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في 28 �شبتمبر 2012، طلب رئي�س مجل�س �لنو�ب �إلى �لمجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي تقديم 

ر�أي حول �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية، و�لتو�شيات �لتي من �شاأنها تح�شين نتائجها، وذلك ��شتناد�ً 

�إلى تحليلها.

وفقا للمادتين 2 و 7 من �لقانون �الأ�شا�شي �لمتعلق بتنظيم و�شير �لعمل، وقد َعَهد مكتب �لمجل�س بهذه 

�لمهّمة �إلى �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بال�شوؤون �الجتماعية و�لت�شامن.

باالإجماع   ،2013 يناير   31 في  �لمنعقدة  �لعادية  دورتها  خالل  للمجل�س،  �لعاّمة  �لجمعية  �عتمدت  وقد 

�لتقرير �لذي �نبثق عنه هذ� �لر�أي.



6

�لمجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي

I.     المنهجية

يعد هذ� �لر�أي نتيجة لما يلي:

• تحليل تقارير �لتقييم �لمتوفرة، وخ�شو�شا منها �ل�شادرة عن �لمر�شد �لوطني للتنمية �لب�شرية، وعن �لمندوبية �ل�شامية 	

للتخطيط، وعن �لبنك �لدولي، و�التحاد �الأوربي، وبرنامج �الأمم �لمتحدة �الإنمائي ، و�لمفت�شية �لعامة لالإد�رة �لتر�بية، 

و�لمفت�شية �لعامة للمالية، وعن �لتن�شيقية �لوطنية للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية.

• و�لمر�شد 	 �لب�شرية،  للتنمية  �لوطنية  للمبادرة  �لوطنية  �لتن�شيقية  مع  �الإن�شات  طريق جل�شات   ، عن  �ال�شتماع  عملية 

�لوطني للتنمية �لب�شرية، و24 جمعية وتعاونية م�شتفيدة، و�أجهزة �لحكامة و�لتدبير على م�شتوى جهتي وجدة وبني مالل 

)�للجان �لمحلية و�الإقليمية و�لجهوية للتنمية �لب�شرية، وق�شم �لعمل �الجتماعي، ووكالة تنمية �ل�شمال، وخبير في علم 

�الجتماع. كما تم عقد �جتماعات مع �لبنك �لدولي، ولجنة �لقيادة، ووفد �التحاد �الأوربي بالمغرب.

• نقا�س د�خلي.	

تجدر �الإ�شارة �إلى �أن �لمجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي، طبقا ل�شالحياته، لم يقم بتقييم تقني لم�شاريع �لمبادرة 

�لوطنية للتنمية �لب�شرية، الأن �لتقييم قد تّم �إنجازه من  قبل  �أجهزة مختلفة، و�إنما قّدم تو�شيات من �شاأنها تح�شين مقاربة 

�لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية في �ل�شيا�شات �لعمومية، معتمد�ً على تحليل �لح�شيلة �الإجمالية للمبادرة.

II.   موجز الح�صيلة 

 يعتبر م�شل�شل �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية م�شل�شاًل معقد�ً وتعزى �ل�شعوبات �لتي و�جهت عملية �لتفعيل باالأ�شا�س �إلى 

�لعن�شر �لب�شري كما تعود �إلى تعدد �لمتدخلين. لذ�، فاإن �لمجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي ي�شّلم بم�شاهمة �لمبادرة 

�لوطنية للتنمية �لب�شرية في تطوير �لت�شور�ت �لمتعلقة بمحاربة  �لفقر و و�له�شا�شة و�الإق�شاء  .؛ ويوؤكد �لمجل�س على �أنه ال 

يجوز تاأويل �أي من �ال�شتنتاجات وال من �لتو�شيات �لتالية، على �أنها ت�شكك في مبادئ ومكت�شبات �لمبادرة �لوطنية للتنمية 

�لب�شرية.

خ�شعت �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية خالل �لمرحلة �الأولى لمختلف عمليات �لتقييم، من قبل �أجهزة مختلفة. وجاءت 

تلك �لتقارير غنية بالتو�شيات �لناجعة �لتي من �شاأنها تح�شين نتائج �لبر�مج، و�لتي تمت مر�عاة بع�شها في �الأر�شية �لم�شتركة 

للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية في مرحلتها �لثانية.

