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 المعلومات األساسية

 

 بيانات البرنامج األساسية .أ

 البلد

 

 المغرب

 تعريف المشروع

 

 P151169 

 اسم البرنامج

 

دعم اإلدماج االقتصادي 

 للشباب

تعريف المشروع األصلي )إن 

 وجد(

 المنطقة

 

شمال  الشرق األوسط و

 إفريقيا

تاريخ المقدر ال

 لالنتهاء 

  

 2019يناير  31

 التاريخ المقدر للمجلس

 

  

 2019أبريل  30

 مجال الممارسة )الرئيسي(

 

، الريفي ، الحضرياالجتماعي

و الممارسة العالمية في مجال 

  المرونة

 أداة التمويل

 

تمويل المشاريع 

 االستثمارية

 المقترض

 

 وزارة المالية

 الوكالة المنفذة

 

وزارة الشؤون العامة و 

 (MAGG) الحكامة

   

  
 

 أهداف تطوير البرنامج المقترح

 

 زيادة فرص الشباب في الوصول إلى الفرص االقتصادية في منطقة المشروع. فيتمثل الهدف اإلنمائي للبرنامج ي

 

 المكونات

 االندماج االقتصادي تعزيز قابلية توظيف الشباب و

 دعم فرص ريادة األعمال للشباب تعزيز النظام اإليكولوجي لريادة األعمال و

 يذ البرامجدعم تنف بناء القدرات المؤسسية و

 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( البرنامجبيانات تمويل 

  

 الملخص 

تكلفة البرنامج مجموع   54.00 

 54.00 التمويل اإلجمالي 

لبنك الدولي لإلنشاء والتعمير / المؤسسة الدولية للتنميةلمنها   54.00 

 0.00 فجوة التمويل

  التفاصيل 

  تمويل مجموعة البنك الدولي 

 54.00 (IBRD)التعمير   البنك الدولي لإلنشاء و
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  فئة التقييم البيئي

 

 الجزئي التقييم .ب

 

 (عنها الكشف يتم لن) التدريب؟ مدير إلى الوقائي و التخليص اإلشراف مهام نقل تم هل

 

 ال

 

 

 قرارال

 

 

 خر ) حسب الحاجة( قرار آ

 

 سياق مقدمة و .ب

 البلدسياق 

على مدى السنوات قضى كاد يمليون نسمة،  34يصل عدد سكانه حوالي هو بلد منخفض الدخل  إن المغرب، و .1

انخفض خط الفقر إذ . ز الرخاء المشتركوعزالفقر،  نسبة فخفضعلى الفقر المدقع الخمس عشرة الماضية 

في المائة في  4.8إلى  2001في المائة من السكان في عام  15.3دوالر أمريكي في اليوم( من  2.15الوطني )

حافظ المغرب على النمو لصالح الفقراء، و  . 1القضاء على الفقر المدقعفيه تم  الوقت الذي، في  2014عام 

مع ذلك، ال تزال جيوب الفقر موجودة في  ة األخرى. والخدمات االجتماعي الصحة و واستثمر في التعليم و

 االقتصادية العميقة. عدم المساواة االجتماعية وتعكس الفوارق اإلقليمية ظلت  جميع أنحاء البلد و

 

بإصالحات  قاماستجابة للمطالب الشعبية  و؛ سياسي منذ بداية "الربيع العربي"حافظ المغرب على االستقرار ال .2

إصالحات مؤسسية لتأسيس مجتمع أكثر و معه ، تم تبني دستور جديد، 2011 مؤسسية مهمة. في عام

 برنامج يتضمن و (. الجهوية المتقدمةالالمركزية ) أكثر في  زيادة فصل أكبر للسلطات، و ديمقراطية، و

الموارد إلى  الحيات صنع القرار ومع النقل التدريجي لص و الالتمركزالمتقدمة عملية الالمركزية  الجهوية

من بين المسؤوليات التي ينبغي نقلها بالكامل أو جزئيا ، مبادرات التنمية كان  . والجهوية المستويات المحلية و

 المهني. و التكوين و التشغيل الجهوية

 

في الوقت في المغرب،  ةمرتفع بين الشباب بطالةال. ال تزال قصوىتحسين فرص العمل للشباب أولوية  يكتسي .3

سنة(  24-15)من فئة تبلغ نسبة البطالة بين الشباب  . وو نادرةالجودة  متدنيةالوظائف المتاحة  والتي تبقى فيه 

                                                           
 .2016 ،  (HCP)للتخطيط ةالسامي يةالمفوض مكتب 1
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 2.3الجامعات( وخريجمنهم  في المائة  24.6الكليات التقنية و  منهم خريجو في المائة 21.7في المائة ) 19.9

إذ لم  النساء في سوق العمل. تشجيع مشاركة الشباب وفي  جيدة و لقد فشل المغرب في خلق وظائف كافية و

-15سن العمل )لساكنة بلغت  2016و  2012بين عامي وظيفة جديدة صافية سنوياً   26.400يتم خلق سوى  

إذ أن حوالي ، فظلت  متفشية أما الوظائف غير الرسمية. 4السنة شخص في  000.270بمعدل  تتزايدسنة(  65

 عقد عمل.ال يتوفرون على ئة من الشباب العاملين افي الم 90

 

المتوسطة  و جدا و الصغرى ةريالصغ المقاوالت، فإن من تحسن بيئة األعمال مما شهدتهلى الرغم ع .4

(MSMEs)،  ،التي لديها أكبر إمكانات لخلق فرص العمل، تظل مقيدة بسبب محدودية الوصول إلى التمويل

