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 السياق القطري :والأ

على  انقيى م  ى  وتنميثة السياسثية واالقتدثادية فثي السثنوات األخيثرة  ال حيث  مسار ثابت نسبيا منبالمغرب  تمتع .1

 لايىد  ى 2011عىا  األحداث انتاريخ ة انتي قد اجتاحى   ققيىة انقىاأل األووىم و ىفاي ياايي ىا اىي يعيىا  اناب ىم ان ابىي  قى  

 تووم   دي انقفو اي انيقاعات غ ا انزراع ىة  وجلوكفا كان يداء االقتصاد انفغابي ج دا نسب ا.  ،إن  حد  ا اانفغا   ستيا

 ققيىة  ان انف ىة ويز ىة انفان ىة األز ة يبازهاو، عل  اناغم    انصد ات انخارج ة انفت اقبة، 2007اي انفائة  ق  عا   4 نسبة

اني فىة االوىف ة لىالي  ى  ح ى   انقىات  انفللىي امجفىاني نلفىاد تضىاع  ،2014إنى   2010 انفتىا   ى  خاليا ،انالحيةان ورو 

انفغىا    ى ي ىدرتفىا  يوى ار انىقفم انىإوذنى  بسىب   2013 اىي عىا  اي ايك ى ادوالر 3.1068انسقوات ان قىا انفايى ة، وبلى  

انفيىا  وت زيز انالاء انفقىتا.. غ ىا ين اي انلد    انفيا إوها ا كب اا انقفو االقتصادي اي انفغا يوهم و. نه  ستورداً كب اا

ه قد عل  اناغم    ينو. حت  اآلن إنفائ ة ها ةتلديات  فا يقكل عل  نقاأل واوم  ل  قائفة  انض    واط وعد  انفساوا  و

انف ايىة  ا زانو اي عداد انفئىات  - ل ون  غاب  6.3يى  -  انفئة    انسكانا  20إال ين تيايبا عل  انفيا انفدقم، انيضاء  تم

نوقو   ىا  يلىاى اىي بىاال  انفيىادائفا بىا و هددون نألياار
1

 انسىكان، ونكى اىي انفائىة  ى   40  يدنى كفىا تلسىق  رااه ىة  .

  ستوى عاي نسب ا    عد  انفساوا  اي اندلل. إن  يق ا 0.41 ان ي يبل لفغا  ق  ن   ا ل ج

 

 انقاجفة ع انصد ات االقتصادية  ويهفها  الخارجية والددمات لعدد من مختلف المخاطر ةعرض اليزال المغرب .2

اطا انفتصلة إدار  انفخت تبا  ،. ا  ح  انب ونوج ةانتكقونوج ة و وانفخاطا وانفخاطا انقب   ة تيل  يو ار انسلم األواو ة

عل  يلات عد  كوارث طب   ة ايد يهف ة اوتاات ج ة نلفغا ، تكقونوج ة وانب ونوج ة ذات وانفخاطا ان بانصد ات االقتصادية

 ان ىنزاي زان  ينات االجتفاع ة. إن  زياد  انتوتاانفجتف ات انفلل ة اي جف م ينلاء انبالد اي انسقوات األل ا   فا يدى 

اي ح   إن     انفغاربة 15,000يوفا ع   يتل يكثا    ت اواج    5.8ونم تبل  قوته ووى ،  1960عا  يا  يغاديا

 تيايبا انفديقة  ايد د ا ه ا انزنزاي   امطالأل، تتسب  اي حدوث وا ات عل   ا ونادرا يلاى بلدان تيم اي فاللة  يحداث

وبلغ   2004عا   ان ى وقم انلس فة زنزاي قتل  اي اآلونة األل ا ، و ديد    وبل كس  ان  ش. ن ا وحا   و اد انسكان

                                                 
1
دوالر ي ايك   2.15دوالر ي ايك  يو  ا نلقخص انواحد(, وإنخفم انفيا انقسب  ) 1تم انيضاء اي انفغا  تيايبا عل  انفيا انفدقم )يتم ق اوه     

   ائات  انسكان   انف ايون   %20. تق ا  نسبة  2007ا  انفئة ا  عا   8.9إن   2001ا  انفئة ا  عا   15.3يو  ا نلقخص انواحد(    

نلد األدن   انوطقي. ي   ا 1.5نلتألاباأللقار  إن   هؤالء  ح    يكون نص   امنفاأل نلفاد انواحد  يتااوح  ب   انفيا انقسب  نللد األدن  انوطق  و

 ال ت تبا ه ه انفئة    انقاس اي ا  بل تت اض نفخاطا ايا كب ا .
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يلدث زنزاي هائل اي  دن يلاى، عل   قدو. ين   خص  ا يزيد عل  صا ي خص و 600يكثا     ت،اواج   6.4قوته 

 ديقة انف ضانات اي نيد تسبب   ز قة اي انفغا ، ووكار   تانف ضانات  قكلة ت تبا و اي ااس يو طقجة.  ،وب ل انفثاي

بديت  ون ا، لسائا إقتصادية اادحة وتد  ا األصوي.تسبب  اي ت وا واب م ان إحداث طقجة واي انغا  وجويلف   ا 

وذا.  انقب   ة كأونوية يون  انكوارثانفخاطا انقاجفة ع     بدءاً  ،ت زز كث اا    نهجها انقا ل مدار  انفخاطاانلكو ة 

 به ه انثغاات وانتوتاات امجتفاع ة انتي  هات وقد تستفا علي انسقح ا  انفقاطق انفتضار  وغ ا انفتضار . إقاارا  قها

المشترك لرخاءلمن الفقر و للحدمستدام للتحسين المحورية ر الطبيعية ذات أهمية اطخار األالحد من أث .3
2
عل    

صد ات  ثل لاإذا نم تتوااا إدار  ج د  ن، انفغا ا  انفقتا. ودعم انالاء  لفم انفيا  قدانقفو اي ان يود األل ا  اناغم    

غ ا  تقاوبة  آلارع  انقب   ة  األلقارتسفا و .كال انهدا   انتوي   إنجاز نلو انفلاز انتيد  ذن  هدد ايد ب انكوارث انقب   ة،

    ا فا يت لق بانتألا عل  حد وواء.   ح   انتأل ا وانيدر  عل  انتك  اي انفغا ،  عل  انسكان ذوي اندلل انفقخفم 

نلت اض نلضار تلل ل بس ملقا     ، يق ا 
3

    % 20  ا  انفغا  )تلديدا يدن نألياار  يصوي انفيااء ت اض إن  

انفيااءاي  نسبة كب ا     يصوي كفا تتوااا،  ا انفيااءغ     انففلوكة صوياألب  يارنة  % يعل  69بقسبة  (انفئة انسكان ة 

 انتك    م انصد ات    لالي إ كان ة انفيااء ل س اي قدر ا .، وبانتاني اهي يكثا عاية نأللقار انقب   ة اديةصور  

 يارنة عل  انتفويل، انلصوي بقكل  ا  يم    انفيااءا % 5  يستق م  ). دلار واالقتااضانفوارد انفان ة )ام انلصوي عل 

عقد وقو  لقا  هإن  ين -األقل نلتك    يدر وانانت اض نتأل ا عان   -اجان تاالوتق ويق ا ه ان .ا انفيااءنغ  % 17  قسبةب

 األكثا تضارا. انسكان ذوي اندلل انفقخفميصبح ،  طب  

 

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

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

 ستويات  اي  ئوية درجات 4 ئويت   و درجت   انفقاخ بارتفا  تغ ا جااء انفققية،    اي يلاى  ثل بلدان انفغا ،

 (، C°2+ارتفا  درجت    ئويت   ) افي عانم يقهد. وانخفاض تواا انف اه انفتوق ة انلاار   د  زياد  بسب  لاصة انلاار ،

 األووم انقاأل  ققية اي تيايبا  كان كل اي انص   ي ها اي انفئة اي 30 بلواني ح   تزداد درجات انلاار  انيصوى

درجة  ارتفا  انيان اي عانم يقهد نهاية بللوي وم 35 بفتووم انبلا ييضا ارتفا   ستوى وقح انفتوقم و   ياايي ا، و فاي

.األطلسي انفل م عل  انفقل انفغا  واحل انواق ة عل  طقجة ذن  و ثاي عل  (C°  1.5+  ئوية ونص  )
4

ويفك  ين ييل  

     غابي  ل ون 20    ي  ش يكثا .انص   ي ها اي انثل  إن  تصل بقسبة انفغا     اندالل ة انفقاطق اي األ قار هقوي

 4    بأكثا انلضا وكان انلضاية. و   انفتوقم ين ياتفم عدد انفقاطق اي نسفة  ل ون 33.8 انسكان انبان   جفو  يصل

 واألصوي انقاس ويزيد    ت اض انت اض نألياار  قكلة تفاقم    عا ل ويزيد انتلضا. 2030 عا  بللوي  الي  

    انفئة اي 42وو ت اض  االقتصادية، واألصوي انفدن تيم يكبا ح   انساحل ة؛ انفقاطق اي لاصة نلكوارث، االقتصادية

  ل ون 3.3 حان ا تأوي انفغا ،  دن كباى انب ضاء، اندار انفثاي، وب ل ا ل . 2030 عا  بللوي وانف ضانات نلتآكل انساحل

    ،2030 عا  بللوي نسفة  الي   5    ن صلوا إن  يكثا انفئة اي 50 يتزايد عدد انسكان بها بقسبة ين انفتوقم و    خص،

 انسواحل وتآكل نلف ضانات، انفديقة بقد  بانف ل تت اض. انف اية نلفخاطا انفقاطق يكثا اي ان فااني انتووم لالي توقم ه ا

 بلاي اتضارها و ظها بويوح يكبا.ان غفاانو

 

  القطاعى )أو متعدد القطاعات(المؤسسي  السياق :ثانيا

 انكوارث وإدراكا    انفغا  بأن. كبرى كوارث وقوع احتمال كما يواجهمتكررة ضخمة  لمخاطر المغرب يتعرض .5

 يجل    األل ا  انسقوات اي  للو  بقكل اوتثفاراته ايد زاد انفغا     حاد ، واقتصادية إنسان ة آلار نها يكون ين يفك 

وا  إطار . ن ن  إدار  ياضل وبانتاني ياضل تي  م إجااء بهدف طب   ة نفخاطا يو تيديا ياضل نلت اض انتوصل إن  اهم

 حديثة نلغاية نف جة انفغا  ويم ،(1 إطار انظا)  تكا لة نلفخاطا إدار  بقأن اندوني انبق   م األ د طويلة  ااكة انفغا 

  خاطا تي  مت اف ب ،GISانجغااا ة  انف لو ات نظم وت تفد انقف جة عل  انكوارث انتي تت اض نها انبالد لقا نفواجهة

 )Morocco Natural Hazards Probabilistic Risk Assessmentاي انفغا  انفلتفلة انقب   ة انكوارث

MnhPRA).) وانف ضانات، انزالزي نفخاطا انكلي اي انبالد بإجااء تلل ل عل  انفستوى انجديد  انيدر  وتت ح ه ه 

