
 وث�قة صادرة
 عن

 مجموعة البنك الدو�ي 
 

 لالستخدام الرس�ي فقط

 

   MA -131039تق��ر رقم: 

 

 البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي 

 مؤسسة التم��ل الدول�ة

 الوكالة الدول�ة لضمان االستثمار

ا�ة    القط��ةإطار ال�ش

 الخاص

 الممل�ة المغ���ةب

ن المال�ة الممتدة من   2024إ�  2019ع� مدار السنني

 2019، يناير  18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنك الدو�ي  لدىبالممل�ة المغ���ة   وحدة اإلدارة المعن�ة
ق األوسط وشمال   �اإف��قال�ش

 مؤسسة التم��ل الدول�ة
 الوكالة الدول�ة لضمان االستثمار

 
 

. وال �جوز خالف ذلك إفشاء مضمونها  �قت� توز�ــــع هذە الوث�قة ع� الجهات واألفراد المرسلة إليهم للق�ام بواجبهم الرس�ي
 .  إال بتخ��ل من مجموعة البنك الدو�ي
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�ت  ْج��
�
ي التعلم و ِخر مراجعة لألداء و آأ

 )MA 105894 -(تق��ر رقم.  2017، مايو  24 استقاء الدروس �ن
 سعر �ف العملة

ي  به (سعر �ف العملة المعمول
 )2019يناير لعام  14�ن

ي الدرهم الالعملة =   مغريب
ي = درهم  1.00  دوالر أم���ي  0.11مغريب

 
 الممل�ة المغ���ة

 السنة المال�ة الحكوم�ة
 د�سم�ب  31 –يناير  1 

 
 

 االختصارات والمخت�ات

AfD 

Agence francaise de 
development 
C(French Agency of 
Development) 

 CREA الوكالة الفر�س�ة للتنم�ة

 
Le Comité Régional de 
l’Environnement des 
Affaires (regional 
Committee for Business 
Environment) 

اللجنة الجه��ة 
 لمناخ األعمال

AFDB African 
Development Bank 

ي 
ي  ةمنظم CSO Civil Society Organization بنك التنم�ة األف���ت

 مجتمع مدين

ALMP Active Labor Market 
Policies 

س�اسات سوق العمل 
 النشطة

CSP Concentrated Solare Plant 
الطاقة الشمس�ة 

 المركزة

AMC Asset Management 
Company 

كة إدارة األصول  DAAM �ش
Cash Transfer Program for 
Widows and Orphans 

برنامج الدعم 
المبا�ش للنساء 

ي وضع�ة 
األرامل �ن

هشة الحاضنات 
 ألطفالهن اليتا�

 

AMMC Morocco’s Capital 
Market Agency 

لسوق  ةالهيئة المغ���
 الرسام�ل

DCFTA 
Deep and Comprehensive 
Free Trade Agreement 

اتفاق�ه التجارة الحرة 
 الشاملة والمعمقة

ANAPEC 
National 
Employment 
Agency 

إلنعاش الوكالة الوطن�ة 
 التشغ�ل وال�فاءات

DFI 
Development Financing 
Institution 

مجموعه البنك 
الدو�ي لتم��ل 

 التنم�ه

ASA Advisory Services 
and Analystics 

الخدمات االستشار�ة 
 والتحل�ل�ة

DPF 
Development Policy 
Financing  

تم��ل س�اسات 
 التنم�ة

ATI Access to 
information 

 DPL ع� المعلوماتالحصول 
Development Policy 
Loan/Lending 

قرض ألغراض 
 س�اسات التنم�ة

BAM 
Bank Al-Maghrib 
(Central Bank of 
Morocco) 

بنك المغرب (البنك 
( ي  المركزي المغريب

DPO 
Development Policy 
Operation 

الس�اسات  ةعمل�
 ةاالنمائ�

BAU Business as Usual العمل كالمعتاد DRM Disaster Risk Management 
مخاطر  إدارة

 ال�وارث
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CCAG 

Cahier des clauses 
Administratives 
Generales (Standard 
contractual 
document) 

وط اإلدار�ة  دف�ت ال�ش
(وث�قة تعاقد�ة  العامة

 موحدة)
DSA 

Debt Sustainability 
Analysis 

تحل�ل القدرة ع�ي 
 تحمل الديون

CCAP 

Cahier des clauses 
Administratives 
Gneerales (Specific 
contractual 
document) 

وط اإلدار�ة  دف�ت ال�ش
العامة (وث�قة تعاقد�ة 

 خاصة)
E4E 

Education for Employment 
Initiative for Arab Youth 

التعل�م من أجل 
 التوظ�ف

CCKP 
Climate Change 
Knowledge Portal 
(World Bank) 

ون�ة  البوابة اإلل��ت
للمعارف الخاصة بتغ�ي 

 المناخ
ECD 

Early Childhood 
Development 

تنم�ة الطفولة 
 المبكرة

CE Citizen Engagement  ن  ECE Early Childhood Education مشاركة المواطنني
ي 

 مرحلةالتعل�م �ن
 الطفولة المبكرة

CEM Country Economic 
Memorandum 

المذكرة االقتصاد�ة 
 القط��ة

ECOWAS 
Economic Community of 
West African States 

المجموعة 
االقتصاد�ة لدول 

 �ا الغ���ةإف��ق

CLDH 

Comité Local de 
Développement 
Humain (Local 
Human 
Development 
Committee) 

ات�ج�ة  اللجنة االس�ت
�ة  للتنم�ة الب�ش

ERC 
Equity and Reconciliation 
Council 

اإلنصاف هيئة 
 والمصالحة

CMU Country 
Management Unit 

 كفاءة الطاقة EE Energy Efficiency وحدة التدب�ي القط��ة

CNEA 

Comité National de 
l’Environnement 
des Affaires 
(National 
Committee for 
Business 
Environment) 

اللجنة الوطن�ة لمناخ 
 عمالاأل 

FAST 
E4E 

Youth Employability 
Enhancement Project  

وع تع��ز �شغ�ل  م�ش
 الشباب

CNCP 

Commission de la 
Commande 
Publique (Public 
Procurement 
Regulatory 
Commission) 

اللجنة الوطن�ة للطلب�ات 
 الحكوم�ة

FDI Foreign Direct Investment 
ي  االستثمار األجنيب

 المبا�ش 

CPF Country Partnership 
Framework 

ا�ة القط��ة   GCC Gulf Cooperation Council إطار ال�ش
مجلس التعاون 

ي   الخل��ب
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CPI Consumer Price 
Index 

 GDP Gross Domestic Product المستهلك أسعار مؤ�ش 
الناتج المح�ي 

 اإلجما�ي 

CPS Country Partnership 
Strategy 

ا�ة  ات�ج�ة ال�ش اس�ت
 القط��ة

GHG Greenhouse Gas غازات دفيئةال 

GID 
Expenditure 
Management 
Information System 

 تدب�ي نظام معلومات 
 النفقات

NPF 
New Procurement 
Framework 

�ات  إطار المش�ت
 الجد�د (الصفقات)

GP Global Practice ممارسة عالم�ة NRA National Registry Agency  ي  وكالة السجل الوطين

GP 
 

Government’s 
Program 

نامج ال  ONEE حكو�ي ال�ب

Office National de 
l'Electricité et de l'Eau 
Potable (National Electric 
and Water Utility) 

ي  المكتب الوطين
الماء و  لل�ه��اء

ب   الصالح لل�ش

GVC Global Value Chain سلسلة ق�مة عالم�ة ORMVA 

Régional de Mise en Valeur 
Agricole des Doukkala 
(Regional Office of 
Agricultural Development 
Doukkala)  

المكتب الجهوي 
لالستثمار الفال�ي 

 لدكالة

H1 
First Half of the Fiscal 
Year 

النصف األول من السنة 
 PACT Local Government Support المال�ة

Program  البلد�اتبرنامج دعم 

HCP 
Haut-Commissariat 
au Plan  

المندو��ة السام�ة 
 للتخط�ط

PEFA 
Public Expenditure and 
Financial Accountability 

النفقات العامة 
 والمساءلة المال�ة

HMIS 
Health Management 
Information System 

نظام معلومات اإلدارة 
 الصح�ة

PEFA 
Public Expenditure 
Framework Assessment 

تقي�م إطار النفقات 
 العامة

IBRD 

International Bank 
for Reconstruction 
and Development 
(World Bank) 

البنك الدو�ي لإل�شاء 
 والتعم�ي 

PforR Program for Results 
برنامج تحقيق 

 النتائج

ICE 
Common Enterprise 
Identifier 

وع العام  PFM معرف الم�ش
Public Financial 
Management 

 إدارة المال�ة العامة

ICT 
Information and 
Communication 
Technology  

تكنولوج�ا المعلومات 
 واالتصاالت 

PIM 
Public Investment 
Management 

االستثمارات إدارة 
 العموم�ة 
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IDPs 
Internally Displaced 
persons 

 PIU النازحون
Project Implementation 
Unit 

وحدة تنف�ذ 
وع  الم�ش

IFC 
International Finance 
Corporation 

 PJD مؤسسة التم��ل الدول�ة
Party for Justice and 
Development 

حزب العدالة 
 والتنم�ة

IMF 
International 
Monetary Fund 

 PLL صندوق النقد الدو�ي 
Precautionary and 
Liquidity Line 

الوقا�ة خط 
 والسيولة

INDH 
National Initiative for 
Human 
Development 

المبادرة الوطن�ة للتنم�ة 
�ة  الب�ش

PLR 
Performance and Learning 
Review 

األداء  مراجعة
استقاء التعلم و و 

 الدروس

IPF 
Investment Project 
Financing 

تم��ل المشار�ــــع 
 االستثمار�ة

 
PME 

Agence Nationale pour la 
Promotion des Petites et 
Moyennes Entreprises 
(National Agency for the 
Promotion of SMEs) 

الوكالة الوطن�ة 
للنهوض بالمقاولة 

 الصغرى والمتوسطة

IST 
 
 
 

Implementation 
Support Team 

 PMV Plan Maroc Vert ف��ق دعم التنف�ذ
خطة المغرب 

 األخ�ن 

ICSID 
International Centre 
for Settlement of 
Investment Disputes 

لفض المركز الدو�ي 
اعات الناشئة عن  ن ال�ن

 االستثمار
PNEI 

Industrial Emergence 
Strategy 

ي  الميثاق الوطين
 لإلقالع االقتصادي

JCAP 

Joint Capital Market 
Development 
Program (WB and 
IFC) 

ك  نامج المش�ت لتنم�ة ال�ب
ن البنك  سوق المال (بني

مؤسسة التم��ل الدو�ي و 
 )الدول�ة

PPD Public-Private Dialogue 
ن  ن الحوار بني القطاعني

 العمو�ي والخاص

KfW 
German 
Development Bank 

ي 
 PPP Public-Private Partnership بنك التنم�ة األلماين

ا�ة  ن �ش القطاعني
 العمو�ي والخاص

ILO 
International Labour 
Organization 

 PPP Purchasing Power Parity منظمة العمل الدول�ة
تعادل القدرة 

ائ�ة  ال�ش

M&E 
Monitoring and 
Evaluation 

 جودة الخدمة QoS Quality of Service الرصد والمتابعة والتقي�م

MAGG 
Ministry of General 
Affairs and 
Governance 

وزارة الشؤون العامة 
 الحكامةو 

RAMED 
Medical Insurance Plan for 
the Financially 
Underprivileged 

نظام المساعدة 
 الطب�ة
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MASEN 
Moroccan Agency for 
Sustainable Energy  

الوكالة المغ���ة للطاقة 
 الشمس�ة

RAS 
Reimbursable Advisory 
Services 

الخدمات 
دة  االستشار�ة المس�ت

 التكال�ف

MED 
Public Health 
Insurance Program 

ن الص�ي  برنامج التأمني
 العام

SCD 
Systematic Country 
Diagnostic 

التشخ�ص القطري 
 الممنهج

MDGs 
Millennium 
Development Goals 

 SDGs األهداف اإلنمائ�ة لأللف�ة
Sustainable Development 
Goals 

أهداف التنم�ة 
 المستدامة

MENA 
Middle East and 
North Africa  

ق األوسط وشمال  ال�ش
 �اإف��ق

SMEs 
Small and Medium 
Enterprises 

ة  المقاوالت  الصغ�ي
 والمتوسطة

MFD 
Maximizing 
Financing for 
Development 

ي 
 SOE State-Owned Enterprise تعظ�م التم��ل اإلنمايئ

المشار�ــــع المملوكة 
 للدولة

MGA 
Multilateral 
Investment 
Guarantee Agency 

الوكالة الدول�ة لضمان 
 االستثمار

SR Social Registry  السجل االجتما�ي 

MID 
Maghreb 
Infrastructure 
Diagnostic 

�شخ�ص البن�ة التحت�ة 
 المغ���ة

SSN Social Safety Net 
شبكة حما�ة 

 اجتماع�ة

MSMEs 
Micro, Small and 
Medium Enterprises 

الصغرى،  المقاوالت 
ة والمتوسطة  والصغ�ي

STEP 
Systematic Tracking of 
Exchanges in Procurement 

ي  ع المنه�ب التتبُّ
ي 

لتبادل المعلومات �ن
�ات  مجال المش�ت

 )الصفقات(

MIT 
Macroeconomics, 
Trade and 
Investment 

، التجارة  االقتصاد ال��ي
 واالستثمار

Tayssir 
Conditional Cash Transfers 
for Education 

برنامج ت�س�ي 
للتح��الت المال�ة 

وطة  الم�ش

NDC 

Nationally 
Determined 
Contribution (to Paris 
Agreement) 

الجادة المساهمة الوطن�ة 
 بتقل�ص انبعاثات الغاز 

 التفاق بار�س
�
 (طبقا
 )للمناخ

TNC 
Third National 
Communication 

ي الثالث  البالغ الوطين

NEET 
Not in Education, 
Employment or 
Training 

أو  العاطلون عن العمل،
 التدر�بأو  التعل�م

UHC Universal Health Coverage 
التغط�ة الصح�ة 

 الشاملة

NGO 
Non-Governmental 
Organization 

 UNFCCC منظمات أهل�ة
United Nations Framework 
Convention on Climate 
Change 

األمم  اتفاق�ة
المتحدة اإلطار�ة 

ي 
 �شأن التغ�ي المنا�ن
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NPR 
National Population 
Registry 

ي  ي الوطين
 UNIAG السجل السكاين

United Nations Inter-
Agency Group 

مجموعة عابرة 
لوكاالت األمم 

 المتحدة

NPL 
Non-Performing 
Loan 

  قرض متع�� 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الوكالة الدول�ة لضمان االستثمار مؤسسة التم��ل الدول�ة البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي  

جو ِبمنتا ف��د بلحاج : نائب الرئ�س  ك�كو هوندا س�ي

�ي بارودي مخلوفم��د  ن��ي -ماري فرو�سوا ماري المدير:   م�ي

 مينا كام�ت ر��ي ا���ف�ي  حدادعفاف  رئ�س الف��ق: 
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ن المال�ة الممتدة من  ا�ة القط��ة مع الممل�ة المغ���ة ع� مدار السنني  2024 – 2019إطار ال�ش

 أوً�. المقدمة
ة سنة  .1  ع� مدار الخمس ع�ش

�
ا  كب�ي

�
 واقتصاد�ا

�
نِج الماض�ةلقد أحرز المغرب تقدما اجتماع�ا

�
ٍت از من استثمار ، وُ�عزى ذلك لما أ

ي اتخذت ى و�صالحاٍت س�اس�ة ومؤسسات�ٍة وقطاع�ة فضً� عن التداب�ي اليت .  عامة ك�ب ت قد أثمر لضمان استقرار االقتصاد ال��ي
 حادا�  معدل الفقر القو�ي وخفض  1ع� صع�د القضاء ع� الفقر المدقع هائلةسيناٍت بتحهذە المنجزات ثمراها 

�
، انخفاضا

ي ذلك التغط�ة  الخدمات العموم�ةأمد الح�اة، باإلضافة لتحسن وصول وحصول المغار�ة ع� وازد�اد معدل 
األساس�ة، بما �ن

، ناه�ك عن التطور الملحوظ ع� صع�د البين  نت هذە اإلنجازات المغرَب التحت�ة العموم�ةالشاملة للتعل�م األسا�ي
�
. وقد مك

ق األوسط َزِخرَ ة الغ���ة. ً�ذكر أن المغرب ورو��من إطالق عمل�ة تالٍق مع الدول األ ي ال�ش
وشمال  بأ�ع نمو اقتصادي للفرد �ن

ن عا�ي إف��ق ة الممتدة بني ة 2017و 2000�ا ع� مدار الف�ت ى تدفقات االستثمارات األجنب�ة المبا�ش �ب
�
ي المغرب برابع ك

، كما وح�ن
ي عام 

ي  ُ�ضاف أن، 2017�ن
ي �ن ي ضمن التصن�ف االستثماري خارج دول مجلس التعاون الخل��ب

المغرب هو البلد الوح�د البا�ت
ق األوسط وشمال   �ا. قإف��ال�ش

ي يونيو  .2
، أشـــــــــــــار التشـــــــــــــخ�ص الممنهج الصـــــــــــــادر �ن

�
ي المقابل ورغم اإلنجازات المذكورة آنفا

أن المغرب ما زال يواجه  2018 �ن
ي صــفوف يتج�ولعل ما ســبق ح�اة أفضــل غ�ي ُمجابة. مائ�ة وما زالت تطلعات المغار�ة لتحد�ات إن

الشــباب، فعمل�ة خلق  �ن
ي تبـاطؤ  العمـلفرص 

إزاء انعـدام الشــــــــــــــــفـاف�ة،  حبـاطقائمـة، ناه�ـك عن حالة اإل  الجه��ةاالجتمـاع�ـة  التفـاوتأوجه  وما زالت، �ن
ن الوضــــــــع الراهن بأوجه قصــــــــور ه�كل�ة. العموم�ة، والمســــــــاءلة الحكامةوكفا�ة  لت الجهود الرام�ة لتحســــــــني بِّ

�
تواجه عمل�ة و ، إذ ك

ي مؤســــســــات الســــوق؛ مما �ســــفر  عراق�ل ناجمة عن ،مولد أســــا�ي للوظائف الذي �عد  ،تنم�ة القطاع الخاص
انعدام الشــــمول �ن

ن و  ة والمتوســطةعن ضــعف تنافس األســواق وضــعف إمكان�ات وصــول وحصــول ال��اديني عالوة ع� التم��ل.  المقاوالت الصــغ�ي
ي �خفق النظــام التعل��ي  ع� ذلــك

ن ل لعمــاســــــــــــــــوق و  عمــالالمطل��ــة لبيئــة األ  مهــاراتالتوف�ي �ن تني  �حول دون تمكن ؛ ممــا المتغ�ي
ن  ن ال �جد  منالموِظِفني ي حني

ي المئة من الشـــــــباب  20العثور ع� المهارات التقن�ة والشـــــــخصـــــــ�ة المطل��ة، �ن
لهم. عمل فرصـــــــة �ن

ع�ي الرغم من افتتاح . عمالذلك ارتفاع تكلفة ال�د العاملة كما هو الحال بالنســـــــــــــــبة لتكال�ف الخدمات المرتبطة باأل إ�  �ضـــــــــــــــاف
ي  ،قطاعات التصدير الجد�دة 

ي سوق ثمة حالة من الركود �ن
كات المصدرة نظرا� لفقدان المغرب قدرته ع� المنافسة �ن عدد ال�ش

ي لطالما كانت  ي  القوى الدافعةمنتجات المهارات المنخفضة، تلك القدرة اليت
ي الما�ن

 قادرة ع� المنافسةلم تعد  لنمو المغرب �ن
ي ظل أســــــواق منتجات 

اك الدخل المتوســــــط وهو ما قد ي��د الحد من  الة من االنزالقحبدا�ة ل أمارة. �عطينا ذلك ةمتطور �ن لـ�ـــــش
، وغ�اب ثقة المغار�ة،حباطالتقدم و���د الشــــــــــــــــعور باإل  ي االجتما�ي

أن الوقت قد حان �ي يبدأ المغرب بمعالجة أو  ، والتشــــــــــــــــ�ن
 وضعه بط��قة مختلفة. 

حددت المذكرة من تحقيق نمو كب�ي وشـــــــامل. ُمطً� ع� نافذة تمكنه ن ع� مشـــــــارف نقطة تحول تار�خة �قف المغرب اآل .3
ي ���ــــع نموە وخلق 

مثل هذە تلشعبه، وت فرص شغلاالقتصاد�ة القط��ة ثالثة توجهات ه�ك�لة ُ�مكن لها أن ُ�ساعد المغرب �ن
ي ظل تزا�د 

ي �مر بها المغرب �ن ي غد الثالثة أوً� بالمرحلة االنتقال�ة الد�موغراف�ة اليت �حة الفئة العاملة واليت ي  64ت �شــــــــــــــــكل �ش
�ن

ي حان كانت
ي عام  48تنحـ�ـ بــــــــــــــــــ المئة من الســكان �ن

ي المئة �ن
نة المجتمع ضــمن ســ�اق 1960�ن  حـ�ـن

�
نظرا�  مغادرة المرك��ة؛ ثان�ا

�ـة مقـابـل  60لتمركز  ي منـاطق حـ�ـــــــــــــــن
ي المئـة من المغـار�ـة �ن

ي عـام  41�ن
ي المئـة �ن

ا� فيتمثـل ب��ـادة �ســــــــــــــــبة 1980�ن  وأخ�ي
�
؛ أمـا ثـالثـا

ي غضـــون االلتحاق بالمدا
رس. إذا اســـتحدثت إصـــالحات ه�كل�ة ســـل�مة لالســـتفادة من الحالة الف��دة الراهنة، ُ�مكن للمغرب و�ن

 1، و�عادة موازنة نموذج نموە (انظر للجدول رقم أشـــــــــــــمل اإلنتاج�ة، وتع��ز تحقيق نمو  همكاســـــــــــــبه ومرابحهوقت قصـــــــــــــ�ي ز�ادة 
 جد�دا� قد دعا كان أدناە). ُ�ذكر هنا أن جاللة الملك  

�
 إنمائ�ا

�
 . للمغرب الستحداث نموذجا

4.  . ات�ج�ــة لتعميق التكــامــل واالنــدمــاج اإلقل��ي ةإذ أثمرت اإلنجــازات الهــامــة األ �متلــك المغرب اســـــــــــــ�ت ثمــارهــا بــ�عــادة إدمــاج  خ�ي
ي االتحـاد اإل

ي المغرب �ن
وع بعمل�ـة االنضــــــــــــــــمـام للمجموعـة االقتصـــــــــــــــــاد�ـة لـدول  ف���ت مع ذلك،  �ـا الغ���ـة. و�ـالتوازيإف��قوالـ�ـــــــــــــــش

ي 
ي مجال الخدمات �ن

ن األوائل لالســــــتثمار �ن ي بحصـــــص إف��قو�اعتبارە أحد المحركني
�ا جنوب الصــــــحراء، تمكن المغرب من الح�ن

ي مجاالت 
، واإل�شــــاءات، واللوجســــت�ات. نذكر هنا أن تجارة المغرب مع دول الخدمات المـ�ـــف�ةســــوق�ة �ن ن �ا قد إف��ق، والتأمني

ي المغرب  كما وقد   2007تضـــــــــــــــاعفت منذ عام 
ي المبا�ش �ن  بالمغرب إ� نما االســـــــــــــــتثمار األجنيب

�
ن دافعا دولة  43المركز الخامس بني

ي 
. كما وقد اضــــــــــطلع المغرب بدور� هاٍم �ن ئ  بما �قدمه من خدمات مال�ة، واتصــــــــــاالت، وأســــــــــمدة، وعقارات، ومواين

�
وصـــــــــل مســــــــــوقا

ي و  سس مكثفة. لد�ه من دعائم و  مستندا� لما �ا جنوب الصحراء �ف��قالمغرب العريب
�
 أ

                                                           
 لإلحصاء الـعـام للسكان والسكين لسنة  1

�
ائ�ة بدوالر أم���ي واحد، غ�ي  2014وفقا ر بما �عادل القدرة ال�ش دِّ

ُ
فإن �سبة ممن �عشون تحت خط الفقر المدقع، والذي ق

 .
�
 دال إحصائ�ا
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ن المال�ة من  .5 ا�ة القط��ة مع المغرب للســـــــــــــنني ابطهدف اإلســـــــــــــهام بتدع�م  2024إ�  2019لقد شـــــــــــــمل إطار الـ�ــــــــــــش  2ال�ت
ن ظروف النمو وخلق ع�ب االجتما�ي  جم اإلطار الُمعُد  . جه��ةاالجتماع�ة وال التفاوتأوجه  وتقل�لالعمل فرص تحســــــــــــني ُي�ت

، ومؤســــــــــــــســــــــــــــة التم��ل الدول�ة، والوكالة الدول�ة لضــــــــــــــمان االســــــــــــــتثمار التوصـــــــــــــ�ات البنك الدو�ي لإل�شــــــــــــــاء والتعم�ي  معبالتعاون 
ي �ي التشــــــــــخ�ص القطري الممنهج وال

اك مجموعة البنك  تشــــــــــخ�صالمنصــــــــــوص عليها �ن القطري الممنهج للقطاع الخاص ب��ش
نام ا�ة القط��ة ينسجم وأهداف ال�ب . ُ�ذكر أن إطار ال�ش ات�ج�ة الوطن�ة متوسطة األمد الدو�ي . 2021-2017ج الحكو�ي واالس�ت

�ة ( ي من 2023-2019كما و�تســـق والمرحلة الثالثة من المبادرة الوطن�ة للتنم�ة البـ�ــش ي تركز ع� تدع�م رأس المال البـ�ـش ) واليت
ن شمول الشبا ن التعل�م، والرعا�ة الصح�ة، والحما�ة االجتماع�ة، باإلضافة لتحسني ب، إذ أن توف�ي الفرص للشباب خالل تحسني

ا�ة القط��ة.  �عت�ب   قلب إطار ال�ش
6.  

�
ي تار�خها، وســـــــــــع�ا

ا�ة القط��ة لتطلعات الممل�ة المغ���ة لمخر عباب هذە المرحلة المفصـــــــــــل�ة �ن �ســـــــــــتج�ب إطار الـ�ــــــــــش
ابط االجتما�ي وتقل�ل التباينات االجتماع�ة وال ا�ة القط��ة فإن إطار ، جه��ةلتحقيق هدف المغرب باإلســـــــــــــهام بال�ت الـ�ـــــــــــــــش

، تع��ز خلق القطاع الخاص ل ن أال و�ي ي، وتدع�م رأس المال العملفرص �ســـ� لتحقيق ثالثة مجاالت ترك�ي تنم�ة  وتع��ز  البـ�ــش
اك الحكامةو�شــــــــــــكل شــــــــــــاملة ومرنة.  جه��ة ن �جســــــــــــد   مشــــــــــــاركة/ و��ش ي حني

ن لإلطار �ن ن المبدأين الوظ�فيني كل من الن�ع المواطنني
 العاب��ن لمختلف مكونات اإلطار. والتكنولوج�ا الرقم�ة موضوع�ه  االجتما�ي 

ا�ة القط��ة.   كذلك تجســــــــــد    .7 ي �ي برنامج إطار الـ�ـــــــــش
ن لأل�شــــــــــطة المحددة �ن ن هامني ط��ة والطلب عاملني

ُ
كل من المل��ة الق

نامج اإل  نامج الب طار ُحددت الســـنون الثالث األو� ل�ب ي جد�د تشـــارك مع الحكومة المغ���ة. إذ ســـ�دعم ال�ب
االنتقال لنموذج إنمايئ

ي ع� ســـــــــــينار�و  اإلنتاج�ة مع إ�الء االهتمام  المكاســـــــــــبتنف�ذ ُجملة من اإلصـــــــــــالحات العم�قة والمســـــــــــتدامة ل��ادة  قائم ع� مبين
ي الجدول رقم ل

نظر للســــــــينار�و الثالث �ن
�
ي هذا الصــــــــدد أ

 1البتكار، والمنافســــــــة الســــــــوق�ة، و�طالق عنان مكامن القطاع الخاص (�ن
قاط التقاء بالتوازي مع خلق نالحفاظ ع� معدل نمو اقتصـــــــــادي مرتفع  ناە). بموجب هذا الســـــــــينار�و، قد يتمكن المغرب منأد

 من الدول المتطورة أ���  مع عدد 
�
ا السنار�وهان اآلخران  محافظا . أمَّ �ي

�
تحقيق س�اسات  ف�شمل أولهما ع� استقرار اقتصادە ال�

ي دون إصــــــــال 
ســــــــ�اســــــــات اقتصــــــــاد�ة كل�ة جار�ة لصــــــــناعة وتنف�ذ  ثانيهما ف�ســــــــ�و حات رافعة لإلنتاج�ة، طوع�ة ذات توجه إنمايئ

 نمو مخ�ب لآلمال. أو  وه�كل�ة، وكال السينار�وهان قد �سفران عن اختالالت
  والتَّ لٌ�ي عَ ُ�ذكر أن هذا اإلطار هو اإلطار التَّ  .8

�
ي �ُّ � ِ

ق األوســط ع� مســتوى األول �ن ونظرا� للبيئة االجتماع�ة . وشــمال إف��ق�ا  الـ�ـش
ات�ج�ة ح�ة للعمل بح�ث يتم إثراؤە وتكيغ�ي المؤكد واالقتصــــــــــــاد�ة  فه مع مج��ات �للمغرب، ســــــــــــ�غدو هذا اإلطار بمثابة اســــــــــــ�ت

ة هــا من األول��ــات المتغ�ي ة بــالصــــــــــــــــورة الراهنــة لألمور. كــذلــك األمر بــالنســــــــــــــــبــة لتع��ف أو  العمــل وظروف البلــد وغ�ي غ�ي الحــا�ن
نامج ي ســــنين إذ  ،ال�ب

 �ن
�
االســــتجابة مع اإلبقاء ع� مرونته بعد ذلك بما �ســــنح له  2021الســــ�ما بعد انتخابات  األو� هســــيب�ت مرنا

 للصدمات الخارج�ة. 

 

 المذكرة االقتصاد�ة القط��ة للمغرب سينار�وهات: ملخص 1جدول رقم 

  المغربذا إ السينار�و
�
 ول�ن الحقا

معدل نمو ثابت كما  تحقيق .1
ي العقد األول من 

هو الحال �ن
األلف�ة الثالثة دون تحقيق 

 نقلة نموذج�ة

أب�ت ع� تحقيق نمو مماثل لما 
ة الممتدة من حققه ع� مدار   الف�ت

أي ما معدله ( 2014إ�  2000
ي المئة من الناتج المح�ي  4.3

�ن
)، س�كون من الالزم ز�ادة  اإلجما�ي

ي  50من أ��� إ�  معدل االستثمار 
�ن

المئة من الناتج المح�ي اإلجما�ي 
 2040مع حلول عام 

داد  ن  الناتج المح�ي اإلجما�ي س�ي
  2.5للفرد 

�
ا� بتحسن مثمر  ضعفا

ي مستوى مع�شة 
جوهري �ن

ي مع ا ن والتقاء �سيب لمغ��يني
ة (بح�ث �صبح أورو�� اتاقتصاد

ائ�ة للناتج  معادل القدرة ال�ش
ي  40المح�ي اإلجما�ي للفرد 

�ن
ي مئة من المستوى األال  ورويب

ي  22مقابل  2040بحلول 
المئة �ن

ي الوقت الراهن. 
 )�ن

نموذج النمو هذا غ�ي مستدام 
كونه �ستمد طاقته من ترا�م 
رأس المال مع قدر محدود من 
المرابح اإلنتاج�ة. كما وأن 
اختالالت استثمار المدخرات قد 

ي 
ان �سفر عن أزمة �ن ن م�ي

 . المدفوعات
تحقيق نمو بالمحصلة ال �مكن 

 قوي ط��ل األمد دون مرابح
ة�ة  إنتاج  . كب�ي

استمرار التوجهات المال�ة  .2
 ال�ل�ة واله�كل�ة

لم ��ع المرابح المال�ة مع إقرار 
ي المئة من  29االستثمار بحدود 

�ن
ي حال 

، و�ن الناتج المح�ي اإلجما�ي
بقاء مساهمة التوظ�ف والتشغ�ل 

ا� ع� مستوى  ك ذلك أثرا� كب�ي سي�ت
المع�شة، وخفض مستوى الفقر، 
ومعدل االلتقاء مع الدول 

ول�ن سيب�ت ة الجن���ة، ورو��األ

 �ة متينة،إنتاج دون مرابح
سيب�ت المغرب �ع�ش حالة من 
ن اختالل االقتصاد  المقا�ضة بني

 ال��ي وتحقيق نمو مقبول. 

                                                           
 اإلقصاء والتهم�ش  2

�
 ُمحار�ا

�
ابط االجتما�ي لمجتمع �س� لصحة ورفاە أفرادە جم�عا  أفرادە فرصة لالرتقاء والسمو. ُ�شار بال�ت

�
 للثقة، ومانحا

�
 حس باالنتماء، ومعززا

�
 وخالقا
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كما هو الحال الراهن بالنمو ع�  
 ي تعد�ل. دونما أ

ي  خلق فرص شغلأفق 
غ�ي مر�ن

 
�
من نصف الفئة العاملة أ���  تاركا

ي  بالمغربجازا� شغل و دون أي 
 �ن

 باك الدخل المتوسط. ِش 
ي  .3 وع بتغي�ي نموذ�ب ال�ش

 ناجع
أعاد موازنة نموذج نموە ب��ادة 

ن معدل  همرابحه اإلنتاج�ة وتحسني
إنجاز إصالحات  التشغ�ل من خالل

معدل �شغ�ل ه�كل�ة سل�مة وز�ادة 
دفع  الفئة العاملة من السكان بقوة

�ستمد القدر األ��ب منها من ز�ادة 
 معدل �شغ�ل النساء. 

�مكن للمغرب من خالل ذلك 
اإلبقاء ع� معدل نمو قوي 

ي المئة بالمعدل)  4.5(بنسبة 
�ن

اض تحقيق مرابح  ع� اف�ت
�ة أخرى من خالل مرا�مة إنتاج

الم��د من األصول غ�ي الماد�ة 
ي،  �شكل رأس مال ��ش

 . ، واجتما�ي ي
 ومؤسسايت

ز�ادة المرابح اإلنتاج�ة بنسبة  إن
 ع� مدار عدة  2

�
ي المئة سن��ا

�ن
ا� كون ذلك   كب�ي

�
عقود تعت�ب تحد�ا

خ�ارات يتطلب من المغرب 
 لتحقيق 

�
حص�فة وصعبة أح�انا

اإلصالحات الالزمة لت��ــــع 
 التحول اله�ك�ي للبالد. 

 

. الس�اق القطري واألجندة اإلنمائ�ة
�
 ثان�ا

 س�ا�ي الس�اق االجتما�ي وال
 

ق األوســــط وشــــمال  .9  أن �ا،إف��قرغم كونه جزء من الـ�ـــش
َّ

ي نعم بالســــلم واالســــتقرار. يالمغرب  إ�
وُ�عزى االســــتقرار الســــ�ا�ي �ن

ي مكنت لمغرب لجملة من اإلص ا ي �سعين�ات القرن المن�م، واليت
ي نفذها المغرب �ن ى اليت الحات المؤسسات�ة واالقتصاد�ة ال��ب

ي وجه 
ي الذي شــــــــــــهدته عدة دول ع���ة منذ عام  اآلثار البالد من الصــــــــــــمود �ن باإلضــــــــــــافة لقدرته ع�  2011المعرقلة لل��يع العريب

ي  ى ال��يع العريب ي دول أخرى، أدَّ
ي أوصــــــال المنطقة. ول�ن وكما �ي الحال �ن

�ة �ن اعات المســــــتـ�ـــــش ن الذي شــــــهدە  مقاومة االنجرار لل�ن
ن من المســــاواةأ��ب  تحقيق قســــطالمغرب لتصــــاعد مطالب داع�ة ل وســــ�ادة القانون، وتوف�ي فرص اقتصــــاد�ة  الحكامة، وتحســــني

ا�هم. ، باإلضافة وأ��� أجدى  ن و��ش  لمطالب إسماع أصوات المواطنني
ي عام  .10

ي دســـتور جد�د �ن
دســـتور �قوم ع� مبادئ الشـــفاف�ة، وتدع�م ، 2011واســـتجابة لهذە المطالب، أقدم المغرب ع� تبىن

ي ع� ســـلســـلة من من المأ��ب  ســـ�ادة القانون، وتحقيق قســـط ســـاواة والحقوق الســـ�اســـ�ة، إذ جاء هذا اإلصـــالح الدســـتوري لبيين
، و�رنامج 2004ة المغ���ة لعام من جملة ثمار هذە المبادرات مدونة األ� ض من جاللة الملك. باســـــــــــتنها الشـــــــــــجاعةالمبادرات 

ي عام خفض الفقر، باإلضــــــــــــافة للمبادرة الوطن�ة للتن
�ة �ن الطموحة، والتحرر االقتصــــــــــــادي، الجه��ة  واألجندة؛ 2005م�ة البـ�ـــــــــــش

ن   وتع��ز التنم�ة المستدامة.  الحكامة العموم�ةوتحسني
ن أثمرت هــذە الجهود بثمــار� جــديرة بــالثنــاء ع� صـــــــــــــع�ــدي خفض الفقر و  .11 ي حني

ن و�ن  أن العــد�ــد من تحســـــــــــــني
َّ

االقتصــــــــــــــاد، إ�
ي طور التنف�ذ مما ُ�فـ�ــ عدم تج�ي أثرها ال�ب�ي ع� خفض االســـت�اء 

ن اإلصـــالحات ما زالت �ن ي صـــفوف الشـــباب المهمشـــني
�ن
ائح السـكان�ة بما فيها الطبقة المتوسـطة.  ي صـفوف سـائر ال�ـش

�مكن رؤ�ة االســت�اء االجتما�ي  وع� ز�ادة األمن االقتصـادي �ن
ي حراك ا

ي عا�ي �ن
ي شــمال المغرب �ن

ي �ن مقاطعة لجملة من  حركة 2018حلول  كما شــهد المغرب مع  2017و 2016ل��ف الشــبايب
ي  

كات المحل�ة المه�منة. و�ن ، كان لوســــــــــائل التو  كلتا الـ�ـــــــــش ن ، إذ بدأ بالحالتني ن اصــــــــــل االجتما�ي عامل أســــــــــا�ي اســــــــــتخدام المواطنني
 3ة من قرارات حكوم�ة مفاجئة. سخ��للأو  لوسائل التواصل االجتما�ي لتنظ�م حرا�ات

. أ��ب  ثمة عدة عوامل قد تف� إخفاق اإلصالحات بتحقيق قدر  .12 ابط االجتما�ي ي بظالله  من ال�ت
مثً� غ�اب آثار المنافسة �ل�ت

ة، كما وتعرقل مقاوالت الســــــلب�ة ع� ال ي النظام الما�ي واإلنفاق أوجه  (المنشــــــآت/المشــــــار�ــــع) الصــــــغ�ي ي تع�ت القصــــــور المزمنة اليت
ي تنف�ـذ التنم�ـة ال

ات �ن  جه��ةال ، وهو مـا ُترجم بم��ـد من انعـدام المســـــــــــــــــاواةجه��ـةاالجتمـا�ي توز�ــــع الـدخـل. نـاه�ـك عن التـأخ�ي
ي خفض 

واالجتماع�ة ف�ما يتعلق بالوصـــــــول والحصـــــــول ع� الخدمات والفرص. وعل�ه فإن اإلصـــــــالحات المذكورة قد أخفقت �ن
ن أو  مســــتوى البطالة الباعث للقلق ي تحســــني

ق مت ؛ مما تقد�م الخدمات �ن باينة ف�ما يتغلق بالثقة، و�ســــماع صــــوت �ســــفر عن ُ�ســــُ
. ، والمنافسة وهو ما ي��د من حالة الالمواطن  تنافر االجتما�ي

�ع�ة لعام  .13 ي ســـ�أخذ معالمه بحلول االنتخابات التـ�ــش ي  – 2021و�النظر للمســـتقبل، نجد بأن المشـــهد الســـ�ا�ي المغريب
والىت

امن مع المراجعة  ن ي ظل تطور الدينام�ات االجتماع�ة ت�ت
ا�ة القط��ة، إضـــــــافة لظهور أطراف جد�دة �ن النصـــــــف�ة إلطار الـ�ــــــش

 . ي ي ذلك والســــ�اســــ�ة للســــ�اق المغريب
ي ع� فعال�ة وجود تداب�ي إنمائ�ة جد�دة، بما �ن ســـــ�عتمد تطور الســـــ�اق االجتما�ي المغريب

                                                           
3  . ي

ي والتوقف عن العمل بالتوق�ت الص��ن ئ ب�عادة فرض الخدمة العسك��ة اإلجبار�ة ع� الشباب المغريب  مثل القرار المفا�ب
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ي جد�د، و�طالق المرحلة �ي ة من جاللة الملك لتصــــــــــــــــي، ودعو 2019ز�ادة اإلنفاق االجتما�ي للفاتورة المال�ة لعام 
 نموذج إنمايئ

�ة، وتعاالثالثة من المبادرة الوطن ن �ة لتنم�ة الموارد الب�ش ك�ي  اإلدماج االجتما�ي واالقتصادي للشباب.  ع�ظم ال�ت

ي   آِخر ُمستجدات المشهد االقتصادي المغريب
 

ن نتائج اقتصــاد .14 أوً�  الرام�ة�ة واجتماع�ة ج�دة بفضــل ســلســلة من اإلصــالحات حقق المغرب ع� مدار العقدين المنـ�ـمني
ي ذلك من خالل توز�ــــع 

لتحقيق االســــتقرار ع� مســــتوى إطار االقتصــــاد ال��ي بتقل�ل مكامن الضــــعف الداخل�ة والخارج�ة، بما �ن
ن إطارات الســـــــــ�اســـــــــات المال�ة والمال�ة ال  فلتحســـــــــني

�
ا ثان�ا ي قانون معونات الطاقة والغذاء ع� مراحل؛ أمَّ ي ذلك تبين

حكوم�ة بما �ن
 تنظ��ي 

�
ن ســـــــــ�اســـــــــاته القطاع�ة ُبغ�ة  جد�د للموازنة، وثالثا دعم التن�ع والتنافس االقتصـــــــــادي. كذلك تمكن المغرب من تحســـــــــني

ي ذلك القطاعات التصـــــن�ع�ة ذات الق�مة المضـــــافة العال�ة مثل الســـــ�ارات، والمالحة  فرص العملز�ادة مكامن النمو وخلق 
بما �ن

ات الطب�ة. الج�   �ة، والمستح�ن
ةلتحســن النمو االقتصــادي  .15 ي للفرد  قفز إذ ، إضــافة لصــحتهم ورفاههم لســكان خالل هذە الف�ت

الناتج المح�ي اإلجما�ي الحق��ت
ة الممتدة من   1رقم  الرســــــــــــــم التوضــــــــــــــ��ي دوالرا� (أنظر  2948إ� دوالر أم���ي  1727من  2017إ�  2000بالمغرب خالل الف�ت

ي ورو��فجوة مســـــــــــــتوى المع�شـــــــــــــة مقارنة مع الدول األتضـــــــــــــييق أدناە)، كما و�دأ المغرب 
ة الجن���ة. وقد أدى هذا النمو ل��ادة �ن

 ، ى، من ُجملتها القضـــــــــــــاء ع� الفقر المدقع، وتهاوي معدل الفقر القو�ي �ب
�
وة اإلجمال�ة للبالد إضـــــــــــــافة إلنجازات اجتماع�ة ك ال��

ي ذلك الوصــــــــول والحصـــــــول  الخدمات العموم�ةلح�اة وازد�اد الوصــــــــول والحصــــــــول ع� مقابل ارتفاع معدل ا
األســــــــاســــــــ�ة، بما �ن

 ، ة تحقيق و الشامل ع� التعل�م األسا�ي  . التحت�ة العموم�ةلبين لتنم�ة كب�ي

  اإلجما�ي للفرد خالل األلف�ة الثالثة: المغرب: ازد�اد معدل نمو الناتج المح�ي 1الرسم التوض��ي رقم  

 

 المصدر: المندو��ة السام�ة للتخط�ط.  

ي خلق  .16
ي �ن ي نزول خالل العقــد المنـ�ــــــــــــم، كمــا وأخفق االقتصــــــــــــــاد المغريب

�ر فــإن توجــه النمو �ن
ُ
كــاف�ــة عمــل  فرص ورغم مــا ذ

 . ن ي صـــفوف الشـــباب والمتعلمني
ي لخفض معدالت البطالة المرتفعة والمتواصـــلة الســـ�ما �ن

هذا الســـ�اق تباطأ الناتج المح�ي �ن
ي المئــــة من  4.8اإلجمــــا�ي من معــــدل 

ة الممتــــدة من  4.6إ�  2006إ�  1996�ن ، ثم انخفض 2011إ�  2007ع� مــــدار الف�ت
ي المئــة منــذ  3.4مجــددا� لمــا ال ي��ــد عن 

ن ( 2017وحيت  2012�ن ). ع� ذات الغرار، خالل 2 رقم الرســــــــــــــــم التوضــــــــــــــــ��ي كمــا يبني
ي المئة. �عكس هذا التوجه التقهقري إذا جاز التعب�ي  2.8إ�  ، تقهقر نمو الناتج المح�ي اإلجما�ي 2018من عام  النصـــــف األول

�ن
ي ذلك 

ا� ع� أ�شــــــــــطة قائمة ع� المصــــــــــادر (بما �ن المتقلب)،  قطاع الفالحةعمل�ة تحول اقتصــــــــــادي بطيئة، إذ ما تزال تعتمد كث�ي
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. �شـــــــــــــــ�ي  موم�ةاالســـــــــــــــتثمارات العباإلضـــــــــــــــافة العتمادە ع�  حق�قة مفادها أن النموذج إ�  القصـــــــــــــــور هذەأوجه  والطلب المح�ي
ي الراهن قد بلغ منتهاە. وعل�ه نجد أناالقت الســــــــتحداث نموذج� اقتصــــــــادي جد�د �عالج كان قد دعا جاللة الملك   صــــــــادي المغريب

ن تقد�م الخدمات األساس�ة. العملفرص تحد�ات النمو غ�ي المنصف، وخلق   ، وتحسني

ي نزول 2006: المغرب: منذ عام 2م الرسم التوض��ي رق
 وتوجه معدالت نمو الناتج المح�ي اإلجما�ي �ن

 

 المصدر: المندو��ة السام�ة للتخط�ط. 
 

ي وجه آثار صـــــــــــــدمات خارج�ة  .17
ي الصـــــــــــــمود �ن

ي إ� جانب التحد�دات المذكورة، تمكن المغرب �ن
 من  نزلت �ن

�
موازنته متمكنا

ألزمة االقتصــــــــــــــــاد�ة العالم�ة، مر و�فعل ا 2012بحلول عام ). 2أنظر للجدول رقم اإلبقاء ع� إطار اقتصـــــــــــــاد ك�ي مســـــــــــــتقر (
. اســـــــــــتجابة لذلك  9.5و 6.8المغرب بعجز ما�ي وعجز بحســـــــــــابه الجاري إذ بلغا  ي المئة من الناتج المح�ي اإلجما�ي ع� التوا�ي

�ن
ي 
ت الحكومة �ن بعمل�ة ضـــــــــــبط لألوضـــــــــــاع المال�ة العامة وتنم�ة لإليرادات؛ مما ســـــــــــمح بتقل�ص العجز الما�ي مع  2013 عام با�ش

ي عام  أســـعار الســـ�طرة ع� ازد�اد الدين العام. أســـهم إصـــالح نظام الدعم والذي بدورە أدى لتح��ر 
(وهو ما  2015المحروقات �ن

ة الممتدة  5بحوا�ي  ت الطاقةمعوناالنفط العالم�ة) بتقل�ص  أسعار تزامن مع تهاوي  ي الف�ت
ي المئة من الناتج المح�ي اإلجما�ي �ن

�ن
ا ع� مقلب اإليرادات، 2018إ�  2012من  ن تحصــــــــ�ل  اتخذ المغرب. أمَّ ائب من خالل توســــــــيع قاعدة إجراءات لتحســــــــني الـ�ـــــــن

ي خطوٍة ل، باإلضــــافة للجهود ادافعيها ومواءمتها 
ي �ن �يب ��ض عن أثر تراجع النشــــاط االقتصــــادي لتعلمبذولة لمحار�ة التهرب الـ�ـــن

، تمكن المغرب من خفض عجز موازنتـه من 
�
�ب�ـة. عمومـا ي المئـة من النـاتج المح�ي اإلجمـا�ي وهو ما  6.8ع� اإليرادات الـ�ـــــــــــــــن

�ن
ي عام  3.6إ�  2012كانت عل�ه عام 

ي المئة �ن
ا �ســــــــــــــــبة دين الحكومة المرك��ة لمعدل الناتج المح�ي اإلجما�ي 2017�ن فقد . أمَّ

ن ر ا�سم باالستق  بني
�
اوحا ي المئة من الناتج المح�ي اإلجما�ي منذ عام  65-64ار م�ت

ي المئة عام  58.2ب�ِ  (مقارنة 2015�ن
 ). 2012�ن

 والتداب�ي المال�ة الحكوم�ة التقشــــــــــــف�ة، شــــــــــــهد  .18
�
انا�ســــــــــــاقا ن  منذ عام  الم�ي

�
 ملحوظا

�
ي تحســــــــــــنا اعتماد  لم ينفك. 2012الخار�ب

ي مجــال المغرب
ي ع�الطــاقــة  �ن

تــب   الخــارج �ل�ت ا ي�ت ان التجــاري نــاه�ــك عمــَّ ن ذلــك من خضــــــــــــــــ�ع للتــذبــذبــات  ع�بثقلــه ع� الم�ي
ي 

ي المئة من ق�مة الســــلع  20��و ع� تالطاقة (ُ�ذكر أن مســــتوردات الطاقة  أســــعار الدول�ة �ن
). كما وأســــهم انخفاض المســــتوردة�ن

ي تقل�ل حساب العجز الجاري 2014 عام النفط منذ أواسط أسعار 
ي المئة من الناتج المح�ي  3.6إ�  �ن

ي عام �ن
 2017 اإلجما�ي �ن

ي المئة عام  9.7(مقارنة بــــــــــــــــ
ي التصدير، ُيتوقع أن يزداد حساب العجز الجاري لما �قارب 2012�ن

ي المئة  4.3). ول�ن ورغم تعا�ن
�ن

ي عام 
اء ارتفاع  2018من الناتج المح�ي اإلجما�ي �ن  إ�وقع أن تزداد تكلفة الطاقة المســــتوردة ُمســــتوَرَدات الطاقة، إذ ُيت أســــعار جرَّ

ي عام  1.5
 . 2018مل�ار دوالر أم���ي �ن

ي ع� اســت�عاب الصــدمات.  .19 ن قدرة االقتصــاد المغريب ي منتصــف لقد أدى ا�ســاع نطاق �ف العملة األخ�ي لتحســني
، 2018ف�ن

ن نطاق �ســبة  ي بتأرجح العملة بني ، ومنذ ذلك الوقت، وســعر 2018عام قبل  0.3+مقارنة بــــــــــــــــــ 2.5+ســمح البنك المركزي المغريب
ي يتذبذب  ي مح�ط�ف الدرهم المغريب
 بذلك ا �ن

�
 مع األصــــــــــول الخاصــــــــــة بهذە �وســــــــــط نطاق ســــــــــعر �فه عا�ســــــــــا

�
 جما

�
ســــــــــجاما

اء ارتفاع حســاب العجز الجاري.   طف�ف�ا جرَّ
�
ي و المســألة. ول�ن يتوقع أن �شــهد االحت�اطات انخفاضــا ما زال القطاع الما�ي المغريب
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�
ي العموم رغم ســــــــــــــــل�مــا

�ــه من قروض �ن ي بلغــت ذروتهــا مــا �ع�ت ة اليت ي عــام  7.5متع��
ي المئــة �ن

ي أنــه ثمــة مخــاطر ، 2016�ن ممــا �عين
ي األفق. 

�ص �ن  جس�مة ت�ت
ات�ج�ة قطاع�ةاألداء  ُيتوقع تحســـن  .20  �ســـ�اســـات مال�ة ونقد�ة ســـل�مة، واســـ�ت

�
ي أ���  االقتصـــادي مســـوقا

ن �ن ، وتحســـني
�
ا�ســـاقا

ي هذە األثناء، راد منه دعم مكاسب تدرج�ة ع� صع�د المنافسة. يُ أنما ، وكل ذلك ع� األمد المتوسطماري االستث المناخ
�ن

ــــــــــــــــُيتوقع أ ي عام  2.9ن ينخفض النمو لـ
ي المئة �ن

اء انكماش متوقع بنسبة  2019�ن ن  0.5جرَّ ي المئة من الناتج الزرا�ي عقب سنتني
�ن

. بالنت�جة، ُيتوقع نمو الناتج المح�ي  ن ة الممت 3.8 اإلجما�ي بحوا�ي اســـــــــــــــتثنائيتني ي المئة بالمعدل وذلك خالل الف�ت
 2020دة من �ن

�ة القطاع إنتاج عن أ�شـــــــــــــطة دينام�ة ثان��ة وثالث�ة إضـــــــــــــافة لتحســـــــــــــننمو الهذا  ع� أن يتمخض القســـــــــــــط األ��ب من 2024إ� 
ي قطا�ي صـــناعة الســـ�ار 

م هذا النمو باســـتثماراٍت أجنب�ة هامة �ن . وســـوف ُ�دعَّ ات والطائرات باإلضـــافة لتوســـعة الخدمات الزرا�ي
ا ف�ما يتعلق بالتضخم فيتوقع أن يب�ت حوا�ي  عمالالمقدمة لأل  ي المئة ع� األمد المتوسط.  2واأل�. أمَّ

 �ن
ان الما�ي من  .21 ن ي المئة من الناتج المح�ي اإلجما�ي مع توقع انخفاض دين الحكومة المرك��ة 3ســـــــــــــ�دنو الم�ي

ي  63-62إ�  �ن
�ن

 لتحقيق هدف الحكومة بالوصــــــــول لنســــــــبة المئة من 
�
ي المئة من  60الناتج المح�ي اإلجما�ي ع� األمد المتوســــــــط ســــــــع�ا

�ن
 .  ع� هــــذا النـــاتج المح�ي اإلجمـــا�ي

�
ي المئــــة من النــــاتج   3.6 الهــــدف، يتوقع أن ينخفض إجمــــا�ي العجز من مــــا تقــــديرە عطفــــا

�ن
ي عــام 

ي المئــة من النــاتج المح�ي اإلجمــا�ي بحلول عــام  3لمــا معــدلــه  2018المح�ي اإلجمــا�ي �ن
. ُتبين هــذە التوقعــات ع� 2021�ن

ن كفاءة  ي ع� نهجها الراهن ف�ما يتعلق بضـــــبط األوضـــــاع المال�ة العامة وتحســـــني
 االســـــتثمار العمو�ي فرضـــــ�ة أن الســـــلطات ســـــُتب�ت

اء الحرا�ات االجتماع�ة و  احتمال�ةرغم  ي هذا السـ�اق أسـعار ازد�اد الضـغوط جرَّ
ا�دة. ُ�ذكر �ن ن التم��ل  أن متطلباتإ�  النفط الم�ت

ي �شكل موضع قلق العمو�ي   والذي بلغ  إ� حٍد ما مدعومة بالدين العمو�ي الخار�ب
�
ي المنخفض �سب�ا ي المئة من  31.3الخار�ب

�ن
ي نها�ة 

ي األســـــواق ال2017الناتج المح�ي اإلجما�ي �ن
عالم�ة. ل�ن، ثمة احتمال�ة ، ُ�ضـــــاف لذلك التصـــــن�ف االســـــتثماري للمغرب �ن

ي حال لم ُتجدد اتفاق�ة خطر ال
اجع �ن ي لفائدة المغرب (هبة �ت ع� خمســــــــــــة مل�ارات دوالر أم���ي البالغة مجلس التعاون الخل��ب

ي دور مجل عائدات)، لطالما جسـدت 2013إ�  2008 امتدت من مدار خمس سـنوات ا�ً  ا� س التعاون الخل��ب ي رتق فعَّ
فجوات  �ن

ي وتخف ة الممتـــــدة من �التم��ـــــل الخـــــار�ب ذ تضــــــــــــــــع الحكومـــــة قـــــائمـــــة . إ2018إ�  2013ض عجوزات الموازنـــــة ع� مـــــدار الف�ت
 من قبل2019بدءا� من  خصـــــخصـــــتها بغرض  لها المملوكة  مقاوالت الب

�
ي ُ�حتمل أن �شـــــهد انخفاضـــــا  ؛ مما ســـــ�قلل مبالغ لمنح اليت

ن المقبلة.  ي ع� مدار السنني  مجلس التعاون الخل��ب
  الجاريُيتوقع أن يتحســـن حســـاب العجز  .22

�
؛ مما تح��الت م للصـــادرات، وعائدات الســـ�احة، و بنمو مســـتدامســـوقا ن �ني المغ�ت

 بالبيئة العالم�ة الخاصة بالمغرب الس�ما ف�ما يتعلق س�عوض عن تكلفة المستوردات. 
�
ثابت بالنمو اليرتبط هذا التحسن أ�ضا

ي أورو�ا وآفاق النمو األقوى خارج القارة األ
. كما وســــــ�ســــــهم النمو القوي ورو���ن ي ة ح�ث �شــــــهد حصــــــة صــــــادرات المغرب تزا�دا�

�ن
ي  ي المقابل يتم احتواء مخاطر الدين الخار�ب

ان المدفوعات. �ن ن ن م�ي ُيتوقع أن ، إذ الصـــناعات ذات الق�مة المضـــافة العال�ة بتحســـني
ي ألقل من ينخفض الدين ا ي المئة ع� المدى المتوســـــــــــــط نت�جة ثبات النمو االقتصـــــــــــــادي، واحتواء حســـــــــــــاب العجز  40لخار�ب

�ن
ي المبا�ش   المرتقبةالجاري، وتدفقات االســتثمار الخار�ب

�
ي قل�ل �ســب�ا ي المئة من الناتج  41.2بلغ  ح�ث، علما بأن الدين الخار�ب

�ن
ي  84لمخاطر ع� هذا الصـــــــع�د حق�قة مفادها أن ، ومما ي��د محدود�ة ا2017المح�ي اإلجما�ي عام  ي المئة من الدين الخار�ب

�ن
 فائدة ثابتة.  و من هذا الدين ذ 75�ل األمد وأن مظلة الدين الط�  يندرج تحت

 

ات اقتصاد ك�ي ُمختارة،  : 2جدول رقم   2022-2016المغرب: مؤ�ش
 الناتج المح�ي اإلجما�ي ما لم تدل الق��نة ع� غ�ي ذلك) (النسب المدرجة تثمل �سب البنود من 

 

 المتوقع المتوقع  المتوقع المتوقع المقدر   
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ي 
        االقتصاد الحق��ت

ي 
 3.9 3.6 3.5 2.9 3.2 4.1 1.1 الناتج المح�ي اإلجما�ي الحق��ت

  الناتج المح�ي اإلجما�ي
) الفال�ي   (الزرا�ي

-13.7 15.4 3.2 -0.5 3.6 3.7 4.3 

  الناتج المح�ي اإلجما�ي
 الفال�ي غ�ي 

3.1 2.8 3.1 3.4 3.4 3.4 3.4 

o 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 1.0 الصناعة 
o 3.8 3.6 3.6 3.7 3.1 2.7 2.9 الخدمات 
 4.2 3.7 3.5 3.5 3.4 3.5 3.7 االستهالك الخاص 
  1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 1.5 1.5 االستهالك الحكو�ي 
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  إجما�ي استثمار رأس
 تالمال الثاب

8.7 -0.8 4.9 3.4 3.6 3.4 3.8 

  صادرات السلع
 والخدمات

5.5 10.9 6.2 7.3 7.5 8.1 9.2 

  مستوردات السلع
 والخدمات

14.7 7.4 6.8 6.1 6.6 7.6 8.1 

        
معد البطالة (حسب تع��ف منظمة 

 العمل الدول�ة)
9.9 10.2 - - - - - 

متوسط المستهلك ( أسعار مؤ�ش 
ة  )الف�ت

1.6 0.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 

        
        الحسابات المال�ة الحكوم�ة

 29.3 29.3 29.3 29.7 29.8 29.9 30.5 النفقات 
  ي ذلك

اإليرادات، بما �ن
 كافة الهبات والمنح

26.0 26.1 26.2 26.0 26.1 26.3 26.3 

 3.0- 3.0- 3.2- 3.7- 3.6- 3.6- 4.5- رص�د الموازنة
 62.2 63.3 64.5 65.3 64.9 65.1 64.9 دين الحكومة المرك��ة

        حسابات نقد�ة مختارة
o 5.5 4.7 النقد بمفهومه الواسع - - - - - 
o لغ�ي  اتالمستحق

 الحكومة
4.4 2.8 - - - - - 

o ) سعر الفائدة الفوائد
 الرئ�س)

2.3 2.3 - - - - - 

ان المدفوعات ن         م�ي
 ان الحساب الجاري ن  3.6- 3.8- 4.0- 4.0- 4.3- 3.6- 4.2- م�ي
o 49.7 49.1 49.2 48.6 47.3 45.2 43.7 المستوردات 
o  39.2 38.8 37.9 37.5 36.4 35.0 33.1 الصادرات 
o  ي االستثمار األجنيب

 المبا�ش 
1.5 1.5 2.5 1.7 1.8 2.1 2.1 

o  إجما�ي االحت�اطات
الرسم�ة (بمل�ارات 
الدوالرات األم��ك�ة، 

ة ي نها�ة الف�ت
 )�ن

25.1 26.2 25.9 26.5 27.3 27.5 27.7 

o اد ي أشهر االست�ي
 6.4 6.1 5.9 5.6 5.4 5.7 6.2 �ن

 - - - - - 9.7 9.8 (معدل) �ف العملة 
        

�ة         البنود التفس�ي
الق�مة اإلسم�ة للناتج المح�ي اإلجما�ي 

 المغ���ة)(بمل�ارات الدراهم 
1 013.6 1 063.3 1 113.8 1 169.9 1 237.8 1 331.8 1 394.3 

الناتج المح�ي اإلجما�ي للفرد (الجاري 
(  بالدوالر األم���ي

3 030.0 3 161.0 3 281.0 3 451.0 3 649.0 3 872.0 4124.0 

 .  المصدر: تقديرات السلطات المغ���ة وطاقم البنك الدو�ي

 من المخاطر  .23
ٌ
ُحف ُجملة

َ
ي المنطقة؛ (ب) ، المشــهد االقتصــادي المقبلت

تتضــمن المخاطر الخارج�ة (أ) مخاطر ِجُي�ُ�وِليِتِكّ�ة �ن
ي منطقــــة اليورو 

ي بظاللــــه ع� النمو االقتصـــــــــــــــــــادي و�ــــالتــــا�ي ع� المواز�ن المــــال�ــــة الحكوم�ـــة  ؛ ممــــا ونمو دون المتوقع �ن
قــــد ُ�ل�ت

، وهو ما قد ي��د حدة تقلب األســــــواق المال�ة و�تا�ي والخارج�ة؛ (ت) والبيئة الســــــ�اســــــات�ة العالم�ة للتدفق  التجاري والرأســــــما�ي
ي عقب انتهاء اتفاق�ة الهبة الراهنة، وهو ما أضـــــف لذلك إضـــــعاف ثقة المســـــتثم��ن؛ (ث)  انخفاض منح مجلس التعاون الخل��ب

امج اإلنمأو  بدورە قد �ســـــــــــــفر عن تدهور ُعُجوزات الموازنة ا ائ�ة، ال ســـــــــــــ�ما �حد تنف�ذ ال�ب امج االجتماع�ة. أمَّ ع� المســــــــــــتوى  ال�ب
، فتمثلت المخاطر  : (أ) تراجع اإلصــــــــــــالحات المال�ة الحكوم�ة الســــــــــــابقة ال ســــــــــــ�ما معونات الطاقة إذا لم تتوقف الداخ�ي بما ��ي

ي  النفط عن الصــــــــــــــــعود، (ب) وتأخ�ي تنف�ذ اإلصــــــــــــــــالحات القطاع�ة المال�ة أســــــــــــــــعار 
 �ن

�
ي قد ثؤثر ســــــــــــــــلبا ن واله�كل�ة واليت الما�ي  الح�ي

؛ مما قد ي��د من حدة االحتدامات االجتماع�ة.   الحكو�ي
24.  .

�
 ومســــتقرا

�
ع� أ��ب  ل�ن وع� األمد المتوســـــط، ال بد من مســـــاهمة بالعموم �عت�ب إطار ســــ�اســــات االقتصــــاد ال��ي للبالد كاف�ا

ن خلق صـــع�د المرابح اإلنتاج�ة للنمو االقتصـــادي لضـــمان اســـتدامة الدرب الذي اختارە المغرب لتحقي فرص ق التنم�ة، وتحســـني
.  معززا أوا� والس�اس�ة  ة، وتوسعة الشمول االقتصادي وهو ما س�قلل االحتدامات االجتماع�العمل ابط االجتما�ي  ال�ت
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ي معقـــد  .25
ي  لقـــد تمكن نموذج النمو االقتصـــــــــــــــادي الـــذي �عتنقـــه المغرب من إحـــداث تطور تقىن

ي ظـــل توار �ن
البن�ـــة   التجـــارة �ن

 الرتفاع ممكنةال
�
ي القطاعات ذات الق�مة المضــــافة ما زال ضــــئ�ً� نظرا

َّ أن وجود هذا التعق�د �ن
َّ

ي، إ� ك�ي الذي �ع�ت ســــوق  ال�ت
ي االتحاد األ ي مج�عت�ب بزوغ نجم صــــــــناعات جد�دة . ورويب

ون�ات والتمكن من الســــــــ� الت تصــــــــنيعا�ن تبوء ارات والطائرات واإلل��ت
ي بعض ســـــــالســـــــل الق�مة المتخصـــــــصـــــــة (

األســـــــمدة) من األمور المشـــــــجعة نظرا� العتبار هذە القطاعات بمثابة كال��ادة والســـــــبق �ن
ي هذە القطاعات الناشـــــــئة ما زال  حضـــــــور مـ�ــــــعات كالســـــــ�ك�ة لنمو �ســـــــوقه اإلنتاج�ة. ول�ن 

ي  خجو�ً المغرب �ن
ظل منافســـــــة �ن

ي هـــذە المجـــاالت  دول�ـــة حـــام�ـــة الوط�س
ات�ج�ـــة التجـــار�ــة . و�ـــ�ن  ســــــــــــــــيتمكن المغرب من خالل مبـــادراتـــه االســــــــــــــــ�ت

�
ي قـــدمـــا

الم�ــــــــــــــــن
ي واالستثمار�ة مع االتحاد األ ي األسواق الخارج�ة. إف��قودول  ورويب

 ا جنوب الصحراء من تع��ز قدرته ع� المنافسة �ن
 ومكمً� للنمو و�مكن �ـ�ـــــ�ــــع مســــــار تقدمه من خالل التجارة وا .26

�
 ســــــب�ً� مواز�ا

�
ي الخدمات. لقد ب�غ أ�ضــــــا

بصـــــــفة الســــــتثمار �ن
ي 

ي االحتفاظ ب المغرب نجح�ا جنوب الصـــــــــــــــحراء، إف��قالمغرب من أوائل محر�ي اســـــــــــــــتثمارات الخدمات �ن
ي �ن

حصـــــــــــــــة ســـــــــــــــوق�ة �ن
، واإل�شـــــــــــــــاءات، واللوجســـــــــــــــت�ات، ن ي المئة من األ�شـــــــــــــــطة  40 ُ�ذكر هنا، أن الخدمات البنك�ة، والتأمني

ع� ميناء طنجة الراهنة �ن
ات�ج�ة المغرب ب�رســــاء ف��قعن عمل�ات إعادة شــــحن إل المتوســــط �ي عبارة �ا جنوب الصــــحراء. ع� هذە الجبهة، تتجســــد اســــ�ت

 للقارة اإل
ً
الخدمات المال�ة وتكنولوج�ا االتصــاالت والمعلومات،  وتط��ر �ة من خالل تقد�م خدمات بين تحت�ة ف��قنفســه بوابة

ي 
ـــــــــــــــــبعض الحاالت ع�ب اســتخدام روابط ناشــئة عن ثرائه بو�ن ي المئة من احت�ا�ي الفوســفات  75الفوســفات (إذ يزخر المغرب بـ

�ن
، لقد تضـــــــــــاعفت تجارة المغرب مع 

�
ِ�ر آنفا

ُ
). وكما ذ ي  مصـــــــــــح��ة ب��ادة 2007�ا من عام إف��قالعال�ي تدفقات االســـــــــــتثمار األجنيب

ي االمبا�ش 
ن  جاعلة من المغرب الخامسلمغرب �ـ�ـــــــــعة �ن  بخدماتها المال 43من بني

�
�ة، واالتصــــــــــاالت، واألســــــــــمدة، دولة مســــــــــوقا

ي المرتبة األو� 
. لقد حل المغرب �ن ئ  ع� صــــــع�د البن�ة التحت�ة حســــــب تق��ر التنافســــــ�ة العال�ي لعام إف��قوالعقارات، والمواين

�
�ا

ــــــــــــــــــــــــــــ. 2018 ة لـ ي القارة اإل وجهة 32ُتطلق مطارات المغرب رحالت مبا�ش
أ ميناء طنجة المتوســـــــــــــط فهو الميناء األ�ف��ق�ن �� �ة، أمَّ

ي طول القارة
ي  174وعرضــــــــــها بروابطه مع  الســــــــــمراء ا�شــــــــــغاال �ن

ي  هأرجاء العالم، ُ�ذكر أن مختلف ميناء �ن
ســــــــــُتفتتح محطة ثان�ة �ن

ف2019عام  خاللالميناء  نِّ ي الب�ضـاء القطب الما�ي للدار  . ُ�ضـاف، صـُ
ي  �ن

 تحت سـقفه ما ي��و �ا إف��قالمركز الما�ي األول �ن
�
ضـاما

كة مال�ة، كات ع� مائة �ش كات القابضــــــة. عمالأل متعددة الجنســــــ�ات، ومقد�ي خدمات ا ومقرات إقل�م�ة لـ�ـــــش ، ناه�ك عن الـ�ـــــش
ن المغرب لتســــــــلق ســــــــالســــــــل الق�مة العالم�ة  ق  واالغتنام�مكن لهذە األصــــــــول أن تعني ي تح�ن بها دول �ش ة المحرك األول اليت ن م�ي

كات تصــــنيع الســــ�ارات والطائ ي العد�د من القطاعات مثل �ش
كات خدمات األ أســــ�ا �ن ي  عمالرات و�ش تجعل والخدمات المال�ة اليت

 �ة. ف��قالقارة اإلإ�  المغرب كما لو أنه منصة وثب من
ي ب .27 ي وصــل المغرب العريب

 إذ لدى المغرب دعائم مكثفة تمكنه�ا جنوب الصــحراء. �ف��قلدى المغرب دور هام لالضــطالع به �ن
ي توف�ي اتصــــال إقل��ي باإلن�ت 

ي الوقت الحا�ي بمشــــغ�ي اتصــــاالت  نت. من تجســــ�د دور هام �ن
كات و  �ســــتثمر اتصــــاالت المغرب �ن �ش

ي 
ن كوابل االتصــال مع إ�  �ا جنوب الصــحراء،إف��قتكنولوج�ا المعلومات �ن �ة، ثمة إمكان�ة لتحســني �ا من إف��قجانب شــبكاتها ال�ب

 أن �ساهم بمثل هذە التوسعة.  ماء، و�مكن لمجموعة البنك الدو�ي تحت ال
ات�ج�ة اإلدماج بمزامنة تعميق الروابط مع االتحاد األلقد بات  .28 ي مقصـــــــــد مفاضـــــــــاالت اســـــــــ�ت و�ف��ق�ا جنوب الصـــــــــحراء  ورويب

 .
�
ي عام واضحا

ي �ن
 لالنضمام 2017ُ�ذكر أن المغرب قد التحق بركاب االتحاد اإلف���ت

�
المجموعة االقتصاد�ة لدول إ�  وقدم طلبا

ي عام 
-Africa«اتفاق�ة منطقة التجارة الحرة لقارة إف��ق�ا غرب من الدول الموقعة ع� . كذلك، فإن الم2018إف��ق�ا الغ���ة �ن

Wide Continental Free Trade Area .« امات المتضــــــار�ة للمجموعة االقتصــــــاد�ة ن ول�ن ســــــ�كون من الصــــــعب إدارة االل�ت
ا�ة مع االتحاد األ ي لدول إف��ق�ا الغ���ة واتفاق�ة ال�ش تعرفة الخارج�ة الخاصة للمجموعة االقتصاد�ة الس�ما ف�ما يتعلق بال ورويب

ي عملة موحدة امات إ�  لدول إف��ق�ا الغ���ة، والقواعد الخاصــــــــــة بالمنشــــــــــأ، وخطة تبين ن جانب ح��ة الحركة. ســــــــــتكون هذە االل�ت
ي سوق الخدمات من صالح المغرب، إذ من الج�ي أن لألخ�ي 

كائه األفارقة، ول�الخاصة بالتجارة �ن ة ع� �ش ن ن ال�ث�ي من سبق وم�ي
ا�ة األخرى مع االتحاد األ ي اتفاق�ات ال�ش نع  ورويب نقة ما �قوم  االضمحالل ع� صع�د الخدمات؛أو  سطح�ةللت�ن لذا من الهام �ش

به القطاع الخاص ع� صــــــــع�د االندماج اإلقل��ي مع االســــــــتفادة من باع وقدرة البنك الدو�ي التحل�ل�ة لتقد�م دعم اســــــــتشــــــــاري 
 �اسة التجارة المغ���ة. رفيع ف�ما يتعلق �س

 وعدم المساواةالفقر  واقع
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وحىت  2007تخف�ض هـــائـــل للفقر منـــذ عـــام حقق المغرب  .29
ي عام  8.9تراجع الفقر من  2014.4

ي المئة �ن
لحوا�ي  2007�ن

ي عـــام  4.8
ي لخط  2014�ن وذلـــك حســـــــــــــــــــب التع��ف الوطين

�توظ�ف معدل الفقر العال�ي والمقدر بمعدل قدرة و الفقر، 
ائ�ـــــة ي عـــــام  1.9 تبلغ �ش

دوالر أم���ي للفرد نجـــــد أن الفقر �ن
ي  2014

�ن
ُ
ــــــــعل�ه  ق ي المئة، و�ذا استخدمنا خط  1إذ �قدر بـ

�ن
فقر الطبقــــة ذات الــــدخــــل المتوســــــــــــــــط األقرب ع� الــــدخــــل 

ي أي 
دوالر أم���ي إنفـــاق للفرد نجـــد بـــأن معـــدل  3.2المتـــدين

ي الممل�ة المغ���ة.  8الفقر انخفض لما دون 
ي المئة �ن

 �ن
بنــاء ع� تقــديرات النــاتج المح�ي اإلجمــا�ي للفرد، �شـــــــــــــ�ي  .30

شـــهد تراجع الفقر تباطؤ  2014أن بعد العام إ�  التوقعات
ي الرســـــــــــــم  المتقطعـةبـالخطوط  كمـا هو موضـــــــــــــحهـائـل (

�ن
ي عــام و ). 3التوضـــــــــــــ��ي رقم 

معــدل  يبلغأن  2018ُ�توقع �ن
ي   لخط الفقر الوطين

�
ي المئة 4.5الفقر وفقا

خط ، و�توظ�ف �ن
، �قــــدر الفقر وخط فقر الطبقــــة ذات الــــدخـــل  الفقر العــــال�ي

ي بـالمتوسط األقرب 
  تباعا 6.4و 0.8للدخل المتدين

 للفقراء ط�لة العقد المنـ�ـــــم، ول�ن   .31
�
لقد جاء النمو حل�فا
ن  ة. مــا زالــت الفجوة بني �ــة كب�ي المنــاطق ال��ف�ــة والحـ�ــــــــــــن

ي الُخ 
مس األدين نت�جة لقد ســــــــــــــــجل نمو اســــــــــــــــتهالك األ�ة �ن

ة الممتـــدة من إ�جـــاب�ـــ ي الف�ت
إ�  2007ة وأع� من المعـــدل �ن

ي 2014
�ة منه �ن ي المناطق الحـ�ـــــــــــــــن

، ول�ن النمو كان أع� �ن
�ة  ي المناطق الحـ�ـــــــــــــــن

األر�اف. وعل�ه نجد أن معدل الفقر �ن
ي عام  ة أ�ع من المعدل الوطين ، فقد كان 2007تراجع بوت�ي

ي عام 
، و�ن ي  نصـــــــــف معدل الفقر الوطين

�
كان ثلثه   2014تق��با

 ). 4التوض��ي رقم  كما يوضح الرسم(
32.  

�
ي جهات الممل�ة أظهر تطور مســــــــــــتوى المع�شــــــــــــة تقار�ا

�ن
ي المغ���ة اإلثن

ة منذ عامىت (أنظر  2014حىت  2001 5 عـ�ـــش
). �شـــــــــــــــ�ي معامل التقارب إ� أن 5للرســـــــــــــــم التوضـــــــــــــــ��ي رقم 

دا� 
َ
ي الجهات األقل َرغ

نموا� أ�ع حقق  مســـــــــــتوى المع�شـــــــــــة �ن
ي الجهــــات الموِ�ة. كمــــا ُ�شــــــــــــــــ�ي األرقــــام  

كــــان التقــــارب منــــه �ن
ي فاس

 �ن
�
، ودرعةأ -مكناس، ومرا�ش -واضحا ي

تاف�اللت  -س�ن
ي مالل ي بين

خن�فرة. ســــــــــــــــ�كون  -مع االســــــــــــــــتثنـــــاء الملحوظ �ن
ســــــــــــــــنــة من عمل�ــة التقــارب لتقل�ــل  24المغرب بحــاجــة لــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــارب النصــــــــــــــــف إذا مـــا حقق معـــدل تإ�  التبـــاينـــات الجه��ـــة
ي المئة.  4سنوي �سبته 

 �ن

                                                           
ي عا�ي  4

ج��ا �ن
�
ي والمندو��ة السام�ة  2014ه فإن الب�انات المذكورة بعد عام ، وعل�2014و 2007ُ�شار إ� أن آِخر مس�ي لأل�ة كانا قد أ �ي تقديرات طاقم البنك المعين

 للتخط�ط بناء لتوقعات الناتج المح�ي اإلجما�ي ومرونة النمو بما يتعلق بالفقر. 
 ل�ون مسح عام  2001لنتائج عام  2014نقارن أرقام عام  5

�
 ى الجهوي. ال ُ�عت�ب ممثً� للحال ع� المستو  2007نظرا
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ائ�ة) مساو لـالخط األزرق دوالر أم���  1.9: معدل إنفاق (قدرة �ش  
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2011�ن  

ي لخط الرماديا  : معدل خط الفقر الوطين
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ي عا�ي 5م الرسم التوض��ي رق
 2014و 2001: التوز�ــــع الجهوي للفقر �ن

 

 المصدر: المندو��ة السام�ة للتخط�ط

ي كافة الجهات، . 33
 ضئ�ً� ول�س �ن

�
ن عا�ي بالعموم، شهدت التفاوت تراجعا ي قل�ً� بني ي  40.7من  2014و 2007إذ تراجع معامل ِجيين

�ن
ي مختلف ). 6لرســـــــــم التوضـــــــــ��ي رقم كما يوضـــــــــح ا( 39.5إ�  المئة

: أولهما تقارب النمو �ن ن ن متواز�ني ي لتوجهني ُ�عزى انخفاض معامل جيين
ي بعض الجهات مثل جهة ال��اط 

ي الواقع ازداد التفاوت �ن
 39.9القن�طرة من  –سال  -الجهات وتزا�د التفاوت داخل كل جهة ع� حدة. �ن

ي المئة
ي الجهات الجن���ة من 44.2 إ�  �ن

ي جهاٍت أخرى مثل جهة الدارالب�ضـــــــاء 40.2إ�  35و�ن
 �ن

�
ن شـــــــهد انخفاضـــــــا ي حني

ســـــــطات،  –، �ن
، وسوسة–وجهة مرا�ش  ي

 ماسة. -أس�ن
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وع� ذات غرار الفقر النقـــــدي، شـــــــــــــهـــــد الفقر  .34
 غ�ي أنــه 

�
ي  مــا زالمتعــدد األبعــاد تراجعــا

 �ن
ً
ظــاهرة

ة الماألر�ـــــاف.  ي الف�ت
ن عــــــا�ي متــــــف�ن  2004دة بني

المعــدل اإلجمــا�ي للفقر المتعــدد تهــاوى  2014و
 هـــائً� من 

�
ي المئـــة 25.0تهـــاو�ـــا

بمعـــدل  8.2إ�  �ن
�ــة و 2.0إ�  9.1 ي المنــاطق الحـ�ـــــــــــــــن

إ�  44.6�ن
ي المناطق ال��ف�ة. وكما  17.7

ي المئة �ن
أســــــــــــــلفنا �ن

لم ينفــــــك الفقر المتعــــــدد األبعــــــاد �كون ظــــــاهرة 
 90ر�ف�ــة حــالــه بــذلــك حــال الفقر النقــدي، إذ أن 

ي المئـة 
ممن �ع�شــــــــــــــــون الفقر المتعـدد �قطنون �ن

 األر�اف. 
�ظهر تفك�ــك األبعــاد المختلفــة المؤلفــة للفقر  .35

تعل�م ال�بار قصور أوجه  أنإ�  المتعدد األبعاد 
ي  55.3وتوف�ي الدراســــــــة للصــــــــغار تقف خلف 

�ن
ي المنـــاطق المئــة من الفقر المتعــدد األبعــاد. 

