




 "[…] 
إن الـمـبـادرة الـوطـنـيـة لـلـتـنـمـيـة الـبـشـريـة لـيـسـت           

 عـابـرا، ظـرفـيـامشـروعـا مـرحـلـيـا، وال بـرنـامـجـا    
.وإنـمـا هـي ورش مـفـتـوح بـاسـتـمـرار   

[…] 
 أن  […]إن الـمـبـادرة الـتـي نـطـلـقـهـا الـيـوم، يـنـبـغـي       

تـعـتـمـد سـيـاسـة خـالقـة، تـجـمـع بـيـن الـطـمـوح         
مـجـسـدة فـي بـرامـج عـمـلـيـة      والـواقـعـيـة والـفـعـالـيـة،   
مـضـبـوطـة ومـنـدمـجـة    

"[…] 

 الملك محمد السادس نصره اهللا    الجاللة احب  لص   السامي خطاب ال مقتطف من    
2005  ماي 18الموجه للشعب المغربي بتاريخ     



األسسورهانات  ال



  تنبثقالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية       : ورش ملكي    
 يتمحور حول      ن منظور شامل لبناء مغرب حديث         ع 

ثالثة جوانب

. الديمقراطية ودولة الحق والقانون  : المسلسل السياسي لتعزيز دولة حديثة •

االصالحات والمشاريع الهيكلية المحدثة للنمو  •

. دئ التدبير الجيدالتنمية البشرية في أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ مبا   •



المبادرة الوطنية للتنمية  : مبادئ الواقعية 
البشرية تحدد انطالقا من الواقع     

...ي مهم مجهود حكوم
:  في ميدان التنمية والعمل االجتماعي، يتميز المجهود الوطني ب     

من نفقات الدولة مخصصة للقطاعات االجتماعية       %50أزيد من   : الكثافة •

 التنمية ،اإلجتماعي   السكن، التكوين ، التربية، الصحة:  تعدد األبعاد  •
التضامن ودعم      للدعم، الحماية االجتماعية برامج اجتماعية ، القروية

.. .  إلخلجمعيات ا



 االجتماعي قائم    الخصاص  لكن ...



 المبادرة الوطنية للتنمية          ،طموحة وخالقة      
: ة عناصر    أربع حول     تتمحور    البشرية    

قيم   -
منهجية     -
 عمليات  -
آيفيات  -



: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية            
  قيم في صميم العملية     

فرد  وال الجماعة  آرامةاإلنسان، في خدمة  حول   العملية هذه   تتمحور•

 في المستقبل  الثقة  مبنية على اإلنصات وعملية •

 بتناغمتنمية المحلية في ال المستفيدين والفاعلين    إشراك  ترتكز على عملية •
وتشارك 

  حكامةلل  فعالة، تعاقدية، شفافة، مقيمة، مدعوة لتصبح مرجعا     عملية هادفة، •
جيدة  ال

   وباألمد البعيد   باالستمرارية  طويل تتسم   نفس  ذات مبادرة •



: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية            
ة  يفعال الوقرب  تتوخىال    منهجية    

:   علىمرتكزةترابية مقاربة   نهج   تستدعي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

:طـيـخطـالت•
 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتم حسب مسلسل    عملياتبرمجة  •

  ح  على تشخيص مدقق وتعريف واض  يرتكزستراتيجي االتخطيط لل
ألهدافل

لتنمية لها مخططاتبإعادة قراءة المجالس المنتخبة مدعوة للقيام   •
 األولوية للتنمية البشرية مع إعطاء االقتصادية واالجتماعية  

: التناغـم•
 خاصة في المناطق  ،لبرامج القطاعية بين اضرورة تحقيق انسجام •

قل حظوةاأل
 الجماعات  وعمليات  القطاعية  البرامج بين االنسجامضرورة تحقيق •

المحلية



:ة المبادرة الوطنية للتنمية البشري            
  باإلنسان       ارتباطا   أآثر   عمليات  

 والجماعات المحلية، فهي ال  الدولة وضعت المبادرة من أجل تدعيم عمل         •
 البرامج القطاعية أو مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية       تحل محل  

للجماعات المحلية

دعم    تمنح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدرات مالية إضافية من أجل •
:  التي تهم التنمية البشريةأنواع من العمليات  أربعة 

أنشطة مدرة للدخل •

دعم الولوج إلى التجهيزات والخدمات االجتماعية األساسية   •

  إلخ... والثقافي والرياضياإلجتماعي عمليات التنشيطدعم   •

تعزيز الحكامة  والقدرات المحلية  •



: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية            
 الترابي     للعمل خالقة آيفيات   