غير �أن هذه �لتقييمات ال تتيح حتى �ليوم  قيا�س وقع ��لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية على �لفقر و�له�شا�شة و�الإق�شاء، وب�شفة 

عامة على �لتنمية �لب�شرية.  كما تجدر �الإ�شارة �إلى �أنه ال يمكن تقييم مفعول �لعمليات �لت�شحيحية �لر�مية �إلى �لتح�شين 

�لو�ردة في �لمرحلة �لثانية للمبادرة. 

وقد �أ�شارت، خال�شات مختلف �لتقارير �لتقييمية �لمتوفرة �لمتعلقة بالمرحلة �الأولى، وكذ� عن جل�شات �الن�شات �لمنظمة 

من طرف �لمجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي مع �لفاعلين و�ل�شركاء �لمعنيين بالمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية، �إ�شافة 

اإلى ما اأ�صفرت عنه الزيارات الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل المتخ�ص�صة، اإلى النقاط الإيجابية التالية:
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• ال يز�ل مفهوم �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية يحتفظ بكل جدو�ه �إذ� ما ��شتح�شرنا �لم�شتوى �لحالي للتنمية �لب�شرية 	

في بالدنا، ح�شبما هو ثابت من خالل �لرتبة 130 �لتي تحتلها بلدنا وفق ترتيب �لموؤ�شر �لدولي للتنمية �لب�شرية  و��شتد�مة 

�لتباينات.  

• يج�ّشد مفهوم �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية �لتز�ما �شيا�شيا على �أعلى م�شتوى في مجال محاربة  �لفقر في �لعالم 	

�لقروي، وكذلك في مجال  �الإق�شاء و�له�شا�شة في �لو�شط �لح�شري. وما يميز مفهوم �لمبادرة هو �ختالف �أ�شاليب 

معالجة �الإق�شاء و�له�شا�شة.

• ي�شكل تفعيل �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية تجربة �أولى لمقاربة ت�شاعدية ت�شاركية ومندمجة  تعتمد على منهجية غير 	

متمركزة والمركزية في هذ� �لمجال. وقد نجمت عن ذلك �لتفعيل حركية ت�شاركية هامة على �لم�شتوى �لتر�بي، بف�شل 

تعبئة �لعديد من �لجهات �لفاعلة )من جمعيات ومنتخبين و�شاكنة، و�شلطات محلية وم�شالح خارجية، وممولين وقطاع 

خا�س وجامعات( وبف�شل تطور �لهند�شة �الجتماعية على �لم�شتوى �لتر�بي و�إ�شفاء دينامية على �لقطاع �لجمعوي.

• وقد تم �إنجاز عدد هام من �لم�شاريع خالل �لمرحلة �الأولى. كما �شهد لتمويل �لتوقعات �الأولية �رتفاعا بن�شبة 46 في 	

�لمائة )�أي 4.6 مليار درهم(، وذلك بف�شل "مفعول �لر�فعة" �لناتج عن �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية.

غير �أنها �أ�شارت �أي�شا �إلى بع�س مو�طن �ل�شعف و�الختالالت في �لمجاالت �لتالية:

1.   الحكامة:

�لتاأطير �ال�شتر�تيجي و�اللتقائية  - �لقيادية بجميع مهامها في نطاق  �للجنة �ال�شتر�تيجية و�للجنة  لم ت�شطلع كل من 

بين �لقطاعات �لوز�رية )�للجنة �ال�شتر�تيجية( و�لمتابعة و�لتقييم �لمنتظم لتفعيل �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية 

)لجنة �لقيادة(.  ولم ُي�شفى �لطابع �لموؤ�ش�شاتي على �لعالقات بين �للجنتين بمقت�شى ن�شو�س تنظيمية. نظر�ً ل�شعف 

النخراط الفعلي للجنة القيادية واللجنة ال�صتراتيجية في تدبير المبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية، اأ�صبحت التن�صيقية 

�لوطنية بحكم �لو�قع �لفاعل �الأ�شا�شي في تفعيل �لمبادرة.

