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صاحب الجاللة الملك محمد السادس
نصره 7 وأیده 

لتربع جاللتھ  19ناسبة الذكرى ال بم 2018یولیو  29مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بتاریخ 
 على عرش أسالفھ المنعمین

 ،بالغین وانشغال باھتمام عندي يحظى االجتماعي الشأن إن•
 اإلصــغاء دائــم وأنــا العــرش، تولیــت أن فمنــذ. وكإنســان كملــك
 ودائــم للمــواطنین، المشــروعة ولالنتظــارات المجتمــع، لنــبض
 .ظروفھم تحسین أجل من واألمل، العمل
 والـنفس النظـر، وبعـد تشـاركیة، مقاربة اعتماد يتطلب ما وھو

 المكاســب تثمــین مــع أيضــا، التنفیــذ فــي والســرعة الطويــل،
 .الناجحة التجارب من واالستفادة

 زالتركیـ علـى أؤكـد فـإني وملموسا، مباشرا األثر يكون وحتى•
 : التالیة المجاالت في المستعجلة المبادرات على
 یــةللتنم الوطنیـة المبــادرة مـن الثالثــة المرحلـة إطــالق:  ثانیـا

 للنھــوض برامجھــا توجیــه وإعــادة مكاســبھا، بتعزيــز البشــرية،
 عیةوض في الفئات ودعم الصاعدة، لألجیال البشري بالرأسمال
 ولفرص للدخل المدرة المبادرات من جديد جیل وإطالق صعبة،
 .الشغل



اقتصادي-برامج لتقلیص العجز المسجل على المستوى السوسیو 5:المرحلة األولى و الثانیة

ملیار درھم 18حجم المیزانیة 

10 catégories prioritaires

2010-2005: المرحلة األولى
ملیار درھم 10حجم المیزانیة 

الجماعات غیر المستھدفة من طرف 
البرامج األخرى 

1

3

ط برنامج محاربة الفقر بالوس
القروي

فئات ذات أولویة 8

ترابیة جماعة   403

4برنامج محاربة الھشاشة

برنامج محاربة االقصاء 2
االجتماعي في الوسط 

الحضري 

يالبرنامج االفق

حیا 264

2018-2011: المرحلة الثانیة

ر برنامج محاربة الفق1
بالوسط القروي

ترابیة جماعة  702

3
ذات أولویةفئات  10

برنامج محاربة الھشاشة

بيبرنامج التأھیل الترا5
اقلیم 22 دوار 3.300

برنامج محاربة االقصاء 2
االجتماعي بالوسط 

الحضري 
حیا532

البرنامج االفقي4
ب الجماعات الترابیة الغیر المستھدفة حس

األخرىالبرامج ب المعاییر المعتمدة 

ب الجماعات الترابیة الغیر المستھدفة حس
األخرىالبرامج ب المعاییر المعتمدة 



فاعال أساسیا في مجال التنمیة البشریة، أصبحت المبادرة الوطنیة بفضل مكوناتھا الجوھریة 2005منذ 

 االبتكار
العمjjjjل علjjjjى نشjjjjر بعjjjjض 
ق النماذج المبتكرة على نطا

كjjjjjدور الطالjjjjjب و : واسjjjjjع
الطالبة و دور األمومة

مقاربة  للشراكة والتشاركیة
من الجمعیات والتعاونیات كشركاء 14.000

عضو في أجھزة الحكامة 600 13

حكامة ترابیة
 ھیئjjات للحكامjjة علjjى المسjjتوى الjjوطني

والجھوي واإلقلیمي والمحلي

اعتراف دولي
 2015تصنیف البنك الjدو لjي لسjنة 

 اعتبjjjjر المبjjjjادرة الوطنیjjjjة للتنمیjjjjة
البشjjjjریة ضjjjjمن المراكjjjjز الثالثjjjjة 

