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 موجز تنفٌذي

 
 

i.  ة تحوالت اجتماعٌة واقتصادٌة الماضً الملموسة خالل األعوام العشرة التنموٌةٌشهد المغرب بفضل منجزاته
وٌتمتع المؽرب  .تضع البالد فً مصاف أبرز البلدان السائرة على طرٌق اإلصالح فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا

جنوب الصحراء، بما له من جذور متوسطٌة وساحل طوٌل على ودول  فرٌقٌاأبموقع إستراتٌجً بٌن االتحاد األوروبً و
التدبٌر السلٌم لالقتصاد  علىالحكومات المتعاقبة عكفت وقد  .هو أٌضا عضو بارز فً العالم العربًالمحٌط األطلسً، و

نظام القضابً والسٌاسات ال تحدٌثل الكلً، وتحرٌر التجارة تدرٌجٌا مع شركاء فً المنطقة والعالم، وعملٌة طموحة
النمو المرتفعة إلى تناقص مستوٌات الفقر  نسبأدت و .مهمة والمؤسسات مما كان له أبعاد سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة

 .قروٌةالوالطرق فً المناطق  صالح للشربالوالبطالة المطلقة، وتحسنت إمكانٌة الحصول على خدمات التعلٌم والماء 
 ونفذ .فقد تأهل المؽرب للحصول على تصنٌؾ استثماري .وتحظى هذه المنجزات باالعتراؾ والتقدٌر على الصعٌد الدولً

الربٌسٌة  وجهاتالوأصبح واحدا من . 2007المؽرب ثانً إصدار ناجح له لسندات دولٌة دون ضمانات خارجٌة فً عام 
وهو البلد الوحٌد فً المنطقة الذي وقع اتفاقٌة وضع  .لالستثمار األجنبً المباشر فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا

، وتقدم مستوٌات أكبر نجاعتهو التنمويبجودة برنامجه  للتنمٌة الدولٌة منظومةلوتعترؾ أوساط ا .متقدم مع االتحاد األوروبً
  .من الموارد والمساندة

 
ii.  فاآلفاق  .فً مواجهة األزمة العالمٌة األداء االقتصادي الجٌد مرونةأظهر المغرب بفضل عشر سنوات من

البطالة وتزاٌد  نسبفً اإلنتاج وتناقص  تواصالموشهدت السنوات العشر الماضٌة نموا  .االقتصادٌة مواتٌة نسبٌا
وٌرجع الفضل فً هذا األداء إلى حد كبٌر إلى انتهاج  .لدٌن العمومً، وتراجع التضخمفً اكبٌرا  انخفاضاواالستثمارات 

باشر وكان لألزمة المالٌة أثر م .، اقترنت مع التنفٌذ الحثٌث إلصالحات هٌكلٌةالماكرو اقتصاديصعٌد السٌاسات سلٌمة على 
 .على التصدي آلثار األزمة اتضرر األكثر والفبات االجتماعٌة تللقطاعا تحفٌزالساعد تنفٌذ خطة قد  و .محدود على االقتصاد

لماكرو اقتصادٌة فاق ااآلومن المتوقع أن تظل  .وال تزال السٌاسات النقدٌة وتلك المتصلة بأسعار الصرؾ سٌاسات مالبمة
فً التموٌل  مخططةلتموٌل، إذا زادت، من خالل السوق المحلٌة وكذلك عن طرٌق زٌادة احتٌاجات ا مدوٌمكن  .مواتٌة

  .ومن المتوقع أن ٌظل المركز المالً الخارجً متسما باالستدامة على األجل المتوسط .جلاأللطوٌل االخارجً 
 

iii. الفقر  نسبة تفقد انخفض .التنمٌة تائجنفجوات من حٌث  ت هناكزالال المغرب حرزهأي ذال على الرغم من التقدم
من  ةالقرٌب) الهشاشة سبةنو ،2007و 2001فً المابة بٌن عامً  9فً المابة إلى حوالً  15,3المطلق انخفاضا حادا من 

