
 وثيقة

 الدولي البنك

 فقط الرسمي لالستخدام

 

          PAD1611 : رقم تقرير

 

 والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

 لمشروعا تقييم وثيقة

 بشأن

 والر أمريكيدمليون  100قرض مقترح بمبلغ 

 إلى المملكة المغربية

 من أجل

 االجتماعية الحماية من أجل الهوية وتحديد االستهداف نظم مشروع

 2017، 16فبراير/شباط 

 

 

 العمل والحماية االجتماعية بالممارسات العالمية المعنية 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 

 يجوز وال. الرسمية بواجباته القيام إطار في يتلقاها لمن إال استعمالها يجوز وال، الحصري التوزيع لقيود الوثيقة هذه تخضع
 .الدولي البنك من بتخويل إال ومحتوياتها مضمونها عن اإلفصاح ذلك بخالف
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 أسعار العملة المقابلة

 (2016أكتوبر/تشرين األول،  28سعر الصرف في ) 

 (MADدرهم مغربي ) = وحدة العملة
 دوالر أمريكي 1 = درهم مغربي 9.89 

  
 الماليةالسنة 

 ديسمبر/ كانون األول  31 – يناير/ كانون الثاني  1
  

 االختصارات والمصطلحات
 

AfDB البنك اإلفريقي للتنمية 

AMAS الجمعية المغربية لدعم التمدرس 

BEC مكتب الحالة المدنية 

BER تقرير تنفيذ الموازنة 

CAS حساب االعتماد الخاص 

CCT التحويالت النقدية المشروطة 

CNDP اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 

CNIE البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية 

CNRA الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين 

CNSS الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

COSMOS مجموعة البنك الدولي لالتصاالت والتسويق االجتماعي والتواصل 

CPP  المقاطعة الدائمةلجنة 

CPS استراتيجية الشراكة الُقْطرية 

CT التحويالت النقدية 

DAA مديرية الشؤون اإلدارية 

DAAP )شعبة التوريدات )مديرية الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين 



3 
 

DBC شعبة الميزانية والمحاسبة 

DGCL المديرية العامة للجماعات المحلية 

DGSN  لألمن الوطنيالمديرية العامة 

DLI المؤشرات المرتبطة بالصرف 

DLR النتائج المرتبطة بالصرف 

DS نظام البيانات 

DSIC مديرية نظم المعلومات واالتصاالت 

EEP برنامج اإلنفاق المؤّهل 

EU االتحاد األوربي 

FM اإلدارة المالية 

FMS نظام اإلدارة المالية 

GDP إجمالي الناتج المحلي 

GID نظام إدارة اإلنفاق المتكامل 

GoM الحكومة المغربية 

GRS مالظلمخدمة رد ا 

HCP  المندوبية السامية للتخطيط 

ICB المناقصات التنافسية الدولية 

ICT تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ID4D تحديد الهوية من أجل التنمية 

IFR التقرير المالي المؤقت 

IGAT  لإلدارة الترابيةالمفتشية العامة 

IGF المفتشية العامة للمالية 
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IMSC اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات 

INDH المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

IPF تمويل المشاريع االستثمارية 

IRR معدل العائد الداخلي 

IT تكنولوجيا المعلومات 

M&E الرصد والتقييم 

MEF  والماليةوزارة االقتصاد 

MAGG وزارة الشؤون العامة والحكامة 

MoI وزارة الداخلية 

MIS نظام إدارة المعلومات 

MNEVT وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

MoH وزارة الصحة 

MoSWFSD وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 

MoU مذكرة تفاهم 

NAHI  للتأمين الصحيالوكالة الوطنية 

NCB المناقصات التنافسية الوطنية 

NIA هيئة بطاقات التعريف الوطنية 

NPR السجل الوطني للسكان 

ONDH المرصد الوطني للتنمية البشرية 

PACT مشروع برنامج دعم الحكومة المحلية 

PDO الهدف اإلنمائي للمشروع 

PEFA اإلنفاق العام والمساءلة المالية 
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PFM اإلدارة المالية العامة 

PFS القوائم المالية للبرنامج 

PIA تقييم أثر مخاطر الخصوصية 

PII معلومات التعريف الشخصي 

PMT اختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل 

PMU وحدة إدارة المشروع 

POM دليل عمليات المشروع 

PP خطة التوريدات 

RAMED  الطبيةنظام المساعدة 

RFP طلب تقديم عرض 

RNEC السجل الوطني لألحوال المدنية 

SBD وثائق المناقصات القياسية 

SGG األمانة العامة للحكومة 

SORT أداة تصنيف مخاطر العمليات المنهجية 

SR السجل االجتماعي 

SSN شبكة األمان االجتماعي 

UIFR التقارير المالية المؤقتة غير المدققة 

UIN رقم التعريف المميز 

UNICEF منظمة األمم المتحدة للطفولة 
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 حافظ م. هـز غانم    :نائب الرئيس اإلقليمي
 نيللي-ماري فرانسوا ماري   :المدير القطري
 .ميكال روتكويسكي ج   :مدير أول الممارسة العالمية
 حنا بريكسي   :مدير الممارسة
 أوردينوال-أنجيلدييغو    :رئيس فريق العمل
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 المملكة المغربية
 االجتماعية الحماية من أجل الهوية وتحديد االستهداف نظم مشروع

 المحتويات

 
 18 ................................................................................................................... الستراتيجي السياق. أولًا

 18 .......................................................................................................... القطري السياق .ًأ

 19 ..........................................................................................................المؤسسي والسياق القطاع. ب

 22 .................................................. المشروع فيها يسهم التي  األعلى المستوى ذات األهداف.  ج

 23 ..................................................................................................للمشروع التنموية األهداف. ثانياًا

 23 .................................................................................................................للمشروع اإلنمائي الهدف

 23 ........................................................................................................... المشروع من المستفيدون.  ب

 24 ............................................................................................................................. المشروع منطقة.  ج

 24 .................................................... للمشروع اإلنمائي الهدف مستوى على النتائج مؤشرات.  د

 24 ............................................................................................................................. المشروع وصف. ثالثاًا

 25 .......................................................................................................................... :المشروع مكونات. أ

 33 .............................................................................................................................. المشروع تمويل. ب

 33 .............................................................................................................. المشروع لفةوتك تمويل. ج

 34 ......................................................... المشروع تصميم من والمستنبطة المستفادة الدروس. د

 35 ..................................................................................................................................... التنفيذ. رابعاًا

 35 ......................................................................................... والتنفيذية المؤسسية الترتيبات. أ

 37 ................................................................................................................... النتائج وتقييم رصد. ب

 38 ....................................................................................................................................... الستدامة.  ج

 38 ................................................................................................................. الرئيسية رالمخاط. خامساًا

 38 ........................................................................................................ المخاطر تصنيف ملخص جدول. أ

 40 ...................................................... الرئيسية المخاطر وشرح للمخاطر اإلجمالي التصنيف. ب

 42 ........................................................................................................................... التقييم ملخص. سادسا

 42 ....................................................................................................................... اإلقتصادي يلالتحل. أ

 44 ........................................................................................................................... الفنية النواحي. ب

 45 ........................................................................................................................... المالية اإلدارة. ج

 50 ...................................................................................................................................... اتالتوريد. د

 52 ................................................................................................ الجتماعية الوقاية إجراءات. هـ
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 54 ............................................................................ (الوقائية اإلجراءات ذلك في بما) البيئة. و

 54 ............................................................................ الدولي بالبنك الخاصة المظاِلم رد خدمة. ز

 55 .......................................................................................................... النتائج وإطار رصد: 1 الملحق

 62 .............................................................................................. للمشروع التفصيلي الوصف: 2 الُملَحق

 132 ............................................................................................................ الترتيبات تنفيذ: 3 الملحق

 157 ............................................................................................................. التنفيذ دعم خطة :4 الملحق

 163 ............................................................................................................................. المراجع:  5 ملحقال

 

 

 

ً 
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 صحيفة بيانات التقييم المسبق للمشروع 

 المغرب 

 (P155198)االجتماعية  الحماية أجل من الهوية وتحديد االستهداف نظم مشروع 

 التقييم المسبق للمشروعوثيقة  

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 0000009344 بالحماية االجتماعيةمجموعة الممارسات العالمية المعنية  

 PAD 1611تقرير رقم:   

  

  معلومات أساسية 

 الفريق )رؤساء( رئيس  فئة التصنيف البيئي رقم تعريف المشروع

P155198 دييجو أنجيل أوردينوال  غير مطلوبة  -ج 

 ] [  القدراتاألوضاع الهشة و/أو قيود   أداة اإلقراض

 تمويل المشروعات االستثمارية
 

 مؤسسات الوساطة المالية ] [  

 ] [ المشروعاتسلسلة   

 تاريخ انتهاء تنفيذ المشروع  تاريخ بدء تنفيذ المشروع

 2021، تموز/يوليو 30   2017آذار/مارس،  10

 التاريخ المتوقع إلقفال المشروع  التاريخ المتوقع لدخول المشروع حيز النفاذ
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 2021، ديسمبر/كانون األول 31   2017، يونيو/حزيران 12

    مشاركة مؤسسة التمويل الدولية

    ال

 المدير الُقْطري مدير أول مجموعة الممارسات العالمية /مديرةالممارسمدير 
 لشؤون الدولي البنك رئيس نائب 

 وشمال األوسط الشرق منطقة
 أفريقيا

 مايكل جي. روتكوسكي هانا بريكسي
ماري فرانسوا ماري 
 نللي

 
 حافظ م. ه. غانم

  

 المملكة المغربية :المقترض

 وزارة الداخلية الهيئة المسؤولة:

المسمى   السيد عبد الحق  الحراق :جهة االتصال 
 الوظيفي

 واالتصاالت مدير أنظمة المعلومات 
 

بريد   212537214102 + رقم الهاتف: 
 إلكتروني:

 harrak@interior.gov.ma 

   

 (األمريكية بيانات تمويل المشروع )بماليين الدوالرات

[X] من  منحة [  ] قرض
المؤسسة 
  الدولية للتنمية

 ضمان  [  ]

 أخرى  [  ] منحة  [  ] اعتماد [  ]

إجمالي مبلغ التمويل  100.00 التكلفة الكلية للمشروع:
 من البنك الدولي:

100.00 
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 الفجوة التمويلية:

 

 

0.00  

 

  

 المبلغ  مصدر التمويل

 0.00  الجهة المقترضة

 100.00  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 100.00  اإلجمالي

  

 (األمريكية المبالغ المتوقع صرفها )بماليين الدوالرات

 2018 2017 السنة المالية

 

2019 2020 2021 2022 0000 0000  

  0.00 0.00 10.00 24.00 20.00 23.00 23.00 0.00 سنويا

  0.00 0.00 100.00 90.00 66.00 46.00 23.00 0.00 تراكميا

  

 البيانات المؤسسية

 الرئيسي(مجال الممارسة )

 الحماية االجتماعية والعمالة

 المساهمة مجاالت الممارسة

 النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالتعليم، 
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 اإلنمائية المقترحة( األهدافالهدف )

 في االجتماعي األمان شبكات استهداف وتحسين، المقيمين واألجانب المغاربة للسكان للرقم المنفرد لتحديد الهوية التغطية نطاق توسيع هو للمشروع اإلنمائي الهدف
 .المشروع منطقة

 

 المكّونات

 التكلفة )بماليين الدوالرات األمريكية( اسم المكون

وإنشاء وكالة الهوية (UIN)  منفرد  يتعريف رقم مع (NPR) للسكان وطنيال سجلال وضعتصميم و
 (NIAالوطنية )

45.00 

 50.00 (SR) جتماعيالا سجلال تصميم ووضع

 4.75 والتقييم والرصد القدرات وبناء، المشروع إدارة

 0.25 المقدم الرسم

 

 (SORTأداة تقييم المخاطر للعمليات المنهجية )

 التقييم فئة المخاطر

 متوسط والحكم السياسية .1

 متوسط الكلي االقتصاد .2

 كبير والسياسات القطاع استراتيجيات .3

 كبير الذهب برنامج من الفني المشروع تصميم .4

 كبير واالستدامة للتنفيذ المؤسسية القدرات .5

 كبير االئتمانية .6

 متوسط واالجتماعية البيئة .7

 كبير المصلحة أصحاب .8

 كبير اإلجمالي
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 االمتثال

 السياسة

جوانب أخرى هل يحيد هذا المشروع عن إستراتيجية المساعدة القطرية من حيث المضمون أو أية 
 مهمة؟

 [X] ال [ ]  نعم

  

 [X] ال [ ]  نعم هل يتطلب هذا المشروع التنازل عن تطبيق سياسات البنك؟

 [ ] ال [ ]  نعم هل وافق جهاز اإلدارة العليا للبنك على هذا التنازل؟

 [X] ال [ ]  نعم موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على أي تنازل عن تطبيق سياسات البنك؟ تم طلبهل 

 [ ] ال [X]  نعم هل يستوفي هذا المشروع معايير المنطقة المتعلقة بالجاهزية للتنفيذ؟

  

 ال  نعم السياسات الوقائية التي يفّعلها المشروع

 x   (OP/BP 4.01)التقييم البيئي 

 x   (OP/BP 4.04)الموائل الطبيعية 

 x   (OP/BP 4.36)الغابات 

 x   (OP 4.09مكافحة اآلفات )

 x   (OP/BP 4.11)الموارد الحضارية المادية 

 x   (OP/BP 4.10)الشعوب األصلية 

 x   (OP/BP 4.12)إعادة التوطين القسري 

 x   (OP/BP 4.37)سالمة السدود 



14 
 

 x   (OP/BP 7.50)المقامة على مجاري المياه الدولية  المشروعات

 (OP/BP 7.60)المقامة في المناطق المتنازع عليها  المشروعات

 

  x 

  

 التعهدات القانونية

 الوتيرة  تاريخ االستحقاق متكرر  االسم

 يتجاوز ال موعد في ال للسجل االجتماعياللجنة الفنية 
 تاريخ  بعد شهرين( 2)

 النفاذ

  

  وصف التعهد

 تكوينالو ختصاصاتالاوثائق المهام و مع للسجل االجتماعي الفنية اللجنة بإنشاء المقترض يقوم، النفاذ تاريخ بعد( شهرين) يتجاوز ال موعد في
 .للبنك المرضي

 الوتيرة  تاريخ االستحقاق متكرر االسم

 أخصائي، وتقييم رصد أخصائي، ةإدارة مالي أخصائي
 توريدات  أخصائي، قانونية شؤون

 يتجاوز ال موعد في ال
 تاريخ  بعد شهرين( 2)

 النفاذ

  

  وصف التعهد

 أخصائي وهو، والتقييم لرصدا وأخصائي، المالية اإلدارة أخصائي توظيفب المشروع إدارة وحدة تقوم، النفاذ تاريخ بعد شهرين يتجاوز ال موعد في
 .ههذ ية القرضاتفاقمن ( 2) لجدولل( ج) الثالث القسم ألحكام وفقا توريدات  وأخصائي قانوني

 

 الشروط

 النوع االسم مصدر األموال
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 النفاذ لمشروعالدليل التشغيلي ل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 الشرطوصف 
 .للبنك المرضي والمضمون بللشكل، للمشروع التشغيلي الدليل اعتمد قد المقترض يكون أن، التالي للنفاذ اإلضافي الشرط يتكون

 أعضاء فريق العمل

 موظفو البنك

 الوحدة التخصص المسمى الوظيفي الدور االسم

العمل )مسؤول عن شعبة  فريقرئيس  أوردينوال-انجيلدييغو 
 الشؤون اإلدارية(

 GSP05 خبير اقتصادي خبير اقتصادي أول

 توريدات أخصائي في مجال ال عبدوالي كيتا
 ADM))مسؤول عن 

أخصائي أول في 
 توريدات مجال ال

 GGO05 توريدات مجال ال

محلل في مجال  توريدات أخصائي في مجال ال ماجات فاطيم سيكنادي 
 توريدات ال

 GGO07 توريدات أخصائي في مجال ال

 GGO23 إدارة مالية محلل إدارة مالية إدارة ماليةأخصائي  وودنليلى م

مسؤول أول إدارة  عضو فريق ديالو أيساتو
 مالية 

 WFALN إجراءات الصرف

 

 LCC8C عمليات مسؤول ُقطري فريقعضو  أيساتو مايشا ديكو

خبير اقتصادي أول  عضو فريق إميل دانيال تيسليوك
في الحماية 
 االجتماعية

 GSP05 خبير اقتصادي

 GWAGP عمليات مساعد برامج عضو فريق فاتيحة عمار

 MNCMA إدارة مساعد برامج عضو فريق حة بوامود يفات

صحة أخصائي  عضو فريق يمانيالمة القادري يفاط
 عامة

 GHN05 العمالة والحماية االجتماعية
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 MNAEC اتصاالت أخصائي اتصاالت عضو فريق علويابتسام 

مستشار قانوني  مستشار قانوني جون شارلز ماري دو داروفار
 أول

 LEGAM الشؤون القانونية

كبير أخصائي  عضو فريق كامل براهام
 التعليم

 GED07 التعليم

أخصائي أول في  أخصائي إجراءات وقائية فورباهل يكماركوس فريدر
مجال التنمية 

 االجتماعية

 GSU05 الشؤون االجتماعية

أخصائي أول في  عضو فريق نجاة ياموري
مجال التنمية 

 االجتماعية

 GSU01 الشؤون االجتماعية

 GSP05 عمليات مسؤول عمليات عضو فريق سوزان إيسامة

 الدولي العاملون في المشروع من غير موظفي البنك

 الموقع تليفون المكتب المسمى الوظيفي االسم

    

  

 مواقعال

 التعليقات الفعلي مقررال الموقع األول اإلداري القسم البلد

، الحسيمة-تطوان-طنجة المناطق المغرب
، أوريان "الجهة الشرقية"

-الرباط، مكناس فاس
 بني، القنيطرة-سال

 الدار، خنيفرة-مالل
، سطات-البيضاء

X   
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 درعة، آسفي-مراكش
 ماسة سوس، تافياللت

 سيدي و، طانطان، كلميم األقاليم 
 .إفني

X   

 

 (في موجز العمليات الشهري م)سيتم الكشف عنه الخبراء االستشاريون

 .االستشاريينللخبراء  حاجة هناك تكون سوف ؟هل مطلوب خبراء استشاريين
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 الستراتيجي السياق .أولًا

  

 القطري السياق .ًأ

  

0Fالمغربية للحكومة أولوية واإلقصاء المساواة عدم من الحد يمثل .1

منذ  المغربالكلي في  االقتصاد أحوال حسنتت فقد. 1
 دعم في الكبير واالنخفاض المتكررة النفقات النخفاض نظرًا 2015 عام في التحسن من مزيدًا العامة المالية وشهدت. 2012

 عالوة. األجنبية االحتياطيات وتعزيز الجاري الحساب في العجز تحسن من للبالد الخارجي المالي الموقف واستفاد. الوقود مخصصات
 النمو معدل متوسط بلوغ مع 2014 عام في% 4.8 بنسبة 2001 عام في% 15.3 من، كبير حد إلى الفقر انخفض، ذلك على

 بشكل% 40 البالغة السكان من الدنيا للشريحةبالنسبة  الرفاه نما، الفترة نفس وخالل. 2015-2007 الفترة خالل% 4.2 االقتصادي
 ألول، بالتوازي "جيني" معامل قلياًل انخفض، نفسه الوقت وفي 1F2.المشترك الرخاء في زيادة إلى يشير مما، المتوسط من ما نوعًا أسرع
 الحضرية المناطق بين سيما ال، المساواة عدم من هامة مستويات يعكس مما(، 2001 عام في 0.406 مقابل 2014 في 0.396) مرة

 .المختلفة المناطق وعبر والريفية

 كفاءًة أكثر نظام إقامة إلى، المساواة وعدم الفقر من الحد في السعي مواصلة من تتمكن حتى ،المغربية الحكومة تهدف .2 
( الريفية المناطق في ثلثاهم يعيش، مغربي مليون 4.2) السكان من% 15.7 فحوالي .االجتماعية الخدمات لتقديم وتكاماًل، وإنصافًا
 فقرًا األكثر بالمناطق المالئمة االجتماعية الخدمات كفاية لعدم نظرًا الفقر براثن في أخرى مرة الوقوع من دائم تهديد تحت يعيشون

 كفاءة وضمان، االجتماعية الخدمات تقديم تحسينكل من  ويشكل(.  2015HCP للتخطيط السامية المندوبية) للصدمات والتعرض
 تم الذي، الجديد الدستور سياق في االجتماعي واإلدماج المساواة لتعزيز للحكومةبالنسبة  هامتين أولويتين االجتماعي لإلنفاق أعلى

 هو 2016 إلى 2012 بين ماالممتد  للحكومة الوطني البرنامج ألهداف الخمسة األركان أحد، ومان بالفعل. 2011 عام في اعتماده
 عبر الفرص وتكافؤ التضامن وتعزيز، األساسية الخدمات على العادل  الحصول إمكانية ضمانو، االجتماعية البرامج تعزيز"

2F."والمناطق واألجيال، المواطنين

3  

 
  

                                                           

من المتوقع أن تظل مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية في المغرب )النمو االقتصادي خصوصًا، والتضخم( مناسبة على األجلين القصير    1
(. على الرغم من اآلثار السلبية في االقتصاد بسبب التطورات الحاصلة في منطقة اليورو؛ كان النمو االقتصادي في 2015والمتوسط )البنك الدولي 

. وكان النمو مدفوعًا غالبًا بالديون التي يخلقها الطلب المحلي، وأبرزها 2015و 2010% سنويًا بين عامي 4رب إيجابيًا، مع متوسط نمو بلغ  المغ
 تزايد النفقات العامة.

استهالك األسر المعيشية ، مقابل معدل النمو في 2014 – 2007% خالل عامي 3.8% من السكان بنسبة 40نما رفاه الشريحة الدنيا البالغة    2
 في المائة( على مدى تلك الفترة. 3.2للفرد الواحد )

 .2012البرنامج الحكومي للمملكة المغربية الصادر عن رئيس الحكومة في كانون الثاني/يناير    3
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 المؤسسي والسياق القطاع. ب

  

 النفقات من هامة حصة تمثل للدعم المكرسة الموارد أن بيد. الطاقة سلع إلصالح دعم كبيرًة جهودًا مؤخرًا المغرب بذلت .3
 المحلي الناتج إجمالي من% 1.4) الدعم على العام اإلنفاق إجمالي أن إلى 2016 لعام المتاحة البيانات أحدث وتشير. االجتماعية
(GDP) االجتماعي األمان شبكة برامج على النفقات جميع من% 76 يمثل (SSN) (التماسك دعم صندوق ميزانية في المدرجة 

 الناتج إجمالي من% 0.43 بنسبة) فحسب% 24 سوى المدعمة غير األمان شبكات برامج ميزانية تتجاوز لم بينما( االجتماعي
 (.المحلي

 عملية إلى ذلك ترجمُي و .كبير حد إلى مشتت االجتماعي األمان شبكات لبرامج الحالي النظام زال ما، ذلك على عالوة .4
 األمان شبكاتبرامج  إلى وبالنسبة. القائمة البرامج من لالستفادة التكيف إلى المواطنون فيها يضطر الحاجة عن وزائدة مرهقة إدارية

 الوزارات من العديد تنفذها التي المختلفة البرامج من العديد، السنين مر على، المغرب أدخلت فقد، الخصوص وجه على االجتماعي
 جدًا قلياًل المؤسسات عبر التنسيق وال يزال(. 2015 والكاديري وم. بيالرس ميالرس أوردينوال-نجيلأ انظر) القطاعية والهيئات

 التعاون ويبقى، مماثلة برامج العامة والهيئات المؤسسات مختلف وتقدم، البعض بعضها مع المؤسسات اختصاصات تتداخل ما وعادًة
 اإلدارية المعلومات نظم خالل من تعويضها يمكن التشتت هذا تكاليف أن بيد. محدودًا والمحلي المركزي الصعيدين على البرامج بين

(MIS) العامة البرامج مختلف بين روابطوجود ب والسماح والمحتملين الحاليين المستفيدين تحديد في تساعد التي القوية. 

 قدف .الدعم إصالح تقوض التي العوامل هويتهم وتحديد  الفقراء السكان الستهداف قوي نظام وجود إلى االفتقار يشكل .5
 ساهم وقد. 2015 ديسمبر/األول كانون في كامل بشكل( والديزل والبنزين الوقود) السائل الوقود إصالح من المغربية الحكومة انتهت

 هذا وكان. 2015 عام في% 1.4 إلى 2013 عام في المحلي الناتج إجمالي من% 4.6 من الدعم نفقات خفض في اإلصالح هذا
 من مزيد تحقيق إلى السعي أن يبدو، ذلك ومع. السكان من األغنى للشرائح رئيسية بصورة انتقل الدعم هذا نأ حيث ناجحًا اإلصالح

 السلع هذه تشكل، البوتان وغاز، والقمح ،السكر أسعار تحرير على عزمها عن المغربية  الحكومة أعلنت. تعقيدًا أكثر أمرًا اإلصالحات
 خاصة) الفقراء األفراد هوية تحديد يعد، ذلك على عالوة. المتوسطة الطبقة من المعيشية واألسر الفقراء ميزانية من كبيرًا جزءًا

 الفجوة هذه وتقوض(. 2015 عام الدولي البنك انظر) شامل هوية برنامج لديها ليس البلد أن حيث، المغرب في معقدًا أمرًا( األطفال
. اآلمنة الدفع وسائل لتطوير سيما ال، الهوية من للتحقق قوية نظم تتطلب والتي؛ المستهدفة (CTs) النقدية التحويالت إدخال إمكانية من
 صعوبة من يزيد معيشية أسر في يعيشون الذين لألفراد القتصاديو االجتماعي والوضع الهوية لتحديد موثوقة آليات وجود عدم أن كما
 .اإلصالحات هذه تنفيذ

إذ َطَرحت الحكومة المغربية  ،شبكات األمان االجتماعي القائمة الحكومة المغربية تحسين مستوى استهداف وتكامل تعتزم .6 
المساعدة الطبية في نظام جتماعي تستهدف قطاعات السكان األكثر فقرًا، )أ( برنامج المؤخًرا ثالثة برامج رئيسية لشبكات األمان ا

مليون مواطن عام  8.5والذي بلغ عدد المنتفعين منه ما يقرب من  م تأمين صحي بدون اشتراكات،، وهو نظا(RAMEDالمغرب )
والذي بلغ عدد األطفال المنتفعين منه  ،(CCTمشروطة ) نقدية برنامج تعليمي ينطوي على تحويالت ، وهو، )ب( برنامج تيسير2015
( والذي يقدم التحويالت النقدية المباشرة للنساء DAAM) المباشربرنامج الدعم ، )ج( برنامج 2015طفل عام  850,000قرابة 
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 أن التحليالت أظهرت فقد، الفقراء إلى لوصولا البرامج هذه تهدف بينما 3F4.األرامل في وضعية هشة والحاضنات ألطفالهن اليتامى
   4F5.البرامج هذه من الفقيرة المعيشية األسر من العديد استبعاد يتمأنه  في حين، الفقيرة غير األسر إلى تصل الموارد من كبيرة حصة

 المساعدة برامج لدى. هويتهم من التحقق لإلدارة يمكن الذين للسكان التغطية نطاق توسيع أيضًا المغربية الحكومة تتوقع .7
 مع أو البعض بعضها مع التبادلي للتشغيل قاباًل ليس ومعظمها، لهويةا بياناتبها معنية ب خاصة وقواعد أنظمة المغرب في االجتماعية

 ال، األفراد من العديد يجدو(. 2015 عام الدولي البنك) وتكرارات، وأخطاء، وهمية أرقامًا تشمل ما وغالبًا األخرى البيانات قواعد
. بالتعقيد تتسم هويتهم إلثبات الالزمة المتطلبات حيث أن المتاحة االجتماعي األمان شبكة برامج في التسجيل في صعوبة، الفقراء سيما

 االجتماعية البرامج تتطلبها التي الرئيسية الوثيقة الميالد شهادة تكون ما فغالبًا وطنية هوية بطاقات يملكون ال الذين لألفراد وبالنسبة
 مرة كل في ورقية نسخة تقديم المواطنين على يتوجب لذا، المدني السجل بيانات قاعدة رقمنة بعد يتم لم 5F6.الفرد هوية من للتحقق
 ثقياًل إداريًا عبئًا الهوية لبطاقات المعقد البيئي النظام هذا عن وينتج. اجتماعي برنامج في للدخول أمرهم في للنظر طلبًا فيها يقدمون

 الهيئات األخرى عن بمعزل تعمل التي العام للقطاع مختلفة هيئات عدة مع يتعاملون ما غالبًا الذين، البرنامج من المحتملين للمستفيدين
 التغطية نطاق توسيع في المغربية الحكومة ترغب، الثغرات هذه مثل لوجود نظرًا 6F7.الهوية إلثبات للوثائق مرهق تجميع وتتطلب
 التبادلي التشغيل إمكانية وتحسين المتاحة االجتماعيشبكات األمان لدخول  ألهليتهم أفضل لتقييم هويتهم من التحقق يمكن الذين للسكان

 .االجتماعيشبكات األمان ل المختلفة المعلومات نظم عبر

 األمان شبكات على اإلنفاق وكفاءة استهداف لتحسين الدولي البنك من والمالي الفني الدعم المغربية الحكومة طلبت .8 
 الجدوى لتقييم الفنية المشاورات من النطاق واسعة عملية في المغربية الحكومة انخرطت، 2013 نوفمبر/الثاني تشرين منذ .االجتماعي

 المساعدة الطبية برنامج سيما ال، الرئيسية الوطنية االجتماعي األمان شبكات على اإلنفاق وكفاءة استهداف لتحسين والسياسية الفنية
 تقريرين إصدار تم، (SPR-TA - P133498) الدعم والتحويالت النقدية إلصالح الفنية المساعدة برنامج من بدعمو. تيسيربرنامج و

                                                           

التحويالت النقدية بين تشرين  ". وبلغت DAAM ألف أرملة من برنامج  نظام دعم " 25، استفادت نحو 2016اعتبارا من آذار/مارس عام    4
 مليون دوالر أمريكي. 17، نحو 2016وآذار/مارس  2015األول/أكتوبر 

من المجتمعات  403( المجتمعات المحلية )INDHيتم استهداف برنامج "تيسير" جغرافيا فيما يسمى "بالمبادرة الوطنية من أجل التنمية البشرية" )   5
حين أن هذا النهج أفضل من عدم االستهداف على اإلطالق، فهي تنطوي على أخطاء اإلقصاء واإلدماج )البنك  المحلية على الصعيد الوطني(. في

" منهجية استهداف أكثر تطورا )فهو يجمع بين  (. بينما يستخدم البرنامج نظام المساعدة الطبية2015الدولي والمرصد الوطني للتنمية البشرية عام 
شرة لقياس مستوى الدخل ووسائل استهداف المجتمعات(، وال يزال من الممكن تحسين النظام. )البنك الدولي والمرصد اختبار بالوسائل غير المبا

 (.2015الوطني للتنمية البشرية عام 

يخلق ثغرات هامة  %. وال يتم تسجيل العديد من األطفال الفقراء عند الوالدة، مما89وتشير التقديرات إلى أن  معدل التسجيل عند الوالدة يبلغ   6
 في الهوية ُتحد من إمكانية الحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة.

يتوجب على المواطنين الحضور إلى مكتب منطقة والدتهم للحصول على نسخة معتمدة من شهادة الميالد. وتسري صالحية النسخة المعتمدة   7
يها طلب إثباتًا للميالد، يتعين الحصول على نسخة معتمدة حديثة. وعادة ما يستغرق الحصول أشهر فقط. وهكذا، في كل مرة يتم ف 3لمدة تصل إلى 

 (.أمريكيًاسنتًا  0.25درهم مغربي لشراء الطوابع )حوالي  2على النسخة يومًا واحدًا وتبلغ تكلفتها 
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 أن إلى التقريرين في الواردة التوصيات وأشارت 7F8.للحكومة الذكر السالفة األهداف لتحقيق السياسات خيارات تقييم أجل من رئيسيين
 لتعزيز المعلومات نظم  هي المغرب في االجتماعي شبكات األمان ل الخدمات لتقديم وإنصافًا كفاءة أكثر نظام لوضع األولى الخطوة
 األمان شبكات من( االستفادة على الحصول إلى الساعين أو) المستفيدين األفراد هوية وتحديد استهداف لتحسين اإلدارة قدرات

 من وكذلك، المستوى رفيعي القرار صناع قبل من وقبولها مناقشتها وتم، واسع نطاق على التوصيات هذه وُنشرت. المتاحة االجتماعي
 ء(.السوا على والسياسي الفني الصعيدين على) الحكوميين غير الشركاء قبل

( أتصميم وتطوير )لوالمالية من البنك الدولي  الفنية، المساعدة 2015 /آذارمارس 5كنتيجة لذلك، طلبت الحكومة المغربية، في   .9
األطر القانونية والتشغيلية و( ج((؛ )SR"السجل االجتماعي" )و( ب(؛ )UIN) المميزتعريف البرقم  NPR)السجل الوطني للسكان )

كشهادة على الملكية الفنية و، 2015يونيو/حزيران،  16وفي الالزمة لضمان االستخدام السليم واستدامة هذه األنظمة الجديدة. 
الداخلية، تحت قيادة وزارة  (IMSCمشتركة بين الوزارات )والسياسية القوية لإلصالح، قررت الحكومة المغربية إنشاء لجنة توجيهية 

(. وكان دور SR(؛ وواحدة للسجل االجتماعي )UIN) المميزتعريف  الرقم  /(NPRولجنتين فنيتين )واحدة للسجل الوطني للسكان )
استكشاف الجدوى الفنية لتطوير السجل االجتماعي والسجل الوطني للسكان في المغرب، واقتراح جدواًل زمنيًا  هو اللجان الفنية

لإلصالح، وتقدير االستثمارات الالزمة للقيام بذلك. وشاركت هذه اللجان في العديد من االجتماعات والبعثات الفنية )أكتوبر /تشرين 
نتائج مع (. وتم إدراج نتائج تلك المناقشات الفنية في التصميم الفني للمشروع 2016يار آيو/ ماو، 2016، فبراير/ شباط 2015األول 

  8F9.المشتركة بين الوزاراتاللجنة التوجيهية  والتصديق عليها من قبل الفنيةهذه المناقشات 

 

 جميع األفراد الحاصلين  البالدفي  قاعدة بيانات شاملة لجميع األفراد الذين لهم الحق في اإلقامة وه السجل الوطني للسكان(
كل فرد تمثيل يتم و(. البالدبغض النظر عن مكان اإلقامة، فضال عن األجانب المقيمين بشكل قانوني في  البلدعلى جنسية 

الهوية إلسناد فالسجل الوطني للسكان بمثابة العمود الفقري  9F10.له التعريف المميزرقم  تخصيصفي السجل مرة واحدة ويتم 
وصحتها  هويةأرقام ال تفرديةالسجالت الموجودة والبرامج االجتماعية لضمان من قبل جميع والتحقق منها ويمكن أن ُيستخدم 

                                                           

( البنك الدولي 2. واشنطن العاصمة )الهوية. التقييم القطري للمغربتحليل نظام تحديد : تحديد الهوية من أجل التنمية. 2014( البنك الدولي، 1)  8
 . تقييم أداء استهداف برنامج المساعدة الطبية وبرامج تيسير. مذكرة السياسات، الرباط.2015والمرصد الوطني للتنمية البشرية، 

وتتألف اللجنة من األمناء العامين لوزارات الشؤون العامة  يرأس اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات األمين العام لوزارة الداخلية  9
امية للتخطيط. والحوكمة؛ واالقتصاد والمالية؛ والصحة؛ والتعليم والتدريب المهني؛ والتضامن، والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية؛ والمندوبية الس

 16لمغربية وفقا لالتفاق المشترك بين الوزارات لتنفيذ السجل االجتماعي، بتاريخ أنشئت اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات من قبل الحكومة ا
 .2016سبتمبر /أيلول، 

في صيغتها المحضة، يحتوي السجل الوطني للسكان على خواص معلومات ثابتة مدى الحياة، مثل الرقم التعريف المميز لألب، الرقم التعريف   10
يخ الميالد، والنوع االجتماعي. وتعد البيانات الواردة في السجل الوطني للسكان ثابتة )أي غير قابلة للتغيير( ما عدا المميز لألم، ومكان الميالد، وتار

ت في حاالت حدوث أخطاء عند إدخال البيانات أو عن طريق اإلجراءات القانونية )على سبيل المثال، من خالل الحصول على إذن المحكمة في حاال
غير ذلك(. يتم إدخال بيانات األفراد عند الوالدة أو عند الهجرة إلى البالد. وتغادر بيانات األفراد السجل عند الموت أو عند مثل تغيير االسم و
 الهجرة من البلد.
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يتم ضمان قابلية التشغيل دفع االستحقاقات االجتماعية(. ك اتخدمال مراقبةولتسهيل األمن والشفافية في المعامالت )مثل 
 مختلفة.البيانات ال'كمفتاح' ربط عبر قواعد  المميز التعريف استخدام رقممن خالل البيني 

 

  مختلف البرامج االجتماعية وذلك لجمع لنظام معلومات يتم استخدامه كنقطة دخول/تسجيل للمتقدمين  السجل االجتماعييعد
 المعيشية فحص األسر وبجانبأيضًا. المعيشية أسرهم فضال عن وتدقيق المعلومات االقتصادية واالجتماعية الخاصة بهم، 

واستخراج  ،صدبالرأداة إدارية قوية تسمح  يعد السجل االجتماعي)أو األفراد( للنظر في استحقاقهم للمنافع والخدمات، 
تماعي جفيما يتعلق بتصميم وتنفيذ وإدارة البرامج االجتماعية. ويمكن استخدام السجل اال األعمال واستخباراتالبيانات، 

الذي سيكون و ،عدة برامج أو 'حزم متكاملة' من المنافع والخدمات. وسيسمح تطوير السجل االجتماعيبرنامج واحد أو ل
لبرامج االجتماعية، للحكومة بتوفير دعم أكثر فعالية للسكان الفقراء الخاصة بااألساس لتنقيح أساليب االستهداف  بمثابة أيضا

 لإلدارة.وتعزيز المدخرات  لحتيا، وتقليل أخطاء التنفيذ واالالبالدوالضعفاء في 

 

 المشروع فيها يسهمالتيًًًاألعلى المستوى ذات األهداف.  ج

 

وتشير الخبرة الدولية إلى أن  لشبكات األمان االجتماعي. اتوفعالية تقديم الخدمالحوكمة سيضع المشروع أسسًا هامة لتحسين   .10
بمثابة لبنة أساسية لوضع نظام أكثر فعالية وإنصافًا وتكاماًل لتقديم البرامج االجتماعية. كما  هوالسجل االجتماعي، إذا تم تنفيذه جيداً، 

سيسهل السجل االجتماعي القيام بمزيد من اإلصالحات في اإلعانات والمساعدة في تحسين استهداف وتغطية البرامج ، ويسهم في جعل 
، يمكن أن يسهم األرباح الرقمية :2016 في العالمتقرير التنمية في  تم إبرازهكما و توزيع التحويالت االجتماعية أكثر شفافية وإنصافًا.

للمستفيدين من البرامج االجتماعية، مع  واعتمادهاعمليات قوية للتحقق من الهوية  وضعللسكان في  العام المميزالتعريف إدخال رقم 
، واالحتيال. وبخالف الفوائد التي تعود على قطاع الحماية االجتماعية، فيمكن والكسب من ناحيتينب يوالحد من التسر الحوكمةتحسين 
مع تشجيع تنمية صناعات القطاع  ةوفعال ةنظم دفع آمن في وضع يسهمأن قدرات التوثيق السليم وجود  مع  العام تحديد الهويةلنظام 

العملية الجارية لتحديث التسجيل  والتجارة اإللكترونية. وسيدعم المشروع أيضًا النقال الهاتف عبر المصرفية العملياتالخاص مثل 
سجالت البيانات التأسيسية الرئيسية في من  الوافيةإنشاء اإلطار القانوني والمؤسسي الذي سوف يضمن االستفادة فضال عن المدني، 
 بيانات.ال سرية وخصوصية وضع األطر المالئمة التي تضمن معالبالد، 

 وتعزيز، المدقع الفقر على القضاء في المتمثلين الدولي البنك لمجموعة المزدوجين الهدفين مع المقترح المشروع يتماشى   .11
 للتحقق الحالية العمليات تسهيل خالل من المشترك الرخاء 1 المكون إطار في األنشطة وستعزز .مستدامة بطريقة المشترك الرخاء

 تهناقدر من المتأتية، وأسرهن للنساء مباشرة فوائد له المميز الهوية تحديد أن األدلة وتبين. السكان من المحرومة للقطاعات الهوية من
 بين الفجوات وتقليص مساواة أكثر بمجتمع النهوض ثم ومن، االقتصادية والفرص والخدمات الحكومية المزايا على الحصول على

. وفعالية تقدمية أكثر االجتماعي األمان شبكة برامج على اإلنفاق بجعل الفقر من الحد 2 المكون إطار في األنشطة وستعزز. الجنسين
 شبكة برامج في النفقات تخصيص إعادة في استخدامها يمكن والتي استهداف بأداة المغربية الحكومة االجتماعي السجل تطوير وسيجهز

 .السكان من فقرًا األكثر للطبقات( وتيسير  ودعم نظام المساعدة الطبية،) االجتماعي األمان
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 تبرزي ت، وال 2017 – 2014عوام ألل (CPSلبنك الدولي )لالشراكة القطرية  استراتيجية فيالمشروع المقترح  يساهم   .12
 شددً.2022-2012العمل والحماية االجتماعية للبنك الدولي  استراتيجيةتحسين تقديم الخدمات االجتماعية باإلضافة إلى أهمية 

 أحد هو المشروع أن على 2017-2014 القطرية الشراكة الستراتيجية(  MA-67694 رقم تقرير) 2016 والتعلم األداء استعراض
 في االجتماعية الحماية برامج وفعالية الحصول على إمكانية لتحسين الجوانب متعددة الدولي البنك الستجابة األساسية المكونات
إلى التزام قوي من البنك الدولي لدعم رؤية الحكومة المغربية لتعزيز فعالية برامج  القطريةشراكة ال استراتيجيةوتشير  . المغرب

في   1.7 ألسترايجية الشراكة القطرية ستراتيجيةالاًالنتائج تهدف بشكل أكثر تحديدًا،. وعليها الحصولالحماية االجتماعية وإمكانية 
ستساهم و".  عليها الحصولالنمو التنافسي والشامل( إلى "تعزيز فعالية برامج الحماية االجتماعية وإمكانية تعزيز ) 1 نتائج المجال 

من  3مجال النتائج لموارد العامة " وذلك ضمن الشفافة والمسؤولة لدارة اإل، "3.2 االستراتيجية النتيجةفي  العملية المقترحة أيضًا
تعزيز فعالية برامج الحماية كما أن تحسين تقديم الخدمات(. من أجل الحوكمة والمؤسسات )تعزيز   القطريةشراكة ال استراتيجية
هدف إلى التي ت(، ةرابعال الركيزة) 2016-2012 الحكومة الركائز الرئيسية لبرنامج وإمكانية الحصول عليها  يعد إحدىاالجتماعية 

10Fالخدمات األساسية، وتعزيز التضامن وتكافؤ الفرص بين المواطنين، واألجيال، والمناطق. علىالعادل إمكانية الحصول ضمان 

11  

 األول/تشرين )أكتوبر اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا االستراتيجيةمع يتم محاذاة العملية المقترحة أخيرًا،    .13
وإمكانية  الحوكمةتعزيز السالم واالستقرار في المنطقة. وسُتحسن النظم الجديدة التي يدعمها المشروع من  تهدف إلىالتي  ،(2015

شفافية للسكان المؤهلين. وعلى و بنزاهة ، حيث يتم تخصيص التحويالت االجتماعية عن ثقة المواطنين االجتماعي فضاًلتتبع اإلنفاق 
اإلستراتيجية اإلقليمية التي تسعى إلى تجديد العقد االجتماعي من خالل تعزيز األداء  ةمع ركيزعملية ال هذه اسبتتنهذا النحو، 

 والشفافية في برامج شبكة األمان االجتماعي.

 األهدافًالتنمويةًللمشروع .ثانياًا 

 للمشروع اإلنمائي الهدف

لسكان المغرب واألجانب المقيمين بها،  التعريف المميزتوسيع نطاق التغطية لرقم  فيلمشروع يتمثل الهدف اإلنمائي ل    .14  
 وتحسين استهداف شبكات األمان االجتماعي في منطقة المشروع.

 المشروعًمنالمستفيدونً.  ب

 

رقم من  ونسوف يستفيد الذين بصفة قانونية والمقيمون نومن المستفيدين المباشرين للمشروع: )أ( المواطن عديدةهناك أنواع     .15
(؛ )ب( شخص مليون 26.3التي تتعلق بالتحقق من الهوية )والبالد كثير من العمليات اإلدارية في  هلالذي سيس المميزالتعريف 

الحماية وبرامج تسجيل الهوية  إمكانية الحصول علىمن  (شخص مليون 9.3ستتمكن معظم القطاعات المحرومة من السكان )
رصد األداء، وتحديد المستفيدين المحتملين للبرامج االجتماعية،  قدراتمن تعزيز مديرو البرنامج ة؛ )ج( سوف يستفيد االجتماعي

وصياغة سياسات اجتماعية متماسكة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع غيرها من الوزارات القطاعية والبرامج االجتماعية؛ )د( 
                                                           

( SPR-TAتبني العملية المقترحة على توصيات حوار السياسات الناتجة عن برنامج المساعدة الفنية إلصالح الدعم والتحويالت النقدية )  11
، والتي  2022 - 2012. وعالوة على ذلك، تدخل العملية في إطار استراتيجية العمل والحماية االجتماعية للبنك 2015 - 2012للسنوات المالية 

  تدعو إلى وضع نظم لتقديم الخدمات االجتماعية المتكاملة والفعالة لمعالجة الفقر وعدم المساواة، وغيرها من المخاطر االجتماعية.   
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ب، يواإلنصاف لإلنفاق االجتماعي مع الحد من استهداف األخطاء، والتسر ،والكفاءة ،كانيات الحوكمةإمسوف تزيد اإلدارة العامة من 
 ستهداف.الوا هويةأنظمة ال تعزيز من فيد النساء بشكل خاصستواالحتيال. وسي

 المشروعًمنطقة  .ج

 
جهة و ،)المنطقة الشرقية( ورينتالأو ،سيمةالُح –تطوان  –طنجة   طقا)أ( من :لمشروع المناطق الجغرافية اآلتيةا يسوف يغط .16

درعة و ،جهة مراكش آسفىو ،سطات –جهة الدار البيضاء و ،جهة بنى مالل خنفيرةو ،جهة الرباط سال قنطيرةو ،فاس منكاس
 .يإنف يسيدو ،طانطانو ،محافظات كلميم)ب( ؛ ة سوس ماسةجهو ،تافيالت

 

 للمشروعًمؤشراتًالنتائجًعلىًمستوىًالهدفًاإلنمائي  .د

 :للمشروع يتحقيق الهدف اإلنمائ نحومتابعة سير العمل  يمؤشرات األداء الرئيسية اآلتية فستخدم سوف ُت    -17

تشكل نسبة اإلناث  والذين) ،منطقة المشروع يف يالسجل المدن عبر إليهم المميز يالرقم التعريف يتم إسناد ينعدد حديثي الوالدة الذ)أ( 
 % على األقل(.  45منهم 

تشكل نسبة  والذين) ،مشروعالمنطقة  يف إليهم مميزال تعريفالرقم  تم إسناد ينوالذ ،(أو أكثرست سنوات في سن )ب( السكان )
 % على األقل(.45اإلناث منهم 

 والذين ي؛جتماعسجل االال يف ينالمسجل ،برنامج الدعم المباشرو ،نظام تيسيرو ،ستفيدين من نظام المساعدة الطبية)ج( حصة الم
 % على األقل(. 40اإلناث منهم  نسبة تشكل والذين)مشروع الاألول لمنطقة  يستهالكمس االالُخ يف يقعون

 وصفًالمشروعًً.ثالثاًا

وإنشاء  ،مميزالتعريف المع رقم  ،للسكان يوطنالسجل ال كاآلتي: )أ( تصميم وتطوير رئيسية تمكونا 3يتكون المشروع من    .18
 والرصد والتقييم. وبناء القدرات ،؛ )ج( إدارة المشروعيجتماعااللسجل اللهوية الوطنية؛ )ب( تصميم وتطوير  هيئة

منطقة المشروع: )أ(  يستشارية لألنشطة التالية فالسلع وتقديم الخدمات اال الحصول علىيقوم المشروع بتمويل سوف : (1)المكون 
للسكان, بما في ذلك اقتناء أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات؛ )ب( تحديد رقم تعريفي مميز لكل فرد  يتصميم وتطوير نظم السجل الوطن

من أفراد السكان المغاربة والمقيمين األجانب، بما في ذلك التحقق من موثوقية البيانات وتحميل البيانات األولية؛ )ج( التحديث الفني 
 ي)القوانين واللوائح( للسجل الوطن يجل الوطني للسكان؛ )د( وضع اإلطار القانونلنظم المعلومات القائمة، والتي سوف تغذي الس

(. وسوف يقوم المشروع أيضا بتقديم التمويل 1-1للسكان )المكون الفرعي  يللسكان؛ )ه( بناء القدرات المؤسسية لتنفيذ السجل الوطن
منطقة المشروع  يالمميز للسكان ف يوذلك لتحديد الرقم التعريف ،(EEPs) المالي من خالل سداد النفقات تحت برنامج اإلنفاق المؤهل

نفاق المؤهل، فيما يتعلق بإنشاء وتفعيل (؛ باإلضافة إلى تقديم التمويل من خالل سداد النفقات تحت برنامج اإل2-1)المكون الفرعي 
 نطقة المشروع.هيئة بطاقات التعريف الوطنية والسجل الوطني للسكان والرقم التعريفي المميز في م
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( 1مشروع: )المنطقة  يستشارية لألنشطة التالية فالسلع وتقديم الخدمات اال الحصول على: سوف يقوم المشروع بتمويل (2)المكون 

( تصميم 2؛ )دخولتقييم ومراجعة الكتيبات التشغيلية لبرامج شبكة األمان االجتماعي، والتي سوف تستخدم السجل االجتماعي كنقطة 
( تصميم وتطوير أنظمة السجل االجتماعي، بما في ذلك 3اإلجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل األسر في السجل االجتماعي؛ ) ووضع

( التحديث الفني لنظم المعلومات القائمة في برامج شبكة األمان االجتماعي، والتي 4) أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات؛ الحصول على
وتطوير أجهزة  الحصول على( 6؛ )المعيشية ( القيام بجمع البيانات وتسجيل األسر5االجتماعي؛ ) للسجل دخولسوف ُتستخدم كنقطة 

( تقييم جودة البيانات وأداء النظام المستهدف في 7الحاسوب والبرمجيات الالزمة لتأكيد وتوثيق هوية األفراد في السجل االجتماعي؛ )
( إعداد وتنفيذ حمالت التواصل وآليات إشراك 9) ؛ياللوائح( للسجل االجتماعولقوانين )ا ياإلطار القانون إعداد( 8) السجل االجتماعي؛

المؤسسية لتنفيذ السجل االجتماعي )المكون الفرعي  ات( بناء القدر10) المواطنين, بما في ذلك تطوير نظام االستئناف والشكوى؛
برنامج اإلنفاق المؤهل من أجل وضع إطار  في إطارداد النفقات (. وسوف يقوم المشروع أيضا بتقديم التمويل المالي من خالل س2.1
لشبكات األمان االجتماعي )المكون الفرعي  مميزةوظيفية  دخوللوائح( للسجل االجتماعي، وذلك لكي يصبح نقطة والقوانين ال) يقانون
لمؤهل من أجل نقل المستفيدين من نظام المساعدة برنامج اإلنفاق ا في إطار(؛ باإلضافة إلى توفير التمويل من خالل سداد النفقات 2.2

 (.2.3، إلى السجل االجتماعي في منطقة المشروع )المكون الفرعي برنامج الدعم المباشرونظام تيسير، وبرنامج  ،الطبية

 ،الفنيةستشارية تقديم الخدمات اال بما في ذلك ،(PMU) سوف يقوم المشروع بتمويل دعم وحدة إدارة المشروع (:3المكون )
سوف يدعم المشروع أيضا وحدة إدارة المشروع ووتمويل تكاليف التشغيل اإلضافية.  ،التدقيق للمشروعإجراء عمليات والتدريب, و

  لتطوير وتنفيذ نظام رصد وتقييم للمشروع .

. نتائجالطريقة تمويل قائمة على من خالل االستعانة ب ،(IPF) ستثماريةالا المشروعاتسوف يتم تنفيذ المشروع باستخدام تمويل    .19
 لمشروعاتوريدات خطة  المحددة فيالمؤهلة الخاصة باألنشطة  النفقاتيقوم بالصرف مقابل و ،البضائع والخدمات توريد سوف يمول و
(PP) المكونات الفرعية على قائمة على النتائج التمويل الطريقة طبق نسوف تو .3والمكون  ،2.1، 1.1 المكونات الفرعية وفي إطار

 ؛(DLIs) رض للمؤشرات المرتبطة بالصرفُمالتحقيق النفاق المؤهل المشروط ببرامج اإل تسددوسوف   2.3و 2.2 ،1.3و ،1.2رقم 
 .(DLRs) أو نتائج مرتبطة بالصرف ؤشر مرتبط بالصرف له قائمة أهدافكل م في ضوء أن

 :مكوناتًالمشروع. أ

 (NIA) وإنشاء هيئة بطاقات التعريف الوطنية، مميزالتعريف البرقم  (NPR) للسكان يالوطن السجل تصميم وتطوير :(1)المكون 
 .(أمريكي مليون دوالر 45)

فيما يتعلق بكل من للسكان ) يالسجل الوطن نظموير ( تصميم وتط1) :لكل من يمالالو يفنالدعم الهذا المكون يقدم سوف    .20
ودمج الرقم التعريفي  ،وجودة البيانات ،تحديث البيانات/وجمع ،وبروتوكالت التشغيل البيني ،حاسوبالأجهزة و ،برمجياتالو البنية،

 يمميز للسكان فالتعريف الرقم  تحديد( 2(؛ )1.1فرعي المكون ال) محددةجتماعية اخدمات /جالمميز مع نظام إدارة المعلومات لبرام
هيئة و المميز للسكان ورقم التعريف يالمؤسسي وتفعيل السجل الوطن ( إضفاء الطابع3؛ )(1.2 يفرعالمكون المنطقة المشروع )

 .(1.3 يفرعالمكون ال) بطاقات التعريف الوطنية

االستثمارية عن طريق مدفوعات مقابل نفقات  المشروعاتتمويل  باستخدام 1.1 الفرعي مكونال في إطارنفذ األنشطة ُتسوف    .21
 1.3و 1.2المكونين الفرعيين  في إطارنشطة مشروع. سوف تستخدم األخطة توريدات ال يف موضحةنشطة محددة مؤهلة من أجل أ
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ا؛ حيث رات المرتبطة بالصرف المتفق عليهلمؤشا بناء علىمول شرطيا وفقا لما حققته من إنجازات مرضية ُتو ،نتائجالمنهج قائم على 
 ًاالصرف فنيا وفقب المرتبط مؤشرالحققها  يوالت ،رضالق مدفوعات صرفمراحل  سوف يقوم بتفعيلالصرف بكل مؤشر مرتبط أن 

ل نفقات برنامج اإلنفاق المؤه 1.3و 1.2 الفرعيين مكونينالإطار المدفوعات فى  يتوفوسوف  .(2الملحق )أنظر  بروتوكالت التحققل
, سواء المكون هذا إطار في القابلة للتوريدل األنشطة تخضع ك سوفو .(FMالمالية )دارة اإل قسم يف هو موصوفكما مشروع لل

 للمبادئ التوجيهية الخاصة بالتوريد ،(الصرف )أو برنامج اإلنفاق المؤهلب المرتبطة مؤشراتالب لم تكن مرتبطةكانت مرتبطة أم 
 .يلبنك الدولل التابعة

 دوالر أمريكي( مليون 7للسكان ) يالسجل الوطن نظم: تصميم وتطوير 1.1 يفرعالمكون ال

وذلك إلعداد كافة العمليات  ،ستشاريةالبضائع وتقديم الخدمات اال الحصول علىبشكل رئيسي عملية  الفرعي المكونيمول هذا    .22
 منطقةفي األنشطة التالية  سوف يدعم هذا المكونو للسكان. يوتطوير نظام معلومات السجل الوطنية التحتية الالزمة لتصميم نوالب

( برمجيات, )أجهزة الحاسوب والب الحصول علىذلك  يبما ف ،للسكان يوتطوير نظم معلومات السجل الوطن ( تصميمأ) :لمشروعا
 (ج) ولي للبيانات,األتحميل الالبيانات و التحقق من موثوقية بما في ذلك ،والمقيمين األجانب للسكان المغاربةمميز  يإسناد رقم تعريف

لوائح( للسجل والقوانين ال) يإعداد إطار قانون، بما في ذلك السجل الوطني للسكان يف حاليًادة معلومات الموجوالالتحديث الفني لنظم 
 لمزيد من التفاصيل(. 2 الملحقر ظنأللسكان ) ية لتنفيذ السجل الوطنالمؤسسي ات( بناء القدردللسكان؛ و) يالوطن

 

 مليون دوالر أمريكي( 24وع ): تحديد رقم التعريف المميز للسكان في منطقة المشر1.2المكون الفرعي 

بالبنية  (BECs) المدنية الحالةعن طريق تزويد مكاتب  يجهود الحكومة لتحديث السجل المدن المكون الفرعيهذا  يدعمسوف    .23
السجل تحديث تطوير و شرطا أساسيا في ييعتبر تحديث السجل المدنوترونيا. لكإصدار شهادات الميالد والوفاة التحتية الالزمة إل

 األمر المنفذ هوو ؛قاعدة البيانات يالمستمر للداخلين والخارجين )الميالد والوفاة( ف التثبيت سوف يضمن حيث أنه ،للسكان يالوطن
لما  ، نظرًاسنوات 10نحو  تعميم النظام على المستوى الوطنيمن المتوقع أن يستغرق و. يتجريب بشكلالدار البيضاء  يف حاليابالفعل 
 يف والتي يتواجد بعضها ،تب حالة مدنية على الصعيد الوطنيمك 2200من تجهيز وتحديث نظم المعلومات ألكثر من  ألمرا يتطلبه

 .جهزة(األالبرمجيات و الالزمة من حتياجاتاال مجاوزًاالبنية التحتية بصورة شاملة )ة في ركبيمناطق منعزلة ويتطلب استثمارات 
% من كل المواليد الجدد فى 40نحو  إلى رقم تعريف مميزبإسناد  ، فيما يتعلق2021 عام بحلولتسعى الحكومة لتحقيق هدفها و

 وإرساله الخاصة بهم،شهادات الميالد  علىة تاعيتم طبوف س والذي ؛(لرئيسيةا يةمراكز الحضرال بما يتماشى مع هؤالء فيالمغرب )
 (.1 قممرتبط بالصرف رالمؤشر اللسكان )السجل الوطني لإلى إلكترونيا 

 ي منطقةف أو أكثرسنوات  6مميز لألفراد البالغين من العمر  يسوف يدعم هذا المكون الفرعي عملية إسناد رقم تعريف   .24
 اقة الوطنية للتعريف اإللكترونيةالبطبيانات )أ( برنامج قاعدة  :هويةلتحديد الرئيسية برامج  4إنشاء المشروع  يدعم ،. وتحديدامشروعال
(CNIE،) ج(  ؛شكل إلكتروني( لحديثي الوالدة يف) ي(؛ )ب( السجل المدنأو أكثر اعام 18عدد السكان البالغين )تقريبا  يتغط يوالت(

البالغين من % من السكان 95تغطى نحو  يوالت ،اإلدارة المدرسية لرصد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيونظم المعلومات 
11F.من الوطنيالمديرية العامة لألسجل المقيمين األجانب في المغرب والذي تديره )د( ؛ وعامًا 18-6بين  عمر ماال

سوف يتم و 12
                                                           

 ( لإلطالع على وصف تفصيلي لهذه البرامج الخاصة بتحديد الهوية.2015أنظر البنك الدولي ) 12
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رد كل فرد وذلك بعد التحقق من موثوقية البيانات وتف ،للسكان يالسجل الوطن يف المسجلينمميز لجميع السكان  يتخصيص رقم تعريف
12F(.2مرتبط بالصرف رقم المؤشر ال) مركز حفظ البيانات يف

13 

ذات  هامراحللمكون الفرعي وهذا امرتبطة بالصرف لالنتائج المرتبطة بالصرف والمؤشرات ال 1جدول اليلخص  ،فيما يلى   .25
 األهداف. تحقيق وتواريخ الصلة

 1.2 مرتبطة بالصرف للمكون الفرعيالنتائج المرتبطة بالصرف والمؤشرات : ال1الجدول 

 2021 السنة التقويمية 2020 السنة التقويمية 2019 السنة التقويمية 2018 التقويميةالسنة  *2017 السنة التقويمية

13Fمنطقة المشروع يف يالسجل المدن يعدد المواليد الجدد الذين تم إسناد رقم تعريف مميز إليهم ف :1مرتبط بالصرف رقم المؤشر ال

14 

 1.1صرف بال النتيجة المرتبطة

ُيراعى أن مولد "رقم التعريف 
المميز" في السجل الوطني 

للسكان هو قيد التشغيل بالفعل، 
وقد تم استخدامه في تحديد 

األرقام التعريفية المميزة لحديثي 
الوالدة في الدار البيضاء عبر 

 14F15السجل المدني.

النتيجة المرتبطة بالصرف 
1.2 

يتم تحديد الرقم التعريفي المميز 
من حديثي  47000لعدد 

الوالدة في منطقة المشروع، 
وذلك عبر مولد رقم التعريف 

المميز في السجل الوطني 
للسكان. ويتم طباعة هذه 

األرقام على شهادات الميالد 
 الخاصة بهم.

 1.3 النتيجة المرتبطة بالصرف

يتم تحديد الرقم التعريفي المميز 
من حديثي  113000لعدد 

ع، الوالدة في منطقة المشرو
وذلك عبر مولد رقم التعريف 

المميز في السجل الوطني 
للسكان. ويتم طباعة هذه األرقام 

على شهادات الميالد الخاصة 
 بهم.

 1.4النتيجة المرتبطة بالصرف 

يتم تحديد الرقم التعريفي المميز 
من حديثي  206000لعدد 

الوالدة في منطقة المشروع، 
وذلك عبر مولد رقم التعريف 

السجل الوطني  المميز في
للسكان. ويتم طباعة هذه األرقام 

على شهادات الميالد الخاصة 
 بهم.

النتيجة المرتبطة بالصرف 
1.5 

يتم تحديد الرقم التعريفي المميز 
من حديثي  266000لعدد 

الوالدة في منطقة المشروع، 
وذلك عبر مولد رقم التعريف 

المميز في السجل الوطني 
ألرقام للسكان. ويتم طباعة هذه ا

على شهادات الميالد الخاصة 
 بهم.

