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 لالستخدام الرسمي فقط 

 

 PAD4358التقرير: رقم 

 

 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 

 وثيقة تقييم البرنامج

 

 حول 

 

 قرض مقترح 

 

مليون يورو  383.6بمبلغ   

( مليون دوالر أمريكي 450ما يعادل  ) 

 

 إلى 

 

المغربيةالمملكة   

 

 من أجل 

 

 بالمغرب القروي المجالتحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة في 

 

 مقابل النتائج  البرنامج

 

 

2021ماي  13  

 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيابمجموعة ممارسات التنمية البشرية 

 

الكشف عن محتوياته هذا المستند توزيع مقيد ويمكن استخدامه من قبل المستلمين فقط في أداء واجباتهم الرسمية. وال يجوز  ل

 من البنك الدولي  إذندون ب
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 المختصرات 

 

AFD Agence Française de Développement (French 

Development Agency) 

 الوكالة الفرنسية للتنمية

AfDB African Development Bank البنك اإلفريقي للتنمية 

CBA Cost-Benefit Analysis   والفوائدتحليل التكاليف  

CLDH Comité Local de DéveloppementHumain (Local 

Committees for Human Development) 

للتنمية البشرية المحلية  لجنةال  

CM Community Mobilization   تعبئة المجتمع 

CoA Court of Accounts  ديوان المحاسبة 

COFOG Classification of the Functions of Government تصنيف وظائف الحكومة 

CPDH Comité Provincial de Développement Humain 

(Provincial Committee for Human Development) 

تنمية البشريةلاللجنة اإلقليمية ل  

CPF Country Partnership Framework  إطار الشراكة القطرية 

CRDH Comité Régional de DéveloppementHumain 

(RegionalCommittee for Human Development) 

تنمية البشريةللاللجنة الجهوية   

CSMD Commission spéciale pour le modèle de 

développement (Special Commission for the 

Development Model) 

بالنموذج التنمويالهيئة الخاصة   

DAO Dar Al Oumouma دار األمومة 

DAS Division de l’Action Sociale (Social Action 

Division) 

العمل االجتماعي مديرية   

DLI Disbursement-Linked Indicators المؤشرات المرتبطة بالصرف 

DLR Disbursement-Linked Results النتائج المرتبطة بالصرف 

EBF Exclusive Breast Feeding حصريةالطبيعية الرضاعة ال  

EBRD European Bank for Reconstruction and 

Development 

 البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير 

ECD Early Childhood Development تنمية الطفولة المبكرة 

ECE Early Childhood Education  تعليم الطفولة المبكرة 

ECEC Early Childhood Education and Care  تعليم ورعاية الطفولة المبكرة 

EIB European Investment Ban االستثمار األوروبي  بنك  

EMIS Education Management and Information System   إدارة التعليم ونظام المعلومات 

ENPSF Enquête Nationale sur la Population et la Santé 

Familiale (National Survey on Population and 

Family Health) 

 المسح الوطني للسكان وصحة األسرة

ESSA Environmental and Social Systems Assessment تقييم النظم البيئية واالجتماعية 

EU European Union  االتحاد األوروبي 

FA Family Allowance   العائلية التعويضات  

FCC Fiduciary Coordination Committee  لجنة التنسيق االئتمانية 

FKPIs Key Fiduciary Performance Indicators  مؤشرات األداء االئتماني الرئيسية 

FM Financial Management  مالية ال اإلدارة  

FMPS Fondation Marocaine pour la Promotion de 

l’Enseignement Préscolaire (MoroccanFoundation 

for the Promotion of Preschool Education) 

المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم 

 األولي

FSA Fiduciary Systems Assessment  تقييم النظم االئتمانية 

FZ FondationZakoura (Zakoura Foundation)  مؤسسة زاكورة 
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GBPES Guide des Bonnes Pratiques Environnementales et 

Sociales (Guide to Good Environmental and Social 

Practices) 

دليل الممارسات البيئية واالجتماعية 

 الجيدة

GDP Gross Domestic Product  إجمالي الناتج المحلي 

GHG Greenhouse gas   غازات االحتباس الحراري 

GID Gestion Intégrée de la Dépense (Integrated 

Expenditure Management System) 

 اإلدارة المتكاملة للنفقات 

GoM Government of Morocco  حكومة المغرب 

GRM Grievance Redress Mechanisms آليات معالجة المظالم 

GRS Grievance Redress Service   خدمة معالجة المظالم 

HCI Human Capital Index  مؤشر رأس المال البشري 

HCP Haut-Commissariat au Plan (High Commission 

for Planning) 

  المفوضية السامية في التخطيط

IBRD International Bank for Reconstruction and 

Development 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

ICR Implementation Completion and Results Report  والنتائج  اإلنجازتقرير  

IFSA Integrated Fiduciary Systems Assessment  لنظم االئتمانية  التقييم المتكامل ل  

IGF Inspection Générale des Finances (General 

Inspectorate of Finance) 

للمالية ةالعام المفتشية  

IMAGES International Men and Gender Equality Survey  المسح الدولي للرجال والمساواة بين

 الجنسين

INDH Initiative Nationale pour le Développement 

Humain (National Initiative for Human 

Development) 

لتنمية البشريةلالمبادرة الوطنية   

INE Instance Nationaled’Evaluation(National 

Institution for Evaluation) 

للتقييم  الهيئة الوطنية  

IPC Impact of enhanced interpersonal counseling  تأثير االستشارة الشخصية المعززة 

IPF Investment Project Financing  تمويل المشروع االستثماري 

IRR Internal Rate of Return  معدل العائد الداخلي 

IVA Independent Verification Agency  مستقلةالتحقق الوكالة  

IYCF Infant and young child feeding interventions واألطفال   تدخالت تغذية الرضع

 الصغار 

KfW KreditanstaltfuerWiederaufbau (Credit Institute 

for Reconstruction) 

 معهد االئتمان للتعمير 

M&E Monitoring and evaluation  تقييم ال رصد وال  

MAD Moroccan Dirham درهم مغربي 

MEFAR  Ministry of Economics, Finance and 

Administrative Reform (Ministère de l’Économie, 

des Finances et de la Réforme Administrative – 

MEFRA) 

وزارة االقتصاد والمالية   

 واإلصالح اإلداري

MENA Middle East and North Africa إفريقيا  الشرق األوسط وشمال  

MI Ministère de l’Intérieur (Ministry of Interior)  الداخلية وزارة  

MIS Management Information System نظام إدارة المعلومات 

MM Mass Media  وسائل اإلعالم 

MoE Ministry of National Education, Vocational 

Training, Higher Education and Scientific 

Research (Ministère de l’Éducation Nationale, de 

وزارة التربية الوطنية والتكوين  

 المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
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la Formation Professionnelle, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique) 

MoH Ministry of Health (Ministère de la Santé- MS)  وزارة الصحة 

MoY Ministry of Youth (Ministère de la Jeunesse et du 

Sport – MJDS) 

 وزارة الشباب والرياضة 

NCPP National Commission for Public Procurement 

(Commission Nationale des Marchés Publics – 

CNMP) 

عامة اللجنة الوطنية للمشتريات ال  

NGO Non-governmental Organization  منظمة غير حكومية 

OCB Open Competitive Bidding  فتح العطاءات التنافسية 

OCI Organizational conflicts of interest  تضارب المصالح التنظيمي 

OLFL Organic Law relating to the Finance Laws(Loi 

organique relative aux lois de finances – LOLF) 

المتعلق بقوانين  التنظيميالقانون 

ة المالي  

ONDE Observatoire National des Droits de 

l’Enfant(National Observatory for 

Children’sRights) 

 المرصد الوطني لحقوق الطفل

ONDH Observatoire National du Développement Humain 

(National Observatory for Human Development) 

 المرصد الوطني للتنمية البشرية

OPRC Operations Procurement Review Committee  مشتريات العمليات  لجنة مراجعة  

PAP Program Action Plan  خطة عمل البرنامج 

PDO Project Development Objective  الهدف اإلنمائي للمشروع 

PEF Program Expenditure Framework إطار إنفاق البرنامج 

PEFA Public Expenditure and Financial Accountability المصروفات العامة والمساءلة المالية 

PFM Public Finance Management  المالية العامة اإلدارة  

PforR Program-for-Results البرنامج من أجل النتائج 

PMC Program Monitoring Committee  لجنة متابعة البرنامج 

PMMP Portail Marocain des Marchés Publics (Moroccan 

Public Procurement Portal)  

لمشتريات العامة المغربية لبوابة ال  

POM Program Operational Manual (Manuel des 

operations du Programme – MOP) 

   الدليل العملياتي للبرنامج 

PU Preschool Unit (Unité Préscolaire – UP)  وحدة التعليم األولي  

RAMED Régime d’Assistance Médicale (Medical 

Assistance Plan) 

المساعدة الطبية نظام   
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 ساسية  األمعلومات ال

 

 أ. بيانات البرنامج األساسية

 المشروعاسم  البلد 

 

 

 تحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة في القرى المغربية المغرب

 

 تعريف المشروع 
 أداة التمويل

 ؟ (FPI) االستثمار مشروع تمويل مكونهل تحتوي هذه العملية على 

P173073  ال النتائج  مقابلالبرنامج 

 

 والتنفيذ طرق التمويل 

 

 دولة )دول( هشة [ ] (MPAمتعدد المراحل ) البرامجيالنهج [ ]

 الهشاشة داخل بلد غير هش[ ] (CERC)مكون االستجابة للطوارئ[ ]

 نزاع ال[ ] دولة)دول( صغيرة [ ]

 االستجابة للكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان[ ] (APAترتيبات المشتريات البديلة )[ ]

  (HEISالعملي على دعم التنفيذ المحسن ) التدريب[ ]

 

 التاريخ النهائي المتوقع تاريخ الموافقة المتوقع

 2024دجنبر  31 2021يونيو  04

 

 التعاون بين البنك والمؤسسة المالية الدولية 

 ال

 الهدف )األهداف( التنموي للبرنامج المقترح

 

آليات لتعزيز مراقبة   وإنشاءتحسين الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة عالية الجودة في المناطق القروية بالمغرب  

 وتقييم وتنسيق خدمات تنمية الطفولة المبكرة.

 

 المنظمات

 المملكة المغربية  المقترض:

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  الوكالة المنفذة: 

 محمد دردوري   االتصال ب:

 منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  الوظيفة :

 00212537215577 رقم الهاتف:  

 mdardouri@interieur.gov.ma :  البريد اإللكتروني

 

 التكلفة والتمويل 

 ملخص  

 600.00 تكلفة البرنامج الحكومي

 520.00 إجمالي تكلفة العملية

 518.87 التكلفة اإلجمالية للبرنامج

 1.13 تكاليف أخرى

mailto:mdardouri@interieur.gov.ma
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 520.00 إجمالي التمويل

 0.00  فجوة التمويل 

 

 األمريكية(التمويل )بماليين الدوالرات 

 التمويل المقابل 
70.00 

 70.00 المقترض / المستفيد 

 

 IBRDالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير
450.00 

 

 المدفوعات المتوقعة )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 

 2025 2024 2023 2022 2021 السنة المالية 

 68.88 113.62 58.88 95.00 113.63 الكاملة 

 450.00 381.12 267.50 208.63 113.63 اإلجمالية 

 

 البيانات المؤسسية 

 مجاالت الممارسة المساهمة  مجال الممارسة )القيادة( 

 الصحة والتغذية والسكان والحماية االجتماعية والوظائف التعليم 

 

 تغير المناخ وفحص الكوارث 

 قصيرة وطويلة األمد  والكوارث تم فحص هذه العملية للتعرف على مخاطر تغير المناخ 

 

 (SORTأداة تصنيف مخاطر العمليات المنهجية )

 

 التصنيف  فئة المخاطر 

 متوسط  الحكامة  و. السياسة 1

 متوسط  • . االقتصاد الكلي 2

 متوسط  • . االستراتيجيات والسياسات القطاعية3

 متوسط  • التقني للمشروع أو البرنامج . التصميم 4

 كبير  • . القدرة المؤسسية على التنفيذ واالستدامة5

 متوسط  • . االئتمانية  6

 متوسط  • . البيئة واالجتماعية 7

 متوسط  • . أصحاب المصلحة 8

  . أخرى 9

 متوسط  • . بشكل عام10

 

 االمتثال

 

 السياسة

 مهمة؟( من حيث المضمون أو من جوانب أخرى CPFهل يخرج المشروع عن إطار الشراكة القطرية )

 [✓]ال [ ]نعم 

 

 سياسات البنك؟ عنهل يتطلب المشروع أي تنازل 
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 [✓]ال [ ]نعم 

 

القانونية العملياتيةالسياسات   

 OP / BP 7.50 مشاريع على الممرات المائية الدولية  ال 

 OP / BP 7.60مشاريع في مناطق النزاع  ال 

 

 القانونية   العهود

 األقسام والوصف

 إنشاء   ( أشهر بعد تاريخ السريان، أو أي تاريخ الحق كما هو متفق عليه مع البنك،3)ب(: ثالثة ) I.A.2، القسم 2 الملحق

 "لجنة مراقبة البرنامج" واالحتفاظ بها أثناء تنفيذ البرنامج. 

 األقسام والوصف

 ا لما يتفق  ، أو أي تاريخ الحق وفق( أشهر بعد تاريخ السريان3)أ(: في موعد ال يتجاوز ثالثة ) I.B.1القسم  ،2 الملحق

 ا للشروط واألحكام المقبولة لدى البنكدليل تشغيل البرنامج وفق البنك، إعدادعليه 

 األقسام والوصف

 المرتبطة   نتائجبعد التحقق من االمتثال للا  ( يوم60في موعد ال يتجاوز ستين ): تزويد البنك I.B.3القسم  ،2الملحق

 . بشكل معقول  البنك التي يتطلبها  بالتفاصيل  النطاق و حسببتقرير عن نتائج التحقق المذكور من عملية االمتثال  ،DLRبالصرف

  الشروط 

 

 

 الوصف مصدر التمويل النوع 

 / والتعميرالبنك الدولي لإلنشاء  الصرف 

 تنمية للالدولية جمعية ال

 

  DLRالمرتبطة بالصرف نتائجمن الألي بالنسبة )ب(:   IV.B.1القسم  ،2 الملحق

 دلياليقدم المقترض  إلى أن،(6) ( أو5( أو )4( أو )3( أو )2( أو )1ضمن الفئة )

 .النتائج المرتبطة بالصرف تحقيق يثبت مرض للبنك

 الوصف مصدر التمويل النوع 

 / والتعميرالبنك الدولي لإلنشاء  الصرف 

 تنمية للجمعية الدولية ال

 

  95.900.000: يجوز للمقترض سحب مبلغ ال يتجاوز IV.B.2القسم  ،2الملحق

إذا لم تتحقق    ،مع ذلك  ،شريطة  كسلفة؛يورو   في رأي    النتائج المرتبطة بالصرفأنه 

تحقق )أو  فيجب  جزئي  تالبنك  اإلغالق،  تاريخ  بحلول  فقط(  المقترضا  هذه    على  رد 

البنك. من    على إشعار بذلك  لسلفة( إلى البنك على الفور بناءالسلفة )أو جزء من هذه ا

بلغ المسترد على البنك بإلغاء الم  المقترض، يقوملم يتم االتفاق على خالف ذلك مع    اوم

ي النحو. ال  أخرى مطلوبة  هذا  عمليات سحب  بأي  تحتسمح  وفق  كسلفة  إال  فئة  ا  أي 

 لمقترض.اإشعار  للشروط واألحكام التي يحددها البنك من خالل

 الوصف مصدر التمويل النوع 

 / والتعميرالبنك الدولي لإلنشاء  الصرف 

 تنمية للجمعية الدولية ال

 

 ، من هذا القسم B.1 (b): على الرغم من أحكام الجزء IV.B.3القسم  ،2 الملحق

 ( ( 5(، )4(، )3(، )2) ،(1تحت الفئة ) النتائج المرتبطة بالصرفأي من  تإذا كان 

 بموجب إشعار للمقترض: )أ( إعادة تخصيص  للبنك،يجوز   ،تتحقق( لم 6أو )

  بالصرف     المرتبطة  النتيجةكل أو جزء من عائدات القرض المخصصة بعد ذلك إلى  

أو جزء من    ؛ و / أو )ب( إلغاء كل  مرتبطة بالصرفأخرى    نتيجةالمذكورة إلى أي  

   المذكور. المرتبطة بالصرف للنتيجةعائدات القرض المخصصة بعد ذلك 
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I. السياق االستراتيجي 

 

، بالمغرب    القرويةتحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة في المناطق  ل المقترح من أجل النتائجبرنامج  اليهدف   .1

مليون دوالر أمريكي(، إلى تحسين الوصول إلى خدمات مختارة ذات   450مليون يورو )ما يعادل    383.6بمبلغ  

خدمات   وتنسيق  وتقييمآليات لتعزيز مراقبة  ، ووضعالقرويةجودة في مجال تنمية الطفولة المبكرة في المناطق 

الثالثة من   .تنمية الطفولة المبكرة الفعال للمرحلة  التنفيذ  النتائج الرئيسية لدعم    الوطنيةمبادرة  ال سيحفز البرنامج 

التي تركز على معالجة عدم المساواة من خالل إجراءات لزيادة الوصول إلى الخدمات   (INDH) لتنمية البشرية  ل

بشدة على النهج    3-الوطنية للتنمية البشرية  المبادرة  تركز    الدولية،بناء على األدلة    القروية.وجودتها في المناطق  

نسيق والرصد القوي بين القطاعات. مع وجود عمود فقري للت  المبكرة،القائمة على األدلة لتحسين تنمية الطفولة  

لتمكين المغرب من التحرك نحو مسار نمو أسرع    والبرمجةآلية مهمة للسياسة    لتنمية البشرية ل  مبادرة الوطنيةفال

المال    وفرص المسار ألن رأس  لهذا  المفتاح  البشري هو  المال  لرأس  أقوى  نتائج  للجميع. سيكون تحقيق  أفضل 

في المائة فقط في نصيب الفرد من الثروة، وهو مستوى أقل بكثير مما    41ا بنسبة  لييساهم حا  البشري في المغرب

المال  تحسين مؤشر رأس  في  المقترح  البرنامج  التنمية. سيساهم  المماثل من  المستوى  ذات  البلدان  في  عليه  هو 

( المغرب  في  البالغ  HCIالبشري  الحالي  عند مستواه  والذي،  المغارب  ،0.5(  أن  حقيقة  اليوم  يعكس  المولودين  ة 

سيصلون فقط إلى خمسين بالمائة من إمكاناتهم اإلنتاجية. يحتوي البرنامج المقترح على مجالين من مجاالت النتائج. 

  وعلى ،  القرويةعلى تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة الجيدة في المناطق    1يركز مجال النتائج  

الصغا األطفال  التحديد تزويد  إلى مجموعة شاملة من  وجه  الوصول  بإمكانية  التعليم   الخدمات،ر وأسرهم  تشمل 

  وتنسيق   وتقييملتعزيز رصد    واآللياتعلى اإلطار المؤسسي    2لتعزيز نموهم. يركز مجال النتائج    والتغذية،والصحة  

لتنمية ل  مبادرة الوطنيةال  خدمات تنمية الطفولة المبكرة. وهو يعترف بالتحول المهم في األساليب والنهج في تنفيذ

المراقبة    3  البشرية المحلي    وكذلك   والتقييم،الذي يركز بشكل كبير على  المستويين  التنسيق والتكامل على  على 

يجعله   -ن رأس المال البشري  طفال الصغار كطريق نحو تكوي. تركيز البرنامج على التنمية الشاملة لألوالمركزي

تركز بالكامل على تنمية الطفولة المبكرة، واألول من   والتيا من البرامج األولى من نوعها التي يمولها البنك  واحد

 (. MENAإفريقيا ) وشمالنوعه في منطقة الشرق األوسط 

 

 القطري سياق ال .أ

 

حقق المغرب    يقف المغرب على مفترق طرق في مسار تنميته.  الفقر،بعد عقدين من التقدم السريع في الحد من   .2

إلى إصالحات مؤسسية  كبير  واقتصادياتقدما اجتماعيا   باإلضافة  في استثمارات عامة كبيرة    سنةمنذ    وقطاعيةا 

المد2000 الفقر  القضاء على  إلى  المتسارع  النمو االقتصادي  الوطني،    وانخفاضقع،  . أدى  الفقر  حاد في معدل 

األساسي.    المتوقع،العمر  وزيادة متوسط   الجمهور  إلى  الوصول  التحتية   الخدمات،وزيادة فرص  البنية  وتطوير 

، لم تتحقق.  الشباب  وخاصةالعامة بشكل كبير. على الرغم من هذه اإلنجازات، فإن التطلعات المتزايدة للمغاربة،  

وال يزال خلق فرص العمل غير كاف مما أدى إلى وجود عدد    األخيرة،لقد تباطأ النمو االقتصادي في السنوات  

المشاركة في القوى العاملة منخفض. ال تزال جيوب الفقر موجودة في جميع    ومعدلكبير من السكان غير النشطين،  

عميقة. على الرغم من التقدم الهائل، فإن التنمية   واقتصاديةت اجتماعية  التفاوتات اإلقليمية تفاوتا  وتعكسأنحاء البالد  

خلق فرص العمل من   وتعزيزفي المغرب تواجه خطر التباطؤ، ما لم تتمكن من التغلب على العوائق الهيكلية للنمو  

 خالل النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتسريع مكاسب اإلنتاجية والقدرة التنافسية.

 

وذج التنمية الجديد قيد اإلعداد طريقة للمضي قدما في مواجهة التحديات المستمرة للنمو المستدام،  سيحدد نم .3

  28العرش في   في خطاب السادس، . دعا الملك محمد ومن المتوقع أن يركز بشدة على تعزيز رأس المال البشري

تنموي جديد    ،2019يوليو قا  وشاملإلى تطوير نموذج  للتنمية(.  - CSMDم بتعيين لجنة خاصة ))نموذج جديد 

الخاصة  ا التنميةبللجنة  تنموي جديد، نموذج  لنموذج  بتحديد رؤية  مؤلفة من خبراء من خلفيات مختلفة ومكلفة   )

. من المتوقع أن يضع النموذج الجديد للتنمية التحسينات في رأس المال البشري في  وشاملباستخدام نهج تشاركي  

. يظهر هذا التركيز بالفعل في إعالنات اإلصالح الرئيسية، مثل إصالح ومركزهمقدمة النموذج التنموي المغربي  

التعويضات  مل وتوسيع  بما في ذلك بدء تطبيق التأمين الصحي الشا  ،2024نظام الحماية االجتماعية بحلول عام  

 لتشمل جميع األسر المغربية التي لديها أطفال. األسرية 
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تأثيرات بشرية   .4 المغرب  ، تم 2021  ماي  05. اعتبارا من  19-كوفيد كبيرة لوباء    واقتصادية  واجتماعيةيواجه 

لألزمة آثار حادة على    تحالة وفاة. لقد كان  9038و  19-اإلصابة بكوفيد حالة مؤكدة من    512.285اإلبالغ عن  

في المائة في    7.1من المقرر أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  العامة.    تهاماليواقتصاد المملكة  

في المائة قبل الوباء. كما أدت األزمة إلى زيادة العجز المالي، بسبب    3.6المتوقع بنسبة    بعد التراجع  ،2020عام  

الضريبية   الصحية    االرتفاعوتراجع اإليرادات  الرعاية   دعم واألمان االجتماعي    شبكاتوالحاد في اإلنفاق على 

٪  4.6و٪  17.4 الخارجية وعامة  الشركات كجزء من إجراءات الطوارئ، حيث بلغ إجمالي االحتياجات التمويلية ال

٪ 5.8و٪  11.7  بلغت      19-كوفيد  ، مقابل توقعات ما قبل2020  سنةمن إجمالي الناتج المحلي، على التوالي، في  

تشير التقديرات  حيث  األسرة.    ودخلالتباطؤ المفاجئ في النشاط االقتصادي بشدة على الوظائف    ويؤثرعلى التوالي.  

ألف وظيفة في العام   165توفير)مقابل  2020ظيفة في عام ألف و 432د ما يقرب من إلى أن االقتصاد المغربي فق

( والوكالة الوطنية لإلحصاء إلى  HCP)  السامية في التخطيطاالستطالعات التي أجرتها المفوضية    (. وتشيرالسابق

في المائة عانوا من خسارة في الدخل    62وأن    الحجرأن حوالي ثلثي العمال اضطروا إلى التوقف عن نشاطهم أثناء  

الفقر   ترتفع معدالت  أن  المتوقع  الفترة. من  تلك  التحسن  2021  سنةفي    والهشاشةخالل  ينهي  ان    مما من شأنه 

 المستمر في المؤشرات االجتماعية الذي حققه المغرب منذ مطلع القرن.

 

المغربالنشرت   .5 الصحية  حكومة  التدابير  من  واسعة  انتشار  مجموعة  الحتواء  واالقتصادية  كوفيد ية      19-وباء 

ا لمدة أربعة  صارم  الحكومة إغالقا  فرضت  ،2020ويونيوبين مارس    .واالقتصاديةوالتخفيف من آثاره االجتماعية  

أشهر، تم خالله إغالق جميع الشركات والمدارس والمساجد واألماكن العامة غير الضرورية. كما أغلق المغرب 

على المستوى الوطني، على الرغم من أن   تم تخفيف القيود تدريجياالصيف، حدوده )باستثناء نقل البضائع(. خالل 

وتنسيق إجراءات   وتصميمجزئي. لمراقبة الوضع االقتصادي    إغالقمع  فرضت ضوابط على التنقل    المناطقبعض  

، المكونة من عدة وزراء COVID-19أنشأت الحكومة المغربية لجنة مراقبة    ،2020مارس    11في    الطوارئ،

 ،2020مارس    16األعمال. في    ورجالالفنيين، باإلضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي، ومصرفيين    وموظفيهم

من أجل: )أ( دعم دخل أسر العاملين في   COVID-19لمغربية صندوق مكافحة فيروس كورونا أطلقت الحكومة ا

  الطبية؛)ب( دفع النفقات    كبيرة؛في القطاع غير الرسمي من خالل عملية تحويل نقدي    والعاملينالقطاع الرسمي  

المراكز   ودعما تدابير لضخ السيولة في االقتصاد،  ، اتخذ المغرب أيض)ج( دعم االنتعاش االقتصادي. في وقت مبكر

كشف الملك    ،2020يوليو    29النقدية للشركات، والحفاظ على تدفق االئتمان، لتجنب موجة إفالس الشركات. في  

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد(. 11مليار دوالر أمريكي )ما يعادل    12محمد السادس عن خطة إنعاش بقيمة  

وقع المغرب عقود طلب مسبق للقاحات مع العديد من شركات األدوية العالمية. أطلقت البالد   ،2020 خالل خريف

 ، 2021ماي  05واعتبارا من    للغاية،وتقوم بنشر اللقاح بطريقة شفافة وفعالة   2021يناير  28حملتها التطعيمية في  

٪ من السكان  14.1حيث حصل    ،COVID-19مليون جرعة من التطعيم ضد فيروس كورونا    9.5أعطى المغرب  

 .1في المائة تم تطعيمهم بالكامل )جرعتان(  11.8وعلى اللقاح. تلقى جرعة واحدة على األقل 

 

 السياق القطاعي )أو متعدد القطاعات( والمؤسسي .ب

 

ائج أقوى لرأس المال البشري  لكي يتجه المغرب نحو مسار نمو أسرع وفرص أفضل للجميع، سيكون تحقيق نت .6

وهو مستوى   الثروة،في المائة في نصيب الفرد من  41يساهم رأس المال البشري في المغرب بنسبة  .أساسيا أمرا

. في الواقع، تؤدي النتائج الضعيفة لرأس المال  2أقل بكثير مما هو عليه في البلدان ذات المستوى المماثل من التنمية

  الذين ولدوا ، سيصل المغاربة  0.5HCI)  )3المال البشري  مع وجود مؤشر رأس    -البشري إلى إعاقة اإلنتاجية  

على    0.49و  0.52اإلنتاجية )مؤشر رأس المال البشري للفتيات والفتيان    هماليوم إلى خمسين بالمائة فقط من إمكانات

العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى انخفاض مؤشر رأس  التعلم الضعيفة  التوالي(. على وجه الخصوص، تعد نتائج 

 6.3فإن سنوات الدراسة المتوقعة هي    ،: مع األخذ في االعتبار ما يتعلمه األطفال بالفعل4المال البشري في المغرب

ال يستطيعون قراءة أو   سنوات  10ال في سن  ائة من األطففي الم  66يظهر مؤشر فقر التعلم أن  . كما  سنوات فقط

في تكوين رأس مساهمتهم     تتضاءل  والشباب،. بالنسبة لمعظم النساء  5االبتدائية   الدراسة نهاية  بسيط عند  فهم نص  

 

OurWorldInData.org/coronavirus1 
 2.النج ، جلين ماري ؛ وودون ، كوينتين. كاري ، كيفن.  2018. ثروة األمم المتغيرة  2018: بناء مستقبل مستدام. واشنطن العاصمة: البنك الدولي

، ويعكس المعلومات من خمسة مؤشرات   18يقيس مؤشر رأس المال البشري مقدار رأس المال البشري الذي يمكن أن يتوقع الطفل المولود اليوم تحقيقه بحلول سن 3

 لبقاء على قيد الحياة حتى سن الخامسة، وسنوات الدراسة المتوقعة ، ودرجات االختبار المنسقة كمقياس جودة التعلم ومعدل بقاء البالغين تعليمية وصحية: احتمالية ا

 ونسبة األطفال غير المصابين بالتقزم.

 تمثل بيانات الرأس المال البشري الحالة قبل كوفيد -194
 واشنطن العاصمة. © البنك الدولي.  الدولي،البنك   األمر؟الذي يتطلبه  . إنهاء فقر التعلم: ما2019. الدوليبنك ال5
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البشري القيود  المال  العملال  مردودية  حالية على  المفروضة    بسبب  البشري في سوق  المال   ذلك أن نسبة  رأس 

 من النساءفي المائة    27ورجال  ال   العاطلين  من  في المائة  22  تسجل في المتوسطحيث    ،مرتفعة  الشباب  بين  بطالة  ال

 إال أن   مؤشر رأس المال البشري،    على مستوىتحقيق نتائج أفضل      و حتى إن كانت النساء يملن إلى    ،العاطالت

مرهون   6مقيدة بشدة. لذلك فإن المسار االجتماعي واالقتصادي المستقبلي للمغرب في االقتصاد تظل  مشاركتهن  

 .وتوزيعهبقدرته على تسريع التقدم في تراكم رأس المال البشري 

 

 ( ومكوناته2020: مؤشر رأس المال البشري )1الشكل 

 
 

 2020 البشري،مصدر البيانات: مؤشر رأس المال 

 

في بلوغ   .7 التي يواجهها األطفال  المعوقات  التغلب على مختلف  البشري  المال  يتطلب تحقيق نتائج أقوى لرأس 

المناطق   الكامل، وال سيما في  العقود    القروية.نمائهم  لتقديم    الماضية،على مدى  المغرب برامج أساسية  وضع 

التمكين  في بعض عوامل  تقدم كبير  إحراز  إلى  أطفال صغار. وقد أدى ذلك  لديها  التي  الحيوية لألسر  الخدمات 

الرئيسية لنتائج التنمية البشرية، بما في ذلك التوسع السريع في التعليم األساسي والخدمات الصحية. كما أدى إلى 

شر البنية التحتية األساسية التي تساهم في تحسين نتائج رأس المال البشري، مثل الوصول  إحراز تقدم كبير في ن

إلى المياه والكهرباء والبنية التحتية للطرق. بينما تحسنت التغطية، ال تزال هناك نقاط ضعف كبيرة من حيث جودة 

فهو القروية  األمهات في المناطق    معدل وفياتأما  التسليم ووصول مجموعات معينة إلى العديد من هذه الخدمات.  

والدة حية(    100.000حالة وفاة لكل    45مقابل    111بأكثر من مرتين مما هو عليه في المناطق الحضرية )  أعلى

مقارنة بالمناطق الحضرية  القروية  في المائة في المناطق    37وفيات األطفال دون سن الخامسة أعلى بنسبة    معدلو

عدم المساواة   الطفلو. تعكس هذه التفاوتات في نتائج صحة األم 7مولود حي(  1000كل حالة وفاة ل 19مقابل  26)

 8في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وجودتها.

 

 

 

 

 

 

 : لمحة عن المؤشرات الرئيسية لتنمية الطفولة المبكرة في المغرب2الشكل 

 
مؤشرات   الدولي،في المائة في المغرب. المصدر: البنك  21تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة )كنسبة مئوية من إجمالي المشاركة في القوى العاملة(  6

 عاما(. تم االسترجاع من 64-15وى العاملة )النسبة المئوية للسكان اإلناث في الفئة العمرية (. معدل المشاركة في الق2018التنمية العالمية )

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.ACTI.FE.ZS 
 ( ENPSF 2018األسرة ) صحةو(. المسح الوطني للسكان 2019وزارة الصحة )7
. القرويةفي المائة في المناطق   73.4فإن النسبة ال تتجاوز   صحي،النساء في المناطق الحضرية يلدن في مرفق  من  المائةفي  96في حين أن  المثال،على سبيل 8

  4تتراوح أعمارهم بين ية والحضرية في معدل االلتحاق لألطفال الذين قرونقطة مئوية بين المناطق ال 17هناك فرق  االبتدائي،فيما يتعلق بالحصول على التعليم قبل 

في المائة  54.5في المائة(. الوصول إلى التعليم محدود أكثر بالنسبة للفتيات الصغيرات )معدل االلتحاق بمرحلة ما قبل االبتدائي هو  78.7مقابل  61.8سنوات )  5و

 (.القرويينفي المائة لألوالد  68.8مقابل   الخامسةوفي سن الرابعة  القروياتللفتيات  
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 الصحة 

 

 التغذية

 

 التعلم 

 والوالدةالحمل 

 

المائة في  79.2• تلقت 

من النساء الحوامل في  

المناطق الحضرية  

رعاية ما قبل الوالدة 

)من قبل متخصص 

مؤهل( خالل األشهر  

الثالثة األولى من 

في  50.7الحمل مقابل 

المائة من النساء 

الحوامل في المناطق 

 القروية

٪ من النساء 69• 

الحوامل في المناطق 

الحضرية مقابل 

٪ من النساء 48.6

الحوامل في المناطق 

القروية خضعن ألكثر 

زيارات للرعاية   4من 

 قبل الوالدة

معدل وفيات األمهات:  

 000 100لكل  45

والدة حية في المناطق  

 111الحضرية مقابل 

والدة  000 100لكل 

حية في المناطق 

 القروية

في المائة من   4• 

النساء في المناطق 

الحضرية ال يستفدن 

في   من الوالدة الماهرة

  26مركز صحي مقابل 

في المائة من النساء في  

 المناطق الحضرية 

في المائة من النساء في   81.6• 

المناطق الحضرية تناولن 

مكمالت الحديد أثناء الحمل 

في المائة في  63.3مقابل 

 المناطق القروية

• نسبة انتشار فقر الدم بين 

 في المائة  40النساء الحوامل 

ر الدم بين • تبلغ نسبة انتشار فق

  49-15النساء في سن اإلنجاب )

 في المائة 37سنة( 

 

 الطفولة المبكرة

 

 •معدل وفيات الرضع:

مولود  1000لكل  15

حي في المناطق 

 الحضرية مقابل

مولود  1000لكل  22

حي في المناطق 

 القروية

• معدل وفيات األطفال  

 دون سن الخامسة: 

مولود  1000لكل  19

المناطق حي في 

 26الحضرية مقابل 

مولود حي  1000لكل 

 في المناطق القروية

بالمائة من األطفال   97• 

 35رضعوا رضاعة طبيعية لكن 

بالمائة فقط رضعوا رضاعة  

خالل األشهر  طبيعية خالصة

 الستة األولى 

في المائة من   44• تم إرضاع 

األطفال في المناطق الحضرية  

من الثدي في الساعة التالية  

في المائة في  55للوالدة مقابل 

 المناطق القروية

• تبلغ نسبة انتشار فقر الدم بين 

 ٪ 34األطفال دون سن الخامسة 

في المائة من األطفال   10.4• 

دون سن الخامسة في المناطق 

في المائة من األسر  28.7• أعلنت 

التي شملتها الدراسة في المناطق 

القروية أنها تشارك مع األطفال دون 

سن الخامسة في أنشطة تعزز التعلم 

مثل القراءة أو  للمدرسة،واالستعداد 

 الغناء أو اللعب أو التنزه 

قط من أولياء األمور  بالمائة ف 13• أفاد 

أنهم غالبا ما يشاركون أطفالهم في 

أنشطة محو األمية والحساب المبكرة  

 في المنزل 

• معدل االلتحاق بمرحلة ما قبل  

هو  5و 4االبتدائي لألطفال في سن 

في المائة في المناطق الحضرية   78.7

 في المناطق القروية  61.8مقابل 
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• تغطية التحصين ضد 

الحصبة واللقاح 

والسعال الديكي تصل  

٪ من األطفال  99إلى 

الذين تتراوح أعمارهم  

 شهرا  23-12بين 

الحضرية يعانون من التقزم 

في المائة في  20.5مقابل 

مع بلوغ بعض  القروية،المناطق 

 في المائة 30المناطق 

  43.3استهلك  ،2006• في عام 

في المائة من األسر الملح  

وأظهر مسح  باليود،المعالج 

في   25أن   2015أُجري عام 

لمائة فقط من األسر تستخدم ا

 الملح المعالج باليود 

تبلغ نسبة   القروية،• في المناطق 

في المائة في  41.1االلتحاق بالمدارس 

في المائة في  6.2القطاع العام مقابل 

في المائة  52.6القطاع الخاص مقابل 

في الوحدات التقليدية لمرحلة ما قبل 

 المدرسة 

• معلمي رياض األطفال الذين يفتقرون 

وفي  وأثناءها،إلى التدريب قبل الخدمة 

 ظروف عمل غير مستقرة 

٪ من األطفال ال يجيدون القراءة 66• 

 في سن العاشرة 

( 2016البنك الدولي ) (؛ENPSF 2018المسح الوطني للسكان وصحة األسرة ) (،2019مصدر البيانات: وزارة الصحة )

  ، زهيدي  ،أ  ،مجموعة بيانات حول تغطية التحصين بواسطة المستضد؛ زهيدي  ،(2020اليونيسف )  العالمية؛مؤشرات التنمية  

  (،2020( إنهاء فقر التعلم: ما الذي يتطلبه األمر؟ المندوبية العليا للتخطيط )2019( ؛ البنك الدولي )2016ج. )  ،وتوفيق  ،م

 .TIMSS 2019 ؛2019المؤشرات االجتماعية للمغرب 

 

بما في ذلك    واستخدامها،تواجه األسر القروية التي لديها أطفال صغار حواجز محددة في الوصول إلى الخدمات   .8

في المائة من سكان المغرب يعيشون في   37.1كان    ، 2019في عام      اإلمداد المحدود للخدمات الصحية والتعليمية.

الوصول إلى البنية التحتية األساسية مثل المياه    تعاني من نقص في   التي ال تزال  ،9( HCP 2020المناطق القروية )

النطاق العريض. وهذا األنترنت ذات    و انتشار  ،وتوصيل الطرق  ،والكهرباء  ،وتحسين الصرف الصحي  ،الجارية

ول إلى الخدمات الصحية والتعليمية أمرا صعبا ويفسر بعض أوجه عدم المساواة المستمرة في نتائج يجعل الوص

في المائة بسبب    28.4  صحية،من بين الوالدات التي تحدث خارج منشأة    المثال،تنمية الطفولة المبكرة. على سبيل  

في المناطق القروية ارتباطا مباشرا    األولياللتحاق بالتعليم  المتدنية ل  معدالت  ال   . ترتبط  10عدم إمكانية الوصول 

الناحيتين    بمستوى من  للغاية  صعبا  الخدمات  تقديم  يجعل  مما  وتشتتهم  السكان  كثافة  النخفاض  نظرا  العرض 

و  ا ال سيم ،بشكل غير متناسب بآثار تغير المناخالمناطق القروية يتأثر سكان  ذلك،اللوجستية والمالية. عالوة على  

ومن المرجح أن   .يفتقرون إلى الوصول إلى بعض الخدمات األساسية أو البنية التحتية المالئمة المذكورة أعاله هم 

مثل   ،األطفال  المبكرة  رعاية  أشكال التكافح النساء في المناطق القروية إليجاد وقت للرضاعة الطبيعية وغيرها من  

 ، ورعاية األطفال اآلخرين  ،يد من الوقت في الحصول على المياهإلى قضاء المز  يحتجن  نألنه  ،التحفيز واللعب

تكون مرافق الرعاية الصحية ودور الحضانة ذات البنية   كما.  إلنتاج الغذاء األساسياألراضي المنهكة    والعمل في  

الصالحة للشرب والتهوية ومرافق للمياه    الوصولعن صعوبة     فضال  الطبيعية،التحتية السيئة أكثر عرضة للكوارث  

جيدة أن تزيد من خطر اإلصابة بالسكتات  غير الالتهوية    تأو ذاالخدمات الغذائية: يمكن للمساحات غير المبردة  

  ، ، مما يؤثر سلبا على رفاهية النساء الحوامل واألطفال الصغار 11الدماغية وتقليل الشهية وتقليل األداء المعرفي  

جزء كبير من   كون     المحاصيل ومعل أن يؤثر انخفاض أو زيادة هطول األمطار على غلة  من المحتم  ،وبالمثل

وقد يزداد انعدام   ،قد تكون سبل عيشهم مهددةف  ،من أصحاب الحيازات الصغيرة  ةالمغربي  المناطق القرويةسكان  

ال يزال توسيع الخدمات الصحية والتعليمية بطريقة مستدامة وصديقة للمناخ   لذلك،.  12بين صفوفهم  األمن الغذائي

 مناهج مبتكرة. اعتماد  يتطلب   في المناطق القروية يمثل تحديا 

 

. إن زيادة توفير خدمات جانب الطلبقيود من  تنمية الطفولة المبكرة تعوقها    نتائجإن المزيد من التحسينات في   .9

ولكنه ليس كافيا عندما تحافظ العائالت على ممارسات دون المستوى    ضروري،تنمية الطفولة المبكرة الجيدة أمر  

المناطق  في  للمرأة  المنخفضة  التعليمية  المستويات  أن  المبكر. كما  والتعليم  الصحة والتغذية والتحفيز  في  األمثل 

التي تعيق سلوكيات معينة يمكن أن تحد أيضا من الطلب على الخدمات الصحية   القروية واألعراف االجتماعية

يات في الوالدة في قروتستمر العديد من النساء ال  المثال،والتعليمية وتجعل تغيير السلوك أكثر صعوبة. على سبيل  

 
 2020إصدار   ، 2019(. المؤشرات االجتماعية للمغرب  HCPدوبية السامية للتخطيط )المن9

 ( ENPSF 2018(. المسح الوطني للسكان وصحة األسرة )2019وزارة الصحة )10
11Zivin ،J.G. ،Hsiang ،S.M ،&Neidell ،M .5. "درجة الحرارة ورأس المال البشري في المدى القصير والطويل." مجلة جمعية خبراء البيئة والموارد  

(1  .)https://doi.org/10.1086/694177 
تكيف المقترحة المدعومة من  بمزيد من التفصيل الروابط بين تأثير تغير المناخ على نتائج تنمية الطفولة المبكرة وتدابير التخفيف وال  3يوضح القسم هاء والمرفق  12

 خالل البرنامج. 
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  ، االفتقار إلى الثقة وسائل النقل أوغالء و المعلومات،المنزل على الرغم من وجود مركز والدة قريب بسبب نقص 

وتفضيل األساليب التقليدية. ينتشر هذا بشكل أكبر بين األسر الفقيرة والضعيفة التي   ،الحواجز االجتماعية  وبفعل

االستفادة من التدخالت المختلفة لتحفيز الطلب والتأثير على السلوكيات، مثل   ويمكن تواجه أيضا قيودا مالية كبيرة.

والتي تساهم في تحرير القيود المالية،   (،CCTلسلوك والتحويالت النقدية المشروطة ) حمالت التواصل لتغيير ا

وتوفر الحوافز الستخدام خدمات تنمية الطفولة المبكرة وترتبط عموما بتدابير التواصل والتوعية. على الرغم من  

دورة الحياة لالكبيرة  مخاطر  اللج  وجود برامج مساعدة اجتماعية مختلفة، ال توجد حاليا برامج شبكات أمان محددة تعا

تم    الذيو13للجميع   اإلجباري الصحيالتي لديها أطفال صغار. إن بدء تطبيق التأمين   الهشة، خاصة بالنسبة لألسر  

جميع األسر من شأنه أن يؤدي إلى تآزر قوي مع تحسين لتشمل  األسرية التعويضاتاإلعالن عنه مؤخرا وتوسيع 

 عرض الخدمات.

 

. لقد نما توفير بعض خدمات ضمان جودة الخدمات في سياق مجزأ مع قواعد ومعايير مختلفة تحديا رئيسيايشكل   .10

 النحو، مع إشراف وتنسيق محدود حتى وقت قريب. على هذا    عضوي،تنمية الطفولة المبكرة األساسية نسبيا بشكل  

فإن المشهد الحالي لتنمية الطفولة المبكرة مجزأ ويفتقد إلى الميزات الهامة التي من شأنها أن تدعم تقديم خدمات  

 تنمية الطفولة المبكرة عالية الجودة.

 

. إنهم يطبقون نماذج  14الحالية من قبل جهات متعددة تحت إشراف كيانات مختلفة األولييتم تقديم خدمات التعليم   •

ومعايير جودة غير متكافئة، بما في ذلك    األحيان،تلفة، ويتبعون مبادئ مختلفة ومتضاربة في بعض  تربوية مخ

التعليم األوليالمطلوبة في  الكفاءات   الذي اعتمد في     17-51القانون اإلطار رقم   فبعد أن أكد  (.  ECE)  مربي 

ارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم  وز  قيادة   - ، و المتعلق  بالتعليم و التكوين و نظام البحث العلمي  2019

والبحث   مناهج    والعلمي  العالي  إطار  في  تطوير  ريادتها  في  بدأت  األولي  جديد  إطار    التعليم  دراسي  ،  منهاج 

هذه  لكن  من أجل تنسيق المناهج ورفع الجودة بشكل موحد.    التمدرسباإلضافة إلى معايير الجودة لمرحلة ما قبل  

 التقليديين. وحدات التعليم األوليبما في ذلك من قبل مشغلي  بالكامل،األدوات لم يتم نشرها أو تنفيذها 

 

ال توجد آلية صحة مجتمعية منهجية لتسهيل تغيير السلوك وتشجيع استخدام مراكز الرعاية الصحية األولية. في   •

هناك حاجة إلى تدخالت تغذوية أكثر شموال لمعالجة التقزم المتبقي في ف  التقزم،تم إحراز تقدم جيد في الحد من  حين  

وكالهما له تأثير خطير    اليود،مثل فقر الدم ونقص    الرئيسية،فضال عن نقص المغذيات الدقيقة    القروية،المناطق  

للر ضائعة  فرصا  الفجوة  هذه  تخلق  المعرفي.  التطور  الوقائية  على  غير    واألولية،عاية  تكاليف  إلى  يؤدي  مما 

ضرورية على المدى الطويل. هناك تفاوتات إقليمية في توزيع العاملين في مجال الرعاية الصحية العامة وكذلك  

الرعاية   األكبر من خدمات  الجزء  تقديم  العام  القطاع  يواصل  بينما  الخاص.  القطاع  الصحية من  الرعاية  مقدمي 

الخاص  ي  الصحية، القطاع  إن عدم وجود نظام   بسرعة،توسع  بأنشطته.  المتعلقة  والبيانات  التنظيم  القليل من  مع 

معلومات صحية متكامل وموثوق ويمكن الوصول إليه يجعل من الصعب على وزارة الصحة معالجة هذه المشاكل 

 وتحسين الجودة والمساءلة بين الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية. 

 

على ذلك، فإن الجهود المبذولة لتحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة في المغرب قد تعرقلت بسبب االفتقار    وةعال .11

على الرغم من أن تنمية   خلق التآزر. مما يجعل من الصعب مواءمة التدخالت و  المؤسسي،إلى آليات التنسيق  

متعددة القطاعات   إستراتيجيةإال أن غياب    غربية،المالطفولة المبكرة أصبحت بشكل تدريجي أولوية وطنية للحكومة  

وهيئة تنسيق من شأنها أن تحكم تقديم الخدمات المتكاملة لسنوات الطفولة المبكرة يعقّد التنسيق والتكامل. تشارك  

. لم يتم تحديد أدوار  15مؤسسات مختلفة في تعزيز تنمية الطفولة المبكرة مع تداخل المسؤوليات في بعض األحيان 

 
 (. SITAN 2019ال يستفيدون من تغطية التأمين الطبي ) 5-0في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  .653   13
يم والتدريب في مرحلة الطفولة المبكرة  أنواع رئيسية من مؤسسات التعل  5هناك    ،2014وفقا لدراسة تشخيصية أجرتها اليونيسف وقسم المناهج الدراسية في عام  14

والتي تركز على تحفيظ القرآن الكريم. المبادئ األساسية   التقليدية،( المراكز القرآنية 1في المغرب والتي قد تخضع لسلطة وزارة التربية والتعليم أو وزارات أخرى: 

 ( فصول4( رياض األطفال التي تتبع النموذج الفرنسي؛  3 نسبيا؛أكثر حداثة التعليم األولي  ( الحضانة القرآنية )مراكز قرآنية مطورة تدمج ممارسات2للغة العربية. 

 ( الحضانات الحديثة الخاصة. 5ملحقة بالمدارس االبتدائية الرسمية )أماكن مخصصة داخل المدارس االبتدائية( ؛ التعليم األولي 
للتنمية  تشمل المؤسسات المختلفة المشاركة في تصميم  15 السياسات وتقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمبادرة الوطنية 

ووكالة ( Entraide Nationaleالبشرية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الشباب والرياضة والمساعدات الوطنية المتبادلة )

(  INE( وهيئة التقييم الوطنية )ONDE( ، المرصد الوطني لحقوق الطفل )ONDH(. مؤسسات مثل المرصد الوطني للتنمية البشرية )ADSالتنمية االجتماعية )

للتعليم والتدريب والبحث العلمي ) الفاعلين غير شارك مجموعة من  ت  ((تشارك في تقييم تنفيذ السياسات العامة. باإلضافة إلى ذلك ،CSEFRSللمجلس األعلى 

شمل المؤسسات الوطنية  الحكوميين في تقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة ، إما كمقدمي خدمات طرف ثالث تتعاقد معهم الحكومة ، أو كجهات فاعلة مستقلة. وهي ت

جيه معظم التمويل من خالل الوزارات التنفيذية ، فإن السلطات الحكومية المحلية  والجمعيات المحلية ذات األهداف الدينية واالجتماعية والمدنية المختلفة. في حين يتم تو

عم تقديم خدمات تنمية الطفولة  مثل المجالس اإلقليمية والبلديات لديها أيضا القدرة على تعبئة بعض التمويل من ميزانيتها الخاصة أو من الشراكات مع القطاع الخاص لد

 المبكرة. 
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وال يزال العديد من مقدمي الخدمات يتبعون نهجا    واضح،ومسؤوليات الجهات الفاعلة والوكاالت المختلفة بشكل  

فإن التقارب بين تدخالت تنمية الطفولة المبكرة في المناطق   لذلك، وآليات التعاون والتواصل متخلفة. ونتيجة    قطاعيا،

 .قليلأمهات حوامل وأطفال صغار  القروية وفي األسر التي بها

 

التقدم واألثر  .12 المبكرة تعوق تقييم  الطفولة  البيانات لرصد وتقييم تدخالت تنمية  . ويؤدي عدم إن محدودية نظم 

وجود آليات متكاملة لرصد االستثمار في تنمية الطفولة المبكرة وإشراك أصحاب المصلحة على مختلف المستويات  

إلى تقويض القدرة على جمع البيانات ذات الصلة وفي الوقت المناسب وهذا يعيق بشكل  الالمركزية والالمركزية  

يغطي المسح الوطني للسكان وصحة   المثال،وكذلك المساءلة والشفافية. على سبيل  العامة،خطير فعالية السياسات 

؛    2011  ؛2003نتظم )ولكنه يتم إجراؤه بشكل غير م  األطفال،األسرة مؤشرات مهمة لألمهات الحوامل وصغار  

(. يمكن تعزيز أنظمة المراقبة الحالية بشكل كبير لتوليد البيانات ذات الصلة حول جودة الخدمات أو لقياس  2018

يمكن أن تكون البيانات الموجودة حول تنمية الطفولة    ذلك، تأثير السياسات والتدخالت على نمو الطفل. باإلضافة إلى  

 لى المستوى المحلي ومستوى المقاطعة إلثراء عملية صنع القرار. المبكرة متاحة بسهولة أكبر ع

 

بما   الصحية،الرعاية   خدماتالصحي الوصول إلى    الحجر أعاق    إضافية.  تحديات 19-كوفيد  جائحة  تأخيرا، جلب .13

في   36مثل التطعيم )انخفاض في االستخدام بنسبة    ، في ذلك الخدمات الرئيسية للعائالت التي لديها أطفال صغار

في    30وزيارات ما قبل الوالدة وبعدها )انخفاض بنسبة    ،المائة من األسر التي لديها أطفال يحتاجون إلى التطعيم(

في المائة من األسر    34ت الصحة اإلنجابية )انخفضت بنسبة  المائة من األسر التي لديها نساء مؤهالت( وخدما

من  16المعنية(  الرغم  على  المدرسة.  إغالق  أثناء  التعلم  فرص  فقدوا  المدرسة  يرتادون  كانوا  الذين  األطفال   .

ة حيث فإن التعليم عن بعد يؤدي إلى تفاقم عدم المساوا  والتعليم،اإلجراءات االستباقية التي اتخذتها وزارة التربية  

التدريبية عبر 75  إن ٪ من األطفال ليس لديهم إنترنت عالي السرعة وهو أمر ضروري غالبا لمتابعة الدورات 

في المائة   48اإلنترنت بشكل فعال. قلة قليلة منهم تمكنوا من االستفادة من التعليم عبر اإلنترنت على أساس منتظم )

. 17في المائة في المرحلة الثانوية(  69و  اإلعدادي،في المستوى  في المائة    51و  االبتدائي،من األسر في المستوى  

يعد التباعد  أخيرا،. 18بالمائة من األطفال المسجلين من استمرارية الخدمات 84لم يستفد  ،التعليم األوليفي مرحلة 

االجتماعي ضارا بشكل خاص لألطفال الذين يحتاجون إلى تفاعالت اجتماعية وتفاعالت بين األطفال والبالغين  

 واألطفال حتى يتطوروا بشكل كامل.

 

تتطلب أوجه القصور هذه تدخال سريعا وفعاال للتخفيف من الخسائر الحالية ومنع الخسائر المستقبلية في رأس   .14

إلعداد القوى العاملة للغد، يحتاج المغرب إلى البدء مبكرا لالستفادة من إمكانات السنوات األولى.    المال البشري. 

تكون االستثمارات في مرحلة الطفولة المبكرة أكثر كفاءة عندما تبدأ في أقرب وقت ممكن. من نهج دورة الحياة، 

جيدا بدنيا وعاطفيا للحمل واألبوة في وقت الحق  والمراهقين للتأكد من أنهم مستعدين    اتيعني هذا البدء بالمراهق

. سيكون للتطور اإليجابي خالل مرحلة الطفولة المبكرة آثار غير مباشرة خالل ثاني أهم نافذة للفرصة  سن الرشدفي  

وهي مرحلة من النمو السريع ووقت االنتقال نحو مرحلة البلوغ التي تنطوي على تغييرات   المراهقة،وهي مرحلة 

ونمائية وعصبية ونفسية واجتماعية ومهنية. ال تعتمد االستثمارات المستمرة طوال دورة الحياة فقط على جسدية  

ولكن االستثمارات الشاملة في الصحة والتغذية واألمن وحماية   األولى،األساسيات التي تم وضعها خالل السنوات  

 لتحقيق تأثير أكبر.  األطفال والمراهقين والتحفيز المبكر والتعلم تعزز بعضها البعض

 

 العالقة بإطار الشراكة التعاونية واألساس المنطقي الستخدام األداةج. 

 

القطرية   .15 المقترح بشكل وثيق مع إطار الشراكة  البرنامج  -131039)تقرير رقم    CPF 2019-2024يتوافق 

MA  وقد تم تعديل مشاركة مجموعة البنك الدولي في    .2019فبراير    19( الذي ناقشه المديرون التنفيذيون في

من خالل دعم البالد في تركيزها على اإلغاثة وإعادة الهيكلة والتعافي   19-كوفيداالستجابة لوباء    من أجل  المغرب  

االجتماعي من خالل تحسين   التماسك  في تعزيز  المغرب  التعاونية هو دعم  الشراكة  العام إلطار  الهدف  المرن. 

يتابع إطار    المغربية،فرص العمل وتقليل الفوارق االجتماعية واإلقليمية. بناء على برنامج الحكومة    ظروف خلق

)ب( تحويل رأس    الخاص؛ مجاالت تركيز: )أ( تعزيز خلق فرص العمل من قبل القطاع  ثالثة  الشراكة التعاونية  

 
16HCP 2020 64إلى    51حقيق في تأثير فيروس كورونا على الوضع االقتصادي واالجتماعي والنفسي لألسر. ذكرت غالبية األسر التي شملها االستطالع ))أ(. الت  

 كسبب للتخلي عن استخدام هذه الخدمات.  COVID-19في المائة( خطر التلوث بـ 
17HCP 2020 (a.انظر أعاله ، ) 
18HCP 2020 (b اإلبالغ االجتماعي في ) 19سياق جائحة-COVID 
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تماشيا مع نتائج التشخيص    ذلك،. باإلضافة إلى  )ج( تعزيز التنمية اإلقليمية الشاملة والمرنة  وحمايته؛المال البشري  

 المواطنين أساس إطار الشراكة اإلستراتيجية. ومشاركةالحكامة  تشكل ،19(2018 الدولي،المنهجي للدولة )البنك 

 

المشترك   .16 الرخاء  المدقع وتعزيز  الفقر  إنهاء  الدولي وهما  البنك  المقترح مع هدفي مجموعة  البرنامج  يتماشى 

ويتماشى مع الركيزة الثانية لورقة نهج    19-سيساهم البرنامج في التخفيف من آثار جائحة كوفيد    بطريقة مستدامة.

"ضمان نمو   3الركيزة    "،االستجابة لألزمات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي بعنوان "حماية الفقراء والضعفاء

ز السياسات والمؤسسات واالستثمارات من أجل إعادة "تعزي  4والركيزة    ،األعمال المستدام وخلق فرص العمل"

الشرق األوسط   -مجموعة البنك الدولي البناء بشكل أفضل". يساهم البرنامج أيضا بشكل مباشر في تنفيذ إستراتيجية  

الموسعة التي تركز على بناء رأس المال البشري ويتماشى أيضا مع إستراتيجية النوع االجتماعي   و شمال إفريقيا

( من خالل المساهمة في زيادة وصول المرأة إلى الخدمات الصحية وتحسين / FY16-23موعة البنك الدولي )لمج

 توسيع خدمات تنمية الطفولة المبكرة. 

 

والتنفيذ المبكر للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية  اإلعدادينبع البرنامج المقترح من المشاركة التمهيدية أثناء  .17

البشرية. المبادرةتم    للتنمية  البشرية    إطالق  للتنمية  تم    ،2018شتنبر    19في    3الوطنية  سابقتين  بعد مرحلتين 

وبناء على   األوليين،. بناء على تقييم المرحلتين  20وكان البنك خاللهما يقدم الدعم بالفعل   2018و  2005تنفيذهما بين  

تركيز تركيزها نحو العناصر   الثالثةالوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها    المبادرة  أعادت  الدولية،الخبرة واألدلة  

  )المبادرةوتتضمن اآلن نافذة تركز بالكامل على األطفال والمراهقين    البشري،الرئيسية التي تؤثر على رأس المال  

ية للتنمية البشرية في  الوطنساهم البنك في وضع تصور للمبادرة  ،2018(. منذ عام  P4-3الوطنية للتنمية البشرية  

بما في ذلك من خالل ندوة رفيعة المستوى  ،21من خالل حوار سياسات مكثف ومساعدة تقنية P4-3الثالثةمرحلتها 

والدعم الفني   والبنك،مع األعضاء الرئيسيين في حكومة مصر    2018مارس    23حول التنمية البشرية نُظمت في  

والذي كان له دور فعال    ،2019شتنبر    19-18في تنظيم المنتدى الوطني المغربي األول لتنمية الطفولة المبكرة في  

المبادرة الوطنية  دعم البنك وضع نظرية للتغيير في    ذلك،في بناء الزخم لالستثمار في السنوات األولى. عالوة على  

الثال البشرية في مرحلتها    والتدخالت، والتي ساعدت في تحديد نطاق األنشطة    ،الركيزة الرابعة منها  –ثة  للتنمية 

 وتحديد النتائج الواضحة المتوقعة من تنفيذها. تشكل هذه المشاركة التمهيدية األساس للبرنامج المقترح.

 

 تركيز البرنامج.والتي تتناسب بشكل وثيق مع    النتائج،  البرنامج مقابلالستخدام أداة    المغربيدعم البنك طلب   .18

أداة  التالية،بناء على االعتبارات   النتائج  تعتبر  لدعم برنامج  البرنامج مقابل  إقراض مناسبة  الوطنية  أداة  المبادرة 

 .المبادرة الوطنية للتنمية البشريةللتنمية البشرية

 

نظرا   • المصلحة.  أصحاب  بين  التوافق  تعزيز  مع  متكامل  حكومي  برنامج  تنفيذ  القطاعات  دعم  متعددة  للطبيعة 

الثالثةلبرنامج  مرحلتها  في  البشرية  للتنمية  الوطنية  في المبادرة  إما  المصلحة  أصحاب  من  تشارك مجموعة   ،

التدخالت. تنفيذ  في  أو  المبادرة    الرقابة  الرابعة من  للركيزة  بالنسبة  الحال بشكل خاص  للتنمية  هذا هو  الوطنية 

لى مشاركة العديد من الوزارات القطاعية )المالية والتعليم والصحة( باإلضافة  والتي يعتمد نجاحها ع  ،3البشرية  

-)بما في ذلك المرصد الوطني للتنمية الوطنية ) والخاص،إلى مجموعة من أصحاب المصلحة في القطاعين العام 

ONDH( ومنظمات المجتمع المدني .)CSO  مناسبة بشكل خاص لدعم البرامج  النتائج    البرنامج مقابل((. أداة

والسلطات    المختلفة،مثل الوزارات القطاعية    الفاعلة،الوطنية الكبيرة التي يكون فيها التوافق بين مختلف الجهات  

أمرا ضروريا. يمكن أن يكون للمؤشرات المرتبطة بالصرف تأثير إيجابي لاللتفاف حول نتائج   واإلقليمية،اإلقليمية  

 لتنسيق متعدد القطاعات وتقارب أوجه التآزر بين التدخالت القطاعية المختلفة.محددة حيث يلزم ا

 

الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها    بناء المبادرةتم    التركيز على النتائج وإضفاء الطابع المؤسسي على القياس: •

والتي حددت إجراءات ومخرجات ونتائج محددة على طول سلسلة    للتغيير،حول نظرية قوية  الرابعةالركيزة    -الثالثة

من   -التي تُعّرف على أنها نتائج وسيطة في تحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة    -النتائج. كان االهتمام بالنتائج  

البشرية في مرحلتها  أولويات للتنمية  الوطنية  إ  P4-  - 3الثالثةالمبادرة  لى وجه  . ع2018في عام    إطالقها  منذ 

المبكرة بدال من   الخصوص، المبادرة على تنمية الطفولة  يهدف البرنامج إلى تركيز اهتمامه على تأثير تدخالت 

التنفيذ. يبدو استخدام أداة البرنامج مقابل النتائج مناسبا في مثل هذا السياق وسيساهم في زيادة تعزيز التركيز على  

 
 التشخيص المنهجي للبلد )اإلنجليزية(. واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي.   -. المغرب 2018البنك الدولي. 19

 (P116201) (2( ؛ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ) المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  P100026لتنمية البشرية )لالمبادرة الوطنية 20

 ( P170257: إعداد األجيال القادمة )3دعم صياغة   المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 21
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مع تحقيق توازن كاف بين تحفيز المخرجات والنتائج الوسيطة التي تهم تعزيز نتائج تنمية الطفولة    الرئيسية،النتائج  

لتعزيز الثقافة الجديدة التي تتمثل في استعمال منهجية    فرصةالنتائج  البرنامج مقابل    أداة  استعمال    عد  و يالمبكرة.  

   و في جعل عملية جمع البيانات ذات الصلة و المناسبة  بانتظام   البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة تقودها   التي  القياس  

القوي  بمثابة   التدخالت.    نجاعةلتعزيز    المحرك  للرصد    كما يشمل  وفعالية  إستراتيجية طموحة  البرنامج طرح 

ولكن أيضا لجمع المعلومات المبكرة    ،والتي ستعمل كأداة فعالة للحصول على تعليقات حول تنفيذ البرنامج  والتقييم،

البرنامج. يعد تطوير أدوات مبتكرة مثل مالحظات الفصول الدراسية أو قياس المهارات المعرفية وغير حول تأثير  

 البرنامج مقابل النتائج ائج والتأثير. يعد استخدام أداة  المعرفية مؤشرا على تحول مهم في العقلية التي تركز على النت

المستدام نحو   التحول  عليها وضمان  المؤسسي  الطابع  الممارسات وإضفاء  تقوية هذه  في  للمساهمة  تماما  مناسبا 

 توجيه النتائج األقوى في تدخالت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 

الحكومة    أداة البرنامج مقابل النتائجتمِكن    القدرات بما في ذلك من خالل استخدام أنظمة وإجراءات الدولة.  تقوية •

مع االستفادة في الوقت نفسه من إدارة األنظمة المالية   المعامالت،من استخدام أنظمتها الخاصة بغرض تقليل تكاليف  

وتع العامة  المشتريات  وأنظمة  والبيئية  أداة  واالجتماعية  فإن  المعنى،  وبهذا  النتائجزيزها.  مقابل  تدعم    البرنامج 

وتتماشى مع استخدام الميزانية القائمة على البرامج متعددة السنوات التي يجري تبسيطها اآلن عبر معظم الكيانات  

تخدام الناجح للتمويل الحكومية. يعتمد اختيار األداة هذا على الخبرة اإليجابية التي اكتسبتها الحكومة المغربية في االس

والتعليم والصحة والنقل    الفالحة القائم على النتائج لتنفيذ اإلصالحات الرئيسية في العديد من القطاعات بما في ذلك  

 .22والتنمية الحضرية

 

IIوصف البرنامج . 

 

 برنامج الحكومة .أ

 

ى تحسين نتائج تنمية الطفولة  تقوم حكومة المغرب بتنفيذ مجموعة طموحة من التدخالت السياسية التي تهدف إل .19

الولوج  والذي يهدف إلى توفير    ،التعليم األوليبرنامج وطني لتعميم   2018في يوليو  ويشمل ذلك إطالق  المبكرة.  

التعليم األولي   التعميم جهود2027طفل إضافي بحلول عام    700000ـ  إلى  كبيرة لزيادة جودة   ا. ويصاحب هذا 

أثناء الخدمة يعملون حاليا   مربي  27000وجديد    مربي  28000تكوينالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، من خالل  

التعليم األوليفي   بتنفيذ برنامج إصالح صحي    ذلك،. عالوة على  وحدات  الصحة  المخطط  تقوم وزارة  طموح، 

مات الصحية ال سيما من خالل تعزيز أنظمة الصحة األولية يهدف إلى تحسين الوصول إلى الخد  ،2025الصحي  

وتخصيص الموارد. إلى جانب إطالق    الحكامة    وتعزيز برامج مكافحة األمراض، وتحسين  القروية،في المناطق  

المساعدة   )خطة  حرمانا  األكثر  السكانية  للفئات  الطبي  التأمين  من    (،الطبيةخطة  العديد  في  الحكومة  شاركت 

اإلجراءات لزيادة الوصول العادل إلى الرعاية األولية وتحسين تقديم الخدمات في مرافق الرعاية الصحية في كل 

المتعلقة تغطية  الوية باإلضافة إلى طرح خطط محددة للحد من وفيات األمهات وتحسين  من المناطق الحضرية والقر

(. وفي اآلونة األخيرة، بدأت إدارة الشباب والرياضة في إعداد برنامج جديد يهدف NCDاألمراض غير المعدية )ب

طفل   20000إلى    لما يصل  األطفال ما قبل سن التمدرسإلى توسيع نطاق الوصول إلى دور الحضانة ورعاية  

بين   أعمارهم  العام    3و أشهر    3تتراوح  القطاعين  بين  الشراكات  استخدام  الجديد  البرنامج  هذا  يتوخى  سنوات. 

 االجتماعية، جديدة للحماية    إستراتيجيةيتم تنفيذ    أخيرا، في التقييم.     (IFC)والخاص ودعم مؤسسة التمويل الدولية

  7( لفائدة  FAالعائلية )  التعويضاتسين االستهداف وتوسيع برنامج  بما في ذلك إنشاء سجل اجتماعي حديث لتح

 . 2022ماليين طفل إضافي من المقرر أن يبدأ في عام 

 

فإن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تدعم وتكمل تنفيذ هذه االستراتيجيات   ذلك،باإلضافة إلى   .20

  2005برنامج وطني رائد تم إطالقه في  ك  ،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  القطاعية لصالح تنمية الطفولة المبكرة.

رئيسيا في التنمية البشرية في المغرب. تتمثل أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مكافحة فاعال      تأصبح

من خالل تعزيز الفرص   الضعيفة،االجتماعي واالقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للفقراء والفئات    التهميش

مرت المرحلتان األولى و الثانية من أث  .  الحكامة  وتحسين  ،وتحسين الوصول إلى الخدمات األساسية  ،االقتصادية

 
( ، برنامج  P148017ية )قروج تحسين الصحة األولية في المناطق ال ( ، برنامP116201) (2المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )22

التعليم ) الحضري )P167619دعم  النقل  الزراعية )P149653( ، مشروع  الغذائية  القيمة  للدار  P158346( ، برنامج تعزيز سالسل  البلدي  الدعم  ( ، وبرنامج 

 (. P144539ث والقدرة على الصمود )( ، والبرنامج المتكامل إلدارة مخاطر الكوار P149995البيضاء )

 



 

22 

 

( استثمارات مهمة في البنية التحتية في المناطق القروية، بيد أنها لم تسفر 2018-2010و    2010-2005المبادرة )

المبادرة الوطنية للتنمية  برنامج    غير أن    .    إال على  نتائج متواضعة   من حيث تأثيرهما في مجال الرأسمال البشري

السادس في    ،3البشرية   الملك محمد  السابقةيختلف بشكل    ،2018  شتنبر   19الذي أطلقه  المراحل    ، ملحوظ عن 

الرابعة نافذته  من خالل  المبكرة  الطفولة  تنمية  على  مسبوق  غير  تركيزا  المستقبلية"   ، ويتضمن  األجيال  "إعداد 

مع االعتراف    ،ستثمار الهادئ والمبكر"(. إنه يمثل تحوال جوهريا نحو "االP4-3الوطنية للتنمية البشرية    )المبادرة

بأهمية االستثمار في رأس المال البشري ونافذة الفرص الفريدة التي تشكلها السنوات األولى. على المدى المتوسط  

إلى المساهمة في تعزيز إنتاجية األطفال والشباب ويتوخى    P4-3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    هدفت  ،والطويل

 مؤشر رأس المال البشري كمقياس للتأثير على مدى العقد المقبل.استخدام 

 

نفسها كمحفز للتقدم من خالل: )أ( التركيز على تسريع الوصول إلى   3الوطنية للتنمية البشرية  وضعت المبادرة .21

وتكامل    أكبرو )ب( تعظيم األثر من خالل جودة    ؛هشاشةخدمات تنمية الطفولة المبكرة واستخدامها للفئات األكثر  

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية   تاعتمد  السابقة،خدمات تنمية الطفولة المبكرة. في تحول ملحوظ عن المراحل  

3-P4  إستراتيجية لمستقبل سياسات تنمية الطفولة المبكرة   منها مجموعة من المبادئ التوجيهية األساسية التي تجعل

للمساهمة في الحد من عدم المساواة. ثانيا، يدعم   المتأخرة عن الركبستهدف األسر والمناطق تفي المغرب. أوال، 

مثل   ،ودة خدمات تنمية الطفولة المبكرة من خالل االستثمار في تطوير منهجيات وأدوات جديدةالتحسينات في ج

فإن   ،والتي يمكن بعد ذلك اعتمادها وتوسيع نطاقها كجزء من االستراتيجيات القطاعية. وبالتالي  ،وتقييم األثر  رصد

بما في ذلك من خالل    ،ية الطفولة المبكرةأحد مجاالت التركيز المهمة هو تحسين إمكانية قياس مخرجات ونتائج تنم 

بما في ذلك المهارات المعرفية وغير المعرفية.   ،جمع البيانات حول المقاييس الكمية والنوعية لرفاه األطفال ونموهم

من خالل تعزيز نهج متكامل ومناطقي لتنمية الطفولة   ،هدف إلى تعزيز التنسيق متعدد القطاعات والمستوياتت   ،ثالثا

توقع يُ   ،والتكامل عبر التدخالت العامة. أخيرا  التناسق  " وتحقيق المزيد من  شاملباستخدام "نهج حكومي    ،كرةالمب

االستفادة من الموارد القطاعية الحالية واستكمالها بدال من تكملة التمويل   P4-3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    من

  فإن   ،فضال عن االستدامة والكفاءة المؤسسية  ،لالستراتيجيات القطاعية. نظرا لتركيزها على عدم المساواة والجودة

البشرية   للتنمية  الوطنية  تراكم  ت  P4-3المبادرة  لتعزيز  رئيسية  إستراتيجية  فرصة  في شكل  البشري  المال  رأس 

 المغرب.

 

الستراتيجيات القطاعية لتنمية الطفولة المبكرة من  لقيمة مضافة  P4-3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  جلبت: 3الشكل 

 خالل التأثير التحفيزي 

 

 
 

 الوطنية للتنمية البشرية  البيانات: المبادرةمصدر 

 

حول التدخالت الرئيسية متعددة القطاعات التي تهدف إلى زيادة    P4-3الوطنية للتنمية البشرية    تتمحور المبادرة .22

-3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    تستهدف التدخالت في إطار  تراكم رأس المال البشري في المناطق الضعيفة.

P4  فة في المناطق القروية والمحرومة، بما  للفئات السكانية الضعي  ،الطفولة المبكرة والمراهقة  ،لحظتين محددتين

والمراهقين  المدرسة  سن  في  واألطفال  السادسة  سن  دون  واألطفال  والمرضعات  الحوامل  األمهات  ذلك  في 

المبادرة الوطنية للتنمية
محفز لتقدم 4P3البشرية 

أسرع في تنمية الطفولة
.المبكرة

ة تسريع الوصول إىل خدمات تنمي
الطفولة املبكرة واستخدامها 

للفئات األكثر ضعفا

حتسني جودة خدمات تنمية 
الطفولة املبكرة

ات تعزيز التنسيق متعدد القطاع
ومتعدد املستوايت
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المدرسي و  المعرضين لخطر   التكوين  االنقطاعالهدر  أكثر تحديداعن  للتنمية   تكونت  ،. وبشكل  الوطنية  المبادرة 

 من ثالث ركائز:  P4-3البشرية 

الهدف الصحي هو دعم وزارة الصحة في الحد من وفيات األمهات   : تحسين صحة وتغذية األم والطفل.1الركيزة  •

  وزيادة نسبة الوالدات التي تتم تحت   ،من خالل تعزيز الوصول إلى الرعاية قبل الوالدة وبعدها  ،والمواليد واألطفال

والفحص المبكر لإلعاقة عند األطفال الصغار في المناطق القروية األكثر حاجة.    ،إشراف موظفين صحيين مهرة

من خالل تحسين مراقبة الحالة التغذوية لألمهات    ،النمو ونقص المغذيات الدقيقة  تأخر الهدف التغذوي هو مكافحة  

لدقيقة للسكان المستهدفين في المناطق األكثر تأثرا  ودعم وزارة الصحة في توفير المغذيات ا  ، الصغار و األطفال

المبادرة الوطنية   فإن دور وقيمة  ،. في هذا السياق  من أجل تغيير السلوك الغذائي    وزيادة الوعي بقضايا التغذية

 دورالجودة والتغطية الجغرافية لمراكز  تحسين    : )أ(  يكمنان في تدخلها في ثالثة مستويات  P4-للتنمية البشرية  

على تطوير نظام جديد للعاملين الصحيين    ،وبدعم من اليونيسيف  ،23)ب( العمل في ثالث مناطق مستهدفة  األمومة؛

و   الصحية؛األمومة والمرافق    دارربطهم بمراكز  يمباشرة إلى المستفيدين من خالل الزيارات و  يصلالمجتمعيين  

التغذية  )ج( تصميم وتنفيذ ح التقدم في مؤشرات  التي تقيد  الرئيسية  لمعالجة بعض السلوكيات  السلوك  لتغيير  ملة 

يكمل دور وزارة الصحة )خارج نطاق    مما .  الصغار مثل ممارسات تغذية الرضع و األطفال  ،والصحة األساسية

التي  مثل زيارات ما قبل الوالدة وبعدها والوالدات    -هي المسؤولة عن توفير الخدمات الصحية   التي  ،هذا البرنامج(

 في المرافق الصحية. - تجرى تحت إشراف أخصائيين صحيين مهرة

 

تعميم    عملية   دعم وزارة التربية والتعليم في  من أجل  للطفل.  واالجتماعيةالركيزة الثانية: تعزيز التنمية المعرفية   •

  ، بالشراكة مع الجمعيات  ،في المناطق القروية والنائية  جودة  اتذمن خالل تعزيز الوصول إلى خدمات   األولييم  التعل

إنشاء   ذلك من خالل  في  لمرحلة    6000بما  جديدة  األوليوحدة  الجودة  التعليم  الجودة ،  عالية  من خالل تحسين 

التعليم    ومن  ،التربوية  ألوليالتعليم  وحدات  . سيتم نقل  ألوليخالل زيادة وعي أصحاب المصلحة بأهمية جودة 

 تحت السلطة اإلشرافية لوزارة التربية والتعليم. تدريجيا

 

فجوات التعلم وتعزيز التنمية   إلى تقليلتهدف    وتعزيز التحصيل العلمي. الهدر المدرسيالركيزة الثالثة: مكافحة   •

وتقوية السكن الطالبي مثل دار طالب    ،من خالل توفير الدعم والتوجيه التربوي  ،الشخصية لألطفال والمراهقين

برامج الصحة  ووتعزيز تنمية الشباب والعمل   ،وتوفير النقل المدرسي من خالل شراء الحافالت المدرسية ،وطالبة

 نطاق هذا البرنامج المقترح. المدرسية. هذه الركيزة خارج

 

  النتائج   البرنامج مقابل نطاق  .ب

 

بهدف تحسين الوصول    P4-3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    . ستدعم العملية المقترحة جزءا منحدود البرنامج .23

وتقييم    رصدإلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة عالية الجودة في المناطق القروية بالمغرب وإنشاء آليات لتعزيز  

  ين أعاله في تالموصوف  2و   1الركيزتين    البرنامج مقابل النتائجوتنسيق خدمات تنمية الطفولة المبكرة. سوف يمول  

. يتم تحديد االرتباط بين النطاق المحدد لبرنامج النتائج مقابل النتائج والبرنامج  P4-3ية  المبادرة الوطنية للتنمية البشر

 الحكومي من خالل الحدود التالية:

 

 : سيكون لألنشطة المختارة تأثير مباشر على تحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة.األثر •

( وستستمر بين 3الوطنية للتنمية البشرية    )المبادرةحكومي  : تتماشى مدة البرنامج مع المدة المتبقية للبرنامج الالمدة •

 ؛2024و  2021

البرنامج • الحسيمةمجال  تطوان  طنجة  مناطق  البرنامج  منطقة  تشمل  الشرق  ،:  سال    ،مكناس-فاس  ،جهة  الرباط 

  كلميم و   أقاليم  سوس ماسة و  ،درعة تافياللت  ،مراكش آسفي  ،الدار البيضاء سطات  ،بني مالل خنيفرة  ،القنيطرة

 طانطان وسيدي إفني. 

: ستشمل االستثمارات التي سيتم استبعادها تلك التي لديها القدرة على إحداث تأثير سلبي كبير على البيئة االستثناءات •

مقابل  بالتمويل  الخاصة  والتوجيهات  الدولي  البنك  في سياسة  المحدد  النحو  على  المتضررين  األشخاص  أو   / و 

مشتريات  ال  مراجعة عملياتأو إذا كانت تنطوي على أعمال وسلع واستشارات عقود أعلى من عتبات لجنة    ،نتائجال

(OPRC.) 

