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علين ا العرض في إطار مائدة مستديرة جمعت بين الفاذأعد  ه

يات بجهة والسياسيين والباحثين األكاديميين وممثلي التعاون

.سوس ماسة

ي ذانطلقنا  من قراءة أولية في مخرجات البحث الميداني، ال

نينا أجراه فريق عمل الريادة التضامنية قاطرة للتنمية،وأغ

سمية القراءة بمعلومات مقتبسة من المواقع االلكترونية الر

طرة  للوزارات المعنية،وصغنا خالصاته على شكل أسئلة مؤ

.للمائدة العلمية



تصميم العرض

جرد كرونولوجي للسايات والبرامج

أثر سياسات الدولة على التعاونيات المستجوبة

مالحظات ميدانية

أسئلة مؤطرة



جرد كرونولوجي للسياسات والبرامج 
ي  إلى الستينات  من القرن الماضذيمكن  أن نتلمس خيوط المخططات التنموية للدولة من

:اليوم من خالل الجدول التالي



مالحظات السنة البرنامج

يةوالذي طرح برنامج اإلنعاش الوطني لمحاربة البطالة في الباد 1964/1960 المخطط  الخماسي

أعطى أهمية للفالحة والعالم القروي 1968/1965 المخطط الثالثي

وقع االهتمام فيه بالفالحة التصديرية 1972/1968 المخطط الخماسي

ثر على صادف العديد من المستجدات السياسية الدولية والوطنية مما أ

النتائج المتوخاة

19731977/ المخطط الخماسي الثالث

وجه االهتمام صوب المقاوالت الصغرى والمتوسطة /19801978 المخطط الثالثي

ركز على إحداث مناصب شغل 1987/1983 مخطط خماسي جديد



أولى اهتماما أكبر للهوامش بخلق فرص الشغل وفك العزلة 1993 برنامج األولويات االجتماعية