: إدارة الغدالوطنية للتنمية البشرية تستشرف  عمل المبادرة    آيفيات تنفيذ إن 

 للوالي والعامل ومجموع اإلدارة الترابية   محوري ور د •

تدبير موجه نحو النتائج  •

 وسلسة مرنة آليات•

تدبير تعاقدي •

مراقبة بعدية•



األولية  برامجال



المبادرة الوطنية للتنمية البشرية            
أولية    برامج  ةأربع :   المرحلة األولى     

 القروي مجال  الفقر في ال    محاربة برنامج 

في     اإلقصاء االجتماعي     محاربة برنامج 
   الحضري المجال 

التهميش  محاربة برنامج 

فقي األ  برنامج ال



المستهدفون      
فقرا  األآثرمن ضمن الجماعات      جماعة قروية   360 البرنامج األولي يستهدف 

) نسمة  10.300حوالي  : متوسط الساآنة للجماعة القروية (

 األهداف 
 داخل    الفقر نسبة تقليص    التنمية البشرية، خاصة مؤشر   لتحسين أهداف

الجماعات األآثر فقرا

لبرنامج ايات عمل

 القروي   مجال   الفقر في ال   محاربةبرنامج   

القروية   البرامج القطاعية وبرامج التنمية   بين  نسجاماال خلق موازاة مع
 المبادرة تهدف في هذا اإلطار، المدرجةالعمليات  إضافة إلى و، الخ... المندمجة

:الوطنية للتنمية البشرية إلى

 المحليةوالقدرات  الحكامةتقوية  •

 األساسيةوالتربويةالتجهيزات االجتماعية والصحية  الولوج إلى   دعم  •

 النسيج االقتصادي المحلي عبر أنشطة مدرة للدخل  نعاش إ•

 الصحية والحمايةمحو األمية، الرياضة   :  التنشيط االجتماعي  عمليةدعم   •



صناعة التقليدية  لل،  المواشي، لتربية الفالحي  التعاونيات المحلية لإلنتاج   بعض دعم •
إلخ...محليةمنتجات ال  أو لتكييف ال يةحدات التحويل  للو و

منتجات معطرة، تربية النحل، الصناعة التقليدية،     : تشجيع المشاريع المحلية •
الخ... السياحة القروية، خدمات      

 إلخ...تشجيع القروض القروية الصغيرة   •

تشجيع عمليات المحافظة على البيئة    •

دعم االستفادة من التجهيزات والخدمات االجتماعية        
 األساسية

صحة األم،  :  لالستفادة من الخدمات الصحية األساسية    التجمعية دعم العمليات •
لخإ... الطفل، دار األمومة 

النقل المدرسي، محو األمية،   : الدراسةالتربية، محاربة ظاهرة التخلي عن       •
.لخإ... التكوين

االستفادة من : دعم األنشطة والمشاريع الصغرى للولوج إلى الخدمات األساسية      •
لخإ... الماء والكهرباء  

عمليات لالستدالل
للدخل     مدرة   أنشطة   



التنشيط االجتماعي، الثقافي والرياضي 

الخ ...،تكوين فرق، دعم التجهيزات  : دعم مزاولة الرياضة  •

الخ ...،مطالعة، موسيقى، مسرح : دعم التظاهرات الفنية والثقافية •

الخ ... والطفل،المرأة، دور الشباب، تربية مدنية، انعاش خزانات•

 والقدرات المحلية     الحكامة تقوية 
 الخ ...،الجمعوي النسيج و لفائدة الشباب وتحسيسية ملتقيات إعالمية   •

في   الناشطةتقوية قدرات الفاعلين المحليين، دعم الجمعيات المحلية     •
الخ ...،مجال التنمية البشرية 



في    اإلقصاء االجتماعي         محاربةبرنامج   
 الحضري   مجال  ال

المستهدفون      
 ضمن األحياء    حي حضري 250البرنامج األولي يستهدف  

بالمدن الكبرى  األقل حظوة
)  نسمة6000 أسرة،  1000حوالي : حيالمتوسط عدد ساآنة    (

األهداف 
 تحسين ظروف وجودة   لتالحم االجتماعي و ولل  أهداف لالدماج  

  كانعيش الس 

لبرنامجاعمليات  
الخ، ..."مدن بدون صفيح       " البرامج القطاعية  بين  االنسجامخلق موازاة مع 