ف�ن
�ــــة ُ�عزى مــــا ي��و ع�  ي المئــــة من  90الحـ�ـــــــــــــــن

�ن
ي التعل�م (بنســــــــــبة أوجه  إ� الفقر المتعدد األبعاد 

ي المئة) وا 60.8القصــــــــــور �ن
فقر األر�اف ). وعل�ه فإن 24.5لصــــــــــحة (بنســــــــــبة �ن

ي ُ�عزى 
ي التعل�م (بنســـــبة أوجه  �ن

ي المئة) وغ�اب  54.9القصـــــور �ن
ي  21.2( الخدمات األســـــاســـــ�ة كالماء وال�ه��اءإ�  الوصـــــول�ن

�ن
 . المئة)

ن عا�ي الفقر ومكامن ال تراجعرغم  .36 ئ 2014و 2007ضــــــعف بني  ع� �ســــــبة  ، ما فىتِ
�
ن مبق�ا ن الســــــنتني ن هاتني ي يزداد بني

الفقر الذايت
ي األر�اف 

ن اكما (عال�ة الســـــــ�ما �ن ي تنظر  . )7لرســــــــم التوضــــــــ��ي رقم يبني ي (أي األ� اليت
ذاتها ع� أنها إ�  ارتفع معدل الفقر الذايت

ة) من  ي المئة عام  41.8فق�ي
ي عام  45.1إ�  2007�ن

ي المناطق ال��ف�ة ع� مســـتوى الممل�ة 2014�ن
جلت أع� النســـب �ن . وســـُ

ي 
ي المئة ل�صـــــــــل  15 ح�ث بلغ ارتفاع معدل الفقر الذايت

ي المئة عام  54.3لــــــــــــــــــــــــــ�ن
ي أ���  ، بعبارة أخرى إن2014�ن من نصـــــــــف قاطين

 األر�اف ينظرون ألنفسهم ع� أنهم فقراء. 
ي صفوفهن و  .37

ي �ن  ع� النساء إذ تبلغ �سبة الفقر النسىب
�
 بالنسبة لمن تقل  55.3�نطبق ذلك أ�ضا

�
ي المئة كما �ي الحال أ�ضا

�ن
ـــــــــــ 25هم عن أعمار   (إذ تصل النسبة بينهم لـ

�
ي المئة 57.6عاما

ي العموم، . )�ن
ي ازد�اد  39.3�ن

ي المئة من األ� تعتقد أن الفقر �ن
�ن

ي  منها تعتقد أن التفاوت 63.9و
ة والمســــتضــــعفة والطبقة  �ن ي صــــفوف األ� الفق�ي

ازداد أ�ضــــا. من الج�ي أن إدراك الفقر مرتفع �ن
، إذ ترى 

�
ي مصــ 44المتوســطة أ�ضــا

ي المئة من أ� الطبقة المتوســطة نفســها �ن
ء إنما �دل ع� �ن ي

اف الفقراء. و�ن دل ذاك ع� �ش
ي صـفوف الطبقة المتوسـطة

ة أبطأ مما عليها من تكال�ف،  شـعور عام بغ�اب األمن االقتصـادي �ن ي ترى بأن عائداتها تنمو بوت�ي اليت
ن ما تتلقـاە من خدمات.  أن ثمـة كمـا وترى ائب و�ني ن ما تدفعـه من �ن ي هذا اإلدراك ال�ب�ي للفقر فجوة بني

 للخفض  �أيت
�
منـاقضـــــــــــــــــا

 بذلك تنا�ي تطلعات المغار�ة.   الزرا�ي لفقر النقدي إضافة للمعدل المرتفع لنمو الناتج المح�ي اإلجما�ي لالفع�ي ع� 
�
 عا�سا

 التحد�ات اإلنمائ�ة الرئ�سة: التشخ�ص القطري الممنهج
 

َص التشــخ�ص القطري الممنهج .38
�
ل

َ
قتصــادي االنمو والأن غ�اب الشــمول هو العائق المفصــ�ي الذي �حول دون المغرب  إ� خ
والمشــــــــــاركة  2017بناء ع� نتائج المذكرة االقتصــــــــــاد�ة القط��ة لعام . فرص العملواســــــــع النطاق و�حداث الوظائف وخلق ال

التشــــــــــــــــخ�ص القطري الممنهج أن الغ�اب  حدد الفاعلة للحكومة المغ���ة والتعاون الوثيق مع األطراف المعن�ة غ�ي الحكوم�ة، 
ي عمل�ة ال

 غ�اب الشــمول�ة �ن
�
رأس  تك��نمتعدد األوجه للشــمول يتضــمن أوً� غ�اب وجود ســوق ومؤســســات عامة شــاملة، وثان�ا

ي ي غ�اب الشـــــالمال البـ�ــــش
ا� �أيت  وأخ�ي

�
ن الســـــ�ما الشـــــبا، وثالثا ب مول ع� صـــــع�د رأس المال االجتما�ي والفرص المتاحة للمواطنني

 والنساء. 
39.  : ي لذلك ع� ما ��ي  غ�اب الشمول ع� صع�د مؤسسات السوق واألثر السلىب

ي بالع�ــــــــــــــــي  عمالما زال العد�د من األطراف ينظرون لمناخ األ . عمالاأل  مناخ • �ه  المغريب ا �ع�ت ع� التوقع، ناه�ك عمَّ
وقراط�ة  ي حققها المغرب ع� هذا  كفاف الثقةدون إعطاء   تحولمن ب�ي ة اليت للمســــــــــــتثم��ن رغم التحســــــــــــينات ال�ب�ي

تيبه ف�ما يتعلق ب الصــــع�د   لتق��ر ممارســــة أ�شــــطة األ �ت
�
الرســــم�ات واإلجراءات  مثلثقل العقبات ، ُ�ذكر أن عمالوفقا

41.8
38.6

47.245.1
40.3

54.3
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�ة7الرسم التوض��ي رقم   ي المناطق ال��ف�ة والح�ن
ي �ن

 : الفقر الذايت

المستوى الحضري                  - المستوى الوطني      المستوى الریفي 
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�دت عليها اســــــــــــــــتطالعات األ اإلدار�ة الضــــــــــــــــباب�ة والمعقدة والمضــــــــــــــــن�ة 
�
ي لطالما أ ا العقبعمالاليت  ما . أمَّ

�
ي غالبا ات اليت

ي مســـــــــــت��ات 
�ذكرها القطاع الخاص فتتمثل بالفســـــــــــاد، وأمور تتعلق بالمنافســـــــــــة من القطاعات غ�ي الرســـــــــــم�ة، وتدين

ي صــفوف القوى العاملة، باإلضــافة لصــعاب أخرى تتعلق بالحصــول ع� مصــادر التم��ل. ومما �جدر ذكرە 
التعل�م �ن

ي هذا الســـــــــــــــ�اق هو أن درجة منافســـــــــــــــة الســـــــــــــــوق المغ
ي  ���ة�ن ق  اليت ينظر إليها ع� أنها أقل من العد�د من دول الـ�ــــــــــــــش

ي طب�عة العد�د من األســواق الذي �احتكار القلة و�تســبب األوســط وشــمال إف��ق�ا. كما  ي إعســاع�ت
كات  دخول ر �ن �ش

ن الســـــــــــــوق المنخفض ك�ي ن عادًة ب�ت ي تتم�ي ي أما�ن أخرى من العالم  جد�دة للقطاعات اليت
ك قطاع التصـــــــــــــنيع. كذل مثل�ن

ي غالب�ة قطاعات البين التحت�ة من  بالمحدود�ةحال الح�اد التناف�ـــــــــي الذي يتســـــــــم 
اء المشـــــــــاركة الق��ة للدولة �ن جرَّ

ن كافة أطراف األســـواق بزوغ نجم قطاع من جهة أخرى، المملوكة للدولة.  مقاوالت خالل ال �عيق غ�اب المســـاواة بني
ي �حتاج إليها المغرب أمسَّ الحاجة.  فرص العملخاص دينا�ي واسع النطاق وقادر ع� إحداث الوظائف و   اليت

ة والمتوســــــــــطة • ي مناخ األ . (المقاولة) عمالور�ادة األ  المقاوالت الصــــــــــغ�ي
المقاوالت بأثقاٍل ال ســــــــــــ�ما ع�  عمالُ�ل�ت

ة والمتوســـــطة ي غالبة الصـــــغ�ي ي ال ، واليت
 بالقل�ل من المســـــاحةتح�ن

َّ
 مقاوالت المقارنة بلمصـــــادر التم��ل  للوصـــــول إ�

ة. ورغم التقدم  ن األ  ال�ب�ي ال�ب�ي ي الســــــــــــــــنني
ةالذي أحرزە المغرب �ن  أن عقبات التم��ل ال ســــــــــــــــ�ما تلك المتعلقة خ�ي

َّ
، إ�

كات ال تنفك ت�ن بب ي المراحل األو� من نمو ال�ش
ة والمتوسطةالتم��ل �ن . كذلك �ي مشا�ل مناخ المقاوالت الصغ�ي

ي  عمـالاأل  ) العمـحـدتهـا بـالنســــــــــــــــبـة لرواد األ  �شــــــــــــــــتـد  اليت ن ي من دعٍم  (المقـاولني
 عمـالاأل  ل��ـادةِ  المســــــــــــــــتجـدين. لـذا ينب�ن

ة والمتوســــــطةو   تنم�ة الســــــ�اســــــات العموم�ة ف�ما تواصــــــل فرص العمللتدع�مها من ح�ث توف�ي  المقاوالت الصــــــغ�ي
ة.  مقاوالت الو مشار�ــــع االستثمارات  و�نفاع  ال�ب�ي

ي متوسط خلق  . سوق العملشمول  •
ة سنة الماض�ة فرص العملب�ت وما ، متواضعا ع� مدار السنوات الـخمس ع�ش

ي المغ
ي ســـن العمل مســـتبعدة من القوى العاملة. يواجه الشـــباب �ن

ة من الســـكان �ن ة زالت �ســـبة كب�ي رب مجموعة كب�ي
ي أ���  من قيود التوظ�ف مع

ي سن العمل غ�ي ناشطات �ن
ن ( سوق العملمن ثالث �ساء من أصل أر�ــع �ساء �ن  كما يبني

 ). 1لصندوق رقم ا
 القدرة التنافس�ة والتن�ع.  •

o  ي انفتح   االقتصــــاد المغريب
�
ي إف��ق�ا أ��ب  �غدو  ع� أنتدر�ج�ا للتجارة واالســــتثمار  انفتاحا

مصــــنع للســــ�ارات �ن
ان  2020بحلول عام  ، مع ز�ادة قوة صـــــــــناعة الط�ي ي ي المبا�ش الفر��ـــــــــي والصـــــــــيين بفضـــــــــل االســـــــــتثمار األجنيب

ي دمج واألسمدة ومجموعات النسي
ي الوقت المناسب. �كمن التحدي �ن

ة والمتوسطةج �ن  المقاوالت الصغ�ي
ي ســــــالســــــل الق�مة 

ة والمتوســــــطةفقد ظل عدد  -المحل�ة �ن ي حالة ركود منذ  المقاوالت الصــــــغ�ي
المصــــــدرة �ن

ي قطاعات و . 2000عام 
كات المحل�ة �ن �ب�ة لوال  لم تعرف ال��ــحتعمل العد�د من الـ�ـــــــــــــــش اإلعفاءات الـ�ـــــــــــــــن

الســــــــــــــــلع ع� ( المرتفعـــةالوقـــائ�ـــة  التعرفـــاتأو  التجـــار�ـــة الزراع�ـــة) عمـــال(العقـــارات، وتجـــارة التجزئـــة، واأل 
ي عمو االســـــــــــتهال��ة)، 

ي االســـــــــــتثمارات  مما �قلل والســـــــــــ�ي لتحقيق ال��ــــع ســـــــــــعار ل�ات رفع األ المســـــــــــاهمة �ن
 �ن

ي ظل  فرص العملالتن��ــــع وخلق  و�عيقللتداول  والقابلة��� تنافســـــ�ة األ قطاعات ال
موجه  تنموينموذج �ن

ي خضـــــــم ذلك ، توســـــــيع القطاع الخاصنحو التنافس و 
ن أورو�ا و�ف��ق�ا �ن وما �مكن تح��ل موقع المغرب بني

 . مزا�ا تنافس�ة حاسمة لت��ــــع التقارب االقتصاديإ�  البن�ة التحت�ة المتنام�ة ع� صع�د  أصوللد�ه من 
o  ن العد�د اتها اإلقل�م�ة، تتم�ي ن  بالمقارنة مع نظ�ي ك�ي ي السـوق، مع وجود �سـبة أ��ب  من األسـواق المغ���ة ب�ت

�ن
ي أما�ن أخرى. عالوة ع� 

ن الســــــــــــــــوق �ن ن عادًة بانخفاض ترك�ي ي تتم�ي ي القطاعات اليت
عال�ة من االحتكارات �ن

كات المغ���ة بهامش كب�ي  ى من ال�ش اتها اإلقل�م�ة؛ مما �ش�ي  جدا� ذلك، تتمتع �سبة ك�ب  بالمقارنة مع نظ�ي
ي المغرب تواجه مست��ات أقل أن إ� 

كات �ن ن ع� القدرة التنافس�ة المنافسة. من ال�ش ك�ي وري ال�ت من ال�ن
ي الســـــــــــوق 

 إحداث واســـــــــــع النطاق �مكنه ر قطاع خاص دينا�ي من أجل تهيئة الظروف لظهو والمنافســـــــــــة �ن
ي �حتاجها المغرب  ي الق��ب العاجلالوظائف اليت
 أهم�ة . �ن

�
ن مختلف أطراف تذكر هنا أ�ضــــــــــــا المســــــــــــاواة بني

ور�ة  بيئة تنظ�م�ة تمكن  ًبغ�ة إرســــاءســــ�اســــة منافســــة ق��ة إ�  لتع��ز المنافســــة. هناك حاجةالســــوق �ن
كات من   والخاص، العمو�ي األســـــواق والنمو، وتحد من امت�ازات بعض مشـــــغ�ي الســـــوق إ�  الوصـــــولالـ�ــــش

للمنافســـــــة. ســـــــتســـــــتف�د األســـــــواق المغ���ة من الممارســـــــات المناف�ة بعق��ات إلنزال ال الحاجة ناه�ك عن
ي القطاعات التمكين�ة الرئ�ســـــــــدمج مبادئ المناف

عقبات ة مثل الطاقة واالتصـــــــــاالت عن ط��ق رفع ســـــــــة �ن
ي تح�ي أصحاب  الوصول  تع��ز دور الجهات التنظ�م�ة للقطاع. النفوذ باإلضافة لاليت
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ي صفوف الشباب 1صندوق رقم 
ي : البطالة والركود �ن

 المغرب �ن

ي صفوف الشباب تم�ط
ي ومساهم اللثام عن جملة من نقاط معدالت البطالة والركود �ن ي كل من تك��ن رأس المال الب�ش

ي اإلنتاج�ة ته الضعف �ن
�ن

ي المغرب
ي المغرب حوا�ي �ن

ي المئة من الس 10إ�  9مليون عاطل عن العمل (أي  1.1. إذ يوجد �ن
ي سن العمل). يبلغ معدل البطالة �ن

ي المئة  19.9كان �ن
�ن

اوح  ي ممن ت�ت ي صفوف الشباب المغريب
ن أعمار �ن ي  21.7وسنة،  24و 15هم بني

ي أوساط �ن
ي الجامعات التقن�ةالمئة �ن ي  24.6و الشباب، خ���ب

المئة من �ن
ن الشباب. ا ن الجامعيني ا  لخ��جني �ة أمَّ ي المناطق الح�ن

ن الشباب حوا�ي ف، �ن ي  40يبلغ معدل البطالة بني
فإن الشباب ذوي المهارات  ومع ذلك المئة،�ن

ن من المدارس ال �سجلون  ي  ع� أنهمالمنخفضة والمت��ني ن عن العمل. ما �قرب من نصف الشباب المغريب اوح  ممنعاطلني ن أعمار ت�ت  35و 25هم بني
ا لديهم وظ�فة ا ما تكون، عام� . إ�  وتفتقر ، مأمونةوغ�ي  زه�دةسم�ة وذات أجور غ�ي ر  هذە الفرص غالب� ن ها للعمال الرسميني ي يتم توف�ي المزا�ا االجتماع�ة اليت

ن بالتعل�م ي  27.9التدر�ب أو  التوظ�فأو  �مثل الشباب غ�ي الملتحقني
ي  45.1(ما �عادل مليون  1.7حوا�ي أو  ،من جميع الشباب المئة�ن

من  المئة�ن
ي المئة 11.4و الشابات

غذيها هذە األرقام ال تفتأ ). الشبان من �ن
ُ
ة العداد األ  ت ن ل�ب�ي ي المناطق ومن ُجملة . من التعل�م لمت��ني

ن عن العمل �ن العاطلني
�ة ن بذلك لركب ظل ثلثاهم بال عمل لمدة عام ممن حثون عن عملالبا الشاب الح�ن  .البطالة الط��لة األمد منضمني

 
ي 
وخدمات الوساطة ، سوق العمل �شأنوعدم كفا�ة المهارات والمعلومات ، فرص اإلدماج االقتصادي �شمل عوائق التوظ�ف أمام الشباب النقص �ن

ي  سوق العملوس�اسات 
ن ال تف�د سوى الىت ن عن عمل للفئات األخرى من ا ال �مكن العمال.  من المتعلمني برامج دعم  الوصول والحصول ع�لباحثني

ي إ�  �فتقر هؤالءوغالبا ما  ،فعالةتوظ�ف 
ون مؤهالتهم ، . حيت مع وجود خدمات الدعمسوق العملالمهارات المطل��ة �ن ن �عت�ب فإن الشباب المتعلمني

آل�ات وساطة العمل الرسم�ة وس�اسات تعت�ب عائل�ة. الأو  شخص�ةللحصول ع� وظ�فة الئقة دون اللجوء للوساطة والمحس���ة الومهاراتهم غ�ي كاف�ة 
ي هذا الس�اق أن واحد و�التا�ي انخفاض معدالت النجاح. ، عدم كفا�ة مشاركة القطاع الخاص ك عنمحدودة النطاق، ناه�التوظ�ف 

من كل ثالثة  ُ�ذكر �ن
 .�خطط لمغادرة المغربأو  شبان يرغب

 
ي الجودة والنوع�ةالوظائف المتاحة تتسم 

ي خلق  ، فقد بالندرة وتدين
ي الجودة ةوعال� ةشغل كاف�فرص فشل المغرب �ن

تع��ز ، باإلضافة إلخفاقه �ن
ي 

ن عا�ي سوق العملمشاركة الشباب والنساء �ن ي ما ُحقق جد�دة فرصة 26,400إحداث تم ، 2016و 2012. بني
ي سن العمل  وذلك صا�ن

ا للسكان �ن سن���
اوح ن أعمار  (أي ممن ت�ت ا)  65و 15هم بني ي نمتعام� ي بلغ  الفئة اليت

ا. �شمل  270,000بمعدل صا�ن القطاعات االقتصاد�ة ذات العمالة شخص سن���
اوح المرتفعة للشباب ( ي ت�ت ن أعمار أي الفئة اليت ي المئة 56(بنسبة  الفالحةسنة)  24و 15ها بني

ي المئة 23.5والخدمات (، )�ن
ي  10.5والصناعة (، )�ن

�ن
ي المقابل تتف�ش  ) والبناء. المئة

ي المئة 88وحوا�ي ، غ�ي الرسم�ة فرص العمل�ن
ن ل�س لديهم عقد عمل و�واجهون ظروف عمل من الشباب العا �ن ملني

ونها "ال �ستحق العناء  ."�عت�ب
 

ن أن ر�ادة األ  ي حني
ة والمتوسطة تمثل أع� إمكانات من ح�ث خلق  مقاوالت وال عمال�ن  الس�اسات العموم�ةتظل ، فرص العملالصغرى والصغ�ي

ة.  ي المغرب عمالاأل  ُ�ذكر أن مناخ موجهة نحو المشار�ــــع االستثمار�ة ال�ب�ي
  �ن

�
ة ومتناه�ة  مقاوالت ال ما انفكت، ؛ ومع ذلكقد شهد تحسنا الصغ�ي

وسوء الت�ف من جانب  سوق العملوالمتوسطة الحجم مق�دة �سبب محدود�ة فرص الحصول ع� التم��ل وضعف مهارات  والصغرىالصغر 
. �صعب  ن ن الحكوميني ةع� الالمسؤولني الوكالة الوطن�ة للنهوض بالمقاولة الصغرى برامج الدعم القائمة (من خالل إ�  الوصولوالصغرى  مقاوالت الصغ�ي

ي قطاعات التصنيع. من ناح�ة أخرى مقاوالت للو�ي متاحة �شكل أسا�ي ، ) من خارج ال��اط والدارالب�ضاء والمتوسطة
يتم ، ذات اإلمكانات العال�ة �ن

ة ال عمالتوج�ه الدعم العام ل��ادة األ  ي  مدرة للدخلنحو األ�شطة الصغ�ي ا ما تكون غ�ي رسم�ة. اليت ي ر�ادة األ بدورە غالب�
  عمال�دعم المجتمع المدين

�
دعما

 
�
ا�دا ن ي ظل عدم وجود دعم مستدام ومؤس�ي و، . ومع ذلكم�ت

 الجهود محدود أثر هذە يب�ت  �ن
�
  ا

�
ة جدا كات الصغ�ي ة  مقاوالت والع� ال�ش الصغرى والصغ�ي

 والمتوسطة. 
 

، المندو��ة السام�ة للتخط�ط، تقار�ر تفص�ل�ة عن النشاط والعمالة والبطالة 2016وضع�ة و طور وأهم خاص�ات البطالة والشغل الناقص، مصدر: 
ي   -) المندو��ة السام�ة للتخط�ط2015، 2010، 2005، 2000(

ي المغرب: التحد�ات والفرص، المندو��ة  سوق العملكما اقتبست هذە المصادر �ن
�ن

،  السام�ة ، 2014، مسح األ� لعام 2017 نوفبمر للتخط�ط والبنك الدو�ي  . 2017، التشخ�ص القطري الممنهج، الممل�ة المغ���ة، البنك الدو�ي

 
ي  .40

 : صع�د عن آثار سليبة ع�  الحكامة العموم�ةُ�سفر غ�اب الشمول �ن
ي الدســـتور  العموم�ةرغم اإلصـــالحات توســيع و�نفاذ ســ�ادة القانون.  • الُمحققة لتدع�م ســـ�ادة القانون من خالل تبين

ي عام 
، ما زالت ســــ�ادة القانون ومنظومة العدالة تجابه 2013وميثاق إصــــالح منظومة العدالة لعام  2011الجد�د �ن

ا مكامن الضـــــــــــــــعف ع� هذا الصـــــــــــــــع�د فتتعلق بغاب اســـــــــــــــتقالل�ة منظومة القضـــــــــــــــاء، بوتقة من التحد�ات الجل�ة.  أمَّ
فهــا واألفعــ ي �ق�ت ي حمــا�ــة الحقوق  مســــــــــــــــؤولونال المنــاف�ــة للقــانون اليت

، نــاه�ــك عن اإلخفــاق �ن ي
ي النظــام القضــــــــــــــــــايئ

�ن
ي الخصوص�ة، والعدالة، 

ن �ن  . صوتهم وضمان مشاركتهم و�سماعاألساس�ة للمواطنني
ي تعود لعام اإلدارة العامة.  • أســــــــــــــــال�ب ت دون المطلوب لتحقيق متطلبا 1958ما زالت أنظمة الوظ�فة العموم�ة اليت

ي ســــــــــ�اق برامج ســــــــــ�اســــــــــات تنم�ة إصــــــــــالحات اإلدارة  التدب�ي 
ة �ن �ة رغم جهود التحد�ث ال�ب�ي الحديثة للموارد البـ�ـــــــــش

 . العموم�ة
ن عن . الخدمات العموم�ةتقد�م  • ن غ�ي راضـــــــني ي تقد�م الخدمات األســـــــاســـــــ�ة، فع� أداء  يبدو أن المغ��يني

الحكومة �ن
ي  ي  المســــــتوى الوطين

اء اســــــتمرار الفروق االقتصــــــاد�ة،  والحصــــــول عليها  هذە الخدمات إ� الوصــــــولثمة ضــــــعف �ن جرَّ
 واالجتماع�ة، والمكان�ة. 

ي بآثار سلب�ة من ع�ب القنوات التال�ة:  .41  �سفر غ�اب الشمول ع� صع�د تك��ن رأس المال الب�ش
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، ما زالت النتائج التعل�م:  • ن ي ُ�مكن التعلم منها رغم االســــــــتثمارات الجوه��ة المنفذة ع� مدار العقدين الماضــــــــيني اليت
. إن ه�كل�ة ومبادئ الحكامة نفســـــــــــــــها للنظام تعيق  منخفضـــــــــــــــة كما ومازال التفاوت

�
ي اإلنجازات التعل�م�ة متفشـــــــــــــــ�ا

�ن
 . ُ�ستفاد منها دروس إ�  مقدرته ع� ترجمة المدخالت

ي مرحلة د�موغراف�ة وو�ائ�ة انتقال�ة بما يوجهه من عبء ذيالرعا�ة الصــــــــــح�ة:  •
حدين ع� صــــــــــــع�د  �مر المغرب �ن

ي  اء ارتفاع األمراض السار�ة وازد�اد حصة األمراض غ�ي المعد�ة واليت  لـ باتاألمراض جرَّ
�
ي المئة من الوف�ات  75سببا

�ن
 الناجمة عن األمراض. 

ي المغرب، إذ ما  تنم�ة مراحل الطفولة المبكرة:  •
ي لحما�ة واســـــــــــتحثاث تنم�ة الطفولة المبكرة �ن

ل�س ثمة اهتمام كا�ن
ق األوســــــــــــط وشــــــــــــمال إف��ق�ا نت�جة عدم تحقيق المســــــــــــاواة تزال م عدالت وف�ات الرضــــــــــــع فوق معدل منطقة الـ�ـــــــــــش

والعدالة ع� صـــــع�د الرعا�ة المقدمة للرضـــــع ما بعد الوالدة ناه�ك عن عدم المســـــاواة ع� صـــــع�د التطع�مات. فما 
ي المغذ�ات الدق

أ���  �قة مما �جعلهم بالمحصــــــــــــــــلةزال العد�د من األطفال �عانون ســــــــــــــــوء التغذ�ة وحاالت النقص �ن
ي 

ة، ناه�ك عن تدين ، والمشا�ل الصح�ة الخط�ي ي
ي مرحلة البل�غ. إنتاجيتههم و�يرادهم عرضة لقصور المعر�ن

 �ن
 

ي �مكن ل .42 ن نتائج رأس المال البـ�ــــش . أن �فتح تحســـــني
�
�ســــــاهم رأس نافذة للمغرب لتحقيق نمو أ�ع وأ��� اســـــتدامة و�نصـــــافا

ي بما �قدر  ـــــــــــــــــــــالمال البـ�ــــش ي بلدان تقف ع� نفس  41بـ
وة البالد للفرد الواحد وهو مســـــتوى أقل بكث�ي مما هو عل�ه �ن ي المئة ل��

�ن
ي الحق�قة، تعرق 6الدرجة ع� ُسلم اإلنماء. 

ي المغرب بمؤ�ش رأس مال �سبته النتائج الضع�فة ل ل�ن
ي اإلنتاج�ة �ن رأس المال الب�ش

ي المئة، بمعين أن من ُيولد اليوم من  0.5
ن لن �حقق ســـــــوى �ن ي المئة من مكامنه اإلنتاج�ة ( 50المغ��يني

 الصـــــــندوق كما يوضـــــــح�ن
وعل�ه فإن مســــــــتقبل المغرب االقتصــــــــادي واالجتما�ي �عتمد ع� مقدرته ع� �ـ�ـــــــ�ــــع تقدمه ع� صــــــــع�د مرا�مة ). أدناە 2 رقم

ي.   وتوز�ــــع رأس ماله الب�ش

  

                                                           
ي،  6 ن ُووِدن، وِكِفن ِكار� ة لألمم  The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future: 2018النج، جِلن ماري، ِكنتني وة المتغ�ي [ال��

2019 .  : نحو بناء مستقبل مستدام.] واشنطن، البنك الدو�ي
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ي المولود اليوم لن �عمل سوى بنصف مكامنه اإلنتاج�ة : حانت ساعة2صندوق رقم   العمل؛ فإن المغريب

 : �ة، تتمثل ف�ما ��ي ة ع� صع�د التنم�ة الب�ش  يواجه المغرب تحد�ات كب�ي
 

ي نتائج ومخرجات الســـنة األو� •
ة �ن مهات والرعا�ة الواجبة قبل الوالدة، باإلضــــافة لخدمات أوجه تفاوت كب�ي

ُ
التعل�م لمراحل : و�شــــمل ذلك رعا�ة األ

ي الطفولة المبكرة، و  ة. التأخ�ي الذي �ع�ت ي المناطق ال��ف�ة والفق�ي
ن المبكر �ن  نتائج التحف�ي

ي مصـــــاف األقل ع� مســـــتوى تراجع نتائج التعلم •
ي المعدالت لتكون �ن

ي المســـــت��ات األســـــاســـــ�ة، باإلضـــــافة لتدين
ي معدالت اســـــتكمال التعل�م حيت �ن

: تدين
ق األوسط وشمال إف��ق�  ا وأقل بكث�ي من المعدل المعتمد لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة. ال�ش

ن عن العمل أقل من النصف بقل�ل بينما تعت�ب مشاركة المرأة االقتصاد�ة من أقل ارتفاع مست��ات البطالة:  • ي العالم.  20�سبة غ�ي العاطلني
 دولة �ن

ي الحما�ة االجتماع�ة وعدم فعاليتها  •
ي. الرأس ع� صع�د تع��ز تك��ن و�نتاج�ة �ش�ن  مال الب�ش

 
ي ي المولود اليوم لن �حقق ســـوى إ�  �شـــ�ي مؤ�ش البنك الدو�ي لرأس المال البـ�ــش اء 50أن المغريب ي المئة من مكامنه اإلنتاج�ة جرَّ

ي عمل�ة أوجه  �ن ي تع�ت القصـــور اليت
أ بالنسبة لغالب�ة الشباب  . أمَّ ي ي المغريب ن بالمحددات القائمة ع� عائدات رأس المال  والنساءتك��ن رأس المال الب�ش ي تق�ت فمكامن ضعف تك��ن رأس المال الب�ش

ي 
ي �ن  . سوق العملالب�ش

 
 حقائق

 
 : سن الخامسةعدم الوفاة قبل 

 
ي معـــدل وف�ـــات األمهـــات لمـــا �ســـــــــــــــــبتـــه  •

ي �ن
 100000ل�ـــل  72تـــدين

ي عــام 
ي عــام  332مقــابــل  2017مولود �ي �ن

ن بلغ  1990�ن ي حني
�ن

ــــــــــــــــــــــمعدل الوفاة لمن هم دون  مولود  1000ل�ل  22.2الخامســـــة لـ
ي عام 

 )؛1990عام  83.9مقارنة بـ 2017�ي �ن
ن كان  75ازد�اد متوسط العمل المتوقع لـ • ي حني

سنة عام  49عام �ن
 )؛1967

 
 التعل�م

 
ب من المعــدل العــال�ي للوصـــــــــــــــــول والحصـــــــــــــــــول ع� التعل�م  • �ق�ت

 األسا�ي لفت�ات والفت�ة؛
ي  •

ي المناطق إ�  الدخولثمة تحســــــــن �ن
ال�ل�ات الســــــــ�ما للفت�ات �ن

ي عام 69.4 ت النســـــــــــــــــبةال��ف�ة إذ بلغ
% 39.8مقابل  2017% �ن

ي عام 
 )؛2008�ن

ــــــــــــــــ • ي معدالت األم�ة لـ
ي عام 32تراجع �ن

ي  2014% �ن
ن سجلت �ن  حني

 . 1960% عام 87
 

 الصحة
 

ي تغذ�ة األطفال ممن هم دون الخامســــــــــــــة ( •
ي 15.1تحســــــــــــــن �ن

% �ن
ن بلغ سوء التغذ�ة  2017عام  ي حني

 )1990% عام 22.6�ن
 

 
ي ومكوناته  مؤ�ش رأس المال الب�ش

 

2017 
 إناث ذكور المجم�ع

ي: البقاء  المكون االول من مكونات مؤ�ش رأس المال الب�ش
 0.976 0.97 0.97 احتمال�ة البقاء حيت سن الخامسة

ي:  ي من مكونات مؤ�ش رأس المال الب�ش
 االلتحاق بالمدرسةالمكون الثاين

ي الدراسة
 9.7 9.8 9.7 السنون المتوقعة �ن

 376 359 367 المواءمة اختباراتنتائج 
ي: الصحة  المكون الثالث من مكونات مؤ�ش رأس المال الب�ش

 0.937 0.93 0.93 عام 60إ�  15الح�اة من سن معدل 
األطـــــفـــــــــال مـــــــــا دون الـــــخـــــــــامســــــــــــــــــــــــــة غـــــ�ي 

ن إلعاقة النمو  المعرضني
0.85 -- - 

ي  0.496 0.48 0.49 مؤ�ش رأس المال الب�ش

 مصدر: حسابات البنك الدو�ي 

 

:  ما ب�سفر غ�اب الشمول ع� صع�د تنم�ة رأس المال االجتما�ي  .43  ��ي
ي ســن العمل �عملن : االخت�ار  دور المرأة وقدرتها ع� •

ي ظل وجود أقل من ر�ــع اإلناث ممن �ن
ي  �ن

، بات العملســوق �ن
ي مصــاف أقل 

ي المئ  20المغرب �ن
ي من البلدان  ة�ن

). 3(أنظر للصــندوق رقم العمل ســوق من ح�ث مشــاركة النســاء �ن
 أن تحقيق قدر 

�
ن اأ��ب  علما ن من المساواة بني المغرب و�حسن من نتائج التنم�ة �ة إنتاج من شأنه أن ي��د من لجنسني

ي جعل المؤســـــــــســـــــــات
ا لذلك من دور �ن ما ســـــــــلف ذي ، علما بأن كل تمث�ً� للمجتمعأ���  لألج�ال القادمة، فضـــــــــً� عمَّ

ن المغرب من تحقيق نمو شامل ومستدام.  ي تمكني
 أهم�ة محور�ة �ن

ي الحكومة:  •
ن �ن ا الماضــ�ة�شــ�ي المســح العال�ي �شــأن الق�م والذي أجري ع� ثقة المواطنني   مدار الخمســة عـ�ـش عام�

ام ســــــــــــــــ�ادة القانون والشــــــــــــــــعور إ�  ي المجتمع قد انخفض مع مرور الوقت �ســــــــــــــــبب فقدان اح�ت
أن مســــــــــــــــتوى الثقة �ن

ي وصـــــــــالبة الروابط االجتماع�ة. هذە الخســـــــــائر 
ن إ� ، بالواجب المدين إ�  ُترجمت، جانب ضـــــــــعف مشـــــــــاركة المواطنني
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ام اآلخ��ن،  ي اح�ت
. إزاء هذە المعط�ات ومن خالل ز�ادة االســــتثمار العموم�ةوالســــلع  ،والموارد الطب�ع�ةنقص كب�ي �ن

ي رأس المال االجتما�ي 
ي الشباب �مكن البدء باستعادة هذە الثقة المفقودة. ، �ن

 وخاصة �ن
 

ن التفاوت أوجه  : 3صندوق رقم  ن الجنسني ي المغرب بني
 �ن

 
ي بغ�ة رغم 

،  تع��ز اإلصالحات الجوه��ة لإلطار القانوين ن ن الجنسني ي المساواة بني ي الواقع، تع�ت
ة، �ن ي كافة سوق العملظلت النساء تواجه عوائق كب�ي أوجه  المغريب

ن  ن الجنسني : انخفاض مستوى مشاركة  التفاوت بني ي  النساءأال و�ي
ي صفوفهن سوق العمل�ن

ي الفجوة ل، باإلضافة لوارتفاع معدالت البطالة �ن
. ف�ن ن ن الجنسني جاثمة بني

ي المئة) خارج  53.3من نصف القوى العاملة (أي أ���  ظل أن
ن عن العمل. سوق العمل�ن ي القوى  بلغ، مع �شك�ل النساء لغالب�ة العاطلني

معدل مشاركة النساء �ن
ي عام  26.3العاملة 

ي المئة �ن
ي المئة للرجال.  71.6بـ مقارنة 2016�ن

 �ن
 

ي أ���  تكون النساء، بمجرد التوظ�ف
ما  نترك وظائفهإ�  فإنهن �ملن، عالوة ع� ذلك . المتدن�ةواألجور ، والعمل غ�ي الرس�ي ، عرضة النعدام األمن الوظ��ن

وجن ن ا إ�  ، إذ ُ�عزى جزء من ذلكأن ي�ت  .فرص العمللعدم مرونة المعاي�ي االجتماع�ة وجزئ��
 

ا آلخر نتائج المس
�
ي أجرتها� وفق

ي  52.7أظهرت المس�ح أن  عدة عوامل. إ�  إرجاع انخفاض معدل مشاركة النساء، �مكن المندو��ة السام�ة للتخط�ط ح الىت
�ن

ن  المئة ن امرأة ال �شارك 10من بني ي  نماليني
ن إ�العمل سوق �ن ل�ة �ي السبب  أ�ش ن ل  الرئ�سأن المسؤول�ات الم�ن ن ي الم�ن

ي المئة  22 أي أع� بنسبة –للبقاء �ن
من �ن

ي أبلغ عنها تقدير  ي الواقع، �ش�ي الدراسات االستقصائ�ة المتعلقة باستخدام الوقتالمكتب اإلقل��ي لمنظمة العمل الدول�ة ألف��ق�ا  ات المسح اليت
أن إ�  ككل. �ن

ل�ة. ل�ن هذا العامل يتناقص مع ز�ادة مستوى التعل�م.  تضطلع بالمرأة  ن ي  60ن كما وأالغالب�ة العظ� من المهام الم�ن
ي  ئةالم�ن

من النساء غ�ي الحاصالت ع� درجة �ن
نالتعل�م  ي  31 ع� غرار  عن ذلك باعتبارە السبب الرئ�س أ�ش

ي أ�دنَّ  ء الحاصالت ع� تعل�م عاٍل فقط من النسا  المئة�ن
ء ذاتهوالاليئ ي

 .ال�ش
 

ا  ي  17.9أن إ�  �ش�ي الب�انات أ�ض�
ي  المئة�ن

ن �ن ي  11.6؛ و�النسبة لـ العملمن النساء ال يرغنب
أو  الزوجأو  فإن األقارب (األب، من النساء غ�ي النشطات المئة�ن

ە) ال �سمح ي ، . مرة أخرىبالعمل لهن ا و غ�ي ي تبلغ المكتب اإلقل��ي لمنظمة العمل الدول�ة ألف��ق�ا ذكرها تختلف هذە األرقام �شكل ملحوظ عن تلك اليت ، واليت
ي  30.1

ي  5.6و  المئة�ن
. باإلضافة المئة�ن ي المئة  10.9 ثمة، ذلكإ�  ع� التوا�ي

ن �ن ي العثور ع�  يرغنب
. وثق  1.1وهو ما �مثل احتمال ، شغل�ن ي

مليون عامل إضا�ن
ي رس�ي  ي بعض الحاالت  حق�قة مفادها أن السبب الرئ�ستحل�ل تج��يب

ل�ة ورعا�ة األطفال (و�ن ن ي المغرب يتعلق بالواجبات الم�ن
ن النساء �ن رعا�ة  لعدم النشاط بني

ن  ي القوانني
ن �ن ن الجنسني ن بني ). هناك أ�ضا دل�ل ع� استمرار التمي�ي ن ي  كذلك  . المسنني

المساومة ف�ما يتعلق ع� قدرتها ع�  سوق العمليؤثر عجز المرأة عن االنخراط �ن
 األ�ة.  القوة داخل بعالقات

 
، : المصادر  ي وآخرون، 2018البنك الدو�ي  العمل الدول�ة، والمندو�ة السام�ة للتخط�ط، منظمة 2017، اتاوي وآخرون، راجيب

 
ي اإلنجازات االقتصـــــــــــــاد�ة واالجتماع� .44 ي تع�ت

ي حققها المغرب ةبالنظر لمواطن الضـــــــــــــعف الىت
جانب العوامل المكبلة إ�  الىت

ي هذا الســــــــــ�اق حدد  لموجةبات من الج�ي أنه حان الوقت لتـ�ـــــــ�ــــع التقدم بغ�ة تحقيق التقارب، 
جد�دة من اإلصــــــــــالحات. �ن

ي ســـــب�ل تحقيق لالتشـــــخ�ص القطري الممنهج أر�ــع مســـــارات لإلصـــــالح مســـــتندا� بمعط�اته 
تحقيق توظ�ف أ�فأ للموارد العامة �ن

 غا�ات المغرب اإلنمائ�ة وضمان استدامتها: 
•  

�
ي بالمغرب قدما

ن مخصصات السوق من الموارد ع�ب مختال�فاءة  لحد الم�ن كات والقطاعات، بتحسني لف ال�ش
ن كفاءة  ي ذلك حشد القطاع الخاص. الس�اسات العموم�ةوتحسني

 ، بما �ن
ةرفع حد ال�فاءة  • ن من االســــــــــــتفادة المبا�ش ن المواطنني ن بتمكني ن أو  غ�ي المبشــــــــــــارةأو  ل�افة المغ��يني من  بكال الســــــــــــب�لني

 النمو. 
•  

�
ي؛أس المال المع مرور الوقت ع�ب ز�ادة ر الدفع بحد ال�فاءة قدما ي و�طالق العنان لمكامن التكتل الح�ن  ب�ش

 فرص. إ�  بتح��ل ندرة الموارد ومواطن الضعف المناخ�ةتخض�ي حدود ال�فاءة  •
ي  وال �مكن لهذە المسارات أن تتحقق .45

. بمعزل عن إنجاز تغي�ي عميق �ن ي  8�ظهر الرسم التوض��ي رقم نظام الحكامة المغريب
ن عا�ي  ات تطور الحكامة بني  . 2017و 2011أدناە مؤ�ش
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ا�ة القط��ة مع مجموعة البنك الدو�ي  . إطار ال�ش
�
 ثالثا

 

ات�جيتها برنامج الحكومة   2021-2017متوسطة األمد  واس�ت
 

مع تنقيح ، واالجتماع�ة الســــــابقةاإلنجازات الســــــ�اســــــ�ة واالقتصــــــاد�ة إ�  2021-2017�ســــــتند برنامج الحكومة الخم�ــــــي  .46
ئ   القتصـــاد نا�ش

�
ي خمس ركائز نموذج التنم�ة لتهيئة الظروف الالزمة �ي �غدو نموذجا

نامج �ن تتما�ش مع األهداف  . يتجســـد ال�ب
ي ال

ي ،الشــــــــــــــــباب و�شــــــــــــــــغ�ل ،حكامةلمجموعة البنك الدو�ي المتمثلة �ن ابط ،ورأس المال البـ�ـــــــــــــــش ومكافحة تغ�ي  ،االجتما�ي  وال�ت
 :  المناخ. أما دعائم برنامج الحكومة ف�ي

تع��ز إ�  . يهـــدف برنـــامج الحكومـــةالـــد�مقراط�ـــة ومبـــادئ ســـــــــــــ�ـــادة القـــانون والجهود الجه��ـــة المتقـــدمـــة خ�ـــار دعم  .أ 
ن  ،الحقوق ي الفرص ،والحفـاظ ع� كرامة المواطنني

ي ذلك من خالل الجهود الجه��ة ، وتع��ز الح��ة والمســـــــــــــــــاواة �ن
بمـا �ن

ألة. ا  لتقدم�ة والحكامة الجه��ة الفعَّ
، والتمسك ب .ب اهة، و�صالح التدب�ي ن ي محار�ة الفساد  الرش�دة الحكامةتدع�م ال�ن

من خالل استمرار مخططات الحكومة �ن
ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة الفســـــــاد واســـــــتكمال األدوات القانون�ة المتاحة  ع�ب بوتقة من اإلجراءات من جملتها تنف�ذ االســـــــ�ت

 )4(أنظر للصندوق رقم  . وتط��رها  الحكامةلجهات 
�دعم برنامج الحكومة تدع�م القدرة ، والتنم�ة المســــــــتدامة. العملتحد�ث النموذج االقتصــــــــادي، وتع��ز خلق فرص  .ت

ن مناخ األ   أ�شـــــــطة بحســـــــب تق��ر ممارســـــــة أعمالمناخ  50بغرض تحقيق مرتبة ضـــــــمن أفضـــــــل  عمالالتنافســـــــ�ة وتحســـــــني
نامج لتنف�ذ 2021بحلول عام  عمالاأل  كات  )1(. كذلك �ســ� ال�ب كات الصــناع�ة الجد�دة، و�ش ي للـ�ـش ن ي تحف�ي �يب نظام �ن

ة و  ة والمتوسطةالتصنيع والتصدير ال�ب�ي  تحد�ث وتنف�ذو  )3(ميثاق استثماري جد�د؛ و  )2(الناشئة؛  المقاوالت الصغ�ي
ات�ج�ة المغرب الرق�ي  ا� تبســـــــــــــ�ط اإل  )4(؛ 2020اســـــــــــــ�ت ا�ات وآِخ�ي ي للـ�ــــــــــــش

نامج العموم�ةطار القانوين . كذلك �ســـــــــــــتكمل ال�ب
ات�ج�ة التنم�ة الفالح�ة: مخطط المغرب األخـ�ـــــــــــن بهدف الحفاظ ع� الموارد الطب�ع�ة الســــــــــــ�ما الماء، والغابات،  اســــــــــــ�ت

بخصــــــــــــــــوص تقل�ص انبعاثات الغاز حدد المغرب من خالل مســــــــــــــــاهمته الوطن�ة الجادة والمناجم، والموارد الســــــــــــــــمك�ة. 
ُ�ف والتقل�ل االنبعاثات بنسبة 

�
� اماٍت طموحة ع� صع�دي التَّ ن ي المئة بحلول عام  32ال�ت

 . 2030�ن

 

ات ال ،  حكامةمصدر: مؤ�ش  2017العالم�ة، مجموعة البنك الدو�ي

ات تطور ال8الرسم التوض��ي رقم  ن عا�ي  حكامة: مؤ�ش  (الخط األحمر) 2017(الخط األزرق) و 2011بني

 فعال�ة الحكومة

التنظ�م�ة الجودة  

 س�ادة القانون

 ضبط الفساد

 إعالء صوت
ن   المواطنني  
والمساءلة   
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ابط االجتما�ي والجهوي.  .ث �ة وال�ت �ســــ� برنامج الحكومة إلصــــالح النظام التعل��ي كفاءًة، وجودًة، تدع�م التنم�ة البـ�ـــش
ن وتعم�م الخدمات الصــــــــــح�ة وتقل�ل ي الدخل، والفقر، والتقلقل، واإلقصــــــــــاء جه أو  ونتائَج. باإلضــــــــــافة لتحســــــــــني

التفاوت �ن
ن ع� تنم�ة المناطق ال��ف�ة.  ن ما يول�ه من ترك�ي نامج �س� لتحسني ، فإن ال�ب ابط االجتما�ي . لذا ولضمان ال�ت  االجتما�ي

ە كمـــا و�رنو برنـــامج الحك .ج االتحــــاد مثــــال ذلــــك من الـــدول والمنظمـــات اإلف��ق�ـــة، ومـــة لتعميق عالقـــات المغرب بغ�ي
، والمجموعات اإلف�  ي

إ�  المجموعة االقتصـــــــــــــــــاد�ة لدول إف��ق�ـا الغ���ـة، كمـا و�ــهـدف ف�مـا يهـدف ، الســــــــــــــــ�مـا اإلقل�م�ـة��ت
ا�ات المغرب التار�خ�ة مع   بتق��ة �ش

�
ي قدما

  ة المطلة ع� البحر األب�ض المتوسط. ورو��الدول األالم�ن

ن الحكامة ومشاركة: جهود 4صندوق رقم  اك) الحكومة المغ���ة لتحسني ن  (إ�ش  المواطنني

درك الحكومة المغ���ة أهم�ة الحكامة الرشـــ�دة إلنجاح برامجها اإلنمائ�ة، 
ُ
�ع�ة  بالفعلت ي ذلك  والمؤســــســــات�ةنفذت بعض اإلصــــالحات التـ�ـــش

الهامة بما �ن
ات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة الفساد  ي االس�ت  . حكامةاألدوات القانون�ة المتاحة لجهات ال تحد�ثالعدالة واستكمال وميثاق إصالح منظومة تبين

 
  ع� صــــــع�د متواصــــــل،

�
ي مضــــــمار أحرزت الحكومة تقدما

ي ذلك اتخاذ الحكامة،  �ن
�جراء إصــــــــالح كامل للميثاق االســــــــتثماري بأوً� تمثلت خطوات عدة بما �ن

ى  لتقد�م ضــمانات ي  ك�ب �يب  تنف�ذ نظام �ن
�
ة و للمســتثم��ن، وثان�ا ي لصــناعات التصــدير ال�ب�ي ن ة والمتوســطةتحف�ي   المقاوالت الصــغ�ي

�
 فبتنف�ذ الناشــئة؛ أما ثالثا

ات�ج�ة مخطط المغرب الرق�ي لعام   هائً� بكفاءة تقد�م 2020اســــ�ت
�
كات الخدمات العموم�ة، والذي ســــوف ينهض نهوضــــا ي لـ�ـــش

 تبســــ�ط اإلطار القانوين
�
؛ رابعا

ن العمو�ي والخاص ن كفاءة بهدف تح القطاعني  وأاالســــــــتثمارات العمســــــــني
�
 وم�ة؛ خامســــــــا

�
ا ي الحكومةِخ�ي

 بتنف�ذ مخطط المغرب األخـ�ـــــــن الًمصــــــــمم  تم�ــــــــن
�
قدما

وات السمك�ة. الماء د الطب�ع�ة للبالد الس�ما بغرض الحفاظ ع� الموار   ، والغابات، والمناجم، وال��
 

افورغم   لم��ــد من العمــل والتقــدم ع� هــذە الجبهــة اع�ت
�
 قــائمــا

�
ا ن ، يب�ت ح�ي ن اك المواطنني ن الــدســـــــــــــــــتور لحقوق برنــامج الحكو�ي بــأهم�ــة إ�ش . إن تضـــــــــــــــــمني

ن بالمشـــــاركة مع الدولة،  ن ع� تبعات ذلوالحصـــــول ع� المواطنني ك�ي ي المغرب مع ال�ت
ن جســـــد نقلة ثقاف�ة �ن ي من المعلومات لمســـــاءلة المســـــؤولني

ك القدر ال�ا�ن
�عات بغرض تحقيق ه ي تتبناها التـ�ــــــــش ي المقابل ثمة ال�ث�ي من الحقوق اليت

ذا الوعد لم تنفذ ع� المســـــــــاواة االجتماع�ة ودينام�ة التطور والنمو االقتصـــــــــادي. �ن
ي مما يؤدي لخيبة األمل، وغ�اب الثقة، و�شعال ودق التشاحنات االجتماع�ة. 

 بعد كما ثمة س�اسات إقصائ�ة من متعلقات الما�ن
 

ابط االجتما�ي والجهوي وتقل�ص  ن ال�ت ي الصــــــــحة والتعل�م، كما و�ــهدف لتحســــــــني
ن منظومىت �ة بتحســــــــني و�ــهدف برنامج الحكومة لتدع�م التنم�ة البـ�ـــــــش

ي صــــــــناعة القرار ســــــــتســــــــتمر . ول�ن والفقر، ومواطن االســــــتضــــــعاف، واإلقصــــــاء االجتما�ي 
ن للمشــــــــاركة �ن ي ظل غ�اب آل�ات مؤســــــــســــــــات�ة ومنافذ للمواطنني

�ن
ي نوا�ــا  حبــاطحتقــانــات االجتمــاع�ــة وســـــــــــــــــتتكبــل الجهود الرام�ــة لتحقيق تنم�ــة شـــــــــــــــــــاملــة بحــالــة من اإل اال 

اء الوعود المنكوثــة، وانعــدام الثقــة �ن وخيبــة األمــل جرَّ
أع ا ن لن ينفك �حرم صــنَّ ن و�التا�ي غ�اب بيئة موات�ة لمشــاركة المواطنني لقرار من اســتقاء الدروس الحكومة. زد ع� ذلك، فإن غ�اب آل�ات لمشــاركة المواطنني

ات الالزمة لصناعة س�اسة مستدامة، فعالة ومكللة باإلنصاف.   من الخ�ب

 

ح مجموعة الب ا�ة القط��ةُمق�ت  نك الدو�ي إلطار ال�ش
 

ا�ةيتجســـــــــــد الهدف اإلجما�ي لإلطار الجد�د  .47 ن المال�ة  للـ�ــــــــــش بمســـــــــــاعدة المغرب ع� تع��ز  2024-2019القط��ة للســـــــــــنني
ن ظروف خلق  ابط االجتما�ي ع�ب تحســـــــــــــني �ســــــــــــــــتحدث إطار  التباين االجتماع�ة والجه��ة. أوجه  وتقل�ص فرص العملال�ت

ا�ة القط��ة نقالت ي ع� مدار  ،إذا جاز التعب�ي  ،الـ�ــش ي المشـــهد المغريب
ي مشـــاركة مجموعة البنك الدو�ي �ن

ســـت ســـنوات بغرض �ن
ا هذە  ي تعت�ب بمثابة مفتاح للمغرب لتحقيق األهداف اإلنمائ�ة المنشــــــــــــــــودة. أمَّ ن ع� تحقيق أول��ات التنم�ة التح��ل�ة اليت ك�ي ال�ت

ن خلق  ، وتدع�م كافة أبعاد رأس المال فرص العملاألول��ات فتتمثل بتع��ز وجود نمو �قودە القطاع الخاص باإلضــــــافة لتحســــــني
ي، ومضــــــ ، �قع  تنم�ةبغرض تحقيق  والعموم�ةاعفة العائد ع� االســــــتثمارات الخاصــــــة البـ�ـــــش

�
شــــــاملة ومرنة. وكما أســــــلفنا ســــــابقا

ا�ة القط��ة، وعل�ه ســـوف تبين آل�ات للتضـــافر  ي قلب إطار الـ�ــش
ق للاللتفاف حول منصـــة البنك الدو�ي و الشـــباب �ن شـــباب الـ�ــش

 األوسط وشمال إف��ق�ا. 
ا�ة  .48 ح إطار الـ�ـش ي مق�ت

 من مراجعة اإلنجاز و �ســت�ت
�
تالتعلم و القط��ة الجد�د دروســا صــَ

�
ل

َ
ي خ

أن نتاج إ�  اســتقاء الدروس الىت
ي امتدت من 

 خالل تلك أداء  �ب اعتُ و  ،ما  إ� حدٍ  كان مرضـــــــــــ�ا   2017إ�  2014عمل�ة التنم�ة الىت
�
مجموعة البنك الدو�ي ج�دا

ي هذا اإلطار الجد�د للمشــاركة القط��ة،  ). 2 رقم الملحق كما يوضــحالعمل�ة (
ُ�ذكر أن الدروس األســاســ�ة المســتقاة ُع�ســت �ن

ي نوجز أهمها ف�ما ��ي ع� سب�ل الذكر ال الح�   : واليت
ي تواجهها الممل�ة  األمد ذات ُبعد حيوي بع�دةتعت�ب مشــــاركة مجموعة البنك الدو�ي  • إلنجاح معالجة القضـــــا�ا اليت

ي المغرب، ع� صــع�د لقد أثمرت مشــار  المغ���ة. 
ي قطاعات محور�ة بأثر تح���ي �ن

 تدب�ي كة مجموعة البنك الدو�ي �ن
، أدت مشـــــــــاركة مجموعة البنك الدو�ي لتطور هذە العمل�ة من مجرد عمل�ات  إذ  النفا�ات الصـــــــــلبة، تمث�ً� ال حـ�ــــــــا�

ت مشاركة مجموعة البنك ح��ل هذا القطاع. ُ�ذكر أن مجاال تمخض عنها تاستثمار�ة إلصالحات س�اسات�ة معقدة 
ت  ي تحف الموازنةفائقة بعنا�ة الدو�ي ع� األمد البع�د قد اخت�ي  . المغ���ة نظرا� للمكبالت اليت
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•  
�
ي لعمل�ات دعم الموازنة أن تو�ي قسطا

ن أ��ب  لتحقيق أثر من االهتمام لتنف�ذ اإلصالحات أ��ب  ينب�ن ع� المواطنني
ي تنف�ذ اإلصـــالحات الممنهج. ينص التشـــخ�ص القطري عمالواأل 

ي المغرب �كمن �ن
اف واســـع بأن التحدي �ن  ثمة اع�ت

كز قروض الســـــــــــ�اســـــــــــات اإلنمائ�ة ع� أهم�ة اإلجراءات الســـــــــــابقة كما أ���   ســـــــــــ�ت
�
ي قدما

من تبنيها واعتمادها. بالم�ـــــــــــن
ن الوزارات وتحد�د ا امج المدعومة بقروض الس�وستهدف لتدع�م تحقيق تنسيق أوثق بني اسات ألول��ات لجعل ال�ب

  اإلنمائ�ة
�
  . أفعل وقعا

من الجهة المستف�دة التدخالت ثناء أ���  ما زالت الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة لمجموعة البنك الدو�ي أحد  •
ي منها  لتحق�قها النتائج المرجوة

ات�ج�ة �ن ي للخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة أن ُ�شارك مشاركة اس�ت
قطاعات ال. ينب�ن

ي تمتاز  ن بلدان بباعها واطالعها فيها بنك الدو�ي مجموعة ال اليت . ُ�ذكر هنا أن التبادل القائم ع� االخت�ار الســــــــــــــــد�د بني
ة للحكومة من الجوالت الدراســــــــــــــــ�ة الممولة من  ي المقابل اســــــــــــــــتفادت األطراف النظ�ي

الجنوب قد أثبت نجاعته. �ن
، والهند، وكور�ا، والمكســــــــــــــــ� ن از�ل، والصــــــــــــــــني ي ال�ب

�ر، فإن دعم البنك الدو�ي مع نظرائهم �ن
ُ
ك، وترك�ا. عالوة ع� ما ذ

ي من خالل بنـاء �ش  ن بلـدان الجنوب ُ�عت�ب جـانب ا توســــــــــــــــعـة قـاعـدة األطراف الجه��ـة للقطـاع الخـاص المغريب �ـات بني
 . ات�ج�ة مجموعة البنك الدو�ي  حيوي من الجوانب األخرى الس�ت

 كاف�ة لعوامل االقتصــــــــاد الســــــــ� •
�
وع أن �عكس انعكاســــــــا ي لتصــــــــم�م المـ�ـــــــش

إذ قد �ســــــــــفر عوامل ا�ي والواقع، ينب�ن
وع.  ات ومخاطر حي��ة خالل عمل�ة تنف�ذ المـ�ـــــــش لذا فإن �ســــــــاطة ووضــــــــ�ح االقتصــــــــاد الســــــــ�ا�ي المقعدة عن تأخ�ي

ور�ان لت�ســــــــــــــ�ي التنف�ذ. كما و�قلالُ�عدان التصــــــــــــــم�م  وع تكال�ف  نعامالن �ن االنتقاء خالل مرحلة تصــــــــــــــم�م المـ�ـــــــــــــش
س قسط من ا رِّ

�
ي حال ك

ن ع� المعامالت �ن ك�ي  حسب األولول�ات. ثلة ل�ت
�
 حص�فا

�
 مرتبة ترتيبا

•  .  لمســـتقبل مشـــاركة مجموعة البنك الدو�ي
�
ن عامً� حي��ا فبالنظر ُ�عد كل من تعميق وتوســـيع مشـــاركة المواطنني

ةللتطورات األ  ي  خ�ي
 �ن

�
ن قد غدت عامً� حاســــــــما ي البالد، نجد أن مشــــــــاركة المواطنني

نجاح أي مشــــــــاركات مســــــــتقبل�ة إ�ن
 . ي الوظ�فة العموم�ة والخدمات البلد�ة أن تثبت لمجموعة البنك الدو�ي

و�مكن لمشــاركة طواقم الصــفوف األو� �ن
 
�
ن أن تثمر بتحســـينات ملموســـة ع� صـــع�د تقد�م الخدمات وهو ما ســـ�شـــكل مفتاحا ك�ف �مكن لمشـــاركة المواطنني

ي الالبناء ثقة المو 
ن واهتمامهم �ن ي امشاركة طنني

 لجهود المبذولة. �ن
 وُ  .49

َ
ف

�
:  أدناە واضحةالمبادئ الت ظ ي والتشغ��ي ات��ب ن االس�ت  لتحد�د معالم برنامج مجموعة البنك الدو�ي ع� المست��ني

 
ات�ج�ة.  اإلطار أوً�. مواءمة  .50 ا�ة القط��ة ع� اســــــــــــتمرار دعم مجموعة مع برنامج الحكومة وأول��اتها االســــــــــ�ت ينص إطار الـ�ـــــــــــش

ات�ج�ة الحكومة الخمســــــــ�البنك ال مع توح�د المكاســــــــب والدروس المســــــــتقاة من مشــــــــاركات  ) بتواز� 2021-2017ة (دو�ي الســــــــ�ت
ة كان قد أشـــــــــار إليها وحدد ي معالجة مكبالت خط�ي

�ضـــــــــمن التشـــــــــخ�ص القطري الممهنج.  ها مجموعة البنك الدو�ي الســـــــــابقة �ن
ي تعقدها مجموعة البنك الد ها منالحوار والمشـــــــــــــاورات المكثفة اليت فيهم األطراف المعن�ة بمن  و�ي مع الحكومة المغ���ة وغ�ي

ات�ج�ة يتواءم وأول��ات الحســـــــــــم لدى الحكومة المغ���ة إضـــــــــــافة  ح االســـــــــــ�ت ي أن مق�ت
ن لمن منظمات مجتمع مدين ن التوأمني لهدفني

ي تحقيق أول��
ا�ة القط��ة مســـــــــــــــــا�ي الحكومة المغ���ة �ن ، إذ �دعم إطار الـ�ـــــــــــــــش اتها المتعلقة بالحكامة، لمجموعة البنك الدو�ي

ابط االجتما�ي والجهوي. فرص العملوخلق  ي، وال�ت تعظ�م التم��ل إن نهج ، والتنم�ة المســــــــــــــــتدامة، وتنم�ة رأس المال البـ�ـــــــــــــــش
ي 

ة، الس�ما من القطاع الخاص سوف  اإلنمايئ األــــــــــــــــــدوات للحكومة لتحقيق هدفها بجعل  يوفر بهدف رفع مصادر التم��ل والخ�ب
ا�ة 9رقم الملحق  كما يوضـــــــــــــحاالســـــــــــــتثمارات الخاصـــــــــــــة والتم��ل جزء ال يتجزأ من عمل�ة التنم�ة والنمو ( ). بموجب إطار الـ�ــــــــــــش

ي القط��ة، ســـــتســـــاعد مجموعة البنك الدو�ي المغرب ع� �ـ�ــــ�ــــع تنف�ذ اإلصـــــالحات المتعلقة ب
ي ســـــب�ل  تعظ�م التم��ل اإلنمايئ

�ن
ن التخط�ط والنتائج المتحققة من اســــتثمارات البين التحت�ة باإلضــــافة لتوســــعتها �ي �شــــمل الخدمات االجتماع�ة بغرض ت حســــني

داد التكال�ف، و  ،تقل�ص التكال�ف ن اســـ�ت كات  ،وحشـــد تم��ل القطاع الخاص ،كفاءة المقاوالت المملوكة للدولةوتحســـني ورفع �ش
ن الخاص  ي القطاعات ذ والعمو�ي القطاعني

 ، وتكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت. والماء ات األول��ة كالتعل�م، والنقل، �ن
ا�ة القط��ة.  .51 ي برنامج إطار الـ�ــــش

نامج �شـــــكل مل��ة وطلب المغرب أحد المحددات الهامة لأل�شـــــطة الُمدرجة �ن  ُ�ذكر أن ال�ب
ن الثالث األو� ســــــــــ�ُ  ي يب�ت توف بالتشــــــــــارك مع الحكومة المغ���ة وســــــــــ فعرَّ خالل الســــــــــنني  �ي �ســــــــــتوعب التقلبات اليت

�
ع��فه مرنا

ن الختام�ة، فســــــــــــــــوف تعرف بعد انتخابات عام  ي قد تتعرض لها. أما الســــــــــــــــنني  2021�شــــــــــــــــهدها البالد والصــــــــــــــــدمات الخارج�ة اليت
 واستقاء الدروس. األداء  ومراجعة

52.  . . مزا�ا مجموعة البنك الدو�ي
�
ا�ة ثان�ا ي إطار الـ�ـــــــــــــــش لدو�ي المســــــــــــــــتمدة من مشــــــــــــــــاركاتها ع� مزا�ا مجموعة البنك ا القط��ةيبين

. ف بــاع واطالعتمرة نــاه�ــك عن مــا تزخر بــه من ســــــــــــــــالســـــــــــــــــابقــة والم ي عــال�ي
 مجــا�ي الحمــا�ــة االجتمــاع�ــة و�دارة ال�وارث، تعمــل �ن

 بدعم برامج 
�
ي مجموعة البنك الدو�ي حال�ا

ي و�طار تم��ل مخاطر ال�وارث. و�ن ي لالســـــــــــتدالل البيولو�ب رائدة مثل الســـــــــــجل الوطين
، والحكامة وتدب�ي النفقات العامة، فإن مجموعة البنك الدو�ي �شـــــــــــــــــارك من خالل عمل�ات دعم مجاالت  تنم�ة القطاع الما�ي
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ي حددها التشــــــــــــــخ�ص القطري الممنهج، من أجل تحقيق النتائجالموازنة و�رامج التم��ل  . وعل�ه ولمعالجة مجاالت التدخل اليت
 شامً� 

�
  7متعدد القطاعات لمعالجة اإلصالحات الحرجة والتحد�ات المؤسسات�ة. فإن مجموعة البنك الدو�ي تعتمد نهجا

ن مجموعة .53 كة القط��ة  كذلك أثر ترك�ي لبنك الدو�ي ح�ث كان من الممكن أن �كون لالبنك الدو�ي ع� اخت�ار أ�شطة إطار ال�ش
اعات الناشــــــئة عن ، ومؤســــــســــــة التم��ل الدول�ة، والوكالة الدول�ة لضــــــمان االســــــتثمار، والمر لإل�شــــــاء والتعم�ي  ن كز الدو�ي لفض ال�ن

ة مجتمعة (أنظر للوارد أدناە لم��د من المعلومات).  ن  االستثمار م�ي
ق األوسط وشمال إف��ق�ا:  .54 كات ومنطقة ال�ش نامج وأول��ات قطاع ال�ش ا�ة القط��ة بخطوة ثالثا. مواءمة ال�ب �عتنق إطار ال�ش

كات. أوً�، المغرب هو  ن لقطاع الـ�ــــــش ا�ة جســـــــورة أول��تني ي كما ســـــــ�ســـــــاعد إطار الـ�ــــــش وع رأس المال البـ�ــــــش ي مـ�ــــــش أحد أوائل متبين
�ة. ثان�ا، القط��ة  ي يبذلها المغرب ع� صــع�د التنم�ة البـ�ـش ن نتائج الجهود اليت المجموعة قد طلبت الحكومة �احة من تحســني

ي 
ي المســـــــــــاعدة �ن

ي الرقمنة ع� اعتبار األخ�ي أحد الموضـــــــــــوعات الشـــــــــــاملة �ن
ا�ة القط��ة الجد�د. تحقيق مراميها �ن كما إطار الـ�ــــــــــش

ق األوســــط وشــــمال إف��ق�ا إ�  وُعِمد  ات�ج�ة مجموعة البنك الدو�ي الخاصــــة بمنطقة الـ�ـــش مواءمة اإلطار المذكور مع اســــ�ت
ي ما 

 بذلك دول المنطقة ع� تفع�ل دور االىت
ً
نفكت تتطور �ي تتك�ف مع ما �ســـتجد من معط�ات ع� أرض الواقع مســـاعدة

يركز اإلطار الجد�د ع� الشــــباب، والتعل�م، وأوجه . جمعاء ة للمنطقة إ�جاب�ســـ� باإلضـــافة لتحقيق مســـاهمات الطبقة الو 
ة ، والتكنولوج�ا الرقم�ة. علما أن  فرص العملانعدام المســــــــــــــاواة، و�رامج خلق  ن تجد�د كل هذە المجاالت تندرج تحت مظلة رك�ي

ي  العقد االجتما�ي 
ي تدعو إلحداث نموذج إنمايئ ق األوســــــــط وشــــــــمال إف��ق�ا، واليت ات�ج�ة الخاصــــــــة بمنطقة الـ�ـــــــش بموجب االســــــــ�ت

، وتقد�م خدمات أشــــمل أ��ب  ع� قدر  قائمجد�د  ن ، وحما�ة أنجع للفقراء والمســــتضــــعفني ن أخضــــع للمســــاءلة و من ثقة المواطنني
ي للشــــــباب. كما و�نســــــجم اإلطار  غلطاع� خاص� قادر� ع� خلق فرص شــــــ، باإلضــــــافة إل�جاد قالعموم�ة

ته �ن ن بالتعاون الخاصــــــة  رك�ي
ق األوســــــــط وشــــــــمال إف��قا، الســــــــ�ما ف�ما يتعلق بالســــــــلع و  الجهوي ات�ج�ة الـ�ـــــــش ن دول العموم�ةاســــــــ�ت ، وتع��ز الثقة والتعاون بني

ي ذات الســــــ�اق ونظ
ن المغرب ودول إف��ق�ا جنوب الصــــــحراء. و�ن ق األوســــــط وشــــــمال إف��ق�ا و�ني را� لتعط�لها للســـــبل منطقة الـ�ـــــش

 
ُ
ق األوســــط وشــــمال إف��ق�ا أوال ع� رفع التقل�د�ة والتســــارع األ ات�ج�ة منطقة الـ�ـــش �ي للتكنولوج�ا الحديثة، ســــوف تعمل اســــ�ت

، وج�ا باعتبارها أداة لفتح األسواقالتكنول ا�  وأخ�ي
�
ي؛ أما ثالثا  بناء رأس المال الب�ش

�
 . حث تنم�ة القطاع الخاص فالعمل ع�، وثان�ا

ا�ة القط��ة مبادئ  .55 ي س�طبق إطار ال�ش
ي مختلف القطاعات وذلك  تعظ�م التم��ل اإلنمايئ

ي التدخالت المزمع تنف�ذها �ن
�ن

كات. البنك الدو�ي لأول��ات و باال�ساق وأهداف  ق األوسط وقطاع ال�ش ، قد حقق منطقة ال�ش ن وعل�ه وخالل العقدين األوليني
 ع� صع�د تنم�ة 

�
 ملفتا

�
 المغرب تقدما

�
ي المئة من ناتجه المح�ي اإلجما�ي ع� قطاع البين التحت�ة وذلك  15بناە التحت�ة منفاقا

�ن
ثالث أر�اع االستثمار المنفق وكانت المقاوالت المملوكة للدولة القناة ل ا� . وكانت الموارد العامة مصدر 2016إ�  2012منذ عام 

ة هائلة ع� صع�د حشد القطاع الخاص الرئ�سة لتم��ر اإلنفاق ع� قطاع البين التحت�ة. ُ�ضا ف لذلك ما حققه المغرب من خ�ب
ن العمو�ي والخاص 30من أ���  من خالل ن القطاعني ا�ة بني ن عا�ي  �ش ي مختلف  2017و 1986بني

قطاعات إضافة للفالحة. ال�ن
ي مجال اورغم هذا الت

 أن النمو وأثر العمل �ن
َّ

ة لم ينفك ُ�خ�ب اقدم، إ�  آلمال. لبين التحت�ة ال�ب�ي
: المواءمة مع أهداف التنم�ة المســــــتدامة.  .56

�
 لتقي�م رابعا

�
ي ســــــــب�ل تحقيق أهداف التنم�ة  2016 ســــــــبتم�ب وفقا

لمســــــــار المغرب �ن
ا�ة القط�� 8المســـتدامة، ي  ةســـ�دعم إطار الـ�ــش

ي المجاالت والقطاعات الفرع�ة مثل اإلجادة �ن
ن أدائه �ن ي تحســـني

مســـا�ي المغرب �ن
، و�ش �مالإ   غ�ل الشباب، وحما�ة الح�اة المائ�ة، واستدامة الدين. التعل�م األسا�ي

ن اإلطار الت واألهداف محط االمج  ودعمه ترك�ي
ا�ة القط�  .57 ي �يتجسد الهدف الشامل إلطار ال�ش

ابط  سنواتالممتد لست  ة خالل أفقها الزمىن ي تحقيق ال�ت
للمساهمة �ن

ن ظروف خلق  بناء ع� برنامج التفاوت االجتماع�ة والجه��ة. أوجه  وتقل�ص حجم فرص العملاالجتما�ي من خالل تحسني
ا�ة القط��ة متمحورة حول ثالث  ي التشخ�ص القطري الممنهج، جاءت ه�كل�ة إطار ال�ش

ي ُحددت �ن الحكومة ونظرا� للمكبالت اليت
ن أ، والذي يهدف لتع��ز خلق  ك�ي ات�ج�ة، و�ي مجال ال�ت ن اس�ت ن ب القطاع الخاص، و  بق�ادة فرص العملمجاالت ترك�ي ك�ي مجال ال�ت

ي، والمجال ت والذي   تعت�ب كل من  يرنو الرا�ي لتدع�م رأس المال الب�ش
�
ِ�ر آنفا

ُ
لتع��ز تحقيق تنم�ة جه��ة مرنة وشاملة. وكما ذ

ا�ة القط��ة و�حدى مواض�عه األساس حكامةال ة أص�لة من ركائز إطار ال�ش ن ن رك�ي جانب الن�ع االجتما�ي إ�  ومشاركة المواطنني
                                                           

ي معال 7
 ُ�ذكر أن مجموعة البنك الدو�ي لن ُ�شارك �ن

�
كاء آخرون ع� معالجتها، نظرا ي �عمل �ش ي حددها التشخ�ص القطري الممنهج، واليت جة مق�دات س�ادة القانون اليت

ي هذا المجال. 
وع إصالح منظومة العدالة) من تحد�ات وصعاب �ن  لما أثبتته التجارب السابقة (ال س�ما م�ش

َص التقي�م إ� أن ما حققه المغرب من نتائج فاق المتوق 8
�
ات و�ي الفقر، َخل ي للفرد وذلك بالنسبة لثمان�ة مؤ�ش  لمؤ�ش جيين

�
 بأي دولة بذات مستواە وفقا

ً
ع مقارنة

�ة، والمتأث��ن بال�وارث، واألنواع  والوصولوتوقف نمو األطفال،  ، إضافة للعشوائ�ات الح�ن إ� خدمات ال�ه��اء، وحصة البين التحت�ة من الناتج المح�ي اإلجما�ي
ي المهددة، وضحا�

ات أخرى أال و�ي معدل الوف�ات ما قبل الخامسة، ومشاركة النساء �ن مجلس  ا جرائم القتل. وحقق المغرب النتائج المتوقعة بالنسبة لثالثة مؤ�ش
ات الخمسة الباق�ة، و�ي  ي المقابل أخفق المغرب دون تحقيق التوقعات المرجوة بالنسبة للمؤ�ش

ب)، �ن ن الماء الصالح لل�ش ي استكمال التعل�م اإل النواب، وتحسني
جادة �ن

، واالستهالك المسؤول، وحما�ة الح�اة المائ�ة، والدين.   األسا�ي
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) والتكنولوج�ا الرقم�ة. كما وقد ِح�كت مسارات التشخ�ص القطري الممنهج الرام�ة للقضاء ع� الفقر المدقع وتع��ز (الجندر
 
�
ك تع��زا� مستداما  ). 3لجدول رقم كما يوضح اأص�ٍل من اإلطار ( ع� اعتبار أنها جزءاالزدهار المش�ت

ا�ة القط��ة السابقة،  .58 ات�ج�ة ال�ش ا�ة القط��ة الجد�د  إطار  سيو�ي مقارنة باس�ت  ال�ش
�
ن أ��ب  قدرا ك�ي خلق فرص ع�  من ال�ت

. العمل  ي، وكل ذلك من منظار يرا�ي الن�ع االجتما�ي ، وتح��ل رأس المال الب�ش ع� بق�ادة القطاع الخاص، واالقتصاد الرق�ي
ن صع�د متواصل،  ك�ي ا�ة القط��ة ب��الء قسط من ال�ت  وتحقيق المرونة لمواجهةنم�ة الجه��ة، لتع� ا س�ستمر إطار ال�ش

ات المناخ.  ن ال�وارث الطب�ع�ة ومكافحة تغ�ي ك�ي  أقل من ال�ت
�
ا�ة القط��ة قسطا ي المقلب اآلخر، سيو�ي إطار ال�ش

ع� �ن
ي سبق تحد�دها.  ن اليت ك�ي ي ال تندرج ضمن مظلة مجاالت ال�ت  التحل�الت اليت

ن الثالثة والموضوعات األساس�ة والشام .59 ك�ي �مل بعضها البعض. ُ�ذكر أن مجاالت ال�ت
ُ
بق�ادة  فرص العملإذ أن تع��ز خلق لة ت

ن أ سوف �ف�د من تنم�ة ال�فاءات بموجب المجال ب، أما المجال ت والذي �دعم التنم�ة  ك�ي القطاع الخاص بموجب مجال ال�ت
ن مناخ األ  ات المناخ�ة فسوف �ف�د هو اآلخر من تحسني بموجب المجال أ المستهدف  عمالالجه��ة و�دارة المخاطر والتغ�ي

ا سيوفرە من خلق فرص شغل صد�قة  للبيئة.  وداعمة ناه�ك عمَّ

ا�ة القط��ة بالنسبة3جدول رقم  ي حددها التشخ�ص القطريإ�  :خارطة إطار ال�ش
 والمحددات الموجبة الممنهج األول��ات الىت

مسارات 
التشخ�ص 

 القطري الممنهج

ن  ك�ي  لما حددە مجاالت ال�ت
�
وفقا

 التشخ�ص القطري الممنهج

مكبالت التشخ�ص القطري 
ي ُ�عالجها إطار 

الممنهج الىت
ا�ة القط��ة   ال�ش

ي  سفلأخط ُ�ضاف (  المكبالت اليت
 )أخرىحة مانتعالجها جهات 

ن  ك�ي مجاالت وأهداف ال�ت
 لما حددە إطار 

�
ات�ج�ة وفقا االس�ت

ا�ة القط��ة  ال�ش

ي بالمغرب 
الم�ن

 
�
 ال�فاءة حد قدما

ي 
ن مخصصات السوق من الموارد �ن تحسني

كات والقطاعات  مختلف ال�ش
 

ن كفاءة  ي  الس�اسات العموم�ةتحسني
بما �ن

 ذلك حشد القطاع الخاص

 المنافسة واالبتكار
 

 والمنافسة السوق�ة عمالمناخ األ 
 

 الحصول ع� التم��ل
 

 الس�اسات العموم�ةبلورة 
 وتنس�قها 

�
 المرك��ا

�
 تنس�قا

 
ع� خدمات عامة تتسم الحصول 

 بالجودة

 فرص العملتع��ز خلق  .أ 
 بق�ادة القطاع الخاص

وقدرة تنافس�ة  أعمالمناخ  .1
 أ�فأ

لنمو القطاع أ���  فرص .2
ن ع�  ك�ي الخاص مع ال�ت

المقاوالت الصغرى 
ة والمتوسطة  والصغ�ي

وقدرة الشباب ع� 
 عملالحصول ع� فرص 

مصادر الوصول إ� ز�ادة  .3
 التم��ل

ن من االستفادة من  ال�فاءةرفع حد  ن كافة المواطنني تمكني
ة ةأو  النمو استفادة مبا�ش أو  غ�ي مبا�ش

ن   بكال السب�لني

 سوق العملتنظ�م 
 )جهات مانحة أخرى(
 

 وموجهةحما�ة اجتماع�ة محددة 
 

ن  ن الجنسني  المساواة بني
 

ن   إعالء صوت المواطنني

ي .ب  تق��ة رأس المال الب�ش
ن  .4  الوصول إ�تحسني

خدمات تنم�ة ذات جودة 
 لمراحل الطفولة المبكرة

ن جودة وفعال�ة  .5 تحسني
 األنظمة التعل�م�ة

ن نوع�ة وكفاءة  .6 تحسني
أنظمة تقد�م الخدمات 

 الصح�ة
تق��ة الحما�ة االجتماع�ة  .7

ن   للفقراء والمستضعفني
تع��ز التنم�ة الجه��ة  .ت

 الشاملة والمرنة
ن  .8 خدمات البين أداء  تحسني

ن التحت�ة األساس�ة للمد
 والتجمعات

ن  .9 الوصول تحسني
الموارد  والحصول ع�

 المائ�ة المستدامة

الدفع بحد 
 
�
 ال�فاءة قدما

ي  تق��ة رأس المال الب�ش
 

لمكامن التجمعات إطالق العنان 
�ة  الح�ن

 تنم�ة الطفولة المبكرة
 

جودة التعل�م األسا�ي والثانوي 
 والتعل�م العا�ي 

تخض�ي حدود 
 ال�فاءة

تح��ل ندرة الموارد وأوجه الضعف 
 المناخ�ة لفرص

 للماء تدب�ي مندم ومتكامل
ات المناخ�ة  والتك�ف مع التغ�ي
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ات  .10 ن التأقلم مع تغ�ي تحسني
المناخ ومرونة االستجابة 
لل�وارث الطب�ع�ة (تنف�ذ 
 المساهمة الوطن�ة الجادة

بتقل�ص انبعاثات الغازات 
 ) الدفيئة

المجاالت 
 الشاملة

ن الحكامة ومشاركة اك/ تحسني  إ�ش
ن   المواطنني

الحصول ع� المعلومات 
 والمساءلة

 
ن  إعالء صوت المواطنني
 ومشاركتهم وانخراطهم

 
 س�ادة القانون والعدالة

 )جهات مانحة أخرى(

ن   أساس الحكامة ومشاركة المواطنني
ن كفاءة اإلنفاق العام .11  تحسني
ن الشفاف�ة وتنم�ة  .12 تحسني

 
�
ات البناء لمشاركة فاعلة نَ بُ ل

والدولة �شمل المواطن 
 سواء �سواء

 
ن  ك�ي ي  مجال ال�ت ات��ب  بق�ادة القطاع الخاص فرص العملأ: تع��ز خلق  االس�ت

 

ي خلق فرص  .60
ن المذكور �ن ك�ي ورفع  عماللأل أ���  بفتح فرصمن خالل إنماء القطاع الخاص  العملسوف �سهم مجال ال�ت

؛ (أ) تحقي والقدرة التنافس�ة؛ (ب) وتكث�ي  عمالق مناخ أ�فأ لأل التكنولوج�ا االبتكار�ة. ونص ع� ذلك بثالث أهداف كما ��ي
ة والمتوسطة وقدرة الشباب ع� الحصول ع�  ن ع� المقاوالت الصغرى والصغ�ي ك�ي الفرص المتاحة لنمو القطاع الخاص مع ال�ت

ي ذلك كون وجود بيئة تمكين�ة للقطاع الخاص العملفرص 
ن الحصول ع� مصادر التم��ل. و�أيت  هام ومحوري أمر ؛ (ت) وتحسني

ي س�اق 
ي نهج �ن

ن  تعظ�م التم��ل اإلنمايئ ي التنم�ة من القطاعني
ن طر�ن للنهوض بنماذج التم��ل التقل�د�ة من خالل نهج متناسق بني

 . والعمو�ي الخاص 

ا�ة القط��ة. مناخ أ�فأ لأل   والقدرة التنافس�ة عمالالهدف األول إلطار ال�ش

�ي يتسىن له االزدهار   الخاص�حتاج المغرب لموجة جد�دة من اإلصالحات بغ�ة إرساء بيئة موائمة تتسم بالمنافسة للقطاع  .61
ي تحقيق تطلعات المغرب. أ��ب  واالضطالع بدور� 

،�ن (أ) تق��ة  وعل�ه سوف تركز مجموعة البنك الدو�ي ع� ثالث مجاالت و�ي
ي سب�ل الوصول لقطاع أ��ب  سة و��جاد منافذ وفرص نمو المناف المنافسة السوق�ة، و�شد�د عود 

ي الم��د من األسواق �ن
كات �ن لل�ش

ن مناخ األ  ن أفضل   عمالخاص دينا�ي وابتكاري؛ (ب) تحسني  لأل  50�ي يتسين للمغرب حجز مكان له بني
�
 لتق��ر  عمالمناخا

�
وفقا

ي ل عمالممارسة أ�شطة األ  دفع عجلة نمو القطاع الخاص؛ (ت) تط��ر البين التحت�ة باإلضافة لتدع�م االستثمار المح�ي واألجنيب
ن القدرة التنافس�ة  األساس�ة وص�انتها مثل بين النقل، واللوجست�ات، وتكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت، باإلضافة لتحسني

ن ال عماللأل  تخط�ط ونتائج استثمارات المغ���ة. بدورە س�دعم البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي ���ــــع اإلصالحات الرام�ة لتحسني
ن كفاءة مقاوالت البين التحت�ة المملوكة للدولة. أما مؤسسة التم��ل الدول�ة والوكالة  ،البين التحت�ة، وتقل�ص التكال�ف وتحسني

الدول�ة لضمان االستثمار فسوف تعمالن ع� إزالة المخاطر الحافة للتم��ل الخاص وحشدە بهدف تقل�ص االعتماد ع� الموارد 
 لحكوم�ة. ا

ة والمتوسطة   ن ع� المقاوالت الصغرى والصغ�ي ك�ي ا�ة القط��ة. ز�ادة فرص نمو القطاع الخاص مع ال�ت ي إلطار ال�ش
الهدف الثاين

 العملوقدرة الشباب ع� الحصول ع� فرص 

ي هذا الهدف ع� مناخ األ  .62
المحسن بموجب الهدف األول لحشد القطاع الخاص لإلثمار بالم��د من النمو  عمالسوف يبىن

ةم مساعدة المقاوالت الصغرى بموجب هذا الهدف سوف تت. العملوخلق الم��د من فرص  إ�  للوصولوالمتوسطة  والصغ�ي
كات التصدير ولرفع اتفاق�ات التجارة واالستثمار ل كات ووشائج سالسل الق�مة لقادة الصناعة الس�ما �ش ي  نموها هذە ال�ش

 �ن
ة  األسواق اإلف��ق�ة. كما ستهدف مجموعة البنك الدو�ي لح�ا�ة التدخالت بما  ي احت�اجات المقاوالت الصغرى والصغ�ي �ليب

ي مختلف المراحل و 
كات تكنولوج�ة ناشئة) �مختلف والمتوسطة �ن ن و�ش ن و�يئيني ي ذلك من رادة اجتماعيني

وذلك اإلمكان�ات (بما �ن
ن خدمات دعم األ عمالاألسواق، وتط��ر مهارات األ إ� الوصول ع البين التحت�ة والمنصات الرقم�ة ودعم رفع�ب  . عمال، وتحسني

ة والمتوسطة. مما س�ساعد و�ظل قصور المهارات عائقا لتنم�ة المقاو  توافر  ف�ه ع�ب ضمانالبنك الدو�ي  الت الصغرى والصغ�ي



32 
 

كات وقطاعات محددة ف�دعم بالتوازي مع خلق فرص شغل للشباب. أما استثمار مؤسسة التم��ل الدول�ة  المهارات الالزمة ل�ش
ي القارة اإلف��ق�ة،  عمالالمغرب بالغدوِّ بوابة اخت�ار�ة لتوسعة األ  مرا�ي 

ر�اد�ة. كذلك ستو�ي  أعمالبنظم بيئات  ما سينتج عنه�ن
 لمشاركة مجم

�
ا� خاصا ن �ةعمل قدرة الشباب ع� الحصول ع� فرص وعة البنك الدو�ي ترك�ي ي المناطق ال��ف�ة وشبه الح�ن

 ،�ن
ة والمتوسطة   رصد ومتابعة برامج المقاوالت الصغرى والصغ�ي

�
ن وتق�مها بهدف  العموم�ةوستدعم أ�ضا الس�اسات تحسني

 وكفاءتها. 

