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I .لديباجة والسياقا 

 

 سياق القطر . أ

 

 

ال تزال إال أن البالد جيدا نسبيا  على مدى العقد الماضي،  يعتبر االقتصادي المغربأداء  على الرغم من أن

المغرب تقدما  وقد حقق .على المدى المتوسط  هامة في مجال التنمية االجتماعية والبشرية تواجه تحديات

، 12-2001في المئة خالل  4.8النمو بلغ متوسط  حيث السابق للربيع العربي. خالل العقداقتصاديا كبيرا 

في المئة خالل تلك  2التضخم أقل من  وبلغ معدل التسعينيات من القرن الماضي في المئة في 2.8مقارنة مع 

في  دوالر أمريكي 2951صل إلى لي( GDP) يالناتج المحلإجمالي  نصيب الفرد فيتضاعف  كما الفترة.

انخفض و؛ 2012في المئة في عام  9إلى  2000٪ في عام 13.6؛ وانخفضت نسبة البطالة من 2012عام 

. ومع ذلك، منذ بداية 2008و  2001المئة بين عامي في  8.8في المئة إلى نحو  15.3الفقر المدقع من 

 بدرجةتحديات إدارة االقتصاد في المغرب تزايدت  األزمة المالية العالمية، وخاصة في اآلونة األخيرة،

تتسبب في  واستمرار ارتفاع أسعار الوقود والواردات الغذائيةتطورات منطقة اليورو  . ومن المتوقع أنةكبير
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 في المئة من 9.6بلغ العجز في الحساب الجاري قد لى األرصدة المالية والخارجية . وعاستدامة الضغط 

الناتج المحلي في إجمالي  في المئة من 7.6وتدهور العجز المالي إلى  2012الناتج المحلي في عام إجمالي 

 نالثنائييائنين من خالل االقتراض الخارجي الكالسيكي من الد كفاية تمويل العجزوقد ثبت عدم . 2012عام 

بقيمة زيادة السندات قاد الحكومة إلى  ا، ممال تكفي المالرأس  ةمنح أن األطراف، إلى جانب يومتعدد

عن  ذلك أسفر،  2012كانون االول عام  /في األسواق المالية الدولية في ديسمبردوالر أمريكي مليار 1.5

لتصل إلى  2012عام  لمحلي في إجمالي الناتج نقطة مئوية من 5.1الدين الحكومي المركزي بنسبة  ارتفاع

االقتصادي في جميع  تظل مواطن الضعف الناتج المحلي. وعالوة على ذلك، إجمالي في المئة من 58.8

في مليون نسمة )ربع السكان( إما في فقر مدقع أو تحت تهديد مستمر  8مع حوالي  - سائدةالبالد أنحاء 

الفجوة بين مستويات المعيشة الريفية والحضرية في المغرب  وتعتبر قر.براثن الف إلىأخرى  االرتداد مرة

معدالت الفقر في المناطق الريفية  حيث تصل (MENAأعلى من أي بلد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

 المناطق الحضرية.أعلى مقارنة ب مرات 3إلى تقريبا

 

 

من  تستمر مواطن الضعف في المغرب عرضة للعديد لتنمية االجتماعية واالقتصادية،لفي هذا السياق 

وأهمها الصدمات االقتصادية الناجمة عن تقلب أسعار السلع  .المتنوعة المخاطر والصدمات الخارجية الهامة

األساسية )وخاصة للحصول على الطاقة والمنتجات الغذائية(، والمخاطر الطبيعية )مثل الزالزل وما يرتبط 

 وعلى األخص ضانات والجفاف وغيرها(، والمخاطر التكنولوجية )مثل حوادث النقلبها من تسونامي والفي

، الخ( والمخاطر البيولوجية التي تصيب اإلنسان والحيوانات أو النباتات. وفيما  في البحار النفط انسكاب

 أساسا المخاطر تحدث مواطن الضعف في االقتصاد الكلي المرتبط بتقلبات أسعار السلع األساسية، بيتعلق 

في المئة من  97االعتماد الكبير على منتجات الطاقة المستوردة، مثل النفط. وتغطي واردات الطاقة  بسبب

المعتمدة على كثافة  القطاعات سريعة النمو مثل النقل تأخذ في االزدياد كما من الطاقة،االحتياجات إجمالي 

نظام الدعم الشامل المعمول به حاليا، والذي بسبب الد الب يتضاعف انكشاف ،باإلضافة إلى ذلكو.  الطاقة

هذا إلى  تذبذب األسعار بواسطة تحويلمن ارتفاع األسعار والسكانية  يحمي كل من القطاعات االقتصادية

في  للدولة لمخاطر عظيمةلحكومة والموازنة العامة اهذا  نظام الدعميُعرض  عاما بعد عام.ميزانية الحكومة 

 .بحكم الواقع تأمين ضد ارتفاع أسعار الوارداتالدور القيام الحكومة  بمن خالل  األساسيةأسعار السلع 

 
 

 

تفاقم التوسع العمراني في المناطق  إلى كثيرا البالد تتعرض حيث هامة حقيقة الطبيعيةألخطار ا تعتبر

 ثواني 10استمر فقط لمدة  الذيو 1960زلزال أغادير في عام  أفضى قدف .يتغير المناخللالمعرضة للخطر و

إلى الخسائر في الممتلكات  باإلضافةوترك العديد من اآلخرين بال مأوى،  مغربي 15،000إلى وفاة أكثر من 

الذي أسفر عن  2004سنة  في زلزال الحسيمة في ذاكرة معظم المغاربة مثليُ  اليزال إنه كماوسبل العيش. 

تماما.  األصول دمرتترك العديد من المشردين وو، 1000شخص وجرح أكثر من  600مقتل أكثر من 

خسارة اقتصادية كبيرة  في( 2009( و آل الغرب )2008وبالمثل، تسببت الفيضانات األخيرة في طنجة )

مثل )السريعة :  الكوارثكل من  يةبدا زيادة في لمناخا تغير يتسبب إن المنتظر ومنوتدمير األصول. 

مثل الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، مما  ،بطيئة الحدوث الكوارث بداية)العواصف والفيضانات( و

المعرضة أكثر لهذه  السيما في المناطق الحضرية (التملحيؤدي إلى حدوث المزيد من الفيضانات الساحلية و

أخرى  نسمة 300،000إلى باإلضافةمليون شخص،  3.3الدار البيضاء، تضمعلى سبيل المثال، الكوارث؛ 



، 2030مليون نسمة بحلول عام  5.1ومن المتوقع أن يزداد عدد القاطنين بها إلى في المناطق المحيطة بها،

عام  ستسبقوضوحا في السنوات التي  أكثر الفيضانات ستصبحتعرض المدينة للفيضانات، وتآكل السواحل، وتو

سم )تقديرات الحد األعلى( في حين أن الشواطئ  20تصل إلى  قدبنسبة  مستويات سطح البحرارتفاع  من المنتظر حيث، 2030

متر 15تتراجع بنسبة تصل إلى 
1
. 

 

 

أصداء اقتصادية عميقة على االقتصاد  لها األخطار الطبيعية أيضا فأنضوء أهمية قطاع الزراعة، في 

في المئة من صادرات  23بنسبة و  ىالناتج المحل إجماليمن في المئة  15بنسبة  ساهم القطاع فقد  المغربي.

في المئة من  75مسؤول عن  هوفرص عمل لحوالي نصف القوى العاملة الوطنية، و القطاع المغرب. ويوفر

شبه قائمة على  مزارع مليون 1.5عددها  الزراعية البالغ  الحيازة تعتبر الغالبية العظمة من  العمالة الريفية.