   البرامج والمبjادرات األولى ألحسن 
االجتماعیة

jjة للتتبjjع منظوم
و التقییم

نظjjjjjjjjام قjjjjjjjjائم علjjjjjjjjى 
اإلفتحاص المالي 

رافعة مالیة
ة ملیار درھم كاستثمار اجمالي، سjاھمت فیjھ المبjادر 43

 )دور الرافعة 53%(ملیار درھم  28بمبلغ 



في المرحلتین األولى و الثانیة  مشروع  43000انجاز أكثر من 

اإلدماج االقتصادي

9 400
نشاط مدر للدخل

)بالمجال القروي  64%( 

50%
من المستفیدین النساء

1 400
  %80(دار الطالبة و الطالب 

) 2018نسبة النجاح في باكالوریا 

1 260
حافلة مدرسیة

دعم التمدرس

الولوج للخدمات األساسیة

8 200km
من المسالك و الطرق

230 000
أسرة مستفیدة من الماء 

الصالح للشرب

60 000
مسكن تم ربطھ بشبكة 

الكھرباء

اإلدماج االجتماعي للشباب 

2 200
فضاء ریاضي للقرب

512
دار الشباب

350
مراكز ثقافیة و مكتبات

560
قافلة طبیة 

و حمالت صحیة

519
مركز صحي

1150
سیارة اسعاف

240
دار األمومة 

الولوج للخدمات الصحیة للقرب

دعم األشخاص في وضعیة ھشاشة

1 134
مركز للنساء في وضعیة 

صعبة

630
مركز لذوي االحتیاجات 

الخاصة 

140
مركز لألشخاص المسنین



سنة االخیرة 25في تطور مستمر خالل مؤشر التنمیة البشریة  بالمغرب  

تطور مؤشر التنمیة البشریة بالمغرب 
)1990-2015(

)بالسنوات( عند الوالدة  معدل أمل الحیاة

األطفال في سن التمدرس  تمدرسمدة 
)بالسنوات(

وما  25معدل مدة تمدرس األشخاص البالغین 
)بالسنوات(فوق 

ادل یع(نصیب الفرد من الناتج الوطني الخام 
)القوة الشرائیة بالدوالر

معدل الدول التي لدیھا مؤشر المغرب
التنمیة البشریة مرتفع

معدل الدول التي لدیھا مؤشر 
التنمیة البشریة مرتفع جدا

ستمكن المرحلة الثالثة من تسریع نمو مؤشر التنمیة البشریة، عبر تحقیق االلتقائیة مع جمیع الفاعلین

أھم المؤشرات التي تدخل في تركیبة مؤشر 
(2015)التنمیة البشریة 



جھjود ر لتjأطیكفاعjل  كمحفjز للطاقjات و یكjرس دورھjابمjا  مبjادرة مjن الللمرحلjة الثالثjة بالنسjبة سjتة محjاور االشتغال على مسjتوى 
تنمیة البشریةالفاعلین في منظومة المختلف 

1

2

3

4

5

6

الجوانjjب الالمادیjjة االسjتثمار أكثjjر فjي تقویjة تjjدخالت المبjادرة الوطنیjjة خاصjة علjjى مسjjتوى
للتنمیة البشریة

) نيقطاع عمjومي وخjواص ومجتمjع مjد(منظومة التنمیة البشریة  داخل تأطیر مختلف الفاعلین 
للمشاریع بین مختلف المقاربات القطاعیة و الرفع من الوقع االیجابيتحقیق االلتقائیة من أجل 

شjبكات مjن الجمعیjات  االرتكjاز علjىمjن خjاللاحترافیjة النسjیج الجمعjوي الشjریك العمل علjى  
التخصصاتحسب 

المنجjزات والمحافظjة علیھjا عبjر اسjتدامةوضع إطار للحكامة یتسjم بالوضjوح بھjدف ضjمان 
عملیات الصیانة المنتظمة

المjدرة للjjدخل مjن خjالل اعتمjjاد مjjع تعزیjز  الجjدوى والوقjjع االیجjابي للمشjاریعدعjم االبjداع 
السالسل االنتاجیة ذات القیمة مقاربة ترتكز على 

ھدفینوالوقع على المستالفعالیة العملیة حددات م في تدبیر  البرامجاألخذ بعین االعتبار  

البرامج توجیھ إعادة

ة دینامیة منظومة التنمیة البشری

فعالیة الشركاء

استدامة االستثمارات

دیمومة المشاریع

فعالیة المنظومة التدبیریة

ستة محاور لتحسین األداء خالل المرحلة الثالثة



على ھدفین وأربعة برامجترتكز المرحلة الثالثة 

 بناء المستقبل من خالل التصدي المباشر للمعیقات
األساسیة التي تواجھ التنمیة البشریة طیلة مراحل 

نمو الفرد

الدفع : البرنامج الرابع 
بالتنمیة البشریة لألجیال 

الصاعدة

الھدف الثاني
برامج جدیدة

تحسین :البرنامج الثالث 
الدخل و اإلدماج االقتصادي 

للشباب

الھدف األول

صیانة الكرامة وتحسین ظروف العیش
تدارك الخصاص : البرنامج األول 

على مستوى البنیات التحتیة 
والخدمات األساسیة بالمجاالت 

الترابیة األقل تجھیزا

مواكبة : البرنامج الثاني 
األشخاص في وضعیة 

ھشاشة

ى تحصین مكتسبات برامج المرحلتین األول
والثانیة



اقل تجھیزتدارك الخصاص على مستوى البنیات التحتیة والخدمات األساسیة بالمجاالت الترابیة األ:البرنامج األول 

التدخالت المباشرة  مساھمة المبادرة في برنامج الحد من 
لم الفوارق المجالیة و االجتماعیة في العا