 االقتصاد نف جة عل  انيدر  ييضا ه ه انفغا  ويم وقد. انفغا  ينلاء جف م اي األري ة واالنه ارات وانجفاف وانتسونا ي

                                                 
2
 World Bank (2016) Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty (forthcoming). 

3
 ت اي  انت اض نلضار : إحتفاي حدوث تل  ا  انفساك  بسب  انف ايقات   

4
 World Bank Group. 2014. Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal. 



 ع  اضال  لدد ، وعل  ققاعات انيو ي االقتصاد عل  انتأل ا طويل انفدى نه ه انكوارث النتياط انفت لق بانكوارث انكلي

 االقتصاد وزار  قبل    بانف ل األدوات ه ه  وتخد او. انكوارث آلار    تهدف ان  انلد و اوات ل ارات إ كان ة تيديم

 ذات انيانون  قاو  اي انفتول  انقلو عل  انتي تت اض نها انفغا  انكارل ة انفخاطا يد انتأ    بانا   تقف   اي وانفان ة

 انوطق ة  االوتاات ج ة وتوج ه انقب   ة نلكوارث امجفاني انت اض ني اس ج د  تلل ل ة يدوات وبه ا يتواا نلفغا . انصلة

 .انفخاطا وتلفلها اي إدار  انصاعد 

 

  والمرونة لمخاطرالمتكاملة ل ادار اإل في مجال تطورالمالمغرب : نهج 1اإلطار 
 

. افي انبداية، ركزت ه ه انقااكة عل  2008تت اون حكو ة انفغا   م انبق  اندوني اي  ااكة إدار  انفخاطا  ق  عا  

انفخاطا، تتقاوي انفخاطا انجديد  انت  تواجهها  االوتاات ج ة انفتكا لة مدار   جاي انفدلالت انتيق ة ايتيديم انفساعد  

(  خاطا اي انيقا  انزراعي وتتلخص 3قخاطا تيل  األو ار )انقاقة( )( 2) ( انكوارث انقب   ة1انبالد بفا اي ذن  )

عة انبق  اندوني " بقاء  اونة انفغا :  دلالت الوتاات ج ة اي  قبو 2013انفيد ة اي عا   انفساعد  انتيق ة نتائ 

 تكا لة مدار  انفخاطا"
5

 Building Morocco’s Resilience: Inputs for an Integratedيو  

Risk Management Strategy  انلكو ة  فا ج ل ،بصفة لاصة انكوارث  خاطا عل  انضوء ح   يني 

نت جة  (DRM) انكوارث  خاطا إدار  عل  انتاك ز ل ار نيد جاء .جديد  إقااض عفل ة 2012 عا  اي روف ا تقل 

وتلي ق   لفووة إصالح  ؤوسي تغ  اات نلو انتلا. يجل    انفخاطا    ااع ة  جفوعة عل  انتاك ز ان فالء نقل 

األ      م ول ق بقكل انبق  واهم انل  ، ذن  افق . وانلد    انت اض نلضار عل  يرض انواقم انفخاطا    نتائ  انلد

 ن صبح( FLCN)  كاالة يلار انكوارث انقب   ة صقدوأل تصف م معاد  انفب ونة انجهود اي اندالل ة اي وزار  ان ا 

 يد انتأ    وزار  االقتصاد وانفان ة اي إن  انتيق ة انفساعد  تيديم ييضا انبق  واصل وقد. انفاونة انوطق ة" صقدوأل"

 تقف  ي اي انفغا  نقه  يواس توا ا ان فل ان ى يتسم بتاك ز يكبا إن  ه ا ويهدف وانفسائل انفان ة.انكوارث   خاطا

  م تفق ا( اي انفيا  األوي انفخاطا       قة ااع ة  جفوعة    بدءا ونك ) تكا ل يعظم  بيدر انفخاطا مدار 

اي تقويا رؤيتها انفت لق   صل انلكو ةكفا توا ".وانفاص انفخاطا" ع  2014 اي عا  انتقف ة تيايا توص ات

اط  انيصور انتي بوو إدار  تقو  انصد ات انتلا. نلو تستق م بل   وتاات ج ة انوطق ة نإلدار  انفتكا لة وانفاونةبام

 تواجهها انبالد.

 

 ،2013 عا    ق واالقتداد المغرب ميزانية والنادرة لكن شديدة الوقع على الحجم المتكررة متوسطة الكوارث آثار .6

(. نلفاد درهم 84,000حوان   ا ي ادي يو) درهم تايل ون 2.7 انفغا  نألياار إن  اي انفبق ة انب ئة ت اض وصل إجفاني

 انبق ة انفتبي ة انفئة اي 30 اي ح   تقكل نسبة انف اية نلخقا، امجفان ة اني فة    انفئة اي 70 حواني انفباني وتفثل

انت اض  نه ا ونظاا. انكهابائ ة وانقبكة وانقاأل انلديدية وانسك  وانفقارات وانفوانئ انصلي، وانصاف نلف اه انتلت ة

 درهم  ل ار 7.8 اي انفتووم ع  ال تيل انقب   ة انكوارث لسائا إن  ين انقف جة تق ا انفغا ، اي انفخاطا ونب ئة نلخقا

 إحدى انسقوي ي تبا انفتووم ذن ، عل  وعالو . تلدثانف ضانات انتي  ع  ناجفة انخسائا    انفئة اي 60 ونلو وقويا

 وايا ندراوة. انجان  األلا    جوان  انض    ديد انضارحدث  ب قفا يفثل احتفاي وقو  انفغا  ايم، اي انض   جوان 

 25 تصل ان اي لسائا  واحد بففاده قد يتسب  حدث  عا ا انياد ة 30ينه لالي اي ٪ 67احتفاي  هقا. اندوني، اجااها انبق 

يكثا يو  ل ار درهم
6

 ى نلتسو قا ي ان لتفل  قابهت يو تسونا ي ) مدوث لجائز اننكقه انلدوث و نادرقد يسفا زنزاي و .

بدو توا  ح   ين  ثل ه ه امحتفاالت . انقات  انفلليإجفاني     %20 ( ع  لسائا تصل إن 2011عا   يا  ان ابان

اي و 2004انفل م انهقدي عا  ي واج تسونا   ا  لل ) فااحتفاي  قخفم  ذات ؤلاا إال ين حدوث كوارث ، ة قخفض

 ويتفاقم ه ايصبح لقأ باهظا نادر  يفك  ين  وقائمحدوث ، عل  وب ل انفثاي( تويح ين تجاهل إ كان ة 2011عا  ان ابان 

 وال انكباى، انخاصة انتجارية يو انصقاع ة األصوي باوتثقاء - انكارل ة انفخاطا يد تأ    توااا ن د  اي انفغا  انويم

يفثل ين غ ا  تداب ا يكثا  فوال واوتباق ة نللد    انفخاطا،  .انقب   ة نلكوارث االقتصادية ان واق  يد حان ا تأ    يوجد

 االقتصادي واالجتفاعي. ة و صدرا  لتفالً نزعزعة االوتياار لكو ان   نلوحداتكب ا ا  انواقم  سؤون ة
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 ل ار درهم بسب  انزالزي يو  5% ين يخسا انفغا   ا ق فته 95حتفاي ه ه االحتفان ة يعظم اي لسائا انفئات االجتفاع ة األدن  افثال:  هقا. ا  

  ل ار درهم اي حانة حدوث ذن  10% حدوأل لسائا تصل إن  87انف ضانات احتفاي 



 مسؤولية هي المخاطر إدارة يعتبرونكما  للمخاطر، همتعرضغير مدركين بالقدر الكافي مدى  المغرب سكان  .7

 انكوارث  خاطا    نللد رئ س ة ونكقها تستق م ين تأل  لقو    ان فل  إال قدر      نلكو ةن س بووم ا إال ين. الحكومة

اإذا نم تك  . انفللي انفستوى عل  ن ن  انفلتفلةاآللار     انتخف   وك ف ة فخاطابقأن انت اض نل انوعي  ستوى امبا

 غانبا ون ن ،". نقا لدثت ن  انها: "بانيوي انكوارث  خاطا    يلل  تين انقائم اف   خص ا، انقاساي   ؤلاا يلاتقد  كارلةان

ويكون  ،وقو  كارلة  ا حت  كأونوية خقابان انتوع ة باا  ا  و انفخاطا    نللد تداب ا اي انفللي االوتثفار إن  يقظا ال  ا

 انووائل وقلة ت ل فهم  ستوى انخفاض  م اياا انسكان أل د لاص نو     تلدياذن  ب د اوات األوان، األ ا ان ى يقكل 

انفجتفم إدرا.  ستوى عل   ؤلاا يجاي اوتيصائ ة  دراوة تق ا. ينفسهم نلفاية انالز ة
7

 يربم  ستوى عل  نلفخاطا 

 بانت اض عا  عيو و فقاون تاونات إن  باميااة وانلس فة، ،جون ا إقل م اي اظها وانايف ة انلضاية انفقاطق اي جفاعات

ت اض  فتلكاتهم  احتفاي تيل ل اي    ُ ال. انفقازيإاااد ع قة اندراوة،    ، انفئة اي 84ياغ  )  انكوارث نفخاطا

 انخقا هي انف ضانات اعتباوااندراوة،  ع قة ياااد   ، انفئة اي 89)  لدود  كان  لقار لدد أب   ااتهم ونك  ،(نلضار

 إدار  اي دوربيدر  اني ا  ب قاواا انفقارك   جف م ين    اناغم وعل (. نلزالزي بقد  انف اية انفقاطق اي حت  انائ سي،

  جاي اي االوتثفار إن نو تيدياي ه ه ان   قة  انفئة اي 81إال إن  انفجتف ي، ان فل لالي    ذن  اي بفا انقب   ة، انفخاطا

 عقد ها ا اي اي تبا  ه ه واني ود انقظا وجهات اهم إن. انوطقيو انفللي انفستوى عل  انلكو ة  سؤون ة ي د انفخاطا إدار 

 .انفاونةو انكوارث  خاطا    نتخف  ا إجااءات تصف م

 انفؤوسي ونياط انض   انلان ةانتقك ل 
 

نهج رد الفعل بالدرجة  يغلبو المؤسسي بالتشرذم ،قريب، وقت المغرب، حتى في إدارة المخاطر ممارساتتتسم  .8

 االوتجابة انفغا  نه  رجح انفتووم، اندلل ذات انبلدان    ان ديد انلاي انسائد اي هو كفا. األولى على إدارة المخاطر

 انفققية اي" عاجلة" جديد   زدوجة بلور  باا   إن  كارلة كل ح   ياض  .نلغاية ققاع ة و ل  االوتجابة نألز ات

 إدار   خاطا انكوارث  بادرات تقف   يتم  ا وغانبا. انبالد ينلاء جف م اي غ ا  توازن نه  تقب ق إن  يدى  فا انفصابة،

DRM ب   انتقس ق    انيل ل  م انفؤوسي انتقاذ  وانف انا    ( نقو  انفخاطا ووايا ، وزار  عل  حد كل) بوو لة  ق زنة 