تعتبر كما تكامل األسواق. محدودية مستويات جودة المنتج ومن تعاني من انخفاض اإلنتاجية و الكفاف حيث

 تتعرضإلى حد كبير على األمطار، وبالتالي وتعتمد  هكتارات( 5في المئة أقل من  70هذه المزارع صغيرة )

ضعف  حقيقة أن كميات األمطار المسجلة تظهر اتجاها سلبيا ال من جوانب ويزيد لموجات الجفاف المتكررة. 

 الربيع  هطول أمطار   على المستويين الوطني واإلقليمي )على سبيل المثال، على الصعيد الوطني، انخفض

(.الستينياتفي المئة منذ  40بنسبة 
2

 
 

  

 ب. السياق القطاعي والمؤسسي للبرنامج

 

عمليات  وأجرت  حكومة المغرب  بشكل وثيق مع البنك الدولي،عملت  على مدى السنوات األربع الماضية 

في االقتصاد والمجتمعط الرئيسية لمواطن الضعف االنقتقييم شاملة لبعض 
3

 باتخاذ مبادرةالمغرب  بدأ . 

التي تواجهها الرئيسية  تهدف إلى االقتراب من إدارة المخاطر تهحكوم من خالل 2008طموحة في عام 

من أجل ، وذلك تقليديا كان الحال كذلك  ، كماإليها بطريقة "منفردة"من النظر  بدال البالد بطريقة أكثر شمولية

بدعم من ، ولىأخطوة ك ،المغربأكمل    .عدة أخطار رئيسيةفي مواجهة المغرب مرونة تحقيق هدف تعزيز 

يم المخاطر بشأن األخطار الطبيعية الرئيسية التي تواجهها البالد، تقي البنك الدولي وبعض الجهات المانحة،

حكومة تم اختيار هذه المخاطر نتيجة لتقييم  وقد )الطاقة(.السلع  وتقلب أسعار قطاع الزراعة بما في ذلك

تأثيرات تراكمية عالية سياسية واقتصادية   هذه المخاطر لديهالمخاطر التي قررت أن المغرب األولي ل

هي التي  لمخاطر اإلضافية )مثل المخاطر في القطاع المالي( لواضح الفهم على الرغم  من ال - واجتماعية

في إطار شراكة المغرب والبنك الدولي في مجال معها  ولكن لن يتم التعامل منهجيا  هامة حد السواء  على 

وكذلك  الملحق الثالث  من التفاصيل انظر النتائج التالية )لمزيد و أفضى التقييم إلى موجز  إدارة المخاطر. 

 Building Morocco’s Resilience: Inputs for an Integrated Risk"  : لملحق تقرير اال

Management Strategy  دارة المخاطر "(.إل متكاملة المغرب : مدخالت الستراتيجيةمرونة "بناء أو
4

 

                                                      
1

 ،  التكيف مع التغير المناخي و الحد من المخاطر الكارثية في المدن الساحلية في شمال أفريقيا2010البنك الدولي 

http://www.arabwatercouncil.org/administrator/Modules/Events/IWRA%20Morocco%20Paper.pdf2 
3

( والصندوق SDC( و الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون )GFDRRكوارث واالنتعاش )يمول بدعم من  خالل دعم البنك الدولي والمرفق العالمي للحد من ال

 (.FIRSTاالستئماني للتنمية المستدامة البيئية واالجتماعية والمبادرة أألولى )

 
4

% من القيمة الكلية 70ني من كافة األنواع ما يقرب من يركز الموجز أدناه على المخاطر الطبيعية فقط  حيث يشكل ذلك المجال المستهدف  للعملية المقترحة و تمثل المبا

% من تلك القيمة  و تشمل على أنواع متنوعة من البنية التحتية مثل الموانئ 10تريليون درهم مغربي( وربما تشكل المباني العامة نسبة  1،86المعرضة للخطر )

 % من القيمة الكلية المعرضة للخطر. 30ل مقدار والمطارات و السكك الحديدية والطرق والشبكة الكهربائية وذلك يشك

 

http://www.arabwatercouncil.org/administrator/Modules/Events/IWRA%20Morocco%20Paper.pdf


 
 

التي  تعرضتحديد مدى ال الطبيعية وتم اآلنالمخاطر من  عدد مختلفمعرض بشدة إلى لمغرب عتبر اي

أداة التحليل القائم على تم تطوير المخاطر، حول  المغرب الدولي مع كجزء من شراكة البنكو. تواجهه البالد

بهدف  (، MnhPRAتقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في المغرب نظم المعلومات الجغرافية، ) "

 هذه األداةحددت وفي المغرب.  األراضيتسونامي والجفاف وانهيار وال الزالزل والفيضاناتمخاطر  تحليل 

بموجب قاس ي -إجمالي تعرض المغرب  ويبلغ خطر كبير جدا نظرا لألخطار الطبيعية.لالمغرب تعرض 

ربي درهم مغ 90000ما يقرب من ما يوازي )أو تريليون درهم مغربي  2.7 إلى   –البيئة المبنية أصول

. ووفقا ، وذلك بسبب المخاطر الطبيعيةمغربي درهم مليار  5.0 الخسارة السنويةمتوسط يبلغ  للفرد ( و

قد   زلزال أو فيضان احتمال حدوثالمقبلة، هناك الثالثين سنة لتقديرات تقييم المخاطر االحتمالية، على مدى 

في المئة من  90 واحتمال، درهم مغربي مليار 5غلتبفي خسائر  سيتسببمما  في المئة 95 يصل إلى نسبة 

سبب تإن حدثا أخر يفي المئة  65احتمال ودرهم مغربي مليار  10قيمتها  خسائرما يتسبب في حدث  حدوث

وعالوة على ذلك، فإن التأثيرات المتوقعة ألحداث المخاطر  .مغربي مليار درهم 25خسائر تقدر بنحو  في

في  بنسبة زلزال  واحد -نادرة ولكن محتملةو-تعد تأثيرات هامةالطبيعية الشديدة على الميزانية واالقتصاد 

تبلغ  ( من شأنه أن يؤدي إلى خسائر مباشرة 2011في اليابان  عام  الزلزال الذي حدث عام )مثل  10،000

إجمالي  في المئة من  4في المئة من ميزانية الحكومة وأكثر من  18 ما يمثل  ودرهم مغربي أر مليا41.3

في المئة وأكثر من  23تأثير على الميزانية إلى الإضافة الخسائر غير المباشرة من و قد يزيد الناتج المحلي  )

يؤدي إلى سنة  قد   1000 مدار  إن عائد الفيضانات على الناتج المحلي (، في حينإجمالي في المئة من  6

تؤثر الناتج المحلي . ومع ذلك،  الي من إجم في المئة  1في المئة وأكثر من  5 التأثير على الميزانية بنسبة 

 المخاطر المختلفة على أجزاء مختلفة من البالد بشكل مختلف:
 

  وإلى حد أقل، على خط يمر سبيل المثال، يتركز خطر الزالزل في المقام األول في شمال المغرب، على

تطوان(، و تازةو بركانو الحسيمةو )الناظور أقاليم ةخمسوتتعرض  دير. حتى أغا عبر فاس ومراكش 

سنوية  ئرمتوسط خسايتسبب في  زلزال ل٪ فقط من إجمالي تعرض البناء الوطني،  8وهو ما يمثل 

(AAL )   هذا يعني إنه في المتوسط ، فيما يختص زلزال البناء الوطني . إجمالي في المئة من  34 تمثل

لزالزل  في خسائر محتملة  لمخاطر ا في المئة من المباني  المعرضة  8بالمباني فقط،  تساهم نسبة 

 في المئة من المباني 8 تعرض  خطر كان من المستطاع  إقالل  إذا  الجلي،ومن في المئة.  34تصل إلى 

 . خفضا كبيرا المغرب للمباني في   ر الضرر الكليمخاط  فض خمكن ، فيفي المغرب للزالزل 

 