ا�ة القط��ة. ز�ادة   الحصول ع� مصادر التم��لفرص الهدف الثالث إلطار ال�ش

ات�ج�ات المغرب للشمول الما�ي �دع .63 ة م هذا الهدف تنف�ذ أو� اس�ت ن ع� ز�ادة التم��ل للمقاوالت الصغرى والصغ�ي ك�ي مع ال�ت
ائح المحرومة الس�ما الشباب والنساء. ت وتط��ــــعوالمتوسطة  ي والتعل�م الما�ي لل�ش

وين فع س 9كنولوج�ا خدمات الدفع اإلل��ت �ت
ا�ة القط��ة السابقة كجزء من مؤسسة التم��ل الدول�ة عملها الس� ات�ج�ة ال�ش ي الذي قدمه البنك الدو�ي بموجب اس�ت

اسايت
كة لتنم�ة سوق رأس المال وذلك بهدف  . ط��لة األمد لالق لتلب�ة الحاجاتن�� بذور معامالت جد�دة مبادرتها المش�ت ي تصاد المغريب

ي  ي المقابل ستساعد تنم�ة سوق رأس المال المغريب
ي تبد�د مخاوف �ن

ة و�التا�ي تح��ر قدراتها  ح�الالبنوك �ن كات ال�ب�ي تم��ل ال�ش
ة. و�نهج كة لتنم�ة سوق رأس المال لخلق أسواق أ���  ع� إقراض المقاوالت الصغرى والصغ�ي ة، تهدف المبادرة المش�ت مبا�ش

ن بوتقات  ة والمتوسطة ع�ب أقن�ة غ�ي بنك�ة (مثال ذلك تأمني إقراض بنك�ة للمقاوالت الصغرى لتم��ل المقاوالت الصغرى والصغ�ي
ة ي ذلك  والصغ�ي

ي الما�ي (بما �ن ي المشهد المغريب
ي مؤسسة التم��ل الدول�ة ع� وجودها الع��ق �ن والمتوسطة). كذلك سوف تبين

، وتم��ل البين  ي ة والمتوسطة، والتم��ل البييئ   التحت�ة) لخلق أسواق جد�دة مثلالتم��ل األصغر، ومصارف المقاوالت الصغ�ي
ة. أو  �د �سن  إصدار أوراق مال�ة للقروض المتع��

ي ي ب: تق��ة رأس المال الب�ش ات��ب ن االس�ت ك�ي  مجال ال�ت
 

ي مجموعة البنك الدو�ي دعمها للس�اسات واال  .64 ريب
ُ
ات�ج�ات الرام�ة لبناء وتدع�مسوف ت ي س�ت مع  وحمايته رأس المال الب�ش

ي ُ�مكن أن �كون لها أثر مضا ن ع� االستثمارات اليت ك�ي �دعم إطار و عف ع� مصادر التم��ل القائمة للقطاعات االجتماع�ة. ال�ت
ن  ا�ة القط��ة تنف�ذ تدخالت معززة لتحقيق نتائج منصفة ع� صع�د تنم�ة المراحل المبكرة من الطفولة باإلضافة لتحسني ال�ش

 10ة اجتماع�ة متينة وشاملةجودة وكفاءة الخدمات التعل�م�ة والصح�ة. كذلك فإنه، أي اإلطار، �دعم إ�شاء منظومة حما�
ا�ة القط��ة مشاركة  ة والمستضعفة لالستثمار بصحة أوالدها وتعل�مهم. ُ�ضاف، �عزز إطار ال�ش ن األ� الفق�ي َتهِدف لتمكني

ي تقد�م الرعا�ة الصح�ة وخدمات التعل�م 
ي ذلك التدر�ب المه العا�ي القطاع الخاص �ن

ي (والذي �جسد عن�ا� آخر من بما �ن ين
ي ج عنا� نه

ن تعظ�م التم��ل اإلنمايئ  . )أ وب من الملحق الثامن ، كما يوضحان ذلك القسمني

ن الحصول ع� خدمات  ا�ة القط��ة. تحسني  لتنم�ة مراحل الطفولة المبكرة ذات جودةالهدف الرابع إلطار ال�ش

ن نتائج تنم�ة الطفولة المبكرة ع� أصعدة  .65 التعل�م، والصحة، والتغذ�ة سوف �دعم برنامج مجموعة البنك الدو�ي تحسني
 ل�سب رأس ما

�
ن األو� والحقا ي السنني

ن لتحقيق تنم�ة شاملة �ن سس أمنت
�
نامج. إلرساء أ ي ط�لة دورة ح�اة ال�ب كما ل ��ش

ي العالم لعام "أوضح تق��ر 
ة للعمل2019التنم�ة �ن   ": الطب�عة المتغ�ي

�
ال�تاسب تعت�ب تنم�ة مراحل الطفولة المبكرة عامً� حاسما

بدورها ستسهم برامج البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي بتحقيق هذا لمهارات االجتماع�ة والعاطف�ة الالزمة لسوق عمل متطور. ا
ي ذلك برنامج القطاعات المتعددة الذي س�دعم 

�ة لتقل�صالهدف، بما �ن  تحقيق النهج الشامل للمبادرة الوطن�ة للتنم�ة الب�ش
ي الخدمات الصح�ة،أوجه 

ي المناطق ال��ف�ة.  �والتعل�م القصور �ن
كما ولموا�بة التوسع المنشود ع� ة، والتغذو�ة لألطفال �ن

ي لتنم�ة مراحل الطفولة المبكرة التعل�م األو�ي صع�د تقد�م خدمات 
ا�ة القط��ة خلق إطار مؤسسايت ، سوف �دعم إطار ال�ش

ي المقابل 
وعس�ستمر لضمان إرساء و�نفاذ المعاير واألعراف ذات الصلة. �ن ي دعم توسعة  الم�ش

الص�ي من أجل النتائج القائم �ن
ا� ول�س آِخرا�  ي المناطق ال��ف�ة الس�ما لألطفال واألمهات. أخ�ي

سوف تحسن  ،والحصول ع� خدمات الرعا�ة الصح�ة األول�ة �ن
حما�ة االجتماع�ة المحسنة المناهج الموجهة كفاءة التدخالت الخاصة بتنم�ة الطفولة المبكرة من خالل استخدام منظومة ال

ي رأس اباإلضافة لت�س�ي استثم
يرات األ� �ن   . مالها الب�ش

                                                           
ن ع� الح�اة، وصناديق التقاعد والصناديق ااالشتمال المالييتسم  9 ي ذلك التأمني

ي رغم ارتفاع عمق القطاع الما�ي بما ينطوي عل�ه من إجما�ي أصول بما �ن
كة بالتدين لمش�ت

ي  200بما �سبته 
. �ن   المئة من الناتج المح�ي اإلجما�ي

ا�ة القط��ة.  10  ُ�ذكر أن توسعة التدخالت الشاملة تندرج ضمن مظلة الهدف السابع إلطار ال�ش
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ا�ة القط��ة.  الخامسالهدف  ن جودة وفعال�ة أنظمة التعل�م إلطار ال�ش  تحسني

ي تعت�ب أول��ة وطن�ة،  بالرغم من أن تنم�ة الرأس .66  أن ما حققه المغرب ع� صــــــــع�د التعل�م ما زال مال البـ�ـــــــش
َّ

ي ضــــــــإ�
ئ�ً� �ن

كز اســـتثمارات مجموعة البنك الدو�ي ع� ظل وجود تحد�ات جوه��ة ع� صـــع�دي المســـاواة وال�فاءة.  ي هذا الســـ�اق ســـ�ت
�ن

ن المســـاءلة والحكامة ع�  ن وســـلوكهم، فضـــً� عن تحســـني ي ذلك من خالل النهوض بمهارات المعلمني
ن نتائج التعل�م، بما �ن تحســـني

كز  ن نوع�ة المســــــت��ات غ�ي المرك��ة، إذ ســــــ�ي وكفاءة العمل�ة التعل�م�ة ع�ب تقد�م برامج  جودة/ برنامج تعل��ي جد�د ع� تحســــــني
ن ومدراء المدارس، فضً� عن تجد�د إطار س�اسة  ن ر�ثما تتم تق��ة قدرات، واستقالل�ة،  تدب�ي تدر�ب�ة ُمحسنة للمعلمني المعلمني

ي مختلف جهات المغرب. 
 ومساءلة أ�ادم�ات التعل�م والتدر�ب �ن

ي الســو  .67 ي لقدرات خ���ب
والخاصــة ع�  العموم�ة ؤســســات التعل�م العا�ي مف تعزز مجموعة البنك الدو�ي إ�شــاء مســح وطىن

ي مؤسسات التعل�م الحصول ع� وظائف. 
الخاصة بهدف توسعة والحصول  العا�ي كما وستستثمر مؤسسة التم��ل الدول�ة �ن

ن الشـــباب من تنم�ة مهارات ُ�مكن �ســـ��قها لتدع�م قدراتهم ع� الحصـــول ع� فرص  . ســـ�ســـاهم العملع� تعل�م نو�ي وتمكني
ي قدما بالمهارات واإلنتاج�ة. وســـــــتدعم مجموعة البنك العا�ي جلب القطاع الخاص لقطاع خدمات التعل�م 

ي الم�ـــــــن
والتدر�ب �ن

هج الدو�ي ف�ما ســــــــــــــــت
ُ
ي المطورة والمنفذة بالتعاون مع جهات التوظ�ف (أي  مدمجة وشـــــــــــــــــاملةدعمه ن مثل برامج التعل�م المهين

ي تركز ع� التنم�ة  ي ذلك المؤســــــــــــــســــــــــــــات اليت
تبادل برنامج أصــــــــــــــحاب العمل) لمعالجة المكبالت والفرص ع� جهة الطلب بما �ن

�حة الطالب ذوي الدخل إتكشـــــف مؤســـــســـــة التم��ل الدول�ة فرص تســـــ. وســـــجنوب -جنوبالمعارف  رســـــاء أدوات تم��ل�ة لـ�ــــش
، ســـــــتعمد مجموعة البنك الدو�ي لتوســـــــعة عا�ي المنخفض بغ�ة ز�ادة الحصـــــــول ع� خدمات تعل�م  ا� ي نوع�ة. أخ�ي وتدر�ب مهين

ي  ات�ج�ة بما يتجاوز قطا�ي صـــناعة الســـ�ارات والطائرات.  العمو�ي نماذج التدر�ب المهين ي قطاعات اســـ�ت
أن هذە ُ�ذكر والخاص �ن

ي منظومة 
ي والتحسينات المزمع تحق�قها �ن

 المغ���ة و�التعاون مع أصحاب العمل. العمل سوق التدخالًت َسُتنفذ بالتما�ش

ن جودة وكفاءة أنظمة تقد�م الخدمات الصح�ة ا�ة القط��ة. تحسني  الهدف السادس إلطار ال�ش

ن وحصـــــــــــــول الفئات  .68 تدعم مجموعة البنك الدو�ي نهج الحكومة المغ���ة الخاص بالتغط�ة الصـــــــــــــح�ة الشـــــــــــــاملة لتحســـــــــــــني
 . ن نامج المســـــــتضـــــــعفة ع� الخدمات الصـــــــح�ة بالتوازي مع ضـــــــمان توافر التغط�ة المال�ة والحما�ة المســـــــتدامتني يهدف ال�ب

ن الحصــــــول المنصــــــف الصــــــ�ي من أجل النتائج لتوســــــيالراهن  ي المناطق ال��ف�ة. ع� ع وتحســــــني
ع� خدمات الرعا�ة الصــــــح�ة �ن

�ة،  ي المرافق الصــــــح�ة من خالل ســــــ�اســــــة أفعل للموارد البـ�ـــــش
ن تقد�م الخدمات �ن كز عمل�ة جد�دة ع� تحســــــني ذات الغرار ســــــ�ت

ي ذلك تق��ة  ،وتغط�ة طب�ة أنصــــــــــف، و�رامج وطن�ة محســــــــــنة
نظام الحاالت الفرد�ة و  تدب�ي وجودة رعا�ة صــــــــــح�ة أفضــــــــــل بما �ن

ن الجودة التح��الت الطب�ة ي تحســـــــــــني
ي . ُ�مكن لمجموعة البنك الدو�ي المســـــــــــاعدة �ن

من خالل تقد�م الخدمات  المؤســـــــــــســـــــــــات �ن
ســـــتخدام أداة جودة الرعا�ة امصـــــن�ي األدو�ة لمســـــاعدتهم ع� تقل�ص تكال�ف الطاقة و شـــــار�ة المتعلقة بكفاءة المصـــــادر لاالســـــت

 للنهوض بنوع�ة وجودة مقد�ي خدمات الرعا�ة الطب�ة.  الصح�ة الخاصة بمؤسسة التم��ل الدول�ة

ن  ا�ة القط��ة. تق��ة الحما�ة االجتماع�ة للفقراء والمستضعفني  الهدف السابع إلطار ال�ش

ي اســــــــــتدامة و�ناء نقاط المشــــــــــاركة  .69
ي قدما �ن

كز مجموعة البنك الدو�ي ع� الم�ــــــــــن ا�ة القط��ة، ســــــــــ�ت ة إطار الـ�ـــــــــش خالل ف�ت
ي المغرب. العمالت�ة ع� صـــــــــــع�د تك� 

ي وتحقيق مكامنه �ن ســـــــــــــوف �ســـــــــــــتمر البنك الدو�ي بتنف�ذ عمل�ة �ن رأس المال البـ�ــــــــــش
وع الحما�ة االجتماع�ة  ن أال وهما ســــجل الســــكان وهو مل التحد�د واالســــتهداف ألغراض مـ�ـــش ي �دعم إعداد وتط��ر أداتني الوطين

اف وكالة معن�ة بالســـــــجال  خضـــــــعانوكالهما �والســـــــجل االجتما�ي  امج لرقابة و��ش ن تقد�م وفعال�ة ال�ب ت الوطن�ة وذلك لتحســـــــني
ي أطفالها. أما الدعم الراهن الذي تقدمه مجموعة البنك �االجتماع�ة الرام

ة والمســــــــــــتضــــــــــــعفة لالســــــــــــتثمار �ن ن األ� الفق�ي ة لتمكني
ي هذا الس�اق فس�مكن تقد�م خدمات 

بيولوج�ة فرد�ة. بتكال�ف قل�لة و�المجان بناء ع� معط�ات وق�اسات  التع��فالدو�ي �ن
ســـجل اجتما�ي �ســـمح ب�جراء عمل�ة تحد�د أهل�ة المســـتف�دين ع� نحو إ�  وســـوف ت�ـ�ــ هذە التكنولوج�ا االبتكار�ة الوصـــول

) فضـــــــــً� عن توف�ي تعقب أدق الســـــــــتخدام الخدمات (مثً� خدمات نظام  ن ن التكرار والمســـــــــتف�دين الوهمني  بذلك ح�ي
�
أدق مقلصـــــــــا

وط  المســاعدة الطب�ة)، وتوف�ي  وطةتحقق أدق وأ�ســط من توافر الـ�ـش )، باإلضــافة   -(مثً� نظام التح��الت المال�ة المـ�ـش ت�ســ�ي
وطة كما هو حال لدفعات أامن وأزهد ( ي وضــــــع�ة هشـــــة �رنامج الدعم المبا�ش للنســــــاء األو نظام التح��الت المال�ة المـ�ـــــش

رامل �ن
ي هندسة  ). دعم -تا�الحاضنات ألطفالهن الي ي للفقراء  وتوج�هسُتعاد عملييت ن الطيب ي مساعدة اجتماع�ة ومخطط للتأمني برنام�ب
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ن بما �غ�ي حوا�ي ر�ــع الســــــــكان وذلك ة الممتدة من  والمســــــــتضــــــــعفني باســــــــتخدام أدوات الســــــــجل  2023وحيت  2018خالل الف�ت
 . ي للسكان/السجل االجتما�ي  11الوطين

ا�ة القط��ة للوقوف .70 ي تحقإ�  ُ�ضــــــاف، �طمح إطار الـ�ـــــش
منظومة الحما�ة  تحد�ثيق مســــــاعيها الرام�ة لجانب الحكومة �ن

ن األ� من االســـتثمار ع� وجهٍ المغ���ة بغرض تالعمل ســـوق االجتماع�ة و  �ة، واالندماج  مكني أفضـــل برؤوس أموالها البـ�ــش
ي الفرص االقتصاد�ة، والتك�ف مع المخاطر وتجاوز الصدمات االقتصاد�ة 

 �ن
�
منظومة الحما�ة  تحد�ثستشمل عمل�ة . أ�ضا

ن نظام تقد�م خدماتها �ي �حدد و�عالج احت�اجات  ن برامج الحما�ة االجتماع�ة الراهنة وتحســــــــــــــــني االجتماع�ة توح�د و�عادة ترك�ي
ن مســــــــــــــــتوى المرونـة والتك�ف لتع��ز ر�ـادة األ  ن لتحســــــــــــــــني ك�ي ي أســــــــــــــــواق العمـل ســــــــــــــــيو� ال�ت

 عمـالاأل� ع� نحو� دينـا�ي ومرن. ف�ن
ن تلب�ة احت�اجات المعوز�ن لفرص العملص التكنولوج�ة وخلق فر  ابط العمل ؛ مما �ســــــــــــــــتد�ي تحســــــــــــــــني الرســــــــــــــــم�ة، وتع��ز ال�ت

امج اجتماع�ة موجهة تدعم ا�تساب  ، كما وسوف �ستكمل مخططات الحما�ة االجتماع�ة القائمة ع� المساهمة ب�ب االجتما�ي
�ط بذلك النساء والشباب ب ي سن مبكرة ل�ت

ي سب�ل تحقيق  المجتمعفرص اقتصاد�ة وتعزز مشاركة وتط��ر المهارات الرقم�ة �ن
�ن

. وعل�ه و�ناء ع� النجاح المتحقق ع� صـــــــــــع�د العمل�ة الراهنة، فإن البنك الدو�ي ســـــــــــ�عمد  الشـــــــــــمول االقتصـــــــــــادي واالجتما�ي
: (أ)  . وســـــــــتشـــــــــمل هذە التدخالت ما ��ي ي

ان توســـــــــيع اســـــــــتخدام ســـــــــجل الســـــــــكلتوســـــــــيع أ�شـــــــــطته من خالل تقد�م تم��ل إضـــــــــا�ن
ن توج�ه وتنف�ذ برامج المســــــــــاعدة االجتماع�ة ا /الســــــــــجل االجتما�ي بهدف تحســــــــــني ي ن  –لوطين ، و��الء ترك�ي

�
غ�ي تلك المذكورة آنفا

امج  ي مختلف ال�ب
وط�ة �ن ن استخدام الم�ش ى المتبق�ة؛ (ب) وتوسعة نطاق الدعم ل�شمل تحسني ي ع� المشار�ــــع ال��ب ات��ب اس�ت

ي ي رأس المال البـ�ـش
ي صــ لت�ســ�ي االســتثمار �ن

ي ة والمســتضــعفة �ي وف األ� الفقف�ن
ن الشــمول الما�ي للفقراء؛ (ت) والم�ــن وتحســني

امج االجتماع�ة الموجهة  ي االنتقال من المعونات غ�ي الموجهة لل�ب
المحســـــنة والموســـــعة؛ (ث) وتط��ر عنا� الشـــــمول و قدما �ن

 ســـــــــــــــــد�ــدا� طبقــة من الخــدمــات االقتصـــــــــــــــــادي لجــانــب الطلــب الســــــــــــــــ�مــا ع�ب البنــاء ع� برامج التح��ــل النقــدي الموج
�
هــة توجيهــا

، وتنم�ة المهارات، (ولعمال القطاعات غ�ي الرســــــــــم�ة) تنم�ة قدرتهم ع� التعرف ع� المهارات، االجتماع�ة  ي
للتعل�م التع���ــــــــــن

اك المجتمع، و  ا� برامج دعم المواءمة، والتشـــــغ�ل، وال��ادة، و��ش ابط االجتمات(ج) وأخ�ي . ُ�ذكر ع��ز الشـــــمول االقتصـــــادي وال�ت �ي
ە أن تثب  ي مختلف برامج الحما�ة االجتماع�ة وغ�ي

ي هذا الســــــــــــــــ�اق أنه �مكن لتعم�م عمل�ات التحقق واالســــــــــــــــتهداف الرقم�ة �ن
�ن

وة الرقم�ة ع� األمد المتوســـــــــط ح�ث �غدو نظام التع��ف الرق�ي النظام  ال �ســـــــــتد�ي القتصـــــــــاد  األســـــــــا�ي بالمغرب لطل�عة ال��
، ا ي و قتصــــــاد غ�ي الحضــــــور الشــــــخ�ــــــي

برامج الحما�ة كنولوج�ا الجد�دة دقة ومصــــــداق�ة ســــــوف تحســــــن هذە التغ�ي نقدي. ور�ت
، ناه�ك عن دعمها ألهداف تتعدى الحما�ة االجتماع�ة مثل الدفعات الحديثة وشـــمولها وصـــواب�ة بوصـــلتها  االجتماع�ة األخرى

 ، وحشد اإليرادات. عمالخزائن الرقم�ة لأل واآلمنة، وال

ن  ك�ي ي ت: تع��ز التنم�ة الجه��ة الشاملة والمرنةمجال ال�ت ات��ب  االس�ت
 

ســــــــــــوف تدعم مجموعة البنك الدو�ي مســــــــــــا�ي الحكومة المغ���ة ع� تع��ز التنم�ة الجه��ة الشــــــــــــاملة والمرنة من خالل  .71
ي تدخالت مكان�ة فعالة وموجهة أينما 

حاجة  ةثمتدع�م المؤســـســـات الجه��ة، واالســـتثمار ببىن تحت�ة للوصـــل بينها، وتبىن
ي  الماءمصــادر  تدب�ي عالج ســوف �لذلك. 

ي الجهات من خالل ســ�اســات وتنم�ة واســتثمارات مؤســســات�ة �ن
واســتدامة الخدمات �ن

ات�ج�ة الحكومة الخاصة ب�دارة ال�وارث و�شغ�ل برنامجها قطاع الماء.   كذلك ستستمر مجموعة البنك الدو�ي بدعم تنف�ذ اس�ت
ات المنـــا ي ع� الخـــاص بـــالتك�ف مع التغ�ي

ن مكـــاين ، والموارد المـــائ�ـــة، والمنـــاطق الزراع�ـــة. المـــاء خ�ـــة مع إ�الء ترك�ي ، والشــــــــــــــــوا�ئ
ي باإلضــافة لذلك، ســوف �ســتخدم مجم�ع البنك الدو�ي نهج 

ي تحقيق  تعظ�م التم��ل اإلنمايئ
ن القطاع الخاص �ن  تنم�ةل��ادة ح�ي

ي مجاالت النقل
�ة ح�ث  الماء العادم، والري، وتحل�ة الماء، ومعالجة جه��ة مســــــــــــــتدامة ومرنة، الســــــــــــــ�ما �ن ي المناطق الحـ�ـــــــــــــن

�ن
ة ع� صع�د ال�فاءة.  للمساهمة�مكن شحذ وصقل المعرفة ال��ف�ة للقطاع الخاص والتم��ل الخاص   بتحقيق مكاسب كب�ي

ن  ا�ة القط��ة. تحسني ي المدن والتجمعاتالبىن التحت�ة لتقد�م الخدمات األساس�ة أداء  الهدف الثامن إلطار ال�ش
 �ن

�ة ذات .72 ي المغرب. أداء  ُ�عت�ب وجود مناطق حـ�ـــن
ي دعم التنم�ة االقتصــــاد�ة واالجتماع�ة �ن

ســـــوف تؤثر ج�د عامً� حاســــما �ن
ي المدن المغ���ة فضـــــــً� عما ســـــــتتمخض 

ا� ع� نوع�ة النمو �ن ا� كب�ي ا�ة القط��ة تأث�ي ة إطار الـ�ــــــش ي ســـــــُتتخذ خالل ف�ت اإلجراءات اليت
ي أ���  إذ �حتاج تحقيق هذە النقلة اله�كل�ة وتوف�ي فرص شـــغلجابة واســـعة النطاق لصـــالح اقتصـــاد البالد. �ع�ات إعنه من تدا

�ن
ورة  جود مســــــــــــــاحات مخططة ومخدمة وتعمل بالتوازي مع تحقيق اإلصــــــــــــــالحات قطا�ي التصــــــــــــــنيع والخدمات، ناه�ك عن �ن

ي مجال األ ال
ذ بموجب مج عمالواسعة النطاق �ن ي سُتَنفَّ ن أ. واليت ك�ي  ال ال�ت

                                                           
وطة ألغراض التعل�م، ودعم وهو برنامج الدعم المبا�ش للنساء األر  11 ي نظام رامد لخدمات المساعدة الطب�ة، وت�س�ي للتح��الت المال�ة الم�ش

وضع�ة هشة امل �ن
 الحاضنات ألطفالهن اليتا�. 
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ن  .73 ي تحســـــــــــني
�ة لتهيئته لموجة  والنقلالمدن المغ���ة أداء  ســـــــــــتدعم مجموعة البنك الدو�ي المغرب �ن ن المناطق الحـ�ــــــــــن بني

ورة معالجة الـ�ــــــــــــ�عةالتحـ�ــــــــــــن  ي تواجه المغرب. التفاوت الجه��ة أوجه  المتوقعة خالل العقد القادم ناه�ك عن �ن
الىت

البنك الدو�ي أوال تق��ة القدرات المؤســســات�ة والمال�ة لهيئات الحكم المحل�ة لتوف�ي ســوف �شــمل الدعم المقدم من مجموعة 
�ة، و  ن الحصـــــــــول ع� الخدمات البلد�ة مع إ�الء اهتمام خاص  عمالخدمات األ  تحد�ثبين تحت�ة حـ�ــــــــن ، وتحســـــــــني ن والمواطنني

�ة (بما �شـــم ظم التنقل والنقل الحـ�ــن
ُ
ن ن  فتحســـني

�
 باألح�اء المحرومة، أما ثان�ا

�
من المشـــاركة) أ��ب  ل إعطاء القطاع الخاص قســـطا

 بناء القدرات الالزمة لحشــــــــــــــــد وتدب�ي اإليرادات 
�
ي ، وتدب�ي األالمتنام�ةوثالثا

، والحكامة المحل�ة، واالســــــــــــــــتثمارات الخاصــــــــــــــــة را�ن
�ة، فضـــــــً� عن حشـــــــد مصـــــــادر جد�دة للتم��ل (ومن جملة ذلك القروض التجار� ي البين التحت�ة الحـ�ــــــن

إ� لدخول ة واوالعامة �ن
ســكان وتم��ل اإلســكان بهذا الهدف. عة البنك الدو�ي الخاص �ســ�اســة اإل أســواق رأس المال). كذلك ســوف �ســهم برنامج مجمو 

ناظور غرب  المرجوة من ميناء اآلثار المغرب بتحقيق الحد األق�ـــــــ من كذلك ســـــــوف �ســـــــاعد مشـــــــاركة مجموعة البنك الدو�ي 
ق. بدورها ســــتســــتكمل مؤســــســــة التم��ل الدول�ة تدخالت ع� التنم�ة  12المتوســــط ي ال��ف والـ�ـــش االجتماع�ة االقتصــــاد�ة لجهيت

ي من القطاع الخاص وســــــــوق رأس المال. كذلك ســــــــوف تدعم  البنك من خالل تط��ر نماذج جد�دة لحشــــــــد التم��ل دون الوطين
ن مخزون وجودة البين التحت�ة من خالل اتفاق�ات تطلعات الحكومة ل ا تحســــــــــني ن العمو�ي والخاص�ش ن القطاعني ي ســــــــــب�ل  �ة بني

�ن
�ة  ن الفرص لدعم تنم�ة البين التحت�ة الحـ�ــن ا الوكالة الدول�ة لضـــمان االســـتثمار فســـوف �ســـ� لتحني تقد�م أفضـــل للخدمات. أمَّ

ن  ن ع� النقل وتقد�م الخدمات بموجب اتفاق�ات بني ك�ي ن العمو�ي والخاصمع إ�الء قســــــــــط من ال�ت ها من ه� القطاعني كل�ات وغ�ي
ي �قودها القطاع الخاص.   التم��ل اليت

ن الحصول ع� موارد الماء المستدامة ا�ة القط��ة. تحسني  الهدف التاسع إلطار ال�ش

، واإلنتاج�ة، واســــــــــتدامة تقد�م  .74 ي
ن األمن المايئ ي تحســــــــــني

ســــــــــوف تدعم مجموعة البنك الدو�ي مســــــــــا�ي الحكومة المغ���ة �ن
بتهدف مجموعة البنك الدو�ي لدعم الخدمات.  ي لل�ه��اء والماء الصالح لل�ش جهة إقل�م�ة إ�  مسا�ي تح��ل المكتب الوطين

ن أدائها واستدامتها المال�ة وقدرتها ع� تقد�م الخدمات ي مجال الماء ع�ب تحسني
ي المناطق المتأخرة إ�  رائدة �ن

منت� وجهاتها �ن
 واألر�اف. 

ن مصــــا مســــتف�دينآِخر الإ�  تتطلب عمل�ة تقد�م الخدمات .75 ي مجال الـ�ـــف التأمني
�ي لحما�ة صــــدر م�اە وحلول ابتكار�ة �ن

المتعلق بالماء والذي  15-36فبحما�ة مصـــــــــــادر الم�اە، ســـــــــــوف تدعم مجموعة البنك الدو�ي تنف�ذ القانون رقم . الماء مصـــــــــادر 
ي دينا�ي للماء باســــــتخدام 

ط مســــــبق ال غين التقن�ات الرائدة. ينص ع� إ�شــــــاء نظام معلومايت و�عت�ب نظام معلومات الماء هذا �ش
ي إ�  قادر ع� البل�غ بالم�ج الجد�د لمصــــــــــــادر الماءو عنه العتماد نظام توز�ــــع م�اە شــــــــــــفاف ودينا�ي وكفء 

أق�ــــــــــــ مكامنه بما �ن
م تصــم�م النظام ســتعمل مجموعة البنك الدو�ي ع� تحد�د الخ�ارات التكنولوج�ة الرائدة لدع 13. االعت�اد�ةذلك المصــادر غ�ي 

ن تخصـــــــ�ص الماء وتدب�ي النظام ع� أ�دي مؤســـــــســـــــات  ي المتعلق بالماء، والذي ســـــــوف �ســـــــهم بدورە بتحســـــــني ي الوطين
المعلومايت

 رئ�سة معن�ة بالماء، ناه�ك عن توف�ي مصدر أوثق لماء الري. 
ي  .76

، ســـــــوف �ســـــــاعد مجموعة البنك الدو�ي المغرب ع� مضـــــــاعفة المكاســـــــب المتحققة من التم��ل الخاص وكفاءته �ن
�
ا أخ�ي

ي القطاع 
، وأنظمة تحل�ة الماء، وأنظمة معالجة الماء العادم، تحد�ث الريبتق��ة مشــــاركة القطاع الخاص، ع� ســــب�ل المثال �ن

ا مؤســســة التم��ل الدول�ة والوكالة الدول�ة لضــمان االســتثمار ق ذلك من خالل عدة أمور من جمقَ ع� أن ُ�َح  لتها عقود األداء. أمَّ
ن  ي تنف�ــذ هــذە التــدخالت ع�ب تقــد�م الــدعم لعقــد اتفــاق�ــات بني

ن العمو�ي فســــــــــــــــتعمالن ع� االضــــــــــــــــطالع بــدور رئ�س �ن القطــاعني
 تع��ز إجما�ي استدامة قطاع الماء. بهدف  والخاص

ا�ة  ات المناخ�ة الهدف العا�ش إلطار ال�ش الستجابة والتح�ي بالمرونة الالزمة لالقط��ة. تدع�م قدرة المغرب ع� التك�ف مع التغ�ي
 لل�وارث الطب�ع�ة

ن األ  .77 ي الســــــــــنني
ة �ن ةلقد اســــــــــتثمر المغرب اســــــــــتثمارات كب�ي إلعداد وتط��ر برنامج لتدب�ي مخاطر ال�وارث بدعم مجموعة  خ�ي

 بذلك ُجملة من اإلصــال البنك الدول 
�
 تغط�ة مخاطر جامعا

�
ي مجال تقل�ص المخاطر، موســعا

حات المؤســســات�ة واالســتثمارات �ن

                                                           
ي شمال الم 12

�ت ي شمال المغرب كما وس�دفع بجهة �ش
�ت وغ سوف يوفر ناظور غرب المتوسط صدمة ع� صع�دي القدرة التنافس�ة وما يوفرە من تواصل ل�ش ن غرب لل�ب

ن  ن االرتباط المادي بني ي �شمل أوً� تحسني ي حال ُروِفق الميناء بالتدابر الالزمة، واليت
 تط��ر منشأة ميناء �ن

�
 ميناء ناظور غرب المتوسط والحس�مة ومناطقهما النائ�ة، ثان�ا

ن�ي المهارا
ُ
ي �مكن لها أن ت  تع��ز ال��ادة وسالسل الق�مة والخدمات اليت

�
ا  وأخ�ي

�
�ة، ثالثا  من  فرص العملت وتخلق ناظور غرب المتوسط الصنا�ي والبيئة الح�ن

�
بع�دا

ي ذلك جرس�ف
ي �ضم ْجرادة، وفك�ك، و، وتاور�رتالميناء بما �ن

ي سن العمل.  1.3مليون �سمة منهم  1.8، وهو حوض سكاين
 مليون �ن

ي المغرب، �حتاج االخ�ي إ� تط��ر نظاٍم لتخص�ص الماء بما �سم ب�عادة التخص�ص ع� األمدين الم 13
 لُشح الم�اە اآلخذ باالشتداد �ن

�
توسط والبع�د لتحقيق ق�مة نظرا

ي الحسبان الس�اق القطري للمغرب �ي يتسين إفاذە ع� مستوى الم�اە السطح�ة والجوف�ة، و�ي يتسين له ااقتصاد�ة أع�
الستجابة إ� . والبد لهذا النظام من األخذ �ن

 التحدي المتنا�ي لصناعة قرارت حثيثة �شأن تخص�ص مصادر الم�اە االعت�اد�ة وغ�ي االعت�اد�ة. 
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نة. بناء ع� العمل المســـــــتمر،  مِّ ، ناه�ك عن تقد�مه آل�ات للتع��ضـــــــات األســـــــاســـــــ�ة لأل� غ�ي المؤَّ ن ال�وارث ع�ب أســـــــواق التأمني
 بدعمه �ي يتمكن المغرب من تنف�ذ برنامج 

�
ي البنك قدما

 دائرة تقل�ل المخاطر، تســــــــــــــوف �م�ــــــــــــــن
�
دب�ي مخاطر ال�وارث، موســــــــــــــعا

ن وتم��ل مخاطر ال�وارث. كما وســــت�ـ�ـــ مجموعة البنك الدو�ي   تأمني
�
نا ي حال تعرضـــه حصــــول وُمحســــِّ

المغرب للتم��ل الطارئ �ن
 إلحدى ال�وارث الطب�ع�ة. 

ە ع� التك�ف والتأقلم يتضمن مسار مشاركة مجموعة البنك الدو�ي دعم ز�ادة القطاعات المهددة بتقلب الم .78 من ناخ وتغ�ي
ي �شمل أوً� تدب�ي  أعمالخالل جدول  ن من العمل التحل��ي وعمل�ات االستثمار واليت للشطآن بغرض تقل�ل هشاشة  مندمجمكني

 دعم الحكومة ع� تنف�ذ مســـــــــــــاهمتها الوطن�ة 
�
ة للتقل�ل من انبعاثات الغازات بموجب اتفاق� الجادةالشـــــــــــــوا�ئ المغ���ة، وثان�ا

ي 
 فتك و�رفــادهــا األمم المتحــدة اإلطــار�ــة �شـــــــــــــــــأن التغ�ي المنــا�ن

�
�ف تــدب�ي المــاء وتقــد�م يبحلول �شــــــــــــــــمــل عــدة قطــاعــات؛ أمــا ثــالثــا

ي ظــلالخــدمــات 
امج الرقم�ــة والفالحــة  �ن ي ال�ب

ا� ول�س آِخرا� تــأيت ي بغرض تــدع�م للتغ�ي  الــذك�ــةالمســــــــــــــــتقبــل المتقلــب؛ وأخ�ي
المنــا�ن

 تغ�ي المناخ. تك�ف القطاع مع 

ن   أساس الحكامة ومشاركة المواطنني
 

ي المغرب.  .79
نــامج مجموعــة البنــك الــدو�ي �ن ن من اللبنــات البني��ــة ل�ب عت�ب الحكــامــة ومشــــــــــــــاركــة المواطنني

ُ
وتتلخص الحكــامــة ت

 مبدأي المسـاواة وسـ�ادة القانون باإلضـافةإ�  الفاعلة بالتدب�ي الحصـ�ف والشـفاف والخاضـع للمسـاءلة للموارد العامة باالسـتناد 
االقتصــــاد، والتك�ف مع  تحد�ثفمن الهام للدولة أن تحقق أهدافها اإلنمائ�ة بما فيها لصــــناعة الســــ�اســــات القائمة ع� الدل�ل. 

ي المقلب اآلخر 
. �ن ابط االجتما�ي ي التعل�م والصــــــــــحة، وتق��ة ال�ت ن منظوميت ، وتحســــــــــني ي

ن  ُ�ســــــــــمعالتغ�ي المنا�ن مشــــــــــاركة المواطنني
،  صــــــــوتهم وتعل�ه ن ن العمومني ي صــــــــناعة القرارات الحكوم�ة من خالل آل�ات راســــــــخة وأدوات لرصــــــــد ومتابعة أفعال المســــــــؤولني

�ن
ا تتخذە الحكومة من إجراءات وخطوات.  ي النتائج المتمخضة عمَّ

ا تقدمه من دعامة �ن  فضً� عمَّ
ن  .80 شــــفاف�ة وكفاءة النفقات ســــوف �ســــاعد مجموعة البنك الدو�ي حكومة المغرب ع� تق��ة و�صــــالح مؤســــســــاتها لتحســــني

ە . العموم�ة ي مواردە وتدب�ي
ن شــفاف�ة، وكفاءة، وشــمول�ة حكامة المغرب �ن ي تحقيق  العمو�ي إذ ســ�ســهم الدعم المقدم لتحســني

�ن
ن ع� فرص اقتصـــــاد�ة وخدمات اجتماع�ة ن المغ��ني  وعدالة. كما وســـــيثمر التقدم اأ���  ز�ادة حصـــــول المواطنني

�
ي إنصـــــافا

لمحرز �ن
. ت برفع المكبهذە المجاال  ابط االجتما�ي ي تحف تحقيق التنم�ة الشاملة، ناه�ك عن إسهامه بتوط�د ال�ت  الت اليت

ن ع� صــــع�د نتائج التنم�ة  .81  من أهم�ة مشــــاركة المواطنني
�
ي انطالقا

ن �ن ي للبنك لتعم�م مشـــــاركة المواطنني ات��ب جاء اإلطار االســـــ�ت
ي الســـ�اســـات، واتعم�م مشـــاركة المواطإ�  ليهدف 2018عمل�ات البنك لعام 

ن �ن امج، والخدمات االســـتشـــار�ة، والتحل�الت نني ل�ب
ظم وطن�ة مستدامة. 

ُ
ي بناء ن

ن نتائج التنم�ة واإلسهام �ن  المدعومة من البنك الدو�ي بغ�ة تحسني

ن كفاءة اإلنفاق  ا�ة القط��ة. تحسني  العمو�ي الهدف الحادي ع�ش إلطار ال�ش

ي س  .82
ن كفاءة اإلنفاق سوف �دعم البنك المسا�ي الواردة أدناە �ن  : العمو�ي ب�ل تحسني

ســـــــــوف �ســـــــــهم هذە التكنولوج�ا بتقل�ص تكلفة المعامالت بنســـــــــبة . العمو�ي رقمنة أنظمة وعمل�ات التدب�ي الما�ي  •
ن  12 اوح بني اء مما ســــينجم عنه �ســــبة مدخرات ت�ت ي عمل�ات الـ�ـــش

�د المنافســــة �ن ن ي المقابل ســــ�ت
ي المئة، و�ن

 25إ�  5�ن
ي المئة. 

 �ن
ق  • ن انتقاء ُجملة من برامج االســـــتثمارات  االســـــتثمارات العموم�ةلتدب�ي مشـــــار�ــــع تصــــم�م وتنف�ذ إطار ُمنســــَّ لتحســـــني

 القطاع�ة ورصدها ومتابعتها وتقي�مها. 
ي قطاعات محددة ح�ث �عت�ب  ع� المستوى األصغر إصالح الحكامة و�طار ضبط المقاوالت المملوكة للدولة  •

و�ن
 ذي بعد حيوي.  ما تقدمه هذە المقاوالت 

امج  مواصـــــــلة • بناء ع� الفرصـــــــــة المتاحة مع إتمام الدورة إصـــــــالح الموازنة وتعم�م إعداد الموازنات القائم ع� ال�ب
ي عام إ�  األو� من إعداد الموازنة اســــــــــتنادا� 

امج �ن ابط والتقارب  2020ال�ب ن الجودة التقن�ة وز�ادة ال�ت وذلك لتحســــــــــني
 لموازنة. ع� صع�د الس�اسات المتعلقة با

 لتدب�ي المال  •
�
للجهات العموم�ة المعن�ة ع� المســـــــــتوى غ�ي  العمو�ي تط��ر واســـــــتخدام أدوات محا�ة خصـــــــ�صـــــــا

 المركزي. 
ي تط��ر  •

ي قدما �ن
ي لالم�ــــــن

وين باعتبارە قناة لتع��ز الشــــــــفاف�ة والمســــــــاءلة وتحقيق  ةلطلب�ات الحكوم�النظام اإلل��ت
ي ســــــــوق الطلب�ات 

االدخار ع� صــــــــع�دي الوقت والتكلفة، باإلضــــــــافة لت�ســــــــ�ي مشــــــــاركة المقاوالت المملوكة للدولة �ن
ي المغرب.  العموم�ة

 �ن
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ي بيئة الطلب�اتإعداد برنامج شامل لبناء القدرات  •
 . العموم�ة (الصفقات) لصالح األطراف المعن�ة �ن

 
 ع� جبهة اإلنفاق  .83

�
ن صوتا وتوسيع رقعة استخدام النظام  ع�ب دعم العمو�ي سوف �ساعد البنك الدو�ي ع� إعطاء المواطنني

ن  ي لتقد�م الشــــــــــــكاوى والذي ســــــــــــوف �عزز من مشــــــــــــاركة المواطنني
وين بما �جري ع� مســــــــــــتوى مقد�ي  و�بقائهم ع� اطالع� اإلل��ت

 الخدمات. 
، ســـوف �دعم البنك إطالق .84

�
ا ن والحكومة ف�ما يتعلق بتدب�ي األموال  أخ�ي ن المواطنني الســـ�ما  العموم�ةحوار واســـع النطاق بني

ي معالجة العد�د من القضـــــــا�ا مثل ارتفاع 
، ونظام التقاعد، واإلدارة. ســـــــوف �ســـــــاعد هذا الحوار �ن ي �يب ف�ما يتعلق باإلصـــــــالح الـ�ــــــن

�بة وكفاءة واســتدامة ن ي أنظمة الـ�ـن
ظام التقاعد. كل هذا ســيتم من خالل توســعة رقعة اســتخدام مســت��ات الســلطة التقدي��ة �ن

ون�ــة و  ي القطــاع خــدمــات الحكومــة اإلل��ت
ي توظفهــا الحكومــة �ن . �مكن لهــذە التقن�ــات أن ت��ــد من كفــاءة العمو�ي التكنولوج�ــا اليت

ن ثقة المواطن بها أي الحكومة الحكومة وشـــــفافيتها وعدالتها؛ مما �مك و�دمج خدمات عنها.  وز�ادة رضـــــاەن أن �ســـــهم بتحســـــني
نـــت ونقـــاط تقـــدم الخـــدمـــات ع� األرض �مكن للمغرب أن �ـــدعم تحقيق العـــادل والشـــــــــــــــــــامـــل ع�  الوصــــــــــــــــول اإلدارة ع�ب اإلن�ت

 لخدمات. ا

ن المواطن والدولة ُبنات بناء المشاركة الفاعلة بني
�
ن الشفاف�ة وتط��ر ل ا�ة القط��ة. تحسني ي ع�ش إلطار ال�ش

 الهدف الثاين

ن الحكومة والمواطن لتحقيق النتائج المنشـــــودة تحت مظلة أســـــاس الحكامة.  .85 البد من معالجة غ�اب المشـــــاركة الفاعلة بني
ات السـاسـ�ة  ن الشـفاف�ة و�حداث التغي�ي ن ع� هذا الصـع�د، سـيتجاوز دعم البنك تحسـني ك�ي ع� بناء القدرات وتقد�م  ل�شـمل ال�ت

لمان مثً� ع�ب االلتماســــــــــــــات بالرقابةالمســــــــــــــاعدة التقن�ة أوً� للنهوض  ن مع ال�ب اك المواطنني �ع�ة و��شــــــــــــــاء آل�ات إل�ش (أي  التـ�ـــــــــــــش
 الخدمات العموم�ةوتقد�م  العموم�ةالموارد ف�ما يتعلق بســـــــه�ل عمل�ة المســـــــاءلة والمشـــــــاركة توذلك ل العرائض)

�
ع�ب رفع  ؛ ثان�ا

ا�ة المفتوحة مع الحكومة) ثا ن (مثل الـ�ـش ا� دعم الوزارات المنفذة ومنظمات المجتمع ســقف الفرص لمشــاركة المواطنني  وأخ�ي
�
لثا

ن  ن و�دماجها وتنف�ذها لضـــمان مشـــاركة بناءة للمواطنني ي والمنظمات األهل�ة لتعميق فهمها آلل�ات ونهج مشـــاركة المواطنني
المدين

ي 
ن ع� القطـاعـات المـدرجـة �ن ك�ي ي برامج التنم�ـة الجه��ـة وتقـد�م الخـدمـات مع ال�ت

ي  (البنـك الـدو�ي  محفظـة�ن
 كمـا هو موضــــــــــــــــح �ن

 ). 5الصندوق رقم 
،  تحت مظلةســــــــــــوف �قدم الدعم المدرج  .86 ي ثالث مجاالت و�ي

ا�ة القط��ة �ن ي عـ�ـــــــــــش إلطار الـ�ـــــــــــش
(أ) إصـــــــــــــــدار الهدف الثاين

ن مختلف المؤســــســــات  ي أوانها والتنســــيق بني
؛ (ب) �ة للتخط�ط والوزارات التنف�ذ�ة)(أي المندو��ة الســــامإحصــــاء�ات نوع�ة و�ن

ن باســـــــتخدام الب�انات ألغراض الرصـــــــد والمتابعة الحصـــــــول عليها  هذە اإلحصـــــــاءاتول إ� الوصـــــــوتوف�ي  اك المواطنني ؛ (ت) و��ش
 التجار�ة وغ�ي التجار�ة. 

ا�ة القط��ة5صندوق رقم  ي إطار ال�ش
ن �ن  : خارطة ط��ق جد�دة لتدع�م مشاركة المواطنني

ن نقلةتجســـــــد خارطة ط��ق مشـــــــاركة  ن بموجب العمل�ات  14المواطنني ي الم��ــع الخاص بمشـــــــاركة المواطنني
ك إشـــــــارة �ن من االمتثال بحدودە الدن�ا المتمثل ب�ت

ن قدرات أنظمة الإ�  الممولة من البنك الدو�ي  ن باإلضافة لتع��ز وجود قدر دتحسني  إلفادات المواطنني
�
أ��ب  ولة المستهدفة بغرض استدراج والمحاسبة وفقا

ي �ي الملحق من المســـــاءلة. 
صَّ عل�ه �ن

ُ
 لما ن

�
 أن هذە النقلة �ســــــتد�ي تدخً� ع� عدة مســــــت��ات وفقا

َّ
، إذ أنها تجســــــد عمل�ة تغ�ي دينام�ة، وعل�ه البد من 7رقم إ�

ن إفراد  . أو  لبعض المرونة ع� شــكل فرص جد�دة ح�ي
�
ي البالد ارتفاعا

ح ثالث أنواعقد �شــهد كفة الطلب �ن ن  األســا�ي التدخل أوً�  تمن التدخال  وعل�ه ُ�ق�ت ك�ي مع ال�ت
ن البيئة الممكنة للمشـــــــــاركة العامة من ح�ث الشـــــــــفاف�ة، وتوافر البينات، والحكومة المنفتحة، وتنف�ذ الدعم �ي تتســـــــــم صـــــــــناعة الســـــــــ�ا أ���  ســـــــــات بأنها ع� تحســـــــــني

 لصــــــوت المواطن
�
لمانوذلك عن ط��ق  اســــــت�عابا   اآلثار خالل منصــــــات المســــــاءلة الفاعلة و  منالن�ع الشـــــامل وهو ثان�ا ؛ ال�ب

�
ي ســــــتخلق قدرا من أ��ب  اإل�ضــــــاح�ة (اليت

ي الس�ا�ي لضمان تدقيق  محفظةثالثا ع� مستوى الالثقة و�التا�ي ت��د من المشاركة البناءة ع� صع�د المواطن والحكومة)؛  من خالل مصفاة االقتصاد المغاريب
ي مرحلة البدا�ة مع تق��ة 

ن عمل�ات البنك �ن ن مرحلة  15طوال ومتابعتها  اســـــــــــــتقاء إفادات المواطنني ي إ�  التنف�ذ. ح�ث ســـــــــــــيتم رفع نقاط مشـــــــــــــاركة المواطنني
نقالت �ن

                                                           
ورة دعم البنك الدو�ي لُنهج� �ش�ي تق��ر مجموعة التقي�م ال 14 ن من أجل نتائج إنمائ�ة أفضل: تقي�م مستقل" إ� �ن اك المواطنني مستقلة الصادر مؤخرا بعنوان "إ�ش

ي قد �كون له أثر أقل ع� األمد البع�د ( مثل آل�ة رف هج اال�تفاء بالحد األدين اليت
ُ
 لتدع�م صوت المواطن مقابل ن

�
وع  ع المظالم ع�تح��ل�ة أ��� عمقا مستوى كل م�ش

 ع� حدة). 
ي مستهل كافة انواع العمل�ات مع حلول السنة المال�ة  15

ن �ن  أن استخدام هذە اآلل�ات 2018بالرغم من تحقيق المغرب لإلدماج التام لمؤ�ش مشاركة المواطنني
َّ

، إ�
ي صناعة القرا

. فحسب نها�ة السنة المال�ة لتحقيق قدر أ��ب من الو�ي ع� صع�د إسماع و�عالء صوت المواطن ومرك��ته �ن
�
ي المشار�ــــع مازال متأخرا

رفع 2018ر �ن
ُ
، لم ت

قرت منذ مطلع السنة المال�ة 
�
وع من أصل أر�عة كانت قد أ ن سوى ضمن م�ش ن من  2014التقار�ر الخاصة بنتائج مؤ�ش مشاركة المواطنني وذلك ع� مدار ثالث سنني

 التنف�ذ. 
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ي أنظمة المغرب.  16وز�ادة مســــــت��ات مأســــــســــــةتملك القطر مع �ســــــ��ة ل��ادة  ة�هج القطاعالنُ 
النهج التشــــــارك�ة ع� صــــــع�دي  أما فرص ز�ادة تدع�م 17هذە النهج �ن

ات المناخ�ة ولت الرصـــد  ات الســـلوك�ة الالزمة للتك�ف والتغ�ي ي ســـ�اق عمل�ات والمتابعة ولمعالجة التغ�ي
ن تدب�ي الموارد الســـاحل�ة فســـوف ُ�ســـتكشـــف �ن ق�ل وتحســـني

 جد�دة. 
 

ن تنسيق الس�اسات والتقي�م عمل�ة صناعة الس�اسات القائمة ع� الدل�ل.  .87 لقد طور المغرب س�اسات سوف �دعم تحسني
ن و�رامج   أن ثمة عوز لال�ســجام ف�ما بني

َّ
، األمر الذي ف�ما بينها  الســ�اســات وقصــور ع� صــع�د التنســيق هذە قطاع�ة طموحة إ�

وحد من تحقيق األثر المرجو منها. بدورە ســــــــوف �دعم البنك الدو�ي مســــــــا�ي الحكومة المغ���ة للنهوض ها لطالما عرقل تنف�ذ
ابط وفعال�ة  بدعم ترت�ب أول��ات الموازنة والســــــــــ�اســــــــــات وجهود التنســــــــــيق والتقي�م من  لعموم�ةاالســــــــــتثمارات ااإلجراءات و ب�ت

هج
ُ
ي دورات  ذلك مثال ؛خالل ن

ن الوزارات، ودعم ثقافة التقي�م القب�ي والبعدي �ن رقمنة العمل�ات، وتط��ر آل�ات التنســـــــيق ما بني
ات ونهج الق�ادة التعاون� ي الحكومة والتدب�ي المشـــــار�ــــع إضـــــافة الســـــتحداث عمل�ة لتدب�ي التغ�ي

ي صـــــفوف األطراف الرئ�ســـــة �ن
ة �ن

 ). 10رقم لملحق ا للم��د ير�ب االطالع ع�( العمو�ي 
اع الســـــــــــــــ�اســـــــــــــــات  بما ُ�مكنكذلك ســــــــــــوف ي��د البنك الدو�ي من دعمه الرا�ي لتنم�ة إطار الرصــــــــــــد والمتابعة والتقي�م  .88 صـــــــــــــــنَّ

ن من ترت�ب الســـ�اســـات حســـب األول��ة مســـتندين ن المتاحة فضـــً� عن تمكينهم من جمع الب�انات إ�  والمواطنني اهني األدلة وال�ب
ن م صــداق�ة اإلحصــاءات الوطن�ة ذات الصــلة، ورصــد ومتابعة آثار هذە الســ�اســات وتقي�مها. و�ــهدف دعم البنك الدو�ي لتحســني

ن جودة ووقتوتوظ�ف ن المندو��ة الســـــــــام�ة للتخط�ط ع� تحســـــــــني ي تصـــــــــم�م وتقي�م الســـــــــ�اســـــــــات، كما و�عني
ە من ها �ن �ة ما تنـ�ــــــــش

ن تحل�ل الب�انات واستخدامها إلثراء نقاشات الس�اسات القائمة ع� الدل�ل إح صاءات ناه�ك عن دعم جهودها الرام�ة لتحسني
هان.   وال�ب

ـــــــــــــــــــــــ ثمة حاجة النتفاح عمل�ة الحصــــــــــول ع� المعلومات.  .89 الةـ ع� هذە الجبهة، ســـــــــــــ�أخذ البنك عدة إ� جانب الب�انات الفعَّ
�عا خطوات لدعم الح صول ع� المعلومات وز�ادة شفاف�ة صنع الس�اسات وتقد�م الخدمات. ُ�ذكر أن المغرب كان قد أقر ��ش

اير عام  ي ف�ب
ي الحصــــــول ع� المعلومات �ن

 بالحق �ن
�
ي  2018خاصــــــا

ا�ة الحكومة المنفتحة �ن . بدورە ســــــوف يرفع 2018يوليو  و�ش
ن الشــــفاف�ة بدعم الجهود  ي تبذلها الحكومة ع� المســــت��البنك الدو�ي هذە الجهود لتحســــني ن اإلصــــالح�ة اليت  المركزي والمح�ي ني

ي ذلك شــــــــفاف�ة الموازنة وتوســــــــعة اســــــــتخدام نظام 
ون�ة للصــــــفقات العموم�ة بما �ن ومعالجة الشــــــــكاوى البوابة المغ���ة اإلل��ت

ي األنظمة ذات الصـلة. عالوة العموم�ةالمتعلقة بالصـفقات 
طر الزمن�ة المنصـوص عليها �ن

ُ
ع� ذلك، ولمتابعة الجهود  ضـمن األ

ت بها الحكومة المغ���ة من خالل صــندوق تنم�ة المؤســســات "الدعم للجنة التنظ�م�ة للصــفقات العموم�ة، ي با�ش ســوف  "اليت
�دعم البنك الدو�ي إ�شـــــــــــاء وتط��ر نظام لتدب�ي ورفع التظلمات والشـــــــــــكاوى المتعلقة بالصـــــــــــفقات العموم�ة باســـــــــــتخدام أدوات 

ون�ة.   إل��ت

ا�ة القط��ة: الن�ع االجتما�ي المو  ك –ض�ع الشامل بموجب إطار ال�ش ن النساء والفت�ات لتحقيق االزدهار المش�ت  تمكني
 

ي كافة العمل�ات الجد�دة  .90
� متســـــــــــــق �ن

ن ا�ة القط��ة من خالل إ�الء ترك�ي ُق ُبعد الن�ع االجتما�ي الخاص ب�طار الـ�ــــــــــــش ُ�َطبَّ ســـــــــــــَ
ي مســـــتهل كل ) 1: ( ا شـــــمل هذ�. وســـــوف خدمات االســــتشــــار�ة والتحل�ل�ةوالراهنة والـــــــــــــــــ

اســـــتخدام ِمصـــــفاة للن�ع االجتما�ي �ن
ي مشــاركة بالن�ع االجتما�ي  الخاصــة الــــــــــــــــــخدمات االســتشــار�ة والتحل�ل�ة تقد�م) 2( 18عمل�ة،

ي ســ�اق إدراك االنخفاض الحاد �ن
�ن

ي 
ي المغرب القوى العاملةاإلناث �ن

ات األداء جمع و ) 3( . خالل الســــنوات الماضــــ�ة �ن المصــــنفة ع� أســــاس الن�ع االجتما�ي مؤ�ش
ي  لتقي�م   منه�ب

�
أثر المســـــــاواة ع� أســـــــاس الن�ع االجتما�ي ع� عمل�ات مجموعة البنك الدو�ي الراهنة، واســـــــتخدمها اســـــــتخداما

ســــــواء أ�ان باإلمكان تدع�مها أم ثمة حاجة لعمل�ات جد�دة ع� هذا الصــــــع�د. وســــــ�كون هناك حاجة لجزئ�ة �شــــــغ�ل الشــــــباب 
ن الجال م بموجب ك�ي ا�ة القط��ةمن  أ �ت ي إطار الـ�ــش

ي يواجهنها الشـــابات �ن  الوصـــول، األمر الذي ســـ�ســـهم بمعالجة المكبالت اليت
 للسنةالما�ي واالقتصاد الرق�ي (تم��ل س�اسات التنم�ة)  ينطوي الشمول ،ع�ي سب�ل المثالومصادر التم��ل. العمل سوق إ� 

كات  إللزامالبنوك عىل إجراء مســــــــــــــــبق 2019 ةالمال� ي المتنقلو�ش
وين لن�ع ا لرفع تقار�ر بب�انات مصــــــــــــــــنفة حســــــــــــــــب ةالدفع اإلل��ت

                                                           
ي  52حوا�ي  16 ي المئة من المشار�ــــع اليت

ن �ن ن الماليتني ن السنتني ن  2017و 2014أقرت بني ة إدماجها يتجاوز حدود  –قد عمدت إ� مأسسة آل�ات مشاركة المواطنني معت�ب
ي السنة المال�ة 

خذ داخ حد 67 2018المشار�ــــع. ل�ن �ن
ُ
ي األنظمة القط��ة (وذلك مقابل ما ات

ن �ن ن مشاركة المواطنني ي المئة من المشار�ــــع تضمنت تداب�ي تر�ي لتحسني
ود �ن

وع)  الم�ش
ات�ج�ة اإلقل 17 ق األوسط وشمال إف��ق�ا ع� اعتبارە جزء من االس�ت ي منطقة ال�ش

�م�ة الخاصة بمنطقة "المأسسة �ي مؤ�ش ُيرصد وُ�تابع ع� المستوى اإلقل��ي �ن
ي العمل�ة الرام�ة لتق��ة آل�ة مش

ق األوسط وشمال إف��قا، و�عرف هذا المؤ�ش ع� شكل أ�شطة ُمضمنة �ن ي األنظمة القط��ة (مقابل مشاركتهم ال�ش
ن �ن اركة المواطنني

وع.  ي المحصلة أن يثمر عن منافع تتجاوز أفق الم�ش
ي له �ن

وع)؛ مما ينب�ن  ضمن حدود الم�ش
18   : ي ثالث محاور حاسمة، و�ي

ي المغرب �ن
ن فعال�ة محفظة البنك الدو�ي �ن ؛ 1تهدف هذە األداة إ� تحسني ) جمع، و�نتاج و��ش معرفة معمقة عن االقتصاد الس�ا�ي

وع وتنف�ذە. 2  ) ودعم تفع�ل و�شغ�ل جدول أعمال الحكامة والن�ع االجتما�ي ضمن تصم�م الم�ش
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. اال  ي ســــــــوف  مما جتما�ي
ن مســــــــتوى مراقبة ب�انات الن�ع اال  �ســــــــاهم �ن ي تحســــــــني

الموســــــــســــــــات الما�ي للنســــــــاء و  الشــــــــمولجتما�ي �ن
ي نظام معلومات االئتمان للنســـــــــاء و�ناء ب�انات الن�ع االجتما�ي  ةالمملوك

ي ب.  �ن ايت��ب ن االســـــــــ�ت ك�ي ا�ة   وضـــــــــمن ال�ت من إطار الـ�ــــــــش
�ي التعل�م، وتكنولوج�ا المعلومات واالتصـــاالت،  مســـت��اتع� عدة  ُمدبرةجزئ�ة الن�ع االجتما�ي تدخالت ســـتشـــمل القط��ة 

ن ، (المقاولة) عمالر�ادة األ / عمالمهارات األ تنم�ة و  ك�ي ا�ة القط��ةأما ضـــــــــمن مجال ال�ت  متعلق بتقل�صب ال ت من إطار الـ�ــــــــش
ن التفاوت الجه��ة فســــــوف أوجه  ي اإل أثر ذلك قدرة النســــــاء ع� التنقل، فضــــــً� عن فســــــيتم تحســــــني ع� صــــــحتهن و�مكان�ة  �جايب

ي �مكن أن تقلص إ� حصولهن  ل�ة. أعباء الخدمات اليت ن  مهامهن الم�ن
اك ال��اد�ات .91 ي حصـــول النســـاء (المقاوالت) بدورها ســـتدعم مؤســـســـة التم��ل الدول�ة فعال�ات موضـــوع�ة إل�ش

، كما وســـتســـاعد �ن
ع� التم��ل من خالل حزمة من الخدمات االستشار�ة واالستثمار�ة لمساعدة البنوك والمؤسسات المال�ة ع� خدمة عم�التها 

كات �ي �ســاعدها ع� موضــعة تداب�ي رام�ة لتوظ�ف النســاء واســتبقائه ن (مثل ع� نحو� مســتدام فضــً� عن تقد�م المشــورة للـ�ـش
ن المواصالت).   إ�جاد حلول للعنا�ة باألطفال وتأمني
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ا�ة القط��ة: شحذ   شغل وتحقيق نمو أ�عوصقل االقتصاد الرق�ي لخلق فرص الموض�ع الشامل بموجب إطار ال�ش
 

ا�ة �يتجســد الطم�ح التح�  .92 �ي إلطار الـ�ـش
القط��ــة بمســــــــــــــاعــدة الحكومــة المغ���ــة 
اٍة بتوظ�ف  َ

ْ ات�ج�ـــة ُم�� ع� تنف�ـــذ اســـــــــــــ�ت
 بغرض صقل وشحذ المكامن 

�
التكولوج�ا

ي مختلف  ةالتح��ل�ـــ
للتقن�ـــات الرقم�ـــة �ن

ات�ج�ــــة.  ن االســـــــــــــ�ت ك�ي وعل�ـــــه مجــــاالت ال�ت
ي ال االنطالقةمع نهج و�اال�ســــــــــــــــاق 

ى �ن ��ب
ق األوســـــط وشـــــمال   ف��ق�ا إمنطقة الـ�ــــش

ي الصــــــــندوق رقم (
ح �ن المجاور)،  6الُموضــــــــَّ

كز ع� خلق  ا�ة القط��ة س�ي فإن إطار ال�ش
ن الـــوصــــــــــــــــــول  ظـــروف مـــمـــكـــنــــــــة لـــتـــحســـــــــــــــــــني

لرقم�ــــــــة ع�ب والحصــــــــــــــــول ع� التقن�ــــــــات ا
إطالق العنــــان للتنــــافس و�عــــاقــــة الوضــــــــــــــــع 
ي هــــــــذا 

ن األطــراف الــمــتــنــفــــــــذة �ن الــقــــــــائــم بــني
المجــال بــاإلضــــــــــــــــــافــة إلدخــال طرف دينــا�ي 

الشــــــــــــــــبـــاب الـــذين ال  أال وهو  لهـــذا المجـــال،
. كـذلك  ينفكون �طـالبون بم��ـد من التغي�ي
فـإن تط��ر المنصـــــــــــــــــات الرقم�ــة الحكوم�ـة 
 منهـــــا (مثـــــل منصــــــــــــــــــــات التع��ف واله��ــــة)
 
�
ي تعرف أ�ضـــا ومنصـــات القطاع الخاص اليت

 Multi«الجوانب  بالمنصــــــــــــــات المتعددة
Sided Platforms «لــــــــة عــــــــ�ب الــــــــ مــــــــفــــــــعــــــــَّ

نــت والبين التحت�ــة للــدفع الرق�ي  ي  اإلن�ت  اليت
وز�ــــــــادة  فرص العمــــــــل�مكن لهــــــــا تنم�ــــــــة 

منافســـــــة األســـــــواق المحل�ة مثل الســـــــ�احة 
ا قد تثمر  ، ناه�ك عمَّ وقطاع النقل المح�ي

إ�جــاب�ــة اقتصـــــــــــــــــاد�ــة واســــــــــــــــعــة  آثــار بــه من 
النطاق وز�ادة شــــــــــــــمول األصــــــــــــــول والموارد 

ي لم �سبق استخدامها من قبل  لم أو  اليت
 . ي

 ُتوظف ع� نحو� �حقق مكامنها كما ينب�ن
: (أ) إدخال الج�ل الخامس لالتصـــــــــــــــــاالت؛ (ب) والدفع ع�ب الهواتف  2021دت ثالث غا�ات طموحة لعام دِّ وعل�ه فقد ُح  .93 و�ي

ون�ة (للم��د أنظر إلطار ال المتنقلة،  نتائج ألغراض ق�اس تحقق الغا�ات). (ت) والصفقات الحكوم�ة اإلل��ت
ن سوف يركز دعم مجموعة البنك الدو�ي للحكومة المغ���ة ع� بعدين  .94 تدع�م الرقمنة وأسس البين بأولهما ثتمثل ، مندمجني

ي فيتمثل بتعم�م اســــــــــــــــتخدام التقن�ات 
ا�ة القط��ة. التحت�ة الرقم�ة، أما الثاين ن إطار الـ�ـــــــــــــــش ي كل مجال من مجاالت ترك�ي

 الرقم�ة �ن
 

  

  

 

 
ن عن  ن الشباب العاطلني لت��ــــع النمو وخلق فرص العمل لماليني
ي  ق األوسط وشمال إف��قا ال �مكنها تمين العمل، فإن دول ال�ش
ي قدما بمسار التنم�ة التقل�دي باالعتماد ع� الصادرات 

الم�ن
 �ف�د مما تزخر 

�
 رقم�ا

�
الصناع�ة. بدً� من ذلك عليها أن تطور اقتصادا

ء به من قوى عاملة شاب ي
ة ومتعلمة؛ مما �ستد�ي أوً� وقبل كل �ش

ي تقن�ات حديثة و�س��ة تقد�م "السلع الرقم�ة العامة".   تبين

ق األوسط وشمال  ق وجسور لمنطقة ال�ش
َّ

إن اعتماد نهج خ�
یستدعي التركیز على ھدفین مكینین وقابلین للتحقیق بحلول إف��ق�ا 

ول الشرق . یتجسد أول ھذین الھدفین بوجوب إقدام د2020عام 
األوسط وشمال إفریقا على توفیر إنترنت صبیب عاٍل في كافة 
المناطق بما في ذلك المناطق المتأخرة اقتصادیاً، ففي الھند نجد مثاالً 
ً لفترة من الزمن  ً ومجانیا یحتذى بھ حیث بات اإلنترنت متاحا
للنھوض بآثاره االقتصادیة الھامة وقدرتھ على خلق فرص العمل. 

ا ثان ي ھذه األھداف، فیتمثل بوجوب تطویر دول المنطقة لبنى أمَّ
تحتیة وأجھزة تنظیمیة داعمة لتحویل المال تحویالً رقمیاً عبر أجھزة 
الھاتف المحمول واإلنترنت. یُذكر أن شركات االتصاالت،ـوالبنوك، 
وغیرھا من جھات التشغیل ذات الصلة یمكن لھا توفیر البنى التحتیة 

 اإللكترونیة. للتحویالت المالیة

 

 وشمال األوسط الشرق منطقة في كبرى نطالقةنهج ا: 6صندوق رقم 
 أفریقیا

ق األوسط وشمال إف��ق�ا  المصدر: المرصد االقتصادي لل�ش
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 البعد األول: تدع�م الرقمنة وأسس البىن التحت�ة الرقم�ة

تكنولوج�ــا المعلومــات واالتصـــــــــــــــاالت  أعمــالتواجــه عمل�ــة التحول والنمو القط��ــة عقبــة محــدود�ــة ترابط وتوافر نمــاذج  .95
ي تحفأما الم. عن رثاثتها ناه�ك  ؛ تجاوَز هذە التحد� كبالت اليت ي قطاع الصــــب�ب العا�ي

ي مســــتوى المنافســــة �ن
ات فتضــــم (أ) تدين

ي ذلك 
ي هذا القطاع بما �ن

(ب) وعدم ا�تمال تنظ�م القطاع باإلضـــــــــــافة لعدم فعال�ة األنظمة المتوافرة؛ (ت) وغ�اب االســـــــــــتثمار �ن
اءًء ع� منجزات الحوار سـتخدام وضـعف تدب�ي صـندوق الخدمة األسـاسـ�ة للمواصـالت. وعل�ه و�نا انخفاض ا ع� مستوى  البنَّ

ن القل�لة الماضـــ�ة، ســـو  عمل�ات شـــمول تتطرق مجموعة البنك الدو�ي لهذە المكبالت من خالل  فالســـ�اســـات ع� مدار الســـنني
ي قطا 

 ع� ز�ادة المنافســـــــــة �ن
�
كز العمل�ات المذكورة آنفا ع ما�ي واقتصـــــــــاد رق�ي تر�ي لخلق ســـــــــ�اســـــــــة و�يئة تنظ�م�ة ممكنة. ســـــــــ�ت

ي البن�ة التحت�ة الرقم�ة، إضـــافة
ن االســـتثمارات الخاصـــة �ن ا�ات ما إ�  تكنولوج�ا المعلومات واالتصـــاالت، وتحف�ي خلق فرص لـ�ــش

ن  ن العمو�ي والخاصبني  قم�ة لتشمل المناطق النائ�ة والمحرومة. ر لتوسعة نطاق الخدمات ال القطاعني

ي كل 
: تعم�م استخدام التقن�ات الرقم�ة �ن ي

ا�ة القط��ةالبعد الثاين ن إطار ال�ش  مجال من مجاالت ترك�ي

ن أ: خلق  .96 ك�ي ســــــــــــوف تنفذ مجموعة البنك الدو�ي تدخالت أوً� لت�ســــــــــــ�ي إحداث بق�ادة القطاع الخاص.  فرص شــــــــــغلمجال ال�ت
ن ترابط المقــاوالت  التــدر�ب�ــة�ــات والعمل�ــات من خالل رقمنــة اإلجراءات ا الـ�ـــــــــــــــش   فع�ب تحســــــــــــــــني

�
�ب�ــة؛ أمــا ثــان�ــا ة والـ�ـــــــــــــــن الصــــــــــــــــغ�ي

ي لخدمات الدفع ع�ب  صــــــــــــــــعود وتع��ز  والمتوســــــــــــــــطة  بدعم إطالق النظام الوطين
�
ابط؛ ثالثا ن ع� هذا ال�ت مزودي خدمات قائمني

ا� تط��ر إطار   وأخ�ي
�
كات التكنولوج�ا الناشــــــــــــئة؛ خامســــــــــــا  اجتذاب رؤوس المال االســــــــــــتثمار�ة لســــــــــــوق �ش

�
الهواتف المحمولة؛ رابعا

ي بأفضل الممارسات الخاصة باأل�شطة االقتصاد�ة الرقم�ة
 . قانوين

ي.  .97 ن ب: تدع�م رأس المال البـ�ــــش ك�ي ن نتائج مجال ال�ت ســــــوف تدعم مجموعة البنك الدو�ي اســــــتخدام التقن�ات الرقم�ة لتحســــــني
ي قطاع التعل�م، ســـــــــــــــتهدف التدخالت

(أ) تدع�م ترابط المؤســـــــــــــــســـــــــــــــات التعل�م�ة إ�  قطاعات التعل�م والحما�ة االجتماع�ة، ف�ن
ن توســــــعة اســــــتخدام  ن من قبل الطالب والمدارس،  19 المدر�ي منظومة مســــــار للتدب�ي لتمكني (ب) و�رامج الدعم لتدر�ب المعلمني

ي مجموعة البنك الدو�ي ع�  ي قطاع الحما�ة االجتماع�ة، فســوف تبين
ا �ن ع� المهارات الرقم�ة ومهارات اســتخدام الحاســوب. أمَّ

وع التع��ف الرق�ي واســـــتخدام التكنولوج�ا الرقم�ة لتحد�د واســـــتهداف المســـــتف�د ين ع� نحو أفضـــــل باإلضـــــافة للنهوض مـ�ــــش
 . شفافيتها  ب�مكان�ة آل�ات تحقيق المنفعة

ن ت: تع��ز التنم�ة الجه��ة المســــــــتدامة والمرنة والشــــــــاملة.  .98 ك�ي ســــــــــوف تدعم مجموعة البنك الدو�ي توســــــــــعة البين مجال ال�ت
ن  ا�ات بني ن العمو�ي والخاصالتحت�ة الرقم�ة بعدة طرق منها الـ�ـــــــش ن تدب�ي  القطاعني �ة (من خاللتحســــــــني ل المبادرة  البيئة الحـ�ـــــــن

ابط ال حوا�ن للالراهنـة  مـدن والمنـاطق ال��ف�ـة ح�ـث �مكن للتقن�ـات الرقم�ـة أن تحســــــــــــــــن تـدب�ي الموارد الـذك�ـة) بـاإلضـــــــــــــــــافـة ل�ت
ن المائ�ة، وتوفر المعلومات المتعلقة باألســـــــــــواق والمناخ  ع��ز تنم�ة ســـــــــــالســـــــــــل الق�مة ، كما و�مكن لها أن �ســـــــــــاعد ع� تللفالحني

ن الفالح�ة �ــها إ�  الوصــــول. ُ�ضــــاف، ســــوف �ســــهم هذە التقن�ات الرقم�ة بتحســــني ي ما زال �ع�ت ون�ة (اليت خدمات الحكومة اإلل��ت
ي الوقت الراهن) كما ســتمكن ال

ي �ن
�ــها من التشــ�ن ن ما �ع�ت ي مواطنني

ي المناطق النائ�ة واألر�اف من المشــاركة �ن
، أفرادا� وجماعات، �ن

صــــد ومتابعة صــــناعة القرارات الحكوم�ة. ل�س ذلك وحســــب، بل ســــتســــاعد اإلفادات المســــتقاة من هذە اآلل�ات بدعم عمل�ة ر 
هان.  س�اساتصناعة   شاملة وقائمة ع� الدل�ل وال�ب

ا�ة القط��ة  تنف�ذ إطار ال�ش
 

99.  . ا�ة القط��المظروف الما�ي ة إطار ال�ش اض خالل ف�ت مل�ار دوالر أم���ي لألعوام الست  1.3ة بــــــــُ�قدر الطلب القطري ع� االق�ت
ا�ة القط��ة مسار إقراض تقديري من  ح إطار ال�ش ، �ق�ت

�
سِلف آنفا

�
ن األو� من  لإل�شاء البنك الدو�ي المقبلة. كما أ والتعم�ي للسنني

نامج بما قدرە  ، إضافة لــــــــــــــــما قد ي��و لــــــــــــــــ 5تنف�ذ ال�ب نب مؤسسة التم��ل الدول�ة مل�ار دوالر أم���ي من جا1.2مل�ار دوالر أم���ي
ن كما ��ي إقراض  تفص�ً�، ُ�قدر والوكالة الدول�ة لضمان االستثمار.  مل�ار دوالر أم���ي  1.35 البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي للسنني

ا حجم . 2021مل�ار دوالر أخرى للسنة المال�ة  1.2ثم، 2020مل�ار دوالر أم���ي للسنة المال�ة  1.4، ثم 2019للسنة المال�ة  أمَّ
ن المال�ة الممتدة من  ي للســـــــــنني

ة الممتدة من إ�  إضـــــــــافة 2021إ�  وصـــــــــوال  2019االســـــــــتثمار الحق��ت اإلقراض المســـــــــتقب�ي للف�ت
ي مجال المناخ وميول األداء  فســ�عتمد ع� 2024إ�  2022

القطري وتنف�ذ اإلصــالحات، والتحســينات ع� صــع�د االســتثمار �ن
ضة األخرى من و المستثم��ن،  قدرة البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي ع� اإلقراض، إضافة لحجم الطلب من جانب جهات المق�ت

، انتهاء بعمل�ات التنم�ة االقتصـــــــــاد�ة الدول�ة.  ن األ البنك الدو�ي لإل�شـــــــــاء والتعم�ي ي الســـــــــنني
ا �ن ةأمَّ ا�ة القط��ة،  خ�ي من إطار الـ�ــــــــش

                                                           
19 http://www.maroc.ma/ar/ون�ة /خدمات-إل��ت  منظومة-مسار-للتدب�ي -المدر�ي

http://www.maroc.ma/ar/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.maroc.ma/ar/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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قروض للســـــ�اســـــات اإلنمائ�ة و�رنامج تم��ل من  نك الدو�ي لإل�شـــــاء والتعم�ي ع� شـــــكلمن إقراض البأ��ب  فيتوقع تقد�م ُجرعة
ن ع� النتائج.  ك�ي  أجل تحقيق النتائج لمعالجة اإلصالحات الالزمة ونقاط ال�ت

ا�ة القط��ة الجد�د بناًء مكثفا ع� برنامج اإلقراض القائم  .100 ي برنامج إطار الـ�ــش
العد�د ســـينفذ ) كما و 4(أنظر للجدول رقم يبىن

ي مج
ي، والتنم�ة الجه��ة. إضـــــــــــــافة، وتنم�ة رأس فرص العملالت خلق امن األ�شـــــــــــــطة �ن ذلك، ســـــــــــــوف ينهض إ�  المال البـ�ــــــــــــش

الحكومة ف�ما يتعلق بالرقمنة والشــــــــــــــــباب، كذلك �شــــــــــــــــمل عمل�ة جد�دة بموجب ما يتعلق بالحكامة وأســــــــــــــــاس  أعمالبجداول 
ن بغ�ة النهوض بكفاءة ن الثالث . طاع العمو�ي وشـــــــــفافيته ومســـــــــاءلتهالقأداء  مشـــــــــاركة المواطنني ُ�ذكر أن الجزء األ��ب من الســـــــــنني

ا�ة  ي القد ُجدولت وُ�رِمجت ( القط��ةاألو� من إطار الـ�ـش
ن كما هو موضــح �ن ا�ة 6و 5جدولني )، ومع ذلك يب�ت برنامج إطار الـ�ـش

ي سنينه األ 
 �ن

�
ةالقط��ة مرنا  . خ�ي

 برنامج البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي الراهن: 4جدول رقم 

نامج محط تار�ــــخ انتهاء العمل�ة عمل�ات البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي  ن ال�ب  ترك�ي

ن أ: تع��ز خلق  ك�ي  بق�ادة القطاع الخاص فرص العملمجال ال�ت

تدع�م سالسل ق�مة المنتجات الزراع�ة والغذائ�ة 
 09/30/2023 النتائج)برنامج من أجل تحقيق ع�ب (

ي 
ز�ادة حجم منتجات سالسل الق�مة المسوقة �ن

 وجزء( سالسل الق�مة للمنتجات الزراع�ة الغذائ�ة
ن ت) ك�ي  من مجال ال�ت

تم��ل ع�ب تم��ل مقاوالت ابتكار�ة مملوكة للدولة (
 12/31/2023 مشار�ــــع استثمار�ة)

ت�س�ي ز�ادة تم��ل المراحل المبكرة والتم��ل 
كات الناشئة والمقاوالت باألسهم  المال�ة لل�ش

ة والمتوسطة االبتكار�ة  الصغرى والصغ�ي
ي ن ب: تدع�م رأس المال الب�ش ك�ي  مجال ال�ت

برنامج من أجل ع�ب الصحة، والتغذ�ة والسكان (
ي  09/30/2023 تحقيق النتائج)

توسعة الحصول ع� الرعا�ة الصح�ة األساس�ة �ن
 األر�اف

امج الحما�ة االجتماع�ة التع��ف واالستهداف  ل�ب
ن عمل�ات تحد�د اله��ة وتتوسعة تغط�ة  12/31/2023 تم��ل المشار�ــــع االستثمار�ة)ع�ب ( حسني

 االستهداف الخاصة �شبكات األمان
ن ت:تع��ز التنم�ة الجه��ة الشاملة والمرنة ك�ي  مجال ال�ت

برنامج من أجل ع�ب الب�ضاء (دعم بلد�ة الدار 
ن مناخ األ  09/30/2022 تحقيق النتائج) ن  عمالتحسني  الحصول ع�وتحسني

ي الدار 
 الب�ضاءالخدمات األساس�ة �ن

ي ( برنامج من أجل تحقيق ع�ب النقل الح�ن
ن تدع�م قدرة مؤسسات ال 06/30/2020 النتائج) ي وتحسني نقل الح�ن

يجودة النقل ال  ح�ن

ي المناطق ال��ف�ة (
تم��ل ع�ب تزو�د الماء �ن

ي المجتمعات ال��ف�ة 09/30/2021 االستثمار�ة)المشار�ــــع 
 توف�ي ماء آمن ومأمون �ن

ن  12/31/2022 تحد�ث الري واسع النطاق  توف�ي تقن�ات خدمات ماء وري محسنة للمزارعني

 12/31/2021 تدب�ي مخاطر ال�وارث والتك�ف
ي لتم��ل تقل�ص مخاطر 

ن اإلطار المؤسسايت تحسني
التك�ف الما�ي  ال�وارث وتدع�م قدرة السكان ع�

 ال�وارث الطب�ع�ةإ�  باالستجابة
تم��ل ع�ب محطة الطاقة الشمس�ة "نور ورزازات"(

ي المغرب 12/31/2022 المشار�ــــع االستثمار�ة)
 ز�ادة تول�د الطاقة الشمس�ة �ن

تم��ل المشار�ــــع ع�ب الطاقة النظ�فة وال�فء (
 12/30/2020 االستثمار�ة)

ي  ن قدرات المكتب الوطين لل�ه��اء والماء تحسني
ب �ي يتمكن من تور�د واستجالب  الصالح لل�ش

طاقة نظ�فة وتلب�ة الطلب ع� ال�ه��اء تلب�ة أ�فأ 
 مما �ي عل�ه
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ن المال�ة الممتدة من 5جدول رقم  نامج التقديري لمجموعة البنك الدو�ي للسنني  2021إ�  2019: ال�ب

نامج التقديري  ال�ب
البنك الدو�ي 

لإل�شاء 
 والتعم�ي 

مؤسسة 
نامج التم��ل الدول�ة ن ال�ب  محط ترك�ي

ن أ: تع��ز خلق  ك�ي  بق�ادة القطاع الخاص فرص العملمجال ال�ت

 الشمول الما�ي واالقتصاد الرق�ي 

للسنة 700
 2019المال�ة 

 300إ� حد 

ة والمتوسطة؛ ن الشمول الما�ي لألفراد والمقاوالت الصغ�ي  تحسني
ن التم��ل الســـــــــــــه�ي للمراحل  تدع�م المنصـــــــــــــات الرقم�ة وتحســـــــــــــني

كات الناشئة ورواد األ  ؛ عمالاألو� من ال�ش ي المجال الرق�ي
 �ن

، وتم��ل  مؤسسة التم��ل الدول�ةاستثمار  ي مجال الشمول الما�ي
�ن

ن سوق المقاوال  ة والمتوسطة، وتمكني ت الصغرى والصغ�ي
 ت الجد�دةوسوق رأس المال بموجة من اإلصالحا Fintechالـ

للسنة  400
 2021المال�ة 

تم��ل مشار�ــــع استثمار�ة) ع�ب شمول الشباب (
ة ومتوسطة  ومقاوالت صغ�ي

للسنة  50
 2019المال�ة 

 الوصــــــول و ز�ادة  
�
لحصــــــول ع� الفرص االقتصــــــاد�ة للشــــــباب بدءا

ي جهة  2019من السنة المال�ة 
ي ع� أن تمتد هذە  -مرا�ش�ن

أس�ن
للسنة  200 2021جهات المغرب خالل السنة المال�ة الخطوة لتشمل سائر 

 2021المال�ة 

مضاعفة تم��ل ألغراض التنم�ة والمشول الما�ي 
ي مجال البين التحت�ة

 واالقتصاد الرق�ي �ن
للسنة  400

 400إ� حد  2020المال�ة 

مضاعفة تم��ل البين التحت�ة واستكشاف كافة الخ�ارات المتاحة 
ي ذلك التم��ل الخاص لتح��ر لحشـــــــــد التم��ل غ�ي 

الحكو�ي بما �ن
 الموارد المحدودة للموازنة العامة. 

ن العمل�ات الرئ�ســـــــــة الممولة من مؤســـــــــســـــــــة التم��ل الدول�ة  تمكني
ن والوكالة الدول�ة لضمان االستثمار الخاصة بال ن القطاعني ا�ة بني �ش

ي قطــاعــات  العمو�ي والخــاص
 محور�ــةوحشــــــــــــــــــد القطــاع الخــاص �ن

ولوج�ــــــا المعلومــــــات واالتصـــــــــــــــــــــــاالت بواســـــــــــــــــطــــــة مثــــــل النقــــــل وتكن
 إصالحات جد�دة

  700إ� حد  1750 اإلجما�ي 
ي ن ب: تدع�م رأس المال الب�ش ك�ي  مجال ال�ت

للسنة  400 دعم التعل�م (ع�ب برنامج من أجل النتائج)
 100إ� حد  2019المال�ة 

ي تدع�م أسس التعل�م 
.  األو�ي دعم الحكومة المغ���ة �ن  واألسا�ي

قة 
َّ

ي ح�ا�ة حلول خ�
ن اســـــتثمار مؤســـــســـــة التم��ل الدول�ة �ن تمكني

ي القطع الخــاص ألغراض خلق 
ع�ب موجــة جــد�ــدة  فرص العمــل�ن

 من اإلصالحات
المرحلة الثان�ة من الحما�ة االجتماع�ة (ع�ب تم��ل 

 المشار�ــــع االستثمار�ة)
للسنة  200

النتــــائج الراهنــــة أل�شـــــــــــــــــطـــة ات المتحققــــة من حــــالبنــــاء ع� النجــــا  2021المال�ة 
وع وتوس�عها  الم�ش

�ة (الصحة والتغذ�ة) للسنة  200 برنامج التنم�ة الب�ش
ي تدع�م األسس والبيئة الخاصة   2021المال�ة 

دعم مسا�ي الحكومة المغ���ة �ن
ي مرحلة 

 والمرحلة األساس�ة التعل�م األو�ي بالتعلم �ن
  100إ� حد  800 اإلجما�ي 

ن ت:  ك�ي  تع��ز التنم�ة الجه��ة الشاملة والمرنة مجال ال�ت

السحب المؤجل  -الشمول الما�ي واالقتصاد الرق�ي 
 لل�وارث 

للسنة  200
  2019المال�ة 

ي تدع�م القدرة المال�ة للحكومة �ي 
دعم الحكومة المغ���ة أوً� �ن

ي لل�وارث والمخاطر المرتبطة بالتغ�ي  تتمكن من تدب�ي األثر السليب
، ثان�ة ي

ي لتدب�ي مخاطر ال�وارث  المنا�ن
تدع�م اإلطار المؤســـــــســـــــايت

ي المغرب
 �ن

تنم�ة البلد�ات (ع�ب برنامج من أجل تحقيق 
 )النتائج

للسنة  300
 200إ� حد  2020المال�ة 

ن  ي للبلد�اتاألداء  تحسني
المشاركة وتدع�م التنسيق ما  المؤسسايت

�ة المختارة،بينها  ي التجمعات الح�ن
 لتقد�م الخدمات المحل�ة �ن

ن اســــــــــتثمار مؤســــــــــســــــــــة التم��ل الدول�ة الســــــــــتحضــــــــــار نموذج  تمكني
 جد�د لتم��ل البلد�ات لرفع القطاع الخاص

للسنة  200 الفالحة الذك�ة (ع�ب تم��ل المشار�ــــع االستثمار�ة)
 50إ� حد  2020المال�ة 

ات المناخ�ة ل��ادة  رفع التقن�ات الرقم�ة الذك�ة الخاصـــــــــــــــــة بالتغ�ي
الخاصــــــة دامة البيئ�ة لســــــالســــــل الق�مة كفاءة، ومســــــاواة، واالســــــت

ن اســــــتثمار مؤســــــســــــة التم��ل  بالمنتجات الزراع�ة الغذائ�ة. وتمكني
ي مجـــال حلول الفالحـــة الـــذك�ـــة ع�ب موجـــة جـــد�ـــدة من 

الـــدول�ـــة �ن
 اإلصالحات

للسنة  200 الممر االقتصادي –ميناء ناظور غرب المتوسط 
  2020المال�ة 

ن ترابط النقل والمواصـــــــــالت  وتع��ز تنم�ة القطاع الخاص تحســـــــــني
ي البـوابـــــــــة البـحـ��ـــــــــة وظهـ�ي وميـنـــــــــاء نـــــــــاظور غرب المـتـوســــــــــــــــــط 

�ن
 ولوجست�اته

دعم الم�اە وال�ف الص�ي (ع�ب تم��ل المشار�ــــع 
 االستثمار�ة)

للسنة  200
 150إ� حد  2021المال�ة 

ي 
دعم جهود الحكومـــــــة المغ���ـــــــة الرام�ـــــــة لتحســـــــــــــــــن األمن المـــــــايئ

ن و�نتــــاج�ــــة واســـــــــــــــــتــــدامــــة تقــــد�م 
�
مك

ُ
الخــــدمــــات، ح�ــــث ســـــــــــــــــوف ت

ي 
اســـــتثمارات مؤســـــســـــة التم��ل الدول�ة الرام�ة ل��ادة اإلنتاج المايئ
 واستخدامه بفضل مشاركة القطاع الخاص بواسطة إصالحات

  400إ� حد  1100 اإلجما�ي 
ن   أساس الحكامة ومشاركة المواطنني
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ي (القطاع العمو�ي أداء  برنامج للسنة  ENNAJAA ( 300المغريب
  2020المال�ة 

ن  من خالل مســــــتوى شــــــفاف�ة أفضــــــل القطاع العمو�ي أداء  تحســــــني
وصـــــناعة ســـــ�اســـــات قائمة ع� الدل�ل باإلضـــــافة لنفقات عموم�ة 

 كفء
   300 اإلجما�ي 
  1200إ� حد  3950 ال��ي  اإلجما�ي 

 

 2021إ�  2019لمجموعة البنك الدو�ي من السنة المال�ة : خدمات تحل�ل�ة واستشار�ة مختارة تابعة 6جدول رقم 

ا�ة القط��ة ن إطار ال�ش  2020السنة المال�ة  2019السنة المال�ة  مجاالت ترك�ي
 
 
 
 
 

ن أ: تعـ��ز خلـق  ك�ي  فرص الـعـمـــــــلمجـــــــال ال�ت
 بق�ادة القطاع الخاص

 تدع�م قدرات مجلس المنافسة التشخ�ص القطري للقطاع الخاص 
نامج  ك لتنم�ة سوق المال (ال�ب ؤسسة المش�ت

 ) التم��ل الدول�ة
(مؤسسة  عمالدعم اللجنة الوطن�ة لمناخ األ 

 التم��ل الدول�ة)

لمقاوالت التصدير الصغرى  أعمالخدمات  تصاعد التكنولوج�ا الرقم�ة
ة والمتوسطة  والصغ�ي

ابط ن ال�ت  تحسني
ي ُمحسن 

وين نظام صفقات عموم�ة إل��ت
الت الصغرى المقاو  وصوللت�س�ي 

 والمتوسطة للصفقات العموم�ة
عة صناعة الس�ارات، والطائرات مراج

 (مؤسسة التم��ل الدول�ة) عمالمناخ ر�ادة األ  واألقمشة

ات�ج�ة الوطن�ة للشمول الما�ي  تم��ل سالسل التور�د (مؤسسة التم��ل  االس�ت
 الدول�ة)

ي  تع��ز ابتكارات خدمات الدفع للمعامالت المأمونة (مؤسسة السجل الوطين
 التم��ل الدول�ة)

 
 
 
 

ي ن ب: تدع�م رأس المال الب�ش ك�ي  مجال ال�ت

ي الخاص بمشار�ــــع رأس المال �الحوار الس
اسايت

ي  الب�ش
ن العمو�ي دراسة نماذج ال ن القطاعني ا�ة بني �ش

 لتم��ل التعل�م والطالب والخاص
�ة  منحة تنم�ة الس�اسات والموارد الب�ش

�ة)(التنم�ة   المهن�ة للموارد الب�ش
ات�ج�ات لتنم�ة  تحل�ل الس�اسات ووضع اس�ت

 (تتمة) مهارات المستقبل
دعم تصم�م المبادرة الوطن�ة الثالثة لتنم�ة 

�ة  الموارد الب�ش
دعم تنم�ة س�اسات وأسس الحما�ة 

 االجتماع�ة (تتمة)
ات�ج�ات لتنم�ة  تحل�ل الس�اسات ووضع اس�ت

 مهارات المستقبل
ي الخاص بمشار�ــــع رأس المال �الحوار الس

اسايت
ي تتمة  الب�ش

دعم تنم�ة س�اسات وأسس الحما�ة 
  االجتماع�ة 

 
 
 

ن ت:تع��ز التنم�ـــــــة الجه��ـــــــة  ك�ي مجـــــــال ال�ت
 الشاملة والمرنة

 تقي�م س�اسات وتدب�ي قطاع الماء النقل والشغل

نة والتدب�ي التنم�ة المستدامة لالقتصاد األزرق  تم��ل الح�ن
 المتكامل للمناطق الساحل�ة

ي دعم تدب�ي األ
ي القارة اإلف��ق�ة را�ن

 مبادرة تكي�ف الفالحة �ن
ي المغرب

  �شخ�ص البين التحت�ة �ن
(التكي�ف  2020قطاع الفالحة ما بعد عام 

  والرقمنة)

ن  ي و  أساس الحكامة ومشاركة المواطنني ي المغرب العريب
مصفاة االقتصاد الحكامة �ن
 الس�ا�ي 

ن القطاع الخاص  ا�ة بني  والعمو�ي إصالح ال�ش
 االتفاق مع إف��ق�ا –

إطار مؤسسة التم��ل الدول�ة لحكامة  إصالح تدب�ي االستثمار العمو�ي 
كات  ال�ش

ائب ق�اس وتدب�ي المخاطر المال�ة  أداة التقي�م التشخ��ي إلدارة ال�ن
ي 

المرحلة الثان�ة من إصالح أنظمة التقاعد �ن
 المغرب

تدع�م اإلطار والس�اسات الخاصة بالصفقات 
 العموم�ة

ن  ي مجال مشاركة المواطنني
  المساعدة التقن�ة �ن
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ي ضـــــــباب�ة المشـــــــهد االجتما�ي واالقتصـــــــادي إ�  بالنظر المرونة ونطاق التعد�الت.  .101 عد المغريب
�
ا�ة القط��ة قد أ ، فإن إطار الـ�ــــــش

ات�ج�ة ح�ة قابلة لإلثراء بما ُ�ســــــــــــت�ت من دروس خالل عمل�ة التنف�ذ �ي  ة مســــــــــــتمرة والظروف  يتســــــــــــين تكي�فهل�غدو اســــــــــــ�ت بوت�ي
ي هذە المرحلة. �صـــــــــــــــف الجدول رقم 

النقلة من األســـــــــــــــلوب  أدناە 7المتقلبة واألول��ات الحكوم�ة المتصـــــــــــــــاعدة غ�ي المنظورة �ن
ي المغرب عماللراهن لممارسة أ�شطة األ ا

ي وقابل لإلثراء بالتعلم. إ�  �ن
ا�ة قطري َت���ن  إطار �ش

 

ا�ة قط��إ�  : النقلة6جدول رقم  ف� ةإطار �ش ٌّ�
�
�

َ
 لإلثراء بالتعلم ةوقابل ةت

 إ� ِمن
ا�ة القط��ة بصفته وث�قة ا�ة  إطار ال�ش ات�ج�ة ح�ة تحتاج لتعد�الت دور�ة القط��ةإطار ال�ش  بصفته اس�ت

ذ وع ذي طموحات مبالغ بها ال ُينفَّ ي مراحله األو� و�ســــتف�د منها مع كل  تصم�م م�ش
ي الدروس �ن

ي �ســــت�ت تصــــم�م تج��يب
ي مسار تنف�ذە

 خطوة توسع �ن
المعقدة إدراك أن عمل مجموعة البنك الدو�ي يتمحور حول المشــــــــــــا�ل  أطر منطق�ة وسالسل سبب�ة خط�ة

ي األنظمة المعقدة
 �ن

 ق�اس الهام ق�اس المعروف

 نهج برامج�ة متعددة القطاعات بالتور�د ومتمحورة حول القطاعات المستهدفة و تدخالت مسوق

وع ن ع� تصم�م الم�ش ك�ي ن ع� التنف�ذ ودعم التنف�ذ ال�ت ك�ي  ال�ت

عتنــاق عقل�ــة قــائمــة ع� التعلم لتحقيق النتــائج و�حــداث القــدرات من ا مخاطر السمعة ع� اعتبار أنها المحرك الرئ�س لصناعة القرارات
 خالل التنف�ذ

 

. اكذلك ســ�كون أســلوب  .102  لتحقيق أثر أ��ب
�
إذ ســـتعمل مجموعة البنك لمشــاركة بموجب هذا اإلطار مختلف اختالف نوع�ا
قٍة و�ناء روابط  ي مختلف الجهات الحكوم�ة الدو�ي ع� نحو أفعل مع الحكومة المغ���ة إل�شاء س�اسات ُمنسَّ

وأدوات تضافر �ن
، ومؤســـســـة  ي البنك الدو�ي لإل�شــــاء والتعم�ي . كما وســــتوظف مجموعة البنك الدو�ي نقاط التآزر والتضــــافر بين

�
أينَّ كان ذلك ممكنا

ي التم��ل الدول�ة، والوكالة الدول�ة لضـــــــــمان االســـــــــتثمار ل
ي حل المشـــــــــا�ل القط��ة  تعظ�م التم��ل اإلنمايئ

األســـــــــاســـــــــ�ة (أنظر أمً� �ن
، ســـــــيو� قدر  7الصـــــــندوق رقم  �ر ف�ما م�ـــــــن

ً
ن أ وب من الملحق الثامن. وكما ذ ن ع� مســـــــاعدة المغرب أ��ب  والقســـــــمني ك�ي من ال�ت

ي مجال 
ن أنظمتها و�يئاتها ل�ي تغدو أمة رائدة �ن قة وتحســــــــــــــــني

َّ
ي القارة اإلف��ق�ة.  المقاوالت لإلفادة من التقن�ات الخ�

الناشــــــــــــــــئة �ن
ن التنســيق لتحقيق أثرا� كذلك ســوف تُ   �ثف مجموعة البنك الدو�ي من حوارها مع ســائر مؤســســات تم��ل التنم�ة بهدف تحســني

 من الفعال�ة. أ��ب  وقدر أ��ب 

ي : 7صندوق رقم 
 تعظ�م التم��ل اإلنمايئ

 القطاعات ذات األول��ة: 
ي 
 للمســــاعدة �ن

�
ي  ســــع�ا

قد حددت مجموعة البنك الدو�ي ثالث مجاالت للتطبيق ذي األول��ة للنهج التتاب�ي أوً� بتحقيق نقلة ع� صـــــع�د  ،تعظ�م التم��ل اإلنمايئ
 تحد�د نموذج

�
ا  وأخ�ي

�
ي أسواق رأس المال اإلف��ق�ة وثالثا

 �ن
�
 إرساء المغرب رائدا

�
ي الستثمارات البين التحت�ة وثان�ا  لتم��ل البلد�ات.  النموذج المغريب

 
وعل�ه ولتم��ل الحاجة المتنام�ة لبين تحت�ة ُمحســــــــنة وجد�دة، نجد الحكومة المغ���ة نتقل ري القطاع الخاص لتم��ل مشــــــار�ــــع البىن التحت�ة. حشــــــد مســــــتثم

ات�جيتها لحشد مستثمري القطاع الخاص لتم��ل مشار�ــــع البين التحت�ة. ُ�عد كل من البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي ومؤسسة التم��ل ا الوكالة الدول�ة و ل�ة لدو اس�ت
ن لضــــــــــمان االســــــــــتثمار  ا�ة الرئ�ســــــــــة بني  لتحد�د اإلصــــــــــالحات الالزمة إلرســــــــــاء بيئة ُممكنة لفرص الـ�ـــــــــش

�
ات�ج�ة بالعمل معا ي مكان يؤهلها لدعم هذە االســــــــــ�ت

ن �ن القطاعني
ي �ســـــتلزم إصـــــال  العمو�ي والخاص  قطاعات الماء، والنقل، والتعل�م) اليت

�
ي القطاعات الرئ�ســـــة (تحد�دا

ع� مســـــتوى المنبع إضـــــافة ألدوات مؤســـــســـــة التم��ل حات �ن
ة لقلقل مســتثمري فإن كذلك الدول�ة لتبد�د المخاطر الســتدراج القطاع الخاص.   الوكالة الدول�ة لضــمان االســتثمار من التأه�ل بما �مكنها من تبد�د المخاطر المث�ي

ي مجال البين التحت�ة وذلك بموجب إتفاقات 
ا�ة القطاع الخاص �ن ن العمو�ي والخاص�ش ن القطاعني ُ�ذكر وغ�ي ذلك من ه�كل�ات التم��ل بق�ادة القطاع الخاص.  بني

كة قد حدد ا ي الذي أعدته مجموعة البنك الدو�ي ضــــــــــــــمن إطار التقار�ر التحل�ل�ة المشــــــــــــــ�ت ي المغرب العريب
ي �مكن أن التشــــــــــــــخ�ص األخ�ي للبين التحت�ة �ن لمجاالت اليت

ي مضـمار البين التحت�ة إضـافة لتحد�د اإلصـالحات الالزمة لتحقيق ذلك. ومن الجدير بالذكر أن  للنهج التتاب�ي أن ُ�عتمد و�نفذ 
ي المغرب  �شـخ�ص�ن

البين التحت�ة �ن
ي المغرب �شــــأن الســــبل الممكنة لمضــــاعفة التم��ل المســــتدرج من القطاع الخاص و�مكان�ة 

ي �ن
ألســــواق رأس المال  الوصــــولســــوف يوظف للمبادرة بحوار ســــ�اســــايت

ي القطاعات د�م خدمات البين التحت�ة. ُ�مكن للحوار المذكور أن �دعم اإلصــــــــالحات الســــــــ�اســــــــات�ة بغ�ة تحقيق كفاءة واســــــــتدامة تقد�م خدمات البين التحت�لتق
ة �ن

��ر معامالت رئ�ســـة ضـــمن إطار ذات األول��ة مثال تكنولوج�ا االتصـــاالت والمعلومات، والماء والنقل. ُ�ضـــاف ُ�مكن لمؤســـســـة التم��ل الدول�ة أن تدعم إعداد وتط
ن العمو�ي والخاصال ن القطاعني ا�ة بني ي  االســــــتثمارات العموم�ة، ح�ث �مكن أن �شــــــمل إصــــــالحات المنبع التخط�ط وتحد�د أول��ات ـ�ـــــش

والخاصــــــة، واإلطار القانوين
ن العمو�ي والخاصلل ن القطاعني ا�ة بني �ب��ش  ة، وخصخصة و�صالح المقاوالت المملوكة للدولة، باإلضافة، والتنظ�م القطاعات، والجدوى المال�ة والتعد�الت ال�ن

ن العمو�ي والخاصضمانات الإ�  ن القطاعني ا�ة بني  ومخصصات المخاطر.  �ش
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ي أســـــــــــواق رأس المال. 
ي القارة اإلف��ق�ة. بدورها ســـــــــــــــتســـــــــــــــنحو مغرب رائد �ن

اعد ترنو الحكومة المغ���ة لتهيئة المغرب �ي �غدو إحدى أســـــــــــــــواق رأس المال الرائدة �ن
د�م تم��ل بع�د مجموعة البنك الدول�ة الحكومة المغ���ة ب�عداد كوكبة جد�دة من اإلصــالحات المســتهدفة لســوق رأس المال، فضــً� عن إعداد أدوات خاصــة لتق

، ومؤســــــــــــســــــــــــة التم��ل الدو األمد لالقتصــــــــــــاد؛ مما من شــــــــــــأنه مضــــــــــــاعفة النتائج ع�ب  ل�ة، والوكالة الدول�ة لضــــــــــــمان دمج جهود كل من البنك الدو�ي لإل�شــــــــــــاء والتعم�ي
ك لتنم�ة سوق المال  نامج المش�ت ، سوف تنفذ مجموعة البنك الدو�ي مبادرة ال�ب  لدعم هذە المسا�ي

�
بغ�ة تعميق سوق رأس المال المغ���ة االستثمار. عل�ه وسع�ا

ي الوقت ذاته، ســــوف مرك��وتهيئة المغرب �ي �غدو ســــوق رأس مال 
ي القارة اإلف��ق�ة. و�ن

�ســــتكشــــف الوكالة الدول�ة لضــــمان االســــتثمار ســــبل جد�دة لدعم النمو ة �ن
ها من األقال�م الصاعدة.  ي أرجاء القارة اإلف��ق�ة وغ�ي

ي المؤسسات المال�ة المغ���ة �ن
 واالستثمار التقد�ي �ن

 
ي صـــــــــــــــفوف  �ســـــــــــــــفر الالمرك��ة والدعم الجهوي. 

