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I.  المقدمة والسياق

البلد الخاص بسياق ال .أ

فعلى الرغم من أن نتلة الخصوبة في المناطق القروية تظل  ،ساسية لمتتقلل المغر الركيزة األالمدن  تعد .1

ة إلى المدينة تجعل من إال أن الهجرة المتتديم( في المناطق الحضرية %1,8مقابل  %2,7)مرتفعة 

المناطق أصلحوا يقطنون في  تكان المن  %60حيث أن  . بالدرجة األولىظاهرة حضرية  النمو التكاني

نتلة من المنتظر أن تتزايد لصالح المدن إلى أن تصل إلى ؛ و هي   1970في  %35الحضرية مقابل 

على إنها تؤثر إيجابيا  ف من إجمالي الدخل الوطني %75المدن تمثل ولما كانت . 2050في أفق  70%

من مجموع فرص  %60و  يليةالضر إيراداتمن مجموع  %80حيث أن : واللالد و ضواحيهامحيطها 

رات وبتلب التغي ،الدخل الوطني يالفالحة من إجمال حصةومع تراجع . الشغل تنلع من المناطق الحضرية

للالد مؤخرا االتي سجلتها  نجازية االقتصادية االيجابية مدن المغربية مفتاحا الستدامة اإلالمناخية، تلقى ال

 (.في التتعينيات من القرن الماضي %2.8مقابل  2012-2001بين  4.8%) 

يدة جعلها تواجه تحديات متزابيد أن دور المدن الذي يتألف من قيادة النمو االجتماعي واالقتصادي للمغر  ي .2

مقابل  %14.5)بنتلة  تمتص فقر المناطق القروية  المدن فإن كانت. من حيث الفقر وانعدام المتاواة

انتشار جيو    آفةتظل تعاني من  ها نفإمن خالل الهجرة الداخلية،  (1 في المناطق الحضرية 4.8%

دوالر في  1.3)حوالي مليون من التكان في المناطق الحضرية يعيشون نتليا تحت عتلة الفقر . الفقر

 ملوقوعه الذين يعتلرون معرضون اقتصاديا مع احتمال كلير( مليون 2.3) %13.6فضال عن ( اليوم

ومن جهة أخرى تصل اللطالة في المناطق . صدماتكلما واجهوا أي صدمة من البين براثين الفقر 

 .في المناطق القروية %03مقابل  %14حضرية إلى ال

2007لتخطيط المغر  المفوضية التامية ل 1 

98319
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed



 

بيع العربي ذلك أن الر. ستقرار التياسي لللالدهمية المتزايدة للمدن فيرتلط باإلاألأما التحول الحاصل في   .3

لى مطالب امتد صداه أساسا في المناطق الحضرية علر سلتلة من المظاهرات التي سلطت الضوء ع

ن بي متتفحلة ومع ذلك تلقى اللطالة. لأفض خدمات عموميةو    ية قتصادالمواطنين من أجل فرص ا

عاني تزويد الخدمات يكما  (.2القرىفي  %8.4مقابل  %36)بنتلة  أساسا  في المدن صفوف الشلا 

الوكاالت  التنتيق الضعيف بين اتها التقنية والمالية عالوة على وقدر الللدياتالمحلية من التلاين بين مهام 

 لتحتيةا بدون تدبير، فإن التعمير الحضري سيزيد من الضغط على اللنية فإذا ما ترك. ركزية والمحليةالم

مما سيترك مناطق أخرى في الخلف ويرتب بفعل ذلك آثارا  ،وتزويد الخدمات في المناطق الحضرية

 . ةياقتصادية وسياس

 

بدور المدن  2011دستور المغربي الصادر في الوبوضع إطار يروم المزيد من الالمركزية اعترف  .4

أمام  ةشقيد المناق ال زال إذ أن القانون التنظيمي للجماعات الذي  .كواجهة أساسية بين الدولة والمواطنين

ولتعزيز هذه . ، يؤكد جوهريا على دورها األساسي في مجال الحكامة المحلية وتزويد الخدماتاللرلمان

 و  الرفع من القدرات و ،إلى تعزيز وتقوية االستثمارات امج طموحة تصلوالرؤيا أطلقت الحكومة برا

بين اإلدارتين المحلية والمركزية في التجمعات التكنية الكلرى على غرار مراكش العالقة المتناسقة تحتين 