القروي ملیار درھم  3
2023-2019خالل الفترة ما بین  

درھم ملیار 1
خالل الفترة الممتدة ما بین  

2019-2023
ق مس[[اھمة تكمیلی[[ة لبرن[[امج الح[[د م[[ن الف[[وار

المجالی[[[[ة واالجتماعی[[[[ة ف[[[[ي الع[[[[الم الق[[[[روي 
خصص[[[[[[[ت لألحی[[[[[[[اء الواقع[[[[[[[ة بالمن[[[[[[[اطق 

الحضریة المھمشة

ملیار درھم تم  1,2باإلضافة إلى 
2018-2017سلفا برسم   تفویضھا

أشكال التدخل
اإلطار العام

 جزء طیةتغ من البشریة للتنمیة الوطنیة للمبادرة والثانیة األولى المرحلتین مكنت
یةاألساس والخدمات التحتیة البنیات إلى الولوج مستوى على المسجل العجز  من

 من میزانیة برامج محاربة الفقر في الوسط)ملیار درھم10أزید من (  80%أكثر من •
تحتی[[ة الق[[روي واإلقص[[اء االجتم[[اعي ف[[ي الوس[[ط الحض[[ري ت[[م تخصیص[[ھا للبنی[[ات ال

والخدمات االجتماعیة األساسیة
م[[[ن المجھ[[[ود االس[[[تثماري  % 70خم[[[س قطاع[[[ات ذات األولوی[[[ة اس[[[تحوذت عل[[[ى •
لتأھی[ل ، من خالل برن[امج ا)الطرق، الماء الصالح للشرب، الكھربة، التعلیم والصحة(

2011الترابي الذي تم اعتماده سنة 

التحدیات
یةالوزار القطاعات مختلف برامج مع الثالثة المرحلة جھود توافق ضرورة

ت[م برنامج الحد م[ن الف[وارق المجالی[ة واالجتماعی[ة ف[ي الع[الم الق[روي ال[ذي•
 50، بمیزانیة قدرھا 2023-2017للفترة الممتدة ما بین   ،2015إطالقھ سنة 
.ملیار درھم

، ال[ذي یھم برنامج الحد من الفوارق المجالیة واالجتماعیة ف[ي الع[الم الق[روي•
جھة،  خمسة قطاعات أساسیة وھي  12دوار على مستوى 24.000یستھدف 

كھربjة الطرق والمسالك القرویة والقناطر، توفیر الماء الصالح للشjرب، وال
القرویة، والتعلیم، والصحة

خمسة محاور 
ذات أولویة

التعلیم الصحة

الماء الطرق الكھربة



مواكبة األشخاص في وضعیة ھشاشة:البرنامج الثاني 

مساعدة األشخاص المسنین، المرضى و ذوي االحتیاجات الخاصة

حمایة فئتین من األطفال و الشباب اقتصادي-دعم إعادة االدماج السوسیو

األشخاص المسنین المحتاجین

األشخاص الذین یعانون من ِإعاقة 
دون التوفر على دخل

المختلین عقلیا بدون مأوى مرضى القصور الكلوي بدون موارد

المصابین بداء فقدان المناعة 
المكتسبة

دمةالنساء في وضعیة ھشاشة متق

السابقون بدون موارد  سجناءال

المتسولون و المتشردون

المدمنون بدون موارد

األطفال المتخلى عنھم 

أطفال الشوارع و الشباب بدون مأوى

1

11

10 8

7

9

6

5

43

2

اإلطار العام
:والثانیة األولى المرحلتین خالل كبیر تقدم تسجیل تم
ى ت[[م اس[[تھداف ثم[[ان فئ[[ات ذات أولوی[[ة  ف[[ي المرحل[[ة األول[[•

مرحل[[ة وتوس[[یع قاع[[دة االس[[تھداف لتبل[[غ عش[[ر فئ[[ات ف[[ي ال
الثانیة

ش[ة، تركیز الجھود على دع[م مختل[ف الفئ[ات ف[ي وض[عیة ھ•
ة م[[ع التكف[[ل بھ[[م ف[[ي مراك[[ز متخصص[[ة م[[ع اعتم[[اد منھجی[[

.مالئمة قصد مواكبتھم وإدماجھم عند االقتضاء

التحدیات

 تسھیل على البشریة للتنمیة الوطنیة المبادرة ستعمل
 ریقط عن الفاعلین مختلف بین وااللتقاء التواصل
 وذلك الجیدة، الممارسات قواعد ونشر التشبیك
:مستویات ثالث على باالشتغال

والتجھیزات؛ المباني وصیانة العنایة•
كز؛للمرا االستیعابیة للطاقة األمثل التدبیر•
.ربالتأطی المكلفین العاملین ومھننة تكوین•