 المبادرة الوطنية للتنمية هدف في هذا اإلطار، تجةدرالعمليات المنإلى إضافة و
:البشرية إلى
المحليةقدرات  وال الحكامةتقوية  

دعم الولوج إلى خدمات القرب والتجهيزات الحضرية األساسية    
النسيج االقتصادي المحلي عبر أنشطة مدرة للدخل   إنعاش
 والثقافي والرياضي التنشيط االجتماعيو  العملدعم  



عمليات لالستدالل       
للدخل     مدرة   أنشطة    

، تجارة القرب، خدمات القرب، التكنولوجيات  التجمعيةالمبادرات دعم  •
الخ ...الحديثة

نة، إنعاش الحرف المرتبطة بالتعليم األولي، بالتنشيط االجتماعي، بالصيا•
الخ ...بالفندقة

 االستفادة من التجهيزات والخدمات االجتماعية         دعم
األساسية 

إلخ ...المساعدة على االستفادة من الماء والتطهير والكهربة  •

الدعم المدرسي، محاربة التخلي عن الدراسة، محو األمية، تلقين    •
الخ ...المهن

  تحسين االستفادة من الخدمات الصحية، التقليل من نسبة وفاة األم عند    •
الخ ...الوالدة ووفاة الطفل 

  الخ ...نظافة األحياء والمساحات الخضراء، جودة عيش السكان  •



دعم التنشيط االجتماعي، الثقافي والرياضي     
الخ ... تهيئة مالعب األحياء، دعم التجهيز  ،تكوين الفرق :  الرياضةمزاولة دعم  •

الخ...وموسيقى ومسرح ورقص ورسم      مطالعة : تظاهرات فنية وثقافية •

الخ ... والطفل  المرأةتربية مدنية، دور الشباب، الخزانات، إنعاش   •

الخ...اجتماعيةطبية  قوافلة، يأدوات مدرس  : مبادرات التضامن •

 والقدرات المحلية    الحكامة تعزيز  
الخ ... الجمعوي نسيج الوشباب ال لفائدة وتحسيسية  إعالمية  لقاءات•

دعم قدرات الفاعلين المحليين •

الخ  ...التنمية البشرية  مجال شطة فياالمحلية الن دعم الجمعيات •



التهميشبرنامج محاربة
المستهدفون      

، باإلضافة إلى األشخاص  القصوىالهشاشة  يعيشون في   شخص   50.000•
 ذات   إلى الفئاتالمنتمين والجمعوية أ العمومية  البنيات على صعيد بهم  المتكفل
:لتاليةا األسبقية

سجناء سابقون بدون مورد       . 5  شباب دون مأوى وأطفال الشوارع     . 1
المختلون عقليا بدون مأوى      . 6 األطفال المتخلى عنهم . 2
المعاقون بدون مورد     . 7قصوى في وضعية هشاشة   النساء . 3
المحتاجون  المسنون األشخاص . 8     المتسولون والمشردون    .4

األهداف 
مراآز    في وضعية صعبة، مع التكفل بهم في   لفائدة السكان الدعم أهداف 

.مع السعي الى االدماج االجتماعي واالقتصادي   صةتخصم

21

لبرنامجعمليات ا 
االدماج العائلي واالجتماعي    توفير ظروف إعادة •

اقتصادي –السوسيو مواآبة اإلدماج    •
التكوين وتلقين الحرف األساسية   •
المساعدة على االندماج المهني   •

  في مراآز اإليواء الخدمات الخاصة لمختلف الفئات وتقديم  ستقبالاإل•
لفترات معينةاإليواء •
التكفل الصحي •
االنصات والدعم المعنوي والتوجيه واإلعالم      •



تلقين الحرف و التكويندعم عمليات •

 النشيطة في مجال مساعدة األشخاص في وضعية  الجمعياتدعم •
هشة

اقتصادي للنزالء –السوسيو  إعادة االندماجدعم األنشطة ومشاريع •

:إعادة تأهيل المراآز االجتماعية الموجودة وإحداث قدرات جديدة    

مراآز متعددة االختصاصات     
مراآز متعددة االختصاصات للمعاقين واألشخاص المسنين بدون      •

مورد  

مراآز متعددة االختصاصات لألطفال المتخلى عنهم والنساء في   •
قصوى هشاشة  وضعية  

مراآز للمتسولين والمشردين  •

:مراآز متخصصة
مراآز متخصصة ألطفال الشوارع والقاصرين بدون مأوى        •

لين عقليا بدون مأوى     تللمخمراآز •

عمليات لالستدالل 



فقي األبرنامج   ال  

وقع آبيرذات وأفقية  عمليات
على صعيد    برنامج وطني لدعم العمليات ذات الوقع الكبير على التنمية البشرية 

