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 المعلومات األساسية

 

 بيانات البرنامج األساسية .أ

 

 البلد

 

 المغرب

 تعريف المشروع

 

 P168147 

تعريف المشروع األصلي 

 )إن وجد(

 البرنامجاسم 

 برنامج األداء البلدي

 المنطقة

 

 الشرق األوسط و

 شمال إفريقيا

تاريخ المقدر ال

 لالنتهاء 

  

 2019يونيو  03

 التاريخ المقدر للمجلس

 

  

 2019أكتوبر  30

هل تحتوي هذه العملية على مكون 

IPF تمويل المشاريع االستثمارية (؟( 

 

 ال

 أداة التمويل

 

برنامج التمويل 

 مقابل النتائج

 المقترض

 

 وزارة المالية

 أداة التمويل

 

 وزارة الداخلية 

 مجال الممارسة )الرئيسي(

 

و  ، الحضري، الريفياالجتماعي

   الممارسة العالمية في مجال المرونة
 

 أهداف تطوير البرنامج المقترح

 

( في 2و ) المشاركة للجماعات المحلية( في تحسين األداء المؤسسي 1يتمثل الهدف اإلنمائي للبرنامج )

 تعزيز التنسيق بين البلديات لتقديم الخدمات المحلية في التجمعات الحضرية المختارة.

 

 التمويلو  التكاليف

  

 )بماليين الدوالرات األمريكية( الملخص

 500.00 تكلفة البرنامج الحكومي

 500.00 التكلفة اإلجمالية للتشغيل

 499.25 التكلفة اإلجمالية للبرنامج

 0.75 تكلفة أخرى

 500.00 مجموع التمويل

 0.00 فجوة التمويل

  

 )بماليين الدوالرات األمريكية(مجموع التمويل

 300.00 مجموعة البنك الدوليمن طرف  تمويل المجموع 

 300.00 البنك الدولي لإلقراض

 

 100.00 مجموع مساهمة الحكومة

غير من  غير مجموعة البنك الدولي و من  تمويل الإجمالي 

 المتعامل مع البنكالحكومة 

100.00 

 100.00 التمويل المتعدد األطراف و الثنائي )بشروط ميسرة(
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 سياقال قدمة والم  .ب

 

 سياق البلد

 المؤيدة اإلصالحات نفيذت مع 2017 عام في تعيينه تم الذي المغربي الحكومي االئتالف تماشىلقد  .1

 االجتماعية الحماية برامج على أساسي بشكل التركيز مع السابقة، الحكومة ظل في بدأت التي للفقراء

 يزال ال االقتصادي، الصعيد على .البالد أنحاء جميع في االقتصادية الفوارق من الحد و الوظائف خلق و

. الحبوب إلنتاج المتوقع غير اإليجابي النمو من الرغم على 2018 عام في بطيئا المغربي االقتصادي النمو

 نفس في٪ 3.2 إلى 2017 عام من األول الربع في٪ 3.5 من المحلي الناتج إجمالي نمو معدل تباطأكما 

 النقدية السياسة استمرار يعكس مما٪ 2 من أقل بقي لكنه التضخم معدل و ارتفع. 2018 عام من الفترة

 بين مرتفعا ظل لكنه الربع الثاني،   - 2018 في٪  9.1 إلى لبطالةل اإلجمالي معدلال انخفضو . الحذرة

 ٪(. 16.5) المتعلمين في صفوف و٪(  23.1) الحضرية المناطق في الشباب

 تحديا يشكل امتها حك و المدن تنمية دعم فإن المغرب، في المستدام التحضر اتجاه إلى بالنظر .2

المناطق  لسكان الدائمة الزيادة إلى رئيسي بشكل المغرب في السكاني النمو يرجع و .البلد لمستقبل رئيسيا

 المنتظم التوسع و المناطق الحضرية إلى الريف من الهجرة إلى كبير حد إلى يرجع األمر الذي  ،يةالحضر

 التحول أعقاب في التناقص في آخذ السكاني النمو معدل أن من الرغم على .الحضرية المناطق في

 البالد فإن (،2014 عام في٪ 1.25 إلى 2004 عام في٪ 1.38 من ارتفع حيث) السريع الدموغرافي

 من٪ 74 سيعيش (،2014) العالمي للتحضر المتحدة األمم لتوقعات وفقا  . هاتحضرمسيرة   تواصل

 لعدد موطنا   المغربية المدن ستكون و. 2014 عام في٪ 60.3 مقابل 2050 عام في مدنال في المغاربة