 

 
والتي تعرض أكثر المؤشرات إثارة للقلق فيما يتعلق بصحة األم والطفل   المستهدفة،بني مالل خنيفرة ومراكش آسفي ودرعة تافياللت هي المناطق الثالث 23

 والتغذية.
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الجدول   .24 الحكومي )  1يلخص  البرنامج  البرنامج )  600نطاق  مليون   520مليون دوالر أمريكي( وتعريف حدود 

 مليون دوالر أمريكي.  80د البرنامج تصل إلى دوالر أمريكي( في إطار البرنامج الحكومي. األنشطة خارج حدو

 

 : نطاق برنامج الحكومة1الجدول 

 مليار دوالر أمريكي( 1.8) 3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  البرنامج الحكومي

المتأخرة  1النافذة   بالمناطق  اإلقليمية  التفاوتات  من  الحد   :

 مليون دوالر أمريكي(  400)

( مليون دوالر أمريكي 400الخارجي )حدود البرنامج   

 ( مليون دوالر أمريكي 400حدود البرنامج الخارجي ) ( مليون دوالر أمريكي  400: الحد من الضعف )2النافذة 

العمل  3النافذة   فرص  وخلق  االقتصادي  اإلدماج  تعزيز   :

 ( مليون دوالر أمريكي 400للشباب )

 ( دوالر أمريكيمليون  400حدود البرنامج الخارجي )

  (مليون دوالر أمريكي  600: إعداد األجيال القادمة )4النافذة  

 : تحسين صحة وتغذية األم والطفل.1الركيزة  - 4النافذة 

الوالدة تحت اإلشراف إلى  الوصول  ال سيما من   ،• تسهيل 

 خالل زيادة استخدام مراكز دار األمومة 

 الوالدة• تحسين توفير الرعاية لألطفال حديثي 

 • تعزيز مراقبة الحالة التغذوية للسكان المستهدفين

 • المساهمة في تحسين اإلمداد الغذائي

 • رفع مستوى الوعي العام للتغييرات السلوكية

 داخل حدود البرنامج

: تعزيز التنمية المعرفية واالجتماعية 2الركيزة    -  4النافذة  

 للطفل. 

 لقروية والنائيةفي المناطق ا التعليم األولي• توفير 

 األولي• ضمان جودة التعليم 

 • رفع مستوى الوعي العام 

 داخل حدود البرنامج

المدرسي مكافحة  :  3الركيزة    -   4النافذة   وتعزيز    الهدر 

 التحصيل التعليمي.

• تسهيل الوصول إلى التعليم من خالل تطوير وتدعيم شبكة 

 دار طالب )أ( والنقل المدرسي 

 في المناطق المحرومة   الدعم المدرسي• تعزيز الوصول إلى  

 الموازية • تشجيع األنشطة

 • رفع مستوى الوعي العام 

 (مليون دوالر 80حدود البرنامج الخارجي )

 2023-2019المبادرة الوطنية للتنمية البشريةإستراتيجية مصدر البيانات: 

 

 نظرية التغيير  .ث

 

وتدخالت    ،التغيير للبرنامج وسلسلة النتائج التي تربط بين التحديات الرئيسية المحددةنظرية    4يلخص الشكل   .25

البرنامج، والنتائج المتوقعة والمؤشرات المرتبطة بالصرف المحددة لكل من الركائز المدرجة في نطاق البرنامج 

تم تحديد المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تمنع تحقيق نتائج البرنامج وتدابير تخفيف المخاطر ذات   مقابل النتائج.

 الصلة في قسم المخاطر بالبرنامج.

 

 : نظرية البرنامج للتغيير وسلسلة النتائج 4الشكل 

نتائج طويلة 

 المدى

 

الهدف اإلنمائي 

 للبرنامج

 

 المخرجات المتوقعة 

 

 تدخالت البرنامج
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. تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة الجيدة في 1مجال النتائج 

 المناطق القروية

 

 
تصميم وتنفيذ حملة  •

لتغيير السلوك من أجل 
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ماليين   7يتعرض 

شخص على الصعيد 

الوطني لحملة تغيير  

السلوك المتعلقة بتغذية  

 األم والطفل

 

 

 

 

مستفيد يتلقون   40000

على األقل خدمة صحية  

أو تغذوية واحدة يقدمها  

نموذج الصحة والتغذية 

 المجتمعي 

التغذية في مرحلة  

 الطفولة المبكرة

 

 دار أمومةترقية  •

 

إنشاء نظام من العاملين   •

في مجال التوعية  

المجتمعية المدربين على 

صحة األم والطفل  

 والتغذية

 

القدرة على  تحسين  •

الكشف التجهيز و على 

منتقاة   عن شبكات

 لألم واألطفال  لرعاية

يعاني األطفال  •

واألمهات الحوامل  

 من نقص التغذية

 

 

 

الوصول المحدود   •

رعاية  إلى خدمات 

صحة األم والطفل  

ذات جودة غير 

 كافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طفل   100000تم تسجيل 

إضافي في مرحلة ما قبل  

 المدرسة 

 

 

معلم في  2000 تكوينتم 

التعليم األولي    مرحلة

وتدريبهم على 

الممارسات التربوية  

 المناسبة

بث برنامج  •

تلفزيوني للترويج 

للتعلم المرح في  

 المنزل لألطفال

 الصغار 

إنشاء وتجهيز   •

وحدات التعليم 

األطفال في  األولي 

  قرويةمناطق 

 مختارة 

 

 

ي  ممقد التعاقد مع •

خدمات خارجيين  

وحداة التعليم  لتشغيل 

وتوظيف    األولي

 المربيين 

 

تربوية    محتوياتنشر  •

 عالية الجودة 

 

تم تدريب المشرفين على  •

كيفية تدريب المعلمين 

التعليم األولي   في مرحلة

لتحسين التعليم األولي 

 ممارساتهم التعليمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يدخل األطفال  •

المدرسة االبتدائية 

 ،في وقت متأخر

دون مهارات 

وغير  ،أساسية

 مستعدين للنجاح 

. إطار مؤسسي وآليات لتعزيز رصد وتقييم وتنسيق تنمية الطفولة  2مجال النتائج 

 المبكرة 

نتائج التعلم يتم قياس 

المبكر لألطفال الملتحقين  

األولي التعليم  بوحدات

عند الدخول وفي   الجديدة

إنشاء نظام للتخطيط   •

والمتابعة والتقييم لتنمية  

 الطفولة المبكرة

 

محدودية توافر  •

واستخدام بيانات  

تنمية الطفولة  

 المبكرة 
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التعليم مرحلة نهاية 

 األولي

 

 

٪ من 90 تكوينيتم 

المنسقين اإلقليميين 

تحت  للتنمية البشرية )

إشراف األمانة العامة  

على   ( للشؤون اإلقليمية

استخدام البيانات لدعم  

 اتخاذ القرار 

إنشاء وتشغيل لجنة  •

فرعية مسؤولة عن  

 تنمية الطفولة المبكرة

 

تطوير إستراتيجية   •

وطنية لتنمية الطفولة 

 المبكرة المتكاملة

 

اعتماد إطار عمل   •

لخدمات تنمية الطفولة 

 المبكرة األساسية 

عدم التنسيق  •

والتكامل في نظام 

تقديم خدمات تنمية 

 الطفولة المبكرة

النتائج 

المرتبطة 

  بالصرف

  المختارة 

نظام تنمية  

الطفولة  

 المبكرة 

التعليم  

 األولي

صحة وتغذية  

 األم والطفل

 

 

( حيث من المتوقع أن RAيدعم البرنامج مقابل النتائج اثنين من مجاالت النتائج ) ،بناء على البرنامج الحكومي .26

في ترجمة رؤيتها إلى نتائج  النتائج الحكومةالبرنامج مقابل  ساعدي. سالقيمة المضافة للبنك هي األقوى فيها تكون

ملموسة من خالل التركيز على العناصر الرئيسية واألهداف الواقعية التي من شأنها تسريع التقدم في نتائج تنمية  

المبكرة للتنفيذ.    ،الطفولة  قوي  ودعم  قوية  مراقبة  النتائجوضمان  مجاالت  البرنامج    وتعد  في  مدمجة  للبرنامج 

 الحكومي.

 

ويعكس  على تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة الجيدة في المناطق القروية.    1  جةمجال النتييركز   .27

الجانب الشامل والمتعدد األبعاد لمجال النتائج هذا أوجه التآزر والتكامل في تزويد األطفال الصغار وأسرهم بإمكانية 

 1مجال النتيجةلتعزيز تنميتها. يتمحور    ،لتغذيةبما في ذلك التعليم والصحة و ا  ،الوصول إلى مجموعة من الخدمات

 حول هدفين رئيسيين:

 

المقترح جهود  الصحة والتغذية:•   البرنامج  البشرية    سيدعم  للتنمية  التغذوية    لتحسين الحالة الصحية و  3المبادرة الوطنية 

من خالل تحفيز نهجين أظهرا تأثيرا على نطاق واسع في العديد من    ،للنساء في سن اإلنجاب واألطفال دون سن الخامسة

العالية األولوية  ذات  السلوكيات  لمعالجة  السلوك  لتغيير  التصميم وتنفيذ حملة منظمة ومستدامة  )أ(  مثل   ،البلدان األخرى: 

يم وتوسيع نطاق نظام متكامل للخدمات والتربية اإليجابية ؛ )ب( تصم  ،والتغذية التكميلية الكافية  ،الرضاعة الطبيعية الحصرية

تغذوية جيدة في المناطق القروية المستهدفة في الوقت المناسب. سيحفز    المجتمعية لتحسين الوصول إلى خدمات صحية و

البرنامج المقترح عملية تصميم صارمة لحملة تغيير السلوك التي ترتكز على البحث التكويني لتحديد األولويات وتحديد مناهج 

والتي تراقب التنفيذ عن كثب وتتخذ إجراءات تصحيحية سريعة حسب الحاجة. تشير   ،التصال التي تركز على المستخدما

الدالئل العالمية إلى أن حملة تغيير السلوك من المرجح أن تركز على مجموعة من: )أ( الدعوة لتحديد وتقديم الرسائل الرئيسية 

السياسات ومعالج لتغيير  المناصرين  األعراف  إلى  لوسائل    االجتماعية؛ة  المستمر والمكثف  االستخدام  )ج(   اإلعالم؛)ب( 

و )د( االستخدام    الفردية؛لتلبية االحتياجات    ،بما في ذلك من خالل العاملين في المجتمع المحلي  ،بين األشخاص  التواصل

بات الخدمات المجتمعية حول "ثالوث" من المكثف للبيانات لتتبع واتخاذ اإلجراءات التصحيحية حسب الحاجة. ستتمحور ترتي 

وشبكة من مراكز انتظار األمومة المحّسنة )دار األمومة( ودور تم إنشاؤه حديثا للعاملين في مجال الصحة  ،المرفق الصحي

لتنمية  المبادرة الوطنية ل  أن هذين النهجين هما في المراحل األولى من التطوير داخل   ،والتغذية في المجتمع. واألهم من ذلك

بطريقة قائمة على األدلة وقائمة على البيانات حتى يبدأ توسيع نطاقها في    البرنامج مقابل النتائج تطويرهاحفز  يس  .البشرية

ستكون هذه هي المرة األولى التي يطور فيها المغرب وينفذ حملة مستدامة لتغيير السلوك   البرنامج مقابل النتائج. نهاية فترة  

المرة   البالد.  وستكون أيضا  للصحة والتغذية وتوسيع نطاقه في  فيها تصميم نظام توعية مجتمعي متكامل  التي يتم  األولى 

 فإن النتائج في هذين المجالين هي نتائج أولية للنظام وليست تغييرات سكانية كاملة بالنظر إلى فترة التنفيذ القصيرة.   ،وبالتالي

 

لتسريع الوصول المجاني إلى خدمات   3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  سيدعم البرنامج المقترح جهود    : األوليالتعليم  •  

عالية الجودة في المناطق القروية. وستقوم بذلك عن طريق: )أ( التركيز على زيادة توفير البنية التحتية الجيدة    أولي  تعليم  

و )ب( تحفيز التحسينات في المحركات    القروية؛بشكل خاص المناطق    لها  روالتي تفتق  ،للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
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سيتم توسيع العرض من خالل بث    .األوليتعليم  الأي جودة طرق التدريس والتعليم المستخدمة في فصول    ،الرئيسية للجودة

وتقع في   ،202324ة بحلول عام  وحدة جديد  6000وإنشاء وتشغيل    ،برنامج تلفزيوني لتعزيز التعلم المنزلي لألطفال الصغار

  األولي  تعليم ال  المناطق التي تكون فيها االحتياجات أعلى. ستمتثل جميع هذه الوحدات التي تم إنشاؤها حديثا لمعايير جودة  

المعاقين  ،لضمان سالمة وإدماج جميع األطفال الفتيات واألطفال  لمقدمي    ،بما في ذلك  الوحدات  وسيتم تفويض عمل هذه 

الخبرة و التجربة الراسختين في مجال تقديم هذا النوع من خدمات التعليم األولي على  ذوي  -25(  TPPالخدمات الخارجيين )

 مستوى المجتمعات المحلية. واعتماد على تجربة مقدمي الخدمات الخارجيين في مجال إشراك المجتمع المحلي تعمل المبادرة

الطلب من خالل زيادة الوعي حول  في ذات اآلن على تجاوز بعض اإلكراهات المرتبطة بجانب    3الوطنية للتنمية البشرية  

التوازي مع  والتي قد    ،مع أولياء األمور والمجتمعات المحلية  تواصلية  خالل جلسات  مناألولي  التعليم  فوائد   حملة    تنظم 

 العاملين وخاصة جودة التفاعالت بين    ،متكاملة. تُظهر األدلة البحثية أن جودة العمليةالتغذية إليصال الرسالة مبكرا وبطريقة  

هي العامل المحدد في جودة خدمات رعاية الطفولة المبكرة وتأثيرها على نتائج نمو الطفل. للحفاظ على جودة    ،واألطفال

التعليم   إضافيين لمرحلة   تكوين مربين  وبتعيين    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ستقوم  ،وتحسينها  األولي  تعليمالعملية خدمات  

حديثا. ستدعم المبادرة   المنشأةالتعليم األولي     توحدالتوظيف العاملين في  ين  مقدمي الخدمات الخارجي  عن طريقاألولي  

الجديد الذي وضعته وزارة التربية التعليم األولي     التعليمية وفقا إلطار مناهج  األدواتالوطنية للتنمية البشرية نشر واستخدام  

تقديم مناهج تربوية تتمحور حول الطفل وقائمة على اللعب، على    مربي التعليم األوليتكوين    وسيتم    ،2018والتعليم في عام  

في   المربون، سيتلقى  التكوين األساسيباإلضافة إلى    .اروالتي أثبتت عالميا أنها األكثر فاعلية في تعزيز تعلم األطفال الصغ

 أساس منتظم.الدعم والتدريب الذي يركز على تحسين الممارسات التربوية على التعليم األولي  مرحلة

 

ويقر   ،الثاني على اإلطار المؤسسي وآليات تعزيز رصد وتقييم وتنسيق تنمية الطفولة المبكرةمجال النتيجة  يركز   .28

التي تركز بشكل كبير على الرصد    3بالتحول المهم في األساليب والنهج في تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

التنسيق    ،والتقييم على  تحديدا  على  املوالتكوكذلك  أكثر  وبشكل  المحلي والمركزي.  يتمحور مجال   ،المستويين 

 النتائج هذا حول هدفين رئيسيين:

 

المبكرة. ندرة  والتقييم  الرصد•   المقترح تصميم وتنفيذ نظام شامل لتخطيط ورصد وتقييم تنمية الطفولة  البرنامج  : سيدعم 

المبادرة الوطنية  تهدف استخدامها في التخطيط واتخاذ القرار.  يعوق لبيانات وكذلك االفتقار إلى هيكلة وتنظيم هذه ا  ،البيانات

البشرية   لتحديد احتياجات سكان    3للتنمية  المحلية  الجغرافية  البيانات  المناطق  إلى تمكين: )أ( استخدام  القروية و  المناطق 

ال سيما فيما يتعلق بخدمات تنمية الطفولة المبكرة ؛ )ب( إنتاج البيانات ذات الصلة وفي الوقت المناسب لتحسين جودة    ،النائية

 الخدمات ؛ و )ج( قياس تأثير خدمات تنمية الطفولة المبكرة على نمو األطفال. 

 

والتكامل:•   ا   التنسيق  الطفولة  لتنمية  القطاعات  المتعددة  الطبيعة  إلى  التنسيق    ،لمبكرةبالنظر  إلى  االفتقار  أن يؤدي  يمكن 

والتكامل إلى تقليل التأثير بشكل كبير. يمكن أن تحدث االزدواجية والثغرات عندما يكون تقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة 

ات مضاعفة محتملة فإن أوجه التآزر قوية في تنمية الطفولة المبكرة مع تأثير  ،مجزأ عبر العديد من الجهات الفاعلة. ومع ذلك

سيهدف البرنامج إلى تعزيز    ،عندما يتم تزويد األطفال الصغار وأسرهم بحزمة تدخالت مناسبة وفي الوقت المناسب. وبالتالي

على    الحكامة    من خالل: )أ( تحفيز تفعيل آليات  ،من بين أمور أخرى  ،التنسيق والتكامل بين خدمات تنمية الطفولة المبكرة

بما في ذلك  ،زي والمحلي المكلف بتخطيط ورصد تشخيص وتنفيذ تدخالت المبادرة الوطنية للتنمية البشريةالمستويين المرك

تنمية الطفولة المبكرة ؛ )ب( الترويج العتماد إطار للخدمات األساسية لتنمية الطفولة المبكرة ؛ و )ج( تعزيز أداء  خدمات  

باستخدام المعلومات ذات الصلة وفي    ،ذ تدخالت تنمية الطفولة المبكرةالكيانات المحلية واإلقليمية في تخطيط ورصد وتنفي

 الوقت المناسب التي يوفرها نظام الرصد والتقييم الذي سيتم إنشاؤه كجزء من البرنامج مقابل النتائج.

 

 ( ومؤشرات النتائج على مستوى المشروعPDOاألهداف اإلنمائية للبرنامج ) ج.

 

المبكرة    :(  PDOللبرنامج )الهدف اإلنمائي   .29 المناطق   ذي جودةتحسين الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة  في 

 القروية بالمغرب وإنشاء آليات لتعزيز رصد وتقييم وتنسيق خدمات تنمية الطفولة المبكرة. 

 

 مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع:  .30

 

 
االبتدائية غير التعليم األولي  عملية تحديد االحتياجات المحلية على أساس التشخيص اإلقليمي ، من خالل تعداد األطفال في سن اللجنة المحلية للتنمية البشريةيقود 24

 المسجلين في أي شكل من أشكال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. 
مؤسسة زاكورة والمؤسسة المغربية   -ر حكوميتين وطنيتين كبيرتين تم تحديد موفري الطرف الثالث هؤالء بالفعل بموجب عقد. وهي تتألف من منظمتين غي 25

 لتعزيز التنمية البشرية. 
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 وخطة التنفيذ لإلستراتيجيةعلى األقل وفقا  رسالتين رئيسيتين   تذكر حصة الكبار القادرين على •

 عدد المستفيدين الذين يتلقون خدمة صحية أو تغذوية واحدة على األقل يقدمها نموذج الصحة والتغذية المجتمعية  •

 ،قرويةفي المناطق الالتعليم األولي     سنوات المسجلين في وحدات  6و  4عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   •

 )مصنفة حسب الجنس(  بالتعليم األولي  وفقا لمعايير الجودة الخاصة التي تم تجهيزها و التي تشتغل

)مصنفة   أسدس  المبكر في كل    همتعلم  الجديدة الذين يتم قياس نتائجالتعليم األولي    عدد األطفال المسجلين في وحدات •

 حسب الجنس( 

المنسقين   • القرار    الجهويينحصة  لدعم صنع  المنصة  الناتجة عن  البيانات  المدربين على استخدام  البشرية  للتنمية 

 )مصنفة حسب الجنس( 

 

 المؤشرات المرتبطة بالصرف وبروتوكوالت التحقق  -ح

 

تم   .النتائجتمويل القائم على  تالؤمها مع ال  لتوافقها و  يشمل البرنامج ستة مؤشرات مرتبطة بالصرف تم اختيارها .31

  في   اختيار المؤشرات المرتبطة بالصرف في إطار البرنامج أوال بناء على قدرتها الكبيرة على التأثير بشكل إيجابي  

ثانيا المبكرة.  الطفولة  تنمية  إضافية إلعطاء    ،نتائج  تتطلب حوافز  قد  أنها  على  المقترحة  النتائج  تحديد بعض  تم 

  ، تهدف بعض النتائج إلى تحفيز التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة وبناء توافق اآلراء. أخيرا  ،لثااألولوية لها. ثا

تم اختيار المؤشرات المرتبطة بالصرف بناء على قدرتها على أن تعكس بوضوح التقدم الملحوظ في تنفيذ البرنامج  

المؤشرات المرتبطة بالصرف من قبل  وأن تؤدي إلى قرارات واضحة بشأن المدفوعات. سيتم التحقق من تحقيق  

قبل صرف األموال. تم وصف بروتوكوالت    ، ذات الصلة  التقنية( مع الخبرة  IGAT)  المفتشية العامة لإلدارة الترابية

 .2التحقق الخاصة بالمؤشرات المرتبطة بالصرف بالتفصيل في الملحق 

 

 مبررات اختيار المؤشر المرتبط بالصرف   : المؤشرات المرتبطة بالصرف و2الجدول 

المرتبطة   المؤشرات النتيجة  مجال

 DLIsبالصرف 

 مبرر الختيار المؤشر 

 1مجال النتيجة 

تحسين 

إلى   الوصول 

تنمية   خدمات 

الطفولة المبكرة  

الجودة  عالية 

المناطق  في 

 القروية

المرتبط    المؤشر 

تصميم 1بالصرف    .

لتغيير   حملة  وتنفيذ 

مجال   السلوك   في 

 الطفولة المبكرةتغدية 

شهرا تعمل على    24• برامج التغذية التي تستهدف األطفال من الحمل وحتى  

األطفال  قدرات  لتعزيز  التكيف  وقدرات  المعرفي  والتطور  النمو  تحسين 

مرحلة دخول  على  األولي     ومساعدتهم  للتعلم.  التعليم  استعدادا  أكثر  بشكل 

والتي ينبغي    ،قاربت األدلة العالمية حول حزمة من خدمات التغذية الرئيسيةت

األولى من حياة الطفل   24توفيرها للنساء واألطفال أثناء الحمل وفي األشهر الـ  

لزيادة قدرته على الصمود. تتضمن معظم هذه التدخالت تغيير السلوك إما من 

النساء اآلخرين  ،قبل  الرعاية  مقدمي  ا  ،أو  سيقوم أو  المجتمعيين.  لفاعلين 

 المغرب بتنفيذ نهج قائم على البيانات ومستدام لتغيير السلوك.

• سيحفز هذا المؤشر الحكومة على تطوير واختبار وتنفيذ حملة تواصل لتغيير  

 مع التركيز على المناطق القروية. ،السلوك من أجل التغذية

التي الرئيسية  السلوكيات  التكويني  البحث  سيحدد  بالحملة    •  استهدافها  يجب 

  ،والتغذية التكميلية المناسبة(  ،الرضاعة الطبيعية الحصرية  ،)على سبيل المثال

سيمكن  السلوكيات.  هذه  لتغيير  تشغيلية  وخطة  استراتيجية  تطوير  وإبالغ 

اإلنسان على  تركز  التي  االتصال  أدوات  واختبار  إلى    ،تصميم  باإلضافة 

أثن للبيانات  المنتظم  تنفيذ حملة  االستخدام  أثناء  المسار  التنفيذ من تصحيح  اء 

. تقترح أفضل الممارسات الدولية أن االستراتيجية ستتضمن المناهج التواصل

( التالية:  في  1األربعة  المؤثرين  وحشد  تمكينية  سياسية  بيئة  لخلق  الدعوة   )

(  4( التواصل بين األفراد مع األسر ؛ و )3)   اإلعالم؛( وسائل  2)  المجتمع؛

المؤشر أنظم يحفز  الحاجة. سوف  المسار حسب  وتصحيح  للرصد  بيانات  ة 

المعرفة   لزيادة  اإلستراتيجية  هذه  مثل  واستخدام  إنشاء  بالصرف  المرتبط 

 وتحسين المواقف وتغيير السلوكيات الرئيسية.

• تأثير التكيف مع المناخ / التخفيف: ستركز حمالت تغيير السلوك على تحسين  

النساء   الصغارتغذية  واألطفال  الجدد  واألمهات  فوائد   ،الحوامل  وتعزيز 

الطبيعية زيادة   ،الرضاعة  وأهمية  الصحي  الطفل  لنمو  الغذائية  والمعلومات 

لتعزيز   الكبار  ذلك.  أمكن  حيثما  النباتية  والبروتينات  الخضروات  استهالك 

المتعلقة   الصدمات  مواجهة  في  الصغار  أطفالهم   / مواليدهم  قدرتهم وصمود 
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الغذائي األمن  وانعدام  األمراض  ،بالمناخ  لمكافحة  المناعة  أجهزة   ،وتقوية 

وما إلى ذلك(. ستستخدم الحمالت مزيجا من وسائل    ،لحد من انبعاثات الميثانوا

الذي  المجتمع  في  والمؤثرين  المحمول  الهاتف  وتكنولوجيا  الضخمة  اإلعالم 

المستفيدين إلى  للوصول  النقل  إلى  الحاجة  التلوث   ،سيقلل من  تقليل  وبالتالي 

فإن    ،على المناطق القروية  الناتج عن االنبعاثات. وبالنظر إلى تركيز البرنامج

مستفيدين    ،المستفيدين المستهدفين سيشملون أولئك األكثر عرضة لتغير المناخ 

 بشكل كبير من رسائل استهالك الغذاء الصديقة للمناخ 

المرتبط     المؤشر 

زيادة   .2بالصرف  

الخدمات  توافر 

والتغذوية  الصحية 

الجيدة   المجتمعية 

في   واألطفال  للنساء 

 لقرويةالمناطق ا

المتكامل الفعال على سلسلة من الخدمات التي   التغذوي• يشتمل النظام الصحي  

المحلي المجتمع  مستوى  على  االحتياجات    ،تبدأ  بعض  معالجة  تتم  حيث 

اإلحالة    ،وعند الحاجة  ،األساسية وتسهيل االستفادة من الرعاية الصحية األولية

تعقيدا و أكثر  ثانوية وثالثية  ذلكإلى رعاية صحية  المناطق   ،تكلفة. ومع  في 

ال يتم تقديم خدمات الصحة والتغذية المجتمعية بطريقة   ،القروية من المغرب

والتغذوية  الصحية  الخدمات  حزمة  تحديد  يتم  لم  الجودة.  وعالية  متسقة 

كما لم يتم تحديد نموذج تقديم الخدمة بما في ذلك معايير    ،المجتمعية األساسية

اب للتواصل المجتمعي الفعال إلى انخفاض تفاعل األسر الجودة. يؤدي هذا الغي

الفقيرة مع نظام الرعاية الصحية وما يترتب على ذلك من سوء النتائج الصحية  

 مثل ارتفاع معدل وفيات األمهات وارتفاع معدل تقزم األطفال. ،والتغذوية

ل • سيحفز هذا المؤشر الحكومة على تطوير نظام فعال من حيث التكلفة لتسهي

وصول األسر إلى خدمات الصحة والتغذية التي تعمل على تحسين صحة األم  

 والطفل والتغذية ونتائج االستدامة.

• يبدأ تطوير وتشغيل خدمات الصحة والتغذية على مستوى المجتمع بترتيب  

أولويات حزمة الخدمات األساسية ذات األولوية باإلضافة إلى معايير الجودة 

المعلمات األساس لتطوير نموذج سيتم اختباره ثم الحقا    لتقديمها. ستشكل هذه

من تتبع مدى توافر   للرصدالستراتيجية توسيع نطاق الخدمات. سيمكن نظام  

أبعاد   )أحد  الرضا  مستويات  إلى  باإلضافة  المجتمعية  الخدمات  هذه  وجودة 

 الجودة( للمستفيدين. 

ت الرعاية الصحية  • تأثير التكيف مع المناخ / التخفيف: ضمان توافر خدما

في المناطق القروية سيقلل من ضعف السكان المستفيدين من خالل: )أ( زيادة 

وتقليل المسافة ووقت السفر خاصة    ،الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذوية

النساء  األدنى  الحد  إلى  الوضع  تقليل  )ب(  ؛  السيئة  الجوية  الظروف  أثناء 

في   للخطر  المعرضين  الصغار  السيئة واألطفال  الجوية  األحوال  أعقاب 

خدمات  تقريب  خالل  من  ذلك(  إلى  وما  األرضية  واالنهيارات  )الفيضانات 

الرعاية الصحية منهم ؛ )ج( الحد من التعرض لألمراض غير المعدية وأنواع 

من   المبكرة  المراحل  في  الغذائي  األمن  انعدام  ونتائج  األمراض  من  أخرى 

التح البنية  إنشاء  سيتم  تعديلها  الحياة.  أو  األمومة(  )دار  الصحية  للرعاية  تية 

األساسية   )الشقوق  بالمناخ  المرتبطة  اآلثار  وتقليل  الطاقة  كفاءة  لتعظيم 

والفيضانات وما إلى ذلك(. سيشمل تدريب العاملين في صحة المجتمع وحدات 

البيئة  مع  تتماشى  غذائية  وبرامج  المناخ  وتغير  بالكوارث  ذات صلة  نمطية 

 الغذائي المستدام. واالستهالك

المرتبط     المؤشر 

التوسع 3بالصرف    .

التعليم  خدمات   في 

عالية  األولي  التعليم  

المناطق  في  الجودة 

 القروية

برامج   تساعد  األولي  •  تتراوح  التعليم  الذين  األطفال  تستهدف  التي  الجيدة 

بين   األساسية  6و  4أعمارهم  المهارات  تعزيز  في  قدرة    ،سنوات  وتعزيز 

للمدرسة جاهزين  وجعلهم  التعلم  على  الفوائد    ،األطفال  على  دليل  وجود  مع 

تعليم الفإن توفير خدمات    ،ومع ذلك  26. لألطفال المحرومينالقوية بشكل خاص  

للغاية  األولي القروية بالمغرب محدود  المناطق   ،ةكون موجودتوعندما    ،في 

 في الغالب في البيئات التقليدية. اتقديمه تمسي

 
26OECD 2006 ،World Bank 2018  ،SDI Morocco 2016 ،PISA Morocco 2018 ،TIMSS Morocco 2019 
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 األولي  إلى التعليم  • سيحفز هذا المؤشر الحكومة على توسيع نطاق الوصول  

سنوات في المناطق   6و    4الذي يستهدف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

القروية مع ضمان جودة البنية التحتية التي تعزز السالمة واإلدماج والنتائج  

 المستدامة.

وتشغيل   وتجهيز  إنشاء  ستدعم  األولي  لوحدة    6000•  المناطق لتعليم  في 

المحددة مس االحتياجات  على  بناء  التي تضمن    ووفقا  ،بقاالمستهدفة  للمعايير 

واستدامتها إليها  الوصول  وإمكانية  التحتية  البنية  أيضا    ،جودة  االلتزام  مع 

وجودة   للحكومة  الصارمة  البيئية  والمؤهالت    المحتوىبالمعايير  التربوي 

. سيؤدي ذلك إلى توسع كبير في توفير عمل  مربي  التعليم األولي  وظروف

الم الطفولة  رعاية  بتسجيل  خدمات  ويسمح  القروية  المناطق  في  الجيدة  بكرة 

 تعليم الإلى  إضافي وسيساهم في زيادة الوصول العادل    قرويطفل    100000

  االجيد وخاصة للفتيات. ستعالج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قيوداألولي   

في   والمعلومات  التوعية  جلسات  خالل  من  متزامن  بشكل  الطلب  جانب 

حلية. يهدف البث المنتظم لبرنامج تلفزيوني يروج للتعلم المنزلي  المجتمعات الم

 ،المرح لألطفال الصغار إلى دعم المزيد من تحفيز التعلم في بيئة المنزل والتي

الوباء( أو  الطبيعية  الكوارث  )مثل  المحلية  المدارس  إغالق  حالة  توفر    ،في 

 طريقة لتخفيف التعلم خسائر. 

: سيتم الحد من مواطن الضعف المتعلقة التخفيف  / تأثير التكيف مع المناخ  •  

من   تضررا  األكثر  ألولئك  التعلم  فرص  استمرار  ضمان  خالل  من  بالمناخ 

برامج  بث  خالل  من  الطبيعية  الكوارث  أو  بالمناخ  الصلة  ذات    الكوارث 

إعادة ستتم    جديدة و  التعليم األولي     . سيتم بناء وحداتتلفزيونية للتعليم األولي

للمناخ    ترميم/    تأهيل صديقة  تصميمات  على  بناء  الحالية  تتسم  الوحدات  و 

 الكوارث. بالنجاعة الطاقية و تخفف من تأثير

المرتبط    المؤشر 

تحسين   4بالصرف    .

خدمات التعليم    جودة 

المناطق  األولي    في 

خالل   القروية، من 

الممارسات   تحسين 

 التربوية

أهمية   مدى  متعددة  أدلة  تظهر  الطفولة  •  رعاية  خدمات  تقديم  في  الجودة 

حيث يحتمل أن تكون الخدمات ذات الجودة الرديئة ضارة باألطفال    ،المبكرة

بين  27الصغار  التفاعل  إن طبيعة  األولي  مربي.  العامل   التعليم  واألطفال هو 

وتأثيرها على نتائج نمو الطفل. تُظهر   التعليم األوليالمحدد في جودة خدمات  

أنه   المزيداألدلة  اإليجابية  من  بفضل  أو   بين  التفاعالت  األطفال  و  المربين 

 ممارسة أكثر   أو بفعل    بفضل تقديم المربين  لخدمات تعليم أولي عالية الجودة  

والتعليمية التنموية  من  مستويات    األطفال    يحقق  ،لألنشطة  حيث    أعلى 

فضال عن مهارات سلوكية   ،القراءة والكتابة والحساب  ألولية في  ا  مهاراتال

أفضل  ذلك28واجتماعية  ومع  التربوية   ،.  الممارسات  عن  الكثير  يُعرف  ال 

 في المغرب. المربون العاملون في التعليم األولي الفعلية التي ينفذها 

التعليم  جودة  تقييم  على  الحكومة  المؤشر  هذا  سيحفز  تحسينها  و    األولي  • 

 .األوليالتعليم   لمربيوالحفاظ عليها مع التركيز على الممارسات التربوية 

المناطق في      و مؤطري التعليم األولي  لمربي    جيد  • سيساهم تقديم تدريب  

مهارات مستوى  رفع  في  مباشر  بشكل  األولي   القروية  التعليم  في    العاملين 

توظيف و    مسؤوليةتعليمية. تقع  ويؤدي إلى التحسينات المتوقعة في العمليات ال

للتنمية   المبادرة  في ظلالتعليم األولي     في مرحلة  المربين    تكوين   الوطنية 

فإن تفعيل نظام تقييم جديد   ،على عاتق المشغلين. بالتوازي مع ذلك 3البشرية 

للكيانات المشرفة  مع إيالء اهتمام خاص لمراقبة الممارسات التربوية سيسمح  

والحكومة بجمع المعلومات ذات الصلة حول الممارسات  التعليم األولي    على  

في   األوليالتربوية  التعليم  بين    وحدات  التفاعل  كان  إذا  ما   المربيوقياس 

بالفعل لجودة العمليات التعليمية. سيتم اتخاذ اإلجراءات والطفل إيجابيا ويساهم  

مشغلي   قبل  من  المناسب  الوقت  في  األولي  العالجية  هذه  التعليم  على  بناء 

 
، المكتب   23412مج الطفولة المبكرة المؤثر". ورقة عمل . "االختالفات بين الجنسين في فوائد برناZiff  ،A.L. 2017غارسيا ، جيه إل ، هيكمان ، ج. &27

 . DOI 10.3386 / w23412الوطني للبحوث االقتصادية. 
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المعلم  بين  التفاعل  لجودة  التدريجي  التحسين  بهدف  األمر،  لزم  إذا  النتائج، 

 والطفل.

مهارات   تعزيز  التخفيف:   / المناخ  مع  التكيف  تأثير  األولي تعليم  ال   مربي• 

إلدخال مواضيع تغيير المناخ في تخطيط الدروس والقدرة على التعرف على  

بما في ذلك األحداث   ، األطفال الذين يعانون من ضائقة بسبب األحداث الصادمة

المناخية للتعلم. عنصر حاسم   ،المتعلقة بالكوارث  وخلق بيئة تكيفية ومحفزة 

االقتصادية   اللجنة  خدمات  جودة  ذلكلتحسين  ولتحقيق  سيعمل    ،ألوروبا. 

  البرنامج على تعزيز قدرة المشرف على مراقبة وتوثيق الممارسات التربوية 

بما في ذلك تلك المتعلقة بـ "الذكاء العاطفي" لدعم األطفال الذين    ،  للمربين  

 يعانون من ضائقة. 

RA2 

مؤسسي   إطار 

لتعزيز   وآليات 

وتقييم   رصد 

تنمية   وتنسيق 

 المبكرةالطفولة 

DLI # 5  . تنزيل  

و لتخطيط   رصدنظام 

الطفولة  تنمية  وتقييم 

 المبكرة 

• ال تزال هناك فجوات كبيرة في توافر واستخدام بيانات تنمية الطفولة المبكرة. 

الطفولة   تنمية  خدمة  استخدام  حول  اإلدارية  البيانات  وجود  من  الرغم  على 

بعض  وتوفر    المشاركين في البرنامج    فإن هذه البيانات تقتصر على  ،المبكرة

نمو    التوجيهات   على  الخدمة  تلقي  تأثير  إن  المقدمة.  الخدمات  جودة  حول 

للنساء  العامة  بالرفاهية  المتعلقة  البيانات  الغالب.  في  معروف  غير  األطفال 

واألطفال للسك   ،الحوامل  الوطني  المسح  من خالل  مراقبتها  ان وصحة  أثناء 

)  ،األسرة التنموية 2018  ، 2011  ،2003نادرة  المجاالت  وراءها  وتترك   )

لألطفال   ،الرئيسية المبكر  والعاطفي  واالجتماعي  المعرفي  التطور  مثل 

الصغار. يمكن استخدام البيانات الموجودة على المستوى المركزي ولكن نادرا 

وال تستخدم    المحلي؛وى  ما يتم مشاركتها أو استخدامها لصنع القرار على المست

التخطيط  المناخ. وهذا يعوق بشكل كبير  التكيف مع آثار تغير  لزيادة قدرات 

المبكرة الطفولة  تنمية  لسياسات  المالئم وجودة   ،الفعال  االستهداف  ويحد من 

 ويعيق المساءلة والشفافية. ،تقديم الخدمات

وتقييم تنمية  • سيدعم هذا المؤشر تصميم وتنفيذ نظام شامل لتخطيط ورصد  

الموجهة  السياسات  النظام تحوال نحو صنع  المبكرة. وسيستلزم هذا  الطفولة 

المستويات النتائج على جميع  السياسة   ،نحو  تأثير  التركيز على تقييم  وزيادة 

سيدعم هذا المؤشر زيادة التنسيق والتكامل بين    ،االجتماعية. عالوة على ذلك

( وإنشاء األدوات M&Eرصد والتقييم )الخدمات من خالل تعزيز نهج شامل لل

وجه   على  التكامل.  هذا  على  المؤسسي  الطابع  وإضفاء  لتسهيل  واآلليات 

بيانات استخدام  )أ(  النظام:  هذا  سيمكن  المعلومات   التحديد،  إلى    المستندة 

ال سيما    ،النائيةالمناطق القروية و المناطق  لتحديد احتياجات سكان    جغرافية  

)ب( إنتاج البيانات ذات الصلة وفي    المبكرة؛فيما يتعلق بخدمات تنمية الطفولة  

جودة   لتحسين  المناسب  تنمية    الخدمات؛الوقت  خدمات  تأثير  قياس  )ج(  و 

 الطفولة المبكرة على نمو األطفال.

البيانات   قاعدة  تسهل  آثاره:  من  والتخفيف  المناخ  تغير  مع  التكيف  تأثير   •

ية المحلية تحديد كيفية تأثير تأثيرات تغير المناخ على رفاهية األطفال الجغراف

والحوامل بناء على السياسات الحالية وإعالم صناع القرار المحليين لتطوير  

إلى   الحاجة  تقليل  بهم.  الخاصة  المحلية  التنمية  خطط  في  التكيفية  القدرات 

محوسب سيقلل أيضا من    التخطيط والرصد والتقييم الورقي. االنتقال إلى نظام

بينما يشمل   أثناء تغير مناخي ضار أو كارثة طبيعية  البيانات  فقدان  مخاطر 

الكوارث.   من  التعافي  خطط  المعلومات  تكنولوجيا  في  المتخصص  التدريب 

تنمية    ،أخيرا خدمات  فعالية  عن  معلومات  المقترح  األثر  تقييم  نتائج  ستوفر 

ب الكوارث الطبيعية أو األحداث المناخية الطفولة المبكرة بما في ذلك في أعقا

 المعاكسة.

المرتبط    المؤشر 

تعزيز  6بالصرف    .

التنسيق لتنمية الطفولة 

 المبكرة 

• في حين أنه من الواضح أن نمو األطفال يحدث عبر مجاالت مختلفة ويتطلب  

ال تزال هناك تحديات في تنسيق وتكامل نظام    ،تدخالت في قطاعات متعددة

خدم الطفولة  تقديم  تنمية  خدمات  تقديم  يقتصر  ال  المبكرة.  الطفولة  تنمية  ات 

بل يتم تقسيمه أيضا بين مستويات مختلفة   ،المبكرة على قطاعات متعددة فحسب

  ،على المستوى المحلي  الدوائربما في ذلك    ،من الحكومة وأصحاب المصلحة 
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المستوى    الجهاتو  ،اإلقليميعلى مستوى    األقاليمو يالجهويعلى  أن  .  مكن 

يؤدي هذا التعقيد في بنية تقديم الخدمات إلى االزدواجية والتداخالت أو اإلغفال 

 . التدخالت نجاعة  التي تقلل من

• سيحول هذا المؤشر المرتبط بالصرف التركيز القطاعي الحالي في تخطيط 

إلى نموذج متكامل يتم تنسيقه مركزيا    ،وتقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة

اإلستراتيجية الرؤية  والتنفيذ    ،من حيث  التخطيط  تنفيذه محليا من حيث  ويتم 

الالتمركز )الجهوية   والالمركزية /    برنامج  والمراقبة. يتماشى هذا المؤشر مع  

والذي يتوقع إنشاء عدد من اآلليات لتعزيز استقاللية   ،في المغرب  الموسعة(  

ا المؤشر على  صنع  المحلي. بينما يركز هذا  المستوى  لقرار والمساءلة على 

تهدف اآلليات إلى تعزيز واالستفادة من فوائد   ،خدمات تنمية الطفولة المبكرة

 القطاعات األخرى في المستقبل. 

على المستويين المركزي    الحكامة    • سيتم ذلك من خالل: )أ( تحفيز تفعيل آليات

بتخطي  المكلف  الوطنية  والمحلي  المبادرة  ط ورصد تشخيص وتنفيذ تدخالت 

البشرية الترويج   ،للتنمية  )ب(  المبكرة.  الطفولة  تنمية  خدمات  ذلك  في  بما 

الطفولة   لتنمية  للخدمات األساسية  أداء   المبكرة؛العتماد إطار  و )ج( تعزيز 

في تخطيط ورصد وتنفيذ تدخالت تنمية   و الجهويةالمحلية واإلقليمية      الهيئات

المبكرة المناسب التي   ،الطفولة  المعلومات ذات الصلة وفي الوقت  باستخدام 

 .5يوفرها نظام الرصد والتقييم الذي سيتم إنشاؤه بموجب المؤشر رقم 

• التكيف مع تغير المناخ وتأثير التخفيف: سيدعم البرنامج القدرة المحلية على  

ودمج نقاط    ،وزيادة التنسيق بين الجهات الفاعلة ،والتنمية وضع خطط للتكيف

المبكرة الطفولة  المناخ تجاه تنمية  التنمية   ،الضعف تجاه تغير  ودعم تخطيط 

 الوطنية للتخفيف من تغير المناخ. 

 

III.  تنفيذ البرنامج 

 

 والتنفيذية الترتيبات المؤسسية  .أ

 

أدوار   .32 المؤسسي للبرنامج على  الهيكل  المستوى.  ،وخطوط للمساءلة  ،واضحةيعتمد  تنفيذ   وملكية رفيعة  سيتم 

البشرية  البرنامج من قبل للتنمية  الداخلية. يتم تحديد األدوار والمسؤوليات    المبادرة الوطنية  تحت إشراف وزارة 

يستفيد  كما  .  في البنود المرجعية  بوضوح على جميع مستويات الهيكل المؤسسي مع االختصاصات التفصيلية الحالية

االلتزام القوي من حكومة المغرب ألنه يتماشى جيدا مع البرنامج الوطني الرائد وأولويات    النتائج منالبرنامج مقابل  

 .لذلك الدولة كما أشار ملك المغرب

 

تنفيذ .33 البشرية    يتبع  للتنمية  الوطنية  الرئيسية  P4-3المبادرة  المرونة    المبادئ  حيث  اإلجراءات    من  وتقارب 

، وتحفز الجهود وتكملهامن الموارد القطاعية الحالية    P4-3الوطنية للتنمية البشرية    . تستفيد المبادرةمشاركةوال

  لتحقيق المزيد من االتساق والتكامل عبر اإلدارات الوزارية المعنية بالطفولة المبكرة وتنمية المراهقين. وترتيبات 

سلفا،  الحكامة   المشتغلة  و  مع    ،الموضوعة  عملية    لترابيا  التقسيمتتماشى  عن  الناشئ  للدولة  الجهوية الجديد 

يقوم على مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة    ،. وهي توفر نهجا تشاركيا وشامال بدرجة عالية29المتقدمة

 ومختلف مستويات الحكومة. يحدث التقارب والمشاركة على مستويات متعددة: 

اإلطار    ،برئاسة رئيس الحكومة  ،اللجنة اإلستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  تضع  ،على المستوى المركزي •

االستراتيجي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتضمن تنسيق التدخالت بين مختلف الوزارات. تشرف لجنة توجيهية 

القطاعات التنفيذ  ،MIيرأسها معهد    ،متعددة  البشرية وتتولى وتضمن اتساق السياس  ،على تقدم  للتنمية  العامة  ات 

 فضال عن الميزانية. ،المسؤولية العامة عن الرصد والتقييم

 
بدأ المغرب عملية جديدة من الجهوية المتقدمة التي تجمع بين المناطق واألقاليم أو المحافظات والبلديات تحت   الخارجية،تحت إشراف وزارة  ، 2011في عام 29

"( في مستوى  الباشويةبلدية. وتجدر اإلشارة إلى أن الدائرة )أو "  1500محافظة ومحافظة وأكثر من  75ومنطقة )والية(   12مظلة الجماعات الترابية. يوجد اآلن  

 . والجماعة.ن المقاطعة متوسط بي
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اللج  ،الجهات و األقاليم  على مستوى   • البشرية )  الجهويةن  اتم تكليف  للتنمية CRDHللتنمية  ( واللجان اإلقليمية 

للشؤون  العامة    الكتابة. سيتم تكليف  العمال( بتخطيط وتنفيذ األنشطة تحت مسؤولية كل من الوالة  CPDHالبشرية )

 ، وهيكلية جديدة قيد اإلنشاء كجزء من الميثاق الوطني لالمركزية )الميثاق الوطني لالمركزية(  ،(SGAR)  الجهوية

وكذلك تنسيق التدخالت العامة لدعم التنمية   ،والميزنةفي عمليات التخطيط  للتنمية البشرية    الجهوية  اللجان  بدعم

القائمة على مستوى      ،وبالمقابلالبشرية.   اللجان  تلعب دورا رئيسيا في دعم    األقاليمفإن أقسام العمل االجتماعي 

ى تنفيذها  للتنمية البشرية واإلشراف عل  األقاليمإعداد خطط    امسؤوليتهفي وظائفها. وتشمل  للتنمية البشرية    اإلقليمية

 والتعامل مع المظالم المحتملة. ،القدرات تعزيزووتنفيذ أنشطة التدريب  ،ومراقبتها

( مكلفة بتطوير التشخيص التشاركي على أساس CLDH، فإن لجان التنمية البشرية المحلية )الدائرةعلى مستوى   •

في المناطق القروية والباشا و   لدائرةا(. يرأسها رئيس ILDHsتحليل االحتياجات المحلية لتعزيز التنمية البشرية ) 

في جميع أنحاء   لجنة للتنمية المحلية  545تم إنشاء    ،أو رئيس المنطقة الحضرية في المناطق الحضرية. حتى اآلن  /

 البالد.

 

  ،وموظفين من الوكاالت العامة  ،كل مستوى، تعمل اللجان بالفعل وتتألف من ممثلين منتخبين للحكومة المحلية  وعلى .34

مشاركة النساء والشباب    3الوطنية للتنمية البشرية    ثلين عن المجتمع المدني. من السمات البارزة في المبادرةومم

 .الوطنية للتنمية البشرية للمبادرة الحكامةفي لجان 

 

إلى    أظهرت  والتي  لوزارة الداخلية،   للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية    ةالوطني  يةستتم إدارة البرنامج من قبل التنسيق .35

البشرية. ا  احد كبير قدرته على تنفيذ برامج واسعة النطاق خالل المرحلتين األوليين من المبادرة الوطنية للتنمية 

الوطنيةكون  تس البشرية  للمبادرة  التنسيقية  للتنمية  ال  ةمسؤول   الوطنية  اإلشراف على  تنفيذه    ،برنامجعن  ومراقبة 

ولما تأسست التنسيقية الوطنية  وتقديم المساعدة الفنية ذات الصلة وبناء القدرات للكيانات المكلفة بالتنفيذ.    ،وتأثيره

. من المبادرة  المرحلة الثالثة  فيبشكل كبير    فقد تعززت  ة،الوطنية للتنمية البشري  من المبادرة  2و    1المرحلتين    خالل

 البرامج؛آلن من خمس وحدات تركز على التوالي على: )أ( الهندسة االجتماعية. )ب( العمليات وتنفيذ  وهي تتألف ا

و )هـ( االتصاالت. كل قسم من هذه األقسام مزود بعدد كاٍف    والمالية؛)د( المسائل اإلدارية    والتقييم؛)ج( الرصد  

 اختصاصات ووظائف واضحة. بحيث يتوفرون علىمن األفراد ذوي الكفاءة العالية 

 

 

  ،الجودة  الخارجيين عاليةالخدمات    من مقدمي، سيعتمد تنفيذ البرامج الحكومية بشكل كبير على عدد محدود  أخيرا .36

المبادرة   يعتمد تنفيذ األنشطة في إطار.  P4-3الوطنية للتنمية البشرية    للمبادرة  رةومبتك  إستراتيجيةوهي خطوة  

، وخبراتهم السابقة  بتجاربهم و  المعروفين    ،TPPبشكل كبير على التعاقد مع شركاء    P4-3الوطنية للتنمية البشرية  

للتنمية    للمبادرة  عن المراحل السابقةاألمر الذي يختلف   على عدد كبير   التنفيذ فيها  اعتمد    التي    البشريةالوطنية 

من خالل التحول إلى عدد  ف.    المتدخلين  ذوي القدرات الجد  المتباينة  و الغير منتمين ألجهزة الدولة    ومشتت من

مقدميأقل   البشريةأصبحت    الخارجيين،الخدمات    من  للتنمية  الوطنية  الثالثة  المبادرة   تروم   P4-3  في مرحلتها 

الخدمات  ينجز مقدمومن خالل تجميع الموارد والخبرات واالستفادة من وفورات الحجم. سوف  نجاعة أكبرتحقيق 

باإلضافة إلى تدخالت   ،على أساس عقد يحدد نتائج واضحة من حيث جودة وكمية تقديم الخدمة  الخارجيون الخدمات

أيضا من خالل هذه الشراكات   3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    دفته  ،ضافة إلى ذلكالقدرات. باإل  في مجال تعزيز

في زيادة الوعي    و   ،تقديم الخدمات  تلعب دورا حاسما   فيالجهات الفاعلة غير الحكومية التي  قدرات  إلى تعزيز  

مزيدا من المعلومات حول الفاعلين    1اإلطار    و يقدم  .  و القرب منها إلى أقصى حد  وتحسين الوصول إلى المجتمعات 

 .3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  شركاء  الرئيسيين غير الحكوميين 

 

  3لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية غير الحكوميين ل شركاءال: 1اإلطار 

 

  األوليالمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم  •

)Fondation Marocaine pour la Promotion de l'enseignement Prescolaire ،FMPS( 

أكثر من عقد من الخبرة في تطوير التعليم قبل المدرسي    FMPSولدى    ،كجمعية غير ربحية  2008تأسست عام  

ك التعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المراحل  بما في ذل  ،في المناطق الحضرية والقروية المغرب

 ، طفل  41،000يسجل فيها أكثر من  التعليم األولي     فصل دراسي لمرحلة  2،200السابقة. وقد أنشأت أكثر من  

كما طورت خبرة قوية في تصميم وتقديم التدريب للمدربين ومعلمي ومشرفي تعليم الطفولة المبكرة باإلضافة 

قدرات لوجستية وتشغيلية  على    المؤسسةتبين  وير المواد التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.  إلى تط
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والتدريب والتوظيف  والمعدات  التعاقد  مثل  اليومية  والعمليات  التوسع  جوانب  جميع  إدارة  خالل  من    ، عالية 

 ة عبر شبكة ما قبل المدرسة. المقدم ECEباإلضافة إلى تنفيذ عالمة الجودة لضمان جودة خدمات 

 

تتمتع المنطقة الحرة    ،كجمعية غير ربحية  1997(: تأسست عام  Fondation  Zakoura  ،FZمؤسسة زاكورة ) •

والمهمشين من خالل برامج التعليم والتدريب   قرىعاما في تعزيز التنمية البشرية وإدماج سكان ال  25بخبرة  

من   أكثر  منها  استفاد  التي  والنساء  175000والتمكين  والشباب  إلى    ،األطفال  ومعلم    4000باإلضافة  ممثل 

طورت منطقة حرة خبرة كبيرة في مجال البحث وتصميم    ،مجتمعي. من خالل معمل زاكورة وأكاديمية زاكورة

على  التعليم األولي    أطلقت مؤسسة منطقة حرة نموذجا مبتكرا لمرحلة  ،2015عام    المناهج وهندسة التدريب. في

" وقدمت مساهمة كبيرة في توسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في ANEER"المجتمعي المحلي  

طفل. تضمن منطقة حرة    26000دار حضانة تضم أكثر من    490المناطق القروية من خالل إنشاء أكثر من  

وتوفير   محليا،  المعينين  المبكرة  الطفولة  تعليم  لمعلمي  الخدمة  وأثناء  األولي  التدريب  تقديم  من خالل  الجودة 

التربية   وزارة  قبل  من  المعتمدة  التعليمية  المواد  واستخدام  خبرة،  ذوي  مشرفين  قبل  من  والتدريب  اإلشراف 

 .30فضل ممارساتها العديد من االعترافات الوطنية والدولية أل FZوالتعليم. تلقت  

 

الترابية.  التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرف .37 العامة لإلدارة  المفتشية  التحقق من    IGATستتولى  مسؤولية 

يمولها   التي  النتائج  البرامج مقابل  العديد من  في  الناجحة  لمشاركتها  بالصرف. نظرا  المرتبطة  المؤشرات  جميع 

( سمعة قوية كعامل تحقق موثوق  وزارة الداخلية  اشرافتحت  )الترابية  المفتشية العامة لإلدارة  البنك، فقد اكتسبت  

 به وتشكل مشاركتها في العملية المقترحة إضافة قوية لرصد نتائج البرنامج.

 

هي إدارة تابعة و  -(  IGFللمالية،  المفتشية العامة  . ستقوم المفتشية العامة للشؤون المالية )المراجعة المالية للبرنامج .38

المفتشية بإجراء التدقيق المالي للبرنامج وفقا لدليل معايير    -(  MEFARلوزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة )

بما في ذلك تدقيق جميع    ،واالختصاصات المتفق عليها مع البنك الدولي لمراجعة البرامج مقابل النتائج  للماليةالعامة  

وستشمل اختصاصات التدقيق كال من التدقيق    ،بما في ذلك األطراف المشتركة للشراكة   ،(IEsالكيانات المنفذة ) 

 المالي والمشتريات.

 

 النتائج وتقييمها  رصد .ب

 

رؤية قوية للرصد والتقييم تتمحور حول توافر واستخدام البيانات    P4-3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    لدى .39

ركزت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشدة على القدرة    ،منذ البداية  ذات الصلة ألغراض التقييم وصنع القرار.

روتها في  وبلغت ذ  ،األولوية في وقت مبكر لنشر رؤية قوية للرصد والتقييم  وأعطتعلى توثيق تأثير تدخالتها  

تفعيل نظام شامل للتخطيط والرصد والتقييم يتمحور حول التنمية البشرية خالل سنواتها األولى. ستسمح هذه المنصة 

سلسلة تقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة بأكملها. من مدخالت تنمية الطفولة    بإتباعبجمع البيانات على أساس منتظم  

 ، ، وعدد ومؤهالت مقدمي الخدمات( إلى المخرجات )الوصول وجودة الخدمات(المبكرة )بما في ذلك تكلفة الخدمات

إلى النتائج النهائية لتنمية الطفولة المبكرة )مقاسة من حيث التطور البدني والمعرفي واالجتماعي والعاطفي لألطفال 

لألطفال( التخط   ،المبكر  إلبالغ  واستخدامها  وتحليلها  جمعها  تم  مستمرة  البيانات  على  ستكون  القرار  وصنع  يط 

 المستوى المركزي والمحلي.

 

فهم مشترك بين أصحاب   .40 والتقييم أيضا بشكل استراتيجي لتحقيق توافق اآلراء وبناء  الرصد  آليات  ستستخدم 

.  P4-3الوطنية للتنمية البشرية    للمبادرة  العالية  التشاركيةووهو أمر مهم نظرا للطبيعة الالمركزية    ،المصلحة

يتم بشكل المركزي إلى حد كبير حيث   P4-3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    كما ذكرنا سابقا، فإن تخطيط وتنفيذ

يتم تكليف المستويين المحلي واإلقليمي بشكل كامل بتطوير وتنفيذ خطط التنمية البشرية اإلقليمية متعددة السنوات  

(PPDH  في حين .)إال أنه قد يؤدي أيضا إلى تخفيف التأثير    ،أن هذا الترتيب مرغوب فيه لتعزيز أهمية األنشطة

المبادرة الوطنية للتنمية  يستثمر ، في إطار المساءلة المنخفضة عن النتائج وعدم الوضوح بشأن األهداف. لمنع ذلك

بشكل كبير في تطوير وطرح مجموعة من منتجات المراقبة والتقييم التي من شأنها تحقيق االتساق    P4-3البشرية  

تحدد   ،وتعزيز الملكية والمساءلة على طول سلسلة التنفيذ. العنصر األول هو نظرية قوية للتغيير، أعدت قبل ذلك

لتشاركي المستخدم لتطوير نظرية التغيير  األهداف الرئيسية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل للبرنامج. كان النهج ا

 
 . مؤسسة التعليم فوق الجميع. HundrED( ، منظمة غير حكومية WISE( ، القمة العالمية لالبتكار في التعليم )CGIمبادرة كلينتون العالمية )30
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وتوضيح أدوار   المحددة؛مفيدا أيضا في ضمان فهم مشترك لهدف وأهمية التدخالت المختلفة في تحقيق األهداف  

المبادرة   ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة. كان هذا مهما بشكل خاص نظرا للتحول االستراتيجي الذي اتخذته

البشري للتنمية  للتنمية   P4-3ة  الوطنية  ليونة  األكثر  الجوانب  التحتية والمزيد على  البنية  أقل على  للتركيز بشكل 

البشرية. العنصر الثاني هو مجموعة أدوات وآليات جمع البيانات المنتشرة على مستويات مختلفة من تقديم الخدمة  

يُنظر إلى الرصد والتقييم   ،هذه. باختصارمع إيالء اهتمام قوي لتعزيز القدرات وتحفيز استخدام أدوات جمع البيانات  

أيضا على أنه نقطة دخول لمزيد من التنسيق وبناء توافق اآلراء بين أصحاب المصلحة على جميع مستويات تقديم  

 الخدمات.

 

من المتوقع أن يكون ألدوات الرصد والتقييم التي يجري تطويرها كجزء من البرنامج آثار غير مباشرة إيجابية   .41

قد يصبح إنتاج بيانات في الوقت المناسب وقابلة للتنفيذ حول   ،على سبيل المثالرامج القطاعية األخرى.  على الب 

نموذجا لنظام ضمان الجودة الذي من شأنه أن يتخلل التعليم األولي  التعليم األولي    جودة الممارسات التربوية لمعلمي

 ،وحتى في مستويات التعليم االبتدائي والثانوي. وبالمثل  ،ةبرامج تدريب وتدريب المعلمين في المناطق غير المستهدف

ستصبح البيانات التي يتم جمعها عن النمو المبكر لألطفال األساس لنظام الكشف المبكر عن المخاطر مع اإلحاالت  

 في الوقت المناسب إلى أنظمة الحماية االجتماعية وأنظمة حماية الطفل.

 

وزارة الصحة    وستكون،  قاييس رئيسية إلنجازات البرنامج مقابل أهدافه المعلنة( م1يوفر إطار النتائج )الملحق   .42

. ستجمع البيانات وتضمن أن تكون مدعومة بأدلة على التقدم  وتقييمهاالتنسيقية مسؤولة عن رصد نتائج البرنامج  

النتائج إطار  أبعاد  جميع  في  المرتب   ،العام  بالمؤشرات  المتعلقة  النتائج  على  التركيز  بالصرفمع  واالمتثال    ،طة 

لل(.  PAPلمتطلبات خطة عمل البرنامج ) التنسيقية الوطنية  البشريةوستنتج  للتنمية  مسودة تقرير   مبادرة الوطنية 

ا تقرير  وسوف تقدم التنسيقيةالبرنامج بناء على بيانات الرصد والتقييم المجمعة وأي دليل آخر يتعلق بتنفيذ البرنامج.  

في   PMCمراقبة البرنامج  ( للمصادقة والموافقة. سيتم إنشاء لجنة  PMCمراقبة البرنامج )لجنة  لحالة البرنامج  ل

ستقم التنسيقية  القرض وستتم المحافظة عليها طوال فترة تنفيذ البرنامج.    صرفموعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد  

يوما تقويميا بعد نهاية كل فصل    60يتجاوز  تقرير البرنامج إلى البنك الدولي في موعد ال  من  الحالة المعتمد    تقرير

التنفيذ   ،دراسي لدعم  الدولي  البنك  لبعثات  األساس  البرنامج  حالة  تقرير  يوفر  التقويمي.  الدراسي  الفصل  يغطي 

 ومراجعة منتصف المدة للبرنامج.

 

 ترتيبات الصرفج. 

 

. ستنعكس  ة والنفقات في النظام القطريمجاالت نتائج البرنامج مقابل النتائج مدمجة في عمليات إدارة الميزاني .43

للتنمية  الوطنية  المبادرة  عبر  الخارجية  وزارة  إطار  في  المركزية  الحكومة  ميزانية  في  بالكامل  البرنامج  أموال 

البنك  لدى  المودعة  للحسابات  المركزي  الخزينة  نظام  خالل  من  البرنامج  مدفوعات  جميع  سداد  سيتم  البشرية. 

المغرب( )بنك  المغربيةالمركزي  الحكومة  ميزانيتها  ،. ستقوم  إلى    ،من خالل  األموال  الوطنية بتحويل  المبادرة 

استنادا إلى إطار اإلنفاق واألنشطة التي ستنفذها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    عبر وزارة الداخليةللتنمية البشرية  

هو المسؤول عن سداد المدفوعات.    الوطنية للتنمية البشريةلمبادرة  ل  العموميوبالتالي تمول النفقات مسبقا. المحاسب  

ستطالب الحكومة المغربية بالمدفوعات من البنك الدولي عند تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف. ستؤكد وكالة 

المستقلة ) الزمني IVAالتحقق  للجدول  األموال وفقا  بالصرف على اإلفراج عن  المرتبطة  المؤشرات  ( حصول 

في  الوحيد للخزينة حساب  السيتم صرف األموال إلى  ،يه. بالنسبة للسلف والنتائج السابقة والنتائج المحققةالمتفق عل

بنك المغرب. ستتم مقارنة المدفوعات في إطار المؤشرات المرتبطة بالصرف بنفقات البرنامج في العام األخير من  

 البرنامج.

 

 القدرات تعزيز -د

 

 ت الرئيسية وجهود التعزيز المؤسسي المطلوبة لتحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع. يدعم البرنامج بناء القدرا  .44

قدم البنك المساعدة الفنية طوال عملية اإلعداد لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في صياغة وصقل تدخالتها في   •

المبكرة ستخدام حمالت تغيير السلوك  حول ا  الموضوعاتيةبما في ذلك من خالل ورش العمل    ،مجال تنمية الطفولة 

واألهداف    ،واستراتيجيات جانب الطلب المتكاملة لزيادة استيعاب برامج تنمية الطفولة المبكرة  ،لتحسين تغذية األطفال

إلى جانب حوار قوي حول السياسات    ،الرئيسية لنظام مراقبة وتقييم تنمية الطفولة المبكرة. مهد تبادل الخبرات الدولية

 الطريق ألفضل الممارسات إلدراجها في تصميم البرنامج. ، بلدللاجات الخاصة حول االحتيو
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 ،لتحفيز االستخدام المنتظم والمستدام للبيانات خالل المسار الكامل لتنفيذ حملة تغيير السلوك  1تم تصميم المؤشر رقم   •

إلى التعديالت المنتظمة التي سيتم إجراؤها تم تنفيذ   ،من البحث التكويني الذي سيحدد االستراتيجية والخطة التشغيلية

وبالتالي لن يؤدي فقط إلى بناء   ،الحملة. سيكون هذا النهج القائم على البيانات لتغيير السلوك هو األول بالنسبة للمغرب

  ، سيكون بمثابة مثال للوزارات األخرى   ،ولكن من خالل تبادل المعرفة والخبرة  ،لبشريةقدرات المبادرة الوطنية للتنمية ا

 ال سيما تلك التي تتعامل مع المبادرة.

. مع تركيز  تعليم الطفولة المبكرةلتحفيز إنشاء أحجار الزاوية لنظام فعال لضمان الجودة لـ    4تم تصميم المؤشر رقم   •

بطريقة قائمة على التعليم األولي    لمشرفين على مراقبة وتدريب المعلمين في مرحلةالنتائج الرئيسية على بناء قدرة ا

التربوية    ،األدلة القدرة المؤسسية اإلشرافية من أجل التحسين المستمر لجودة الممارسات  البرنامج لتعزيز  تم تصميم 

حيث ستعمل    ،لة إلى وزارة التربية والتعليملمعلمي ما قبل المدرسة. سيتم نقل الموارد البشرية واألدوات والعمليات المقاب

 على تعزيز القدرات اإلشرافية في المناطق غير المستهدفة وفي المستويات التعليمية العليا.

لتحفيز الحكومة على تعزيز نظام التخطيط والمراقبة والتقييم الخاص بها لتنمية الطفولة   5تمت صياغة المؤشر رقم   •

من خالل خلق القدرات على المستويين المركزي والمحلي لجمع وتحليل واستخدام وتقديم التقارير عن البيانات   ،المبكرة

 5ذات الصلة في الوقت المناسب بشأن األطفال الصغار تطوير. األدوات واآلليات والمعرفة المتولدة من خالل المؤشر  

 .3للتنمية البشرية  المبادرة الوطنيةطاعية بنهاية يمكن مشاركتها ونقلها وامتالكها من قبل الوزارات الق

لتحفيز الحكومة على تعزيز القدرات المحلية لتخطيط وتنسيق وتنفيذ خدمات تنمية الطفولة   6تمت صياغة المؤشر رقم   •

وكذلك   ،جبهدف تعزيز التقارب والتكامل بين التدخالت. توفير تنمية الطفولة المبكرة إلى ما بعد دورة البرنام  ،المبكرة

 لتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم برامج وتدخالت التنمية البشرية األخرى.

 

ستقدم    أوال،.  ستنفذ الحكومة المغربية برنامجا للمساعدة التقنية  النتائج،لدعم تنفيذ البرنامج وتحسين استدامة   .45

في إدارتهما لوظائف ما قبل المدرسة.    ،المساعدة التقنية كجزء من التعاقد مع المنطقة الحرة ومؤسسة تعليم البنات

من   ومراقبة    عقدهم،كجزء  التربوية  والممارسات  المعلمين  تدريب  مثل  مجاالت  في  والدعم  الخبرة  توفير  سيتم 

لدعم تصميم   فاليونيسي مع    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  قدتتعا  ،االمتثال للقواعد والمعايير. عالوة على ذلك

العقد.   المجال كجزء من  في هذا  الخبرة  إلى  الوصول  المجتمعية وستوفر  الصحة  المبادرة   حصلت  أخيرا،شبكة 

 يتم دعم إنشاء   ، على وجه الخصوص  ،  2مجال النتيجة    على دعم كبير لألنشطة في إطار  الوطنية للتنمية البشرية

 (. ITمن قبل العديد من الشركات ذات الخبرة في أنظمة جمع البيانات وتكنولوجيا المعلومات )   للرصد و التقييم    نظام

 

IV.  ملخص التقييم 

 

 التقنية )بما في ذلك التقييم االقتصادي للبرامج( .أ

 

 األهمية اإلستراتيجية 

 

سين نتائج تنمية الطفولة المبكرة سيساعد بشكل  تح  ألن  اإلستراتيجية  الناحية  من  الصلة  وثيق  المقترح  البرنامج .46

االقتصادية  للتنمية  والمستقبلية  الحالية  القيود  من  العديد  ومعالجة  البشري  المال  رأس  تحسين  على  كبير 

ما تؤثر  بين   ،تبني تجارب األطفال في سنواتهم األولى األساس للتعلم والسلوك والصحة في المستقبل  31واالجتماعية.

قوة األسس المبكرة على تكوين المهارات التي تحدد النتائج الحقا في الحياة. خالل السنوات الخمس األولى من عمر 

. إن التجارب اإليجابية أو السلبية خالل 32يكون الدماغ مرنا للغاية وينضج بشكل أسرع من أي وقت آخر ،األطفال

. برامج تنمية الطفولة المبكرة لها 33واالستعداد للمدرسة والنجاح الالحق في الحياةهذه الفترة لها آثار على الرفاهية  

تأثيرات مهمة على الحد من سلوكيات المجازفة لدى الشباب مثل الحمل المبكر والنشاط اإلجرامي والعنف وتعاطي  

ة العمل المتوقع أن ينتج عن التقدم  . ستزداد أهمية تنمية الطفولة المبكرة نظرا للتغيرات الهائلة في طبيع34المخدرات 

 (. 2التكنولوجي )اإلطار 

 

 المتغيرة للعمل والطبيعة: تنمية الطفولة المبكرة 2اإلطار 

 
 . 2006؛هيكمان  2005؛ كونها وآخرون.   2007؛ كونا وهيكمان  2003كارنيرووهيكمان31
 2007ماسترد ؛ يونغ اند  2002يونغ 32
 . 2000شونكوف وفيليبس 33
 . 2006 ماستردو يونغو دنكلبرغ34
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العالم   في  التنمية  تقرير عن  المتزايدة   2019أشار  واألهمية  للعمل  المتغيرة  الطبيعة  بسبب  األساسية  التحوالت  إلى 

تمر االقتصادات حول العالم في منتصف تحول تكنولوجي    مرحلة الطفولة المبكرة. للمهارات المكتسبة بشكل أفضل خالل  

طريقة أداء األشخاص لوظائفهم.   وتغيير تعمل التكنولوجيا على تعطيل عمليات اإلنتاج  و  يغير الطبيعة التقليدية للعمل.  

ولكن أيضا من خالل الحاجة إلى ملفات   القديمة،تظهر التغييرات ليس فقط في الوظائف الجديدة التي تحل محل الوظائف  

 .تعريف مهارات جديدة للوظائف الحالية

 

. تتزايد العالوات للمهارات التي ال يمكن  تعمل التكنولوجيا أيضا على تغيير المهارات التي يتم مكافأتها في سوق العمل

ينخفض   بينما  بالروبوتات.  الخاصة  استبدالها  الروتينية  المهارات  على  المهارات الطلب  على  الطلب  يزداد  بالوظيفة، 

  األحاسيس على    والتعرفمثل إدارة    والسلوكيةاالجتماعية    والمهاراتالمعرفية المتقدمة غير الروتينية، مثل التفكير النقدي،  

 التي تعزز العمل الجماعي، ومجموعات المهارات المرتبطة بقدر أكبر من القدرة على التكيف. العاملون بهذه المهارات

 .أكثر قدرة على التكيف في أسواق العمل

 

. تنتج استثمارات الطفولة المبكرة مهارات  الطريقة األكثر فعالية إلعداد األفراد لطبيعة العمل المتغيرة هي البدء مبكرا

مراحل المهارات المكتسبة في مرحلة مبكرة تسهل تكوين المهارات في ال  - ذات صلة بمستقبل الطفل بكفاءة. التعلم تراكمي  

المزايا التي  وتنمو  االفتراضي،الالحقة. عوائد االستثمارات المبكرة هي األعلى من تلك التي يتم تحقيقها على مدى العمر 

 .تمنحها هذه االستثمارات بمرور الوقت. كما أنها تجعل اكتساب المهارات المستقبلية أكثر مرونة في مواجهة عدم اليقين

 

 التقنية المبررات 

 

الحكومة   .47 برنامج  في  المحددة  الرئيسية  النتائج  تحقيق  في  جوهري  بشكل  للمساهمة  البرنامج  تصميم  تم  لقد 

التي تعزز تنمية الطفولة المبكرة في المناطق    وجودتهاوالوصول إلى هدف تحسين الوصول إلى الخدمات المختارة  

 .بالمغرب القروية

 

تؤكد المعرفة العالمية أن  الممارسات العالمية.    وأفضل على أدلة قوية  و تركيزه    لبرنامج  ل  التقنييعتمد التصميم   .48

أول   أو  األولى،  الحياة    1000السنوات  الحمل،    -يوم من  الوليد  ،والوالدةالحمل    وحتىمن    ، والرضاعة  ،وفترة 

إلى الخدمات المتكاملة  هي فترة محورية من التطور. من خالل تعزيز الوصول    -واالنتقال إلى المدرسة االبتدائية  

لتنمية الطفولة المبكرة وجودتها بهدف زيادة مؤشر رأس المال البشري في المغرب، فإن البرنامج المقترح يعكس  

( ومن 130189  ورقم   120299)تقرير رقم    2019و  2018  لسنتيالرسائل الرئيسية من تقارير التنمية في العالم  

إطار جديد للتعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا" )تقرير رقم :  والتطلعات"التوقعات    2018تقرير عام  

(. وهو يتماشى مع إطار عمل البنك "االستثمار في السنوات األولى" وهو مثال قوي على تفعيل مشروع  131974

الجدول   في  الرئيسية  األدبيات  تلخيص  تم  الدولة.  مستوى  على  الدولي  البنك  لمجموعة  البشري  المال   12رأس 

 (.3)الملحق 

 

بالمغرب. تم    تم تصميم البرنامج بشكل مالئم للمساعدة في تحسين تنمية الطفولة المبكرة في المناطق القروية .49

تحدد بوضوح السلسلة المنطقية بين التدخالت المدعومة    والتي،  تصميم البرنامج على أساس نظرية قوية للتغيير

ات تنمية الطفولة المبكرة للفئات األكثر ضعفا مع التركيز على صحة المتوقعة. من خالل دعم توفير خدم  والنتائج

يعالج البرنامج بشكل مباشر المحددات الرئيسية لنمو    ،(1مجال النتيجة  قبل االبتدائي )   والتعليم   والتغذيةاألم والطفل  

تلقي التحفيز المبكر وفرص التعلم من    ،يوم  1000الطفل، والتي تشمل الحصول على تغذية جيدة وصحية أثناء أول  

(، يستهدف RA2والحصول على الرعاية والحماية من اإلجهاد. من خالل تعزيز التنسيق والقياس )  ،الوالدة فصاعدا

 .1مجال النتيجة  نامج أيضا العناصر المؤسسية التي ستساعد في تسريع واستدامة النتائج فيالبر

 

يدعم البرنامج التدخالت التي تعالج قيود جانب الطلب والحاجة إلى تغيير السلوك، وهو أمر بالغ األهمية إلزالة   .50

. باإلضافة إلى تعزيز توفير القروية  الحواجز المحددة أمام استخدام خدمات تنمية الطفولة المبكرة في المناطق

المبكرة الطفولة  تنمية  والمعلومات  ، خدمات  االتصال  تنفيذ حمالت  البرنامج  التربية   ،يدعم  على  التدريب  وتقديم 

الصحة    ،التي تستهدف األمهات واآلباء والمجتمع  ،اإليجابية. تهدف هذه األنشطة الطلب على خدمات  إلى زيادة 

 عزيز السلوكيات واألعراف التي تفضي إلى نمو الطفل على النحو األمثل.والتغذية والتعليم وت 
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يعالج   .51 البرنامج.  في نجاح  بفعالية  البرنامج  في  المصلحة  المناسبة لضمان مساهمة أصحاب  الحوافز  تم وضع 

ال االستراتيجيات  مع  بشدة  وتتوافق  أولويات  أيضا  التنفيذية  الوزارات  تعتبرها  التي  القضايا  .  قطاعيةالبرنامج 

للبرنامج إلى تعاون منتظم بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة   اإلستراتيجيةيترجم اإلجماع حول المالءمة  

 واإلصالح والماليةوزارة االقتصاد وفرها ت باإلضافة إلى الميزانيات الكبيرة التي ،الصحة ووزارة التربية والتعليم

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    كما تساهم هياكل إدارة.  4ركيزة    3في مرحلتها    ـالبشريةمبادرة التنمية  ل  اإلداري

والتشخيصية، في تأمين المشاركة على    العملياتية  اإلستراتيجيةعلى المستويات    والمشاركةالتي توفر التقارب    ،3

  والمجتمعود جانب الطلب مع اآلباء مختلف مستويات الحكومة. عالوة على ذلك، ستضمن التدخالت التي تتناول قي

 أن المستخدمين النهائيين يدعمون التدخالت.

 

 إطار إنفاق البرنامج

 

يدعم البرنامج أهداف برنامج الحكومة لتحسين الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة وجودتها في المناطق   .52

(، سيمول  2024-2021أمريكي على مدى أربع سنوات )مليون دوالر    520. سيصل تمويل البرنامج إلى  القروية

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير   المتبقية    70وسيتم تمويل    ،مليون دوالر أمريكي  450منها  مليون دوالر أمريكي 

من حساب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    4النافذة    البرنامج مقابل النتائجمباشرة من حكومة مصر. ستستخدم  

النافذة  كمستود المبادرة  4ع وحيد لألموال. تركز  البشرية  من  للتنمية  القادمة". يتم   الوطنية  على "إعداد األجيال 

 توزيع هذا التمويل على النحو التالي: 

 

 : تكاليف البرنامج ومصدر التمويل )مليون دوالر أمريكي(3الجدول 

 

 المصدر المبلغ  %من المجموع  

 الحكومة المغربية  70.00 13.5

 والتعمير البنك الدولي لإلنشاء  450.00 86.5

 المجموع  520.00 100

 

 : تكاليف البرنامج عبر النتائج )مليون دوالر أمريكي(4الجدول 

 

 المجموع مصدر التمويل 

 البنك الدولي  الحكومة المغربية  ( نوع اإلنفاق )مجاالت النتائج

RA 1  : تحسين الوصول إلى خدمات

تنمية الطفولة المبكرة الجيدة في المناطق  

 القروية 

42.8 394 437 

RA 2  : اإلطار المؤسسي واآلليات

لتعزيز رصد وتقييم وتنسيق تنمية 

 .الطفولة المبكرة

27.2 56 83 

 520 450 70 ( نوع اإلنفاق )مجاالت النتائج

   المجموع   

 

، والقدرة على التنبؤ بالنفقات على أنها  واالستدامة،  والتصنيفيتم تقييم مواءمة الميزانية مع أولويات الحكومة،   .53

 مناسبة.

 

على الرغم من ضيق الحيز المالي، فإن التوقعات   االستدامة المالية: انعكاسات السياق المالي على البرنامج مقابل النتائج. •

إلى   COVID-19جائحة    تأد  ،2020  سنةللمغرب كافية لضمان استدامة البرنامج، ففي    المالية العامة متوسطة األجل

العام إلى   المالي والدين  العجز  المرجح أن يكون 77.6و35٪ 7.7زيادة  التوالي. من  المحلي اإلجمالي على  الناتج  ٪ من 

دائم تأثير  الوباء  للوباء بحلول    ،ألزمة  السابق  االتجاه  إلى  فقط  النمو  أن تؤدي 2022  سنةحيث سيعود  المتوقع  . ومن 

 

 35.المرصد االقتصادي للمغرب، من اإلغاثة إلى التعافي، البنك الدولي، دجنبر 2020



 

39 

 

اإلجراءات االقتصادية واالجتماعية والمالية المكلفة التي اتخذتها الحكومة بسرعة لتعويض أثرها االقتصادي السلبي إلى  

ذلك  هامش  تقليص الحكومي. ومع  األدا  ،التمويل  يتحسن  أن  المتوقع  المتوسط  من  المدى  االقتصادي على  والطويل،  ء 

استثمارية محسنة، وكلها تهدف إلى دعم    وبيئة،  ابفضل سياسات مالية ونقدية سليمة، واستراتيجيات قطاعية أكثر اتساق

ساواة، مكاسب تنافسية تدريجية. نظرا للتأثير القوي لنتائج تنمية الطفولة المبكرة المعززة على اإلنتاجية والنمو وعدم الم

من المتوقع أن يكون للبرنامج تأثير إيجابي طويل األجل على التوقعات المالية من خالل المساهمة في توسيع األساس  

 اإليرادات المالية وتعزيز كفاءة اإلنفاق.  وزيادةالمالي، 

 

 2020و  2019ازنة  عن استمرار الجهود التي بدأت بقوانين مو  2021. يكشف قانون موازنة  برنامج االستدامة المالية •

بما في ذلك التعليم والصحة. قدم    االجتماعية،توجيهه نحو القطاعات    وإعادةلتعزيز تعبئة اإليرادات مع توحيد اإلنفاق  

مجموعة متنوعة من تدابير تعبئة اإليرادات بما في ذلك الضرائب والخصخصة من أجل تمويل    2021قانون موازنة  

واالستياء العام المحيط    COVID-19م والحماية االجتماعية والتوظيف استجابة ألزمة  زيادة اإلنفاق على الصحة والتعلي

ثالث أولويات    2021بالمستوى المرتفع من عدم المساواة االقتصادية واالجتماعية واإلقليمية. يحدد قانون الموازنة لعام  

)  ،رئيسية العمل. )1وهي:  ال2( حماية وخلق فرص  االقتصادي  االنتعاش  االقتصادي؛ و )( دعم  (  3تدريجي والنشاط 

اإلسراع في إصالح اإلدارة. كما تصر على تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الثالث للضرائب لتعزيز نظام ضريبي أكثر 

للدولة   المملوكة  لألصول  الفعالة  واإلدارة  العامة،  الخدمات  لنفقات  المستمر  الترشيد  على  يؤكد  كما  وكفاءة.  شفافية 

والخصخصة. على مدى السنوات الثالث الماضية، كانت ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية   ،امةوالمؤسسات الع

مليون دوالر أمريكي للمبادرة الوطنية للتنمية   374وتم تخصيص    أمريكي،مليون دوالر    370مستقرة، حيث بلغت حوالي  

الميزانية. يتم ضمان االستدامة المالية للبرنامج من مما يدل على استمرارية تخصيص    ،2021البشرية في قانون موازنة  

لميزانيته السنوات  متعددة  البرمجة  قبل  36خالل  البرنامج من  وملكية  العالية  الرؤية  الداخلية  ، وكذلك من خالل  وزارة 

 المستثمر فيه مباشرة. 