ي المغرب عن تنا�ي الحنق �ن
ي النمو الجهوي �ن

ي بظالله الســـــــــــــــلب�ة ع� الدأب المبذول التفاوت �ن
ن مما ُ�ل�ت المواطنني

 التفـاوت أوجـه  لتحقيق نمو� شــــــــــــــــــامـٍل ومســـــــــــــــــتـداٍم. لقـد أعـدت الحكومـة المغ���ـة خطـة طموحـة لتحقيق الالمرك��ـة ُبغ�ـة تقل�ص
�
من أ��ب  و�كســــــــــــــــــاب الجهـات قـدرا

ي إرســـــاء نموذج� جد�ٍد االســـــتقالل�ة. ُ�عد البنك الدو�ي لإل�شـــــاء والتعم�ي مؤهً� لدعم عمل�ة تح
 ُ�مكن لمؤســـــســـــة التم��ل الدول�ة المســـــاعدة �ن

ً
قيق الالمرك��ة، مكملة

ن اإلقراض وخفض المخ اطر. إذ �مكن لهذە لتم��ل البلد�ات برفع التم��ل الخاص، مع إمكان�ة اإلفادة من دعم منتجات الوكالة الدول�ة لضــــــمان االســــــتثمار لتحســــــني
ي الجهات المختارة. أ���  ٍت اتثمار الجهود إ�جاد الفرص السانحة الس 

 لدعم النمو �ن
�
 توجيها

 
اعات الناشـــــئة عن االســـــتثمار.  ن ة النســـــب�ة للمركز الدو�ي لفض ال�ن ن : رفع الم�ي ي تع��ز وجود مناخ من الثقة نهج واحد لعمل مجموعة البنك الدو�ي

ي قدما �ن
للم�ــــــن

كة المحفز لتدفق أزخم من الرأس المال الدو�ي الخاص اعات الناشـــــــئة عن االســـــــتثمار و�التا�ي اإلســـــــهام بمســـــــا�ي إ�  المشـــــــ�ت ن الدول األعضـــــــاء للمركز الدو�ي لفض ال�ن
ي مجموعة البنك الدو�ي الرام�ة ل

ي سلسلة من الفعال�ات تعظ�م التم��ل اإلنمايئ
اعات الناشئة عن االستثمار بالتنظ�م واإلسهام �ن ن ، فقد شارك المركز الدو�ي لفض ال�ن

ي ســـــ�اق أ�ام التحك�م التعاون مع ذات الصـــــلة بالتحك�م ب
ي مركز الدارالب�ضـــــاء الدو�ي للوســـــاطة والتحك�م �ن

ي الدارالب�ضـــــاء �ن
ي هذا الســـــ�اق أن 2018 نوفم�ب �ن

. ُ�ذكر �ن
اعات الناشـــــــئة عن االســـــــتثمار ومركز الدارالب�ضـــــــاء الدو�ي للوســـــــاطة والتحك�م كانا قد وقعا اتفاق�ة تعاون مؤســـــــســـــــات� ن بغرض عقد جلســـــــات ة المركز الدو�ي لفض ال�ن

ي 
ي القارة الســـــــــــــــــمراء و�ن

اعات الناشـــــــــــــــــئة عن االســـــــــــــــــتثمار �ن ن ي والعكس، و�التا�ي تدع�م وجود المركز الدو�ي لفض ال�ن
ي مرافق الثاين

 المغرب ع� وجه اســـــــــــــــــتماع لألول �ن
ن المرك��ن إضــافة لتبادل المعلومات والم نشــورات، ناه�ك عن النســيق الســد�د لتنف�ذ الخصــوص. كذلك �شــجع مؤســســة التم��ل الدول�ة ع� مشــاركة المعارف بني

اعات.  ن ها من سبل فض ال�ن ي مضمار التحك�م والصلح، وغ�ي
كة �ن  فعال�ات مش�ت

 
 

103.  
ً
ي لتحقيق أثر  ضــــــــمانة

ا�ة القط��ة،  تعظ�م التم��ل اإلنمايئ ســـــــــوف تعمل مجموعة البنك الدو�ي أوً� خالل تنف�ذ إطار الـ�ـــــــش
ع و �شـــك�ل مشـــهد اإلصـــالحات الســـ�اســـات�ة، وتنف�ذ المـ�ــش و  الســـ�ا�ي ا�ا االقتصـــاد ع� تدع�م المعارف الداخل�ة بالحكامة وقضـــ

ي من المرجح أن تنطوي ع� أثر ع�  ي اليت ي الســــــــ�اق المغريب
، تحد�د العوامل األســــــــاســــــــ�ة �ن

�
البنك  محفظةونتائجه اإلنمائ�ة؛ ثان�ا

ن من خالل  ي  مصـــــــفاة الحكامةالدو�ي وفعال�ة العمل�ات. ســـــــــوف تنجز هاتان الخطوتني ي المغرب العريب
 واالقتصـــــــاد الســـــــ�ا�ي �ن

ا للعمل�ات الجد�دة، فســــــــــــــوف يو� قســــــــــــــط 8(للم��د أنظر للصــــــــــــــندوق رقم  من االهتمام خالل مرحلة الصــــــــــــــم�م أ��ب  أدناە). أمَّ
ن الرس�ي وغ�ي الرس�ي باإلضافة لتحد�ات االقتصاد الس�ا�ي والتحد�ات المؤسسات�ة  ن ع� المست��ني لتحد�د األطراف المعنيني

ي و�نما تحققان مقتضـــــ�ات المالءمة الســـــ�اســـــ�ة والمؤســـــســـــات�ة.  وف�ما لضـــــامن أن جدوى الحلول ال تقتـ�ــــ ع� المســـــتوى التقين
ة التنف�ذ  ن وترتيبات الرصـــــد والمتابعة والتقي�م للســـــماح �خص ف�ت ، فســـــوف ُتف�د العمل�ات من اإلفادات المســـــتقاة من المواطنني

. بقدر كاٍف من المرونة للتك�ف و�جراء ا ي
 لتصح�حات كما ينب�ن

ي 8صندوق رقم  ي المغرب العريب
 : مصفاة الحكامة واالقتصاد الس�ا�ي �ن

ي  ومشــار�ــــع عدة إصــالحاٍت  باحتمال�ة فشــلثمة دل�ل قاطع 
اء المكبالت المؤســســات�ة إنمائ�ة ســل�مة من المنظار التقىن من تحقيق أهدافها جرَّ

ي العالم، 
ن أطراف المصالح  والمتنازعُ�حرر منهج االقتصاد الس�ا�ي القوة والموارد الموزعة ). 2017والس�اس�ة الجاثمة (تق��ر التنم�ة �ن عليها بني

وع ما (و أو  المختلفة باإلضــــــافة لتداع�ات هذە الدينام�ات ع� صــــــع�د جدوى إصــــــالح �طان�ة، مـ�ـــــش ). يواجه المغرب 2009زارة التنم�ة الدول�ة ال�ب
 ما �عوزها 

�
ي عدة دحد�ات من هذا القب�ل، عالوة ع� ذلك، فإن فرق العمل التابعة للبنك الدول غالبا ي عقب ال��يع العريب التفصــــ�ل�ة  المعرفة العريب

 القضــا�ا �شــأن الدق�قة 
ً
، خاصــة ي  االقتصــاد الســ�ا�ي

، المتعلقة ب�صــالح ســ�اســايت ن مســتوى محدد من الحكامة، والســب�ل أو  عمل�ة،أو  قطاع،أو  ُمعني
]... األ�ســب لالســتجابة، وهو ما أشــارت له مجموعة التقي�م المســتقلة، "�عت�ب فهم االقتصــاد الســ�ا�ي عامً� حاســما لفعال�ة المؤســســة [أي البنك

ي [إذ أنه] يوســــــــــــــع مدارك االعتبارات العمالت�ة للبنك الدو�ي ألبعد من ال أثر عالقات القوة، والمصــــــــــــــالح الراســــــــــــــخة، واالنقســــــــــــــامات إ�  تحل�ل التقين
 )2016الس�اس�ة." (مجموعة التقي�م المستقلة، 

 
ي  ي المغرب العريب

ممت ِمصــفاة الحكامة واالقتصــاد الســ�ا�ي �ن ورة توافر معرفة تفصــ�ل�ة دق�قة بالمنطقة، فقد صــُ  من �ن
�
ن إنطالقا أوً� لتحســني
 لتدع�م معرفة المغرب  محفظةفعال�ة 

�
ي عمل�اٍت منتقاٍة؛ ثان�ا

ي اإلنمائ�ة لتحد�د مكبالت وفرص الحكامة واالقتصـــــــــاد الســـــــــ�ا�ي ومعالجتها �ن العريب
ضــمن  البنك الدو�ي بقضــا�ا االقتصــاد الســ�ا�ي المشــكلة آلفاق اإلصــالحات الســ�اســت�ة، وتنف�ذ المشــار�ــــع ونتائجها اإلنمائ�ة. يندرج عمل المصــفاة

ن هما (أ) ات�ج�ة منتقاة؛ (ب) وتعميق ومشــــاركة المعرفة والتحل�الت الخاصــــة بالقضــــا�ا ذات  مكونني تقد�م الدعم التشــــغ��ي والعم�ي لعمل�ات اســــ�ت
 الصلة. 

 

، سوف تعد مجموعة البنك الدو�ي خارطة ط��ق جد�دة خاصة بمشاركة  .104 إ� جانب مصفاة الحكامة واالقتصاد الس�ا�ي
ن  ي بناء الثقة وتط��ر  أ���  تحقيق مشــــــــــــاركةلتقد�م اإلرشــــــــــــاد نحو المواطنني

ن والمســــــــــــاعدة �ن من آل�ات أ��ب  كممنهج�ة للمواطنني
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ا ع�  ا� أ��ب ن ، ســــــــــــــــوف تو�ي مجموعة البنك الدو�ي ترك�ي ا� . أخ�ي ن �شــــــــــــــــأن تنف�ذ برنامج مجموعة البنك الدو�ي جمع إفادة المواطنني
ها من ا  لتداب�ي ذات األثر الضئ�ل ع� أرض الواقع. التنف�ذ والنتائج منه ع� إقرار النصوص القانون�ة وغ�ي

 والتدب�ي الما�ي  العموم�ة األنظمة القط��ة العموم�ة المتعلقة بالصفقات
 

ن تخضـــــع الوزارات، واللقد شــــهد اإلطار القطري الناظم للصــــفقات العموم�ة نقلة جوه��ة نحو التوح�د.  .105 ي حني
 مقاوالت ف�ن

ن العــام والخص، نجــد أن جزء  المرك��ــة العموم�ــة، والهيئــات المحل�ــة، و�عض ن القطــاعني المقــاوالت المملوكــة للــدولــة للحوار بني
آخر من المقاوالت المملوكة للدولة تتبعع قواعدها الخاصـــــــــــــة بالصـــــــــــــفقات العموم�ة نظرا� لخصـــــــــــــوصـــــــــــــ�ة عملها مع اإلبقاء ع� 

ن  ن العمو�ي والخاصاالمتثال العام للحوار بني ن التنف�ذ منذ عام  . ُ�ذكر أن إصـــالح الصـــفقات الذيالقطاعني مازال  2014دخل ح�ي
ي  مســـتمرا� بالعمل وط اإلدار�ة العامةع� إعداد وثائق تعاقد�ة موحدة هما دف�ت وط اإلدار�ة الخاصـــة لعدة أنواع من  الـ�ــش والـ�ــش

ون�ة لتوســـــــعة اســـــــتخدام  تحد�ثباإلضـــــــافة ل صـــــــفقات العموم�ةال ون�ة والمزاداتمنصـــــــة الصـــــــفقات اإلل��ت  المناقصـــــــات اإلل��ت
ات جوه��ة، الســــــ�ما تأســــــ�س  اللجنة العلن�ة العكســــــ�ة. ع� ذات الغرار، شــــــهد ُبعد التكامل الخاص بالصــــــفقات العموم�ة تغي�ي

اف  الوطن�ة للطلب�ات العموم�ة وانتدابها لصــــــ�اغة الســــــ�اســــــات واألنظمة و�صــــــدار الوثائق المع�ار�ة للصــــــفقات العموم�ة واإل�ش
ي مجال الصفقات وتدب�ي الشكاوى ذات الصلة بالصفقات العموم�ة. 

بدورها أ�شأت اللجنة المذكورة أداة لتقد�م ع� التدر�ب �ن
ون�  إل��ت

�
ي ذلك إمكان�ة الشكاوى تقد�ما

 متاحة ل�ل من ي��د أن �شت�ي وكافة الجهات المشاركة بالصفقات العموم�ة دون أن ين�ن
�
ا

ةً   اللجنة. إ�  توج�ه الشكاوى مبا�ش
ن كفاءة نظام الصــــــفقات العموم�ة.  .106 باســـــــتثناء قلة من المقاوالت المملوكة للدولة والوزارات، تعوز غالب�ة ثمة حاجة لتحســــــني

اء (أ) الجهات المشـــــــاركة با (أي التور�دات)،  صـــــــفقات العموم�ةعدم توافر ال�وادر المختصـــــــة باللصـــــــفقات العموم�ة لل�فاءة جرَّ
(ب) وآل�ات الرقابة المضـــــن�ة (إذ تعت�ب الرقابة القبل�ة �ي القاعدة والبعد�ة إنما �ي االســـــتثناء)؛ (ت) وعدم كفا�ة قدرات جهات 

اء، (ث) واستمرار محدود�ة استخدام الصفق را� ال�ش ا الهيئات المحل�ة الس�ما بلد�ات األر�اف تب�ت األ��� ت�ن ون�ة. أمَّ ات اإلل��ت
 ود الخدمات المفوضة. ود الصفقات (الطلب�ات) وتدب�ي عقنت�جة هذە القضا�ا ع� صع�دي تدب�ي عق

اء) الجد�د الصـــادر عن البنك الدو�ي ع� قدر  .107 ي ســـب�لأ��ب  يوفر إطار التور�دات (الـ�ــش
تنف�ذ أنجع للمشـــار�ــــع  من المرونة �ن

 . ن ُرفعت الحدود الممولة من البنك الدو�ي ي حني
�جري تقل�ص مواد التعد�الت الخاصـــــــــــــة بالمناقصـــــــــــــات الوطن�ة التنافســـــــــــــ�ة �ن

ن ع� البعد  ك�ي الدن�ا الخاصـــــــــــــــة بأســـــــــــــــال�ب المناقصـــــــــــــــات والمراجعة البعد�ة. كذلك يو�ي إطار التور�دات الجد�د قســـــــــــــــطا من ال�ت
ي مرحل

ي �ن ات��ب وع االســ�ت مع األخذ بالحســبان  –باخت�ار أ�ســب الطرائق واإلجراءات لتحقيق األهداف اإلنمائ�ة  –ة اإلعداد للمـ�ـش
وع.  جلســــــــــــات تدر�ب�ة �شــــــــــــأن إطار التور�دات عدة  عقد  البنك الدو�ي قد ُ�ذكر أنه قدرات الســــــــــــوق والمخاطر المرتبطة بالمـ�ـــــــــــش

ي مجال ا
ي لتبادل المعلومات �ن ع المنه�ب ن الجد�د والتتبُّ ن الماليتني ن الســــــــــــــــنتني ة الممتدة بني �ات (المناقصــــــــــــــــات) خالل الف�ت لمشــــــــــــــــ�ت

ن أنظمة  2019و 2017 ي تحســـــني
ن من دورة اإلطار. ُ�ضـــــاف، قد ســـــاعد فرق البنك �ن ي من ســـــنني

وســـــ�ســـــتمر باألمر ذاته ف�ما ســـــ�أيت
. من الجدير بالذكر أن المناقصـــات من خالل برامج من أجل تحقيق النتائج وعمل�ات خاصـــة بالشـــمول الما�ي واالقتصـــاد الرق �ي

ن القل�لة المن�مة، كما و�وفر  مسا�ي إصالح أنظمة الصفقات العموم�ة قد ا�سمت بدرجة عال�ة من الدينام�ة ع� مدار السنني
ا�ة القط��ة الجد�د عدة فرص (ع� صـــــــــع�د األنظمة، والمؤســـــــــســـــــــات، واألدوات، والممارســـــــــات، والتكامل واإلدماج)  إطار الـ�ــــــــش

ن  ي هذا المضمار. لمساعدة تحسني
  النظام اإلجما�ي �ن

ا�ة القط��ة ع� أنظمة التدب�ي الما�ي القط��ة ع� اعتبار أنها كاف�ة وواف�ة.  .108 َل إلطار �عتمد تنف�ذ برنامج إطار الـ�ـش صــِّ
�
فقد أ

ي دســـــــــــتور عام 
ي �ن شـــــــــــاد �ســـــــــــ�اســـــــــــات وأنظمة حكوم�ة  2011التدب�ي الما�ي المغريب ي باالســـــــــــ�ت تطورت ع�ب مرك��ة وغ�ي مرك��ة اليت

. بالعموم، و�موجب تق��ر تدب�ي اإل  ن وط الرئ�ســـــــــــة الرئ�ســـــــــــة ألوجه الســـــــــــنني قت الـ�ــــــــــش نفاق العمو�ي والمســـــــــــاءلة المال�ة، فقد ُحقِّ
َل ع� ذلك بمأمون�ة الموازنة وتحقيق أهداف االستقرار الُمخطط إلنجازها. ُ�ف�د تنف�ذ 

�
االنضباط الما�ي والما�ي الحكو�ي كما ُدل

نظام تدب�ي معلومات مقبول باإلضافة لُجملة من الضوابط الداخل�ة والخارج�ة. كذلك فإن الخ��نة تحت الس�طرة  الموازنة من
ي المقابل ثمة بعض الجوانب المتعلقة بالتدب�ي 

وعمل�ات المحاســبة الخاصــة بحســاب الخ��نة الموحد تعمل ع� قدم وســاق. �ن
ن للموازن ة، والضــــــــــــــــوابط الداخل�ة، وجمع اإليرادات، والب�انات المال�ة الســــــــــــــــن��ة، ما زال الما�ي العام نحو البعد المتعدد الســــــــــــــــنني

 بأنها مدرجة ضمن جدول 
�
 اإلصالح القط��ة.  أعمالباإلمكان إتمامها ع� أ�مل وجه علما

امج الممولة من مجموعة البنك ا .109 ن أنظمة التدب�ي الما�ي القط��ة الخاصــــــة بتنف�ذ ال�ب ن لتحســــــني لدو�ي وعل�ه، مازال ثمة ح�ي
ها من الجهات المانحة إذا  حِد�دها ُعوِلَجت بعض التحد�ات االئتمان�ة المتبق�ة وغ�ي

َ
بق ت ي ســـــــــــَ

ي مراجعات ال والىت
 محفظة�ن

ي 
اك العميقالىت ا�ة القط��ة الســابق وتقن�ة اإل�ش ك  الغوص المعمق / بموجب إطار الـ�ـش (أي تم��ن الرصــد والمتابعة المشـ�ت

ن البنــك الــدو�ي والحكومــة ي . )بني
ن المــال�ــة الثــالــث ف�ن ن تم تحقيق أهــداف إنفــاق مجموعــة البنــك الــدو�ي ع� مــدار الســــــــــــــــنني  حني
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ي ســــــلســــــلة النفقات. عالوة ع� ما المنـ�ـــــمة، ما زال بعض اال 
ي تدب�ي الموازنة وُجملة من الضــــــوابط القبل�ة �ن

نعطافات الحرجة �ن
ي رفع التقار�ر المال�ة الخاصــــة بالمشــــار�ــــع عن بع

الســــلب�ة ع� �ســــل�م تقار�ر التدق�قات المال�ة  اآلثار ض ســــلف، �ســــفر التأخ�ي �ن
ي أوانها. 

 الخارج�ة �ن
ســـــوف �شـــــمل دعم مجموعة البنك الدو�ي جرعة إضـــــاف�ة من التق��ة والتدع�م لســـــ�اســـــات التدب�ي الما�ي العام وأنظمته  .110

ي ذلك (أ) الرصــــــــــــــوالقدرات المرتبطة به من خالل المســـــــــــاعدة التقن�ة وعمل�ات اإلقراض، 
د والمتابعة الوث�قة لمشــــــــــــــا�ل بما �ن

ي تدب�ي المشـــار�ــــع (المشـــار�ــــع؛ (ب) 
الع�ادات الخاصـــة ب�عداد الموازنات، وتدر�ب األطراف ذات الصـــلة بالتدب�ي الما�ي العمو�ي �ن

؛ (ت) واســــــــــــــــتحداث نهج رقابة قبل�ة قائم ع� ي ، وتقار�ر الـ�ـــــــــــــــف/التقار�ر المال�ة والتدقيق الما�ي الخار�ب  والتخط�ط، والتدب�ي
 المخاطر؛ (ث) وتج��ب مبادرات حثيثة النتائج وال��ادة التعاون�ة؛ (ح) و��ش منصة وصلة العم�ل بالبنك. 

 رصد ومتابعة المحفظة وتقي�مها: التعلم واستقاء الدروس من التنف�ذ
 

ا�ة القط��ة ع� نهج الغوص العميق  .111 ي إطار ال�ش
ي و�م�ن

ي معالجة سوف يبىن
منهج�ة القضا�ا الالذي لطالما أثبت نجاعته �ن

ي لم تنفك تعيق عمل�ات ال�ف وتحقيق النتائج ع� أرض الواقع.   سوف تتم مأسسة كل من  20والمؤسسات�ة اليت
�
خص�صا

 ف��ق دعم التنف�ذ ومصفاة الجهوز�ة. 

كاء التنم�ة ن �ش ا�ات والتنسيق ف�ما بني  ال�ش
 

 لجدول  .112
�
ي التعاون مع مؤســــســــات التنم�ة متعددة الحكومة المغ���ة، ســــوف �ســــتمر مجموعة البنك ال أعمالدعما

دو�ي �ن
ات�ج�ة الخاصــة  ي المجاالت االســ�ت

ها من أطراف ذات صــلة �ن وثنائ�ة األطراف، والقطاع الخاص، والجامعات الوطن�ة، وغ�ي
نامج.  ي مضــــــــمبالتحل�الت وتم��ل ال�ب

ن الجهات المانحة لطالما اعت�ب عامل ذي صــــــــلة �ن ار وعل�ه فإن إرســــــــاء تنســــــــيق وثيق ما بني
ي المغرب 

ن ثمة قلة من عمل�ات إقراض االســــتثمار �ن ي حني
امج من أجل تحقيق النتائج. ف�ن الشــــمول الما�ي واالقتصــــاد الرق�ي وال�ب

ي االنطباق أينَّ انطبق ذلك 
ن الجهات المانحة ســــــ�ســــــتمر �ن ك، �عت�ب التم��ل الموازي والتنســــــيق الوثيق بني توظف التم��ل المشــــــ�ت

ي ذلك التنسيق مع صند
. بما �ن  وق النقد الدو�ي للتخط�ط لدعم الشمول الما�ي واالقتصاد الرق�ي

113.  ، ، ومكتب األمم المتحدة للتنســــــــــــيق بزمام المبادرة إلعادة آل�ات لقد أمســــــــــــك كل من البنك الدو�ي ي
و�نك التنم�ة اإلف���ت

ي المغرب
ن الجهــات المــانحــة �ن عــاٍت دور�ــة مع وكــانــت األطراف المــذكورة قــد عقــدت اجتمــا ،التنســـــــــــــيق الرســـــــــــــ�ي ف�مــا ببني

ي المغرب. أو  المتعددة مقاوالت ال
ي قطر ذي الثنائ�ة األطراف العاملة �ن

 بالدور المحدود الذي �ضــــــــــــــــطلع به المانحون �ن
�
افا اع�ت

، ي
ي ذات الســ�اق، دخل متدين

ن مســاعيها التنســ�ق�ة ع� �ن ك�ي ن الرســم�ة الجد�دة ل�ت حاســ�ة  القضــا�ا أ���  اتفقت مجموعة المانحني
 ف�ما يتعلق بخلق فرص 

�
ن القادمة. العملو�لحاحا ي السنني

ي البد للحكوم�ة من معالجتها �ن  ، وسالسل الق�مة، والالمرك��ة اليت

ا�ة القط��ة  نامج إطار ال�ش . تدب�ي المخاطر المح�طة ب�ب
�
 رابعا

 

ا�ة القط��ة بالمعتدل ُ�عت�ب التصــن�ف العا .114  ). وتجســدت الفئات7أنظر للجدول رقم (م للمخاطر المح�طة بتنف�ذ إطار الـ�ـش
ي ُ�مكن أن  ؛ (ت) والمخاطر األر�ــع للمخاطر اليت : (أ) الحكامة والمخاطر الســـــ�اســـــ�ة؛ (ب) ومخاطر االقتصـــــاد ال��ي تتحقق بالتا�ي

 المتعلقة بالقدرات المؤسسات�ة والتنف�ذ واالستدامة؛ (ث) باإلضافة للمخاطر االجتماع�ة. 
ا المخاطر الســــــــــــ�اســــــــــــ�ة و  .115 ي الحكومة ومؤســـــــــــــــســـــــــــــــات الدولة أن تقوض قدرة المتعلقة بالحكامة. أمَّ

�مكن لتآ�ل الثقة العامة �ن
ا�ة القط��ة. أعمالالحكومة ع� تنف�ذ جدول   لتنف�ذ إطار الـ�ـــــــــــش

�
 أن يتمخض عنها تهد�دا� جســــــــــــ�ما

�
ي �مكن يتباعا ها اإلنمائ�ة، اليت

ي إنفاذ اإلصــــــــالحات المؤســــــــســــــــات�ة 
امج اإلنمائ�ة كذلك فإن التأخ�ي المســــــــتمر �ن ن تقد�م الخدمات، و�نجاز ال�ب الرئ�ســــــــة وتحســــــــني

ي عام  الموعودة قد 
ي الحكومة. ُ�ذكر أن الط��ق المســـــــــــــــــدود الذي واجهه المغرب �ن

ل بالفعل ثقة العامة �ن اء  2017آ�� الُمثار جرَّ
ي �ســـــــــــــاور  حباطة اإل غ�اب اإلجماع بخصـــــــــــــوص تركيبة الحكومة قد زاد من وهن مصـــــــــــــداق�ة الدولة المغ���ة، ناه�ك عن حال اليت

خب أصــــــــحاب األ 
ُ
ي تح�ن بها ن اء الحصــــــــانة اليت ي هذا الواقع بتحســــــــنات ع� صــــــــع�د المنافســـــــة عمالالعامة جرَّ

ي حال لم يؤيت
. و�ن

، نهج فرص العملهددا� خلق حالة من التعطل االقتصـــــادي وتثب�ط اســـــتثمارات القطاع الخاص، مإ�  والشـــــفاف�ة، البد من يؤول
ي تعظ�م التم��ــل اإل 

ي مجــال البين التحت�ــة وجــدول  نمــايئ
ا لــذلــك من تــداع�ــات قــد تعيق غــدو المغرب  أعمــال�ن الرقمنــة نــاه�ــك عمــَّ

                                                           
 أنظر للملحق الخاص بمراجعة اإلنجاز والتعلم وس�اق الدروس، لالطالع ع� وصف تم��ن الغوص المعمق.  20
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. سوف ُ�عمل ع� تقل�ص هذا الخطر بالقدر المقدور عل�ه من خالل أساس الحكامة وكافة جوانب التدخالت 
�
 ومركزا� رقم�ا

�
قطبا

 . ن  الخاصة بمشاركة المواطنني
ا مخاطر االقتصـــــاد  .116 : (أ) ال��ي  أمَّ ا�ة القط��ة فتتمركز بما ��ي عكس المكاســــــب المتحققة من المتعلقة بتنف�ذ برنامج إطار الـ�ـــــش

ي حال 
 تم��ر اإلصالحات المال�ة الحكوم�ة، تمث�ً�، �ن

�
 سينجم عن ذلكالمستهلك،  سعار أل  المرتفعةالنفط  أسعار لم �كن ممكنا

؛ (ب)  ن الما�ي الحكو�ي ي تقل�ص الح�ي
ات �ن ُ�ســــــــــــــتمد نف�ذ اإلصــــــــــــــالحات اله�كل�ة األســــــــــــــاســــــــــــــ�ة الالزمة للدفع بالنمو قدما. ت وتأخ�ي

، و�درا�ها لمآل انتكاســــــــــــــــة مخرجات  ابط االجتما�ي ام الحكومة ل��ادة ال�ت ن الطاقات للتخف�ف من وطأة المخاطر المذكورة من ال�ت
وتنم�ة القطاع الخاص. بمواجهة ُجملة من صـــــــــدمات االقتصـــــــــاد ال��ي  فرص العملاإلصـــــــــالحات الســـــــــابقة بمرا�بة تحدي خلق 

، أثبتت الحكومة المغ���ة قدرتها  ي ي أعقاب ال��يع العريب
إلجراء تعد�الت س�اسات�ة ومنذئذ، الصدمات االجتماع�ة االقتصاد�ة �ن

ة هذە الدوارئ، المرونة وقد وضـــعت الحكومة المغ���ة ُجملة من دوارئ الصـــدمات المتصـــاص أي صـــدمات جد�دة، ومن جمل
ي االســـــــتجابة لتقلب 

وط  الوصـــــــولالـ�ــــــف، و�صـــــــالح أنظمة التقاعد،  أســـــــعار �ن لســـــــوق الســـــــندات المال�ة؛ والدعم الرســـــــ�ي �ـ�ــــــش
ات�ج�ة مجموعة البنك الدو�ي والرام�ة لدعم تن��ــــع إ�  �ســــــــــــــاهل�ة.  ي اســــــــــــــ�ت

جانب ذلك، فإن اإلصــــــــــــــالحات المنصــــــــــــــوص عليها �ن
ن القدرة  ي مواجهة عوامل التأث�ي التنافســــــــــ�ة، واســــــــــتحداث ُجملة من الســــــــــ�اســــــــــات والوقائ�ة اإل االقتصــــــــــادي، وتحســــــــــني

ضــــــــــاف�ة �ن
، و�ـذكر هنـا خط الوقـا�ـة والســــــــــــــــيولـة الـذي كـان قـد اُتفق عل�ـه مع  ي تخف�ف مخـاطر االقتصـــــــــــــــــاد ال��ي

ن �ن ي قـد ُتعني الخـارج�ـة، اليت
ن لس�اسة مال�ة حكوم�ة مر  ن ومتني  م��دة للنمو. نة و�صالحات صندوق النقد الدو�ي لتوف�ي إطار مكني

ا القدرات المؤســــــــــــ .117 ي صــــــــــــــفوف التنف�ذ واالســــــــــــتدامة، ســــــــــــات�ة المرتبطة بالمخاطر الحافة أمَّ
فتعزى لعدم كفاف التنســــــــــــــيق �ن

ي قد تؤدي ي المغرب واليت
ء من اال�ســــــــــــداداتإ�  المؤســــــــــــســــــــــــات العموم�ة �ن ي ا ل�ــــــــــــش ، إمَّ ن ســــــــــــ�اســــــــــــات عموم�ة �عوزها أو  أحد مآلني

ابط.  ا�ة القط��ة. وعل�ه لقد اال�ســــجام وال�ت مرَّ المغرب بكال وج�ي ضــــعف التنســــيق الذي �شــــكل خطرا� مهددا� لتنف�ذ إطار الـ�ـــش
 للتقل�ص من هذا الخطر، ســـــــــوف تعمد مجموعة البنك الدو�ي 

�
أوال العمل ع� مســـــــــتوى منبع األمور مع مســـــــــت��ات إ�  وســـــــــع�ا

ي �حتذىإ�  الق�ادة العل�ا مستندةً  و�ي ميناء طنجة المتوسط ومحطة الطاقة الشمس�ة  ُمثل الممارسة الج�دة اليت بها مثل م�ش
 تنف�ذ و   ميناء طنجة المتوســــــــــط "

�
، ثان�ا ي لمان المغريب ي من ال�ب

نور ورزازات" اللذان �مل�ان آل�ات تنســــــــــيق أفق�ة متينة ودعم كا�ن
 ل

�
ا� توظ�ف التكنولوج�ــا  وأخ�ي

�
)؛ وثــالثــا ي (أنظر للملحق العــا�ش

ي تصــــــــــــــــم�م وتنف�ــذ زعز نهج الق�ــادة التعــاوين
عــة مواضــــــــــــــــع التحجر �ن

 . الس�اسات العموم�ة
ا المخاطر االجتماع�ة،  .118 ، إذ ُ�ســــــــــــــــتـدل ع� ذلك بحراك ال��ف والمقـاطعـات األ أمَّ ةفحـالة الحنق االجتمـا�ي آخذة بالتعـا�ي  خ�ي

. كلتا األمارتان الســـــــابقتان تعكســـــــان حالة من انعدام الر�ن العام إزاء المحســـــــ���ة، واســـــــت�الء  كات ذات الصـــــــالت الســـــــ�ا�ي للـ�ــــــش
ائ�ة. وجاءت أحكام الســـجن بحق قادة حراك ال��ف وردود أفعال الوزارات المتجاهلة  النخبة الســـ�اســـ�ة، ومحدود�ة القدرة الـ�ــش

كات ذات التوجه ، �مكن الســـــــتمرار حالة الحنق أن يبلغ لحراك مقاطعة الـ�ــــــش ن ِبلة. فع� األمد القصـــــــ�ي �د الطني ن ات الســـــــ�اســـــــة ل�ت
ا�ة القط��ة.  ي ســـــــــــــــب�ل تنف�ذ إطار الـ�ــــــــــــــش

ى �ن ي المقابل ل�س لدى مجموعة البنك الدو�ي ســــــــــــــوى الســـــــــــــــ�ل الزيب بخلق عقبة ك�ب
�ن

 ب��الء قســـــط
َّ

ب من المخاطر إ� ن وتداب�ي الحكامة مأ��ب  المحدود من القدرة لتخف�ف هذا الـ�ــــن ن ع� مشـــــاركة المواطنني ك�ي ن ال�ت
ن  ، �مكن لخارطة ط��ق مشــــــاركة المواطنني ن . بالحد�ث عن مشــــــاركة المواطنني ن ن المعنني نامج إضــــــافة للحوار مع المســــــؤولني ي ال�ب

�ن
ي تقل�ص الخطر االجتما�ي ر�ثما بالتوازي مع رصـد ومتابع

ق �ن
َّ

ن نهج خ� ي تمتني
ن �ن االمذكورة ف�ما سـلف أن تعني ك ة و��ش ف مشـ�ت

ن الطلب ع� المساءلة وت��ــــع األبواب لمشاركة ن النظراء والمستف�دين. من شأن هكذا نهج تمتني وشمول اجتما�ي أهم أ��ب  بني
ترســـــــيخ هذە العمل�ات باألنظمة القط��ة من خالل الحكامة المحســـــــنة. ُ�ضـــــــاف، �مكن توظ�ف مصـــــــفاة االقتصـــــــاد بالتوازي مع 

ا�ة القط��ة. الس�ا�ي لتقي�م إذا ما ق ي من إطار ال�ش
 د ُُعولج هذا الخطر قبل تع��ف النصف الثاين

 

ي لمخاطر العمل�ات : 7جدول رقم   أداة التصن�ف المنه�ب

أو  جســــــ�م،أو  التصــــــن�ف (بليغ، فئة الخطر
 منخفض)أو  متوسط،

المخاطر الس�اس�ة والمرتبطة 
 بالحكامة

 متوسط

المرتبطة باالقتصاد المخاطر 
 ال��ي 

 متوسط

المخاطر المرتبطة بالس�اسات 
ات�ج�ات القطاع�ة  واالس�ت

 متوسط
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المخاطر المرتبطة بالتصم�م 
ي   التقين

 متوسط

المخاطر المرتبطة بالقدرات 
 المؤسسات�ة للتنف�ذ واالستدامة

 متوسط

 متوسط المخاطر االئتمان�ة

 متوسط المخاطر البيئ�ة واالجتماع�ة

المخاطر المرتبطة باألطراف 
 المعن�ة

 متوسط

 متوسط الخطر اإلجما�ي 
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ن المال�ة الممتدة من 1الملحق رقم  ا�ة القط��ة الخاص بالمغرب عن السنني  2024إ�  2019: إطار نتائج إطار ال�ش

ات الخاصة بالن�ع االجتما�ي واالقتصادي الرق�ي  ِتبت المؤ�ش
�
  بخٍط غامقمالحظات: ك

ن أ: تع��ز خلق فرص  ك�ي  بق�ادة القطاع الخاصالعمل مجال ال�ت
ىأخفق نموذج التنم�ة الذي �عتنقه المغرب  ي ترجمة نفسه بين التحت�ة من قبل المقاوالت المملوكة للدولة بال لالستثمارات ال��ب

�ن
.  ؛ مما العملبالنمو وخلق فرص  ابط االجتما�ي ي  ُ�ذكر أن �سهم ب�ضعاف ال�ت  وه�منةبالطبق�ة الشد�دة  يتسم القطاع الخاص المغريب

كات  ى عل�هال�ش ي المقابل،. ال��ب
ورة حاسمة إل  �ن دينام�ة للق�ام بنقلة قط��ة نحو نموذج نمو مستدام أ���  قطاع خاص�جاد ثمة �ن

ي ينطوي عليها بتح��ر مبادرات األ  فرص العملُيرتقب أن �سهم هذا المجال ب�ح�اء النمو وكثافة وشامل.  الخاصة وتع��ز  عمالاليت
ن التقن�ات الخالقة ح�ث �مكن للقطاع الخاص أن �ضطلع بدور� رئ�س ع� صع�د تحقيق التحول  النمو المسوق بالتصدير وتمكني

، مستقبل ب ي  ُ�ذكر أن ما سلف قد ِصيغ بثالث أهداف: �ة أع�. إنتاج قطاعات ذاتالمستقب�ي لالقتصاد المغريب
 والقدرة التنافس�ة؛ عمالبيئة أ�فأ لأل  •
ن وز�اد • ك�ي ة والمتوسطة وقدرة الشباب ع� إ�جاد فرص  ة فرص نمو القطاع الخاص بال�ت ع� المقاوالت الصغرى والصغ�ي

 ؛العمل
 مصادر التم��ل. إ� الحصول وز�ادة  •

 
ي مختلف األهداف 

ن الُمجدد ع� الرقمنة �ن ك�ي ن خلق  الثالثةُ�مكن لل�ت  عمال، و�براز األ فرص العملالمذكورة أعالە أن �ساعد بتحف�ي
ي تخص�ص الموارد. أ��ب  الساع�ة لتحقيق ال��ــــع، وتحقيق كفاءة

، ومؤسسة التم��ل الدول�ة، �ن ي كل من البنك الدو�ي
بدورە س�م�ن

ي توف�ي فرص  والوكالة الدول�ة لضمان
ي التعاون �ن

ي االستثمار �ن
 والمساواة  تعظ�م التم��ل اإلنمايئ

�
ن المرأة اقتصاد�ا ن ع� تمكني ك�ي ن وال�ت بني

ن   أينَّ كان ينطبق ذلك ضمن إطار األهداف أعالە.  الجنسني
 

ن  الصلة : ممجال وأهداف هذا البني أول��ة مثل تدع�م يو�ي التشخ�ص القطري الممنهج ثالث مجاالت ذات جموعة البنك الدو�ي
اب من حد المنافسة العادلة، وتوسيع تع��ز االبتكار، و�شجي قة والتنافس�ة ولالق�ت

َّ
ي إلطالق عنان قوى الدفع الخ�

ع التغي�ي الثقا�ن
ن  ي حددها التشخ�ص القطري الممنهج المتعلقة بتحسني ا�ة القط��ة األول��ات اليت ي هذا الس�اق، سوف �دعم إطار ال�ش

ال�فاءة. �ن
ن كفاءة مخ كات والقطاعات وتحسني ي مختلف ال�ش

ي ذلك حشد القطاع الخاص.  الس�اسات العموم�ةصصات السوق من الموارد �ن
 بما �ن

 
ن مناخ األ األهداف اإلنمائ�ة القط��ة:  ي ذلك  عماليتجسد برنامج الحكومة ب�صالحات داعمة لتق��ة القدرة التنافس�ة وتحسني

بما �ن
تعمل الحكومة حال�ا ع�  . 2021بحلول  عمالدولة حسب تق��ر ممارسة أ�شطة األ  50فضل هدف المغرب باالنضمام لمصاف أ

ن  ة والمتوسطة الناشئة. كما تحسني كات الصناعة التصدي��ة، والمقاوالت الصغ�ي كات الصناع�ة الجد�دة و�ش ي لل�ش �يب ن ال�ن نظام التحف�ي
م الحكومة تنف�ذ  ن ات�ج�ةتع�ت ي للوتبس�ط ا 2020المغرب الرق�ي  اس�ت

ن العمو�ي والخاصإلطار القانوين ن القطاعني ا�ة بني . ينطوي �ش
ي األول 

ن هذا ع� أثر ع� صع�د مسا�ي الحكومة المغ���ة لتحقيق بعض أهداف التنم�ة المستدامة مثل الهدف اإلنمايئ ك�ي مجال ال�ت
بالصناعة واالبتكار  ، والهدف التاسع الخاصالمتمثل بالقضاء ع� الفقر، والهدف الثامن الرا�ي لتوف�ي العمل الالئق ونمو االقتصاد 

 . ن ي ع�ش الخاص باإلستهالك واإلنتاج المسؤولني
  واله�ا�ل األساس�ة، والهدف الثاين

ا�ة القط��ة. مناخ  والقدرة التنافس�ة عمالأ�فأ لأل  الهدف األول إلطار ال�ش
ي للتدخل: 

ي البين التحت�ة المدف�ع من قبل المقاوالت األساس المنط�ت
ي الذي �عتنقه المغرب ع� االستثمار �ن

�عتمد النموذج اإلنمايئ
ي غا للدولةالمملوكة  وطلبا ما تمول بموجب واليت  ما ُ�ستهدف  �ش

�
ي غالبا كات متعددة الجنس�ات اليت ي من قبل �ش �ساهل�ة واستثمار أجنيب

ي المئة من ناتجه المح�ي اإلجما�ي السنوي منذ عام  30ما ي��و ع� بثمر بحوافز موجهة. ُ�ذكر أن المغرب قد است
ي حال  2008.21�ن

�ن
ي حددهخصصت مست��ات االستثمار المذكورة ع� اآلفاق والحدود ال�فء  ي أن تثمر بنسبة لالتشخ�ص ا ا اليت

قطري الممنهج، ينب�ن
ن  اوح بني ي المئة 7و 6نمو ت�ت

ي الواقع، لقد تراجعلفرص العمللفرد مثمرًة بالعد�د من  �ن
ي الصناعة، واإل�شاء،  فرص العمل ت. �ن

�ن
ُ�ذكر أن اقتصاد المغرب ط�لة العقد المن�م.  فرص العملليب�ت قطاع الخدمات القطاع األوحد لخلق  2011منذ عام  والفالحة

 تخص�ص ورو��مشكوف ع� القارة األ
�
ض أ�ضا ن االستثمار والنمو �ف�ت  أن غ�اب الصلة بني

َّ
ما دون األق� لل�م ال�ب�ي لالستثمار. ة إ�
ي المئة  43بلغت حصة االستثمار غ�ي العام 

ي تحت مظلة المقاوالت المملوكة للدولة، وهيئات الحكم المحل�ة �ن
ن اندرج البا�ت ي حني

(�ن
ي قطا�ي العقار والفالحة. بالعموم،

ي إطار هذە المجاالت ساقت حوافز خاصة عمل�ات االستثمار �ن
قوة سحب ونظرا� ل والمرك��ة) و�ن

 أن نجد بأنه ثمة حس  االستثمار العمو�ي 
َّ

ج�ي بوجود استثمار خاص خالص ع� الخدمات والسلع غ�ي القابلة للتداول التجاري. إ�
ي المئة  82مستوى الدين الس�ادي  أوً� ببل�غهذا النموذج قد بلغ حدە 

ي ذلك الضمانات الحكوم�ة�ن
 من الناتج المح�ي اإلجما�ي بما �ن

 نظرا� لديون المقاوالت المملوكة للدولة؛ 
�
خاطرة البنوك بتم��ل المقاوالت المملوكة للدولة؛ الخاصة بمالمحددات االحت�اط�ة  وثان�ا

                                                           
ن عماي  21  . الياإلجم المحلي ناتجھ من المئة في 33 2017و 2011إذ بلغ معدل االستثمار ما بني
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�
م الحكومة وثالثا ن ي. كما وتع�ت ي الضغط لتخص�ص موارد مال�ة حكوم�ة لإلنفاق ع� رأس المال الب�ش

و�شجيع  تعظ�م التم��ل اإلنمايئ
ة والمتوسطة. الم��د من الح  لول الخاصة لتنم�ة البين التحت�ة والتعل�م العا�ي والمقاوالت الصغرى والصغ�ي

 
ن تصن�فه حسب تق��ر ممارسة أ�شطة األ  ن قد تمكن المغرب من تحسني ي حني

مازال يواجه تحدي  ،عمالوالمناخ العام لأل  عمالف�ن
ي الواقع برتق فجوات التنف�ذ واإلنفاذ. كذلك �مكن للمصالح الراسخة أن تؤخر إ�  ترجمة اإلصالحات الرئ�سة

نتائج ملموسة �ن
ن المناخ التنظ��ي ل��ادة مشاركة القطاع الخاص الس�ما  ي قدما بتحسني

ي للمغرب الم�ن
اإلصالحات الممكنة إلرساء منافسة أعدل. ينب�ن

ة والمتوسطة بوصولف�ا يتعلق  أسواق الصفقات (الطلب�ات) العموم�ة ومضاعفة التم��ل ألغراض إ�  المقاوالت الصغرى والصغ�ي
ي مضمار البين التحت�ة أ��ب  تنم�ة البين التحت�ة، إذ �مكن لمشاركة

أن �ساعد المغرب ع� بناء واستباق بين تحت�ة تنافس�ة، للقطاع �ن
 .
�
 الس�ما البين التحت�ة الرقم�ة األ��� إلحاحا

 
 : ن  عمالسوف �سهم مجموعة البنك الدو�ي بدعم تعميق اإلصالحات التنظ�م�ة لقطاع األ دعم مجموعة البنك الدو�ي مع إ�الء ترك�ي

طر المافسة �ي يتسين للوافدين الجدد منافسة ذوي نفوذ بقدر 
�
ة والمتوسطة وتدع�م أ من ال��، أ��ب  خاص ع� المقاوالت الصغ�ي

ي مختلف القطاعات وقدرته ع� المنافسة فكلما ر�ت وا�سعت إمكان�ة ا
ستثمار القطاع الخاص كلما زادت ثقة االستثمار الخاص �ن

ي هذا الس�اق سوف �س� بوتقة من المشاركات أ��ب  بكفاءة
ها من األطراف ذات النفوذ. و�ن مع المقاوالت المملوكة للدولة وغ�ي

م�ة لقطاع �ل�ة والبنك الدو�ي لمساعدة ج�ٍل ثاٍن من اإلصالحات التنظاإلقراض�ة، واالستشار�ة، والتحل�ل�ة لمؤسسة التم��ل الدو 
ن وجود منافسةعمال، ودعم رقمنة خدمات األ عماللتقل�ص التكلفة الزائدة لممارسة األ  عمالاأل  ، ودعم أ���  ، وتمكني

�
عدً� و�نصافا

ن القدرات التنف�ذ�ة لصناعة الس�اسات.  كن إثراء هذە المشاركات بالتشخ�ص القطري للقطاع عالوة ع� ما سلف، ُ�مالمنافسة وتمتني
ن وجود منافسة عادلة، سوف تعمل  ). فع� صع�د تمكني .(مثل االتصاالت، والمستوى الرق�ي ن الشامل والقطا�ي الخاص ع� المست��ني

ن قواعد وأنظمة المنافسة من خالل تنم�ة قدراته، كما  وسوف تعمل المجموعة  مجموعة البنك الدو�ي ع� دعم مجلس المنافسة لتمتني
ا ف�ما يتعلق بمناخ األ أ��ب  ع� تع��ز وجود قدرة . أمَّ ي قطاعات مختارة كالقطاع الرق�ي

، فسوف �ستمر مجموعة عمالمن التنافس �ن
 50بغرض دعم هدف المغرب الرا�ي لالنضمام لمصاف أفضل  عمالالبنك الدو�ي بمشاركتها المتجذرة مع اللجنة الوطن�ة لمناخ األ 

 لتصن�ف تق��ر ممارسة أ�شطة األ  عمالة من ح�ث ممارسة أ�شطة األ دول
�
، كذلك سوف تدعم المجموعة مسا�ي اإلصالح عمالوفقا

. وسوف ُ�ستكمل هذە الخطوة بعمل�ة س�اسات إنمائ�ة تقدي��ة ونتائج مستقاة  ي ي ودون الوطين ن الوطين و�ناء القدرات ع� المست��ني
ي المغرب

ي مضمار اإلصالحات الس�اسات�ة الرام�ة ل من �شخ�ص البين التحت�ة �ن
ي بدعم دأب الحكومة المغ���ة �ن

 تعظ�م التم��ل اإلنمايئ
، وتخط�ط االستثمار، وتقل�ص التكال�ف، و  ي  اآلثار المرتبطة باإلطار التنظ��ي

المال�ة الحكوم�ة، وكفاءة المقاوالت المملوكة للدولة �ن
ي س�اق متواصل، سوف �ساعد مجموعة البنك الدو�ي الحكومة المغ���ة ع� مجال البين التحت�ة، والضمانات، وتقل�ل المخا

طر. �ن
. بين تحت�ة قادرة ع� حشد التم��ل الخاص من خالل إصالحات ع� مستوى المنبع وسوق عمالتنم�ة وتط��ر بين تحت�ة تنافس�ة لأل 

�ا المعلومات واالتصاالت، والنقل). كذلك سوف تع�د لتم��ل البين التحت�ة للقطاعات الرئ�سة (مثل الطاقة، وتكنولوجرأس المال 
ن العمو�ي والخاصال أعمالالمجموعة إطالق جدول  ن القطاعني ا�ة بني من خالل إصالحات موجهة للمقاوالت المملوكة للدولة  �ش

 بتدع�م القدرات الالزمة لتنف�ذ إصالح
�
 خاصا

�
الس�ما تلك  عمالات األ وتم��ل نفقاتها االستثمار�ة. كما وستو�ي المجموعة اهمتاما

ي المرتبطة ب
قة.  تعظ�م التم��ل اإلنمايئ

َّ
 والتقن�ات الخ�

ات الهدف ات التكم�ل�ة مؤ�ش  برنامج مجموعة البنك الدو�ي  المؤ�ش
ي  .1.1

ق�مة االستثمارات الخاصة �ن
مجال البىن التحت�ة بت�س�ي من 
ك لتنم�ة سوق  نامج المش�ت ال�ب
رأس المال/ومضاعفة رأس 

 22التنم�ةالمال ألغراض 
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

مل�ار دوالر أم���ي  2الهدف: 
)2024( 
 

عدد الممارسات المناف�ة  .1.2
ي تم ضبطها 

للمنافسة الىت
 23و�نزال العق��ة بها / 

تج��د ت��ــــح التخط�ط  .1.1.1
ي 

اخ�ص التجار�ة �ن و�صدار ال�ت
 25الدارالب�ضاء

: ال (  )2018األساس المرج�ي
 )2022الهدف: نعم (

 
مجلس المنافسة: معدل  .1.1.2

 26القرارات المتخذة لإلحالة
 : % 0األساس المرج�ي

)2018( 
 )2024% (80الهدف: 

 

 جاريالتم��ل: 
زالغ عمل فال�ي (مؤسسة  -

 التم��ل الدول�ة)
ي الدار  -

دعم التم��ل البلدي �ن
وع من أجل  الب�ضاء (م�ش

 النتائج)
-  

 التم��ل: خط تم���ي 
الشمول الما�ي واالقتصاد  -

 الرق�ي 

                                                           
ك مع مؤسسة التم��ل الدول�ة لتنم�ة سوق رأس المال 22 نامج المش�ت  ال�ب
ي مجا�ي المنافسة واألسواق والتشخ�ص القطري للقطاع الخاص 23

 المساعدة التقن�ة �ن
وع من أجل تحقيق النتائج) 25 ي الدارالب�ضاء (م�ش

وع دعم البلد�ات �ن  م�ش
 المصدر: مجلس المنافسة 26
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 :  )2018( 0األساس المرج�ي
)  5الهدف:  (الرقم ترا��ي

)2024( 
 

نت و .1.3  -معدل �عة اإلن�ت
مقارنة  –العا�ي الصب�ب 

 24بالمعدل العال�ي 
 : % 20األساس المرج�ي

)2018( 
 )2024% (100الهدف: 

 

مضاعفة التم��ل األغراض  -
التنم�ة ضمن إطار الشمول 

 الما�ي واالقتصاد الرق�ي 
 جار�ةالخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة: 

التشخ�ص القطري للقطاع  -
 الخاص

التشخ�ص الخاص بالبين  -
ي المغرب

 التحت�ة �ن
برنامج تقي�م البين التحت�ة  -

القطاع�ة/إصالح المقاوالت 
المملوكة للدولة (المكتب 

ي للسكك الحد�د�ة و���د  الوطين
 المغرب)

 التكنولوج�ا الرقم�ة الصاعدة -
ك لتنم�ة سوق  - نامج المش�ت ال�ب

 رأس المال
مسار ات االستشار�ة والتحل�ل�ة: الخدم

 لإلقراض
تدع�م قدرات مجلس  -

 المنافسة
ي  -

تقد�م المساعدة التقن�ة �ن
مضماري المنافسة واألسواق 

(المتابعة �شأن التشخ�ص 
 القطري للقطاع الخاص)

دعم اللجنة الوطن�ة لمناخ  -
(مؤسسة التم��ل  عمالاأل 

 الدول�ة)
االتفاق مع إف��ق�ا: إطار  -

 عمالاأل 
ن التنم�ة  - ن القطاعني ا�ة بني �ش

ي مجال  العمو�ي والخاص
�ن

(مؤسسة  عمالتنم�ة األ 
 التم��ل الدول�ة)

ة والمتوسطة  ن ع� المقاوالت الصغرى والصغ�ي ك�ي ا�ة القط��ة. ز�ادة فرص نمو القطاع الخاص مع ال�ت ي إلطار ال�ش
الهدف الثاين

 فرص العملوقدرة الشباب ع� الحصول ع� 
ي للتدخل: 

ي إ�شاء المقاوالت ُمذ عام األساس المنط�ت
ن ثمة ازد�اد ثابت �ن ي حني

، مازال هناك حاجة لل��د ع� صع�د نمو 2011�ن
ي األ�شطة 

اء دور الحكومة �ن كات من مكبالت ناجمة عن است�ش ي هذە ال�ش
ي المغرب، إذ تعاين

ة والمتوسطة �ن المقاوالت الصغرى والصغ�ي
ي المنجزات ع� االقتصاد�ة، ومحدود�ة است

ي من شأنها ت�س�ي خلق الروابط مع وداخل األسواق، ناه�ك عن تدين خدام التكنولوج�ا اليت
ي المغرب غالبا ما ساقته ودفعة عجلة نموە 

صع�د التعل�م ومحدود�ة ال�فاءات االبتكار�ة. أضف ع� ذلك أن النشاط االقتصادي �ن
كات جد�دة فضال عن تركز النشاط كات قائمة ال �ش ي القطاعات غ�ي القابلة للتداول التجاري (كاإل�شاءات، والعقارات،  �ش

االقتصادي �ن
ن العرض  عمالواأل  ة) مما ال يثمر سوى ب�مكان�ة ضئ�لة لخلق فرص شغل ذات جودة وق�مة مضافة. كذلك ثمة تنافر حاد بني الصغ�ي

ى لجهات التوظ�ف. والطلب  ي المقابل فإن جودة  المتعلق بعمالة الشباب ُ�جسد إشكال�ة توظ�ف ك�ب
متدن�ة، إذ تندرج  فرص العمل�ن

ي المهارات والعوز للحما�ة االجتماع�ة. ُ�ذكر هنا أن ���ــــع إحداث 
فرص غالبيتها تحت مظلة القطاعات غ�ي الرسم�ة، ناه�ك عن تدين

ن قدرات المقاوالت  العمل ا� ع� ز�ادة قوى الدفع ال��اد�ة وتحسني ي المغرب �عتمد اعتمادا� كب�ي
ة والمتوسطة (بنسبة  �ن الصغرى والصغ�ي

ي سب�ت تنم�ة المقاوالت  95
ي األسواق المحل�ة والخارج�ة. تتطلب هذە القفزة إزالة العوائق الجاثمة �ن

كات) للتوسع �ن ي المئة �ش
�ن

                                                           
: المصدر االشتمال المالي 24  ookla.comواالقتصاد الرق�ي
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ة والمتوسطة، ومن جملتها ( ة والمتوسطة نفسه1الصغ�ي ا ف�ما يتعلق ) العقبات الداخل�ة مثل القدرات المقاوالت الصغرى والصغ�ي
ي سالسل ق�مة بعينها. 2األسواق؛ (إ�  والوصول، واالبتكار، والتك�ف، عمالبتنم�ة األ 

 ) المكبالت ال�امنة �ن
 

 : ة، والمتوسطة، إ�  ستس� مجموعة البنك الدو�ي  دعم مجموعة البنك الدو�ي توسيع قاعدة فرص المقاوالت الصغرى، والصغ�ي
، وفتح أبواب أسواق جد�دة،  ي وتك�ف التقن�ات الخالقة مع الس�اق المح�ي سالسل الق�مة إ�  والدخولوتنم�ة مؤهالتها لتبين

ي االتحاد ا
كاء �ن ي مجال الخدمات مع ال�ش

ي ذلك التجارة �ن
ي ألاألساس�ة، وتعم�ي روابط التجارة بما �ن ي الوقت ذاته،  ورويب

و�ف��ق�ا. و�ن
 سوف يركز إطار ال�ش 

�
كات الناشئة الموجودة رافعا ة، والمتوسطة وال�ش ا�ة القط��ة ع� خلق فرص أفضل للمقاوالت الصغرى، والصغ�ي

كات المذكورة وصولها سقف الحلول الرقم�ة، وداعما  ە ع� تط��ر األ إ�  أي المقاوالت وال�ش ن ك�ي ن  مالعالسوق، إضافة ل�ت وتحسني
ي الس�اق ذاته، سوف تح�ك مجموعة البنك الدو�ي ُجملة من األ�شطة والعمل�ات عمالنوع�ة وجودة خدمات تنم�ة وتط��ر األ 

. �ن
ن الس�ما الشباب منهم من خالل تط��ر خدمات األ  عمالالرام�ة ع� تدع�م نظام بيئة األ  ي وز�ادة  عمالللدعم ال��اديني الدعم التقين

ي المناطق ال��ف�ة م��دا� من  والمنح المقدمة
ي المناطق والجهات المتأخرة، إذ س�خلق دعم المقاوالت الصغرى �ن

فرص للرادة الس�ما �ن
ي سالسل الق�مة الدائمة؛ مما س�حسن فرص ز�ادة الدخل. كما وستدعم مجموعة البنك الدو�ي التخلص من  العمل

المآزق ال�امنة �ن
نولوج�ا النظ�فة، وقطاعات تصنيع فرع�ة محددة) إضافة للخدمات. عالوة ع� ما تقدم، الفالحة، والتك أعمالالمستهدفة (مثل 

 ع� ممرات ومجاالت اقتصاد�ة بعينها من خالل تدخالت ع� 
�
 خاصا

�
ة والمتوسطة ترك��ا كز تنم�ة المقاوالت الصغرى والصغ�ي س�ت

ي البين التحت�ة وت
ي لرفع االستثمارات القط��ة �ن ابط. المستوى دون الوطين  حقيق ال�ت

ات الهدف ات التكم�ل�ة مؤ�ش  برنامج مجموعة البنك الدو�ي  المؤ�ش
ي   .2.1

كات الناشئة الىت �سبة ال�ش
ن بعد انقضاء  استمرت لسنتني

االستثمار بها من صندوق 
 27تم��ل المشار�ــــع المبتكرة 

 :  )2018( 0األساس المرج�ي
 )2024( %50الهدف: 

ن للدعم  .2.2 عدد الشباب المتلقني
ن  ع� فرصة شغل والحاصلني

 28شهرا 12خالل 
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

% 50(شاب  18492الهدف: 
 )2024( )منهم إناث

 

د المقاوالت الصغرى . عد2.1.1
ة الم ستف�دة من تدخل والصغ�ي

 29مجموعة البنك الدو�ي 
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

% 20(منها 2700الهدف: 
 )2024( )تقودها �ساء

 
كات الناشئة . العدد 2.1.2 ا��ي لل�ش ال�ت

الحاصلة ع� خدمات من المركز 
ي لال  بتكارات المناخ�ة المغريب

»Morocco Climate Innovation 
Center«30 

 :  10( 44األساس المرج�ي
 )2018منهم تقودها النساء) (

تقودها  60 (منها 160الهدف: 
 )2024( )�ساء

. �سبة العقود العامة المحالة 2.1.3
ة ومتوسطةلمقاوالت صغرى   وصغ�ي

 : % 10األساس المرج�ي
)2018( 

 )2024% (20الهدف: 
 

 
 

 

 التم��ل: جاري
تدع�م سالسل ق�مة المنتجات  -

 الفالح�ة
كات الناشئة  - تم��ل ال�ش

ة  والمقاوالت الصغرى والصغ�ي
 والمتوسطة االبتكار�ة

 مسار لإلقراضالتم��ل: 
(تم��ل  شمول الشباب -

 المشار�ــــع االستثمار�ة)
ك من إمكان�ة  - التم��ل المش�ت

مؤسسة التم��ل الدو�ي مع 
ي إف��ق�ا 

كات مغ���ة �ن �ش
 جنوب الصحراء

ي  -
منحة من الصندوق ال�اباين

للتنم�ة االجتماع�ة لصالح 
ي األر�اف والمقاوالت 

الطرق �ن
 الصغرى

الخدمات االستشار�ة والتحل�الت: 
 جار�ة
التشخ�ص القطري للقطاع  -

 الخاص
مراجعة صناعات الس�ارات،  -

 والطائرات، واألقمشة
ابط - ن ال�ت  تحسني

الخدمات االستشار�ة والتحل�الت: 
 مسار
نظام طلب�ات (صفقات)  -

ي أفضل لت�س�ي 
وين  وصولإل��ت

                                                           
 برنامج تم��ل المقاوالت الناشئة والمبتكرة–صندوق الضمان المركزي  27
وع الشمول االقتصادي للشباب 28  م�ش
وع الشمول االقتصادي للشباب 29  م�ش
 سسسة التم��ل الدو�ي برنامج مناخ ر�ادة األعمال التابع لمؤ  30
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ة والمتوسطة  المقاوالت الصغ�ي
الصفقات (الطلب�ات) إ� 

 العموم�ة
(مؤسسة  عمالمناخ ر�ادة األ  -

 التم��ل الدول�ة)
ا�ة القط��ة.   ز�ادة الحصول ع� مصادر التم��لالهدف الثالث إلطار ال�ش

ي للتدخل: 
ي أرجاء إف��ق�ا، األساس المنط�ت

 �ن
�
ي الوقت الذي تتوسع به المؤسسات المال�ة المغ���ة جغراف�ا

ي ذ�ل ف�ن
مازال المغرب �ن

 .  للمؤ�ش العال�ي للشمول الما�ي
�
�حة كب�ي  31دول المنطقة ع� صع�د الشمول الما�ي وفقا ي من اإلقصاء، مازالت �ش

ن تعاين ة من المغ��ني
ة والممتوسطة  ة من المقاوالت الصغرى والصغ�ي �حة كب�ي ي المناطق ال��ف�ة. ثمة�ش

�حة من النساء والفقراء �ن  أن غالب�ة هذە ال�ش
�
علما

ة والمتوسطة ، كما ال تتجاوز �سبة استثمارات المقاوالت الصغرى و عمالالتم��ل كُم�بٍل رئ�س لأل  الحصول ع�ي تنظر للمسألة  الصغ�ي
ن أن  ي حني

ة 91الممولة من البنوك ثلث هذە المقاوالت �ن ي المئة من القروض المقدمة للمقاوالت الصغرى، والصغ�ي
، والمتوسطة �ن

ي تقد�م ضمانة. 
كات شباب�ة شابة تزخر بنمو مرتفع لصع��ة الحصول ع� قروض من ال�س�ي الحصول تقت�ن ع� ذات الغرار، أشارت �ش

�ــها التأخر، األمر عليها.  عالوة ع� ذلك، فإن أدوات التم��ل بع�دة المدى، والتم��ل باألسهم المال�ة، وأسواق رأس المال مازال �ع�ت
ي وجه 

ي تعوزها الحصانة �ن ة اليت كات ال�ب�ي ي بظالله ع� ال�ش
ة والمتوسطة ل�ل�ت الذي تتجاوز آثارە المقاوالت الصغرى، والصغ�ي

��ر المنتجات والخدمات الرقم�ة مقوضة بذلك �ل. ع� ذات الغرار مازالت عوامل التبع�ة واإلرث تعيق تطالمبكبالت المح�طة بالتم� 
 انتشار التكنولوج�ا العامة و�سد سبل التكي�ف والتط��ر الالزمة لوجود قطاع خاص نابض. 

 
 : ا�ة القط��ة المبادرات الس�اسات�ة الم دعم مجموعة البنك الدو�ي غ���ة المتعلقة بتم��ل المقاوالت الصغرى سوف �دعم إطار ال�ش

ة والمتوسطة إضافة لدعم المسا�ي المغ���ة لتوسعة ج ها الخاص بالشمول الما�ي بغرض تدع�م رسمنة االقتصاد؛ أعمالل دو والصغ�ي
ي ذات الس�اق، سو 

ي األر�اف. �ن ف تدعم العمل�ة ممما س�سهمم بتحقيق الشمول الما�ي للفئات المحرومة من الشباب، والنساء، وقاطين
ائح المحرومة  ات�ج�ة الشمول الما�ي الحكوم�ة الجد�دة لمعالجة حاجة ال�ش الممولة من البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي تنف�ذ اس�ت

ي مضمار التوع�ة المال�ة.  
كذلك سوف تقدم مجموعة رافعة بذلك التكنولوج�ا الالزمة النتشار الخدمات المال�ة الرقم�ة واالستثمار �ن

ي مجال تدع�م األطر المؤسسات�ة والقانون�ة لتوف�ي معاملة مأمونة لت�س�ي تحقيق مساحةا
أ��ب  لبنك الدو�ي المساعدة التقن�ة �ن

ام من اإلطار التنظ��ي لقطاع االتصاالت واالستثمار  للوصول ن لمصادر التم��ل. ُ�ذكر أن رفع القن�ات الرقم�ة للشمول الما�ي يتطلب ال�ت
ي البين التحت�

. كذلك سوف ت�� مجموعة البنك الدو�ي تن��ــــع حلول التم��ل المتاحة �ن ي ستدعمها مجموعة البنك الدو�ي ة الرقم�ة اليت
ن تدب�ي المخاطر للبنوك ومؤسسات الم��ل  ة والمتوسطة من خالل تط��ر أدوات جد�دة وابتكار�ة لتحسني للمقاوالت الصغرى والصغ�ي

ك لتنم�ة غ�ي البنك�ة. بدورهما س�عمل كل من الب نامج المش�ت نك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي ومؤسسة التم��ل الدول�ة من خالل ال�ب
ها من الخدمات االستشار�ة والتحل�الت لتع��ز تنم�ة أسواق رأس المال المحل�ة لتم��ل احت�اجات التم��ل  أسواق رأس المال وغ�ي

. و�تجسد الهدف مم ي ي �حتاجها االقتصاد المغريب  جاذبا للقارة اإلف��ق�ة ط��ل األمد اليت
�
 مال�ا

�
ا تقدم بتهيئة الدار�الب�ضاء �ي تغدو سوقا

 من خالل توظ�ف بوتقة من اإلصالحات والمعامالت االبتكار�ة لفتح أسواق جد�دة. 
ات الهدف ات التكم�ل�ة مؤ�ش  برنامج مجموعة البنك الدو�ي  المؤ�ش

إجما�ي محفظة اإلقراض  .3.1
الخاصة بقطاع التم��ل 

 32األصغر
 :  مل�ار  6.7األساس المرج�ي
ي (منه  % 45درهم مغريب

ي هذا القطاع) 
مخصص للنساء �ن

)2018( 
ي  8.5الهدف:  مل�ار درهم مغريب

ي 55(منه 
% مخصص للنساء �ن

 )2024هذا القطاع) (
 

 

. عدد وكالء مزودي خدمات 3.1.1
 (غ�ي البنوكالدفع 

 : (منهم  0األساس المرج�ي
 )2018% �ساء) (17

 )2024( 25000الهدف: 
. عدد القروض الصغرى 3.1.2

 35المدعومة بضمانة عامة
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

 )2024( 26000الهدف: 

 التم��ل: جاري
تنم�ة سوق رأس المال وتم��ل  -

المقاوالت الصغرى 
(ع�ب قرض والمتوسطة 

 للس�اسات اإلنمائ�ة)
ي  - ي المغريب  –البنك الشعيب

 الدول�ةمؤسسة التم��ل 
كة لالئتمانات  - مؤسسة ال�ب

ة، مؤسسة التم��ل  الصغ�ي
 الدول�ة

مؤسسة التوفيق للتم��ل  -
 األصغر

                                                           
ن لحسابات بنك�ة:  31 ، 44% مقارنة بـ29وصول وامتالك البالغني ق األوسط وشمال إف��ق�ا (المصدر: المؤ�ش العال�ي للشمول الما�ي ي ال�ش

)؛ �سبة حصول 2018% �ن
ق األوسط وشمال إف��ق�ا (الم35% مقارنة بـ17وامتالك النساء ع� حسابات بنك�ة تبلغ  ي منطقة ال�ش

، % �ن  )2018صدر: المؤ�ش العال�ي للشمول الما�ي
32  : وع مجموعة البنك الدو�ي واالقتصاد الرق�ي ومصدر الب�انات: محفظة بنك المغرب الخاصة باإلقراض و��انات الرصد والمتابعة االشتمال الماليالمصدر: م�ش

 الخاصة بالن�ع االجتما�ي الصادرة عن وزارة االقتصاد والمال�ة. 
 المصدر: بنك المغرب 35
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ن ممن لديهم  .3.2 �سبة البالغني
إ�  الوصول إمكان�ة

الخدمات المال�ة (من سن 
 33فما فوق) 15

 : (منهم % 29األساس المرج�ي
 )2018% �ساء) (17

% 29% (منهمم 50الهدف: 
�ساء وع� أن �شكل الشباب ما 

�و ع�  %) 35إ�  27�سبته ت�ب
)2024( 

 
ن ممن إما  .3.3 �سبة البالغني

أجرو عمل�ة دفع أو  تلقوا 
ون�ة خالل سنة  34إل��ت

 : % 17األساس المرج�ي
)2018( 

 )2024% (36الهدف: 
 

. عدد معمالت سوق رأس المال 3.1.3
ة  ي تف�د المقاوالت الصغرى والصغ�ي

الىت
 36والمتوسطة. 

: األساس المر   )2018( 0ج�ي
 )2024( 5الهدف: 

ن 3.1.4 . �سبة السكان المشمولني
 37بمكتب ائتمان

 : % 25األساس المرج�ي
)2018( 

 )2024% (29الهدف: 
 

 مسار لإلقراضالتم��ل: 
الشمول الما�ي واالقتصاد  -

 الرق�ي 
كة - ( مؤسسه  مؤسسه ال�ب

 التم��ل الدول�ه)
كة مؤجرة لسالسل ق�م  - �ش

المنتجات ال��ف�ة (مؤسسة 
 التم��ل الدول�ة)

 
 االستشار�ة والتحل�ل�ة: جار�ةالخدمات 

ات�ج�ة الوطن�ة للشمول  - االس�ت
 الما�ي 

ن ابتكارات خدمات الدفع -  تمكني
ك لتنم�ة أسواق  - نامج المش�ت ال�ب

رأس المال (مؤسسة التم��ل 
 الدول�ة)

رفع التقار�ر الخاصة باالئتمان  -
المغرب (مؤسسة التم��ل  –

 الدول�ة)
كه تاج�ي لسالسل الق�مة  - �ش

سه التم��ل (مؤس  ال��ف�ة
 الدول�ة)

 الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة: 
 مسار
مبادرة تنم�ه أسواق راس  -

كة  المال المش�ت
(   تم��ل سلسله التور�د -

 مؤسسه التم��ل الدول�ه)
  �سج�ل الضمانات الرقم�ة -

 (مؤسسة التم��ل الدول�ة)
ي للمعامالت  -

سجل وطىن
(مؤسسة التم��ل   المضمونة

 الدول�ة)
ن  ك�ي يمجال ال�ت  ب: تدع�م رأس المال الب�ش

ي وعائدە  ي المغريب ي  باتا ثمة توافق كب�ي ع� أن تدع�م رأس المال الب�ش
ن حسم لت��ــــع النمو والتقارب، ناه�ك عن مساهمتهما �ن عاملني

ن ترك ي مع تمتني ي المغريب . سوف تعمل مجموعة البنك الدو�ي ع� تعميق الدعم المقدم لرأس المال الب�ش ابط االجتما�ي ها ع� ال�ت ن �ي
ة  ن األ� الفق�ي تع��ز نوع�ة وكفاءة تقد�م خدمات التعل�م والصحة، و��شاء نظام حما�ة اجتماع�ة فاعل وشامل لدعم تمكني
ن  ي السوق المغ���ة بالتوازي مع تحسني

ي �ن ي أبنائها محققة بذلك عائدا� ع� رأس المال الب�ش
والمستضعفة �ي تقدم ع� االستثمار �ن

ي تحقيق كفاءة تنم�ة مراحل 
ي �ن

الطفولة المبكرة. استجابة لجسامة الفجوات القائمة ع� صع�د الن�ع االجتما�ي والموقع الجغرا�ن

                                                           
. وزارة االقتصاد والمال�ة / مسح المؤ�ش العال�ي للشمول الما�ي المصدر: اال  33 ات�ج�ة الوطن�ة للشمول الما�ي  س�ت
: االشتمال المال�المصدر: مسح  34 ؛ عمل�ة مجموعة البنك الدو�ي ات�ج�ة الوطن�ة للشمول الما�ي  واالقتصاد الرق�ي االشتمال الماليالخاص بالمغرب؛ التعقب: االس�ت

ن ممن أشاروا الستخدامهم لخدمات الدفع ع�ب الهاتف المحمول، أو البطاقات االئتمان�ة، أو بطاقات الدفع، أو الدفع من خالل حساب، التع��ف "�سبة ال أو قد مجبني
نت، خالل األشهر  اء سلعة أو خدمة ع�ب اإلن�ت ، أو �ش نت لدفع فوات�ي ن ممن المن�مة. كذلك فإن 12أشاروا الستخدامهم لخدمات الدفع ع�ب األن�ت عني

�
ها �شمل الُمستطل

، أو استالم دفعات لمنتجات زراع�ة، أو حواالت حكوم�ة، أو أج ن �ني ، أو تح��ل أو الحصول ع� حواالت مال�ة من المغ�ت ور، أو راتب تقاعد لقاء أشاروا لدفع فوات�ي
 ول خالل الشهور األثين ع�ش الماض�ة. الخدمة العموم�ة من أو لصالح حساب مؤسسة مال�ة أو من خالل حساب للدفع ع�ب الهاتف المحم

 FICCGالمصدر:  36
 المصدر: تق��ر ممارسة أ�شطة األعمال 37
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ا�ة القط��ة يهدف لتحقيق قدرا�  �ة، فإن إطار ال�ش من الشمول الما�ي للنساء، والشباب أ��ب  نتائج ع� مستوى التنم�ة الب�ش
ن ب ك�ي . وعل�ه وتحت مظلة مجال ال�ت ن  سوف �س� مجموعة البنك الدو�ي إ�:  والمستضعفني

ن  •  خدمات تنم�ة طفولة مبكرة نوع�ة؛ الحصول ع�ي تحسني
ن جودة وفعال�ة أنظمة التعل�م؛ •  وتحسني
ن كفاءة أنظمة تقد�م الرعا�ة الصح�ة؛ •  وتحسني
ن  •  وتدع�م الحما�ة االجتماع�ة للفقراء والمستضعفني

ي ستثمر بآثار جمة ع� إن األهداف المذكورة أعالە  ن أ من خالل دعم تنم�ة رأس المال الب�ش ك�ي امن مع إنجاز مجال ال�ت ن بالتوازي وال�ت
 . العملمستوى قوى العمل الوطن�ة، وتنم�ة القطاع الخاص، وخلق فرص 

 
: الصلة مع  ي أهداف مجموعة البنك الدو�ي

يو�ي التشخ�ص القطري الممنهج بأن �س� المغرب للدفع بجبهة كفاءته باالستثمار �ن
لتحقيق مكاسب أجدى ع� صع�د  والعل�ا مجال تنم�ة الطفولة المبكرة والنهوض بجودة الخدمات التعل�م�ة األساس�ة، والثان��ة، 

ك ع� نحو� مستدام من خالل �سهم هذا المجال بوضع حٍد للفقر المو  المدفوعة.  فرص العملاإلنتاج و  دقع وتع��ز االزدهار المش�ت
ي الس�ما ف�ما يتعلق بتنم�ة الطفولة المبكرة وتقد�م  تدخاللت داعمة لتحقيق الفرص المتساو�ة ع� صع�د تنم�ة رأس المال الب�ش

ي َسُ�عمل ع� إعدادها لتسليح الفقراء والم ي مؤسسات التعل�م والصحة اليت
ن سأنظمة محسنة �ن ي   باألدوات الالزمة للمشاركةتضعفني

�ن
 المشهد االقتصادي. 

 
ن كفاءتها أهداف التنم�ة القط��ة:  ات�ج�ة الحكومة المغ���ة متوسطة األمد ع� إصالح منظومة التعل�م بغ�ة تحسني ركزت اس�ت

ن  ات�ج�ة المذكورة تركز اال  كذلكخدمات صح�ة نوع�ة.  الوصول والحصول ع� وجودتها ومخرجاتها التعل�م�ة باإلضافة لتحسني س�ت
ي الدخل بما �ضمن تغط�ة الحما�ة االجتماع�ة. أوجه  ع� تقل�ص

ن هذا ب �صبالتفاوت �ن ك�ي دأب الحكومة لتحقيق بضع من مجال ال�ت
: الهدف األول: القضاء  : القضاء التام ع� الج�ع؛ والهدف الثالث: الصأهداف التنم�ة المستدامة أال و�ي ي

حة ع� الفقر؛ والهدف الثاين
: الحد من ؛ والهدف العا�ش ن ن الجنسني عدم أوجه  الج�دة والرفاە؛ والهدف الرابع: التعل�م الج�د؛ والهدف الخامس: المساواة بني

 المساواة. 
ن  ا�ة القط��ة. تحسني  والحصول ع� خدمات نوع�ة لتنم�ة مراحل الطفولة المبكرة الوصولالهدف الرابع إلطار ال�ش

ي للتدخل: 
ي المقابل ال يتم إ�الء االهتمام  األساس المنط�ت

ي الوالدة، �ن لقد أحرز المغرب تقدما مبهرا� ع� صع�د صحة األمهات وحديي�
ق األوسط وشمال إف��ق�ا وُ�عزى  ي منطقة ال�ش

ي بتنم�ة مراحل الطفولة المبكرة، إذ تب�ت معدالت وف�ات الرضع أع� من المعدل �ن
ال�ا�ن

التغط�ة غ�ي المتساو�ة ألنظمة التطع�م. بدورە يرجح التشخ�ص القطري الممنهج وفاة نجاب، و ذلك لغ�اب الرعا�ة الصح�ة ما بعد اإل 
ائح المجتمع عقب تعرضهم لجروح �مكن الو أعمار األطفال الذين تقل  ي أفقر �ش

أمراض الطفولة. كذلك أو  ا�ة منها قهم عن الخاسمة �ن
ي الحصو 

ي معظم األطفال من سوء التغذ�ة وأوجه القصور �ن
عرضة ألوجه القصور أ���  ل ع� المغذ�ات الدق�قة مما �جعلهم�عاين

ي 
ي اإلنتاج�ة وتحقيق المكاسب بعد البل�غ. عالوة ع� ذلك، من البادي أنه ال يوجد سوى المعر�ن

ة، إضافة لتدين ، ومشا�ل صح�ة خط�ي
ن ألول�اء األمور، والعوامل الحي��ة للتنم�ة البدن�ة وعل�ه، يو�ي ، واالجتماع�ة، والمعرف�ة لألطفال. القل�ل من خدمات الرعا�ة والتحف�ي

ي مراحل التنم�ة المبكرة لتحقيق ال�فاءة واإلنتاج�ة 
ي الرعا�ة والتعل�م �ن

التشخ�ص القطري الممنهج ب�دراك محور�ة االستثمار �ن
 االقتصاد�ة، والحد من اإلقصاء وحما�ة حقوق األطفال أص�لة الرتباط بهذە المرحلة من الطفولة. 