تتوقف نوعية ت�صيير مختلف اللجان الترابية على كفاءات وانخراط روؤ�صائها واأع�صائها بكل فئاتهم. وهذا ما يف�صر تباين  -

و�لبر�مج  للتنمية  �لجماعية  )�لمخططات  �لب�شرية  للتنمية  �لمندمجة  �لمحلية  �لمبادر�ت  بلورة  في  �لجودة  م�شتوى 

�لقطاعية( و�لتخطيط لها على مدى �شنو�ت.

تعاني �أق�شام �لعمل �الجتماعي من كثرة �لطلب )مما يولد عبء�ً كبير� من �لعمل(، �إذ يفتقر  عدد كبير من �للجان  -

ومن فرق تن�شيط �الأحياء/�لجماعات للقدر�ت �لالزمة. بذلك �أ�شبح دور �أق�شام �لعمل �الجتماعي مهيمنا.

ال تعتبر فرق تن�شيط �الأحياء/�لجماعات مكر�شة تكري�شا كامال للقيام بدور �لتن�شيط في مجال �لتنمية �لجماعاتية  -

ومر�فقة �ل�شاكنة، وال هي تتوفر على �الإمكانات �ل�شرورية لذلك.

يهيمن دور فرق �لتن�شيط في �لجماعات/و�الأحياء و�أق�شام �لعمل �الجتماعي د�خل �للجان �لمحلية للتنمية �لب�شرية،  -

مما يوؤدي �إلى تهمي�س دور باقي �الأع�شاء في كثير من �الأحيان.
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تطرح �لهيكلة �لموؤ�ش�شاتية حالياً م�شاألة �لتعاون �لفعال بين �ل�شلطات �لمحلية و�لمنتخبين و�لجمعيات/�لتعاونيات،  -

من جهة، وهي ثالث جهات فاعلة  ال تن�شجم م�شالحها )وبالتالي �أهد�فها( بحكم طبيعتها، وتتنوع كفاء�تها تنوعا 

كبير� ، ويطرح من جهة �أخرى م�شاألة �شرورة �النتقال من "ديمقر�طية تمثيلية" �إلى "ديمقر�طية ت�شاركية" في �تخاذ 

�لقر�ر د�خل �أجهزة �لحكامة �لمحلية.

ال تتمتع للجان �لمحلية للتنمية �لب�شرية باأي �شلطة تقريرية. -

�لغر�س تظل عملية  - لهذ�  �لمنظمة  �لتكوينية  �لدور�ت  وتنظمها، لكن ورغم  �لفاعلين  �أدو�ر  �لم�شاطر  يهيكل دليل 

�متالكها  غير كافية لخلق �لتاآزر �ل�شروري الإنتاج �آثار مهيكلة في �لتنمية �لمحلية بطريقة مندمجة وم�شتد�مة.

ي�شوب �لنظام �الإعالمي �أوجه ق�شور، ذلك �أن �لمعطيات ال تتوفر ب�شهولة وال بطريقة مبا�شرة لدى مختلف �لفاعلين  -

)�لجمعيات، �لتعاونيات، و �لمنتخبين و�لمو�طنين( في �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية.

تتمحور عمليات �لتقييم �لد�خلي باالأ�شا�س حول �لجانب �لكمي )عدد �لم�شاريع و�لم�شتفيدين ...(، على ح�شاب  -

�لجانب �لنوعي )طريقة �لعمل و�لم�شاركة وو�شع �لعملية �لتنموية(.

ال يتّم �إيالء �العتبار �لكافي لخال�شات وتو�شيات مختلف عمليات �لتقييم �لخارجية. -

ال يجرى تحليل �لمخاطر عند �إعد�د �لم�شاريع من قبل �لفاعلين �لمعنيين بالمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية. -

ا�ستهداف ال�ساكنة الأكثر فقرا وعوزاً  .2

لئن �أمكن �عتبار �ال�شتهد�ف �لحالي لل�شاكنة في �لو�شط �لقروي مقبوال، فاإنه ال يز�ل في �لو�شط �لح�شري ، بحاجة  -

�إلى �لتح�شين و�إعادة �لتوجيه، من �أجل تاأمين فعالية �أمثل في محاربة �الإق�شاء و�له�شا�شة.