وتتم إدار  ه ه انفخاطا بواوقة  كفا ال يتوااا اهم كااي نلفخاطا عل  انفستوى انفؤوسي، .ذات انصلة انلكو  ة انوكاالت

 وانتخف   االوت داد يي) انخاصة ب ن  دور نلفخاطا لالي ان انفختلفة انفااحل تتم إدار  كفا .دون تقس ق  ختلفة وكاالت

 اآلن، حت  ،MoI اندالل ة وزار  انفثاي، وب ل ا ل  عفل ات انابم انفقلوبة باوتفاار.بقايية  ق زنة دون إجااء ( وامن اش

  ختلفة ققاع ة تختص وزارات ونك  انفلل ة، ويفان انوقاية وانتأه  عل   ستوى انلكو ات هي انفكلفة كل ا بإدار  األز ات

 ا ان ة ويكثا  ا ل نه  ويم عل  انفغا    قدر ا ا عائيا   ا ان وا ل ه ه كل تقكل(. 2 امطار انظا) بتكل فات يلاى

  قلق   ويلاانفختلفة  انجغااا ة وانفقاطق انفخاطا وامقاار بجوان  انتاابم عبا انفختلفة، بكل يب ادها انفخاطا مدار 

 .انخبااتيائم عل  ان انت لم

 
 

 : نفلة عا ة ع  انس األ انفؤوسي مدار   خاطا انكوارث اي انفغا 2إطار 

 

 انوقايىة  ى  األز ىات عى  انفسىؤونة اندالل ة ت تبا وزار . انكوارث  خاطا إدار  اي  اكزيا دورا والمالية االقتداد ووزارة الداخلية وزارة تل  

 172 ولقىة 23 رقىم نقىا  دوريىة) نألز ىات االوىتجابة  جىاي اىي انائ سى ة انوزار  ييضا وه  ،(1997/  176-297 رقم انفاوو     1 انفاد )

 بىى   انتقسىى ق عىى  ي تبىىا انىىوال   سىىؤون   انفللىىي، انصىى  د وعلىى (.  ،ORSEC انكىىوارث حىىاالت اىىي علىى  انفسىىتوى انيقاعىىات امغالىىة نفقظفىىة

  اكىز يضىقلم ب قفىا(. 1977 اي    ه ا    3و 2 وانفواد اندوتور،    102 انفاد )  ا يز ة لالي حدوث انواقم يرض عل  ان ا ة انوزارات

 وتتىون  انلفايىة. األز ىات لىالي انفللىي انلكىم يجهىز  و سىاعد  انقىوار  حىاالت تقسى ق بفسىؤون ة اندالل ىة وزار  اىي (CVC) وانتقس ق ان يظة

 بىوزار  انفدن ىة وقسىم انلفايىة انىوال   م انكا ل بانتقس ق وذن  يو انوطقي، انفللي انفستوى عل  وواء   دان ا األز ات اي انتدلل  سؤون ة انفدن ة

 يلىىار  كاالىىة صىىقدوأل عىى  "األ ىىاي  بانصىىاف"  ى  انفسىؤوي اهىىو انىىوزيا، ي ىىا   با ىا   سىىؤوي اندالل ىىة نىىوزار  ان ىا  وي تبىىا األ ىى   اندالل ىة؛

  ى  انفخىاطا إدار   قىاريم بتفويىل وانفان ىة االقتصىاد وتفىوض وزار . انفغا  اي( 2009/  08-40 انفوازنة قانون) FLCN انقب   ة انكوارث

 ييىم على  عىاتق وزار  ذنى ، إنى  وباميااة. انقب   ة انكوارث يلار  كاالة نصقدوأل االعتفادات وتوا ا نلوزارات وقوية   زان ة تخص ص لالي

 االنتزا ىات جف ىم وانفان ىة االقتصىاد وزار  تتلفىل انلىاي، وبقب  ىة انفغىا ، يىد انكىوارث اىي انتىأ    قىانون تقىويا  سىؤون ة وانفان ة االقتصاد

 انكارلة. حدوث ب د انفان ة
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 والمعثادن والمثاء الطاقثة لثوزارة انتاب ىة البيئثة إدارةح ى  تكلى   .انفخىاطا انتقف  يىة مدار  نهىا تيم عل  عاتق انوزارات انف ق ة واالدارات انتاب ة

 انفاوىو ) انىوزارات  ىم بانت ىاون وذنى    هىا نفواجهىة انكارلىة وانت ا ىل انتأه  يقفل عل  عفل ة انفخاطا مدار  اوتاات جي نه  بويم والبيئة

 اىي انكىوارث  خىاطا  ى  بانوقايىة انخاصىة وانلىوائح انيىوان   بتقىويا التعمير وإعداد التثراب الثوطني وزارةوتفوض (. 2000/   922-99-2 رقم

 ،177-02-2 رقىم انفاوىو ) 2002 عىا  اىي نلىزالزي انفضىاد انبقىاء قىانون وى ) انبقاء و  اي ا األرايي اوتخدا  ذن  اي بفا ان فااني، انتخق م

 05/10 انيىانون) آلارهىا  ى  وانتخف ى  وانجفىاف انف ضىانات بىإدار  المثاء إدارةتكلى   .2011 عىا  اىي تلديثه تم وان ي( 2002اباايا  22بتاريخ 

 وإدارة التجهيثزات والنقثل وزارةتباعا عل  عىاتق  وييم. انفللي انفستوى عل  انف ضانات بتخف   انفاء يحواض وتفوض وكاالت(. 1995/  انف اه

 بانقاقىىة انصىىلة ذات انتلت ىىة وانبق ىىة( انىىخ وانفقىارات، وانفىىوانئ وانجسىىور وانقىىاأل انلديديىىة انسىىك ) نلقيىل انتلت ىىة انبق ىىة حفايىىة   سىىؤون ة الطاقثة

 انجفىاف،) انزراع ىة انيقاعىات عل  انكوارث بفخاطا انصلة ذات اآللار جف م إدار  ع   سؤونة الفالحة وزارة ت تبا (.وانتوزيم انقيل انكهاباء،)

 انتلت ىة انىاي بقى  حفايىة عى   سىؤونة انيالحىة وت تبىا إدار  انىاي اىي وزار  .انزراع ىة انفخاطا إدار  اوتاات ج ة وويم( وغ اها وانف ضانات،

 انف ضانات. يد

 انقيىس بف لو ىات انفت ليىة األنقىقة جف ىم الوطنيثة الجويثة األرصثاد مديريثة وتيىود. رئ س ا دورا انبلوث و  اهد انفتخصصة انوكاالت تل   كفا

 انققىاط عى  بأبلىاث والتقنيثة العلميثة للبحثوث الثوطني المركثز وييىو (. 1994/  724-94-2 رقىم انفاوىو ) انبلث ة األنققة ذن  اي بفا وانفقاخ،

 انغابات. حاائق  ااقبة ع  انفسؤونة هي وانغابات نلف اهان ل ا  انففوي ة. انوطق ة انزنزان ة انفخاطا نفقاطق لاائم رومو انزنزاني

 

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

 واوتدا ة  أوسة يفان إن  اناا  ة انلكو ة نجهود إجااء تقس ق ياضل    انضاوري الطبيعية  البالد في مواجهة الكوارث

 نتداع ات االجتفاع ة االعال   تاب ة ووائل زياد  يوء اي انلكو  ة، ويوح امجااءات زياد  افم. انفخاطا إدار  ينققة

بدي     ياوريا، ي اا إجااءات إدار  انلكو ة نفخاطا انكوارث    واو ة  جفوعة اي تغق ة اصبل  انقفاا ة انكوارث،

 اي انجارية انال اكزية عفل ة   يل اا بفثابة جزء و. وتي  فها انفقاريم وو لة تقف   حت إلت ار اوتثفارات انلد    انفخاطا 

األقان م  تل  ق اد  انفخاطا ألنققة إدار انص  د انتاابي عل   توازنا يكثا نه  اتبا  يفان ييضا إن ياور   هقا. انفغا ،

انفخاطا،     انفلل ة نللد انتداب اعقد تقب ق  ييضا بل نلكوارث اي  احلة  ا ب د االوتجابةالس  ن س وانجفاعات انفلل ة 

 لالي    انكوارث  خاطا إدار  اي ي لور دورب اندالل ة وزار تيو  اي دالل انلكو ة، وذن  بدعم    انلكو ة انفاكزية. 

 دالل انفاكزي    لالي  وق ها انفدن ة انلفاية وه ئة CVCاي إطار  اكز ان يظة وانتقس ق  األز ات نه ه انتصدي و ائ 

 (.وانفللي عل  انص  دي  انوطقي نلكو اتا ب  ) وانايوي( انوزارات ب  ) نها بتقس ق انتكا ل األايي يسفح انلكو ة ان ي
 

 

 نطاق البرنامج :ثالثا

 برنامج الحكومة

 

بى   عقاصىا  جفم   لالي ان  تبادنةبصور   يستكفلو انفخاطا ت زيز إصالح إدار نبانا   انفغا  ا  إعداد  بديت .10

غ ىىا  لفخىىاطا انفتبي ىىةتىىوااا انتفويىىل ن نضىىفانيىىد انفخىىاطا  انفخىىاطا وانتىىأ   إوىىتثفارات انلىىد  ىى  بؤوسىى  امصىىالح انف

 زيىد  ى   وإدلىاي إدار  انفخىاطا اىي انفغىا ينقىقة  توح ىد حكو ىة  ى  يتىأن  بانىا   بفاعل ىة. تكلفتها    امقالي انفستقا 

؛  ( انتووىىم اىىي وقىىدراتها  إطىار إدار  انفخىىاطا انفؤوسىى ة اىى  انفغىىا  : ي( تلسىى   ىىا يلىىيتلديىىدا بغ ىىة  وذنىى  عل هىىا انتقىويا

ه كل ةانه كل ة وغ ا انتداب ا كال    انا   إوتثفارات انلد    يلقارانكوارث وانفاونة
8

وقىم وانتأكد ين  ثل ه ه االوىتثفارات  

واألصىوي االقتصىادية انف اي   نأللقىار  ج( حفاية انسكان ؛تها كلفتة  ا انيفان بقفاا ة وينها اوتاات ج ة، وااللت ار عل ها 

 ،األح ىان اىي كث ىا  ى  ،األكثا يى فا انى ي انفجتف  ة  فان ة نلفئاتان ان األ   لالي إنقاء تأ    يد  خاطا انكوارث و بكة 

وهى  ااأللقىار انقب   ىة، مروىاء  فخىاطا،اليقفلهم اانتأ   . ياكىز بانىا   انلكو ىة بدايىة على   جفوعىة ااع ىة يون ىة  ى  ان

نيقاعات مدار   جفوعة  تقوعة    انفخاطا انفختلفة عل  انفدى انفتوومعبا ااألواس نقه  يكثا تكا ال 
9

. 
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نه كل ة يي تل  انتي تلد    األياار  با ا  وغ ا انه كل ة انتي تفضي غ ا  با ا  إن  انلد    األياار. تف ز إدار   خاطا انكوارث ب   انتداب ا ا  

