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كما ال يجوز بخالف ذلك اإلفصاح عن  فقط خالل أداء مهامهم الرسمية؛ اتوزع هذه الوثيقة على عدد محدود ويجوز للمستفيدين استخدامه

 محتواها دون إذن البنك الدولي. 
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 مكافئ العملة 

 (2016فبراير/ شباط،  29)معدل الصرف في  

 الدرهم المغربي وحدة العملة =  

 دوالر أمريكي 0.10=  درهم مغربي 

 درهم مغربي 9.91 دوالر أمريكي= 

 دوالر أمريكي 1 يورو=  1 

 

 السنة المالية

 

 يونيو 30 –يوليو  1

 

 

 الرموز واالختصارات
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CY  السنة التقويمية  
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DAPS  مديرية التأمينات واالحتياط االجتماعي 
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 بيانات تمويل البرنامج

[×] 

[  ] 

 قرض

 ائتمان

 غير ذلك [  ] منحة [  ]

 قروض/ائتمان/غير ذلك )مليون دوالر أمريكي(:

 200.00 إجمالي التمويل البنكي: 258.00 إجمالي تكلفة البرنامج:

 0 الفجوة التمويلية: 58.00 إجمالي التمويل المشترك:

 

 (القيمة )مليون دوالر أمريكي التمويلمصدر 

 58.00 المقترض/المستفيد

والمؤسسة الدولية  IBRDالدولي لإلنشاء والتعمير البنك

  IDAللتنمية

200.00 

 258.00 اإلجمالي

 

  المقترض: المملكة المغربية

  الوكالة المسئولة: وزارة الداخلية

 األمين العام الوظيفي:المسمى  السيد/نور الدين بو طيب لالتصال:

 nboutayeb@interieur.gov.ma بريد إلكتروني: 011212537215558 هاتف:

 الة المسئولة: وزارة االقتصاد والماليةالوك

 رئيس قطاع المسمى الوظيفي: السيد/فوزي ليكشا لالتصال:

 lekjaa@db.finances.gov.ma بريد إلكتروني: 011212537677266 هاتف:

 المتوقع )مليون دوالر أمريكي(الصرف 

  2021 2020 2019 2018 2017 السنة المالية

  29 37 49 20 65 سنويا

  200 171 134 85 65 تراكمي

 

 الهدف أو األهداف اإلنمائية للبرنامج

الكوارث الطبيعية التي يتعرض تحسين اإلطار المؤسسي بغية تمويل أنشطة الحد من المخاطر الكارثية وتعزيز المرونة المالية لمواجهة 
 لها السكان المستهدفين في المناطق الخاضعة للبرنامج.

 االلتزام

 السياسة

هل البرنامج ينحرف عن استراتيجية المساعد المحلي في المحتوى أو في جوانب أخرى 
 هامة؟

 [×]ال   [  ]نعم 

 

عمليات البرنامج  هل يتطلب البرنامج أي تنازالت عن سياسات البنك المطبقة على
 نتائج؟ للحصول على

 [×]ال   [  ]نعم 

 [  ]ال   [  ]نعم  هل تم اعتماد ذلك من إدارة البنك؟

 [×]ال   [  ]نعم  هل سعى مجلس اإلدارة إلى اعتماد أي تنازل في السياسات؟

 [  ]ال   [×]نعم  هل يلبي البرنامج المعايير اإلقليمية لجهازية التنفيذ؟
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 الكلي للمخاطر: كبيرالتصنيف 

 االتفاقيات القانونية

 االرتداد )التردد( تاريخ االستحقاق التكرار االسم

اعتماد دليل عمليات البرنامج 
(PMO) 

 4-01المادة الرابعة، القسم 

 غير متوافر الفاعلية ال

 وصف االتفاقية

 شكل الدليل ومضمونه.اعتمد المقترض دليل عمليات البرنامج حيث أعرب البنك عن رضائه على 

 

 تكوين الفريق

 كادر البنك

 الوحدة التخصص المسمى الوظيفي االسم

 GGODR التزويد خبير تزويد أول عبدواله كيتا

 CTRLA المالية خبير مالي ايساتو ديالو

 GSURR إدارة المخاطر الكارثية المخاطر الكارثية خبير إدارة ألكسندرا لينارس ريفاس

 GSURR التنمية االجتماعية قائد البرنامج ليفيرانيأندريا 

 GSURR إدارة المخاطر الكارثية خبير إدارة المخاطر الكارثية أندريا زانون

 GSURR خبير اقتصادي قائد فريق المهمة أكسل بوملير

 GSURR دعم تشغيلي مساعد البرنامج شارلين دالميدا

 GGODR ماليةإدارة  خبير إدارة مالية أول فرانك بيست

 OPSPQ للنتائج مستشار برنامج مستشار العمليات عماد صالح

 LEGAM قانوني مستشار أول شارل دي دوريفار-جون

 GFMDR مراجع النظراء خبير جوزيه أنجل فياللوبوس

 GGO23 إدارة مالية محلل مالي ليلي مودين

 GFADR الزراعة خبير تنمية ريفية أول محمد ميدور

 GCCCE نمذجة المخاطر الكارثية ETمستشار  بانجالورموك 

 LEGAM قانوني مستشار أول ناتالي مونزبرج

خبير قيادة إدارة المخاطر  نيلز هولمس نيلسون
 الكارثية

 GSURR مراجع النظراء

 GSURR إشراك المواطن خبيرة تنمية اجتماعية أول نجاة ياموري

 GFMDR تمويل مخاطر الكوارث المهمةرئيس/ شريك قائد فريق  أوليفية ماهول

 GGODR إدارة مالية كبير خبراء اإلدارة المالية راما كريشنان فانكاتسوران

 GCCDR مراجع النظراء كبير مسؤولي العمليات صوفيا بنتاكور

 MNCMA دعم تشغيلي مساعدة برنامج سمية دريوتش

 GCCCE مراجع النظراء خبير اقتصادي أول ستيفان هاليجات

خبير إدارة الموارد الطبيعية  توفيق برمونا
 أول

 GENDR النظم البيئية

 GSURR النظم االجتماعية خبير تنمية اجتماعية أول فانسان روكيه

 GSURR مراجع النظراء مسؤول عمليات أول زيوالن وانج

 كادر من خارج البنك
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  التخصص المسمى الوظيفي االسم
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I. السياق االستراتيجي 

 سياق البلد  .أ 

وعلى النقيض من األحداث التاريخية  . تمتع المغرب بمسار تنمية سياسية واقتصادية مطرد في السنوات األخيرة . 1

كان كما  ، ظل المغرب مستقرا. 2011التي اجتاحت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أعقاب الربيع العربي منذ عام 

، على 2007في المئة منذ عام  3.7معدل نمو القطاعات غير الزراعية أداء االقتصاد المغربي جيد أيضا نسبيا .وسجل متوسط 

العالمية وما تبعها من أزمات في منطقة اليورو خالل فترة  الرغم من الصدمات الخارجية المتعاقبة، وأبرزها األزمة المالية

فقد تضاعفت القيمة االسمية إلجمالي الناتج  خاصة أن المغرب مستورد كبير للنفط.  النفط، وارتفاع أسعار 2010-2014

وقد  . 2014دوالر أمريكي في عام  3,070( للفرد مقارنة بأوائل عقد األلفين، إذ بلغ نمو المغرب االقتصادي GDPالمحلي )

وبالرغم من ذلك يوجد فقر، وعدم  ساهم نمو المغرب االقتصادي بقدر كبير في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. 

وبالرغم من أنه تم تقريبا القضاء على  مساواة، ومواطن ضعف على نطاق واسع، مما يشكل تحديات هامة للتنمية حتى اآلن . 

 2014مليون من المغاربة في عداد الفئات الهشة في عام  3.9في المئة من السكان، أو  11.5الفقر المدقع، وظل ما يقرب من 

ويواجهوا تهديدا مستمرا بالوقوع مرة أخرى في براثن الفقر
.1

ولكن معامل  في المئة من السكان 40كما تحسنت رفاهية أقل من  

 مساواة في الدخل.في المغرب يشير إلى مستوى عال نسبيا من عدم ال 0.41 جيني الذى يبلغ

وقد أثرت عدة كوارث   مازال المغرب عرضة لعدد من الصدمات الخارجية المختلفة، بما في ذلك األخطار الطبيعية. . 2

طبيعية على مجتمعات في جميع أنحاء البالد في السنوات األخيرة ألن مخاطر الكوارث الطبيعية في المغرب ذات طبيعة مزمنة 

(، 2009(، وفى الغرب عام )2008عام ) ات مشكلة متكررة ومزمنة، حيث تسببت الفيضانات في طنجةوحادة، وتعتبر الفيضان

، شهد 2013و 2000وفى الفترة بين  في وفيات وخسائر اقتصادية فادحة وتدمير األصول ذاتها.  (2014وفي جويلمين عام )

مليون دوالر كأضرار  427خسائر بلغت  شخصا وتسبب في 263حادث فيضان كبير أدى جميعها الى وفاة  13المغرب 

في الممتلكات مباشرة
2
حالة وخسائر اقتصادية إجمالية  47وحده في وفاة  2014في  كلميم كما تسبب أحدث فيضان كبير في  .  

مليون دوالر 600تبلغ 
3

وعالوة على ذلك، يواجه المغرب احتماالت تكرار حوادث حادة واسعة النطاق، كما يتضح من  . 

من المغاربة ودمر تقريبا المدينة على الرغم من أنه  25,000وجرح  12,000، الذي أسفر عن مقتل 1960زلزال أغادير عام 

)أحداث مماثلة في بلدان أخرى نادرا ما تتسبب في حدوث وفيات على اإلطالق(، وترك  5.8الذى بلغت قوته  كان الوحيد

باإلضافة إلى خسائر زلزال الحسيمة الذى بلغ حجمه  يرين من مصادر رزقهم. الفيضان العديد من السكان بال مأوى وحرم كث

ووصلت الخسائر االقتصادية المباشرة   أخرين. 1000 شخصا وجرح أكثر من 628، والذي أسفر عن مقتل 2004عام  6.4

الحال في فاس أو طنجة، زالزل أكبر من ذلك بكثير كما هو  فهناك احتماالت حدوث  مليون دوالر. 400إلى  2004لزلزال 

وإدراكا لمواطن الضعف هذه، بدأت الحكومة في  أو على حدودها.  التي تقع بالقرب من حدود الصفيحة األوروبية األفريقية

 االهتمام بتعزيز نهج شامل إلدارة المخاطر، بدءا من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية كأولوية أولى.

                                                           
1
دوالر يوميا  2.15الفقر المدقع )يقاس بدوالر يوميا للشخص الواحد ( تم القضاء عليه في المغرب تقريبا، كما انخفض الفقر النسبي ) على أساس 

ى في المئة من السكان المعرضين للخطر ال 1.5. وتشير نسبة 2014في المائة في عام  4.2إلى  2001في المئة في عام  15.3للشخص الواحد ( من 

لهذا الحد األدنى  فهؤالء الناس ليسوا فقراء، ولكن عرضة الرتفاع  1.5تراوح نصيب الفرد من اإلنفاق لهؤالء بين الحد األدنى الوطني للفقر النسبي و

 مخاطر الوقوع في الفقر . المصدر: 

 Haut-Commissariat au Plan (2015). Morocco between Millennium Development Goals and Sustainable 

Development Goals; Achievements and Challenges . 
2
 www.emdat.berhu]mDAT  -:EM  فقط ، ويالحظ أن المبلغ المذكور أعاله يشمل أضرار في الممتلكات2014بالدوالر األمريكي في عام ،

 ادية غير مكتملة.والبيانات عن مجموع الخسائر االقتص
3
 TARGA & Zurich Insurance. (2014). Risk Nexus Morocco floods of 2014 : what we can learn from Guelmim and 

Sidi Ifni. 

  

 

http://www.emdat.berhu]m/
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كوارث الطبيعية أهمية مركزية لهدفي مجموعة البنك الدولي المتمثالن في القضاء على الفقر يحتل الحد من تأثير ال . 3

.المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة
4
فبالرغم من أن النمو في العقود األخيرة خفض الفقر ودعم الرخاء المشترك  

في المغرب، فإذا لم تتم إدارة الصدمات، مثل الكوارث الطبيعية، بشكل جيد، فمن الممكن أن يتهدد التقدم نحو كال الهدفين، وذلك 

 نخفض بما ال يتناسب مع قدرتهم على التكيف معها. ألن األخطار الطبيعية في المغرب لها أثر سلبى على السكان ذوي الدخل الم

وبالنسبة ألثر المخاطر الطبيعية، يبين تحليل بسيط للتعرض للخطر 
5
ضعف أصول الفقراء )اللذين يعرفون بأنهم يمثلون أدنى  

بأصول غير في المائة مقارنة  69٪ من الفئة السكانية ( وذلك ألن تعرض األصول الخاصة بهذه الفئة لألضرار أعلى 20

 كما أن نسبة كبيرة من أصول الفقراء في المغرب تأخذ صورة مادية، وبالتالي فهي أكثر عرضة لألخطار الطبيعية.  الفقراء. 

كما أن الفقراء أقل قدرة على التكيف مع الصدمات من حيث إمكانية الوصول إلى الموارد المالية )مثل االدخار واالقتراض( 

وتبين كل من النتيجتين  في المئة من غير الفقراء.  17قادرون على الحصول على تمويل، مقابل  ٪ فقط من الفقراء5ألن 

المتمثلتين في الضعف المالي ومحدودية القدرة على التكيف، أنه عندما تحدث األخطار الطبيعية، فإن السكان ذوي الدخل 

 المنخفض هم األكثر تضررا.

ن جراء تغير المناخ، وهى مسالة ذات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب في ضوء يتفاقم تأثير الكوارث الطبيعية م . 4

وسيتأثر   .2016ألطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الذي سيستضيفه المغرب في عام  22المؤتمر ال

درجات مئوية في مستويات  4والمغرب، مثل بلدان أخرى في المنطقة، من جراء تغير المناخ بارتفاع درجتين مئويتين 

(،  C°2ففي عالم يشهد ارتفاع درجتين مئويتين )+ الحرارة، خاصة بسبب زيادة شدة الحرارة المتوقعة وانخفاض توفر المياه. 

في المئة في أشهر الصيف في كل مكان تقريبا في منطقة الشرق األوسط  30حيث تزداد درجات الحرارة القصوى بحوالي 

سم بحلول نهاية القرن في عالم يشهد ارتفاع درجة  35، ومن المتوقع أيضا ارتفاع مستوى سطح البحر بمتوسط وشمال أفريقيا

( ومثال على ذلك طنجة الواقعة على ساحل المغرب المطل على المحيط األطلسي.C°  1.5مئوية ونصف )+ 
6
ويمكن أن يقل  

صل إلى الثلث في أشهر الصيف.هطول األمطار في المناطق الداخلية من المغرب بنسبة ت
7
مليون مغربي  20يعيش أكثر من  

ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان الحضر بأكثر من  مليون نسمة في المناطق الحضرية.  33.8من أصل مجموع السكان البالغ 

.2030ماليين بحلول عام  4
8
ناس واألصول ويزيد التحضر من عامل تفاقم مشكلة التعرض لألضرار ويزيد من تعرض ال 

في المئة من  42االقتصادية للكوارث، خاصة في المناطق الساحلية؛ حيث تقع أكبر المدن واألصول االقتصادية، وسيتعرض 

مليون  3.3فعلى سبيل المثال، الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، تأوي حاليا  . 2030الساحل للتآكل والفيضانات بحلول عام 

ماليين نسمة بحلول عام  5في المئة ليصلوا إلى أكثر من  50، 2030ايد عدد السكان بها بنسبة شخص، ومن المتوقع أن يتز

تتعرض المدينة بشدة بالفعل للفيضانات،  ، من خالل توقع هذا التوسع العمراني في أكثر المناطق المعرضة للمخاطر. 2030

 وتآكل السواحل وغمر بحري فتضررها سيظهر بوضوح أكبر.

 السياق المؤسسي القطاعي )أو متعدد القطاعات(  .ب 

 مخاطر الكوارث الطبيعية للمغرب مالمح

وإدراكا من المغرب بأن  . يتعرض المغرب لمخاطر ضخمة ومتكررة، كما يواجه احتمال وقوع كوارث كبرى  .5

الكوارث يمكن أن يكون لها آثار إنسانية واقتصادية حادة، فقد زاد المغرب من استثماراته بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة 

وفى  من أجل التوصل إلى فهم أو تقدير أفضل للتعرض لمخاطر طبيعية بهدف إجراء تقييم أفضل وبالتالي إدارة أفضل لذلك. 

(، وضع المغرب نمذجة حديثة 1المغرب طويلة األمد مع البنك الدولي بشأن إدارة متكاملة للمخاطر )انظر إطار إطار شراكة 

                                                           
4
 World Bank. 2016. Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty.  

5
 المحتمل لمخزون اإلسكان نتيجة ألحداث الفيضانات. تعريف التعرض للخطر بوصفها الضرر 

6
 World Bank Group. 2014. Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal. 

7
  World Bank Climate Change Portal : 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportalb/home.cfm?page=country_profile&CCode=MAR&ThisTab=ClimateFut

ure 
8
  Haut-Commissariat au Plan (2014): Recensement Général de la Population et de l’Habitat. 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportalb/home.cfm?page=country_profile&CCode=MAR&ThisTab=ClimateFuture
http://sdwebx.worldbank.org/climateportalb/home.cfm?page=country_profile&CCode=MAR&ThisTab=ClimateFuture
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، تعرف بتقييم GISللغاية لمواجهة خطر الكوارث التي تتعرض لها البالد وتعتمد النمذجة على نظم المعلومات الجغرافية 

 )Morocco Natural Hazards Probabilistic Risk Assessmentمخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في المغرب 

MnhPRA).  ،وستتيح هذه القدرة الجديدة في البالد بإجراء تحليل على المستوى الكلي لمخاطر الزالزل والفيضانات )

ة وقد وضع المغرب أيضا هذه القدرة على نمذج والتسونامي والجفاف واالنهيارات األرضية في جميع أنحاء المغرب. 

االقتصاد الكلي المتعلق بالكوارث اللتقاط التأثير طويل المدى لهذه الكوارث على االقتصاد القومي وعلى قطاعات محددة، 

واستخدمت هذه األدوات بالفعل من قبل وزارة  فضال عن إمكانية تقديم خيارات سياسات تهدف الى الحد من آثار الكوارث. 

التأمين ضد المخاطر الكارثية التي تتعرض لها المغرب على النحو المتوخى في مشروع االقتصاد والمالية في تنفيذ برنامج 

وبهذا يتوفر للمغرب أدوات تحليلية جيدة لقياس التعرض اإلجمالي للكوارث الطبيعية وتوجيه االستراتيجية  القانون ذات الصلة. 

 الوطنية الناشئة في إدارة المخاطر وتحملها.

 لمتطور إلدارة المخاطر وتحملها: نهج المغرب ا1 إطار

على  ففي البداية، ركزت هذه الشراكة . 2008إدارة المخاطر منذ عام  شراكة تتعاون حكومة المغرب مع البنك الدولي في

تقديم المساعدة التقنية في مدخالت استراتيجية متكاملة إلدارة المخاطر
9
 التي تواجهها البالد بما في تتناول المخاطر العديدة ،

وتتلخص نتائج  ( مخاطر في القطاع الزراعي. 3) ( مخاطر تقلب أسعار السلع )الطاقة(،2( الكوارث الطبيعية، )1ذلك: )

المغرب: مدخالت الستراتيجية متكاملة  في مطبوعة البنك الدولي "بناء مرونة 2013المساعدة التقنية المقدمة في عام 

 2012الكوارث بصفة خاصة، مما جعل الحكومة تطلب رسميا في عام  إلدارة المخاطر " حيث ألقى الضوء على مخاطر

لطلب العمالء التركيز على  نتيجة (DRMلقد جاء خيار التركيز على إدارة مخاطر الكوارث ) عملية إقراض جديدة. 

طر ومن مؤسسي ملموسة وتحقيق نتائج الحد من المخا مجموعة فرعية من المخاطر من أجل التحرك نحو تغييرات إصالح

فمنذ ذلك الحين، ساهم البنك بشكل وثيق مع األمين العام في وزارة الداخلية في  التعرض للضرر على أرض الواقع . 

وقد  ( ليصبح "صندوق المرونة الوطنية". FLCNالجهود المبذولة إلعادة تصميم صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية )

ة إلى وزارة االقتصاد والمالية في التأمين ضد مخاطر الكوارث والمسائل المالية . واصل البنك أيضا تقديم المساعدة التقني

متكامل أعظم  تنفيذي في المغرب إلدارة المخاطر بقدر ويهدف هذا العمل الذى يتسم بتركيز أكبر إلى توفير أساس لنهج

عن  2014 في عام صيات تقرير التنميةفي المقام األول( تمشيا مع تو )ولكن بدءا من مجموعة فرعية معينة من المخاطر

 "المخاطر والفرص".

 

منذ عام  . آثار الكوارث المتكررة متوسطة الحجم والنادرة لكن شديدة الوقع على ميزانية المغرب واالقتصاد  . 6

درهم  84,000تريليون درهم )أو ما يعادل حوالى 2.7، وصل إجمالي تعرض البيئة المبنية لألضرار في المغرب إلى 2013

في المئة من القيمة المتبقية  30في المئة من القيمة اإلجمالية المعرضة للخطر، في حين أن  70وتمثل المباني حوالي  للفرد(. 

ونظرا  لمياه والصرف الصحي، والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرق والشبكة الكهربائية. تتكون من البنية التحتية ل

مليار  7.8لهذا التعرض ولبيئة المخاطر في المغرب، تشير النمذجة إلى أن خسائر الكوارث الطبيعية في المتوسط ال تقل عن 

درهم سنويا
10

وعالوة على ذلك، يعتبر المتوسط السنوي  انات التي تحدث. في المئة من الخسائر ناجمة عن الفيض 60، ونحو 

فوفقا  إحدى جوانب الضعف في المغرب فقط، بينما يمثل احتمال وقوع شديد الضرر الجانب األخر من جوانب الضعف. 

خسائر تصل عاما القادمة قد يتسبب حدث واحد بمفرده في  30٪ أنه خالل ال 67لدراسة اجراها البنك الدولي، هناك احتمال 

مليار درهم أو أكثر. 25الى 
11
باستثناء األصول  -ويتفاقم هذا الوضع في المغرب لعدم توافر تأمين ضد المخاطر الكارثية  

 الصناعية أو التجارية الخاصة الكبرى، وال يوجد حاليا تأمين ضد العواقب االقتصادية للكوارث الطبيعية.

في مدى تعرضهم للمخاطر، كما يعتبرون إدارة المخاطر هي مسؤولية سكان المغرب غير مدركين بالقدر الكا . 7

يتوقع الناس في معظم البلدان، وفي المغرب أيضا، بأن الحكومة تعمل بنشاط للحد من مخاطر الكوارث ومتأهبة  . الحكومة

رابات كبيرة وتوترات وقد يفضي الفشل في تحقيق هذا التوقع بسرعة إلى اضط لتوفير استجابة مالئمة عند وقوع الحدث. 

                                                           
9
 World Bank Group. 2013. Building Morocco's Resilience: Inputs for an Integrated Risk Management Strategy  . 

10
 Idem and Global Climate Change Risk Index 2016 

11
 Idem.   
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اجتماعية. 
12
إال أن ليس بوسع  ولتجنب فشل من هذا القبيل، تشتد الحاجة إلى بلورة نهج استباقي إلدارة مخاطر الكوارث.   

الحكومة إال قدر معين من العمل ولكنها تستطيع أن تأخذ خطوة رئيسية للحد من مخاطر الكوارث برفع مستوى الوعي بشأن 

فإذا لم تكن الكارثة قد أثرت مؤخرا في  كيفية التخفيف من اآلثار المحتملة لذلك على المستوى المحلي. التعرض للمخاطر و

الناس شخصيا، فمن الشائع أن نقلل من مخاطر الكوارث بالقول: "انها لن تحدث لنا". ولذلك، غالبا ما ال ينظر إلى االستثمار 

توعية بالخطر كأولوية حتى وقوع كارثة ما، ويكون ذلك بعد فوات األوان، المحلي في تدابير للحد من المخاطر وفى برامج ال

 األمر الذى يشكل تحديا من نوع خاص ألشد السكان فقرا مع انخفاض مستوى تعليمهم وقلة الوسائل الالزمة لحماية أنفسهم. 

تشير دراسة أجريت مؤخرا على مستوى إدراك المجتمع للمخاطر على مستوى أربع جماعات في المناطق الحضرية والريفية 

في المئة،  84فظهر في إقليم جوليا، والحسيمة، باإلضافة إلى تاونات وشفشاون وعي عام بالتعرض لمخاطر الكوارث ) يرغب 

ي تقليل احتمال تعرض ممتلكاتهم للضرر(، ولكن معرفتهم بأخطار محددة كانت من أفراد عينة الدراسة، من ُمالك المنازل ف

في المئة، من أفراد عينة الدراسة، اعتبروا الفيضانات هي الخطر الرئيسي، حتى في المناطق المعرضة بشدة  89محدودة )

خاطر الطبيعية، بما في ذلك من خالل وعلى الرغم من أن جميع المشاركين اقروا بقدرة القيام بدور في إدارة الم للزالزل(. 

في المئة أن االستثمار في مجال إدارة المخاطر يُعد مسؤولية الحكومة على المستوى المحلي  81العمل المجتمعي، يعتقد 

وتحكل ذلك إن فهم وجهات النظر والقيود هذه يعتبر أمرا هاما عند تصميم إجراءات التخفيف من مخاطر الكوارث  والوطني. 

  هذه المخاطر. تعافي منوال

 الضعف الحالية بواطنالتشكيل المؤسسي و

تتسم ممارسات إدارة المخاطر في المغرب، حتى وقت قريب،، بالتشرذم المؤسسي ويغلب نهج رد الفعل بالدرجة  . 8

كما هو الحال السائد في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط، رجح المغرب نهج االستجابة  .األولى على إدارة المخاطر 

حيث أفضت كل كارثة إلى بلورة برامج مزدوجة جديدة "عاجلة" في المنطقة  لألزمات وظلت االستجابة قطاعية للغاية. 

 DRMما يتم تنفيذ مبادرات إدارة مخاطر الكوارث وغالبا  المصابة، مما أدى إلى نهج غير متوازن في جميع أنحاء البالد. 

بوسيلة منعزلة )كل وزارة على حدى، ووفقا لنوع المخاطر( والمعاناة من التشرذم المؤسسي مع القليل من التنسيق بين 

بواسطة  كما ال يتوافر فهم كافي للمخاطر على المستوى المؤسسي، وتتم إدارة هذه المخاطر الوكاالت الحكومية ذات الصلة. 

وتدار المراحل المختلفة في دورة إدارة المخاطر )أي االستعداد والتخفيف واإلنعاش( بطريقة  وكاالت مختلفة دون تنسيق. 

على سبيل المثال، وزارة الداخلية، حتى اآلن، هي المكلفة كليا بإدارة  منعزلة دون إجراء عمليات الربط المطلوبة باستمرار. ف

ة والتأهب على مستوى الحكومات المحلية، ولكن تختص وزارات قطاعية مختلفة بتكليفات أخرى األزمات وضمان الوقاي

تشكل كل هذه العوامل معا عائقا امام قدرة المغرب على وضع نهج شامل وأكثر فعالية إلدارة المخاطر بكل  (. 2)انظر اإلطار 

اطق الجغرافية المختلفة وتوضيح منحنى تعليمي قائم على أبعادها المختلفة، واإلقرار بجوانب الترابط عبر المخاطر والمن

 الخبرات.

 : نظرة عامة للسياق المؤسسي إلدارة مخاطر الكوارث في المغرب2إطار  

 

تعتبر وزارة الداخلية المسؤولة عن الوقاية  دورا مركزيا في إدارة مخاطر الكوارث.  وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد والماليةتلعب 

 (، وهى أيضا الوزارة الرئيسية في مجال االستجابة لألزمات )نشرة دورية1997/  176-297من المرسوم رقم  1األزمات )المادة من 

يعتبر الوالة  وعلى الصعيد المحلي، ، (. ORSEC في حاالت الكوارث على المستوى القطاعات لمنظمة اإلغاثة 172وخطة  23رقم 

 من ظهير 3و 2من الدستور، والمواد  102أزمة ما )المادة  ات العامة على أرض الواقع خالل حدوثمسؤولين عن التنسيق بين الوزار

حاالت الطوارئ ومساعدة أجهزة  تنسيق بمسؤولية ( في وزارة الداخليةCVCمركز اليقظة والتنسيق ) يضطلع بينما  (.1977شريف 

سواء على المستوى المحلي أو الوطني،  التدخل في األزمات ميدانيا ليةوتتولى الحماية المدنية مسؤو الحكم المحلي خالل األزمات. 

الوالة وقسم الحماية المدنية بوزارة الداخلية؛ ويعتبر األمين العام لوزارة الداخلية مسؤول مباشرة أمام الوزير،  وذلك بالتنسيق الكامل مع

( في 2009/  08-40)قانون الموازنة  FLCNالطبيعية  عن "األمرين بالصرف" من صندوق مكافحة أثار الكوارث فهو المسؤول

بتمويل مشاريع إدارة المخاطر من خالل تخصيص ميزانية سنوية للوزارات وتوفير  وتفوض وزارة االقتصاد والمالية المغرب. 

                                                           
12
 Pelling, M., and Dill, K. 2010. Disaster politics: tipping points for change in the adaptation of sociopolitical 

regimes. Progress in Human Geography, 34(1), 21–37.) 
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تطوير  والمالية مسؤوليةيقع على عاتق وزارة االقتصاد  وباإلضافة إلى ذلك، االعتمادات لصندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية. 

 جميع االلتزامات المالية بعد حدوث الكارثة. ضد الكوارث في المغرب، وبطبيعة الحال، تتحمل وزارة االقتصاد والمالية قانون التأمين

والمعادن  زارة الطاقةلوالتابعة  إدارة البيئةالتنفيذية إلدارة المخاطر. حيث تكلف  لها تقع على عاتق الوزارات المعنية واالدارات التابعة

وذلك بالتعاون مع  معها التأهب لمواجهة الكارثة والتعامل يشمل على عملية المخاطر إلدارة بوضع نهج استراتيجي والبيئة والماء

بتطوير القوانين واللوائح الخاصة  وزارة التعمير وإعداد التراب الوطنيوتفوض  (. 2000/  922-99-2الوزارات )المرسوم رقم 

وقاية من مخاطر الكوارث في التخطيط العمراني، بما في ذلك استخدام األراضي ومعايير البناء )سن قانون البناء المضاد للزالزل بال

 بإدارة الماء إدارةتكلف   .2011( والذي تم تحديثه في عام 2002فبراير  22بتاريخ  ،177-02-2)المرسوم رقم  2002في عام 

بتخفيف الفيضانات على  (. وتفوض وكاالت أحواض الماء1995المياه /  05/10من آثارها )القانون  الفيضانات والجفاف والتخفيف

حماية البنية التحتية للنقل )السكك الحديدية  مسؤولية وإدارة الطاقة التجهيزات والنقل وزارةتباعا على عاتق  ويقع المستوى المحلي. 

 وزارة الفالحة تعتبر  بنية التحتية ذات الصلة بالطاقة )الكهرباء، النقل والتوزيع(.والطرق والجسور والموانئ والمطارات، الخ( وال

مسؤولة عن إدارة جميع اآلثار ذات الصلة بمخاطر الكوارث على القطاعات الزراعية )الجفاف، والفيضانات، وغيرها( ووضع 

 مسؤولة عن حماية بنى الري التحتية ضد الفيضانات. اعةوتعتبر إدارة الري في وزارة الزر  استراتيجية إدارة المخاطر الزراعية.

جميع األنشطة المتعلقة  مديرية األرصاد الجوية الوطنيةوتقود  كما تلعب الوكاالت المتخصصة ومعاهد البحوث دورا رئيسيا. 

ركز الوطني للبحوث العلمية المويقوم  (. 1994/  724-94-2بمعلومات الطقس والمناخ، بما في ذلك األنشطة البحثية )المرسوم رقم 

المفوضية السامية أوكس للمياه والغابات هي  بأبحاث عن النشاط الزلزالي وإنتاج خرائط لمناطق المخاطر الزلزالية الوطنية.  والتقنية

 المسؤولة عن مراقبة حرائق الغابات.

 

أكثر وطموحة وشفافة وذلك لزيادة مرونة إقرار الحكومة بضرورة تنفيذ استراتيجية قائمة على النتائج استباقية  . 9

من الضروري إجراء تنسيق أفضل لجهود الحكومة الرامية إلى ضمان مأسسة واستدامة   البالد في مواجهة الكوارث الطبيعية .

ات فمع زيادة وضوح اإلجراءات الحكومية، في ضوء زيادة متابعة وسائل االعالم االجتماعية لتداعي أنشطة إدارة المخاطر. 

الكوارث، اصبحت الشفافية في تغطية مجموعة واسعة من إجراءات إدارة الحكومة لمخاطر الكوارث أمرا ضروريا، بدأ من 

وعالوة على ذلك، وكجزء من عملية الالمركزية  اختيار استثمارات الحد من المخاطر حتى وسيلة تنفيذ المشاريع وتقييمه. 

ألنشطة إدارة المخاطر التي  ى ضمان اتباع نهج أكثر توازنا على الصعيد الترابيالجارية في المغرب، هناك ضرورة أيضا إل

تقودها الجهات الحكومية دون الوطنية ليس فقط في مرحلة ما بعد االستجابة للكوارث ولكن أيضا في التدابير المحلية للحد من 

(، 2015قانون التنظيمي بشأن الالمركزية )يونيو المخاطر، مما يتماشى تماما مع القانون المعتمد في المغرب مؤخرا وهو ال

على مستوى الحكومة المركزية، وتلعب وزارة الداخلية دورا  والذي يخول الجهات دون الوطنية قيادة جهود التنمية المحلية. 

هيئة و CVCمحوريا في إدارة مخاطر الكوارث من خالل وظائف التصدي لهذه األزمات في إطار مركز اليقظة والتنسيق 

الحماية المدنية من خالل موقعها المركزي داخل الحكومة الذي يسمح لها بتنسيق التكامل األفقي )بين الوزارات( والرأسي )بين 

 الجهات على الصعيدين الوطني والمحلي( .

 العالقة مع استراتيجية الشراكة القطرية واالستخدام المنطقي لألداة .ج

( في تحقيق الهدفين التوأمين لمجموعة البنك الدولي PforRالمقترح القائم على نتائج )تساهم عملية البرنامج  . 10

من  للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، نظرا لتضرر الفقراء في أغلب األحيان كثيرا

استراتيجية الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي مع كما يتسق مع  . الكوارث الطبيعية المتفاقمة بتأثير التغير المناخي

( الذي ناقشه مجلس المديرين التنفيذيين MA-86518)التقرير رقم  2017إلى عام  2014المغرب في الفترة الممتدة من عام 

وجه  ، "بناء مستقبل أخضر ومرن" وعلى2وعلى وجه الخصوص، يدعم التقرير نتائج المجال  . 2014أبريل عام  1في 

"تعزيز إدارة التربة، والمناطق الساحلية والموارد المائية" التي تتضمن دعم البنك  2.1التحديد النتيجة االستراتيجية رقم 

"آليات متكاملة أفضل للوقاية من الكوارث الطبيعية والتخفيف  2.2لمعالجة قضايا ت التغير المناخي والنتيجة االستراتيجية رقم 

على  ويسهم، ، "تعزيز الحكامة والمؤسسات لتحسين الخدمات" بعدة طرق. 3يدعم التقرير نتائج المجال كما   من أثارها ".

" تمكين إدارة أكثر شفافية ومساءلة بشأن الموارد العامة" من خالل  3.2وجه التحديد، في تحقيق نتائج االستراتيجية رقم 

" تحسين القدرة على  3.3كما تدعم نتائج االستراتيجية رقم  مغرب. استحداث فعال آللية مهيكلة لتمويل إدارة المخاطر في ال

التخطيط واإلدارة والتقييم لتوصيل الخدمات األساسية، السيما على المستوى المحلي" من خالل تعزيز القدرات على المستوى 

 الوطني والمحلي لتخطيط لمواجهة المخاطر وإدارة ذلك. 
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حيث يساهم   ضا مع االستراتيجية اإلقليمية الجديدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.تتماشى العملية المقترحة أي . 11

البرنامج في تجديد العقد االجتماعي من خالل مساعدة الحكومة المغربية على بناء القدرات على مختلف المستويات من أجل 

ز البرنامج على المجتمعات المحلية الصغيرة ويرك االستجابة بشكل أكثر فعالية لطلب المواطنين للحماية ضد الصدمات. 

كما يساهم البرنامج أيضا في خلق فرص العمل  واألكثر فقرا، التي غالبا ما تكون األقل استعدادا للتعامل مع مواطن الضعف. 

م للتأمين )على سبيل المثال، من خالل األعمال المدنية( واالستفادة بدرجة كبيرة من القطاع الخاص من خالل استحداث نظا

ويقدم البرنامج، على وجه التحديد، شراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل التعافي من  الشامل ضد للمخاطر الكارثية. 

الكوارث بحيث توفر صناعة التأمين الخاص) إلزاميا( ضمان التأمين ضد مخاطر الكوارث لألسر المعيشية المؤمن عليها 

كما تشكل مشاركة  م، وتعميق سوق التأمين المحلي وخلق فرص جديدة ألعمال التأمين. والمشاريع صغيرة ومتوسطة الحج

وباإلضافة إلى ذلك،  المواطنين جزءا ال يتجزأ من تصميم العملية بما يتماشى مع األحكام الجديدة الواردة في الدستور المغربي. 

ثقافة االستجابة الالحقة إلى ثقافة االستباق للتأهب ويقدم  سيتمكن البرنامج، من خالل إعادة توجيه إدارة المغرب للمخاطر من

" لمواجهة مجموعة متنوعة من الصدمات، وهو نهج يجوز تكراره في االستعداد الدائم أو التأهبالبرنامج نموذجا عن وسيلة "

 في االستراتيجية اإلقليمية.إطار قدرة الالجئون والمهجرون على مقاومة الصدمات وركائز إعادة اإلعمار واالنتعاش الواردة 

تم تعريف البرنامج القائم على النتائج بصفته   (. PforRاالستخدام المنطقي ألداة البرنامج القائم على النتائج )  .12 

أوال، يعتبر البرنامج أداة فعالة لضمان إن مساعدات البنك تحفز على تحقيق نتائج ملموسة  أنسب أداة لإلقراض ألسباب عديدة. 

وباإلضافة إلى ذلك، تسمح األداة بالسعي الستهداف تحقيق  ن خالل ربط مباشر بين صرف أموال البنك بالنتائج المرجوة. م

ثانيا، يتناسب البرنامج تماما لدعم برنامج الحكومة الذي   دعم تنفيذ البنك، من خالل تعبئة المساعدة التقنية إلنجاز هذه النتائج.

الستراتيجية إلطار اإلنفاق الحالي، ويشمل ذلك على عمليات اختيار االستثمار األكثر شفافية يهدف إلى تحسين اإلدارة ا

ويركز على  ثالثا، يستطيع المقترض من خالل البرنامج استخدام األنظمة الخاصة به (. M & Eواألفضل للرصد والتقييم )

 .االئتمانية واالجتماعية والبيئيةدعم البنك في تحسين كفاءة أنظمته وفعاليتها، بما في ذلك القضايا 

 

II. وصف البرنامج 
 

 برنامج الحكومة .أ 

 

والهذي يجمهع مها بهين عناصهر االصهالح  (،DRM) بدأ المغرب في تطوير برنامجهه المتكامهل إلصهالح ادارة مخهاطر الكهوارث

لمواجههة المخهاطر  المؤسسي واالستثمارات من أجل الحد من المخاطر والتأمين ضهد المخهاطر لضهمان وجهود التمويهل الفعهال

المتبقية التي ال يمكن تخفيفها بأسلوب يتسم بفعالية التكاليف. ويشمل برنامج الحكومة مواصلة توطيد وتنمية إدارة المخاطر في 

( 2فهي المغهرب؛ و) (DRMتحسهين اإلطهار المؤسسهي والقهدرات إلدارة مخهاطر الكهوارث ) )1المغرب، ويهدف تحديهدا إلهى: )

، وضهمان أن مثههل هههذه 1اسههتثمارات الحهد مههن الكههوارث فهي كههل مهن اإلجههراءات الهيكليههة وغيهر الهيكليههةزيهادة وتوسههيع نطهاق 

( حماية الفئات األكثر عرضة للخطر من 3؛ و)13االستثمارات يتم اختيارها بشفافية، وتكون استراتيجية وفعالة من حيث التكلفة

لي والتهأمين ضهد المخهاطر الكارثيههة للفئهات األكثهر عرضههة السهكان واألصهول االقتصهادية المعرضههة وخلهق شهبكة لممهان المهها

 .14عادة ما تكون غير مشمولة بالتأمين للخطر والتي

                                                           
13

التي  واالجراءات غير الهيكلية -تلك التي تحد مباشرة من الضرر –ما بين اإلجراءات الهيكلية  (DRM)تميز ادارة مخاطر الكوارث  

تؤدي بشكل غير مباشر إلى الحد من الضرر. وعادة ما تتمثل االجراءات الهيكلية في المشاريع الهندسية مثل أسوار الحماية من الفيضانات 

 لأو التعديل التحديثي للمباني لزيادة القدرة على مجابهة الزالزل. وغالبا ما تكون االجراءات غير الهيكلية أوسع نطاقا في طبيعتها، مث

قوانين المباني، ورسم خرائط المخاطر، ونظم اإلنذار، كما تشمل أيضا أنشطة مثل حمالت للتوعية بالمخاطر وتحليل المخاطر. للمزيد من 

 .  s-gy#letterhttp://www.unisdr.org/we/inform/terminoloالمعلومات، انظر 
14

ار للتأمين ضد المخاطر، حاجة المغرب إلى نهج أكثر استباقية في ادارة الكوارث، والحد من التجزئة المؤسسية، ووضع اطمثلت   

 (1استنتاجا رئيسيا للشراكة متعددة السنوات بين حكومة المغرب والبنك الدولي )انظر أيضا اطار 

http://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-s
http://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-s
http://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-s
http://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-s
http://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-s


11 

 

  

 البرنامج الفرعي األول: تعزيز االصالح المؤسسي وبناء القدرات

 (DRM)يتمثل الهدف من البرنامج الفرعي األول في مواصلة تنمية الهيكل المؤسسي القائم إلدارة مخاطر الكوارث  .14

مع التركيز  (DRM)في المغرب. وكخطوة مبدئية، شرعت الحكومة في تحسين النهج الذي تتبعه في ادارة مخاطر الكوارث 

على تعزيز التأهب والتخفيف المسبق، بما يكمل أنشطتها في التعافي لما بعد المخاطر. وتحقيقا لهذا الهدف، بدأت الحكومة في 

المرونة الوطنية". ويسعى  حتي يمكنها تطوير "صندوق FLCNلكوارث الطبيعية لصندوق مكافحة آثار ااصالح جذري 

بأسلوب منهجي يشمل  (DRM)اإلصالح إلى تأسيس عملية أكثر منهجية داخل حكومة المغرب، تعالج ادارة مخاطر الكوارث 

يانات الوطنية األخرى )التكامل ( التي تنفذها الوزارات المعنية للحكومة المركزية والكDRM)أنشطة ادارة مخاطر الكوارث 

الرأسي(. ومن ثم فإنها تستهدف تحسين على المستوى األفقي( وأيضا الحكومات المحلية واإلقليمية )التكامل على المستوى 

صندوق فيما يتعلق بتحسين تفعيل  (DRM)التوجه االستراتيجي للمغرب وترتيبات الحكامة المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث 

  مع التركيز على التأهب والتخفيف المسبق. FLCNآثار الكوارث الطبيعية مكافحة 

 

 حتى التاريخ الراهن FLCN . خبرة تشغيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3اطار 

كأداة للميزانية في اطار الحسابات  2009تم تأسيس صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بموجب قانون الميزانية لعام 

في سياق االستجابة لسلسلة من الكوارث  15(Compte d’Affectation Spéciale, CAS)المرصدة ألمور خصوصية 

. 2008في عام  Gharb province ضانات في جهة "الغرب"الطبيعية التي تعرض لها المغرب، وعلى وجه التحديد الفي

للفترة  CAS-FLCN صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية –وكان إجمالي ميزانية الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

مليون درهم مغربي كمنحة أولية من المملكة العربية  861مليون درهم مغربي، تتألف من  1960هو  2012 -2009

مليون درهم مغربي من صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية  300و 2008ية في أعقاب الفيضانات في عام السعود

مليون درهم  200مليون درهم مغربي من الميزانية الوطنية على مدى فترة السنوات األربعة هذه ) 800واالجتماعية، و

في المائة من هذه األموال إلى إعادة اإلعمار  43ي أو مليون درهم مغرب 830مغربي سنويا(.  وتم توجيه ما مجموعة 

وإصالح المناطق المتضررة من الفيضانات )مثل الطرق المتضررة، والبنية األساسية للري، وبرنامج الطوارئ لإلسكان 

لك، تم لضحايا الفيضانات، وإعادة بناء المساكن، والدعم إلعادة بدء تشغيل األعمال بعد الكوارث(. وباإلضافة إلى ذ

تخصيص أموال لتدابير الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها، بما في ذلك األشغال للحماية من الفيضانات وبناء أو 

تحسين محطات األرصاد الجوية لتحسين جودة ودقة التوقعات الجوية. وقد مثلت هذه الحصة من االستثمار لمغراض 

 FLCNة من موارد ميزانية صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في المائ 40مليون درهم مغربي أو  800 الوقائية

في المائة(، للتأهب لالستجابة في حاالت  17مليون درهم مغربي ) 310. وقد تم إنفاق مبلغ 2012-2009للفترة 

 الطوارئ، بما في ذلك معدات لوكالة الحماية المدنية.

 

بلعهب دور الوسهيط  FLCN(، قهام صهندوق مكافحهة آثهار الكهوارث الطبيعيهة 2014-2009خالل هذه الفتهرة المبدئيهة ) .15

للميزانيههة، مههن خههالل إعههادة توزيههع األمههوال مههن الهبههات ومخصصههات الميزانيههة الحكوميههة إلههى الههوزارات المعنيههة بالحكومههة 
ار واضحة فيما يتعلهق بنهوع المشهاريع التهي يهتم تمويلهها وكهان معظهم المركزية. وباإلضافة إلى ذلك، لم تكن هناك معايير اختي

التخصيص يتم على أساس كل حالة بشكل منفرد، ولم يكهن هنهاك أسهاس تحليلهي لتوزيهع عائهدات الصهندوق كمها لهم تكهن هنهاك 

لهى مخصصهات الصهندوق(. للموافقهة ع MoIمنهجية للتقييم والرصهد المسهتمر أثنهاء التنفيهذ )بمها يتجهاوز إدارة وزارة الداخليهة 

مليهون درههم  200وكان الصندوق مصمما أساسا كاستجابة مؤقتة لكارثة محددة، ولكنه استمر في تلقي تخصيص سهنوي يبلهغ 

                                                           
15

في المغرب هي أداة للميزانية الوطنية تتيح تخصيص موارد مخصصة لنفقات محددة  CASالحسابات المرصدة ألمور خصوصية   

 . تحت إشراف اآلمر بالصرف
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. وقهد أقهرت الحكومهة بالحاجهة، وكهذلك الفرصهة، لتحويهل 2015و 2014و 2013مغربي مهن الميزانيهة الوطنيهة فهي األعهوام 

ة للحد مهن المخهاطر فهي المنهاطق عاليهة المخهاطر بهدالت مهن اسهتخدامه أساسها كهأداة لالسهتجابة الصندوق لتحسين الجهود المسبق
للكوارث القائمة على رد الفعل. ويتطلب هذا أساسا إعهادة تشهكيل أههداف الصهندوق وطريقهة عملهه، فضهال عهن زيهادة مسهتوى 

ار من أجل أن يكهون اختيهار المشهروعات قائمها علهى الشفافية به، بما في ذلك، من خالل تحديد معايير واضحة للتأهيل واالختي
 .16القواعد

الجديد بعهد إعهادة تصهميمه  FLCNمكافحة آثار الكوارث الطبيعية  قررت الحكومة أن يقوم صندوق وفي هذا السياق،  .16

ويركز بشهكل محهدد علهى  لها. ةمشروعات الحد من المخاطر كل عام، ودعم بناء القدرات الفنيبتوفير تمويل مشترك لعدد من 
تههؤدي إلههى حمايههة األرواح األنشههطة المؤهلههة مههن أجههل الحههد مههن الكههوارث التههي تحههد مههن الخسههائر الناجمههة عههن الكههوارث و

والتهدريب وبنهاء القهدرات لمهن ينفهذون البهرامج كهي تصهبح مجتمعهاتهم  العملية. ويقدم أيضا األدوات ملموسوالممتلكات بشكل 
المرونهة الوطنيهة " الناشهن أنشهطة إدارة المخهاطر المسهتمرة التهي  . وعلى هذا النحو، يكمل "صهندوقالمحلية آمنة بدرجة أكبر

تضطلع بهها الهوزارات والحكومهات المحليهة مهع اتبهاع نههج أكثهر اسهتهدافات، وتحفيهز المزيهد مهن األنشهطة إلدارة المخهاطر، مهع 
وأثرههها، والتههي يههتم دعمههها بههنهج قههائم علههى تعههدد أصههحاب التركيههز علههى مجموعههة مههن المشههاريع المحههددة المختههارة لنوعيتههها 

 –المصالح. ويقوم على وجهه التحديهد بإنشهاء عمليهة أكثهر فعاليهة "تنطلهق مهن القاعهدة" إلعهداد مشهروعات الحهد مهن المخهاطر 
 ويساعد على أن تصبح الحكومات المحلية مسؤولة عن إدارة المخاطر.

 FLCNعلى اإلدارة المحسنة لصندوق الحهد مهن آثهار الكهوارث الطبيعيهة تسعى الحكومة إلى إضفاء الطابع المؤسسي  .11

المعاد تصميمه من خالل إنشاء لجنة تسيير ما بين الوزارات مخصصة لهذا الغهرض تتهألف مهن أصهحاب المصهالح الرئيسهيين 

، كمها تقهوم 2015طوال عهام مستوى الواقع الفعلي، وعقدت اجتماعاتها  التسيير علىفي الحكومة المغربية. وقد تم إنشاء لجنة 

فضههال عههن واليتههه  -الحكومههة المغربيههة، باإلضههافة إلههى ذلههك، بإضههفاء الطههابع الرسههمي علههى هيكههل اإلدارة الجديههد للصههندوق
من خالل تضمين مواصفات مناظرة في قانون الميزانية والتعميمات الدورية المرتبطة به. ويحدد ذلهك  –االستراتيجية المنقحة 

، ووزارة االقتصهاد والماليهة، ))رئيسها MoIوزارة الداخليهة  –علهى مسهتوى األمهين العهام  –سهيير كهي تشهمل عضوية لجنهة الت

لجنة التسيير أمانة يكهون مقرهها مكتهب  ، إلخ. وتدعمالتعمير وإعداد التراب الوطني وزارةووزارة الشؤون العامة والحكامة، و

وكمها  49إدارة عملية االختيار والرصد والتقيهيم، كمها ههو محهدد فهي الفقهرة وتكون مكلفة ب ، MoI األمين العام لوزارة الداخلية

يرد تفصيله في دليهل عمليهات البرنهامج خهالل مختلهف مراحهل التنفيهذ. وتضهطلع باختيهار مشهاريع الحهد مهن مخهاطر الكهوارث 
عمها الخبهراء الفنيهون، حسههب اللجنهة الوطنيهة لالختيهار الموسههعة والتهي تتكهون مههن ممثلهين مهن مختلههف الهوزارات المعنيهة، يههد

.  وقد تم تصميم جدول أعمال اإلصالح المؤسسي للصندوق لكي يهدف بصورة واضحة إلى أن يأخذ فهي االعتبهار 17االقتضاء

الدروس المستفادة من التجربهة إلدماجهها فهي بنيهة إدارة المخهاطر للمغهرب الجهاري تطويرهها، بمها فهي ذلهك، مها يتعلهق بتهوفير 
   .استراتيجية وطنية إلدارة المخاطر والمرونةاالسهامات لوضع 

 

  أنشطة الحد من مخاطر الكوارث البرنامج الفرعي الثاني: توسيع نطاق وزيادة

                                                           
تم تحديد هذه األهداف وبعض تدابير االصالح المبدئية المقرر أن تضطلع بها الحكومة كجزء من الدعم الفني المستمر المقدم من البنك   16

  ؛ انظر المرجع التالي :2015وبداية  2014الدولي في 

CAS-FLCN. Eléments d’information pour la définition des axes prioritaires et des critères de sélection des 

projets soumis à financement, et mise en place opérationnelle. 
تم تحديد هذه األهداف وبعض تدابير االصالح المبدئية المقرر أن تضطلع بها الحكومة كجزء من الدعم الفني المستأنف المقدم من البنك  4

  ؛ انظر :2015وبداية  2014الدولي في 

CAS-FLCN. Eléments d’information pour la définition des axes prioritaires et des critères de sélection des 

projets soumis à financement, et mise en place opérationnelle. 

 ارة الداخلية.يتم تأسيس اللجنة الوطنية لالختيار الوطنية واألمانة من خالل تعميمات دورية تصدرها وز   17
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يتمثل الهدف من البرنامج الفرعي الثاني في زيادة عدد وتوسيع نطاق مشروعات الحد من المخاطر من خالل تمويل  .18
يوفره صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعيهة، بعهد أن تهم إصهالحه، يسهتهدف تقهديم الحهوافز للمشهروعات المؤهلهة للحهد مهن 

تقهديم لتمويل كتمويل مشترك، يتم تقديم الطلبهات بشهأنه مهن خهالل الهدعوة إلهى المخاطر الهيكلية وغير الهيكلية. يتم توفير هذا ا

علههى أسههاس سههنوي، للمشههروعات الفرعيههة المؤهلههة التههي تقترحههها وتنفههذها الههوزارات المعنيههة والحكومههات  (CfP)مقترحههات 

أيضا التمويل المشترك مباشرة ضهمن  اإلقليمية والوكاالت العامة و/أو الشركات المملوكة للدولة. ويمكن أن توفر لجنة التسيير

فهي  20بشهرط أن ال يتعهدى ذلهك  (CfP)تقهديم مقترحهات الشروط المحددة في دليل عمليات البرنامج المعتمد خارج الدعوة إلى 

  المائة من إجمالي مبالغ أموال الصندوق المخصصة للمشروعات الفرعية المؤهلة.

لتخصهيص األمهوال المتاحهة فهي صهندوق مكافحهة  2015فهي فبرايهر  تقديم مقترحهاتأطلقت الحكومة أول دعوة إلى  .19

.  وكان الههدف 18الكوارث في ذلك الوقت، استنادات إلى المعايير المبدئية لمهلية واالختيار، التي وضعت بدعم من البنك الدولي

دوق الحهد مهن آثهار الكهوارث هو تطوير "إثبات المفهوم"، بما في ذلك شروط إثبات وجود الطلب على التمويل الذي يوفره صن

الالحقة  (CfP)تقديم مقترحات الطبيعية، مع تحديد الدروس التي ينبغي إدراجها واضفاء الطابع المؤسسي عليها في الدعوة إلى 

مقترحها )بحجهم إجمهالي  91األولهى عهن تلقهي  (CfP)تقهديم مقترحهات فصهاعدا. وقهد أسهفرت الهدعوة إلهى  2016بدءا مهن عهام 

منها بإجمالي تمويل مشترك مهن صهندوق الحهد مهن آثهار الكهوارث  23مليار درهم مغربي(، تم اختيار  3 يتجاوزلالستثمارات 

مليون درهم مغربي وإجمالي استثمارات يبلغ أكثر من مليار درهم مغربي. كمها كهان هنهاك عنصهر مشهجع  251الطبيعية يبلغ 

من الحكومات اإلقليمية والمحلية وبعض األنشطة غير الهيكلية.  17يكمن في الحافظة المتوازنة للمشاريع المختارة، مع وجود 

كمهها كههان هنههاك أيضهها تمثيههل جغرافههي مههن مختلههف أنحههاء الههبالد، يتناسههب مههع المنههاطق التههي تتسههم بدرجههة أعلههى مههن التعههرض 
تقديم مقترحهات عوة إلى . وأخيرا، أدت الدتقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في المغربللمخاطر كما تم تحديدها خالل 

(CfP) إلى تشجيع الحكومات المحلية التي لديها موارد مالية أكثر محدودية على التقدم للحصول علهى التمويهل مهن خهالل تهوفير

مقترحهها تههم اختيههارهم مههن مقترحههات  17مههن بههين  مسههتوى أعلههى مههن التمويههل المشههترك لههها ممهها أدى إلههى أن تسههعة مقترحههات،

 األول(.  والمحلية، كانوا مقدمين من هذه الحكومات المحلية )انظر الملحقالحكومات اإلقليمية 

المستقبلية إلى التفاصيل المنصوص عليها في دليل عمليات البرنامج،  (CfP)تقديم مقترحات تخضع ادارة الدعوة إلى  .20

هيهل واالختيهار. وتبنهى معهايير والذي يشمل نماذج من استمارات الطلب )كراسهة الشهروط( التهي تتضهمن المعهايير المحدثهة للتأ
األولى، ويتم توفيرها ألغراض توضيحية فقهط، يهتم تحديهدها الحقها تقديم مقترحات األهلية على تلك المستخدمة في الدعوة إلى 

فههي دليههل عمليههات البرنههامج. وتشههمل علههى مهها يلههي: أوالت، يجههب أن يثبههت االقتههراح التعههرض المحلههي إلههى مخههاطر محههددة مههن 
بيعية، وأن يقوم بالتركيز على إحدى أو كال األولويتين لصندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية )أي حماية وأمن الكوارث الط

األشخاص و/أو حماية األصول الماديهة للحهد مهن الخسهائر االقتصهادية(. ثانيها، يمكهن أن يكهون االقتهراح معنهي باألنشهطة غيهر 
بالمخهاطر والتخطههيط للمخهاطر( أو االسههتثمارات الهيكليهة الصههغيرة، ولكههن ال  الهيكليهة )مثههل تقيهيم المخههاطر وحمهالت التوعيههة

يمكن أن يكون االقتراح خاص باالستثمارات الهيكليهة الكبيهرة التهي يمكهن أن يكهون لهها أثهر سهلبي علهى السهكان والبيئهة )انظهر 

أن يكهون االقتهراح مقهدما مهن وزارة مهن  .جه  بشهأن الجوانهب االجتماعيهة والبيئيهة(. ثالثها، يجهب4في الفرع  64و 63الفقرتين 

.  19الهوزارات المعنيهة، أو الحكومهات اإلقليميهة والمحليههة والهيئهات التابعهة لهها، أو الوكههاالت عامهة و/أو منشهآت مملوكهة للدولههة

                                                           
بشأن تخصيص قائم من الموارد المالية للمغرب لصندوق الحد من آثار الكوارث  2015لعام  (CfP) تقديم مقترحاتكانت الدعوة إلى   18

 الطبيعية.