 
:  دعم ن ال مجموعة البنك الدو�ي  شامً� لتحسني

�
خدمات تنم�ة طفولة مبكرة حصول ع� سوف تدعم مجموعة البنك الدو�ي نهجا

ا�ة القط��ة من خالل ذات جودة عال�ة تتما�ش وأولول�ات الحكومة.  ي عدة قطاعات ع�  تدخالتكما سوف يركز برنامج إطار ال�ش
�ن

ي مراحل الطفولة المبكرة، وصحة االمهات بما �ضع األطفال ع� الط��ق السل�م نحو مضاعفة مكامنهم. 
 التغذ�ة، والتعل�م �ن

�
سع�ا
ا�ة القط��ة المكامن اإلنتاج�ة ألج�ال المستقبل بضمان أن األطفال  ن إطار ال�ش ي خدمات الطفولة المبكرة، س�منت

ن المساواة �ن لتحسني
ي األر�اف لديهم فرصة أفضل 

ن �ن والحصول ع� تغذ�ة، وتعل�م ومرافق قادرة تحقيق كامل ط�ف  للوصولالس�ما الفقراء والقاطنني
مكامنهم. وسوف تنجز الغا�ات السابقة من خالل نهج متعدد القطاعات �عالج مكبالت العرض والطالب سواء �سواء و�ركز ع� 

نامج التعل��ي الجد�د الممول من البنك تقل�ص فجوات الن�ع االجتما�ي والمك ي نتائج تنم�ة الطفولة المبكرة. سوف �دعم ال�ب
ان �ن

ي المرحلة 
الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي مبادرة حكوم�ة طموحة لتحقيق الولولج والحصول الشامل وال�امل ع� الخدمات التعل�م�ة �ن

ن جودة الخدمات من التعل�م األو�ي  ن ع� ضمان تحسني ك�ي ، وتنف� مع ال�ت ن ذ األعراف خالل إطالق منهاج درا�ي جد�د، وتدر�ب المدرسني
ي لتحقيق 

وري استخدام نهج ابتكار�ة. عالوة ع� ما تقدم، س�قدم دعم إضا�ن ي المناطق النائ�ة ح�ث بات من ال�ن
والمعاي�ي الس�ما �ن

ي مجا�ي صحة األمهات واألطفال 
وع الص�ي من أجل اتحسينات إضاف�ة �ن والحصول  الوصوللنتائج الذي �دعم توسيع من خالل الم�ش

ي المناطق ال��ف�ة الس�ما لألطفال واألمهات. 
 س�ح�ن �و  ع� الخدمات الصح�ة األساس�ة �ن

�
ا� رئ�سا عت�ب تقل�ص وقف النمو مؤ�ش

ي الصحة  بتم��ل من البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي من خالل برنامج شامل مؤلف من ُجملة من التدخالت المتعددة القطاعات
�ن

ي �شكلن المستف�د الرئ�س 
. األمهات الاليئ ي ي الجهات المستهدفة بما يتما�ش و�رنامج التغذ�ة الوطين

والتعل�م والحما�ة االجتماع�ة ا�ن
ي مجتمعاتهن ل�ي �صبحن 

من التدخالت المذكورة سوف ُ�دمجن بهذە التدخالت من خالل المشاركة بصفتهن محركات التغي�ي �ن
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ا� سوف تنهض مجموعة من النهج الموجهة أمهات ق�اد�ات �ع ي صفوف أقرانهن. أخ�ي
ن والتعل�م المبك��ن �ن ززن تغذ�ة الطفل والتحف�ي

ي هذا 
بكفاءة تدخالت تنم�ة الطفولة المبكرة باستخدام نظام الحما�ة االجتماع�ة المحسن إضافة لت�س�ي االستثمارات الخاصة �ن

ي المقلب اآلخر،
ح  المضمار ع� مستوى األ�. �ن سوف تدعم عمل�ة التع��ف واالستهداف ضمن إطار عمل�ة الحما�ة االجتماع�ة ومق�ت

ن األ� من االستثمار بأطفالهم ع� نحو�  ن توج�ه تدخالت تنم�ة الطفولة المبكرة وفعاليتها إضافة لتمكني المرحلة الثان�ة منها تحسني
 أفضل. 

ات الهدف ات التكم�ل�ة مؤ�ش  الدو�ي  برنامج مجموعة البنك المؤ�ش
ن 4.1 سنوات)  5و 4. عدد األطفال (ما بني

ن اإلضافي ن بالتعل�م ني  38األو�ي  الملتحقني
ي المناطق ال��ف�ة المستهدفة

 �ن
 : % 35.2األساس المرج�ي

)2018( 
% 50% (منهم 50الهدف: 
 )2024فت�ات) (

 
. �سبة األطفال الذين �عانون وفق 4.2

 39بالنمو وهم دون الخامسة من العمر. 
ي األر�اف: األساس 

المرج�ي �ن
20.5) %2018( 

% 50% (منهم 12الهدف: 
 )2024فت�ات) (

ي المناطق 
األساس المرج�ي �ن

�ة:   )2018% (10.4الح�ن
% 50% (منهم 8الهدف: 
 )2024فت�ات) (

 

ن للتدر�ب 4.1.1 . عدد األساتذة المتلقني
 40الخاص بالمنهاج الجد�د. 

 : % 0األساس المرج�ي
)2018( 

(منهمم  37355الهدف: 
 )2024ُمعلمة) ( 28016

 
ي تقي�م جودة 4.1.2

. األنظمة المرساة �ن
ي مراحل 

 41التعل�م األو�ي بيئات التعلم �ن
 : % 0األساس المرج�ي

)2018( 
الهدف: نظام شامل لألدوات 

ي 
وتوكوالت ُينشأ وُ�جرب �ن وال�ب

األو�ي مرا�ز التعل�م  عدد من
)2024( 

 
 

 التم��ل: جاري
وع من أجل  - الصحة (م�ش

 تحقيق النتائج)
التحد�د واالستهداف ألغراض  -

(تم��ل  الحما�ة االجتماع�ة
 المشار�ــــع االستثمار�ة)

 مسار لإلقراضالتم��ل: 
وع  - برنامج دعم التعل�م (م�ش

 من أجل تحقيق النتائج)
�ة -  برنامج التنم�ة الب�ش
المرحلة الثان�ة من برنامج  -

 الحما�ة االجماع�ة
 الخدمات االستشار�ة والتحل�الت: 

 جار�ة
وع  - ي �شأن م�ش

الحوار الس�اسايت
ي  رأس المال الب�ش

الخدمات االستشار�ة والتحل�الت: 
 مسار
ي لصالح  - دعم رأس المال الب�ش

ن   األطفال المستضعفني
 مهارات من أجل المستقبل -

ن جودة وفعال�ة أنظمة التعل�م ا�ة القط��ة. تحسني  الهدف الخامس إلطار ال�ش
ي للتدخل: 

 أحرز األساس المنط�ت
�
الهامة  االستثمارات العموم�ةلتعل�م بفضل الحصول ع� اع� كافة مست��ات  المغرب تقدما ثابتا

ي تع��ز المساواة 
 �ن

�
 ملحوظا

�
. أوشك المغرب ع� تحقيق توف�ي التعل�م األسا�ي الشامل ُمحرزا� تقدما ن المنجزة طوال العقدين الماضيني

. ول�ن، ما  ن ن الجنسني ، وارتفاع معدالت الت�ب، واإلعادة من أشكل المع�قات المح�طة بنتائج لفرصزال �ساوي الحصول ع� ابني
ي ا

ي المناطق ال��ف�ة والفت�ان �ن
ي تعل�م مشكلة �ن

ي ُتعت�ب أقل من المعاي�ي الدول�ة. مازال استبقاء الفت�ات �ن لمناطق المغرب التعل�م�ة، واليت
�ة، إذ الينفك الت�ب �قوض مسا�ي الحكومة الرام�ة ل ن الح�ن الخدمات التعل�م�ة. أماطت نتائج الوصول والحصول ع� تحسني

ي ضمن المعدل ال �حقق أن من الصوى التعل�م�ة الوطن�ة المعاي�ي الدول�ة أو  مستقاة من عدة اختبارات اللثام عن أن الطالب المغريب
ي المع�اري لعام  . كما �ظهر التقي�م الوطين ي الحساب، وال العلوم، وال اللغات و�شمل ذلك كافة الدورات الرئ�سة للتعل�م األسا�ي

ال �ن
ي المدارس الثان��ة  2016

ي أن طلبة الصف العا�ش �ن
ي المناهج التعل�م�ة الوطن�ة �ن

 لم �كتسبوا المعارف األساس�ة كما هو مطلوب �ن
ي النتائج التعل�م�ة

ن األساس�ة واإلعداد�ة. ُ�عزى الضعف الج�ي �ن ي المنهاج واألسلوب إ�  المرحلتني
عدة عوامل منها الفجوات ال�امنة �ن

ن من ح�ث  . كما وأن جودة المعلمني ي الصفوف األو� من التعل�م األسا�ي
ي ع� ا�تساب مهارات القراءة �ن

ن ال�ا�ن ك�ي �وي مع غ�اب ال�ت ال�ت
اء قرارات التوظ�ف إلمامه . وقد تفاقمت هذە الحال جرَّ

�
�وي وممارساتهم �ي أحد مواضع القلق أ�ضا م بالمواد التعل�م�ة وأسل��ــهم ال�ت

 . ي ي أعقاب ال��يع العريب
ي س�اق تعالت به المطالب االجتماع�ة �ن

 المسوقة بدوافع س�اس�ة واجتماع�ة �ن
 

 : ات�ج�ة لالصالح  دعم مجموعة البنك الدو�ي ا�ة القط��ة الرؤ�ة االس�ت ن  2030-2015سوف �دعم برنامج إطار ال�ش مركزا� ع� تحسني
ن جهوز�ة المدارس خالل  ن المحددات األساس�ة للنتائج التعل�م�ة. و�اإلضافة لتحسني كفاءة وفعال�ة العمل�ة التعل�م�ة بغرض تحسني

ن األو� ع�ب تط��ر وتنم�ة  ن لضمان توظ�ف 1و�شمل ذلك (ل�م األو�ي التعالحصول ع� السنني ) التجد�د ال��ي لس�اسات تدب�ي المعلمني
                                                           

ي عام  38
: برنامج دعم التعل�م2018تم اعتماد المنهج �ن  . عمل�ة مجموعة البنك ادلو�ي

�ة: المصدر وزارة الصحة 39  برنامج التنم�ة الب�ش
ي عا 40

: برنامج دعم التعل�م2018م تم اعتماد المنهج �ن  . عمل�ة مجموعة البنك ادلو�ي
�ة 41  برنامج النم�ة الب�ش
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، وتوزعيهم وتدر�بهم �سبٍل ا ن ن ع�  لمعلمني ك�ي تعزز ا�تساب المهارات األساس�ة مثل معرفة القراءة وال�تابة وأساس�ات الحساب بال�ت
ي حكامة النظام التعل��ي ببن2الصفوف األو�؛ (

اء قدرات األ�اد�م�ات الجه��ة وتقد�م الدعم آلل�ات التدب�ي ) و�نجاز تحسينات �ن
من خالل عمل�ة إقراض لتحقيق نتائج وُجملة من أ�شطة �دعم البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي القائمة ع� المدارس. بدورە سوف 

ي، واألطفا ي الخاص برأس المال الب�ش
، ومهارات المستقبل) الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة (مثل الحوار الس�اسايت ن ل المستضعفني

ن  ا ف�ما يتعلق بتحسني ي المراحل األساس�ة. أمَّ
، فسوف أداء  مسا�ي الحكومة المغ���ة لتدع�م أسس ومناخ العمل�ة التعل�م�ة �ن ن المعلمني

نامج�دعم  ات�ج ال�ب ي القطاع التعل��ي بالتوازي مع تدع�م تقد��تحد�د س�اسة واس�ت
�ة �ن م مكونات التدر�ب ة تدب�ي الموارد الب�ش

نامج الرا�ي لتحقيق النتائج تحقيق  . كذلك س�دعم ال�ب ن �وي الالزم للمعلمني ن لتقد�م الدعم ال�ت ن ومدراء المدارس والمفتشني للمعلمني
ي مضمار حكامة النظام التعل��ي ببناء قدرات األ�اد�م�ات الجه��ة وتقد�م الدعم الالزم آلل�

 ات تدب�ي المدارس. كذلكالتحسينات �ن
نامج آل�ات الرصد والمتابعة والمساءلة بالتوا�ي مع سلسلة تقد�م الخدمات من خالل آل�ات تعاقد قائمة ع� األداء  سوف �دعم ال�ب

، سوف تعمل مجموعة البنك الدو�ي ع� استكشاف الفرص السانحة إلرساء  ا� بدءا� من المستوى المركزي وصوً� لمستو المدارس. أخ�ي
ي �ستهدف الطلبة المنحدر�ن من أ� ذات دخل منخفض. سُتَنّفذ التدخالت  آل�ات لتم��ل الطالب (مثل برامج اإلقراض والمنح) اليت

ي منظومة 
ي مع تحقيق الم��د من التحسينات �ن

ي المغرب و�التعاون مع جهات التوظ�ف. و�الحد�ث العمل سوق المذكورة بالتما�ش
�ن

ن ع� القدرة ع� ال ك�ي ة العمل حصول ع� فرصة عن التوظ�ف، ُ�ذكر أن ال�ت ي الُمعدَّ هج موجهة مثل برامج التعل�م المهين
ُ
ي ن

تقت�ن
ح المرحلة الثان�ة  للتمكن من معالجة والمنفذة بالتعاون مع جهات التوظ�ف المكبالت والفرص ع� جهة الطلب. نذكر هنا ان مق�ت

امن مع دعم التخ��ــــج والشمول االقتصادي للشباب  ن من عمل�ة الحما�ة االجتماع�ة سوف تدعم تنم�ة المهارات المهن�ة بال�ت
ي الستط ن والفقراء. كذلك سوف تدعم مجموعة البنك الدو�ي تع��ز إ�شاء مسح وطين ن ع� الحصول المستضعفني الع قدرات الخ��جني

بدورها سوف تطلق مؤسسة التم��ل الدول�ة أداتها الخاصة بقدرة  الخاصة والعامة العا�ي من كالل مؤسسات التعل�م  فرص العملع� 
 الخاصة والعامة.  العا�ي بالتعاون مع عدد من مؤسسات التعل�م  فرص العملالحصول ع� 

ات الهدف ات التكم�ل� مؤ�ش  برنامج مجموعة البنك الدو�ي  ةالمؤ�ش
ن ع� 5.1 . �سبة الطالب الحاصلني

ي الصف 
مستوى مع�اري من المعرفة �ن

ي المواد المستهدفة
 الرابع والسادس �ن

نامج  : ال�ب األساس المرج�ي
ي لتقي�م مكتسبات  الوطين

ن الرابع التالم�ذ   للصفني
% لمادة 36% و27والسادس: 

 ، ي  % للفر�س�ة،28% و35العريب
% للحساب، 44و% 34و
 42% للعلوم46% و39و
)2008( 

، و50الهدف:  ي % 50% للعريب
، و % للحساب 60للفر��ي

 )2024(والعلوم. 
 

ي التعل�م األسا�ي 5.2
 43. معدل الت�ب �ن

% 12األساس المرج�ي للفت�ة: 
)2018( 

 )2024( %3الهدف: 
% 8األساس المرج�ي للفت�ات: 

)2018( 
 )2024( %3الهدف: 

 
 

. عدد معل�ي المراحل األساس�ة 5.1.1
نامج  والثان��ة ن لل�ب الجدد المستكملني

ي األو�ي الجد�د  التدر�ىب
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

(منهم  123500الهدف: 
 44)2024(% معلمات) 50

 
ي 5.1.2

نامج الوطىن . التنف�ذ الدوري لل�ب
ن  لتقي�م مكتسبات التالم�ذ للصفني

التالم�ذ الرابع والسادس لتقي�م نتائج 
 للصف

األساس تنف�ذ برنامجان: ( 
 2008 برنامج خالل عام

ن الرابع  لتقي�م نتائج الصفني
والسادس و�رنامج خالل 

لتقي�م نتائج تالم�ذ  2016
(  الصف العا�ش

ن  الهدف: تنف�ذ برنامجني
ن لتقي�م مكتسبات  إضافيني

 تالم�ذ الرابع والسادس
 

األداء  . إ�شاء عقود قائمة ع�5.1.3
ن  الحكومة واأل�اد�م�ات الجه��ة بني

 للتعل�م والتك��ن
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

 مسار لإلقراضالتم��ل: 
وع برنامج دعم  - التعل�م (م�ش

 من أجل تحقيق النتائج)
استثمار بالتعل�م العا�ي  -

 (مؤسسة التم��ل الدول�ة)
 الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة: جار�ة

وع راس المال  - س�اسة م�ش
ي  الب�ش

 الخدمات االستشار�ة والتحل�الت: 
 مسار 

ي   - دعم رأس المال الب�ش
ن   لألطفال الفقراء والمستضعفني

 مهارات المستقبل -
ن در  - ا�ة بني اسة نماذج ال�ش

ن العمو�ي والخاص  القطاعني
 لتم��ل الطلبة

دعم تصم�م المرحلة الثالثة  -
من المبادرة الوطن�ة للتنم�ة 

�ة  الب�ش
 

                                                           
 أحدث التقي�مات الوطن�ة بخصوص التعل�م.  42
وع من أجل تحقيق النتائج) 43  برنامج دعم التعل�م (م�ش
ن  44 ي لتقي�م مكتسبات التالم�ذ للصفني نامج الوطين  ال�ب
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 )2024( %7الهدف: 
ي لقدرة القوى 5.1.4

.تنف�ذ تقي�م وطىن
 45عملالعاملة ع� الحصول ع� فرص 

: لم ينفذ  األساس المرج�ي
 )2018تقي�م (

 )2024( تنف�ذ تقي�مالهدف: 
 

ن جودة وكفاءة أنظمة تقد�م الخدمات الصح�ة ا�ة القط��ة. تحسني  الهدف السادس إلطار ال�ش
ي للتدخل: 

ي األساس المنط�ت
ي المقابل مازال  لقد شهد المغرب تحسن كب�ي �ن

النتائج المحرزة ع� صع�د الصحة منذ التسعين�ات؛ �ن
. مازال هناك توز�ــــع تقد�م خدمات �ة وال� أوجه  الرعا�ة الصح�ة غ�ي متساو� ن المناطق الح�ن ف�ة من ح�ث كثافة �التفاوت الهامة بني

ي و�جذر 
بنقلة اجتماع�ة عدم المساواة. كذلك �مر المغرب جه أو  تواجد مرافق الرعا�ة الصح�ة األساس�ة والطواقم الطب�ة؛ وهو ما يب�ت

ي تقف خلف  ي البالد.  75اقتصاد�ة، ودسكان�ة، وصح�ة مع ازد�اد حصته من األمراض غ�ي المعد�ة اليت
ي المئة من أسباب الوفاة �ن

�ن
ن جودة الخدمات الس�ما للنساء وا��ادة تغط�ة وتوهنا �كمن تحدي المغرب، إذ بات المغرب بحاجة ل  ألطفال بالتوازي مع معالجةحسني

مساعدة الحصول إ�، الس�ما، ع� الرفع القطاع الخاص لتوسعة القصور المعرقلة ألداء النظام الص�ي القطري. ُتذكر هنا إمكان�ة أوجه 
عات الصح�ة الالزمة لمعالجة أزمة األمراض غ�ي المعد�ة و�ثراء النظام الص�ي باالبتكار. و�مكن تحقيق ذلك من خالل توح�د القطا

كما و�مكن توسعة وتكرار نماذج تقد�م الرعا�ة تكامال واندماجا لرعا�ة صح�ة تعزز الق�مة والجودة.  أ���  المشظاة وتط��ر نماذج
ي ذلك نماذج الرعا�ة الصح�ة المستقاة من الدول األخرى. 

 الصح�ة الناجعة بما �ن
 

ن كفاءة  ن قائما لتحسني ي الوقت الذي يتدين به إنفاق الفرد ع� الصحة مقارنة بالدول األخرى ذات الدخل المتوسط، يب�ت الح�ي
�ن

 
�
اف. مما ُ�ذكر أ�ضا �ة، وم�ج بين الطواقم، والتدر�ب واإل�ش ن تخص�ص الموارد الب�ش توز�ــــع الموارد التقن�ة الحصص�ة، و�مكن تحسني

ي نقاط تقد�م الخدمات الصح�ة نت�جة نقاط الضعف أنه ثمة مدخالت حاسمة ك
ي ال تتوافر دائما �ن األدو�ة والسلع الصح�ة اليت

ي تدب�ي قطاع تقد�م الخدمات ال س�ما  مكبالت ناجمة القطاع العمو�ي ال�امنة بالتخط�ط، والتنبؤ، وسالسل اإلمداد، والتخ��ن. �ع�ت
ي �عول عليها، والمعلومات ال  صح�ة المتأخرة، ناه�ك عن أنظمة مراقبة األمراض. عن غ�اب الب�انات اليت

 
 : ي الذي ُ�ستكمل  دعم مجموعة البنك الدو�ي ي جهة اإلمداد المؤثرة برأس المال الب�ش

س�ستند هذا الهدف ع� المكبالت ال�امنة �ن
تحقيق التغط�ة وهدف  2025القطاعات المدعومة بموجب الهدف الرابع. بناًء ع� مخطط الصحة عددة تمن خالل تدخالت م

ا�ة القط��ة ( ن تقد�م الخدمات الصح�ة من خالل تدع�م س�اسة الموارد 1الصح�ة الشاملة، وعل�ه سوف �دعم إطار ال�ش ) تحسني
�ة ي مختلف مست��ات المرافق الصح�ة واالستمرار بدعم  الب�ش

ن جودة خدمات الرعا�ة الصح�ة �ن وتوسعة التغط�ة الطب�ة، وتحسني
ن ع� الرعا�ة الصح�ة األس ك�ي ؛ (2المناطق ال��ف�ة؛ (اس�ة بال�ت ي القطاع الص�ي

) 3) وتدع�م الحكامة وز�ادة الشفاف�ة والمساءلة �ن
وع من أجل تحقيق  ن تركز عمل�ة دعم القطاع الص�ي ع�ب الم�ش ي حني

ن نظام التم��ل الص�ي نحو توسعة الحما�ة المال�ة. ف�ن وتحسني
ن  لتعم�ي النتائج الممول من البنك الدو�ي لإل�شاء وا ي المناطق  الوصولع� توسعة وتحسني

المنصف لخدمات الرعا�ة الصح�ة �ن
كز العمل�ة المستقبل�ة و�شاط الخدمات االستشار�ة والتحل�الت  ي المرافق الصح�ة من ال��ف�ة، س�ت

ن تقد�م الخدمات �ن ع� تحسني
�ة فاعلة، وتغط�ة طب�ة منصفة، و�رامج وطن�ة محسنة ون ي ذلك تق��ة تدب�ي الحاالت فوع�ة رعا�ة أخالل س�اسة موارد ��ش

ضل بما �ن
 الفرد�ة ونظام التح��الت (اإلحاالت) الطب�ة. 

 
وع عالوة ع� ما تقدم، سوف تدعم مجموعة البنك الدو�ي حكامة نظام التدب�ي الص�ي إضافة لتدع�م  ي الم�ش

دور وزارة الصحة. س�م�ن
ي تهيئة آل�ةالراهن من أجل النتائج لدعم 

رفع المظالم ل�طور أداة لتقي�م الجودة وتقد�م المساعدة لنظام تدب�ي المعلومات  الحكومة �ن
ا عمل�ة اإلقراض و  ي سينفذها البنك الدو�ي الصح�ة من خالل توف�ي األسس الالزمة. أمَّ الخدمات االستشار�ة والتحل�الت المستقبل�ة اليت

ي ذلك مكون نظام تدب�ي المعلومات الصح�ة من خالل العمل الدعم المستقب�ي لقضا�ا الحكاإ�  لإل�شاء والتعم�ي ستتطرق
مة بما �ن

ا�ة القط ، سوف �س� إطار ال�ش ا� ي لتقي�م س�اسة التأالتحل��ي واالستشاري الالزم. أخ�ي ن الص�ي االجتما�ي ��ة لدعم العمل التحض�ي مني
ة لتحقيق التوسعة الشاملة والمستدامة للتغط�ة الحكو�ي القائم وتوف�ي الخ�ارات الممكنة للحكومة عل تحد�د التداب�ي المناسب

ن جودة  الصح�ة. كذلك سوف �ستكشف مجموعة البنك الدو�ي أداة جودة الرعا�ة الصح�ة التابعة لمؤسسة التم��ل الدول�ة لتحسني
 مزودي ومقد�ي خدمات الرعا�ة الصح�ة. 
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ات الهدف ات التكم�ل�ة مؤ�ش  برنامج مجموعة البنك الدو�ي  المؤ�ش
. �سبة عمل�ات الوالدة المتممة ع� 6.1

 46أ�دي طاقم ص�ي مؤهل
ي األر�اف: 

األساس المرج�ي �ن
74.2) %2018( 

 )2024( %83الهدف: 
ي المناطق 

األساس المرج�ي �ن
�ة:   )2018% (96.6الح�ن

 )2024( %97الهدف: 
ي صفوف األطفال 6.2

. معدل الوف�ات �ن
 47هم تقل عن الخامسةأعمار ممن 

: األساس  ي المرج�ي الوطين
22.2) %2018( 

 )2024( %15الهدف: 
ي المناطق 

األساس المرج�ي �ن
 )2018% (25.9ال��ف�ة: 
 )2024( %17.5الهدف: 

ي المناطق 
األساس المرج�ي �ن

�ة:   )2018% (18.8الح�ن
 )2024( %12.5الهدف: 

 
�سبة السكان المستف�دين من . 6.3

 48. التغط�ة اللصح�ة الشاملة
 : % 62 األساس المرج�ي

)2018( 
 )2021( %90الهدف: 

 
 

. عدد المرا�ز الصح�ة من فئة 6.1.1
ي عمل�ة 

ي شاركة �ن
ي الىت

المستوى الثاين
 االعتماد

 : % 0األساس المرج�ي
)2018( 

 )2024( 10الهدف: 
 

. معدل الطواقم الصح�ة المهن�ة 6.1.2
 49�سمة 10000ل�ل 

ي المناطق 
األساس المرج�ي �ن

 )2018(1.72ال��ف�ة: 
 )2024( 2 الهدف: 

ي المناطق 
األساس المرج�ي �ن

�ة:   )2018( 8.62الح�ن
 )2024( 9.8الهدف: 

 
 

 التم��ل: جاري
وع  - دعم القطاع الص�ي (م�ش

 من أجل تحقيق النتائج)
 مسار لإلقراضالتم��ل: 

�ة (الصحة  - برنامج التنم�ة الب�ش
 والتغذ�ة)

 الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة: جار�ة
اإلنمائ�ة منحة دعم الس�اسات  -

�ة  الصح�ة وتنم�ة الموارد الب�ش
ي المجال الص�ي 

 �ن
 الخدمات االستشار�ة: مسار

ي  - دعم رأس المال الب�ش
ن   لألطفال المستضعفني

ي الخاص  -
الحوار الس�اسايت

ي وع رأس المال الب�ش  م�ش
ي الخاص  -

الحوار الس�اسايت
 بالقطاع الص�ي 

دعم تصم�م المرحلة الثالثة  -
ة من المبادرة الوطن�ة للتنم�

�ة  الب�ش
 

ن  ا�ة القط��ة. تق��ة الحما�ة االجتماع�ة للفقراء والمستضعفني  الهدف السابع إلطار ال�ش
ي للتدخل: 

ي األساس المنط�ت
ة والمستضعفة و�ن ي األ� الفق�ي

ي �ن ي دعم تك��ن رأس المال الب�ش
تجسد الحما�ة االجتماع�ة دورا� هاما �ن

ي االقتصاد 
ي �ن ي واحت�اجات سوق رأس العمل و�التا�ي النهوض بالعوائد المتأت�ة ع� رأس المال الب�ش مواءمة تك��ن راس المال الب�ش

ن  50رغم بعض التقدم المتحققوالمجتمع.  ن خدمات تأمني لم ينفك نظام الحما�ة االجتماع�ة �خ�ج من حالة الثنائ�ة الشد�دة بني
ق�م إذا جاز  لأل� اجتما�ي حديثة  ي وال�ت

�ــها من التش�ن �ــها ما �ع�ت ذات الدخل المتوسط األقرب للمرتفع وشبكة أمن اجتما�ي �ع�ت
ة والمستضعفة من المجمتع. من جهة �ضمن وج ي مواجهة ط�ف واسع التعب�ي للفئات الفق�ي

ن به �ن كني ن المش�ت ود نظام إسها�ي بتأمني
ي المقابل  51من المخاطر االجتما�ي ل�نه ال يوفر سوى تغط�ة متواضعة. 

ي مهب ال��ــــح ال ال �حم�ه �ن
يب�ت القطاع غ�ي الرس�ي ال�ب�ي �ن

. علما بأن إجما�ي اإلنفاق ع� شبكة األ  ، غ�ي كفء ورج�ي جتما�ي �قارب المعدل العال�ي مان اال سوى نظام مساعدة اجتماع�ة مش�ن
ي عام  1.8(الذي بلغ 

ام األخرى 2016�ن ن أن السواد األعظم من ال�ب ي حني
 أن غالب�ة من هذا اإلنفاق ُيبدد ع� معونات متقهقرة، �ن

َّ
) إ�

ي األ� 
ي تغط�ة جم�ع الفئات المستضعفة كاألطفال �ن

ةال �شكل شبكة حما�ة متينة. بالمحصلة ثمة عدة فجوات �ن أو   الفق�ي
،أو  كبار السن الفقراءأو   المستضعفة، ن  أن أو  األرامل،أو  األيتام،أو  ذوي اإلعاقة،أو  المستضعفني

�
. علما المطلقات، ذكرا� ال ح�ا�

فوا بالحاجة إلصالح سائر الحكومة رأس ولف�فا من الوزراء   المعونات. قد اع�ت
                                                           

وع من اجل النتائج) و�رنامج التنم�ة الب 46 : دعم قطاع الخاص (م�ش ي الخاص بالسكان وصحة األ�ة. عمل�ة البنك الدو�ي �ة. المصدر: المسح الوطين  �ش
ي الخاص بالسكان وصحة األ�ة.  47  المصدر: المسح الوطين
 المصدر: ق�ادة الحكومة 48
�ة) م –المصدر: وزارة الصحة  49 �ةمدي��ة الموارد الب�ش  نحة البنك الدو�ي الراهنة للس�اسات اإلنمائ�ة والموارد الب�ش
و�ي المسال خالل عا�ي  50 ي تقل�ص كافة معونات الطاقة باستثناء المعونة الخاص بالغاز الب�ت

ة انخفاض األسعار مقلً�  2014/2015نجح المغرب �ن مستف�دا من ف�ت
ي المئة إ�  4.2فاتورة المعونة من 

ي المئة من 1.4�ن
ي عام  �ن

ات�ج�ة تواصل ج�دة 2016الناتج المح�ي اإلجما�ي �ن . ُ�ذكر أن عمل�ة تقل�ص المعونات كانت قد ُرفدت باس�ت
 . ن ات�ج�ة تع��ض�ة للفقراء والمستضعفني  ل�ن عازها اس�ت

ي الخدمة العموم�ة وأصحاب 20�خدم هذا النظام أقل من  51
 موظ�ن

�
ي المئة من السكان القادر�ن ع� العمل (خصوصا

ة) كما و�قدم هذا النظام  �ن المقاوالت ال�ب�ي
ن فما فوق. 10خدمات تقاعد لحوا�ي   % من كبار السن ممن يبلغون الستني
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 : ي مجموعة البنك دعم مجموعة البنك الدو�ي

منظومة الحما�ة  تحد�ثالدو�ي بدعم مبادرة الحكومة المغ���ة ل سوف تم�ن
امج االجتماع�ة.  ن فعال�ة ال�ب ي والسجل االجتما�ي وتحسني �ذكر أنه من شأن سجل السكان االجتماع�ة بتشغ�ل سجل السكان الوطين

ي تبس�ط 
ي والسجل االجتما�ي أن �ساعدا �ن أنظمة تحد�د اله��ة بالق�اسات برامج الحما�ة االجماع�ة نحو إ�  الوصولالوطين

ن استهداف و�وصلة برامج الحما�ة االجتماع�ة،  ) وتحسني البيولوج�ة، وتنسيق ال�م�ة المستوعبة (أي االنضمام للسجل االجتما�ي
ي والسجل االجتما�ي  ي هذا المضمار. كذلك سوف �سمح كل من سجل السكان الوطين

ن الوصول للناس وتقل�ص األخطاء �ن إضفة لتحسني
ن عمالمغرب من تقد�م بوابة دخول موحدة للمستف�دين، وخدمة عدة برامج من خالل بن�ة تحت�ة موحدة وفاعلة لأل لل ، وتحسني

ا�ة  ن تقد�م الخدمات. كذلك سوف �ساعد إطار ال�ش ي  القط��ةعمل�ة التوج�ه واالستهداف، وتقل�ص التكال�ف اإلدار�ة مع تحسني
�ن

ي خص�صا من خالل (توح�د برامج الحما�ة االجتماع�ة وتدع ي ع� رأس المال الب�ش وط�ة 1�م أثرها اإل�جايب ن استخدام الم�ش ) تحسني
ن الشمول الما�ي للفقراء؛  ة والمستضعفة وتحسني ي األ� الفق�ي

ي �ن امج االجتماع�ة لت�س�ي استثمارات رأس المال الب�ش ي مختلف ال�ب
�ن
ي قدما باالنتقال من المعونات غ�ي الموجهة2(

باإلضافة إلعداد نهج ) 3رامج اجتماع�ة محسنة وموسعة وموجهة بدقة؛ (بإ�  ) والم�ن
؛ (  نحو برامج شبكات أمان اجتما�ي تنطوي ع� عوامل التدرج 4خاصة بجهة الطلب لإلسكان االجتما�ي

�
 تدر�ج�ا

�
ي مض�ا

ا� الم�ن ) وأخ�ي
اف بها (بما  والشمول االقتصادي الس�ما من خالل بناء طبقة من الخدمات االجتماع�ة للتعل�م ، وتنم�ة المهارات، واالع�ت ي

التع���ن
) و�رامج دعم العمالة ور�ادة األ  ع� أسس برامج التح��الت النقد�ة الموجهة توجيها دق�قا. كذلك  عمال�شمل القطاع غ�ي الرس�ي

ن أهداف الدعم بما يتجاوز آفاق وحدود الحما�ة االجتماع�ة ل�شُ�مكن ل مل أنظمة دفع حكوم�ة تعم�م التحقق الرق�ي من تحسني
 وحشد اإليرادات.  فرص العملع��ة ومأمونة، وخزائن رقم�ة من 

ات الهدف ات التكم�ل�ة مؤ�ش  برنامج مجموعة البنك الدو�ي  المؤ�ش
ن (الذين 7.1 . �سبة السكان المستضعفني

األول من  الخمسيندرجون ضمن 
االستهالك) والمستف�دين من برامج 

عدة الطب�ة نظام المسااجتماع�ة (مثل 
�رنامج ت�س�ي للتح��الت المال�ة و 

وطة)  52الم�ش
 : % (منهم 28األساس المرج�ي

% �ساء ضمن نظام 28
% ضمن 48المساعدة الطب�ة، و
% �ساء) 48برنامج ت�س�ي (منهم 

)2018( 
% �ساء 40% (منهم 40الهدف: 

ضمن نظام المساعدة الطب�ة) 
% ضمن برنامج ت�س�ي 65و

 )2024% �ساء) (65(منهم 
 

. �سبة المستف�دين من المساعدة 7.1.1
الطب�ة، ونظام التح��الت المال�ة 
وطة، و�رنامج الدعم المبا�ش  الم�ش
ي وضع�ة هشة 

للنساء األرامل �ن
الحاضنات ألطفالهن اليتا� ضمن 

 السجل االجتما�ي 
 : % ع� مستوى 28األساس المرج�ي

% ع� مستوى 0المساعدة الطب�ة و
 برنامج ت�س�ي 

 )2024% (65الهدف: 

 التم��ل: جاري
التحد�د واالستهداف ضمن  -

 إطار الحما�ة االجتماع�ة
 (تم��ل المشار�ــــع االستثمار�ة)

 مسار لإلقراضالتم��ل: 
المرحلة الثان�ة من الحما�ة  -

 االجتماع�ة
الخدمات االستشار�ة والتحل�الت: 

 جاري
ي الخاص  -

الحوار الس�اسايت
ي المغرب 

بالحما�ة االجتماع�ة �ن
ي   العريب

ي الخاص  -
الحوار الس�اسايت

ي وع رأس المال الب�ش  بم�ش
الخدمات االستشار�ة والتحل�الت: 

 مسار
ي المغرب  -

حوار الس�اسات �ن
ي   العريب

ي الخاص  -
الحوار الس�اسايت

ي وع رأس المال الب�ش  بم�ش
تحل�ل الس�اسات  -

ات�ج�ات الخاصة بتنم�ة  واالس�ت
 وتط��ر مهارات المستقبل

دعم تط��ر س�اسات وأسس  -
 ة االجتماع�ةالحما�

ن ت: تع��ز التنم�ة الجه��ة الشاملة والمرنة ك�ي  مجال ال�ت
ن النتائج االقتصاد�ة أوجه  �عت�ب كل من التنم�ة الجه��ة الشاملة والمرنة، وتقل�ص التفاوت الجه��ة من ح�ث مستوى الع�ش، وتحسني

. يبلغ  ي ي الس�اق المغريب
 من العوامل الحاسمة والملحة �ن

�
 مستداما

�
ي المئة  60مليون �سمة  34تعداد سكان المغرب حوا�ي تحسينا

�ن
ي المناطق ا

�ة و�نتجون لمنهم �عشون �ن . الدارالب�ضاء لوحدها تضم 75ح�ن ي المئة  15مليون قاطن  5% من الناتج المح�ي اإلجما�ي
�ن

                                                           
 أي التحد�د واالستهداف لإلفادة من برامج الحما�ة االجتماع�ة 52
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ن و�سهم بما �سبته  ، ع� الجهة األخر  29من السكان األصلني ي المئة من الناتج المح�ي اإلجما�ي
ي األر�اف �ن ى من المعادلة، نجد قاطين

 
�
 وازد�ادا ممن شهدت أعدادهم تراجعا

�
ي عام  13.6بالمعاي�ي المطلقة إذ بلغ عددهم �سب�ا

مليون  11.4مقابل  2014مليون �سمة �ن
ي المئة من الناتج المح�ي اإلجما�ي و 15الفالحة  وتمثل، 1980عام 

ي المئة من  44�ن
فرص الوح�د لكما وتعد المصدر   ،فرص العمل�ن

ي  80والدخل ل العمل
ي المئة من القوى العاملة �ن

المنتجات الغذائ�ة نجد بأن قطاع المنتجات  أسعار ومن خالل أثرها ع� األر�اف. �ن
ي األر�اف الس�ما للسواد األعظم من السكان الذين تقارب مداخلهم 

 تكلفة ومستوى المع�شة �ن
�
ا� حاسما الغذائ�ة الزراع�ة يؤثر تأث�ي

ي ذلك ال�وارث الطب�ع�ة. أو  ط الدخلوس�
 لعدد من الصدمات خارج�ة المنشأ، ما �ن

�
 تقل عنه. كذلك مازال المغرب هشا

 
ن ت بتع��ز تحقيق تنم�ة جه��ة شاملة ومرنة من خالل:  ك�ي  ُ�سهم مجال ال�ت

ن  • ي المدن والتجمعاتأداء  تحسني
 تقد�م خدمات البين التحت�ة الرئ�سة �ن

ن  •  د الماء المستدامةموار إ�  الوصولوتحسني
ات المناخوالنهوض ب •  �ة والمرونة باالستجابة لل�وارث الطب�ع�ة. القدرة التك�ف مع التغ�ي

 
ي المدن ح�ث ثمة 

ن خدمات البين التحت�ة األساس�ة �ن ن أ بتحسني ك�ي ُ�ذكر أن األهداف آنفة الذكر سوف �ستكمل ما ابتدأە مجال ال�ت
ي ذلك ع� 

ن قدرة المغرب ع� تدب�ي العملفرص ع�ف ضفرص للنمو بما �ن ات المناخ�ة وتحسني . كذلك س�ساعد التك�ف مع التغ�ي
ن ب.  ك�ي  مخاطر ال�وارث الطب�ع�ة قوى العمل المستقبل�ة ورفاە الناس، وهو ما يندرج ضمن مجال ال�ت

 
 : ن هذا المجال وأهداف مجموعة البنك الدو�ي ي العقود األ الصلة بني

ن تمكن النمو المتحقق �ن ي حني
ةف�ن من تقل�ص الفقر والدفع  خ�ي

ي وال�وارث الطب�ع�ة ال تح�ن بالتدب�ي 
 أن مخاطر التغ�ي المنا�ن

َّ
ك، إ� ، وهو ما قد يهدد التقدم باتجاە المطلوببعجلة االزدهار المش�ت

، س�ي  ي
. وعل�ه ولتقل�ص هشاشة االقتصاد والسكان للتغ�ي المنا�ن ن لمجموعة البنك الدو�ي ا�ة تحقيق الهدفان التوأمني كز إطار ال�ش

ن األر�اف والمدن  وري تقل�ص الفوارق بني ي ذلك الفالحة، والماء، والمناطق الساحل�ة. كما ومن ال�ن
القط��ة ع� جزئ�ة التك�ف بما �ن

ي المناطق ال��ف
ي البالد وتط��ر المكامن االقتصاد�ة لأل�شطة الزراع�ة وغ�ي الزراع�ة �ن

ن ش�ت �ة مع باألخذ بالحسباان مكامن التكامل بني
ن ل��ط  ور�ني ي وأداء المدن �ن ي المقلب اآلخر �عد كل من التخط�ط الح�ن

. �ن ن االعتبار الحاجة للحفاظ ع� رأس مال طب��ي األخذ بعني
 وقادرا� ع� الدفع بعجلة نمو اإلنتاج�ة وخلق 

�
 ناجعا

�
ة من إ�جاب�لضمان اإلثمار بثمار  فرص العملالناس، والصناعات، واألسواق ر�طا

ي المؤخرة. عمل�ات 
نة للمناطق المحرومة بما �ضمن عدم تركها �ن  الح�ن

ات�ج�ة الوطن�ة للتنم�ة المستدامة تدعو أهداف التنم�ة القط��ة:  للق�ام بنقلة نوع�ة نحو نمو� أخ�ن وشامل. تت�ئ  203053االس�ت
 : ات�ج�ة الوطن�ة ع� أر�ــع ركائز، �ي ، وه�كل�ة اجتمااقتصاد تناف�ي ومستدام، وتط��ر اإلثرث الثقاالس�ت ي ي المغريب

ابا�ن ة وشاملة �ع�ة م�ت
ات االجتماع�ة. باإلضافة لذلك وف�ما يتعلق  ات�ج�ة بالحاجة للبناء مرونة المغرب للحد من أثر التغ�ي وحما�ة مناخها. كذلك تقر االس�ت

ات أ���  بأول��ة الحكومة الخاصة من حصة المغرب للتقل�ل من انبعاثات الغاز فتتمثل بضمان غدو المغرب مرونة باالستجابة للتغ�ي
ن ت �سهم بدأب الحكومة  ك�ي  أن مجال ال�ت

�
المناخ�ة بالتوازي مع ضمان تحقيق انتقالة حثيثة نحو اقتصاد منخفض ال���ون. �ذكر أ�ضا

، والهدف جتمعات محل�ة مستدامةمالرا�ي لتحقيق هدف التنم�ة المستدامة األول بالقضاء ع� الفقر، والحادي ع�ش ب��جاد مدن و 
 . ي ال�ب

ن بـالح�اة تحت الماء والح�اة �ن ن الرابع والخامس الع�ش المعلقني ، كذلك الهدفني ي
 الثالث ع�ش الخاص بالعمل المنا�ن

ن  ا�ة القط��ة. تحسني ي المدن والتجمعاتأداء  الهدف الثامن إلطار ال�ش
 البىن التحت�ة لتقد�م الخدمات األساس�ة �ن

ي 
نة ال تحقق الللتدخل: األساس المنط�ت ي ف�ما يتعلق بأن االستدامة الجه��ة والح�ن  من نتائج التشخ�ص القطري المنه�ب

�
نمو انطالقا

التحول اله�ك�ي المنشودة. بالنت�جة، ال تتمكن المدن المغ���ة من االستفادة من المكامن ال�املة إلنتاج�ة قواها العاملة  المرجو ومنافع
ة وجاثمة.  ه أوج والعمالة الرسم�ة، إذ مازالت ن األر�اف والح�ن كب�ي ي مستوى المع�شة بني

كما و�اتت المدن تواجه التفاوت الجه��ة �ن
ن  تحد�ات ملحة الست�عاب الفقر القادم من األر�اف ع� شكل هدرات تعيق قدرتها ع� تقد�م الخدمات. كما يؤدي التنافر الشد�د بني

ن الجهات المرك��ة والمحل�ة. إإ�  دور البلد�ات وقدرات المدن التقن�ة والمال�ة عاقة تقد�م الخدمات المحل�ة مع ضعف التنسيق بني
ا�دة ع� صع�د تقد�م  ن  أنها ما زالت تواجه تحد�ات م�ت

َّ
ي الوقت الذي ازدادت به استقالل�ة البلد�ات من خالل عدة إصالحات، إ�

ف�ن
�ة.   البين التحت�ة الالزمة الست�عاب ازد�اد عدد سكان المناطق الح�ن

 
ي المدن الرئ�سة والثان�ة مع نمو المدن كمرا�ز سكن�ة ومرا�ز لأل 

ي النقل الح�ن عماللقد ازداد الطلب ع� التنقل �ن
ي المقابل �عاين

ي . �ن
ة، ناه�ك عن ضعف  ي التجمعات ال�ب�ي

اء ما  تغط�ةالعام من عوز ع� مستوى ال�عة والمأمون�ة �ن ة جرَّ النقل العام لألح�اء الفق�ي
ى عن استخدام النقل لمخاوف متعلقة تنطوي عل�ه  ي المدن ال��ب

ي جودة الطرق. وتحجم معظم النساء �ن
ي �ن

من مناطق هامش�ة وتدين
ي إ�  الوصولبالسالمة وهو ما �حد 

وري . وعل�هالعملسوق الخدمات االجتماع�ة األساس�ة والمشاركة �ن  مناطقوجود  من ال�ن
نة، تتعاظم  ي االنتقال للح�ن

ي المغرب حثيثا �ن
ي المغرب. وف�ما �م�ن

�ة تعمل �شكل ج�د لدعم التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة �ن ح�ن
نة ل��ادة اإلنتاج�ة، والنمو، والقدرة التنافس�ة، والشمول.  عمل�ةأهم�ة الس�ي لالستفادة من كامل منافع   الح�ن

                                                           
ات�ج�ة الوطن�ة للتنم�ة المستدامة 2017الممل�ة المغ���ة ( 53  . 2030) االس�ت
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�ة المتكاملة لل ، ترنو الخطة الح�ن ي

ابط المكاين ن ال�ت �ة،  ا�ي صول الو حكومة المغ���ة لتحسني الخدمات األساس�ة، والبيئة الح�ن
ي هذا الس�اق

. ُ�ذكر �ن .  2011أن دستور إ�  والشمول االجتما�ي ن ن الدولة والمواطنني قد أ�د ع� دور المدن باعتبارها الواجهة الرئ�سة بني
ي الحكامة المحل�ة وتقد�م الخدمات. التنظ��ي المتعلق بالج 2015  كما وأ�د القانون

 هات الدور األسا�ي للمدون �ن
 

 : ي مع األول��ات الحكوم�ة، سوف تدعم مجموعة البنك الدو�ي  دعم مجموعة البنك الدو�ي
ي أداء  بالتما�ش المدن والتنقل الح�ن

 عليها 
�
ي أصبح لزاما نة الحثيثة المرتقبة خالل العقد القادم واليت  أوجه  أن تعالجللتحضي�ي لعمل�ة الح�ن

�
التفاوت الجه��ة. وعل�ه وسع�ا
نة، فإن مشاركة مجموعة البنك الدو�ي من خالل بوتقة من القروض االستثمار�ة والخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة  لدعم عمل�ة الح�ن

 : كز ع� ما ��ي  س�ت
�ة، و تدع�م القدرات المؤسسات�ة والمال�ة لهيئات الحكم المح�ي لتقد�م خدمات الأوً�.   عمالخدمات األ  تحد�ثبين التحت�ة الح�ن

ن  ، وتحسني ن  10000للخدمات البلد�ة مع إ�الء اهتمام خاص باألح�اء المحرومة. ُ�ذكر أن هذا الدأب س�ف�د نحو  الوصولوالمواطنني
، وال�ه��اء. كما وس�شهد الوصول أ�ة محرومة الس�ما النساء مع توف�ي  كل من التنقل وجزئ�ة   الرس�ي لخدمات الماء، وال�ف الص�ي

ي أما�ن عامة مختارة من خالل النهوض ببين تحت�ة و�عادة تأه�لها. كذلك س�ستمر برنامج 
 �ن

�
�ة تحسنا ي المناطق الح�ن

السالمة �ن
ي، و�توقع  عمالالبنك الدو�ي الراهن بدعم رقمنة اإلجراءات اإلدار�ة الخاصة ب�صدار رخص األ  والتصار�ــــح المتعلقة بالتخط�ط الح�ن

ن مناخ األ   وتقل�ل المرات المطلوب بها إجراء المعامالت وز�ادة الشفاف�ة.  عمالأن �سهم ذلك بتحسني
 
�
ن  . ثان�ا ي وتنف�ذە ورصدە تحسني ي بتد�ي القدرات التقن�ة ع� المستوى المح�ي للتخط�ط للنقل الح�ن أنظمة التنقل والنقل الح�ن

ن ومتابعته إضافة لتط��ر  �ة لتحسني ن  وصولممرات للخدمات الح�ن الفرص االقتصاد�ة؛ مما س�ساعد بتقل�ص الوقت إ�  المواطنني
ن الالزم للسفر والحوادث المرور�ة. عالوة ع� ذلك، سوف �ستف�د سكان من تجمعات مختارة من تحسن الشفاف�ة والمساءلة م

ي.   خالل تدع�م صندوق النقل الح�ن
 .
�
ي ، وتدب�ي األزمة لحشد تدب�ي ز�ادة اإليراداتبناء القدرات الال ثالثا

ي را�ن
، والحكامة المحل�ة، والصفقات (الطلب�ات) العموم�ة بما �ن

�ة ي البين التحت�ة الح�ن
؛ كما وسوف تدعم ذلك تنف�ذ العقود، وتدب�ي تعه�د عقود الخدمات، واالستثمارات العموم�ة والخاصة �ن

ا�ة القط��ة هيئات الحكوم ن التنم�ة أ�شطة إطار ال�ش ة الوطن�ة ودون الوطن�ة لمضاعفة آثار ميناء ناظور غرب المتوسط لتحسني
ي إعداد نموذج 

ق. كما وستساعد مؤسسة التم��ل الدول�ة بدورها �ن ي المغرب والجهات الق��بة لل��ف وال�ش
�ت االقتصاد�ة لشمال �ش

ن  جد�د لتم��ل البلد�ات رافع للقطاع الخاص كما وستعمل مع هيئات الحكومة ا�ات بني ن الوطن�ة ودون الوطن�ة ع� ه�كلة �ش القطاعني
ن وتط��ر منصات الحكومة  العمو�ي والخاص لتوف�ي بين تحت�ة كفء. كذلك سوف �دعم البنك الدو�ي البلد�ات بغرض تحسني

ن بال ا ت باإلضافة لرصد ومتابعة ر�ن المستخدمن ح�ال االمعلوم حصول ع�اإلل�تورن�ة لتق��ة مشاركة المواطنني المرافق البلد�ة. أمَّ
ن  ا�ات بني �ة مركزة ع� النقل وتقد�م الخدمات بموجب �ش ن الوكالة الدول�ة لضمان االستثمار فستدعم البين التحت�ة الح�ن القطاعني

 . العمو�ي والخاص
ات الهدف ات التكم�ل�ة مؤ�ش  برنامج مجموعة البنك الدو�ي  المؤ�ش

. تقل�ل وقت التنقل المستغرق ع�ب 8.1
 54ممرات نقل مختارة

 :  )2018( 0األساس المرج�ي
 )2023% (10الهدف: 

 
عدد السكان ممن لديهم إمكان�ة . 8.2

ي إ� الوصول 
الخدمات األساس�ة �ن

 55الجهات/األح�اء المحرومة
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

 20000ألف �سمة (منها  40000الهدف: 
 )2023إناث) (

 

. �سبة الممرات المختارة المنجزة 8.1.1
 57والمفتوحة للحركة المرور

 :  )2018% (0األساس المرج�ي
 )2021% (30الهدف: 

 
ي تحسن أداؤها 8.1.2

. عدد البلد�ات الىت
 58سنوي)أداء  (بموجب تقي�م

 :  )2018% (0األساس المرج�ي
 )2023( 40الهدف: 

 
حشد رأس المال خاص وغ�ي . 8.1.3

البىن التحت�ة  لالس�ادي لتم��
�ة  59الح�ن

 :  )2018( 0األساس المرج�ي

 التم��ل: جاري
 برنامج دعم بلد�ة الدارالب�ضاء -

  (برنامج تحقيق النتائج)
ي المغرب -

ي �ن  النقل الح�ن
 (برنامج تحقيق النتائج)

 مسار لإلقراضالتم��ل: 
 برنامج تط��ر البلد�ات -
الممر االقتصادي الخاص بميناء  -

 ناظور غرب المتوسط 
ي  - ي  –النقل الح�ن

 تم��ل إضا�ن
دعم  –مؤسسة التم��ل الدو�ي  -

غ�ي س�ادي لصالح البلد�ات 
 والجهات

                                                           
ي  54 وع النقل الح�ن وع من أجل تحقيق النتائج)م�ش  (م�ش
 الخدمات األساس�ة من ماء، و�ف ص�ي وكه��اء. الوصول والحصول ع� برنامج دعم بلد�ة الدارالب�ضاء. تحقيق  55
وع من أجل تحقيق النتائج) 57 ي (م�ش وع النقل الح�ن  م�ش
 واسطة تقي�م أداء سنوي. برنامج البنك الدو�ي الخاص بأداء البلد�ات. ُ�قاس هذا المؤ�ش التكم��ي ب 58
 بلد�ات مستهدفة 59



65 
 

 �سبة ز�ادة إيرادات البلد�ات. 8.3
المستهدفة (باستثناء التح��الت من 

 56ذلك)
 : ي المئه ( 0األساس المرج�ي

)2018�ن  
ي المئه ( 25الهدف: 

 )2023�ت

ي ( 900الهدف:   )2024مليون درهم مغريب
 

ي يوجد فيها آل�ة 8.1.4
. عدد المدن الىت

 60للشكاوى ورفع المظالم
: األساس   )2018( 1المرج�ي
 )2024( 40الهدف: 

 

ي  -
منحة من الصندوق ال�اباين

ي األر�اف 
للتنم�ة للطرق �ن
 والمقاوالت الصغرى

 الخدمات االستشار�ة والتحل�الت: 
 مسار
 فرص العملالنقل و  -
نة -  تم��ل الح�ن
ي دعم تدب�ي األ -

 را�ن
دراسة ميناء ناظور غرب  -

 المتوسط
ي  -

�شخ�ص البين التحت�ة �ن
 المغرب

 مذكرة س�اسة تنم�ة األر�اف -
اإلسكان الجهوي المقدور عل�ه  -

 (تتمة العمل الجاري)
ن الحصول ع� موارد الماء المستدامة ا�ة القط��ة. تحسني  الهدف التاسع إلطار ال�ش

ي للتدخل: 
 نظرا� الزد�اد ُشح الماء  األساس المنط�ت

�
ي المقابل، ُيتوقع ازد�اد الطلب ع� و ُيَتَوقع أن �شهد موارد الماء تراجعا

الجفاف؛ �ن
، ونقص منسوب األمطار، وز�ادة التقلب؛ مما  ي

، وتوسع أنظمة الري وارتفاع الحرارة بفعل التغ�ي المنا�ن ي
ُ�مكن الماء نت�جة النمو السكاين

ات شح شد�د  ي جنوب البالد. كما ومن الممكن أن يؤثر  2020لماء مع حلول عام ل أن �سفر عن ف�ت
الم�اە ع� الناتج نقص الس�ما �ن

، األمر الذي قد �قلل �شكل مبا�ش  ي األ�شطة الفالح�ة وغ�ي الفالح�ة. كان قد أشار  فرص العملغ�ي مبا�ش من أو  المح�ي اإلجما�ي
�ن

ن تدب�ي الم�اە وتوف�ي مستدام للم�اە، والحد  التشخ�ص القطري الممنهج حاجة الحكومة المغ���ة لمضاعفة استثماراتها الرام�ة لتحسني
ك مهددة  اء تصاعد من تلوث الهواء. كما و�اتت قدرة استمرار الفالحة المرو�ة ع� دفع عجلة االزدهار المش�ت مع تناقص  الماءشح  جرَّ

اف الم�اە الجوف�ة، وتدهور موارد الماء ونقصان ج��ان الم�منسوب الم�اە، وز�ادة تقلب هطول األمطار،  ن اە السطح�ة، واست�ن
ي المناطق ال��ف�ة غ�ي متساو�  الوصولُتنذر بالخطر. عالوة ع� ما سلف، فإن بابت لمست��ات 

، لخدمات الماء وال�ف الص�ي �ن
ل�ة. زد ع� ذلك عدم كفا�ة االهتمام المع� ل الوصولناه�ك عن محدود�ة  ن تدب�ي الم�اە العادمة (مرافق ال�ف لشبكات الم�اە الم�ن

 
�
ي المواقع) وتع��ز النظافة، و�ي أمور �شكل قلقا

ل�ة بالنسبة للشبكاتالص�ي �ن ن األناب�ب مما �شكله بالنسبة للخدمات أ���  الم�ن
 . الق�اس�ة

 
 : ات�ج�ة متشعبة لدعم مسا�ي الحكومة المغ���ة لتك�ف وسوف تقدم مجموعة البنك الد دعم مجموعة البنك الدو�ي �ي اس�ت

ي واستدامة تقد�م الخدمات. س�عمل البنك 
ن األمن واإلنتاج المايئ س�اسات تدب�ي موارد الماء للنهج المستقب�ي المتغ�ي بغرض تحسني

ن حكامة وكفاءة مؤسسا ي وعمل�ة استشار�ة واستثمار�ة ع� تحسني
ت الماء المسؤولة عن تقد�م خدمات الدو�ي من خالل حوار س�اسايت

، ووكاالت  ب، والمكتب الجهوي لالستثمار الفال�ي ي لل�ه��اء والماء الصالح لل�ش ي ذلك المكتب الوطين
الماء والري واستدامتها، بما �ن

ي القطاع باعتبارە مقدم ل
ا�ة القط��ة تدع�م مشاركة القطاع الخاص �ن خدمات الم�اە األحواض المائ�ة. كذلك سوف ي�� إطار ال�ش

 الس�ما لحشد موارد الماء غ�ي االعت�اد�ة مثل تحل�ة الم�اە و�عادة استخادم الم�اە المعالجة. بدورها ستضطلع مؤسسة 
�
ومستثمر أ�ضا

ن  ا�ات خاصة بني ن العمو�ي والخاصالتم��ل الدول�ة دورا� هاما من خالل دعم �ش وحشد موارد التم��ل بهدف تحقيق االستدامة  القطاعني
ي مشار�ــــع التحل�ة بموجب الال

ا الوكالة الدول�ة لضمان االستثمار فسوف تنظر �ن ن العمو�ي والخاص�ل�ة للقطاع. أمَّ ن القطاعني ا�ة بني . �ش
ي مجموعة البنك الدو�ي بتع��ز 

، سوف تم�ن ا� ي المجتمعات ال��ف�ة الحصول ع� اأخ�ي
ب وخدمات ال�ف الص�ي �ن لماء الصالح لل�ش

 المحرومة. 
ات  ات التكم�ل�ة الهدفمؤ�ش  برنامج مجموعة البنك الدو�ي  المؤ�ش

مكان�ة إ. عدد السكان ممن لديهم 9.1
ي  الحصول ع�

ب �ن للماء الصالح لل�ش
 61المناطق ال��ف�ة

 :  )2018( 443775األساس المرج�ي

. مساحة مح�ط المناطق المرو�ة 9.1.1
ي تعتمد تقن�ات ري كفء (الري 

والىت
 األصغر)

  :  )2018هكتار ( 0األساس المرج�ي
 ) 2024( 16500الهدف: 

 التم��ل: جاري
ي األر�اف -

(تم��ل  إمداد الم�اە �ن
 المشار�ــــع االستثمار�ة)

                                                           
 الب�انات المال�ة السن��ة للبلد�ات المستهدفة.  56
 وزارة الداخل�ة المغ���ة 60
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% �ساء) 55(منهم  1061200الهدف: 
)2024 ( 
 

من خدمات  M3 /DT�ة الماء (إنتاج . 9.2
ي المناطق المستهدفة

 62م�اە الري �ن
 :  )2018( 3.5األساس المرج�ي

 ) 2024( 4.5الهدف: 
 

ي لتدب�ي المعلومات 9.1.2
. النظام الوطىن

 الحصولخاصة موارد الماء الع��ة (ال
 )ع� المعلومات بالسبل الرقم�ة

 : ي األساس المرج�ي ال وجود لنظام وطين
 )2018( كهذا 

ي الهدف: 
ي لتدب�ي المعلومات �ن نظام وطين

ات مختارة  ) 2024( مؤ�ش
 

وع تحد�ث الري  - واسع م�ش
(تم��ل المشار�ــــع  النطاق

 االستثمار�ة)
 مسار لإلقراضالتم��ل: ال

مضاعفة التم��ل ألغراض  -
ي البين التحت�ة 

التمن�ة �ن
للشمول الما�ي واالقتصاد 

 الرق�ي 
 دعم الم�اە وال�ف الص�ي  -

الخدمات االستشار�ة والتحل�الت: 
 جار�ة
ي لل�ه��اء  - دعم المكتب الوطين

ب  والماء الصالح لل�ش
ي  �شخ�ص -

البين التحت�ة �ن
 المغرب

الخدمات االستشار�ة والتحل�الت: 
 مسار
ي المغرب -

 تدب�ي قطاع الماء �ن
 محور الماء، والطاقة والفالحة -
ا�ة  - ن العمو�ي �ش القطاعني

ي  والخاص
ي القطاع المايئ

 �ن
تقي�م س�اسة وتدب�ي القطاع  -

ي 
 المايئ

ا�ة القط��ة. تدع�م قدرة المغرب ع�  ي االســـــتجابة لل�وارث الهدف العا�ش إلطار الـ�ــــش
ات المناخ�ة ومرونته �ن التك�ف مع التغ�ي

 الطب�ع�ة
ي للتدخل: 

ي مواجهة المخاطر الاألساس المنط�ت
ي من المغرب من هشاشة بالغة �ن

ي �عاين طب�ع�ة الس�ما الف�ضانات والجفاف واليت
اء  اتازادت حددتها جرَّ ء من القلقلة علما أنها �شكل سوف تكابد المناطق الساحل�ة والبيئة المناخ�ة.  التغ�ي ي

المائ�ة المرتبطة بها �ش
، و  ي ي الوطين

؛ األمر الذي �مكن أن يهدد األمن الغذايئ ي . فقد طال فرص العملالعمود الفقري لالقتصاد المغريب
�
، والتنم�ة االقتصاد�ة أ�ضا

اء هذ ي لن تفتأ تكابد الخسائر جرَّ ي هذا األثر الفالحة، وت���ة األسماك، والس�احة اليت ە الهشاشة. ُ�ذكر أن المغرب هو إحدى الدول اليت
ي أشد 

ا لتحقيق أهداف التنم�ة  اآلثار ستعاين ي تهد�دا� مبا�ش
ات المناخ�ة. �جسد التغ�ي المنا�ن السلب�ة ع� منتوجها الفال�ي نت�جة التغ�ي

ي المغرب، إذ أن 
ي المئة من السكان �عتمدون ع� الفالحة مصدرا� ألرزاقه 40المستدامة �ن

كز �ن ي  85م (و��ت
ي المئة من هذە الفئة �ن

�ن
ي أن المغرب بحاجة لالستثمار ع� جبهة التك�ف �ي يتمكن من تدب�ي المخاطر  األر�اف. كان قد حدد التشخ�ص القطري المنه�ب

 . ي
 المرتبطة بالتغ�ي المنا�ن

 
ي عام 

ات برؤ�ة  2016كان المرب قد سلم مساهمته الوطن�ة الخاصة بتقل�ص انبعاثات الغاز �ن ترنو لمغرٍب أشد مرونة واستجابة للتغ�ي
لحثيثة نحو اقتصاد منخفض ال���ون. �شمل رؤ�ة المغرب تكي�ف األهداف القطاع�ة المناخ�ة بالتوازي مع ضمان تحقيق النقلة ا

ة الممتدة من   للعام للف�ت
�
ي قطاعات الفالحة، والماء، والغابات، وت���ة المائ�ات 2030إ�  2020المحددة كما

، واألسماك. ُ�ذكر أن �ن
ن األ المغرب خد استثمر استثمارا�   ي السنني

ا� �ن ةكب�ي ن تقي�م  خ�ي  لتحسني
�
للفهم مقدار تعرضه للمخاطر الطب�ع�ة وتحد�د ذلك تحد�دا� كم�ا

ن مرونة قطاع  اء للحفاظ ع� مواردها الطب�ع�ة ولتمتني وتدب�ي المخاطر، كما وقد تبنت الحكومة المغ���ة سلسلة من الس�اسات الخ�ن
 لتدب�ي مخاطر ال�وا

�
 إصالح�ا

�
رث الطب�ع�ة قارنة اإلصالح المؤس�ي باستثمارات تقل�ص الفالحة. كذلك أعدت الحكومة برنامجا
ن ضدها بغ�ة ضمان كفاء ي �صعب تخف�ف وطأتها ع� نحو� مجدي من ح�ث التكلفة. ة تم��ل المخاطر والتأمني  المخاطر اإلسكان�ة اليت

 
 : انبعاثات لغاز من خالل  سوف تدعم مجموعة البنك الدو�ي المساهمة الوطن�ة الجادة للمغرب لخفض دعم مجموعة البنك الدو�ي

ي وال�وارث. بناء ع� المشاركة 
ن مرونة وتك�ف البالد إزاء ما قد تتعرض له من مخاطر ناجمة عن التغ�ي المنا�ن نهج متكامل لتحسني

ي المغرب، سوف �عمل األخ�ي ع� مواصلة دع
ي لتدب�ي الراهنة للبنك الدو�ي �ن نامج الوطين ائرة مخاطر ال�وارث، وتوسعة دم تنف�ذ ال�ب

ن ضد وقوعها. ُ�ذكر أن البنك الدو�ي كان قد دعم  ن تم��ل المخاطر الناجمة عنها، باإلضافة للتأمني خفض مخاطر ال�وارث وتحسني

                                                           
وع تحد�ث الري واسع النطاق.  62  م�ش
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ي وُجملة من إعداد وتط��ر أداة خاصة بمخاطر ال�وارث ع� االقتصاد ال��ي لتحد�د معالم األثر البع�د لل�وارث ع� االقتصاد الو  طين
ار ال�وارث فضً� عن إمكان�ة توظ�فه خالل تنف�ذ القطاعات المحددة

�
ي الخ�ارات الس�اسات�ة لتقل�ل آ . �جدر بالذكر أن ذلك سي��

ح خ�ار السحب المؤجل لل�وارث سوف ي��  ن ضد ال�وارث. كذلك فإن مق�ت ي للتأمني نامج المغريب  ع� التم��ل المغرب حصولال�ب
ي حال تعرضه ل�وارث طب�ع�ة. بدورها س

تدعم عمل�ة تدب�ي مخاطر ال�وارث الممولة من البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي تع��ز الطارئ �ن
بناء األطر والقدرات الالزمة له�كل�ة تدب�ي مخاطر ال�وارث القائم لدى الحكومة المغ���ة. كذلك سوف تدعم عمل�ات مجموعة البنك 

ات المناخ�ة، نذكر من هذە العمل�ات إ�  القطاعات باالستجابةالدو�ي وخدماتها التحل�ل�ة الناجعة المستقبل�ة التك�ف ومرونة  التغ�ي
ي للموارد 2هشاشة شواطئها؛ () التدب�ي الشامل للموارد الساحل�ة لتقل�ص 1والخدمات التحل�ل�ة، تمث�ً� ال ح�ا� (

) والتدب�ي التك��ن
ات المستقبل�ة ل��ادة كفاءة تقد�م الخدمات وتع��ز الح ) واعتماد تقن�ات رقم�ة وأخرى 3فاظ ع� الموارد المائ�ة؛ (المائ�ة مع التغ�ي

ي وز�ادة
ي قطاع الفالحة بغ�ة تق��ة قدرة تك�ف القطاع مع التغ�ي المنا�ن

ات المناخ�ة �ن ، سوف إنتاج ذك�ة لالستجابة للتغ�ي ا� ته. أخ�ي
هج �شارك�ة من خالل خارطة الط��ق �ستكشف العمل�ات المستقبل�ة لمجموعة البنك الدو�ي الفرص السانحة لمواصلة تدع�م ن

ات   مع التك�ف والتغ�ي
�
ات السلوك�ة تماش�ا ن وذلك ألغراض الرصد والمتابعة و�حداث التغ�ي المعدة بخصوص مشاركة المواطنني

 من آثارها.  والتقل�لالمناخ�ة 
ات الهدف ات التكم�ل�ة مؤ�ش  برنامج مجموعة البنك الدو�ي  المؤ�ش

من  مستف�دين. عدد السكان ال10.1
استثمارات تقل�ص المخاطر الممولة من 

 63الصندوق الخاص بال�وارث الطب�ع�ة. 
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

منهم �ساء  20000 ( 40000الهدف: 
()2024 ( 
 

ي 10.2
ن �ن . عدد األشخاص المؤمنني

الجهات المستهدفة ضد اإلصابات 
  64الجسم�ة الناجمة عن ال�وارث

 :  )2018( 0األساس المرج�ي
% منهم 50مليون شخص ( 5.85الهدف: 

 ) 2024( �ساء)
 

ن المعتمدين 10.3 . عدد الفالحني
رقم�ة وذك�ة  لممارسات فالحة

ات المناخ�ة  لالستجابة للتغ�ي
 :  )2018( 40000األساس المرج�ي

منهم �ساء)  60000( 120000الهدف: 
)2024 ( 
 

�عات النافذة  نفاذ  . 10.1.1 الت�ش
ن ضد المخاطر  بخصوص التأمني
 65الطب�ع�ة

: غ�ي نافذ (  )2018األساس المرج�ي
 ) 2024الهدف: نافذ (

 
. �سبة الخسائر المغطاة من 10.1.2

قبل صندوق التضامن ضد ال�وارث 
ن إ�  الممتدة من سنة  66ع�ش سنني

 :  )2018( 0األساس المرج�ي
 ) 2024% (90الهدف: 

 
. �سبة المناطق الساحل�ة 10.1.2

بموجب التخط�ط الشامل المغطاة 
 لتدب�ي المناطق الساحل�ة

 :  )2018% (2األساس المرج�ي
 ) 2024% (70الهدف:  
 

 التم��ل: جاري
التدب�ي المتا�مل لمخاطر  -

 ال�وارث ومرونة االستجابة لها
وع تحد�ث الري واسع  - م�ش

 النطاق
 الفالحة االجتماع�ة والمتكاملة -
تدع�م سالسل ق�م المنتجات  -

 جات الفالحة)الزراع�ة (منت
 مسار لإلقراضالتم��ل: 

 السحب المؤجل لل�وارث -
 برنامج الفالحة الذك�ة -

الخدمات االستشار�ة والتحل�الت: 
 جار�ة
قدرة التك�ف والمرونة  -

�ة  الح�ن
ي إف��ق�ا -

 تك�ف الفالحة �ن
ا�ة من أجل جهوز�ة  - ال�ش

 األسواق
الخدمات االستشار�ة والتحل�الت: 

 مسار
ي  -

مجال المساعدة التقن�ة �ن
ن قطاع الفالحة  تأمني

التنم�ة المستدامة لالقتصاد  -
األزرق والتدب�ي المتكامل 

 للمناطق الساحل�ة
ي إف��ق�ا -

 تكي�ف الفالحة �ن
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ن   أساس الحكامة ومشاركة المواطنني
ي مسا�ي الحكومة المغ���ة الرام�ة لتدع�م و�صالح 

ن �ن ن الخاص بأساس الحكامة ومشاركة المواطنني ك�ي سوف �ساعد مجال ال�ت
ن شاف�ة وكفاءة اإلنفاق العام. كذلك س�سهم الدعم المقدم لتحقيق حكامة شفافة، وشاملة، وكفء للموار د واإلدارة  مؤسساتها بتحسني

ن  وحصولوصول العامة ب��ادة إنصاف  الفرص االقتصاد�ة والخدمات االجتماع�ة؛ مما سيثمر برفع المكبالت المح�طة  ع� المواطنني
. وعل�ه سوف تدعم مجم�ع البنك الدو�ي دأب المغرب الرا�ي إ�: بالتنم�ة الشاملة واإلسهام بحقيق السالم اال   جتما�ي

ن كفاءة اإلنفاق العام •  تحسني
ن الشفاف�ة وتط��ر لبنات بناء • ن المواطن والدولة.  وتحسني  التشارك بني

 : ن وأهداف مجموعة البنك الدو�ي ك�ي ن مجال ال�ت أو� التشخ�ص القطري الممنهج بتحقيق حكامة عموم�ة شاملة من الصلة بني
ي إدارة الدولة وشمول 

 إ�  الوصولخالل تنف�ذ شامل لمبادئ س�ادة القانون و�ن
�
الخدمات العموم�ة، ح�ث سيوفر هذا المجال أساسا

ي تحقيق التوقعات الرام�ة ل
ي حال أفقت ه�كل�ة الحكامة �ن

. و�ن
�
 مستداما

�
ك دعما دعم القضاء ع� الفقر المدقع وتع��ز االزداهر المش�ت

ي مخاطر زعزعة أ��ب  لتحقيق قدر 
، ستكون النت�جة ز�ادة �ن ن من الشمول، والحكامة الرش�دة، واالستجابة الحت�اجات المواطنني

ك.  االستقرار؛ مما قد �سفر  ي اإلنجازات المتحققة ع� صع�دي الحد من الفقر وتع��ز االزدهار المش�ت
 عن نكسة �ن

 
ع� صع�د الحكامة االقتصاد�ة وإلطار التنظ��ي الناظم  2011لقد حقق المغرب بعض التقدم منذ عام أهداف التنم�ة القط��ة: 

. ول�ن، ما زال هناك ُجملة من التحد�ات المتعلق ن ن االنظمة، لمشاركة المواطنني ة بالتنف�ذ، تحد�اٍت ستسفر عن فجوات بني
م الحكومة توح�د إصالحات الحكامة  ن امج، وتقد�م الخدمات. تع�ت  ان أساس والس�اسات، وال�ب

�
. ُ�ذكر أ�ضا

�
ي قدما

 عن نيتها للم�ن
�
إعرابا

ن يتسق وهدف التنم�ة المستدامة األول الرا�ي للقضاء ع� الفقر و  تحقيق السلم السادس ع�ش الرا�ي لالحكامة ومشاركة المواطنني
 والعدل والمؤسسات الق��ة. 

 
ن كفاءة اإلنفاق العام ا�ة القط��ة. تحسني  الهدف الحادي ع�ش إلطار ال�ش

ي للتدخل:  
، األساس المنط�ت  أو�ن من االهتمام �حقق نظام تدب�ي المال�ة العامة هدف االنضباط الما�ي الحكو�ي

�
ل�نه �ستد�ي قسطا

ن  ة البتحسني ي للموارد وضمان تقد�م خدمات عموم�ة نوع�ة، تتج� هذە الجزئ�ة بالموازنة ال�ب�ي ات��ب خصصة مالتخص�ص االس�ت
ي يبلغ معدلها  ي المئة من الناتج المح�ي اإلجما�ي و 6.4للتعل�م (اليت

ي المئة من الموازنة السن��ة للمغرب) مع أثر ممزوج لنتائج  30�ن
�ن

ي المست��ات الدن�ا من الحكامة: إذ يتأثر أثر المبادرات تحد�ات ال�فاءة.  القطاع وهو ما �دلل ع� ثقل
وتتج� حدة هذە التحد�ات �ن

ي من  أعمالالمتعددة لدعم جدول  الجهود الجه��ة المتقدمة بتأخ�ي �شغ�ل بعض أدوات وعمل�ات التدب�ي الما�ي العموي وعمل�اته اليت
ؤل�ة لجهات تنف�ذ الموازنة بالتوازي مع ز�ادة المساءلة. قد يب�ت الركود لص�قا لجودة من المرونة والمسأ��ب  شأنها أن تع�ي قدرا� 
ي كفاءة اإلنفاق العام االستثماري والجاري ع� كافة المست��ات المرك��ة والالمرك��ة  الخدمات العموم�ة

دون تحسينات أص�لة �ن
ي هذا 

ون�ة ع� المست��ات الوطن�ة والمقاوالت المملوكة للدولة والمؤسسات شبه الحكوم�ة. �ن الس�اق تعت�ب تق��ة الحكومة اإلل��ت
ي مختلف مجاالت إصالح االقتصاد والحكامة. 

 والمحل�ة عامً� حاسبا �ن
 

اء ز�ادة بدورها تنفذ المقاوالت المملوكة للدولة إجمال االستثمار و  ؛ األمر الذي قد يتأثر جرَّ الق�مة المال�ة لمشار�ــــع االستثمار العمو�ي
ا�م الدين ع� المقاوالت المملوكة للدولة بغرض تم��ل احت�اجات البين التحت�ة.  تعمل التحد�ات معدل مديون�ة المغرب المسوقة ب�ت

ن عمل المغرب خ المساورة للحكامة ع� تجذير الحالة الراهنة ي حني
الل العقد المن�م ع� تنف�ذ برنامج إصال�ي مكثف بغرض �ن

ي ذلك استقالل�ة تدب�ي المقاوالت المملوكة للدولة، ال  تحد�ث
 أنه ما زال هناك شوط البد من قطع بما �ن

َّ
، إ� ي والتنظ��ي

إطارە القانوين
ي تخضع للرصد والمتا ات�ج�ة من قبل الوزارات القطاع�ة س�ما ف�ما يتعلق بتوضيح دور الدولة كمالك لهذە المقاوالت اليت بعة االس�ت

 للدولة. 
�
 التابعة أ�ضا

 
امج، وعل�ه تم إعداد وتط��ر عدة أدوات تقن�ة مثل موازنات األداء  لقد اعتمدت الحكومة المغ���ة نهج الموازنات القائمة ع� ال�ب

 األداء  السنوي، وتقار�ر األداء  المرتبطة بمخططات
َّ

اتها. إ� ذ بال�امل بعد، إذ ما زال النهج  السن��ة ومؤ�ش أن هذە اإلصالحات لم ُتنفَّ
ات إدراك األداء.  ي ذلك مؤ�ش

ا� ع� التنف�ذ اليو�ي للموازنات مع بقاء الحاجة لتحسينات تقن�ة ع� هذە الجبهة. بما �ن  التقل�دي مسط�ي
 

 : الراهن لتدب�ي المال العمو�ي لضمان كفاءة  سوف �ساعد مجموعة البنك الدو�ي عمل�ة تدع�م النظام دعم مجموعة البنك الدو�ي
ن ق�مة المال أداء  توز�ــــع الموارد وتحقيق الم�وف ألغراض اإلنفاق العام. سوف �شمل دعم أفضل لألموال العامة بغرض تحسني

لالستثمارات العامة  من اإلنتقاء السد�د، والرصد والمتابعةأ��ب  ) إصالح إطار تدب�ي المعلومات العموم�ة لضمان قدر 1البنك الدو�ي (
مها من خالل عمل�ة الحكامة واإلحصاءات بموجب مسار الخدمات االستشار�ة والتحل�الت والجاري منها ضمن إطار إصالح �وتقي

ن ) و�صالح حكامة المقاوالت المملوكة للدولة مع الميثاق العال�ي مع إف��ق�ا، و�صالح ال2االستثمارات العموم�ة؛ ( ن القطاعني ا�ة بني �ش
كات التابع لمؤسسة التم��ل / لعمو�ي والخاصا المقاوالت المملوكة للدولة والخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة الخاصة ب�طار حكامة ال�ش

امج، 3الدول�ة (تحت إطار مسار الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة)؛ ( ) و�صالح الموازنة و�طالق برنامج إعداد الموازنة القائمة ع� ال�ب
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ي ذلك 
لمان (بموجب المنحة بما �ن وع بناء قدرات ال�ب لمان بموجب م�ش ي ال�ب

اف ع� الموازنة �ن تق��ة القدرات واألنظمة الخاصة باإل�ش
ن  ن توجهالم الحصول ع�الجار�ة)، وتحسني نامج الجد�د أداء  علومات المال�ة الحكوم�ة وتحسني تدب�ي الموازنة بموجب الدعم لل�ب

ي ذلك رقمنة العمل�ات، و 4الجار�ة)؛ (المتعلق بالحكامة (بموجب المنحة 
إجراءات  تحد�ث) و�صالح الصفقات (الطلب�ات العامة) بما �ن

اف عليها بموجب منحة الحكامة واإلحصاءات  الصفقات، و�ناء القدرات الالزمة لتدب�ي إجراءات الصفقات المعقدة وتنس�قها واإل�ش
ي المسار والخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة الخاصة بتدع�م إطار و 

ا� ( ممارسات الصفقات(الطلب�ات) العموم�ة �ن ) الحوار 5وأخ�ي
�ب�ة من خالل المعرفة والمساعدة التقن�ة بموجب الخدمات االستشار�ة إنتاج  الس�اسات الخاص بأنظمة التقاعد واإلصالحات ال�ن

وع بالمرحلة اوالتحل�ل�ة الجار�ة،  لثالن�ة من إصالح التقاعد، وخدمات استشار�ة وق�اس وتدب�ي المخاطر المال�ة الحكوم�ة، وال�ش
ائب.  تشخ�صوتحل�ل�ة بخصوص األداة التقي�م�ة ل  إدارة ال�ن

ات الهدف ات التكم�ل�ة مؤ�ش  برنامج مجموعة البنك الدو�ي  المؤ�ش
الخاضع  االستثمار العمو�ي . �سبة 11.1

 67للدراسات االقتصاد�ة قبل إقرارها
 :  )2018% (25األساس المرج�ي

 ) 2024% (50الهدف: 
 

. �سبة تقد�م الصفقات 11.2
(العطاءات) من خالل منصة الحكومة 
ون�ة للصفقات (الطلب�ات)  اإلل��ت

 68العموم�ة لعطاءات تنافس�ة مفتوحة
 :  )2018% (14األساس المرج�ي

 ) 2024% (100الهدف: 
 

ي 11.1.1
وتنظ��ي  . وجود إطار قانوين

 69لالستثمار العام معتمد
: غ�ي موجود (األساس   )2018المرج�ي

 ) 2024الهدف: موجود (
 

. وجود بنك للب�انات الخاصة 11.1.2
ــع االستثمارات العموم�ة  70بمشار�ــ

: غ�ي موجود (  )2018األساس المرج�ي
 ) 2024الهدف: موجود (

 
ي �ستخدم 11.1.3

. عدد الوزارات الىت
ي (برامج  ات��ب أنظمة التخط�ط االس�ت

أي لثالث  إعداد الموازنات الثالث�ة
سنوات) إضافة ألنظمة الرصد والمتابعة 

 71والتقي�م
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

 ) 2024( 70الهدف: 
ي 11.1.4

ي وطىن ات��ب . وجود برنامج اس�ت
ت أطراف الصفقات العموم�ة لبناء قدرا

  72ُمعتمد وُمرفد بخطة عمل
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

 ) 2024( 1الهدف: 
 

 التم��ل: جاري
إطار الحكامة الجد�د دعم  -

 (منحة)
لمان  - وع بناء قدرات ال�ب م�ش

 (منحة)
 مسار لإلقراضالتم��ل: 

القطاع العمو�ي أداء  برنامج -
ي   المغريب

 الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة: جار�ة
ي المغرب  -

ي الحكامة �ن العريب
 ومصفاة االقتصاد الس�ا�ي 

إصالح تدب�ي االستثمارات  -
 العموم�ة

إصالح المرحلة الثان�ة من  -
 نظام التقاعد

 الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة: 
 مسار 

 مراجعة اإلنفاق العام -
ي مجال  –المساعدة التقن�ة  -

�ن
ن   تعم�م مشاركة المواطنني

ن إصالح ال - ن القطاعني ا�ة بني �ش
 - EP/  العمو�ي والخاص

 الميثاق العال�ي مع إف��ق�ا
إطار مؤسسة التم��ل الدول�ة  -

الخاص بحكامة المؤسسات 
 كات*ال�ش 

أداة التقي�م التشخ��ي ألداة  -
ائب  إدارة ال�ن

تدع�م إطار وممارسات  -
الصفقات (الطلب�ات 

 العموم�ة)
 

                                                           
و  67 . م�ش : برنامج أداء القطاع تق��ر اإلنفاق العام والمساءلة المال�ة، وزارة االقتصاد المال�ة، مدي��ة الموازنة، التق��ر السنوي الخاص باالستثمار العمو�ي ع البنك الدو�ي

 .  العمو�ي
68  . : برنامج أداء القطاع العمو�ي وع البنك الدو�ي  الخ��نة العامة للمل�ة. م�ش
 وزارة االقتصاد والمال�ة، مدي��ة الموازنة 69
 وزارة االقتصاد والمال�ة، مدي��ة الموازنة 70
ان�ة السن��ة.  71 ن  وزارة االقتصاد والمال�ة، مدي��ة الموازنة. ملحق قانون الم�ي
: تدع�م إطا 72  ر وس�اسات الصفقات العموم�ة. اللجنة الوطن�ة للطلب�ات العموم�ة. الخدمات االستشار�ة والتحل�الت التابعة للبنك الدو�ي
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ن المواطن والدولة ُبنات بناء المشاركة الفاعلة بني
�
ن الشفاف�ة وتط��ر ل ا�ة القط��ة. تحسني ي ع�ش إلطار ال�ش

 الهدف الثاين
ي للتدخل:  

ي للقضا�ا المتعلقة األساس المنط�ت
ي تصم�م إطار قانوين

ا� �ن المعلومات،  بالحصول ع�لقد أحرز المغرب تقدما كب�ي
ي 
ا�ة الحكومة المنفتحة �ن ي ع� 2018يوليو  والشفاف�ة، والمساءلة. كما وانضم المغرب ل�ش ي هذا الس�اق ينص الدستور المغريب

. �ن
ن بحق ي حوزة اإلدارات العموم�ة والمالحصول ع� المعلومات  وجوب تمتع كافة المواطنني

سسات المنتخبة والهيئات ؤ "الموجودة �ن
اير المكلفة بمهام المرفق العام" ي ف�ب

. ل�ن ما زال نفاذ هذە المبادرات 2018. كما كان قد أقر المغرب قانون الحصول ع� المعلومات �ن
ي مستوى الثقة ا

اء فجوة تنف�ذ�ة، ناه�ك عن عن تدين ا� جرَّ ي المواطنة الفاعلة المبتكرة متع�� ي الحكومة. لم تنفك جزئييت
لعامة �ن

ن  ي الحكومة والمواطنني
ي المغرب بالنسبة سواء لطواقم الصفوف األو� �ن

ن والحكومة تجسد نقلة ثقاف�ة �ن ن المواطنني والمشاركة بني
ي المقابل �مكن لغ�اب فرص المشاركة البناءة أن �سفر عن توترات اجتماع�ة الس�ما أينَّ 

ي  أنفسهم. �ن
نت �س�اسات إقصائ�ة، �ن ر�

ُ
ق

ي قد تؤول الحقا لتأجيج التوترات. إضافة لما سلف، أعد المغرب س�اسات  المقلب اآلخر �مكن لها أن توقد فت�ل ردة فعل ذات بعد أمين
ات�ج�ة مثل تنم�ة الفالحة ي مختلف القطاعات االس�ت

ن هذە  الصناعة. ل�ن مازال هناك تنافر وغ�اب للتنسيقأو  قطاع�ة طموحة �ن بني
ت تنف�ذها وحدت من أثرها.   الس�اسات القطاع�ة؛ مما أسفر إلخفاقات ع��

 
 :  حصول ع� المعلوماتستواصل مجموعة البنك الدو�ي دعمها لدأب الحكومة المغ���ة الرا�ي ل��ادة الدعم مجموعة البنك الدو�ي

�ع�ة من خالل المنحة  ي العمل�ة الت�ش
ن �ن ن مشاركة المواطنني ��ي وتحسني اف الت�ش �ع�ة وتلك المتعلقة بالموازنة بغ�ة تدع�م اإل�ش الت�ش

ي ذلك من خالل االلتماسات والعرائض بموجب 
،ـ بما �ن ن لمان. كذلك سوف تدعم المجموعة مشاركة المواطنني الجار�ة لبناء قدرات ال�ب

 دعم اإلطار الجد�د للحكامة. ر�ة لالمنحة الجا
 

سوف ُترفد هذە اإلصالحات بدعم من عمل�ة أخرى مازالت ق�د التحض�ي تركز ع� الحكامة واإلحصاءات ع� أن �ستكمل بالخدمات 
ي ستساعد بمعالجة بعض المكبالت الس�اس�االسشار�ة والتحل�ل�ة جار�ة أال  ة و�ي مصفاة االقتصاد الس�ا�ي الخاصة بالمغرب واليت

ي المقابل ُيرتقب أن يثمر كل من الحصول ع� المعلومات وز�ادة الشفاف�ة 
. �ن ن ي �ساور الشفاف�ة ومشاركة المواطنني والمؤسسات�ة اليت

ن  ي صناعة الس�اسات. كذلك �مكن لمشاركة المواطنني
ن �ن امج الحكوم�ة ثمارە ب��جاد أساس لمشاركة المواطنني ي العمل�ة الس�اس�ة وال�ب

�ن
 . الثقةو�رلمان �ح�ن بقدر أعمق من  منفتحةق الم��د من الدعم لحكومة أن �س� لتحقي

 
ن ترابط وفعال�ة اإلجراءات واالستثمارات العموم�ة بدعم  ا�ة القط��ة مسا�ي الحكومة المغ���ة لتحسني سوف �دعم برنامج إطار ال�ش
ن  ترت�ب أول��ات الموازنة والس�اسات، وتنسيق وتقي�م الجهود ع�ب نهج ابتكار�ة مثل رقمنة العمل�ات، وتط��ر آل�ات التنسيق بني

؛ ونهج ال��ادة وتدع�م ثقافالوزارات،  ة التقي�م القب�ي والبعدي ضمن دورات المشار�ــــع واستحداث عمل�ة لتدب�ي تحقيق التغي�ي
ا�ة القط��ة نهج قائم ع�  ن أ�شطة إطار ال�ش ن أطراف الحكومة الرئ�سة واإلدارة العموم�ة. ع� صع�د متواصل، سُتَمنت التعاون�ة بني

ي صناعة الس�اسات، نهج يثمر ب�جراءت
ن و�مكن ق�اس أثرها من خالل  الدل�ل �ن ي  التوظ�فعموم�ة شفافة بالنسبة للمواطنني ات��ب االس�ت

اع الس�اسات من ترت�ب أول��ات  ي للرصد والمتابعة والتقي�م لتم�كن صنَّ ن ع� تط��ر إطار وطين للب�انات واإلحصاءات. كما سيو� ترك�ي
ن المتاحة وجمع البينات ا اهني  لمتاحة ورصد ومتابعة آثارها وتقي�مها. الس�اسات بناء ع� األدلة وال�ب

 
ات الهدف ات التكم�ل�ة مؤ�ش  برنامج مجموعة البنك الدو�ي  المؤ�ش

ي �ستخدم  .12.1
عدد الوزارات الىت

ب�انات إحصائ�ة وللرصد 
والمتابعة وتقي�مات قائمة ع� 

ي تنف�ذ عمل�ات 
الدل�ل �ن

 73التنم�ة والتقي�م
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

 ) 2024( 4الهدف: 
 

ن  .12.2  �سبة التماسات المواطنني
المقدمة والمعالجة بواسطة 

ون�ة  74منصة االلتماسات اإلل��ت
 :  )2018% (1األساس المرج�ي

ي 12.1.1
. عدد االستطالعات الوطىن

ي أوانها �شأن األ� 
المنفذة والمنشورة �ن

)3 ( ن  76سنني
: مس�ح كل  األساس المرج�ي

ن (  )2018سبع سنني
ن �شأن موازنة  الهدف: مسحني

 2024األ� منذ اآلن وحيت عام 
)2024 ( 

 

 التم��ل: جاري
دعم اإلطار الجد�د للحكامة  -

 (منحة)
لمان  - وع بناء قدرات ال�ب م�ش

 (منحة)
 مسار لإلقراضالتم��ل: 

القطاع العمو�ي أداء  برنامج -
ي المغر  يب

 الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة: جار�ة
ي المغرب ومصفاة  -

الحكامة �ن
 االقتصاد الس�ا�ي 

                                                           
ي المغرب" (س�صدر ق��با) 73

ي �ن
ن وزارة الشؤون العامة والحكامة المغ���ة والبنك الدو�ي "تقي�م النظام اإلحصايئ  ال�تاب األب�ض بني

 �شمل ذلك االلتماسات المقدمة للحكومة المرك��ة وهيئات الحكم المحل�ة.  74
 المندو��ة السام�ة للتخط�ط 76
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 ) 2024% (100الهدف: 
 

تاح  .12.3
ُ
ي ت

عدد الخدمات العموم�ة الىت
المعلومات الخاصة بها ع� 

ون�ة العامة  75المواقع اإلل��ت
 :  )2018( 170األساس المرج�ي

 ) 2024( 300الهدف: 
 

. وجود إطار رئ�س ومعتمد 12.1.2
للتحقق والتثبت من الب�انات اإلدار�ة 

 77القطاع�ة 
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

كاشفة الب�انات اإلدار�ة المنشورة الهدف:  
والمتحقق منها ع� المواقع الرسم�ة 

 للوزارات 
 

ي الخدمة العموم�ة 12.1.3
. عدد موظ�ن

ن ع� موض�ع  ن المدر�ني والمواطنني
 78االلتماسات العامة
 :  )2018( 780األساس المرج�ي

 ) 2024(1200الهدف: 
 

. عدد المنصات المخصصة 12.1.4
ن   79إلفادات المواطنني
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

 ) 2024(6 الهدف: 
 

�سبة الشكاوى المرتبطة  12.1.5
�ات بالشكاوى  والمعالجة ضمن المش�ت

األطر الزمن�ة المنصوص عليها باألنظمة 
 . 80ات الصلةذ

 :  )2018% (50األساس المرج�ي
 ) 2024% (100الهدف: 

 
ي معد ومرفد  12.1.6 وجود برنامج تدر�ىب

وص اإلدارة العامة بخطة تنف�ذ�ة بخص
ن  بالحصول ع�  وحق المواطنني

 81المعلومات
 :  )2018( 0األساس المرج�ي

 )2024(1الهدف:  
 

مسار الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة: 
 لإلقراض

ن الإصالح  - ن القطاعني ا�ة بني �ش
 – EP/  العمو�ي والخاص

 الميثاق العال�ي مع إف��ق�ا
المؤسسات  حكامةإطار  -

كات) التابع لمؤسسة  (ال�ش
 التم��ل الدول�ة

 ممارساتتدع�م إطار و  -
الصفقات (الطلب�ات) 

 العموم�ة
ي مجال  -

المساعدة التقن�ة �ن
ن   تعم�م مشاركة المواطنني

 

 

 

 

 

 

                                                           
    )public.ma/-http://www.service .( وزارة إصالح اإلدارة والوظ�فة العموم�ة 75
77  . ي  برنامج أداء القطاع العمو�ي المغريب
78  . ي  برنامج أداء القطاع العمو�ي المغريب
ي  -). / public.ma-http://www.serviceوزارة إصالح اإلدارة والوظ�فة العموم�ة (  79

 وتطبيق إداريت
 الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة: تدع�م إطار وس�اسات الصفقات العموم�ة. المصدر: اللجنة الوطن�ة للطلب�ات العموم�ة.  80
ا�ة الحكومة المنفتحة، البالغ رقم  81  . 3وزارة إصالح اإلدارة والوظ�فة العموم�ة / خطة عمل �ش

http://www.service-public.ma/
http://www.service-public.ma/).-
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ن المال�ة : مراجعة اإلنجاز 2الملحق رقم  ا�ة القط��ة الخاص بالمغرب للسنني والتعلم واستقاء الدروس من إطار ال�ش
 2017إ�  2014

ا�ة القط��ة (  المغرب)-86518(تق��ر رقم:  2014): األول من أب��ل 2017-2014تار�ــــخ إطار ال�ش
ا�ة القط��ة: األداء  تار�ــــخ مراجعة  )105894(تق��ر رقم:  2016 مايو، 24واستقاء الدروس والتعلم الخاص ب�طار ال�ش

ة المشمولة بمراجعة اإلنجاز والتعلم واستقاء الدروس: من السنة المال�ة   201782إ�  2014الف�ت
 

 أوً�. المقدمة والس�اق

ا�ة القط��ة لمجموعة البنك الدو�ي أداء  ة اإلنجاز والتعلم واستقاء الدروسعتق�م مراج. 1 ات�ج�ة ال�ش ن ل 83اس�ت المال�ة لمغرب للسنني
ي السنة المال�ة . 2017إ�  2014من 

ا�ة القط��ة �ن ات�ج�ة ال�ش  أنه تم تمد�دها  2017تنت�ي مدة اس�ت
َّ

، وجاءت 2018السنة المال�ة إ�  إ�
ي  ات النتائج اليت لم  مراجعة اإلنجاز والتعلم واستقاء الدروس الراهنة ع� أساس الحالة بحالتها باإلضافة لألدلة ذات الصلة لبعض مؤ�ش

 خالل السنة المال�ة 
َّ

ي األداء  . أ�دت مراجعة2018تتاح إ�
نجزت �ن

�
ي أ صالح�ة  2016من عام  24 يو ما والتعلم واستقاء الدروس اليت

ا�ة القط��ة أال و�ي تع��ز تحقيق نمو تناف�ي وشامل (أنظر نتائج المجال ات�ج�ة ال�ش ات�ج�ة المشمولة بموجب اس�ت  المجاالت االس�ت
،  ) و�ناءاألول ن مستقبل مرن وأخ�ن ن تقد�م الخدمات ل�افة المواطنني )؛ وتدع�م الحكامة والمؤسسات لتحسني ي

(أنظر نتائج المجال الثاين
ن و�سماع صوتهم باإلضافة للشفا ، ومشاركة المواطنني ف�ة (أنظر لنتائج المجال الثالث). ُ�ذكر أن تع��ز دور الشباب، وقضا�ا الن�ع االجتما�ي

. المعلو إ�  والحصول ي مراجعة اإلنجاز والتعلم واستقاء الدروس لتقي�م منجزات برنامج مات كانت جزء ال يتجزأ من هذە المسا�ي
تأيت

ا�ة القط��ة كما  ات�ج�ة ال�ش كما   2016والتعلم واستقاء الدروس لعام األداء  نصت عليها مصفوفة النتائج المنقحة خالل مراجعةاس�ت
ا�ة القط��ة. ُ�ضاف، تناقش المراجعة مواءمة برنامج مجموعة البنك أداء  وتق�م ات�ج�ة ال�ش ي تصم�م وتنف�ذ برنامج اس�ت

الدو�ي �ن
ا�ة القط��ة  ي الدروس بغ�ة التحض�ي إلطار ال�ش

ق األوسط وشمال إف��قا الجد�دة و�ست�ت ات�ج�ة المجموعة الخاصة بمنطقة ال�ش اس�ت
  المقبل. 