 .مؤخرا الدار الليضاء، و طنجة و

 

 التياق القطاعي والمؤستاتي .ب

 
؛ دفرص التعمير في هذه اللال -مدينة والعاصمة االقتصادية للمغر كلر أبصفتها -تمثل الدار الليضاء  .5

ألف نتمة تتحرك نحو المدينة كل سنة، أصلحت الدار الليضاء الكلرى تركز وتجمع اليوم ما  35بحوالي 

وذلك على ( 1961مليون في  1.1مليون نتمة، بالمقارنة مع  3.7)من التكان  %12يزيد عن 

إذ تنتج ملاشرة خمس إجمالي  ،ولعلها تشكل المحرك االقتصادي لللالد. نيفقط من الترا  الوط 0.6%

الضريلية الصافية  العائداتمن مجموع  %55حوالي نصف اإلنتاج الصناعي لللالد، و  ؛ أيالدخل الوطني

كما أن مينائها يشكل اللوابة االقتصادية الرئيتية بين . الصناعيمن فرص الشغل في القطاع  %40و 

لمزيد من ا يضع اللالد بشكل فريد في موضع قطب لوجيتتي ينحو باللالد نحو حيث ،وأفريقياأوروبا 

 جوهر للقطاع الصناعي فيحد المراكز المالية الرائدة في أفريقيا وكوكأ. االندماج في االقتصاد العالمي

الدار  تعتلر( من وحدات اإلنتاج في اللالد %55من العمال في القطاع الصناعي و %60)المغر  

 .في المغر  محركا للتنوع االقتصادي وللتحوالت الهيكلية -باإلضافة إلى هذا وذاك-الليضاء 
 

 اعة تشب إذ أن هذه المدينة تتتم  ، تحديات الحضرية في اللالدال و تعكس لك فإن الدار الليضاء تجمعومع ذ   .6

وبنتلة  .(ألف من التكان 450)والهشاشة ( ألف من التكان 150حوالي )التلاينات وتفاقم الفقر 

جيني المتعلق بالدار الليضاء مرتفعا بشكل مهم أكثر من المعامل الوطني  معامليلقى  0.52%

وبينت .  3التلاينات وعدم المتاواةمن حيث ثالث مدينة في أفريقيا في مرتلة  يضعها مما ( 0,41%)

 .التي تشمل األرامل والكلار والمعاقين للفئاتالتهميش المتزايد  2015دراسة أجريت في شهر مارس 

 34من العاطلين تقل أعمارهم عن  %80ذلك أن ما يزيد عن  ،وتلقى اللطالة بين صفوف الشلا  مرتفعة

 %30 نتلة تتجلسنة  24 إلى 15 من الفئة العمرية  اللطالة بين صفوف في الوقت الذي تكاد فيهسنة 

 .2007منذ 
                                                           

 .2013المفوضية التامية للتخطيط  ، دراسة وطنية للتشغيل 2 

جة ن كانت تعتمد على الدخل فإن درإف .بناء على االستهالكأرقام معامل جيني تحتب هنا ( 2011)  لإلسكانالمتحدة  األمممنظمة  3 

    .كلرعدم المتاواة والتلاين ستكون أ



 

ر من أي ثكأرات المالية والمؤستاتية خلقت التكانية المغربية نجد أن القد التجمعاتوبالمقارنة مع باقي  .7

وضعية أصلحت معها المدينة ؛ و هي وتحديات مهمة أمام تزويد الخدماتمكان آخر في اللالد رهانات 

وعلى الرغم من معدل . تعاني من ضغوط االنتشار العمراني والمد الحضري عوض أن تكون رائدة له

تظل  فإن القدرة المالية للجماعة الحضرية للدار الليضاء  ، %10 التي تقل عنالتشغيل  اداتإير/ الديون

درهم  440)ونفقات استثمارها ( دوالر للنتمة 100أو  درهم 900حوالي )فإيرادات تشغليها  .ضعيفة

 حيث أن ير كافية لتقديم الخدمات الحضرية المطلوبة غتظل، كنتب، ( دوالر أمريكي للنتمة 45أو 

تتتفيد من معالجة الصرف  التي فقطمنها  %45مقابل  ،سر ال تتوفر على الماء الشرو ألمن ا 23.2%