 أمريكي مليون دوالر 1 أمريكي مليون دوالر 2 أمريكي مليون دوالر 4 أمريكي مليون دوالر 5 أمريكي مليون دوالر 6

15Fمنطقة المشروع يإليهم رقم تعريف مميز ف د( الذين أسنأو أكثرسنوات  6سن  في: السكان )2صرف رقم بال المرتبط مؤشرال

16 

  2.2النتيجة المرتبطة بالصرف   2.1النتيجة المرتبطة بالصرف   

                                                           

 سنوات( على أنهم أطفال عند إدخالهم في نظام المدارس. 6و 0سوف يتم تناول الجماعات المتبقية من السكان )ما بين سن  13

 664000، وذلك وفقا للبيانات اإلدارية المقدمة من وزارة الصحة )2014عام  ترتكز التقديرات على متوسط عدد المواليد الجدد في السنة في 14
% من كل المواليد الجدد بحلول عام 40مولود جديد(. ويتمثل هدف الحكومة في تعيين "رقم التعريف المميز" عبر السجل المدني لما ال يقل عن 

 منطقة المشروع.. وينبغي بلوغ تحقيق هذا المؤشر المرتبط بالصرف في إطار 2021

 سوف يتم اختبار هذا المشروع الوطني أوال في بلدية الدار البيضاء قبل تعميمه على المستوى الوطني. 15

، والذي أجرته المندوبية السامية 2014ترتكز التقديرات على إجمالي تعداد السكان )في سن ست سنوات أو أكثر( وفقًا لإلحصاء الوطني لعام  16
% من تعداد السكان )في سن ست سنوات 85فرد(. ويتمثل هدف الحكومة في إسناد "رقم التعريف المميز" لما ال يقل عن  29,543,264للتخطيط )

 وينبغي بلوغ تحقيق هذا المؤشر المرتبط بالصرف في إطار منطقة المشروع. .2021أو أكثر( بحلول عام 
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تم تحديد الرقم التعريفي المميز 
مليون فرد )في سن  19لعدد 

 (.أو أكثرست سنوات 

يم تحديد الرقم التعريفي المميز 
مليون فرد )في سن  25لعدد 

 (.أو أكثرست سنوات 

  أمريكي مليون دوالر 2 أمريكي مليون دوالر 4  

 (.2الحقا في الملحق ) الصحة : يتم توضيح الوصف الكامل لكل مؤشر من المؤشرات المرتبطة بالصرف وبروتوكول التحقق منملحوظة

*(CY يشير إلى )كل التواريخ المذكورة هي مجرد تواريخ استداللية، حيث أنه من الممكن تحقيق كل النتائج المرتبطة . وتعتبر السنة التقويمية
 .بالصرف في أي وقت خالل تنفيذ المشروع

 

مليون  14للسكان ورقم التعريف المميز ) : إنشاء وتفعيل هيئة بطاقات التعريف الوطنية والسجل الوطني1.3  الفرعيمكون ال
 (أمريكي دوالر

، إنشاء هيئة بطاقات تعريف وطنيةواللوائح( فيما يتعلق بقوانين ال)لفرعي الحكومة لتنفيذ إطار قانوني سوف يدعم هذا المكون ا   .26
ويتطلب تطوير وصيانة السجل الوطني  للسكان ورقم التعريف المميز بشكل مالئم. وطنيوتشغيل الهيئة والسجل ال تنظيموالتأكد من 

ذلك،  يتضمنم بتلك المساعي. وسوف لقياوجود مؤسسة مركزية بتفويض واضح من أجل ا رقم التعريف المميز للسكانللسكان وإسناد 
ضمن مستويات عالية من يبينما  ،البالد بالتحقق من الهوية في كافة األنشطة المتعلقة ينسقإنشاء كيان وطني  ،وفقا ألفضل الممارسات
يتضمن و ستخدام المعلومات الشخصية(.البيانات وانطاق سرية  الممارسات فيملخص ألفضل  2 يقدم الملحقحماية وسرية البيانات )

إسناد الهوية  النهاية تقدم في وكذلك وجود مؤسسة ،للسكان اللية وحيادية إدارة السجل الوطنييزات من بينها استقهذا الخيار مم
لتأكيد على محتوى كاف من األطر القانونية لمن اإلجراءات الوقائية  الوجود الكافي فمن أجل؛ )سلعة عامة( وخدمات التوثيق للسكان

 ،للبنك الدولي لبدء الصرفبالنسبة مرضية مسودات القوانين  أن تكونوالبد  ،هذا المكون في إطار اوضعهيتم كي ( اللوائحولقوانين ا)
اللوائح الكافية  وضعسوف يستفيد و .2الخاصة بالمؤشرات المرتبطة بالصرف في الملحق  بروتوكوالت التحقق يكما هو موضح ف

أمريكي في الخدمات  مليون دوالر 0.5 مبلغ شخصية( منالبيانات الحماية معلومات البيانات وبسرية  للهيئة )بما في ذلك تلك المتعلقة
اللوائح( و)القوانين  لتلك األطر القانونية ر التكنولوجيدعم التطوي تهدف إلى والتي ،1.1 االستشارية المخصصة في المكون الفرعي

 .مما يعكس أفضل الممارسات الدولية
 

 وتواريخ ارتبطة بهوالمراحل الم المتفق عليها لهذا المكون الفرعي رات المرتبطة بالصرفملخص للمؤش 2جدول اليعرض  .27
 .إنجاز األهداف
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 1.3 بالصرف ومراحل مدفوعات القرض للمكون الفرعي المرتبط مؤشرال :2جدول ال

 2021 السنة التقويمية 2020 السنة التقويمية 2019 السنة التقويمية 2018 السنة التقويمية 2017 السنة التقويمية

 بشكل قانوني : إنشاء وتشغيل السجل الوطنى للسكان ورقم التعريف المميز وهيئة بطاقات التعريف الوطنية3 صرف رقمبال المرتبط مؤشرال

  3.1النتيجة المرتبطة بالصرف 

اللجنة التوجيهية المشتركة  تقوم
بين الوزارات بالتحقق من 

قانون )قوانين( هيئة  مسودة
بطاقات التعريف الوطنية 

والسجل الوطني للسكان ورقم 
التعريف المميز؛ وتم إحالته إلى 

 األمانة العامة للحكومة.

  3.2النتيجة المرتبطة بالصرف 

 مسودةمجلس الحكومة  اعتمد
هيئة بطاقات لقانون )قوانين( 

التعريف الوطنية والسجل 
 الوطني للسكان ورقم التعريف

 المميز.

 

  3.3النتيجة المرتبطة بالصرف 

تم تأسيس وتشغيل هيئة بطاقات 
 التعريف الوطنية.

 

  أمريكي مليون دوالر 4  أمريكي مليون دوالر 6 أمريكي مليون دوالر 4

 (.2في الملحق ) ه: سوف يتم توضيح الوصف الكامل لكل مؤشر من المؤشرات المرتبطة بالصرف وبروتوكول التحقق منملحوظة

*(CY يشير إلى )كل التواريخ المذكورة هي مجرد تواريخ استداللية، حيث أنه من الممكن تحقيق كل النتائج المرتبطة . وتعتبر السنة التقويمية
 .بالصرف في أي وقت خالل تنفيذ المشروع

 

 (أمريكي مليون دوالر 50) : تصميم وتطوير السجل االجتماعي2المكون 

وتحديث نظم السجل  ( تطوير وتغذيةأ) :وذلك من أجل ،لحكومة المغرب الدعم الفني والمالي تقديمهذا المكون من  يتألف   .28
ور أخرى أم ، وغيرها منالمعيشية سراألوسجل  ،تشغيلالوتعليمات  ،حاسوبالوأجهزة البرمجيات، واالجتماعي )بما في ذلك البنية، 

 (؛2.2 الفرعيمكون ال) واللوائح( للسجل االجتماعيقوانين ال) ( إنشاء إطار قانونيب) (؛2.1 يالفرعمكون ال) (في منطقة المشروع
 الفرعيمكون ال) في السجل االجتماعي برنامج الدعم المباشرونظام تيسير فيدين من نظام المساعدة الطبية والمست نقلالتأكد من  (ج)

2.3). 

االستثمارية بمدفوعات مقابل النفقات المؤهلة  المشروعاتباستخدام تمويل  2.1 المكون الفرعي في إطارذ األنشطة يتم تنفيس   .29
منهج  3.2و 2.2المكونين الفرعيين  في إطارنشطة ألسوف تستخدم ا. والمقدمة في خطة التوريد الخاصة بالمشروعلمحددة لألنشطة ا
 لمؤشرات المرتبطة بالصرف المتفق عليها.ا بناء علىه من إنجازات مرضية مول شرطيا وفقا لما حققتُت ولذلك سوف ،نتائجالقائم على 

الصرف فنيا وفقا ب المرتبط مؤشرالحققها  يوالت ،مراحل مدفوعات القرض تفعيلعلى الصرف بكل مؤشر مرتبط وسوف يعمل 
وفقا لما  ،لمشروع برنامج اإلنفاق المؤهنفقات  2.3و 2.2الفرعيين  مكونينال إطار يالمدفوعات ف يتوفوسوف  بروتوكالت التحقق.ل

مرتبطة   أم لم تكن , سواء كانتالمكون هذا ي إطارفل األنشطة المتاحة تخضع ك سوفو .الماليةدارة األ قسم يف هو موصوف
 .يالبنك الدولالخاصة ب للمبادئ التوجيهية للوريد)أو برنامج اإلنفاق المؤهل(   الصرفب المرتبطة مؤشراتالب
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 مليون دوالر أمريكي( 20: تصميم وتطوير ُنظم السجل االجتماعي )2.1الفرعي المكون 

ية نوذلك إلعداد كافة العمليات والب ،ستشاريةوتقديم الخدمات اال الحصول على السلعة يمول هذا المكون بشكل رئيسي عملي  .30
هذا  في إطاراألنشطة التي سوف يتم تنفيذها وتمويلها  وتتمثل .االجتماعيوتطوير نظام معلومات السجل التحتية الالزمة لتصميم 

وف س لتشغيل لبرامج شبكة األمان االجتماعي، والتي( تقييم ومراجعة إرشادات اأ) :فيما يلي منطقة المشروع المكون الفرعي في
تطوير  (ج) ؛تماعيفي السجل االجالمعيشية األسر لتسجيل إجراءات جديدة  وضع (ب) ؛دخولكنقطة  تسخدم السجل االجتماعي

ت شبكة لنظم معلوما التحديث الفني (د) برمجيات؛الحاسوب والأجهزة  الحصول علىبما في ذلك  نظم السجل االجتماعيوتصميم 
 القيام بجمع البيانات وتسجيل األسر (ه) ؛دخولجتماعى كنقطة وف تستخدم السجل االس ، والتيالحالية وبرامجها األمان االجتماعي

 ؛لتحقق والتأكد من هوية األفراد في السجل االجتماعيوتطوير البرمجيات وأجهزة الحاسوب الالزمة ل الحصول على (و) ؛المعيشية
)ح( إعداد اإلطار القانوني )القوانين واللوائح( للسجل  ؛في السجل االجتماعي االستهدافلبيانات وأداء نظام التأكد من جودة ا (ز)

بناء  (ي) ستئناف والشكوى؛نظام اال تطوير بما في ذلك ،وآليات إشراك المواطنين التواصلمالت إعداد وتنفيذ ح (ط) ؛االجتماعي
   .لمزيد من التفاصيل( 2 الملحق)أنظر مؤسسية لتنفيذ السجل االجتماعي  اترقد
  

وظيفية فريدة لشبكات األمان ح نقطة تدخل يصبكي ل شاء إطار قانوني )القوانين واللوائح( للسجل االجتماعيإن :2.2 الفرعيمكون ال
 (أمريكي مليون دوالر 11) االجتماعي

المالئم وإستدامة السجل ستخدام واللوائح( لضمان االاإلطار القانوني )القوانين  وضعسوف يقوم هذا المكون الفرعي بدعم   .31
وكذلك سرية  ،لبياناتلمالئم الستخدام اال ضمان ذلك يتطلبسوف  ،وف يقوم بجمع بيانات شخصيةأن السجل س وحيث جتماعي.اال

مختلف أصحاب عبر أدوار واضحة ومسؤليات  بتقديمتقوم األطر القانونية وسوف  للمعلومات الشخصية. الصحيحةالبيانات والحماية 
 جل االجتماعي، وذلك من أجل استخدام السواضح للبرامج )الحالية والمستقبلية(ال والتكليفنظام يتستخدمون الوف س الذينالمصلحة 

 "لالستهداف"واضحة أطر قانونية  وضع من الضروري أيضا ،وأخيرا .ةبرامج االجتماعيالبحوا مستفيدين من يصبحيث  دخولكنقطة 
لقوانين التأكيد على محتوى كاف من األطر القانونية )لمن اإلجراءات الوقائية  فمن أجل الوجود الكافي .داخل سياق السجل االجتماعي

كما هو مرضية بالنسبة للبنك الدولي لبدء الصرف، مسودات القوانين  ( كي يتم وضعها في إطار هذا المكون، البد وأن تكوناللوائحو
وضع اللوائح الكافية للهيئة )بما سوف يستفيد و .2الخاصة بالمؤشرات المرتبطة بالصرف في الملحق  بروتوكوالت التحقق يموضح ف

أمريكي في الخدمات االستشارية  مليون دوالر 0.5 مبلغ شخصية( منالبيانات الحماية معلومات يانات والببسرية  في ذلك تلك المتعلقة
مما يعكس أفضل اللوائح( و)القوانين  لتلك األطر القانونية ر الفنيدعم التطوي تهدف إلى ، والتي1.1 المخصصة في المكون الفرعي

 .الممارسات الدولية

رتبطة والمراحل الم المتفق عليها لهذا المكون الفرعي ملخص للمؤشرات المرتبطة بالصرف 3جدول لايعرض ، في هذا السياق   .32
 .تحقيق األهداف وتواريخبها 
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 2.2 بالصرف ومراحل مدفوعات القرض للمكون الفرعي المرتبط مؤشرال :3جدول ال

 2021 السنة التقويمية 2020 السنة التقويمية 2019 السنة التقويمية 2018 السنة التقويمية 2017 السنة التقويمية

 يجتماعفريدة لشبكات األمان اال وظيفية دخوليصبح نقطة كي ل بشكل قانوني يجتماع: إنشاء وتشغيل السجل اال4 صرف رقمبال المرتبط مؤشرال

  4.1النتيجة المرتبطة بالصرف 

 قانون مسودةمن  التحققتم 
اللجنة  من قبل يجتماعلسجل االا

التوجيهية المشتركة بين 
وإحالته إلى األمانة  ،الوزارات

 .لحكومةل العامة

  4.2النتيجة المرتبطة بالصرف 

مجلس الحكومة على  وافق
 جتماعي.قانون السجل اال مسودة

  

  4.3النتيجة المرتبطة بالصرف 

قانون  الجريدة الرسميةُينشر في 
والذي ينص  ي،جتماعالسجل اال

 السجل االجتماعي اعتبارعلى 
لكل من نظام  دخولنقطة ك

برنامج الدعم والمساعدات الطبية 
ى ألمج تيسير وناوبر المباشر
، أمان جديدةشبكات برامج 

 المقترض. يستحدثها

 مليون دوالر أمريكي 3   أمريكي مليون دوالر 5 أمريكي مليون دوالر 3

 (.2المؤشرات المرتبطة بالصرف وبروتوكول التحقق من الحقا في الملحق ): سوف يتم توضيح الوصف الكامل لكل مؤشر من ملحوظة

*(CY يشير إلى )كل التواريخ المذكورة هي مجرد تواريخ استداللية، حيث أنه من الممكن تحقيق كل النتائج المرتبطة . وتعتبر السنة التقويمية
 .بالصرف في أي وقت خالل تنفيذ المشروع

 

إلى السجل  برنامج الدعم المباشروبرنامج تيسير المساعدة الطبية و نظامبرامج المستفيدين من نتقال : ا2.3 الفرعيمكون ال
 (أمريكي مليون دوالر 19منطقة المشروع ) االجتماعي في

برنامج والمساعدات الطبية وتيسير  نظام برامج سوف يدعم هذا المكون الفرعي جهود الحكومة لتأمين انتقال سهل للمتقدمين في   .33
لبرامج الجديدة ل تجديد(وطالبي ال  داخلين جددتمكين كل المتقدمين )في  تتمثل أهداف الحكومةو .إلى السجل االجتماعي الدعم المباشر
من أجل و. نهاية المشروع المختلفة بحلول جتماعيةدخول فريدة من أجل المشاركة في البرامج االكنقطة السجل االجتماعي  من استخدام

خاصة القتصادية البيانات االجتماعية واالجمع إكمال استبيان من أجل ف ُيطلب من المتقدمين سوالتسجيل في السجل االجتماعي، 
في  معيشية لمستوى المعيشي لكل أسرةل إلسناد درجةستخدم تلك المعلومات ُتوسوف  .أسرتها المعيشية/المعيشية بالمتقدم وأسرته

هذه البرامج. وفي هذا  للدخول فيبواسطة شبكات األمان االجتماعي لتقييم أهلية المتقدمين  بعد ذلك لمعلوماتتلك استخدم ُت ثم .السجل
 والمراحل ذا الصلةهذا المكون الفرعي  المرتبطة بالصرف المتفق عليها في ملخص عن المؤشرات 4جدول ال, يعرض السياق

 .التحقيقهدف  وتواريخ
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 2.3 راحل مدفوعات القرض للمكون الفرعيمرتبطة بالصرف ومالمؤشرات : ال4جدول ال

 2017 السنة التقويمية
 السنة التقويمية

2018 
 2021 السنة التقويمية 2020 السنة التقويمية 2019 السنة التقويمية

 جتماعيالسجل اال يف المسجلين ،امج تيسيرنوبر برنامج الدعم المباشروجدد فى نظام المساعدات الطبية المتقدمين ال حصة: 5 صرف رقمبال المرتبط مؤشرال

  5.1النتيجة المرتبطة بالصرف 

ومن ستبيان اال التحقق منتم ي
 غير بالوسائلختبار الصيغة ا
الدخل  مستوى لقياس المباشرة

اللجنة  قبل من يجتماعلسجل االل
التوجيهية المشتركة بين 

 اختبارها ، وذلك بعدالوزارات
للمستفيدين من  تمثيليةعبر عينة 

برامج نظام المساعدات الطبية 
وبرنامج  برنامج الدعم المباشرو

16F.تيسير

17 

 

  5.2النتيجة المرتبطة بالصرف 

من  %40 نسبةتم تسجيل 
السجل في المتقدمين الجدد 

في ممن تقدموا  ي،جتماعاال
المساعدات الطبية  نظام برامج

امج نوبر برنامج الدعم المباشرو
17F.ما تقويمية في سنة، تيسير

18 

  5.3النتيجة المرتبطة بالصرف 

من % 80تم تسجيل نسبة 
السجل في المتقدمين الجدد 

في ممن تقدموا  ي،جتماعاال
المساعدات الطبية  نظام برامج

امج نوبر برنامج الدعم المباشرو
 .ما في سنة تقويمية، تيسير

  5.4النتيجة المرتبطة بالصرف 

من % 100تم تسجيل نسبة 
السجل في المتقدمين الجدد 

في ممن تقدموا  ي،جتماعاال
المساعدات الطبية  نظام برامج

امج نوبر برنامج الدعم المباشرو
 .ما في سنة تقويمية، تيسير

 مليون دوالر أمريكي 3 مليون دوالر أمريكي 4 مليون دوالر أمريكي 5  أمريكي مليون دوالر 7

 (.2الكامل لكل مؤشر من المؤشرات المرتبطة بالصرف وبروتوكول التحقق في الملحق ): سوف يتم توضيح الوصف ملحوظة

*(CY يشير إلى )كل التواريخ المذكورة هي مجرد تواريخ استداللية، حيث أنه من الممكن تحقيق كل النتائج المرتبطة . وتعتبر السنة التقويمية
 .بالصرف في أي وقت خالل تنفيذ المشروع

 (أمريكي مليون دوالر 4.75والرصد والتقييم ) ،وبناء القدرات ،إدارة المشروع: 3المكون 

                                                           

غير المباشرة لقياس مستوى الدخل، والتي سوف يتم استخدامها في توصيف األسر سوف تقدم صيغة السجل االجتماعي نتيجة االختبار بالوسائل  17
وسطة، المعيشية المتقدمة للتسجيل في شبكات األمان االجتماعي وفقًا لظروفهم االجتماعية واالقتصادية )فقر مدقع، فقر، فئة مستضعفة، طبقة مت

تطبيق هذه الصيغة على األسر المعيشية التي ترغب في أن ينظر في حالتها لالستفادة  إلخ(. ويعمل االستبيان على جمع المعلومات الالزمة من أجل
من شبكة األمان االجتماعي. وسوف يتم اختبار االستبيان والصيغة قبل تعميمهما على الصعيد الوطني. ويتضمن هذا االختبار احتساب أخطاء 

يخص الصعوبات التشغيلية التي قد تنشأ لدى الفقراء عند استكمال االستبيان )فيما يتعلق بكل االشتمال في الصيغة، باإلضافة إلى تقييم العمليات فيما 
 من: الطول، والوضوح، والتعقيد، إلخ(. وسوف يتم عمل كل التعديالت الالزمة على الصيغة واالستبيان وفقا لنتائج هذا االختبار.

ة، ونظام تيسير، ونظام دعم(، المسجلين في السجل االجتماعي في السنة "ت". المقام: البسط: عدد المتقدمين الجدد في )نظام المساعدة الطبي 18
 إجمالي عدد المتقدمين الجدد في )نظام المساعدة الطبية، ونظام تيسير، ونظام دعم(، المسجلين في السجل االجتماعي في السنة "ت".
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 .االستثمارية المشروعاتهذا المكون إدارة المشروع والتأكد من تنفيذ المشروع بشكل ناجح وفعال باستخدام تمويل  سوف يدعم   .34
 بما في ذلكتنفيذ المشروع  )أ( تكبدتها وحدة إدارة المشروع: ويل تكاليف التشغيل اإلضافية التيهذا المكون بتم يقوم أيضًاوف سو

نظام للرصد  وضع، )ب( وتمويل تكاليف التشغيل اإلضافية؛ ،والقيام بعمليات التدقيق للمشروع ،والتدريب ،تقديم الخدمات االستشارية
تكبدتها وحدة إدارة المشروع تحت  مة التيالنفقات اإلضافية الالزالمكون أيضا  هذا يمولوسوف  .مدمج للمشروع (M&E) والتقييم

بما في  ،المكتب وإدارة ،ستهالكيةبما في ذلك لوازم المكاتب والخدمات، ومواد المكتب اال ،حساب تنفيذ المشروع واإلدارة والرصد
رورية والمعقولة قل الضتصال والرسوم المعقولة للبنوك التجارية ووسائل النتكاليف االالترجمة والتفسير والطباعة والدعاية و ذلك

 .موظفي الخدمة المدنية لدى المقترضو ستثنى رواتب مسؤليسوف تلكنها عضاء وحدة إدارة المشروع. ووتكاليف السفر أل

 

 تمويلًالمشروعًً.ب

 

 أداة اإلقراض

 قائم علىال الصرفستخدم ، والتي تاالستثمارية المشروعاتسنوات من خالل تمويل  5 مدى سوف يتم تنفيذ المشروع على    .35
تمويل لهذه العملية من أجل اختيار األداة ) األهداف المنشودةالنتائج في اثنين من مكوناتها الثالثة. وقد تم االسترشاد بشكل أساسي ب

بشرية  اتلبناء قدر ة الالزمةاالستثمارية المرون المشروعاتتقدم أداة تمويل و والمؤشرات المرتبطة بالصرف(. المشاريع االستثمارية
داة )قسم ج( مبررات مفصلة عن اختيار أ 2الملحق يعرض وودعم السياسات األساسية للمشروع.  ،وتطوير البنية التحتية ،ومؤسسية

نشطة واإلجراءات متابعة عن كثب لكل من األالتتم سوف ، االستثمارية المشروعاتتمويل في إطار و .الصرف ونمطاإلقراض 
وسوف تتم االسثمارية.  المشروعاتوذلك حسب نظام تمويل  ،على حد سواء ها الحكومة والبنك الدولييذيقوم بتنف التيالمحددة 

قصود التركيز على النتائج الم في مؤشرات المرتبطة بالصرفالستخدام وف يساعد اس ،وعند الضرورة ،ثناء تنفيذ المشروعالتعديالت أ
 متكررة.السهلة ال وعمليات الصرف منها تسهيل عملية التنفيذ

 

 تمويلًوتكلفةًالمشروعً. ج

التكلفة الشاملة للمشروع والتوزيع  5جدول اليلخص و. مليون دوالر أمريكي 100روع المقترح بنحو قدر التكلفة الكاملة للمشُت .36
 بين المكونات.

 المكونحسب  البنك الدولي لإلنشاء والتعميروتمويل تكلفة المشروع  :5جدول ال

 مكونات المشروع
 تكلفة المشروع

 (ي)مليون دوالر أمريك

تمويل البنك الدولي 
 لإلنشاء والتعمير

 (ي)مليون دوالر أمريك

تمويل البنك نسبة 
الدولي لإلنشاء 

 )%( والتعمير

 100 45,00 45,00مع رقم  ،للسكان يتصميم وتطوير سجل وطن .1
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 .وطنيةالتعريف الوإنشاء هيئة بطاقات  ،تعريف مميز

 100 50,00 50,00 ي.جتماعوتطوير السجل االتصميم  .2

 100 4.75 4.75 .والرصد والتقييم وبناء القدرات، ،إدارة المشروع .3

 100 99.75 99.75 تكلفة المشروع يإجمال

 100 0,25 0,25 المقدمة  الرسوم

 100 100,00 100,00 إجمالى التمويل المطلوب

 

 تصميمًالمشروعمستفادةًوالمستنبطةًمنًالدروسًال. د

بناء التوافق والتنسيق بين الجهات يكون وف س ،مشاركة العديد من الوزارات والجهات الحكوميةنظرا لمنهج العملية المبتكر و   .37
قام  ،المغرب القطاعات فيمتعددة ات صالحوباالستفادة من الدروس المستفادة سابقا في اإل أمر حاسم أثناء تنفيذ المشروع. المعنية

ومن الواضح  مع البنك الدولي أثناء اإلعداد للمشروع. ، بحيث يعمل الفريقان عن كثبمقترض بإنشاء فريقين فنيين )واحد لكل مكون(ال
 .يساعد على ضمان كفاءة تقديم الخدماتوف أيضا أن انخراط ومشاركة المستخدمين في تخطيط الخدمات واألداء س

 والبنك األفريقي ،تحاد األوروبي)اال التنميةمجموعة كبيرة من شركاء مع  بالتنيسقالبنك الدولي  وقد قام ذلك، باإلضافة إلى   .38
مع  أيضا بالعمل البنك الدولي قام( من أجل دعم قطاع الحماية االجتماعية في المغرب؛ كما منظمة األمم المتحدة للطفولةو ،للتنمية

18Fوقد أظهرت المشاورات األخيرة .المقدمة من كل منظمة امل بين برامج المساعداتالتآزر والتكأوجه وبناء  إلرشاد التنميةشركاء 

19 
من للتنمية  األفريقيتحاد األوروبي والبنك والمشترك مع االالمستمر  تحديد الهوية امجنبر علىبناء لة فرص لالمنظمات الشريكهذه مع 

عالوة على ذلك،  جتماعي ورقم التعريف المميز.المطلوب على المدى الطويل فيما يخص السجل اال دعم إصالح اإلطار التنظيميأجل 
باعتبارها عنصرا أساسيا لوضع أفضل  وسجل اجتماعيالهوية  لتحديد المصادقة على بناء وتطوير نظام بيئيبف يتقوم اليونيس

 تعزيز ما يخصعلى استعداد لدعم المشروع الذي يموله البنك الدولي في ، كما أنهالمغربفي اة االجتماعية استراتيجية متكاملة للحماي
 تقودها الحكومة المغربية. بين القطاعات التيفيما الحوار 

مساعدة الفي إطار التي تم القيام بها األنشطة  من مستفادة الدروس ال من للسكان تصميم وتطوير السجل الوطني ت عمليةأستفاد   .39
 ا،رائد اتقرير الفنيةمساعدة الأنتج برنامج و .(TA - P133498 نقل النقد والدعم برنامج) صالح الحماية االجتماعيةإلمجية االبر الفنية

                                                           

 – 2017سنوات ) 5م الميزانية فيما يخص الحماية االجتماعية لمدة أطلق االتحاد األوربي طلب عرض من أجل التعرف على برنامج دع 19
، تم إجراء مهمة أولى لتحديد الهوية، والتي تم تنظيمها 2015مليون يورو. وفي نوفمبر  100(. وُيقدر المبلغ المخصص لهذا البرنامج بمبلغ 2020

. ويوجد حاليا برنامجان قائمان 2017اوضات الخاصة بهذا البرنامج في عام باالشتراك مع البنك اإلفريقي للتنمية. ومن المقرر أن يتم عقد المف
تقييم حول  لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( مع الحكومة المغربية. وبالتعاون مع وزارة الشؤون العامة والحكامة، تولت اليونيسيف إعداد

ر االقتصاد الكلي. عالوة على ذلك، تعمل اليونيسيف على دعم الحكومة من أجل وضع آثار اإلصالحات المنفذة في الدعم الحكومي على نتائج فق
 خارطة لبرامج الحماية االجتماعية في المغرب، ومن أجل وضع رؤية متكاملة عن الحماية االجتماعية مع التركيز على األطفال بشكل خاص.
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تكنولوجيا فرق خالت من كذلك أيضا المدو ،المشروع يدعمها كان بمثابة العمود الفقري لتحديد اإلصالحات في التحقق من الهوية التي
أرقام  وتعميمتصميم الفي ممارسات الأفضل  كانت هامة لتحديد (ID4D) وتحديد الهوية من أجل التنمية (ICTsالت )تصااالوالمعلومات 

 وخاصة من جنوب آسيا. ،التعريف المميزة

 يحدث؛ ومن المرجح أن دوليةالممارسات الأفضل مع  السجل االجتماعي وتعميمصميم من أجل تطوير خطة الت يتم محاذاة   .40
19Fالمغرب. أكبر شبكة أمان اجتماعي فيهو نظام المساعدات الطبية و أداء برامج ا فيكبير اتحسين السجل االجتماعي

 ،ومع ذلك 20
حكومة  دفعمما  ،رنامجالخمس األفقر للب يقعون في فئةالذين ال  ،المستفيدين من نظام المساعدات الطبية إخراجمن الصعب  سيكون

 نظام مستفيدين من برنامجلل( PMT) ختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى دخلاإلدخال التدريجي لال إلى اختيارالمغرب 
نظام و برنامج الدعم المباشرل مماثال ا تدريجياطبق نهجُيوف سو شيا مع إعادة التأهيل لقواعد األهلية.اتموذلك ، المساعدات الطبية

 بذل ذلك تطلبوسوف ي جية خروج واضحة تجنبا للمشاكل االجتماعية والتوترات.استراتي وضعلى ؛ وسوف يحتاج كل برنامج إتيسير
      السجل االجتماعي. فياألفقر  المعيشية األسر تسجيلالتأكد من  من أجل جهود التوعية اإلضافية مثل حمالت التسجيل

شروع برنامج دعم الحكومة ملية، )المح ومةوتنفيذ دعم الحكالجوانب االئتمانية، استفاد تصميم المشروع من إعداد بفيما يتعلق    .41
والتى تديرها وزارة ) في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مشروع )منحة الصندوق االنتقاليو( P144438رقم:  (PACT) المحلية
دة من عملية الالمركزية أفضل واالستفاالنخراط بشكل من أجل اات المجتمعات المحلية في المغرب مشروع بناء قدراليدعم و .الداخلية

وزارة  قبل بناء قدرات ائتمانية من قد ساعد في  هذا المشروع إال أنعلى الرغم من بعض التأخير في تنفيذه، و .لمغربفي ااألخيرة 
 (DAA) ية الشؤون اإلداريةقامت مديرو .المعياريةالمطلوبة في عملية االستثمار  والتوريداتإجراء العمليات المالية من أجل  ،الداخلية
وهي نفس المديرية التي سوف تقوم بإدارة الجوانب االئتمانية للعملية  ،مانية لهذه المنحة في وزارة الداخليةئالجوانب اإلبإدارة 

  المقترحة.تماني للعملية بالنفع على األداء االئ مؤخرا الخبرة المكتسبة المقترحة؛ ومن المرجح أن تعود

 التنفيذً.رابعاًا

 الترتيباتًالمؤسسيةًوالتنفيذيةً. أ

 

مدير ب( توجيهية المشتركة بين الوزارات )اللجنة ال )أ( ة تنفيذ المشروع  من خالليلومسؤبحكومة المغرب  ستضطلع   .42
، والثانية للسجل المميزرقم التعريف /للسكان واحدة من أجل السجل الوطني)لجنتين فنيتين )د( إدارة المشروع، و وحدة)ج(  ،المشروع

بين فيما  المبرم تفاقالتوجيه المشتركة بين الوزارات بموجب اال لجنة تم تأسيس ،للمشروع اإلعداد للتجهيزمن أجل و (.االجتماعي
 6450قرار رقم لا لطبًق تأسيس وحدة إدارة المشروعوتم . االجتماعيمن أجل تنفيذ السجل  2016 /أيلولسبتمبر 16بتاريخ الوزارات 

 1بين الوزارات بتاريخ فيما  يةالتفاقاموجب للسكان ب ة الفنية للسجل الوطنيسست اللجن. وتأ2016 /أيلولسبتمبر 8بتاريخ 

                                                           

ان؛ ومع ذلك، لم ُيشكل سوى ثلث هذه النسبة من الخمس األشد فقرا من السكان % من تعداد السك20، قام البرنامج بتغطية 2012بدءًا من عام  20
% منهم من أفقر ثالث شرائح عشرية(. ومن المرجح أن يعمل إدخال آليات االستهداف على مستوى األسرة المعيشية باستخدام االختبار 48)وكان 

%، وذلك بالتماشي مع دقة االستهداف الخاصة 65-55ستهداف لتصل إلى نسبة بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل، على تعزيز دقة اال
 (.Tesliuc et al., 2014ببرامج مماثلة عبر العالم )
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يتجاوز شهرين بعد التاريخ  موعد ال اإلكتمال فيللجنة الفنية للسجل االجتماعي  اإلنشاء اُلمرضيتطلب و. 2016 /كانون األولديسمبر
 (.اتفاقية مؤرخةمشروع )لل الفعلي

تشكلت لجنة توجيهات  ،المشروع المدعومة في إطارد اإلصالحات ألهمية وتعقي . نظرًاالتوجيهية المشتركة بين الوزارات اللجنة .43
 تنفيذ السجلمن أجل  2016 /أيلولسبتمبر 6بتاريخ بين الوزارات  فيما تفاقالل وفقًا شتركة بين الوزارات رفيعة المستوىم

 ينالعام األمناء من اللجنة تكون، وتبين الوزارات سكرتير عام وزارة الداخلية المشتركة ترأس اللجنة التوجيهيةوي .االجتماعي
 ووزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ،(MoH) ووزارة الصحة ،(MEF) للوزارات التالية: وزارة االقتصاد والمالية

(MoSWFSD)،  التربية الوطنية والتكوين المهنيووزارة (MNEVT)، ووزارة الشؤون العامة والحكامة (MAGG)،  والمندوبية
 (1: )اآلتي سوف يكون دورهاكة بين الوزارات، والتي لجنة التوجيهية المشترالمرجعية لشروط الويحدد االتفاق  السامية للتخطيط.

والتحقق من صحة العروض الفنية والمؤسسية  استعراض (2) ؛ضمان االتساق والمواءمة بين أنشطة المشروع مع السياسات القطاعية
لكل ذلك التنفيذ في الوقت المناسب وك ،ورصد التقدم المحرز ،التحقق من صحة البرامج السنوية (3) ؛والتنظيمية لتنفيذ المشروع

دراسة تحديات التنفيذ، واتخاذ التدابير الالزمة  (5) مشروع لتقييم التقدم المحرز؛الالوضع الحالي لتنفيذ  دراسة (4) ؛أنشطة المشروع
اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة  (6) ؛لضمان التنفيذ الفعال للمشروع، والنظر في الحلول المناسبة وإجراء تعديالت عند الضرورة

 2)مناإلشراف على التواصل المؤسسي للمشروع. وعلى المدى المتوسط  (7) ؛فعال للمشروعوضمان التنفيذ ال ،لتسهيل تنفيذ األنشطة
اللجنة التوجيهية  في القطاع الخاص في أصحاب المصلحةسوف تنظر الحكومة في إمكانية إدراج  ،(المشروع بدء بعدسنوات  3لى إ

 بدء تنفيذستفيد أصحاب المصلحة من يأن من المرجح  ألنهال سيما شركات المرافق العامة والبنوك )نظرا  ،المشتركة بين الوزارات
 (.العام/القوي برنامج تحديد الهوية

 له/لها المسؤوليات الرئيسية ملتلبنك الدولي. وسوف تشا لدىنظير المباشر ال هومدير المشروع  يكون سوف  . مدير المشروع.  44
وتحقيق النتائج )ب( ضمان جودة  ؛المحرزتقدم تقارير الووالتقارير العامة  الشروط المرجعية: )أ( التحقق من صحة كل من على

 .)د( دعم التواصل في المشروععزيز المشروع؛ و)ج( ت ؛المتوقعة للمشروع

 /أيلولرسبتمب 8بتاريخ  6450رقم قرار التنفيذ المشروع بموجب  لدعم. تـأسست وحدة إدارة المشروع وحدة إدارة المشروع   .45
نشطة المشروع التنسيق الشامل أل ل عنومنسق مسؤدار وحدة إدارة المشروع من جانب ُتو. الصادر من وزارة الداخلية 2016

 ،عالمنسق التقارير لمدير المشرو ويرفع. الرصدوجوانب اإلبالغ والجوانب االئتمانية بما فى ذلك كل  ،واإلدارة اليومية للمشروع
 ؛وتتكون وحدة إدارة المشروع من موظفي الخدمة المدنية من مختلف إدارات وزارة الداخلية .ويضمن التنسيق بين اللجان الفنية

مدير يشرف تتكون وحدة إدارة المشروع من و .استشاريين متخصصين لدعم األنشطة الفنية واالئتمانيةخبراء ب همزيتعزتم يوف وس
تحت إشراف كال المديرين ) . في البداية، سيقومر مشروع يشرف على السجل االجتماعيومدي ،للسكان على تطوير السجل الوطني

ات التعريف قيئة بطاه شغيلتويتم تأسيس  وإلى أن .لديهمامعلومات ال يماإدارة تطوير نظب، مديرية نظم المعلومات واالتصاالت
، والسجل االجتماعي، والسجل دارة تنفيذ كل من رقم التعريف المميزتتولى مديرية نظم المعلومات واالتصاالت إوف س ،الوطنية
وفريقه للسكان  سوف يتولى مدير مشروع السجل الوطني ،البداية وفي .من األمين العام لوزارة الداخليةللسكان تحت إشراف  الوطني
دوار لهيئة من المتوقع أن يتم تحويل هذه األو. ان، وإسناد رقم التعريف المميز للسكانللسك بيانات السجل الوطنيمجموعة إدارة 
 .ت التعريف الوطنية بمجرد تشغيلهابطاقا
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وزارة داخل رقم التعريف المميز من ممثلين من مختلف مديريات /للسكان : تتكون اللجنة الفنية للسجل الوطنياللجان الفنية   .46
تتكون اللجنة الفنية للسجل االجتماعي من و. ولة عن نظم المعلوماتوهى مسؤ التربية الوطنية والتكوين المهني، الداخلية ووزارة

التربية الوطنية والتكوين وزارة و ،ووزارة الصحة ،المندوبية السامية للتخطيطالداخلية ووزارات أخرى قطاعية ) ممثلين من وزارة
م : )أ( إعداد خرائط الطريق مع األنشطة لتصميآلتيا وتشمل مهامها(. ية االجتماعيةوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمو ،المهني
لتنفيذها؛ )ج( ضمان التنسيق واتساق األنشطة المضطلع بها في إطار  الفنيةاألدوات  إعداد)ب(  ؛الفنية للمشروع المكوناتوتنفيذ 

 ،للمعدات والعمالعداد المواصفات الفنية المطلوبة إلشراف على إ)ه( ا ،دراسات واالستشاراتللوتقييم  استعراض؛ )د( 2و 1 ينمكونال
. تقدم المحرز)و( تنفيذ برامج العمل السنوية ورصد الو ؛تم الحصول عليها من خالل المشروعيوف التي سو ،األجهزة والبرامج()

  .على حد سواء تقارير منتظمة إلى وحدة إدارة المشروع وسوف تقدم اللجنتان الفنيتان

التحقق من ( باستعراض وتقييم IGAT) الترابية لإلدارة العامة المفتشيةتقوم سوف .  المؤشرات المرتبطة بالصرف التحقق من  .47
 2ملحق ال عليها في المنصوص لبروتوكوالت االمتثالوفقا  ،قيق أهداف المشروع والمؤشرات المرتبطة الصرفتح التقدم المحرز في

لبنك الدولي )حسب الحاجة( معلومات ايطلب أن  ومن الممكنللبنك الدولي. بالنسبة مرضية  التحقق تقاريرأن تكون و والبد. بالتفصيل
  بالصرف.وتوضيحات إضافية قبل أن يأذن 

من  5.08رصد وتقييم التقدم المحرز في المشروع وإعداد تقارير المشاريع، وفقا ألحكام المادة بيقوم المقترض . التقاريرإعداد    .48
وهى نصف سنة  محددة، زمنية لمشروع فترة ريرغطي كل تقويوعلى أساس مؤشرات مقبولة لدى البنك الدولي.  ،الشروط العامة

سوف . و( يوما من نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير45لبنك الدولي في موعد ال يتجاوز خمسة وأربعين )ل تقديمهويتم  ؛تقويمية
سوف التي و ،وظائف االئتمانيةالتتضمن التقارير أيضا معلومات عن س. والمشروعبكل مكون فرعي مقابل  تقدمالتصف هذه التقارير 

لهذه التقارير مع  محددة تم االتفاق على صيغة؛ و3 ملحقال اإلدارة المالية في تكمل إعداد التقارير المالية، كما هو موضح في قسم
    .صوص عليها في دليل عمليات المشروعنمالنظراء وال

وبعثة  ،ويشمل الدعم مهمات إشراف منتظمة .المشروععمر البنك الدولى طوال فترة من قبل دعم التنفيذ سوف يتم تقديم    .49
المحرز تحليل التقدم بنصف السنوية  االستعراض بعثةسوف تقوم و. المشروع فعاليةوية بعد سنتين من سن فمفصل نص استعراض

 األساسية وتحديد التعديالت المطلوبة.نحو تحقيق نتائج المؤشرات 
 

 نتائجًالتقييمًرصدًو. ب

 ضمانباإلضافة إلى لشامل نحو تحقيق نتائج المشروع، المسؤولة عن رصد وتقييم التقدم ا ى الجهةوحدة إدارة المشروع هتعد    .50
ق وحدة إدارة المشروع مع قيادة تنسو .للبنك الدولي المقدمة جمع وتوفير البيانات ورصدها، والتحقق من الوثائقلالوقت المناسب 

حسب  عمليات التفتيش على الموقعجدولة و إلشراف على كل مكونمن أجل ا ،الفرق الفنية باالشتراك مع ،وزارة الداخلية هذه الجهود
متكامل  د على نظام معلوماتعملية التقييم والرصمل تومن المتوقع أن تش .في تقارير المشروعات التقدم المحرز وتوثيق الحاجة

ومن  .الرئيسية والوسيطة جائصد التقدم المحرز في مؤشرات النتلر وذلك ،قواعد بيانات ذات صلة مع لوحة قيادة واضحةبمرتبط  
أداة تطور ليصبح يويمكن في نهاية المطاف أن  ،مؤشرات المشروععلى  مل فقطليشتنظام الرصد والتقييم في البداية صمم أن ُي مكنالم

مفاجئ، التفتيش ال عملياتعلى  مل نظام الرصد والتقييم للمشروع أيضاتشيو .السياسات القائمة على األدلةصنع شاملة لتعزيز 
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ومنهجي للمفتشية العامة لإلدارة  أثناء تنفيذ المشروع إرشاد فني البنك الدوليسوف يقدم وألداء. ا اتحسابات، وتقييمالومراجعة 
 . المحرز وتقارير التقدملرصد والتقييم ل أساسي وضع إطارمن أجل ولفريق وحدة إدارة المشروع الترابية 

 إعدادمن أجل  خاصة ،لمشروعالخاصة با الرصد والتقييملمتطلبات ي إدارتها تها فالتعزيز قدر تحتاج وحدة إدارة المشروع   .51
 .االجتماعيالسجل  بهدف تقييم أداء االستهداف في المعيشية لألسر الدورياالستبيان 

 واألهداف وترتيبات جمع البيانات أثناء مدة المشروع. ،المؤشرات الرئيسية للمشروع 1في الملحق  المقدمالنتائج إطار  يقدم   .52

 

 الستدامةً . ج

، هناك ملكية فنية وسياسية قوية أواًل. روع المقترحهناك العديد من العوامل التي تساهم بشكل إيجابي في استدامة نتائج المش   .53
تدعمها  ، والتيمن القيادة االستراتيجية لوزارة الداخلية العمليةد وسوف تستفي. يدعمه هذا المشروع الذي رافقصالح الُماإلو للعملية

 التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة ،ووزارة االقتصاد والمالية ،وزارة الشؤون العامة والحكامة :قطاعية أخرى مثل وزارات
تلتزم و والمندوبية السامية للتخطيط. ،الوزراء اسةوكذلك رئ ،ووزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ،ووزارة الصحة

لضمان استخدام واستدامة نظم المعلومات  المالئمةاألطر القانونية والمالية بني للمشروع لفالتطور ا لمصاحبة اتام اإلتزامالحكومة 
أخصائي ولية، إلدارة المافي اتعيين أخصائي  إنوعالوة على ذلك،  .يتم تطويرها في إطار مشروعوف والعمليات والمؤسسات التي س

ضمن سوف ي ،من اتفاقية القرض 2ج من الجدول  3القسم وفقا ألحكام  ،توريداتوأخصائي  ،قانونيأخصائي وللرصد والتقييم،  في
سوف ستدامة، اللضمان مزيد من او .المشروع مدة متجاوزةالحكوميين  قدرات التنفيذ الفنية للمسؤلينتعزيز نقل المعرفة الفنية و

مسؤوليات( لجميع المديرين والمستخدمين الدوار واألاألطر التنظيمية المالئمة التي تحدد بوضوح قواعد ) وضعمشروع في ال يستثمر
ألفضل  2نظر الملحق أواحترام حقوق الخصوصية الفردية )يتم إعطاء أهمية خاصة لضمان حماية البيانات وف سو .الجديدةلنظم ل

األطر القانونية والتنظيمية التي يدعمها المشروع في البرنامج القانوني للحكومة  إدراجسوف تضمن الحكومة والممارسات الدولية(. 
2017-2021. 

 ةرئيسيالمخاطرًال .خامساًا
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 معتدل .االقتصاد الكلي. 2

 كبير .السياسات واالسترايجيات القطاعية. 3

 كبير .للمشروع أو البرنامج يالتصميم الفن. 4
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 لمخاطرًالرئيسيةاشرحًاإلجماليًللمخاطرًوًالتصنيف. ب

واالسترايجيات السياسات ( 1) :مثل ،ناتجة عن كبيرة إلى مخاطرهذا التصنيف يعزو . المخاطر اإلجمالية للمشروع كبيرةتعد    .54
 .يةئتمانالمخاطر اال (5) أصحاب المصلحة؛ (4) المؤسسية على التنفيذ؛ دراتالق (3) التصميم الفنى؛ (2) ؛القطاعية

الجدير بالذكر أن و ؛كبيرة السياسات واالسترايجيات القطاعيةبتعد المخاطر المرتبطة  .السياسات واالسترايجيات القطاعية  .55
نظام  بشكل كبير فيبرامج شبكة الحماية االجتماعية الرئيسية قد ساهمت وايد، تز اية االجتماعية بالمغرب فيقطاع الحم االستثمار في

أسهمت في تحسين النظام الوطني للمساعدة االجتماعية، ال تزال هناك تحديات كبيرة  قد في حين أن هذه البرامجو .االجتماعيةالحماية 
 أكثر تكامال منحتاج إلى نظام تأن المغرب  2016 لعام فيدراسة لليونيسكشفت و .(2016)اليونيسيف  معالجتهايتعين في النظام 

وتمثل العملية المقترحة خطوة أولى نحو سلسلة من اإلصالحات الالزمة  لبرامج والمستفيدين.لكبير العدد للنظرا  ،المساعدة االجتماعية
استراتيجية  وضعستفيد من يأن للقطاع يمكن و اعلية.وفمولية ة وشياندماجا وشفاف كثرأ ليكون ،طوير نظام شبكة األمان االجتماعيلت

وفي غياب مثل هذه  .المحرومة بشكل كلي المعيشية التي تركز على التصدي لمخاطر األسرو ،الحماية االجتماعية الوطنية الموحدة
 لمستفيدينا بشكل كاف مع تتواصل النتائج و/أو قد الحقيق تإلى المشروع  من ، قد ال تؤدى اإلصالحات المدعومةاالستراتيجية
وهو ما يتطلب التشاور والتنسيق  ،عالوة على ذلك، تعتمد استدامة هذه العملية بشكل كبير على تنفيذ إطار قانوني مالئم .المستهدفين

 األفريقي البنكبالشراكة مع اليونيسيف و ،البنك الدولي سوف يقوم ،وللتخفيف من هذه المخاطر .مع العديد من أصحاب المصلحة
وزارة الداخلية أيضا  أكدتو .جهود المغرب من أجل وضع رؤية متوسطة األجل للقطاعبمواصلة دعم  ،واالتحاد األوروبيللتنمية 

خمس سنوات، ال  ةمدلالممتد  والتنظيمي قانونية الحكومال المشروع في برنامج قبل التزامها بإدخال اإلصالحات الرئيسية المتوخاة من
الجهات  ت أخيراأعربو (.2.2و  1.3قوانين جديدة )المكونات الفرعية  وضعأو تنطوي على تغييرات في التنظيم و/ سيما تلك التي

هذا المالئمة ل القواعد المرجعية للسياساتبعض  لتضمينلتنمية واالتحاد األوروبي( عن نيتها ل األفريقي البنك المانحة األخرى )وخاصة
( إلى قطاع الحماية 2021-2017، وذلك كجزء من برامج دعم ميزانيتها )السجل االجتماعيالمشروع، وال سيما تلك المتعلقة بتطوير 

 .االجتماعية في المغرب

 والتي ،ةلعمليلبتكاري الاالنهج يد ولى تعق، ويرجع ذلك إ. تعد المخاطر المتعلقة بالتصميم الفني مخاطر كبيرةالتصميم الفني   .56
خالل المرحلة األولى من اإلصالح، تتصور و رقم تعريف مميز لكل المواطنين وتطوير نظم المعلومات الهامة. استحداث تتضمن

لمعلومات المختلفة داخل اإلدارة يتم االحتفاظ به كرقم إدارى )خدمات إدارية( للسماح بنظم اوف رقم التعريف المميز س الحكومة أن
 طنالموا يعرفهأن  ،نظام الرقم التعريفي المميز واستخدام من العوامل الهامة الستدامةو ،ومع ذلك المعلومات.تبادل ومشاركة ب

م رقم التعريف المميز كأداة تعريف استخداالحكومة ، يتوقع من برامج وخدمات جديدةاستحداث وب للتفاعل مع الدولة. ويستخدمه
متطورة، والتي سوف المعلومات واالتصاالت لتطوير النظم المقترحة تكنولوجيا طلب سوف يتعالوة على ذلك، . بشكل أكثر ومصادقة

من أجل الحد من المخاطر الفنية و .التطورب اإنشاء النظم المقترحة والسماح له من أجل "ةعياري"مو "ةحومفت"كون تتحتاج إلى أن 
مستمرة من الفنية المساعدة اللحصول على ل ها، وسوف يسعىخبرات دولية أثبتت نجاحمقابل المشروع تصميمه  يقارنسوف  ،للتصميم

التنفيذية لوحدة إدارة  اتقدرال لتعزيز ، وذلكتنفيذالمكثفة طوال فترة النية فالمساعدة ال تقديميتم وف كما س قبل خبراء فى نفس المجال.
متعددة الطبقات )مع  التواصلتراتيجية اس سوف يتم تنفيذ السكان، تعويضتأمين ورعاية من أجل وعالوة على ذلك،  المشروع.
 .لمواطنينا شراكإل رئيسيةالنشطة األيتم تنفيذ وف وكذلك س ،مفصل والمستمر(الاالتصال 
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 المدعومةالقدرة المؤسسية للتنفيذ. تعد نسبة خطر القدرة المؤسسية للتنفيذ كبيرة، ويرجع ذلك ألسباب تعقيد بعض اإلجراءات  .  57
، وإسناد رقم الرئيسي للمستفيدين من التسجيل في برنامج شبكة األمان االجتماعيالقائمة مثل: تعديل اإلجراءات اإلدارية  ،العمليةب

وسوف تتطلب هذه اإلجراءات اإلدارية الجديدة بناء قدرات موظفي الخدمة المدنية على تعريف مميز للمواليد في السجل المدني. 
السجل االجتماعي  سوف يقوموباإلضافة إلى ذلك،  .عمل الراهنةالتخضع لتعديالت كبيرة في طريقة وف المستوى المحلي، والتي س

 األمر يشكل هذا. و، والتي قد تلغي أهلية عدد من المستفيدين الحالييناألمان االجتماعي الحالية اتشبكبوضع معايير األهلية الجديدة ل
الهائلة  قدرةاللديها  - وزارة الداخلية وهي - المنفذة هيئة، على الرغم من أن العلى ذلك عالوةتحديا للحكومة خالل الفترة االنتقالية. 

 ةإجراءات تسجيل جديد التي تحتاج إلى تبني الوزارات القطاعية إال أن قدرةتقديم خدمات التسجيل على المستوى المحلي،  على داخلها
ية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن والمرأة والسيما وزارة الترب ،إلى تعزيزبرنامج سوف تحتاج  لل

األمان االجتماعي، من أجل استخدام رقم التعريف المميز كأداة دخول فى برنامج  اتواألسرة والتنمية االجتماعية، كمنفذ رئيسي لشبك
األدلة التشغيلية لتوثيق اإلجراءات اإلدارية  اداعدمشروع ، سوف يتولي المخاطر القدرات المؤسسيةحدة  للتخفيف منالتسجيل. و

 التواصليدعم المشروع استراتيجية وف س؛والمكتسبة المنافعإلغاء ب ذات الصلة،لمخاطر وبالنسبة لبشكل صحيح.  الجديدة
 البنك الدولي ومسوف يقواستراتيجيات التحول لكل واحد من برامج الحماية االجتماعية المعنية )وخاصة لبرنامج تيسير(. وأخيرا، 

قدرات جميع أصحاب المصلحة  تنميةللتأكد من  ،بناء القدرات والتدريب لموظفي الخدمة المدنية المستمر من أجل بتوفير الدعم
 .استحداثهيتم وف لتغيرات في النظام الذي سا المعنيين على تبني

التي  ، إال أن هذه هي المرة األولىالبالد فيلدعم برامج عدة  عدة برامج من أجل النتائجالماضي بتنفيذ  فيحكومة البينما قامت    .58
على هذا النحو، قد يكون هناك و .المغربفي  مؤشرات مرتبطة بالصرفمع استثمارية  المشروعاتفيها تمويل سيتم فيها استخدام 

المشروعات االستثمارية مع مويل بين ت المتماثلة على الرغم من ميزات التصميمو ؛نهج الجديدللتكيف مع هذا ال يميمنحنى تعل
 بالصرف بشكل واضح وواقعي المرتبطة مؤشراتالأهداف تم تصميم  وبالتالي وبرامج من أجل النتائج. مؤشرات مرتبطة بالصرف

ووزارة التربية الوطنية  ،ووزارة الداخلية ،وزارة االقتصاد والماليةة، بما في ذلك )أصحاب المصلح مع بعد مشاورات واسعة النطاق
 المستندة إلى المدفوعاتصرف لن يتم و (.رأة واألسرة والتنمية االجتماعيةووزارة التضامن والم ،ووزارة الصحة ،والتكوين المهني

لنظر ، بغض االمرتبطة بالصرفمؤشرات التتحقق  ماعند تفعيلهايتم وف سو .بل عندما تتحقق النتائج بشكل كامل ،نسبيبشكل النتائج 
تم تحقيق هذه األهداف في وقت دما يتم تحقيق األهداف، وحتى لو عن الصرف ه من الممكن أن ُيطلبأن ذلكيعني وعن سنة اإلنجاز )

 .خالل تنفيذ المشروع المستمرعن كثب و تقديم الدعمبيقوم البنك الدولي وف سو(. له خططعن ما سابق 

نظام  يقع. وبينما وإعداد التقاريرالتوريدات واإلدارة المالية مديرية الشؤون اإلدارية بوزارة الداخلية  ىتتول. االئتمانية المخاطر  .59
نظرا تمانية للمشروع ئيرية الشؤون اإلدارية الجوانب االتتولي مدو ،(صغيربالمغرب تحت تصنيف ) (PFM) الية العامةاإلدارة الم

مخاطر وتعتبر  .كبيرة على أنها تمانية للمشروعئصنف المخاطر االُتو .ولة من البنك الدوليالمم المشروعاتإدارة في خبرتها السابقة ل
في الوقت المناسب من برنامج اإلنفاق  (BERs) ( الحاجة إلنتاج تقارير تنفيذ الميزانية1: )بسبب ةكبيرللمشروع اإلدارة المالية 

وبرنامج اإلنفاق المؤهل  الستثمارلميزانية وضع لى إ( الحاجة 2)؛ بالصرفمرتبطة المؤشرات التحقيق على أدلة كتوثيق و ،المؤهل
ة الخبرة المحدود )أ(كبيرة، وذلك بسبب: أيضا مشروع. وتعد مخاطر توريدات المشروع لمدة ال التمويلقانون بصورة صحيحة في 

 التنسيق عالي )ب( باستخدام إجراءات البنك الدولي؛االستشارين الخبراء ختيار لدى مديرية الشؤون اإلدارية في التوريدات المعقدة وا
من  األخري المستفيدة المشاركة خلية والوزاراتوزارة الدا الشؤون اإلدارية واإلدارات األخرى فيالمستوى المطلوب بين مديرية 

 مسؤولتعيين سوف يتم  (1اطر: )وللتخفيف من هذه المخ .وحدات الموازنةداخلية باعتبارها وزارة القبل المقدمة من  والسلعالخدمات 
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لمساعدة في تنفيذ األنشطة ا وذلك من أجل ،البنك الدولي( الممولة من قبل بالمشروعات)من ذوي الخبرة  توريداتمالي وأخصائي 
اتفاقية من  2الجدول حكام القسم الثالث ج من ل مديرية الشؤون اإلدارية وفقا ألداخ االئتمانية للمشروع وتعزيز قدرات الموظفين

بين فيما االتفاقيات المشتركة  بواسطة وزارةوالمساءلة التشغيلية واالئتمانية لكل كيان/الواضحة تم تحديد المسؤوليات  (2القرض؛ )
، على 2016 /كانون األولديسمبر 1و 2016 /أيلولسبتمبر 16بتاريخ  الوزارات لتنفيذ السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي

لكل مؤشر مرتبط بالصرف بشكل شامل من دليل  إعداد التقاريرعلوماتية مناسبة ومتطلبات مصادر م حديديتم وف س( 3؛ )التوالي
إذا و الدولي خالل فترة تنفيذ المشروع.البنك قبل ئتماني لمديرية الشؤون اإلدارية من الدعم اال تقديموف يتم س( 4ع؛ )عمليات المشرو

 )معتدل(.  عاد النظر بشأن المخاطر االئتمانية وتعديل التصنيف إلىمن الممكن أن ُيف ،مالئمبشكل هذه  التخفيفآليات  تم تنفيذ

نظرا للطبيعة المعقدة للعملية، وتنسيق  وذلك كبيرة،أصحاب المصلحة بخاطر المرتبطة المتعد . مخاطر أصحاب المصلحة  . 60
تتم مراجعة هذا التصنيف وف ومع ذلك، س .حة المتعددين في التنفيذالجهود الكبيرة المطلوبة لتنفيذ المشروع، وإشراك أصحاب المصل

 حكومة المغربيدعم المشروع وف ونتيجة لذلك، س .طوال فترة تنفيذ المشروع ليعكس الجهود المبذولة للتخفيف من هذه المخاطر
جميع أصحاب  التواصلوسوف تشمل استراتيجية . إشراك المواطنينومشاورات مع أصحاب المصلحة الأنشطة  وبدء تنفيذلتصميم 

إنشاء آلية رفع المظالم على حكومة المغرب  وتتوقع .مصالح لكسب تأييدهم وضمان مشاركتهالمصلحة المعنيين في تصميم وتنفيذ اإل
سوف  ،اب المصلحةعلى أصح المخاطرفيف حدة من أجل تخ ،وأخيرا .المحلي والوطني لتعزيز الشفافية وإشراك المواطنين ينالمستوي

 عالوة على ذلك، .ت وضع مبادئ توجيهية للسياسات االستراتيجية لإلصالح المتوخىتتولي اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارا
السجل الوطني  ضفاء الطابع الرسمي على رؤية المشروع، وضعت السلطات المغربية االتفاقات المشتركة بين الوزارات لتنفيذإل

التي تحدد األدوار و ، على التوالي؛2016 /كانون األولديسمبر 1، و2016 /أيلولسبتمبر 16بتاريخ سجل االجتماعي للسكان وال
 .والمسؤوليات ونتائج األنشطة واإلصالحات المختلفة التي يدعمها المشروع

 ملخصًالتقييمً.سادسا

  

 التحليلًاإلقتصاديً. أ

شبكات  وخصوصا ،تحسين كفاءة النفقات االجتماعية جتماعي فياالسجل الووطني للسكان السجل اليساهم تطوير سوف   .61
 :امن شأنه والتي"  ةالوطني المنافع العامة" في تطويريسهم المشروع المقترح وف س .األمان االجتماعي

 التحقق من الهوية عمليات تسهيلب مشروعال بها التي يضطلعاألنشطة تقوم  سوف. التحقق من الهويةبالحد من التكاليف المرتبطة  -
سجل القلل سيكما  .تهماالمستخدمة حاليا من قبل المواطنين كدليل لهوي الوثائقتحديد بخفض تكاليف المعامالت المرتبطة  مع، الحالية

 .الورقية الوثائقإصدار واالنتقال  فيما يخصلمواطنين ا المتكبدة من جانب تكاليفالمن  رقميالالُمحدث/مدني ال

هم اإلجراءات المدعومة في إطار هذا المشروع في بناء اسوف ت. سالمزدوج، واالحتيال والكسبألخطاء، لالمدخرات نتيجة  عزيزت -
 .المزدوج، واالحتيال والكسببرنامج للحد من التسرب، ال بالمسفيدين من فيما يتعلقمعلومات لل ةقوية وموثوق قاعدة

( 2014تشير التقديرات بناء على الخبرات الدولية )البنك الدولي، . األمان االجتماعياستهداف المستفيدين من شبكات تكلفة ض خف -
ئة من جميع التكاليف افي الم 75إلى  25نسبة أن يصل إلى  يمكن االجتماعي أن استهداف المستفيدين المحتملين من شبكات األمان
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دارية المرتبطة بتسجيل العديد من العمليات اإل وحيدسجل االجتماعي في يساهم تطوير السو .اإلدارية المتعلقة بتنفيذ البرامج االجتماعية
 وبالتالي تقليل التكاليف اإلدارية. ،االجتماعيبرامج شبكات األمان 

 اإلشتمال على تقليلبرامج العبر  الستهدافتحديث عمليات المواءمة وسوف تعمل ا .أكثر تقدمية للنفقات االجتماعية تعزيز توزيع -
 .ةيصاء من األخطاء، مما يجعل اإلنفاق على برامج شبكات األمان االجتماعي أكثر تقدمية وفعالقواإل

مستوى ارتفاع )ب( و المؤهلين؛ انالسك هوية األنشطة التي يدعمها المشروع في: )أ( تحديد تسهم .شتمال االجتماعيتعزيز اال -
 .لشبكة األمان االجتماعي الوطنية األفقر في البرامج الرئيسية المعيشية ألسربا االهتمام

 يعد ،ي واقع األمرفو لمرأة.، خاصة على استهداف وتحديد الهوية بالنفع بشكل كبيرالمستخدمة لال أفضل األنظمةتعود وف س  .62
 أن ف الدالئلكشتو .المتعددة اتسياسالمجاالت  تحديد الهوية من العوامل الهامة من أجل المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في

خدمات الو المنافع إمكانية الحصول علىعلى  نقدرتهل وذلك نتيجة ،لنفع المباشر على المرأة وأسرتهاالتحديد الفريد للهوية يعود با
 .(1 اإلطار)أنظر  قتصاديةاالفرص الوة يحكومال

 ئيسيينالر ينامجنبرلل تأثير الفقرمن المتوقع أن يزيد حجم ، عوا المشرهيدعم نظرا لألنشطة التي. جراء التدخلية تكلفة اإلفعالي   .63
، فيما يخص مستويات اإلنفاق ( إلى الضعفبرنامج تيسير ونظام المساعدات الطبية :مثل) التابعين للحكومة لشبكات األمان االجتماعي

 .لمزيد من التفاصيل( 2المشابهة )أنظر الملحق 

% في ظل افتراضات 19بنسبة للمشروع لمدة خمس سنوات  (IRR) معدل العائد الداخلير . يقدالمنافعإلى ليل التكاليف تح  .64
  (.لمزيد من التفاصيل 2أنظر الملحق . )تحفظية

ذي في البالد، وال ةاالجتماعي تقديم الخدمات، نظرا للوضع الحالي لنظام هناك مبررات قوية لتمويل القطاع العام لهذه العملية  .65
 لنفقات االجتماعية، واإلجراءات اإلداريةل والتوزيع المتراجع ،محدودةالالهوية، والتغطية  تحديد ثغراتو ،البرنامجتجزئة ب يتصف
  .البرنامج في تسجيللل المرهقة

ستهداف في مجال الحماية االجتماعية واال الخبرةوكذلك  ،معرفة فنية عميقة الدولي . يقدم البنكالقيمة المضافة من البنك الدولي . 66
الخدمة  لتقديمفاعلية يضا خبرات دولية لدعم الحكومات من أجل تصميم وتنفيذ نظم أكثر إنصافا وشفافية و، وأوتحديد الهوية

دولي التحليلي وحوار تستند هذه العملية المقترحة على توصيات السياسات الناتجة عن عمل البنك العالوة على ذلك،  .االجتماعية
 .فانصإو تكاملو أكثر كفاءة حماية اجتماعية  وضع نظام في  إلى دعم الحكومة المغربيةهدف يي ذالسياسات ال

 

 منافع تحديد الهوية من حيث النوع االجتماعي: 1 اإلطار

 

 متعددة:ال اتسياسيالعبر مجاالت  المساواة بين الجنسينمن الممكن أن تعمل نظم تحديد الهوية األفضل على تحسين 

الخدمات  على الحصول: ُيعد اإلثبات القانوني للهوية بمثابة أمر محوري للقدرة على إمكانية الخدمات المالية علىالحصول إمكانية  -
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 للسيدات.بالنسبة  ال سيماالمالية، 

ت التحويالضمان وصول المنافع المخصصة للنساء، مثل:  لهوية الرقميةل يمكن: التمكين والحماية االجتماعيةالحصول على إمكانية  -
 فيمن أجل الدخول  شرط مسبقبمثابة  البيومترية، إليهن. ففي باكستان، على سبيل المثال، ُيعد استخدام الهويات النقدية المشروطة

، بما يضمن وصول المبالغ المخصصة للمستفيدات اإلناث إليهن مباشرة، بدال من أزواجهن أو أخوانهن، وهو التحويالت النقديةبرامج 
 شائعًا في ظل النظام السابق.ما كان أمرًا 

: على الرغم من تنوع متطلبات هوية الناخب بين البلدان المختلفة، إال أنه غالبا ما يتم تهميش النساء من أي عملية المشاركة السياسية -
عادة ما يحدث ذلك نظرا انتخابية في حالة عدم امتالكهن ألي شكل من األشكال المعترف بها لبطاقات الهوية أو البطاقات االنتخابية. و

، مما يؤدي إلى منعهن من السفر إلى تقييد حركتهن األعراف االجتماعيةلكون النساء على األرجح من األميات؛ وقد تملي عليهن 
 ودخول المكاتب العامة من أجل الحصول على الوثائق.