 

التنبؤ اإلجمالية لبرامج نفقات  إمكانية التنبؤ بالتمويل   • من خالل وجود العديد من    المغربية  حكومةاليتم ضمان إمكانية 

( الميزانية  1األدوات:  )  البرامجية(  سنوات  للفترة  TPBلثالث  قانون   ،2023  -  2021(  سياق  في  تم وضعها  والتي 

( بها  2الميزانية.  المرتبطة  والميزانية  الرئيسية  البرامج  يصف  والذي  البرلمان  أقره  الذي  السنوي  األداء  مشروع   )

( تقرير األداء السنوي الذي يلخص النتائج المحققة والميزانية المنفذة لسنة معينة. بشكل عام، 3ئيسية؛ )والمؤشرات الر

(، فإن إمكانية التنبؤ بنفقات الحكومة المغربية قوية  PEFA)  2017  لسنة   لمصروفات العامة والمساءلة الماليةا  وفقا إلطار

مخصصات الميزانية في الوقت المناسب ألصحاب الميزانية. يتم    بناء على إصدار  Aمع مؤشر إمكانية التنبؤ المصنف  

في ميزانية الدولة ويتم اعتمادها بموجب قانون المالية.   البشرية،المبادرة الوطنية للتنمية  ل  مث  ،تضمين الصناديق الخاصة

يالت المالية من الميزانية العامة يتم دعم إمكانية التنبؤ بإطار اإلنفاق العام من خالل آليات راسخة للتحو  ،على وجه التحديد

والتي يتم توجيهها من خالل الحساب الخاص. بلغ    ،للدولة )الميزانية العامة للدولة( إلى المؤسسة الوطنية للتنمية البشرية

يذ في  ئة. كان التنفافي الم  58على مدى السنوات الثالث الماضية أكثر من  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  تنفيذ ميزانية  

وهي نسبة  ،2020و 2019في المائة في  70بنحو  أكثر 4 الركيزة  3مرحلتها في  الوطنية للتنمية البشرية ةإطار المبادر

 من المتوقع أن تزداد في مراحل التنفيذ بعد الجائحة.

 

الواردة في إطار اإلنفاق مع  . تتوافق األنشطة  بأولويات الحكومة  وتنفيذهاتقيد نفقات البرامج المدرجة في الميزانية   •

التوجيهات التي حددتها الحكومة. وعالوة على ذلك، فإن هيكل ميزانية البرنامج واضح من حيث مصادر التمويل وأدوات  

النفقات.  إلى    ويستند   الميزانية وفئات  بما يتماشى مع    الميزانيةهذا الصندوق  النفقات  للدولة. تمت برمجة جميع  العامة 

 .2024و 2021 سنتي( وسيتم تكبدها بين COFOGلحكومة )تصنيف وظائف ا

 

الميزانية • النفقات. يتم تمويل  هيكل  الميزانية وفئات  التمويل وأدوات  البرنامج واضح من حيث مصادر  . هيكل ميزانية 

المحلية. حوالي  ميزانية البرنامج من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خالل الميزانية العامة للدولة والمجتمعات  

في المائة    2.5و    والسلع،في المائة من المعدات    32والمدنية(،في المائة من النفقات تمول األصول المادية )األشغال    52

في المائة من النفقات األخرى بما في ذلك تكاليف التشغيل والمنح. يمثل   13.5للخدمات االستشارية وغير االستشارية، و  

البرنامج مقابل دار األمومة الخطر األكبر. سيتم تنفيذ تدابير التخفيف كما تم تنفيذها بالفعل بموجب  بناء وحدات الحضانة و

البشرية  لل  النتائج للتنمية  المترابطة بنجاح2مبادرة الوطنية  التخفيف هذه من تحقيق األنشطة  مثل قيام    ،. ستمكن تدابير 
 

وهو يقوم على  البشرية.( من   المبادرة الوطنية للتنمية 2019-2023أطلق جاللة الملك محمد السادس المرحلة الثالثة )36

  البشري،وإعادة تركيز البرامج على تنمية رأس المال   وترسيخها،يهدف إلى الحفاظ على اإلنجازات   ومبتكرنهج استباقي 

 مليار دوالر( لتنفيذ البرامج األربعة. 2مليار درهم ) 18لية المخصصة هي وخاصة لألجيال القادمة. الميزانية اإلجما



 

40 

 

CN-  في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد نفاذ القرض لدليل تشغيل البرنامج المفصل   المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

(POM .الذي سيشمل ترتيبات إعداد التقارير االئتمانية ) 

 

بشكل كامل في   توفر آليات التحكم في المخاطر االئتمانية الخاصة بالبرنامج )والتي يتم تقييمها  كفاءة نفقات البرنامج. •

إطار تقييم النظام االئتماني( محركا إضافيا لفعالية النفقات في إطار البرنامج. على الرغم من المواءمة بين إطار إنفاق  

البرنامج وأولويات الحكومة، يمكن أن يتأثر تنفيذ هذا البرنامج بالتأخير في تحويل األموال. يتم التخفيف من هذه المخاطر 

( وصف واضح لتدفقات الميزانية من خالل  2) .الوطنية للتنمية البشرية  للمبادرة  دعم السياسي القوي( ال1من خالل: )

بما   ،بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجهات الفاعلة األخرى على المستويين المركزي واإلقليمي  37إطار قانوني

( وجود نظام محاسبة موثوق به مستخدم  3لحوافز األخرى ؛ )في ذلك الوزارات التنفيذية وكيفية استخدام الميزانيات وا

)بما في ذلك اإلجراءات الوصفية(، مع ترتيبات إعداد التقارير بين الكيانات المختلفة على المستويين المركزي واإلقليمي؛  

النشرات الشهرية التي تعدها ( نظام إعداد التقارير المعتمد من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي يعتمد على  4و )

والبرامج، فإن    ،واإلقليم  ،والتي تتبع أداء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حسب المنطقة  ،(TGRالخزينة العامة للمملكة )

  ري وزارة االقتصاد و المالية و اإلصالح اإلدا إعادة تشكيل لجنة التنسيق االئتماني الدائمة، والتي تتكون أساسا من ميزانية  

 .ستوفر الدعم لتنفيذ نفقات البرنامج ،  لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةالتنسيقية الوطنية لوهيئات الرقابة و 

 

والمالية من أجل ضمان تنفيذها في الوقت المناسب   التقنية. تخضع األنشطة المدرجة في إطار اإلنفاق للتقييمات  الفعالية •

 بالتكاليف المتوخاة. ستساهم التدابير التالية في ضمان فعالية أنشطة البرنامج:

. سيسهل 2المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    إعادة تشكيل لجنة التنسيق االئتماني الدائمة التي تعمل خالل مرحلة •

 التكيفية للعمليات االئتمانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.هذا التقييم األفضل واإلدارة 

الجهوية للتنمية البشرية    البشرية واللجنةلمبادرة الوطنية للتنمية  لتنسيقية الوطنية لبرنامج بناء القدرات االئتماني لـ •

CRDH  اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية  وCPDH    خاصة خالل السنة األولى من تنفيذ البرنامج )يتم دعمها من .

والمساعدة   بالبنك  االئتمانيين  المتخصصين  يموله    التقنيةقبل  الذي  النتائج  مقابل  البرنامج  برنامج  يتوخاها  التي 

 . البنك(

فإن    ،خارجي سنوياال يتم إجراء تدقيق    ، ديوان المحاسبة لديه والية رقابة دائمة على األموال العامة. ومع ذلك •

سيمكن من الحصول على بيانات مالية معتمدة يتم تدقيقها    المفتشية العامة للماليةالتدقيق الخارجي للبرنامج من قبل  

 سنويا. 

( والنشر في الوقت المناسب لخطط المشتريات  PMMPاالستخدام المعزز للبوابة المغربية للمشتريات العامة ) •

منح   ونتائج  المنفذةالسنوية  الكيانات  قبل  من  الخاص    العقود  التخصيص  للتنمية  للحساب  الوطنية  لمبادرة 

والوكاالت المنفذة األخرى على المستوى اإلقليمي، على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي   CAS38البشرية

الع  اعلى مواقعه للبوابة المغربية للمشتريات  امة ستعمل أيضا على شبكة اإلنترنت وعلى خطة إدارة المشاريع 

 على تحسين الشفافية وتنفيذ البرنامج.

 

 المبرر االقتصادي 

 

يمكن ترشيد االستثمار العام في الصحة والتغذية والتعليم الذي يركز على    ،بشكل عاممسوغات االستثمار العام.   .54

يعتم  أن  ينبغي  استحقاق )سلعة ال  األطفال والمراهقين على أساس طبيعته كسلعة  توافرها على  النساء وصغار  د 

العام والتنظيم وحتى توفير هذه الخدمات له ما يبرره بسبب   القدرة على الدفع(. باإلضافة إلى ذلك، فإن التمويل 

إخفاقات السوق الناتجة عن عدم تناسق المعلومات ووجود طلب يحركه المورد ووظائف اإلنتاج المعقدة والمبهمة 

لذلك، في المغرب، كما هو الحال في معظم بلدان المنطقة، يتم توفير    والقيود االئتمانية وعيوب السوق األخرى.

من    ،بما في ذلك تلك التي سيتم دعم توفيرها من خالل البرنامج المقترح  ،خدمات الصحة والتغذية والتعليم األساسية

خالل القطاع العام في المقام األول. التمويل العام وتوفير تلك الخدمات ضروريان لتحسين الكفاءة والعدالة في تقديم 

الجيد   التعليم  إلى  للوصول  الدولة  تدخالت  ثراء  األدنى  الخمسية  الشرائح  من  األسر  تتطلب  ما  غالبا  الخدمات. 

، التقنيير متوفرة أو ذات نوعية رديئة. كما هو موضح في التحليل  والخدمات الصحية حيث أن البدائل الخاصة إما غ

فإن هذه التدخالت الهامة ال تحظى بقبول كبير من قبل العائالت المغربية، ويتم تقديمها في المرافق العامة وخاصة 

 
يصف إجراءات تنفيذ النفقات في   المبادرة  2012مايو  16بتاريخ  86-12- 2بموجب المرسوم رقم  2005يوليو  19بتاريخ  1017-05-2المرسوم المعدل رقم 37

  .CASالوطنية للتنمية البشرية   
 البشرية. املبادرة الوطنية للتنمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية     CAS-لألغراض الخاصة لتسهيل تتبع اإليرادات والنفقات لألنشطة في إطارهو حساب  38
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وصحة األم يوفر   كما أن تعزيز نظام التعليم قبل المدرسي العام والتواصل المجتمعي للتغذية  ،في المناطق القروية

 فوائد كبيرة. 

 

ناتجة عن االستثمارات   -   وخاصةعامة    -تشير األدلة الدولية إلى عائدات اقتصادية كبيرة    االقتصادية.  المردودات .55

المبكرة عالية الجودة. في الواقع، تظهر األدبيات حول هذا الموضوع أن االستثمار في  في برامج تنمية الطفولة 

يقدر أن كل   ة له معدل عائد أعلى من التدخالت المستهدفة في أي مرحلة أخرى من الحياة.تنمية الطفولة المبكر

مع الفوائد المحتملة بما في    أمريكيا،دوالرا    17إلى    6دوالر أمريكي يستثمر في مرحلة الطفولة المبكرة سيعود من  

مطاف، زيادة األجور واإلنتاجية. نظرا ذلك تحسين الصحة، وتحسين التنمية المعرفية ونتائج التعليم، وفي نهاية ال

للفوائد طويلة األمد وبعيدة المدى، فإن االستثمارات في السنوات األولى لألطفال لديها القدرة على وقف انتقال الفقر 

من جيل إلى جيل، واالستثمارات في تنمية الطفولة المبكرة هي أداة قوية للحد من عدم المساواة ألنه من المرجح أن  

مشتركا للتغذية والتحفيز المبكر في   تدخال  40يد األطفال المحرومون أكثر من غيرهم. يظهر التحليل التلوي لـ  يستف 

انحرافا    0.47-0.42حجم تأثير يتراوح بين  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن هذه البرامج كان لها متوسط  

ج مراجعة حديثة أخرى تظهر أن زيادة االنحراف المعياري . إلى جانب نتائ39معياريا على التطور المعرفي واللغوي

فإن الفوائد من االستثمار في السنوات األولى    المائة،في    22-17في التطور المعرفي مرتبطة بزيادة الدخل بنسبة  

حيث أيضا فعالة للغاية من    ولكنها. ال تسفر هذه التدخالت عن فوائد كبيرة فقط من حيث نتائج نمو الطفل  40واضحة 

التكلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي االستثمار في التدخالت لزيادة معدالت الرضاعة الطبيعية الحصرية إلى  

، يمكن أن تكون وبالمثل.  41دوالرا أمريكيا لكل دوالر أمريكي يتم استثماره   35تحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى  

تكلفة. يشير تحليل دقيق لتدخل التحفيز المبكر في بنغالديش إلى أن  برامج التحفيز المبكرة عالية الفعالية من حيث ال

. بالنسبة 42دوالر أمريكي   6.02و  3.11زيادة نقطة واحدة في النتائج المعرفية واللغوية في النتيجة المركبة تكلف بين  

  7عالية الجودة المنفذة في الواليات المتحدة، يتراوح معدل العائد الداخلي المقدر بين    تعليم الطفولة المبكرةلبرامج  

لتدخل43بالمائة سنويا   14و التكلفة  إلى  الفائدة  في أوغندا، حيث كانت نسبة  نتائج مماثلة  العثور على  تم  التعليم   . 

الجوهرية في  448.6و    1.6بين  األولي   التحسينات  إلى أن  الدالئل  التوظيف والصحة  . تشير  البالغين على  نتائج 

. قد تكون  45والتعليم تنبع من التأثير الدائم لتعليم الطفولة المبكرة على المهارات المعرفية واالجتماعية والعاطفية

تأثيرات التغذية المبكرة والتحفيز والتعليم أكبر بالنسبة لألطفال من األسر ذات الدخل المنخفض مقارنة بأقرانهم من  

. باإلضافة إلى مرحلة ما قبل المدرسة، يدعم البرنامج أيضا استيعاب التدخالت التغذوية  46سر ذات الدخل المرتفعاأل

فإن    ،الفعالة من حيث التكلفة على مستوى المجتمع المحلي. على الرغم من أهداف التنمية الجوهرية في حد ذاتها

يمكن أن يؤدي سوء التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة إلى    نتائج التغذية مفيدة أيضا في تحفيز النمو االقتصادي.

األرباح،   وخسارة  التعليمي،  التحصيل  وانخفاض  المعرفية،  القدرة  االقتصادية   وخسائرانخفاض  اإلنتاجية  في 

د الوطنية. يحدث التأثير األكثر ضررا لسوء التغذية أثناء الحمل وفي العامين األولين من الحياة، وال رجوع إلى ح

والقدرة على التعلم واإلنتاجية. يعد تحسين صحة    والذكاءالدماغ    ونموكبير عن آثار هذا الضرر المبكر على الصحة  

أمرا بالغ األهمية لتحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي المتمثلين   ،خاصة في األيام األلف األولى  ،األطفال وتغذيتهم

لمشترك بطريقة مستدامة. على المستوى الفردي، تشير التقديرات إلى في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء ا

في المائة على    10أن سوء التغذية المزمن لدى األطفال يقلل من أرباح الشخص المحتملة على مدى الحياة بنسبة  

أن خسارة   الدراسات  إلى خسارة    1األقل. أظهرت  البالغين تؤدي  المائة في طول  المائة  2.4إلى    2في  في    في 

في المائة بناء على   8-6( يتراوح بين  IRRاإلنتاجية. يظهر تحليل األثر االقتصادي للبرنامج معدل عائد داخلي )

الملحق    والنهجالسيناريوهات   التوسع في   وتجدر.  3الموصوفين في  التقدير يعتمد فقط على  إلى أن هذا  اإلشارة 

لقة بالتغذية والصحة في معدل العائد الداخلي نظرا لصعوبة وحدات ما قبل المدرسة؛ ال يتم تضمين التدخالت المتع
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 .2017التنمية البشرية. أبريل    -هداف العالمية للتقزم وفقر الدم والرضاعة الطبيعية واتجاهات الهزال في التنمية إطار استثماري للتغذية: الوصول إلى األ41
  ث،للبحو. "تقييم أثر برنامج إنقاذ الطفولة المبكرة لتحفيز الطفولة في بنغالديش: التقرير النهائي". المعاهد األمريكية  2016تشينين ومارجوري ويوهانس م. بوس. 42

 .برنامج البحث والتقييم الدولي
  .García et al. 2017؛ 2010هيكمان وآخرون. 43

 

 https://www.unicef.org/media/67226/file/Guide-on-public-44 .دليل موارد اليونيسف العالمي حول التمويل العام لألطفال في تنمية الطفولة المبكرة
finance-for-children-in-early-childhood-development-Partners-edition-2020.pdf44 

 .2013هيكمان وآخرون. 45

 46.ويالند وكريستينا وهيروكازويوشيكاوا. 2013
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تقدير تأثيرها من الناحية النقدية. إن فوائد هذه التدخالت )على النحو الذي اقترحته األدبيات(، باإلضافة إلى العوامل  

  والرفاهية نصاف الخارجية االجتماعية اإليجابية لتحسين الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة الجيدة مثل اإل

 .العائداتمن   الداخلي والمعدلبين األجيال، ستزيد بشكل كبير من صافي القيمة الحالية المحسوبة  والفوائد

 

. سيسعى البرنامج إلى سد التفاوتات الكبيرة بين المناطق الحضرية والقروية عبر الوصول إلى تدخالت تأثير التوزيع .56

، هناك قدر كبير من عدم  التقنيتنمية الطفولة المبكرة وجودتها عبر التعليم والصحة والتغذية. كما يوضح التحليل  

المناطق الحضرية   النتائج، السيما فيما  في المغرب، في كل من    والقرويةالمساواة بين  استخدام الخدمات وكذلك 

الدخل، فإن    ومتوسطةيتعلق بالتغذية وحضور التوصيل الماهر. في حين أن هناك أدلة محدودة من البلدان منخفضة  

لتدخل األولي    دراسة  التعليم  األولي   االستثمار  التعليم  كان  كلما  أنه  توضح  ستارت(  )هيد  المتحدة  الواليات  في 

مما يشير إلى أن معدل العائد من   ،المساواة  وعدممبكرا، زاد تأثيره على كسر حلقة الفقر والحد من الفقر  التعليمي  

 .47هذا البرنامج يحتمل أن يكون أعلى من المقدر بالنظر إلى التركيز على مرحلة ما قبل المدرسة 

 

ار خارجية كبيرة، وهناك تفاعالت إيجابية . االستثمارات في تدخالت تنمية الطفولة المبكرة لها آثالعوامل الخارجية .57

المعرفية   القدرة  تحسين  هذه  وتشمل  البرنامج.  يدعمها  التي  التغذوية  والتدخالت  والصحة  التعليم   والمهاراتبين 

االجتماعية والنتائج الصحية لكل من األطفال والقائمين على رعايتهم، والتي ترتبط بعد ذلك بمعدالت إتمام المدرسة 

. في حين أنه من الصعب والطويلاألقل في الصف، والتعلم الفردي العالي، على المدى المتوسط    والرسوباألعلى،  

طويلة األجل، فمن المحتمل أن تكون تقديرات معدالت العائد أقل من    والفوائدتحديد هذه الوفورات في التكاليف  

المثال، البرامج: على سبيل  تآزرا محتمال عبر  بين خدمات    الواقع، وأن هناك  الجمع  أن  باكستان  تقييم من  وجد 

حتى بالنسبة للتدخالت    ،والصحة تحسين نتائج الصحة والتعليمالتعليم األولي  التعليم األولي    المشورة في مرحلة

. تظهر نتائج استطالع حديث لمؤشر تقديم الخدمات من المغرب أيضا أن طالب 48التي لم تكن مستهدفة بشكل مباشر

يحصلون على درجات أفضل  التعليم األولي  التعليم األولي    ع الذين التحقوا بسنة على األقل في مرحلة الصف الراب

يزيد  التعليم األولي  ، مما يسلط الضوء على أن العوائد المحتملة أعلى بكثير ألن الحضور في مرحلة49في كل مادة 

مج عوامل خارجية إيجابية من خالل تعزيز التنسيق  أيضا من جودة السنوات الالحقة من التعليم أخيرا، سيولد البرنا

مة من خالل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضال عن تحسين جودة الرعاية لهذه الخدمات؛ يمكن للدروس اوالحك

الحك الجودة وتقوية  تحسين  تنفيذ تدخالت  التعليم والصحة  االمستفادة من  تقديم خدمات  أن تعزز  والتغذية  مة هذه 

 األخرى.

 

المضافة للبنك .58 الطفولة  القيمة  السنوات األخيرة من مشاريع تعزيز تنمية  الخبرة من  البنك بقدر كبير من  . يتمتع 

يسعى    ،المبكرة، من داخل وخارج منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. من خالل مشروع رأس المال البشري

للبلدان؛ شبكة يمكن االستفادة    والتقنيفي األفراد، مع تقديم الدعم المالي  البنك إلى تسريع االستثمارات عالية الجودة  

. باإلضافة إلى ذلك، يمتلك البنك محفظة تنمية بشرية نشطة لإلقراض  تشغيل البرنامج مقابل النتيجةمنها من خالل 

 اركة السابقة.وسيستفيد هذا البرنامج من النجاحات والدروس المستفادة من المش ،والتحليالت في المغرب

 

 

 األولويات المؤسسية

 

 مناخال

 

المغرب بالفعل وطأة تغير المناخ. في العقود الستة  يتحمل    .تعرض المغرب للتغيرات المناخية  وسياقفحص المناخ   .59

عدد  درجة مئوية، وزيادة في متوسط    1درجات الحرارة بما يقرب من  الماضية، سجل المغرب زيادة في متوسط  

في المائة    3األيام الحارة، وأنماط هطول األمطار غير المنتظمة مع انخفاض هطول األمطار بنسبة تتراوح بين  

 
474Johnson،R.C.،Jackson،C.K. ،2019. دليل من برنامج:  الحد من عدم المساواة من خالل التكامل الديناميكيHead Start     واإلنفاق في المدارس العمومية

 https://doi.org/10.1257/pol.20180510 .349-310 ، 11السياسةاالقتصادية:  المجلة االقتصادية األمريكية. 

- https://www.unicef.org/media/67226/file/Guide-on-public-finance-for-children-in-early-childhood-development-

Partners -edition-2020.pdf.48 دليل موارد اليونيسف العالمي حول التمويل العام لألطفال في تنمية الطفولة المبكرة  

 " المغرب  في( IPSE) التعليم خدمات تقديم مؤشرات حول مسح. " 2017. البشرية  للتنمية الوطني المرصد المغربية، المملكة49

 

https://doi.org/10.1257/pol.20180510
https://www.unicef.org/media/67226/file/Guide-on-public-finance-for-children-in-early-childhood-development-Partners-
https://www.unicef.org/media/67226/file/Guide-on-public-finance-for-children-in-early-childhood-development-Partners-
https://www.unicef.org/media/67226/file/Guide-on-public-finance-for-children-in-early-childhood-development-Partners-
https://www.unicef.org/media/67226/file/Guide-on-public-finance-for-children-in-early-childhood-development-Partners-
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، 2019و  2000  سنتي. بين  50مائة حسب المناطق، وتركيز هطول األمطار خالل مواسم األمطار األقصر في ال  30و

مليون   400خسائر البالد السنوية من الفيضانات  . يمكن أن يتجاوز متوسط  51ارحدثا فيضانا كبي  17شهدت البالد  

أمريكي  في  52دوالر  القصور  أوجه  الضعف بسبب  تفاقم  التحضر هو عامل  البناء.  لقانون  في   ،االمتثال  ال سيما 

. التوقعات  53في المئة من الصناعة   90ئة من السكان وأكثر من  افي الم  60التي تركز أكثر من    ،المناطق الساحلية

والمزيد من االنخفاض   ، درجات الحرارة والذروةباإلضافة إلى ارتفاع متوسط    المغرب،الحالية لتغير المناخ في  

الفيضانات وتآكل السواحل    أخطار، تشمل أيضا ارتفاع مستوى سطح البحر، مما سيزيد من  54في هطول األمطار

يتألف معظمهم من صغار المزارعين. يعيش   ،2019في المائة في عام    37.1  القرى. بلغ عدد سكان  عواصفالو

اخية الضارة على النحو الجزء األكبر من السكان بالقرب من المناطق الساحلية المعرضة بشكل خاص للتأثيرات المن

في المائة من المزارعين، مما   30في المائة من األراضي المزروعة يمتلكها/ يديرها    75المذكور أعاله. كما أن  

فهم أكثر  وبالتالييمتلكون قطعا صغيرة من األراضي الصالحة للزراعة،  يعني أن المزارعين في المناطق القروية

المرتبطة بالمناخ أو أنهم غير قادرين على االستثمار في التخفيف من آثار  عرضة لنقص الغذاء بسبب الصدمات  

الجيدة والنظام   التغذية  الموجود على  الهائل  العبء  إلى تفاقم  المناخ  المناخ. اإلجراءات. أخيرا، يؤدي تغير  تغير 

 .التغذوي. تظهر األبحاث أنه يؤثر على األمن الغذائي 55الغذائي الصحي 

 

تشير البحوث العالمية إلى أن آثار تغير المناخ تعرض األطفال للخطر وتهدد حقهم في العيش    ذلك،وباإلضافة إلى   .60

. على الرغم من كونهم أقل مسؤولية عن تغير المناخ، إال أن األطفال هم األكثر معاناة من  56وآمنةفي بيئة نظيفة  

ن يمرضون بسبب تغير المناخ هم من األطفال دون سن الخامسة  في المائة من أولئك الذي  90تأثيره، مع ما يقرب من  

مليون طفل من سوء التغذية بسبب تغير المناخ، وسيعيش حوالي   25، سيعاني ما يقدر بنحو  572040سنةبحلول  

مليون طفل في مناطق ذات موارد مائية محدودة للغاية. بالنظر إلى أن المغرب ليس محصنا من آثار تغير   600

 يمكن االفتراض بأمان أن هذه التحديات تنطبق أيضا على أطفاله. ،المناخ

 

. يدعم البرنامج المقترح برنامجا حكوميا  بمجاالت نتائج البرنامج  واالرتباطالعزم على معالجة األخطار المناخية   .61

تبسيط إجراءات السكان المعرضين بشكل خاص لمخاطر المناخ. قام البرنامج ب   ويفيدقائما يستهدف المناطق القروية،  

 من خالل:  ،التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته مباشرة في المؤشرات المرتبطة بالصرف المقترحة

زيادة السلوكيات التغذوية التي تعزز الرضاعة الطبيعية وتزيد من قدرة األطفال حديثي الوالدة / صغار  •

 (1المؤشر رقم األطفال على الصمود أمام الصدمات واألمراض المرتبطة بالمناخ )

دعم إنشاء البنية التحتية للرعاية الصحية لتسهيل الوصول، وزيادة كفاءة الطاقة إلى أقصى حد، وتقليل  •

مسافة السفر والوقت للعائالت، وبالتالي تقليل التعرض للمخاطر البيئية   وتقليلاآلثار المرتبطة بالمناخ،  

 (2وتقليل انبعاثات وسائل النقل )المؤشر رقم 

بالصرف المؤشر المرتبط  التي تلبي المعايير البيئية الحكومية )التعليم األولي    وحدات  وتجهيزنشاء  دعم إ •

3) 

 والتعرفتعزيز قدرة معلمي تعليم الطفولة المبكرة على تضمين مواضيع تغير المناخ في تخطيط الدروس   •

بالمناخ   المتعلقة  األحداث  ذلك  في  بما  المؤلمة  األحداث  بسبب  ضائقة  من  يعانون  الذين  األطفال  على 

 ( 4المؤشر المرتبط بالصرفوالكوارث الطبيعية )

 
  لمكافحة الوطنية العمل خطة  ؛( 2014) المناخ تغير بشأن المغربية السياسة  ؛( 2015) المناخ غيرت بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية  إلى  الثالث الوطني  البالغ50

 ( 2009) المناخ تغير

 
51DAT-EM،www.emdat.be 
 الستراتيجية مدخالت: المغرب مرونة بناء(. 2013) الدولي البنك: في" المغرب  في الطبيعية للمخاطر االحتمالية المخاطر  تحليل" نتائج على االطالع يمكن -52

 MAD / USD: 0.11 (22/10/2018 ). العاصمة واشنطن. المخاطر   إلدارة  متكاملة

 
  من االسترجاع تم. الدولي البنك: العاصمة واشنطن. الجديد المناخي الوضع مواجهة: الحرارة اخفضوا(.  2014. )البنك الدولي53

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20595 . 

. 
54projections-data-https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/morocco/climate 
 . 4 رقم  ، 34 المجلد ، والتغذية الغذاء نشرة. 2013 ، وآخرون Tirado. التغذوي لألمن مناخ خلق: والتغذية المناخ تغير55
56changewater-climate-impacts-children-inclusion/protect-and-protection-https://www.unicefusa.org/help/advocate/child 
57impacts/-health-changes-climate-to-vulnerable-particularly-are-www.scientificamerican.com/article/childrenhttps:// 

 

https://www.scientificamerican.com/article/children-are-particularly-vulnerable-to-climate-changes-health-impacts/
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الم  ةرقمن • المقدمة بشكل كبير بناء على الموقع، وتعزيز بيانات تنمية الطفولة  بكرة لزيادة دقة الخدمات 

التحول إلى الحوسبة السحابية حيثما كان ذلك ممكنا، مما يساهم في القضاء على الحاجة إلى خوادم في  

المؤشر الموقع، مما يجعل نظام جمع البيانات وتخزينها أقل عرضة للمناخ والطبيعية مخاطر الكوارث )

 و  (؛5بط بالصرفالمرت

تعزيز القدرات المحلية من خالل التدريب لوضع خطط للتكيف والتنمية تعالج مواطن الضعف المتعلقة  •

ال للمستفيدين  المناخ  المناخ )وقربتغير  لمكافحة تغير  الوطنية  الطموحات  التوافق مع  المؤشر يين ودعم 

 ( 6المرتبط بالصرف

 

 .من حدته حسب المؤشر المرتبط بالصرف التخفيفووصفا تفصيليا لتدابير التكيف مع المناخ  3يتضمن الملحق 

 

 النوع بعد 

 

فإن الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة    القروية،بالنسبة للنساء الحوامل اللواتي يعشن في المناطق   .62

الثالثة األولى من الحمل، ال تتلقى سوى نصف النساء الحوامل   ذكرنا من قبل، خالل األشهر  كبيرا. وكمايشكل عائقا  

في المائة    79.2في المائة( رعاية ما قبل الوالدة من قبل متخصص مؤهل. وهذا يتناقض بشدة مع    50.7)  القرويات

ثالثة أرباع   الوالدة،من النساء الحوامل الالئي يستفدن من رعاية ما قبل الوالدة في المناطق الحضرية. في وقت  

في المائة من النساء  96يلدن في مرفق صحي، في حين أن    في المائة( فقط من النساء في المناطق القروية  73.4)

في المناطق الحضرية يستفدن من الوالدة الماهرة في مركز صحي. وقد أدى ذلك، من بين أمور أخرى، إلى أن  

والدة حية( أعلى بمرتين مما هو عليه في المناطق   100.000لكل    111)القروية  معدل وفيات األمهات في المناطق  

(. تقترن حواجز جانب العرض بقيود جانب الطلب ENPSF 2018والدة حية( )  100.000لكل    45الحضرية )

القروية المناطق  في  الوالدين  لتعليم  المنخفضة  والمستويات  االجتماعية  األعراف  تساهم  الفجوة.  هذه  في   تقود 

الطفل  المم المستوى األمثل في صحة  المبكر   والتغذيةارسات دون  ، والتي يمكن أن تحد من  58والتحفيز والتعليم 

  القروياتسلوكيات معينة وتعيق أيضا الطلب على مثل هذه الخدمات. على سبيل المثال، تستمر العديد من النساء  

نقص المعلومات، ومحدودية وسائل النقل، و   في الوالدة في المنزل على الرغم من وجود مركز والدة قريب بسبب

أو انعدام الثقة وتفضيل األساليب التقليدية. ينتشر هذا بشكل أكبر بين األسر الفقيرة والضعيفة التي تواجه أيضا    /

 قيودا مالية كبيرة. 

 

حملة   نفيذوت( تصميم  1رقم    المرتبط بالصرف  يهدف البرنامج إلى سد هذه الفجوة ومحدداتها من خالل )المؤشر .63

المجتمعية   والتغذوية، وزيادة توافر الخدمات الصحية  لتغيير السلوك من أجل التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة

( المناطق  القروية.  المناطق  في  للنساء واألطفال  بالصرفالجيدة  المرتبط  المؤشر رقم  2المؤشر  إطار  في   .)1 ،

تغيير السلوك وخطة التنفيذ الخاصة بها الطلب والتأثير على السلوكيات على الصحة والتغذية   إستراتيجيةستحفز  

النتائج المرتبطة والممارسات األبوية، وتعزيز الوقت للسلوكيات والمعايير التي تفضي إلى تنمية أفضل لألطفال )

  24الحوامل وأمهات األطفال )حتى  ب(. بينما سيتم استهداف النساء 1.3 ،أ 1.3 ،ج 1،2، ب1.2، أ1.2بالصرف 

. في إطار  والمجتمعشهرا( على وجه التحديد، ستشمل الحملة تقديم تدريب حول التربية اإليجابية لألمهات واآلباء  

النموذج، بما في ذلك معايير الجودة، لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية    رقم،المؤشر   سيتم تطوير واختبار 

ا  والتغذوية مستوى  المناطق  على  في  الصغار  واألطفال  الحوامل  للنساء  المرتبطة  لمجتمع  )النتيجتين  القروية 

لهذه    والجودة، الترتيبات التشغيلية للتوسيع المستهدف  إستراتيجيةفي    ،2.2(. سيحدد المركز  2.1،  2.0بالصرف  

  2.3جة المرتبطة بالصرف  النتيضع  تالخدمات األساسية للمستفيدين، بما في ذلك النساء الحوامل األكثر ضعفا. س

قويا لتنفيذ هذا النموذج، من خالل التحفيز المباشر لتقديم خدمة صحية أو تغذوية واحدة على األقل للنساء   حافزا

 المستهدفين.  واألطفال

 

كما تم تحديد فوارق إضافية بين الجنسين في التعليم قبل االبتدائي، حيث يكون الوصول إليها محدودا بشكل خاص   .64

في سن    القرىفي حين أن معدل االلتحاق بالتعليم قبل االبتدائي لألوالد في  سبة للفتيات في المناطق القروية.  بالن

هذه الفجوة أكثر وضوحا   وتصبح.  القروياتفي المائة فقط للفتيات    54.5في المائة، فهو    68.8يبلغ    والخامسة الرابعة  

الحضرية  79.6عند مقارنتها بنسبة   المناطق  الفتيان في  المائة من  الفتيات    وقد  .في  التحاق  انخفاض معدل  ينجم 

 
أن مواقف الرجال المغاربة تجاه المساواة بين الجنسين آخذة في التحسن. ومع ذلك،    2017( لعام IMAGESيُظهر المسح الدولي للرجال والمساواة بين الجنسين )58

٪ من الرجال أن تغيير الحفاضات ،  72.4يعتقد   المثال،تختلف مواقف الرجال والنساء تجاه رعاية األطفال والمساعدة في األعمال المنزلية بشكل كبير. على سبيل 

 ٪ من النساء. 53.7واالستحمام لألطفال ، وإطعام األطفال يجب أن تكون جميعها مسؤولية األم مقارنة بـ  
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تحديات لوجستية    والتعليم. على جانب العرض، تواجه وزارة التربية  والطلبعن قيود جانب العرض    القرويات

مبكرة إلى المناطق النائية ذات الكثافة السكانية العالية. من ناحية الطلب، قد  لتقديم خدمات رعاية الطفولة ال  ومالية

يؤدي االفتقار إلى الوعي بأهمية تعليم الطفولة المبكرة إلى جانب المسافات الطويلة إلى المدرسة إلى ردع اآلباء 

هذه الفجوة ومحدداتها،  عن إرسال الفتيات الصغيرات على وجه الخصوص إلى مرحلة ما قبل المدرسة. لمعالجة  

سيدعم البرنامج نتائج تنمية الطفولة المبكرة المعززة للفتيات من خالل: جلسات تعليم الوالدين التي تركز على األبوة 

قبل   التعليم  خدمات  وتوسيع  المدرسة،  قبل  ما  لمرحلة  وحضورهن  الفتيات  التحاق  وتعزيز  اإليجابية،  واألمومة 

ال التي تكون  المدرسي عالية الجودة في  المدرسة(  إلى  الوصول )أي المسافة  القيود. في  للحد من  القروية  مناطق 

بشكل عام أقوى للفتيات. أيضا، ستدعم االستثمارات في بناء وتجديد الوحدات السكنية إدراج ميزات التصميم التي  

في المناطق القروية، على سبيل ي  التعليم األول  قد تساهم في تضييق الفجوة بين الفتيات والفتيان في االلتحاق بمرحلة

الفتيات  الستخدام  المناسبة  الملحقات  والمراحيض  والمصارف  والفتيان،  للفتيات  المنفصلة  المراحيض  المثال، 

والفتيان، وما إلى ذلك. ومن المتوقع أيضا أن يحقق هذا االستثمار فوائد إيجابية من حيث مشاركة النساء في القوى  

وخلق فرص عمل للنساء كمعلمات    الرعاية،طريق تقليل الوقت الذي تخصصه النساء لتقديم  العاملة بشكل عام، عن  

 المدرسة. في مرحلة ما قبل 

 

بيانات النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، بما في ذلك البيانات    واستخدامسيعالج البرنامج أيضا الثغرات في توافر   .65

، سيعزز البرنامج التخطيط والرصد 5. في إطار المؤشر رقم  بنماء صغار األطفال  والمتعلقةالمصنفة حسب الجنس  

م التنموية  وأدوات منهجية لجمع البيانات حول المعال  إستراتيجيةوالتقييم لتنمية الطفولة المبكرة من خالل تطوير  

الرئيسية لألطفال على طول المجاالت المعرفية وغير المعرفية. سيتم تصنيف هذه البيانات للفتيات والفتيان وعبر  

المجموعات المختلفة )على سبيل المثال، المناطق الحضرية مقابل القروية، الدخل المرتفع مقابل الدخل المنخفض،  

المغرب من بناء اتجاهات في تنمية الطفل وإعالم القرار على مستوى النظام ، وما إلى ذلك، لتمكين  الجهاتعبر

الصغار والتعلم. في إطار المبكر لألطفال  التطور  ، سيعمل 6المؤشر رقم    بشكل كاف. صنع أفضل السبل لدعم 

اد المجتمع، والمحلية للتنفيذ من خالل: هيكل مؤسسي يمكن من مشاركة أفرالجهوية    البرنامج على تعزيز القدرات  

؛ وتدريب  (6.0بالصرف  )النتيجة المرتبطة    بما في ذلك النساء، في التخطيط المحلي لخدمات تنمية الطفولة المبكرة

على استخدام البيانات المصنفة حسب الجنس حول تنمية الطفولة المبكرة لدعم  اللجنة الجهوية للتنمية البشرية    منسقي

 .(6.3aصرف )النتيجة المرتبطة بالاتخاذ القرار

 

. من أجل رصد مساهمة البرنامج سيرصد البرنامج على وجه التحديد التقدم المحرز في تضييق الفجوات المحددة .66

للنساء الحوامل في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة،    في تضييق الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية

اطق القروية المستهدفة اللواتي يستفدن من الخدمات الصحية أو  سيقدم البرنامج تقريرا عن حصة النساء في المن

التغذوية التي تقدمها المجتمعات المحلية. النموذج الصحي خالل فترة الحمل. )يقف خط األساس لهذا المؤشر عند 

مائة(. بال  50تم تحديد هدف هذا البرنامج بنسبة    وقد   المستهدفة،حيث ال توجد خدمات متاحة حاليا في المناطق    0

اإلضافيين  األطفال  عدد  حول:  الجنس  حسب  مصنفة  بيانات  عن  باإلبالغ  البرنامج  سيقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الذين تم تجنيدهم وتدريبهم  التعليم األولي    المسجلين في وحدات التعليم التي تم إنشاؤها حديثا، وعدد معلمي مرحلة

ا المناسبة، وفقا لمعايير  التربوية  البشرية    لجودة، و؛ عدد منسقيعلى الممارسات  للتنمية  الذين تم  اللجنة الجهوية 

 خدمات تنمية الطفولة المبكرة. وتنسيقتدريبهم على استخدام األدوات لتخطيط 

 

 مشاركة المواطنين

 

  وتعديل كما ذكر أعاله، يركز البرنامج بشدة على تقديم الخدمات وأدوات الرصد والتقييم لتتبع فعالية هذه الخدمات   .67

مشاركة المواطنين كجزء من  وتفعيل، إلى تعزيز 6. يسعى البرنامج، من خالل المؤشر رقم التدخالت كلما تقدمت

اتخاذ خطوات تشريعية جديدة لتمكين السلطات اإلقليمية ، تم  2015  سنةجهود الالمركزية الشاملة للحكومة. منذ  

هذه  تهدف  المواطنين.  إلى  أقرب  الخدمات  تقديم  وجعل  مستوياتها  على  القرارات  اتخاذ  من  والمحلية  واإلقليمية 

أدوار ومسؤوليات واضحة. على هذا   الحكومة ونقل  التعاون بين مختلف مستويات  إلى توضيح  الخطوات أيضا 

 المحلي في ضمان تضمين خدمات تنمية الطفولة المبكرة في   والمستوىالبرنامج مستوى المقاطعات  النحو، يدعم  

وتنفيذ عمليات الدمج واالستيراد والتصدير ذات الصلة. فيما يتعلق بضمان   برامج التنمية البشرية متعددة السنوات

ظاتهم قد تم أخذها في االعتبار، يقترح  استشارة المواطنين على المستويات المحلية وإبالغهم والشعور بأن مالح

تجري اللجنة المحلية للتنمية البرنامج البناء على النهج التشاركي الحالي وآلية البحث عن التغذية الراجعة. حاليا،  

التشخيص ويقترح أنشطة / مشاريع محددة استجابة لالحتياجات المحددة، من خالل البحث عن مدخالت البشرية  
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. بمجرد االنتهاء من االستشارات المحلية وإجراء اللجنة المحلية للتنمية البشريةخالل ممثليهم داخل  من المجتمع من  

 . برامج التنمية البشرية متعددة السنوات كأساس لتطويراللجنة االقليمية للتنمية البشرية التشخيص، يتم إرسالها إلى 

 

(.  IBMللمستفيد )  المتكررةسيستكشف البرنامج التقييم السريع منخفض التكلفة مثل المراقبة  ذلك،  باإلضافة إلى   .68

تم استخدام هذه التقييمات في المغرب من قبل لتحديد نوع حلقة التغذية الراجعة التي يهدف البرنامج إلى إضفاء  

التدخالت من  كجزء  قدما  المضي  من  الحكومة  تتمكن  حتى  عليها  المؤسسي  تلك    الطابع  تتجاوز  التي  األخرى 

المقترحة على  المتكرر  المستفيدين  البشرية. ستركز تدخالت رصد  للتنمية  الوطنية  المبادرة  المدعومة من خالل 

المجتمع في  الصحيين  بالعاملين  واالتصال  األمومة  دار  يستخدمن  الالئي  من    ،النساء  االستفادة  ذلك  في  بما 

طفال الصغار الذين يحصلون على خدمات تنمية الطفولة المبكرة. سيتم جمع  وكذلك آباء األ  ،االستشارات الغذائية

المالحظات على الفور أو من خالل الرسائل النصية كجزء من خدمات المتابعة )والتي تعد في حد ذاتها جزءا من  

ثر شموال  تحسين تقديم الخدمة(. ستكون التدخالت الصحية والتغذوية المقترحة كجزء من حزمة خدمات أفضل وأك

حاسمة أيضا في ضمان أن خدمات الصحة، وكذلك خدمات رعاية الطفولة المبكرة، تلبي احتياجات األطفال الذين  

المخططة هي بنيت أو تم الحصول عليها    والمدخالتقد يتم تشخيص إصابتهم بإعاقات والتأكد من أن البنية التحتية  

القادمة. سيركز جمع المالحظات المستمر على  طفولة المبكرة تعليم ال مجموعات على أساس نتائج الفرز الستيعاب 

رعاية الطفولة المبكرة ومدى شعورهم بأن  وتوفيرآباء األطفال ذوي اإلعاقة على توقعاتهم من الخدمات الحكومية 

 الخدمات المقدمة تلبي توقعاتهم وتضمن استمرار التحسينات. 

 

ت .69 قوية  عناصر  البرنامج  يتضمن  ذلك،  على  إدارة عالوة  هيكل  أوال،  ومشاركتهم.  المواطنين  إشراك  في  ساهم 

للغاية.  3  رقم  المباشرة  للتنمية  الوطنية  المبادرة وتشاركي  تطوير   شامل  يؤدي  سوف  الخصوص،  وجه  على 

إلى ظهور وجهات نظر المواطنين فيما يتعلق بأولوياتهم للتنمية    اللجان المحلية للتنمية البشريةالتشخيص من قبل  

التصميم  في  األسر  تشرك  بطريقة  السلوك  تغيير  المجتمعية وحملة  والتغذية  الصحة  تنفيذ خدمات  سيتم  البشرية. 

الشكاوى   دارةمثل "الوحدة المركزية إل  سيستفيد البرنامج من آليات معالجة المظالم الحالية  ،والتنفيذ. عالوة على ذلك

(UCGR  .المنشأة تحت إشراف وزارة الصحة )بشكل كامل وتم االنتهاء من   وحدة المركزية إلدارة الشكاوى  تعمل

بما في ذلك إنشاء أرقام الخطوط الساخنة   ،2019دجنبربناء القدرات إلدارته على المستوى اإلقليمي بحلول نهاية  

بالكامل على مستوى المرافق الصحية على مستوى الدولة. كما سيستفيد   متمركزة المظالممعالجة اإلقليمية. إن آلية 

هو   والذي  ،(P167619البرنامج من آليات التغذية الراجعة التي يتم وضعها حاليا من خالل برنامج دعم التعليم )

مالءمتها  في طور إنشاء آليات مالحظات المستفيدين لجمع المعلومات حول تنفيذ أنشطة البرنامج المحددة ومدى  

التعليم األولي    من معلمي مرحلةردود الفعل  المقترح    قد يجمع البرنامج مقابل النتائج  المثال،وجودتها. على سبيل  

التعليم األولي   على التدريب الذي تم تلقيه باستخدام التقنيات الرقمية. قد يعزز أيضا المساءلة االجتماعية في مرحلة

سوف يتحقق من    واالجتماعيةمن خالل المشاورات مع جمعيات أولياء األمور. وبالتالي، فإن تقييم األنظمة البيئية  

فعالية آليات معالجة المظالم هذه ويقترح اإلجراءات الالزمة في خطة عمل البرنامج لتعزيز هذه اآلليات إذا لزم  

 األمر.

 

 العرق 

 

على    تحديدا على الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها أنشطة البرنامج المقترحة سلبا  اعيةواالجتميركز تقييم النظم البيئية    .70

أيضا على كيف يمكن للبرنامج    واالجتماعيالفئات الضعيفة، بما في ذلك المجموعات العرقية. يركز الفحص البيئي  

العرقية،   المساواة  تفاقم عدم  إلى  أن يؤدي  ل  وإشراكالمقترح  التي تروج  في مشاورات المنظمات  العرقية  لعدالة 

 أصحاب المصلحة ذات الصلة واقتراح تدابير مناسبة لتخفيف المخاطر.

 

 االئتماني التقييم .ب

 

( من قبل البنك  IFSAاالئتمانية المتكاملة )   النظمتم إجراء تقييم    تقييم النظم االئتمانية. جمع البيانات والمنهجية: .71

العام   لإلنفاق  وطني  تقرير  آخر  )ب(  المغرب؛  في  والمشتريات  المالية  اإلدارة  بأنظمة  المعرفة  )أ(  إلى:  واستند 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛ )ج( البيانات االئتمانية التي أتاحتها  2017 سنةوالمساءلة المالية تم استكماله في  

والهيئات العامة التابعة له؛ )د( تحليل البيانات االئتمانية الكمية والنوعية المستمدة من  وزارة الداخلية تحت إشراف 

( والعمليات  P116201) 2المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    تقرير اتمام تنفيذ و نتائجتنفيذ العمليات السابقة، مثل  

( ؛ و )هـ( تقارير التدقيق الصادرة P151169مثل مشروع دعم اإلدماج االقتصادي للشباب )  التي الزالت سارية  

عن هيئات الرقابة الوطنية: منتدى إدارة اإلنترنت وديوان المحاسبة. تضمنت البيانات التي أتاحتها الكيانات المشاركة 
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 عدد العطاءات، والنسبة المئوية للعقود  ومتوسطفي البرنامج النسبة المئوية للعقود الممنوحة ضمن معايير الخدمة،  

الممنوحة على أساس تنافسي، والنسبة المئوية للعقود الممنوحة على أساس مصدر واحد، وتنفيذ الميزانية التقارير، 

والمهلة في عملية الشراء وكذلك في إصدار البيانات المالية، والنسبة المئوية للشكاوى الواردة بشأن العقود الممنوحة 

لبرنامج بما يتماشى مع "إرشادات البنك الدولي بشأن منع ومكافحة االحتيال  على مستوى الكيانات المنفذة. سيتم تنفيذ ا

 . 2015 زيوليو  10وتمت مراجعتها في  ،2012فبراير  01والفساد في تمويل البرنامج من أجل النتائج"، بتاريخ 

 

تقييم   .72 الرئيسي: خلص  )  النظماالستنتاج  المتكاملة  االئتمانIFSAاالئتمانية  األنظمة  أن  إلى  تفي (  للبرنامج  ية 

بسياسة البنك بشأن متطلبات التمويل البرنامج مقابل النتائج وتوفر ضمانا معقوال بأن عائدات التمويل ستستخدم  

لألغراض المقصودة بهدف دعم تحقيق أهداف البرنامج. تم تصنيف المخاطر االئتمانية المتبقية اإلجمالية على 

تقوية األنظمة كما هو موضح   وأنشطةتطلب األنظمة بعض القدرات  ، ستأنها متوسطة. لضمان التنفيذ المناسب

 أدناه:

 

. سيتم تعزيز النظم االئتمانية لضمان التنفيذ السليم. ترتبط المخاطر الرئيسية بالتأخيرات المحتملة تقييم المخاطر •

وحدة    40وحوالي    ،تشغيل جديدةوحدة    6000في عملية الشراء لتنفيذ األعمال المدنية والمعدات الالزمة إلنشاء  

األنشطة بين الحكومة المركزية والسلطات    وميزنةدار األمومة. قد تؤدي هذه المخاطر إلى تأخيرات في برمجة  

في   50مة. تمثل هذه األنشطة أكثر من  والمحلية المشاركة في اختيار المواقع وبناء وحدات الحضانة ودار األم

. ومن شأن ذلك أن يكون له تأثير أيضا  19انظر الجدول    -(  1 مجال النتيجة)   المائة من إجمالي إطار اإلنفاق

أمر ضروري لضمان إمكانية تتبع استخدام   وهوعلى إنتاج البيانات المالية الموحدة للبرنامج في الوقت المناسب،  

 األموال وتسهيلها. توصيل عمليات التدقيق الخارجية. 

 

سيتم امج مجموعة شاملة من التدابير للتخفيف من المخاطر المحددة.  يتضمن تصميم البرن.  تدابير التخفيف •

التعليم األولي   التخفيف من مخاطر التأخير في عملية الشراء لتنفيذ األعمال المدنية والمعدات المتعلقة بوحدات

ة المحدث ( نظام مراقبة أداء المشتريات الدوري كجزء من نظام المعلومات اإلداري1ودار األمومة من خالل: )

( أدوات إرشادية جديدة بشأن وثائق  3موسعة؛ )  تدقيق( مراجعة 2؛ )المفتشية العامة لإلدارة الترابية    الخاص بـ

( على األداء االئتماني  FCC( استعادة إشراف لجنة التنسيق االئتماني ) 4العطاءات ونماذج العقود / االتفاقيات ؛ )

( إعداد  6( تعزيز إجراءات معالجة المظالم؛ )5؛ )  NDH2ل مرحلة  الذي بدأ لحل االختناقات االئتمانية خال

تقارير أكثر فعالية عن المشتريات واإلدارة المالية في نظام المعلومات اإلدارية مع مؤشرات األداء االئتماني  

ي إلى  ( تعزيز دور السلطات المحلية واإلقليمية في تحديد احتياجات البرنامج مما يؤد7( ؛ )FKPIsالرئيسية )

 عمليات شراء أكثر كفاءة ومرونة.

 

النتائج المتوقعة مدمجة في عمليات إدارة الميزانية والنفقات في    البرنامج مقابل  : مجاالتملخص ترتيبات الصرف .73

إطار   في  المركزية  الحكومة  ميزانية  في  بالكامل  البرنامج  أموال  ستنعكس  القطري.  الداخليةالنظام  عبر    وزارة 

( من TGR. سيتم سداد جميع مدفوعات البرنامج من قبل الخزينة العامة للمملكة )ة للتنمية البشريةالمبادرة الوطني

من    ،خالل حساب الخزينة الجاري المدار على مستوى البنك المركزي )بنك المغرب(. ستقوم الحكومة المغربية

ة للتنمية البشرية بناء على إطار اإلنفاق  خالل ميزانيتها، بتحويل األموال إلى وزارة الخارجية عبر المبادرة الوطني

تمول النفقات مسبقا. أمين    وبالتالي واألنشطة التي ستنفذها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر وزارة الداخلية،  

ستطالب  ( لـلمبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو المسؤول عن سداد المدفوعات.  المحاسب العامالخزانة الوزاري )

الحكومة المغربية بالمدفوعات من البنك الدولي عند تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف. ستؤكد هيئة التحصيل  

للسلف   بالنسبة  عليه.  المتفق  الزمني  للجدول  وفقا  األموال  لتحرير  بالصرف  المرتبطة  المؤشرات  تحقيق  العلمي 

إلى حساب الخزانة الموحد للحكومة في بنك المغرب. وستتم    والنتائج السابقة والنتائج المحققة، سيتم صرف األموال

 مقارنة المصروفات في إطار المؤشرات المرتبطة بالصرف بنفقات البرنامج في العام األخير من البرنامج.

 

،  مليون دوالر أمريكي  2لم تتجاوز قيمة العقد    ،2و1المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    بموجباستثناءات المشتريات:   .74

 .59ال يتصور البرنامج الجديد أي أنشطة تنطوي على مشتريات عالية القيمة ،وبالمثل

 
إلزامية من قبل لجنة مراجعة المشتريات  العقود ذات القيم المقدرة التي تتجاوز المبالغ النقدية التالية ، والتي قد يتم تعديلها من وقت آلخر ، والتي تتطلب مراجعة  59

( بالبنك  يعادل  OPRC): (1التشغيلية  بما  تكلفتها  تقدر   ، أعمال   )115.000.000  ( ؛  عقد  لكل  أكثر  أو  أمريكي  يعادل 2دوالر  بما  تكلفتها  تقدر  التي  البضائع   )

( خدمات  4دوالر أمريكي أو أكثر لكل عقد ؛ أو )  75.000.000تها بما يعادل  ( خدمات غير استشارية ، تقدر تكلف 3دوالر أمريكي أو أكثر لكل عقد ؛ )  75.000.000

 دوالر أمريكي أو أكثر لكل عقد. 30،000،000استشاريين ، تقدر تكلفتها بما يعادل 
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 البيئية واالجتماعية تقييم النظم .ج

 

البيئية واالجتماعية كجزء من إعداد تقرير النتائج. البرنامج مقابل النتائجأ .75 هو    جرى البنك الدولي تقييم النظم 

 .من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  3مليون دوالر أمريكي للمملكة المغربية لدعم تنفيذ المرحلة    450قرض بقيمة  

 

امتثالهم ألحكام    ويقيم.  للبرنامج  واالجتماعية( أنظمة اإلدارة البيئية  ESSA)  واالجتماعييستعرض التقييم البيئي   .76

ل من أجل إدارة مخاطر البرنامج وتعزيز التنمية المستدامة. يركز التقييم  الخاصة بالتموي  والتوجيهات سياسة البنك  

واإلجراءات واللوائح  القوانين  والتنظيمي:  التشريعي  اإلطار  )أ(  تحليل:  على  واالجتماعي  ذلك   ،البيئي  إلى  وما 

ألنظ الفعال  التنفيذ  على  بالبرنامج  المعنية  المؤسسات  قدرة  )ب(  و  محدد"(؛  هو  كما  البيئية  )"النظام  اإلدارة  مة 

تدابير لتعزيز    ووضع واالجتماعية )"النظام المطبق في الممارسة"(. استفاد إعداد تقييم النظم البيئية واالجتماعية  

وعملية التشاور المكثفة   ،نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية من مجموعة متنوعة من مراجعة المعلومات واألدبيات

 . 2021أبريل  1التي عقدت في 

 

 يتحقق من مدى ما يلي: ،الذي تم إجراؤه وفقا لسياسة البرنامج مقابل النتائج للبنك الدولي التقييم، .77

بما في ذلك الفقراء والمعوقون والنساء واألطفال   ،إيالء اهتمام خاص للفئات المعرضة للمشقة أو التمييز  -أ 

إذا    ،واتخاذ تدابير خاصة  األخرى؛وكبار السن واألقليات اإلثنية والجماعات العرقية أو الفئات المهمشة  

 و  البرنامج؛لتعزيز الوصول العادل إلى مزايا  ،لزم األمر

واإلدارة ( ب) التقييم  في  جيدة  كممارسة  بها  المعترف  العناصر  واالجتماعية  إدراج  )  ،البيئية  ذلك:  في  (  1بما 

والتقنية والموقعية )بما في ذلك   اإلستراتيجية( استعراض البدائل  2االكتشاف المبكر للتأثيرات المحتملة ؛ )

( 4( التقييم الصريح لآلثار المحتملة المستحثة والتراكمية والعابرة للحدود؛ )3بديل "عدم اتخاذ إجراء"( ؛ )

تخفيف من المخاطر واآلثار البيئية أو االجتماعية السلبية التي ال يمكن تفاديها أو التقليل منها  تحديد تدابير ال

(االستجابة 6( التحديد الواضح للمسؤوليات والموارد المؤسسية لدعم تنفيذ الخطط ؛ و )5إلى أدنى حد ؛ )

ت المناسب عن البرنامج والمساءلة من خالل المشاورات مع أصحاب المصلحة، ونشر المعلومات في الوق

 مقابل النتائج وآليات التظلم المناسبة.

 

من المحتمل أن تتسبب في مخاطر بيئية، هي تلك   والتيأنشطة البنية التحتية الممولة في إطار هذا البرنامج،   .78

وبالمثل، هناك مخاطر  (.  مربعم    100)حوالي    األمومة( ودار  مربعم    50) PUالمتعلقة بأعمال البناء في وحدات  

، مثل التمييز ضد السكان المستهدفين أو الفئات اجتماعية يمكن أن تنشأ خالل المراحل المختلفة من تنفيذ البرنامج

الضعيفة من السكان أو وصولهم المحدود إلى فوائد البرنامج؛ مخاطر الصحة والسالمة على العمال والمجتمعات؛ 

المرتبطة باالستحواذ عل الطبيعية؛ المخاطر  الثقافي والكوارث  التراث  التعويض عن  أو   / ى األراضي وفقدان و 

  ، والمخاطر المرتبطة بالنزاعات التي يحتمل أن ينشأ عنها البرنامج. تظل كل هذه المخاطر منخفضة إلى معتدلة

 سيتخذ البرنامج تدابير للتخفيف من المخاطر االجتماعية. ،ومع ذلك

 

 . 5التخفيف منها بالتفصيل في الملحق  وتدابير الجتماعيةواتناقش المخاطر البيئية  .79

 

من أجل معالجة الثغرات المحددة في تقييم النظم البيئية واالجتماعية، سيدعم   تقويم نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية. .80

( واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  نظام  أداء  لتعزيز  محددة  تدابير  البرنامج  سيE&Sهذا  المغرب.  في  هذه  (  تنفيذ  تم 

الملحق   البرنامج )انظر  البيئية واالجتماعية ألنشطة  (، والتي تتضمن 5اإلجراءات من خالل خطة عمل اإلدارة 

 مجموعة من اإلجراءات الملموسة والمحددة. 

 

. يتضمن كل مجال من مجاالت النتائج أنشطة متميزة ومتكاملة. تحدد خطة عمل البرنامج مسارين من التوصيات .81

: دليل الممارسات البيئية واالجتماعية  واالجتماعيةلمجموعة األولى من التوصيات بتعزيز نظام اإلدارة البيئية  تتعلق ا

دليل الممارسات البيئية واالجتماعية   تحديث:إلى    لخطة عمل البرنامج(. يشير العنصر المحدد  GBPESالجيدة )

وسيتم تحديثه ليعكس وفهم    المبادرة الوطنية للتنمية البشريةالجيدة. تم تطوير هذا الدليل خالل المرحلة الثانية من  

  . 3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المرحلة  اللوائح الوطنية الجديدة ويأخذ في االعتبار األنشطة الجديدة التي تميز  

واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  خطة  إلعداد  الجيدة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  دليل  متطلبات  تضمين  سيتم 

(ESMP  الخاصة العقد  في شروط  المعتدلة  االجتماعية  أو   / و  البيئية  المخاطر  ذات  المدنية  األعمال  ( ألنشطة 

  المبادرة الوطنية للتنمية البشريةتماعية الجيدة من قبل  (. سيتم تحديث دليل الممارسات البيئية واالج CoCبالمقاولين )
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خالل النصف األول من فترة تنفيذ البرنامج ويخضع لورشة عمل للتحقق، وسيتم تعيين نقطة محورية لإلدارة البيئية 

لي من سيتم تعزيز نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة على المستوى المح  ،واالجتماعية للبرنامج. عالوة على ذلك

 الالمركزية.مديرية الشؤون االجتماعية على مستوى   البيئية و االجتماعية خالل تعيين نقاط اتصال

 

المجموعة الثانية من التوصيات تتعلق ببناء القدرات والرصد والتقييم في اإلدارة البيئية واالجتماعية وتشمل خطة  .82

تم توثيق كل هذه اإلجراءات  البيئي واالجتماعي المستمر.    نشر دليل الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة والرصد

 والتي توجه الصياغة الشاملة للبرنامج.  ،في خطة عمل البرنامج

 

يجوز للمجتمعات واألفراد الذين يشعرون أنهم تعرضوا لألذى نتيجة لعملية البرنامج مقابل النتائج التي يدعمها  .83

، تقديم شكاوى إلى آلية تقديم الشكاوى في البرنامج جراءات المعمول بهاالبنك، على النحو المحدد في السياسات واإل

إلى خدمة   أو  المظالمالحالي  لجنة    معالجة  إلى  تقديم شكاواهم  المعنيين  للمجتمعات واألفراد  الدولي. يمكن  بالبنك 

التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي، والتي تحدد ما إذا كان الضرر قد حدث أو يمكن أن يحدث بسبب فشل البنك 

  معالجة المظالم وى إلى خدمة  الدولي في االمتثال لسياساته وإجراءاته. لمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم الشكا

. لمزيد من المعلومات حول كيفية  http://www.worldbank.org/GRS(، يرجى زيارة  GRSبالبنك الدولي )

 .www.inspectionpanel.orgيرجى زيارة  الدولي،تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش التابعة للبنك 

 

V  المخاطر . 

 

سيقوم البرنامج بإدخال تحول مهم في    إن المخاطر اإلجمالية متوسطة مع كون مخاطر القدرات المؤسسية كبيرة. .84

تقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة من خالل نهج منسق وصوال إلى المستويات المحلية. يوفر نطاق البرنامج متعدد  

المصلحة في سياق تغيير محتمل في المشهد السياسي مخاطرة معتدلة  األبعاد جنبا إلى جنب مع العديد من أصحاب 

 لتحقيق األهداف المقترحة. تتم مناقشة المخاطر الرئيسية باإلضافة إلى تدابير التخفيف بمزيد من التفصيل أدناه.

 

.  البرنامج المتعددة القطاعاتإن مخاطر القدرة المؤسسية على التنفيذ كبيرة، ويرجع سبب هذا التصنيف إلى طبيعة   .85

التأكد من أن هذه الشروط  البرنامج، يجب بناء بنية تحتية مؤسسية وتنظيمية معقدة بسرعة. قد يكون  لكي ينجح 

تتبعه   الذي  الشامل  الحكومي  النهج  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  أمرا صعبا.  المناسب  الوقت  في  المبادرة الضرورية 

البشرية للتنمية  من  لتحس  الوطنية  متنوعة  مجموعة  من  تكميلية  تدخالت  يتطلب  المبكرة  الطفولة  تنمية  نتائج  ين 

المختلفة.   القنوات  من  مجموعة  من خالل  تقديمها  ويتم  المختلفة  األبعاد    لذلك،القطاعات  متعدد  النطاق  سيتطلب 

)المركزي،   الرأسي  التنسيق  من  عاليا  مستوى  واألفقي  الجهويللبرنامج  المحلي(  اإلقليمي،  الوزارات ،  )عبر 

. عامل مخفف آخر هو حقيقة أن  RA2القطاعية(. التخفيف هو التركيز المباشر على التنسيق متعدد القطاعات في  

التي لديها سجل حافل في إدارة هذه المبادرة الوطنية  ،  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت رعاية وزارة الداخلية

 الجهات الفاعلة ذات الصلة. وجمع

 

 

)الفرز(  : أداة تصنيف مخاطر العمليات المنهجية5لجدول ا  

 الخطورة درجة  تقييم 

 السياسية والحكمية .1 متوسط 

 االقتصاد الكلي 2 .2 متوسط 

 استراتيجيات وسياسات القطاع  .3 متوسط 

 التصميم الفني للمشروع أو البرنامج .4 متوسط 

 القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة .5 كبير 

 االئتمانية  .6 متوسط 

 البيئة واالجتماعية  .7 متوسط 

 أصحاب المصلحة  .8 متوسط 

 أخرى  .9 متوسط 

 . بشكل عام متوسط 
 

http://www.inspectionpanel.org/
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 ( P173073المغرب ) قروي ب ال  المجال تنمية الطفولة المبكرة في نتائجتحسين 
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األهداف / المخرجات : مؤشرات األهداف اإلنمائية للبرنامج حسب 6الجدول    

  
 

 إطار النتائج 

 البلد: المغرب 

بالمغرب   تحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة في المناطق القروية  

 

 أهداف تطوير البرنامج 

 .وتقييم وتنسيق خدمات تنمية الطفولة المبكرة رصد بالمغرب وإنشاء آليات لتعزيز  تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة عالية الجودة في المناطق القروية
 

 مؤشرات أهداف تطوير البرنامج حسب األهداف / المخرجات

. 

  اسم المؤشر اسم المؤشر 

 المرتبط بالصرف  

خط  

 األساس 

 الهدف النهائي 

  تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة عالية الجودة في المناطق القروية  

وخطة التنفيذ )النسبة   لإلستراتيجية  انسبة البالغين القادرين على تذكر رسالتين رئيسيتين على األقل وفق

 ( المئوية

 
0.00 50.00 

واحدة على األقل يقدمها نموذج الصحة والتغذية عدد المستفيدين الذين يتلقون خدمة صحية أو تغذوية  

 ( المجتمعي )العدد

 
0.00 40,000.00 

في المناطق التعليم األولي    سنوات المسجلين في وحدات  6و  4عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

 ) العدد)مصنفة حسب الجنس( ) جودة التعليم األوليوالتي تم تجهيزها وتشغيلها وفقا لمعايير  القروية،

 

 
18,000.00 118,000.00 

. مصفوفة إطار النتائج1الملحق   
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خط  ال اسم المؤشر  اسم المؤشر 

  المرجعي

 الهدف النهائي 

 والتقييم والتنسيق لخدمات تنمية الطفولة المبكرة الرصد إنشاء آليات لتعزيز 

الجديدة الذين يتم قياس نتائج التعلم المبكر لهم في كل التعليم األولي    المسجلين في وحداتعدد األطفال  

 (حسب الجنس( )العدد ينمصنف) أسدس 

 
0.00 18,000.00 

للتنمية البشرية المدربين على استخدام البيانات الناتجة عن المنصة لدعم صنع   الجهويين  حصة المنسقين  

 ( الجنس( )النسبة المئويةالقرار )مصنفة حسب 

 
0.00 90.00 

 

 : مؤشر النتائج الوسيطة حسب مجاالت النتائج 7الجدول 

 

 الهدف النهائي  خط األساس اسم المؤشر  اسم المؤشر 

 تحسين الوصول إلى جودة خدمات تنمية الطفولة المبكرة في المناطق القروية  

وفقا   السلوك  تغيير  لحملة  المعرضين  الوطني  المستوى  على  األشخاص  تغيير   إلستراتيجيةعدد 

 (السلوك وخطة التنفيذ )العدد
 0.00 7,000,000.00 

اللواتي يتلقين خدمة صحية أو تغذوية واحدة على األقل   القروية المستهدفةنسبة النساء في المناطق  

يقدمها النموذج الصحي المجتمعي أثناء الحمل خالل االثني عشر شهرا الماضية )مؤشر جنساني( 

 ( )النسبة المئوي

 0.00 50.00 

والتي تم تجهيزها وتشغيلها وفقا    القروية،التي تم إنشاؤها في المناطق  التعليم األولي    عدد وحدات

 ()رقم التعليم األولي جودة  لمعايير 
 1,200.00 7,200.00 

 المناسبة، الممارسات التربوية    على  انتقاؤهم و تكوينهم  الذين تم  التعليم األولي    معلمي مرحلةعدد  

 (وفقا لمعايير الجودة للجنة االقتصادية ألوروبا )مصنفة حسب الجنس( )العدد
 1,200.00 7,200.00 

  إطار مؤسسي وآليات لتعزيز رصد وتقييم وتنسيق تنمية الطفولة المبكرة 

 المتعدد السنوات للتنمية البشرية برامج    يتم تعزيز التنسيق على المستوى الوطني من خالل استخدام 

 ( نعم / ال)

 
 ال

 نعم 

 نعم  ال  (تعزيز وحدة المتابعة والتقييم بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية )نعم / ال
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 نعم  ال  (يتم مراقبة رضا المستفيدين )نعم / ال

 

 

 الهدف اإلنمائي للمشروع والتقييم: مؤشرات  الرصد: خطة 8الجدول 

 

 المشروعاتخطة المراقبة والتقييم: مؤشرات تنمية 

منهجية جمع  مصدر البيانات  التردد  التعريف / الوصف اسم المؤشر 

 البيانات 

 المسؤولية عن جمع البيانات 

 

نسبة البالغين القادرين  

على تذكر رسالتين  

رئيسيتين على األقل وفقا  

وخطة  لإلستراتيجية

 التنفيذ 

 يجب على البالغين:

التعرض لحملة تغيير السلوك وفق  -

تغيير السلوك وخطة  إستراتيجية

 التنفيذ 

على تذكر  أن يكونوا قادرين -

رسالتين رئيسيتين على األقل وفقا 

تغيير السلوك وخطة  إلستراتيجية

 ( DLR 1.2aالتنفيذ )

سنوي )مرة  

واحدة في نهاية 

 (2023عام 

تقرير يستند إلى مسح 

 البالغين لعينة تمثيلية من 

مسح مراقبة تغيير  

 السلوك

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

من خالل شركة مسح إعالمي  

 (IPSOS،الخ ) 

 

 

عدد المستفيدين الذين  

يتلقون خدمة صحية أو 

تغذوية واحدة على األقل  

يقدمها نموذج الصحة  

 والتغذية المجتمعي

 يجب على المستفيدين:

دون سن الخامسة،   أطفالأن يكونوا  -

أو نساء في سن اإلنجاب، أو أفرادا  

 يؤثرون في سلوكياتهم 

في المناطق  وا  ساكنين أن يكون -

المستهدفة   الجهاتفي  القروية

 DLRالتوسع ) إستراتيجيةبواسطة 

2.2) 

استفادوا من خدمة صحية أو   -

تغذوية واحدة على األقل يقدمها 

 النموذج الصحي المجتمعي

)مرة  ا سنوي

واحدة في نهاية 

 (2023عام 

  تقرير نشاط الجمعيات

  المسيرة

  مراجعة تقرير نشاط

   الجمعيات المسيرة 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 المسيرة   الجمعياتمن خالل 

عدد األطفال الذين تتراوح 

 6و  4أعمارهم بين 

أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال  عدد 

في    6إلى    4بين   المسجلين  سنوات 

سنوي  

 )تراكمي( 

المبادرة   معلومات  نظام 

 البشرية الوطنية للتنمية

التعداد السنوي  

مبادرة الوطنية لا

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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سنوات المسجلين في 

في  التعليم األولي  وحدات

 القروية ،المناطق 

 و المشتغلة والمجهزة 

  تعلوفقا لمعايير الجودة 

)مصنفة   التعليم األولي

 حسب الجنس( 

األولي    وحدات المناطق التعليم  في 

وتشغيلها    القروية، تجهيزها  تم  والتي 

قبل   للت من  الوطنية  نمية  المبادرة 

الجودة    البشرية لمعايير  تعليم  وفقا 

 .الطفولة المبكرة

 

جودة   معايير  األولي   تشمل  التعليم 

الوطنية لفصل دراسي تحت   المبادرة 

 ما يلي: 3للتنمية البشرية

إنشاء    - يتم  التعليم    وحدة الموقع: 

استجابة لتشخيص أولي رسمي األولي  

اإلقليمية  في   البشرية  التنمية  خطط 

تقرير   السنوات،متعددة   إعداد  وبعد 

التعليمتحديد موقع   األولي / ما   وحدة 

 . قبل المدرسي

التعليم    - وحدة  تتوافق  التحتية:  البنية 

لوزارة التربية التقنية    مع اإلرشادات  

المواصفات  تتضمن  والتي  والتعليم، 

واألثاث   التحتية  بالبنية  المتعلقة 

 عدات وإعداد الفصول الدراسية.والم

تعيين    - يتم  مؤهل مربي    التوظيف: 

األولي    لمرحلة على  التعليم  )حاصل 

واستفاد  األقل  على  البكالوريا  درجة 

جودة  تكوينمن    DLRلـ    اوفق  ذي 

( براتب يعادل على األقل ضمان 4.1

وتغطية  المهنية  لألجور  األدنى  الحد 

 الضمان االجتماعي. 

 

إطار  مع  التدريس  يتماشى  المحتوى: 

التربية  لوزارة  الجديد  المناهج 

 .والتعليم

للتنمية البشرية لدور 

 الحضانة  
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وحدات  تعريف  األولي   يتم  التعليم 

أنه   تستوفي  عندمامشتغلة    اعلى 

تأمين  ويتم  أعاله  المذكورة  الشروط 

 لمدة ال تقل عن سنتين.   اتكاليف تشغيله

عدد األطفال المسجلين في  

األولي    وحدات التعليم 

قياس   يتم  الذين  الجديدة 

نتائج التعلم المبكر لهم في  

)مصنفة   دراسي  فصل  كل 

 حسب الجنس( 

حسب  المصنفين  األطفال،  عدد 

التعليم  بالمسجلين  الجنس،   وحدات 

مبادرة الوطنية للتنمية  التابعة لل  األولي  

التعلم   الذين البشرية نتائج  قياس  يتم 

المهارات  ذلك  في  )بما  المبكر 

كل  في  المعرفية(  وغير  المعرفية 

في  أسدس وجودهم  أثناء    مرحلة ، 

 . التعليم الولي

سنوي  

 )تراكمي( 

ت اإلدارية وسجالت  البيانا

التقييم المبادرة الوطنية  

 للتنمية البشرية

مراجعة سجالت 

تقييم المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  الجهويين حصة المنسقين  

  المكونيين للتنمية البشرية  

البيانات   استخدام  على 

لدعم   المنصة  عن  الناتجة 

( القرار    ين مصنف صنع 

 حسب الجنس( 

اإلقليميين   المنسقين  تدريب  سيتم 

للتنمية البشرية على استخدام البيانات  

 لدعم صنع القرار. 

سنوي  

 )تراكمي( 

سجالت التدريب المبادرة  

 الوطنية للتنمية البشرية

مراجعة سجالت 

التدريب المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

 البشريةالمبادرة الوطنية للتنمية 

 

 والتقييم: مؤشرات النتائج الوسيطة الرصد  : خطة 9الجدول 

 

 خطة المراقبة والتقييم: مؤشرات تنمية المشروعات

جمع  مصدر البيانات  التردد  التعريف / الوصف المؤشر  اسم منهجية 

 البيانات 

 المسؤولية عن جمع البيانات 

عدد األشخاص على  

المستوى الوطني  

المعرضين لحملة تغيير  

  إلستراتيجيةالسلوك وفقا 

تعرضوا  قد  الناس  يكون  أن  يجب 

 إلستراتيجيةوفقا    السلوك،لحملة تغيير  

( التنفيذ  السلوك وخطة   DLRتغيير 

1.2a .) 

سنوي  

 )تراكمي( 

بيانات مراقبة وسائل 

 اإلعالم

وسائل  مسح رصد

 اإلعالم

 

 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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تغيير السلوك وخطة  

 التنفيذ 

 

 

نسبة النساء في المناطق  

المستهدفة   القروية

اللواتي يتلقين خدمة 

صحية أو تغذوية واحدة  

على األقل يقدمها النموذج  

الصحي المجتمعي أثناء 

الحمل خالل االثني عشر 

مؤشر *شهرا الماضية )

 ( جنساني

النساء في سن   اإلنجاب يجب أن تقيم 

ويجب    ،المستهدفة في المناطق القروية

أن يستفدن من خدمة صحية أو تغذوية 

نموذج  يقدمها  األقل  على  واحدة 

المجتمعية   خالل الصحة  الحمل  أثناء 

شهر عشر  يتم  االثني  الماضية.  ا 

القروية المناطق  المستهدفة   تعريف 

 بأنها المناطق الثالث. 

سنوي  

 )تراكمي( 

مراجعة البيانات   البيانات اإلدارية

 اإلدارية 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 

 

 

التعليم األولي   عدد وحدات

في  إنشاؤها  تم  التي 

والتي تم   القروية،المناطق  

وفقا   وتشغيلها  تجهيزها 

الخاصة  الجودة  لمعايير 

 بالتعليم األولي 

 

 

وحدات األولي    عدد  تم التعليم  التي 

والتي تم   القروية،إنشاؤها في المناطق  

المبادرة  بواسطة  وتشغيلها  تجهيزها 

لمعايير   وفقا  البشرية  للتنمية  الوطنية 

 .تعليم الطفولة المبكرةالجودة 

 

جودة   معايير  األولي تشمل   التعليم 

الوطنية  المبادرة  لفصل دراسي تحت 

 ما يلي:  3للتنمية البشرية

إنشاء   - يتم  التعليم    وحدات  الموقع: 

استجابة لتشخيص أولي رسمي األولي  

 ،البشرية  لتنمية  لالبرامج اإلقليمية  في  

 وبعد إعداد تقرير تحديد موقع وحدات

 .التعليم األولي

التعليم    - وحدة  تتوافق  التحتية:  البنية 

اإلرشادات   التربية   التقنيةمع  لوزارة 

المواصفات  تتضمن  والتي  والتعليم، 

 

 

 

سنوي  

 )تراكمي( 

 

 

 

 اإلداريةالبيانات 

 

 

 

 

 

 

التعداد السنوي  

لوحدات التعليم 

األولي التابعة 

لمبادرة الوطنية ل

 للتنمية البشرية

 

 

 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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واألثاث   التحتية  بالبنية  المتعلقة 

 والمعدات وإعداد الفصول الدراسية.

مؤهل   - معلم  تعيين  يتم  التوظيف: 

األولي    لمرحلة على  التعليم  )حاصل 

واستفاد  األقل  على  البكالوريا  درجة 

لـ   وفقا  جيد  تدريب  ( DLR 4.1من 

األدنى  الحد  األقل  على  يعادل  براتب 

المهنية الضمان   وتغطية لألجور 

 االجتماعي.