 المدن في منها٪ 50 ؛ وسيتركز القادمة سنة عشرة الخمس في نسمة مليون 5.8 يبلغ السكان من إضافي

 .الكبرى

. بالكامل إمكاناتها تحقق لم فإنها للبالد، االقتصادي للنمو محركات أنها المغربية المدن أثبتت إلن .3

 في االقتصادية األنشطة تركيز زيادة إلى التحضر أدى ،في المجال الحضري الناس زتركي جانب إلى

  الفقر تستوعب فإذا كانت المدن. للبالد اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 75 حوالي تمثل أنها يُقدر حيث المدن،

 ، الداخلية الهجرة خالل من( الحضرية المناطق في٪ 4.8 بـ مقارنة ٪14.5)القادم من المناطق القروية 

وجود  من تعاني تزال الفإنها  الوظائف، جميع من٪ 60 و الضريبية اإليرادات إجمالي من٪ 80 تمثل و

 النسبي الفقر عتبة تحت الحضرية المناطق في شخص مليون من يقرب ما يعيش إذ .مهمة فقرجيوب 

 الناحية من للخطر ةمعرض( مليون 2.3) إضافية٪ 13.6 مع وجود( اليوم في أمريكي دوالر 1.3)

 المناطق في البطالة نسبة تبلغو . للصدمات تعرضهم عند الفقر في للوقوع أكبر احتمال مع االقتصادية،

 لتحضراألخير ل  ستعراضاال يظهرو  . 1الريفية القروية/ المناطق في٪ 3.8 بـ مقارنة٪ 14 الحضرية

 .المماثلة البلدان مدن من أقل يةتكتل اقتصادات خلقت المغربية المدن أن 2المغرب في

                                                           
 .2013 ، للتخطيط السامي يةالمفوض مكتب ، الوطنية العمالة مسح 1
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 ظاهرة الشباب بطالة تزال ال. للمدن المتغيرة باألهمية متزايد بشكل للبالد السياسى االستقرار يرتبط .4

 حادتباين  المحلية الخدمات تقديم كما يشوب .3(الريفية المناطق في٪ 8.4 مقابل 36٪) أساسية حضرية

 الوكاالت بين التنسيق سوء ذلك يزيد و للمدن، المالية و الفنية القدرات و البلدية و مهام واليات بين

 التحتية البنية على الضغط من تزيد فسوف ، دون تدبير المدنية اإلدارة تركت إذا أما. المحلية و المركزية

 .وسياسية اقتصادية عواقب من ذلك على يترتب ما مع الخدمات، تقديم على و الحضرية

 للبرنامج و المؤسسي( القطاعات متعدد أو) القطاعي السياق

 دستور مع أكثر تعززت التي الالمركزية تحقيق عملية في الماضية العقود مدى على المغرب شارك .5

 2002 عام في جديد بميثاق 1976 عام في صدر الذي األول الجماعي الميثاق استبدال تم .الجديد 2011

 المتكاملة التنمية لتعزيز وحيدة بلديات في( نسمة 000 500 من أكثر) الكبرى الست المدن وحد والذي ،

٪ 3.5) المنطقة في أخرى بلدان في مثيله من أعلى المغربية البلديات تمويل مستوىو يعتبر . التكتالت لهذه

 بما) الواليات من واسعة بمجموعة البلديات إلى هدع وقد( تونس في٪ 1 مقابل اإلجمالي المحلي الناتج من

 الصحي الصرف و المياه و الصلبة النفايات و الجماعي الحضري النقل و العامة األماكن و الطرق ذلك في

 تضمنقد  ( LGs) 4المحلية للجماعات المخصصالدستوري   الباب فإذا كان(. ذلك إلى وما ، النظافة و

 الجديد الدستور من األولى المادة تنص .2011 دستور في مادة 12 يضم فإنه ، 1996 دستور في مواد 3

 اإلدارية الحرية مبدأ على منه 136 المادة وتنص ".المركزي تنظيم للمملكة الترابي التنظيم" أن على

 و. الجماعات المحلية على المركزية لحكومة"وصاية" ا  بنهاية تقر بالتالي و ،(LG) للجماعات المحلية

الجماعات  المتعلق 2015 زيوليو 15 في الصادر 14-113 رقم األساسي القانون في ذلك على التأكيد تم قد

 الواليات" يعزز و الخدمات تقديم و المحلي الحكم في للمدن الرئيسي الدور على يؤكد الذي و ،المحلية

 ."منقولة" و" مشتركة"جديدة   اختصاصات هاتكليف مع ،الجماعات" الخاصة

 الستيعاب الالزمة التحتية البنية توفير في قوية تحديات تواجه المغربية المدن تزال ال ، ذلك و مع .6

