
 

  ــير الــمخاطــر بــالــمغرب : تــدب
أولــويــات مســــتعجلة

عبد اإلله سطي 
-﮳احث =>;: العلوم الس4﮵اس4﮵ة وال0/ا-﮲$ن الدست$#ي.

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبـــــــحاث

رب أحـــد -﮳لدان الشـــHق األوســـط وشـــمال  -﮵عد الـــمع>
4﮵رات  إH<X-﮵4/0﮵ا األكــVر -﮴عرضــا لــم﮲حاطــر الــكوارث والــNع>
الــمنا﮲ح4﮵ة والــط4﮳4﮵ع4﮵ة، إذ -﮴عا[﮲;: الــمملكة مــن ﮲حسا-ٔر 
سـن$-﮵ة مـتوسـطة -﮴4﮳لغ أكـVر مـن 7.8 مـل4﮵ار درهـم، أي 
، -﮳س4﮳ب  -﮳معدل 0.8% مــن الــناk﮴ج المحــيل اإل﮳حماgــ;:
الـكوارث الـط4﮳4﮵ع4﮵ة. n-﮳الـمVل، X>إن أكـVر مـن 30% مـن 
ا#-﮳ة و33% مـن الـناk﮴ج المحـيل اإل﮳حماgـ;:  الساكن الـمع>
اف  -﮵Nعرضـــ$ن ل﮲حـــطH-﮵ن طـــ4﮳4﮵ع4﮵4﮵ن عىل األX/ل: الـــ﮳ح0>
4﮵ضا-﮲ات، هــذا األ﮲ح4﮵ر -﮵تkH﮳ع عىل X/ا-ٔمة الــكوارث  والــ0>
رب، حــ4﮵ث -﮴0/در ﮲حسا-ٔره -﮳أكــVر مــن  الــط4﮳4﮵ع4﮵ة -﮳الــمع>
400 مـل4﮵$ن دوالر =>;: الـسنة، مـ0/ا-﮳ل 300 مـل4﮵$ن =>;: 
اف . =>;: هـذا الـ4﮳اب س﮳حـلت م﮳حـموعـة مـن  حـاالت الـ﮳ح0>
ت  رب X/د -﮴ضاعــ0> الــ0N/ا#-﮵ر أن الــكوارث الــك4﮳Hى -﮳الــمع>
أ#k﮳ع مــرات -﮴H/0-﮵4﮳ا مــا -﮳4﮵ن ســنة 1980 وســنة 2000، 
ـH-﮵ن مــرة مــا -﮳4﮵ن ســنة 2000 وســنة  kn﮳إ{ــن4﮵ن وعشــ

 .2019
هــذه األرX/ام -﮴سا-ٔل kn﮳إلــحاح الســ4﮵اســات الــحكومــ4﮵ة 
حـول -﮴د-﮳4﮵ر الـم﮲حاطـر والـكوارث الـنا-﮳﮴حة عـن الـ0N/ل4﮳ات 
اف  4﮵ضا-﮲ات والـ﮳ح0> الـمنا﮲ح4﮵ة والـط4﮳4﮵ع4﮵ة (الـزالزل والـ0>
ومـو﮳حات الحـر والـ4﮳رد) مـن ﮳حهة، وعـن الـم﮲حاطـر الـنا-﮳﮴حة 
عـن األn-﮳ئة واألمـراض الـمعد-﮵ة واليت -﮵ك$ن مـصدرهـا 
4﮵Hوسـات المهـددة لـح4﮵اة الـمواطـن4﮵ن  ا�ـ0N/ال أ-﮲واع الـ0>
ل$�-﮲ا  ل$-﮲زا الــ﮲حنا�-﮵ر، nإ-﮲0> 4﮵Hوس إ-﮲0> مــن ﮳حهة -﮶ا-﮲4﮵ة، كــ0>

الـط4﮵$ر، -﮶م X>4﮵Hوس كـ$#-﮲ا كـوX>4﮵دـ19 المنتشـر مـؤ﮲حرا، 
والــذي ﮲حلف -﮳دnره عــددا ال -﮵ستهان -﮳ه مــن الــضحا-﮵ا 
، مــما حــذا -﮳من﮲طمة الــصحة  عىل المســت$ى الــعالــ��:

