
www.cese.ma

إحالة ذاتية رقم 2015/21

 تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

رات المناخية إدماج مقتضيات التغيُّ

في السياسات العمومية





رات المناخية إدماج مقتضيات التغيُّ

في السياسات العمومية

إحالة ذاتية رقم 2015/21

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي





        إن التــزام المغــرب باالنخــراط فــي هــذه القضايــا الكونيــة، يتجلــى 
بشــكل خــاص، فــي مجــال محاربــة التغيــرات المناخيــة، التــي تعتبــر مــن بيــن 

التهديــدات، التــي تواجــه البشــرية جمعــاء.

فمنــذ مشــاركتنا فــي قمــة ريــو ســنة 1992 عمــل المغــرب جاهــدا، علــى 
بلــورة سياســة وطنيــة فــي مجــال البيئــة، تقــوم علــى تعبئــة جميــع الفاعليــن 

ــاخ. ــدة المن ــة لفائ ــة، الموجه ــوارد المالي ــر الم ــن، وحســن تدبي المعنيي

جاللة الملك محمد السادس

مقتطف من نص الخطاب السامي الموجه  إلى الدورة السبعين للجمعية العامة
لألمم المتحدة في 30 شتنبر 2015





إحالة ذاتية رقم 21/ 2015

واالجتماعي  االقتصادي  بالمجلس  المتعلق   128-12 رقم  التنظيمي  القانون  على  •     بناء 
والبيئي؛

في  ذاتية،  إحالة  إطار  في  رأي،  إنجاز   2015 أبريل   29 يوم  المجلس  قرار  إلى  استنادا      •
العمومية«.   السياسات  في  المناخية  التغيرات  مقتضياتمقتضيات  »إدماج  موضوع 

والتنمية  البيئة  بقضايا  المكلفة  الدائمة  اللّجنة  تكليف  المجلس  مكتب  قرار  إلى  استنادا      •
المستدامة بإعداد تقرير ورأي حول الموضوع. 

المناخية  التغيُّرات  »إدماج مقتضيات  التقرير حول  باإلجماع على  المصادقة  إلى  •    استنادا 
.2015 26 نونبر  في السياسات العمومية« بتاريخ 

يقدم المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي تقريره

رات المناخية إدماج مقتضيات التغيُّ

في السياسات العمومية

تم إعداد التقرير من طرف
اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة

رئيس اللجنة   : السيد علي بوعشان
مقرر اللجنة    : السيد محمد بنقدور 

مقرر الموضوع : السيد عبد اهلل موقصيط



المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
مطبعة سيباما

 2015 MO 4516 : اإليداع القانوني
ردمك : 978-9954-635-27-8

ردمد : 2335-9234



إدماج مقتضيات التغيُّرات المناخية في السياسات العمومية

9

فـهــــرس

11 ........................................................................................................................................ ملخص 

الخطب الملكية........................................................................................................................... 23

I. مقدمة...................................................................................................................................... 25

29 ........................................................................................................ II. آثار االضطراب المناخي

III. سياسات وتدابير التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره بالمغرب............... 33

أ. تحديات الحكامة المؤسساتية للمناخ بالمغرب ...................................................................................... 33

36 ......................................................................... ب. مراعاة المخاطر المناخية في السياسات العمومية

55 ............................................................. IV. دور مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص

V . مساهمة المغرب في المفاوضات الدولية حول التغيرات المناخية والفرص التي 
تتيحها مشاركته.................................................................................................................. 65

71 ................................................................................................................................ VI. التوصيات

79 ...................................................................................................................................... المالحق

الملحق 1: الئحة أعضاء اللجنة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية ...................................... 81

الملحق 2: جلسات اإلنصات......................................................................................................................................... 85

ص الكامل لنداء طنجة، بتاريخ 02 شتنبر 5102،
ّ
الملحق 3: الن

 “من أجل مبادرة تضامنية قوية لفائدة المناخ”........................................................................................ 89

الملحق 4: المراجع البيبليوغرافية........................................................................................................................... 93



المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

10



إدماج مقتضيات التغيُّرات المناخية في السياسات العمومية

11

ملخص    

يتنــاول هــذا التقريــر موضــوع »إدْمــاج مقتضيــات التغيــرات المناخيــة فــي السياســات العموميــة«، وفــق 
المقاربــة اآلتيــة: 

n  التعرف على آثار تغير المناخ على المستوى الوطني والقاري والعالمي، ومدى انخراط المغرب في
الجهود المبذولة في هذا اإلطار.

n .تحليل التدابير المّتَخَذة وقياس قدرتها على تعزيز القطاعات األساسية في مواجهة تغير المناخ

n  تحديد اآلليات المبتََكرَة التي تمكن من تعبئة كل األطراف المعنيَّة بالمفاوضات الدولية، وخاصة
الثانية والعشرين  القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف توفير أْفضل الشروط لتنظيم الدورة 
لمؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن المناخ الذي ستحتضنه مراكش سنة 

 .2016

n .دَة األهداف بدقة وقابلة للتنفيذ اقتراح توصيات إجرائية محدَّ

ــر لهــا وتجاهــل آثارهــا، ممــا يفــرض علــى مختلــف بلــدان العالــم  أصبــح تغيــر المنــاخ ظاهــرة ال يمكــن التنكُّ
أْن تأخذهــا بعيــن االعتبــار وهــي تضــع سياســاتها الطاقيــة واالقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة والثقافيــة. 

ــى االتفاقيــة اإلطاريــة لألمــم المتحــدة بشــأن  عــة  عل ــى المغــرب باعتبــاره أحــد األطــراف الموقِّ ــُن عل ويتعّي
ــاره، ويضــع  ــن آث ــف م ــي والتخفي ــر المناخ ــع التغّي ــف م ــل التكي ــي  مسلس ــي أن يســاهم ف ــر المناخ التغي
ــي هــذا  ــا ف ــة دولي ــود المبذول ــرات ويتكامــل مــع الجه ــي هــذا التغي ــة  بشــكل يراع اســتراتيجياته القطاعي

اإلطــار. 

ــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة(، فإنــه  ــف ضمــن الــدول الملوِّثــة )0.16 مــن إجمال ورغــم أّن المغــرب ال يُصنَّ
يعــد مــن بيــن أكثــر البلــدان انخراطــا فــي وضــع االســتراتجيات الهادفــة إلــى الحــد مــن آثــار التغيــر المناخــي 
ــى المســتوى الوطنــي والقــاري والعالمــي، والتوصــل إلــى توافــق دولــي حولهــا. وبمــا  التــي تبــدو واضحــة عل
ــى، أن يعمــل  ــى المغــرب، مــن جهــة أول أن االضطرابــات المناخيــة أصبحــت واقعــا يفــرض نفســه، فــإن عل
ــى تأكيــد سياســته الحاليــة فــي مجــال وضــع اســتراتيجيات تعطــي األولويــة للتكيــف عبــر االســتجابة  عل
ــط لــه فــي مواجهــة اآلثــار الســلبية الكبــرى الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة،  المواِكبــة، أو للتكيــف المخطَّ
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ومواصلــة العمــل بهــا، ضمــن منظــور يســتهدف تحســين تدابيــر محاربــة التلــوث والتكيــف مــع هــذه 
التغيــرات، وعليــه، مــن جهــة ثانيــة، أن يضــم جهــوده إلــى الجهــود المبذولــة دوليــا فــي مجــال التخفيــف مــن 
دة  آثــار التغيــرات المناخيــة والنهــوض بالتنميــة المســتدامة، وخاصــة مــن خــال اعتمــاد الطاقــات المتجــدِّ
والنجاعــة الطاقيــة وكل مســالك االقتصــاد األخضــر واألزرق. ويتعيــن تعزيــز هــذا المسلســل، الــذي انطلقــت 

مراحــل إنجــازه فــي العديــد مــن المياديــن،  مــع العمــل علــى إغنائــه باســتمرار.  

محاربــة تغيــر المنــاخ قضيــة تهــم الجميــع وتتطلــب اتخــاذ مبــادرات ال تنحصــر فيمــا 
هــو سياســي فقــط

ليســت الحكومــات والســلطات العموميــة هــي التــي يتعيــن عليهــا وحدهــا اتخــاذ مبــادرات تســتهدف 
محاربــة آثــار التغيــر المناخــي، بــل إن علــى كل األطــراف المعنيــة أن تنخــرط فــي هــذا المسلســل، وخاصــة 
المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاّص، ضمــن عمليــة تعبئــة شــاملة، مــن أجــل إقــرار نمــوذج جديــد 

فــي مجــال اإلنتــاج واالســتهاك المســتدام. 

مــن حــق المغــرب، باعتبــاره أحــد البلــدان الناميــة، أن يســتفيد مــن تعويضــات تقدمهــا البلــدان الملوِّثــة التــي 
تتحمــل مســؤوليات تاريخيــة مشــتركة ومتمايــزة فــي الوقــت نفســه عــن التلــوث. 

ال يُصنَّــف المغــرب ضمــن البلــدان المســؤولة عــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، ولكنــه يتأثــر بعواقبهــا، 
ممــا يعطيــه الحــق، علــى األقــل مثــل الــدول الناميــة التــي تتأثــر بتداعيــات ممارســات الــدول الملوِّثــة، فــي 
ــي تؤديهــا هــذا الــدول للوفــاء بالتزاماتهــا، وذلــك مــن أجــل التكيــف مــع  تعويضــات تُقتَطــع مــن المبالــغ الت
ــة لألمــم  ــة اإلطاري ــي االتفاقي ــا ف ــات المنصــوص عليه ــإن االلتزام ــي هــذا الصــدد، ف ــر المناخــي. وف التغي
ــادي  ــرب مــن أجــل تف ــل المغ ــى تعويــض دول مث ــة إل ــدول الملوِّث ــاخ يجــب أن تدفــع ال المتحــدة بشــأن المن
ــإن  ــه، ف ــاء علي ــة. بن ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــا االقتصادي ــى ظروفه ــي عل ــر المناخ ــرات الســلبية للتغي التأثي
ــم بشــكل  ــدان المتقدمــة، يجــب أن تُقيَّ ــا« للبل ــرَّرة المحــددَّة وطني ــة بشــأن اإلســهامات المق ــا المعلَنَ »النواي
مختلــف تمامــا عــن تلــك التــي أعلنتهــا دول ناميــة كالمغــرب، وهــي نوايــا تــدل علــى أن هــذه الــدول تأخــذ 
علــى عاتقهــا االلتــزام بواجبــات تتجــاوز بكثيــر المســؤولية التــي تتحملهــا فــي مجــال التغيــرات المناخيــة. 

فضــا عــن ذلــك، فــإن مشــروع االتفــاق الــذي ســتتم دراســته خــال الــدورة الواحــدة والعشــرين للــدول 
األطــراف فــي االتفاقيــة اإلطاريــة لألمــم المتحــدة بشــأن المنــاخ، يجــب أن يشــكل مناســبة للــدول الناميــة 
ــة  ــي تســتهدف حماي ــة الُملزمــة الت ــارات القانوني ــز كل الخي ــى ضــرورة تعزي ــا عل ــي مفاوضاته ــي تؤكــد ف ك

ــدان. ــن البل ــزة بي ــة المشــتركة والمتماي ــؤوليات التاريخي ــدأ المس مب

ومــن أجــل التكيــف مــع التغيــر المناخــي، يجــب اعتمــاد مقاربتيــن متكاملتيْــن علــى وجــه األولويــة: »التحكــم 
فــي الفوضــى وتدبيــر الفــرص«.  
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ــى يتعيــن  ــن متكاملتيــن، فمــن جهــة أول ــى رؤيتيْ ــي اســتراتيجية محاربــة التغيــر المناخــي عل يجــب أن تنبن
ــة  ــا األمني ــي أبعاده ــا ف ــى وتدبيره ــي الفوض ــم ف ــل التحك ــن أج ــة م ــة والمجتمعي تحــري اليقظــة المناخي
ــار التغيــر المناخــي فرصــة يتعيــن  والغذائيــة والصحيــة، واإلنســانية عمومــا. ويجــب مــن جهــة ثانيــة اعتب

ــة منهــا، أن تســتغلها، مــن خــال:   ــدول، وخاصــة النامي ــى ال عل

n  وضع استراتيجيات ذات بعد تنموي مستدام، مرتكزة على الطاقة النظيفة وتدوير االقتصاد المولِّد
لفرص الشغل والثروة.

n  بما أن إشكالية التغير المناخي ذات طابع شامل، فإن على المغرب أن يستغل كل الفرص الكفيلة
باستقطاب التمويات األجنبية وتعزيز قدرات نقل التكنولوجيات الهادفة إلى التقليص من انبعاثات 

الغازات الدفيئة.