المحتوى: يتماشى التدريس مع إطار   -

التربية  لوزارة  الجديدة  المناهج 

 والتعليم

 

على  التعليم األولي    يتم تعريف وحدات

الشروط     تستوفي  عندمامشتغلة    اأنه

تكاليف  تأمين  ويتم  أعاله  المذكورة 

 لمدة ال تقل عن سنتين. اتشغيله

التعليم   عدد معلمي مرحلة

الذين تم تعيينهم  األولي 

  على وتكوينهم 

الممارسات التربوية  

وفقا لمعايير   المناسبة،

  جودة التعليم األولي 

 )مصنف حسب الجنس( 

التعليم األولي   يجب أن يحصل معلمو

المعينين على راتب يعادل على األقل 

المهنية   لألجور  األدنى   وتغطية الحد 

 الضمان االجتماعي. 

مربي  يجب   التعليم    مرحلة  لتكوين 

 : أن األولي 

ساعة على األقل قبل أن    160  يدوم    -

مناصبهم التدريسية في    المربونيأخذ  

  التعليم األولي وحدات 

المرجعي   يستند  أن    - اإلطار  إلى 

وعلى األدوات   األوليالوطني للتعليم  

التربوية المعتمدة التي تعزز التعلم من 

 خالل اللعب

سنوي  

 )تراكمي( 

تقرير التدريب الموحد  

 للمؤسسات

تقرير  مراجعة 

التدريب الموحد 

 للمؤسسات

 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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على   التنسيق  تعزيز  يتم 

المستوى الوطني من خالل 

التنمية  استخدام   برامج 

 البشرية متعددة السنوات

يعتبر التنسيق من أجل التنمية البشرية 

الوطني،   المستوى  على   عند  معززا 

وثائق   البشرية رقمنة  التنمية  برامج 

السنوات   وكانت  متعددة  بالكامل، 

البيانات الموحدة متاحة على المستوى 

 المركزي.

المبادرة  سنويا   معلومات  نظام 

 الوطنية للتنمية البشرية

 

 

مراجعة بيانات  

المبادرة الوطنية 

 للتنمية البشرية

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وحدة   تعزيز    الرصد تم 

للوالتقييم   مبادرة  التابعة 

 الوطنية للتنمية البشرية

 

وحدة   في   الرصدتعتبر  والتقييم 

البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة 

ال يقل عن    ممامعززة إذا كانت تتألف 

بالكفاءات   10 يتمتعون  موظفين 

ذلك    المناسبة، في  رؤساء    2بما  من 

األقسام )رئيس التقييم ورئيس التصميم 

مديري مشاريع )مدير   3والطرق(، و  

المعلومات   لـ    الجغرافية،نظم  مدير 

SI،  .)ومدير تقييمات األثر 

مراجعة البيانات   البيانات اإلدارية سنويا  

 اإلدارية 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 

تجري لجنة مراقبة البرنامج مقابالت  يتم رصد رضا المستفيدين 

اللجان مع عينة عشوائية من أعضاء  

البشرية للتنمية  ترسل   و ،المحلية 

البنك   إلى  االستشارة  عن  ملخصا 

 الدولي. 

مراجعة ملخص  ملخص المشاورات سنويا 

 االستشارة 

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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 : مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالصرف 10الجدول 

 2021 -  1السنة  2022 -  2السنة  2023 -  3السنة  مجموع ال

 0السنة 

يونيو   -  2020)دجنبر 

2021 ) 

المؤشر المرتبط  

 بالصرف 

 

DLR 1.3a 

شخص على   7،000،000تعرض 

المستوى الوطني لحملة تغيير السلوك وفقا  

 تغيير السلوك وخطة التنفيذ  إلستراتيجية

 

DLR 1.3  ب 

  تذكر٪ من البالغين قادرين على 50

ا  رسالتين رئيسيتين على األقل وفق

وخطة التنفيذ، وفقا   لإلستراتيجية

 لبروتوكول التحقق 

DLR 1.2a 

تغيير السلوك  اعتماد إستراتيجية

وخطة التنفيذ، بناء على تقرير  

 DLRبحثي تكويني بموجب 

1.1 

 

DLR 1.2b 

مؤثرين على المستوى   5تم حشد 

 الوطني لدعم حملة تغيير السلوك 

 

DLR 1.2c   

على المستوى   فاعل ترابي 120

الوطني تم توعيتهم بشأن حملة 

 تغيير السلوك

DLR 1.1. 

تم االنتهاء من تقرير البحث 

التكويني حول تغذية الرضع  

 وصغار األطفال 

 

DLI # 1 

تصميم وتنفيذ حملة  

لتغيير السلوك من  

أجل التغذية في  

مرحلة الطفولة  

 المبكرة 

 
 التراكمي أ: العدد  1.3

 ب: النسبة المئوية  1.3

 أ: نعم / ال  1.2

 ب: رقم  1.2

 ج: رقم  1.2

وحدة   نعم / ال

 (UoM)القياس 

 
 0أ:  1.3

 0ب:  1.3

 أ: ال  1.2

 0ب:  1.2

 0ج:   1.2

 خط األساس  ال

 
 ماليين 7أ:  1.3

 ٪ 50ب:  1.3

 أ: نعم  1.2

 5ب:  1.2

 120ج:   1.2

 الهدف  نعم

 توزيع  يورو  4.262.000  يورو  5967000أ:  1.2 يورو )قابلة للتطوير(  12787000أ:  1.3 46,885,000 يورو 

 المؤشرات المرتبطة بالصرف وترتيبات الصرف وبروتوكوالت التحقق  - 2الملحق 
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يورو )قابلة   12787000مليار:  1.3

 للتطوير( 

 يورو  2.558000ب:  1.2

 يورو  8.524000ج:   1.2

 

DLR 2.3 

مستفيد يتلقون خدمة صحية أو   40،000

تغذوية واحدة على األقل يقدمها نموذج  

 والتغذية المجتمعي الصحة 

DLR 2.2 

تبني لجنة رصد البرنامج 

النطاق   إستراتيجية توسيع

للنموذج الذي تم اختباره في إطار  

لتسهيل  DLR 2.1التركيز 

الوصول إلى الخدمات الصحية  

 والتغذوية المجتمعية. 

DLR 2.1.1 

تم اختبار النموذج الذي يسهل  

الوصول إلى خدمات الصحة  

 المجتمعيةوالتغذية 

DLR 2.0 

تم تطوير النموذج الذي  

يسهل الوصول إلى خدمات  

 الصحة والتغذية المجتمعية 

DLI # 2 

زيادة توافر الخدمات  

الصحية والتغذوية  

المجتمعية الجيدة  

للنساء واألطفال في  

 المناطق القروية  

 العدد 
وحدة   نعم / ال نعم / ال نعم / ال

 (UoM)األساس

 األساس خط  ال ال ال 0 

 الهدف  نعم نعم نعم 40,000 

 توزيع  يورو 4262000 يورو 12,787,000 يورو 11,828,000 يورو )قابلة للتطوير(  42625000 يورو  71,502,000 

 

DLR 3.3a   تم إنشاء ما مجموعه  

في المناطق  تعليم أولي  وحدة  7،200

مجهزة وتعمل وفقا لمعايير   وهي القروية

 تعليم الطفولة المبكرة جودة 

 

DLR 3.3b 

طفل تتراوح أعمارهم   118000تم تسجيل 

التعليم  سنوات في وحدات 6و  4بين 

والتي تم  القروية،في المناطق األولي 

تعليم  لمعايير جودة ا تشغيلها وفقتجهيزها و

 الطفولة المبكرة

  

DLR 3.0 

ذاع بانتظام برنامج  ي 

ج للتعلم من زيوني يروتلف

لمنزل باللعب لألطفال  ا

ا لبروتوكول  الصغار وفق

 التحقق 

DLI # 3 

توسيع خدمات  

التعليم األولي ذي  

في المناطق  جودة 

   القروية

 
 أ: رقم  3.3

 ب: رقم  3.3

وحدة   نعم / ال

 (UoM)القياس 

 
 1200أ:  3.3

 18000ب:  3.3

 خط األساس  ال

 
 7200أ:  3.3

 118000ب:  3.3

 الهدف  نعم
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 98,032,000يورو 

يورو )قابلة   34.098.000أ:  3.3

 للتطوير( 

يورو )قابلة   59672000مليار:  3.3

 للتطوير( 

 توزيع ال يورو  4262000

 

DLR 4.3a  معلم في  7200تراكمي

تم تجنيدهم وتدريبهم  التعليم األولي  مرحلة

ا  وفق  ،ممارسات التربوية المناسبةعلى ال

 تعليم الطفولة المبكرة جودة لمعايير 

 

DLR 4.3b 

تلقوا التعليم األولي  معلم في مرحلة 2000

زيارة إشراف وتدريب تهدف إلى تحسين 

 ممارساتهم التعليمية

DLR 4.2 

مشرف على   100تم تدريب 

مراقبة الممارسات التربوية  

للمعلمين في الفصول الدراسية  

  المدرسة،لمرحلة ما قبل 

 أداة المراقبة الجديدة  باستخدام

DLR 4.1.1 

  لرصد تم تطوير واعتماد أداة 

  الممارسات التربوية لمرحلة

من قبل لجنة مراقبة  التعليم األولي 

 البرنامج 

 DLI # 4 

تحسين جودة  

التعليم   خدمات

في المناطق  األولي 

من خالل   القروية،

تحسين الممارسات  

 التربوية 

 
 أ: رقم  4.3

 ب: رقم  4.3

وحدة    نعم / ال عدد

 (UoM)األساس

 
 1200أ:  4.3

 0ب:  4.3

 خط األساس  ال 0

 
 7200أ:  4.3

 2000ب:  4.3

 الهدف  نعم 100

 80,981,000يورو 

يورو )قابلة   34.097.000أ:  4.3

 للتطوير( 

يورو )قابلة   25573000ب:  4.3 

 للتطوير( 

يورو )قابلة  12787000

 (للتطوير

 توزيع ال يورو 8.524000

 

DLR 5.3 

اإلستراتيجية المنهجية   تطوير  واألدوات 

والتغذية  الصحة  خدمات  وتقييم  لرصد 

 المجتمعية

DLR 5.2a 

تم تطوير التصميم المنهجي 

لتقييم األثر لخدمات ما قبل  

 المدرسة 

 

DLR 5.2  ب 

يتم جمع البيانات األساسية لتقييم 

 تأثير خدمات ما قبل المدرسة 

DLR 5.1.1  تحديث 

تم تطوير منصة لرصد وتقييم 

 خدمات ما قبل المدرسة 

DLR 5.0a 

صنع  لدعم  منصة  إنشاء 

القرار وتشغيلها على مستوى  

للتنمية  الجهوية  اللجنة 

 البشرية

 

DLR 5.0b 

  تم تطوير اإلستراتيجية

واألدوات المنهجية لرصد  

DLI # 5 

تنفيذ نظام لتخطيط  

ومراقبة وتقييم  

تنمية الطفولة  

 المبكرة 
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وتقييم خدمات ما قبل  

 المدرسة 

 
 أ: نعم / ال  5.2 نعم / ال

 ب: نعم / ال  5.2

 أ: نعم / ال  5.0 نعم / ال

 ب: نعم / ال  5.0

وحدة  

 (UoM)القياس 

 
 أ: ال  5.2 ال

 ب: ال  5.2

 أ: ال  5.0 ال

 ب: ال  5.0

 خط االساس 

 
 أ: نعم  5.2 نعم

 ب: نعم 5.2

 أ: نعم  5.0 نعم

 ب: نعم 5.0

 الهدف 

 12,787,000يورو 46,883,000يورو
 يورو  8.524000أ:  5.2

 يورو  8.524000ب:  5.2

 يورو  4262000أ:  5.0 يورو  8.524000

 يورو  4262000ب:  5.0

 توزيع ال

 

 

DLR 6.3a 

  الجهويين٪ من المنسقين 90تم تدريب 

للتنمية البشرية على استخدام البيانات  

 اتخاذ القرارالناتجة عن المنصة لدعم 

 

DLR 6.3  ب 

لمبادرة الوطنية   ايتم إجراء تقييم لبرنامج

ونشره بموجب الشروط   3للتنمية البشرية

واألحكام المنصوص عليها في بروتوكول  

 التحقق 

 

 

 

DLR 6.2 

تم اعتماد إطار عمل للخدمات  

 األساسية لتنمية الطفولة المبكرة 

 

 

DLR 6.1 

يتم إنشاء لجنة فرعية مسؤولة عن 

جوانب تنمية الطفولة المبكرة  

 وتشغيل

DLR 6.0 

البنية المؤسسية التي تمكن 

من التقارب والمشاركة على 

المستوى دون الوطني  

  مشتغلة

 

DLI # 6 

تعزيز التنسيق  

لتنمية الطفولة  

 المبكرة 

 

 
DLR 6.3a النسبة المئوية : 

DLR 6.3b نعم / ال : 

وحدة   نعم / ال نعم / ال نعم / ال

 (UoM)القياس 

 
DLR 6.3a: 0 

DLR 6.3b ال : 

 خط االساس  ال ال ال

 
90 DLR 6.3a:  ٪ 

DLR 6.3bنعم : 

 الهدف  نعم نعم نعم

 38,358,000يورو 

8.524000 DLR 6.3a:    يورو )قابلة

 للتطوير( 

DLR 6.3b: 8.524000  يورو 

€8,524,000 €8,524,000 €4,262,000 

 توزيع ال

 المجموع   *383,600,000يورو 
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 يورو. 959000* يشمل اإلجمالي رسوم الواجهة األمامية البالغة 

 

 : جدول بروتوكول التحقق: المؤشرات المرتبطة بالصرف 11الجدول 

صيغة الصرف )جميع  

 المبالغ مبينة باليورو( 

  DLRsمرتبطة بالصرفال النتائج بروتوكول لتقييم تحقيق

 والتحقق من البيانات / النتائج 

 وإثبات اإلنجاز DLRمرتبطة بالصرف النتيجة ال تعريف
مرتبطة بالصرف  النتيجة ال

(DLR) 
 مصدر بيانات   كيان التحقق   إجراءات التحقق 

 DLI # 1 -  تصميم وتنفيذ حملة لتغيير السلوك من أجل التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة 

 قابلة للتطوير غير 

يورو بحلول   4262000

 2022دجنبر 31

سوف تتحقق الوكالة من  

أن التقرير يلبي جميع  

 المعايير المحددة

 

 

المفتشية العامة   

 لإلدارة الترابية 

تقرير المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 شرية  الب 

 التقرير سوف: 

تحديد السلوكيات الرئيسية التي يجب تغييرها لتحسين نتائج   •

 التغذية لدى النساء الحوامل واألطفال الصغار. 

تحديد العوائق الرئيسية لهذه السلوكيات )المعتقدات واألعراف   •

وكذلك أعضاء المجتمع الذين يؤثرون على هذه  ،االجتماعية

 المعايير(.

تحديد الجمهور المستهدف الرئيسي لرسائل تغيير السلوك   •

وتقييم كيفية    ،أفراد معينون في األسرة( المثال،)على سبيل 

وتحديد المنافذ / القنوات اإلعالمية الرئيسية التي  ،تأثرهم

 يستخدمها هذا الجمهور. 

DLR 1.1.0  تحديث 

تم االنتهاء من تقرير البحث 

التكويني حول تغذية الرضع  

 وصغار األطفال 

 غير قابلة للتطوير 

يورو بحلول   5967000

 2023دجنبر 31

سوف تتحقق الوكالة من  

  اإلستراتيجية وخطةأن 

التنفيذ المصاحبة تستوفي  

جميع المعايير المحددة 

ويتم اعتمادها من قبل  

اللجنة التوجيهية للمبادرة  

الوطنية للتنمية البشرية  

 وفقا لمحضر االجتماع. 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

على نتائج تقرير البحث التكويني  بناءاإلستراتيجية سيتم تطوير 

(DLR 1.1)،  :وستتضمن 

 نهج حشد التأييد لخلق بيئة مؤسسية تمكينية.  •

خطة مشاركة تقترح كيفية تحديد وحشد أعضاء المجتمع   •

 الذين لهم نفوذ في جميع أنحاء البالد.

 نهج بشأن استخدام وسائل اإلعالم.  •

التواصل مع األسر  نهج على استخدام العالقات الشخصية.  •

 والمرافق الصحية 

نهج بشأن استخدام البيانات إلبالغ اإلجراءات والتعديالت   •

 الفورية لحملة تغيير السلوك. 

خطة تنفيذ توضح بالتفصيل جميع الخطوات والترتيبات  •

 .اإلستراتيجيةوالجدول الزمني الالزم لتنفيذ 

DLR 1.2a 

السلوك  إستراتيجية تغييراعتماد 

بناء على تقرير   ،يذوخطة التنف

 DLRالبحث التكويني بموجب 

1.1 

 غير قابلة للتطوير 

يورو بحلول   2.558000

 2023دجنبر 31

سيتم تزويد الوكالة بتقرير 

المبادرة الوطنية للتنمية  

والذي سيتم  ،البشرية

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

تقرير المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

يتم تعريف المؤثرين على المستوى الوطني على أنهم أشخاص  

لإلستراتيجية مشهورون يتم تحديدهم وتعبئتهم بدعم من البرنامج ووفقا 

 . DLR 1.2aتم تطويرها بموجب  التي

DLR 1.2b 

المستوى  مؤثرين على  5تم حشد 

 الوطني لدعم حملة تغيير السلوك 
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التحقق منه مقابل خطة  

 (.DLR 1.2aالتنفيذ )

 غير قابلة للتطوير 

يورو بحلول   8.524000

 2023دجنبر 31

 

 سيتم تزويد الوكالة بتقرير

المبادرة الوطنية للتنمية  

والذي سيتم  ،البشرية

التحقق منه مقابل خطة  

 (DLR 1.2aالتنفيذ )

 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

إلستراتيجية  ا إلقليمية على المستوى الوطني وفقتم حشد الجهات الفاعلة ا

والجهات الفاعلة  DASأ ) 1.2التي تم وضعها في إطار المؤشر  التنفيذ

 األخرى(. 

DLR 1.2  ج 

على المستوى   فاعل ترابي  120

الوطني تم توعيتهم بشأن حملة 

 تغيير السلوك

 

 القابلة للتطوير؛ 

  ،0من خط األساس البالغ 

لكل شخص على  

ي  المستوى الوطن 

  1.83يتوفر   ،مكشوف

، حتى  يورو للصرف

)من الحد    12787000

األدنى للصرف  

 يورو(.  1.278.700

ستتحقق الوكالة من تقرير 

المراقبة الموحد حول عدد  

األشخاص الذين تعرضوا  

لحملة تغيير السلوك من  

   .منبر إعالمي خالل

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

 

 

 

 الناس: سوف يكون 

السلوك  إلستراتيجية تغييرا لحملة تغيير السلوك وفق معرضين• 

 (. DLR 1.2aوخطة التنفيذ )

داخل األراضي   • أن تكون مقيما في مناطق حضرية أو قروية

 الوطنية. 

DLR 1.3a  

شخص   7،000،000تعرض 

على المستوى الوطني لحملة  

  تغيير السلوك وفقا إلستراتيجية

 تغيير السلوك وخطة التنفيذ

 القابلة للتطوير؛ 

لكل   ،0من خط األساس 

٪ زيادة نقطة للبالغين 1

الذين يتذكرون رسالتين  

  ،رئيسيتين على األقل

يورو   255،740يتوفر 

حتى   ،للصرف

)من حد   12،787،000

أدنى للصرف يبلغ 

 يورو(.  1،278،700

 

 

 

سيتم تزويد الوكالة بتقرير 

يوثق نتائج االستبيان  

)االستطالعات( التي  

أجريت لعينة تمثيلية من 

ن تعرضوا البالغين الذي 

لحملة تغيير السلوك  

للتحقق من أنهم قادرون  

على تذكر رسالتين  

رئيسيتين على األقل من 

  .حملة تغيير السلوك

سيكون إطار أخذ العينات 

لهذا المسح 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

 

 

 :الكباريكون سوف 

السلوك وخطة   إلستراتيجية تغييرلحملة تغيير السلوك وفقا  تعرضوا • 

 التنفيذ. 

إلستراتيجية  ا رسالتين رئيسيتين على األقل وفق على تذكر قادرين• 

 (. DLR 1.2aالسلوك وخطة التنفيذ ) تغيير

DLR 1.3  ب 

٪ من البالغين قادرين على  50

تذكر رسالتين رئيسيتين على  

وخطة    األقل وفقا لإلستراتيجية

 وفقا لبروتوكول التحقق  ،التنفيذ
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)االستطالعات( مقبوال  

 للبنك الدولي.

 زيادة توافر خدمات صحية وتغذوية مجتمعية عالية الجودة للنساء واألطفال في المناطق القروية   - 2المؤشر رقم 

 غير قابلة للتطوير 

يورو بحلول   4262000

 2021دجنبر 31

 

 

ستتحقق الوكالة من أن 

النموذج موصوف في  

وأن   تقنيةورقة 

المشاورات جرت، على  

أساس محضر لجنة  

االتفاقية الثالثية والوثائق  

 المقدمة.

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

 النموذج سوف: 

ضمن المكونات التي تسهل الوصول إلى الخدمات الصحية و  يت • 

كما هو موضح في ورقة فنية تقدم  ،التغذوية على مستوى المجتمع

 النموذج ومكوناته المختلفة إلى لجنة االتفاقية الثالثية.

  ،كما هو موضح في تقرير بدء ورشة العمل ،• خضعت للتشاور

 ووزارة الصحة.  لوزارة الداخليةمع ممثلين محليين 

DLR 2.0 

تم تطوير النموذج الذي يسهل  

الوصول إلى خدمات الصحة  

 والتغذية المجتمعية

 غير قابلة للتطوير 

يورو   12787000

 2022دجنبر 31بحلول 

سيتم تزويد الوكالة بتقرير 

تجريبي وسوف تتحقق  

من اختبار النموذج في  

 العينة المتوقعة 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

في عينة ال    DLR 2.0سيتم اختبار النموذج الذي تم تطويره بموجب 

دائرة. سيتم توثيق نتائج التجربة في تقرير تجريبي بهدف   30تقل عن 

 (. DLR 2.2التوسع ) دمج الدروس المستفادة في إستراتيجية

DLR 2.1  تحديث 

تم اختبار النموذج الذي يسهل  

الوصول إلى خدمات الصحة  

 عيةوالتغذية المجتم

 غير قابلة للتطوير 

يورو   11،828،000

 2023دجنبر 31بحلول 

 

 

ستتحقق الوكالة من أن 

لجنة مراقبة البرنامج قد 

إستراتيجية اعتمدت 

 .التوسع

 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

 على:  إستراتيجية التوسيعستعمل 

وضع خطة    - ( DLR 2.1النموذج )• التعرف على اختبار 

التنفيذ لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذوية  

المستهدفة في   على مستوى المجتمع المحلي في المناطق القروية

 ثالث مناطق على األقل ؛ 

• تقييم جميع الموارد البشرية والمالية الالزمة وغيرها من 

 التوسع. الموارد لتنفيذ إستراتيجية

DLR 2.2 

تبني لجنة رصد البرامج 

توسيع النطاق   إستراتيجية

للنموذج الذي تم اختباره في إطار  

DLR # 2.1   لتسهيل الوصول

إلى الخدمات الصحية والتغذوية  

 المجتمعية.

 القابلة للتطوير؛ 

  ،من خط األساس صفر

لكل مستفيد يتلقى خدمة 

صحية أو تغذوية واحدة  

على األقل يقدمها نموذج  

الصحة والتغذية  

يتوفر  ،المجتمعي

يورو   1،065.63

حتى   ،للصرف

)من حد   42،625،000

أدنى للصرف يبلغ 

 يورو(.  1،065،625

ستقوم الوكالة بالتحقق من 

عدد المستفيدين كما هو  

مذكور في تقرير نشاط  

 .الجمعياتتسيير 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

تقرير نشاط 

 إدارة الجمعيات 

 

 

 المستفيدون سوف: 

  ،أو نساء في سن اإلنجاب ،سنوات  5 دون سن • أن يكونوا أطفاال

 أو أفرادا يؤثرون في سلوكياتهم؛

في المناطق المستهدفة   ا في المناطق القروية• أن يكون موجود

 ( DLR 2.2التوسع ) إستراتيجيةبواسطة 

• استفادوا من خدمة صحية أو تغذوية واحدة على األقل يقدمها 

 النموذج الصحي المجتمعي.

DLR 2.3 

مستفيد يتلقون خدمة   40،000

صحية أو تغذوية واحدة على  

األقل يقدمها نموذج الصحة  

 والتغذية المجتمعي
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DLI # 3 -   توسيع خدمات التعليم قبل المدرسي عالية الجودة في المناطق القروية 

 غير قابلة للتطوير 

يورو بحلول   4262000

 2021دجنبر 31

ستؤكد الوكالة أن محتوى  

البرنامج التلفزيوني يفي  

 بالمعايير المحددة.

المفتشية العامة  

 لإلدارة اإلقليمية 

البرامج النصية 

والتسجيالت  

التلفزيونية / 

وزارة التربية  

 والتعليم

 البرنامج التلفزيوني: 

  5و   4• أن تكون مناسبة للعمر ومصممة إلشراك األطفال في سن 

 سنوات؛ 

 . 2021ومارس  2020• يبث على التلفزيون الوطني بين دجنبر

DLR 3.0 

ذاع بانتظام برنامج  ي 

تلفزيوني يرّوج للتعلم من 

لمنزل باللعب لألطفال  ا

ا لبروتوكول  وفق الصغار

 التحقق 

 القابلة للتطوير؛ 

من خط األساس البالغ  

لكل وحدة   ،1،200

التعليم   إضافية لمرحلة

تم إنشاؤها  األولي 

ا وتشغيلها وفقا وتجهيزه

جودة تعليم لمعايير 

، يتوفر  الطفولة المبكرة

يورو  5،683مبلغ 

حتى   ،للصرف

)من حد   34،098،000

أدنى للصرف يبلغ 

 يورو(.  1،136،600

يتم تقديم البيانات إلى 

وكالة مستقلة. ستقوم  

الوكالة المستقلة بإجراء  

زيارات ميدانية 

وفحوصات مفاجئة في  

وحدات ما قبل  عينة من 

المختارة  المدرسي 

عشوائيا للتحقق من 

استيفائها للمعايير. سيكون  

قبوال إطار أخذ العينات م

 لدى البنك الدولي. 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

نظام 

المعلومات  

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

وفقا لمعايير جودة    للتنمية البشرية   المبادرة الوطنيةمجهزة وتشغيلية من قبل 

 . ECEتعليم الطفولة المبكرة 

 

المبادرة دراسي تحت  لفصل ECEتعليم الطفولة المبكرةجودة تشمل معايير 

 ما يلي:  3 للتنمية البشرية   الوطنية

استجابة لتشخيص أولي  التعليم األولي  : يتم إنشاء وحدة الموقع  •

وبعد إعداد تقرير   السنوات،خطة التنمية البشرية متعددة رسمي في  

 المدرسة؛ وحدة ما قبل تحديد موقع 

اإلرشادات الفنية لوزارة  : تتوافق وحدة التعليم مع التحتية البنية •

 ،والتي تتضمن المواصفات المتعلقة بالبنية التحتية ،التربية والتعليم

 وإعداد الفصول الدراسية.   ،والمعدات ،واألثاث

)حاصل على  التعليم األولي   : يتم تعيين معلم مؤهل لمرحلةالتوظيف  •

 DLRا لـ األقل واستفاد من تدريب جيد وفق درجة البكالوريا على

ضمان الحد األدنى لألجور المهنية ( براتب يعادل على األقل 4.1

 االجتماعي؛وتغطية الضمان 

: يتماشى التدريس مع إطار المناهج الجديدة لوزارة التربية  المحتوى  •

 والتعليم.

 

بالشروط  في  ت عندما    أنها في وضعية اشتغال    علىالتعليم األولي    وحدةيتم تعريف  

 تأمين تكاليف تشغيله لمدة ال تقل عن سنتين.المذكورة أعاله ويتم 

DLR 3.3a 

  وحدة 7200تم تجهيز 

التراكمية في  التعليم األولي 

وتشغيلها   المناطق القروية

وفقا لمعايير الجودة  

الخاصة باللجنة االقتصادية  

 ألوروبا 

 

 القابلة للتطوير؛ 

البالغ  األساس  خط  من 

طفل    ،18000 لكل 

وحدة  في  مسجل    إضافي 

في المناطق التعليم األولي 

المجهزة    القروية

يتم توفير بيانات التسجيل  

المفتشية العامة   في 

للوكالة  لإلدارة الترابية 

المستقلة. ستقوم الوكالة  

المستقلة بإجراء زيارات  

ميدانية وفحوصات مفاجئة  

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

نظام 

المعلومات  

 الهندي

المبادرة لفصل دراسي تحت ECEتعليم الطفولة المبكرة جودة تشمل معايير 

 ما يلي: 3 للتنمية البشرية   الوطنية

استجابة لتشخيص أولي رسمي في التعليم األولي  وحدةالموقع: يتم إنشاء  - 

وحدة  وبعد إعداد تقرير تحديد موقع  السنوات،خطة التنمية البشرية متعددة 

 المدرسي؛ التعليم األولي/ ما قبل 

DLR 3.3b 

طفل    118000تم تسجيل 

و  4تتراوح أعمارهم بين 

  سنوات في وحدات 6

في المناطق  التعليم األولي 

والتي تم تجهيزها  القروية،
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لمعايير  وفقا  والتشغيلية 

يتوفر  ECEالجودة    ،

للصرف  596.72   ، يورو 

)من    59.672.000حتى  

األدنى     صرف لالحد 

 يورو (    1.790.160

في عينة من المشاركين 

المختارين عشوائيا للتحقق 

.  من أرقام التسجيل

سيكون إطار أخذ العينات 

لدى البنك الدولي   مقبوال

ويجب أن يكون األطفال  

م لمدة ال تقل  قد تم تسجيله

أشهر في وقت   3عن 

 الفحص الفوري. 

البنية التحتية: تتوافق وحدة التعليم مع اإلرشادات الفنية لوزارة التربية   - 

ة بالبنية التحتية واألثاث والمعدات  والتي تشمل المواصفات المتعلق ،والتعليم

 الدراسية؛ وإعداد الفصول 

)حاصل على درجة  التعليم األولي   التوظيف: يتم تعيين معلم مؤهل في مرحلة - 

( براتب يعادل DLR 4.1البكالوريا على األقل واستفاد من تدريب جيد وفقا لـ 

 االجتماعي؛وتغطية الضمان  ضمان الحد األدنى لألجور المهنية  على األقل

 المحتوى: يتماشى التدريس مع إطار المناهج الجديدة لوزارة التربية والتعليم.  - 

 

على أنه عامل تشغيل عندما يفي بالشروط  التعليم األولي  وحدةتعريف يتم 

 المذكورة أعاله ويتم تأمين تكاليف تشغيله لمدة ال تقل عن سنتين.

وتشغيلها وفقا لمعايير 

تعليم الطفولة  الجودة 

 المبكرة

 من خالل تحسين الممارسات التربوية  في المناطق القرويةالتعليم األولي  تحسين جودة خدمات - 4المؤشر رقم 

 للرفع غير قابلة 

يورو بحلول   8.524000

 2022دجنبر 31

ستتحقق الوكالة من أن 

أداة المراقبة تلبي جميع 

 الخصائص المحددة. 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

(  1: ) تكون   سوفاألولي التعليم  الممارسات التربوية لمعلمي رصدإن أداة 

الجديد  التعليم األولي متوافقة مع معايير الجودة الحالية المحددة في إطار منهج

( تحتوي على نموذج مالحظات حول  2) ،التابع لوزارة التربية والتعليم

( تتضمن 3) ،المجاالت الرئيسية للممارسات التربوية لمرحلة ما قبل المدرسة

 . ما قبل المدرسة اتوحدبروتوكوال ودليل تدريبي يصف كيف سيتم تنفيذه في 

DLR 4.1.1  تحديث 

تم تطوير واعتماد أداة 

لمراقبة الممارسات  

التعليم   التربوية لمرحلة

من قبل لجنة مراقبة  األولي 

 البرنامج 

 القابلة للتطوير؛ 

لكل   ،0من خط األساس 

مشرف مدرب لمراقبة  

الممارسات التربوية  

للمعلمين في الفصول  

التعليم   الدراسية لمرحلة

باستخدام أداة  األولي 

يتوفر   ،المراقبة الجديدة

يورو   127،870

حتى   ،للصرف

)من حد   12،787،000

أدنى للصرف يبلغ 

 يورو(.  1،278،700

سيتم تزويد الوكالة  

بتقارير تدريب موحدة 

كما ستجري   للتحقق منها.

ة الوكالة مقابالت مع عين 

من المشرفين المختارين 

للتحقق من إتمام  اعشوائي 

 التدريب بنجاح.

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

تقرير التدريب 

الموحد  

 للمؤسسات 

 

 

 

 

يتم تدريب المشرفين على الجمعيات على استخدام أداة المراقبة للممارسات  

 البيانات.التربوية وتقارير 

DLR 4.2 

مشرف   100تم تدريب 

على مراقبة الممارسات  

التربوية للمعلمين في 

الفصول الدراسية لمرحلة  

باستخدام   المدرسة،ما قبل 

 للرصد  أداة جديدة

 القابلة للتطوير؛ 

من خط األساس البالغ  

لكل معلم   ،1،200

سيتم تزويد الوكالة  

 بتقارير تدريب موحدة

للتحقق منها. ستجري  

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

تقرير التدريب 

الموحد  

 للمؤسسات 

الحد المعينون على راتب يعادل على األقل التعليم األولي  سيحصل معلمو

 ية الضمان االجتماعي.وتغط األدنى لألجور المهنية

 سوف: التعليم األولي  إن تدريب معلمي مرحلة

DLR 4.3a 

معلما  7200تم توظيف 

التعليم  تراكميا في مرحلة
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التعليم  إضافي في مرحلة

يتم تجنيده وتدريبه األولي 

الممارسات التربوية  على 

يتوفر مبلغ  ،المناسبة

 ،يورو للصرف 5،683

)من   34،097،000حتى 

حد أدنى للصرف يبلغ 

 يورو(.  1،136،600

ا مقابالت مع  الوكالة أيض

 عينة من معلمي مرحلة

الذين تم  التعليم األولي 

ا للتحقق عشوائي اختيارهم 

من إكمال التدريب بنجاح.  

سيكون إطار أخذ العينات 

ومواد التدريب مقبولة  

 لدى البنك الدولي. 

ساعة على األقل قبل أن يتخذ المعلمون مناصبهم التدريسية في   160• تدوم 

 . وحدة ما قبل المدرسة

• أن تستند إلى اإلطار المرجعي الوطني للتعليم قبل المدرسي وعلى 

 التعلم من خالل اللعب. األدوات التربوية المعتمدة التي تعزز 

وتدريبهم على األولي 

الممارسات التربوية  

ا لمعايير وفق المناسبة،

 ECEالجودة 

 القابلة للتطوير؛ 

لكل   ،0من خط األساس 

التعليم  معلم في مرحلة

تلقى زيارة  األولي 

يتوفر   ،إشراف وتدريب

يورو، حتى   12،786.50

)من حد   25،573،000

أدنى للصرف يبلغ 

 يورو(.  1،278،650

المبادرة الوطنية   ستزود

الوكالة   للتنمية البشرية

بتقارير اإلشراف الموحدة  

للمؤسسات للتحقق منها.  

ستجري الوكالة أيضا  

مقابالت مع عينة من  

التعليم  معلمي مرحلة

اختيارهم الذين تم األولي 

عشوائيا للتحقق من إجراء  

زيارة إشراف وتدريب.  

سيكون إطار أخذ العينات 

 مقبوال لدى البنك الدولي. 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

تقارير 

اإلشراف  

الموحدة  

 للمؤسسات 

 

 

 

 DLRالذين تلقوا زيارة من مشرف مدرب ) التعليم األولي    عدد معلمي مرحلة

( وبعد  DLR 4.1على األداة )  مالحظة ممارساتهم التربوية بناء  ( تم خاللها4.2

 والجهة المشرفة. التعليم األولي  ذلك يتم إنتاج تقرير فردي ومشاركته مع معلم

DLR 4.3b 

  معلم في مرحلة 2000

تلقوا زيارة التعليم األولي 

إشراف وتدريب تهدف إلى  

 تحسين ممارساتهم التعليمية

 تنفيذ نظام لتخطيط ومراقبة وتقييم تنمية الطفولة المبكرة  - 5المؤشر رقم 

 غير قابلة للتطوير 

يورو بحلول   4262000

 2021دجنبر 31

ستتحقق الوكالة من أن 

صة ووظائفها  إنشاء المن 

ا قد تم إبالغها رسمي 

اللجنة االقليمية للتنمية  

من خالل إطار   البشرية،

خطة التنمية البشرية  

 متعددة السنوات  

المفتشية العامة  

  الترابيةلإلدارة 

المبادرة  منصة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

 ستسمح منصة اتخاذ القرار بما يلي: 

 • تحديد احتياجات التنمية البشرية ذات األولوية في منطقة اهتمام إقليمية معينة.

 تنفيذها حاليا لتلبية االحتياجات المحددة. • استكشاف الوسائل التي يجري 

• مقارنة مؤشرات التنمية البشرية من خالل تجميعها حول البرامج 

 والموضوعات واألبعاد ووضعها في منظور بين الكيانات الجغرافية المختلفة.

خطة التنمية البشرية متعددة • اقتراح المحاور التي ستخصص عليها مشاريع 

 مواردها وتنفيذ المشاريع. السنوات 

DLR 5.0a 

إنشاء منصة لدعم صنع  

القرار وتشغيلها على 

 CPDHمستوى 

 غير قابلة للتطوير 

يورو بحلول   4262000

 2021دجنبر 31

سيتم تزويد الوكالة بتقرير 

المبادرة الوطنية   أعدته

يصف   للتنمية البشرية

  ألدواتاإلستراتيجية وا

 .التي تم تطويرها

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

 يلي:  اإلستراتيجية ماستشمل 

 • نظرية التغيير.

 • المؤشرات الرئيسية التي يجب جمعها.

 • أدوات جمع البيانات للرصد والتقييم

DLR 5.0b 

اإلستراتيجية  تم تطوير 

المنهجية لرصد   واألدوات

وتقييم خدمات ما قبل  

 المدرسة 
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 غير قابلة للتطوير 

يورو   8,524,000

 2022دجنبر 31بحلول 

سيتم منح الوكالة الحق في  

الوصول إلى المنصة  

والتحقق من أنها تعمل  

وتفي بالمعايير المحددة. 

كما سيتم تزويده بقائمة  

الكيانات التي تم منحها  

حق الوصول إلى النظام  

 .األساسي

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

 

وستتضمن لوحة  اللجنة اإلقليمية للتنمية البشريةتتم مشاركة المنصة مع 

معلومات تسمح بتصور مؤشرات العملية والنتائج لرصد وتقييم التعليم في 

 مرحلة ما قبل المدرسة. 
DLR 5.1   تم تطوير

منصة رصد وتقييم خدمات  

 ما قبل المدرسة 

 غير قابلة للتطوير 

يورو بحلول   8.524000

 2023دجنبر 31

سيتم تزويد الوكالة  

بالتصميم المنهجي الذي 

 -CNسيوافق عليه 

للتنمية   المبادرة الوطنية

 البشرية. 

المفتشية العامة  

الترابيةلإلدارة   

تصميم  ةوثيق

 التقييم  

التابع للمبادرة التعليم األولي  سيتم إجراء تقييم األثر بهدف قياس تأثير برنامج

الوطنية للتنمية البشرية على التطور المعرفي وغير المعرفي لألطفال  

 وعلى اكتساب الكفاءات الالزمة لالنتقال إلى المدرسة االبتدائية. المستفيدين،

 

 والتي ستتضمن: منهجية،قييم في وثيقة تصميم سيتم تلخيص تصميم هذا الت 

لبرنامج التغيير  نظرية  الوطنيةالتعليم األولي    •   البشرية، للتنمية    المبادرة 

والتي ستكون األساس لتحديد أسئلة    األساسية،ا إلى جنب مع الفرضيات  جنب 

 األثر؛البحث الرئيسية لتقييم 

سيتم   الذي  المنهجي  النهج  بالتفصيل  تصف  التي  األثر  تقييم  منهجية   •

البشرية للتنمية    المبادرة الوطنيةالتعليم األولي    استخدامه لتقدير تأثير برنامج

التجريبية) أو غير  التجريبية  الطريقة  التف  ،أي  والنتائجالمتغيرات    ،سيرية 

مع مراعاة   ،إلخ( يجب أن تسمح هذه المنهجية بتقدير سببي تأثير البرنامج

 المدرسة؛ القيود التشغيلية لبرنامج ما قبل 

( اإلجابة 1والتي يجب أن: تمكن التقييم من: )  ،• وصف لمنهجية أخذ العينات

بواسطة   مسبقا  المحددة  البحث  أسئلة  على  الوطنيةبدقة  تنمية لل  المبادرة 

( توفير مستوى التفاصيل المطلوبة والمفيدة لصنع القرار )على 2)  البشرية،

( لديهم 3التمايز بين المجموعات الفرعية من المستفيدين(، و )  ،سبيل المثال

 القوة اإلحصائية الالزمة الكتشاف حجم )أحجام( التأثير األدنى؛

ال البيانات  أنواع  يصف  الذي  البيانات  جمع  بروتوكول  جمعها •  سيتم  تي 

وكذلك األدوات واألدوات التي يجب   والمختلطة(،)الطرق الكمية والنوعية 

 مثل االستبيانات. استخدامها،

على سبيل المثال ال  ،ضمان الجودة لجمع البيانات التي تشمل استراتيجية• 

الحصر، بروتوكوالت جمع البيانات الميدانية ومعايير مراقبة جودة البيانات  

المرتدة،  والفحوصات  الموضعية،  الفحوصات  المثال،  سبيل  )على 

 والفحوصات عالية التردد(. 

DLR 5.2a 

تم تطوير التصميم 

المنهجي لتقييم األثر  

 التعليم األولي  لخدمات 



 

 

 دولي البنك ال 
 ( P173073المغرب ) قروي ب ال  المجال تنمية الطفولة المبكرة في نتائجتحسين 

 

70 

 

 للتطوير غير قابلة 

يورو بحلول   8.524000

 2023دجنبر 31

ستتحقق الوكالة من أن 

مجموعة البيانات الخام  

تفي بجميع المعايير  

المحددة وفقا للتصميم 

المنهجي لتقييم األثر  

(DLR 5.2a .) 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

 مسودة بيانات

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

ا للتصميم المنهجي لتقييم  حسب االقتضاء ووفق ألساس،اسيتم جمع بيانات خط 

 (. ستفي بيانات خط األساس بالمواصفات التالية: DLR 5.2aاألثر )

حجم العينة الذي يسمح بقوة إحصائية كافية لمراقبة الحد األدنى من   •

 حجم التأثير القابل لالكتشاف، وفقا للتصميم المنهجي لتقييم األثر.

العينة بطريقة تسمح بإجراء استنتاجات للسكان /  سيتم إنشاء  •

المجموعات السكانية الفرعية المعنية، وفقا لتصميم منهجي لتقييم 

 األثر؛

وأدوات األساس التي سيتم تنفيذها وفقا للتصميم المنهجي  إستراتيجية •

لتقييم األثر والبروتوكوالت لضمان ضوابط صارمة على جودة  

سبيل المثال ال الحصر الفحوصات  البيانات، بما في ذلك على 

 الموضعية والفحوصات العكسية والفحوصات عالية التردد. 

بالنسبة لبعض المنهجيات، هناك حاجة لبيانات خط األساس لتقليل   •

التحيز وفي حاالت أخرى تستخدم بشكل أساسي لزيادة الدقة. سيشير  

 تصميم البحث لتقييم األثر إلى ما إذا كان هذا هو الحال. 

DLR 5.2 

يتم جمع البيانات األساسية  

التعليم   لتقييم تأثير خدمات

   األولي 

 غير قابلة للتطوير 

يورو   12787000

 2024دجنبر 31بحلول 

 سيتم تزويد الوكالة بتقرير

المبادرة الوطنية للتنمية  

الذي يصف   البشرية

  اإلستراتيجية واألدوات

 التي تم تطويرها.

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

 يلي:  اإلستراتيجية ماستشمل 

 • نظرية التغيير.

 • المؤشرات الرئيسية التي يجب جمعها.

 • أدوات جمع البيانات للرصد والتقييم.

DLR 5.3 

اإلستراتيجية  تطوير 

المنهجية لرصد   تواألدوا 

وتقييم خدمات الصحة  

 والتغذية المجتمعية

 التنسيق المعزز لتنمية الطفولة المبكرة  - 6المؤشر رقم 

 غير قابلة للتطوير 

يورو بحلول   4262000

 2021دجنبر 31

سيتم تزويد الوكالة  

بمذكرة محدثة عن هيئات 

الحكم على المستوى  

 .الترابي

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة  منشور

الوطنية للتنمية  

 ريةالبش

 سيتضمن الهيكل المؤسسي المستويات اإلقليمية التالية: 

 اللجنة المحلية للتنمية البشرية • المستوى المحلي:

 اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية:  اإلقليمي• مستوى 

 اللجنة الجهوية للتنمية البشرية: الجهوي  • المستوى

DLR 6.0 

الهيكل المؤسسي الذي يتيح 

والمشاركة على  التقارب 

المستوى دون الوطني هو  

 عامل التشغيل

 غير قابلة للتطوير 

يورو بحلول   8.524000

 2022دجنبر 31

سيتم تزويد الوكالة  

بمحاضر اجتماعات  

اللجنة التوجيهية التي  

ستشكل اللجنة الفرعية  

المسؤولة عن تنمية 

الطفولة المبكرة. وستزود  

الوكالة أيضا بمحاضر  

االجتماعات التي تعقدها 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

محضر اجتماع  

اللجنة  

 التوجيهية

 

للتنمية  المبادرة الوطنيةسيتم إنشاء اللجنة الفرعية من قبل لجنة التسيير في 

 وستقوم بما يلي:  البشرية  

 البشرية. للتنمية  المبادرة الوطنية• أن تكون ملحقة باللجنة التوجيهية في 

• أن يتألف من ممثلين من الوزارات والهيئات الرئيسية المشاركة في  

 تخطيط وتقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة.

• مهمة المساهمة في تنسيق قوي متعدد القطاعات في تخطيط وتقديم خدمات  

 المبكرة. تنمية الطفولة 

DLR 6.1  

إنشاء وتشغيل لجنة فرعية  

مسؤولة عن جوانب تنمية 

 الطفولة المبكرة

http://www.sgg.gov.ma/LinkClick.aspx?fileticket=Irv0rtOoLdo%3d&tabid=165&portalid=1&mid=989
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اللجنة الفرعية لتنمية  

إن  ،الطفولة المبكرة

 أمكن.

 غير قابلة للتطوير 

يورو بحلول   8.524000

 2023دجنبر 31

سيتم تزويد الوكالة  

بمحاضر اجتماعات  

اللجنة التوجيهية للمبادرة  

الوطنية للتنمية البشرية  

فيما يتعلق باعتماد إطار 

خدمات تنمية الطفولة  ل

 المبكرة األساسية. 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

المبكرة إطارا يحدد التدخالت األساسية تحدد اللجنة الفرعية لتنمية الطفولة 

 ،لتنمية الطفولة المبكرة التي سيتم تقديمها في مراحل مختلفة من حياة الطفل

والتي تشمل قطاعات التعليم والصحة والتغذية. سيتم تبني هذا اإلطار من قبل  

 اللجنة التوجيهية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 

تنمية الطفولة المبكرة على أنها الحد األدنى من ف التدخالت األساسية لتعر

 سنوات.   6إلى  0الخدمات المطلوبة للنمو الصحي للطفل من سن 

DLR 6.2 

إطار للخدمات   تم اعتماد

األساسية لتنمية الطفولة  

 المبكرة

 قابلة للتطوير؛

من خط األساس صفر،  

لكل نقطة مئوية من 

للتنمية الجهويين المنسقين 

وصل  المدربين ، البشرية 

  94.712 عددهم إلى 

  المبلغ المتوفر للصر  

)من حد    8.524000

أدنى للصرف يبلغ 

 يورو(.  852.400

سيتم تزويد الوكالة  

 بسجالت التدريب. 

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

سجالت  

التدريب 

المبادرة 

الوطنية للتنمية  

 البشرية

 

 

 

 

سيتم تدريب المنسقين اإلقليميين للتنمية البشرية على استخدام البيانات لدعم 

 صنع القرار.

DLR 6.3a 

٪ من 90تم تدريب 

المنسقين اإلقليميين للتنمية 

البشرية على استخدام  

البيانات الناتجة عن 

 المنصة لدعم اتخاذ القرار 

 ير قابلة للتطوير غ

يورو بحلول   8.524000

 2024دجنبر 31

ستتحقق الوكالة من أن 

التقرير يلبي جميع  

 المعايير المحددة.

المفتشية العامة  

 الترابيةلإلدارة 

المبادرة  

الوطنية للتنمية  

   البشرية

 

نمية واالئتمانية للمبادرة الوطنية للت  التقنيةسيتضمن التقييم تقييم اإلنجازات 

مبادرة التابعة لل التقييمعلى البيانات الجديدة التي جمعتها وحدة  ، بناء3البشرية 

الوطنية للتنمية البشرية أثناء تنفيذ برنامج الحكومة. سيتم توثيق التقييم في 

 تقرير.

DLR 6.3  ب 

  يتم إجراء تقييم لبرنامج

المبادرة الوطنية للتنمية  

ونشره بموجب   3البشرية

حكام  الشروط واأل 

المنصوص عليها في  

 بروتوكول التحقق 

 

 ليست ملزمة قانونا.  للنتائج المرتبطة بالصرفمالحظة: مواعيد اإلنجاز المقترحة 
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 التقني . التقييم 3الملحق 

  

  اإلستراتيجيةاألهمية  .أ

  

من ألن تحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة سيحسن بشكل كبير    مناسبا و ذو جدوى  استراتيجيةالبرنامج المقترح   .1

وال المغرب  في  البشري  مال  من  سرأس  العديد  التنمية    والمستقبليةالحالية    اإلكراهاتيعالج  تقيد  االقتصادية التي 

بينما تؤثر قوة    ،تبني تجارب األطفال في سنواتهم األولى األساس للتعلم والسلوك والصحة في المستقبل.60ةواالجتماعي

  ،الخالل السنوات الخمس األولى من حياة األطف .األسس المبكرة على تكوين المهارات التي تحدد النتائج الحقا في الحياة

التجارب اإليجابية أو السلبية خالل هذه الفترة أما      .61 يكون الدماغ مرنا للغاية وينضج بشكل أسرع من أي وقت آخر

للمدرسة والنجاح الحقا في  فتكون   الرفاهية واالستعداد  آثار على  الطفولة   تكونيمكن أن      .62الحياة لها  لبرامج تنمية 

والعنف    و ارتكاب الجرائمالمبكر    تنم عن المخاطرة كالحملسلوكيات  لجوء الشباب  المبكرة تأثيرات مهمة على الحد من  

المبكرة  أهميةو من المتوقع أن تزداد      63.وتعاطي المخدرات   على   التي تطرأالهائلة    للتغييراتبالنظر    تنمية الطفولة 

 (. 3)اإلطار  ةالتكنولوجي التطورات بفعل  طبيعة العمل 

  

  

 تنمية الطفولة المبكرة وتغير طبيعة العمل :3المربع

  

إلى التحوالت األساسية بسبب الطبيعة المتغيرة للعمل واألهمية المتزايدة    2019في  أشار تقرير عن التنمية في العالم  

تمر االقتصادات حول العالم في منتصف تحول تكنولوجي   .شكل أفضل خالل مرحلة الطفولة المبكرةبللمهارات المكتسبة  

تظهر التغييرات   .طريقة عمل األشخاص  واإلنتاج  تغيير طرائق  تعمل التكنولوجيا على   .حيث   يغير الطبيعة التقليدية للعمل

 مهارات سمات  ليس فقط من خالل الوظائف الجديدة التي تحل محل الوظائف القديمة، ولكن أيضا من خالل الحاجة إلى  

 .الحالية تتناسب و الوظائفجديدة 

  

التي   المهارات  تغيير  على  أيضا  التكنولوجيا  العملتتعمل  سوق  في  مكافأتها  قيمة .تم  يمكن ال  تتزايد  ال  التي  مهارات 

فإن الطلب آخذ في    ،التراجعفي حين أن الطلب على المهارات الروتينية الخاصة بالوظيفة آخذ في   .استبدالها بالروبوتات

االزدياد على المهارات المعرفية المتقدمة غير الروتينية مثل التفكير النقدي والمهارات االجتماعية والعاطفية مثل إدارة 

و    والتعرف على المشاعر التي تعزز العمل الجماعي ومجموعة المهارات المرتبطة بقدر أكبر من القدرة على التكيف

 .أسواق العمل مع متطلباته المهارات أكثر قدرة على التكيف العاملون بهذ .المرونة

  

الطفولة المبكرة   في  ستثماراتاالتنتج   .الطريقة األكثر فعالية إلعداد األفراد لطبيعة العمل المتغيرة هي البدء مبكراإن  

الطفل بمستقبل  ذات صلة  تراكمي   .مهارات  تسهل ف  -التعلم  مبكرة  في مرحلة  المكتسبة  في   المهارات  المهارات  تكوين 

وتنمو المزايا   ،من تلك التي يتم تحقيقها على مدى العمر االفتراضيعلى  أ  تعدعوائد االستثمارات المبكرة   .المراحل الالحقة

حاالت كما أنها تجعل اكتساب المهارات المستقبلية أكثر مرونة في مواجهة .  التي تمنحها هذه االستثمارات بمرور الوقت

 .انعدام اليقين و الشك في المستقبل

  

  التصميم التقني للبرنامج  .ب

  

العالمية    المعرفة تؤكد .أفضل الممارسات العالميةعلى    قوية و  تجريبية  أدلة ني وتركيز البرنامج علىتقيعتمد التصميم ال .2

األولى السنوات  الحياة  1000أو أول    ،أن  بالوالدة    ،الحمل  ابتداء من - يوم من  اثناءه،  ومرورا   ، الوليد  ومرحلة  ،و 

الخدمات  ةوجودمن خالل تعزيز الوصول   .حاسمة بالنسبة لنمو الطفلفترة    -واالنتقال إلى المدرسة االبتدائية    ،والرضاعة

فإن البرنامج المقترح يعكس الرسائل   ،الطفولة المبكرة  بهدف زيادة مؤشر رأس المال البشري في المغربالمتكاملة لتنمية  

( ومن تقرير  130189ورقم    120299)تقرير رقم    2019و  2018تقارير التنمية في العالم لعامي    الموجهة  فيالرئيسية  

رقم   2018عام   )تقرير  إفريقيا"  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  للتعليم  جديد  إطار  والتطلعات:  "التوقعات 

 
 .2006هيكمان  ؛.  2005كونها وآخرون ؛  2007كونا وهيكمان  ؛ 2003كارنيرو وهكمان 60
 2007ماسترد  و؛يونغ 2002يونغ 61
 2000نكوف وفيليبس شو62

 ماسترد ويونغودنكلبرغ  200663

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
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السنوات األولى" وهو مثال قوي لتفعيل مشروع رأس المال   وهو يتماشى مع إطار عمل البنك "االستثمار في(.131974

  .12تم تلخيص األدبيات الرئيسية في الجدول  .البنك الدولي على المستوى القطريالبشري لمجموعة 

  

 الرئيسية المختارة عن تنمية الطفولة المبكرة  المراجع  :12الجدول

 

  الصحة والتغذية

 عواقب سوء تغذية األم والطفل 

إفريقيا وآسيا أظهر تحليل عبء المرض المنسوب إلى نقص تغذية األم والطفل في مناطق 

 :وأمريكا الالتينية ما يلي

٪ من عبء المرض لدى األطفال 35يعد نقص تغذية األم والطفل السبب الكامن وراء  •

 ٪ من إجمالي سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة11سنوات و  5الذين تقل أعمارهم عن 

(DALYs). 

لطبيعية غير  وخاصة الرضاعة ا ،تؤدي الرضاعة الطبيعية دون المستوى األمثل •

٪ من عبء المرض لدى األطفال  10إلى  ،الحصرية في األشهر الستة األولى من العمر

 .سنوات 5الذين تقل أعمارهم عن 

قصر القامة لدى األمهات وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد يزيدان من خطر وفاة األم  •

 .٪ على األقل من وفيات األمهات20وهو ما يمثل  ،عند الوالدة

 200864 ،ري وآخرونبالك 

وجنوب إفريقيا ودول أخرى  والفلبين والهندأظهر تحليل البيانات من البرازيل وغواتيماال 

  :منخفضة ومتوسطة الدخل ما يلي 

قد يؤدي ضعف نمو الجنين أو التقزم في العامين األولين من العمر إلى ضرر ال يمكن  •

وانخفاض دخل البالغين،   ،بما في ذلك انخفاض مستوى التعليم الذي تم تحصيله ،إصالحه

 .وانخفاض وزن المواليد عند الوالدة

قد يكون األطفال الذين يعانون من سوء التغذية في أول عامين من العمر والذين   •

، أكثر عرضة لإلصابة  والمراهقةيكتسبون وزنا سريعا في وقت الحق في مرحلة الطفولة 

 .األمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية في وقت الحق من حياتهمب

 .يمكن أن يفيد الجيل الحالي وذريتهم  مدالوقاية من نقص تغذية األم والطفل استثمار طويل األ

 ،فيكتورا سي جي وآخرون

200865 

  :نقص الحديد عند النساء الحوامل والمرضعات

والتعب وانخفاض األداء اإلدراكي وتراجع قد يسبب فقر الدم المرتبط بالضعف  •

 .االستجابة المناعية

قد يزيد من اخطار مضاعفات الوالدة ومعدل وفيات األمهات في الفترة المحيطة   •

وفي عمر الحمل الصغير ووفيات   ،وهو عامل اختطار للوالدة قبل األوان ،بالوالدة

  .الولدان

اإلدراك والسلوك وما تاله من نقص الحديد ارتبط نقص الحديد لدى األمهات بخلل في  •

  .عند الرضيع

 :سنة 2-0نقص الحديد عند الرضع 

ارتبط انخفاض مخزون الحديد عند الوالدة بكل من نقص الحديد وزيادة خطر اإلصابة  •

 .بنقص النمو اإلدراكي والنفسي الحركي في وقت الحق في مرحلة الطفولة

لة الطفولة ويؤدي إلى فقر الدم الناجم عن  نقص الحديد الذي يتطور الحقا في مرح •

 .نقص الحديد قد ارتبط بالمثل بضعف النمو المعرفي والسلوكي والحركي

بورك رم، ليون جس، و 

 201466، سوشديف بس

يرتبط فقر الدم بنتائج الوالدة السيئة عندما يحدث عند النساء الحوامل )خطر أعلى لوفيات األمهات  

بالوالدةوالفترة   الوالدة  ،المحيطة  الوزن عند  النمو    ،وانخفاض  المبكرة( وضعف نتائج  والوالدة 

  ،منظمة الصحة العالمية

2017.67 

 
64Black  ،R.E  ،Allen  ،L.H  ،Bhutta  ،Z.A  ،Caulfield  ،L.E  ،Onis  ،M. de  ،Ezzati  ،M.  ،Mathers  ،C.  ،& Rivera  ،J. (2008).  نقص تغذية األم

-https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61690 .260-243( ،  9608)  371والطفل: حاالت التعرض العالمية واإلقليمية والعواقب الصحية. النسيت،  

0 
(. نقص تغذية األم والطفل: اآلثار  2008فيكتورا ، سي جي ، أدير ، إل ، فال ، سي ، هاالل ، بي سي ، مارتوريل ، آر ، ريشتر ، إل ، وساشديف ، إتش إس )65

 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61692-4. 357– 340( ،  9609)  371المترتبة على صحة البالغين ورأس المال البشري. النسيت، 
(  10)   6(. التعرف على نقص الحديد والوقاية منه وعالجه خالل األلف يوم األولى. العناصر الغذائية ،  2014بورك ، آر إم ، ليون ، ج.س ، &سوشديف ، بي إس ) 66

 ،4093-4114 .https://doi.org/10.3390/nu6104093 
 2017ر الدم التغذوي: أدوات للوقاية والسيطرة الفعالة. جنيف: منظمة الصحة العالمية ؛  فق67
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النساء   .اإلدراكي والحركي عند األطفال  الدم بزيادة معدالت االعتالل والوفيات لدى  يرتبط فقر 

التنمية االجتماعية    ،واألطفال له عواقب وخيمة على صحة اإلنسان وكذلك على  وبالتالي يكون 

على  .قتصاديةواال الدم  فقر  إلى  يؤدي  مما  شيوعا  التغذية  نقص  أنواع  أكثر  الحديد  نقص  يعتبر 

 .مستوى العالم

من أسباب تلف   ،ولكن يمكن الوقاية منه بسهولة  ،يعد نقص اليود السبب األكثر انتشارا في العالم

الطفولة النمو اإلدراكي والحركي مما يؤثر على قدرة   .الدماغ في مرحلة  إلى ضعف في  يؤدي 

 .الطفل الفكرية في المنزل والمدرسة

  ،منظمة الصحة العالمية

2013. 

 التدخالت المسندة بالبينات لتحسين تغذية األم والطفل 

خالل   • من  التكميلية  التغذية  تحسين  التغذية إن  بشأن  المشورة  تقديم  مثل  استراتيجيات 

التغذوية واالستشارات  الغذائي  باألمن  يتمتعون  الذين  الغذائية  ،للسكان   ،والمكمالت 

في السكان الذين يعانون من انعدام األمن    ،أو مزيج من هذه  ،والتحويالت النقدية المشروطة

 .به من عبء المرضالغذائي يمكن أن يقلل بشكل كبير من التقزم وما يرتبط 

والمغذيات الدقيقة   ،يمكن أن تؤدي التدخالت لتحسين تغذية األم )مكمالت حمض الفوليك •

 .والطاقة والبروتينات المتوازنة( إلى تحسين نتائج صحة األم والوالدة  ،والكالسيوم  ،المتعددة

Bhutta ZA et 

2008. al.68 

أشارت النتائج  .غالبية العبء العالمي لتقزم األطفالدولة مع    34تقدم الدراسة تحليالت النمذجة في  

إلى أنه إذا تم توسيع مجموعة من عشرة تدخالت غذائية أساسية عبر دورة الحياة لمعالجة نقص 

وممارسات تغذية الرضع    ،التغذية ونقص المغذيات الدقيقة لدى النساء واألطفال )مكمالت األمهات

  :٪ 90الحاد( لتصل إلى  وإدارة سوء التغذية ،وصغار األطفال

 .سنوات 5٪ من وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن 15يمكن تقليل ما يقرب من  •

 .٪4. 61ويمكن تقليل الهزال الشديد بنسبة  ،٪3. 20يمكن تقليل التقزم بنسبة  •

أعمارهم عن   • تقل  الذين  األطفال  وفيات  على  تأثير محتمل  أكبر  لها  التي    5التدخالت 

وتعزيز الرضاعة    ،ومكمالت الزنك الوقائية  ، رة سوء التغذية الحاد الشديدسنوات هي إدا

 .الطبيعية

Bhutta ZA et 

2013. al.69 

التغيير   • )تواصل  السلوك  وتغيير  االجتماعي  التواصل  تدخالت  آثار  الدراسة  قيمت 

السن   وصغار  الرضع  األطفال  تغذية  ممارسات  على  واالجتماعي(  والقياسات السلوكي 

 .مناطق من إثيوبيا 4البشرية في 

أظهرت النتائج أن التعرض لتدخالت تواصل التغيير السلوكي واالجتماعي كان مرتبطا   •

بشكل كبير ومعقول بممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال المحسنة بما في ذلك بدء  

عمة التكميلية في وإدخال األط  ،والرضاعة الطبيعية الحصرية  ،الرضاعة الطبيعية المبكرة

المناسب الغذائي  ،الوقت  التنوع  والحد   ،والحد األدنى لتكرار الوجبات  ،والحد األدنى من 

 .واستهالك األطعمة الغنية بالحديد ،األدنى من النظام الغذائي المقبول

كيم إس إس 

 70. .2016وآخرون

وسائل اإلعالم   توعية  وحملة  ،(IPC) قيمت الدراسة تأثير االستشارة الشخصية المحسنة •

حملة توعية  +االستشارة الشخصية   مكثف( مقارنة معبشكل    ) وتعبئة المجتمع  الوطنية

المجتمع   التكميلية و   بشكل غير  )وسائل اإلعالم و تعبئة  التغذية  مكثف( على ممارسات 

 .مؤشرات األنثروبومترية في فيتنام

فإن نهج االمتياز االجتماعي على   ،CM و MM أظهرت النتائج أنه عند دمجها مع  •

قد    ،والذي يتم تقديمه من خالل نظام الرعاية الصحية الحالي ،IPC نطاق واسع لتحسين

Rawat R et 

2017. al.71 

 
68Bhutta   ،ZA   ،Ahmed   ،T.   ،Black   ،RE   ،Cousens  ،S.   ،Dewey   ،K.   ،Giugliani ،E.   ،Haider   ،BA   ،Kirkwood   ،B.   ،Morris   ،

SS   ،Sachdev   ،H.   ،and Shekar   ،M (2008). الذي ،    ما  النسيت  الحياة.  قيد  على  الحياة  استمرار  ،  9610)  371يعمل؟   )417-440. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61693-6 
69Bhutta  ،Z.A  ،Das  ،J.K  ،Rizvi  ،A.  ،Gaffey  ،M.F  ،Walker  ،N.  ،Horton  ،S.  ،Webb  ،P.  ،Lartey  ،A.  ،& Black  ،R.E (2013  التدخالت .)

النسيت،   تكلفة؟  وبأي  عمله  يمكن  الذي  ما  والطفل:  األم  تغذية  لتحسين  بالبيّنات  ،  9890)   382المسندة   )452-477  .https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(13)60996-4 
70Kim  ،S. S.  ،Rawat  ،R.  ،Mwangi  ،E.M  ،Tesfaye  ،R.  ،Abebe  ،Y.  ،Baker  ،J.  ،Frongillo  ،E.A  ،Ruel  ،M.T  ،& Menon  ،P. (2016  .)

ي إثيوبيا. بلوس يرتبط التعرض لتدخالت التواصل لتغيير السلوك االجتماعي والسلوكي على نطاق واسع بتحسينات في ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار ف

 e0164800. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164800(، 10)  11وان، 
(. أدى  2017مينون ، بي ) روات ، ر. ، نغوين ، ب.إتش ، تران ، إل إم ، هاجيبوي ، إن ، نجوين ، إتش في ، بيكر ، جيه ، فرونجيللو ، إي إيه ، رويل ، إم تي ، و71

لى زيادة انتشار التغذية التكميلية الكافية في فيتنام: تقييم برنامج الكتلة العشوائية. مجلة التغذية ،  االمتياز االجتماعي وحملة اإلعالم الجماهيري على الصعيد الوطني إ 

147 (4 ، )670-679. https://doi.org/10.3945/jn.116.243907 
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أدى بشكل كبير إلى تحسين ممارسات التغذية التكميلية بين األمهات الالئي استخدمن 

 .خدمات االستشارة مرة واحدة على األقل

 :دراسة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن 66أظهرت مراجعة 

٪ في معدالت البدء 20أظهرت التدخالت التثقيفية حول الرضاعة الطبيعية زيادة بنسبة  •

 ٪ في الرضاعة الطبيعية الخالصة102وزيادة بنسبة  ،المبكر بالرضاعة الطبيعية

(EBF)  أشهر 6الت الدهن البشري عند ٪ في معد53وزيادة بنسبة  ،أشهر 3في عمر، 

  .٪ في أمراض اإلسهال24وانخفاض بنسبة 

 0.41أظهر التدخل التثقيفي للتغذية التكميلية زيادة في االنحراف المعياري بمقدار  •

(SD) في WAZ،0.25و SD في HAZ في بيئة األمن الغذائي.  

 HAZ في SD 0.14( زيادة 17أظهر توفير الغذاء التكميلي مع أو بدون تعليم )ن =  •

  .٪ انخفاضا في التقزم 36و

 .WHZ في SD 0.15أظهرت التدخالت الغذائية التكميلية زيادة كبيرة بمقدار  •

 .التثقيف حول الرضاعة الطبيعية فعال في تحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية •

 .تدخالت المكمالت فعالة في تحسين النمو •

 72. .2020وآخرون  ZSالسي

 تعليم ال

  األدلة الدولية - ECE جيدأولي تعليم  تلقيفوائد 

يعد اكتساب المهارات األساسية من خالل التحفيز المبكر والتعليم قبل االبتدائي أمرا مهما لتطوير  

المهارات المتقدمة المطلوبة في سوق العمل حيث تؤدي زيادة األتمتة واعتماد التقنيات الجديدة 

مثل المهارات المعرفية المتقدمة واالجتماعية   ،ع المهارات المطلوبةإلى تغيير طبيعة العمل وأنوا

 .المهارات السلوكية والقدرة على التكيف -

تقرير عن التنمية في العالم  

 (2017 ،البنك الدولي) 2019

يعد االفتقار إلى المتعلمين المستعدين والمتحمسين أحد العوامل الرئيسية على مستوى المدرسة 

يمكن لبرامج تعليم الطفولة المبكرة التي تستهدف األطفال   .تساهم في أزمة التعلم في العالمالتي 

سنوات أن تعزز المهارات األساسية وتعزز قدرة األطفال على  6و 3الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .التعلم وتجعلهم مستعدين للمدرسة

تقرير عن التنمية في العالم  

 (2018 ،البنك الدولي) 2018

  ويأتي ،لم تستثمر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشكل كاف في تنمية الطفولة المبكرة

يجب على البلدان اإلسراع في توسيع نطاق  .العديد من األطفال إلى المدرسة غير مستعدين للتعلم

حديد التعلم لت وبيئةالوصول إلى تعليم ما قبل االبتدائي عالي الجودة وقياس نتائج نمو الطفل 

 .العوامل المحركة لجودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في السياقات الخاصة بكل منها

التقرير الرئيسي للتعليم في 

منطقة الشرق األوسط وشمال 

 2018إفريقيا لعام 

نقطة أعلى في الرياضيات  82.6ألكثر من عام إلى تسجيل  ECE يميل األطفال الملتحقون بـ 

لذا فهذه اختالفات جوهرية في  ،100االنحراف المعياري هو  .ى في القراءةنقطة أعل 66.7و

 .النتيجة

 .سنة أخرى من الدراسة 2.75نقطة  82.6ويعادل الفارق البالغ 

Garcia ،Powers 

&Devercelli)   سيصدر

 قريبا( 

 

الطفولة المبكرة تؤكد مجموعة كبيرة من األبحاث على أن فوائد التعليم والرعاية في مرحلة 

 .مع وجود أدلة قوية بشكل خاص لألطفال المحرومين ،عالية الجودة مهمة لجميع نتائج األطفال

منظمة التعاون االقتصادي 

 2006والتنمية 

 دليل مغربي  - ECE جيد أوليتعليم  تلقيفوائد 

إلى تحقيق نتائج تعليمية أفضل في  التعليم األولي  يميل األطفال المغاربة الذين التحقوا بمرحلة

 .المدرسة االبتدائية من األطفال الذين لم يتلقوا التعليم قبل االبتدائي

 SDI 2016 المغرب

( في أنشطة التحفيز المبكرة )كما تم قياسها بمقياس  7.9النتيجة اإلجمالية للمغرب ) •

لى حد بعيد بين جميع البلدان  أنشطة محو األمية والحساب المبكر( هي األدنى إ

 .TIMSS المشاركة في

نالحظ ارتباطا قويا في المغرب بين تلقي التدخالت المشتركة لتنمية الطفولة المبكرة   •

 .ورياضيات الصف الرابع وأداء العلوم

TIMSS 2019 

 
72Lassi،Z. S.،Rind،F.،Irfan،O.،Hadi،R. ،Das،J.K،&Bhutta،Z.A (2020). رتأثيرتدخالتتغذيةالرضعواألطفااللصغا(IYCF)  

 https://doi.org/10.3390/nu12030722 .722 ، ( 3) 12  العناصرالغذائية،. مراجعةمنهجية: علىممارساتالرضاعةالطبيعيةوالنمووالوفياتفيالبلدانمنخفضةومتوسطةالدخل
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يعادل التعليم األولي  إن أداء الطالب المغاربة الذين أكملوا أكثر من سنة في مرحلة •

سنة دراسية متقدمة على الطالب الذين لم يتلقوا أي تعليم في مرحلة ما قبل  1.5

 .المدرسة

PISA 2018 

 ECEالتعليم األولي  محددات جودة

تشير مجموعة متزايدة من األبحاث إلى أن حجم الفوائد التي تعود على األطفال من حضور تعليم 

يعتمد على مستوى جودة الخدمات وأن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يمكن الطفولة المبكرة 

 .أن يكون مرتبطا بعدم وجود فوائد أو حتى بآثار ضارة على نمو األطفال وتعلمهم

 ،وزيف ،هيكمان،جارسيا)

2017) 

 ،بريتوويوشيكاواوبولر
732011 

Howes742008 ،وآخرون 

تشير  .بين جانبين: الجودة الهيكلية وجودة العمليةالتعليم األولي   غالبا ما تميز تعريفات جودة

 المبكرة الجوانب الهيكلية للجودة إلى خصائص بيئة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة 

(ECEC)، وتعليم القوى العاملة وتدريبها ،وحجم المجموعة ،مثل عدد األطفال لكل موظف،  

تشتمل جودة العملية على تفاعالت األطفال في إعدادات   .امجومراقبة البرن ،ودوران الموظفين

الطفولة المبكرة مع األطفال اآلخرين والموظفين / المعلمين والمساحة والمواد وعائالتهم 

 .والمجتمع األوسع

 ،بيانتا وآخرون)
  Slot et؛ 752005

al.،201776توماسون وال   ؛

 2009،بارو

 .(2008 ،وآخرونHowes ؛

 2016 ،داونر وهامري،بينتا .هناك إجماع متزايد على أن جودة العملية ترتبط ارتباطا وثيقا بنمو األطفال وتعلمهم

 ،ومستوى مؤهالت الموظفين ،مثل عدد الموظفين لكل طفل ،تعتبر خصائص المركز

وخصائص موقع المركز وظروف العمل للموظفين من الشروط المسبقة الهامة لتعزيز نمو  

تشير األدبيات إلى  (.ECEC) بيئة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرةسياق الطفل في 

األطفال وتعلمهم من خالل أن هذه السمات الهيكلية للمراكز قد يكون لها روابط غير مباشرة بنمو 

 .التأثير على جودة التفاعالت بين الموظفين واألطفال في عملية تبادلية ديناميكية

Sim 772019 ،وآخرون 

تعتبر إعدادات الطفولة المبكرة في مرحلة الطفولة المبكرة عالية الجودة إذا شجعت األطفال في 

ن األنشطة مع الموظفين وغيرهم من  تجربتهم اليومية على االنخراط في مجموعة متنوعة م

تتضمن هذه األنشطة جوانب   .األطفال )تفاعالت األقران( التي تعزز تعلمهم وتطورهم ورفاههم

 ، مع البناء على اللعب والروتينوتعليميةاجتماعية وعاطفية وجسدية 

(Anders ،2015 [9]؛ 

Barros et al. ،2016 

 Ghazvini and؛[10]

Mullis ،2010 [11]؛ 

Howes[  4] 2008 ،وآخرون

 78.)2015 ،وآخرون  Slot؛

بالمائة من التباين في التقدم  16أوضحت العناصر البيئية والتصميمية للبنية التحتية للمدارس معا 

يوضح هذا البحث أن تصميم البنية التحتية التعليمية يؤثر   .األكاديمي لطالب المرحلة االبتدائية

ثالثة عوامل مترابطة: الطبيعة )مثل الضوء وجودة الهواء( والتحفيز )مثل  على التعلم من خالل 

 التعقيد واللون( والتفرد )مثل مرونة مساحة التعلم(.

 Zhang et،ديفيز،باريت

Barrett،792017 

  التفاعل بين مربي التعليم األولي و األطفال   أهمية 

اإليجابية بين الموظفين أو الموظفين الذين يوفرون تظهر األدلة أنه مع زيادة التفاعالت  •

يتمتع األطفال بمستويات أعلى من  ،جودة أعلى أو تعرضا أكبر لألنشطة التنموية والتعليمية

منظمة التعاون االقتصادي 

 2018والتنمية 

 
73Britto   ،P.   ،H. Yoshikawa and K. Boller (2011  جودة برامج تنمية الطفولة المبكرة في" ، )  السياقات العالمية: األساس المنطقي لالستثمار ، واإلطار

 . 31-1، ص  25/2المفاهيمي واآلثار المترتبة على العدالة" ، تقرير السياسة االجتماعية ، المجلد.  
74Howes   ،C. et al. (2008)   ،"بحاث الطفولة المبكرة الفصلية ،  هل أنت جاهز للتعلم؟ تحصيل األطفال قبل األكاديمي في برامج ما قبل رياض األطفال "، أ

 .http://dx.doi.org/10.1016/j.ecresq.2007.05.002،  50- 27، الصفحات   1/ 23المجلد.  
75Pianta  ،R. et al. (2005)   ،"  "مالمح برامج ما قبل الروضة ، والفصول الدراسية ، والمعلمين: هل يتوقعون جودة الفصل الملحوظ وتفاعالت الطفل مع المعلم؟

 .http://dx.doi.org/10.1207/s1532480xads0903_2،   159- 144، الصفحات  9/3العلوم التطبيقية التنموية ، المجلد. ، 
القياس لطفل  2017. وآخرون. )Pفتحة ،76 ،    91- 79، ص    48في هولندا" ، مجلة علم النفس التنموي التطبيقي ، المجلد.    ECECفي    CLASS( ، "خصائص 

http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2016.11.008 . 
تصادي والتنمية  اإلطار المفاهيمي" ، أوراق عمل التعليم لمنظمة التعاون االق  2018( ، "بدء الدراسة االستقصائية الدولية للتعليم والتعلم 2019سيم ، م وآخرون. ) 77

 . https://dx.doi.org/10.1787/106b1c42-en، منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، باريس ،  197، رقم 
دية" ، أبحاث  ( ، "االرتباطات بين جوانب الجودة الهيكلية وجودة العملية في إعدادات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة الهولن2015وآخرون. )  .Pفتحة ،78

 ..http://dx.doi.org/10.1016/j.ecresq.2015.06.001،  76- 64، ص  33الطفولة المبكرة الفصلية ، المجلد.  
79Barrett  ،Davies  ،Zhang et Barrett  ،2017.   ، 425-( ،  4)  49التأثير الشامل لمساحات الفصل الدراسي على التعلم في مواضيع محددة. البيئة والسلوك

451. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
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فضال عن مهارات   ،مهارات القراءة والكتابة والحساب الناشئة في إعدادات الطفولة المبكرة

 .سلوكية واجتماعية أفضل

بكل من جودة  التعليم األولي   ني أو التدريب أثناء الخدمة لموظفييرتبط التطوير المه •

 .العملية األفضل وتعلم وتنمية أقوى لألطفال

إلى جانب  ،قد يؤدي التبادل المتبادل بين الموظفين واألطفال في محو األمية والحساب •

وتسهيل   ،إلى زيادة مشاركة األطفال مع الموظفين ،مشاركة المواد العملية الشيقة والمبتكرة

 .التنظيم السلوكي والعاطفي وتحسين رفاه األطفال

Kluczniokوآخرون، 

 ؛201480

 201881 ،شوي وكانكاراش

التعلم وتقليل التوتر  تساعد الممارسات التي توفر الدعم العاطفي لألطفال أيضا على  •

 .المرتبط بالوقت الذي يقضونه في أماكن رعاية األطفال

Sim 2019 ،وآخرون 

تؤدي  .كما وجد أن االستقرار في الرعاية يرتبط ارتباطا وثيقا وإيجابيا بنتائج الطفل •

وتعيق قدرات الموظفين على توفير  ،معدالت الدوران المرتفعة إلى تعطيل استمرارية الرعاية

تضم  .مما يؤدي بدوره إلى نتائج أسوأ لألطفال ،بيئات تعليمية آمنة وصحية وجيدة لألطفال

المراكز ذات معدالت دوران الموظفين المنخفضة موظفين يشاركون في تفاعالت أكثر 

ت دوران عالية وقتا  بينما يقضي األطفال في المراكز ذات معدال  ،مالءمة وانتباها مع األطفال

 .أقل في المشاركة في أنشطة ذات مغزى

 822004 ،لوب وآخرون

  ،مون وبوربانك

الكتاب  ؛200483

 Howes and،األبيض

Phillips،199084 

  

على   ،يمكن أن تؤثر الجوانب الهيكلية للجودة على التفاعالت بين الموظفين واألطفال •

تشير العديد من  ،على وجه الخصوص .الرغم من أنها ال تضمن جودة هذه التفاعالت

الدراسات إلى أن أحجام المجموعات األصغر ونسب الموظفين إلى األطفال تدعم التفاعالت 

سنوات   5-3سواء في مراكز األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  ،بين الموظفين واألطفال

 .سنوات  3دون سن وفي مراكز األطفال 

Slot، 852018 

إلى أن جودة الموظفين وأنشطتهم التربوية لها تأثير كبير على رفاه  المراجع تشير  •

كما يشير إلى أن المراقبة الفعالة لجودة الموظفين أمر أساسي لتطويرهم  .األطفال ونموهم

 .المبكرةالمهني وتحسين خدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة 

منظمة  ؛ 2011،فوكينك

 ،التعاون االقتصادي والتنمية

2012 

يدعم البحث فكرة أن الرصد والتقييم يساهمان في تحسين جودة خدمات   ،بشكل عام •

يمكن لنتائج مراقبة نمو الطفل تعزيز تفاعل الموظفين مع األطفال   .رعاية الطفولة المبكرة

 .والمعايير لتلبية احتياجات األطفالوتسهيل تكييف المناهج 

 2013 ،ليتجينز

  

  

هدف   و بلوغ  تم تصميم البرنامج للمساهمة بشكل جوهري في تحقيق النتائج الرئيسية المحددة في برنامج الحكومة   .3

من خالل   وذلك   ؛بالمغرب تعزز تنمية الطفولة المبكرة في المناطق القرويةو إتاحتها ل   الخدمات المختارة  جودةتحسين  

الصحة والتغذية والتعليم لألطفال الصغار وأسرهم التي تستهدف  التدخالت  تم  وقد     .التركيز على مجموعة شاملة من 

تعزيز  شأنها  من  التي  للتنفيذ  الشاملة  العناصر  وكذلك  القطاعية  التدخالت  من  كال  تشمل  بحيث  النتائج  مجاالت  تحديد 

  .رصد والتقييموال الحكامةوهي  ،احتمالية النجاح

  

 
80 czniokKlu ،(2014)  K. et al. ،"هل هناك عواقب سلبية على الكفاءات االجتماعية  - ذات التوجه األكاديمي على تنمية األطفال التعليم األولي  تأثيرات مناهج

  http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2014.924512 .، 2018يناير .  / 4430والعاطفية لألطفال؟" ، تنمية ورعاية الطفل المبكر ، المجلد

 81SHUEY  ،E  و .M. Kankaraš (2018قوة ووعد التعلم المبكر"، أوراق عمل منظمة الت" ،)  نشر  186عاون االقتصادي والتنمية، رقم ،OECD  ،باريس ،

https://dx.do.org/10.1787/f9b2e53f -  .في 
،    . 75/1رعاية الطفل في المجتمعات الفقيرة: آثار التعلم المبكر من حيث النوع والجودة واالستقرار" ، تنمية الطفل ، المجلد"،  .  (2004)لوب ، س وآخرون82

  x-https://doi.org/10.1111/j.1467.8624.2004.00653 .،  65إلى    47الصفحات من 
83Moon  ،J. and J. Burbank (2004) ،d Wage Ladder: The EarlyChildhood Education Career an  المبكر التعلم  الجودة في  لتحسين  نموذج 

 / المحتوى / التحميالت / التعلم المبكر -http://www.opportunityinstitute.org/wp،  االقتصادية الفرص وبرامج الرعاية ، معهد

ECELadderRecognizeRewardECETeacher-Apr01.pdf. 