 متطلبات أن المغرب في العمراني التوسع دراسة قدرت . يةالحضرالمناطق  انسك في المستمرة الزيادة

 درهم مليار 320 حوالي تبلغ المغربية المدن في الخدمات و المعدات و الحضرية التحتية للبنية االستثمار

 المبلغ هذا من٪ 69 بنحو يقدر ما مع ، 2027-2017 الفترة خالل( أمريكي دوالر مليار 33.6 يعادل ما)

 - سنوات العشر فترة مدار على سنويا( أمريكي دوالر مليار 2.33 يعادل ما)  درهم مليار 22.2 أو -

ركودا   الحضرية للبلديات الرأسمالي اإلنفاق إجماليبالمقابل سجل  و. نفسها الحضرية الجماعات تمولها

 أي ، 2015-2009 الفترة خالل ياسنو( أمريكي دوالر مليار 0.47 يعادل ما) درهم مليار 4,5 حواليبلغ 

 الخدمات و المعدات و التحتية بالبنية المدن لتزويد الالزمة المقدرة السنوية االستثمارات من٪ 20 حوالي

 الركود هذا يرجع و. أراضيهم في االقتصادي النشاط و نةسالمح المعيشة مستويات لدعم هاتحتاج التي

 المستغلة غير المالية اإلمكانات على الحفاظ في تساهم التي للبلديات المؤسسية القدرات ضعف إلى جزئيا  

 المدن معظم في المالية اإلمكانية نصف و ثلث بين يتراوح المحلية الرسوم و الضرائب تحصيل معدل)

 .المغربية الجماعات الحضرية في االستثمار قدرات و المدخرات صافي من يحد مما( 5المغربية

                                                           
 .HCP ، 2013 ، الوطنية العمالة مسح 3
 .البلديات الحصر ال المثال سبيل على تشمل المحلية الحكومة 4
 2018 ، الدولي البنك ، المغرب في التحضر مراجعة 5
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 محدودية تعتبر الحضرية، الخدمات و التحتية البنى لتمويل الحرجة المالية االحتياجات جانب إلى .7

أحد  بفعالية تنفيذها و االستثمارية لميزانياتها االستراتيجي التخطيط على المغربية البلديات قدرة

 من واسعة مجموعة أمام ضعيفة بقدرات المغربية الجماعات الحضرية تتمتعإذ  .ةلزمماإلكراهات ال

 و المواطنين مشاركة ذلك في بما التخطيط و الجماعات في االستثمار أولويات من الوظيفية المسؤوليات

 من العديد كما أن .6االجتماعية و البيئية اإلدارة و التدبير ذلك في بما ،المشاريع إدارة جودةمراقبة مدى 

 Planالجماعة عمل خطط) سنوات 5 لمدة الجماعية العمل خطط على بعد الجماعات لم تصوت

d’Action Communale ، PAC )و . الجماعات المتعلق األساسي القانون في عليه منصوص هو كما

  المتراكم الفائض إجمالي يبلغالسنوية ل االستثمارية خططها من٪ 50 من أقل بتنفيذ البلديات تقوم ماا غالب

 .درهم مليار 29.5بفعل ذلك 

 المستوى على المدن إدارة في للمساعدة الجماعات بين فيما للتعاون المؤسسي اإلطار تعزيز يلزم .8

 مستوى على الخدمات تقديم احتياجات معالجة يستدعي السريع الحضري النمو أن من الرغم على .الصحيح

 البلديات بين التعاون مؤسسات فإن ، االقتصادات الكبرى و الشبكات في التآزر ثمار وجني الكبرى المدن

(ECI ) الماء و النقل مثل)و تقديمها   الرئيسية والخدمات لمرافقل  تخطيطال لتحسين ضرورية، التي تعد 

 بعد.  تشغيلها يتم لم مالئمة األكثر المستوى على( لخا ، لصلبةا تلنفاياا و ،لصحيا فلصرا و المياه و

 2015 عام التنظيمي للجماعات المحلية قانونال في (ECI) البلديات بين التعاون مؤسسات إدراج يستجيب

 المغرب إذ يتوفر. الحضرية تجمعاتلتقديم الخدمات على مستوى الجماعات  لل إطار توفير إلى الحاجة إلى

 باألدوات الجماعات تزويد أجل من. و (ECI) البلديات بين التعاون مؤسسات من العديدعلى  بالفعل

 مؤسسات تزويدو يتعين . التطوير من دامزي البلديات بين للتعاون المؤسسي اإلطار سيتطلب المناسبة،