نــة فــي التقريــر الخامــس للتقييــم  يقــدم هــذا التقريــر توصيــات تنطلــق مــن الُخاصــات األساســية المتضمَّ
الصــادر عــن مجموعــة الخبــراء الحكومييــن حــول تطــور المنــاخ:

n  بما أن تأثر المناخ بالنشاط البشري لم يعد يحتاج إلى دليل، وأن التغيرات المناخية التي عرفها 
كوكبنا مؤخرا لها تداعيات واسعة النطاق على اإلنسان وعلى الطبيعة، فإن ذلك يتطلب تعبئة كل 
مكونات المجتمع وفئاته كي يدرك الجميع أبعاد هذه التغيرات، بدءا بتربية األطفال منذ صغرهم 
الفئات  لفائدة كل  برامج  به، مع وضع  المرتبطة  المصيرية  المناخ والقضايا  وتحسيسهم بأهمية 
العمرية تستهدف تغيير سلوكات األفراد تجاه المناخ والرهانات المرتبطة به. ومن ثم ضرورة إشراك 
المجتمع المدني وإياء أهمية خاصة آلرائه وتعزيز مساهمته في مواجهة التغيرات المناخية، مع 
العمل على التوفيق بين المصالح الخاصة وأولويات التنمية المستدامة، من خال مبادرات تؤدي 

إلى خلق فرص الشغل والثروات. 

n  الناتجة المخاطر  يفاقم من  أن  الوتيرة  بهذه  الدفيئة   الغازات  انبعاث  من شأن استمرار ظاهرة   
عن آثار التغير المناخي الحادة والشاملة والتي يستحيل تداركها، ومن ثم يصبح التكيف مع التغير 
المناخي  والتخفيف من آثاره استراتيجيتين أساسيتين للحد من هذا التغير ومن تداعياته على 
التنمية المستدامة ولتدبيره. وفي هذا اإلطار، فإن على المغرب أن يعطي األولوية لتدابير التكيف 

ضمن إستراتيجية لتعزيز القدرات تنتظم حول ثاثة محاور: 

والطاقات  . 1 المستدامة  التنمية  مجال  في  للبحث  المخصصة  العلمية  المنظومة  تعزيز 
واالقتصاديات النظيفة. 
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تعزيز قدرات االستجابة والتفاعل مع ظاهرة التغير المناخي، من خال إنشاء فرق تقنية تضم  . 2
كفاءات بشرية تدعمها في عملها أنظمة معلومات كاملة يسهل الولوج إليها.

أو  . 3 آنيا  مستجيب  تكيف  أجل  من  دقيقة  توقع  أنظمة  توظف  التي  الوقائية  القدرات  تعزيز 
ط له.  مخطَّ

ومــن األهميــة بمــكان اإلشــارة إلــى ضــرورة الحــرص علــى التكامــل بيــن مخططــات التكيــف هــذه ومبــادرات 
وبرامــج وتدابيــر التخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي علــى التــراب الوطنــي. 

n  ما زالت أمام اإلنسان فرص للحد من التغير المناخي وما زالت بيده الوسائل للتي تمكنه من تحقيق
هذا الهدف، من أجل بناء مستقبل مستدام صامد في وجه التغيرات المناخية. ويتعين على الدول 
البيئية  اآلثار  تراعي  التي  المقاربات  تشجيع  من خال  المنظور،  اقتصادها ضمن هذا  توجه  أن 
وتستحضر بعد التنمية المستدامة، مع اعتماد الطاقات الخضراء في إطار تدوير معقلن لاقتصاد 

ال يستنزف الطبيعة. 

توصيات المجلس 

ــن مــن خــال تحليــل درجــة مراعــاة االســتراتيجيات القطاعيــة لمســألة تطــور المخاطــر المناخيــة  يتبيَّ
وأنــواع هشاشــة المجــاالت الترابيــة أنــه رغــم التقــدم الــذي حققتــه فــي هــذا الصــدد بعــض القطاعــات، فمــا 
ــة  ــة عمــل منظمــة وشــاملة مــن أجــل إدمــاج المخاطــر المناخي ــى اعتمــاد منهجي ــة إل ــت الحاجــة ماّس زال
ــن المتوســط والبعيــد مــن جهــة  ــى المديَيْ ــي تصــور االســتراتيجيات القطاعيــة والتخطيــط عل فــي عمليت
أولــى، ومــن أجــل إعــادة النظــر مــن منظــور دينامــي فــي توجهــات السياســات القطاعيــة حســب  تطــور أنــواع 

هشاشــة المجــاالت، مــن جهــة ثانيــة. وفــي هــذا الصــدد، نوصــي بمــا يلــي:

n  ،إدماج أفضل إلجراءات التكيف والتخفيف من آثار االضطراب المناخي في السياسات العمومية
مع استثمارها كرافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية وكمصدر هام لتوفير فرص الشغل 

وخلق الثروات؛

n  تجسيد فعلي ناجع لسياسة التغيرات المناخية على مستوى المدن والمجاالت الترابية، انطاقا
من االختصاصات الجديدة الُمسنَدة إلى المجالس الجهوية في مجال إعداد المخططات الجهوية 
إلعداد التراب والمخطط المديري الجهوي كأداتين حاسمتين للتعبئة والتفعيل على مستوى المجال 

الترابي؛

n  إجراءات مائمة وقابلة للتنفيذ وعملية للرفع من قدرة المغرب على اجتذاب االستثمارات الخضراء  
ة بإحكام؛ والمشاريع المعدَّ
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n مراعاة فعلية للخصوصيات المناخية والحاجيات التنموية للمغرب وللبلدان النامية؛

n  آليات مبتَكرة من اجل تعبئة أفضل لمكونات المجتمع المدني الوطني واإلفريقي والدولي )المنظمات
غير حكومية والقطاع الخاص والبرلمانيون والنقابات والخبراء والجامعيون ووسائل اإلعام، الخ.( 

في مجال محاربة التغيرات المناخية. 

ترشيد الحكامة المؤّسساتية في مجال السياسة المناخية . 1

n  مأسسة العمل المنَجز لفائدة المناخ بإصدار مرسوم خاص بلجنة التنسيق الوزاري من أجل السهر
على تنفيذ سياسة محاربة التغير المناخي، وجعل المجلس األعلى للماء والمناخ يشرع فعليا في 

االضطاع بالمهام التي أُنِشئ من أجلها. 

n  القطاع وفاعلي  السياسي  القرار  المناخ وصناع  مجال  في  الخبراء  بين  والتنسيق  التعاون  توطيد 
الخاص، وخاصة مؤسسات التأمين للتحكم في كلفة الهشاشة المناخية وإجراءات التكيف والتخفيف 

عة للتغيرات المناخية. من اآلثار  المتوقَّ

n  للتنمية الوطنية  االستراتيجية  مشروع  على  الحكومي  المجلس  مصادقة  مسلسل  وتيرة  تسريع   
طبقا  وذلك  المناخية،  التغيرات  بمحاربة  المتعلق  االستراتيجي  محورها  وتفعيل  المستدامة، 
للمادة 14 من القانون اإلطار رقم 99.12، مما سيمكن من إطاق عملية تحيين مجموع السياسات 
أداة  توفير  من  أيضا  وسيمكن  المناخية،  والمخاطر  االستدامة  بُْعدي  إدماج  من خال  القطاعية 
أرضية  وسيشكل  المغرب،  يتحملها  التي  المناخية  التغيرات  عن  الناتجة  الكلفة  لقياس  مائمة 
2015، وخال  التنمية المستدامة لما بعد  متينة يمكن االستفادة منها في عملية تفعيل أهداف 
المفاوضات المناخية الدولية، وخاصة خال الدورة الثانية والعشرين للدول األطراف في االتفاقية 

األممية حول التغيرات المناخية المقرر انعقادها في مراكش.      

n  إعادة النظر في مسألة اإلشراف اإلجرائي على سياسة التغيرات المناخية بالمغرب، نظرا لطابعها 
األفقي واالستراتيجي. 

n  التسريع بسّن القوانين الضرورية لتطبيق أداة التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي المنصوص 
عليها في القانون اإلطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. وتستهدف هذه 
األداة تقييم توافق السياسات واإلستراتيجيات والبرامج والمخططات التنموية مع مستلزمات حماية 

البيئة والتنمية المستدامة، ودرجة مراعاة المخاطر المناخية. 

n  وبمجاالته بالمغرب  الخاصة  الهشاشة  وأوجه  الرهانات  حول  القرار  لفائدة صناع  تكوين  تنظيم   
الترابية.   
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تفعيــل األعمــال ذات األولويــة مــن أجــل إدمــاج أفضــل لبعــد المنــاخ فــي القطاعــات االقتصاديــة . 2
األساســية 

n  استثمار على  القدرة  على  ينبني  أن  يجب  العمومية  السياسات  في  المناخية  المخاطر  مراعاة 
تدابير  وتحديد  حدة،  على  قطاع  لكل  المناخية  الهشاشة  بأوجه  المتعلقة  والمعارف  المعلومات 
التكيف والتخفيف، ووضع ميزانيات تراعي الكلفة اإلضافية الناتجة عن مراعاة هذه التدابير، في 
ة على ثاث سنوات للقانون التنظيمي الجديد للمالية، وتقييم  توافق وانسجام مع البرَمجة الممتدَّ

األداءات. 

n  ،التسريع بإعادة توجيه الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال محاربة آثار االضطراب المناخي 
البشرية  بالتنمية  النهوض  أجل  من  المناخي  التغير  مع  التكيف  الستثمارات  األولوية  إعطاء  مع 

المستدامة.

n  ماءمة الجدولة الزمنية لاستراتيجيات القطاعية مع أفق التخطيط الممتد على المدى البعيد 
لسياسة محاربة االضطراب المناخي.

n  وضع آليات التحكيم الضرورية لرصد الموارد الطبيعية بين مختلف السياسات القطاعية مع األخذ 
بعين االعتبار المخاطر المناخية، وخاصة آثارها على نقص الموارد المائية وتدهور التنوع الحيوي.

n  خال من  الماء،  تدبير  مخططات  في  الترابية  المجاالت  على  المناخية  االنعكاسات  مراعاة   
المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية المندمجة للموارد المائية، وفي تصميم  السدود الجديدة 
ومشاريع نقل المياه بين األحواض المائية، وفي أهداف تعبئة الماء ضمن االستراتيجية الوطنية 
االستثمارية  المشاريع  مجموع  في  الطاقية  النجاعة  بإدماج  الطلب،  تدبير  مستوى  وعلى  للماء، 

)الصناعية والسياحية والفاحية وفي مجالي البناء والبنيات التحتية(.

n  تعزيز االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في قطاعات البناء والصناعة والفاحة والنقل، من 
خال توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية لفائدة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة 
الطاقي  التأهيل  ومواكبة   ،47.09 رقم  بالقانون  المتعلِّقة  المراسيم  وإصدار  الطاقية،  والنجاعة 

للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، وسّن تحفيزات ضريبية ومالية.

n  :تسريع وتيرة تفعيل االستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة من خال

إصدار  � من خال  والمتوسط  الضعيف  الجهد  ذات  المتجددة  الطاقات  إنتاج  محطات  تطوير 
مشروع القانون رقم 58.15 والمراسيم التطبيقية للقانون رقم 13.09 وتطوير المخططات الطاقية 

المجالية.
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استغال التكامل بين قطاعي الماء والطاقة من أجل الرفع من قدرة تخزين الطاقة المتجددة  �
ذات الطابع المتقطع وتقليص كلفة اإلنتاج التي تتطلبها عملية تحلية مياه البحر. 

ر من الكتلة الحية ومن الطاقة الجيو- � وضع برنامج طموح لاستغال الطاقي للمخزون المتوفِّ
حرارية والطاقة الريحية في المجال البحري. 

n  توسيع مجال الدراسات المتعلقة بالهشاشة المناخية المرتبطة بالركيزة األولى لمخطط المغرب 
األخضر لتشمل اليقظة العلمية المناخية ضمن منظور الوقاية والتوجه نحو زراعات مقاومة آلثار 

التغيرات المناخية، ووضع خطة عمل للحد من الخسائر الغذائية والتبذير الغذائي بالمغرب. 

n  عة المناخية والمرتبطة بالمحيطات وآثارها على األنظمة البيئية المائية من مراعاة المخاطر المتوقَّ
أجل تعزيز التركيز على بعد االستدامة في موارد الصيد البحري الوطنية. 

n  إدماج تطور المخاطر المناخية الخاصة بالمجاالت وهشاشة المناطق الحساسة من قبيل المناطق 
الصحراوية والساحلية في مخططات التهيئة السياحية المندرجة في إطار رؤية 2020. 

n  تطوير التكامل بين المناخ والصحة من خال دراسات وأبحاث معمقة من أجل تحصيل المعلومات
االضطراب  انعكاسات  استشراف  على  القدرة  وتعزيز  واستثمارها،  المجال  هذا  حول  والمعارف 

المناخي على صحة الساكنة المغربية. 

n  مراعاة الهشاشة المناخية للمناطق الجغرافية في مراحل التخطيط والتصور واإلعداد واستغال
والمناطق  والطرق  والقناطر  )الموانئ  اللوجستيكية  والتجهيزات  األساسية  التحتية  البنيات 

اللوجستيكية، وغيرها(. 

n  ضمان التنسيق والتكامل بين الجهود الهادفة إلى التوافق مع االلتزامات الدولية لمحاربة التغيرات
المناخية والتصحر والمحافظة على التنوع الحيوي على مستوى التدبير المندمج للتخطيط، وعن 

طريق التثمين االقتصادي للخدمات التي توفرها األنظمة البيئية. 

n  والمناهج البرامج  في  منهجية  بطريقة  المغرب  في  المناخية  والرهانات  الهشاشة  أنواع  إدماج 
الدراسية  بمختلف األساك التعليمية. 