ح   آافة الجماعات القروية والحضرية غير المستهدفة، وذلك من خالل اقترا     
 واألقاليم العماالت مشاريع على مستوى 

تعزيز الهندسة االجتماعية 
للتنمية البشرية مرصد  إحداث•

وتعميم التجربة  الخبرة•

 واالتصال  نظام للمعلومات•

تكوين والمساعدة التقنيةللبرنامج عبر المواآبة 
 من    وبطلب ، عند االقتضاء لتقديم  الجهويين  شبكة المكونين والمرافقين     انتقاء

:ئدةافالعمال، الخبرة والمساعدة التقنية ل 

اللجن المحلية في الجماعات واألحياء •

 االجتماعيين  ينلمعاال  من مختلف الفئات•

 الجماعات المحلية والجمعيات المنخرطة في التنمية ومستخدمي أطر •
البشرية



  التمويل والمساطر  التمويل والمساطر  



التمويل     
  مرصد ألمور خصوصية   إنشاء حساب    : 2005ابتداء من  

سنوات     مليار درهم على مدى خمس    10 : موارد مهمة  ترصد له•
األولية للمبادرة الوطنية للتنمية   برامجلفائدة ال 2010-2006للفترة 
:البشرية

الميزانية العامة للدولة:   مليار درهما6•
 الجماعات المحلية:  مليار درهما2•
التعاون الدولي  :   مليار درهما2•

الوزير األول آمر بالصرف، والعمال آمرون مساعدون بالصرف      •

 بتفويض االعتمادات الشاملة  التنفيذ•

التوقعي   المالي التأطير

 مليار درهما      5, 2 :القروي  البرنامج •

مليار درهما     5, 2: الحضري    البرنامج •

 مليار درهما      2,5 :التهميش محاربة برنامج •

 مليار درهما      5, 2 :األفقيالبرنامج •

  مليارات درهما على مدى خمس سنوات       10 أي



االنطالقة     

  250  بـمالي لإلنطالقة يقدر      الالف  الغ ، 2005للستة أشهر الثانية من  بالنسبة 
 : مكون من المساهمات التالية    مليون درهما   

 مليون درهما   50  :                الميزانية العامة للدولة •

 مليون درهما   100  :         الجماعات المحلية•

 صندوق الحسن الثاني •

 مليون درهما   100:     للتنمية االقتصادية واالجتماعية     

 االنطالقة  برمجة
للعمليات ذات الوقع برنامج عمل على المدى القصير للتنمية البشرية بالنسبة    

طار عيش السكان  إو،  ة، دعم الصح التخلي عن الدراسة محاربة  : الكبير

 مليون درهما للبرامج الحضرية والقروية، موزعة على أساس          160•
  5 إلى  2 مليون درهما للعمالة أو لإلقليم،   1,5ترابي، أي حوالي 
اتالجهمليون درهما لمقر   

 حسب المشاريع  ة، موزع التهميش محاربة امج  ن مليون درهما لبر  80•
مع إعطاء المقدمة من طرف الجهات لتأهيل المراآز االجتماعية،   

ن يوالمشردن يالمتسولوأطفال الشوارع أاألولوية للمشاريع التي تهم 

 مليون درهما للبرنامج األفقي   10•



 الوطنية للتنمية البشريةلمبادرةبامساطر خاصة   

رصد االعتمادات 

على النحو  كل عامل اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترصد ل
:التالي 

 لمجموع العمالة أو  "برنامج أفقي"وغالف    "  تهميشبرنامج ال"غالف  •
اإلقليم 

  ستهدفةمالقروية ال  اتجماعلل"  برنامج قروي"غالف  •

لألحياء المستهدفة“ برنامج حضري ”غالف  •

من أربعة  يتكونان  " برنامج حضري "غالف  الو" برنامج قروي"غالف ال•
في لتمويل  ل ابلةالقعمليات ال من  تتناسب مع االصناف االربعة  ماليةبنود 

مرسوم   بددة حمالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية آما هي  إطار 

 من غالف آلخر     اإلعتمادات يمكن تحويل     ال•

الموجودة بنفس الغالف     االعتمادات ولكن يمكن تحويل      •



البشرية مساطر خاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية  

تنفيذ النفقات

:بالنسبة لنفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية•

عملية وليس ببند   بكل   درهم محدد    200  .  000سقف سندات الطلب البالغ  •
الميزانية