من الصعب الوصول ف. عدم وجود دعم مناسب لتطوير األعمال ، والمتدنيةالعمالة ذات المهارات بسبب  و

الدار البيضاء ، من خارج الرباط ووالمتوسطة  و الصغرى جدا  ريالصغ المقاوالتإلى برامج الدعم الخاصة 

 ة جدا و الصغرىريالصغ المقاوالتمهمة من  شرائحباهظة التكلفة وال تخدم  القطاع الخاص تظلكما أن خدمات 

 األعمالالعام لريادة  القطاع  دعمفي الوقت الذي بقى فيه مثل الشركات الصغيرة أو المبتكرة ؛ والمتوسطة 

 غالباً ما تكون غير رسمية.التي  للدخل ، المدرةنشطة الصغيرة األنحو  اموجه

 

 وطنيةوضعت استراتيجيات  ، و2007استثمرت الحكومة أيضا بشكل كبير في سالسل قيمة محددة منذ  .5

في آسفي -استفادت منطقة مراكش .5لكن بدون النظر الكامل في إمكانات التنمية االقتصادية المحليةمختلفة، 

من االستثمارات القطاعية التي مكنت من تنمية القطاعات الرئيسية في المنطقة، مثل إطار هذه اإلستراتيجيات 

بشكل كامل فرص التنمية االقتصادية ها  لم تراعي فإن؛ الطاقة والتعدين السياحة والزراعة والحرف اليدوية و

 و المنتجاتسل الحرف اليدوية عالية الجودة للتصدير، سال المحلية )مثل السياحة البيئية أو السياحة الطبية، و

نقل الخدمات  االستعانة بمصادر خارجية و ذات القيمة المضافة العالية مثل مستحضرات التجميل، و ةالزراعي

 إلى الخارج في قطاع تكنولوجيا المعلومات(.

 السياق القطاعي والمؤسسي

 اإلقليمية التباينات البطالة وآسفي: ارتفاع معدالت -منطقة مراكش

، حيث تتم معظم أنشطة المشروع ، تشترك في ميزات مشابهة لبقية البالد  6(MS) أسفي-منطقة مراكش .6

قيود  خصائص سوق العمل، و الشباب )الخصائص الديمغرافية، و إدماجمن حيث التحديات التي تواجه 

                                                           
 نفسه المرجع 2

 
 المرجع نفسه  3

 
4HCP 2016   2017مقتبس في منهجية تشخيص البلد ، المملكة المغربية ، بنك مونديال 
 خطة المغرب األخضر ، خطة السياحة ، إلخ.  5
 
 السكان وجود( 1: )ذلك في بما المعايير من عدد على بناء   مناطق 4 لـ تقييم على بناء   ، النهج لتجربة الحكومة قبل من آسفي مراكش منطقة اختيار تم 6

 المحليين المصلحة أصحاب وتعبئة االهتمام من عالية درجة( 3) ؛ المستهدفين للسكان عمل فرص إليجاد اإلقليمية االقتصادية اإلمكانيات( 2) ؛ المستهدفين

 .األخرى الدولي البنك مشاريع مع المحتملة التآزر أوجه( 4) ؛
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. أخرى أماكنفي المستقبل في  لتعميمهاالقطاع الخاص(، مما يجعلها منطقة مناسبة الختبار مناهج جديدة 

 49.5سنة وما فوق ،  15البطالة مرتفعة ، ال سيما بين الشباب والنساء )من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

شخصاً  818،952جد في المنطقة أيضاً ما يقدر بـ . يو7في المائة منهم من النساء( 70في المائة غير نشطين، 

في  87فأكثر،  سنة 15الذين تبلغ أعمارهم و ( NEETs) التدريبمن الذين ليسوا في التعليم أو التوظيف أو 

القطاع الخاص. غير مطلوبة في  منخفضة أو مهارات مهاراتذووا هم إما فالشباب أما المائة منهم من النساء. 

 إذ يشغل)ديناميكية الإلى يرجع ذلك جزئياً إلى االفتقار القطاع الخاص  و، خلق فرص العمل غير كافكما يبقى 

الوظائف المتاحة في الوقت الذي تظل فيه ٪ فقط من السكان النشطين في المنطقة( 12القطاع الخاص الرسمي 

 ذات نوعية رديئة.

 

معظمه من يتكون  آسفي )و -ناتج المحلي اإلجمالي في مراكش ال قطاع الخدمات على /يهيمن القطاع الثالث  .7

السياحة بشكل  . تتركز الخدمات وسوق العمل على مستوى الجهةالسياحة( ، بينما يهيمن القطاع الزراعي على 

 وبنكبير في مدينة مراكش )المحافظة(، في حين تتركز الصناعة حول المراكز الحضرية في آسفي ومراكش 

في المائة فوق المعدل الوطني(.  3في المائة من السكان المستخدمين ) 45توظف الزراعة  وسفية. اليو و جرير

 الريفية و في المناطق)كما يهيمن القطاع الغير الرسمي و التشغيل الذاتي على سوق العمل في هذه الجهة 

المناطق الريفية(. كما تخفي المنطقة تباينات مهمة: ثالث من في العمل غير المأجور )فضال عن الحضرية( 

، الصويرة ،  ةمن بين أعلى عشر معدالت فقر وطنية متعددة األبعاد في البالد )شيشاو تندرجأقاليمها السبع 

 .8اليوسفية(

 

مهارات إلى حد كبير خصائص سوق العمل ومستوى  السمة الريفية/ القروية  المهيمنة في هذه الجهة تحدد  .8