تطوير قدرة المجاالت والمدن على مقاومة آثار التغيرات المناخية . 3

n  الوطني، وأيضا التراب  بإعداد  المتعلق   ،50.13 القانون رقم  المناخية في مشروع  المخاطر  إدماج 
الهشاشة التي يتميز بها كل مجال على حدة، في تصاميم التهيئة وفي وثائق التعمير، مع تحري 

يقظة خاصة تجاه المجاالت الحساسة. 
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n  تكثيف النسيج العمراني للمدن وإدراج مسألة الحد من درجة ارتهان بعض األنشطة بالقرب من 
الساحل، في تصاميم التهيئة العمرانية المستقبلية، من خال تطوير بنيات تحتية مهيِكلَة )طرق، 
ن الربط الجيد بين الساحل  شبكات، النقل المشترك، القنوات...( في اتجاه المناطق البعيدة تؤمِّ

وبين المناطق الداخلية. 

n  على تشجيعهم  خال  من  المناخي،  االضطراب  محاربة  بأهمية  المحليين  المنتخبين  تحسيس 
إعداد مخططات مناخية مجالية ومحلية في توافق مع خصوصيات مناطقهم، وتكوينهم في مجال 

المحافظة على الرأسمال الطبيعي ومراعاة المخاطر المناخية في تنمية المجاالت.

n  تطوير الخبرة الوطنية في مجاالت البناء اإليكولوجي من خال وضع معايير وطنية تراعي مبدأ
»الجودة البيئة العالية«، وشهادة االقتصاد في الطاقة خاصة بالمباني، باالستفادة من الممارسات 
المواد المتوفرة في  التراث المغربي في هذا المجال وباستعمال  التي يزخر بها  الجيدة األصيلة 

المغرب.

n  المتعلقة المعارف  إدماج مفهوم تحسين  الطبيعية، مع  والكوارث  األزمات  تدبير  تحسين منظومة 
بالمخاطر المناخية، من خال تحديد التوجهات والخطوط الموجهة لتدبير األزمات البيئية وضمان 

استمرارية الخدمات، مع التنصيص على تقييم بعدي لطريقة تدبير األزمة. 

تطوير وتثمين األبحاث والدراسات والخبرة واليقظة في مجاالت التغيرات المناخية . 4

n  اعتماد اليقظة الجوية والمناخية من خال تطوير القدرات الوطنية المرتكزة على ثالوث المعرفة
والتفاعل والوقاية، وإعمالها في القطاعات االقتصادية واألنظمة البيئية الطبيعية ومنظومات اإلنذار 

وتدبير الكوارث الطبيعية. 

n  جعل مركز الكفاءات للتغيرات المناخية مؤسسة علمية مرجعية في مجال جمع المعطيات وتحليلها 
المعنية )اإلدارات والجماعات  بين مختلف األطراف  المناخ  الوطني حول قضايا  والحوار  ونشرها، 
على  للتفوق  ومركزا  والخبراء(،  والجامعات  الحكومية  غير  والمنظمات  الخاص  والقطاع  الترابية 

المستوى اإلفريقي. 

n  قة حول آثار التغيرات المناخية على سوق الشغل، باعتماد مقاربة قطاعية، مع  إنجاز دراسة معمَّ
دة باالندثار.  العمل على إبراز فرص الشغل التي يوفرها االقتصاد األخضر، وأيضا المهن المهدَّ

n  وضع نظام إعام وجرد وقياس قطاعي ومجالي لحجم انبعاثات الغازات الدفيئة، والتسريع بتعميم
»أعمال التخفيف الوطنية المناسبة« و«برامج األعمال الوطنية للتكيف القطاعي«. 
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تعبئة وإشراك كل فاعلي المجتمع المدني. 5

n  تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مجال تحسيس المواطنين بتحديات تغير المناخ والتنمية
المستدامة، طبقا لمقتضيات القانون اإلطار رقم 99.12. 

n  الوسائل المناخية من  التغيرات  العاملة في مجال  الجمعيات  البيئية وشبكات  الجمعيات  تمكين 
التقنية والمالية ومن أدوات الولوج إلى المعلومات البيئية المتوفرة لدى اإلدارات الجهوية والمركزية.  

n  تحسين مسلسل مشاركة الجمعيات في آليات تصور وإعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية على
المستوى الجهوي والوطني، وإضفاء الطابع االحترافي المهني على هذه العملية. 

n  وحقوق المستدامة  والتنمية  المناخي  التغير  مجاالت  في  العاملة  والشبكات  الجمعيات  إشراك   
اإلنسان في إعداد الباغات الوطنية حول جهود المغرب في محاربة التغير المناخي، وفي المساهمة 

في بلورة التزامات المغرب في مجال المناخ ووفائه بها. 

n  المعنّية األطراف  بين مختلف  البيئي  الحوار  بمناهج  الخاصة  والمحلية  الوطنية  الخبرة  تطوير   
)المنتخبون واإلدارات الترابية والمنظمات غير الحكومية والمواطنون( في مجالي التنمية المستدامة 

والتغيرات المناخية.

n  تحسين قدرات النساء القرويات في مجال استعمال تكنولوجيات وطرق مائمة في اإلنتاج الفاحي
وفي تربية المواشي من شأنها الرفع من القدرة على التكّيف مع التغيرات المناخية. 

n  استثمار التراث الثقافي الوطني والممارسات التقليدية الموروثة عن األجداد واالستفادة منها في 
مجال محاربة التغيرات المناخية. 

استغالل الفرص االقتصادية التي تتيحها عملية محاربة التغير المناخي  . 6

n  تنمية االقتصاد األخضر من اجل استغال الفرص التي يتيحها على مستوى النمو وفرص الشغل
للتكنولوجيات  التدريجي  واالعتماد  االقتصادي،  نموذجه  استدامة  على  والمحافظة  به،  المرتبطة 

الخضراء والتقليص من االنبعاثات الكربونية لألنشطة القائمة.

n  تشجيع المقاوالت العمومية والخاصة على االعان عن التزاماتها في مجال التكيف والتخفيف من 
االضطراب المناخي، من خال اتخاذ تدابير ملموسة من اجل إدماج بعد المناخ ومراعاة انبعاثات 
ثاني أوكسيد الكربون في مسلسات إنتاجها وفي مختلف مراحل دورة حياة منتجاتها، مع تحمل 

مسؤوليتها االجتماعية والبيئية. 
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n  استغال فرص التمويل والتعاون الدولي المتاحة من أجل االستفادة من آليات نقل التكنولوجيات 
ومن التمويات الممنوحة في إطار التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطره، طبقا 

لاتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية. 

n  ،استئناف المفاوضات ثنائية األطراف ومتعددة األطراف، في إطار المفاوضات الدولية حول المناخ
الطاقات  مصادر  من  الُمنتَجة  الخضراء  الكهرباء  من  جزء  تصدير  من  المغرب  تمكين  أجل  من 
تقنية  اتفاقيات  إبرام  المائية(، من خال  والطاقة  الريحية  والطاقة  الشمسية  )الطاقة  المتجددة 
تجارية ومالية مناسبة. وفي هذا الصدد، فإن الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى االتحاد 
األوروبي والتوجيهات األوروبية في مجالي الطاقة والمناخ )CE/2009/2( يمنحانه فرصة إدماج سوق 
الطاقة الوطنية في السوق األوروبية للكهرباء الخضراء في أفق إنشاء سوق إقليمية أورو-متوسطية.   

n  تعزيز قدرات أصحاب المشاريع على االستفادة من الصناديق العالمية لفائدة المناخ، من خال 
التقدم بمشاريع ُمحَكمة اإلعداد ماليا وتقنيا، مع العمل على البحث عن مصادر تمويل جديدة على 

مستوى القطاع البنكي الوطني. 

n  القطاع البنكي، باعتباره فاعا استراتيجيا يواكب عملية تمويل المشاريع االستثمارية في مراحلها 
األولى، يجب أن يُدِمج في مساطر منح القروض، وفي عمليات تطوير منتجات مالية مبتَكرة، إضافة 
إلى معايير التمويل التقليدية، معاييَر مرتبطة بالعوامل البيئية واالجتماعية والمناخية، والتثمين 

االقتصادي للخدمات البيئية التي يوفرها الرأسمال الطبيعي. 

دعوة المجتمع الدولي للتعبئة لفائدة المناخ . 7

n  ،يدعو المجلس االقتصادي واالجتماعي البيئي المغربي المجالس االقتصادية واالجتماعية والبيئية
والبرلمانيين، ومجموع الشبكات والجمعيات على المستوى العالمي، المعنيِّين بالدفاع عن البيئة 

وبالتنمية المستدامة واالضطراب المناخي، إلى: 

n  قانونيا وُملْزم  المناخ  شامل  اتفاق حول  بروتوكول  توقيع  إلى  للتوصل  الضرورية  الجهود  كل  بذل 
وعادل.

n  ع التوصل إليها خال مؤتمر المشاركة في تتبُّع عملية تفعيل االتفاقية العالمية والُملزمة المتوقَّ
سيحتضنه  الذي  األطراف  لمؤتمر  والعشرين  الثانية  للدورة  اإلعداد  أفق  في  المناخ،  حول  باريس 

المغرب أواخر سنة 2016. 

n  تحويل المخاطر المناخية التي تتهدد الدول النامية إلى فرص قد تدفع القارة اإلفريقية إلى تغيير 
نموذجها التنموي وإلى توفير فرص شغل جديدة لفائدة الشباب.
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n  المناخي التكيف  بمجاالت  المتعلقة  اإلفريقية  البلدان  في  العلمية  واألبحاث  الدراسات  تطوير 
القتصادياتها، من أجل تحديد أوجه الهشاشة المناخية الخاصة بها، واتخاذ اإلجراءات الضرورية 
مع  األولويات،  من  ذلك  باعتبار  المناخية،  التغيرات  آثار  مع  للتكيف  المناسبة  الميزانيات  ووضع 
تحديد قدرتها على التخفيف من هذه اآلثار. وفي هذا الصدد، من المفيد اعتماد منظور المدى 
البعيد فيما يخص االستثمارات المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن مسلسل 

اتخاذ القرار المتعلق بإعداد الميزانيات العامة.     

n  التنموية السياسات  في  المناخية  التغيرات  مسألة  إدماج  في  القطاعات  متعددة  مقاربة  اعتماد 
للبلدان اإلفريقية.  

n  استباق آثار التغيرات المناخية على الفئات االجتماعية المعوزة بإفريقيا، من خال تعزيز شبكات 
األمن والحماية االجتماعية. 

n  مراعاة المقاربة القائمة على النوع االجتماعي في إعداد السياسات المناخية وخاصة في قطاع  
الفاحة. 

n  دة ومشاريع ضمان تعبئة قوية لمختلف الجهات والمناطق من خال دورات تكوينية لفائدة فئات محدَّ
ملموسة في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

n  تخصيص جزء من اعتمادات الصندوق األخضر للمناخ لتمويل مبادرات مقاوالت بلدان الجنوب التي
وأيضا  المناخية،  التغيرات  آثار  من  والتخفيف  التكيف  مسألة  وأنشطتها  أعمالها  في  تستحضر 

لتمويل مشاريع تطوير األبحاث واالبتكارات وإجراءات اليقظة في مجال التوقعات المناخية. 

n  من أجل تملُّك أفضل لهذه التوصيات،  تجدر اإلشارة إلى ضرورة اعتماد أدوات مبتَكرة، مؤسساتية
وتشريعية، في مجال التشاور واالنفتاح على مختلف مكونات المجتمع المدني.                
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الخطب الملكية     

ــى الــدورة الســبعني  مقتطفــات مــن اخلطــاب الســامي لصاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس املوجــه إل
للجمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف 30 شــتنبر 2015. 

»إن التــزام المغــرب باالنخــراط فــي هــذه القضايــا الكونيــة، يتجلــى بشــكل خــاص، فــي مجــال محاربــة 
ــاء. ــه البشــرية جمع ــي تواج ــدات، الت ــن التهدي ــن بي ــر م ــي تعتب ــة، الت ــرات المناخي التغي

ــى بلــورة سياســة وطنيــة فــي مجــال  فمنــذ مشــاركتنا فــي قمــة ريــو ســنة 1992 عمــل المغــرب جاهــدا، عل
ــدة  ــة لفائ ــة، الموجه ــوارد المالي ــر الم ــن، وحســن تدبي ــن المعنيي ــع الفاعلي ــة جمي ــى تعبئ ــوم عل ــة، تق البيئ

المنــاخ.

ومــن بيــن مظاهرهــا ، نذكــر علــى ســبيل المثــال، اعتمــاد الميثــاق الوطنــي للبيئــة، وإطــاق مخطــط 
ــق  ــي أف ــدف ف ــذي يه ــة، ال ــية والريحي ــات المتجــددة الشمس ــوح للطاق ــج الطم ــرب االخضــر، والبرنام المغ

2020، الــى تغطيــة 42 بالمائــة مــن احتياجــات المغــرب الطاقيــة.

ووفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال البيئــة، قدمــت المملكــة رســميا، خــال ســنة 2015 مســاهمتها الوطنيــة 
ــي  ــة نظــام بيئ ــي إقام ــا ف ــة، ومســاهمة منه ــة وطموح ــات قوي ــن التزام ــي تتضم ــددة، الت ــة والمح المرتقب

دولــي متضامــن ومنصــف.

وفــي نفــس اإلطــار، يقتــرح المغــرب اســتضافة مراكــش، فــي 2016، للمؤتمــر الثانــي والعشــرين للــدول 
األطــراف فــي االتفاقيــة اإلطاريــة لألمــم المتحــدة حــول التغيــرات المناخيــة.

ونغتنــم هــذه المناســبة، لنجــدد دعمنــا لجهــود فرنســا مــن أجــل التوصــل، فــي المؤتمــر الحــادي والعشــرين 
بباريــس، إلــى اتفــاق عالمــي شــامل، مســتدام ومتــوازن، وملــزم قانونيــا.

لــذا، فإننــا نعتبــر مؤتمــري باريــس ومراكــش محطتيــن متكاملتيــن لتحقيق تقــدم نوعي في مكافحــة التغيرات 
المناخية، وتفادي الفشــل الســابق الذي كان بســبب ضعف التنســيق والتعاون بين مختلف الشــركاء.

ومــن هنــا تأتــي أهميــة »نــداء طنجــة« الــذي أطلقنــاه مــع فخامــة الرئيــس فرنســوا هوالنــد، فــي 20 شــتنبر 
الجــاري، مــن أجــل عمــل دولــي جماعــي تضامنــي وقــوي لفائــدة المنــاخ.