العالم4﮵ة العت4﮳اره ك﮳حا-ٔحة دول4﮵ة. 
X>4﮳الـــر﮲عم مـــن الـــم4﮳ادرات اليت ا-﮲﮴حذk﮴ها الـــحكومـــة 
H-﮳4﮵ة، مــــن أ﮳حل الــــتوصــــل إلــــى -﮴0/د-﮵ر أX>ضل  الــــمع>
ا﮳حئة،  للتهـد-﮵دات الـنا-﮳﮴حة عـن الـم﮲حاطـر الـط4﮳4﮵ع4﮵ة الـم0>
مـن ﮲حالل رصـد اسـNثمارات مـالـ4﮵ة مـهمة ﮲حالل الـع0/د-﮵ن 
-﮵ن لـ4﮳ل$رة م﮲حـططات وطـن4﮵ة لـتد-﮳4﮵ر الـم﮲حاطـر. إذ  Hاأل﮲ح4﮵
H-﮳4﮵ة مــنذ ســنة 2000، عىل  سهــرت الــحكومــة الــمع>
إطـالق م﮳حـموعـة مـن الـم4﮳ادرات لتحسـ4﮵ن X>هم الـم﮲حاطـر 
الحـر﮳حة =>;: الـ4﮳الد، -﮳ما =>;: ذلـك -﮴4/0﮵4﮵م مـ﮲حاطـر الـزالزل، 
4﮵ضا-﮲ات n-﮴4/0﮵4﮵م وطين الحـــتواء  n-﮴4/0﮵4﮵م مـــ﮲حاطـــر الـــ0>

م﮲حاطر الكوارث. 
ومـن ﮳حهة أ﮲حHى X/امـت الـحكومـة k﮳إعـادة X>تح الـصندnق 
الـوطين لماكX>ـحة آ-﮶ار الـكوارث الـط4﮳4﮵ع4﮵ة، �ـأداة -﮴م$-﮵ل 
4﮵ف مــن الــم﮲حاطــر  طــا#-ٔة =>;: مــرحــلة الحــ0/ة، لــلت﮲ح0>
الهــ4﮵�ل4﮵ة و﮲ع4﮵ر الهــ4﮵�ل4﮵ة عىل المســت$ى المحــيل. أمــا 
-﮲﮳حصوص االسـت﮳حا-﮳ة لـحاالت الـطوا#ئ، X>إن الـحكومـة 
أX/امـت مـركـز وطين لـل4﮵0/﮲طة والتنسـ4﮵ق، مـهمته األسـاسـ4﮵ة 
الـتأهـب لـموا﮳حهة الـكوارث الـط4﮳4﮵ع4﮵ة الـمحتملة عىل 

رب.  المع>

1



رب مــنذ   ــثم4﮵نا لهــذه الــتدا-﮳4﮵ر االحــترا�-﮵ة، ا-﮳﮴حه الــمع>
ســــنة 2016 إلــــى إصــــدار الــــ0/ا-﮲$ن رX/م 110.14 
ط4﮵ة الـــوX/اkٔع الاك#-﮶4﮵ة،  الـــمNعلق k﮳إحـــداث -﮲﮲طام لـــNع>
n-﮴مVلت إحــدى �ــNا-﮳ٔحه =>;: إ-﮲شاء صــندnق الــتضامــن 
ط4﮵ة  ، ﮲عا-﮵ته -﮴ع> ضـد الـوX/اkٔع الاك#-﮶4﮵ة كـن﮲طام مـؤسـسا[﮴;:
مـ﮲حاطـر الـوX/اkٔع الاك#-﮶4﮵ة n ـن﮲ط4﮵م -﮴د-﮳4﮵ر عـمل4﮵ة -﮴ع$-﮵ض 