تحسین جودة الخدمات



تحسین الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب :البرنامج الثالث 

من معیقات التنمیة البشریةبطالة الشباب وعدم المساواة في الدخل

25%
مساواة في إمكانات التنمیة البشریة في المغرب لم تتحقق  بسبب عدم ال

)2016برنامج األمم المتحدة ، (الدخل 
علیم أو تحد عدم مساواة الدخل من القدرة على االستثمار في الت

الصحة وبالتالي الخروج من دائرة الفقر

الرھان االجتماعي

25,7%
بالمائة على المستوى  10.5 -في مقابل  -معدل البطالة لدى الشباب 

)2018المندوبیة السامیة للتخطیط، الربع األول (الوطني  
یھمتشغیل الشباب یمّكنھم من إعالة أنفسھم وذو

الرھان االقتصادي 

ملیون  1
المندوبیة السامیة (ھش عدد األشخاص في حالة شغل 

)2018للتخطیط 
ماعيأھمیة الھویة والعمل المھیكل ومساھمتھ في االستقرار االجت

الرھان القانوني



تحسین الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب :البرنامج الثالث 

تعتمد على استجابة متكاملةمقاربة المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

الرؤیة

یتطل[[[[[[ب تحس[[[[[[[ین 
ال[[[[[دخل واإلدم[[[[[اج 
اب االقتص[ادي للش[[ب

نقل[[[[[ة م[[[[[ن خ[[[[[الل 
نوعی[[[[[[[[[[[ة ف[[[[[[[[[[[[ي 
المنھجی[[[ات إلیج[[[اد 
قیم[[[[[[[[ة مس[[[[[[[[تدامة 

ح[[[[[[[املي للش[[[[[[[باب 
المشاریع

االھتمام بالعنصر البشري

بیرالتركیز على منظومة التد

التركیز على نوعیة المشاریع

 المساھمة في الرفع من جودة العروض وتوافقھا مع
فرص سوق الشغل

اعلة تنسیق تدخالت الجھات الفاعلة ونھج حكامة ف
على مستوى العماالت

ولھم المساھمة في تنمیة مھارات وقدرات أصحاب المشاریع وتسھیل حص
الجمعیاتعلى التمویالت الالزمة باالعتماد على شبكات 

المھام



تحسین الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب :البرنامج الثالث 

ریة في المرحلة الثالثةاستجابة متكاملة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البش: االستقبال و التوجیھ للتشغیل الذاتيفضاءات 

سیتم انشاء ھذه . اصةالشباب لولوج سوق الشغل أو إنشاء مقاوالتھم الخیحتاجھ  يذالدعم الاالستقبال و التوجیھ للتشغیل الذاتي فضاءات  تقدم
.الجمعیات بإدارتھاالمراكز على مستوى العماالت وستتكلف شبكات 

 في االدماج
الشعل سوق

الشباب 
 الباحثین عن
عمل

مسار الشباب الباحثین عن عمل

الدعم الخارجي

الدعم داخل المراكز

إنشاء المشروع 
تحدید 
المعلومات االحتیاجات

دراسة جدوى والتوجیھ
مشروع ال

التدریب 
والتكوین

مرافقة 
قبلیة

المساعدة في 
االنشاء والتمویل

المساعدة في 
البحث عن عمل

دعم ما بعد 
اإلنشاء



الدفع بالتنمیة البشریة لألجیال الصاعدة :البرنامج الرابع 

النساء الحوامل أو المرضعات
من األوساط الفقیرة

األطفال البالغة أعمارھم أقل 
سنوات المنحدرین من  6من 

األوساط الفقیرة

األطفال في  سن التمدرس 
رةالمنحدرین من األوساط الفقی

الشباب في نھایة مسارھم 
الدراسي المنحدرین من 
األوساط الفقیرة

تنمیة الطفولة المبكرة

لرئیسیة یھدف البرنامج الرابع إلى التصدي بطریقة استباقیة لألسباب ا
رد الفمواكبة عن التأخر الحاصل في مجال التنمیة البشریة وذلك عبر 

طیلة مراحل نموه

مواكبة الطفل والشاب

ك من وذلالجوانب الالمادیة للتنمیة البشریة یركز البرنامج على 
خالل التدخل في مرحلتین حاسمتین من حیاة الفرد



الدفع بالتنمیة البشریة لألجیال الصاعدة :البرنامج الرابع 

تنمیة الطفولة المبكرة:البرنامج الفرعي األول 
ثالث أولویات

كرة االستثمار في الرأسمال البشري منذ المراحل المب
للفرد من أجل مواجھة الحتمیة االجتماعیة وإعادة األمل