وإن اختيــار المغــرب إلطــاق هــذه المبــادرة المشــتركة لــم يكــن صدفــة، وإنمــا جــاء تقديــرا لبادنــا، التــي تعــد 
فــي طليعــة الــدول اإلفريقيــة التــي اعتمــدت اســتراتيجية وطنيــة ناجعــة فــي مجــال الطاقــات المتجددة.
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وســيرا علــى نهجــه التضامنــي، فــإن المغــرب لــن يدخــر أي جهد إلســماع صوت وانشــغاالت القــارة اإلفريقية، 
والــدول الجزريــة الصغيــرة، الســائرة فــي طريــق النمــو، لكونها األكثر هشاشــة أمام التغيــرات المناخية«. 

ــرى الرابعــة عشــرة لعيــد  مقتطفــات مــن اخلطــاب الســامي جلاللــة امللــك محمــد الســادس مبناســبة الذك
العــرش املجيــد، يف يوليــوز 2013.

]...[ إن عزمنــا الراســخ علــى تجســيد خيارنــا ]....[ ال يعادلــه إال عملنــا الــدؤوب، فــي ســبيل تحقيــق 
مشــروعنا، الــذي قوامــه النمــو االقتصــادي المســتمر، والتنميــة المســتدامة، والتضامــن االجتماعــي. 

]...[ وينــدرج فــي نفــس التوجــه، تمكيــن المغــرب مــن إنتــاج الطاقــات المتجــددة، الــذي يجســد رؤيتنــا للتنميــة 
المســتدامة. ومــن هــذا المنطلــق، كان تنفيــذ برنامــج الطاقــة الشمســية، المتمثــل فــي انطــاق أوراش بنــاء 
»مجمــع النــور بــورزازات«، بمــوازاة االســتحقاقات المســجلة، فــي إطــار الطاقــة الريحيــة. فهــذه األوراش، عاوة 
عمــا لهــا مــن أهميــة بيئيــة، ســتجعلنا أقــل تبعيــة للطاقــات المســتوردة. وهــو مــا يتطلــب سياســة تكويــن 

ناجعــة، وتطويــر الكفــاءات الوطنيــة. ممــا سيســاعد علــى تفعيــل الميثــاق الوطنــي للبيئــة ]...[. 

المناخيــة  التغيــرات  حــول  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  إلــى  الموجهــة  الملكيــة  الرســالة  مــن  مقتطفــات 
2009 دجنبــر  فــي  بكوبنهاغــن 

]...[ إن المغــرب، وعلــى غــرار كافــة بلــدان المعمــور، يعانــي مــن انعكاســات التغيــرات المناخيــة، بحكــم 
خصوصيــات موقعــه الجغرافــي، وتنــوع أنظمتــه البيئيــة.

لذلــك، كانــت بادنــا، ســباقة إلــى االنخــراط فــي الوعــي الكونــي الــذي كرســته قمــة »ريــو«، بمصادقتهــا علــى 
االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، وباعتمادهــا لبرامــَج عمــل وطنيــة.

ومــن هــذا المنطلــق، جعلنــا القضايــا البيئيــة فــي صلــب برامجنــا التنمويــة، ســواء منهــا المائيــة، بانتهــاج 
ــادرة  ــا لمب ــا وتفعيلن ــاف ; أو بإطاقن ــات والجف ــة الفيضان ــة، ومحارب ــا المائي ــة مواردن ــدة لتعبئ سياســة رائ
وطنيــة للتنميــة البشــرية، فضــا عــن بلــورة مخططــات تنمويــة اســتراتيجية قطاعيــة، والســيما فــي مجــاالت 
التنميــة الفاحيــة، وحمايــة البيئــة، مــن خــال دعوتنــا إلعــداد ميثــاق وطنــي، وكــذا النجاعــة الطاقيــة، 

وتطويــر الطاقــات المتجــددة

]...[  وباعتمــاده لهــذا النمــوذج التنمــوي المســتدام، فــإن المغــرب يؤكــد انخراطــه القــوي، فــي المجهــود 
الدولــي لمحاربــة ظاهــرة االحتبــاس الحــراري، ]...[ إن خطــورة األوضــاع قــد بلغــت مرحلــة حرجــة وحاســمة، 

ــاء. ]...[  ــا األرض مــن الهــاك والفن ــا أقــوى إلنقــاذ البشــرية وكوكبن تتطلــب التزامــا جماعي
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I .     مـقـدمـة

السـيـاق 

ــر لهــا وجتاهــل آثارهــا، ممــا يفــرض علــى مختلــف بلــدان العالــم  أصبــح تغيــر املنــاخ ظاهــرة ال ميكــن التنكُّ
أْن تأخذهــا بعــن االعتبــار وهــي تضــع سياســاتها الطاقيــة واالقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

ــه  ــر أن ــي، غي ــى املســتوى العامل ــة عل ــازات الدفيئ ــات الغ ــة يف انبعاث ــرب ســوى بحصــة ضئيل ال يســاهم املغ
يتأثــر ســلبا بآثــار االضطــراب املناخــي، يــدل علــى ذلــك توالــي ظاهــرة اجلفــاف يف الســنوات األخيــرة، 
وتكاثــر بعــض الظواهــر املناخيــة القصــوى بوتيــرة متقاربــة، يف عاقــة علــى وجــه اخلصــوص بعــدم انتظــام 
التســاقطات املطريــة وتقلــص الغطــاء النباتــي بســبب التصحــر واســتفحال الكــوارث الطبيعيــة، ونتذكــر هنــا 
علــى وجــه اخلصــوص الفيضانــات األخيــرة التــي عرفتهــا مناطــق كومليــم والغــرب واحملمديــة وغيرهــا، والتــي 

خلَّفــت خســائر بشــرية وماديــة هامــة. 

وقــد انخــرط املغــرب منــذ ســنة 1992 يف العمــل الدولــي الهــادف إلــى التكيــف والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات 
ــد يف هــذا اإلطــار  ــع علــى االتفاقيــة اإلطاريــة لــألمم املتحــدة حــول التغيــرات املناخيــة، وتعهَّ املناخيــة، حيــث وقَّ

مبجموعــة مــن االلتزامــات القويــة والطموحة. 

ولهــذا الغــرض، بــذل املغــرب جهــودا عديــدة للوفــاء بالتزاماتــه يف إطــار االتفاقيــة اإلطاريــة لــألمم املتحــدة 
حــول التغيــرات املناخيــة، مــن خــال إنشــاء اإلطــار املؤسســاتي الضــروري إلعــداد سياســة وطنيــة للتكيــف 
ــون  ــة باعتمــاد القان ــك، تعــززت املنظومــة القانوني ــى ذل ــة. عــاوة عل ــرات املناخي ــار التغي ــف مــن آث والتخفي
اإلطــار رقــم 99.12 مبثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة املســتدامة الــذي يحــدد ضمــن أهدافــه األساســية 
ــات املتجــددة،  ــق بالطاق ــم 13.09 املتعل ــون رق ــى إصــدار القان ــل أيضــا عل ــة، وعم ــرات املناخي ــة التغي محارب

ــق بالنجاعــة الطاقيــة.  ــون رقــم 47.09 املتعل والقان

واعتمــدت بادنــا أيضــا سياســات هادفــة يف مجــال تدبيــر املــوارد الطبيعيــة غيــر املتجــددة، ومنهــا سياســة 
بنــاء الســدود، واإلســتراتيجية الوطنيــة للمــاء، ومخطــط املغــرب األخضــر، واإلســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة 
القائمــة علــى املــزج الطاقــي، والبرامــج الوطنيــة حملاربــة الكــوارث الطبيعيــة والتصحــر، والتأهيــل البيئــي مــن 

خــال برامــج تدبيــر النفايــات والتطهيــر الســائل وتصفيــة امليــاه العادمــة، وغيرهــا. 

ــار  ــة آث ــد مــن االســتثمارات ملواجه ــى مزي ــي يف حاجــة إل ــو بالتال ــا، فه ــا نامي ــدا إفريقي ــرب بل ــار املغ وباعتب
االضطــراب املناخــي. وإذا كان املغــرب يتكفــل بتمويــل جــزء مــن هــذه االســتثمارات، مــن خــال مختلــف 
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ــف  ــن خــال مختل ــة وم ــق املســاعدات الدولي ــوَّل عــن طري ــي يجــب أن مُي ــإن الباق ــة، ف سياســاته القطاعي
صــة لتمويــل املشــاريع املرتبطــة باملنــاخ. اآلليــات املخصَّ

هكــذا أدرج املغــرب سياســته يف إطــار إقليمــي، وخاصــة إفريقــي، وعيــا منــه أن التفكيــر يف معاجلــة قضيــة 
اضطــراب املنــاخ يجــب أن يكــون ذا بعــد عاملــي، ولكــن األعمــال واملبــادرات يجــب أن تكــون محليــة. ويجــب أن 
يتحقــق التــوازن بــن التكيــف والتخفيــف يف احتــرام ملبــادئ التنميــة املســتدامة واملســؤولية املشــتركة. وفيمــا 
يخــص هــذه املســؤولية، يجــب التمييــز بوضــوح بــن التزامــات الــدول املتقدمــة بالتخفيــف واألعمــال اإلراديــة 

للــدول الناميــة التــي يتعــن مســاعدتها مــن حيــث التمويــل والرفــع مــن الكفــاءات ونقــل التكنولوجيــات. 

وجتــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أن املغــرب قــد أبــان علــى املســتوى الدولــي عــن مراعاتــه إلشــكالية آثــار التغيــرات 
املناخيــة، وخاصــة مــن خــال: 

n .إصدار باغيْن وطنيين حول تدابير التخفيف والتكيف

n  .المخّطط الوطني لمحاربة االحترار المناخي الذي يشمل تدابير التخفيف والتكيف

n  .ل على المستوى القطاعي سياسة التغير المناخي بالمغرب التي تقوم على محاور أفقية وتُفعَّ

n  .احتضان الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن املناخ

ــي، متقّدمــا  ــة التاســعة حســب مؤشــر األداء البيئ ــف يف الرتب ــى أن املغــرب ُصنِّ ونشــير يف هــذا الصــدد إل
ــة بســنة 2013.  بســت رتــب مقارن

ــدورة الواحــدة والعشــرين ملؤمتــر  ــاد ال ــدم مبناســبة انعق ــرب أن يق ــى املغ ــيتعن عل ــك، فس ــى ذل ــة إل إضاف
األطــراف يف االتفاقيــة اإلطاريــة لــألمم املتحــدة بشــأن املنــاخ تقريــره الثالــث حــول آثــار السياســة التــي 
ــة والعشــرين ملؤمتــر  ــدورة الثاني ــرار املناخــي. ومــن املقــرَّر أن يحتضــن ال ــة االحت اعتمدهــا يف مجــال محارب

األطــراف يف االتفاقيــة اإلطاريــة لــألمم املتحــدة بشــأن املنــاخ، يف دجنبــر 2016 مبراكــش.   

وقــد أعلنــت بادنــا يف 2 يونيــو 2015 عــن مســاهمتها يف جهــود محاربــة التغيــر املناخــي )املســاهمات 
املقــررة واحملــددة وطنيــا بالنســبة إلــى املغــرب(، وهــي جهــود تنــدرج يف إطــار االســتعداد للمشــاركة يف مؤمتــر 
األطــراف يف االتفاقيــة اإلطاريــة لــألمم املتحــدة بشــأن املنــاخ الــذي ســينعقد بباريــس يف دجنبــر ســنة 2015. 
وقــد التزمــت اململكــة بالتخفيــض مــن انبعاثاتهــا مــن الغــازات الدفيئــة بنســبة 32 يف املائــة )ومنهــا 13 يف 
عــة للســنة نفســها حســب ســيناريو  املائــة بفضــل الطاقــات النظيفــة باملغــرب(، مقارنــة باإلســقاطات املتوقَّ
ــد أيضــا باتخــاذ  »املســار الطبيعــي لألعمــال« )أي يف حالــة لــو لــم تكــن هنــاك أي اتفاقيــة وأي تدخــل(، وتعهَّ

مــة باألرقــام تقــارب اخلمســن إجــراء.  إجــراءات للتخفيــف ملموســة ومدعَّ
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أهداف رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي: 

فــي هــذا الســياق، قــرر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إنجــاز إحالــة ذاتيــة يعالــج فيهــا موضــوع 
»شــروط نجــاح إدْمــاج إجــراءات التكيُّــف والتخفيــف مــن التغيُّــرات المناخيــة فــي السياســات العموميــة 

والُفــرص التــي يُتيحهــا«، قصــد تحقيــق األهــداف اآلتيــة: 

التغيرات  . 1 آثار  من  والتخفيف  للتكيف  العمومية  السياسات  تفعيل  نجاح  ورافعات  تحديات  تحليل 
المناخية وااللتزامات المغربية في هذا اإلطار؛

تحليل طرق مشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني )المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص،  . 2
والنقابات، والخبراء، والجامعيون...( في تفعيل السياسة الوطنية في مجال محاربة التغير المناخي؛

المغربي  . 3 المدني  المجتمع  مكونات  لمختلف  الناجعة  التعبئة  عملية  إلنجاح  مبتَكرة  آليات  حصر 
والدولي في المفاوضات الدولية بهدف تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف في االتفاقية 

اإلطارية لألمم المتحدة بشأن المناخ بالمغرب في أحسن الظروف؛ 

اقتراح توصيات إجرائية قابلة للتنفيذ من أجل:  . 4

جعل محاربة التغيرات المناخية رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والترابية ولخلف  �
فرص جديدة للشغل؛

االرتقاء بأداء الدبلوماسية المناخية الوطنية وجعلها سياسة ناجعة؛ �

ة بإحكام؛ � استقطاب االستثمارات الدولية الخضراء من خال مشاريع ُمعدَّ

هات استراتيجية من أجل تشجيع المجتمع المدني الوطني والدولي على مشاركة أكبر  � اقتراح توجُّ
في إنجاح الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن 
المناخ بباريس، وعلى وجه الخصوص المشاركة في توفير أحسن الظروف لتنظيم  الدورة الثانية 

والعشرين مراكش. 