 أكبر بكثير من حيث تتسبب في متوسط أضرار لمغرب في االفيضانات مشكلة مزمنة تعتبر لمثل، وبا

السنوية  ئرإجمالي متوسط الخسا مندرهم مغربي   مليار. 4.2قدرها وتسجل خسائر ر الزالزل، اضرأ

ِ(AAL) معظم تؤثر في  العديد من مناطق المغرب )في الواقع، في  مخاطر الفيضانات . كما تؤثر

بعض في  أماكن محددة فقط )أي، فقط في  ؤثر أيضا ت ا( بالمقارنة مع مخاطر الزالزل ولكنهاألقاليم

 MnhPRAتحليل تقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في المغربوتحدد أداة (. إقليمأجزاء من كل 

في  متوسط  في المئة  60 بنسبة القنيطرة وتطوان والدار البيضاء وسيدي قاسم( ) أقاليم أربع مساهمة 

 لفيضانات.المباني التي تتعرض  لجمالي (  من إAALالخسائر السنوية )

 

  تقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في المغرب تحليلأداة قدر ت بالجفاف،فيما يختص MnhPRA 

القيمة جزء من إجمالي  فقطيشكل الذي  الحبوب ) في إنتاج( AALإن متوسط الخسائر السنوية )



في المئة من  90 أن  الجلي،  مغربي ومندرهم  مليار  2.7 الزراعي( يصل إلى حواليلقطاع ل المضافة

هذا القطاع عرضة للمخاطر المناخية ذات ف ،على هطول األمطار تعتمدالتقليدية الزراعة المغربية 

وتقلبات أسعار  ضت واألمرااآلفاكما تشكل لفيضانات. بل ايضا للجفاف ة لفقط عرضليس  الصلة،

مكناس و  ث األكثر تعرضا هي سوسة ماسة درعالمناطق الثالعد . وتُ مخاطر هامة أخرى السوق

 تانسيفت. وعموما، تشير التقديرات إلى أن التعرض اإلجمالي لقطاع الزراعة لمخاطر مختلفة  -ومراكش

.2020في عام درهم مغربي مليار  185و سيبلغ ، 2008عام مغرب في المليار درهم في  75 بلغ 
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 ) مليون درهم مغربي( مختلفة زمنية  تراتفخالل على العائد  تقدير خسائر المخاطر الطبيعية في المغرب

  

 

متوسط  تعرض* مخاطر 

 ئرالخسا

 السنوية**

تكلفة 

 الخسائر

   

فترة 

العائد 

 )اعوام(

 

  

20  50  100  500   1000  

  48,000   35,800  15,417  9,570  4,523  0.0003  850  2,700,000 الزالزل

  34,100   29,717  27,556  26,161  22,275  0.0016  4,177  2,700,000 الفيضانات 

  58,852   28,013  404  3  2  0.00005  125  2,700,000 التسونامي 

 الجفاف  

فقط( ثالث محاصيل  )    

2,696  na 15,678  16,638  17,367  18,035    غير

 متوافر

 درهم مغربي( ليونوالبنى التحتية )م إجمالي تعرض المبانيقيمة   *

 ( )مليون درهم مغربي(AALمتوسط الخسائر السنوية ) **

 

 

قائم ها من بعضالفي مجموعة من مبادرات إدارة المخاطر، و حكومة المغرب نظرا لهذه المخاطر، تستثمر

نظما جيدة لمواجهة وضعت حكومة المغرب ، على سبيل المثال، الكوارث الطبيعيةمواجهة وبغية . بالفعل

لجنة وقد أوصت ال، 2004 في عام  تناسب مع األزماتييدعمها إطار تشريعي  -األزمات في وزارة الداخلية 

 الجمع بين( لجنة التنسيق الوطنية لتنسيق حاالت الطوارئ من خالل أوال)سها الملك بإقامة التي أس ملكيةال

اليقظة مركز يقع على عاتق .  )ثانيا( ما ث كارثةوالوزارات المختلفة واللجان الفنية والعلمية خالل حد

تخصيص الموارد من خالل لى أرض الواقع، ع يةتنسيق حالة الطوارئ الفعلإدارة  (CVC) والتنسيق

"غرفة األزمات"، هذا المركز  يأوي. كما الحأصحاب المصبين تنسيق فضال عن ال )المالية والمادية(،

وفقا  تهمومساعد همودعمالمنتشرين في الميدان خالل حالة الطوارئ األشخاص  هؤالء  تنسيق لة المخصص

إطالق عملها  ، التي يتم (ORSECة )ة برنامج منظمة اإلغاثة على صعيد القطاع في حالة حدوث كارثلخط

 وزارة الداخلية، من خالل الوالة مما يُمكن  ( 172و  25وفقا للنشرة الدورية رقم في وقت وقوع كارثة )
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 .2010دراسة عن إدارة المخاطر وتأسيس نظام تأمين الفالحة في المغرب، وزارة الفالحة والصيد البحري، 
 



تنص و. لتفاعل مع هذه المرحلةا  يةمسؤولبتحمل والحكام على الصعيدين اإلقليمي والمحلي،  التابعين لها 

عدم كفاية  عند مثالالدعم )الحاكم الحصول على تدخل الحكومة المركزية فقط عندما يسعى  علىالخطة 

عام في اآلراء  تواجد إجماععلى الرغم من والموارد البشرية والمادية على المستوى المحلي إلدارة األزمة(. 

 إال إنه لم تحدث   2007منذ عام  المركزعلى فعالية المحلية والمجتمعات  الحكومة المغربية بين كيانات 

 .الحالية المغرب لتقييم فعالية  للوكالة تالحسيمة على سبيل المثال( قد ضربكارثة حجم بكارثة "رئيسية" )

 

 

على  .بالفعلعدد من المبادرات تم إطالق  التأهب للتصدي لها،من األخطار الطبيعية و بالحمايةفيما يتعلق 

مخاطر الكوارث الطبيعية  ضد بالحمايةللقيام البيئة تم تفويض قطاع سبيل المثال، من وجهة النظر القانونية، 

التلوث البحري إدارة األزمات المتعلقة ب (، فضال عن2000في عام  الصادر 922-99-2)وفقا للمرسوم رقم 

 األخرى تحت األزمات  تندرج كافة(، في حين 2003منذ عام المنفذة ، الوطنية خطة الطوارئل)وفقا 

وكاالت العلمية مثل المعهد الوطني تجري ال(. 1997منذ عام  الصادر مسؤولية وزارة الداخلية )المرسوم

وطنية رسم خريطة فضال عن في المغرب  الزلزاليةمناطق  المخاطر  على ا(  أبحاثINGالجيوفيزيائي )

جمع الهيدرولوجية  األحواض مكاتب تتولى  وبالمثل،  .لبناءأفضل ل قوانين لوضعزالية لمناطق المخاطر الزل

برامج تتوافر  كما خرائط لمناطق الفيضانات.كما تضع ، جداول المياه األمطار وتدفق هطولبيانات عن ال

و قد وضع قطاع المياه لزالزل. لمواجهة ا من الفيضانات والتأهب لحمايةلمحددة لتخفيف مخاطر الكوارث 

إنشاء نظم اإلنذار المبكر للفيضانات، والتنبؤ  تضمن  التي  2009الوطنية للمياه في عام االستراتيجية 

المياه. مستجمع وإدارة  الحضري  تخطيط لخدمة ال الفيضانات مخاطر  باألحوال الجوية، بما في ذلك خطط 

كما عرضة للفيضانات م بعينهالفيضانات التي تحدد مواقع لحماية من الالمغرب أيضا خطة وطنية  يملك كما 

نتيجة لزلزال الحسيمة، تم تحديث ، والزالزلفيما يتعلق ب. وعالوة على ذلك، المواتيةحدد برامج االستثمار ت