 

 (2015المصدر: دهان وهانمير )

 

 ةفنيالنواحيًال. ب

أجريت في إطار اإلعداد لهذه العملية من الدروس المستفادة من عدة أنشطة  استفادوقد . المشروع سليما من الناحية الفنية يعد   .67
إعداد كل في نية فدعمت هذه المساعدة الوقد  والمساعدة الفنية. (133498برنامج رقم ) إصالح الدعم والتحويالت النقدية برنامج
 ،الوطني، وورش العمل والزيارات على المستوى الدراسات التحليلية عبر ،قترح والتعلم المنهجيمن مكونات المشروع الممكون 
 ،15-2014 عام فيرائدتين ية دراستين فنوبشكل أكثر تحديدا، أنتج برنامج المساعدة ال. الجنوب -البلدان/الجنوب  من مختلفوالتعلم 

تقرير حول تقييم نظم تحديد الهوية في " :، وهمابمثابة العمود الفقري لتحديد اإلصالحات التي يدعمها هذا المشروع اكانت لتانوال
20F"، و"تقييم أداء االستهداف في برامج تيسير ونظام المساعدة الطبية".المغرب

21 

لبنك الدولي وفرق عمل تحديد التابعة ل تصاالتالاوالمعلومات  نولوجياأستفاد إعداد المشروع من عملية التفاعل الوثيق مع تك   .68
هامة  مدخالت تكنولوجيا المعلومات وقد كانت. نظام الحماية االجتماعيةالمجموعة المواضيعية العالمية ل وكذلك ،الهوية من أجل التنمية

 واالستفادة من ،(طاقات تعريف وطنيةوإنشاء هيئة ب مميزالتعريف الرقم الوطني للسكان مع جل الس تطوير) 1من أجل تصميم المكون 
المجموعة المواضيعية العالمية لنظام الحماية االجتماعية قدمت و أرقام التعريف المميزة. تصميم وتعميم الدولية في الممارساتل أفض

                                                           

وحدة تحديد  –قدمت التقارير تقييما لبرامج تحديد الهوية الرئيسية في المغرب. وكانت األداة المستخدمة هي أداة تقييم الحماية االجتماعية الحديثة  21
منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، ومنظمة العمل الدولية. وقد أدى هذا التقييم  الهوية، والتي تم وضعها من جانب كل من البنك الدولي، و

االستهداف في  وحدة تحديد الهوية". عالوة على ذلك، تم أيضا إجراء تقييم ألداء –إلى التوصل إلى تقرير دولة المغرب "تقييم نظم تقديم الخدمات 
 2014فمبر برامج نظام المساعدة الطبية وتيسير، وذلك بالتعاون الوثيق بين كل من البنك الدولي والمرصد الوطني للتنمية البشرية في الفترة من نو

 .2015حتى أبريل/نيسان 
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21F(والتواصلجتماعي مجموعة البنك الدولي لالتصاالت والتسويق االادرة إصالح الحماية االجتماعية )مب من أجل اتصاالتهافي إطار 

22 
للسكان في البرازيل  جتماعيةالسجالت االوذلك لتقديم  ،التواصلحمالت المعنية بأفضل الممارسات بالنظراء من خالل تزويد من  الدعم

 .هذه التفاعالت العديد من الدروس التي تم إدراجها في تصميم المشروع قدمتوقد  .(2مكون وأندونسيا )ال

ظمت جولة دراسية إلى فرنسا . وُنوالجنوب الجنوب وبين والجنوب الشمال بين التعلم من واسع نطاق على المشروع استفاد قد   .69
هذه البلدان التعريف المميز وسجل السكان الوطني الخاص ب باإلطالع على لنظراءلمح وُس ،2015 /آذارمارس في )مرسيليا( وبلجيكا

للخدمات االجتماعية ( )والتحقق من الهوية دخولاستخداما لتعريف الهوية المميز كنقطة  ضمن أفضل أنظمة العالم اباعتبارهذلك و –
رئيس قسم تكنولوجيا  قام ،ريق تحديد الهوية من أجل التنميةفجانب بفضل الجهود المقدمة من  ،ا الدولة. عالوة على ذلكتقدمه التي

كبار لمشاركة  2016 /نيسانإبريل ة المميز بالهند بزيارة الرباط فيبالهند والمدير السابق لسلطة تحديد الهوي تالمعلومات واإللكترونيا
م برنامج معروف باسوتنفيذ رقم التعريف المميز للبالد )وال وزارة الداخلية بتجربة الهند الفنية والتشغيلية بخصوص تصميم ليومسؤ

ة دراسية وعالوة على ذلك، تم تنظيم جول. 1لمكون لدمج عناصر تصميم هامة  ذه األنشطة فيوقد ساهمت ه .لتعريف الهوية( أدهار
وقد أسهمت هذه  ،تصميم وتنفيذ السجل االجتماعي في كولومبياعلى المغاربة  النظراء من أجل إطالع( 2014 /آيارلكولومبيا )مايو

 .  2لمكون ل بالنسبة تصميم هامةعناصر  بإدراجلدراسية الجولة ا

 اإلدارةًالمالية. ج

اإلدارة المالية أثناء مرحلة اإلعداد من خالل  تم تقييم قدراتوقد . روع هي المسؤولة عن تنفيذ المشروعتعد وحدة إدارة المش   .70
والمفتشية  ،الداخلية اد والمالية مع مديرية الميزانية واألمين العام وبعض األقسام المشاركة من وزارةوزارة االقتص في جتماعاتعقد ا

 تجربة البنك الدولي في تشيرو .رنامج اإلنفاق المؤهلإدارة ب والوزارات الشريكة في ،لمفتشية العامة لإلدارة الترابيةاو ،العامة للمالية
 . تفصيلي وتنيظميم بإطار قانوني ولمغرب محكالعام ل إلى أن النظام المالي 2016 (PEFA) ق العام والمساءلة الماليةالمغرب واإلنفا

دى وذلك باستخدام األنظمة واإلجراءات المقبولة ل ،التقاريرإعداد ولة عن اإلدارة المالية والمسؤهي الجهة تعد وزارة الداخلية   .71
 أدنى يلبي ظامهذا الن تحديد ما إذا كان من أجل وزارة الداخلية في المعمول به وقد تم إجراء تقييم لنظام اإلدارة المالية. لبنك الدوليا

 OP/BP) االستثمارية المشروعاتالبنك الدولي لتمويل  اتمتطلبات البنك الدولي إلدارة المشروع كما هو منصوص عليه في سياس
استخلص التقييم أن نظام و التقارير وتدقيق المشروع.وإعداد  اإلدارة المالية والحسابات و مجاالتالتقييم المالي يشمل و (.10.00

 من متطلبات البنك الدولي. الحد األدنى تلبي ،المالي للمشروعحتياجات الرصد المالية بما في ذلك األجهزة المطلوبة لتلبية اارة اإلد
 ،القطاع العام علىراءات يحددها إطار قانوني مطبق مبادئ وإج إلىوزارة الداخلية  فيالمعمول به ويستند نظام اإلدارة المالية 
 المغرب. ومية فيوخاصة في المؤسسات الحك

التقارير قدم وسوف ُت ،لة عن اإلدارة المالية للمشروعومسؤال هي الهيئة تكون مديرية الشؤون اإلدارية لوزارة الداخليةوف س   .72
إدارة مثل هذه  خبرة فيون اإلدارية بوزارة الداخلية ؤمديرية الش ولدي بمساعدة أخصائي مالي يتم تعينه خصيصا لهذ الغرض.

 (DBC) الميزانية والمحاسبة قسممتلك وي .شروع برنامج دعم الحكومة المحليةم :مثل ،البنك الدولي جانب الممولة من المشروعات
 .ية ودورات الموافقة على النفقاتيصف إجراءات الميزان ، والذيالميزانياتمتطور للحسابات و دليالمديرية الشؤون اإلدارية  داخل

ات اإلدار المطبق في ، وهو النظام(GID) نظام إدارة اإلنفاق المتكامل بوضعقتصاد والمالية للمملكة بوزارة االقامت الخزينة العامة و

                                                           

22 COSMOS .مجموعة البنك الدولي لالتصاالت والتسويق االجتماعي والتواصل : 
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يقوم نظام  ،وبالتالي .ميزانياتها وتتبعويستخدم هذا النظام من قبل وزارة الداخلية إلدارة  .لموازنةالمتكاملة لدارة اإلالعامة من أجل 
 يقدمها للمدقق. وف س ، والتيإدارة اإلنفاق المتكامل بتمكين إعداد البيانات المالية السنوية للمشروع

وذلك  ،كل نصف عام 3مكون الو 2.1و 1.1فرعية اللمكونات ل( UIFR)غير مدققة وة داد تقارير مالية مؤقتيتم إعوف س   .73
معلومات مستخرجة من نظام إدارة  يستند كل تقرير مالي غير مدقق إلىوسوف  .والصرف النقدي التدفق معامالت جميع لتعكس

قدم للبنك الدولي وُت ؛وتنفيذ ميزانية المشروع من قبل خدمات مديرية الشؤون اإلدارية ،التوريدالمعنية بتحديثات الو ،اإلنفاق المتكامل
 .نهاية نصف العامعد ب ايوم 45د أقصاه موع في

 

 

 

 3مكون الو ،2.1 ، 1.1فرعية المكونات ال: 6جدول ال

 الوصف المكونات
 المبلغ

 أمريكي( )مليون دوالر

 7,0 السجل الوطني للسكان نظمتصميم وتطوير  1.1فرعي المكون ال

 20,0 السجل االجتماعي نظمر يتصميم وتطو 2.1فرعي المكون ال

 4,75 والرصد والتقييم ات،بناء القدرو ،إدارة المشروع 3مكون ال

 31,75  اإلجمالي

 

برنامج اإلنفاق المؤهل، فيما يخص المكونات المعد من قبل وازنة مل التقارير المالية غير المدققة على تقرير تنفيذ المتتش   .74
وف يتم س ، والتيلمؤشرات المرتبطة بالصرفصرف األموال مشروطة بتحقيق مرض ل يتموف س؛ 2.3و 2.2 ،1.3و ،1.2الفرعية 
 يتكبدها برنامج اإلنفاق المؤهل. النفقات التي مقابل سدادتطبيقها 

 2.3، و2.2، و1.3، و1.2ة فرعيال اتمكونال: 7الجدول 

 مرتبطة بالصرفالمؤشرات ال أمريكي مليون دوالر الوصف المكونات الفرعية

 1.2 المكون الفرعي
مميز للسكان في التعريف الرقم  إسناد

 .منطقة المشروع
24 

عدد المواليد الجدد الذين  :1مرتبط بالصرف رقم المؤشر ال
 يف يالسجل المدن يتم إسناد رقم تعريف مميز إليهم ف

 .منطقة المشروع

 6سن  في: السكان )2صرف رقم بال المرتبط مؤشرال
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 يإليهم رقم تعريف مميز ف د( الذين أسنأو أكثرسنوات 
 .منطقة المشروع

 1.3 المكون الفرعي
السجل الوطني للسكان ورقم  وتشغيلإنشاء 

تعريف المميز وهيئة بطاقات التعريف ال
 .وطنيةال

14 
: إنشاء وتشغيل 3 صرف رقمبال المرتبط مؤشرال

السجل الوطنى للسكان ورقم التعريف المميز وهيئة 
 .بطاقات التعريف الوطنية

 2.2 المكون الفرعي
لوائح( والقوانين القانوني )الطار اإل إنشاء

 دخولنقطة  كي يصبحجتماعي لللسجل اال
 .لشبكات األمان االجتماعي وظيفية فريدة

11 
: إنشاء وتشغيل 4 صرف رقمبال المرتبط مؤشرال

يصبح نقطة كي ل بشكل قانوني يجتماعالسجل اال
 ي.جتماعفريدة لشبكات األمان اال وظيفية دخول

 2.3 المكون الفرعي
المساعدات  نظام نقل المستفيدين من برامج

إلي  وبرنامج دعم تيسير برنامجالطبية و
 .منطقة المشروع يالسجل االجتماعي ف

19 
جدد المتقدمين ال حصة: 5 صرف رقمبال المرتبط مؤشرال

 ،امج تيسيرنوبر وبرنامج دعمفى نظام المساعدات الطبية 

 .جتماعيالسجل اال يف المسجلين

  68  اإلجمالي

 

 برنامج اإلنفاق المؤهل

استنتاج أن تم ، دعموبرنامج  المساعدات الطبية نظام نامج تيسير وبرنامجربالخاصة بتحويالت  بنود الميزانيةلبعد إجراء تقييم    .75
22Fمشروع برنامج اإلنفاق المؤهل. لإلدراج فيالبنك الدولي و للحصول على تمويل من مؤهلين برامج هناك برنامجين فقط من الثالثة

23 
ة التعليمية، وقد مشروطال ةنقديال تتحويالوهو برنامج لل ،( برنامج تيسير للتحويالت النقدية المشروطة1) ن:ويشمل هذان البرنامجا

وهو  ،للتحويالت النقدية المشروطة دعمبرنامج  (2)؛ محددةمن أسر فقيرة في مناطق  2015 ألف طفل في 833 استفاد منه حوالي
ويتكون هذان . صعبة مع مراعاة األيتامجتماعية وا قتصاديةمباشرة لألرامل الالئي تعانين من ظروف ابرنامج يقدم تحويالت نقدية 

، يعد كال . عالوة على ذلكأشياء يمكن توريدها ان أيضمنت، وبالتالي، ال ينقدية للسكانالتحويالت ال منن بالميزانية البرنامجان الخاصا
على من حيث تي من المتوقع أن تكون األالسنة ال وحتى في المشروع؛ من قبل صرفهكبر بكثير من المبلغ المتوقع البرنامجين أ
ئة من برنامج اإلنفاق ابالم 30.7تكون المصروفات فقط بنسبة ما يعادل  سوف ،(2017 أمريكي في مليون دوالر 20المدفوعات )

 (.8جدول الالمؤهل )

 

 (أمريكي )مليون دوالرالخاص بالمشروع : مشروع اإلنفاق المؤهل 8جدول ال

                                                           

المساعدة الطبية ال يضمن إمكانية تتبع وصول األموال الخاصة بالبرنامج إلى المستفيدين، لم يتم إدراجه في برنامج اإلنفاق  نظرا ألن نظام 23
 المؤّهل.
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 69,6 50,0 إجمالي خطوط برامج اإلنفاق المؤهل

 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 19,6 - (*التحويالت النقدية) دعمبرنامج 

 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 (*التحويالت النقديةبرنامج تيسير )

 7,0 12,0 13,0 16,0 20,0 0 - - )التوقعات( المشروعمدفوعات 

برنامج في نسبة مئوية كالمدفوعات 
 اإلنفاق المؤهل

- - 0 30,7 24,6 20,0 18,4 10,7 

 إنفاقكنسبة مئوية من المدفوعات 
 البرنامج

        

 46,6 80,0 86,6 106,6 133,0 0 - - دعمبرنامج 

 14,0 24,0 26,0 32,0 40,0 0 - - برنامج تيسير

 وتيسير. دعم( تعكس المبالغ المدفوعة إلى برامج 2016-2014*األعوام )

 (.وتيسير دعم( الخاصة بالبرنامجين )النفقات المبرمجة) اعتمادات الميزانية( تعكس 2021-2017**األعوام )

الدعم الُمباِشر برنامج و ،ل )برنامج تيسيردرجان في برنامج اإلنفاق الُمؤهة الُميتمتع برنامجي التحويالت النقدي   .76
ة لرصد يمية واإلقلتها بالتنسيق مع الفروع الرئيسيإدار ووحدات ؛ناسبة( بضواِبط داخلية مللنساء األراِمل في وضعية هشة

م الذي تم مراقبة المشروع، والتقدب المعنيةالمعلومات  وقدمالتقارير قبل وبعد استالم التحويالت،  تعدوُمراقبة تلك البرامج، 
لمزيد من التفاصيل.  3ق ضايا، وما إلى ذلك(، انظر الملحإحرازه في ُمختلف األنشطة )التطبيقات، والمدفوعات، وإدارة الق

 .عى لوضع إصالحات لها مثل األخطاءوتس ؛ها في تنفيذ البرنامجالكشف عن تمخالفات التي التقارير كمية الم ُتحدد تلكو
ءات التصحيحيَّة ذات الصلة لتجنب تطبيق اإلجرامن أجل يتم الكشف عن أي انحراف في الوقت الُمناِسب سوف و

ن خالل التقارير ت الرقابة إمكانية تتبُّع التحويالت للمستفيدين متدنية للمستفيدين. وتضمن عملياالمدفوعات الزائدة أو الم
البرنامجان  يلضوابط من جانب الهيئات الرقابية والوزارات المعنية. وبالتالي، ُيلبات الرصد، وتخضع للرقابة واوآلي

لة للسداد من جانب البنك الدولي في إطار مؤها م، وتكون نفقاتهلاإلنفاق الُمؤهة لإلدراج في برنامج المعايير االئتماني
 المشروع.

  
ة، والوزارات وغيرها من إدارات وزارة الداخلية، ر التنسيق غير الكافي بين مديرية الشئون اإلداريتحديد مخاِطتم    .77

ة الُسلطة. وعالوة على ذلك، يزانيمثل م ةوزارة الداخلي تقوم بتوريدهاتستفيد من السلع والخدمات التي وف الشريكة التي س
تقارير تنفيذ الموازنة في الوقت المناِسب من برامج اإلنفاق  إعدادتعتمد طبيعة المشروع الُمقَتَرح القائمة على النتائج على 

ي ر عدم توافر المعلومات أو كفايتها فوُيعتب .ناِسبات المرتبطة بالصرف في الوقت المرتوثيق وإثبات الُمؤش :مثل ،لالمؤه
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التمدرس  لدعم المغربية الجمعية استعراضوعالوة على ذلك، كشف  .حتمَلةِسب لتلك األغراض من المخاطر المالوقت الُمنا
(AMASو ) ؛لم يتم دفعها بعدالتي رة للبرنامج، وعن وجود ديون ُمتأخ 2014تى عام ة حوالبيانات المالي التدقيقتقارير 

 خفيف من هذه المخاِطر:اتخاذ اإلجراءات التالية للت وسوف يتم
 

فيما يخص اإلدارة الماليَّة  ين( بناء قدرات الموظفين الماليين واإلداريين الحاليأ :ةقة بوزارة الداخليالُمتعِل رالمخاِطأ( 
ول مالي ؤ( تعيين مسجلبنك الدولي في الوقت الُمناِسب؛ دى اات المشروع المقبول ل( اعتماد وإعداد دليل عمليب؛ والصرف

ة البرنامج في الوقت الُمناِسب ( تخصيص ميزانيد، ووحدة إدارة المشروعق ، وُمنسةلدعم مديرية الشئون اإلداريس ُمكّر
 تغطية نفقات البرنامج.من أجل للمشروع 

 
بين الوزارات فيما مشتركة الات تفاقيال( توقيع اأ :لاإلنفاق الُمؤه برامجوالمتعلقة بقة بالوزراء المعنيين ب( المخاطر الُمتعل

 1، و2016 /أيلولسبتمبر 16ة بتاريخ )التي وضعتها وزارة الداخلي والسجل االجتماعي، انللسجل الوطني للسك
( بلكل وزارة؛  بشكل واضحة تنفيذيالة وئتمانياالمالية والات وليؤمسال تحديدل، على التوالي( 2016 ديسمبر/كانون األول

-2015للفترة  التمدرسة لدعم لجمعية المغربيالخاصة باالبيانات المالية التدقيق المتعلقة بتقارير تيسير  برنامج مقدوف يس
بشأن  الوضوحإلبالغ عن موقف المتأخَِّرات، وتوفير من أجل ا 2017 /حزيرانيونيو 30في موعد أقصاه  2016

في دليل المالئمة  لمعلوماتار ( بما في ذلك مصادج، والتمدرسة لدعم جمعية المغربيتنفذها الوف التوصيات التي س
 رات المرتبطة بالصرف.ؤشمالغعداد التقارير المعنية بُمتطلبات و، ات المشروععملي

 
ة وفًقا ألحكام تي تم مراجعتها من جانب المفتشية العامة للماليوال ،ة للمشروعوزارة الداخلية بياناتها المالي يكون لدي .78

فترة قدرها  على تغطيةة جعة من مراجعات البيانات الماليكل مرا تغطيوالبد أن  .من الشروط العامة (ب) 5.09القسم 
حة إلى البنك الدولي في موعد ال يتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء البيانات المالية الُمنق ويتم تقديم .قتِرضسنة مالية واحدة للم

 من جانب البنك الدولي. والتحقق منها للتدقيقة استعراض الشروط المرجعي وسوف يتم .تلك الفترة
 

 .بالبنك الدولي الصرف الخاصةإجراءات ة ين البنك الدولي ووزارة الداخليق األموال بيتبع تدفوف . سق األموالتدف .79
إلى  الوحيدها إلى حساب خزانة الدولة تحويل وسوف يتم .للدولة (BGE) ة العامةدمج األموال بالكامل في الميزانييتم وف وس

الخاصة  ة تدفُّق األموال ضمن إطار هذا المشروع مع إدارة الُموازنة وقد تم مناقشة آلي .البنك المركزي )بنك المغرب(
 داخلة الميزاني بنودالمشروع، وتجهيز ب تم توريدها الخاصةة تحديد األنشطة التي َيوزارة االقتصاد والمالية لضمان قابلب

 االستثمار. نول مكة وزارة الداخلية من أجميزاني
 

 ِرض:لى اإلجراءات التالية مع الُمق. تم االتفاق عخطة العمل   .80
 

 حالة ما تم اتخاذه من إجراءات متى اإلجراءات الواجب اتخاذها
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ات دليل عملي المقترض اعتمدلقد 
 بالشكل والمضمون المرضيينالمشروع 

 للبنك.

 غير ُمستحق بعد. ةالفاعلي

في  أخصائيُتعيِّن وحدة إدارة المشروع 
ة، وأخصائي في التقييم اإلدارة المالي

والرصد، وأخصائي قانوني، وأخصائي 
توريدات بما يتواَفق مع أحكام القسم 

 التفاقيةفيما  2ـ من الجدول جالثالث 
 القرض.

في موعد ال يتجاوز  –اتفاقيَّة مؤرَّخة 
 ( بعد تاريخ السريان.2) ينشهر

 ستحق بعد.غير ُم

لسجل للجنة الفنية ا المقترض ينشئ
مع الشروط المرجعيَّة االجتماعي 

 الُمرضي للبنك الدولي. والتكوين

في موعد ال يتجاوز  –اتفاقيَّة مؤرَّخة 
 ( بعد تاريخ السريان.2) ينشهر

 غير ُمستحق بعد.

 

  اتالتوريد. د

األعمال السلع و توريدلبنك الدولي: ل للمبادئ التوجيهية"ة وفًقا السلع والخدمات غير االستشاري اإلضطالع بتوريديتم   .81
ة للتنمية من المؤسسة الدوليواعتمادات قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومنح  في إطارة والخدمات غير االستشاري

اختيار  ويتم .(2014 /تموزالُمنقَّحة بتاريخ يوليو) 2011 /كانون الثانيجانب ُمْقترضي البنك الدولي بتاريخ يناير
االستشاريين في إطار قروض البنك الدولي  الخبراء لبنك الدولي: اختيار وتوظيفل للمبادئ التوجيهيةاالستشاريين وفًقا 

 /كانون الثانييخ ينايرترضي البنك الدولي بتارة الدوليَّة للتنمية من جانب ُمقالمؤسسواعتمادات لإلنشاء والتعمير ومنح 
والفساد في  االحتيالكافحة بمنع وم المعنية المبادئ التوجيهية(. "ُتطبَّق 2014 /تموز)الُمنقَّحة بتاريخ يوليو 2011

 15بتاريخ  "ة للتنميةالمؤسسة الدوليواعتمادات المشروعات الُمموَّلة من جانب قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومنح 
ُمكافحة الفساد( على ب المعنية المبادئ التوجيهية) 2011 كانون الثاني /في يناير المعدلة، 2006 /تشرين األولأكتوبر

 المشروع". 
 

فضًلا عن  ،التوريد في إطار المشروع غالًبا من أجل ُنُظم المعلومات التعاُقديَّة وتصميمها وأجهزتها يكونسوف    .82
ة( ت )وغيرها من الخدمات االستشاريوالخدمات، والحصول على السلع والخدما الفنيةاعدة االستشاريين للمسالخبراء اختيار 
في  المشاركةالمتواِصلة مع أصحاب المصالح وخصوًصا الوزارات  المشاوراتقة بإدارة المشروع، وتنظيم المتعل

أمور أخرى،  من بين ،مشروعة إعداد وإدارة التتضمن الخدمات االستشاريوف وس .بناء القدراتفعاليات و ،المشروع
 ،، وتطوير السجل االجتماعيمع رقم التعريف الُمميَّزان الوطني للسك مساعدة في تطوير السجللة لليووالدراسات األ

ات البرامج واألجهزة توريد السلع والخدم وسيضمن .ة(روع )التوريدات واإلدارة الماليباإلضافة إلى دعم إدارة المش
ة في وترتبط الخدمات غير االستشاري .بما في ذلك ُنُظم الرصد والتقييم، والُمعدات الالزمة إلدارة المشروع ،ةاإللكتروني
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يتم إدخال جميع العقود  ، سوفخطة التوريدات وضع اللمسات األخيرة علىوبمجرَّد  ؛بالتدريب وورش العملالمقام األول 
. (STEP) البنك الدولي، والتتبُّع المنهجي لعمليات التبادل في التوريداتتوريدات بالخاصة  الجديدةاإللكترونيَّة لتتبُّع افي ُنُظم 

لة من جانب البنك الدولي، وفرضها على وفي إدارة وُمراقبة العقود الُمميهدف هذا النظام إلى ُمساعدة الُمقتِرض و
 الالزم. ِرض التدريبتالُمقالخاص بمشروع الى فريق يتلقوف وس ؛المشروعات الجديدة كافة

 
وزارة  فيالتوريدات بمديرية الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين ضمن مديرية الشؤون اإلدارية  قسم سوف يضطلع   .83

تقييم  تموقد  .تخطيط وتنفيذ أنشطة التوريد بسؤولية ،ة األخرىنب مع الوحدات واإلدارات المعنيجنًبا إلى ج ةالداخلي
بناء على مشروع برنامج دعم  ،2015 /كانون األولديسمبر 17 في الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين لقدرات بمديريةا

 التقييم في الُمجَملهذا وقد خلص  ؛(INDH1) ةالسابقة لبرنامج التنمية البشرية والمبادرة الوطنيالحكومة المحلية المستمر، 
في سبت خبرة في تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك الدولي، وقد اكت الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين أن مديرية إلى

، والتعاون الفرنسي واإلسباني على سبيل المثال ال الحصر( االتحاد األوروبي :لى سبيل المثالالعمل مع الجهات المانحة )ع
تم تزويدها وا لتنفيذ مهام التوريد، وقد تم تأسيسها جيًد .ةإجراءات التوريد الوطني من خالل استخدام للعمليات التي تم تنفيذها

وباإلضافة إلى ذلك، تعتمد مديرية الشؤون اإلدارية  .ن ذوي الخبرات في مجال التوريداتبمجموعة من الموظفين م
 ،والرصد التوريدَطة لتنفيذ عمليات كسل الُمبّسإميكروسوفت لة في برامج وشؤون الموظفين على األدوات اإللكترونية الُمتمثِّ

طاقم الموظفين في استخدام إجراءات  خبرةوعلى الرغم من  ؛تي تسهل عمليات التوريد وإدارة العقود على حد سواءوال
إال أنهم يفتقرون إلى الخبرة  ،االستشاريينالخبراء واختيار  ةاالستشاري غير والخدمات البنك الدولي للتوريد البسيط للسلع

سوف االستشاريين(، ومن ثمَّ، الخبراء واختيار  ،األنظمة وتثبيتتوريد مثل: أنظمة تكنولوجيا المعلومات الُمعقَّدة ) توريدفي 
 مديرية الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين. اتلتعزيز قدر توريدفي الاستشاري خبير تعيين أخصائي توريدات و يتم
 

ون اإلدارية في ؤمديرية الشدى : )أ( الخبرة المحدودة للآلتي ، وهذا نتيجةكبيرةُتعتبر المخاِطر العامة للتوريدات    .84
االستشاريين باستخدام إجراءات البنك الدولي، و)ب( الكم الكبير من التنسيق الالزم بين الخبراء دة واختيار قالتوريدات الُمع

تي تقوم ات الشريكة الُمستفيدة من السلع والخدمات ال، والوزارةمن إدارات وزارة الداخلي، وغيرها ةمديرية الشئون اإلداري
المخاِطر، وتسهيل تنفيذ  أفضل في تخفيف ةساعدة بصورملمن أجل او .ميزانيةوحدة الة مثل بتوريدها وزارة الداخلي

القدرات  يوصى باتخاذ التدابير التالية: أ( تعيين أخصائي توريدات للمساعدة في تنفيذ عمليات التوريد، وبناء .المشروع
فين الُمشاركين في على عمليات التوريد لجميع الموظالُمكثَّف  التدريب؛ ب( اإلدارية وشؤون الموظفين داخل مديرية الشؤون

، ووزارة التضامن وزارة الصحة :مثلة كز تنسيق محورياتنفيذ المشروع، وغيرها من الوزارات التي تعمل بوصفها مر
ـ( مراقبة عمل كل إدارة فيما يخص ج؛ التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة االجتماعيةرأة واألسرة والتنمية والم

 واالمتثال إلىللمناقصات التنافسية الوطنية،  (SBDsالمعيارية )خطة التوريدات لتجنُّب التأخير، ود( إعداد وثائق المناقصات 
 (.3الُملحق  انظر ،الدولي )لمزيد من التفاصيل إجراءات المناقصات التنافسية الوطنية المقبولة لدى البنك
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 ةالجتماعيًالوقايةجراءاتًإ. ـه

 
: أ( السجل الوطني كل مما يلي يهدف المشروع إلى تحسين تقديم برامج شبكة األمان االجتماعي من خالل إعداد   .85
لحكومة على تحقيق الهدف تلك الُنُظم ا إنشاءيساعد وف السجل االجتماعي. سمع رقم التعريف الُمميَّز، وب( ان للسك

االستهداف وكفاءة  عملية تحسينمن أجل أفضل شكل بللعائالت  ةلهوية والخصائص االجتماعية االقتصادياتقييم بالمتعلق 
األراِمل في الدعم الُمباِشر للنساء برنامج ، وبرنامج تيسير، وة)نظام الُمساعدة الطبية االجتماعي الرئيسي برامج شبكة األمان

استيالء الُنخبة واأُلسر الثرية على مناِفع الخدمات  من على التقليللتقييم األكثر وضوًحا ا أن يعمل والبد .وضعية هشة(
لى سبيل المثال، من خالل إعطاء ان، عاألكثر فقًرا وعوًزا من السُّك الشرائح إمكانية وصولتحسين على ة، واالجتماعي

 ة.يول على الخدمات االجتماعلحصإمكانية االريف  سكان
 

ا يخص ُنُظم المعلومات فيم ،ات والمؤسساتمن تطوير العملي 2و 1 يننفي إطار المكو المنفذةتتألَّف األنشطة  وفس   .86
، المهاراتأنشطة إال أنه يشمل  ،ةوال يتضمن المشروع أعماًلا مدني .انتي تغطي قسًما كبيًرا من السُّكة الالتأسيسي

وعلى  .يدعم المشروع تطوير مركز البياناتوف وس .والتنظيميَّة، وأنشطة بناء المؤسساتواألنشطة القانونية  والسياسات
المشروع المخاِطر االجتماعيَّة التي من شأنها أن تؤدي إلى  يقدمال تنطوي تلك األنشطة على التشييد، وال الرغم من ذلك، 

 التوطين القصري. – 4.12 العملياتسياسة أو  ،ان األصليينكالس – 4.10 العملياتسياسة  تفعيل
 

لتنفيذ من المظالم في حيِّز ا ردوضع نظام  سوف يتماالجتماعيَّة،  الحمايةإجراءات  يتم فيه تفعيلفي الوقت الذي ال    .87
المواطنين ات ن أحكاًما للتعاطي مع استفساريتضموف وس .المحلي والوطني ينية على المستوجانب الحكومة المغربي

وباإلضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي ُيركِّز فيه المشروع  .ق بالسجل االجتماعي ضمن إطار زمني ُملِزملوشكاواهم فيما يتع
لثالثة )نظام ل البرامج الُمختارة الن يمو ،فبتالي، ء نظام معلوماتي للسجل االجتماعيبصوٍرة أساسيَّة على تأسيس وإنشا

سوف و ،ُيحدد معايير أهليتها أوالدعم الُمباِشر للنساء األراِمل في وضعية هشة(، برنامج نامج تيسير، و، وبرةالُمساعدة الطبي
ز على المجاالت ومن الُمحتَمل أن ُيرك .تنفيذ المشروعمدة حتى ُمنتَصف أو ر كل التحليل االجتماعي في وقت ُمباستكما يتم

 التالية:
 

 ان د فقًرا وضعًفا بما في ذلك سُّكالشرائح السُّكَّانيَّة، وبخاصة السيدات األش لمختلفناِفع الُمتوقَّعة من المشروع الم
 .ةق شبه الحضرية والريفيالمناِط

 الطلب )الدخل، والحصول الفعلي والعوائق من جانب ة، ووقت االنتظار( )المتطلبات المؤسسي ةالحالي اإلمدادات
ت( بالنسبة للمواطنين إن ُوِجَد االجتماعينوع الوالعوائق الخاصة بالقراءة والكتابة، ب واإللمامعلى الخدمات، 

التعريف الشخصي الرسمي والتسجيل في براِمج شبكة األمان  إمكانية الحصول علىمن أجل المغاربة 
 .المحددةاالجتماعي 
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 اءات التسجيل الرسمي، وإجر الشخصي التعريفا يتعلَّق بمتطلبات المعلومات فيم علىالمواطنين  إمكانية حصول
 : الُسُبل القائمة والطبيعة الشاملة.المحددةمن أجل االلتحاق ببراِمج شبكة األمان االجتماعي 

 المواطنين إلى نظام إدارة التظلُّم في عمليَّات السِّجل المدني ببراِمج شبكة األمان االجتماعي  إمكانية وصول
 التعاُمل مع المظاِلم ورفعها.: قنوات ومواقع االستيعاب القائمة، وآليَّات المحددة

 
السجل نقطة  وف يكونحيث سي، خال المواطنين في السجل االجتماعمن أجل إد اإلعالمية ةحملال يبدأ تنفيذوف س   .88

التي ترغب في أن تصبح )أو ُيعاد تأكيدها( المعيشية تسجيل البيانات )والتجديدات( لجميع األفراد واأُلَسر من أجل الدخول 
ومن  .ر للنساء األراِمل في وضعية هشةالدعم الُمباِشبرنامج ، وبرامج تيسير، وةيدين من نظام الُمساعدة الطبيالُمستفمن 

فرعي الن ِومكالة )للخدمات االستشاري أمريكي مليون دوالر مبلغ ع أن ُتقام حملة االتصاالت المصحوبة بتخصيصالُمتوق
 ( على ثالث مراحل كما يلي:2.1

 
  لدى المرحلة على تفهُّم التصوُّرات هذهتركِّز وف س .: المشاورات مع أصحاب المصاِلح الرئيسيين1المرحلة 

قة ( المتعلالمشاركةلين المحليين عن البرامج )وخاصة من المستفيدين الحاليين والمسؤو ةلحأصحاب المص
الدعم برنامج وبرامج تيسير، و، ةساعدة الطبيملبرنامج ال دخولباستخدام السجل االجتماعي بوصفه نقطة 

وتهدف المشاورات إلى تحديد ما إذا كان التغيير في األنظمة قد يخلق  .ر للنساء األراِمل في وضعية هشةالُمباِش
 .تلك المقاومة )إن ُوِجَدت(لين، واستكشاف الخيارات للحد من ُمستخدمي النظام والُمشغ من جانبأي ُمقاومة 
 .2017 النية التقويمية بحلوللمرحلة تلك اب اإلضطالع وسوف يتم

  وأ رمز)لسجل االجتماعي ل عالمةالمرحلة على تطوير  هذهتعمل وف : تصميم حملة االتصاالت. س2المرحلة 
تغطي الحملة أربعة جوانب وف وس .العمل بالسجل االجتماعي تنفيذ شعار(، وتصميم حملة االتصاالت لبدء

ة التي ينبغي إرسالها ( تحديد الرسائل الرئيسيب؛ )للنظام الجديد المواتيان السُّك قبول( تعزيز أ: )وهي ةرئيسي
يتم قياس مدى وف ( تحديد كيف سدستخدامها، و)التي يتعين ا( تحديد قنوات االتصال جللمواطنين واإلداريين؛ )
نساء، وخاصة تراعي الحملة الفواِرق بين الجنسين )لضمان الوصول السليم للوف وس .نجاح )أو فشل( الحملة

ان األميين السُّك :ان )مثلى الشرائح الُمستضعفة من السُّكالتي تعولها اإلناث(، والوصول إل المعيشية اأُلسر
 .  2018 السنة التقويمية بحلولتلك المرحلة االضطالع ب وسوف يتم .في المناِطق النائية( والسيَّما النساء

  التسجيل االجتماعي وعملية التوعية  تنفيذ االتصاالت بدء ةتنفيذ حمليصحب وف : اإلطالق والتنفيذ. س3المرحلة
امج ن، وبرةبرنامج الُمساعدة الطبيالميدانيَّة وتسجيل األفراد في المناِطق الفقيرة المعزولة التي ال تستفيد حالًيا من 

يتم إطالق تلك وف وس .(2.1فرعي الن مكوالالدعم الُمباِشر للنساء األراِمل في وضعية هشة )برنامج تيسير، و
 مدة المشروع. عبر تستمرسوف ، و2019 العام التقويميالمرحلة في وقت ُمبكِّر من 
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 (اإلجراءاتًالوقائيةبماًفيًذلكً)البيئةًً.و

  
إعادة ل بناء أو ولن تموِّ ؛موارد الطبيعية األخرى في البالدلن يكون لألنشطة الُمقترحة تأثيرا على البيئة والغابات وال   .89

 جـ. الفئة هية الُمقترحة للمشروع الفئة البيئي فإنوبالتالي،  :تأهيل المرافق
 

 البنكًالدوليًالخاصةًب المظاِلمًرد خدمة .ز

  
واألفراد ممن يعتقدون أنهم تأثَّروا سلًبا جرَّاء المشروع الذي يدعَِّمه البنك الدولي تقديم شكاواهم  معاتتللمجيجوز    .90

 ويمكن أن ُتقدَّم الشكاوى أيًضا .(GRS) خدمة رد المظاِلم بالبنك الدولي المظاِلم على مستوى المشروع القائم، أو ردآلليَّات 
على وجه  التي تم تلقيهاالشكاوى  استعراضتضمن خدمة رد المظالم سوف و .إلى خدمة رد المظاِلم بالبنك الدولي مباشرة

واألفراد المتأثِّرة بالمشروع تقديم شكواهم إلى  للمجتمعاتويجوز  .قة بالمشروعالُمتعل القضايامع  السرعة من أجل التعاطي
 االمتثالوالتي ُتحدد ما إذا كان الضرر قد وقع أو يمكن أن يحدث نتيجة عدم  ،بالبنك الدوليالخاصة الُمستقلة  التفتيشهيئة 

ألوقات بعد لفت نظر البنك الدولي إلى المخاوف ويجوز تقديم الشكاوى في أي وقت من ا .البنك الدوليسياسات وإجراءات ل
خدمة رد المظاِلم  ة تقديم الشكاوى إلىمعلومات حول كيفيال لمزيد منولُمباشرة، ومنح إدارة البنك الدولي فرصة للرد. 

، وللحصول على المعلومات حول كيفيَّة http://www.worldbank.org/GRS التالي: ُيرجى زيارة الرابط ،بالبنك الدولي
 . www.inspectionpanel.org التالي ُيرجى زيارة الرابط ،الُمستقلة بالبنك الدولي التفتيشتقديم الشكاوى إلى هيئة 

 
 مستوى وقد تم رفع .المظالم واتخاذ القرارات بشأنها تناولولة عن ؤلدى المغرب عدد من المؤسسات المسيوجد    .91

 يةة واالستقاللدستورية لمنحهم المزيد من الحرية الُمتاحة مؤخًَّرا إلى هيئات مؤسسات خدمة رد المظاِلم الوطنيآليَّات و
م بالبنك الدولي على كفاءة ة خدمة رد المظاِلوال تؤثر آلي .ةسلطتهم فيما يخص اإلحالة الذاتيان إلثبات تالضروري ةالمالي

 .والفصل فيهالشكاوى ل يالمغربالنظام 
     

http://www.worldbank.org/GRS
http://www.inspectionpanel.org/
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 النتائج وإطار رصد(: 1)الملحقً

 الدولة: المغرب
 (P155198)رقم االجتماعية  الحماية أجل من الهوية وتحديد االستهداف نظم مشروعاسم المشروع: 

 إطار النتائج
 للمشروع اإلنمائية األهداف

 بيان األهداف اإلنمائية للمشروع
االجتماعي" في منطقة  األمان تغطية "رقم التعريف المميز" الخاص بالسكان المغاربة والمقيمين األجانب؛ كما يهدف المشروع أيضا إلى تحسين استهداف "شبكات نطاق يتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في توسيع

 المشروع.
 على مستوى المشروع تعتبر هذه النتائج على مستوى:

 مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع

 التراكمية األهداف قيم  
 الهدف النهائي 9السنة  8السنة  7السنة  6السنة  5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  خط األساس اسم المؤشر

 السجل عبر المميز التعريفي الرقم لهم تحدد الذين الوالدة حديثي عدد -
 على% 45 منهم اإلناث نسبة تشكل والذين) المشروع، منطقة في المدني
 )العدد( )باأللف( (.األقل

0.00 0.00 47.00 113.00 206.00 266.00     266.00 

 رقم لهم تحدد والذين ،(ذلك فوق وما سنوات ست سن في) السكان -
 منهم اإلناث نسبة تشكل والذين) المشروع، منطقة فى مميز تعريفى

 )العدد( )بالمليون( (.األقل على% 45
0.00 0.00 0.00 19.00 25.00 26.00     26.00 

 وبرنامج تيسير، ونظام, الطبية المساعدة نظام من المستفيدين حصة -
 الُخمس في يقعون والذين اإلجتماعي؛ السجل فى المسجلين ،دعم

 40 منهم اإلناث نسبة تشكل والذين) المشروع لمنطقة األول االستهالكى
0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 65.00     65.00 
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 )النسبة المئوية( (.األقل على% 
 الوسيطة النتائج مؤشرات

 التراكمية األهداف قيم  
 النهائي الهدف 9السنة  8السنة  7السنة  6السنة  5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  األساس خط اسم المؤشر 

 منهم اإلناث نسبة تشكل مباشرة )والذين المشروع من المستفيدون -
 26.266     26.266 25.206 19.113 47.00 0.00 0.00 (. )العدد( )باأللف(45%

 وبرنامج تيسير، ونظام, الطبية المساعدة نظام من عدد المستفيدين -
 9.3     9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 . )العدد( )بالمليون(دعم

المدنية المرتبطة بمولد "رقم التعريف المميز".  الحالة حصة مكتب -
 25.00     25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 )النسبة المئوية(

 للتدبير مسار حصة األفراد الجدد المسجلين في السنة "ت" )منظومة -
المقيمين اإللكترونية، وسجل  للتعريف الوطنية المدرسي، والبطاقة

للسكان من أجل  الوطنيالسجل إلى إلكترونيا  يتم إرسالها األجانب(،
%  40 منهم اإلناث نسبة تشكل تحديد "الرقم التعريفي المميز" )والذين

 األقل(. )النسبة المئوية( على

0.00 0.00 0.00 70.00 80.00 85.00     85.00 

 وبرنامجالطبية،  المساعدة حصة المتقدمين الجدد إلى برامج )نظام -
 100.00     100.00 80.00 40.00 0.00 0.00 0.00 ، ونظام تيسير( المسجلين في السجل االجتماعي. )النسبة المئوية(دعم

( في السجل دعم وبرنامج الطبية المساعدة نظام)حصة المستفيدين من  -
 68.00     68.00 36.00 4.00 0.00 0.00 0.00 االجتماعي. )النسبة المئوية(

 .االجتماعي السجل تيسير( في نظام) من المستفيدين حصة -
 (المئوية النسبة)

0.00 0.00 0.00 4.00 10.00 20.00     20.00 

 3.00     3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00عدد البرامج / الخدمات التي اشتملت على "رقم التعريف المميز" في  -
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 المعلومات الخاصة بها. )العدد( إدارة نظم
والشكاوى الخاصة بالمستفيدين من السجل  حصة المطالبات -

يوما.  30االجتماعي، والتي تم توثيقها ومعالجتها وحلها خالل فترة 
 )النسبة المئوية(

0.00 0.00 0.00 85.00 95.00 100.00     100.00 

 االستقصائية على عينة عشوائية من المستفيدين من نظام الدراسة -
      نعم - - نعم - ال .دعم وبرنامج تيسير، ونظام ،الطبية المساعدة

 - - - ال التشغيلي الذي تم إجرائه. التدقيق -
مشروع 
السجل 

 االجتماعي

مشروع 
 السجل
 الوطني
 للسكان

     

 ال بناء القدرات. -
تأسيس 
الفريق 
 القانوني

 تنظيم جولة
دراسية لتعلم 

أفضل 
الممارسات 
فيما يخص 
 )االستهداف
 و/أو تحديد
 الهوية(

- 
تأسيس 
فريق 

 االتصاالت
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 المؤشر وصف

 مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع
 المسئولية عن جمع البيانات مصدر البيانات / المنهجية معدل التكرار الوصف )تعريف المؤشر، إلخ( اسم المؤشر

 لهم تحدد الذين الوالدة حديثي عدد -
 المدني السجل عبر المميز التعريفي الرقم

 نسبة تشكل والذين) المشروع، منطقة في
 (.األقل على% 45 منهم اإلناث

 "رقم لهم تحدد الذين الوالدة حديثي عدد
مميز"، وتم طباعة هذا الرقم على  تعريفي

شهادات الميالد الخاصة بهم في السنة "ت" 
في منطقة المشروع؛ ويتم تصنيف هذا 

 ي.المؤشر وفقا للنوع االجتماع

 سنوي
 المعلومات في السجل إدارة نظام

 للسكان، والمستودع الوطني
 المركزي للسجل المدني.

 حديثي المشروع: عدد إدارة وحدة
 رقم" لهم تحدد الذين الوالدة
 في النظم. "مميز تعريفي

 ،(أو أكثر سنوات ست سن في) السكان -
 فى مميز تعريفى رقم لهم تحدد والذين
 نسبة تشكل والذين) المشروع، منطقة
 (.األقل على% 45 منهم اإلناث

 فوق وما سنوات ست سن في) عدد األفراد
 مميز" تعريفى "رقم لهم تحدد والذين ،(ذلك

" ت" السنة في للسكان الوطني فى السجل
 هذا تصنيف المشروع؛ ويتم منطقة في

 االجتماعي. للنوع وفقا المؤشر

 السجل في المعلومات إدارة نظام سنوي
 للسكان. الوطني

 األفراد عدد: المشروع إدارة وحدة
" مميز تعريفي رقم" لهم تحدد الذين

 .للسكان الوطني السجل في

 المساعدة نظام من المستفيدين حصة -
 ،دعم وبرنامج تيسير، ونظام ،الطبية

 والذين اإلجتماعي؛ السجل فى المسجلين
 األول االستهالكى الُخمس في يقعون
 نسبة تشكل والذين) المشروع لمنطقة
 (.األقل على%  40 منهم اإلناث

البسط: عدد األفراد في السجل  -
 االجتماعي، والذين يعتبرون مستفيدين من

 تيسير، ونظام ،الطبية المساعدة نظام
 االستهالكى الُخمس في ،دعم وبرنامج

 المشروع. من السنة "ت" في منطقة األول
 السجل في األفراد المقام: إجمالي عدد -

 من مستفيدين يعتبرون والذين االجتماعي،
 تيسير، ونظام ،الطبية المساعدة نظام

 منطقة في" ت" السنة في ،دعم وبرنامج
 وفقا المؤشر هذا تصنيف ويتم .المشروع

 .االجتماعي للنوع

 سنوي

سوف ترتكز التقديرات على 
 الدراسة االستقصائية على عينة
تمثيلية للمستفيدين من السجل 

 االجتماعي.

 المشروع. إدارة وحدة

المشروع / الفرق  إدارة وحدة السجل في المعلومات إدارة نظام سنويعدد األفراد الذين لديهم "رقم تعريفي  مباشرة المشروع من المستفيدون -



59 
 

مميز"، وعدد األفراد في السجل االجتماعي  %(.45 منهم اإلناث نسبة تشكل والذين)
 هذا تصنيف في منطقة المشروع. ويتم

 .االجتماعي للنوع وفقا المؤشر

للسكان وفي السجل  الوطني
 .االجتماعي

 الفنية.

 الوسيطة النتائج مؤشرات
 البيانات جمع عن المسئولية المنهجية/  البيانات مصدر التكرار معدل (إلخ المؤشر، تعريف) الوصف المؤشر اسم

 المساعدة نظام من المستفيدين عدد -
في  دعم وبرنامج تيسير، ونظام, الطبية

 منطقة المشروع.

 ،الطبية المساعدة نظام من المستفيدين عدد
 منطقة في دعم وبرنامج تيسير، ونظام

 .المشروع
 سنوي

 السجل في المعلومات إدارة نظام
االجتماعي؛ والبيانات اإلدارية من: 

 التضامن الصحة، ووزارة وزارة
 والتنمية واألسرة والمرأة

 التربية االجتماعية، ووزارة
 المهني. والتكوين الوطنية

 الفرق/  المشروع إدارة وحدة
 .الفنية

 المرتبطة المدنية الحالة مكتب حصة -
 ".المميز التعريف رقم" بمولد

البسط: عدد مكاتب الحالة المدنية  -
المتصلة بمولد الرقم التعريفي المميز في 

 السنة "ت" في منطقة المشروع.
 المدنية الحالة مكاتب المقام: إجمالي عدد -

 .المشروع منطقة في" ت" السنة في

 سنوي
 العامة السجل المدني، والمديرية

 نظم المحلية، ومديرية للجماعات
 واالتصاالت. المعلومات

 الفرق/  المشروع إدارة وحدة
 .الفنية

 السنة في المسجلين الجدد األفراد حصة -
 المدرسي، للتدبير مسار منظومة" )ت"

 اإللكترونية، للتعريف الوطنية والبطاقة
 المتصلين ،(األجانب المقيمين وسجل

 أجل من للسكان الوطني بالسجل إلكترونيا
 والذين" )المميز التعريفي الرقم" تحديد
 على%  40 منهم اإلناث نسبة تشكل
 (.األقل

البسط: عدد األفراد الجدد المسجلين في  -
 والبطاقة المدرسي، للتدبير مسار منظومة)

 وسجل اإللكترونية، للتعريف الوطنية
 ، والمسجلين في السجل(األجانب المقيمين
 منطقة في" ت" السنة في للسكان الوطني

 المشروع.
 الجدد األفراد المقام: إجمالي عدد -

 للتدبير مسار منظومة) في المسجلين
 للتعريف الوطنية والبطاقة المدرسي،

 سنوي

 السجل في المعلومات إدارة نظام
 إدارة للسكان؛ ونظام الوطني

 في كل من: منظومة المعلومات
 والبطاقة المدرسي، للتدبير مسار

 اإللكترونية، للتعريف الوطنية
 األجانب. المقيمين وسجل

 الفرق/  المشروع إدارة وحدة
 .الفنية
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 في ،(األجانب المقيمين وسجل ،اإللكترونية
 ويتم .المشروع منطقة في" ت" السنة

 االجتماعي. للنوع وفقا المؤشر هذا تصنيف
 
 

 نظام) برامج إلى الجدد المتقدمين حصة -
 ونظام ،دعم وبرنامج الطبية، المساعدة

 .االجتماعي السجل في المسجلين( تيسير

 نظام)البسط: عدد المستفيدين الجدد من  -
( في السجل دعم وبرنامج الطبية، المساعدة

 منطقة في" ت" السنة االجتماعي في
 المشروع.

 نظام) من المستفيدين المقام: إجمالي عدد -
 السنة في( دعم وبرنامج الطبية، المساعدة

 .المشروع منطقة في" ت"

 سنوي
 السجل في المعلومات إدارة نظام

اإلدارية  والبيانات االجتماعي،
 المتاحة.

)للبسط(،  المشروع إدارة وحدة
 ووزارةالصحة  وكال من وزارة

 والتنمية واألسرة والمرأة التضامن
 االجتماعية )للمقام(.

 المساعدة نظام) من المستفيدين حصة -
 السجل في( دعم وبرنامج الطبية،

 .االجتماعي

 نظام) من المستفيدين البسط: عدد -
 السجل في( دعم وبرنامج الطبية، المساعدة

 منطقة في" ت" السنة في االجتماعي
 .المشروع

 نظام) من المستفيدين عدد المقام: إجمالي -
 منطقة في( دعم وبرنامج الطبية، المساعدة
 .المشروع

 سنوي
 السجل في المعلومات إدارة نظام

 اإلدارية والبيانات االجتماعي،
 .المتاحة

 ،(للبسط) المشروع إدارة وحدة
 ووزارة الصحة وزارة من وكال

 والتنمية واألسرة والمرأة التضامن
 (.للمقام) االجتماعية

 في( تيسير نظام) من المستفيدين حصة -
 .االجتماعي السجل

( تيسير نظام) من المستفيدين البسط: عدد -
 .المشروع منطقة في االجتماعي السجل في
 نظام من المستفيدين المقام: إجمالي عدد -

 تيسير )والذي يتم توفيره من جانب وزارة
 منطقة في المهني( والتكوين الوطنية التربية

 .المشروع

 سنوي
 السجل في المعلومات إدارة نظام

 اإلدارية والبيانات االجتماعي،
 .المتاحة

، (للبسط) المشروع إدارة وحدة
 والتكوين الوطنية التربية ووزارة

 المهني )للمقام(.



61 
 

 اشتملت التي الخدمات/  البرامج عدد -
 إدارة نظم في" المميز التعريف رقم" على

 .بها الخاصة المعلومات

التي قامت بدمج  الخدمات/  البرامج عدد
 إدارة حقل للرقم التعريفي المميز في نظم

بها، وقامت بملء هذا  الخاصة المعلومات
الحقل بالرقم التعريفي المميز من خالل 

 للسكان. الوطني االتصال مع السجل
 

 سوف يتم التوثيق من جانب وحدة سنوي
 المشروع. إدارة

 الفرق/  المشروع إدارة دةوح
 .الفنية

 الخاصة والشكاوى المطالبات حصة -
 والتي االجتماعي، السجل من بالمستفيدين

 فترة خالل وحلها ومعالجتها توثيقها تم
 .يوما 30

 بالمستفيدين الخاصة والشكاوى )المطالبات
 توثيقها تم االجتماعي، والتي السجل من

يوما /  30 فترة خالل وحلها ومعالجتها
والشكاوى الُمقدمة(  المطالبات إجمالي عدد

x 100 

تقرير سير األعمال / الصور /  سنوي
 اإلشراف. بعثة

 الفرق/  المشروع إدارة وحدة
 الفنية في السجل االجتماعي.

 عينة على االستقصائية الدراسة -
 نظام من المستفيدين من عشوائية
 وبرنامج تيسير، ونظام ،الطبية المساعدة

 .دعم

عشوائية  عينة على استقصائية طرح دراسة
 األسري من خالل تنفيذ المسح المرجعية بالسنة االجتماعي. األمان من المستفيدين من شبكة

 التمثيلي، مع وحدة االستهالك.
 الفرق/  المشروع إدارة وحدة
 .الفنية

 .إجرائه تم الذي التشغيلي التدقيق -

األمثل التدقيق من أجل تقييم التشغيل 
للمشروع المختار، فيما يتعلق بـ 

واالتصاالت،  المعلومات )تكنولوجيا
 والعمليات(.

 المرجعية بالسنة
 الوطني مدراء مشروع السجل

للسكان، وفرق التنفيذ، ونظم 
 المعلومات.

 الترابية. لإلدارة العامة المفتشية

 بناء القدرات. -
 أفضل لتعلم دراسية منظمة جولة

 أو/و االستهداف) يخص فيما الممارسات
 (الهوية تحديد

 وحدة جانب من التوثيق يتم سوف سنوي
 .المشروع إدارة

بعثات  / المشروع إدارة وحدة
 .اإلشراف
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 الوصفًالتفصيليًللمشروع: 2الُملحَقً

 االجتماعية الحماية أجل من الهوية وتحديد االستهداف نظم مشروعالمغرب: 
 

الُمقيمين وان المغاربة اق التغطية لرقم التعريف الُمميز للسكتوسيع نط فيمن المشروع  الرئيسي الهدفيتمثل  .1
وف تحقيق تلك األهداف، سمن خالل و ؛األجانب، وتحسين استهداف شبكات األمان االجتماعي في منطقة المشروع

برنامج أكثر تكاُمًلا وكفاءة  وإعدادة، وفعالية تقديم الخدمات االجتماعي حوكمةلتحسين  هامةيضع المشروع أساسات 
 لتخصيص التحويالت االجتماعيَّة.

التمويل القائم نمط وباالستثماريَّة  المشروعاتباستخدام تمويل وسوف ينفذ  رئيسية يتألَّف المشروع من ثالثة ُمكوَِّنات .2
ُمقابل النفقات الُمالئمة لألنشطة  ويقوم بصرف المدفوعاتالسلع والخدمات،  توريد يموِّل وف وس .على النتائج

ق نمط التمويل القائم على النتائج على بعض األنشطة في ُيطبوف وس .المنصوص عليها في خطة التوريدات للمشروع
رات مؤشيعمل على سداد نفقات برامج اإلنفاق الُمؤهَّل المشروطة باإلنجاز الُمرضي للكما سوف  ؛2و 1المكونين

 المرتبطة بالصرف.

