
 الدٌنامٌكٌة التشاورٌة بسال

 عبد المادر دنٌا 

 رئٌس مركز التنمٌة المحلٌة



نحو مفهوم إجرائً للتشاوربسال    

   

 مركزٌة والالإشكالٌات مرتبطة الدٌممراطٌة التشاركٌة   
ًالمرور بالالمركزٌة إلى مرحلة الفعالٌة والعمل الجماع 

 تسهٌل التواصل مع المواطنٌن 

 ًدعم آلٌات مشاركة الجمعٌات فً مسار اتخاذ المرار العموم 

 المدنً على تمٌٌم أدائه المسؤولمساعدة  

 

 



... 

 مرتبطة بالتنمٌة المحلٌة إشكالٌات
 

 إشران واسع وواضح للجمعٌات فً التخطٌط ووضع
 استراتٌجٌات للتصدي للمشاكل االجتماعٌة وااللتصادٌة

 تسهٌل تطبٌك المشارٌع والبرامج الوطنٌة 

 ًجلب وتنمٌة التعاون الدول 



 مفهوم إجرائً ورسالة التشاور بسال

الدٌنامٌكٌة التشاورٌة بسال مسلسل تارٌخً ٌعتمد 

على آلٌات أخاللٌة ولانونٌة لدعم الحوار بٌن 

المنتخبٌن والجمعٌات وإشران بالً الفاعلٌن من 

أجل التخطٌط وتسطٌر برامج متوافك علٌها 

 لتحمٌك التنمٌة المحلٌة وإسعاد المواطن



 أٌة أهداف إجرائٌة للتشاور بسال ؟

- انجاز تشخٌص تشاركً و متجددة للمماطعة وتحدٌد األولوٌات. 

 تمدٌم ممترحات عمل حول أولوٌات التنمٌة فً إطار مجموعات

 العمل الموضوعاتٌة 

مواكبة مشارٌع التنمٌة على تراب المماطعة. 

  دعم انجاز مبادرات و مشارٌع تحفز المشاركة 

المرافعة و التمٌٌم و الرأسملة  . 



 كٌف نمت وتطورت الدٌنامٌكٌة؟       

 

1999و 1997بٌن :مرحلة االنطاللة 

 برنامج محلً للبٌئة - تشاركٌةحلمات حوار           

 2006-1999بٌن : التشاور ألٌاتمرحلة الهٌكلة وإعداد   

التحول من اللجنة التمنٌة لتدبٌر   - HIمشروعٌن دولٌٌن مع    

تولٌع المٌثاق  - لتابرٌكتمشروع إلى اللجنة التشاورٌة 

  CCT  لتابرٌكتألتشاوري 

 



مرحلة امتالن الفاعلٌن المحلٌٌن ألدوات 

 2011-2006:    الدٌنامٌكٌة

 

 دور مركز دعم التنمٌة المحلٌة التكوٌن وتموٌة لدرات

 الفاعلٌن من أجل دعم التشاور والشراكة

 محاولة تجانس التشاور مع عمل المبادرة الوطنٌة

 للتنمٌة البشرٌة 

 المساهمة فً ورشات وضع المخطط الجماعً للتنمٌة 

   التشاور  مأسسةتمدٌم ممترح 

 



 :2011مرحلة مالءمة الدٌنامٌكٌة مع مستجدات دستور 

2011-2019 

 المرور من تنازع االختصاصات

 إلى المشاركة فً المرار 

 على بالً المماطعات  تابرٌكتتعمٌم تجربة 

  الدٌنامٌكٌة بٌن الهٌئات االستشارٌة  تمولعالبحث عن 

 ارتفاع حدة الترافع والنماش حول المواثٌك التشاورٌة

 والبحث عن مساطر أكثر وضوح

 والتشخٌص  التشاوريالمساهمة فً تنشٌط الخمٌس

 التنمٌة بسالالمشترن إلشكالٌات 



محطات تارٌخٌة ما لبل المشارٌع الدولٌة:1المرحلة   

سلسلة اجتماعات بٌن الجماعة والجمعٌات لتمرٌب وجهات 

 النظر ة و تحدٌد الرؤى المشتركة

 1999و 1997بٌن 

وع نامج المحلي لحماية البيئة" إحداث مشر  1999ماٌو  PLPE     15"البر

 1999فبراٌر  CLCDD  26إحداث اللجنة المحلٌة للتنسٌك والتنمٌة المستدامة 

اكة  موافقة المجلس من ناحية المبدأ عل عقد اتفاقية شر
 

 1999دورة أكتوبر 

 