مها وتصميالبنى التحتية  قواعد حساب  جاري بلورة ( وRPS 2011) 2011 في المغرب  عام قوانين البناء 

لكي لهندسة المدنية والتصميم المعماري للمباني لتقويتها ضد الصدمات الزلزالية وسن األحكام التقنية  بهدف 

( مؤخرا MAMFالزراعة، وضعت وزارة الزراعة والصيد البحري )وفيما يتعلق بتحمل الزالزل. ت

 ال من إدارة األزمات( وذلك في محاولة لالنتق2020استراتيجية وطنية إلدارة المخاطر الزراعية )حتى عام 

هدف هذه حيث تلتأمين. الجديدة لمنتجات الو ةالمخاطر، واالستثمارات المسبقبأثر رجعي للتقليل من 

تعزيز وتأمين االستثمار الزراعي ولمخاطر الزراعية؛ لاالستراتيجية إلى الحد من تعرض صغار المزارعين 

 .بشكل أفضل المخاطر الزراعية إلدارةالمباشر لمنتجات التأمين  العاموتوفير الدعم 

  

 

 دعممخاطر الكوارث وضد تأمين لل سوقتطوير  المغربية فيتنظر الحكومة في مجال تمويل المخاطر، 

 يعتمد( 08-34وزارة المالية إعداد قانون التأمين ضد الكوارث )قانون تتولى  التأمين ضد المخاطر الزراعية.

كذلك إعداد وإجباري على أي بوليصة تأمين( إضافة ضمان على برنامج التأمين ضد الكوارث )حيث يتم 

لتقديم تعويضات     ( FSECضد األحداث الكارثية ) لتضامن اصندوق تم إنشا  برنامج اجتماعي حيث 

ويقدم    ،دور أكبرالقطاع الخاص ب مينتأشركات    قيام   يدعو القانون إلى (. المؤمن عليهمللضحايا غير 

عملية شركات التأمين الخاصة تتولى المخاطر الكارثية،  ضدإعادة التأمين  على وجه الخصوص إنشاء تجمع

التي من شأنها إعادة تأمين الغالبية  (SCR)   للدولةالشركة المركزية إلعادة التأمين المملوكة الرسملة و

العقارات السكنية والتجارية    عددينتظر القانون زيادة البرنامج. و بدايةفي  المتعرضين للمخاطرالعظمى من 

   حكومة للحصول على الدعم الماليلل ضد الكوارث الطبيعية وتوضيح االلتزامات الطارئةعليها المؤمن 



   لماليةسيتم انتقال الحكومة والبالد إلى نهج مسبق لإلدارة اكما . لسكان غير المؤمن عليهم في المغربل

التأمين المحلي    أسواق   الكارثية إلى   مخاطرالجزء من تلك    مما يحول   لكوارث الطبيعيةخاص با

من  النطاق الذي يحظى بدعم واسع   برنامج التأمين الزراعي   و يتوافر أيضاوأسواق إعادة التأمين الدولية. 

وبدأ .  (MAMDA)المغربية للتأمين  الفالحية التعاضديةتولى عملية التوزيع تالحكومة المغربية و  قبل

هكتار من  500،000 على أمينتالتم و  2013)بما في ذلك الجفاف( في عام  يسود   للتأمين المناخ الشامل

 1ما يصل إلى  على تأمينالبهذا البرنامج يقوم    . ومن المتوقع أن 2013-2012عام محاصيل   حبوب

.20158مليون هكتار في 
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  على القطاعات بدرجة عالية.يعتمد  ،في مجال إدارة المخاطر نهجااآلن حتى ، المغرب اتبعمع ذلك، 

 

 

 

 

تواجه نوع المخاطر( و وحسب وزارةحسب ال)بطرق منفصلة ذ المبادرات المذكورة أعاله نفتُ    حيث

بين الوكاالت الحكومية الرئيسية المعنية، أي  قليلتنسيق    ويتواجدالمؤسسي. المبادرات مشاكل التشرذم 

 والصيد البحري الفالحةوزارة ة وماوزارة الشؤون العامة والحكو زارة الداخليةوو وزارة االقتصاد والمالية

بالقدر  فهم هذه المخاطرال يتم المؤسسي، إلخ... فعلى الصعيد  والبيئة اءوزارة المو  والتعميرالسكنى وزارة و

مراحل مختلفة داخل دورة  تم إدارةتو .دون تنسيقوكاالت مختلفة  وكل إدارة هذه المخاطر إلىوت، الكافي

فضال عن أنواع  لخ..إمن آثارها  والتعافيالتأهب لمواجهة المخاطر والتخفيف من حدتها  -إدارة المخاطر

سبيل المثال، على على ف  على نحو منتظموابط المطلوبة ال تتم روال، بشكل منفصل، مختلفة من المخاطر

حماية إدارة األزمات وب (،  وهو قطاع داخل وزارة الداخلية،CVCمركز اليقظة والتنسيق ) الرغم من تكليف

داخل الوزارات المختلفة هذا المركز قع يويرها من السلطات، غوعلى التأهب  احثهوالمجتمعات المحلية 

بيئة لبناء سدود الفيضانات الوقطاعات الماء والتعمير من أجل االمتثال لقوانين البناء، و السكنى)وزارة 

هناك مجال كبير لتحسين إدارة  -وكذلك عمودي  -أفقي توافر تكامل (. باإلضافة إلى عدم ذلك والسدود وغير

 طارإنشا إأو الحالي   بشكل أفضل من الوضع بناء القوانين بااللتزام  المخاطر في كل قطاع، مثل تحسين 

 .رتمويل المخاطأكثر شموال ل

 

 

 

ن آثارها ممن المخاطر والتخفيف ها للحماية وتوسيعتوحيد المبادرات وتحديثها قررت الحكومة المغربية 

 الرئيسية  المخاطربيجة لزيادة الوعي وذلك نت دارة المخاطر وبرنامج متكاملين إل استراتيجية  من خالل 

. يتمثل الهدف العام  لبرنامج الحكومة في زيادة مرونة المغرب في مواجهة المخاطر. التي تواجهها البالد

هدف إلى ت -تطوير استراتيجية وطنية لإلدارة المتكاملة للمخاطر ،  في كخطوة أولىالحكومة المغربية،  بدأت 

ألولويات واألنشطة كذلك لو ،والطويلوضع رؤية واضحة لألهداف على المدى القصير والمتوسط 

االستثمارية. وقد قدم البنك الدولي الدعم المستمر لتطوير هذه االستراتيجية، على النحو الموجز في التقرير 
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 والصيد البحري، وزارة الفالحة 2012انظر مذكرة فنية عن تحليل تكلفة نظام  هذه التغطية ، مذكرة سياسات البنك الدولي ، فبراير /شباط 

 



 Buildingأو  ) دارة المخاطر "متكاملة إل استراتيجية من أجل  المدخالت  :المغرب مرونة  :"بناء الملحق 

Morocco’s Resilience: Inputs for an Integrated Risk Management Strategy) . يعد

تنسيق تحليل المخاطر  ألجل( NORMإنشاء مكتب خاص، المكتب الوطني إلدارة المخاطر )الهدف من 

وتخصيص الموارد في مختلف الوزارات والمستويات الحكومية  اتخاذ القرارات في هذا الصددوذلك  وقياس

تتخذ  وعالوة على ذلك، . في هذه االستراتيجيةالتنسيق  إلبرازعنصرا هاما  يعتبر هذا المكتب ،المختلفة.