في مما يحد من صا ،ضعف المالية فتنلع أساسا من اإلمكانية الجلائية الغير متتغلةالأما نقاط . 4الصحي

المالية، فإن تقدم ونمو الدار الليضاء يتعثر وباإلضافة إلى االكراهات .  5القدرة على االدخار واالستثمار

 ؛ 2002 بلدية متيرة بشكل مركزي في إلىذلك أن المدينة انتقلت . لإلدارة ينبفعل التدبير و األداء الضعيف

ري النمو الحض أن وفي نفس الوقت، وعلى الرغم من المجزأة. التابقة مما تركته اإلدارة لكن ظلت تتأثر 

عاون من أجل حصد نتائج شلكات الت ،يز على احتياجات تزويد الخدمات في الحاضرةالتريع يتتدعي الترك

كلر، فإن التعاون الضروري بين الللديات ومؤستاتها لم ير بعد أومحاصيلها ورفع االقتصاد إلى متتوى 

 .النور
 

 
 
الزجاجة من حيت النمو في عنق مرحلة  المدينة إلى  وصولنقاط الضعف المؤستاتية والمالية من مخاطر تزيد . 8

فعلى مدى العقد األخير، انكمشت متاهمة الدار الليضاء في . ةه األساسيتومحرك تهالمغر  عوض أن تكون رائد

مع ( خاصة اللناء)بفعل تراجع نتلي في أنشطة القطاع الصناعي  %19إلى  %24الدخل الوطني من  يإجمال

متدنية أكثر من ( 2010-2004بين  %3.4)ة نمو هذا القطاع وتلقى نتل. ارتفاع هائل في حصة قطاع الخدمات

ن المجلس األعلى للحتابات الحظ مؤخرا مر بإبراز ضعف قدرات المدينة، فإتعلق األوعندما . المعدل الوطني

الحاجة إلى تنميط اإلجراءات اإلدارية التي تؤثر في المدينة وذلك بخلق بيئة تعطي المزيد من التمكين للمقاوالت 

هذه  و ال يؤثر هذا األمر فحتب في إمكانية استقطا . تجاوبا مع نتائج تقييم اللنك الدولي المتعلق بانجاز المشاريع

ولكن يؤثر أيضا في إمكانية استمرار واستدامة وتطور المقاوالت والشركات الموجودة  ،المدينة للمتتثمرين األجانب

من مقاوالت الدار الليضاء  %90)لمقاوالت الصغرى والمتوسطة سلفا في المدينة، والتي تتكون في معظمها من ا

 . (%60)رسمي ، وتعمل أساسا في القطاع الغير (موظفين 5تتوفر على أقل من 

 
أن المدينة تجد نفتها في مفترق الطرق بين  حيث. أولوية من األولويات الوطنيةوتعتلر الدار الليضاء اليوم . 9

وتحتاج الدار . وكونها مثال لفشلها المتعدد التمات واألوجه، لعمرانية والحضريةكونها رمزا من رموز الوعود ا

 المطردزايد وبالت. الليضاء إلى تحديث بنيتها التحتية وتحتين محيط أعمالها ومناخه وتقوية جودة خدماتها العمومية

لى أكلر مدينة في المغر  أن تتدخل وتعمل بشكل صارم وسريع ، أصلح لزاما عللتنافتية على المتتوى العالمي

 .لنمو اللالد وكنافذة رئيتية مطلة على االقتصاد العالمي مركزيمن أجل الحفاظ على موقعها المركزي كقطب 

 التجار افتتاح الدورة اللرلمانية الخريفية، بمناسبة  2013في خطا  أكتوبر بوضوح الملك محمد التادس  وبين

 .مواجهة وحل المشاكل المتفاقمة والمتزايدة في المدينةل ةالتابق اشلةالف

 

                                                           
 المملكة المغربية( 2012)المفوضية التامية للتخطيط  4 

ماي )في التقارير المحلية ف. المغربيةا بالنتلة للتلطات المحلية والمركزية ياإليرادات الضريلية يعتلر تحديا رئيتاإلدارة الجلائية لتعزيز  تحتين 5  

الحاجة إلى النظم المحلية لتحتين الضرائب وتعزيز  -المجلس األعلى للحتابات -لتدقيق الحتابات بالمغر  بينت المؤستة المركزية ( 2015