 
 نات المشروع:ِومك أ.
مع رقم التعريف : )أ( تصميم وتطوير السجل الوطني للسُّكَّان رئيسية، وهي يتألَّف المشروع من ثالثة مكوِّناتوف س .3

اء نة المشروع، وب؛ و)جـ( إدارب( تصميم وتطوير السجل االجتماعي؛ )هيئة بطاقات التعريف الوطنيَّة وإنشاء، الُمميَّز
 والتقييم. القدرات، والرصد

 
 45ة )هيئة بطاقات التعريف الوطني وإنشاء، مع رقم التعريف الُمميَّزوتطوير السجل الوطني للسُّكَّان  تصميم: 1المكوِّن 

 مليون دوالر أمريكي( 
  
 فيماان )السجل الوطني للسُّك ( تطوير وتحديث ُنُظمأن الدعم المالي والفني لحكومة المغرب من أجل: يوفر هذا المكو .4

نوعية البيانات، وجمع/تحديث البيانات، ووبرامج وأجهزة الحاسب، وبروتوكوالت التشغيل البيني،  يخص البنية،
(؛ 1.1فرعي الن ُمكوال( )المحددةة ومات للخدمات/البرامج االجتماعيوتكاُمل رقم التعريف الُمميَّز داخل ُنُظم إدارة المعل

، وهيئة انوتشغيل السجل الوطني للسُّك إنشاء( ج(؛ 1.2فرعي الُمكوِّن ال)ان رقم التعريف الُمميَّز للسُّك إسناد( ب
 (. 1.3فرعي الن مِكالة )بطاقات التعريف الوطني

مع سداد المدفوعات ُمقابل النفقات الُمالئمة لألنشطة الُمحددة  1.1تنفيذ األنشطة في إطار المكوِّن الفرعي  سوف يتم .5
النهج  1.3و 1.2تستخدم األنشطة في إطار الُمكوِّنات الفرعيَّة وف وس .لمشروعالمنصوص عليها في خطة التوريدات ل
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القائم على النتائج ليتم تمويلها مشروطة بتحقيق اإلنجازات الُمرضية للُمؤشِّرات المرتبطة بالصرف الُمتفق عليها اتفاًقا 
حيث تحققت  ،يد مراحل مدفوعات القرضكل مؤشِّر من المؤشِّرات المرتبطة بالصرف إلى تحد ُيفعلوف وس .ُمشترًكا

 صرفهاُيعاد سداد المدفوعات التي تم سو .الفنيَّة وفًقا لبروتوكول التحققالمؤشِّرات المرتبطة بالصرف من الناحية 
للنفقات التي ُسددت في برنامج اإلنفاق الُمؤهَّل للمشروع كما ُوِصف في قسم  1.3و 1.2بموجب المكونين الفرعيين 

هذا الُمكوِّن سواء كانت ُمتعلقة  التي تم تحقيقها في إطار القابلة للتوريد وتخضع جميع األنشطة .الماليَّةاإلدارة 
التوريد التابعة للمبادئ التوجيهية الخاصة بل للمشروع( بالنسبة لبرنامج اإلنفاق الُمؤهرات المرتبطة بالصرف )بالُمؤش

 للبنك الدولي.

 
 التعريفات والمنهجيَّة

وجود قيود على الُعمر أو ان، مع عدم السجل الوطني للسُّكان قاعدة بيانات وطنية للمعلومات األساسية عن السُّك ُيعتبر .6
 كل إدخال في السجل:  حيث أن ،ان الُمقيمين في البالدللسُّك بالنسبة ةالجنسي

 حق اإلقامة في البالد )مواِطن/أجنبي(؛ ديهُيمثِّل الفرد الذي ل 

  ُيسجَّل مرة واحدة فقط في قاعدة البيانات(؛شخص وحيد )أي أنه 

 23لديه رقم التعريف الُمميَّزF

 ؛24

  بناء البيانات الُمتفق عليه. لنموذجلديه مجموعة من السمات أو الخصائص وفًقا 

 
االسم الكامل للشخص، ورقم  :)مثل بمرور الوقتُمعرَّفات ثابتة له  شكله المحضان في يحتوي السجل الوطني للسك .7

والُمعرَّفات البيومتريَّة، وغيرها من اآلليَّات التي تبرهن  والنوع االجتماعي التعريف الُمميَّز، واآلباء، ومحل الميالد،
ان غير الوطني للسُّكوُتعتبر السمات الُمسجَّلة في السجل  .(له رقم التعريف الُمميَّز إسنادعلى تفرُّد الشخص الذي تم 

ة )أي من خالل ُحكم قضائي عندما ُيغيِّر أو من خالل اإلجراءات القانوني باستثناء تصحيح األخطاء ،قابلة للتغيير
وعادة ما يدخل األفراد السجل عند الميالد أو عندما ُيهاجرون إلى البالد، ويخرج  .شخص ما االسم وما إلى ذلك(

24Fانب عندما ينزحون من البالداألفراد من السجل عند الوفاة أو كما في حالة األج

25. 

                                                           

أرقام عشوائيَّة، وهي غير ُمدَرَجة بصورة ُمشفَّرة وال ُمتتابعة،  10استناًدا إلى المناقشات الفنية األوليَّة، سوف يتكوَّن رقم التعريف الُمميَّز من   24
على توليد أرقام فريدة بليون رقم، وهي كمية كافية لتكون قادرة  10مفتاح تحكُّم رقمي. وسوف ُيعطي هذا الخيار مساحة لعدد  2باإلضافة إلى عدد 

 من نوعها مع مخاطر قليلة من التكرارات و/أو التشبُّع.  

لمغرب: رقم استناًدا إلى المناقشات الفنية األوليَّة، سوف يتم أخذ السمات التالية في عين االعتبار فيما يتعلَّق السجل الوطني للسُّكَّان في ا  25
ة والفرنسيَّة(، وتاريخ ومحل الميالد، وتاريخ ومحل الوفاة، والنوع االجتماعي )ذكر/أنثى(، وبلد النشأة، التعريف الُمميَّز للشخص، واالسم )بالعربيَّ
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الخاصة خدمات الالبالد نظام ُمفتت لتقديم يوجد في ، وبناء على ذلك، للسكان اوطني غرب حاليًّا سجالالم ال تمتلك .8
)الصحة،  في كل من وبالنسبة للجزء األكبر، لجأت البرامج والخدمات ؛صف بتكاُثر أرقام كشف الهويَّةالهويَّة يت بتحديد

ونتيجة لذلك، ُتعتبر تلك الُنُظم غير  ؛لتكوين أرقامهم الخاصة والتعليم، والحماية االجتماعيَّة، والضرائب وما إلى ذلك(
وبالنسبة  ؛جودة البياناتب ما يتعلقإشكاليَّات مهمة في ويوجد بهاقابلة للتشغيل الُمتَباَدل، وال تتبع هذا المنطق أو المعايير، 

التكاليف  على زيادةنظام تقديم الخدمات  كما يعمل ؛تلك المستودعاتفوريَّة عبر  روابطر، ال توجد للجزء األكب
اإلداريَّة، ويجعلها ُمعقَّدة بالنسبة لألفراد خاصة القاصرين إلثبات هويتهم مراًرا للتأكيد على حقوقهم وامتيازاتهم 

 ة الُمتاحة.قهم للبرامج والخدمات االجتماعيواستحقا

قدِّم: )أ( ضمان قابليَّة العمل البيني ي السجل الوطني للسُّكَّان بوصفه مكتب دعم/إداري وف يظلالمرحلة األولى، س خالل .9
وعلى المدى  .ة السُّكان الُقصَّرتماعيَّة؛ و)ب( تحسين تحديد هويعبر ُنُظم المعلومات الُمختلفة للبرامج والخدمات االج

وفي  .ان تقديم خدمة إثبات أصالة الهويَّة عبر األنظمة الحكوميَّة الُمختلفةلسُّكيسهِّل السجل الوطني لوف ط، سالمتوس
ه القصور ا لتحديد الهويَّة من شأنه التعاطي مع أوُجيصبح السجل الوطني للسُّكان نظاًما ديناميكي سوف تلك المرحلة،

مع احتماليَّة أن يصبح لبنة مركزيَّة في تقديم الخدمات )العامة والخاصة(  ،في المغرب ةة القائمفي ُنُظم تحديد الهوي
 والتي تتطلَّب تحديد الهويَّات والتحقق منها.     

  
 مليون دوالر أمريكي( 7): تصميم وتطوير ُنُظم السجل الوطني للسُّكَّان 1.1الُمكوِّن الفرعي 

 
ة لتنفيذ األنشطة التالية في الخدمات االستشارية بصورة أساسين الحصول على السلع، وتقديم يموِّل هذا المكِووف س .10

ات في ذلك الحصول على أجهزة وبرمجي، بما انجل الوطني للسُّكر ُنُظم الس( تصميم وتطويأمنطقة المشروع: 
بما في ذلك التحقق من موثوقية البيانات،  ،األجانبالمقيمين و( إسناد رقم التعريف الُمميَّز للسكان المغاربة بالحاسب؛ 

( إعداد د؛ انللسُّكُتغذي السجل الوطني وف س ( التحديث الفني لُنُظم المعلومات القائمة والتيجوتحميل البيانات األولية؛ 
الوطني لتنفيذ السجل  ( بناء القدرات المؤسسيَّةـه؛ وانلسجل الوطني للسُّك( لواللوائحاإلطار القانوني )القوانين 

هذا الُمكوِّن الفرعي  في إطاروتكون األنشطة التي يتعيَّن تنفيذها في منطقة المشروع والتي يجب تمويلها  .انللسُّك
 (.تفصيالنشاط اللالطالع على تكلفة  1لالطالع على ُملخَّص األنشطة، والجدول  1كالتالي: )انظر الجدول 

 

 )مليون دوالر أمريكي(                                  1.1األنشطة التي يتعيَّن تمويلها في المكوِّن : 1الجدول 

                                                                                                                                                                                           

ومة أيًضا في ورقم التعريف الُمميَّز لألم واألب )لتأسيس روابط العائلة(، والبريد اإللكتروني )اختياري(، ورقم الهاتف )اختياري(. وسوف تأخذ الحك
لبحث حول إمكانيَّة إدراج المعلومات البيومتريَّة )على سبيل المثال: الصورة، وبصمات األصابع، ونمط حدقة العين(، والتي اعتبارها مزيد من ا

 سوف ُتستخدم للتحقق القوي من الهويَّة، وتجنُّب تكرار البيانات، وأخيًرا لتوفير خدمات إثبات أصالة الهويَّة. 
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 5.10 ات الحاسب.الحصول على أجهزة وبرمجي ، بما في ذلكانر ُنُظم السجل الوطني للسُّكتصميم وتطوي

بما في ذلك التحقق من موثوقية ، األجانبالمقيمين وإسناد رقم التعريف الُمميَّز للسكان المغاربة 
 البيانات، وتحميل البيانات األولية.

0.40 

 0.36 .انُتغذي السجل الوطني للسُّكوف التحديث الفني لُنُظم المعلومات القائمة والتي س

 0.50 ان.( للسجل الوطني للسُّكواللوائحإعداد اإلطار القانوني )القوانين 

 0.64 ان.السجل الوطني للسُّكبناء القدرات المؤسسية لتنفيذ 

 7.00 اإلجمالي

 

المعلومات، والُنُظم والعمليَّات الالزمة لدعم ما يلي: )أ( إسناد وتخزين  هيكلتصميم  النشاط. يشمل هذا تصميم النظام .11
المعلومات ؛ و)جـ( الوحدات الالزمة لضمان توحُّد ( تطوير السجل الوطني للسُّكَّانرقم التعريف الُمميَّز للسكان؛ )ب

المعلومات الحد األدنى لألداء واألمان بالنظام لضمان  هيكليحدد وف وس .والتشغيل البيني مع ُنُظم المعلومات األخرى
للمشروع( النظام  حياة)على مدار تصميم وقد تم تقدير تكلفة  .قدرته على التفاُعل ودعم ُمختلف الخدمات الحكوميَّة

 الشركات االستشارية المتخصصة.ب باالستعانةيذها بطريقة قياسيَّة يتم تنفوف وس ؛يوم عمل 400خالل 

: )أ( جلب كاآلتي يموِّل هذا النشاط أجهزة وبرمجيَّات الحاسب الضروريَّة لتطوير النظاموف . ستطوير النظام .12
درات تدقيق برمجيَّات الحاسب وتطويرها؛ )ب( مراكز/خواِدم البيانات لتبادل البيانات وتوثيقها ومزامنتها )مع ق

مع بنية تحتيَّة رئيسيَّة عامة؛ )د( اختبارات ُمستقلة )لتقييم موثوقيَّة برنامج ناقل الخدمة المؤسسية البيانات(؛ )جـ( 
واألجهزة وبرمجيَّات الحاسب لتباُدل رقم  التصنيف؛ و)هـ( تطوير بروتوكوالت (البيانات وضمان عدم تكرارها

 حياةوقد تم تقدير تكلفة )على مدار  .المحددةة خرى للخدمات/البرامج االجتماعيالتعريف الُمميَّز مع ُنُظم المعلومات األ
 يوم عمل )تطوير البرمجيَّات فقط(، وتم تقدير تكلفة األجهزة بصوٍرة ُمنفصلة 700للمشروع( تطوير النظام خالل 

25F(.5)انظر الجدول 

26    

 
يموِّل هذا النشاط تحميل وف . سإلغاء البيانات الُمتكررة، والتحقق من موثوقيَّة البيانات، وتحميل البيانات األوَّليَّة  .13

)المطلوبة البيانات األوَّليَّة للسجل الوطني للسُّكَّان باستخدام قواعد البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنيَّة للتعريف اإللكتروني 
السجل المدني و ،سجل الُمقيمين األجانب في المغربوب ،عاًما وما أعلى من ذلك( 18للسُّكَّان ممن تبلغ أعمارهم 

                                                           

ناعة مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )التي توفرها مديرية نظم المعلومات واالتصاالت(، تصل استناًدا إلى النقاط المرجعيَّة لص  26
 دوالر أمريكي لتطوير النظام.  2860دوالر أمريكي وتصل إلى  1000التكلفة المتوقَّعة لتصميم النظام إلى ما يقرب من 
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ولضمان جودة وتفرُّد السِّجالت  المدرسي. للتدبير مسار منظومةوقاعدة بيانات  ،)بالشكل اإللكتروني( لحديثي الوالدة
ينبغي تطوير طريقة العمل لضمان عدم تكرار البيانات، ودقة المعلومات الواردة  ،انالُمدَرجة في السجل الوطني للسُّكَّ

يدعم النشاط تطوير التطبيقات الُمتعلِّقة بتشغيل تحميل المعلومات تلقائيًّا وف س ،بتلك السِّجالت. وعلى هذا النحو
مات باستخدام األساليب اإلحصائيَّة واختبارها )عدة مرات(، وضمان عدم تكرار البيانات من أجل فحص جودة المعلو

ويعمل هذا النشاط على دمج ُمحرِّك توليد رقم التعريف الُمميَّز، وإلغاء  .بالمئة من السُّكَّان( 5و 2ألخذ العينات )بين 
 يوم )تصميم وتطوير(. 400تقدير تكلفة هذا النشاط في  تمالبيانات الُمتكررة، وقد 

يموِّل هذا النشاط جميع وف . ستغذي السجل الوطني للسُّكَّانوف القائمة التي س لُنُظم المعلومات الفنيالتحديث  .14
التعديالت التي يستوِجب األمر إدخالها لضمان ُمزامنة البيانات، وقابليَّة التشغيل البيني بين السجل الوطني للسُّكَّان 

البطاقة الوطنيَّة للتعريف اإللكتروني، وقاعدة  تغذي السجل الوطني للسُّكَّان )أيوف والُنُظم وقواِعد البيانات التي س
ويمكن ُمالئمة تلك التعديالت لتباُدل  .، وسجل الهجرة، والسِِّجل المدني(المدرسي للتدبير مسار منظومةبيانات 

يوم )تصميم وتطوير(  360تقدير تكلفة هذا النشاط في  تموقد  .المعلومات األوَّليَّة الُمستمرة، وإمكانيَّة التشغيل البيني
 يوم لكل نظام(. 120)

النشاط تطوير الترتيبات المؤسسيَّة واأُلُطر القانونيَّة  هذا يموِّلوف . ساللوائح(وتطوير اأُلُطر القانونيَّة )القوانين  .15
جمع البيانات، وتباُدل واستخدام وتخزين والتنظيميَّة الالزمة إلصدار رقم التعريف الُمميَّز وشكله، وبروتوكوالت 

يموِّل وف وس .لوضع بطاقات التعريف الوطنيَّةالبيانات، وخصوصيَّة البيانات، واأُلُطر المؤسسيَّة )القوانين واللوائح( 
ة هذا النشاط أيًضا الحصول على السلع والخدمات االستشاريَّة، والجهة التي تحمل على عاتقها دور الوكالة خالل فتر

اإلطار  تدريب طاقم الموظَّفين، وتعيين الموظَّفين(، وتطويروبرمجيَّات الحاسب،  :عمر المشروع )على سبيل المثال
 ة.المؤسسي وُمختلف الُكتيبات التشغيلي

الُمتخصصة  الفنيةيموِّل المشروع الخدمات االستشاريَّة لدعم الحكومة بالُمساعدة وف . سبناء القدرات المؤسسيَّة .16
ة، والمساعدة دراسة أفضل الُمَمارَسات الدولي)بما في ذلك التدريب، و لتطوير الطاقات الوطنيَّة لتنفيذ النظام الُمقتَرح

 لألنشطة الُمتخصصة(. الفنية

 مليون دوالر أمريكي(    24رقم التعريف الُمميَّز للمواطنين في منطقة المشروع ) تحديد: 1.2المكوِّن الفرعي 
 

لهم رقم تعريف ُمميَّز في السجل المدني في منطقة  الذين تحدد: عدد المواليد الُجُدد 1الُمؤشِّر المرتبط بالصرف رقم  .17
تستخدم األنشطة في إطار هذا الُمكوِّن الفرعي النهج القائم على النتائج ليتم تمويله مشروطة بتحقيق وف . سالمشروع

يدعم هذا الُمكوِّن وف وس .(2جدول الالمرتبطة بالصرف الُمتفق عليها اتفاًقا ُمشترًكا )اإلنجازات الُمرضية للُمؤشِّرات 
الفرعي الجهود التي تبذلها الحكومة لتحديث السجل المدني من خالل تجهيز مكاتب الحالة المدنيَّة مع وجود األساس 

ل المدني في المغرب من جانب المديرية ِجوُيدار الس .اترونيالقوي الضروري إلصدار شهادات الميالد والوفاة إلك
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للغاية مع ما يقُرب من  اوُيعتبر النظام ال مركزي ؛ةرة العامة داخل وزارة الداخليالعامة للجماعات المحليَّة، واإلدا
 ة أنظمةة مكاتب الحالة المدنيوال تمتلك غالبيَّ .عة في جميع أنحاء البالدمن مكاتب الحالة المدنيَّة موزمكتب  2200

دة حويعمل عدم وجود قاعدة بيانات مو .ات، واحًدا للمواليد واآلخر للوفيةلة غير أنها تمتلك سجلَّات ورقيحواِسب متص
ة ليتم استخدامه للوصول إلى الهوية به على تقليل قدرته وجود قواعد البيانات اإللكترونيفي السِجل المدني وعدم 

 مليون سجل للمواليد. 45 بحوالير على ما ُيقدالسجل المدني اليوم ويحتوي  .والتحقق منها

يضمن البذر الُمستمر وف حيث س ،انوير وتحديث السجل الوطني للسُّكا لتطحديث السِجل المدني شرًطا أساسيُيعتبر ت .18
اس ا نشرها في الدار البيضاء على أسحالي ويتم .ات( داخل قاعدة البياناتُدد والنازحين )المواليد والوفيللوافدين الُج

من مكاتب مكتب  2200سنوات حيث يوجد أكثر من  10ع أن يستغرق التسجيل الوطني أكثر من ومن الُمتوق .تجريبي
نية ب استثمارات ضخمة في البفي مناطق معزولة للغاية، وتتطل هايقع بعضو ،ة على النطاق القوميالحالة المدني

ة للمشروع تطوير وتتطلب الرؤية الُمستقبلي .واألجهزة الجديدة(ات البرمجي ة إجماًلا )إلى جانب االحتياجات منالتحتي
 .انللسجل الوطني للسُّك تصبح ُمغذي أساسيوف والتي س ،سجل مدني إلكتروني إليداع الوثائق لجميع المواليد الُجُدد

في المغرب بالمئة من المواليد الُجُدد كافة  40ز لما يقُرب من رقم تعريف ُمميوضع  فيهدف الحكومة يتمثل و
ُيطَبع هذا الرقم التعريفي وف وس .2021( بحلول عام ةجود في المراكز الحضرية الرئيسي)بصورة ُمماثلة لما هو مو

غي إحراز تلك اإلنجازات وينب .(1)انظر الشكل ان ادات ميالدهم، وُترَسل إلكترونيا إلى السجل الوطني للسُّكعلى شه
 ف ضمن منطقة المشروع.رات المرتبطة بالصرالُمتعلقة بالُمؤش

 
 في منطقة المشروع لهم رقم تعريف ُمميَّز في السجل المدني الذين تحدد: عدد المواليد الُجدد 1شكل ال

 (1 )المؤشِّر المرتبط بالصرف رقم
 

Target Timing: 
2017

Target Timing: 
2018

Target Timing: 
2019

 DLR 1.1: $6m

The UIN motor generator 

for the NPR is 

operational and used to 

attribute UINs to 

newborns in Casablanca 

through civil registration.

PDI No 1. Number of  

newborns for whom a 

UIN has been 

attributed through civil 

registration in the 

project area

DLR 1.2: $5m

47,000 newborns in the 

Project Area have been 

attributed a UIN through 

the UIN generator of the 

NPR and have their UIN 

printed on the birth 

certificates 

DLR 1.3: $4m

113,000 newborns in the 

Project Area have been 

attributed a UIN through 

the UIN generator of the 

NPR and have their UIN 

printed on the birth 

TA
Capacity building (jointly 

with DLI No 2)
($0.64m)

Target Timing: 
2020

Target Timing: 
2021

DLR 1.4: $2m

206,000 newborns in the 

Project Area have been 

attributed a UIN through 

the UIN generator of  the 

NPR and have their UIN 

printed  on the birth 

certificates

DLR 1.5: $1m

266,000 newborns in the 

Project Area have been 

attributed a UIN through 

the UIN generator of  the 

NPR and have their UIN 

printed  on the birth 

certificates 

 
 
 

 : جميع التواريخ إرشاديَّة، ويمكن تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف في أي وقت من األوقات أثناء تنفيذ المشروع. ملحوظة
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ز في لهم رقم تعريف ُممي تحددما فوق( والذين وسنوات  6 في سنان ): السك2ر المرتبط بالصرف رقم الُمؤش .19
النتائج ليتم النهج القائم على  قة بالنتائجتلك السلسلة المتعلودة في إطار تستخدم األنشطة الموجوف س .منطقة المشروع

 .(2جدول الرات المرتبطة بالصرف الُمتفق عليها اتفاًقا ُمشترًكا )حقيق اإلنجازات الُمرضية للُمؤشمشروطة بت تمويلها
ل التكاُمل بين برامجها ان التابع لها من خالكومة لبناء السجل الوطني للسُّكن الفرعي خطة الحيدعم هذا الُمكِووف وس

التي تغطي جميع و ،ة: أ( قواعد البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنيَّة للتعريف اإللكترونيألربعة الرئيسيَّة لتحديد الهويا
لكتروني( لحديثي عاًما وما أعلى من ذلك(؛ )ب( السجل المدني )بالشكل اإل 18)ممن تبلغ أعمارهم السُّكَّان البالغين 

ان ممن تتراوح ئة من السُّكابالم 95والتي تغطي حوالي  ،المدرسي للتدبير مسار منظومةقاعدة بيانات )جـ( الوالدة؛ 
الذي ُيدار من جانب المديرية العامة لألمن و ،عاًما؛ و)د( سجل الُمقيمين األجانب في المغرب 18-6أعمارهم بين 

26Fالوطني

بالمئة من  85ُيستخدم توحيد قواعد البيانات تلك في إنتاج أول سجل وطني للسُّكَّان يغطي حوالي وف وس .27
رقم تعريف ُمميَّز لألفراد الُمدَرجين في السجل  وف يتحددوس .(2في المغرب )انظر الشكل إجمالي السُّكَّان الُمقيمين 

نقل  سوف يتمبداية، في التميُّز كل فرد في مستودع حفظ الوثائق. والوطني للسُّكَّان بعد التأكُّد من موثوقيَّة البيانات، و
الُجُدد(، يتم طباعته على شهادة ميالد المواليد وف رقم التعريف الُمميَّز للمواليد الُجُدد خالل السجل المدني )س

جتماعي بوصفه نقطة ة باستخدام السِجل االعلى البرامج والخدمات االجتماعيمين بطلب للحصول وللُمستفيدين/الُمتقد
ومات يتم إنتاج رقم التعريف الُمميَّز خالل فترة إقامة المشروع في عدد ُمختار من ُنُظم المعلوف وس .دخول

اإلنجازات الُمتعلقة  وينبغي إحراز تلك .ة التشغيل البيني عبر تلك الُنُظمللخدمات/البرامج االجتماعية لضمان إمكاني
 رات المرتبطة بالصرف ضمن منطقة المشروع. بالُمؤش

يدعم المشروع أيًضا الحكومة لضمان دخول التقارير وف ًثا، سني للسُّكان ُمحدلحفاظ على السجل الوطمن أجل ا .20
، المدرسي للتدبير مسار منظومة، وقاعدة بيانات ة للتعريف اإللكترونيقة الوطنيالجديدة لمغذيات البيانات )أي البطا

 وف يشتمل، وبعد ست سنوات من العمل، سوبذلك .على أساس سنوي قيمين األجانب( إلى قواعد البياناتوسجل الُم
داِخل  يتم جمع األطفالوف حيث س ،سنوات 6إلى  0ان ممن يتراوح أعمارهم بين ل الوطني للسُّكان على السُّكالسج

والبالغين الذين  ،وًما ممن لم يلتحقوا بالمدرسةان )األطفال عمتتم إضافة ما تبقى من السُّكوف وس .النظام المدرسي
ل حيث يتم تسجيلهم في السجب ،انق النائية وال يحملون بطاقة هوية( إلى السجل الوطني للسُّكيعيشون في المناط

 لة.يًزا مثل حمالت التسجيل الُمتنقة أكثر تركاالجتماعي من خالل جهود إضافي

 

 

                                                           

 لك البراِمج الُمتعلِّقة بالهويَّة.( للحصول على وصف تفصيلي لت2015انظر البنك الدولي )  27
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 للسُّكَّان في المغرب: تطوير السجل الوطني 2شكل ال

 
 
 

 تعريف ُمميَّز في منطقة المشروع لهم رقم تم إسنادالذين ( أو أكثرسنوات  6 في سنان )السُّك حصة: 3شكل ال
 (2 )المؤشِّر المرتبط بالصرف رقم

 
Target Timing: 

2017
Target Timing: 

2018
Target Timing: 

2019

PDI No 2. Total 

population (6 years old 

and above) for which a 

UIN has been attributed 

in the project area

TA
Capacity building do design 

and develop the NPR 
(jointly with DLI No 1)

($0.64m)

Target Timing: 
2020

Target Timing: 
2021

TA/Investment
Deduplication, verification 

of data reliability, initial 
data loading

($0.4m)

Investment
System design and 

development 
($5,1m)

TA
Technical update of existing 

information systems that 
will feed in the NPR

($0.36m)

DLR 2.1: $4m

A UIN has been 

attributed to 19 million 

individuals (6 year old 

and above)

DLR 2.2: $2m

A UIN has been 

attributed to 25 million 

individuals (6 year old 

and above)

 
 : جميع التواريخ إرشاديَّة، ويمكن تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف في أي وقت من األوقات أثناء تنفيذ المشروع. ملحوظة

 
 
 
 

Newborn At school?

Unique Engine to Generate the UIN

Civil Register CNIE

Yes

No

Yes

18 YO +

MASSAR

No

Yes

NPR (beta version)

Other points of entry
(e.g. mobile registration)

Foreigner
No No

Register of 
Foreign residents

Yes

Deduplication

NPR (alpha version)
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 14رقم التعريف الُمميَّز )و، السجل الوطني للسُّكَّانوهيئة بطاقات التعريف الوطنيَّة،  وتفعيل إنشاء: 1.3الُمكوِّن الفرعي 

 مليون دوالر أمريكي(.
 

، وهيئة بطاقات رقم التعريف الُمميَّزوان، السجل الوطني للسُّك وتفعيل إنشاء: 3ر المرتبط بالصرف رقم الُمؤش .21
يدعم هذا الُمكوِّن الفرعي الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان تنفيذ وتشغيل وف س .بشكل قانونيالتعريف الوطنيَّة 

 ويتما لدعم تقديم الخدمات للمواطنين، الهوية صالًحا عاًما ضروريحت وقد أصب .بطاقات التعريف الوطنيَّةهيئة 
إلدارتها بصوٍرة صحيحة يوجد و ؛االعتراف بها اآلن باعتبارها ثروة وطنيَّة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم

ُممارسة لتأسيس هيئة أفضل  تولتحقيق هذا الغرض، أصبح .ة للبلدالقتصادية واالجتماعيمهمة في التنمية ا اآثار
السجل  قة بتحديد الهويَّة والتحقق منها داخل الدولة. ويتطلَّب تطوير وصيانةنى بتنسيق جميع األنشطة الُمتعلوطنيَّة تع

ان إنشاء مؤسسة مركزيَّة جديدة بأمر رسمي لتأخذ على عاتقها تنفيذ تلك ووضع رقم تعريف ُمميَّز للسُّك انالوطني للسُّك
قة الوطنيَّة ، والبطامكاتب الحالة المدنيَّة :)مثل تطلَّب هذا النموذج تراُبط الوكالة مع ُمغذيات البياناتوي .المساعي

، وغيرها(، وتطوير منصة مركزيَّة جديدة لجمع المدرسي للتدبير مسار منظومة، وقواعد بيانات للتعريف اإللكتروني
سي لهيئة وقد أظهرت أفضل الُمَمارسات أن الدور األسا .من مراكز ُمختلفة لجمع الوثائق وإدارة تدفق البيانات الجديدة

تكون الوكالة بحاجة وف وس .ةنات الوطنية التأسيسية الرئيسية هو تخزين وإدارة مجموعة البيابطاقات التعريف الوطني
لة ياتها. وتتمثَّل األدوار المؤسسيَّة الُمحتمإلى أن تكون ُمجهَّزة بصوٍرة صحيحة، ولها إطار تنظيمي واضح لتوجيه عمل

سيس معايير بيانات القيد ( جمع البيانات من مستودعات الوثائق الُمختلفة وتأأة فيما يلي: )لهيئة بطاقات التعريف الوطني
ار البيانات كرات الُمساندة لعدم تمكاتب العملي نظم( تشغيل ج( تخزين البيانات في مركز تخزين الوثائق؛ )باني؛ )السُّك
ان الوطني للسُّك( تعزيز استخدام ُنُظم السجل هدة؛ و)( حماية معلومات الهوية الموحدة وضمان التفرُّد؛ )قة بالهويِلالُمتع

ن الفرعي يدعم الُمكِووف وس .ة على سبيل المثالة أو خدمات إثبات أصالة الهويمن خالل إصدار بطاقات الهويَّ
، ورقم التعريف الُمميَّز( انالسجل الوطني للسُّك )القوانين واللوائح( للوكالة )باإلضافة إلىالحكومة لوضع إطار قانوني 

ووجود  ،ة لضمان تشغيلهمل )أي ُمجهَّز بالموارد البشرية والمالية واإلداريفضًلا عن تنفيذه حتى يصبح جاهًزا للع
 (.  4ة( )انظر الشكل إشراف على أصول البيانات الوطنية الرئيسي
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بشكل ، وهيئة بطاقات التعريف الوطنيَّة السجل الوطني للسُّكَّان، ورقم التعريف الُمميَّز وتشغيل إنشاء: 4شكل ال

 قانوني
 (3الُمؤشِّر المرتبط بالصرف رقم )

Target Timing: 
2017

Target Timing: 
2018

Target Timing: 
2019

 DLR 3.1: $4m

Draft law(s) for NPR, 

UIN and NIA has/have 

been validated by the 

Inter-ministerial 

Steering Committee 

(IMSC) and 

transmitted to the 

Government’s General 

Secretariat. 

PDI No 1. Number of  
newborns for whom a UIN 

has been attributed 
through civil registration in 

the project area

PDI No 2. Total population 
(6 years old and above) for 

which a UIN has been 
attributed in the project 

area

DLR 3.2: $6m

The Council of 

Government has 

approved the draft 

law(s) for NPR, UIN 

and NIA.

TA
Development of 

operational, regulatory and 
legal frameworks

($0.5m)

Target Timing: 
2020

Target Timing: 
2021

DLR 3.3: $4m

NIA has been 

established and is 

operational 

 
 

 : جميع التواريخ إرشاديَّة، ويمكن تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف في أي وقت من األوقات أثناء تنفيذ المشروع. ملحوظة
 

وفي الوقت الذي تختلف  .في المغرب، تأخذ هيئة بطاقات التعريف الوطنيَّة شكل وكالة ُمستقلَّة تحت مظلة وزارة الداخليَّة   .22
من الضروري لتلك الوكاالت أن تكون نجد أنه فيه اإلجراءات المؤسسيَّة لهيئة بطاقات التعريف الوطنيَّة من دولة ألخرى، 

 ُمستقلة، وتحقق مستويات عالية من إدارة البيانات وسريتها. واستناًدا إلى التقارير الصادرة مؤخًَّرا لتقييم نظام تحديد الهويَّة
(، ُتعتبر وزارة الداخليَّة في المغرب المؤسسة األكثر ُمالئمة الستضافة هيئة بطاقات 2014في المغرب )البنك الدولي 

( تدير بالفعل ُنُظم تحديد الهويَّة الرئيسيَّة )والبطاقة الوطنيَّة للتعريف أ) ، حيث أنها:التعريف الوطنيَّة بصورة ُمحددة
بصورة كبيرة )من الضروري أن تكون الوكالة قادرة على  ةال مركزي تعد بمثابة هيئة( ب)اإللكتروني، والسجل المدني(؛ 

( تعمل بالفعل بوصفها وكالة للدعم الفني تقدِّم الخدمات للعديد من جتقديم خدمات التسجيل للسُّكَّان حسب الحاجة(؛ و)
 (.1 اإلطارالوزارات المعنيَّة )انظر 

 
 

 بطاقات التعريف الوطنيَّة  اتهيئل ةاإلجراءات المؤسسيَّ :1 اإلطار

التي تختلف بصوٍرة كبيرة من بلد آلخر. ويمكن أن تكون هيئة هيئة بطاقات التعريف الوطنيَّة ل توجد عدة خيارات لإلجراءات المؤسسيَّة
كما هو الحال في الهند، حيث تم تأسيس هيئة تحديد الهويَّة  مستقلة تقدِّم تقاريرها إلى وزير على مستوى مجلس الوزراء أو للسلطة التنفيذيَّة

لوزارة؛ الفريدة من نوعها بوصفها منظَّمة مرتبطة بلجنة التخطيط في الهند مع تقديم التقارير إلى الرئيس الذي يتمتَّع بمكانة وزير في هيئة ا
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 مكتب الرئيس. وفي غانا، تأسست هيئة تحديد الهويَّة الوطنيَّة بوصفها ُمنظَّمة داخل

أن تكون ُمنظمة ُمستقلة يحكمها مجلس ُمستقل يمثل أصحاب المصلحة؛ وفي نيجريا، أنشأت هيئة بطاقات التعريف الوطنيَّة لويمكن أيًضا 
ات الهويَّة بوصفها لجنة من خالل قانون بأمر رسمي لتأسيس وامتالك وتشغيل وصيانة وإدارة قاعدة بيان( NIMC)لجنة إدارة الهويَّة الوطنيَّة 

 ُمتعددة العامة البطاقات، وإصدار (NIN) الوطنيَّة، وتسجيل األشخاص المشمولين بالقانون، وتحديد رقم الهويَّة الوطني الُمتفرِّد
 جانب من وُيحَكم نيجريا. في القائمة الهويَّة بتحديد الُمتعلِّقة البيانات قواعد وتوحيد وتنسيق المسجَّلين، األفراد لهؤالء ( GMPC)األغراض

 البيانات قواعد تسجيل سلطة ُتعتبر باكستان، وفي المصلحة. وأصحاب الحكومية الوكاالت مختلف يمثلون افرد 18 من يتألَّف مجلس
 وأخيًرا، الوطنيَّة. الهويَّة تسجيل بيانات قاعدة إدارة على تعمل دستوري أساس على تأسست مؤسسة فهي مستقلة، لطة ( NADRA) الوطنيَّة

 السُّكَّان إدارة مديريَّة ُتعتبر حيث ،أندونسيا في الحال هو وهذا الحالية، الوزارة داخل إدارة تكون أن الوطنيَّة التعريف بطاقات لهيئة يمكن
 .الداخليَّة وزارة داخل مديريَّة( RENAPER) للمواطنين الوطني السجل يعتبر األرجنتين، وفي الداخليَّة؛ الشئون وزارة من اجزء

 الحكوميَّة للوكاالت الفنيَّة والقدرات اإلدراج خدمات تقييمفي  األولى الخطوةتتمثل  الوطنيَّة، التعريف بطاقات لهيئة نموذج اختيار وعند
 تلك كانت وإذا لسكان.ا إدراجب من الهيئات المعنية وغيرها ،االجتماعيَّة الشئون ووزارة ،الصحة ووزارة ،المدني السجل :مثل ،القائمة

 وفي ذلك؛ من بدًلا السكَّان تسجيل وكالة بدور القيام عاتقها على تأخذ أن الوطنيَّة التعريف بطاقات لهيئة يمكنحينئذ، ف لها، وجود ال القدرات
 تأسيس األمر هذا ويتطلَّب .الكاملة التغطية لتحقيق الالزمة الجغرافيَّة البصمة لبناء الوطنيَّة التعريف بطاقات هيئة تحتاج الحالة، هذه مثل

 المولَّد النموذج وُيعتبر ُمكلَِّفة، مهمة أنها الواضح ومن المركزي، الرئيسي مكتبها إلى باإلضافة اإلقليميَّة المكاتب أو التسجيل مراكز وتشغيل
 ما األخرى الحكوميَّة الوكاالت تجمع بينما لتشغيلها، الالزمة البيانات من األدنى لحدل الوطنيَّة التعريف بطاقات هيئة تجمع حيث ُممكًنا،
 تلك البيانات قواعد وتترابط بها؛ الخاصة البيانات قواعد على الحفاظمع  مختلف، زمني جدول أو حياة دورة أساس على بيانات من يخصها
 .الُمميَّز التعريف رقم خالل من عموًما

 الزمالة إطار من كجزء الدولة في ةلحالمص أصحاب جميع لتمثيل تحتاج الوطنيَّة التعريف بطاقات هيئة أن على التأكيد الضروري ومن
 تتألَّف ما وعادة ذلك؛ لتعكس المؤسسيَّة حوكمتها تحتاج النحو، هذا وعلى البالد. في الهويَّة بتحديد المعنيَّة األطراف جميع بين للتعاون
 .الهويَّة إدارة إلى الحاجة ُتجيز قد والتي الوكاالت، أو الوزارات من كل من المستوى رفيعة تمثيالت من التوجيهيَّة لجنتها

 التجاريَّة األعمال ونموذج التغيير، وإدارة الرشيدة، الحوكَمة أحكام إلصدار مؤسسة تكون ألن الوطنيَّة التعريف بطاقات هيئة تحتاجو
 األجل، طويلة والرصد التقييم وعمليَّات القويَّة، التشغيليَّة والضوابط البيانات، حماية ومهارات والفنيَّة، اإلداريَّة والقدرات الُمستَدام،

 في التغييرات إلجراء أيًضا مرنة تكون أن بغيني بل ،فقط التشغيليَّة الكفاءة الوطنيَّة التعريف بطاقات هيئة توضِّح أن ينبغي وال والصيانة.
   .المختلفة الوزارات بين اإلقليميَّة والمنافسة السياسيَّة البيئة

 جًدا صغيرة مؤسسة تكون ما وغالًبا كبيرة، مؤسسة تكون أن ينبغي ال الوطنيَّة التعريف بطاقات هيئة أن على التأكيد أيضا الضروري ومن
 ألصول الحافظة الجهات تعتبر التي األخرى والوكاالت المنظمات بين التنسيق دور عاتقها على تحملو ،الموظفين من جًدا محدود بعدد

 .الهويَّة
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 البنك) المغرب، دولة مكتب الهويَّة، تحديد وحدة – التسليم أنظمة وتقييم ،(2014 الدولي، البنك) أفريقيا في المصلحة أصحاب دليل – الهويَّة لتحديد الرقميَّة األدوات مجموعة: المصدر
  (.2014 الدولي،

 

لحماية البيانات  ةلمعايير الوطنية والدوليا االمتثال إلىتكون هيئة بطاقات التعريف الوطنيَّة مسئولة عن ضمان وف س .23
فإنها  ة وحساسة، ونتيجة لذلك،تكديس البيانات التي ُتعتبر سريالهويَّة في طبيعتها على جمع و تحديد وتعمل برامج .وسريتها

طي مع تلك المخاِوف بصوٍرة التعا يتموإن لم  .بحماية البيانات واحترام حقوق الخصوصية الفردية قةتثير المخاوف الُمتعل
ُتعتبر حيث  ،ة البياناتيضمن المشروع منذ البداية خصوصيوف وس .فيمكن أن ُتعرِّض نجاحها للخطر ،صحيحة منذ بدايتها

 ورقم التعريف الُمميَّز. انالسجل الوطني للسكحجر الزاوية لتصميم وتنفيذ  بمثابة ةحماية البيانات الشخصي

 

اإلطار القانوني  ويتكون .بشٍكل استباقي ة على وضع اإلطار القانوني لحماية الخصوصيَّةالمغربي عملت الهيئة التشريعية .24
، والالئحة 2009لعام  15-09-1الصادر بموجب الظهير رقم  08-09( القانون أ: )، وهياليوم من ثالثة مجالس قانونيَّة

 .( ديباجة الدستورج؛ )2011الدستور المغربي لعام من  24( المادة ب؛ )2009لعام  165-09-2التنفيذيَّة )المرسوم( 
ويغطي جميع البيانات التي يمكن اعتبارها شخصيَّة أو خاصة بغض  ،هو قانون ُمتصل بحماية البيانات 08-09والقانون 

لحماية معلومات ويتضمَّن القانون صراحة على المبادئ التالية الُمعترف بها دوليًّا  .النظر عن التطبيق الذي ُيستخدم من أجله
 . (PII) الهوية الشخصيَّة

  لجنة الرقابة بتقدِّم التقارير إلى مكتب رئيس الوزراء الذي يسمى  ، والتيةالقانون على إنشاء لجنة الخصوصيينص
27F(الشخصي الطابع ذات المعطيات حماية لمراقبة الوطنية اللجنةالوطنيَّة لحماية البيانات )

28. 

 ة من خالل الوسائل المشروعة والشفافة والنزيهة بعلم وموافقة الفرد.معلومات الهوية الشخصيحصول على ينبغي ال 

                                                           

هور يحدد القانون نطاق سلطات ومهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كالتالي: )أ( التوعية: إعالم وتثقيف الجم  28
اته بما يتوافق مع القانون؛ )ب( تقديم المشورة حول حقوقهم في الخصوصيَّة، وتذكير من يتعامل مع معلومات الهويَّة الشخصيَّة بواجباته والتزام

ؤثِّر على واإلرشاد: تقديم اآلراء والمشورة للحكومة والبرلمان والسلطات الُمختصة فيما يتعلَّق بأي مشروعات أو ُمقترَحات قانونيَّة يمكن أن ت
ة المعطيات ذات الطابع الشخصي هي الهيئة المعنية والمسئولة عن الخصوصيَّة؛ )ج( الحماية: في نهاية المطاف، ُتعتبر اللجنة الوطنية لمراقبة حماي

 حماية حقوق الخصوصيَّة إجماًلا عن طريق ضمان عدم انتهاك التطبيقات التي تم إطالقها للخصوصيَّة وبصوٍرة ُمنفردة من خالل األفراد في
تمر للقانون؛ )ه( المراقبة القانونيَّة والتكنولوجيَّة: مراقبة وتحقيق تعويضاتهم واحتجاجاتهم وشكواهم؛ )د( الرصد والتحقيق: لضمان االمتثال المس

 وتحليل االتجاهات والتغيُّرات التكنولوجية والقانونيَّة واالجتماعيَّة، والتي قد تؤثر على الخصوصية وحماية البيانات. 
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 الذي ة واضحة ودقيقة ومحدودة، وينبغي أن ُتنَقل إلى الفرد غراض جمع معلومات الهوية الشخصييجب أن تكون أ
ُمعالجة تلك  يتمعندما  الشخصي الطابع ذات المعطيات حماية لمراقبة الوطنية اللجنةع تلك البيانات منه، وإلى تم جم

 البيانات أو التعامل معها. 

 بالنسبة لألغراض التي تستخدم من أجلها. اتكون المعلومات الُمجمَّعة بالضرورة نسبيَّة، وليس ُمَبالًغا فيه 

 .ينبغي أن تكون المعلومات الُمجمَّعة دقيقة وموثوق بها وكاملة وحديثة 

  الهويَّة الشخصيَّة لفترة محدودة ال تتجاوز الفترة الزمنيَّة الالزمة لتحقيق غرض الُمَعالجة ينبغي أن ُتحفظ معلومات
 عها من أجله.الذي تم جم

  :على الُمنظَّمات التي تتعامل مع معلومات الهوية الشخصيَّة أن تتحمَّل مسئوليَّة احترام ينبغي احترام الحقوق الفرديَّة
لوصول إلى المعلومات ومراجعتها وتصحيحها، واالستعالم حول المصادر حقوق األفراد )بما في ذلك حق ا

واالحتجاج(، وااللتزام بوضع جميع اإلجراءات الضروريَّة موضعها المناسب لتمكين الفرد من االستفادة من تلك 
 الحقوق.

 فقدان  :ضد مخاِطر مثل األمان والسريَّة: ينبغي حماية معلومات الهوية الشخصيَّة عن طريق ضمانات أمنيَّة معقولة
 .أو اإلفصاح عنها ،أو التعديل عليها ،أو استخدامها ،أو تدميرها ،أو الوصول غير الُمصرَّح به للبيانات ،البيانات

يكون بمثابة صك قانوني لتحديد الهويَّة، وإضفاء الطابع كي تحتاج اللوائح الجديدة إدخال رقم التعريف الُمميَّز لوف س .25
وفي الوقت الذي ُتعتبر فيه مجموعة القوانين الحاليَّة  .خدامه في جميع البرامج الحكوميَّة التي تخدم العامةالمؤسسي على است

 .ل تنفيذها في مراحله الُمبكَِّرةال يزاإال أنه اليوم، والُمتعلِّقة بهذه المسألة أكثر تقدًُّما أكثر مما ُوِجَد في كثير من البلدان النامية 
قامة الدعاوى إلإلى المواِرد الالزمة  الشخصي الطابع ذات المعطيات حماية لمراقبة الوطنية اللجنةفتقر توفي واقع األمر، 

إلى إجراء المراجعة لتحديد ما إذا كانت اأُلُطر أيضا ، يتطلَّب األمر تطوير رقم التعريف الُمميَّز يتمضد الُمنتهكين. ومثلما 
 ويتم .(2 اإلطار)انظر  بجانب ضمان الخصوصيَّة الُمالئمة للبيانات رها واالستفادة منهاللسماح بتطوي القانونيَّة القائمة كافية

وفي السنوات األخيرة، أصبحت عمليَّات  .أيًضاعادة دعم تطوير رقم التعريف الُمميَّز من خالل عمليَّة تقييم أثر الخصوصيَّة 
بصوٍرة روتينيَّة من جانب  وأصبحت تتم ؛نظام تخطيط تكنولوجيا المعلومات تقييم أثر الخصوصيَّة عنصًرا قياسيًّا في

من أجل تقييم وتقليل مخاطر الخصوصيَّة  ،الحكومة باإلضافة إلى الُمنظََّمات الخاصة في وقت مبكر من عمر المشروع
28Fة الحالية حسبما يقتضي األمرلوائح وقوانين الخصوصي االمتثال إلىلألفراد، وضمان 

29. 

 

                                                           

ر قيد التطوير حالًيا لنهج عمليَّة تقييم أثر الخصوصيَّة نشأت مجموعة ألفضل الُمَمارسات ضمن مجتمع تكنولوجيا المعلومات، ويوجد معيا  29
 (.2016الُمستهَدف إطالقها نهاية عام  IECاللجنة الكهروتقنية الدولية  /ISOالمنظمة الدولية للتوحيد القياس  29134)البنك الدولي 
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 البيانات حماية أُطر: 2 اإلطار

 موضعه في مناِسب واقي إطار وضع إلى حاجة هناك ة،الهوي ةبخصوصي قةالُمتعل الُمحتملة المآِزق تجنُّب أجل من
 ثالث على إرساءها إلى بحاجة القويَّة البيانات حماية ُأُطر تكونسوف  ة،الدولي الُمَمارسات أفضل إلى واستنادا الصحيح؛

 :اساسيَّة ركائز

 والمساءلة الصحي التأمين نقل قانون )أ( :المثال سبيل على. ُمحددة بتطبيقات القوانين ترتبط أن يمكن: التشريع )أ(
(HIPAA)، الطبيَّة؛ المعلومات خصوصيَّة يشمل والذي(ii)  بليلى ليتش-غرام قانون (GLBA)، الماليَّة السجالت يشمل والذي 

 لحماية األوروبيَّة المفوضيَّة تغطيها التي الخصوصيَّة حقوق األخرى الدوليَّة الُمَمارسات أفضل وتشمل الُمتحدة. الواليات في
 لالتحاد األساسية الحقوق ميثاق من 8 والمادة ،2009/136 و 95/46 الخصوصيَّة توجيهات ووضع ،المعلومات
 الشخصيَّة الهوية معلومات القوانين من األنواع تلك وتغطي .(COE) األوروبي للمجلس التابعة 108/81 واتفاقيَّة األوروبي،

 .المعني التطبيق أو البيانات نوع عن النظر بغض

 يؤخذ الذي الهندسي للنظام نهًجا بوصفه ،صميمتلل وفًقا الخصوصيَّة استخدام ُيعتبر ال: للتصميم وفًقا الخصوصيَّة )ب(
 مجموعة بمثابة ُيعتبر أنه إال ؛واحًدا مقياًسا ،الخصوصيَّة وحماية والتنفيذ التصميم عملية خطوات جميع في االعتبار بعين
  .الخصوصيَّة عنوان تحت تندرج التي والمنهجيَّات التقنيات من

 هذا يمثِّل وال الخصوصيَّة. حوار في ضروريًّا أصبح اآخر مكوًنا الخصوصيَّة سياسة ُتعتبر: الخصوصيَّة سياسة )ج(
 التي الُمنظَّمة به تقوم ما يفسِّر الذي األمروهو  قراءتها، شخص ألي يمكن الفهم سهلة وثيقة أنه إال ،قانونيًّا اتفاًقا األمر
 مفوضي بها يبدأ التي الوثيقة تكون ما وعادة بسيطة. بلغة المعلومات بتأمين لتلتزم الشخصيَّة الهوية معلومات تجمع

 .خاصة أو عامة لمؤسسة الخصوصيَّة ُمَمارسات فحص في الخصوصيَّة

 أثر تقييم عمليَّة وتوحيد دمج على الهويَّة تحديد برنامج يعمل البد أن الُممارسات، أفضل من وباعتبارها ،وأخيًرا )د(
 .مستمر بشكل التغيير إدارة إجراءات وكذلك ،األولي التخطيط من جزًءا تكون أن يمكن التي الخصوصيَّة

 

 تحديد وحدة – التسليم أنظمة وتقييم ،(2014 الدولي، البنك) أفريقيا في المصلحة أصحاب دليل – الهويَّة لتحديد الرقميَّة األدوات مجموعة: المصدر
 (.      2014 الدولي، البنك) المغرب، دولة مكتب الهويَّة،

 
 بروتوكوالت التحقق واإلنفاق

 
يتم التحقق من التقدُّم الذي ُأحِرَز تجاه تحقيق أهداف المشروع، والُمؤشِّرات المرتبطة بالصرف، والنتائج المرتبطة سوف  .26

وتحتاج تلك التقارير إلى أن  .خالل تقارير فحص الحسابات الصادرة عن وكالة تقييم مستقلة ذات مصداقيَّةمن بالصرف 
ُيعطى هذا الدور إلى وف وفي سياق هذا المشروع، س .لى المدفوعاتتكون ُمرضية للبنك الدولي لضمان الحصول ع
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29Fالمفتشية العامة لإلدارة الترابية

المفتشية العامة لإلدارة الترابية بصورة ُمرضية بوصفها وكالة تقييم  تم استخداموقد  .30
البنك الدولي  التي يمولهاعمليَّات الق تحقيق إنجازات الُمؤشِّر المرتبط بالصرف في سيامن تأكد لُمستقلة وذات مصداقيَّة ل

المفتشية العامة لإلدارة الترابية التقارير ُمباشرة إلى وزارة  وترفع .من جانب وزارة الداخليَّة في السنوات األخيرة األخيرة
يكون البنك وف وس .عن تنفيذ المشروع المسؤولةها تجاه إدارات الوزارات األخرى يتاألمر الذي يضمن حياد ، وهوالداخليَّة

ُمؤشِّرات المرتبطة بالصرف بصوٍرة ُمرضية وفًقا العن ضمان إجراء التحقق من إنجازات كل ُمؤشِّر من  الدولي مسئواًل
الذي و ،تحتاج تقارير المراجعة/التحقق إلى أن تكون ُمرضية للبنك الدوليوف . وعلى هذا النحو، ساالمتثاللبروتوكوالت 

 وسوف يعدذات الصلة.  المدفوعاتة( معلومات وتوضيحات إضافيَّة قبل أن يسمح بصرف ب الحاجسيمكن أن يطلب )ح
البنك الدولي وفريق المفتشية العامة لإلدارة الترابية على وضع الشروط المرجعيَّة لتقرير التقييم بالتنسيق الوثيق ووفًقا 

 لبروتوكوالت التحقق.

 سداد بتحقيق النتائج مدعًما بالُمطالبات عن 1.3و 1.2ة نات الفرعينفقات بعض األنشطة بموجب المكو يرتبط سدادسوف  .27
تعمل الحكومة على إعداد األدلة على إنجاز النتائج سوف ، ر المرتبط بالصرفالُمؤشوعند االنتهاء من  .ةالنفقات الُمستحق

بسحب المبلغ  اُتقدِّم الحكومة طلب ،ومن ثمَّ ؛أن تكون ُمرضية للبنك الدولي إلى تماشًيا مع بروتوكوالت التحقق التي تحتاج
األخيرة على أنها أنفقت أمواًلا مساوية أو ( IFRs)وتقدِّم الدليل في التقارير المالية المرحليَّة  ،مرفًقا بالُمؤشِّر المرتبط بالصرف

رات المرتبطة ويمكن أن تغطي طلبات السحب واحدا من الُمؤشِّ .بها في برنامج اإلنفاق الُمؤهَّلأكبر من التي طالبت 
ويتم تقديم  .ُمستحقةطالما أنها تكبَّدت ما يكفي من النفقات ال ،بالصرف أو العديد منها بأي ترتيب وفي أي وقت من األوقات

خالل نظام الصرف اإللكتروني، واستخدام نموذج من الصرف إلى البنك الدولي عن طريق وزارة االقتصاد والمالية  طلب
الذي و ،وينبغي إرفاق نسخة من البالغ الرسمي للبنك الدولي .وقَّع من جانب ُممثِّل الحكومة الُمخوَّلصرف البنك الدولي الُم

يؤكِّد تحقيق الُمؤشِّر المرتبط بالصرف بجميع طلبات الصرف )ُتعَرض بروتوكوالت التحقق الُمفصَّلة خالل الُمؤشِّر المرتبط 
 (.3بالصرف في الجدول 

 

على تحقيق الُمؤشِّرات المرتبطة بالصرف فقط عندما ُتلبَّى األهداف الُمحددة ُمسبًقا بغض  مرتكزالالصرف  طلب من الممكن .28
 النظر عن عام اإلنجاز.

                                                           

من  2، بموجب المادة 1994دولة المغرب، حيث تم إنشاؤها عام ُتعتبر المفتشية العامة لإلدارة الترابية كياًنا من كيانات وزارة الداخليَّة ب  30
. وُتعتبر المفتشية العامة لإلدارة الترابية وكالة مراقبة وتدقيق المجموعات المحليَّة، فضًلا عن اإلدارات الماليَّة والفنيَّة 2.94.100المرسوم رقم 

ة لإلدارة الترابية ثالث مهام على مستوى المجموعات المحليَّة: مهام التفتيش، ومهام التدقيق، واإلداريَّة المختلفة لوزارة الداخلية. وتنفذ المفتشية العام
ات ومهام التعاطي مع طلبات رد المظاِلم التي قدمها المواطنون في ُمختَلف المناطق في المغرب. وتستلزم مهام التفتيش مراقبة سير المجموع

التنفيذيون في إدارة المصالح العامة؛ أما بالنسبة لمهام التدقيق، فتضمن المفتشية العامة لإلدارة الترابية الرقابة المحليَّة، والطريقة التي يتبعها الضباط 
 .الداخليَّة واحترام اإلجراءات من جانب المجتمعات المحليَّة، كما توفر لهم أيًضا توصيات موضوعيَّة وعمليَّة لتحسين أداءها وكفاءتها
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 1بالصرف للمكون  المرتبطة بالصرف والنتائج المرتبطة : مصفوفة المؤشرات2الجدول  
 المؤشر اإلنمائي للمشروع 2021عام  2020عام  2019عام  2018عام  2017عام  بالصرف المرتبط المؤشر

 : تحديد "رقم التعريف المميز" للسكان في منطقة المشروع1.2المكون 

 عدد: 1بالصرف رقم  المرتبط المؤشر
 الرقم لهم تحدد الذين الوالدة حديثي

 في المدني السجل عبر المميز التعريفي
30Fالمشروع. منطقة

31 

 6 – 1.1بالصرف  المرتبطة النتيجة
 .مليون دوالر أمريكي

ُيراعى أن مولد "رقم التعريف المميز" في 
للسكان هو قيد التشغيل  الوطني السجل

بالفعل، وقد تم استخدامه في تحديد األرقام 
التعريفية المميزة لحديثي الوالدة في الدار 

 البيضاء عبر السجل المدني.

 5 – 1.2بالصرف  المرتبطة النتيجة
 .مليون دوالر أمريكي

يتم تحديد الرقم التعريفي المميز لعدد 
من حديثي الوالدة في منطقة  47000

المشروع، وذلك عبر مولد رقم التعريف 
للسكان. ويتم  الوطني المميز في السجل

طباعة هذه األرقام على شهادات الميالد 
 الخاصة بهم.

 4 – 1.3بالصرف  المرتبطة النتيجة
 .مليون دوالر أمريكي

الرقم التعريفي المميز لعدد يتم تحديد 
من حديثي الوالدة في منطقة  113000

المشروع، وذلك عبر مولد رقم التعريف 
للسكان. ويتم  الوطني المميز في السجل

طباعة هذه األرقام على شهادات الميالد 
 الخاصة بهم.

 2 – 1.4بالصرف  المرتبطة النتيجة
 .مليون دوالر أمريكي

المميز لعدد  يتم تحديد الرقم التعريفي
من حديثي الوالدة في منطقة  206000

المشروع، وذلك عبر مولد رقم التعريف 
للسكان. ويتم  الوطني المميز في السجل

طباعة هذه األرقام على شهادات الميالد 
 الخاصة بهم.

 1 – 1.5بالصرف  المرتبطة النتيجة
 .مليون دوالر أمريكي

يتم تحديد الرقم التعريفي المميز لعدد 
من حديثي الوالدة في منطقة  266000

المشروع، وذلك عبر مولد رقم التعريف 
للسكان. ويتم  الوطني المميز في السجل

طباعة هذه األرقام على شهادات الميالد 
 الخاصة بهم.

 : عدد1 المؤشر اإلنمائي للمشروع
 الرقم لهم تحدد الذين الوالدة حديثي

 منطقة في المميز التعريفي
 المشروع.

 السكان :2بالصرف رقم  المرتبط المؤشر
 ،(ذلك فوق وما سنوات ست سن في)

 فى مميز تعريفى رقم لهم تحدد والذين
31Fالمشروع. منطقة

32 

  

 4 – 2.1بالصرف  المرتبطة النتيجة
 .مليون دوالر أمريكي

يتم تحديد الرقم التعريفي المميز لعدد 
 سنوات ست سن مليون فرد )في 19
 ذلك(. فوق وما

 2 – 2.2بالصرف  المرتبطة النتيجة
 .مليون دوالر أمريكي

يتم تحديد الرقم التعريفي المميز لعدد 
 سنوات ست سن مليون فرد )في 25
 ذلك(. فوق وما

 

: 2 المؤشر اإلنمائي للمشروع
 وما سنوات ست سن في) السكان

 رقم لهم تحدد والذين ،(ذلك فوق
 المشروع. منطقة فى مميز تعريفى

 للسكان" و"رقم التعريف المميز" الوطني الوطنية" و"السجل التعريف بطاقات : إنشاء وتفعيل "هيئة1.3المكون 

 إنشاء :3بالصرف رقم  المرتبط المؤشر
" الوطنية التعريف بطاقات هيئة" وتفعيل

 التعريف رقم"و" للسكان الوطني السجل"و
 بشكل قانوني. "المميز

 4 – 3.1بالصرف  المرتبطة النتيجة
 .مليون دوالر أمريكي

 بين المشتركة التوجيهية قامت "اللجنة
الوزارات" بالتحقق من مشروع قانون 

" الوطنية التعريف بطاقات هيئة")قوانين( 
 التعريف رقم"و" للسكان الوطني السجل"و

 العامة ؛ وتم إحالته إلى األمانة"المميز
 للحكومة.