ا�ة القط��ة وا2 ات�ج�ة ال�ش نامج الحكومة . تمت مواءمة اس�ت ات�ج�ة الخاصة ب�ب الذي �عكس إطار الحكامة  المغ���ةألول��ات االس�ت
 . ي ي لعام المنقح والمعتمد استجابة لمعط�ات ال��يع العريب  ع� ما �كرسه الدستور المغريب

�
من حقوق أ��ب  كافً� لقدر�   2011عطفا

ي 
ي إطار حكامةاإل�سان، �أيت

ات�ج�ة �عزز تحقيق تنم�ة شاملة، وعادلة ومستدامة. ال مرك��ة، و أ���  هذا اإلطار ل�صب �ن مستف�دا� من اس�ت
 
�
ە ع� الحكامة والمساءة المؤسسات�ة، مضما ن ا�ة القط��ة السابقة والدروس المستقاة، جاء برنامج مجموعة البنك الدو�ي لُ�عمق ترك�ي  ال�ش

اك الشباب، وقضا�ا الن�ع االجتم ن و�سما اط�اته إ�ش اك المواطنني ، و��ش ع صوتهم كموضعات شاملة نزوً� عند حاجة المغرب الملحة �ي
ا�ة القط��ة دعمها للمسا�ي  ات�ج�ة ال�ش ن و�عالء و�سماع صوتهم. وعل�ه وسعت اس�ت لتحقيق نمو أعدل وأشمل وز�ادة مشاركة المواطنني

ي ذلك من خالل  عمالالمغ���ة بخصوص الحكامة المنفتحة وجدول األ 
النهج االبتكار�ة متعدة القطاعات الخاص بالنمو األخ�ن بما �ن

 وط�ف واسع من األدوات والخدمات المال�ة والتقن�ة من البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي ومؤسسة التم��ل الدول�ة. 

ا�ة القط��ة. أجرى المغرب 3 ات�ج�ة ال�ش ة اس�ت ي  خالل ف�ت
آخذا� خطوة هامة نحو  2015سبتم�ب انتخابات محل�ة وجه��ة سلم�ة �ن

 وأقل مرك��ة، ه�كل�ة كرسها الدستور الجد�د لعام أ���  ه�كل�ة حكوم�ة تحقيق
�
. كذلك تمكن المغرب بالصمود أمام ر�اح 2011انفتاحا

 تبعات سلب�ة من قب�ل العنف،
�
ي من خالل نقلة س�اس�ة سلم�ة دونما وح،أو  ال��يع العريب ن  أخرى. أو  ال�ن

ٌ
اإلرهاب الذي شهدته دوٌل ع���ة

ي الوقت الذي 
ي سب�ل و�ن

 جلً� �ن
�
 واقتصاد�ا، لم تنفك معدالت البطالة، وانعدام الفرص أن تكون تحد�ا

�
 اجتماع�ا

�
شهد به المغرب نهوضا

ي أرجاء البالد. 
 تحقيق النمو المستدام والشامل �ن

. ملخص النتائج الرئ�سة
�
 ثان�ا

ف. 4 ي األداء  ُصنِّ
ا�ة القط��ة بالمر�ن ات�ج�ة ال�ش ا�ة القط��ة غالب�ة ٍد ما. حإ�  اإلجما�ي لنتاج اس�ت ات�ج�ة ال�ش فقد حقق برنامج اس�ت

.  12من أصل  5نتائجه المرتقبة: ح�ث أنجزت 
�
نِجزا إنجازا� جزئ�ا

�
ن فقد أ ن المتبقيني ا الهدفني ، وخمس أخرى أنجز الشق األ��ب منها، أمَّ

�
هدفا

ا� من أصل  29كذلك صنف  ن الثالثة بال 35مؤ�ش ك�ي ي مختلف مجاالت ال�ت
ات�ج�ة أو  منجز مؤ�ش �ن نِجَز الشق األ��ب منه. لقد دعمت اس�ت

�
أ

ات�ج�ة بمثابة فرصة سانحة  ات�ج�ة. كما وكانت االس�ت ة االس�ت ي تجاوز أثرها ف�ت ا�ة القط��ة اإلصالحات الس�اسات�ة الطموحة اليت ال�ش

                                                           
ي السنة المال�ة 2017كان تار�ــــخ انتهاء مراجعة اإلنجاز والتعلم واستقاء الدروس محدد بالسنة المال�ة   82

  2018؛ ول�ن، تم إنجاز بعض عمل�ات اإلقراض المعلقة �ن
�
نظرا

ي إ�شاء مجلس وزراء جد�د بعد انتخابات أوكت��ر. لتأخر امتد لستة 
 شهور �ن

، ومؤسسة التم��ل الدول�ة، والوكالة الدول�ة 83 ن البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي ك بني ا�ة القط��ة بالتعاون المش�ت ات�ج�ة ال�ش عدت اس�ت
�
 لضمان االستثمار.  أ
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ة عن غ ن ي تزخر المجموعة فيها بم�ي ي المجاالت اليت
ي وسد�دة لمشاركة مجموعة البنك الدو�ي �ن

ها لمساعدة البالد �ن ة �ي قطع أشواط كب�ي
ي مجال ممارسة أ�شطة 

 لنمو المغرب وقدرته التنافس�ة �ن
�
ي والتنظ��ي ب�رساء أساسا

ع� عدة جبهات. فقد أثمر دعم اإلطار المؤسسايت
ة والمتوسطة. كذعمالاأل  ن الضمانات االئتمان�ة للمقاوالت الصغرى، والصغ�ي لك أسهم برنامج ، واللوجست�ات التجار�ة، وتحسني

ا�ة القط��ة بتوسيع تولدي المغرب للطاقة المتجددة وتقل�ص الفاقد، ناه�ك عن تدع�م القدرات المتعلقة بتقل�ص  ات�ج�ة ال�ش اس�ت
. مثال  ن ك�ي ي مختلف مجاالت ال�ت

ات�ج�ة وجود نقاط تآزر وتضافر �ن مخاطر ال�وارث والجهوز�ة لحاالت الطوارئ. كما وعزز برنامج االس�ت
ي المحصلة، تمكن المغرب من قطع أشواط ذلك

ي مجاالت مختلفة. �ن
، دعمت جزئ�ة التك�ف مع المناخ االجما�ي غا�اٍت مماثلة أخرى �ن

ي تنظ�م الموازنة، والحصول ع� المعلومات اللذان
ي تع��ز اإلصالحات الرئ�سة مثل قانوين

ة �ن شكالن خطوة نحو حكامة منفتحة  كب�ي
ي المقلب اآلخر، و 

 الس�ما ف�ما يتعلق وشاملة. �ن
�
ي إنجاز بعض األهداِف إنجازا� تاما

ا�ة ُجملة من التحد�ات �ن ات�ج�ة ال�ش اجه برنامج اس�ت
ن الق�مة العال�ة لقطاع الفالحة وز�ادة الخدمات األساس�ة كالماء  الحصول ا�ي �ة الماء المستخدم ألغراض الفالحة، وتوسيع إنتاج بتحسني

، إضافة ي أحاطت تدع�م برامج الحما�ة االجتماع�ة وخلق فرص العقباإ�  وال�ف الص�ي  الس�ما للشباب. العمل ت اليت

ف. 5 ات�ج�ة بالج�د. أداء  ُصنِّ ي تنف�ذ االس�ت
نامج مجموعة البنك الدو�ي �ن ات�ج�ة مع طموحات ال�ب لقد تمت مواءمة تصم�م االس�ت

ن بالحد م ن لمجموعة البنك الدو�ي المتمثلني ن التوأمني ك ع� نحو� مستدام. بدورها الحكو�ي والهدفني ن الفقر المدقع وتع��ز االزدهار المش�ت
ق  ات�ج�ة مجموعة البنك الدو�ي الجد�دة لمنطقة ال�ش ات�ج�ة االستجابة الحثيثة وتدع�م الروابط مع اس�ت سهلت مرونة تصم�م االس�ت

تها االو�، 84األوسط وشمال إف��ق�ا، ن ي ِح�كت ح�ا�ة تضمن  85الس�ما رك�ي بدورە  -واالول��ات الجد�دة للحكومة المغ���ة ا�سجامها اليت
ة اإلقراض أع� من المتوقع.  3.7قدم البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي برنامج إقراض ناجع بق�مة  ُتوظف مل�ار دوالر أم���ي كما وكانت وت�ي

ي استمت بعمومها بالطامحة  ات�ج�ة ُجملة من األدوات والنتائج المبلورة اليت . والصاالس�ت ن تنف�ذ  ابة بأ�شطة مجموعة البنك الدو�ي تمنت
ي لطالما كان بعدا� 

ا�ة القط��ة بفضل ووجود محفظة مكينة، وخدمات استشار�ة وتحل�ل�ة شاملة، وحوار س�اسايت ات�ج�ة ال�ش برنامج اس�ت
ا�ة مجموعة البنك الدو�ي مع المغرب.  ي �ش

 �ن
�
ا�ة كذلك تمت مواءمة برنامج مؤسسة التم��ل ال  86أساس�ا ات�ج�ة ال�ش دول�ة مع اس�ت

ي مجاالت األسواق المال�ة، و 
ا الوكالة الدول�ة لضمان االستثمار فعملت  أعمالالقط��ة الس�ما �ن الفالحة، والطاقة والخدمات التعل�م�ة. أمَّ

ات�ج�ة. اشاف استثمار ع� استك ة االس�ت  أنها لم تقدم أي ضمانات خالل ف�ت
َّ

ن قطاع�ة إ�  ت ما بني

. ت
�
ا�ة القط��ةثالثا ات�ج�ة ال�ش  قي�مات نتائج اإلنمائ�ة الس�ت

. األداء  �ق�م هذا القسم. 6 ي المخرجات اإلثىن ع�ش
ي إطار مجاالت النتائج الثالثة المع�ب عنها �ن

ا�ة القط��ة �ن ات�ج�ة ال�ش العام الس�ت
ي  1�لخص الجدول رقم 

ا�ة القط��ة �ن ات�ج�ة ال�ش ات نتائج اس�ت ن �حتوي المرفق رقم  أدناە تصن�ف نتائج ومؤ�ش ع� تقي�م تفاص�ل  1حني
ن أنها تقي�م  ي حني

نامج. و�ن ات النتائج. ُ�ذكر أن مراجعة اإلنجاز والتعلم واستقاء الدروس توظف إطار النتائج المحدث لتقي�م ال�ب مؤ�ش
ي اتضحت خالل الس 2017التقدم المحرز حيت السنة المال�ة   أنها تضم المعلومات ذات الصلة اليت

َّ
. وهذە المجاالت 2018نة المال�ة إ�

) : كات خاصة لتقد�م 1�ي كات االبتكار�ة الناشئة  50) اجتذبت مؤسسة التم��ل الدول�ة أر�ــع �ش مليون دوالر أم���ي كتم��ل سه�ي لل�ش
ة والمتوسطة (النت�جة  ي ) ُعينت الهيئة التنظ�م�ة لقطاع ال�ه��2)؛ (1.2والمقاوالت الصغ�ي

لتشغ�ل افتتاح قسم  2018اغسطس اء �ن
ي عام 3)؛ (2.2ت القطاع الخاص (النت�جة االضغط المتوسط والمنخفض الستثمار 

قر قانون الحصول ع� المعلومات �ن
�
 2018) كذلك أ

ن ع� المعلومات (النت�جة  ن حصول المواطنني ي لتحسني
 األساس القانوين

�
ا� يتم استخدام نموذج الموازنات القائمة ع� )4)؛ (3.1مرس�ا  أخ�ي

ي مختلف الوزارات ألغراض الموازنة العامة لعام 
امج �ن  ). 3.2(النت�جة  2018ال�ب

 

ات النتائج اإلنمائ�ة و 1الجدول رقم  ا�ة القط��ة: ملخص تصن�ف مؤ�ش ات�ج�ة ال�ش  نتائج اس�ت

ا�ة القط��ة ات�ج�ة ال�ش إجما�ي  نتائج اس�ت
 التصن�ف

ات النتائج  تصن�ف مؤ�ش

نجز الشق  أنجز
�
أ

  منهاأل��ب 
�
نجز جزئ�ا

�
 لم ُينَجز أ

ي  –: تع��ز النمو التناف�ي والشامل مجال النتائج األول
 حٍد ماإ�  مر�ن

ي أفضل للدخول .1.1
، وت�س�ي التجارة، عمالعالم األ إ�  إطار مؤسسايت

ة والمتوسطة نجز وتط��ر المقاوالت الصغ�ي
�
    3 أ

                                                           
ي  84

، يناير  االشتمال االقتصادي واالجتما�ي من أجل السالم واالستقرار �ن ات�ج�ة جد�دة لمجموعة البنك الدو�ي ق األوسط وشمال أف��ق�ا: إس�ت  . 2016منطقة ال�ش
ن فرص العملتجد�د العقد االجتما�ي من خالل خلق  85 اك المواطنني  ، وخدمات نوع�ة، و��ش
ي أثمرت ببلورة  2040�شمل ألتحل�الت ع� سب�ل المثال المذكرة االقتصاد�ة القط��ة، والمغرب  86 ي الدوائر اليت

التشخ�ص القطري الممنهج وكان لها وقع مؤثر �ن
 العموم�ة والخاصة. 
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ن  .1.2 ة والمتوسطة والوصول ا�ي تحسني المقاوالت الصغرى والصغ�ي
نجز مصادر التم��لإ�  والنساء

�
    3 أ

نجز الشق  ز�ادة الق�مة المضافة لقطاع المنتجات الغذائ�ة الزراع�ة .1.3
�
أ

  1  1 األ��ب منه

، تدر�ب المهارات والإ�  الشباب,صول ز�ادة  .1.4 ي تدر�ب المهين
نجز و�درار الدخل عمالفرص ر�ادة األ وخدمات التوظ�ف، و 

�
    5 أ

ن  .1.5 فرص برامج الحما�ة االجتماع�ة وخلق إ� االوصول تحسني
  الس�ما للشباب العمل

�
نجز جزئ�ا

�
 1   1 أ

: بناء مستقبل أخ�ن مرن  .2 ي
ي  –مجال النتائج الثاين

 حد ماإ�  مر�ن

�ة والموارد الساحل�ة والمائ�ة2.1 نجز الشق  . تدع�م تدب�ي ال�ت
�
أ

  1  2 األ��ب منه

ن كفاءة  .2.2 نجز الشق  الطاقةز�ادة تول�د الطاقة المتجددة وتحسني
�
أ

 1   4 األ��ب منه

ن آل�ات الوقا�ة من ال�وارث الطب�ع�ة وتخف�ف مخاطرها .2.3 نجز تحسني
�
    2 أ

ن  .3 ن تقد�م الخدمات ل�افة المواطنني ي  –مجال النتائج الثالث: تدع�م حكامة المؤسسات لتحسني
 حد ما: إ�  مر�ن

ن الحكامة المنفتحة والشاملة. 3.1   تحسني
�
نجز جزئ�ا

�
 1  2  أ

ي تدب�ي الموارد العموم�ة .3.2
ن المساءلة والشفاف�ة �ن نجز تحسني

�
    2 أ

ن قدرات تخط�ط وتدب�ي الخدمات الرئ�سة وتقي�م فعاليتها  .3.3 تحسني
 الس�ما ع� المستوى المح�ي 

نجز الشق 
�
أ

   1 1 األ��ب منه

نجز الشق  الخدمات األساس�ةإ� الوصول توسعة  .3.4
�
أ

 1  2  األ��ب منه

ي  –للنتائج  التصن�ف اإلجما�ي 
 4 2 5 24  حد ماإ�  مر�ن

 

ي  –: تع��ز النمو التناف�ي والشامل مجال النتائج األول
 حٍد ماإ�  مر�ن

ي 
 ج�دا بدعم جهود الحكومة المغ���ة لخلق إطار مؤسسايت

�
 أ���  حقق برنامج مجموعة البنك الدو�ي تقدما

�
 عمالعالم األ لدخول دعما

ي سب�ل شمول ما�ي أفضل (مثال ذلك 
، وتدع�م القطاع الما�ي �ن ن الشمول الما�ي ، وتحسني ن ي صفوف الشباب ال��اديني

وتع��ز االستثمار �ن
ي مارس 

ي بدأت عملها �ن ي مناخ األ 2016الهيئة المغ���ة لسوق الرسام�ل، واليت
وصول  عمال). أثمرت هذە اإلجراءات ثمارها بآثار تح��ل�ة �ن

 لدعم عمل�ة إحداث فرص شغلإ�  ما الشباب والنساء منهمالرادة الس�
�
 بذلك أساسا

ً
 وعدً� ل�افة أ���  مصادر التم��ل مرس�ة

�
إنصافا

ن ثمة حاجة لم��د من  1.2و 1.1أها�ي المغرب. عالوة ع� ذلك، تجاوزت بعض المنجزات المتحققة بموجب النت�جة  ي حني
المتوقع. ف�ن

ن الفالحة مرتفعة  ن الق�مة، الجهود لتحسني ي  وصولتتخذ الحكومة المغ���ة تداب�ي لتحسني
ن �ن ن ألسواق الجملة والمنتجني صغار الفالحني

ا�ة القط��ة.  ي الدورة المقبلة من إطار ال�ش
ي نتائج ج�دة �ن

 سالسل ق�مة منتقاة، األمر الذي ُيتوقع أن ُيؤيت

ي أفضل للدخول 1.1نتائج 
ة والمتوسطة، وت�س�ي التجار عمالعالم األ إ�  إطار مؤسسايت نجز - ة، وتط��ر المقاوالت الصغ�ي

�
 أ

أعان دعم مجموعة البنك الدو�ي للموازنة، والمساعدة التقن�ة، والدراسات التحل�ل�ة . عمال. �سط المغرب األنظمة الخاصة باأل 7
ن لتع��ز المناخ االستثماري، وخل ي مكني

التنافس�ة. ومن اإلصالحات ، والقدرة فرص العملق الحكومة المغ���ة بتأس�س إطار مؤسسايت
كات، و�شغ�ل منصة التجارة الرقم�ة عمالالجديرة بالذكر: إ�شاء معرف األ  ن التجارة، »Portnet«، وتعد�ل قانون ال�ش ، وتنف�ذ قوانني

لمرتبة اإ�  129ل. ساعدت هذە اإلصالحات المغرب ع� الوثب من المرتبة اوه�كل�ة الحكامة الخاصة باللجنة الوطن�ة لمناخ األعم
ن حسب تق��ر ممارسة أ�شطة األ  ن  عمالالستني ة الممتدة بني  2018و 2010خالل الف�ت

�
. كذلك شهدت اللوجست�ات التجار�ة تحسنا
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ي نقل السعل ع�ب ميناء الدارالب�ضاء من 
ي عام  10باإلضافة النخفاض كب�ي بمعدل الوقت المستغرق �ن

ي  6.1إىل  2013أ�ام �ن
يوليو أ�ام �ن

ات التح��ل�ة المتحققة اعتماد قانون المنافسة (وهو ما � 2017 ي تحقق الهدف المنشود ع� هذا الصع�د). ومن جملة التغي�ي عين
ي منح الحوافز وتنم�ة أسواق رأس المال  إضافة للتحسينات المدخلة ع� أسلوب الوكالة المغ���ة لتنم�ة االستثمارات 87الجد�د،

�ن
نامج العال�ي  35�ة بت�س�ي تم��ل بق�مة المحل�ة. كذلك ساعدت مؤسسة التم��ل الدول مليون دوالر أم���ي لتميول التجارة من خالل ال�ب

والتواصل مع المستثم��ن، ستتدعم  عمالللتم��ل التجري من خالل العمل مع بنوك مغ���ة. وف�ما �عزز المغرب تدر�ب مستخد�ي األ 
ي الوقت. 

 آثار ذلك مع م�ن

ا�ة القط��8 ات�ج�ة ال�ش ة والمتوسطة.  عمالة تع��ز تنم�ة ر�ادة األ . دعمت اس�ت نذكر من هذا الدعم والمقاوالت الصغرى والصغ�ي
؛ 1أهمه؛ ( ي

ن أنظمة رصد ومتابعة 3؛ (عمال) وتدع�م هك�ل�ة حكامة اللجنة الوطن�ة لمناخ األ 2( 88) تك��ن نظام المقاول الذايت ) وتحسني
ة، والمتوسطة  ي للضمانات المنقولة 5) وتنم�ة مكتب االئتمان؛ (4( 89تقي�مها؛تنم�ة المقاوالت الصغرى، والصغ�ي

) و�رساء اإلطار القانوين
ن  ب من الضمانات (مؤسسة  وصول وحصوللتحسني ة والمتوسطة للقروض البنك�ة المكفولة بمثل هذا ال�ن المقاوالت الصغرى والصغ�ي

ن تنم�ة مخطط ضمان قروض المقاوالت الص5التم��ل الدول�ة)؛ ( ة والمتوسطة. بالمحصلة، أعانت هذە المبادرات صغار ) وتحسني غ�ي
ن ع� أخذ دور  ي التنم�ة االقتصاد�ة. أ��ب  المقاولني

 �ن

ن  1.2نتائج  ة والمتوسطة والنساء وصول وحصولتحسني  أ نجز-مصادر التم��لإ�  المقاوالت الصغرى والصغ�ي

ي دعمت اإلصالح الحكو�ي ا9
ة . إن مشاركة مجموعة البنك الدو�ي الىت ن شمول القطاع الما�ي الس�ما للمقاوالت الصغ�ي لرا�ي لتحسني

ا�ة القط��ة.  ات�ج�ة ال�ش ة اس�ت  خالل ف�ت
�
ا  كب�ي

�
لقد دعمت مجموعة البنك الدو�ي هذە األول��ات بما �شمل النساء قد تطورت تطورا

ي وا
ي ركزت ع� تدع�م اإلطار المؤسسايت لتنظ��ي للقطاع الما�ي موسعة برنامج من خالل سلسة من قروض الس�اسات اإلنمائ�ة اليت

 تنم�ة سوق رأس المال االستثماري األصغر. كما ومكن دعم 
�
ة ودعما ضمانات اإلتمانات لصالح المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصغ�ي

المقدمة للمقاوالت البنك الدو�ي لضمانات المخاطرة الجزئ�ة مشاركة مؤسسات مال�ة لتخف�ف وطأة المخاطر االئتمان�ة الحافة للقورض 
ة والمتوسطة من  ي حجم محفظة المقاوالت الصغرى والصغ�ي

ة والمتوسطة؛ مما أثمر ب��ادة مؤثرة �ن مليون درهم  78الصغرى والصغ�ي
ي عام 

ي �ن ي عام  31إ�  2012مغريب
ي �ن ي كانت ترنو لتحقيق  2017مل�ار درهم مغريب ا�ة القط��ة اليت ات�ج�ة ال�ش ن بذلك هدف اس�ت متخطني

.  94محفظة سقفها  ي لقد دعمت سلسلة قروض الس�اسات اإلنمائ�ة المقدمة من مجموعة البنك الدو�ي دأب  90مليون درهم مغريب
ي من خالل مزودي خدمات الدفع من غ�ي 

وين الحكومة المغ���ة لتحقيق تعم�م الخدمات المال�ة، الس�ما بتوسعة نطاق الدفع اإلل��ت
ائح القاطنة باألر�اف وال تملك حسابات بنك�ةالبنوك ع�ب توسعة نقاط الخدمات ال ة إ�  مال�ة لل�ش جانب المقاوالت الصغرى والصغ�ي

 والمتوسطة. 

ي المركزي لإلقراض األصغر، 10 ى مؤسسات المت��ل األصغر،  ەباعتبار . استثمار مؤسسة التم��ل الدول�ة لصالح البنك الشعىب ي ك�ب
ثاين

ي عام  221400لصغرى من ساعد هذا االستثمار ب��ادة عدد القروض ا
ي عام  703386إ�  2012�ن

�حة واسعة من  2017�ن ل�ش
ي المئة منها. كذلك استثمرت مؤسسة التم��ل الدول�ة  52المستف�دين �شكل النساء 

ي  20�ن
كة مليون دوالر أم���ي ع� شكل أسهم �ن �ش

» «Mediterrania Capital Partners II ة والمتوسطة. ومن الجدير و�ي صندوق تم��ل باألسهم خاص �ستهدف المقاوالت الصغ�ي
ي المركزي  112بالذكر أن استثمار مؤسسة التم��ل الدول�ة البالغ  اء التابع للبنك الشعيب ي برنامج السندات الخ�ن

مليون دوالر أم���ي �ن
اء . ُ�ذكر أن السندات الخ�ن ن ن المحليني ي تم��ل مشار�ــــع طاقة مستدامة بما �شمل صغار المقاولني

ي  �سهم �ن
�ي األو� من نوعها �ن

.  91المنطقة ن ن المحليني ة بق�ادة المقاولني  لتم��ل مشار�ــــع الطاقة المستدامة بما �شمل المشار�ــــع الصغ�ي

ي المركزي إلطالق عرض 11 . واستكملت استثمارات مؤسسة التم��ل الدول�ة بمشاركة استشار�ة شملت العمل مع البنك الشعىب
ة جدا  أعمال  لمؤسسة التوفيق للتم��ل األصغر لتدع�م كذلك قدمت مؤسسة التم��ل الدول�ة . جد�د للمقاوالت الصغ�ي

�
 مكثفا

�
دعما

                                                           
 ُ�ذكر أن مجلس المنافسة ما زال ق�د اإل�شاء بموجب ظه�ي مل�ي و�تا�ي لم يتم إنفاذە حيت اآلن.  87
88entrepreneur-auto’Statut de l   
،  ups et TPMEs-de Financement Destines aux Start Recueil Annuel des Instruments et Programmes Publicsأنظر لـ 89
.https://www.le212.info/attachment/1014721/   أن 

�
ة والمتوسطة) TPME(علما ي للمقاوالت الصغرى والصغ�ي

 هو االختصار الفرين
ي المرة األو� الحصول عل سجل ائتمان �م 90

�ن كنهم من الحصول مع االزد�اد ال�ب�ي لخ�ارات اإلقراض المدعومة بالضمانات باتت الفرصة سانحة للعد�د من مق�ت
ي المستقبل. 

 ع� قروض �ن
ي المنطقة.   91

 كانت مؤسسة التم��ل الدول�ة أول من أطلق هذا االستثمار �ن

https://www.le212.info/attachment/1014721/
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ن س�استها االئتمان�ة. كما ودعمت المشاركة االستشار�ة لمؤ  سسة التم��ل الدو�ي إطالق بطولة حكامتها، وتن��ــــع منتجاتها المال�ة، وتحسني
ي 

ن من البنوك.  و�ي أالخدمات الم�ف�ة لتم��ل النساء مع بحث سو�ت كاء المحتملني  92لتحد�د ال�ش

12 . ،
�
ي تطورا إذ دعمت سلسلة قروض الس�اسات اإلنمائ�ة المقدمة من مجموعة ع� ذات الغرار شهد سوق رأس المال المح�ي المغريب

تم��ل االقتصاد  الهيئة المغ���ة لسوق رسما�ل متطورًة بذلك أدوات سوق جد�دة لتن��ــــعالبنك الدو�ي إصالحات آتت أوكلها بتأس�س 
ي أدوات سوق رأس المال. كما أ�شأت الحكومة  بع�دا� عن الخدمات الم�ف�ة

 �ن
�
مدعمة استدامة صندوق الخدمة العموم�ة مستثمرا� رئ�سا

ن العمو�ي والخاصصندوق بال ن القطاعني ا�ة بني كات الناشئة �ش ك بال�ش ي لالستثمار السه�ي المش�ت
ئ �ن ��شِ

�
ر  أواخ. كان هذا الصندوق قد أ

مليون دوالر أم���ي من أر�ــع صناديق تم��ل خاصة ومساهمة  50عة البنك الدو�ي ليتمكن بعدئذ من اجتذاب بتم��ل من مجمو  2017عام 
ي منتصف عام  50من الحكومة بلغ قدرها 

. ُ�ذكر أن جولة جد�دة من حشد التم��ل كانت قد بدأت �ن لمواصلة  2018مليون دوالر أم���ي
 رفع حصة الحكومة. 

نجز الشق األ��ب منه - ز�ادة الق�مة المضافة لقطاع المنتجات الغذائ�ة الزراع�ة  1.3تائج ن
�
 أ

ات�ج�ة من أجل . 13 ات�ج�ة الحكومة الفالح�ة الخاصة بمخطط المغرب األخ�ن واس�ت ا�ة القط��ة اس�ت ات�ج�ة ال�ش دعمت اس�ت
ن  ن الماء لتحسني قوة دفع إ�  لفالحة وتح��ل قطاع المنتجات الغذائ�ة الزراع�ة�ة الماء المستخدم ألغراض اإنتاج اقتصاد وتثمني

ي المغرب.  فرص العملرئ�سة للنمو االقتصادي وخلق 
ي هذا الس�اق عملت بوتقة من االستثمارات الفالح�ة، واإلصالحات المنهج�ة �ن

�ن
ن العمو�ي والخاص، والمساعدة التقن�ة، والمشاركة االستشار�ة الموجهة ع� دعم تداب�ي الحكومة المغ���ة  ن القطاعني ا�ة بني بال�ش

ن كفاءة األسواق المحل�ة من خالل تنم�ة نما ن فعال�ة نظام المؤسسات�ة والتنظ�م�ة لتحسني ذج تدب�ي ع��ة ألسواق الجملة، وتحسني
ن لتجار الجملة  ي لسالسل ق�مة مختارة، باإلضافة لوصل صغار الفالحني

الة لألمن الغذايئ ابتكارات الفالحة، وتأس�س أنظمة تدب�ي فعَّ
 . ن ن استفادو  76إن حوا�ي والمصنعني ن المستهدفني ي المئة من صغار الفالحني

ن دخلهم من خالل من المساعدة التقن� ا �ن ة الرام�ة لتحسني
. بدورها  ي

ي ظل شح الماء والتغ�ي المنا�ن
تكب�ي آثار تدخالت  عملت مؤسسة التم��ل الدول�ة ع� توظ�ف تقن�ات ومهارات أنجع وأفضل �ن

ي  ع� صع�د مخطط المغرب األخ�ن مجموعة البنك الدو�ي 
وة لتق أعمالبتع��ز االسثمار الخاص �ن ��ة سالسل الفالحة وتقد�م الم�ش

ي األر�اف وتن��ــــع مصادر دخلهم.  ن وز�ادة دخل قاطين ي قطاعات 4100لقد أدى ذلك ل��ادة الق�مة بغرض مضافعة الوصول للفالحني
 فالح �ن

. ل�س هذا وحسب، بل دعمت مؤسسة التم��ل الدول األلبان واألجبان والدواجنإنتاج  ي
كة  فرص العمل�ة توسيع إحداث والموا�ش ي �ش

�ن
�ــــع تنف�ذ كذلك أعد البنك الدو�ي عمل�ة متابعة (ع� شكل برنامج لتحقيق النتائج) الرام�ة لت�   93مود�ا للدواجن. ج المتكامل عزالغ لإلنتا 

ي المغرب. ل�ن 
ي قطاع المنتجات الغذائ�ة الزراع�ة �ن

إصالحات مخطط المغرب األخ�ن مع إضافة ق�مة شاملة وتنم�ة سالسل الق�مة �ن
ا�ة القط��ة المقبل. أن إ�  تجدر اإلشارة ة إطار ال�ش  خالل ف�ت

َّ
ي مراحل تنف�ذە االو�، وعل�ه لن تب� نتائجه إ�

نامج المذكور مازال �ن  ال�ب

ي أحزمة ري واسعة النطاق كخطوة ل��ادة. 14
ن �ن ن خدمات الري لصالح صغار الفالحني إنتاج  دعمت مجموعة البنك الدو�ي تحسني

كة فالحة. الفالحة والماء المستخدم ألغراض ال ي والمل��ة المش�ت
اء حالة التش�ن  للوقت جرَّ

�
فا ن ي نظام الري بالتنق�ط مست�ن لقد استحال تبين

ي �دعم ر�ــها من قبل البنك الدو�ي  ة؛ وعل�ه لم تزد�د مساحة المحاص�ل مرتفعة الق�مة اليت  بنسبة  94للمزارع الصغ�ي
َّ

هكتار  4483من  72إ�
ي عام 

ا�ة القط��ة رنت ل��ادتها  6340إ�  )2013(حسب الرقم المرج�ي �ن ات�ج�ة ال�ش  أن اس�ت
�
،ـ علما . ول�ن قد  8966إ�  ه�كتارا� ه�كتارا�

ن إجراءاتها الخاصة بالحصول ع� معو  ، وها �ي العمل�ة تجري نتمكنت الحكومة من تحسني ن ات توف�ي الري بالتنق�ط لصغار الفالحني
 . وع البنك الدو�ي  بمتانة حيت عقب انتهاء م�ش

، وخدمات التوظ�ف، ووفرص ر�ادة األ  ع� الشباب وصول وحصولز�ادة  1.4نتائج  ي
و�درار  عمالتدر�ب المهارات والتدر�ب المهىن

 أنجز - الدخل

ي تقدمها أنظمة التعل�م العا�ي 15
. لقد دعمت مجموعة البنك الدو�ي هذا الهدف المتعدد األبعاد من خالل توف�ي المهارات الىت

ي إضافة 
ي والتدر�ب المهىن

دعمت سلسلة قروض الس�اسات اإلنمائ�ة إتمام إصالحات . سوق العملللطلب ع� هذە المهارات �ن
، و�المحصلة ( ي ي والتقين ن نوع�ة وكفاءة تقد�م خدمات أنظمة التعل�م العا�ي والتعل�م والتدر�ب المهين عت 1مؤسسات�ة تر�ي لتحسني ) �ش

ي ابالمهار كافة الجامعات الحكوم�ة باستحداث عمل�ات ذات صلة 
والالزمة لرصد ومتابعة ال�فاءة الداخل�ة؛  سوق العملت المطل��ة �ن

ي 2(
ي بتم��ل من ) كذلك تم اختبار بر 3؛ (سوق العمل) وتم إ�شاء ثالث معاهد مهن�ة تركز ع� المهارات المطل��ة جدا� �ن نامج تج��يب

                                                           
مليون دوالر أم���ي لمبادرات الخدمات الم�ف�ة للنساء ضمن إطار المشاركة االستشار�ة  5لس����ة للشؤون االقتصاد�ة دعم بلغ لقد قدمت أمانة الدولة ا 92

ي م� والمغرب وتو�س. 
 لمؤسسة التم��ل الدو�ي �ن

ي السنة المال�ة  24استثمرت مؤسسة التم��ل الدو�ي  93
 . 2014مليون دوالر أم���ي �ن

وع تحد�ث الفال  94 وع تحد�ث الري واسع النطاق. م�ش ي حوض أم ال��يع؛ وم�ش
 حة المرو�ة �ن
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�ــــع 4الحكومة لمرا�ز تدر�ب�ة �ديرها القطاع الخاص؛ ( ) عالوة ع� 5خاص بحكامةوتم��ل تدر�ب ع� رأس العمل؛ () كذلك ِصيغ ��ش
امج التدر�ب�ة قد العا�ي ذلك تم تأس�س هيئة وطن�ة لضمان جودة برامج التعل�م  ي تقد�م ال�ب

. ُ�ذكر أن مشاركة القطاع الخاص الفاعلة �ن
ي ع� العمل  ن بالتدر�ب المهين امج، فقد بلغ عدد المشاركني ن بال�ب ي السنة الواحدة مما أثمر ثمارە  122زادت عدد المشاركني

ألف مستف�د �ن
ن المعدل الداخ�ي لل�فاءة  بذلك الهدف المنشود (الذي كان يرنو لبل�غ  07بنسبة  95بتحسني

�
ي المئة متخط�ا

كما ساعد استثمار %).  68�ن
ي مجال المهارات اإلدار�ة  1971بتدر�ب » HEM Business School«مؤسسة التم��ل الدول�ة بكل�ة 

 1500(علما أن الهدف كان شاب �ن
 مستف�د). 

ائح األشد . 16  من المجتمع بعض التحسن كذلك شهدت فعال�ة خدمات الوظ�ف لل�ش
�
، إذ دعمت سلسلة قروض الس�اسات حرمانا

ن عن العمل ومن �صعب عليهم اإلنمائ�ة برنامج اإلعانات الجد�د لدى الحكومة الذي يهدف ل الوصول والحصول دمج الشباب العاطلني
ي  العملفرص � ع

ي للوكالة الوطن�ة إلنعاش التشغ�ل وال�فاءات العملسوق �ن ة كالحضور الوطين . ساعدت هذە المبادرة خدمات مبا�ش
ي عام  50ع�ب ز�ادة مكاتبها المحل�ة من 

ي عام  77إ�  2010�ن
ن  2015�ن ن عن العمل المسجلني ن من العاطلني إ�  مما زاد عدد المنضمني

ي عام  160000ا يتجاوز الهدف المرتقبوهو م 2015بحلول عام  186570
ي المئة من  41) بأشواط. �ذكر أن النساء قد شكلن 2017�ن

�ن
ي 

ن من التعل�م الثاين ن شكل غ�ي المتخرجني ي حني
ن �ن . ُ�ضاف، كانت الوكالة والوطن�ة إلنعاش التشغ�ل  20المسجلني ن ي المئة من المنضمني

�ن
 
�
 تج��ب�ا

�
نامج قد  مستف�دينلتقد�م خدمات التشغ�ل للوال�فاءات قد أعدت وطورت برنامجا ذوي المهارات المنخفضة، علما أن ال�ب

طلق
�
ي سبع جهات وأفاد حوا�ي خمسة آلف شاب.  96أ

 �ن

.  عمالكذلك شهدت جزئ�ة الحصول ع� الفرص االقتصاد�ة وتع��ز ر�ادة األ . 17
�
ا دعمت عمل�ة البنك الصغرى للشباب تحسنا كب�ي

ذت  97النتائج الدو�ي الرئ�سة لتحقيق  فِّ
ُ
ي المئة من األ�شطة الصالحة ع� أ�دي تعاون�ات  75ُجملة من األ�شطة المدرة للدخل ح�ث ن

�ن
ة ومتوسطة بما شمل أو  ومؤسسات ، والحرف ال�دو�ة.  78930مقاوالت صغرى وصغ�ي ي

ي قطاعات مثل الفالحة، وت���ة الموا�ش
شخص �ن

ي تن��ــــع مص
 للمساعدة �ن

�
ي األر�اف، تمت مأسسة اإلصالحات المؤسسات�ة من ع� صع�د متواصل وسع�ا ي صفوف قاطين

ادر الدخل �ن
ي شامل للنمو األخ�ن وهو ما أسهم ب��ادة االستثمار ل�شمل    21خالل قرض س�اسات إنمائ�ة برام�ب

�
 فرصة شغل 367مزرعة سمك منتجا

 2813الصغرى قد تجاوز الهدف الموض�ع له لُ�ف�د  عمالوظ�فة للنساء. من الجدير بالذكر أن هدف تدر�ب ر�ادة األ  21بدوام كامل منها 
 بعد خلق 38شاب منهم 

�
.  12لمدة  فرص العمل% �ساء ممن تلقو دعما  شهرا�

ن  1.5نتائج    - الس�ما للشباب فرص العملبرامج الحما�ة االجتماع�ة وخلق إ�  الوصولتحسني
�
نجز جزئ�ا

�
 أ

ن 18 ن كفائتها. عبرامج حما�ة اجتماإ�  الوصول. تم األخذ بزمام مبادرات رئ�سة لتحسني بادئ ذي بدء، ُ�ذكر أن هذا الهدف �ة وتحسني
و�ي السائ  أن مجموعة البنك الدو�ي قد دعمت إصالح الس�اسات الحكوم�ة لت�س�ي تقل�ل معونات الغاز الب�ت

�
نجز إنجازا� جزئ�ا، علما

�
ل قد أ

ي عام  3ذ تقلصت المعونة من هذە المنتجات، إ أسعار وتح��ر إنهاء إ�  وهو ما أدى
ي المئة من الناتج المح�ي �ن

ي عام 0إ�  2012�ن
% �ن

ن  2017 ن الناجم عن هذا اإلصالح بتمكني ي المحصلة أثمر الح�ي
ا�ة القط��ة. �ن ات�ج�ة ال�ش ي اس�ت

ليتخ� المغرب بذلك الهدف الموض�ع �ن
ابط االجتما�ي الذي �مول برامج شبكات الحما�ة  وطة، ورامد جتماع�ةاال توسيع صندوق ال�ت ، و�ي برنامج ت�س�ي للتح��الت المال�ة الم�ش

ي وضع�ة هشة الحاضنات ألطفالهن اليتا�. 
عالوة ع� ذلك، أدى تقل�ص  للمساعدة الطب�ة، و�رنامج الدعم المبا�ش للنساء األرامل �ن

ي يتوقع أن يبلغ معدلإ�  المعونات المذكورة  حيت حلول العام  6.6ها تقل�ص انبعاثات الغازات الدفيئة واليت
�
ي المئة سن��ا

 . 2030�ن

ن برنامجه الرا�ي لدعم اإلصالح الحكو�ي ل��ادة نطاق تغط�ة وتوج�ه . 19 خالل المراجعة النصف�ة َعِمَل البنك الدو�ي ع� تحسني
 منذ البدا�ة. 

�
ت مجموعة البنك الدو�ي دعمها لمساعدة برامج شبكات الحما�ة االجتماع�ة، األمر الذي لم �كن مرتقبا بالفعل با�ش

ي باستخدام المقاي�س البيولوج�ة من خالل المساعدة التقن�ة و�قراض االستثمار  الحكومة إلعداد سجل اجتما�ي وسجل تع��ف وطين
ن  مستف�دينوذلك لدعم عمل�ات االستهداف وتقل�ص فرصة ال ي أو  الوهميني

ع� إمكان�ة مضاعفة  المكرر�ن. ينطوي هذا النهج الثنايئ
ي البالد؛ مما من شأنه تع��ز الشمول الما�ي واالجتما�ي  مستف�دينتغط�ة ال

�حة ال��ــع األشد فقرا� �ن من برنامج بامد للمساعدة الطب�ة من �ش
ن إ�  بالتوازي مع تقل�ص ��ب الخدمات للعوائل ذات الدخل المتوسط األقرب منه وع ح�ي ي  المرتفع. ول�ن ورغم دخول الم�ش

التنف�ذ �ن

                                                           
ن بها بنجاح.  95 امج الملتحقني ي برامج التدر�ب المهن�ة ممن تمكنو من استكمال ال�ب

 ق�ست ال�فاءة الداخل�ة كنسبة من المستجدين �ن
 بدعم من الوكالة الفر�س�ة للتنم�ة.  96
ي ابتكاي لتع��ز المشار�ــــع المدر  97

ع بتنف�ذ نهج مؤسسايت نامج كان قد �ش �ة. ُ�ذكر أن ال�ب ة للدخل وضمانة استدامة األعمال المبادرة الوطن�ة الثان�ة لتنم�ة الموارد الب�ش
�ة.  ي ُطورت بالبناء ع� نتائج نهج المبادرة الوطن�ة األو� لتنم�ة الموارد الب�ش  اليت
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ا�ة القط��ة الجد�د.  2017يونيو   أن السجل االجتما�ي لم ُيبين بعد ع� أمل أن ُينجز بموجب إطار ال�ش
َّ

يرجح أن تثمر أ�شطة البنك إ�
  98الدو�ي الموسعة بتحقيق أثر تح���ي أمكن ع� شبكات الحما�ة االجتماع�ة مما هو مرتقب. 

: بناء مستقبل  ي
ي  –أخ�ن مرن مجال النتائج الثاين

 حد ماإ�  مر�ن

ا�ة القط��ة الس�اسات والتداب�ي الحكوم ات�ج�ة ال�ش �ــــع قانون مندمج لقد دعمت اس�ت ن تدب�ي األصول الطب�ع�ة، مثال ذلك ��ش �ة لتحسني
ة؛ مما أثمر توسع ومستدام لتدب�ي المناطق الساحل�ة الذي �عت�ب بمثابة محطة هامة نحو حما�ة استدامة الموارد لمائ�ة ولساحل�ة الطب�ع�

ي األ
لمقتض�ات حما�ة التن�ع الحيوي باتباع نهج شامل من القاعدة للقمة لضمان مشاركة المجتمع  ه�كتار  500الساحل�ة بمقدار  را�ن

 من خالل قانون موازن
�
الذي نص ع�  2017ة ومل�يته للمنجزات. كذلك شهدت الممارسات القط��ة الخاصة بتدب�ي المخاطر تدع�ما

ة والمستضعفة من الناس. ُ�ذكر أن كافحة آثار ال�وارث الطب�ع�ة لندوق لمإ�شاء ص صالح هيئات الحكم المحل�ة لدعم الفئات الفق�ي
ن كفاءة الطاقة من خالل تقل�ص الفاقد  حرز ع� صعدي تحسني

�
 كان قد أ

�
وز�ادة قدرات الطاقة الشم�ة ل��ادة حصة مصادر الطاقة  تقدما

ن  ي تحسني
ي يتكبدها المغرب. المتجددة، وقد كاهن لهذە اإلنجازات أثر تح���ي �ن  تول�د المغرب للطاقة اإلسهام بتقل�ص تكال�ف الطاقة اليت

�ة والموارد الساحل�ة والمائ�ة   2.1نتائج   أنجز الشق األ��ب منه–تدع�م تدب�ي ال�ت

�ة والموارد المائ�ة والساحل�ة. لقد تحقق الشق األ . 20 ا�ة القط��ة الرا�ي لتدع�م تدب�ي ال�ت ات�ج�ة ال�ش لقد دعم  ��ب من هدف اس�ت
البنك الدو�ي تداب�ي رئ�سة بموجب مخطط المغرب األخ�ن ع�ب سلسلة قروض تنم�ة الس�اسات اإلنمائ�ة، وتحد�ث الري، وعمل�ات 

ي مج
ال تور�د الماء والمشار�ــــع الممولة من مرفق البيئة العالم�ة، كل هذە التدخالت قد أسهمت ب�رساء ممراسات إقراض االستثمارات �ن

ي تدب�ي مستدام لأل
.  را�ن ن ي من قبل صغار الفالحني

والماء، وقللت من تلوث الموارد المائ�ة، وز�ادة استخدام تداب�ي التك�ف مع التغ�ي المنا�ن
ي هذا 

ي ق ممارسات التدب�ي المستدام لأليالمضمار تطبومن المنجزات األساس�ة �ن
ي  را�ن

ن  500أصل هكتارا� من  180�ن ه�كتار مستهدفني
ي ه�كتار أخرى من األ 500و

 أن الهدف كان  را�ن
�
نجز  20الساحل�ة غدت خاضعة لمقتض�ات حما�ة التن�ع الحيوي (علما

�
ه�كتارا� فقط) وأ

�ــــع ذلك مع تحقيق مل��ة ومشاركة ق��ة للمجتمعات المست ف�دة. عالوة ع� ذلك، دعم البنك الدو�ي إعداد وتط��ر أدوات تخط�ط و��ش
ي من األ 3500شاملة ألغراض حما�ة التن�ع الحيوي والتدب�ي المستدام 

ي المغرب. ل�س هذا وحسب، و�نما ( را�ن
) دعم 1الساحل�ة �ن

ي البالد للتدب�ي المدمج للمناطق الساحل�ة والذي شكل إنج
�ــــع أول قانون �ن  ع� صع�د حما�ة واستدامة الموارد المائ�ة ��ش

�
ازا� هاما

وتط��ر خطط وطن�ة وجه��ة إلرشاد اتخاذ خطوات وطن�ة، وجه��ة، ومحل�ة ع� نحو� متناسق ومدمج ع� هذا  والساحل�ة؛ (ب)
 الصع�د. 

ة اال . 21 ات المناخ�ة خالل ف�ت ن الذين �دمجون سبل التك�ف مع التغ�ي ات�ج�ة. ازدادت حصة صغار الفالحني ساعد مرفق البيئة س�ت
ي عمل�ة تق��ة قدرات المؤسسات المنفذة سواء من القطاع العمو�ي 

ي أو  العالم�ة �ن
ات المناخ�ة �ن الخاص إلدماج تداب�ي التك�ف مع التغ�ي

ي هذە المساعدة 
ي خمس جهات، تأيت

ن �ن ي �ستهدف صغار الفالحني ي سب�ل دعم مخطط االمشار�ــــع الممولة من الحكومة واليت
لمغرب �ن

. أثمر هذا الجهد ب�قدام  فالح صغ�ي ع� إدماج تدب�ي واحد ع� األقل للتك�ف  22880من أصل  9891% من المستفدين أي 43األخ�ن
ات المناخ�ة وهو ما يتجاوز الهدف المنشود �شوط كب�ي (والذي كان  %). كذلك سوف تثمر منحة مرفق البيئة العالم�ة 35مع التغ�ي

ي الجهات الخمس المستهدفة قد أدمجت تدب�ي واحد ع� األقل بتداع�اٍت إ�جاب�ة 
ح�ث أن كافة مشار�ــــع مخطط المغرب األخ�ن �ن

ات�ج�ة والمتمثل بـ ات المناخ�ة وهو ما �حقق و�تجاوز الهدف المراد بموجب االس�ت  أن مشار�ــــع  36للتك�ف مع التغ�ي
�
ي المئة. ُ�ذكر أ�ضا

�ن
ي ُجملة من سالسل الق�مة المنتقاة من خالل االستخدام ال�فء للمدخالت  ممارسات الفالحة الممولة من البنك الدو�ي عززت

الفالحة �ن
ي تقن�ات محسنة، وتقل�ص انبعاثات الغ  إمرأة.  230فالح منهم  2305زات الدفيئة مع إفادة االزراع�ة، والماء، وتبين

ن كفاءة الطاقة 2.2نتائج   أنجز الشق األ��ب منه - ز�ادة تول�د الطاقة المتجددة وتحسني

ن كفاءة الطاقة. 22 ات النت�جة الخاصة بتول�د الطاقة المتجددة وتحسني ي هذا الس�اق، قدمت . لقد تحقق الشق األ��ب من مؤ�ش
�ن

ات�جيته الخاصة بكفاءة الطاقة. بدورهما  نامج الطاقة المتجددة للمغرب واس�ت  ل�ب
�
 مدمجا

�
لدو�ي قدم البنك امجموعة البنك الدو�ي دعما

ن العمو�ي والخاصلإل�شاء والتعم�ي وصندوق التكنولوج�ا النظ�فة الدعم لنور ورزازات بموجب  ن القطاعني ا�ة بني ؛ ما ساعد المغرب �ش
ي عام  35إ�  لتصل حصة الطاقة المتجددة 99م�غاواط لسعة الطاقة الشمس�ة المولدة.  168ع� تحقيق الهدف المتمثل بـ

ي المئة �ن
�ن

ي االقتصادات الناشئة ،  وى العال�ي ع� المست. 2017
وع تأث�ي تح���ي من خالل إظهار قابل�ة تول�د الطاقة الشمس�ة المركزة �ن كان للم�ش

                                                           
ن دول الجنوب لتشمل هذە المرة المغرب والهند بغرض التعرف ع� تصم�م برنامج آدهار للتعرف علقد نظم أحد فرق  98 � البنك الدو�ي جولة التبادل الثان�ة ما بني

 اله��ة باالستثناد إ� المقاي�س البيولوج�ة، و�طالقه التشغ��ي والتوظ�ف الناجع للحاالت. 
ن ب 99 وع محطة الطاقة الشمس�ة بعني ي تعمل �سعة كل�ة مقدارها باستثناء م�ش ي مطهراليت /مرفق البيئة العالم�ة) 20ين وع ممول من البنك الدو�ي  م�غاواط (وهو م�ش
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ي التكال�ف. عالوة ع� ذلك
ي انخفاض كب�ي �ن

ي عام ، والمساهمة �ن
وع بأنها مرض�ة للغا�ة. و�ن ، 2018تم تصن�ف النت�جة اإلجمال�ة للم�ش

ة ع م�غاواط إضاف�ة. ُ�ذكر أن مؤسسة التم��ل الدول�ة قد  350� قدرة نور ورزازات من خالل البدء بتشغ�ل �جري إدخال إضافات كب�ي
اء الصادرة عن دعمت تط��ر و�عداد منتجات لتم��ل مشار�ــــع واستثمارات الطاقة المتجددة من خالل االستثمار  بالمستندات الخ�ن

ن  ي ذات الس�اق، تم تحسني
ي المركزي. و�ن ي المغرب من خالل المساعدة التقن�ة وسلسلة البنك الشعيب

األهداف المتعلقة بكفاءة الطاقة �ن
ي عملت ع� دعم إصالحات الحكومة الرام�ة ي قدمها البنك الدو�ي واليت تقس�م المعونات للوقود إ�  قروض الس�اسات اإلنمائ�ة اليت

ق األوسط وشمال إف��ق�ا  ي منطقة ال�ش
ي هذا المضمار.  األحفوري �ي �غدو المغرب رائدا� �ن

 �ن

ي ذلك من خالل تقد�م المساعدة التقن�ة كذلك دعمت مجموعة البنك الدو�ي . 23
ات�ج�ة الوطن�ة للتنم�ة المستدامة بما �ن االس�ت

��ي للطاقة المتجددة.  ح اإلطار من خالل ظه�ي بخصوص الطاقة الالمرك��ة متوسطة الضغط وتعد�ل  بخصوص اإلطار الت�ش قِّ
ُ
ُروِجع ون

ي 
��ي المنقح لم �جذب استثمار  قانوين ن تنف�ذ اإلطار الت�ش ي حني

فتح الباب أمام حلول الطاقة المتجددة لمستخد�ي الضغط المنخفض. �ن
ي مجال الطاقة الشمس�ة الال 

ع� اعتبار أن هذا اآلن إ�  منظم قطاع ال�ه��اء ما زال غ�ي فاعل أن �سببة حيت اآلن مرك��القطاع الخاص �ن
ات�ج�ةجام القطاع الخاص، وعل�ه لم يتحقق هدف السبب األسا�ي إلح ا�ة القط��ة المتمثل ب��ادة سعة الطاقة المتجددة  اس�ت ال�ش

 من قرض للس�اسات اإلنمائ�ة الخاصة بتحقيق نمو أخ�ن شامل، والذي  م�غاواط.  10 بمقدار الموزعة 
�
ُ�ذكر أن هذا المؤ�ش قد تل�ت دعما

ي  ن الحكومة لتبين ي تحف�ي
ا� أسفرت عن جسد دورا هاما �ن  أن �شغ�ل وتفع�ل المنظم شابه تأخ�ي

َّ
�ــــع يؤسس لمنظم قطاع ال�ه��اء، إ�  ��ش

ن رئ�س رئ�س الوكالة الو  2018 ر اغسطسعرقلة تحقيق الهدف. شه طن�ة لتنظ�م قطاع ال�ه��اء، الذي سوف ي�� افتتاح مقاطع ُعنيِّ
 ر القطاع الخاص. الطاقة ذات الجهد المنخفض والمتوسط من سوق الطاقة الستثما

َّ ع� الطاقة، ول�ن ما زال ثمة الم��د . 24 لقد تحقق تقدم ع� صع�د تع��ز كفاءة الطاقة، أي تقل�ص فاقد النقل، والطلب غ�ي الُملىب
 . ي

ي المباين
ي ا 6.5لقد انخفض فاقد التوز�ــــع انخفاض كب�ي حيت بلغا من التقدم الذي البد من تحق�قه ع� صع�د كفاءة الطاقة �ن

لمئة، �ن
ي قطع شوط ي المئة من الهدف المرتقب والذي لم يتجاوز  25بنسبة أ��ب  م� �عين

ي هذا اإلنجاز  8.5�ن
ي المئة. ُ�عزى الفضل األ��ب �ن

إ�  �ن
وع. كذلك تم خفض الطلب غ�ي المليب ع� الطاقة من -خط نقل ال�ه��اء اغادير  230إ�  832ش�شاوة المنفذ بموجب الم�ش

 14من خالل برامج استشار�ة م�غاواط/الساعة. بدورها قدمت مؤسسة التم��ل الدول�ة  400مقارنة بالهدف المتمثل  م�غاواط/الساعة
ي ذلك 

ي مختلف القطاعات، بما �ن
كات المعن�ة �ن الفالحة؛ مما أثمر بجملة من  أعمالتقي�ما بخصوص كفاءة الطاقة والماء لصالح ال�ش

ن تحقيق تحسينات ع� صع�د إدماج اإلطار الناظم التوص�ات لتقل�ص التكال�ف من خالل تدا ي حني
ب�ي مرتبطة بكفاءة الطاقة والماء. و�ن

ات�ج�ة وطن�ة ل�فاءة الطاقة وخطة استثمار  ي اس�ت ي تبين
ات �ن  أن هذە الجهود شابتها التأخ�ي

َّ
ي كفء وتقل�ص فاقد نقل ال�ه��اء، إ�

�ة لمباين
ات�ج�ة.  ا مع قواعد كفاءة استخدام الطاقة  3 يتوافق حوا�ي مرتبطة بتحقيق هذە االس�ت ن م�ت م��ــع من اإل�شاءات الجد�دة سن��� ماليني

ألف م�ت م��ــع؛ األمر الذي ُ�عزى لمعدل بناء أع� من المتوقع. عالوة ع� ذلك،  400وهو ما يتجاوز الهدف المتمثل بـ 100الجد�دة،
ي باعتبار 

ي المباين
ي �قدمها البنك الدو�ي لتنف�ذ ستواصل مجم�ع البنك الدو�ي دعم كفاءة الطاقة �ن ها جزء من المساعدة التقن�ة اليت

 101المساهمة القط��ة الجادة لتقل�ص االنبعاثات. 

ن آل�ات الوقا�ة من ال�وارث الطب�ع�ة وتخف�ف مخاطرها  2.3نتائج   أنجز - تحسني

ي مواجهة مخا25
ن مرونة المغرب �ن ا�ة القط��ة توظ�ف نهج مدمج لتحسني طر ال�وارث الطب�ع�ة، األمر الذي . لقد عزز إطار ال�ش

برنامج شامل لدعم مسا�ي الحكومة لتوح�د المبادرات القائمة للوقا�ة من أعدت وطورت مجموعة البنك الدو�ي شهد تقدم ملحوظ. 
ات�ج�ة مدمجة وشاملة لتدب�ي المخاطر من خالل المساعدة التقن�ة لتحقيق تدب�ي  مدمج  المخاطر وتوح�دها وتوس�عها �ي تغدو اس�ت

ع�د توج�ه ممارسات المغرب الخاصة بتدب�ي المخاطر ح�ث نص قانون 
�
ومتكامل لمخاطر ال�وارث (ع�ب عمل�ة من أجل تحقيق النتائج). أ

ع� إ�شاء لجنة توجيه�ة وضمان قدرة هيئات الحكم المح�ي لالستفادة من صندوق مكافة آثار ال�وارث الطب�ع�ة.  2017موازنة عام 
ي الوقا�ة من خاطر ال�وارث وتقل�صها، وعل�ه تم انتقاء ُ�ذكر أن األخ�ي 

وع  40 قد شهد عمل�ة إعادة إصالح �ي �غدو مؤسسة رائدة �ن م�ش
ي 
ن ضد مخاطر ال�وارث الطب�ع�ة �ن قر قانون التأمني

�
عدت و  2016أغسطس  انتقاء مستند لقدراتها التنافس�ة. كما وأ

�
ظهائر التنف�ذ�ة ذات الأ

وع لتع��ض المسا�ن غ�ي المؤمنةالصلة. قدم البنك  ي مجال تصم�م وتنف�ذ آل�ة الم�ش
ن أو  الدو�ي مساعدة تقن�ة �ن المؤمنة بموجب تأمني

ي لمساعدة م��د من األ� للته
ؤ للحصول ع� خدمات الرهن. و�خطط البنك الدو�ي إلعداد عمل�ة لدعم الموازنة �شمل أداة يجزيئ

                                                           
اضات الخاصة بمعدل البناء من ط�ف من المصادر بما فيها، تحل�ل  100 ح، ع� سب�ل المثال ال الح�، بناء أ��� من  NAMA Habitatاستق�ت االف�ت (الذي �ق�ت

ي ب�ت جد�د خ
ة الممتدة من مليوين ي بعض الحاالت. تتطابق األرقام المذكورة 2026إ�  2011الل الف�ت

) إضافة لمعدالت البناء القائمة ع� المعط�ات البناء التار�خة �ن
ا لسنة ، أ2020سنوات، وعل�ه فإن السنة المقبلة �ي سنة  5، ُ�ذكر أن نموذج ق�اس معدل البناء �عتمد عمل�ة تتم كل 2015مع سنة واحدة و�ي  ح  2015مَّ فقد اق�ت

 لنتائج عام 
�
 . 2015أن تكون النتائج تكرارا

ي القطاعات المنتقاة. (
ي تنف�ذ مساهمتها الجادة �ن

 )P159288المصدر: دعم الحكومة المغ���ة �ن
ام بها بموج 101 ن ي ع� كل بلد االل�ت  ب اتفاق بار�س للمناخ. �ش�ي المساهمة القط��ة الجادة إ� كم�ة تقل�ص انبعاثات الغازات الدفيئة اليت
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ا� الوصول والحصول ع� ة القط��ة الجد�د، ُ�ذكر أن هذە األداة �ي عبارة عن آل�ة لت�س�ي للسحب المؤجل لل�وارث بموجب إطار ال�ش
ي حال التعرض لل�وارث. 

 التم��ل الطارئ �ن

ن تقد�م الخدمات ل ن مجال النتائج الثالث: تدع�م حكامة المؤسسات لتحسني ي  –�افة المواطنني
 حد ماإ�  مر�ن

ا�ة القط��ة، عملت مج ات�ج�ة ال�ش  وشموً� وتدب�ي أ���  موعة البنك الدو�ي ع� تع��ز إطار حكامةبموجب اس�ت
�
شفاف�ة أ���  انفتاحا

ة تج�د العقد االجتما�ي ضمن  ن  للمساءلة للموارد العموم�ة، وتقد�م خدمات أساس�ة نوع�ة منصفة، كما نصت عل�ه رك�ي
�
وخضوعا

ق األوسط وشمال إف��ق�ا  ات�ج�ة مجموعة البنك الدو�ي لمنطقة ال�ش ي قانون تنظ�م الموازنة الستحداث نهج إعداد اس�ت . لقد أدى تبين
. ُ�ذكر أن تنف�ذ هذا القانون قد انت�ش األداء  الموازنات القائمة ع� ي قدما باإلصالح التدب�ي الما�ي العمو�ي

الذي ير�ي األساس الالزم للم�ن
ي الحكومة المرك��ة و�ضمن ر�ط الموازنات باألداء المطلوب. شكلت هذە ال

خطوة محطة إ�جاب�ة تحول أسلوب جدولة وتدب�ي الموارد �ن
اير عام  ي ف�ب

ي الحصول ع� المعلومات �ن
 بالحق �ن

�
�عا خاصا ، و�رتقب أن تثمر فعال�ة 2018العموم�ة. وكما أسلفنا كان المغرب قد سن ��ش

ن للحصول ع� المعلومات العموم�ة. ُ�ضاف،  ي المدن أن قدهذە المبادرة الجد�دة بالسماح للمواطنني
رات التدب�ي والقدرات التقن�ة �ن

ي �سليح أنفسها بدور 
 استباق�ة ع� صع�د التنم�ة المحل�ة. أ���  المختارة تواصل التقدم �ن

ن الحكامة المنفتحة والشاملة 3.1نتائج    - تحسني
�
 أنجز جزئ�ا

. دعم البنك الدو�ي مسا�ي الحكومة اإلصالح�ة ل��ادة شفاف�ة المال�ة العموم�ة والحصول ع� المعلومات العموم�ة من خالل 26
ق األوسط وشمال إف��ق�ا إضافة لسلسة إقراض الس�اسات اإلنمائ�ة دمج المساعدة التقن�ة  ي منقطة ال�ش

وصندوق تم��ل االنتقال �ن
ي تبنت ). 2وحكامة  1(حكامة 

ن من ممارسة حقهم �ن ن الرئ�سة السانحة للمواطنني ع� معلومات  الحصولالحكومة ُجملة من القوانني
ي  ا�ة الحكومة المنفتحة اليت ن نتائج �ش ، وااللتماسات العموم�ة، وس�اسة المشاورات العموم�ة. األمر الذي أدى لتحسني القطاع العمو�ي

 أن الهدف كان يرنو لتحقيق نت�جة 4من أصل  3ت، إذ بلغت النت�جة ينتهجها المغرب ف�ما يتعلق بالحصول ع� المعلوما
�
 4من  4، علما

والقانون التنظ��ي المتعلق بتقد�م العرائض (االلتماسات)، إضافة لقانون حق الحصول ع� نت�جة سن قانون تنظ�م الموازنة، 
عة ي أب��ل  102المعلومات؛ الم�ش

وع ق2015�ن قر القانون التنظ��ي م�ش
�
وط وك�ف�. لقد أ ممارسة الحق  ةانون تنظ��ي الخاص بتحد�د �ش

ي تقد�م العرائض
ن ف�ما يتعلق بتقد�م العرائض 103السلطات العموم�ة،إ�  �ن وط ونماذج للمواطنني السلطات العموم�ة إ�  الذي أر� �ش

ي 
قر �ن

�
ي �ليوز 2016أغسطس  والذي كان قد أ

صدر الظه�ي لجنة العرائض �ن
�
ن أ ي حني

ي المق2017، �ن
لب اآلخر أسفر تأخ�ي �شك�ل الحكومة . �ن

ي الحصول ع� المعلوماتإ�  حال ؛ مما 2016الجد�دة إثر انتخابات 
لمان لقانون الحق �ن اير إ�  104إرجاء إقرار ال�ب . من الجدير 2018ف�ب

ي المغرب. عالوة ع� 
ة نحو إرساء حكامة منفتحة ومستجيبة �ن ن تجسد خطوة كب�ي ت بالذكر أن كافة هذە القوانني وزارة  16ذلك لقد با�ش

ا�ة القط��ة الجد�د. لقد شهد فد بعدٍم بموجب إطار ال�ش امج، والذي َس�ي الحكامة الشاملة  تتنف�ذ نهج إعداد الموازنات القائم ع� ال�ب
ي اللجان ذلك شهد حصة مشاركة المرأتحسنا ع� المستوى المح�ي من خالل آل�ات المساءلة االجتماع�ة الموجهة للنساء والشباب. ك

ة �ن
�ة ازد�ادا� من  ي المئة من الهدف المنشود المتمثل بـ 21إ�  20الجه��ة للتنم�ة الب�ش

ي المئة (أي أقل بواحد �ن
%) والذي ُيرتقب 22�ن

ا�ة القط��ة الجد�د.   تحق�قه ضمن إطار ال�ش

ي تدب�ي الموارد العموم�ة 3.4نتائج 
ن المساءلة والشفاف�ة �ن   - تحسني

�
 أنجز جزئ�ا

ي . لقد تحققت ُصوى جد�دة 27
ي الموازنة والصفقات (الطلب�ات). ممضمار إدارة الموارد الع �ن

ي وم�ة من خالل إصالحات �ن أثمر تبين
. بدورها قدمت كافة الوزارات البالغ ع ي التنظ��ي المتعلق بالموازنة ب�رساء أرض�ة اإلصالحات المقبلة للتدب�ي الما�ي العمو�ي

ددها القانوين
ي عام وزارة م 42

إ�  ث). كما وحسنت هذە الخطوة المساءلة المال�ة لإلنفاق العمو�ي القطري من التصن�ف (2018وازنات برامج�ة �ن
مندمج  معلومات كذلك تم اعتماد نظاممن المطلوب والذي كان يتمثل بتحقيق الدرجة (ت).  أ��ب  الدرجة (ب) ل�قطع المغرب شوطا 

صدر لتدب�ي اإلنفاق ل�افة البلد�ات، نظام �قدم معلومات فور�ة بخصوص تنف�ذ الموازنات. 
�
ا�ة القط��ة، أ ات�ج�ة ال�ش  لهدف اس�ت

�
ُمحققا

لتوسعة نطاق القواعد الناظمة للصفقات العموم�ة للهيئات الحكوم�ة المحل�ة والمقاوالت المملوكة  105رسوم �شأن الصفقات العموم�ة
اء عامة. كذلك نص المرسوم ع� تخص�ص  3589مما أثمر بتطبيق المرسوم الجد�د ع� للدولة  ي المئة من الطلب�ات  20جهة �ش

�ن
ون�ة  بخصوص العموم�ة للمقاوالت المملوكة للدولة واستحداث منصة الطلب�ات العموم�ة اإلل��ت

�
 ثان�ا

�
. كما اعتمدت الحكومة مرسوما

ي يناير الصفقات العموم�ة ينص ع� إ�شاء 
جهة تنظ�م�ة مستقلة للصفقات العموم�ة أال و�ي اللجنة الوطن�ة للطلب�ات العموم�ة �ن

                                                           
وع قانون تنظ��ي رقم  102 ي تقد�م العرائض إ� السلطات العموم�ة.  14.44م�ش

وط وك�ف�ات ممارسة الحق �ن  المتعلق بتحد�د �ش
وع قانون تنظ��ي رقم  103 ي تقد�م العرائض إ� السلطات العموم�ة.  14.44م�ش

وط وك�ف�ات ممارسة الحق �ن  المتعلق بتحد�د �ش
 المتعلق بحق الحصول ع� المعلومات.  1331.قانون رقم  104
ي مارس  2.12.349بتغي�ي المرسوم رقم  2.13.656مرسوم رقم  105

 باالستتناد إ� المعاي�ي الدول�ة ذات الصلة.  2013المتعلق بالصفقات العموم�ة الصادر �ن
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 ع� صع�د ب�طار حد�ث للصفقات العموم�ة  12. تعمل اللجنة الوطن�ة للطلب�ات العموم�ة بـ2018
�
، األمر الذي ُ�عتمر تطورها هاما عضوا�

ي المغرب. 
 �ن

ن قدرات تخط�ط وتدب�ي  3.3نتائج   أنجز الشق األ��ب منه - الخدمات الرئ�سة وتقي�م فعاليتها الس�ما ع� المستوى المح�ي تحسني

�ة. 28 ن الحكامة والخدمات الح�ن تحسنت القدرات التقن�ة والمؤسسات�ة . ُحقق الشق األ��ب من دعم مجموعة البنك الدو�ي لتحسني
ي مجال التخط�ط لتقد�م الخدمات الرئ�سة 

ها وتقي�مها. كما وعمل البنك الدو�ي من خالل تقد�مه لهيئات الحكم المحل�ة �ن وتدب�ي
�شأ أر�عة مرا�ز 

�
 من أجل تحقيق نتائج ع� دعم �شغ�ل مرا�ز برنامج دعم هيئات الحكم المحل�ة، إذ أ

�
 المساعدة التقن�ة وتنف�ذە برنامجا

ق، وسوس ي ال�ش
ي م�كناس) كما وقدم المساعدة -ماسا، والدارس الب�ضاء، وفاس-دعم (�ن

التقن�ة لهيئات الحكم المحل�ة بناء ع� طلبها �ن
ي، و  ي مجاالت �شمل تدب�ي المشار�ــــع، وتقد�م الخدمات العموم�ة المحل�ة، والنقل الح�ن

تدب�ي النفا�ات الصلبة. المناطق الجغراف�ة �ن
ك ي من خالل �ش ي حال طلبه ف�ما يتعلق بالتنقل الح�ن

ة التنم�ة المحل�ة الدار الب�ضاء للنقل. ُ�ذكر أن مركز الدار الب�ضاء �قدم الدعم �ن
ن قدرات هيئات  كذلك دعم برنامج دعم القطاع الص�ي من أجل تحقيق النتائج إ�شاء نظام تدب�ي معلومات ص�ي الذي تمكن من تحسني

ها ع� نحو� كفء.   الحكم المحل�ة المستهدفة للتخط�ط لتقد�م الرعا�ة الصح�ة وتدب�ي

ي. لقد تحسن قدرات مؤسسات . 29 ألف �سمة من إعداد خطط  300تأو�ان  106تمكنت اثنتان من أصل ثالث مدنالنقل الح�ن
كات قابضة مملوكة للحكومة مكلفة  رئ�سة متعددة النماذج ط��لة األمد. عالوة ع� ذلك أ�شأت كل من ال��اط، والدارالب�ضاء ومرا�ش �ش

ن رصد ومتابعة ال ن بتحسني �ة، وتخط�طها وتقد�م خدماتها. كذلك أ�شأت بمهام تخط�ط وتدب�ي النقل؛ مما س�عني بين التحت�ة الح�ن
�ة من�طة بها ُجملة من التداب�ي القان��ة، والحكامة المال�ة، وال�وادر. كما وافتتحت مرا�ش الدارالب�ضاء وأغادير  جمع�ات للتجمعات الح�ن

ن ما يزال مم ي حني
ون�ة، و�ن نظاما لحافالت  ر الحافالت بحاجة لبعض التحسينات �ي �غدو مؤخرا� ممرا للحافالت باستخدام الحافالت اإلل��ت

ي تنف�ذ ممرا
 هاما. بدورهما تمض�ان الدارالب�ضاء وال��اط قدما �ن

�
تهما النقل ال��ــــع قادر ع� تقد�م خدمات نوع�ة، األمر الذي �عت�ب تقدما

 الخاصة. 

 أنجز الشق األ��ب منه  - الخدمات األساس�ةالوصول والحصول ع� توسعة  3.4نتائج 

 الوصول والحصول ع� حقق الدعم المكرس لتوسعة . 30
�
نامج لقد أثمر حد ما. إ�  الخدمات األساس�ة تقدما دعم البنك الدو�ي لل�ب

ي للطرق ال��ف�ة بنتائج إ�جاب�ة تمثلث ب��ادة مؤ�ش  % و�ي النسبة 80مقارنة بـ 79107إ�  77الطرق ال��ف�ة من إ�  الوصولالوطين
ن ب��ادة  نامج عدد السكان الُمخدمني ات�ج�ة. كذلك قاس نظام الرصد والمتابعة االبتكاري لل�ب الطرق إ�  الوصولالمستهدفة بموجب االس�ت

ات. كذلك استفاد حوا�ي  ي كافة الظروف المناخ�ة بدال من ق�اس مساحة الطرق المنشأة بال��لوم�ت
ي  2.92المتاحة �ن مليون من قاطين

ن األر�اف من  ي المقابل، تحققت نتائج محفظة قطاع  22الطرق وهو ما �شكل إ�  الوصولتحسني
ي البالد. �ن

ي المئة من سكان ال��ف �ن
�ن

ي عام  192مصادر الماء المحسنة إ�  الوصولالم�اە ببطء. و�لغ 
 بأن الهدف تمثل  2017ألف فقط �ن

�
ي المناطق ال��ف�ة المستهدفة علما

�ن
. أما ألف ُ�ذكر أن هذا اله 547بـ اء إغالق الدعم لهذا المؤ�ش �ة الحصول دف لن يتحقق جرَّ ي المناطق الح�ن

لخدمات ال�ف الص�ي �ن
ي عام  195فبلغ 

ات�ج�ة المتمثل بـ 2017ألف �ن  بذلك هدف االس�ت
�
ألف �سمة. من الجدير بالذكر أن التعق�دات المح�طة  200مقار�ا

ي بح�ازة األ
اء التدخال  را�ن ت قبل البدء بالعمل كان �مكن أن تؤخر تنف�ذ برنامج دعم إمداد الم�اە وخدمات ال�ف وتع��ض المتأث��ن جرَّ

ي األر�اف كما واستحال هدف 
ا�ة القط��ة.   الوصولالص�ي �ن ات�ج�ة ال�ش ي ظل محدود�ة مدة اس�ت

كذلك يتم لخدمات الم�اە محاً� �ن
ن النتا ي برنامج جاري آخر. معالجة قضا�ا الس�اسات الوقائ�ة ع� مستوى المحفظة لتحسني

 ئج �ن

ا�ة القط��ة ات�ج�ة ال�ش  المواضيع الشاملة الس�ت

 الشباب

 و�سماع صوته، 31
�
ي وتمكينه اقتصاد�ا  لتع��ز مشاركة الشباب المغريب

�
أسدت مجموعة البنك الدو�ي النصح والمشورة للحكومة . سع�ا

ات�ج�ة الوطن�ة المندمجة للشباب.  ن ع� أجندة األ . وتم ال�ت 2030-2015إلعداد االس�ت ات�ج�ةالمتعلقة بالشباب بالتوازي مع  عمالك�ي  اس�ت
ي تنف�ذ جدول األ 

ق األوسط وشمال إف��ق�ا. وعل�ه وللمساعدة �ن الخاصة بالشباب؛ واصل البنك الدو�ي من خالل المبادرة  عمالال�ش

                                                           
 مدن.  8من أصل  7صلة أصبح العدد المتحقق مدن؛ بالمح 8مدن وعل�ه وضع الهدف ل��ادة العدد إ�  5ُ�ذكر أن األساس المرج�ي ضم  106
ي للطرق ال��ف�ة منذ  107 نامج الوطين م الذي كرسه البنك الدو�ي لل�ب ة نت�جة الدعم المس�ت ي عقدها البنك 2005تم تحقيق نتائج غ�ي مبا�ش . كما وأشارت المشاورات اليت

جمت ز�ادة  ي هذا الصدد. كذلك ت�ت
ي  إ� طرق الوصولالدو�ي إ� استفادة النساء من الدعم الذي �قدمه البنك �ن

لظروف المناخ�ة ب��ادة ز�ارات النساء للمرافق كافة ا  �ن
ي صفوف الفت�ات، 

ي المناطق ال��ف�ة المستهدفة الس�ما �ن
) �ن ي (األسا�ي

ي معد االنضمام بالتعل�م االبتدايئ
ة �ن ي المقلب اآلخر، انخفضت الصح�ة، وتحقيق ز�ادة كب�ي

�ن
وفر 

ُ
 إ� منازلهن.  األعمال الصعبة المتمثلة بجمع األخشاب ألغراض الطبع إذ باتت ت
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�ة دعمه لتمث�ل الشباب ومشاركتهم، الجهد الذي ُبِدأ ضمن إ �ة، األمر الذي الثان�ة للتنم�ة الب�ش طار المبادرة األو� لتنم�ة المارد الب�ش
ي كل لجنة حكامة محل�ة تابعة لمبادرة تنم�ة المبا 15أثمر بتمثل 

ي المئة ع� األقل من الشباب �ن
ة �ن �ة بحلول نها�ة ف�ت ات�ج�ة درة الب�ش اس�ت

ا�ة القط��ة. كما وأدى دعم البنك الدو�ي ألجندة التوظ�ف ة ز�ادة جوهإ�  ال�ش ي خالل ف�ت امج التدر�ب المهين ي ال�فاءة الداخل�ة ل�ب
��ة �ن

ا�ة القط��ة. بدورها عملت مؤسسة التم��ل الدول�ة ع� مكاملة هذا الجهد من خالل مبادرة التعل�م من أجل التشغ�ل  ات�ج�ة ال�ش اس�ت
ي قطاع الس�احة. 

ي ساعدت بتدع�م قدرات الحكومة ع� إرساء معاي�ي تدر�ب الشباب �ن ي برامج تعل�م ذات  500وقد انضم اليت
شاب �ن

ي قطاع الس�احة. 
 صلة بالسوق �ن

ي مكنت عمال. تعاون البنك الدو�ي ومؤسسة التم��ل الدو�ي لدعم أجندة ر�ادة األ 32 ي  1971من أ���  اليت
ي تدر�ب �ن

شاب من تل�ت
شاب من مقاو�ي ر�ادة  2813حوا�ي  فرص تط��ر شغلهم. كذلك تل�ت أو  مهارات اإلدارة وأهلتهم للحصول ع� فرص شغل حق�ق�ة

ن مناخ األ أعمالالصغرى دعم ومتابعة عقب إ�شاء  عمالاأل  مصادر إ�  والوصول عمالهم. كما وأفادت جهود مجموعة البنك الدو�ي لتحسني
 من أي فئة أخرى. أ���  التم��ل لفئة الشباب

 الن�ع االجتما�ي 

ي 33
ن �ن ن الجنسني ن المساواة بني  لمساعدة تحسني

�
ات مصنفة المغرب،  . سع�ا عملت مجموعة البنك الدو�ي أوً� ع� استحداث مؤ�ش

ي المجاالت الرئ�سة مثل ر�ادة األ   فيي
�
 ممنهجا

�
مصادر التم��ل، إ�  ، واأل�شطة المدرة للدخل، والولجعمالحسب الن�ع االجتما�ي استحداثا

 إجراء تقيالخدمات األ إ�  والوصولالفاعل،  سوق العملوتدر�ب المهارات، و�رامج 
�
مات قط��ة شاملة للن�ع االجتما�ي �ساس�ة؛ ثان�ا

ي المغرب والخروج بتوص�ات �شأن أفضل السبل لدعمهن. كذلك 
ن بغرض تعميق فهم التحد�ات التواجه النساء �ن ظمت فعال�ة لتكني

ُ
ن

ن   والحصول ع� الوصولالنساء من النساء بغرض رفع مواهب المغ���ات الشابات التقن�ة. كما ورنت لجعل الشباب جزء من حل تمكني
ي الجهات الداخل�ة من البالد. 