في المائة من سكان المنطقة ممن هم في سن العمل  57. ويعيش 9سكانها ، مما يؤدي إلى فجوة في المهارات

 عمالةفي المائة في  30في المائة في المناطق الحضرية )بما في ذلك حوالي  43في المناطق الريفية و 

حسب  شبه المؤهلين ،  و العاملينللفنيين هناك فجوة كبيرة في المهارات ففي المناطق الحضرية أما . 10مراكش(

مختلف مجموعات أصحاب العمل والشركات ، ال سيما في القطاعات ذات النمو المرتفع ، مثل السياحة تقارير 

وتكنولوجيا المعلومات وعمليات االستعانة بمصادر خارجية في  التقسيط /اللوجستيات وتجارة التجزئة و

 ( ، والبناء.BPOالعمليات التجارية ) تكنولوجيا المعلومات / 

 خدمات محدودة لتعزيز فرص الشباب

                                                           
 
 
 HCP ، 2016 ، التوظيف ، النشاط ، البطالة  7
 والمالية االقتصاد وزارة ، 2017 ، اإلقليمي االقتصادي النمو عن نبذة  8

 
 .جماعة 251 إجمالي من جماعة قروية 228 تضم حيث ، ريفيا قويا ونامك MS جهة مراكش أسفي  تضم  9

 DGCL, 2015أسفي،  -دراسة منطقة مراكش  10
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خدمات الشباب لتحسين فرص العمل والوصول إلى الفرص االقتصادية للمهارات المنخفضة والعمال غير  .9

لقد عالجت برامج التوظيف في المغرب بشكل تقليدي حاجات  والشباب غير النشط محدودة.النظاميين 

. كما تظل القدرة 12الشباب بالتعليم العالي أو بشهادة معادلة )دبلوم( من مؤسسات التدريب المهني 11الخريجين

 الحاليةة طلنشل العموق امج سراب أدمجتل ، لمثال اعلی سبي. ينتغطية البرنامج منخفضمع المؤسسية 

(ALMP في )201513 و 2006ما بين  لسنة افي ل لعموق افي سص شخ 000.60لي واحط سولمتا. 

 

لشباب(، جعلت الحكومة توسيع نطاق الخدمات التوجيهية االعرض )تنمية مهارات وتوجيه  أما من حيث  .10

في ذلك عن طريق البحث عن شراكات مع المنظمات ، بما اتهاأولوي إحدى  وتنمية المهارات بالنسبة للشباب

. تتضمن المرحلة الثالثة التي أعلنت عنها مؤخراً المبادرة الوطنية غير الحكومية ومقدمي الخدمات الخاصة

للتنمية البشرية دعامة مخصصة لتعزيز اإلدماج االقتصادي للشباب من خالل تطوير التوجهات وتنظيم 

معايير جديدة لتقديم الخدمات في  ANAPEC إلنعاش التشغيل و الكفاءاتوطنية المشاريع. تبنت الوكالة ال

لتشمل  إلنعاش التشغيل و الكفاءاتالوكالة الوطنية . ويشمل ذلك توسيع نطاق أنظمة 14الجديدة إستراتيجيتها

ل المعلومات نسمة وتجريب الفرق المتنقلة الريفية لتباد 20000جميع المراكز الحضرية التي يبلغ عدد سكانها 

الوكالة الوطنية و ستفتتح مع السكان الذين يصعب الوصول إليهم وإتاحة الفرص للتدريب على المهارات. 

قريبا مركزا متكامال متعدد الخدمات، بما في ذلك التوعية ، في منطقة طنجة إلنعاش التشغيل و الكفاءات

إلنعاش التشغيل و الكفاءات في نظر وكالة الوطنية تظل ال ومع ذلك  .الذاتي التشغيلوالتدريب والوساطة ودعم 

 لشباب.العموم مجرد مصلحة عمومية ال تستميل إال القلة القليلة من ا

 

في تنمية المهارات إلى التحول إلى التركيز على الطلب في القطاع تحتاج االستثمارات  التحديد،وعلى وجه  .11

و على غرار باقي . المستفيدين اقتصادياً بصورة فعالة و إدماجالخاص مع دعم أقوى للتدريب أثناء العمل 

مع ، سيةدرالول الفصافي ب يدربالتز يتمي جهة مراكش أسفيفي  الكفاءاتب يدرتم اظنن فإ جهات المغرب، 

تضم و ن. يدللمستفي االقتصادي  و اإلدماجف يوظللتدود محم عزي ودکرلموى المستاعلی ت ياولوألا ديدتح

استفادوا من التدريب متدربًا  46.609  :2016عام  التحق بها( ، CFAللتدريب المهني )ا مركز 31المنطقة 

في التدريب المهني  5.200في التدريب المؤهل و  بامتدر 7.954، و داخل المؤسسات و التدريب بالتناوب

حد من فرص الشباب ذوي ي التدريب الميدانيعلى حساب  في المؤسسة(. إن هيمنة التدريب 2017-2018)

ً ما ينقطعون عن الدراسة(. الذين المهارات المنخفضة ) معدالت اإلدماج المهني والتوظيف و  تبقى  غالبا

، لكن الصعوبات 15منطقة الدار البيضاء سطات أفضل عموما من المعدالت الوطنيةلخريجي التدريب في 

                                                           
 إلى - األخرى العامة التوظيف سياسات و األجور دعم برامج معظم من المستفيدون - المغرب في" الدبلوماسيون" أو الخريجون يشير  11

 .التقني التدريب شهادة أو العالي التعليم شهادة يحملون الذين أولئك
12Urdinola-Angel  ، D.، Kuddo، A.، Semlali، A.، أفريقيا، وشمال األوسط الشرق في النشطة العمل سوق وبرامج العامة التوظيف خدمات The 

World Bank، 2013. 
 
