخطيط اجلماعي ،يتم إ
ي�سمح بتوفرياملعلومة اجليدة يف �إطار اتخاذ قرار قيادي ي�ساعد على
�إيجاد احللول.
�إن تتبع املخطط اجلماعي للتنمية يهدف �إىل تقييم تقدم تنفيذ
امل�شاريع من جوانب متعددة كالتكلفة ،آ
الجال ،اجلودة ،النتائج،
�إعادة تقومي املوارد� ،إ�ضافة أ�ومراجعة ن�شاط ،الرتخي�ص مبوا�صلة
أ
الن�شطة� ،إلخ...
وهكذا ،ف إ�ن أ
المر يتعلق بتزويد امل�سريين امل�شاركني يف
أ
�إعداد و�إجناز املخطط اجلماعي للتنمية ،و��صحاب القرار وكذا
امل�ستفيدين من م�رشوع التنمية بــ:
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• نظام ي�ساعدهم على متابعة وتوجيه وتنفيذ أ
الن�شطة واملوارد
(املالية واملادية) والنتائج امل�سبقة.
• نظام �إعالم ا�سرتاتيجي يطعم م�سل�سل القيا�س وتقييم نتائج
امل�شاريع وحالة �إجنازها ،من جهة ،كما ميد منظومة القرار
مبربرات وتخ�صي�ص املوارد ،من جهة أ�خرى.
وال�شاعات) مفيد لتح�سني
• نظام توا�صلي �شفاف (متجنب للت�شوي�ش إ
العالقات بني املنتخبني واملواطنني ومل�شاركتهم يف تنمية
و�سطهم.

ال�رشوط امل�سبقة
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• كل هدف من أ
الهداف النوعية التي مت تبنيها يف �إطار
املخطط اجلماعي للتنمية متت هيكلته ح�سب عدة برامج
بال�ضافة �إىل توثيقه على �شكل جذاذات
وم�شاريع تنموية ،إ
م�شاريع أ�و برامج يتم و�صفها يف كتيب تدبري امل�شاريع أ�و
الربامج واملعطيات املرجعية الرتابية كما مت ا�ستخال�صها
أ�ثناء مرحلة احلالة الراهنة والت�شخي�ص الت�شاركي.
• تهييئ خمطط التنفيذ ،بطريقة �شمولية ومف�صلة بالن�سبة
ملختلف املخططات ال�سنوية واملتعددة ال�سنوات :
خمطط أ
الن�شطة (الربجمة) ،خمطط املوارد (املادية
واملالية) وخمطط النتائج.
الجناز وبرجمتها يف الوقت املنا�سب.
• �إعداد جدولة إ
• حتديد خمطط امليزانية وامل�صادقة عليه من طرف املجل�س
اجلماعي وكذا اجلهات املانحة.
• تو�صل كافة أ
الطراف املعنية مبخطط العمل.

العتبار
• التعرف على ال�سيا�سات الوطنية التي ت أ�خذ بعني إ
املعطيات القطاعية والرتابية واملعطيات املتعلقة
باجلماعة على م�ستويات منا�سبة.
• �إعداد وجمع املعطيات ال�رضورية لتتبع امل�شاريع املدرجة
يف املخطط اجلماعي للتنمية بطريقة منتظمة وعلى
امل�ستوى الرتابي املنا�سب.