اب ا غ ا انه كل ة ت تبا عاد  انتداب ا انه كل ة  قاريم هقدو ة  ثل يووار انلفاية يد انف ضانات يو  باني انت ديل انلديثي نلصفود يد انزالزي. إن انتد

يووم نقاقا بقب  تها  ثل قوان   انبقاء ولاائم انفخاطا ونظم امن ار، كفا تقفل ه ه انتداب ا ييضا عل  األنققة  ثل حفالت رام  اي يغل  األح ان

انوعي ع  انفخاطا وتلل ل انفخاطا. نفزيد    انف لو ات، ياج  زيار  انفوقم امنكتاوني: 
s-http://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter 

9
وني  االوتقتاجات    انضاوري ين يتبم انفغا  نه   اوتباقي يكثا مدار  انفخاطا، ايد رصدت انقااكة عل   دار وقوات عديد  ب   حكو ة انفغا  وانبق  اند  

 (.1انفؤوسي وويم إطار نلتأ     يد انفخاطا )ينظا امطار انائ س ة انتان ة : انلد    انتقاذ  

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


 

 اإلصالح المؤسسي وبناء القدراتالبرنامج الفرعي األول: تعزيز 

بديت ايد دار  انفخاطا انيائم اي انفغا . م  انفؤوس ه كلان واصلة تقويا  إن  انبانا   انفاعي األوي  ه ا يهدف  .11

لتخف      حدتها نتاك ز عل  ت زيز  سبق انتلس   انقه  ان ي تتب ه مدار   خاطا انكوارث  م  ا  خقو  يون ،ك، انلكو ة

نصقدوأل  رى ج حإصالاي إجااء  تلي يا نه ه انغاية، بديت انلكو ةو انالحية نلت ااي؛  تهانققألوانتأه  نها، اوتكفاال 

يكثا انتظا ا  عفل ة إرواءامصالح إن  يس   و. المرونة الوطنية " صندوق " يصبح ل  بآلار انكوارث انقب   ة  كاالة 

 وزارات تقف ها انت  نفخاطا انكوارث بقايية  تكا لة تغقي ينققة إدار   خاطا انكوارث ديلتصن  دالل حكو ة انفغا 

)انتكا ل األايي( وييضا انلكو ات امقل ف ة وانفلل ة )انتكا ل انايوي(.  انك انات انوطق ةغ اها    انلكو ة انفاكزية و

حوي انكوارث  طااخ دار   ة ماانلك نلفغا  وتات بات تلس   انتوجه االوتاات جي انبانا   بفوج  ذن  هدفي وبانتاني

  م انتاك ز عل  انتخف   انفسبق نلدتها وانتأه  نها.أل  كاالة آلار انكوارث انقب   ة، عفل ة تلس   صقدو

 FLCN معلومات أساسية عن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية :3إطار 

 خصوصية ألمور المرصدة حساباتللف زان ة  خصص )اي ان  بقدك  2009قانون انفوازنة ن ا  بفوج   انصقدوألاء نقتم إ 
CAS)10 انغا  ا   جهةانقب   ة اي انفغا , وعل  وجه انتلديد انف ضانات ا   ثدالل وزار  اندالل ة, نفواجهة ولسلة    انكوار

  كاالة آلار انكوارث انقب   ة ا  انفتا  في صندوق خصوصية ألمور المرصدة حساباتللبلغ  انف زان ة امجفان ة . 2008عا  

 ل ون درهم  قلة   861تتأن       ل ون دوالر ي ايك (، 228 ل ون درهم ) 1960إن    ،2012إن  عا   2009نففتد     عا  ا

انثان  نلتقف ة امقتصادية   انلس ل ون درهم    صقدوأل  300و ، 2008 يون ة    انففلكة ان اب ة انس ودية ا  آعيا  ا ضانات عا  

 وتم صاف ل ون درهم ا  انسقة(.  200 ل ون درهم    انف زان ة انوطق ة عل   دى اتا  انسقوات األربم ه ه ) 800وامجتفاع ة و

 ة د ا  وانبق   انصقدوأل معاد  إعفار وإصالح انفقاطق انفتضار     انف ضانات ) ثل انقاأل انف % 43  ل ون درهم يو 830

معاد  تقغ ل األعفاي ب د انكوارث(. اندعم تيديم وبانا   انقوار  موكان يلايا انف ضانات وإعاد  بقاء انفساك , و انتلت ة نلاى

انلفاية    انف ضانات وبقاء يو  يعفايوانتأه  نها، بفا اي ذن    سبيا ر انكوارثالقيم تخص ص ي واي نتداب ا انلد    ك ن ، تو

    وارد  %40 ل ون درهم يو  800 بل  قدره  وقد تم إنفاألتلس    لقات األرصاد انجوية نتلس   جود  ودقة انتقبؤات انجوية. 

كفا . تثفارالونجزء انوقائي عل  ان 2012إن  عا   2009لالي انفتا  انففتد     عا   صقدوأل  كاالة آلار انكوارث انقب   ة   زان ة

 تأه  نالوتجابة نلاالت انقوار ، بفا اي ذن    دات انلفاية انفدن ة.عل  ان ،%(17)  ل ون درهم 310 انفتبيي انبان  إنفاأل تم

 

وو م  بدوراي األواس انقب   ة صقدوأل  كاالة آلار انكوارث قا  ( 2014-2009)األون ة لالي ه ه انفتا  و .12

وعالو  عل   .نلكو ة انفاكزيةا عل  وزاراتانلكو  ة    انهبات و خصصات انف زان ة  األ واي توزيموإعاد    انف زان ة،

انفقاريم انتي و تم تفويلها وجاى   ظم االلت ار عل  يواس    اي ا الت ار وايلة ا فا يت لق بقو  تتواااذن ، نم 

 قهجي و ااقبة  ستفا  لالي  احلة انتقف   صقدوأل وال يي تي  م ان خصص،  م عد  وجود يواس تلل لي نتخص ص عائدات 

اوتجابة  ؤقتة بصفته  اي األواس انصقدوأل تم تصف م. (انصقدوأل  خصصات إدار   وزار  اندالل ة نقاأل اعتفاد )لارج

، 2013 األعوا    انف زان ة انوطق ة اي  درهم  ل ون  200ها قدر  خصاصات وقوية  اي تليي اوتفا هنكارلة    قة، ونكق

اي انفقاطق عان ة  انجهود انسابية نللد    انفخاطانتلس    انصقدوأل تغ  ا ياور انلكو ة  يقاتو. 2015و 2014

ه كلة يواوا إعاد  ذن   يتقل و. ايم نلكوارث قائم عل  رد انف ل نلتصدىكأدا   بقكل لاصانفخاطا بدالً    اوتخدا ه 

    لت ارنال، بفا اي ذن  ع  طايق تلديد يهل ة وايلة و  اي ا تهاضال ع  زياد   فاا  ،وطايية عفله يهداف انصقدوأل

 لدد  يواعدوايا ن لت ار  قاريميجل إ
11

. 
 

 يوااووف انف اد تصف فه حديثا صقدوأل  كاالة آلار انكوارث انقب   ة واي ه ا انس األ، قارت انلكو ة ين  .13

نققة األعل  ، عل  وجه انتلديدز كياكفا  .عا كل  وانوقاية ن دد     قاريم انلد    انفخاطا واندعم انفق انتفويل انفقتا. 

                                                 
10

بقد   خصص اي انف زايقة انوطق ة يقاف عل ه " األ ا بانصاف" وهو  خص اي انوزار    CASت تبا انلسابات انفاصود  أل ور لصوص ة   

 االنفاأل واالئتفانانف ق ة يتخ  قاارات بقأن  خصصات انف زان ة. نفزيد    انتفاص ل ينظا يدناه اي إطار 
11

. ينظا 2015وبداية عا  2014تم تلديد ه ه األهداف وب م تداب ا امصالح انلكو  ة بصفتها جزء    انفساعد  انتيق ة انفستفا  انفيد ة    انبق  اندوني اي عا   

 انتيايا ع  انلسابات انفاصود  أل ور لصوص ة وصقدوأل  كاالة يلار انكوارث انقب   ة 

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 
 



ا وا ينه وكفا األرواح وانففتلكات.   لفت   انخسائا انقاجفة ع  انكوارث و بقكل  لفوس انت  تلد لتخف  نانفؤهلة 

انفاونة  "صقدوأل يكفل يكثا ي قا.  همباا   نج ل  جتف انوانتدري  وبقاء انيدرات نل ي  ييو ون بتقف    األدوات انتقف  ية

   وانلكو ات انفلل ة  انف ق ة ضقلم بها انوزاراتتينققة إدار  انفخاطا انفستفا  انتي ، عل  ه ا انقلو، انقا ئ" انوطق ة 

ياا ة مدار  انفخاطا،  م انتاك ز عل   جفوعة    امنققة     أنه انتلف ز نفزيد    األاتبا  نه  يكثا اوتهداااً،  لالي

 .انفت دد نحايصلا  انفص نقوع تها وتأل اها ويدعفها نه وايا  انفقاريم انفلدد  يتم الت ارها

 

نصقدوأل  كاالة آلار انكوارث انقب   ة انفلسقة   ةاانلكإن  إيفاء انقابم انفؤوسي عل   ييضاانلكو ة تس    .14

انائ س    اي انلكو ة انفغاب ة  انحتتأن     يصلا  انفص ةوزارية  تخصصتس  ا تقك ل نجقة  وقد قارت انف اد تصف فه

ييضا ع   بلن س ع  إدار  االلت ارالس   ة سؤون ،وبدعم    ي انة صغ ا   ياها اي  كت  األ    ان ا  نوزار  اندالل ة

يكبا  نجقة الت ار وطق ة    لاليجاي الت ار  قاريم انلد     خاطا انكوارث يو .عفل ة اناصد وانتي  م طواي اتا  انتقف  

 صفم  صقدوأللنامصالح انفؤوسي  جدوي يعفاي يهدف. انفختلفة ولبااء اق   انف ق ة    انوزارات تتأن      فثل   

 نقاأل توو م فغا ، بفا اي ذن ا  ان  تقورإدار  انفخاطا انفه كل  بق ةج اندروس انفستفاد     انتجابة اي اد لص صا م

 وتاات ج ةااله ه انتجابة اي تقويا  و م  اور انوق ، يفك  ين تسهم .طا انفت دد  انتي يواجهها انفغا انتغق ة نتقفل انفخا

 جفوعة  تقوعة     إدار رؤية انلكو ة حوي ك ف ة بلور  انتي تهدف إن  ا  انفغا  انقا ئة وانفاونة  دار إلن انوطق ة

ب   ) انايوي انتقاذ  تغل  عل بل   يفك  انتباق ة بفزيد    اموانفخاطا، ن س ايم تل  انفت لية باأللقار انقب   ة، 

صايح  م خقت ويم و    أن ه ه االوتاات ج ة انفغا . اي انتيل دي( ت)عبا انوزارا واألايي ) انلكو ات انوطق ة وانفلل ة

انفتكا لة مدار  انه  " م  تفق افجفوعة  تقوعة    انفخاطا بقايية يكثا اوتاات ج ة و فون ة ننفغا  نوو لة إدار  ا