 – ANAPEC ، 2016 ، 2020 رؤية ، إلنعاش التشغيل و الكفاءاتلوكالة الوطنية ل التنمية خطة 13

  
 ANAPEC 2020 إلنعاش التشغيل و الكفاءاتالوكالة الوطنية  خطة 14
في المائة على الصعيد  54في المائة و  76في المائة ولكن فقط  79.3في المائة و  85.3البيضاء سطات، على التوالي، في منطقة الدار  اإلدماجتبلغ معدالت   15

 الوطني.
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 ليبقىالتنظيمية في التدريب المهني تكمن في عدم وجود آليات التنسيق بين مؤسسات التدريب والقطاع الخاص 

 .اعدد المستفيدين متواضع

 

 المقاوالتلبرامج الصادرة لدعم ريادة كانت ال(، فيما يتعلق بالطلب )تطوير القطاع الخاص إليجاد فرص العم .12

غير الكافي على دعم ما بعد  التركيزمع ، برامج مشتتة ( MSMEsوالمتوسطة ) و الصغرى ة جدا ريالصغ

في  متدنيةمستويات يوجدان في تستجيب هذه البرامج لحقيقة أن العمل الحر و ريادة األعمال و   نشاء.اإل

 نشاط لمنخفض مستوى مع ، 162015-2010في المائة خالل الفترة  5لغ ب المقاوالتإنشاء  بمعدلالمغرب، 

، أطلقت الحكومة برنامج مقاولتي لتعزيز ريادة األعمال من قبل الخريجين  2005. في عام 17تنظيم المشاريع

، يقدم برنامج المبادرة الوطنية 2005القدرات. ومنذ عام بناء  العاطلين عن العمل من خالل الدعم المالي و

، 2016للتنمية البشرية أيضا الدعم لألنشطة المدرة للدخل، التي تستهدف الفئات السكانية األكثر ضعفا. في عام 

لتشجيع إضفاء الطابع الرسمي على  auto-entrepreneurالمقاول الذاتي  قانوني لصفةو ضع نظام تم 

ريع الذاتية الفردية وتسهيل وصولهم إلى السوق والحماية االجتماعية. تظهر تقييمات كل من أصحاب المشا

بعد اإلنشاء كان ضعيف التنفيذ، إن ُوجد المشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وموقع مقاوالتي أن دعم 

أة حديثًا. هناك حاجة لجودة ودعم الشركات المنش بينهو ما يفسر جزئياً ارتفاع معدل الوفيات  على اإلطالق، و

ريادة األعمال من قبل الشباب ،  و ( MSMEsوالمتوسطة ) ة جدا و الصغرىريالصغ للمقاوالتمتواصل 

وتنسيق عملهم محليا. تظهر مراجعة  ةوتعبئة الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص لمزيد من هيكل

( دعم ما 2( الدعم المالي لبدء النشاط ، و )1التجارب الدولية أن أكثر برامج دعم ريادة األعمال تجمع بين: )

النتائج األولية للمشروع  تصلقبل وبعد اإلنشاء ، مما يضمن استمرارية نموذج األعمال واستدامة النشاط. 

 ب حول ريادة األعمال الصغرى للشباب المحرومين، المدعوم من البنك الدولي التجريبي الجاري في المغر

 نفس االستنتاجات. إلى

 

 الهدف اإلنمائي المقترح )األهداف( -ج 

 

 (PADهدف )أهداف( التنمية )من 

آسفي -مراكشزيادة الوصول إلى الفرص االقتصادية للشباب في منطقة يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع  في 

 بالمغرب.

 النتائج الرئيسية

 تشمل نتائج المشاريع المتوقعة الرئيسية ما يلي: .13

                                                           
 (2018المصدر: مقياس للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ) 16
 (2016) العالمية األعمال ريادة مراقبة دراسة: المصدر 17
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ا من أنشطة التدريب )التدريب المهني والتأهيل / إعادة التدريب( أو توظيفهم أو عملهم دمستفي 13.380 إدماج

 الريفية٪ من سكان المناطق 25٪ منهم من النساء و 42لحسابهم الخاص بعد تدخل المشروع، 

مستفيد من خدمات مراكز تشغيل الشباب أو توظيفهم أو العاملين لحسابهم الخاص بعد التدخل  16 000 إدماجيتم 

من الذين ليسوا في التعليم أو التوظيف أو في المائة منهم  30في المائة منهم من النساء و  40في المشروع، 

 الريفيةفي المائة من سكان المناطق  20، و التدريب

 ٪ منهم من النساء20مؤسسة رسمية من قبل المستفيدين من المشروع،  1500يتم إنشاء 

Dوصف المشروع . 

 : تعزيز قابلية تشغيل الشباب واإلدماج االقتصاديالمكون األول

. الهدف من هذا المكون هو توفير الدعم الفردي للمجموعات الفرعية للشباب لتحسين وصولهم إلى الهدف .14

تعزيز النتائج  االقتصادية. كما يتوقع أن يعمل هذا المكون على تحسين المهارات االجتماعية الفردية والفرص 

 االجتماعية اإليجابية.

