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 للتنمیة الوطنیة المبادرة إن ]... [ 

 وال مرحلیا، مشروعا لیست البشریة

 ھي وإنما عابرا،  ظرفیا برنامجا

 باستمرار مفتوح ورش

  [ ینبغي الیوم نطلقھا التي المبادرة إن 

 بین تجمع خالقة، سیاسة تعتمد أن ]...

 مجسدة والفعالیة، والواقعیة الطموح

  [ ومندمجة مضبوطة عملیة برامج في

...[    
 
 

مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجاللة 
الملك محمد السادس نصره هللا الموجھ للشعب 

  2005ماي  18المغربي بتاریخ 



 السیاق

  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
2005ماي  18المعلن عنھا یوم   

 

أمیة،بطالة، إقصاء اجتماعي، ھدر 
مدرسي،و ضعف فرص الشغل 

 واألنشطة المدرة للدخل
 

الخصاص في الولوج إلى 
التجھیزات والخدمات االجتماعیة 

األساسیة بالوسط القروي 
 والحضري

فئات واسعة من السكان في 
 وضعیة صعبة أو ھشة



 القرب 
  التشاور

 الشراكة 
  التعاقد

 الشفافیة

مبادئ 5  

 الكرامة
 الثقة 

 المشاركة 
 االستمراریة 

 الحكامة الجیدة

قیم 5  

  األساسیة المرتكزات



 اللجنة اإلستراتیجیة للتنمیة البشریة

 لجنة القیادة

 التنسیقیة الوطنیة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

 فرق التنشیط

 أجھزة الحكامة 
 على المستوى  المركزي

 الرئاسة اللجن

 رئیس الحكومة

 وزارة الداخلیة

رئاسة 
 الحكومة

وزارة التضامن 
والمرأة واألسرة 
 والتنمیة االجتماعیة

 وزارة الداخلیة
وزارة االقتصاد 

 والمالیة

وزارة السكنى 
والتعمیر 

 وسیاسة المدینة

األنشطة المدرة 
 الھشاشة الحضري القروي للدخل

 المالیة التقییم التكوین التواصل

وزارة 
التجھیز 
 والنقل

وزارة التربیة  وزارة الصحة
 الوطنیة



 الرئاسة

 اللجن
ثلث المنتخبون -  
ثلث الجمعیات -  
ثلث المصالح  -

 الخارجیة للدولة

الدعم بنیات  
 أقسام العمل االجتماعي فرق التنشیط للجماعات واألحیاء

 

 والي الجھة العامل المنتخب

 
اللجنة المحلیة للتنمیة 

 البشریة

 
اللجنة اإلقلیمیة للتنمیة 

 البشریة
اللجنة الجھویة للتنمیة 

 البشریة

 على المستوى الترابي



 برامج المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

برنامج محاربة 
الفقر بالوسط 

 القروي

برنامج محاربة 
اإلقصاء 

االجتماعي 
بالوسط 
 الحضري

برنامج 
محاربة 
 الھشاشة

 البرنامج األفقي

برنامج التأھیل 
 الترابي
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 (*)   %30جماعة قرویة بمعدل الفقر  403: المرحلة األولى 
 كقاعدة مرجعیة %14جماعة قرویة  بمعدل الفقر  702: المرحلة الثانیة 

 

 

 )    نسمة 100,000(حیا حضریا  264: المرحلة األولى 
 )نسمة  20,000(حیا حضریا  532: المرحلة الثانیة 

  
اقتصادیة -سوسیوإن األحیاء الحضریة المستھدفة محددة انطالقا من معاییر 

نسبة البطالة؛ نسبة الفقر؛ عدد السكان؛ التكامل مع برامج : وھي دیموغرافیة-وسوسیو
تلك في طور االنجاز؛  المساھمة المالیة للشركاء؛ مستوى تأھیل  او انجزتالتنمیة المحلیة التي 