� 1.1سري أ
ال�شغال

ي�ستوجب و�ضع نظام التتبع القيام أ
بالن�شطة التالية :
حتديد أ�هداف نظام التتبع
يجب حتديد حاجيات التتبع التي تتغري وفق طبيعة وحجم و أ�هداف
أ
والطراف املعنية .وتختلف
امل�شاريع والهياكل التنظيمية
احلاجيات اخلا�صة ب إ�دارة امل�رشوع عن احلاجيات اخلا�صة بال�رشكاء
أ�و بامل ؤ��س�سات املانحة .هذا يعني ب أ�ن ال� ؤ
س�ال الرئي�سي الذي يجب
طرحه هو« :ملن أ
ولية غاية توجه املعلومة ؟» .ويف الغالب ،ف إ�ن
طبيعة امل�رشوع هي التي حتدد اجلهة املعنية باملعلومة.
�إنتقاء املعلومة وامل ؤ��رشات املنا�سبة
يتعلق أ
المر باختيار املعطيات (تغيب املعلمني ،التقلي�ص من
النتاجية ،التغيري يف أ��ساليب
الهدراملدر�سي ،تطور توزيع املهام إ
ال�ستهالك) ال�رضورية التخاذ القرار وتقدميها على �شكل م ؤ��رشات
إ
أ
ت�سمح بقيا�س تقدم �إجناز الن�شطة املتعلقة مب�رشوع ما من ناحية
املوارد والنتائج.
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يجب أ�ن ت�سمح امل ؤ��رشات بقيا�س الفوارق بني الن�ساء والرجال،
الفتيات والفتيان يف أ
وال�ستفادة
والجتماعية إ
القت�صادية إ
الن�شطة إ
من املوارد والولوج �إىل اخلدمات ...ويبقى اختيارها مبنيا على
أ
ال�سئلة آ
التية :
• أ�ي معلومة ت�شري �إىل فاعلية أ�و عدم فاعلية تنفيذ أ
الن�شطة وهل
حتققت أ
الهداف أ�و �سوف تتحقق ؟
• أ�ي معلومة ميكن أ�ن جتمع وحتلل بدقة يتم ا�ستغاللها ؟
• ما هي القدرة على معاجلة وا�ستعمال املعلومة ؟
• ما هي املعلومات التي يحتاجها ال�رشكاء واجلهات املانحة ؟
تعيني أ�ع�ضاء الفريق املحلي املكلفني مبهام �إدخال
املعطيات وحتليلها.
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جتميع املعطيات واملعلومات من أ�جل التتبع
خالل اختيار امل ؤ��رشات ،من املهم احل�سم يف كيفية احل�صول
على املعطيات و املعلومات (م�صادر خارجية ،ملفات امل�شاريع،
بحوث ميدانية ،مناهج ت�شاركية )...ومن يتوفر عليها ،من أ�جل
جتميعها و�إدخالها وحتيينها.
ويجب جمع املعلومات أ
ال�سا�سية املتعلقة باجلماعات املحلية
و�ساكنتها وبيئتهم ،قبل �إنطالق أ�ن�شطة امل�رشوع ،حتى يت�سنى
حتديد وقع هذا أ
الخري.
حتليل املعطيات
�إن حتليل املعطيات ميكن من احل�صول على معلومات حول
اجلماعة (حتليل متقاطع للم�شاريع ،تفاعالت خارجية )...ومن
تف�سريالتغريات اجلارية والتي لها عالقة باملوارد املعتمدة من