اعتمد المجلس منهجية العمل اآلتية:   

تنظيم ورشتين عمدت خالهما اللجنُة إلى اإلنصات إلى أكثر من 29 فاعا: 

السيدة الوزيرة المنتَدبة المكلَّفة بالبيئة؛ �

القطاعات الوزارية؛  �
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المنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني؛  �

الفاعلون االقتصاديون الوطنيون؛  �

الهيئات الدولية للخبرة والتعاون؛  �

الجهات المموِّلة الدولية.  �

ــك  ــاخ، والبن ــن حــول تطــور المن ــراء الحكوميي ــر مجموعــة الخب ــف المراجــع وتقري ــق ومختل اســتثمار الوثائ
اإلفريقــي للتنميــة، وغيــر ذلــك. 

مساهمات أعضاء اللجنة خال جلسات النقاش والحوار الداخلي حول هذا الموضوع. 
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II .     آثار االضطراب المناخي

على المستوى العالمي: . 1

االنعكاســات واملخاطــر االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة حســب التقريــر اخلامــس ملجموعــة 
ــاخ ــور املن ــول تط ــن ح ــراء احلكومي اخلب

ــف  ــاره يف مختل ــا ملموســا تظهــر آث ــن البعــض مــن أهميتهــا، واقع ــة، رغــم تهوي أصبحــت التغيــرات املناخي
مناطــق العالــم، مــن ارتفــاع ســنوي لدرجــة حــرارة األرض بلــغ يف املتوســط 0.75 درجــة مئويــة مقارنــة بســنة 
1860، وارتفــاع مســتوى البحــر مبــا يقــارب 1.8 ملــم ســنويا منــذ 1961، و3.1 ملــم ســنويا منــذ 1993، وتزايــد 
وتيــرة الظواهــر املناخيــة القصــوى، ومــا ينتــج عنهــا مــن خســائر ماديــة وبشــرية، كموجــات احلــرارة املفرطــة 

واجلفــاف واألعاصيــر والفيضانــات. 

وتتوقــع مجموعــة اخلبــراء احلكوميــن حــول تطــور املنــاخ أن يــزداد ارتفــاع درجــة حــرارة األرض، يف أفــق 
2100، مبــا يتــراوح بــن 1.8 و4 درجــات مئويــة، ويعــرف مســتوى البحــار ارتفاعــا يتــراوح بــن 20 و60 ســم. 
رت أيضــا مــن تزايــد نســبة التســاقطات املطريــة يف املناطــق املرتفعــة وانخفــاض نســبتها يف املناطــق  وحــذَّ

البريــة شــبه االســتوائية. 

الرســائل األساســية التــي ميكــن اســتخالصها مــن التقريــر اخلامــس للتقييــم الصــادر عــن مجموعــة 
اخلبــراء احلكوميــن حــول تطــور املنــاخ  

n  االضطراب المناخي يتأثر حتما بالنشاط البشري، كما أن التغيرات المناخية التي شهدتها األرض
مؤخرا لها انعكاسات واسعة النطاق على اإلنسان والطبيعة. 

n  من شأن استمرار ظاهرة انبعاث الغازات الدفيئة  بهذه الوتيرة أن يفاقم من المخاطر الناتجة عن
آثار التغير المناخي الحادة والشاملة والتي يستحيل تداركها.

n  التكيف والتخفيف استراتيجيتان أساسيتان لتخفيض وتدبير التغير المناخي والحد من آثار هذا
التغير على التنمية المستدامة.

n  ما زالت أمام اإلنسان فرص للحد من التغير المناخي وما زالت بيده الوسائل للتي تمكنه من تحقيق
هذا الهدف، من أجل بناء مستقبل مستدام متكّيف مع التغيرات المناخية.
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n  .ويتضمن التقرير أيضا تقييما آلثار التغير المناخي على مختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية

في إفريقيا . 2

تضــم إفريقيــا 15 يف املائــة مــن ســكان العالــم، وتْشــغل 20 يف املائــة مــن املســاحة اإلجماليــة للكــرة األرضيــة، 
غيــر أنهــا ال تســاهم إال بنســبة 4 يف املائــة مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة )0.15 طــن مــن االنبعاثــات 
ــرة  املكافئــة للفــرد الواحــد، فرنســا 8، وكاليفورنيــا 12(. ومــع ذلــك، فإنهــا ال تظــل مبأمــن مــن العواقــب املدمِّ
ــي  ــارة، وه ــة األساســية يف الق ــى وجــه اخلصــوص األنشــطة االقتصادي ــّدد عل ــي تته ــة الت ــرات املناخي للتغي

الفاحــة والصيــد البحــري والســياحة. 

إضافــة إلــى ذلــك، فقــد اختفــى مــن الوجــود 500 مليــون هكتــار مــن األراضــي الفاحيــة بســبب التصحــر 
ــي للســاكنة. وخــال الســنوات األخيــرة،  ــى األمــن الغذائ وتداعيــات التغيــر املناخــي، ممــا ينعكــس ســلبا عل

اضُطــر 48 مليــون شــخص إلــى النــزوح مــن القــارة اإلفريقيــة نحــو أوربــا. 

وحسب التقرير األخير الصادر عن االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن املناخ فإن:

30 في المائة من البنيات التحتية الشاطئية في إفريقيا قد تكتسحها مياه البحر في أفق 2050؛ �

دة باالندثار في أفق 2085؛ � ما بين 20 و40 في المائة من األنواع مهدَّ

محاصيل الحبوب ستتراجع بنسبة 10 في المائة في أفق 2050. �

وتظــل إفريقيــا أكثــر القــارات عرضــة آلثــار الظواهــر القصــوى الناجتــة عــن اضطــراب املنــاخ. وهــي تضــم 
ــا الشــرقية  ــع جــدا )شــواطئ إفريقي ــا مرتف ــا أن مســتوى البحــار فيه ــف كمناطــق هشــة، كم مناطــق تُصّن

والغربيــة(. 

على المستوى الوطني . 3

ــة  ــرب املصنَّف ــنة 2007 أن مناطــق املغ ــا الصــادر س ــة يف تقريره ــة الوطني ــة األرصــاد اجلوي كشــفت مديري
مناطــق رطبــة وشــبه رطبــة، تراجعــت نســبتها، خــال اخلمــس واألربعــن ســنة األخيــرة، وتزايــدت يف املقابــل 
ــى ارتفــاع املتوســط الســنوي لدرجــة احلــرارة  نســبة املناطــق اجلافــة وشــبه اجلافــة. ويُعــزى ذلــك أساســا إل
مبــا يقــارب 0.16 درجــة مئويــة خــال عشــر ســنوات، وانخفــاض حجــم التســاقطات املطريــة بنســبة 47 يف 

ــى املســتوى الوطنــي. املائــة عل

ــة  ــرات املناخي ــرب لرصــد التغي ــاخ يف املغ ــع تطــور املن ــى تتب ــة إل ــة الوطني ــة األرصــاد اجلوي ــدت مديري وعم
املُفترَضــة، انطاقــا مــن الئحــة مــن املؤشــرات املتعلقــة بالتغيــرات املناخيــة )تقريبــا 27 نوعــا مــن املؤشــرات(. 
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وتكشــف توقعــات مديريــة األرصــاد اجلويــة الوطنيــة عــن ارتفــاع يف املتوســط العــام لدرجــة احلــرارة خــال 
ــة  فصــل الصيــف يتــراوح بــن 2 و4 درجــة مئويــة، وانخفــاض املتوســط العــام للتســاقطات بوتيــرة متواصل

ــى نهايــة القــرن الواحــد والعشــرين.  ومــن تداعيــات هــذه التوقعــات:  حت

انعدام األمن الغذائي وندرة الموارد المائية وتدهور حالة التربة مما سيزيد من حدة النقص في  �
اإلنتاج الفاحي؛

مضاعفات على صحة الساكنة: نظرا للتغيرات الماَحظة على مستوى التوزيع الجغرافي لألمراض  �
المنقولة )الماريا والكوليرا...(؛

بالهشاشة  � تتميز  التي  المناطق  د  يتهدَّ األمر بخطر حقيقي  يتعلق  الساحلية:  المناطق  هشاشة 
الطبيعية وبتدهور عوامل الحماية الطبيعية )طنجة والمحمدية والسعيدية..(؛

التعرية واآلثار على التنوع الحيوي: يعزى ذلك التحول المطرد لمنطقة شمال المغرب إلى منطقة  �
جافة، مما يؤدي إلى هجرة األصناف التي تعيش في المناطق شيه الصحراوية نحو المرتفعات 

والقطبيْن؛

تزايد موجات الهجرة: وهي ستتركز يف مناطق ستكون فيها إمكانات تكيف الساكنة قد انعدمت.  �

n توجهات وتغيرات متعلقة بمؤشرات قياس حجم التساقطات المطرية

ــر وتطــّور املؤشــرات املناخيــة املتعلقــة بقيــاس كميــة التســاقطات املطريــة، خــال  كشــفت دراســُة تغيُّ
ــة.  اخلمــس واألربعــن ســنة األخيــرة، عــن تغيــرات وتوجهــات مناخيــة دالَّ

n  التراكمات المطرية

لوحــظ تغيــر يف نظــام التســاقطات املطريــة خــال الســنة، وصاحبــه ارتفــاع طفيــف يف التســاقطات 
يف بدايــة فصــل اخلريــف )أكتوبــر ونونبــر(، وتراجــع يف وســط ونهايــة هــذا الفصــل. وقــد انخفضــت 
التراكمــات املطريــة انخفاضــا داال بنســبة -26 يف املائــة خــال الفصــل املمطــر يف مجمــوع املنطقــة 

الشــمالية الغربيــة للمملكــة.

n ظاهرة التساقطات المطرية القصوى

تاحــظ مديريــة األرصــاد اجلويــة الوطنيــة ارتفاعــا يف احلجــم اإلجمالــي للتســاقطات يف بدايــة 
ومنتصــف فصــل تســاقط األمطــار باملغــرب، بســبب التســاقطات القويــة جــدا. ولكــن هــذا احلجــم 

ــر دال. ــا يف املتوســط وغي يظــل ضعيف
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ويســجل التوزيــع اجلغــرايف للتســاقطات القويــة ارتفاعــا كبيــرا يف أقصــى مناطــق الشــمال الغربــي للمملكــة 
وبمنطقــة أكاديــر، ولكنهــا تظــل إحصائيــا غيــر دالــة. وفــي المقابــل، فخــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن شــهري 
نونبــر وأبريــل، كشــفت مديريــة األرصــاد الجويــة الوطنيــة عــن اتجــاه نحــو انخفــاض حجــم التراكمــات 
المطريــة بســبب التســاقطات القويــة أو القويــة جــدا. وهــذا االنخفــاض دال وهــام بالنســبة إلــى التســاقطات 
القويــة. وقــد بلــغ هــذا االنخفــاض 38 ملــم خــال خمســة وأربعيــن ســنة بمنطقــة الشــمال الغربــي للمملكــة، 
و23 ملــم علــى المســتوى الوطنــي خــال خمســة وأربعيــن ســنة.، أي مــا يعــادل أكثــر مــن ربــع القيمــة 

لة خــال الفتــرة مــا بيــن 1962 و2005.  القصــوى المســجَّ

خالصات . 4

إن تحليــل أوجــه الهشاشــة المناخيــة بالمغــرب يوقفنــا علــى مجموعــة مــن الرهانــات الوطنيــة التــي يمكــن 
تصنيفهــا إلــى ثــاث فئــات علــى النحــو اآلتــي: 

الرهان األمني )الغذائي، الّتزوُّد بالماء الصالح للشرب، الصحة(؛ �

الرهان االقتصادي للمجاالت الحّساسة )الجبال، الواحات، الساحل، المناطق الجافة(؛ �

رهان التنمية االجتماعية ومحاربة الهشاشة وخاصة بالوسطين القروي وشبه الحضري.  �

ويتعين لكسب هذه الرهانات وضع أنظمة يقظة ناجعة )مناخية واقتصادية ومجتمعية...(.
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III . سياسات وتدابير التكيف مع التغيرات المناخية
والتخفيف من آثاره بالمغرب 

تحديات الحكامة المؤسساتية للمناخ بالمغرب أ. 

أولــى صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس، منــذ مؤتمــر ريــو ســنة 1992، إلشــكالية االضطرابــات 
المناخيــة الدوليــة اهتمامــا مولويــا خاصــا، واعتبــر مكافحــة آثارهــا إحــدى الركائــز األساســية فــي مســار 
ــة  ــة اإلطاري ــى االتفاقي ــا ســنة 1995 عل ــس الســياق، صادقــت بادن ــي نف ــرب. وف ــة المســتدامة للمغ التنمي
لألمــم المتحــدة بشــأن التغيــرات المناخيــة، وأنشــأت إطــارا لألهــداف التــي يســعى المغــرب إلــى تحقيقهــا 

إلقــرار حكامــة جيــدة فــي مجــال المنــاخ، مــن أجــل مواكبــة التزاماتــه الدوليــة والوفــاء بهــا. 