 إلخ.. المدرسي ؛ نسبة اإلقصاء لدى النساء والشباب ؛ فرص التكوین واإلدماج الھدرالشباب؛ نسبة 
 
 
 
 

 برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري

 برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي

 المندوبیة السامیة للتخطیط :  2004خریطة الفقر لسنة   (*)



 التشاركيالتشخیص الترابي 

المبادرة المحلیة للتنمیة 
 البشریة

االلتقائیة مع البرامج 
 القطاعیة األخرى

 المصادقة والتعاقد

االعتماداتصرف   

 التنفیذ

 التتبع والتقییم

 منھجیة التنفیذ



 ،الجمعوي النسیج والمنتخبین، المستھدفین السكان إشراك•
   ...للدولة الخارجیة والمصالح

 
 إعداد أجل من المستھدفة الساكنة وأولویات حاجیات تحدید•

 وإشراكھم للسكان األساسیة الحاجیات بتلبیة الكفیلة المشاریع
 وتتبعھ المشروع بإنجاز مرورا المشروع مراحل جمیع في

 .استمراریتھ على والحفاظ

 آلیات تنزیل المقاربة التشاركیة من خالل
 المبادرات المحلیة للتنمیة البشریة

التشخیص التشاركي -1  
 
  

 



 اللجنة طرف من البشریة للتنمیة المحلیة المبادرة إعداد•
 بالدعم االستعانة إمكانیة مع البشریة، للتنمیة المحلیة

 الخارجي؛ المحیط على باالنفتاح التقنیة مساعدةالو
 ؛المحلي المستوى على المبرمجة واألنشطة المشاریع تنفیذ •
 المستوى على المبرمجة واألنشطة المشاریع إنجاز تتبع•

   .الواقع ارض على وتفعیلھا المحلي
 

المبادرات المحلیة للتنمیة البشریة -2  



حصیلة 
المبادرة من 

إلى  2005
 شتنبرغایة 

2013 

 ملیون مستفید 7
 مشروع  216 33

 نشاط 583 4و 
 مشروع  10529منھا 

 ونشاط بالوسط القروي  918و 
نشاط بالوسط  1036مشروع و 5993

 الحضري
 

مشروعا  5553
 مدرا للدخل

 9500 
 جمعیة وتعاونیة 

ملیار درھم   22,4
 استثمار إجمالي

ملیار درھم للوسط  4.8منھا  
ملیار درھم للوسط  6.9القروي و 

 الحضري

ملیار درھم 13,3 
مساھمة المبادرة 
 الوطنیة للتنمیة

ملیار درھم للوسط  3.4منھا  
ملیار درھم للوسط 3.7 والقروي 

 الحضري

عدم تسجیل أي رفض 
للمصادقة على 

 الحسابات



المساھمة في 
تخفیض معدل 

 الفقر

تبني مفھوم 
 التشارك والمشاركة

االنخراط الفعلي في 
العمل التنموي 

وتملك وتبني 
 المشاریع المنجزة

دعم عالقة جدیدة 
بین السلطات  

والمنتخبین 
والمصالح الخارجیة 
 والنسیج الجمعوي

ترسیخ ثقافة 
المشاركة 
 والشفافیة

تقویة التماسك 
االجتماعي وثقافة 

  التضامن

إدماج الشباب 
   والنساء في

   أجھزة الحكامة



 
 المحاور الواجب تقویتھا

 

15 

 مواصلة

 تقویة االلتقائیة 

التركیز على 
 المشاریع الصغرى

المدرة للدخل 
والموفرة لفرص 

 الشغل

  تقویة استمراریة
 المشاریع

في ر االستمرا
مسلسل عملیة  
التكوین وتقویة 
القدرات وتأھیل 

 النسیج
 الجمعوي

مواصلة جھود 
تعزیز  مشاركة 

النساء والشباب في 
 أجھزة الحكامة

تعزیز التتبع 
 والتقییم



www.indh.ma 

 شكرا على حسن تتبعكم
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