 

 Espaces Emploiإنشاء مراكز تشغيل الشباب )( 1: يشمل هذا المكون مكونين فرعيين: )األنشطة .15

Jeunes ،EEJ)للشباب، مما يسمح لهم بتحسين قابلية توظيفهم من خالل نظام معلومات وتوجيه وإحالة  ، و

( دعم تنمية 2؛ ) 18اكتساب مهارات جديدة والوصول إلى خدمات وساطة سوق العمل والبرامج األخرى القائمة

اإلقليم، في المقام األول إلفادة  المهارات الذي يركز على احتياجات سوق العمل على مستوى المحافظات و

)بهدف تحسين قابلية االقتصادي  و اإلدماجهارات المنخفضة، مع التركيز القوي على التوظيف الم ذويالشباب 

وضع نهج تنمية  تعزيز نظام الدعم من أجل اإلدماج االقتصادي للمستفيدين المباشرين، و و تشغيل الشباب،

 العمل(.ذات صلة بالتوافق مع طلب سوق  كفاءة و فعالية و  مهارات أكثر ديناميكية و

 الريادي ودعم فرص ريادة األعمال للشباب 19: تعزيز النظام البيئي2المكون 

 

. يهدف هذا المكون إلى تعزيز النظام البيئي اإلقليمي لرواد األعمال، وزيادة دعم ريادة األعمال للشباب، الهدف .16

سالسل قيمة محتملة عالية القيمة تمكين إيجاد فرص العمل في  ، و1ال سيما تلك الموجهة في إطار المكون  و

 آسفي.-في منطقة مراكش

 

 و لتطوير ريادة المقاوالت اإلقليمية  /الجهويةشبكة من المراكز ( 1: يشمل هذا المكون، إنشاء: )األنشطة .17

المنشآت  لرواد األعمال الطامحين و ةمخصصأماكن هي  ، و(REEDC / PEEDCالتنمية االقتصادية )

                                                           
 التنقل للمستفيدين المباشرين من المشروع مؤهالً للتمويل إذا اعتبر هذا الدعم ضروريًا لتحقيق أهداف تطوير المشروع.يعتبر دعم  18
النمو. يمكن تعريف "النظام اإليكولوجي الريادي" على أنه مجموعة متشابكة من الخصائص، خارج الشركة، والتي تخلق بيئة مواتية إلنشاء الشركة و   19

ة وآليات دعم يزراعة رواد األعمال على سياسات مواتية وأسواق ورأس مال ومهارات بشرية وثقافلام اإليكولوجي لريادة األعمال الضروري ليشتمل النظ

 .ياتمجتمعة لتوفير بيئة مواتية. نمو ريادة األعمال في البلدان النامية مراجعة أولية لألدب
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( برنامج ريادة األعمال لدعم الشركات 2المتوسطة، تقدم مجموعة من خدمات الدعم، ) الصغيرة و الصغرى و

األعمال أصحاب  والطموحين أصحاب المشاريع و يمكن الدعم المالي  يقدم، الجديدة التي أنشأها الشباب

دعم المؤسسات  قدرات و، من خالل توفير بناء البرنامج لتنمية سالسل القيمة( 3التجارية المنشأة حديثا، )

التعاونيات القائمة النشطة في سالسل القيمة المختارة مع إمكانية عالية لخلق فرص  المتوسطة و الصغيرة و

 العمل.

 دعم تنفيذ البرامج : دعم بناء القدرات المؤسسية و3المكون 

( على إدارة و الجهوية( تعزيز قدرة الجهات الفاعلة )الوطنية واإلقليمية 1. يهدف هذا المكون إلى: )الهدف .18

التدريب  المتعلقة بإدماج الشباب و الجهةبرامج  ( تعزيز قدرات و2اإلشراف عليها؛ ) تنفيذ أنشطة المشروع و

قليمية لجمع المعلومات عن سوق العمل ( وضع اآلليات والسياسات اإل3؛ ) المحليةالتنمية  على المهارات و

 .الجهوي

 

: سيدعم هذا المكون تطوير األدوات والقدرات التي من شأنها تسهيل توسيع المشروع إلى مناطق األنشطة .19

 ANAPEC،  (MTIPالمهني ) اإلدماج و الشغلوزارة  -سات المركزية ستدعم المؤس أخرى في المستقبل، و

 ،Professional ( إدارة التدريبDépartement de la Formation Professionnelle-DFP مركز ، )

يمكن  الذي النموذجي توسيع النهج التجريبي تطوير و - المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  -الجهوياالستثمار 

 االقتصادية. هفرصالساكنة المستهدفة من  أن تستفيد

 التنفيذ ح.

 المؤسسية والتنفيذيةالترتيبات 

 Comité Interministériel) الوزارية المشتركة المعنية بالعمالةعلى المستوى الوطني، ستتولى اللجنة  .20

Emploi’pour l ،CIE)20  برئاسة رئيس الحكومة اإلشراف االستراتيجي الشامل على المشروع. وستدعمها

( التي ستوفر اإلشراف الشامل على Comité de gestion du projet ،CGPلجنة إدارة المشاريع )

السياسات ، وتضمن تماسك ومواءمة أنشطة المشروع مع السياسات الوطنية باإلضافة إلى دعم رفيع المستوى 

بمراجعة خطط العمل السنوية وميزانية المشروع لجنة إدارة المشاريع قوم تألنشطة المشروع. سوف 

(AWPBوالتحقق منها، وضمان التنسيق عبر ا ) لوزارات والوكاالت العامة المشاركة في أنشطة المشروع

بمهمة كتابة ( MTIPالمهني ) و اإلدماج الشغلوزارة  و ستقوموبين الحكومة المركزية والسلطات اإلقليمية. 