ما زالوا ٌعٌشون فً فقر مطلق أو  –أي ثمانٌة مالٌٌن شخص  -، األمر الذي ٌعنً أن ربع السكان  رتفعةم تما زال( الفقر
، (2008فً المابة عام  9,6)عاما  30فً  االبطالة أدنى مستوى له نسبة توبلػ .للوقوع فً براثن الفقرتحت الخطر الدابم 

لكن البطالة بٌن الشباب مرتفعة، ونطاق تؽطٌة الحماٌة االجتماعٌة محدود، وٌجب زٌادة فرص الشؽل من أجل الحد من 
مات التعلٌم، لكن المعدالت العامة لألمٌة والفروق بٌن وقد حدثت زٌادة ملحوظة فً إمكانٌة الحصول على خد .التفاوتات

 مقارنةبشدة  راجعةج التعلم متئاتوتعتبر جودة التعلٌم ون .الجنسٌن فً إمكانٌة االلتحاق بالتعلٌم الثانوي ما زالت مرتفعة جدا
الوفٌات بٌن  نسبةض متوسط وعلى الرؼم من زٌادة العمر المتوقع اإلجمالً وانخفا .مماثلة دخلمستوٌات  داتأخرى بلدان ب

عن بلوغ األهداؾ اإلنمابٌة  عاجزةوالرضع، فإن مستوٌات الوفٌات بٌن الرضع واألمهات ال تزال مرتفعة بدرجة ؼٌر مقبولة 
االجتماعٌة ٌشكل  منجزاتالفقر وال نسبفً قروٌة والوال ٌزال انعدام المساواة والتفاوتات بٌن المناطق الحضرٌة  .لأللفٌة
البرنامج فً صلب تحدٌات التنمٌة االجتماعٌة والبشرٌة  ندرجتو .الشباب من مصادر القلق عدم ادماجوٌعتبر  .اماتحدٌا ه

الصحة والتعلٌم التً  قطاعًستراتٌجٌات او 2005منذ  الحكومً الحالً، بما فً ذلك المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة
  .2008وضعت منذ عام 

 
iv. ًمع الحد الشغلفً زٌادة النمو، وخلق فرص  ،الطوٌل مداألذي ٌجب التصدي له على ال ،ٌتمثل التحدي الرئٌس ،

نمو أعلى وأكثر استدامة هو نسب تحقٌق ٌعتبر ، أوال .من التفاوتات االجتماعٌة، وضمان االستدامة البٌئٌة لنموذج التنمٌة
مال بشري أعلى جودة، وتحسن بٌبة  هً رأسووسوؾ ٌتطلب تضافر مجموعة من العوامل  .األساس لحل مشكلة البطالة

األعمال، وزٌادة إمكانٌة الحصول بتكلفة أقل على خدمات البنٌة التحتٌة، وقطاع خاص أكثر قدرة على المنافسة وقادر على أن 
، سٌتطلب خفض المستوٌات ثانٌا .زٌادة تنوٌع األنشطة االقتصادٌة والتوجه نحو التصدٌر فً اقتصاد عالمً ٌشجع على

 .يوالحضر قروىال الوسطٌن بٌن هوةالفعة لعدم المساواة اعتماد نظم للحماٌة االجتماعٌة وشبكات األمان وتضٌٌق المرت
إن إمكانٌة الحصول على مستوى جٌد من البنٌة التحتٌة والخدمات . وٌحظى عالج مشكلة تدهور أوضاع المرأة بأولوٌة
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والكهرباء هو األساس لتحقٌق آثار إٌجابٌة  وشبكة التطهٌراالجتماعٌة مثل الطرق والرعاٌة الصحٌة والتعلٌم ومٌاه الشرب 
معالجة  الطوٌل مداألعلى المستدامة  البٌبٌةالتنمٌة ، ٌتطلب تحقٌق ثالثا .ضرٌةؼٌر مباشرة من أقطاب النمو فً المناطق الح

 .ندرة المٌاه فاقمتوالملح هو التأقلم مع  الشؽل الشاؼلوفً هذا المجال، فإن  .ٌةالمناخ تالتغٌرا آلثارمشكلة زٌادة التعرض 
والهدؾ التالً هو إجراء تحوالت  .ٌةاتلقدرات المؤسساألدوار واو تؽٌٌر ممارسات توزٌع المٌاه وتدبٌرهااألمر وٌتطلب هذا 

