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 االستراتيجية الشراكة اإلطار إعداد

 الخدمات تقديم و الحكم حول يةتشاوردورة 

 9102 أكتوبر 92 تاونات،

 

 المحضر

 الدولي البنك مجموعة عن ممثلين بحضور بتاونات الوحدة دار في مجمع دورة تشاورية عقدتم 

 أخصائي كبير ، سيدرر فابيانو ، بالمغرب عن العمليات الرئيسي المسؤول ، حمايد مايكل: 

كلفة م علوي، ابتسامو ،القروية  أخصائي التنمية كبير  المدور محمدو  العام تدبير القطاع

 . البرنامج ةمساعد ، بوعمود حةيفت و التواصلب

 .الملحق على يرجى اإلطالع االجتماع، حضروا الذين والمنظمات األفراد قائمة على للحصول

 وفق المداخالت هذه تم تجميع وقد. المشاورات هذه خالل للمداخالت موجزا ونقدم هنا

 و تعكس اآلراء كما. المشاركين لجميع اآلراء في توافقا بالضرورة تعكس وال الموضوعات،

 في االعتبار بعين أخذها سيتم و ، تالمشاورا هذه في المشاركين الواردة هنا آراء التوصيات

 . وأولويتها ألهميتها وفقا اإلستراتيجية الشراكة استراتيجية صياغة

 :عامة مالحظات

 وكذلك اإلقليمي المستوى على االجتماعية و الحكومية الخدماتب اإلرتقاء يجب •

 .المركزي

 . كبيرة عامة استثمارات تطلبت و الحكومية لخدماتل أفضل تنسيقا المنطقة تتطلب •

 . العام التمويل وتخصيص ةالمحلي ةماالحك في الشفافية تعزيز يجب •

 : المشاركين وتوصيات قضايا

 االجتماعية الخدمات و التحتية البنية . 1

 عامة استثمارات حشد يجبومن ثم . عقود منذ التهميش و العزلة من المنطقة يعانت •

 .المنطقة جاذبية تحسين و التأخر تداركل هامة

 إلى التحتية البنية و والصحة التعليم ذلك في بما ، األساسية الخدماتيجب تأهيل  •

 ، فقط التحتية لبنيةفي ا والتعليمية الصحية الخدمات أن تقتصر ينبغي ال. كبير حد

 . (الصيانة و البشرية الموارد)  الجودة عالية خدمات ميتقد يجب

 إلى االستثمارات جذب يجب. البلد بقية عنمنقطعون  تقريباهم  نيالمحلي السكان إن •

 . القرى من الهجرة و الفقر من المحليين السكان و الشباب مايةلح المنطقة
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 للجميع التعليم  . 2 

 عامبدعم  المنطقة و تطالب. ةقلقمستويات م المنطقة في األمية معدل بلغلقد  •

 . فعال بشكل هدر المدرسيال محاربة و اآلفة هذه لمحاربة

ما  خصوصا في والشباب، األطفال تستهدف برامج وضع ينعلى المسؤولتعين ي •

 .الثقافية األنشطة و والترفيه المهني يتعلق بالتكوين

 المنطقة في ات العامة و التدابيرالخدم  . 3

 المسؤولين مهاراتإن . المنطقة في مواكبةال خدماتفي  نقص هناك •

 محدودة تؤثر علىالتي تكون أحيانا  اتجماعال وممثلي المنتخبينو

 .السكان على المطاف نهاية وفي ، للميزانية المحلية دارةاإل

 المحسوبية مكافحة و ، واإلنصاف الشفافية من مزيدب المنطقة تطالب •

 المصالح و االجتماعية البرامج إدارة في(  الوطنية بادرةالم مثل)