 بين التعاون مؤسسات ذلك أن. االستقاللية و المالية لالستدامة عمل بإطار (ECI) البلديات بين التعاون

تبقى   لتياالجماعات و  نم عيةطولا تماهلمساا علی راهنلا تقولا فيتعتمد   لحاليةا (ECI) البلديات

 .دودةلمحا مهامها  ذلتنفي ال يمكنها أن تتوقعها إلى حد كبير و لو  و کافيةغير 

 CAS/ CPFالقطرية  الشراكة إطار/القطرية  المساعدة إستراتيجية مع العالقة

 على مستمر تركيز محط المغرب في البلدي للقطاع الخدمات تقديم و المؤسسات أداء تعزيز يعد .9

 الدولي البنك أكد. القطرية الشراكة استراتيجيات من العديد في موضح هو كما البلد، في البنك مشاركة

 مع ،2011 لعام الدستوري اإلصالح بعد المغرب في المحلي الحكم دعم في القوية مشاركته جديد من

 كان. القرار صنع عمليات في المواطنين إشراك و للمواطنين الخدمات تقديم تحسين بينها، من أهداف

 المغربية القطرية الشراكة إلستراتيجية نتيجة بالفعل خدماتها تحسين و الجماعات المحلية قدرة تعزيز

(CPS) 2014-2017، و إدارة و تخطيط على القدرة تحسين" إلى الحاجة التحديد وجه على ذلك في بما 

 الجديد المغربي القطري الشراكة إطار يتضمن". المحلي المستوى في خاصة األساسية، الخدمات تقييم

2024-CPF) 2019(، أداء تعزيز" مسبقا المحددة العشرة األهداف أحد ،7بالفعل إعداده يجري الذي 

 التي CPF إلطار الشراكة القطرية عمومية األكثر ةالثالث الركيزة من كجزء ،" البلدات و المدن أنظمة

 ذلك في بما) المواطنين ربط( 1: )الهدف هذا يشمل. مرنةال و شاملةال اإلقليمية التنمية تعزيز إلى تهدف

                                                           
 PEFA 2016 الدار البيضاء/  PEFA 2016 المغرب 6
 هنا عام مسح يوجد و 2018 زيوليو في الجديدة CPF حول مشاورات إطالق تم 7
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الجماعات  قدرة تعزيز( 2) ؛ االقتصادية بالفرص( المحدودة الحركة ذوي األشخاص و النساء و الفقراء

 من المحرومة حياءباأل خاص اهتمام إيالء مع الحضرية األساسية الهياكل و الخدمات تقديم على المحلية

 و كامةالح و التمويل إدارة و تعبئة على القدرة تعزيز( 4) الحضري؛ التنقل تحسين( 3) الخدمات؛

 مع واضح بشكل المشاركة هذه تتوافق كما. الحضرية األساسية للهياكل الخاصة و العامة االستثمارات

 من االجتماعي العقد بناء إعادة في أفريقيا شمال و األوسط الشرق لمنطقة اإلقليمية اإلستراتيجية ركيزة

 .الخدمات تقديم جودة تحسين خالل

 العامة المديرية أعطت أفضل، بشكلإنجاز المهام المنوطة بها  الحضرية الجماعات لكي تستطيع .10

 المالية اإلدارة حيث من الجماعات أداء تحسين إلى األولوية الداخلية لوزارة التابعة المحلية الجماعات

 و الحضرية الجماعات المؤسسي و المالي التمكين دعم يشكل و .التنفيذ و االستثمار تخطيط حيث من و

 كأولوية تحديدها تم التي ،للجهوية المتقدمة و لالمركزية المصاحبة التدابير من جزءا المحلي الحكم تعزيز

 للمدن سيتيح الجماعات المحلية أداءرفع  أن كما. المملكة في االجتماعية و االقتصادية التنمية برنامج في

 .ضغوطه من المعاناة منبدال  التحضر قيادة في المساهمة المغربية

 األساس المنطقي لمشاركة البنك واختيار أداة التمويل

في مجال قوية  وخبرةينشأ طلب الزبون للحصول على دعم البنك من شراكة طويلة األمد ومفصلة  .11

وقد تم بناء هذه الشراكة من خالل العمل التحليلي )دعم البنك الدولي  الخدمات.المحلية وتقديم الحكامة 

 األرقام التخطيطية اإلرشادية( وكذلك عمليات اإلقراض: 2009لإلستراتيجية الحضرية الوطنية في عام 