رتلطين تي ومراجعة التحفيزات والمتؤولية الموالتلطات المحلية، وتعزيز النظام المعلوما للضرائب  العامةالمديرية : التعاون بين مختلف المتدخلين 

 .داءاألب



 2014في شتنلر إلى إطالق خطة تنمية الدار الليضاء الكلرى  بهذه المشاكل للتلطات المتكرر اإلهتمامأدى و .10

متتوى  روم الرفع من التنتيق علىتي والت( 2023-2015)مليار دوالر على مدى ثماني سنوات  3.4بملادرة 

فضال عن دعوة الجماعة ؛ المحلية بالدار الليضاءالحكومة  التياسات واالستثمارات بين الحكومة المركزية و

ن ، وهكذا فإ(مليون دوالر 340)ثمار من مجموع ميزانية االست %10الحضرية للدار الليضاء إلى المتاهمة بنتلة 

ة للدار الليضاء مهمة تنفيذ مجموعة من اإلصالحات خطة تنمية الدار الليضاء الكلرى توكل للجماعة الحضري

لمشاريع واالستثمارات والزيادة من قدرتها على استقطا  ا المؤستاتية التي تهدف الرفع من استدامتها المالية و

 .قدرتها على تزويد الخدمات

 
   القطريةالعالقة بإستراتجية الشراكة . ج
 

 طارإستتاهم العملية المقترحة للمشروع مقابل النتائج في بلوغ األهداف المتفق عليها مع الحكومة المغربية في . 11

 :  بدعم مجالين للنتائج اإلستراتجية خاصة 2017-2014إستراتجية الشراكة القطرية 

 

  ة تشكل حضرية أساسيتعزيز التنافتية والنمو الشامل بتحتين محيط المشاريع في منطقة : 1مجال النتيجة

  د؛المحرك األساسي للنمو في اللال

  جل تقديم خدمات أفضل لكافة المواطنين وخاصة أتعزيز وتقوية الحكامة والمؤستات من : 3مجال النتيجة

الرفع من القدرة على التخطيط، وتدبير وتقييم تقديم الخدمات الرئيتية، خاصة : 3.3النتيجة اإلستراتجية 

 .حلي علر إعادة تعزيز القدرات المؤستاتية واالستثمارية لحكومة محلية رئيتةعلى المتتوى الم
 
II  . األهداف اإلنمائية للمشروع 

 

سيعمل المشروع على الرفع من القدرات المالية والمؤستاتية للجماعة الحضرية للدار الليضاء ويزيد من إتاحة . 12

 .اريع بالدار الليضاءوجودة خدمات الللديات ويحتن من سهولة انجاز المش

 
 
 النتائج الرئيسة للمشروع .أ
 

 :وتشمل. نجاز األهداف اإلنمائية للمشروعإهناك مجموعة من مؤشرات األداء التي ستقيس مدى التطور نحو .  13

 

  ؛نتلة زيادة إرادات ضرائب الللدية:  1مؤشر األداء 

  نتب ة والتنفيذ الميزاني)طلقا لمخطط المنفذة  لجماعة الحضرية للدار الليضاء استثمارات نتلة ا: 2مؤشر األداء

  ؛على التنوات المقللة المحالة

  ؛إلى تحتن خدمات عمومية معينةالتي تشير نتلة المقيمين في األحياء المهمشة : 3مؤشر األداء  

  ؛اقتصادية معينةنجاز الخدمات عالقة بإجراءات إنتلة تراجع معدل : 4مؤشر األداء 
 

III  .وصف البرنامج 

 

وإجراءات  نفقاتلاللرنامج مقابل النتائج ستقدم دعما تقنيا وماليا للرنامج الجماعة الحضرية للدار الليضاء  سيقدم. 14

حيت أن هذه العملية ستدعم انجاز نتائج اللرنامج في مجاالت النتائج الثالثة (. اللرنامج)اإلصالحات المؤستاتية 

 : الية الت

 

ن اللرنامج سيدعم األنشطة ، فإ 1 النتائجطلقا لمجال . الرفع من القدرات المؤستاتية والمالية :1مجال النتائج 

الذي يهدف الرفع من الموقع واإلدارة الجلائية للجماعة ( خدمات المتاعدة التقنية، االستثمارات وحيازة التلع)