وتنبنــي هــذه الحكامــة علــى عــدة أجهــزة للقيــادة والتنســيق بيــن الــوزارات والتأطيــر العلمــي، وتتمثــل هــذه 
األجهــزة فيمــا يلــي: 

n  المؤسسة باعتبارها  بالبيئة،  المكلفة  والبيئة،  والماء  والمعادن  الطاقة  وزارة  لدى  المنتدبة  الوزارة 
الوطنية الرئيسية المعنية بشؤون المناخ. وهي مكلفة بتنسيق أعمال المغرب المرتبطة بالتزاماته 

تجاه مضامين االتفاقية.

n  اللجنة الوطنية حول التغيرات المناخية، وهي جهاز للتنسيق بين الوزارات من اجل إدماج تدريجي
لبعد المناخ في التشريعات والبرامج القطاعية.

n  اللجنة الوطنية العلمية والتقنية حول التغيرات المناخية التي تدعم أعمال الوطنية حول التغيرات
الوطنية  بإعداد اإلصدارات  أيضا  وتتكفل  والتقنية،  العلمية  تقديم االستشارة  المناخية عن طريق 

حول الموضوع. 

n  السلطة الوطنية المعينة بآلية التنمية النظيفة، الُمحَدثة بموجب مرسوم وزاري سنة 2002 في إطار
بروتوكول كيوطو الذي صادق عليه المغرب سنة 2001. وتتكفل هذه الهيئة بدراسة مشاريع آلية 

التنمية النظيفة والمصادقة عليها.

n  الخبراء لمجموعة  بالمغرب  الرئيسي  المخاطب  باعتبارها  الوطنية  الجوية  األرصاد  مديرية 
الحكوميين حول تطور المناخ
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إضافة إلى األجهزة السابقة، أنشأ المغرب مؤسسات استشارية وطنية ومنها:

n المجلس الوطني للبيئة

n المجلس األعلى للماء والمناخ

n المجلس األعلى للغابات

n  المجلس األعلى إلعداد التراب الوطني

n  اللجنة الوزارية إلعداد التراب الوطني

n المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ــف  ــر المؤسســاتية والتشــريعية تُوظَّ ــي مجــال التدابي ــج عــن هــذا الزخــم المؤسســاتي منجــزات ف وقــد نت
ــي:  ــر المناخــي. ويمكــن إجمالهــا فيمــا يل ــة التغي كلهــا لتعزيــز محارب

n  إصدار باغيْن وطنيين حول التغيرات المناخية سنتي 2001 و2010 طبقا لما تنص عليه االتفاقية
اإلطارية لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

n  إعداد الميثاق الوطني إلعداد التراب والمخطط الوطني إلعداد التراب سنة 2004، وكاهما يدرجان
في نصوصهما المخاطر المناخية كعنصر أساسي.

n  ،عة على االتفاقية اإلطارية بشأن التغيرات المناخية بالمغرب تنظيم المؤتمر السابع لألطراف الموقِّ
سنة 2001.

n  التكيف تدابير  ويشمل   ،2009 نونبر  في  المناخي  االحترار  لمكافحة  الوطني  المخطط  إعداد   
والتخفيف من آثار التغير المناخي.  

n  إصدار القانون اإلطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، سنة 2014. وهو
ينظم مبدأ إدراج المخاطر المناخية في السياسات العمومية.

n  هذه وتتوزع   ،2014 مارس  في   ،2030 أفق  في  بالمغرب«  المناخي  التغير  »سياسة  كتاب  إصدار 
السياسة على ستة محاور استراتيجية: 

n تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي؛
n  تحسين المعرفة والماحظة؛
n تجسيد هذه السياسة على المستوى المجالي؛
n  الوقاية وتقليص المخاطر المناخية؛
n  التحسيس واإلشراك في المسؤولية والرفع من الكفاءات؛
n  االرتقاء بالبحث واالبتكار ونقل التكنولوجيا؛
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n إصدار كتاب حول االستثمار األخضر بالمغرب؛
n  إصدار المساهمة المقررة المحددة وطنيا بالنسبة إلى المغرب، في 2 يونيو، طبقا لقرارات الدورة

التاسعة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة حول التغيرات المناخية بدوربان. 

عــاوة علــى ذلــك، أنشــأت الــوزارة المكلفــة بالبيئــة، فــي إطــار الشــراكة مــع الوكالــة األلمانيــة للتعــاون 
الدولــي، فــي 7 أكتوبــر 2015، مركــز الكفــاءات المكلــف بالمنــاخ الــذي يتطلــع إلــى التحــول إلــى مركــز 
ــه مــن مبــدأ تضافــر جهــود كل  ــق فــي عمل للمعرفــة والخبــرة والتكويــن والحــوار فــي هــذا المجــال. وينطل
الفاعليــن المعنييــن بموضــوع التغيــر المناخــي بالمغــرب، مــن إدارات عموميــة وجماعــات ترابيــة ومؤسســات 

ــراء.  ــن وخب ــن جامعيي ــي وباحثي ــع المدن ــات المجتم ــة وقطــاع خــاص وجمعي ــة وشــبه عمومي عمومي

ــي  ــاق وطن ــة ميث ــم 99.12 بمثاب ــون اإلطــار رق ــذ المــادة 14 مــن القان ــي إطــار تنفي ــوزارة، ف ــس ال وأعــدت نف
للبيئــة والتنميــة المســتدامة، مشــروع اســتراتيجية وطنيــة للتنميــة المســتدامة ذا طابــع تنظيمــي، ومــن بيــن 

مرتكزاتــه األساســية تســريع عمليــة تفعيــل السياســة الوطنيــة لمحاربــة التغيــرات المناخيــة. 

ومع ذلك، يُاحظ أن هناك تأخرا في مصادقة المجلس الحكومي على المرســوم الخاص  باالســتراتيجية 
الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، ليتــم بعــد ذلــك الشــروع فــي مرحلــة تحييــن السياســات العموميــة داخــل أجــل 
ــى االســتراتيجية المذكــورة، طبقــا لمــا تنــص عليــه المــادة 16  ســنتين ابتــداء مــن المصادقــة الرســمية عل

مــن القانــون اإلطــار رقــم 99.12. 

ــذ الناجــع  ــة التنفي ــان نجــاح عملي ــل ضم ــن أج ــه م ــن رفع ــذي يتعي ــي ال ــإن التحــدي األساس ــك، ف ــع ذل وم
لسياســة محاربــة التغيــر المناخــي بالمغــرب  يكمــن فــي التنســيق بيــن أعمــال كل أجهــزة الحكامــة المعنيــة 
ل بالشــكل  بهــذا المجــال. والماحــظ أنــه بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى إنشــاء هــذه األجهــزة، فإنهــا ال تُســتغَّ
الكافــي وال تُســتثَمر اإلمكانــات التــي تنطــوي عليهــا، بهــدف ضمــان التنســيق الناجــع لجهــود التكيــف مــع 

التغيــرات المناخيــة والتخفيــف مــن آثارهــا.

ويمكن إجمال أهم النقائص في مجال الحكامة المؤسساتية لسياسة المناخ بالمغرب فيما يلي:  
n  بين والتداخل  المناخية  الوطنية  السياسة  وإعداد  تصور  في  لة  المتدخِّ الوزارية  القطاعات  تعدد 

مسؤولياتها )على سبيل المثال ال الحصر هناك الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والوزارة المنتدبة 
الداخلية،  ووزارة  والمعادن،  الطاقة  ووزارة  والتعمير،  الوطني  التراب  إعداد  ووزارة  بالماء،  المكلفة 

والمندوبية السامية للغابات ومحاربة التصحر(. 
n  ،دعم مؤسساتي وسياسي ضعيف، من حيث توفير الوسائل والموارد البشرية والمادية لفائدة المناخ

الكافي  الحضور  وعدم  ومتدخلين،  قطاعات  بعدة  وارتباطها  السياسة  لهذه  األفقي  الطابع  رغم 
لمسألة المناخ في الخطابات السياسية لمختلف الوزراء. 
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n  التغيرات الوطنية حول  اللجنة  المناخ، ممثَّا في  الوزاري حول  التشاور  اشتغال جهاز  قصور في 
المناخية، وعدم مشاركته الكافية في القرارات المتعلقة بالمناخ الصادرة عن مختلف الوزارات. ويُعزى 
ذلك أساسا إلى اإلطار القانوني الذي ينّظم مشاركة الوزارات في اللجنة، والتغيير المتكرِّر للممّثلين 

نين داخلها، والطابع غير الُملِزم للقرارات التي تتخذها.   المعيَّ
n  إنصات جلسات  المجلس  معهم  عقد  الذين  الوزارية،  القطاعات  مسؤولي  لدى  السائد  التصور 

في الموضوع، حول سياسة المناخ، كسياسة تخص فقط الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وليست 
سياسة تهم الدولة بمختلف أجهزتها. 

n    .2001 المجلس األعلى للماء والمناخ لم يعقد أي اجتماع منذ سنة
n  لة وفي الوسائل المادية الكافية إلضفاء النجاعة على العمل الذي نقص في الموارد البشرية المؤهَّ

تقوم به، لفائدة المناخ، التمثيلياُت الجهوّية للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، وأيضا لتغطية مجموع 
التراب الوطني. 

n  ضعف تعبئة الجامعيين والباحثين والخبراء في أفق تشكيل منظومة وطنية للبحث العلمي، ولتوقع
واستشراف أوجه الهشاشة المناخية الخاصة بالمجاالت الترابية المغربية. 

مراعاة المخاطر المناخية في السياسات العموميةب. 

اســتند تحليــل درجــة إدمــاج البعــد المناخــي فــي السياســات العموميــة أساســا إلــى خاصــات الورشــتيْن 
ــي فــي 22 و28 يوليــوز.  ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ ــن نّظمهمــا المجل تيْن اللَّتيْ الدراســيَّ

وشــمل التحليــل القطاعــات اإلنتاجيــة )المــاء والطاقــة والفاحــة والســياحة والصناعــة والصيــد البحــري(، 
ــي، ومنظومــة اإلنــذار  ــي والتعميــر، والبنيــات التحتيــة والنقــل، والغابــات والتنــوع البيئ وإعــداد التــراب الوطن
وتدبيــر الكــوارث الطبيعيــة المرتبطــة بآثــار التغيــرات المناخيــة، مــع التركيــز علــى ثاثــة عوامــل حاســمة: 

n تدبير المعارف والمعلومات حول المخاطر البيئية؛

n  اإلجابة على سؤال: هل تمكن القطاع المعني من االستفادة من الفرص التي تتيحها إجراءات محاربة
التغيرات المناخية؛

n .قدرة القطاع على تطوير عمليتي التخفيف والتكيف مع أثار التغير المناخي

ــى حــدة فــي مجــال  ــى مســتوى كل قطــاع عل لة عل ــن هــذا التحليــل مــن رصــد التطــورات المســجَّ وقــد مكَّ
التكيــف والتخفيــف مــن آثــار االضطــراب المناخــي، وحــدد أوجــه القصــور والحلــول الممكنــة لتداركهــا، مــن 

أجــل التفعيــل الناجــع لسياســة محاربــة التغيــرات المناخيــة بالمغــرب. 
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قطاع املاء

ــة  ــتراتيجية الوطني ــل اســم االس ــاء تحم ــي قطــاع الم ــة ف ــتراتيجية طموح ــنة 2009 اس ــرب س وضــع المغ
ــة:  ــة اآلتي ــزات الثاث ــى المرتك ــوم عل ــي تق ــاء، وه للم

n تدبير وتطوير العرْض؛

n  تدبير الطلب وتثمين الماء؛

n .حماية الموارد المائية والوسط والتكيف مع التغيرات المناخية

ولهــذا الغــرض، نــص المخطــط الوطنــي للمــاء، باعتبــاره خارطــة طريــق االســتراتيجية الوطنيــة للمــاء فــي 
أفــق 2030، علــى عــدة تدابيــر تعــزز عمليــة التكيــف مــع آثــار التغيــرات المناخيــة، نذكــر منهــا: 

n  بناء سدود صغرى وكبرى )38 سدا لتعبئة 1000 مليون متر مكعب سنويا، فضا عن السدود الجاري
بناؤها بهدف تعبئة 616 مليون متر مكعب سنويا(.

n  استعمال الموارد المائية غير التقليدية: تحلية مياه البحر )510 مليون متر مكعب سنويا(، وإزالة
األماح المعدنية من المياه المالحة، وإعادة استعمال المياه العادمة )325 مليون متر مكعب سنويا(. 

n  التشجيع على االقتصاد في الماء في قطاعات الفاحة، من خال تنمية السقي الموضعي على
نطاق واسع ليشمل مساحة 920000 هكتار في أفق 2030، وفي استهاك الماء الصالح للشرب 
في قطاعي السياحة والصناعة، من خال تحسين مردودية شبكات الربط للوصول إلى نسبة 80 

في المائة في المتوسط سنة 2020. 

n  المائية، والحد من استخراج المائية عير الشحن االصطناعي للفرشات  الموارد  المحافظة على 
مائها عن طريق المضخات، والتدبير التشاركي الستغال الفرشات في إطار عقد الفرشة، ومحاربة 

التلوث بتفعيل المخطط الوطني للتطهير السائل وتصفية المياه العادمة.

n  األراضي من  هكتار   11000 يقارب  ما  معالجة  من خال  التعرية،  المصبات ضد  أحواض  حماية 
الواقعة بمحاذاة السدود.

n  .محاربة الظواهر القصوى وخاصة الفيضانات والجفاف

ــي إطــار المســاهمة فــي خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، تنــص االســتراتجية الوطنيــة للمــاء أيضــا  وف
ــما يقــارب 2200 جيغــاوات ســنويا مــن الطاقــة الهيدروكهربائيــة عبــر تجهيــز  علــى تنميــة إنتــاج إضافــي لـ
تيْــن لنقــل الطاقــة عبــر  الســدود الكبــرى بمعامــل إلنتــاج الطاقــة الهيدروكهربائيــة، إضافــة إلــى إنشــاء محطَّ

الضــخ. 
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وفيمــا يخــص الجانــب التشــريعي، أطلقــت الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالمــاء، ســنة 2005، مسلســل مراجعــة 
القانــون رقــم 10.95 المتعلــق بالمــاء، طبقــا للقانــون اإلطــار رقــم 99.12 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة 
ــى تحييــن القوانيــن الخاصــة بالمــاء، بهــدف التوافــق مــع  المســتدامة الــذي ينــص فــي مادتــه الســابعة عل
مســتلزمات التنميــة المســتدامة، وآثــار التصحــر والتغيــرات المناخيــة. وفــي ســياق تعزيــز حكامــة التنســيق 
األفقــي، تبنــى المجلــس الحكومــي، فــي 2 أكتوبــر 2014، المرســوم رقــم 2.14.500 المتعلــق بإنشــاء اللجنــة 

الوزاريــة للمــاء. 