وٌمكن  .المناخٌة تالتؽٌرا آثارمع تكثٌؾ الجهود الرامٌة إلى تخفٌؾ  يمن الطاقاألفً قطاع الطاقة بشكل ٌركز على تعزٌز 
ٌل الحد من خٌارات تمو نم أكثر تحسٌن تدبٌر مخاطر الطاقة فً المؽرب من خالل تعزٌز التكامل اإلقلٌمً واالستفادة

  .االنبعاثات الكربونٌة
 

v.  أعد المغرب مجموعة شاملة من اإلستراتٌجٌات القطاعٌة الجدٌدة لتكون مرشدا للتحول 2008 سنةمنذ ،
رؤٌة  1999وطرح الملك محمد السادس عند اعتالبه العرش عام  .االقتصادي واالجتماعً خالل األعوام الخمسة التالٌة

ومنذ ذلك الحٌن، قامت الحكومات  .شفافٌة والحكامة وتقلٌص الفقر وتحسٌن الظروؾ االجتماعٌةن اليقوامها نمو سرٌع وتحس
التوجهات الربٌسٌة  2012-2008وٌتضمن برنامج الحكومة للفترة  .المتعاقبة بصٌاؼة معالم هذه الرؤٌة وسعت إلى تنفٌذها

االجتماعٌة من خالل التركٌز على الرعاٌة الصحٌة  تحسٌن المؤشرات( 1) :ولهذا البرنامج ثالثة أهداؾ ربٌسٌة .صالحلإل
 القضاٌاتعزٌز النمو وإمكانٌات التصدٌر واالستثمار من خالل التركٌز على ( 2)والتعلٌم وزٌادة فعالٌة الحماٌة االجتماعٌة، و

ستراتٌجٌة التنمٌة الزراعٌة، والتنمٌة الصناعٌة، والطاقة، والمٌاه، وا)ستراتٌجٌات القطاعٌة الربٌسٌة وعلى اال فقٌة المتصلةاأل
تنفٌذ إصالحات شاملة تؤثر على النتابج فً كل القطاعات مثل تحسٌن الحكامة، وإصالح اإلدارة ( 3)، و (التصدٌر، والعدالة

 وتال هذا جهد ربٌسً إلعداد صٌاؼة إستراتٌجٌة .من أجل تحسٌن تقدٌم الخدمات والال تمركز العمومٌة، وتعمٌق الالمركزٌة
وارتفعت  .، والمٌاه، والطاقة، وما زال محل دراسةفالحة، والتعلٌم، والالصحة :الست ذات األولوٌة وهً من القطاعات بدءا

  .تدعٌمهابمع التزام متعدد السنوات  ارتفاعا ملحوظا مٌزانٌة هذه القطاعات
  

vi. تحدٌات التنفٌذ التً تتمٌز بها  ٌواجه برنامج الحكومة .القادمة مساندة تنفٌذ برنامج اإلصالح سنوات خالل األربع
التنفٌذ  "سبل"أوال، ستساهم مجموعة البنك فً  .دعمها ىخصٌصا علمجموعة البنك  ستنكبالتً و .إصالحات الجٌل الثانً

ثانٌا، ستستمر مجموعة البنك فً مساندة تنفٌذ  .ي، وتسلسل الخطوات، وتدبٌر التؽٌٌراتمن خالل تسهٌل اإلصالح المؤسس
فً المجاالت التً تتطلب تنسٌقا بٌن مختلؾ المؤسسات، وبناء القدرات، وذلك من خالل قروض استثمارٌة اإلصالحات 

طلب الحكومة، فإن كل أنشطة على  ابناء وأخٌرا .محددة وقروض ألؼراض سٌاسات التنمٌة تصاحبها أنشطة تحلٌلٌة
محور إستراتٌجٌة الشراكة حول ثالثة ركابز موضوعٌة وتت .الوطنٌة نتابج البرامجل ستولً عناٌة خاصةإستراتٌجٌة الشراكة 