وحدة إدارة  مقر ستستضيفو التنسيق العام للمشروع ب MTIPو ستقوم الوزارة . CGP لجنة إدارة المشاريع

 .PMU)البرنامج )

 

-( في منطقة مراكشCCR،  الجهوي)لجنة التنسيق  جهويةلجنة تنسيق ، تم إنشاء الجهويعلى المستوى  .21

مواءمة أنشطة  و اإلستراتيجيةتضمن تماسك  ، والجهويآسفي وستعزز تنسيق األنشطة على المستوى 

                                                           
 .569-15-2 الوطني المرسوم بموجب اللجنة أنشئت. التوظيف قضايا في المشاركة الصلة ذات اإلدارات ذلك في بما لجنة  20
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و التي األنشطة القطاعية التي تدعمها البرامج الوطنية  التدخالت و ، والجهويةالمشروع مع أولويات التنمية 

 المشورة بشأن األولويات السنوية للمشروع و التنسيق الجهوية. كما ستقدم لجنة تنفذ في جهة مراكش أسفي

 قارير التي ستعدها وحدة إدارة المشروع.نتائجه وفقا لخطط العمل السنوية والميزانية والت

 

بالمسؤولية الشاملة عن تطوير وتنفيذ أداء فعال وإعداد تقارير حول آلية  التنسيق الجهويةلجنة ستضطلع لجنة  .22

( التي سيتم إنشاؤها والوصول إليها لجميع المستفيدين المباشرين من المشروع. GRMالتعويض عن المظالم )

 والي المظالم   على اإلبالغ عن المظالم التي لم يتم حلها إلى اآللية المناسبة مثل  التنسيق الجهويةلجنة ستحرص 

ورية مع عينة تمثيلية جلسات مجموعات التركيز الد التنسيق الجهويةلجنة و ستنظم (. ملكةملامؤسسة وسيط )

تقديم التوصيات بشأن الخدمات المقدمة في  و التقاريرمن المستفيدين من المشروع، مرتين في السنة، لتقديم 

 .التنسيق الجهويةلجنة أي قضية أخرى قيد الدراسة من قبل  إطار المشروع و

في محافظة  كل من المقاطعات السبع و( في CCPعلى مستوى المقاطعات ، سيتم إنشاء لجان التنسيق اإلقليمية )

ضمان التوافق القوي بين أنشطة  مسؤولية تنسيق أنشطة المشروع ولجان التنسيق اإلقليمية تولى تسو مراكش. 

مكتب  البرامج الرئيسية المساهمة التي تنفذها الوكاالت الوطنية الرئيسية مثل التدخالت القطاعية و البرنامج و

 والمنظمات غير الحكومية. ENو  ADSو  اش الشغلالتكوين المهني و إنع

 ترتيبات التنفيذ

وحدة إدارة المشروع هي الوكالة المنفذة للمشروع. سيتم تعيين المهني  اإلدماجو  الشغلوزارة تكون  .23

(PMU ) سيكون لدى وحدة إدارة المشروع فرق على المستويين المركزي و و. هذه الوزارةتحت مسؤولية 

في دورها  CIE الوزارية المشتركة المعنية بالعمالةاللجنة  ( دعم1عن: )و سوف تكون مسؤولة اإلقليمي. 

الميزانيات السنوية،  دعم عملية الموافقة على برامج العمل و ( إعداد و2المؤسسي في التنفيذ العام للمشروع ، )

الهيئات المشاركة في تنفيذ  تيسير تدخل الوزارات و ( تنسيق و4( إعداد التقارير المرحلية السنوية، و ) 3)

ضمن تالمشروع. سوف تتحمل وحدة إدارة البرنامج مسئولية إعداد التقارير المالية اإلجمالية للمشروع. كما س

 (.PIMتنفيذ األنشطة وفقًا لدليل تنفيذ المشروع )

 

مسؤوليات  تمكين أدوار و ( دعم و1: )على المستوى اإلقليمي ، ستتولى وحدة إدارة المشروع المسؤولية عن .24

ضمان التنسيق الفعال بين الوكاالت المنفذة للمشروع  و 2)، لجان التنسيق اإلقليمية  الجهوية ولجان التنسيق 

( 3رصدها وتقييمها ) في نشر أنشطة المشروع و ؛ والميزانياتة و العمل السنوي خطط وتحديدًا في إعداد

 و وضعإعداد  4))، دليل تنفيذ المشروع اإلجراءات المقررة في وفقًا ألهداف المشروع وضمان تنفيذ األنشطة 

 الكافي بأهداف المشروع و التواصلمن شأنه أن يضمن  الذيالمشروع تقييم  رصد و إستراتيجية عام نظام و

التشجيع على اعتماد ( 6، )اإلبالغ عنها و معالجتهاضمان  و المظالم( إعداد نظام إدارة 5؛ )أنشطته ونتائجه

 تعزيز طرق أكثر فعالية لتحقيق أهداف المشروع.لنُهج مبتكرة  تكنولوجيات جديدة و

 )إذا كانت معروفة( التدابير الوقائيةالبارزة ذات الصلة بتحليل  الماديةالخصائص  موقع المشروع و -خ
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مراكش " بشكل أساسي في منطقة Soft"الغير مادية  نشطة األفي إطار المشروع. تقع  ماديةتوقع أي أنشطة يتم ال 

نشاء اإلقتصر على ي المتوسطة األعمال المادية و و جدا و الصغرى الصغيرة المقاوالتيستثني تمويل  و .أسفي -

 .األول لألعمال / المشاريع

 

 االجتماعية في الفريق . متخصصون في الحماية البيئية وح

 

 ماركوس فريدريش فورباهل ، أخصائي اجتماعي

 توفيق بنونة ، أخصائي بيئي

 