لالمساھمة في تقویة نظام صحة األم والطف

الالمساھمة في محاربة سوء التغذیة لدى األطف

دعم تنمیة الطفل على المستوى المعرفي واالجتماعي

اإلطار العام

التحدیات

 مرحلة عند حجمھ من تقریبا 90 ٪  السادسة سن في الطفل  دماغ نمو نسبة تبلغ
  ألمرا البیئي محیطھ تأثیرات لمختلف عرضة المرحلة ھذه خالل ویكون البلوغ،
 السادسة السنة بلوغ قبل الطفل تنمیة على العمل یستوجب الذي

 تكون ةعشر الثامنة سن قبل البشري العنصر في االستثمارات
 یتم التي تلك من أفضل مرات 5 إلى 1.5 ب مردودیة أكثر

  )18( عشرة الثامنة سن بعد اعتمادھا

 فیرتو طریق عن الوالدة وعند الوالدة قبل ما مرحلة خالل الرعایة خدمات تعمیم دعم•
مؤھلة أطر طرف  من للمساعدة نظام

 النفسیة واإلعاقات والسمعیة البصریة النواقص عن للكشف المبكر الفحص تعمیم•
  الاألطف لدى الصحیة االختالالت من وغیرھا والتعلم النطق وصعوبة والحركیة

تنظیم حمالت تحسیسیة •
في توفیر المكمالت الغذائیةالمساھمة •

 الوطنیة بالتربیة المكلف الوزاري القطاع مع بشراكة األولي التمدرس تعمیم دعم•
لمجالا ھذا في الفاعلین وباقي األولي بالتعلیم للنھوض المغربیة والمؤسسة

تحسیسیة حمالت تنظیم•

لالمساھمة في تقویة نظام صحة األم والطف



الدفع بالتنمیة البشریة لألجیال الصاعدة :البرنامج الرابع 

مواكبة الطفل والشاب:البرنامج الفرعي الثاني 

عم التخفیف من مظاھر التفاوتات على مستوى التعلم مع د
لدى األطفال والشباباالنفتاح 

اإلطار العام

التحدیات

يتقلیص الھدر واإلخفاق المدرس

یھمواكبة التالمیذ في مرحلة التوج

بابتعزیز االنفتاح لدى األطفال والش

 المغربي علیميالت النظام یعاني )الیونیسیف( للطفولة المتحدة األمم لمنظمة تقریر حسب
 %10و  االبتدائي التعلیم سلك في%4 نسبة تسجل التي المدرسي الھدر إشكالیة من
)لفتیاتل بالنسبة وخاصة  القروي العالم في حدة  أكثر وبشكل( اإلعدادي، السلك في

 لةمسؤو تعتبر التعلم  مستوى على المسجلة المساواة عدم إن
ریةالبش التنمیة مجال یعرفھا التي التفاوتات عن %50 بنسبة

والثانوي ياإلعداد للسلكین النھائیة السنوات في التالمیذ استھداف•
 وبین یةالدراس ومساراتھم التعلیمیة التالمیذ مؤھالت بین المالءمة•

الشغل سوق متطلبات

  یاضیةوالر والثقافیة الفنیة الحمولة ذات الموازیة لألنشطة الولوج تسھیل•
 دور( ضیةوالریا الثقافیة المجاالت في التحتیة البنیات من المزید إحداث دعم•

)...مكتبات ریاضیة، مراكز الشباب،
.دمةالمق الخدمات جودة على الحرص مع الجمعوي النسیج مع الشراكة تعزیز•

دعم تعمیم دروس التقویة مجانا بشراكة مع الفاعلین الجمعویین،•
دعم إعادة اإلدماج المدرسي وبرامج التربیة غیر النظامیة•
...)لمدرسيدار الطالب والطالبة، النقل ا(توفیر البنیات والتجھیزات األساسیة •

ثالث أولویات



في المناطق القرویة الھشة تعمیم التعلیم األولي

استثمار مربح وضروري: االستثمار في التعلیم االولي 

45,8%5 - 1,5x< 50 %
jjjعیف  فjjال ضjjي  لألطفjjjیم االولjjدالت التعلjjي مع

المناطق القرویة وعند الفتیات

التحدي االجتماعي 
jjة واقلیمیjjة اجتماعیjjي عالمjjي ھjjیم  االولjjة التعل
وره ونوعیة تؤثر على قدرة التعلjیم علjى لعjب د

كرافعة اجتماعیة

سjبب من التنمیة البشریة في المغرب غیر محققة ب
التفاوتات في التعلیم

التحدي االقتصادي
ن دماغ تكوی: ثالثة عوامل تتعلق بالطفولة المبكرة

 سjjنوات ، حساسjjیة األطفjjال لبیئjjjتھم 6قبjjل عمjjر 
 تاليوتخفیض التكالیف المرتبطة بالفشل المت

سjjنة  18 سjjن  قبjjلالرأسjjمال البشjjري االسjjتثمار فjjي 
سنة 18 سن  من االستثمار بعد5x-1,5افضل ب