وسيشمل هذا األمر أعماال تهدف . في مجال االستثمار وتزويد الخدماتالحضرية للدار الليضاء والرفع من قدراتها 

 .تقوية نظام التعريف الجلائي وتحصيل الضرائب باإلضافة إلى تقييم وتثمين الموجودات واألصول الللدية المتوفرة



ماتية تطلب تحتين التنتيق بين المتدخلين الرئيتين وتعزيز النظم المعلوتفإعادة تقييم وتوسيع القاعدة الجلائية س

قوية ن اللرنامج سيدعم األنشطة التي تتوخى تأما في مجال النفقات، فإ. المدينةاللرنامج المتعلق بشارع  والجلائية 

ن أجل ملقانوني الجديد يذ طلقا لإلطار اقدرة الجماعة الحضرية للدار الليضاء على وضع برمجة الميزانية والتنف

 .التدبير المالي

 
، سيدعم اللرنامج المتاعدة 2طلقا لمجال النتائج . الرفع من إتاحة الخدمات العمومية وجودتها :2مجال النتائج 

حة االتقنية وأنشطة االستثمار التي تهدف إلى تحتين فعالية اللنية التحتية لإلنارة في الشوارع العمومية للمدينة، وإت

للرنامج ا وسيدعم. حضرية مع تعزيز تدبير الطرق داخل المدينة وملادرة التجديدالصرف الصحي للمناطق الشله 

لكترونية تمكن المواطن من ولوج الخدمات اإلدارية األساسية كالحصول على شواهد أيضا وضع منصة لحكومة إ

 .م تطور آلية االنتصافالمواطن من أجل دع لتزامكما ستعزز ا. تترنزدياد على االناال

 
، سيدعم اللرنامج أنشطة الللدية وإصالحاتها التي 3في إطار مجال النتائج . تحتين محيط األعمال: 3مجال النتائج 

ار وتعتمد المدينة على مركز االستثمار اإلقليمي للد. تروم تحتين تتهيل انجاز المشاريع في منطقة الدار الليضاء

من أجل تحديد االكراهات الملزمة في مجال التنافتية والتصدير في ( اإلقليمية لليئة األعمالواللجنة )الليضاء 

حت أما األنشطة المندرجة ت. وإعطاء األولوية لإلصالحات التنظيمية والتقنينية ها،والتعامل معالقطاعات الرئيتية 

تتريع من لاالتي تهدف ( ةنظم المعلوماتيالاللرمجيات و)اللرنامج فتتشمل المتاعدة والدعم التقني واالستثمارات 

 اإلجراءات المتعلقة بخلق وتفعيل الشركات والمشاريع التي ةرقمن و ةصفقات األعمال الرئيتية علر تلتيط وأتمت

 .تقع تحت متؤولية المدينة

 

IV .المحيط األولي والمسح االجتماعي                        

 

نك من أجل من طرف الل االجتماعيلتوجيه إعداد هذا اللرنامج مقابل النتائج، سيتم إنجاز تقييم للنظام الليئي و . 32

نظم التدبير الليئية بتقييم ب االجتماعيو سيقوم النظام الليئي و . المحتملة لللرنامج االجتماعيةتحديد اآلثار الليئية و 

ت سياسة متطللالمقتضيات  امتثالهامدى  الوقوف علىفي سليل  لليضاءا بالدارللجماعة الحضرية  االجتماعيةو 

  (i) :نظم اللرنامج بواسطة تقييم امتثالمدى  االجتماعيو سيعتلر تقييم النظام الليئي و . OP/BP 9.00التشغيل 

قدرة مؤستات اللرنامج على تفعيل و تنفيذ القوانين و اللوائح و   (ii)و اإلجراءات؛ و  اللوائحو القوانين الوطنية 

 .اإلجراءات بفعالية و نجاعة

 

و ليس  OP/BP 9.00ألولي و توفر المعلومات فإن العملية المقترحة تمتثل لتياسة التشغيل بناءا على التقييم ا. 33

اد أو أما اآلثار التللية الممكنة على األفر. التكان أو على/من المنتظر أن تكون لها آثار سيئة و سللية على الليئة و

ون هناك أي ال يحتمل أن يك. المتراكمة المرتلطة بالمشروع فتعتلر طفيفة إلى متوسطة االجتماعيةاآلثار الليئية و 