ــة فــي االســتراتيجية الوطنيــة للمــاء، فــي مجــال التكيــف والتحكــم فــي  ومــع ذلــك، فرغــم األهــداف الُمعلَن
لة فــي الماضــي والمخاطــر المناخيــة  الهشاشــة المناخيــة لقطــاع المــاء، فــإن التغيــراِت المناخيــة المســجَّ
ــى بمــا فيــه الكفايــة عنــد وضــع وتفعيــل المحــاور اإلســتراتيجية للتدابيــر المتخــذة.   المســتقبلية ال تُراَع

هكــذا، باســتثناء المحــور المتعلــق بالتحكــم فــي الطلــب واإلجــراءات الهامــة المتخــذة لاقتصــاد فــي المــاء، 
ــإن مســألة  ــي، ف ــار االضطــراب المناخ ــع آث ــف م ــى التكي ــاء عل ــدرة قطــاع الم ــي ق ــر مباشــر ف ــه أث ــا ل مم
مراعــاة المخاطــر المناخيــة فــي تفعيــل المحــاور األخــرى  لاســتراتيجية الوطنيــة للمــاء، وخاصــة محــور 
تعبئــة الميــاه الســطحية بإنشــاء ســدود جديــدة ومحاربــة الفيضانــات والجفــاف، ليســت حاضــرة بمــا فيــه 
الكفايــة.  ويُاحــظ أيضــا، انطاقــا مــن الدراســة الُمنَجــزة ســنة 2014 مــن طــرف المعهــد الملكــي للدراســات 

االســتراتيجية حــول »أوجــه الهشاشــة المناخيــة وإســتراتيجيات التنميــة«، مــا يلــي: 

n  الماضية االنعكاسات  االعتبار  بعين  تأخذ  لم  المائية  الموارد  تقييم  في  المعتَمدة  الفرضيات 
والمستقبلية لاضطراب المناخي على مستوى التساقطات المطرية، مما قد ينسف من األساس 
دة في اإلستراتيجية الوطنية للماء لتعبئة موارد مائية جديدة، من أجل االستجابة  األهداف المحدَّ

لمتطلبات تدبير العرض ولحاجيات التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

n   بعض مشاريع بناء السدود الكبرى الجديدة ونقل المياه بين األحواض المائية لم تُراِع آثاَر االضطراب
المناخي في المجاالت الترابية المعنيَّة بهذه المشاريع، كما هو الحال في منطقتي الجبال والشمال، 

وهما منطقتان معرَّضتان أكثر لآلثار القصوى للتغيرات المناخية. 

n  بعض تدابير محاربة الفيضانات والجفاف عبارة عن ردود أفعال معزولة وال تندرج ضمن منظومة
شاملة وخطط للتدبير والستشراف المخاطر واإلنذار الُمسبَق. 

ــى التعجيــل بوضــع نظــام معلوماتــي وطنــي حــول  ــى أن الضــرورة أصبحــت ماســة إل نخلــص ممــا ســبق إل
المــاء، طبقــا لمــا تنــص عليــه االســتراتيجية الوطنيــة للمــاء، مــن أجــل مراكمــة المعــارف والمعلومــات 

المتعلقــة بمجالــي المــاء والمنــاخ وإغنائهــا بالمســتجدات. 
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ــر المندمــج للمــوارد  ــة للتدبي ــي السياســة العمومي ــاخ ف ــي إدمــاج بعــد المن ــح ف وأمــام المغــرب، إن هــو أفل
المائيــة، فــرص حقيقيــة لتنميــة مســلك صناعــي مكتمــل الجوانــب ومندمــج يشــمل أوســاط المهــن 
المتعلقــة بثالــوث المــاء والبيئــة والنفايــات، مــع العمــل علــى إدمــاج هــذا المســلك فــي إطــار مخّطــط تســريع 
ــة كل الفاعليــن  ــي هــذا اإلطــار، تعبئ ــم إطاقــه ســنة 2014. ومــن الضــروري، ف ــة الــذي ت ــة الصناعي التنمي
المهنييــن ومكاتــب الدراســات والباحثيــن العامليــن فــي مجــال تعبئــة الميــاه الســطحية وتحليــة ميــاه البحــر 

ــاة.  والمعالجــة وتوزيــع المــوارد المائيــة والتصفيــة وإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة المصّف

قطاع الطاقة 

رَت انبعاثــات المغــرب مــن ثانــي أوكســيد الكربــون الناتــج عــن المحروقــات 51.8 مليــون طــن ســنة 2012  ُقــدِّ
)56.4+ فــي المائــة منــذ 2000(، موزَّعــة حســب كل نــوع مــن المحروقــات علــى الشــكل التالــي: البتــرول72.6 
فــي المائــة، والفحــم 22.7 فــي المائــة، والغــاز الطبيعــي 4.8 فــي المائــة. ويبــدو مــن توزيــع هــذه الكميــات، 
حســب القطاعــات، أن قطــاع إنتــاج الكهربــاء يأتــي علــى رأس المســاهمين فــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 
ــة(، والقطــاع  ــي المائ ــة(، والصناعــة )14,7 ف ــي المائ ــه قطــاع النقــل )27.9 ف ــة، يلي ــي المائ بنســبة 36.7 ف

الثالــث )10.6 فــي المائــة(، واألســر )7.6 فــي المائــة(، واالســتعمال الخــاص )4 فــي المائــة(. 

ــي تســاهم بحصــة كبيــرة فــي انبعاثــات  يتبيــن مــن هــذه األرقــام أن قطــاع الطاقــة يتصــدر القطاعــات الت
ــات، بشــكل  ــذه االنبعاث ــن ه ــال الحــد م ــي مج ــرب ف ــود المغ ــز جه ــذا يجــب أن تترك ــة، له ــازات الدفيئ الغ

ــى هــذا القطــاع.  خــاص، عل

فضــا عــن ذلــك، أعــد المغــرب، ســنة 2009، اســتراتجية طاقيــة وطنيــة ترتكــز علــى خمســة محــاور 
أساســية، وهــي: تطويــر المــزج الطاقــي فــي قطــاع الكهربــاء، وتســريع تطويــر الطاقــات انطاقــا مــن مــوارد 
متجــددة، وجعــل النجاعــة الطاقيــة أولويــة وطنيــة، وإنعــاش االســتثمارات األجنبيــة فــي مجــال البتــرول والغــاز 

الطبيعــي، وتعزيــز االندمــاج اإلقليمــي. 

وفــي هــذا الصــدد، مــن المتوقــع أن تمثــل الطاقــات المتجــددة مــن مصــدر ريحــي )2 ميغــوات(، وشمســي 
)2 ميغــاوات(، ومائــي )2 ميغــاوات(، نســبة 42 فــي المائــة مــن الطاقــة الكهربائيــة ســنة 2020. وســيمّكن 
مخطــط المغــرب للطاقــة الشمســية، بعــد اســتكماله، مــن تفــادي انبعــاث 3.7 مليــون طــن مــن ثانــي أوكســيد 
الكربــون ســنويا، بينمــا ســيمكن برنامــج الطاقــة الريحيــة مــن خفــض 5.6 مليــون طــن مــن انبعاثــات ثانــي 

أوكســيد الكربــون ســنويا.  

وقــد ســن المغــرب أيضــا القانــون رقــم 13.09 مــن أجــل تشــجيع مبــادرات القطــاع الخــاص إلنتــاج الكهربــاء 
مــن مصــادر متجــددة. ويوجــد حاليــا نــص قانونــي رقــم 58.15 متعلــق بالطاقــات المتجــددة لتغييــر وتتميــم 
القانــون الســابق، قيــد المصادقــة، وهــو ينــص علــى فتــح ســوق الكهربــاء ذات الجهــد المتوســط والمنخفــض 
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ــردة. هكــذا،  أمــام الطاقــات المتجــددة. ويتواصــل إنجــاز مشــاريع إنتــاج الطاقــات المتجــددة بوتيــرة ُمطَّ
ــى 1000  شــرعت محطــات إنتــاج الطاقــة الريحيــة فــي االشــتغال )إنتــاج 600  ميغــاوات حاليــا، إضافــة إل
ميغــاوات قيــد اإلطــاق أو فــي طــور البنــاء(، كمــا ســينطلق العمــل بــأول مشــروع إلنتــاج الطاقــة الشمســية 

ــزة، نــور 1، الــذي أُنِشــئ بــورززات، فــي نونبــر 2015، بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 160 ميغــاوات.  المركَّ

مــن الواضــح أن هنــاك إرادة سياســية راســخة لضمــان مســتوى عــال مــن االندمــاج الصناعــي فــي المســالك 
ــن  ــة، مــن خــال إنشــاء عــدة مؤسســات للبحــث والتكوي ــدة للطاقــات المتجــددة الشمســية والريحي الجدي
)معهــد البحــث فــي الطاقــة الشمســية والطاقــات الجديــدة، والتجمــع الصناعــي للطاقــة الشمســية بالــدار 
البيضــاء، الــخ.(، ولاســتفادة أيضــا مــن اإلمكانــات الكبــرى التــي يتيحهــا هــذا القطــاع مــن حيــث خلــق فــرص 
الشــغل والثــروات. وتشــير التقديــرات إلــى أن هــذا القطــاع ســيوفر 23000 منصــب شــغل مباشــر فــي أفــق 

 .2020

وفــي نفــس الســياق، رفــع المغــرب ســنة 2014 الدعــم عــن الطاقات األحفوريــة، وهي البنزين والفيــول والغازوال 
)باســتثناء الغــاز الطبيعــي(، وشــرع فــي اســتعمال محروقــات أكثــر نظافــة فــي المحطــات الحراريــة )الفحــم 

النظيــف والغــاز الطبيعــي(، بهــدف خفــض نســبة االنبعاثــات علــى مســتوى كل وحــدة إلنتــاج الكهربــاء. 

وفــي مجــال النجاعــة الطاقيــة، وضــع المغــرب اســتراتيجية وطنيــة للنجاعــة الطاقيــة فــي أفــق 2030 ، مــن 
أجــل خفــض 15 فــي المائــة علــى األقــل مــن االســتهاك فــي المــدى المنظــور قياســا إلــى ســيناريو تنعــدم 

فيــه أي إســتراتجية طاقيــة وســّن القانــون رقــم 47.09 حــول النجاعــة الطاقيــة.

وبفضــل اعتمــاد االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة، حقــق المغــرب تطــورا هامــا علــى مســتوى تنويــع مصــادر 
الطاقــة والحــد مــن التبعيــة الطاقيــة للخــارج والتحــول إلــى رائــد إقليمــي فــي مجــال الطاقــات المتجــددة، 

مــع المســاهمة الفاعلــة فــي الجهــود الدوليــة المبذولــة لتخفيــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. 

ــل ناجــع  ــا مــن أجــل تفعي ــن تداركه ــي يتعي ــض أوجــه القصــور الت ــى بع ــد اإلشــارة إل ــك، مــن المفي ومــع ذل
لاســتراتجية الطاقيــة الوطنيــة: 

n  تأخر كبير في تفعيل االستراتيجية الوطنية للنجاعة الّطاقّية التي تشرف عليها في الوقت الحالي
الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وال سّيما على مستوى توفير الميزانية 
الخاصة باالستراتيجية، ونشر ما يربو على 20 نّصا تطبيقّيا يتعلق بالقانون رقم 47.09 ، والَمعيْرَة 
الطاقية للتجهيزات، وكذا برمجة وتنفيذ عمليات افتحاص طاقية في حين  توفر النجاعة الطاقية 
عدة فرُص تتعلق بتحسين التنافسية االقتصادية، وال سيما تنافسيّة الصناعة، وتخفيف الفاتورة 

الطاقيّة الوطنية، وخلق أكثر من 40.000 منصب شغل أخضر1؛ 

1 - Rapport du CESE sur l’économie verte « opportunités de création des emplois et des richesses, 2012
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n تأخر كبير في مجال إنشاء سوق إقليمية مندمجة لتْصدير الكهرباء الخضراء؛ 

n  ،غياب استراتيجية وطنية واضحة تتعلق بتثْميِن قدرات إنتاج الطاقة انْطاقاً من الكتلة الحيوية
ومن ثمَّ النجاح في تحقيق درجات عليا من التخفيف من آثار التغيرات المناخية؛

n  الحرارية والطاقة  )أوفشور(  البحر  عرض  في  الريحية  الطاقة  إنتاج  إمكانات  قياس  إلى  الحاجة 
الجوفية؛

n  عدم صدور النصوص التطبيقية الخاّصة بالقانون رْقم 13.09 المتعلق بالكيْفيات التقنية والمالية
للربْط بشبكة، وبكيفيات التسويق والنقل وتصدير الطاقة الكهربائية الُمنتَجة انْطاقاً من مصادر 

الطاقة المتجددة )المادتان 26 و 29 من القانون رقم 13.09(؛

n  الحاجة إلى جْعِل البُعد الصناعي المندمج للطاقات المتجددة منْدرجا في إطار المخّطط الوطني
لتسريع التنمية الصناعية، وجعله منطلقاً للتصدير نْحو السوق الدولية، وخاصة في اتجاه القارة 

اإلفريقّية.