المتضH#-﮵ن. 
ه هــــذه  n-﮳﮴حدر اإلشــــارة إلــــى أ-﮲ه -﮲﮲طرا لــــما X/د -﮲﮴حل0>
الـــكوارث مـــن -﮴داعـــ4﮵ات مـــ﮳حتمع4﮵ة واX/تصاد-﮵ة عىل 
الـساكـنة، وعىل مـردود-﮵ة السـ4﮵اسـات الـعمومـ4﮵ة =>;: شـىت 
المـ﮳حاالت اال﮳حتـماع4﮵ة، أن هنـاك إشاكـالت عدـ-﮵دـة ال 
H-﮳4﮵ة، =>;: إدا#k﮴ها لـلم﮲حاطـر  زالـت -﮴عترض الـحكومـة الـمع>
الـط4﮳4﮵ع4﮵ة والـصح4﮵ة، X>0/د أ﮲طهرت الـتدا-﮳4﮵ر المت﮲حـذة =>;: 
ا﮳حئة ومـو﮳حات الـ4﮳رد =>;: -﮳عض  4﮵اضـات الـم0> مـوا﮳حهة الـ0>
الحــ4﮵ة،  اف -﮳الــمناطــق الــ0> مــناطــق األطــلس، -﮶م الــ﮳ح0>
ه ا�ــتشار X>4﮵Hوس كــ$#-﮲ا المســت﮳حد  X>ضال عــن مــا ﮲حل0>
رب مـؤ﮲حرا، مـن -﮴داعـ4﮵ات عىل مسـت$ى اإل﮳حراءات  -﮳الـمع>
الـوX/ا-4ٔ﮵ة والـ4﮳ن4﮵ات الـتحت4﮵ة الـصح4﮵ة لـموا﮳حهة األزمـة. أن 
رب -﮵حNاج إلـى -﮳ناء -﮲﮲طام وطين  -﮴د-﮳4﮵ر الـم﮲حاطـر -﮳الـمع>
ومــؤســسا[﮴;: إلدارة األزمــات الــمتH-﮴4﮳ة عــن الــم﮲حاطــر 

والكوارث الط4﮳4﮵ع4﮵ة. 
إذ -﮵س﮳حل =>;: هـــذا الـــ4﮳اب ﮲ع4﮵اب اســـترا-﮴4﮳﮵ح4﮵ة وطـــن4﮵ة 
شـامـلة، سـواء لـلوX/ا-﮵ة مـن الـم﮲حاطـر أو لـتد-﮳4﮵ر األزمـات 
الـمتH-﮴4﮳ة عـنها. X>0/د ﮲طل -﮴د﮲حل الـحكومـات الـمNعاX/4﮳ة 
رب؛ مــ0/تصرا عىل وضــع م﮳حــموعــة مــن  عىل الــمع>
الم﮲حـططات الـ0/طاعـ4﮵ة، =>;: ﮲طل ﮲ع4﮵اب سـ4﮵اسـة عـامـة 
واضـحة الـمعالـم =>;: هـذا الـ4﮳اب. وهـو مـن الـمؤا﮲حذات 
رب، مــعت4﮳را أن  اليت س﮳حــلها الــ4﮳نك الــدوgــ;: عىل الــمع>
رب،  ـتسم -﮳التشـرذم  مـمارسـات إدارة الـم﮲حاطـر =>;: الـمع>
عل -﮳الـــدر﮳حة  لب عـــل§﮵ها k﮲هج رد الـــ0> الـــمؤسيس ، n-﮵ع>
األولـى عىل إدارة الـم﮲حاطـر. كـما هـو الـحال الـسا-ٔد =>;: 
الـعد-﮵د مـن الـ4﮳لدان ذات الـد﮲حل الـمتوسـط، X>م0/ا#-﮳ة 
H-﮳4﮵ة إلدارة الــم﮲حاطــر الــنا-﮳﮴حة عــن  الــحكومــة الــمع>
الــكوارث الــط4﮳4﮵ع4﮵ة، ال زالــت -﮴عتمد عىل ســ4﮵اســة رد 
، كـما أن االسـت﮳حا-﮳ة لهـذه  :;/ عل االسـت4﮳ا= عل ولـ4﮵س الـ0> الـ0>
الــم﮲حاطــر -﮲﮴طل إلــى در﮳حة كــ4﮳4﮵رة اســت﮳حا-﮳ة X/طاعــ4﮵ة. 
يض �ـل اك#-﮶ة إلـى -﮳ل$رة -﮳رامـج إ﮳حرا-4ٔ﮵ة ﮳حد-﮵دة  حـ4﮵ث -﮴0>
-﮳ط4﮳4﮵عة اسـNع﮳حالـ4﮵ة، =>;: الـمنط0/ة الـمصا-﮳ة، مـما أدى 
إلـى k﮲هج ﮲ع4﮵ر مـتوا�ن =>;: ﮳حم§﮵ع أ-﮲حاء الـ4﮳الد. -﮳دال مـن 
االهــتمام -﮳تدا-﮳4﮵ر الــوX/ا-﮵ة مــن الــم﮲حاطــر X/4﮳ل حــدوث 

الاك#-﮶ة. 