 

19
يار للتأهيل ال يمكن أن يتولى قيادة المشروع األفراد أو المنظمات غير الحكومية أو الشركات من القطاع الخاص. تم تضمين هذا المع  

الدعوات لتقديم في اطار البرنامج الحكومي. ومن الممكن أن تقرر الحكومة فتح  2015لعام  (CfP) تقديم مقترحاتفي الدعوة إلى 
 المستقبلية أيضا أمام الجهات الفاعلة غير الحكومية )المنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك(.  مقترحات
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فة رابعا، يحتهاج االقتهراح إلهى إثبهات أن المشهروع يقلهل مهن التعهرض لمخهاطر الكهوارث الطبيعيهة. وتههدف لجنهة التسهيير بصه
 .  20خاصة إلى دعم المشروعات الفرعية للحكومات المحلية التي يكون لديها موارد مالية محدودة أكثر

تقوم اللجنة الوطنية لالختيار بترتيب الطلبات المؤهلة وفقا لمعايير االختيار المحهددة. وتحهدد معهايير اختيهار إرشهادية  .21

( بالتفصيل في دليل عمل البرنهامج، وتشهمل الجهدوى الفنيهة والماليهة، والفاعليهة، وقهدرات التنفيهذ علهى 4رئيسية )انظر اإلطار 

مها فهي ذلهك األبعهاد البيئيهة والقضهايا االجتماعيهة واالئتمانيهة، فضهال عهن متابعهة وجههات نظهر امتداد جميهع األبعهاد الرئيسهية، ب
 .ومعالجتها ومظالمهمالمستفيدين 

 FLCNصندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية . مجموعة إرشادية لمعايير االختيار للتمويل المشترك من قبل 4اطار 

تقههديم مقترحههات عههايير االختيههار التههي تقههوم بالبنههاء علههى تجربههة الههدعوة إلههى لمغههراض اإلرشههادية فقههط، فيمهها يلههي عههرض لم

(CfP) األول. حيهههث يقهههوم دليهههل عمهههل البرنهههامج بتحديهههد المؤشهههرات القابلهههة للقيهههاس المسهههتخدمة ألغهههراض التصهههفية الختيهههار

 المشروعات:

 

تشهمل المؤشهرات لههذا  ة )معي ار األهمي ة(.المعيار األول: هدف الحد من خطر الكوارث مع التحديد الواضح للنتائج المتوقع  

المعيار التحقق من أن المكونات الرئيسية للمشروع تركز بالكامل على الحد من المخاطر، وأن تكون النتهائج التهي يهتم تحقيقهها 

 لكل نشاط من األنشطة محددة بوضوح. 

ههذا المعيهار علهى اسهتعراض مفصهل للوثهائق . يركهز لمعيار الثاني: توافر دراس ة فني ة حديث ة وذات ص لة )معي ار الج دو (ا

الفنية للتطبيق )هل الوثائق محدثة أو أكثر قدما؟ وهل تركز على المشهروع المقتهرح أو تمثهل دراسهة أوسهع نطاقها بهدون صهلة 

 مباشرة مع المشروع؟(. 

. تقهوم المؤشهرات هنها ص اد((المعيار الثالث: أن تكون التكاليف المق درة كافي ة ومب ررة عل ى النح و المناس ع )المعي ار االقت 

بالتحقق من تكاليف الوحدة وفقا لنقاط المرجعية المحددة سلفا. ويمكن استخدام المعدالت القياسهية االقتصهادية مثهل العائهد علهى 

 االستثمار لهذا المعيار.

معيار البيئ ي واالجتم اعي(. محدودية األثر البيئي واالجتماعي، الذ( يجر( تقييمه وفقا إلطار محدد سلفا )ال: المعيار الرابع

حيث تسمح نماذج التقييم، المتضمنة في كراسة الشروط والمرفقة مع دليهل عمهل البرنهامج بتقيهيم المعيهار البيئهي واالجتمهاعي. 

 كما تشمل المعايير االجتماعية أيضا الجوانب المتعلقة بمشاركة المواطن فيما يتعلق بتحديد وتصميم وتنفيذ المشروع.

 التحديد الواضح لشراكة فنية ومالية تغط ي جمي ع احتياج ات المش روف الفرع ي )المعي ار الفن ي والم الي(. : لخامسالمعيار ا

تركز ههذه المؤشهرات علهى نوعيهة الشهراكة المقترحهة، واالسههامات الماليهة التهي تهم تعبئتهها، وتقيهيم قهدرات الوكهاالت المنفهذة 

 المتطلبات االجتماعية والبيئية واالئتمانية.وشركائها على تنفيذ المشروعات بما يتماشى مع 

 

البرنههامج الفرعهي الثههاني أيضهها التركيههز الصههريح علههى ضههمان تنفيههذ ، يشههمل وباإلضهافة إلههى تحسههين عمليههة االختيههار .22

بالتعهاون مهع وزارة  MoIتقهوم وزارة الداخليهة المشروعات المختارة بحيث تحقهق النتهائج المسهتهدفة منهها. ونحهو ههذه الغايهة، 

وشهركائها، والهذي يقهوم مهع الوكهاالت المنفهذة  (convention de financement)االقتصاد والمالية بالتوقيع على اتفهاق تمويهل 

 . ويحهدد اتفهاق التمويهل أيضههاالتنفيهذ، بمها فهي ذلهك مها يتعلههق بالجوانهب االجتماعيهة والبيئيهة واالئتمانيهة بتحديهد جميهع متطلبهات

متطلبات تقديم التقارير إلى لجنة التسيير، والتي تشكل جزءا من نظام الرصد والتقييم الذي يهتم ادراجهه فهي صهندوق الحهد مهن 
بعد اصالحه. كما يتم نشر التقهدم المحهرز فهي التنفيهذ وكهذلك النتهائج المنجهزة للمشهروعات الممولهة مهن  آثار الكوارث الطبيعية

                                                           
البلديات األصغر  ، تم تحديد2015لعام  (CfP) تقديم مقترحاتيتم توفير التفاصيل في دليل عمل البرنامج. وفيما يتعلق بالدعوة إلى   20

نسمة أو أقل. ويمكن أن تعاد مراجعة هذا أثناء التنفيذ من أجل وضع معايير أفضل لصالح الفقراء )بما يتجاوز  35,000بعدد سكان 
 البلدية الذي مجرد تقريبي.(التركيز على حجم 

  

 



15 

 

لطبيعيهة فهي صهفحة مخصصهة مهن الموقهع التفهاعلي علهى شهبكة االنترنهت لضهمان الشهفافية صندوق الحهد مهن آثهار الكهوارث ا
 وزيادة المساءلة.

المتوقع أن يؤدي البرنامج الفرعي الثاني إلى زيهادة كبيهرة فهي عهدد ونوعيهة مشهاريع الحهد مهن مخهاطر  وعموما، من .23
روعات األصهغر حجمهات المختصهة بهالتخطيط المحلهي الكوارث في المغرب الذي يتراوح بين المشاريع غير الهيكليهة مثهل المشه

ورسههم خههرائط للمخههاطر ومصههادر الخطههر، والتعلههيم العههام، وإلههخ. والجهههود األكبههر إلههى حههد مهها مثههل نظههم اإلنههذار فههي حههاالت 
 نالطههوارئ واألشههغال صههغيرة النطههاق للحمايههة مههن الفيضههانات، إلههى البههرامج الهيكليههة األكبههر مثههل األشههغال األكبههر للحمايههة مهه

الفيضانات والتعديل التحديثي لمجابهة الزالزل بالمرافق الحيوية )مثل، المدارس والمستشفيات والبلهديات( إلهخ. وتسههم النتهائج 
وعلههى وجههه  -مههن هههذه المشههروعات إسهههاما كبيههرا فههي تههوفير حمايههة أفضههل للمههواطنين ضههد آثههار حههوادث المخههاطر الطبيعيههة 

يههة كبيههرة إلنقههاذ األرواح، وكههذلك تخفههيض الخسههائر االقتصههادية المحتملههة والخسههائر التحديههد، مهها يحتمههل أن تحققههه مههن امكان
المحتملة في الممتلكات إلى حد كبير. كما توجد نتيجة هامة أخرى وهي زيادة قدرات الحكومة على إدارة المخاطر على جميع 

   المستويات.

 ضدها البرنامج الفرعي الثالث: تحسين تمويل مخاطر الكوارث والتأمين

ينبغي توفير التمويل لمخاطر الكوارث المتبقية التي ال يمكن أن يتم التخفيف من حدتها بفاعلية بشكل يقوم على كفهاءة  .24
(. ومهن ثهم، فهإن أههداف البرنهامج الفرعهي الثالهث تتمثهل DRM)التكلفة كجزء من استراتيجية متكاملة إلدارة مخاطر الكهوارث 

( تصههميم وتنفيههذ 2ي للتههأمين ضههد الكههوارث الطبيعيههة ألصههحاب المنههازل واألعمههال؛ و)( تصههميم وتنفيههذ برنههامج وطنهه1فههي: )

من أجل التعويض جزئيا لمسر المعيشهية غيهر المهؤمن عليهها التهي تتضهرر مهن  FSEC صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

 حوادث الكوارث.

سهوق للتهأمين داخهل العهالم العربهي، فهي حهين ال  تم تصنيف سوق التأمين المغربي اإلجمالي في المرتبة الثالثة كهأكبر .25
يكاد يوجد حاليا أي تأمين ضد المخاطر الكارثية. ويمكن أن تسهعى الشهركات الصهناعية والتجاريهة الكبيهرة إلهى تغطيهة تأمينيهة 

ثية )للمنازل ضد أخطار الكوارث من شركات التأمين المغربية الخاصة بهم. إال أن التأمين على الممتلكات ضد المخاطر الكار
ينظرون إلهى ههذه المخهاطر بوصهفها غيهر قابلهة للتهأمين ضهدها.  والسيارات( ليس متطورا كما ينبغي حيث أن من يؤمن عليهم

وهذا يخلق حالة يتوقع فيها معظم الناس أن تتدخل الحكومة أو يفترضون أنه من الواجب عليهم التعامل مع خسائرهم بأنفسهم، 
را اجتماعيا في أعقاب وقوع كارثة. وفي الحاالت التي قامت فيها الحكومة بتقديم تعويضات مها بعهد وهو ما يمكن أن يخلق توت

 الكوارث، فإنها كانت عادة تقوم بهذا على أساس حالة بحالة.

 Regime de couverture des)برنهامج وطنهي للتههأمين ضهد آثهار المخهاطر الكارثيهة  نظهرت الحكومهة فهي ادراج .26

consequences d’événements catastrophiques)  .لتحسهين قهدرة المرونهة لهدى المهواطنين المغاربهة المعرضهون للخطهر

، والهذي تهم وضهعه مهع مهدخالت مقدمهة مهن البنهك الهدولي، علهى (Projet de loi n. 110-14)ويبنهي مشهروع القهانون الحهالي 

. وقد خضهع مشهروع القهانون 2008ة األولى في عام الذي تم مناقشته للمر (Projet de loi n. 34-08)مشروع القانون األولي 

علهى التهأمين،  اإلشهراقيةلعملية تشاور واسعة النطاق مع القطاع الخاص، وال سيما صناعة التأمين المحلية، تحت قيهادة الهيئهة 
مراقبههة التأمينههات هيئههة ، وتتمثههل حاليهها فههي (DAPS) مديريههة التأمينههات واالحتيههاط االجتمههاعيوالتههي كانههت تتمثههل سههابقا فههي 

( الضحايا الهذين تمهت إصهابتهم بإصهابات دائمهة أو 1. ويهدف مشروع القانون إلى تعويض: ) (ACAPS) واالحتياط االجتماعي

( األصول المدمرة، وال سيما المساكن الخاصهة. يهتم تهوفير ههذه التغطيهة مهن خهالل برنهامج 2المتوفين بسبب حدوث كارثة؛ و)

لزامي تمديد الضمان لمخطار المتعددة للكوارث في وثائق التأمين على الممتلكات والسيارات وعهن ( يجعل من اإل1مزدوج: )

يكههون مخصصهها  FSEC( وإنشههاء صههندوق التضههامن ضههد الوقههائع الكارثيههة 2المسههؤولية قبههل الغيههر ذات التعريفههات الثابتههة؛ )

يرة التي ال تستطيع تحمل نفقات التهأمين. وتتبهع الدعامهة لتعويض الضحايا غير المؤمن عليهم، بما في ذلك األسر المعيشية الفق
 الخاصة بالتأمين لبرنامج الممارسات الدولية الجيدة.   

ويصمم مشروع القانون نظاما مزدوجا لتهوفير التغطيهة )األساسهية( ضهد الكهوارث )الطبيعيهة والتهي تكهون مهن صهنع  .27
هها علهى حهد سهواء. وعلهى وجهه الخصهوص، يتهيح مشهروع القهانون اإلنسان( لمسر المعيشية المؤمن عليها وغيهر المهؤمن علي

لمسر المعيشية الفقيرة )والتي تكون أساسا غير مؤمن عليها( الحصول على تعويضات مالية )محدودة( من صندوق التضهامن 
الرئيسي وخسارة  عن اإلصابات الشخصية )بما في ذلك العجز الدائم والوفاة(، وخسارة مقر السكن FSECضد الوقائع الكارثية 
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االنتفاع من مقر السكن الرئيسي الناجمة عن األحهداث المأسهاوية. وفهي حهين ال تههدف خطهة التعهويض ههذه إلهى تغطيهة جميهع 
اإلصابات الشخصية والخسائر في الممتلكات، إال أنها توفر تغطية أساسية تسمح لمسر المعيشية الفقيرة المتضهررة بالحصهول 

ة الشخصية الدائمة/الوفاة وخسارة السكن الرئيسي )عندما يصبح هذا السهكن غيهر قابهل للعهيش فيهه(. على التعويض عن اإلعاق
وهذا البرنامج لصالح الفقراء حيث أنه يخلق اطارا قانونيا يمهنح األسهر المعيشهية الفقيهرة المتضهررة الحهق فهي تلقهي التعهويض 

مهها فهي ذلهك تركيها، حيهث التهأمين ضهد مخهاطر الكهوارث متطههور المهالي فهي حالهة وقهوع كارثهة. وفهي معظهم البلهدان الناميهة، ب
بصورة جيدة مهن خهالل المجمهع التركهي للتهأمين ضهد مخهاطر الكهوارث، فهإن التهأمين يميهل إلهى دعهم األسهر المعيشهية الفقيهرة 

ا إذا كانهت المتضررة من خالل برامج مالية قائمة على معالجة كل حالهة علهى حهدة، حيهث ال تعهرف األسهر المعيشهية مقهدما مه
 ستتلقى التعويضات. ويساهم غياب التأكد هذا في مرونتهم المتدنية مع الكوارث.

 االطار الخامس: البرنامج الوطني للتأمين ضد المخاطر الكارثية 

يهدف مشروع قهانون التهأمين ضهد المخهاطر الكارثيهة إلهى تحسهين قهدرة المرونهة الماليهة للمغهرب مهن خهالل نظهام مهزدوج 

( الضهحايا الهذين تعرضهوا 1بادئ التأمين والتضامن القائم على السوق. ويهدف مشروع القهانون إلهى تغطيهة )تأسس على م

( واألصول المتضررة من الكوارث الطبيعية ومن الكوارث التهي تكهون 2إلصابات بدنية تؤدي إلى العجز الدائم أو الوفاة )

، ويجعهل مهن اإللزامهي تمديهد الضهمان (n.17-99) أمين الحهاليمن صنع اإلنسان. ويقوم مشروع القهانون بتعهديل قهانون الته

للمخاطر المتعددة الكوارث )الطبيعية أو من صنع اإلنسان( في جميع وثائق التهأمين علهى الممتلكهات، ووثهائق التهأمين علهى 

كهات مهؤمن عليهها السيارات عن المسؤولية قبهل الغيهر، ووثهائق التهأمين عهن المسهؤولية قبهل الغيهر. ويعنهي ههذا أن أي ممتل

تكون مشمولة بالتغطية تلقائيات ضد الكوارث الطبيعية والكوارث التي تكون من صنع اإلنسان. ويعني هذا أيضا أن مشهروع 

القانون يوفر من خالل تمديد الضمان اإللزامي للتأمين ضد األخطار الكارثية تحت اطار التأمين عن المسهؤولية قبهل الغيهر 

لك السيارة وأسرته/أسرتها، كما يوفر مشروع القانون التعويض عن العجهز الهدائم/الوفاة ألكثهر مهن للسيارات التي تغطي ما

في المائة من سكان المغرب. ويهتم تمويهل ههذا الضهمان اإللزامهي مهن خهالل قسهط  18مليون شخص أو على األقل نسبة  6

سهوم. ويؤسهس مشهروع القهانون أيضها صهندوق تأمين إضافي على وثائق التأمين المذكورة أعهاله، تكهون مثبتهة بموجهب مر

ككيان قانوني. ويهدف الصندوق إلى تعويض األسر المعيشية غيهر المشهمولة بالتهأمين  FSECالتضامن ضد الوقائع الكارثية 

ضد خسارة مقر اإلقامة الرئيسي الذي يصبح غير صالح للمعيشة، أو خسهارة االنتفهاع بمقهر اإلقامهة الرئيسهي، واإلصهابات 

أساسا من  FSECية )العجز الدائم والوفاة( في حالة وقوع كارثة. ويتم تمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الشخص

( الضهرائب اإلضهافية كمها تحهدد بموجهب 2( المساهمة المبدئية كما هي محددة في قهانون الميزانيهة الحكوميهة؛ و)1خالل: )

 ئق التأمين وشركات التأمين.مرسوم.  وتمثل هذه الضرائب مساهمات لحاملي وثا

 

يقوم مشروع القانون بإشراك القطاع الخاص للتأمين. يتم تمويل نظام التأمين المقترح ضد المخاطر الكارثية بتمويل   .28
مشترك مع القطاع الخاص من خالل شراكة بين القطاعين العام والخاص للتشارك بفعالية فهي مواجههة مخهاطر الكارثهة. وههو 

لمحلية مدعومة بأسواق إعادة التأمين الدولية لتمويل خسهائر الكارثهة مهن األصهول يعتمد على القدرات المالية لصناعة التأمين ا
واألفراد المهؤمن علهيهم، والتهي يهتم تمويلهها عهن طريهق أقسهاط التهأمين اإلضهافية )اإللزاميهة(. وبههدف أن تكهون ههذه األقسهاط 

ناعة التههأمين الخاصههة ضههد خسههائر كارثههة اإلضهافية ذات أسههعار معقولههة بالنسههبة لحههاملي وثههائق التههأمين، ومههن أجههل حمايههة صهه
كبرى، يحدد مشروع القانون نظاما لدفع تعويضات التأمين اإلجمالية القصوى والتي يكون دفع تعويضهات التهأمين بعهدها علهى 

أساس حصهة تناسهبية.  ويشهمل مشهروع القهانون أيضها ضهمانا عامها ضهد مخهاطر التخلهف عهن السهداد لشهركات إعهادة التهأمين 
ويقترح مشروع القانون مجموعة مبتكرة من التأمينات ضد المخاطر الكارثية المستندة إلى السوق )من خالل الضهمان الدولية. 

اإللزامي ضهمن وثهائق التهأمين علهى الممتلكهات والتهأمين عهن مسهؤولية السهيارات والتهأمين عهن المسهؤولية قبهل الغيهر( ونظهام 

. ويهدف مشروع القانون إلهى زيهادة عهدد FSECمن ضد الوقائع الكارثية للتعويض قائم على التضامن من خالل صندوق التضا

الممتلكات السكنية والتجارية والصناعية المهؤمن عليهها ضهد الكهوارث، لكهن سهتظل ههذه الزيهادة محهدودة فهي السهنوات األولهى 

فهي المائهة مهن المقهار السهكنية  5حيث أن تغلغل التأمين على الممتلكات ال يزال منخفضا نسبيا في المغرب. ويقدر أن أقل مهن 

لههديها تههأمين علههى الممتلكههات. وباإلضههافة إلههى ذلههك، مههن خههالل تمديههد الضههمان اإللزامههي المنصههوص عليههه فههي التههأمين عههن 
المسؤولية قبل الغير للسيارات، فإن جميع مالكي السيارات وأفراد أسرهم سهيكونون مشهمولين تلقائيهات بالتغطيهة ضهد اإلصهابات 
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مليون شخص في المغرب عن العجهز  6تي تؤدي إلى العجز الدائم أو الوفاة(، مما يعني أنه سيتم تعويض حوالي الشخصية )ال

 والوفاة الناجمة عن الكوارث.

 الهدف اإلنمائي للبرنامج والنتائج الرئيسية  .ع 

يهة المرونهة الهدف اإلنمهائي للبرنهامج ههو تحسهين االطهار المؤسسهي لتمويهل أنشهطة الحهد مهن مخهاطر الكهوارث وتقو .29
 المالية لمجابهة الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين في منطقة البرنامج.

  (PforR Program Score)البرنامج القائم على النتائج سجل  .ج 

( ومنطقههة 2( مههدة البرنام   هه ج؛ )1مههن خههالل: ))أي، "البرنههامج"(  PforRالبرنههامج القههائم علههى النتههائج يههتم تعريههف  .30

  وأنشطة البرنامج التي يتم دعمها. (3البرنامج؛ )

ا من أبريل  مدة البرنامج: .31  .2021وحتى ديسمبر  2016يجري تنفيذ البرنامج على مدى خمسة أعوام بدءت

جههة طنجهة تطهوان الحسهيمة، جههة الشهرق، جههة فهاس  يشمل البرنامج المنهاطق الجغرافيهة التاليهة:منطقة البرنامج:  .22
وجهة بني مهالل خنيفهرة، وجههة الهدار البيضهاء سهطات، وجههة مهراكش أسهفي،  مكناس، وجهة الرباط سال القنيطرة،

  تافياللت، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم وطانطان وسيدي ايفني. وجهة درعة
 

الثالثههة لبرنههامج الحكومههة. وتتمثههل األنشههطة  : طلبههت الحكومههة تقههديم الههدعم لجميههع البههرامج الفرعيههةأنش طة البرن  امج .22
 :فيما يليالمحددة للبرنامج 

 

  البرنامج الفرعي األول: تعزيز اإلصالح المؤسسي وبناء القدرات . 
  من خالل ما يلي:(DRM)تقوية الهيكل المؤسسي القائم إلدارة مخاطر الكوارث •

 

، بما فهي ذلهك إنشهاء FLCNصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية إنشاء هيكل حكامة محسن إلدارة  (1)

 الوطنية لالختيار واألمانة؛  لجنة التسيير واللجنة
 

صهندوق مكافحهة آثهار الكهوارث تأسيس عملية شفافة تركز علهى النتهائج مهن أجهل تخصهيص مهوارد   (2)
لتمويههل المشههاريع الفرعيههة المؤهلههة، فضههال عههن نظههام الرصههد والتقيههيم للمشههاريع الفرعيههة الطبيعيههة 

 المؤهلة التي يمولها الصندوق؛ 
 

للهوزارات المختصهة، والحكومهات ( DRM)دارة مخهاطر الكهوارث بنهاء القهدرات مهن أجهل تحسهين ا  (3)

 المحلية والوكاالت العامة والشركات المملوكة للدولة في منطقة البرنامج؛

 

 والمرونة. (DRM)مخاطر الكوارث  إلدارةوضع استراتيجية وطنية متكاملة  (4)

 

  يتم تمويهل تنفيهذ المشهاريع  الكوارث:إدارة الحد من مخاطر  البرنامج الفرعي الثاني: توسيع نطاق أنشطة

والههوزارات المعنيههة والحكومههات  FLCNالفرعيهة المؤهلههة مههن خههالل صههندوق مكافحههة أثهار الكههوارث الطبيعيههة 

 المحلية والوكاالت العامة أو المنشآت المملوكة للدولة.

  ذ برنهامج وطنهي . تصهميم وتنفيهالبرنامج الفرعي الثالث: تحسين تمويل مخاطر الك وارث والت أمين ض دها
صههندوق التضههامن ضههد للتههأمين ضههد األحههداث الكارثيههة يشههمل أصههحاب المنههازل واألعمههال التجاريههة، وإنشههاء 
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، ليكههون صههندوقا للتضههامن مخصصهها لتعههويض األسههر المعيشههية غيههر المههؤمن عليههها FSECالوقههائع الكارثيههة 

 المتضررة من أحداث كارثية. 

شهروعات إعهادة اإلعمهار بعهد حهادث كهارثي والمشهروعات التهي ال . يستبعد البرنهامج ماألنشطة المستبعدة .34
البرنهامج القهائم علهى النتهائج تفي بمتطلبات التأهيل وفقا لسياسة وتوجيه البنك الدولي للحصول على تمويهل فهي اطهار 

PforRبيئهة و/أو . وعلى وجه التحديد، لن يتضمن البرنامج أي أنشطة ثبت يعد تقييمهها أن لهها تهأثيرات سهلبية علهى ال

البرنهامج األشخاص المتضررين، حسب التعريف الهوارد فهي سياسهة وتوجيهه البنهك الهدولي بشهأن التمويهل فهي اطهار 

، وال شهراء األشهغال والسهلع والخهدمات بموجهب عقهود ذات قيمهة عاليهة تفهوق حهدود لجنهة PforRالقائم علهى النتهائج 

 مراجعة الحصول على عمليات. 
 

لعالقة بين برنامج الحكومة وهذا البرنامج للعمليات، ويتسم تسهليط الضهوء علهى البرنهامج فهي أدناه ا 1يرد في جدول  .35

  المساحة المظللة الرمادية.
 

. برنامج الحكومة والبرنامج )المساحة المظللة الرمادية(1جدول           

 البرنامج الفرعي األول: تعزيز التطور المؤسسي وبناء القدرات

، بما FLCNصندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية إنشاء هيكل حكامي محسن إلدارة  (1)
 واألمانة؛  الوطنية لالختيار في ذلك إنشاء لجنة التسيير واللجنة

صندوق مكافحة تأسيس عملية شفافة تركز على النتائج من أجل تخصيص موارد   (2)
لتمويل المشاريع الفرعية المؤهلة، فضال عن نظام الرصد  FLCNآثار الكوارث الطبيعية 

 والتقييم للمشاريع الفرعية المؤهلة التي يمولها الصندوق؛
للوزارات المعنية والحكومات  (DRM)بناء القدرات لتحسين إدارة مخاطر الكوارث   (3)

 المحلية والوكاالت العامة والشركات المملوكة للدولة؛ 
 والمرونة.( DRM)متكاملة إلدارة مخاطر الكوارث وضع استراتيجية وطنية   (4)
  

  

  نطاق البرنامج
خارج نطاق 

  البرنامج

 البرنامج الفرعي الثاني: توسيع نطاق أنشطة الحد من مخاطر الكوارث

صندوق يتم تمويل تنفيذ المشاريع الفرعية المؤهلة من خالل 

والوزارات المعنية  FLCN مكافحة أثار الكوارث الطبيعية

والحكومات المحلية والوكاالت العامة أو المنشآت المملوكة 

 للدولة.

 

قبل  أنشطة إعادة اإلعمار بعد حادث كارثي الممولة من
 ؛ FLCNصندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية 

أي أنشطة لها تأثيرات سلبية على البيئة و/أو األشخاص 

حسب التعريف الوارد  القيمة،المتضررين، والعقود عالية 

في سياسة وتوجيه البنك الدولي بشأن التمويل في اطار 

 . البرنامج القائئم على النتائج

 البرنامج الفرعي الثالث: تحسين تمويل مخاطر الكوارث والتأمين ضدها
 

تصميم وتنفيذ برنامج وطني للتأمين ضد الحوادث الكارثية ألصحاب المنازل واألعمال 

، ليكون صندوقا للتضامن FSECصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية التجارية، وإنشاء 

 مخصصا لتعويض األسر المعيشية غير المؤمن عليها المتضررة من أحداث مأساوية. 

 

 

  نطاق البرنامج

  

نطاق خارج 

  البرنامج

 

: بالنسبة للبرنامج الفرعي األول والثاني، يتألف إطهار نفقهات البرنهامج مهن األمهوال المخصصهة إطار نفقات للبرنامج .26

ومها يهتم تعبئتهه مهن تمويهل  FLCNصهندوق مكافحهة آثهار الكهوارث الطبيعيهة  -للحسابات المرصهدة ألمهور خصوصهية

مليهون درههم مغربهي علهى أسهاس سهنوي لتمويهل  170مشترك مناظر. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن تخصص 
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. ويساهم هذا التمويهل بشهكل مبهدئي فهي FLCNالمشاريع الفرعية المؤهلة من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

يههة للمشههروعات الفرعيههة المؤهلههة مههع قيههام الجهههات المقترحههة للمشههروعات فههي المائههة مههن التكلفههة اإلجمال 70تههوفير 

فهي المائهة فهي السهنة  50في المائة المتبقية. يزيد هذا التمويل المشترك لتصبح نسهبته  30وشركائها بالمساهمة بنسبة 

ادة من الموارد الماليهة يزيد من االستف FLCNاألخيرة للبرنامج. وبالتالي، فإن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

مليهون درههم مغربهي )حهوالي  1436للبرنهامج الفرعهي األول والثهاني اإلضافية. من المقدر أن يبلغ إجمهالي النفقهات 

فهإن إطهار نفقهات البرنهامج  مليون دوالر أمريكي( على مدى فترة البرنامج. وبالنسبة للبرنهامج الفرعهي الثالهث، 145

. مهن المقهدر أن يبلهغ مجمهوع FSECصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيهة معبأة لتأسيس يتألف من الموارد المالية ال

 111مليار درهم مغربي )قرابة  FSEC 1.1صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إجمالي االسهامات المالية إلنشاء 

ن المسهاهمة األوليهة للحكومهة مليون دوالر أمريكي( على مدى مدة السنوات الخمسة للبرنامج. وتأتي ههذه األمهوال مه

إلههى  2016 أدنههاه مههوجز إلجمههالي اطههار النفقههات للبرنههامج لمعههوام مههن 2. ويههرد فههي جههدول 22والضههرائب اإلضههافية

2020. 

 

 ()بالمليون دوالر أمريكي 2020-2016. تمويل البرنامج للفترة 2جدول 

  المصدر
السنة 

  األولى
السنة 

 الثانية
السنة 

 الثالثة
السنة 

 الرابعة
السنة 

 الخامسة
  اإلجمالي

االصالح المؤسسي  –البرنامج الفرعي األول 

 23وبناء القدرات
2  3  3  3  3  14  

أنشطة الحد من  –البرنامج الفرعي الثاني 

 المخاطر
22  24  26  28  31  131  

تمويل مخاطر  –البرنامج الفرعي الثالث 

 الكوارث والتأمين ضدها
–  –  –  55  56  111  

  256  90  86  29  27  24 اإلجمالي

 )بالمليون دوالر أمريكي( 2020-2016. إسهام البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 3جدول 

 من اإلجمالي  %  المبلغ   المصدر

  تمويل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
 

200  78  

  22  56  التمويل المشترك

  100  256  اإلجمالي

 
األرقام التقديرية للبرنامج الفرعي الثالث هي أرقام إرشادية فقط حيث أن مشروع القانون الحالي ال ينص تحديدا على   . 22

. حيث يتم تحديد ذلك بموجب مرسوم التنفيذ بعد الموافقة FSECصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية حجم الموارد المالية ل

  على القانون.
 وتمويل الشركاء.  FLCNفي المائة من إجمالي صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية  10سبة تم تقدير أنه يمثل ن . 23

  

. هناك مستفيدون مباشرون من البرنهامج المستفيدون من البرنامج، بما في ذلك الجوانع المتعلقة بالنوف االجتماعي .37
ثهانوي. وفهي سهياق البرنهامج الفرعهي األولهي، ومستفيدون غير مباشرين على الصعيد الوطني وكهذلك علهى الصهعيد الهوطني ال

يكتسب المسؤولون الحكوميون العهاملون علهى المسهتوى المحلهي والهوطني معهارف وكفهاءات هامهة فهي مجهال إدارة المخهاطر. 
وفي سياق البرنامج الفرعي الثاني، يشمل المستفيدون المباشرون السكان المقيمهين وأصهحاب األعمهال والعهاملين فهي المنهاطق 

لمحمية )كما هو األمر في حالة الحماية من الفيضانات(، والطالب والمعلمين )فهي حالهة التعهديل التحهديثي لمبهاني المهدارس(، ا
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والسكان المقيمين والعهاملين فهي المنهاطق المتضهررة )فهي حالهة نظهم اإلنهذار باإلخطهار الطبيعيهة(. وبالنسهبة للبرنهامج الفرعهي 
ن من المخاطر الكارثية في المغرب، فيشمل المستفيدون أيضها أصهحاب وثهائق التهأمين المحهددة يدعم ادراج التأمي الثالث، الذي

ومن األهمية أيضا ذكهر أنهه يشهمل السهكان غيهر المهؤمن علهيهم، والهذين يحهق لههم التعهويض  –)وال سيما أصحاب السيارات( 

. ومن المهرجح أن يحقهق الفقهراء أكثهر FSECة المالي )مع تحديد سقف أقصى( من خالل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثي

ويكهون لهديهم قهدرات ماليهة محهدودة  –استفادة مهن البرنهامج حيهث أنههم غالبها مها يكونهوا األقهل تأهبها واألكثهر تهأثرا بهالكوارث 

والمؤسسهات السهكان بصهفة أشهمل، بشهكل  (DRM)للتعامل معها. كما يفيد تحسين سياسات ومؤسسات إدارة مخهاطر الكهوارث 

غير مباشر، بما في ذلك من خهالل اإلدارة األفضهل للتبعهات الماليهة. كمها يهتم إيهالء اهتمهام خهاص السهتخالص الفوائهد المعنيهة 
 (.2بالنوع االجتماعي للبرنامج، بما في ذلك ادراج الجوانب ذات الصلة بالنوع االجتماعي في إطار النتائج )انظر ملحق 

. يهتم دمهج ردود فعهل المسهتفيدين علهى المسهتوى المحلهي، ال سهيما مهن خهالل التهداول فهي مجهالس إشراك الم واطنين .28

( التشاور مع المستفيدين المباشرين من المشروعات الممولهة مهن 1الجماعات الترابية المعنية كما يتم أيضا دمجها عن طريق )

( علههى شههبكة اإلنترنههت وبههدون شههبكة GRMمظههالم )( وآليههه انتصههاف ال2، )FLCNصههندوق مكافحههة آثههار الكههوارث الطبيعيههة 

. FLCNاالنترنت، التي يتم الهنص عليهها فهي دليهل عمليهات البرنهامج وربطهها بموقهع صهندوق مكافحهة آثهار الكهوارث الطبيعيهة 

مة، وتعزيز تؤدي هذه العملية إلى تعزيز المشاركة، واإلسهام بشكل استباقي في إدارة التوقعات، وبناء االقتناع المحلي بالمساه
 ملكية المواطنين للمشروعات الفرعية لتحقيق نتائج تتسم بالمزيد من التنمية المستدامة.

من خالل إنشاء آليهة انتصهاف المظهالم مهن خهالل  21يدمج البرنامج أيضا ردود فعل المستفيدينآليه انتصاف المظالم.  .29

د المحلي وكذلك على الصعيد الهوطني لتسهجيل ردود فعهل شبكة اإلنترنت وبدون شبكة االنترنت. ويتم وضع اآللية على الصعي
المجتمعههات المحليههة علههى المشههروعات الفرعيههة، فضههال عههن ردود الفعههل المتعلقههة بالمخههاطر البيئيههة واالجتماعيههة واالئتمانيههة. 

لمظالم على شهبكة وبالنسبة للصعيد الوطني، يتم إطالق موقع تفاعلي على شبكة االنترنت يشمل منصة متكاملة آللية انتصاف ا

القائمة في التعامل مهع الشهكاوى،  MoIتبني آليه انتصاف المظالم على آليات وزارة الداخلية  اإلنترنت. وعلى الصعيد المحلي،

وتقههوم بتعزيزههها مههن خههالل دمههج ردود الفعههل المنهجيههة كههأداة حاسههمة لتعزيههز الشههفافية والمسههاءلة فههي جميههع جوانههب تنفيههذ 
ما يتم إنتاج دليل آلليه انتصاف المظالم لتعزيز اتباع نهج متسق لمعالجة الشكاوى والتظلمات عبر كافة المشروعات الفرعية. ك

 .FLCNالمشروعات الفرعية لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

 المؤشرات المرتبطة بالصرف وبروتوكوالت التحقق .د 

ل المؤشرات التالية لمستوى الهدف اإلنمائي للبرنهامج، يتم قياس التقدم المحرز نحو الهدف اإلنمائي للبرنامج من خال .40
 والتي تتماشي مع مجاالت البرامج الفرعية الثالثة للبرنامج:

المؤشههر األول للهههدف اإلنمههائي للبرنههامج: تههتم إعههادة تصههميم التوجههه االسههتراتيجي وهيكههل االدارة لصههندوق  •
 من مخاطر الكوارث؛ مع التركيز على الحد FLCNمكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

العدد التراكمي للمستفيدين من المشروعات الفرعية المؤهلة للحهد مهن  المؤشر الثاني للهدف اإلنمائي للبرنامج: •
 ؛المخاطر )نسبة مئوية للمرأة(

المؤشر الثالث للهدف اإلنمائي للبرنامج: حد أدني من عدد األشخاص في منطقهة البرنهامج المهؤمن علهيهم فيمها  •

 ؛22إلصابات الجسدية ضد أخطار الوقائع الكارثيةيتعلق با

لحمايهة  FSECصندوق التضامن ضد الوقهائع الكارثيهة المؤشر الرابع للهدف اإلنمائي للبرنامج: تأسيس وتفعيل  •

 الغير مؤمن عليهم.

                                                           
21

  المستفيدون يعرفون بأنهم أي مواطنين يتأثرون مباشرة بالمشروع الفرعي.  

 
22

 14-110رقم -يتم تعريف األحداث الكارثية وفقا لما هو وارد في مشروع القانون   
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 : اختيهرت ههذه المؤشهرات لهتعكس العناصهر الحاسهمة لهمداء المطلوبهة لتحقيهق الههدفالمؤشرات المرتبطة بالصرف .41

(. وجميهع المؤشهرات المرتبطهة بالصهرف ههي مؤشهرات فهي 4اإلنمائي للبرنامج )انظر أيضا سلسلة النتائج الواردة في ملحهق 

إطار النتائج، سواء على مستوى الهدف اإلنمائي للبرنامج أو مستوى المؤشرات الوسيطة. وقد تم إيالء اهتمهام خهاص لضهمان 

متسمة بالمواءمة الكاملهة مهع أولويهات الحكومهة، وتكهون قابلهة للتنفيهذ مهن جانهب ( 1أن تكون المؤشرات المرتبطة بالصرف: )

( يمكهن قياسهها بوضهوح وقابلهة 3قابلة للتحقيق لكنها فهي نفهس الوقهت تحمهل قهدرا مهن التحهدي؛ ) (2كيانات التنفيذ المسؤولة؛ )

ضهافة إلههى ذلهك، صههممت إلج.  وبهها( تسهمح بملههف صهرف سههلس علهى مههدى فتهرة تنفيههذ البرنهام4للتحقهق منههها بشهكل مسههتقل؛ )

المؤشههرات المرتبطههة بالصههرف لتههدعم بعضههها الههبعض ولتعههزز الهههدف العههام للبرنههامج. علههى سههبيل المثههال، فههإن المؤشههرات 
المرتبطة بالصرف من المؤشر األول إلى المؤشر الرابع والسادس تركز علهى جوانهب اإلصهالح المؤسسهي للبرنهامج وتضهمن 

شفافة وأن يتسهم الصهندوق باالسهتدامة الماليهة.  FLCNال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية أن تكون عملية تخصيص أمو

يعتبر تحسين الهيكل المؤسسي في إدارة المخاطر في المغرب األساس لتحسين نتائج زيادة أنشطة ادارة المخاطر، كما تهنعكس 
والثههامن مههن مؤشههرات الصههرف يعكسههان االجههراءات فههي المؤشههر الخههامس المههرتبط بالصههرف. وأخيههرا، فههإن المؤشههر السههابع 

 المطلوبة لضمان أن تكون هناك حماية مالية للسكان واألعمال التجارية بالمغرب بعد حدوث كارثة.
 

 . المؤشرات المرتبطة بالصرف4جدول 

 المؤشرات المرتبطة بالصرف

المبالغ المخصصة 

)بالمليون دوالر 

 أمريكي(

إعادة تصميم التوجه االستراتيجي لصندوق مكافحة أثار الكوارث  ف:المؤشر األول المرتبط بالصر

 وهيكل ادارته مع التركيز على الحد من مخاطر الكوارث FLCNالطبيعية 
35.0  

المبالغ التراكمية من أموال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية  :المؤشر الثاني المرتبط بالصرف

FLCN المخصصة إلى مشروعات فرعية مؤهلة 

25.0  

حد أدنى للنسبة من أموال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية  :المؤشر الثالث المرتبط بالصرف

FLCN .التي تم تخصيصها للمشروعات الفرعية غير الهيكلية المؤهلة 

8.0  

التمويل للمشروعات الفرعية المؤهلة حد أدنى للنسبة من إجمالي  :المؤشر الرابع المرتبط بالصرف

 التي تم توفيرها من الكيانات المسئولة عن التنفيذ وشركائها
22.0  

: القيمة التراكمية إلجمالي التمويل للمشروعات الفرعية المؤهلة المؤشر الخامس المرتبط بالصرف

 المكملة التي تحقق أهداف الحد من مخاطر الكوارث
40.0  

: حد أدنى لنسبة الكيانات المسؤولة عن التنفيذ للمشروعات الفرعية المرتبط بالصرفالمؤشر السادس 

 المؤهلة التي تلقت الدعم الفني و/أو التدريب 
10.0  

: اعتماد اإلطار التشريعي والتنظيمي للتأمين ضد أخطار الكوارث المؤشر السابع المرتبط بالصرف

فيما يخص اإلصابات الجسدية ضد األحداث  المؤمن عليهموحد أدنى لعدد األفراد في منطقة البرنامج 

 الكارثية.

34.5  

لحماية  FSECالتضامن ضد الوقائع الكارثية  : تأسيس وتفعيل صندوقالمؤشر الثامن المرتبط بالصرف

 الغير مؤمن عليهم.

25.0  

  0.5  رسوم المعامالت المرسملة  

  200.0  اإلجمالي

  

التقدم المحرز نحو إنجاز أههداف البرنهامج كهل عهام مهن قبهل وكالهة مسهتقلة للتحقهق. حيهث تقهدم يتم القيام بالتحقق من  .42
ا علهى خبرتهها فهي عمليهات  الوكالة تأكيدا مستقال للنتائج التي ترد في تقهارير لجنهة التسهيير المقدمهة إلهى البنهك الهدولي. واسهتنادت

بالنسبة للمؤشرات  هي المفتشية العامة لإلدارة الترابيةحقق المستقلة آخرى لبرنامج قائم على النتائج في المغرب، فإن وكالة الت
خدمهة االفتحهاص الهداخلي لمديريهة الخزينهة والماليهة  المؤشهر األول إلهى المؤشهر السهادس، كمها تكهون المرتبطة بالصهرف مهن

التحقهق المسهتقلة بهالتحقق فهي  الخارجية هي وكالة التحقق للمؤشر السابع والمؤشهر الثهامن المرتبطهان بالصهرف، وتقهوم وكالهة
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جميهع المؤشهرات المرتبطههة بالصهرف مههن خهالل مراجعههة مكتبيهة، أو إذا اقتضههى األمهر، الفحههص المهادي لعينههة مهن المشههاريع 
 ويصاحب هذا التحقق المستقل من النتائج أي طلب للصرف من البنك الدولي. الممولة تحت إطار البرنامج.

 

 بناء القدرات والتعزيز المؤسسي .ه 

 MoIترتكهز أنشهطة بنههاء القهدرات فهي اطههار البرنهامج علهى نهههج قهائم علهى ثالثههة ركهائز. أوال، تقهوم وزارة الداخليههة  .32

بوضع خطة سنوية لبناء القدرات يهتم تنفيهذها  ACAPS هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي  والمالية/ االقتصادووزارة 

وقد تم االتفاق علهى خطهة تنفيذيهة لجميهع أنشهطة السهنة .  (PAP)في اطار البرنامج، وتكون أيضا جزءا من خطة عمل البرنامج

فة خاصة على األولى عند التقييم. ويكون التركيز لبناء القدرات في إطار البرنامج الفرعي األول والبرنامج الفرعي الثاني بص
تعزيز نظم البرنامج من حيث ضمان اختيار االستثمارات الهيكلية وغير الهيكلية األنسب للحد من المخاطر وتنفيذها بمها يحقهق 
النتائج المرجوة، وبما يتماشى مع المعايير الفنية واالجتماعية والبيئية واالئتمانية المطلوبة. وقهد ينطهوي ههذا علهى عقهد حلقهات 

صصة والتدريب قبل اختيار المشاريع للمساعدة في إعداد االستثمارات الهيكلية وغير الهيكليهة ذات الجهودة عاليهة، العمل المتخ

فضال عن دعم محدد للتنفيذ لبعض وكاالت تنفيذ المشروعات األكثر ضعفا. وفي اطار البرنامج الفرعي الثالث، تهدعم التهدابير 
مين ضد المخاطر الكارثية، بما فهي ذلهك تحاليهل اكتواريهة لضهمان االسهتدامة الماليهة المخصصة لبناء القدرات تنفيذ برنامج التأ

 للبرنامج، وصياغة مشاريع وثائق التنفيذ القانونية وتنفيذ آليات سريعة للتعويض وتسهوية الخسهائر اسهتنادا إلهى الخبهرة الدوليهة. 
ومهة السويسهرية وممهوال مهن الوكالهة السويسهرية للتنميهة ثانيا، سوف يعمل خبير دولي إلدارة المخهاطر، يكهون منتهدبا مهن الحك

في تنفيذ البرنامج. وقد تم تحديد الخبير المنتدب ويوجد بالفعل في موقع مشترك مهع  MoI، مع وزارة الداخلية (SDC)والتعاون 

حاسما فيما يتعلق بتهوفير لفترة أولية تصل إلى عامين. حيث يلعب الخبير المنتدب دورات  2015منذ يوليو  MoIوزارة الداخلية 

الوطنية لالختيار واألمانة( في جميهع جوانهب تنفيهذ البرنهامج  واللجنة )لجنة التسيير MoI الدعم الفني واإلداري لوزارة الداخلية

. وأخيهرات، FLCNإدارة ويدعم األمانة في إعداد ورصد وتقييم المشروعات الممولة من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعيهة 

واألمانة العامة للتنميهة   (GFDRR)المرفق العالمي للحد من الكوارث واالنتعاشام البنك الدولي بتعبئة الموارد للدعم الفني من ق

 لتوفير بناء القدرات بشكل مباشر من خالل البناء على جميع جوانب تنفيذ البرنامج.  (SECO) االقتصادية والتعاون
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III. تنفيذ البرنامج 

 

 أ. الترتيبات المؤسسية والتنفيذية

( وعلهى MEF) ووزارة االقتصهاد والماليهة (MoI وزارة الداخليهة ) تعتبر الوزارات المسؤولة عن تنفيهذ البرنهامج ههم  .44

القهدرات( والبرنهامج الفرعهي الفرعهي األول )اإلصهالح المؤسسهي وبنهاء  البرنهامج القيام بتنفيذ البرامج الفرعيهة، وجه التحديد،

الوكالهة المسهؤولة عهن  ( MoIوزارة الداخلية )ل الثاني )توسيع نطاق أنشطة الحد من مخاطر الكوارث(، وتصبح األمانة العامة

ن األمههين العههام هههو اآلمههر بالصههرف للمههوارد الماليههة الخاصههة بصههندوق مكافحههة أثههار الكههوارث الطبيعيههة إلههى أالتنفيههذ، نظههرا 

(FLCN) . يتم تأسيس هيكل حكامة جديد تحت مظلة البرنامج ُينظم من خالل حكم وارد فهي  الثاني، وكما هو مذكور في الجزء

أيضها فهي  قانون الميزانيهة )انظهر أسهفل أيضها للمزيهد مهن التفاصهيل ( والنشهرات الدوريهة الحكوميهة المرتبطهة بهذلك )المسهجلة

تنفيههذ البرنههامج الفرعههي الثالههث )التههأمين ضههد  (MEF) االقتصههاد والماليههةوزارة تتههولى   (.DLI 1 1المؤشهر المههرتبط بالصههرف

 (. ACAPS)  هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعيمخاطر الكوارث والتمويل( بدعم من 

 

(، يهرأس لجنهة  FLCNفهي صهندوق مكافحهة أثهار الكهوارث الطبيعيهة )  للحكامهة الجديهدة جاري تأسيس كيانهات ثهالث .45

( ووزارة الشؤون الحكوميهة والحكامهة، MEF( وتشمل وزارة االقتصاد والمالية )  MoIوزارة الداخلية ) األمين العام لالتسيير 

تتههولى اللجنههة تحديههد االتجههاه االسههتراتيجي  إلههخ... مههع ممثلههين مههن األمانههة العامههة.  ووزارة التعميههر وإعههداد التههرب الههوطني،
ذات  التأهيهل واالختيهار للمشهاريع الفرعيهة (، كمها تحهدد وتسهتعرض معهايير FLCN لصندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعيهة )

المتعلقههة  والحكومههات المحليههة التمويههل المشههترك مههن الصههندوق، كمهها تههوفر مجلههس إدارة مناسههب ألولويههات الههوزرات المعنيههة
الوطنيهة  وق، كمها تشهرف علهى اللجنهةبالمشاريع الفرعية المالئمة وترصد وتقهيم نتهائج المشهاريع الفرعيهة المدعمهة مهن الصهند

تتههولى هههذه اللجنههة إدارة االختيههار الشههفاف للمشههاريع ذات التمويههل المشههترك مههع   لالختيههار وعلههى األمانههة العامههة وترشههدهما.
وتعمل اللجنة وفقا إلرشاد لجنة التسيير وتشتمل على ممثلين من الوزارات  (. FLCN صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية )

 المدعمة من خبراء تقنيين خارجيين وفقا لالقتضاء. ذات الصلة والوكاالت العامة،
 

يتم تأسيس أمانة عامة أيضا لدعم عمل لجنة التسيير ولجنة االختيار الوطنية وتتخهذ مقرهها فهي مكتهب األمانهة العامهة  .46
(،  POMمج يوميا وفقا لدليل عمليات البرنامج ) وإدارة البرنا ويقع على عاتق األمانة العامة مسؤولية تنسيق  لوزارة الداخلية.

حشهد المهوارد  تتولى األمانة العامة مسؤولية إعهداد تقهارير البرنهامج السهنوية، كمها تهنظم كما تصبح واجهة البنك في البرنامج. 
ب المهوارد مهن داخهل بناء القدرات والتدريب؛ ومن أجل القيام بعملها، تستطيع األمانهة العامهة سهح لمنشطة المطلوبة في مجال

كمهها تههدعم، حسههب االقتضههاء، مههن  (،MEF( وفههي وزارة االقتصههاد والماليههة ) MoIالقطاعههات المعنيههة فههي وزارة الداخليههة )

 (. POMمستشارين مؤهلين لضمان تنفيذ البرنامج بطريقة متسقة مع متطلبات دليل عمليات البرنامج )
 

 الجدول الخامس: الوكاالت التنفيذية الرئيسية 

 التشكيل المهام  

وضع االتجاه االستراتيجي لصندوق مكافحة أثار الكوارث   لجنة التسيير

 (.  FLCN الطبيعية )

  تحديد ومراجعة معايير اختيار التأهل للمشاريع الفرعية لكي

 يمولها الصندوق .

  توفير مجلس إدارة مناسب ألولويات الوزرات

بالمشاريع المتعلقة  والحكومات المحلية المعنية

 الفرعية االمؤهلة

 المؤهلة في  رصد وتقييم نتائج المشاريع الفرعية

 منطقة البرنامج 

  األشراف وتوفير اإلرشاد لكل من اللجنة الوطنية لالختيار

 )وزارة الداخلية )رئيس  

  وزارة االقتصاد والمالية 

  وزارة الشؤون العامة والحكامة 
 

 التعمير وإعداد  وزارة

 إلخ التراب الوطني
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 واألمانة

إدارة اختيار شفاف للمشروعات الفرعية المؤهلة ليتم تمويلها   لجنة االختيار

 (؛  FLCN بمعرفة صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية )

  توصي بمشاريع مختارة أمام لجنة التسيير من أجل أتخاذ

 القرار النهائي.

  ممثلون من الوزارات المعنية
 الرئيسية

  خبراء تقنيون إضافيون وفقا
 لالقتضاء 

 

 دعم عمل لجنة التسيير واللجنة الوطنية لالختيار  األمانة العامة

  رصد يوميا التنسيق وإدارة البرنامِج 
 تفاعل مباشر مع المشاريع الفرعية المختارة 

   إنشاء موقع إلكتروني لصندوق مكافحة أثار الكوارث

( وإدارة تفاعله، بما في ذلك نظام الرصد  FLCN الطبيعية )

 والتقييم.

 موظف 1-2*

  خبير دولي ُمعار من الوكالة

 السويسرية للتنمية والتعاون

 

  

  تنظيم الموارد من أجل أنشطة بناء القدرات والتدريب  

  إعداد تقارير البرنامج  

 للحصول على دعم إضافي MEFوفي وزارة االقتصاد والمالية  MoIالقطاعات الوظيفية المتخصصة في وزارة الداخلية  مالحظة: * يجوز االعتماد على

 

كما يقدم أصهحاب  يحصل المقترض على البيانات المالية للبرنامج التي تم مراجعة حسابته.   .بيانات البرنامج المالية .47
 ة المطلوبة للتدقيق.المصالح المشاركين في البرنامج البيانات المالي

 

 علهى عهاتق( FLCN مكافحة أثهار الكهوارث الطبيعيهة )ذات التمويل المشترك مع صندوق تقع مسؤولية تنفيذ األنشطة  .48

تتنهاول مسهؤولية التنفيهذ  أو المؤسسات المملوكة للدولة. ̸ والوكاالت العامة، و الوزارات المعنية، والحكومات المحلية واإلقليمية
ة المشهاريع الفرعيههة، بمها فههي ذلههك تعبئهة التمويههل المشهترك والمشههتريات وإدارة التعاقهد، وإدارة الجوانههب البيئيههة كهل أبعههاد إدار

األمر بالصرف في صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية  يوقع واالجتماعية، ورصد مدى تقدم المشروع واإلبالغ عن ذلك. 
(FLCN ( واألمين العام لوزارة الداخلية )MoI ( إلى جانب وزارة االقتصاد والمالية )MEF علهى ،)  ( اتفاقيهة تمويهلFA  مهع )

دليههل عمليههات  كههل هيئههة تنفيذيههة لضههمان تنفيههذ المشههاريع الفرعيههة إلنجههاز أهههدافهم المنشههودة واإليفههاء بالمتطلبههات المههذكورة فههي
التقني للمشاريع الفرعيهة، بمها فهي ذلهك عناصهر التنفيهذ ( بالتدقيق IGAT) المفتشية العامة لإلدارة الترابيةتقوم  (. POMالبرنامج )

 التقنية. 