1999في مرحلة أولى  ADSتم إحداث وكالة التنمية االجتماعية  

ة لتمويل المبادرات الفردية والجماعية التي تهدف إلى التنمي

اإلجتماعية

2000/2004 مخطط التنمية

ية فقد اقترحت وكالة التنمية االجتماع2005أما في المرحلة الثانية 

:عدة برامج

سنعود إليه الحقا 2008 مخطط المغرب األخضر



تهدف إلى الحرص على بلوغ األهداف االستراتيجية المسطرة 

2020للقطاع الفالحي في أفق 

2009 وكالة التنمية الفالحية

1961أقدم برنامج هو البرنامج الوطني  برامج خاصة بالصناعة

2005برنامج الالقالع الصناعي 

2011برنامج انماء 

2011برنامج انماء 

من خالل الوكالة : في اطار المغرب الرقمي) 2013برنامج انفتاح 

(الوطنية  للنهوض بالمقاوالت الصغرى  والمتوسطة

تطوير المنظومات والفروع الصناعية و )2014برنامج تطوير 

غير تحسين التنافس و مواكبة المقاوالت الصغرى و ادماج القطاع

(المنظم

برنامج تكتل و تصدير

برنامج تشخيص للتصدير

عقد النمو الموجهة للتصدير



 إلسهام في للتنمية البشرية من أبرز سياسات الدولة الموجهة لالمبادرة الوطنية تعد

:االقالع االقتصادي للمناطق الهامش من خالل العديد من البرامج ومنها

برنامج محاربة الفقرفي الوسط القروي

برنامج محاربة االقصاء في الوسط الحضري

برنامج محاربة الهشاشة 

برنامج التأهيل الترابي

البرنامج األفقي

مواكبة الذي تشرف عليه وكالة التنمية االجتماعيةبرنامج 

:و أطلقت االوكالة أيضا

برنامج تتثمين  في إطار المغرب األخضر

:و بتنسيق مع كافة القطاعات2008و برنامج مغرب مبادرات منذ 

هذا ما أعطانا على مستوى الجهة جمعية سوس ماسة مبادرة 



هوض نختم الحديث عن برامج وسياسات الدولة بمبادرة موجهة خصيصا للنو 

:باالقتصاد اإلجتماعي وهي 

2015/2011اإلستراتيجية الوطنية للنهوض باالقتصاد االجتماعي  

:هدف إلىتبرنامج مرافقة والتي طرحت على عموم المعنيين 

اد تشجيع  بروز جيل جديد من التعاونيات القادرة على مواجهة تحديات اقتص

السوق 

التشخيص االستراتيجي للوقوف على مكامن الضعف في التعاونيات

المواكبة و المساعدة التقنية

ل و ك)مساعدة مسيري التعاونيات على تسيير مؤسستهم بطريقة عصرية

(نتاجاالستشارات في مجال اإل

تقديم استشارات في مجال تقنيات التسويق



 نخلص مما سبق إلى تعدد أوجه تدخل الدولة في القطاعين الفالحي

ى والصناعي من خالل إحداث العديد من الوكاالت والبرامج ،كما نخلص إل

ية وهو انزياح السياسة العمومية للدولة نحو البرامج االجتماعية والتضامن

.أمر أملته الظروف اإلقتصادية الداخلية واالكراهات الخارجية

عن مدى سنعمد في النقطة الموالية إلى مساءلة البرامج والسياسات والكشف

ستفيدة اجرائيتها على أرض الواقع من خالل استقراء أجوبة  التعاونيات الم

.  منها واستخالص النتائج



أثر السياسات التنموية على التعاونيات بجهة سوس 

ماسة 

NG 
مجموع التعاونيات التي 

شملها االستبيان

NBSE
مجموع التعاونيات 

من أحد البرامجالمستفيدة

النسبة %

les coopératives
التعاونيات

392 172 43



 Evaluation des Programmes Nationaux

تقييم البرامج الوطنية

Pas du tout 
satisfait

Insatisfait
Plus au moins 

satisfait
Satisfait Très satisfait

Mowakaba (ADS)
مواكبة

0,00% 25,00% 0,00% 50,00% 25,00%

Mourafaka (ministère 
de tutelle)

مرافقة

11,10% 11,10% 16,70% 38,90% 22,20%

INDH
المبادرة لوطنية للتنمية البشرية

3,60% 1,50% 9,50% 57,70% 27,70%

Conseil de la région
الجهةمجلس

50,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00%

Conseil préfectoral ou 
provincial
مجلس العمالة

33,30% 0,00% 0,00% 33,30% 33,30%

Conseil communal
البلديالمجلس

33,30% 0,00% 33,30% 0,00% 33,30%

ONCA
ةلالستشارة الفالحيالوطنيالمكتب

16,70% 16,70% 16,70% 33,30% 16,70%

Plan Maroc Vert
مخطط المغرب األخضر

0,00% 0,00% 33,30% 66,70% 0,00%

ANDZOA
الوكالة الوطنية لتنمية مناطق 

الواحات وشجرة األركان

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%



تقييم البرامج الدولية

Pas du tout 
satisfait

Insatisfait
Plus au moins 

satisfait
Satisfait Très satisfait

UE
اإلتحاد األوربي

0,00% 0,00% 0,00% 33,30% 66,70%

Oxfam
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

GIZ
األلمانيالتعاون 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%

Programme Oasis 
du Sud

برنامج واحات الجنوب

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

JICA
الوكالة اليابانية للتعاون 

الدولي

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Principauté de 
Monaco

موناكو

0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%



تقييم العالقة مع المؤسسات الوصية



 Piliers du développement durable

بعض جوانب أثر الساسات والبرامج على 

التعاونيات المستفيدة

Oui Non

Economiser et préserver les ressources naturelles
توفير والمحافظة على الموارد الطبيعية