النمو والقدرة على المنافسة والتشؽٌل، ( 1) : ذات صلة بأعمال البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر ومؤسسة التموٌل الدولٌة وهً
ٌشترك  أفقٌٌن "نمحوري"، مع  ٌةمناخالات تغٌرال ظل التنمٌة المستدامة فً تحقٌق(3)تقدٌم الخدمات للمواطنٌن، و( 2)و

 .والترابٌة لتنمٌة الجهوٌةاوفٌهما شتى المجاالت وهما الحكامة 
 

vii. شرٌكا نشطا فً تقاسم  ظلأن ت علىالمالً، وفً مستوى دعمها  زٌادةالمجموعة البنك الدولً  من الحكومة طلبت
ة البنك الدولً ، وكذلك لتكثٌؾ مجموع دعم فًإستراتٌجٌة الشراكة االستمرارٌة  و تضمن .، وأن تتبنى نهجا مرناخبرة ال

، أو تنمٌة المهارات، أو الفرص الجدٌدة التً تتٌحها مبادرة العالم ٌةالمناخ اتتغٌرالمثل )وتوسٌع المشاركة فً مجاالت جدٌدة 
لمرونة وسوؾ ٌتمٌز تنفٌذ إستراتٌجٌة الشراكة با (.العربً، أو صندوق التكنولوجٌا النظٌفة، أو خطة الطاقة الشمسٌة المركزة

، والتركٌز على للمؽرب من تقرٌر إنجاز إستراتٌجٌة المساعدةكما ٌستفاد فً االستجابة لفرص اإلصالح أو التحدٌات الجدٌدة 
 عملٌة القروض تتضمن )برنامجا  19تهم وو تعتمد هذه اإلستراتٌجٌة على السالسة و المرونة  .رصد ومتابعة النتابج

و الذي سٌتبع ( شهرا 24)تمنح هذه الخطة برنامج عمل على المدى المتوسط و(. لمعرفةالمعتمدة على ا الخبرةو نشطةواأل
ٌن جدول التدابٌر الناتج عن إطار أن ٌجري تحً نتظرالمومن . ببرنامج طوٌل المدى ٌعتمد انتقابٌة اكبر لمجاالت أخرى

  .االنجاز فً منتصؾ الشراكة اإلستراتٌجٌة
 

viii.   ملٌون دوالر أمرٌكً سنوٌا 600بقٌمة وض قر عمجمو والتعمٌرولً لإلنشاء طلبت الحكومة من البنك الدلقد. 
 2013-2011للسنوات المالٌة القروض بالػ ستكون محٌث ، 2010هذا المستوى للسنة المالٌة تمت الموافقة على وقد 

تحدٌات على المدى الطوٌل صالح من أجل المساعدة على التصدي للاال جا أكبر لبرامدعموطلبت الحكومة من البنك  .إرشادٌة
  .ٌة و التحدٌثٌةاإلصالح فٌما ٌتعلق بتفعٌل البرامج و خصوصا
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ix.  برنامجا  ،مؤسسة التموٌل الدولٌةفعل تمن المتوقع، وفقا لمبادئ توفٌر موارد تموٌل إضافٌة واالنتقائٌة، أن
وستقوم اإلستراتٌجٌة  .االستثمارات وخدمات المشورة وذلك حسب مقتضٌات الطلب وظروف السوقواسعا ٌخص 

 .مع ركائز إستراتٌجٌة الشراكة ٌاشاكمل أنشطة البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر تملتٌة لمؤسسة التموٌل الدولٌة راالستثما
وسوؾ تركز مؤسسة التموٌل الدولٌة على القطاعات المالٌة والبنٌة التحتٌة، وكذلك على االستثمارات ذات القٌمة المضافة 

وسوؾ تساهم االستثمارات  .والصناعات الزراعٌة( والتعلٌم الصحة)الصناعات التحوٌلٌة والقطاعات االجتماعٌة  المرتفعة فً
المحتملة من مؤسسة التموٌل الدولٌة فً مجاالت الطاقة والمرافق العامة والموانا، واالستثمارات المختارة فً قطاعات ناشبة 