 6 – 3.2بالصرف  المرتبطة النتيجة
 .مليون دوالر أمريكي

 الحكومة باعتماد مشروع يقوم مجلس
 التعريف بطاقات هيئة( "قوانين) قانون

 رقم"و" للسكان الوطني السجل"و" الوطنية
 ."المميز التعريف

 

 4 – 3.3بالصرف  المرتبطة النتيجة
 .مليون دوالر أمريكي

 بطاقات يتم تأسيس وتشغيل هيئة
32Fالوطنية. التعريف

33 

  

 أمريكي دوالر مليون 38إجمالي:  أمريكي دوالر مليون 1 أمريكي دوالر مليون 8 أمريكي دوالر مليون 8 أمريكي دوالر مليون 11 أمريكي دوالر مليون 10 الصرف السنوي

 في أي وقت خالل تنفيذ المشروع. بالصرف المرتبطة النتائج: كل التواريخ المذكورة هي مجرد تواريخ استداللية، حيث أنه من الممكن تحقيق كل ملحوظة

                                                           
ألف مولود جديد(. ويتمثل هدف الحكومة في تعيين "رقم  664، وذلك وفقا لما تشير إليه البيانات اإلدارية من وزارة الصحة )2014على متوسط عدد المواليد الجدد في السنة في عام ترتكز التقديرات  31

 .2021% من كل المواليد الجديد بحلول عام 40التعريف المميز" عبر السجل المدني لما ال يقل عن 
فرد(. ويتمثل هدف  29,543,264، والذي أجرته "المندوبية السامية للتخطيط" )2014تكز التقديرات على إجمالي تعداد السكان )في سن ست سنوات وما فوق ذلك( وفقا لإلحصاء الوطني لعام تر 32

 .2021ما فوق ذلك( بحلول عام % من تعداد السكان )في سن ست سنوات و85الحكومة في تعيين "رقم التعريف المميز" لما ال يقل عن 
ة التنفيذ، والتي تم وضعها مسبقا من قبل وزارة الداخلية، وتم ُيقصد بتشغيل "هيئة بطاقات التعريف الوطنية" أن يتم تزويدها بالموارد )الفنية، والمالية، والبشرية(، وفقا لما هو منصوص عليه في خط 33

 االقتصاد والمالية.اعتمادها من قبل وزارة الداخلية ووزارة 
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 1المؤشرات المرتبطة بالصرف للمكون من بروتوكوالت التحقق  :3جدول ال

# 
المؤشرات المرتبطة 

 التعريفات الرئيسية بالصرف

 الصرف
النسبي 

المسموح 
 ؟ )نعم/ال(به

 بروتوكوالت التحقق
 / مصادر البيانات

عن  ةالمسئول تالوكال
 توفير البيانات

الوكالة المسئولة 
عن الحصول على 

 مالتكإثبات اإل
 اإلجراء

المؤشرات المرتبطة  1
: عدد 1بالصرف رقم 
 الذين حديثي الوالدة

 يرقم تعريف تحدد لهم
السجل  عبرمميز 

المدني بمنطقة 
 المشروع.

من  وف يكونس ،2017بحلول عام 
الضروري إثبات أن المحرك المولد 
ألرقام التعريف المميزة جاهز للعمل 

وقادر على خدمة جميع المواطنين 
المغاربة )مع ضمان التفرد والتخزين 

 2018الجيد للمعلومات(. وبين عامي 
يستخدم المحرك وف س ،2021و 

إلسناد رقم تعريف متميز للمواليد 
طبع ذلك الرقم في سوف ُيوالجدد. 

ويتم توصيله إلكترونيًا  ،هادة الميالدش
 بالسجل الوطني للسكان.

 
 6: 1.1لنتائج المرتبطة بالصرف ا

 أمريكي مليون دوالر
المحرك المولد لرقم التعريف المميز 

الخاص بالسجل الوطني للسكان جاهز 
وتم بالفعل استخدامه إلسناد  ،للعمل

أرقام تعريف مميزة للمواليد الجدد في 
 السجل المدني. عبرضاء الدار البي

 
 
 

 وحدة إدارة المشروع.  ال
  مديرية نظم المعلومات

 واالتصاالت.
  مستودع البيانات

المركزي للسجل 
 المدني.

  نظام معلومات اإلدارة
الخاص بالسجل الوطني 

 للسكان.
  قاعدة البيانات الخاصة

بالبطاقة اإللكترونية 
الوطنية للتعريف 
)بطاقة التعريف 

 القومية(.
  مكاتب الحالة المدنية

المتصلة بالمستودع 
المركزي للسجل 

 المدني.

المفتشية العامة 
 لإلدارة الترابية

 سوف تتعهد المفتشية العامة لإلدارة الترابية بأداء األنشطة التالية:
 :1.1النتائج المرتبطة بالصرف 

أرقام التعريف المميزة الخاصة بالسجل الوطني للسكان التحقق من أن برمجيات محرك  .1
 جاهز للعمل.

التحقق من أن لدى جميع مكاتب الحالة المدنية داخل بلدية الدار البيضاء البرمجيات  .2
واألجهزة والوصالت الالزمة لطلب واستعادة رقم التعريف المميز تلقائيًا من برنامج محرك رقم 

يتم التحقق عن طريق وف سومستودع المركزي للسجل المدني. التعريف المميز وتخزينه على ال
يتم اختيارها من خالل  ،زيارات ميدانية وبناًء على جرد لعينة ممثلة لمكاتب الحالة المدنية

 المفتشية العامة لإلدارة الترابية ببلدية الدار البيضاء.
 إلجراء هذه التحققات:و
قائمة بمعدات تكنولوجيا المعلومات الموفرة لكل  سوف تصدر مديرية نظم المعلومات واالتصاالت -

وتقوم بمشاركتها مع المفتشية العامة لإلدارة  ،مكتب حالة مدنية بالدار البيضاء )ذاتية التبليغ(
 ثالثة أسابيع على األقل.بالتحقق  إرسال بعثةالترابية قبل 

نظام السجل المدني سوف تتأكد مديرية نظم المعلومات واالتصاالت من عمل وحدة مراقبة  -
قدرة مكاتب من و ،وذلك للتأكد من اتصال مكاتب الحالة المدنية بالنظام السابق ذكره ،المركزي

الحالة المدنية على إرسال طلبات إلصدار أرقام تعريف مميزة لخادم مولد أرقام التعريف المميزة 
 وإرسالها إلكترونيًا للنظام المركزي للتخزين.

مفتشية العامة لإلدارة الترابية عينة من مكاتب الحالة المدنية للتحقق من سوف تختار وتزور ال -
 الدقة والبيانات ذاتية التبليغ.

والتي تم  ،( قائمة المعدات المبلغ عنها ذاتيًا1سوف تضمن المفتشية العامة لإلدارة الترابية أن: ) -
تودع المركزي للسجل ( مكاتب الحالة المدنية متصلة بالمس2التحقق منها صحيحة بالفعل. )

( مكاتب الحالة المدنية قادرة على إرسال واستقبال طلبات لتوليد رقم التعريف المميز 3المدني. )
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 5: 1.2النتائج المرتبطة بالصرف 
 أمريكي ماليين دوالر

مولود جديد في منطقة  47000
المشروع تم إسناد أرقام تعريف مميزة 
إليهم عن طريق مولد أرقام التعريف 

المميزة الخاص بالسجل الوطني 
وتم طباعة أرقام التعريف  ،للسكان

المميزة على شهادات الميالد الخاصة 
 بهم.

 
 4: 1.3النتائج المرتبطة بالصرف 

 أمريكي مليون دوالر
مولود جديد في منطقة  113000

المشروع تم إسناد أرقام تعريف مميزة 
إليهم عن طريق مولد أرقام التعريف 

المميزة الخاص بالسجل الوطني 
أرقام التعريف وتم طباعة  ،للسكان

المميزة على شهادات الميالد الخاصة 
 بهم. 

 
 2: 1.4النتائج المرتبطة بالصرف 

 أمريكي مليون دوالر
مولود جديد في منطقة  206000

المشروع تم إسناد أرقام تعريف مميزة 

( أرقام التعريف المميزة المولدة يتم تخزينها بالمستودع 4) .لخادم مولد أرقام التعريف المميزة
 المركزي للسجل المدني.

 تحقق بناًء على عملية التحقق.ال ا حولترابية تقريرسوف تصدر المفتشية العامة لإلدارة ال -
 
 مهمة التحقق، سوف ترسل المفتشية العامة لإلدارة الترابية إلى البنك الدولي : إتمام بعد .3
 .قائمة المعدات لكل مكاتب الحالة المدنية بالدار البيضاء 
 .تقرير التحقق 
  عينة ممثلة لمكاتب الحالة المدنية.قاعدة البيانات بالمعدات ونتائج التحقق غير الشخصي على 
 

 :1.5، 1.4، 1.3، 1.2النتائج المرتبطة بالصرف 
الذين لديهم رقم تعريف  -بالنوع االجتماعي -التحقق سنويًا من أعداد المواليد الجدد .1

السجل الوطني للسكان  يكون متصل أتوماتيكيا معوالذي  ،مميز مطبوع على شهادات ميالدهم
)باإلضافة إلى أي بيانات تعريف أخرى على الوجه المطلوب من نموذج البيانات الخاص بالسجل 

 الوطني للسكان(.
أن رقم التعريف المميز المطبوع على شهادات  من وبناًء على عينة، التحقق سنويًا، .2

 سكان )جودة البيانات(.الميالد يقابل رقم التعريف المميز المرسل إلى السجل الوطني لل
 إلجراء هذه التحققات:

سوف تنشئ مديرية نظم المعلومات واالتصاالت سنويًا قائمة بمكاتب الحالة المدنية التي تمتلك  -
في نظام المعلومات  ًاجاهزًا للعمل ومدمج ، بحيث يكونبرنامج مولد أرقام التعريف المميزة

على طلب واستعادة أرقام التعريف المميزة.  ًاروقاد ،الخاص بالمستودع المركزي للسجل المدني
أسابيع من بدء مهمة  3يتوجب إرسال هذه القائمة إلى المفتشية العامة لإلدارة الترابية قبل وف سو

 التحقق.
سوف تنشئ وترسل مديرية نظم المعلومات واالتصاالت إلى المفتشية العامة لإلدارة الترابية،  -

بأرقام التعريف المميزة من  – بالنوع االجتماعي –ليد الجدد قاعدة بيانات غير شخصية للموا
 السجل الوطني للسكان.

سوف تضمن مديرية نظم المعلومات واالتصاالت األداء الجيد للوحدات الخاصة بمراقبة السجل  -
لسماح بالتعرف على المواليد الجدد الذين تم إسناد ا ، وذلك من أجلالمدني والسجل الوطني للسكان

 تعريف مميز إليهم والتحقق من دقة البيانات.رقم 
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إليهم عن طريق مولد أرقام التعريف 
المميزة الخاص بالسجل الوطني 

وتم طباعة أرقام التعريف  ،للسكان
المميزة على شهادات الميالد الخاصة 

 بهم.
 

 1 :1.5النتائج المرتبطة بالصرف 
 أمريكي مليون دوالر

مولود جديد في منطقة  266000
المشروع تم إسناد أرقام تعريف مميزة 
إليهم عن طريق مولد أرقام التعريف 

المميزة الخاص بالسجل الوطني 
وتم طباعة أرقام التعريف  ،للسكان

المميزة على شهادات الميالد الخاصة 
 بهم.

 في نهاية مهمة التحقق، سوف ترسل المفتشية العامة لإلدارة الترابية إلى البنك الدولي: .3
 .تقرير مهمة التحقق الذي يظهر الفحوصات التي تمت ونتائج التحقق السابق ذكره 
في عروض تقديم و ،يضاحية لألنظمة العاملةإجلسات  في سوف يشارك البنك الدولي  .4

هذه  في خالل حيث أنهتفاعلية للواجهات ولوحات القيادة الخاصة بالسجل الوطني للسكان؛ 
كي تصدر إحصائيات  –في الموقع  –يطلب البنك الدولي استشارة قاعدة البيانات وف ، سالجلسات

 ن أجل، وذلك موصفية وجداول تلخيص متعلقة باإلنجازات الخاصة بالنتائج المرتبطة بالصرف
 لتأكد من جودة المعلومات عن المواليد الجدد في السجل الوطني للسكان.ا
 

المؤشرات المرتبطة  2
: 2بالصرف رقم 

 6 في سن) السكان
ما فوق( الذين وسنوات 
 يرقم تعريف تحدد لهم

منطقة في مميز 
 .المشروع

يتعلق هذا المؤشر المرتبط بالصرف 
بطرح عملية إدارية خاصة بإسناد 

 للسكانجماعي ألرقام تعريف مميزة 
 سنوات. 6 سن فوق

 
 4: 2.1النتائج المرتبطة بالصرف 

 أمريكي ماليين دوالر
 19تم إسناد رقم تعريف مميز إلى 

 ما فوق(.وسنوات  6مليون فرد )
 

 2: 2.2النتائج المرتبطة بالصرف 
 أمريكي يون دوالرمل

 25تم إسناد رقم تعريف مميز إلى 

 .وحدة إدارة المشروع  ال
  مديرية نظم المعلومات

 واالتصاالت.
  مستودع البيانات

المركزي للسجل 
 المدني.

  قاعدة بيانات البطاقة
الوطنية اإللكترونية 

 للتعريف.
  منظومةقاعدة بيانات 

 .المدرسي للتدبير مسار
  المقيمينسجل 

 األجانب.

المفتشية العامة 
 لإلدارة الترابية

 سوف تتعهد المفتشية العامة لإلدارة الترابية بأداء األنشطة التالية:
 :2.2و 2.1النتائج المرتبطة بالصرف 

تعريف الذوي أرقام  ، منالتحقق من عدد األفراد المختلفين في السجل الوطني للسكان .1
 باستخدام نظام المعلومات الخاص بالسجل الوطني للسكان. ،مميزةال
)البطاقة الوطنية اإللكترونية فيما يخص مختلفين البيانات الالتحقق من قدرة مغذيي  .2

األجانب( على طلب واستعادة رقم  المقيمينسجل و، المدرسي للتدبير مسار ومنظومةللتعريف، 
 إلى نظام التغذية المذكور أعاله. الجدد الوافدينتدفق الخاص بالتعريف المميز 

التحقق بناًء على عينة ممثلة من أن معظم بيانات التعريف في السجل الوطني للسكان  .3
 كاملة )بناًء على نموذج البيانات الخاص بالدولة(.

 إلجراء هذه التحققات:
سوف تنشئ مديرية نظم المعلومات واالتصاالت قاعدة بيانات غير شخصية لألفراد المختلفين في  -

يتم استخراج هذه البيانات من السجل وف سوالسجل الوطني للسكان ولديهم رقم تعريف مميز. 
 أسابيع من بدء مهمة التحقق. 3الوطني للسكان وإرسالها للمفتشية العامة لإلدارة الترابية قبل 
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 ما فوق(.وسنوات  6سن مليون فرد )
 

سوف تتضمن مديرية نظم المعلومات واالتصاالت األداء الجيد لوحدة مراقبة السجل الوطني  -
والتي تتيح التعرف على األشخاص الذين تم إسناد رقم تعريف مميز إليهم والتحقق من  ،للسكان

 دقة البيانات.
 الدولي:في نهاية مهمة التحقق، سوف ترسل المفتشية العامة لإلدارة الترابية إلى البنك  .4
  المذكورة أعاله. 3-2-1 رقم لخص التحققاتيتقارير 
  جودة البيانات والموثوقية للسجل الوطني بالمواصفات الفنية التي تصف المتطلبات الخاصة

 للسكان، وعملية التحديث وتغذية البيانات.
 .)المستندات بالفحوصات )المنتج النهائي 
وفي عروض تقديم  ،ألنظمة العاملةيضاحية لإجلسات  في سوف يشارك البنك الدولي .5

هذه  في خالل حيث أنهتفاعلية للواجهات ولوحات القيادة الخاصة بالسجل الوطني للسكان؛ 
كي تصدر إحصائيات  –في الموقع  –يطلب البنك الدولي استشارة قاعدة البيانات وف ، سالجلسات

ذلك من أجل و ،طة بالصرفوصفية وجداول تلخيص متعلقة باإلنجازات الخاصة بالنتائج المرتب
في السجل الوطني  (ما فوقوسنوات  6سن  )في الخاصة بالسكانلتأكد من جودة المعلومات ا

 للسكان.
 

المؤشرات المرتبطة  3
: 3بالصرف رقم 

 ،السجل الوطني للسكان
 ،ورقم التعريف المميز

وهيئة بطافات التعريف 
، والذين يتم الوطنية

بشكل  إنشائهم وتشغيلهم
 قانوني.

يقيس هذا المؤشر التقدم في تنفيذ األطر 
التنظيمية والمؤسسية لتفعيل هيئة 
بطاقات التعريف الوطنية والسجل 

الوطني للسكان ورقم التعريف المميز. 
 وهذا بناًء على:

 وإرسال النصوص الالزمة  وضع
ورقم  ،إلنشاء السجل الوطني للسكان

وهيئة بطاقات  ،التعريف المميز
 عريف الوطنية إلى البرلمان.الت
  التأكد من أن التنظيمات تتناول بشكل

جيد استخدام البيانات الشخصية وفقًا 
وكذلك  ،ألفضل الممارسات الدولية

وفقًا للقانون المغربي لخصوصية 

المفتشية العامة  .وحدة إدارة المشروع  ال
 لإلدارة الترابية

 بما يتوافق مع نطاق المشروع: ،المفتشية العامة لإلدارة الترابية بالتحققات اآلتيةسوف تتعهد 
 

 : التحقق من أن:3.1النتائج المرتبطة بالصرف 
 ،( للسجل الوطني للسكانواللوائحقوانين الاألطر القانونية ) إلعدادفريق قانوني وجود   .1

 وهيئة بطاقات التعريف الوطنية. ،ورقم التعريف المميز
 تم إرسال مسودة نصوص قانونية من وزارة الداخلية إلى األمانة العامة للحكومة. .2
ومسودة  ،البنك الدولي قد استقبل تقرير التحقق الخاص بالمفتشية العامة لإلدارة الترابية .3

 والتي يجب أن تكون مقبولة لدى البنك الدولي. ،النصوص القانونية
 

 من أن:: التحقق 3.2النتائج المرتبطة بالصرف 
والسجل الوطني  ،النصوص القانونية التي تدعم إنشاء هيئة بطاقات التعريف الوطنية  .1

 مجلس الحكومة. قبل تم الموافقة عليها من ، قدورقم التعريف المميز ،للسكان
ومسودة  ،البنك الدولي قد استقبل تقرير التحقق الخاص بالمفتشية العامة لإلدارة الترابية .2
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 البيانات.
 4:  3.1النتائج المرتبطة بالصرف 

 أمريكي مليون دوالر
اللجنة التوجيهية المشتركة بين  قامت

 قانون بالتحقق من مشروع الوزارات
وورقم  ،السجل الوطني للسكان (قوانين)

وهيئة بطاقات  ،التعريف المميز
إلى األمانة  وإحالته ،التعريف الوطنية
 العامة للحكومة.

 6: 3.2النتائج المرتبطة بالصرف 
 أمريكي مليون دوالر

 مشروعوافق مجلس الحكومة على 
 ،لسجل الوطني للسكانا (قوانين) قانون

وهيئة بطاقات  ،ورقم التعريف المميز
 التعريف الوطنية.

 4: 3.3النتائج المرتبطة بالصرف 
 أمريكي مليون دوالر

هيئة بطاقات التعريف إنشاء وتشغيل تم 
 الوطنية.

 والتي يجب أن تكون مقبولة لدى البنك الدولي. ،النصوص القانونية
 

 : التحقق من أن:3.3النتائج المرتبطة بالصرف 
 وضع قانوني يسمح لها بالعمل(. ولديهاهيئة بطاقات التعريف الوطنية تم إنشاؤها ) .1
هيئة بطاقات التعريف الوطنية مزودة بالموارد البشرية والمالية الضرورية لكي تبدأ  .2

 العمل.
 اقات التعريف الوطنية لها دليل وظيفي يحدد أدوارها ومسئولياتها.هيئة بط .3
استقبل تقرير التحقق الخاص بالمفتشية العامة لإلدارة الترابية، واإلطار  قد البنك الدولي .4

والذي  –( المتعلقة بهيئة بطاقات التعريف الوطنية، والدليل الوظيفي واللوائحالقانوني )القوانين 
  لدى البنك الدولي.يجب أن يكون مقبواًل
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 1السنوات للمكون  متعددة : خطة األنشطة4الجدول 

2017 2018 2019 2020 2021 
 للسكان الوطني والتصميم في السجل والتطوير البيانات تحميل

الطريق من أجل تقييم وتحسين جودة  خارطة وضع -
المدرسي في قواعد  للتدبير مسار البيانات الخاصة بمنظومة

 للتعريف الوطنية البيانات الخاصة بكل من: البطاقة
 اإللكترونية، والمقيمين األجانب، والسجل المدني.

- - - - 

 اختيار شركة استشارية، وإعداد دراسة عن )السجل -
للسكان/رقم التعريف المميز( بحيث تتضمن بنية  الوطني

 وتصميم النظام.
- - - - 

تحسين جودة قاعدة تنفيذ خارطة الطريق من أجل  -
 قواعد المدرسي في للتدبير مسار البيانات الخاصة بمنظومة

 للتعريف الوطنية من: البطاقة بكل الخاصة البيانات
 .المدني والسجل األجانب، والمقيمين اإللكترونية،

- - - - 

 والدعوة المناقصات إعداد والتحقق من مواصفات -
 رقم/للسكان الوطني للمناقصات من أجل دراسة )السجل

33Fالمميز(. التعريف

34 
 

خروج/تنقية "األفراد 
 الوطني المتوفين" من السجل

 للسكان

 األفراد" تنقية/خروج
 الوطني السجل من" المتوفين

 للسكان

 األفراد" تنقية/خروج
 الوطني السجل من" المتوفين

 للسكان
                                                           

( تطوير العمليات واإلجراءات لطرح رقم التعريف المميز والسجل الوطني للسكان )المكتب 1إعداد عطاء المواصفات والشروط المرجعية الخاصة بالخبراء االستشاريين / الشركة االستشارية من أجل: ) 34
( طرح بنية السجل الوطني للسكان )بما في ذلك بنية البيانات، والنظم، والعمليات(، باإلضافة إلى إجراءات 3الوطني للسكان؛ )( صياغة مقترح فني بشأن بنية السجل 2األمامي ومكتب الدعم(؛ )

دات إدارة البيانات ودمج النظم مع نظم المعلومات ل البيانات، ووح)المواصفات العامة والتفصيلية، والمواصفات الفنية والوظيفية لمولد رقم التعريف المميز، ومحرك إلغاء البيانات المكررة، وخدمات تباد
( إعداد التقارير حول النتائج وأدوات التحقق من أجل فحص جودة توليد الرقم التعريفي المميز، الناتج من اختبار على 4األخرى، والتفاعل مع الخدمات واألفراد، ونظام إدارة االستفسارات والشكاوى(؛ )

لوطنية للتعريف ( تحديد استثمارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المطلوبة من أجل تحديث خوادم النظم القائمة فيما يخص )السجل المدني، والبطاقة ا5رقم تعريفي مميز؛ )عينة مكونة من واحد مليون 
( المتطلبات األساسية الفنية والتكنولوجية 6القائمة لضمان االتساق مع السجل الوطني للسكان؛ و)اإللكترونية، ومنظومة مسار للتدبير المدرسي(، ومن أجل تطوير إجراءات التحديثات الفنية الخاصة بالنظم 

 الشركاء الرئيسيين.الخاصة ب واإلجرائية لدمج رقم التعريف المميز في نظم اإلدارة )نظم المعلومات الجغرافية(
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34Fالتحقق من مخرجات الشركة االستشارية. -

35 - - - - 
والتحقق من وتوقيع مذكرات التفاهم المحددة مع إعداد  -

للسكان )فيما يخص  الوطني مغذيي البيانات لدى السجل
 المدرسي، والبطاقة للتدبير مسار السجل المدني، ومنظومة

 اإللكترونية(. للتعريف الوطنية

- - - - 

 المعلومات التوريدات والمعدات الخاصة بتكنولوجيا -
 - - - - واألجهزة(. واالتصاالت )البرمجيات،

للسكان  الوطني إجراءات التقارب والتوافق بين السجل -
 - - - - وبرامج تحديد الهوية األخرى.

المعدات/االتصال بين مكاتب الحالة المدنية في الدار  -
ومولد الرقم التعريفي المميز / المنصة المركزية  البيضاء

 المدنية. لألحوال الوطني في السجل

 بين االتصال/المعداتمواصلة 
 الدار في المدنية الحالة مكاتب

 التعريفي الرقم ومولد البيضاء
 في المركزية المنصة/  المميز

 لألحوال الوطني السجل
 المدنية.

 بين االتصال/مواصلة المعدات
 الدار في المدنية الحالة مكاتب

 التعريفي الرقم ومولد البيضاء
 في المركزية المنصة/  المميز

 لألحوال الوطني السجل
 المدنية.

 بين االتصال/مواصلة المعدات
 الدار في المدنية الحالة مكاتب

 التعريفي الرقم ومولد البيضاء
 في المركزية المنصة/  المميز

 لألحوال الوطني السجل
 المدنية.

 بين االتصال/مواصلة المعدات
 الدار في المدنية الحالة مكاتب

 التعريفي الرقم ومولد البيضاء
 في المركزية المنصة/  المميز

 لألحوال الوطني السجل
 المدنية.

اختبار وطرح مولد رقم التعريف المميز وإجراءات إلغاء  -
البيانات المكررة في قواعد البيانات الخاصة بكل من: 

 للتعريف الوطنية المدرسي، والبطاقة للتدبير مسار )منظومة
 اإللكترونية، والمقيمين األجانب(.

- - 
يتم إجراء التدقيق التشغيلي 

 الوطني لمشروع السجل
 للسكان

- 

تحديد رقم التعريف المميز لحديثي الوالدة في الدار   -
 البيضاء.

 المميز التعريف رقم تحديد
الوالدة عبر السجل  لحديثي

المدني )وطباعته على شهادات 
 الميالد الخاصة بهم(.

 المميز التعريف رقم تحديد
عبر السجل الوالدة  لحديثي

المدني )وطباعته على شهادات 
 الميالد الخاصة بهم(.

 المميز التعريف رقم تحديد
الوالدة عبر السجل  لحديثي

المدني )وطباعته على شهادات 
 الميالد الخاصة بهم(.

 المميز التعريف رقم تحديد
الوالدة عبر السجل  لحديثي

المدني )وطباعته على شهادات 
 الميالد الخاصة بهم(.

                                                           
ل بما في ذلك محرك مولد رقم التعريف المميز / إلغاء البيانات المكررة، ومواصفات الرقم التعريفي المميز والبنية التحتية الفنية، ودليالتحقق من مخرجات الدراسة )البنية الفنية للسجل الوطني للسكان،  35

 إجراءات السجل الوطني للسكان(.
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يتم اختبار نظام المعلومات 

للسكان،  الوطني السجل في
 والذي يعمل بكامل طاقته. 

35Fيتم تحميل النسخة األولى

من  36
 مسار قواعد بيانات )منظومة

 والبطاقة المدرسي، للتدبير
 اإللكترونية، للتعريف الوطنية

والسجل المدني( في قاعدة 
 بيانات واحدة في السجل

تحديد للسكان؛ ويتم  الوطني
رقم تعريف مميز لكل سجل 
عقب إجراء عملية إلغاء 

 البيانات المكررة.

يتم التواصل إلكترونيا ما بين 
كل األفراد الجدد المسجلين في 

 مسار السنة "ت" في )منظومة
 والبطاقة المدرسي، للتدبير
 اإللكترونية، للتعريف الوطنية

األجانب،  وسجل المقيمين
 والسجل االجتماعي(، والسجل

للسكان من أجل تحديد  الوطني
 رقم التعريف المميز.

يتم التواصل إلكترونيا ما بين 
كل األفراد الجدد المسجلين في 

 مسار السنة "ت" في )منظومة
 والبطاقة المدرسي، للتدبير
 اإللكترونية، للتعريف الوطنية

األجانب،  وسجل المقيمين
 والسجل االجتماعي(، والسجل

تحديد  للسكان من أجل الوطني
 رقم التعريف المميز.

وضع والتحقق من خطة التواصل )بما في ذلك  -
 العام(. والجمهور المؤسسات

تنفيذ خطة التواصل 
 المؤسسي

 التواصل خطة تنفيذ
 المؤسسي

مع  التواصل خطة تنفيذ
 الجمهور العام

مع  التواصل خطة تنفيذ
 الجمهور العام

 للسكان الوطني التي سوف تغذي السجلالتحديث الفني لنظم المعلومات القائمة 
الذي سوف يتم إمداده مع  المعلومات إدارة نظامتحديد  -

     الرقم التعريفي المميز.

مراجعة العمليات والتحديثات الفنية التي تم وضعها لنظم  -
إدارة المعلومات، والتي سوف يتم إمدادها مع الرقم 

 التعريفي المميز.

 والتحديثات العمليات مراجعة
 لنظم وضعها تم التي الفنية
 سوف والتي المعلومات، إدارة
 التعريفي الرقم مع إمدادها يتم

 .المميز

- - - 

وضع مذكرات التفاهم / االتفاقيات / البروتوكوالت مع  -
المؤسسات التي سوف يتم إمداد نظم إدارة المعلومات 

 الخاصة بها مع الرقم التعريفي المميز.

/  التفاهم مذكراتتوقيع 
 مع البروتوكوالت/  االتفاقيات
 إمداد يتم سوف التي المؤسسات

إمداد الرقم التعريفي المميز 
في نظم إدارة المعلومات 

36Fالمختارة.

37 

 المميز التعريفي الرقم إمداد
 المعلومات إدارة نظم في

 .المختارة

 المميز التعريفي الرقم إمداد
 المعلومات إدارة نظم في

 .المختارة
                                                           

الوطنية للتعريف اإللكترونية، والمقيمين األجانب(، وإلغاء البيانات المكررة، وتحديد رقم  استخراج البيانات الموجودة في قواعد البيانات الخاصة بكل من: )منظومة مسار للتدبير المدرسي، والبطاقة 36
 التعريف المميز، وتحميل السجل الوطني للسكان.

 طني للسكان.يوجد حقل لرقم التعريف المميز في نظام إدارة المعلومات، حيث يتم ملء هذا الحقل برقم التعريف المميز من خالل االتصال مع السجل الو 37
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 الخاصة المعلومات إدارة نظم
 .المميز التعريفي الرقم مع بها

 والقانونية والتنظيمية التشغيلية األطر وضع
تحديد الحاجات المطلوبة في بناء القدرات، ووضع خطة  -

     العمل.

     طرح خطة العمل. -
 - - - - تعريف الشروط المرجعية، وتأسيس فريق قانوني. -
المتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بكل من تحديد  -

 هيئة)السجل الوطني للسكان، ورقم التعريف المميز، و
 (.الوطنية التعريف بطاقات

 التنظيمية اإلجراءات إقرار
الخاصة بـ )مغذيي البيانات 
 في السجل الوطني للسكان(.

- - - 

 .والقانونية التنظيميةتحديد األطر  -

باعتماد  يقوم مجلس الحكومة
 الوطني مشروع قوانين )السجل

 المميز، التعريف ورقم للسكان،
 التعريف بطاقات وهيئة

 العامة الوطنية(؛ وتقوم األمانة
للحكومة بإرسال النصوص 
القانونية الخاصة بكل من 

 ورقم للسكان، الوطني )السجل
 بطاقات وهيئة المميز، التعريف
 الوطنية( إلى البرلمان. التعريف

خطة التنفيذ الخاصة وضع 
 التعريف بطاقات هيئةب

، والتصديق عليها الوطنية
 االقتصاد وزارةمن قبل 
 .الداخلية وزارةو والمالية

نشر النصوص القانونية 
ونصوص التنفيذ الخاصة 

 الوطني السجلبكل من )
 التعريف ورقم للسكان،
 بطاقات وهيئة المميز،

 (.الوطنية التعريف

القانونية تفعيل وتنفيذ األطر 
 بطاقات بهيئة )الخاصة

 (.الوطنية التعريف

 من بكل الخاصةالتحقق من األطر القانونية والتنظيمية  -
 وهيئة المميز، التعريف ورقم للسكان، الوطني السجل)

من قبل وزارة الداخلية، وإحالتها  (الوطنية التعريف بطاقات
 من أجل االعتماد. للحكومة العامة األمانةإلى 

-  - - 

 ".المدنية لألحوال الوطني السجل( إلى "RNEC: يشير )ملحوظة
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 1.1النشاط للمكون الفرعي  حسب التفصيلية : الميزانية5الجدول 

 النشاط الفرعي النظام وتصميم النشاط: تطوير
عدد األيام خالل تنفيذ 

 60المشروع )
37Fشهرا(

38 

 التكلفة
)مليون دوالر 

 أمريكي(
العروض الخاصة بنظام البيانات فيما يتعلق بكل من )بنية نظام البيانات، وتحديث نظام صياغة طلبات  -

واالتصاالت( خالل فترة عمر المشروع  المعلومات البيانات، والتطبيقات األخرى الضرورية لتكنولوجيا
الث يوما لكل سنة من السنوات الث 50يوم في السنة الثانية، و 100يوم في السنة األولى، و 200)

 المتبقية(.

 450 0.45 

 تطوير نظام البيانات -

يوما  30يوما في السنة األولى، و 90اإللكترونية ) البوابة
 لكل سنة من السنوات األربع المتبقية(.

 ...(. -الشكوى  –المتابعة  –تفاعلية )اإلدخال  . مساحة1
 . مساحة المعلومات.2
 . التحديث.3
 اإللكترونية(.. تطبيقات إضافية )الخدمات 4

210 

2.0 
 100مكتب دعم نظام البيانات ومولد رقم التعريف المميز )

 من سنة لكل يوما 30يوم لكل من السنتين األولتين، و
 (.المتبقية الثالث السنوات

 . اإلدخال والطلب.1
 . توليد رقم التعريف المميز.2
 . تحديث / مراجعة نظام البيانات.3
 البيانات. استخراج . خدمات4
 المراقبة(. والتقييم )لوحة . وحدة الرصد5

290 

 وحدة تبادل البيانات

 . التبادل مع السجل المدني.1
 مع السجل االجتماعي. . التبادل2
 للتعريف الوطنية . التبادل مع نظام البيانات في البطاقة3

 اإللكترونية.

200 

                                                           
التصاالت(، تتحدد التكلفة المتوقعة ليوم العمل بالنسبة بناء على معايير الصناعة الخاصة بمشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دولة المغرب )المقدمة من قبل مديرية نظم المعلومات وا 38

 دوالر أمريكي تقريبا. 2860وير النظام بحوالي مبلغ دوالر أمريكي تقريبا، وبالنسبة لتط 1000لتصميم النظام بحوالي مبلغ 
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 للتدبير مسار منظومة في البيانات نظام مع . التبادل4
 المدرسي.

 . وحدات إخفاء هوية بيانات األفراد.5
 مراجعة الوحدة./  . تحديث6
 اإللكترونية )للحكومة والمواطنين(. الخدمات . وحدات7

 البيانات مركز -

 1.5 - - خادم / مركز البيانات توريد 
 0.7 - - البرمجيات الخاصة بمركز البيانات توريد 

 التثبيت

 التشغيل.. تثبيت نظام 1
 . تثبيت خوادم التطبيق.2
 . تثبيت الخوادم الخاصة بقاعدة بيانات التطبيق.3
 األمن. . تثبيت آليات4
 . تثبيت آليات التبادل.5
 . تحديث النظام خالل فترة عمر المشروع.6

- 0.35 

 0.1 التجريبية الخاصة بالسجل الوطني للسكان(. المدرسي )النسخة للتدبير مسار اإللكترونية ومنظومة للتعريف الوطنية تحميل البيانات األولية باستخدام قاعدة البيانات في كل من البطاقة
 5.1 اإلجمالي

 

 تكلفة الوحدة النشاط: إلغاء البيانات المكررة، والتحقق من موثوقية البيانات، وتحميل البيانات األولية
عدد الوحدات خالل 
فترة عمر المشروع 

 شهرا( 60)

 التكلفة
)مليون دوالر 

 أمريكي(
للسكان(، بما في ذلك  الوطني بالسجل تحميل البيانات وتحديد رقم التعريف المميز )النسخة ألفا الخاصة

تطوير التطبيقات من أجل رقمنة تحميل البيانات وإجراء االختبارات )عدة مرات( قبل طرح النظام، ومن 
 % من السكان(.5% و2اإلحصائية )ما بين  العينات أخذ طرقأجل التحقق من جودة البيانات باستخدام 

 0.4 يوم 400 -

 0.4 - - األولية البيانات وتحميل البيانات، موثوقية من إجمالي التحقق
 

 التكلفةعدد الوحدات خالل  الوحدة تكلفة للسكان الوطني النشاط: التحديث الفني لنظم المعلومات القائمة التي سوف تغذي السجل
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المشروع فترة عمر 
 شهرا( 60)

)مليون دوالر 
 أمريكي(

اإللكترونية،  للتعريف الوطنية صياغة طلبات العروض لتحديث نظام البيانات الخاص بكل من )البطاقة
المدرسي، والمقيمين األجانب الشرعيين(، وذلك باالتساق مع السجل الوطني  للتدبير مسار ومنظومة
 األنظمة(.يوما لكل نظام من  40للسكان )

- 120 0.12 

 0.24 240 - (.األنظمة من نظام لكل يوما 80)التطوير 

إذا كان ذلك ضروريا، ويتولى ذلك القسم المعني )سوف يتم  األجهزة.
 - - مناقشة األمر والتحقق منه(

 0.36 - - اإلجمالي
 

    



91 
 

 مليون دوالر أمريكي(  50(: تصميم وتطوير السجل االجتماعي )2المكون )

يتألف هذا المكون من تقديم الدعم الفني والمالي للحكومة المغربية، وذلك من أجل: )أ( تطوير وتغذية وتحديث نظم    .29
السجل االجتماعي )بما في ذلك البنية، والبرمجيات، وأجهزة الحاسوب، كتيبات التشغيل، وسجل األسر المعيشية، من بين  

(؛ )ب( إنشاء السجل االجتماعي وتفعيله كي يصبح نقطة دخول 2.1ي أمور أخرى، في منطقة المشروع( )المكون الفرع
 (؛ )ج( ضمان نقل المستفيدين من برنامج المساعدات الطبية 2.2منفردة لشكبات األمان االجتماعي )المكون الفرعي 

لسجل االجتماعي ونظام تيسير وبرنامج الدعم المباشر للنساء األرامل في وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى في ا
 (.2.3)المكون الفرعي 

 
لألنشطة الُمحددة الُمبينة في خطة  مدةتالمصروفات المعمع صرف  2.1ن الفرعي ِويتم تنفيذ األنشطة في إطار المكس   .30

نهج قائم على النتائج،  2.3و  2.2سوف تستخدم األنشطة في إطار المكونين الفرعيين  .التوريدات الخاصة بالمشروع
ويلها مشروطًا بالتحقيق المرضي للمؤشرات المرتبطة بالصرف المتفق عليها؛ وسوف يعمل كل مؤشر مرتبط ليكون تم

لبروتوكالت التحقق.  وفقًا بالصرف على تفعيل مراحل مدفوعات القرض، والتي حققها المؤشر المرتبط بالصرف فنيًا
في برنامج اإلنفاق الُمؤهَّل  وتسدد المصروفات 2.3و  2.2المكونين الفرعيين  في إطارالمدفوعات  سوف ُتسددوأيضًا، 

ت ن سواًء كانفي إطار هذا الُمكو القابلة للتوريدللمشروع كما ُوِصف في قسم اإلدارة الماليَّة. وتخضع جميع األنشطة 
نفاق الُمؤهَّل للمشروع ( للمبادئ رات المرتبطة بالصرف على حد سواء )أو برنامج اإلمرتبطة أو غير متربطة بالُمؤش

 للبنك الدولي. للتوريدالتوجيهية 
 

 التعاريف والمنهجية 

السجل االجتماعي هو نظام للمعلومات، ُيستخدم كنقطة دخول لتسجيل األفراد/ األسر /األسر المعيشية في برامج    .31
يل خاص لجمع البيانات االجتماعية واالقتصادية اجتماعية محددة. أثناء عملية التسجيل، يقوم الُمتقِدم بملئ نموذج تسج

ي باإلضافة إلى الخصائص المادية للمسكن المقيم به المتقدم. يساعد السجل االجتماع المعيشية)اسرتها(  للمتقدم وأسرته
ولي البرنامج عن طريق ضمان جودة البيانات وتطبيق ضوابط البيانات. ينبغي أن يضمن السجل االجتماعي ؤأيضًا مس

جودة المعلومات من خالل التحديث والتحقق الدوري من المعلومات وأيضًا عن طريق آليات اإلدماج مع األنظمة االخرى 
للمعلومات، مثل الضرائب، ومرافق المياه والكهرباء، والتأمين االجتماعي. يتوجب على السجل االجتماعي أن يتضمن 

 إلعالم ودعم السياسات العامة.  ت االستخبارات التجاريةآليات استخراج البيانات، وإعداد التقارير، وقدرا
 

يتضمن السجل االجتماعي معلومات متعمقة عن األفراد واألسر. بالنسبة لألفراد؛ فإن نظام المعلومات الخاص بالسجل    .32
ية للتعريف االجتماعي يحتوي على معلومات عن هوية األفراد )على سبيل المثال رقم التعريف المميز، والبطاقة الوطن

اإللكترونية، ورقم السجل المدني، وأرقام البرامج االخرى، وهكذا(، والخصائص االجتماعية والديموغرافية )التركيبة 
السكانية( )العمر، النوع، المستوى التعليمي، الحالة الصحية / الوظيفية، وغيرها(، وتكوين األسرة المعيشية، وعالقة الفرد 

حتوي السجل االجتماعي أيضًا على معلومات حول المسكن القاطن به األفراد )العنوان، إمكانية يوبرب األسرة المعيشية. 
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يسمح السجل االجتماعي لمستخدمي والحصول على المرافق األساسية، البنية التحتية للمسكن، وممتلكات األسرة وغيرها(. 
 اه وظروفهم االجتماعية واالقتصادية / المعيشية. البرنامج بتقييم وتصنيف األفراد واألسر وفقًا لمستوياتهم من الرف

 
يوفر السجل االجتماعي الذي يقوم بوظائفه العديد من المنافع، والتي تتضمن )أ( تحسين مستوى التنسيق ) الفني،    .33

المالية( واإلداري والتشغيلي( بين البرامج والمنافع االجتماعية المختلفة، )ب( الخفض من التكاليف اإلدارية )البشرية و
التسجيل من تكاليف المعامالت الخاصة باألسر واألفراد عند الخفض الخاصة بالتسجيل في البرنامج وفئاته المستهدفة، )ج( 

في البرامج والمنافع االجتماعية، )د(، َيزيد من الشفافية وحوكمة النفقات االجتماعية، وأخيرًا )هـ( يزيد من الموائمة بين 
(. ُيعد السجل االجتماعي أداة إدارية قوية تسمح 5آليات تصنيف األسر وفقًا لظروفهم االجتماعية واالقتصادية )الشكل 

خالل التقليل من عبء اإلجراءات المعقدة على المتقدمين وذلك بزيادة الشفافية بتحسين كفاءة عمليات التسجيل من 
 والمسائلة بخصوص نفقات شبكة األمان االجتماعي. 

 
 عالوة على ذلك، يضم السجل االجتماعي األهداف التشغيلية الهامة اآلتية:    .34
 للمشاركة في البرامج االجتماعية المختلفة.  من السكان / مشتركة للفئة المستهدفة منسقة، منصة تسجيل تطوير 
  .)تقييم االحتياجات والظروف الالزمة لتحديد األهلية للبرامج االجتماعية )المنافع والخدمات 
  .رصد حجم الطلب على البرامج االجتماعية بناًء على جوانب احتياجات وظروف السكان 
 خدمة برامج متعددة.   تحقيق التنسيق والتكامل بين المنافع والخدمات، عند 
  .رصد وتقييم جودة إدارة ونظام معلومات السجل االجتماعي 
  .إرشاد، وتوجيه وتصميم السياسات االجتماعية 

 

 (: تطوير السجل االجتماعي في المغرب5الشكل )

 
 



93 
 

االجتماعي. َتطلب استحداث يتميز نظام معلومات برنامج المساعدات الطبية بالعديد من العناصر التي تشبه السجل     .35
برنامج المساعدات الطبية تطوير آليات تعريف واختيار المستفيدين المؤهلين، لضمان وصول البرنامج لألسر المعيشية 
األكثر احتياجًا. يحتوي نظام معلومات برنامج المساعدات الطبية على معلومات هوية باإلضافة إلى البيانات االجتماعية 

فراد وأسرهم المباشرة )وليس األسرة المعيشية(. يتم جمع البيانات باستخدام نموذج يملؤه رب األسرة. واالقتصادية لأل
يحوي النموذج معلومات تعريفية عن تكوين األسرة، وعدد أطفالها، وممتلكاتها وحجم دخل األسرة. تتم رقمنة المعلومات 

دون طلباتهم. بناًء على المعلومات المجمعة، يقوم النظام بحساب المجمعة في منطقة اإلدارة المحلية التي قدم فيها المستفي
نتيجة المستوى االجتماعي واالقتصادي باستخدام صيغة االختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل. تختلف 

 /أيلولسبتمبر 29الصادر في  02-08-177صيغة االختبار بين المناطق الحضرية والريفية، والتي حددها القانون رقم 
38F(، مما يجعل من الصعب تنقيحه أو تحديثه. 2008

استنادًا إلى النتيجة؛ يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين تحت "الفقراء  39
والمستضعفين". تستخدم هذه المعلومات بواسطة لجنة مخصصة لكل وحدة محلية والتي تصدر القرار بأهلية المتقدمين. ُتعد 

ل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل فقط احدى العناصر التي تنظر فيها اللجنة التخاذ قرارها. نتيجة االختبار بالوسائ
 تستفيد األسر المؤهلة لمدة ثالث سنوات، ُيقدم بعدها طلب جديد إلعادة النظر. 

 
يحتوي نظام معلومات برنامج المساعدات الطبية مسبقًا على عناصر التصميم والوظائف، والتي سوف تسهم بالتأكيد في    .36

 السجل االجتماعي.  تشغيل
  ملحق إداري )والمزود معظمها بالموظفين  2200التسجيل في برنامج المساعدات الطبية ُمَمثَّل إقليميًا في

 والمعدات الالزمة لجمع ورقمنة البيانات بواسطة نموذج تسجيل البرنامج. 
  .برنامج المساعدات الطبية له فريق مركزي لديه الخبرة  في إدارة قواعد البيانات الكبيرة 
 م قادر على إدارة وتنفيذ نظام النتائج )التصنيف االجتماعي واالقتصادي(. النظا 
  يعمل النظام حاليًا كنقطة دخول لعدد من البرامج األخرى )التحويالت النقدية لبرنامج الدعم المباشر( إلى

 جانب التأمين الصحي. 
  للتعريف اإللكترونية، الصندوق الوطني النظام له روابط إلكترونية بقواعد البيانات األخرى )البطاقة الوطنية

 التخطيطلمنظمات  ةالوطني والوكالةللضمان االجتماعي، الصندوق الوطني لمنظمات الرعاية االجتماعية، 
 االجتماعي(، مما يسمح بالتحقق المتبادل للبيانات المقدمة من المتقدمين. 

 
 لى التحسين ليكون نظامًا كاماًل للسجل االجتماعي. ومع ذلك، يحتاج نظام معلومات برنامج المساعدات الطبية إ   .37

  برنامج  إالقانوني / مؤسسي ليعمل كنقطة دخول لشبكات األمان االجتماعي،  تكليفال يملك النظام
 المساعدات الطبية وبرنامج الدعم المباشر. 

                                                           
الظروف االجتماعية واالقتصادية، و)ب( دخلها السنوي المعلن  درجةفي المناطق الحضرية، تكون األسر المعيشية مؤهلة للبرنامج إذا كانت: )أ(  39

الظروف  درجةاألصول، و)ب(  درجةمؤهلة للبرنامج إذا كانت: )أ( والمرجح أدنى من مستوى محدد مسبقًا. في المناطق الريفية، تكون األسر المعيشية 
 االجتماعية واالقتصادية أدنى من مستوى محدد مسبقًا. 
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  الشرائح السكان  النتائج الخاصة بتحديد التصنيفات قديمة، وتعرض أخطاء استهداف، وُتقصيتسجيل صيغة
39Fاألكثر فقرًا. 

40 
  ال يجمع النظام حاليًا المعلومات التي قد تكون أساسية لتقييم أهلية الفرد / األسرة المعيشية للبرامج

 االجتماعية األخرى )برنامج تيسير مثاًل(. 
  يجمع النظام فقط نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية الخاصة برب األسرة وزوجته. ومع ذلك

وبما أن نظام البيانات ال يشمل رقم التعريف المميز الخاص باألفراد المسجلين؛ ال توجد بنية تحتية للتحقق 
 )والذي قد يقود إلى االحتيال(. عامًا الُمدرجين في نموذج التسجيل  18من شخصية األطفال األقل من 

  ال تحتوي قاعدة البيانات على المعلومات االجتماعية واالقتصادية الخاصة باألسر المعيشية )فقط األسر
 (. النواتية

 
سيكون االنتقال من برنامج المساعدات الطبية إلى السجل االجتماعي تدريجيًا ويستفيد من البنية التحتية القائمة )الفنية     .38

ستكون الخطوة األولى هي بناء السجل االجتماعي كنقطة دخول و .التشغيلية( لنظام معلومات برنامج المساعدات الطبيةو
لثالثة برامج، برنامج المساعدات الطبية، وبرنامج الدعم المباشر، وتيسير برؤية تهدف نحو إضافة برامج أخرى في 

ج تسجيل جديد، وتحديث صيغة النتائج، ودعم وضع اإلطار القانوني نموذ وضعالمستقبل القريب. وأيضًا، سيتطلب النقل 
)تحديد أدوار ومسئوليات وزارة الداخلية  كمدير للسجل،  لتشغيلهمباشر  تكليفوالمؤسسي الذي يمنح السجل االجتماعي 

م السجل االجتماعي وكذلك أدوار ومسئوليات الوزارات المختصة والوكاالت األخرى التي ستستخدم هذه المعلومات(. سيقد
خصائص ُمحسنة للتحكم في جودة البيانات، وسيبني قدرته على تبادل المعلومات )العمل المشترك( مع القطاعات والبرامج 
األخرى الَمعنية وكذلك مع قواعد البيانات األخرى والتي ستضمن موثوقية معلومات السجل. سوف يساعد السجل 

انات وقدرات االستخبارات التجارية على استخدام بياناتها في رصد وتصميم االجتماعي على تطوير استخراج البي
 السياسات. 

 
يمكن تحقيقه باستخدام البطاقة الذكية للسجل االجتماعي و/أو آليات  والذي التوثيقلتحديد  اوأخيرًا، ستضع الحكومة نظام    .39

التي تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول و/أو من  البيومترية، الستخدامها بواسطة كافة البرامج االجتماعية التوثيق
خالل المصادقة البيومترية. سيتم استخدام نظام مصادقة الهوية للسماح للمستفيدين من شبكات األمان االجتماعي إثبات 

 هويتهم لتسهيل توزيع المدفوعات / الخدمات المقدمة لهم ولتحسين رصد التحويالت االجتماعية. 

 

                                                           
( أن منهجية احتساب النتيجة ببرنامج المساعدات الطبية يعرض أخطاء 2015توضح آخر التحليالت )البنك الدولي والمرصد الوطني للتنمية البشرية  40

أردينوال -( )أنظر آنجيل2012بالمائة من السكان المستهدفين في المناطق الريفية من البرنامج عام  72دًا  )تم إقصاء ما يقرب من إقصاء كثيرة ج
للمزيد من المعلومات(. أواًل: تطرح الصيغة نفسها عددًا من المشكالت: )أ( المعاِمالت المستخدمة لمعايرة صيغة االختبار بالوسائل  2015وآخرون.، 

، والتي ال تمثل إرشادًا حقيقيًا وكافيًا لمعدالت الفقر اليوم، )ب( تمت معايرة الصيغة 2001غير المباشرة لقياس مستوى الدخل مبنية على بيانات العام 
واحدة، و)ج( تحتوي والذين قد يعيشون مع أفراد آخرين في أسرة معيشية  النواتية،على مستوى األسرة المعيشية، بينما  المتقدمين عامة من األسر 

ل النظام الصيغة على معلومات ذاتية التعريف وغير متحقق منها عن الدخل والممتلكات. ثانيًا: ال يوجد وصول نظامي للمستفيدين المحتملين، وال زا
 مج. قصاء األسر المعيشية المحرومة التي ال تملك معلومات عن البرناإيعتمد على عملية التسجيل الذاتي، بحيث ُيحتمل 
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 مليون دوالر أمريكي( 20: تصميم وتطوير ُنُظم السجل االجتماعي )2.1الفرعي المكون 

أدلة السلع وتقديم الخدمات االستشارية لألنشطة التالية: )أ( تقييم وتنقيح  الحصول علىسيمول هذا المكون الفرعي    .40
خول؛ )ب( وضع إجراءات جديدة لبرامج شبكة األمان االجتماعي التي سوف تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دالتشغيل  

 الحصول علىلتسجيل األسر المعيشية في السجل االجتماعي؛ )ج( تصميم وتطوير أنظمة السجل االجتماعي، بما في ذلك 
أجهزة الحاسوب والبرمجيات؛ )د( التحديث الفني لنظم المعلومات القائمة في برامج شبكة األمان االجتماعي، والتي سوف 

وتطوير  الحصول علىجتماعي كنقطة دخول؛ )هـ( القيام بجمع البيانات وتسجيل األسر المعيشية؛ )و( تستخدم السجل اال
على هوية األفراد في السجل االجتماعي؛ )ز( تقييم جودة البيانات  والتصديقأجهزة الحاسوب والبرمجيات الالزمة للتحقق 

القانوني )القوانين واللوائح( للسجل االجتماعي؛ )ط( إعداد وأداء نظام االستهداف بالسجل االجتماعي؛ )ح( إعداد اإلطار 
 اتوتنفيذ حمالت االتصال وآليات مشاركة المواطنين، بما في ذلك تطوير نظام االستئناف والشكوى؛ )ي( بناء القدر

 6)انظر الجدول  المؤسسية لتنفيذ السجل االجتماعي. األنشطة التي يتعيَّن تمويلها في إطار هذا المكون الفرعي كالتالي:
 لالطالع على تفصيل تكلفة األنشطة(.  10لإلطالع على موجز األنشطة، والجدول 

 
شهرًا األولى من التنفيذ، سيمِول المشروع تقديم الخدمات االستشارية إلعداد كافة العمليات والبنية  24إلى  18خالل    .41

 توقعالطالع على تفصيل خطة التنفيذ السنوية(، وقد تم ل 6لتعميم السجل االجتماعي )انظر الجدول التحتية الضرورية 
 .األنشطة التالية

 
سوف . الخاصة بكافة البرامج التي سوف تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخولأدلة التشغيل  تقييم وتنقيح إجراءات    .42

وتنقيح عمليات التسجيل واالستهداف لكل البرامج التي سوف تستخدم السجل االجتماعي كنقطة يستلزم هذا النشاط تشخيص 
الخاصة بالبرنامج )االستهداف والتسجيل( لما يتواءم مع السجل أدلة التشغيل  دخول. سيدعم النشاط أيضًا تنقيح وتحديث 

 نقيح كتيبات التشغيل(. يوم )تقييم البرنامج وت 200 بـاالجتماعي، وقد ُقدرت تكلفة النشاط 
سيستلزم هذا النشاط صياغة إجراءات وضع إجراءات جديدة لتسجيل األسر المعيشية في السجل االجتماعي.    .43

باإلضافة إلى نموذج تسجيل جديد مبني أدلة التشغيل جديدة لعملية التسجيل في السجل االجتماعي، بما في ذلك تنقيح 
رامج المختلفة التي قد تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول. في نفس الوقت؛ على متطلبات البيانات الخاصة بالب

فإن هذا النشاط سوف يدعم وضع صيغة نتائج جديدة مع التنسيق الوثيق مع المقدمين الرئيسيين للبيانات اإلحصائية 
40Fعلى مستوى األسرة المعيشية )ال سيما المندوبية السامية للتخطيط(. 

 يوم.  300 بـوقدرت تكلفة النشاط  41
 

تصميم : )أ( ُبنية نظام معلومات السجل االجتماعي، )ب( ل ةمساعدة الفنيالدعم . سوف يمول هذا النشاط تصميم النظام   .44
ُنظم وعمليات دعم تسجيل األفراد واألسر المعيشية، )ج( وحدات إدماج وتبادل المعلومات مع الُنظم األخرى التي ستقدم 

                                                           
امج المختلفة، سوف ُيبنى االستبيان الجديد على االستبيانات القائمة المستخدمة بواسطة البرامج المشاركة، كي يوضع في االعتبار معايير األهلية للبر 41

الضرورية لتصنيف األسر المعيشية  كما سوف ُيينى أيضًا بناًء على الدراسات االستقصائية المتاحة لألسر المعيشية لجمع البيانات االجتماعية واالقتصادية
ة من األكثر فقرًا وفقًا لمستوى األسرة من الفقر / الرفاه. سُتستخدم هذه البيانات الحقًا في تطوير "صيغة احتساب نتائج" تعمل على تصنيف األسر المعيشي

م عن طريق التحليل الفني لمحددات الفقر األساسية في الدولة إلى األكثر غنًى في السجل االجتماعي. ُسيحدد نوع المعلومات التي يتعين جمعها بشكل عا
 بناًء على أحدث الدراسات االستقصائية الوطنية المتاحة لألسر المعيشية. 
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مستودع بيانات مركزي للمعلومات الراهنة والتاريخية من البيانات الخاصة قبل البيانات من السجل االجتماعي، )د( وتست
41Fبمختلف البرامج االجتماعية لتحليل وإعداد التقارير )يشار إليها عادة باسم مستودع البيانات(. 

ُقدرت تكلفة تطوير النظام  42
 يوم، وسيتم تنفيذه بطريقة نموذجية باستخدام شركات استشارية متخصصة.  550 بـالمشروع(  حياة)على مدار 

 
. سيمول هذا النشاط البنية التحتية / المعدات الضرورية لتطوير السجل االجتماعي، بما في ذلك )أ( مراكز تطوير النظام   .45

البرمجيات،  الحصول علىالبيانات(؛ )ب( ، والمزامنة )مع إمكانية تدقيق والتوثيق/ خوادم البيانات لتبادل البيانات، 
التي  تطبيقاتلالبنية التحتية العامة األساسية، و)ج( تطوير البرمجيات ل اتمع قدربرنامج ناقل الخدمة المؤسسية وتحديدًا 

وغيرها(. ُقدرت  لسجل االجتماعي )مثل مستودع البيانات، االختبار، إعداد التقارير، ولوحات التحكمسوف تكوت خاصة با
يوم )تطوير البرمجيات فقط(، وُقدرت تكاليف أجهزة الحاسوب  700 بـالمشروع(  حياةتكلفة تطوير النظام )على مدار 

42Fبشكل منفصل. 
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. سيمول هذا التحديث الفني ألنظمة المعلومات القائمة للبرامج التي سوف تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول   .46
لضمان أن تكون قواعد البيانات / نظام إدارة المعلومات التي سوف تتشارك /  إدخالهاتعديالت المطلوب النشاط كافة ال

تتبادل المعلومات مع السجل االجتماعي )برنامج المساعدات الطبية، وتيسير وبرنامج الدعم المباشر( متواءمة وقابلة للعمل 
يوم )تصميم البرمجيات فقط(. سوف ُتسدد تكاليف أجهزة الحاسوب )إن  180 بـالمشترك. قدرت تكلفة هذا النشاط 

 )وليس خالل المشروع(. مج المعِنيُوجدت( بواسطة الوزارة / البرنا
  

السجل االجتماعي. عند هذه المرحلة؛ يتوجب على األفراد الراغبين  تعميمبعد االنتهاء من األنشطة المذكورة أعاله سيتم    .47
كما في االستفادة من خالل المشاركة في البرامج االجتماعية تسجيل بيانات أسرهم المعيشية في السجل االجتماعي. 

ي الستمرارية سيتوجب على المستفيدين المسجلين في البرامج االجتماعية أيضًا تسجيل بياناتهم في السجل االجتماع
 حصولهم على المنافع. 

 
 السجل االجتماعي:  البدء تعميمتم تصور تنفيذ األنشطة التالية بعد    .48

 سيمول هذا النشاط التكاليف اإلضافية )التي ال تغطيها حاليًا البنية المعيشية جمع البيانات / تسجيل األسر .
بجمع والتحقق من ورقمنة البيانات الضرورية  التحتية الخاصة بتسجيل برنامج المساعدات الطبية( الخاصة

إلتمام تسجيل األسرة المعيشية في السجل االجتماعي، ويستلزم ذلك )أ( حمالت تسجيل في المناطق الريفية / 

                                                           
عية. يخزن تمامستودع البيانات هو نظام يستخدم إلعداد التقارير وتحليل البيانات. وُيعد مستودعًا مركزيًا للبيانات المدمجة من مختلف البرامج االج 42

واألسر المعيشية النظام البيانات الحالية والتاريخية لدعم المتطلبات التحليلة ومتطلبات إعداد التقارير. ستشمل هذه القدرة سوق بيانات خاص باألفراد 
األنماط الحفية في البيانات من خالل  ودعم التحليل التنبؤي للتبصر من البيانات ودعم التحليل التنبؤي. يتألف التحليل التنبؤي من اكتشاف وتحديد كمية

ت، حيث تركز األخيرة استخدام نماذج رياضية معقدة يمكن استخدامها للتنبؤ بالنتائج المستقبلية. يختلف التحليل التنبؤي عن المعالجة التحليلية عبر اإلنترن
 على المستقبل.  على تحليل البيانات التاريخية ومقارنتها بالواقع، بينما يركز التحليل التنبؤي 

ة نظم استنادًا إلى معايير الصناعة في مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومشروعات وزارة الداخلية في المغرب )المقدمة بواسطة مديري 43
 الر أمريكي لتطوير النظام. دو 2860دوالر أمريكي وتصل إلى  1000المعلومات واالتصاالت(؛ تصل التكلفة المتوقعة لتصميم النظام إلى ما يقرب من 
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البنية التحتية القائمة لجمع ومعالجة  رفع مستوىالمنعزلة؛ )ب( طباعة استبيانات جديدة؛ و)ج( تحديثات / 
43Fجمعة من استبيان السجل االجتماعي. تخزين البيانات الم

44  
 

 هوية األفراد في السجل  وتوثيقوتطوير أجهزة الحاسوب والبرمجيات الالزمة للتحقق  الحصول على
يمول النشاط السلع والمعدات الضرورية للسماح للمستفيدين من السجل االجتماعي إثبات هويتهم  االجتماعي.

)إما عن طريق البطاقة الذكية و/أو المصادقة البيومترية(، باإلضافة إلى المعدات الضرورية للسماح لإلدارة 
قارئات البيومترية(. من المتوقع بالتحقق من هوية المستفيدين من الخدمات العامة )قارئات البطاقات و/أو ال

استخدام أنظمة التحقق من الهوية بواسطة البرامج االجتماعية لتتبع المعامالت وتسهيل الصرف، ومن 
 المتوقع تقديم المعدات الالزمة بواسطة مقاول متخصص. 

 
 .ريًا لضمان األداء ُتعد جودة البيانات عاماًل جوه تقييم جودة البيانات وأداء االستهداف للسجل االجتماعي

للسجل االجتماعي. حيث أنه من المتوقع أن تكون معظم المعلومات الُمَجمََّعة في السجل االجتماعي  المالئم
للتحقق من موثوقية  معمول يها عند التسجيل؛ يتعين وضع آلياتذاتهم األفراد  تم التصريح بها من قبلقد 

رصد والتقييم )كٌل من ضوابط البيانات العشوائية البيانات. قد يمول هذا النشاط تطوير عملية ال
واالستطالعات الممثلة عشوائيًا( وذلك لتقييم / تأكيد صحة المعلومات الُمعلنة باإلضافة إلى أخطاء إدماج 
وإقصاء األسر المعيشية بسبب صيغة النتائج. سيمول هذا النشاط أيضًا استخدام البرامج األخرى لعملية 

ت من خالل ربط المعلومات في السجل االجتماعي بغيرها من مجموعات البيانات التحقق من البيانا
والِسِجالت التي يمكن أن تساعد على التحقق من المعلومات الخاصة بدخل األسرة المعيشية، مثل السجالت 

ز أمين االجتماعي، وشركات مرافق المياه والكهرباء. سيتم استخدام رقم التعريف المميالضريبية، والت
التسجيل مع غيرها من أنظمة  عندوالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية "كمفاتيح" ربط المعلومات المقدمة 

 المعلومات ذات الصلة. 
 