طرف املخطط اجلماعي للتنمية أ�و التي متخ�ضت عن ت أ�ثريعوامل
خارجية.
لهذا الغر�ض ،يجب حتديد :
• طرق التحليل.
• املكلف بتحليل املعطيات (ح�سب م�ستوى تدبري امل�شاريع
وا�ستعمال املعلومة).
• وقت جتميع وحتليل املعطيات.
ويتم �إ�سناد هذه العملية �إىل الفريق التقني اجلماعي .وت�ستلزم
القليمي للمواكبة وامل�صالح اخلارجية
املواكبة من طرف الفريق إ
أ�ومن طرف خرباء خارجيني.
تقدمي املعلومة من أ�جل ا�ستعمالها على �شكل تقرير للتتبع
يكت�سي اختيار طريقة عر�ض النتائج أ�همية بالغة ويجب أ�ن يتالئم
وامل�ستهدفني وم�ستعملي املعلومة .وميكن أ�ن تتخذ طرق العر�ض
أ
ال�شكال آ
التية :
• تقارير دورية.
• عرو�ض ر�سمية.
• خمت�رصات تنفيذية.
• لوحات القيادة.
• ن�رشات.
يتم �إعداد تقارير للتتبع من طرف الفريق التقني اجلماعي وتقدميها
لرئي�س املجل�س اجلماعي (كل ثالثة أ��شهر أ�و مرتني يف ال�سنة أ�و
القليمية واملديرية العامة
�سنويا) ويتم �إر�سالها �إىل اللجنة التقنية إ
للجماعات املحلية.
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 2.1النتائج املنتظرة
• نظام �إعالم عملي.
• خمطط جماعي تنموي متابع.
• معرفة التطورات املنجزة وامل�ساهمة يف حتقيق النتائج
املرجوة.
• م�سل�سل إلتخاذ قرار مو�ضح.
• متدخلون م�شاركون.
• م�ستفيدون را�ضون.
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ال�ستعمال
� 3.1أدوات ودعائم إ
• �إطار منطقي (م�شاريع ،برامج و�سيا�سات).
• جذاذات م�شاريع أ�و برامج.
• م ؤ��رشات للتتبع.
• لوحات القيادة.
• نظام معلوماتي تراتبي (نظام معلوماتي ،نظام معلوماتي جغرايف،
نظام معلوماتي جماعي )...للم�ساعدة يف اتخاذ القرار ويت�ضمن
معلومات �إ�سرتاتيجية عملية و أ��سا�سية ،ميكن أ�ن ي�ستعملها كل
ح�سب حاجياته ( ح�سب قدرات كل جماعة).
• تقنيات التحليل (مالية واقت�صادية واجتماعية.)...
• �إطار تدبري م ؤ��س�ساتي (تدبري متمركز نحو النتائج).
• تدبري املخاطر.

الف�صل الرابع

التـقيـي ــم

 .1التقيـيـــــم
ي�ستمد التقييم مرجعيته من «م�رشوع جمتمعي» ،وي�سائل باخل�صو�ص
أ��س�س ال�سيا�سة املحلية املتبعة� .إنه ن�شاط يرمي �إىل خلق ثقافة
جديدة لتدبري ال�ش أ�ن العام ،تهدف �إىل امل�ساعدة على �إعادة توجيه
ال�سيا�سة املتبعة .فالتقييم يخ�ضع للقرار ال�سيا�سي ويتجاوز حتى
الطار اجلماعي .فهو يخ�ص أ�هداف ال�سيا�سة املتبعة بالنظرلرهانات
إ
أ
التنمية املحلية (مالءمة ومنا�سبة ال�صلة) والهداف املرتبطة
والمكانيات املر�صودة بالنظر للنتائج
(الن�سجام) إ
بالو�سائل املعبئة إ
املحققة (الفعالية) أ
والهداف املدرجة بال�سيا�سة مقارنة مع النتائج
املحققة (النجاعة).
تتعلق أ�هداف تقييم املخطط اجلماعي للتنمية بالتنظيم وامل�شاركة
الرتباط مع
(حالة الهياكل التي تن�شط وتقود امل�سل�سل ومدى إ
باقي ال�رشكاء ،)...ومب�سل�سل �إجناز التخطيط ،ب آ�ثارامل�شاريع على
ال�ساكنة (يتم حتديدها من خالل م ؤ��رشات معتادة ت�سمح مبقارنات
وطنية وم ؤ��رشات منبثقة من التقييم الذاتي مع ال�سكان) وبالتطابق
بني امل�شاريع وانتظارات ال�سكان واملوارد املعبئة.
ويعترب التقييم جزء ال يتجز أ� من اتفاقيات ال�رشاكة وعقود
الربامج.