IPFs سلسلة ي ، لحضرنقل ال)التنمية اسياسة وض قرالمياه والصرف الصحي(؛  مجال )خاصة في

لوطنية للتنمية درة المبا)ا PforRsو البرنامج مقابل النتائجلحكامة( اسلسلة الحضرية ولصلبة ا تلنفاياا

مليون دوالر  200 بغالف قدره نتائجمقابل ال ي(. من خالل برنامجلحضرالنقل والثانية البشرية ا

(PforR( :يقوم البنك حاليا  أيضا  بدعم مدينة الدار البيضاء من أجل ،)زيادة قدر1 )( ،2تها االستثمارية )

ا من 3الدار البيضاء، ) جماعةتحسين بيئة األعمال في  ( تعزيز الوصول إلى الخدمات األساسية. اعتبار 

، يعد هذا البرنامج بمثابة برنامج تجريبي مفيد سيساعد على تصور وتنفيذ هذه العملية. كما 2018فبراير 

وى دون الوطني في المغرب من خالل برنامج دعم ساهم البنك في بناء القدرات الحكومية على المست

الجديد، وهما منحتين بتمويل من الصندوق كامة ( ومشروع دعم تنفيذ إطار الحPACT) الترابية الجماعة

إلى خدمات الدعم  LGs الجماعات المحلية أ( توفير إمكانية وصول من أجل  فيلاالستئماني لشراكة دو

الالمركزية ب( تعزيز  و  ؛الجماعاتالالمركزية والمساعدة في إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين 

 واإلدارة المالية. المالية

قيمة البنك من خالل إضفاء للحصول على دعم البنك  زبونعلى وجه الخصوص، يسعى طلب ال .12

 المضافة على الجوانب التالية:

لقد أثبتت عمليات البنك من حين آلخر القدرة على الجمع بين  :األراء و الفرقاء  القدر عل جمع •

 ؛لهؤالءمختلف أصحاب المصلحة وتركيز اهتمامهم على جداول أعمال معقدة ومتعددة 
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 التعاون في مجال المساءلة لزيادة البنك عملية من االستفادة إلى الزبون يسعى فز:ااإلطار الح •

 PforRالبرنامج مقابل النتائج أداة  استخدام طلب وينشأ. قوي حافز إطار خالل من والنتائج

 ؛النية هذه من مباشرة( أدناه انظر)

: يتمتع البنك بخبرات في مجاالت النتائج التي يدعمها البرنامج )األداء المالي نيتقالدعم ال •

 المحلية(. الجماعاتوالمؤسسي، والتعاون بين البلديات ، وبناء قدرات 

: كما يتضح من التمويل المشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية توجيه المانحين ومواءمتهم •

(AFDالتي ستستفيد منها هذه العملي ) حشد الدعم من المانحين  خبرة في ميدان ة ، لدى البنك

اآلخرين حول مجموعات متسقة من التدخالت. وفق ا التفاقية الشراكة والتمويل المشترك الجديدة 

من قبل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ، ستقوم  2018يونيو  13التي تم توقيعها في 

ة تدخلها مع إجراءات التحضير / المتابعة الخاصة بالبنك. وهكذا الوكالة الفرنسية للتنمية بمواءم

سيشارك البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل )من خالل إضفاء الطابع الرسمي 

الحضرية المختارة  الجماعاتعلى اتفاقيتي قرض مع الحكومة المغربية( برنامج واحد لدعم أداء 

 الصرف )أي إجراءات البنك(.، مع نفس إجراءات اإلشراف و

ا الزبون يحظىمن خالل مشاركة البنك ،  المراقبة والتقييم الخارجيين: •  لتعزيز فرصةب أيض 

، سواء من خالل خبرة البنك في  البرنامج تنفيذ حول الخارجية ردود الفعلو رصد  مراقبة

البنك نفسه خالل بعثات دعم  الذي ينجزه تحليلال، وكذلك عبر CEو  GRMsتطوير آليات 

 التنفيذ والمراجعات الدورية للبرنامج.