التحدي التنموي
قبلیة ان عدم المساواة في التعلیم تحد من القدرة المست
مjjن  علjى االسjjتثمار فjjي التعلjjیم أو الصjjحة ، وبالتjjالي

القدرة على  التخلص من مصائد الفقر

r
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في المناطق القرویة الھشة تعمیم التعلیم األولي

استجابة متكاملة للتعلیم االوليتقدم المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

ضمان جودة العرض باالعتماد على 
المیدانفي  الجمعیاتشبكات

تحسیس الساكنة   لي العمل على توفیر عرض  للتعلیم االو
بالمناطق القرویة والنائیة

وح[[[[دة للتعل[[[[یم  10000بن[[[[اء وتجھی[[[[ز  §
ة  االول[[[ي ف[[[ي المن[[[اطق القروی[[[ة أو النائی[[[

ةالتي ال تتوفر على مدارس ابتدائی

 وح[دة  للتعل[یم االول[ي 5000إعادة تأھی[ل §
في المناطق القرویة أو النائیة

ر ل تغطی[[[ة تك[[[الیف س[[[نتین م[[[ن التس[[[[یی§
وحدة منجزة 10000

ی[[ات العم[ل عل[[ى تش[جیع احترافی[[ة الجمع§
 المحلی[[[ة م[[[ن خ[[[الل التك[[[وین والت[[[أطیر

والمواكبة

وی[[ة انتق[[اء وتك[[وین وتأھی[[ل األط[[ر الترب§
المحلیة

 تعزی[[[[ز منھجی[[[[ة بیداغوجی[[[[ة ومع[[[[اییر§
ع موحدة  مطابقة لالط[ار المرجع[ي الت[اب

للوزارة المعنیة

تط[[[[[[ویر محت[[[[[[وى الوس[[[[[[ائط ح[[[[[[ول §
أھمی[[ة مرحل[[ة : الموض[[وعات الرئیس[[یة

بك[ر ، التحفی[ز وال[تعلم الماالولي، التعلیم
ی[ة ، توعی[ة الس[اكنة عل[ى الص[حة والتغذ
.إلخ وقواعد النظافة ، والتربیة الوالدیة



األطفال و الشبابمواكبة تمدرس 

الطموح 
طف[[ال و تعزی[ز التف[[وق الدراس[[ي و تعزی[[ز االنفت[[اح ل[[دى األ

الش[[[باب م[[[ن أج[[[ل الرف[[[ع م[[[ن ف[[[رص النج[[[اح، وبالت[[[الي 

المساھمة في العدالة االجتماعیة

االھداف

تسھیل ولوج التعلم بالنسبة للفئات الھشة§

سيالتفوق الدراسي عبر تقویة الدعم المدر تشجیع§

یة المس[[اھمة ف[[ي التقلی[[ل م[[ن اث[[ار االض[[طرابات الص[[ح§

على التفوق الدراسي

تعزیز االنفتاح لدى األطفال و الشباب§

شبابتعزیز االنفتاح لدى األطفال و التخفیف الفوارق في التعلم و 



األطفال و الشبابمواكبة تمدرس 

عبةلفائدة األشخاص في وضعیة صخمس مجاالت التدخل 

للتخفیف من معیقات التمدرس لدى الفتاة القرویة) خاصة اباء التالمیذ(التوعیة 

تسھیل ولوج التعلم بالنسبة 
للفئات الھشة 

 االیواء خدمات وتجوید توفیر§
 وتجھیز وتأھیل احداث عبر
 نضما مع لذلك مخصصة بنیات
  صیانتھا و استغاللھا دیمومة

؛ )...والطالبة، الطالب دور(
 النقل شبكة وتطویر توسیع§

؛ المدرسي
 سالتمدر ظروف و بیئة تحسین§

 قالمراف و األقسام التھیئة عبر
الصحیة؛

تعزیز التفوق الدراسي عبر 
تقویة الدعم المدرسي 

التقویة؛ و الدعم دروس تعمیم§
 من ةالرقمی بتكنلوجیا االستعانة§

 من االستفادة تسھیل أجل
  ةبالنسب البیداغوجي المحتوى
للتالمیذ؛ و للمؤطرین

 واإلرشاد التوجیھ الیات إرساء§
 الثانوي مستوى من ابتداءا

   اإلعدادي؛

تقلیل من اثار االضطرابات 
الصحیة على التفوق الدراسي

 المشرفین و المؤطرین تحسیس§
 التحدید مجال في التربویین

 مدى و الصحیة االضطرابات
التالمیذ؛ التعلم على تأثیرھا

 تنظیم في الصحة وزارة دعم§
علم؛الت صعوبات لتشخیص حمالت

 حمالت في الصحة وزارة دعم§
والوقایة؛ التوعیة

تعزیز االنفتاح

 في الموازیة األنشطة تطویر§
 مع بالشراكة ، المدارس
المحلیة؛ الجمعیات

 تیةالتح البنى تدبیر تحسین§
 الفنیة لألنشطة المخصصة
 دار( والثقافیة والریاضیة
 )...القرب مالعب الشباب،
ة؛الوطنی الجمعیات مع بالشراكة