ال�رشوط امل�سبقة

• و�ضع أ
ال�سرتاتيجية املحددة يف املخطط اجلماعي
الهداف إ
للتنمية ب�صفة وا�ضحة.
• حتديد الو�سائل املعب أ�ة بالن�سبة لكل م�رشوع.
املحاورال�سرتاتيجية
• حتديد وتوفري م ؤ��رشات الوقع قيا�سا مع
إ
للمخطط اجلماعي للتنمية (الو�ضعية املرجعية والو�ضعية
املنتظرة).
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• توفري املعلومات اخلا�صة ب�رشوط تنفيذ م�شاريع املخطط
اجلماعي للتنمية.
• ر�صد ميزانية التقييم.

� .1.1سري أ
ال�شغال

تطرح عملية التقييم عدة ت�سا ؤ�الت ،من بينها تلك املتعلقة بالراغب
فيها و�رشوط �إجنازها.
تنظيم التقييم
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ينبثق هذا التنظيم من م�ستويات �إقليمية ومركزية ،بارتباط
وطيد مع املجل�س اجلماعي وذلك داخل جلنة التقييم .وحتدد هذه
الخرية أ
أ
ال�شغال وامل� ؤ
س�وليات بالن�سبة لكل طرف و على كافة
مراحل التقييم التالية وهي :
• ال�صياغة.
• املقايي�س املرجعية.
• اختيار املكلفني بالتقييم (داخليني و /أ�وخارجيني).
• و�ضع املناهج.
• جمع املعطيات.
• حتليل املعطيات.
• حترير اخلال�صات.
• مترير وتوجيه التقارير.

ويكت�سي دور املكلف بالتقييم أ�همية بالغة ،من حيث وجوب توفره
على و�ضعية ت�سمح له باحلياد التام.
مرحلة ومدة التقييم
يتطلب تقييم نتائج املخطط اجلماعي للتنمية وطرق تنفيذه أ�ن
الجنازات جد متقدمة .وميكن أ�ن ينجز التقييم يف منت�صف
تكون إ
امل�سار أ�و بعد نهايته .وعلى �ضوء مدة املخطط اجلماعي للتنمية
النتخابية ،ميكن أ�ن تنجز عمليات التقييم كل ثالث
والنتدابات إ
إ
�سنوات (نف�س مدة الربنامج الثالثي).
وت�ستهدف هذه العمليات بالدرجة أ
الوىل امل�شاريع والربامج وكذا
وقعها .كما ميكن القيام بعمليات تقييمية حول آ
الثار الرتاكمية،
وذلك على فرتات زمنية طويلة.

 .2.1النتائج املرتقبة

 يجب على فريق التقييم أ�ن:• يبني كيفية بلوغه �إىل خال�صاته و أ�ن ويعلل تو�صياته.
• يقرتح كيفية تنفيذ التو�صيات.
الجراءات التي يجب اتخاذها ل�ضمان تفعيل
• يت أ�كد من إ
التو�صيات.
• ي�سمح أ
لل�شخا�ص املنخرطني يف تنفيذ امل�شاريع بالتعليق على
النتائج والتو�صيات وم�سل�سل التقييم.
النتائج املنتظرة
• م�سل�سل اتخاذ القرار وا�ضح املعامل.
• أ�هداف �إ�سرتاتيجية مراجعة.
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للنعكا�سات ووقع امل�شاريع على ظروف عي�ش
• تقدير أ�ح�سن إ
ال�سكان.

 3.1الو�سائل والدعائم امل�ستعملة
• منوذج املقايي�س املرجعية لتحديد التدقيق ( )Auditالداخلي
واخلارجي.
• منوذج تقاريرالتقييم.
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املرحلة أ
الوىل
التهيئ واالنطالقة

