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التحدي 

ضاً للمخاطر المرتبطة بالظواھر الجیولوجیة والمناخیة في منطقة الشرق یُعد المغرب من بین أكثر البلدان تعرُّ
األوسط وشمال أفریقیا. وتذھب تقدیرات البنك الدولي إلى أن الكوارث، مثل الفیضانات والزالزل ونوبات الجفاف،

تتسبَّب في خسارتھ أكثر من 575 ملیون دوالر كل عام. عالوةً على ذلك، یُنِذر التوسع العمراني السریع وتغیر
المناخ بزیادة تواتر الظواھر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتھا. 

النھج 

من أجل التصدي لتحدیات اشتداد مخاطر الكوارث وتغیر المناخ في المغرب، یسعى المشروع إلى تحسین اإلطار
المؤسساتي لتمویل أنشطة تقلیص مخاطر الكوارث وتعزیز القدرة المالیة على الصمود في وجھ الكوارث الطبیعیة
للسكان المستھدفین. ولتحقیق تلك األھداف، اعتمد البنك الدولي على مزیج من أدوات التمویل والمساعدة الفنیة. إذ

ل قرضان من البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر برنامجاً شامالً باستخدام أداة التمویل وفقاً للنتائج، وھي المرة یُمّوِ
األولى التي یستخدم فیھا البنك الدولي أداة التمویل ھذه في عملیات إدارة مخاطر الكوارث. ویھدف البرنامج إلى

تشجیع اإلصالحات المؤسساتیة وبناء القدرات، وتعزیز االستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام
ي القطاعین العمومي والخاص. واستفادت كل مجاالت العمل ھذه مما یقدمھ مبتكر للتأمین ضد مخاطر الكوارث یُغّطِ

البنك الدولي من مساعدات فنیة وبرامج لبناء القدرات.  

 وفي ھذا الصدد، قال أشرف حادین رئیس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلیة المغربیة: "إن
مشروع رصد مخاطر الفیضانات "Vigirisque" الذي تقوده مدیریة تدبیر المخاطر الطبیعیة تلقَّى تمویالً من
صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبیعیة الذي یسانده البنك الدولي. ویجري تنفیذ المشروع في أربعة أقالیم تجریبیة،

حیث یھدف إلى تحسین إدارة مخاطر الفیضانات في المملكة المغربیة. ویتم تنفیذ المشروع بالتعاون الوثیق مع
المدیریة العامة لألرصاد الجویة ومدیریة البحث والتخطیط المائي ووكاالت األحواض المائیة واألقالیم التجریبیة

األربعة. ویھدف المشروع بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبیر المخاطر یرتكز على إقامة مركز وطني
ومراكز عملیات إقلیمیة لرصد مخاطر الفیضان، ومساندة السلطات المسؤولة عن االستجابة في حاالت الطوارئ

بتنفیذ إجراءات وقائیة." 

النتائج 

من خالل تركیزه على تعزیز إدارة مخاطر الكوارث وتمویل أنشطة الحد من مخاطر الكوارث، یسھم المشروع
إسھاماً مباشراً في الھدف العاشر إلطار الشراكة اإلستراتیجیة للمغرب وھو "تعزیز القدرة على التكیُّف مع تغیُّر

المناخ ومجابھة الكوارث الطبیعیة". 
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 وقد عزز المشروع قدرةَ المغرب على التكیف مع تغیر المناخ والصمود في وجھ الكوارث الطبیعیة من خالل ما
یلي: 

إعادة تصمیم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبیعیة من أداة لالستجابة في حاالت الطوارئ إلى
صندوق وطني لتعزیز القدرة على الصمود. وحتى مارس 2022، ساند الصندوق 180 مشروعاً للحد من

مخاطر الكوارث بلغت استثماراتھا إجماالً 304 مالیین دوالر شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث
الطبیعیة في تمویلھا بمبلغ 111 ملیون دوالر. وقد عادت المشاریع الھیكلیة المنجزة بالنفع على أكثر من

174 ألف مستفید بشكل مباشر في أنحاء التراب الوطني. 

في فبرایر 2021، تم إعداد اإلستراتیجیة الوطنیة لتدبیر مخاطر الكوارث الطبیعیة األولى في المغرب
للسنوات 2021-2031 تحت إشراف مدیریة جدیدة إلدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلیة. وتمت

ترجمة ھذه اإلستراتیجیة إلى برنامج أولویات العمل (2021-2023) وبرنامج العمل التنفیذي
(2021-2026) یغطي 18 برنامجاً و57 مشروعاً.  

اعتماد نظام مبتكر للتأمین ضد المخاطر في 2018 (القانون رقم 110-14) الذي أصبح نافذاً في ینایر
2020. واستحدث القانون آلیة تأمین خاصة تغطي نحو 9 مالیین شخص وأنشأ صندوقاً عاماً (صندوق

ھاً لمساندة األسر التضامن ضد الوقائع الكارثیة) منفصالً عن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبیعیة وُموجَّ
م اآللیتان الخاصة والعامة األشد فقراً واألكثر احتیاجاً (التي یقدر عددھا بنحو 6 مالیین شخص). وتُقدِّ

للتأمین مجتمعتین نحو 100 ملیون دوالر تعویضاٍت للمتضررین كل عام. 

مساھمة مجموعة البنك الدولي 

قدَّم البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر 300 ملیون دوالر من خالل مشروع التدبیر المندمج لمخاطر الكوارث الطبیعیة
والصمود باستخدام أداة تمویل البرامج وفقاً للنتائج. وتلقَّى البرنامج أیضاً مساندة من خالل عدة برامج للمساعدات

الفنیة تم تمویلھا من خالل الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارھا، وأمانة الدولة السویسریة
للشؤون االقتصادیة بمبلغ یقارب 1.5 ملیون دوالر شاملةً دعماً لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبیعیة،

واإلستراتیجیة الوطنیة إلدارة مخاطر الكوارث، وبناء قدرة المناطق الحضریة على الصمود، وتمویل أنشطة
مواجھة مخاطر الكوارث في المناطق والتأمین ضدھا.  

 الشركاء 

ً الشركاء الرئیسیون في المشروع ھم وزارة الداخلیة ووزارة االقتصاد والمالیة المغربیتان. واتبع البنك الدولي نھجا
تعاونیاً مع ھؤالء الشركاء من خالل بعثات دعم التنفیذ المنتظمة. 

استشراف آفاق المستقبل 

سیستمر البرنامج حتى تاریخ إقفالھ (المتوقع أن یكون في 31 دیسمبر/دجنبر 2023) في العمل لتحسین تأثیر
مشاریع الحد من مخاطر الكوارث من خالل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبیعیة، وفي مساندة تشغیل المدیریة

الجدیدة إلدارة مخاطر الكوارث. وستعمل المدیریة الجدیدة لتحقیق استدامة التقدم الذي حقَّقھ البرنامج، إذ إن المدیریة
ستقوم بدور مؤسسة التنسیق الرئیسیة في مجال إدارة مخاطر الكوارث، واإلشراف على تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة

لتدبیر مخاطر الكوارث الطبیعیة. وتجرى محاكاة النھج المتبع في ھذا البرنامج في بلدان أخرى، مثل البرامج
المستندة إلى تمویل البرامج وفقاً للنتائج والتي تتركز على إدارة مخاطر الكوارث الُمنفَّذة في موزامبیق، وفي اآلونة

األخیرة في تونس. 
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