لنتائج ، التي تتناسب بشكل وثيق مع تركيز مقابل االستخدام أداة البرنامج  الزبونيدعم البنك طلب  .13

في استعمال اداة  رائدة الحكومة المغربية  كانتالبرنامج على الدعم المؤسسي وتحسين األداء. بعد أن 

(، طلبت   2مبادرة التنمية البشرية  )المغرب  PforR Bankwide مع البنك  لنتائجمقابل امج برناال

استخدام مجموعة من العمليات في مختلف القطاعات مثل الصحة والنقل الحضري والسياحة وإدارة 

البرنامجي  المنهجمع  PforRلنتائج مقابل اتناسب أداة البرنامج و ت . حضريالمخاطر المتكاملة والدعم ال

. وقد اعتمد في العديد من البلدان على عمليات الجماعات المحليةلالستثمارات البلدية وتركيزها على أداء 

( أن تقوم األخيرة 2( دعم برنامج حكومي طموح لإلصالحات. )1مماثلة حيث تسمح األداة بما يلي: )

ريع استثمارية طورتها مجموعة واسعة ( بهدف تمويل عدة مشا3تحسين األداء وتحقيق نتائج ملموسة ؛ )ب

( بما في ذلك المساعدة التقنية كعنصر رئيسي )على المستويين المحلي 4و ) الجماعات المحليةمن 

 للجماعاتعلى إعادة توجيه تخطيط اإلنفاق  PforRلنتائج مقابل اوالوطني(. كما ستساعد أداة البرنامج 

، من خالل وضع الحوافز والدعم الفني المخرجات و المدخالتالمختارة بعيدا  عن مجرد التركيز على 

 للنتائج الرئيسية.

 ( ومؤشرات نتائج المشروعPDOأهداف تطوير البرامج ) .ت

 

 أهداف تطوير البرنامج 



 
الدولي البنك  

 (P168147)البلدي  األداء برنامج

 

8 
 

تعزيز ( 2المشاركة و ) للجماعات المحليةتحسين األداء المؤسسي ( 1هدف تطوير البرنامج هو )

 لتقديم الخدمات المحلية في التجمعات الحضرية المختارة. الجماعاتالتنسيق بين 

 PDO  أهداف تطوير البرامج مؤشرات مستوى نتائج

( بقياس التقدم نحو تحقيق هدف تطوير PIs)  أهداف تطوير البرامج مؤشرات مستوى نتائجستقوم  .14

 يمكن أن تشمل هذه:و البرنامج. 

- PI1 الحضرية المختارة )على سبيل المثال ، تحصل نسبة  الجماعات: تحسين أداءX من ٪

 ٪( ؛Yعلى درجة<  الجماعات الحضرية 

- PI2 بين التعاون مؤسسات)مثل عدد مؤشرات الحضرية  الجماعات: تعزيز التعاون فيما بين 

 البلديات بين التعاون مؤسساتإليها ، ورسم خرائط لمؤشرات  Xالتي تم نقل الخدمة  البلديات

 ، وما إلى ذلك( ؛

- PI3المحلية الحضرية المنتقاة. الجماعاتمن  80اإليرادات اإلجمالية في  : تحسن 

 وصف البرنامج .ث

 

  PforRلنتائج مقابل احدود برنامج البرنامج 

البرنامج الذي يموله البنك الدولي مساهمة كبيرة في تحقيق النتائج الرئيسية من المتوقع أن يساهم  .15

 المحددة في برنامج الحكومة. من خالل الجمع بين الدعم لزيادة وتحسين التحويالت الحكومية إلى

في إدارة الموارد العامة  الجماعات المحلية  ، مع اآلليات المؤسسية لتعزيز أداءالجماعات المحلية 

سيساهم البرنامج في تعميق كما ،  الجماعاتتشاركية ، وتحفيز ودعم التعاون بين  واءة وفعالية بكف

سيدعم البرنامج مجموعة مختارة من األنشطة على و في المغرب.  عملية الالمركزية المالية واإلدارية

 النحو المحدد في حدود البرنامج:

و  2019ما بين  و ستمتد ،  األولى لبرنامج الحكومة: تتماشى مدة البرنامج مع المرحلة المدة -

2023. 

مكناس ،  -، فاس  الشرقالحسيمة ،  -تطوان  -: تشمل منطقة البرنامج طنجة منطقة البرنامج -

آسفي ،  -سطات ، مراكش  -خنيفرة ، الدار البيضاء  -قنيطرة ، بني مالل اال -سال  -الرباط 

 تافياللت ، وسوس ماسة.عة در

الدعم في إطار تقديم  سيشمل البرنامج  :البلديات بين التعاون مؤسساتالمستهدفة و  تالجماعا -

داخل منطقة البرنامج.  البلديات بين التعاون مؤسساتالمستهدفة و  للجماعاتبرنامج الحكومة 

 في المغرب يبلغ عدد سكانها أكثر من  جماعة 78من المتوقع أن يستهدف البرنامج الحكومي 

نسمة، حيث تكون احتياجات تمويل البنية التحتية والقضايا المتعلقة بالتخطيط 000 50

 16.7المستهدفة  الجماعاتذات أهمية خاصة. بلغ عدد سكان  ةالمحلي ةكموالحضري والح
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في  يةالحضرالمناطق ٪ من سكان 80، وهو ما يمثل أكثر من 20148مليون نسمة في عام 