82,00% 18,00%

Protéger la biodiversité
حماية التنوع البيولوجي

82,90% 17,10%

Eviter les émissions de CO2 pour lutter contre le 
changement climatique

لمكافحة التغير المناخي CO2 طرح تجنب

64,80% 35,20%

Gérer et valoriser les déchets
تدبير وتثمين النفايات

65,70% 34,30%

Lutter contre l'exclusion et les discriminations
محاربة االقصاء والتمييز

71,60% 28,40%

Favoriser la solidarité
تعزيز التضامن

97,00% 3,00%

Contribuer au bien-être
الرفاهيةالمساهمة في

82,30% 17,70%

Valoriser les territoires
تثمين المجاالت

84,30% 15,70%

Commerce équitable
التجارة العادلة

48,80% 51,20%

Economie circulaire
دائرياقتصاد

46,60% 53,40%



مالحظات ميدانية 
 نبدأ ببرنامج مرافقة:

ومن مجموع من عبروا على أنهم استفادوا من فقط تعاونية20استفادت منه 
تعاونية 172والبالغ عددهم التي طرحتها الدولة لفائدة التعاونياتالبرنامج أحد 

.ستبيانشملها اإلالتي تعاونية 392من مجموع و

نا العدد في وبما أن برنامج مرافقة هو برنامج للتعاونيات حديثة التأسيس فقد حصر
م يستفد منها من برنامج ل2017/2011تعاونية حديثة  أحدثت مابين 236

تي شملها فقط  من مجموع التعاونيات ال%8.5تعاونية  أي  20مرافقة إال 
.حديثة التأسيسوالاالستبيان

التقنية صرحت التعاونيات بأنها استفادت من المرافقةفقدنوع االستفادة أما عن 
منها  أنه %38وقد صرح . واالستشارة واستفاد بعضها  وهم قلة من دعم مادي

.غير راض عن الخدمات المقدمة 

يات سؤال لماذا هذا العدد المحدود ولماذا لم يتم تعميم البرنامج على كل التعاون
الحديثة التأسيس؟ وهل هناك تقييم ألداء المتدخلين؟



مواكبةبرنامج:
أحدمناستفادتأنهاصرحتتعاونية172بينمنمستفيد17المستفيدينعدد

أخدناا\إو.فقط%10يمثلماأيالتضامنياالقتصادمجالفيالدولةبرامج

نسبةفإنتعاونية392وهياالستبيانشملهاالتيالعاونياتعدداالعتباربعين
.%4تتجاوزالمواكبةبرنامجمنالمستفيدةالتعاونيات

وىسالماديالدعممنتستفدلمواالستشاريالمجالفيكانالتدخالتأغلب

.المستفيدة17أصلمنتعاونياتأربع

امجبرناطارفيالمتدخلينأداءنعينراضغيرأنهممستفيد17أصلمن4و
.مواكبة



للتنمية البشريةالمبادرة الوطنية:

فعليا من أحد برامجالمستفيدة تعاونية 172تعاونية من مجموع 146تاستفاد
من التعاونيات لم تستفد من %51أي  203في حين أن   .الدولة في المجال

.المبادرة

التعاونيات التي من مجموع %37سوىشملحتى المبادرة الوطنية إذن  لم ت
. شملها االستبيان

ى الدعم ويبق. ستشاري االتقني والمادي وفقد تراوح بين الالدعم أما عن طبيعة
110تإذ صرحلفائدة التعاونيات؛دعم قدمته المبادرةاالستشاري هو أكبر

د خطة عمل مستوى إعدا، في حين لم يستفد من تكوينالاستفاد من ابأنهتعاونية
Business planإال عدد قليل من التعاونيات.

بحصولها على تتعاونية فقط هي من صرح44الدعم المادي ف بخصوصأما
المبادرةفي إطار برامج متنوعة ، ولم يشمل فيها إسهام دعم مادي  من الدولة

.من المبادرةمستفيدةتعاونية مستجوبة 172تعاونية  من أصل 29سوى

 من المستفيدين أنهم راضون عن الخدمات المقدمة %80صرح وعلى العموم فقد
.من طرف المبادرة