.انض   انفختلفة  واط نلصد ات و  اونةج ل انبالد يكثاي فا  نلفخاطا"
12

  
 

 البرنامج الفرعى الثانى: توسيع نطاق أنشطة إدارة مخاطر الكوارث

  

يد       ىزف لتع  طايق تفويل  هاونقاق توو م عدد  قاريم إدار  انفخاطا إن هدف ه ا انبانا   انفاعي ي .15

 قاريم انلد    انفخاطا انه كل ة وغ ا انه كل ة انفؤهلة. و   صانح ن ،ب د إصالحه ،صقدوأل  كاالة آلار انكوارث انقب   ة

 انصقدوأل ياكز اف  انفتوقم ينفلدود  بانفيارنة  م  وارد انف زان ة انفتاحة نلوزارات، ان  ة انصقدوألنظااً نف زان ه،انفتوقم ين

صقدوأل  خصص.     لاليعاد  ين نم يك  تلصل عل  تفويل ال  وغ ا انه كل ة انصغ ا  نسب ا انتينفقاريم انه كل ة ا  عل

وتقف ها انوزارات  انت  تيودها اي  قاريم انبق ة انتلت ةيكبا كث اا  اوتثفارات حكو  ة انصقدوأل، عل  ه ا انقلو، يكفل

 .انيقاع ة
 

 يتاحات"نتيديم "دعو   يوي انلكو ة يطلي  .16
13

 نصقدوألفتاحة ان واي نأليون  تخص ص ن  2015ياعا  اي اباا 

 . ت ار، وي   بدعم    انبق  اندون، اوتقاداً إن   جفوعة يون ة      اي ا األهل ة واالل كاالة آلار انكوارث انقب   ة

يتم  دروس إن  باميااة، انصقدوأل طل  عل  تفويل ا يخص إلبات توااا  بفا اي ذن ففهو "،نا ع  "دن ال إنقاء ب ن  هدفوي

 إقتااحا91زت اندعو  األون  اايوقد اصاعدا.  2016عا  إبتدي انالحية اندعاوى نتيديم انفيتاحات اي   أوستهاإدراجها و

صقدوأل قتا.     تفويل فجفو  ب هميقتااح وقم االلت ار عل  23 ب قهم (   درهم  ل ار 3تجاوز ي إجفان  )بلجم اوتثفارات

 اعقصا كفا يتوااا. راتجفاني االوتثفام درهم ل ار     ويكثا  درهم,  ل ون 251 يبل  انقب   ة كاالة آلار انكوارث 

ه كل ة. ان لل ة وب م األنققة غ ا جهوية و حكو اتنقاطا     17بفجفو  فتوازنة نفقاريم  ختار ، انلااظة اناي  ا قج 

  خاطاتي  م تم تلديدها    لالي كفا  األعل انخقا   واقميتوااق  م عبا انبالد،  ج د ييضا تفث ل جغااايكفا حدث 

بتقج م  صقدوأل  كاالة آلار انكوارث انقب   ة قا ويل اا،  .انفغا ا   MnhPRA انفلتفلة انكوارث انقب   ة

انظا )فستوى يعل     انتفويل انفقتا. بنلصوي عل  تفويل    لالي تزويدهم يديم طل  اتن األصغا حجفافجتف ات نا

تم و لل ة  جهوية   حكو ات إقتااحا  وب ة عقا تس ة    يصل يدى إن  ين فا  )انتفاص ل اي قسم إطار امنفاأل يدناه

 األصغا حجفا. فجتف اتتل  ان    هارإلت ا
 

، ان ي يتضف  نفاذج POM انبانا  عفل ات  تفاص ل  لدد  اي دن لدعوات تيديم انفيتاحات انياد ة لكم تووف  .17

                                                 
12

نه  حكو ي عل  نقاأل واوم مدار  انفخاطا ح   تتم إدار   خاطا  تقوعة  بأولو    ا ل   م امقاار بأنه يجوز نتسفا    IRMت تبا امدار  انفتكا لة  نلفخاطا   

عل  االقتصاد وانتوازن انفاني اي وانصد ات انفختلفة وانت اض نأللقار ) وواء يلقار طب   ة يو صد ات تكقونوج ة إنخ..( ع  تداع ات  فاللة  عل  انفجتف ات 

 (.ERMخاطا" )  انبلدان. ت تفد إدار  انفخاطا عل    فاروات  انيقا  انخاص ان ا ة  انج د   نفواجهة انفخاطا  انف اواة  تل  عقوان "   قاو  إدار   
13

 غا   انخاصة.نلفخصصات  انفتوااا  اي صقدوأل  كاالة يلار انفخاطا انقب   ة  الوتخدا   وارد انف 2015اطلي  دعو  تيديم انفيتاحات عا    



دعو    تل  انفستخد ة اي عل   اي ا األهل ةتقبقي و. انفلدلة   اي ااألهل ة وااللت ار (  مكااوة انقاوطانقل  )الوتفار  

        انكوارثلقا  انت اض انفللي إن   انفيد  قتااحامين يثب   يج تقفل  ا يلي: يوالً، و األون  تيديم انفستقدات

)يي حفاية وي   انق   و/يو حفاية  انكوارث انقب   ةآلار صقدوأل  كاالة ن إحدى األونويت  انتاك ز عل   م قب   ة ان

اقتااح ألنققة غ ا انه كل ة ) ثل تي  م انفخاطا وحفالت يجوز تيديم األصوي انفادية نللد    انخسائا االقتصادية(. لان ا، 

نالوتثفارات انه كل ة  يجوز تيديم اقتااحاال  الوتثفارات انه كل ة انصغ ا ، ونك ن( يو نلفخاطا وانتخق م نفخاطاع  ا انتوع ة

،  ختصة وزار قبل     إالاالقتااح  يديمت يجوز ال ا ولبي عل  انسكان وعل  انب ئة. لانثا، ألت تسفا ع قد انكب ا  انتي 

فلوكة نلدونة   ققآتإقل ف ة و لل ة، ووكانة عا ة و/يو  ةوحكو 
14

 يثب  ق ا و كا ال اقتااح   انضاوري تيديم ا راب ا، .

حتاا  انفباد  إ نتفويل انفقتا. انفقلو ا يت    عل    انت اض نفخاطا انكوارث انقب   ة. ويل ااً،  بامقالي انفقاو 

 .دعوات تيديم انفيتاحاتاي   لتفويل انواردنانتوج ه ة 
 

لت ار امر ادية انقلبات انفؤهلة وايا نف اي ا الت ار  لدد . وتقفل   اي ا اال تات   انوطق ةاملت ار  نجقةتتون   .18

جف م األب اد  انيدر  عل  انتقف   عل انايى انتي  ف  نلفستف د وف ان ة وان( انجدوى انتيق ة وانفان ة و 4إطار  انائ س ة )انظا

 .انائ س ة، بفا اي ذن  انيضايا انب ئ ة واالجتفاع ة واالئتفان ة
 

 من صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية اإلرشادية للتمويل المشتركمجموعة من معايير االختيار :4إطار 

 

 المالية للمشروعو الفنية الجدوى
 يو انففاروات انج د . انقف جة تيق اتيو  انف اي ا،يو يو انيوان   انثابتة نففاروات انفيبونةاتبا  ا-

    قبل انقاكاء اي انتفويل انفقتا.. عل ه صادأل و  فافتفويل  صل  و كله -

 

  المقترحةالعمليات تدابير فعالية 
 انهاداة إن  حفاية انسكان )عقد االقتضاء(: اريملفقن

 عدد األ خاص ان ي  ي  قون اي انفققية انف اية نلفخاطا انتي يغق ها انفقاو . تيديا  -

 تيديا عدد األ خاص ان ي  ي فلون اي انفققية انف اية نلفخاطا انتي يغق ها انفقاو .  -

 ف اية نلفخاطا انتي يغق ها انفقاو . انفققية انتيديا عدد األ خاص انف اي   نلخقا ان ي  ي  قون و/يو ي فلون اي  -

 اي يعيابهاو انكارلة    انسكان يلقاء نألياارانفت اية تيديا قدرات انتأه  وإدار  األز ات نلت ا ل  م انفئات -

 
 -إلى حماية األصول )عند االقتضاء(: الهادفةللمشاريع 

 ف اية نلفخاطا انتي يغق ها انفقاو . انفققية انتيديا عدد انفساك  )انب وت وانفباني( اي -

 صقاع ة اي انفققية انف اية نلفخاطا انتي يغق ها انفقاو  واندلل انسقوي. انفجف ات انتيديا عدد انه اكل انتجارية و-

 اي انفققية انف اية نلفخاطا انتي يغق ها انفقاو .  ونوعها انبق ة انتلت ة ان ا ةنقاأل  تيديا  دى-

 تيديا عدد انفزار  اي انفققية انف اية نلفخاطا انتي يغق ها انفقاو  واندلل انسقوي. -

  
 في المشروع المدرجالرأى التقييمى للمستفيد 

 .اي تقويا انفقاو  انفيتاح ي إدراج  قاورات انفستف د-

 المنفذةوكالة التنفيذية لل القدرة

تقف   انفقاريم وايا نالحت اجات االجتفاع ة وانب ئ ة واالئتفان ة انفقلوبةانفقف   عل   وكانةانقدر   -

 

يفان تقف   انفقاريم  انصايح عل انتأك د  ، إن  جان  تلس   عفل ة االلت ار،يقفل انبانا   انفاعي انثاني  .19

 قتصاد وانفان ةوزار  ام وزار  اندالل ة جقبا إن  جق   م تتون  ، ي يا نه ه انغايةوتل .انفختار  وذن  نتلي ق انقتائ  انفاجو 

بفا اي ذن  انجوان  االجتفاع ة وانب ئ ة  تلدد جف م  تقلبات انتقف  ،  انوكاالت انفقف  انتوق م عل    كا  تفاهم  م ب

ان ى انتي وتقكل جزءا    نظا  اناصد وانتي  م نجقة انتس  ا تقلبات تيديم انتياريا إن     كا  انتفاهم ييضا . وتلددواالئتفان ة

صااحة إن   ي حليات انايى انتي  ف  نلفستف دإدراج يتم  كفا .فلس انكوارث انقب   ة انآلار صقدوأل  كاالة اي  إدلانهيتم 

انتيد  انفلاز يتم نقا  كفا يدناه(انظا ييضا قسم إ اا. انفواطق    نللصوي عل  تفاص ل إياا ة، تقلبات إعداد انتياريا )

فخصصة نضفان انقفاا ة ان امنكتاون ةصفلة انل  انت  يفونها انصقدوأل عانفقاريم انت  تلييها قتائ  انتقف   وك ن  اناي 
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 2015تاحات ن ا  ال يجوز نألقااد  يو ي نلفقظفات غ ا انلكو  ة يو نلقاكات انيقا  انخاص توج ه ه ا انيقا  ويدرج    ار انتأه ل ه ا اي دعو  تيديم  ي  