 .)سيمول هذا النشاط الدعم الفني الالزم لتطوير اأُلُطر المؤسسية  إعداد اإلطار القانوني )القوانين واللوائح
للسجل االجتماعي، وسوف يستتبع ذلك استعراضًا متعمقًا للترتيبات التنظيمية والمؤسسية  المالئمةوالتنظيمية 

الحالية التي تم وضعها لنظام معلومات برنامج المساعدات الطبية وتعريف األدوار والمسئوليات الجديدة 
ة البيانات، لبيانات، وخصوصيوإمكانية الحصول على االمالئم ، مع ضمان االستخدام بتشغيلهاالخاصة 
44Fوغيرها. 

45 

                                                           
ة لضمان تسجيل أكثر الشرائح فقرًا من السكان؛ فإن جمع البيانات )أي عملية التسجيل( سوف يتم إجراؤها عن طريق حمالت توعية منفذة بواسط 44

 أخصائيين اجتماعيين مدربين في محليات محددة نظرًا لصعوبة وصولها إلى نقاط التسجيل. 
ه إن تطوير نظام إيكولوجي أفضل للهوية يطرح عددًا من المخاوف فيما يخص حماية البيانات واحترام حقوق الخصوصية الفردية وهذا الموضوع ل 45

نون ل قاحساسية خاصة في المغرب، حيث أن الُمَشرِّع قد عمل بشكل استباقي على تأسيس إطار قانوني لحماية الخصوصية الفردية وقام بتفعيله في شك
 165-09-02واألمر التنفيذي )القرار( رقم  2009لعام  15-09-01الصادر بموجب الظهير الشريف رقم  08-09حماية البيانات، المسمى قانون 

على حماية . باإلضافة إلى ذلك، أسست الدولة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تلعب دور الهيئة القائمة 2009لعام 
مالئمًا للمتطلبات الالزمة ويمثل أساسًا جيدًا لحماية البيانات؛ يوضح تقرير تقييم الهوية )البنك  08 – 09البيانات، وفي الوقت الذي يكون فيه القانون 
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 .)سيمول هذا المكون تصميم وتنفيذ  االتصاالت وآليات مشاركة المواطن )بما في ذلك وضع نظام للتظلمات
حملة االتصال الوطنية )على المستويات المركزية والمحلية( لدعم عملية تسجيل األفراد واألسر المعيشية في 
السجل االجتماعي مع دعم المؤسسات غير الحكومية، وجمعيات تنمية المجتمع، وقادة المجتمع واإلعالم. 

، بما في ذلك التواصل؛ سيتم استخدام قنوات عديدة في استراتيجية من السكان المالئمةلضمان المشاركة 
والمناقشات والندوات والمؤتمرات، ووسائل اإلعالم المرئية األخرى، باإلضافة الحمالت اإلعالمية، والتلفاز، 

ة إلى عقد لقاءات مع قادة المجتمع والقادة الدينيين وغيرهم. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق نظام إدار
( لمعالجة استفسارات وشكاوى المواطنين مالئمتشغيل  دليلللتظلمات على المستويين المحلي والوطني )مع 

 المستخدمين للنظام في أسرع وقت ممكن. 
 

 سيكفل المشروع اعتماد ميزانية لدعم الحكومة بالدعم بناء القدرات المؤسسية لتنفيذ السجل االجتماعي .
ية لتنفيذ النظام المقترح )بما في ذلك التدريب، ودراسة أفضل الممارسات الدولية الوطن القدراتالفني لتنمية 
 وغيرها(. 

 

 2.1(: األنشطة التي يتعين تمويلها في إطار المكون 6الجدول )

 )مليون دوالر أمريكي( النشاط

  تشغيل برامج شبكات األمان االجتماعي التي سوف تستخدم السجل  أدلةتقييم وتنقيح
 كنقطة دخول

0.20 

 0.30 وضع إجراءات تسجيل جديدة لتسجيل األسر المعيشية في السجل االجتماعي 

  أجهزة  الحصول علىتصميم وتطوير ُنُظم السجل االجتماعي، بما في ذلك
 الحاسوب والبرمجيات

5.10 

  التحديث الفني ألنظمة المعلومات القائمة الخاصة ببرامج شبكات األمان االجتماعي
 التي سوف تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول. 

0.18 

 1.40 تنفيذ جمع البيانات وتسجيل األسر المعيشية  

 وتطوير أجهزة الحاسوب والبرمجيات الضرورية للتحقق والمصادقة  الحصول على
 على هوية األفراد في السجل االجتماعي.

10.0 

 0.60 تقييم جودة البيانات وأداء نظام االستهداف بالسجل االجتماعي 

                                                                                                                                                                                                 

يانات وإنفاذ االمتثال. كما أن تقديم رقم ( أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ال تملك القدرة الكافية لرصد الب2015الدولي 
 التعريف المميز يزيد من المخاوف حول إساءة االستخدام المحتمل للخصوصية. 
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  .0.50 إعداد اإلطار القانوني )القوانين واللوائح( للسجل االجتماعي 

 ال وآليات مشاركة المواطن، بما في ذلك تطوير نظام إعداد وتنفيذ حمالت االتص
 لالستئناف والشكاوى.

1.00 

 0.72 بناء القدرات المؤسسية لتنفيذ السجل االجتماعي 

 20.0 المجموع 

 

 

 

: إنشاء اإلطار القانوني )القوانين واللوائح( للسجل االجتماعي لكي يصبح نقطة دخول عاملة ومنفردة 2.2المكون الفرعي 
 مليون دوالر(.  11لشبكات األمان االجتماعي )

 

إنشاء وتشغيل السجل االجتماعي بشكل قانوني لكي يصبح نقطة دخول عاملة تم : (4المؤشر المرتبط بالصرف رقم )   .49
ومنفردة لشبكات األمان االجتماعي. سيدعم هذا المؤشر المرتبط بسعر الصرف وضع اإلطار القانوني )القوانين واللوائح( 

انات شخصية، يستلزم األمر (. وحيث أن السجل سيجمع بي6لضمان االستخدام السليم واستدامة السجل االجتماعي )الشكل 
ضمان االستخدام السليم للبيانات، وخصوصية البيانات والحماية المناسبة للمعلومات الشخصية. ستكون األطر القانونية 

الواضحة  والتكليفاتضرورية أيضًا لتقديم أدوار ومسئوليات واضحة لمختلف أصحاب المصلحة الذي سيستخدمون النظام 
لمستقبلية( التي سوف تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول كي يصبحوا مستفيدين من برامج السجل للبرامج )الحالية وا

تهداف" في سياق السجل االجتماعي سوف تحتاج إلى وضعها لإلس"االجتماعي. وأخيرا، فإن األطر التنظيمية الواضحة 
الممارسات الدولية إلى أن وسائل االستهداف المستخدمة بواسطة السجل االجتماعي تحتاج إلى أيضًا. وبالفعل، ُتشير أفضل 

استعراضها وتقييمها بشكل دوري، وعلى هذا النحو؛ ينبغي أن تحدد لوائح السجل االجتماعي األطر الفنية والمؤسسية 
45Fلتحقيق ذلك. 

46 

 

 لكي يصبح نقطة دخول عاملة ومنفردة لشبكات األمان االجتماعي(: إنشاء وتشغيل السجل االجتماعي قانونيًا 6الشكل )

 (4)المؤشر المرتبط بالصرف رقم 

                                                           
في الوقت الحالي، فإن وسائل االستهداف المستخدمة بواسطة برنامج المساعدات الطبية )االستبيان والصيغة( تم تنظيمها بموجب المرسوم  46

 هذا المرسوم إلى  التعديل للسماح باستخدام وسائل االستهداف الجديدة بواسطة السجل االجتماعي. ، وسوف يحتاج 2.08.177
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Target Timing: 
2017

Target Timing: 
2018

Target Timing: 
2019

DLR 4.1: $3m

Draft law for the SR has 

been validated by the 

IMSC and transmitted to 

the Government's 

General Secretariat. 

PDI No 3. Share of 

applicants of the 

RAMED, Taysir, and 

DAAM registered in 

the SR who are in the 

first consumption 

quintile in the project 

area (of which 40% 

female).

TA
Development of new 

procedures for household 
registration into the SR

($0.30m)

Target Timing: 
2020

Target Timing: 
2021

DLR 4.2: $5m

The Council of 

Government has 

approved the draft law 

for the SR.

TA
Evaluation and revision  of 

operational manuals of 
social safety net programs 
which will use the SR as an 
entry point (joint with DLI 

No 5)
($0.2m)

TA
Assessment of the data 

quality and performance of 
the targeting performance 

of system of the SR 
($0.6m)

TA
Preparation of the legal 
framework  (laws and 
regulations) for the SR

($0.5m)

DLR 4.3: $3m
The law for the SR, setting 

forth that the SR is the entry 

point for the RAMED, 

DAAM and Tayssir 

programs and for any new 

safety net programs to be 

introduced by the Borrower, 

has been published in the 

National Gazette

 

 ملحوظة: جميع التواريخ إرشاديَّة حيث يمكن تحقيق كافة النتائج المرتبطة بالصرف في أي وقت أثناء تنفيذ المشروع.
 

من برامج المساعدات الطبية، وتيسير، والدعم المباشر إلى السجل االجتماعي في  نقل المستفيدين 2.3المكون الفرعي 
 مليون دوالر أمريكي( 19منطقة المشروع )

 

 حصة المتقدمين الجدد في برامج المساعدات الطبية، والدعم المباشر، وتيسير: (5المؤشر المرتبط بالصرف رقم )   .50
سيدعم هذا المكون الفرعي جهود الحكومة لتأمين انتقال سهل للمتقدمين في البرامج  المسجلين في السجل االجتماعي.

بعناية وبما يدعم بشكل مالئم حمالت التوعية  التخطيط(. سيحتاج االنتقال إلى 7سالفة الذكر إلى السجل االجتماعي )الشكل 
االستهداف وكذلك من الوضع الراهن. وعلى  واالتصال. حيث أنه من الوارد أن ُيحسن تطوير السجل االجتماعي من أداء

هذا النحو، فإن العديد من األسر المعيشية التي تستفيد حاليًا من هذه البرامج قد تصبح غير مؤهلة. وفي هذا السياق، 
استراتيجية خروج واضحة لتجنب المشاكل االجتماعية والتوترات. وفي الوقت نفسه؛  وضعسيحتاج كل برنامج إلى 

ألمر جهود توعية إضافية )مثل حمالت التسجيل( لضمان تسجيل األسر المعيشية األكثر فقرًا في السجل سيستلزم ا
االجتماعي. وسوف تراعي الحملة الفواِرق بين الجنسين )لضمان الوصول السليم للنساء، وخاصة اأُلسر المعيشية التي 

ان )مثل: السُّكَّان األميين والسيَّما النساء في المناِطق النائية(. تعولها اإلناث(، والوصول إلى الشرائح الُمستضعفة من السُّكَّ
بناًء على المناقشات األولية، فسيتم منح عام واحد كفترة سماح لألسر المعيشية الوارد إعادة تصنيفها كغير مؤهلة لالستفادة 

هم على المنافع و/أو تقديم ما يدل على من البرنامج بعد إعادة التسجيل في السجل االجتماعي، والتي يستمر خاللها حصول
 االحتياج. 

 

 المسجلين في السجل االجتماعي (: حصة المتقدمين الجدد في برامج المساعدات الطبية، والدعم المباشر، وتيسير7الشكل )

 (.5)المؤشر المرتبط بالصرف رقم 
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Target Timing: 
2017

Target Timing: 
2018

Target Timing: 
2019

DLR 5.2 : $5m 

40% of new applicants 

to RAMED, DAAM 

and Tayssir programs 

in a given calendar 

year, have been 

registered in the SR 

PDI No 3. Share of 

applicants of the 

RAMED, Taysir, and 

DAAM registered in the 

SR who are in the first 

consumption quintile in 

the project area (of which 

40% female).

DLR 5.3 : $4m

 80% of new 

applicants to RAMED, 

DAAM and Tayssir 

programs in a given 

calendar year, have 

been registered in the 

SR

DLR 5.4 : $3m

100% of new 

applicants to RAMED, 

DAAM and Tayssir 

programs in a given 

calendar year, have 

been registered in the 

SR.

Target Timing: 
2020

Target Timing: 
2021

TA
Evaluation and revision  of 

operational manuals of 
social safety net programs 
which will use the SR as an 

entry point (with DLR 4)
($0.2m)

TA
Carrying out data collection 

and household 
registration($1.4m)

TA
Preparation and 

implementation of 
communication campaigns 

and citizen engagement 
mechanisms ($1.0m)

Investment 
Acquisition and 
development of 

hardware and software 
necessary to verify and 

authenticate the 
identity of individuals in 

the SR ($10,0m)

Investment 
Design and 

development of the SR 
systems, including 

acquisition of computer 
hardware and software 

($5.1m)

TA
Building institutional 

capacity to implement the 
SR  (with DLR  4)

($0.72m)

DLR 5.1 : $7m

The questionnaire and the 

proxy means test formula 

of the SR have been 

validated by the IMSC 

after testing them on a 

representative sample of 

beneficiaries of RAMED, 

DAAM and Tayssir 

programs

TA
Assessment of the data 

quality and performance of 
the targeting system of the 

SR ($0.6m)

TA
Development of new 

procedures for household 
registration into the 

SR($0.3m)

Investment  
Technical updating of 
existing information 

systems of social safety 
net programs which will 
use the SR as an point of 

entry ($0,18m)

 
 كن تحقيق كافة النتائج المرتبطة بالصرف في أي وقت أثناء تنفيذ المشروع.ملحوظة: جميع التواريخ إرشاديَّة حيث يم

 

 

 

 بروتوكوالت التحقق والصرف

سيتم التحقق من التقدُّم الُمحرز تجاه تحقيق أهداف المشروع، والُمؤشِّرات المرتبطة بالصرف، والنتائج المرتبطة    .51
مستقلة ذات مصداقيَّة. وتحتاج تلك التقارير إلى أن تكون ُمرضية بالصرف من خالل تقارير تحقق صادرة عن وكالة تقييم 

للبنك الدولي لضمان الصرف. وفي سياق هذا المشروع، سوف ُيعطى هذا الدور إلى المفتشية العامة لإلدارة الترابية. تم 
ة للتحقق من تحقيق النتائج استخدام المفتشية العامة لإلدارة الترابية بصورة ُمرضية كوكالة تقييم ُمستقلة وذات مصداقيَّ

المرتبطة بالصرف في سياق آخر العمليات الممولة من البنك الدولي والمنفذة من جانب وزارة الداخليَّة في السنوات 
األخيرة. ترفع المفتشية العامة لإلدارة الترابية تقاريرها ُمباشرة إلى وزارة الداخلية، مما يضمن حياديتها تجاه إدارات 

ولة عن تنفيذ المشروع. سيكون البنك الدولي مسئوال عن ضمان أن إجراء التحقق لكل نتيجة ؤاألخرى المس الوزارات
مرتبطة بالصرف قد تم بصوٍرة ُمرضية ووفقًا للبروتوكوالت. وعلى هذا النحو، ستحتاج تقارير التحقق إلى أن تكون 

 مات وتوضيحات إضافيَّة قبل اعتماد الصرف.ُمرضية للبنك الدولي، والذي يمكن أن يطلب )حسب الحاجة( معلو
 

بتحقيق النتائج، ُويدعم بُمطالبات تسديد  2.3و 2.2بعض األنشطة في إطار المكوِّنين الفرعيين  مدفوعات سيتم تفعيل   .52
العامة . بعد تحقيق النتيجة المرتبطة بالصرف، ستعمل وحدة إدارة المشروع بالتعاون مع المفتشية المصروفات المعتمدة

لإلدارة الترابية على إعداد تقرير تحقق ُيثبت تحقيق النتائج بما يتماشى مع بروتوكوالت التحقق، والتي تحتاج إلى أن تكون 
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ُمرضية للبنك الدولي. تقدم وزارة االقتصاد والمالية طلبًا بسحب المبلغ مرفقًا بالمؤشر المرتبط بالصرف، وتقدم في 
طالب بها في برنامج اإلنفاق المَؤهل. ا يدل على إنفاقها أموال تعادل أو تزيد عن المبالغ الُمالتقارير المالية المؤقتة م

ويمكن أن تغطي طلبات السحب واحدًا أو أكثر من المؤشرات المرتبطة بالصرف، بأي ترتيب، وفي أي وقت، طالما أنها 
ك الدولي بواسطة وزارة االقتصاد والمالية من . ُتقدم طلبات الصرف إلى البنالمصروفات المعتمدةتكبدت ما يكفي من 

خالل نظام الصرف اإللكتروني، واستخدام نموذج صرف البنك الدولي الُموقَّع من ُممثِّل الحكومة الُمخوَّل. ينبغي إرفاق 
نسخة من المراسالت الرسمية للبنك الدولي التي تؤكد تحقيق النتيجة المرتبطة بالصرف لجميع طلبات الصرف 

 (.8توكوالت التحقق المفصلة حسب النتيجة المرتبطة بالصرف مقدمة في الجدول )برو
 

ُيمكن طلب الصرف بناًء على تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف فقط عند الوفاء باألهداف المحددة مسبقًا، بغض    .53
النظر عن عام اإلنجاز.
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 (2بطة بالصرف والنتائج المرتبطة بالصرف للمكون )( مصفوفة المؤشرات المرت7الجدول )

 المؤشر اإلنمائي للمشروع 2021السنة التقويمية   2020السنة التقويمية   2019السنة التقويمية   2018السنة التقويمية   2017السنة التقويمية   المؤشر المرتبط بالصرف
 قانوني لكي يصبح نقطة دخول عاملة ومنفردة لشبكات األمان االجتماعي(: إنشاء وتشغيل السجل االجتماعي بشكل 2.2المكون )

المؤشر المرتبط بالصرف 
إنشاء وتشغيل السجل  (:4رقم)

االجتماعي بشكل قانوني لكي 
يصبح نقطة دخول عاملة 
ومنفردة لشبكات  األمان 

 االجتماعي.

النتيجة المرتبطة بالصرف 
مليون دوالر  3 -( 4.1)

 أمريكي
التحقق من صحة مسودة تم 

قانون السجل االجتماعي بواسطة 
اللجنة التوجيهية المشتركة بين 
الوزارات، وإحالته إلى األمانة 

46F العامة للحكومة.

47 

النتيجة المرتبطة بالصرف 
مليون دوالر  5 –( 4.2)

 أمريكي.
موافقة مجلس الحكومة على 
مسودة قانون السجل 

 االجتماعي

( 4.3بالصرف )النتيجة المرتبطة   
 مليون دوالر أمريكي 3 -

ُينشر في الجريدة الرسمية قانون 
السجل االجتماعي، الذي ينص 
على أن يكون السجل االجتماعي 
نقطة دخول لبرامج المساعدات 
الطبية، والدعم المباشر، وتيسير 
وأي برامج تحويالت نقدية جديدة، 

 يقدمها المقترض

 

 من برامج المساعدات الطبية، وتيسير، والدعم المباشر إلى السجل االجتماعي في منطقة المشروع(: نقل المستفيدين 2.3المكون )
المؤشر المرتبط بالصرف رقم 

حصة المتقدمين الجدد (: 5)
فى برامج المساعدات الطبية، 
والدعم المباشر، وتيسير، 
المسجلين في السجل 

 االجتماعي

النتيجة المرتبطة بالصرف 
مليون دوالر  7 -( 5.1)

 أمريكي
تم التحقق من االستبيان ومن 
صيغة اختبار الوسائل الوسيطة 
للسجل االجتماعي بواسطة 
اللجنة التوجيهية المشتركة بين 
الوزارات، وذلك بعد اختبارها 
على عينة ممثلة للمستفيدين من 

بالصرف النتيجة المرتبطة  
مليون دوالر  5 -( 5.2)

 أمريكي.
% من 40تسجيل نسبة 

المتقدمين الجدد، من بين 
المتقدمين في برامج 
المساعدات الطبية، والدعم 
المباشر، وتيسير، خالل سنة 
تقويمية معينة في السجل 

النتيجة المرتبطة 
 4 –( 5.3بالصرف )

 مليون دوالر أمريكي.
من  %80تسجيل نسبة 

المتقدمين الجدد، من بين 
المتقدمين في برامج 
المساعدات الطبية، 
والدعم المباشر، وتيسير، 
خالل سنة تقويمية معينة 

( 5.4النتيجة المرتبطة بالصرف )
 مليون دوالر أمريكي. 3 –
 

% من المتقدمين 100تسجيل نسبة 
الجدد، من بين المتقدمين في 

ات الطبية، والدعم برامج المساعد
المباشر، وتيسير، خالل سنة 
تقويمية معينة في السجل 

  االجتماعي.

المؤشر اإلنمائي للمشروع 
حصة المستفيدين من (: 3)

برامج المساعدات الطبية، 
والدعم المباشر، وتيسير 
المسجلين فى السجل 
اإلجتماعي؛ والذين يقعون في 
الُخمس االستهالكى األول 

)والذين  لمنطقة المشروع
 40تشكل نسبة اإلناث منهم 

                                                           
 . ت الطبية، وتيسير، وبرنامج الدعم المباشرأحد العناصر الهامة في القانون أن يكون السجل االجتماعي نقطة دخول إلزامية لكافة األفراد الراغبين في االستفادة من برامج المساعدا 47



104 
 

 المؤشر اإلنمائي للمشروع 2021السنة التقويمية   2020السنة التقويمية   2019السنة التقويمية   2018السنة التقويمية   2017السنة التقويمية   المؤشر المرتبط بالصرف
برامج المساعدات الطبية، 

47Fوالدعم المباشر، وتيسير.

48 
48F االجتماعي.

 % على األقل(. في السجل االجتماعي. 49

 مليون دوالر 30إجمالي:  مليون دوالر 6 مليون دوالر 4 مليون دوالر 5 مليون دوالر 5 مليون دوالر 10 الصرف السنوي
 

 المشروع.ملحوظة: جميع التواريخ إرشاديَّة حيث يمكن تحقيق كافة النتائج المرتبطة بالصرف في أي وقت أثناء تنفيذ 

 

 

 (2( بروتوكالت التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرف للمكون )8الجدول )

# 
المؤشرات 

 المرتبطة بالصرف
 التعريفات الرئيسية

الصرف النسبي 
 المسموح به
 )نعم / ال(

 بروتوكوالت التحقق

    
مصادر البيانات / 

الوكالت المسئولة عن 
 توفير البيانات

الوكالة المسئولة 
الحصول على عن 

 إثبات اإلكمال
 اإلجراء

سوف تتعهد المفتشية العامة لإلدارة الترابية بالتحققات اآلتية، بما يتوافق مع نطاق المفتشية العامة  وحدة إدارة المشروع اليقيس هذا المؤشر التقدم في تنفيذ األطر التنظيمية المؤشر المرتبط  4

                                                           
دمين لبرامج شبكة األمان االجتماعي وفقا لظروفهم االجتماعية واالقتصادية )فقر مدقع، ستقدم صيغة السجل االجتماعي نتيجة الختبار الوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل، والتي سُتستخدم في توصيف األسر المعيشية المتق 48

ار االستبيان والصيغة قبل تعميمهما على ستبيان المعلومات الالزمة لتطبيق الصيغة على األسر المعيشية الراعبة في األخذ بها لالستفادة من شبكة األمان االجتماعي. سيتم اختبفقر، فئة مستضعفة، طبقة متوسطة، إلخ(. ويجمع اال
يخص الصعوبات التنفيذية التي قد تنشأ أمام الفقراء الستكمال االستبيان )الطول، والوضوح، والتعقيد، إلخ(. سيتم إجراء الصعيد القومي. ويتضمن االختبار حساب أخطاء اإلدماج في الصيغة، باإلضافة إلى تقييم التشغيل فيما 

 التعديالت الالزمة على الصيغة واالستبيان وفقا لنتائج االختبار.
ية، شحين الجدد والمستجدين( المسجلين في السجل االجتماعي خالل سنة تقويمية. المقام: إجمالي عدد المتقدمين الجدد لبرامج المساعدات الطبالبسط: عدد المتقدمين الجدد لبرامج المساعدات الطبية، وتيسير، والدعم المباشر )المر 49

 وتيسير، والدعم المباشر خالل سنة تقويمية.
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(: 5بالصرف رقم )
إنشاء وتشغيل 
السجل االجتماعي 
بشكل قانوني لكي 
يصبح نقطة دخول 
عاملة ومنفردة 
لشبكات  األمان 

 االجتماعي

والمؤسسية لتفعيل السجل االجتماعي على أساس ما 
 يلي: 

  ،وضع نصوص قانون السجل االجتماعي
 ينبغي أن ينص القانون على أن يكون
 ةالسجل االجتماعي نقطة دخول وآلي

استهداف مطلوبة لبرامج شبكة األمان 
 االجتماعي. 

  تبني نصوص قانون السجل االجتماعي
 بواسطة مجلس الحكومة. 

 

مليون دوالر  3( 4.1النتائج المرتبطة بالصرف )
 أمريكي 

تم التحقق من صحة مسودة قانون السجل االجتماعي 
بواسطة اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات، 

 وإحالته إلى األمانة العامة للحكومة.

 

مليون دوالر  5( 4.2صرف )النتائج المرتبطة بال
 أمريكي 

موافقة مجلس الحكومة على مسودة قانون السجل 
 االجتماعي

 

مليون دوالر  3( 4.3النتائج المرتبطة بالصرف )
  أمريكي

 المشروع: لإلدارة الترابية 

 

 (:4.1النتائج المرتبطة بالصرف )

 سوف تتحقق المفتشية العامة لإلدارة الترابية من: 

وجود فريق قانوني إلعداد األطر القانونية )القوانين واللوائح( للسجل  .1
 االجتماعي. 

إرسال مسودة النصوص القانونية بواسطة وزارة الداخلية إلى األمانة  .2
 العامة للحكومة. 

استقبال البنك الدولي لتقرير التحقق الخاص بالمفتشية العامة لإلدارة  .3
الترابية، ومسودة النصوص القانونية، والتي يجب أن تكون مقبولة لدى 

 البنك الدولي. 
 

 (: 4.2النتائج المرتبطة بالصرف )

 سوف تتحقق المفتشية العامة لإلدارة الترابية من: 

 قانون السجل االجتماعي. موافقة مجلس الحكومة على مسودة  .1
استقبال البنك الدولي لتقرير التحقق الخاص بالمفتشية العامة لإلدارة  .2

الترابية، ومسودة القانون، والتي يجب أن تكون مقبولة لدى البنك 
 الدولي. 

 

 (:4.3النتائج المرتبطة بالصرف )

 سوف تتحقق المفتشية العامة لإلدارة الترابية من: 

االجتماعي، والذي ينص على اعتبار السجل نشر قانون السجل  .1
االجتماعي كنقطة دخول لكل من برامج المساعدات الطبية، والدعم 
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ُينشر في الجريدة الرسمية قانون السجل االجتماعي، 
الذي ينص على أن يكون السجل االجتماعي نقطة 

والدعم المباشر،  دخول لبرامج المساعدات الطبية،
وتيسير وأي برامج تحويالت نقدية جديدة، يقدمها 

  المقترض

 

 

 

المباشر، وتيسير وأى برامج تحويالت نقدية / شبكة أمان اجتماعي 
 جديدة يقدمها المقترض. 

استقبال البنك الدولي لتقرير التحقق الخاص بالمفتشية العامة لإلدارة  .2
 والقانون، الذي يجب أن يكون مقبواًل لدى البنك الدولي. الترابية، 

 

المؤشر المرتبط   5
 (:5بالصرف رقم )

حصة المتقدمين 
الجدد فى برامج 
المساعدات الطبية، 
والدعم المباشر، 
وتيسير، المسجلين 
في السجل 

 االجتماعي

يقيس هذا المؤشر عدد المتقدمين الجدد لبرامج 
المساعدات الطبية، والدعم المباشر، وتيسير في وقت 
معين في السجل االجتماعي، بما في ذلك الُمدخالت 
السنوية الجديدة، وباستخدام ُأُطر التسجيل االستهداف 
الجديدة للسجل االجتماعي )االستبيان / الصيغة / 

 عملية االستهداف(. 

 

مليون دوالر  7(: 5.1ننائج المرتبطة بالصرف )ال
 أمريكي 

 اختباريتم التحقق من االستبيان ومن صيغة  
للسجل  الدخل مستوى لقياس المباشرة غير بالوسائل

االجتماعي بواسطة اللجنة التوجيهية المشتركة بين 
الوزارات، وذلك بعد اختبارها عبر عينة ممثلة 

ت الطبية، والدعم للمستفيدين من برامج المساعدا

 وحدة إدارة المشروع  ال
  المندوبية السامية

 للتخطيط
  نظام إدارة معلومات

 السجل االجتماعي 
  برنامج قاعدة بيانات

 ة المساعدات الطبي
  قاعدة بيانات برنامج

 الدعم المباشر
  قاعدة بيانات برنامج

 تيسير

المفتشية العامة 
 لإلدارة الترابية

سوف تتعهد المفتشية العامة لإلدارة الترابية بالتحققات اآلتية، بما يتوافق مع نطاق 
 المشروع:

 (: التحقق من: 5.1النتائج المرتبطة بالصرف )

النتائج واستبيان السجل االجتماعي بواسطة تسجيل صيغة  تم اعداد .1
المندوبية السامية للتخطيط، بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي، باستخدام 

االستقصائية لألسر المعيشية، والذي يجب أن يكون  2014دراسة عام 
 مقبواًل للبنك الدولي. 

التحقق من االستبيان وصيغة السجل االجتماعي، بعد اختبارها على  .2
عينة ممثلة للمستفيدين من برامج المساعدات الطبية، والدعم المباشر، 

 وتيسير.
 التحقق من وسائل االختبار، ومدى تمثيل العينة، ونتائج االختبار .3

 بواسطة المندوبية السامية للتخطيط. 
حساب أخطاء اإلدماج في الصيغة بواسطة المندوبية السامية للتخطيط،  .4

الدولي، والذي يجب أن يكون مقبواًل للبنك  بالتعاون الوثيق مع البنك
 الدولي. 

تعديل صيغة النتائج / االستبيان على أساس االختبار )كما هو  .5
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49Fالمباشر، وتيسير.

50 

 

 

مليون دوالر  5(: 5.2النتائج المرتبطة بالصرف )
 أمريكي

% من المتقدمين الجدد، من بين 40تسجيل نسبة 
المتقدمين في برامج المساعدات الطبية، والدعم 
المباشر، وتيسير، خالل سنة تقويمية معينة في 

50F.السجل االجتماعي

51 

 

مليون دوالر  4(: 5.3المرتبطة بالصرف )النتائج 
 أمريكي

% من المتقدمين الجدد، من بين 80تسجيل نسبة 
المتقدمين في برامج المساعدات الطبية، والدعم 
المباشر، وتيسير، خالل سنة تقويمية معينة في 

 .السجل االجتماعي

مطلوب(. يتم إجراء هذه التعديالت بواسطة المندوبية السامية للتخطيط 
 بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي. 

ة النتائج قبول المندوبية السامية للتخطيط، والبنك الدولي لصيغ .6
واالستبيان، والتحقق منها بواسطة اللجنة التوجيهية المشتركة بين 

 الوزارات. 
 

بعد انتهاء بعثة التحقق، سوف ترسل المفتشية العامة لإلدارة الترابية إلى البنك 
 الدولي:

على أساس الدراسة االستقصائية  تقرير مرفق به محاكاة واقعية مبنية -
 بالمندوبية السامية للتخطيط.الخاصة  2014لألسر لعام 

قاعدة البيانات )بدون معلومات شخصية( الخاصة باختبار الدراسات  -
 (.2017االسقصائية )الدراسة الممولة بواسطة المشروع في 

تقرير التحقق مع االختبار المبني على عينة ممثلة للمستفيدين من  -
تيسير  برامج المساعدات الطبية، وبرنامج الدعم المباشر، وبرنامج

 (. 4و 3، 2)تقارير التحقق رقم 
 

 

 

                                                           
دخل"، والتي سوف يتم استخدامها في توصيف األسر المتقدمة للتسجيل في شبكة األمان االجتماعي وفقا لظروفهم االجتماعية سوف تقدم صيغة السجل االجتماعي نتيجة "االختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى ال   50

أن يتم األخذ بها في عين االعتبار لالستفادة من شبكة األمان  ى األسر التي ترغب فيواالقتصادية )فقر مدقع، فقر، مستضعفين، طبقة متوسطة، إلخ(. ويعمل االستبيان على جمع المعلومات الالزمة من أجل تطبيق هذه الصيغة عل
الفقراء  باإلضافة إلى تقييم العمليات فيما يخص الصعوبات التشغيلية التي قد تنشأ لدىاالجتماعي. وسوف يتم اختبار االستبيان والصيغة قبل طرحهما على الصعيد القومي. ويتضمن هذا االختبار حساب أخطاء اإلدماج في الصيغة، 

 بيان وفقا لنتائج هذا االختبار.عند استكمال االستبيان )فيما يتعلق بكل من: الطول، والوضوح، والتعقيد، إلخ(. وسوف يتم عمل كل التعديالت الالزمة على الصيغة واالست
دد والُمجددين( المسجلين في السجل االجتماعي خالل سنة تقويمية. المقام: إجمالي نسبة تدفق المتقدمين الجدد لبرامج المساعدات البسط: تدفق المتقدمين الجدد لبرامج المساعدات الطبية، وتيسير، والدعم المباشر )المرشحين الج 51

 الطبية، وتيسير، والدعم المباشر )المرشحين الجدد والُمجددين( خالل سنة تقويمية.
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مليون دوالر  4(: 5.3النتائج المرتبطة بالصرف )
 أمريكي

% من المتقدمين الجدد، من بين 100 تسجيل نسبة
المتقدمين في برامج المساعدات الطبية، والدعم 
المباشر، وتيسير، خالل سنة تقويمية معينة في 

  السجل االجتماعي

 (: 5.4(، )5.3(، )5.2النتائج المرتبطة بالصرف )

بناًء على إدارة ُنظم المعلومات الخاصة بالسجل االجتماعي واألخرى الخاصة 
ببرامج المساعدات الطبية، والدعم المباشر، وتيسير )باإلضافة إلى البيانات 

 ن المفتشية العامة لإلدارة الترابية سوف تتحقق من: اإلدارية إذا كانت مطلوبة(، فإ

المتقدمين الجدد لبرامج المساعدات الطبية، والدعم المباشر، وتيسير  .1
 في سنة تقويمية، بما في ذلك الُمجددين. 

المتقدمين الجدد، من الجنسين، لبرامج المساعدات الطبية، والدعم  .2
المباشر، وتيسير في سنة تقويمية، في ذلك الُمجددين، المسجلين في 
السجل االجتماعي )باستخدام نموذج تسجيل وصيغة السجل 

 االجتماعي(. 
 

 وإلجراء هذه التحققات: 

المعلومات سينشئ قسم نظم المعلومات والحاسبات )مديرية نظم  .3
في موعد  -واالتصاالت( ويرسل إلى المفتشية العامة لإلدارة الترابية 

قاعدة بيانات خالية من  –أسابيع قبل بداية مهمة التحقق  3أقصاه 
من السجل  –من الجنسين  –المعلومات الشخصية، للمتقدمين الجدد 

االجتماعي ومن المتقدمين الجدد لبرامج المساعدات الطبية والدعم 
 المباشر. 

سُتنشئ وزارة التربية الوطنية وُترسل إلى المفتشية العامة لإلدارة  .4
قاعدة  –أسابيع قبل بداية مهمة التحقق  3في موعد أقصاه  -الترابية 

من الجنسين  –بيانات خالية من المعلومات الشخصية، للمتقدمين الجدد 
 لبرنامج تيسير.  –

ة الجودة الفنية لـ )أ( للبيانات تضمن المفتشية العامة لإلدارة الترابي .5
غير الشخصية؛ )ب( عملية تحديث وتغذية قواعد البيانات؛ )ج( 
عمليات تكنولوجيا المعلومات؛ )د( واجهات الرصد؛ و)هـ( لوحات 

 تحكم نظام المعلومات. 
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بعد انتهاء بعثة التحقق، سوف ترسل المفتشية العامة لإلدارة الترابية إلى البنك 
 الدولي:

  .تقارير التحقق التي تغطي العمليات والنتائج الناشئة من التحققات 
  المواصفات الفنية التي تصف المتطلبات الخاصة بجودة البيانات

 والموثوقية للسجل االجتماعي، وعملية التحديث وتغذية البيانات.
 .)المستندات بالفحوصات )المنتج النهائي 

 
احية لألنظمة العاملة، وفي سوف يشارك البنك الدولي في جلسات إيض .6

عروض تقديم تفاعلية للواجهات، ولوحات التحكم الخاصة بالسجل 
االجتماعي؛ حيث أنه في خالل هذه الجلسات، سوف يطلب البنك 

كي تصدر إحصائيات  –في الحال  –الدولي استشارة قاعدة البيانات 
بطة وصفية وجداول تلخيص متعلقة باإلنجازات الخاصة بالنتائج المرت

 بالصرف، وذلك من أجل التأكد من جودة المعلومات الخاصة باألسر
 في السجل االجتماعي. المعيشية 
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 (2.  خطة األنشطة متعددة السنوات للمكون )9الجدول 

2017 2018 2019 2020 2021 

 نصميم وتطوير وإطالق السجل االجتماعي 

مسودة االستبيان  الستشاري إلعداد الشروط المرجعية للخبير اإعداد 
الخاصة بإطار االستهداف الجديد للسجل االجتماعي )بما في ذلك 

 صيغة استهداف جديدة(
 

   

صيغة / استبيان النتائج والتحقق من استبيان  وضعإعداد دراسة حول 
وصيغة السجل االجتماعي بواسطة اللجنة التوجيهية المشتركة بين 

 تطبيق إطار االستهداف الجديد: الوزارات، بعد اختبارها على عينة ممثلة للمستفيدين. 

المستفيدين من برامج المساعدات 
الطبية، والدعم المباشر، وتيسير، 

 السجل االجتماعيالمسجلين في 

المستفيدين من برامج 
المساعدات الطبية، والدعم 
المباشر، وتيسير، المسجلين 

 في السجل االجتماعي

المستفيدين من برامج 
المساعدات الطبية، والدعم 
المباشر، وتيسير، المسجلين 

 في السجل االجتماعي

المستفيدين من برامج 
المساعدات الطبية، والدعم 

، المسجلين المباشر، وتيسير
 في السجل االجتماعي

من أجل )أ( عملية تقييم البرامج الثالثة الشروط المرجعية إعداد 
المحددة )تيسير، والمساعدات الطبية، والدعم المباشر(؛ )ب( تنسيق 

/ البرامج /  المعيشية آليات االستهداف والتدابير المرافقة النتقال األسر
الخاصة بالبرامج أدلة التشغيل استراتيجيات الخروج  )ج( تحديث 

 الثالثة.

   

واإلقصاء لصيغة برنامج المساعدات الطبية  أخطاء اإلدماج تقييم
باستخدام دراسة المندوبية السامية للتخطيط االستقصائية لالستهالك 

 .2014لعام 
- - - - 
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الشروط المرجعية للخبراء إعداد / التحقق من مواصفات المناقصة 
51Fاالستشاريين لتصميم وتطوير السجل االجتماعي. 

52 
- - - - 

اختيار شركة استشارية وإعداد دراسة السجل االجتماعي، بما في ذلك 
 تصميم وبنية النظام. 

التحقق من صحة واستقبال جميع 
 مخرجات الدراسة

- - - 

52Fالتحقق من مخرجات

 - - - - دراسة السجل االجتماعي 53

تقييم عمليات برامج تيسير، والمساعدات الطبية، والدعم المباشر 
 التشغيل.  أدلةوتحديث 

 - - - تطبيق نظام إنصاف التظلمات

 تنفيذ استراتيجية االتصال تنفيذ استراتيجية االتصال .وبدء تنفيذهاإعداد استراتيجية االتصال والتحقق منها 
تسجيل المشتركين الجدد في 

 السجل االجتماعي 
تسجيل المشتركين الجدد في 

 السجل االجتماعي

ومعدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )البرمجيات،  توريدات 
 واألجهزة ...(

استخدام المتقدمين لبرامج المساعدات 
الطبية والدعم المباشر للسجل 

 االجتماعي كنقطة دخول للبرنامج. 

استخدام المتقدمين لبرامج 
المساعدات الطبية والدعم 
المباشر للسجل االجتماعي 

 كنقطة دخول للبرنامج.

استخدام المتقدمين لبرامج 
المساعدات الطبية والدعم 
المباشر للسجل االجتماعي 

 كنقطة دخول للبرنامج.

استخدام المتقدمين لبرامج 
المساعدات الطبية والدعم 

ماعي المباشر للسجل االجت
 كنقطة دخول للبرنامج.

 - وضع خطة تطوير واختبار نظام السجل االجتماعي

استخدام المتقدمين الجدد 
لبرنامج تيسير السجل 
االجتماعي كنقطة دخول 

 للبرنامج. 

استخدام المتقدمين الجدد 
لبرنامج تيسير السجل 
االجتماعي كنقطة دخول 

 للبرنامج.

استخدام المتقدمين الجدد 
يسير السجل لبرنامج ت

االجتماعي كنقطة دخول 
 للبرنامج.

                                                           
)أ( تقييم الجدوى الفنية والمؤسسية للسجل االجتماعي؛ )ب( تطوير العمليات واإلجراءات لتعميم السجل االجتماعي )المكتب من أجل: الشركة االستشارية الخاص بستشاريي الا والشروط المرجعية للخبيرإعداد مواصفات المناقصة  52

لُنظم مع نظم المعلومات األخرى والتفاعل مع الخدمات واألفراد / آليات العمل المشترك للسجل االجتماعي األمامي والمكتب الخلفي(؛ و)ج( صياغة العرض الفني لبنية السجل االجتماعي )بما في ذلك إدارة البيانات ووحدات إدماج ا
 مع قواعد البيانات األخرى، واستخراج البيانات / االستخبارات التجارية(، ودليل العمليات / اإلجراءات.

 واإلنصاف. لسجل االجتماعي؛ )ب( البنية الفنية للسجل االجتماعي؛ )ج( مواصفات وضع البنية التحتية الفنية للسجل االجتماعي؛ و)د( ُنظم التظلمات التحقق من مخرجات الدراسة: )أ( مسودة كتيب التشغيل / إجراءات ا 53
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 -  التواصلتقييم استراتيجية  - - -

 تقييم جودة البيانات

تقدير نسبة المستفيدين من برنامج المساعدات الطبية في الخمس 
االستهالكي األول باستخدام دراسة المندوبية السامية للتخطيط 

 عن االستهالك.  2014االستقصائية لعام 
- -  - 

إجراء الدراسة على عينة ممثلة للمستفيدين من برنامج المساعدات 
الطبية الختبار صيغة السجل االجتماعي والنموذج / االستبيان الخاص 

 به. 
  

إجراء الدراسة على عينة 
ممثلة للمشتركين في السجل 
االجتماعي لتقييم أداء صيغة 

ونموذج/استبيان السجل 
 االجتماعي. 

 

ولوجيا المعلومات الخاص بالسجل االجتماعي بواسطة فحص نظام تكن
 المفتشية العامة لإلدارة الترابية. 

- 

فحص نظام تكنولوجيا 
المعلومات الخاص بالسجل 

االجتماعي بواسطة المفتشية 
 العامة لإلدارة الترابية.

- - 

 تطوير اإلطار القانوني )القوانين واللوائح(

 - إنشاء الفريق القانوني

الطابع المؤسسي على إضفاء 
السجل االجتماعي واإللزام 

استخدامه فنيًا من خالل 
 البرامج االجتماعية

- - 
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اقتراح خارطة طريق إلطار قانوني وتنظيمي لتغطية الجوانب الفنية 
 للسجل االجتماعي )بما في ذلك الصيغة(

    

تحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية )برنامج المساعدات الطبية، 
وتيسير، وبرنامج الدعم المباشر( واحتياجات العمل المشترك مع ُنظم 

 إدارة المعلومات.

 اعتماد تدابير تنظيمية

)تعديالت على النصوص التنظيمية 
في البرامج الثالثة: برنامج 

المساعدات الطبية، وتيسير وبرنامج 
 الدعم المباشر(. 

- - - 

خطة عمل لتنفيذ اإلطار تحديد االحتياجات في بناء القدرات ووضع 
 القانوني

- - - - 

 - - - - طرح خطة العمل

تطوير وتوقيع مذكرات التفاهم والبروتوكوالت التشغيلية مع الجهات 
المعنية )برنامج المساعدات الطبية، وتيسير وبرنامج الدعم المباشر، 

 والمندوبية السامية للتخطيط(. 
    

قانون يتطلب استخدام السجل تطوير اإلطار القانوني / مشروع 
 االجتماعي كنقطة دخول إلزامية لجميع البرامج االجتماعية.

اعتمد مجلس الحكومة مسودة قانون 
السجل االجتماعي وأرسلت األمانة 

العامة للحكومة النص القانوني 
 للبرلمان.

- 

إنفاذ اإلطار القانوني الذي 
يتطلب استخدام السجل 
االجتماعي كنقطة دخول 

مية لجميع البرامج إلزا
 االجتماعية

إنفاذ اإلطار القانوني الذي 
يتطلب استخدام السجل 
االجتماعي كنقطة دخول 
إلزامية لجميع البرامج 

 االجتماعية
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 (2(: الميزانية المفصلة لكل نشاط من المكون )10الجدول )

راءات النشاط: تقييم البرامج التي ستستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول وتطوير إج
 التسجيل الجديدة

 النشاط الفرعي 
عدد األيام خالل تنفيذ 

 شهر( 60المشروع )
 التكلفة 

 )بالميلون دوالر أمريكي(

 0.08 80 - تشغيل برنامج المساعدات الطبية  دليلتقييم العملية وتحديث 

 0.10 100 - تشغيل برنامج تيسير دليلتقييم العملية وتحديث 

 0.02 20 - تشغيل برنامج الدعم المباشر دليلتقييم العملية وتحديث 

 0.10 100 - وضع وتحديث الصيغة / نموذج التسجيل / إطار االستهداف الوطني الُجدد 

/ الوثائق الفنية )إجراءات التسجيل في السجل االجتماعي، أدلة التشغيل  وضع وتحديث 
 استكمال صيغة االستهداف، وآليات إنصاف التظلمات، وغيرها(

- 200 0.20 

 0.50 - - المجموع

 

 النشاط الفرعي  النشاط: تصميم وتطوير النظام
عدد األيام خالل تنفيذ 

53Fالمشروع 

 شهر( 60) 54
 التكلفة 

 )بالميلون دوالر أمريكي(
صياغة طلبات تقديم العروض لنظام البيانات )بنية نظام البيانات، تحديث 
نظام البيانات وغيرها من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المشروع(؛ )مستودع البيانات، لوحة التحكم، إخفاء هوية  حياةخالل فترة 
- 550 0.55 

                                                           
دوالر أمريكي وتصل إلى  1000تصاالت(، تصل التكلفة المتوقعة لتصميم النظام إلى ما يقرب من استنادًا إلى معايير الصناعة لمشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المغرب )المقدمة بواسطة مديرية نظم المعلومات واال 54

 دوالر أمريكي لتطوير النظام. 2860
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 النشاط الفرعي  النشاط: تصميم وتطوير النظام
عدد األيام خالل تنفيذ 

53Fالمشروع 

 شهر( 60) 54
 التكلفة 

 )بالميلون دوالر أمريكي(
البيانات، االستخبارات التجارية، ونماذج العمل المشترك والخدمات 

 50يوما للسنة الثانية، و 200يوما للسنة األولى، و 200اإللكترونية(؛ و)
 يوما في السنة للسنوات المتبقية(.

للمعلومات تطوير البنية التحتية 
 والبيانات

يوما في  90البوابة اإللكترونية )
يوما في السنة  30السنة األولى و 

 للسنوات األربع المتبقية(

 مساحة تفاعلية .1
 )الدخول ومتابعة الشكاوى...(

 مساحة للمعلومات .2
 تحديث .3
 تطبيقات إضافية )الخدمات اإللكترونية( .4

210 

2.0 

أيام ألول  200البوابة اإللكترونية )
يوما سنويا للسنوات  30سنتين و 

 الثالث المتبقية(

 احتساب النتائج .1
 خدمات استخراج البيانات  .2
 تحديث / مراجعات نظام البيانات  .3
 لوحة التحكم )المخرجات والنتائج( .4

290 

 وحدة تبادل البيانات

 (METوزارة التجهيز والنقل )التبادل مع  .1
 التبادل مع السجل الوطني للسكان .2
التبادل مع نظام بيانات البطاقة الوطنية لتعريف  .3

 اإللكترونية. 
 التبادل مع وزارة التعليم )برنامج تيسير ومسار(. .4
 (DGIالمديرية العامة للضرائب )التبادل مع  .5
 التبادل مع وزارة المالية  .6
التبادل مع )الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط  .7

ماعي، االجتماعي، الصندوق الوطني للضمان االجت

200 
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 النشاط الفرعي  النشاط: تصميم وتطوير النظام
عدد األيام خالل تنفيذ 

53Fالمشروع 

 شهر( 60) 54
 التكلفة 

 )بالميلون دوالر أمريكي(
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، برنامج 

 المساعدات الطبية، وهلم جرًا(. 
 وحدة إخفاء هوية البيانات الفردية  .8
 تحديث / تنقيح الوحدة .9

وحدات الخدمات اإللكترونية )للحكومة /  .10
 للمواطنين(.

 مركز البيانات 

 1.5 - - مركز / خادم البيانات  توريد 
 0.7 - - برمجيات مركز البيانات  توريد 

 اإلعداد

 . إعداد نظام التشغيل1
 . إعداد خوادم التطبيق2
 . إعداد حوادم قاعدة بيانات التطبيق3
 . إعداد آليات األمن4
 . إعداد آليات التبادل5

- 0.3 

 5.10 - - المجموع
 

 

 

 

التكلفة  )بالمليون الوحدات خالل فترة عمر  عدد تكلفة الوحدة النشاط جمع البيانات / تسجيل األسر المعيشية 
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 دوالر أمريكي( شهر( 60المشروع )

جمع البيانات في المراكز اإلدارية المحلية: المستفيدين من برامج المساعدات الطبية، 
 وتيسير والدعم المباشر )البرمجيات، والموظفين، والطباعة، وإدخال البيانات(

الرجوع بواسطة وزارة الداخلية )يرجى 
 للمؤشرات المرتبطة بالصرف.

 0 مليون 4.1

وحدات التسجيل المتنقلة في المناطق الريفية / المناطق النائية )راتب موظفين إضافيين، 
 والنقل، وإدخال البيانات(

 لكل أسرة معيشية 5
% تقريبًا من 10) 250000

 إجمالي األسر المعيشية الريفية(
1.25 

/ األجهزة اللوحية )بما في ذلك الحصول على خدمة اإلنترنت، أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
 والبرمجيات، وهلم جرا(

 لكل جهاز لوحي 1200
125 

 دارس استقصائي( 125)
0.15 

 1.4  - المجموع 
للتحقق والمصادقة  هاوتطويراألجهزة والبرمجيات الالزمة  الحصول علىالنشاط: 

 على األفراد
 تكلفة الوحدة

 حياةعدد الوحدات خالل فترة 
 شهر( 60المشروع )

التكلفة  )بالمليون 
 دوالر أمريكي(

 10.0 - - األفراد وتوثيقوتطوير األجهزة والبرمجيات الالزمة للتحقق  الحصول علىالنشاط: 
 10.0 - - المجموع 
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سوف النشاط: التحديث الفني لنظم المعلومات القائمة الخاصة بالبرامج التي 
 تستخدم السجل االجتماعي كنقطة دخول

 النشاط الفرعي 
 حياةعدد األيام خالل فترة 

 شهر( 60المشروع )
التكلفة  )بالمليون 

 دوالر أمريكي(

برامج المساعدات الطبية، وتيسير، والدعم إعداد طلب عرض لتحديث نظام بيانات 
 يوم لكل نظام(  20بما يتفق / يرتبط بالسجل االجتماعي ) المباشر

- 60 0.06 

 0.12 120 - لكل نظام(  ايوم 40التطوير )

 األجهزة 
إذا لزم األمر، ُيسند األمر إلى الدائرة المختصة 

 )للنقاش / للتحقق(
- - 

 0.18 - - المجموع
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 تكلفة الوحدة  استهداف السجل االجتماعيالنشاط: تقييم جودة البيانات واختبار أداء 
عدد األيام خالل فترة عمر 

 شهر( 60المشروع )
التكلفة  )بالمليون 

 دوالر أمريكي(

اختبار صيغة نموذج التسجيل / احتساب النتائج على عينة ممثلة للمستفيدين من برنامج 
 المساعدات الطبية )التدريب، الجمع، الدخول، النقل، والرواتب(

 0.09 3000 لكل أسرة معيشية 30

( 2019دراسة على عينة عشوائية مأخوذة من المسجلين الجدد في السجل االجتماعي  )
 )التدريب، الجمع، الدخول، النقل، والرواتب(

 0.09 3000 لكل أسرة معيشية 30

( 2021دراسة على عينة عشوائية مأخوذة من المسجلين الجدد في السجل االجتماعي  )
 )التدريب، الجمع، الدخول، النقل، والرواتب(

 0.09 3000 لكل أسرة معيشية 30

( 2018أسرة معيشية سنويا بعد  1000التحقق العشوائي من المعلومات المعلنة )
 التدريب، الجمع، الدخول، النقل، والرواتب( )ليتم تضمينها في التخطيط متعدد السنوات(

 0.09 3000 لكل أسرة معيشية 30

يوما في عام  40، 2019يوما في  80، 2017يوما في عام  40تحليل البيانات )
 (2012يوما في عام  80، 2020

- 240 0.24 

 0.6 - - المجموع
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 مليون دوالر أمريكي( 4.75: إدارة المشروعات، وبناء القدرات، والرصد والتقييم ) 3المكون 

المكون إدارة المشروع ويضمن تنفيذ المشروع بنجاح وكفاءة من خالل تمويل المشروعات سوف يمول هذا    .54
االستثمارية. سوف يمول المكون أيضًا تكاليف التشغيل اإلضافية التي تكبدتها وحدة إدارة المشروع: )أ( لتنفيذ 

ق للمشروع وتمويل تكاليف التشغيل المشروع، بما في ذلك توفير الخدمات االستشارية والتدريب، وإجراء عمليات التدقي
اإلضافية؛ و )ب( وضع نظام متكامل للرصد والتقييم للمشروع. سوف يمول المكون أيضًا النفقات اإلضافية الالزمة 
التي تتحملها وحدة إدارة المشروع على حساب تنفيذ المشروع، واإلدارة والرصد، بما في ذلك اللوازم المكتبية 

ات المكتبية، إدارة المكاتب، بما في ذلك الترجمة والترجمة الفورية، والطباعة واإلعالن، والمرافق ؛ والمستهلك
وتكاليف االتصاالت، والرسوم المصرفية التجارية المعقولة؛ تكاليف االنتقال والسفر الضرورية والمعقولة ألعضاء 

 ي الخدمة المدنية للمقترض.وحدة إدارة المشروع، ولكن سوف يتم إستثناء رواتب المسؤولين والعاملين ف
 

. سوف يمول المكون التكاليف ذات الصلة بتشغيل وحدة إدارة المشروع في وزارة الداخلية للتأكد من تنفيذ المشروع   .55
أن المشروع ُينفذ بنجاح وكفاءة وفقا التفاقية القرض، ووثيقة تقييم المشروع، ودليل عمليات المشروع. وتضطلع وحدة 

سؤولية التنسيق العام بين القطاعات وتنفيذ أنشطة المشروع. سوف تحتاج وحدة إدارة المشروع هذه إدارة المشروع بم
( لضمان التنسيق فيما بين الوزارات، وتحسين نوعية 2( و)1لدمج األدوار والمسؤوليات المختلفة إلنجاز المكونين )

تقديم االستشارات الفنية ورواتب الموظفين  البرامج، وتحقيق أقصى قدر من التواصل للمواطنين. سوف يمول المكون
)الموظفين غير المدنيين( التي تحتاجها وحدة إدارة المشروع لتنفيذ المشروع والمعدات وتكاليف التشغيل لوحدة إدارة 
المشروع المرتبطة مباشرة باإلدارة اليومية للمشروع، والمراجعة الداخلية المنتظمة ومراجعة الحسابات الخارجية 

 نوية.الس
 

. سوف يمول هذا المكون معدات الوحدات التي سوف تكون مسؤولة عن إدارة بناء القدرات المؤسسية والتدريب   .56
وتشغيل السجل الوطني للسكان / السجل االجتماعي، فضاًل عن وضع اإلطار المؤسسي وكتيبات التشغيل. سوف يقدم 

التدريب الالزم لتشغيل وتنفيذ السجل الوطني للسكان والسجل  المكون أيضا للموظفين الحاليين في المؤسسات المستفيدة
 االجتماعي بالشكل الصحيح. 

 مليون دوالر أمريكي( 4.75(: األنشطة التي سيتعين تمويلها في إطار هذا المكون )11الجدول )

 مليون دوالر أمريكي 

 3.75 إدارة المشروع

 1.00 الرصد والتقييم
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 4.75 المجموع

 )ب( التحليل االقتصادي للمشروع 

 المنافع المتوقعة من اإلجراء التدخلي 

سوف يساهم تطوير السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي في تحسين كفاءة النفقات االجتامعية، وال سيما    .57
 . سيسهُم المشروع المقترح في تطوير "المنافع العامة الوطنية"، والتي سوف: شبكات األمان االجتماعي

 
 سوف تسهُم األنشطة التي يضطلع بها المشروع في تحد من التكاليف المرتبطة بالتحقق من الهوية .

تسهيل العمليات الحالية الخاصة بالتحقق من الهوية، وسوف تساهم أيضا في خفض تكاليف المعامالت 
تنشأ من انتشار بطاقات التعريف المتعددة التي يتم استخدامها حاليا من قبل المواطنين لتقديم دليل التي 

على هويتهم. وسوف يقلل سجل مدني رقمي / حديث إلى حد كبير من تكلفة المعامالت )وقت النقل 
 وإصدار النسخ الورقية، وغيرها(.

 ستسهم اإلجراءات المدعومة في إطار هذا حتيالتحسين المدخرات نتيجة لألخطاء، واالزدواجية، واال .
المشروع في بناء أساس قوي وموثوق للمعلومات حول المستفيدين من البرنامج، ويحد من التسرب، 

 واالزدواجية، والغش )األمر الذي يساعد على خفض التكاليف(.
 بناء على  -ات . تشير التقديرتخفيض تكلفة استهداف المستفيدين من شبكات األمان االجتماعي

إلى أن استهداف المستفيدين المحتملين من شبكات األمان يبلغ  –( 2014الخبرات الدولية )البنك الدولي، 
بالمائة من جميع التكاليف اإلدارية المتعلقة بتنفيذ البرامج االجتماعية. سيسهم  75إلى  25ما نسبته 

مرتبطة باالستهداف وتسجيل العديد من برامج تطوير السجل االجتماعي في توحيد العمليات اإلدارية ال
 شبكات األمان االجتماعي، وبالتالي تقليل التكاليف اإلدارية.

 تنسيق وتحديث عملية االستهداف بين البرامج سيقلل تشجيع تخصيص أكثر تقدمًا للنفقات االجتماعية .
 اعي أكثر تقدما وفعالية.من أخطاء اإلدماج واإلقصاء، مما يجعل اإلنفاق على شبكة األمان االجتم

 
 ستسهم األنشطة التي يدعمها المشروع في )أ( اشتمال "الهوية" لبعض تعزيز االشتمال االجتماعي .

الشرائح المحرومة جدا من السكان و)ب( ارتفاع االهتمام بأكثر األسر المعيشية فقرًا في برامج شبكات 
 األمان االجتماعي الوطنية األساسية. 

ستكون األنظمة األفضل الستهداف وتحديد الهوية مفيدة بشكل خاص للنساء. في الواقع، فإن تحديد الهوية هو عامل    .58
حاسم األهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر مجاالت السياسات المتعددة. تشير األدلة إلى أن 

لناجمة عن قدرتهن في إمكانية الحصول على المنافع والخدمات التعريف المميز له فوائد مباشرة للنساء وأسرهن، ا
 (.3الحكومية والفرص االقتصادية )اإلطار 
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 اإلجتماعي (: فوائد تحديد الهوية وفقًا للنوع3)اإلطار 

 سوف تحسن األنظمة األفضل لتحديد الهوية من المساواة بين الجنسين في مجاالت السياسة المتعددة:

  الَبِينة القانونية على الهوية هو أساس قدرة الحصول إلى الخدمات ى الخدمات الماليةالحصول علإمكانية .
 المالية؛ ال سيما بالنسبة للمرأة.

  ويمكن لمعرف الهوية الرقمي أن يضمن بعض الحصول على الحماية االجتماعية والتمكينإمكانية .
الوصول الفعلي إلى النساء. في باكستان، الفوائد المخصصة للمرأة مثل التحويالت النقدية المشروطة، و

على سبيل المثال، يتم استخدام معرفات الهوية البيومترية هو شرط مسبق للحصول على خدمات برامج 
التحويالت النقدية، وضمان أن الدفعات المسددة للمستفيدين اإلناث يتم تسليمها مباشرة لهن بدال من 

 ي ظل النظام السابق.أزواجهن أو إخوانهن، كما كان شائعًا ف
 بينما تختلف متطلبات بطاقة الهوية الخاصة بالناخبين بين البلدان؛ فإنه غالبًا ما يتم المشاركة السياسية .

تهميش النساء تماما من أي عملية انتخابية إذا ُكنَّ ال يملكن شكاًل معترفًا به للهوية أو بطاقة الناخب. 
 ن، مما يمنعهنقيد من حركتهأن المعايير االجتماعية ُت أكثر عرضة لألمية كما النساءألن ويحدث هذا 

 من السفر والدخول إلى المكاتب العامة للحصول على وثائق.
 

 (2015المصدر: َدَهان وهانمر )

 

. ُتستهدف بعض برامج سيحسن المشروع من أداء استهداف شبكات األمان االجتماعي الرئيسية في المغرب   .59
 403المساعدة االجتماعية األكثر أهمية في المغرب جغرافيًا إلى ما يسمى بمجتمعات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )

54Fمن المجتمعات على الصعيد الوطني(.