 84Whitebook  ،M.  ،and D. Phillips (1990) Howes C.،Who Caresالتقرير النهائي لدراسة التوظيف  . معلمو رعاية الطفل وجودة الرعاية في أمريكا ؟

 .الوطني ، مشروع موظف رعاية الطفل ، أوكالند ، كاليفورنيا
85Slot  ،P. (2018)   ،"فولة المبكرة: مراجعة األدبيات" ، أوراق عمل التعليم الصادرة عن الخصائص الهيكلية وجودة العملية في التعليم والرعاية في مرحلة الط

  en-https: //dx.doi. org / 10.1787 / edaf3793 .، منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، باريس ، 176منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، رقم  

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2014.924512
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2004.00653.x
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://dx.doi.org/10.1787/edaf3793-en
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إن تقديم هذه الخدمات  .حول مجموعة من خدمات الصحة والتغذية والتعليم لألطفال الصغار وأسرهم RA 1 يتمحور .4

  الهشاشة من  والحد    ،لألطفال في المناطق المستهدفة من شأنه أن يؤدي إلى تحسن كبير في نتائج تنمية الطفولة المبكرة

يتكامل  .على النهج والطرق التي ستوجه التنفيذ وسيضمن ترجمة األنشطة إلى نتائج RA 2 النتيجةمجال   .وعدم المساواة

هذا النهج المزدوج مرغوب ى "كيف".  عل    RA2 ويركز مجال النتيجةالذي يركز على "ماذا"   RA1 النتائج مع  مجال

في بعض األحيان إلى تأثير محدود لألنشطة فيه للغاية في السياق المغربي حيث يمكن أن تؤدي فجوة كبيرة في التنفيذ  

  .المخطط لها

  

 القروية. المناطق الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة الجيدة في تحسين: 1مجال النتائج 

  

الحمل  من    -تشير الدالئل العالمية إلى وجود صلة قوية بين التغذية الكافية لألطفال والتحفيز خالل األيام األلف األولى   .5

  45يعد سوء تغذية األطفال سببا أساسيا لما يصل إلى   .وفرصهم في البقاء على قيد الحياة واالزدهار  -إلى سن الثانية  

 الهشاشةوقد ظهر كواحد من العالمات الرئيسية للفقر    ، في المائة من وفيات األطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم

وهو مظهر من مظاهر سوء التغذية    ،التقزم .الرئيسي في ضمان التراكم األمثل لرأس المال البشريباإلضافة إلى التحدي  

  ، وانخفاض التحصيل العلمي  ، بل يرتبط أيضا بضعف النمو المعرفي  ،ال يرتبط فقط بزيادة خطر المرض والوفاة  ،المزمن

يود أثناء الحمل وفي الطفولة المبكرة إلى فقدان  يؤدي نقص ال .والدخل في مرحلة البلوغ  ،واألجور  ،وانخفاض اإلنتاجية

الذكاء ؛ (IQ) نقطة حاصل ذكاء   13ما معدله   فقدان معدل  السنوات األولى مستويات مماثلة من  الدم في  . يسبب فقر 

ألطفال  ينجم تقزم ا .  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي سنويا  11و  4يكلف التقزم البلدان في أفريقيا وآسيا ما بين   و

  ،وااللتهابات المتكررة وغير المعالجة  ،ونقص المغذيات الدقيقة عن عدم كفاية تناول الطعام )من حيث الكمية والنوعية(

أو  األوان  قبل  يولد األطفال    أي لما    ،ونتائج الوالدة السيئة  ،أو المالريا  ،وأمراض الجهاز التنفسي الحادة  ،مثل اإلسهال

خدمات صحة األم والطفل   الوصول إلى  بدوره عن عدم  وينتج ذلك   .الحمل  لمدةبالنسبة  يكون حجمهم أصغر  صغارا   

المالئمةعن    و  ،بشكل كاف  الرئيسية التغذية غير  الدخل  ،تنوعها  واألطعمة    توفروقلة    ،ممارسات  وسوء   ، وانخفاض 

البيت و النساء في    وضعية و مكانة  مستوى تعليم األم وتدني    انخفاض  ،وبشكل أعم  ،الحالة الصحية والتغذوية لألمهات

   المجتمع. 

  

من مخاطر وفاة النساء أثناء الحمل وحسن معدالت البقاء   ،على مدى العقود الماضية  ،على الرغم من أن المغرب خفض  .6

ال يزال تقزم األطفال  فمعدالت تقزم األطفال إلى حد كبير،  ه لضيخفت فضال عن    ،على قيد الحياة لألطفال دون سن الخامسة

القروية المناطق  في  مرتفعا  والطفل  لألم  الدقيقة  المغذيات  المناطق   .ونقص  بين  أخرى  فوارق  توجد  الحضرية  كما 

حالة وفاة   45مقابل  111أعلى مرتين منه في المناطق الحضرية ) فمعدل وفيات األمهات في المناطق القروية والقروية،

حية(  100،000لكل   بنسبة    ،والدة  أعلى  األطفال  وفيات  معدل  أن  بالمناطق  38كما  القرويةمقارنة  المناطق  في   ٪

الصحية   .الحضرية الرعاية  إلى خدمات  الوصول  في  المساواة  األم والطفل عدم  نتائج صحة  في  التفاوتات  تعكس هذه 

األطفال ) .  وجودتها الوطني  97يتم إرضاع جميع  الصعيد  تقريبا على  المائة(  فقط يرضعون    35لكن    ،في  المائة  في 

على الرغم من عدم وجود فرق في النسبة المئوية للرضاعة الطبيعية   ى.  رضاعة طبيعية حصرية خالل األشهر الستة األول

في المائة فقط في طنجة    20.4مع    ،إال أن هناك فوارق كبيرة بين المناطق  والقروية،الحصرية بين المناطق الحضرية  

تشير هذه الفجوة في الرضاعة الطبيعية . (ENPSF 2018) الشرقية الجهة  في المائة في    50.8تطوان الحسيمة مقابل  

شهرا من حياة الطفل إلى   24-6الحصرية إلى جانب أوجه القصور المهمة في جودة وتواتر التغذية التكميلية في فترة  

ا .الحاجة إلى إجراءات أكثر كثافة لتحسين السلوكيات األساسية المائة(   75ألطفال دون سن الخامسة )ثالثة أرباع  في 

في المائة فقط من األسر في المغرب تستهلك الملح المعالج باليود    25حوالي    أن    إذمعرضون لخطر الضعف اإلدراكي  

 WDI) اإلدراكي الناجم عن فقر الدم  للضعفثلث األطفال دون سن الخامسة معرضون  يعتبر    و  ،(2016  ،)زاهيدي

التقزم .(2016 المناطق    20.5على طفل واحد من بين كل خمسة أطفال )   يؤثر  و أن كانت هذه   القروية ،بالمائة( في 

 . (ENPSF 2018) بالمائة 30بعض المناطق إلى في تصل النسبة 

  

قام العاملون في    ،في بنغالديش .  غير مكلف  هو  و  ،ا  مهما في الحوامل و المواليد  تأثير  يؤثر    محليا  توليدالثبت أن   .7

وتظهر األدلة على الصعيد العالمي تأثير    ،مجال الصحة المجتمعية بتحسين استخدام مساحيق المغذيات الدقيقة لألطفال

عامالن إيجابيان هامان   ةالمالي  و التغطية  التأطيركان   حيث  ؛العاملين الصحيين المجتمعيين في الحد من سوء التغذية الحاد  

في الهند انخفاضا   (ASHA) شهد األطفال الذين تلقوا زيارات منزلية من قبل العاملين المجتمعيين  ،مقابلو بال .التأثير  في

كان   ،قبل بضع سنوات  -في المائة لسوء التغذية المعتدل في الهند    6في المائة في حاالت سوء التغذية الحاد و    15بنسبة  

ظهرت . كما  أمن حيث التكلفة  الفعافي الهند    في المناطق القرويةتنفيذ حزمة رعاية األطفال حديثي الوالدة في المنزل  

التدقيق والتغذية الراجعة وقوائم مراجعة العمل    ،دراسة حديثة من غواتيماال أن تدخالت تحسين الجودة )على سبيل المثال

التقزم من   بالحد من  ارتبطت  األداء(  قياس  العاملين  .بالمائة  31إلى    42ولوحات  تدخالت  أن  منهجية  تظهر مراجعة 
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صحة األم والوليد بشكل رئيسي من خالل الزيارات المنزلية والمجموعات    حسن  يساهم في تالصحيين المجتمعيين يمكن أن  

كانت   جودة هذه الدورإال أن    ،األمومة  في مجال دوربعض الخبرة  لمغرب  لفي حين أن    ،ومع ذلك .النسائية التشاركية

على   حاليا   تتوفر  ال  البالد  أن  كما  المرافق   متباينة  يشمل  متكامل  مجتمعي  صحي  نظام 

  .والعاملين في مجال اإلرشاد األمهات  انتظار ومراكز الصحية

  

وعلى مستوى  توفر البيانات في الوقت المناسب  ندرةفي المغرب في    التغذوييتمثل أحد األبعاد المهمة للتحدي الصحي   .8

االختالفات اإلقليمية   ، يمكن من التخطيط المصمم خصيصا لمواجهة التحديات الخاصة بمنطقة محددة )على سبيل المثال

التغذية التي لم يتم تقييمها   .(المذكورة سابقاالحصرية    الرضاعة الطبيعيةمعدالت    في   هناك أيضا بعض جوانب سوء 

تهم نمو الدماغ مثل نقص المغذيات    التيفي المجاالت  بما في ذلك    ،باستمرار في جميع أنحاء البالد منذ وقت طويل جدا

  .الدقيقة

  

تدخالت تغذية الرضع وصغار األطفااللتي يتم تقديمها  يمكن تحسين سلوكيات وممارسات التغذية غير المالئمة من خالل   .9

يمكن زيادة تأثير   ( .  .للمراجعة  Bhutta et al. 2013انظر ) على مستوى المجتمع المحلي ومن خالل المرافق الصحية

عددة تدخالت تغذية األطفال الصغار على تقزم األطفال من خالل حمالت التغيير االجتماعي والسلوكي باستخدام قنوات مت 

 Alive and   تتراوح من تعبئة المجتمع من خالل الحمالت اإلعالمية الوطنية )كما يتضح من التجارب األخيرة لمبادرة

Thriveوفيتنام وبنغالديش  إثيوبيا  المثال ) .(في  على سبيل  ؛   Nguyen et al. 2017 ؛ Kim et al. 2016 انظر 

Rawat et al. 2017 تعتبر المقدم  (.  التدخالت  الحوامل  حزمة  النساء  تستهدف  والتي  الصحي  النظام  خالل  من  ة 

للغاية في تحسين الحالة الصحية والتغذوية لألطفال والحد من مخاطر  والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة فعالة 

دة للنساء  ، ورعاية ما بعد الوالمكمالت المغذيات الدقيقة للحواملهذه الحزمة رعاية ما قبل الوالدة و  . و تشمل  .التقزم

.   .واإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة  ،والتحصين  ،ومكمالت المغذيات الدقيقة والتخلص من الديدان لألطفال  ،واألطفال

لعام     ) األم والطفل ؛ للحصول على ملخص  2013راجع سلسلة النسيت  تغذية   وKakietekو Shekarانظر  ، حول 

Dayton وEberwienو Walters 2017.   .) يمكن تحسين المحددات الرئيسية لنتائج الوالدة دون المستوى األمثل التي

زيز وتوفير وسائل تنظيم األسرة ووسائل منع تزيد من خطر التقزم عن طريق مكمالت المغذيات الدقيقة وعن طريق تع

تظهر العديد   .لقد ثبت أن التحويالت النقدية تزيد من القوة الشرائية لألسر وتحسن استهالك الغذاء المنزلي .الحمل الحديثة

ولكن  من الدراسات من أفريقيا جنوب الصحراء أن برامج التحويالت النقدية فعالة في تحسين ليس فقط األمن الغذائي  

الغذائي التنوع   ؛Handa  ،Seidenfeld  ،Tembo  ،Prencipe  ،and Peterman 2013؛Case 2004) أيضا 

Miller and Tsoka 2008؛ OPM 2013؛Berhane et 2015؛ OPM 2014؛ OPM 2015؛ Soares and 

Teixeira 2010 )). الحوا للنساء  الصحية  الخدمات  إلى  الوصول  تحسن  أنها  على  أدلة  أيضا  واألمهات هناك  مل 

و طلب الرعاية    التي تحول دون  إلى العوائق الجندرية الكامنة  النظر  . ب ( Adato and Bassett 2009) .  واألطفال

فمن األهمية بمكان إشراك الرجال وغيرهم من صانعي القرار في األسرة في    ،تغيير السلوك على مستوى األسرة  دون

 .أي استراتيجية لتغيير السلوك

  

على بينة من الحاجة  و لما كانت    ،وزارة الصحة  فإن  على الرغم من التقدم المحرز في مجال الرعاية الصحية األولية، .10

الخطة "  فقد وضعتألساسية والحد من التفاوت الصحي،  النظام الصحي المغربي لتحسين التغطية الصحية ا  إلصالح

الوطنية للتغذية في    االستراتيجيةتركز  . و  تتضمن الخطة التركيز على تحسين تغذية األم والطفل .   "  2025الصحية  

النساء واألطفال ومعالجتها من خالل  التغذوية لدى  المبكر عن االضطرابات  المغرب على ثالثة مجاالت: )أ( الكشف 

و )ج( تعزيز   ب( الوقاية من نقص المغذيات الدقيقة ومكافحتها )التكميل واإلغناء( ؛) الرعاية؛كونها جزءا من سلسلة  

و الترافع والتواصل / التثقيف    ،وال سيما من خالل تعزيز ودعم ممارسة الرضاعة الطبيعية  ،التغذية خالل دورة الحياة

  .أصحاب المصلحة المعنيين أمام

  

تحسن الوصول إلى الخدمات األساسية لألم والطفل بشكل كبير في المغرب على مدى العقود القليلة الماضية لكنه ال  .11

في المائة من النساء في المناطق الحضرية   96في حين أن  ،على سبيل المثال .القرويةيزال منخفضا للغاية في المناطق 

في المائة من النساء في   81.6 . كما أن  في المائة في المناطق القروية  73.4فإن النسبة ال تتجاوز    ،يلدن في مرفق صحي

.   .(ENPSF 2018)ة في المناطق القرويةفي المائ  63.3المناطق الحضرية تناولن مكمالت الحديد أثناء الحمل مقابل  

في    69زيارات للرعاية السابقة للوالدة مقابل    4أكثر من  قمن ب  المائة من النساء الحوامل في المناطق القروية  48.6و  

ظرا لغياب حمالت تغيير السلوك واسعة النطاق ن   .(ENPSF 2018) المائة من النساء الحوامل في المناطق الحضرية

نقطتان حرجتان يمكن خاللها تقديم المشورة بشأن  المؤطرةو الوالدة فإن الزيارة السابقة للوالدة  ،بشأن التغذية ومستدامة

ال يستفدن حاليا من هذه الخدمات    القروياتفإن الكثير من النساء    ،ومع ذلك(.  السلوكيات الرئيسية )مثل الرضاعة الطبيعية

  .ومن غير المرجح أن تتم هذه المشورة حاليا بطريقة عالية الجودة باستمرار في المرافق الصحية
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المناطق   .12 في  والتغذية  الصحة  في خدمات  فجوة  البشرية وجود  للتنمية  الوطنية  المبادرة  من  الثالثة  المرحلة  أدركت 

ف  دورها  تعزيز  بصدد  وهي  القرويةالقروية  األسر  دعم  وتحسين    ي  بالتغذية  المتعلقة  الرئيسية  السلوكيات  لتحسين 

تم توقيع اتفاقية ثالثية األطراف بين المبادرة  .الصحة.المرافق  الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذوية المقدمة في  

المجتمعية التي تشمل: )أ( ضمان الحد األدنى  الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة واليونيسيف لتحديد معايير النهج  

الجودة وكذلك توسيع نطاق توفير خدمات ب( تطوير كادر من  )  (؛دار األمومة)ألمهات  ل االنتظار مراكز  من معايير 

  ج( تسهيل الروابط بين التوعية المجتمعية والمراكز الصحية للتمكين من االستفادة بشكل)  العاملين الصحيين المجتمعيين ؛

خالل  سيتم توسيع نطاقه في المناطق القروية ،بمجرد تحديد هذا النظام القائم على المجتمع . أفضل من الخدمات الصحية

 .3البشرية المبادرة الوطنية للتنمية  السنوات األخيرة من برنامج

  

وك القائمة على البيانات لتحسين  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاليا أيضا بتصميم حملتها الشاملة لتغيير السل تقوم .13

سوف ترتكز هذه الحملة على األدلة الدولية التي من شأنها أن تشير إلى الحاجة إلى  .السلوكيات التغذوية ذات األولوية

األعراف االجتماعية التي تخلق حواجز أمام  و التعامل مع الرئيسية الرسائل مزيج من: )أ( استخدام وسائل اإلعالم لنشر

 ،ب( التواصل بين األشخاص من خالل النظام القائم على المجتمع الذي يتم تطويره كما هو موضح سابقا) تغيير السلوك ؛

وهو ما يمثل قوة للمبادرة    ،ج( الدعوة لتعبئة قادة المجتمع) لتكييف المشورة مع االحتياجات المحددة لألسر واألفراد ؛

و )د( االستخدام الذكي للبيانات لتحديد وتتبع تنفيذ  ؛وزارة الداخلية ها موجودة داخلالوطنية للتنمية البشرية بالنظر إلى أن

من   شأنها أن تلبى البيانات من من   الحملة اإلعالميةاحتياجات   .الحملة عن كثب بهدف إجراء التعديالت المطلوبة حتما

   .5رقم  DLI المؤشر المرتبط بالصرف  خالل يجري تطويره وسيتم دعمه من الذي خالل نظام مراقبة المبادرة الوطنية 

  

هذه اإلجراءات من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة على خلفية إصالح كبير لنظام الحماية   تتم .14

والذي يهدف إلى تعميم التأمين الصحي غير القائم   ،2020  زأعلن عنه في خطاب للملك في يوليو  ،االجتماعية في المغرب

وكذلك تطوير برنامج اإلعانة    ،على االشتراكات. للحد من الحواجز المالية التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية

للنساء واألطفال ت  في حين أن هذه اإلصالحات ليس  .العائلية الذي من شأنه أن يقلل من عوائق جانب الطلب األخرى 

البشرية  ضمن اختصاص برنامج للتنمية  المقبلةسيتم  و   3المبادرة الوطنية  القليلة  بدءا من    ،توسيع نطاقها في السنوات 

وستكمل    من المتوقع أن تتم في بعض المناطق القروية  ،التجربة األولية لتدخالت الحماية االجتماعية في جانب الطلب هذه

التي    السلوك.التواصل بشأن تغيير    حملة   المناهج  البشرية إمكانية تجريب وتقييم  للتنمية  الوطنية  المبادرة  ستستكشف 

البشرية    تخلق روابط بين أنشطة برنامج للتنمية  بهدف توفير   ،وإصالحات الحماية االجتماعية هذه 3المبادرة الوطنية 

  .المعلومات لتصميم المراحل المستقبلية المحتملة للمبادرة

  

بشكل  حملة تغيير السلوك تساهم ،باستخدام مجموعة من آليات االنتشار :المناخ والتخفيف من آثارهتأثير التكيف مع   .15

سيتم تحقيق   .مباشر في صحة ورفاهية األمهات الحوامل واألمهات الجدد لتقليل اآلثار السلبية للصدمات المرتبطة بالمناخ

الغذائية   التغييرات في الممارسات  مثل ضمان تناول كميات    ،حديثي الوالدة  نوألطفاله  نه ألنفسذلك من خالل تشجيع 

ستؤكد الحملة أيضا على   .كافية من الحديد أثناء الحمل والتأكيد على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن / صحي ومستدام

الطبيعية الرضاعة  مح  ،فوائد  على  قدرته  وتقوي  الوالدة  لحديثي  المناعي  الجهاز  على  إيجابي  بشكل  تؤثر  اربة  والتي 

كما     .أو األمراض المنقولة بالنواقل بما في ذلك تلك الناتجة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ  ،األمراض ومقاومة الصدمات

للمناخبالوعي  من شأن حملة تغيير السلوك أن  تزيد من     األخيرة   سيتم تضمين هذه  .ممارسات أكثر استدامة وصديقة 

مثل: )أ( استخدام نظام غذائي  وتشمل رسائل DLR 1.2aللنتيجة المرتبطة بالصرف    كجزء من خطط التنفيذ المقترحة 

زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف   )ب(   النباتي؛يقلل من كمية و / أو تواتر اللحوم الحمراء ويزيد من تناول البروتين  

هذه الجوانب  .الدخانبخ نظيفة قائمة على الطاقة للحد من التلوث وتسمم و )ج( تطبيق ممارسات طب الغلة ؛ و الزيادة في

مبتكرة   إضافة  للخطر وهي  المعرضين  السكان  على هؤالء  المناخ  لتغير  الضارة  اآلثار  لمكافحة  بشكل خاص  حاسمة 

يير الحياتي يؤثر بالفعل  التغ تشير الدراسات إلى أن  ،على سبيل المثال .خطط التنفيذلالستراتيجية تغيير السلوك األولية و

على األمن الغذائي من خالل مسارات سببية مختلفة تؤثر على األمن الغذائي وسبل العيش والحصول على الغذاء المنزلي  

ورعاية األم والطفل والصحة والمياه والصرف الصحي والعديد من العوامل االجتماعية واالقتصادية التي تحدد األمن  

اسة حديثة أن استمرار ممارسات النظام الغذائي الحالية سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الرعاية  أظهرت در   .86 الغذائي

من المرجح أن تستخدم الرعاية المقدمة لهؤالء   ،نتيجة لذلك .غير المعدية  المصابين باألمراضالصحية بسبب ارتفاع عدد  

والتي يمكن تقليلها أو تجنبها إذا تغيرت ممارسات النظام   ،المرضى طاقة تعمل بالوقود األحفوري وتولد نفايات صلبة

عاثات  انب  تقليل من شأن تغيير الممارسات الغذائية نحو المزيد من استهالك الخضروات أن يساهم بشكل إيجابي في .الغذائي

 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/15648265130340041586 
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لكنها وافقت بالتالي على النظر في تضمين   ،لم تنظر الحكومة في البداية في هذه الروابط. 87غازات االحتباس الحراري 

من   ،أخيرا .الرسائل التي تربط التغييرات السلوكية )بما في ذلك النظم الغذائية المستدامة( بالتأثيرات على تغير المناخ

القنوات الموجودة بالفعل مثل التلفزيون والراديو واألجهزة المحمولة أن يقلل أيضا من    شأن الوصول إلى المستفيدين عبر

الكربون أكسيد  ثاني  وانبعاثات  التلوث  وتقليل  النائية  المناطق  إلى  القيادة  إلى  األفراد  إشراك .حاجة  المؤثرين  إن 

المسافات   المحليين أكبر من  السلوك يقلل بشكل  المستفيدين  لنشر وتعزيز رسائل تغيير  إلى  للوصول  التي يجب قطعها 

الذين    120سيشمل تدريب الفاعلين اإلقليميين المقترحين البالغ عددهم   .باستخدام المركبات التي تعمل بالوقود األحفوري

على وجه التحديد كيفية ارتباط السلوكيات الحالية بتغير المناخ   1.2c النتيجة المرتبطة بالصرف  سيتم حشدهم بموجب

النتيجة المرتبطة بالصرف    ماليين شخص مستهدف في إطار   7شأنه أن يفيد    ، مما منالسكان المستهدفين   هشاشةفاقم  وت

1.3a. 

  

التغذوية يتعلق فيما .16 المرجعية    ،المجتمعية بالخدمات الصحية و  النتائج  البرنامج   ،2.2و    2.1و    2.0من خالل  سيدعم 

والتي   ،تطوير واختبار وتوسيع نطاق استراتيجيات لنموذج لتيسير الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذوية المجتمعية

إلى معايير   بالمناخ  جودة    تستند  النحو  .   حكومية  واعية   النموذج    ،وعلى هذا  سوف    ين  المقترح  واالستراتيجيةفإن 

أيضا من البيانات عن ندرة المياه في مناطق البرنامج بسبب تغير المناخ أو معلومات تفشي األمراض نتيجة   انستفيدي

 ،وبالتالي  .بما في ذلك الجوانب المتعلقة بتغير المناخ  ،محددةمنطقة  خصائص  ل  -للتغيرات في أنماط الطقس بحيث تستجيب  

مع مراعاة )من بين أمور    بشأن تقديم الخدمات في المناطق القروية  سيكون لها أيضا تأثير غير مباشر في السياسة الوطنية

األسر بشكل وصول    ودور األمومة    من المتوقع أن يؤدي تحسين الوصول إلى    ،وبالمثل .أخرى( العوامل المتعلقة بالمناخ

وبالتالي   ،لحاجة إلى النقلمن خالل العاملين الصحيين المجتمعيين إلى تقليل ا  والتغذويةإلى بعض الخدمات الصحية    مباشر

تشمل اعتبارات تغير    ،معايير الجودة المحسنة المستخدمة بالفعل ألغراض البرنامج.  تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

والعاملين الصحية  الرعاية  لهياكل  المثال .المناخ  سبيل  الشديدة    ،على  الحرارة  لدرجات  المحتمل  التأثير  في  النظر  يتم 

لبناء دار    والفيضانات البرنامج  الطقس والحرارة    األمومةفي إطار دعم  أنماط  أو حدوث كوارث    ،التراكمية باستخدام 

يدعم البرنامج ميزات التصميم التي تراعي تحسين التبريد الطبيعي وأنظمة المياه الكافية لمنع األضرار    ،وبالتالي .طبيعية

ستكون األجهزة والمعدات  .بسبب تغير المناخ  ةاألمومخدمة في دار  مثل تكسير وتشقق البنية التحتية المادية وتعطل ال

للمناخ وذات كفاءة في استخدام الطاقة لتقليل استهالك   .الجديدة موفرة للطاقة البناء تصميمات ومواد مقاومة  سيستخدم 

وزيادة    ،مثل تركيب األلواح الشمسية والسماح بالنسيم المتقاطع  ،الطاقة / استخدام الطاقة المتجددة أثناء موجات الحرارة

سيتم تثبيت الفتات مناسبة للعمر للتأكيد على الممارسات الصديقة للبيئة مثل  .القدرة على تحمل الظروف الجوية السيئة

النفايات الصلبة )بما في ذلك سيتم أيضا النظر في تحسين إدارة   .لزيادة الوعي  األمومةالحفاظ على الطاقة والمياه في دار  

النتيجة   الحماية من الفيضانات( بموجب معايير جودة البناء لتكون أكثر مرونة في حالة وقوع كارثة طبيعية. من خالل

بالصرف   زيادة    ،DLR 2.3 المرتبطة  البرنامج  الجودة    توفر يقيس  عالية  المجتمعية  والتغذية  الصحة  خدمات 

إلى االستجابة ألنواع مختلفة    شأنها تعزيز جاهزية نظام تقديم الخدمات في المناطق القرويةواألطفال، والتي من   للنساء

الحرارة  موجات  المثال،  سبيل  )على  المناخ  لتغير  نتيجة  تنشأ  قد  التي  األمراض  أنماط  ذلك  في  بما  الصدمات،  من 

 والتي تم تطويرها ونشرها في إطار  ،لمناخالخدمات الجديدة المستندة إلى اعتبارات تغير ا(. تمثل  والفيضانات، وغيرها

وستدعم أيضا  .نهجا جديدا لتقديم خدمات الصحة والتغذية المجتمعية   DLRs 2.0-2.2بالصرف  المرتبطتينالنتيجتين  

  ،تعزيز التدريب على إدارة مخاطر الكوارثعلى    العاملين في مجال الرعاية الصحية المدربين والمؤهلين بشكل أفضل

تتزامن    وبشكل غير متناسب    والتي تؤثر على المناطق القروية  ،ة حتى أثناء وبعد وقوع كارثة متعلقة بالمناخلتكون فعال

فإن سكان   ،الخدمات على مستوى المجتمع المحلي  توفرفي غياب هذه الزيادة في   .أيضا مع المجاالت المستهدفة للبرنامج

سيكونون على   -المناخ والمخاطر الصحية التي تفرضها هذه المخاطر  وهم األكثر عرضة لمخاطر    -  المناطق القروية

بالرعاية الصحية الكافية. خدمات الرعاية الصحية األقرب إلى المستفيدين ستقلل أيضا    ماألرجح آخر من يتم الوصول إليه

و )ب( التقليل  السيئة؛  من التعرض لتغير المناخ من خالل: )أ( تقليل المسافة ووقت السفر خاصة أثناء الظروف الجوية

 . )وما إلى ذلك التربةإلى أدنى حد من البيئات الخطرة التي تعقب األحوال الجوية السيئة )الفيضانات وانهيارات 

  

المؤشرين   ستعالج .17 خالل  من  أعاله  الموضحة  البيانات  فجوات  مراقبة   سيضعان اللذين 6و  5الحكومة  نظام 

بمزيد من   ؛ كما تم وصفها  بدءا من المستوى المحلي  الحكامة  أيضا على تطوير سلسلة من آليات   انوسيحفز متكامل

  .ما يلي. التفصيل في

 

87https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000117812/download/؟_ga=2.57092259.826484770.1614036142-

240778792.1614036142 
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 2ورقم  1األساس المنطقي للمؤشرات المرتبطة بالصرف رقم  :13 الجدول

  

 لمؤشر المرتبط بالصرفا لماذا يهم 

DLI 

شهرا   24  المرحلة الجنينية إلى بلوغهم   األطفال منيمكن لبرامج التغذية التي تستهدف   •

أن تحسن النمو والتطور المعرفي وقدرات التكيف لتعزيز قدرات األطفال ومساعدتهم  

تقاربت األدلة العالمية حول   .بشكل أكثر استعدادا للتعلمالتعليم األولي    على دخول مرحلة

والتي ينبغي توفيرها للنساء واألطفال أثناء الحمل   ،حزمة من خدمات التغذية الرئيسية

تتضمن معظم  .األولى من حياة الطفل لزيادة قدرتهم على الصمود  24وفي األشهر الـ  

أو الجهات  ،أو مقدمي الرعاية اآلخرين ،هذه التدخالت تغيير السلوك إما من قبل النساء

 .لى البيانات ومستدام لتغيير السلوكسيقوم المغرب بتنفيذ نهج قائم ع .الفاعلة في المجتمع

سيحفز هذا المؤشر الحكومة على تطوير واختبار وتنفيذ حملة تواصل لتغيير السلوك من   •

 .مع التركيز على المناطق القروية ،أجل التغذية

)على سبيل  • بالحملة  استهدافها  يجب  التي  الرئيسية  السلوكيات  التكويني  البحث  سيحدد 

الطبي  ،المثال الحصريةالرضاعة  المناسبة(  ،عية  التكميلية  تطوير    ،والتغذية  وإبالغ 

سيمكن تصميم واختبار أدوات االتصال   .لتغيير هذه السلوكيات  عمليةاستراتيجية وخطة  

اإلنسان على  تركز  من   ،التي  التنفيذ  أثناء  للبيانات  المنتظم  االستخدام  إلى  باإلضافة 

االتصاالت حملة  تنفيذ  أثناء  المسار  أن ت .تصحيح  الدولية  الممارسات  أفضل  قترح 

التالية:   األربعة  المناهج  ستتضمن  تمكينية  1االستراتيجية  سياسية  بيئة  لخلق  الدعوة   )

في   المؤثرين  اإلعالم المجتمع؛وحشد  وسائل  مع   .ب(  األفراد  بين  التواصل  ج( 

سوف يحفز المؤشر   .( أنظمة البيانات للرصد وتصحيح المسار حسب الحاجة4و األسر؛

المعرفة  ا لزيادة  اإلستراتيجية  هذه  مثل  واستخدام  إنشاء  بالصرف    وتحسينلمرتبط 

 .المواقف وتغيير السلوكيات الرئيسية

لمؤشر المرتبط ا

  - 1رقم  DLIبالصرف

تصميم وتنفيذ حملة لتغيير  

السلوك من أجل التغذية  

 في مرحلة الطفولة المبكرة 

المتكامل   • الصحة والتغذية  التي تبدأ على يشتمل نظام  الخدمات  الفعال على سلسلة من 

المجتمع االستفادة من   ،مستوى  األساسية وتسهيل  االحتياجات  تتم معالجة بعض  حيث 

الصحية األولية الحاجة  ،الرعاية  أكثر    ،وعند  ثانوية وثالثية  اإلحالة إلى رعاية صحية 

تقديم خدمات الصحة    ال يتم  ،من المغرب  في المناطق القروية  ،ومع ذلك .تعقيدا وتكلفة

لم يتم تحديد حزمة الخدمات الصحية   .والتغذية المجتمعية بطريقة متسقة وعالية الجودة

كما لم يتم تحديد نموذج تقديم الخدمة بما في ذلك معايير   ،والتغذوية المجتمعية األساسية

األسر الفقيرة هذا إلى انخفاض تفاعل لتواصل المجتمعي الفعال اغياب يؤدي  ..  الجودة

مثل  ،مع نظام الرعاية الصحية وما يترتب على ذلك من سوء النتائج الصحية والتغذوية

  .ارتفاع معدل وفيات األمهات وارتفاع معدل تقزم األطفال

لتسهيل وصول  • التكلفة  الحكومة على تطوير نظام فعال من حيث  المؤشر  سيحفز هذا 

عمل على تحسين صحة األم والطفل ونتائج األسرة إلى خدمات الصحة والتغذية التي ت

 .التغذية واالستدامة

أولويات   • بترتيب  المجتمع  مستوى  على  والتغذية  الصحة  خدمات  وتشغيل  تطوير  يبدأ 

لتقديمها الجودة  إلى معايير  باإلضافة  األولوية  ذات  األساسية  الخدمات  ستشكل  .حزمة 

المعل الحقا الستراتيجية توسيع نطاق  لتطوير نموذج سيتم اختباره ثم    امات أساسوهذه 

المجتمعية   .الخدمات الخدمات  هذه  وجودة  توافر  مدى  تتبع  من  المراقبة  نظام  سيمكن 

 .باإلضافة إلى مستويات الرضا )أحد أبعاد الجودة( للمستفيدين

لمؤشر المرتبط ا

  -1رقم  DLIبالصرف

زيادة توافر خدمات صحية  

وتغذوية مجتمعية عالية 

طفال في الجودة للنساء واأل

 المناطق القروية 

  

الوثائق   .18 من  سلسلة  التعليم  اإلستراتيجيةهناك  قطاع  تطوير  عملية  بها  استرشدت  للتربية  .التي  الوطني  الميثاق  من 

التعليم    ،1999في    والتكوين والذي يعمل على تفعيل الرؤية اإلستراتيجية    2019  غشت المعتمد في    51.17إلى قانون 

كل ذلك يهدف إلى إنشاء ميثاق وطني توافقي يبني األسس إلنشاء مدرسة مغربية جديدة قائمة على   ،2030-2015للتعليم  

بية قامت وزارة التر  ،ضمن هذه األطر   .تكافؤ الفرص للحصول على تعليم جيد للجميع وتعزيز النمو الفردي واالجتماعي

أدت الحقا إلى تقدم كبير فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم االبتدائي    ، والتعليم باستثمارات مالية وبشرية كبيرة
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وتعزيز    ،وتطوير برامج شبكات األمان االجتماعي  ،وقد تحقق ذلك من خالل تحسين تغطية البنية التحتية .لمعظم الطالب

التعليم  قطاع  وتقييم  مراقبة  ذلك .نظام  كبيرة  ،ومع  تحديات  يواجه  القطاع  يزال  المساواة    ،ال  بعدم  يتعلق  فيما  سيما  ال 

وعدم الكفاءة في إدارة    ،ونتائج التعلم السيئة  ،ومعدالت التسرب من المدرسة  ،الموقععدم المساواة من حيث    االجتماعية و

أما       0.50لمؤشر رأس المال البشري في المغرب البالغ  المستوى المنخفض من التعلم هو أيضا المحدد الرئيسي   .القطاع

في    66      ،سنوات غير القادرين على قراءة قصة قصيرة وفهمها  10أي نسبة األطفال في سن    ، من حيث "فقر التعلم"

تتمثل   .   المنخفضفي المائة من متوسطات البلدان األخرى ذات الدخل المتوسط    10.7وهو أقل بنسبة    ،ينجحون  المائة فقط

إحدى القضايا الرئيسية الكامنة وراء نتائج التعلم السيئة في المغرب في محدودية الوصول إلى خدمات رعاية الطفولة  

  .وخاصة في المناطق القروية ،المبكرة الجيدة

  

اإلدراكي للطفل وعلى الدافعية  نشطة التحفيز المبكرة تأثير إيجابي وحاسم على النمو  ألتظهر األدلة العالمية والمحلية أن   .19

سنة دراسية    1.5  تقدما بنسبة  يعادلالتعليم األولي    المغاربة الذين أكملوا أكثر من عام في مرحلة  التالميذإن أداء   .للتعلم

حقق األطفال المغاربة الذين استفادوا من  (PISA 2018) 88. التعليم األولي    الذين لم يتلقوا تعليما في مرحلة  التالميذعلى  

نقطة مئوية في المتوسط( في اللغة العربية والفرنسية والرياضيات في   20إلى    10التعليم االبتدائي نتائج أفضل بالفعل )

لتنمية تعتبر التدخالت المجمعة   (SDI 2016)89. األولي    بالتعليمالمدرسة االبتدائية مقارنة باألطفال الذين لم يلتحقوا  

وتلقوا التحفيز المبكر في المنزل غالبا ما سجلوا    األوليالطفولة المبكرة قوية أيضا: األطفال المغاربة الذين التحقوا بالتعليم  

 90. (TIMSS 2019)الرابع صفالعلوم  رياضيات و درجات أعلى بكثير في

  

للمدارس تأثير مباشر على الوصول إلى التعليم وأن الجودة الهيكلية لخدمات    للبنية التحتيةظهر األدلة العالمية أن  ت .20

تعتبر المباني المدرسية والفصول الدراسية والمالعب والمرافق الصحية من العناصر   .على التعلم  اتأثير  التعليم الولي

تحتية عالية الجودة تساهم في تحسين  هناك دليل قوي على أن البنية ال .األساسية لبيئة التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة

  ، عدد الموظفين لكل طفلنسبة    مثل    ،التعليم األوليالخصائص الهيكلية لوحدات   91. التدريس وتحسين نتائج نمو الطفل

وظروف العمل للمعلمين شروط مسبقة مهمة لتعزيز تنمية  التعليم األولي  وخصائص موقع ،ومستوى مؤهالت الموظفين

لها روابط غير مباشرة بنمو األطفال كون  تقد  التعليم األولي    إلى أن هذه السمات الهيكلية لمرحلة  المراجع  تشير   .الطفل

 92.وتعلمهم من خالل التأثير على جودة التفاعالت بين الموظفين واألطفال في عملية تبادلية ديناميكية

  

، بما في ذلك التفاعالت بين الموظفين واألطفال واألنشطة التعليمية  هناك توافق متزايد في اآلراء على أن جودة العملية .21

فضاءات معدة  على تفاعالت األطفال في    التعلمية  تشتمل جودة العملية 93. وثيقة الصلة بنماء األطفال وتعلمهم  ،التربوية

تظهر .  ائالتهم والمجتمع األوسعوع  ،و المعدات  و المكان  ،التعليم األوليوموظفي    ،مع األطفال اآلخرين  للتعليم األولي  

  ،األدلة أنه مع تفاعالت الموظفين األكثر إيجابية بين الذين يوفرون جودة أعلى أو تعرضا أكبر لألنشطة التنموية والتعليمية

والرعاية   الفضاءات المعدة للتعليم األولي    في  األوليةيتمتع األطفال بمستويات أعلى من مهارات القراءة والكتابة والحساب  

يتبنى المعلمون الممارسات التي توفر الدعم العاطفي  .   فضال عن مهارات سلوكية واجتماعية أفضل    ،لألطفال  ةالمبكر

أيضا    المراجع  تشير   .على التعلم وتقليل التوتر المرتبط بالوقت الذي يقضونه في أماكن رعاية األطفالتهم  لمساعدلألطفال  

 .التعليم األوليإلى أن المراقبة الفعالة لجودة الموظفين أمر أساسي لتطويرهم المهني وتحسين خدمات 

  

 المناطق القروية وال سيما بالنسبة لسكان   ،ومع ذلك، ال تزال فرص التعلم المبكر في المغرب محدودة وغير متكافئة .22

) .المحرومين للمغرب  اإلجمالية  في  7.9النتيجة  جميع(  بين  بعيد  حد  إلى  األدنى  هي  المبكرة  التحفيز  البلدان   أنشطة 

في المائة فقط من اآلباء بالمشاركة بشكل متكرر مع أطفالهم في أنشطة محو األمية    13أفاد  .   TIMSS المشاركة في

ا االستطالع  في المائة من األسر التي شمله  42.3بينما أفاد   (TIMSS 2019) 94. والحساب في المنزل في وقت مبكر

  ، في المناطق الحضرية عن مشاركتها مع األطفال دون سن الخامسة في األنشطة التي تعزز التعلم واالستعداد للمدرسة 

 
 OECD :باريس. (: ما يعرفه الطالب وما يمكنهم فعله1المجلد   ) PISA 2018. نتائج2019منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، 88
 ( في المغرب المملكة المغربية  IPSEsمقيمي تقديم خدمات التعليم ). مسح حول 2017المرصد الوطني للتنمية البشرية. 89
  TIMSS 2019في دراسة الرياضيات والعلوم الدولية IEA اتجاهات90
91 Barrett  ،Davies  ، Barrett Zhang et  ،2017. 425- ( ،4)   49البيئة والسلوك ، . التأثير الشامل لمساحات الفصل الدراسي على التعلم في مواضيع محددة

451. 
92 Sim  ،(2019)  M. et al.  ،"  اإلطار المفاهيمي" ، أوراق عمل التعليم لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية    2018بدء الدراسة االستقصائية الدولية للتعليم والتعلم

  en-https://dx.doi.org/10.1787/106b1c42 .، منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، باريس ، 197، رقم 

 
93Pianta ، Hamre Downer and ،2016؛ 2018منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ؛ Sim  ، 2019وآخرون 
في المائة من اآلباء في بعض األحيان أنهم يشاركون في بعض األحيان مع   61أفاد    .مقياس أنشطة محو األمية والحساب في وقت مبكر كما تم قياسه من خالل  94

لرياضيات والعلوم  في دراسة ا IEA اتجاهات .في المائة من اآلباء أنهم لم يشاركوا أبدا مع أطفالهم في أنشطة التحفيز المبكرة هذه  27أطفالهم في هذه األنشطة ، وأفاد  

 TIMSS 2019 الدولية

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://dx.doi.org/10.1787/106b1c42-en
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في المائة فقط    28.7حيث أبلغ    القروية،فإن هذه النسبة أقل بكثير في المناطق    ،مثل القراءة أو الغناء أو اللعب أو التنزه

بلغ معدل    ،2020-2019فترة    في  . 95الوضع االجتماعي واالقتصاديحسب      تنخفضو    ،القيام بذلك    عنمن األسر  

بين   أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال  الوطني  المناطق   ،المائة في 71.9 سنوات  5و  4االلتحاق  في  ولكن 

أشكال فقط المائة  في 61.8 استفاد القروية، من  شكل  من  األطفال  البيئات    منصفه   ،األوليالتعليم   من  في 

المائة  في 79.6 و       68.8   بـمقارنة    ،يستفدن من التعليم األولي  القرويات  من الفتيات   في المائة 54.5 فقط .   التقليدية

من   بالمدرسة في المناطق القروية  ينبع انخفاض االلتحاق.96. والحضرية على التوالي  في المناطق القروية  من األطفال

في المناطق   التعليم األوليتواجه وزارة التربية تحديات لوجستية ومالية لتقديم خدمات  حيث    قيود جانب العرض والطلب:  

بين  األولي ولكن نقص في الوعي والممارسات دون المثلى في التعليم  ،بشكل كبير المتبعثرةالنائية ذات الكثافة السكانية 

 .التعليم األولياألطفال في فرص  إشراكمن  القرىسكان  يحد من مشاركة  بعض قد ال

  

عالي   أوليالحالية إلى العناصر الهيكلية والعملية الرئيسية التي تدعم تقديم تعليم  التعليم األوليكثيرا ما تفتقر خدمات  .23

فإن العديد  ،مع وجود رقابة أو تنسيق محدود حتى وقت قريب جدا ،نظرا ألن القطاع قد نما بشكل عضوي نسبيا .الجودة

 ،ويتبعون مبادئ مختلفة ومتضاربة في بعض األحيان  ،يطبقون نماذج تربوية مختلفة  األوليمقدمي خدمات التعليم   من

ربما   .  تفاوتات واسعة في خبرات التعلم في كل من المناطق الحضرية والقروي مما يؤدي إلى  ،ومعايير جودة غير متساوية

ين في مجال تعليم األطفال في مرحلة الطفولة  يكون األمر األكثر إثارة للقلق هو الجودة غير المؤكدة للتفاعالت بين العامل

خريجي المدارس   عن  مفي كفاءاتهو    الحاليون بشكل كبير في خصائصهم  وليالتعليم األحيث يختلف مدرسو    ،المبكرة

الجامعي  و عن ذوي  الثانوية   التعليم    تكوينأي    ال يتوفر على    معظمهم   ف  ،المستوى  ونادرا ما    ،األوليأساسي في 

على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية والجمعيات المختلفة تقدم  .من التطوير المهني المستمر أثناء الخدمةيستفيدون  

أنواع مختلفة العروض    ،فال يوجد إطار عمل مشترك  ،دورات تدريبية من  لهذه  الجودة  وال يوجد أي نوع من مراقبة 

ي. وضع الخدمة المدنية وال يستفيدون من خطة واضحة للتقدم الوظيف  فياألولي  التعليم  ال يتم تضمين معلمي   .المختلفة

معدل دوران مرتفع بسبب الرواتب المنخفضة وظروف ، مع مالحظة  من قبل الجمعيات أو المالك الخاصين  تعيينهميتم   إذ

إلدارة القطاع  ودةلدى وزارة التربية قدرات مؤسسية وبشرية محد  ،أخيرا .   العمل غير المستقرة في كثير من األحيان

وليس لديها نظام راسخ للرصد واإلشراف وإعداد التقارير وتحسين تقديم الخدمات وجودة  التعليم األولي  الفرعي لمرحلة

 .الموظفين ونتائج تنمية الطفل

  

واإلنتاجية   ،واإلنصاف  ،وتحسين التحصيل التعليمي  ،تنمية الطفل األولي في   تقر الحكومة المغربية بأهمية جودة التعليم   .24

أطلقت الحكومة المغربية برنامجا وطنيا لتعميم الحضانة في   ، تحت رعاية الملك محمد السادس .االقتصادية طويلة األجل

مرحلة 2018  زيوليو دمج  ذلك  ويشمل  األولي    .  االبتدائيةالتعليم  المرحلة  القروية  ،في  المناطق  على  شبه و  والتركيز 

وتحسين مستوى الحضانة التقليدية وتنفيذ إطار  ،وإثناءهاما قبل الخدمة  التعليم األوليتدريب معلمي وتطوير  ، الحضرية

في المائة في    100  تصل إلى  التحاقالطموح المتمثل في نسبة    اهدفه  ولتحقيق  .التعليم األولي  وطني شامل جديد لمرحلة  

  28000  و تكوين  ،طفل إضافي  700000إلى توفير الوصول إلى    تهدف  افإنه  ،2027بحلول عام  التعليم األولي    مرحلة

وزارة التربية والتعليم وحدة مركزية جديدة مسؤولة عن   أنشأتة. وقد معلم في الخدم 27000معلم جديد وتنمية مهارات 

من أجل تنسيق الجهود واإلشراف على األنشطة الجديدة ومراقبة التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الوطني   األوليالتعليم  

 .التعليم األوليلمرحلة 

  

مع بذل جهود كبيرة لتحسين    األوليتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم    مجال  تتمتع وزارة التربية والتعليم بسجل حافل في .25

التعليم في مرح المبكرةجودة خدمات  الطفولة  الوطني لمرحلة   ،2020و  2017بين عامي   .  لة   ارتفع معدل االلتحاق 

في المائة على المستوى  71.9في المائة إلى  45.3سنوات من  5و  4لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين التعليم األولي 

التعليم    910ألف طفل إضافي مسجلين لما مجموعه    211وهو ما يعادل    ،الوطني هذه    .األوليآالف طفل يحضرون 

الهائلة   الواسعة    جاءتالزيادة  الوطنية  للتعبئة  للتعاقدنتيجة  والتعليم    و  التربية  وزارة  قبل  من  المحلية  الجمعيات  مع 

الت  خطط  في  اإلقليمية  للمجالس  الكبيرة  المالية  لمرحلة  والمساهمة  اإلقليمي  األوليوسع  أكد .  التعليم  أن  القانون   بعد 

، شرعت وزارة التربية التعليم األوليالدراسية لمرحلة    ريادته إلطار المناهج  2019  -الذي تم تبنيه في عام    -اإلطار

التعليم األولي   الجودة إلعداداتباإلضافة إلى معايير  التعليم األولي    والتعليم في عملية تطوير إطار منهج جديد لمرحلة

تم تطوير إطار للكفاءات المهنية  .   من أجل مواءمة النهج ورفع الجودة بشكل موحد  ،المطبقة على جميع مقدمي الخدمات

وتبنيه من قبل وزارة التربية والتعليم لتوضيح التوقعات من حيث الملف الشخصي والمهارات المطلوبة لمعلمي التعليم 

متماسك قادر على رفع مهارات القوى العاملة في  تكوينوهي خطوة أولى نحو تشكيل نظام  ،لطفولة المبكرةفي مرحلة ا

 
95
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من المتوقع    ه.وتنفيذه بالكامل من قبل جميع مقدمي خدمات  للتعليم األوليلم يتم بعد نشر إطار الجودة الجديد   التعليم األولي.  

من وجود مجموعة محددة جيدا من المعايير والمواصفات واألدوات ليم األولي  التع  أن يستفيد المشغلون التقليديون لمرحلة

 .وسيقومون بترقية خدماتهم تدريجيا

  

من خالل تسريع الوصول الحر  مجهودات وزارة التعليم  كمل  تو   3في مرحلتها  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  تدعم   .26

لم تكن هناك محاوالت ملموسة سابقة لضمان  في المناطق القروية  . الطفولة المبكرةفي مرحلة  الجيد  التعليم   إلى خدمات

باستثناء بعض المبادرات الصغيرة التي اتخذتها   القروية،الحالية وجودتها في المناطق    األوليالوصول إلى خدمات التعليم  

بإمكانية وصول مميزة وفي الوقت المناسب   بشريةالمبادرة الوطنية للتنمية ال تاريخيا، تتمتع .   المنظمات غير الحكومية

التعليم    القرىإلى سكان   إلى  والذين هم بحاجة ماسة  النائية،  المناطق  أكثر  اإلقليمي  .    األوليفي  انتشارها  بناء على 

المناطق  في97   تعليم أوليوحدة  6.000إنشاء  على  3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية   تعمل رئيسية،األسس ال  والشراكة مع

، وتشمل المواصفات المتعلقة 2019تم اعتماد هذه المعايير في عام   .المتعلقة بالتعليم األوليلمعايير الجودة   وفقا القروية،

الدراسية التحتية واألثاث والمعدات وإعداد الفصول  التعليم األولي هذه  تشغيل و تسييرتم تفويض   .بالبنية  إلى    وحدات 

المغربية   والمؤسسة  زاكورة  األولي  مؤسسة  بالتعليم  ، (FMPS) للنهوض 

على   األوليفي تقديم خدمات التعليم    تينالراسخلديهما المعرفة والخبرة   كبيرتان وطنيتان ناحكوميت غير منظمتان وهما

 عملتفي المشاركة المجتمعية،    ا على خبرتهم  واعتمادا  .  مقدمي خدمات خارجيين    بمثابةو هما  مستوى المجتمع المحلي  

 في وقت واحد على معالجة بعض قيود جانب الطلب من خالل زيادة الوعي حول فائدة   3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

األولي   المحليةالتعليم  والمجتمعات  األمور  أولياء  مع  إعالمية  جلسات  تنظيم  المبادرة  .98 من خالل  وبفضل مساهمة   

المناطق    طفل من  44500  لصالح  فصل  دراسي جديد 1691 من خالل تفعيلدعمها الكبير   و  3الوطنية للتنمية البشرية  

التمدرس    تضاعفالقروية،   األولي    معدل  التعليم  بين    في  تقريبا  القروية    المناطق   33.1)من    2020و    2017في 

المبادرة     وتضمن  . 99العمومية إضافي، غالبيتهم في رياض األطفال   طفل 90.000   في المئة( مع التحاق   61.8 إلى

لتطبيق منهج تعليمي  التعليم األولي    الجودة التربوية من خالل تجنيد وتدريب معلمي مرحلة 3الوطنية للتنمية البشرية  

وزارة  الجديد فيالتعليم األولي    تعليم إلطار عمل اللعب، ومن خالل نشر المواد التعليمية وفقايركز على الطفل وقائم على  

نظاما للرصد والتقييم لتقييم جودة خدمات    3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية   وتنسيق جهودها، طورت  لرصدالتعليم. و

، وجودة أعضاء هيئة التدريس، ومستوى  وليالتعليم األمرحلة  ، بما في ذلك أدوات قياس جودة بيئة التعلم في    التعلم األولي

    على المستوى الوطني بالتعاون مع  تعممالمتوقع أن  من    تحت التجربة الميدانية و  اآللياتهذه  توجد     .نتائج تنمية الطفل

 . الوطنية لوزارة التعليميتم تحويلها تدريجيا من المبادرة  التعليم األوليوحدة السلطة اإلشرافية على  وزارة التعليم. 

  

آثاره .27 من  والتخفيف  المناخ  تغير  مع  التكيف  على   ،الوصول من حيث :تأثير  القائمة  التعلم  البرنامج ألنشطة  دعم  فإن 

للتأثر في التطور سيخفف أيضا من فقدان األطفال   3.0ة بالصرف   طالنتيجة المرتب    التلفزيون من خالل المعرضين 

يمكن تحويل برامج    ،المعرفي في حالة الطقس السيئ أو الكوارث المتصلة بالمناخ: على الرغم من النية كتدخل في المنزل 

-بكوفيد  ت الطوارئ مثل القيود المتعلقةفي حالة الكوارث أو حاالالتعليم األولي    التعلم القائم على اللعب بسهولة إلى برامج

المناخي..19 المتعلقة بآثار تغير  التعليمية والتوعوية  البرنامج أيضا أن يأخذ في االعتبار األنشطة  حيث    ،مكن لمحتوى 

واستهالك المزيد    ،تعمل مثل هذه البرامج التلفزيونية على تعزيز الرسائل القائمة على اللعب حول طرق الحفاظ على المياه

والزراعة. األشجار من أجل الظل الطبيعي وما    ،لتعرض للحرارة الزائدةوتجنب ا  ،من الخضروات كوسيلة لدعم البيئة

هم أكثر عرضة للتأثر سلبا بحاالت الطوارئ المتعلقة بالمناخ أو الصحة، فإن البرنامج   قرىإلى ذلك. نظرا ألن أطفال ال

يمكن   .سيدعم بالتالي بناء استراتيجيات الحكومة للتكيف مع تغير المناخ والقدرة على االستمرار في تقديم خدمات التعليم

امج حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي بعد للحكومة أيضا استكشاف خطط الطوارئ لتكون قادرة على تقديم هذه البر
 

تقوم اللجان من خالل تحديد االحتياجات المحلية أوال:  التعليم األولي   تدريجيا على توسيع نطاق الوصول إلى مرحلة   3 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعمل     97 

االبتدائية غير المسجلين في  التعليم األولي    بما في ذلك من خالل تعداد األطفال في سن  المحتاجة، بإجراء تشخيص إقليمي الستهداف المناطق    المحلية للتنمية البشرية

.  التعليم   ما قبل  من خالل التخطيط لبناء وحدات  ثانيا، .جديدة التي سيتم إنشاؤهاالتعليم األولي      يد وحداتأي شكل من أشكال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحد

إلدارة الراسخة  والخبرة  المعرفة  ذات  المحلية  الجمعيات  مع  شراكة  ترتيبات  في  الدخول  من خالل   ، وأخيرا عن طريق تلك ثالثا   ، التعليمية  هذه   تشغيل الوحدات 

 .الحضانات
المشاورات مع المجتمعات المحلية لتقييم الحاجة والطلب على التعليم  ) : 1  (المجتمعية الذي تنفذه المنطقة الحرة على ما يليالتعليم األولي    يشتمل نموذج مرحلة  98

( كلما أمكن ، توظيف وتدريب أحد أفراد المجتمع  3) ، التعليم األولي   ( بناء قدرات الجمعيات المحلية لتشغيل وحدات2قبل المدرسي قبل إنشاء وحدة تعليمية جديدة ، )

( تقديم دورات تدريب الوالدين من قبل  5( تنظيم جلسات إعالمية شهرية مع أولياء أمور األطفال المسجلين ، )4المحلي ليصبح مدرسا في مرحلة الطفولة المبكرة ، )

التعليم   الوعي حول فائدة تهدف هذه الجلسات إلى بناء .ل تستهدف أيضا اآلباء والمجتمع بأسرهمعلمين مدربين في مجال تعليم الطفولة المبكرة ، خاصة لألمهات ب

 .في المنزل والعاطفية المعرفية واالجتماعية والتنمية وكيفية تعزيز رفاه الطفلاألولي 
- 2017في    217775رياض األطفال العامة(، مقابل  في    126579)  2020-2019ية خالل العام الدراسي  قرواألطفال في المناطق ال   307542تم تسجيل      99

 L'EDUCATION  ،2019-2020   مؤشرات فنية وزارة التربية والتعليم، .(في رياض األطفال العامة 52437) 2018
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn39
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كتب العمل والقصة لالستخدام في المنزل( والتي )إذا كان ذلك ممكنا( تشكل جزءا من   ، كارثة طبيعية )على سبيل المثال

" الجديدة  الطبيعية    اإلستراتيجية الحكومة  للمخاطر  المتكاملة  لإلدارة  إلدارة2030-2020  - الوطنية  الوطنية   الخطة 

تساهم النتيجة المرتبطة بالصرف    ،2على غرار المؤشر رقم   .نالبرلماحاليا في    بلورتهاجري  ت  يالت  (الطبيعيةالمخاطر  

وتشغيل    في  3.3 وتجهيز  إلنشاء  البرنامج  أولي   وحدة  6000دعم  المحتمل   ،  تعليم  التأثير  مراعاة  مع 

والحرارة   الشديدة الحرارة لدرجات الطقس  أنماط  باستخدام  طبيعية  ،القبليةوالفيضانات  كوارث  حدوث  سيعمل   .أو 

لزيادة كفاءة الطاقة  التعليم األولي    وحدة  البرنامج على تعزيز إدراج ميزات التصميم المستجيبة للمناخ في معايير جودة

كفاءة في استخدام الطاقة لتقليل استهالك الطاقة  سيستخدم البناء تصميمات ومواد مقاومة للمناخ وذات   .وزيادة المرونة

وبالتالي زيادة قدرتها على تحمل   ،أثناء موجات الحرارة )أي دمج فرص النسيم المتقاطع والسقوف العالية وما إلى ذلك(

لتصميم  ميزات ا  وستشمل  .المدرسةوحدة ما قبل    الظروف الجوية السيئة ومنع التشقق وأضرار البنية التحتية المادية في

الشمسية األلواح  تركيب  مثل  المتجددة  الطاقة  استخدام  تعزز  متطلبات  للفصول   .أيضا  جديد  أثاث  على  الحصول  سيتم 

ستكون موفرة للطاقة إلى  التعليم األولي    وحدة  في حين أن األجهزة والمعدات داخل  ،لألعمارالدراسية وحمامات مناسبة  

سبة للعمر في الفصول الدراسية والحمامات تؤكد الممارسات الصديقة للبيئة سيتم تثبيت الالفتات المنا .أقصى حد ممكن

المدعومة في إطار هذا البرنامج مساحة مخصصة /  التعليم األولي    وحدة  سيكون لدى .مثل الحفاظ على الطاقة والمياه

راعة األشجار والشجيرات  ركن تعليمي حول الحفاظ على البيئة وستشمل مناطق اللعب الخارجية مناطق مظللة من خالل ز

من شأن تخضير المساحات الخارجية باستخدام النباتات والنباتات المحلية أن يساهم أيضا في مكافحة تغير المناخ  .األصلية

المياه وتقليل الجريان السطحي المحتمل للفيضاناتو  عن طريق زيادة امتصاص  البرنامج   .اآلثار السلبية  قد يستخلص 

والتي تركز    ،لطريق للمدارس اآلمنة والخضراء" الجاري تطويرها من قبل وزارة التربية والتعليمدروسا من "خارطة ا 

من المحتمل أن يكون أحد   .أيضاالتعليم األولي    على المدارس االبتدائية ولكن من المرجح أن تقدم إرشادات مفيدة لمرحلة

األطفال الصغار من تطفل الحيوانات واألشخاص الذين    لحمايةالتعليم األولي    وحدةهذه الدروس هو الحاجة إلى إحاطة  

يبحثون عن مأوى من األحداث المتعلقة بالمناخ )الحرارة الزائدة والحاجة إلى الماء وما إلى ذلك( أو تقليل تأثير الطقس  

  .السيئ

  

في التعليم األولي    خدماتمن المتوقع أيضا التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته من خالل التدخالت التي تدعم جودة   .28

واألطفال الصغار معرضون بشكل خاص للضغوط العاطفية بما في ذلك تلك التي تتفاقم بسبب األحداث   .المناطق القروية

على التعرف على الطفل الذي يعاني  التعليم األولي    فإن قدرة معلم  ،على هذا النحو .المؤلمة مثل الكوارث المرتبطة بالمناخ

استراتيجيات مناسبة لتقليل التوتر وخلق بيئة تغذي  والقدرة على ابتكار ة عن الكوارث الطبيعية األخيرةناتج من ضائقة

التدريب أثناء   سيركز  ،ب4.3و   أ4.3و    4.2و   4.1 خالل النتائج المرتبطة بالصرفمن   .وتساعد على التعلم أمر أساسي

  ،وتعزيز التأهب لمخاطر الكوارث  ،مواضيع تغير المناخ في خطط الدروسأيضا على دمج  التعليم األولي    الخدمة لمعلمي

قبل من  مستعدة  تكون  أجل  من  الجديدة  التدريب  وحدات  في  تضمينها  يمكن  الخدمات    والتي  من  الخارجيين.مقدمي 

لدعم أن 2 .4و   1 .4 المادة شأن وتعزيزها  التدريس  ممارسات  مراقبة  على  المشرفين  قدرة  المنكوبين  األطفال   تعزز 

سيساهم البرنامج بشكل مباشر في تعزيز    ،وجه التحديد على.100بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ أو غيرها من األحداث

مرحلة معلمي  مراقبة  على  المشرفين  األولي    قدرة  الفصولالتعليم  المطورة   في  المالحظة  أداة  باستخدام  الدراسية 

بما في ذلك كيفية اكتشاف المعلم ومعالجة   ،تركز هذه األداة على مراقبة التفاعالت اإليجابية بين المعلم والطفل .حديثا

سيجري المشرفون مقابالت   ،باإلضافة إلى مراقبة الممارسات التربوية .األحداث الصادمة لألطفال مثل الكوارث الطبيعية

إرشادات   ،والتي قد تتضمن رسائل تعزز التأهب لمخاطر الكوارث )على سبيل المثالالتعليم األولي    مع معلمي مرحلة

ومناقشة بشكل روتيني للتأهب لمخاطر الكوارث    ،والتشاور بانتظام مع تنبؤات الطقس  ،مأوى في مكانه" المكيَفة محليا "ال

 DLR 4.3b الذين تم تتبعهم بموجبالتعليم األولي    والتي بدورها تعود بالفائدة على معلمي مرحلة  ،مع األطفال إلخ(

يتم تغذية نتائج هذه المالحظات إلى وزارة التربية والمسؤول عن التدريب وبعد ذلك   .والذين يتلقون زيارات من المشرفين

ال يزال ثلث  ،على الرغم من التقدم الكبير .صديد قبل الخدمة، وبالتالي المساهمة في فوائد التكيف كارثة ما وراء برنامج

القروية المناطق  التعلم المبكر ولم يتم بعد ترسيخ الجو  األطفال في  دة في جميع خدمات رعاية الطفولة  يفتقدون فرص 

 .101المبكرة ويتم قياسها بانتظام لضمان تطوير األطفال للمهارات األساسية الالزمة للنجاح في المدرسة 

 
100

  "دعم التعليم برنامج " حاليا، والذي يدعمه المبكرةمرحلة الطفولة  تتماشى هذه الممارسات مع المنهج الجديد وإطار عمل كفاءة معلم التعليم في

(P167619)  الدوليالذي يموله البنك. 
101

مع كون الجودة مدفوعة بشكل أساسي بمهارات معلمي مرحلة ما    المرجوة،تُظهر األبحاث أن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة هو فقط الذي يؤدي إلى النتائج  

البلدان   مرحلة الطفولة المبكرة في فضة الجودة إلى نتائج معرفية واجتماعية وعاطفية أسوأ من عدم وجود تعليم فيمنخ تعليم الطفولة المبكرة أدت برامج .قبل المدرسة

الدخل غالبا ما تركز  .(Wong and others 2013 ؛Richter and Samuels  ،2017 ؛Bouguen and others 2013 )المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة 

)مثل معايير  عليم في مرحلة الطفولة المبكرة بشكل ضيق للغاية على المدخالت أو عناصر السياسة في إعدادات رعاية الطفولة المبكرة  استراتيجيات تحسين جودة الت

ي نهاية المطاف  إن ضمان جودة التفاعالت التي يختبرها األطفال في إعداد الطفولة المبكرة هو ما يهم ف .(والتي تعتبر ضرورية ولكنها ليست كافية  التحتية،البنية  

 .(Phillips and others 2017) لنتائج تعلم األطفال

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn41
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn41
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn41
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إلى أقصى حد من خالل دعم   التعليم األوليعلى زيادة تأثير إصالح    القدرة  3الوطنية للتنمية البشرية    لدى المبادرة .29

وال سيما عن طريق: )أ(  القروية ،الوصول العادل إلى خدمات رعاية الطفولة المبكرة وتحسين جودتها في المناطق  

القرويةالتعليم األولي    مواصلة توسيع شبكة وحدات عالية الجودة لمرحلة المناطق   (3 )المؤشر المرتبط بالصرففي 

  المرتبط بالصرف  ات التعليمية مع التركيز على الممارسات التربوية في الفصل )المؤشرب( تحسين جودة العملي) و ؛

 (.4رقم 

  

 4ورقم  3بالصرف رقم  ينالمرتبط ينللمؤشراألساس المنطقي  : 14 الجدول

  

تتراوح  • الذين  األطفال  تستهدف  التي  الجودة  عالية  المبكرة  الطفولة  تعليم  لبرامج  يمكن 

وتعزز قدرة األطفال على    ، سنوات أن تعزز المهارات األساسية  6إلى    4أعمارهم بين  

مع وجود أدلة على الفوائد القوية بشكل خاص لألطفال   ، التعلم وتجعلهم جاهزين للمدرسة 

بالمغرب    طفولة المبكرة في المناطق القرويةفإن توفير خدمات ال  ،ومع ذلك 102المحرومين

 .يتم تقديمه غالبا في البيئات التقليدية ،وعندما يكون موجودا ،محدود للغاية

سيحفز هذا المؤشر الحكومة على توسيع نطاق الوصول إلى تعليم الطفولة المبكرة الذي   •

مع ضمان   لقرويةسنوات في المناطق ا  6و    4يستهدف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

 .جودة البنية التحتية التي تعزز السالمة واإلدماج والنتائج المستدامة

في المناطق المستهدفة التعليم األولي    وحدة لمرحلة  6000وسيدعم إنشاء وتجهيز وتشغيل   •

مسبقا المحددة  االحتياجات  على  التحتية    ،بناء  البنى  جودة  تضمن  التي  للمعايير  ووفقا 

مع االلتزام أيضا بالمعايير البيئية الصارمة للحكومة   ،وإمكانية الوصول إليها واستدامتها

سيؤدي  .والجودة. من المواد التربوية والمؤهالت وظروف العمل لمعلمي الطفولة المبكرة

 المبكرة الجيدة في المناطق القروية  ذلك إلى توسع كبير في توفير خدمات رعاية الطفولة

إضافي وسيساهم في زيادة الوصول العادل إلى    قروي  طفل    100000ويسمح بتسجيل  

ستعالج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قيود   .تعليم ما قبل االبتدائي الجيد وخاصة للفتيات

ال في  والمعلومات  التوعية  جلسات  خالل  من  متزامن  بشكل  الطلب  مجتمعات  جانب 

لألطفال   .المحلية المنزل  في  المرح  للتعلم  يروج  تلفزيوني  لبرنامج  المنتظم  البث  يهدف 

في حالة إغالق المدارس   ،الصغار إلى دعم المزيد من تحفيز التعلم في بيئة المنزل والتي

 . 103توفر طريقة للتخفيف خسائر التعلم ،المحلية )مثل الكوارث الطبيعية أو الوباء(

المؤشر المرتبط 

 -3بالصرف رقم 

توسيع خدمات التعليم  

قبل المدرسي عالية 

الجودة في المناطق  

 القروية  

حيث    ،تظهر األدلة المتعددة مدى أهمية الجودة في تقديم خدمات رعاية الطفولة المبكرة •

الصغار  باألطفال  ضارة  الرديئة  الجودة  ذات  الخدمات  تكون  أن  طبيعة 104يحتمل  تعد 

التفاعل بين معلمي تعليم الطفولة المبكرة واألطفال العامل األكثر تحديدا في جودة خدمات 

تظهر األدلة أنه مع زيادة التفاعالت   .رعاية الطفولة المبكرة وتأثيرها على نتائج نمو الطفل

ية بين الموظفين أو الموظفين الذين يوفرون جودة أعلى أو تعرضا أكبر لألنشطة اإليجاب

 ،يتمتع األطفال بمستويات أعلى من مهارات القراءة والكتابة والحساب  ،التنموية والتعليمية

القليل عن    ،ومع ذلك  105.فضال عن مهارات سلوكية واجتماعية أفضل ال يعرف سوى 

 .التي ينفذها مدرسو تعليم الطفولة المبكرة في المغربالممارسات التربوية الفعلية 

سيحفز هذا المؤشر الحكومة على تقييم جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسينها   •

التعليم في مرحلة الطفولة   التربوية لمعلمي  التركيز على الممارسات  والحفاظ عليها مع 

 .المبكرة

  في اللجنة االقتصادية ألوروبا في المناطق القروية سيساهم تقديم تدريب جيد لمعلمي ومشر •

اللجنة االقتصادية ألوروبا ويؤدي إلى   العاملة في  القوى  بشكل مباشر في رفع مهارات 

  بالصرف طالمؤشر المرتب

تحسين جودة   - 4رقم 

في التعليم األولي   خدمات

 من القرويةالمناطق 

خالل تحسين الممارسات  

 التربوية

 

 

 
102OECD 2006 ،World Bank 2018  ،SDI Morocco 2016 ،PISA Morocco 2018 ،TIMSS Morocco 2019 
 .2020المؤشرات االجتماعية في المغرب . ٪97المغرب ، تبلغ نسبة األسر التي لديها جهاز تلفزيون واحد على األقل  في103
104García  ،JL  ،Heckman  ،JJ & Ziff  ،" AL 2017.المكتب الوطني    23412ورقة عمل  ." الفروق بين الجنسين في فوائد برنامج الطفولة المبكرة المؤثر ،

 .DOI 10.3386 / w23412 .للبحوث االقتصادية
2018 ؛ 2016،  وهامري ،داونر بينتا

105
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، 

  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn43
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التعليمية العمليات  في  المتوقعة  في  .التحسينات  المعلمين  وتدريب  تعيين  مسؤولية  تقع 

األولي    مرحلة البشرية    بموجبالتعليم  للتنمية  الوطنية  عاتق   3المبادرة  على 

فإن تفعيل نظام تقييم جديد مع إيالء اهتمام خاص لمراقبة    ،بالتوازي مع ذلك .المشغلين

الممارسات التربوية سيسمح لكيانات إشراف اللجنة االقتصادية ألوروبا والحكومة بجمع  

ألطفال وقياس ما إذا كان المعلومات ذات الصلة حول الممارسات التربوية في رياض ا

التعليمية العمليات  لجودة  بالفعل  ويساهم  إيجابيا  والطفل  المعلم  بين  اتخاذ   .التفاعل  سيتم 

بناء على  تعليم الطفولة المبكرة اإلجراءات العالجية في الوقت المناسب من قبل مشغلي

 .المعلم والطفل بهدف التحسين التدريجي لجودة التفاعل بين ،إذا لزم األمر ،هذه النتائج

  

 إطار مؤسسي وآليات لتعزيز رصد وتقييم وتنسيق تنمية الطفولة المبكرة . 2 مجال النتيجة 

  

في إنشاء آليات لتعزيز رصد وتقييم وتنسيق خدمات تنمية  3الوطنية للتنمية البشرية    للمبادرة  يتمثل الهدف األساسي .30

أن هذا الهدف أساسي في واليتها لسببين رئيسيين من بين أمور    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ترى .الطفولة المبكرة

 البالد من خالل حزمة متعددة القطاعات من خدماتو المتناثرة في أرجاء     الوصول إلى األسر األكثر ضعفا    ،أوال .أخرى

إال من خالل نظام رصد وتقييم قوي ومبتكر يوجه    اال يمكن تحقيقه  و صعبة؛مهمة    تنمية الطفولة المبكرة    جيدة في مجال

الم  ،ثانيا .التنفيذ ويصحح مساره على أساس مستمر توقع أن تصبح آليات المراقبة والتقييم والتنسيق نفسها نموذجا  من 

الوزارة  الوصية في مجال   نظام  قد تتخلل  ،إذا ثبتت كفاءتها  ،والتي    -  لتقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة بشكل فعال

لدعم العناصر الرئيسية لهذا الهدف     2مجال النتيجة      تم تصميم   .خدمات تنمية الطفولة المبكرة  و تنسيق  رصد وتقييم

 .لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةلالرئيسي 

  

 تنفيذ نظام لتخطيط ومراقبة وتقييم تنمية الطفولة المبكرة  - 5رقم  المرتبط بالصرف المؤشر

  

من وجود البيانات    على الرغم .ال تزال هناك فجوات كبيرة في توافر واستخدام بيانات تنمية الطفولة المبكرة في المغرب .31

المبكرة الطفولة  القليل من    ،اإلدارية حول استخدام خدمة تنمية  البرنامج وتوفر  البيانات تقتصر على مشاركة  فإن هذه 

المقدمة الخدمات  جودة  حول  الخدمة   .األفكار  تلقي  تأثير  توفيرها    إن  تكلفة  معروفو  غير  األطفال  نمو  في    ينعلى 

جمع   .الغالب، واألطفاليتم  الحوامل  للنساء  العامة  بالرفاهية  المتعلقة  المسح    ،البيانات  من خالل  يتم رصدها  حين  في 

  ، المجاالت التنموية الرئيسية  و تغفل عن (  2018؛    2011  ؛2003بشكل غير منتظم )  ،الوطني للسكان وصحة األسرة

مكن استخدام البيانات الموجودة على المستوى ي ر.   مثل التطور المعرفي واالجتماعي والعاطفي المبكر لألطفال الصغا

يعوق    مما  مشاركتها أو استخدامها لصنع القرار على المستوى المحلي ومستوى المقاطعة  تتمالمركزي ولكن نادرا ما  

ويعيق    ،ويحد من االستهداف المالئم وجودة تقديم الخدمات  ،بشكل كبير التخطيط الفعال لسياسات تنمية الطفولة المبكرة

 .لمساءلة والشفافيةا

  

، في تصميم وتنفيذ نظام شامل لتخطيط ورصد وتقييم تنمية 3شرع المغرب، من خالل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية   .32

ال    ،النظام الشامل ثالثة أهداف مترابطة: )أ( استخدام البيانات الجغرافية لتخطيط تقديم الخدمات  لهذا   .الطفولة المبكرة

إلى سكان   المناطقسيما إلبالغ كيف وأين تصل  الطفولة      القرى و  تنمية  بيانات مناسبة  ) المبكرة؛بخدمات  إنتاج  ب( 

و )ج( قياس تأثير خدمات تنمية الطفولة  التوقيت وذات صلة بجودة تقديم الخدمة للتمكين من التحسين المستمر للجودة ؛

 .المبكرة على نمو األطفال

 

خدمات  توصيل  يمكن    تحديد كيف وأينأجل    وخاصة من  ،تقديم الخدماتلللتخطيط   )أ(: استخدام البياناتالهدف   •

المبادرة الوطنية للتنمية  ل  تعم  ،هذا الهدف  لتحقيقوة.  والنائي  إلى السكان في المناطق القرويةتنمية الطفولة المبكرة  

المبكرةترسم اإلمداد الحالي   على تطوير منصة  البشرية وتحدد احتياجات تنمية الطفولة   ،لخدمات تنمية الطفولة 

معينة إقليمية  اهتمام  منطقة  في  المتبقية  المثال) المبكرة  سبيل  وكمية  ،على  الطفولة  موقع  تنمية  خدمات 

 .توسيع خدمات محددةأين ينبغي   بشأن  ارشاد متخذي القراراتوبالتالي  ،(في كل دائرة المطلوبة المبكرة

لكل خدمة من خدمات تنمية   .الوقت المناسب لتحسين نوعية الخدمات  في الصلةذات  )ب(: إنتاج البيانات  الهدف   •

إلى تطوير معايير الجودة )في حالة عدم وجودها( وتطوير    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  تهدف  ،الطفولة المبكرة

من  ف  تكيي  / اإلمكان  قدر  )االستفادة  المصاحبة  لهذه األدوات  االمتثال  لمراقبة  دوليا(  المعتمدة  األدوات 

األمر الذي يعد    –ستقيس أيضا جودة العملية    الوسائلفإن هذه األدوات /    ،باإلضافة إلى الجودة الهيكلية ر.  المعايي

سيتم التركيز بشكل رئيسي على تطوير أدوات ذكية يمكن أن توفر مالحظات مستمرة   ل.  لنمو األطفا  ارئيسي  محددا
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لتمكينهم من دعم مقدمي الخدمات )مقدمي الرعاية    ،التعليم األوليمرحلة    ومشرفيوقابلة للتنفيذ لمشرفي الصحة  

  .تحسين جودة ممارساتهم وتفاعلهم مع المستفيدين من( التعليم األوليالصحية ومعلمي 

في حين أن البيانات واألدلة حتى اآلن  .هدف )ج(: قياس تأثير خدمات تنمية الطفولة المبكرة على نمو األطفالال •

فقد طورت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تصميما    ،نادرةعن تأثير خدمات تنمية الطفولة المبكرة في المغرب  

لألطفال في   المعرفي وغير المعرفي النمو طفولة المبكرة علىلقياس فعالية تكلفة خدمات تنمية ال   قويا لتقييم األثر

الذي تم تطويره بشكل    ،   تقييم األثر ويقترح تصميم  ،والطويلالمناطق المستهدفة على المدى القصير والمتوسط  

ومركز السياسات للجنوب    ،ومدرسة هارفارد كينيدي  ،J-Pal و  ،   المبادرة الوطنية للتنمية البشريةل  مشترك من قب