 الفرص االقتصاد�ة �ن

ن معالجة تحد�ات الن�ع 34 ا�ة القط��ة مجموعة البنك الدو�ي من تحسني ات�ج�ة ال�ش ي مستهل اس�ت
. مكنت التمار�ن المقامة �ن

 . ي
ي المقابل، مازال هناك االجتما�ي من خالل برامجها والحوار الس�اسايت

الجه��ة. التفاوت أوجه  شوط كب�ي ِلُ�قطع نظرا� الستمرار �ن
ي برنامجها، 

ا�ة القط��ة جهود مجموعة البنك الدو�ي لتعم�م منظار الن�ع االجتما�ي �ن ات�ج�ة ال�ش ات نتائج اس�ت تعكس العد�د من مؤ�ش
ي المئة ع� األقل من كل لجنة حكامة محل�ة تابعة للم 20بالمحصلة، غدت النساء �شكل 

�ة، و�نفذن�ن  بادرة الوطن�ة لتنم�ة الموارد الب�ش
�ة، كما شكلت النساء أ���  من  60من نصف األ�شطة المدرة للدخل المدعومة بموجب المبادرة الوطن�ة الثان�ة لتنم�ة الموارد الب�ش

ن  40الصغرى، وأ��� من  عمالالفئات المستف�دة من برنامج ر�ادة األ  ي المئة من المنضمني
ة الوطن�ة إلنعاش التشغ�ل وال�فاءات. الوكالإ�  �ن

ي تحقيق النتائج التال�ة: شكلت النساء قرابة نصف المستف�دين من برنامج التم��ل األصغر 
كذلك أسهم دعم مؤسسة التم��ل الدول�ة �ن

ي المئة من الـ 30التابع لمؤسسة التم��ل الدول�ة؛ 
ن بموجب برنامج تدر�ب تدب�ي األ  900�ن التابع لمؤسسة التم��ل  عمالطالب المتدر�ني

ي بدأت بتقي�مات للسوق وتحد�د البنوك المعن�ة بالوصول ؛ وناه�ك عن برنامج بطولة الخدمات الم�ف�ة للنساء اليت  عمالاأل إ�  الدو�ي
ي تمل�ها ر�اد�ات.   اليت

ن ومشاركتهم  إعالء و�سماع صوت المواطنني

ات�ج�ة ال�ش 35 ة اس�ت ن . عقدت مجموعة البنك الدو�ي خالل ف�ت  �شأن ك�ف�ة ضمان حق المواطنني
�
 وطن�ا

�
ي ا�ة القط��ة حوارا

�ن
الحصول ع� المعلومات ومشاورتهم �شان صنع الس�اسات وتقد�م االلتماسات (العرائض) للجهات الحكوم�ة العموم�ة المرك��ة 

ي .  �ــــع ضامن لهذە الحقوق؛ ل�س هذا بالنت�جة مكن هذا الحوار الخروج بتصم�م �شار�ي لتوالمحل�ة كما نص عل�ه الدستور المغريب �ش
ي 
ن الحكامة أطلقت وزارة العدالة �ن امها بتحسني ن هنة ع� ال�ت رقم �مكن  800 2018 و ماي وحسب، وخطوة دالة من طرف الحكومة لل�ب

ن استخدامه لإلبالغ عن شبه الفساد. كذلك وسعت الحكومة جهودها لتحقيق الشفاف�ة المال�ة، ناه�ك عن كونها تعمل ع�  للمواطنني
ي مختلف أرجاء البالد. ع� ذات 

ون�ة بهدف ت�س�ي وتدع�م إسماع صوت المواطن ومشاركته �ن إعداد وتط��ر منصة للمشاركة اإلل��ت
ا�ة القط��ة الجد�د.  ي العرائض وااللتماسات ضمن إطار ال�ش

 الغرار، ُيتوقع إطالق وتفع�ل منصة لتل�ت
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ن إسماع صوت المواطن . 36 ا�ة القط��ة بخصوص تحسني ات�ج�ة ال�ش ن اس�ت ن ا�سجم ترك�ي وغا�ة البنك الدو�ي ب�نجاز مشاركة المواطنني
ي كافة عمل�ات البنك منذ بدايتها مع بدء السنة المال�ة 

كذلك أحرزت المحفظة تقدما من   2018.108وعم�م إستقاء إفادات المستف�دين �ن
ي المراحل األو� منذ السنة المال�ة إ�  عم�م الموض�عمست��ات ضئ�لة ع� صع�د ت

أي قبل دخول الهدف  2015تحقيق االمتثال التام �ن
ي حددها البنك الدو�ي بالسنة المال�ة  ته اليت  . 2018ف�ت

ن   مشاركة المواطنني

ات� 25. حوا�ي 37 ة اس�ت ن خالل ف�ت ي المئة من المشار�ــــع قد اعتمدت آل�ات مؤسسة لمشاركة المواطنني
ا�ة القط��ة، �ن ي ج�ة ال�ش واليت

ن استخدام آل�ات رفع المظالم بغرض ز�ادة  وع. كذلك عملت ُجملة من المشار�ــــع ع� تحسني تم تع��فها ع� أنها تكامل خارج حدود الم�ش
ن تمكنت مشار�ــــع أخرى تج��ب نهج ابتكار�ة لمشاركةمش ي حني

)، �ن وع أم ال��يع لل�ف الص�ي ن (نذكر منها م�ش ن  اركة المواطنني المواطنني
ي 
ي القطاع الخاص (�ن

ا�ة العالم�ة للمساءلة االجتماع�ة)، و�ن ي التعل�م (المساعدة التقن�ة الممولة من ال�ش
ي حل المشا�ل كما هو الحال �ن

 �ن
وع الفالحة التضامن�ة المندمجة الممول من مرفق  والفالحة و برنامج الصحة من أجل النتائج) مع دعمه لنظام شكا�ات ع� الخط  م�ش
وع بلد�ة الدارالب�ضاء من أجل النتائج م م�ش ن وري إ�  إشمال هذە اآلل�ات. و�النظر إ�  البيئة العالم�ة. كذلك �ع�ت المستقبل س�كون من ال�ن

ي بتوس�عها بالنظر للتحد�ات الراهنة. 
 رفع هذە النقاط �ي تصبح نهج قطاع�ة واسعة النطاق والم�ن

 .
�
 مجم�ع البنك الدو�ي أداء  رابعا

ا�ة القط��ة الممتدة من اإلجما�ي لمجموعة البنك الدو�ي األداء  ف. ُصنِّ 38 ات�ج�ة ال�ش ي تنف�ذ اس�ت
بالج�د.  2017وحىت  2014�ن

ح برنامج اإلقراض مع خطة التنم�ة الوطن�ة للمغرب مع ز�ادة عدد المشار�ــــع بنسبة  ي المئة. بدورە قدم البنك  40تمت مواءمة مق�ت
�ن

ال بق�مة  ي تمثلت بـ 3.7الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي برنامج إقراض فعَّ ي البدء واليت
 4مل�ار دوالر و�ي ق�مة أقل بقل�ل من الق�مة المرتقبة �ن

ا�ة مل�ار دو  ات�ج�ة ال�ش ي الس�ت ات��ب نامج مؤسسة التم��ل الدول�ة تمت مواءمته مع الهدف االس�ت . كذلك هو الحال بالنسبة ل�ب الر أم���ي
 أنها لم تقدم أي ضمانات القط��ة. 

َّ
أما الوكالة الدول�ة لضمان االستثمار فعملت ع� استكشاف فرص تقد�م استثمارات مجتازة للحدود إ�

ة اس�ت   خالل ف�ت
�
ا�ة تقدما جوه��ا ات�ج�ة ال�ش ام الحكومة المغ���ة باإلصالح، حقق برنامج اس�ت ن  بمتانة ال�ت

�
ما ا�ة القط��ة. ُمدعَّ ات�ج�ة ال�ش

ي مجاالت كانت قد حددتها الحكومة كأول�ات الس�ما 
ن المناخ االستثماري لرادة األ  �ن ، عمالتنم�ة تدر�ب المهارات، و�درار الدخل، وتحسني

ن والشمول الما ، وتمكني ي
، والحصول ع� المعلومات، والتك�ف مع التغ�ي المنا�ن ، وشفاف�ة المال�ة الحكوم�ة، واإلصالح الما�ي العمو�ي �ي

ي ز�ادة
. من جهة أخرى ًحققت بعض النتائج الممزوجة �ن

�
ن ال�فاءة التشغ�ل�ة للجهات المسؤولة إنتاج  النساء اقتصاد�ا الفالحة، وتحسني

ي قطاع الماء. لتحقيق كل ذلك عملت مجموعة البنك الدو�ي ع� ��ش عن الطاقة، وز�ادة الحص
ول ع� الخدمات األساس�ة الس�ما �ن

نامج.  ن نوع�ة وأداء ال�ب  أدوات ابتكار�ة لتحسني

ا�ة القط��ةأ. ت ات�ج�ة ال�ش  صم�م اس�ت

ات�ج�ة. 39 ا�ة القط��ة أن تك. صلة وأهم�ة االس�ت ات�ج�ة ال�ش ون ذات صلة وأهم�ة بالغة للتحد�ات ال تنفك مجاالت وأهداف اس�ت
ي عام 

ي الجد�د الصادر �ن . قدمت 2011اإلنمائ�ة للمغرب كما وأنها تتما�ش و�رنامج الحكومة المغ���ة الذي �عكس أهداف الدستور المغريب
ي ب��الء قسطاألداء  مراجعة كأ��ب  والتعلم واستقاء الدروس فرصة لالستجابة النتفاضات ال��يع العريب ن ع� األول��ات الجد�د من ال�ت �ي

ن األ ن للحكومة ف�ما يتعلق بعمالة الشباب، وأوجه التفاوت وعدم المساواة بني ك�ي ي جودة التعل�م. ُ�ذكر أن نقاط ال�ت
ر�اف والمدن، وتدين

ق األوسط وش ات�ج�ة مجموعة البنك الدو�ي لمنقطة ال�ش ة تجد�د العقد االجتما�ي الس�ت ن مال إف��ق�ا. آنفة الذكر تندرج تحت مظلة رك�ي
نامج وجودة ع� صع�د المحفظة وهو ما �سمح بتحقيق تحسينات ع�  كما وقد أظهرت مجموعة البنك الدو�ي مرونة خالل تنف�ذ ال�ب

 صع�د جودة الحفظة. 

ي الوقت الذ. التصم�م. 40
ي المغرب �ن

ا�ة القط��ة ع� المكبالت األساس�ة المساورة للتنم�ة �ن ات�ج�ة ال�ش ي يتيح به ركز تصم�م اس�ت
ات�ج�ة من  ي الحكامة، والشفاف�ة، والمساءلة. كما وزادت االس�ت

الدستور الجد�د للبنك الدو�ي مضاعفة أثر دعمه إلصالحات حاسمة �ن
ن لمجموعة البنك  فرص العملترك��ــها ع� النمو التناف�ي وخلق  ن التوأمني بالتوازي مع ضمان شمول واستدامة النمو واستجابته للهدفني

 . ، ودعم النهج االبتكار�ة المتعددة القطاعات   الدو�ي كذلك وسع برنامج البنك الدو�ي من جهودە المخصصة ألجندة تحقيق النمو األخ�ن
ي مواجهة الصدمات. 

ي وقادرة ع� تقل�ص هشاشة البالد �ن  لتحقيق تنم�ة مستدامة وسل�مة من المنظار البييئ

                                                           
امج من أجل تحقيق النتائج مؤ�ش واحد ع� األقل لق�اس النتائج 108 ي هدف البنك الدو�ي أن �شمل كافة عمل�ات التم��ل االستثماري وال�ب

المتعلقة ب�فادة  �قت�ن
. و�الفعل ومنذ السنة المال�ة  ن ي تم 2019المستف�دين أو مشاركة المواطنني ، البد ل�ل المشار�ــــع اليت

�
ن فأ��� مذ تار�ــــخ بت مجلس إدارة البنك بها أن صعودا تد لثالث سنني

ي تق��ر الحالة والنتائج. 
ن بقدس النتائج ضمن قسم النتائج �ن  ترفع التقار�ر الخاصة بمؤ�ش المستف�دين/المواطنني



84 
 

ي بن�ة المحفظة نحو الم��د من عمل�ات . األدوات. 41
المشار�ــــع من أجل تحقيق ارتأت مجموعة البنك الدو�ي تحقيق نقلة تدر�ج�ة �ن

نامج من أجل تحقيق النتائج الخاص بالتدب�ي المندمج لمخا ي تتسم بتك�فيها مع تنف�ذ اإلصالحات. ع� سب�ل المثال أعان ال�ب طر النتائج اليت
ي مكافحة ال�وارث الطب�ع�ة وتخف�ف مخاطرها بعدما كان إ�  فحة آثار ال�وارث الطب�ع�ةال�وارث بتح��ل صندوق مكا

أداة أساس�ة �ن
 .  ومق�دا�

�
 خاصا

�
ات�ج  ُ�ستخدم استخداما نامج من أجل تحقيق النتائج �دعم دأب الحكومة لتصم�م اس�ت ة لتدب�ي المخاطر �كذلك فإن ال�ب

ي الم
 �دان االقتصادي. بمساهمة من منظمة التعاون والتنم�ة �ن

ا�ة القط��ة . 42 ات�ج�ة ال�ش ي من دورة اس�ت
ي النصف الثاين

ي ذلك المغرب �ن
ي بما �ن ي المغرب العريب

لتحد�د تم إعداد مصفاة للحكامة �ن
 .
�
امج والعمل�ات تباعا ي تصم�م إصالحات معقدة وتعد�ل ال�ب

 التحديثات ال�امنة �ن

ا�ة القط��ة ا�سمت بالعموم لقد شاب إطار النتائج نقاط واقع�ة النتائج: . 43 ات�ج�ة ال�ش ي بعض المجاالت، فبعض أهداف اس�ت
ضعف �ن

ي ركزت ع� المخرجات بدً� من النتائج (مثً� عدد الجهات المنشأة ات ق�اسها اليت  وتضمنت أهداف متعددة األبعاد مع ضيق أفق مؤ�ش
). أو  ن ي هذا الحاالت، كان من الصعب تقي�م مساهمة مجمعدد المتدر�ني

. وكجزء من تم��ن الغوص �ن العميق، أجرت وعة البنك الدو�ي
اك مع فرق ال العالم�ة لق�اس واقع�ة وتقدم العمل�ات.  ممارساتوحدة التدب�ي القط��ة مراجعة معمقة إلطار النتائج ل�ل عمل�ة باالش�ت

ي رفع تقار�ر الحالة والنتائج، والمراجعات النصف�ة
واقع�ة أ���  ، و�عادة اله�كلة، كما وأثمرت بتقي�مكذلك أثبتت هذە المراجعة فائدتها �ن

 للنتائج. 

ا�ة القط��ة، وأخد تقي�م   المخاطر: . 44 ات�ج�ة الـ�ــــــــش كان تع��ف المخاطر صـــــــــح�حا ولم �خ�ج عن الســـــــــ�اق المقصـــــــــود طوال مدة اســـــــــ�ت
ا�ة القط��ة المخاطر األساس�ة التال�ة: أوال، التصم�م التق ات�ج�ة ال�ش فت اس�ت نامج درجة معتدلة �شكل عام. وقد عرَّ ي المخاطر ع� ال�ب ين

امج، ثان�ا، ا لمخاطر البيئ�ة واالجتماع�ة. كان الســـــــــبب وراء ظهور المخاطر البيئ�ة واالجتماع�ة هو تعق�د قضـــــــــا�ا الحما�ة للمقاوالت وال�ب
ي حدَّ منها اتباع نهج خاص  ي الحما�ة االجتماع�ة واليت

. وقد واجه قطاع الماء مســـــــائل عد�دة تتعلق �ن ي
االجتماع�ة وعمل�ات تمل�ك األرا�ن

كـــة عمل�ـــات التع��ض تظـــافرت ف�ـــه جهود البنـــك الـــدو�ي والح كومـــة. وكجزء من تم��ن الغوص العميق، راجعـــت مجموعـــة عمـــل مشــــــــــــــــ�ت
، ورســــمت خطة رصــــد ومتابعة لعمل�ات التع��ض عن كثب. وخلصــــت إ� دفع كامل المســــتحقات، وتنف�ذ العقود بال�امل، إال  االجتما�ي

 أن س�ي العمل�ات تأخر قل�ال.  

 ب. التنف�ذ: 

، مقارنة بالهدف المتمثل بـ 3.7من البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي  . وصلت ق�مة القرض الجد�د 45 مل�ار دوالر  4مل�ار دوالر أم���ي
بالمئة، إ� جانب ز�ادة  40. ارتفع عدد المقاوالت بنســـــــــــبة )2017أم���ي (بمعدل مل�ار دوالر أم���ي ل�ل ســـــــــنة ما عدا الســـــــــنة المال�ة 

�عة وحجم إقراض البنك الدو�ي لإل�شــــــاء والتعم�ي بنســــــبة أ��� بقل�ل من المتوقع، باســــــتثناء بالمئة، كما زادت  60مبلغ التم��ل بنســــــبة 
ي إ�شـــــاء المجلس الجد�د بعد االنتخابات إ� إبطاء 

ي الســـــنة الماضـــــ�ة. لقد أدى التأخ�ي لمدة خمســـــة أشـــــهر �ن
ي جرت �ن عمل�ات التنف�ذ اليت

ي تأثرت بهذا التأخ�ي  2017ال�ة اإلقراض والذي أدى بدورە إ� تحقيق نصــــــــف هدف الســــــــنة الم فقط. ب�د أنه قد تم �ســــــــل�م العمل�ات اليت
ي الســـــــــــنة المال�ة 

ا�ة القط��ة، كما تبوأت مجموعة البنك الدو�ي الظروف 2018�شـــــــــــكل مرض� �ن ات�ج�ة الـ�ــــــــــش ، و�ي ســـــــــــنة التحول الســـــــــــ�ت
نامج، وانتفعت من الفرص الجد�دة عند توفرها، وناقشـــت  ة خالل تنف�ذ ال�ب . هذا باإلضـــافة إ� المتغ�ي ي

تنف�ذ المشـــار�ــــع ع� نحو اســـتبا�ت
ن ع� المشا�ل األساس�ة.  ك�ي ن جودة المحفظة المال�ة مع ال�ت  تحسني

ا�ة القط��ة، وافق البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي ع� �سعة قروض لس�اسات التنم�ة، وثمان�ة 46 ات�ج�ة ال�ش ة اس�ت . ع� مدار ف�ت
امج تحقيق النتائجقروض لمقاوالت اســـــــــــــتثمار�ة، وث ي الث عمل�ات ل�ب

ة. و�ن . تضــــــــــــــــاعفت المحفظة للعمل�ات الممولة خالل هذە الف�ت
اجع ف�ما يتعلق بمعدالت اإلنفاق ودرجة المخاطر.  ا�ة القط��ة شـــــهدت محفظة البنك الدو�ي القل�ل من ال�ت ات�ج�ة الـ�ــــش ة اســـــ�ت بدا�ة ف�ت

كة لمناقشــــة القضــــا�ا المتعلقة بأداء المحفظة من خالل تم��ن المغرب للغوص كرســــت الحكومة بالتعاون مع البنك الدو�ي جهودا مشــــ�ت 
 العميق آنف الذكر. 

ن . 47 ي أق� مهلةأداء  كجزء من جهود البنك الدو�ي لتحسني
، قدمت وحدة المحفظة المال�ة ول��ادة االنفاق من أجل ترك أثر أ��ب �ن

(ملحق رقم  2016�ة المســــــــــاعدة لتنظ�م جلســــــــــات الغوص العميق بدءا من عام اإلدارة القط��ة والممارســــــــــات العالم�ة والحكومة المغ��
�ات، واإلدارة المال�ة، والمدفوعات بتط��ر عمل�ات مدفوعات 4 ي قضــا�ا المشــ�ت

اف والتعاون مع الوزارات ذات الصــلة �ن ). كما ســاعد اإل�ش
ي الســـــ 20المقاوالت. و�التا�ي وصـــــلت �ســـــبة المدفوعات إ� 

ا�ة القط��ة، كما بالمئة ل�ل ســـــنة �ن ات�ج�ة الـ�ــــش نوات الثالث الماضـــــ�ة الســـــ�ت
، إذ تم تقي�م أداء  بات ات�ج�ة 85المحفظة المال�ة مرض�ا �شكل كب�ي % من المشار�ــــع ع� أنها مرض�ة ومرض�ة �شكل معتدل بنها�ة اس�ت

ا�ة القط��ة للسنة المال�ة   %. 100، و�مشاركة استباق�ة بنسبة 2017ال�ش
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ا�ة الدول�ة. كانت نتائج ت48 ات�ج�ة ال�ش ة اس�ت ، إذ ق�مت المجموعة قي�م مجموعة التقي�م المستقلة للبنك الدو�ي معمقة خالل ف�ت
وع (أي ما �ســبته  15من أصــل  12 ن مرضــ�ة �شــكل كب�ي و مرضــ�ة و مرضــ�ة �شــكل معتدل80مـ�ـش ، كما 109%) وتراوحت التقي�مات ما بني

وع، كان من بينها: أوال،  أ�دت نتائج مجموعة التقي�م المســتقلة ع� بعض الدروس المســتقاة من التقار�ر عن أوضــاع ونتائج تنف�ذ المـ�ـش
التملك الحكو�ي ع� كافة المســــــــــــــــت��ات هو أمر مهم جدا لتحقيق تنف�ذ فعال إلصــــــــــــــــالح الســــــــــــــــ�اســــــــــــــــات. ثان�ا، المعرفة المعمقة للدولة 

ن والقطاعات هو عنـ�ـــــــــــ مهم جدا لرســــــــــــم الخطط الموات�ة للعمل�ات من أجل  تحقيق تنف�ذها بنجاح. ثالثا، من األمور المهم أخذها بعني
ي وقت مبكر 

ي والتع��ض �ن
ي تطبيق تمل�ك األرا�ن

وع. رابعا، ينب�ن ي تصـــــــم�م المـ�ــــــش
ام وتو�ي زمام األمور �ن ن ي االل�ت

 االعتبار هو دور المجتمع �ن
ورة أن �عكس التصـــم�م ظروف االقتصـــاد الســـ�ا�ي ع�  أرض الواقع. ســـادســـا، يتطلب دعم التط��ر لتســـه�ل عمل�ة التنف�ذ. خامســـا، �ن

ة للتأ�د من التمل�ك.   المؤس�ي منهجا ��عا للتك�ف مع الظروف المتغ�ي

ي عمل�ات التنف�ذ �ســـــبب ارتباط مدفوعات تم��ل المشـــــار�ــــع بنظام االئتمان والضــــمانات. 49
ات �ن . واجهت محفظة البنك الدو�ي تأخ�ي

ي تتعلق بعمل�ات إداري ما�ي معقد مرتبط �شــــــــــــــــكل مبا�ش بال موازنة الحكوم�ة. كانت أعمال المتابعة عن كثب والتعاون مع الوزارات اليت
ي تط��ر 

�ات واإلدارة المال�ة والمدفوعات وســــــــــ�لة مســــــــــاعدة �ن ي أداء  المشــــــــــ�ت
االئتمان والمدفوعات. كما ســــــــــاهمت محفظة البنك الدو�ي �ن

. ولذلك كانت مراجعة المحفظة ســــــــ�اســــــــات الحما�ة، وواجهت مجموعة من المشــــــــار�ــــع قضــــــــا�ا شــــــــائكة  ي
تتعلق بالحما�ة بتمل�ك األرا�ن

، من خالل آل�ة مراقبة س�اسات الحما�ة  ي
اف المستمرة أداة للعروج ع� القضا�ا المتعلقة بتمل�ك األرا�ن المال�ة السن��ة وعمل�ات اإل�ش

ي ينفذها البنك الدو�ي بالتعاون الوثيق مع الحكومة.   ع� أساس المخاطر، واليت

ي قطاعات  14مليون دوالر ع� مدى  286إ�  2017وصلت محفظة مؤسسة التم��ل الدول�ة منذ نها�ة السنة المال�ة . 50
كة �ن �ش

ن متنوعة شــــــملت األســــــواق التجار�ة، وصــــــناديق االســــــتثمار، واألعمال الفالح�ة، والطاقة، والخدمات التعل�م�ة.   72حوا�ي  كان ترك�ي
ي القطاع ال

ة بالمئة من المحفظة �ن ي ت�ســـ�ي الحصـــول ع� تم��ل للمقاوالت الصـــغرى والصـــغ�ي
ي كان �ن ات��ب ن االســـ�ت ك�ي تجاري، ألن محط ال�ت

ا�ة الدول�ة ســـــاعدت مؤســـــســـــة التم��ل الدول�ة مشـــــاركات قطاع التم��ل تقد�م برامج جد�دة  ات�ج�ة الـ�ــــش والمتوســـــطة. وخالل مدة اســـــ�ت
ي مشــــــار�ــــع الطاقة ا

اء" لالســــــتثمار �ن . هذا إ� جانب اســــــتثمارات و�رامج الخدمات المـ�ـــــف�ة للنســــــاء لمســــــتدامة، مثل "الســــــندات الخـ�ـــــن
ي ساهمت ب�حداث  ة والمتوسطة ذات نمو عا�ي واليت ي �ستهدف المقاوالت الصغ�ي ي تم��ل األسهم الخاصة اليت

مؤسسة التم��ل الدول�ة �ن
ي ت

ي لتط��ر القطاع الوظائف وتنظ�م المقاوالت. وأجرت مؤســـــــــــســـــــــــة التم��ل الدول�ة أعماال اســـــــــــتشـــــــــــار�ة �ن
ة  و�ن م��ل المقاوالت الصـــــــــــغ�ي

ي 
ن البن�ة التحت�ة المال�ة، وخلصـــــــــــــت إ� ترخ�ص القطاع الخاص لمكتب االئتمان الخاص الثاين ي تحســـــــــــــني

الخاص، إ� جانب مشـــــــــــــاركتها �ن
كات الرائد والذي ك110لت�ســــــ�ي الحصــــــول ع� التم��ل ي برنامج حكامة الـ�ـــــش

ي تع��ز . كما اســــــتمرت مؤســــــســــــة التم��ل الدول�ة �ن
ان له األثر �ن

ي للمدراء وأ��� من  ن مؤسـسـة التم��ل الدول�ة ع� تط��ر بيئة  250مقدرة المعهد المغريب كة. كما تمحور ترك�ي من أعضـاء مجلس إدارة ال�ـش
ن ع� دعم تط��ر قطاع النقل. تمكنت م ك�ي حفظة األعمال �شــــــــــــكل عام من خالل إطار المنافســــــــــــة االقتصــــــــــــاد�ة دون الوطن�ة، كما كان ال�ت

داد قوي لرأس المال 2017مؤســـســـة التم��ل الدول�ة من تحمل هذە النفقات، دون القروض المعلقة منذ نها�ة الســـنة المال�ة  ، ومع اســـ�ت
 من مقاوالت قطاع التجارة. 

ي إ� المغرب من خالل تقد�م ضـــــــ الوكالة الدول�ة لضـــــــمان االســـــــتثمار نظرت . 51 ي الفرص المتاحة لدعم االســـــــتثمار الخار�ب
مانات �ن

ا�ة القط��ة.  ات�ج�ة ال�ش ة اس�ت ن ضد المخاطر الس�اس�ة وتع��ز االئتمان، ول�نها لم تصدر أي ضمانات خالل ف�ت هذا ونظرت التأمني
ام تحت  الوكالة الدول�ة لضــــــــــــــمان االســــــــــــــتثمار  ن ي ظل االل�ت

ي إمكان�ة تط��ر أعمال ائتمان المؤســــــــــــــســــــــــــــات المؤهلة مملوكة من قبل الدولة �ن
�ن

ي المقاوالت المملوكة من قبل الدولة. وع� الرغم من عدم تنف�ذ أي من هذە المشار�ــــع، س�ادتها المال
�ة من أجل تحقيق نتائج مجد�ة �ن

ي للسكك الحد�د�ة: قد شجعت ع� الحصول ع� المساعدات التقن�ة من  الوكالة الدول�ة لضمان االستثمار إال أن اهتمام  المكتب الوطين
ن القطار كات  الســــــفر ع� منت ن االهتمام للفرص المتاحة لدعم الـ�ـــــش . كما تنظر الوكالة بعني ي كة الســــــكك الحد�د�ة للتم��ل الوطين ن �ش لتجه�ي

ى.  ي دول نام�ة أخرى، من ضمنها إف��ق�ا جنوب الصحراء ال��ب
 المغ���ة الساع�ة لالستثمار �ن

ي ت. 52
ن الدور ال�ب�ي �ن نامج الخدمات التحل�ل�ة واالستشار�ة المتني ي المجاالت المختلفة مثل كان ل�ب

وسيع وتعميق قاعدة المعرفة �ن
ي غا�ة 

ي تعت�ب �ن
، تكنولوج�ا المعلومات واالتصـــــــــــاالت وتوصـــــــــــ�ل الخدمات، و�ي الىت ي

إدارة التم��ل العام، وتط��ر رأس المال الســـــــــــو�ت
نــــامج اإلصـــــــــــــالح االنتقــــا�ي الحكو�ي  امج الخـــــدمـــــات التحل�ل�ــــة . وأعلن برنـــــاألهم�ــــة من أجــــل تحقيق النجــــاح ع� المــــدى البع�ــــد ل�ب

ي محفظة 
امج االســتثمار�ة �ن ي القطاع وعن تحضــ�ي قرض الســ�اســات اإلنمائ�ة، وال�ب

واالســتشــار�ة عن تصــم�م وتنف�ذ برامج اإلصــالحات �ن
ا�ة الجد�دة. كما عمل برنامج الخدمات التحل�ل�ة واالســتشــار�ة كوســ�لة فعالة للدعوة لمناقشــة القضــا�ا المهمة  ات�ج�ة الـ�ـش ي كان اســ�ت اليت

من بينها قضــــــــا�ا تهم�ش الشــــــــباب، و�صــــــــالحات الحما�ة االجتماع�ة، والفقر، والحكامة، والمنافســــــــة االقتصــــــــاد�ة، وآل�ات ســــــــوق العمل، 

                                                           
، وأر�عة منها كانت مرض�ة، وسبعة منها كانت مرض�ة �شكل معتدل.    109  كان أحد المقاوالت مرض�ا �شكل كب�ي
ق األوسط وشمال اف��ق�ا لد�ه مكتبان ائتمان خاصان.     110 ي ال�ش

 المغرب هو أول دولة �ن
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ي واســـع  وطة. كما �ســـتند الخدمات التحل�ل�ة واالســـتشـــار�ة إ� حوار وطين وآل�ات توصـــ�ل الخدمة الخالقة مثل التح��الت النقد�ة المـ�ــش
) ومســـــــــــاندة العد�د من القطاعات، والحصـــــــــــول ع� قرض الســـــــــــ�اســـــــــــات اإلنمائ�ة أو ع� التم��ل 2017 قتصـــــــــــاد�ة القط��ة،المذكرة اال(

ات متفق عليها.  االستثماري، بمجرد تصم�م ن إصالحات القطاع للمراقبة بناء ع� مؤ�ش  وتقدير تكال�ف وتجه�ي

ور�ـا لـدعم عمل�ــات الموا53 عن�ــت  111. زنـة و�رامج اإلقراض المبن�ــة ع� أســــــــــــــاس النتــائج.  كـان التنســـــــــــــيق عن كثــب مع الممول �ن
ن شه��ا للتأ�د من تحقيق تعاون وتدخل أفضل، وذلك عن  ي مرتني

ن لس�ي أعمالها، إذ تلت�ت مجموعة البنك الدو�ي إلعادة مجموعة المانحني
ن هو  ات. ومن األمثلة ع� التعاون الفاعل للمانحني ح�ث تتظافر جهود كل من  حكامةبرنامج ط��ق المشــــــــــــاركة الفاعلة للمعلومات والخ�ب

وع الم�اە بالتم�  ك، باإلضافة إ� م�ش ي للتنم�ة من أجل العمل ع� برنامج إصال�ي مش�ت
ي والبنك االف���ت �ل البنك الدو�ي واالتحاد األورويب

ي للتنم�ة، والوكالة الفر�س�ة للتنم�ة. 
ك من البنك االف���ت   المش�ت

 قل�م�ة سس�ة واإلخامسا: اال�ساق مع األهداف المؤ 

ك ع� نحو . 54 ي الحد من الفقر المدقع وز�ادة االزدهار المش�ت
كان برنامج مجموعة البنك الدو�ي متسقا مع األهداف المؤسس�ة �ن

ات�ج�ة مســــــتمر ا مع المغرب، كما أنها تتســـــــق مع برنامج الحكومة، وتنعكس �شـــــــكل ســـــــل�م ع� اســـــــ�ت . ترتبط هذە األهداف ارتباطا مبا�ش
ا� ي الســـــــــنوات المال�ة الـ�ــــــــش

ي تق�مها مجموعة البنك الدو�ي �ن وقد ركزت مســـــــــاحة النتائج  2017.112إ�  2014ة القط��ة والنشـــــــــاطات اليت
ي بيئة األعمال، وضمان التم��ل، والحصول ع� المهارات 

األو� ع� إزالة القيود الملزمة ع� النمو من خالل خلق إطار عمل مؤس�ي �ن
ور�ة وفرض ال ن نظم شـــــــــبكات الحما�ة االجتماع�ة ل��ادة النشـــــــــاطات االقتصـــــــــاد�ة وإلحداث فرص جد�دة الســـــــــوق�ة الـ�ــــــــن شـــــــــغل، وتمكني

ن من الشـــباب. يهدف برنامج مجموعة البنك الدو�ي للحما�ة االجتماع�ة إ� التحقق من حصـــول أ��ب عدد من المســـتف�دين ع�  لل��اديني
ي المجت

ي التأ�د من الحما�ة االجتماع�ة خاصــــــــة من الفئات المســــــــتضــــــــعفة �ن
مع للحد من الفقر. وســــــــاعد برنامج مســــــــاحة النتائج الثان�ة �ن

ي تط��ر تقد�م الخدمات من خالل 
ا، �ســـاهم مســـاحة النتائج الثالثة �ن . وأخ�ي اســـتخدام المصـــادر الطب�ع�ة لتحقيق االســـتدامة �شـــكل أ��ب

ن المؤســســات لتحقيق نظام حكو�ي أ��� شــفاف�ة ومســاءلة. إن الحصــول ع� ال خدمات العامة األســاســ�ة هو أمر مركزي للتمكن من تمكني
ها اعتمادا ع� هذە الخدمات  ك، نظرا ل�ون أ��� فئات المجتمع فقرا �ي أ��� الحد من الفقر ع� نحو مستمر، ولتشجيع االزدهار المش�ت

ي األ
ا�ة القط��ة �ن ات�ج�ة الـ�ــــــــــش ي تخدمهم اجتماع�ا واقتصـــــــــــاد�ا. هذا باإلضـــــــــــافة إ� مســـــــــــاهمة اســـــــــــ�ت ن اليت ي المســـــــــــاواة بني

كة �ن ول��ة المشـــــــــــ�ت
 . ي

، والمشاركة المدن�ة، والتغ�ي المنا�ن ن  الجنسني

ي . 55
ي مراجعة العقود االجتماع�ة الىت

ق األوســــط وشــــمال إف��ق�ا �ن ات�ج�ة الـ�ـــش يتســــق برنامج مجموعة البنك الدو�ي أ�ضــــا مع اســــ�ت
كة العامة.  ي األهداف المشــــــ�ت

ا�د ع� مدى الســـــــنوات الماضـــــــ�ة وكانت النت�جة �ي حصـــــــول بعض المج ســــــاهمت �ن ن االت ع� اهتمام م�ت
ي العرض والطلب)، مع توج�ه االهتمام األ��ب لفئة الشـــــــباب 

ا�ة القط��ة، مثل: (أ) التخط�ط للوظائف (ع� طر�ن ات�ج�ة الـ�ــــــش ة اســـــــ�ت لف�ت
ن عن العمل؛ (ب) مناقشـــــــة حاالت عدم المســـــــاواة بهدف التخف�ف من حدة ي تمثل أ��ب فئات العاطلني نقاط الضـــــــعف الرئ�ســـــــة برغم  اليت

اإلنجــــازات المســــــــــــــــجلــــة إ� يومنــــا هــــذا؛ (ت) تط��ر الحكــــامــــة من خالل ال مرك��ــــة األجنــــدة، و�ــــاألخص عن ط��ق تع��ز التط��ر المح�ي 
 .  واإلقل��ي

 سادسا: الدروس المستفادة

ي تبلورت من مراج.  56
تقدم  واســـــــــتقاء الدروس. األداء  عةتؤكد مراجعات االســـــــــتكمال ومراجعة الدروس ع� الدروس الرئ�ســـــــــة الىت

ي القادم. لخصــــــت بعض  ا�ة الوطين ي تصــــــم�م إطار عمل الـ�ـــــش
ا�ة القط��ة دروســــــا مهمة �مكن مســــــاهمتها �ن ات�ج�ة الـ�ـــــش تج��ة تنف�ذ اســــــ�ت

 الدروس األ��� أهم�ة أدناە. 

ي اإلصـــــالحات األ��� . 57
ن التكامل الحكو�ي �ن ي تمكني

ي توف�ي ه�كل�ة رســـــم�ة أثبتت قروض ســـــ�اســـــة التنم�ة جدارة عملها �ن
 أهم�ة و�ن

ي تنف�ذها. 
ام �ن ن ي الذي تنقله العمل�ات   لالل�ت

ي التم��ل اإلضــــــــا�ن
كما توفر قروض ســــــــ�اســــــــة التنم�ة تم��ال ق�ما، و�تأثر التم��ل �شــــــــكل كب�ي �ن

ي مراحل هذە. إن من شـأن االسـتشـارة التقن�ة المصـاحبة لقروض السـ�اسـة اإلنمائ�ة أن تكون ذات دور بالغ األهم�ة إلنج
اح اإلصـالحات �ن

. من  التصــــم�م والتنف�ذ، ب�د أنه مبدئ�ا من الممكن تقد�م هذە الخدمات االســــتشــــار�ة دون الحاجة لقرض البنك الدو�ي لإل�شــــاء والتعم�ي

                                                           
ن   111 ن المانحني كا، تم تطبيق التم��ل المواز والتعاون عن كثب ما بني ي المغرب تم��ال مش�ت

أينما وجدت المساحة له،  بينما �ستخدم القل�ل من االستثمارات التشغ�ل�ة �ن
 قد الدو�ي للتخط�ط لتم��ل س�اسة التنم�ة. وذلك �شمل تق��ر صندوق الن

ي شهر أ�لول/سبتم�ب لعام بوفن�ت ستعمل مجموعة   112
ي  2018التابعة للبنك الدو�ي �ن

ع� رصد توقعات للفقر والدخل بناء ع� الدراسات االستقصائ�ة ع� األ�  �ن
 . 2014عام 
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ام ب ن ابط واالل�ت ك األثر األ��ب �ي القدرة ع� خلق ال�ت ي غالبا ما ت�ت ي قروض الس�اسة اإلنمائ�ة واليت
ي خصوص�ات المالمح البارزة �ن

ما يتعلق �ن
ي الوزارات كافة. 

 اإلصالحات �ن

ي أن يؤخر من تنف�ذ العمل�ات إذا لم تجري عمل�اته ع� النحو المطلوب. . 58
وتظهر الدروس المســــــــــــــــتقاة من  ب�مكان تمل�ك األرا�ن

ي ســـــ�ي تنف�ذ بعض المشـــــار�ــــع. وعمل ف��ق 
ك أثر كب�ي كما أنه يب�ئ �ن مشـــــار�ــــع الم�اە والمشـــــار�ــــع الفالح�ة أنه من العوامل األ��� أهم�ة ل�ت

�ي البدء بتنف�ذ البنك الدو�ي للحما�ة االجتماع�ة عن قرب مع الحكومة إل�جاد الحلول ع� مســـــــــــــتوى المحفظة المال�ة. وكانت النت�جة 
ي 

اء األرا�ن تيبـــات المقبولـــة لـ�ـــــــــــــــش ن الســــــــــــــــكـــان وال�ت آل�ـــة مراقبـــة متطورة للحمـــا�ـــة مع تعـــاون وثيق مع الحكومـــة، بـــاإلضــــــــــــــــــافـــة إ� أن توطني
وع.  ن للم�ش ي بدا�ة مرحلة التجه�ي

ي أن يتم التعامل معه �ن
ي "أداة تقي�م الجاه��ة" و�نب�ن

 والتع��ضات �ي متطلبات ملزمة �ن

ي  عنـد. و59
 قـدمـا، فـإن إجراء تنف�ـذ فعـال لإلصـــــــــــــالحـات من أجـل ترك أثر أ��ب هو تحـدي كب�ي للمغرب، ولـذلـك ســـــــــــــتحتاج الم�ـــــــــــــن

ها ع� النتائج.  ن ن  مجموعة البنك الدو�ي أن توجه جل ترك�ي �عات والقوانني ي التـ�ـــــــش
ات �ن ا�ة القط��ة تغ�ي ات�ج�ة الـ�ـــــــش ة اســــــــ�ت شــــــــهدت ف�ت

ي وضـــع إطار العمل المنا
ي ســـاعدت �ن ات المؤســـســـات�ة األســـاســـ�ة (مثل قانون تنظ�م الموازنة  الذي قدم الموازنة المغ���ة واليت ســـب للتغ�ي

ي خلق 
ات�ج�ة الســــــــــ�اســــــــــة التنم��ة دورا فعاال �ن ات ســــــــــتتطلب االهتمام المركز. وأدت اســــــــــ�ت ع� أســــــــــاس األداء)، ول�ن فعال�ة تنف�ذ التغي�ي

ور�ة، وستب�ت  ي الوثائق ال�ن ن عمل�ات اإلصالحات وتبين ابط بني ي المستقبل أ�ضا. و�ن توسع استخدام عمل�ات برنامج ال�ت
 ذات دور فعال �ن

ن إ� النتائج.  ك�ي  النتائج ما هو إال وس�لة لنقل ال�ت

ي أدوات وســــــــائل التواصــــــــل الحديثة إ� أهم�ة تعميق المشــــــــاركة . 60
ي منطقة جبال ال��ف) والتطور �ن

�شــــــــ�ي ز�ادة االضــــــــطرابات (�ن
ي الحكومة قد .  المدن�ة وتوســـيع نطاق أعمالها

ق األوســــط وشــــمال إف��ق�ا، فإن مســــتوى الثقة �ن ي الـ�ـــش
ي مناطق مختلفة �ن

كما هو الحال �ن
ي خلق األســـــــــــــــاس للمشـــــــــــــــاركة المدن�ة. 

ورة اتخاذ إجراءات لبناء الثقة مجددا من أجل البدء �ن تراجع ع�ب الســـــــــــــــنوات، والذي �شـــــــــــــــ�ي إ� �ن
ي الخط األما�ي وطاقم الم

ي تقد�م و�مشـــــــــــاركة الخدمة المدن�ة �ن
ي تحقيق تطورات بارزة �ن

حافظة لتوضـــــــــــيح أثر ز�ادة المشـــــــــــاركة المدن�ة �ن
ورتها، إال أن المســـاعدة التقن�ة  �عات و�ن ن األهداف والنتائج. و�الرغم من أهم�ة التـ�ــش ور�ا لســـد الفجوة بني الخدمات وســـ�كون مهما و�ن

ي خل
ات كهذە. ع� أرض الواقع و�ناء القدرات س�شكالن عامالن بالغا األهم�ة �ن  ق تغي�ي

.  إن. 61 ات�ج�ة مجموعة البنك الدو�ي ي ع�  وجود إطار عمل من أجل تحقيق نتائج واقع�ة هو أمر مهم جدا لتع��ز نجاح اســــ�ت
ينب�ن

ي �مكن أن �شمله ي ما زالت ق�د التط��ر. وذلك بالرغم من نتائج العمل�ات هذە اليت ا�ة القط��ة أال يتضمن أهداف المشار�ــــع اليت ا إطار ال�ش
ي توط�د تم��ل ومعارف مجموعة 

كزة وواقع�ة للنتائج �ن ات وســــ�طة، وســــ�ســــهل وجود مصــــفوفة م�ت ا�ة القط��ة ع� أنها مؤ�ش إطار الـ�ـــش
ي 

ي متابعة التقدم �ن
ات لجعلها أداة أ��� عمل�ة �ن ن واقع�ة المؤ�ش ي قدما، هناك مجال لتحســــــــــــــني

. وللم�ــــــــــــــن البنك الدو�ي لتحقيق األثر األ��ب
ات�ج�ة ال ا�ة القط��ة القادمة. ظل اس�ت  �ش

كما �ســــــــاهم   . تب�ت الخدمات االســـــــتشـــــــار�ة والتحل�ل�ة لمجموعة البنك الدو�ي واحدة من أ��� المنتجات أهم�ة لتحقيق النتائج. 62
امج الحكوم�ة. إن المســـــــاعدة  ي تصـــــــم�م وتنف�ذ ال�ب

ي الحوار الســـــــ�ا�ي كما تم اســـــــتخدامها �ن
تدخالت الخدمات االســـــــتشـــــــار�ة والتحل�ل�ة �ن

ي قــدمــا، بــ�مكــ
ك أثرا أ��ب من عمل�ــات التم��ــل ذاتهــا. وللم�ــــــــــــــــن ي �قــدمهــا البنــك الــدو�ي جــديرة بــالتقــدير، إذ أنهــا ت�ت ان التقن�ــة والتحل�ل�ــة اليت

ي مجاالت دون التم��ل، ول�ن من أجل أن تكون الخدمات 
برنامج مجموعة البنك الدو�ي أن �قدم الخدمات االســــــــــــــتشــــــــــــــار�ة والتحل�ل�ة �ن

ي توافر برنامج ع� مدى سنوات متعددة بدال من النشاطات المتفرقة. االستشار�ة ذ
 ات أثر فعال، ينب�ن

ك األثر ع� 63 ي اإلصـــــــــــــالحــات وتطب�قهــا بط��قــة ت�ت
ن تبىن ي ع� عم�ــات دعم الموازنــة المســـــــــــــتقبل�ــة أن تحقق توازنــا أ��ب بني

. ينب�ن
ن وع� اإلعمال.  ي تبنيها.  و���د إدراك الجهات واألفراد ألن التحدي المواطنني

ي تنف�ذ اإلصالحات، ال �ن
األ��ب الذي يواجه المغرب �كمن �ن

�عات. مثل سلسلة  ن المستسقاة والس�اسات والت�ش ي تبنيها اإلصالحات دون تطبيق القوانني
وقد أظهرت قروض الس�اسة التنم��ة ز�ادة �ن

�ع�ة لتم ات القانون�ة والتـ�ـش ي دعمت التغ�ي ي نها�ة المطاف لم يرشــح منافســة قروض الســ�اســة التنم��ة اليت
ن مجلس المنافســة، ول�ن �ن كني

 الرئ�س وال أعضاء المجلس، ولذلك لم يؤدي المجلس أي دور �ذكر. 

ن . 64 ا.  الجنوب -التعاون الجنوب التبادل الرز�ن بني ك أثرا كب�ي لقد اســــــــــــــــتفاد نظراء الحكومة من الرحالت الدراســــــــــــــــ�ة  113ممكن أن ي�ت
ي تمكنهم من فهم  ، والهند، وكور�ا، والمكســــــــــــــــ�ك، وترك�ا واليت ن از�ل، والصــــــــــــــــني ، والنظراء داخل الدولة من ال�ب المدعومة من البنك الدو�ي

ي دعم توســــع الجهات-لتعاون الجنوب المجاالت األ��� أهم�ة. باإلضــــافة إ� أهم�ة �شــــجيع ا
الفاعلة اإلقل�م�ة هو جانب بالغ  الجنوب �ن

                                                           
ي تط��ر النقل ال  113

ي تصم�م س�اسات حداثة سل�مة؛ استفاد مندو�و المغرب من (أ) نجاح المغرب �ن
از�ل مع أمان الطرق؛ (ت) نجاح كور�ا �ن ي؛ (ب) تج��ة ال�ب ح�ن

ي أخذت بها إ� التغط�ة الصح�ة العالم�ة؛ ن مع تكامل تدب�ي موارد الم�اە؛ (ج) تج��ة ترك�ا مع اإلصالحات البارزة واليت ن  (ث) تج��ة الصني (ح) تطبيق الهند لنظام التمي�ي
ن من محطة قطار م�، ليتعلموا من برنامج المغرب إل النادر ل�حسن من  ن وازنني عادة استهداف شبكات الحما�ة. كما شارك المغرب تج��ته اإل�جاب�ة، واستضاف مندو�ني

 بناء سكة الحد�د الممولة من البنك. 
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ي المغرب. وقد 
ي برنامج مؤسـسـة التم��ل الدول�ة �ن

ي سـتب�ت عن�ـا بارزا �ن ي المغرب واليت
ات�ج�ة مؤسـسـة التم��ل الدول�ة �ن ي اسـ�ت

األهم�ة �ن
ي إف��ق�ا، بينما ســـــاع

ي توســـــيع عمل�اته �ن
ي ز�ادة إقراض ســـــاعد اســـــتثمار مؤســـــســـــة التم��ل الدول�ة أحد أ��ب المصـــــارف المغ���ة �ن

د البنك �ن
ي المنطقة عن ط��ق برنامجه االســـــــتشـــــــاري الذي بلغت ق�مته 

ة والمتوســـــــطة �ن ي ســـــــ�اق مشـــــــابه،  2.5المقاوالت الصـــــــغ�ي
مليون دوالر. و�ن

ي مجاالت ق��بة
، فقد اســــــــــــــــتفادت العد�د من الدول اإلف��ق�ة من التج��ة المغ���ة �ن ي البنك الدو�ي لإل�شــــــــــــــــاء والتعم�ي

من  وف�ما يتعلق �ن
الطاقة المتجددة والحوكمة. 
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ا�ة القط��ة1مرفق رقم  ات�ج�ة ال�ش  : ملخص تقي�م برنامج اس�ت

ا�ة القط��ة ات�ج�ة ال�ش ات اس�ت  برنامج مجموعة البنك الدو�ي  الدروس المستقاة الحالة والتقي�م نتائج ومؤ�ش
 : التشجيع ع� النمو التناف�ي والشمو�ي 1مساحة النتائج 

نجز : إطار عمل مؤس�ي متطور دخول األعمال التجار�ة، و�سه�ل التجارة، وال��ادة، والتطور المقاوالت الصغرى والمتوسطة: 1.1نت�جة رقم 
�
  أ

: اللجنـــة الوطن�ـــة لمنـــاخ دخول األعمـــال التجـــار�ـــة
األعمال �ســـــــطت ووحدت عمل�ات إدار�ة وتجار�ة 

 (عدد)
 :  20مرج�ي
 40الهدف: 

 
 التسه�ل التجاري

ي ميناء الدار 
تقل�ل معدل مرات النقل للبضــــــــــــــــائع �ن

 الب�ضاء
 :  )2013 يوليو أ�ام ( 10مرج�ي

ي نها�ة عام  7الهدف: أقل من 
 )2015أ�ام (�ن

 المصدر: أصدرت اإلحصاءات من نظام بورتن�ت
 

تط��ر األعمـــــال ال��ـــــاد�ـــــة والمقـــــاوالت الصــــــــــــــــغرى 
 والمتوسطة 

ة والمتوســــــــطة ي المقاوالت الصــــــــغرى والصــــــــغ�ي
 تل�ت

للـــدعم من أجـــل بنـــاء قـــدراتهـــا من خالل أداة دعم 
 الحوكمة المؤسسات�ة (عدد)

 (مؤسسة التم��ل الدول�ة)
 0المع�ار: 
 20الهدف: 

 

 52، تم تبســــــ�ط 2017يوليو  : منذ شــــــهر تحققت
عمل�ـــة إدار�ـــة (المصــــــــــــــــــدر: الهيئـــة الوطن�ـــة للمنـــاخ 

 األعمال/وزارة التط��ر والشؤون العامة. 
 

أ�ــام إلخالء  6.12اري: : التســــــــــــــــه�ــل التجــتحققــت
البضـــــــــــــــــائع من مينــاء الــدار الب�ضـــــــــــــــــاء. (المصـــــــــــــــــدر: 
بورتن�ــت). نظــام المســــــــــــــــــاعــدة التقن�ــة الــذي �ــديرە 
بورتن�ت لتبادل الب�انات هو �شــــــــــغ��ي و�ســــــــــتخدم 
من الســــــــــــــــلطــات العــامــة األ��� أهم�ــة ومشــــــــــــــــغلون 
اد وتصــدير  ي اســت�ي

التجارة الخاصــة والذي تواجد �ن
 العمل�ات. 
ة ومتناه�ة الصــــــــغر  25: تحققت مشــــــــار�ــــع صــــــــغ�ي

ومتوســــــــــــــطة. باســــــــــــــتخدام األدوات الدول�ة، ونظام 
ي للممارســــــــــات الحكامة المؤســــــــــســــــــــات�ة 

تقي�م تلقايئ
للمقـــاوالت الصــــــــــــــــغرى والمتوســــــــــــــــطـــة تم تقـــد�مهـــا 
ن الشــــــباب واتحاد  وورشــــــات عمل مع مركز ال��اديني
القطاع الخاص تم تقد�مها. باإلضــــافة إ� ورشــــات 

المقاوالت الصــــــــــــــغرى العمل لمدراء مؤســــــــــــــســــــــــــــات 
ي قــــدمــــت بــــالتعــــاون مع المعهــــد  والمتوســــــــــــــــطــــة اليت

ي للمدراء.   المغريب

ن الحكومة  ن القطاع الخاص و�ني ي بني
التعاون المر�ن

ي تطبيق إصــــــــــــــــالحات مناخ األعمال كان عنـ�ـــــــــــــــا 
�ن

ي إ�صال النتائج. 
 فعاال ومهما �ن

 
تمكن البنـــك الـــدو�ي من العمـــل كمحفز لتســــــــــــــــخ�ي 

ن إلصــــــــــــــــالحـــــات منـــــا  خ األعمـــــال عن التعـــــاون المتني
ي الــــذي �شــــــــــــــــمــــل جم�ــــل  ط��ق توف�ي الــــدعم التقين

 المجاالت. 

ي نفـــــــذت ومـــــــا تزال ق�ـــــــد 
عمل�ـــــــات التم��ـــــــل الىت

 التنف�ذ: 
تط��ر المقاوالت الصــــــغرى ومتناه�ة الصــــــغر  -

 والمتوسطة (تم��ل المشار�ــــع االستثمار�ة)
(برنــامج تم��ــل  2المنــافســــــــــــــــــة االقتصــــــــــــــــــاد�ــة  -

 س�اسات التنم�ة)
ي اســـــــــــــــتثمارات مؤســـــــــــــــســـــــــــــــة  -

التم��ل الدول�ة �ن
األســــــــــــــــواق المــــال�ــــة، وقطــــاع العقــــار، وتم��ــــل 

ة والمتوسطة  المؤسسات الصغ�ي
 

خدمات اســــــتشــــــار�ة وتحل�ل�ة تحققت ومازالت 
 ق�د التنف�ذ: 

إجراء الـــــدراســــــــــــــــــــة األو� لتـــــأســــــــــــــــ�س الوكـــــالـــــة  -
المغ���ـــة لتنم�ـــة االســــــــــــــــتثمـــارات (مســــــــــــــــــاعــدة 

 تقن�ة)
مـــــذكرة تفـــــاهم اقتصــــــــــــــــــــاد�ـــــة وطن�ـــــة (أعمـــــال  -

 ات االقتصاد�ة)القطاع
ي (أعمــال  –التكــامــل التجــاري  - االتحــاد األورويب

 القطاعات االقتصاد�ة)
المرحلـــة الثـــان�ـــة (أعمـــال  –التكـــامـــل التجـــاري  -

 القطاعات االقتصاد�ة)
الخدمات االســــتشــــار�ة من مؤســــســــة التم��ل  -

 الدول�ة لدعم إصالحات مناخ األعمال
وع مؤســـــــــــــســـــــــــــة التم��ل الدول�ة حكامة  - مـ�ــــــــــــش

ي ا
كات �ن ي لمغرب ال�ش  العريب

المشـــــورة الســـــ�اســـــة واســـــعة النطاق للحوكمة  -
ون�ة (مساعدة تقن�ة)  اإلل��ت

الــنــمــو، الــتــوظــ�ــف، الــفــقــر (أعــمــــــــال الــقــطــــــــاع  -
(  االقتصادي األسا�ي
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ن (أعمــــــــال  - ن الجنســـــــــــــــــني تقي�م المســــــــــــــــــــــــاوة بني
 القطاعات االقتصاد�ة)

وات (مساعدة تقن�ة) -  محاسبة ال��
دة التكال�ف  - الخدمات االســــــــــــــتشــــــــــــــار�ة مســــــــــــــ�ت

ي المغرب  تــــأســــــــــــــــ�س
ســــــــــــــــلطــــة االســــــــــــــــتثمــــار �ن

 (مساعدة تقن�ة)
 

الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة المخطط 
 لها

ي المغرب مالتجــــــارة وال -
قــــــدرة التنــــــافســــــــــــــــ�ــــــة �ن

 (أعمال القطاعات االقتصاد�ة)
ن  –تكنولوج�ا المعلومات واالتصـــــــــاالت  - تمكني

االســـــــــتعانة بمصـــــــــادر خارج�ة ألعمال التجارة 
 (مساعدة تقن�ة)

ســــــــــعة المدى للحكامة مشــــــــــورة ســــــــــ�اســــــــــ�ة وا -
ون�ة  اإلل��ت

ة والمتوسطة وللنساء 1.2نت�جة رقم  كات متناه�ة الصغر والصغ�ي ن الحصول ع� التم��ل لل�ش نجز –: تحسني
�
 أ

ة  تم��ــــل المقــــاوالت متنــــاه�ــــة الصــــــــــــــــغر والصــــــــــــــــغ�ي
 والمتوسطة

حجم محفظة المؤســـــــــــــــســـــــــــــــات المال�ة المشـــــــــــــــاركة 
ة والمتوسطة  للمؤسسات متناه�ة الصغر والصغ�ي

ي ( 78,644المع�ار:   )2012مليون درهم مغريب
ي ( 94372الهدف:   )2017مليون درهم مغريب

 
ة (عدد) ن  القروض متناه�ة الصغر المم�ي

 (مؤسسة التم��ل الدول�ة)
 )2012للنساء) ( 127,286( 221,400المع�ار: 
 )2018للنساء) ( 156,820( 272,772الهدف: 

 
 تط��ر سوق رأس المال

كا ة الجد�دة أو وصــــــــــــــل لعدد من الـ�ـــــــــــــش ت الصــــــــــــــغ�ي
 الشابة

 )2013 يونيو ( 1,572المع�ار: 
 )2016 يونيو ( 3,000الهدف: 

: محفظــــة المقــــاوالت متنــــاه�ــــة الصــــــــــــــــغر تحققـــت
ة والمتوســــــــــــــــطـــــة من مبـــــادرات التم��ـــــل  والصــــــــــــــــغ�ي

ي عـــام  78,644الخـــاص من 
ي �ن مليون درهم مغريب

ي عام  31,7إ�  2012
ي �ن . 2017مل�ار درهم مغريب

ا�ــــة القط��ــــة كــــانــــت المع�ــــار اســــــــــــــــ ات�ج�ــــة الـ�ـــــــــــــــش �ت
ي أقــــل بكث�ي من مبلغ  78,644 مليون درهم مغريب

 المرجع المتفق عل�ه والذي ��ش تق��ر عنه. 
 

قروض مســـــــــــتحقة منذ ال��ــع  703,386: تحققت
ي كانت �ســـــــــــبة القروض 2017األول للســـــــــــنة  ، واليت

 %. 50منها للنساء 
 

كات متناه�ة تحققت : وصـــــــــــــــل عدد قروض الـ�ــــــــــــــش
ة و  كات الصــــغر والصــــغ�ي المتوســــطة والول�دة والـ�ـــش

ة ل   13,786الصغ�ي

التخط�ط المناســـــــــب لمخططات ضـــــــــمان االئتمان 
كات  �مكن أن �دعم القروض للمستف�دين من ال�ش
ة والمتوســــــــــطة ع� رأس الهرم مع إمكان�ة  الصــــــــــغ�ي

ضــــــــــمان -رأســــــــــمال-تحقيق النمو. كما تمكنت قرض
من تقــــد�م الخــــدمــــة للمجموعــــات لط��قــــة فــــاعلـــة 

 النت�جة المث�. محققة 

 أعمال تم��ل تحققت ومازالت ق�د التنف�ذ
ي والــتــمــ��ــــــــل  -

 1تــطــ��ــر رأس الــمــــــــا�ي الســـــــــــــــــو�ت
ة والمتوسطة (برنامج تم��ل  كات الصغ�ي لل�ش

 س�اسات التنم�ة)
ة  - كات متناه�ة الصــــــــــغر والصــــــــــغ�ي تط��ر الـ�ـــــــــش

 والمتوسطة (تم��ل المشار�ــــع االستثمار�ة)
 اســــــتثمارات االســــــتشــــــار�ة لمؤســــــســــــة التم��ل -

، تم��ـــــــل  ن ي المصـــــــــــــــــــــــارف، التـــــــأمني
الـــــــدول�ـــــــة �ن

ة والمتوســــــــــــــطة والتم��ل  كات الصــــــــــــــغ�ي الـ�ـــــــــــــش
كات متناه�ة الصغر.   لل�ش

كــــات متنــــاه�ــــة الصــــــــــــــــغر  - تط��ر تم��ــــل الـ�ـــــــــــــــش
 (صندوق ائتمان)

مشـــــــار�ــــع ال��اد�ة متناه�ة الصـــــــغر (صـــــــندوق  -
 االئتمان)

 
 مشار�ــــع تم��ل جد�دة مخطط لها
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ي والــتــمــ��ــــــــل  -
 2تــطــ��ــر رأس الــمــــــــال الســـــــــــــــــو�ت

قاوالت الصــــــــــــــــغرى والمتوســــــــــــــــطة (برنامج للم
 تم��ل س�اسات التنم�ة)

إرشـــــــــــــــــــــاد تم��ـــــل حقوق المل��ـــــة للمقـــــاوالت  -
الصــــــــــــــغرى والمتوســــــــــــــطة (تم��ل المشــــــــــــــار�ــــع 

 االستثمار�ة)
ي  -

اســـــــــــــــتثمارات مؤســـــــــــــــســـــــــــــــة التم��ل الدول�ة �ن
 األسواق المال�ة

 
الخدمات االســــتشــــار�ة والتحل�ل�ة المنفذة وق�د 

 التنف�ذ: 
ل الدول�ة ع� برنامج دخول مؤســـــســـــة التم�� -

 االستشاري الما�ي (الحصول ع� التم��ل)
ن تم��ل المشـــــــــــــــــار�ــــع متنـاه�ـة الصــــــــــــــــغر  - تحكني

 للنساء والشباب (مساعدة تقن�ة)
ت�ســـــــــــــــ�ي تم��ل للمشـــــــــــــــار�ــــع متناه�ة الصـــــــــــــــغر  -

ة والمتوسطة   والصغ�ي
ي المغرب -

ن  -�ن تقي�م المساواة ف المشاركة بني
ن (أعمال القطاعات االقتصاد�ة)  الجنسني

ي الـمـغـرب -
دراســــــــــــــــــــــــة الـمـقــــــــدرة الـتـمـ��ل�ــــــــة  -�ن

 (مساعدة تقن�ة)
ي المغرب -

تط��ر برنــــــــامج تقي�م القطــــــــاع  -�ن
 الما�ي (أعمال القطاعات االقتصاد�ة)

كات متناه�ة الصــــــــــــــغر  - ن تم��ل الـ�ـــــــــــــش تحســــــــــــــني
 للنساء والشباب (مساعدة تقن�ة)

ة  - تم��ل المشـــــــار�ــــع متناه�ة الصـــــــغر والصـــــــغ�ي
 ةوالمتوسطة وت�س�ي المساعدة التقن�

ي المغرب -
ي  -�ن

ســــــــــــــــوق الرســـــــــــــــــــــــام�ـــــــل القـــــــانوين
 (مساعدة تقن�ة)

 أنجز الشق األ��ب منه – لقطاع المنتجات الغذائ�ة الزراع�ة: ز�ادة الق�مة المضافة للقطاع 1.3نت�جة رقم 
ي 

ة �ن منطقة بمحاصــــــــــــــــ�ل ذات ق�مة مضـــــــــــــــــافة كب�ي
 )haتادلة (-الحوز-جهة دكالة

 )؛ 2013  (4,873المع�ار: 
 )2016( 8,966الهدف: 

ي 
: منطقة المحاصــــــــــ�ل ذات تحققت �شــــــــكل جزيئ

ي جهة دكالة
تادلة -الحوز-ق�مة مضــــــــــــــــافة مرتفعة �ن

ي الــوقــــــــت الــحــــــــا�ن 
% مــن ha )71 6,340�ي �ن

 الهدف). 

ن المقدرة  ي مجاال للتدخل لتحســــــــني يب�ت النقل ال�ب
ن ولتط��ر وتن��ــــع الق�مة  االنتاج�ة وتكامل الفالحني

 .  المضافة لإلنتاج الفال�ي

 عمل�ات التم��ل المنفذة وق�د التنف�ذ
(تم��ل الس�اسة  2و 1النمو األخ�ن الشامل  -

 التنم��ة)
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 ، ي إنتاج الدواجن الصـــــنا�ي

ن �ن ن المضـــــمونني الفالحني
ي وصـــــــــــــــل من خالل اســـــــــــــــتثمارات 

واأللبان والموا�ش
 مؤسسة التم��ل الدول�ة 

 )2013( 0المع�ار: 
 )2016( 4,000الهدف: 

 
 22,864فالح، و 4100: الوصــــــــــــــــــــــل ل تحققــــــت

مليون طن كــــــــان حجم الــــــــدواجن المنتجــــــــة منــــــــذ 
من خالل اســــــتثمارات مؤســــــســــــة التم��ل  – 2016

كة القابضـــــــــــة زالغ ( ي الـ�ــــــــــش
ي 734029الدول�ة �ن

). �ن
وصــــــــــــــــلت عدوى انفلونزا الطيور  2016بدا�ة عام 

رت معظم  المغرب.  طيور  أ�ابللمغرب، فتـ�ـــــــــــن
كة زاالر باتجاە الحداثة واســــــــتخدام  كانت دفعة �ش
، إ� جانب معاي�ي  ة �شــــــــــــــكل عل�ي أطعمة محـ�ـــــــــــــن
نظافة المزارع الصارمة، قللت من احتمال االصابة 

المح�ي ال�ب باألنفلونزا. كما أن تحل�ل حصة من 
 لألنفلونزا أدى الرتفاع كب�ي باألسعار. 

ي حوض أم الراب�ـــة (تم��ــل حـــداثـــة  -
ي �ن

الســــــــــــــــ�ت
 المشار�ــــع االستثمار�ة)

ي ع� مستوى كب�ي  -
 الس�ت

 الحداثة (تم��ل المشار�ــــع االستثمار�ة) -
ي الفالحة  -

اســتثمار مؤســســة التم��ل الدول�ة �ن
 التجار�ة والتعل�م

مرفق البيئة إدارة متكاملة لمنطقة الســـــــــاحل ( -
(  العال�ي

 
 خدمات استشار�ة وتحل�ل�ة: 

قطا�ي العام والخاص اســـــــــتشـــــــــارة مشـــــــــار�ــــع ال -
ي 

 مؤسسة التم��ل الدول�ة للس�ت
حـــوار لـــقـــطــــــــاع الـــفـــالحــــــــة الـــمـــنـــظـــم (أعـــمــــــــال  -

 القطاعات االقتصاد�ة)
 خدمات استشار�ة وتحل�ل�ة مخطط لها: 

ي الفالحة (أعمال  -
ي تقي�م المناخ �ن

االســتثمار �ن
 القطاعات االقتصاد�ة)

ة جدا، وج�ل الفرص المحاسب 1.4نت�جة رقم   انحز -علها  ز�ادة حصول الشباب ع� تدر�بات المهارات والتدر�بات المهن�ة، وخدمات التوظ�ف، والمشار�ــــع ال��اد�ة الصغ�ي
 تم��ن المهارات: 

 ، ي امج التـــدر�ـــب المهين معـــدل ال�فـــاءة الـــداخل�ـــة ل�ب
(%) 

 )2012% (66المع�ار: 
 )2015% (68الهدف: >

 
يتل�ت الشــــــــــــباب تدر�با للمهارات اإلدار�ة و�صـــــــــــلون 

 . ي
 لفرص التط��ر الوظ��ن

 0المع�ار: 
% 30شــــاب حصــــل ع� التدر�ب ( 1500الهدف: 

 من النساء)
ة جدا  المشار�ــــع ال��اد�ة الصغ�ي

منظ�ي المشــــــــار�ــــع الصــــــــغرى من الشــــــــباب يتلقون 
دعم لمتابعة األعمال اإل�شــــــــــــــــائ�ة لمدة ال تقل عن 

 شهر (عدد)، فيها �سبة النساء (%)  12
 0المع�ار: 

وع.  70تحققت: المعدل وصـــــــــــل  مع نها�ة المـ�ــــــــــش
برامج جــامع�ــة تم تقي�مهــا من  10بــاإلضـــــــــــــــــافــة إ� 

ي سوق 
وكالة التقي�م الجد�دة ع� أساس كفاءتها �ن

��ــــة الوطن�ــــة والتك��ن  العمــــل. شــــــــــــــــغلــــت وزارة ال�ت
ي المؤهالت الوطن�ة بحلول عام   . 2016المهين

 
ي  1,971صــول ل : الو تحققت

من  2017طالب �ن
ي معهد 

خالل اســــتثمار مؤســــســــة التم��ل الدول�ة �ن
 .  الدراسات العل�ا للتدب�ي

 
ن الشــــــــــــــــبــــــاب  2,813: تل�ت تحققـــــت من ال��ــــــاديني

% الدعم ما 38والذين بلغت �ســــــــبة النســــــــاء منهم 
 شهر.  12بعد أعمالهم اإل�شائ�ة لمدة 

 

وري البقاء ع� إنعاش الحوار الســـــــــ�ا�ي  من الـ�ــــــــن
ي واالبتكـــــــار  ي مجـــــــاالت أســــــــــــــــب�ع التـــــــدر�ـــــــب التقين

�ن
 �ف. وس�اسة التوظ

 
المشــــــــــــــــــاركـــة الفـــاعلـــة للقطـــاع الخـــاص �ي نموذجـــا 
ن من الجودة وارتباط برنامج تدر�ب  واعدا للتحسني
المهــــــــارات، بــــــــاإلضــــــــــــــــــــــــافــــــــة إ� وصــــــــــــــــول للفئــــــــات 
المســـتضـــعفة من المجتمع، خاصـــة ع� المســـتوى 

 .  المح�ي

 عمل�ات تم��ل منفذة وق�د التنف�ذ: 
(تم��ـل الســــــــــــــــ�ـاســـــــــــــــــة  2المهـارات والتوظ�ف  -

 التنم��ة)
�ـــة (برنـــامج  - المبـــادرة الوطن�ـــة للتنم�ـــة البـ�ـــــــــــــــش

 تحقيق النتائج)
(تم��ل الس�اسة  2و 1النمو األخ�ن الشامل  -

 التنم��ة)
ة الشــــباب�ة (صــــندوق  - مشــــار�ــــع ال��ادة الصــــغ�ي

 االئتمان)
 

 عمل�ات تم��ل جد�دة مخطط لها
ي فرص للشــــــباب (برنامج تحقيق  -

االســــــتثمار �ن
 النتائج)

 
تحققت ومازالت خدمات اســــــتشــــــار�ة وتحل�ل�ة 

 ق�د التنف�ذ: 



93 
 

 % من النساء)40( 1,800الهدف: 
 

 األ�شطة المدرة لإليرادات
ي تنفذها التعاون�ات،  األ�شــــــــــــــــطة المدرة للدخل اليت

كات الصــــالح ن بعد الجمع�ات أو الـ�ـــش ة لمدة ســــنتني
�ة  اإلفادة من تم��ل المبادرة الوطن�ة للتنم�ة الب�ش

(%) 
 )2012% (25المع�ار: 
 )2015% (40الهدف: 

 
 برامج سوق العمل الفاعلة

بــــدا�ــــة �ســــــــــــــــج�الت مع الوكــــالــــة الوطن�ــــة إلنعــــاش 
ي ل�ــــل ســــــــــــــــنــــة ول�ــــل من 

التشــــــــــــــــغ�ــــل وال�فــــاءات �ن
ن (عدد)  الجنسني

 )2011( 130,000المع�ار: 
% إنــــــــاث) 40% ذكــــور، 60( 160,000الــــهــــــــدف 

)2016( 

ن من 75: تحققت % من المســتف�دين هم صــالحني
ن من خالل  النشــــــــــــاطات المدرة للدخل بعد ســــــــــــنتني

ي عام 
نامج �ن  . 2015ال�ب

 
% 41�ســــــــــــــــج�الت جــد�ــدة،  186,570: تحققــت

كـــــانوا من الطالب   37,310من النســـــــــــــــــــــاء وحوا�ي 
 %). 20الذين لم يتخرجوا بعد (

 تنظ�م مبار�ات التوظ�ف (مساعدة تقن�ة)  -
ي  -

اســـــــــــــــتثمارات مؤســـــــــــــــســـــــــــــــة التم��ل الدول�ة �ن
 التعل�م

 
 

 خدمات استشار�ة وتحل�ل�ة مخطط لها: 
ي (مساعدة  - ات�ج�ة التدر�ب المهين الدعم الس�ت

 تقن�ة)
 دعم لوكالة لجامعة التقي�م (مساعدة تقن�ة)  -
ي ودعم  - المقـــدرة الوظ�ف�ـــة الشــــــــــــــــبـــاب المغريب

 (مساعدة تقن�ة)

ن الوصول للحما�ة االجتماع�ة وتط��ر فعاليتها إ� جانب برامج الوظائف خاصة للشباب  1.5نت�جة رقم    –تحسني
�
نجز جزئ�ا

�
 أ

 برامج أو س�اسات الحما�ة االجتماع�ة
إجمــــــا�ي ق�مــــــة المعونــــــة للــــــديزل، والغــــــاز والوقود 

ي % من الناتج المح�ي ا
)الصنا�ي (�ن  إلجما�ي

 )2012% (3المع�ار: 
 )2017% (2.5الهدف: <

 
تــــــأســــــــــــــــ�س التســــــــــــــــج�ــــــل االجتمــــــا�ي بمــــــا �شــــــــــــــــمــــــل 
ن  ي مساعدة اجتماعيني المستف�دين من أ��ب برنام�ب

(  (رام�د و ت�س�ي
 المع�ار: ال

 الهدف: نعم

وع حمــــــا�ــــــة اله��ــــــة والحمــــــا�ـــــة  لم تتحقق:  مـ�ـــــــــــــــش
ي 

االجتماع�ة وهو المتوقع أن �ســــــــــــــــاعد الحكومة �ن
وع  بناء نظام التســــــج�ل هو ق�د التنف�ذ. بدأ المـ�ـــــش

ي شــــهر 
ك أثرا فاعال �ن ، و�التا�ي 2017لعام  يونيو ي�ت

كان حديثا جدا لدرجة أنه من الصــــــــــــــــعب أن يبدي 
 أي نتائج بعد. 

 
ي  : تم التســــــــــــــــج�ل االجتما�ي أل��ب تحققت برنام�ب

ن رام�د وت�س�ي   مساعدة اجتماعيني

 عمل�ات التم��ل المنفذة وق�د التنف�ذ:  
(تم��ـل الســــــــــــــــ�ـاســـــــــــــــــة  2المهـارات والتوظ�ف  -

 التنم��ة)
�ـــة (برنـــامج  - المبـــادرة الوطن�ـــة للتنم�ـــة البـ�ـــــــــــــــش

 تحقيق النتائج)
(تم��ل الس�اسة  2و 1النمو األخ�ن الشامل  -

 التنم��ة)
ة ل - لشــــــــــــــــبـــــــاب المقـــــــاوالت ال��ـــــــاد�ـــــــة الصــــــــــــــــغ�ي

 (صندوق االئتمان)
 

 عمل�ات التم��ل الجد�دة المخطط لها: 
ي فرص للشــــــباب (برنامج تحقيق  -

االســــــتثمار �ن
 النتائج)

 
خدمات اســـتشـــار�ة وتحل�ل�ة نفذت وأخرى ق�د 

 التنف�ذ: 
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 برنامج مبار�ات التوظ�ف (مساعدة تقن�ة) -
ي التعل�م -

 استثمار مؤسسة التم��ل الدول�ة �ن
 

 �ة مخطط لها: خدمات استشار�ة وتحل�ل
ي  - ات�ج�ة التدر�ب المهين توج�ه الدعم الســــــــــــــــ�ت

 (مساعدة تقن�ة)
توج�ــــه الــــدعم لوكــــالــــة جــــامعــــة التقي�م (دعم  -

( ي  تقين
شــــــــــــــــبــــاب المغرب ودعم القــــدرات الوظ�ف�ــــة  -

 (مساعدة تقن�ة)
 : بناء مستقبل أخ�ن ومرن2مساحة النتائج 

�ة، والموارد الساحل�ة  2.1نت�جة رقم  ن تدب�ي ال�ت  أنجز الشق األ��ب منه –والبح��ة تمكني
ي والساحل

 تدب�ي مساحة األرا�ن
ي إجراءات تدب�ي  ي ح�ث �جري تبين

مســـــــــاحة األرا�ن
نامج البنك الدو�ي  ي كنت�جة ل�ب

مســــــــــــــــتدامة لألرا�ن
)ha ( 

 )2013( 0المع�ار: 
 )2017( 500الهدف: 

 
المســـــــــــــــــاحــات البح��ــة تحــت حمــا�ــة تن�ع الحيوي 

)ha( 
 )2013( 0المع�ار: 
 )2017( 20الهدف: 

 
ي 

 التغ�ي المنا�ن
ي 

ن الصــــــــــــــــغـــار الـــذين وقع عليهم االخت�ـــار �ن الفالحني
ة الثان�ة لمخطط المغرب األخـ�ـــــــن  ن مشــــــــار�ــــع الرك�ي
ي من جهة واحدة 

ي التغ�ي المنا�ن ي تهدف إ� تبين اليت
 ع� األقل (%)

 )2011( 0المع�ار: 
 )2015% (35الهدف: 

ي 
 فقط ا�تملت.  ha 180: تحققت �شكل جزيئ

 
 
وع اإلدارة  ha 500: حققتت تحققت تحت مـ�ــــــش

المتكــاملــة للمنــاطق الســــــــــــــــــاحل�ــة. بعــد ا�مــان وكــالــة 
وع،  التنم�ـة الفالح�ـة الحكـام�ـة بـأ�شــــــــــــــــطـة المـ�ـــــــــــــــش

ي عام  ha 900بدأت بالتخط�ط لزراعة 
 2018�ن

ي تهـــــــدف إ� 45: تحققـــــت % من المقـــــــاوالت اليت
ي من جهة واحدة ع� األقل. 

ي التغ�ي المنا�ن
ّ  تبين

المتكــاملــة للمنــاطق الســــــــــــــــــاحل�ــة �ي عمل�ــة اإلدارة 
�جــــــب زراعتهــــــا واســــــــــــــــتــــــدامتهــــــا من المشـــــــــــــــــــــاورات 

 المحل�ة، والمشاركة واالندماج لتحقيق نجاحها. 
ي أن 

ي ينب�ن
ي أن �كون اخت�ــار قطــاعــات الســــــــــــــــ�ت

ينب�ن
ي الحساس. 

 يتم بكل حرص نظرا لوضع األرا�ن
ن الصــــــــــــغار �ســــــــــــتعدي الحاجة  اســــــــــــتهداف الفالحني

اقتصاد ير�ت للمستوى إلجراءات مخصصة لتخلق 
ك المتو�ن تحــــــــت  المطلوب.  التحول المشــــــــــــــــ�ت
وع حوض أم ال��يع فتح  ي مـ�ـــــــــــــــش

ي �ن
حــداثــة الســــــــــــــــ�ت

المجال للتعاقد لمعدات الري بالتقط�ي ع� سطح 
موحد لتقل�ل التكال�ف مع التأ�د من التصــــم�مات 

 والمواد ع� أنها ذات جودة. 

 عمل�ات تم��ل نفذت وما زالت ق�د التنف�ذ: 
(تم��ل ســــــــ�اســــــــات  2و 1خـ�ـــــــن شــــــــامل نمو ا -

 التنم�ة)
أنظمة تزو�د الماء للمناطق اإلقل�م�ة (تم��ل  -

 المشار�ــــع االستثمار�ة)
ي  -

و�د بالماء والـ�ـــــــــف الصــــــــــ�ي �ن ن وع ال�ت مـ�ـــــــــش
ــــع  الــــوســـــــــــــــــــط الــــقــــروي (تــــمــــ��ــــــــل الــــمشــــــــــــــــــــــــار�ــــ

 االستثمار�ة)
ي حوض أم الراب�ة (تم��ل  -

ي �ن
تحد�ث الســــــــــــــــ�ت

 المشار�ــــع االستثمار�ة)
ي ع�  -

مــدى واســــــــــــــــع (تم��ــل تحــد�ــث الســــــــــــــــ�ت
 المشار�ــــع االستثمار�ة)

الفالحـة االجتمـاع�ـة والمتكـاملـة (مرفق البيئة  -
(  العال�ي

مرفق البيئة تدب�ي متكامل لمنطقة الســــــــاحل ( -
(  العال�ي

ي مخطط األخـ�ـــــــــــــــن تكــــامــــل  -
ي �ن

التغ�ي المنــــا�ن
(  (مرفق البيئة العال�ي

ي أم الراب�ة (تم��ل مشــار�ــــع  -
الـ�ـف الصــ�ي �ن

 االستثمار�ة)
 

 استشار�ة وتحل�ل�ة تم تقد�مها:  خدمات
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إعـــادة ه�كلــــة توز�ــــع الم�ــــاە والطــــاقـــة (أعمــــال  -
 القطاعات االقتصاد�ة)

ي (مســـــــــــــــــــاعـــدة  -
توج�ــــه الـــدعم للتعــــدين الحر�ن

 تقن�ة)
ي إدارة مــــوارد الــــمــــــــاء أثــــر  -

ي �ن
الــــتــــغــــ�ي الــــمــــنــــــــا�ن

 (مساعدة تقن�ة)
اســتشــارة مؤســســة التم��ل الدول�ة لمشــار�ــــع  -

ن الخاص  ا�ة القطاعني  والعامالم�اە ل�ش
ي (أعمـــــــال القطـــــــاعـــــــات  - تكلفـــــــة التـــــــدهور البييئ

 االقتصاد�ة)
تــــدب�ي م�ــــاە الـ�ـــــــــــــــف الصــــــــــــــــ�ي الصــــــــــــــــنــــاع�ـــة  -

 (مساعدة تقن�ة)
 

 خدمات استشار�ة وتحل�ل�ة مخطط لها: 
ون لمؤتمر  - ن الدورة الثان�ة والعـ�ـــــــــش دعم تجه�ي

 األطراف (مساعدة تقن�ة)
 أنجز الشق األ��ب منه –ز�ادة ج�ل الطاقة المتجددة وز�ادة فعال�ة الطاقة  2.2نت�جة رقم 

 الطاقة المتجددة
القــــدرة المجهزة لالســــــــــــــــتخــــدام المحــــدود للطــــاقــــة 

 الشمس�ة
 )2013م�جاواط ( 20المع�ار: 

 م�جاواط 180الهدف: ترك�ب 
 

 القدرة المجهزة للطاقة المتجددة الموزعة
 )2013م�جاواط ( 0المع�ار: 
 )2017م�جاواط ( 10الهدف: 

 
 فعال�ة الطاقة

ي  ي اليت
ن المســـــــــــاحة ال�ل�ة من المباين تحقق تكامال بني

ي 
 )m2المتطلبات القانون�ة لفعال�ة الطاقة (�ن

 )2013( 0المع�ار: 
 )2017( 400,000الهدف: 

ي جنوب ش�شاوة (%)
 فواقد نقل ال�ه��اء �ن

 )2013% (11المع�ار: 

ن قدرة تحققت م�جاواط إضـــــــاف�ة من  168: تجه�ي
م�جــــــــاواط تجهزت لالســــــــــــــــتخــــــــدام  20األصــــــــــــــــــــــــل 
 المحدود. 

 
ن قــــــــدرة لـلــطــــــــاقــــــــة الـمــتــجــــــــددة لم تتـحـقـق : تـجــهــ�ي
، النمو األخـ�ـــــــــــــــن 2017م�جـــــــاواط ( 0الموزعـــــــة: 

والمتكامل للمغرب قروض الســــــــــ�اســــــــــات التنم��ة) 
�عات ع�  لم يتحقق الهدف �ســــــــــبب تنف�ذ التـ�ـــــــــش
إنتــــاج ال�ه��ــــاء المفتوحــــة ع� الطــــاقــــة المتحــــددة 
ي لم توافق عليهــــا  بحجم منخفض ومتوســــــــــــــــط اليت

ي شــــــــــــــــهر 
ن  2018أغســــــــــــــــطس  الحكومـــة. �ن تم تعيني

�ع�ـة ومن المتوقع أن يتم  رئ�س الســــــــــــــــلطـة التـ�ـــــــــــــــش
ي الـــدورة �شــــــــــــــــغ�ـــل عمل�ـــات تنف

�عـــات �ن �ـــذ التـ�ـــــــــــــــش
 القادمة لصندوق الضمان المركزي. 

 

ام الحكو�ي ال�ب�ي لتوسيع دور مصادر الطاقة  ن االل�ت
ي خل�ط طــاقــة الــدولــة ودعمهــا للوكــالــة 

المتجــددة �ن
المنفذة، وفرت الوكالة المغ���ة للطاقة الشـــمســـ�ة 

نامج ن ي الصــــحيح ل�ب
. كما 2ور األســــاس المؤســــســــايت

ي والثــالــث 
امج نور الثــاين اســــــــــــــــتمر دعم الحكومــة ل�ب

 ف�ما بعد. 