 لى نطاق الحكومةعمعلومات الجمع والمخاطر  نظام  إلدارة  الخطوات الالزمة إلنشاء  غربية مالحكومة ال

  ستناداا والتعرض لها  المخاطر واألخطاروإدارة بيانات  القطاعاتبين المعلومات  تبادل بمما يسمح 

ترتيبات  نظام المؤسسية وبالترتيبات الحكومة  يهدف النشاطان إلى تزويد. ولمرجعية الجغرافية لذلكل

من خالل هذه ، هدف المغربيودارة المخاطر. إلأكثر استراتيجية  انهج مما يتيح اتباع المعلومات 

إلدارة المخاطر، سواء "عموديا" )عبر طبقات الحكومة( تكامال إلى إقامة نظام مؤسسي أكثر  ، اإلصالحات

 دارة اإل بشأنالنهج مع الممارسات الدولية الناشئة كما يتناسب هذا (. المعنية "أفقيا" )عبر الوزارات وأ

دورة إدارة  مدار( التي تعزز التكامل األفقي والرأسي لتمكين التعاون على IRM) لمخاطرالمتكاملة ل

فضال عن في اإلدارة المتكاملة للمخاطر الناشئة  ويتماشى تماما مع الممارسات العالمية المخاطر بأكملها

 .(1)انظر اإلطار  2014لعام مع اإلطار المبين في تقرير التنمية في العالم للبنك الدولي  االتساق 

 

 : إدارة المخاطر بهدف التنمية2014لعام  WDR): تقرير البنك الدولي  )1إطار 

 

علززى الززدور الززذي تلعبززه إدارة المخززاطر فززي التنميززة  2014تقريززر البنززك الززدولي لعززام يركززز 

بزالغ األهميزة  امسؤول وفعال أمزربشكل  إدارة المخاطر ويحاج التقرير اعتبار والحد من الفقر.

 المعيشية  أيضا لتمكين األفراد واألسر بلليس فقط للحد من اآلثار السلبية للصدمات والمخاطر 

نهزج منزتظم حيث يتطلب ذلزك اتبزاع  البحث عن فرص جديدة للنمو واالزدهار. من ت والشركا

 األثر الرجعي.والتعامل مع  المسبق للمخاطر يجمع بين اإلعداد 

النمزو والتنميزة إال مزن خزالل مواجهزة المخزاطر بمسزؤولية فمن غير المسزتطاع تحقيزق  لذلك

 إدارة المخزاطرتصزبح يجزب أن  ثزم،  ومزن . عزاطو أو  تتخزذ مخزاطرالتفزرض  ، سزواء وكفاءة

سزواء مزن  الهزدف مزن إدارة المخزاطركمزا يعتبزر  مسزتويات المجتمزع. كافزة الشغل الشاغل فزي 

 الناسلها  تخفيف الخسائر وتحسين الفوائد التي قد يتعرضمنظور القطاع العام أو الخاص هو 

 .فرص التنمية رصدحياتهم وخالل مجرى 

األفزراد والزنظم  يتعزين علزى  إدارة المخاطر هي مسؤولية مشتركة، تتطلب إجراءات تعتبر 

اتخاذها بالتنسيق سويا  فزي معظزم األحزوال سزواء كانزت المخزاطر ذات خصوصزية  االجتماعية

فززي مواجهززة جميززع المخززاطر  األفززرادنجززاح غيززر المسززتطاع عمليززا مززن و . معينززة أو منتظمززة

 اجتماعيزة واقتصزادية تعمزل بكفزاءةنظزم فعالة للمخزاطر مشزاركة تتطلب إدارة حيث   بمفردهم.

المحلزززي وقطزززاع األعمزززال والنظزززام المزززالي والدولزززة،  المعيشزززية والمجتمزززع األسزززرتتشزززكل مزززن 

المخاطر التي يواجها الناس دارة إلالدعم ويقدم كل طرف من هذه األطراف  -الدولي والمجتمع

 .تكميليةمختلفة ولكن  بطرق

النظر إلى المخزاطر بطريقزة متكاملزة علزى تحديزد األولويزات، وتجنزب االسزراف فزي  يساعد

فزي إدارة  مبزادالت تآزر وويتواجد . المخاطر األخرى  إهمال وواحد  خطراالنفاق على إدارة 

إجزراءات ذات التكلفزة وضزع و لجني الفوائد من ذلك التآزر فرصا كما يوفر المخاطر الفردية، 

 المبزادالتهزذه لوطنيزة الالمتعزددين إدارة المخزاطر  الحنهزج أصزحاب المصز ويتزيح المنخفضة. 



يجعزل عمليزة إدارة المخزاطر أقزل  هزذا الزنهج  . كمزا انتهاوإدارالمخاطر  تحديد بوأوجه التآزر 

لمساءلة. مصادر: فريزق تقريزر التنميزة الجوهرية ل يات اآل يقدمالسياسي، و لالستغالل عرضة 

 في العالم

 

 

 

األساسية لنهج الفوائد  أحدوتعتبر  . .من نهج أكثر تكامال إلدارة المخاطر فوائد المغربجني يمن الجلي  ان 

على فيضان ضخم  يؤثر فعلى سبيل المثال،بين القطاعات. المطلوبة  الروابط المشتركة تيسير تنفيذ متكامل

 ؛خارج منطقة الفيضانضمان بناء المنشآت  األشغال العامةوزارة  تتولى–متباينالوزارات المختلفة بشكل 

وزارة يقع على عاتق و المزارعين وزارة الفالحة إذا ما أثرت الفيضانات علىالزراعة وتتولى مسؤولية 

عالج الضحايا في مسؤولية الصحة وزارة تتحمل وحاالت الطوارئ؛  أو  لخدمات األمنية االداخلية 

تعويض األفراد والمجتمعات المتأثرة وتمويل إعادة اإلعمار. تعمل على  المالية وزارة كما إن المستشفيات؛ 

الروابط الالزمة،  إرساء تجعل جهود الحكومة المغربية قادرة على   ،لنظر في المخاطر بطريقة متكاملةا إن 

تحديد مسبقا واالستثمارات العامة ذات الصلة؛ بتحسين البنية التحتية والقرارات المستقبلية المتعلقة  ومن ثم 

تنسيق اإلجراءات بين الوزارات لتحسين و؛ وإعطاء األولوية لمخصصات الميزانيةالميزانية  احتياجات

دارة اإلخفض تكلفة مخاطر سوء واالتصاالت، وتجنب تداخل األعمال واالستفادة من وفورات الحجم. 

من أجل الحد من  ياسلب احدثوقوع قبل  من خالل قدرته االستباقية  مرونة المجتمع وتحسين المخاطر  وتجاهل

 مدير المخاطر في نهاية ، غالبا، تعتبر الحكومةو هناك أثر لهما.   ثر االقتصادي واالجتماعي إذا كاناأل

اجهها توالمخاطر الرئيسية التي ب المتعلقةمسؤولية المالية ، البحكم األمر الواقع ويقع على عاتقها،، أألمر

في حالة   ،كما ستتمكن وزارة الماليةمن خالل الدعم المسبق والتعويض الالحق(. ال، على سبيل المث) البالد

زمة ألد في أعقاب مواجهة البال تحسين إدارة هذه المسؤولية المالية من  ،أكثر إدارة المخاطر استراتيجيا 

أو  مواد الغذائية أو النفط، سواء كان ذلك زيادة حادة في أسعار ال -في الميزانية  ال تدرج  وطنية، والتي غالبا 

ال في مج كما سيساعد هذا النهج موقف البالد بصفتها تستبق األحداث  ؛تدفق مياه رئيسيكارثة طبيعية، أو 

 إشارة قوية للمستثمرين األجانب. مما يعطي إدارة المخاطر، 

 

 

 (CPS) القطرية  لشراكةا ومع استراتيجية( CASالحسابات المرصودة ألمور خصوصية ) ج. العالقة مع

( CPSلشراكة القطرية ) الستراتيجيةامن الركائز الثالث رنامج المقترح بشكل مباشر في اثنين يساهم الب