 

 

 ع. رصد وتقييم النتائج

بهنا األماننة  الثناني( األسنس التني سنتقيس كمنا ينوفر إطنار عمنل النتنائج )الملحنق صد البرنامج وفقا لننظم الحكومنة. ير .49

التقرير السنوي للبرنامج الذي يشمل على دليل التقدم  تتولى إعدادالعامة التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج واإلبالغ عن ذلك؛ كما 

(،  DLIsالمحرز في كافة مؤشرات النتائج الواردة في إطار عمل النتائج، أي النتائج المتعلقة بالمؤشنرات المرتبطنة بالصنرف )

خاصنة علنى نظنام رصند وتقينيم  ةينبنني تقرينر البرننامج السننوي بصنف (. PAPودليل االلتزام بمتطلبات خطنة عمنل البرننامج )

(  FLCNصنندوق مكافحنة أثنار الكنوارث الطبيعينة )  ( منن أجنل مشناركة MoI’s M&Eة ) فرعيللمشاريع ال وزارة الداخلية

نظام رصند وتقينيم  يعرض  ( للمشروع الفرعي الثالث. MEFفي تمويلها ودمج مدخالت إضافية من وزارة االقتصاد والمالية )

أصنحاب  ( القنائم علنى المعلومنات المقدمنة منن POMلمشاريع الفرعية بالتفصيل في دلينل عملينات البرننامج ) ل وزارة الداخلية

يرفنع  (، تماشيا مع المتطلبات المحددة في اتفاق التمويل.  FLCNعن صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية )  المشروع فكرة

كمنا تنوفر التقنارير السننوية للبرننامج  ينوم منن نهاينة كنل سننة تقويمينة.  90التقرير السنوي للبرنامج إلى البنك في موعد اقصناه 

 أسس االستعراض في منتصف المدة تحت أشراف لجنة التيسير وبالتعاون مع البنك الدولي. 
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 ج. ترتيبات الصرف

 (DLIsبالصنرف )قرض البنك بناء على طلب المقترض عند إنجاز شروط المؤشرات المرتبطة  صرف عائدات يتاح . 50

 5( والمؤشنر # DLI#2) 2هناك مؤشران قابالن للتطور )هما المؤشر #  الخاصة بالترتيبات المذكورة في بروتوكول التحقق. 

(DLI#5( مع صرف العائد ات المالية يتناسنبان منع التقندم نحنو إنجناز المؤشنرات المرتبطنة بالصنرف ))DLIs .)  ينتم صنرف

أسناس الصنيغة المسنتخدمة لتحديند مبلنغ عائندات القنرض لصنرفها وفقنا لمسنتوى إنجناز المؤشننر ( علنى DLIsهنذه المؤشنرات )

في المائة من مبلنغ قنرض البننك  25مليون دوالر أمريكي مقدما )أو  50رف ما يقرب من صيجوز  (. DLIالمرتبط بالصرف )

نتننائج المؤشننرات المرتبطننة بالصننرف  ( عننندما يصننبح القننرض فعننال مننن أجننل تيسننير إنجنناز IBRDالنندولي لإلنشنناء والتعميننر 

(DLIs.)  ملينون  50حتى  كما يصرف جزئيا مبلغ تنفيذ البرنامج على أسس متجددة.  تتوافر هذه الدفعة المقدمة المحتملة طوال

 المؤشنرات المرتبطنة( بنناء علنى إنجناز  IBRD في المئة من مبلغ قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 25)أو  دوالر أمريكي

نفناذ اتفاقينة القنرض )تناريخ التوقينع علنى عقند  أو بعند هنذا التناريخ، وقبنل تناريخ 2015( في األول منن ينناير DLIsبالصرف )

 القرض(. 

( البنههك الهدولي بهدليل علههى اإلنجهاز أو اإلنجههاز الجزئهي للمؤشههر MEFسههتزود وزارة الداخليهة ) . سهحب االسهتمارات .51

اسههتعراض البنههك الههدولي للتوثيههق الكامههل، بمهها فههي ذلههك أي معلومههات إضههافية تعتبههر فههب أعقههاب  (. DLIالمههرتبط بالصههرف )

( فيما يخص إنجهاز المؤشهر MEF( ووزارة االقتصاد والمالية )MoIرسالة رسميا إلى وزارة الداخلية ) البنك يرسل ضرورية،

لصههرف فههي مقابههل كههل مؤشههر مههرتبط ( ومسههتوى عائههدات البرنههامج الماليههة المتاحههة لDLI(s)المههرتبط بالصههرف ) )المؤشههرات(

نظهام  بواسهطة طلبهات الصهرف )طلبهات السهحب( إلهى البنهك الهدولي تسلم وزارة االقتصاد والماليهة ( بالتحديد. DLIبالصرف )

تقهديم طلهب الحصهول علهى دفعهة ماليهة مقهدما موقهع  الصرف اإللكتروني للبنك ونموذج الصرف المعياري جنبا إلهى جنهب مهع

يههتم إلحههاق نسههخة مههن اتصههاالت البنههك الرسههمية مؤكههدة علههى إنجههاز المؤشههر  ومي مفههوض بههالتوقيع. عليههها مههن موظههف حكهه

 ( بطلبات الصرف.DLI(s))المؤشرات( المرتبط بالصرف )

 
IV. موجز التقييم 

 
 التقييم التقني )بما في ذلك التقييم االقتصاد( للبرنامج( أ.

جعررل المغرررب أكثررر مرونررة أمررام الصرردمات كمررا يتوافررق مررع يهرردف إلررى  يعتبررر البرنررامج صررحيحا اسررتراتيجيا حيرر  . 52

يتعننرض المغننرب لمخنناطر  كمننا هننو وارد فنني الجننزء األول مننن هننذه الوثيقننة، . فرري إدارة المخرراطر الدوليررة الجيرردة الممارسررات

بلد المضيف فضال عن التغييرات المناخية، وهو ما يشكل اهتمام خاص للمغرب بصفته ال طبيعية متفاقمة باطراد بسبب التحضر

ومنن ثنم،  . 2016للمؤتمر الثاني والعشرين لألطراف المشاركة في منتدى األمم المتحندة الخناص بنالتغييرات المناخينة فني عنام 

للحد من الفقر وتقاسم الرخناء.  موضوع التخفيف من تداعيات المخاطر الطبيعية أهمية محورية من أجل التحسين المستدام يحتل

 البرننامج لنذا، صنممت اسنتراتيجية كما تشكل تنداعيات المخناطر الطبيعينة مسنؤولية مالينة واضنحة وطارئنة تتحملهنا الحكومنة. 

يتطابق البرنامج مع المبادئ الجوهرية إلدارة مخاطر  للتعامل مع هذه المشاكل ويستند على الممارسات الجيدة إلدارة المخاطر. 

علنى القطناع إلنى  (، بما في ذلك: االنتقال من ثقافة االستجابة بعد وقوع الكارثة واالبتكارات المجنزأة والقائمنةDRMلكوارث )ا

 اإلجراءات المحلية من خالل تحمل المجتمعات المحلية لمزيد من المسؤولية للحد من المخاطر، واستهداف ثقافة التركيز المسبق

وتنوفير هياكنل محسننة إلدارة المخناطر وتقنديم حنوافز للقينام بأنشنطة  (، بما في ذلنك الوقاينةDRMفي إدارة مخاطر الكوارث )

( FLCNيتنولى صنندوق مكافحنة أثنار الكنوارث الطبيعينة ) ففني المغنرب، جديدة واسعة النطاق من شنأنها الحند منن المخناطر. 

( على المسنتوى DRMعلى إدارة مخاطر الكوارث ) المعاد هيكلته القيام بذلك، حيث يهدف الصندوق بوضوح إلى زيادة القدرة

المحلي مع ضمان توفير التوازن للتدابير على نطاق صغير بنين المعنايير الهيكلينة وغينر الهيكلينة؛ كمنا يشندد البرننامج صنراحة 

 وتعمنيم ذلنك.المخاطر الكارثية فني المغنرب  قدرة نمذجة على استخدام أفضل لتحاليل المخاطر من خالل االعتماد على استخدام
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وفي النهاية، يستكمل اإلصالح المؤسسي واستثمارات الحد من المخناطر منن خنالل برننامج محندد ملتنزم بالتنأمين ضند مخناطر 

وفني العمنوم، يتعنين النربط  الكوارث لضمان أن المخاطر المتبقية ومن غير المستطاع إقالل تكاليفها بفاعلية يتم تمويلها بكفناءة. 

( والنهج األوسع إلدارة المخاطر والمرونة، حيث يتماشنى البرننامج منع أفضنل الممارسنات DRMكوارث )بين إدارة مخاطر ال

 حول "المخاطر والفرص".  2014فعلى سبيل المثال، كما هو موضح في تقرير التنمية العالمي لعام  الناشئة عن "المرونة"،

صررندوق مكافحررة أثررار الكرروارث الطبيعيررة يعتبررر التركيررز االسررتراتيجي والتصررميم للصررالحات المتوخرراة مررن أجررل  . 53

(FLCNتحررت ) العدينند مننن  يننوفر اختيننار آليننة مخصصننة للتمويننل . مظلررة البرنامجرران الفرعيرران األول والثرراني سررليما تقنيررا

أوال، يننوفر صننندوق مكافحننة أثننار  ( فقننط مننن الميزانيننة العامننة. DRMاالمتيننازات التنني تفننوق تمويننل إدارة مخنناطر الكننوارث )

ففي كثينر منن األحينان، تجبنر الحكومنات  ( حافز مالي واضح الستهداف أنشطة الحد من المخاطر. FLCNالكوارث الطبيعية )

لم تحدث كارثنة فني ويسوء الوضع أكثر إذا  بسبب ضغوط موارد ميزانية على خفض أو تأجيل اإلنفاق على الحد من المخاطر. 

 ثانيا، تصبح آلية التمويل المخصصة وسيلة تنسيق ناجحة، إذا كانت مصممة جيدا.  الدولة في السنوات األخيرة. 

لنذا منن الجنائز أن يسناعد تأسنيس  ال يوجد لدى إدارة المخاطر في الوقت الحالي "بيت طبيعي" داخنل هيكنل الحكومنة المغربينة،

االستراتيجية االستثمارية الخاصنة باإلعنداد  انخراط الوزارات الرائدة المسؤولة عن أتخاذ القراراتآلية حكامة استراتيجية على 

ثالثا، من الجائز أن تعضند آلينة التموينل المباشنر عملينات إدارة مخناطر مرئينة ومحنددة جيندا علنى   لمواجهة الكوارث الطبيعية.

فني التموينل ويقندم إرشناد تقنني أن يمننح صنوتا ويضنع ترتيبنات يستطيع الصنندوق المخصنص النذي يشنارك  المستوى المحلي. 

رابعنا،  مؤسسية جديدة تجلب كل من المجتمعات المحلية والوزارات الرئيسية معا للتعامل مع احتياجات إدارة المخاطر المحلية. 

عملية االختيار، وااللتزام بهم يتم تعزيز الشفافية إلى الدرجة اعتماد وضع األهداف الموائمة وبلورة إطار عمل كفء فضال عن 

مننن خنالل إنشنناء نظننام رصنند وتقينيم فعننال وكننفء لضنمان إنجنناز النتننائج المرجننوة.  تعزينز المسننائلة خامسننا،  وفحصنهم النندقيق.

الجاريننة فنني مجننال إدارة المخنناطر التنني تضننطلع بهننا  األنشننطة يسننتكمل صننندوق المرونننة الوطنيننة الناشننئ، علننى هننذا النحننو،

والمدعمنة  ية والحكومات المحلية من خالل نهج استهدافي أكثر يركنز علنى مشناريع مختنارة لجودتهنا وتنداعياتهاالوزارات المعن

 بنهج أصحاب المصالح المتعددين.

يهندف  . يعتبر تصميم البرنامج الفرعي الثال  الخاص بالتمويل والتأمين ضرد المخراطر الكارثيرة تقنيرا صرحيحا أيضرا . 54

أصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص عن األحنداث  توضيح مسؤولية إلى ضد المخاطر الكارثيةمشروع قانون التأمين 

خضنع مشنروع القنانون الستشنارات  ضد المخاطر الكارثية على أساس السوق.  الخطر، وتشجيع التأمين الكارثية وقواعد تقاسم

تولنت المديرينة،   (.DAPS)أميننات واالحتيناط االجتمناعيمديرينة الت ، بقينادة2008 مكثفة من أصحاب المصالح، بدءا من عنام

دون التنأثير علنى  بالتحديد، قيادة المناقشات المكثفة مع إدارة التأمين المحلية لضمان اكتتابهم في التنأمين ضند المخناطر الكارثينة

ام بنذلك، تأسنس نظنام حماينة مالينة األداء الكلي والمستمر لسوق التأمين غير النشنط )النذي ينمنو لكنن لنيس بالقندر الكنافي(. وللقين

فمنن خنالل تمديند   الوفناة واألصنول(. ̸ شامل لكل من األسر المعيشية المؤمن عليهم والغير مؤمن عليهم )يغطني اإلعاقنة الدائمنة

فني  الضمان إجبارينا وفقنا لمشنروع القنانون وينندرج هنذا الضنمان الضمان ضد الكوارث الطبيعية ا)أومن صنع االنسان( يصبح

للتأمين علنى الممتلكنات فني المغنرب، يوسنع مشنروع القنانون  ومع ذلك، نظرا لالنتشار الضعيف يقة التأمين على الممتلكات. وث

هننذا الضننمان االجبنناري إلننى تننأمين المسننؤولية القانونيننة اإلجباريننة للطننرف الثالننث فنني السننيارات وتننأمين المسننؤولية القانونيننة 

مليننون صنناحب سننيارة  2هننذا اإلجننراء، يسننتطيع مشننروع القننانون التوصننل إلننى حننوالي فمننن خننالل  اإلجباريننة للطننرف الثالننث. 

الوفناة النذي تسننببه األحنداث الفاجعنة )حتنى لننو  ̸ مليننون شنخص( والتنأمين علنيهم ضنند اإلعاقنة 6وعنائالتهم فني المغرب)حنوالي 

خصوصنا األسنر الفقينرة غينر منؤمن علنيهم، تنم  ومع إدراك أن العديد من األسر المعيشنية أصيبوا دون أن يكونوا في السيارة(. 

(، أن عليننه أن يقننوم بتقننديم تعننويض جزئنني لضننحايا FSECذكننر فنني مشننروع قننانون صننندوق التضننامن ضنند الوقننائع الكارثيننة)

تجعل هذه الخطة المتفردة والمبتكرة لتعويض  الكوارث الغير مؤمن عليهم )ضد خسارة السكن الرئيسي والعجز الدائم / الوفاة(. 

بنين القطناعين العنام  قوينة يُبننى مشنروع القنانون علنى شنراكة  ضحايا الكوارث غير المؤمن عليهم أمرا واضحا وملزما قانونيا.

تموينل هنذا  فوسنيلة من خالل االعتماد على شركات التأمين الخاصة وشركات إعنادة التنأمين وحناملي وثنائق التنأمين.  والخاص

وبالمثنل ينتم تموينل صنندوق التضنامن ضند  لالمتنداد االجبناري لوثنائق التنأمين ط إضنافيةخنالل أقسنا التموينل منن البرنامج هي:

الحكومة األولية ( أساسا من الضرائب ومن مساهمات FSECالوقائع الكارثية )
23
.
 

                                                           
المخاطر الكارثية في المغرب، يقوم البنك الدولي في الوقت الحالي بمساعدة وزارة االقتصاد ضد  لتأمين لالتأثير المالي الكلي  تقديرحتى نتمكن من  23

الوثائق التنفيذية  إبالغ قسم( بإجراء التحليل المالي للبرنامج، من أجل ACAPS) هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي( وMEF)والمالية 

 المضافة. األقساطالمساهمات المالية ومن  ةمستويات العديدالالقانونية لتحديد 



27 

 

 

إطررار اإلنفرراق وترردفق األمرروال واضررل ويسررتند علررى نظررم إعررداد الميزانيررة القررائم فرري المغرررب، بمررا فرري ذلررك اإلصررالح  . 55

 (وذلننك أساسننا مننن خننالل حسنناب مخصننص، فنني الميزانيننة العامننة للدولننة،  لبرنننامجا يظهننر إنفنناق الصرراعد لميزانيررة المغرررب. 

(، المسنتخدم فني المغنرب -FLCN CAS)  لكنوارث الطبيعينةصنندوق مكافحنة أثنار ا -الحسابات المرصدة ألمنور خصوصنية 

علنى مسناهمات موحندة منن خنالل  والصنندوق المنذكورالحسنابات تحصنل هنذه   ليبين تخصيص الموارد العامة ألهداف محددة.

الميزانية العامة ومنن قنوة إضنافية لمنوارد التموينل منن خنالل التموينل المشنترك للمشناريع الفرعينة الفردينة )المحنددة أيضنا فني 

بعبنارة  ظروفنا متعلقنا بالميزانينةتعتبنر هنذه الحسنابات وهنذا الصنندوق المنذكور م (.  DLI 4المؤشر الرابع المنرتبط بالصنرف 

للتصنويت فني البرلمنان بننفس الشنكل وفني نفنس الوقنت مثنل تمامنا بناقي  الجزء المحدد في وثائق الميزانية الذي يخضنعاخرى، 

الميزانية السنوية، كمنا يخضنع لسنلطة الصنرف )اآلمنر بالصنرف( فني وزارة الداخلينة )لصنالح الصنندوق(، وال يخضنع إللغناء 

الحسنابات تقندم  ا عدا ما سلف، يتبع نفس القواعد التي تتبعها الميزانينة العامنة. الموازنة غير المقدمة في نهاية العام المالي، وفيم

إطنار اإلنفناق.  ( سنويا إلى البرلمنان منع-FLCN CASوصندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية )المرصدة ألمور خصوصية 

ة ولجزء من تقرينر تنفينذ موازننة نهاينة العنام كما تخضع هذه الحسابات والصندوق المذكورين سلفا لتقارير تنفيذ الموازنة المؤقت

مساعدة جوهرية في تحسين كفاءة وفاعلية اإلنفاق العام منن  تعتبر مساعدة البرنامج المقدمين إلى المؤسسة العليا للرقابة المالية. 

ثار الكنوارث ولصندوق مكافحة أالحسابات المرصدة ألمور خصوصية خالل تحسين ليس فقط التخصيص االستراتيجي لموارد 

األهنداف  فني إنجناز ( لضنمان إن األمنوال العامنة صنرفتM&E) الرصد والتقينيم( بل أيضا لتعزيز -FLCN CAS)  الطبيعية

فيما يتعلق بالبرنامج الفرعي الثالث، تخصيص أموال عامة لهذا البرنامج من جزء بسيط منن ضنريبة التنأمين القائمنة   المنشودة.

 إلى مساهمات شركات التأمين وأصحاب وثائق التأمين. حاليا في المغرب، باإلضافة

 

تنتشنر اسنتثمارات التموينل العنام إلدارة مخناطر  . دعم البرنامج من خرالل تروفير المروارد الماليرة العامرة مالئرم تمامرا  .56

( في معظم البلدان تقريبا نتيجة لعوامل عديدة بما في ذلك: يشتمل الحد من مخاطر الكوارث الطبيعينة الهيكلينة DRMالكوارث )

وتعتبننر األمثلننة  وغيننر الهيكليننة فنني كثيننر مننن األحيننان علننى مشنناريع يسننتفيد منهننا الجميننع، وهنني الحالننة التقليديننة للتمويننل العننام. 

و نظم اإلنذار المبكر، فمن ثم، تتوافر الحماية للجميع )يصعب حصر الفوائد على من الواضحة لذلك هيكل الحماية من الفيضان أ

فني الحند منن المخناطر منا قبنل الحندث نتيجنة للعديند منن التحنديات يسددون المستحقات فقط(، كما يوجد أيضا قصور االسنتثمار 

وع الحندث، األمنر النذي يندعو إلنى تقنديم مزيند منن لمنا بعند وقن المؤسسية والتحيز الداخلي العميق للتركيز أساسا على االستجابة

بالتننأمين ضنند مخنناطر الكننوارث، ونتيجننة فيمننا يخننتص  التحفيننز للتننرويج إلجننراءات التخفيننف مننن األضننرار السننابقة للحنندث. 

لكنوارث التداعيات العالية أو االحتمالية الضعيفة للمخاطر الطبيعية، يفضنل القنائمون علنى صنناعة التنأمين تفنادي التنأمين ضند ا

ولذلك السنبب، يُطلنب منن الحكومنة التندخل  فقط عندما يكون قسط التأمين جذابا للغاية.  على مثل هذا التأمين الطبيعية، ويقدمون

في األمر، بما في ذلك توفير تغطية لغير المؤمن عليهم، وهذه الفئة تشمل عناصر المجتمع األكثر فقنرا واألكثنر عرضنة للخطنر 

 تعزز بشدة كفاءة وفاعلية اإلنفاق العام. ة عناصر البرنامجإن كاف  في المجتمع.

 

في العموم، تبنين أن اسنتثمارات مخناطر منا قبنل الكارثنة أقنل  . االقتصادية المباشرة هامة وإيجابية تداعيات البرنامج . 57

تقينيم مخناطر فني نظنام  المسنتخدمة، تشنير الحسنابات 6كما يتضنح فني اإلطنار   تكلفة بكثير بالمقارنة باستثمارات ما بعد الكارثة.

 جندا فيمنا يخنص نسنب التكلفنة )نسنب تكلفنة الفائندة ( إلى وجود فوائند إيجابينةMnhPRA) الكوارث الطبيعية المحتملة في المغنرب

(BCRs) كنأعلى حند لننظم اإلننذار المبكنر 54مظلنة البرننامج، والتني تصنل حتنى  تحت التي يتم تمويلها لألنشطة النموذجية
24
 .

تستطيع مشاريع الحد من مخناطر  الخبرة الدولية هذه النتيجة بالكامل وتقترح أنه، في حالة توافر إدارة سليمة لهذه النتيجة،تعزز 

(IRRs العائد الداخليت معدالالكارثة تحقيق نسب عائد داخلي عالية )
25|26

فالعائدات على األنشطة صغيرة الحجم غير الهيكلية   .

بتطبيقنه  تعتمد علنى المجتمنع المحلني كما االعتماد على الكثافة العالية لرأس المال الضروري لألنشطةأعلى فمن غير  والهيكلية

بشنكل خناص بموجنب هنذا البرننامج النهج التشاركي، مما يعتبر جواننب هامنة ترسنخ
27
عمومنا، سنيكون لتنفينذ البرننامج فوائند  . 

                                                                                                                                                                                           
 

24
 World Bank. 2013. What If Scenario Analysis Report, Morocco Natural Hazards Probabilistic Risk Analysis and 

National Strategy Development. 
25

 Multihazard Mitigation Council. 2006. Natural Hazard Mitigation Saves: An Independent Study to Assess the 
Future Savings from Mitigation Activities. 

 
26 

http://hazardmitigation.calema.ca.gov/hazard_mitigation_success_stories  
27

حل  امرال( ألن المشروعات كانت في IRR) معدل العائد الداخليحساب  يكن من المستطاع ، لم 2015عام  (CfP) قترحاتالدعوة لتقديم م 

 دراسة الجدوى. -، بما في ذلك المراحل األولية المبكرة مثل مرحلة ما قبل لإلعداد مختلفةال

http://hazardmitigation.calema.ca.gov/hazard_mitigation_success_stories
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وجنود مشنروع( ألن المغنرب بنناء علنى هنذا السنيناريو يظنل يعمنل اقتصادية هامة بالمقارننة بالسنيناريو النواقعي المضناد )عندم 

للكنوارث بعند حندوث الحندث فقنط، ممنا يهندر  واالقتصنادية بطريقة تفاعلية بالدرجنة األولنى ويتعامنل منع التنداعيات االجتماعينة

 من بيان المخاطر في المغرب.  فرص هامة للحد

 

 باألستثمارات المختارة لإلغاثةالخاصة الفائدة نسبة تكلفة ، 6اإلطار 

سيناريو لإلغاثة، مثل تقوية المباني ضد  51(، تم اختبار MnhPRA) تقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في المغربباستخدام 

 من الفيضانات.الزالزل، أنظمة اإلنذار عن الفيضان وإجراءات هيكلية للحماية من الفيضان والتخطيط لإلخالء ورفع المباني للحماية 

مع األخذ في االعتبار إقليم الحسيمة وإقليم ناظور معرضان لحدوث زلزال، وإقليم  المعرضة للخطر الشديد السيناريوهات المناطق حددت

القنيطرة معرض لحدوث فيضانات، والمناطق الساحلية من البالد معرضة للتسونامي وكما نظر في األقاليم الرئيسية المختارة مثل فاس 

تعتبر المشاريع الجائز تمويلها من  . 1.1إلى  54.3من  51( في السيناريوهات الـ BCRs) نسبة تكلفة الفائدةوتراوحت   وأغادير.

 البرنامِج هي:

 نسبة تكلفة الفائدة إشغال منطقة اإلغاثة

 54.3 كلي أوريكا )سبو( الفيضاننظام إنذار ضد 

 45.6 سكني أوريكا )سبو( نظام إنذار ضد الفيضان

 34.6 خط السكة الحديدية الغارب (مجاري مائية على طريِق السكك الحديدة )حماية من الفيضان

 12.1 مباني أساسية أوريكا )سبو( نظام إنذار ضد الفيضان

 8.3 السكان المغرب تخطيط إخالء تسونامي

 8.2 سكني القنيطرة إغاثة المباني السكنية في المدن الجديدة من الفيضان

 

 7.2 مباني حكومية القنيطرة المباني الحكومية في المدن الجديدة من الفيضانإغاثة 

 

 5.8 مستشفيات الناظور تَجديد األجزاء المتأثرة بالزالزل

 5.7 مباني القنيطرة دةتقدير المخاطر على المدن الجدي

 4.4 مدارس كل المغرب تقدير مخاطر الزالزل على المدارس الجديدة في كل المغرب

 

  أعلى عشر سيناريوهات من ناحية نسب األرباح للتكلفة هم:  المسجلون أدناه أو نظرائهم.

 

منن المتوقنع أن يسنفر البرننامج المقتنرح  . القيمة االقتصادية لبرنامج تمويل مخاطر الكروارث والترأمين إيجابيرة أيضرا . 58

فيمننا يخننتص بالحكومننة، يسننمح إدراج ضننمان   واالجتماعيننة. لتننأمين ضنند المخنناطر الكارثيننة عننن العدينند مننن الفوائنند االقتصننادية

صنندوق تأميني إجباري للمخاطر الكارثية )للشخص المؤمن عليه( ونظام تعويض لألسر المعيشية الغير مؤمن عليهنا منن خنالل 

فني كثينر جندا منن  (، للحكومنة إيضناح المسنؤولية المحتملنة المتعلقنة باألحنداث الكارثينة. FSEC) التضامن ضند الوقنائع الكارثينة

مسنؤولية  األحيان، ال تحدد تكلفة اسنترداد التموينل فني أعقناب الكنوارث طبيعينة ألصنحاب المصنالح المتننوعين، ممنا يسنفر عنن

 تقع على عاتق الحكومنة )تواجنه الحكومنة ضنغوط اجتماعينة لتعنويض ضنحايا الكارثنة بنالرغم منن عندم وجنود احتمالية ضمنية

جننزء مننن خسننائر الكارثننة المحتملننة إلننى قطنناع شننركات التننأمين  تحويننل تننيح البرنننامج للمغننرب منننكمننا ي إلننزام قننانوني بننذلك(. 

وفيمنا يتعلنق باألسنر المعيشنية، ينوفر برننامج التنأمين ضند مخناطر  الخاص، مما يقلل من مسؤولية الحكومة المحتملة الضنمنية. 

أجرى البننك الندولي تحلينل   ول عليه بعد وقوع الكارثة.الكوارث هذه األسر بتأكيد أكبر للحصول على دعم مالي المنتظر الحص

مليننون درهننم مغربنني  700فنني المتوسننط مننا يعننادل  المننؤمن عليهننا تحصننل األسننر المعيشننية اكتننواري تمهينندي وبننناء علننى ذلننك

(MAD كل عام كمدفوعات تأمين منن الفيضنانات )عليهنا المتضنررة الغينر منؤمن  زالزل، بينمنا تحصنل األسنر المعيشنية و/أو

فباإلضنافة  ( كنل عنام. FSEC) صندوق التضامن ضد الوقنائع الكارثينة( في المتوسط من MADمليون درهم مغربي ) 800على 

تبين بعض التحاليل االقتصادية   إلى ذلك، يجب أن يوفر برنامج مثل هذا مدفوعات أسرع حيث أن هيكل المدفوعات محدد سلفا.

 ، السننيما لألسننر المعيشننيةة وكبيننرة فنني الرفاهيننة االجتماعيننةفوائنند هامنن الكارثننة يسننفر عنننالنقنندي المباشننر فنني أعقنناب  أن النندفع

دوالر أمريكي تندفع بعند الحندث بأسنابيع 2.5دوالر أمريكي مدفوع في أعقاب الكارثة يساوي  1الفقيرة، فقيمة 
28
وفيمنا يتعلنق  . 

فقند قندرت بعنض التحالينل األكتوارينة التمهيدينة  الحيناة .  بصناعة التأمين المحلية، يوسع البرنامج السنوق المحلني للتنأمين علنى

( MADملينون درهنم مغربني ) 840يقنرب منن  المبكرة التي قام بها البنك الدولي أن هذا يسفر عن ضخ شنركات التنأمين لمبلنغ

                                                           
28
. Clarke and Hill. 2013. Cost-Benefit Analysis of the African Risk Capacity Facility. 
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النة كارثنة كبنرى فني ح  % من حجم قسنط التنأمين علنى الحيناة فني المغنرب. 4.5حجم أقساط التأمين السنوية، أو  باإلضافة إلى

)على سبيل المثال، مع فترة عائد تمتد لمائنة عنام(، يقندر التحلينل األكتنواري األولني للبننك الندولي أن صنناعة التنأمين تضنخ منا 

( كمدفوعات تأمينية في االقتصناد، ينأتي جنزء كبينر منن هنذا المبلنغ منن إعنادة التنأمين MADمليار درهم مغربي ) 1يقرب من 

فني  90مال التأمين على المخاطر الكارثينة تحنول أساسنا إلني سنوق أعنادة التنأمين الندولي )عنادة يزيند عنن نظرا أن أع لألجانب

المائة(
29
 
̸ 30

 .
 

 

الطويلة مع المغرب في جوانب عديدة فني  فهي قائمة على كل المشاركة . القيمة المضافة من البنك الدولي قيمة هامة . 59

إدارة بنرامج تشنغيلية إنمائينة لندعم سياسنات وبنرامِج  العالمية الهامة في مجال بلنورة مجال إدارة المخاطر فضال عن خبرة البنك

( 1)انظنر اإلطنار 2008فقد كانت للبنك شراكة مع المغرب فني إدارة المخناطر مننذ عنام  في البلدان.  (DRM) مخاطر الكوارث

األبعناد الرئيسنية، بمنا فني ذلنك وضنع تقينيم  تطوير نهجها الخناص فني إدارة المخناطر طنوال تحديند في كما عضد المغرب بشدة

(، وإصنالح صنندوق مكافحنة أثنار الكنوارث الطبيعينة MnhPRA تقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملنة فني المغنربللمخاطر )

(FLCN .ودعننم برنننامج تننأمين المخنناطر الكارثيننة ،) فبننناء علننى االنخننراط العميننق للبنننك عبننر السنننوات السننبع الماضننية، تتننيح 

في المغرب المتعلقة بنإدارة المخناطر منن خنالل تفعينل أجنندة اإلصنالح الطموحنة فني  المقبلة دعم المرحلة وضعية البنك الفريدة

سياسنات وبنرامِج  دعمفمن خالل القيام بذلك، تستند البالد على برامج تشغيلية أنمائية قائمة على خبنرة عالمينة مكثفنة لن المغرب. 

فني المكسنيك، وصنندوق التكينف فني كولومبينا،  FONDEN منن فونندين ، المسنتقاة( فني البلندانDRMإدارة مخاطر الكارثة )

مجموعة التأمين ضد الكوارث في تركيا، ومجموعنة التنأمين ضند  والصندوق المرن في مواجهة الكوارث في الفلبين، وصندوق

 أوروبا والمنطقة القوقازية .مخاطر الكوارث في رومانيا، وشركة التأمين ضد المخاطر الكارثية لجنوب شرق 

 

 ب االئتمان 
 

( منن  PforR) برننامج القنائم علنى النتنائجال( وفقا لسياسة وتوجيه البنك لتَموينل FSAأجرى البنك تقييم للنظاِم االئتماني ) . 60

( FSAاالئتمنناني )تننناول تقيننيم النظنناِم   خننالل تحليننل الوثننائق المتننوفرة، وعقنند جلسننات عمننل مننع أصننحاب المصننالح الرئيسننيين.

الترتيبات المؤسسية للبرنامج واإلدارة المالية ونظم المشتريات ونظم الحكامة علنى مسنتوى إدارة البرننامج ككنل وعلنى مسنتوى 

تقييم عينة منن الكياننات المسنتفيدة المحتملنة، بمنا فني ذلنك العديند منن المندن  أجرى السيما، الوكاالت التنفيذية وشركاءهم أيضا. 

  العمل التحليلني والتشخيصني القنائم بالفعنل أن نظنم االئتمانينة للبرننامج فضال عن استعراض واستنتج من نتائج التقييم  .واألقاليم

االقتصناد والكفناءة  باستخدام عائدات التموينل فني األغنراض المنشنودة، منع األخنذ فني االعتبنار مبنادئ توفر ضمان معقول خاص

لمنننع االحتيننال والفسنناد فنني  لضننمان جميننع التنندابير الموائمننة نظمهننا الخاصننة خدم الحكومننةتسننت والفاعليننة والشننفافية والمسنناءلة. 

المبادئ التوجيهية للبنك الخاصة بمنع ا ومكافحة الحتيال والفساد في تمويل البرنامج القائم على النتائج، بتاريخ  تطبق البرنامج. 

 يهية ضد الفساد(.)المبادئ التوج 2015يوليو  10، والمنقح في 2012فبراير  1

 

بالتحديند، علنى مسنتوى   مسنتويات التنفينذ. حدد التقييم عدد من جوانب القصور وبواطن الضعف في البالد، فضال عن . 61

وتتخنذ قنرارات بشنأن الشنكاوى واالدعناءات  إلنى الشنكاوى الُمكلفنة باالسنتماع البلد، يتنوافر فني المغنرب العديند منن المؤسسنات

ومننع ذلننك، هننناك بعننض بننواطن  (. PforR)  برنننامج القننائم علننى النتننائجالالمتعلقنة بأنشننطة واردة فنني اإلصننالحات المدعومننة مننن 

فعلنى  لعقند. الضعف المرتبطة بآلية التعامل مع الشكاوى وبآلية اإلدارة الكفء والفعالة للتعامل مع الحتيال والفساد خنالل تنفينذ ا

وتنفينذها وإدارتهنا والقينام بالمشنتريات  علنى تصنميم مشناريع لنبعض مؤيندي المشنروع ( قدرة ضنعيفة1مستوى التنفيذ، يوجد: )

لقياس أداء األتمان إلخ... عموما، تصنف مخاطر برنامج االئتمان بشكل  ( عدم توافر األدوات2والتعامل الجيد مع إدارة المالية )

                                                           
 المتعلق   السيماالتأمين، يجوز أن تقوم به شركات الجوهري الذي  االقتصاديالدور بشكل مكثف   تناقش األدبيات بينما   المثير لالهتمام، من و 29

المخاطر ضد  تأمين اللبرامج  تصادية الكميةبالفوائد االق غير إنها  تحافظ على الصمت فيما يتعلق   (، 2014)ليستر  االئتمانالنمو الشامل ووظيفة ب

 الكارثية.
تغطية الناس المؤمن عليهم  بمعاملالتحليل األكتواري التمهيدي الذي قام به البنك الدولي داللي محض ويعتمد بقوة على األفتراضات الخاصة  30

وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي  (MEFلية )من خالل وزارة االقتصاد والما هذا المعامل على  تعديل أجرىوالغير مؤمن عليهم. 
(ACAPS.) 

 
 



30 

 

تننم تعريننف اإلجننراءات  طننار االئتمنناني إدراج االهتمامننات االئتمانيننة كمعننايير الختيننار المشنناريِع المؤهلننة. يطلننب اإل أساسنني. 

تنوفير المسناعدة علنى الحند منن المخناطر االئتمانينة  وتعتزم هذه الخطنة (. PAPالتصحيحية في خطة عمل البرنامج ) االئتمانية

( لتقنيم MoIعلنى مسنتوى إدارة البرننامج ككنل فني وزارة الداخلينة ) اتوبواطن الضعف المحددة، السيما منن خنالل بنناء القندر

تستكمل هذه اإلجراءات من خالل مجموعنة منن   وكذلك على مستوى الوكاالت التنفيذية للمشاريع الفردية. قدرة التنفيذ االئتمانية

(. تجنذب FSAالمؤشرات الرئيسية لألداء االئتماني لرصد األداء االئتماني للبرننامج كمنا هنو محندد فني تقينيم النظناِم االئتمناني )

للبرننامج ضنمان  منن ثنم، تنوفر الننظم االئتمانينة هذه المؤشرات االنتباه إلى ضرورة إجراء تصحيح خالل فتنرة تنفينذ البرننامج. 

 مقبول الستخدام عائدات التمويل في األغراض المنشودة. 

 

 ج. تأثيرات بيئية واجتماعية

واسنتعرض هنذا  ( المقتنرح. PforR) برنامج القائم على النتائجلصالح ال (ESSA)النظام البيئي واالجتماعي البنك  قيم . 62

تقاسنم النظنراء مسنودة   الوطنينة والمحلينة القائمنة لتنفينذ البرننامج بوسنيلة مسنتدامة.قدرة نظم اإلدارة االجتماعية والبيئينة  النظام

 .2015نوفمبر  5 وتم مناقشته أثناء ورشة عمل تشاورية نظمت بتاريخ التقرير حول هذا النظام

 

التنني تتقنندم بطلننب ( الفئنة 1مننؤهالن للحصننول علنى تمويننل بموجننب البرنننامج: ) فئتننان مننن األنشنطة االسننتثمارية هنناك . 63

( 2السكاِن المعرضون لمخاطر الكوارث الطبيعية )أنشطة غير هيكلية(؛ و) وعي رفع إجراء تخطيط وتحسين المعرفة أَو برامج

 الفئة التي تنطوي على األعمال العامة للحماية ضد الكوارث الطبيعية )أنشطة هيكلية صغيرة ومتوسطة الحجِم (.

 

 المدعمة من البرنامج أن تسفر عن تأثير إيجابي شامل على البيئة والمجتمع، وتأثيرات ضارة من المنتظر من األنشطة . 64

أو النناس  ̸ تمويل أي نشاط محتمل أن يسفر عن تداعيات ضنارة كبينرة علنى البيئنة وعن  فمن طبيعته، يعرض البرنامج معتدلة. 

بالتنالي، فالتزامنا بسياسنة البننك الندولي  (. Category Aأ )المتضررين )على سبيل المثال: أنشنطة ينتم تصننيفها نموذجينا كفئنة 

 (، يتم إقصاء ما يلي من البرنامج:  PforR) برنامج القائم على نتائجوتوجيهاته لتمويل 

 وغيههر  وال رجعههة فيههها ال مثيههل لههها يسههفر عههن تههداعيات متعههددة ومتنوعههة يثيههر مخههاطر بيئيههة واجتماعيههة أي نشههاط
 مسبوقة؛

  جديهدة  متعددة ومتنوعة ضمن سياق برنامج أوسع يثير مخاطر بيئية واجتماعية ويسفر عن تداعياتأي نشاط مقترح
 وال مثيل لها وال رجعة فيها وغير مسبوقة؛ 

 ( :مههن الممكههن أن يغيههر 2( فههي موقههع ذا قيمههة بيولوجيههة حيويههة وبيئيههة محههددة ضههمن حههدود المغههرب؛ )1أي نشههاط )

أو بيئات طبيعية أو مهن الممكهن أن يغيهر بطريقهة جوهريهة منهاطق ذات تنهوع بطريقة هامة أو خطيرة مناطق محمية 

( مههن الممكههن أن يتسههبب فههي حههدوث أضههرار ال يمكههن إصههالحها لمصههادر األثههار والتههراث الثقههافي 3أو )̸ إحيههائي، و

 التاريخي؛ 
 وصههول إلههى أي نشههاط مههن الممكههن أن يتطلههب نههزوح أو ترحيههل خطيههر ألشههخاص، أو حيههازة أراضههي، أ و تقييههد ال

 المصادر الطبيعية أو الجماعية أو االقتصادية.

عدد جوانب القصور في النظم المؤسسية والبيئية واالجتماعية القانونينة  (ESSA)حدد تقييم النظام البيئي واالجتماعي  . 65

فقدرة العديد من الكيانات المؤسسية الوطنية والمحلية المسنؤولة عنن إدارة العناصنر االجتماعينة المرتبطنة  التي تطبق البرنامج. 

كجنزء منن التقينيم، الكياننات المسناهمة  بالمشاريع التي يمولها البرنامج غير منتظمة وتتطلب دعم مستهدف فني إطنار البرننامج. 

 على حدى االجتماعية والبيئية، كما تستخدم وسنائل محنددة تتضنمن تندابيرتطبق وسائل مسح محددة لتقدير تداعيات كل مشروع 

بالتالي، ولملء الفراغ المحدد في تقييم النظام البيئي واالجتماعي  باإلجراءات القابلة للتطبيق.  موائمة للحد من المخاطر لاللتزام

(ESSA)فهنناك تندابير مختلفنة )منذكورة  واالجتماعينة المغربينة. تدابير محددة لتعزيز أداء نظنم اإلدارة البيئينة  ، يدعم البرنامج

( قندرات 3( رصند وتقينيم )2( نظنم إدارة بيئينة واجتماعينة، )1( مرتبطين أساسنا بالعناصنر التالينة )6بالتفصيل في الملحق رقم 

 اإلدارة البيئية واالجتماعية.

 

منن بنين جملنة أمنور أخنرى،   تماعي واعتماده وإقنراره.البرنامج، بشكل خاص، إعداد الدليل التقني البيئي واالج يدعم . 66

 يؤسس الدليل إجراءات واضحة تساعد في إعداد ورفع المشاريع الهيكلية المؤهلة أمام صندوق مكافحنة أثنار الكنوارث الطبيعينة

(FLCN( :أي من خالل ،)iتقديم دراسة نمطية لالستثمارات المتوافقنة منع سياسنة وتوجينه البننك لتموينل الب )علنى  رننامج القنائم
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( اقتننراح "أدوات فحننص" تهنندف إلننى تحدينند المخنناطر والتننداعيات المحتملننة االجتماعيننة والبيئيننةَ علننى ii(؛ )PforR) النتننائج

( اقتننراح نمنناذج إلعننداد ivمقينناس أو حجننم المخنناطر االجتماعيننة والبيئيننة وتننداعياتها؛ و) ( اقتننراح نمنناذج لتقيننيمiiiو) المشنناريع؛

( تقنديم العناصنر التني تسنمح لمقترحني vعلنى المجتمنع والبيئنة ؛ و) اصنة بتطبينق إجنراءات الحند منن المخناطرتقارير شناملة خ

 تقيننيم التننأثير البيئنني واالجتمنناعي) المشننروِع بتطننوير أدوات معينننة تتضننمن إجننراءات الحنند مننن المخنناطر علننى البيئننة والمجتمننع

[ESIAs ]خطننط العمننل البيئيننة واالجتماعيننة [ESMPs وخطننط ]عمننل مختصننرة إلعننادة التننوطين [ARAPs كمننا تلتننزم هننذه )]

كمنا سيتضنمن البرننامج  (. PforR علنى النتنائج ) األدوات مع الحكومة ومع سياسة وتوجيه البنك الندولي لتَموينل البرننامج القنائم

ة االجتماعينة أيضا أنشطة لتقوية قندرات ورفنع وعني جمينع أصنحاب المصنالح بخصنوص القضنايا والمشناكل المرتبطنة بناإلدار

 والبيئية المستدامة للبرنامِج.

 

(، كمنا هنو  PforR) برننامج القنائم علنى النتنائجالتي تعتقد أنهم يتنأثرون سنلبا بسنبب دعنم البننك لعملينة ال المجتمعات واألفرادإن  . 67

( GRMمحدد من قبل السياسة واإلجراءات القابلة للتطبيق، يستطيعون تقديم شكاواهم إلى البرنامِج الحالِي الخاص بآلية انتصناف المظنالم )

أن الشنكاوى التني تحصنل عليهنا تنتم GRS) تضنمن خدمنة انتصناف المظنالم )  التابعنة للبننك الندولي. GRS) أَو خدمنة انتصناف المظنالم )

بإمكان المجتمعات واألفنراد المتنأثرون تقنديم شنكاواهم  جعتها في الحال حتى يتم التعامل مع االهتمامات الوثيقة الصلة بالموضوع. مرا

إلى لجنة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي والتي تقرر ما إذا كان قد حدث أي ضرر أم ال، أو من الممكن أن يحندث، كنتيجنة 

كما يجوز تقنديم الشنكاوى فني أي وقنت بعند أن ينتم جلنب االهتمامنات مباشنرة إلنى  الدولي بسياسته وإجراءاته.  لعدم التزام البنك

للحصول على المزيد من المعلومنات حنول كيفينة تقنديم شنكاوى  انتباه البنك الدولي، وتم منح إدارة البنك فرصة للرد والتجاوب. 

نننننننك النننننندولي المشننننننتركة، مننننننن فضننننننلك زر الموقننننننع التننننننالي: المظننننننالم بالب رفننننننعإلننننننى البنننننننك النننننندولي وإلننننننى خدمننننننة 

http://www.worldbank.org/GRSلنى لجننة التفتنيش . وللحصول على المزيد منن المعلومنات حنول كيفينة تقنديم شنكاوى إ

 .www.inspectionpanel.orgالمستقلة التابعة للبنك الدولي، من فضلك زر الموقع التالي: 
 

بخصوص الشكاوى واالدعاءات المرتبطنة  واتخاذ قرارات المغرب العديد من المؤسسات المكلفة باالستماعيتوافر في  . 68

آليننه تقننديم شننكاوى ومناشنندات وتننرقيتهم حننديثا إلننى المسننتوى  فتننوافر (. PforR) علننى النتننائج القننائمباألنشننطة المعتمنندة مننن البرنننامج 

إن نظنام خدمنة  المؤسسي يزودهم باالستقالل الضروري واالستقالل المنالي النذاتي، باإلضنافة إلنى السنلطات الموسنعة لإلحالنة إلنى النذات. 

 تقلل من قيمة النظام المغربي إلدارة الشكوى.التابعة للبنك الدولي ال GRS) ) انتصاف المظالم

 

 

 د. تقدير المخاطر

 )أ( ملخص كامل لتقدير المخاطر
. تقدير المخاطر6الجدول   

 المخاطر التقدير

 تقني جوهري

 ائتماني جوهري

 بيئي واجتماعي جوهري

 (DLIمؤشر مرتبط بالصرف ) متوسط

 مخاطر عامة جوهري

 

 دير المخاطر)ب( شرح تق
 

بننالرغم مننن توقننع أن الغالبيننة  . بالمخرراطر التقنيررةفهننناك مخنناطر كبيننرة مرتبطننة  الخطننر اإلجمننالي للعمليننة جننوهري.  . 69

العظمى من أنشطة اإلقالل من المخاطر الهيكلينة وغينر الهيكلينة تشنمل معينار نسنبي و/أَو بنرامج اسنتثمار بنناء بنينة تحتينة علنى 

ديها مخناطر تقنيننة محندودة فقننط(، فنبعض وكنناالت التنفينذ، خصوصننا علنى مسننتوى )ولننذا منن المحتمننل أن يكنون لنن نطناق ضنيق

(، بالتحديند فيمنا يخنص اإلقنالل منن المخناطر، ألنهنا DRM) إدارة مخناطر الكنوارثالحكومة المحلية، أقنل اعتينادا علنى أنشنطة 

منن أجنل ضنمان تنفينذ المشناريع الفرعينة للحصنول علنى  تعتبر منطقة حديثة نوعا ما عليهم لالشتراك فيهنا وتحمنل مسنؤوليتها. 

http://www.worldbank.org/GRS
http://www.worldbank.org/GRS
http://www.inspectionpanel.org/
http://www.inspectionpanel.org/
http://www.inspectionpanel.org/


32 

 

( بننإجراء فحننص منندقق IGAT) المفتشننية العامننة لننإلدارة الترابيننةكمننا تتننولى   النتننائج المرجننوة، مطلننوب دعننم بننناء قنندرات قويننِة.

وهرينة نتيجنة لعندد ج المخراطر البيئيرة واالجتماعيرةمن المرجح أن تكون  للمشاريِع التقنية مما يشكل إضافة للحد من المخاطر. 

من وكاالت التنفيذ المنخرطة في األمر، بما في ذلك الوكاالت التي على مسنتوى الحكومنة المحلينة، حينث قندرتهم علنى اإلدارينة 

لكن على الجانب اآلخر، من خالل االلتزام بسياسة وتوجينه البننك الندولي لتموينل   على المستوى البيئي واالجتماعي . غير قوية

(، فإن البرنامج مصمم لتحاشي اختيار أنشطة لها مخناطر وتنداعيات بيئينة واجتماعينة هامنة. PforR) ول على نتائجبرنامج للحص

في ضنوء وكناالت التنفينذ المتعنددة المنخرطنة، بمنا فني ذلنك الوكناالت  اإلدارة االئتمانيةربما تظل المخاطر الجوهرية في دائرة 

بالمعتدل حينث  (DLIمخاطر المؤشر المرتبط بالصرف )يتم تعريف  رة أضعف. التي على مستوى الحكومة المحلية، حيث القد

ذات تنوازن جيند ومحنددة بوضنوح أثنناء اإلعنداد ومتفنق عليهنا تمامنا منع  تم وضع مجموعة من المؤشرات المرتبطنة بالصنرف

باإلضافة إلى ذلنك، قامنت الحكومنة  (. MEFووزارة االقتصاد والمالية ) (MoIالنظراء للحكومة، بما في ذلك وزارة الداخلية )

بالتنالي منن الجنائز أن تننعكس نتنائج هنذه المعنايير علنى  أو تنفيذ أعمال آخري تهدف إلى اإلقالل من هذه المخاطر. ̸ بالتخطيط و

 تقدير مخاطر هذه العملية. 

 

 ه. خطة عمل برنامج

ية، تم االتفاق منع الحكومنة علنى خطنة عمنل برننامج زمننى بناء على التقديرات التقنية، واالئتمانية، والبيئية واالجتماع . 70

خطة عمل برننامج منن التقنديرات الثالثنة، المركنزة علنى اإلجنراءات األكثنر  مدخالت تنتج . 8ترد التفاصيل في الملحق  محدد،

  كجنزء منن دعنِم تنفينذ البرننامِج،  أن يدعم ذلك البرنامج بأفضل طريقة للتوصل إلى تحقيق نتائجه المتوخناه. أهمية، فمن المتوقع

 وااللتزام بالوقت المحدد للتنفيذ. الموائم لخطة عمل برنامج مراقبة تنفيذ يتولى البنك
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 : وصف تفصيلي للبرنامجالملحق األول

 الهدف اإلنمائي للبرنامج

مخههاطر الكههوارث وتعزيههز يتمثههل الهههدف اإلنمههائي للبرنههامج فههي تحسههين اإلطههار المؤسسههي لتمويههل أنشههطة الحههد مههن  .1

 المرونة المالية للكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين في منطقة البرنامج.

 PforRالبرنامج القائم على النتائج 

وأنشهطة   (3( ومنطق  ة البرنام ه ج؛ )2( مدة البرنامج؛ )1من خالل: ) PforRتم تعريف البرنامج القائم على النتائج ي .2

    دعمها.البرنامج التي يتم 

ا من أبريل مدة البرنامج .3  .2021وحتى ديسمبر  2016: يجري تنفيذ البرنامج على مدى خمسة أعوام بدءت

: يشمل البرنامج المنهاطق الجغرافيهة التاليهة: جههة طنجهة تطهوان الحسهيمة، جههة الشهرق، جههة فهاس منطقة البرنامج .4

وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة مراكش أسفي، وجهة درعهة مكناس، وجهة الرباط سال القنيطرة، وجهة بني مالل خنيفرة، 

   تافياللت، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم وطانطان وسيدي ايفني.

: طلبههت الحكومههة تقههديم الههدعم لجميههع البههرامج الفرعيههة الثالثههة لبرنههامج الحكومههة. وتتمثههل األنشههطة أنش  طة البرن  امج .5

 المحددة للبرنامج فيما يلي:

 األول: تعزيز اإلصالح المؤسسي وبناء القدرات البرنامج الفرعي . 
  من خالل ما يلي:( DRM)تعزيز الهيكل المؤسسي القائم إلدارة مخاطر الكوارث 

، بما فهي ذلهك إنشهاء FLCNصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية إنشاء هيكل حكامة محسن إلدارة  (1)

 الوطنية لالختيار واألمانة؛   واللجنة   لجنة التسيير
صهندوق مكافحهة آثهار الكهوارث تأسيس عملية شفافة تركز علهى النتهائج مهن أجهل تخصهيص مهوارد   (2)

لتمويل المشاريع الفرعية المؤهلة، فضال عن نظام الرصد والتقييم للمشاريع الفرعية  FLCN الطبيعية

 المؤهلة التي يمولها الصندوق؛ 
للههوزارات المعنيههة، والحكومههات ( DRM)بنههاء القههدرات مههن أجههل تحسههين ادارة مخههاطر الكههوارث    (3)

 المحلية والوكاالت العامة والشركات المملوكة للدولة في منطقة البرنامج؛
 المخاطر والمرونة. إلدارةوضع استراتيجية وطنية متكاملة  (4)

 

  :يهتم االضهطالع بتنفيهذ  البرنامج الفرعي الثاني: زيادة وتوسيع نط اق أنش طة الح د م ن مخ اطر الك وارث

 FLCNالمشههاريع الفرعيههة المؤهلههة التههي يهههتم تمويلههها مههن خههالل صهههندوق مكافحههة آثههار الكههوارث الطبيعيهههة 

 والوزارات المعنية والحكومات المحلية والوكاالت العامة أو الشركات المملوكة للدولة.

 تصهميم وتنفيهذ برنهامج وطنهي  .البرنامج الفرعي الثالث: تحسين تموي ل مخ اطر الك وارث والت أمين ض دها

صههندوق التضههامن ضههد للتههأمين ضههد األحههداث الكارثيههة يشههمل أصههحاب المنههازل واألعمههال التجاريههة، وإنشههاء 

، ليكههون صههندوقا للتضههامن مخصصهها لتعههويض األسههر المعيشههية غيههر المههؤمن عليههها FSECالوقههائع الكارثيههة 

 المتضررة من أحداث كارثية. 

د البرنهامج مشهروعات إعهادة اإلعمهار بعهد حهادث كهارثي والمشهروعات التهي ال تفهي يستبع. األنشطة المستبعدة .6

البرنهامج القهائم علهى النتهائج بمتطلبات التأهيل وفقا لسياسة وتوجيه البنك الدولي للحصول على تمويل فهي اطهار 

PforR سهلبية علهى البيئهة . وعلى وجه التحديد، لن يتضمن البرنامج أي أنشطة ثبت يعهد تقييمهها أن لهها تهأثيرات

و/أو األشخاص المتضررين، حسب التعريف الوارد فهي سياسهة وتوجيهه البنهك الهدولي بشهأن التمويهل فهي اطهار 

، وال شراء األشغال والسهلع والخهدمات بموجهب عقهود ذات قيمهة عاليهة تفهوق PforRالبرنامج القائم على النتائج 

 حدود لجنة مراجعة الحصول على عمليات.
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أدنههاه العالقههة بههين برنههامج الحكومههة وهههذا البرنههامج للعمليههات، ويههتم تسههليط الضههوء علههى  1.1ل يههرد فههي جههدو  .7

   البرنامج في المساحة المظللة الرمادية(.
 

 . برنامج الحكومة والبرنامج )المساحة المظللة الرمادية(1.1جدول 

 البرنامج الفرعي األول: تعزيز التطور المؤسسي وبناء القدرات

، بما في ذلك FLCNصندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية محسن إلدارة  حكامةإقامة هيكل 

 واألمانة؛  واللجنة الوطنية لالختيار  لجنة التسييرإنشاء 
صندوق مكافحة آثار تأسيس عملية شفافة تركز على النتائج من أجل تخصيص موارد  

المؤهلة، فضال عن نظام الرصد والتقييم لتمويل المشاريع الفرعية  FLCNالكوارث الطبيعية 

 للمشاريع الفرعية المؤهلة التي يمولها الصندوق؛
للوزارات المعنية والحكومات المحلية  (DRM)بناء القدرات لتحسين إدارة مخاطر الكوارث  

 والوكاالت العامة والشركات المملوكة للدولة؛ 
 والقدرة على المجابهة. (DRM)ارث وضع استراتيجية وطنية متكاملة إلدارة مخاطر الكو 

  

  

  نطاق البرنامج
خارج نطاق 

  البرنامج

 البرنامج الفرعي الثاني: توسيع نطاق أنشطة الحد من مخاطر الكوارث

صندوق مكافحة يتم تمويل المشاريع الفرعية المؤهلة من خالل 

والوزارات المعنية والحكومات  FLCN أثار الكوارث الطبيعية

 المحلية والوكاالت العامة أو الشركات المملوكة للدولة.
 