م�سل�سل ت�ساركي ومندمج   .3

�لالئق:   - �لم�شتوى  بعد  تبلغ  لم  �أنها  �إال  لتعدد جو�نبها.  نظر�  تقدير� مو�شوعيا،  �لم�شاركة  تقدير درجة  �ل�شعب  من 

�لقرب  تو��شل  يفي  وال  �لتفاوت؛   �شديدة  �لب�شرية  للتنمية  �لمحلية  و�لمبادر�ت  �لت�شاركية  �لت�شخي�شات  فنوعية 

و�آليات �النت�شاف )تدبير  �لت�شاركية  �لمتابعة و�لتقييم  �أنظمة  يتّم تفعيل  ُمر�شية بقو�عد�لم�شاركة؛ لم  د�ئما بطريقة 

�ل�شكاوى( .

ونمط  - �لب�شرية  �لمو�رد  نوعية  على  كبيرة  بدرجة  وتوقف  كبير�ً،  تفاوتا  �للجان  د�خل  في  �لم�شاركة  نوعية  تتفاوت 

�لحكامة وتوفر و�شهولة �لولوج �إلى �لمعلومة�لمفهومة.

التخطيط متعدد ال�سنوات واللتقائية  .4

بالمبادرة،  - �لمعنيين  �لفاعلين  بالن�شبة لجميع  و�لتاآزر( عائقا كبير�  �لتن�شيق  ي�شكل عدم مر�عاة �اللتقائية ) بمعنى 

بطريقة جد  ويتم تحديد مفهوم �اللتقائية  �لخارجية.  للم�شالح  و�لالمركزية  �لالتمركز  �إلى غياب  باالأ�شا�س  وُيعزى 

متباينة من قبل مختلف �لفاعلين و�أجهزة �لتقييم، مما يجعل فهمه �شعبا وغير متجان�س. 
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يعود مع ذلك عدم �الن�شجام �إلى غياب منهجية �لتخطيط �لمندمج  بما فيه �لبرمجة و�لميز�نية لم�شاريع  �لمبادرة  -

�لوطنية للتنمية �لب�شرية على �لمدى �لطويل، و�إلى عدم �العتبار �لمنهجي للت�شخي�س �لت�شاركي من قبل �لم�شالح 

�لخارجية للدولة و�لجماعات خالل �إعد�د مخططات �لتنمية �لجماعية و�ل�شيا�شات �لقطاعية.

من ثمة، فاإن تناغم  �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية مع مخططات �لتنمية �لجماعية وباقي بر�مج وكاالت �لتنمية  -

و�لبر�مج �لقطاعية و�لبر�مج �لوطنية �لتي ت�شتهدف �ل�شاكنة �لمعوزة تبقى غير كافية. فالعديد من �التفاقات �لتي تم 

د بها لم يتم د�ئما �حتر�مها وال تطبيقها في �الآجال  �إبر�مها بهذ� �ل�شدد لم تكّلل بالنجاح، الأن �اللتز�مات �لمَتَعهَّ

�لمحددة.

�إحد�ثها على �لم�شتوى �لمركزي و�لتر�بي ب�شفة كاملة بدورها كهيئة  - �أخرى، لم ت�شطلع �للجان �لتي تم  من جهة 

�ن�شجام وتاآزر بين مختلف �لبر�مج و�لفاعلين.

�ل�شيا�شات  - في  مندمجة  غير  م�شاريع  الإنجاز  برنامج  مجرد  �أ�شبحت  �لب�شرية  للتنمية  �لوطنية  �لمبادرة  فاإن  وبالتالي 

�لقطاعية.

ال يمكن معالجة م�شاألة �اللتقائية معالجة فعالة خارج �إطار �شيا�شة وطنية بل وجهوية مندمجة للتنمية �لب�شرية. -

المنجزات  .5

من حيث �لكّم، تعّد �لمنجز�ت في غاية �الأهمية، غير �أنه ي�شعب تقديرها �لنوعي، نظر� لغياب �أهد�ف نوعية محددة  -

م�شبقا عند مرحلة �الإعد�د، وكذلك لعدم توفر معطيات موثوقة .