في مليون درهم  يحدد   ، فسقف الصندوق  شساعةالبالنسبة للنفقة في إطار  •

عن مليون درهم      إمكانية اللجوء إلى االستشارة المحدودة بالنسبة للعمليات التي تقل     •
بموضوع      المس دون  ذلك و  يوما   15 أيام بدل  10إلى  أجل االستشارة قلصوي 

النفقة  

لاللتزام واألداء    غير موقفة   اللتزام بالنفقات مصحوبة بمالحظة   اتأشيرة مراقبة •

ة  النفق  مراحل لكافةمختصرة جال آاعتماد •



البشرية لتنميةلمساطر خاصة بالمبادرة الوطنية   

المراقبة  

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برامج مساطر تنفيذ مواآبة التبسيط الملموس ل
تدابير صارمة للمراقبةب

   يظل قائمااألداء الجاري به العمل في مجال مراقبة أوامر  تقنينال•

شبكة تربط  والمالية في إطار المحاسباتيةوضع منظومة للمعلومات     •
 من    والعماالتاألقاليم آافة و  لوزارة الداخلية المرآزيةالمصالحبين 

  رصودة المللغالفات  بشكل فوري تنفيذ الماليالأجل تتبع 

آل عامل   لدى    للنفقة التبريرية لجميع الوثائق للربائدجهاز إحداث •

 الترابية لإلدارة المفتشية العامة ة تنظم من طرف    مشترآافتحاصات•
من    افتحاص  إجراءمع إمكانية  بصفة منتظمة    والمفتشية العامة للمالية  

طرف الخواص



 الحكامة   أجهزة 



المستوى المحلي  على الحكامة    جهاز 

:للتنمية البشرية تضماللجنة المحلية 

رئيس اللجنة المكلفة    الحضرية ،  المقاطعات    أو  الجماعات    ي منتخبممثلي •
 والثقافية اإلجتماعية، اإلقتصاديةبالتنمية 

الجمعوي  النسيج •
الالممرآزة المصالح التقنية •
السلطة المحلية•

 المستوى المحلي   دور

  إعداد المبادرة المحلية للتنمية البشرية من طرف اللجنة المحلية، مع •
من طرف جهات خارجية إمكانية الدعم والمساعدة التقنية   

 على المستوى المحلي المعتمدة للمشاريع واألعمال   العملي التنفيذ•

 مع ذلك، فالمجالس المنتخبة مدعوة لمراجعة مخطط التنمية      موازاة      
)  من الميثاق الجماعي 36الفصل  ( الجماعية واإلجتماعية  اإلقتصادية

المبادرة المحلية التناسق مع ولبرامج القطاعية  ا بهدف خلق االنسجام بين
للتنمية البشرية



المستوى اإلقليمي  على الحكامة    جهاز 

 العامليرأسها اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية
جهاز تقريري، تكوينه عملي، محدد ومتوازن     

منتخبون  •
ممثلو الجماعات المحلية، بما فيهم رئيس المجلس اإلقليمي ورئيس   •

المجلس الجماعي للمدينة مرآز اإلقليم 

إدارة•
 المعنية بما في ذلك الصحة والتربية الوطنية الالممرآزة المصالح •

مجتمع مدني  •
ممثلو النسيج   : األشخاص ذوو الخبرة المعينون من طرف العامل    •

الخ... والقطاع الخاص  الجمعوي



 المستوى اإلقليمي   دور

:تجاه المستوى المحلي   

المصادقة على المبادرات المحلية للتنمية البشرية•
إعداد اتفاقيات تمويل المبادرات المحلية بتنسيق مع مختلف الشرآاء     •

المحليين المنخرطين في العملية
لمبادرات المحلية للتنمية البشرية المصادق    ل المرصودة  االعتماداتفتح •

حسب التقدم في إنجاز المشاريع ، اعليه
  تنفيذ البرامج والتتبع والمراقبةاإلشراف على•
 الالممرآزة  المصالح مسؤولي إلى  بصفة تعاقدية   المشاريع إنجازيسند •

الخ ...جمعياتوالجماعات المحلية  وال  العمومية المعنية والمؤسسات 

:تجاه المستوى المرآزي      
تجميع المبادرات المحلية للتنمية البشرية على صعيد اإلقليم  •
التعاقد السنوي مع المستوى المرآزي حول الموارد الالزمة للمبادرات    •

المحلية للتنمية البشرية
إعداد تقرير للجهاز المرآزي حول مؤشرات تتبع اإلنجازات وتطور    •