أهم المحطات خالل المشارٌع: 2المرحلة   

 LA CCT 1999إنشاء خلٌة التنسٌك التمنٌة 

FEP   خبرة تمٌٌمٌه دولٌة حول استماللٌةCCT 

 fond d’expertise participatif  

( fondation de France) 

2004 

  التشاورٌةالتحول من اللجنة التمنٌة إلى اللجنة 

    LE CCTلتابرٌكت

2005 

2005أبرٌل    CADEL إنشاء مركز دعم التنمٌة المحلٌة  

2005ٌونٌو  تولٌع المٌثاق ألتشاوري لتابرٌكت  

تشاركً لمواعد االشتغال والعاللات بٌن  تمٌٌم

 الشركاء وبداٌة الحدٌث عن تطوٌر اآللٌات

2006 



العمل على استماللٌة الدٌنامٌكٌة: 3المرحلة   

الفاعلٌن من أجل دعم  التكوٌن وتموٌة لدرات

 التشاور والشراكة

دور مركز دعم 

 التنمٌة المحلٌة

فً اللجنة  التشاورٌةعضوٌة ممثل عن اللجنة 

 المحلٌة للمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة

التنسٌك مع 

INDH هٌاكل 

المساهمة فً ورشات وضع المخطط الجماعً 

 التشاور  مأسسةتمدٌم ممترح  وللتنمٌة 

 

لتنسٌك مع 

 الجماعة

 المرافعة وتنظٌم أنشطة جماعٌة نموذجٌة

 السنوٌة  التمٌٌمٌةعمد اللماءات التشاورٌة 

التمٌٌم الداخلً 

 المرحلً



 هٌكلة التشاور باللجان التشاورٌة

   البٌئة، المرأة ومحاربة األمٌة، التكوٌن ) مجموعات عمل

تنتخب  سنوٌا ( الحرفً واإلدماج االلتصادي، الشباب، اإلعالة

 .منشطا لها ومساعده وتضع لواعد اشتغالها

 تتكون من منشطً مجموعات العمل وممثلٌن عن لجنة لٌادة

المماطعة والمؤسسات الداعمة تنتخب  سنوٌا منشطا لها ومساعده 

 وتضع لواعد اشتغالها
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Comité de Pilotage 

 