 

قبل  أنشطة إعادة اإلعمار بعد حادث كارثي الممولة من

 ؛ FLCNصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

أي أنشطة لها تأثيرات سلبية على البيئة و/أو األشخاص 

حسب التعريف الوارد   مة،المتضررين، والعقود عالية القي

في سياسة وتوجيه البنك الدولي بشأن التمويل في اطار 

 . PforRالبرنامج القائم على النتائج 

 

 البرنامج الفرعي الثالث: تحسين تمويل مخاطر الكوارث والتأمين ضدها
 

تصميم وتنفيذ برنامج وطني للتأمين ضد الحوادث الكارثية ألصحاب المنازل واألعمال 

، ليكون صندوقا للتضامن FSECصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية التجارية، وإنشاء 

 غير المؤمن عليها المتضررة من أحداث كارثية.  المعيشيةمخصصا لتعويض األسر 

 

 

  نطاق البرنامج

  

نطاق خارج 

  البرنامج

 

 أنماط االستثمارات الهيكلية وغير الهيكلية  2. 1جدول 

والتدابير غير  –تلك التي تؤدي مباشرة إلى الحد من األضرار  –بين التدابير الهيكلية  (DRM)تميز ادارة مخاطر الكوارث 

الهيكلية التي تؤدي إلى الحد من األضرار بشكل غير مباشر. وتتمثل التدابير الهيكلية عادة في المشروعات الهندسية مثل 

ة االهتزازات. وتتمثل التدابير غير الهيكلية غالبا في األشغال للحماية من الفيضانات أو التعديل التحديثي للمباني لمواجه

 قوانين البناء، وحمالت التوعية بالمخاطر. والقائمة الواردة أدناه هي ألغراض توضيحية.

 

لتدابير الهيكلية ا غير الهيكليةالتدابير     
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البنية التحتية للحماية من الفيضانات في المناطق الريفية 

والتي تكون مرتبطة مع الشبكة وكذلك المناطق الحضرية 

الهيدرولوجية الحالية مثل السدود، والسدود القائمة على 

للحماية من الفيضانات، وقنوات   األنهار، واألسوار الجدارية

وأحواض حجز المياه؛ وأيضا تحسين نظام   التسريب،

 تصريف المياه.

وضع خرائط المخاطر للتحديد بمزيد من الدقة مناطق 

المرتفعة ونشاط الزالزل وموجات التسونامي الفيضانات 

واالنهيارات األرضية والمخاطر األخرى ودمجها في وثائق 

والوثائق المتعلقة بالتوسع  تخطيط استخدام األراضي

 الحضري.

مشروعات البنية التحتية صغيرة النطاق التي تركز على 

المجتمع المحلي لبناء المرونة مثل جدران األسوار 

 األراضي وسدود منع تدفق الحطام.الحتجاز 

 

إدماج األبعاد المرتبطة بمخاطر الكوارث في خطط البلديات 

وخطة الجماعات المحلية  -)الخطط االقتصادية واالجتماعية

 للتنمية(.

زيادة مستوى االرتفاع للبنية التحتية العامة التي تكون 

معرضة للفيضانات )المباني العامة والجسور، والمطارات، 

  الموانن، وما إلى ذلك(و

، بما في ذلك (DRM)تحسين نظم ادارة مخاطر الكوارث 

أدوات تقييم مخاطر الكوارث، والتدريب على هذه األدوات، 

لرصد ونظام تكنولوجيا المعلومات   والمعلومات العامة

 وتقييم المخاطر.

التعديل التحديثي لمجابهة مخاطر الزالزل للمباني العامة 

 والمستشفيات ومحطات وحدات اإلطفاء مثل المدارس

 وأقسام الشرطة والمكاتب الحكومية الرئيسية.

  خطط الحد من مخاطر الكوارث لمنطقة محلية أو إقليم ما.

التربة التي تكون عرضه لخطر انهيار أو   تثبيت وتدعيم

 تآكل أراضي.

 

 خطة اإلدارة المفصلة لمزمات واإلنذارات واإلخالء.

التحتية لمنع تآكل السواحل )تدعيم الحواجز الطبيعية، البنية 

  السدود(.
المعلومات والتوعية والتدريب للسكان )المجتمع المدني، 

وشركات األعمال( بشأن سلوكيات إدارة المخاطر )التدريب 

 للحماية الذاتية، وحملة توعية لشركات األعمال، والمدارس(

 

لوقائي للمساكن االنسحاب االستراتيجي و/أو النزوح ا

  المعرضة لخطر الغمر و/أو الفيضانات.
تحسين اللوائح التنظيمية لزيادة المرونة، ووجود هيكل ملتزم 

برصد تطبيق هذه اللوائح التنظيمية )المرتبطة بتقسيم 

  المناطق، وقوانين المباني، وما إلى ذلك(.

نظم االنذار المبكر )للفيضانات، واالنهيارات األرضية،   

 واالنذارات بالزالزل، وموجات التسونامي.(

  

فكهرة مبدئيهة عهن نمهط األنشهطة المحهددة التهي مهن المحتمهل أن  2015المنفهذ عهام  (CfP)تقديم مقترحات تمنح الدعوة إلى  .8

 23مقترحا تم تلقيهم من قبل الصندوق، تهم فهي نهايهة األمهر اختيهار  91تدرج في اطار البرنامج الفرعي الثاني. فمن بين 

األول، بإجمالي تمويل مشترك من صندوق مكافحة آثهار الكهوارث الطبيعيهة  (CfP)تقديم مقترحات مقترحا من الدعوة إلى 

FLCN  وإجمالي اسهتثمارات يفهوق مليهار درههم  حجم التمويل المتاح حاليا(  مليون درهم مغربي )وهو ما يقارب 251بلغ

التي تقدم المشروع المقترح. ويرد بيان موجز بمقترحات المشهروعات  ويمول الباقي من الموارد الخاصة للجهات مغربي

أدناه. ويعد من المشجع أن حافظة المشروعات المختارة متوازنة، مع وجود عدد كبير مهن المشهروعات  3. 1في الجدول 

ه األخيرة تميل إلهى مشروعا(. وكما كان متوقعا، فإن هذ 23من  17التي تقودها الحكومات المحلية والمجتمعات المحلية )

أن تكون أصغر في الحجم من مشهروعات التمويهل المشهترك التهي تقودهها الهوزارات المعنيهة والهيئهات العموميهة. وهنهاك 

مقترحا الذين تم اختيهارهم مهن المجتمعهات  17بين   أيضا تمثيل جغرافي متوازن نسبيا عبر البالد. وأخيرات، فإن تسعة من



36  

  

 2015المنفذ خهالل عهام  (CfP)تقديم مقترحات .  وتمنح الدعوة إلى 31ت المحلية األصغر نطاقاالمحلية كانت من المجتمعا

 .2021و 2016مؤشرا بالمشروعات المحتملة خالل فترة تنفيذ البرنامج في الفترة بين 

في عام  FLCN: قائمة بالمشروعات المختارة للتمويل المشترك من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 3. 1جدول 

201532 

  وصف المشروف  الهيئة المعنية بالتنفيذ  الرقم

المبلغ 

 اإلجمالي

)بالمليون 

  (درهم مغربي

المبلغ من 

صندوق 

مكافحة آثار 

الكوارث 

الطبيعية 
FLCN 

)بالمليون 

 درهم مغربي(

  

    الحكومات المحلية )الظروف العادية(    

الفيضانات )وسط البنية التحتية للحماية من  بلدية تيسة  1

 المدينة في تيسة(

47.2  14.2  

2  
السلطة اإلقليمية إلقليم سيدي 

  إفني

 معلومات بشأن الكوارث وقدرات تحذيرية
 )إقليم سيدي إفني(

  
18.8  5.8  

3  
البنية التحتية للحماية من الفيضانات )إقليم  السلطة اإلقليمية إلقليم الحسيمة

  الحسيمة(

 

170.0  30.0  

4  
البنية التحتية للحماية من الفيضانات )مدينة سيدي   بلدية سيدي سليمان الشراعة

 سليمان الشراعة(
 

46.0  13.8  

  6.0  20.0 البنية التحتية للحماية من الفيضانات )مدينة آزرو(  بلدية آزرو  5

البنية التحتية للحماية من الفيضانات )مدينة  بلدية الجديدة  6

 الجديدة(
 

23.0  6.9  

7  
 درعة -ماسة -جهة سوس

 

 معلومات مخاطر الزالزل والتخطيط

 )منطقة أغادير الكبرى(
30.0  9.0  

8  
البنية التحتية للحماية من الفيضانات )مدينة أوالد  بلدية أوالد حسون

 حسون(
 

29.4  9.0  

    الحكومات المحلية )الظروف الخاصة(

التحتية للحماية من الفيضانات )مدينة البنية  بلدية امنتانوت  9

 امنتانوت(

36.6  10.0  

                                                           
31
 نسمة.35,000 أقل من 

32
، في حين لم يكن قد تم التوقيع على جميع االتفاقات المالية في مارس (CfP)تقديم المقترحات تم اختيار هذه المشروعات من خالل الدعوة األولى ل   

2016  
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10  
 إلقليم الحوز  السلطة اإلقليمية

  

 البنية التحتية للحماية من الفيضانات )بلدة أوريكا(
  

10.4  6.0  

11  
السلطة االقليمية إلقليم سيدي 

  قاسم

البنية التحتية للحماية من الفيضانات )إقليم سيدي 

 قاسم(
 

13.3  8.0  

12  
البنية التحتية للحماية من الفيضانات )بلدية فناسة  فناسة باب الحيط بلدية

 باب الحيط( 
2.7  1.6  

البنية التحتية للحماية من الفيضانات )بلدية   بلدية مزكيتام  13

 مزكيتام(

5.6  3.3  

 البنية التحتية للحماية من الفيضانات )واحة تيوت(   بلدية تيوت  14

 

13.6  8.1  

البنية التحتية للحماية من الفيضانات )مدينة   بلدية الفنيدق  15

   الفنيدق(

7.2  4.3  

البنية التحتية للحماية من الفيضانات )مدينة بني    بلدية بني سميح  16

 سميح(

8.0  4.8  

البنية التحتية للحماية من الفيضانات )بلدية البئر  بلدية البئر الجديد  17

 الجديد(

7.0  4.2  

   الوزارات المعنية

  30.0  195.0 الحماية من الفيضانات )مدينة الناظور(   الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء  18

19  
وزارة التجهيزات والنقل 

 واللوجستيك
)مدينة حماية ضد التآكل الساحلي لالبنى التحتية ل

 * العيون(

 

60.0  18.0  

20  

وإعداد التراب وزارة التعمير 

  الوطني

 

   

التخطيط الحضري لمخاطر الكوارث )لخمس  

  مناطق حضرية كبرى(
50.0  15.0  

   الوكاالت العامة

21  
جامعة محمد الخامس بالرباط/ 

 المعهد الوطني للتهيئة والتعمير
/ INAU  

)المنطقة الوسطى لجبال   معلومات المخاطر  

 (central Rif area الريف
3.0  0.9  

22  

 وكالة إنعاش وتنمية الشمال

 

التثبيت وتدعيم التربة للحماية من االنهيارات 

 األرضية

 )مدينة الحسيمة(
 

200.0  30.0  

23  

المعهد الوطني للجيوفيزياء 

التابع للمركز الوطني للبحث 

 العلمي والتقني
  

 نظم اإلنذار بالزالزل وموجات التسونامي 

   )التراب الوطني( 
40.8  12.2  
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  251  1,038   اإلجمالي  

 المشروع ليس جزءا من منطقة البرنامج :*مالحظة

 

 تنفيذ إشراك المواطنين

  . يهتم دمهج ردود فعهل المسهتفيدين علهى المسهتوى المحلهي، ال سهيما مهن خهالل التهداول فهي مجهالسإشراك الم واطنين .9

( التشاور مهع المسهتفيدين المباشهرين مهن المشهروعات الفرعيهة 1المعنية، كما يتم أيضا دمجها عن طريق )  الجماعات الترابية

( علهى شهبكة اإلنترنهت وبهدون GRM( وآليه انتصاف المظهالم )2، )FLCNالممولة من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

. FLCNبطهها بموقهع صهندوق مكافحهة آثهار الكهوارث الطبيعيهة شبكة االنترنت، التي ينص عليها في دليل عمليهات البرنهامج ور

وتههؤدي هههذه العمليههة إلههى تعزيههز المشههاركة، واإلسهههام بشههكل اسههتباقي فههي إدارة التوقعههات، وبنههاء االقتنههاع المحلههي بالمسههاهمة، 

 وتعزيز ملكية المواطنين للمشروعات الفرعية لنتائج تتسم بالمزيد من التنمية المستدامة.

يدمج البرنامج أيضا ردود فعل المستفيدين من خالل إنشاء آلية انتصاف المظهالم مهن (. GRMاف المظالم )آليه انتص .10

خالل شبكة اإلنترنت وبهدون شهبكة االنترنهت. ويهتم وضهع اآلليهة علهى الصهعيد المحلهي وكهذلك علهى الصهعيد الهوطني لتسهجيل 

ردود الفعههل المتعلقههة بالمخههاطر البيئيههة واالجتماعيههة  ردود فعههل المجتمعههات المحليههة علههى المشههروعات الفرعيههة، فضههال عههن

واالئتمانيههة. وبالنسههبة للصههعيد الههوطني، يههتم إطههالق موقههع تفههاعلي علههى شههبكة االنترنههت يشههمل منصههة متكاملههة آلليههة انتصههاف 

رة الداخليهة ( علهى آليهات وزاGRMُتبنى آليه انتصهاف المظهالم )  (على شبكة اإلنترنت. وعلى الصعيد المحلي،GRMالمظالم )

MoI  القائمة فهي التعامهل مهع الشهكاوى، وتقهوم بتعزيزهها مهن خهالل دمهج ردود الفعهل المنهجيهة كهأداة حاسهمة لتعزيهز الشهفافية

( لتعزيهز اتبهاع نههج GRMوالمساءلة في جميهع جوانهب تنفيهذ المشهروعات الفرعيهة. ويهتم إنتهاج دليهل آلليهه انتصهاف المظهالم )

 .FLCNظلمات عبر كافة المشروعات الفرعية لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية متسق لمعالجة الشكاوى والت

 دور شركاء التنمية

األمانة العامهة للتنميهة االقتصهادية و (SDC). ُمثلت الحكومة السويسرية من خالل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  .11

لمرفق العالمي للحد رب. وقدمت الحكومة السويسرية تمويال هاما لشريكا رئيسيا في إدارة المخاطر في المغSECO) ) والتعاون

 .(MnhPRA)تقيههيم مخههاطر الكههوارث الطبيعيههة المحتملههة فههي المغههرب لههدعم تطههوير أداة  (GFDRR)  مههن الكههوارث واالنعههاش

لعههالمي"في الوقههت وباإلضههافة إلههى ذلههك، سههاهمت الوكالههة السويسههرية للتنميههة والتعههاون بتقههديم التمويههل مههن خههالل البرنههامج ا

. FLCNالمناسههب" لتغيههر المنههاب التههابع لههها للمسههاعدة، وتقههديم الههدعم الفنههي إلصههالح صههندوق مكافحههة آثههار الكههوارث الطبيعيههة 

المتعهددة المهانحين التمويهل  FIRST)) مبادرة إصالح القطاع المالي وتعزيزهو وقدمت األمانة العامة للتنمية االقتصادية والتعاون

حاليها   (OECD) لبرنامج المساعدة الفنية المالية والتأمين ضد أخطار الكهوارث. وتضهطلع منظمهة التعهاون االقتصهادي والتنميهة

الهدعم بشهأن تحهديات  GIZبإجراء تقييم مستقل لمنظومة إدارة المخاطر في المغهرب.  وتهوفر الوكالهة األلمانيهة للتعهاون الهدولي)

الهدعم بشهأن التهأمين للقطهاع الزراعهي ضهد المخهاطر. وتهدعم   تنمية فيما يتعلق بتغير المناب. وقدمت الوكالة الفرنسية للتنميةال

. وفهي سهياق المضهي قهدما، ال (UNISDR)األمم المتحدة المغرب من خالل استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكهوارث 

ريكا أساسيا للبرنامج، بمها فهي ذلهك عهن طريهق تعبئهة وتمويهل إعهارة خبيهر دولهي للعمهل مهع تزال الحكومة السويسرية تمثل ش

فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج )السيما البرنامج الفرعي األول والثاني( وكذلك تعبئة المزيد من دعم المساعدة  MoIوزارة الداخلية 

لمرفق العالمي للحهد مهن الكهوارث الفرعي الثالث(. ويواصل ا الفنية ألعمال تمويل مخاطر الكوارث والتأمين ضدها )البرنامج

كذلك في دعم المغرب. ويتوافهق ههذا البرنهامج أيضها مهع مبهادرة التهأمين ضهد المخهاطر المناخيهة لمجموعهة السهبعة،  واالنعاش

العهالمي لتكمهل جههود  بقيادة ألمانيا، والتي تهدف إلى تحفيهز خلهق أسهواق للتهأمين الفعهال ضهد المخهاطر المناخيهة علهى الصهعيد
  التكيف مع تغير المناب وتعزيز النمو االقتصادي والحد من الفقر.

 التنفيذ االئتماني



39  

  

ضهمن مكتهب  MoI في سياق اطار التنفيذ العام للبرنامج، فإن األمانة، والتهي تهم استضهافة مقرهها فهي وزارة الداخليهة .12

ق وتنفيذ الجوانب االئتمانية للبرنامج، بما في ذلك عن طريق إعهداد ، عن تنسيلجنة التسييراألمين العام، مسؤولة تحت إشراف 

الهدعم االئتمهاني لممانهة. وكجهزء مهن  MoIبهوزارة الداخليهة   (DAA)التقرير السنوي للبرنامج. وتقدم مديرية الشهؤون اإلداريهة

ههذا تحديهد يتهيح ههات الراعيهة للمشهروع. واختيار المشاريع، يجري تعريف معايير ائتمانية محهددة، لتقيهيم القهدرة االئتمانيهة للج

احتياجات الدعم االئتماني وبناء القدرات لمقدمي المشروعات المختارة. وتؤخذ تلك االحتياجات لبناء القدرات في االعتبهار فهي 

بهين وزارة  الموقهع (FA)ضافة إلهى ذلهك، فهإن اتفهاق التمويهل إلخطة بناء القدرات الشاملة للبرنامج، تحت مسؤولية األمانة. وبا

ووكههاالت تنفيههذ المشههروع وشههركائها يحههدد جميههع مسههئوليات التنفيههذ االئتمانيههة لكههل  ووزارة االقتصههاد والماليههة/  MoIالداخليههة 

أن تستخدم عائدات التمويل لمغراض المقصودة. كما يحدد اتفهاق التمويهل لكهل مشهروع،  طرف في تنفيذ المشروعات لضمان

في ذلك التخطهيط للمشهتريات )المواعيهد النهائيهة ذات األهميهة الحاسهمة( ومتطلبهات إعهداد التقهارير  الجدول الزمني للتنفيذ، بما

المالية ومراجعة الحسهابات. وُتهدرج جميهع المبهادئ التوجيهيهة المفصهلة بشهأن تقهديم التقهارير فهي دليهل عمليهات البرنهامج الهذي 

التقهارير يشهمل البرنهامج بأكملهه، بغهض النظهر عهن مصهدر التمويهل  . وتجدر اإلشارة إلى أن تقديمMoIتعتمده وزارة الداخلية 

 )البنك الدولي أو جهة أخرى(.

ُيخضههع المقتههرض البيانههات الماليههة لمراجعههة الحسههابات. ويقههوم كههل صههاحب مههن أصههحاب المصههالح المشههاركين فههي   .12

 البرنامج بإعداد البيانات المالية المطلوبة لمراجعة الحسابات.

 االجتماعيالتنفيذ البيئي و

يندرج تنفيذ الضمانات أيضا ضمن هذا اإلطهار الشهامل للتنفيهذ. وأثنهاء اختيهار المشهروعات، تقهوم أدوات الفهرز التهي  .14

 FLCNتهدف إلى تقييم األهمية االجتماعية واآلثار البيئية للمشروعات الممولة من قبل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعيهة 

( استبعاد المشروع من التمويل في إطهار البرنهامج 1وتتطلب، اعتمادا على نتائج الفرز: )  (FIDS)علي ورقة تشخيص مبسطة 

 ، وخطههة العمههل البيئيههة(ESIA)تقيههيم للتههأثير البيئههي  (2إذا كههان ينطههوي علههى مخههاطر وآثههار بيئيههة و/أو اجتماعيههة كبيههرة؛ أو )

، إذا كان المشروع ينطوي على مخاطر وآثار بيئية ARAP)) خطة عمل مختصرة إلعادة التوطين، و/أو (ESMP) واالجتماعية

إذا كهان المشهروع ينطهوي   (FIES) ورقهة معلومهات بيئيهة واجتماعيهة( 3و/أو اجتماعية متوسهطة إلهى متوسهطة منخفضهة؛ أو )

ل الفنهي على مخاطر وآثار بيئيهة واجتماعيهة منخفضهة أو عنهد الحهد األدنهى. ويهرد عهرض مهوجز ألدوات الفهرز ههذه فهي الهدلي

البيئهي واالجتماعيههة الهذي يههتم إرفاقهه كملحههق إضههافي مهع دليههل عمليهات البرنههامج. كمهها يهتم تههوفير إرشهادات إضههافية لمقترحههي 

( اإلدارة البيئيهة واالجتماعيهة، بمها فهي ذلهك إجهراء المشهاورات العامهة 1)  المشاريع عهن طريهق إعهداد كتيبهات إرشهادية بشهأن

وكههذلك الكتيبههات اإلعالميههة العامههة. وتقههوم األمانههة بتنسههيق العمههل االجتمههاعي   تصههاف المظههالم( آليههة ان2وإعههادة التههوطين؛ و)

 والبيئي كما يتم توفير الدعم لها بخبرات إضافية حسب الحاجة.

 

 رصد وتقييم البرنامج

 

يتم رصد البرنامج وتقديم التقارير بشأنه باستخدام النظم القائمهة للحكومهة. ويهوفر اطهار النتهائج )الملحهق الثهاني( األسهاس   15.

الذي تقوم األمانة بناء عليه برصد وتقهديم التقهارير بشهأن التقهدم المحهرز فهي تنفيهذ البرنهامج. وعلهى وجهه التحديهد، تعهد األمانهة 

ل األدلة على التقدم المحرز فيما يتعلق بجميع متطلبات مؤشرات النتائج المتضمنة في اطار النتائج، تقريرا سنويا للبرنامج يشم

والنتائج المرتبطهة بالمؤشهرات المرتبطهة بالصهرف، واألدلهة علهى االمتثهال مهع متطلبهات خطهة عمهل البرنهامج. ويقهوم التقريهر 

للمشروعات الفرعية التي يتم تمويلها من قبل صندوق  MoIالداخلية  السنوي للبرنامج بالبناء على نظام الرصد والتقييم لوزارة

وتضمين مدخالت إضافية مهن وزارة االقتصهاد والماليهة للبرنهامج الفرعهي الثالهث. ويهتم  FLCNمكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

 كل سنة تقويمية. يوما بعد انتهاء  90تقديم التقرير السنوي للبرنامج إلى البنك الدولي في مدة ال تتجاوز 
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 : مصفوفة اطار النتائجالثاني الملحق

  

المالية للكوارث الطبيعية للسكان تحسين اإلطار المؤسسي لتمويل أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز المرونة الهدف اإلنمائي للبرنامج: 
  .المستهدفين في منطقة البرنامج

مؤشرات 
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التخصيص 
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#  0  –  –  
1,000  

(50)  
4,000  
(50)  

40,000  
(50)  

سن

  وي

التقرير 

المرحلي 

للبرنامج 

متضمنا 

 البيانات

  الداعمة

وزارة 

 الداخلية/

  األمانة

المؤشر 

الثالث للهدف 

اإلنمائي 

 للبرنامج

 

☐

  

☒  

#  0  –  –  -  
5.85 

  مليون
5.85  

 مليون

سن

 وي

التقرير 

المرحلي 

  للبرنامج

وزارة 

االقتصاد 

والمالية 

/ACA 
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د المستفيدين دعوذلك من خالل ، تمت من خالل التمويل المشترك من قبل صندوق مكافحة آثار الكوارثالتي  الذين تم حمايتهم من خالل المشروعاتلمستفيدين المحتمل لعدد لمتحفظ لتقدير هو هذا المؤشر    

وغير بين االستثمارات الهيكلية  ، والتوزيع مااالستثمارات اجمالي معروف مسبقا  الغير ة ألنه من بدق محددةتقديرات ويصعب الوصول إلى  من األنشطة الهيكلية وغير الهيكلية.  ينمباشرالوغير  ينمباشرال

مؤشر في منتصف المدة في ضوء قرارات االستثمار الفعلية الاستعراض وتحديث ويتم الزلزال(. لمجابهة  التعديل التحديثي  أو اتفيضانمن الحماية ال مثل، فضال عن نوع استثمارات الحد من المخاطر )الهيكلية

 األساسية التي يتم اتخاذها.
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حد أدنى من عدد 

السكان في منطقة 

البرنامج المؤمن 

عليهم عن 

الجسدية اإلصابات 

ضد األحداث 

 34الكارثية

 

متضمنا بيانات   السنوي         

بشأن التغطية 

الفعلية للتأمين 

)من وزارة 

االقتصاد 

والمالية/ هيئة 

مراقبة التأمينات 

واالحتياط 

االجتماعي 

MEF  ̸ACAPS  

PS  

   

المؤشر الرابع 

للهدف اإلنمائي 

 :للبرنامج

تأسيس وتفعيل 

صندوق التضامن 

ضد الوقائع الكارثية 

FSEC  لحماية غير

 المؤمن عليهم

 

☐  ☒  

  –  -  النص

إعداد وثائق 
التنفيذ المشار 

في المادة   إليها
من مشروع  71

قانون التأمين 
ضد المخاطر 
الكارثية فيما 
يتعلق بتأسيس 

صندوق 
التضامن ضد 

الوقائع الكارثية 
FSEC من ، 

وزارة قبل  
االقتصاد 
هيئة و  والمالية

مراقبة التأمينات 
واالحتياط 
 االجتماعي

أن تعتمد الحكومة وثائق 
التنفيذ القانونية المشار 

من  71في المادة   إليها

مشروع قانون التأمين 
ضد المخاطر الكارثية 
فيما يتعلق بتأسيس 

صندوق التضامن ضد 
 FSECالوقائع الكارثية 

 

أن يتلقى 

صندوق 

امن ضد التض

الوقائع الكارثية 

FSEC 

اإلسهامات 

المالية المبدئية 

وفقا لما هو 

وارد في أحكام 

قانون التأمين 

ضد المخاطر 

 الكارثية

 سنوية  -

التقرير 
المرحلي بشأن 
التقدم المحرز 
في البرنامج 

واألدلة الكتابية 
بشأن وثائق 

التنفيذ القانونية 
المشار إليها في 

  71  المادة
من مشروع 

القانون، وأن 

يتلقى صندوق 

التضامن ضد 

الوقائع الكارثية 

FSEC 

االسهامات 

 المالية

 

وزارة االقتصاد 

 والمالية/

هيئة مراقبة 

التأمينات 

واالحتياط 

االجتماعي 

وصندوق 

التضامن 

االجتماعي ضد 

  الوقائع الكارثية

 وبناء القدراتالمجال األول للنتائج الوسيطة: تعزيز اإلصالح المؤسسي 
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 n.110-14تعرف األحداث الكارثية وفقا لما هو وارد في مشروع القانون رقم   
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المؤشر األول 
للنتائج 

 الوسيطة:
حصول حد 

أدني من نسبة 
  الكيانات

المسئولة عن 
تنفيذ 

المشروعات 
  الفرعية المؤهلة

على الدعم 
الفني و/أو 
 التدريب

 

☐  ☒  

%  0  0  50  50  50  50  

التقرير   سنوي

المرحلي 

 للبرنامج

وزارة 

 /MIالداخلية 

  األمانة

المؤشر الثاني 

للنتائج 

الوسيطة: 

وضع وتفعيل 

نماذج تقييم 

المخاطر 

 المحسنة

☐  ☐  

  –  –  ال  النص

وضع نماذج احتمالية 
بالمخاطر الكارثية 

( التقييم 1من أجل )

)وزارة الداخلية( 
نظام للتأمين   (2و)

ضد المخاطر 
الكارثية كما هو 

منصوص عليه في 
مشروع القانون 
)وزارة االقتصاد 

 (MEFوالمالية 
  

تفعيل نماذج 
احتمالية 
بالمخاطر 

الكارثية من 
( 1أجل )
التقييم 
)وزارة 
الداخلية( 

نظام   (2و)

للتأمين ضد 
المخاطر 

الكارثية كما 
هو 

منصوص 
عليه في 
مشروع 
القانون 
)وزارة 
االقتصاد 

–  

 سنوي

  

التقرير 

المرحلي 

للبرنامج 

ونموذج 

المخاطر 

الكارثية 

بعد 

 تنقيحها

  

وزارة الداخلية/ 

  األمانة



46  

  

والمالية 
MEF) 

 
  

 المجال الثاني للنتائج الوسيطة: توسيع نطاق أنشطة الحد من الكوارث

النتائج 

 الوسيطة
☐  ☒  

  0  

170 

  مليون

درهم 

   مغربي

مليون   340

 درهم مغربي

    

510   

   مليون درهم مغربي

مليون  680

درهم 

   مغربي

مليون    850

   درهم مغربي

رير التق سنوي

المرحلي 

  للبرنامج

وزارة الداخلية 

MIاألمانة/ 

المؤشر الثالث 
المبلع  :

التراكمي من 
أموال صندوق 
مكافحة آثار 
الكوارث 
 الطبيعية 

FLCN  الذي

يخصص إلى 
مشروعات 
 فرعية مؤهلة
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المؤشر الرابع 
للنتائج 

 الوسيطة:
حد أدنى لنسبة 

من أموال 

صندوق مكافحة 

آثار الكوارث 

   الطبيعية

FLCN  التي

تخصص 

للمشروعات 

الفرعية غير 

 الهيكلية

  

☐  ☒  

 سنوي  10  10  10  10  0  0  %

التقرير 

المرحلي 

  للبرنامج

وزارة 

الداخلية 

MI /

  األمانة

المؤشر 
   الخامس
للنتائج 

 الوسيطة:
حد أدنى من 

إجمالي    نسبة
التمويل 

للمشروعات 
الفرعية المؤهلة 
يتم توفيرها من 
قبل الكيانات 
المسئولة عن 

 التنفيذ
 وشركائها

 

☐  ☒  

 سنوي  50  45  40  35  0  0  %

التقرير 

المرحلي 

 للبرنامج

وزارة 

   الداخلية

MI  /

 األمانة
  

المؤشر 

السادس للنتائج 

 الوسيطة:

☐  ☒    0  0  0  100  

 مليون درهم مغربي

350  

مليون 

درهم 

 مغربي

600  

مليون درهم 

 مغربي

التقرير  سنوي

المرحلي 

  للبرنامج

وزارة 

الداخلية 

MI/ 

 األمانة
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قيمة تراكمية إلجمالي 
للبرامج الفرعية التمويل 

التي    المؤهلة المكتملة
تحقق أهداف الحد من 

 مخاطر الكوارث
 

              

 المجال الثالث للنتائج الوسيطة: تحسين تمويل مخاطر الكوارث والتأمين ضدها
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المؤشر السابع للنتائج 
 الوسيطة:

اعتماد االطار التشريعي 
والتنظيمي للتأمين ضد 

 المخاطر الكارثية
  

أن تقدم األمانة     النص  ☒  ☐

 العامة  للحكومة 
مشروع قانون  

التأمين ضد 
المخاطر الكارثية  

إلى الوزارات 
المعنية ويتم 

اعتماده من قبل 
 المجلس الحكومي 

 

يقُدم  مشروع 

التأمين ضد 

مخاطر الكوارث 

إلى البرلمان، 

وتقوم وزارة 

االقتصاد والمالية 

وهيئة مراقبة 

التأمينات واالحتياط 

ي بإعداد االجتماع

وثائق التنفيذ 

القانونية المشار 

 71إليها في المادة 

من مشروع قانون 

التأمين ضد 

المخاطر والتي 

تضمن فعالية نظام 

 التأمين  

 

اعتماد الحكومة 

لوثائق التنفيذ 

القانونية المشار 

 71إليها في المادة 

من مشروع قانون 

التأمين ضد مخاطر 

الكوارث  والتي 

 تضمن فعالية نظام

 التأمين

 

 
–  –  

التقرير المرحلي    سنوية
للبرنامج واألدلة 

الكتابية على 
االعتماد الفعلي 
للقانون وللوثائق 
القانونية للتنفيذ 
المشار إليها في 

من  71المادة 

 مشروع القانون.
  

 

وزارة 

االقتصاد 

والمالية وهيئة 

مراقبة 

التأمينات 

واالحتياط 

 االجتماعي

MEF  ̸

ACAPS 

 

 



50  

  

 وبروتوكوالت التحقق الصرفترتيبات بالصرف و: المؤشرات المرتبطة الثال ملحق ال

 بالصرف: المؤشرات المرتبطة 2-1جدول 

 

إجمالي التمويل  

المخصص 

للمؤشرات 

 بالصرفالمرتبطة 

 نسبةبصفتها 

من إجمالي  )%(

 قيمة التمويل

 يالخط األساس

للمؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

 بالصرفالمؤشرات المرتبطة  إلنجازاتإلرشادي ا الزمنيالجدول 

السنة التقويمية 

(CY) 2016 

السنة التقويمية 

(CY) 2011 

السنة التقويمية 

(CY) 2018 

السنة التقويمية 

(CY) 2019 

السنة التقويمية 

(CY) 2020 

المرتبط  1مؤشر رقم 

تم إعادة  :بالصرف

تصميم التوجيه 

االستراتيجي وهيكل 

الحكامة لصندوق مكافحة 

آثار الكوارث الطبيعية 

(FLCN)  للتركيز على

الحد من مخاطر 

 الكوارث

يتركز اهتمام صندوق   

مكافحة الكوارث 

الطبيعية على 

االستجابة للمخاطر 

بعد وقوع الكارثة 

خارج سياق 

االستراتيجية األوسع 

مخاطر لنظام إدارة 

 الكوارث.

 إعداد ما يلي:

(i)  مسودة أحكام

تدرج في قانون 

المقترض  موازنة

فيما  2017لعام 

يتعلق بتشكيل لجنة 

 تسيير، وإدراج

الحكومات المحلية 

)المجتمعات المحلية 

في قائمة  الترابية(

المستفيدين من 

تمويل صندوق 

مكافحة آثار 

الكوارث الطبيعية 

(FLCN)؛ و(ii) 

ت مسودة دوريا

تصدرها وزارة 

 (MoI)الداخلية 

بخصوص تأسيس 

لجنة وطنية 

 لالختيار واألمانة.

(i)  يشتمل قانون

 2017موازنة 

للمقترض على أحكام 

تأسيس لجنة التسيير، 

وإدراج الحكومات 

المحلية )المجتمعات 

المحلية الترابية( من 

بين المستفيدين من 

تمويل صندوق 

مكافحة آثار الكوارث 

؛ (FLCN)الطبيعية 

تصدر وزارة   (ii)و

.( (MoIالداخلية 

مسودة نشرات 

دورية بخصوص 

تأسيس لجنة وطنية 

 لالختيار واألمانة 

مواصلة عمل 

لجنة التسيير 

واللجنة الوطنية 

لالختيار واألمانة 

والموقع 

اإللكتروني 

الخاص بصندوق 

مكافحة آثار 

الكوارث الطبيعية 

(FLCN). 

مواصلة عمل 

لجنة التسيير 

ة الوطنية واللجن

لالختيار واألمانة 

والموقع 

اإللكتروني 

الخاص بصندوق 

مكافحة آثار 

الكوارث الطبيعية 

(FLCN). 

 

 تتولى لجنة

التسيير إعداد 

استراتيجية وطنية 

متكاملة عن نظام 

إدارة مخاطر 

 الكوارث الطبيعية.

مواصلة عمل لجنة 

التسيير واللجنة 

الوطنية لالختيار 

واألمانة والموقع 

اإللكتروني 

الخاص بصندوق 

مكافحة آثار 

الكوارث الطبيعية 

(FLCN). 

 

 اعتماد لجنة

التسيير 

لالستراتيجية 

الوطنية المتكاملة 

لنظام إدارة 

مخاطر الكوارث 

 الطبيعية.

مليون دوالر  8    

 أمريكي

 

قرر وزير الداخلية 

تخصيص مبلغ 

سنوي من تمويل 

صندوق مكافحة 

آثار الكوارث 

 (FLCN)الطبيعية 

لتمويل المشروعات 

مليون دوالر  7

 أمريكي

 

تم إنشاء موقع 

إلكتروني تفاعلي 

لصندوق مكافحة آثار 

الكوارث الطبيعية 

(FLCN)  يتيح

 للجمهور االطالع

على المعلومات 
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إجمالي التمويل  

المخصص 

للمؤشرات 

 بالصرفالمرتبطة 

 نسبةبصفتها 

من إجمالي  )%(

 قيمة التمويل

 يالخط األساس

للمؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

 بالصرفالمؤشرات المرتبطة  إلنجازاتإلرشادي ا الزمنيالجدول 

السنة التقويمية 

(CY) 2016 

السنة التقويمية 

(CY) 2011 

السنة التقويمية 

(CY) 2018 

السنة التقويمية 

(CY) 2019 

السنة التقويمية 

(CY) 2020 

 7الفرعية المؤهلة )

مليون دوالر 

 أمريكي(

وينظر في المظالم 

وينشر تقارير عن 

نظام الرصد والتقييم 

مليون دوالر  7)

 أمريكي(.

المبلغ المخصص 

)بالمليون دوالر 

 أمريكي(:

35 17.5  15 14 0 3 3 

المرتبط  الثانيمؤشر ال

: المبلغ بالصرف

صندوق التراكمي ألموال 

مكافحة آثار الكوارث 

 (FLCN) الطبيعية

المخصصة للمشروعات 

  المؤهلة الفرعية

  0 
مليون درهم  170

 MAD)مغربي 

مليون درهم  340

 MAD)مغربي 

مليون درهم  510

 MAD)مغربي 

مليون درهم  680

 MAD)مغربي 

مليون درهم  850

 MAD)مغربي 

المبلغ المخصص 

)بالمليون دوالر 

 أمريكي(:

25 12.5  5 5 5 5 5 

المرتبط الثال  مؤشر ال

الحد : نسبة بالصرف

صندوق من أموال األدنى 

مكافحة آثار الكوارث 

 (FLCN) الطبيعية

المخصصة لمشروعات 

 فرعية غير هيكلية 

  0 0 10 10 10 10 

المبلغ المخصص 

)بالمليون دوالر 

 أمريكي(:

8 4  0 2 2 2 2 

المرتبط  الرابع مؤشرال

الحد  نسبة :بالصرف

من إجمالي تمويل األدنى 

 المشروعات الفرعية

 المقدمة من المؤهلة

ولة عن ؤالهيئات المس

 وشركاؤهم التنفيذ

  0 0 35 40 45 50 
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إجمالي التمويل  

المخصص 

للمؤشرات 

 بالصرفالمرتبطة 

 نسبةبصفتها 

من إجمالي  )%(

 قيمة التمويل

 يالخط األساس

للمؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

 بالصرفالمؤشرات المرتبطة  إلنجازاتإلرشادي ا الزمنيالجدول 

السنة التقويمية 

(CY) 2016 

السنة التقويمية 

(CY) 2011 

السنة التقويمية 

(CY) 2018 

السنة التقويمية 

(CY) 2019 

السنة التقويمية 

(CY) 2020 

المبلغ المخصص 

)بالمليون دوالر 

 أمريكي(:

22 11  0 8 8 3 3 

المرتبط  الخامس مؤشرال

: القيمة بالصرف

التراكمية من إجمالي 

التمويل من المشروعات 

التي  المؤهلة الفرعية

اكتملت وحققت أهداف 

 لحد من مخاطر الكوارثا

  0 0 0 
مليون درهم  100

 (MAD)مغربي 

مليون درهم  350

 (MAD)مغربي 

مليون درهم  600

 (MAD)مغربي 

المبلغ المخصص 

)بالمليون دوالر 

 أمريكي(:

40 20 - 0 0 6.67 16.7 16.6 

المرتبط  السادس مؤشرال

الحد  نسبة :بالصرف

الهيئات األدنى من 

المسؤولة عن تنفيذ 

 مشروعات فرعية مؤهلة

تلقت الدعم الفني و/أو 

 التدريب

  0 0 50 50 50 50 

المبلغ المخصص 

 )بالمليون دوالر أمريكي(
10 5  0 4 2 2 2 

المرتبط  السابعمؤشر ال

 اعتماد اإلطار :بالصرف

التشريعي والتنظيمي 

للتأمين ضد مخاطر 

الكوارث والحد األدنى 

األفراد المؤمن من 

في منطقة  عليهم

ضد اإلصابات  البرنامج

 البدنية الناجمة عن

 الكوارث

  - 

يقوم األمين العام 

للحكومة بإرسال 

مسودة قانون 

التأمين ضد مخاطر 

الكوارث إلى 

الوزارات المعنية 

ويعتمدها مجلس 

 وزراء الحكومة.

يتم إرسال مسودة 

قانون التأمين ضد 

مخاطر الكوارث إلى 

البرلمان، وتتولى كل 

من وزارة االقتصاد 

 (MEF)والمالية 

وهيئة مراقبة 

التأمينات واالحتياط 

االجتماعي 

(ACAPS)  إعداد

الوثائق القانونية 

الخاصة بالتنفيذ 

والمشار إليها في 

من مسودة  71المادة 

اعتماد الحكومة 

تنفيذ الوثائق 

القانونية المشار 

 71إليها في المادة 

من مسودة قانون 

التأمين ضد 

مخاطر الكوارث 

وكذلك توفير 

فاعلية نظام 

 التأمين 

 مليون 5.85 مليون 5.85
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إجمالي التمويل  

المخصص 

للمؤشرات 

 بالصرفالمرتبطة 

 نسبةبصفتها 

من إجمالي  )%(

 قيمة التمويل

 يالخط األساس

للمؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

 بالصرفالمؤشرات المرتبطة  إلنجازاتإلرشادي ا الزمنيالجدول 

السنة التقويمية 

(CY) 2016 

السنة التقويمية 

(CY) 2011 

السنة التقويمية 

(CY) 2018 

السنة التقويمية 

(CY) 2019 

السنة التقويمية 

(CY) 2020 

قانون التأمين ضد 

كوارث مخاطر ال

وكذلك ضمان فاعلية 

 نظام التأمين

المبلغ المخصص 

)بالمليون دوالر 

 أمريكي(:

34.5 17.25  14.5 7 5 8 0 

المرتبط الثامن  مؤشرال

إنشاء وتشغيل  :بالصرف

صندوق التضامن ضد 

الوقائع الكارثية 

(FSEC)  لحماية الغير

 مؤمن عليهم

  - - 

تتولى كل من وزارة 

االقتصاد والمالية 

(MEF)  وهيئة

مراقبة التأمينات 

واالحتياط االجتماعي 

(ACAPS)  تنفيذ

الوثائق القانونية 

المشار إليها في 

من مسودة  71المادة 

قانون التأمين ضد 

 مخاطر الكوارث

والخاصة بإنشاء 

صندق التضامن ضد 

الوقائع الكارثية 

(FSEC) 

اعتماد الحكومة 

تنفيذ الوثائق 

القانونية المشار 

 71إليها في المادة 

من مسودة قانون 

التأمين ضد 

 مخاطر الكوارث

صة بإنشاء والخا

صندوق التضامن 

ضد الوقائع 

 (FSEC)الكارثية 

يتسلم صندوق 

التضامن ضد 

الوقائع الكارثية 

(FSEC) 

المساهمات المالية 

األولى طبقا 

قانون  ألحكام

التأمين ضد 

 مخاطر الكوارث

- 

المبلغ المخصص 

)بالمليون دوالر 

 أمريكي(:

25 12.5  0 9 8 8 0 

المصاريف المقدمة 

القرض والتي تم إلدارة 

 رسملتها

  - - - - - - 

المبلغ المخصص 

)بالمليون دوالر 

 أمريكي(:

0.5 0.25 - 0.5 0 0 0 0 

إجمالي التمويل 

المخصص )بالمليون 

 دوالر أمريكي(

   25 39 26.61 31.61 21.66 
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 : جدول بروتوكوالت التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرف2-2جدول 

 

المؤشرات المرتبطة  #

 بالصرف

لصرف لقابلة ال االنجازاتوصف أو  تعريف

 )نعم/ال(

 النتائجأو  البياناتالتحقق من و الصرفالمؤشرات المرتبطة ب انجازاتبروتوكول تقييم 

 اإلجراء هيئة التحقق مصدر/وكالة البيانات

إعادة تصميم التوجيه   1

االستراتيجي وهيكل 

لصندوق  الحكامة

مكافحة آثار الكوارث 

 (FLCN) الطبيعية

للتركيز على الحد من 

 مخاطر الكوارث

يقيس المؤشر األول المرتبط بالصرف تطور 

الترتيبات المؤسسية وإدارة صندوق مكافحة آثار 

فضال عن تقدم تطور  (FLCN)الكوارث الطبيعية 

االستراتيجية الوطنية المتكاملة لنظام إدارة مخاطر 

 الكوارث.

 

العام األولى: تعتبر كافة المستندات الالزمة لإلعداد 

في قانون  يتعين إدراجها مسودة ألحكام (i)هي : 

فيما يتعلق بتشكيل   2017المقترض لعام  موازنة

لجنة التسيير، وكذلك إدراج الحكومات المحلية 

في قائمة المستفيدين  )المجتمعات المحلية الترابية(

ار الكوارث الطبيعية من تمويل صندوق مكافحة آث

(FLCN)؛ و(ii) نشرات دورية تصدرها  مسودة

بخصوص تأسيس لجنة  (MoI)وزارة الداخلية 

حيث تعكس هذه  االختيار الوطنية واألمانة. 

المستندات تركيز اتجاه االستراتيجية الجديدة 

 (FLCN)لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

د من المخاطر" تعريف "الح  على الحد من المخاطر.

هو اتخاذ خطوات تؤدي إلى انخفاض متوقع للخسائر 

 قبل وقوع الكارثة. –في حالة حدوث كارثة طبيعية 

 

قرر وزير الداخلية تخصيص مبلغ سنوي من تمويل 

 (FLCN)صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

يُحدد   لتمويل المشروعات الفرعية المالئمة.

افحة آثار الكوارث المخصص السنوي لصندوق مك

إدراج هذه المخصصات في  (FLCN)الطبيعية 

برنامج موازنة صندوق مكافحة آثار الكوارث 

سوف يتم التحقق من محاضر  . (FLCN) الطبيعية

اجتماعات الهيئات الحاكمة لصندوق مكافحة آثار 

واإلجراءات الواردة  (FLCN) الكوارث الطبيعية

رنامج واالختيار بطلب تقديم المقترحات )إطالق الب

 واعتماد المشروعات الفرعية(.

 

قانون موازنة  (i)تقديم ما يدل على أن:  العام الثاني:

للمقترض يشمل أحكام تأسيس لجنة التسيير،  2017

تقرير عن تطور  ال

 البرنامج/األمانة

لمفتشية العامة ا

لإلدارة الترابية 

(IGAT) 

توفر حكومة المغرب مستندات رسمية 

توضح االلتزام بتحقيق كافة المراحل 

المتفق عليها كل عام. والتحقق من نتائج 

ودقة البيانات الخاصة بالمؤشرات 

 المرتبطة بالصرف بشكل مستقل.
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المؤشرات المرتبطة  #

 بالصرف

لصرف لقابلة ال االنجازاتوصف أو  تعريف

 )نعم/ال(

 النتائجأو  البياناتالتحقق من و الصرفالمؤشرات المرتبطة ب انجازاتبروتوكول تقييم 

 اإلجراء هيئة التحقق مصدر/وكالة البيانات

وضم حكومات محلية )مجتمعات محلية ترابية( 

صندوق مكافحة آثار  ضمن المستفيدين من تمويل

إصدار وزارة  (ii)؛ و(FLCN) الكوارث الطبيعية

( لنشرات دورية بخصوص تأسيس  MoI) الداخلية

 لالختيار واألمانة.. لجنة وطنية

 

إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي لصندوق  باإلضافة إلى

يتيح  (FLCN)مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

للجمهور االطالع على المعلومات عن المشروعات 

القائم الفرعية المؤهلة، معايير االختيار والوضع 

آلية للجمهور لتقديم وتتبع المظالم  والنتائج وتوفير

 وحلها.

 

العام الثالث : تقاس االنجازات من خالل التأكد من 

لجنة التسيير واللجنة الوطنية لالختيار  مواصلة عمل

واألمانة والموقع اإللكتروني الخاص بصندوق 

حيث أن  (FLCN)مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

 لمؤسسات تؤدي الدور المنوط بها. جميع هذه ا

ومعنى "أن جميع هذه المؤسسات تؤدي الدور المنوط 

هو تطبيق، وفقا للخطة، الترتيبات الحاكمة  بها"

المنصوص عليها في قانون الموازنة وإصدار 

نشرها على  وكذلك  النشرات الدورية المرتبطة بذلك

الموقع اإللكتروني لصندوق مكافحة آثار الكوارث 

 .(FLCN)طبيعية ال

 

العام الرابع : تقاس االنجازات من خالل التأكد من 

الوطنية لالختيار  التسيير واللجنة لجنة مواصلة عمل

واألمانة والموقع اإللكتروني الخاص بصندوق 

 وقيام (FLCN) مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

 المنوط بمهم. الدور جميع هذه المؤسسات بأداء

 

ك، سيتم إعداد استراتيجية وطنية وباإلضافة إلى ذل

الطبيعية  لنظام إدارة مخاطر الكوارث متكاملة

تتماشى مع متطلبات دليل عمليات البرنامج 

(POM) . من  وهي وثيقة تقيم الدروس المستفادة

خبرة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

(FLCN)  حتى تاريخه وتبلور أهداف نظام إدارة

وتعني  في المغرب.  وياتهمخاطر الكوارث وأول
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المؤشرات المرتبطة  #

 بالصرف

لصرف لقابلة ال االنجازاتوصف أو  تعريف

 )نعم/ال(

 النتائجأو  البياناتالتحقق من و الصرفالمؤشرات المرتبطة ب انجازاتبروتوكول تقييم 

 اإلجراء هيئة التحقق مصدر/وكالة البيانات

"أهداف إدارة المخاطر" مستوى مقبول من المخاطر 

والمرونة وهياكل إدارية وإجراءات مناسبة يستطيع 

يعني  المغرب تحقيقه في مرحلة مستقبلية محددة. 

استراتيجية قابلة للتطبيق من قبل  "اإلعداد" توفير

 .(FLCN)صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

 

العام الخامس: تقاس االنجازات من خالل مواصلة 

لجنة التسيير واللجنة ا الوطنية لالختيار  عمل

واألمانة والموقع اإللكتروني الخاص بصندوق 

وتأديتهم  (FLCN)مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

 للدور المنوط بهم.

 

تعتمد االستراتيجية الوطنية  باإلضافة إلى ذلك،

رة مخاطر الكوارث الطبيعية . نظام إدا المتكاملة

قيام لجنة التسيير لصندوق مكافحة  يعني "االعتماد"

اعتماد الوثيقة  (FLCN)آثار الكوارث الطبيعية 

رسميا )مثبتة بمحضر االجتماع( ونشر الوثيقة على 

الموقع اإللكتروني لصندوق مكافحة آثار الكوارث 

 الطبيعية.

المبلغ التراكمي ألموال  2

صندوق مكافحة آثار 

الطبيعية الكوارث 

(FLCN)  المخصصة

 للمشروعات الفرعية

 المؤهلة

يقيس المؤشر الثاني المرتبط بالصرف المبلغ 

التراكمي ألموال صندوق مكافحة آثار الكوارث 

 المخصصة للمشروعات الفرعية (FLCN)الطبيعية 

المؤهلة كما هو وارد في دليل عمليات البرنامج 

(POM). 

 

ة بالمشروعات الفرعية تعتمد لجنة التسيير سنويا قائم

المؤهلة التي تركز على الحد من المخاطر وذلك بناء 

على توصية اللجنة الوطنية لالختيار وكذلك على 

يتم  مجموعة واضحة من معايير التأهل واالختيار. 

حساب "المبلغ التراكمي من أموال صندوق مكافحة 

المخصصة"  (FLCN)آثار الكوارث الطبيعية 

التراكمي من صندوق مكافحة آثار  كإجمالي التمويل

المقدم للمشروعات  (FLCN)الكوارث الطبيعية 

الفرعية التي قام أصحاب الفكرة وشركاؤهم بالتوقيع 

مع كل من وزارة الداخلية  (FA)اتفاقية تمويل  على

(MoI)  ووزارة االقتصاد والمالية(MEF) .  ويعني

"التركيز" الجهد األساسي والرئيسي للمشروع 

ومعنى "الحد من المخاطر" أن نتائج  الفرعي. 

تقرير عن تطور  نعم

 البرنامج/األمانة

المفتشية العامة 

الترابية  لإلدارة

(IGAT) 

توفر حكومة المغرب دالئل على الموارد 

المالية لصندوق مكافحة آثار الكوارث 

المخصصة  (FLCN)الطبيعية 

للمشروعات الفرعية المؤهلة والتي تهتم 

بالحد من المخاطر. سيتم التحقق من نتائج 

المؤشرات المرتبطة بالصرف ودقة 

 البيانات بشكل مستقل.
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المؤشرات المرتبطة  #

 بالصرف

لصرف لقابلة ال االنجازاتوصف أو  تعريف

 )نعم/ال(

 النتائجأو  البياناتالتحقق من و الصرفالمؤشرات المرتبطة ب انجازاتبروتوكول تقييم 

 اإلجراء هيئة التحقق مصدر/وكالة البيانات

  مصداقية المشروع الفرعي من المنتظر أن تسفر عن

خسائر أقل )بمعنى، انخفاض في الوفيات واإلصابات 

والخسائر في الممتلكات، وقيام نشاط اقتصادي( في 

تسجيل تخفيف يجب   حالة حدوث كارثة طبيعية.

المخاطر في النموذج الذي يتم تقديمه للحصول على 

تمويل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

(FLCN)  وأن يكون قابل للقياس والتحقق )على

توفير خرائط للفيضان قبل وبعد تطبيق  سبيل المثال:

 المشروع(.

من نى الحد األد نسبة 3

صندوق مكافحة أموال 

الطبيعية آثار الكوارث 

(FLCN)  المخصصة

لمشروعات فرعية 

 .غير هيكلية

يقيس المؤشر الثالث المرتبط بالصرف نسبة التمويل 

المخصصة للمشروعات الفرعية غير الهيكلية بالنسبة 

 إلجمالي المشروعات.

 

تعتمد لجنة التسيير سنويا قائمة بالمشروعات الفرعية 

غير الهيكلية المالئمة التي تركز على الحد من 

المخاطر وذلك بناء على توصية اللجنة الوطنية 

يتم احتساب "نسبة" من تمويل صندوق  لالختيار. 

كإجمالي  (FLCN)مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

هيكلية المؤهلة لتمويل المشروعات الفرعية غير ال

مقابل كافة المشروعات الفرعية المؤهلة والتي قام 

 (FA)أصحاب الفكرة بالتوقيع على اتفاقية تمويل 

تعتبر المشروعات الفرعية " غير   بخصوص ذلك.

الهيكلية" هي مشروعات مثل تقييم المخاطر 

والتخطيط وبناء القدرات/التدريب والتوعية وأنظمة 

اإلنذار المبكر.
35
 

 

قائمة  (POM)دليل عمليات البرنامج  يتحدد في

لهدف هذا   وفقا  المشروعات غير الهيكلية.

المشروع، تعتبر المشروعات الفرعية الهيكلية على 

مليون  5نطاق صغير هي تلك التي تقل تكلفتها عن 

فتعتبر مشروعات غير  (MAD)درهم مغربي 

 هيكلية.

تقرير بشأن تطور  ال

 البرنامج/األمانة

فتشية العامة الم

لإلدارة الترابية 

(IGAT) 

تقدم حكومة المغرب دليال عن تمويل 

صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

(FLCN)  المخصص للمشروعات

يتم  الفرعية غير الهيكلية المؤهلة. 

من نتائج دقة  بوسيلة مستقلة، التحقق،

البيانات الخاصة بالمؤشرات المرتبطة 

 بالصرف..

من الحد األدنى  نسبة 4

إجمالي تمويل 

يقيس المؤشر الرابع المرتبط بالصرف عامل الرفع 

المالي لتمويل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

تقرير عن تطور  ال

 البرنامج/األمانة

المفتشية العامة 

لإلدارة الترابية 

تقدم حكومة المغرب دليال عن مصادر 

سيتم التحقق من  التمويل للبرامج المالئمة. 