، من خالل . وسوف يستفيديغيير المناخظل الت( التنمية المستدامة في 2( تقديم الخدمات للمواطنين و)1وهما )

الضعف واالستبعاد جوانب : "الحد من 2.4البرنامج مجال  على وجه الخصوص، الركيزة الثانية 

: تنسيق أفضل للسياسات الوطنية واآلليات المؤسسية  CPSنتائج استراتيجية الشراكة القطرية  االجتماعي" )

نتائج استراتيجية الشراكة القطرية " )الفالحي: "إصالح القطاع 2.6برنامج مجال (؛ جوانب الضعفللحد من 

CPS في ظل الركيزة في األسواق المحلية؛ تحسين إدارة الري(.  صغار المالك الزراعيين  تكامل: تحسين

: CPSنتائج استراتيجية الشراكة القطرية . "إدارة المياه" )3.1 المجالمن البرنامج المقترح  الثالثة: يستفيد

تغير ال" 3.4البرنامج مجال من على الموارد المائية(؛ و CCالتغير المناخي  ألثار نتائج معرفة أفضل

بما في ذلك: تحسين التنسيق بين الوكاالت  CPSاستراتيجية للشراكة  القطرية " )تقريبا جميع نتائجيالمناخ



في القطاعات  المخاطر تخفيفمن أجل  ؛ تعريف التكيف والتخطيط يتغير المناخالواتساق السياسات بشأن 

 واليقظة(.الرئيسية؛ تطوير أدوات وآليات لزيادة المرونة 

 

II.ر البرنامج يتطو أهداف 

 ر البرنامج يهدف تطو .أ 

تعزيز هيكل إدارة المخاطر المالية والمؤسسية في المغرب وتدعيم ر البرنامج المقترح هو:" يهدف تطو

 القدرات الوطنية والمحلية بهدف تخطيط مشاريع تخفيف المخاطر وتنفيذها وتقيمها". 

 النتائج الرئيسية للبرنامج .ب 

 

 

 المرتبطة مع العملية هي:  المتوخاة النتائج الرئيسية  

 

 (NORMنظام أكثر تكامال إلدارة المخاطر من خالل إنشاء المكتب الوطني إلدارة المخاطر ) تأسيس  •

 ؛معلومات الالمخاطر وجمع  اعتماد استراتيجية متكاملة إلدارة المخاطر وإنشاء نظام إدارةو

 

، مثل العامة  عمال البنية التحتية ذي األولوية أل مشاريع الة عدد األشخاص المستفيدين من زيادة  •

الزلزال )مدارس ومستشفيات وغيرها( وأعمال الوقاية من  أعقاب  صيانة المنشآت العامة  في

 ؛مختارةالمقاطعات الالفيضانات في 

  

)األخطار الطبيعية، بما في ذلك المخاطر  الكوارثعدد المستفيدين من التأمين ضد المخاطر زيادة  •

 عليهم؛ آلية لتغطية غير المؤمنوضع المرتبطة بالمناخ(، بما في ذلك 

 

اإلناث ]مؤشر أساسي[.)٪(  نسبة   تمثل، والمشروع مباشرةن من وفيدالمست •
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ضوء أنشطة القطاع  النتائج فيهذه  إعداد المشروع وضبط المؤشرات خاللكافة نتائج  إعادة النظر فييتم 

 الفرعي المحددة المدرجة في العملية.

 

IIIوصف البرنامج . 

 

إلدارة  تكامالو ةستراتيجيا أكثر  نهجل يتدريجهدف حكومة المغرب في إدخال  العملية المقترحة لدعم ترمي

 في وضع  كر أعاله، كما ذُ بدأت حكومة المغرب ، المشاريع لتخفيف المخاطر.  رفع مستوىالمخاطر و

البنك الدولي على مدى السنوات القليلة ُدعمت من  عملية وهي لمخاطر لإلدارة المتكاملة لاستراتيجية وطنية 

الماضية، بما في ذلك  توفير المدخالت التحليلية في عملية التنمية االستراتيجية، على النحو الموجز في 
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 هذا مؤشر مطلوب لقطاع رئيسي وهو متداخل جزئيا مع مقاييس المستفيدين من العناصر المتباينة للبرنامج



 Building -أو  "لمخاطر المتكاملة ل ةالستراتيجية إلدارا: المدخالت المغربمرونة : "بناء الملحقالتقرير 

Morocco’s Resilience: Inputs for an Integrated Risk Management Strategy  ويعتبر

قياس وصنع ال( لتنسيق تحليل المخاطر وNORMالمخاطر )المكتب الوطني إلدارة شاء مكتب خاص، إن

، يعتبر ذلك  المكتب عنصرا ت والمستويات الحكومية المختلفةالقرار وتخصيص الموارد في مختلف الوزارا

الخطوات الالزمة  غربية ،عالوة  على ذلك، متتخذ الحكومة الكما . في هذه االستراتيجية هاما يتعين إبرازه 

بين المعلومات  تبادل ب مما يسمح  لى نطاق الحكومةعمعلومات نظام  إلدارة  المخاطر وجمع ال إلنشاء 

ة محكوكما أن . المخاطر واألخطار والتعرض لها  استنادا  للمرجعية الجغرافية لذلكوإدارة بيانات  القطاعات

في سياق استراتيجية شاملة  المخاطر تخفيف األولوية في  ذيمشاريع ال نطاق ع يتوسالمغرب في صدد أيضا 

 لمخاطر.المتكاملة  ل إلدارة ل

 

 

. وذلك برنامج الحكومةللمخاطر التي تعتبر ة للمغرب لإلدارة المتكاملة االستراتيجية الوطنيحاليا  تشكل

لتحقيق هدف هذه العملية؛ حيث أن حكومة المغرب في صدد وضع استراتيجية خاصة بها وطلبت من البنك 

 الدولي  توفير الدعم للعملية من خالل اإلعداد لها. ويعتبر تأسيس تهج أكثر تكامال في مجال إدارة المخاطر

ألجل الطويل لهذا اإلجراء ولذا ينوي ادرك المغرب طبيعة يكما يتحقق على األجل الطويل. و اركبمُ  اهدف

(، يركز 2018-2014.  ففي المرحلة األولى للبرنامج )مراحل متباينة المغرب تطوير برنامج الحكومة على

 يمن المخاطر فقط. وففرعية البنية المؤسسية والمالية بهدف إدارة مجموعة  تقويةبرنامج الحكومة على 

تهدف الحكومة إلى توسيع نطاق أنشطة إدارة المخاطر والتأكيد  (،2018المرحلة الثانية للبرنامج ) بعد عام 

 .رنهج اإلدارة المتكاملة للمخاطبهدف تطبيق برنامج مكتمل األركان وفقا لعلى الدعائم المؤسسية 

  

 

من حيث أ( اإلطار الزمني. ب(  PforR القائم على النتائج   برنامجالالمقترح: م تعريف حدود البرنامج يت

المرحلة األولى من البرنامج الحكومي   ا( يدعم البرنامجالزمني،  اإلطاراألنشطة التي سيتم دعمها. من حيث 

من  ، طر. ويدعم البرنامجاخمإلدارة المتكاملة للالبناء وإجراءات  ا على أنظمة البرنامج  العام، ال سيما تركيز

فضال عن برامج التخفيف من حدة المخاطر ذات األولوية التي  الهامة تلك اإلصالحات المؤسسية والمالية ثم، 

 سيتناولنشطة ب(، باأليمكن تنفيذها خالل السنوات الخمس األولى من البرنامج الحكومي. وفيما يتعلق 

نهج أكثر تكامال إلدارة المخاطر )جدول إضافة الطابع المؤسسي على ( مساعدة الحكومة في 1برنامج )ال