مؤشرات التنمية البشرية
لتنمية له موازاة مع ذلك، فالمجلس اإلقليمي مدعو لمراجعة مخطط  •

بهدف خلق   )  79.  00القانون  من    36المادة  (واإلجتماعية  اإلقتصادية
          برامج القطاعية  انسجام مع ال



الجهوي المستوى  على الحكامة    جهاز 

: برئاسة والي الجهة، تضم الجهويةللجنة 

والعماالتعمال األقاليم  •

 واألقاليمالعماالت، رؤساء مجالس الجهوي رئيس المجلس •

 للدولة والمؤسسات العمومية المعنية   الالممرآزة المصالح •

، قطاع القروض الصغرى، الجامعة،   الجهوي الجمعوي ممثلو النسيج •
القطاع الخاص 

  الجهوي المستوى   دور 
مبادرات اإلقليمية للتنمية البشريةال  شامل بين  انسجامخلق •

العمومية    مؤسسات والبرامج الدولة   العمل على خلق انسجام بين  •
المبادرة الوطنية للتنمية البشريةليات المحلية وعم   والجماعات



 على المستوى المرآزي     الحكامةجهاز   

ر لجنة استراتيجية للتنمية البشرية مشترآة بين الوزارات برئاسة الوزي •
األول، مكونة من أعضاء الحكومة والمؤسسات والهيئات العمومية        

ة لجنة مديرية برئاسة الوزير األول مكونة من وزارات الداخلية والمالي     •
والتنمية االجتماعية والتنمية القروية  

  المستوى المرآزي   دور 
المالياإلطار  تحديد

 وتتطابق مع المحلية للتنمية البشرية راتلمبادا  تتناسب معموارد رصد  •
توجهات العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشريةال

التواصل المؤسساتي•

إنعاش التعاون الدولي  •

عام للمبادرة الوطنية للتنمية  التقييم الوالتتبع العام لمؤشرات التنمية البشرية •
البشرية



إحداث مرصد للتنمية البشرية         

:المهمة واألهداف 
 والتهميش دراسات، بحوث ميدانية وخبرة حول قضايا الفقر     •

واإلقصاء

تتبع وتقييم وقع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مؤشرات •
التنمية البشرية

تجميع وتعميم التجارب الناجحة  •

: المرصد تشكلة
إدارات عمومية  •

ممثلون عن البرلمان     •

الجمعيات، الجامعة، المقاوالت واإلعالم     : المجتمع المدني •



منهجية التنفيذ  



 منهجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية       

:  على دعامتين   اإلرتكاز   منهجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستدعي   

 :التخطيط •
:لـإعداد برامج عمل انطالقا من رؤية متعددة السنوات وفق مسلسل تشارآي         

تشخيص ترابي تشارآي•

انتقاء مشاريع مصنفة حسب أهداف محددة     •

مراقبة اإلنجازات •

  تقييم النتائج على أساس مؤشرات قابلة للقياس  •

: عملية خلق االنسجام  •
، يتولى والجهويين والي الجهة، بالتعاون مع الفاعلين المرآزيين  •

تحقيق االنسجام بين العمليات القطاعية للدولة والجماعات المحلية 

 الفعلي يشكل شرطا ضروريا لخلق انسجام العمل العمومي    الالتمرآز•

 وضامن لهذا االنسجام، يكون طرفا في التعاقد      مسؤول  والي الجهة، •
 بين المستوى المرآزي وباقي المستويات الترابية 



 عملية تحديد المستهدفين  

: الإلقليمي على المستوى   .  1

 تحليل المعطيات اإلحصائية المنبثقة عن اإلحصاءات والبحوث الميدانية  •
برنامج األمم  (والدولية ) المندوبية السامية للتخطيط (والدراسات الوطنية 

 على  خريطة الفقرواستغالل   ...) المتحدة للتنمية، البنك العالمي الخ
    الجماعيالمستوى

 للجماعات  اإلسمياعتماد مسلسل تشارآي واسع للتشاور قصد التحديد   •
ة القروية واألحياء الحضرية المستفيدين بشكل مكثف من المبادرة الوطني       

للتنمية البشرية 

:على المستوى المرآزي      .  2

المصادقة على المستهدفين المحددين على المستوى الترابي     •

 مالية تتناسب مع المستهدفين المحددين    أغلفة برمجة •



 معايير االستهداف   

 األقل حظوة على المستوى    جماعة    360 حيا و  250 لـ اإلسمييتم التحديد  
معايير اإلقليمي، من طرف اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية استنادا على ال