للتنمية البشريةالمبادرة الوطنيةمالحظات حول

 تناسل لكن ازدياد الساكنة و،للمبادرة دور ال يمكن إنكاره في إنقاد ما يمكن إنقاده

لماذا ؟،كالمسكن ال كالعالج الفعال للداءالفقر والبطالة جعل المبادرة

الالت ختفتحاص سنويا مهم لكنه لم يمكن من تجاوز اإلإن خضوع المبادرة لإل

:الكبيرة على مستوى بعض اللجان المحلية 

استغالل المبادرة سياسياك

الفشل في توظيف الموارد البشرية وتوجيهها

قصور اإلرادة في التعامل مع البنية االجتماعية والسياسية وتكييفها

 الفاعلين من والقابعين بالمكاتب أكبر بكثيرعدد الموظفين المكلفين بالمبادرة

الميدانيين

رابة لمحسوبية و الزبونية و الوالءات والصالت المبنية على القوجود شبهة ا
.واالنتماء الحزبي والقبلي



المغرب األخضر •

تعاونية 172تعاونية من مجموع 12برنامج المغرب األخضراستفاد من

تعاونية 336ومن مجموع . استفادت فعليا من أحد برامج الدولة في المجال

.شملها االستبيانفالحية 

 التعاونياتمن مجموع %3.5لم يالمس مخطط المغرب األخضر  سوى  .

 أكبر دعم قدمته  مخطط .تراوح الدعم ما بين ما هو مادي وتقني واستشاري

.المغرب األخضر كان على المستوى المالي

 طار إعن رضاهم على الخدمات المقدمة في 12من المستفيدين %66وقد عبر

التعاونيات والظروف ه ذها األمر يسائلنا حول طبيعة ذوه.المغرب األخضر
!الكامنة وراء استفادتها دون غيرها؟



أثره والتي تجعلمن بين  اإلشكاليات التي يعاني منها المغرب األخضر

:على االقتصاد التضامني والتعاونيات محدودا هو

 التركيز على الفالحة العصرية والفالحين الكبار

 (حوض سوس ماسة درعة)ندرة المياه

 ال تبيانمن التعاونيات التي شملها االسعدد كبير) ضعف اإلرشاد الفالحي

(المغرب األخضرمخططعرفت

 رابة المحسوبية و الزبونية و الوالءات و الصالت المبنية على القشبهة

لمراقبة ، مما يحتم التعجيل بتفعيل دور لجان اواالنتماء الحزبي والقبلي

.والفحص

مخطط المغرب األخضرمالحظات على



محاولة تفسير للمعطيات المستخلصة من االستبيان
تبين مما عرضناه سالفا أن البرامج والمبادرات كانت محدودة االنتشار

:لك يعود إلى ما يلي ذوضعيفة النتائج ولعل السبب في 

ةعالطبيهوإسقاط  لبرامج ال تتالءم مع ظروفالمجال المستهدف جهل ب.

اتجهل بالعدد الحقيقي وبالعناوين الدقيقة  لعدد كبير من  التعاوني

ةبرامج ال تأخذ بعين االعتبار الموروث الثقافي والبنية المجتمعي

 الفقر ،األمية ، العزلة: برامج ال تأخذ بعين االعتبار الهشاشة

هنا يطرح سؤال: برامج ال تسهم في مالمسة كل الفاعلين في القطاع
بخصوص اإلخبار والتحسيس والتوعية

 الحكامةغيابة

غياب المراقبة والمحاسبة



للقاء التواصلي مع أسئلة مؤطرة 

المسؤولين والفاعلين
هل هناك تصور استراتيجي شمولي؟

هل يتم االستفادة من أخطاء ونواقص البرامج و السياسات السابقة ؟

هل السياق المؤسساتي مالئم النجاز عمليات واسعة النطاق؟

أجهزة ) نهم هل هناك هيئة مستقلة تقوم بالتنسيق بين كل المتدخلين ومن بي

؟(هيئات المواكبة والوزارة الوصية : الدولة 

ع متطلبات هل الموارد البشرية المرصودة والمتتبعة لتنزيل البرامج تتالءم م

؟حدىكل برنامج على 

ن في هل هناك قاعدة بيانات واضحة  و محينة ومشتركة بين كافة المتدخلي

.؟القطاع

ية مة التربوإدماج االقتصاد االجتماعي و التضامني في منظا ال يتم ذلما

والتكوين؟