 تدبير الطرق؛ الماء و) األراضي بشكل مؤقت أو دائم في إطار ركيزة تزويد الخدمات  طلب أماترحيل للتاكنة، 

األراضي  باستعمالله  االستجابةو  و أن يتم تنفيذه اكون محدودين المتوقع أن فم( و إنارة الشوارعالصرف الصحي؛ 

إيجابية على المدى القصير من خالل  اجتماعيةاللرنامج أن يولد آثارا  منفي واقع األمر، من المتوقع . العمومية

و الفقيرة و على       بما في ذلك في المناطق أو في األحياء المهمشة  ،الخدمات الللدية إتاحة من جودة والزيادة 

ه العملية و ستدعم هذ. الخاصة و خلق فرص الشغل االستثمارات ستقلالالمناسلة الالمدى الطويل بتحتين الليئة 

 .قدرة اللرنامج على تحديد اآلثار التللية الممكنة متلقا و تنفيذ إجراءات التخفيف بفعالية

 

على نظم تمد يعلتدبير االجتماعي و تقييم اآلثار، كما يتوفر المغر  على ترسانة قانونية في مجال الليئة و ا. 34

هو القانون ف في هذا التياق أما النص القانوني األساسي. في مجال تدبير المخاطر المرتلطة بأنشطة اللرنامجموثوقة  

ين و تحت         ، الذي يروم تقليص اآلثار التللية للمشاريع إلى أدنى حد 2003ماي  12، الصادر في03-12رقم 

امتالك نظم  تنوع في المغر  فيشير إلى لملكية األراضي لنظام القانوني اأما . اإليكولوجية االستدامةو  االستمرارية



من  35بموجب المادة  اخو يعتلر احترام الملكية ملدأ جوهريا في القانون المغربي مرس. ضياألراو استغالل 

الميثاق ( 2014مارس في )المغر  مؤخرا  اعتمد و. بواسطة عدة قوانين او منفذ 2011الدستور الجديد الصادر في 

 . الوطني للليئة و التنمية المتتدامة

 

ة لللرنامج كيفية تصميم و تصور ووضع اإلجراءات األساسي االجتماعيو ستلين نتائج نظام التقييم الليئي و . 35

أما . ئجأو في إطار النتا/و سيكون مشموال في خطة العمل لللرنامج .لتحتين تدبير المخاطر الليئية و االجتماعية

 علونطتها الفاينخرط بواسمنصة بمثابة   -فضال عن ذلك- فتيكونتطوير و صياغة تقييم النظام الليئي و االجتماعي 

 االستشاراتظم ستنكما . االجتماعيبالجانب الليئي و عالقة باألوجه المرتلطة  االستشاريةفي اللرنامج في العمليات 

و ستصلح الصيغة النهائية ( 2016إلى غاية ماي  2015شتنلر )  اإلعدادي أثناء مدة على المتتوى الوطني و المحل

 (.2016ماي ) موم قلل عملية التقييم متاحة للع االجتماعيلتقييم النظام الليئي و 

 

 

V . التمويل 

 (Sm):                               المصدر
     350.00المتلقي                      /المقترض

 200.00                                  البنك الدولي لإلنشاء و التعمير

IDA                                    0.00 

 0.00(                         حدد)آخرون 

 
VI . نقطة االتصال 

 
 البنك الدولي 

 

 Andrea Liverani: االتصال

 مديرة اللرنامج : الصفة 

 90 42 54 537 212+: الهاتف
 aliverani@worldbank.org: اللريد اإللكتروني

 
 المتلقي /الزبون/المقترض 

  خالد سفير :      االسم
 والي 

 917 222 522 212+: الهاتف

 
    محمد سجيد :   االسم

  عمدة الجماعة الحضرية بالدار الليضاء  

 23 14 22 22 5(0) 212+: الهاتف

 
 

  الهيئة المسؤولة عن التنفيذ
 محمد نصيري     :      االسم
 الكاتب العام للجماعة الحضرية بالدار الليضاء   

 23 14 22 22 5(0) 212+: الهاتف



 

VII . ب  االتصالللمزيد من المعلومات 

 

The Info Shop 
 اللنك الدولي 

1818 H Street, NW 
Washington, D.C. 20433 

 (202) 458-4500 : الهاتف  
 (202) 522-1500 : الفاكس  

http://www.worldbank.org/infoshop :الموقع 
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