ظلت نفقات برنامج محاربة �لفقر للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية �أقل بن�شبة ٪20 مما كان متوقعا. -

 ال ت�شاهم �لجماعات، وخا�شة منها �لح�شرية، في تمويل بر�مج �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية ب�شكل  كافي. -

6.  ا�ستدامة الم�ساريع المنجزة

�لبنية،  - تعتبر ��شتد�مة �لعديد من �لم�شاريع ه�شة بل ومهددة، وذلك الأ�شباب عديدة ومتنوعة: مو�طن �شعف في 

�لتدبير لدى بع�س �لجمعيات،  �لم�شاطر، و�شعف قدر�ت  وعدم �حتر�م معايير �النتقاء كما هي محددة في دليل 

المدرة  الأن�صطة  وكون  الت�صيير،  م�صاعدات  وغياب  الترابية،  الجماعات  انخراط  و�صعف  التفاقات،  احترام  وعدم 

للدخل غير متنوعة وغير مبتكرة وغير م�شتد�مة �قت�شاديا )غياب منطق �لم�شالك و�لم�شار�ت �لتجارية وغير ذلك(، 

النعد�م تاأطير مالئم ومو�كبة �بتد�ء وعماًل و�نتهاًء.

الوقع  .7

 ال يمكن للمجل�س في �لوقت �لر�هن �لعمل على تقييم وقع �لمبادرة نظر� لعدم توفر در��شة �لجدوى. يجب �لعمل على ن�شر 

در��شة �لجدوى �لموكولة �إلى �لمر�شد �لوطني للتنمية �لب�شرية. 

وب�صفة عامة، واأيا كان تقييم البرامج الحالية للمبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية، فاإن محاربة الفقر والإق�صاء واله�صا�صة 

تتطلب �صيا�صات عمومية مالئمة.
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ال�صيا�صات  مجال  في  الب�صرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  وتر�صيخ  موقع  هو  المطروح،  الجوهري  ال�صوؤال  يبقى  فيما 

برامجها،  حيث  من  اأو  مقاربتها  حيث  من  �صواء  المبادرة،  جعل  اإلى  ي�صعى  الموؤ�ص�س  المفهوم  كان  فاإذا  العمومية. 

اإ�صافيا للحّد من الفقر والإق�صاء، يخ�صع  اإلى الآن، برنامجا  فاإنها لتزال   ،1 في �صلب �صيا�صة عمومية حكومية �صاملة 

اإحداث  له  تتيح  ل  ن�صبيا  متوا�صعة  وبموارد  القطاعية،  ال�صيا�صات  باقي  نطاق  خارج  ويعمل  الداخلية،  وزارة  لتدبير 

الأثر الكبير على التنمية الب�صرية. هذا التباين بين الطموحات التي يرمي اإليها المفهوم، كما اأعلنها الخطاب الملكي 

الموؤ�ص�س، وبين ترجمتها خالل مرحلة التفعيل، يجعلنا نت�صاءل اليوم عن موقع المبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية في نطاق 

ال�صيا�صات العمومية، وعن امتالك الحكومة   لمفهوم المبادرة.

 III.   التو�صيات

�إن �لمجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي  مقتنع ب�شحة مبادئ �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية و�أهمية مكت�شباتها، و يقدم 

تو�شيات من �شاأنها ��شتد�مة مقاربتها و�إعطاء زخٍم جديٍد بخ�شو�س �ن�شجام وتناغم مختلف �ل�شيا�شات �الجتماعية. ويتوجه 

�لمجل�س بهذه �لتو�شيات لكّل من  �لحكومة، و�لبرلمان و�لموؤ�ش�شات �لد�شتورية �الخرى، و�لم�شوؤولين عن تدبير �لمبادرة .

لذ� يو�شي �لمجل�س  بما يلي:

�إدماج مفهوم �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية في �إطار منظور �شامل للتنمية �لب�شرية، بو�شفها  �إطار� للحد من �لفقر   .1

و�الإق�شاء و�له�شا�شة، ودعم �لتقائية تفعيلها مع باقي �لبر�مج �الجتماعية و�لقطاعية، في خدمة �شيا�شة عمومية متجددة 

للتنمية �لمندمجة.