 المحتمل تطبيقها  الوقائية التدابير

الوقائية التدابير  الشرح )اختياري( هل أطلقت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / OP البيئي التقييم

OP / BP 4.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 

ألن المشروع سيتضمن ترقية بسيطة  OP / BP 4.01يتم تشغيل 

لكنها ستكون صغيرة  للمرافق. من المتوقع حدوث تأثيرات بيئية ضارة و

بالتالي يمكن عالجها بسهولة. لذلك تم  الموقع وفي دة ومحد الحجم و

 B الفئة  EA تصنيف المشروع في 

 

 ألنشطة البناء و (EMPالبيئية ) اإلدارة تدقيق خطةسيتم استخدام قائمة 

 مكان تقديمفي  داخل البلد و الصيغةسيتم الكشف عن  و EAالتأهيل كأداة 

أساليب التخفيف  EMPقائمة  صيغةغطي تقبل التقييم.  و ذلك المعلومات

األساسية لعقود األشغال المدنية ذات التأثيرات المحلية الصغيرة. من 

العناصر الرئيسية لخطة اإلدارة البيئية  هذه  الصيغة وفرتالمقبول أن 

(EMP( أو إطار اإلدارة البيئية )EMF لتلبية متطلبات التقييم البيئي )

ن قائمة مراجعة ألا نظر. 4.01للبنك الدولي بموجب السياسة التنفيذية 

EMP  سينظر الفريق في  المحتملة،ال تتصدى للمخاطر االجتماعية

اآلثار المتعلقة بتوفير الخدمات لمجموعات معينة  المخاطر االجتماعية و

 أثناء اإلعداد.

 

 EMPأثناء مرحلة التنفيذ، سيقوم كل مشروع فرعي بملء قائمة مراجعة 

 .إتباعهالتحديد تدابير التخفيف الواجب 

معايير األداء ألنشطة 

 OPالقطاع الخاص 

/ BP 4.03 

  ال

الطبيعية البيئات  OP 

/ BP 4.04 

  ال

 OP / BP الغابات

4.36  

  ال

 OP   إدارة اآلفات

4.09  

  ال
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الموارد الثقافية 

 OP / BP المادية

4.11 

  ال

 وناألصلي السكان

OP / BP 4.10 

أصلية بموجب السياسة التنفيذية  كساكنةلن تتأثر أي مجموعات مؤهلة  ال

4.10OP  .أو تستفيد من المشروع 

التوطين إعادة 

 OP / BPالقسري 

4.12 

ألن المشروع لن يمول أي أنشطة تتطلب   OP 4.12لن يتم تشغيل  ال

( إعادة 1االستحواذ غير الطوعي على األرض مما يؤدي إما إلى )

التوطين القسري لألشخاص و / أو فقدان )أو الوصول( إلى األصول أو 

( التقييد غير الطوعي للوصول إلى iiسبل العيش أو الموارد و / أو )

نونيا، مما يؤدي إلى آثار ضارة المنتزهات والمناطق المحمية المعينة قا

على سبل عيش النازحين. قد تتضمن بعض األنشطة إعادة تأهيل المنشآت 

الموجودة في األراضي القائمة، دون أي حاجة إلى مزيد من االستحواذ 

" إطار ESMFعلى األراضي أو أشكال أخرى من النزوح. يحتوي "

مان عدم تمويل األنشطة االجتماعية على آليات فحص لض اإلدارة البيئية و

 التي تتطلب حيازة األراضي.

 / OP سالمة السدود

BP 4.37 

  ال

 القنواتمشاريع على 

 / OP المائية الدولية

BP 7.50 

  ال

مشاريع في المناطق 

 OP المتنازع عليها

/ BP 7.60 

  ال

 

 إدارتها الوقائية األساسية ومسائل متعلقة بالتدابير 

 

 األساسيةالمسائل المتعلقة  بالتدابير الوقائية ملخص  .أ

 

وصف أي تأثيرات محتملة كبيرة،  آثار مرتبطة بالمشروع المقترح. تحديد و وقائية و مسائلصف أي  .1

 :هامة و / أو ال رجعة فيها

هامة أو ال بالتالي ال يتوقع حدوث تأثيرات كبيرة،  لن يدعم المشروع أي استثمارات في البنية التحتية ، و

ال توجد آثار بيئية سلبية بسبب طبيعة  رجعة فيها. ال يتوقع حيازة األراضي أو تقييد الوصول إليها، و

 .أنشطة المشروع

 

صف أي آثار محتملة غير مباشرة و / أو طويلة األمد بسبب األنشطة المستقبلية المتوقعة في منطقة  .2

 :المشروع
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 ."اللينة" للمشروع، ال يتوقع حدوث تأثيرات غير مباشرة أو طويلة األمد غير المادية بسبب الطبيعة

 

 صف أي بدائل للمشروع )إن وجدت( للمساعدة في تجنب أو تقليل اآلثار الضارة. .3

من خالل دعم مراكز تشغيل الشباب ومراكز ريادة األعمال ، ستتاح الفرص والمعرفة للشباب المهتمين 

سيتم مسح أي أنشطة من شأنها أن تؤدي  المؤسسات. لن تكون هناك حاجة إلى بناء جديد و بإنشاء أو ربط

أدوات  يتضمن عمليات و (ESMF) االجتماعية  إطار اإلدارة البيئية و إلى حدوث هذه اآلثار. تم إعداد

 لفحص أي أنشطة من شأنها أن تحدث أي مخاطر بيئية أو اجتماعية أو تأثيرات ضارة.