 ات ااعلة غ ا حكو  ة ) انفقظفات غ ا انلكو  ة إنخ...(بفوج  بانا   انلكو ة. اي دعوات تيديم االقتااحات انفستيبل ة، يجوز نللكو ة ين تيار اتح انفظاري    نجه

 



   الت ار انفقاو   بدي ان فل ة با تها، يي    لاليوياكز ه ا انبانا   انفاعي ييضا عل  بقاء انيدرات  .وزياد  انفساءنة

بقاء  ا يفك  توام، يراسبق الت ار انفقت   انفتوقم ينه اي انفتا  انتي اإنه عل  وب ل انفثاي،  .وتي  فه او انفقرصد إن  

 ب مين تلصل  ، يفك يفونها انصقدوأل. وب د الت ار انفقاريم عان ة انجود  فقاريم غ ا ه كل ةن يتاحات  معدادقدرات 

الئتفان ة واالجتفاع ة انتيق ة وابفا اي ذن  انجوان   ,انيضايافجفوعة  تقوعة    يت لق ب، وايا نإلقتضاءتقف  ، لنعل  دعم  ها ق

تقف   ن اوزار  اندالل ة دعف ا  لخص ينققة بقاء انيدراتتوقويا  عل ها امتفاأل يتم لقة نبقاء انيدراتويم كفا ت .وانب ئ ة

 انبانا   انفاعي

 

 تحسين تمويل مخاطر الكوارث والتأمين: لبرنامج الفرعي الثال ا

 ىى  اوىىتاات ج ة  كجىزءوذنىى   امقىىالي  ى  تكلفتهىىا بفاعل ىةغ ىا انفسىىتقا   انفخىاطا انفتبي ىىةتفويىىل بقلىو ا ىىاي يقبغى   .20

تصىف م وتقف ى  بانىا   تىأ    وطقىي  ي( : ى  اآلتىييهىداف انبانىا   انفاعىي انثانى   تتقىكلو . تكا لىة مدار   خىاطا انكىوارث

 تصف م وتقف   صقدوأل تضا    خصص نت ويم األوىا( ، و األعفاي انتجاريةانفقازي ونفال. نلوقاية    انكوارث انقب   ة 

 .كارل ة يحداثعل ها انفتضار      غ ا انفؤ   انف  ق ة

يصىىق  وىىوأل انتىىأ    انفغابىىي ان ىىا  كثانىى  يكباوىىوأل اىىي ان ىىانم ان ابىىي، غ ىىا ينىىه ال يتىىوااا ألي تىىأ    حان ىىا يىىد  .21

لقىار انكىوارث ييىد   تىأ  قانلصىوي عىل غقىاء  إنى  انسى ي ىيفك  نلقاكات انصقاع ة وانتجارية انكبىا .انفخاطا انكارل ة

يلقار انكوارث على   حت  اآلن ال توجد  قهج ة ووأل بانقسبة نلتأ    يد . ة انخاصة بهمة واألجقب نفغابا  اكات انتأ   ندى 

 .وانس ارات ح   ت تبا  اكات انتأ    ين  ثل ه ه انفخاطا غ ىا قابلىة نلتىأ    وإذا  ىا اقتضى  األ ىا تغق تهىا وحىدها انفقازي

بأنفسىهم،  فىا  يضقاون إن  انت ا ل  م لسىائاهم تتدلل يو يفتايون ينهمانلكو ة  انويم توقم   ظم انقاس إن يققأ ع  ه ا

ذنى  على  يوىاس  انلكو ىة انت ىويم ب ىد انكارلىة، عىاد   ىا يجىاى عقد تيىديمو . ا يخلق توتاا إجتفاع ا اي يعيا  وقو  كارلة

 . خصص

 عواقى  األحىداث انكارل ىة(تغق ىة )نظىا   ارثوبانىا   وطقىي نلتىأ    يىد  خىاطا انكى إدلايا  انلكو ة  قد اكات .22

ت ىاون انبقى  انىدوني انقات  عى   قاو  انيانون انلاني،  يقبقي .طااخانف اي   نلف فغاربةانطق   نلفوا نتلس   انفاونة انفان ة

  قىاو   لضىموقىد . 2008 ألوي  ىا  اىي عىا تىم  قاققىته انى ى  ،وتلسى قه (08-34 رقىم يىانونان قاو   )عل   م انلكو ة،

 على  ق ىاد  انفقىافتلى   صىقاعة انتىأ    انفلل ىة  م انيىائف   على  و فا ال م انيقا  انخاص، و كثفة فل ة تقاور ن  انيانون 

 يتواىونب اهىات دائفىة يو    ( انضلايا انفصىابييهدف انيانون ان  ت ويم: )  .( دياية انتأ  قات واالحت اط االجتفاعي) انتأ   

 إنىزا  هى ه انتغق ىة  ى  لىالي بانىا    ىزدوج: ي( وتيىد  .فسىاك  انخاصىةوى فا ان الاألصوي انتي د ىات و ( بسب  كارلة، و)

ت ايفىات ب  قبىل انغ ىافسىؤون ة عى  ان  تىأ   ان ةصى نوبوانسى ارات انففتلكىات ونتقىفل  األلقار لكوارث  ت دد تفديد انضفان ن

ت ىويم  ي  ى   ىأنهانى  انكارل ىة( انوقىائمتضىا   يىد ان)صىقدوأل  إنقىاء صىقدوأل تضىا    خصىص نلكىوارث ) و  ؛لابتىة

  تيو  وكانة ام ااف عل  انتىأ  و تلتفل نفيات انتأ   .ال ت انفي ا  ان انف  ق ة ، بفا اي ذن  األوامانضلايا غ ا انفؤ   عل ه

ن انخىىاص باني ىىاد  انتيق ىىة نويىىم وإقتىىااح  قىىاو  انيىىانوبىىوزار  امقتصىىاد وانفان ىىة  امجتفىىاع ( حت ىىاطوام ات) ديايىىة انتأ  قىى

على   يسىتقد بكثااىةبانىا  ، ونلرك ىز  انتىأ     هى  إتبىا  انففاروىات اندون ىة انج ىد  إن بإنقىاء بانىا   انلفايىة انفزدوجىة هى ا.

 .انقفوذج انفانسي

 

 : البرنامج الوطنى للتأمين ضد مخاطر الكوارث5 اإلطار

عل   باد  ياتكزتلس   انفاونة انفان ة نلفغا     لالي نظا   زدوج  إن   خاطا انكوارث يد يهدف قانون انتأ   

ان جز اندائم إن   تيد انتي جسديةيلايا امصابات ان( يويهدف انيانون ان  تغق ة: ) .انتأ    وانتضا   انيائم عل  انسوأل

تفديد انضفان عل  ويج ل إنزا  ا ( 99 -17رقم  )  انلان يانون قانون انتأ   ان دي  قاو  ي ,) ( األصوي واا ،يو ان

ع   انس ارا ت تأ    وول ية , وانتأ    عل  انففتلكات بول ية و    صقم امنسان(ي انكوارث  ت دد  األلقار )انقب   ة

اي  ل تأ     عل  انكوارث امنزا ي ف  لالي تفديد انضفانا .قبل انغ افسؤون ة بتأ     وولائقو انفسؤون ة  قبل انغ ا 

 انبدني ن جزاانيانون تغق ة  يوااووف  ان  انفاكبة ويواته / يواتها،  انتأ    غقييهك ا  قبل انغ ا بفسؤون ة  اراتس ان

يتم تفويل ه ا انضفان امنزا ي    لالي قسم .   وكان انفغا  % 20  خصا يو  ا ي ادي  الي   6 ألكثا    يوانواا  

كك ان  انكارل ة انوقائمعل  تلديد صقدوأل انتضا   يد   قاو  انيانونكفا يقص  .بفوج   اوو يلدد تأ    إيااي، 

ائ سي(، انفسك  انيد انخسائا اي انففتلكات ) انفقفونة بانتأ   ت ويم األوا غ اإن  ه ا انصقدوأل يهدف و .قانوني



ووف  .ة وقو  كارلةاند وية وانوا ات( اي حان اتوايدان اوتخدا  انففتلكات انائ س ة، وامصابات انقخص ة )امصاب

    جزء   لالي: )ي( انفساهفة انسقوية نقاكات انتأ    وإعاد  انتأ    )ك انكارل ة انوقائميفوي صقدوأل انتضا   يد 

عل  يواس يقساط انتأ    عل  غ ا  ( انفساهفة انسقوية نلفؤ   عل ه )) (, خاطا انكوارثحجم يقساط انتأ    يد 

كفا هو  قصوص اي قانون انفوازنة؛ و)د( انفساهفة األون ة    صقدوأل تضا    يبةجزء    قسم انضا (انل ا (؛ )ج

 .انتأ    وانلكو ةصقاعة ولائق انتأ    و   لا   لالي حانكارل ة  انوقائم . وب ن  يتم تفويل صقدوأل انتضا   يدانتأ   

نتياوم  خاطا عل  انقااكة ب   انيقاع   ان ا  وانخاص  ارث انفيتاحوكانبانا   انتأ    يد  خاطا  ي تفد .23

يد  تأ   انوييتاح  قاو  انيانون  زي   بتكا     .بف ان ة ان ا  وانخاصا  انيقاع    ب   يصلا  انفصللة ا فا انكوارث

عل  انتأ    وانتأ    عل  انففتلكات،  ولائق    ا  نقاألنزا امضفان انع  طايق  خاطا انكوارث انيائم عل  انسوأل )

يهدف قانون ح    انتضا  . فخصص    لالي صقدوألان( وانت ويم قبل انغ افسؤون ة ع  ان  انتأ   و سؤون ة انس ارات، 

، ونك  ه ه عل ها يد انكوارث زياد  عدد ان يارات انسكق ة وانتجارية وانصقاع ة انفؤ  انكوارث إن  انتأ    يد  خاطا 

وباميااة إن   .اي انفغا  ازاي  قخفضيتغلغل انتأ    عل  انففتلكات ال ح   ين انزياد  وتظل  لدود  اي انسقوات األون  

جف م تم تغق ة قهك ا ت، نلفاكبات قبل انغ ا سؤون ة  ع    تأ   ان انفقصوص عل ه ا انضفان  اف  لالي تفديد إنزا  اذن ، 

   دائم يو واا (،  فا ي قي ين حواني عجز دى إن  انت  تؤاد يواهم تليائ ا يد امصابات انقخص ة )يصلا  انس ارات وياا

يد انوقائم ي وض صقدوأل انتضا    .ع  انكوارث   ع  ان جز وانواا  انقاجف همت ويض تم ل ون  خص و  7إن   6

) سك  رئ سي( وامصابات انقخص ة اي حانة وقو   يد انخسائا اي انففتلكاتانفقفونة بانتأ    جزئ ا األواغ ا انكارل ة 

 .كارلة

  

 "تائجالنعلى القائم برنامج البرنامج "

انفققية (  لبانا  ؛ )انفتا  انز ق ة ن( ي: )   لالي)"انبانا  "(   "نتائعل  انبانا   انيائم " اي  بانا   يتم ت .24

 .انفدعو ةانبانا   واألنققة يونويات ( ج) لبانا  ؛نجغااا ة ان

 .2021إن   ارس عا   2016عا  يبايل "انبانا  " عل   دى لفس وقوات    يقف   لبرنامج:الفترة الزمنية ل .25

 ااسوانجهة انقاق ة و انلس فةو تقوانو طقجة يقان مانبانا   انفقاطق انجغااا ة انتان ة: يقفل : طق الجغرافيةاالمن .26

  اواو ووسو تاا الن   دراءو يوفيو  ااكشو وقاتو ندار انب ضاءاو لق فا ،  الي بقيو انيق قا و والو اناباطو  كقاسو

واد "نونكلف م و
15

".  