:التالية

نسبة الفقر، مستوى الولوج إلى   : بالنسبة للجماعات القروية •
التجهيزات والخدمات األساسية، برامج العمل الحالية أو المرتقبة   

 والمدن التي يفوق عدد    اتالجهآز ا مر المدن : بالنسبة لألحياء •
 نسمة، نسبة السكن غير المنظم، نسبة   150.000سكانها  

.البطالة، مستوى الولوج إلى التجهيزات والخدمات األساسية   



  قبول تمويل العمليات      معايير   

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي تلك  في إطار للتمويل  العمليات القابلة  إن•
البرامج القطاعية للدولة   المدرجة ضمن    عمليات للتشكل تكرارا  ال  التي

 على المناطق والسكان     البرامج هذه وقععزيز  بتوتسمح  والجماعات المحلية، 
التنمية البشرية في مجال المستهدفين

من    وتمكن     التي توفر الشغل التجمعيةيتعلق األمر بتشجيع المشاريع الصغرى •
 انطالقا من معايير   ،مردودية   ذات اقتصادية حلقات إدماج المستفيدين في   

ية استمرارية المشروع وأثره آرافعة ووقعه اإليجابي على المؤشرات المحل  
للتنمية البشرية

  مالية  تبتحويال  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ال يترجم  تنفيذ عمليات   إن •
 على أساس    الخ...للجمعيات والتعاونيات هماتمسابتقديم   انماوسكان،  للمباشرة 

. التعاقد حول األهداف

الجمعيات المحلية الفردية سيتم توجيهه نحو   ن تمويل المشاريع الصغيرة   إ•
   للقروض الصغرى



الدعم التقني ومواآبة الفاعلين المحليين            

جميع مواآبة إلنجاز المبادرة سيتم تعميم إحداث قسم العمل االجتماعي على  •
 المملكةوعماالت أقاليم 

نموي سيتم مد هذه األقسام بموارد بشرية ذات مستوى عال في مجال العمل الت      •
وتستفيد هذه الموارد البشرية من تكوين خاص بالمبادرة الوطنية     . والقرب

.للتنمية البشرية

يضطلع قسم العمل االجتماعي بدور المخاطب وقطب التنسيق بالنسبة  •
.للفاعلين المحليين المنخرطين في المبادرة

تنمية موازاة مع ذلك، سيتم خلق شبكة جهوية لخبراء المساعدة التقنية في ال  •
 وبالمقاولة، ستكون رهن       الجمعوي  المستدامة مرتبطين بالجامعة وبالنسيج  

مواآبة إشارة اللجان المحلية للتنمية البشرية من أجل تقديم مختلف خدمات ال   
 والعماالتي  بالمستوى اإلقليمي المناطة



 عملية التتبع وتقييم الوقع     
:تتبع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرتكز على 

بيان المؤشرات الصفر عند انطالق البرامج في المناطق المستهدفة  •

تتبع الوقع بواسطة مؤشرات قياسية مدعمة بالخبرة التقنية الوطنية   •
.  والدولية

وضع نظام لإلعالم عبر شبكة تربط بين المستوى المرآزي ومجموع          •
 واألقاليم للتتبع الفوري للتنفيذ المالي واإلنجاز الفعلي  العماالت

لعمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

تحليل تطور مؤشر التنمية البشرية والمؤشرات األخرى من خالل      •
مرصد يحدث لمواآبة تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية     



  دور الجماعات المحلية     

 وجماعات، تعد شرآاء     وعماالت  جهات وأقاليم   : الجماعات المحلية 
  : الجمعوي محوريين للتنمية البشرية، إلى جانب مصالح الدولة والنسيج   

عالوة على مساهمتها في التمويل اإلجمالي للمبادرة الوطنية للتنمية    
: فيذالبشرية، فالجماعات المحلية تعد فاعال أساسيا في جميع مستويات التن 

رية من  الجماعة والمقاطعة فاعالن أساسيان في اللجنة المحلية للتنمية البش      
وتنفيذ خالل مهمة إعداد المبادرة المحلية للتنمية البشرية وتشخيص وانتقاء   

المشاريع 

شرية من  اإلقليم والعمالة فاعالن أساسيان في اللجنة اإلقليمية للتنمية الب    
ية خالل مهمة انتقاء المستهدفين والمصادقة على المبادرة المحلية للتنم  