 

. تقديم تقييم لقدرة المقترض على التدابير الوقائية صف التدابير التي اتخذها المقترض لمعالجة قضايا  .4

 تخطيط وتنفيذ التدابير الموضحة.

. من خالل دعم 4.01ال يؤدي المشروع إلى أي ضمانات بيئية أو اجتماعية تتجاوز السياسة التشغيلية 

المعرفة للشباب المهتمين بإنشاء أو ربط  األعمال، ستتاح الفرص ومراكز تشغيل الشباب ومراكز ريادة 

من قبل وزارة العمل التي تتضمن عمليات وأدوات إلدارة قضايا سياسة  ESMFالمؤسسات. تم إعداد 

الضمانات. بالنظر إلى المخاطر المنخفضة لألنشطة، فإن الوزارة لديها القدرة على إدارة قضايا سياسة 

 إنشاء وحدة إدارة المشروع التي تحتوي على أخصائي بيئي واجتماعي. الضمانات. سيتم

 

تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين ووصف آليات التشاور واإلفصاح عن سياسات الحماية، مع التركيز  .5

 على األشخاص الذين يحتمل تأثرهم.

وعلى المستوى هم أصحاب المصلحة على المستوى المركزي والوزاري  المؤسساتيونأصحاب المصلحة 

تنسيق أصحاب  . سيتم إنشاء وحدة إدارة المشروع في وزارة التشغيل، واإلقليميوعلى مستوى  الجهوي

المصلحة المؤسسيين اآلخرين. الجهات المعنية المؤسسية األخرى هي مراكز التدريب. ال يوجد تمثيل 

 إطار ESMF)أحد أهداف المشروع هو ربطهم بالمؤسسات. يصف  - مؤسسي للمستفيدين المحتملين

االجتماعية التي سيتم إعدادها في إطار المشروع، بما في ذلك متطلبات االستشارات.  اإلدارة البيئية و

سيتم  قبل التقييم، و (ESMF) االجتماعية اإلدارة البيئية و إطارسيقوم المقترض بإجراء مشاورات بشأن 

 مع مراعاة التعليقات التي تم تلقيها أثناء المشاورات. ESMFتحديث 

 

 المقابلة( التدابير الوقائية)ملحوظة: ال تظهر األقسام أدناه إال في حالة تشغيل  اإلفصاحمتطلبات  .ب

 

 

 " القطر/ البلد"اإلفصاح في  

 

 التقييم البيئي / التدقيق / خطة اإلدارة / أخرى

، تاريخ توزيع Aبالنسبة لمشاريع الفئة  لإلفصاحتاريخ التقديم  تاريخ االستالم من قبل البنك

على المديرين  EAالملخص التنفيذي لـ 

 التنفيذيين
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ورقة بيانات اإلجراءات مؤشرات مراقبة االمتثال على مستوى الشركات )تُمأل عندما يتم االنتهاء من  .ت

المشروع( )ملحوظة: ال تظهر األقسام أدناه إال في حالة  إقراراجتماع  في ISDSالوقائية المتكاملة 

 المقابلة( التدابير الوقائيةتشغيل 

 

OP / BP / GP 4.01 - تقييم البيئة 

 (؟EMPمستقل )بما في ذلك  EAهل يتطلب المشروع تقرير 

 ال يوجد

 

 البنك الدولي بشأن الكشف عن المعلوماتسياسة 

 هل تم إرسال وثائق سياسات الحماية ذات الصلة إلى البنك الدولي للكشف عنها؟

 ال يوجد

 

هل تم الكشف عن الوثائق ذات الصلة داخل الدولة في مكان عام في شكل ولغة مفهومة ومتاحة للجماعات 

 حلية؟المتضررة من المشروع والمنظمات غير الحكومية الم

  نعم

 

 الوقائية التدابيرجميع 

 

 هل تم إعداد التقويم والميزانية والمسؤوليات المؤسسية الواضحة لتنفيذ التدابير المتعلقة بسياسات الحماية؟

 ال يوجد

 

 هل تم إدراج التكاليف المتعلقة بتدابير السياسة الوقائية في تكلفة المشروع؟

 ال يوجد

 

بالتدابير في المشروع رصد تأثيرات التدابير الوقائية والتدابير المتعلقة  هل يشمل نظام الرصد والتقييم

 ؟ الوقائية

 ال يوجد

 

هل تم االتفاق على ترتيبات تنفيذ مرضية مع المقترض وقد انعكس ذلك بشكل مناسب في الوثائق القانونية 

 للمشروع؟

 ال يوجد

 

 نقطة االتصال

 

 البنك الدولي

 

 لوبيزآنا بوال فيالهو 

 أخصائية رئيسية في التنمية االجتماعية
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 المقترض/ الزبون/ المستلم

 وزارة المالية

 

 الوكاالت المنفذة

 

 (MAGGوزارة الشؤون العامة والحكامة )

 عبد الكريم العمراني

 مدير التعاون الدولي

 elamrani@mag.gov.maالعمراني عبد الكريم >

 

 االتصالللمزيد من المعلومات الرجاء 

  

 البنك الدولي 

 ، 1818شارع ه 

 20433واشنطن العاصمة، 

 1000-473( 202الهاتف: )

  http://www.worldbank.org/projectsالموقع االلكتروني: 

 

 

 الموافقة

 

 قائد فريق العمل: آنا بوال فيالهو لوبيز

 

 الموافقة عليه من قبل:تمت 

 مستشار الضمانات:

 مدير الممارسة / المدير:

 المدير القطري:

 

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/projects
http://www.worldbank.org/projects