=>;: ﮲طل هـذه الـوضـع4﮵ة أضـحى عىل الـحكومـة أن -﮴سعى 
-﮳ش�ل أسـايس لـNع»-﮵ز الـ0/درة الـمالـ4﮵ة لـل4﮳الد إلدارة -﮴د-﮳4﮵ر 
الـتأ-﮶4﮵ر السـليب لـلكوارث الـط4﮳4﮵ع4﮵ة والـم﮲حاطـر الـمتH-﮴4﮳ة 
عـنها. -﮳اإلضـاX>ة إلـى -﮴حس4﮵ن اإلطـار الـمؤسيس لـتد-﮳4﮵ر 
هــذه الــم﮲حاطــر، عــ4﮳ر اال�ــ0N/ال مــن مــمارســة X/طاعــ4﮵ة 

صرX>ة إلى منطق استرا-﮴4﮳﮵®�: مندمج.  
كــما أن الــحكومــة =>;: حــا﮳حة إلــى -﮳ل$رة اســترا-﮴4﮳﮵ح4﮵ة 
هوم  اسـت4﮳اX/4﮵ة إلدارة مـ﮲حاطـر الـكوارث، عـ4﮳ر إدمـاج مـ0>
الـم﮲حاطـر -﮳س4﮵اسـاk﮴ها الـعمومـ4﮵ة. آ﮲حذ-﮴ا -﮳ع4﮵ن االعـت4﮳ار 
، مـ﮲حاطـر الـكوارث ضـمن اسـترا-﮴4﮳﮵ح4﮵تها  -﮳ش�ل مـنه﮳®�:
وم﮲حـــططاk﮴ها الـــ0/طاعـــ4﮵ة =>;: مـــ﮳حال االســـNثمارات 

العموم4﮵ة. 
رب عىل الـعد-﮵د مـن الـنصوص  -﮳الـر﮲عم مـن -﮴وX>ر الـمع>
الـ0/ا-﮲$-﮲4﮵ة اليت -﮴عالـج الـ0/ضا-﮵ا الـمNعل0/ة -﮳تد-﮳4﮵ر الـكوارث 
الـط4﮳4﮵ع4﮵ة. لـكن مـن الـمالحـظ أن هـذه الـنصوص -﮴وضـع 
X>0/ط اسـت﮳حا-﮳ة لـ﮲طرX>4﮵ة اسـNع﮳حالـ4﮵ة، دnن أن -﮴وضـع =>;: 
إطــار #°-﮵ة شــامــلة -﮴ؤســس الســترا-﮴4﮳﮵ح4﮵ة منس﮳حــمة 
رض  ـــحة الـــكوارث الـــط4﮳4﮵ع4﮵ة. مـــما -﮵0> <Xا-﮵ة وماك/Xلـــلو
ك4﮵ر =>;: وضـــع X/ا-﮲$ن إطـــار ﮲حاص -﮳الـــوX/ا-﮵ة مـــن  <0Nالـــ
الــم﮲حاطــر، -﮵حدد -﮳دX/ة الســلطات الــم﮲حتصة =>;: هــذا 
الــم﮳حال، n-﮴سم4﮵ة الــمتد﮲حل4﮵ن وا﮲حتصاصــات الهــ4﮵ئات 

المؤسسا-﮴4﮵ة. 
مـــن ﮳حا-﮲ب آ﮲حر الـــحكومـــة -﮲﮴طل مـــس±ولـــة عىل رX>ع 
مســـت$ى الـــو²ـــ;: -﮳شأن الـــNعرض لـــلم﮲حاطـــر لـــدى 
4﮵ف مــن اآل-﮶ار الــمحتملة  4﮵ة الــت﮲ح0> الــمواطــن4﮵ن، وكــ4﮵0>

لذلك عىل المست$ى المحيل.  
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