 بين التعاون مؤسسات. ومن المتوقع أن تكون ٪ من مجموع سكانه50وما يقرب من  المغرب

 تجمعات حضرية في البالد. 10المستهدفة في أكبر  البلديات

من  1البرنامج الفرعي  الجماعات المنضوية تحت : سيتم استبعاد استثمارات االستثناءات -

لديها القدرة على إحداث تأثير سلبي كبير على البيئة و / أو األشخاص  تتمويل البرنامج إذا كان

لنتائج مقابل االمتضررين على النحو المحدد في سياسة البنك وتوجيهه بشأن تمويل البرنامج 

PforR تتجاوز العتبة الخاضعة التي تشمل األعمال والسلع وعقود االستشارات كانت ، أو إذا 

 (.OPRCعمليات المشتريات ) مراجعةلجنة 

 ضمن برنامج الحكومة: PforRيلخص الجدول أدناه نطاق برنامج الحكومة وتعريف حدود برنامج  .16

 PforR. برنامج الحكومة وحدود برنامج 1الجدول 

 خارج حدود البرنامج داخل حدود البرنامج

وإصدار نظام تحويل المنح القائم على  الجماعات المحليةالتمويل الخاصة ب: تعزيز بيئة 1 الركيزة

 األداء 

 .الجماعات المحليةمجموعة مختارة من  إلى

 تصميم وتشغيل نظام نقل المنح القائم على األداء

استثمارات  -مختارة الجماعات المحلية الاالستثمارات البلدية في 

 منطقة البرنامجمنخفضة إلى متوسطة المخاطر في 

جماعات االستثمارات البلدية في 

مخاطر عالية  -مختارة  محلية

 و / أو خارج منطقة البرنامج

 (.ECIتعاون مختارة مشتركة بين البلديات ) مؤسسات: إنشاء وتشغيل 2الركيزة 

 ECI البلديات بين التعاون مؤسساتلنية تقتقديم المساعدة ال

والبلديات لدعم عملية اإلعداد، والمهتمة بإعداد وتشغيل وتدعيم 

 المختارة. ECI البلديات بين التعاون مؤسسات

 مؤسساتالمساعدة الفنية لتحسين اإلطار التنظيمي والتنظيمي 

 البلديات بين التعاون

 لتحفيزا سساأ على لمنحا نقل

 بين التعاون مؤسسات لىإ

 أو/  و للتشغيل البلديات

 .راتالستثماا

 .LG للجماعات المحلية: تعزيز التنظيم والقدرات البشرية 3الركيزة 

 للجماعات المحليةتطوير برنامج شامل لبناء القدرات متاح 

 المستهدفة

في منطقة  للجماعات المحليةأنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية 

 البرنامج.

أنشطة بناء القدرات والمساعدة 

رج خا للجماعات المحليةالتقنية 

 منطقة البرنامج.

                                                           
 (RGPH 2014) 2014 لسنة والسكنى للسكان العام اإلحصاء ، 2014 ، للتخطيط السامية المندوبية 8
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 القانوني والتنظيمي للالمركزية.نية لتحسين اإلطار تقالمساعدة ال

للجماعات تطوير وتنفيذ نظم المعلومات المحسنة وأدوات اإلدارة 

 .)برمجة ، لوحات، مؤشرات ، إلخ( المحلية

والمسؤولين  الجماعات المحليةتطوير وتنفيذ منهج تدريبي لموظفي 

 المنتخبين.

 

 الفحص البيئي واالجتماعي األولي .ج

 

وال يتوقع   OP / BP 9.00استنادا  إلى التقييم األولي والمعلومات المتاحة ، تمتثل العملية المقترحة لـ  .17

أن يكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة و / أو األشخاص المتضررين. تعتبر اآلثار البيئية 

واالجتماعية السلبية أو الفردية أو التراكمية المرتبطة بالبرنامج ضئيلة بما يكفي للتخفيف. ومن غير 

ألراضي المؤقتة أو الدائمة المحتمل حدوث أي تشرد فعلي للسكان ، ومن المتوقع أن تكون متطلبات ا

تم فقد من األراضي العامة.  استيفاؤهافي إطار عنصر تقديم الخدمات محدودة ، ومن المرجح أن يتم 