ئیسیةتجدید الحكامة  حول أربعة مبادئ ر :المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة 

النقاط التي تم تحدیدھا بھدف تحسینھامكتسبات المرحلتین األولى و الثانیة

ثقافة المشاركة
 ومعبئة للجھود مقاربة تصاعدیة 

عیات والمنتخبین والجم اكنةالسبإشراك 
واإلدارة

حكامة ترابیة
وار مثل لألدأ وزیعمع تحكامة تھم جمیع المستویات 

مةوالمسؤولیات بشكل ینسجم مع الجھویة المتقد

التقائیة التدخالت 
العمومیة

ھjات التتبع الجید و التوزیع  األمثjل للمjوارد بjین الج•
jة للتنمیjادرة الوطنیjار المبjل إطjرامج داخjین البjة وب

البشریة 
 تحقیjjjق االنسjjjجام بjjjین المبjjjادرة الوطنیjjjة للتنمیjjjة•

البشریة والتدخالت األخرى  للدولة

 وقع البرامجتتبع 
یةالشفافتحقیق و

وقعھا وتتبع نجاعة التدخالت و للتدبیرآلیات مندمجة •
على جمیع المستویات،

االنجازالتعاقد من أجل •



من المستوى الوطني إلى المستوي المحلي حول ستة ھیئات حكامة المبادرة الوطنیة مھیكلة بالتدرج 

بدعم الرؤیة االستراتیجیة وضمان التقائیة الھیئات الوطنیة تقوم 
 التدخالت العمومیة

اللجنة االستراتیجیة

)مجلس االدارة(لجنة القیادة 

التنسیقیة الوطنیة للتنمیة البشریة

وزیر الداخلیة
العام والتقییمالتتبع •
تحدید المیزانیة •
.التعاون الدولي•

رئیس الحكومة 
التوجھات االستراتیجیة وانسجام التدخل العمومي•
المصادقة على  القرارات•

المنسق الوطني للمبادرة
تنسیق ودعم البرامج•
الوصایة على معھد التنمیة البشریة•

ل بالتخطیط وتفعیالھیئات الجھویة واالقلیمیة والمحلیة تعنى 
البرامج

اللجنة الجھویة للتنمیة البشریة

اللجنة االقلیمیة للتنمیة البشریة

اللجنة المحلیة للتنمیة البشریة

والي الجھة  
المصادقة على البرامج المتعددة السنوات•
رصد الموارد •

العامل
إعداد البرنامج المتعدد السنوات•
التعاقد •
تتبع االنجاز وإعداد التقاریر •

باشا -رئیس الدائرة
تحلیل المتطلبات المحلیة وإعداد التشخیص •

التشاركي



 شبكة من الجمعیاتتعبئتھ وتطویر احترافیتھ وتأطیره من طرف  عبر  النسیج الجمعويفعالیة مضاعفة 

ضمان الجودة في تدبیر  المشاریع ،•
القدرة على استقطاب و تعبئة فاعلي القطاع الخاص،•
إعداد دالئل مرجعیة للعمل•
نشر الممارسات الجیدة•

....مساھمة شبكة الجمعیات بالخبرة والتجربة 

استراتیجیة مع المبادرةشراكة ..... 
م[[[ن أج[[[ل إض[[[فاء الص[[[بغة  الرس[[[میة عل[[[ى المن[[[اھج ونش[[[[ر    المواكب[[[ة •

الممارسات الجیدة 
یر م[[ن أج[[ل تیس[[» ش[[بكة الجمعی[[ات«التثم[[ین  م[[ن خ[[الل توظی[[ف عالم[[ة •

الولوج للتمویالت الخاصة

ةبلورة الدالئل المرجعی

نشjjjر الممارسjjjات الجیjjjدة 
بجھjjات أخjjرى مjjن التjjراب 
الjjjjوطني وذلjjjjك بمسjjjjاعدة 

شركاء المبادرة

 الصغیرة جداتأطیر الجمعیات  
 والنشیطة داخل نفس البرنامج

وبنفس الجھة

تاألدوار الثالثة المنوطة بشبكة الجمعیا



برنjامج علjى حjدة تشjمل خارطة طریق خاصjة بكjل 
تدخالت الشركاء

المستفیدیناستھداف 

تقیjیم  على المستوى المالي ولللتتبع عملیة مؤشرات 
األثر

البjjjرامج مjjjع  -عقjjjود(التعاقjjjد مjjjن أجjjjل  األجjjjرأة 
)المصالح الالممركزة للدولة وشركاء المبادرة