املرحلة الثانية

قرار �إعداد
املخطط اجلماعي
للتنمية

الطار
و�ضع إ
امل ؤ��س�ساتي

احلالة الراهنة والت�شخي�ص الت�شاركي

ت�شكيل الفريق
التقني اجلماعي/
القليمي
الفريق إ
للمواكبة

ور�شات عمل
الفريق التقني
اجلماعي

امل�صادقة
من طرف
املجل�س
اجلماعي

تقدمي النتائج

املرحلة الرابعة
تقدمي النتائج وامل�صادقة

�ضمان �إن�سجام
امل�شاريع
اجلماعية
وم�شاريع
جمموعة
اجلماعات

�ضمان �إن�سجام
املخطط
اجلماعي
للتنمية مع
ال�سرتاتيجيات
إ
الوطنية
واجلهوية

املرحلة الثالثة
التخطيط واالن�سجام

تكوين الفريق
التقني اجلماعي/
القليمي
الفريق إ
للمواكبة
�إعداد الور�شات

جمع
املعطيات
اخلام

خمططات
املوارد و�إعداد
امليزانية
(امليزنة)

�إعداد برامج
العمل

بلورة الر ؤ�ية
التوجهات
اال�سرتاتيجية
إ

ور�شاتالت�شخي�ص
الت�شاركي

جمع املعطيات
ح�سب املراكز

تعبئة املوارد
الب�رشية
واملالية

امل�صادقة
على برنامج
العمل من
طرف املجل�س
اجلماعي

تنظيم العمل
وبرنامج العمل
أ
الهداف
النوعية

معاجلة النتائج

تنظيم
املعطيات
والنظام
أ�ملعلوماتي
اجلماعي

النطالقة
إ
الر�سمية

التحليل

الرهانات
الفر�ص املتاحة
نقط القوة
نقط ال�ضعف
�سبل �إيجاد
احللول
أ�فكار امل�شاريع
املخطط اجلماعي
للتنمية

م ـخ ـطــط ال ـتــوا�صــل
املرافعة وتعبئة املوارد املالية
خمطط تتبع �إعداد و�إجناز املخطط اجلماعي للتنمية

البيان  : 1م�سل�سل �إعداد املخطط اجلماعي للتنمية
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البيان  : 2اجلدول الزمني إلعداد املخطط اجلماعي للتنمية
املراحل
أ
ال�سا�سية

أ ن د ي ف م

العداد
إ
والنطالقة
إ

X X

احلالة الراهنة
والت�شخي�ص
الت�شاركي
التوافق حول
الت�شخي�ص
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التخطيط
والن�سجام
إ
تقدمي النتائج
للفاعلني
وامل�صادقة على
املخطط من
طرف املجل�س
اجلماعي
تعبئة املوارد/
ال�رشاكة

امليزنة

أ

م ي ي غ ش أ

X X X X

X

X X

X

X X

X

اجلزء

اجلــزء أ
الول :

الئحـــة البيـانات

الف�صل

الف�صل الثاين  :الهياكل
�إعداد املخطط
اجلماعي للتنمية  :امل�شاركة يف م�سل�سل �إعداد
وتنفيذ املخطط اجلماعي
 -التعريفات واملبادئ للتنمية

 -الهياكل

اجلــزء الثاين :

مـراحل �إعداد
املخطط اجلماعي
للتنمية

الف�صل أ
الول  :تهييء وانطالق
�إعداد املخطط اجلماعي
للتنمية
الف�صل الثاين  :حتديد احلالة
الراهنة والت�شخي�ص
الف�صل الثالث  :التخطيط
واالن�سجام

البيان

البيان  : 1دور وتركيبة الهياكل امل�شاركة يف �إعداد
املخطط اجلماعي للتنمية على امل�ستوى اجلماعي
البيان  : 2دور وتركيبة الهياكل امل�شاركة يف �إعداد
القليمي
املخطط اجلماعي للتنمية على امل�ستوى إ
البيان  : 3امل�ستويات والهياكل امل�شاركة يف �إعداد
و�إجنازاملخطط اجلماعي للتنمية
البيان  : 1تهيئ وانطالق م�سل�سل �إعداد املخطط
اجلماعي للتنمية
البيان  : 1احلالة الراهنة
البيان  : 2الت�شخي�ص الت�شاركي
البيان  : 1أ
الطراف املتدخلة يف م�سل�سل التخطيط
اجلماعي للتنمية
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