تحديد التقييم المبدئي للمخاطر وتدابير إدارة المخاطر الرئيسية المزمع القيام بها أثناء إعداد وتنفيذ 

يلتزم  إذ، بالتشاور الوثيق مع المقترض والشركاء المعنيين ؛ PforRلنتائج مقابل اعملية البرنامج 

المبادرة ) PforRلنتائج قابل امالبرنامج  قوية في تنفيذ برامجبتنفيذها بالنظر لخبرته ال المقترض

 …(.، دعم بلدية الدار البيضاء ، النقل الحضري ، الوطنية للتنمية البشرية

 

 جودة زيادة خالل من ، إيجابية اجتماعية تأثيرات إلى البرنامج يؤدي أن المتوقع من ، الواقع في .18

. والشباب النساء و بين  ، المحرومة األحياء في ذلك في بما ، إليها الوصول وإمكانية البلدية الخدمات

 ،(الجهوية المتقدمة) الجماعات المتعلق األساسي والقانون 2011 ستورو تضاف إلى ذلك طبقا لد

و ،  المواطنين آراء على الحصول وفرص العامة، لالستثمارات للتخطيط قوية تشاركية عمليات

البرنامج  في نئيسيير نيرعنص تماولمعلا لیإ ولصولامع   GRMستشكل  اإلدارة القوية للمخاطر 

 النتائج على للتأكيد للجماعات المحلية  األداء حوافز تعديل سيتمكما  . PforRلنتائج مقابل ا

 .المواطن مع ردود الفعلللجماعات إلنهاء دوامة  الحوافز وتقديم والمخرجات

 

، سيقوم البنك الدولي بإجراء تقييم للنظام البيئي  PforRلنتائج مقابل الإلبالغ عن إعداد البرنامج  .19

سيعمل هذا النظام  ( لتحديد التأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة للبرنامج. ESSAواالجتماعي )

ESSA   فحص أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية بهدف تقييم امتثالها ألحكام علىOP / BP 9.00 . 

و . و نجاعتها( القوانين واللوائح الوطنية iفي امتثال أنظمة البرنامج ، من خالل تقييم: )و سينظر 

سين إدارة تصميم البرنامج وستدرج تدابير رئيسية لتح منظومة التقييم البيئي هذه طريقة نتائجستوضح 

نظام  المخاطر في خطة عمل البرنامج و / أو في إطار النتائج. باإلضافة إلى ذلك ، سيوفر تطوير

منصة إلشراك أصحاب المصلحة في البرنامج في االستشارات العامة فيما  ESSA تقييم األثر البيئي

نظام تقييم األثر  من وثيقةوسيتم اإلعالن عن النسخة النهائية  .يتعلق بجوانب البيئة والصحة والسالمة
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قبل التقييم. وستدعم هذه العملية قدرة البرنامج على تحديد اآلثار السلبية المحتملة سلفا   ESSA البيئي

  وتنفيذ تدابير تخفيف فعالة.

 نقطة االتصال

 

   

    البنك الدولي

   أوغوستين ماريا : االسم

اختصاصية رئيسية التنمية  :الوظيفة

 الحضرية

 رئيسة الفريق )مسؤول إداري( الوظيفة: 

 amaria@worldbank.org :اإليميل 4290+5360 :رقم الهاتف

  

   كولي عصمان موريس ميغنان  : االسم

اختصاصي رئيسي اإلدارة  :الوظيفة

 المالية

 رئيس الفريق الوظيفة: 

 mkolie@worldbank.org  :اإليميل 4288+5360 :الهاتفرقم 

   سليم روحانا : االسم

اختصاصي رئيسي بالمناطق  :الوظيفة

 الحضرية 

 رئيس الفريق الوظيفة: 

 srouhana@worldbank.org :اإليميل /38786+5714 :رقم الهاتف

المقترض/ الزبون/ 

 المستلم

   

   وزارة المالية المقترض:

 رئيسة قسم التمويل متعدد األطراف الوظيفة:  ماريا أوسيبل الزبون:

 oucible@db.finances.gov.ma :اإليميل 0537677530 :رقم الهاتف

    الوكاالت المنفذة:

   وزارة الداخلية الوكالة المنفذة:

 الوالي المدير العام للسلطات المحلية الوظيفة:  خالد سافر  الزبون:

 ksafir@interieur.gov.ma :اإليميل 0537215806 :رقم الهاتف

   للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال

    

 البنك الدولي 

 ، 1818شارع ه 

 20433واشنطن العاصمة، 

 (202) 1000-473الهاتف:

الموقع االلكتروني: 

http://www.worldbank.org/projects 
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