الأهد�ف  و��شح  تعريف  �إطار  في  للتنمية،  �لجماعية  �لمخططات  في  �لب�شرية  للتنمية  �لوطنية  �لمبادرة  �أعمال  �إدماج   .2

�لتنمية �لب�شرية. 

�لفعالية  من  مزيد�  و�إتاحة  �الإدماج،  هذ�  تعزيز  �لالمركزية،  ودعم  �لخارجية،  للم�شالح  �لفعلي  �لالتمركز  �شاأن  من   

�لتفعيل  �نتظار  �أن تخ�ش�س �لوز�ر�ت في ميز�نياتها، في  و�لنجاعة في تفعيل �لمبادر�ت و�لخطو�ت �لعملية. ويمكن 

�الأعمال  و��شتد�مة  تفعيل  مو�كبة  تتيح  متعددة،  �شنو�ت  على  تمتد  فرعية  ميز�نية  و�لالمركزية،  لالتمركز  �لحقيقي 

�لتنموية �لمحلية.

ماأ�ش�شة �أجهزة �لحكامة �لمركزية للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية  .3

يجب �أن تمار�س �أجهزة �لحكامة �لمركزية )�للجنة �ال�شتر�تيجية ولجنة �لقيادة( م�شوؤوليتها ب�شفة كاملة، و�أن تخ�شع   

للمحا�شبة طبقا لمقت�شيات �لد�شتور. وهذ� يقت�شي، على �لخ�شو�س، ماأ�ش�شتها بالتن�شي�س على مهامها بطريقة محددة 

بموجب ن�شو�س تنظيمية )�اللتقائية بين �لقطاعات �لوز�رية بالن�شبة لالأولى و�لمتابعة �لفعلية لعمليات �لتفعيل بالن�شبة 

للثانية(، وتحديد م�صوؤولياتها، واأنماط  المتابعة والتقييم، واأنماط التعاون بين الم�صالح في اإعداد وتنظيم المداولت، 

ومختلف �شل�شة �لمحا�شبة، وكذ� �لعالقات مع �لقيادة �ال�شتر�تيجية  على �ل�شعيد �لتر�بي. 

  �لخطاب �لملكي �ل�شامي بتاريخ 18 مايو 2005: "فاإننا نعتبر �أن �لتنمية �لفعالة و�لم�شتد�مة لن تتحقق �إال ب�شيا�شات عمومية مندمجة" "... فاإن �لمبادرة 
1

�لتي نطلقها �ليوم ينبغي �أن... تعتمد �شيا�شة خالقة تجمع بين �لطموح و�لو�قعية و�لفعالية، مج�شدة في بر�مج عملية م�شبوطة ومندمجة."
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كفالة �لت�شيير �لديمقر�طي للجان �لمحلية للتنمية �لب�شرية  .4

ينبغي بهذ� �ل�شدد للجان �لمحلية للتنمية �لب�شرية �أن ت�شارك في �أخذ �لقر�ر، كما يتعين و�شع قو�عد محددة لتفادي   

�لد�شتورية  �الأحكام  تحترم  �شفافة  معايير  �لمحلية على  �للجان  �أع�شاء  تعيين  يقوم  �أن  �لم�شالح. كما يجب  ت�شارب 

�لمتعلقة بالديمقر�طية و�لمنا�شفة.

�لوطني  �لم�شتويين  �أهد�فها وبر�مجها على  �لقر�ءة تحدد  قائمة و��شحة و�شهلة  �لب�شرية  للتنمية  �لوطنية  �لمبادرة  منح   .5

و�لجهوي، وقائمة لتقييم ميز�نياتها و�أن�شطتها و�آثارها.

�إقر�ر تقديم تقرير �شنوي لتقييم  �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية من قبل �لحكومة �إلى غرفتي �لبرلمان، وتخ�شي�س   .6
�لوطنية  بالمبادرة  حول  بالخ�شو�س  يتمحور  و�الجتماعيين  �القت�شاديين  و�ل�شركاء  �لحكومة  بين  مو�شوعاتي  حو�ر 

للتنمية �لب�شرية.  