عل  وجه و .: طلب  انلكو ة اندعم نجف م انباا   انفاع ة انثاللة نبانا   انلكو ةاألولويات واألنشطة المدعومة .27

ارث ( وتفويل  خاطا انكواألوي انبانا   انفاعي )بانا   جف م ينققة انتقف ة انفؤوس ة وبقاء انيدرات ان و دعمانتلديد، 

    وانوقاية انلد ينققة بانا   جف مانيدعم ، انثانينبانا   انفاعي با وا فا يت لق .(انثان انفاع   انبانا  وانتأ    )

عاد  االعفار ب د إ ستب د  قاريمي هنكقو نلفقاريم انكوارث انقب   ة آلار  كاالة ألا صقدوقار. اي تفويلهانت  ي انفخاطا

ن  يتضف   ا،وتلديد قتائ انعل  انيائم  بانا  ان انلصوي عل  تفويل ألهل ةنتي ال تلبي و اوات انبق  اندوني ارث، وتل  اوانك

انفتضاري ، كفا هو  لدد اي و اوة األ خاص  عل  عل  انب ئة و/يو يخمتأل ا ولبي  د تسفا ع قانبانا   يي ينققة 

 ييو  .انفقتايات عفل ات جقة اوت ااضن تت دىوعيود اوتقارات ي وولمي يعفاي كفا ن  يقفل عل  ،9.00 (OP) ان فل ات

وقوية  وتيديم قائفة وذن  كجزء    دعم انتقف   عان ةخاطا  ذاينه ال يتضف  يى نقاط بانا   نضفان انفلص تقف   بانبق  

 عهد  ؤرخ نضفان اال تثاي نفتقلبات و اوةح   ي تبا ه ا بفثابة  انكوارث انقب   ةآلار صقدوأل  كاالة  راتالوتثفا

دن ل اي )كااوة انقاوط( ونتيديم انفيتاحات  اندعو  طل  نفوذج اي لددتي وعالو  عل  ذن ، .قتائ انعل   انيائمبانا   ان

 .ستثق     انبانا  تاألنققة ذات انفخاطا ان ان ة  إن عفل ات انبانا  

يدناه  م تسل م انضوء عل  انبانا   ا  انفقاطق  1اي انجدوي  ب    نتقغ لاان القة ب   بانا   انلكو ة وبانا    .28

 .بانلون انا اي  انفظللة
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 ا فا يختص بجون م واد نون :  يتم انتأك د عل  إنه ال يتضف   يي يرايي  تقاز  عل ها  ) لالي اتا   هفة انتي  م(  

 



 

 برنامج الحكومة والبرنامج :1الجدول

 

  الرماضى( )باللون برنامج الحكومة والبرنامج

 تعزيز التنمية المؤسسية وبناء القدرات

، بفا اي FCLN  انكوارث انقب   ة آلار نصقدوأل  كاالة لس    ةاحكإنقاء ه كل 

 لت ار وي انة؛ انوطق ة ناللجقة انتس  ا وذن  إنقاء نجقة 

 يلار نصقدوأل  كاالة انقتائ  نتخص ص انفواردتاتكز عل     فااةفل ة تأو س ع

نتفويل انفقاريم انفاع ة انفؤهلة، اضال ع  نظا  نلاصد  انكوارث انقب   ة

 ؛ انصقدوألفونها انت  يلفقاريم انفاع ة انفؤهلة نوانتي  م 

 صقدوأل  كاالةنفقاريم انفاع ة انفؤهلة انتي يفونها اي ا    قاركة انفواطقت زيز

  ؛ ظانم   زز  إنتصافن ه آ   لالي انتقاور و انكوارث انقب   ةآلار 

انفلل ة  وانلكو اتانف ق ة  نوزاراتاي افخاطا انبقاء انيدرات نتلس   إدار   

  لدونة؛نانففلوكة انفققأت وانوكاالت ان ا ة و

 فاونة.اندار  انفخاطا ووطق ة  تكا لة م تقويا اوتاات ج ة

توو م نقاأل ينققة إدار   خاطا 

 انكوارث

ع   ققية انبانا   ينققة إدار   خاطا انكوارث اي  قاريم ااع ة  ؤهلة نتفويل 

وانوزارات ذات انصلة وانلكو ات  انكوارث انقب   ةآلار صقدوأل  كاالة طايق 

 .نلدونة انففلوكةانفققآت وانوكاالت ان ا ة يو  انفلل ة

 امعفاروإعاد  نلفخاطا  االوتجابة ار. ي تفويل ينققة  صقدوأل  كاالة آلار انكوارث انقب   ة 

آلار ولب ة كب ا  عل  انب ئة  نهاانقب   ة اي تفويل ينققة صقدوأل  كاالة آلار انكوارث  ار.  

، يو ان يود (OP 9.00 فل ات )و اوة انانفتضاري ، عل  انقلو انف اف اي  األ خاصعل   و/يو

 ذات اني فة ان ان ة

تلس   تفويل  خاطا انكوارث 

 وانتأ   

 وإعدادانكوارث واعتفاده    انبانفان وتقف  ه طا اخجديد يد  إعداد قانون تأ    

  ؛ب ن صدار  ااوم انتقف   انفاتبقة وإ

 بفوج تصف م وإنقاء صقدوأل انتضا  ، بفا اي ذن  انفساهفة انفان ة ان ا ة، 

  انجديد يد  خاطا انكوارث. قانون انتأ   

 
 

  برنامجلل داف اإلنمائية(ه)األ اإلنمائي الهدف : اابعر

يت لق  انفان ة ا فافغا  وت زيز انفاونة اي انهو تلس    فاروات إدار  نفخاطا  بانا  انتقويا انهدف    ي تبا  .29

 .انقب   ة بانكوارث

 

  جتماعيةإلاوالبيئة اآلثار  خامسا:

 نتىائ (. وقىدعلى  انيىائم بانىا   انانفيتىاح ) وامجتفاعي نتوا ا   لو ات نلبانىا    انب ئي اقا  انبق  بإجااء تي  م نلقظ .30

تقف ى  انبانىا   بقاييىة انيائفىة على  انصى  د انىوطق  وانفللى  على   انب ئ ىة واالجتفاع ىةامدار   قدر  نظمه ا انتي  م اوت اض 

 تقىاورية لىالي ور ىة عفىل ه قاققىتكفىا تىم  اءقظىاان ىم   وامجتفىاع    انب ئاتياوم  قاو  تيايا تي  م انقظ تم . وقد ستدا ة

 .ب ثة انتي  ميدء  هفة  ، قبل2015نوافبا 5 اينظف  

تلسى   وي( تلى  انتىي تققبىق على  انتخقى م، ينلتفويىل بفوجى  انبانىا  : ) تىان   ينقىقة االوىتثفار  ؤهلان ائتهقا.  .31

انتىىي ( تلىى   ) ، يو بىىاا   انتوع ىىة ان ا ىىة نلسىىكان انف ايىى   نخقىىا انكىىوارث انقب   ىىة )األنقىىقة غ ىىا انه كل ىىة(؛انف لو ىىات

صىغ ا  انلجىم إنى   تووىقة ينقىقة   ى   إبتىدي)األنقىقة انه كل ىة  تققوي عل  األ غاي ان ا ة نللفايىة يىد انكىوارث انقب   ىة

 .(انلجم



 ى  انفتوقىم ين كفىا  ،اوب ئ ى اجتفاع ىإإيجىابي  ىا ل  ا ألتىعى   "نبانىا  "انفدعو ة     ألنققةتسفا ا   انفتوقم ين  .32

بقب  ته تفويل جف م انفقاريم انتي تققوي عل   خاطا ب ئ ىة قتائ , ان عل انيائم  بانا  يستثق  ان   تدنة. تكون  آلارها انضار 

 ى    ىا يلى  يىتم اوىتب اد، 9.00 ان فل ات بس اوات اإنتزا اون ن ،(. أ واجتفاع ة كباى ) ثل: األنققة انتي تصق  عاد  كانفئة

 :"انبانا  "

 

ونم يسبق  هاال رج ة ا و  ت دد  و تقوعة  لتفلة وتكون يلاره تفاع ة ها ةب ئ ة واج وتداع ات يي نقاط يث ا  خاطا .33

 نها  ث ل؛

 

 ت دد   آلارويكون نه   خاطا ب ئ ة واجتفاع ة ها ة إلار يلتفل  قداي إطار بانا   يووم نقاقا   يتاح نقاطيى  .34

 ونم يسبق نها  ث ل؛ هاال رج ة ا  و تقوعة

 

إن  حد كب ا انفقاطق  قد يغ ا(  دالل حدود انفغا ؛ )  ةوإيكونوج  ة ونوجذى ق فة ب( اي  وقم ييي نقاط: ) .35

سب  يارا ال يفك  ي قد( و/يو ج قاطق انتقو  انب ونوجي؛ )اي  ؤدى إن  ت ديل جوهاىيقد انقب   ة يو انب ئة انفلف ة يو 

 ااث انثيااي األلاي وانتاريخي؛ انت فواردإصالحه ن

  

االقتصادية  انفوارد يو تي  د انوصوي إن  ح از  األرايييو عداد كب ا     األ خاصي نزوحيتقل   قد يي نقاط .36

 .وانجفاع ة يو انقب   ةي

عددا    يوجه انيصور اي انقظم انيانون ة وانفؤوس ة انب ئ ة واالجتفاع ىة  ESSA  وامجتفاع ا  انب ئ تي  م انقظ حدد .37

انوطق ىىة وانفلل ىىة انفسىىؤونة عىى  إدار  انجوانىى  انب ئ ىىة  انفؤوسىى ة انك انىىاتقىىدر   ختلىى  ين . "انبانىىا  "انتىىي تققبىىق علىى  

كجىزء و. "انبانىا  "اىي إطىار  ا سىتهدا اتقل  دعفت، وةغ ا  تكاائ "انبانا  "واالجتفاع ة ذات انصلة بانفقاريم انتي يفونها 

يىتم كفىا  اآللىار االجتفاع ىة وانب ئ ىة نكىل  قىاو يدوات انفلىص انفلىدد  نتي ى م  سىتوى  انفدن انفقاركةعل  تقبق     انتي  م،

بغ ىة  ،"انبانىا  ". و ى  لىم، يىدعم انلكو ىة وانبقى  إجااءاتب إلنتزا ن لدد  بفا اي ذن  تداب ا انتخف   انفالئفة  ووائلويم 

  انب ئ ىىة واالجتفاع ىىة تىىداب ا  لىىدد  نت زيىىز يداء نظىىم امدار ، وامجتفىىاع    انب ئىىاتي ىى م انقظىىتلديىىدها ب قىىا وىىد انثغىىاات انتىىي 

)ج( ( اناصىىد وانتي ىى م؛ و ( نظىىم امدار  انب ئ ىىة واالجتفاع ىىة؛ )ييواوىىا بانجوانىى  انتان ىىة: ) فختلفىىةانتىىداب ا انتت لىىق و انفغاب ىىة.