لتعزيز الحد من المخاطر )جدول  هامة( دعم البرامج القائمة التي تعتبر 2"(؛ )المبدئياألعمال المؤسسي "

(. تمويل"ال" طر ) جدول األعمالاخلمنطاق آليات تمويل ا عيوس( ت3؛ و )(" النهائي"  أعمال البنية التحتية

مجموعة من  المخاطر فيتخفيف لمختلف األنشطة يوجد بالفعل  (، 9و  8أعاله )انظر الفقرة هو مبين  كماو

حسين تمويل مخاطر الكوارث. وباإلضافة إلى دعم تعزيز بت الناشئة المتعلقةاألنشطة بالقطاعات تستكمل 

البرنامج الدعم لمجموعة فرعية من هذه األنشطة يوفر الترابط والتنسيق بين القطاعات لهذه األنشطة القائمة، 

 المحددةعلى الرغم من أن أولويات القطاع الفرعي  ؛الهيكل المالي أو في القائمة، سواء في البنية التحتية 

البنية  علىأنشطة إدارة المخاطر الطبيعية  المتوخي إبراز بشكل جلي  من ف، وترسخ خالل اإلعدادتدعم 

 أثناء إعداده.سيتواصل تحديد حدود البرنامج الوقاية من الفيضانات. كما المباني وإعادة صيانة التحتية مثل 

 

 وهي:  ،تحت مظلة دعائم ثالث البرنامجتقع أنشطة وبشكل أكثر تحديدا, 

 دعم اإلصالح المؤسسي و تطوير السياسات .أ 



دعم المغرب في بناء مؤسسات من شأنها إتاحة تطبيق النهج المتكامل إلى هدف هذه الركيزة ت

المكتب الوطني  ء( إنشا1دعم أهداف محددة بما في ذلك: ؛ كما يتعين واالستراتيجي في إدارة المخاطر

عبر القطاعات وعلى المستوى الوطني )(  تنفيذ استراتيجية متكاملة 2( ؛ NORMإلدارة المخاطر )

( تنفيذ نظام إدارة بيانات 3والمحلي( إلدارة المخاطر ) بما في ذلك خطط استثمار قطاعية مرتبطة بذلك(؛

(  استنادا إلى تنفيذ تقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في  RIMSالمعلومات عن المخاطر  )

يتوخى  كماونشر هذا التنفيذ وغير ذلك من مجاالت اإلصالح ذات أولوية في التطوير المؤسسي.  غربالم

 ( تشمل على  ما يلي: DLIsأن المؤشرات المرتبطة بالصرف )

 

 ؛NORM)تأسيس المكتب الوطني إلدارة المخاطر ) بالصرف:المرتبط األول المؤشر  •

 

 

قطة التحول الهامة في تحقيق استراتيجية اإلدارة تنفيذ ن  :المرتبط بالصرفالثاني  المؤشر •

 المتكاملة للمخاطر

  

 

 (RIMSنظام إدارة المخاطر وجمع المعلومات ) تشغيل :بالصرف الثالث المرتبط المؤشر •

 المخاطر:من تخفيف لدعم المشاريع ذي األولوية ل .ب 

 

تهدف هذه الركيزة إلى دعم تنفيذ المشاريع التي تقلل من المخاطر في المغرب. تم  بلورة النموذج المكثف 

تحديد مجاالت  كما تم (MnhPRA) تقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في المغربمن خالل 

والوثيقة الملحقة: بناء  الثالث  االستثمارات ذات األولوية )أنظر أيضا في القسم الثاني أعاله والملحق 

 Building Morocco’s -أو  لمخاطر "المتكاملة ل ةلإلدار ةمرونة المغرب: المدخالت االستراتيجي

Resilience: Inputs for an Integrated Risk Management Strategy :1ثمارات في ( االست

في الوقاية من  تاالستثمارا (2المستشفيات إلخ... المدارس و التعديل التحديثي في مباني  أعمال 

في البنى  يرغص( االستثمارات على نطاق 3الفيضانات سواء في المناطق الريفية و / أو الحضرية؛ 

القادرة على مواجهة المخاطر )يناء السدود وتعويض المنازل من خالل  التحتية  للمجتمعات المحلية 

 ( إنشاء5كر للفيضانات والتسونامي؛ ذار المبنظام اإلن إنشاء( 4جمع األموال ورفع مصادر المياه(؛ 

األموال المضمونة  المطلوبة الستمرار تطور أسواق التأمين ضد المخاطر والكوارث وغير ذلك ورسملة 

 ( DLIsمن مشاريع ذي أولوية للتخفيف من المخاطر؛ ويجوز أن تشمل المؤشرات المرتبطة بالصرف )

 ما يلي:

 

 

عدد( من المباني العامة ذات ل) التعديل التحديثي   (: DLI4بالصرف )المؤشر الرابع المرتبط  •

 تازةو بركانو الحسيمة و الناظور ،األولوية من أثار الزلزال في مقاطعات مختارة )مثل

 تطوان(؛و

 



من الفيضانات في  الحماية  من أعمال  االنتهاء(: DLI5المؤشر الخامس المرتبط بالصرف ) •

 م(.يطرة وتطوان والدار البيضاء وسيدي قاسالقنمقاطعات مختارة )مثل، 

 

 :دعم آليات تمويل المخاطر .ج 

 

تهدف هذه الركيزة إلى دعم تنفيذ برامج تحسين هيكل تمويل المخاطر في المغرب بما في ذلك القطاع 

تيجية متكاملة لتمويل ( وضع استرا1الزراعي. تشمل األهداف المحددة  التي يتعين دعمها ما يلي: 

 دعمودعم  تكنولوجيا المعلومات إلدارة البيانات  و المخاطر، بما في ذلك سن قانون للمخاطر الكارثية 

بما في ذلك إنشاء نظم محسنة  الفالحيتأمين في القطاع ال( تطوير وسيلة 2البنية التحتية لسوق المخاطر؛ 

لة األموال المضمونة  المطلوبة  لالستمرار في تطوير ( إنشاء ورسم3إلدارة بيانات األرصاد الجوية؛ 

أسواق التأمين ضد المخاطر الزراعية والكوارث؛ وغير ذلك من مجاالت تمويل المخاطر ذي األولوية. 

 ( ما يلي:  DLIsويجوز أن تشمل المؤشرات المرتبطة بالصرف )

 

المطلوبة لتكنولوجيا (: تأسيس البنية التحتية DLI6المؤشر السادس المرتبط بالصرف ) •

 (؛08-34يل المخاطر الكارثية )والمعلومات بهدف تنفيذ قانون تم

 

سيس نظام إدارة بيانات األرصاد الجوية لدعم تأ(:  .DLI7المؤشر السابع المرتبط بالصرف ) •

 ؛الفالحيتنفيذ وسيلة التأمين في القطاع 

 

ضامن ضد الوقائع الكارثية صندوق الت(: رسملة  DIL8المؤشر الثامن المرتبط بالصرف ) •

(FSECمن خالل ) .االئتمان  الوراد مباشرة  أو المرتبط بذلك 

 

أثناء إعداد المشروع وضبطه في ضوء األنشطة   DLIالمرتبطة بالصرف مؤشراتفي كافة اليعاد النظر 

باالحتياجات لوضع أحكام محتملة  استكشاف المؤشرات المرتبطةذلك، يتعين  باإلضافة إلىمحددة. ال عيةالفر

في حالة حدوث كارثة أثناء تنفيذمن أجل تمويل الطوارئ 
8

 نهج المستخدم فييماثل ذلك الالمشروع. و

إعادة تخصيص بللسماح  "الصفر" مكونات  درج تحيث  (SILsاإلقراض ألغراض استثمار محددة )

القرض في حال وقوع كارثة أثناء تنفيذ المشروع. إجراءات
9

 