  ،بشكل عشوائي على مستوى الدوارالتعليم األولي  يتم فيها تنفيذ خدمات متحكم فيهاإجراء تجربة عشوائية  ،الجديد

  األولي أصغر كيان إقليمي( لتلقي التعليم ) دوار   100تجريبيتين. حيث يتم اقتراح  مما يؤدي إلى إنشاء مجموعتين

في مرحلة الحقة )مجموعة   األولي  عشوائيا لتلقي التعليم     دوار 100  يتم تحديد  ألول مرة )مجموعة العالج(، و

مهمة حول التحسينات المحتملة في تقديم خدمات تنمية الطفولة   بيانات و سوف توفر عملية تقييم األثر   ة(.  المراقب

 .إبالغ القرارات المتعلقة بتمويل هذه الخدمات وقابليتها للتوسع مع ،المبكرة

 

فضال عن االستراتيجية واألدوات    ،الوصفية منصة البيانات إن إنشاء :والتخفيف من آثاره التكيف مع تغير المناخ ثيرتأ .33

أي المناطق ) ألحداث تغير المناخبتوثيق مخاطر التعرض   يسمح من شأنه أن 5 رقم إطار المؤشر المنهجية المقترحة في

  .المعرضة لخطر الفيضانات واالنزالقات الطينية والزالزل إلخ( كجزء من جمع بيانات جانب العرض المذكورة أعاله

المبكرة لضمان    ذلك  شأنمن   التدخالت التي سيتم تضمينها في حزمة خدمات تنمية الطفولة    استجابتها أن يوجه أنواع 

يمكن للمستفيدين الموجودين في المناطق المعرضة للفيضانات الحصول على    ،على سبيل المثال .دينالحتياجات المستفي

معلومات السالمة واالحتياطات في حالة هطول أمطار غزيرة عند زيارة مركز الرعاية الصحية أو تلقي الخدمات في 

ا كان ذلك ممكنا واستكشاف الطرق التي يمكن حيثم  (االفتراضية)    كما سيعزز التحول إلى الحوسبة السحابية .   المنزل

والتي قد تشمل    ،على مواجهة مخاطر الكوارث لدعم عملية صنع القرار  المنصة المقترحة  أن تزيد بها الحكومة من قدرة  

أو   النظام؛تشغيل    إعادة    /  السترجاعب( مقدار الوقت الالزم  ) األحداث؛تقييم: )أ( الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه  

من شأن وضع خطة االستعداد هذه أن يساهم  .)ج( التدابير الوقائية أو الضوابط الالزمة للتخفيف من احتمالية وقوع الحدث

والتقييم الرصد  منصة  مرونة  بالصرف   في  المرتبطة  البيانات  (5.1)النتيجة  بالصرف  وجمع  المرتبطة  )النتيجة 

أيضا قياس فعالية تقديم خدمة تنمية  5.2النتيجة المرتبطة بالصرف   ثر بموجبيتوخى تصميم تقييم األ  ،أخيرا ب(.  5.2

وتقديم مالحظات ملموسة حول    ،على رفاهية المستفيدين  السلبية القاسيةالطفولة المبكرة خالل فترات األحداث المناخية  

السياسة  و إرشاد يد للعوامل السلبيةطرق تحسين المرونة المتعلقة بتغير المناخ والتخفيف من آثاره وتقليل تعرض المستف

  .الوطنية المحتملة

  

وال سيما من خالل  ،نظام لتخطيط ورصد وتقييم تنمية الطفولة المبكرة  تنفيذ 5من خالل المؤشر رقم  يدعم البرنامج   .34

وال سيما مع فيما    ،القرى و المناطق النائيةالتمكين من: )أ( استخدام البيانات الجغرافية المحلية لتحديد احتياجات سكان  

 )ج( إنتاج البيانات ذات الصلة وفي الوقت المناسب لتحسين جودة الخدمات ؛ )ب( المبكرة؛يتعلق بخدمات تنمية الطفولة 

 .  قياس تأثير خدمات تنمية الطفولة المبكرة على نمو األطفال

  

 التنسيق المعزز لتنمية الطفولة المبكرة  - 6المؤشر رقم 

  

ال تزال هناك  ف  ،من الواضح أن تنمية األطفال تحدث عبر مجاالت مختلفة وتتطلب تدخالت في قطاعات متعددة  إلن كان   .35

كما هو الحال في العديد من البلدان   .تحديات في تنسيق وتكامل نظام تقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة في المغرب

تشرف    ،بشكل عام ت.  تشمل قرارات وتدخالت سياسة تنمية الطفولة المبكرة في المغرب عدة وزارات وكيانا  ،األخرى

وتشرف على توفير خدمات التعليم في مرحلة   ،هاريوزارة الصحة على نصيب األسد من خدمات صحة األم والطفل وتوف

ينخرط عدد متزايد  االجتماعية، كما  ية الطفل والحماية  توفر وزارة التنمية االجتماعية خدمات حما كما    ،الطفولة المبكرة

إلى هذه الخدمة و   الوصول   فجوات     المبكرة لسدمن مقدمي الخدمات من القطاع الخاص بنشاط في مجال تنمية الطفولة  

وال يتم    ،تقديم الخدمات يتبع نهجا قطاعيا  فإن    ،غياب مرساة مؤسسية على المستوى المركزي  و على الرغم من   .جودتها

آليات التعاون  كما أن    ،في بعض األحيانمتداخلة  فتبقى    تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة بشكل واضح  

 .سياسة وطنية متكاملة لتنمية الطفولة المبكرةدون صياغة البالد ل يحولمما  . متخلفةتظل والتواصل 

  

نقطة   و على مستوى   الجهويأصبحت الحاجة إلى تنسيق قوي على المستوى    ،الجهويةتحول المغرب المتزايد نحو    مع .36

الخدمات أمرا حاسما أيضا )إما من خالل  .تقديم  المبكرة  الطفولة  تنمية  إلى أن تكامل تدخالت  العالمية  تشير األبحاث 

وقت وتكاليف السفر للمستفيدين يص  مع تقل  ،ة في سلسلة التوريدالتعاون أو المشاركة في الموقع( يمكن أن يحسن الكفاء
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يعد االندماج مهما بشكل خاص للوصول إلى المناطق النائية ذات     ،بالنسبة للمغرب .للوصول إلى الخدمات وزيادة التأثير

وتتطلب     .حيث يكون اتصال األمهات واألطفال الصغار مع نظام تقديم الخدمات محدودا  ،الكثافة السكانية الشديدة التشتت

االستخدام األمثل لكل نقطة اتصال مع األمهات واألطفال لتقديم تدخالت مناسبة لتنمية الطفولة المبكرة تنسيقا قويا    عملية

 .106بين البرامج وعبر القطاعات

  

سيركز البرنامج بشكل خاص على زيادة قدرة الحكومة المحلية على  :فيف من آثاره تأثير التكيف مع تغير المناخ والتخ .37

إن ضمان  .  مثل اللجان المحلية للتنمية البشرية  الترابيةمن خالل تعزيز الجهات الفاعلة   ،تنسيق أنشطة البرامج الحكومية

من شأنه أن يساعد في ضمان أن األولويات المحلية المحددة    اللجنة المحلية للتنمية البشريةمن  أن تكون النساء جزءا  

في  ويأخذ  الصغار  األطفال  أمهات  أو  الحوامل  النساء  مثل  المستفيدين  الحتياجات  تستجيب  المبكرة  الطفولة  لتنمية 

توصيات الغذائية استراتيجيات التوعية لتعزيز ال  ،موقع دار األمومةاخ )من قبيل  المن نقاط الضعف المتعلقة بتغير االعتبار

لخدمات ل  فإن اعتماد إطار  ،6.2  النتيجة المرتبطة بالصرفمن حيث  (.  أما  الصحية والصديقة للمناخ والمحلية وما إلى ذلك

مثل: )أ(   ،4-1سيضمن أيضا استدامة األنشطة في إطار المؤشرات المرتبطة بالصرف    لتنمية الطفولة المبكرةاألساسية  

التي تربط العادات الغذائية بالتأثيرات على تغير المناخ من   1ب المؤشر المرتبط بالصرف  رسائل تغيير السلوك بموج

إدارة مخاطر    في  أو )ب( توفر رعاية صحية ذات جودة أفضل مع موظفين مدربين بشكل أفضل   بين أمور أخرى. ؛

بالصرف   المرتبط  المؤشر  بموجب  ترتكزالذي    2الكوارث  المناخية  االعتبارات  أن  الوطني  يضمن  المستوى    ،على 

بناء قدرات المنسقين اإلقليميين أيضا التوعية بمخاطر تغير    تشمل عملية  أ . وقد  6.3النتيجة المرتبطة بالصرف   وبموجب

النتيجة المرتبطة  بموجبالتخفيف وتسهيل الروابط مع البيانات األساسية التي يتم جمعها    وتدابير المناخ ونقاط الضعف  

ذلك ب.    5.2بالصرف   إلى  إطارنبغي  ت  ، باإلضافة  في  التدريب  أنشطة  بالصرف    مواءمة  المرتبطة    مع   6.3النتيجة 

الطبيعية   المخاطر  االنتهاء  2030-2020استراتيجية  بمجرد  او   .الجديدة  هذا  أن    ،لنحوعلى  النتيجةزيد  تيمكن   هذه 

بالصرف )أ(    المرتبطة  المحلية    معرفةمن:  الفاعلة  على بالجهات  القدرة  وتعزيز  المحتملة  للكوارث  االستعداد  كيفية 

واإلقليميين  و )ج( إلمام األعضاء المحليين   مخاطر / آثار تغير المناخ ؛ب   المجتمعات المحلية  عمليات توعية    )ب( الصمود؛

 تهم ب أن   6.3المرتبطة بالصرف  لنتيجة  ليمكن    ،أخيرا .بأنظمة اإلنذار المبكر واستخدام البيانات الناتجة عن هذه األنظمة

أيضا كيفية تبسيط إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في جوانب تقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة  

 .مستقبلية لطريق أمام تدخالتتوضيح ا المتكاملة وربما

  

البرنامج .38 المؤشر رقم   نم  ،يدعم  المبكرة  ،6خالل  آليات  ،تنسيق وتكامل تنمية الطفولة   عن طريق: )أ( تحفيز تفعيل 

للتنمية  الحكامة   الوطنية  المبادرة  تدخالت  وتنفيذ  تشخيص  بتخطيط ورصد  المكلفة  والمحلي  المركزي  المستويين  على 

ب( الترويج العتماد إطار للخدمات األساسية لتنمية الطفولة المبكرة  )تنمية الطفولة المبكرة ؛خدمات  بما في ذلك    ،البشرية

المحلية واإلقليمية   ؛ الكيانات  أداء  الجهويةو )ج( تعزيز  المبكرة  و  الطفولة  تنمية    ،في تخطيط ورصد وتنفيذ تدخالت 

باستخدام المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب التي يوفرها نظام الرصد والتقييم الذي سيتم إنشاؤه بموجب البرنامج  

  .مقابل النتائج

  

 6ورقم  5األساس المنطقي للمؤشرات المرتبطة بالصرف رقم : 15 الجدول

الطفول • تنمية  بيانات  واستخدام  توافر  في  كبيرة  فجوات  هناك  تزال  ة  ال 

البيانات اإلدارية حول استخدام خدمة تنمية  .المبكرة الرغم من وجود  على 

فإن هذه البيانات تقتصر على مشاركة البرنامج وتوفر القليل    ،الطفولة المبكرة

الخدمة على  استعمال هذه    إن تأثير   .من األفكار حول جودة الخدمات المقدمة

لمتعلقة بالرفاهية العامة للنساء البيانات ا .نمو األطفال غير معروف في الغالب

أثناء مراقبتها من خالل المسح الوطني للسكان وصحة    ،الحوامل واألطفال

)  ،األسرة تنموية  2018  ؛2011  ؛2003نادرة  مجاالت  وراءها  وتترك   )

لألطفال    ،رئيسية المبكر  والعاطفي  واالجتماعي  المعرفي  التطور  مثل 

الموج.   الصغار البيانات  استخدام  ولكن يمكن  المركزي  المستوى  على  ودة 

وال  المحلي؛نادرا ما يتم مشاركتها أو استخدامها لصنع القرار على المستوى  

المناخ التكيف مع آثار تغير  وهذا يعوق بشكل كبير   .تستخدم لزيادة قدرات 

 

 

 

 

 

 

 

تنفيذ نظام   - 5المؤشر رقم 

لتخطيط ومراقبة وتقييم تنمية 

 الطفولة المبكرة 

 
106Bryce et al47 ،2003. الصفحات   2003يوليو   12،  9378، العدد  362مجلد النسيت ؟ الحد من وفيات األطفال: هل يمكن للصحة العامة أن تحقق ذلك ،

159-164 
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ويحد من االستهداف المالئم   ،التخطيط الفعال لسياسات تنمية الطفولة المبكرة

 .ويعيق المساءلة والشفافية ،ماتوجودة تقديم الخد

لتخطيط ورصد وتقييم تنمية  • المؤشر تصميم وتنفيذ نظام شامل  سيدعم هذا 

وسيستلزم هذا النظام تحوال نحو صنع السياسات الموجهة   .الطفولة المبكرة

وزيادة التركيز على تقييم تأثير السياسة   ،نحو النتائج على جميع المستويات

ذلك .االجتماعية على  الخدمات   ،عالوة  تنسيق  زيادة  المؤشر  هذا  سيدعم 

والتقييم للرصد  شامل  نهج  تعزيز  خالل  من  األدوات   ،وتكاملها  وإنشاء 

عليه المؤسسي  الطابع  وإضفاء  التكامل  هذا  لتسهيل  وجه   .واآلليات  على 

: )أ( استخدام البيانات الجغرافية المحلية لتحديد من    سيمكن هذا النظام  ،التحديد

ال سيما فيما يتعلق بخدمات تنمية  ،والنائية المناطق القروية احتياجات سكان 

ب( إنتاج البيانات ذات الصلة وفي الوقت المناسب لتحسين  ) المبكرة؛الطفولة  

؛ الخدمات  عل) جودة  المبكرة  الطفولة  تنمية  خدمات  تأثير  قياس  نمو ج(  ى 

 .األطفال

في حين أنه من الواضح أن نمو األطفال يحدث عبر مجاالت مختلفة ويتطلب   •

ال تزال هناك تحديات في تنسيق وتكامل نظام   ،تدخالت في قطاعات متعددة

المبكرة الطفولة  تنمية  الطفولة   .تقديم خدمات  تنمية  تقديم خدمات  يقتصر  ال 

فحسب متعددة  قطاعات  على  مستويات    ،المبكرة  بين  أيضا  تقسيمه  يتم  بل 

على المستوى  الدوائر بما في ذلك  ،مختلفة من الحكومة وأصحاب المصلحة

العماال  ،المحلي مستوى    تو  الجهات  ،األقاليمعلى  المستوى   و  على 

يمكن أن يؤدي هذا التعقيد في بنية تقديم الخدمات إلى االزدواجية  .الجهوي

 .كفاءة التدخالت مما يضعف والتداخالت أو اإلغفال 

سيؤدي هذا المؤشر المرتبط بالصرف إلى تحويل التركيز القطاعي الحالي   •

ا تنمية  خدمات  وتقديم  تخطيط  المبكرةفي  يتم   ،لطفولة  متكامل  نموذج  إلى 

االستراتيجية الرؤية  حيث  من  مركزيا  حيث    ،تنسيقه  من  محليا  تنفيذه  ويتم 

 الالتمركز يتماشى هذا المؤشر مع جدول أعمال   .التخطيط والتنفيذ والمراقبة

المغرب  الموسعةالالمركزية    / اآلليات   ،في  من  عدد  إنشاء  يتوقع  والذي 

بينما يركز   .صنع القرار والمساءلة على المستوى المحليلتعزيز استقاللية  

تهدف اآلليات إلى تعزيز   و  ،هذا المؤشر على خدمات تنمية الطفولة المبكرة

 .واالستفادة من فوائد القطاعات األخرى في المستقبل

وسيتم ذلك من خالل: )أ( تحفيز تفعيل آليات اإلدارة على المستويين المركزي  •

المكلف بتخطيط ورصد تشخيص وتنفيذ تدخالت المبادرة الوطنية والمحلي  

البشرية المبكرة ؛  ،للتنمية  الطفولة  الترويج ) بما في ذلك خدمات تنمية  ب( 

و )ج( تعزيز أداء  العتماد إطار للخدمات األساسية لتنمية الطفولة المبكرة ؛

في تخطيط ورصد وتنفيذ تدخالت تنمية   و الجهويةالكيانات المحلية واإلقليمية  

التي   و  باستخدام المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب  ،الطفولة المبكرة

 .5يوفرها نظام الرصد والتقييم الذي سيتم إنشاؤه بموجب المؤشر رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يق  التنس  -  6المؤشر رقم  

الطفولة  لتنمية  المعزز 

 المبكرة

  

 البرنامج والترتيبات المؤسسية حكامةهيكل  - ج

  

سيتم  .ومستوى رفيع من التملك للبرنامج ،وخطوط المساءلة ،يعتمد الهيكل المؤسسي للبرنامج على األدوار الواضحة .39

يتم تحديد األدوار والمسؤوليات   و  الداخلية،وزارة   إشرافتحت    مبادرة الوطنية للتنمية البشريةقبل التنفيذ البرنامج من  

يستفيد البرنامج مقابل النتائج كما س  بوضوح على جميع مستويات الهيكل المؤسسي مع االختصاصات التفصيلية الحالية

كما أشار حكومة المغرب ألنه يتماشى جيدا مع البرنامج الوطني الرائد وأولويات الدولة  طرف    من االلتزام القوي من  

 .لذلك ملك المغرب

  

تستفيد   .اإلجراءات والمشاركة وتوافق الرئيسية من مرونةالمبادئ  P4-3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  يتبع تنفيذ .40

وتحفز الجهود لتحقيق المزيد من االتساق   ،من الموارد القطاعية الحالية وتكملها P4-3الوطنية للتنمية البشرية    المبادرة

المراهقين المبكرة وتنمية  المعنية بالطفولة  التي تم   ،الحكامةوترتيبات   .و المراهقات  والتكامل عبر اإلدارات الوزارية 
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وهي  107. المتقدمة  الجهويةعملية  المنبثق من   تتماشى مع التنظيم اإلقليمي الجديد للدولة  و      ،بالفعل  و تنفيذهاوضعها  

يقوم على مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ومستويات مختلفة   ،توفر نهجا تشاركيا وشامال بدرجة عالية

وموظفين من الهيئات    ،تعمل اللجان بالفعل وتتألف من ممثلين منتخبين للحكومة المحلية  ،على كل مستوى .من الحكومات

 :تقارب والمشاركة على مستويات مختلفةيحدث ال . وممثلين عن المجتمع المدني ،العامة

 

على المستوى المركزي، تقوم اللجنة اإلستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برئاسة رئيس الحكومة بوضع  •

القطاعية   الوزارات  بين  التدخالت  تنسيق  وتضمن  البشرية  للتنمية  الوطنية  للمبادرة  اإلستراتيجي  العمل  إطار 

وتضمن اتساق   ،على التقدم في التنفيذ  ،برئاسة وزارة الداخلية   ،وتشرف لجنة توجيهية متعددة القطاعات  ،المختلفة

  .السياسات العامة وتتحمل المسؤولية الشاملة عن المراقبة والتقييم وكذلك الميزانية تطويرو   الموارد البشرية

المقاطعات • ومستوى  اإلقليمي  المستوى  تكليف  ، على  البشرية    لجهويةااللجنة   تم  للتنمية    واللجنةللتنمية  اإلقليمية 

  ، (SGAR) الجهوية  . األمانة العامة للشؤون  و العمالبتخطيط وتنفيذ األنشطة تحت مسؤولية كل من الوالة  البشرية  

في عمليات  للتنمية البشرية  الجهويةاللجنة  سيكلف بدعم ،ميثاق الالمركزية وهي هيكل جديد قيد اإلنشاء كجزء من

البشرية العامة لدعم التنمية   يلعب قسم الشؤون االجتماعية وبالمثل،   .التخطيط والميزنة، وكذلك تنسيق التدخالت 

دعم     الموجود في  رئيسيا  دورا  المقاطعات  مستوى  البشرية   على  للتنمية  اإلقليمية  وظائفهااللجنة  وتشمل   .في 

لامسؤولي إعداد خطط عمل  تنفيذها ومراقبتهاته  السنوات واإلشراف على  البشرية متعددة  التنمية  وتنفيذ   ،ـبرامج 

  .والتعامل مع المظالم المحتملة ،أنشطة التدريب وبناء القدرات

المحلي • المستوى  البشريةفإن    ،على  للتنمية  المحلية  التشخيص بناء على تحليل االحتياجات    ةمكلف  اللجنة  بتطوير 

أو الباشا و / أو رئيس المنطقة الحضرية    في المناطق القروية الدائرة يرأسها رئيس .المحلية لتعزيز التنمية البشرية

  .في جميع أنحاء البالدللتنمية البشرية لجنة محلية  545 تعمل ،حتى اآلن  في المناطق الحضرية.

  

  على مستوياتوالمشاركة   إمكانية التقارب   3 لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةل  يوفر الهيكل اإلداري : 5 الشكل

 و التشخيصية ،االستراتيجية والتشغيلية

 
اليم أو المحافظات والبلديات تحت مظلة  بدأ المغرب عملية جديدة من الجهوية المتقدمة التي تجمع بين األقاليم أو األق  الداخلية،وتحت إشراف وزارة   ، 2011 في   107

في مستوى متوسط     " أ "الباشوية "   الدائرة" وتجدر اإلشارة إلى أن .بلدية 1500وأكثر من    و إقليم    عمالة  75و  (   واليةجهة )  12اآلن    توجد .الجماعات الترابية

  .العمالة والجماعةبين 
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 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : مصدر البيانات

  

أظهرت إلى حد   التيللمبادرة الوطنية للتنمية    ةالوطني  يةستتم إدارة البرنامج على المستوى الحكومي من قبل التنسيق .41

 ستكون .كبير قدرتها على تنفيذ برامج واسعة النطاق خالل المرحلتين األوليين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وبناء قدرات      وتقديم المساعدة الفنية ذات الصلة  ،ومراقبة تنفيذه وتأثيره  ،مسؤولة عن اإلشراف على البرنامجسيقية  التن

تعززت بشكل كبير في ،  2-1لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ا  خاللتأسست التنسيقية   ذ. فبعد أنكيانات المكلفة بالتنفيال

المبادرة  3المرحلة   البشرية  من  للتنمية  من    وتتألف   .الوطنية  الهندسة   5اآلن  )أ(  على:  التوالي  على  تركز  وحدات 

كل قسم   .التواصل  ؛ )ه(المسائل اإلدارية والمالية    )د( والتقييم؛الرصد    )ج( البرامج؛العمليات وتنفيذ    )ب( .االجتماعية

  .واضحةالوظائف الو واالختصاصات العاليةمن هذه األقسام مزود بعدد كاف من األفراد ذوي الكفاءة 

  

وهي   العالية،الجودة    الخارجيين ذوي مقدمي الخدمات    أخيرا، سيعتمد تنفيذ البرنامج بشكل كبير على عدد محدود من .42

البشرية  للمبادرة  خطوة استراتيجية ومبتكرة للتنمية  الوطنية   يعتمد تنفيذ األنشطة في إطار.    P4-3الوطنية  المبادرة 

البشرية   التعاقد  بشكل    P4  3للتنمية  الخارجيين    مع  كبير على  الخدمات  السابقة في و  المعترف بهم  مقدمي  بخبراتهم 

التي اعتمد تنفيذها على   الوطنية للتنمية البشرية  للمبادرة  عن المراحل السابقة  هذا النهج    يختلف  و .مجاالت تخصصهم

من  من خالل التحول إلى عدد أقل   .الفاعلين غير الحكوميين الذين اختلفت قدراتهم بشكل كبيرشبكة مجزأة ومشتتة من  

إلى تحقيق كفاءة أقوى من خالل تجميع الموارد  P4-3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    هدفت  الخارجيين،مقدمي الخدمات  

على أساس العالقة التعاقدية   الخارجيون بخدماتهميقوم مقدمو الخدمات  سوف   .والخبرات واالستفادة من وفورات الحجم

من  ،باإلضافة إلى ذلك .القدرات  تعزيزفضال عن تدخالت  ،التي تحدد نتائج واضحة من حيث جودة وكمية تقديم الخدمة

البشرية    تهدف  ،خالل نشر أنشطتها بشكل أسرع للتنمية  تعزيز أيضا من خالل هذه الشراكات إلى   3المبادرة الوطنية 

  إستراتيجية
 و اللجن اإلستراتيجية

 التسييرية

وزارة الداخلية، وزارة التربية 

التنسيقية  والتعليم، وزارة الصحة،

لمبادرة الوطنية للتنمية الوطنية ل

 البشرية

  عملية
للتنمية  الجهويةاللجنة 

 البشرية

مبادرة اللجة الجهوية للالوالية )

، اإلدارة البشرية(الوطنية للتنمية 

اإلقليمية للصحة، األكاديميات 

الجهويالمجلس  للتعليم ،اإلقليمية   

للتنمية اللجنة اإلقليمية 

 البشرية

المديرية  االجتماعي، العملقسم 

اإلقليمية للتعليم، و المديرية 

و المجلس  ، ماإلقليمية للصحة

 اإلقليمي

 التشخيص
اللجنة المحلية للتنمية 

 البشرية
 

المنطقة الحضرية، سيركل 

(، المنسقون المحليون قروي)

للصحة والتعليم، البلديات، الجهات 

 الفاعلة غير الحكومية

وضع رؤية إستراتيجية واسعة 

وإشراف شامل وتوحيد النتائج 

 والتوجيه بشأن الميزانية

التحقق من صحة خطة التنمية 

السنوات البشرية اإلقليمية متعددة 

التقارب حسب الحاجة،  لضمان

وتخصيصها وتعبئة الموارد  

إعداد برامج التنمية البشرية متعددة 

األنشطة السنوات ومراقبة تنفيذ  

اللجنة إعداد التشخيص التشاركي )

( على المحلية للتنمية البشرية

 أساس تقييم االحتياجات المحلية

 الدور والمسؤوليات مكوناتها الهياكل الموجودة
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في زيادة الوعي وتحسين   و  ،قدرات الجهات الفاعلة غير الحكومية التي لها دور حاسم محليا من حيث تقديم الخدمات

مزيدا من المعلومات حول الفاعلين الرئيسيين غير الحكوميين الذين دخلوا في شراكة    2يقدم اإلطار   .الوصول للمجتمعات

 .3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  مع

  

جميع  تحمل مسؤولية التحقق من تقوم المفتشية العامة لإلدارة الترابية ب سوف .التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرف .43

ف بالصر.  المرتبطة  النتائجالنتائج  البرامج مقابل  العديد من  في  الناجحة  لمشاركتها  التابعة    اكتسبت  ،نظرا  المفتشية  هذه 

الداخلية المقترحة إضافة قوية   لوزارة  العملية  المغرب وستشكل مشاركتها في  به في  سمعة قوية كعامل تحقق موثوق 

  .لرصد نتائج البرنامج

  

 -داري وهو قسم تابع لوزارة االقتصاد والمالية واإلصالح اإل -ستجري المفتشية العامة للمالية  .التدقيق المالي للبرنامج .44

 ،المتفق عليها مع البنك الدولي لمراجعة البرامج مقابل النتائج  معاييرها واالختصاصاتتدقيقا ماليا للبرنامج وفقا لدليل  

مراجعة الحسابات        التدقيقوستشمل اختصاصات   .ومقدمي الخدمات الخارجيين  ،بما في ذلك تدقيق البلديات المشاركة

 .المالية والمشتريات

 

  والتقييم  الرصد -د

  

الحكومة مبني على نظرية تغيير سليمة مع مؤشرات واضحة على مستوى   برنامج :والتقييمإطار النتائج وقدرة الرصد   .45

تمتلك أنظمة الرصد والتقييم األسس الالزمة لتعمل ولكنها تتطلب تعزيزا في   .وترتيبات موثوقة للرصد واإلبالغ ،النتائج

ستوفر العملية فرصة لتقوية   .واستخدام البيانات لصنع القرار على جميع المستويات ،تهاومشارك ،البياناتمجاالت جودة 

المبادرة   فيالرصد و التقييم   من خالل دعم: )أ( هيكلة قسم  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  أنظمة الرصد والتقييم في

 ،( زيادة التآزر وقابلية التشغيل البينيوالتقييم؛ جب( وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة للرصد   ؛الوطنية للتنمية البشرية

الرصد والتقييم    ، عندما يكون ذلك ممكنا أنظمة  الطفولة  القطاعية؛مع  النماء في مرحلة  إمكانية قياس نتائج  د( تحسين 

؛د(   للمستفيدالقدرات    تعزيز المبكرة  المتكررة  المراقبة  ؛      ينإلجراء  األثر  المال   وتقييمات  هـ( تفصيل مؤشر رأس 

  .العماالتالبشري على مستوى 

  

 المبررات االقتصادية -هـ

  

يمكن ترشيد االستثمار العام في الصحة والتغذية والتعليم الذي يركز   ،بشكل عام .العمومي  الستثمار  األساس المنطقي ل .46

)سلعة ال ينبغي أن يعتمد توافرها على القدرة  متميزةكسلعة على النساء وصغار األطفال والمراهقين على أساس طبيعته 

ت له ما يبرره بسبب إخفاقات فإن التمويل العام والتنظيم وحتى توفير هذه الخدما  ،باإلضافة إلى ذلك .دفع ثمنها(.على  

السوق الناتجة عن عدم تناسق المعلومات ووجود طلب يحركه المورد ووظائف اإلنتاج المعقدة والمبهمة والقيود االئتمانية  

يتم تقديم خدمات الصحة والتغذية   ،كما هو الحال في معظم بلدان المنطقة  ،لذلك، في المغرب .وعيوب السوق األخرى

من خالل القطاع العام في المقام   ،بما في ذلك تلك التي سيتم دعم توفيرها من خالل البرنامج المقترح  ،سيةوالتعليم األسا

غالبا ما تتطلب األسر   .التمويل العام وتوفير تلك الخدمات ضروريان لتحسين الكفاءة والعدالة في تقديم الخدمات .األول

الدولة للوصول إلى التعليم الجيد والخدمات الصحية حيث أن البدائل الخاصة  من الشرائح الخمسية األدنى ثراء تدخالت  

فإن هذه التدخالت الهامة ال تحظى بقبول كبير    ،التقنيكما هو موضح في التحليل   .إما غير متوفرة أو ذات نوعية رديئة

  األولي العمومي عزيز نظام التعليم  إن ت في المرافق العامة وخاصة في المناطق القروية؛  و تتم  ،من قبل األسر المغربية

  ة. والتوعية المجتمعية للتغذية وصحة األم يوفر فوائد كبير

  

برامج ناتجة عن االستثمارات في    -عامة وخاصة    -تشير األدلة الدولية إلى عائدات اقتصادية كبيرة   .العوائد االقتصادية  .47

األدبيات حول هذا الموضوع أن االستثمار في تنمية الطفولة المبكرة    تظهر  ،في الواقع .الطفولة المبكرة عالية الجودة  ةتنمي

يقدر أن كل دوالر أمريكي يستثمر في مرحلة  .له معدل عائد أعلى من التدخالت المستهدفة في أي مرحلة أخرى من الحياة

وتحسين التنمية    ،ين الصحةمع الفوائد المحتملة بما في ذلك تحس   ،دوالرا أمريكيا  17إلى    6الطفولة المبكرة سيعود من  

التعليم ونتائج  المطاف  ،المعرفية  نهاية  واإلنتاجية  ،وفي  األجور  المدى .زيادة  وبعيدة  األمد  طويلة  للفوائد  فإن   ،نظرا 

واالستثمارات في تنمية الطفولة    ،االستثمارات في السنوات األولى لألطفال لديها القدرة على وقف انتقال الفقر بين األجيال

أكثر من غيرهم المحرومون  المرجح أن يستفيد األطفال  المساواة ألنه من  للحد من عدم  أداة قوية  يظهر   .المبكرة هي 

كا للتغذية والتحفيز المبكر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن هذه البرامج كان تدخال مشتر  40التحليل التلوي لـ 
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التطور المعرفي واللغوي  0.47-0.42يتراوح بين  لها حجم تأثير متوسط   باالقتران مع نتائج مراجعة حديثة . 108على 

فإن الفوائد   ،في المائة  22-17الدخل بنسبة  أخرى تظهر أن زيادة االنحراف المعياري في التطور المعرفي مرتبطة بزيادة  

هذه التدخالت ال تسفر فقط عن فوائد كبيرة من حيث نتائج نمو الطفل   109.من االستثمار في السنوات األولى واضحة

التكلفة حيث  من  للغاية  فعالة  أيضا  المثال .ولكنها  سبيل  معدالت   ،على  لزيادة  التدخالت  في  االستثمار  يؤدي  أن  يمكن 

إلى  الرضا  تصل  اقتصادية  عوائد  تحقيق  إلى  الحصرية  الطبيعية  يتم    35عة  أمريكي  دوالر  لكل  أمريكيا  دوالرا 

التكلفة  ،وبالمثل.110 استثماره حيث  من  الفعالية  عالية  المبكر  التحفيز  برامج  تكون  أن  لتدخل  . يمكن  دقيق  تحليل  يشير 

  3.11التحفيز المبكر في بنغالديش إلى أن زيادة نقطة واحدة في النتائج المعرفية واللغوية في النتيجة المركبة تكلف بين  

الداخلي   معدل العائد يتراوح  ،عالية الجودة المنفذة في الواليات المتحدة CE Eبالنسبة لبرامج.111 دوالر أمريكي  6.02و  

  فة لتدخل حيث كانت نسبة الفائدة إلى التكل  ، تم العثور على نتائج مماثلة في أوغندا.112 بالمائة سنويا  14و    7بين   المقدر

تشير الدالئل إلى أن التحسينات الجوهرية في نتائج البالغين على التوظيف والصحة   8.6.113و    1.6بين  التعليم األولي  

قد تكون تأثيرات    114 والتعليم تنبع من التأثير الدائم لتعليم الطفولة المبكرة على المهارات المعرفية واالجتماعية والعاطفية

سر ذات الدخل المنخفض مقارنة بأقرانهم من األسر ذات  التغذية المبكرة والتحفيز والتعليم أكبر بالنسبة لألطفال من األ

، يدعم البرنامج أيضا استيعاب تدخالت التغذية الفعالة من حيث  إلضافة إلى مرحلة ما قبل المدرسةبا.115 الدخل المرتفع

فإن نتائج التغذية مفيدة أيضا  ،على الرغم من أهداف التنمية الجوهرية في حد ذاتها .المجتمع المحلي التكلفة على مستوى

االقتصادي النمو  تحفيز  المعرفية .في  القدرة  انخفاض  إلى  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  التغذية  سوء  يؤدي  أن   ، يمكن 

يحدث التأثير األكثر ضررا  .اجية االقتصادية الوطنيةوخسائر في اإلنت  ،وخسارة األرباح  ،وانخفاض التحصيل التعليمي

وال رجوع إلى حد كبير عن آثار هذا الضرر المبكر على الصحة    ،لسوء التغذية أثناء الحمل وفي العامين األولين من الحياة

 ، يام األلف األولىخاصة في األ ،يعد تحسين صحة األطفال وتغذيتهم .ونمو الدماغ والذكاء والقدرة على التعلم واإلنتاجية

أمرا بالغ األهمية لتحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي المتمثلين في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك 

تشير التقديرات إلى أن سوء التغذية المزمن لدى األطفال يقلل من أرباح الفرد    ،على المستوى الفردي .بطريقة مستدامة

في المائة في طول البالغين   1أظهرت الدراسات أن خسارة   .في المائة على األقل  10ياة بنسبة  المحتملة على مدى الح

 .في المائة في اإلنتاجية 2.4إلى  2تؤدي إلى خسارة 

  

يتركز حساب معدل العائد الداخلي كجزء من هذا التبرير االقتصادي على العوائد النقدية الخاصة الستثمارات البرنامج   .48

هناك عوائد كبيرة على   ،كما هو موضح أعاله .توسيع الوصول إلى تعليم عالي الجودة في مرحلة ما قبل المدرسةفي  

على هذا النحو، فإن التحليل االقتصادي يحسب  .من خالل تحسين قابلية التوظيف واألجور  ، جودة التعليم قبل المدرسي

  2000ومن المقدر أن يمول البرنامج إنشاء   .في المغربعليم األولي  الت  المعدل الداخلي لعائد االستثمارات في توسيع قدرة

استنادا   .طفل إضافي  100000لما مجموعه  التعليم األولي    مما ينتج عنه تعليم  ،سنوياالتعليم األولي    وحدة إضافية لمرحلة

األولى من المستفيدين من   تشير التقديرات إلى أن الدفعة  ،إلى تقديرات سوق العمل وسنتين من مرحلة ما قبل المدرسة

يستخدم    ،من أجل تقدير معدل العائد الداخلي .عاما  50وستبقى في سوق العمل لمدة    2033البرنامج ستدخل العمل في عام  

التحليل متوسط   التعليم اإلضافية بفضل  116درهم مغربي   2725األجر الشهري في المغرب بقيمة  هذا  ، ويحدد سنوات 

، وكذلك معدل العائد لسنة دراسية إضافية في المغرب 117بناء على تقدير من مصر   ،عاما  1.79)التعليم األولي    مرحلة

وتجدر اإلشارة إلى أن . في المائة لمن يذهبون إلى مرحلة ما قبل المدرسة  5مما يؤدي إلى عالوة بنسبة    ،٪118(2.80)

 .لدان األخرىهذا العائد يمثل الحد األدنى من العائدات االقتصادية التي شهدتها الب

  

 
. 433 :66-المراجعة السنوية لعلم النفس ، المجلد." الصحة العالمية والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة . " .2015يوسف زاي . وفرانسيس إي وعائشة ك عبود108
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وهو    ،في المائة بناء على السيناريوهات  8-6يظهر تحليل األثر االقتصادي للبرنامج معدل عائد داخلي يتراوح بين   .49

متحفظ الموضحة .تقدير  المنهجية  إلى  في   ،استنادا  هامشية  زيادات  سيناريوهات:  ثالثة  االقتصادي  التبرير  هذا  يقدم 

 الراتب الوطني ألولئك المستفيدين من وحداتفي المائة من متوسط    100في المائة و    75وفي المائة    50المرتبات بنسبة  

مليون دوالر أمريكي ومعدل   43  سينتج عن السيناريو المنخفض صافي القيمة الحالية .التي أنشأها البرنامجالتعليم األولي  

مليون دوالر أمريكي ومعدل العائد   140صافي القيمة الحالية  سينتج عن السيناريو المتوسط   المائة؛في    5.8العائد الداخلي  

  8.3مليون دوالر ومعدل العائد الداخلي  237وينتج عن السيناريو المرتفع صافي القيمة الحالية  في المائة ؛ 7.3الداخلي 

ال يتم تضمين التدخالت   ؛التعليم األولي  وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التقدير يعتمد فقط على التوسع في وحدات .في المائة

إن فوائد هذه التدخالت  .المتعلقة بالتغذية والصحة في معدل العائد الداخلي نظرا لصعوبة تقدير تأثيرها من الناحية النقدية

باإلضافة إلى العوامل الخارجية االجتماعية اإليجابية لتحسين الوصول إلى خدمات  ،دبيات()على النحو الذي اقترحته األ

ستزيد بشكل كبير من صافي القيمة الحالية    ،تنمية الطفولة المبكرة الجيدة مثل اإلنصاف والرفاهية والفوائد بين األجيال

العودة الداخلي من  إلى استبعاد تدخال .المحسوبة والمعدل  المجتمعيةباإلضافة  الصحة والتغذية  التحليل    ،ت  يستبعد هذا 

 .التي ستتحملها الحكومة المغربية بعد انتهاء البرنامجالتعليم األولي  أيضا التكاليف المتكررة المرتبطة بوحدات

  

 صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي : 16 الجدول

 

 نتائج  قليل  متوسط عالي 

 االفتراضات الراتب ٪من متوسط 50 الراتب ٪من متوسط 75 الراتب ٪من متوسط 100

صافي القيمة  دوالرا أمريكيا  43046651  دوالر أمريكي  140.061.299 دوالرا أمريكيا  237.075.946

 (NPV)الحالية

 معدل العائد الداخلي 5.82٪ 7.25٪ 8.34٪

(IRR) 

  

إلى سد   .تأثير التوزيع .50 البرنامج  المناطق الحضرية والقرويةسيسعى  الكبيرة بين  عبر الوصول إلى تدخالت   التفاوتات 

، هناك قدر كبير من عدم المساواة التقنيكما يوضح التحليل   .تنمية الطفولة المبكرة وجودتها عبر التعليم والصحة والتغذية

الحضرية والقروية  المناطق  المغرب  بين  النتائج  ،في  الخدمات وكذلك  في استخدام  بالتغذية    ،سواء  يتعلق  فيما  ال سيما 

مما يشير إلى أن معدل    ،وحضور التوصيل الماهر. كلما زاد تأثيره على كسر حلقة الفقر والحد من الفقر وعدم المساواة

 119ما قبل المدرسة  العائد من هذا البرنامج يحتمل أن يكون أعلى من المقدر بالنظر إلى التركيز على مرحلة

  

آثار خارجية كبيرة  تثمارات لالس   .الخارجية العوامل .51 المبكرة  الطفولة  تنمية  بين   ،في تدخالت  إيجابية  تفاعالت  وهناك 

تظهر نتائج استطالع حديث لمؤشر تقديم الخدمات من المغرب  .التعليم والصحة والتدخالت التغذوية التي يدعمها البرنامج

يحصلون على درجات أفضل في    التعليم األوليالصف الرابع الذين التحقوا بسنة على األقل في مرحلة    تالميذأيضا أن  

يزيد أيضا من   التعليم األوليا يبرز أن العوائد المحتملة أعلى بشكل ملحوظ حيث أن الحضور لمرحلة  ، مم120 كل مادة

 و الحكامة سيولد البرنامج عوامل خارجية إيجابية من خالل تعزيز التنسيق    ،أخيرا .جودة السنوات الالحقة من الدراسة

يمكن للدروس المستفادة من تنفيذ   الخدمات؛دة الرعاية لهذه  وكذلك تحسين جو  ،من خالل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 .هذه أن تعزز تقديم خدمات التعليم والصحة والتغذية األخرى الحكامةتدخالت تحسين الجودة وتقوية 

  

الطفولة المبكرة، يتمتع البنك بقدر كبير من الخبرة من السنوات األخيرة من مشاريع تعزيز تنمية  .القيمة المضافة للبنك  .52

يسعى البنك إلى تسريع   ،من خالل مشروع رأس المال البشري .من داخل وخارج منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

البرنامج شبكة يمكن االستفادة منها من خالل   مع تقديم الدعم المالي والفني للبلدان ؛  ،االستثمارات عالية الجودة في األفراد

النتائج ذلكباإل .  مقابل  إلى  نشطة  ،ضافة  بشرية  تنمية  البنك محفظة  ا   يمتلك  البياناتإلقراض  في مجال  تحليل  في   و 

 .من المشاركة السابقة المستخلصةوسيستفيد هذا البرنامج من النجاحات والدروس  ،المغرب

  

 

 النوع االجتماعي   بعد

  

 
119Johnson ،RC ،Jackson ،CK ، 2019.دليل من برنامج :الديناميكي التكامل الحد من عدم المساواة من خالل Head Start العامة واإلنفاق على المدارس.  

 . 349https://doi.org/10.1257/pol.20180510-310،  11المجلة االقتصادية األمريكية: السياسة االقتصادية 
 " في المغرب  ) (IPSE. "دراسة استقصائية لمقيمي تقديم خدمات التعليم2017المرصد الوطني للتنمية البشرية.  المغربية،المملكة 120

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://doi.org/10.1257/pol.20180510
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القروية .53 المناطق  الجيدة يشكل عائقا    ،بالنسبة للحوامل الالئي يعشن في  الرعاية الصحية  فإن الحصول على خدمات 

في المائة( رعاية ما   50.7الحوامل فقط )  القروياتتتلقى نصف النساء    ،خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل .كبيرا

الالئي يستفدن من رعاية  في المائة من النساء الحوامل    79.2يتناقض بشدة مع    مما   ؛قبل الوالدة من قبل متخصص مؤهل

  في المائة( فقط من النساء في المناطق القروية  73.4ثالثة أرباع )  ،في وقت الوالدة .ما قبل الوالدة في المناطق الحضرية

في المائة من النساء في المناطق الحضرية يستفدن من الوالدة الماهرة في مركز    96في حين أن    ، يلدن في مرفق صحي

القروية  ،من بين أمور أخرى  ،وقد أدى ذلك .صحي المناطق    100.000لكل    111)  إلى أن معدل وفيات األمهات في 

   . كما  .(ENPSF 2018)   (والدة حية  100.000لكل    45والدة حية( أعلى بمرتين مما هو عليه في المناطق الحضرية )

اف االجتماعية وانخفاض مستويات  األعر .هذه الفجوة  مما يتسبب في  حواجز جانب العرض بقيود جانب الطلبتقترن  

والتي يمكن أن تحد   121،صحة الطفللفي الممارسات دون المستوى األمثل    انسهمي  القروية ،تعليم الوالدين في المناطق  

في   القروياتتستمر العديد من النساء  ،على سبيل المثال .من سلوكيات معينة وتعيق أيضا الطلب على مثل هذه الخدمات

و /  ،ومحدودية وسائل النقل ،نقص المعلومات، وذلك نتيجة لالوالدة في المنزل على الرغم من وجود مركز والدة قريب

بشكل أكبر بين األسر الفقيرة والضعيفة التي تواجه أيضا  األمر    ينتشر هذا  و   .أو انعدام الثقة وتفضيل األساليب التقليدية

 .قيودا مالية كبيرة

  

لتغيير    وتنفيذ حملةتصميم        خالل  ( من1)المؤشر المرتبط بالصرف رقم  اإلى سد هذه الفجوة ومحدداتهيهدف البرنامج   .54

توافر خدمات الصحة والتغذية المجتمعية الجيدة للنساء   زيادةحيث تغذية الطفولة المبكرة، و من خالل    السلوك من

فإن          1في إطار المؤشر المرتبط بالصرف رقم  (.  2) المؤشر المرتبط بالصرف رقم    واألطفال في المناطق القروية

و السلوك  تغيير  تنفيذهاستراتيجية  فيالطلب    يحفزان سوف اخطة  والتغذية    ويؤثران  بالصحة  المتعلقة  السلوكيات 

أ،  1.2)النتائج المرتبطة بالصرف    النمو األمثل للطفلالسلوكيات والقواعد التي تساعد على    وتعزيزوالممارسات األبوية،  

شهرا(    24استهداف النساء الحوامل وأمهات األطفال )حتى  وفي الوقت الذي سيتم فيه     ب(.1.3أ،  1.3ج،  1.2ب،    1.2

التحديد والمجتمع   ،على وجه  واآلباء  لألمهات  اإليجابية  التربية  على  تدريب  تقديم  الحملة  المؤشر  . وستشمل  إطار  في 

لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية    ،معايير الجودة  يشمل  ،سيتم تطوير واختبار نموذج  ،2رقم  المرتبط بالصرف  

)النتيجتين المرتبطتين بالصرف    والتغذوية على مستوى المجتمع للنساء الحوامل واألطفال الصغار في المناطق القروية

والجودة  الترتيبات التشغيلية للتوسيع    وف تضع في إطار استراتيجيفس  2.2(. أما النتيجة المرتبطة بالصرف رقم  2.0-2.1

ا. أما النتيجة المرتبطة بالصرف رقم النساء الحوامل األكثر ضعفلتشمل    ،لهذه الخدمات األساسية للمستفيدين  ينالمستهدف

حة أو التغذية على األقل  من خالل التحفيز المباشر لتقديم خدمات الص  ،حافزا قويا لتنفيذ هذا النموذجفسوف تضع    2.3

  .للنساء واألطفال المستهدفين

  

حيث يكون الوصول إليها محدودا بشكل خاص بالنسبة   ،األوليكما تم تحديد فوارق إضافية بين الجنسين في التعليم   .55

في   68.8سنوات    5و    4في سن    قرىلألوالد في ال  األوليبينما يبلغ معدل االلتحاق بالتعليم   .للفتيات في المناطق القروية

 79.6تها بنسبة  أكثر وضوحا عند مقارن الفجوة هذه وتصبح .القرويات    في المائة فقط للفتيات    54.5  فال يبلغ سوىالمائة،  

المائة   الحضرية  بينفي  المناطق  في  الفتيات  . 42 الفتيان  التحاق  انخفاض  ينبع  العرض   القرويات  قد  جانب  قيود  من 

العرض  فمن .والطلب إلى   ،ناحية  المبكرة  الطفولة  لتقديم خدمات رعاية  التربية تحديات لوجستية ومالية  تواجه وزارة 

قد يؤدي االفتقار إلى الوعي بأهمية تعليم الطفولة المبكرة   ،من ناحية الطلبأما   .المناطق النائية ذات الكثافة السكانية العالية

عن إرسال الفتيات الصغيرات على وجه الخصوص إلى مرحلة    إلى جانب المسافات الطويلة إلى المدرسة إلى ردع اآلباء

سيدعم البرنامج نتائج تنمية الطفولة المبكرة المعززة للفتيات من خالل:    ، لمعالجة هذه الفجوة ومحدداتهاو .ما قبل المدرسة

اإليجابية واألمومة  األبوة  على  تركز  التي  الوالدين  تعليم  لمرحلة  وحضور الفتيات التحاق وتعزيز  ،جلسات  التعليم هن 

للحد من القيود المفروضة على الوصول )أي المسافة    الجيدة في المناطق القروية   األوليوتوسيع خدمات التعليم    ،األولي

وتجهيزها إدراج  التعليم األولي ستدعم االستثمارات في بناء وحدات  ،أيضا .إلى المدرسة( أقوى بشكل عام بالنسبة للفتيات

التعليم األولي  التعليم األولي    ي قد تساهم في تضييق الفجوة بين الفتيات والفتيان في االلتحاق بمرحلة الت ميزات التصميم

المثال سبيل  على  القروية،  المناطق  والفتيان ،في  للفتيات  المنفصلة  المياه  الصحي  ،دورات  والمراحيض   والصرف 

أيضا فوائد إيجابية من حيث مشاركة النساء في   ذا االستثماره سيحقق .إلخ  ،المناسبة الستخدام الفتيات والفتيان  والملحقات

وخلق فرص عمل للنساء كمعلمات    ،عن طريق تقليل الوقت الذي تخصصه النساء لتقديم الرعاية  ،القوى العاملة بشكل عام

  .التعليم األوليفي مرحلة 

  

 
  ذلك،ومع  . أن مواقف الرجال المغاربة تجاه المساواة بين الجنسين آخذة في التحسن  2017لعام    (IMAGES)المسح الدولي للرجال والمساواة بين الجنسين بين121

  الحفاضات، ٪ من الرجال أن تغيير  72.4يعتقد    المثال،على سبيل   .فإن مواقف الرجال والنساء تجاه رعاية األطفال ومساعدتهم في األعمال المنزلية تتباين بشكل كبير

 ٪ من النساء 53.7وإطعام األطفال يجب أن تكون كلها مسؤولية األم مقارنة بـ  لألطفال،استحمام اإلشراف على  و
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في   سيعالج .56 النماء  بيانات  واستخدام  توافر  في  الثغرات  أيضا  المبكرةالبرنامج  الطفولة  البيانات    ، مرحلة  ذلك  في  بما 

الجنس والمتعلقة بنماء صغار األطفال المؤشر رقم   .المصنفة حسب  التخطيط والرصد    ، 5في إطار  البرنامج  سيعزز 

ة  والتقييم لتنمية الطفولة المبكرة من خالل تطوير إستراتيجية وأدوات منهجية لجمع البيانات حول المعالم التنموية الرئيسي

أخرى   و  بيانات للفتياتصنيف هذه البيانات بين  يتم ت سوف  و  .لألطفال على طول المجاالت المعرفية وغير المعرفية

و ، المنخفض مقابل الدخلالمرتفع   الدخل  و ،فتيان، وعبر مجموعات مختلفة )أي في المناطق الحضرية مقابل القرويةلل

إرشاد صانعي    تنمية الطفل وأنماط معينة في مجال    بناء    من تكوين و مختلف المناطق، الخ( لتمكين المغرب    ذلك عبر

المرتبط    في إطار المؤشر ار.  لألطفال الصغو التعلم المبكرين    نحو كاف حول أفضل السبل لدعم التطورالقرار على  

مية والمحلية للتنفيذ من خالل: هيكل مؤسسي يتيح مشاركة سيعمل البرنامج على تعزيز القدرات اإلقلي ،6رقم  بالصرف 

)النتيجة المرتبطة بالصرف رقم  في التخطيط المحلي لخدمات تنمية الطفولة المبكرة  ،بما في ذلك النساء  ،أفراد المجتمع

منسقي   ؛ (6.0 للمبادرةوتدريب  الجهوية  تنم  المنسقية  بشأن  الجنس  المصنفة حسب  البيانات  استخدام  الطفولة على  ية 

 أ(. 6.3)النتيجة المرتبط بالصرف رقم  المبكرة لدعم صنع القرار

  

أجل رصد الفجوة   التي تم تحديدها.  منالتقدم المحرز في تضييق الفجوات  رصد    خاص بمراقبة و  البرنامج بشكلسيقوم   .57

سيقدم البرنامج تقريرا   ،جيدةللنساء الحوامل في الحصول على خدمات رعاية صحية    بين المناطق الحضرية والقروية

القروية المناطق  في  النساء  حصة  يستفدن  عن  اللواتي  التي   من المستهدفة  التغذوية  أو  الصحية  الخدمات 

المحدد    أما الهدف  ،0  المؤشر فيوجد عند خط األساس لهذا  حملهن. )أما   خالل فترة  ،الصحي المجتمعي النموذج يقدمها

في   حدد  فقد  البرنامج  و  50لهذا  ذلك  باإلضافةبالمائة(.  عدد   بيانات  البرنامج سيقدم ،إلى  الجنس حول:  مصنفة حسب 

الذين تم تجنيدهم وتدريبهم    هذه المرحلة المنشأة حديثا، وعدد معلمي  وحدات التعليم األولي    األطفال اإلضافيين المسجلين في

الذين تم تدريبهم على   الجهوية للمبادرة  المنسقية منسقي وعدد  ،وفقا لمعايير الجودة  ،بةعلى الممارسات التربوية المناس

  .تخطيط وتنسيق خدمات تنمية الطفولة المبكرةهذه المرحلة من التعليم من اجل  استخدام أدوات
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أجرى البنك    ،البرنامج() بالمغرب  لتحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة في المناطق القروية كجزء من التحضير: مقدمة .58

  .للبرنامج المقترح وفقا لسياسة البنك الدولي بشأن تمويل البرنامج مقابل النتائج (FSA) االئتمانيةلنظم ل االدولي تقييم

  

إلى أن األنظمة االئتمانية للبرنامج تفي بسياسة   (IFSA) تقييم النظم االئتمانية المتكاملةاالستنتاج الرئيسي: خلص   .59

البنك بشأن متطلبات تمويل البرنامج من أجل النتائج وتوفر ضمانا معقوال بأن عائدات التمويل ستستخدم لألغراض  

البرنامج االئتمانية .المقصودة بهدف دعم تحقيق أهداف  المخاطر    متوسطةأنها  المتبقية اإلجمالية على    تم تصنيف 

 : تقوية األنظمة كما هو موضح أدناه و القدرات تعزيز أنشطةستتطلب األنظمة  ،لضمان التنفيذ المناسب

  

تأخير محتمل في عملية ب ترتبط المخاطر الرئيسية  .  سيتم تعزيز النظم االئتمانية لضمان التنفيذ السليم .تقييم المخاطر •

والمعدات   المدنية  األعمال  لتنفيذ  جديدة    وحدة 6000  إلنشاءالالزمة  الشراء  أولي  دار    40الي  ، وحو 122 تعليم 

تؤدي هذه المخاطر إلى تأخيرات في برمجة وميزنة األنشطة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية   لألمومة. وقد

المائة   في  50أكثر من    هذه األنشطة  وتمثل   .األمومة  رودو  التعليم األوليالمشاركة في اختيار المواقع وبناء وحدات  

الجدول   اإلنفاق (19)انظر  إطار  إجمالي  مما  1النتيجة    )مجال  من  المالية  (.  البيانات  إصدار  على  أيضا  سيؤثر 

للبرنامج في الوقت المناسب ضرورية لضمان إمكانية تتبع استخدام األموال وتسهيل إجراء والتي تعد    ،الموحدة 

 .ت التدقيق الخارجيةعمليا

 

التخفيف • المحددة .إجراءات  المخاطر  التدابير للتخفيف من  البرنامج مجموعة شاملة من  سيتم   .يتضمن تصميم 

التعليم األولي و  التخفيف من مخاطر التأخير في عملية الشراء لتنفيذ األعمال المدنية والمعدات المتعلقة بوحدات  

( نظام مراقبة أداء المشتريات الدوري كجزء من تحديث نظام المعلومات اإلدارية  1: ) تحديداألمومة من خالل    دور  

استعادة   (4) دة بشأن وثائق العطاءات والعقود / نماذج االتفاقيات ؛أدوات إرشادية جدي (3) موسع؛و تدقيق   (2) ؛

االئتماني التنسيق  لجنة  مرحلة  (FCC) إشراف  االئتمانية خالل  االختناقات  لحل  بدأ  الذي  االئتماني  األداء    على 

البشرية   للتنمية  الوطنية  المظالم؛ (5) ؛ 2المبادرة  معالجة  إجراءات  أك (6) تعزيز  تقارير  عن إعداد  فعالية  ثر 

 (7) ؛ (FKPIs) المشتريات واإلدارة المالية في نظام المعلومات اإلدارية مع مؤشرات األداء االئتماني الرئيسية

كفاءة   أكثر  شراء  عمليات  إلى  يؤدي  مما  البرنامج  احتياجات  تحديد  في  واإلقليمية  المحلية  السلطات  دور  تعزيز 

 .ومرونة

 

مجاالت النتائج الممولة من البرنامج مقابل النتائج مدمجة في عمليات إدارة الميزانية والنفقات   :ملخص ترتيبات الصرف .60

القطري النظام  الحكومة    ستظهر .في  بالكامل في ميزانية  البرنامج  المبادرة   في فصل  الداخليةوزارة    تحت باب أموال 

البرنامج من خالل نظام الخزينة المركزي للحسابات المصرفية   بموجب جميع المدفوعات ستتمو .الوطنية للتنمية البشرية

بتحويل األموال إلى وزارة    ،من خالل ميزانيتها  ،ستقوم الحكومة المغربية(.  المودعة لدى البنك المركزي )بنك المغرب

ال  الداخلية التي ستنفذها  إطار اإلنفاق واألنشطة  بناء على  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  للتنمية عبر  الوطنية  مبادرة 

  ( comptable public)العمومي  المحاسب  ا. و يكون  النفقات مسبقسيتم تمويل    وبالتالي  ،البشرية عبر وزارة الداخلية

الحكومة المغربية بالمدفوعات من البنك الدولي    ستطالبت. وعن سداد المدفوعا  مسؤوال     الوطنية للتنمية البشرية  للمبادرة

المؤشرات المرتبطة بالصرف   التأكد من تحقق  وكالة التحقق المستقلةستؤكد   .عند تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف

المتفق عليه الزمني  للجدول  بالتحرير األموال وفقا  أما  المحققة  للدفعات األولىلنسبة  .  السابقة والنتائج  سيتم  ف  ،والنتائج 

األموال   احساب  ال  من صرف  لخزينة  ب لحكومةالوحيد  المغربالمفتوح  إطار   .بنك  في  المصروفات  مقارنة  وستتم 

 .المؤشرات المرتبطة بالصرف بنفقات البرنامج في العام األخير من البرنامج

  

مليوني دوالر امريكي.    2قيمة العقود  ، لم تتجاوز  2 و 1المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  في إطار   .استثناءات المشتريات .61

 .123أي أنشطة تنطوي على شراء عقود عالية القيمة ال يزمع تنفيذ   البرنامج الجديدكما ان 

 
122

  1900. وحتى اآلن،  2023وحدة بحلول عام    15،000من خالل بناء  التعليم األولي    تتوسع تدريجيا الوصول إلى مرحلة 3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية        

 .2021وهي أن يبدأ العمل خالل   2019بناؤها منذ  تم Oumouma دار 120قبل المدارس، و 
123

 المبالغ النقدية التالية ، والتي يمكن تعديلها من وقت آلخر ، والتي تتطلب إلزامية العقود ذات القيم المقدرة التي تتجاوز
البضائع التي   (2) دوالر أمريكي أو أكثر لكل عقد ؛  115.000.000األعمال المقدرة بتكلفة   (1) :(OPRC) قبل لجنة مراجعة المشتريات التشغيلية بالبنك المراجعة من

دوالر أمريكي أو أكثر    75.000.000خدمات غير استشارية ، تقدر تكلفتها بما يعادل   (3) دوالر أمريكي أو أكثر لكل عقد ؛  75.000.000تقدر تكلفتها بما يعادل  

 .دوالر أمريكي أو أكثر لكل عقد 30.000.000( خدمات استشاريين ، تقدر تكلفتها بما يعادل 4أو ) لكل عقد ؛
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn63
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   تقييم النظم االئتمانية المتكاملة  هدف ونطاق

  

البنك و توجيهاته  بما يتفق مع سياسة     (IFSA)  تقييم النظم االئتمانية المتكاملةبرنامج، جرى  الوكجزء من إعداد    .62

    كان الهدف من التقييم التحقق مما   وقد  .توجيهية ذات الصلةاللمذكرة  ل  المتعلقة بتمويل البرنامج مقابل النتائج و وفقا  

المقصودة التمويل ستستخدم لألغراض  بأن عائدات  توفر ضمانا معقوال  البرنامج  أنظمة  االهتمام    ،إذا كانت  إيالء  مع 

واإلنصاف   ،والشفافية ،والفعالية ،والكفاءة ،والمالءمة للغرض ،والنزاهة ،واالقتصاد ،الواجب لمبادئ القيمة مقابل المال

 .والمساءلة

  

من قبل فريق من ذوي الخبرة من موظفي  (IFSA)  تقييم النظم االئتمانية المتكاملةتم تنفيذ   .والمنهجيةجمع البيانات   .63

وقد تم إجراء التقييم على أساس: )أ( المعرفة باإلدارة المالية وأنظمة   .المشترياتواإلدارة المالية    في مجال البنك الدولي  

ج( البيانات  ) ؛  2017تقرير وطني لإلنفاق العام والمساءلة المالية تم استكماله في عام  ب( آخر  ) المشتريات في المغرب؛

أتاحتها  التي  البشرية  االئتمانية  للتنمية  الوطنية  ؛  المبادرة  لها  التابعة  العامة  الداخلية والهيئات  د(  ) تحت إشراف وزارة 

الكمية والنوعية المستمدة من تنفي البيانات االئتمانية  للمبادرة الوطنية تحليل  التنفيذ الذاتي  العمليات السابقة مثل تقرير  ذ 

و )هـ(  ؛(P151169) مثل مشروع دعم اإلدماج االقتصادي للشباب  الجاريةوالعمليات   (P116201) 2تنمية البشرية  لل

تضمنت البيانات   سابات. والمفتشية العامة للمالية و المجلس األعلى للحتقارير التدقيق الصادرة عن هيئات الرقابة الوطنية:  

  ،عدد العطاءاتومتوسط    ،التي أتاحتها الكيانات المشاركة في البرنامج النسبة المئوية للعقود الممنوحة ضمن معايير الخدمة

تقارير    و  ،والنسبة المئوية للعقود الممنوحة على أساس مصدر واحد  ،والنسبة المئوية للعقود الممنوحة على أساس تنافسي

الشراء    ،الميزانية  تنفيذ   الزمنية في عملية  المالية  ووالمهلة  البيانات  العقود   ،في إصدار  الواردة بشأن  الشكاوى  وعدد 

  .الممنوحة والتي تم حلها في الوقت المناسب على مستوى الكيانات المنفذة

  

وزارة الداخلية من خالل المبادرة الوطنية   المتكاملةتقييم النظم االئتمانية    هم  ،استنادا إلى حدود البرنامج وإطار اإلنفاق .64

وبالتحديد في إطار    ،سيكون التنفيذ الشامل واإلشراف على هذا البرنامج تحت مسؤولية وزارة الداخلية .للتنمية البشرية

البشرية  للمبادرة    ةالوطني  يةالتنسيق للتنمية  المستفادة من برنامج .(الوطنية  الدروس  للتنمية    بناء على  الوطنية  المبادرة 

مع    ،(P116201) المنتهي   2البشرية   التعاقد  الخارجيين شركاءالسيتم  الخدمات  البرنامج   مقدمي  تنفيذ  لدعم  التاليين 

و ألن   .و )ج( اليونيسيف مؤسسة زاكورة  ب(  ) ؛ المغربية للنهوض بالتعليم األولي    المؤسسة ()أ       المدعوم من البنك:

ها عموما  تم تقييم أداءفقد     خبرة واسعة في تنفيذ العمليات التي يمولها البنك  ىتتوفر عل   ية للتنمية البشريةالمبادرة الوطن

  ؛ مرض إلى حد ما '' عند اإلغالق "    كان  اإلتماني على أنه  أداءها ICR تقرير إتمام التنفيذ    صنفكما   مرض ؛  على أنه  

 في تلبية أهداف  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفشل  التدقيق  في تنفيذ توصيات   أوجه القصور ويرجع ذلك أساسا إلى

النهائية بشأن االلتزامات ومعدالت المدفوعات بسبب بطء تنفيذ البرنامج في عام   FKPI األداء االئتماني الرئيسي  مؤشر

االنتخابات  ،2015 عام  تشارك.  وهو  للتنمية    كما  الوطنية  تنفيذ مشروع  البشريةالمبادرة  االقتصادي   في  اإلدماج  دعم 

النحو المذكور أعاله (P15169) للشباب قد   .على  المشروع تم إجراؤها في  و  لهذا    دجنبر صنفت آخر مهمة إشرافية 

أوجه القصور المتعلقة بانخفاض معدالت االلتزام  أداء اإلدارة المالية والمشتريات على أنه مرض إلى حد ما بسبب  2020

أما بالنسبة لمخاطرها في  .في غير الوقت المناسب  2019تقرير التدقيق المالي لعام    و تسليمالسداد ألنشطة المشاريع  و

ال سيما في ضوء: )أ( الصعوبات التي لوحظت في جمع وتوحيد المعلومات المالية   ،فإنها تظل كبيرة  ،اإلدارة االئتمانية

  .بالتخطيط األولي و الميزنة ب( االفتقار إلى رصد اإلنجازات مقارنة) ؛

  

يدعم البرنامج أهداف برنامج الحكومة لتحسين الوصول إلى خدمات مختارة في مجال تنمية الطفولة المبكرة وجودتها   .65

(  2024-2021مليون دوالر أمريكي على مدى أربع سنوات )  520سيصل تمويل البرنامج إلى   .في المناطق القروية

البنك   الفترة    450الدولي لإلنشاء والتعمير  سيمول منها  المتبقي    ،2024-2021مليون دوالر أمريكي خالل  المبلغ  أما 

النتائج    مليون دوالر أمريكي فسيتم تمويله مباشرة من الحكومة المغربية  70البالغ   البرنامج مقابل  النافذة  و سيستخدم 
  4تركز النافذة  كمودع لديه وحيد. و خاص بالمبادرة( ) حساب تخصيص   من حساب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 4

 :يتم توزيع هذا التمويل على النحو التالي و مة." إعداد األجيال القاد " على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من

 

 

 تكاليف البرنامج ومصدر التمويل )مليون دوالر أمريكي( : 17 الجدول

 مصدر كمية  ٪ من الكل 

 مستعير  70.00 13.4
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البنك الدولي لإلنشاء  450.00 86.5

 والتعمير 

 مجموع  520.00 100

  

 النتائج  من خاللتكاليف البرنامج  : 18 الجدول

 

 

النتائج: )أ( تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة  يتمحور إطار إنفاق البرنامج حول مجالين من مجاالت   .66

ب( إطار مؤسسي وآليات لتعزيز رصد وتقييم وتنسيق تنمية الطفولة المبكرة ) (؛في المائة  84)  الجيدة في المناطق القروية

خالل الفترة      2البشرية  مية  بناء على المعلومات التي قدمتها الحكومة بشأن تنفيذ المبادرة الوطنية للتن (.في المائة  16)

من المرجح أن يتم تجميع نفقات البرنامج في إطار هذين المجالين من النتائج ضمن ثالث فئات رئيسية:   ،2016-2018

بما في   ،و )ج( الخدمات االستشارية وغير االستشارية (  ٪32ب( المعدات والبضائع )) ؛  (٪52))أ( األعمال المدنية  

 (.٪16ذلك تكاليف التشغيل والمنح )

  

  اإلنفاق حسب فئات المشتريات إطار :19 الجدول

٪ من  

  الكل

المجموع 

)مليون  

دوالر 

 أمريكي(

الخدمات  

االستشارية 

وغير  

االستشارية 

)بماليين 

 الدوالرات(

المعدات 

والسلع 

)بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية( 

األشغال المدنية  

دوالر  )مليون 

 أمريكي(

  مكونات البرنامج         

          
جيدة في   الوصول إلى خدمات : تحسين 1مجال النتيجة 

 . تنمية الطفولة المبكرة في المناطق القروية مجال

2.8٪ 14.4 14.4 0  0  

بالصرف رقم   المرتبط  تصميم وتنفيذ حملة   :1المؤشر 

مرحلة   في  التغذية  أجل  من  السلوك  الطفولة تغيير 

  المبكرة

29.5٪ 153.4 20.8 41.6 91 

: زيادة توافر خدمات  2رقم  المرتبط بالصرف  المؤشر  

صحية وتغذوية مجتمعية عالية الجودة للنساء واألطفال 

 .في المناطق القروية

39.7٪ 206.6 0  41.6 165 
بالصرف  المؤشر خدمات  3رقم    المرتبط  في  التوسع   :

 عالية الجودة في المناطق القروية  األوليالتعليم 

4.0٪ 20.8 20.8 0  0  

تحسين جودة خدمات    4رقم  المرتبط بالصرف  المؤشر  

األولي المناطق    التعليم  تحسين   القروية،في  خالل  من 

  الممارسات التربوية

          
واآلليات لتعزيز رصد  اإلطار المؤسسي    2مجال النتيجة  

 .وتقييم وتنسيق تنمية الطفولة المبكرة

12.0٪ 62.4 20.8 41.6 0  
بالصرف  المؤشر متعدد 5رقم    المرتبط  نظام  تنفيذ   :

 .القطاعات لتخطيط ومراقبة وتقييم تنمية الطفولة المبكرة

 المجموع 

 نوع 

  مصدر التمويل 

البنك  

 الدولي 

الحكومة 

 المغربية

 اإلنفاق )مجاالت النتائج( 

تنمية الطفولة المبكرة  جيدة في مجال   الوصول إلى خدمات    : تحسين  1مجال النتيجة   58.8 394 452.8

 .في المناطق القروية

النتيجة      11.2 56 67.2 تنمية  :    2مجال  لتعزيز رصد وتقييم وتنسيق  المؤسسي واآلليات  اإلطار 

 الطفولة المبكرة

  70 450 مجموع 
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12.0٪ 62.4 20.8 41.6 0  
المعزز من  التنسيق  6رقم المرتبط بالصرف المؤشر 

 .أجل تنمية الطفولة المبكرة

  المجموع 256 166.4 97.6 520 100٪

  ٪ حسب نوع اإلنفاق 52٪ 32٪ 16٪ 100٪  

  

 . على أنها كافية والقدرة على التنبؤ  ،واالستدامة ،والتصنيف ،مواءمة الميزانية مع أولويات الحكومة تم تقييم .67

  

فإن التوقعات   ،على الرغم من ضيق الحيز المالي .المالي على البرنامج مقابل النتائجاالستدامة المالية: انعكاسات السياق   •

البرنامج استدامة  لضمان  كافية  للمغرب  األجل  متوسطة  العامة  عام   .المالية  وباء ،2020في   19-كوفيدأدى 

من المرجح أن   .اإلجمالي على التواليمن الناتج المحلي   ٪ .7 76  و  124   ٪ 7.7إلى   والدين العام العجز المالي زيادة إلى

. ومن المتوقع أن تؤدي  2022بحلول  إال  النمو إلى االتجاه السابق للوباء  يعود  لن  حيث    ،يكون ألزمة الوباء تأثير دائم

التي اتخذتها الحكومة بسرعة لتعويض أثرها االقتصادي السلبي إلى   المكلفةاإلجراءات االقتصادية واالجتماعية والمالية 

ذلك الحكومي. ومع  التمويل  المتوسط    ،تقليص  المدى  االقتصادي بفضل   ،والطويلعلى  األداء  يتحسن  أن  المتوقع  من 

وكلها تهدف إلى دعم مكاسب    ،وبيئة استثمارية محسنة  ،واستراتيجيات قطاعية أكثر اتساقا  ،سياسات مالية ونقدية سليمة

سيكون   ،لنتائج تنمية الطفولة المبكرة المعززة على اإلنتاجية والنمو وعدم المساواةنظرا للتأثير القوي   .تنافسية تدريجية

وزيادة اإليرادات    ،للبرنامج تأثير إيجابي طويل األجل على التوقعات المالية من خالل المساهمة في توسيع األساس المالي

 .المالية وتعزيز كفاءة اإلنفاق

 

  2020و    2019  ميزانيتي  بقانونيعن استمرار الجهود التي بدأت    2021  ميزانيةون  يكشف قان .برنامج االستدامة المالية •

قدم   .بما في ذلك التعليم والصحة  ،لتعزيز تعبئة اإليرادات مع توحيد اإلنفاق وإعادة توجيهه نحو القطاعات االجتماعية

من أجل تمويل   و الخوصصةرائب  مجموعة متنوعة من تدابير تعبئة اإليرادات بما في ذلك الض   2021  ميزانيةقانون  

استجابة ألزمة والتوظيف  االجتماعية  والحماية  والتعليم  الصحة  على  اإلنفاق  المحيط   19-كوفيد زيادة  العام  واالستياء 

 ،ثالث أولويات رئيسية  2021  ميزانية  يحدد قانون  .  بالمستوى المرتفع من عدم المساواة االقتصادية واالجتماعية واإلقليمية

( واإلسراع  3و ) دعم االنتعاش االقتصادي التدريجي والنشاط االقتصادي ؛ (2) .( حماية وخلق فرص العمل1وهي: )

على تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الثالث للضرائب لتعزيز نظام ضريبي أكثر شفافية  صر  يكما   .في إصالح اإلدارة

واإلدارة الفعالة لألصول المملوكة للدولة والمؤسسات   ،العموميةرشيد المستمر لنفقات الخدمات  كما يؤكد على الت .وكفاءة

  ،كانت ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مستقرة  ،على مدى السنوات الثالث الماضية   .العمومية و الخوصصة

الر أمريكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  مليون دو  374وتم تخصيص    ، مليون دوالر أمريكي  370حيث بلغت حوالي  

يتم ضمان االستدامة المالية للبرنامج من خالل  و     .مما يدل على استمرارية تخصيص الميزانية  ،2021  ميزانيةفي قانون  

لميزانيته السنوات  إلى  125البرمجة متعددة  الداخلية  ته  لبرنامج وملكي لالعالي    البروز، باإلضافة  التي   من طرف وزارة 

 .استثمرت فيه مباشرة

 

يتم ضمان القدرة الشاملة على التنبؤ ببرامج نفقات الحكومة المغربية من خالل وجود عدة أدوات:   .إمكانية التنبؤ بالتمويل •

 (2) .والتي تم وضعها في سياق قانون الميزانية ،2023 - 2021للفترة  (TPB) لثالث سنوات البرامجية( الميزانية 1)

  يسية والميزانية المرتبطة بها والمؤشرات الرئيسية مشروع األداء السنوي الذي أقره البرلمان والذي يصف البرامج الرئ

وفقا لتقييم    ،بشكل عام .تقرير األداء السنوي الذي يلخص النتائج المحققة والميزانية المنفذة لسنة معينة (3) ؛  ذات الصلة

لعام   العام  اإلنفاق  مؤشر    ،(PEFA) 2017إطار  قوية مع  المغربية  الحكومة  بنفقات  التنبؤ  إمكانية  التنبؤ  فإن  إمكانية 

  ، يتم تضمين الصناديق الخاصة .بناء على إصدار مخصصات الميزانية في الوقت المناسب ألصحاب الميزانية A المصنف

يتم دعم    ، على وجه التحديد .في ميزانية الدولة ويتم اعتمادها بموجب قانون المالية  البشرية،المبادرة الوطنية للتنمية    مثل

 المبادرة إلى      للدولة  إمكانية التنبؤ ببرنامج اإلنفاق العام من خالل آليات راسخة للتحويالت المالية من الميزانية العامة

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  بلغ تنفيذ ميزانية .والتي يتم توجيهها من خالل الحساب الخاص ،الوطنية للتنمية البشرية

-3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    كان التنفيذ في إطارو   .في المائة  58نوات الثالث الماضية أكثر من  على مدى الس

P4  وهي نسبة من المتوقع أن تزداد في مراحل التنفيذ بعد الجائحة ،2020و  2019في المائة في   70أعلى بنحو. 