 عمل�ات تم��ل نفذت ومازالت ق�د التنف�ذ: 
(تم��ل  1ورزازات -المركب الشــــــــــــــــم�ــــــــــــــــي نور -

 المشار�ــــع االستثمار�ة)
(تم��ل  3و 2ورزازات -المركب الشـــم�ـــي نور -

 المشار�ــــع االستثمار�ة)
(تــمــ��ــــــــل  2و 1الــنــمــو األخـ�ـــــــــــــــن الــمــتــكــــــــامــــــــل -

 س�اسات التنم�ة)
وع الطـــاقـــة النظ�فـــة والفعـــالـــة (تم��ـــل  - مـ�ـــــــــــــــش

 المشار�ــــع االستثمار�ة)
 

 عمل�ات تم��ل نفذت ومازالت ق�د التنف�ذ: 
ي  -

اســـــــــــــــتثمارات مؤســـــــــــــــســـــــــــــــة التم��ل الدول�ة �ن
 الطاقة ال��ح�ة والشمس�ة

 
 خدمات استشار�ة وتحل�ل�ة تم تقد�مها: 

الصـــــــــــــندوق المشـــــــــــــاركة للجاه��ة الســـــــــــــوق�ة ( -
ي) ن  التحف�ي
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 )2015% (8.5الهدف: 
تقل�ـل من الطـاقـة غ�ي المســــــــــــــــتفـاد منهـا (م�جـاواط 

(  سا�ي
 )2007( 832.7المع�ار: 
 )2015( 400الهدف: 

، 2017لعــــــــام  ســــــــــــــــبتم�ب : منــــــــذ شــــــــــــــــهر تحققـــــــت
مليون م��ــع من معــدات بنــاء جــد�ــد  3,403,165

 إلدماج فعال�ة الطاقة
 

ي جنوب تحققت
: وصــــــــــــــــلت فواقد نقل ال�ه��اء �ن

 %6.5ش�شاوة ل 
 

: الطـاقـة غ�ي المســــــــــــــــتفـاد منهـا (م�جـاواط تحققت
) �ي مق ن ســــــــــا�ي �اس جودة الخدمة للمســــــــــتخدمني

ن وتــم تــخــفــ�ضـــــــــــــــــهــــــــا مــن   230إ�  832الــنــهــــــــائــيــني
ي 

 2017م�جاواط سا�ي �ن

الطاقة النظ�فة (المرحلة الثان�ة) (مســـــــــــــــاعدة  -
 تقن�ة)

اســـــــتشـــــــارة مؤســـــــســـــــة التم��ل الدول�ة �شـــــــأن  -
 فعال�ة الموارد و استخدام تكنولوج�ا نظ�فة

الطــاقـة العطشـــــــــــــــــة  –اتصـــــــــــــــــال المــاء والطــاقـة  -
 بروتوكول كيوتو)(مساعدة تقن�ة، 

 
 خدمات استشار�ة مخطط لها: 

 فعال�ة كه��اء المدينة (مساعدة تقن�ة) -
اســـــــــــــــــــة الطـــاقـــة نظـــام الرصـــــــــــــــــــد واإلبالغ ســــــــــــــــ�ـــ -

 (مساعدة تقن�ة)
ن آل�ات منع وتقل�ل ال�وارث الطب�ع�ة  2.3نت�جة رقم   انجز -تحسني

�ة للمخاطر ع�  إعادة توج�ه الممارســــــــــــــــات التدب�ي
 المغرب إ� منع وتقل�ل المخاطر: 

 )2015المع�ار: رقم (
ن  2017الهدف: قانون الموازنة لعام  �شــــــمل قوانني

ي تحدد �شــــــكل خاص حصــــــة  صــــــندوق مكافحة اليت
 ال�وارث الطب�ع�ة لمنع وتقل�ل المخاطر

ي 
إطالق برنامج ضـــمان وتم��ل لمخاطر ال�وارث �ن

 المغرب
 )2015المع�ار: رقم (
 )2017الهدف: نعم (

 2017: �شــــــــــــــــمـــــل قـــــانون الموازنـــــة لعـــــام تحققــــت
ن تحدد �شكل خاص حصة  صندوق مكافحة قوانني

 ال�وارث الطب�ع�ة لمنع والتقل�ل من المخاطر
 

: قانون الضــــــــــــــمان ضــــــــــــــد المخاطر (قانون تحققت
ي شــــــــــــــــهر 14-110رقم 

لمان �ن  ) الذي وافق عل�ه ل�ب
 . 2018لعام أغسطس 

 عمل�ات تم��ل نفذت ومازالت مستمرة:  
ي تكــــــــامــــــــل  -

مع خطــــــــة المغرب  التغ�ي المنــــــــا�ن
(  األخ�ن (مرفق البيئة العال�ي

نامج المتكامل لتدب�ي وللحد من المخاطر  - ال�ب
 برنامج لتحقيق النتائج)(

 
خدمات اســـــــــــتشـــــــــــار�ة وتحل�ل�ة قدمت ومازالت 

 مستمرة: 
ي وتخف�ف من حـــدة التغ�ي  - ات�ج�ـــة تبين اســــــــــــــــ�ت

ي (أعمال القطاعات االقتصاد�ة)
 المنا�ن

بروتوكول ينو ع� الفالحــــــــة (أثر ظــــــــاهرة الن -
 كيوتو)

ي للطرق -
ي التغ�ي المنا�ن  تبين

 خدمات استشار�ة وتحل�ل�ة مخطط لها: 
ون لمؤتمر  - ن الدورة الثان�ة والعـ�ـــــــــش دعم تجه�ي

 األطراف (مساعدة تقن�ة)
ن : 3مساحة النتائج  ن توص�ل الخدمة ل�ل المواطنني ن حكامة المؤسسات لتحسني  تحسني

  –حكامة مفتوحة وشاملة  3.1نت�جة رقم 
�
نجز جزئ�ا

�
 أ

ا�ــــــــة  وع �ش مؤ�ش الموازنــــــــة المفتوحــــــــة من مـ�ـــــــــــــــش
 الموازنة الدول�ة 

 )2012( 38المع�ار: مؤ�ش الموازنة المفتوحة 

وع  لم تتحقق:  مؤ�ش الموازنة المفتوحة من مـ�ــــــــــش
ا�ــــة الموازنــــة الــــدول�ــــة: ُترك هــــذا المؤ�ش الــــذي  �ش

(تقد�م اإلطار  2�ســــــــتخدم للشــــــــفاف�ة والمســــــــاءلة 
) وكمؤ�ش لم �كن متوافرا. كانت النت�جـة �ي  المـا�ي

ي والمصـــــــادقة ع� الدســـــــتور عام  خلق ال��يع العريب
نـامج إلصــــــــــــــــالح العـبء المـا�ي  2011 الفرصـــــــــــــــــة ل�ب

األول والذي يهدف إ� إحداث التغي�ي للتشـــــــــــــــجيع 

ي نفذت ومازالت مستمرة: 
 عمل�ات التم��ل الىت

(تم��ل ســــــ�اســــــة  2و 1الشــــــفاف�ة والمســــــاءلة  -
 التنم�ة)
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 114)2015( 42الهدف: مؤ�ش الموازنة المفتوحة 
 

ا�ــــة حكوم�ــــة مفتوحــــة للحصــــــــــــــــول ع�  درجــــة �ش
 المعلومات 

ن  ا�تني ن من أصــــــــــــــل المع�ار: �ش ن مفتوحتني حكوميتني
4 )2012( 

ا�ات حكوم�ة مفتوحة من أصــــــــــــل  الهدف: أر�ــع �ش
6 )2016( 
 
 

النســــــــــــــــاء ضــــــــــــــــمن هيئات الحكامة المحل�ة (الهيئة 
�ة و الهيئة اإلقل�م�ة للتنم�ة  المحل�ة للتنم�ة الب�ـش

�ة) (%)  الب�ش
 %20المع�ار: 
 %22الهدف: 

ي غطت  ة اليت عـدم مراجعـة هـذا المؤ�ش خالل الف�ت
ا�ة القط��ة.   إطار ال�ش

 
 : الــــــــدخـــــول درجــــــــة " تــــحــــقــــقـــــــت �شــــــــــــــــكـــــــل كــــبــــ�ي

ا�ــــــــات الحكــــــــامــــــــة  ي المغرب لـ�ـــــــــــــــش
للمعلومــــــــات" �ن

أقل من الهدف  3بدرجة أداء  المفتوحة ســــــــــــــــجلت
لمان قانون حق الحصـــــــــــــول 4الذي ق�مته  . مرر ال�ب

اير عام  ي شـــــهر شـــــباط/ف�ب
 2018ع� المعلومات �ن

ي �شك�ل اللجنة الحكوم�ة 
والذي �عكس التأخ�ي �ن

ومعارضــــــــــــــــة مفهوم حق  2016بعد انتخابات عام 
ول عــ� الــمــعــلــومــــــــات مــن نــظــــــــام الــحــكـم الــحصـــــــــــــــــ
 . ي  المغريب

 : % من 17% من النساء و21 تحققت �شكل كب�ي
 الشباب داخل الهيئات الحكوم�ة. 

ي تدب�ي الموارد الطب�ع�ة ع� المساءلة والشفاف
�ة �ن

 ول��ادة الحكامة المفتوحة. 
ن البنك الدو�ي  اســـــتمرار الحوار الســـــ�ا�ي القوي بني
والحكــــــامــــــة هو امر مهم للتــــــأ�ــــــد من اســــــــــــــــتــــــدامــــــة 
اإلصــــــــــــــــالحــات. بعــد الموجــة األو� لإلصــــــــــــــــالحــات 
المؤســســات�ة، من المهم تع��ز عمل�ة اإلصــالح من 

ي حــيت يــتســــــــــــــــــين تــطــبــ يــق خــالل إجــراء حــوار وطــين
ن منهــــــــا. الحوار  اإلصـــــــــــــــــالحــــــــات و�فــــــــادة المواطنني
الحكو�ي المســــــــــــــــتمر يتــابع مــا انتجتــه الحكــامــة من 
انجــــازات مهمــــة، بمــــا �شــــــــــــــــمــــل التطور المســــــــــــــــتمر 
ن أعضــــــــــــــاء اللجنة  االلتماســــــــــــــات والشــــــــــــــكاوى وتعيني

 الوطن�ة للطلب�ات الحكوم�ة. 

�ـــة (برنـــامج  - المبـــادرة الوطن�ـــة للتنم�ـــة البـ�ـــــــــــــــش
 لتحقيق النتائج)

ي المنــاطق القرو�ــة (تم��ـل  الوصــــــــــــــــول -
للمــاء �ن

 المشار�ــــع االستثمار�ة)
ي (برنامج لتحقيق النتائج) -  النقل الح�ن
(تم��ل ســـ�اســـة  2و 1النمو األخـ�ــن الشـــامل  -

 التنم�ة)
ي ع� مســـــــــــــــتوى كب�ي (تم�� -

ل تحد�ث الســـــــــــــــ�ت
 س�اسة التنم�ة)

 
خدمات اســـــــــتشـــــــــار�ة وتحل�ل�ة قدمت وما زالت 

 مستمرة: 
صــــــــــــــــندوق دعم إطار عمل الحكامة الجد�د ( -

 االئتمان)
ي الــــمــــغــــرب -

مــــــــذكــــرة الــــتــــفــــــــاهــــم الــــوطــــنـــ�ــــــــة  -�ن
 االقتصاد�ة (أعمال القطاعات االقتصاد�ة)

 
ي تدب�ي الموارد العامة  3.2نت�جة رقم 

ن المساءلة والشفاف�ة �ن  انجز -تحسني
اإلنفاق العام والمساءلة المال�ة  115)ب�فاتقي�مات (
اتها   )nº8(األداء  المتعلقة بب�انات PIومؤ�ش

ي 
 2012المع�ار: ث �ن

ي 
 2016الهدف: ت �ن

 المرجع: تقار�ر ب�فا
اء  ن �ش ائ�ـــــة تكون عرضــــــــــــــــــــة لقوانني الهيئـــــات الـ�ـــــــــــــــش

 جد�دة (عدد)
 )2012( 1,571المع�ار: 
 )2015( 3,345الهدف: 

كـــان تقي�مهـــا األداء   المتعلقـــة بمؤ�ش  PI: تحققـــت
 2016لعام  ب�فاب بناء ع� تق��ر 

 
ائ�ــــة كــــانــــت  3,589: تحققـــت من الهيئــــات الـ�ـــــــــــــــش

اء الجد�دة لعام  ن ال�ش  . 2016عرضة لقوانني
ي عام 

اء العام الجد�د الصـــــــادر �ن  2013قانون الـ�ــــــش
ي شـــــهر كانون 

بناء ع� المعاي�ي الفضـــــ� العالم�ة. �ن
/ينــاير لعــام  ي

اء العــام  2018ثــاين هيئــة تنظ�م الـ�ـــــــــــــــش
 عضو.  12بدأت تمارس أعمالها مع 

 أعمال تم��ل نفذت ومازالت مستمرة:  
(تم��ل ســــــ�اســــــة  2و 1الشــــــفاف�ة والمســــــاءلة  -

 التنم�ة)
خدمات اســـــــــــتشـــــــــــار�ة وتحل�ل�ة قدمت ومازالت 

 مستمرة: 
صـــــــــــــندوق دعم إطار عمل الحكامة الجد�دة ( -

 االئتمان)
ي و  ب�فـــــــاتقـــــــار�ر  - البنـــــــك (مع االتحـــــــاد األورويب

ي لـــلـــتـــنـــمـــ�ــــــــة) (أعـــمــــــــال الـــقـــطــــــــاعــــــــات 
األفـــ��ـــ�ت

 االقتصاد�ة)
برنـــــــامج إصــــــــــــــــالح اإلعـــــــانـــــــات ونقـــــــل األموال  -

 (مساعدة تقن�ة)
 أنجز الشق األ��ب منه –تط��ر القدرة ع� التخط�ط وتدب�ي وتقي�م الوصول الفعال للخدمات الرئ�سة ع� المستوى المح�ي  3.3نت�جة رقم 

                                                           
ي عام   114

ت أسل���ة تقي�م مؤ�ش الموازنة المفتوحة �شكل كب�ي �ن ن تقي�مات عام ، والذي أثر بدورە ع�2015لقد تغ�ي  . 2012 الدرجة والمقارنة بينها و�ني
ي عام  للب�فامؤ�ش أداء عا�ي الدقة ل�ق�س إدارة الدولة للتم��ل العام لديها، وتم إصدار إطار عمل محدث  30�ي أداء تقي�م �مولها عدة جهات مع  ب�فا  115

ي المغرب ل�علن نتائج إطار عمل 2015�ن
ي الوقت الراهن �ن

، و�تم تج��به �ن
ات من أ، إ� د، إذ تكون د أقل درجة.   الحكامة. وتقاس المؤ�ش
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ي �قطنهــــا أ��� من المــــد شــــــــــــــــخص  300,000ن اليت
ي متعـــــدد  ذات خطـــــة موســــــــــــــــعـــــة للنقـــــل الحـ�ـــــــــــــــن

 الوسائط
مدن (الدار الب�ضـــاء، وطنجة، وتطوان،  5المع�ار: 

 ) 2013والمغرب، وال��اط) (
 )2017مدن ( 8الهدف: 

برنامج الدعم الحكو�ي المح�ي �شـــــــغل مع مرك��ن 
ن ع� األقل  داعمني

 )2013( ال المع�ار: 
 )2017(الهدف: نعم 

ن (تحققت �شـــــــكل كب�ي  ن إضـــــــــافيتني من  7: مدينتني
من الســكان انتهوا  300,000) مع أ��� من 8أصــل 

ي متعـــــدد الوســــــــــــــــــــائط.  من خطـــــة النقـــــل الحـ�ـــــــــــــــن
ي الحجم (فـــاس، والقن�طرة)  ن متوســــــــــــــــطيت ومـــدينتني
ة من تحض�ي والموافقة ع�  ي المراحل األخ�ي

هما �ن
ي متعد الوسائط.   خطة النقل الح�ن

 
ي : تأســـــــــــــســـــــــــــت تحققت

أر�عة مرا�ز دعم إقل�م�ة �ن
ق، جهة ســــوس ماســــة،  المناطق التال�ة: جهة الـ�ـــش

 وجهة الدار الب�ضاء سطات، وجهة فاس مكناس

 عمل�ات تم��ل نفذت ومازالت مستمرة:  
(تم��ل ســـ�اســـة  2و 1النمو األخـ�ــن الشـــامل  -

 التنم�ة)
ي لل�ه��اء و الماء الصالح  - دعم المكتب الوطين

ب ل ي (تمللـ�ــــــــــــش
��ل المشـــــــــــــار�ــــع تم��ل إضـــــــــــــا�ن

 االستثمار�ة)
ي مصـــــــــــادر التعل�م المفتوحة  -

ي �ن
حداثة الســـــــــــ�ت

 (تم��ل المشار�ــــع االستثمار�ة)
ي ع� مســــــــــــــــتوى كب�ي (تم��ــل  -

حـــداثـــة الســــــــــــــــ�ت
 المشار�ــــع االستثمار�ة)

مرفق البيئة الفالحة االجتماع�ة والشــــــــــــــــاملة ( -
(  العال�ي

تدب�ي متكامل لمنطقة الســــــــاحل (مرفق البيئة  -
(  العال�ي

ي التجارة اســـتثمار  -
مؤســـســـة التم��ل الدول�ة �ن

 الفالح�ة والتعل�م
(تم��ل ســـــــــــ�اســـــــــــة  4قطاع النفا�ات الصـــــــــــلبة  -

 التنم�ة)
ي (برنامج لتحقيق النتائج) -  النقل الح�ن
 

 : عمل�ات تم��ل مخطط لها
بـــرنــــــــامـــج دعـــم ال مـــركـــزي و�ـــلــــــــدي (بـــرنــــــــامـــج  -

 لتحقيق النتائج)
 

خدمات اســـــــــــتشـــــــــــار�ة وتحل�ل�ة قدمت ومازالت 
 مستمرة: 

 ��ر الس�احة (مساعدة تقن�ة)تط -
الطـــاقـــة العطشـــــــــــــــــــة  –تكـــامـــل المـــاء والطـــاقـــة  -

 بروتوكول كيوتو)(مساعدة تقن�ة، 
مشار�ــــع استشارات مؤسسة التم��ل الدول�ة  -

ن الخاص والعام ي تكامل القطاعني
 عن الس�ت

وع  - استشارات مؤسسة التم��ل الدول�ة لم�ش
ي اللوجســــــــــــــــت�ــــة 

تع��ز �شــــــــــــــــغ�ــــل الشــــــــــــــــبــــاب �ن
 والس�احة
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ي  -
الـــطـــرق الـــعــــــــامــــــــة والـــمـــراجـــعــــــــة  -الـــمـــغـــرب�ن

 المؤسسات�ة (اعمال القطاعات االقتصاد�ة)
تحل�ـــــــل اقتصــــــــــــــــــــــادي: العرض والطلـــــــب ع�  -

 الم�اە (مساعدة تقن�ة)
ي المغرب -

�ة (مساعدة  -�ن اللوجست�ات الح�ن
 تقن�ة)

المغرب أداء  عمل�ــــــات الصــــــــــــــــ�ــــــانــــــة بنــــــاء ع� -
 (مساعدة تقن�ة)

 
 خدمات استشار�ة وتحل�ل�ة مخطط لها: 

ي  -
ي لتداب�ي الم�اە  - المغرب�ن ات��ب الدعم االســـــ�ت

�ة الدول�ة (مساعدة تقن�ة)  الح�ن
�ة المغرب (مساعدة تقن�ة) -  مراجعة ح�ن

 أنجز الشق األ��ب منه –توسيع الحصول ع� الخدمات األساس�ة  3.4نت�جة رقم 
 مؤ�ش الحصول ع� الط��ق القرو�ة الوطن�ة

 )2013% (77المع�ار: 
 )2015(% 80الهدف: 

 
ي المناطق القرو�ة بحق الحصــــــــــــــــول 

تزو�د األفراد �ن
 ع� موارد الم�اە المتطورة (عدد)

 )2013( 171,000المع�ار: 
 )2017( 547,000الهدف: 

 
ي حق الحصـــول 

ي المناطق القرو�ة �ن
تزو�د األفراد �ن

 ع� خدمات �ف ص�ي متقدمة (عدد)
 )2013( 0المع�ار: 
 )2017( 200,000الهدف: 

: مؤ�ش الحصــــول ع� ط��ق كل كب�ي تحققت �شـــ
ي إ� 

ي الوقــت اآلين
% 79.3قرو�ــة وطن�ــة وصـــــــــــــــــل �ن

 %. 80مقابل الهدف وهو 
 

�ســــــــــــــــمة فقط تم تزو�دهم  192,000: لم تتحقق
 بموارد م�اە متطورة. 

 
 

�ســــــــــــــــمـــــة تم  195,000: تحققــــت �شـــــــــــــكــــل كب�ي 
ي خدمة �ف ص�ي متطورة

 تزو�دهم �ن

ط��ر من المهم اتباع أســــــــــــلو �شــــــــــــار�ي وال مركزي لت
 واستدامة الطرق القرو�ة

ي نفذت ومازالت مستمرة: 
 عمل�ات التم��ل الىت

ـــع  2الـــطـــرق الـــقـــرو�ــــــــة  - (تـــمـــ��ــــــــل الـــمشــــــــــــــــــــــــار�ــــ
 االستثمار�ة)

ي (تم��ــــــل  2الطرق القرو�ــــــة  -
تم��ــــــل إضــــــــــــــــــــــا�ن

 المشار�ــــع االستثمار�ة)
إ� الماء وخدمات الـ�ــــف الصـــــ�ي  الوصـــــول -

ي المنـــــــاطق القرو�ـــــــة (تم��ـــــــل المشـــــــــــــــــــــــار�ــــع 
�ن

 االستثمار�ة)
وع الجهوي ألنظمــــــة إمــــــدادات م�ــــــاە  - المـ�ـــــــــــــــش

ب (تم��ل المشار�ــــع االستثمار�ة)  ال�ش
خدمة الـ�ـــــــــــــــف الصــــــــــــــــ�ي ألم الراب�ة (تم��ل  -

 المشار�ــــع االستثمار�ة)
�ـــة (برنـــامج  - المبـــادرة الوطن�ـــة للتنم�ـــة البـ�ـــــــــــــــش

 لتحقيق النتائج)
تزو�ـــــــد المنـــــــاطق القرو�ـــــــة بـــــــالم�ـــــــاە (تم��ـــــــل  -

 المشار�ــــع االستثمار�ة)
 لص�ي (برنامج تحقيق النتائج)دعم القطاع ا -
 

 عمل�ات تم��ل جد�دة مخطط لها: 
 دعم التعل�م (تم��ل المشار�ــــع االستثمار�ة) -
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خدمات اســـــــــــتشـــــــــــار�ة وتحل�ل�ة قدمت ومازالت 

 مستمرة: 
التشجيع ع� الوصول لألشخاص محدودي  -

�ة)الحركة (  س�اسات وتنم�ة الموارد الب�ش
 دعم التعل�م (مساعدة تقن�ة) -
ات�ج�ة  - ي إصـــــــــــــالح المنظومة اســـــــــــــ�ت

الحكومة �ن
��ة والتك��ن والبحث العل�ي   الوطن�ة لل�ت

- ))SABER ي
) االســــــــــــــــتقالل�ــــــة والمســـــــــــــــــــــاءلــــــة �ن

المدرســـــــة) تط��ر القوى العاملة واســـــــتقالل�ة 
 ومساءلة المدارس (مساعدة تقن�ة)

ن الخدمات االجتماع�ة  - ن حكامة قوانني تحســــــني
 (أعمال القطاعات االقتصاد�ة)

: الصــــــــــــــــحـــــة والتعل�م مراجعـــــة اإلنفـــــاق العـــــام -
 (أعمال القطاعات االقتصاد�ة)

مقــاومــة آثــار تغي�ي المنــاخ (أعمــال القطــاعــات  -
 االقتصاد�ة)

ي المغرب -
ي -�ن

اللجنة االســـــــــــتشـــــــــــار�ة الجه��ة �ن
الصــــــحة المغ���ة مع جمع�ة المغرب االبتكار 

 والصحة (مساعدة تقن�ة)
ي المغرب -

 تغط�ة الصحة (مساعدة تقن�ة)  -�ن
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ي المخطط له والفع�ي (السنوات المال�ة 2مرفق رقم   )2017إ�  2014: اإلقراض المغريب

السنة 
ا�ة القط��ة المخطط لها المال�ة ات�ج�ة ال�ش  اس�ت

البنك 
الدو�ي 
لإل�شاء 
والتعم�ي 
(مليون 
دوالر 
(  أم���ي

 الفع�ي 

البنك 
الدو�ي 
لإل�شاء 
والتعم�ي 
(مليون 
دوالر 
(  أم���ي

الســــــــــــــــــــنـــــــة 
الــــمـــــــالــــ�ـــــــة 

2014 

 200 المساءلة والشفاف�ة (قروض س�اسة التنم�ة) - P130903 200 (قروض س�اسة التنم�ة) 1-المساءلة والشفاف�ة 
 300 (قروض س�اسة التنم�ة) 1النمو األخ�ن  - P127956 300 (قروض س�اسة التنم�ة) 1النمو األخ�ن 

ي وتم��ل المقاوالت الصــغرى والمتوســطة 
رأس المال الســو�ت

ي وتم��ل المقاوالت الصغرى  - P147257 300 (قروض س�اسة التنم�ة) 1
رأس المال السو�ت

 300 والمتوسطة (قروض س�اسة التنم�ة)

  )P144185( 2015ينقل للسنة المال�ة  100 (قروض س�اسة التنم�ة) 2المهارات والتوظ�ف 
ب  ي لل�ه��اء والماء الصــــالح للـ�ـــش تم��ل دعم المكتب الوطين

ي 
ي لل�ه��اء  40 إضا�ن وع دعم المكتب الوطين ي م�ش

 40 تم��ل إضا�ن

ي 
ي طرق المناطق القرو�ة الثاين

ي  - P148003 95 تم��ل إضا�ن
ي تم��ل إضا�ن

 95 2طرق المناطق القرو�ة الثاين
 158.60 تزو�د المناطق القرو�ة بالماء - P145529 150 تزو�د المناطق القرو�ة بالماء 

الســــــــــــــــــــنـــــــة 
الــــمـــــــالــــ�ـــــــة 

2015 

التنافســــــــــــــ�ة االقتصــــــــــــــاد�ة (قروض ســــــــــــــ�اســــــــــــــة  - P128869 120 (قروض س�اسة التنم�ة) 2ة االقتصاد�ة التنافس�
 200 التنم�ة)

قطاع النفا�ات الصلبة قروض س�اسة التنم�ة  – P148642 130 4النفا�ات الصلبة 
4 130 

ي (برنامج لتحقيق النتائج)   2016ينقل للسنة المال�ة  200 النقل الح�ن
 100 دعم قطاع الصحة – P148017 100 الصحة (برنامج لتحقيق النتائج) تحد�ث قطاع

  2016ينقل للسنة المال�ة  75 تدب�ي متكامل للمخاطر (برنامج لتحقيق النتائج)
وع الطاقة المركب الشم�ي نور ورزازات – P131256 150 3-2المركب الشم�ي نور   400 م�ش

وع الطاقة النظ�فة والفعالة – P143689 125 الطاقة النظ�فة والفعالة  125 م�ش
ي 

ي مراجعة تط��ر جودة الس�ت
ي ع� مستوى كب�ي  – P150930 180 تم��ل إضا�ن

وع تحد�ث الس�ت  180 م�ش
  )P150928( 2017ينقل للسنة المال�ة  50 المرحلة المبكرة من مشار�ــــع ال��اد�ة

رك 100 الم�اە غ�ي المحاسب عليها
ُ
  ت

  P144185 –  قروض ســـــــــــــــ�ــاســــــــــــــــة التنم�ــة للمهــارات الثــان�ــة
 100 والتوظ�ف

الســــــــــــــــــــنـــــــة 
الــــمـــــــالــــ�ـــــــة 

2016 

 (قروض س�اسة التنم�ة) 2النمو األخ�ن المتكامل 

1,585 

P149747 –  ي المغرب قروض
النمو األخـ�ــــــــــــــن المتكـــامـــل �ن

 300 2س�اسة التنم�ة 

 2المساءلة والشفاف�ة قروض س�اسة التنم�ة  – P154041  3و 2الشفاف�ة والمساءلة قروض س�اسة التنم�ة 
 200 )2(حكامة 

ن  ن الجنسني    المساواة بني
  P143689 - 2015تم الموافقة عل�ه للسنة المال�ة  فعال�ة الطاقة

ي ع� مستوى كب�ي  – P150930 حداثة الفالحة
وع حداثة الس�ت  150 م�ش

والتنم�ــة  توج�ــه الــدعم إل�شــــــــــــــــاء المكتــب اإلقل��ي للفالحــة
رك ال��ف�ة

ُ
  ت

ي لتمد�د خدمة إمدادات  ي الح�ن نامج ب�ي توج�ه الدعم ل�ب
رك الماء وال�ف الص�ي 

ُ
  ت

�ة  رك 3المبادرة الوطن�ة للتنم�ة الب�ش
ُ
  ت

برنـــامج دعم  – P149995 - 2018ينقـــل للســـــــــــــــنـــة المـــال�ـــة  القدرة المؤسس�ة للحكومات المحل�ة
  جهة الدار الب�ضاء

رك إصالح الحما�ة االجتماع�ة
ُ
  ت

��ي  رك تطبيق اإلصالح الت�ش
ُ
  ت

رك برنامج التط��ر القروي
ُ
  ت

رك دعم التعل�م
ُ
  ت
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السنة 
ا�ة القط��ة المخطط لها المال�ة ات�ج�ة ال�ش  اس�ت

البنك 
الدو�ي 
لإل�شاء 
والتعم�ي 
(مليون 
دوالر 
(  أم���ي

 الفع�ي 

البنك 
الدو�ي 
لإل�شاء 
والتعم�ي 
(مليون 
دوالر 
(  أم���ي

دعم شـــــــــــــــمــل  – P151169 - 2019ينقــل للســـــــــــــــنــة المــال�ــة  دعم الشباب والتوظ�ف
  الشباب اقتصاد�ا

رك  3ط��ق المناطق القرو�ة 
ُ
  ت

رك الماء وال�ف الص�ي 
ُ
  ت

رك تط��ر الس�احة
ُ
  ت

رك تط��ر تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت 
ُ
  ت

  P149653 –  ي ي المغريب وع النقل الح�ن  200 م�ش

  P144539 –  برنـــــــامج متكـــــــامـــــــل لتـــــــدب�ي وتجنـــــــب مخـــــــاطر
 200 ال�وارث

الســــــــــــــــــــنـــــــة 
الــــمـــــــالــــ�ـــــــة 

2017 

ي وتم��ل 
ي الثاين

قروض ســــــــ�اســــــــة التنم�ة لرأس المال الســــــــو�ت
ي المغرب  – P153603 450 المقاوالت الصغرى والمتوسطة

قروض ســـــــــــ�اســـــــــــة التنم�ة لرأس  –�ن
ي وتم��ل المقاوالت الصغرى والمتوسطة

ي الثاين
 350 المال السو�ت

دعم شـــــــــــــــمـــل  – 151169 – 2019ينقـــل للســـــــــــــــنـــة المـــال�ـــة  50 استثمار الفرص للشباب
  الشباب اقتصاد�ا

  P149995 - 2018ينقل للسنة المال�ة  250 برنامج الدعم الجهوي والالمركزي
ن الحصول ع� خدمة الحما�ة االجتماع�ة   100 برنامج ه��ة واستهداف الحما�ة االجتماع�ة – P155198 100 تحسني

  2019ينقل للسنة المال�ة  200 دعم التعل�م

كات الناشئة اإلبداع�ة والمقاوالت  – P150928 50 تم��ل رأس المال العام للمقاوالت الصغرى والمتوسطة تم��ل ال�ش
 50 الصغرى والمتوسطة
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ي المغرب (السنوات المال�ة 3مرفق رقم 
 )2017إ�  2014: الخدمات التحل�ل�ة واالستشار�ة المخطط لها والفعل�ة �ن

الســـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــة 
 المال�ة

 �ة الفعل�ةالخدمات التحل�ل�ة واالستشار  الخدمات التحل�ل�ة واالستشار�ة المخطط لها

الســـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــة 
الـــــــــمـــــــــالـــــــــ�ـــــــــة 

2014-
2017 

الـــدراســـــــــــــــــة األو� لتـــأســـــــــــــــ�س وكـــالـــة المغ���ـــة لتنم�ـــة  -
 االستثمارات (مساعدة تقن�ة)

 مذكرة التفاهم االقتصاد�ة الوطن�ة -
ي  –التكامل التجاري  -  االتحاد األورويب
 المرحلة الثان�ة  –التكامل التجاري  -
الخدمات االســـــتشـــــار�ة من مؤســـــســـــة التم��ل الدول�ة  -

 لدعم إصالحات مناخ االستثمارات
وع مؤسسة التم��ل الدول�ة لحكامة المؤسسات  - م�ش

 المغ���ة
برنامج مؤسسة التم��ل الدول�ة للحصول ع� تم��ل  -

 برنامج الحصول ع� التم��ل)برنامج االستشارات (
دخول مؤســـــــــــــــســـــــــــــــــة التم��ـــل الـــدول�ـــة إ� المعـــامالت  -

 االئتمان�ة المضمونة
الت متناه�ة الصـــــــــــــــغر للنســـــــــــــــاء تط��ر التم��ل للمقاو  -

 والشباب (مساعدة تقن�ة)
ة  - تم��ـــــــل المقـــــــاوالت متنـــــــاه�ـــــــة الصـــــــــــــــغر والصـــــــــــــــغ�ي

 والمتوسطة �سه�ل المساعدة التقن�ة
ي المغرب -

ن  -�ن ن الجنسني  تقي�م المساواة بني
ي المغرب -

مســـــــــح ع� المقدرة التم��ل�ة (مســـــــــاعدة  -�ن
 تقن�ة)

ي المغرب -
تحـــــد�ـــــث برنـــــامج تقي�م القطـــــاع المـــــا�ي  -�ن

 عمال القطاعات االقتصاد�ة)(أ
ة للنســــــــاء والشــــــــباب  - تط��ر تم��ل المقاوالت الصــــــــغ�ي

 (مساعدة تقن�ة)
ة  - تم��ـــــــل المقـــــــاوالت متنـــــــاه�ـــــــة الصـــــــــــــــغر والصـــــــــــــــغ�ي

 والمتوسطة �سه�ل للمساعدة التقن�ة
ي المغرب -

ســـــــــــــوق الرســـــــــــــام�ل القانون�ة (مســـــــــــــاعدة  -�ن
 تقن�ة)

اســـــــــتشـــــــــارة مؤســـــــــســـــــــة التم��ل الدول�ة عن مشـــــــــار�ــــع  -
ن  ي القطاعني

 الخاص والعام للس�ت
 حوار منتظم لقطاع الفالحة -
 تط��ر الس�احة (مساعدة تقن�ة) -
وع  - تقد�م مؤســـســـة التم��ل الدول�ة اســـتشـــارات لمـ�ــش

ي األعمـــال اللوجســـــــــــــــت�ـــة 
تع��ز �شـــــــــــــــغ�ـــل الشـــــــــــــــبـــاب �ن

 والس�احة
اســـــــــتشـــــــــارة مؤســـــــــســـــــــة التم��ل الدول�ة عن مشـــــــــار�ــــع  -

ن الخاص والعام للنقل  القطاعني
 الطاقة العطشة –تكامل الماء والطاقة  -
 التوظ�ف المنظم مساعدة تقن�ة -
ن األعمال  -تكنولوج�ا المعلومات واالتصـــــــــــــــاالت  - تمكني

 الصغرى
ي (مســـاعدة  - ات�ج�ة التدر�ب المهين توج�ه الدعم الســـ�ت

 تقن�ة)
ات�ج�ة التقي�م الجام�ي (مســاعدة  - توج�ه الدعم الســ�ت

 تقن�ة)
ي األعمال اللوجســت�ة  -

وع تع��ز �شــغ�ل الشــباب �ن مـ�ـش
 حةوالس�ا

 برامج تدر�ب تع��ز �شغ�ل الشباب -
 برنامج إصالح اإلعانات ونقل األموال -

 : 2014السنة المال�ة 
 

P107148- ي المغرب
عمــــــال أ –قطــــــا�ي الصـــــــــــــــحــــــة والتعل�م أداء  �ن

 القطاعات االقتصاد�ة
P116714- ي المغرب

) لتوصـــــــــــــــ�ــــــل GOVصـــــــــــــــنــــــدوق االئتمــــــان ( -�ن
ن   أعمال اقتصاد�ة –الخدمات للمواطنني

P128429- ي المغرب
ي  -التكــامــل التجــاري -�ن أعمــال  -االتحــاد األورويب

 اقتصاد�ة
P113768- ي المغرب

ي للتغ�ي  -�ن ام�ب العمل االقتصادي والقطا�ي ال�ب
ي 

 اقتصاد�ةأعمال  –المنا�ن
P127139- ي المغرب

ي تكون ع� أســــــــــــــــــــاس  -�ن تـــــدب�ي المخـــــاطر اليت
 مساعدة تقن�ة -اجتما�ي (صندوق االئتمان)

P114412- ي المغرب
الصـــــــــــــــنــــــدوق العــــــال�ي للحــــــد من ال�وارث  -�ن

ي من آثـــارهـــا مســـــــــــــــــاعـــدة تقن�ـــة لتـــدب�ي الحـــد من المخـــاطر 
 –والتعـــا�ن

 مساعدة تقن�ة
P129990 – # ات�ج�ة المغرب  مساعدة تقن�ة – 10085اس�ت
P123550 – # مساعدة  – 10007مقدمة لألسهم المغطاة المغرب

 تقن�ة
P132539 – ي المغرب

ي ( -�ن
) SABERالقوى العـــــــاملـــــــة للتنم�ـــــــة �ن

ي المدرسة 
 مساعدة تقن�ة –االستقالل�ة والمساءلة �ن

 
 

 : 2015السنة المال�ة 
 

P109306- ي المغرب
ي  -�ن

 تقي�م األثر –تقي�م اإلثر اإلسباين
P127927-  ي المغرب

ي للفقر �ن ام�ب العمل االقتصـــــــادي والقطا�ي ال�ب
 أعمال اقتصاد�ة –

P130087-   مساعدة تقن�ة –التوظ�ف المنظم 
P144621-  ي المغرب

ن �ن ن الجنســـــــــــــــني أعمـــال  –تقي�م المســـــــــــــــــاواة بني
 اقتصاد�ة

P146288-  ســــــــــــــ�اســــــــــــــة االســــــــــــــتشــــــــــــــارات واســــــــــــــعة النطاق وللحكامة
ون�ة   مساعدة تقن�ة –اإلل��ت
P143889-  مساعدة تقن�ة –مسح عن المقدرة المال�ة المغ���ة 
P148358-  مساعدة تقن�ة –تط��ر الس�احة 

 
 : 2016السنة المال�ة 

 
P133498-  مســـــــــــــاعدة  –برنامج إصـــــــــــــالح المنح والمبادالت النقد�ة

 تقن�ة 
P146654-  ي مســــاعدة  –الدراســــة األو� لتأســــ�س االســــتثمار المغريب

 تقن�ة
P147795 – ي ا

 –مــذكرة التفــاهم الوطن�ــة االقتصــــــــــــــــاد�ــة  -لمغرب�ن
 أعمال القطاعات االقتصاد�ة

P148344 –  أعمــــــال  –رقــــــابــــــة وتنظ�م المــــــدفوعــــــات غ�ي البنك�ــــــة
 القطاعات االقتصاد�ة 

P148409 –  ي نظام معلومات
تطبيق الحكامة ومناهضــــــــة الفســــــــاد �ن

ي المغرب 
 مساعدة تقن�ة –اإلدارة الصح�ة �ن

P148926 –  أعمال القطاعات االقتصاد�ة –التجارة والتنافس�ة 
P149407 –  مساعدة تقن�ة –أسواق رسمال�ة قانون�ة وتنظ�م�ة 
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ي المغرب -
 الفقر �ن

ي المغرب -
ن �ن ن الجنسني  تقي�م المساوات بني

 إعادة بناء أنظمة توز�ــــع الماء/الطاقة -
ي  -  توج�ه الدعم للتعدين المهين
ي إدارة موارد الماءأثر  -

ي �ن
 التغ�ي المنا�ن

 تقي�م الم�اە غ�ي المحاسب عليها -
اســــــتشــــــارة مؤســــــســــــة التم��ل الدول�ة لمشــــــار�ــــع الماء  -

ن الخاص والعام  للقطاعني
ي)المشاركة للجاه��ة السوق�ة ( - ن  الصندوق التحف�ي
 الطاقة النظ�فة (المرحلة الثان�ة) (مساعدة تقن�ة) -
اســـتشـــارة مؤســـســـة التم��ل الدول�ة عن تقن�ة الموارد  -

 النظ�فة والفعالة
تقن�ة الموارد اســـتشـــارة مؤســـســـة التم��ل الدول�ة عن  -

 النظ�فة والفعالة
ي والحد منه -

ي التغ�ي المنا�ن ات�ج�ة تبين  اس�ت
ي قطاع الطرق (مساعدة تقن�ة) -

ي �ن
ي التغ�ي المنا�ن  تبين

 صندوق االئتمان)دعم إطار عمل الحكامة الجد�دة ( -
 الب�فاتقي�م  -
التشـــــــــــــــجيع ع� الوصـــــــــــــــول لألفراد محــدودي الحركــة  -

�ة)  (س�اسات وتنم�ة الموارد الب�ش
 التعل�م (مساعدة تقن�ة) دعم -
ي  -

ات�ج�ة أنظمة المغرب لتحقيق نتائج أفضــــــــل �ن اســــــــ�ت
 التعل�م

 تط��ر القوى العاملة (مساعدة تقن�ة) -
ن الخدمات االجتماع�ة -  تط��ر حكامة قوانني
 مراجعة اإلنفاق العام: الصحة والتعل�م -

P149570 –  ي الســـــــــــــــبـــــل للمخـــــاطر المنـــــاخ�ـــــة واتغ�ي المنـــــاخ  –تبين
 مساعدة تقن�ة

P150718 – �التعل�م  –المغرب أداء  عمل�ــــات الصـــــــــــــــ�ــــانــــة بنــــاء ع
 العا�ي 

P151991 –  أعمال القطاعات االقتصاد�ة  – ب�فاالتقي�مات 
P152111 -  إطالع برنــامج تقي�م القطــاع المــا�ي (أعمــال القطــاعــات

 االقتصاد�ة)
P152499 –  ي

اإلنفاق العام والمراجعة المؤســســات�ة لقطاع الطرق �ن
 أعمال القطاعات االقتصاد�ة –المغرب 

P152969 –  مساعدة تقن�ة –تغط�ة صح�ة 
P153362 –  ��مساعدة تقن�ة –وات مساءلة ال 
P157648 – ي المــــدن المتكــــاملــــة إدارة

تحل�ــــل  – PAلموارد الم�ــــاە �ن
 مساعدة تقن�ة –اقتصادي 

P157649 –  مساعدة تقن�ة –تدب�ي م�اە ال�ف الص�ي الصناع�ة 
 

 : 2017السنة المال�ة 
 

P132884 –  ت�ســــــــــ�ي تط��ر المقاوالت متناه�ة الصــــــــــغر والصــــــــــغرى
ي المغرب 

 مساعدة استشار�ة وتحل�ل�ة –والمتوسطة �ن
P149408 –  مساعدة تقن�ة –رقابة وتنظ�م التكتالت المال�ة 
P151545 –  تط��ر قطاع المشــــــــــــــورة المتعلقة بالســــــــــــــ�اســــــــــــــة العامة

تكنولوج�ــــا المعلومــــات  لتكون واســـــــــــــــعــــة النطــــاق و�شـــــــــــــــمــــل جــــانــــب
 تصاالت واال 

P151952 –  مساعدة تقن�ة –حادثة اللوجست�ات 
P153448 –  ي أعـمـــــــال  –الـتـكـلـفـــــــة الـمـغـ��ـ�ـــــــة عـ� الـتـــــــدهـور الـبـيـيئ

 القطاعات االقتصاد�ة
P157316 –  أعمال اقتصاد�ة –حوار منظم لقطاع الفالحة 
P157495 –  ي المغرب

ن تقد�م خدمات الحما�ة االجتماع�ة �ن تحسني
 مساعدة تقن�ة –

P158999 –  ي المغرب
 مساعدة تقن�ة –مراجعة الحداثة �ن

P161894 –  التشـــــــــــــــجيع ع� التط��ر اإلقل��ي من خالل آل�ـــــــات
�ة   الخدمات االستشار�ة والتحل�ل�ة –المبادرة الوطن�ة للتنم�ة الب�ش

P162988 –  ي المنــاطق
المســــــــــــــــائــل والخ�ــارات لتشـــــــــــــــجيع التط��ر �ن

ي المغرب 
 حل�ل�ةالخدمات االستشار�ة والت -القرو�ة �ن
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 : تط��ر جودة العمل�ات وأداء المحفظة4مرفق رقم 

 مرشح الحكامة

ات�ج�ة  .1 ي من اس�ت
ي النصف الثاين

ي شامال المغرب �ن ي دول المغرب العريب
ي تط��ر مرشح الحكامة �ن

ساعد طاقم الحكامة �ن
ا�ة القط��ة، نامج أو العمل�ات  الـ�ــــش ي تصـــــم�م من اإلصـــــالحات المعقدة ولتعد�ل ال�ب

حيت يتســـــين لهم تحد�د التحد�ات �ن
ي الســــــنة المال�ة 

ي المغرب �ن
: أوال، برنامج تحقيق النتائج  2018حســــــب الحاجة. بدأ مرشــــــح العمل �ن ە ع� التا�ي ن وكان ترك�ي

بما  2017�ة للتنم�ة والتعاون ل�قدم تق��ر عن التنم�ة لعام للدار الب�ضـــاء، ثان�ا، ورقة معلومات أســـاســـ�ة للوكالة الســـ��ـ�ــ 
نامج لتحقيق النتائج للتعل�م، رابعا،  ، ثالثا، تأســـــــــ�س طاقم اســـــــــتشـــــــــاري ل�ب ي ي الســـــــــ�اق المغريب

ي الحكامة والقانون �ن
يتعلق �ن

وع نور-قانون ن�ع التعل�قات الســـ�اســـ�ة ي لمـ�ــش
وع ورزازات، وخامســـا، ال-االقتصـــاد�ة عن التم��ل اإلضـــا�ن ي مـ�ــش

مســـاهمة �ن
ن طاقم الحكامة لمالحظات داخل�ة حول التعاون الســـــــــ�ا�ي  ا، تجه�ي ، وأخ�ي ي تحت التحضـــــــــ�ي

ي الوقت اآلين
الشـــــــــباب الذي �ن

ات وعمل�ات الحكامة المستقبل�ة.  ا�ة القط��ة تحت التحض�ي  لتع��ف إطار ال�ش

 الغوص العميق

ي عمل�ات التنف� .2
ا �ن ذ نظرا لتوز�ــــع مســتحقات المشــار�ــــع الذي كان مرتبطا بنظام واجهت محفظة البنك الدو�ي مؤخرا تأخ�ي

ي الموازنة الحكوم�ة. ســــاعد كل من المراقبة عن كثب والتعاون مع الوزارات ذات 
إدارة مال�ة معقد ومرتبط �شــــكل مبا�ش �ن

ي تط��ر توز�ــــع المشار�ــــع. وكان جزء من جهود البنك 
اء، واإلدارة المال�ة، والتوز�ــــع �ن الدو�ي المبذولة  من الصلة �شأن ال�ش

المحفظة ول��ادة عمل�ات التوز�ــــع لتحقيق أثر أ�ع، ســـــــــــاعدت وحدة التدب�ي الحكوم�ة مع الممارســــــــــات أداء  أجل تط��ر 
ي تنظ�م جلســـــــــــات الغوص العميق بدءا من عام 

ي المغرب �ن
ك من الحكومة 2016الدول�ة والحكومة �ن . وركز طاقم مشـــــــــــ�ت

حت إجراءات زمن�ة قابلة  والبنك الدو�ي ع� محددات المحفظة وع� أســــــــــــــباب معدالت التوز�ــــع المنخفضــــــــــــــة، كما اق�ت
ال ير�ت أداء  للرصــــــــــــــد والمتابعة لمناقشــــــــــــــة المســــــــــــــائل العالقة. عرف تم��ن الغوص العميق المشــــــــــــــا�ل المهمة التال�ة: (أ)

ي ا
ي العمل�ات بالمســــــتوى المطلوب للمحفظة الممولة بالمنح، (ب) عد ا�ســــــاق المشــــــار�ــــع، (ت) وجود مشــــــا�ل �ن

لتعاون �ن
ي بما فيها مســــــــــــــائل تتعلق بتملك 

ن القطاعات والمســــــــــــــت��ات الحكوم�ة، (ث) صــــــــــــــع��ة عمل�ة ح�ازة األرا�ن المتداخلة بني
ي و�جراءات الدفع والتع��ض المطولة، (ج) ضعف جاه��ة بعض العمل�ات. 

 األرا�ن
ن   .3 ات�ج�ة المحفظأداء  تنف�ذ خطة عمل مفصلة إلجراءات المعالجة الملموسة لتحسني ي من اس�ت

ة خالل مدة النصف الثاين
ا�ة القط��ة، وتتضـــمن تطبيق مرشـــح الجاه��ة ل�ل العمل�ات الجد�دة وز�ادة اال�ســـاق مع إجراءات موازنة الحكومة،  الـ�ــش
ي مركز البنك الدو�ي 

وتط��ر رصــد ومتابعة وتطبيق عمل�ات المســاندة. وكما ذكر ســابقا فقد �شــكل طاقم تنف�ذ المســاندة �ن
ي البنك الدو�ي لتق

�عات الحكومة مع إجراءات العمل�ات �ن احات من صــــــــــلب الواقع ف�ما يتعلق بآل�ة �ســــــــــ��ة �ـ�ـــــــــش د�م اق�ت
باإلضــافة إ� الحما�ة االجتماع�ة. و�عمل طاقم تنف�ذ المســاعدة عن قرب مع طاقم عمل مجهز من الحكومة للتعامل مع 

ي يرفعونها. وتركت هذە اإلجراءات األثر  ي ع�المشـــــــــــــــا�ل اليت المحفظة، وع� معدل التوز�ــــع اآلخذ باالرتفاع. أداء  اإل�جايب
ي وصـــــــول �ســـــــبة التوز�ــــع ل 

ات�ج�ة  20وكانت النت�جة �ن بالمئة ل�ل ســـــــنة، ع� مدى الســـــــنوات الثالث الماضـــــــ�ة من اســـــــ�ت
ا�ة القط��ة، وكان ، إذ ق�مت أداء  الـ�ـش مرضــ�ة �شــكل  % من المشــار�ــــع ع� أنها مرضــ�ة أو 85المحفظة مرضــ�ا �شــكل كب�ي

ي السنة المال�ة 
ا�ة القط��ة �ن ات�ج�ة ال�ش ي نها�ة اس�ت

ي العمل. 100، و2017معتدل �ن
 % ع� مؤ�ش االستباق�ة �ن

ات  1جدول رقم   )2018إ�  2014البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي المختارة للمغرب (السنوات المال�ة مؤ�ش

الســـــــــــــنــــة المــــال�ـــة  
2014 

الســــــــنة المال�ة 
2015 

مال�ة الســـــــــــــنـة ال
2016 

الســــــــنة المال�ة 
2017 

الســـــــــــــنـة المـال�ة 
2018 

 11 13 15 15 14 عدد المشار�ــــع الجار�ة
( امات الجد�دة (مليون دوالر أم���ي ن  1,883.6 1,996.6 2,249.1 2,296.0 2,459.6 االل�ت

 20.0 20.0 19.4 12.6 16.3 �سبة التوز�ــــع (االستثمار)
 100 100 100 50 100 مؤ�ش االستباق�ة

 9 15 13 13 14 النسبة المئ��ة للمشار�ــــع المهددة بالمخاطر 
امات المهددة بالمخاطر ن  6.6 13.0 7.7 10.7 7.8 النسبة المئ��ة لالل�ت
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 9 15 13 13 14 النسبة المئ��ة لمشار�ــــع المشا�ل
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ات المختارة ألداء وتدب�ي محفظة 3الملحق رقم   البنك الدو�ي : المؤ�ش

ات�ج�ة المساعدة القط��ة ب  2ملحق اس�ت

ات المختارة* ألداء وتدب�ي محفظة البنك الدو�ي   المؤ�ش

ـــخ   09/20/2018منذ تار�ـ

الســــــــــــــــنــــــــة  المؤ�ش 
الــمــــــــالــ�ــــــــة 

2016 

الســــــــــــــــنــــــــة 
الــمــــــــالــ�ــــــــة 

2017 

الســــــــــــــــنــــــــة 
الــمــــــــالــ�ــــــــة 

2018 

الســــــــــــــــــــــــــنــــــــــة 
الــــــــمــــــــالــــــــ�ــــــــة 

2019 
     تقي�م المحفظة

 12.0 12.0 15.0 17.0 أعدد المشار�ــــع ق�د التنف�ذ 
ة التنف�ذ (بالسنوات)   2.8 2.6 3.0 3.0 بمتوسط ف�ت

 8.3 8.3 20.0 17.6 أ،تالنسبة المئ��ة لمشار�ــــع المشا�ل بالعدد 
 6.3 6.3 13.2 7.9 أ،تالنسبة المئ��ة لمشار�ــــع المشا�ل بال�م�ة 

 8.3 8.3 20.0 17.6 أ،ثالنسبة المئ��ة للمشار�ــــع المهددة بالمخاطر بالعدد 
 6.3 6.3 13.2 7.9 أ،ثالنسبة المئ��ة للمشار�ــــع المهددة بالمخاطر بال�م�ة 

 0.5 20.4 20.1 19.5 ج�سبة اإلنفاق (%)
     تدب�ي المحفظة

 نعم نعم نعم نعم إجراء تم��ن الغوص العميق خالل السنة (نعم/ال)
(  3,252 3,554 3,234 3,327 الرقابة ع� الموارد (المجم�ع بالدوالر األم���ي

وع) /م�ش  271 296 216 196 معدل الرقابة (دوالر أم���ي

 

 المحفظة (ما عدا السنة المال�ة الراهنة)كما �ظهر التق��ر السنوي ألداء  .أ 
ي المحفظة اإلقل�م�ة للبنك  .ب

 معدل عمر المشار�ــــع �ن
) و/أو تط��ر عمل�ات التنف�ذ DOألهداف تنم��ة ( للغا�ة ةغ�ي مرضــ�أو غ�ي مرضــ�ة النســبة المئ��ة للمشــار�ــــع المق�مة بدرجة  .ت

 لخطط االستثمار. 
ي برنامج تط��ر المحفظة .ث

 كما هو معرف �ن
ي بدا�ة السنة: مشار�ــــع استثمار�ة فقط. �سبة  .ج

ان�ة غ�ي المدفوعة لمحفظة البنك �ن ن  النفقات خالل السنة للم�ي

ي �شمل كل المشار�ــــع وحيت المشار�ــــع الملغاة  • ي المحفظة، ما عدا �سبة النفقات، واليت
ات �ي للمشار�ــــع الجار�ة �ن جميع المؤ�ش

 خالل السنة المال�ة. 
 )+BBصندوق االئتمان أخذ درجة من كل التم��ل ( 2018النفقات الفعل�ة للسنة المال�ة  •
 فقط.  2019ب�انات خطة السنة المال�ة  •

منـــــــذ الســــــــــــــــنـــــــة المـــــــال�ــــــة  بنود مذكرة التفاهم
1980 

الســــــــــــــــــنــوات الــخــمــس 
ة  األخ�ي

 12 154 تقي�م المشار�ــــع من مجموعة التقي�م المستقلة بالعدد

(  1,297.2 10,907.9 تقي�م المشار�ــــع من مجموعة التقي�م المستقلة بال�م�ة (مليون دوالر أم���ي

 ةغ�ي مرضــــــــ�ة أو غ�ي مرضــــــــ�النســــــــبة المئ��ة لمشــــــــار�ــــع مجموعة التقي�م المســــــــتقلة بدرجة 
 بالعدد للغا�ة

24.0 25.0 

 ةغ�ي مرضــــــــ�ة أو غ�ي مرضــــــــ�النســــــــبة المئ��ة لمشــــــــار�ــــع مجموعة التقي�م المســــــــتقلة بدرجة 
 بال�م�ة  للغا�ة

20.7 12.0 
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/المؤسسة الدول�ة للتنم�ة والمنحات)4الملحق رقم   : محفظة العمل�ات (البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي

ا�ة القط��ة ملحق رقم ب ات�ج�ة ال�ش  8اس�ت
/ المؤسسة الدول�ة للتنم�ة والمنحات)  محفظة العمل�ات (البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي

 08/31/2018منذ تار�ــــخ: 
            185 مشار�ــــع مغلقة

             
/المؤسسة الدول�ة  البنك الدو�ي لإل�شاء والتعم�ي

 للتنم�ة*
            

            760.63 مجم�ع المدفوعات (الجار�ة)
            0.00 )1منها المدف�ع مسبقا (

            6,108.30 مجم�ع المدفوعات (المغلقة)
            3,913.62 منها المدف�ع مسبقا

            6,868.93 مجم�ع المدفوعات (الجار�ة والمغلقة)
            3,913.62 منها المدف�ع مسبقا

            1,198.25 (جار�ة)مجم�ع مدفوعات غ�ي مستلمة 
            0.00 مدفوعات غ�ي مستلمة (مغلقة)مجم�ع 

            1,198.25 مجم�ع المدفوعات غ�ي المستلمة (جار�ة + مغلقة)
ن المتوقع والفع�ي           المشار�ــــع الجار�ة  الفرق بني

القطاع آخر إصالح   
 العمو�ي 

        

ي الدوالر األم���ي   تقي�م الرقابة  
  أالمدفوعات  المبلغ األص�ي �ن

رقم 
وع  الم�ش

وع األهداف  اسم الم�ش
 التط����ة

السنة  تطور التنف�ذ
 المال�ة

البنك 
الدو�ي 

لإل�شاء 
 والتعم�ي 

المؤسسة 
الدول�ة 
 للتنم�ة

ي  المنحات
مدفوعات  أل�ن

غ�ي 
دة  مس�ت

من  األصل
المحاسب 

 عل�ه

 

P149995  ي الدار الب�ضاءبرنامج دعم البلد�ات
  0.0 67.5- 131.5 0.0  0.0 200.0 2018 مرض�ة مرض�ة �ن

P155198 ات�ج�ة   0.0 13.4 65.2 0.0  0.0 100.0 2017 مرض�ة مرض�ة محاور وأهداف الخطة االس�ت

P143689 MA- مرض�ة الطاقة الفعالة والنظ�فة 
 0.0 125.0 2015 باعتدال مرض�ة باعتدال

 
0.0 50.1 35.0 9.6 

 

P150928 MA كات الناشئة اإلبتكار�ة : م��ل ال�ش
ة والمتوسطة  والمؤسسات الصغ�ي

 مرض�ة
  7.3- 7.2 14.7 0.0  0.0 50.0 2017 باعتدال مرض�ة باعتدال
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P129774 MA-  صندوق البيئة العال�ي الفالحة
 المتكاملة واالجتماع�ة

 مرض�ة
 0.3 0.0 1.0 0.0 6.4 0.0 0.0 2013 باعتدال مرض�ة باعتدال

 

P148017 MA-مرض�ة دعم قطاع الصحة 
  0.0 29.5 48.5 0.0  0.0 100.0 2015 باعتدال مرض�ة باعتدال

P144539 MA-0.0 133.1- 66.9 0.0  0.0 200.0 2016 مرض�ة مرض�ة برنامح متكامل لتدب�ي المخاطر  

P150930 MA-  ي ع� مستوى كب�ي
 0.0 35.3 120.1 0.0  0.0 150.0 2016 مرض�ة باعتدال مرض�ة حداثة الس�ت

 

P131256 MA-  وع الطاقة المركب الشم�ي م�ش
 10.2 113.2- 368.5 0.0  0.0 500.0 2015 مرض�ة مرض�ة نور ورزازات

 

P145529 MA-  ي الوسط
وع تزو�د الماء �ن م�ش

 القروي
 مرض�ة
باعتدال مرض�ة باعتدال  30.7 15.6 93.9 0.0  0.0 158.6 2014 

 

P149653 MA-  ي (برنامج تحقيق النقل الح�ن
 0.0 0.0 95.8 0.0  0.0 200.0 2016 مرض�ة مرض�ة النتائج)

 

P158346  رنامج تع��ز سالسل ق�مة األغذ�ة
 0.0 53.4- 142.2 0.0  0.0 200.0 2018 مرض�ة مرض�ة الزراع�ة 

 

 النتائج ال�ل�ة
  

 1,983.6 0.0 6.4 0.0 1,198.3 -231.2 43.4 
 

ي نها�ة األسب�ع األول ل�ل شهر. ب�انات  •
  المدفوعات يتم تحديثها �ن

ن التقي�م.  .أ  ي الوقت الراهن كما يبني
  المدفوعات المخطط لها حيت الوقت الراهن ناقص المدفوعات الفعل�ة �ن
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 المدفوعات: ب�ان مؤسسة التم��ل الدول�ة المعقود ومحفظة 5الملحق رقم 

ا�ة القط��ة ملحق رقم ب  ات�ج�ة ال�ش   3اس�ت

 برنامج العمل�ات االستثمار�ة لمؤسسة التم��ل الدول�ة
 

 9/20/2018منذ تار�ــــخ: 
 

  
         

  ( امات األصل�ة (مليون دوالر أم���ي ن  االل�ت

الســــــــــــــــــــــــــنـــــــــــة 
الــــــــمــــــــالــــــــ�ــــــــة 

2016 

الســـــنة المال�ة 
2017 

الســـــــــــــــنة المال�ة 
2018 

الســـــــــــــــنـــــــة 
الــمـــــــالــ�ـــــــة 

2019 
  

        

كاء    0.00 مؤسسة التم��ل الدول�ة وال�ش
 

151.13 
 

0.40 
 

 
0.00 

 
 

  

 حسابات مؤسسة التم��ل الدول�ة فقط  
 

0.00 
 

 
112.13 

 
0.40 

 
0.00 

 
  

امات األصــــــل�ة من القطاع (%)    ن حســــــابات  –االل�ت
       مؤسسة التم��ل الدول�ة فقط

ن      التم��ل والتأمني
0.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
 

0.00 
 

  

   0 100 100 0 المجم�ع  

امات األصـــــــــــــــل�ة من أداة االســـــــــــــــتثمار (%)    ن  –االل�ت
       حسابات مؤسسة التم��ل الدول�ة فقط

   0.00 0.00 100.00 0.00 القرض  

 100.00 0.00 0.00 مخاطر المنتج  
 

0.00 
 

  

  المجم�ع  
0 

 
100 

 
100 

 
0   
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 الوكالة الدول�ة لضمان االستثمار: محفظة تم��ل 6الملحق رقم 
        

 محفظة تم��ل وكالة ضمان االستثمارات متعددة األطراف
 للوقت الراهن) 2019إ� السنة المال�ة  2012(السنة المال�ة 

        

السنة 
وع المال�ة البلد  تار�ــــخ االنقضاء الفعال�ةتار�ــــخ  الم�ش

 المستثمر
قطاع 
 األعمال

إجما�ي اإلصدار 
عند البدا�ة (دوالر 

(  أم���ي
 الوصف

الســــنة المال�ة 
2012 

Soroa Peinieres, 
S.A.R.L. 122,660,203 أعمال فالح�ة اسبان�ا د�سم�ب  17 مارس 

ي ســـــــــوروا، و�ي 
غ� الضـــــــــمان أحد اإلعمال االســـــــــتثمار�ة �ن

ي 
كة تعمل �ن ي أصــــ�ص �ش

ي أصــــ�ص والنبات �ن
إنتاج األزهار �ن

 . ي ي السوق المغريب
 مزخرفة للتوز�ــــع �ن

الســــنة المال�ة 
2012 JP Industrie 12 3,483,567 تصنيع اسبان�ا د�سم�ب  17 مارس 

كة  ي �ش
ي غ� الضــــــــــــــمان أحد األعمال االســــــــــــــتثمار�ة �ن ي يب �ب

ي الصـناعة، التسـ��ق، وترك�ب آي
كة متخصـصـة �ن ، و�ي �ش

) ألســواق البو�ي فين�ل كلور�دومســتلزمات البناء (األلمنيوم 
ي المغرب

ن المنازل �ن  اإل�شاء وتحسني

        
ي الوقت الراهن، لم �سـلط الضـوء ع� أعمال 

ي المغرب، أما سـابقا قد ضـمنت م�غا �ن
ي لم تعد جار�ة بعد. المغرب اآلن مؤهل ألن  م�غا�ن مشـار�ــــع أعمال فالح�ة، وصـناع�ة، وأعمال بنك�ة، واليت

 ف�ما يتعلق بالمخاطر الس�اس�ة وتط��ر الحصول ع� االئتمان.  م�غا�حصل ع� دعم من 
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ن المواطن والدولة حلقة الوصل:خارطة الط��ق نحو 7الملحق رقم   بني

  

مساعدة تقنیة: 
 (العمیل)

تحسین مشاركة 
المواطنین 
للحكومة 

والمجتمع المدني 
 (مقترحة)

مساعدة تقنیة: 
(محفظة) حكامة 
المغرب، مرشح 

االقتصاد 
السیاسي 
ومشاركة 
المواطنین 

 (جاریة)

مكین البیئة 
لمشاركة المواطنین 

 (أساس الحكامة)

مشاركة المواطنین 
 في التطویر الجھوي

تعزیز مشاركة 
المواطنین في 
 تقدیم الخدمات

دعم الشفافیة، بما 
یتضمن شفافیة 

المحفظة في سیاق 
محفظة الشراكة 

.المفتوحة  

دعم المدى التشریعي 
وإنشاء اآللیات المناسبة 

لمشاركة الناس مع 
.البرلمان  

 جاریة

مشروع مقدرة 
 البرلمان

توجیھ الدعم إلطار 
عمل الحكامة الجدید 

 (منحة)

 قید التنفیذ

منھجیة ردود  تعزیز 
ورضى المواطنین، 
.المساءلة، والشفافیة  

التشجیع على المنصات  
الرقمیة للمشاركة 

والمساءلة عند الوقت 
.المناسب  

 قید التنفیذ

دعم برنامج التعلیم 
(برنامج تحقیق 

النتائج) وبرنامج 
عملیات قطاع 

الصحة وتزوید الماء 
للمناطق القرویة 

لتحسین أداء نظام 
الماء والصرف 

 الصحي

دعم المنصات  
اإللكترونیة للمواطنین 
في الدار البیضاء (مع 

تبادل المعارف مع 
.مدن أخرى)  

إدماج رفع المظالم  
بشكل فعال على 

 المستوى المحافظات

 جاریة

برنامج دعم البلدیات 
 في الدار البیضاء

قید التنفیذ الحكومة 
المحلیة برنامج 

 تحقیق النتائج

 :المؤشرات

  عدد المنصات اإلعالمیة للقطاعات لمشاركة المواطنین التي بدأت أعمالھا.1 

في نظام الدولةعدد عملیات البنك الدولي التي تدعم مؤسساتیة مشاركة المواطنین .2   
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ا�ة القط��ة8الملحق رقم  ات�ج�ة إطار ال�ش ي اس�ت
ات�ج�ة مؤسسة التم��ل الدول�ة المتجذرة �ن  : اس�ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القطریة والبنك الدوليركائز استراتیجیة الشراكة   

 نمو القطاع الخاص تعزیز رأس المال البشري التفاوت اإلقلیمي واالستدامة

الدولیةمجاالت تركیز مؤسسة التمویل   

 تحویل القطاع الخاص حلول خالقة لرأس المال البشري جلب نموذج تطویر مستدام 

3.0مؤسسة التمویل الدولیة  3.0مؤسسة التمویل الدولیة   3.0مؤسسة التمویل الدولیة    

.بینة تحتیة مستدامة للماء والطاقة والنقل  

.التحتیة اإلقلیمیة تمویل المحافظات لسد فجوة البنیة  

الثانوي و   إیجاد حلول خالقة للقطاع الخاص للتعلیم
.التعلیم والتدریب المھني والتقني  

.رأس مال سوقي أعمق لتمویل االقتصاد الفعلي  

البنیة التحتیة الرقمیة، المشاریع الناشئة،  
.واالشتمال المالي  

2.0/  1.0مؤسسة التمویل الدولیة   

.أعمال فالحیة ذكیة ومنافسة مع قیمة مضافة أكبر   

الخدمات االستشاریة لجعل المغرب بطال في المجال  
.االجتماعي والبیئة والحكامة  

.حلول القطاع الخاص للخدمات الصحیة   

ن خالل المقاوالت مشاركة النساء اقتصادیا م 
.واالشتمال المالي  

.التكامل اإلقلیمي والنمو القائم على التصدیر   

االستثمار في الصناعات الخفیفة: تكامل  
.المزودین المحلیین في سالسل القیمة  

 اإلصالحات الرئیسة والعلیا لتحسین المنافسة وشراكة القطاعین العام والخاص

2.0/  1.0مؤسسة التمویل الدولیة  2.0/  1.0مؤسسة التمویل الدولیة    
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ن الرئ�سة لمؤسسة التم��ل الدول�ة ل9الملحق رقم  ك�ي ي : مجاالت ال�ت
 والمشاركة مع مجموعة البنك الدو�ي  تعظ�م التم��ل اإلنمايئ

 

  مؤسسة التم��ل الدول�ة 

ي أ��� عمقارأس مال  
االقتصاد الرق�ي  سو�ت

 واالشتمال الما�ي 
 بن�ة تحت�ة مستدامة التعل�م

ثم استثمار 
مؤسسة التم��ل 

 الدول�ة
ي حال 

�ن
اإلصالحات 

 الطف�فة

منصــــــــــــة دفع رقم�ة قابلة  • 
 للتبادل

�ســـــــــــــــه�ــــل عمل�ــــة االعتمــــاد  •
 للمداس الخاصة

ن  • ا�ــة بني إصــــــــــــــــدار قــانون جــد�ــد لـ�ــــــــــــــش
ن الخاص والعام  القطاعني

مــلــيــون دوالر  235
 أم���ي 

ي حال 
�ن

اإلصالحات 
ة  ال�ب�ي

�ــــ�ي ومــــنــــظــــم  • تــــطــــ��ــــر إطـــــــار عــــمـــــــل �ـ�ــــــــــــــش
 . ن  للمستثم��ن المؤسساتيني

أدوات جـــــد�ـــــدة (أســـــــــــــــهم للمشـــــــــــــــــــار�ــــع)  •
وتط��ر البن�ــــة التحت�ــــة وســـــــــــــــ�ــــاســــــــــــــــــات 

 السوق. 
ن ع�  • ك�ي مراجعـــــة الرقم التجـــــاري مع ال�ت

نــــامج  ة لفتح المجــــال ل�ب القروض المتع��
داد الديون   واألصول. اس�ت

تقد�م المنافســـة ع��ضـــة  •
الـــــــنـــــــطـــــــاق ثـــــــابـــــــتـــــــة عـــــــ�ب 
نـــــــت و�شــــــــــــــــــــجــــــيــــــع  االنــــــ�ت

 مشاركة البن�ة التحت�ة. 
اتـــ�ـــجـــ�ـــــــة  • تـــنـــفـــ�ـــــــذ اســـــــــــــــــ�ت

االشــــــــــــــــتـمـــــــال الـمـــــــا�ي مـع 
قـــــــانون جـــــــد�ـــــــد لتم��ـــــــل 
الـــمـــقـــــــاوالت مـــتـــنـــــــاهـــ�ــــــــة 
الصــــــغر ل�ســــــمح إلحداث 

 التحول. 

��ي  • تط��ر إطـار عمــل �ـ�ــــــــــــــش
ن خـــــــدمـــــــة التعل�م  لمقـــــــدمني

 الخاص. 
إصـــــــــــــــالح شــــــــــــــــــامــــل للتعل�م  •

. وا ي ي والتقين  لتدر�ب المهين
 

ع مســتقل، و�صــالح  • النقل: خلق مـ�ـش
وع مملوك للدولة، و�درار الدخل  م�ش

 الم��ــح من المطارات. 
، و��شــــــــــــــاء 3615الماء: تطبيق قانون  •

 مشار�ــــع دعم برامج مقبولة م�ف�ا. 
تم��ل المحافظات: إصــــــــالحات لمنع  •

الغش والخطأ والفساد لتع��ز القطاع 
ن اإلعــــمـــــــال دون  الــــخـــــــاص ولــــتــــمــــكــــني

 اإلقل�م�ة

 1.2وصـــــــــــــــــــــــل إ� 
 مليون دوالر أم���ي 

 

األعمال 
كة للبنك  المش�ت
الدو�ي لإل�شاء 

والتعم�ي 
ومؤسسة 

التم��ل الدول�ة 
لدعم 

 اإلصالحات

نامج خطة عمل مدن�ة  • ك ل�ب تنف�ذ مشــــ�ت
ي شهر يناير لعام 

 . 2019الذي يبدأ �ن
المســــــــــــــــــاعـــدة التقن�ــــة من البنــــك الـــدو�ي  •

ة لإل�شــــــــــــــــــــــاء والتعم�ي  للقروض المتع��
وع  و�عســـــــــــــــــار النظـــام الــذي �مكن مـ�ــــــــــــــش
مؤســـــــــــــــســــــــــــــــة التم��ــل الــدول�ــة ألن �فتح 

ة.   سوق للقروض المتع��

ك  • الـــتـــحضـــــــــــــــــ�ي الـــمشـــــــــــــــــ�ت
لــــــــالقــــــــتصــــــــــــــــــــــاد الــــــــرقــــــــ�ي 
واالشــــــــــتمال الما�ي للبنك 
الدو�ي لإل�شـــــــــاء والتعم�ي 
ضـــــــــــــــمن إدارة الشـــــــــــــــؤون 
ي تدعم  الســـــــــــــــ�اســـــــــــــــ�ة اليت
اإلصـــــــــــــــالحــات الرئ�ســــــــــــــــة 

 ). 2019للسنة المال�ة 

ك لدعم التح • ضــــــــــ�ي المشــــــــــ�ت
الــتــعــلــ�ــم بــرنـــــــامــج تــحــقــيــق 
النتـــــائج، الســـــــــــــــنـــــة المـــــال�ـــــة 

2019 . 

كة لتول�د برنامج  • مساعدة تقن�ة مش�ت
ن الخــــاص  بــــارز لمشــــــــــــــــــاركــــة القطــــاعني

 والعام. 
ي تـــمـــ��ـــــــل  •

ك �ن الـــتـــحضـــــــــــــــــ�ي الـــمشـــــــــــــــــ�ت
المحــــــافظــــــة برنــــــامج تحقيق النتــــــائج 

) و�رنــــــامج 2019(الســـــــــــــــنــــــة المــــــال�ــــــة 
تم��ل ســــــ�اســــــات التنم�ة ومضــــــاعفة 

ي البن�ــــــة التم��ــــــ
ل ألغراض التنم�ــــــة �ن

 ). 2020التحت�ة (السنة المال�ة 

 

ن مؤسسة  ترك�ي
التم��ل الدول�ة 

3.0 

ن صـــــــفقة تدب�ي وطن�ة وفتح ســـــــوق  • تحف�ي
ة  يتبينّ الرؤ�ة لدعم المقاوالت الصـــــــــــــــغ�ي

 والمتوسطة وتم��ل البن�ة التحت�ة

ي الـــبـــنـــ�ـــــــة  •
االســـــــــــــــــتـــثـــمـــــــار �ن

الـــــــتـــــــحـــــــتـــــــ�ـــــــة الـــــــرقـــــــمـــــــ�ـــــــة 
واالشـــــــــــــــــــــــتــــــــمــــــــال الــــــــمــــــــا�ي 

 الناشئة. والمقاوالت 

ي الـــتـــعـــلـــ�ـــم  •
االســـــــــــــــــتـــثـــمـــــــار �ن

الثــانوي والتعل�م والتــدر�ــب 
، ودعـــــم  ي ي والـــــتـــــقـــــين الـــــمـــــهـــــين
بـــــــرامـــــــج إقـــــــراض الـــــــطـــــــالب 

 الخالق. 

ي البين  •
دعم ومســـــــــــاندة اســـــــــــتثمارات �ن

ن الخاص  ا�ات القطاعني التحت�ة لـ�ــــــــــــش
ي القطـــــاعـــــات األ��� أهم�ـــــة 

والعـــــام �ن
 مثل النقل، الماء، والطاقة المتجددة. 

ي األعمال  •
دون اإلقل�م�ة االســـــــــــتثمار �ن

ونقـــل القطـــاع الخـــاص لـــدعم التطور 
 .  اإلقل��ي

 

 التفاوت اإلقلیمي واالستدامة تقویة رأس المال البشري نمو القطاع الخاص
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ات والق�ادة التعاون�ة10الملحق رقم   : تدب�ي التغي�ي
ا�ة القط��ة ال  2023إ�  2019ســ�عتمد نجاح الســنوات المال�ة  .1 ي طار الـ�ـش

ا��ي �ن الحكامة مقابل ع� القدرة ع� إنجاز التقدم ال�ت
اعات  التحد�ات االجتماع�ة، ي من الممكن أن �شمل اخ�ت وس�لزم دعم مجموعة البنك الدو�ي لإلصالح التعرف ع� نوافذ الفرص اليت

ات والق�ادة التعاون�ة.  ي تتضمن تدب�ي التغي�ي  تج��ب�ة تركز ع� الجوانب األساس�ة بدال من الجوانب التقن�ة لإلصالحات واليت
 

ي تدب�ي  .2
ي أن يبدأ  تبىن

ي الحكم، بغض النظر عن مدى تعق�دە أو أهميته، ينب�ن
ات والق�ادة التعاون�ة ع� أســـــــــــــاس أن التحول �ن التغي�ي

ات من األع� ، إذ أنها تعين بجعل مبادرات التغي�ي ذات أثر وفاعل�ة، و�تطبيق التغي�ي ات إ� ت�ســــــــــــــ�ي عمل�ة التغي�ي . يهدف تدب�ي التغي�ي
ي الوضع الراهن. أما ضمن سلسلة من الخطوات ا

ات �ن لمبسطة. كما أنها تحدد األمر، ووقت وموازنة الخطوات هذە، حيت تدمج التغ�ي
ي و�ســــــــــ� إللهام 

، إنه عمل تعاوين ي �شــــــــــجع ع� إحداث التغي�ي ن وتع��ز القادة لخلق وأخذ اإلجراءات اليت ق�ادة التغي�ي فتهدف إ� تمكني
، وغالبا ما  ات ع� مستوى أ��ب ن التغ�ي .  وتحف�ي  �كون هذا ردا للحاجة الطارئة للتغي�ي

 
ي المغرب، وتحت إطار عمل منحة  �مكن لتدب�ي التغي�ي والق�ادة التعاون�ة أن �ســــــــهل ســــــــ�ي عمل�ات اإلصــــــــالح الصــــــــعبة للحكامة.  .3

�ن
ات لتســــــــــــــــه�ل ســــــــــــــــ�ي عمل�ات منصــــــــــــــــة تقد�م االلتماســــــــــــــــات إل� ون�ا الحكامة الجد�دة، قدم البنك الدو�ي الدعم لمقدمة تدب�ي التغ�ي �ت
ن سلسلة أطراف اإلنفاق لتوح�د إنجازات اإلصالحات.   و�صالحات تدب�ي الموازنة واالستثمار العام، كما أنعش الق�ادة التعاون�ة بني

 
ات والق�ادة التعاون�ة أ�ضـــــا أن تدعم ســـــ�اســـــة التعاون واألداء ع� مســـــتوى االقتصـــــاد ال��ي والمحفظة.  .4 بينت  ب�مكان تدب�ي التغي�ي

ي  ي ع� تعاون  التجارب اليت ي المغرب أثرها اإل�جايب
ي إطار العمل هذا لتدب�ي المحفظة لعمل�ات البنك الدو�ي �ن

أج��ت مع هذە اآلل�ات �ن
 وأداء العمل�ات. 
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ي المغرب 11الملحق رقم 
ا�ة القط��ة �ن ات�ج�ة ال�ش  النتائج والرسائل الرئ�سة –: مشاورات اس�ت

ا�ة القط��ة، من  قدم الطاقم  .1 ن لجمع نتائج إطار عمل الـ�ــــــش ي مســـــــار�ن منفصـــــــلني
ا�ة القط��ة مشـــــــاورات �ن ات�ج�ة الـ�ــــــش ي اســـــــ�ت

ي �ن المغريب
ون�ا.  ي تجرى إل��ت ي تكون وجها لوجه وتلك اليت  خالل المشاورات اليت

ي موقع البنك الدو�ي وموقع ف�ســــبوك، إذ وصــــل  .2
ي إ�جاب�ة �ن

وين ي المســــح اإلل��ت
شــــخص  432,700المســــح إ� كانت نت�جة المشــــاركة �ن

ن  40,473من المغرب، وشــــــــــارك ف�ه  ن بني ســــــــــنة، والذي �ظهر مســــــــــتوى من اهتمام  24إ�  15منهم. تراوحت أعمار غالب�ة المشــــــــــاركني
، وأظهرت النتائج أ��ب �سبة مشاركة من جنوب المغرب وصلت  ي �شاطات البنط الدو�ي

 %. 40الشباب �ن
ون�ا، فإن تط��ر ا .3 ن إل��ت ي حســــــب المشــــــاركني ي األهم�ة كما أنها من الظروف متعددة القطاعات اليت

لمســــــاءلة والحكامة �ي مســــــائل غا�ة �ن
ي المســــــح، من التعل�م، للصـــــحة، 

ي المغرب، و�غض النظر عن القطاع أو الموضــــــ�ع المدرج �ن
�مكن أن تؤثر ع� ســــــ�ي عمل�ات التط��ر �ن

ي أثر الســـ�اســـات ، لدعم القطاع الخاص، اعت�ب افرص العملاألجندة الجه��ة، لخلق 
ن أنه من غ�ي الممكن تحقيق اإلنجازات �ن لمشـــاركني

ن أ��� نفاذا وحكامة أفضل.  ي ظل توافر قوانني
 العامة، وفعال�ة الموازنة، وأداء القطاعات إال �ن

ن المقاوالت، (ت)  .4 ي ترفض التنافســـــــــ�ة، (ب) تحف�ي ي تتعلق ب: (أ) تقل�ل الممارســـــــــات اليت احات الواردة مجددا واليت التشـــــــــجيع ع� االق�ت
ك العنان لتنم�ة القطاع  خلق البيئة المناســـــــبة لنمو المقاوالت متناه�ة الصـــــــغر والصـــــــغرى والمتوســـــــطة تحت القســـــــم الذي يتعلق "ب�ت

 الخاص". 
، و�ذا ما أصبحت مكافحة .5 ن ن األجندة الجه��ة لتط��ر المناطق إذا ما تم إعالء صوت المواطنني ن االعتبار خ�ار تمكني  أخذ المشاركون بعني

 الفساد واالختالس أول��ة. 
ي ز�ادة النمو والتكامل االجتما�ي واالقتصادي. وأشار المشاركون إ� أهم�ة  .6

ق�م المشاركون التعل�م ع� أنه القطاع األول الذي �سهم �ن
ي تط��ر 

ي التشجيع ع� التعل�م عا�ي الجودة. أداء  تع��ز مشاركة مجموعة البنك الدو�ي �ن
 قطاع التعل�م و�ن

ام .7 ن ا�ة و�ال�ت ات�ج�ة الـ�ـــــش ن تمت مشــــــاورات وجها لوجه مع أصــــــحاب المصــــــلحة من القطاعات المختلفة لمناقشــــــة أول��ة مجاالت اســــــ�ت
احات من الدوائر االنتخاب�ة.   القط��ة وتم تجميع االق�ت

، فإن معظم أصــــــــحاب المصــــــــلحة أ�دوا ع� أهم�ة وجود إطار عمل قوي للحكامة لتنف�ذ ا .8 ي
وين ات�ج�ات وكما �ظهر المســــــــح اإلل��ت ســــــــ�ت

ي 
ي تتع�� �ن امج التط��ر المســــــــتقبل�ة اليت ي التطبيق" ل�ب

التط��ر وســــــــ�اســــــــات القطاع. كما أنهم ركزوا ع� وجه الخصــــــــوص ع� "الفجوة �ن
احات عامة تتعلق ب�حداث أثر أ��ب لمجموعة البنك الدو�ي من أجل تنف�ذ عمل�ات الرصـــد  عمل�ة ترك آثار موثوقة وفاعلة. وهناك اق�ت

ن الحكامة، ولتكامل الســــــ�اســــــات العامة، ولدعم صــــــنع الســــــ�اســــــات ع� والمتابع ي المغرب لتحســــــني
ي برامج التنم�ة الرائدة �ن

ة والتقي�م �ن
رة.  امج ونفقات الموازنة غ�ي الم�ب  أساس األدلة، لتجنب تع�� ال�ب

حبوا بمشــــــــار  .9 ورة أن �صــــــــبح من أول��ات أصــــــــحاب المصــــــــلحة ل�ي ي تمت اإلشــــــــارة مرة أخرى للتعل�م ع� �ن
كة مجموعة البنك الدو�ي �ن

ن  ي تع��ز الحكامة. وقد أ�د جمهور أداء  المســــــائل التال�ة: تحســــــني
ن الخاص والعام، و�ن ن القطاعني القطاع، وتقل�ل التشــــــتت والفجوات بني

مجازفة الشــــــــباب ع� الحاجة إلدماج الق�م الجد�دة وال�فاءات مع النظام التعل��ي للتشــــــــجيع ع� الق�ادة، واالتصــــــــال والتواصــــــــل، وال
ي سوق العمل. 

ي ليتسين له الدخول والمنافسة �ن ور�ة و�حتاجها الشباب المغريب  ع� انها مهارات �ن
ورة أن تنظر مجموعة البنك  .10 ح البعض �ن ن اق�ت �ة المختلفة، وحني ن الفئات الجماه�ي ي مسألة إحداث الوظائف بعمق بني

تم النقاش �ن
امج التنم�ــة  ي األبعــاد الجــد�ــدة ل�ب

ي المغرب مثــل المبــادرات االجتمــاع�ــة، وتوج�ــه الــدعم لألعمــال التعــاون�ــة، نظرا الــدو�ي �ن
الشـــــــــــــــــاملــة �ن

ن أ��ب للمقاوالت الول�دة  ي المشـــــــــــــــار�ــــع من الشـــــــــــــــباب بوجود تحف�ي
لحاجة هذە القطاعات لمشـــــــــــــــاركة أ��ب من اإلناث فيها، طالب مبتديئ

ة، و�شمل:   والصغ�ي
وع المدعوم من مجموعة البنك الدو�ي تط��ر آل�ات التم��ل البد�لة للمقاوالت الول�د • ي �قدمها المـ�ــــــش ة (مثل المقاوالت اليت

 صندوق إينوف إنف�ست الذي يهدف إ� دعم المقاوالت الناشئة و�شجيع اإلبداع واالبتكار)؛
امج الناشئة أ��� اشتماال؛ •  وأهم�ة جعل ال�ب
ي المدارس العل�ا الثان��ة والجامعات لتشجيع  •

الطلبة ع� اإلبداع وع� إطالق مقاوالتهم الخاصة وخلق حوافز المقاوالت �ن
 بهم؛

؛ • ن الجدد والذي من شأنه أن �أخذ بها إ� الطابع غ�ي الرس�ي �ب�ة للمقاولني  وتقل�ل الحواجز ال�ن
ة حيت يتسين لهم كسب "العقد األول"؛ •  وتوج�ه الدعم لتحقيق الدخول األ��� ��ا ع� المقاوالت الناشئة والصغ�ي
ي األعمال عن ط��ق تط��ر أنظمة نقل أ��� أمنا وخدمات رعا�ة األطفال بأســــــــــــــــعار معقولة؛ ومن وتع��ز مشــــــــــــــــارك •

ة اإلناث �ن
 . �ي

ن ي عمل�ات صنع القرار ع� المستوى الم�ن
ي هذە العمل�ة نظرا ألثرهم القوي �ن

 المهم إدماج الرجال �ن
ي �شكل عام بمشاركة أ��ب من مجموعة البنك ا  .11

ات طالبت منظمات المجتمع المدين ي واأل�اد��ي لتبادل الخ�ب
لدو�ي مع المجتمع المدين

  والتجارب وللحد�ث عن برامج مجموعة البنك الدو�ي الراهنة والسابقة. 



117 
 

 : ُبن�ة الف��ق12الملحق رقم 
  
 

ن  ا�ة القط��ةفرق النتائج: ف��ق مجموعة البنك الدو�ي متعدد القطاعات ل�ل مجال من مجاالت ترك�ي  إطار ال�ش
 

، -ماري فرو�سوا ماري -المدير القطري  مدير شؤون االقتصاد م��د مخلوف،  – المدير اإلقل��ي لمؤسسة التم��ل الدول�ةن��ي
�ي بارودي -واالستدامة لدى الوكالة الدول�ة لضمان االستثمار  م�ي

 
)، وا���ف�ي ر��ي (مؤسسة:  رؤساء الف��ق مينا كام�ت (الوكالة الدول�ة لضمان التم��ل الدول�ة)، و  عفاف حداد (البنك الدو�ي

 االستثمار)
نامج ِنر فض�لة كا�لود : رؤساء ال�ب �  ، جعفر صدوق ف��عة، وغاب��ل ِسنِسن�ب

 خالد المسناوي : جهة االتصال المق�مة
اء االقتصاد  ، ودان�ال ِلدرَمن : مكتب ِكبار خ�ب ي

 ر�اح ال���ت
ا�ة   ثيودور أهلرس : القط��ةمستشار أول لف��ق إطار ال�ش

 محمد خطوري : مستشار إطار النتائج
 ا�مان��ل بينتو مور�را  : خب�ي اقتصادي أول

 جنار ابدل�ديناساجد ع�ي شاە، و  : مكتب فعال�ة التنم�ة
 ابتسام علو�ي  : مسؤول التواصل

مانا�سوا، ح�م�ش�ي عبدا�م، سم�ة الدر�وش، هند إر  : أعضاء ف��ق وحدة اإلدارة القط��ة
�
�س�ا رافال ، و ، و��ت �سمة سعدي رفا�ي

، وسكينة �شار ي
، وخد�جة سبتة، ونب�لة كارهات، وأسماء خوين ي

 وعل�مة صد��ت
 

ي  ات��ب ن االس�ت ك�ي  : مجاالت ال�ت
 

ي أ. تع��ز خلق فرص العمل بق�ادة القطاع الخاص:  ات��ب ن االس�ت ك�ي ا م�ش�ل شو، هند قدري، وعبد هللا كيتا، وخالمجال ال�ت ن د ل�ي
، وآنا باوال ف�الهو ل��ز، وهدى ز�نون المسناوي، و�حسان لودي، وم��م مالوش، وز�نب بارتو،  ي

 و�ي�ت ما�كون�ن
 

ي:  ي ب. تدع�م رأس المال الب�ش ات��ب ن االس�ت ك�ي ،مجال ال�ت ي
ا م�ش�ل  إساتو د�اك، وفاطمة ال�ماين ن وجهوان ب��ا، و�م�ل �سليوك، ول�ي

، وم�  ي ز دي ال كابا، وآنوز�نب بارتو، وصالح الدين قدري،  �م مالوش،شو، وهند قدري، وفاسكو موليين لو�ي -وال�خاندرو الف�ي
نغمان، ووونا� قديري 

�
 لوف�فر، و�ي جان ماري ل

 
ي ت. تدع�م التنم�ة الجه��ة المرنة والشاملة:  ات��ب ن االس�ت ك�ي ا م�ش�ل مجال ال�ت ن ن ب��ر، ول�ي ن مار�ا، وأورلني آ�ة محجوب، وأغستني

، وتوفيق بنونة، ومارِتن ِهغر، وهند قدري، وأمل شو، ود�فد  ، ودان�ال كامو، وز�اد نقاط، ونب�ل سم�ي ي أوِلِفر ت��غر، وفاسكو موليين
، وآن ي و ِفرهاين. -طاليب ، وجو�ي �شارلز، ومحمد مدور، وج�ي ي

�ف، ومناف توايت  لو�ي لوف�فر، وُمِعز �ش
 

: أساس ن ، وعبدهللا كيتا، ول�� لو�ي لوف�فر، وفا-آن: الحكامة ومشاركة المواطنني ، وعثمان مور�س، وِمجنان كو�ي ي سكو موليين
، ونجاة �اموري  مودن، وسارة كي�نِ

 
ا�ة القط��ة المواضيع الشاملة  : إلطار ال�ش

: لوس�ا هانِمر وَسمر عصمت  الن�ع االجتما�ي
 : . االقتصاد الرق�ي ن  كارلو مار�ا روسوتو، وآرثر ِدينس فو، وأحمد حسنني
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