                                                           
35

لمزيد من المعلومات انظر   

TEAPREGTOPRISKMGMT/0,,contentMDK:22239627~pagePK:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/EX 

. http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/v.php?id=505and  34004173~piPK:34003707~theSitePK:4077908,00.html 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/EXTEAPREGTOPRISKMGMT/0,,contentMDK:22239627~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:4077908,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/EXTEAPREGTOPRISKMGMT/0,,contentMDK:22239627~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:4077908,00.html
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/v.php?id=505
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/v.php?id=505
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/v.php?id=505
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/EXTEAPREGTOPRISKMGMT/0,,contentMDK:22239627~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:4077908,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/EXTEAPREGTOPRISKMGMT/0,,contentMDK:22239627~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:4077908,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/EXTEAPREGTOPRISKMGMT/0,,contentMDK:22239627~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:4077908,00.html
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المؤشرات المرتبطة  #

 بالصرف

لصرف لقابلة ال االنجازاتوصف أو  تعريف

 )نعم/ال(

 النتائجأو  البياناتالتحقق من و الصرفالمؤشرات المرتبطة ب انجازاتبروتوكول تقييم 

 اإلجراء هيئة التحقق مصدر/وكالة البيانات

المشروعات الفرعية 

تقدمها الهيئات 

 التنفيذ ولة عنؤالمس

 وشركائها

(FLCN). 

 

تضمن لجنة التسيير تعبئة نسبة الحد األدنى من 

تكمال تمويل صندوق مكافحة التمويل اإلضافي الس

للمشروعات  (FLCN)آثار الكوارث الطبيعية 

تتولى الهيئات المسؤولة  الفرعية المؤهلة المنتقاة. 

يتم  عن التنفيذ وشركائها بتعبئة تمويل إضافي. 

التصديق كتابيا على "التمويل اإلضافي" من خالل 

. يتم قياس "نسبة الحد األدنى " (FA)اتفاقية التمويل 

ن خالل تعبئة التمويل من الهيئات القائمة على م

التنفيذ وشركائهم المتعلقة بإجمالي تكلفة المشروعات 

. (FA)الفرعية كما هو وارد في اتفاقية التمويل 

وتعتبر "الهيئات المسؤولة عن التنفيذ" هي تلك 

الهيئات التي تتقدم بطلب مشروع فرعي إلى صندوق 

، وتتولى (FLCN) مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

المسؤولية المالية واإلدارية والقانونية عن هذا 

فمن المرجح أن بضم ذلك  المشروع الفرعي. 

وزارات معنية وحكومات محلية وإقليمية وهيئات 

ويعتبر   عامة ومشروعات مملوكة للدولة.

"الشركاء" أي هيئات أخرى بخالف صندوق مكافحة 

اركة في ، مش(FLCN)آثار الكوارث الطبيعية 

المشروع من خالل التمويل أو اإلدارة أو االنتفاع أو 

 غير ذلك من اآلليات.

 

يتم التحقق من خالل المبالغ التي يقوم الشركاء 

 .(FA)بحشدها طبقا لما ورد في اتفاقية التمويل 

(IGAT)  نتائج دقة البيانات الخاصة بالمؤشرات

 المرتبطة بالصرف بشكل مستقل.

التراكمية من  القيمة 5

إجمالي التمويل من 

 المشروعات الفرعية
والتي اكتملت  لمؤهلةا

لحد اوحققت أهداف 

 من مخاطر الكوارث

يقيس المؤشر الخامس المرتبط بالصرف قيمة حشد 

تمويل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

(FLCN)  لصالح المشروعات المكتملة وأنجزت

 أهدافها المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.

 

تقدم لجنة التسيير دليال على أن المشروعات الفرعية 

طر المؤهلة حققت أهدافها المتعلقة بالحد من مخا

وتعتبر "القيمة التراكمية للتمويل" هي   الكوارث.

إجمالي تكلفة المشروعات الفرعية المؤهلة التي 

اكتملت وتلقت تمويل من صندوق مكافحة آثار 

يعد المشروع الفرعي   .(FLCN)الكوارث الطبيعية 

المشروع  "مكتمال" عندما يقوم أصحاب فكرة

تقرير عن تطور  نعم

 البرنامج/األمانة

المفتشية العامة 

لإلدارة الترابية 

(IGAT) 

تقدم حكومة المغرب دليال على أن 

المشروعات الفرعية المكتملة قد حققت 

التحقق سيتم  أهداف الحد من المخاطر. 

من نتائج دقة البيانات الخاصة بالمؤشرات 

 المرتبطة بالصرف بشكل مستقل.
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المؤشرات المرتبطة  #

 بالصرف

لصرف لقابلة ال االنجازاتوصف أو  تعريف

 )نعم/ال(

 النتائجأو  البياناتالتحقق من و الصرفالمؤشرات المرتبطة ب انجازاتبروتوكول تقييم 

 اإلجراء هيئة التحقق مصدر/وكالة البيانات

إلى صندوق مكافحة آثار الكوارث  بتقديم  الفرعي

ما يلي )أ( بالنسبة للمشروعات  (FLCN)الطبيعية 

الفرعية الهيكلية، يتم تقديم تقرير مؤقت لإلنجازات 

الصادر طبقا للوائح التنظيمية المغربية وكراسة 

الشروط، و)ب( بالنسبة للمشروعات الفرعية غير 

ر الهيكلية يقوم أصحاب فكرة المشروع بتقديم إقرا

اكتمال المشروع الفرعي. يعني "تحقيق أهداف الحد 

من المخاطر" أن المشروعات الفرعية المؤهلة قد 

حققت األهداف المحددة في الخط األساسي المتفق 

عليها في مرحلة االختيار ويتم التحقق منها عند 

اكتمال المشروع. يتم تعريف الخط األساسي وأهداف 

مقدم للحصول على الحد من المخاطر في النموذج ال

تمويل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

(FLCN).  تتغير "أهداف الحد من المخاطر" طبقا

لنوع اإلجراء المتخذ للتخفيف من المخاطر وقد 

 يشمل:

 :فيما يتعلق بمشروعات الحماية من الفيضان 

يحدد عدد السكان والقيمة االقتصادية لألصول 

الموجودة في منطقة الحد من مخاطر الفيضان 

(MFRZ)،  عام  100بمنطقة الفيضان خالل

 100قبل تنفيذ المشروع، ومنطقة الفيضان خالل 

 عام بعد تنفيذ المشروع؛

  :فيما يتعلق بمشروعات الحماية من الزلزال  

لناجون من في الخسائر )ا االنخفاض المتوقع

والوفر في األصول االقتصادية( المنتظر  الموت

 إنجازه من خالل المشروع؛

   فيما يتعلق بأنظمة اإلنذار المبكر: عدد

األشخاص بالمنطقة المستفيدين من خدمة نظام 

 اإلنذار المبكر؛

  فيما يتعلق بأعمال التخطيط: االنخفاض المتوقع 

 والوفر في من الموت في الخسائر )الناجون

األصول االقتصادية( المحققة عند تحسين 

 التخطيط للمخاطر؛

   فيما يتعلق بأنشطة بناء القدرات: عدد المؤسسات

واألشخاص المدربين على ممارسات أفضل 

 إلدارة المخاطر.

من خالل: إتمام المشروع، االلتزام  يتم التحقق

والشروط الفنية  (FA)بتعليمات اتفاقية التمويل 
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المؤشرات المرتبطة  #

 بالصرف

لصرف لقابلة ال االنجازاتوصف أو  تعريف

 )نعم/ال(

 النتائجأو  البياناتالتحقق من و الصرفالمؤشرات المرتبطة ب انجازاتبروتوكول تقييم 

 اإلجراء هيئة التحقق مصدر/وكالة البيانات

ي مستندات الطلب والتي المنصوص عليها ف

استخدمت لتعريف القيم المرجعية وأهداف الحد 

 من مخاطر الكوارث.

الحد األدنى من  أنسبة 6

الهيئات المسؤولة عن 

التنفيذ وشركائهم 

والتي قد تلقت دعم 

 فني و/أو تدريب

يقيس المؤشر السادس المرتبط بالصرف نسبة 

المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ مشروعات فرعية 

صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية  ممولة من

(FLCN) مقارنة   والتي تلقت دعم فني و/أو تدريب

 بإجمالي عدد الوكاالت المنوط بها التنفيذ.

 

التسيير دليال على حصول الهيئات  تقدم لجنة

المسؤولة عن التنفيذ على دعم فني و/أو تدريب 

ة في مجاالت فنية أو ائتمانية أو اجتماعي سنويا، سواء

 أو بيئية، طبقا للخطة السنوية لبناء القدرات والتدريب

 خطة )بدءا من العام الثانية( كل عام كما يتم إعداد

القدرات والتدريب تستهدف احتياجات محددة  لبناء

في هذا المجال وتقدم إلى الهيئات المسؤولة عن 

يعرف "الحصول على دعم فني  التنفيذ وشركائها. 

 المؤشر بالمشاركة في مظلة هذا وتدريب" تحت

دورة واحدة على األقل للدعم/التدريب )بحد أدنى 

في دورة تدريبية واحدة( أو دعم  فرد واحد مشاركة

فني )خدمات استشارية موجهة( سواء في مجال تقني 

 أو ائتماني أو اجتماعي أو بيئي ذو صلة بالبرنامج. 

تقرير عن تطور  ال

 البرنامج/األمانة

المفتشية العامة 

لإلدارة الترابية 

(IGAT) 

تقدم حكومة المغرب دليال على الدعم 

الفني و/أو التدريب الذي تم توقيره. يتم 

التحقق من نتائج دقة البيانات الخاصة 

بالمؤشرات المرتبطة بالصرف بشكل 

 مستقل.

اعتماد تشريع وإطار  7

تنظيمي للتأمين ضد 

 مخاطر الكوارث ونسبة

الحد األدنى من 

منطقة  االشخاص في

تنفيذ البرنامج 

 المشمولين في التأمين

ضد اإلصابات البدنية 

 الكوارث الناتجة عن

العام األول: يقوم األمين العام للحكومة بإرسال 

مسودة قانون التأمين ضد مخاطر الكوارث إلى 

 الوزارات المعنية ويعتمده مجلس وزارة الحكومة.

 

العام الثاني: يتم إرسال مسودة قانون التأمين ضد 

مخاطر الكوارث إلى البرلمان، وتتولى كل من 

وهيئة مراقبة  (MEF)وزارة االقتصاد والمالية 

إعداد  (ACAPS)التأمينات واالحتياط االجتماعي 

الوثائق القانونية الخاصة بالتنفيذ والمشار إليها في 

ين ضد مخاطر من مسودة قانون التأم 71المادة 

 الكوارث وكذلك ضمان فاعلية نظام التأمين.

 

العام الثالث: تعتمد الحكومة تنفيذ الوثائق القانونية 

من مسودة قانون التأمين  71المشار إليها في المادة 

ضد مخاطر الكوارث وكذلك ضمان فاعلية نظام 

 التأمين.

تقرير عن تطور البرنامج  ال

يشتمل على معلومات 

محددة عن جوانب التأمين 

ونسخ من مسودة القانون 

ونسخ من المستندات 

القانونية الخاصة بالتنفيذ 

 71والمشار إليها في المادة 

من مسودة قانون التأمين 

 –ضد مخاطر الكوارث 

وزارة االقتصاد والمالية 

(MEF) هيئة مراقبة/

تياط التأمينات واالح

 .(ACAPS)االجتماعي 

خدمة االفتحاص 

 الداخلي

تقدم الحكومة، من خالل وزارة االقتصاد 

/هيئة مراقبة التأمينات (MEF)والمالية 

، دليال (ACAPS)واالحتياط االجتماعي 

على اعتماد مسودة القانون وإعداد واعتماد 

المستندات القانونية المشار إليها في المادة 

التأمين ضد مخاطر من مسودة قانون  71

كما توفر الحكومة كذلك دليال  الكوارث. 

تفصيليا مكتوبا عن التغطية التي يكفلها 

قانون التأمين ضد مخاطر الكوارث، مثل 

عدد وثائق التأمين المباعة للتأمين على 

سيتم التحقق من  السيارات والممتلكات. 

بالمؤشرات  المتعلقة نتائج دقة البيانات

 ف بشكل مستقل.المرتبطة بالصر
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المؤشرات المرتبطة  #

 بالصرف

لصرف لقابلة ال االنجازاتوصف أو  تعريف

 )نعم/ال(

 النتائجأو  البياناتالتحقق من و الصرفالمؤشرات المرتبطة ب انجازاتبروتوكول تقييم 

 اإلجراء هيئة التحقق مصدر/وكالة البيانات

 

العام الرابع والخامس: يتحقق التأمين الفعلي على 

اص ضد مخاطر الكوارث. ويوفر برنامج األشخ

التأمين حماية )غطاء( ضد تلف الممتلكات 

واإلصابات البدنية )العجز التام أو الوفاة(. تعتمد 

الدالئل على عدد األشخاص المؤمن عليهم ضد 

اإلصابات البدنية والبيانات عن سوق التأمين 

عدد وثائق التأمين المباعة للتأمين على  بالمغرب؛

ات، عدد وثائق التأمين المباعة للتأمين على السيار

الممتلكات السكنية. تعني "التغطية الفعلية" عدد 

األشخاص المتواجدين في المنطقة المطبق فيها 

البرنامج ممن يتمتعون بتغطية تأمينية ضد اإلصابات 

 البدنية. 

إنشاء وتشغيل صندوق  8

التضامن ضد الوقائع 

 (FSEC)الكارثية 

لحماية الغير مشمولين 

 في التأمين.

العام الثاني: تتولى كل من وزارة االقتصاد والمالية 

(MEF)  وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط

تطبيق الوثائق القانونية  (ACAPS)االجتماعي 

من مسودة قانون التأمين  71المشار إليها في المادة 

والخاصة بإنشاء صندوق  ضد مخاطر الكوارث

 .(FSEC)التضامن ضد الوقائع الكارثية 

 

العام الثالث: تعتمد الحكومة تنفيذ الوثائق القانونية 

من مسودة قانون التأمين  71المشار إليها في المادة 

والخاصة بإنشاء صندوق  مخاطر الكوارثضد 

 .(FSEC)التضامن ضد الوقائع الكارثية 

 

العام الرابع: تسلم صندوق التضامن ضد الوقائع 

المساهمات المالية األولى طبقا  (FSEC)الكارثية 

 لشروط قانون التأمين ضد مخاطر الكوارث.

تقرير عن تطور البرنامج  ال

ونسخ من المستندات 

مشار إليها في القانونية ال

من مسودة قانون  71المادة 

التأمين ضد مخاطر 

الكوارث والمتعلقة بإنشاء 

صندوق التضامن ضد 

الوقائع الكارثية 

(FSEC) هيئة مراقبة/

التأمينات واالحتيط 

االجتماعي 

(ACAPS) وزارة/

 .(MEF)االقتصاد والمالية 

خدمة االفتحاص 

 الداخلي

تصاد تقدم الحكومة، من خالل وزارة االق

/هيئة مراقبة التأمينات (MEF)والمالية 

، دليال (ACAPS)واالحتياط االجتماعي 

على اعتماد مسودة القانون وإعداد واعتماد 

المستندات القانونية المشار إليها في المادة 

من مسودة قانون التأمين ضد مخاطر  71

الكوارث فيما يتعلق بإنشاء صندوق 

. (FSEC)التضامن ضد الوقائع الكارثية 

كما توفر الحكومة كذلك دليال تفصيليا 

مكتوبا عن المساهمات المالية األولى 

لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية 

(FSEC) .  سيتم التحقق من نتائج دقة

البيانات المتعلقة بالمؤشرات المرتبطة 

 بالصرف بشكل مستقل.
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 : جدول صرف البنك2-2جدول 

 

 المرتبطةالمؤشرات  #

 بالصرف

التمويل البنكي 

المخصص 

 مؤشراتلل

 الصرفب المرتبطة

الموعد النهائي 

مؤشرات اللتحقيق 

 الصرفالمرتبطة ب

الحد األدنى لقيمة 

 مؤشراتال

الصرف ب المرتبطة

ل يوتفع المنجزة

صرف التمويل 

 البنكي

الحد األقصى للقيم 

 إنجازهاالمتوقع 

 ألغراض صرف البنك

الصرف التي ب المرتبطة مؤشراتالمقابل قيم  ستصرف تيتحديد قيمة التمويل ال

تم التحقق منها 
3
 

تم إعادة تصميم  1

التوجيه االستراتيجي 

وهيكل الحكامة 

لصندوق مكافحة آثار 

الكوارث الطبيعية 

(FLCN)  للتركيز

على الحد من مخاطر 

 الكوارث

قبل تاريخ اإلقفال  35

باستثناء العام األول 

حيث  والثاني والثالث

يجب تحقيق قيمة 

المؤشرات المرتبطة 

 بالصرف كل عام.

 نجاح/إخفاق ال ينطبق ال ينطبق

 

 :األول للصرف العام

مليون دوالر أمريكي( يتم الصرف بناء على ما يدل على إعداد اآلتي:  8) )أ(

(i)  للمقترض، بخصوص تكوين  2017مسودة شروط يتضمنها قانون موازنة

محلية )مجتمعات محلية ترابية( ضمن  لجنة تسيير، وكذلك ضم حكومات

 (ii)؛ و(FLCN)المستفيدين من تمويل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

بخصوص إنشاء لجنة  (MoI)نشرات دورية تصدرها وزارة الداخلية  مسودة

 وطنبة لالختيار واألمانة.

 

اخلية مليون دوالر أمريكي( يتم الصرف بناء على ما يدل أن وزير الد 7) )ب(

قد قرر تخصيص مبلغ سنوي من تمويل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

(FLCN)  المؤهلةلتمويل المشروعات الفرعية. 

 

 :لصرفل الثاني العام

الصرف بناء على ما يدل على ما يلي:  مليون دوالر أمريكي( يتم 7) )أ(

(i)  للمقترض يتضمن شروط إنشاء لجنة تسيير، وضم  2017أن قانون موازنة

صندوق  حكومات محلية )مجتمعات محلية ترابية( ضمن المستفيدين من تمويل

تم إصدار دوريات بخصوص  (ii)؛ و(FLCN)مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

 .(MoI) اخليةإنشاء لجنة وطنية لالختيار واألمانة الخاصة بها بمعرفة وزارة الد

 

مليون دوالر أمريكي( يتم الصرف بناء على ما يدل أنه تم إنشاء موقع  7) )ب(

يتيح  (FLCN)إلكتروني تفاعلي لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

وينشر تقارير عن نظام  للجمهور االطالع على المعلومات وينظر في المظالم

 الرصد والتقييم.

 

مليون دوالر أمريكي( يتم الصرف بناء على ما يدل على  3) للصرف الرابع العام

مواصلة عمل لجنة التسيير واللجنة الوطنية لالختيار واألمانة والموقع اإللكتروني 

باإلضافة إلى ذلك   .(FLCN)الخاص بصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

إدارة مخاطر  شأني متكاملة ومرنة تقوم لجنة التسيير بإعداد استراتيجية وطنية

 الكوارث الطبيعية.
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 المرتبطةالمؤشرات  #

 بالصرف

التمويل البنكي 

المخصص 

 مؤشراتلل

 الصرفب المرتبطة

الموعد النهائي 

مؤشرات اللتحقيق 

 الصرفالمرتبطة ب

الحد األدنى لقيمة 

 مؤشراتال

الصرف ب المرتبطة

ل يوتفع المنجزة

صرف التمويل 

 البنكي

الحد األقصى للقيم 

 إنجازهاالمتوقع 

 ألغراض صرف البنك

الصرف التي ب المرتبطة مؤشراتالمقابل قيم  ستصرف تيتحديد قيمة التمويل ال

تم التحقق منها 
3
 

 

مليون دوالر أمريكي( يتم الصرف بناء على ما يدل  3: )للصرف الخامس العام

على مواصلة عمل لجنة التسيير واللجنة الوطنية لالختيار واألمانة والموقع 

  .(FLCN)اإللكتروني الخاص بصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

 لجنة التسيير لالستراتيجية الوطنية المتكاملة والمرنة مادباإلضافة إلى ذلك اعت

 إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية. يشأن

المبلغ التراكمي  2

صندوق ألموال 

مكافحة آثار الكوارث 

 (FLCN) الطبيعية

المخصصة 

 للمشروعات الفرعية

التي تركز على الحد 

 من المخاطر

مليون درهم  100 قبل تاريخ اإلقفال 25

 (MAD)مغربي 

مليون درهم  850

 (MAD)مغربي 

 على أساس معادلة التالية:

 

بناء على ما يدل على تخصيص  يتم الصرف من العام األول حتى العام الخامس:

لمشروعات فرعية  (FLCN)تمويل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

دوالر أمريكي لتصبح قابلة للصرف  29.4يتم توفير  مؤهلة للحد من المخاطر. 

من تمويل صندوق  (MAD)درهم مغربي  1000من قبل المقترض عن كل 

المخصص للمشروعات الفرعية  (FLCN)مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

 يتم حساب الصرف الفعلي في كل سنة طبقا لما يلي: المؤهلة للحد من المخاطر. 

 

رض المخصص للمؤشرات المرتبطة بالصرف يقسم على قيمة المعادلة: قيمة الق

مضروبا في الرقم  2020المؤشرات المرتبطة بالصرف عند آخر شهر في عام 

 الفعلي المحقق لسنة معينة والتي تجاوزت النتائج المحققة في السنة السابقة لها.

 

مليون  100 (FLCN)يجب أن يخصص صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

على األقل كل عام للمشروعات الفرعية المؤهلة للحد من  (MAD)رهم مغربي د

 المخاطر حتى يمكن توفير مسحوبات للمقترضين.

من الحد األدنى نسبة  3

صندوق مكافحة أموال 

الطبيعية آثار الكوارث 

(FLCN)  المخصصة

لمشروعات فرعية 

 .غير هيكلية

حقيق قيمة  يتعين 8

المؤشر المرتبط 

كل عام بالصرف 

 بدءا من العام الثاني

 نجاح/إخفاق  10% ≤ 10% ≤

 

مليون دوالر أمريكي كل عام( يتم  2) الخامس من العام الثاني إلى العامالصرف 

بناء على ما يدل على أن النسب المحددة من تمويل صندوق مكافحة آثار  الصرف

تم تخصيصها للمشروعات الفرعية غير الهيكلية  (FLCN)الكوارث الطبيعية 

 المؤهلة.

 

باإلضافة إلى ذلك، وحتى يتم توفير مسحوبات للمقترض، يجب أن يتم تخصيص 

من صندوق مكافحة آثار  (MAD)مليون درهم مغربي  100ما ال يقل عن 

الكوارث الطبيعية إلى المشروعات الفرعية المؤهلة للحد من المخاطر )وهو شرط 

 ى للصرف للمؤشر الثاني المرتبط بالصرف(.أدن

 نجح/إخفاق %50 %30يجب تحقيق قيمة  22من الحد األدنى  نسبة 4
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 المرتبطةالمؤشرات  #

 بالصرف

التمويل البنكي 

المخصص 

 مؤشراتلل

 الصرفب المرتبطة

الموعد النهائي 

مؤشرات اللتحقيق 

 الصرفالمرتبطة ب

الحد األدنى لقيمة 

 مؤشراتال

الصرف ب المرتبطة

ل يوتفع المنجزة

صرف التمويل 

 البنكي

الحد األقصى للقيم 

 إنجازهاالمتوقع 

 ألغراض صرف البنك

الصرف التي ب المرتبطة مؤشراتالمقابل قيم  ستصرف تيتحديد قيمة التمويل ال

تم التحقق منها 
3
 

إجمالي تمويل 

 المشروعات الفرعية

تقدمها  المؤهلة

ولة عن ؤالهيئات المس

 وشركائهاالتطبيق 

المؤشر المرتبط 

بالصرف كل عام 

 بدءا من العام الثاني

 

مليون دوالر أمريكي كل عام( يتم الصرف  8)في العامين الثاني والثالث الصرف 

بناء على ما يدل أنه تم تخصيص حد أدنى من التمويل اإلضافي إلى المشروعات 

الفرعية ذات التمويل المشترك من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

(FLCN).. 

 

ر أمريكي كل عام( يتم مليون دوال 3) في العامين الرابع والخامسالصرف 

الصرف بناء على ما يدل أنه تم تحريك الحد األدنى من التمويل اإلضافي 

للمشروعات الفرعية ذات التمويل المشترك من صندوق مكافحة آثار الكوارث 

 ..(FLCN)الطبيعية 

 

وباإلضافة إلى ذلك، وحتى يتم توفير مسحوبات للمقترض، يجب أن يتم تخصيص 

من صندوق مكافحة آثار  (MAD)مليون درهم مغربي  100ما ال يقل عن 

للمشروعات الفرعية للحد من المخاطر المحتملة  (FLCN)الكوارث الطبيعية 

 تحت مظلة المؤشر الثاني المرتبط بالصرف(. )وهو الشرط األدنى للصرف

القيمة التراكمية من  5

إجمالي التمويل من 

 المشروعات الفرعية

والتي اكتملت المؤهلة 

لحد اوحققت أهداف 

 .من مخاطر الكوارث

مليون درهم  600 0 قبل تاريخ اإلقفال 40

 (MAD)مغربي 

 بناء على معادلة التالية: 

 

الصرف بناء على ما يدل على أن  يتم الثالث إلى العام الخامس من العامالصرف 

تتلقى تمويل مشترك من صندوق مكافحة آثار  التي المشروعات الفرعية المؤهلة

 66.7ويتم توفير  حققت أهداف الحد من المخاطر.  (FLCN)الكوارث الطبيعية 

درهم مغربي من ألعمال المكتملة في  1000دوالر أمريكي للمقترض عن كل 

يتم حساب الصرف الفعلي عن  للحد من المخاطر .  المشروعات الفرعية المؤهلة

 ما يلي:كل عام طبقا ل

 

المعادلة: قيمة القرض المخصص للمؤشرات المرتبطة بالصرف يقسم على قيمة 

مضروبا في الرقم  2020المؤشرات المرتبطة بالصرف عند آخر شهر في عام 

 الفعلي المحقق في عام محدد والذي تجاوز النتائج المحققة في العام السابق .

الحد األدنى من  نسبة 6

الهيئات المسؤولة عن 

تنفيذ المشروعات 

المؤهلة والتي  الفرعة

قد تلقت دعم فني و/أو 

 تدريب

قيمة  يجب تحقيق 10

المؤشر المرتبط 

في  (DLI)بالصرف 

 كل عام بدءا من العام

 الثاني

 نجاح/ إخفاق 50% 50%

 

بناء على ما يدل  مليون دوالر أمريكي( يتم الصرف 4) الثاني العامالصرف في 

المسؤولة عن تنفيذ المشروعات الفرعية المؤهلة قد تلقت  أن أدنى نسبة من الهيئات

 دعم فني و/أو تدريب.

 

 مليون دوالر أمريكي( يتم الصرف2) الصرف من العام الثالث إلى العام الخامس
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 المرتبطةالمؤشرات  #

 بالصرف

التمويل البنكي 

المخصص 

 مؤشراتلل

 الصرفب المرتبطة

الموعد النهائي 

مؤشرات اللتحقيق 

 الصرفالمرتبطة ب

الحد األدنى لقيمة 

 مؤشراتال

الصرف ب المرتبطة

ل يوتفع المنجزة

صرف التمويل 

 البنكي

الحد األقصى للقيم 

 إنجازهاالمتوقع 

 ألغراض صرف البنك

الصرف التي ب المرتبطة مؤشراتالمقابل قيم  ستصرف تيتحديد قيمة التمويل ال

تم التحقق منها 
3
 

بناء على ما يدل أن أدنى نسبة من الهيئات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات 

 الفرعية المؤهلة قد تلقت دعم فني و/أو تدريب.

اإلطار  اعتماد 7

والتنظيمي  التشريعي

للتأمين ضد مخاطر 

الكوارث والحد األدنى 

من األفراد المؤمن 

عليهم ضد اإلصابات 

 البدنية الناتجة عن

في منطقة  الكوارث

 تنفيذ البرنامج

فرد  مليون 5.85 قبل تاريخ اإلقفال 34.5

في السنة الرابعة 

 والخامسة

مليون فرد  5.85 <

في السنة الرابعة 

 والخامسة

 نجاح/إخفاق

 

الصرف بناء على دليل  مليون دوالر أمريكي( يتم 14.5)  األول العامالصرف في 

العامة للحكومة مسودة قانون التأمين ضد الكوارث إلى الوزارات   األمانة إرسال

 لذلك. المعنية واعتماد مجلس الوزراء

  

بناء على دليل  مليون دوالر أمريكي( يتم الصرف 7) :الثاني الصرف في العام

إرسال مسودة قانون التأمين ضد الكوارث إلى البرلمان وأن كل من وزارة 

وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي  (MEF)االقتصاد والمالية 

(ACAPS) 71لمادة قامتا بإعداد المستندات القانونية للتنفيذ والمشار إليها في ا 

 من مسودة قانون التأمين ضد الكوارث والتي تضمن فاعلية خطة التأمين.

 

مليون دوالر أمريكي( يتم الصرف بناء على دليل  5) ث:الثال العامالصرف في 

من مسودة  71اعتماد الحكومة للمستندات القانونية للتنفيذ والمشار إليها في المادة 

 تضمن فاعلية خطة التأمين.قانون التأمين ضد الكوارث والتي 

 

على تأمين  مليون دوالر أمريكي( بناء على ما يدل 8: ) الرابع العامالصرف في 

مليون فرد ضد اإلصابات البدنية الناتجة عن األحداث  5.85ما ال يقل عن 

 الكارثية وذلك طبقا لقانون التأمين ضد الكوارث.

تأسيس وتشغيل  8

صندوق التضامن ضد 

ارثية الوقائع الك

(FSEC)  لحماية

 الغير مؤمن عليهم

 نجاح/ إخفاق ال ينطبق ال ينطبق قبل تاريخ اإلقفال 25

 

 بناء على ما يدل مليون دوالر أمريكي( يتم الصرف 9) الثانيالعام الصرف في 

وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط  (MEF)وزارة االقتصاد والمالية  على قيام

بإعداد المستندات القانونية الخاصة بالتنفيذ والمشار إليها  (ACAPS)االجتماعي 

من مسودة قانون التأمين ضد الكوارث والتي تخص تأسيس صندوق  71في المادة 

 .(FSEC)التضامن ضد الوقائع الكارثية 

 

بناء على دليل  مليون دوالر أمريكي( يتم الصرف 8) الثالث العامالصرف في 

من مسودة قانون  71القانونية المشار إليها في المادة  للمستندات الحكومة اعتماد

الخاصة بتأسيس صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية  التأمين ضد الكوارث

(FSEC). 
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 المرتبطةالمؤشرات  #

 بالصرف

التمويل البنكي 

المخصص 

 مؤشراتلل

 الصرفب المرتبطة

الموعد النهائي 

مؤشرات اللتحقيق 

 الصرفالمرتبطة ب

الحد األدنى لقيمة 

 مؤشراتال

الصرف ب المرتبطة

ل يوتفع المنجزة

صرف التمويل 

 البنكي

الحد األقصى للقيم 

 إنجازهاالمتوقع 

 ألغراض صرف البنك

الصرف التي ب المرتبطة مؤشراتالمقابل قيم  ستصرف تيتحديد قيمة التمويل ال

تم التحقق منها 
3
 

بناء على دليل  مليون دوالر أمريكي( يتم الصرف 8) الصرف في العام الرابع

المساهمات المالية األولية  (FSEC)صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية  تلقي

 وذلك طبقا لشروط قانون التأمين ضد مخاطر الكوارث.
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 تقييم الفنيالملخص  الملحق الرابع:

 

 أهمية البرنامج االستراتيجي  . أ

 نهج المغرب الصاعد إلدارة المخاطر والمرونة

مجموعة متنوعة من المخاطر التي تواجهها الربالد ، استكشاف خيارات إدارة 2008بدأت حكومة المغرب، منذ عام   .1

، بدعم منن البننك الندولي منن خنالل سلسنلة منن بنرامج المسناعدة التقنينة، ودرسنت الحكومنة من خالل استراتيجية متكاملة أكثر

 لزراعني. ( المخناطر فني القطناع اiiiسنعر السنلع )الطاقنة(  ( مخناطر تقلنبii( الكنوارث الطبيعينة، iمخاطر عديدة بما في ذلنك 

"بناء مرونة المغرب: المدخالت السنتراتيجية متكاملنة  2013تتلخص نتائج هذه المساعدة التقنية في مطبوعة البنك الدولي لعام 

إلدارة المخاطر".
36
 قررت الحكومة التركينز علنى التي سلطت الضوء على مخاطر الكوارث باعتبارها مصدر اهتمام خاص.  

مجموعنة فرعينة منن المخناطر بكأولوية والتركيز على عملينة اإلقنراض الجديندة، بحينث تبندأ  (DRM)إدارة مخاطر الكوارث 

 وتشننريع تغييننرات ملموسننة لإلصننالح المؤسسنني وتحقيننق نتننائج الحنند مننن المخنناطر ومننن بننواطن الضننعف علننى أرض الواقننع. 

 -ب إلدارة المخاطر بطريقة أكثر تكامالويهدف هذا االنخراط األكثر تركيزا على توفير األساس لنهج تشغيلي مختلف في المغر

عننن  2014تماشننيا مننع توصننيات التقريننر العننالمي للتنميننة لعننام  -ولكنننه يبنندأ ذلننك بمجموعننة فرعيننة معينننة مننن المخنناطر أوال 

فننتم اختيننار التركيننز علننى الكننوارث الطبيعيننة منندفوعاَ بنناالعتراف المتزاينند بننالتوترات االجتماعيننة التنني  "المخنناطر والفننرص". 

ظهنرت إلنى السننطح ويمكنن أن تسنتمر فنني المنناطق المتضنررة وغيننر المتضنررة، باإلضنافة إلننى حقيقنة أن الكنوارث الطبيعيننة 

أصابت منطقة خطر وحيدة ولم يفهم ذلك جيدا أو لم تتم إدارة المخاطر بأسلوب استباقي في السننوات األخينرة، علنى النرغم منن 

بجنوب المغنرب بشنكل اسنتباقي بالقندر الكنافي  2014إدارة الفيضانات األخيرة في ولم تتم سلسلة الكوارث التي ضربت البالد. 

 كما كان التأخير في أعمال اإلنقاذ واإلغاثة يرجع سببه جزئياَ إلى تشرذم كبير في هياكل الحكم وضعف التنسيق بين الوكاالت.

 التعرض البشري والمادي للكوارث الطبيعية

متنوعة مرن المخراطر الطبيعيرة المتفاقمرة بسربب التغيرر المنراخي والتوسرع الحضرري تظل المغرب عرضة لمجموعة  . 2

 2014وتعتبر المخاطر األكثر شيوعا في المغرب هي الفيضانات والجفناف حينث تسنببت الفيضنانات فني أواخنر عنام  . السريع

( والغنرب 2008فيضانات في طنجة )مليون دوالر أمريكي، كما أحدثت ال 100بجنوب البالد في اضرار بلغت قيمتها أكثر من 

حيث تشكل الكوارث المتكنررة مثنل الفيضنانات والجفناف عبئنا علنى التنمينة  ( خسائر اقتصادية فادحة ودمرت أصول. 2009)

تستطيع الزالزل األقل حدوثاَ ولكن األشد قوة التأثير بشكل كبينر علنى ميزانينة  االقتصادية وبجوز أن تدفع ضحاياها الى الفقر. 

، منع 1960تعتبر احتمالية الزالزل المدمرة في المغرب كبيرة فزلزال أغنادير عنام  مغرب وتتسبب في معاناة واسعة النطاق. ال

منن المغاربنة وتنرك كثينرون دون منأوى،  12،000( تسنبب بمقتنل أكثنر منن 5.8أنه بسيطا للغاية وفقنا لمعنايير النزالزل )بقنوة 

شخصننا   600أكثننر مننن  2004وقتننل زلننزال الحسننيمة عننام  وفقنندان سننبل العننيش .  فضننال عننن الخسننائر الكبيننرة فنني الممتلكننات

، وترك العديد بال مأوى ودمرت تماما العديد من األصول .وتقع المغنرب علنى حندود الصنفائح أفريقينا 1000واصاب اكثر من 

ينة فالعديند منن المندن الكبنرى وأوراسيا، بحيث أن منطقة الشمال وبشكل عام منطقة جبال األطلس معرضة لمخاطر زالزل عال

 في المغرب، بما في ذلك فاس ومكناس وطنجة، عرضة لضربات الزالزل..

تقييم مخاطر الكوارث الطبيعينة المحتملنة وضع برنامج  . المغرب قياس كمي لتعرضها ألهم المخاطر الطبيعيةأجرت ا .3

وذلنك  واستخدم في تحليل خطر النزالزل والفيضنانات، والتسنونامي والجفناف واالنهينارات األرضنية.  MnhPRA في المغرب

                                                           
 المغرب: المدخالت الستراتيجية متكاملة إلدارة المخاطر".مرونة . "بناء 2013الدولي  مجموعة البنك 36
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تريلينون درهنم )أو منا يسناوي  2.7التقييم يشكل جانب من جوانب برنامج المسناعدة التقنينة، فإجمنالي التعنرض ألضنرار بقيمنة 

بسبب المخاطر الطبيعينة منا قيمتنه  تخسر البالد (. AAL)ة درهم للفرد( وفقا لتقديرات متوسط الخسائر السنوي 90،000حوالي 

% يتسنبب فني خسنائر تبلنغ  95هناك احتمنال حندوث زلنزال أو فيضنان بنسنبة  . 4.1مليار درهم كما هو مبين في الجدول  7.8

ث أخنر بنسنبة مليار درهم أو أكثر وحد 10% تتسبب في خسائر تبلغ 90مليار درهم أو أكثر، واحتمال حدوث كارثة بنسبة  50

ملينار درهنم أو أكثنر، وذلنك بنناء علنى تحلينل احتمناالت حندوث كنوارث علنى مندار  25% قد يسفر عن خسائر تقدر بنحو  65

 الثالثين عاما المقبلة. 

الخسائر التقديرية لألخطار الطبيعية على العائد على مدى فترات زمانية متفاوتة )مليون درهم مغربي( 3.1جدول 
30 

الرجوع )سنوات(مدة   
محتمل  محتمل جدا           مرجح         تكلفة الخسارة 

متوسط 

الخسائر 

 السنوية 

 الخطر التعرض

1,000 500 100 50 20 

 زلزال  2,700,000          850 0.0003 4,523 9,570 15,317 35,800 47,000

 فيضان  2,700,000          4,177 0.0016 22,275 26,161 27,556 29,717 34,100

 تسونامي  2,700,000          125 0.00005 2 3 404 28,013 58,852

 محاصيل( 3جفاف ) 2,696 غير ساري 15,678 16,638 17,367 18,035 غير ساري

 إجمالي 7,848 ال يضاف مباشرة  

 بناء مرونة ت المغرب: المدخالت الستراتيجية إدارة المخاطر المتكاملة.  . 2013المصدر: مجموعة البنك الدولي. 

 
40 

التعرض.  إجمالي / AALفاقد التكلفة =   )مليون درهم(؛ ALLعرض المباني والبنية التحتية للمخاطر مليون درهم(. تقيمة  إجمالي

 للمخاطر

أيضننا اآلثنار التقديريننة لسننيناريو الكننوارث، ألحنداث تتننراوح مننن "محتملننة جندا" الننى " مننرجح" الننى  4.1يبنين جنندول  .4

وتمثل هذه المستويات سنيناريوهات يتعنين علنى الحكومنة التأهنب لهنا أو علنى األقنل  "محتمل" ثم أحداث "نادرة لكن محتملة". 

 أخذها في االعتبار.

  التي تحدث كل بضعة عقود.يتوافق تقدير "محتمل جدا" مع األحداث 

  سننة"، وال ينبغني سنوء فهنم ذلنك حينث يجنوز فني  100يتوافق تقدير " مرجح" مع " حالة تحدث منرة واحندة كنل

تحندث هنذه الحناالت فني أغلنب  ( في أي سننة. 1/100) 0.01واقع األمر، أن يحدث في أي وقت، ويرجح حدوثة 

أغلنب المبناني والجسنور وغيرهنا منن البنينة التحتينة ألضنرار األحيان، على الرغم من إنها تبدو نادرة، وتتعرض 

محتملة خالل عمرها التصميمي وإنها مصممة لهذه األحداث بالفعل )وألحداث أقوى من ذلك(، على الرغم من أن 

ديل البنية التحتية القديمة في كثير من األحيان لم يتم أخد هذا البعد في االعتبار عند تصميمها وقد يتطلب إجنراء تعن

ويتعين أن يتوافر في التخطيط المالي واالقتصادي والخاص بحاالت الطوارئ القدرة على االسنتجابة  تحديثي لها. 

 لألحداث المرجحة.

   سنننة "وقننوع الحنندث فقنند تنجننو البنيننة التحتيننة فنني كثيننر مننن  1000فنني  1يتوافننق تقنندير " محتمننل" مننع" احتمننال

كما يتعين األخذ في عين االعتبار هذه األحداث عند إجراء  يصيبها .  األحيان على الرغم من الضرر الجسيم الذي

 التخطيط، المالي واالقتصادي والخاص بحاالت الطوارئ.

   وأخيرا يتوافنق تقندير، "ننادر لكننه محتمنل" منع احتمالينة وقنوع الحندث "منرة واحندة كنل عشنرة االف عنام " )ال

تية بشدة من جراء مثل هذه األحنداث، ويرتبنك التخطنيط، المنالي أعاله( فتتضرر البنية التح 4.1يظهر في الجدول 
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ففني حنين يصنعب مواجهنة مثنل هنذه األحنداث بحالنة تأهنب  واالقتصنادي والطنوارئ فني كثينر منن هنذه األحينان. 

 كامل، يجب على األقل أخذ ذلك في االعتبار.

(، وهننايتي 2008(، وينشننوان )2005ان )فنني السنننوات القليلننة الماضننية، ا تننراوح تقنندير جميننع الزلننزال فنني باكسننت .5

( وسناندي 2008( واألعاصير المدارية نرجس في ميانمار )2011( واليابان )2004( والتسونامي في المحيط الهندي )2010)

فقند يسنفر حندوث زلنزال كبينر، علنى   ( بين تقندير منرجح إلنى محتمنل .2011(، والفيضانات التايالندية )2012في نيويورك )

 ثال، في فاس عن مقتل عشرات األالف وعن خسائر اقتصادية فادحة.سبيل الم

حينث ال ينوزع بالتسناوي تفاصنيل الخسنائر  ومع ذلك، تتباين تأثيرات هذه المخاطر على قطاعات وأجنزاء منن النبالد.  .6

 القطاعية في جميع أنحاء المغرب:

 علننى خننط يمننر عبننر فنناس ومننراكش يتركننز خطننر الننزالزل فنني المقننام األول فنني شننمال المغننرب، وإلننى حنند أقننل ،

% من إجمنالي البنناء  8تتعرض خمس أقاليم )الناظور والحسيمة وبركان وتازة وتطوان( الذين يمثلون   وأغادير.

لمتوسط خسائر سنوية )الوطني المعرض 
37

(AAL  ممنا يعنني   % منن هنذه الخسنائر بسنبب النزالزل. 34قندرها

% فني الخسنائر المحتملنة الناجمنة منن 34% من البناء المعرض للمخاطر وحنده يسناهم بنسنبة  8أنه في المتوسط 

% من المباني ألضرار النزالزل فني المغنرب، يجنوز  8فبوضوح، إذا كان من المستطاع إقالل تعرض الزالزل. 

 رب. أن يقلل ذلك، بشكل ملحوظ.، من مخاطر الزالزل عموما في المغ

  تشكل الفيضانات مشكلة مزمنة في المغرب كما تتسبب في متوسط أضرار أكبر بكثير منن النزالزل، حينث يسنجل

تقيننيم مخنناطر الكننوارث الطبيعيننة المحتملننة فنني  وحنندد مليننار درهننم.  4.2إجمننالي متوسننط الخسننائر السنننوية لهننا 

% منن  60بنسنبة أن أربع أقاليم )القنيطرة وتطوان والدار البيضناء وسنيدي قاسنم( تسناهم  (MnhPRA) المغرب

 بينما تؤثر مخاطر الفيضانات على معظم أنحاء المغرب. إجمالي مخاطر الفيضانات على المباني،. 

  تقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملنة فني المغنربيقدر ((MnhPRA  متوسنط الخسنائر السننوية )أن(AAL 

% من الزراعنة فني المغنرب  90وتعتبر نسبة  مليار درهم.  2.7إنتاج الحبوب بسبب الجفاف يسجل ما يقرب من 

تقليدية حيث تعتمد على هطول األمطار، كما تتعرض الزراعة بشندة لنيس فقنط لموجنات الجفناف والفيضنانات بنل 

 -اطر سوسنة ماسنة درعنة ومكنناس ومنراكشوتعد المناطق الثالث األكثر تعرضا للمخن أيضا لآلفات واألمراض. 

ففي العموم، تشير التقديرات إلى إجمالي تعرض انتاج الحبوب في القطاع الزراعي إلى مخاطر مختلفة  تانسيفت. 

ليسنجل خسنائر قندرها  2020، وارتفنع ذلنك النرقم فني عنام 2008مليار درهم في عنام  75وسجلت خسائر قدرها 

 مليار درهم. 185

 الفقر واالزدهار المشترك أهمية الحد من

فيركنز  يشكل الحد من أثر المخاطر الطبيعية أهمية مركزية في التحسين المستدام للحد من الفقر واالزدهار المشنترك.  .7

البرنامج على تقديم الدعم لإلجراءات الوقائية للحد من االخطار ليستفيد من ذلك الفقراء والضعفاء بشنكل كبينر، ولنيس فقنط منن 

الحد من الخسائر المباشرة ولكن من خالل ارتفاع استثمارات الشركات واألسنر المعيشنية نظنرا الحتمنال حندوث كنوارث خالل 

وتشير الدالئل إلى أن عدم إدارة المخاطر تجعل الفقراء واألسر المعيشية ذات الدخل المنخفض إلنى خفنض االسنتثمار فني   أقل.

إدارة فمنن ثنم، تسنتطيع  المزارعنون محاصنيل منخفضنة العائند وقليلنة المخناطر(. األصول اإلنتاجية )على سبيل المثال، يزرع 

االستباق في التنبؤ )أي محطات األرصناد الجوينة ونظنم اإلننذار المبكنر، ومنا إلنى ذلنك( بهندف تحفينز DRMمخاطر الكوارث 

)تعنرف باألضنرار المحتملنة علنى  وعالوة على ذلك، تشير التحاليل إلنى أن منواطن ضنعف المزيد من االستثمارات اإلنتاجية. 

                                                           
37

 ما في المستقبل على المدى الطويل )على سبيل المثال،زمانية  مجموع الخسائر المتوقعة خالل فترةيشكل  متوسط الخسائر السنوية   

 لخسائر المستقبلية.يعتبر ذلك متوسط الترجيح كافة اعلى طول تلك الفترة. وبشكل أكثر تحديدا، تقسم  المقبلة( 100السنوات ال 
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% أعلننى  69٪ فنني السننلم االجتمنناعي( تسننجل نسننبة  20المسنناكن بسننبب أحننداث الفيضننانات( أصننول الفقننراء )لفقننراء هننم أدنننى 

مقارنة بأصول غير الفقراء
38
وبالتالي يشكل الحد من بواطن الضعف في أصول الفقراء إلى استفادة أعظم نسبيا، كما يستطيع  . 

ويعتبنر هنام أيضنا نهنج المغنرب  إلسراع من االنتعاش بسبب ثبات األصول اإلنتاجية  التي لم يطرأ عليها أى تغيير. ذلك أيضا ا

لألشخاص غير المؤمن  FSEC صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةللتأمين ضد مخاطر الكوارث، وخاصة من خالل إنشاء 

دخل المننخفض ألضنرار أكبنر وعندم القندرة علنى التصندي للصندمات حينث يتعنرض الفقنراء واألسنر المعيشنية ذات الن عليهم. 

االقتصادية بسبب نقص فرص الحصول على التمويل )بما في ذلك التأمين(، فيضحى دعنم الحكومنة أمنرا ضنروريا فني إعقناب 

إقننالل األسننر وتشننير األدلننة الناجمننة مننن الفيضننانات والجفنناف مننن خننالل مجموعننة متنوعننة مننن السننياقات إلننى  حنندوث كارثننة. 

المعيشية الفقيرة من استهالكها فني أعقناب حندوث الكارثنة، فعلنى سنبيل المثنال اإلقنالل منن تنناول الغنذاء وإخنراج األطفنال منن 

فيسفر عن هذه التدابير الشاقة آثار طويلة األجل على رأس المال البشري، خاصة بالنسبة لألطفال، وتفاقم الفقنر بنين   المدارس.

لألسر المعيشية الفقينرة الحصنول علنى الندعم  FSEC لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةالتواجد الميداني يسمح   األجيال.

تشير أدلة الدراسات االستقصائية التي أجريت في أعقاب الفيضانات وموجات الجفاف إلنى  العاجل وتخفيف معانتهم بقدر كبير. 

 وع الكارثة من شأنه اإلقالل إلى حد كبير من الخسائر اإلجمالية للكوارث.إن  صرف مبالغ مالية بعد فترة زمنية قصيرة من وق

 

 السالمة التقنية ب.

 

 ملكية البرنامج والتركيز والتصميم

 يسررتند البرنررامج علررى ملكيررة الحكومررة القويررة والسررالمة التقنيررة والمواءمررة الكاملررة مررع أفضررل الممارسررات الدوليررة. . 8

يتوافنق البرننامج منع   حسنن إلدارة المخناطر والمروننة.ميستجيب البرنامج مباشرة  على طلب حكومة المغرب لندعم تنفينذ نهنج 

بفاعلية، بما في ذلك االنتقال من ثقافة رد الفعنل فني أعقناب حندوث الكنوارث وتشنرذم دارة مخاطر الكوارث المبادئ األساسية إل

للحند منن المخناطر، وذلنك منن  لمنا بعند حندوث الكارثنةى الثقافة االستباقية لمزيد من التركينز االختراعات القائمة على القطاع إل

خالل استهداف اإلجراءات المحلية إلشراك المجتمعات المحلية في مزيد من المسؤولية في إدارة الكوارث بمنا فني ذلنك الوقاينة؛ 

وتوفير هياكل محسنة لحكامة  المخاطر وتوفير حوافز للتسريع من األنشطة الجديدة وتوسيع نطاقها للحند منن المخناطر.  فقند تنم 

المستهدفة على المستوى المحلي وكذلك لضنمان تنوازن  DRMإدارة مخاطر الكوارث ء، في المغرب، اهتمام خاص لزيادة إيال

جيد بين التدابير الهيكلية وغير الهيكلية، مما يعكس حقيقة أن التدابير غير الهيكلية لها في كثير من األحيان تأثيرا خاصنا، وفعنال 

برنننامج علننى تركيننز واضننح علننى أفضننل اسننتخدام لتحليننل المخنناطر مننن خننالل االعتمنناد علننى كمننا يحتننوي ال مننن حيننث التكلفننة. 

كمنا يسنتكمل اإلصنالح المؤسسني وأنشنطة الحند منن  استخدام قدرات لوضع نموذج لمخاطر الكوارث في المغرب وتعميم ذلنك. 

اطر المتبقينة التني  ال يمكنن المخاطر من خالل برنامج فرعني محندد مخصنص للتنأمين ضند مخناطر الكنوارث لضنمان إن المخن

 صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تخفيفها بأسلوب يتسم  بفاعلية التكاليف  تمول بكفاءة، من خالل إنشاء 

فيما يتعلق بالبرنامجين الفرعيين األول والثاني، اعتمد البرنامج الممارسات الدولية لكي تطبرق فري ورروف المغررب  . 9

يحنذو إعنادة التصنميم المقتنرح للصنندوق حنذو  صرندوق مكافحرة أثرار الكروارث الطبيعيرة.  عرادة تصرميمالخاصة، بما في ذلك إ

الممارسات الدولية المطبقة في البلدان  مثل  في المكسيك وإندونيسيا وفرنسا والواليات المتحدة، فقد وضعت هنذه البلندان آلينات 

الممارسنات الجيندة علنى أكثنر منن ُمعامنل علنى النحنو التنالي: : لنيس كما تشمل هذه  دعم مسبق الستثمارات تخفيف المخاطر . 

هدف الصندوق تمويل مشاريع البنية التحتية على نطاق واسع كما ال ينبغي استخدام  موارده لسداد قيمة جزء كبير من الخسنائر 

لي الكامنل كطريقنة عملنه منن أجنل قبل الصندوق التموينل المشنترك بندال منن الندعم المنايو  بعد وقوع الكارثة، وذلك للتوضيح .

ملكية العامة لوكاالت تنفينذ المشنروع وتكثينف االسنتثمارات للحند منن المخناطر؛ كمنا يتنوافر للصنندوق تصنميم تنظيمني الزيادة 

ويستند اختيار المشاريع التي يمولها الصندوق على معنايير اختينار   شفاف يجمع بين الوزارات والمستويات الحكومية المختلفة.

                                                           
38

 دولة. . 90)مسودة(. المرونة االجتماعية واالقتصادية عند حدوث فيضانات في  2015بنك الدولي. ال  
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ويندعم الصنندوق كنال منن أنشنطة الحند منن  فافة؛ فال يسنتطيع أي عضنو تقينيم مشنروع إذا منا كنان هنناك مصنالح متضناربة. ش

كما يقدم الدعم للكيانات العامة الوطنية وللمجتمعات المحلية؛ ويوجه جهند مخصنص لمسناعدة  المخاطر الهيكلية وغير الهيكلية. 

ويعلن على العامنة  كما يجرى عملية تدقيق متعلقة بالجوانب الفنية واالئتمانية.  ررا؛ المجتمعات المحلية الصغيرة أو األكثر تض

وعلى نحو أشنمل، ربنط  هوية أولئك الذين يحصلون على التمويل، وطبيعة مشروعاتهم ومستوى التمويل الذي يحصلون عليه . 

يننث يتماشننى البرنننامج أيضننا مننع أفضننل نهننج أعننم إلدارة المخنناطر والمرونننة، حمننع  (DRM)إدارة مخنناطر الكننوارث عمننل 

عنن  2014الممارسات الناشئة في مجال "المرونة "، على سبيل المثنال، الممارسنات النواردة فني التقرينر العنالمي للتنمينة لعنام 

 "المخاطر والفرص".

شرراكة القطراعين إنشاء برنامج التأمين ضرد المخراطر الكارثيرة تحرت مظلرة البرنرامج الفرعري الثالر ، المعتمرد علرى  .10

يسنتند البرننامج علنى بنرامج  (، إنره لعمرل ابتكراري. FSECصرندوق التضرامن ضرد الوقرائع الكارثيرة ) العام والخاص وإنشراء

، ومشنروع منغولينا المجمنع التركني للتنأمين منن الكنوارثالتأمين ضد المخاطر الكارثية السابقة المدعمة من البنك الدولي، مثل 

، ومجمنع رومانينة للتنأمين ضند مخناطر الكنوارث، ومؤسسنة التنأمين ضند مخناطر ؤشنر الثنروة الحيوانينةعلنى مللتأمين القنائم  

وقد أثبتت هذه البرامج أن الشنراكة بنين القطناعين العنام والخناص منن شنأنها  أن   الكوارث بجنوب شرق أوروبا وإقليم القوقاز.

لكارثية كما تتنيح تحوينل فعالينة التكناليف لمخناطر الكنوارث منن تطور أسواق مستدامة، وتنافسية محلية للتأمين  ضد المخاطر ا

أصحاب المنازل والمشروعات إلى أسواق التأمين الخاصة وإعادة التأمين ويتعرقل عادة تطوير هذه األسواق المحلينة لألسنباب 

متخصصنة لتطنوير منتجنات  ( محدودية توافر بيانات مفيدة، وكذلك عدم توافر نمناذج مخناطر الكنوارث وخبنرات فنينةiالتالية )

التسنوية وإدارة طلبنات ( عندم تنوافر نظنم إنتناج )التسنعيرة واالكتتناب وii)  التأمين االكتوارينة السنليمة ضند المخناطر الكارثينة.

المخاطر وعمليات إعادة التنأمين( لندعم منتجنات التنأمين ضند المخناطر الكارثينة التني تتطلنب اسنتثمارات ضنخمة منن شنركات 

( عندم وجنود متطلبنات تنظيمينة iii)  غالبا غير المبررة نظرا النخفاض الحجم الحالي من أعمال التأمين ضد الكنوارث.التأمين 

شركات التأمين للدخول في المنافسة السعرية غير المستدامة التني ال تتوافنق منع الخطنر الكنامن  قودعلى أساس المخاطر، مما ي

بنالتعرض للمخناطر الكارثينة و/أو إدراك تنوافر منتجنات التنأمين التني يجنوز أن  ( عندم وعني  المسنتهلكivفي هنذه األعمنال؛ )

تلعنب الحكومنات عنادة دور إعنادة التنأمين بصنفتها المنالذ األخينر منن خنالل تقنديم مسناعدة   تساعده على تخفيف تلك المخاطر.

توقعنات واسنعة النطناق للحصنول  مخصصة مالية ألصحاب المنازل والمشاريع  فني أعقناب الكنوارث الطبيعينة ممنا يسنفر عنن

فعنند تصنميم برننامج للتنأمين ضند  على المساعدات الحكومينة ويضنعف ذلنك منن اهتمنام المسنتهلك فني التنأمين ضند الكنوارث. 

 المخاطر الكارثية تتم معالجة كل هذه القضايا .