وقد تم تحديد هذه المجتمعات بشكل رئيسي باستخدام خرائط الفقر المتاحة  55
في المائة( على الرغم من أن المجتمعات األخرى قد ُأدرجت من  30تظهر معدالت فقر أكثر من )أي المجتمعات التي 

وإن  -خالل عملية التفاوض مع الحكومات المحلية )في المجتمعات التي تنتشر فيها معدالت عالية للفقر بشكل واضح 
ف أي شيء على اإلطالق، إال أنها كانت مستبعدة من خريطة الفقر(. في حين أن هذا النهج أفضل من عدم استهدا

تنطوي على أخطاء عالية من اإلقصاء واإلدماج للبرامج التي تستهدف أساسا األفراد واألسر المعيشية. في الواقع، 
تحليل حديث ُأجري في البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلثي األسر المعيشية في فقر مدقع )أي تلك التي في العشر يشير 

من نصيب الفرد من النفقات( يعيشون في المناطق التي لم يتم تضمينها كمجتمعات المبادرة الوطنية األول والثاني 

                                                           
مليون مستفيد على أساس  1.4المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي صندوق االجتماعي يستهدف الفئات األكثر فقرًا في البالد وإفادة أكثر من  55

 سنوي.



123 
 

(. باإلضافة إلى ذلك، يوجد مجال لتحسين أداء 2015للتنيمة البشرية )البنك الدولي والمرصد الوطني للتنمية البشرية 
55F(.12االستهداف الجغرافي لبرنامج تيسير )الجدول لبرنامج المساعدات الطبية و تسجيل النتائجاالستهداف في صيغة 

56 
 

 (: أداء االستهداف )مستوى األسر المعيشية(12الجدول )

 برنامج المساعدات الطبية تيسير 

إجمالي األسر  مؤهل مؤهلغير  العشر
 المعيشية

إجمالي األسر  مؤهل مؤهلغير 
 المعيشية

1 571559 109903 681462 464967 216495 681462 

2 590522 90780 681302 453966 227336 681302 

3 634560 46592 681152 463986 217167 681152 

4 659739 21513 681251 495400 185852 681251 

5 663322 18336 681658 505734 175924 681658 

6 679050 2448 681497 548906 132591 681497 

7 676925 4490 681415 593331 88084 681415 

8 679335 905 680241 620612 59629 680241 

9 678410 2875 681285 634402 46883 681285 

10 681197 0 681197 667696 13501 681197 

 6812460 1363461 5448999 6812460 297841 6514619 المجموع

 . 2012المصدر: تقدير البنك الدولي باستخدام بيانات المرصد الوطني للتنمية البشرية للعام 

 

 

                                                           
في البداية لمعايرة صيغة برنامج المساعدات الطبية. النتائج  2007استخدمت بيانات من دراسة المندوبية السامية للتخطيط االستقصائية للعام  56

على ، وذلك باستخدام لوحة مسح األسر المعيشية الخاصة بالمرصد الوطني للتنمية البشرية، وعلى الرغم من اعتمادها 11المعروضة في الجدول 
التحليل التجريبي القوي، لكنها ال زالت عرضة لبعض التحفظات. أوال، مجموع االستهالك في مسح المرصد الوطني للتنمية البشرية ليست هي 

م يتم تقييم ل نفسها وفقا لمجموع االستهالك في مسح المندوبية السامية للتخطيط. ثانيا، ُتقيم الدراسة فقط أداء صيغة برنامج المساعدات الطبية ولكن
 أداء اللجان المحلية، والتي هي في نهاية المطاف مسؤولة عن تحديد أهلية المرشحين للبرنامج.
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 اإلجراء التدخليفعالية تكلفة 

يمكن أن يعزز االستهداف األفضل بشكل كبير من فعالية شبكات األمان االجتماعي للحد من الفقر. يمكن تقدير تأثير    .60
ذلك على رفاهية األسر المعيشية في برامج المساعدات الطبية وتيسير بالمسح الجزئي والبيانات اإلدارية. أوال، نقوم 

يالت في برنامج المساعدات الطبية وتيسير )من الناحية النقدية(، بحساب نصيب الفرد / األسرة المعيشية من التحو
مقسوما  -وليس حساب التكاليف اإلدارية البرنامج  -استنادًا إلى البيانات اإلدارية المتاحة )أي مجموع نفقات البرنامج 

56Fعلى العدد اإلجمالي للمستفيدين(.

يب األسرة المعيشية من ثانيا، يمكن خصم تحويالت نصيب الفرد من إجمالي نص 57
57Fمجموع اإلنفاق من أجل إعادة حساب معدالت الفقر في غياب البرنامج. 

تشير إلى أنه في  15النتائج في الجدول  58
ظل هذه االفتراضات، في غياب برامج تيسير والمساعدات الطبية؛ فسوف تزيد نسبة الفقر والَضعف في المغرب بنحو 

 3االعتمادات المالية لهذه البرامج األسر المعيشية األكثر فقرًا )تلك الموجودة في أفقر  نقطة مئوية. إذا استهدفت 1.5
مجموعات عشرية(، فإن تأثير البرامج في الحد من الفقر سوف يصل إلى الِضعف، مما يسهم في خفض الفقر 

مئوية في المناطق  نقاط 5نقطة مئوية على المستوى الوطني )وبنسبة تصل إلى  2.6والَضعف بنسبة تصل إلى 
الريفية(. وتشير هذه النتائج إلى أن تحسين أداء االستهداف من شأنه أن يحسن بشكل ملحوظ فعالية تكاليف )من حيث 

 الحد من الفقر( استثمارات الحكومة في هذين البرنامجين الرئيسيين من شبكات األمان االجتماعي.

 (2012فضل )تقديرات عام األ االستهداف(: اآلثار على الفقر / ضعف 13الجدول )

 المستوى الريفي  المستوى الوطني 

 الضعف الفر الضعف الفقر 

 30.7 9.8 17.0 5.1 الُمالحظ

 برنامج المساعدات الطبية  

بدون برنامج المساعدات 
 الطبية

5.3 17.3 9.9 30.9 

 %1 %1 %2 %5 % تغيير

 0.2 0.1 0.3 0.2 % في النقاط

 29.9 7.0 16.9 3.7 المحسن االستهداف

  

                                                           
 درهم سنويًا لبرنامج تيسير.  876درهم سنويًا لبرنامج المساعدات الطبية و 138يبلغ متوسط نصيب الفرد من التحويالت إلى  من شأن ذلك أن 57
 تؤكد التقديرات أن كافة مصروفات البرامج تذهب إلى األسر المعيشية المستفيدة.  58
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 %3- %29- %1- %26- % تغيير

 0.8- 2.8- 0.1- 1.3- % في النقاط

 برنامج تيسير 

 34.1 13.6 18.4 6.5 بدون برنامج تيسير

 %11 %38 %8 %30 % تغيير

 3.4 3.7 1.4 1.5 % في النقاط

 27.8 4.9 15.2 2.4 االستهداف المحسن

 %9.4- %50.5- %10.7- %52.2- % تغيير

 2.9- 5.0- %1.8- 2.6- % في النقاط

 . 2012المصدر: تقدير البنك الدولي باستخدام بيانات المرصد الوطني للتنمية البشرية للعام 

 

 الفوائدإلى تحليل التكاليف 

الداخلي للمشروع حساب معدل العائد من أجل من أجل إجراء تحليل التكلفة التقديرية للمشروع، وفي نهاية المطاف    .61
 سنوات. يتم إجراء االفتراضات التالية: 5لمدة 

سيسهم المشروع في تقليل أخطاء اإلدماج )وبالتالي تسربات برنامج( وفقا  حسن:المستهداف الأداء افوائد أ. 
( متسقة مع تلك الواردة في 12(. األهداف الموضحة في الجدول )12للبرنامج الزمني الموضح في الجدول )

 (.1مشروع إطار الرصد والتقييم )الملحق 

وفورات في الوقت والتكاليف التي يتحملها سوف يسهم المشروع في تحقيق فوائد من الكفاءة اإلدارية: ب. 
ساعتين عمل سنويا لألسرة بالمتقدمين للبرنامج من أجل تقديم ما يثبت الهوية. قدرنا هذه الوفورات بما يبلغ 

المستفيدة من برامج المساعدات الطبية وبرنامج  المعيشية المعيشية الواحدة )في الحد األدنى لألجور( لجميع األسر
 اشر وتيسير.الدعم المب

والنماذج : سيسهم المشروع في تنظيف قواعد البيانات الحالية من التكرارات فوائد من إلغاء البيانات المكررةج. 
 ئة من مجموع المستفيدين سنويًا(افي الم 5) الشبحية
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 أساس وأهداف المشروعخط (: خطأ اإلقصاء في البرنامج: 14الجدول )

 األساسخط  اإلشتمالأخطاء 
االستهداف 

2017 
االستهداف 

2018 
االستهداف 

2019 
االستهداف 

 2021االستهداف  2020

 %35 %40 %45 %50 %62 %62 برنامج المساعدات الطبية

 %20 %25 %25 %30 %30 %30 برنامج تيسير

 

المشروع، سيكون معدل العائد الخاص ب صرفلفي ظل هذه االفتراضات، وبمتابعة الجدول الزمني المقدر ل .62
 (.15سنوات )الجدول  5% على مدى 18الداخلي لهذا المشروع 

 

 لدة خمس سنواتالمنافع  إلي (: تحليل التكاليف15الجدول )

 2017 2018 2019 2020 2021 
      )بالمليون دوالر أمريكي( المنافع

 14.94 14.59 22.74 12.63 - من استهداٍف أفضل
 5.72 4.86 2.29 1.43 - من فعالية اإلدارة

% من 5) ةمن إلغاء البيانات المتكرر
 - المستفيدين سنويًا(

9.88 9.98 10.08 10.18 

 30.85 29.54 35.01 23.95 - المنافعمجموع 
 (9.00) (18.00) (21.00) (26.00) (26.00) التكلفة )بالمليون دوالر أمريكي(

 21.85 11.54 14.01 (2.05) (26.00) مجموع التكلفة – المنافعمجموع     
 معدل العائد الداخلي 

     %19 سنوات( 5)
 ئة في تسجيل البرنامج )برنامج المساعدات الطبية وبرنامج تيسير(. افي الم 2٪، ومعدل نمو 4مالحظة: تفترض التقديرات معدل خصم يبلغ 

 

 القيمة المضافة للبنك الدولي
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مجاالت الحماية االجتماعية، واالستهداف، وتحديد الهوية، فضال عن يقدم البنك المعرفة الفنية والخبرة المتعمقة في    .63
الخبرة الدولية التي تدعم الحكومات في وضع وتنفيذ ُنظم أكثر إنصافًا وشفافية وفعالية لتقديم الخدمات االجتماعية. 

لدولي التحليلي والحوار وعالوة على ذلك، تستند هذه العملية المقترحة إلى توصيات السياسات الناتجة عن عمل البنك ا
 السياسي الطويل الذي يهدف إلى دعم الحكومة المغربية في وضع نظام حماية اجتماعية أكثر كفاءًة وتكاماًل وإنصافًا.

 التمويل أداةاختيار   )ج(

ه إن اختيار تمويل المشروعات االستثمارية كأداة تمويل قد استرشد في المقام األول باألهداف المرجوة من هذ   .64
العملية. قام البنك بشكل تقليدي بدعم القطاع االجتماعي في المغرب من خالل سلسلة من تمويالت المشروعات 

(. خالل المرحلة األولى من إعداد المشروع، ُصممت هذه العملية DPFsاالستثمارية وتمويل سياسات التنمية )
لة من نظم المعلومات لتحسين االستهداف والتحقق باعتبارها مدخالت تمويل للمشروعات االستثمارية )أي تطوير سلس

من الهوية(. ومع ذلك، أشارت التقييمات الفنية خالل مرحلة اإلعداد إلى أنه بعد نظم المعلومات، سيحتاج المشروع إلى 
في و. المتوخاةدعم تطوير سلسلة من األطر المؤسسية والقانونية لضمان االستخدام المالئم واستدامة نظم المعلومات 

هذا السياق، أظهرت تمويالت المشروعات االستثمارية مع المؤشرات المرتبطة بالصرف أنها نهج فعال لدعم تنفيذ 
اإلصالحات في القطاع االجتماعي، وخاصة تلك التي تتعامل مع تغيير العمليات المؤسسية بين مختلف أصحاب 

 ت( بدال من برنامج.المصلحة. وأخيرا، فإن العملية تدعم مشروعًا معينًا )مدخال
 

جزءًا من نفقات الحكومة على  سيسددعلى وجه التحديد، فإن المشروع  سيدعم المشروع برنامج إنفاق مَؤهَّل.   .65
برامج األمان االجتماعي. ضمن النفقات العامة على شبكة األمان االجتماعي، سوف تكون بعض البرامج المحددة 
مؤهلة للتعويض بواسطة البنك الدولي إذا استوفت مجموعة راسخة من المعايير إلدراجها في برنامج اإلنفاق المؤهل. 

جمع إلى تلك البرامج التي تتصل بنتائج حفاظ على دخول برنامج اإلنفاق المؤهل الُمتركز هذه المعايير على ال
ولها ترتيبات ائتمانية قوية، وتتبع تحويل األموال إلى المستفيدين، والتي سوف تكون خاضعة للضوابط  المشروعات

ثة برامج لسداد البنك الدولي في والرقابة المنتظمة. من خالل هذه المجموعة من المعايير، سيتأهل برنامجين من الثال
برنامج اإلنفاق المؤهل المجمع لهذا المشروع. وتشمل هذه البرامج: )أ( برنامج تيسير للتحويالت النقدية المشروطة، 
والذي يستهدف األسر الفقيرة لتعليم أبنائهم، وهو برنامج تعليمي بتحويالت نقدية مشروطة استفاد منها حوالي 

هشة  ةفي مناطق محددة. و)ب( برامج الدعم المباشر للنساء األرامل في وضعي 2015م طفل في عا 833000
والحاضنات ألطفالهن اليتامى. يتمتع هذين البرنامجين بضوابط داخلية مناسبة من خالل إعدادها بواسطة وحدات 

قارير منتظمة قبل وبعد استالم اإلدارة، وبالتنسيق مع الفروع المركزية والدولية التي ترصد هذه البرامج، ومن خالل ت
فيما يتعلق بالتقدم المحرز في مختلف األنشطة )تطبيقات،  المشروعاتالتحويالت، وتوفير معلومات عن رصد 

والمدفوعات، إدارة الحاالت، وما إلى ذلك(. وأخيرا، فإن برنامج اإلنفاق المؤهل أكبر بكثير من المصروفات المتوقعة 
 .للمشروع في أي سنة معينة
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 )د( مراحل اإلصالح والروابط بين السجل االجتماعي والسجل الوطني للسكان 

تساعد نظم وبرامج وسياسات شبكات األمان االجتماعي مساعدة األفراد على تخفيف أثر الصدمات وإعدادهم لتحسين    .66
ان االجتماعي تعقيدًا مع أحوالهم المعيشية وإيجاد فرص لبناء حياة أفضل ألنفسهم وأسرهم. تزداد نظم شبكات األم

مرور الوقت، ويكون مزيج األدوات المستخدمة معتمدًا بشكل كبير على السياق القطري و "نقطة االنطالق". وفي 
أوردينوال  –المغرب؛ تتميز نقطة انطالق أنظمة تقديم شبكات األمان االجتماعي بخمسة عناصر رئيسية )انظر إنجيل 

 ل(:لمزيد من التفاصي 2015وآخرون 

  
 إلى أن مجموع  2013: تشير أحدث البيانات المتاحة لعام ال يزال الدعم العام يستأثر بغالبية النفقات

في المائة من  80في المائة من إجمالي الناتج المحلي( تمثل  4.2النفقات العامة المعنية بالدعم )بنسبة 
ميزانية برامج شبكات األمان غير المتعلقة جميع النفقات المتعلقة بالمساعدة االجتماعية في حين بلغت 

 في المائة من إجمالي الناتج المحلي(. 1.1في المائة فقط )بنسبة  20بالدعم 
 أعدت المغرب عددًا من برامج شبكة األمان معظم البرامج عينية ولكن توجد بعض التحويالت النقدية :

يم؛ )ب( الخدمات الصحية غير القائمة على االجتماعي المختلفة التي تغطي عدة قطاعات: )أ( دعم التعل
االشتراكات؛ )ج( المساعدة االجتماعية الموجهة لفئات معينة )مثل األرامل واأليتام والمعوقين(؛ )د( 
والصناديق االجتماعية وبشكل أساسي لتجديد البنية التحتية المحلية، وخلق أنشطة مدرة للدخل من خالل 

 رية.المبادرة الوطنية للتنمية البش
 على الرغم من العدد الكبير من ال تزال تغطية التحويالت النقدية غير المتعلقة بالدعم منخفضة .

البرامج، يعاني البرنامج من قصور فيما يتعلق بتغطية أشد السكان فقرًا، وال يعالج النظام المخاطر الهامة 
 في دورة الحياة، وخاصة بالنسبة لألطفال.

 تعمل معظم البرامج االجتماعية في عزلة عن بعضها البعض )أساليب سيةالبرنامج والتجزئة المؤس .
 استهداف مختلفة، ونظم معلومات مختلفة ونقاط مختلفة لالتصال بالسكان(.

 ُتْستهدُف أكثر التحويالت االجتماعية في المغرب جغرافيا و/أو أساليب االستهداف متنوعة وغير فعالة .
تامى، واألرامل، إلخ.(. وُتظهر الممارسات الحالية لالستهداف أخطاء لفئات خاصة من السكان )مثل الي

 عالية جدًا لإلشتمال واإلقصاء.
 ال تطبق المغرب نظام الهوية العام، مما يجعل التحقق من ضعف التحقق من الهوية في نقطة الخدمة .

سكان المؤهلين، فإن هوية األفراد صعبًا، ومعظمهم من األطفال. وعند تقديم الخدمات االجتماعية لل
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التحقق من هوية الكبار غالبًا ما يتم بالنظر إلى الصورة المدرجة في بطاقة الهوية الوطنية )نظام تحقق 
من الهوية يحتاج إلى التحسين، خاصة بالنسبة لتوزيع التحويالت االجتماعية(. ال يمكن التحقق من هوية 

 القصر.
 

 
 تدريج اإلصالح

  
عملية إصالح تدريجي مع الرؤية لتطوير نظام أفضل إليصال شبكات  وضعفي هذا السياق، تحتاج المغرب إلى    .67

أعلى؛ )ج( يخصص الموارد بشكل تدريجي تغطيًة يبين الذي يجب أن يكون: )أ( أكثر تكاماًل؛ )ب( واألمان االجتماعي 
وعات؛ و)هـ( ويعزز من رأس المال البشري )د( تطوير نظم أفضل للتحقق من الهوية والمدف وبحوكمة محسنة

 (.8والوظائف )انظر الشكل 

  
 شبكات األمان االجتماعي في المغرب لتقديم خدمة(: إصالح تدريجي 8الشكل )

 

 
من المتوقع تطوير السجل االجتماعي والسجل الوطني للسكان لدعم المرحلة األولى من اإلصالح وبناء القطع    .68

المشروع، سوف يحسن السجل االجتماعي من الحوكمة، واالستهداف،  حياةالالزمة إلعداد المراحل المقبلة. خالل 
رنامج المساعدات الطبية وتيسير، برنامج الدعم وتنسيق شبكات األمان االجتماعي الثالثة الرئيسية في المغرب )ب

بعد فحص األسر المعيشية )أو األفراد( الستحقاق المنافع  -المباشر(. من المتوقع أن يصبح السجل االجتماعي 
أداة إدارية قوية تسمح بالرصد واستخراج البيانات، والمعلومات التجارية فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ وإدارة  -والخدمات 

   :1 المرحلة

 الدعم إصالح مواصلة (أ)

 البرامج لدمج الالزمة األدوات بعض وضع (ب)
   .(االجتماعي السجل أي) .االستهداف وتحسين

 الوطني السجل أي) عالمي هوية نظام وضع (ج)
   .(المميز التعريف رقم مع للسكان

 :2 المرحلة

 على أكثر والتركيز "حزم" في البرامج إدماج (أ)
   .المعيشية األسر

 االجتماعي األمان لشبكات التغطية تحسين (ب)
 .الرائدة

 نقطة في األفراد هوية لمصادقة نظم وضع (ج)
 .(البيومترية المصادقة أي) الخدمة

 النظام" خالل من قوية سداد نظم تطوير (د)
 "المصرفي

   :3 المرحلة

 بالمعلومات للتزود جامع مركز اعداد (أ)

 البشري المال رأس تنمية "تعزيز" برامج إدخال (ب)
 (المحمولة المصرفية الخدمات أي) والوظائف

 شبكة لبرامج الخروج استراتيجيات تطوير (ج)
 التدريب برامج مع روابط) االجتماعي األمان

   .(النشطة العمل سوق وسياسات

 المعيشية األسر ألفراد نقل عمليات تخصيص (د)
   .بيومترية مصادقة عمليات تستخدم التي
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والذي سيكون أيضا أساس تنقيح أساليب االستهداف  –سوف يسمح تطوير السجل االجتماعي ولبرامج االجتماعية. ا
للحكومة بدعم السكان الفقراء والضعفاء بالبالد بشكل أكثر فعالية والحد من الغش واألخطاء  -للبرامج االجتماعية 

المتوسط، بفضل هذا اإلصالح، وسائر البرامج )فضال عن ويزيد من ادخار اإلدارة. ومن المتوقع أيضًا على المدى 
البرامج الجديدة( استخدام السجل االجتماعي كنقطة دخول، وستكون البرامج االجتماعية القائمة بحاجة إلى توسيع نطاق 

 تغطيتها ألفقر شرائح السكان.

  
ي يسمح للبرامج التحقق من هوية المشروع، سيدعم السجل الوطني للسكان تطوير نظام معرف عالم حياةأثناء    .69

المستفيدين بشكل أفضل من خالل رقم التعريف المميز )لتجنب االحتيال والصرف المزدوج(. وعلى المدى القصير، 
تقييم هوية المستفيدين من شبكات األمان بسيبقى رقم التعريف المميز كمعّرف مكتب خلفي، والذي سوف يسمح لإلدارة 

ويعزز من إمكانية العمل المشترك بين مجموعة محددة من نظم المعلومات. وهكذا، وعلى االجتماعي بشكل أفضل، 
المدى المتوسط، يمكن لرقم التعريف المميز ملء الثغرات في النظام اإليكولوجي للهوية في المغرب، حيث أن برنامج 

المصادقة والتكامل الرقمي مع الخدمات.  البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ال يغطي األقليات من السكان ويفتقر إلى
يمكن أن تستند الحكومة المغربية إلى رقم التعريف المميز كأداة مصادقة هوية إلكترونية. وإضافة إلى الفوائد العائدة 

على المدى  –مع قدرات المصادقة الصحيحة يمكن أن يسهم  عامعلى قطاع الحماية االجتماعية، فإن نظام معرف 
في تطوير نظم سداد آمنة وفعالة مع تشجيع تنمية صناعات القطاع الخاص مثل الجوال المصرفي والتجارة  -المتوسط 

 اإللكترونية.

  
 الروابط وأوجه التكامل بين السجل االجتماعي السجل الوطني للسكان

  
والكفاءة في تخصيص النفقات السجل االجتماعي والسجل الوطني للسكان عبارة عن أدوات تكميلية لتحسين اإلدارة    .70

 االجتماعية:
  لفقراء. ويقدر حاليًا أن ا لصالحيسمح السجل االجتماعي باستهداف أفضل، مما يجعل التحويالت االجتماعية

في المائة من جميع اعتمادات التحويالت االجتماعية الرائدة الرئيسية في المغرب )برنامج  60أكثر من 
نامج الدعم المباشر(، ال تصل إلى األفراد الفقراء )تفاصيل أكثر في البنك المساعدات الطبية وتيسير، بر

من  الوفوراتالسجل االجتماعي  يعزز(. من خالل تقليل أخطاء اإلقصاء، من المتوقع أن 2014الدولي، عام 
 (.9المشروع )الشكل  حياةمليون دوالر أمريكي خالل  65هذه البرامج الثالثة حوالي 

 
 وطني للسكان لضمان إمكانية التحقق من هوية المستفيدين من شبكات األمان االجتماعي. يعمل السجل ال

ويمنع ذلك من االحتيال )أي مطالبة األفراد بالفوائد باسم أشخاص آخرين(، والصرف المزدوج للبرنامج )أي 
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ستخدام األفراد ضمان عدم حصول المستفيدين على الفائدة ذاتها مرتين أو أكثر(، وشبحية البرنامج )أي ا
 تعدقوي؛  عامِلهويات وهمية لتلقي التحويالت االجتماعية، ليسوا مؤهلين لها(. نظرًا لعدم وجود نظام ُمعرف 

في المائة من جميع المستفيدين من برامج التحويالت االجتماعية الرئيسية في المغرب  15و  10نسبة بين 
المباشر( تحويالت مكررة و/أو شبحية. وفي هذا السياق،  )برنامج المساعدات الطبية وتيسير، برنامج الدعم

مليون  40من هذه البرامج الثالثة إلى مبلغ  الوفوراتيتوقع أن العمل بالسجل الوطني للسكان سيزيد من 
 (.9المشروع )الشكل  حياةدوالر أمريكي خالل 

 
  السجل االجتماعي ال يشمل الصلة الرئيسية بين السجلين هو رقم التعريف المميز الذي سوف يضمن أن

التكرارات أو األشباح )أي سجالت وهمية(. سيسهل رقم التعريف المميز أيضًا على السجل االجتماعي عملية 
االقتصادية في السجل االجتماعي مع مجموعات البيانات األخرى )مثل و التحقق من المعلومات االجتماعية

ل الوطني للسكان، سيتضمن السجل االجتماعي التكرارات المرافق العامة، والضرائب، إلخ.(. بدون السج
واألشباح، ومشاكل في تشغيل التحقق من الهوية والمدفوعات )خاصة بالنسبة للتجارة في الخدمات(. ومع 
ذلك، يمكن تنفيذ كال المشروعين في وقت واحد وبشكل مستقل )في الحالة التي يكون فيها السجل االجتماعي 

 الوطني للسكان، ويمكن تغذية السجل االجتماعي برقم التعريف المميز تباعًا فيما بعد(.جاهزًا قبل السجل 
 

  وأخيرًا، سيسهم كٌل من السجل االجتماعي السجل الوطني للسكان في تحقيق وفورات في العملية اإلدارية )أي
الجتماعية واالقتصادية(. من هوية المستفيدين وتحديد أفضل لألسر المعيشية وفقا لظروفها ا أبسطعملية تحقق 

في العمليات وفورات الالسجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي سوف يزيد من  استحداثومن المتوقع أن 
 (.9مليون دوالر أمريكي خالل عمر المشروع )الشكل  15 ـاإلدارية للبرامج الثالثة بما يقدر ب

 
السجل االجتماعي والسجل الوطني  استحداثفضل الوفورات المتوقعة في النفقات االجتماعية ب  :9الشكل 

 المشروع حياةللسكان خالل دورة 
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 : التقديرات مستمدة من التحليل االقتصادي للمشروع )القسم ب أعاله( مالحظة
  
 

 تنفيذًالترتيبات(: 3)الملحقً

 االجتماعية الحماية أجل من الهوية وتحديد االستهداف نظم مشروع:  المغرب

 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ للمشروع
  
السجل الوطني للسكان  وبدء تنفيذة تنفيذ المشروع. وسوف تقود عملية تطوير يلومسؤبوزارة الداخلية  سوف تضطلع .1

( من خالل مكاتبها على 2السجل االجتماعي )المكون  وتعميم(، فضال عن تطوير 1مع رقم التعريف المميز )المكون 
تستلزم هذه المهام قدرا كبيرا من التنفيذ والترتيبات و، ومستوى المحافظات والمقاطعات. يةالمستويات المركيز

 المؤسسية داخل وزارة الداخلية وعبر مختلف الوزارات والوكاالت المعنية بتنفيذ هذا اإلصالح. ومن هذا المنظور، تم
، والصادر من وزارة 2016 /أيلولسبتمبر 8المؤرخ في  6450إنشاء وحدة إدارة المشروع عمال بالقرار رقم 

الداخلية، المكلفة بضمان تنفيذ المشروع فضال عن لجنتين فنيتين )واحدة للسجل الوطني للسكان / رقم التعريف المميز 
 المشتركة بين الوزارات.  والثانية للسجل االجتماعي( تحت إشراف اللجنة التوجيهية
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. على مستوى السياسات، تم إنشاء اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات من خالل تنسيق السياسات والرقابة .2
 /أيلولسبتمبر 16بين الوزارات لتنفيذ السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي والمؤرخة في فيما اتفاقات مشتركة 

، على التوالي؛ نظرًا ألهمية وتعقيد اإلصالحات المعتمدة في المشروع. 2016 ول/كانون األديسمبر 1و 2016
وَسَيْرَأس األمين العام لوزارة الداخلية اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات، وستتألف من األمناء العوام لوزارة 

ية الوطنية والتكوين المهني، وزارة الصحة، وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، وزارة الترب
االقتصاد والمالية، وزارة الشؤون العامة والحكامة، والمندوبية السامية للتخطيط. تحدد االتفاقات اختصاصات اللجنة 

مع السياسات  المشروعاتالتوجيهية المشتركة بين الوزارات، وسيكون دورها: )أ( ضمان اتساق أنشطة 
واألولويات الوطنية؛ )ب( استعراض والتحقق من صحة المقترحات الفنية والمؤسسية واالستراتيجيات القطاعية 

والتنظيمية للتصميم وتنفيذ المشروع؛ )ج( التحقق من صحة برامج العمل السنوية؛ )د( رصد التقدم المحرز فضال عن 
أنشطة مشروع وتقييم التقدم تنفيذ أنشطة المشروع في الوقت المناسب؛ )هـ( استعراض التقدم المحرز في رصد تنفيذ 

الالزمة واقتراح الحلول المناسبة وإجراء  والمفاضالتالمحرز؛ )و( دراسة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع 
التعديالت الالزمة عند االقتضاء؛ )ز( اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتيسير تنفيذ األنشطة وضمان التنفيذ الفعال 

سنوات بعد بدء  3-2على االتصاالت المؤسسية للمشروع. على المدى المتوسط ) للمشروع؛ و )ح( اإلشراف
المشروع(، ستحدد الحكومة ما إذا كان من الممكن أن شمول أصحاب المصلحة من القطاع الخاص في اللجنة 

تهم من نشر التوجيهية المشتركة بين الوزارات، بما في ذلك المرافق والمصارف )أي أصحاب المصالح المحتمل استفاد
 وقوي(. عامبرنامج هوية وتعريف 

  
. مدير المشروع هو المحاور المباشر للبنك الدولي. ومهامه الرئيسية: )أ( التحقق من صحة المواصفات مدير المشروع .3

من تقارير وتقارير التقدم المحرز؛ )ب( ضمان الجودة وتحقيق النتائج  إعداده، ما تم )الشروط المرجعية( الفنية
 .مشروعلل قعة من المشروع؛ )ج( تمثيل المشروع؛ و )د( إدارة االتصاالت المؤسسيةالمتو

  
 8المؤرخ في  6450تم إنشاء وحدة إدارة المشروع لدعم تنفيذ المشروع عمال بالقرار رقم  .وحدة إدارة المشروع .4

ول عن التنسيق العام ؤوالصادر عن وزارة الداخلية. يدير منسق وحدة إدارة المشروع، والمس 2016 /أيلولسبتمبر
ألنشطة المشروع، واإلدارة اليومية للمشروع، بما في ذلك جميع الجوانب االئتمانية والرصد ورفع التقارير. يرفع 

ة. تتألف وحدة إدارة المشروع من موظفي الخدمة المنسق التقارير إلى مدير المشروع ويضمن التنسيق بين اللجان الفني
الستشاريين المتخصصين لدعم األنشطة لخبراء ايتم تعززيزها با المدنية من مختلف إدارات وزارة الداخلية وسوف

يوجد مدير للمشروع في وحدة إدارة المشروع لإلشراف على تطوير السجل الوطني للسكان ومدير والفنية واالئتمانية. 
مشروع لإلشراف على تطوير السجل االجتماعي. في البداية، فإن كاًل من مديَرْي السجل االجتماعي والسجل الوطني 

تطوير نظامي المعلومات. قبل إنشاء  للسكان وفرقهم )تحت إشراف "مديرية نظم المعلومات واالتصاالت( سوف يتولون
وتفعيل هيئة بطاقات التعريف الوطنية، ستكون إدارة تنفيذ رقم التعريف المميز، السجل االجتماعي والسجل الوطني 

في البداية، و(. 1للسكان مديرية نظم المعلومات واالتصاالت تحت إشراف األمانة العامة لوزارة الداخلية )انظر الشكل 
ر مشروع السجل الوطني للسكان وفريقه هو المسؤول عن إدارة بيانات السجل الوطني للسكان وإسناد رقم سيكون مدي
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التعريف المميز للسكان، ومن المتوقع نقل هذه األدوار إلى هيئة بطاقات التعريف الوطنية بمجرد أن تصبح جاهزة 
 للعمل. 

 . اإلعداد المؤسسي والتنظيمي لوحدة إدارة المشروع 1الشكل 
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ستدعم لجنتين فنيتين )واحدة للسجل الوطني للسكان / رقم التعريف المميز والثانية للسجل االجتماعي(  اللجان الفنية. .5

/كانون ديسمبر 1تنفيذ المشروع. أنشئت اللجنة الفنية للسجل الوطني للسكان باتفاق مشترك بين الوزارات مؤرخ في 
بشكل مرضي، في موعد ال يتجاوز شهرين بعد  اعياللجنة الفنية للسجل االجتماكتمال إنشاء  يتعين. 2016 األول

التاريخ الفعلي للمشروع )االتفاقية المؤرخة(. سوف تتألف اللجنة الفنية للسجل الوطني للسكان / رقم التعريف المميز 
ماعات من مختلف مديريات وزارة الداخلية )األمانة العامة، والمفتشية العامة لإلدارة الترابية، والمديرية العامة للج

، والمديرية العامة لألمن الوطني ومديرية نظم المعلومات واالتصاالت( والوقائقالمحلية، والمديرية العامة للدراسات 
وعن طريق مديرية نظم المعلومات في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وسوف تتألف اللجنة الفنية للسجل 

)األمانة العامة وإدارة نظم المعلومات( فضال عن الوزارات القطاعية االجتماعي من ممثلين عن وزارة الداخلية 
األخرى )المندوبية السامية للتخطيط، وزارة الصحة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التضامن والمرأة 
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ارة المشروع. وسوف تشمل المهام واألسرة والتنمية االجتماعية(. ستكون كل اللجان الفنية بمثابة األذرع الفنية لوحدة إد
الخاصة بهم: )أ( إعداد خرائط الطريق مع أنشطة لتصميم وتنفيذ المكونات الفنية للمشروع؛ )ب( وضع أدوات فنية من 

؛ )د( استعراض 2و  1المكونين  في إطارأجل تنفيذها؛ )ج( ضمان التنسيق والترابط بين األنشطة المعني تنفيذها 
خدمات االستشارية؛ )هـ( اإلشراف على إعداد المواصفات الفنية المطلوبة للمعدات والعمل وتقييم الدراسات وال

خالل المشروع؛ و )و( تنفيذ برامج العمل السنوية، ورصد التقدم  الحصول عليها)األجهزة والبرامج( والتي يتم 
 ع.المحرز. سوف ترفع اللجنتين الفنيتين تقاريرها بانتظام إلى وحدة إدارة المشرو

  
. نظرًا لمشاركة مختلف الشركاء من الوزارات والهيئات العامة في المشروع، مثل االتفاقات المشتركة بين الوزارات .6

وزارة الصحة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 
الوطني للسكان والسجل االجتماعي  والمندوبية السامية للتخطيط؛ تم توقيع اتفاقات مشتركة بين الوزارات لتنفيذ السجل
 1وفي  2016 /أيلولسبتمبر 16بين أصحاب المصالح هؤالء ووزارة الداخلية )المسئول المفوض( في 

، على التوالي. تهدف االتفاقات إلى )أ( توضيح األدوار والمسؤوليات، و)ب( تفصيل 2016 /كانوناألولديسمبر
اعيد إنجاز األنشطة، التحقق من الصحة، ومواعيد تقديم االختصاصات، الجوانب الرئيسية لإلدارة فيما يتعلق بمو

مسؤولية التحقق من إنجازها واستقبالها، التوقيعات المشتركة، وعقد االجتماعات الدورية وفقا لجدول زمني لضمان 
 ملكية جميع أصحاب المصلحة والتنسيق الجيد فيما بينها. 

  
( من اتفاق القرض، ستعتمد الحكومة المغربية دليل عمليات المشروع 5.01)نص القسم . كما دليل عمليات المشروع .7

اتفاق القرض، سوف يغطي  2من الجدول  أ-، الجزء ط7قبل تفعيله. دليل عمليات المشروع، المشار إليه في الفقرة 
اإلشراف وتنفيذها، والعمليات، وأصحاب األدوار والمسؤوليات )بما في ذلك  المشروعاتجميع جوانب تصميم 

وترتيبات إعداد التقارير(، فضال عن آليات المراقبة واإلجراءات الُمبينة في االتفاقات المشتركة بين الوزارات المبرمة 
، واإلدارة المالية، إجراءات توريدات مع الوزارات والهيئات العامة األخرى المعنية بالمشروع. سوف تحدد أيضا ال

 ئ التوجيهية األخرى الواجب اتباعها لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المناسب.الرصد والتقييم للمشروع، والمباد
  

المشروع، وسوف يشمل بعثات إشراف  حياة. سيتم دعم المشروع بواسطة البنك الدولي طوال دعم تنفيذ المشروع .8
منتصف المدة،  استعراضسوف تقوم بعثة ومنتصف المدة المفصل بعد سنتين من تفعيل المشروع.  واستعراضدورية 

 من بين أمور أخرى، بتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق مؤشرات النتيجة الرئيسية وتحديد ما يحتاج إلى تعديل منها.
  

رصد وتقييم التقدم المحرز في المشروع وإعداد تقارير المشروع وفقا ألحكام القسم بالمقترض  يقوم. إعداد التقارير .9
مشروع فترة فصل تقويمي لدًا إلى مؤشرات مقبولة للبنك الدولي. يغطي كل تقرير من الشروط العامة، واستنا 5.08

( يوما بعد نهاية الفترة التي يغطيها هذا 45واحد، ويتم تقديمه إلى البنك الدولي فيما ال يتجاوز الخمسة واألربعين )
سوف تحتوي التقارير ولفرعي. التقرير. وسوف تصف هذه التقارير التقدم المحرز لكل مكون من مكونات المشروع ا

أيضا على معلومات حول الوظائف االئتمانية، وستكمل عملية تقديم التقارير المالية، كما هو موضح في قسم إعداد 
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منصوص عليها في دليل الو النظراءالتقارير في قسم اإلدارة المالية أدناه. تم االتفاق على صيغة هذه التقارير مع 
 عمليات المشروع.

 

 
 
  

 اإلدارة المالية
  

االستثمارية والذي يستخدم  المشروعاتالمشروع على مدى خمس سنوات من خالل تمويل  سيتم تنفيذ اإلطار العام. .10
مليون دوالر  100مستندة إلى النتائج في اثنين من مكوناتها الثالثة. تبلغ التكلفة اإلجمالية المقدرة للمشروع  سمات

المصروفات المشروع: )أ( مرتبطة بتحديد بنود  مدفوعاتمن خالل اتباع نهج قائم على النتائج، ستكون وأمريكي. 
برنامج اإلنفاق المؤهل داخل برنامج الحكومة لشبكة االمان االجتماعي(؛ و)ب( يبدأ  ا)والتي تشمل سوي المعتمدة

 بواسطة التحقق من تحقيق نتائج محددة متفق عليها )المؤشرات المرتبطة بالصرف/النتائج المرتبطة بالصرف(.
  

إلنفاق العام والمساءلة المالية لعام ُتشير تجربة البنك الدولي في المغرب والنتائج الرئيسية ل اإلدارة المالية العامة. .11
إلطار قانوني وتنظيمي ُمفصل. أَتمَّ البنك الدولي تحديث  السابقة إلى أن نظام المالية العامة في المغرب يخضع 2009

البنك اإلفريقي ، مشمواًل فيه االتحاد األوروبي و2016عام  /حزيرانتقييم اإلنفاق العام والمساءلة المالية في يونيو
 . َخُلص هذا التقييم إلى أن أداء اإلدارة المالية العامة مواٍت جدًا لتحقيق أهداف االنضباط في الميزانية. تنميةلل
  

القانون  - 2016 /كانون الثانييناير 1اعتبارا من  -يخضع البرنامج الحالي إلصالح اإلدارة المالية العامة لتنفيذ  .12
. الكثير من نقاط الضعف الحالية في 2015نَّ في حزيران / يونيو عام األساسي الجديد في قانون المالية، الذي ُس

ال سيما، غياب الَمْيَزنة السنوية المتعددة، وضعف البعد االستراتيجي لتخطيط الميزانية وعمل  –اإلدارة المالية العامة 
 ا اإلصالح العميق والواسع.ينبغي إيجاد حل طويل األجل في إطار هذ –الدولة، وعدم وجود تقييم للسياسات العامة 

  
العمليات وإنتاج التقارير. تحسن مستوى الخاصة ب محاسبةالَحسَّن تطبيق نظام إدارة اإلنفاق المتكامل من إجراءات  .13

الوحدة الخاصة بنظام إدارة اإلنفاق  إعدادرصد التنفيذ كثيرًا ولكن يظل إنتاج البيانات السنوية متأخرًا وغير مكتمل. تم 
 وذلك لتيسير تصعيد المعلومات وتوحيد الحسابات العامة. 2014وتم تنفيذه عام  2013المتكامل للحكومات المحلية في 

  
 2002تشير الحسابات المغربيية العامة إلى المعايير الوطنية التي أقرها المجلس الوطني للمحاسبة الذي اعتمد في عام  .14

"(، ولكن لم يتم تنفيذ هذه المعايير IPSAS ستوحاة من المعايير المحاسبية )معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "والم
قانون المالية، سيتم إعداد الحسابات العامة على أساس نقدي لإليرادات والنفقات. للقانون األساسي لحتى اآلن. وفقا 

االستحقاق هو الهدف متوسط األجل. المعايير المحاسبية المستخدمة في جميع سيكون االنتقال من المحاسبة على أساس 



137 
 

، وتحترم القانون، ولكن استبعاد التقرير من سنة إلى أخرى متماشيةالتقارير المالية مكتملة، كما أن معايير عرض 
ذه المعايير الحالية أو المعايير المعلومات المتعلقة بالميزانية العمومية يجعل القوائم المالية غير متوافقة تماما مع ه

التقارير  شكلللتخفيف من حدة هذه المخاطر؛ اتفق البنك الدولي والحكومة المغربية بالفعل على والوطنية التي تعادلها. 
 الخاصة بهذه العملية.

  
وهناك آلية رقابة فيما يتعلق بالمراقبة الخارجية، تراقب األموال العامة بشكل مستقل بواسطة محكمة الحسابات،  .15

خارجية على التنفيذ بواسطة الحكومة تتعلق بتدابير التحسين الموصى بها، ويناقش البرلمان التقرير السنوي العام 
 لمحكمة الحسابات.

  
 تقييم مخاطر اإلدارة المالية والتخفيف من حدتها

 
ا متقدمة، ومبنية على االنتفاع من أطر قانونية إن أنظمة اإلدارة المالية العامة ومؤسساته تقييم نظام اإلدارة المالية. .16

وتشغيلية )بما في ذلك إعداد التقارير، والتدقيق واإلشراف( وتعمل جميعها بشكل جيد. النتيجة هي أن اأُلُطر االئتمانية 
وأداء جهات  للدولة نفسها )بما في ذلك اللوائح ومتطلبات إعداد التقارير، وضوابط التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية،

  وكافية لدعم ترتيبات اإلدارة المالية لهذه العملية.  اساسية( تقدم تدابير تخفيف المراقبة
  

على مستوى المشروع، ُأجرَي تقييم لنظام اإلدارة المعمول بها في وزارة الداخلية، لتحديد ما إذا كان يستوفي الحد  .17
 إجراءات/العمليات سياسة منشوراألدنى من المتطلبات الخاصة بالبنك إلدارة المشروع كما هو منصوص عليه في 

التقييم المالي مجاالت المحاسبة، واإلدارة المالية، وتقديم التقارير، ومراجعة تقرير غطى . OP/BP 10.00 البنك
نظام اإلدارة المالية، بما في ذلك األجهزة الالزمة للوفاء باحتياجات الرصد المالي للمشروع ، الحد  يلبيالمشروع. 

به في وزارة الداخلية إلى مبادئ وإجراءات  نظام اإلدارة المالية المعموليستند واألدنى من متطلبات البنك الدولي. 
 محددة باإلطار القانوني الُمَطبق على القطاع العام، وال سيما المؤسسات الحكومية.

  
 . َيِرُد موجز تصنيف المخاطر في ملفات المشروع.إلدارة المالية كبيرل ةالعام المخاطر .18

  
يرتبط هذا التصنيف وعلى مستوى المشروع.  ةباعتبارها كبيرفيما يتعلق بتحليل المخاطر الكامنة، فهي مصنفة  .19

سيتم توريدها بمشاركة الوزارات القطاعية والكيانات في تنفيذ المشروع، والتي سوف تنتفع من السلع والخدمات التي 
المقترح  طبيعة المشروعمن شأن ولة عن الميزانية. وإلى جانب ذلك، ؤالجهة المسباعتبارها وزارة الداخلية  بواسطة
من برامج اإلنفاق المؤهلة الميزانية تقرير تنفيذ اإلصدار المناسب التوقيت لعلى تعتمد بدورها  أنالنتائج  إلى المستندة

االفتقار للمعلومات الكافية  فيالمحتملة  المخاطراحد ويتمثل كوثائق وأدلة على تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف. 
التخفيف من هذه المخاطر من خالل تحديد مسؤوليات تنفيذية وائتمانية واضحة . ويمكن المناسبة التوقيتأو 
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بما في ذلك مصادر المعلومات المناسبة ومتطلبات والمسؤوليات لكل كيان / وزارة من خالل توقيع مذكرات تفاهم، 
 روع.الخاصة بكل مؤشر مرتبط بالصرف والتي سوف تكون مبينة وشاملة في دليل عمليات المش اإلبالغ

  
في تحليل مراقبة مستوى المخاطر، ترتبط المخاطر المصنفة بأنها "كبيرة": )أ( وضع الميزانية؛ )ب( التقارير المالية؛ و  .20

)ج( تدفقات التمويل. بالنسبة للمخاطر المتعلقة بتقديم التقارير المالية وتدفقات التمويل؛ يمكن التخفيف من هذه المخاطر 
بالصرف واستخدام برامج اإلنفاق المؤهلة على أساس سداد التكاليف لضمان اإلفراج عن  بواسطة المؤشرات المرتبطة

األموال في الوقت المناسب ألنشطة المشروع وصرفها على أساس التقارير المرسلة مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة 
 خاطر المتبقية "معتدلة".في. ومن المتوقع بعد تطبيق تدابير التخفيف من المخاطر، أن تكون نسبة الم

  
تم تقييم ترتيبات التنفيذ الحالية للمشروع باعتبارها كافية. تشمل الترتيبات مستويات كافية من الشفافية؛ وتعمل بموجب  .21

 نظام مالئم للفحوصات والضوابط؛ وتنتج تقارير مالية وتقارير تنفيذ موازنة موثوقة.

 برنامج اإلنفاق المؤهل
  

سيسدد البنك الدولي جزءًا من نفقات الحكومة على شبكات األمان االجتماعي. ومن ضمن هذه النفقات اإلجمالية؛  .22
من المعايير الالزم إدراجها في برامج  ثابتةستكون بعض البرامج مؤهلة لسداد البنك الدولي إذا كانت تفي بمجموعة 

ماية دخول برامج اإلنفاق المؤهلة المجمعة في الترتيبات االئتمانية تركز هذه المعايير على حواإلنفاق المؤهلة المجمعة. 
 القوية وأيضًا تتبع نقل األموال إلى المستفيدين، وستكون خاضعة للمراقبة المنتظمة والضوابط. 

  
المؤهل المجمع سيتأهل برنامجين من الثالثة برامج لسداد البنك الدولي في برنامج اإلنفاق ، بهذه المجموعة من المعايير .23

لهذا المشروع. وتشمل هذه البرامج: )أ( برنامج تيسير للتحويالت النقدية المشروطة، والذي يستهدف األسر الفقيرة 
في  2015طفل في عام  833000لتعليم أبنائهم، وهو برنامج تعليمي بتحويالت نقدية مشروطة استفاد منها حوالي 

هشة والحاضنات ألطفالهن اليتامى. يتمتع هذين  ةمل في وضعيللنساء األرا مناطق محددة. و)ب( برامج الدعم المباشر
البرنامجين بضوابط داخلية مناسبة من خالل إعدادها بواسطة وحدات اإلدارة، وبالتنسيق مع الفروع المركزية والدولية 

معلومات عن رصد التي ترصد هذه البرامج، ومن خالل تقارير منتظمة قبل وبعد استالم التحويالت، وتوفير 
فيما يتعلق بالتقدم المحرز في مختلف األنشطة )تطبيقات، والمدفوعات، إدارة الحاالت، وما إلى ذلك(.  المشروعات

تحدد هذه التقارير بشكل كمي وتلتمس سبل عالج المخالفات التي تم الكشف عنها أثناء تنفيذ البرنامج مثل األخطاء. يتم 
المناسب وذلك لطرح التدابير التصحيحية ذات الصلة في نظم المعلومات اإلدارية  الكشف عن أي انحراف في الوقت

تضمن عمليات المراقبة إمكانية تعقب التحويالت إلى المستفيدين ووذلك لتجنب السداد الزائد أو الناقص إلى المستفيدين. 
والوزارات. وهكذا  المراقبةهيئات  عن طريق إعداد التقارير وآليات الرصد، والتي تخضع للرقابة والضوابط بواسطة

يفي كال البرنامجين بالمعايير االئتمانية الالزمة إلدراجها ضمن برامج اإلنفاق المؤهلة المجمعة، لالستفادة بسداد 
التكاليف من البنك الدولي. وعالوة على ذلك، تتألف ميزانية هذه البرامج من تحويالت نقدية للسكان، وهكذا فهي ال 

. عالوة على ذلك، فإن ميزانية كال البرنامجين أكبر بكثير من المبالغ المتوقع صرفها قابلة للتوريددًا تتضمن بنو
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مليون دوالر  17بواسطة المشروع. وحتى في هذا العام حيث من المتوقع أن تكون المدفوعات في أعلى معدالتها )أي 
 (.1برنامج اإلنفاق المؤهل )الجدول % من 26.2تعادل فقط  أنالمدفوعات  فمن شأن(، 2010في العام 

 
 
 
 
 
 
 

 : برنامج اإلنفاق المؤهل للمشروع )بالمليون دوالر أمريكي(1الجدول 
 

 
 المرجع:

2013/2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
         

 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 69.6 50.0 إجمالي مسارات برامج اإلنفاق المؤهل
 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 **15.0 *19.6 - الدعم المباشر )تحويالت نقدية(*برنامج 

 50.0 500 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 برنامج تيسير )تحويالت نقدية(*
 7.0 12.0 13.0 16.0 20.0 0 - - صرف المشروع )تنبؤات(

المدفوعات كنسبة مئوية )%( من برنامج 
 10.7 18.4 20.0 24.6 30.7 0 - - اإلنفاق المؤهل

المدفوعات كنسبة مئوية )%( من نفقات 
       - - المشروع

 46.6 80.0 86.6 106.6 133.0 0 - - برنامج الدعم المباشر
 14.0 24.0 26.0 32.0 40.0 0 - - برنامج تيسير
، فإن األرقام تعكس 2021إلى  2017بالنسبة للفترة من إلى الميزانية المعتمدة لبرامج تيسير والدعم المباشر.  2016إلى  2014تشير فترة 

 ( الخاصة بالبرنامجين )تيسير وبرنامج الدعم المباشر(.التوقعاتاعتمادات الميزانية )

  

تتم ميزنة والحكومة.  وضع ميزانيةعملية  منبرامج اإلنفاق المؤهلة المجمعة جزءًا  عملية وضع ميزانيةُتشكل    .24
وزارة االقتصاد والمالية.  والسلطة المخولة له هيبرامج اإلنفاق المؤهلة سنويًا في صندوق دعم التماسك االجتماعي، 

عتمادات للفئات األكثر حرمانًا. الصندوق هو الصندوق دعم التماسك االجتماعي، لتمويل ا 2013قانون المالية  وادخل
و تعديل أو حذف حساب االعتماد الخاص لقانون مالية، ويتم تقسيم النفقات خاص، ويخضع إنشاء أ اتحساب اعتماد

القطاعية. ويتلقى الصندوق اعتمادات سنوية من الميزانية العامة للدولة والمساهمات  للتسميات البرامجيةوفقا 
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ن الضرائب االجتماعية، والقادمة أساسا من منتجات مساهمات التضامن االجتماعي في األرباح واإليرادات م
، صرف 2015وفقا لنتائج قانون المالية لعام وخدمات النقل الجوية. ووعقود التأمين، والضريبة  ،المفروضة على التبغ

 إدارة وأداءميزانية مليون دوالر أمريكي(. ويتم تقديم  380مليار درهم مغربي ) 3.8ا الصندوق مبلغ إجمالي قدره هذ
 العامة للدولة، للرصد والتقييم الدوري.، فضال عن الميزانية األموال
 

( وبين الكيانات الرئيسية تحديد نفقات برامج اإلنفاق المؤهلة، تم توقيع اتفاقيات بين الدولة )ممثلة بالوزاراتمن أجل   .25
صد آمن، مع إعداد التقارير المالية وروللمستفيدين من خالل نظام معلومات محوسب  إجراء التحويالتاإلدارية لتمكين 

 ، والنفقات.واإلصداراتاعتمادات الميزانية والتنقيحات، 
 تنعكس برامج اإلنفاق المؤهل في برنامج ميزانية حساب االعتماد الخاص كالتالي:  .26

 

 برنامج نفقات حساب االعتماد الخاص –: صندوق التماسك االجتماعي 2جدول 

 2015الميزانية السنوية 
المدونة 
 التشغيلية

المدونة 
 االقتصادية

 عنوان الحساب  البند الفقرة

 المساهمة في تمويل نفقات برنامج المساعدات الطبية.  10 10 572 64
مدفوعات إلى الجمعية المغربية لدعم التمدرس وفقًا التفاقية التحويالت النقدية  12 30 572

 لبرنامج تيسير. 
 مدفوعات للدعم المباشر لألرامل في وضعية هشة.  20 20 589

 

 وبشكل خاص، تم تقييم البرنامجين المؤهلين على النحو المحدد أدناه:   .27

 

 برنامج تيسير

تحويالت نقدية مباشرة لآلباء واألمهات للحد من ترك األطفال المدرسة. بدأ هذا البرنامج التجريبي قبل الوصف:   .28
لمدة سنتين، وكان موضوعًا لتقييم األثر في الدراسة  2008 /أيلولوالتكوين المهني في سبتمبروزارة التربية الوطنية 

 . (MIT) التي قام بها معمل عبد اللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
 

(. ويزداد البدل 15إلى  6: يتم حساب مبالغ التحويالت لآلباء واألمهات في الشهر للطفل الواحد )األعمار اإلشراف  .29
درهم مغربي؛  ب( السنتين  60: النقدي بارتفاع المستوى األكاديمي :أ( السنتين األولى والثانية من التعليم االبتدائي
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 100غربي؛ )ج( السنتين الخامسة والسادسة من التعليم االبتدائي: درهم م 80الثالثة والرابعة من التعليم االبتدائي: 
درهم مغربي. يشترط سداد التحويل حضور وانتظام الطالب في المدرسة،  140درهم مغربي؛ و)د( فترة الكلية: 

في محاضرات  06مرات غياب في الشهر في المدرسة االبتدائية وأقل من  04والتسامح في الغياب في حدود )أقل من 
أطفال )تشابه مع بدالت األسر( وُتمنح  3فترة الكلية(، ويتحدد الحد األقصى لعدد المتلقين لكل أسرة معيشية بعدد 

 أشهر في السنة، مرة كل شهرين.  10التحويالت 
 

كوين يتألف برنامج "تيسير" الذي تديره الجمعية المغربية لدعم التمدرس أساسا من موظفي وزارة التربية الوطنية والت .30
المهني باستثناء أمين الصندوق المفوض من وزارة أخرى، وأيضًا من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مديرية 

س التعليم لنظم المعلومات واالتصاالت، مديرية الخدمات العامة، ومديرية اإلدارة العامة والميزانية والتراث، ومج
، وأكاديميات التعليم اإلقليمي )األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين(؛ مديريات العالي، وأمين الصندوق )المسؤول المالي(

منسق(، ومديري المدارس. تتلقى الجمعية المغربية لدعم التمدرس اعتمادات سنوية من حساب  50التعليم بالمحافظات )
ية المغربية لدعم التمدرس حسب الحسابي "السداد إلى الجمع في البنداالعتماد الخاص بصندوق التماسك االجتماعي 

اتفاقية برنامج التحويالت النقدية لتيسير". وفي الواقع، تبدو الجمعية المغربية لدعم التمدرس أنها تملك آلية إدارة 
تعمل الجمعية المغربية لدعم التمدرس بدون وموضوعية أكثر من مجرد لعب الدور التقليدي لمنظمة غير حكومية. 

و حوهكذا وبالنسبة لخدمات المحاسبة والتدقيق فيتم الحصول عليها من الخارج، وتسعى الجمعية نميزانية تشغيلية، 
 –عمليات تشغيل الجمعية المغربية لدعم التمدرس ال تعطلها مصادر مالية أخرى لتغطية تكاليفها. الحظ فريق البنك أن 

 هيكلها التنظيمي والمؤسسي المعقد. تحديات  –حتى اآلن 
 

الجمعية المغربية لدعم التمدرس إلدارة عمليات التحويل عبر الوكاالت يد بنك )البريد الوطني( اتفاقية مع وقع البر .31
أسرة معيشية أي ما يعادل  493000البريدية المحلية، أو وكيل توصيل إلى المدرسة المستهدفة. وتبلغ التغطية 

 (2015-2014طالب ) 825000
 

يشية وتحديثها من قبل المدارس القائمة على ملفات التسجيل التي يتم االحتفاظ بها من قاعدة بيانات لألسر المع اعدادتم  .32
قبل مديري المدارس. أيضا، يتم تسجيل بيانات حضور الطلبة، والتي تمثل شروط التحويل النقدي، على مستوى 

امج تيسير، ويتم التحقق منها المدرسة وتوحيدها على المستوى المركزي. يتم إنشاء ملفات الدفع من نظام معلومات برن
البريد " ومنسقي البرنامج بالمحافظات إلرشاد مديري بنك  بواسطها الفريق المركزي ويتم تشاركها مع خدمات "

يومًا( يتم إجراء تحويل حساب  15المدارس والمستفيدين قبل السداد الفعلي. وبعد انتهاء فترة التحويالت )بمتوسط 
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.  إلى البريد " ومن ثم نقلهابنك  "الميزانية العمومية إلى 

 
بدعم من الخبراء الدوليين، والذي يوضح دور ومسؤوليات أصحاب المصلحة في  لبرنامج تيسيرُوِضع الدليل التشغيلي  .33

اعتمادات تبلغ وامج تيسير. جاري تحديث دليل إجراءات ونظام معلومات برنوالبرنامج على مستويات إقليمية مختلفة. 
مليون درهم سنويًا، وال يمكن تغطية تكاليف التحويالت الفعلية التي تم تتجاوز  500الميزانية المطلوبة للبرنامج 
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، مما أدى إلى التأخير في المدفوعات وبالتالي زيادة الفجوة بين 2014-2013اعتمادات الميزانية لهذا البرنامج منذ 
ة والمبالغ الفعلية. وتجدر اإلشارة إلى أن البرنامج لم تمتد مساحته الجغرافية منذ العام الدراسي اعتمادات الميزاني

 ، وذلك بسبب قيود الميزانية وغياب آلية أفضل لالستهداف.2010-2011
 

لتمدرس حتى استعرض البنك الدولي تقارير التدقيق المحاسبي لبرنامج تيسير والبيانات المالية للجمعية المغربية لدعم ا .34
، وبالتالي تسليط الضوء على إدارة المتأخرات باعتبارها قضية لم تحل بعد. اقترحت التوصيات خالل 2014عام 

المفتشية العامة  عمليات التدقيق للجمعية المغربية لدعم التمدرس األخيرة على برنامج تيسير والتي تم تنفيذها من قبل
( في MAZARSعين لهذا الغرض )وبواسطة مدقق السحابات الخارجي الُم ،2012 – 2011للسنوات المالية للمالية 

. شدد مدققو الحسابات على ضرورة تأمين المعلومات المسجلة في قاعدة البيانات لتجنب مدفوعات غير 2012عام 
الفعل بواسطة تطبيقها ب يتم دقيقة والحد من التأخير في الدفع المرتبط بالتحويل من خالل مجموعة من التوصيات والتي

  لتحسين تنفيذ البرنامج. ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيالجمعية المغربية لدعم التمدرس 
 

 2016 - 2015إلى  2009 - 2008 –: نفقات برنامج تيسير: الفعلية والمتوقعة 3الجدول 

 

2008 – 
 2009 

2009 – 
 2010 

2010 – 
 2011 

2011 – 
 2012 

2012 – 
 2013 

2013 – 
 2014 

2014 – 
 2015 

2015 – 
 2016 

 نوالمستفيد
 832000 805746 783821 756774 703426 609000 299970 87795 الطالب
األسر 

 المعيشية
47052 163196 363132 405805 435484 465887 493133 522000 

 الميزانية في مليون درهم
 )الميزانية السنوية( مغربي

54.0  
(2008) 

70.0 
(2009) 

240.0 
(2010) 

240.0 
(2010) 

530.0 
(2012) 

490.0 
(2013) 

500.0 
(2014) 

500.0 
(2015) 

 *675.0 *638.0 635.9 607.8 538.5 457.5 201.2 57.2  تكاليف نقل حقيقي

  
 

  برنامج الدعم المباشر 

إطالقه بموجب  : تحويالت نقدية مباشرة إلى األرامل في وضعية هشة والحاضنات ألطفالهن اليتامى. تمالوصف .35
من قبل وزارة الداخلية، وزارة  2015، تم تنفيذه في أواخر عام 2014 /كانون األولمرسوم صدر في ديسمبر

 االقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين(.
 

المحتملين طلباتهن في "المالحق اإلدارية" المحلية في وزارة الداخلية. اللجان : تقدم األرامل من المستفيدات الرقابة .36
ة تقييم أهلية يمسؤولبدائمة في كل محافظة ومقاطعة المركزية اللجنة تضطلع ال، (CPP) الدائمة في المحافظات

ركزية الدائمة المحافظين وتتألف المتقدمين. يتم تنظيم عقد اجتماعاتها دوريًا من قبل وزارة الداخلية، ويرأس اللجان الم
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من ممثلين عن وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، نظام 
يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتوجه، على أساس  30اإلدارة والتعاون الوطني. وُتستعرض الطلبات في غضون 

وقائمة من األرامل اللواتي ُقبلت طلباتهن وقائمة من األرامل اللواتي ُرفضت طلباتهن، ثم يتم مجموعة من المعايير، 
تقديم هذه القوائم إلى اللجنة المركزية الدائمة المسؤولة عن مراقبة وتنسيق اللجنة المركزية الدائمة التي ترأسها وزارة 

لجنة المركزية الدائمة من ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة تتألف الوالتضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية. 
تعاون والاالقتصاد والمالية، ونظام اإلدارة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وزارة التربية والتعليم العالي 

ُقبلت طلباتهن، وترفعها إلى  الوطني(. وبعد المناقشات، تضع اللجنة المركزية الدائمة القائمة النهائية لألرامل اللواتي
، ويقوم األخير بنقل اعتمادات المساعدات من خالل شبكة بريد المغرب وُتبلغ الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين

  األرامل المستفيدة.
 