البشرية والتعاقد مع المستوى المرآزي

ج  الجهة فاعل أساسي في خلق االنسجام ما بين العمليات القطاعية وبرام            
الجماعات المحلية ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية      



   الجمعوي   دور النسيج   

: المحلي فاعل أساسي على ثالث مستويات    الجمعوي النسيج 

:تحديد المستهدفين والعمليات التي ستتم برمجتها •

دقيق    تمثل الجمعيات المحلية في اللجنة اإلقليمية المكلفة بالتحديد ال 
جنة للمستهدفين من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وآذا في الل   

المحلية، حيث يتم تحديد األهداف والعمليات التي ستبرمج في إطار   
التخطيط اإلستراتيجي للمبادرة 

: التنفيذ •

:  ء يسند تنفيذ عمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمختلف الشرآا   •
. ، الجماعات المحلية والجمعياتالالممرآزة المصالح 

اإلشراف على التنفيذ يتم من جهة أخرى على مستوى اللجنة المحلية،         •
الجمعوي  حيث يمثل النسيج  

 ودعم الساآنة المستهدفة  والتأطيرالخبرة •



الجدول الزمني  



القصير     االستحقاقات على المدى       

على المستوى المرآزي   
 : 2005 شتنبر

إحداث مرصد التنمية البشرية   ••

للتواصل والتعبئة والتشاور تنظيم مخطط •

 التعاون الدولي  تعبئةمخطط •

يةتنظيم استشارة واسعة من أجل إحداث شبكة جهوية لخبراء التنمية البشر    •



:  على الصعيد الترابي        
2005 نهاية غشت

قليمية للتنمية البشريةاإلن الجال إحداث•

تعبئة الفاعلين على المستوى اإلقليمي  •

 قصد االستفادة   ينوالمسؤول  تعيين الفرق مع    قسم العمل االجتماعي إحداث•
من تكوين خاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية    

 للعمليات ذات الوقع الكبير2005اعداد برنامج   •

إلعادة تأهيل مراآز االستقبال مع إعطاء األولوية       2005 مقترحات •
ألطفال الشوارع والمتسولين والمشردين   

2005  أآتوبر 
2005تنفيذ برنامج  •

 المقترحة في إطار األقل حظوة حي 250ال  و جماعة    360   ال تحديد•
 عليها من    ةالمصادقمع لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ل المكثفة  عملياتال

 اإلقليمية للتنمية البشريةلجانالطرف 

 للتنمية البشريةالمحليةتكوين اللجان  •

تهميش برنامج محاربة ال  من   للسكان المستهدفين  جهوية ائطإعداد خر •



:  على الصعيد الترابي        
  2005    نهاية

 للمناطق المستهدفةالتشخيص الترابي•

للتنمية البشرية   المحليةاتللمبادر  السنواتمتعددة  و برمجة تشارآية  إنجاز•
  2006طر ش مع الترآيز على   المستهدفة  القروية والحضرية في المناطق

2006 مع الترآيز على شطر  التهميش  لمحاربة جهوي  إعداد برنامج  •

ن المحليةاالتكوين والمساعدة التقنية للج  وعمليات دعم الحكامة المحلية   •

2006 يونيو

البرامج القطاعية على   خلق االنسجام بين   عمليات  ةانطالقإعطاء •
األقل حظوة خاصة في المناطق ،الجهوي الصعيد 

مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية من طرف     إعداد  إنهاء•

المجالس المنتخبة الجماعية واإلقليمية بهدف التنمية البشرية  



  التقسيم المرحلي للمنهجية      
:   المرحلة األولى

:   2005الستة أشهر الثانية من  
 وقع آبير  يللتنمية البشرية ذعمل فوري    مخطط ة بواسطةنطالقاإلإعطاء •

: المرحلة الثانية

:شاور بخصوص  والت ، بداية مسلسل المشارآة   2006
مع المحلية، لجان الالمبادرة المحلية للتنمية البشرية من طرف  وضع  •

2006 الترآيز على سنة
بداية مسلسل مراجعة مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية من طرف        •

التنمية البشريةخلق االنسجام والترآيز على المجالس المنتخبة بهدف  

  : المرحلة الثالثة
 :  البرامجوانسجام التخطيط التشارآي لمبادىء التام، التطبيق 2007

التخطيط المتعدد السنوات للمبادرة المحلية للتنمية البشرية   إعداد  إنهاء •
مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية     بين  إنهاء عملية تحقيق االنسجام     •

القطاعية    العمليات المبرمجة في المبادرة المحلية للتنمية البشرية والعمليات    و


