
 

 

 

 

  
  

جـتـمـعـي رائد المبادرة الـوطـنـیـة لـلـتـنـمـیـة البشریة في ورش ملكي، حـیـث یـعـد العنصر البشري في قلب السـیـاسـات الوطنیة في إطار مشروع مـ خرطنت
   .وذلـك مـن أجل إنھاء التفاوتات االجتمـاعـیـة غـیـر المقبولة والوصول إلى مستـوى مـھـم من التنمیة البشریة للبالد ،للتنمیة الوطنیة المستدامة

الـمـفـھـوم الـجـدیـد للسلطة :  لبشریة في تجانس تام مع مفھومـیـن حظیا باھتمام صاحب الجاللـة الـمـلـك دمحم السـادسوتعتبر المبادرة الوطنیة للـتـنـمـیـة ا ھذا
  : وتـنـخـرط طبیعیا في صیرورة أوراش اإلصالحـات الكبرى الملتزم بھا. وسیـاسـة الـقـرب

  
o  تقویة دولة الحق والقانون  
o  توسیع مجال الحریات  
o  تقویة الھیئات الدیمقراطیة  
o تشجیع وتـقـویـة الـدیـمـقـراطـیـة المحلیة 

  
  

المساھمة في  فھو ى الـبـعـیـددعـلـى الـم الھدف المـتـوخـى منھـاآما . إن الھدف األسمى للمبادرة الوطنیـة، ھو محاربة الفقر واإلقصاء االجتمـاعـي والھشاشة
  :القیم التالیةلبشریة للبالد، وترتكـز عـلـى منظومة تـحـسـیـن مـؤشـرات التنمیة ا

  
o  الفقیرة  الجماعات القرویةوجتماعي لألحیاء االاالرتقاء 
o التحتیة والخدمات االجتماعیة األساسیة اتإلى البنی وجلالو  
o  القارةاألنشطة المدرة للدخل و لیشغتالتشجیع  
o  الخاصةالضعفاء وذوي االحتیاجات  األشخاصمساعدة.  

  
  

  :على نھج الالمركزیة التي تحترم المبادئ التالیة  وتستند المبادرة
  

o ،المشاركة 
o ،التخطیط االستراتیجي 
o  الشراكة،  
o  الحكامة الجیدة 

  
  

   : ةشمولی ةبرامج ذات رؤی 5 التوجیھات الملكیة السـامـیـة وفـق  على أساساألرضیة عمل مبنـیـة  الوطنیة  للتنمیة البشریة  یخضع تنفیذ المبادرة
  

o برنامج محاربة الفقر بالوسط الـقـروي 
o ي بالوسط الحضرياعمتاء االجة اإلقصاربحبرنامج م 
o برنامج محاربة الھشاشة 
o البرنامج األفقي 
o يرابتل الیأھتبرنامج ال 

  
  

  :ثالثة برامج منحت فقد   ،حضریةشبھ منطقة حضریة أو  الكبرىالبیضاء جھة الدار راعتبال
  

o ي بالوسط الحضرياعمتاء االجة اإلقصاربحبرنامج م 
o برنامج محاربة الھشاشة 
o البرنامج األفقي 

  
  

  :وتستند خطة تنفیذ المبادرة الوطنیة  للتنمیة  البشریة  على عالقة متناغمة بین مختلف مستویات صنع القرار
  

o  للتنمیة  البشریة   یةمركزالاللجنة   :  يمركزالمستوى العلى  
o  اللجنة اإلقلیمیة للتنمیة  البشریة  وللتنمیة  البشریة  اللجنة الجھویة    :   طیوسالمستوى العلى  
o  المحلیة  للتنمیة  البشریة  اللجنة   :   المحليمستوى العلى 
o  أقسام العمل االجتماعي و فرق تنشیط  الجماعات واألحیاء   :      دعمالمستوى على. 

  
  

  :البشریة الوطنیة للتنمیة للمبادرة إجراءات خاصة 
 

تحدیث و مرونة المیزانیة من حیتإصالحات عمیقة في المالیة العامة ب الشروعقامت في  بحیثالمرونة المالیة  في مجال البشریة المبادرة الوطنیة للتنمیة طورت
  .القروضواالعتمادات جدولة في ما یخص المساءلة اء طابع المسئولیة وفإض مع أنظمة التحكم

  