 . المحلية

 ما غالبا الذين المحليين للسكان بالنسبة األهمية بالغ أمر الطرق بناء •

 .التضاريس من مشاكل األساسية الخدمات على لحصولل ونعاني

 ،الستقبال الفئات الهشة االجتماعية لرعايةل مرافق أي تقريبا يوجد ال •

 .المخدراتمستعملي  و السن كبارو ،ضحايا العنف النساء مثل

. المنطقة في يشكل آفة كبرى المخدرات تهريب و زراعةو استهالكإن  •

 من خالل الظاهرة هذه واعالجوبالتالي ينبغي على السياسيين أن ي

 . الشباب لتشغيل بدائل توفير و تهريبالمناهضة 

 المسؤولين على يجب. بديال يكونالقروية أن  السياحة يمكن لتطوير •

 تشجع أن يمكن التي االستثمارات جذب و جالالم هذا دراسة المحليين

 . المحليين السكان توظيف على

 المنطقة في الصغيرة المشاريع وتمويل الذاتي التشغيل دعم ينبغي •

 .الشباب بطالة امتصاص على لتساعد

 الحكومية غير المنظمات دور تعزيز  . 4

 إدارةو  التمويل إلى تعزيز القدرات حول الحكومية غير المنظمات تحتاج •

 .الممارسات وأفضل المشاريع

 المستوى على اإلنمائية المشاريع مراقبة أو للمساءلة آليات أي تقريبا يوجد ال •

 من األحيان بعض في حتى الحكومية غير المنظمات استبعاد يتم. المحلي

 .المحلية لإلدارة الخاضعة القرارات
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 الحكومية غير للمنظمات بالنسبة وخاصة ،ةالمعلوم على الحصول تيسير ينبغي •

 . االجتماعية األوراش على العاملة

 حول القرارات اتخاذ في اإلقليمية الحكومية غير المنظمات إشراك يجب •

 .قليماإل تستهدف التي االجتماعية البرامج

 .ةالمانحالجهات  دور -5

 المناطق لفائدة المساعدات من المزيدأن تحشد  المانحة الجهاتيجب على  •

 الشفافية من أكبر قدر إلظهار المحلية السلطات وتشجيع تهميشا األكثر

 .العامة الشؤون إدارة في ندماجواإل

 وتقييم رصد على األخرى الدولية والمنظمات الدولي البنكيحرص  أن ينبغي •

 تأثير لها يكون البرامج هذه أن من للتأكد وذلك تمولها، التي التنمية برامج

 .الناس على حقيقي

 الملحق

 : المشاركين قائمة

 الخاصة االحتياجات لذوي أفق  جمعية،  موظف ، البقالي ناصر -

 بيت الرحمة  جمعية مندوب عام، ، مصطفى بوسعيدي ادريسي -

 طالب ، بناني الرحيم عبد -

 ةقرويال والتنمية للثقافة ريحانة جمعية عضو ،خميسي  محمد -

 بوهودا  البركة التعاونية الرئيس، نائب ، الحمداني خالد -

 والتعاون تنميةال جمعية ، فالح ، الرابولي صالح الدين -

 والتضامن التنمية أجل الزيتونة من جمعية ، موظفة ، مرزاق خديجة -

 تاونات UNFM ةرئيس ، ةمعلم ، أبالدي فاطمة -

 للتضامن األمل جسورجمعية  ، موظف ، بوزيدي الدريسي -

 للتضامن األمل جسور جمعية -رئيس ، يوسفي آل راشد -

 تنميةوال البيئة مبادرة جمعة رئيس ، عزوزي محمد -

  الماليف جمعية متقاعد، ، فومتيزيعبد الكبير 

 المرأة مبادرات جمعية ةرئيس ، مزيوكة فاطمة -

 اإلنسان لحقوق المغربية الجمعية ، ةموظف ، العلمي فاطمة سايدي -
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 الصداقة جمعية ، موظف ، الواش هللا عبد -

 هوتة جمعية أستاذ، ، األصلة عزيز -

 هوتة ش الطالب رابطة ، براهمي أنس -

 والتعاون للتنمية التواصل جمعية رئيس ، أحمد السعفي -

 الصداقة جمعية ،ةأستاذ ، كناوي حسناء -

 Ozone Rhafsai جمعية - أستاذ ، لعبودي شفيق -

  ملجسور األ جمعية ، موظف ، عبد الرفيع مرزاق -

 

 يتمكنوا من الحضور اآلتية اسماؤهم: لم ولكن ، المشاورات هذه إلى كما دعي

AMDH OMDH في REMESS ، المدني والفضاء . 


