
 
 
 
                                  
 
 
 

 
 

 بالغ حصفي

 

سامعيل  البرشية يف التمنية " كناس دراسة مشرتكة حولب أ جنز املرصد الوطين للتمنية البرشية وجامعة موالي ا 

مقومات التمنية  منظورجلهة، من اب اجملاالت الرتابيةخاصيات وسامت واليت تقرتح حتديد " مكناس-هجة فاس

 .البرشية

أ واًل، النقاش حول المنوذج التمنوي . يتسم بتحدايت ورهاانت متعددة وطينوتندرج هذه ادلراسة يف س ياق 

أ نه عىل الرمغ من التقدم امللحوظ اذلي أ حرزه بدلان، ال س امي فامي يتعلق ابحلد  يوحضاجلديد ابملغرب واذلي 

ن من الفقر وتوس يع الول ىل اخلدمات الاجامتعية الاساس ية، فا  التفاواتت الاجامتعية والرتابية ال  تقليصوج ا 

.يزال ضعيًفا نسبيًا  

صدار حيث  املتقدمةاجلهوية عزيز مرشوع كام يمتزي الس ياق بت طار جديد للعمل احمليل، من خالل ا  مت وضع ا 

، بسبب حتدايت عزيزويندرج هذا الت. الالمركزية اال داريةالقوانني التنظميية للجامعات الرتابية، ومؤخرا، ميثاق 

ومع ذكل، فا ن التقدم . عىل رأ س أ ولوايت التمنية والس ياسات العمومية هذا املرشوع، وانعاكسات املتعددة

حرازه  مجيع اجلهات الفاعةل، الاقتصادية والس ياس ية والاجامتعية، عىل  اداءالزتام وفعالية  يتطلباذلي يتعني ا 

قلمييةخمتل ن اجلامعة، ابلنظر اىل. ف املس توايت اال  هماهما، تقع يف قلب هذه  وبعيًدا عن كوهنا اس تثناًء، فا 

 .يةادلينام 

التحليل  بني فهيا تزاوجاعمتدت هذه ادلراسة مقاربة مهنجية  ،ذات الصةل وادلالةلبناًء عىل مجموعة من املؤرشات 

ىل ف كام أ اتحت تصنيف امجلاعات . يوالنوع يالمك . حمددة خاصياتو ذات ممزيات  جمالية اتئاحلرضية والقروية ا 

ن  ىل ذكل، فا  قياس مس توايت من مكن ( ICDH) اعيالتمنية البرشية امجل مؤرشوحساب  وضعابال ضافة ا 

 .ابجلهة جامعاتالتمنية البرشية لل

 

 



 
 
 
                                  
 
 
 

 
 

يف هذا  جلهةوالتحدايت املتعلقة اباملؤهالت اجلوانب اخملتلفة للتمنية البرشية تسليط الضوء عىل  حتليلأ اتح كام 

ذا اكن الرفاه اذلايت ومس توى املعيشة ف: اجملال طارا   فان البرشية، اهتاملصادر الرئيس ية لتمني مهمن اعيش ل ا وا 

ن حتليل دينامي وهكذا،. والصحة وال منالاجامتعي  يف التعلمي والامتسك يمكنالرئييس جعزها   تالتفاوات ةفا 

 :لتمنية البرشية أ برز ما ييلاب اجملالية املتعلقة

   املعيشة،مس توى : من حيث أ هنا تغطي عدة أ بعاد" جممتعي"تبقى ذات طابع البرشية التمنية  املتعلقةن التفاواتت أ 

خل ال ساس ية،اخلدمات عروض توفر  التكوين، /التعلمي   .ا 

  ن  جيين، ووفقًا ملؤرش. س نوات ادلراسةتوسط ب بشلك خاص  هةتتأ ثر اجل  التعلميي،عىل املس توى  أ قالميهافا 

 .أ يًضا ال كرث تفاواًت مقارنة ابملعدل الوطين تعد

 مشاريع مؤسسة  املهين،التكوين ) مكناس-ض اخلدمات يف هجة فاس وعر فامي يتعلق بالتفاواتت مرتفعة  تعترب

 (.محمد اخلامس عىل وجه اخلصوص

 

ىل املسامهة يف  وتوصياهتا،من خالل اس تنتاجاهتا  ادلراسة، وهتدف هذه اضفاء الطابع  الرايم اىلاحلايل  النقاشا 

نشاء نظام اس هتداف أ كرث فعالية ةموميالع عىل الس ياسات الرتايب  .يف جمال التمنية البرشية وا 
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 :ول المرصدح         
 

وتمتثل هممهتا ادلامئة يف حتليل وتقيمي وقع  ،احلكومةمؤسسة مس تقةل حمدثة دلى رئيس البرشية: املرصد الوطين للتمنية 

 www.ondh.ma.مشاريع وبرامج التمنية البرشية يف املغرب

 