  

 
 المرصد االقتصادي للمغرب ، من اإلغاثة إلى التعافي ، البنك الدولي ، ديسمبر  2020124

وهو يقوم على نهج استباقي ومبتكر يهدف إلى الحفاظ على  . من المبادرة الوطنية من قبل جاللة الملك محمد السادسRD (2019- (32023انطلقت المرحلة   و125

مليار    2مليار درهم )   18الميزانية اإلجمالية المخصصة هي  .، وخاصة لألجيال القادمة المال البشري اإلنجازات وترسيخها ، وإعادة تركيز البرامج على تنمية رأس

  .دوالر( لتنفيذ البرامج األربعة
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 (االستثمارية الميزانية )معدالت االلتزام والدفع  : 20 الجدول

 2019 2020 

 دفع التزام  دفع التزام  3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

الحد من التفاوتات اإلقليمية بين   - 1النافذة 

 .المناطق المتأخرة
95.9٪ 49.0٪ 96.0٪ 40.17٪ 

 ٪51.6 ٪81.7 ٪56.2 ٪82.7 التخفيف من الهشاشة - 2النافذة 

تعزيز اإلدماج االقتصادي وخلق  - 3النافذة 

 .فرص العمل للشباب
82.2٪ 49.1٪ 75.3٪ 34.6٪ 

 ٪69.9 ٪92.9 ٪72.7 ٪90.8 .إعداد األجيال القادمة - 4النافذة 

 ٪81.3 ٪76.5 ٪81.5 ٪82.2 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  دعم

 ٪55.5 ٪88.8 ٪61.7 ٪90.6 مجموع

  

تتوافق األنشطة الواردة في إطار اإلنفاق  .تقيد نفقات البرامج المدرجة في الميزانية وتنفيذها بأولويات الحكومة •

عالوة على ذلك، فإن هيكل ميزانية البرنامج واضح من حيث مصادر التمويل .مع التوجيهات التي حددتها الحكومة

تمت برمجة جميع النفقات   .العامة للدولة  الميزانيةإلى    نفقات البرنامجإطار  يستند  . ووأدوات الميزانية وفئات النفقات

  .2024و  2021بين عامي  تحملهاوسيتم  (COFOG) بما يتماشى مع تصنيف وظائف الحكومة

 

يتم تمويل  .  هيكل ميزانية البرنامج واضح من حيث مصادر التمويل وأدوات الميزانية وفئات النفقات .هيكل الميزانية •

تمت   .نية البرنامج من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خالل الميزانية العامة للدولة والمجتمعات المحليةميزا

في المائة    52. حوالي  2024و    2021بين عامي    صرفهاوسيتم   COFOG برمجة جميع النفقات بما يتماشى مع

في المائة للخدمات   2.5و    ،معدات والسلعللفي المائة    32و  ،المدنية(من النفقات تمول األصول المادية )األعمال  

يمثل بناء وحدات الحضانة   .في المائة أخرى بما في ذلك تكاليف التشغيل  13.5االستشارية وغير االستشارية و  

  طنية للتنمية البشرية المبادرة الو  سيتم تنفيذ تدابير التخفيف كما تم تنفيذها بالفعل بموجب  .األمومة الخطر األكبر  دور

2 PforR.   مبادرة الوطنية التنسيقية الوطنية لل مثل قيام  ،تدابير من تحقيق األنشطة المترابطة بنجاحو ستمكن هذه ال

 (POM) دليل تشغيل البرنامج المفصلبصياغة  ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد نفاذ القرض    أجلفي    للتنمية البشرية

   .لتقارير االئتمانيةالذي سيشمل ترتيبات إعداد ا

 

توفر آليات التحكم في المخاطر االئتمانية الخاصة بالبرنامج )والتي يتم تقييمها بشكل كامل   .البرنامج  نفقاتنجاعة    •

على الرغم من المواءمة بين إطار   .في إطار تقييم النظام االئتماني( محركا إضافيا لفعالية النفقات في إطار البرنامج

يتم التخفيف من . و  يمكن أن يتأثر تنفيذ هذا البرنامج بالتأخير في تحويل األموال  ،البرنامج وأولويات الحكومة إنفاق  

لتدفقات   واضح وصف (2) .الوطنية للتنمية البشرية  للمبادرة  الدعم السياسي القوي (1 ) :هذه المخاطر من خالل

الوطنية للتنمية البشرية والجهات الفاعلة األخرى على المستويين  بين المبادرة  126الميزانية من خالل إطار قانوني

( وجود  3وكيف سيتم استخدام الميزانيات والحوافز األخرى؛ ) التنفيذية بما في ذلك الوزارات  ،المركزي واإلقليمي

ذلك في  )بما  مستخدَم  موثوق  محاسبة  بينترتيبات  مع    ،لإلجراءات( تفصيلي دليل نظام  التقارير  الكيانات   إعداد 

( نظام إعداد التقارير المعتمد من قبل المبادرة الوطنية للتنمية  4و ) المختلفة على المستويين المركزي واإلقليمي ؛

وتتبع أداء المبادرة   ،يعتمد على النشرات الشهرية التي يتم تحريرها من قبل إدارة الموارد البشريةالذي    البشرية  

مبادرة الوطنية مقابل النتائج لل  كما تم تنفيذه في البرنامج .منطقة والمقاطعة والبرامجالوطنية للتنمية البشرية حسب ال

 المكونة بشكل أساسي من ميزانية  ،إنشاء لجنة التنسيق االئتماني الدائمةستوفر  إعادة   فإن  ،PforR 2للتنمية البشرية  

  الوطنية للتنمية البشرية مبادرة  لل  -الوطنية  التنسيقية    وهيئات الرقابة وموظفي MEFAR وزارة االقتصاد و المالية  

 .الدعم لتنفيذ نفقات البرنامج  ،

 

الوقت   .الفعالية • في  تنفيذها  أجل ضمان  من  والمالية  الفنية  للتقييمات  اإلنفاق  إطار  في  المدرجة  األنشطة  تخضع 

 : البرنامجستساهم التدابير التالية في ضمان فعالية أنشطة  .المناسب بالتكاليف المتوخاة

 
126

يصف إجراءات تنفيذ النفقات في   المبادرة  2012مايو  16بتاريخ  86-12- 2بموجب المرسوم رقم  2005يوليو  19بتاريخ  1017-05-2المرسوم المعدل رقم 

 .CASللتنمية البشرية    الوطنية
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لتنفيذ   و • السنوي  المدة  منتصف  استعراض  مديرية    الميزانيةأدخل  قبل  من  بوزارة  ميزانيةال  مؤخرا 

المالية   اعتمادات االقتصاد و  الميزانية وإعادة توزيع  تنفيذ  في  االختناقات  كثر  األللمديرين  ها  بهدف تحديد 

 . أثناء التنفيذنك للب فريق االئتمانيال من قبل وسيتم رصد هذا اإلجراء .أداء

خالل   • العاملة  الدائمة  االئتماني  التنسيق  لجنة  تشكيل  للتنمية  من    الثانية  مرحلةالإعادة  الوطنية  المبادرة 

 .للعمليات االئتمانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشريةو تدبيرا مرنا تقييم أفضل ، مما سيسهل البشرية

تنمية لل  الجهويةاللجنة   و   البشريةمبادرة الوطنية للتنمية  للتنسيقية الوطنية للة  القدرات االئتماني  تعزيزبرنامج   •

اصة خالل السنة األولى من خ ؛ المحلية للتنمية البشرية  اللجنة  و تنمية البشريةلاللجنة اإلقليمية ل و البشرية

المساعدة  من خالل    االئتماني و فريق عمل البنك    يتم تعزيز هذه القدرات من طرف تنفيذ البرنامج )على أن  

 .(البرنامج الممول من البنك المتوقعة من قبل التقنية

ال يتم إجراء تدقيق    ،ومع ذلك .والية رقابة دائمة على األموال العامةللحسابات    األعلى    المجلسيمتلك   •

 المفتشية العامة للمالية  قبل  المنجز منالتدقيق الخارجي للبرنامج    في الوقت الذي سيمكن فيه    ،خارجي سنويا

 .من الحصول على بيانات مالية معتمدة يتم تدقيقها سنويا

والنشر في الوقت المناسب لخطط  (PMMP) إن االستخدام المعزز للبوابة المغربية العامة للمشتريات •

  مبادرة الوطنية للتنمية البشرية للـ  لتخصيص الخاصحساب ا  المشتريات السنوية ونتائج منح العقود في إطار

الشفافية من    سيحسن   بوابة المغربية العامة للمشترياتال و / أو فيلدى المسؤولين الفرعيين عن الصرف  

 .تنفيذ البرنامجمن عملية  و

  

 المشاركة في البرنامج للكياناتمراجعة دورة إدارة المالية العامة 

  

 القانوني والمؤسسي لإلدارة المالية العامة والمشترياتاإلطار 

  

االئتمانية .68 إضافية   .الترتيبات  مؤسسية  الكأداة  أجل  الفعالةمزيد  من  الالمركزية  للشؤون    ،من  العامة  األمانة  إنشاء  تم 

على مستوى الواليات لمساعدة لجنة التنمية البشرية اإلقليمية في تخصيص اعتمادات الميزانية لبرامج  (SGAR) الجهوية

البشرية بين   للتنمية  مسؤولين عن إدارة أموال المبادرة   العماليظل "الوالة"  و     .األقاليم و العماالت  المبادرة الوطنية 

من المبادرة الوطنية للتنمية   الثالثة المرحلة حكامةتم تعديل    ،لوقت نفسهوفي ا. الوطنية للتنمية البشرية بما في ذلك التنفيذ

 : البشرية للسماح بمزيد من الكفاءة في تحقيق األهداف الموكلة إليها

و تغطي  .االحتياجات المحلية  تشاركي وتحديد  اللتشخيص  تقدم اللجان المحلية للتنمية البشرية ا :على الصعيد المحلي •

  .الدوائرباشا ورؤساء التغطية كامل التراب الوطني برئاسة  هذه اللجان 

مسؤولة عن تطوير برامج   ،العمالالتي يرأسها  ، لتنمية البشرية اإلقليمية ل لجانالستكون  :على مستوى المقاطعات  •

 .يةوتنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشر ، التنمية البشرية المتعددة السنوات

وبرامج   العماالتلضمان تماسك برامج      الجهوية للتنمية البشرية  اللجن  يرأس والة الجهات    :على المستوى الجهوي •

 .الدوائر الوزارية والسلطات المحلية األخرى

الوطنية  كالتنسيقية الوطنية للمبادرة    مركزية  صالحياتها، هياكل إداريةبهذه، من أجل الوفاء    ةمالجان الحك  ترافق •

والتنسيق    ،ومراقبة تنفيذها  ، والدعم  ،مسؤولة عن تصميم البرامجالتنسيقية   هذه  فإن  ،على هذا النحو .للتنمية البشرية

 .والتقييم

  

بشكل كبير   P4-3المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    يعتمد تنفيذ األنشطة في إطار : (TPPs) الخارجيون مقدمو الخدمات   .69

فضال عن آليات اإلدارة    ،السابقة في مجاالت تخصصهم  وتجاريهممشهود لهم بخبراتهم   نيخارجي شركاءعلى التعاقد مع  

 : و منهم   .االئتمانية السليمة

•   (FMPS)  لديها خبرة   ،كجمعية غير ربحية 2008 فيتأسست   التي  األولي للنهوض بالتعليم المؤسسة المغربية

المبادرة الوطنية   بما في ذلك التعاون مع  ،بالمغرب  في المناطق الحضرية والقروية  األوليواسعة في تطوير التعليم  

التعليم األولي  التعليم األولي    وحدة لمرحلة  2200قامت بتجهيز وإدارة أكثر من   .في المراحل السابقة  للتنمية البشرية

من أجل ضمان توسيع شبكتها   .تكوين المكونينطفل وأظهرت خبرتها في تصميم وتقديم    41000مسجلة أكثر من  

بتحسين وتطوير نظام متكامل داخليا قامت المؤسسة    ،التدريب والتوظيف(  ،المعدات  ،وكذلك عمليات التنفيذ )التعاقد

 .التعليم األوليجوانب المتعلقة بسلسلة القيمة لتنفيذ مرحلة لتمكينه من إدارة جميع ال

عاما من الخبرة في تعزيز التنمية البشرية وإدماج   25لديها    ،كجمعية غير ربحية  1997  فيتأسست    زاكورةمؤسسة   •

و    ،طفل  175000والمهمشين من خالل برامج التعليم والتدريب والتمكين التي استفاد منها أكثر من    قرىسكان ال

 مؤسسة زاكورة أطلقت  ، 2015    في   .من قادة المجتمع والمدرسين  4000باإلضافة إلى    ،شاب و فتاة  و امرأة
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كبيرة في توسيع نطاق التعليم    وقدمت مساهمة "ANEER"  التعليم األوليمبتكرا لمرحلة    مجتمعيا محليا  نموذجا

طفال مسجلة أكثر لألروض    490من خالل تجهيز وإدارة أكثر من    في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق القروية

زاكورةتضمن   .طفل  26000من   تقديم    مؤسسة  لمعلمي    التكوينالجودة من خالل  الخدمة  وأثناء  تعليم  الاألولي 

واستخدام المواد التعليمية المعتمدة   ،من قبل مشرفين ذوي خبرة  و التكويناإلشراف  وتوفير    ،المعينين محليا  األولي

 .من قبل وزارة التربية والتعليم

بشكل متوازي مع وزارة الصحة لتحديد معايير    التقنيةوكالة تابعة لألمم المتحدة تقدم المساعدة  ، و هي  اليونيسف •

  مراكز   األدنى من معايير الجودة باإلضافة إلى توسيع نطاق خدمات( ضمان الحد  1النهج المجتمعية التي تشمل: )

تسهيل الروابط بين   (3) من العاملين الصحيين المجتمعيين ؛  أطرتطوير   (2) )دار األمومة( ؛    انتظار األمومة  

د هذا بمجرد تحدي .التوعية المجتمعية والمراكز الصحية للتمكين من االستفادة بشكل أفضل من الخدمات الصحية

المجتمع القائم على  القروية  ،النظام  المناطق  في  األخيرة من برنامج  سيتم توسيع نطاقه  السنوات  المبادرة   خالل 

 .3الوطنية للتنمية البشرية 

 

االئتماني   .70 التقييم  الخارجيينإن  الخدمات  خبرته  لمقدمي  أساس  تزكيه  .مرض  تقييم  االئتمانية  موقدرته  معلى     حيث 

مع ، تتبع جميع االتفاقيات المبرمة   .  و بالفعلمقدمي الخدمات الخارجيينمع  التدابير الحكومية لضمان شراكات فعالة  

حدد توجها واضحا بشأن الشراكات و التي تعن رئيس الحكومة،    2003عام    ةالصادر  الدوريةمقدمي الخدمات الخارجيين  

ب( ) إطار شراكة مرن ومتسق مع مبادئ الحكم الرشيد ؛ نشاءإلة: )أ(  مع إعطاء األولوي  ،مع المنظمات غير الحكومية

للشراكات كجزء من   الصبغة الترابيةج( تعزيز  ؛ )تحسين التنسيق والرقابة من خالل إطار تقليدي يحكمه منطق النتائج  

لتقييم أهلية، وقدرات      إنشاء لجنةالمتعلقة بالدورية  ألحكام      مقدمي الخدمات الخارجيين  يخضع اختيار   .  توطيد الالمركزية

سيتم   ،الشراكة  في إلطارمن أجل السماح بالمراقبة والتقييم    ،إلى جانب ذلك .واالئتمانية  التقنية  مقدمي الخدمات الخارجيين

قبل   سنوي  تقرير  والشراكة  31إصدار  البرامج  تنفيذ  نتائج  يفصل  عام  كل  من  وماليا    ،مارس  حيث  ماديا  ومن 

إلى تدقيق ن  والخدمات الخارجي  ومقدم    قد يخضع    ،باإلضافة إلى الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها .لمسؤوليةا

كما تقع على عاتق موظف التفويض مسؤولية ضمان استخدام المساهمة المخصصة للجمعيات  .للحسابات  المجلس الجهوي

الرقابة على اإلدارة المالية للجمعيات من خالل اللجوء إلى المصادقة  يتم تعزيز    ، باإلضافة إلى ذلك .لألغراض المقصودة

دوالر    50000درهم )ما يعادل حوالي    500000معين    مشروع  العامة في  عندما تتجاوز المساهمات    ،على حساباتها

ستشمل اختصاصات التدقيق المالي    ،للتخفيف من مخاطر عدم إعداد البيانات المالية للشركاء المعنيين بالشراكة (.  أمريكي

 .مقدمي الخدمات الخارجيينللبرنامج 

  

: يخضع   النتائجمقابل برنامج لبالنسبة ل  ةمقبول للمشتريات اإلطار القانوني والمؤسسيو   العامةإدارة المالية تعتبر    .71

يوفر امتثال المغرب للقواعد  .وشفافية مقبولةة  ييوفر ضمانات موثوق إلطار قانوني وتنظيمي المغربي  العامةنظام المالية  

وتعتبر إدارة المالية العامة شفافة على نطاق   ،ترتيبات المساءلة الحالية إطارا مناسبا الستخدام األموال العامةلواللوائح و

 ع.واس

  

 التخطيط والميزنة

  

 كفاية ومصداقية الميزانيات 

  

برنامج ميزانية الثالث    ، 2015يونيو        2صادر في  ال المتعلق بقوانين المالية  13-130رقم    التنظيميأدخل القانون   .72

التي تستخدم بيانات المهام واألهداف والغايات لشرح كيفية تنفيذ   ، وميزنة البرامج  127الخامسة    في مادته    سنوات

  ومالئمة زمنيا،  ،يتبع التخطيط والميزنة لجميع الكيانات المشاركة في البرنامج عملية منظمة  ،بشكل عام :موارد الميزانية

مالءمة المخصصات ضمن الميزانية في البالد ويضمن   (PFM) بما يتوافق مع دورة إدارة المالية العامة   وومنضبطة  

إجراءات التخطيط والميزنة في الدولة على أنها مرضية   2017يقيِم تقرير اإلنفاق العام والمساءلة المالية لعام  .  ةالمتاح

 )التصنيف أ(.

  

الداخلية قومتسوف   .73 البشريةا  خالل  من  وزارة  للتنمية  الوطنية  ميزانيته  لمبادرة  االقتصاد  وتقديمها    ابإعداد  لوزارة 

المالية للموافقة عليها من خالل اإلداري  واإلصالح  والمالية بقانون  المتعلق  التنظيمي  اعتمد   القانون  قبل  الذي  من 

برمجة  وهي    .  2019يناير    1دخلت األحكام المتعلقة ببرمجة الميزانية متعددة السنوات حيز التنفيذ في   .البرلمان  غرفتي

 
تغري للبالد. وهتدف  السنوية يتم وضعه ابلرجوع إىل برانمج مدته ثالث سنوات يتم حتديثه كل عام من أجل تكييفه مع الوضع املايل واالقتصادي واالجتماعي امل امليزانيةتوضح املادة اخلامسة أن "قانون 127

 ."ى ثالث سنوات على مد يع موارد ومصروفات الدولةمجتطور إىل حتديد   ربرة،واقعية و ماقتصادية ومالية الفرتاضات  وفقا ، هذه الربجمة 
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ويزيد من المساءلة اإلدارية    ،نهج متجدد مدته ثالث سنوات يضمن استدامة الميزانيةنص عليها قانون المالية في سياق  

أصحاب   تعزز الشفافية إزاءأيضا أداة    الميزانيةيعد برنامج   .  ويوفر إمكانية التنبؤ والشفافية بشكل أفضل في اإلدارة العامة

وبالتالي تساهم في تعزيز دور  تثري معلوماتها  واألداء التي    ةالميزانيل إعداد وثائق  النقاش العام من خال  عندالمصلحة  

 .128البرلمان في الرقابة المالية العامة 

  

الداخلية .74 التابعة لوزارة  الكيانات  البشرية  ،على مستوى  للتنمية  الوطنية  المبادرة  التخطيط    ،وال سيما  تنبثق عمليات 

العامة المؤسسات  تحكم  التي  الوطنية  اللوائح  من  للدولة والميزنة  المالية  للرقابة  القواعد 129.وتخضع  هذه  : تتطلب 

موافقة مجلس اإلدارة   ل( ؛ )ب(  األج)في حدود إطار اإلنفاق متوسط    التقنيةإعداد الميزانية بعد التشاور مع الخدمات     )أ(

كانت القدرة على  ،في السنوات األخيرة ،عام بشكلو. ةوزارة الداخلي الالحق من التصديق )ج( و ؛نة الماليةقبل نهاية الس

 .مرضية إلى حد ما بالميزانيةالتنبؤ 

  

- 2020-3  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  " تم التخطيط لمصروفات البرنامج بالفعل كجزء من البرنامج الحكومي .75

لن تكون هناك حاجة لطلب إنشاء    ،ومن ثم .وبالتالي فهي مدرجة في برنامج الثالث سنوات لقانون الميزانية  "2023

البنك    ،على وجه التحديد .بنود ميزانية محددة ألنشطة البرنامج البرنامج المدعوم من   من  2و    1  الركيزتينسيغطي 

تمت   .تعزيز نتائج تنمية الطفولة المبكرةتروم  التي تستهدف التدخالت التي   3  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  من 4   النافدة

لعام   لها  المخطط  النفقات  قانون    2021برمجة  البرمجة    ،ومع ذلك .الميزانيةبالتفصيل في  ليست فإن  الالحقة  للسنوات 

وسيضمن البنك المراقبة الدقيقة أثناء تنفيذ البرنامج لدعم    ،محببة بدرجة كافية وتظل على مستوى المشروعات العالمية

أي تضارب بين نفقات البرنامج  لتجنب   واالقتصادوزارتي الداخلية  البرمجة الدقيقة لهذه االستراتيجية عاما بعد عام مع

 .ومعدل الصرف

  

 ملف المشتريات للبرنامج والتخطيط 

  

المشتريات .76 العامة  .تخطيط  المشتريات  في مرسوم  الواردة  المشتريات  لمتطلبات تخطيط  المنفذة  الكيانات  تخضع جميع 

الخاصة بوكاال (.  2013مارس    20المؤرخ    349-12-2)رقم   الشراء  المختلفة على يتم اإلعالن عن خطط  التنفيذ  ت 

كما     .( www.marchespublics.gov.ma) اإللكترونيةمواقع الويب الخاصة بها وعلى بوابة المشتريات الحكومية  

 .الكيانات المتعاقدة بإكمال الخطة قبل البدء في عملية الشراء سنة مالية وتلتزميتم إعداد خطط المشتريات لكل 

  

لم تكشف المراجعة التفصيلية إلطار إنفاق البرنامج عن العقود المحتملة مع تقدير   .ملف المشتريات الخاص بالبرنامج .77

المبادرة الوطنية    في  ،على المعلومات المقدمة أثناء التقييم  . وبناء مشترياتال  مراجعة عملياتلجنة    عتبات  يتجاوزتكلفة  

البشرية   الفترة    ،2للتنمية  من    ،2018-2016خالل  أكثر  األشغال  عقود  العقود    52مثلت  جميع  تكلفة  من  المائة  في 

. فة اإلجماليةبالمائة من التكل  13في المائة و "عقود الفئات األخرى" بحوالي    32تليها عقود السلع بحوالي    ،الممنوحة

قيمة العقود الممنوحة من خالل العطاءات التنافسية   وتمثل.  ٪3بلغت نسبة عقود االستشاريين وغير االستشاريين أقل من  و

حوالي   (OCB) المفتوحة واالتفاقيات  و   8.3 المائة؛في    41.4والتسوق  المئة  المئة  48.7في  التوالي ،في  من   .على 

 .2المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لبرنامج تنمية الطفولة المبكرة الجديد مماثال لملف المحتمل أن يكون ملف المشتريات

  

 تنفيذ الميزانية 

 

 تنفيذ الميزانية شكليات

  

حصلت   .فإن األداء العام للمغرب فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية مرض  ،2017وفقا لإلنفاق العام والمساءلة المالية لعام   .78

ووفقا لقانون    ،في اآلونة األخيرة. و2017بناء على تقرير اإلنفاق العام والمسائلة المالية PI-1 لـ A الدولة على الدرجة

المجلس  من قبل    2020  برشتن المنشور في    2019المتعلق بتنفيذ ميزانية عام   (loi de règlement) التسوية األخير

للح بلغ    ،ساباتاألعلى  الميزانية  تنفيذ  فعلي  101.2فإن  إنفاق  بإجمالي  المائة  إلى  في  مليار دوالر مقابل    32.8  وصل 

إجمالي إنفاق    2018إجمالي تنفيذ الميزانية للمغرب للسنة التقويمية    بلغدوالر. كما  مليار    32.4مصروفات متوقعة قدرها  

 .2019في المائة أقل من إجمالي نفقات  5وهو ما يمثل  ،ليار دوالر أمريكيم 31.1 قدره فعلي

  

 
 وما إىل ذلك. امليزانية و تبويباهتاوالتوجيه التشغيلي ، وتسميات   التدبريوحمددات النفقات ، وحوار  واألداء، امليزانية،برامج  بصياغةاحلالية اخلاصة  الدالئل و اإلرشاداتإىل  املنشورة الدالئلتشري  128،

 للكياانت العمومية.املتعلق مبراقبة الدولة  00-69طبقا لقانون 129



 

 

 دولي البنك ال 
 ( P173073المغرب ) قروي ب ال  المجال تنمية الطفولة المبكرة في نتائجتحسين 

 

107 

 

ميزانية   .79 ب  2020و  2019تنفيذ  البشرياتسم  للتنمية  الوطنية  للمبادرة  ما  حد  إلى  مرض  معدالت ة.  أداء  تنفيذ    بلغت 

. ويفسر 2020و  2019في المائة على التوالي في عامي    45.8وفي المائة    51.1الميزانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

البشرية  2019( كان عام  1هذا المعدل المنخفض بعاملين: ) للتنمية  المبادرة الوطنية    3في مرحلتها    العام األول لتنفيذ 

التنفيذ تدريجياف الناجمة عن الوباء   أعاقتو .  خالل هذه األشهر األولى  زادت وتيرة  عمليات اإلغالق الوطنية والمحلية 

في عام   المدفوعات على   (2) ؛2020التنفيذ  البشرية على  الموارد  إدارة  الذي تستخدمه  التنفيذ  ال يستند تعريف معدل 

  17الجدول    يشير ل.  إلى معدالت تنفيذ أق   مما يؤدي  ،االلتزامات ولكن على المدفوعات على مخصصات الميزانية المتاحة

  2019معدل تنفيذ الميزانية على أساس المدفوعات على االلتزامات التي تم التوصل إليها على التوالي في    إلى أن  أدناه

تيرة التنفيذ، وبالتالي معدالت تنفيذ الميزانية،  المتوقع أن ترتفع و   ومن     .في المائة  55.5وفي المائة    61.7  بلغ  2020و

هذه تعكس األداء في إطار برنامج المبادرة الوطنية بأكمله، تنفيذ  المعدالت  . ومن الجدير بالذكر أيضا أن  2021ابتداء من  

ثير كما هو موثق  أعلى من ذلك بك  فكانت هذه المعدالت    P4-3في مرحلتها  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  أما في إطار  

 .أعاله

  

 أداء تنفيذ الميزانية : 21 الجدول

 

 

 

 2020 2019 نوع البيانات  الوزارة / الوكالة

للتنمية    الوطنية  المبادرة 

 البشرية 

تخصيص الميزانية 

 )بالدرهم المغربي(

704934 659336 

تنفيذ الميزانية )بالدرهم 

 المغربي( 

360503 301792 

 ٪45.8 ٪51.1 الميزانية معدل تنفيذ 

 

  

ترتيبات تدفق   .وتدفق األموال بما في ذلك صرف المؤشر المرتبط بالصرف إلى حساب الخزينة المصرفي  الخزينةإدارة   .80

ستنعكس أموال البرنامج في الميزانية الحكومية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  .األموال لتنفيذ البرنامج كافية

الوطنية للتنمية    ةعبر المبادرفي البرنامج  مقدمي الخدمات الخارجيين المشاركين   بعد ذلك تحويل جزء منها إلىوسيتم  

الواقع  .البشرية في    ،في  وتفصيلها  الميزانية  قانون  خالل  من  الدولة  ميزانية  في  البرنامج  وإيرادات  نفقات  تحديد  يتم 

هذه البرمجة واضحة ومفصلة بما فيه الكفاية للسماح بإعداد   .السنوية وميزانيات الكيانات المنفذة وزارة المالية ميزانيات

البر إطار  في  لها  المخطط  النفقات  تنفيذ  كافية عن  المحققة .نامجتقارير  والنتائج  السابقة  والنتائج  للسلف  سيتم    ،بالنسبة 

إلى حساب   األموال  للحكومة  الخزينةصرف  التحديد .الموحد  البنك   ،على وجه  الصرف من  بمبالغ  الحكومة  ستطالب 

قل التحقق من جميع المؤشرات المرتبطة بالصرف بشكل مست  وسيتم .الدولي عند تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف

مبادرة  الوطنية لل  التنسيقية معمشاركته    ستتموالذي    ،تقرير التحقق من النتائج التحقق المستقلة التي ستعد  وكالة بواسطة

البشرية للتنمية  الدولي  الوطنية  أهم   .والبنك  النتائج  ولعل أحد  التحقق من  لتقرير  الرئيسية  تأكيد يكمن في  االستخدامات 

فسيقوم   ،القرض اتفاقية إذا وجد البنك الدولي أن طلب الصرف يفي بشروط .للنتائج / المؤشرات  التقنيواعتماد اإلنجاز  

المغرب )بنك  المركزي  البنك  لدى  المفتوح  الخزينة  بنك  حساب  إلى  المقابلة  األموال  وسوفبصرف  تقارير    (،  تؤكد 

  .بالصرف المراجعة الخارجية إجمالي النفقات المتكبدة لتحقيق هذه المؤشرات المرتبطة

  

بتحويل مساهمتها في   ،من خالل إجراءات تنفيذ الميزانية الخاصة بها  ،ستقوم الحكومة .مساهمة الحكومة في البرنامج .81

 .البرنامج من خالل حساب الخزينة المصرفي الذي يديره المحاسب العام المعين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  

ميع العمليات المالية والمحاسبية الحكومية ومراقبتها وحسابها وفقا للمعايير المحاسبية  في المغرب، يتم تنفيذ ج.  المحاسبة .82

المبادرة    ستطبقي. و  على أساس نقد 21/04/1967بتاريخ    66-330للقطاع العام الواردة في مرسوم المحاسبة العامة رقم  

وهو مجموعة   ،(IEM) باستخدام نظام إدارة النفقات المتكاملةمعايير محاسبية مماثلة للبرنامج    الوطنية للتنمية البشرية

المطورة داخلي المحوسبة  التطبيقات  المحاسبة بحسابات منفصلة   ا.  متكاملة من  المفوضون وموظفو  المسؤولون  يحتفظ 

ن الفرعيون  الحسابات اإلدارية التي يحتفظ بها المسؤولون المفوضون والمفوضوة. أما  تسمى الحسابات اإلدارية والنقدي

هي حسابات التزام تبين بوضوح تنفيذ أذونات الميزانية المسجلة في ميزانية الدولة وفي ميزانية كل من الكيانات المشاركة  ف

تسوية الحسابين شهريا ثم سنويا لتسوية أوامر الدفع    . وتتمحسابات الخزينة االعتمادات ودفع النفقات  . وتسجلفي البرنامج
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بعد عمليات إعادة المعالجة على    ،فإن الحسابات العامة للدولة  ،على الرغم من بعض القيود.  المحاسبةالتي يدفعها مسؤول  

 المتابعة الالزمة لوحات  ووضع  ،ومراقبة التدفقات النقدية ،تجعل من الممكن إجراء التحليل المالي ،المستوى المركزي

توحيد حسابات الدولة والمجتمعات المحلية  (1) العامة:تتيح الحسابات    ،باإلضافة إلى ذلك.  تنفيذ الميزانية  ةلتسيير عملي

 (3) حسابات خدمة حكومية محوسبة بالكامل ؛  ،في غضون المواعيد النهائية  ،المجلس األعلى للحسابات  و إصدار  (2) ؛

 .إعداد الحسابات العامة للدولة ومشروعات القوانين المعروضة على مجلس النوابو

  

على توحيد تقرير تنفيذ ميزانية البرنامج   للتنمية البشرية التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنيةشرف  تس .ارير الماليةإعداد التق .83

المالية للبرنامج   .والبيانات  المالية  البيانات  التنفيذ   .من قبل هذا الكيان  كل ستة أشهرسيتم إعداد  المالية  البيانات  ستشمل 

أنظمة إدارة المعلومات المستخدمة  ومن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسيتم جمع البيانات منالمالي لكل مجال نتيجة 

المبادرة الوطنية للتنمية    إنتاج البيانات المالية للبرنامج من خالل نظام معلومات  وسيتممقدمي الخدمات الخارجيين.   من قبل

البشرية مبادرة الوطنية للتنمية  ل البرنامج مقابل النتائج للخير بفضتمت ترقية هذا األ .المستند إلى الويب (MIS) البشرية

ية.  باإلضافة إلى مؤشرات األداء الرئيسية االئتمان  ،إضافية حول تقدم المشتريات والعقود  ليشمل بيانات مرحلتها الثانية    في

 االئتمانية من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني بجمع البيانات   المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  نظام معلومات  ويسمح

من خالل فرق الدعم على مستوى   ،البشريةتنمية  لاللجنة اإلقليمية ل المقاطعات، ستقومعلى مستوى    ،بمزيد من التفاصيل

مما  ،المركزي بمراقبة دقيقة لتنفيذ وتوفير معلومات محدثة لنظام المعلومات اإلداريةاألقاليم )مديرية العمل االجتماعي( 

مبادرة التنسيقية الوطنية لل ستقوم  ،على المستوى الوطني .يسمح بإعداد تقارير مفصلة عن النفقات والمخرجات المادية

سيتم تقديم تقرير مراقبة تقدم البرنامج سنويا إلى   ،وأثناء التنفيذ .بتوحيد البيانات وإنتاج التقارير  الوطنية للتنمية البشرية

المالية  سيتضمن .البنك البيانات  التقرير  هذا  المادية  ،مخطط  المرجعية  ،واإلنجازات  المؤشرات  في  المحرز   ، والتقدم 

 .واإلبالغ عن المظالم ومزاعم االحتيال والفساد ،وتحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف

  

الميزانية   .84 تنفيذ  مجاالت  في  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  أداء  تقييم  التقارير  خلص  إعداد  والمحاسبة وعمليات 

 :المالية في تنفيذ العمليات التي يمولها البنك إلى أداء مرض إلى حد ما

  

قدر معدل الصرف    ، لتقرير اإلنجاز و النتائج  وفقا    :(P116201)    2المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -

بـ   اإلغالق  عند  ميزانية    98.5العام  إجمالي  من  النتائج  البرنامبالمائة  مقابل  لتنفيذ ج  جيد  معدل  وهو 

تقرير    .الميزانية في  تأخير  أي  إلى  يشر  لم  فيمااإلنجاز  كما  السنوية    والنتائج  الحسابات  بإعداد  يتعلق 

  .للبرنامج

  

البنك  أجراها  حددت عمليات دعم التنفيذ التي :(P151169) دعم اإلدماج االقتصادي لمشروع الشباب -

المتعلقة 2020  دجنبرفي   التالية  ) التحديات  الميزانية:  ل1بتنفيذ  بعديتوصل    م(  تنفيذ   بتقريري  البنك 

والتكامل" المؤهلة لدعم المؤشرات   التكةين"تحفيز" و "  يالخاصة ببرنامج  2019الميزانية للسنة المالية  

بتوثيق التقدم المحرز في   ،على وجه الخصوص  ،التقريرين اللذين سيقومان  وهما رف.  المرتبطة بالص

جمع وتوحيد المعلومات المالية الالزمة للمراقبة السليمة للميزانية  (2) ؛1المؤشر المرتبط بالصرف #  

 .ال يزال يواجه بعض الصعوبات فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات الفاعلة ،والتنفيذ المالي للبرنامج

  

تعلق بعمليات تنفيذ الميزانية والمحاسبة وإعداد التقارير الحالية بجودة التقارير  فيما ي يرتبط الخطر الرئيسي الذي تم تحديده .85

الموحدة و  ،المالية  المنفذة  الكيانات  الكبير من  بالعدد  تتأثر  قد  هذه بوالتي  اعتمدته كل  إبالغ موحد  نموذج  إلى  االفتقار 

والذي سيسهل   ،ي تم تطويره في البرنامج الحاليسيتم التخفيف من هذه المخاطر باستخدام نموذج التقارير الذ .الكيانات

سوف سيتم تحسين هذا النموذج ليعكس ميزات البرنامج الفعلية و .إنتاج وتوحيد البيانات المالية للبرنامج في الوقت المناسب

 ت.العملياإدراجه في دليل يتم 

  

وإجراءاته .86 الشراء  مستوى   .عمليات  على  المنفذة  الوكاالت  من  المئات  قبل  من  البرنامج  تنفيذ  /   واألقاليم  الجهاتيتم 

تنسيقية   ( اجتماعات افتراضية مع1تم تقييم عمليات الشراء واإلجراءات في مختلف الوكاالت على أساس: ) .العماالت

المغربية    المؤسسةوزاكورة    يةاع افتراضي مع جمعاجتم (2) (؛البيانات من قبل التنسيقية )بوزارة الداخلية  وتقديمالمبادرة  

بأنظمة  البنك معرفة ( استنادا إلى3و ) ؛والرشيديةشتوكة    في اإلقليميالعمل االجتماعي    و مديريةاألولي  للنهوض بالتعليم  

السلطات المحلية مسؤولة   ستكون فيه . ففي الوقت الذيلمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ا  2الخاصة بالمرحلة    المشتريات

سيكونون مسؤولين عن المعدات وإدارة الوحدات  الخدمات الخارجيين  فإن مقدمي ،األمومة ودور دور الحضانة عن بناء 

تعتبر أنظمة المشتريات   .والسلطات المحليةالخدمات الخارجيين    بين مقدميالتفاقيات المحددة  لالسكنية وفقا إلطار العمل و

سيتم تنفيذ   .وتوفر تأكيدات معقولة بشأن تحقيق مبادئ المشتريات األساسية  ،المختلفة المعمول بها في الوكاالت مقبولة
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السلطات   من  كل  قبل  من  البرنامج  إطار  في  الخارجيين  ومقدميالمحلية  المشتريات  المشتريات    الخدمات  للوائح  وفقا 

بتاريخ    349-12-2لتي تستند بشكل أساسي إلى مرسوم المشتريات العامة رقم  الوطنية للتنمية البشرية وا  بالمبادرةالخاصة  

المفتوحة  .(2013مارس    20)  1434"جمادى"    8 المنافسة  إلى مبادئ  المقام األول  الحالي في  القانوني  يستند اإلطار 

 والمجلس الخزينة العامة للمملكة قبلأثناء التنفيذ من    تفعيلهايتم    ،لدى المغرب آليات رقابة قوية  ،عالوة على ذلك .والشفافية

تستخدم الوكاالت المنفذة الهياكل    ،وفيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية .في شكل عمليات تدقيق  ،(CoA) األعلى للحسابات

  أي قسم المشتريات والمحاسبة الحالي للنفقات من خالل قسم الميزانية والمشتريات  ،القائمة لألنشطة التي تتولى مسؤوليتها

فلديهم أيضا مديريات المشتريات الخاصة بهم ومدققي   ،الخدمات الخارجيين   لمقدميأما بالنسبة   .التقنيةبالتعاون مع األقسام  

توفر ضمانا معقوال بأن عائدات التمويل ستستخدم لألغراض المقصودة   الحسابات وأنظمة المحاسبة والمعلومات التي

 .بهدف دعم تحقيق أهداف البرنامج

  

  ، 2018-2016خالل الفترة    ،2المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    استنادا إلى المعلومات المقدمة أثناء تقييم .أداء المشتريات .87

مرضيا البرنامج  لمشتريات  العام  األداء  ذلك .اعتبر  الشراء تقليص سيتم ،ومع  الطفولة  مهلة  تنمية  برنامج  تنفيذ  لجعل 

 .أدناه 22 تلخيص مؤشرات أداء المشتريات الرئيسية التي تم جمعها أثناء التقييم في الجدولتم  .المبكرة أكثر مرونة

  

 

 أداء المشتريات : 22 الجدول

 

 سنة

مدة متوسط 

عمليات  

 الشراء

 )أيام(  

تحضير   مدة

العطاءات 

 )أيام( 

 مدةمتوسط 

 التقييم 

 )أيام( 

 بطريقة  توزيع الصفقات

 رسو العطاءات  

 عدد 

العقود  

الممنوحة  

أساس  على 

 مصدر وحيد 

 

عدد  متوسط 

 المتنافسين 

تقديم  في 

في   اتعطاءال

كل عملية 

 .عطاء

 4 0 ا مفتوحا  تنافسي اعطاء 31 65 30 223 2020

 5 1 ا مفتوحا  تنافسي اعطاء 73 51 30 234 2019

2018 193 30 53 

ا   تنافسي اعطاء 123

 ا  مفتوح

  امفتوحا  تنافسي اعطاء 12

 محصورا

0 5 

 

 لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ة لالوطني يةالمصدر: التنسيق 

  

يتم تنفيذ اإلشراف على المشتريات العامة أثناء عملية الشراء   ،في المغرب .الضوابط واإلشراف على المشتريات والتدقيق .88

بينما تجري  لها.     والوكاالت التابعة الخزينة العامة للمملكة بالنسبة لوزارة الداخليةوإرساء العقود بشكل أساسي من قبل  

ميين" الذين يجلسون في  على شبكة من "المحاسبين العموالخزينة العامة للمملكة  تشرف    ، كل وكالة مشترياتها الخاصة

يتمتع هؤالء المحاسبون بصالحية إيقاف  .  لجان التقييم ويراقبون عملية الشراء في كل من الحكومات المحلية والوطنية

بتنفيذ بوابة  الخزينة العامة للمملكة  قامت    ،عالوة على ذلك.  المشتريات في حالة وجود مخالفات جسيمة في تنفيذ العطاءات

ومعالجة  الميزانية  إنفاق  وتنفيذ  لتتبع  متكاملة  وأنظمة  اإللكترونية(  )المشتريات  المغربية  العامة  المشتريات 

إلى  ت.  المدفوعا العامة   باإلضافة  المجلس األعلى للحسابات للمملكة،الخزينة  للصفقات و عمليات تدقيق    يجري  بعدية 

جميع   المجلس األعلى للحساباتيغطي اختصاص   ر.  ها مع الجمهوتم مشاركتتأو المخالفات  تحدد النقائص  تقارير  يصدر  

إجراء عمليات   يتمة. وعمليات االستحواذ الحكومية بما في ذلك تلك التي تنفذها الحكومات المحلية والكيانات المملوكة للدول

 لس األعلى للحساباتالمج  وإن كان .على أساس منهجي وال يتم إجراؤها بشكل عشوائي المجلس األعلى للحساباتتدقيق  

معرفة متخصصة بكل   ذوي العديد من الخبراء الفنيين    يتوفر على  هإال أن  ، فريق عمل متخصص للمشتريات  ال يتوفر على

فيخضعون للتدقيق من طرف المفتشية العامة   ،مقدمي الخدمات الخارجيينأما   المجلس.  غطيها يقطاع من القطاعات التي  

 .مدققين القانونيينخضوعهم لل ضافة إلىللمالية إ

  

)البوابة عتمد  ي   سوفو .اإللكتروني الشراء .89 اإللكتروني  الحكومية  المشتريات  نظام  على  المبكرة  الطفولة  تنمية  برنامج 

زادت   .للتنمية البشريةالوطنية    المشتريات للمبادرة  وللوائح  الصفقات العمومية  لمرسومطبقا  (  ة للصفقات العموميةالمغربي
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المشتريات اإللكترونية من توافر المعلومات المتعلقة بالمشتريات مثل فرص تقديم العطاءات ودعوات تقديم العروض بوابة  

يتضمن نظام الشراء اإللكتروني ميزات   .وتقديرات التكلفة والوثائق المتعلقة بالعقود ونتائج المناقصات المتاحة للجمهور

و للعطاءات  اإللكتروني  التقديم  مثل  والمشتريات  إضافية  اإللكترونية  العكسية  والمزادات  الموردين  بيانات  قاعدة 

العطاءات  ، بما في ذلك تقديم روني لمعالجة العطاءات بشكل كاملال يتم استخدام نظام الشراء اإللكت ،ومع ذلك ة. المجمع

ؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم  الم  -مقدمي الخدمات الخارجيين  يستخدم أحد    ،باإلضافة إلى السلطات المحلية الكترونيا.  

 .  (e-GP)  نظام المشتريات الحكومية اإللكترونية المغرب -األولي 
 

 

المشتريات  الشكاوىإدارة   .90 العامة .في  للمشتريات  الوطنية  الدعم   (NCPP) اللجنة  تقدم  النشأة  حديثة  مستقلة  مؤسسة 

للمنافسة .المشترياتللمشتريات عبر الوزارات وتشرف على جميع شكاوى    14تألف من  ت  توجد لجنة فرعية منفصلة 

ويعملون على معالجة قضايا المنافسة والشكاوى.   المنتظرةالمشورة بشأن المشتريات    الوزارات يقدمونممثال من جميع  

ار اآلراء حول  لتقديم شكاوى العطاءات، وإصد  كمقرفي العمل   للجنة الوطنية للمشتريات العامةتتمثل الوظيفة األساسية  

  الشركة وتضارب  هيكلةجميع جوانب منازعات الشراء. ال يشمل ذلك نزاعات المنافسة فحسب، بل يشمل أيضا قضايا  

   حددت التقييمات السابقة   ،العامةاللجنة الوطنية للمشتريات   واستراتيجيات التخفيف. قبل إنشاء  (OCI) المصالح التنظيمي

شكوى رسمية    25من  ولم يتم تقديم أكثر    ،بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي يتم إنفاقه من خالل المشتريات العامة  19أن  

عندما   عام.  مخالفاتكون  تكل  ارتكابها  في  واالشتباه  العقود  أحد  بشأن  ما شكوى  الوحيد  ما   لدى شركة  الخيار  كان   ،

أو ة المشترية التي منحت العقد. يخشى العديد من مقدمي العطاءات االنتقام  لالنتصاف هو تقديم شكوى مباشرة إلى الجه

كان الهدف الرئيسي وراء إصالح الهيئة التنظيمية   ،بقدرتهم على المنافسة في المناقصات المستقبلية. وبالتالي  اإلضرار

قرارا   105تم اتخاذ    ،عتبارا من اليومللمشتريات إنشاء هيئة مستقلة وموضوعية جديدة تتمتع بسلطة التعامل مع المظالم. ا

 .130ونشرها على موقعها على اإلنترنت  اللجنة الوطنية للمشتريات العامة من قبل

 

صراحة على الحاجة    ، 2011  زيوليو  1الصادر في    ،. ينص الدستور المغربي الجديداالحتيال والفساد وحرمان المقاولين .91

إلى مكافحة الفساد وضمان الحكم الرشيد والشفافية كأدوات أساسية إلدارة القطاع العام. كما يعترف بالحق في مشاركة  

فضال عن الحق في الوصول إلى المعلومات العامة. يضع الدستور    ،المواطنين في صنع القرار الحكومي والمشاركة العامة

لمزيد من   األساس  العامةالجديد  للموارد  الفعال  المصالح   ،الشفافية واالستخدام  الثاني بشأن تضارب  الباب    ، من خالل 

العامة المشتريات  في  السلوك  العام  ،وسوء  األموال  استخدام  الشفافية  ،ةوإساءة  االحتيال والمساءلة  ،وزيادة  ، ومكافحة 

  مكافحة على   (ICPC) خالل الباب الثاني عشر للحكم الرشيد. تشرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد   ومن  ،  والفساد

بالتبليغ  أنشأت قاعدة بيانات ونظام لإلبالغ عن المخالفات للسماح للمواطنين  ، إذ  حمالت توعية وإعالمية  وتنظمالفساد.  

 .قضايا الفساد عن

 

 .سيكون حاسما لرصد المشتريات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نظام معلومات إن نشر نسخة جديدة منإدارة العقود.  .92

 

 الضوابط اإلدارية والتدقيق الداخلي

 

الداخلية .93 الوطنية    تمتلك  ،. بشكل عامالضوابط  البشريةلالمبادرة  الداخلية   من خالل  لتنمية  للرقابة    وزارة  منصة مالئمة 

دليلين   تطوير  تم  تنفيذالداخلية.  أثناء  الحكومية  غير  والمنظمات  العامة  الوطنية    للخدمات  البشرية  لالمبادرة  لتنمية 

2(P116201) لتنمية لالمبادرة الوطنية و وزارة الداخليةلم يكشف تقييم البنك الدولي لفعالية الممارسات الحالية داخل . و

لتنمية البشرية لالوطنية  المبادرة    الداخلية الحالي في  عن أي قضية مهمة. لذلك، سيستخدم البرنامج نظام الرقابةالبشرية  

الميزانية السنوية وتنفيذها1الذي يشتمل على: ) ( فصل واضح للواجبات بين المفوضين بالدفع 2)  ،( إرشادات إلعداد 

  ، واالحتفاظ بالسجالتاإلجراءات المقبولة للتوثيق   (4)،  المراقب الماليمن طرف    الرقابة القبلية(  3)  ،والمحاسب العام

 .المالية و المعلوماتالصرف رسالة  ( التحقق من أهلية النفقات وفقا لمتطلبات اتفاقية قرض البرنامج و5و )

 

نطاق  فيعلى نفقات الحكومات المحلية ولكن  القبليةقوم بالرقابة تزال الخزينة العامة للمملكة تال  ،على المستوى المحلي .94

  إزاء مديرية العمل االجتماعي   بدور تيسيري  ةالوطني  ية قوم التنسيقتمادات وتصنيف النفقات( و محدود فقط )توافر االعت

وزارة االقتصاد   تحت مسؤولية  يقععلى المشتريات    التقنيفيما يتعلق بمراقبة المشتريات أو اإلشراف عليها. اإلشراف  

سيتم تحديث أقسام اإلدارة المالية والمشتريات المدرجة في األدلة  )الخزينة العامة للمملكة(.  اإلداري    واإلصالح  والمالية

 

http://www.sgg.gov.ma/Commissionnationaledelacommandepublique.aspx130 
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اإلدارة    إطار مخاطرنوقش األمر في  كما  و  لوصف اإلدارة المالية المعتمدة.   (POM) الدليل العملياتي للبرنامجكجزء من  

من فعالية نظام الرقابة الداخلية سواء ألسباب تتعلق بالقيود   19-كوفيد  يمكن أن تحد بيئة التشغيل خالل جائحة  ،المالية

 .توافر الموارد البشريةبالمالية أو 

 

( إعادة إنشاء  1)  يمكن أن تشمل تدابير التخفيف ما يلي:  ،لتعزيز الضوابط الداخلية على المستويين الوطني والمحلي .95

لتوفير اإلشراف على البرنامج على    2لتنمية البشرية  للمبادرة الوطنية  االتي أُنشئت خالل   (FCC) لجنة التنسيق االئتماني

 .القدرات تعزيز( تصميم وتنفيذ برنامج 2و ) ،معيارية ووضع أدوات ووثائق ،المستوى المركزي

 

العامة لإلدارة  لمفتشية  لأن    2و   1لتنمية البشرية  لالوطنية    للمبادرة  . أظهر تقييم ترتيبات التدقيق الداخليالمراجعة الداخلية .96

زارة  لو الترابيةالعامة لإلدارة    ةتقارير المفتشيما يكفي من المراجعين والموظفين اإلداريين. يتم تقديم   (IGAT) الترابية

البنك الدولي أداء هذا الكيان الذي لعب دور التحقق المستقلة   الداخلية. استعرض  النتائج  وكالة  للمبادرة  للبرنامج مقابل 

تم تقييم أدائها  و   .تديرها وزارة الداخليةالتي  مجموعة مشاريع المغرب  خرى في  والعمليات األ 2  للتنمية البشرية     يةالوطن

الداخلية في المراجعة  أنه مرض. تم تعزيز قدرات  الوطنية  على  البشرية     المبادرة  المقاطعات  2  للتنمية  على مستوى 

الوطنية  وسوف تستخدم في البشري  المبادرة  اإلقليميين .  3ة  للتنمية  الداخليين  المدققين  تعيين  تم  األولى،  المرحلة  خالل 

بسبب قيود الموارد.  األقاليم في جميع  المدققين الداخليين اإلقليميين لم يتم تعيين ،ونشرهم لتحسين إطار الرقابة. ومع ذلك

مع وجود اختصاصات واضحة واالمتثال   ،األقاليملمراجعين في خطط عمل  تم بناء قدرات هؤالء ا  ،خالل المرحلة الثانية

التدقيق.   إغالق  ،لكنلمعايير  الوطنية  منذ  البشرية    المبادرة  سنوات  2  للتنمية  هذه    ،قبل خمس  استدامة  يتم ضمان  لم 

 .الداخليين اإلقليميين المدققينسيتم التركيز على دعم   الالمركزية،اإلجراءات. من أجل تعزيز تقدم إطار 

 

 ترتيبات مكافحة الفساد 

 

والفساد .97 االحتيال  المالية  . ومخاطر  الضوابط  أن  والفساد   والبعدية  القبليةجد  االحتيال  لمخاطر  للتصدي  كافية  للبرنامج 

ؤسسات فعالة . وتشمل هذه الترتيبات عدة م1و    2المتعلقين ببناء البنى التحتية وشراء السلع والمعدات في مجال النتيجة  

واللجنة الوطنية   الترابية،العامة لإلدارة    للحسابات، والمفتشيةو المجلس األعلى    ،المظالم  واليلعب أدوار تكميلية: مكتب  ت

 .المفتشية العامة للماليةو ،للمشتريات العامة

 

 الوطنية للتنمية البشرية    المبادرة    برامج  في. لم تكن هناك مزاعم عن احتيال وفساد  جراءات المتعلقة باالحتيال والفسادإلا .98

وسوف يقوم المقترض بما يلي: )أ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ البرنامج    ،السابقة التي تم اإلبالغ عنها للبنك

 2012فبراير    1وفقا "إلرشادات البنك حول منع" ومكافحة االحتيال والفساد في تمويل البرنامج من أجل النتائج "بتاريخ  

بما في   ،؛ )ب( اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع االحتيال والفساد فيما يتعلق بالبرنامج  2015  ز يوليو  10والمعدّل في  

ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( اعتماد وتنفيذ الممارسات االئتمانية واإلدارية المناسبة والترتيبات المؤسسية لضمان  

القر االدعاءات  استخدام حصيلة  الفور بجميع  البنك على  إبالغ  ؛ )ج(  القرض  ُمنح  أجلها  التي من  ض فقط لألغراض 

جنبا إلى جنب    ،الموثقة والمادية أو أي مؤشرات أخرى عن االحتيال والفساد فيما يتعلق بالبرنامج والتي تصل إلى علمه

اتخاذه المقترض  يقترح  التي  اإلجراءات  التحقيق وغيرها من  إجراءات  اإلجراءات مع  اتخاذ  )د(  ؛  بذلك  يتعلق  فيما  ا 

للتحقيق في هذه االدعاءات والمؤشرات المناسب  البنك فيما   ،المناسبة في الوقت  ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك مع 

ق  على فترات قد يتم االتفا  ،يتعلق بحالة معينة ؛ تقديم تقرير للبنك عن اإلجراءات المتخذة في أي تحقيق من هذا القبيل

إبالغ البنك بالنتائج التي توصل إليها ؛ )هـ( إذا   ،عليها بين المقترض والبنك ؛ وفور االنتهاء من أي تحقيق من هذا القبيل

اإلجراء المناسب    اتخاذ  ،قرر المقترض أو البنك أن أي شخص أو كيان قد تورط في االحتيال والفساد فيما يتعلق بالبرنامج

الموقف أو معالجته بطريقة أخرى ومنع تكراره و )و( ضمان   للتعامل مع ،بنكال افق عليهيوالذي  و ،في الوقت المناسب

عدم منح أي شخص أو كيان محظور أو معلق من قبل البنك عقدا بموجب البرنامج أو يُسمح له بالمشاركة في البرنامج  

من قبل   ،يمكن الوصول إليها بسهولةوالتي    ،خالل فترة الحظر أو التعليق. سيتم فحص قائمة الحرمان الخاصة بالبنك

 .جميع الجهات المشترية قبل منح العقود

 

: تم توضيح حق البنك الدولي في التحقيق اإلداري في مزاعم االحتيال والفساد للمقترض أثناء إعداد البرنامج. تم  اإلبالغ .99

البنك متابعتها أثناء اإلعداد. وفقا إلرشادات   تأكيد تعاون المقترض مع البنك في التحقيقات اإلدارية في االدعاءات التي ينوي

سيتخذ البرنامج خطوات لضمان "عدم منح أي شخص أو كيان تم حظره أو تعليقه من قبل    ،مكافحة الفساد الخاصة بالبنك

لكيانات  حقق اتتس  ،سمح له بالمشاركة في البرنامج خالل فترة هذا الحرمان أو التعليق ". أثناء عمليات الشراءيالبنك عقدا  

( للمقاولين المحظورين http://www.worldbank.org/debarrالمنفذة من أسماء المقاول مقابل قاعدة بيانات البنك )

 أو الموقوفين لضمان عدم منح هذا المقاول أي عقد بموجب البرنامج.
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لإلدارة  قوم  تس .100 العامة  أعاله    -الترابية  المفتشية  المذكورة  المؤسسات  الدولي عن  بجمع    -بدعم من  البنك  وإبالغ 

االدعاءات التي تحدث في إطار البرنامج من خالل التقارير المرحلية السنوية أثناء تنفيذ البرنامج. سيتضمن نموذج اإلبالغ  

و )د( نتيجة التحقيق. كما أن   ،)ج( وصف التقدم في التحقيق  ،)ب( وصف االدعاء  ،ما يلي: )أ( مكان الشكوى وتاريخها

مزاعم بولي اهتماما خاصا  تتمتع بخبرة واسعة في تدقيق البرامج التي يمولها البنك الدولي، ستي  ت، الالمفتشية العامة للمالية

المؤسستين  التي تحدد طرائق تدخل هاتين  المجال. ستشمل االختصاصات  البنك في هذا  االحتيال واالمتثال إلرشادات 

  حددة تتعلق بالتحقق من االمتثال إلرشادات البنك بشأن منع االحتيال والفساد.أحكاما م

 

 تدقيق ال

 

، وهو ما  الخارجي للبيانات المالية السنوية للبرنامج  التدقيقترتيبات    المفتشية العامة للماليةتولى  ت . سالبرنامج  تدقيق  .101

 ا. يعتبر مناسب

 

الكيان المعين المسؤول عن تدقيق العمليات التي يمولها البنك في المغرب باستثناء بعض    هي  المفتشية العامة للمالية .102

(. تشارك مؤسسة الرقابة هذه التي ترفع تقاريرها إلى وزارة SOEالمشاريع القليلة التي تنفذها الشركات المملوكة للدولة )

المغربية بما في ذلك الحكومة  المعياري والقانوني  المالية في عمليات تدقيق بعض برامج  البنك    .التفويض  وقد أجرى 

 2016131تقرير اإلنفاق العام والمساءلة المالية لعام  ب  واكمله  ،2016في عام    للمفتشية العامة للمالية الدولي تقييما شامال  

مصداقية    للماليةبنت المفتشية العامة    ،أوال      :المراجعة السنوية ألداء هذا الكيان. كشفت قدرة هذه المؤسسة ما يليو ب

، يؤكد التقييم . وثانيا132هاكافية في مراجعة برامج الحكومة المغربية على مدار العشرين عاما الماضية نظرا لجودة موظفي

من خالل برنامج تدقيق على شبكة   ،أن الكيان يطبق بشكل كاف معايير المراجعة الدولية )عملية قائمة على المخاطر(

أكثر من    Blue Auditاإلنترنت يسمى   تنفيذ  تم  للتخطيط والتنفيذ واإلبالغ عن مهامهم.  المدققين    95يستخدمه جميع 

إلى    -الذي يتضمن وحدة خاصة بمراقبة التوصيات    -  Blue Audit  استعمال أوديت بلو  بالمائة من الخطة السنوية. أدى  

سجل حافل في مراجعة خمسة برامج مقابل    تتوفر المفتشية العامة للمالية على  ،. ثالثافتشية العامة للماليةالمزيادة كفاءة  

األعمال   ،إدارة البلديات  ،النقل الحضري  ،نتائج في مختلف القطاعات بما في ذلك على المستوى دون الوطني )الصحةال

خبرة. كشف التقييم االئتماني أن  واموظفا محترفا ذو 85 مة للماليةيشتغل بالمفتشية العاوالمخاطر المتكاملة(.   ،الزراعية

العملية الجديدة إلى   للماليةإسناد هذه  العامة  . وسيتطلب ذلك ترتيبات  هاسوف يترجم إلى زيادة في نشاط فريق  المفتشية 

قعة التي قد تؤثر على قدرة توظيف أكثر مالءمة بما في ذلك زيادة العدد الحالي للموظفين. لمواجهة هذه المخاطر المتو

في   األداء مهمته  لهذه الهيئةسيتم تخصيص موارد البرنامج الكافية    ،على الوفاء بالموعد النهائي  المفتشية العامة للمالية

 إطار هذا البرنامج. 

 

لإلدارة  تولى  تسوف   .103 العامة  المرتبطة    الترابيةالمفتشية  المؤشرات  جميع  من  التحقق  نظرا  مسؤولية  بالصرف. 

النتائج البرامج مقابل  العديد من  في  الناجحة  لإلدارة  اكتسبت    ،لمشاركتها  العامة  وزارة تحت سلطة  )الترابية  المفتشية 

فة قوية لرصد نتائج ( سمعة قوية كعامل تحقق موثوق به في المغرب وستشكل مشاركتها في العملية المقترحة إضاالداخلية

عمليات تدقيق للبيانات المالية السنوية للبرنامج بناء على االختصاصات المتفق   العامة للماليةالمفتشية  جري  تالبرنامج. س

عليها. وسيشمل نطاق عمليات التدقيق هذه رأيا بشأن نظام المشتريات )الفرز لمنع الشركات المحظورة والموقوفة من  

 أشهر بعد إقفال الحسابات.منح العقود(. سيتم تقديم تقارير التدقيق في موعد ال يتجاوز تسعة 

 

 تقييم قدرة المشتريات واإلدارة المالية للجهات المنفذة 

 

. يتضمن البرنامج خطة لبناء القدرات لتعزيز الموظفين في مختلف كيانات العملية. حدد تقييم قدرة  قدرة الموظفين .104

واألقاليم القدرة المحدودة للموظفين على على مستوى المقاطعات    2الموظفين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

 المستويات الالمركزية باعتبارها العائق الرئيسي الذي يمكن أن يؤثر على تنفيذ البرنامج. 

 

العام في    .105 البشرية     المبادرة الوطنيةسيقوم المحاسب  العام من خالل    بإتباع  الميزانيةبتنفيذ  للتنمية  سلسلة اإلنفاق 

". إن نقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجه مختلف المحاسبين العموميين للوزارات GID"  الميزانيةبرنامج تنفيذ  

 

 

 
 . 2017مدققا جديدا ، على أساس تنافسي على مدى السنوات الثالث المقبلة ، اعتبارا من عام  25مدقق حسابات. تتضمن خطة التوظيف دمج حوالي  125حوالي 132
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كما هو موضح في قسم تنفيذ    التحديد،وزارات في المغرب. على وجه  الكل  متشابهة بين  والمتعلقة بالوكاالت المشاركة  

باإلضافة إلى مراجعة الوثائق اإلضافية الموجودة التي تم جمعها    (IFSA) لنظم االئتمانية  لتقييم المتكامل لاالميزانية في  

البشرية هي على   الكيانات، واالجتماعات مع موظفي هذه   للتنمية  للمبادرة الوطنية  فإن قدرة اإلدارة الوطنية اإلجمالية 

 النحو التالي. 

 

: موظفو اإلدارة المالية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المكلفون بالبرنامج على ةالمبادرة الوطنية للتنمية البشري .106

أداة تمويل البرنامج مقابل النتائج. كما هو مذكور في القسم الخاص  ب( وIPF)   تمويل المشروع االستثماريبإطاردراية  

للبنك. تم تصنيف األداء    البرنامج مقابل النتائجأول عملية    البشرية بنجاحللتنمية    المبادرة الوطنيةبتنفيذ الميزانية، نفذت  

شروع الجاري "دعم اإلدماج االقتصادي . فيما يتعلق بالم MS  البشرية بدرجةللتنمية    لـلمبادرة الوطنيةاالئتماني العام  

للتنمية   المبادرة الوطنيةإلى أن    2020خلصت عملية دعم التنفيذ التي أجراها البنك في ديسمبر    ،(P151169للشباب" )

لتنفيذ  لو  للميزانية  ال تزال تواجه صعوبات معينة في جمع وتوحيد المعلومات المالية الالزمة للمراقبة المناسبة  البشرية   

إلى البنك مع بعض التأخير    2019تنسيق بين الجهات الفاعلة. تم تقديم تقرير التدقيق لعام  التحديات  بسبب    لبرنامجلالمالي  

تم تحديد بعض نقاط الضعف في الرقابة    ،رأيا غير متحفظ بشأن البيانات المالية. ومع ذلك  المفتشية العامة للمالية  توأبد

( تعزيز نظام الرقابة الداخلية للكيانات المنفذة من خالل وضع دليل إجراءات  1ة وتتعلق بما يلي: )الداخلية في خطاب اإلدار

الميزانية المالية  ،والمحاسبة  ،لتنفيذ  المشروع من خالل نظام 2و )  المخاطر؛وتخطيط    ،واإلدارة  بيانات  ( تعزيز جمع 

 الرصد والتقييم الحالي. 

 

بالتعليم   .107 للنهوض  المغربية  من    : FMPS))   األوليالمؤسسة  المقترحة  المالية  اإلدارة  ترتيبات  المؤسسة ستمكن 

إنشاء نظام إدارة مالية يلبي الحد األدنى من متطلبات البنك بموجب سياسة البنك  من      المغربية للنهوض بالتعليم األولي 

البر بالتمويل  الخاصة  واإلاوالتوجيهات  المالية  الشؤون  وحدة  تتكون  النتائج.  مقابل  في  مجي  المغربية دارية  المؤسسة 

موظفين مخصصين ألعمال اإلدارة المالية. فريق اإلدارة المالية على    4موظفين إلى جانب    7من    للنهوض بالتعليم األولي

الميزانية. اعتمد للنهوض بالتعليم    تدراية بإعداد الميزانية والتقارير الدورية عن تنفيذ  نظام األولي  المؤسسة المغربية 

للمح الوطني  المجلس  قبل  الحكومية كما هو مطلوب من  المنظمات غير  المطبق على  يتم  اسبة  المحاسبة  المغرب.  في 

برنامج   األوليبواسطة    ATLASاستخدام  بالتعليم  للنهوض  المغربية  هو   المؤسسة  كما  والمحاسبة.  الميزانية  إلعداد 

تدير المؤسسة    ،  تقييم النظم االئتمانيةاثناء عملية  والوثائق التي تم استالمها    ،دليل إجراءات اإلدارة الماليةموضح في  

. تم تعيين  3البشرية  للتنمية    المبادرة الوطنيةحسابا مصرفيا كجزء من برنامج    51حاليا    المغربية للنهوض بالتعليم األولي

إلدارية والتدقيق الداخلي المنشأة حديثا. يتم الصرف لكل حساب من الحسابات  طاقم عمل متخصص لقيادة وحدة الرقابة ا

وعلى أساس الشروط والطرائق المنصوص    العمالة من خالل صندوق شراكة مفتوح على مستوى    51البنكية البالغ عددها  

الموقعة بين   بالتعليم  عليها في االتفاقية  للنهوض  المغربية  السنوية والعمالةاألولي  المؤسسة  المالية  البيانات  . يتم تدقيق 

". أبدى المدقق رأيا غير متحفظ بشأن  World Auditمن قبل شركة التدقيق " األولي  مؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم  للـ

( 1أثار المدقق بعض التحديات التي واجهها البرنامج بشكل رئيسي: )  ،. ومع ذلك2019و  2018البيانات المالية لعامي  

  7.15مليون درهم )حوالي    66.8المقدرة بمبلغ    والعماالتتأخيرات كبيرة في صرف "منح" المساهمات من قبل الشركاء  

نهاية   للمؤسسة وأثر على قدرة    ،2019  دجنبرمليون دوالر أمريكي( في  النقدي  المركز  المؤسسة  مما أضعف بدوره 

( تداول مبالغ نقدية كبيرة في المدارس مع  2و )  المحدد؛ي الوقت  على سداد ديونها فاألولي  المغربية للنهوض بالتعليم  

وجود مخاطر محتملة بسبب عدم وجود عمليات تفتيش فورية. في غياب خطاب اإلدارة، لم يتمكن فريق البنك من مراجعة 

 .ولياأللمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم لالتوصيات التي قدمها المدقق الخارجي بشأن الرقابة الداخلية 

 

بالحد األدنى من    من طرف مؤسسة زاكورةتفي ترتيبات اإلدارة المالية المقترحة    (:FZمؤسسة زاكورة للتعليم ) .108

" DAFمتطلبات البنك بموجب سياسة البنك وتوجيهات تمويل البرنامج مقابل النتائج. تتكون مديرية المالية واإلدارة "

موظفين مكرسين للعمل في إدارة المرافق. وفقا لدليل اإلدارة المالية والوثائق التي تم جمعها أثناء  7 لمؤسسة زاكورة من

ترتيبات اإلدارة المالية المناسبة إلعداد الميزانية وإعداد التقارير الدورية عن   مؤسسة زاكورةلفإن  ،نيةتقييم النظم االئتما

. باإلضافة إلى  عمالة  14لالتفاقيات الجارية الموقعة مع    نصف سنويتنفيذ الميزانية إما على أساس شهري أو على أساس  

كومية كما هو مطلوب من قبل "المجلس الوطني للمحاسبة" في اعتماد نظام المحاسبة المطبق على المنظمات غير الح

. تم استخدام  عمالةلتكاليف تسمح بمراقبة واإلبالغ عن تنفيذ الميزانية لكل  لمحاسبة    مؤسسة زاكورةوضعت    ،المغرب

تدير    ،والمحاسبة. كما هو موضح في دليل إجراءات اإلدارة المالية  للميزانية  مؤسسة زاكورةمن قبل    SAGEبرنامج  

الجاري. يتم   3البشرية للتنمية  المبادرة الوطنيةفي إطار برنامج  عمالة 14حاليا الحسابات المصرفية لـ  مؤسسة زاكورة

ى الشروط والطرائق بناء عل  العمالةالصرف على الحسابات المصرفية من خالل صندوق الشراكة المفتوح على مستوى 

لهذه   لمؤسسة زاكورة. يسمح الوضع المالي  والعمالةوالشريك    مؤسسة زاكورةالمنصوص عليها في االتفاقية الموقعة بين  

  لمؤسسة زاكورة غير الحكومية من وقت آلخر بتمويل بعض األنشطة مسبقا. يتم تدقيق البيانات المالية السنوية    المنظمة
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التدقيق   شركة  قبل  لعامي  KPMGمن  المالية  البيانات  بشأن  متحفظ  غير  "نظيف"  رأي  عن  المدقق  أعرب   .2018  

المدقق الخارجي بشأن    ،في غياب خطاب اإلدارةو  .  2019و التوصيات التي قدمها  البنك من مراجعة  لم يتمكن فريق 

 .لمؤسسة زاكورةالرقابة الداخلية 

 

. أجرى البنك الدولي تقييما لقدرة الشراء لدى الوكاالت المنفذة بناء على: )أ( اجتماعات تقييم القدرة على الشراء .109

( ؛ )ب( اجتماع افتراضي عة لوزارة الداخليةبالتاتنمية البشرية )لمبادة ال  الوطنية    التنسيقيةافتراضية مع وبيانات قدمتها  

بالتعليم  و    مؤسسة زاكورةمع   للنهوض  المغربية  ( في  DASالعمل االجتماعي اإلقليمي )  ي و مديريتياألولالمؤسسة 

يتم تنفيذ     2الوطنية للتنمية البشرية     المبادرة  شتوكة والرشيدية ؛ و )ج( بناء على معرفة الفريق بأداء المشتريات في  

ا للوائح  المحلية وفقا  السلطات  قبل  األمومة من  دار  التوريد ومشتريات  المتعلقة بوحدات  المشتريات  لمشتريات  أنشطة 

الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية )تستند بشكل أساسي إلى مرسوم المشتريات العامة المغربي( ومع قواعد وزارة 

يتم   ،طرف مقدمي الخدمات الخارجيينمن  تلك المرافق    بتجهيز. فيما يتعلق  التعليم األوليالتربية والتعليم لبناء وحدات  

الخاصة   الشراء  ولوائح  والتعليم  التربية  وزارة  لمعايير  وفقا  التربوية  األدوات  ومجموعات  واأللعاب  المعدات  شراء 

تتوفر موظفي مشتريات بينما  3األولي على المغربية للنهوض بالتعليم  ةتتوفر المؤسسبالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 

تقدما جيدا في إطالق المناقصات األولي  المغربية للنهوض بالتعليم    ةالمؤسس  أحرزتواحد.    مؤسسة زاكورة على موظف

مليون دوالر أمريكي تقريبا( وهي منظمة بشكل جيد لتنفيذ    7.45ما يعادل    مغربي؛مليون درهم    70)  2021المختلفة لعام  

حدوث بعض التأخير  ؤسسة زاكورة  لم  المتوقع بالنسبة  ذلك، منالمشتريات المتعلقة بالبرنامج في الوقت المناسب. ومع  

فقد حدد تقييم   ،في تنفيذ المشتريات بسبب وجود موظف واحد فقط مسؤول عن المشتريات. أما بالنسبة للسلطات المحلية

البشرية   للتنمية  الوطنية  المبادرة  إطار  في  الموظفين  مستوى    2قدرة  لهؤالء    العماالتعلى  المحدودة  القدرة  واألقاليم 

   تنفيذ البرنامج. فيالمستويات الالمركزية باعتبارها العائق الرئيسي الذي يمكن أن يؤثر  الموظفين على
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 . موجز تقييم النظم البيئية واالجتماعية 5الملحق 

 

أجرى البنك الدولي تقييم النظم البيئية واالجتماعية هذا كجزء من التحضير لتحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة   .110

من    3مليون دوالر أمريكي للمملكة المغربية لدعم تنفيذ المرحلة    450وهو قرض بقيمة    ،بالمغرب  القرويةفي المناطق  

 (.3للتنمية البشرية   وطنيةالمبادرة الالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ) 

 

ألحكام   ا( أنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية للبرنامج. ويقيم امتثالهESSAيستعرض التقييم البيئي واالجتماعي )  .111

سياسة البنك والتوجيهات الخاصة بالتمويل من أجل إدارة مخاطر البرنامج وتعزيز التنمية المستدامة. يركز التقييم البيئي 

( القوانينESSAواالجتماعي  والتنظيمي:  التشريعي  اإلطار  )أ(  تحليل:  على  ذلك    ،واإلجراءات  ،واللوائح  ،(  إلى  وما 

قدرة المؤسسات المعنية بالبرنامج على التنفيذ الفعال ألنظمة اإلدارة البيئية واالجتماعية )"النظام كما هو محدد"( ؛ و )ب(  

)"النظام المطبق في الممارسة"(. استفاد إعداد تقييم النظم البيئية واالجتماعية ووضع تدابير لتعزيز نظام اإلدارة البيئية 

أبريل   1في  تمت عملية التشاور المكثفة التي من  و ،ثائقو الومجموعة متنوعة من المعلومات مراجعة واالجتماعية من  

2021. 

 

 وهما: ،P4-3الوطنية للتنمية البشرية  من المبادرة 2و  1 الركيزتين يدعم البرنامج كال من   .112

 

o  تحسين صحة وتغذية األم والطفل1الركيزة : 

 ( DAO) األمومةوال سيما في مرافق دار  ،تسهيل الحصول على الوالدة الخاضعة لإلشراف -

 تحسين رعاية األطفال حديثي الوالدة -

 المجموعات السكانية المستهدفة يللحاالت التغذوية ف الكيميائيتقوية الرصد  -

 المساهمة في تحسين اإلمداد الغذائي -

 زيادة الوعي بالتغيرات السلوكية -

 

o  واالجتماعية للطفل: تعزيز التنمية المعرفية 2الركيزة 

 والبعيدة  القرويةتوفير التعليم المبكر لألطفال في المناطق  -

 األوليضمان جودة التعليم  -

 توعية الجمهور -

 

تنمية الطفولة المبكرة في   جيدة في ميدان  تحسين الوصول إلى خدماتفي    (PDOالهدف اإلنمائي للبرنامج ) يتمثل   .113

األنشطة   القرويةالمناطق   تشمل  المبكرة.  الطفولة  تنمية  خدمات  وتنسيق  وتقييم  رصد  لتعزيز  آليات  وإنشاء  بالمغرب 

 الرئيسية التي سيتم دعمها من خالل البرنامج ما يلي:

 

o 133مكون الصحة / التغذية: 

 المساهمة في تحسين صحة األم والطفل من خالل:  •

i. لإلشراف؛والدة الخاضعة تسهيل ال 

ii.  والبعيدة؛  القرويةالمساهمة في تعميم رعاية ما قبل الوالدة وبعدها داخل المناطق 

iii. .تحسين رعاية األطفال حديثي الوالدة 

المساهمة في تحسين تغذية األم والطفل من خالل محاربة توقف النمو ونقص المغذيات الدقيقة لتعزيز النمو البدني  •

 بهدف: ،للطفلوالفكري 

i.  المستهدفين؛تحسين مراقبة الحالة التغذوية للسكان 

ii.  الغذائي؛المساهمة في تحسين العرض 

iii.  تغيير السلوك.بضرورة دعم الوعي 

 

 فإن اإلجراءات التي يتعين القيام بها هي: ،بالنسبة للمكون المتعلق بالتعليم فوق المدرسي •
 

ية والمحرومة وتدعم التزامات وزارة الصحة ، في إطار خطة الصحة  قروتركز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جهودها على المناطق ال اليونيسف،وبدعم من 133

2025 . 
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i. 6000  (؛ )البناء / التطوير التعليم األوليوحدة جديدة لمرحلة 

ii.  إنشاؤها؛التي تم  وحدات التعليم األوليمعدات 

iii.  .دعم أول عامين من تشغيل الوحدات المنشأة 

 

  - مكناس، الرباط  -فاس  ،الشرقيةالمنطقة  ،الحسيمة -تطوان  -المنطقة الجغرافية للبرنامج: وتشمل مناطق طنجة   .114

آسفي. ودرعة تافياللت وسوس ماسة ومحافظات    -مراكش    ،سطات  -الدار البيضاء    ،نيطرة، بني مالل خنيفرةالق  -سال  

 وطانطان وسيدي إفني. مكلمي

 

سيتم تنفيذ األنشطة التي يغطيها هذا البرنامج مقابل النتائج على المستوى المركزي من قبل وحدة التنسيق الوطنية   .115

  ،ينيتين المعنتاألخرمع الوزارتين    في مجال أنشطة التعليم األولي    الوطنية للتنمية البشرية في تعاون وثيقالتابعة للمبادرة  

المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. سيتم   والتكوينووزارة التربية الوطنية    ،وهما: وزارة الصحة للصحة / التغذية

التغذية بدعم من اليونيسف فيما يتعلق بالخطة الصحية لعام   بالتعاون مع    2025أيضا تنفيذ إجراءات أنشطة الصحة / 

سيشمل هذا   ،حديثا لضمان متابعة ودعم أنشطة البرنامج. على المستويات الالمركزية  المكونين عاملي الصحة والتغذية  

فإن تنفيذ اإلجراءات المخطط لها سيشمل    ،األولي  المعنية. بالنسبة ألنشطة التعليم    والعماالتلتنفيذ الوالة ووالة الواليات  ا

( والجمعيات المحلية. المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األولي - زاكورة،)مؤسسة    مقدمي الخدمات الخارجيين أيضا  

. دور األمومة التعليم األولي والسلطة المتعاقدة لوحدات  هي البشرية،للتنمية  الوطنيةالمبادرة ، من خالل وزارة الداخلية

 يين للبرنامج.وتقع مسؤولية إدارة وتطوير هذه الهياكل على عاتق الشركاء الوزاريين والجمع

 

المصلحة ومختلف  تنص ترتيبات اإلدارة على نهج تشاركي وشامل، يقوم على مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب   .116

الحكومة. يتم    مستويات  المستوى االستراتيجي  بحيث  القطاعات تحدد   ،التقارب والمشاركة: )أ( على  مع لجنة متعددة 

العامة ولجنة توجيهية متعددة القطاعات تضمن تماسك السياسات العامة للتنمية البشرية   اإلستراتيجيةاألهداف واألولويات  

الشاملة   المسؤولية  المستوى  وتتولى  على  )ب(  الميزانية؛  توجيهات  إلى  باإلضافة  والتقييم  الرصد  مع  العملياتيعن   ،

واإلقليمية والمحلية المسؤولة بالكامل عن تخطيط األنشطة وتنفيذها ؛ و )ج( على المستوى التشخيصي،   الجهويةالسلطات  

ركي قائم على تحليل االحتياجات المحلية مع لجان التنمية المحلية متعددة القطاعات المسؤولة عن تطوير تشخيص تشا

 لتعزيز التنمية البشرية.

 

الداخليةشرف  ت .117 الخاصة  وزارة  البرنامج  أنشطة  تنفيذ  البشرية، على  للتنمية  الوطنية  المبادرة  وحدات  ، من خالل 

 يين. والشركاء الوزاريين والجمع. تقع مسؤولية إدارة هذه األنشطة وتطويرها على عاتق و دور األمومة التعليم األولي 

 

والتي تهدف في الغالب إلى   ،. بالنظر إلى طبيعة أنشطة البرنامجالحد من المخاطر البيئية واالجتماعية للبرنامج .118

من المتوقع أن يكون التأثير العام لالستثمارات مفيدا. سيتم الحفاظ على هذه اآلثار اإليجابية   ،تعزيز رأس المال البشري

 ى الطويل نتيجة لما يلي:على المد

النتائج • مقابل  البرنامج  بحكم طبيعة  على مخاطر  ،االستبعاد،  ينطوي  استثمار  واجتماعية    ألي  أو    مهمةبيئية 

 ؛ كبيرة

في حالة دار األمومة ، جيال   ،وهي صغيرة الحجم والتي ستلبي  ،طبيعة أعمال البنية التحتية المؤهلة للبرنامج •

تل التي  المواصفات  التعليم  جديدا من  اليونيسف، وفي حالة وحدات  ، معايير مساواة جديدة   األوليبي معايير 

 ؛التعليملوزارة 

 األشغال والمرافق التي ال تولد تلوثا كبيرا للهواء أو الضوضاء أو تدهورا بيئيا كبيرا. •

أثناء    ،التأثير  وجود تدابير مختلفة يمكن السيطرة عليها وفعالة للتخفيف من المخاطر المحتملة وضمان مراقبة  •

 المرافق؛مرحلة البناء وأثناء تشغيل 

 وجود مؤسسات متخصصة قادرة على إدارة معظم الجوانب البيئية واالجتماعية للبرنامج.  •

 وجود أدوات قانونية مناسبة إلدارة جميع جوانب اإلدارة البيئية واالجتماعية للبرنامج بشكل فعال.  •

 

لها آثار ضارة كبيرة تكون حساسة أو متنوعة أو غير مسبوقة على  كون  تال يشمل البرنامج أي أنشطة يُحتمل أن   .119

ستكون المخاطر البيئية واالجتماعية واآلثار السلبية المرتبطة بالبرنامج قابلة للعكس   البيئة و / أو األشخاص المتضررين.

لتغدو من المستوى    آثارها  و التخفيف منسيتم تحديدها بسهولة مسبقا ومنعها    والتخفيف بسهولة من خالل التدابير المقترحة.