 معايير األهلية الستفادة األرامل في وضعية هشة والحاضنات ألطفالهن اليتامى هي كما يلي:  .37
  المساعدات الطبية؛االستفادة من برنامج 
 اإلعفاء من الضرائب، باستثناء ضرائب الِملكية / اإلسكان الرئيسية؛ 
  من ميزانية الدولة أو مدفوع  مباشرعدم الحصول على تعويض ألي معاش تقاعدي أو أسري أو أي دعم آخر

و من خالل أي مؤسسة عامة أو هيئة عامة )مثل المنح الدراسية المقدمة من برنامج الدعم االجتماعي أ
 برنامج تيسير(؛

  سنة بشرط حضور  21و 7، )ب( األطفال بين يدخل المدرسةسنوات ولم  7رعاية األيتام: )أ( أقل من
 المدرسة أو التدريب المهني، أو )ج( األيتام المعاقين بدون متطلبات للسن / التعليم. 

 
درهم لكل شهر ولكل  350تبلغ التحويالت لكل أرملة بمجرد الموافقة على الطلب من ِقبل اللجنة المركزية الدائمة،  .38

درهم. األرملة مكلفة بتلقي  1050أيتام، أي أن اإلعانة الشهرية لألرملة ال يمكن أن تتجاوز  3يتيم بحد أقصى 
 مدفوعات لصالح األيتام الذين هم المستفيدين الحقيقيين.

  
تتم التحويالت في المرة األولى بواسطة حوالة مالية إلى وكالة بريد المغرب األقرب لعنوان األرملة. بعد ذلك، سيكون  .41

 على األرامل فتح حساب مصرفي في الوكالة نفسها لتلقي التحويل. 
 

ل محاسبي موثوق، من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بصفته الكيان اإلداري لتحويالت األرامل، لديه نظام تسجي .42
ناحية؛ األموال المحولة من وزارة االقتصاد والمالية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للمدفوعات والمساعدات 
للمستفيدين، ومن ناحية أخرى؛ النفقات التي يدفعها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للمستفيدين. يتلقى الصندوق 

الدعم المباشر دفع يتلقى اعتمادات سنوية من حساب االعتماد الخاص تحت بند الحساب "الوطني للتقاعد والتأمين 
مليون  96تلقى الصندوق قسطين منذ إطالق البرنامج، ولألرامل في وضعية هشة والحاضنات ألطفالهن اليتامى". 



144 
 

وفقا لطلب مقدم من وزارة مليون درهم مغربي على التوالي. تتم إحالة التقارير الشهرية، )أو  150درهم مغربي و 
االقتصاد والمالية(، إلى الوزارات المختصة، وُيرسل تقرير سنوي إلى وزارة الداخلية، ووزارة االقتصاد والمالية، 

حالة حتى اآلن، مقارنة  65000الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين  وتناولووزارة التنمية االجتماعية، ولجنة الرصد. 
 مستهدفة من البرنامج في البداية.ت كانأرملة  750000بـ 

 
تم إضفاء الطابع الرسمي بالفعل على إجراءات اإلدارة المالية في دليل لإلجراءات، ُيفصل التسجيل ومعايير األهلية،  .43

وإجراءات التحقق واللجان وفي "اتفاق" موقع بين وزارة االقتصاد والمالية والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. يصف 
ق التنفيذ وااللتزام الخاص بكل جزء، وبشكل أساسي على نماذج تقارير متفق عليها في صيغة أوراق إكسيل االتفا

(Excel ،فيما يتعلق بطلب األموال )التقرير الشهري بالمدفوعات، قوائم المستفيدين، رسوم اإلدارة اإلنفاق وتوقعات ،
 والموافقة على عملية األموال.

  
أي تقرير تدقيق أو تقييم حتى اآلن )الدفعة األولى من  إجراءحيث أن البرنامج قد ُنِفذ لمدة سنة واحدة فقط، لم يتم  .44

(. 2015إعانات األرامل من ِقبل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد ُقدمت فقط في بداية تشرين األول/أكتوبر عام 
الية أن جودة ومواعيد تقديم تقارير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كان في وقت التقييم، أكدت وزارة االقتصاد والم

 مرضيًا.
 

يتألف نظام إنصاف التظلم من خط ساخن مجاني متاح لجمع مطالبات المستفيدين. ال تتوافر أي معلومات عن نظام  .45
بلغ عن أي صعوبات فنية اإلنصاف وإدارته. ومع ذلك، يوجد خط ساخن داخلي على مستوى وزارة الداخلية والذي ي

 أو حاالت محددة إلى الخط المركزي ويسمح بتصحيحها. 
 

 8المؤرخ في  6450. تم إنشاء وحدة إدارة المشروع داخل وزارة الداخلية عمال بالقرار رقم وكالة التنفيذ .46
 المزمعا موظف مالي مديرية الشؤون اإلدارية، والتي سوف يدعمه من قبلاإلدارة المالية ممثلة . 2016 /أيلولسبتمبر

التي يمولها البنك الدولي  المشروعاتمديرية الشؤون اإلدارية، داخل وزارة الداخلية، خبرة في إدارة ولدى توظيفه. 
أعضاء: )أ( منسق؛ )ب(  7تتألف وحدة إدارة المشروع أساسًا من وكجزء من مشروع برنامج دعم الحكومة المحلية. 

أخصائي فني لمكون السجل الوطني للسكان؛ )ج( أخصائي فني لمكون السجل االجتماعي؛ )د( أخصائي مالي؛ )هـ( 
هؤالء ل الشروط المرجعية؛ )و( أخصائي رصد وتقييم، و)ز( أخصائي قانوني. تم بالفعل إعداد توريداتأخصائي 

الرصد والتقييم، وأخصائي في وأخصائي  إدارة مالية، وأخصائي  بتعيينستقوم وحدة إدارة المشروع وخصائيين. األ
.ج( من 3، في موعد ال يتجاوز شهرين بعد سريان القرض، امتثاال ألحكام القسم )توريداتال ن فيقانوني، وأخصائيي

 القرض. يةمن اتفاق 2الجدول 
 

الميزانية والمحاسبة / مديرية الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين( بوزارة  قسمدارية ). مديرية الشؤون اإلالتوظيف .47
الداخلية بها موارد بشرية كافية. ومع ذلك، فلديها الكثير من المسئوليات وهناك نقص في الموارد البشرية المتاحة 
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الفريق في تنفيذ هذا المشروع المعقد. خصائي إدارة مالية لتعزيز أوظيف تليكونوا مكرسين لهذا المشروع. من المهم 
سترصد وتشرف مديرية الشؤون اإلدارية على عمل أخصائي اإلدارة المالية لضمان ملكية المشروع من قبل الوزارة. 
ستشرف مديرية الشؤون اإلدارية على إعداد تقارير المشروع المالية واستخدام نظام إدارة اإلنفاق المتكامل إلدارة 

. سيتم تقارير تنفيذ الموازنة الخاصة ببرامج اإلنفاق المؤهلةلمدفوعات في إطار المشروع، فضال عن او ورصد النفقات
تعيين أخصائي مؤهل وبدعم فعالية نفقات المشروع. يتعيين أخصائي اإلدارة المالية في وحدة إدارة المشروع وس

القرض، وسوف تعتبر عملية التوظيف كافية لإلدارة  يةاقمن اتف 2.ج"  الجدول 3باإلدارة المالية، امتثاال ألحكام "القسم 
 المالية للمشروع.

 
. سوف يكمل القرض ميزانية الدولة، بالنظر إلى أن وزارة االقتصاد والمالية سوف تضمن االعتمادات وضع الميزانية .48

 الالزمة لوزارة الداخلية لتغطية نفقات المكونات المندرجة تحت هذه الوزارة. 
  

المشروع  بالنيابة عنتكفل وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد والمالية اعتمادات الميزانية الالزمة لالضطالع بأنشطة  .49
 القرض. يةبعد التوقيع على اتفاق

 
. يعمل النظام المحاسبي مع الخطوط العريضة لمكونات الميزانية وفقا للقواعد الواردة في نظام المحاسبة والرصد .50

تنعكس العمليات من حيث االلتزامات والمدفوعات في النظام المحاسبي إلدارة اإلنفاق وقانون المحاسبة العمومية. 
 ام إدارة اإلنفاق المتكامل. تتم إدارة المعلومات المحاسبية العامة لوزارة الداخلية في نظوالمتكامل. 

 
سوف يستخدم النظام المحاسبي للوكالة المنفذة نظام إدارة اإلنفاق المتكامل الستخراج معلومات عن األنشطة التي تم  .51

سيتم إعداد و. (Excelإكسيل )َسُيتيح إعداد التقارير المالية المؤقتة غير المدققة في أوراق  وذلك. للمشروعات توريدها
 لتحقق منها. وا لإلسعراضرير بالوكالة الُمنِفذة وُتقدم إلى مديرية الشؤون اإلدارية هذه التقا

 
نظام إدارة سوف ُتستكمل التقارير المالية المؤقتة غير المدققة في تقرير تنفيذ الموازنة، التي سيتم إعدادها استنادًا إلى  .52

ربع سنوية وفصلية وتوفير معلومات عن رصد المشروع  اإلنفاق المؤهلة، ويتم إصدار تقاريرالمعلومات القائم لبرامج 
فيما يتعلق بالتقدم المحرز في األنشطة المختلفة )تسجيل المستفيدين، والمدفوعات، وإدارة الحاالت، إلخ. (. سوف تشكل 

 تقرير تنفيذسيشكل صرف( والصيغة مبسطة من التقارير المالية المؤقتة غير المدققة )كما هو مفصل في رسالة 
 الموازنة أساس توثيق النفقات مقابل المدفوعات لبرامج اإلنفاق المؤهلة حتى حدود تمويل البنك. 

 
لإلنفاق العام والمسائلة المالية إلى إحراز تقدم  2016تقييم يشير . على مستوى اإلدارة المالية العامة، الضوابط الداخلية .53

المتثال وذلك لعالية  على أنهاداخلية على النفقات غير المتعلقة بالمرتبات الرقابة تم تصنيف الكاف في هذا المجال؛ 
 لإلجراءات، وفعالية ضوابط االلتزام بالنفقات، والفصل بين الواجبات.
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على مستوى وحدة إدارة المشروع؛ فإن مديرية الشؤون اإلدارية بوزارة الداخلية )مديرية الشؤون اإلدارية وشؤون  .54
جيدًا وتصف إجراءات  ُمعدةليمزانيتها وحساباتها، وهي  لميزانية والمحاسبة( قد وضعت دلياًلالموظفين وشعبة ا

الميزانية والمحاسبة واإلدارة ودورات الموافقة على النفقات. ويشمل إجراءات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بمجموعة من 
الرقابة الداخلية ولضمان فعالية الوقاية من المخاطر  اإلجراءات المحددة والمفصلة لكل معاملة لضمان االمتثال ألهداف

الميزانية والمحاسبة داخل وزارة الداخلية.  قسميستخدم هذا الدليل من قبل أفراد وضمن مبدأ الفصل بين الواجبات. 
الترابية.  وُتستعرض إجراءات المراقبة لوزارة الداخلية وللسلطات المحلية وتجمعاتها بواسطة المفتشية العامة لإلدارة

طورت "الخزينة العامة للمملكة" بوزارة االقتصاد والمالية نظام إدارة اإلنفاق المتكامل المنطبق على اإلدارات العامة، 
ُأحرز تقدم كبير من خالل نشر نظام إدارة اإلنفاق المتكامل، خاصة في نظام الرقابة وإلدارة متكاملة للميزانية. ل

هي قدم معلومات في الوقت الحقيقي ويام من ِقبل وزارة الداخلية إلدارة وتتبع ميزانيتها، وُيستخدم هذا النظوالداخلية. 
 متاحة على اإلنترنت للموظفين المخول لهم الدخول في وزارة الداخلية.

 
شطة وزارة المفتشية العامة لإلدارة الترابية، القائمة على التفتيش الداخلي لوزارة الداخلية، لها الحق في التفتيش على أن .55

وتوسيع نطاق  االداخلية. باإلضافة إلى دورها في مراجعة الحسابات واالستشارات، فإن هذا التفتيش يعزز من قدراته
تضمن المفتشية العامة ومة وتتسم بالشفافية. اوالتنظيم واألداء إلى ضمان إدارة عامة فعالة ومستد الرقابةأنشطتها من 

 لدعم اإلصالحات الهامة التي تقوم بها وزارة الداخلية، مثل تلك التي يدعمها المشروع.لإلدارة الترابية التزامًا أقوى 
 

في سياق هذا المشروع، ستكون المفتشية العامة لإلدارة الترابية مسؤولة عن التحقق من التقدم المحرز نحو تحقيق  .56
 أهداف المشروع وعن المؤشرات المرتبطة بالصرف ونحو تحقيق النتائج للمشروع.

 
وزارة االقتصاد والمالية تدريجيًا المعايير الدولية لمراجعة الحسابات، وال سيما النهج  استحدثت المفتشية العامة للمالية .57

المفتشية العامة للمالية مراجع وتعد القائم على المخاطر ودعم المراقبة الداخلية لتوسيع نطاق عمليات التدقيق. 
الحسابات الخارجي للمشروع، وسوف ُتنتج عمليات التدقيق السنوية بما في ذلك رسالة اإلدارة الخاصة بتقدير إجراءات 

ُتشير المفتشية العامة للمالية إلى عينة من خطة العمل، ورسم خرائط المخاطر التي ستنفذها وحدة والرقابة الداخلية. 
ستستفيد وحدة إدارة المشروع أيضا من بناء وروع عند إصدار توصيات مراجعة حسابات السنة األولى. إدارة المش

 قدرات مبرمج في الدعم الفني لتحسين إجراءات الرقابة الداخلية.
 

 إعداد التقارير والرقابة
  

المصروفات من خالل مدفوعات مقابل  3و  2.1، 1.1المكونات الفرعية  في إطار القابلة للتوريد األنشطةسيتم تنفيذ  .58
نصف في كل  سيتم إنشاء التقارير المالية المؤقتة غير المدققةولألنشطة المحددة في خطة توريدات المشروع.  المعتمدة

لمؤقتة غير المدققة في لكي تعكس جميع معامالت التدفق النقدي والمدفوعات. سيتم إعداد هذه التقارير المالية ا سنة
بواسطة المسؤول المالي. سُتبنى استنادًا إلى المعلومات المستخرجة من نظام إدارة اإلنفاق ( Excelإكسيل ) برنامج
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وتنفيذ الميزانية للمشروع من ِقبل الخدمات ذات الصلة بمديرية الشؤون  توريدات المتكامل والمستجدات المتعلقة بال
الشخص المسؤول عن تدقيق والتقرير لتستعرضه مديرية الشؤون اإلدارية،  اإلدارية. وسيقدم المسؤول المالي

شروع ويقدمها إلى منسق الم من قبلستتم الموافقة على الصيغة النهائية للتقرير والحسابات، وأخصائي الرصد والتقييم. 
حول اإلدارة لبنك لمبادئ التوجيهية ال إرسالسيتم و. نصف عاميوما بعد نهاية كل  45البنك في موعد ال يتجاوز 

المالية إلى المشروع. سيجري االتفاق على نموذج التقارير المالية المؤقتة غير المدققة الستخدامها للمشروع وسوف 
التقارير المالية المؤقتة غير المدققة لألشهر الستة التالية، ال يتجزأ من  اقدية جزءالن التوقعات. ستكون MOPبـ يرفق 

السحب من رصيد القرض، جنبا إلى جنب مع المؤشرات المرتبطة بالصرف المتفق  مبلغ طلبألنها ستكون أساس 
تتضمن التقارير المالية المؤقتة غير المدققة، باإلضافة إلى موجز للتقدم المحرز في المشروع: أ( ملخصًا وعليها. 

لتمويل واستخدام األموال؛ ب( استخدام األموال حسب المكون وفئة المشروع؛ ج( سحب األموال )الحالة امصادر ل
 .توقعات الصرفالتدفق النقدي؛ وهـ(  توقعاتالنقدية(؛ د( 

  
النفقات لكامل برنامج اإلنفاق  أن يتضمن تقارير المالية المؤقتة غير المدققةالالتقرير نصف السنوي من  شأن من .59

المؤهل وسيتم توليدها بالنظام القائم، استنادًا إلى النماذج الربع سنوية المستخدمة )انظر قسم الصرف(. ُتَجمِّع هذه 
برنامج اإلنفاق المؤهل في كل ربع سنوي وفقا لتصنيف الميزانية  التقارير بيانات اإلنفاق للبرامج المتضمنة في

االقتصادية الوطنية. تعتبر التقارير السنوية، التي تشمل معلومات مالية منفصلة عن البرامج في برنامج اإلنفاق المؤهل 
 المشروع. قوائم مالية للبرنامج ألغراض هذاكلتصنيف الميزانية االقتصادية الوطنية،  باإلمثالللسنة، 
 
 
 

 تدفق األموال والمدفوعات
  

تقوم الوكالة المنفذة  والمشروع. حياةبتواريخ أو سنوات محددة في  مثبتة ولن تكونالتقرير  إلىالمدفوعات  سوف تستند .60
، للتوريدالقابلة األنشطة المعنية ب، وتجميع المعلومات من نظام إدارة اإلنفاق المتكامل المؤقتةبإعداد التقارير المالية 

 يتم إعداد تقرير تنفيذ الموازنة الربع سنوية من قبل أخصائي اإلدارة المالية.سو
 

 المدفوعات ( سوف تستند1الفئة ) في إطارالنتائج  المستندة إلى. بالنسبة للمكونات الفرعية النتائج المستند إلىالمكون  .61
المدفوعات ، وستكون مشروطة بتحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف. ُتصرف إلى التقارير المالية المؤقتة غير المدققة

بعد تأكيد البنك الدولي على دليل تحقيق المؤشر المرتبط بالصرف المقدم من ِقبل المقترض وأنها مرضية للبنك الدولي. 
والمفتوح في بنك المشروع؛ سيتم صرف دفعة مقدمة في حدود مبلغ الحد األقصى في الحساب المحدد  فعاليةبعد 

انظر تنبؤات  -المغرب. سوف تعكس الدفعة المقدمة تنبؤات الصرف لفترة تغطي فصلين لكافة مكونات المشروع 
 .كمصروفات معتمدةالصرف في التقرير المالي المؤقت. سيتم توثيق هذه الدفعة المقدمة وفقا للنقطة )ب( أدناه 
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فيما  المصروفات المعتمدة( سوف تبرره 1لصرف فيما يتعلق بالفئة )للمؤشرات المرتبطة با المخصصالمبلغ المقدم  .62
من  4( عند استالم: )أ( أدلة مرضية على تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف المحددة في الجدول 1يتعلق بالفئة )

 الذي يثبت أن مبلغ المصروفات المعتمدة القرض، و )ب( التقرير المالي المؤقت غير المدقق النصف سنوي يةاتفاق
ر المرتبط بالصرف. سيتم إعداد هذا التقرير، جزئيًا، استنادًا شتحقيق المؤلالمقابل  المبلغأكبر من أو يساوي على األقل 

 إلى بيان نفقات برامج الدعم المباشر وتيسير، التي تثبت النفقات الفعلية للسنة المالية الحالية. 
 

وزارة االقتصاد والمالية عن طريق تقديم طلبات السحب اإللكترونية من قبل الصرف إلى البنك الدولي  ُتقدم طلبات .63
يجب إرفاق نسخة من وحكومة المخول. ال، الموقعة من ِقبل ممثل الدولي لبنكالخص با صرفالواستخدام نموذج 

رف لجميع طلبات الصرف )بروتوكوالت الذي يؤكد على تحقيق المؤشر المرتبط بالص الدولي لبنكلالرسمي خطاب ال
 (.2واردة في الملحق الشر المرتبط بالصرف ؤلما حسبالتحقق المفصلة 

  
 حياةاالئتمانية للبنك الدولي خالل  والشروطالقياسية شراف اإلألنشطة  أن تخضعبرامج اإلنفاق المؤهلة  من شأن .64

المعنية تقارير الالنصف سنوية والتقارير المالية المؤقتة غير المدققة تشمل الوثائق الداعمة للمدفوعات والمشروع. 
 التقارير المتفق عليها. لشكلالمرتبط بالصرف، وفقًا  بالمؤشر

  
(، سوف تتبع المدفوعات نهج تمويل االستثمار 2الفئة ) في إطار. بالنسبة لمكونات الدعم الفني مكونات الدعم الفني .65

كجزء من األنشطة  المشروفات المعتمدة المتكبدةالتي تثبت القياسية  (SOEs) النفقات بيان وسوف تستند إلى المعياري
مبلغ سيتم تبرير . ويمكن صرف مكون الدعم الفني عبر أسلوب التعويض أو طريقة السداد المباشر. القابلة للتوريد

لتقرير المالي المؤقت غير المدقق الذي ( بنفس ا2لمكون الدعم الفني فيما يتعلق بالفئة ) المخصصةالدفعة المقدمة 
 يتضمن بيان النفقات المتصلة بمكون الدعم الفني.

 
للخدمات المقدمة والسلع الموردة من تاريخ توقيع  للمصروفات المعتمدةسوف يصرف البنك الدولي عائدات القرض  .66

 المصروفات المعتمدةتمكين دفع جميع حتى تاريخ اإلقفال. وستدرج فترة سماح مدتها أربعة أشهر لواالتفاق القانوني 
 لقرض.ا تاريخ إقفالقبل 

 
القرض، ستعتمد الحكومة المغربية دليل عمليات  يةمن اتفاق 5.01. على النحو المحدد في القسم دليل عمليات المشروع .67

.أ من 1 القسم، 7سوف يغطي دليل عمليات المشروع، على النحو المشار إليه في الفقرة و. فعاليتهالمشروع قبل 
 المصلحة أصحابدوار ومسؤوليات و، المشروع عمليات، وتنفيذ وجوانب تصميم القرض، جميع يةمن اتفاق 2الجدول 

في االتفاقات  المنصوص عليها)بما في ذلك اإلشراف وترتيبات إعداد التقارير(، فضال عن آليات المراقبة واإلجراءات 
قبل اعتماده، يجب أن يكون والمشروع. المشاركة في  امةالهيئات العبين الوزارات المبرمة مع وزارات أخرى وفيما 

 للبنك الدولي.  بالنسبة دليل عمليات المشروع مرضيا
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البنك إلى  وسيتم تقديمها. سيتم تدقيق القوائم المالية السنوية للمشروع بواسطة المفتشية العامة للمالية، التدقيق الخارجي .68
سيغطي التدقيق كافة جوانب المشروع )على سبيل المثال، ولمقترض. لهاية كل عام مالي نالدولي خالل ستة أشهر بعد 

كافة مصادر واستخدام األموال، والنفقات المتكبدة(. سيتم إجراء التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. سوف يمنح فريق 
ومات الضرورية للتدقيق. ستتم مناقشة المشروع، والسجالت والمعل وثائقالحصول على  إمكانيةالمشروع المدقق 

 لتدقيق والتحقق منها مع البنك. الشروط المرجعية ل
 

إعداد تقرير تدقيق منفصل لكل برنامج فردي )تيسير وبرنامج الدعم المباشر(. سوف يناقش ويتفق  لن يتممع ذلك،  .69
مالية السنوية قد تم بطريقة موثوقة وفي الوقت البنك الدولي مع المفتشية العامة للمالية للتأكد من أن إعداد البيانات ال

المناسب، وأنه سيتم إصدار رأي تدقيق منفصل لكٍل من برامج شبكة األمان االجتماعي المدرجة في برنامج اإلنفاق 
 المؤهل )القوائم المالية للبرنامج(. 

تقارير التدقيق والقوائم المالية للسنوات تم االتفاق على أن يقدم برنامج تيسير إلى الجمعية المغربية لدعم التمدرس  .70
 ولكل سنة مالية الحقة خالل مدة المشروع. 2016و  2015المالية 

 
بوضع لجنة توجيهية فعالة ولجنة رصد  2014أوصى تقرير تدقيق مشروع برنامج دعم الحكومة المحلية للسنة المالية  .71

حاب المصلحة ووضع خرائط المخاطر الرئيسية بغية استباق اجتماعاتهما بانتظام، لتعزيز التنسيق بين مختلف أص لعقد
التحديات التي قد تعوق تحقيق أنشطة المشروع، وتحسين نظام الرقابة الداخلية المنظمة لعمليات المشروع؛ وتعزيز 

سوف تستخدم توصيات تقرير مراجعة الحسابات إلعداد المشروع مع وزارة و. والمدفوعاتوتيرة التنفيذ لألنشطة 
لمتابعة التوصيات الواردة في معمول بها لداخلية، ومن شأنه أن يحسن التعاون مع مدققي الحسابات لوضع خطة عمل ا

 تقرير مراجعة الحسابات وإعداد خريطة المخاطر.
 

. سيتم إجراء بعثة إشراف في اإلدارة المالية سوف تجري كل ستة أشهر على أساس تقييم المخاطر خطة اإلشراف .72
أنظمة اإلدارة المالية السليمة خالل دورة المشروع و)ب(  الحفاظ علىأهداف البعثة: )أ( ضمان تشمل وللمشروع. 

الرقابة الداخلية. المعنية ب خطاباتالاستعراض تقارير اإلدارة المالية المختلفة، والتدقيق السنوي للقوائم المالية و
وباإلضافة إلى ذلك، وكجزء من الدعم المنتظم لإلدارة المالية؛ سيستعرض أخصائي اإلدارة المالية من البنك الدولي 

في المصارف التجارية ذات الصلة ومكتب البريد وعينة من ُمعامالت البرامج الُمتَضَمنة في برامج اإلنفاق المؤهلة، 
توزيع السداد، والضوابط  – ميدانفي ال –هذا الخبير سيستعرضولصعيد الميداني. كجزء من االستعراضات على ا

وعناصر األمن المرتبطة بهذه العملية برمتها والتحقق من كيفية إدارة المكاتب المحلية ومتابعتها لبيانات معامالت 
 رة االقتصاد والمالية.إلى الوزارات الفنية المختصة ووزاوإبالغها الدفع، وكيفية التوفيق بين البيانات 

  
 : تم االتفاق على خطة العمل التالية مع المقترض: خطة العمل .73
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 اإلجراءحالة  متى اإلجراءات الواجب اتخاذها
الشكل من حيث اعتمد المقترض دليل عمليات المشروع، 

 والمضمون المرضي للبنك الدولي.
 لم يستحق بعد فعالية

 اإلدارة المالية أخصائيتقوم وحدة إدارة المشروع بتوظيف 
وأخصائي في مجال الرصد والتقييم، وأخصائي قانوني وأخصائي 

ية من اتفاق 2.ج من الجدول 3، امتثاال ألحكام القسم توريدات 
 .القرض

ال يتجاوز  –االتفاق المؤرخ 
 شهرين بعد تاريخ النفاذ

 لم يستحق بعد

روط الشللسجل االجتماعي مع  الفنيةالمقترض اللجنة  ينشئ
 .مرضي للبنك الدوليالتكوين الو المرجعية

ال يتجاوز  –االتفاق المؤرخ 
 تاريخ النفاذشهرين بعد 

 لم يستحق بعد

  
 
 
 
 

 التوريدات
  

 عام
  

مبادئ التوجيهية اللبنك لمكافحة الفساد؛ )ب( لالتوجيهية مبادئ ال)أ(  وفقًا لـللمشروع المقترح توريدات ستنفذ ال .74
؛ و)د( جميع وثائق طلب العروض للخبراء االستشاريين؛ )ج( المبادئ التوجيهية توريدات لوالمعنية باالخاصة بالبنك 

القرض. يرد وصف البنود المختلفة  يةاتفاقالمنصوص عليها في جديدة، واألحكام توريدات المرافقة ألي  المعيارية
المختلفة أو  التوريد طرق  سيتم بيان طة القرض، ضمن فئات اإلنفاق المختلفة بشكل عام. لكل عقد يتعين تمويله بواس

، واإلطار الزمني المتفق عليه المسبق االستعراضالتكاليف المقدرة، ومتطلبات و ،يناالستشاري الخبراء أساليب اختيار
ادل تبع عمليات التبلتفي النظام اإللكتروني الجديد  توريدهافي خطة التوريدات. سيتم إدخال جميع العقود التي تم 

ووثائق التوريد إجراءات يتم أيضا تحديد الجديدة.  المشروعاتهي إلزامية بالنسبة لجميع و، توريداتالالمعنية ب
بشكل جيد في دليل عمليات المشروع، والذي يتضمن أقسام  المتلقيالمناقصات الرئيسية التي سيتم استخدامها بواسطة 

 .توريداتمحددة ومفصلة فيما يتعلق بال
  

بما في ذلك تصميمها، وتطويرها، تقنية معلومات كبيرة، في إطار المشروع للتعاقد على ُنظم  التوريد ما يكون  غالبا .75
خدمات  غيرالسلع والخدمات ) والحصول علىاالستشاريين للخدمات االستشارية، الخبراء وأجهزتها، فضال عن اختيار 
اورات المستمرة مع أصحاب المصلحة وأنشطة بناء القدرات. ، وتنظيم المشالمشروعاتاالستشاريين( المتعلقة بإدارة 

؛ الدراسات األولية للمساعدة في  المشروعاتأخرى، إعداد وإدارة  أموراالستشاريين، من بين الخبراء تشمل خدمات و
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 المشروعاتتطوير السجل الوطني للسكان مع رقم التعريف المميز وتطوير السجل االجتماعي باإلضافة إلى دعم إدارة 
من البرمجيات واألجهزة  في األساسهي  سوف يتم توريدهااإلدارة المالية(، وهلم جرا. السلع والخدمات وتوريدات )ال

الخدمات غير االستشارية بالتدريب ترتبط أساسا وبما في ذلك نظم الرصد والتقييم، والمعدات الالزمة إلدارة المشروع. 
 وورش العمل.

  
 ترتيبات التوريد

  
 في إطار هذا المشروع. عقود األعمال غير مشمولة .76

  
. توريد السلع والخدمات غير االستشارية، والتي تشمل تجهيز وتركيب نظم توريد السلع والخدمات غير االستشارية .77

المعدات، والمواد واللوازم المكتبية لوحدة إدارة المشروع، النقل واإلمداد لورش العمل، وأنشطة  توريد للمعلومات، و
 بناء القدرات، من بين أمور أخرى، سوف تجري باستخدام الطرق التالية:

  
ها . يتم توريد عقود تزويد وتركيب نظم المعلومات، التي تقدر تكاليف(ICBالمناقصات التنافسية الدولية ))أ( 

دوالر أمريكي أو أكثر لكل عقد استنادًا إلى طريقة توريد المناقصات التنافسية  3000000بما يعادل 
 الدولية، باستخدام وثائق المناقصات المعيارية الخاصة بمجموعة البنك الدولي. 

 3000000. يجوز توريد كل حزمة تقدر تكلفتها بما يقل عن (NCBالمناقصات التنافسية الوطنية ))ب( 
دوالر أمريكي على أساس المناقصات التنافسية الوطنية والتي يقبلها البنك. سيتم استخدام وثائق 

 المناقصات المقبولة للبنك.

سيتم استخدام المناقصات التنافسية الوطنية كما هو مبين أدناه لجميع السلع، عقود الخدمات غير االستشارية التي ُتقدر 
دوالر أمريكي. لضمان االتساق واسع النطاق مع المبادئ التوجيهية للتوريدات، سوف  3000000تكلفتها بما يقل عن 

تطبق األحكام التالية عند استخدام المناقصات التنافسية الوطنية في إطار هذا المشروع. وتكفل هذه اإلجراءات ما يلي، من 
 بين أمور أخرى:

 حة، ومعايير الترسية، ومعايير أهلية المتقدم تشمل وثائق المناقصة أسلوب تقييم المناقصة صرا
 للمناقصة. 

  يتم فتح المظاريف الفنية واإلدارية والمالية مباشرة بعد بدء جلسة افتتاح المناقصة وتتم قراءة
 األسعار بصوت عال. 

  / يتم تقييم العطاءات على أساس السعر وأي معايير أخرى يتم التعبير عنها إما بكلمات النجاح
 أو من الناحية النقدية والكشف عنها في وثيقة المناقصة.الفشل 
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  يتم منح العقود إلى مقدم المناقصة المؤهل الذي قدم أقل تكلفة وقدم المناقصة على النحو المطلوب
 كما هو منصوص عليه في وثيقة المناقصة.

 سيتم استخدام وقائق المناقصة العيارية وتقارير تقييم المناقصات المقبولة للبنك. 

 200000. يجوز توريد السلع والخدمات غاير االستشارية المقدر تكلفتها بما يعادل أو يقل عن التسوق)ج( 
 دوالر باستخدام إجراءات التسوق.

من المبادئ التوجيهية للتوريدات،  3.7. في ظل الظروف التي تفي بمتطلبات الفقرة التعاقد المباشر)د( 
من المبادئ التوجيهية للتوريدات  3.7ستشارية وفقًا للفقرة يمكن توريد السلع والخدمات غير اال
 باستخدام أسلوب توريد التعاقد المباشر.

  
تشمل خدمات االستشاري غالبًا  اختيار االستشاريين لتصميم المشروع، وتقديم الدعم  اختيار الخبراء االستشاريين. .78

الفني إلعداد السجل الوطني للسكان مع رقم التعريف المميز وتطوير السجل االجتماعي. سيتم استخدام األساليب 
 والوثائق المعيارية الخاصة بالبنك التالية:

  
 على أساس جودة وتكلفة الخدمة. )أ( اختيار كافة خدمات االستشاريين

من المبادئ  3.2)ب( االختيار على أساس الجودة. يجوز توريد خدمات المهمات التي تفي بمتطلبات الفقرة 
 3.1التوجيهية للخبراء االستشاريين باستخدام أسلوب االختيار على أساس الجودة وفقًا ألحكام الفقرتين 

 االستشاريينمن المبادئ التوجيهية للخبراء  3.2و 

من المبادئ  3.6. يجوز توريد خدمات المهمات التي تفي بمتطلبات الفقرة االختيار األقل تكلفة)ج( 
 3.6و  3.1التوجيهية للخبراء االستشاريين باستخدام أسلوب االختيار األقل تكلفة وفقًا ألحكام الفقرتين 

 من من المبادئ التوجيهية للخبراء االستشاريين .

. يجوز توريد الخدمات التي تقدر بأقل من ما يعادل يار استنادًا إلى مؤهالت الخبير االستشارياالخت)د( 
من من المبادئ التوجيهية  3.7و 3.7دوالر أمريكي للعقد الواحد وفقا ألحكام الفقرتين  300000

 للخبراء االستشاريين .

من من المبادئ التوجيهية  3.8لفقرة . في ظل الظروف التي تفي بمتطلبات ااختيار المصدر الواحد)هـ( 
للخبراء االستشاريين الخاصة باختيار مصدر واحد؛ يجوز توريد الخدمات االستشارية وفقًا ألحكام 

 من المبادئ التوجيهية للخبراء االستشاريين مع االتفاق المسبق مع البنك. 3.11حتى  3.8الفقرات 
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خدمات المهام التي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في . يجوز توريد (ICاالستشاريين المستقلين ))و( 
من المبادئ التوجيهية للخبراء االستشاريين في إطار العقود الممنوحة لالستشاريين  5.1الفقرة 

من المبادئ التوجيهية للخبراء االستشاريين. في ظل  5.3و 5.2المستقلين وفقا ألحكام الفقرات 
ن المبادئ التوجيهية للخبراء االستشاريين، يجوز منح هذه العقود م 5.6الظروف المذكورة في الفقرة 

 لالستشاريين المستقلين على أساس المصدر الواحد.

  
دوالر  200000كليًا من الخبراء االستشاريين الوطنيين للعقود التي تقل عن ما يعادل قوائم التصفية  يجوز أن تتألف  .79

 المذكورة أعاله.أمريكي لكل عقد، مع االمتثال للمالحظات 
  

. تم إعداد خطة التوريدات للمشروع في صيغة مقبولة للبنك، وسيتم تحديثها على األقل مرة واحدة في خطة التوريدات  .80
شهرًا األولى  18. تم إعداد خطة التوريدات لفترة (STEPالنظام الجديد للتتبع اإللكتروني للتوريدات ) السنة عن طريق

القروض. تشير خطة التوريدات إلى العقود التي تخضع الستعراض البنك المسبق. تخضع كشرط للمفاوضات بشأن 
 جميع العقود األخرى الستعراض الالحق.

  
، و/أو  نشرة األمم المتحدة الخاصة بأعمال التنميةالنشر اإللكتروني )يلزم . نشر النتائج واستخالص المعلومات .81

االستشاريين للعقود التي تتجاوز قيمتها الخبراء ( لمنح العقود لكافة التعاقدات المباشرة واختيار االتصال بالعمالء
االستشاريين المتنافسين على التعيين الذي يتضمن تقديم عروض الخبراء جميع  إعالمدوالر أمريكي. ينبغي  200000

ة التقييم الفني )عدد النقاط التي حصلت عليها كل فنية ومالية منفصلة، وبصرف النظر عن قيمة العقد المقدرة، بنتيج
االستشاريين الخبراء  و للمزايدينمن المقترض تقديم ملخص المعلومات  يستلزمشركة( قبل فتح المظاريف المالية. 

 غير الناجحين في حالة طلب هذه الشركات المستقلة لهذا الملخص.
  

البنك الدولي هو جزء ال يتجزأ من اإلشراف  قبل من توريداتال. إن اإلشراف على توريداتاإلشراف على ال تواتر .82
الوصى بواسطة مكاتب البنك الدولي، من  االستعراض المسبقورصد التنفيذ. باإلضافة إلى إشراف  المشروعاتعلى 

 .التوريد إلجراءات  الالحق باالستعراضإرسال بعثتي إشراف كل سنة لزيارة المشروع والقيام  به
  

 من الضروري تنفيذ اإلجراءات التالية: ،كتدابير تخفيفو)الكبيرة(،  توريدات المخاطر المرتبطة بالبناء على  .83
  

، وبناء القدرات داخل وزارة الداخلية، في موعد ال توريداتاستشاري للمساعدة في القيام بالخبير )أ( تعيين 
 كانت جاهزة قبل المفاوضات. الشروط المرجعيةالقرض.  يةيتجاوز شهرين بعد التوقيع على اتفاق

 بمجرد سريان القرض.توريدات )ب( تدريب جميع الموظفين المعنيين في تنفيذ المشروع في مجال ال
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والتي  توريدات )ج( إعداد وثائق المناقصات الرئيسية للمناقصات التنافسية الوطنية وفقًا للمبادئ التوجيهية لل
مع األخذ في  –والخدمات غير االستشارية؛ وتم تقديم هذه الوثائق لبنك للسلع من قبل اُوِجدت مقبولة 

إلى البنك الستعراضها والموافقة عليها قبل  –االعتبار التعديل الالزم ليكون مقبواًل لدى البنك 
 المفاوضات.

 ، وتقاسم المسؤولية وتدفقالتوريد . يصف هذا الدليل بوضوح إجراءات اعتماد دليل عمليات المشروع)د( 
 وثائقبين األطراف المعنية في تنفيذ المشروع. ويتألف الدليل في الملحق الخاص به، جميع  الوثائق

عتمد المناقصة التي سوف تستخدم في إطار المشروع. تم إعداد مسودة الدليل قبل بدء المفاوضات وسُي
 قبل سريان المشروع.

  المفاوضات.األولى قبل  18)هـ( تم إعداد خطة التوريدات لألشهر الـ  

هذه التدابير ليست شاملة، وسوف تستكمل حسب االحتياج، أثناء تنفيذ المشروع، على أساس األداء والنتيجة التي  .84
 تحققت.

  
 (اإلجراءات الوقائيةالبيئية واالجتماعية )بما في ذلك 

  
عية األخرى، ولن تمول بناء أو ، والغابات والموارد الطبيالبلد على بيئة لن يكون لألنشطة المقترحة في البالد آثار .85

 إعادة ترميم المرافق. ونتيجة لذلك، فإن الفئة البيئية المقترحة للمشروع هي )ج(. 
 

من منظور اجتماعي، يرجح أن يكون أثر المشروع إيجابيًا. يهدف المشروع إلى تحسين تقديم الخدمات االجتماعية في  .86
إنشاء هذه يساعد ن مع رقم التعريف المميز، و)ب( السجل االجتماعي. إعداد: )أ( السجل الوطني للسكامن خالل البالد 

النظم الحكومة على تحقيق الهدف المتمثل في تحسين تقييم الهوية والخصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان واألسر 
الستهداف األفضل أن يحد المعيشية لتحسين استهداف وكفاءة تقديم الخدمات االجتماعية. ينبغي للتقييم األكثر وضوحًا وا

من استفادة النخبة واألسر األكثر ثراء من فوائد الخدمة االجتماعية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الفئات األكثر فقرًا 
وصول الخدمات االجتماعية إلى سكان المناطق الريفية الغير من خالل إعطاء إمكانية واحتياجا، على سبيل المثال، 

 .مبشكل كاف بسبب عدم كفاية البيانات المتاحة عنه مستهدفين حاليًا أو
 

تطوير النظم القائمة على حلول تكنولوجيا المعلومات في المقام األول  2و  1المكونين  في إطارسوف تشمل األنشطة  .87
القانونية األنشطة ، واتالسياسوالمهارات، أنشطة واالتصاالت. ال يتضمن المشروع األعمال المدنية، ولكنه يشمل 

بناء القدرات. سيدعم المشروع تطوير مركز البيانات. ومع ذلك، لن تتضمن هذه األنشطة أعمال وأنشطة والتنظيمية، 
السكان األصليين  - OP 4.10التي من شأنها أن تقوم بتفعيل سياسة العمليات ال يقدم المشروع مخاطر اجتماعية وبناء. 

 .إعادة التوطين القسري -  OP 4.12أو 
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على الصعيدين  معمول به جتماعية، سيتم وضع نظام إلنصاف التظلماتالا اإلجراءات الوقائية تفعيلبينما لم يتم  .88

المواطنين حول السجل االجتماعي في إطار  ىوشكاواستعالمات  لتناولتضمن أحكاما يالمحلي والوطني، وسوف 
زمني ملزم. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم إكمال تحليل اجتماعي في المرحلة المبكرة إلى المتوسطة من تنفيذ المشروع، 

 والمحتمل تركيزها على المجاالت التالية: 
  

 بما والنساءضعفا، للشرائح المختلفة من السكان، وخاصة األكثر فقرًا و ةالمشروع المتوقع منافع ،
 في ذلك سكان المناطق شبه الحضرية والريفية.

 والوصول  ،العرض الحالي )المتطلبات المؤسسية، ووقت االنتظار( وعوائق الطلب )الدخل
بالنسبة ( إذا انطبق ذلك بالنوع االجتماعي، والعوائق المتعلقة واإللمام بالقراءة والكتابةالمادي، 

والتسجيل في  ةالشخصيلهوية لالرسمي تحديد اللحصول على انية اإلمكللمواطنين المغاربة 
 شبكات األمان االجتماعي المحددة، برنامج المساعدات الطبية وبرنامج الدعم المباشر، وتيسير.

 الهوية الشخصية الرسمية  تحديد المعلومات فيما يتعلق بمتطلبات علىالمواطنين  إمكانية حصول
برامج شبكة األمان االجتماعي المحددة: السبل القائمة والطبيعة ب لاللتحاقوإجراءات التسجيل 

 الشاملة.
  في برامج شبكة و التسجيل المدني؛ عملياتوضع سبل للمواطنين للتقدم بالتظلمات وإنصافها في

 .والتسويةالقائمة، وآليات المعالجة  االستيعاباألمان االجتماعي المحددة: مواقع وقنوات 

  
 الرصد والتقييم

  
نحو تحقيق نتائج المشروع، وضمان جمع الرصد والتقييم المحرز في  وحدة إدارة المشروع هي المسؤولة عن التقدم .89

وتوفير بيانات الرصد في الوقت المناسب، ووثائق التحقق للبنك الدولي. سوف تنسق وحدة إدارة المشروع تحت قيادة 
رف على كل مكون، وتضع الجداول الزمنية لعمليات تفتيش المواقع وزارة الداخلية هذا الجهد مع الفرق الفنية التي تش

حسب الحاجة، وتوثيق التقارير المرحلية. تعد القدرات الحالية المطلوبة من فريق وحدة إدارة المشروع في إدارة 
 متطلبات الرصد والتقييم للمشروع كافية، وقد تتطور أثناء تنفيذ المشروع.

  
العنصر الرئيسي لتنفيذ المشروع، وعلى هذا النحو يجب أن يكون نظامًا قائمًا  بمثابةقوي للرصد والتقييم النظام يعد ال  .90

لقرار واإلجراء نظرًا ا صانعةالجهات المركزية  م لتقدم وأداء المكونات، إلرشادعلى الحاسوب إلتاحة الرصد المنتظ
المسائلة نظام معلومات متكامل ينطوي على آليات الرقابة والذي هذا النظام مثل شمل يسوف عة ونطاق المشروع. يلطب

النتائج والمؤشرات الوسيطة  مجموعة سوف ترشدالتي وقواعد البيانات ذات الصلة بللرصد والتقييم، والذي سيتم ربطه 
في والتقييم نظام الرصد لنظم المعلومات اإلدارية لكال المكونين على المدى الطويل. يمكن  ويرشدعلى المدى القصير، 
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 بيانات حاسمة وأن يقدم الكون شاميتطور لأن ي، وللمشروعاتليشمل مجموعة المؤشرات اإللزامية  أن يصممالبداية 
تدقيقات وتقييمات و، مراقبة عشوائيةبانتظام إلى صناع القرارات العامة. سيحتاج المشروع أيضا إلى إجراء  األهمية

التوجيه المنهجي والفني لفريق  الدولي م المستقل. أثناء التنفيذ، سوف يقدم البنكاألداء التي ستشتمل على خدمات التقيي
 .المحرز وحدة إدارة المشروع إلنشاء إطار الرصد والتقييم وتقارير التقدم

 

  



157 
 

 خطةًدعمًالتنفيذ :4الملحقً

 االجتماعية الحماية أجل من الهوية وتحديد االستهداف نظم مشروعالمغرب: 
 

 ونهج دعم التنفيذاستراتيجية 
  
إلى  نهج البنك الدولي لمساعدة المغرب على تحقيق نتائج المشروع المتوقعة استنادًا( ISP)توضح خطة دعم التنفيذ    .1

موضوعيا في مجال تكنولوجيا  امكون مع وجود طبيعة المشروع ومخاطره. وباعتباره مشروعا موجها نحو اإلصالح
بنظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وخدمات  ذات صلةكبيرة  توريداتعقود ى االحتياج إلتصور مع المعلومات 

، فضال الفنيالخبراء االستشاريين، فإنه سيتطلب جهودا أكبر لدعم التنفيذ فيما يتعلق بكل من الرقابة على االمتثال والدعم 
وتحقيق نتائج  ،ين إدارة المخاطر بشكل أفضلتحدد خطة دعم المدخالت اإلجراءات الالزمة لتيسير تحسوعن بناء القدرات. 

 يةأفضل، وزيادة التنمية المؤسسية، مع ضمان االمتثال التفاقيات القرض للوفاء بالتزامات البنك االئتمانية لزيادة احتمال
 تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع.

  
عمليات العلى تنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر المحددة في أداة تصنيف مخاطر  سوف تركز خطة دعم التنفيذ أساسًا   .2
؛ )ج( انخفاض القدرة  الفني( في المجاالت التالية: )أ( االستراتيجيات والسياسات القطاعية ؛ )ب( التصميم SORT)ة منهجيال

لى المساعدة على أساس الحاجة وعلى أساس ع ركز أيضًاتكما س .أصحاب المصلحة المؤسسية على التنفيذ واالئتمان؛ )د(
معالجة خطة وصف  3ترمي إلى سد الثغرات في القدرة التنفيذية لوزارة الداخلية. ويرد في الملحق والتي جاالت محددة، م

 لمخاطر االئتمانية.لدعم تنفيذ 
  
إصالح المعنية ب الفنية. يستند تصميم المشروع إلى حد كبير إلی تجربة المساعدة والقدرة المؤسسية الفنيالتصميم    .3

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جميع أنحاء العالم. ومع المعنية بالدعم وبرامج التحويالت النقدية وأفضل الممارسات 
عيل التحسينات في التصميم وتنفيذ أنشطة المشروع الدعم الكافي لدعم تف تقديمذلك، نظرًا للطبيعة المبتكرة للمشروع، سيتم 

الرئيسية من خالل خبرة البنك الداخلية )عبر الحماية االجتماعية والعمل،  الفنيةوضمان نجاح العملية في المجاالت 
مرونة( تلك المتعلقة بالالممارسات العالمية، واالجتماعية، والحضرية، الريفية وو وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لضمان االمتثال لوحدة إدارة المشروع والموظفين  سيتم تقديم الموارد اإلضافيةوالخبرة خارج البنك. عالوة على ذلك، 
 دليل عمليات المشروعباإلضافة إلى ذلك، سيتم اعتماد  .وتحقيقهاللمشروع  والهدف اإلنمائي للمؤشرات المرتبطة بالصرف

تنفيذ المعنية بتفاصيل التشغيل المشروع والمعنية بقواعد والمبادئ التوجيهية التوضيح قبل فعالية المشروع، وسيساعد على 
 جميع مكونات المشروع جنبا إلى جنب مع األدوار والمسؤوليات على جميع مستويات التنفيذ.

  
لتصميم وتنفيذ استراتيجية الدعم الكافي  تقديمللمخاطر الكبيرة المرتبطة بتنفيذ العملية، سيتم  . نظرًاأصحاب المصلحة   .4

أصحاب  والحصول على مساندة والسجل االجتماعي، رقم التعريف المميز / السجل الوطني للسكانقوية لتعميم ال التواصل
المصلحة، وبناء توافق في اآلراء حول اإلصالحات الجاري إدخالها. سوف يساعد المقترض أيضا في تنظيم سلسلة من 
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نشر )ب( االجتماع المناقشة ولأجل: )أ( تقديم أفضل الممارسات الدولية للمغرب وخلق فرصة ل المشاورات والمؤتمرات من
والتشاور مع ممثلي الكيانات الحكومية ومستخدمي قواعد البيانات، والمجتمع المدني، وربما من القطاع الخاص لتوضيح 

األهمية المسائل التي تواجه الحكومة، وطلب مشاركتهم في اقتراح الحلول ودعم بعض المبادرات. هذه المشاورات حاسمة 
جدول لقة في الحكومة بشكل عام، وفي مبادرات المشروع على وجه الخصوص وملكية واسعة في المساعدة على زيادة الث

 .رقم التعريف المميز والسجل االجتماعي /كل من السجل الوطني للسكان  أعمال
  
فضال  للدور الرئيسي الذي تؤديه بعض اإلدارات في وزارة الداخلية، . نظرًاالتنسيق بين الشركاء المنفذين الرئيسيين .5

 والمرأة التضامن ووزارة، المهني والتكوين الوطنية التربية ووزارةعن الوزارات القطاعية األخرى )وزارة الداخلية، 
( على المستويين والمالية االقتصاد وزارةوللتخطيط  السامية والمندوبيةوزارة الصحة، و، االجتماعية والتنمية واألسرة

بين  يندقيق لضمان التعاون والتنسيق الكاملالرصًد يعد ال، للتخطيط السامية وبيةوعلى مستوى المندالمركزي والمحلي 
راقب وحدة إدارة المشروع عن تلنجاح هذه العملية. على هذا النحو، سوف  أساسيًا الشركاء المنفذين عنصرًا هؤالءمختلف 

 اإلفتقارتعزيز التنسيق، وكشف ومعالجة الوزارات لاللجنة التوجيهية المشتركة بين كثب تنفيذ المشروع وتعمل عن كثب مع 
المحتمل في االتصاالت والتباين في وجهات النظر حول قضايا تنفيذ المشروع التي يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ التنفيذ أو 

ريك كل كيان/شوالشروط المرجعية لضمان تقسيم واضح للعمل من خالل تعثر، ومنع أي ازدواجية في الجهود المبذولة ال
 منفذ.

  
اإلجراءات االئتمانية والمبادئ التوجيهية للبنك الدولي إللنشاء في . على الرغم من خبرة وحدة إدارة المشروع االئتمانية. 6

 اإلدارة الماليةدعم إشراف ومكثفة  توريداتعمليات أخرى يمولها البنك، سيتطلب المشروع  أنها تنفذ حاليًا إذوالتعمير، 
التي سوف و خالل السنة األولى من التنفيذ. ويرجع ذلك إلی حد کبير إلی المخاطر االئتمانية المنبثقة من الشركاء المنفذين،

سلطة باعتبارها وزارة الداخلية من قبل يتعين شراؤها سمن السلع أو الخدمات التي  مستفيدةتكون في بعض األحيان، 
على هذا والخاصة باستخدام المؤشرات المرتبطة بالصرف.  الصرف اتعن ترتيبالموازنة )انظر القسم الخامس(، فضال 

إجراء استعراضات منتظمة لترتيبات اإلدارة المالية والدعم الكافي )بما في ذلك التدريب المخصص(  يتم تقديمالنحو، سوف 
يتم ابط الداخلية. وبالمثل، سوف ، والضوورفع التقارير ،للمشروع، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المحاسبة

وصياغة  الفنية)بما في ذلك التدريب المخصص( على وجه التحديد في وضع المواصفات  للتوريداتقوي الدعم ال تقديم
على األقل مفصلة للمشروع ال التوريدات مقابل خطة التوريد في المحرز للتقدم رصد إجراء سيتم كما. المناقصاتوثائق 

، بينما المسبق لإلستعراض األدنى الحد استعراض بعد التي تتمللعقود لإلستعراصات الالحقة  بالنسبة ةنصف سنويبصورة 
 وحدة إدارة فريق تعزيز سيتم، أخيرًاو ، كما هو مطلوب.خطة التوريدمسبق للعقود المحددة في الستعراض السيجري ا
 فيأخصائي قانوني وأخصائي و، والتقييم الرصد في وأخصائي، المالية اإلدارة في أخصائي قبل من ودعمه المشروع

 القرض. اتفاقيةمن  2الثالث )ج( من الجدول  القسم امتثاال ألحكام  التوريد
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 (التنفيذ أثناء الحاجة حسب تحديثها سيتم التي) التنفيذ دعم خطة

  
 القطاعية السياسات صعيد على كبيرًا للتنفيذالالزم  الفني، يعتبر مستوى الدعم وتعقيده المشروع لخصائص نظرًا   .7

)أو أكثر إذا الواحدة  السنة في التنفيذ لدعم بعثات ثالث إلى ببعثتين الدولي البنك وسيقوم. المؤسسية والقدرة الفني والجانب
وزيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروع. وسوف تغطي هذه البعثات  ،استعراضات مكتبية، وتدريب وإجراء لزم األمر(

عن استعراض شامل ومتكرر لخطة تنفيذ االجتماعية، وجوانب االتصاالت، فضالً و، واالئتمانية(، الفنيةالقطاعية ) الجوانب
لدولي عن كثب التغيرات راقب البنك ايمن خالل هذه االستعراضات الدورية، سوف و. مقابلها المحرز والتقدمالمشروع 

 فترة طوال، البنك سيقومالتي قد تؤدي إلى تأخير في التسليم. وبالمثل،  الهامةسلط الضوء على األنشطة يالتي تحدث، و
عمليات الفي مصفوفة أداة تصنيف مخاطر  موضح هورصد المخاطر وتحديث تقييم المخاطر حسب الحاجة، كما ب، التنفيذ

. المشروع فعالية من تقريبا عامين بعد المدة لمنتصف مفصل استعراض إجراء أيضًاتنفيذ الشمل دعم ي. كما سةمنهجيال
نهج و المشروعونجاعة وفعالية تصميم  مالءمة مدى تقييم بإعادةاستعراض منتصف المدة، من بين أمور أخرى،  وسيقوم

 يلزم التي المجاالت وتحديد بالصرف المرتبطة مؤشراتوالتنفيذ وتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق جميع مؤشرات النتائج ال
 .فيها تعديالت إجراء

  
في دعم التنفيذ في واشنطن العاصمة، وفي المكتب  المشاركون الرئيسيون الدولي البنك أعضاء فريق سوف يكون مقر   .8

 ما بإجراء األساسي الفريق يقوم أن. ومن المتوقع وفعالية وبكفاءةالقطري للرباط لضمان دعم التنفيذ في الوقت المناسب 
بعد السنة و،  بما في ذلك الزيارات الميدانية. التنفيذ من األولى السنة خالل التنفيذ لدعم رسمية بعثات ثالث إلى يصل

 خالل الدعم المشروع وسيتطلب. المشروع لبقية بالنسبة سنويا بعثتين إلى التنفيذ دعم بعثات عدد خفضاألولى، يتوقع 
 المهاراتتنفيذ. وبصرف النظر عن اللدعم  المطلوبة الموظفين مهارات لمزيج، وفيما يلي موجز تنفيذه من الخمس السنوات
 على أساس قصير األجل. الخبرة من محددة فنية مجاالت توريد، سيتم المحددة

  
 التنفيذ دعم: 1 الجدول

  لموارداتقدير  المهارات المطلوبة التركيز الوقت

 شهرا 0-12

 في الكبيراالستثمار المبكر 
في المبذولة الوقت والجهود 

السجل الوطني  تجهيز
 للسكان والسجل االجتماعي

قطاعات الفريق العمل وفريق أساسي متعدد  رئيس
والبرامج  ،)بما في ذلك خبراء في السجالت

 في والخبرات، تقديم الخدماتاالجتماعية، ونظم 
 المرتبطة المؤشرات على التركيز مع العمليات
 :وهي أال (؛بالصرف

  
 (TTL) أول اقتصادي خبير         ·

  
دوالر  150000

 في المحرز التقدم رصد أمريكي
 في المحرز والتقدم التنفيذ

 المرتبطة المؤشرات
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  لموارداتقدير  المهارات المطلوبة التركيز الوقت
 ومخاطر والنتائج بالصرف

أداة تصنيف المشروع )
 (ةمنهجيالعمليات المخاطر 

  أخصائي الحماية االجتماعية كبير         ·
 المعلومات تكنولوجيا في أول أخصائي         ·

 واالتصاالت
 الحماية مجال في أول اقتصادي خبير         ·

 االجتماعية
 أول اقتصادي خبير         ·
 محلل عمليات         ·
 البرنامج رئيس         ·
 التنمية االجتماعية  أول فيأخصائي          ·
 مدفوعاتموظف          ·
 مدفوعاتمحلل          ·
 مساعد برامج          ·

  

 الدعم االئتماني والتدريب

 إدارة مالية أخصائي         ·
 توريداتأخصائي          ·
تكنولوجيا المعلومات في خبير          ·

تكنولوجيا  توريدواالتصاالت مع خبرة في 
 المعلومات

12-60 
 أشهر

 الشاملة لتنفيذالجودة 
  

قطاعات الفريق العمل وفريق أساسي متعدد  رئيس
والبرامج  ،)بما في ذلك خبراء في السجالت

 في والخبرات، تقديم الخدماتاالجتماعية، ونظم 
 المرتبطة المؤشرات على التركيز مع العمليات
 :وهي أال (؛بالصرف

  
 (TTL) أول اقتصادي خبير         ·
  ائي الحماية االجتماعيةأخص كبير         ·
 المعلومات تكنولوجيا في أول أخصائي         ·

 واالتصاالت
 الحماية مجال في أول اقتصادي خبير         ·

 االجتماعية
 أول اقتصادي خبير         ·

دوالر  150000
 أمريكي/سنة

 التقدم رصد
 التنفيذ في المحرز
 في المحرز والتقدم

 المؤشرات
 بالصرف المرتبطة
 ومخاطر والنتائج

أداة المشروع )
تصنيف مخاطر 

عمليات ال
  (ةمنهجيال
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  لموارداتقدير  المهارات المطلوبة التركيز الوقت
 محلل عمليات         ·
 البرنامج رئيس         ·
 التنمية االجتماعية  أول فيأخصائي          ·
 مدفوعاتموظف          ·
 مدفوعاتمحلل          ·
 مساعد برامج          ·

 

  
 والتدريبالدعم االئتماني 

  

 إدارة مالية أخصائي         ·
 توريداتأخصائي          ·
تكنولوجيا المعلومات في خبير          ·

تكنولوجيا  توريدواالتصاالت مع خبرة في 
  المعلومات

 مدفوعاتموظف          ·
 مدفوعاتمحلل          ·

 

  

ً 

 

 : مزيج المهارات المطلوبة2الجدول 

 المهارات المطلوبة
عدد أسابيع عمل 

 السنة /الموظفين 
 عدد الرحالت

  أسبوع عمل 15 ()رئيس فريق العمل أول اقتصادي خبير
على األقل خالل السنة األولى ورحلتان   3

 ذلك سنويًا بعد
التوجيه ) أخصائي الحماية االجتماعية كبير

 رحلتان على األقل في السنة األولى أسابيع عمل 4 (االستراتيجي

 رحلة ميدانية أسبوع عمل  1  (لتوجيه االستراتيجي)  البرنامج رئيس
دعم التنفيذ )الحماية االجتماعية في  أول اقتصادي خبير

البرامج االجتماعية،  فيالشامل/الخبرة الفنية 
 (، إلخونظم تقديم الخدماتاالستهداف و

 رحلتان على األقل في السنة األولى أسبوع عمل 15

دعم التنفيذ الشامل/الخبرة الفنية ) أول اقتصادي خبير
البرامج االجتماعية واالجتماعي،  السجل في

 رحلتان على األقل في السنة األولى أسابيع عمل 8
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 المهارات المطلوبة
عدد أسابيع عمل 

 السنة /الموظفين 
 عدد الرحالت

 (االستهداف، إلخو
 أولتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  أول في خبير

تحديد دعم التنفيذ الشامل/الخبرة في سجل السكان، )
 (.، إلخالهوية العام

 رحلتان على األقل في السنة األولى أسابيع عمل 4

دعم التنفيذ )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خبير 
تكنولوجيا المعلومات،  وتوريدنظم، الالشامل/الخبرة في 

 (.إلخ
 رحلتان على األقل في السنة األولى أسابيع عمل 4

 بالصرف المرتبطة حبير/خبير استشاري في المؤشرات
 المرتبطة المؤشراتدعم التنفيذ الشامل/الخبرة في )

 بالصرف(.
  

 رحلتان على األقل في السنة األولى أسابيع عمل 6

رصد التقدم ، ودعم التنفيذ الشامل) محلل عمليات
 والمؤشراتالمخاطر، زالمحرز في التنفيذ والنتائج، 

 (، إلخبالصرف المرتبطة
  

 السنة األولىرحلتان على األقل في  أسابيع عمل 6

 التنمية االجتماعية أول في  أخصائي
  

 كما هو مطلوب أسبوع عمل 1

 إدارة مالية  أخصائي
  

 رحلة ميدانية أسابيع عمل 6

 توريداتأخصائي 
  

 رحلة ميدانية أسابيع عمل 6

 رحلة ميدانية أسابيع عمل 8 السامل داخل البالد(دعم التنفيذ الاستشاري )خبير 
 مساعد برامج 

  
 رحلة ميدانية أسابيع عمل 6

ً 
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