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االجتماعية  التنمية  في  المتدخلين  بين  متزايد  باهتمام  االجتماعي،  االبتكار  وممارسات  مبادئ  تحظى   : التحدي   •
لكن  البالد.  في  المعقدة  والمجتمعية  االجتماعية  للمشاكل  االستجابة  في  لفائدتها  نظرًا  المغرب،  في  واالقتصادية 
للغاية.  محدودًا  يبقى  والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  تطويرها  تم  التي  الفضلى  بالممارسات  المعرفة  إلى  الولوج 
العموميين  الفاعلين  وألجل  من  حالًيا،  تطويرها  يتم  التي  االجتماعي،  لالبتكار  المغربية  التجربة  ونشر  استغالل  ينبغي 

والخصوصيين والمدنيين واألكاديميين.

االبتكار  الفضلى في  بالممارسات  لالستعانة  االجتماعي  واالبتكار  الجهوية  التنمية  قدرات ممارسي  تنمية   : الهدف   •
االجتماعي من خالل: )1( إنتاج معلومات علمية حول اإلشكاليات االجتماعية واالبتكارات، )2( تطوير الهندسة من أجل 

المبادرة والتكوين المهنيين، )3( رسملة نماذج التدخل الستخدامها من قبل صناع القرار في مختلف القطاعات.

• التحول المستهدف : سيقوم المرصد الجهوي لالبتكار االجتماعي، بتنسيق البناء المشترك من قبل الفاعلين الجهويين، 
للمعرفة النظرية والعملية حول االبتكار االجتماعي. كما سيكون قادرًا على لعب دور رائد في تطوير عرض تكوين مهني 
جهوي، يستجيب بشكل ديناميكي لالحتياجات التي تم تحديدها. وأخيًرا، سيكون بمثابة نقطة ارتكاز لمختلف الفاعلين 
في االبتكار االجتماعي )حاملي المشاريع، الهياكل الداعمة، الممولون...(، ألجل امتالك األدوات الالزمة والعمل على 

إحداث الوقع.

• عناصر المبادرة :  تشكيل تحالف جهوي متعدد الفاعلين لإلشراف على المرصد الجهوي لالبتكار االجتماعي؛ تشخيص 
مع  المشروع  على  المصادقة  العمل؛  ونموذج  القيمة  عرض  تحديد  السوق(؛  )دراسة  الفجوات  وتحديد  القائم  الوضع 

الفاعلين الذين يشكلون التحالف الجهوي؛ التنفيذ وقياس الوقع.

الدعم  هياكل  المعنية؛  الجهة  جامعة  المشاريع؛  لتنفيذ  الجهوية  الوكالة   / الجهوي  المجلس   : المعنيون  الفاعلون   •
الجمعوي والخاص؛ اللجنة الجهوية للتنمية البشرية؛ وكاالت التعاون الدولي.

المرصد  ومبادرات  لفاعلي  المحلي  اإلرساء  االجتماعي؛  لالبتكار  الجهوي  المرصد  ألعمال  العلمية  الدقة   : المبادئ   •
الجهوي  لالبتكار االجتماعي؛ تبادل الخبرات والموارد بين أعضاء التحالف.

• مؤشرات الوقع : عدد المنشورات العلمية المصنفة؛ عدد األدوات التي تم خلقها لجمع ومعالجة ونشر المعرفة؛ عدد 
الشراكات مع منظومة المرصد الجهوي لالبتكار االجتماعي؛ عدد المهنيين المكونين والذين تم إدماجهم بفضل المرصد.
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