األخذ بعین االعتبار المتطلبات المحلیة
رف اعتماد نتائج التشخیصات التشاركیة المعدة من ط•

اللجان المحلیة للتنمیة البشریة

2

لى األخذ بعین االعتبار المخططات القطاعیة للمصالح الالممركزة للدولة ع•
المستوى االقلیمي، 

لبشریةانتقا ء المشاریع المقترحة من طرف شركاء المبادرة الوطنیة للتنمیة ا•

تحدید التدخالت ذات األولویة
یة للتنمیة تحدید المیزانیة الالزمة بالتوافق مع اللجنة الجھویة للمبادرة الوطن•

البشریة
تعبئة مساھمات شركاء المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة•

إدراج مبادرات الشركاء

1

3

لجنة من طرف الیتم إعداد البرنامج المتعدد السنوات للتنمیة البشریة 
…تشاركيالمسلسل  انتھاء الالجھویة للتنمیة البشریة عقب 

جمیع و یشكل إطارا مرجعیا و أداة للتنسیق بالنسبة ل....... 
في مجال التنمیة البشریةالفاعلین 

یؤطر عمل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةالبرنامج المتعدد السنوات للتنمیة البشریة 



في خدمة التكوین واالبتكار واستشراف المستقبل : معھد التنمیة البشریة

المھام

تعبئة الجھود 

االستیعاب

التطویر

ر تحسjjیس وتكjjوین أصjjحاب القjjرا
بشأن رھانات التنمیة البشریة

دعjjjjم البحjjjjث العلمjjjjي و إجjjjjراء 
دراسات استشرافیة

تطjjویر األدوات المنھجیjjة ودعjjم 
االبتكار

منظوم[[[[ة ض[[[[رورة إش[[[[راك مختل[[[[ف الف[[[[اعلین ف[[[[ي 

م[[ن أج[[ل ال[[تمكن م[[ن رف[[ع رھ[[ان تح[[دیات المب[[ادرة، 

م[[[[[ع الح[[[[[رص عل[[[[[ى التنس[[[[[یق، . التنمی[[[[[ة البش[[[[[ریة

ل واالحترافی[[[ة واالبتك[[[ار ف[[[ي ت[[[دخالتھم وف[[[ق أفض[[[

.المعاییر المعمول بھا في المجال

الرؤیة



التنمیة البشریة حول ستتحول إلى منتدى سنوي مناظرات التنمیة البشریة 

التشاركي النسق

یومان
بمناسبة تخلید  

ذكرى إعطاء 
االنطالقة للمبادرة

م تداول سنوي للتنظی
بین الجھات

موضوع ختیار ا
المنتدى

التمثیلیة
كل  تشمل 

  األطراف الفاعلة

إصدار سنوي
رهحول الموضوع الذي سیتم اختیا  

أھداف ثالثة
المشاریع انعكاس و األداء فعالیة  یھم استعراض

 وعلى المغرب في الجیدة والممارسات االستشرافیة
الدولي المستوى

الناجحة بالتجارب االحتفاء

  برنامج بكل خاصة عمل ورشات تنظیم§
  )....الجمعیات المانحة، الھیئات( موضوعاتیة ورشات تنظیم§
المشاریع ألحد بزیارة القیام§

:مستدیرتان مائدتان
المانحة والھیئات العمومیة للسیاسات تخصص األولى§
بالخبراء المشاریع حاملي تجمع الثانیة§

المشاریع/ الجمعیات /الشركاء مكافأة§
السنة موضوع حول العلمي للبحث جوائز تخصیص§



ملیار درھم على مدى خمس سنوات 18من المبادرة من تمویل إجمالي یبلغ المرحلة الثالثة ستستفید 

....البرامج األربعةسیتم توزیع میزانیة المبادرة بشكل متوازن بین 

:البرنامج األول 
ة تدارك الخصاص على مستوى البنیات التحتیة والخدمات األساسی

بالمجاالت الترابیة األقل تجھیزا

مالییر 4
%22

مالییر 4
%22

مالییر 4
%22

مالییر 6
%34

:البرنامج الثاني 
مواكبة األشخاص في وضعیة ھشاشة

:البرنامج الثالث 
ابتحسین الدخل و اإلدماج االقتصادي للشب

:البرنامج الرابع 
دعم التنمیة البشریة لألجیال الصاعدة

التوزیع حسب البرامج

مصادر التمویل الوطنیة والدولیةواالستفادة من ...

للدولةالمیزانیة العامة 

الدوليالتعاون 

الجماعات المحلیةمیزانیة 

مصادر التمویل

%10

%30

%60

%10

%60

%30



األمل في المستقبل من خالل 
االستثمار في الرأسمال البشري 