تعزيز و�شع �لمر�شد �لوطني للتنمية �لب�شرية بزيادة و�شائل �لتدخل �لتي يتوفر عليها، وكذلك ت�شجيع ن�شر تقاريره في   .7
�لجريدة �لر�شمية، مع �إدر�ج  ممثلين عن �لتعاونيات وعن �لقطاع �لتعا�شدي �شمن  ع�شوية مجل�شه.

تر�شيم �لعالقة بين �للجنة �ال�شتر�تيجية و�لمر�شد �لوطني للتنمية �لب�شرية    .8

�أ .  �إن �لمر�شد �لوطني للتنمية �لب�شرية، بو�شفه جهاز عمومي وم�شتقل يعمل تحت �إ�شر�ف رئا�شة �لحكومة، يجب �أن 

ماأ�ش�شة  �لعمل على  لذ� يجب  �لتوجهات �ال�شتر�تيجية.  ب�شورة كاملة في �ال�شت�شارة وفي �شياغة  بدوره  ي�شطلع 

بين  و�لمعطيات  �لمعلومات  تبادل  وكذ�  �لب�شرية،  للتنمية  �لوطني  و�لمر�شد  �ال�شتر�تيجية  �للجنة  بين  �لعالقات 

�لتن�شيقية �لوطنية للمبادرة و�لمر�شد.

ب . ينبغي لعمليات �لتقييم �ل�شادرة عن �لمر�شد، وكذلك تقارير �لمفت�شية �لعامة للمالية و�لمفت�شية �لعامة لالإد�رة 

�لتر�بية �أن ت�شكل "مخططا للمتابعة" ذ� طابع ر�شمي.

تعزيز �لعملية �لت�شاركية، وخ�شو�شا بو��شطة مايلي:  .9

�أ . كفالة �لتو��شل مع �لمجتمع في �تجاهين )ت�شاعديا وتنازليا(، من �أجل  �إخبار �ل�شاكنة، وتوعتيها وتعبئتها: بتعزيز فرق 

عمل �لتن�شيط في �لجماعات/�الأحياء، وولوج �ل�شاكنة �إلى معلومة في متناول فهمها، و��شتعمال �لتقنيات �لحديثة في 

�الإعالم و�لتو��شل، و�لتفعيل �لحقيقي الأنظمة �لمتابعة و�لتقييم �لت�شاركي.

ب . �إن�شاء�آليات لالنت�شاف وتدبير �ل�شكاوى، موحدة ومعروفة لدى �ل�شاكنة.

ج . تطوير �أنظمة �الإعالم و�قت�شامها مع مختلف �لفاعلين �لمعنيين.

د . ت�شجيع �إن�شاء تعاونيات للم�شتفيدين ومو�كباتها، وت�شجيع م�شاركة  �لقطاع �لتعا�شدي.
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تعزيز قدر�ت �لتدخل لدى كل �لفاعلين، وخ�شو�شا على �لم�شتوى �لتر�بي و�لمحلي، وذلك بو��شطة مايلي:  .10

�أ . بر�مج تكوين و�إر�شاد محلية مندمجة، يتم �إعد�دها بعد تحديد �الحتياجات محليا ح�شب م�شتوى �لتدخل �لالزم.

ب . تطوير �ل�شر�كات مع وكاالت �لتنمية و�لجامعات ومعاهد �لتكوين و�لجمعيات، على �أ�شا�س عقود-بر�مج متعددة 

�ل�شنو�ت، بهدف تحقيق �الن�شجام و�لتوحيد بين �لممار�شات و�لو�شائل، و�إجر�ء عمليات تقييم  منتظمة للمكت�شبات 

و�لممار�شات.

ج .  تفعيل مرجعية وطنية لمهن �لعمل �الجتماعي، يجرى �إعد�دها بم�شاركة �لفاعلين �لمعنيين.

11. مر�عاة تحليل مقاربة �لنوع  

يجب على �للجنة �ال�شتر�تيجية �أن تاأخذ بعين �العتبار تحليل مقاربة �لنوع عند �لقيام بعمليات �لتقييم �لد�خلية  �أ . 

و�لخارجية للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية. وفي هذ� �ل�شدد، ُيطلب �إلى  �لمر�شد �لوطني للتنمية �لب�شرية و�شع 

موؤ�شر�ت محددة و�شرورية بهذ� �ل�شاأن. 