المبندأ التنوجيهي يعتبنر    لتحضرير.يستند البرنامج أيضا على تحاليل المخراطر القويرة التري ترم تطبيقهرا خرالل عمليرة ا .11

إدارة مخاطر الكنوارث فني  سترشد به اإلدارة الحديثة هو "ما يمكن قياسه يمكن إدارته." ويعتبر عنصرا هاما في برنامجتالذي 

ومجموعننة مننن البننرامج  ،MnhPRAتقيننيم مخنناطر الكننوارث الطبيعيننة المحتملننة فنني المغننرب لحكومننة المغربيننة عمليننة تطننوير ا

القائمة على نظم المعلومات الجغرافية التي تقوم بجرد أصول البالد المعرضة للخطر وتحدد المخاطر التي تهدد هنذه األصنول، 

وبالتنالي يتنيح قيناس مخناطر الكنوارث، ممنا يعتبنر خطنوة  ويسمح هذا التقييم بتحليل وتقدير آثار هنذه المخناطر علنى األصنول. 

تقينيم مخناطر الكنوارث الطبيعينة المحتملنة فني المغنرب علنى تقينيم  على سبيل المثنال، تطبينق ارة تلك المخاطر. رئيسية نحو إد

فني  CFP الدعوة لتقديم المقترحناتالتي تم تحديدها خالل  صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية المشاريع  الممولة بمشاركة 

% ألنشنطة الحند  27من التمويل ألنشطة الحد من مخاطر الفيضانات، و%  73فيبين ذلك  تخصيص ما يقرب من   2015عام 

هنذا التوزينع يبندو معقنوال ألن حنوادث الفيضنانات هني االكثنر  من المخاطر الجيولوجية )أي الزالزل واالنهيارات األرضنية(. 

إن التوزيننع الجغرافنني ويبنندو  تكننرارا  فنني المغننرب، ويتضننرر منهننا السننكان عشننرة أضننعاف مقارنننة بالمخنناطر الجيولوجيننة. 

الحكومينة المحلينة  التوزينع المشناريعللمشاريع، السيما توزيع المشناريع المتعلقنة بالفيضنانات،  معقنوال أيضنا حينث يغطني هنذا 

بينمننا تتننناول المخنناطر الجيولوجيننة مشننروعين، واحنند مننن فنني  علننى شننبكات األنهننار الرئيسننية وأخطننار الننزالزل فنني المغننرب. 

، واآلخنر فني الحسنيمة حينث سنقط مئنات القتلنى فني زلنزال عنام 1960في زلزال في عنام  12000كثر من أغادير، حيث قتل أ

بحيث يمكنن اسنتخدامه لننهج اسنتباقي فني تحديند خينارات الحند منن المخناطر فني "المنناطق األكثنر  تقييمسيتم تطوير ال . 2004

ومن حينث  .  الطبيعية صندوق مكافحة أثار الكوارث عرضة لمخاطر الكوارث"، وكذلك في تقييم المشاريع بتمويل مشترك مع
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إلبالغ الحكومة عن التداعيات المالية والضريبية على مسنودة قنانون التنأمين ضند  تقييمالتأمين ضد مخاطر الكوارث، يستخدم ال

فني  واالحتيناط االجتمناعيهيئنة مراقبنة التأميننات و وزارة االقتصناد والمالينةوعلنى وجنه التحديند، يمكنن أن يسناعد  المخاطر. 

صنندوق التضنامن تحديد القسط اإلضافي للتأمين ضد الكوارث بتمديد ضنمان التموينل اإللزامني، وتحديند االسنتراتيجية المالينة ل

السننوي للخسنائر الناجمنة عنن الكنوارث .وفي التحليل االكتواري األولني للبننك الندولي تبنين أن المتوسنط  ضد الوقائع الكارثية 

ملينون  800ملينون درهنم لبرننامج التنأمين اإللزامني ضند المخناطر الكنوارث و 700زل والفيضانات( تبلغ ما يقنرب منن )الزال

 FSEC صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيةدرهم من 
39
 

 برنامج للاإلطار المؤسسي واالستدامة 

 اإلدارة العامة للبرامج 

القوية وعلى إدارة مؤسستين أساسيتين ذا قدرة عاليرة همرا : وزارة الداخليرة يستند البرنامج على الملكية الحكومية  .12

، يتم إنشاء لجنة تسيير رسميا برئاسة األمنين صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعيةإلدارة أفضل ل  وزارة االقتصاد والمالية.و

ووزارة التعمينر وإعنداد التنراب  ، منةالعامنة والحكوزارة الشنؤون او وزارة االقتصناد والمالينة،العام لوزارة الداخلية وتتضمن 

تتنولى لجننة التسنيير تحديند االتجناه االسنتراتيجي لسياسنات إدارة  الوطني وما إلى ذلك، مع ممثلنين علنى مسنتوى األمنين العنام. 

يلي: أ( تحديد االتجناه على وجه التحديد، تشمل المهام الرئيسية ما و  المخاطر في المغرب حيث يرتبط ذلك باستخدام الصندوق.

ج(   االستراتيجي للصندوق ب( تحديد واستعراض اختينار معنايير التأهينل للمشناريع الفرعينة للتموينل المشنترك منع الصنندوق.

توفير مجلس سنليم للنوزارات المختصنة وتحديند أولوينات الحكومنة المحلينة للمشناريع الفرعينة المؤهلنة؛ د( رصند وتقينيم نتنائج 

 ه( اإلشراف وتقديم التوجيه إلى كل من اللجنة الوطنية لالختيار واألمانة.  ة المؤهلة في منطقة البرامج.المشاريع الفرعي

شفافية اختينار المشناريع للتموينل المشنترك منع الصنندوق.  إلدارة لالختيار الوطنيةاللجنة رسميا تأسيس كما يتم أيضا  .13

منن بننين جملنة أمننور أخننرى، ممثلنون عننن النوزارات المختصننة والهيئننات  وتعمنل اللجنننة تحنت إشننراف لجننة التسننيير وتشننمل، 

وزارة التعمير وإعداد التراب و، وزارة الشؤون العامة والحكامةو وزارة االقتصاد والماليةووزارة الداخلية العامة، بما في ذلك 

ات والنقنل، وكنذلك أي وزارة أخنرى، أو الوطني ووزارة الطاقنة والتعندين والمناء والبيئنة، ووزارة ا الفالحنة، ووزارة التجهينز

تضنمن اللجننة  يمكن أن يندعم خبنراء فنينين اللجننة الوطنينة لالختينار .   إدارة أو المؤسسات العامة المتعلقة بتفويض الصندوق.

 محدد.عدم تضارب أي مصالح ألعضاء هذه اللجنة مع تقييم تنفيذ مشروع 

مقرهنا فني مكتنب األمنين العنام  يكنون لالختينارالوطنينة لدعم عمل لجنة التسنيير وينتم إنشناء اللجننة ا أمانة سيتم إنشاء  .14

تصنبح أيضنا  دلينل عملينات البرننامج كمنا منع  تماشنيا  تتولى األمانة مسؤولية التنسنيق الينومي وإدارة البرننامج  لوزارة الداخلية. 

يندعم خبينر دولني األماننة منتندبا منن الحكومنة .  بإعنداد تقنارير البرننامج السننويةبالقينام األماننة  تكلفو واجهة البنك للبرنامج. 

كمننا يجننوز تننوفير دعننم إضننافي، وفقننا لالقتضنناء، مننن استشنناريين السويسننرية وممننوال مننن الوكالننة السويسننرية للتنميننة والتعنناون 

العامنة، جنبنا إلنى جننب منع لجننة التسنيير واللجننة كمنا تنوفر األماننة  . دليلمع متطلبات الن تماشيا  مؤهلين لضمان تنفيذ البرنامج 

الوطنية لالختيار اإلشراف على المشاريع الممولة من الصندوق، وعلنى وجنه التحديند، منن خنالل التقينيم فني مرحلنة االختينار، 

، قتضنناءاالالنتننائج المرجننوة، ودعننم، حسننب إنجنناز وقنندرة الوكنناالت المنفننذة والشننركاء علننى تنفيننذ المشننروع حتننى يسننتطيعون  

 .وكاالت التنفيذ وشركائها خالل التنفيذ من خالل بناء القدرات المستهدفة

  التنفيذ الرئيسيين في البرنامج ودورهم في : أصحاب المصالل 3.2جدول 

 المؤسسة تنفيذ البرنامج مهام 

لجنة التسيير، األمرين  المسؤول عن توفير التوجيه االستراتيجي للبرنامج، رئيس

المسؤول عن FLCN صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية) بالصرف من

 األمانة

 األمين العام
 وزارة الداخلية

MoI 

                                                           
المتعلق بإنشاء هيئة مراقبة التأمينات  12-64إتفاذ القانونرقم  هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي )منذوزارة االقتصاد والمالية و   39

 واالحتياط االجتماعي( 
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 لجنة التسيير واللجنة الوطنية لالختيار دعم  األمانة: اإلدارة اليومية للبرنامج. 

المسؤولة عن )أ( مراجعة تقنية الكيانات المشاركة بالبرنامج، و)ب( التحقق المستقل 

 DLIs 1-6من المؤشر األول إلى المؤشر السادس  المرتبط بالصرف للمؤشرات
المفتشية العامة لإلدارة الترابية 

IGAT 

 DAAاإلدارية  مديرية الشؤون لجوانب اإلدارة االئتمانية دعم األمانة العامة

 لجنة التسيير عضو
 األمين العام

وزارة االقتصاد والمالية 

MEF 

 قطاع الميزانية  البرنامج ميزانيةالمسؤول عن وضع 
 

 المفتشية العامة للمالية المسؤولة عن عمليات مراجعة البيانات المالية للبرنامج
 

 DLIs 8و 7المسؤولة عن التحقق المستقل للمؤشر المرتبطة بالصرف: المؤشرين 

7-8 

في  الحسابات الداخلية خدمة مراجعة

 قطاع 

 الخزينة والتمويل الخارجي 
 

مشرف التأمين ل الفني لبرنامج التأمين الوطني لمخاطر الكوارثوالمسؤ
40

 
 

 لجنة التسيير  عضو
 األمين العام

وزارة الشؤون العامة 

 MAGGوالحكامة 

 لجنة التسيير  عضو
 مديرية التخطيط العمراني

التعمير وإعداد  وزارة

 التراب الوطني

 الجهوي( )بما في ذلك على المستوى المجلس األعلى للحسابات  والحكومات المحليةالمسؤول عن المراجعة الخارجية للجهات العامة 

 المشتريات لجنة رقابة المسؤول عن التعامل مع شكاوى المشتريات العامة للبرنامج

 منع الفسادلالهيئة المركزية  المكلفة بالتحقيق في شكاوى االحتيال والفساد في البرنامج

صندوق مكافحة أثار المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الممولة باالشتراك مع 

 ، بما في ذلكالكوارث الطبيعية

تعبئة التمويل المشترك، وإدارة العقود والمشتريات، والرصد واإلبالغ عن 

 التقدم المحرز في المشروع.

المختصة والحكومات المحلية والوكاالت العامة،  الوزارات

 وكة للدولةوالمنشآت الممل

 وكاالت حوض المياه الفيضانات  من المسؤولة عن الدراسات الفنية المتعلقة بمشاريع الحماية

 

يقدم المقترض البيانات المالية للبرنامج للتدقيق ويتولى إعداد البيانات المالية لتدقيق كل صناحب مصنلحة مشنارك فني   .15

 البرنامج.

 

وزارة يننندرج تنفيننذ البرنننامج الفرعنني الثالننث )تحسننين تمويننل مخنناطر الكننوارث والتننأمين( فنني اإلطننار العننام وتعتبننر  .16

المسنؤول التقنني فني وضنع مشنروع  باإلضنافة إلنى ذلنك، تعتبنر النوزارة  عضنوا أساسنيا فني لجننة التسنيير . االقتصاد والمالينة

، تتنولى هيئنة مراقبنة التأميننات واالحتيناط االجتمناعيى االقتنراح المقندم منن القانون والتأمين ضد المخاطر الكارثية، وبنناء علن

وفقنا لمشنروع القنانون تتأسنس لجننة لمتابعنة األحنداث الكارثينة مكلفنة بجمنع الوزارة صنياغة الوثنائق القانونينة المتعلقنة بالتنفينذ 

ا، وإعنالن حالنة الكنوارث فني الدولنة ومسناعدة المعلومات في أعقاب وقوع كارثنة، وتحندد منا إذا بعلنن إن  الحندث حندثا كارثين

ينص مشروع القانون أيضا علنى  في تقييم أضرار الضحايا غير المشمولين في التأمين.  صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

 منن قبنل مجلنس برئاسنة رئنيس النوزراء )أو سنلطة منتدبنة( صنندوق التضنامنوينتم إدارة  كينان قنانوني.  صندوق التضنامنأن 

( والقننائمين علننى صننناعة التننأمين أو إعننادة هيئننة مراقبننة التأمينننات واالحتينناط االجتمنناعي وممثلننو الهيئننات العامننة )بمننا فنني ذلننك

، علنى ضند الوقنائع الكارثينة صنندوق التضنامنمشروع قانون التأمين ضد المخاطر الكارثية، بما في ذلك إنشاء يستند  التأمين. 

واالحتياط االجتماعي ووزارة االقتصاد والمالية وشركة إعادة التأمين المركزية  مراقبة التأميناتهيئة المؤسسات الراسخة مثل 

(Société Centrale de Reassurance .)  إعادة التأمين المركزية هي شنركة إعنادة التنأمين  تعتبر شركة، 1960ومنذ عام

سننوق التننأمين تخنندم (، وMoody’s+ مننن قبننل  BBصنننيف تسننتفيد مننن ضننمان الدولننة، وقوتهننا الماليننة جينندة )بت الوطنيننة فهنني

                                                           
40   MEF/ACAPS  منذ(المتعلق بإنشاء  12-64القانون  تفعيلACAPS.) 
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تعمننل الحكومننة علننى بلننورة برنننامج تننأمين ضنند المخنناطر الكارثيننة علننى منندى العقنند   الخنناص الننذي ينمننوا سننريعا فنني المغننرب.

الماضي بمساعدة فنية من البنك الدولي
41
التقنية للمساعدة فني القدرة  هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي وتتوافر لدى . 

كما تواصل الهيئة تقنديم الخندمات االستشنارية بمنا فني ذلنك   تنفيذ قانون التأمين ضد المخاطر الكارثية، السيما  عنصر التأمين.

د وقنتنم حشند المننح لمسناعدة الهيئنة  الدعم االكتواري للمساهمة في إعداد الوثائق القانونية المتعلقة بالتنفيذ في مشروع القنانون. 

 هيئنة مراقبنة التأمينناتومن المقرر أن يقدم القانون المنقح منن  واجهة مشاريع القانون السابقة تحديات تقنية  وعقبات تشريعية. 

وأجريننت مناقشننته مننع القننائمين علننى صننناعة التننأمين الخاصننة بالتعنناون مننع البنننك النندولي إلننى مجلننس   واالحتينناط االجتمنناعي

يشنكل تطبينق هنذه االسنتراتيجية تحنوال كبينرا نحنو اإلدارة المالينة االسنتباقية  .  2017فني عنام الحكومة ومنن ثنم إلنى البرلمنان 

 للكوارث، ومع ذلك مازال هناك ضرورة ة إلى دعم فني وتشغيلي وتوافر التزام سياسي وقوي.

 مستوى التنفيذ

تندرج تحت مسنؤولية النوزارات المعنينة  صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعيةالممولة بالمشاركة مع  تنفيذ األنشطة .17

تشننمل مسننؤولية التنفيننذ جميننع أبعنناد إدارة   والحكومننات اإلقليميننة والمحليننة والمؤسسننات العامننة و/أو المنشننآت المملوكننة للدولننة.

اإلبنالغ عنن التمويل المشترك، والمشتريات وإدارة العقود وإدارة الجواننب البيئينة واالجتماعينة، والرصند ووالمشاريع والتعبئة 

وزارة  من الصندوق واألمين العنام لنوزارة الداخلينة، باالشنتراك منع اآلمر بالصرفيوقع كل من   التقدم المحرز في المشروع.

مع كل الوكاالت المنفذة والشركاء لضنمان إتمنام تنفينذ المشناريع وذلنك لتحقينق األهنداف اتفاقية التمويل على   االقتصاد والمالية

 االلتنزاممن االستشاريين المنؤهلين بضنمان  تقوم األمانة، مدعمة . دليل عمليات البرنامجالمتطلبات المحددة في المرجوة وتلبية 

 . ءفقا لالقتضا، وتمويلالاتفاقية بأحكام 

نفذة المحتملة وشنركائها لالسنتثمارات الهيكلينة وغينر الهيكلينة هني وزارة الم ، تعتبر الوكاالتوعلى المستوى الوطني .18

التعمير وإعداد التراب الوطني ووزارة التجهيزات والنقل والخدمات اللوجستية، وزارة الفالحة ووزارة الطاقنة والمناء والبيئنة، 

ويمكنن أيضنا أن تشنمل  ديل التحنديثي للبنناء(. وإلى حد ما وزارتي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني )أي من أجل التعن

المؤسسات العامة مثل المعهد الوطني للجيوفيزياء والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني أو المندوب السنامي للمناء والغابنات، 

يعكس استعراض  ة. كل هذه الوكاالت مؤهلة تأهيال جيدا  وذوي خبرة في مجاالتها من الناحية الفني والمكتب الوطني لألرصاد. 

احتمالية قيام هذه الوزارات والوكناالت بالمشناركة فني الجنزء األكبنر  CFP دعوة لتقديم المقترحاتالمقترحات الواردة في أول 

 من المشاريع على المستوى الوطني.

 

البلديات بندرجات من المحتمل مشاركة الوكاالت التنفيذية ا التالية: السلطات المحلية أو  وعلى المستوى دون الوطني، .19

اإلعنداد، تننم تقينيم عيننة منن الحكومنات المحلينة، مننن حينث قندرتها علنى تنفينذ المشناريع الفرعيننة  أثنناء  تقنينة متفاوتنة القندرات.

وقنع عندد كبينر منن المشناريع الفرعينة فني منطقنة  . دعنوة لتقنديم المقترحناتالمقترحة على أساس المشاريع الواردة ضمن أول 

وأعدت هذه المشاريع عينة منتقاة من الحكومنات المحلينة باالشنتراك منع وكالنة  األعمال صغيرة الحجم للحماية من الفيضانات. 

(، المسنؤولة عنن أعمنال الحماينة منن الفيضنانات فني Agence du Basin Hydraulique, ABHحنوض الميناه المغربينة )

تشتهر وكالة حوض المياه المغربية بخبرتهنا التقنينة فني مجنال النتحكم فني الفيضنانات،  لف األحواض النهرية في المغرب. مخت

وعمومنا هنناك تسنعة وكناالت أحنواض فني المغنرب   والخبرة الواسعة في مجال تصنميم وبنناء الهياكنل النتحكم فني الفيضنانات.

أنهارهاتفصيلية وخبرة في أحواض  لديها معارفتتوافر 
42
. 

 

                                                           
41

التقنية لتقييم االستدامة المالية للبرنامج  مساعدةلا)  (DAPS مديرية التأمينات واالحتياط االجتماعيل المبادرات األولى الدولي بتمويلالبنك قام    

قسط اإلضافي التأمين ضد مخاطر الكوارث. اعتمد بعض توصياته )مثل قائمة محددة من األخطار اللتحديد المقترح، بما في ذلك المنهجية االكتوارية 

  التأمين المحلي الخاص( في مشروع القانون المعدل.محددة، وزيادة دور قطاع الالقابلة للتأمين وتغطية الحد األقصى لمصول الصناعية 

42
لوكوس )تطوان(، وتانسيفت )مراكش(، وجيرجريس زيز )الرشيدية(، وأم الربيع )بني مالل(، والساقية الحمراء واد الذهب )العيون(، وسبو    

 )فاس(، وأبي رقراق )بن سليمان(، وملوية )وجدة(، وسوس ماسة )أكادير(.
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ومع ذلك، نظرا للمستوى المتباين للقدرات التقنية في بعض الوكاالت وشركائهم المنفذين، خاصنة علنى المسنتوى دون  .20

مشاريع ال تتوافر فيها قدرات تنفيذية جيدة ومن ثنم  الوطني، يتم تصميم البرنامج لفحص وقت االختيار مشاريع أكثر تعقيدا و/أو

لقندرات وفقنا لالقتضناء، بمنا فني ذلنك منن خنالل تعبئنة استشناريين إضنافيين لندعم تنفينذ البنرامج إنشاء برنامج مخصنص لبنناء ا

 .الفرعية

 
المفتشنية تقنوم  ،الوكالنة المسنتقلة للتحقينقكجنزء منن دوره باعتبناره   تم تصميم البرنامج أيضا ليشمل المراجعة الفنينة. .21

خبنرة كبينرة فني  المفتشنيةلندي   تنفيذ المشاريع وفقا للمعايير المطلوبنة. بإجراء المراجعات الفنية لضمانالعامة لإلدارة الترابية 

إجراء المراجعنات الفنينة، وال سنيما علنى المسنتوى النوطني الفرعني، بنناء علنى منوظفين منؤهلين منن المهندسنين وغينرهم منن 

 المهنيين الذين يقدمون بشكل روتيني عمليات مراجعة ضمان جودة مستقلة لوزارة الداخلية.

 

 إطار إنفاق البرنامج واالستدامة المالية ج.

)اإلنفراق العرام وتقيريم  2009( فري المغررب فري عرام PFMتم نشر أحدث تقييم شامل ألنظمة اإلدارة المالية العامة ) .22

لننم تعنند المتننأخرات  مصررداقية الميزانيررة بتقرردير جيررد عمومررا .  تصررنيف“إلررى  توصررل التقريررر(( وPEFAالمسرراءلة الماليررة )

من حيث الشمولية والشفافية، تتوافر المعلومات المالية وتلك المتعلقة بالميزانية تفصنيليا أمنام الجمهنور، بمنا فني ذلنك  جوهرية. 

وتخضننع وتنفننذ معظننم التحننويالت الماليننة للحكومننات  والبرلمننان.  وزارة االقتصنناد والماليننةنشننرها علننى المواقننع اإللكترونيننة لنن

ومع ذلك، هناك بعض الثغرات  يتعين غلقها في مجال توفير  اإلقليمية والمحلية، من خالل ترتيبات شفافة واتباع قواعد محددة. 

هنناك فتنرات تنأخير فني  المعلومات حول البرامج الممولة من الجهات المانحة الدولية وتوحيد بيانات الميزانية اإلدارية، كمنا أن

إن عملينة إعنداد الموازننة السننوية منظمنة وراسنخة وتخصنص النوزارات الفنينة الوقنت   اإلبالغ المالي عن المؤسسات العامنة.

إن  الكافي للمشاركة في صياغة تقديرات الميزانية خالل اإلطنار الزمنني المطلنوب لعنرض الحكومنة الميزانينة علنى البرلمنان. 

فنالوزارات والقطاعنات والوكناالت قنادرة تمامنا علنى   لميزانية ُمرِضي ورصد الترتيبات لتدفق األمنوال مضنمون.التنبؤ بتنفيذ ا

تخطيط نفقاتها، على الرغم من إجراء تعديالت رئيسية كثيرة خالل العام لمخصصات الميزانية بسنبب التغينرات فني اإلينرادات 

صننفت الرقابنة والتندقيق عمومنا بالجيند  فني مجنال المشنتريات والرواتنب، ال و  المتاحة لالعتمادات التكميلية )صندوق الدعم(.

سيما في ضوء خطط لزينادة منهجينة الجندول الزمنني لعمنل مراجعنة مشنتركة منن قبنل قطاعنات االفتحناص الوزارينة ة وفرينق 

ويشنارك المجلنس  حكم. بطريقنة أفضنل عنن أي عينوب فني أنظمنة النت فمنن أجنل الكشن وزارة االقتصاد والمالينةالمفتش العام ل

تنم   ( بالكامل بوصنفه مندقق الحسنابات الخارجينة لنإلدارة واسنتخدام األمنوال العامنة.Cour des comptesاألعلي للحسابات )

ينتم تعرينف اسنتعراض قنانون الميزانينة   تصنيف وتيرة ونطاق التدقيق المتزايدة للمجلس بالمتوسنط، كمنا فني متابعنة توصنياته.

وترفنق العديند منن  مالي( من قبل مجلسي البرلمان بشكل واضح في الدسنتور وتتبنع الحكومنة هنذه اإلجنراءات. )قانون النظام ال

التقارير التفصنيلية بقنانون الموازننة وتسنتكمل حسنب االقتضناء، بنرد مكتنوب منن النوزارات التقنينة علنى األسنئلة التني طرحهنا 

 أعضاء البرلمان واللجان المالية النيابية.

 

غنرب أيضنا إصنالحا هامنا لتحسنين شنفافية الميزانينة وفعالينة إدارة اإلنفناق العنام علنى المسنتوى المركنزي ويجري الم .23

في حين يتم موائمة تصنيف الميزانية على مسنتوى الحكومنة المركزينة منع المعنايير الدولينة، ال تنشنر المغنرب حتنى   والمحلي.

ويهندف اإلصنالح الحنالي  يتوافر في إصالح قانون الموازنة األساسني. االن إطار ميزانية متعدد السنوات، الذي من المتوقع أن 

ان التنفيذ السريع لهذا اإلصالح يزيد   لتحقيق هذا الهدف من خالل اعتماد الهيكل البرامجي للميزانية وأهداف ومؤشرات األداء.

والحكومات المحلينة ولكنن لنيس إيراداتهنا فني وتسجل حاليا التحويالت إلى الوكاالت  االتساق بين الميزانية وأولويات الحكومة. 

 ظل غياب الحسابات الموحدة.
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فالتحلينل النذي أجنري منؤخرا   .علرى المسرتوى المركرزي لبرنامج أي خطرلاالستدامة والتمويل المالي  ال يشكل تنبؤ .24

من قبل البنك على المغرب يشير إلى أن الدين العام وإطار اسنتدامة الندين الخنارجي علنى المسنتوى المركنزي ال ينزال مسنتداما  

فني الواقنع ظلنت النديون عالينة   على الرغم من أنه يتوقع أن يضعف تحت سيناريوهات المخاطر السلبية على المندى المتوسنط.

أثبتت جميع االختبارات   عندما استند تحليل القدرة على تحمل الديون على السيناريوهات البديلة. 2020-2014الفترة في خالل 

الستة
43
أظهنر  النى اختبنارات النديون الخارجينة الخمسنة االسنتدامة لندين الحكومنة المركزينة علنى المندى المتوسنط،.  باإلضافة 

وتمكنن  ياسنات واتخناذ تندابير تصنحيحية للتغلنب علنى اآلثنار السنلبية للصندمات. المغرب أيضا استعداده وقدرته على ضبط الس

المغرب من الحفاظ على تصنيف الدرجة االستثمارية وقدرته على الوصول إلى األسواق المالينة الدولينة منع الظنروف المواتينة 

ضمان النجاة من اآلثار السلبية لمعظم المخاطر المتوقعنة  يةلحكومة المغربلالتنمية  تنفيذ استراتيجية تطوير نجاح يعتبر    نسبيا.

 التي نوقشت أعاله.

يتم تعبئة وصرف عائدات البرنامج كجزء من ميزانية الدولة، وتتبع نفس القواعرد والعمليرات والضروابط والتزامرات  .25

افحننة أثننار الكننوارث الطبيعيننة صننندوق مكتنننعكس عائنندات البرنننامج فنني إطننار البننرامج الفرعينة األول والثنناني فنني  . التقرارير

 حسناباتباعتبناره  2009وكما ذكر سلفا، تم إنشاء الصندوق بموجب قانون موازنة  . خصوصية ألمور المرصدة والحسابات

الصندوق التبرعات السنوية من خالل الموازنة العامة بما يتماشى مع  يتلقى داخل وزارة الداخلية.  خصوصية ألمور مرصدة

مليون درهنم منن ميزانينة الحكومنة  200في السنوات الماضية  يتلقىوكان الصندوق  زانية السنوية للمغرب. عملية وضع المي

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تخصيص هذا المبلغ على األقل سنويا خالل فترة تنفيذ البرنامج وتخصيص منا ال  سنويا. 

مؤشنر مليون درهم سننويا منن عائندات الصنندوق إلنى مشنروع فرعني للحند منن المخناطر كمنا هنو محندد فني ال 170يقل عن 

في العملية لضمان القدرة على التنبؤ المالي واالستدامة للصندوق )مع اسنتخدام منا تبقنى ألغنراض أخنرى، المرتبط بالصرف 

ظروفنا متعلقنا بالميزانينة بعبنارة اخنرى، الجنزء المحندد فني لمذكور متعتبر هذه الحسابات وهذا الصندوق ا  مثل االستجابة للطوارئ(.

وثائق الميزانية الذي يخضع للتصويت في البرلمان بنفس الشكل وفي نفس الوقت مثل تماما بناقي الميزانينة السننوية، كمنا يخضنع لسنلطة 

فيمنا   .وازنة غير المقدمة في نهاية العام المناليالصرف )اآلمر بالصرف( في وزارة الداخلية )لصالح الصندوق(، وال يخضع إللغاء الم

ويقندم الصنندوق والحسنابات إلنى البرلمننان سننويا فني إطنار اإلنفنناق.  عندا منا ذكنر أعناله  تتبننع نفنس قواعند الموازننة العامننة. 

ى المجلنس األعلنى أيضا لتقارير تنفيذ الميزانينة المؤقتنة وجنزء منن تقرينر تنفينذ الميزانينة فني نهاينة العنام المقدمنة إلن عويخض

صنندوق لبرننامج الفرعني الثالنث فني اسنتخدامه لتموينل أولني للوباإلضافة إلى ذلك ويتوقع مساهمة منن الحكومنة  للحسابات. 

 ويحدد ذلك في قانون الموازنة. التضامن ضد الوقائع الكارثية

يتم التحويالت من الصندوق والحسرابات المرصردة للوكراالت المنفرذة للمشرروع وفقرا لخطرة صررف محرددة وللقواعرد  .26

تشمل عملينة االختينار للمشناريع الفردينة علنى تقينيم لنإلدارة المالينة وقندرات   .االتفاقية الماليةواإلجراءات المتفق عليها في 

تفاقية تمويل بين وزارة الداخلية والهيئة المنفنذة عنندما يعتبنر ايتم التوقيع على   المشتريات باإلضافة إلى تقدير مخاطر الفساد.

وسنيغطي االتفناق نظنام الصنرف )معتمندا  فني معظنم الحناالت علنى تطنور العمنل(  المشروع مؤهال للحصنول علنى التموينل. 

تمويل على تفاصنيل ونمناذج جنداول مخصصنة وتحتوي اتفاقية ال  وتقويم مستقبلي والتزامات ائتمانية، وخاصة تقديم التقارير.

ومن المرجح أن تكون لكيانات التنفيذية وشركائها من هيئات القطاع العنام، لهنا حسنابات مصنرفية تشنكل جنزء   لهذا الغرض.

ت وتغطني عائندا من شبكة الخزانة الدولة ولهنا قواعند لنإلدارة وإلعنداد التقنارير ا المحنددة ا بوضنوح فني القنوانين واللنوائح. 

وتحندد المعنايير  البنك نفقات الحد من المخاطر الهيكلية وغير الهيكلية للمشاريع المؤهلة ويشمل األعمنال والسنلع والخندمات. 

 التأهيلية طبيعة األعمال وتستبعد فئات معينة، كما تحدد أيضا مناطق جغرافية محددة حيث  قد تكون األعمال غير مؤهلة.

                                                           
: نمو الناتج المحلي B2: معدل الفائدة الحقيقي هو في األساس زائد االنحرافات المعيارية. B1سيناريوهات كما يلي: تكون ال       43

: التوازن األساسي هو في األساس ناقص نصف االنحراف B3اإلجمالي الحقيقي هو في األساس ناقص نصف االنحراف المعياري. 

)مرة  2015حقيقي في عام قيمة ٪ استهالك B5 :30صدمات االنحراف المعياري.  ربع باستخدام B1-B3: مزيج من B4. المعياري

 2014% من زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بسبب تغيرات خالقة الديون في عام  B6 :10واحدة( و
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فيما يتعلق بالبرنامجين الفرعيين األول والثاني، يتشكل إطنار اإلنفناق للبرننامج منن تخصنيص  . برنامجلل إطار اإلنفاق .27

ومن حشند التموينل  (CAS-FLCN)صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية خصوصية و ألمور المرصدة الحساباتأمول في 

لتموينل المشناريع الفرعينة التني تركنز   مليون درهنم علنى أسناس سننوي 170وتحديدا، من المتوقع أن يتم تخصيص  المشترك. 

% من إجمالي التكلفة للمشاريع الفرعية المؤهلة مع مسناهمة  70ويساهم هذا التمويل في البداية بنسبة  على الحد من المخاطر. 

% فني العنام األخينر منن تنفينذ  50ويرتفع هنذا التموينل المشنترك إلنى   % المتبقية. 30بنسبة  أصحاب المشروعات وشركائهم 

وتقندر مجمنوع النفقنات فني إطنار البنرامج الفرعينة األول  وبالتالي يسنتفيد الصنندوق منن المنوارد المالينة اإلضنافية.  البرنامج. 

لبرننامج لويتكون إطار اإلنفاق  عمل. مليون دوالر أمريكي( خالل فترة ال 145مليون درهم )حوالي  1,436والثاني بمبلغ قدره 

ويقنندر إجمننالي المسنناهمات  صننندوق التضننامن ضنند الوقننائع الكارثيننة الفرعنني الثالننث، مننن المننوارد الماليننة المخصصننة لتأسننيس

منندة البرنننامج التنني تمتنند علننى خمننس  مليننون دوالر أمريكنني( خننالل 111مليننار درهننم )حننوالي  1،1 بإلنشنناء هننذا الصننندوق 

ر مصننادر هننذه األمننوال مننن المسنناهمة األوليننة للحكومننة والضننرائب اإلضننافية تعتبنن  سنننوات.
49.
يننتلخص إطننار اإلنفنناق العننام   

 أدناه. 4.3في الجدول  2020-2016للسنوات 

 

 )مليون دوالر أمريكي( 2020 - 2016: تمويل المشروع  3.2جدول 

 االجمالي

السنة 

 الخامسة

 3السنة 

 الرابعة

 2السنة 

 الثالثة

السنة 

 الثانية

 1السنة 

 األولى 
 المصدر

14 3 3 3 3 2 
البرنامج الفرعي األول اإلصالح المؤسسي 

وبناء القدرات
 50

 

131 31 28 26 24 22 
 البرنامج الفرعي الثاني

 أنشطة الحد من المخاطر

111 56 55 - - - 
 البرنامج الفرعي الثال  

 التمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارث 

 االجمالي 24 27 29 86 90 256

 

 

 )مليون دوالر أمريكي( 2020 - 2016: مساهمة البنك الدولي للنشاء والتعمير  3.3جدول 

 المصدر المبلغ % من االجمالي

 تمويل البنك الدولي للنشاء والتعمير 200 78

 تمويل مشترك 56 22

 االجمالي 256 100

 

 بالصرفإطار نتائج البرنامج والمؤشرات المرتبطة  د.

 

يدعم البرنامج ثالثنة مجناالت واسنعة ومتشنابكة للنتنائج فني  . يتم رصد تقدم البرنامج من خالل إطار النتائج التفصيلية .28

الذي يعمل على تحسين اإلطار المؤسسي لتمويل أنشنطة الحند منن مخناطر الكنوارث وتعزينز المروننة  الهدف اإلنمائي للبرنامج

  في منطقة البرنامج فمجاالت النتائج الثالث هي:  المالية للكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.
 

 صندوق التضامن الحالي ال يحدد حجم مواردإرشادية فقط ألن مشروع القانون  األرقام التقديرية للبرنامج الفرعي ا الثالث - 49

 وسوف تثبت بموجب مرسوم بمجرد الموافقة على القانون. المالية.  FSEC ضد الوقائع الكارثية

  المشترك والتمويل FLCN صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية ٪ من مجموع10تقدر ب – 50
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 القدرات(: المجال األول لنتائج )تعزيز التنمية المؤسسية وبناء 

ويننتم تحقيقننه مننن خننالل  . إلدارة مخنناطر الكننوارث المؤسسنني المغننرب يركننز مجننال النتننائج األول علننى تحسننين هيكننل

، بهدف تحويله إلنى "صنندوق المروننة الوطنينة" النذي يتمينز بعملينات صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعيةإصالح 

اإلدارة المحسنة، ويشمل التركيز على الحد من مخاطر الكوارث سلفا وقرارات استثمارية أفضنل مبنينة علنى عملينات 

مؤسسنات كما يتم تعزيز القدرات المؤسسية للمغرب منن خنالل ضنمان أن ال اختيار شفافة ونظام رصد وتقييم واضح. 

باإلضنافة إلنى تعزينز مشناركة المنواطنين فني  األخطار الطبيعينة.  مواجهةالوطنية والمحلية على أفضل استعداد على 

فيؤدي كل هذا إلى المزيد من النهج االستراتيجي، والشراكة لكيفية إدارة مخناطر الكنوارث والمروننة   إدارة المخاطر.

 في المغرب.

 

 ع نطاق أنشطة الحد من أخطار الكوارث(: المجال الثاني للنتائج )توسي 

يهنندف المجننال الثنناني للنتننائج إلننى زيننادة الحمايننة الفعليننة للسننكان المسننتفيدين واألصننول فنني المغننرب مننن خننالل زيننادة 

ويهنندف إلننى ضننمان تننوازن مناسننب بننين  . إدارة مخنناطر الكننوارث األنشننطة االسننتباقية الهيكليننة وغيننر الهيكليننة فنني 

عالينة للتندخالت غينر الهيكلينة )منثال ، حمنالت التوعينة، نسبة تكلفة الفائدة الوغير الهيكلية، في ضوء  األنشطة الهيكلية

ويسناعد ذلنك علنى إضنفاء  ونظم اإلنذار المبكر، الخ...(، وكذلك زيادة دور الحكومات المحلية في الحد من المخاطر. 

كثنر تكنامال أفقينا )بنين مختلنف النوزارات والوكناالت الطابع المؤسسي على عملية إدارة المخاطر في المغرب فيكون أ

ويتحقق تعزيز القدرة إلدارة المخاطر على المستوى  الحكومية الوطنية( وعموديا )بين الحكومات الوطنية والمحلية(. 

 اإلقليمي والجماعات المحلية بشكل كبير من خالل استهداف الحكومات المحلية.

 

 مويل مخاطر الكوارث والتأمين(: المجال الثال  للنتائج )تحسين ت 

تكمل نتائج هذا المجال نتائج المجالين األول والثاني  من خالل التركيز علنى تنوفير الحماينة المالينة منن خنالل التنأمين 

ضد مخاطر الكوارث والمخاطر المتبقية التي ال يمكن أن تخفنف بتكلفنة اقتصنادية؛ فمنن الضنروري أن تمنول بكفناءة. 

االهتمنام الخناص بالسنكان والمجتمعنات المحلينة،  صنندوق التضنامن ضند الوقنائع الكارثينةذلنك، علنى وباإلضافة إلى 

وهذا مما يساعد المغرب على ضمان اتباع نهنج شنامل إلدارة المخناطر بمعننى   والتي غالبا ال تكون مشمولة بالتأمين.

استكمال اإلصنالح المؤسسني وبنناء القندرات )نتنائج المجنال األول( لنيس فقنط باسنتثمارات للحند منن المخناطر )نتنائج 

 كارثية.الثاني، ولكن أيضا من خالل نهج استراتيجي لإلدارة المالية والتأمين ضد األحداث ال 2المجال 

 

فنني إطننار النتننائج مننع لمجنناالت النتننائج الننثالث المننذكورة سننلفا .  الهنندف اإلنمننائي للبرنننامجتتوافننق مؤشننرات مسننتوى  .29

 الهندف اإلنمنائي للبرننامجوباإلضافة إلى ذلك، تم وضع مؤشرات نتائج متوسنطة بحينث تعكنس النتنائج الرئيسنية الالزمنة لتلبينة 

، وتحسنين األدوات امنرأةوكذلك رصد إضنافات أساسنية، لجواننب محنددة منن البرننامج، وتشنمل ننوع الجننس إن كنان رجنل أو 

التحليلية إلدارة المخاطر وتنفيذ أنشطة إدارة المخناطر علنى المسنتوى النوطني والمحلني، ويعتبنر ذلنك أمنرا أساسنيا حينث تتنأثر 

 ظر الملحق الثاني(.المجتمعات المحلية مباشرة من الكوارث )ان

 

  .الهدف اإلنمائي للبرننامجلتعكس العناصر الجوهرية لألداء المطلوب إلنجاز مؤشرات المرتبطة بالصرف تم اختيار ال .30

وتم إيالء اهتمام خاص إلى للتأكيد على إن هذه المؤشرات هني )أ( متوائمنة تمامنا  واردة في إطار النتائج.   كافة هذه المؤشرات

 )ب( قابلة لإلنجاز مع ذلك تفنرض تحنديا فني نفنس الوقنت.  حكومة وقابلة للتنفيذ من قبل كيانات التنفيذ المسؤولة. مع أولويات ال

و)د( تسننمح بالصننرف المننالي السننلس خننالل فتننرة تنفيننذ  ويمكننن التحقننق منهننا بشننكل مسننتقل.    )ج( قابلننة للقينناس بشننكل واضننح

علنى سنبيل  وباإلضنافة إلنى ذلنك، تنم تصنميم المؤشنرات لتكنون داعمنة بشنكل متبنادل وتعنزز هندف البرننامج العنام.  البرنامج. 

المثننال، فالمؤشننر األول والرابننع والسننابع يركننزوا علننى جوانننب اإلصننالح المؤسسنني للبرنننامج ويؤكنندوا علننى أن مخصصننات 

يوفر تحسنين الهيكنل المؤسسني فني إدارة المخناطر فني  ماليا. شفافة والصندوق مستدام  صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية

يحتوينان المؤشنران السنابع والثنامن   المغرب األساس لتوسيع نطاق أنشطة إدارة المخاطر كما هي مسجلة في المؤشر الخامس. 
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تبنين سلسنلة النتنائج  ينة. على اإلجراءات الالزمة لضمان الحماية الملية للسكان لألعمال التجارينة فني اعقناب  الضنربات الكارث

 .أدناه  عالقة المؤشرات  بالقضايا الرئيسية واألنشطة والمخرجات في إطار البرنامج 4.5الواردة في الجدول 

 

 سلسلة نتائج البرنامج 3.2جدول 

صلة المؤشر 

المرتبط 

 بالصرف 

 القضايا األنشطة / المدخالت  المخرجات  النتائج  

 )تعزيز التنمية المؤسسية وبناء القدرات( األول للنتائج المجال 

األول  المؤشر 

المرتبط 

 بالصرف

تعزيز نظام اإلدارة 

لمخاطر  االستراتيجية

 الكوارث والمرونة في

 المغرب

 إنشاء لجنة التسيير

لصندوق مكافحة أثار 

الكوارث الطبيعية 

الوطنية  واللجنة

 واألمانة  لالختيار

 

استراتيجية  وبلورة 

مخاطر  إلدارةوطنية 

 المرونة  الكوارث

إجراءات لتعزيز آليات 

ضد مخاطر الكوارث 

 إدارة المرونة  وتنسيق

اليوجد هيكل إلدارة 

في  مخاطر الكوارث

المكان لضمان التوجه 

االستراتيجي والتنسيق 

 داخل حكومة المغرب

 المؤشر األول 

والثاني 

المرتبطان 

 بالصرف 

نهج أكثر شفافية وقائم 

ائج إلدارة غلى النت

صندوق مكافحة أثار 

    الكوارث الطبيعية

إدخال نظام دعوة تقديم 

المقترحات السنوي 

والرصد والتقييم 

لصندوق مكافحة أثار 

    الكوارث الطبيعية

اتخاذ إجراءات لتعزيز 

عملية اإلدارة، بما في 

ذلك الرصد والتقييم 

للمشاريع الممولة 

باالشتراك مع صندوق 

الكوارث مكافحة أثار 

    الطبيعية

إدارة شفافة،  عدم توافر

بما في ذلك الرصد 

والتقييم والمشاريع 

الممولة من صندوق 

مكافحة أثار الكوارث 

    الطبيعية

 

المؤشر األول 

والثاني والرابع 

والخامس 

المرتبطون 

 بالصرف

التكامل المنهجي للرأي 

التقييمي للمواطنين في 

 إدارة المخاطر

الرأي التقييمي   تقديم

وآلية  للمستفيدين

 انتصاف المظالم

اتخاذ إجراءات لتحسين 

نهج أكثر انتظاما 

   إلشراك المواطنين

عدم إشراك المواطنين 

في إدارة المخاطر في 

 المغرب

 )توسيع نطاق أنشطة الحد من أخطار الكوارث( الثاني للنتائج المجال 

الثاني المرتبط 

  بالصرف في

 التمويلمرحلة 

حماية السكان 

والممتلكات من 

 المخاطر الطبيعية

تنفيذ استثمارات الحد 

من مخاطر الكوارث 

على المستويات المحلية 

 والوطنية

تخصيص سنوي من 

أموال صندوق مكافحة 

  أثار الكوارث الطبيعية

للمشاركة مع للحكومات 

المحلية على المستوى 

  الوطني

في تمويل استثمارات  

الحد من مخاطر 

 الكوارث 

  

نهج  عدم توافر

استراتيجي لتمويل 

استثمارات الحد من 

مخاطر الكوارث على 

مستوى الحكومات 

 المحلية والوطني

المؤشر الرابع 

المرتبط 

 بالصرف في

 مرحلة االختيار

 المؤشر

الخامس 

المرتبط 

بالصرف في 

 مرحلة التنفيذ
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الثالث  المؤشر

المرتبط 

   بالصرف

حماية السكان 

والممتلكات من 

المخاطر الطبيعية، 

وتحديدا من خالل 

 األنشطة غير الهيكلية

تنفيذ أنشطة غير هيكلية 

 للحد من المخاطر 

تخصيص سنوي للحد 

األدنى من أموال 

صندوق مكافحة أثار 

الكوارث الطبيعية 

للمشاركة في تمويل 

مشترك ألنشطة غير 

لحد من هيكلية ل

 المخاطر 

عدم التركيز على 

االستثمارات غير 

الهيكلية للحد من 

 المخاطر 

 المجال الثالث للنتائج )تحسين تمويل مخاطر الكوارث والتأمين( 

السابع  المؤشر

المرتبط 

 بالصرف 

تغطية تأمينية للسكان 

والممتلكات ضد 

 األحداث الكارثية

اعتماد مشروع قانون 

التأمين ضد المخاطر 

الكارثية وتنفيذ الوثائق 

 القانونية 

إجراءات لتقديم برنامج 

التأمين الوطني ضد 

المخاطر الكارثية في 

 المغرب

تغطية تأمين منخفضة 

 على الكوارث

المؤشر الثامن 

المرتبط 

 بالصرف

الحماية المالية للسكان 

الغير مؤمن عليهم 

 يةوالمساكن الرئيس

تأسيس قانوني لصندوق 

التضامن ضد الوقائع 

 الكارثية في المغرب

اتخاذ إجراءات إلنشاء 

صندوق التضامن ضد 

الوقائع الكارثية في 

المغرب، كما هو 

مطلوب من قانون 

التأمين ضد المخاطر 

 الكارثية

عدم توافر الحماية 

  المالية للسكان غير

 ضد الكوارث

 

تحديندا  تقنوم   مسؤولية اإلبالغ عن التقدم المحرز في إطار النتائج علرى األمانرة المسرتندة علرى أنظمرة الحكومرة. تقع -31

الهنندف اإلنمننائي األمانننة التنني مقرهننا فنني وزارة الداخليننة، بإعننداد تقريننر البرنننامج السنننوي )بمننا فنني ذلننك اإلبننالغ عننن مسننتوى 

ودليل علنى االلتنزام بمتطلبنات مؤشر المرتبطة بالصرف ل على النتائج المتعلقة بالومؤشرات النتائج المتوسطة والدالئ للبرنامج

ويشنمل التقرينر   التقويمينة.يومنا منن نهاينة السننة  90يقدم التقرير نتائج البرنامج إلنى البننك بحند أقصنى  (. خطة عمل البرنامج

الداخلية لقياس التقدم المحرز في إطار المشاريع الممولة  على  الجهود المبذولة لتحسين نظام الرصد والتقييم الذي تبلوره وزارة

وزارة المبرمننة بننين وزارة الداخليننة و اتفاقيننة التمويننلوفقننا للشننروط المحننددة فنني صننندوق مكافحننة أثننار الكننوارث الطبيعيننة مننن 

ييم الحكومة التي تعمنل لزينادة يستند هكذا إطار النتائج نظم رصد وتق والوكاالت المنفذة للمشروع وشركائهم.  االقتصاد والمالية

وزارة االقتصناد والمالينة وباإلضنافة إلنى ذلنك، تعمنل األماننة باالشنتراك منع  الشفافية في عمل الصندوق واستخدام هذا النظام. 

 .لدمج جميع المعلومات المطلوبة في المجال الثالث حول نتائج تمويل مخاطر الكوارث والتأمين

 

 للبرنامجالتداعيات االقتصادية  ه.

 

ة للبرنننامج مننن خننالل النظننر فنني )أ( تننأثير الكننوارث علننى إجمننالي الننناتج المحلنني فنني ييننتم تقنندير التننداعيات االقتصنناد -32

)ب( تسننليط الضننوء علننى األسنناس المنطقنني السننتخدام األمننوال العامننة فنني الحنند مننن المخنناطر فنني  المغننرب والتننوازن المننالي. 

)د( تحديند  مباشر عنن طرينق مقارننة بنين السنيناريو "منع برننامج" و"بندون برننامج". )ج( تقدير األثر االقتصادي ال  المغرب.

 قيمة المضافة للبنك في دعم مشاريع اإلصالح في المغرب 

 

 واالقتصادية ةالصلة المالي

 

فنني القسننم أ أعنناله خسننائر  1جنندول  يظهننر  .التررداعيات الماليررة واالقتصررادية لألخطررار الطبيعيررة عظيمررة فرري المغرررب -33

أدننناه الضننرر  4.6ويبننين الجنندول  الرجحننة والمحتملننة .  -األضننرار المباشننرة المقنندرة حسننب القطنناع لمسننتويين مننن الكننوراث 
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المباشر والخسائر الناتجة من األحنداث الننادرة ولكنهنا محتملنة، ويقندم تقينيم أكثنر شنموال لآلثنار المالينة واالقتصنادية للكنوارث. 

نمنوذج المندخالت  -، تعكس نتائج نطاق الخسائر  فني اإلنتناج الناجمنة منن نمنوذجين اقتصناديين مختلفنين 4.7يعكس في جدول 

والمخرجات الذي يظهر رقما أكبر وهو حجنم الخسنائر االقتصنادية المرجحنة ويقندر علنى الفنور بعند وقنوع الكارثنة، والنمنوذج 

وهو حجم الخسائر االقتصادية المحتمل حندوثها إذا أدخلنت السياسنات االقتصنادية  المحوسب للتوازن العام الذي يظهر رقما أقل

مسبقا  والتي تعزز المرونة وإدخال السياسات االقتصادية فني الوقنت المناسنب بعند الكارثنة والتني تخفنف الفاقند. يبنين أيضنا فني 

النناتج المحلني والميزانينة الوطنينة علنى  جمناليوإالجدول متوسط هذه التقديرات كنسنبة مئوينة منن قاعندة اإلنتناج فني المغنرب، 

مليون درهم )يشير الرقم ألخير إلنى  160الى  50مجموع الخسائر المقدرة للمغرب بتسلسل من  4.6ويرى في جدول  التوالي. 

ألقنل في حين أن هذا المستوى من الكوارث يصعب اإلعنداد لنه بشنكل كامنل لكنن علنى ا زلزال "نادر لكنه محتمل الحدوث "(. 

 20فهذا المستوى من الحدث يسبب خسائر أكثر منن نصنف ميزانينة الحكومينة السننوية و يتطلب الدراسة وربما بعض اإلعداد. 

% مننن الميزانيننة السنننوية  17فمننثال  احتمننال حنندوث فيضننان يسننفر عنننه خسننائر تصننل إلننى  % مننن إجمننالي الننناتج المحلنني . 

للحكومنننة
51
تسنننبب مثنننل هنننذه األحنننداث األزمنننات المالينننة وربمنننا االقتصنننادية وتتعطنننل  % منننن إجمنننالي النننناتج المحلننني .  6و 

 استراتيجيات الحكومة للتنمية بشدة.
 

 الخسائر في الممتلكات واإلنتاج االقتصادي في كارثة  تتراوح بين  محتملة  إلى   نادرة ولكنا محتملة  3.3جدول 

 المحلي والميزانية اإلنتاج وإجمالي الناتج

 الخسائر الوطنية )مليار درهم مغربي(

 إجمالي خسائر الممتلكات 11 34 59

 إجمالي خسائر االنتاج درهم 52 - 43 درهم 14- 11 درهم 26 - 22

 إجمالي )الممتلكات +االنتاج(  درهم 162 - 153 درهم 38 - 35 درهم 85 - 82

 مليار درهم مغربي( 1،009)قاعدة = المتوسط كنسبة مئوية من قاعدة اإلنتاج 

 إجمالي خسائر الممتلكات 11 3 6

 إجمالي خسائر االنتاج 4 1 2

 إجمالي )الممتلكات +االنتاج(  16 5 8

 مليار درهم مغربي( 800المتوسط كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي )قاعدة = 

 إجمالي خسائر الممتلكات 14 4 7

 خسائر االنتاجإجمالي  5 1 3

 إجمالي )الممتلكات +االنتاج(  20 6 10

 مليار درهم مغربي( 216المتوسط كنسبة مئوية من الميزانية الوطنية )قاعدة = 

 إجمالي خسائر الممتلكات 40 12 21

 إجمالي خسائر االنتاج 16 4 8

 إجمالي )الممتلكات +االنتاج(  58 17 30

أنه من الخطأ تجاهل   كبر الحدث كلما أخذ فترة أطول في العودة )وكلما انخفض احتمال(. المخاطر كلمابشكل عام في الساحة تقييم  -51

يقدر هذا  2004فمثال في السنوات القليلة الماضية، حدث زلزال وتسونامي في المحيط الهندي في  -األحداث الكبيرة على الرغم من ندرتها 

 سنة". 1000يقدر بالحدث " 2011ابان في سنة"، وزلزال وتسونامي الي 600" بالحدث

 .1/10,000والفيضان أو تسونامي باحتمال سنوي مقداره  1/1000كارثي "نادر لكنه ممكن" بزلزال باحتمال سنوي مقداره  تقدر حدث 52 

 

 األساس المنطقي الستخدام األموال العامة

 هوإدارة مخاطر الكوارث التمويل العام الستثمارات   .مادعم البرنامج من خالل توفير األموال العامة أمر مناسب تما .34

أمر شائع بين البلدان نتيجة لعدد من العوامل التي تشمل: المشاريع للحد من مخناطر الكنوارث الطبيعينة الهيكلينة وغينر الهيكلينة 

ويستفيد منها الجميع، هذه هي الطريقة الكالسيكية للحصول علنى التموينل العنام، هيكنل الحماينة منن الفيضنانات أو نظنم اإلننذار 

ه المشاريع.  أنها تحمي الجميع )الفائدة صعبة تقييدها على أولئك الذين يدفعون فقط(. وهنناك أيضنا المبكر هي أمثلة واضحة لهذ
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نقص االستثمارات في الحد المسبق من المخاطر بسبب العديد من التحديات المؤسسية والتحيز إلى التركينز بشنكل رئيسني علنى 

يم حننوافز إضننافية لتعزيننز إجنراءات التخفيننف المسننبقة. وصننناعة االسنتجابة الالحقننة )بعنند حنندوث الكارثنة( وهننذا ينندعو إلننى تقند

نخفاض احتمال المخاطر الطبيعية، وتنوفر االتأمين تفضل تجنب التأمين ضد الكوارث الطبيعية، يرجع ذلك إلى ارتفاع النتيجة و

ة لغير المؤمن عليهم وشرائح ونتيجة لذلك، مطلوب تدخل الحكومة، لتوفير التغطي فقط هذا التأمين عندما يكون المكسب جذاب. 

تعننزز عناصننر البرنننامج مجتمعننة معننا  كفنناءة وفعاليننة النفقننات العامننة، سننواء فنني سننياق إصننالح  المجتمننع األكثننر فقننرا وضننعفا. 