وستساعد االستثمارات المحتملة فً  (.النمو والقدرة على المنافسة والتشؽٌل)اكة فً تحقٌق الركٌزة األولى إلستراتٌجٌة الشر
وأخٌرا،  (.الركٌزة الثانٌة)وقطاع التعلٌم على تحسٌن الخدمات المالٌة والتعلٌمٌة للمواطنٌن  والقروض الصؽرى الًالقطاع الم

الركٌزة )ي تحقٌق أهداؾ التنمٌة المستدامة للمؽرب هم ؾافإن التركٌز على االستثمارات المحتملة فً الطاقة المتجددة سٌس
وستستمر مؤسسة التموٌل الدولٌة أٌضا فً تنفٌذ برنامجها القابم الخاص بخدمات المشورة وذلك لمساندة إصالح  (.الثالثة

 .األعمال والقطاع المالًمحٌط 
 

x.  إن و  .لبرامج واإلستراتٌجٌات الوطنٌةلطبقا تتسم بتنسٌق جٌد فً المغرب  لتنمٌةل ٌةالدولالمنظومة إن التزام و
مع االتحاد  للمغرب  اتفاقٌة الوضع المتقدمو ستساند بصفة فعالة  فً هذا الطرٌقستمضً قدما إستراتٌجٌة الشراكة 

دة محدونها ال تزال تشكل نسبة رؼم أفً السنوات األخٌرة،  اكبٌر ارتفاعا المساعدات اإلنمابٌة الرسمٌةارتفعت فقد  .األوروبً
بتنسٌق محكم و دعم مالً متزاٌد للمٌزانٌة و استعمال  ،و ذالك تماشٌا مع البرامج الحكومٌة من إجمالً النفقات العمومٌة

خمسة تهم  ٌعراوٌشارك البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر واالتحاد األوروبً معا فً الوقت الحالً فً مش .األنظمة الوطنٌة
 ٌفوقبتموٌل مشترك ( إلدارة العمومٌةا إصالحولٌم، والمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة، ، والتعالصحةهً )قطاعات ربٌسٌة 

ومن المتوقع أن ٌزداد هذا التعاون اإلستراتٌجً مع تطور اتفاقٌة الوضع المتقدم مع  .ملٌون دوالر أمرٌكً 900إجماال 
م قروض سٌاسات التنمٌة لمساندة إصالح السٌاسات، وفً هذا السٌاق، عبرت الحكومة عن تفضٌلها استخدا .االتحاد األوروبً

وفقا  لمحلٌةا ةإلى زٌادة استخدام األنظمهذه وستسعى إستراتٌجٌة الشراكة  .ومن المتوقع أن ٌشكل هذا نسبة كبٌرة من البرنامج
  .لطلب الحكومة
 

xi. مقترحات  كذالك  تقدمواكة كذالك المخاطر التً ٌمكن أن ٌواجهها برنامج الشرستراتٌجٌة اإل ةإطار الشراك تحدد
من  االنتعاش سرعةو  أوال، تخضع آفاق النمو على األجل القصٌر الحتماالت مجهولة بشأن توقٌت .لتخفٌف من آثارهال

وسٌساعد البنك فً تحلٌل المخاطر من خالل مواصلة الرصد والمتابعة والحوار مع السلطات بشان . األزمة العالمٌة وسرعته
، وكذلك من خالل تحلٌل الخٌارات المتاحة إلجراء التصحٌح وبرنامج التكٌؾ حسب اإلجمالً قتصاديالماكرو االسٌاق 

تركٌز هم وسوؾ ي. ، ٌعتمد نجاح تنفٌذ برنامج اإلصالح على عوامل االقتصاد السٌاسًثانٌا .الحاجة وطلبات الحكومة
مع -المناسبة  تقنٌةالوسٌقدم البنك المساعدة . قضاءفً اآلونة األخٌرة على إصالحات الحكامة مثل إصالح قطاع ال ةالحكوم

 اتلمساندة تنفٌذ اإلستراتٌجًو تنفٌذ اإلصالحات القٌود التً ٌمكن أن تعٌقعند الطلب، على التركٌز على وجه الخصوص، 
  .القطاعٌة