Conseil de 

l’arrondisse

ment 

Rassemblent par thème les 

différents acteurs du territoire 

Sont animés par un 

représentant élu et un agent des 

services de l’arrondissement 

Composé de 2 représentants de 

chaque GT )dont l’animateur( et de 1 

représentant de l’arrondissement 

Animation tournante 

Consolide et programme 

Propose les plans d’actions des GT 

au conseil d’arrondissement, aux 

ONG et organismes ressources et 

aux services extérieurs 

Demandent avis et mobilisent  les 

associations des GT par 

l’intermédiaire du comité de pilotage 

Organismes 

ressources 

ONG 

CADL 

Services 

extérieurs 



 آلٌات التشاور باللجان التشاورٌة بسال

ًالمٌثاق التشاوري“المٌثاق األخالل“ 

خطط العمل السنوٌة لمجموعات العمل 

 لواعد االشتغال لمجموعات العمل وللجنة المٌادة 

وثائك التتبع والتمٌٌم والتمارٌر 



 مهام اللجان التشاورٌة

 من تدخالتها حٌب  بتحدٌد االحتٌاجاتتموم مجموعات العمل

 التخطٌط االستراتٌجً وتحدد األولوٌات

 تضم أنشطة ومبادرات لابلة  خططا سنوٌةتضع مجموعات العمل

 للتموٌل وترفعها إلى لجنة المٌادة

 حول المضاٌا اآلنٌة التً تهم  للمرافعةتموم مجموعات العمل بأنشطة

 تنمٌة المماطعة

 عملها وترفع تمارٌر إلى لجنة المٌادة بتمٌٌمتموم مجموعات العمل 

 تنسك لجنة المٌادة بٌن أعمال مجموعات العمل وتمدم المشارٌع لصد

 .التموٌل

 

 



 محاور اهتمامات مجموعات العمل       

 الجمعٌاتموضوع تموٌة لدرات والتنسٌك فً والتكوٌن البحث 

دعم برامج حماٌة البٌئة والتنمٌة المستدامة 

 مكافحة الهشاشة باألحٌاء الفمٌرة المساهمة فً تفعٌل استراتٌجٌة

بالتنسٌك مع التعاون الوطنً ووكالة التنمٌة االجتماعٌة وعمالة سال 

 وبالً الشركاء

 التنسٌك والمرافعة من أجل الرفع من أعداد المستفٌدات من دروس

سواء بشراكة مع وزارة التربٌة الوطنٌة أو وزارة محو األمٌة 

 . األولاف

 



... 

 فً التدبٌر الجمعوي إدماج المرأة البحث والتنسٌك من أجل

 من خالل أعمال مجموعة العمل المرأة ومحاربة األمٌة

  التنسٌك مع مركز التوجٌه واإلرشاد ومجموعة العمل

أجل بلورة خطة محلٌة واضحة األدوار  مناإلعالة 

 بالمدٌنة دوي االحتٌاجات الخاصة ومتكاملة النسك لفائدة 

 برامج الشباب والطفولةدعم 



 الخمٌس التشاوري                



... 

  ٌوم ”الخمٌس التشاوري لسال“االنطاللة الرسمٌة لمشروع   ،

   2017فبراٌر  16الخمٌس 

لوكالة األلمانٌة للتعاون الدولً بدعم من ا 

“ٌعكس مبادرة الجماعة، فً إطار ” الخمٌس التشاوري لسال

بالمغرب   الحكامة المحلٌة التشاركٌة –التعاون البلدي “برنامج 

، من أجل تنزٌل ممتضٌات دستور “ CoMun – العربً

المملكة والمانون التنظٌمً للجماعات المتعلمة بترسٌخ مبادئ 

 الحكامة الترابٌة وإحداث آلٌات للدٌممراطٌة التشاركٌة 



 أهمٌة الخمٌس التشاوري فً دعم التشاور

  تمرٌر ) تماطع عمل اللجان التشاورٌة مع فعالٌات الخمٌس

 (مواكب للجان التشاورٌة كل خمٌس فً مواضٌع التنمٌة 

 مخرجات الجلسات أدت إلى خلك هٌئة لإلعالة وتنسٌمٌة لمحو

 األمٌة 

 اللماءات الشهرٌة نمت دور الجماعة والجمعٌات فً التعبئة

 والتأطٌر المشترن للمواطنٌن



 اإلكراهات

المادٌة والتنظٌمٌة والعنصر البشري للجمعٌات  ضعف المدرات

 (الخ...الموارد المالٌة، الموارد البشرٌة، التجهٌزات، ) الشرٌكة

 الهٌئات صعوبة تجانس عمل اللجان التشاورٌة مع

 .االستشارٌة المحلٌة

  تنسٌك صعب مع اللجنة اإلللٌمٌة   للمبادرة الوطنٌة للتنمٌة

  INDH  البشرٌة

 المعتمد على التزامات أخاللٌة  التشاوريتفعٌل المٌثاق صعوبة

 .غٌر ملزمة لألطراف والسٌما المصالح الخارجٌة

 



 وهللا الموفك
 . 