بى    ى  و. تيقى   جتفىاع  وإب ئى إعىداد واعتفىاد دن ىل "انبانا  "عل  وجه انتلديد، يدعم وقدرات امدار  انب ئ ة واالجتفاع ة. 

  كاالىىة صىىقدوألانىىدن ل إجىىااءات وايىىلة نلفسىىاعد  اىىي إعىىداد وتيىىديم  قىىاريم ه كل ىىة  ؤهلىىة إنىى  يؤوىىس  ي ىىور يلىىاى،

(  ؛ )9.00 و اوىىة ان فل ىىات صىىق   نالوىىتثفارات انتىىي تتوااىىق  ىىم( تيىىديم تي: )ي ىى  لىىال، يي FLCNانكوارث انقب   ىىة آلىىار

( اقتىااح نفىاذج نتي ى م حجىم ج؛ )اع ة وانب ئ ة انفلتفلىة نلفقىاريماالجتف لارواآل اقتااح "يدوات ااز" تهدف إن  تلديد انفخاطا

االجتفاع ىة  اآللىار عداد تياريا  ا لة ع  تقف   تداب ا تخف ى نفاذج م( اقتااح د) ؛االجتفاع ة وانب ئ ةواآللار انفخاطا  يداريو 

لىار انب ئ ىة اآلانتي تقىفل تىداب ا تخف ى   األدوات انخاصةتقويا بسفح نفيتاحي انفقاريم تان قاصا انتي  عاض )ه(وانب ئ ة؛ و

عىاد  انتىوط   م انفختصىا  لقىم ان فىلو انب ئ ىة وامجتاع ىة دار امولقىم  ,وانب ئ ىة  ةر االجتفاعاتي  فات األلواالجتفاع ة )

ينقىىقة نت زيىىز علىى   ييضىىا "انبانىىا  "يقىىفل كفىىا . 9.00  نبقىى  انىىدون ا و اوىىة عفل ىىات وإجىىااءات انلكو ىىة تتفىىق  ىىموانتىىي 

 ".نلبانا  "انب ئ ة انفستدا ة و االجتفاع ة نح بقأن انيضايا ذات انصلة بامدار اانيدرات وانتوع ة نجف م يصلا  انفص

 

على   انيىائمبانىا      انبق  نل ن فل ة  دعو ة نت جة تألاوا ولباان ي  ي تيدون ينهم  انفلل ة واألاااد لفجتف اتيجوز ن .38

 نبانىا  ا إنتصىاف  ظىانم وى إنى  آن ىةاقىكانم ييىدتو، عل  انقلو انفلدد اي انس اوىات وامجىااءات انف فىوي بهىا، PforRنتائ  

عل  جىه انسىاعة  ى   يقظا إن ها ادتين انقكاوى انتي  ه ه انخد ةتضف  ح    .اندون  انفظانم بانبق  رامإن  لد ة يو  انيائفة

لفجتف ىىات انفلل ىىة انفتضىىار  واألاىىااد ين ييىىد وا  ىىكواهم إنىى  ه ئىىة انتفتىى ش يجوزن .ذات انصىىلةنإلهتفا ىىات انتصىىدى يجىىل 

 .نس اوىاته وإجااءاتىهانبقى  انىدون   تثىاي إ ىد  ننت جىة  قد وقم، يو قد ييىم،انضاركان  لدد  ا إذات ت انفستيلة بانبق  اندوني وان

  قلى  إدار  انبقى  ااصىة نلىادقىد ، وانىدونيإنى  انبقى   با ىا  االهتفا ىات عىاض ويجىوز تيىديم انقىكاوى اىي يي وقى  ب ىد 

 انبقى  انىدوني، ياجى  زيىار بعى  األعفىاي انتجاريىة  فظىانمراىم انلد ة  حوي ك ف ة تيديم انقكاوى إن  نللصوي عل    لو ات

انبق  بنللصوي عل    لو ات حوي ك ف ة تيديم انقكاوى إن  ه ئة انتفت ش و  http://www.worldbank.org/GRS. انفوقم

   . www.inspectionpanel.orgندوني، ياج  زيار ا

http://www.inspectionpanel.org/


 

 

 التمويل سادسا:

 

 دوالر مليون) المبلغ  المددر

 أمريكى(

جمالياإل من % 

 %33 200  لإلنشاء والتعمير تمويل البنك الادولي

 %67 398 تمويل مشترك

 %100 598 اإلجمالي
 

 

  

  

  

 .للبرنامج يةتنفيذالالمؤسسية و ترتيباتال سابعا:

و   يجل  .MEF ووزار  امقتصاد وانفان ة MoI" هي وزار  اندالل ة انبانا  "انوزارات انفسؤونة ع  تقف   إن  .39

 اندالل ة وتتضف  نوزار األ    ان ا   س  ا يايوهانجقة ت تم إنقاء، انكوارث انقب   ةآلارصقدوأل  كاالة اضل ني حكا ةتوا ا 

 عل   ستوى م  فثل    انت ف ا وإعداد انتاا  انوطقي ووزار  انلكا ة ؤون انلكو ة و وزار و وزار  امقتصاد وانفان ة

 إدار ب انخاصةد االتجاه االوتاات جي نس اوات إدار  انفخاطا اي انفغا  يتلد انتس  انجقة ا تتون  .ققا عا  يو  ديا ي    

تلديد و ااج ة   اي ا االلت ار وانتأهل ألنققة انلد     خاطا    ح    ؛ FLCN انكوارث انقب   ة ارآل صقدوأل  كاالة

صقدوأل ان رصد وتي  م نتائ  األنققة انتي يدعفهاو انكوارث انقب   ة؛آلارصقدوأل  كاالة  بانفقاركة  م اتفويلهن تم انكوارث 

 انتس  انجقة م  اور انوق ، يتم تفديد والية  و نهفا. وتيديم انتوج ه  انةاأللت ار ونال انوطق ة لجقةانكل    عل  ؛ وام ااف 

تأوس  كفا انفاونة ا  انفغا . دار  انفخاطا وم انصاعد  انوطق ة وتاات ج ة االتفق ا  م  نتقفل إدار  انفخاطا األلاى،

 انتس  اانلجقة تل  إ ااف نجقة   فلت  .تفويلهاا   انصقدوأل يقتا.بقفاا ة و نفقاريمإلت ارامدار  لإلختيار  وطنيةال اللجنة

اي  جاي  ت     لبااء لارج       انفؤوسات اناائد  ايضا كفا يجوز .ان ا ة انوكاالتنوزارات انف ق ة ووتضم  فثل      ا

  .(و ا إن  ذن  واالقتصاد انف ضاناتو انه كل ةا   جاالت انهقدوة  ،عل  وب ل انفثاياألبلاث ا  ه ه انلجقة )

األ ى   ان ىا  نىوزار    كتى اىي   ياهاتتخ  و ،لت ارإلوانلجقة انوطق ة ن انتس  اندعم عفل نجقة ا أمانةيتم ييضا إنقاء  .40

بفثابىة  تصىبح كفىا ،دن ىل عفل ىات انبانىا  تفا  ا  م  بانا  انوإدار   ان و   تقس قان ة أل انة  سؤوناييم عل  عاتق   .اندالل ة

كفىا  .انفان ىة "انبانىا  " انسىقوية وب انىاتتياريا"انبانىا  "  أل انىة ييضىا بإعىدادا كفا يىتم تكل ى  .نلبانا  بانقسبة واجهة نلبق  

انففونة، وال و فا اي  احلىة االلت ىار،  ى   انقاب   ة نكوارثآلار ا صقدوأل  كاالة توا ا ام ااف عل   قاريمبتيو  األ انة 

 ى  لىالي بقىاء  االقتضىاء، ، عقىد احلىة انتقف ى يلقىاء دعىم انوكىاالت انفقفى   و انفقىاو ،لالي تي  م قدر  انوكاالت انفقف   نتقف   

انف ق ىة اىي وزار  اندالل ىة انيقاعىات االعتفىاد على   ىوارد  ى  دالىل ، لالي ه ه ان فل ىة، األ انةانيدرات انفستهداة. تستق م 

فؤهل   نضىفان تقف ى  انبانىا   بفىا يتفا ى  انتقاري   امو عمعل  د وعقد االقتضاء، انتوجه نلصوي وزار  امقتصاد وانفان ةو

 ت انبانا  .ادن ل عفل  م  تقلبات 

انوزارات انف ق ة وانلكو ات  عل  ا صقدوأل  كاالة آلار انكوارثاي تفويله قار.يانتي  نشطةاألتنفيذ  تيم  سؤون ة .41

م، بفا اي يرا سؤون ة انتقف   جف م يب اد إدار  انفقتقفل و .انففلوكة نلدونة انفققآتان ا ة و/يو  انوكانالتامقل ف ة وانفلل ة و

واناصد وامبالغ ع  انتيد   ار  انجوان  انب ئ ة واالجتفاع ةوإد وإدار  ان يود بئة انتفويل انفقتا.، وانفقتاياتذن  ت 

ان ا  نوزار  اندالل ة، جقبا إن  ، األ    انقب   ة صقدوأل  كاالة آلار انكوارث    يو  األ ا بانصافي .ميراانفلاز اي انفق

ق األهداف تلي بل  فقاريم انتقف    انتوق م عل    كا  تفاهم  م انوكاالت انفقف   نضفانب، وزار  امقتصاد وانفان ة جق   م

ة وانففتق ة اي وزار  اندالل  IGATانففتق ة ان ا ة نإلدار  انتااب ة تتون  كفا   تقلبات دن ل عفل ات انبانا  .وتلب   انفاجو 

  فا اي ذن  جوان  انتقف   انتيق ة.، بانفقاريمااتلاص ا  وزار  امقتصاد وانفان ة  IGFان ا ة نلفان ة 



وزار  ت تبا ( يف  ه ا امطار ان ا  ووانتأ     خاطا انكوارث تفويلتلس   )انثان  تقف   انبانا   انفاعي يقدرج  .42

تيو   دياية انتأ  قات وامحت اط امجتفاع   ، و   دالل ه ه انوزار . انتس  ا نجقةا يواو ا ا  عضو امقتصاد وانفان ة

DAPS  تون  إدار  صقدوأل انتضا   يد انوقائم يو .انتأ    يد  خاطا انكوارث باناياد  انتيق ة معداد وتقف    قاو  قانون

 ( دياية انتأ  قات وامحت اط امجتفاع  اي ذن انوزراء،  م  فثل      انوكاالت ان ا ة )بفا رئ س  يايوه  جلسانكارل ة 

 صقاعة انتأ   /إعاد  انتأ   .انيائف   غل  و
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