  و البرامج الفرعية للتأمين من مخاطر الكوارث.صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية  أ
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 "ماذا لو"سيناريوهات  1مربع 

"ماذا لو" هو تحليهل المنهافع والتكهاليف المترتبهة علهى إجهراء معهين للحهد مهن المخهاطر. علهى سهبيل المثهال "مهاذا لهو تهم تقويهة 

المدارس ضد الزالزل؟" والسؤال "ماذا لو ...؟" يسأل "ما هي الفوائد إذا ... ]أخذت بعض اإلجراءات[." وفي سياق الحد مهن 

وههذا يسهمى تحليهل  -هي الفوائد المستقبلية، والتي تحسب علهى أسهاس احتمهال حهدوثها  مخاطر الكوارث، عادة تجنب الخسائر

احتمالية المخاطر. فتزداد الفوائد مع المزيد من التخفيف األخطار، ولكن نجد في هذا زيادة في التكاليف، فيجهب أن نسهعى إلهى 

وي التكلفة المتزايهدة للتخفيهف. ربمها األسهلوب األكثهر المستوى "األمثل" للتخفيف، وهي النقطة التي فيها انخفاض الخسارة يسا

جهراء معيهين. كلمها نسهبة تكلفهة الفائهدة إلشيوعا لتحديد المستوى األمثل هو تحليل الفوائهد والتكهاليف، والهذي يسهعى إلهى تحديهد 

 التخفيف()الفائدة تساوي تجنب خسارة( كلما ارتفع الربح لكل مبلغ منصرف)تكلفة نسبة تكلفة الفائدة ارتفعت 

مثل تقوية المبهاني ضهد تقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في المغرب سيناريو تخفيف مختلفة عن طريق  51تم فحص  
الزالزل، ونظم إنذار ضد الفيضانات والتدابير الهيكلية للحماية من الفيضانات ورسم خرائط اإلخالء ورفع المباني للحمايهة مهن 

ي تعتبههر المعرضههة للخطههر مثههل الحسههيمة ومحافظههة النههاظور للزلههزال ومحافظههة القنيطههرة للفيضههانات الفيضههانات. المنههاطق التهه
 الرئيسية مثل فاس وأكادير.األقاليم والمناطق الساحلية من البالد لكارثة التسونامي و

اريوهات "ماذا لهو.." كانهت .  التكلفة اإلجمالية للتخفيف لكل سين1.1الى  54.3سيناريو من  51لنسبة تكلفة الفائدة اتراوحت 

 :نسبة تكلفة الفائدة هي كما يليمليار درهم. فالسيناريوهات العشر األولى من حيث  9.3

  نسبة تكلفة الفائدة األشغال   المنطقة      التخفيف

   54.3  شامل   أوريكا نظام اإلنذار عن الفيضانات .1

  )سبو(     

  45.6  سكني  أوريكا نظام اإلنذار عن الفيضانات .2

  )سبو(       

   34.6  السكك الحديدية خط  الغرب البرابخ عند السكك الحديدية )الوقاية من الفيضانات( .3

  12.1    المرافق األساسية أوريكا نظام اإلنذار عن الفيضانات .4

  )سبو(     

  8.3  سكان المناطق الساحلية  رسم الخرائط اإلخالء للتسونامي .5

      المغرب     

  8.2  سكني  القنيطرة    الفيضان للمباني السكنية لبلدة جديدة تخفيف .6

 

  7.2    لمباني الحكوميةا القنيطرة   تخفيف الفيضان للمباني الحكومية لبلدة جديدة .7

  5.8   المستشفيات الناظور التعديل التحديثي الزلزالي .8

   5.7  المباني القنيطرة    تقييم المخاطر لبلدة جديدة .9

  4.4  المدارس المغرب بأكملها  المخاطر الزلزالية لمدارس جديدةتقييم  .10

ملي ار دره م، والت ي حقق ت فائ دة )ص افي القيم ة الحالي ة  2.7 بلغت التكلفة اإلجمالية الحافظ ة للس يناريوهات العش ر األول ى

. باسهتخدام تحليهل مبسهط علهى افتهراض جميهع اسهتثمارات 9.8نسبة تكلفة الفائدة مليار درهم، أو  26.5للخسائر المستقبلية(

أكث ر م ن  إنقهاذ%. األههم مهن ذلهك، يهتم  29الرأس المال التي تصرف في بدء المشروع فههذا يسهاوي معهدل عائهد داخلهي يبلهغ 

 .شخص، تنخفض اإلصابات والصدمات لعدد أكبر من السكان 5800

 
 المصدر:

. World Bank 2012. What If Scenario Analysis Report, Morocco Natural Hazards Probabilistic Risk Analysis and 

National Strategy Development. The Ministry of General Affairs and Governance, prepared by RMSI Ltd.  



84  

  

 

 

 األثر االقتصادي المباشر للبرنامج

 

تقينيم مخناطر الكنوارث الطبيعينة المحتملنة فني التحليالت التي تتم باسنتخدام   .لتأثير االقتصادي للبرنامج مفيدا وهاماا .35

إيجابية للغاية لتندابير نموذجينة اسنتخدمت فني إطنار نسب تكلفة فائدة )سيناريوهات "ماذا لو"، انظر اإلطار( تشير الى  المغرب

 وتننأثير مضنناعف لإلنفنناق فنني االقتصنناد. وفوائنند اقتصننادية إضننافية مننن فننرص العمننل  54البرنننامج، بنندءا بمننا يصننل الننى قيمننة 

شننخص وتبعننا يحنند مننن  5800مليننار درهننم ينقننذ أكثننر مننن  2.7فاسننتثمار تقيننيم مخنناطر الكننوارث واسننتنادا إلننى تقننديرات مننن 

ومعندل العائند  9.8تعادل نسبة تكلفة الفائدة مليار درهم و 26,5بكثير من ذلك ويحقق فوائد  ألكثراإلصابات والصدمات النفسية 

وتستند هذه النتائج على اختيار إجراءات التخفيف العشنر األكثنر فائندة منن حينث التكلفنة منن مجموعنة  %.  29داخلي يساوي ال

ويسنتند معندل العائند النداخلي علنى حسنبة مبسنطة: افتراضنا ان جمينع  . تقييم مخناطر الكنوارثالتي تم فحصها باستخدام  51ال

 (.ي بدء المشروع )انظر اإلطار لمزيد من التفاصيلف تستخدماستثمارات الرأس المال هي التي 

 

إذا اديرت مشاريع الحد من مخاطر الكوارث بشكل مناسب، وخصوصنا تلنك التني  – عزز الخبرة الدولية هذه النتائجت .26

وأظهنرت دراسنة   عنالي ولهنا تنأثير نمنو اقتصنادي هنام. معدالت عائد داخليتعتمد على المشاركة المجتمعية، ويمكن أن تحقق 

رئيسية لتخفيف من حدة الكوارث للكونجرس األمريكي
44
إدارة .وتؤكند األدلنة علنى أسناس أنشنطة 4بقيمنة نسبة تكلفة الفائدة أن  

في البلدان النامية هذا االستنتاجمخاطر الكوارث 
45
إدارة مخناطر الكنوارث هناك منطق واضح للتدخل العنام مثنل اسنتثمارات  . 

تمينل العائندات إلنى أن تكنون عالينة لألنشنطة األبسنط  وق وتوفير البنية التحتية المعتمدة على السلع العامة. لتخفيف إخفاقات الس

 .التي ال تعتمد على رأس مال كبير بمعنى انها مشاريع مجتمع محلي، وهذا هو التركيز الرئيسي للبرنامج

 

 الكوارثملخص قيم نسبة تكلفة فائدة مشاريع الحد من مخاطر  3.5جدول  

 البلد  المخاطر  أعلى نسبة تكلفة الفائدة

 مالوي جفاف 24

 السودان جفاف 1,800.00

 فيجي فيضان 7.3

 الهند جفاف 3.5

 نيبال زلزال 2

 (35العالم ) فيضان 60

 (35العالم ) أضرار الرياح 6.07

 (35العالم ) زلزال 5.1

 فيجي فيضان 7.3

 ألمانيا فيضان 9

 النمسا فيضان 1.7

 بيرو فيضان 3.8

                                                           
44

 Multihazard Mitigation Council. 2006. Natural Hazard Mitigation Saves: An Independent Study to Assess the 

Future Savings from Mitigation Activities. National Institute of Building Sciences (prepared for FEMA).  
45

 Understanding the Economics of Flood Risk Reduction: A Preliminary Analysis (2012) See 

http://www.gfdrr.org/understandingeconomicsoffloodriskreduction   

 

http://www.gfdrr.org/understandingeconomicsoffloodriskreduction
http://www.gfdrr.org/understandingeconomicsoffloodriskreduction
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 البلد  المخاطر  أعلى نسبة تكلفة الفائدة

 إندونيسيا فيضان 2.5

 الفلبين  فيضان 31

 نبال فيضان 3.5

 نبال فيضان  18.6

 إيران فيضان 1.3

 باكستان فيضان 25

 الهند فيضان 2.5

 باكستان فيضان 25

 بنجالدش : إعصار فيضان 4.9

 الهند فيضان 57.8

 الفلبين حمم : فيضان 30

 الواليات المتحدة الكل 4المتوسط العام  5.4

 الصين الكل 4

 

 

منن المتوقنع أن يحقنق برننامج  . إيجابيرةالقيمة االقتصادية للتمويل من مخراطر الكروارث وبرنرامج الترأمين هري أيضرا  .37

إدخال ضمان تنأمين إلزامني ضند المخناطر  التأمين ضد المخاطر الكارثية المقترحة العديد من الفوائد االجتماعية واالقتصادية. 

، وهنذا يسنمح صنندوق التضنامن ضند الوقنائع الكارثينة)للمؤمن عليهم( ونظنام التعويضنات ألسنر غينر منؤمن عليهنا منن خنالل 

في كثير منن األحينان، ينتم تنرك اسنترداد التكناليف التمويلينة بعند الكنوارث  لحكومة توضيح مسؤوليتها تجاه األحداث الكارثية. ل

الطبيعية غير محدد بين مختلف أصحاب المصنالح، ممنا يخلنق مسنؤولية ضنمنية علنى الحكومنة )كمنا تواجنه الحكومنة ضنغوطا 

وباإلضافة إلى ذلنك، يَُمِكنن   من أنه ال يوجد أي التزام قانوني يجعلها تفعل ذلك(. اجتماعية لتعويض ضحايا الكارثة على الرغم

البرنننامج المغننرب بنقننل جننزء مننن الخسننائر الناجمننة مننن الكننوارث المحتملننة لقطنناع التننأمين الخنناص، وبالتننالي تقليننل )ضننمني( 

ثينة يقنين أكثنر بشنأن الندعم المنالي النذي يمكنن أن وبالنسبة لألسر، يوفر برنامج التأمين ضد المخاطر الكار  مسؤولية الحكومة.

ووفقا لتحليل الشؤون التأمينية األولي الذي أجراه البننك الندولي، تسنتلم األسنر المنؤمن عليهنا   تتوقع الحصول عليه بعد الكارثة.

مليون  800مؤمن عليها  مليون درهم سنويا مدفوعات التأمين من الفيضانات أو الزالزل، وتأخذ األسر الغير 700في المتوسط 

وباإلضنافة إلنى ذلنك، يجنب أن ينوفر هنذا البرننامج دفعنات  كنل عنام.  صندوق التضنامن ضند الوقنائع الكارثينةمن في المتوسط 

وتشير بعض التحليالت االقتصنادية أن الندفع النقندي الفنوري عقنب وقنوع كارثنة لدينه تنأثير رعاينة  أسرع ألنها محددة مسبقا . 

$ يندفع بعند عندة أسنابيع 2،5$ يدفع في أعقناب كارثنة يسناوي  1، وخاصة بالنسبة لألسر الفقيرة؛ فقيمة اجتماعية هامة
46

.يقنوم 

يقندر التحليننل الشننؤون التأمينيننة األولني الننذى أجننراه البنننك  البرننامج بالنسننبة لصننناعة التننأمين المحلينة بتوسننيع السننوق المحليننة. 

% منن حجنم قسنط  4.5يون درهم في الحجنم السننوي إضنافي قسنط التنأمين، أو مل 840الدولي أن هذا سوف يولد ما يقرب من 

سننة(، يقندر تحلينل الشنؤون  100وفني حالنة وقنوع كارثنة كبنرى )منثال فتنرة عنودة  على حجنم التأميننات فني المغنرب.  2014

التأمين في االقتصاد، وجنزء كبينر مليار درهم دفعات  1التأمينية األولي من البنك الدولي أن تضخ صناعة التأمين ما يقرب من 

من هذا المبلغ يأتي من قطاع معيدي التأمين األجنبي كما يتم نقل أعمال تنأمين خطنر الكنوارث إلنى سنوق إعنادة التنأمين الدولينة 

 %(. 90)عادة ما يزيد هذا عن 

 

 للبنك الدولي القيمة المضافة
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ارتباط طويل المدى مع المغرب بشنأن مختلنف جواننب إدارة إنه يقوم على كل من   .قيمة البنك الدولي المضافة هامة .38

لندى البننك   .إدارة مخناطر الكنوارثالمخاطر، وكذلك خبرة عالمية كبينرة فني وضنع البنرامج التنفيذينة لندعم سياسنات وبنرامج 

( ودعم المغرب بشنكل واسنع فني تطنوير نهجهنا إلدارة 1)انظراإلطار  2008شراكة مع المغرب بشأن إدارة المخاطر منذ عام 

 تقينيم مخناطر الكنوارث الطبيعينة المحتملنة فني المغنربالمخاطر على كل األبعاد الرئيسية، بما في ذلك وضع تقينيم المخناطر : 

وبنناء علنى مشناركة البننك  والدعم لبرنامج التأمين ضند المخناطر الكارثينة. لكوارث الطبيعية   صندوق مكافحة أثار اوإصالح 

المتعمقة على مدى السنوات السبع الماضية، وضع البنك بشكل فريند لندعم المغنرب فني المرحلنة المقبلنة أو إدارة المخناطر منن 

إنه يمكن االستفادة من خبرة عالمية واسنعة ووضنع   اآلن.خالل أجندة إصالحية طموحة، هذا مبني على العمل الذي أنجز حتى 

صننندوق لمواجهننة الكننوارث الفنني البلنندان، بمننا فنني ذلننك  إدارة مخنناطر الكننوارثالبننرامج التنفيذيننة فنني دعننم السياسننات وبننرامج 

 ، والفلبين، وتركية، ورومانيا وجنوب شرق أوروبا والقوقاز (FONDEN)في المكسيك  الطبيعية

 

 طر الفنية وإجراءات التخفيفتقييم المخا

 

برنامج قائم على أسس مؤسسية سليمة وفي جوهرها تدار من قبل اثنين من المؤسسنات الثابتنة    :المخاطرالفنيةأهمية  .39

وزارة فنوزارة الداخلينة هني المسنؤولة عنن البنرامج الفرعني األول والثناني و . وزارة االقتصاد والمالينة :هما وزارة الداخلية و

هنني الرائنند التقننني  هيئننة مراقبننة التأمينننات واالحتينناط االجتمنناعيو المسننؤولة عننن البرنننامج الفرعنني الثالننث.  والماليننة االقتصنناد

للبرنننامج الفرعنني الثالننث لتنفيننذ قننانون التننأمين ضنند المخنناطر الكارثيننة وكمننا إن قننانون التننأمين مؤهننل تننأهيال جينندا للقيننام بننذلك. 

في التقييم التقني تتعلق بالوكاالت المنفذة وقدرة شركائها على تنفينذ مشناريع بتموينل مشنترك المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها 

وهننذا ينبننع مننن حقيقننة أن العمليننة تغطنني قطاعننات متعننددة والننوزارات المسننؤولة  . األول و الثنناني  تحننت البرنننامج الفرعنني 

ن الحكومات المحلية أقنل شنيوعا فني تنفينذ أنشنطة الحند وباإلضافة إلى ذلك، فإ والمؤسسات العامة وكذلك طبقات من الحكومة. 

وبالتالي يتم تقييم المخاطر الفنية بأنها هامة علنى النرغم منن أن الغالبينة  من المخاطر ألن هذا مجال حديث وغير مألوف لديهم. 

ومنن  ي البنينة التحتينة. العظمى من أنشنطة إدارة المخناطر الهيكلينة والغينر الهيكلينة تشنمل برننامج اسنتثمار صنغير أو عنادي فن

كمننا يسننتهدف  المتوقننع أن يننتم ضننم أنشننطة التعزيننز التقنيننة المحننددة فنني إطننار البرنننامج، واالسننتعانة باالستشنناريين المننؤهلين. 

وتستهدف العمل مع مقدمي المشاريع المحتملين لتطوير وتقنديم مشناريع ذات نوعينة  البرنامج خصيصا إجراءات بناء القدرات،

األهنم مننن ذلنك، سننيتم إجنراء المراجعنات الفنيننة منن قبننل  . فنني تمويلنه صنندوق مكافحننة أثنار الكننوارث الطبيعينة  جيندة ليشنترك

هو قسم مؤهل في وزارة الداخلية، لضمان تنفيذ المشاريع الممولة بما يتماشى مع المعايير الفنية  المفتشية العامة لإلدارة الترابية

التزامنا  يتطلنبهناك مخاطر متبقية من حيث ضمان تحقيق التمويل المشترك المطلوب، ولكن التخفيف من المخاطر  المطلوبة. 

وكنناالت تنفيننذ المشننروع وزارة االقتصنناد والماليننة وبنين وزارة الداخليننة و راسنخا للتمويننل المشننترك كجننزء مننن اتفاقيننة التمويننل

 شركائهم.و

 

 خطة عمل البرنامجمساهمة في  و.

 

لتحديند اإلجنراءات الرئيسنية المطلوبنة لضنمان تنفينذ المشنروع بنجناح كبينر، و فني  خطنة عمنل البرننامجوضنعت  وقد .40

وتشننمل ثننالث فئننات  8فنني الملحننق  خطننة عمننل البرنننامجتظهننر الجوانننب التقنيننة ل ضننوء المخنناطر الرئيسننية التنني تننم تحدينندها. 

وق مكافحنة صننداالستثمارات الممولنة منن  الرصد والتقييميتعلق ب أوال، إجراءات إلنشاء إدارة شفافة، بما في ذلك ما عريضة. 

ثانيا، إجراءات لدعم اختيار ناجح وتنفيذ مشاريع الحد من المخاطر بتمويل مشنترك منن قبنل الصنندوق  . أثار الكوارث الطبيعية

والرصند بنالمغرب، بمنا فني ذلنك فني ثالثا، إجراءات تهدف إلى تعزيز تقينيم المخناطر  )التدريب وبناء القدرات، وما إلى ذلك(. 

 .مجال الشؤون التأمينية الالزمة لتنفيذ مشروع قانون التأمين الكارثي ضد المخاطر

 

 

 



87  

  

 



88  

  

 

 الملحق الخامس: موجز تقييم األنظمة االئتمانية

إلى  (FSA)تهدف المبادئ األساسية التي وجهت عملية إعداد تقييم األنظمة االئتمانية  .  (FSA)هدف تقييم األنظمة االئتمانية .1

على موثوقية األنظمة االئتمانية للبرنامج وتوفير قدر مقبول من الشفافية والمساءلة عن اتخاذ قرارات واضحة واألداء الجيد،  التأكيد

يتألف  مج واالستخدام الجيد لألموال؛ والتخفيف بشكل جيد من المخاطر المحددة. وتناسب القدرات القائمة في سالمة التنفيذ ألنشطة البرنا

كما  من تقدير متكامل للمخاطر المتعلقة بمشتريات البرنامج، واإلدارة المالية، وبجوانب الغش والفساد.  (FSA)تقييم األنظمة االئتمانية 

مج والترتيبات المؤسسية المحددة للبرنامج وكذلك المخاطر االئتمانية المتعلقة يوفر تقدير للنظم االئتمانية القابلة للتطبيق على البرنا

للتخفيف من المخاطر الرئيسية  (PAP)كما أن تقييم األنظمة االئتمانية يقوم بقياس ما هو موصى به في خطة عمل البرنامج  بالبرنامج. 

( FSAوفيما يتعلق بجوانب الغش والفساد، يُقدر تقييم األنظمة االئتمانية )  التي تم تحديدها للتمكن من متابعة األداء االئتماني وتحسينه.

 ومحاربة الغش والفساد. (GRM)إتاحة البيانات االئتمانية واإلشراف على أنشطة البرنامج وإدارة الشكاوى وآلية انتصاف المظالم 

يتم اختيار، بالفعل، األنشطة التي  . صل على األموالطبيعة البرنامج تجعل من الصعب التنبؤ بالكيانات الفردية المحتمل أن تح .2

وبشكل عام فإن الفئات التي  سيمولها في األساس البرنامج في أعقاب الدعوة لتقديم مقترحات يتم اإلعالن عنها دوريا )بشكل سنوي(. 

ت حكومية مركزية أو كيانات ال من المحتمل أن تكون كيانا (FLCN)سوف تحصل على تمويل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

مركزية حكومية مثل الوزارات واألقاليم والوكاالت الحكومية المستقلة )مثال: المنشآت العامة ووكاالت الحوض(، أو المنشآت المملوكة 

شركات التراث  للدولة من جهة، وكيانات حكومية محلية مثل البلديات أو جمعيات تابعة للبلديات أو مؤسسات مملوكة للبلديات )مثل

وشركات التنمية المحلية(، أو وكاالت حكومية محلية من جهة أخرى.
47
بشكل  (FSA)وفي هذا السياق، يركز تقييم النظام االئتماني  

كإحدى الوكاالت األساسية لتطبيق النظام، وخاصة للبرنامج الفرعي  (MoI)خاص على تقييم نظام البرنامج على مستوى وزارة الداخلية 

والثاني. األول
48

 

 

 إدارة المشتريات واإلدارة المالية

يعتمد تقييم النظام االئتماني على أساس خبرة ومعرفة النظم المغربية في إدارة نظام المشتريات العامة واإلدارة المالية  .3

)جاري حوار حول إصالح نظام المشتريات، والقيام بدراسات محددة مثل  تمكين إصالحات نظام المشتريات في الشرق األوسط وشمال 

 (CFAA))الوطنية(، وتقييم المساءلة المالية في البالد  2009في عام  PEFAإدارة المالية العامة  أداء(حالة المغرب   –إفريقيا 

والوزارات والتقارير بما في ذلك  (SOEs)، إلخ( وتشخيص سابق وخبرة سابقة مع المحليات والمنشآت المملوكة للدولة 2001لعام 

عته الشاملة لعدة قطاعات بمشاركة كيانات متعددة كما ورد في الفقرة أعاله )مثال: يعتبر من أبرز مالمح هذا البرنامج هو طبي . االفتحاص

تشير كافة  والمحليات، بما في ذلك النائية والصغيرة والمتوسطة منها(.  (SOEs)يتراوح ما بين الوزارات إلى المنشآت المملوكة للدولة 

 .(FSA)امج إلى نظم القطر وتم وصفها في تقييم النظام االئتماني القواعد االئتمانية واإلجرائية القابلة للتطبيق في البرن

سيتم   .(MEF)تمت مناقشة عملية تدفق أموال البرنامج واالتفاق بشأن ذلك مع مدير الموازنة في وزارة االقتصاد والمالية  .4

صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية  –إدراج عائدات البنك في الموازنة العامة للدولة تحت بند الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

(CAS-FLCN) . ( كما سيتم تحويلها لحساب التمويل الوحيد للدولة في الخزينة العامة الملكية(TGR  يقوم المستفيدون )أصحاب فكرة

باستخدام حسابات مرتبطة بهذه الشبكة من الحسابات )الوزارات والبلديات والوكاالت الحكومية وغيرها من القطاع  ايضا المشروع(

في أعقاب الدعوة لتقديم العروض واختيار المشروعات التي ستتمتع بتمويل مشترك من خالل الحسابات المرصدة ألمور  العام(. 

، يقوم المستفيدون )أصحاب فكرة المشروع( بالتوقيع على اتفاقية (CASFLCN)بيعية خصوصية من صندوق مكافحة آثار الكوارث الط

وتنص  والتي تنص على الترتيبات التفصيلية لتمويل استثمارات إدارة المخاطر والمرونة.  (MoI)مع وزارة الداخلية  (FA)تمويل 

والمبالغ واإلجراءات بتحويل التمويل إلى أصحاب فكرة  على المواعيد والشروط (MoI)مع وزارة الداخلية  (FA)اتفاقية التمويل 

ويجوز السماح بإجراءات  . (DLIs)المشروع. وتصرف العائدات عند طلب المقترض وطبقا إلنجازات المؤشرات المرتبطة بالصرف 

  الصرف للبرنامج للحصول على دفعات مالية مقدمة عندما يصبح البرنامج فعال.

. بالتقارير المحاسبية والمالية في المقام األول المتعلقة بالوزارات المعنية والدوائر (TGR)تضطلع الخزينة العامة الملكية  .5

لى وتنشر تقارير شهرية عن تنفيذ الموازنة في النشرة اإلحصائية الشهرية للتمويل العام خالل مدة ال تتعدى الثالثة أشهر، كما تنشر ذلك ع

                                                           
47
 .1لنوعية األنشطة، أنظر الملحق رقم  
48
 تطبيق البرنامج الفرعي الثالث (MEF)ستتولى وزارة االقتصاد والمالية  
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توفر هذه القوائم الشهرية لتنفيذ الموازنة للوزارات المعنية وللدوائر مصدرا للبيانات  . (TGR)كتروني للخزينة العامة الملكية الموقع اإلل

ومع توافر نظام المعلومات الحكومي  التفصيلية عن تنفيذ موازناتهم كما ستساعدهم في إعداد تحديث ربع سنوي عن تنفيذ الموازنة. 

، تستطيع الوزارات المعنية والحكومات المحلية االطالع على معظم البيانات الخاصة بتنفيذ الموازنة الخاصة (GFMIS)لإلدارة المالية 

، ومن ثم يتعين عليهم (GFMIS)ليس بإمكانها االطالع على هذا النظام  (SOEs)إال أن المنشآت المملوكة للدولة   بهم أوال بأول.

  خاصة تلك التي تتعلق بالبرنامج وذلك باستخدام أنظمة محددة. إصدار معلومات مالية عن موازنتهم

)الدولة والحكومات المحلية وإدارات المنشآت المملوكة  (PPD)تتم عملية المشتريات طبقا لمرسوم المشتريات العامة  .6

ت غير إدارية مملوكة )منشآ (PPD)( أو لشروط مشتريات محددة تتوافق إلى حد كبير مع مرسوم المشتريات العام SOEsللدولة 

وأصبح ساري النفاذ  2012في ديسمبر  (PPD)تم اعتماد مرسوم جديد للمشتريات العامة   أو وكاالت حكومية مستقلة(. SOEsللدولة 

يعالج هذا المرسوم بعض نقاط الضعف والثغرات األساسية التي يتسم بها نظام المشتريات العامة في المغرب فيما   .2014يناير  1في 

 (i)وفيما يلي المالمح األساسية للمرسوم:  يتعلق بالشفافية والمساءلة والفاعلية ومخاطر الفساد وآليات إدارة الشكاوى وتعويض المظالم. 

يتشكل من إطار تنظيمي موحد للمشتريات القابلة للتطبيق على القطاع العام )الدولة والحكومات المحلية والمنشآت اإلدارية المملوكة 

وطلب، في  يوفر اسلوب عملي في اختيار المصممين يتماشى مع مبادئ المنافسة والمساواة في معاملة مقدمي العطاءات.  (ii)(، وللدولة

والوكاالت الحكومية المستقلة بمراجعة قواعد المشتريات  (SOEs)أعقاب هذا اإلصالح، من كافة المنشآت غير اإلدارية المملوكة للدولة 

 )وهو ما نُفذ في معظم الحاالت(. لجديدابالمرسوم الخاصة بها لتلتزم 

وشروط  (SBD)والقواعد المحددة للمشتريات، توجد مستندات موحدة للعطاءات  (PPD)بخالف مرسوم المشتريات العامة  .7

تشمل الشروط  فجنبا إلى جنب المرسوم، توفر هذه المستندات لكيانات المشتريات األدوات الالزمة للقيام بأنشطة الشراء.   .عامة للتعاقد

 ويستخدم ذلك في كافة البرامج. العامة للتعاقد على أحكام إلدارة العالقات التعاقدية بين المقاول وصاحب العمل. 

إلى ارتفاع توافر  ( PPDمن مرسوم المشتريات العامة  131ة )المرجع: البند استخدام بوابة المشتريات اإللكتروني أدى .8

المعلومات المتعلقة بالمشتريات مثل فرص العطاءات وطلبات تقديم العروض وتقديرات التكلفة والمستندات الالزمة للتعاقد ونتائج 

يات اإللكتروني يشمل مميزات أخرى مثل تقديم العطاءات أضف إلى ذلك أن نظام المشتر  المناقصات وأصبحت المعلومات متاحة للعامة.

يقتصر استخدام ذلك على الكيانات الخاضعة لمرسوم  إلكترونيا وتوافر قائمة موردين ومناقصات إلكترونية ومشتريات مجمعة. 

 (.SOEsفقط )الدولة والحكومات المحلية والمنشآت اإلدارية المملوكة للدولة  (PPD)المشتريات العامة 

  تعتبر تجربة استخدام نظام المشتريات اإللكتروني محدودة جدا ولم يتم تقييم أثار التجربة حتى اآلن.

منشأة للمشتريات العامة، طبقا إن كل   .إجراء تخطيط للمشتريات ونشر الخطط (PPD)ألزم مرسوم المشتريات العامة  .9

مطالبة بنشر خطة المشتريات الخاصة بها، والتي يتعين أن تتضمن كافة العقود المخطط لها في السنة  (PPD)لمرسوم المشتريات العامة 

كما يتعين النشر في جريدتين وطنيتين على األقل )واحدة باللغة العربية واألخرى بلغة أجنبية( ونشر   المالية طبقا للموازنة الخاصة بها.

يعزز هذا الطلب توافر المعلومات عن فرص  خالل فترة ال تتعدى الربع األول من السنة المالية. ذلك على بوابة المشتريات اإللكترونية 

 المشتريات لكافة مقدمي العطاءات.

في معظم الحاالت، تعتمد معايير تقييم العطاءات على األسعار فقط في  . تحديد معايير غير نقدية لتقييم العطاءات يعتبر تحديا .10

 فاعلية تكاليف المشتريات من خالل معايير أخرى غير السعر المعرب عنها في صيغة نقدية.حين إنه يجوز تحسين 

وهي تلزم باإلعالن  . المنافسة المفتوحة بصفتها الوسيلة االفتراضية للمشتريات (PPD)يعزز مرسوم المشتريات العامة  .11

ية واألخرى بلغة أجنبية( وكذلك على البوابة العامة عن كافة فرص تقديم العطاءات في جريدتين على األقل )واحدة باللغة العرب

تشكل لجنة مشتريات لكل مناقصة وتشمل على ممثلين للكيان المشتري ومراقب من وزارة المالية سواء من الخزينة العامة  للمشتريات. 

يعتبر الدور األساسي للمراقب التأكد من اتباع كافة القواعد  (. TGRأو  DEPPالملكية او من مديرية المنشآت العامة والخوصصة )

ومن  درهم مغربي، يجوز اتباع أسلوب التسوق.  200.000واإلجراءات. ففي بعض الحاالت حيث ال يتعدى القيمة المقدرة للعقد مبلغ 

ر من وزير الداخلية لكل حالة على درهم مغربي بقرا 500.000حتى  (LG)المستطاع رفع هذا الحد بصفة استثنائية لخطاب الضمان 

  حدة.

هناك الكثير من عناصر الرقابة واإلشراف على عملية إسناد عقود المشتريات،   .مراقبة اإلشراف على المشتريات واالفتحاص .12

العامة  بذلك )من الخزينة (MEF)ويقوم مراقب من وزارة االقتصاد والمالية  . (PPD)وردت جميعها في مرسوم المشتريات العامة 

لصالح المنشآت المملوكة للدولة  DEPPومديرية المنشآت العامة والخوصصة  LGللوزارات وخطاب الضمان  TGRالملكية 

SOEs .)  تنظر الرقابة إلى االلتزام بأحكام مرسوم المشتريات العامة(PDD)  فيما يتعلق بنوعية مستندات الخاصة بتقديم العطاءات
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بما في ذلك اإلعالن وفتح المظاريف، كما يستعرضون االعتماد/التصريح الرسمي )"التأشيرة المسبقة"( واحترام إجراءات العطاءات 

، يجوز لوزارة الداخلية )والي اإلقليم( تطبيق غير ذلك من رقابة )مراجعة LGفيما يتعلق بخطاب الضمان   وتقرير التقييم ومسودة العقد.

 واعتماد( للشراء.

لوزارات الفتحاص في اا (IGF)تجرى المفتشية العامة للمالية   .نفذة إلى االفتحاص الخارجيتخضع كافة الكيانات الم .13

بافتحاص الحكومات  IGAT)المفتشية العامة لإلدارة الترابية (.كما تضطلع  SOEsواإلدارات العامة والمنشآت المملوكة للدولة )

ذلك، يستطيع المجلس األعلى للحسابات افتحاص كافة الكيانات العامة بغض  وفضال عن المحلية والمنشآت غير اإلدارية المملوكة للدولة. 

 النظر عن طبيعتها.

أثبتت إدارة الشكاوى في المشتريات أنها واحدة من إحدى نقاط الضعف الرئيسية في نظام المشتريات المغربي .14
49
حيث  

يقع تحت طائل جزء من  معاملة فاعلة وعادلة لمقدمي العروض. اعتبرت إدارة غير مستقلة بالقدر الكافي وال تقدم ضمانات كافية لتوفير 

ممثلي الكيانات العامة فقط )دون التعامل مع شكاوى المشتريات )غير القضائية( وتتشكل هذه اللجنة من  CDMمسؤولية "لجنة العقود " 

سلطة تعليق عمليات الشراء الجارية كما أن قراراتها غير  CDMوال تمتلك لجنة العقود  تمثيل للقطاع الخاص أو المجتمع المدني(. 

فشرعت الحكومة في تنفيذ  فحين تتدخل المحاكم، ينقضي وقتا طويال إلصدار أحكام قضائية وعادة تصدر األحكام بعد تنفيذ العقد.   ملزمة.

استقالال ولها سلطة إصدار قرارات ملزمة كما  أكثر (CNCP)برنامج إصالحي طموح لتحويل لجنة العقود إلى لجنة وطنية للنظام العام 

تتشكل هذه اللجنة من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع   لديها قدرة تعليق عمليات الشراء الجارية وذلك لتحديث ورفع كفاءة النظام الحالي.

 (CNCP)ء اللجنة الوطنية للنظام العام ، مرسوم إنشا2015مد مجلس الوزارة، في سبتمبر اعت  المدني باإلضافة إلى ممثلي القطاع العام.

تنظيم سياسات  (i) (المفوضة بتولي وإدارة الشكاوى الخاصة بالمشتريات وتنفيذ العقود، وتشمل المسؤوليات األخرى لهذه اللجنة على 

 اف على ذلك.تنسيق التدريب في مجال المشتريات واإلشر (ii)المشتريات العامة والمستندات والمعايير المتعلقة بذلك ؛ و

، بوضوح على ضرورة محاربة 2011يوليو  1ينص الدستور المغربي، الذي سن في   .الغش والفساد وحرمان المقاولين .15

كما يقر الدستور بحق المواطنين في المشاركة في  الفساد وضمان الحكامة الرشيدة والشفافية بصفتها أدوات أساسية إلدارة القطاع العام. 

كما يوضح الدستور الجديد قواعد التوصل إلى  ة والعمل العام، فضال عن حق االطالع على المعلومات العامة. صنع قرارات الحكوم

المزيد من الشفافية واالستخدام األمثل للموارد العامة، وذلك وارد في الباب الثاني الخاص بتضارب المصالح وسوء التصرف في 

العامة وتعظيم الشفافية والمساءلة ومحاربة الغش والفساد وفي الباب الثاني عشر الخاص  المشتريات العامة واالستخدام الخاطئ لألموال

 بالحكامة الرشيدة.

2011طبقا ألحكام دستور عام  (CNDH)تم تأسيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان  .16
50
ليحل محل المجلس االستشاري السابق  

يعتبر المجلس هيئة دستورية ذات حكم ذاتي واستقالل تشريعي   ي البالد.بهدف توحيد القواعد القانونية ف (CCDH)لحقوق اإلنسان 

وهو مكلف باالستماع إلى طائفة كبيرة من الشكاوى وإلى أي ادعاء بانتهاك  ومالي بالنسبة إلى الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

تلقى المجلس واللجان اإلقليمية   الغش في شؤون اإلدارة العامة(.حقوق اإلنسان )بما في ذلك الحقوق االجتماعية واالقتصادية فضال عن 

يتعلق جزء كبير من هذه الشكاوى المقدمة للمجلس بادعاءات  . 2013وحتى عام  2011شكوى ومظلمة منذ تأسيسه في عام  41.704

لشروع في إجراء التحقيقات والتحريات كما يخول المجلس، باإلضافة إلى ذلك با النتهاك حقوق مستخدمي الخدمات اإلدارية العامة. 

 الالزمة في حاالت االنتهاكات ويوصي بالعقوبات. 

تأسست مؤسسة أمين المظالم وهي مؤسسة دستورية طبقا ألحكام الدستور .17
51
يتناول   الجديد لتحل محل ديوان المظالم السابق. 

انب على حد سواء أو الهيئات القانونية ضد اإلدارة )بما في ذلك تكليف أمين المظالم النظر في شكاوى ومظالم المواطنين المحليين واألج

بحكم القانون، تلتزم الحكومة بالرد على أي  الحكومات المحلية واإلقليمية( وكذلك شكاوي المؤسسات المنتفعة من الدعم المالي للدولة. 

ستقالال قانونيا وماليا ويتمتع كذلك باستقالل أمام الجهات حيث منح أمين المظالم ا طلب مقدم من أمين المظالم خالل فترة زمنية محددة. 

تقدم الخدمة مجانا، حيث يمكن إرسال  التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ كما يتمتع بصالحية القدرة على إجراء التحقيقات من تلقاء نفسه. 

تم تأسيس أربعة مكاتب إقليمية وهي  البريد اإللكتروني. الشكاوى والمظالم والمطالبات من خالل البريد العادي أو المسجل أو الفاكس أو 

وطبقا آلخر تقرير سنوي لمؤسسة أمين المظالم،  تمثل المؤسسات على المستوى المحلي واإلقليمي كما تيسر للمواطنين الوصول إليها. 

نت معظمها تخص وزارة الداخلية ، وكا2013في عام  1.919بلغ إجمالي عدد الشكاوى والمظالم التي تعاملت معها المؤسسة إلى 

(MoI)  ووزارة االقتصاد والمالية(MEF)  .ووزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل والشؤون االجتماعية والحكومات اإلقليمية والمحلية

  تتعلق معظم الشكاوى المقدمة ألمين المظالم بقضايا إدارية وعقارية ومالية وقانونية.

                                                           
49
 2011لسنة  UCSارجع إلى تقييم  
50
 2011من دستور عام  161المادة  
51
 .2011مارس  17في  1-11-25والمرسوم الملكي رقم  2011من دستور عام  162المادة  
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يطبق تقرير  تها في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمنع الغش والفساد في كل أمر متصل بالبرنامج. تستخدم الحكومة كل أنظم .18

( البنك عن المبادئ التوجيهية الخاصة بمنع ومكافحة الغش والفساد في تمويل البرنامج القائم على النتائج )المبادئ التوجيهية ضد الفساد

تستطيع كافة الجهات المشترية االطالع بيسر على قائمة   .2015يوليو  10اجعته في وأجريت مر 2012فبراير  1الصادر بتاريخ 

وقد اكتسبت الحكومة خبرة في هذا المجال من خالل مكتب مكافحة الغش  األشخاص المحرومين المتواجدة في البنك قبل منح العقود. 

بنك بأي ادعاءات تحدث تحت مظلة البرنامج وذلك من خالل إبالغ ال (MoI)حيث تتولى وزارة الداخلية  . (EU)لالتحاد األوروبي 

وقد جرت مناقشات مع الحكومة حول صالحية البنك الدولي في إدارة التحقيقات  التقارير السنوية الصادرة خالل فترة تنفيذ البرنامج. 

قات اإلدارية التي يعتزم البنك إجرائها أثناء وقد تأكد تعاون الحكومة مع البنك في مجال التحقي اإلدارية حول ادعاءات الغش والفساد. 

، يتخذ البرنامج (PforR)وطبقا للمبادئ التوجيهية للبنك والخاصة بمكافحة الفساد أثناء عمليات البرنامج القائم على نتائج  عملية التقييم. 

افه، كما لن يسمح له باالشتراك في البرنامج الخطوات الالزمة للتأكد من " عدم منح عقود ألي شخص أو جهة، قام البنك بحرمانه أو إيق

مهمة التحقق من أسماء المقاولين الواردة في قاعدة بيانات (MoI)تتولى وزارة الداخلية  أثناء فترة الحرمان أو اإليقاف". 
52
البنك  

  المحرومين أو الموقوفين للتأكد من عدم حصول مثل هؤالء على أي تعاقد.

التالي: )أ( التأكد من اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ البرنامج طبقا للمبادئ التوجيهية يقع على عاتق المقترض  .19

لمكافحة الفساد الخاصة بالبنك؛ )ب( أخذ كافة اإلجراءات لمنع الغش والفساد في كل ما له عالقة بالبرنامج، ويشمل ذلك )دون أن يقتصر 

ية واإلدارية المناسبة، وكذلك الترتيبات المؤسسية لضمان استخدام عائدات القرض لألغراض التي على( اعتماد وتنفيذ الممارسات االئتمان

من أجلها منح القرض؛ )ج( إبالغ البنك على الفور بمالحظاته عن كافة االدعاءات المادية وذات المصداقية أو غيرها من مؤشرات الغش 

لمقترض في التحريات أو في غيرها من اإلجراءات التي يقترح اتخاذها في هذا الصدد؛ والفساد المتعلقة بالبرنامج باإلضافة إلى تعاون ا

تلك )د( اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة، ما لم يتم االتفاق مع البنك على غير ذلك فيما يتعلق بقضية بعينها، في الوقت المناسب للتحقق من 

تخذة في أي من هذه التحقيقات، على فترات متفق عليها بين المقترض والبنك؛ االدعاءات والمؤشرات؛ ثم إبالغ البنك باإلجراءات الم

وعند االنتهاء من التحقيقات إبالغ البنك فورا بالنتائج؛ )هـ( إذا قرر المقترض أو البنك أن أي شخص أو جهة شاركت في غش أو فساد 

لموقف أو التعامل معه ومنع تكرار ذلك ؛ )و( ضمان عدم منح متعلق بالبرنامج، تتخذ إجراءات مناسبة وفورية مرضية للبنك لمعالجة ا

  أي شخص أو جهة محرومة أو موقوفة من البنك عقد وعدم السماح له باالشتراك في البرنامج خالل فترة الحرمان أو اإليقاف.

والثاني(، هناك جهات  )المسؤولة عن إدارة البرنامج، خاصة البرنامج الفرعي األول (MoI)باإلضافة إلى وزارة الداخلية  .20

. والوكاالت العامة (SOEs)أخرى مسؤولة عن تنفيذ أنشطة البرنامج مثل الوزارات والحكومات المحلية والمنشآت المملوكة للدولة 

نية، الدعم لوحدة تنسيق البرنامج )األمانة( في كافة النواحي االئتما (MoI)في وزارة الداخلية  (DAA)توفر مديرية الشؤون اإلدارية 

حيث تقدم هذه المديرية خدمات مخصصة ويعمل بها موظفين ذوي خبرة في  وذلك فيما يتعلق بالجزء الخاص بترتيبات تنفيذ البرنامج. 

ة األمور االئتمانية وفقا للقواعد المغربية: التخطيط ووضع الميزانية والمشتريات والمحاسبة وإعداد التقارير إلخ... تشترك هذه المديري

( ومشروع دعم الحكومة المحلية( INDH2) 2في أنشطة أخرى يمولها البنك في المغرب )مثال: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  بالفعل

كما يشارك كل من قسم الميزانية والمحاسبة من جانب وقسم المشتريات من جانب آخر وهما   وهي على دراية تامة بإجراءات البنك.

يقع على عاتق قسم الميزانية والمحاسبة مسؤولية  . DAA)كان في البرنامج من مديرية الشؤون اإلدارية القسمان األساسيان المشار

ويل برمجة الميزانية السنوية للبرنامج، وإدارة الميزانية بما في ذلك إصدار األموال ألصحاب فكرة البرنامج المختارين طبقا التفاقية التم

(FA)  الموقعة مع وزارة الداخلية(MoI)  ووزارة االقتصاد والمالية(MEF)  من القانون  22وأصحاب فكرة البرنامج )راجع الفقرة

( وتجهيز طلبات الدفع الخاصة بالعقود وتحويلها إلى أمناء الخزانة، إلخ... تتحمل إدارة المشتريات مسؤولية 1998التنظيمي للمالية لعام 

كما تتولى  في البرنامج )األمانة العامة(.  (MoI)تديرها مباشرة وزارة الداخلية  المشتريات واعتماد المدفوعات لكافة األنشطة التي

ويقع على عاتق أصحاب   المديرية مسؤولية إصدار القوائم المالية ألغراض االفتحاص المالي للبرنامج وذلك كجزء من دورها االئتماني.

( مسؤولية التعامل مع المشتريات واإلدارة المالية للبرنامج SOEsفكرة البرنامج )من وزارات وحكومات محلية ومنشآت مملوكة للدولة 

واألقاليم  وفيما بين الحكومات المحلية )البلديات . (CfP)وذلك في كافة المشروعات التي تم اختيارها بناء على دعوة تقديم المقترحات 

والوالية والجهة( هناك ضرورة التمييز بين البلديات األقاليم والوالية والدوائر الحضرية الكبيرة المنظمة عادة بشكل جيد ويعمل بها 

موظفين مؤهلين إلدارة االئتمان مقارنة بالدوائر القروية والدوائر الحضرية متوسطة وصغيرة الحجم ذات القدرات الضعيفة عموما 

خدمات  (SOEs)في العموم، تتوافر في الوزارات والمنشآت المملوكة للدولة  ك تضم عدد غير كافي من الموظفين غير المدربين. وكذل

ومع ذلك، هناك بعض القضايا المشتركة تتعلق بأعباء العمل المؤثرة سلبا  جيدة ومنظمة إلدارة االئتمان من خالل موظفي ذوي خبرة. 

من   التدريب على مواضيع االئتمان مثل إدارة الميزانية والمشتريات واالفتحاص الداخلي واإلدارة المالية، إلخ. على أداء الموظفين وعدم

األمور الرئيسية لتخفيف مخاطر البرنامج أن يصبح جزءا من معايير اختيار المشاريع الجوانب االئتمانية لعروض المشاريع وتوافر 

 (MoI)يتولى أصحاب فكرة البرنامج إعداد وتقديم تقارير دورية إلى وزارة الداخلية  . مة على المشروعالقدرة االئتمانية في الجهات القائ

وعالوة على ذلك، جاري بلورة نظام إلدارة المعلومات للمساعدة على مراقبة وتقييم  تشمل عناصر األداء االئتماني وفقا لنموذج االتفاق. 

                                                           
52
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م تجميع على مستوى مركزي كافة المعلومات المجمعة على المستوى اإلقليمي للمساعدة في اتخاذ يت  تنفيذ المشاريع واألنشطة الممولة.

 القرارات عند االقتضاء لتحسين أداء البرنامج والمشروعات الفردية واألنشطة.

  المخاطر العامة للبرنامج مخاطر جوهرية .21

نظام الموازنة في المغرب والضعف على مقترحات لتخفيف المخاطر نظرا لقيود منهجية  (PAP)اشتملت خطة عمل البرنامج  .22

 ، كما اقترحت بعض المؤشرات لمراقبة األداء االئتماني خالل التنفيذ.المحتمل لبعض أصحاب فكرة البرنامج

  تحديد المخاطر الرئيسية على النحو التالي: .23

 لة لمعالجة الشكاوى؛عدم وجود نظام استئناف مستقل وإجراءات فعا •

  جودة االفتحاص السنوي وإصدار البيانات المالية وحسن التوقيت ؛ •

 فئة محدودة من أصحاب فكرة المشروع خاصة في المجتمعات الريفية ذوي قدرات ائتمانية متدنية؛ •

صندوق  -صوصية التأخر في تحويل الموارد المالية للبرنامج )من الموازنة العامة إلى الحسابات المرصدة ألمور خ •

  إلى حساب أصحاب فكرة البرنامج(؛ CAS-FLCNمكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

 التأخر في عملية المناقصة ومنح العقود والسداد؛ •

 قضايا مرتبطة بجودة التصميم والمواصفات؛ •

 عدم توافر المهارات التقنية إلعداد مستندات جيدة للعطاءات وتقديرات دقيقة للتكلفة؛ •

 فاءة إدارة العقد؛قضايا ك •

 عدم االلتزام بإجراءات المشتريات؛ •

  قضايا اإلشراف الضعيف على العقد وعدم توافر التدريب. •

 

وذلك لتخفيف المخاطر المحددة على النحو  (PAP)اقتراح مجموعة من اإلجراءات التالية وهي جزء من خطة عمل البرنامج  .24

  التالي:

التي انشئت حديثا )المرسوم المعتمد من مجلس الوزراء في سبتمبر  CNCP العاملجنة الوطنية للنظام باإلضافة إلى ال •

( والتي تتحمل مسؤولية إدارة الشكاوى الناشئة عن المشتريات وإدارة العقود، وتأسيس آلية النتصاف المظالم 2015

(GRM)  وطنية للنظام العاملجنة الالللبرنامج يستطيع نظام مثل هذا خدمة نظام شكاوى المشتريات الذي تديره CNCP؛  

في حالة المشروعات الفرعية، بما في ذلك األعمال اإلنشائية أو صيانة البنية  دعم تصميم العمل واإلشراف على تنفيذه.  •

األساسية، يجب على أصحاب فكرة البرامج استخدام المؤسسات المؤهلة لتقديم هذه الخدمات أو استخدام اإلدارات التابعة 

ديها خبرة في تلك المجاالت وهذا إذا كان صاحب المشروع هو كيان عام، وذلك بغية تقديم المساعدة في وضع لهم والتي ل

 التصميم التقني لتلك األعمال واإلشراف على التنفيذ؛ 

في أعقاب اختيار المشروعات الفرعية، تقيم وزارة الداخلية  بيانات أصحاب فكرة المشروعات وبناء قدرات البرنامج.  •

(MoI)  أصحاب فكرة المشروعات بغية وضع موجز بيانات عن كل منهم وبناء على ذلك تحدد القدرات المتاحة والحاجة

يؤدي هذا التقييم إلى تحديد االحتياجات التدريبية في االئتمان لكل من أصحاب فكرة المشروعات  إلى بناء القدرات. 

 خطة التدريب كجزء من برنامج العمل.يتم تنفيذ  وكذلك وضع خطة تدريب سنوية لكل برنامج. 

 قياس األداء االئتماني للبرنامج 

يتم رصد المؤشرات وتكمل االقتراحات بالتوصيات واإلجراءات التصحيحية  تم اقتراح المؤشرات االئتمانية التالية.  .25

 اإلجراءات المقترحة أعاله لتخفيف المخاطر المحددة لتحسين تنفيذ البرنامج.

  المشتريات: .أ 

 تتم عملية تقديم العطاءات طبقا للخطة؛ •
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 الفترة الزمنية لسداد الفاتورة. •

 اإلدارة المالية: .ب 

 تقديم القوائم المالية السنوية للبرنامج في توقيت مناسب؛ •

 تقديم تقرير االفتحاص السنوي للبرنامج في وقت مناسب. •
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 الملحق السادس: موجز تقييم النظم البيئية واالجتماعية

 

 الهدف والسياق

 
 ( المتعلهقPforR) علهى النتهائج( لإلبهالغ عهن عمليهة إعهداد البرنهامج القهائم ESSA) تقييم النظام البيئهي واالجتمهاعيأجرى  .1

 بالبرنامج المتكامل إلدارة مخاطر الكوارث والمرونة في المغرب. 
 

 ( واألهداف ESSA) نهج تقييم النظام البيئي واالجتماعي 

 

 النهج

 

( نظم اإلدارة البيئية واالجتماعية القابلة للتطبيق على البرنامج بهدف تقيهيم ESSA) تقييم النظام البيئي واالجتمهاعييدرس  .2

حيهث يتعهين علهى البرنهامج التطهابق  علهى النتهائج، االلتزام بأحكام سياسة البنك وتوجيهاته بشهأن تمويهل البرنهامج القهائم
الجيدة للمخهاطر البيئيهة واالجتماعيهة مهن خهالل البرنهامج والتزامهه بمبهادئ فالهدف من ذلك هو ضمان اإلدارة  معها. 

 التنمية المستدامة. 
 

( ووضهع التهدابير الهادفهة لتعزيهز نظهام اإلدارة البيئيهة ESSA) تقيهيم النظهام البيئهي واالجتمهاعياسهتفادت عمليهة إعهداد  .3

 السيما ما يلي:  االستشارة،واالجتماعية من المصادر المتنوعة للمعلومات وتوسيع عملية 
 

  اسههتعراض الوثههائق المتههوافرة والبيانههات المرتبطههة بمهها يلههي: اإلجههراءات البيئيههة واالجتماعيههة الوطنيههة واألطههر

التنظيمية القابلة للتطبيق على البرنهامج، والتقهارير البيئيهة واالجتماعيهة ذات الصهلة، وتحليهل القهدرات المرتبطهة 

 برنهامجواالجتماعية للمؤسسات المشاركة في البرنامِج؛ وتوثيق البنهك الهدولي المهرتبط بالبأدوات الحماية البيئية 

 (. ESSA) تقييم النظام البيئي واالجتماعيو
   ،عقد اجتماعات استشارية مع الموظفين الفنيين في عدد مهن القطاعهات الوزاريهة )وزارة الداخليهة وزارة البيئهة

 Banque Alimentaireني( فضال عن ممثلهي المجتمهع المهدني )بنهك الطعهاموزارة التعمير وإعداد التراب الوط

.) 
  الههذي اسههتلمته تحلههيال لوثههائق المشههروعِ  2015أجههرت بعثههة التقيههيم المسههبق تحههت قيههادة البنههك الههدولي فههي مههايو 

( مههن صههندوق مكافحههة أثههار الكههوارث  CfP) دعههوة لتقههديم مقترحههاتأول  فههي أعقههاب 2015الحكومههة فههي أبريههل 

(، بههدف إجهراء تقيهيم تمهيهدي للمخهاطر االجتماعيهة والبيئيهة وتحديهد أنهواع  المشهاريِع الجهائز  FLCNطبيعية ) ال

قامت البعثة بزيهارات ميدانيهة لعينهة مهن المشهاريِع )كبيهرة  تمويلها من البرنامج وفقا لسياسات البنك وتوجيهاته. 

 هم أفضل لممور.ومتوسطة وصغيرة الحجم( في الرباط وتاونات، مما أتاح ف
  بمشاركة الموظفين الفنيين مهن الحكومهة، وشهركاء 2015نوفمبر  9ُعقدت ورشة عمل استشارية عامة بتاريخ ،

تقيههيم النظههام البيئههي تههم توزيههع مههوجز لمسههودة تقريههِر  التنميههة، ومنظمههات المجتمههع المههدني والقطههاِع الخههاص. 

 علهى التقيهيم األخذ في االعتبهار التعليقهات الهواردة أثنهاء الورشهةكما تم  ( قبل عقد االجتماع. ESSA) واالجتماعي

فهي االجتمهاع باإلضهافة إلهى  ( قائمة بأسهماء المشهاركينESSA) تقييم النظام البيئي واالجتماعيوتم إرفاق في تقرير

 موجز تعليقاتهم. 
  تقيههيم النظههام البيئههي واالجتمههاعيتههم توزيههع مسههودة تقريههر (ESSAمههن خههالل منتههدى م ) علومههات البنههك الههدولي

Infoshop  فضال عن نشره على الموقهِع اإللكترونهي لمكاتهب 2015وذلك قبل تقييم البرنامج في شهر ديسمبر ،

 خالل مدة شهر واحد. البنك الدولي في الرباط، كما تم طلب الحصول على تعليقات من الجمهور

 

 الهدف
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ن إن البرنهامج ال ينطهوي علهى أي مخهاطر بيئيهة واجتماعيهة يعتبر الهدف من تقيهيم النظهام البيئهي واالجتمهاعي ضهما .4
التقيهيم  هنهاك وسهيلتان اللتهزام عظمة وأن النظم المنفذة تسمح بهإجراء تعريهف مالئهم والحهد مهن المخهاطر المحتملهة. 