و  لنظام مراقبة وتتبع بيئي سيحدد المخاطر المحتملة    ستخضع هذه المخاطرمن خالل تدابير التخفيف الفعالة.    امتوسط

فقد تم تحديد تدابير التخفيف هذه    ماعية،واالجت . نظرا ألهميتها الستدامة نظام اإلدارة البيئية  يقوم بالتعامل معها بشكل آني
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المتعلقة بتحقيق نتائج وأهداف   الرئيسية  البيئية واالجتماعية  المخاطر  لذلك، تعتبر  البيئية واالجتماعية.  العمل  في خطة 

 معتدل.من المستوى التطوير البرنامج 

 

الذي يتم إجراؤه وفقا لسياسة البنك الدولي بشأن تمويل البرنامج مقابل النتائج، يتحقق من المدى    ،إن التقييم .120

 برامج مقابل النتائج: الالذي تستطيع فيه أنظمة 

بما في ذلك الفقراء والمعوقون والنساء واألطفال وكبار السن    ،اهتمام خاص للفئات المعرضة للمشقة أو التمييز  إبالء)أ(  

لتعزيز الوصول   ،إذا لزم األمر  ،واتخاذ تدابير خاصة  األخرى؛ات اإلثنية والجماعات العرقية أو الفئات المهمشة  واألقلي

 و البرنامج؛العادل إلى مزايا 

( االكتشاف المبكر  1بما في ذلك: )  ،)ب( إدراج العناصر المعترف بها كممارسة جيدة في التقييم واإلدارة البيئية واالجتماعية

(  3والتقنية والموقعية )بما في ذلك بديل "عدم اتخاذ إجراء"( ؛ )  اإلستراتيجية( استعراض البدائل  2للتأثيرات المحتملة ؛ )

ثار البيئية ( تحديد تدابير التخفيف من المخاطر واآل4التقييم الصريح لآلثار المحتملة المستحثة والتراكمية والعابرة للحدود؛ )

( التحديد الواضح للمسؤوليات والموارد المؤسسية 5أو االجتماعية السلبية التي ال يمكن تفاديها أو التقليل منها إلى أدنى حد ؛ )

ونشر المعلومات في الوقت   ،( االستجابة والمساءلة من خالل المشاورات مع أصحاب المصلحة6لدعم تنفيذ الخطط ؛ و )

 ج مقابل النتائج وآليات التظلم المناسبة.المناسب عن البرنام

 

تدابير اإلدارة البيئية واالجتماعية ضمن إطار قانوني وتنظيمي مالئم لتوجيه عمليات تعمل  سيضمن البرنامج أن    .121

  واإلدارة والرصد على مستوى البرنامج. ،والتخفيف من حدته ،تقييم األثر البيئي واالجتماعي

 

هي تلك    ،والتي من المحتمل أن تتسبب في مخاطر بيئية  ،ولة في إطار هذا البرنامجأنشطة البنية التحتية المم .122

تتوافق هذه المخاطر مع تلك التي    (.2م    100( ودار األمومة )2م    50)لتعليم األولي اوحدات   المتعلقة بأعمال البناء في

فإن حقيقة أن الوحدات مبنية بشكل متماثل )خطة واحدة( ال    ،نواجهها عادة في مواقع تشييد المباني الصغيرة. ومع ذلك

  و صنف فيها    تواجدتوحساسية البيئة التي  ا  موقعهسيحدد    ،تعني أنها تقدم نفس المستوى من التأثيرات والمخاطر. في الواقع

تدابير التخفيف   و  (  ESSAاإلدارة البيئية التي سيتم تطبيقها. تم تحديد هذه المخاطر في هذا التقييم البيئي واالجتماعي )  أداة

 .األجرأة و المناسبة لكل مرحلة من مراحل اإلعداد والبناء

 

 ل أدناه: يمكن التعبير عن المخاطر البيئية لهذه األنشطة خالل مختلف مراحل تنفيذها على النحو المفص .123

 • المخاطر البيئية أثناء مرحلة اإلعداد: 

o يكمن الخطر في أن الجوانب البيئية قد ال تؤخذ في االعتبار عند إعداد وثائق المناقصة ووضع  ،خالل هذه المرحلة

لمتعلقة لتصميم المشروع بدقة والجوانب ا  التقنيةالمواصفات. يمكن أن تتفاقم هذه المخاطر إذا لم يتم النظر في البدائل  

 بالمعلومات والمشاركة العامة في الحساب.

o  من المخاطر المحتملة األخرى خالل هذه المرحلة تحليل تحديد مواقع البناء في المستقبل. وسيتم إيالء اهتمام خاص

والقرب من مواقع دفن النفايات والطرق المزدحمة. سيتم   ،ومخاطر التعرية واالنهيارات األرضية  ،لغمر المواقع

 . ستبعادا معايير  المقاييس  بمثابة اعتبار هذه 

o   متطلبات    تتوفر في وحدات التعليم األولي و دور األمومة المزمع بناؤها في هذه المرحلة  من المبادرة    من المتوقع أن

إال أنها ستلتزم بالمعايير الدولية   القروية،في المناطق    ا ستوجد  هعلى الرغم من أن    الجيل الجديد من مواصفات البناء

التعليم  حدات  لوللتنمية البشرية ووزارة التعليم )بالنسبة    المبادرة الوطنية  ( ومعايير  دور األمومة لليونيسيف )في حالة  

ولكن خالل    ،شبكة الكهربائيةسيتم توفير المرافق األساسية مثل إمدادات مياه الشرب وربط ال  ،(. ونتيجة لذلكاألولي

فبراير    13)  1533-05-2سيتم ضمان توافق نظام الصرف الصحي مع متطلبات المرسوم رقم    ،مرحلة التصميم

نظام لجمع   تتوفر على( بشأن الصرف الصحي المستقل. كما سيتم التأكد من أن البلدية حيث مشروع البناء  2006

فإن النفايات الصلبة التي سيتم إنتاجها من خالل المرافق سوف   ،وبالفعل  ا.النفايات المنزلية والتخلص منها وتخزينه

 (.تتبع لها دور األمومةالتي    داخل وحدات الرعاية  تم  ت  حالة دور األمومةتكون نفايات منزلية )األنشطة الصحية في  

 

 بها خالل مرحلة ما من: الموصي• تتكون تدابير التخفيف الرئيسية 

o  تضمين مستندات المشتريات ذات الصلة في مواصفات إجراءات السالمة المطلوبة في موقع البناء المعني وااللتزام

 بالمعايير البيئية لموقع البناء أثناء إعداد وتنفيذ وإغالق األنشطة المقترحة وإغالق الموقع.

o   والقوانين والمراسيم   ،الشغلباللوائح الوطنية )ال سيما قانون    رةالمذكو  مواصفاتالفي تحضير  االلتزام المطلوب

 وما إلى ذلك(. ،والقوانين والمراسيم المتعلقة بالصرف الصحي أو تلوث المياه ،المتعلقة بإدارة البيئة

o   (.المومة  وحدة التعليم األولي و دارالخارجية )  البناياتصحيفة التشخيص الخاصة بمواقع  في  معايير االستبعاد  إدراج 
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األعمال المدنية المتوخاة في إطار البرنامج مخاطر خاصة على سالمة الجمهور والعاملين. سيتم    تشكلال يُتوقع أن   .124

توفير الحماية ضد هذه المخاطر وفقا للوائح الوطنية المعمول بها. ستتألف تدابير التخفيف من هذه المخاطر بشكل أساسي 

 لمصلحة أثناء اختيار الموقع.من التشاور مع الجمهور وأصحاب ا

 

وخسارة مؤقتة أو تقييد الوصول إلى    ،وقد تؤدي أنشطة البناء أيضا إلى اضطرابات مؤقتة في األنشطة االقتصادية  .125

وصعوبات مؤقتة يواجهها السكان في الوصول إلى منازلهم وأعمالهم التجارية والمرافق العامة األخرى )المدارس    ،الدخل

 ، حتى لو كان من المحتمل أن تكون هذه األنواع من المخاطر االجتماعية منخفضة  ،ومع ذلك  .ى ذلك(.والعيادات وما إل

  ، فمن الضروري تحديدها وتوثيقها أثناء تقييم وتصميم األنشطة من أجل التخطيط للتدابير الالزمة لتجنبها أو التخفيف منها

 .عند الضرورة ،وتعويض المتضررين

 

البناء أماكن محتملة النتشار   .126 التدابير الالزمة    19-كوفيد  يمكن أن تكون مواقع    للتباعد إذا لم يطبق جميع األفراد 

للتلوث  وال أي خطر  لتجنب  الالزمة  الحماية  وسائل  جميع  لموظفيها  المتعاقدة  الشركات  ستوفر  األقنعة.  وارتداء  نظافة 

ستضع هذه الشركات نظاما مناسبا لفحص ومراقبة الحالة الصحية لجميع الموظفين خالل   ،واالنتشار. باإلضافة إلى ذلك

 فترة العمل بأكملها. 

 ة البناء: • المخاطر البيئية خالل مرحل

o والتي يمكن أن: )أ( تولد نفايات صلبة )أكياس من اإلسمنت وأنواع    ،ستشهد هذه المرحلة بدء أنشطة البناء

البناء  ،التغليف األخرى المنزلية  ،ومخلفات مواد  العمال  إلى ذلك  ،ونفايات  للتأثيرات    (؛وما  التعرض  )ب( 

واالنبعا والضوضاء  )الغبار  واآلالت  بالمركبات  والزيوت  المرتبطة  الهيدروكربونات  وانسكابات  ثات 

المستعملة( ؛ أو )ج( تؤدي إلى مخاطر بيئية على الموائل الطبيعية ونوعية سطح الماء والمياه الجوفية والتراث 

 الثقافي.

o )فقد تستمر بعض التأثيرات )خاصة   ،على الرغم من أنها ليست دائمة )ألنها تتوقف مع إغالق مواقع العمل

الحفر أعمال  كان   ،آثار  إذا  اآلالت(  من  والشحوم  للزيت  المحتملة  واالنسكابات  الصلبة  النفايات  وتأثيرات 

 موقع العمل ليس مصحوبا بإجراءات االمتثال البيئي: وإغالقالسلوك 

o  ى سبيل المثال من مقالع قريبة.والتي يمكن أن تؤخذ عل -قد يتطلب العمل استخدام مواد من مصادر محلية 

o البناء والمعدات التي تصدر ضوضاء )آالت ثقب الصخور الهواء  ،آالت  تتسبب في  إلخ( سوف    ،ضواغط 

 التلوث.

o   معدات البناء. تحريك و نقل  و ،والتخزين غير السليم لمواد البناء والحفرسيتطاير الغبار بسبب اشغال الردم 

o  واحتمال عدم التقيد بتعليمات السالمة قد يتسبب في وقوع حوادث للعمال.تداول آالت البناء 

o أن تولد أشكاال معينة من التلوث.  هاسوف تولد مواقع البناء نفايات يمكن 

o  قد تتطلب أعمال البناء أو التطوير تحويالت مرورية أو قيودا على المشاة وقد تسبب اضطرابات في األنشطة

 اليومية للسكان المحليين.

o ال سيما األشخاص   ،يمكن أن تؤثر مستويات الضوضاء والغبار سلبا على السكان المحليين  ،أثناء األعمال

)األطفال الصغار وكبار السن(. سيكون من المهم إبالغ جميع المعنيين في هذا الصدد وتوقع   هشاشةاألكثر  

من أجل التأكد من   ،(7:00إلى    21:00القيود على العمل أثناء فترات الراحة )على سبيل المثال: من الساعة  

 أن مثل هذه المضايقات ال تحدث آثارا على جودة حياة وصحة السكان المتضررين.

o   مثل المدارس والعيادات والمستشفيات(    العموميةسيكون انقطاع خدمات المياه والكهرباء وإغالق المؤسسات(

إل األسواق والمسالخ وما  المجتمعية )مثل  التحتية  البناء  والبنية  ذلك( بسبب  السكان  ع  خاضالى  للتشاور مع 

 .اليها والوصول المحليين للتأكد من أن الناس يمكنهم االستعداد إلى البدائل

o  قيود على الوصول إلى الخدمات المحلية أو أماكن العمل التي يتردد عليها السكان فرض  قد يؤدي العمل إلى

 المحليون.

o  لتراث الثقافي. يمكن أن تتعرض قطع التراث الثقافي للتلف أثناء التنقيببعض أعمال التنقيب على ا  تتأثرقد ،  

 خاصة في حالة االكتشافات العرضية وغير المبلغ عنها.

o خاصة لألشخاص األكثر ضعفا )األطفال  ،قد يؤدي تدفق العمال واآلالت الثقيلة إلى مشاكل تتعلق بالسالمة، 

المشاريع الهيكلية التي تنطوي على مثل هذه المخاطر تدابير   ستشمل  ،النساء(. لتجنب الحوادث  ،كبار السن

إلخ( ومراقبة منتظمة للتحقق من سالمة مواقع العمل والعمال   ،الفتات  ،تخفيف محددة )طرق وصول بديلة

  والبيئة المحيطة.

o   إلى        19-اإلصابة بكوفيدوإجراءات التباعد التي تفرضها وزارة الصحة لمنع    للحجرقد يؤدي عدم االمتثال

 بين العمال وأسرهم واألشخاص الذين يتعاملون معهم.  عدوىظهور جيوب 
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o يؤدي إلى زيادة أحجام الزيوت المستخدمة )التي   مما    بعض األعمال استخدام المركبات واآلالت األخرىتطلب  تس

الفئة  تم تحديدها بواسطة ترتي النفايات على أنها نفايات خطرة من    الزيوت   (. تشمل هذه الزيوتDDب تصنيف 

 الهيدروليكية وزيوت المحرك وزيوت علبة التروس وزيوت التشحيم والزيوت العازلة وسوائل نقل الحرارة. 

o  جودة مصادر مياه الشرب حيثما وجدت في الجوار.  فييمكن أن تؤثر أنشطة البرنامج 

o  األعمال قطع أو إزالة الغطاء النباتيقد تشمل بعض . 

 

 • إجراءات التخفيف التي تشمل مرحلة العمل هذه:

o   بالتنسيق  أو الدوائر(    الجماعاتأو    العماالتمراقبة تنفيذ تدابير التخفيف من قبل "مالك" المشروع المعني )سواء

المهمة بفحص تقارير مراقبة الموقع المقدمة من الشركات . وستقوم هذه    المعينةاالجتماعية  مع نقطة االتصال البيئية  

 المطابقة والمتابعة لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية. -إجراءات في حالة عدم  ،إذا لزم األمر ،المستأجرة وسوف تتخذ

o   مراقبتها    نشطة الحالية للمخاطر البيئية والتي يمكنالمتعلقة باألرخصة البناء الصادرة عن البلدية  االمتثال لشروط

 . المصالح البلدية من قبل 

o الصحة األخرى من أجل تجنب    وضع وضمان إلى توصيات وزارة  المستندة  انتقال  مراعاة وتطبيق اإلجراءات 

 البناء.مواقع بين العمال وموظفي   19-عدوى  بكوفيد

o   جتماعية والصحية والمتابعة الشركات التي تتولى العمل المدني على علم بجميع االلتزامات البيئية وااليجب أن تكون

  المنتظمة للضامن.

 : العملياتيةمرحلة الالمخاطر البيئية أثناء  •

o المناسب غير  التصميم  ناتجة عن  العمليات  لمرحلة  المعاكسة  البيئية  اآلثار  تكون  الصيانة    ،قد  إلى  االفتقار  و أو 

 فاية تطبيق تدابير السالمة.أو االستخدام غير السليم أو تدهور البنية التحتية أو عدم ك ،التحديث

o   التخفيف المرحلة    الموصيتدابير  هذه  من    العملياتيةبها خالل  عام  بشكل  تدابير  تتكون  و رصد   وضع  لتنظيم 

نظام اإلدارة  الجهات التي تعمل في األنشطة بالتنسيق مع نقطة اتصال    يتم الرصد من قبل  إن.  إجراءات التخفيف  

وتتألف تدابير التخفيف هذه من ضمان وجود أنظمة مكافحة الحرائق وتشغيلها   ،للمبادرةالتابعة  البيئية واالجتماعية

في وحدات  ارئ(  ووجود إجراءات السالمة وتطبيقها الفعال )بما في ذلك اإلجراءات في حاالت الطو  ،بشكل صحيح

 . التعليم األولي و دور األمومة

 

مثل التمييز ضد السكان المستهدفين    ،يمكن أن تنشأ المخاطر االجتماعية ألنشطة البرنامج أثناء مختلف مراحل تنفيذه .127

  عات؛والمجتممخاطر الصحة والسالمة على العمال    البرنامج؛أو الفئات السكانية الضعيفة أو محدودية وصولهم إلى فوائد  

المخاطر المرتبطة باالستحواذ على األراضي وفقدان و / أو التعويض عن التراث الثقافي والكوارث الطبيعية ؛ والمخاطر  

سيتخذ    ،ومع ذلك  ،المرتبطة بالنزاعات التي يحتمل أن ينشأ عنها البرنامج. تظل جميع هذه المخاطر منخفضة إلى متوسطة

 من أجل:  ،على النحو المفصل أدناه ،البرنامج تدابير للتخفيف من المخاطر االجتماعية

 

o   والعاملين؛ وعدم التمييز بين المستخدمين    ،التعليم األوليتعزيز الوصول الشامل إلى البنية التحتية الصحية ومرحلة  

ل التصميم اآلمن والتشييد والتشغيل والصيانة من خال  ،تدابير حماية الصحة والسالمة للمجتمع واألفراد والعاملين

حسب   ،وضع تدابير السالمة أو التفتيش أو اإلصالح / العمل  ،في حالة البنية التحتية القائمة  ،أو  البرنامج؛ألنشطة  

 .اإلجباريوتعزيز تدابير مكافحة عمل األطفال والعمل  االقتضاء؛

 

o   تضمين تدابير مناسبة لتجنب أو تقليل أو تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المجتمع واألفراد والعمال عندما تكون

أنشطة البرنامج موجودة في مناطق معرضة لمخاطر طبيعية مثل الفيضانات أو تتأثر بالطقس القاسي أو غيرها من  

 المناخية؛األحداث 

 

o   واآلثار السلبية   العموميةتجنب االستحواذ على األراضي الخاصة أو التقليل من مخاطر االستحواذ على األراضي

دان الوصول إلى  ذات الصلة ؛ تحديد ومعالجة اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن حيازة األراضي أو فق

الذين ال يتمتعون بحقوق قانونية كاملة في الموارد التي  األشخاص  في، بما في ذلك تلك التي تؤثر الموارد الطبيعية

يستخدمونها أو يشغلونها ؛ تقديم تعويض كاف لشراء أصول بديلة بقيمة معادلة وتغطية النفقات االنتقالية الضرورية  

ادة إذا  المدفوعة قبل االستيالء على األرض أو تقييد الوصول ؛ توفير تدابير إضافية لتعزيز سبل العيش أو االستع

أو فقدان مصدر    ،فقدان سبل العيش  ،أدى االستيالء على األرض إلى فقدان فرص إدرار الدخل )على سبيل المثال

والخدمات المجتمعية التي    العمومية؛ استعادة أو استبدال البنية التحتية    الفالحيةالرزق( مثل فقدان اإلنتاج أو العمالة  

ضمان أن حيازة األراضي واألنشطة ذات الصلة يتم التخطيط لها وتنفيذها مع  قد تتأثر بالبرنامج ؛ وتشمل تدابير ل
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الكشف المناسب عن المعلومات والتشاور والمشاركة المستنيرة لألشخاص المتضررين ؛ والنظر في اآلثار السلبية 

 قليلها أو تخفيفها ؛ المحتملة على الممتلكات الثقافية المادية واتخاذ التدابير المناسبة لتجنب هذه اآلثار أو ت 

 

o بما في ذلك عدالة التوزيع والحساسيات العرقية واإلثنية والثقافية. يوفر تقييم    ،الصراع  حدوث   النظر في إمكانية

األنظمة البيئية واالجتماعية خطا أساسيا يستخدم لمراقبة أداء األنظمة البيئية واالجتماعية أثناء تنفيذ البرنامج ويحدد 

ا  ،اإلجراءات )  ،لحاجةحسب  وتنفيذه  البرنامج  إعداد  أثناء  األنظمة  التي    لتحسين  في خطة عمل و  تضمينها    يتم 

واالجتماعيةالبرنامج البيئية  واآلثار  المخاطر  دمج  سيتم  المقترحة  ،(.  التخفيف  وجدت  ،وتدابير  تقييم    ،إن  في 

  ، المجتمعات  فيالمخاطر. يشمل التقييم مراجعة الترتيبات التي سيتم بموجبها الكشف عن أنشطة البرنامج التي تؤثر  

المجتمعات استشارة  خاللها  من  سيتم  والشكاوى   ،والتي  المظالم  إلى  اللجوء  من  سيتمكنون  خاللها  من  والتي 

اور واإلفصاح والتظلمات مناسبة لألنشطة التي سيتم دعمها في والتوصيات. ستكون التدابير الخاصة بمعالجة التش

 إطار البرنامج.

 

( للمرحلة األولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ESMPأشار تقييم تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ) .128

ماعية لألنشطة. بناء على  ( بشكل رئيسي إلى ضعف قدرات أصحاب المصلحة في اإلدارة البيئية واالجت2005-2010)

( دليال عمليا وسهل االستخدام  2015-2011طورت المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )  ،هذه المالحظة

نشر هذا  للممارسات البيئة والصحة والسالمة الجيدة المتعلقة بأدوات إدارة البيئة واألمن ألنشطة البرنامج. تم تطوير خطة  

مستفيد تم تعيينهم    1400في جميع المناطق المشاركة لتغطية    و توزيعهن قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  الدليل م

والبلديات المؤهلة. ثم تم اعتماد   االجتماعيمديرية العمل  كنقاط اتصال في مجال البيئة والصحة والسالمة على مستوى  

بما في ذلك    ،نفيذية األخرى وتم دمجه في البرامج مقابل النتائج األخرىالدليل كمرجع للبرامج التي تنفذها الوزارات الت

 (.P149653برنامج النقل الحضري الذي يموله البنك )

 

 ،"الدوائر" مسؤولة على المستوى المحلي  3الوطنية للتنمية البشرية    للمبادرة  قد جعل الهيكل المؤسسي المختار .129

 مبادرةالفإن تنفيذ    ،ومع ذلك  المحلية للتنمية البشرية.    مبادرة ال" )بدال من البلديات في المرحلة الثانية( لتطوير  الدوائر"

'. سيتم تعزيز قدرات اإلدارة    مديرية العمل االجتماعيخالل    من  اإلقليميقع تحت مسؤولية مستوى    المحلية للتنمية البشرية

الوطنية    للمبادرةلدعم تنفيذ خطة العمل البيئية واالجتماعية    مديرية العمل االجتماعيالبيئية واالجتماعية على مستوى  

 .3للتنمية البشرية 

 

فعاال .130 البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  من  الثانية  المرحلة  في  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  نظام  مدة  كان  طوال   

مديرية    وتوحيد بيانات الرصد على المستوى المحلي )نقاط االتصال البيئية واالجتماعية في    ةمركز  توتم  ،البرنامج

للتنمية البشرية. وقد أتاح    المبادرة الوطنية( من قبل نقطة االتصال البيئية واالجتماعية في  والجماعات  العمل االجتماعي

( عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها جهات  1توفير معلومات عن: )  ،نظام المعلومات  الذي تم على مستوى  ،التقرير

( عدد حاالت عدم االمتثال التي تم حلها  3)  الميداني؛( عدد حاالت عدم المطابقة التي لوحظت على المستوى  2)  االتصال؛

كان التحسين الوحيد الذي تمت التوصية به لكل   ( عدد التقارير التي تصدرها نقاط االتصال البيئية واالجتماعية.4؛ و )

وبالتالي جمعها.  تم  التي  البيانات  وتفسير  تحليل  تحسين  هو  إشرافية  البيئية    ،مهمة  اإلدارة  نظام  تشغيل  كان  إذا  حتى 

ذات    فسيتم بذل جهد لبناء القدرات بهدف استيعاب المفاهيم التي تجعل من الممكن تطوير التحليالت  ،واالجتماعية فعاال

 أهمية وفعالية األدوات وبالتالي المشاركة في تحسين نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة.وإن لمسائلة الصلة 

 

ستركز وحدة التدريب الخاصة بنقطة االتصال البيئية واالجتماعية التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونقاط   .131

 :على العناصر التالية االجتماعيمديرية العمل االتصال الخاصة بـ

 • المتطلبات التنظيمية لإلدارة البيئية واالجتماعية. 

 • تحديد وتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية.

 .إمكاناتها  التأثيرية • تصنيف األنشطة الممولة حسب 

 و ؛• تحديد الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة وتدابير التخفيف من آثارها

 المراقبة واإلبالغ عن أدوات تنفيذ تدابير التخفيف.• 

 

المهام المدرجة في بيان المهمة الخاصة بهذا  على أداءوتدريبهم  التكوينسيتم تجهيز الموظفين الذين تلقوا هذا  .132

ولديها   مقراتهامثل هذا النظام في    تتوفر على  البشرية  للتنمية   المبادرة الوطنية  جماعاتوتجدر اإلشارة إلى أن   المنصب.

 . للتنمية البشرية  المبادرة الوطنيةراحل منبثقة عن ما سلف من ممحورية بيئية واجتماعية معينة  اتصال نقطة
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واالجتماعية.   .133 البيئية  اإلدارة  نظام  واالجتماعية تقييم  البيئية  النظم  تقييم  في  المحددة  الثغرات  معالجة  أجل  من 

(ESSAسيدعم ه ،)( ذا البرنامج تدابير محددة لتعزيز أداء نظام اإلدارة البيئية واالجتماعيةE&S  في المغرب. سيتم )

تتضمن مجموعة من اإلجراءات    ،تنفيذ هذه اإلجراءات من خالل خطة عمل لإلدارة البيئية واالجتماعية ألنشطة البرنامج

 . و المعينةالملموسة 

 

. صيات. يتضمن كل مجال من مجاالت النتائج أنشطة متميزة ومتكاملةتحدد خطة عمل البرنامج مسارين من التو .134

 تتعلق المجموعة األولى من التوصيات بتعزيز نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية:

 

إلى تحديث   اإلقليمية(: يشير العنصر المحدد في خطة العمل  GBPES• دليل الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة )

وسيتم    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  وقد تم تطوير هذا الدليل خالل المرحلة الثانية من  ،دليل  الممارسات هذا

المبادرة الوطنية    اللوائح الوطنية الجديدة ويأخذ في االعتبار األنشطة الجديدة التي تميز  و يهم تفسيرتحديثه ليعكس  

البشرية   الجيدة  . متطلبات  3للتنمية  البيئية واالجتماعية  الممارسات  البيئية واالجتماعية دليل  إلعداد خطة اإلدارة 

(ESMPاالجتماعية أو   / و  المعتدلة  البيئية  المخاطر  ذات  المدنية  األعمال  العقد   ،( ألنشطة  ذلك شروط  في  بما 

(CoCس كما  للمقاولين.  المختلفة  الجيدة  خذ  أي(  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  السلبية  دليل  اآلثار  االعتبار  في 

والتي    ، وحدات التعليم  األولياألمومة و    دور أو الوطنية في حالة    للمانحينالمحتملة عند استخدام معايير الجودة  

  و دور مترا مربعا( (    50) وحدات التعليم  األولي( قطع / إزالة األشجار / الغطاء األخضر لبناء  1يمكن أن تشمل: )

المحتوية على    (2)( ؛  2م    300األمومة ) المحتوية على الرصاص واألنابيب  استبعاد شراء واستخدام الدهانات 

أنظمة ا3الرصاص واألسبستوس ؛ و ) الهيدرولوجية في ( تحديد مواقع  للتدفقات  المستقلة وفقا  لصرف الصحي 

  موقع ومواقع مضخات المياه ومحطات مياه الشرب وما إلى ذلك.

 

  نصالحها لصالح    المبادرة الوطنية للتنمية البشريةبواسطة  دليل الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة  • سيتم تحديث  

 ، إجراءات اإلدارة البيئية واالجتماعية على النحو الواجب  واستيعابفهم  لضمان    ،جميع أصحاب المصلحة  و   ،التقنية

 وال سيما من خالل:

o لإلدارات ذات العالقة بوزارة الصحة  ةالتقني األطر 

o للمديريات ذات العالقة بوزارة التربية والتعليم التقنية األطر 

o  مديرية العمل االجتماعيموظفي 

o لـ "الدوائر" ؛ و  التقنية األطر 

o  المعنية و الجماعاتموظفو الواليات   

 . التنفيذبعد تسعة أشهر من تاريخ   دليل الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدةسيتم تحديث • 

الجوانب  . سيتم تنظيم ورشة عمل لتقديم  دليل الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة  للمصادقة علىورشة عمل  •  

لـ البرنامج لجمع اآلراء واالقتراحات  لدليل األساسية  الرئيسيين في  المصلحة  النسخة    ،لممثلي أصحاب  قبل إعداد 

 البشرية.للتنمية  المبادرة الوطنيةوالتي سيتم اعتمادها ونشرها من قبل  ،النهائية

البينقطة االتصال•   ليكون بمثابة نقطة محورية لإلدارة  للبرنامج. سيتم تعيين شخص  وستكون    ،ئية واالجتماعية 

مرتبطة    المحوريةنقطة  ال البشريةلالوطنية    يةالتنسيق بهذه  للتنمية  الوطنية  على    لمبادرة  بناء  مسؤولة  وستكون 

 ما يلي: لضمان  ،التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة اطار في محددة،اختصاصات 

o  بما في ذلك إنشاء ومراقبة نظام   ،تنسيق ورصد تنفيذ اإلجراءات لتعزيز أنظمة اإلدارة االجتماعية والبيئية

 المظالم. إدارة 

o  حدتها.جمع ومركزة كافة المعلومات المتعلقة بالمخاطر االجتماعية والبيئية وإجراءات التخفيف من 

o  البيان ودمج  التخفيف  تدابير  تنفيذ  وتقييم  للمبادئ مراقبة  )وفقا  التقارير  وإعداد  المعلومات  نظام  في  ات 

 (.دليل الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدةالموضحة والمقدمة في  

نظام اإلدارة  • سيتم تعزيز نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة على المستوى المحلي من خالل تعيين نقاط اتصال  

   .العمل االجتماعيمديرية على مستوى البيئية واالجتماعية 

 

 القدرات والرصد والتقييم في اإلدارة البيئية واالجتماعية:  بتعزيزوتتعلق المجموعة الثانية من التوصيات  .135

كأساس لتطوير وحدات تدريبية ألصحاب المصلحة دليل الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة  • خطة النشر. سيعمل مشروع  

 .مديرية العمل االجتماعياعية. سيتم دمج هذا التدريب في برنامج التدريب السنوي لونقاط االتصال البيئية واالجتم

ألنشطة البرنامج مع أدوات الرصد واإلبالغ التي تم تطويرها   ،• المراقبة البيئية واالجتماعية المستمرة طوال مدة البرنامج

المحدثة. سيتم دمج بيانات الرصد في نظام معلومات البرنامج في شكل مناسب دليل الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة  في  

 ومنسق. 
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التي توجه الصياغة الشاملة للبرنامج. سيتم تعزيز تنفيذ    ،تم توثيق جميع هذه اإلجراءات في خطة عمل البرنامج .136

خطة عمل البرنامج الشاملة. يعرض الجدول أدناه جميع عناصر خطة عمل  بعض هذه اإلجراءات من خالل دمجها في  

 ( التي تم تضمينها كجزء من خطة عمل البرنامج. ESSAالتقييم البيئي واالجتماعي )

  

المتعلقة بكل من المكونات البيئية واالجتماعية للتقييم البيئي واالجتماعي   ،تم دمج تكلفة جميع اإلجراءات المحددة .137

(ESSA)،  .في الميزانية العامة للبرنامج 

 

 (ESSAالتقييم البيئي واالجتماعي )نطام : خطة عمل 23الجدول 

 اإلجراءات  اآلجال  المسؤول  األنشطة  العمل

 إجراءات لتقوية نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية 

البيئية  االتصال  نقطة 

  / وحدة  واالجتماعية 

 إدارة البرنامج 

جهة  وإلحاق  تعيين 

بيئية   اتصال 

بوحدة   واجتماعية 

 إدارة البرنامج 

للتنمية  الوطنية  المبادرة 

 البشرية 

من في غضون شهر  

 صرف القرض 

االتصال   نقطة  تعيين 

 البيئية واالجتماعية

اتصال    نقاط  اإلدارة تعيين  نظام 

واالجتماعية العمل   البيئية  ومديرية 

 االجتماعي

المبادرة 

للتنمية   الوطنية 

البشرية، 

 لالعما

أشهر    3خالل  

دخول   من 

حيز  البرنامج 

 التنفيذ 

اتصال   جهات  تعيين 

البيئية   اإلدارة  نظام 

ومديرية   واالجتماعية

 العمل االجتماعي

تكييف   آلية إدارة التظلمات  / تطوير  )أ( 

نموذج التظلم الخاص 

؛   و  بالبرنامج  التبليغ 

 والنشر   التواصل  

أصحاب بين  

في   المصلحة 

تطوير   ؛  البرنامج 

عن  اإلبالغ  نموذج 

 المظالم 

 

ومعالجة   جمع  )ب( 

 الشكاوى

 

 

نقاط  

ل االتصا

لمبادرة ل

الوطنية 

للتنمية  

 /البشرية

نظام اإلدارة 

البيئية  

 واالجتماعية 

)أ( في غضون  

بعد    12 شهرا 

 القرض   صرف

مدة   )ب( 

 البرنامج

. النموذج المقدم والموافق عليه من 1)أ(  

؛   الدولي  البنك  عدد  2قبل  أصحاب . 

و   النظام  يتبنون  الذين  . 3المصلحة 

من   والمعتمد  المقدم  التقارير  نموذج 

 البنك الدولي 

المقدم من مركز   السنوي  التقرير  )ب( 

 االتصال البيئي واالجتماعي 

البيئية  اإلدارة  أدوات 

واالجتماعية المدرجة  

الممارسات  دليل  في 

واالجتماعية  البيئية 

 الجيدة

وإدراج   تحديث 

البيئية   اإلدارة  أدوات 

في   واالجتماعية 

التوجيهية   المبادئ 

البيئة  حماية  بشأن 

والسالمة   والصحة 

ذلك    ،المهنية في  بما 

الصحة   قضايا 

وأحكام   ،والسالمة

وعدم  التمييز  عدم 

وإدارة   ،الضرر

والمشاركة   ،الشكاوى

  والعمليات المدنية  

واإلجراءات 

حالة   في  المطلوبة 

المبادرة 

الوطنية 

للتنمية  

 البشرية

غضون    3في 

بعد   أشهر 

 القرض   صرف

البيئية  تحديث   الممارسات  دليل 

 واالجتماعية الجيدة
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غير   االستحواذ 

ع لى  الرسمي 

  العمومية األراضي  

التحديد   أثناء 

 والتشاور والتعويض. 

 تدابير لتعزيز القدرة والرصد / التقييم في اإلدارة البيئية واالجتماعية

أصحاب  قدرات  بناء 

 ن المصلحة المعنيي

نموذج   تطوير  )أ( 

لنقاط    تكويني

البيئية   االتصال 

بشأن   واالجتماعية 

البيئية   اإلدارة 

في   بما  واالجتماعية 

الرصد   أدوات  ذلك 

دورات   تنظيم  )ب( 

   تكوينية

 

المبادرة 

الوطنية 

للتنمية  

 البشرية

)أ( في غضون  

بعد    3 أشهر 

من   االنتهاء 

 الدليل ؛ 

 

 

أشهر    6)ب(  

تصميم   بعد 

الوحدة 

 التكوينية

 تكوينية )أ( تم تطوير وحدة 

 

 

 التكوين )ب( خطة 

 

الدورات   عن  تقارير   التكوينية )ج( 

 المنفذة

وتقييم   رصد  تعزيز 

البيئية  اإلدارة  نظام 

 واالجتماعية 

وإعداد  المتابعة  )أ( 

 التقارير ؛

في   االندماج  )ب( 

 نظام المعلومات 

المبادرة 

الوطنية 

للتنمية  

 البشرية

سنويا   لمدة البرنامج  تقديمها  يتم  التي  المتابعة  تقارير 

البيئية   االتصال  نقطة  قبل  من 

نظام   بيانات  على  بناء  واالجتماعية 

 المعلومات 

 

( على مختلف أصحاب المصلحة المعنيين قبل المشاورة ESSAمسودة تقرير التقييم البيئي واالجتماعي )  توزيعتم    .138

وقبل نشره على البوابة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعلى موقع البنك الدولي. عقدت المشاورات العامة  

واالجتماعية   تم دمج التعليقات التي تم جمعها خالل االستشارة العامة في تقييم النظم البيئية  .2021أبريل    1العامة في  

(ESSA .إلنتاج النسخة النهائية التي سيتم نشرها أيضا على موقع الويب الخاص بالبنك ) 

 

والتي نظمتها    ،أجريت المشاورة العامة بالشراكة مع جهات االتصال المعنية في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .139

. قام البنك بتسهيل المشاورات من خالل عرض تهنشطبأ بدعوة جميع أصحاب المصلحة في البرنامج واألطراف المتأثرة 

 .134أهداف البرنامج باإلضافة إلى المخاطر واآلثار البيئية. تم تسجيل تعليقات المشاركين في محضر االستشارة العامة

  

 
134-Systems-Social-and-Environmental-http://documents1.worldbank.org/curated/en/609301618859823252/pdf/Draft

Assessment-ESSA-Improving-Early-Childhood-Development-outcomes-in-rural-Morocco-P173073.pdf 
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 . خطة عمل البرنامج6الملحق 

 

 

رقم    المصدر وصف اإلجراء

المؤشر 

المرتبط  

 بالصرف 

اكتمال  توقيت ال المسؤولية   قياس 

 اإلنجاز 

مراقبة   لجنة  إنشاء 

ابقائهاالبرنامج   طوال   و 

مع   البرنامج،  تنفيذ  فترة 

واختصاصات   تكوين 

وموضحة  للبنك  مقبولة 

العملياتي دليل  الفي  

   برنامجلل

الوطنية    تقني  المبادرة 

 للتنمية البشرية

في موعد ال  أخرى 

  3يتجاوز  

بعد   أشهر 

 نفاذ القرض

البنك   أرسلت   إلى 

المبادرة   رسالة من

للتنمية  الوطنية 

تؤكد إنشاء   البشرية

وتفاصيل  اللجنة 

أعضائها   تكوين 

وتواتر  

 االجتماعات  

العملياتي دليل  الاعتماد  

للشروط    برنامجلل وفقا 

لدى  المقبولة  واألحكام 

 .البنك

الوطنية    تقني  المبادرة 

 للتنمية البشرية

في موعد ال  أخرى 

  3يتجاوز  

بعد   أشهر 

 نفاذ القرض

توزيع   دليل اليتم 

لمشروع  ي  عملياتال

الموافقة  تمت  الذي 

قب من  ل  عليه 

الوطنية  المبادرة 

البشرية  للتنمية 

ومع عدم وجود أي  

لدى   اعتراض 

جميع  على  البنك 

المشاركة  الكيانات 

 في تنفيذ البرنامج 

خارجي  تدقيق  إجراء 

المالية  للبيانات  سنوي 

في   بما  ذلك  للبرنامج، 

التوصيات   متابعة 

تقارير  في  الواردة 

 .المراجعة السابقة

أنظمة 

 ائتمانية 

العامة    المفتشية 

 للمالية 

العمل   سنوي  متكرر  خطة 

المحدثة بشأن تنفيذ  

 توصيات المراجعة

النشر في الوقت المناسب 

المشتريات   لخطط 

منح   ونتائج  السنوية 

العقود في إطار صندوق 

الخاصة   المخصصات 

الوطنية   للمبادرة  التابع 

البشرية قبل    للتنمية  من 

المحلية   المنفذة  الوكاالت 

داخل مكاتبها و / أو على  

العامة   المشتريات  بوابة 

 المغربية

أنظمة 

 ائتمانية 

التنسيقية   

/      الجهوية

/    العماالت

 الجمعيات 

الوقت   سنوي  متكرر  في  النشر 

لخطط   المناسب 

المشتريات السنوية 

العقود  منح  ونتائج 

صندوق   إطار  في 

المخصصات  

التابع  الخاصة 

الوطنية  للمبادرة 

البشرية من   للتنمية 

الوكاالت  قبل 

المحلية  المنفذة 

  / و  مكاتبها  داخل 

بوابة   على  أو 

العامة  المشتريات 

 .المغربية
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داخلي   مدققتعيين  

مستوى  إقليمي  على 

للشؤون  العامة  الكتابة 

 الجهوية

أنظمة 

 ائتمانية 

الوطنية    المبادرة 

البشرية - للتنمية 

الكتابة  الواليات/

للشؤون  العامة 

 الجهوية

داخلي   2023 أخرى  مدقق  تعيين 

"حسب  إقليمي 

على   "القرار

الكتابة  مستوى

للشؤون   العامة 

 الجهوية

آلية  أنظمة  تحديث  يتم 

المظالم   مبادرة للمعالجة 

البشرية   للتنمية  الوطنية 

مستوى  على  وتشغيلها 

مما   المحلية،  المجتمعات 

والمساءلة   الشفافية  يدعم 

لهيئات     حكامة المتزايدة 

للتنمية  الوطنية  المبادرة 

 .البشرية

أنظمة 

 ائتمانية 

التنسيقية   

الوطنية/ 

التنسيقية  

لمبادرة ل  الجهوية

للتنمية   الوطنية 

  -البشرية

تقارير   2022 أخرى  تضمين  يتم 

آلية معالجة المظالم  

نظام  في 

المعلومات اإلدارية 

في  دمجها  وسيتم 

 .التقارير المالية

وحدة   وإلحاق  تعيين 

الوطنية    تنسيق  المبادرة 

البشرية كنقطة    للتنمية 

 محورية بيئية واجتماعية 

البيئية  النظم 

 واالجتماعية 

الوطنية    المبادرة 

 للتنمية البشرية

شهر  أخرى  خالل 

من  واحد 

دخول 

البرنامج 

 حيز التنفيذ 

نقطة تم   تعيين 

البيئية  االتصال 

 واالجتماعية 

  تصالاال تعيين نقاط 

و   االجتماعية  و  البيئية 

 مديرية العمل االجتماعي

البيئية  النظم 

 واالجتماعية 

الوطنية    المبادرة 

للتنمية  

 البشرية/العمال 

 3خالل   أخرى 

من  أشهر 

دخول 

البرنامج 

 حيز التنفيذ 

نقاط  تم   تعيين 

  تصالاال

و   البيئية 

االجتماعية و  نقاط  

مديرية  اتصال 

 العمل االجتماعي

)أ(  المظالم:  آلية معالجة 

تكييف نموذج   أو  تطوير 

الخاص   التظلم 

المعلومات    بالبرنامج؛

والنشر  واالتصال 

في   المصلحة  ألصحاب 

البرنامج ؛ تطوير نموذج  

التظل عن  ؛  اإلبالغ  مات 

ومعالجة  جمع  )ب( 

 الشكاوى

البيئية  النظم 

 واالجتماعية 

الوطنية    المبادرة 

البشرية  /للتنمية 

االتصال  نقطة 

البيئية  

 واالجتماعية 

في   )أ( أخرى 

  12غضون  

من  شهرا 

نفاذ 

و   البرنامج؛

مدة   )ب( 

 البرنامج

النموذج    - 1  )أ(

المقدم والمعتمد من  

. 2  الدولي؛البنك  

أصحاب   عدد 

الذين   المصلحة 

النظام.   . 3يتبنون 

التقارير   نموذج 

والموافق   المقدم 

البنك  قبل  عليه من 

)ب(  و  الدولي. 

السنوي  التقرير 

مركز   من  المقدم 

البيئي  االتصال 

 واالجتماعي 

أدوات   وإدراج  تحديث 

البيئية  اإلدارة 

في دليل   واالجتماعية 

البيئية   الممارسات 

، بما  واالجتماعية الجيدة  

ذلك  /      في  الصحة 

أحكام عدم   السالمة، 

رأب  /التمييز   أحكام  و 

البيئية  النظم 

 واالجتماعية 

الوطنية    المبادرة 

 للتنمية البشرية

 3خالل   أخرى 

من  أشهر 

دخول 

البرنامج 

 حيز التنفيذ 

دليل  تحديثتم  

البيئية  الممارسات 

 واالجتماعية الجيدة
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تدبير  أحكام  و  الضرر 

االلتزام    الشكاوى،

العمليات      المدني و 

غير  ال رسمية. العامة 

خالل   األراضي.  اقتناء 

و  الهوية،  تحديد  

تقديم ستشاال و    ارة 

 .التعويض

نموذج  ) تطوير  أ( 

االتصال   تكويني لنقاط 

البيئية واالجتماعية بشأن  

البيئية  اإلدارة 

واالجتماعية بما في ذلك  

و )ب(  ؛  الرصد  أدوات 

 تكوينية تنظيم دورات  

البيئية  النظم 

 واالجتماعية 

الوطنية    المبادرة 

 للتنمية البشرية

في أخرى   )أ( 

  3غضون  

من  أشهر 

دليل   تطوير

الممارسات 

البيئية  

واالجتماعية  

و   الجيدة؛

في   )ب( 

  6غضون  

من  أشهر 

تطوير  

وحدة 

 التكوين

نموذج    )أ( وضع 

)ب(    تكويني ؛ 

؛   التكوينخطة  

عن  تقارير  )ج( 

 التكوينيةالدورات  

 المنفذة

تعزيز رصد وتقييم نظام  

البيئية  اإلدارة 

خالل:   من  واالجتماعية 

وإعداد   المتابعة  )أ( 

)ب(   و  التقارير؛ 

نظام   في  االندماج 

 المعلومات 

البيئية  النظم 

 واالجتماعية 

الوطنية    المبادرة 

 للتنمية البشرية

مدة  أخرى  طوال 

 البرنامج

المتابعة  تقارير 

تقديمها   يتم  التي 

سنويا من قبل نقطة 

البيئية  االتصال 

بناء   واالجتماعية 

نظام   بيانات  على 

 .المعلومات
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 . خطة دعم التنفيذ 7الملحق 

 

 التركيز الرئيسي لدعم التنفيذ

 

المحددة   .140 بالبرنامج  الخاصة  والمخاطر  التحديات  الحسبان  في  التنفيذ  دعم    المخاطر   قياس  مصفوفة   فيتأخذ خطة 

SORT   والتي تم إبرازها في التقييمات التي أجريت للبرنامج. تقع مسؤولية تنفيذ البرنامج على عاتق المبادرة الوطنية

 من البنك الدولي.  التقنيةللتنمية البشرية مع دعم التنفيذ المستهدف والمساعدة 

 

بما في ذلك اإلدارة المالية،    ،للبرنامج  التقنيةوغير    التقنيةستغطي استعراضات البنك الدولي نصف السنوية الجوانب   .141

 وترتيبات التنفيذ.  ،واإلدارة البيئية واالجتماعية

 

 سيتألف دعم البنك الدولي للتنفيذ مما يلي:  .142

 ي األبعاد الفنية واالئتمانية والبيئية واالجتماعيةوالتي تغط ،التنفيذعلى قدرة ال لتقويةالقدرات  تعزيز• أنشطة 

ودعم التنفيذ الموجه نحو تحقيق أهداف التنمية الشخصية والمؤشرات المرتبطة بالصرف   التقنية• تقديم المشورة  

 ومؤشرات النتائج الوسيطة 

التنفيذ للنتائج الرئيسية والمؤشرات الوسيطة  ،• المراقبة المستمرة لتقدم  المنتظمة  وتحديد    ،بما في ذلك المراجعة 

 االختناقات 

 • مراجعة والتحقق من تقدم المؤشرات المرتبطة بالصرف باتباع البروتوكوالت المتفق عليها 

 • مراقبة المخاطر وتحديد تدابير التخفيف المقابلة

 لزيادة الموارد وضمان تنسيق الجهود وتجنب االزدواجية • التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية اآلخرين

 

 سيشمل دعم التنفيذ االئتماني ما يلي: .143

• رصد التقدم المحرز في التنفيذ للتأكد من أن تحقيق نتائج البرنامج والمؤشرات المرتبطة بالصرف ذات طبيعة 

 ائتمانية

 ؤسسيةالقدرات الم تعزيز• دعم المقترض لحل مشكالت التنفيذ وتنفيذ 

 خطة العمل اإلقليميةبما في ذلك تنفيذ  ،• االمتثال لتقارير التدقيق

 • مراقبة االمتثال، حسب االقتضاء، لألحكام االئتمانية للعهود القانونية 

 

( واستخدامها من قبل جميع الوكاالت المنفذة. ستقوم  Excelسيتم تطوير أداة ائتمانية لرصد تنفيذ البرنامج )ملف   .144

بجمع البيانات وإنشاء المؤشرات االئتمانية الرئيسية التالية التي ستعمل على مراقبة أداء كل وكالة منفذة وأداء هذه األداة  

 البرنامج بشكل عام وتوفير التعديالت الالزمة.

 

 : أداة رصد تنفيذ ائتماني للبرنامج24الجدول 

 المشتريات )جديد(  اإلدارة المالية

 • معدل االلتزام

 توقيت البيانات المالية السنوية للبرنامج.• دقة 

 • دقة توقيت تقارير تدقيق البرنامج

 • تنفيذ توصيات المراجعة 

 الصفقة  • عدد أيام وتاريخ الدعوة لتقديم العطاء حتى تاريخ ترسية

 الصفقة  ترسية • عدد األيام بين فتح العطاء ونشر

المعلنة بأنها غير ناجحة قبل • النسبة المئوية لعمليات تقديم العطاءات  

 توقيع العقد 

للعقود )من حيث العدد والقيمة( الممنوحة من خالل  المئوية  النسبة   •

 العطاءات التنافسية المفتوحة

• النسبة المئوية للعقود )من حيث العدد والقيمة( الممنوحة على أساس 

 المصدر الوحيد

فئة لكل  المستلمة  العطاءات  عدد  متوسط  األ  ،•  والسلع أي  شغال 

 والخدمات االستشارية

• النسبة المئوية للعقود )حسب العدد والقيمة( مع زيادة التكلفة على مبلغ  

 الصفقة 
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 • عدد عمليات الشراء المنفذة لشراء سلعة معينة في سنة واحدة

 • مدى األسعار المدفوعة لعنصر معين 

 المالية واإلدارة البيئية واالجتماعية في الجداول أدناه.قدرات اإلدارة  تعزيز. تم تفصيل خطط القدرات تعزيز .145

 : تدابير بناء القدرات في اإلدارة المالية 25الجدول 

 جراءاتاإل اآلجال المسؤول نشطةاأل العمل

قدرات تعزيز  

المصلحة   أصحاب 

 الوطنيين ذوي الصلة 

وحدة    التكوينتطوير 

 :على

 تقرير مالى  •

البيانات  • إعداد 

 الموحدة المالية 

المالية   اإلدارة  فريق 

الدولي  / بالبنك 

الوطنية  التنسيقية 

الوطنية لل مبادرة 

 للتنمية البشرية

2022يناير  وحدة   •  تطوير 

  انجاز تم   •  التكوين

  التكوينتقارير عن 

القدرات  تعزيز 

للكيانات   االئتمانية 

والمحلية  اإلقليمية 

 المشاركة في البرنامج

 تعزيزبرنامج  

االئتماني  القدرات 

الوطنية لـ لتنسيقية 

الوطنية لل مبادرة 

البشرية   و   للتنمية 

اإلقليمية    اللجنة 

التنسيقية   و   للمبادرة  

للمبادرة ؛    المحلية 

السنة   خالل  خاصة 

تنفيذ  من  األولى 

أن   )على  البرنامج 

عمل   فريق  يضمن 

االئتماني  البنك 

التي   التقنيةالمساعدة  

البرنامج  يتصورها 

 الممول من البنك(. 

المالية   اإلدارة  فريق 

الدولي  / بالبنك 

الوطنية  التنسيقية 

الوطنية لل مبادرة 

البشرية  للتنمية 

الجهوية والتنسيقية  

2022يناير  عن    تقارير  إعداد  تم 

 العمل جلسات

المراقبة  تعزيز 

اإلدارة   لنظام  والتقييم 

 المالية 

المالية   اإلبالغ المراقبة و اإلدارة  فريق 

 بالبنك الدولي

2021دجنبر  متابعة التقارير المالية   

جميع  من  المقدمة 

المنفذة  الجهات 

 المشاركة في البرنامج

 القدرات في اإلدارة البيئية واالجتماعية  تعزيز: تدابير 26الجدول 

 إجراءات اآلجال المسؤولة أنشطة العمل

أصحاب  قدرات  بناء 

 المصلحة المعنيين 

تطوير وحدة   •

تدريبية لنقاط  

االتصال البيئية 

واالجتماعية حول 

اإلدارة البيئية 

واالجتماعية بما في  

 ذلك أدوات المراقبة 

تطوير وحدة   •

حول اإلدارة  تكوينية

البيئية واالجتماعية 

بما في ذلك أدوات 

 المراقبة 

تنظيم دورات   •

 تكوينية 

التنسيقية الوطنية 

مبادرة الوطنية لل

 للتنمية البشرية 

  3)أ( في غضون 

أشهر بعد االنتهاء من 

 الدليل ؛ 

 

أشهر بعد   6)ب( 

تصميم الوحدة 

 التكوينية

األول • تنفيذ الربع 

 من البرنامج

• من الفصل الدراسي  

األول من تنفيذ  

 البرنامج

• تطوير وحدة  

 تكوينية 

 التكوين•خطة 

• تقارير عن 

  التكوينيةالدورات 

 المنفذة
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)أ( تطوير / تكييف   آلية إدارة التظلمات

نموذج التظلم الخاص 

بالبرنامج ؛  

المعلومات واالتصال 

لنشر ألصحاب وا

المصلحة في  

؛ تطوير  البرنامج

نموذج اإلبالغ عن 

 المظالم 

 

)ب( جمع ومعالجة  

 الشكاوى

جمع ومعالجة  

 الشكاوى

التنسيقية الوطنية 

مبادرة الوطنية لل

للتنمية البشرية/نقاط  

البيئية االتصال 

 واالجتماعية 

  12)أ( في غضون 

شهرا من دخول 

 البرنامج حيز التنفيذ 

مدة البرنامج: مدة  

 البرنامج

النموذج المقدم . 1أ( 

والمعتمد من البنك  

. عدد  2الدولي ؛ 

أصحاب المصلحة  

الذين يتبنون النظام و  

. نموذج اإلبالغ  3

المقدم والمعتمد من  

 البنك الدولي. 

)ب( التقرير السنوي  

المقدم من نقطة 

االتصال البيئية 

)ج(   واالجتماعية 

تقرير نصف سنوي  

مقدم من جهة 

االتصال البيئية 

 واالجتماعية 

وتقييم  مراقبة  تعزيز 

البيئية  اإلدارة  نظام 

 واالجتماعية 

 • المتابعة واإلبالغ 

نظام  في  االدماج   •

 المعلومات 

الوطنية  التنسيقية 

الوطنية لل مبادرة 

 للتنمية البشرية

البرنامج  مدة  طوال 

 قبل نهاية السنة األولى

 طيل

 مدة البرنامج

• تقارير المتابعة 

المقدمة سنويا من قبل  

نقطة االتصال البيئية  

واالجتماعية بناء  

على بيانات نظام  

 المعلومات 

• تقارير المتابعة 

المقدمة من نقطة 

االتصال البيئية 

 واالجتماعية 

نظام  •

 معلومات 

 

اثنين من قائدين  ( وTTLعمل في المكتب القطري )المن قائد فريق    سيتألف فريق دعم التنفيذ التابع للبنك الدولي .146

فضال عن رصد    ،من ذوي الخبرة في مجاالت الصحة المبكرة والتغذية والتعليم  (TTL)   في المقر الرئيسي  العمل    فرق

الذين سيعملون   القطري،في المقر الرئيسي والمكتب    التقنيينأيضا كال من الموظفين    وسيشملوتقييم تنمية الطفولة المبكرة.  

 عن كثب مع العميل على أساس منتظم لرصد التنفيذ.

 

 : خطة دعم التنفيذ 27الجدول 

 تقدير الموارد  المهارات المتطلبة الهدف الوقت 

التغذية    التقنيةالخبرة   دعم تقني  شهرا األولى 12 في 

والصحة مع    ،المبكرة 

على  خاص  بشكل  التركيز 

استراتيجيات   وتنفيذ  تصميم 

 تغيير السلوك

 أسابيع  8

تعليم   التقنيةالخبرة   دعم تقني  في 

مع التركيز    ،الطفولة المبكرة

  / تطوير  على  بشكل خاص 

المراقبة  أدوات  تكييف 

 الصفية 

 أسابيع  8

أنظمة    التقنيةالخبرة   دعم تقني في 

متعددة   والتقييم  الرصد 

 أسابيع  8
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الطفولة  لتنمية  القطاعات 

 المبكرة 

ترتيبات    التقنيةالخبرة   دعم تقني  في 

المؤسسات   بين  التنفيذ 

لتنمية   التنسيق  وآليات 

 الطفولة المبكرة

 أسابيع  8

االتصال  نقاط  إنشاء  دعم 

األنظمة   وتقوية  االجتماعية 

 المرتبطة بها 

اجتماعيون  متخصصون 

 وبيئيون 

 أسابيع  4 

تنفيذ  دعم   ترتيبات  وضع 

 البرنامج

العمليات   اختصاصيو 

 واختصاصي الالمركزية 

 أسابيع  8

 أسابيع 4 الدعم اإلداري  اإلدارة

في مجاالت   التقنيةالمهارات   التقنيالمراجعة / الدعم   شهرا  12-48

 تركيز البرنامج 

 أسبوعا 30

على   والمراقبة  التدريب 

 اإلدارة المالية والمشتريات

إدارة   في  المتخصصين 

 المرافق والمشتريات

 أسبوعا 15

البيئية واالجتماعية   المراقبة 

 وإعداد التقارير

اجتماعيون  متخصصون 

 وبيئيون 

 أسبوعا  15

 أسابيع   4 الدعم اإلداري  اإلدارة 
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    19 –كردة فعل إزاء كوفيد التعديالت على البرنامج القطري  - 8الملحق 

 

 المغرب والحكومة ردة فعلعلى   19-تأثير جائحة كوفيد 

 

حقق المغرب تقدما اقتصاديا واجتماعيا ملحوظا بفضل االستثمارات العامة الكبيرة    ،على مدى العقدين الماضيين .147

الكلي االقتصاد  استقرار  إلى ضمان  الرامية  التدابير  إلى جانب  الهيكلية  الكبيرة  واإلصالحات  االستثمار  . حققت جهود 

المدقعوتحسينات كبيرة نحو القضاء على    ،رأس مال نموا مستداماالكثيفة    ونموذج تنمية العمر  وزيادة متوسط    ،الفقر 

مع التقصير    ،بشكل كبير  العموميةوتطوير البنية التحتية    ،األساسية  العموميةفرص الحصول على الخدمات    و  ،المتوقع

  تدفع   ، والحد من التفاوتات الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية. عالوة على ذلك  ،وخاصة للشباب  ،في خلق وظائف كافية

يهدد المكاسب االجتماعية واالقتصادية.   ،1995وهو األول منذ  ،االقتصاد بشكل مفاجئ إلى ركود حاد 19وفيد جائحة ك

  المدراء الذي ناقشه مجلس    ،2019-2024  135تم تعديل مشاركة مجموعة البنك الدولي بموجب إطار الشراكة القطرية

لدعم الدولة في عمليات اإلغاثة وإعادة الهيكلة والتعافي  ، (MA-131039)التقرير رقم  2019فبراير  19التنفيذيين في 

 المرن. 

 

في تفسير حجم    واألزمة الفالحية  ،وتعطل سالسل القيمة العالمية  ،وانهيار عائدات السياحة  ، ساهم التقييد الصارم .148

الحجر التي  ترة  الذي تزامن على نطاق واسع مع ف  ،2020خالل الربع الثاني من    .2020الركود الذي شهده المغرب في  

في المائة على أساس سنوي. على الرغم من أن    15.1انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة    ،أسبوعا.  14امتدت  

.  2020في المائة في    7.1إال أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي انكمش بنسبة    ،النشاط بدأ في االنتعاش في الربع الثالث

إال أن تأثير األزمة كان شديدا بشكل خاص على صناعة    ،الرغم من عدم وجود قطاعات قليلةعلى    ،ومن ناحية اإلنتاج

والنقل ذلك  ،الضيافة  إلى  باإلضافة  الدولية.  للتجارة  تعرضا  األكثر  التصنيع  قطاعات  المضافة   ،وعلى  القيمة  تقلصت 

 ،في المائة 8.7تقلص االستهالك الخاص بنسبة فقد  ،أما بالنسبة للطلبفي المائة بسبب الجفاف الشديد.  8بنسبة  الفالحية

بلغ معدل   ،في المائة في االستهالك العام. في هذا السياق من النشاط المتدهور  4.4جزئيا بزيادة قدرها    استدراكهتم  ثم  

 دجنبر٪ في  7.6البنوك )  اعتمادات٪ من محفظة  8.4ض المتعثرة إلى  وزادت حصة القرو  2020٪ في  0.7التضخم العام  

2019.) 

 

. 2020عجز الحساب الجاري في    فيه    تراجع  في الوقت الذي    ،كبير على الميزانية  اتأثير  19-كوفيد  كان لوباء   .149

 7.7الذي بلغ    ،الميزانية  عجز  تعميقأدت الزيادة في بعض النفقات المالية واالنكماش الحاد في اإليرادات الضريبية إلى  

والركود في زيادة نسبة الدين   في النفقات(   المالي)الزيادةتسبب التوسع    و  .2020في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  

في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كان أداء   77.8نقطة مئوية لتصل إلى    12كثر من  إلى الناتج المحلي اإلجمالي بأ

٪ من  4.1مقابل  ٪ فقط من الناتج المحلي اإلجمالي )1.5حيث أنهى العام بعجز قدره    ،الحساب الجاري أفضل من المتوقع

حافظ االقتصاد  و  بسبب االنكماش الحاد في الواردات ومرونة تحويالت العاملين.    ،(2019إجمالي الناتج المحلي في عام  

وإصدارين ناجحين للسندات   ،مع مدفوعات كبيرة متعددة األطراف  ،المغربي على وصوله الجيد إلى التمويل الخارجي

صافي تدفقات االستثمار األجنبي  و  ،(دجنبرمليارات دوالر في    3و  شتنبرمليار يورو في    1السيادية في األسواق الدولية )

ليصل    ،2020في المائة في    26.6المباشر المرنة نسبيا. وفي هذا السياق، زاد مخزون احتياطيات النقد األجنبي بنسبة  

 أو ما يعادل أكثر من سبعة أشهر من الواردات. ،في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 30إلى ما يقرب من 

 

دوالر أمريكي   3.2نخفاضات المستمرة، تشير التقديرات إلى أن معدل الفقر )مقيسا بخط  بعد عدة سنوات من اال .150

لألزمة تأثير كبير  و كان   .2020في المائة في  7.1إلى  2019في المائة في  5.8تعادل القوة الشرائية( قد ارتفع من ل

 (.2019في  ٪ 9.2بعد أن سجل ٪ )11.9ارتفع معدل البطالة إلى اذ  العمل،على سوق 

 

تشير التقديرات إلى دخل األسرة.  على  يؤثر التباطؤ المفاجئ في النشاط االقتصادي تأثيرا شديدا على الوظائف و .151

وظيفة في العام السابق( من    165.000)مقابل خلق    2020وظيفة في    432.000أن االقتصاد المغربي فقد ما يقرب من  

 وظيفة  273.000في المناطق الحضرية. وخسر القطاع األولي    137.000و  القرويةوظيفة في المناطق    295.000  هابين 

  ، 2020في. خالل الربع الثاني من   282.000  قطاع الخدمات فخسر  /القطاع الثالثأما     37000القطاع الثانوي  وخسر  

 
تراتيجية: )أ( تعزيز خلق فرص العمل من قبل القطاع الخاص. )ب( تعزيز رأس المال البشري؛  يتمحور إطار الشراكة اإلستراتيجية حول ثالثة مجاالت تركيز إس135

، باإلضافة إلى موضوعين    و )ج( تعزيز التنمية اإلقليمية الشاملة والمرنة. يشمل إطار الشراكة اإلستراتيجية أيضا الحوكمة ومشاركة المواطنين كركيزة أساسية له

 عي والتكنولوجيا الرقمية.شاملين حول النوع االجتما
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لكل    22إلى    45عدد ساعات العمل بأكثر من النصف )من  انخفض متوسط    ،الحجروالذي تزامن على نطاق واسع مع  

إلى أن حوالي ثلثي العمال اضطروا   المفوضية السامية في التخطيطشخص في األسبوع(. تشير االستطالعات التي أجرتها  

 الفترة. نفسوا من خسارة الدخل خالل بالمائة عان 62وأن  الحجرإلى التوقف عن نشاطهم أثناء 

 

   بسبب في البداية على التعويض الجزئي لألسر والشركات عن خسارة الدخل    إزاء األزمةالحكومة    ردة فعلتركزت   .152

خاص. الحجر صندوق  أجله  من  أُنشئ  الذي  الميزانية    الخاص  19-كوفيد  صندوق   حصل  ،  خارج  من  على   الممول 

والشركات    واألبناكمساهمات من الحكومة المركزية والكيانات العامة األخرى )الشركات المملوكة للدولة بشكل أساسي(  

ما يقرب من   ،مليار دوالر أمريكي  3.6مليار درهم )  33.7بمبلغ إجمالي قدره    ،الخاصة واألفراد والتبرعات األجنبية

لتمويل توزيع    وم استخدام هذه الموارد لتمويل استجابة الصحة العامة للوباء  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي(. ت  3.1

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي( في التحويالت المباشرة إلى العمال الرسميين   2.1مليار درهم )   22.4ما يقرب من  

  هج السلطات للتخفيف من تأثير الوباء وغير الرسميين المتأثرين بانقطاع األنشطة االقتصادية. ومن العناصر األخرى لن

الضرائب؛  نجد االجتماعي وتأجيل  الضمان  نقدية توسعية  واعتماد  ترحيل مساهمات  النظام و  سياسة  في  السيولة  ضخ 

 .136ضمانات القروضو  االئتمان؛تخفيف القواعد االحترازية الدقيقة لتحفيز  البنكي؛

 

حدد الميثاق الوطني لالنتعاش االقتصادي والتوظيف أربعة   .2020  غشتفي أوائل    عاشتلالنعن خطة  تم اإلعالن   .153

االنتعاش تسريع  العام والخاص تحقيقها بشكل مشترك:  القطاعين  يتعين على  األجل  وحماية   ،أهداف رئيسية متوسطة 

مليار  120 حشدسيتم   ،ف. ولتحقيق هذه األهداالحكامةوتعزيز إضفاء الطابع الرسمي على االقتصاد وتحسين  ،الوظائف

في المائة من الناتج   6.9في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي( من خالل ضمانات الدولة لقروض الشركات ) 11درهم )

في المائة من الناتج المحلي    4.1يعادل    متوقعحجم  بومن خالل استثمارات صندوق محمد السادس )  ،المحلي اإلجمالي(

 . (للحصول على مزيد من التفاصيل حول صندوق محمد السادساإلجمالي(. )انظر أدناه 

 

إلى ذلك .154 النمو وإصالحات مؤيدة للمساواة  ،وباإلضافة  قبل  .  تقدم السلطات برنامجا طموحا لتعزيز  إلى غاية ما 

النمو الضعيفة  ظهور العمل  ،الوباء، دفعت معدالت  السلطات إلى   ،والفوارق االجتماعية المستمرة  ،وبطء خلق فرص 

، ومن بين 19-كوفيدإطالق نقاش وطني حول كيفية تعديل نموذج التنمية في المغرب. تم تسريع هذه العملية بسبب أزمة  

 تتخذ الحكومة اإلجراءات التالية: ،إصالحات رئيسية أخرى

ستركز   ،(2022-2021خالل المرحلة األولى )غرب.  خطة واسعة النطاق إلصالح إطار الحماية االجتماعية في الم •

وهو إصالح من شأنه أن يدمج أكثر من    ،السلطات على تعميم التأمين الصحي وتوحيد مختلف المخططات القائمة

( في نظام التأمين RAMED)  قائم على االشتراكاتالغير    المساعدة الطبيةماليين مغربي مشمولين حاليا بنظام    10

العائلية لتشمل   التخصيصات سيتم توسيع نطاق الوصول إلى    ،باإلضافة إلى ذلك  (.  AMOاإلجباري )الصحي  

( على نظام 2024-2023المرحلة الثانية )ستركز  والعاملين لحسابهم الخاص والموظفين الذين ال يتقاضون رواتب.  

مؤخرا عن التكاليف المقدرة إلصالح    أعلن وزير الماليةوقد  معاشات الشيخوخة وتوسيع نطاق استحقاقات البطالة.  

 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي عند تنفيذها بالكامل. 5إلى حوالي تصل التي س الحماية االجتماعية

  دجنبر على التوالي في    محمد السادس  تم اعتماد قانون ومرسوم إنشاء صندوق  صندوق محمد السادس االستثماري. •

صندوق من قبل السلطات كأداة رئيسية لدفع النمو هذا  تم تصميم    ،عافي. وكجزء من خطة الت2021وفبراير    2020

من المتوقع أن يحفز االستثمارات الخاصة لتوفير رأس المال للشركات   ،. وبالتالي137والتحول في القطاع الخاص

والسياحة    الفالحةلالقتصاد المغربي )  إستراتيجيةالصغيرة والمتوسطة القابلة لالستمرار والتي تعمل في قطاعات  

و ين العام والخاص.  مع تمويل مشاريع البنية التحتية التجارية في الشراكة بين القطاع  ،والتصنيع واالبتكار والنمو(

مليار دوالر أمريكي الممول من   1.5  قدره  مليار دوالر أمريكي المستهدفة من رأس مال أولي  4.5  توفيرسيتم  

من المؤسسات والمستثمرين الخاصين والمحليين   استجالبهامن المتوقع أن يتم  فمليار دوالر أمريكي    3؛ أما  الحكومة

التي يديرها مديرو أصول   ،ي من خالل تنفيذ الصناديق الفرعية المواضيعيةوالدوليين. سيعمل الصندوق بشكل رئيس

 
في المائة للقروض الممنوحة للشركات التي يقل   95مارس لدعم رأس المال العامل للشركات. وقدم ضمانا بنسبة   26في  DamaneOxygeneم إطالق برنامج ت136

مليون درهم(. تم استكماله الحقا بـ    500و    200ا بين  مليون درهم ، ولكنه أتيح أيضا للشركات األكبر حجما )يتراوح حجم مبيعاته  200حجم مبيعاتها السنوي عن  

"Relance TPE  من حجم المبيعات السنوي و 10تصل إلى    تائتمانيا٪ للشركات الصغيرة )مبيعات سنوية تقل عن مليون درهم( تغطي  95" ، وهو ضمان بنسبة ٪

"DamaneRelance شهر من المبيعات السنوية في حالة الشركات   1.5االعتمادات لمدة تصل إلى   ٪ لـ الشركات الكبيرة ، التي تغطي 90-80" ، وهو ضمان بنسبة

 الصناعية ، وشهر واحد للشركات العاملة في القطاعات األخرى. 
فجوة مستمرة  ال يزال المشهد اإلنتاجي المغربي يمثل    الماضية،على الرغم من السياسات العامة المختلفة لدعم القطاع الخاص على مدى السنوات الخمس عشرة  137

غير القادرين على التوليد. وظائف جيدة كافية    اإلنتاج،وأغلبية الفاعلين غير الرسميين منخفضي    الحديثة،بين أقلية من الشركات ذات األداء الجيد العاملة في القطاعات  

تواجه المملكة احتياجات تمويلية كبيرة للبنى التحتية ذات التأثير االقتصادي واالجتماعي العالي في سياق ضيق الحيز   ذلك،الحتياجات الشعب المغربي. باإلضافة إلى 

 المالي بسبب أزمة فيروس كورونا.
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من   محمد السادسيدعم البنك الدولي تنفيذ صندوق  و    من القطاع الخاص يتم اختيارهم من خالل عملية تنافسية.  

 .2019  شتنبرمنذ  التقنيةخالل المساعدة 

أعلن الملك عن إنشاء   ،. كجزء من خطة اإلنعاشالمملوكة للدولةإصالح سياسة المساهمة في الدولة والشركات   •

تهدف  (.  APEوكالة مسؤولة عن إدارة األصول العامة "الوكالة الوطنية لإلدارة االستراتيجية لمشاركة الدولة" )

على    اعتمادا  و أقل  ، يرادات أعلىإل  اوجلبأداء    ليكون أكثر    دفع لتحول قطاع الشركات المملوكة للدولةلهذه الوكالة ل 

تتمثل مهمة    تتحويال السيادية.  الشركات   الوكالةالميزانية والضمانات  الدولة في رأس مال  إدارة مساهمات  في 

( اإلشراف على تحول الشركات المملوكة للدولة  1التجارية المملوكة للدولة بشكل فعال. ستقوم الوكالة بما يلي: )

( ضمان مراقبة أداء الشركات المملوكة للدولة من خالل التقارير 2)  ؛الخاصشبيهة بالقطاع    حكامةإلى شركات ذات  

( االستفادة  4)  للدولة؛واألداء المالي للشركات التجارية المملوكة    الحكامة( تحسين  3)  ،المنتظمة المعززة والمتكررة

( خلق تآزر  5؛ و )إدراج هذه الشركات في سوق القيم    و  الخوصصة ل عمليات  من رأس المال الخاص من خال 

 . وحدات قابضةأقوى بين الشركات المملوكة للدولة من خالل تجميع الشركات المملوكة للدولة في نفس القطاع في 

 

 ألزمة لردة الفعل إزاء ادعم مجموعة البنك الدولي 

 

، تم تعديل مشاركة مجموعة البنك الدولي وفقا للمراحل    19-كوفيد    لدعم المغرب في جهوده لمعالجة تأثير جائحة .155

لتحرير مساحة اإلقراض    21وأعيد ترتيب أولويات برامج السنة المالية    ،الثالث لإلغاثة وإعادة الهيكلة والتعافي المرن

 لتتماشى مع أولويات الدولة المحددة أدناه: 

على   2020يونيو    16من قبل مجلس اإلدارة في  وافقة  : تمت المدعم الصحة إلنقاذ األرواح المهددة بالفيروسأ(  

مليون دوالر أمريكي( بهدف تعزيز اكتشاف    35)النتائج    مقابلتمويل إضافي وإعادة هيكلة برنامج الدعم الصحي  

( مع خيار السحب المؤجل  DPFومراقبة وإدارة الحاالت. باإلضافة إلى ذلك، تمت إعادة هيكلة تمويل سياسة التنمية )

مليون دوالر    275تم صرف    ،ونتيجة لذلك  ؛كارثة متعلقة بالصحة  اعالن وجود( ليشمل  CAT-DDOارث )للكو

 ]إغاثة[. 2020أبريل  3أمريكي في 

: وافق المجلس على أول سلسلة قروض سياسات التنمية للتضمين المالي الفئات الفقيرة و الفئات الهشةحماية  ب(  

-COVID. وقد تم التخطيط للعملية قبل ظهور جائحة  2020يونيو    22مليون دوالر أمريكي( في    500والرقمي )

اسية تضمن قرض سياسات التنمية األول تدابير سي  ،وتم تعديلها لالستجابة لالحتياجات الملحة. على هذا النحو  19

كوفيدمكافحة  لالخاص  صندوق  الإلنشاء   لموظفي  (CAS-COVID-19)  19-وباء  النقدية  التحويالت  يمول  الذي 

كما دعم تطوير هوية رقمية لتسهيل الشمول المالي. وتوسيع برامج    ،القطاع الرسمي وغير الرسمي واألسر ]اإلغاثة[

SP  ]وتوسيع نطاق الوصول إلى    [؛التأمين الشامل ]إعادة الهيكلة والتعافي؛ اإلصالح التنظيمي لتطوير  ]إعادة الهيكلة

الحضرية   المناطق  إلى  للوصول  العريض  النطاق  مشروع    والقرويةاتصال  والتعافي[.  الهيكلة  ]إعادة  المحرومة 

ابة  يدعم استج  ،2020ديسمبر    3الذي وافق عليه المجلس في    ،مليون دوالر أمريكي(  400االستجابة للتحويالت )

النقدية   التحويالت  إلى برامج  الوصول  الطارئة وضمان  النقدية  التحويالت  الحكومية من خالل توفير  شبكة األمان 

يورو( في تحسين   383.600.000. سيساهم برنامج تنمية الطفولة المبكرة )و الهشة وتعزيزها لدعم األسر الفقيرة  

بالمغرب وإنشاء آليات لتعزيز    القرويةولة المبكرة في المناطق  تنمية الطف  جيدة منتقاة في مجال   الوصول إلى خدمات

سيساهم التمويل اإلضافي لبرنامج إدارة    ،مراقبة وتقييم وتنسيق خدمات تنمية الطفولة المبكرة ]إعادة الهيكلة[. أخيرا

اإلطار المؤسسي  مليون دوالر أمريكي( قيد اإلعداد في زيادة دعمنا في هذا المجال وتحسين  125مخاطر الكوارث )

 لتمويل أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز المرونة المالية في مواجهة الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.

: أعاد البنك الدولي هيكلة مشروع تمويل  ضمان النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العملج(  

الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الناشئة والحاضنات التي تضررت بشدة من    المقاوالتالشركات الناشئة المبتكرة  

أزمة   المتوقع أن تؤدي  الهيكلة والتعافي[. نظرا ألنه من  الشركات على   19-كوفيدالوباء ]إعادة  إلى زيادة اعتماد 

  ، ول إلى الخدمات الرقمية العالمية فإن برنامج اإلدماج المالي والرقمي )انظر أعاله( يعزز الوص  ،الخدمات الرقمية

والمدفوعات غير النقدية ]إعادة الهيكلة والتعافي[. تتناول السلسلة الثانية   ،والتمويل الجماعي للشركات الناشئة المبتكرة

العرض التقديمي لمجلس اإلدارة   ،مليون دوالر أمريكي  400قيد اإلعداد )الموجودة  من سلسلة قروض سياسات التنمية  

ي والتنمية2021ونيو  في  االقتصادي  اإلدماج  على  المفروضة  القيود  والرقمي    ،(  المالي  اإلدماج  تعزيز  أجل  من 

و  شباب.  القرى والوخاصة النساء وسكان    ،الهشةالمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والفئات السكانية    للمقاوالت

واتاحة ؛  و التأمين  األصغر؛ستفادة من التمويل  التغييرات الهيكلية من خالل االعزز  ت وإصالحات طموحة    ستطرح  

 األداء اآلمن نشر  و    االجتماعية؛رقمنة نظام الحماية  ومبتكرة؛  التمويل  الأدوات  و  ؛  الحصول على القروض البنكية  

المحمول   الهاتف  للشركات الصغيرة   واإللكتروني؛عبر  المال  لتعزيز تمويل رأس  للشركات  قانوني محّسن  وإطار 

المناصب اإلدارية  ،والمتوسطة المتوقع أن تعزز هذه   ،وزيادة مشاركة المرأة في  وتحفيز االستثمار الخاص. ومن 
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التعافي المقاوالت الصغرى و  وتزيد من    ، الجهود  المنافسة في  وتحف  ،العموميةالمشتريات    في    و إتاحة اشتراك  ز 

 النطاق العريض. ]إعادة الهيكلة والتعافي[نترنت ذات اال قطاع االتصاالت و

: يدعم البنك الدولي هذه الركيزة من  تعزيز السياسات والمؤسسات واالستثمار من أجل إعادة البناء بشكل أفضلد(  

الوزارات المختلفة من خالل توفير العمل التحليلي    و  19-كوفيدمراقبة اقتصاد  الرفيعة المستوى ل  للجنةا   خالل دعمه

البنية التحتية الرقمية  صفقاتتعزيز المنافسة واالستثمار في تروم  ومن خالل دعمه إلصالحات  البيانات؛وتحليالت 

تن البنك  يدعم  كما  والتعافي[.  الهيكلة  وإعادة  ]اإلغاثة  العامة  المشتريات  وإصالحات  والتعافي[  الهيكلة  فيذ ]إعادة 

مليون دوالر أمريكي(    250)  "رلجيل األخضامغرب  "  مقابل النتائج  برنامجالالجيل األخضر من خالل    إستراتيجية

وردة الفعل   ،الفالحي. تم تصميم البرنامج لتعزيز التحول الرقمي للقطاع  2020  دجنبر  15الذي تمت الموافقة عليه في  

والصدمات    إزاء الحالية  واألزمة  اإلضافي    ،أخيراالمماثلة.  التمويل  بالمقابل    برنامجلليهدف  المتعلق  نقل  النتائج 

إلى دعم قطاع النقل    ،2020نوفمبر    3الذي وافق عليه مجلس اإلدارة في    ،مليون دوالر أمريكي(  150)  الحضري 

احتياجات   وتلبيةالبنية التحتية واألنظمة والخدمات إصالحات  الحضري في البالد من حيث اإلصالحات المؤسسية و

 على التنقل(.19-كوفيد)بما في ذلك تلك المتعلقة بالتأثير السلبي لـ الجديدةوأولويات التنقل 

 

 االنتقائية والتكامل والشراكات 

 

للمغرب جهودا مشتركة   .156 الشريكة  البلدان والمنظمات  معت مجموعة من اجت حيث  هذه األزمة.    خالله  لدعمتبذل 

الممولين للتنمية)  الشركاء  األفريقي  االستثمار    ،البنك  الفرنسية    األوروبي،وبنك  و    للتنمية،والوكالة 

KreditanstaltfürWiederaufbau - KfW،    وروبي لإلنشاء والتعمير  والبنك األ  األوروبي،واالتحاد-  EBRD  )

تجري مجموعة البنك الدولي تحليالت للرصد االجتماعي   المتكامل.الدعم    سبل لمناقشة    األشهر الماضيةبشكل منتظم خالل  

.  19-كوفيد  بشكل خاص على تأثير أزمة    ركز  اقتصاديا    تقريراواالقتصادي مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ونشرت  

مليارات دوالر من الموارد المتاحة بموجب خط ائتمان   3صندوق النقد الدولي    منسحب المغرب    ،2020أبريل    7في  

حشدت السلطات مبلغ مليار دوالر    ،االقتصادي. عالوة على ذلك  هالرسمي ودعم استقرار  ه  احتياطيمما عزز    ،احترازي  

من     19-كوفيد  مقارنة بخطط ما قبل  2020غير مبرمج( من الدعم الثنائي والمتعدد األطراف في عام  أمريكي إضافي )

بنك االستثمار    ،البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  ،، بنك التنمية األفريقيت التمويل الدولية )البنك الدوليمؤسسا

والوكالة الفرنسية للتنمية(    KfW( وكذلك الوكاالت الثنائية )البنك اإلسالمي للتنمية، وصندوق النقد العربي  ،األوروبي

 واالتحاد األوروبي. 

 

   رهاحتياجات التمويل ومصاد

 

في المائة من الناتج المحلي   17.4 : 2020  المغربية في  للخزينةبلغ إجمالي احتياجات التمويل المالي  ،بشكل عام .157

:  من بينها    مصادر خارجية    من  تم تأمينهامليار دوالر أمريكي(    8.5مليار درهم )ما يقرب من    75.8منها    ،اإلجمالي

الثنائي )  3.3التمويل متعدد األطراف )   (؛مليار دوالر أمريكي  4.2السندات ) مليار    1مليار دوالر أمريكي( والتمويل 

٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام  16إجمالي احتياجات التمويل المالي إلى  من المتوقع أن ينخفض  و  كي(.  دوالر أمري

مليار دوالر بأسعار   4.6أو    ، مليار درهم  41الميزانية  انون  ق المنصوص عليه في     لتمويل الخارجي  اسقف    و يبلغ  ،2021

في المائة من هذا التمويل الخارجي    80تغطية ما يقرب من    المرتقب، من  و حسب ما تتوقعه السلطاتالصرف الحالية.  

 ثنائية.مصادر  من مصادر متعددة األطراف و

 

 