ب . ينبغي �إدماج هذه �لموؤ�شر�ت في �لنظام �الإعالمي للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية.  

�إعادة �لنظر في ��شتهد�ف �ل�شاكنة، وكذ� في �الأعمال �لمتنوعة  �لتي يتعين �لقيام بها في �إطار عملية تفكير معمق   .12

بخ�شو�س كافة �لم�شاعد�ت �الجتماعية و�لفاعلين �الجتماعيين، ، بهدف �لنهو�س بفعالية �لدعم وتفادي ماأ�ش�شة �لفقر 

و�التكالية.

كفالة ��شتد�مة �لم�شاريع بو��شطة مايلي:  .13

�إقر�ر عقود-بر�مج متعددة �ل�شنو�ت )تفوي�س �لتدبير( بين �لدولة و�لجماعات �لتر�بية و�لجمعيات �ل�شريكة لتدبير �لبنى  �أ . 

د بكل و�شوح مهام وم�شوؤوليات �الأطر�ف �لمعنية، و�لتمويل وكذ� �لبنود  �لتحتية و�لبر�مج. وينبغي لهذه �لعقود �أن تحدِّ

�لجز�ئية  في حال عدم �حتر�م تلك �لعقود.

ب . �لحر�س على وجود و��شتد�مة  ميز�نيات �لت�شيير �ل�شنوية.

كفالة �لمو�كبة �بتد�ًء وعماًل و�نتهاًء لفائدة حاملي �لم�شاريع. ج . 

باإعادة �الإدماج �لمهني لفائدة �الأ�شخا�س في و�شعية �إق�شاء وه�شا�شة، بتن�شيق مع مخططات �لتنمية �القت�شادية �لتر�بية  د . 

)�شوق �ل�شغل، و�لقنو�ت وم�شالك �لت�شويق ...(.

)تاأهيل  �لم�شاريع  بانتقاء  �لمتعلقة  �لم�شاطر  دليل  في  عليها  �لمن�شو�س  �الأهلية  ولمعايير  للمخاطر  �العتبار  �إيالء  ه. 

�لجمعيات/�لتعاونيات، وميز�نيات �لت�شيير، و�لمو�رد �لب�شرية ...(.

�الرتقاء بم�شاهمة �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية �إلى �لحّد من �النتهاكات، و�لنهو�س بالحقوق �الإن�شانية �الأ�شا�شية   .14

)ظروف عي�س كريمة، و�لولوج �إلى �لبنى �لتحتية و�لخدمات �الجتماعية �الأ�شا�شية،  و�لحّق في بيئة �شليمة ومكافحة 

�لتمييز و�لفو�رق بين �لجن�شين وغير ذلك(، بو�شفها �لمعيار �الأ�شا�شي لقيا�س مدى جدوى وفعالية بر�مجها.
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�لنهو�س بالتعاقد�ت �لكبرى لفائدة �لتنمية �لب�شرية  .15

لقد حدد �لمجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي، في تقريره �لمعنون "من �أجل ميثاق �جتماعي جديد: �شو�بط   

�الإن�شانية  �لحقوق  �إلى  ت�شتند  و�الأهد�ف،  �لمعايير  من  مرجعية  ب�شاأنها"،  �لتعاقد  ينبغي  و�أهد�ف  �حتر�مها  يجب 

�الأ�شا�شية �لتي يمكن تج�شيدها �إلى و�قع ملمو�س، عبر تعاقد�ت كبرى مبرمة بين �لفاعلين �لعموميين و�لخ�شو�شيين 

�أ�شا�س خطط عمل محددة و�آليات مالئمة لتقييم نتائجها و�آثارها.  و�لجمعيات/�لتعاونيات و�لقطاع �لتعا�شدي، على 

وبما �أن فل�شفة ومبادئ �لمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�شرية تندرج كليا في روح هذه �لمرجعية، فاإن �لمجل�س �القت�شادي 

و�الجتماعي و�لبيئي يعتبر �أن هذه �لمبادرة قد تكون بمثابة عن�شر محفز ر�شم �شيا�شة �جتماعية مندمجة على �أ�شا�س 

تعاقد�ت كبرى.
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