للتعريهف بهه"(؛ )"النظام وفقها  للنظم ولنصوص القوانين واللوائح واإلجراءات، الخ.  ( وفقاiبمبادئ نظم البرنامج : )

(ii.)"( بناء على قدرة مؤسسات البرنامِج لتشغيل النظم بكفاءة )"النظام كما يطبق عمليا 

 

 تداعيات البرنامج البيئية واالجتماعية األساسية 

( تلقائيا أي استثمار ينطوي عل تداعيات ضارة بيئيها )علهى سهبيل المثهال، PforR) برنامج القائم على النتائجيستبعد ال .5

 برنههامج القههائم علههى النتههائجبالتههالي، التزامهها بسياسههات البنههك الههدولي وتوجيهاتههه بتمويههل ال  (.Aوعات الفئههة "ا" مشههر

(PforR :سيقوم البرنامج بإقصاء التالي ،) 

 وال رجعهة فيهها ال مثيهل لهها تحت بنهد احتماليهة أن تسهفر عهن تهداعيات متعهددة ومتنوعهة كافة األنشطة المصنفة 
 وغير مسبوقة؛

 وغير  وال رجعة فيها تدخل مقترح كجزء من برنامج أكبر يشتمل على تداعيات متعددة ومتنوعة ال مثيل لها أي
 مسبوقة؛

  :أي تدخل(i)  ،في موقهع ذا قيمهة بيولوجيهة أو بيئيهة عبهر التهراب المغربهي(ii)  مهن شهأنه تغييهر جهذريا المنهاطق المحميهة

 للمصهادر الثقافيهة فهي المنهاطق إجهراء تهدمير شهامل مهن شهأنه (iii) و/أو والبيئة الطبيعية أو يغير بشهدة التنهوع البيولهوجي

 األثرية والتاريخية . 
 االقتصهادية أو  أي تدخل يتطلهب نهزوح كبيهر للسهكان أ و حيهازة األراضهي، أ و يفهرض قيهود هامهة للوصهول إلهى األصهول

 . 53مصادرها
 

وتحسين المعلومات، أو أمن أنشطة االستثمار مؤهلتان للتمويل بموجب البرنامج: )أ( تلك التي تنطبق على التخطيط، ان فئتهناك  .6
)ب( تلهك التهي تنطهوي علهى تشهييد  برامج التوعية العامة للسكان المعرضين لخطر الكوارث الطبيعية )األنشطة غيهر الهيكليهة(؛

 .(أنشطة هيكلية صغيرة ومتوسطة الحجمِ لبنية التحتية للحماية ضد الكوارث الطبيعية )ا
 

 القيام بدور قيادي في اإلعداد الجماعي حول مخاطر الكهوارث وتنميهة ثقافهة الحمايهة. األنشطة غير الهيكليةتستطيع  .7
ت واألنشههطة المؤسسههية المرتبطههة يشههمل ذلههك التخطههيط، واإلدارة وتكنولوجيههة المعلومههات واالتصههاالت وبنههاء القههدرا

(، كما تستطيع هذه األنشطة المساهمة في استخدام أفضل للموارد والمساهمة DRMإدارة مخاطر الكوارث )مباشرة ب

 غير المباشرة لكن هامة في الحد من المخاطر. 
 

إلى إجراءات الحد من التعرض إلى مخاطر الكوارث والتأثر بها مهن خهالل تنفيهذ تهدابير الحهد الماديهة،  األنشطة الهيكليةتشير  .8

 مثل بناء هياكل للحماية الجماعية ضد الفيضان في المناطق الحضرية والمناطق الريفية، وإعادة تجهيز المباني القائمة لمقاومهة
ر أعمهال البنيهة التحتيهة لزيهادة مرونهة المجتمعهات الريفيهة وتثبيهت التربهة مخاطر الزالزل، وتطوير نظم اإلنذار المبكهر وتطهوي

 الخ... 
 

عالوة علهى ذلهك، وبنهاء علهى مؤشهرات  بيئية أو اجتماعية لمنشطة الهيكلية.  تداعيات أن ُتحدث من المرجح عموما، .9

الغالبي ة ، نسهتطيع التنبهؤ بهأن 2009منذ إنشائه في عام  ( FLCNاستثمارات صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية ) 

 ووفقا لدراسة البنك الدولي عن المغرب في الفترة . العظمى من المشاريع الفرعية ترتبط بإدارة الفيضانات والحماية

المؤثرة في البلد، مهن حيهث  ، تشكل الفيضانات المخاطر الطبيعية األكثر أهمية2008إلى عام  1900الممتدة من عام 

بما في ذلك خسائر بشرية عالية نسبيا )الزالزل أقل حدوثا وتؤثر على عدد أقل من الناس بالرغم مهن تأثر الناس بها، 
 إنها أكثر فتكا(.

 

                                                           
53

منازل أو أكثر(  10نظرا للقدرات المحدودة للسلطات المحلية على إدارة عمليات نزع الملكية، حيث يتطلب البرنامج هدم عددا كبيرا من المنازل )  

 بهدف اإلقالل من مخاطر الكوارث الطبيعية ) الفيضانات وانهيار األراضي إلخ...(.
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إلهى أن أغلبيهة   2015فهي أبريهل  ( CfP)  دعوة لتقهديم المقترحهاتالناتجة من أول  تشير المراجعة التمهيدية للمشاريعِ   .10

بمش  اريع ص  غيرة  ( تتعلههق FLCN)  صههندوق مكافحههة أثههار الكههوارث الطبيعيههةالمشههاريِع المؤهلههة للتمويههل فههي إطههار 

عن تداعيات لمخ اطر بيئي ة واجتماعي ة تت راوح ب ين منخفض ة  الحجم للحماية من الفيضان والذ( يسفر ومتوسطة

تلبهي  مثل هذه المشاريِع المقدمة معظمها من الحكومهات المحليهة واردة فهي إعهداد التهراب الهوطني كمهاف . ومتوسطة

( األشههراف علههى التصههميم التقنههي وتخضههع المشههاريع ABH) وكالههة الحههوض المههائي تتههولى االحتياجهات الموثقههة جيههدا . 

فتأثيرها على حيازة األراضي تأثيرا متهدني للغايهة السهيما إنهها تشهمل غالبها علهى التهدخالت فهي  لمزيد من التحاليل. 

طنية أو اإلقليمية أ و المحلية عددا محدودا من المشاريِع غيهر الهيكليهة، كما ترفع أمام السلطات الو مجال الماء العام. 

فهذه المشاريِع ال تشهكل أي مخهاطر بيئيهة أ و اجتماعيهة محهددة.  مثل أنظمة اإلنذار، ورسم خرائط لمناطق األخطار. 

مهن البنهك الهدولي بسهبب وقد رفض فقط عددا قليال من المشاريع المقدمة من السلطات المحلية غير المؤهلهة للتمويهل 

وأكثهر( للحهد مهن مخهاطر الكهوارث )فيضهان، انهيههارات  10( ههدم أعهداد كبيهرة مهن المنهازل )iبعهض الخصهائص: )

 ( تهدخالت إدارة المخهاطر مهن خهالل برنهامج أكبهر ينهتج عنهه تهداعيات سهلبية اجتماعيهة وبيئيهةiiأرضية، الهخ.(؛ أو )

ال تقهع ضهمن  تهدخالت إدارة المخهاطر فهي منطقهة جغرافيهة (iii)أو  جعهةمثيل وبال ر كبيرة، وغير مسبوقة وليس لها

 اقتصههادية أو فقههدان وسههيلة أصههول أو خسههارةفههرد أو أكثههر مههن أجههل حيههازة األراضههي،  200تههؤثر علههى  مشههروعاتتغطيههة البرنههامج أو 

 الوصول إلى الموارد.

 

تشهخيص بيئهي واجتمهاعي لكهل المشهاريع  سهيجري(، PforR) برنهامج القهائم علهى النتهائجمن المتوقع أنه فهي سهياق ال .11

( لتقيههيم نههوِع وسههائل التخطههيط FLCN) المقدمههة للحصههول علههى تمويههل مههن صههندوق مكافحههة أثههار الكههوارث الطبيعيههة

وإذا كهان  القانون المغربي بعهد بهذلك.  ال يطالبالمطلوبة بناء على حجِم وأهمية التأثيرات البيئية واالجتماعية، بينما 

( لكل مشروع من المشهاريِع المقدمهة إلهى ESIAsتوجب القيام بتقييمات شاملة للتأثير البيئي واالجتماعي ) ضروريا، ي

( أ و خطهط العمهل ESMPs( وإيفاء خطط العمل البيئيهة واالجتماعيهة )FLCNصندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية )

مهها يجههب أن تضههع هههذه التقههديرات فههي االعتبههار ك ( بمتطلبههات البنههك الههدولي.  ARAPsالمختصههرة إلعههادة التههوطين )

 الخصائص المناخية الحيوية في المناطق البيئّية الزراعية المختلفة بالمغرب حيث تقام االستثمارات المستقبلية.
 

حيهث تتهيح البنيهة التحتيهة للحمايهة مهن  فوائ د بيئي ة واجتماعي ة واقتص ادية،أنشهطة البرنهامج  عهن يسفر، في العموم، .12
الزراعية والمراعي الواقعة فهي الجهوار، بهل يسهاعد أيضهات  ليس فحسب حماية البيئة والمحاصيل الفيضان أو الجفاف

كمها يحمهي البنيهة  اإلطمهاء  مصادر الميهاه فهي مسهتجمع الميهاه، الحمايهة ضهد  على حماية التربة ضد التآكل، وحماية
وبالتهههالي، تعتبهههر األنشهههطة المقترحهههة مفيهههدة للسهههكان المحليهههين ألن الغالبيهههة العظمهههى مهههن  لميهههاه. التحتيهههة لمجهههرى ا

التأثير إيجابيها علهى البنيهة التحتيهة  االستثمارات تركز على تحسين البنية التحتية الحامية من الفيضان، التي من شأنها
ومع ذلك، يجوز أن تسفر هذه المشاريع عن أثهار  وعلى الخدمات الخاصة والعامة )المدارس والمستشفيات، إلخ..(. 

إعههادة تعههديلها، مطالبههة السههكان  و/أو تحههرك البنيههة التحتيههة للمبههاني نتيجههة حههدث مهها فربمهها ينههتج عههن اجتماعيههة سههلبية
االقتصهادية أو المهوارد  األصهول إلهى بالنزوح الكبير أو بحيازة األراضهي، أو قهد تفهرض قيهود كبيهرة علهى للتوصهل

تهأثيرات سهلبية علهى الصهحة واألمهن  وإذا كان تصميم هذه االسهتثمارات سهيئا فيجهوز أن تسهفر  والجماعية.الطبيعية 
إجهراء دراسهة تقيهيم اجتمهاعي لكافهة المشهاريع   مخاطر الفيضان، إلهخ..(. العام )الخنادق أ و السدود المحطمة وتزايد

ة العامهة لضهمان جهدوى ههذه المشهاريع وقبولهها تسهفر عهن تهداعيات اجتماعيهة هامهة وتطهرح لالستشهار الفرعية التي
 اجتماعيا. 

 
قد  ولكن على المدى الطويل، في أدنى الحدود كل على حدى.  تبدو كل التأثيرات السلبية المحتملة للبرنامج المقترح  .13

يهة ذات التهأثيرات أمها بالنسهبة إلهى المشهاريع الهيكل معتدلهة التهأثير.  يثبت إن األثار التراكمية لههذه التهداعيات السهلبية
مهن  االجتماعية، يجب أن يتم تحديد تدابير الحد من المخاطر وتنفيذها في كل مرحلة مهن ههذه المراحهل.  و/أوالبيئية 

ناحية اإلدارة االجتماعية والبيئية الستثمارات البرنامج المقترح، فهأول نشهاط ينفهذ كجهزء مهن ههذه العمليهة ههو تحديهد 
ي واالجتماعي ألي مشروع ممول تحت مظلة ههذه العمليهة المنصهوص عليهها فهي نمهوذج مستوى وأهمية التأثير البيئ

"( يهتم Aأما بالنسبة إلى المشهاريع غيهر المرفوضهة )مشهاريع غيهر مصهنفة "الفئهة ا  (. FIDSورقة تشخيص مبسطة )

تطوير أدوات اجتماعية وبيئية خاصة، مع تحديد تدابير موائمة للحد من المخاطر على البيئة والمجتمع وخطهط عمهل 
 يرتبط هذا، بالتحديد، باألدوات التالية:  مماثلة. 

 ( تقييم التأثير البيئي واالجتماعيESIA للمشاريع التي تشتمل على مخاطر بيئية واجتماعية ).معتدلة 
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 خطهههة ا( لعمهههل البيئيهههة واالجتماعيهههةESMP للمشهههاريع التهههي تشهههتمل علهههى مخهههاطر بيئيهههة واجتماعيهههة ) معتدلهههة
  ومنخفضة االعتدال.

 ( ورقة معلومات بيئية واجتماعيةFIESللمشاريع ذات المخاطر البيئيهة واالجتماعيهة المنخفضهة ) األدنهى  أو الحهد
 . لذلك

 ( خطههة عمههل مختصههرة إلعههادة التههوطينARAP )وع هيكلههي يشههتمل علههى حيههازة األراضههي ويتطلههب مشههر ألي

 فقدان قدرة التوصل إلى الموارد الطبيعية أو األصول االقتصادية.  و/أونزوح فعلي للناس 
  

 تقييم النظم الوطنية

 اإلطار القانوني والتنظيمي

 
لدى المغرب إطار متقدم نسبيا يحكم اإلدارة البيئية واالجتماعية يشمل على تقديرات للتأثير، واعتماد التهدابير الراميهة لالسهتباق  .14

 والحماية والحفاظ. 

 

الرئيسهية المرتبطهة بالحمايهة البيئيهة،  فيما يخص التأثيرات البيئية، يتعامل اإلطار القانوني المغربي مع كافة الجوانهب .15

(، والحهوافز EIAواإلقالل من التلوث وتحسهين البيئهة المعيشهية، بمها فهي ذلهك األدوات الوقائيهة )تقيهيم التهأثير البيئهي، 

(، فضال عن التدابير القسرية المتخذة ضد أشخاص طبيعيين وقانونيين ارتكبهوا  )المساعدة المالية  والحوافز الضريبية 

 03-12(، يعتبهر أههم نهص تشهريعي القهانون رقهم.  EIAsفيما يتعلق بتقييمات التأثير البيئهي ) أما  ال ضارة بالبيئة.أفع

، الذي يهدف إلى اإلقالل من التأثير السلبي للمشهاريع إلهى أدنهى حهد وتحسهين االسهتدامة 2003مايو  12الصادر في 

( وسهيلة قانونيهة قيمهة حيهث يُخضهع السهلطة اإلداريهة ألي EIA) الحيوية، في المغرب، كما يشهكل تقيهيم التهأثير البيئهي

وقد استكمل هذا اإلطار القانوني من خهالل اعتمهاد   ( لقراِر القبول البيئي.EIA)مشروِع لمتطلبات تقييم التأثير البيئي 

ألبعهاد االجتماعيهة ( الدستور الوطنيِ عن البيئة والنمهو المسهتداِم، الهذي يعهزز التهوازن بهين ا2014)في مارس  حديثا

واالقتصادية والبيئية، ويهدف إلهى تحسهين البيئهة المعيشهية للمهواطنين، ويحسهن اإلدارة المسهتدامة للمهوارد الطبيعيهة، 
تعتبهر التجربهة الفعليهة للسهلطات المغربيهة فهي تنفيهذ اإلطهار القهانونيِ   ويعزز األنشطة االقتصادية التي تحترم البيئهة.

ة نسبيات، خصوصهات علهى مسهتوى السهلطات المحليهة، بسهبب النشهر الحهديث للعديهد مهن المراسهم البيئيِ ما تزال محدود
 القانونية.

 

يتجههاوب اإلطههار القههانوني المغربههي بطريقههة إيجابيههة جههدا مههع مطالههب الحفههاظ علههى المههوارد الطبيعيههة ومنههع مخههاطر  .16

(، الههذي يسههمح لههوزارة الداخليههة 1997ديسههمبر  15) 176-297وهههذا يتضههح بالتحديههد فههي المرسههوم رقههم.   الكارثههة.

(MoI بالتدخل أساسا من خهالل )95-10 والقهانون الخهاص بالمهاءعنهدما تحهدث الكهوارث،  مديريهة الحمايهة المدنيهة ،

)أمانة الدولة للماء(، التهي سهاعدت علهى إلقهاء الضهوء علهى أهميهة حمايهة النهاس والممتلكهات ضهد  1995الُمتخذ في 

 مخاطر الطقس والمناب. 
 

انتباهه، بالتحديد، إلى استشارة ومساهمة الجمهور فهي عمليهات أتخهاذ  2011ولي الدستور الحديث الصادر في عام ي .17

 ويمهن القهانون التنظيمهي جوانهب بالمعلومات ومشهاركة الجمههور، يضمن الدستور الجوانب العامة المرتبطة القرار. 
فالتشريع الوطني المهرتبط  يعتبر احترام الملكية مبدأ قانوني أساسي في المغرب.   للمجتمعات المحلية. محددة آخري

بالتحديههد، الملكيههة العامههة محميههة  بنهزع الملكيههة يشههتمل علههى ضههمان البنههود التههي تضههمن تعههويض أصههحاب الحقههوق. 
بلههديات عههادة بههأمور تضههطلع ال  بههالبنود التههي تضههمن االسههتخدام المباشههر مههن العامههة أ و مههن خدمههة ذات اهتمههام عههام.

التبرعههات الطوعيههة لمراضههي واالسههتخدام المؤقههت لمراضههي بموجههب إجههراءات رسههمية ومشههروعة )اتفاقيههات أو 
 تصاريح أو عقود شراء (.

 

 اإلطار المؤسسي

 
وزارة  هي: (FLCN) صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية تعتبر الوزارات المسؤولة عن تنفيذ البرنامِج من خالل  .18

من قبل األمانة  (، وتدعمهما لجنة التسيير بين الوزارتين فضال عنMEFووزارة األقتصاد والمالية ) (MoI) الداخلية
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( بدور رئيسي فهي إدارة مخهاطر MoIتقوم وزارة الداخلية )  (. MoIوزارة الداخلية ) العامة التي أنشئت تحت مظلة

خالل دور تنسيقي أفقهيِ لقطاعهات الهوزارات أ و مهن خهالل دوِر  الكوارث الطبيعية في اإلدارة العامة، سواء كان من
إدارة إن المؤسسهات الرئيسهية  المسهؤولة عهن   تنسيقي عموديِ بين المستويات اإلقليمية والمركزيهة واإلدارة المحليهة.

(،  Gendarmerie Royale، والحهرس الملكهي )(CVC) مركهز اليقظهة والتنسهيق( الطبيعية ) DRM) مخاطر الكوارث

(، كمها تلعهب وزارة MoI( ي جيء مباشرة تحت سلطة وزارة الداخليهة )(، الخ. Protection Civileوالحماية المدنية )

البهرامج الوطنيهة المشهتركة بهين القطاعهات مثهل  دورا محوريها فهي التمويهل ومراقبهة ( أيضات MEFاالقتصاد والمالية )

 (.  FLCN) الطبيعيةصندوق مكافحة أثار الكوارث  البرامج الممولة من

 
 -(  FLCN)  تعتبر الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ المشاريِع الممولة من صندوق مكافحة أثار الكهوارث الطبيعيهة .19

 باإلضافة إلى إدارة تداعيتهم البيئية والجتماعية هي:
 

ادن والمههاء )مثههل وزارة الطاقههة والمعهه الفيضههان مؤسسههات منخرطههة بطريههق مباشههرة فههي الحمايههة مههن أضههرار .أ 

 Agencesوالبيئهههِة، وزارة الدولهههة المسهههؤولة عهههن المجهههال الهيهههدروليكيِ العهههام ووكالهههة الحهههوض المهههائي )

Hydrauliques de Bassin - AHB( ؛ والمندوبية السامية للمهاِء والغابهات)Haut Commissariat aux Eaux 

et Forêts ،والسهلطة القضهائية اإلداريهة ولجهان إقليميهة ( والحكومات المحلية والمجلهس األعلهى للمهاِء والمنهاِب

 (، الخ.ORMVAللماء، والمكاتب اإلقليمية للتنمية الزراعية )

المؤسسات المسؤولة عن اإلدارة والتخطيط الحضريِ )مثل وزارة التعميهر وإعهداد التهراب الهوطني، ووزارة  .ب 
(، ووزارة األشهغال  MoIخليهة ) ومديريهة الشهؤون الريفيهة ضهمن وزارة الدا السكنى وأعداد التراب الهوطني

العامههة والنقههل والتمههوين وواليههات وأقههاليم وإدارات محليههة وإقليميههة، ومجههالس إقليميههة وعموميههة، ووكههاالت 
 حضرية، ووفود إقليمية أ و مناطق تفتيش تطوير األراضي واإلسكان(،

يِ أ و المديريههة الوطنيههة لمرصههاد مؤسسههات مسههؤولة عههن مراقبههة مخههاطر الكارثههة )مثههل المعهههِد الجيوفيزيههائيِ الههوطن .ج 

 الجوية(؛
، والحهرس الملكهي (CVC) مركهز اليقظهة والتنسهيقمؤسسات مسؤولة عن اإلدارة وتعبئة وحماية السهكاِن )مثهل  .د 

(Gendarmerie Royale ( والحماية المدنية ،)Protection Civile ).الخ ،) 
 

إدارة بيئية واجتماعية مناسبة للمشهاريع المقترحهة للتمويهل تبعها إن قدرة هذه الكيانات المؤسسية المتعددة على ضمان  .20
للبرنامج غير متساوية وتتطلب دعم مضبوط، على كل من مستوى وزارات التنسيق الوطنيهة باإلضهافة إلهى مسهتوى 

 كيانات تنفيذ المشروع اإلقليمية والمحلية.

 
بالتحديهد فهي مجهال   ( لديهه خبهرة ومههارات جيهدة.EIA) إن قسم البيئة المسؤول عن إدارة عمليهة تقيهيم التهأثير البيئهي .21

(، الههتحكم والسههيطرة علههى تنفيههذ مشههروع، والمراقبههة البيئيههة )الهههواء، والمههاء، EIAمراجعههات تقيههيم التههأثير البيئههي )

وأيضها  تبهدأ السهلطات الوطنيهة والمحليهة  (.Laboratoire de l’Environnementوالتربة(، من خالل معمهل البيئهة )

 ظمات المجتمع المدني في إتقان طرق االستشارات العامة في إطار السياسات والمشاريع الجديدة.من
 
(، واألماننة العامنة للسننلطات MoIتتنوافر لندى العديند منن النوزارات والوكناالت العامنة مثنل وزارة الداخلينة ) عنالوة علنى هنذا، . 22

 –خبرة في عمليات حيازة األراضني الالزمنة منن أجنل أداء مهنامهم  ( وعلى المستوى المحلي، اللجان البلدية،DGCLالمحلية )

فقد تعلم   حيازة األراضي بطريقة ودية بدال عن نزِع الملكيات إجباريا. حتى لو كان القيام بهذا يتم في كثير من األحيان من خالل

( كجنزء منن ADSلوكالة التنمية االجتماعية ) نالعديد من خبراء التنمية االجتماعية والمدراء التنفيذيين من تجارب إعادة التوطي

 عمليات تنظيف األحياء الفقيرة في المدن الكبيرة بالمغرب.

 

 كفاءة األنظمة القابلة للتطبيق

 
يعتبننر التشننريع المغربنني الخنناص بالحمايننة البيئيننة واالجتماعيننة موائمننا ويحتننوي علننى العدينند مننن النصننوص  عمومننا ، . 23

)يعنود إلنى  لكن على الجانب اآلخر، عدد من هذه النصوص عفا عليه الزمن عديد من األوجه. والوثائق، التي تغطي ال
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عنالوة علنى ذلنك، ال ينتم تطبينق بننود قانونينة تنم تحديندها فني التشنريِع  فترة الحماية(، ولم يتم تجديد هذه النصنوص . 

 بطريقة أوتوماتيكية وذلك بسبب قلة وسائل التنفيذ.

 

فهنو يضنمن  واضح ومتكامل جيدا فيمنا يخنص عملينة اتخناذ القنرارات.  (EIAتقييم التأثير البيئي )  الوطنيإن النظام  . 24

(، والتحليننل المفصننل EIAالتعامننل المالئننم مننع التننأثيرات البيئيننة للمشنناريِع الجدينندة الخاضننعة لتقيننيم التننأثير البيئنني ) 

سواء إزالة، أو تخفيف، أو تعديل التنأثيراَت السنلبيةَ حتنى تصنل  للتأثيرات البيئية وتحديد اإلجراءاِت التي سيتم تطبيقها

( EIAعلى المستوى المؤسساتِي، الكيان العام المسؤول عن إدارة نظاِم تقييم التأثير البيئي )  إلى المستويات المقبولة. 

، ومراقبنة تنفينذ (EIAيئني ) ذا خبرة جيدة جدا  وتتوافر لديه المهارات المطلوبة، خصوصا  لمراجعات تقينيم التنأثير الب

( كما يقنوم بعملينة مراقبنة بيئينةَ )هنواء، ومناء، وتربة(.ويتندخل العديند منن  ESMPs)  العمل البيئية واالجتماعيةخطط 

غينر مباشنرة فني النظناِم )سنلطة، مقندم التمناس، مجتمنع مندني، النخ.( كمنا أنهنم  أصحاب المصالح بطريقنة مباشنرة أَو

كمننا  ( . EIAءات الالتنني يننتم تطبيقهننا فنني المراحننل المختلفننة لعمليننة تقيننيم التننأثير البيئنني ) مطلعننين جينندا علننى اإلجننرا

 استفادوا من العديد من ورش العمل والتدريب المنتشرة في السنوات األخيرة.

 

الضنعف، علنى األقنل فيمنا يخنص سياسنة  أيضا عندد معنين منن أوجنه القصنور أو 03-12 ومع ذلك، يقدم القانون رقم .25

ينتم اآلن القينام بعمنل مشنروع  (. PforR) على النتنائج وتوجيه البنك الدولي الخاصة بالبنك حول تمويل البرنامج القائم

إدراج  i)هنذه القصنور، السنما فيمنا يتعلنق بالتنالي:)  معالجة عددا منن أوجنه ويتعين أن يستطيع 03-12تعديل للقانون 

)منع  EIA ( تجديد قائمنةَ المشناريِع الخاضنعة لتقينيم التنأثير البيئنيiiقاية؛ )مفهوِم التقييِم االستراتيجي في إجراءات الو

( تحديند نظنام iv) ( اعتماد مرسوم بتأسيس "شرطة خاصنة لحماينة البيئنة"؛iiiتوسع ألنواِع المشاريِع ومعاييِرهم(؛ و)

( vi) لمؤسسنات االستشنارية؛( إنشاء نظام تفويض لv) موائم وملزم أكثر للمخالفات / عقوبات مع إيضاح اإلجراءات؛

تقديم نبذة إعالم بيئيِة للمشاريِع غير المؤثرة على البيئة )بدال من تقييم التأثير البيئي الشامل( واإلقالل من الوقنت النذي 

( إمكانينة إنشناء لجنان مراجعنة بيئينة علنى مسنتوى األقناليم vii) يصرف في مراجعنة الملفنات بشنكل ملحنوظ؛ وأخينرا

على الجانب اآلخر، الزال هذا القانوِن حاليا  في شكله التمهيدي وما أن يتم التصديق علينه حتنى يتوجنب لكن   الفرعية.

بما أن كل هذه اإلجراءاِت قد  )األمر الذي يستغرق وقتا طويال(.  بمزيد من المراسيم األخرى أن يُتبع بمرسوم آخر أَو

لخاص بالدستوِر الوطنِي حنول البيئنة والنمنو المسنتدام المعتمند ُصممت لجعل التعليمات أكثر أتساقا مع مبادئ القانون ا

، يجب التركيز أكثر على وضع رؤية استراتيجية للمتطلبات الداخلية في النمنو المسنتدام، المصناحب 2014في مارس 

 للهدف النهائِي بتكامل االعتبارات البيئية في كل عملية من عمليات اتخاذ القرار.

 

يحتوي قانون نزع  الملكية على بعض أوجه القصور من ناحية التعامل مع الحقوق غيهر الرسهمية أ و  عالوة على ذلك، . 26

فتطبيههق اإلجهراءات الوطنيههة علهى إعههادة  )المشهردون(.  االعتياديهة والتعامههل مهع حقههوق الشهاغرين غيههر المهأذون لهههم

كمها  يات من ناحية قلة الخبهرة والشهفافية. االستيطان، خصوصات على مستوى اإلدارات المحلية يواجه العديد من التحد

أن إدارة أراض في المغرب، خصوصات في الحدود الحضهرية الخارجيهة والمنهاطق الريفيهة البعيهدة، يواجهه العديهد مهن 

المشاكل أيضات المرتبطة بتعدد نظم حيازة األراضي، وعدم مالئمة الكثيهر مهن القهوانين القديمهة، باإلضهافة إلهى قضهايا 

 الحكامة.

 

يعتبههر أعظههم أوجههه القصههور المالحههظ علههى مسههتوى السههلطات المحليههة غيههاب  عمومههات، فيمهها يتعلههق بههإجراءات التنفيههذ، . 27

فهي  -وخصوصهات مهن السهيدات  -اإلشراف البيئيِ واالجتماعي ومراقبة اآلليات والتدخل المحهدود للمجتمعهات المحليهة 

 زة األراضي يتم بموجب إجراءات رسمية ومشهروعة )االتفاقيهاتعلى الرغم من حقيقة أن حيا عمليات اتخاذ القرار. 

أساسها بالتعامهل مهع ملفهات التعهويض بشهكل  أو عقود الشراء  أ و التصاريح(، إال أن ضعف اإلدارة االجتماعيهة مهرتبط

ُتعهرف  واألصول، والوصول إلى الموارد االقتصادية، وإلى المعلومهات التهي التي تم االستيالء عليها رئيسي لمراض

الجمهههور بحقههوقهم، وإلههى الحههاالت غيههر المنصههوص عليههها فههي التشههريِع المغربههي ) سههند أرض مفقههود أ و سههند ملكيههة 

 ناقص، أو أشخاص ليس لديهم سند ملكية لمرض، الخ(.

رننامج القنائم علنى بهذه الثغرات لاللتزام بسياسة البنك وتوجيهاته منن أجنل تموينل ال وسد تلك التعامل مع اوجه القصور من أجل . 28

 ( يوصى القيام بما يلي: PforR) النتائج
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  إعداد تقييم التأثير البيئي واالجتماعي للمشاريع الذي يتضمن المخاطر المعتدلة البيئية واالجتماعية؛ 

 تقييم التأثير البيئي واالجتماعي استكمال ESIA بخطة العمل البيئية واالجتماعية ESMP  ،الملتزمة بسياسة وتوجيهه البنهك(

بما في ذلك استشارة أصحاب المصالح( من أجل المشاريِع التهي تشهتمل علهى مخهاطر معتدلهة بتضهمين القيهام باستشهارات 
 عامة مع أصحاب المصالح؛

 وضع خطة العمل البيئية واالجتماعية ESMP  ِالبيئيهِة  مع االستشارات العامة ألصحاب المصالح المعنيين وذلك للمشهاريع

 واالجتماعية معتدلة االنخفاض؛

  وضع خطة عمل مختصرة إلعادة التوطينARAP   ألي مشروع هيكلي يتضمن حيازة األراضي ويتطلب إزاحة

 الوصول إلى أصول الموارد الطبيعية أ و االقتصادية؛ طبيعية للناس و/ أ و فقدان قدرة
  ورقة معلومات بيئية واجتماعيةإعداد FIES  ِالبيئية منخفضة المخاطر البيئية واالجتماعية أ و مشاريع بهها  للمشاريع

 أدنى قدر من المخاطر.
 

 االستنتاجات والتوصيات

 
 : ESSAالنظام البيئي واالجتماعي  تستجد مجموعات ثالث من توصيات تقييم .29

 

o بعناصر محددة تتعلق بتنظيم اجتماعات بتقوية نظم اإلدارة البيئية واالجتماعية تتعلق المجموعَة األولى للتوصيات ،

يعمهل ههذا   ، وإعهداد دليهل تقنهيِ بيئهيِ واجتمهاعي.ESSAتقيهيم النظهام البيئهي واالجتمهاعي رفع الهوعي لنشهر توصهيات 

كما يتم إعداد الدليل بدعم مهن  بالمعايير البيئية واالجتماعية.  من أجل االلتزامالدليل كمرشد لكل أصحاب المصالح 
 الدولي ويستخدم من قبل:البنك 

أصحاب فكرة المشروع من أجل مساعدتهم على تحديد طبيعة  المشاريع والتأثيرات االجتماعيهة والبيئيهة  .أ 

(، وأداة FLCNالمحتملهههة للمشهههاريع المقدمهههة للتمويهههل مهههن صهههندوق مكافحهههة أثهههار الكهههوارث الطبيعيهههة )

 ضرورية يجب تطويرها؛

(، لكهي FLCNصهندوق مكافحهة تهأثيرات الكهوارث الطبيعيهة )  أعضاء من اللجنهة الوطنيهة لالختيهار فهي .ب 

 يسمح لهم بتقييم مدى موائمة المشاريِع المرشحة مع المعايير الموضوعية؛
 من بين جملة أمور ما يلي: -الدليل التقني البيئي واالجتماعي يتضمن  .ج 

o  ورقههة تشههخيص مبسههطةمههنهج اسههتخدام FIDS ال تههأثيراتهم االجتماعيههة للمسههاعدة علههى تصههنيف المشههاريع طبقهها لمجهه

 والبيئية.
(i)   تقييم التأثير البيئي واالجتماعيمنهجية إعداد دراسة ESIA 
(ii) خطة العمل البيئية واالجتماعية منهجية إلعداد ESMP 
(iii)  خطة عمل مختصرة إلعادة التوطينمنهج عملي إلعداد ARAP 
(iv)  ورقة معلومات بيئية واجتماعيةمنهجية إعداد FIES . 

(iv) رصد وتقييم تنفيذ تدابير الحد من المخاطر وملء نماذج للرصد البيئي واالجتماعي.  منهجية 
(v) إعداد وإجراء االستشارات العامة.  منهجية 

 
 بتقوية القدرات علهى تطهوير األدواتتتعلق  المجموعة الثانية للتوصيات( :بمها فهي ذلهك بنهاء القهدرات علهى ،i )

مثههل ورقههة المعلومههات  –مجموعههة أدوات اإلدارة البيئيههة واالجتماعيههة ( إتقههان تطههوير iiإتقههان الههدليل التقنههي؛ و)

وخطهة  ESMPوخطة العمل البيئية واالجتماعيهة  ESIA وتقييم التأثير البيئي واالجتماعيFIES البيئية واالجتماعية

 ، طبقات لطبيعة وأهمية المخاطر االجتماعية والبيئية. ARAPعمل مختصرة إلعادة التوطين 

  بتقويهة القهدرات علهى مراقبهة تنفيهذ وسهائل متطهورة وبشهكل تتعلق  مجموعة الثالثة والنهائية للتوصياتالأخيرات
، بمهها فههي ذلههك المبههادرات المحههددة لمتعلقههة ببنههاء القههدرات لرصههد اسههتخدام األدوات ""التخفيههف معههاييررئيسههي 

 االجتماعية والبيئية.
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فنني خطننة عمننل  الننواردة ESSA's النظننام البيئنني واالجتمنناعي تقيننيمكننل عناصننر خطننة عمننل  6.1يبننين الجنندول رقننم  . 30

تقينيم النظنام البيئني فني  المتعلقة بالجواننب البيئينة واالجتماعينة تدرج تكلفة كافة اإلجراءات المحددة،  .PAPالبرنامج 

 في الميزانية العامة للبرنامج.واالجتماعي، 

 

 خطة عمل تقييم النظام البيئي واالجتماعي 1. 6جدول 

 الجدول الزمني الطرف المسؤول وصف اإلجراء اإلجراء رقم

 تقوية نظم إدارة بيئية واجتماعية  .1

رفع الوعي العام ونشر   1.1

 المعلومات

تنظيم اجتماعات لرفع الوعي العام ونشر توصيات 

 .ESSA تقييم النظام البيئي واالجتماعي

وزارة الداخلية 
MoI بالتعاون مع ،

الوزارة المسؤولة 
البيئة والبنك عن 

 الدولي

ستة أشهر بعد تاريخ 

انفاذ اتفاقية القرض/ 

  البرنامج

( إعداد دليل تقني بيئي واجتماعي لصندوق مكافحة 1) تقني بيئي واجتماعي  دليل  1.2

. هذا الدليل جزء من FLCNأثار الكوارث الطبيعية 

 .POMدليل عمليات البرنامج 

الدليل التقني للتحقق من صحة ( تنظيم ورشة عملية 2)

 البيئي واالجتماعي. 

البنك الدولي 

بالتعاون مع وزارة 

الداخلية ووزارة 

 البيئة

في خالل ثالث 

أشهر بعد التوقيع 

على االتفاقية المالية 

  للمشاريع الفرعية

 تعزيز القدرات لتطوير األدوات  .2

 مبادرات بناء القدرات تهدف إلى:  أدوات إدارة بيئية واجتماعية  2.1

 إتقان استخدام الدليل التقني •

 FIDSإتقان عملية ملء ورقة تشخيص مبسطة  •

 تقييم التأثير البيئي واالجتماعيإتقان إعداد  •

ESIA 

 خطة العمل البيئية واالجتماعيةإتقان إعداد  •
ESMP 

 

  .FIESإتقان إعداد ورقة معلومات بيئية وأجتماعية  •

  وأيضا:

خطة عمل مختصرة إلعادة إتقان إعداد  •

 ARAP التوطين

صاحب فكرة  كل

مشروع تم التصديق 

 عليه من خالل

الوطنية  اللجنة

لالختيار لصندوق 

مكافحة أثار 

  الكوارث الطبيعية

تحت أشراف وزارة 

، MoIالداخلية 

ومشورة القطاعات 

 الوزارية المعنية

خالل اثنا عشر شهر 

بعد تاريخ إنفاذ 

 /القرض اتفاقية

  البرنامج

 تعزيز قدرات رصد تنفيذ األدوات .3
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مبادرات تهدف إلى بناء   3.1

القدرات لمراقبة تنفيذ 

 األدوات

بناء قدرات جميع أصحاب المصالح المعنيين 

لرصد تنفيذ األدوات البيئية واالجتماعية وتدابير 

  التخفيف المتفق عليها.

كل صاحب فكرة 
مشروع الذي 
يطور مشاريع 

تم  فرعية
التصديق عليها 

من اللجنة 
 الوطنية لالختيار
لصندوق مكافحة 
أثار الكوارث 

  الطبيعية.

في  مرة واحدة

السنة أثناء تنفيذ 

البرنامج بناء على 

االحتياجات 

  .الخاصة

 

تحت أشراف   

وزارة الداخلية، 

ودعم القطاعات 

  الوزارية المعنية.
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 المتكامل للمخاطرالملحق السابع: التقدير 

 المغرب: اإلدارة المتكاملة إلدارة مخاطر الكوارث ومرونة البرنامج
 

 

  . مخاطر البرنامج1

 جوهري التصنيف مخاطر تقنية 1.1

ألجندة إصالح  ترتبط المخاطر التقنية األساسية باإلدارة العامة :وصف

(.وتنفيذ المشاريع  FLCNصندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية ) 

تشمل المشاريع  الفرعية المؤهلة للتمويل المشترك من خالل ا صندوق. 

مشاريع  الفرعية على عدة مشاريع متنوعة للحد من المخاطر، غالبيتها

وتستبعد امن  ومشاريع هيكلية صغيرة الحجم.  غير هيكلية موحدة نسبيا

الحماية من  )مثال، مااألعمال الهيكلية المعقدة األكبر حج هذه العملية

، التي تحد من مخاطر ضان التي تشتمل على مخاطر كبيرة(أضرار الفي

باإلضافة إلى ذلك، هناك   االستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية.

مخاطرة من عدم تمرير قانون التأمين على المخاطر الكارثية أو يتم 

ذ البرنامج التأخير مما قد يؤثر على تنفي من شيء تمريره لكن بعد

 الفرعي الثالث . 

 

: أثناء اإلعداد، توصل المقترض والبنك إلى أتفاق حول المعامل الرئيسية لطريقة العمل الجديدة الخاصة بصندوق إدارة المخاطر

( )وأصحاب مصالح MoI( مع ضمان ملكية قوية السيما على مستوى وزارة الداخلية ) FLCNمكافحة أثار الكوارث الطبيعية ) 

وباإلضافة إلى ذلك، ينطوي البرنامج على تدابير هامة لبناء القدرات  الرئيسيين اآلخرين( إلدارة اإلصالح المقترح للصندوق. 

السيما بالنسبة للحكومات المحلية ذات القدرة األضعف على إدارة مشاريع الحد من المخاطر ذات التمويل المشترك مع صندوق 

 مقدم إلى وزارة الداخلي بالرغم من عمل الخبير الدولي المعار إضافي لبناء القدرات فهناك دعم الكوارث الطبيعية. مكافحة أثار 

( بعمل افتحاص تقني لضمان تنفيذ كل IGAT) المفتشية العامة لإلدارة الترابية، تقوم أخيرا بكافة جوانب تنفيذ البرنامج.  المرتبط

بقانون تأمين المخاطر الكارثية، فقد تم تقديم القانون بالفعل إلى األمين  وفيما يتعلق طالب التقنية. المشاريع بطريقة متسقة مع الم

 العام للحكومة، ومن المتوقع اعتماده أثناء فترة تنفيذ البرنامج )استنادا إلى األعوام العديدة من بذل الجهد للوصول إلى توافق جماعي

حشد البنك موارد منحه لدعم كافة جوانب تنفيذ البرنامج على المدى المتوسط بمساعدة إضافية أخيرا،   في المغرب(. في هذا الصدد

 تقنية.

 

متكرر تاريخ االستحقاق:  : التنفيذالمرحلة : المقترضالمسؤول  : مستمرالحالة 

تصنيفال   الئتمان امخاطر  1.1  جوهري  
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: يشتمل البرنامج على عالقات مالية بين الدولة والكيانات وصف

وتتوافر  المختلفة المتعددة غير المحددة سلفا لكن يتم اختيارها تدريجيا. 

البلديات، والوزارات ووكاالت  في هذه الكيانات التي غالبا تتشكل من:

فر توا قدرات متنوعة لإلدارة المالية، حيث يتوقع حكومية مستقلة ذاتيا ،،

قدرات ضعيفة للغاية في الكيانات الحكومية على مستوى المحلي 

كما يتوافر على  وباإلضافة إلى ذلك، تتنوع أيضا قدرة إدارة المشتريات

والحاجة إلى آلية إدارة  مستوى البلد آليات ضعيفة للتعامل مع المظالم

 فعالة للتعامل مع االحتيال والفساد.

على مستوى البلد السيما فيما يتعلق بالعالقات المالية داخل  PFM: يُدعم البرنامج من نظم إدارة قوية للمالية العامة إدارة المخاطر

وبعمليات الميزانية العامة..  AGA وجمعية المحاسبِين الحكوميِين SOEالحكومة وبرصد وإشراف المنشآت المملوكة للحكومة 

 قضايا القدرات السيما على عملية اختيار قوية للكيانات المنفذة للمشروع التي تنظر في نامجذلك، يرتكز تصميم البر باإلضافة إلى

مسؤولة عن تجميع  (MoIيعتبر األمانة العامة لوزارة الداخلية )  فيما يتعلق باإلدارة المالية، ومخاطر المشتريات والفساد.

وتعتبر قدرة األمانة  مة باإلضافة إلى بيانات مالية مدققة سنوية للبرنامج. المعلومات المالية وتزويد البنك بتقارير مالية مؤقتة منتظ

( حول مشتريات PPD)بما في ذلك المرسوم الجديد للمشتريات العامة  يشمل تنفيذ المشروع على أنشطة بناء القدرات العامة كافية. 

 PAPكما تشتمل خطة عمل البرنامج )  التنفيذ.  ةالتام أثناء فتركما يضمن البنك اإلشراف   لإلدارة المالية. البنك والمبادئ التوجيهية

وإذا ما اقتضى األمر،، تستفيد كيانات  على المستوى المحلي في المدن المساهمة.  (GRM) ( على تنفيذ آلية انتصاف المظالم

كما تخضع لمراقبة أدق أثناء التنفيذ لضمان تخفيف المخاطر  المتماشية مع احتياجاتهم مملوكة للبلديات من مبادرات تعزيز القدرات

 على نتائج تقييم النظام االئتماني ( على العديد من التدابير االئتمانية استنادا PAPخطة عمل البرنامج ) كما تشتمل  . االئتمانية

(FSA.)  العديد من الجهات الفاعلة، في اإلدارة المالية والفساد وتحسين قدرات  االئتمانيةالتدابير على تخفيف المخاطر  وتساعد هذه

 والمشتريات.

  

متكرر تاريخ االستحقاق:  : التنفيذالمرحلة : البنكالمسؤول  : مستمرالحالة 

 جوهري التصنيف واجتماعيةمخاطر بيئية  1.2

من المرجح اعتبار ارتباط البرنامج بالمخاطر البيئية  وصف:

واالجتماعية أمرا جوهري نتيجة لعدد الوكاالت التنفيذية المشاركة، بما 

في ذلك على مستوى الحكومة المحلية حيث تتسم قدرات اإلدارة البيئية 

يهدف تصميم البرنامج إلى تفادي اختيار أنشطة  واالجتماعية بالضعف.

دة المخاطر االجتماعية والبيئية زيادة خطيرة وذلك من تسفر عن زيا

خالل تطبيق معايير دقيقة ومؤهلة ألنشطة البرنامج. على األنشطة 

بالمتطلبات المحددة المرتبطة باإلدارة البيئية  االلتزام المختارة

(، GRM) واألجتماعية، واألستشارات العامة، وآلية انتصاف المظالم

 األراضي.  وحيازة

 

لتعزيز نظام اإلدارِة  كما يقترح تدابير إضافية  : يشمل الدليل التقني للبرنامَج البيئي واالجتماعي عملية فحص قوية.إدارة المخاطر

 المدرج في تصميم البرنامج. (ESSA)للنظراء من خالل تقييم للنظام البيئي واالجتماعي  البيئية واالجتماعية

متكرر تاريخ االستحقاق: التنفيذ: المرحلة : البنكالمسؤول  : مستمرالحالة 

 معتدل التصنيف DLIمخاطر المؤشر المرتبط بالصرف  1.4 

لصعوبة التحقق من بعض  : يرتبط الخطر الرئيسيوصف

 المؤشرات المرتبطة بالصرف السيما في ضوء النطاق الكامل

ألنشطة البرنامج، فعلى سبيل المثال، ال يعرف بالتحديد كافة 

كافحة اثار االستثمارات ذات التمويل المشترك مع صندوق م

يصعب إجراء تقدير دقيق للمستفيدين من  ، مماالكوارث الطبيعية

البرنامج أو تحديد نتائج البرنامج خالل فترة إعداد البرنامج، 

 MoI ووزارة الداخلية MEF: أثناء اإلعداد، عمل البنك عن قرب مع النظراء، بما في ذلك وزارة االقتصاد والمالية إدارة المخاطر

 صالح المؤسسياإليبين تركيز البرنامج على  من أجل تعريف وتحديد مجموعة متوازنة جيدا من المؤشرات المرتبطة بالصرف،

إن المؤشرات المرتبطة بالصرف محددة جيدا في  ضد المخاطر الكارثية.  وأنشطة االحد من المخاطر المالية وتنفيذ قانون التأمين

( من خالل ضمان DLI 5) كما تتم إدارة المخاطر المرتبطة بالمؤشر الخامس المرتبط بالصرف . PADوثيقة تقييم البرنامج 

الممولة بتمويل مشترك مع صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية )  للمشاريع الفرعية مرحلة االختيار السنوية تأسيس قاعدة في

FLCN ) تقني مستقل للمساعدة على التحقق من النتائج..  إجراء افتحاص كما يتم 
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ويرتبط هذا الخطر السيما مع المؤشر الخامس المرتبط 

مرتبطة بالصرف كافة المؤشرات األخرى ال بالصرف، بينما

 تحدد بوضوح في مرحلة اإلعداد. 

متكرر تاريخ االستحقاق:  : التنفيذالمرحلة : المقترضالمسؤول  : مستمرالحالة 

 جوهري: لمخاطر.اجمالي تصنيف ا2
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 الملحق الثامن: خطة عمل البرنامج

االستحقاقتاريخ   وصف اإلجراء  رقم الطرف  

 المسؤول

  قياس اإلنجاز

   إدارة البرنامج 

إلدارة صندوق  M&Eوالتقييم  الرصدوضع نظام    1

 ( FLCNمكافحة أثار الكوارث الطبيعية ) 

 وزارة الداخلية  تاريخ النفاذشهر بعد  12

MoI 

تم أنشاء نظام الرصد والتقييم 

الخاص بصندوق مكافحة أثار 

 الكوارث الطبيعية

 

إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي لصندوق مكافحة أثار   2

للجمهور الحصول  يتيح (1الذي ) الكوارث الطبيعية

( يقدم 3( يتعامل مع الشكاوى، و)2على المعلومات )

 حول نظام الرصد والتقييمتقارير 

 وزارة الداخلية  شهر بعد تاريخ النفاذ 18

 

تم إنشاء الموقع اإللكتروني 

التفاعلي لصندوق مكافحة 

 أثار الكوارث الطبيعية 

 المبرمة بين وزارة الداخلية تشمل االتفاقية المالية   3

ووزارة االقتصاد والمالية ووكاالت تنفيذ 

لصندوق مكافحة أثار  المؤهّلِةالمشروِعات الفرعية 

، على أحكام تسمح بتوفير FLCNالكوارث الطبيعية 

 االئتمانية، واالجتماعية والبيئية والتقنية . الخبرة

وزارة  سنويا )عند التوقيع على االتفاقية المالية(

الداخلية ̸ 

وزارة 

 االقتصاد

 والمالية

 

تشمل االتفاقية المالية على 

أحكام للقدرات الموائمة 

ألصحاب فكرة المشروع 

الفرعي لصندوق مكافحة أثار 

 الكوارث الطبيعية 

إعداد وتنفيذ خطة لبناء القدرات تشتمل على جوانب   4

 تقنية واجتماعيه وبيئية وائتمانية.

 وزارة الداخلية (2017سنويا )بدءا من 

   

السنوية لبناء الخطة  تقديم

لتعزيز الوكاالت  القدرات

في عملها وتنفيذ هذه  التنفيذية

 .الخطة

خطة  وفقا لتوصيات مراجعي الحسابات، يتم إعداد  5

 لالفتحاص التقني واالئتماني وتنفيذها عمل

 وزارة الداخلية سنويا

 

تنفيذ التوصيات المقدمة من  

 مراجعي الحسابات لالئتمان

  والجانب التقني

( 1وضع نماذج لمخاطر كارثية محتملة من أجل )  6

برنامج  (2تقدير وتقييم المخاطر )وزارة الداخلية(،و)

تأمين ضد المخاطر الكارثية طبقا لمشروع القانون 

هيئة مراقبة التأمينات )وزارة االقتصاد والمالية و

 ( واالحتياط االجتماعي

وزارة  تاريخ النفاذ شهر بعد 48 – 36

الداخلية ̸ 

زارة و

 االقتصاد

هيئة والمالية̸ 

مراقبة 

التأمينات 

واالحتياط 

 االجتماعي

 

استحداث أدوات نموذج 

في خالل  المخاطر الكارثية

شهر بعد تاريخ إنفاذ  48

  .لتفاقيه القرض

   وبيئي اجتماعي 

لصندوق  (GRM) انتصاف المظالم تطوير ألية  7

مكافحة أثار الكوارث الطبيعية على المستويين 

 الوطني )الموقع اإللكتروني للصندوق( والمحلي

شهر بعد تاريخ ا لنفاذ على المستوى  18

التوقيع على  اشهر في أعقاب 6و الوطني

 االتفاقية المالية من أصحاب فكرة

 المشروع على المستوى المحلي

 وزارة الداخلية

 

 قائمة  آلية انتصاف المظالم
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الفرعية الخاصة تقني مبسط للمشروعات  دليل إعداد  8

بصندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية عن: 

(اإلدارة البيئية واألجتماعية، بما في ذلك، 1)

آلية  (2االستشارات العامة وإعادة التوطين و)

  (GRM) انتصاف المظالم

 وزارة الداخلية شهر بعد تاريخ النفاذ 18

 

 الدليل االنتهاء من صياغة 

 التقني

االئتمان  
54

   

وزارة  2019تاريخ النفاذ في  الموائمة مع ميزانية أعوام ثالث  

الداخلية ̸ 

وزارة 

 االقتصاد

 والمالية

 

 المرصدة تعديل الحسابات

 المتعلقة خصوصية ألمور

صندوق مكافحة أثار ب

  الكوارث الطبيعية

االستحقاقتاريخ   وصف اإلجراء  رقم الطرف   

  المسؤول

  قياس اإلنجاز

 لحساباتل على أساس سنوي تحديث البرمجة 

صندوق المتعلقة ب خصوصية ألمور المرصدة

  مكافحة أثار الكوارث الطبيعية

  2019في ميزانية     قانون الميزانية

وارد في االتفاقية المالية بين وزارة الداخلية   

الميعاد المناسب لتنفيذ  وأصحاب فكرة المشروع

 المشروع 

 وزارة الداخلية  عن كل توقيع على االتفاقية المالية 

 

تحدد االتفاقية المالية الميعاد 

 المناسب لتنفيذ المشروع

  

  

                                                           
54

 ئتمانية  لتنفيذ المشاريع الفرعية  أواإلشارة إلى إجراء الثالث الوارد في " إدارة البرنامج".فيما يتعلق باإلجراءات  المرتبطة بالكفاءة اال  
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 الملحق التاسع: خطة دعم التنفيذ

( وتنفيذ PAP( رصد التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج )بما في ذلك خطة عمل البرنامج 1هي: ) (ISP)أهداف خطة دعم التنفيذ  .1

التقنية الضرورية لتيسير إنجاز الهدف  ( تزويد النظراء بالمشورة2تدابير تخفيف المخاطر المحددة في التقييم التقني واالئتماني والحماية )

 اإلنمائي للبرنامج والمساهمة في جودة بناء قدرات أصحاب المصالح من خالل توفير أفضل الممارسات والنقاط المرجعية والتدريب. 

 

 ويضطلع بمهام رسمية لدعم التنفيذ البنك دعم تنفيذ منتظم للمقترض حسب االقتضاء، بما في ذلك تنفيذ خطة عمل البرنامجيوفر  .2

 وارد أدناه موجز عن مجال التركيز األساسي لدعم التنفيذ:  وجراء زيارات ميدانية نصف سنوية . 

 

 

 مجال التركيز األساسي لدعم التنفيذ 1.9جدول 

 

الفترة 

 الزمنية

تقدير  المهارات المطلوبة مجال التركيز 

الموارد 

)دوالر 

 أمريكي(

 دور الشريك

 12أول 

 شهر

قيادة فريق المهمة 

  واإلشراف على البرنامج

من  150,000  إدارة المشروع

  ميزانية البنك

خبير  قامت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بتمويل

الداخلية لدعم إدارة البرنامج دولي يقع مقره في وزارة 

مع التركيز على البرامج الفرعية األول والثاني )يبدأ 

 الخبير في العمل قبل موعد إنفاذ البرنامج(
الدعم التقني وبناء 

 القدرات

 إدارة مخاطر

دعم الرصد والتقييم وبناء 

  القدرات

 الرصد والتقييم

دعم المشتريات وبناء 

 القدرات 

 المشتريات

دعم اإلدارة المالية وبناء 

 القدرات

 اإلدارة المالية

دعم التنمية االجتماعية 

 وبناء القدرات

  التنمية االجتماعية

دعم مشاريع حماية البيئة 

 وبناء القدرات

  اإلدارة البيئية

الدعم التقني ألجندة تمويل 

  المخاطر

 المالية المخاطر

إلى  12من 

  شهر 48

قيادة فريق مهمة 

  واإلشراف على البرنامج

من  100,000  إدراة مشروع

ميزانية البنك 

  في السنة

دعم مستمر من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون من 

يقع مقره في وزارة الداخلية  خالل تمويل خبير دولي

المبدأ مع الوكالة  )متفق على التمويل المالي من حيث

ية والتعاون لتغطية نفقات استمرار السويسرية للتنم

 نشاط العام األول(

الدعم التقني وبناء 

 القدرات

 إدارة المخاطر

 المشتريات اإلشراف على المشتريات
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الفترة 

 الزمنية

تقدير  المهارات المطلوبة مجال التركيز 

الموارد 

)دوالر 

 أمريكي(

 دور الشريك

اإلشراف على اإلدارة 

  المالية

 اإلدارة المالية

اإلشراف على حماية 

  البيئة

 إدارة البيئة

اإلشراف على التنمية  

 االجتماعية

    التنمية االجتماعية

تمويل  ألجندة الدعم التقني

  المخاطر

  مخاطر التمويل

 

 

 العام( المتطلبات لدعم التنفيذ )في : مهارات فريق المهمة: مزيج من2.9الجدول 

 تعليقات  عدد الرحالت في العام عدد أسابيع عمل المووفين في العام  المهارات المطلوبة

 مقره في المركز الرئيسي  2  8 قائد فريق المهمة

 مستشار دولي  2  4 خبير إدارة المخاطر

 مستشار دولي  2  4 خبير نمذجة المخاطر

 مقره في المركز الرئيسي  2  4 خبير تمويل المخاطر

 مستشار محلي  0  4 أخبير إدارة المخاطر

 مقره في المكتب المحلي  0  3 خبير المشتريات

 مقره في المكتب المحلى  0  3 خبير اإلدارة المالية

 مقره في المركز الرئيسي  1  4  خبير في الشؤون البيئية

 مقره في المركز الرئيسي  1  4 خبير اجتماعي

 مقره في المركز الرئيسي  1  4 خبير الرصد والتقييم

 مستشار محلي  2  5 محلل العمليات

  

 

 دور الشركاء في تنفيذ البرنامج :2.9جدول 

 المهمة المؤسسة ̸ البلد المسمى الوويفي

خبير دولي معار للعمل مع 

على تنفيذ  وزارة الداخلية

البرنامج السيما البرنامج 

 الفرعي أألول والثاني

 

الوكالة السويسرية 

 -للتنمية والتعاون 

  سويسرا

دعم تنفيذ برنامج وزارة 

الداخلية السيما البرنامج 

 األول والثاني الفرعي
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المتوقع أيضا أن تصبح موارد المساندة التقنية متاحة لتوفير تعضيد تنفيذ لكل عناصر البرنامج، بما في ذلك تأمين وتمويل من  .3

  المخاطر.

 