وال سيما وزارة الداخلية،  األزمة  الوزارات المعنية  دورا رئيسيا خاللتلعب من حيث ترتيبات التنفيذ، 

الحكومات المحلية أيضا تلعب  كما والبيئة.  ءوالما المعادنووزارة الطاقة و التعميروزارة و الفالحةوزارة 

في الوقت ف. للكوارث الطبيعيةيب األول ، بصفتها المستجمن إعداد البرنامج وتنفيذهدورا رئيسيا في كل 
                                                      

8
 يجوز احتجاز ذلك من خالل مؤشر مرتبط بالصرف حول " حدوث مخاطر محددة وتتولى حكومة المغرب إعداد خطة تصدي مالئمة" 
 
9

المرتبطة بالصرف وفقا لالحتياجات المحددة للبرنامج  المحدد بما في ذلك مؤشرمرتبط بالصرف عن تأسيس قطاع يجوز أيضا ائتمان المؤشرات 

المرسوم  افتحاص داخلي في الوزارات المعنية يعمل به  طاقم مؤهل وبرنامج إفنحاص مقبول وطاقم  للمشتريات يعمل في الهيئات التنفيذية ُمدرب على

 العام الجديد للمشتريات



 ي(  القيادة  في مجال التنسيق  العام للبرنامج ويجرMAGGتتولى وزارة الشؤون العامة والحكامة ) ،الراهن

مخصصة  تعزيز التنسيق العام للمشروع من خالل إنشاء آلية تنسيق حكومة المغرب بغية مناقشة مع الفريق 

لمكتب ل تمهيديةمرحلة  شكلوتنفيذه مما ي امج نعداد  البرفي إنظير  للبنك قائد  من خالل ترشيح  للبرنامج

وزارة المالية أيضا دورا قياديا في ضوء أهمية قضايا  تلعب  وأخيرا، (.  NORMالوطني إلدارة المخاطر )

 تمويل المخاطر في المرحلة األولى من البرنامج.

 

IV.الفحص األولي االجتماعي والبيئي 

إدارة أجل  ن، معلى تمويلمناسبا  للحصول  "PforR على النتائج  القائمبرنامج ال "يعتبر البرنامج المقترح 

استنادا إلى بلورة المفاهيم لألحداث الحرجة المحتملة  مرحلة  دراسةفمن خالل  المخاطر البيئية واالجتماعية. 

لمخاطر البيئية ااعتبار  أن أ( من المتوقع  يتبين   القائم على  النتائج برنامج لالبيئية والجتماعية لفحص الأداة 

 ،مواتية  االجتماعيةالبيئية و  يةقدرة اإلدارال اعتبار  ، ب( من المرجح مخاطر معتدلة  واالجتماعية للبرنامج

المخاطر ز إدارة من الجائلبرنامج؛ ج( لالتعقيد المؤسسي بالمخاطر المتعلقة ضرورة معالجة  على الرغم من 

انخفاض (  د( إلخ...الطبيعية،  البيئةبرنامج )التراث الثقافي أو لاالجتماعي لئي ويبالسياق الب المتعلقة 

 . البرنامج سمعةالمرتبطة ب مخاطرال

 OPالبرنامج  ووفقا ألهداف(، أعاله"نقطة الانظر  المخاطر االجتماعية والبيئية للمشروع )بوفيما يتعلق 

غير  سلبية كبيرة حساسة ومتنوعة، أوتتسبب في تداعيات  أن المتوقعالبرنامج األنشطة لن يمول   9.00

لمجتمعات في ا فوائد مهمة يجني البرنامج. في الواقع، من المرجح أن على الناس  على البيئة و / أو مسبوقة 

لبرنامج. ومن لمحددة النشطة األوفي هذه المجتمعات  يةالمؤسس ركائزالتمويل المحلية، سواء من خالل 

إعادة المنتظر أن االستثمارات المادية في أعمال الصيانة تسفر عن  تداعيات سلبية اجتماعية من حيث 

ما ارتبطت ، ال سيما إذا بيئيةفوائد من الجائز أن تجني االستثمارات األراضي، في حين حيازة التوطين و

ممت أنشطة  البرنامج  فوائد مشتركة للحماية البيئية  حيث صُ  تظهر  . كما يجوز أن تدابير كفاءة الطاقةب

يتعين إيالء اهتمام خاص . ومع ذلك، ضد الكوارث الطبيعية المرونة  لتحسين قدرة المجال الزراعي  وقدرة 

 البيئية . وأ، سواء من حيث المخاطر االجتماعية من الفيضانات  الستثمارات الحماية

وقائمة  موثوق بها وطنيةالمغرب أنظمة يملك أعاله(،  "ب"قدرة النظم الوطنية المغربية )نقطة بلق فيما يتع

على سبيل ؛ فبعض نقاط الضعف المحددةتواجد أنشطة البرنامج، على الرغم من بإلدارة المخاطر المرتبطة  

لتنسيق للحفاظ على ضرورة ا وقد تشكل. األراضي. حيازةعويض في الوقت المناسب في حاالت المثال، الت

مام اهتذلك إيالء ستحق يو إشكاالنشطة البرنامج التنفيذية أل وكاالت العبر عدد من  المعايير واإلجراءات

صحيحية موصى بها في ت بتنفيذ أنشطة البرنامج إلجراءات متعلق  أي ضعف محدد فسيخضع  .خاص به

 خطة عمل البرنامج.

 البيئية واالجتماعية التي قد  نطاق التداعيات(  لتقييم ESSAبيئي )تقييم النظام االجتماعي اليتم إطالق  

ون مع وذلك بالتعا في اإلدارة االجتماعية والبيئيةقدرة المقترض التنظيمية تقييم  فضال عن برنامج ترتبط بال

تقييم النظام االجتماعي  نتائجتحدد كما . نطاق ومضمون البرنامجأكثر  تحدد س عداد  التي األولى لإل بعثةال

 واالجتماعية  إدارة المخاطر البيئيةلتحسين التي يتيعن اتخاذها تصميم البرنامج والتدابير الرئيسية شكل البيئي 

تقييم النظام االجتماعي   تطوير كما ان في خطة عمل البرنامج أو في إطار النتائج. إدراج ذلك يتم حيث 



تتعلق  مشاورات جراء إل البرنامج في لحاإلشراك أصحاب المصنبرا مذلك  ر باإلضافة إلىالبيئي يوف

 .بالجوانب االجتماعية والبيئية

 

V .تمويل أولي 

 

  المصدر )مليون دوالر أمريكي(

 المقترض / المتلقي 

 IBRD البنك الدولي لنشاء و التعمير 7500 

 IDAالمؤسسة الدولية للتنمية   000 

 غير ذلك ) حدد( 000

 المجموع              7500

 

 

 

VI. نقطة االتصال في البنك الدولي 

 

 بالسيد / ألكس يويمليراالتصال               

 المسمى الوظيفي:  خبير اقتصادي في البنية التحتية أول              

 8083-458( 202رقم الهاتف: )             

 abaeumler@worldbank.orgالبريد اإللكتروني:               

  

  

 يل/  المستلمالمقترض/العم  للتواصل: 

 حكومة المغرب 

  اللقب: 

    الهاتف: 

  :البريد  إللكتروني 

 

 الوكاالت التنفيذية

 السيدة/ بنشيجروم –للتواصل: وزارة الشؤون العامة و الحكامة 

 رئيس الحكومة مديرة المشروع لدىالمسمى الوظيفي: 

  

    الهاتف:

 generales.gov.ma-benchekroun@affairesالبريد اإللكتروني: 

 



VII.:لمزيد من المعلومات رجاء التواصل مع 

The InfoShop 

The World Bank  

1818 H Street, NW  

Washington, D.C. 20433  

Telephone:(202) 458-4500  

Fax:(202) 522-1500  

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