قطاع الفالّحة

ــى تحقيــق تحديــث ســريع  ــي انْطلقــْت ســنة 2008، إل تهــدف اســتراتيجية مخّطــط المغــرب األخضــر، الت
وتنميــة منْصفــة ومْســتداَمة لهــذا القطــاع بحلــول ســنة 2020. وتْســتنُد هــذه االســتراتيجية علــى ركيزتيــن 

أساســيتيْن همــا:

n  اإلمكانات ذات  المناطق  تستْهدُف  كما  الخاصة،  االستثمارات  تشجيع  إلى  تهدف  األولى:  الركيزة 
ع جلب اعتمادات تقدر بحوالْي 70 مليار درهم يستفيُد منها ما يقارب  الفاحية الكبرى. ومن المتوقَّ

560.000 فاّح.

n  أو التقليدّية  بالفاحة  الّنهوض  إلى  وتهدُف  للدولة،  المباشر  التدخل  إلى  تستنُد  الثانية:  الرّكيزة 
التضامنّية في المناطق األكثر هشاشة. ومن المتوّقع توفير 20 مليار درهم  في أفق سنة 2020، 

يستفيُد منها 840.000 فاح.

ــم  ــق بتقيي ــب يتعل ــن، جان ــن مترابطيْ ــن جانبيْ ــي ضم ــَد المناخ ــرب األخضــر البُْع ــْد أدرج مخطــط المغ لق
ــر عنصــر  ــن تأثي ــف م ــق بالتخفي ــب يتعل ــاخ، وجان ــر المن ــار تغي ــع آث ــف م ــع سياســة التكي الهشاشــة ووْض

ــون. ــة منخفضــة الكرب ــّم التنمي ــر ته ــذ تدابي ــق تنفي ــْن طري ــة ع ــازات الدفيئ ــات الغ انبعاث
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وحســب نتائــج جلســة اإلنصــات مــع كّل مــْن وزارة الفاحــة ووكالــة التنميــة الفاحيــة، يُاَحــظ أّن الركيــزة 
الثانيــة فــي مخطــط المغــرب األخضــر قــد أدمجــت المخاطــر المناخّيــة، بكيفّيــة فعلّيــة، فــي المخططــات 
ــي تســتجيب  ــَر المســالك الت ــرب األخضــر تطوي ــار مخطــط المغ ــي، فقــد اخت ــة. وبالتال ــة الجهوي الفاحي
ــة  ــَع األنشــطة الفاحي ــى حــدة، وكــذا تنوي ــي كل منطقــة عل ــة ف ــة  األراضــي الفاحي ــة لنوعّي اســتجابة تاّم
واتخــاَذ تدابيــر مصاحبــة، كالتكويــن والتأميــن عــن المخاطــر المناخيــة المتعــّددة، مــن شــأنها تمكيــن 
الفاحيــن مــن االســتغال األفضــل للمــوارد الطبيعيــة، والتكيــف الفعلــّي مــع الظواهــر المناخيــة القصــوى، 

وال ســّيما الجفــاف. 

كمــا أّن هــذه الركيــزة الثانيــة تتوّخــى تقليــص مســاحة زراعــة الحبــوب بنســبة 20 فــي المائــة بحلــول ســنة 
2020، أْي مــا مجموعــه مليــون هكتــار تنتمــي إلــى جهــاٍت هامشــية ال تتــاءم تربتهــا مــع زراعــة الحبــوب، 
ــف  ــب هــذه الزراعــة دورا هامــا فيمــا يخــّص التكي ــه. وســوف تلع ــى زراعــة الفواك ــا إل ــي ســيتم تحويله والت
ــاكنة والتقليــص مــن مخاطــر الهشاشــة(  ــر اســتقرار الّس ــاخ، وتحســين دخــل الفاحيــن )عبْ مــع تغيــر المن

والتخفيــف مــن تدهــور التربــة ...

بنــاًء علــى ذلــك، فقــد عملــت عــدة جهــات مانحــة، وفــي مقّدمتهــا صنــدوق البيئــة العالميــة، بفْضــل منحــة 
قدرهــا 196 مليــون درهــم، علــى تمويــل مشــاريع تهــدف إلــى تكّيــف صغــار الفاحيــن مــع التغيــر المناخــي، 
ــى مقاومــة التغيــرات المناخيــة المســتقبلية مــن خــال دمــج تدابيــر  وتحســين قــدرة القطــاع الفاحــي عل
التكّيــف مــع التغيــر المناخــي ضْمــن مشــاريع الركيــزة الثانيــة لمخطــط المغــرب األخضــر، وأخيــرًا الحفــاظ 

علــى التنــوع البيولوجــي.

وفــي إطــاِر نفــس الركيــزة، خّصصــت الوكالــة الفرنســية للتنميــة منْحــة قْدرهــا حوالــْي 1.1 مليــون أورو مــن 
الصنــدوق الفرنســي للبيئــة العالميــة، إلنجــاز دراســة معّمقــة تتعلّــق بتكيــف الفاحــة مــع التغيــر المناخــي 

فــي المغــرب العربــي.

وقــد حصلــْت وكالــة التنميــة الفاحّيــة، فــي إطــار االعتمــاد الــذي خّصصــه لهــا صنــدوق التغّيــر المناخــي، 
بتاريــخ 10 أبريــل 2015، علــى منحــة قدرهــا 90 مليــون درهــم مــن أجــل تمويــل »مشــروع التكيــف مــع تغيــر 
المناخ بالواحات«. ويهّم هذا المشــروع جهتْي مكناس - تافيالت وســوس - ماســة - درعة لفائدة 40.000 
مســتفيد مــن النســاء والشــباب. كمــا انتهــت وكالــة التنميــة الفاحيــة مؤخــرا مــن إجــراءات الحصــول علــى 
اعتمــاد مالــي مــن الصنــدوق األخضــر للمنــاخ بهــدف تشــجيع عمليــة جمــع االعتمــادات الماليــة الضروريــة 

مــن أجــل ترســيخ البُْعــد المناخــي كعنصــر أساســي فــي تنفيــذ مخّطــط المغــرب األخضــر.

وفيمــا يتعلــق باقتصــاد المــاء فــي الّســقي، فقــد أعــّد مخطــط المغــرب األخضــر برنامجــا وطنيــا القتصــاد 
ــّي لمــا مجموعــه 920.000 هكتــار  ــى الســقي الموضع ــى تحويــل نظــام الســقي إل ميــاه الســقي يهــدف إل

فــي أفــق 2030. 
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أمــا فــي مجــال التخفيــف مــن آثــار الّتغيــرات المناخّيــة، فقــد مّكــَن تطبيــق مخطــط المغــرب األخضــر مــن 
الوقــوف عنْــد فــرص خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، وال ســيما مــن خــال الّرْفــع مــْن تْخزيــن الكربــون 
ــة الفاحيــة ســنة 2012، تقــّدر  ــة التنمي ــي أنجزتهــا وكال ــي هــذا الّصــدد، فــإّن الدراســة الت ــة. وف ــي الترب ف
قــدرات التخفيــف مــن انبعــاث الغــازات الدفيئــة عــن طريــق مخطــط المغــرب األخضــر ِب 179 مليــون 
طــن مكافــئ كربونــي، مقابــل 62 مليــون طــّن فقــط مكافــئ كربونــي، لــو لــم يتــم اعتمــاد مخطــط المغــرب 
األخضــر. ومــن شــأن هــذه اإلمكانــات أْن توفــر تمويــا يُحتَمــل أن يناهــز 65 مليــون دوالر فــي الســنة. وفــي 
هــذا الصــدد، أطلقــت وكالــة التنميــة الفاحيــة مجموعــة مــن التدابيــر الرّاميــة إلــى التْخفيــف مــن الغــازات 
لــة متعلِّقــة  الدفيئــة )إجــراءات التخفيــف المناســبة وطنّيــا( مــن أجــل إعــداِد دفاتــر تحمــات خاصــة مفصَّ

ــا ذات األولويــة فــي المجــال الفاحــي. بإجــراءات التخفيــف المائمــة وطنّي

ويبــِرُز تحليــل حصيلــة اإلنجــازات التــي حققهــا مخطــط المغــرب األخضــر، بخصــوص المخاطــر المناخّيــة، 
ــتوى  ــى مس ــواء عل ــي ، س ــد المناخ ــاة البع ــتوى مراع ــى مس ــة عل ــي قطــع أشــواطا هام ــاع الفاح أن القط

ــى مســتوى التخفيــف. وإن كان مــن المفيــد إبــداء الماحظــات اآلتيــة: ــف أو عل التكّي

n  قة الُمنَجزة حول الهشاشة المناخية،وحول إجراءات تكيف القطاع الفاحي ترّكز إّن الدراسات المعمَّ
باألحرى على مناطق ومشاريع الركيزة الثانية من مخطط المغرب األخضر؛

n   تكّيف لضمان  األخضر  المغرب  مخطط  ضمن  المناخّي  العلمي  والرّْصد  اليقظة  إدراج  ينبغي 
مْدروس ومستدام للقطاع الفاحي مع اآلثار المحتملة للتغير المناخّي.

ر خســائره )الفواكــه  ومــْن جهــٍة أخــرى، فــإّن المغــرَب معنــّي كذلــك بآفــة التبذيــر الغذائــي الــذي تقــدَّ
والخضر(بعــد جنــي المحاصيــل مــا بيــن20  و40 فــي المائــة. صحيــح أن هــذا األمــر يشــّكل خســارة 
ــا، ولكنــه أيضــا يمثــل فرصــة للمســاهمة فــي الترْشــيد األفضــل الســتهاك  ــى بلدن اقتصاديــة بالنســبة إل
المــوارد الطبيعيــة، والحــد مــن انبعاثــات الكربــون فــي القطــاع الفاحــي. وفــي هــذا الصــدد، تــم الّشــروع فــي 
إنجــاِز دراســة فــي إطــار مخطــط المغــرب األخضــر، فــي10  يونيــو 2015، حــول الخســائر الغذائيــة والتبذيــر، 
بشــرَاكة مــع منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة والمعهــد الوطنــي للبحــث الزّراعــي. وستســاهُم نتائــج 
هــذه الدراســة فــي وْضــع اْســتراتيجية وطنيــة وخّطــة عمــل للحــد مــن الخســائر الغذائيــة والتبذيــر الغذائــّي 

فــي المغــرب.

قطاع الصيد

تنــّص اســتراتيجية »هاليوتيــس« التــي انطلقــت فــي ســنة 2009 علــى اتخــاذ تدابيــر لضمــان تدبيــٍر مســتدام 
للمــوارد البحريــة، والتقليــص مــن البصمــة اإليكولوجيــة بحلــول ســنة 2020. وفــي هــذا اإلطــار، اتخــذ 
ــر أداء وجــودة  ــوارد، وتطوي ــة محــاور: اســتدامة الم ــادرات المنتظمــة حــول ثاث ــرب مجموعــة مــن المب المغ
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الصيْــد البحــرّي، وتعزيــز القــدرة التنافســية للحصــول علــى حصــص جديــدة مــن األســواق علــى الصعيديــن 
الوطنــي والعالمــي. 

ــر  ــز تدابي ــى تعزي ــة إل ــا، إضاف ــة المحظــورة عالمي ــع اســتخدام الشــباك العائم ــم من ــو 2010، ت ــذ يوني ومن
ــم مــن خــال اعتمــاد  ــي وغيــر المصــرَّح بــه وغيــر المنظَّ المراقبــة مــن أجــل محاربــة الصيــد غيــر القانون
نظــام للمراقبــة والرّصــد والتتّبــع المســتمر لســفن الصيــد عبــر األقمــار االصطناعيــة، فْضــا عــْن تطويــر 
ــت لعمليــة الصيــد لحمايــة نــوع محــدد أو أنــواع  مصايــد لألســماك علــى أســاس الحصــص، والحظــر المؤقَّ
مــن األســماك والحيــاة النباتيــة البحريــة. وقــد تحّقــَق هــذا األداء المتعلــق باســتدامة قطــاع الصيــد البحــري، 
ــى مســتوى معرفــة الوســط البحــري، وكــذا بفضــل  ــن الحاصــل عل ــى وجــه الخصــوص، بفضــل التحّس عل
التقــدم الكبيــر الــذي عرفــه مجــال البحــث العلمــي علــى يــد المعهــد الوطنــي للبْحــث فــي الصيــد البحــري. 

مــن جهــة أخــرى، تهــدف اســتراتيجية »هاليوتيــس« إلــى مراعــاة معظــم المخاطــر المتصلــة بالتغّيــرات 
الكبــرى )المنــاخ والســوق( فــي أنشــطة الصيــد البحــري، ســواء مــا يتعلــق منهــا بالتكيــف مــع التغيــرات أو 
المســاهمة فــي التخفيــف مــن آثارهــا العالميــة والمحليــة. وقــد أفضــى ذلــك إلــى وضــع اآلليــات الكفيلــة 
ــك بهــدف توســيع مجــاالت الدراســات لتشــمَل  ــة اســتراتيجية، وذل ــاره أولوي ــز وســائل البحــث، باعتب بتعزي
مكّونــات المنظومــة البيئيــة )الفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة( وتقييــم هشاشــتها أمــام التغّيــر المناخــي 
وآثــاره، وبالتالــي تطويــر قدراتهــا علــى التنبــؤ بســيناريوهات التقلبــات المائيــة المناخيــة، والمنظومــة 

ــوي االقتصــادي. ــر الحي ــات والتأثي ــة والمخزون اإليكولوجي

ــى اســتدامة المــوْرد، فــإّن  ــس« عل ــِز اســتراتيجية »هاليوتي ــه بالرغــم مــن تركي ــظ أن ــك، مــن الماَح ومــع ذل
ــى  ــة، وآثارهــا عل ــاخ المحيطــات المتوقع ــرات من ــة، وتغي ــرات المناخي ــار مخاطــر التغي ــن االعتب األخــذ بعي

ــر كاٍف.  ــروة الســمكية يظــّل غي ــّي البحــري والث ــوع البيولوج ــة والتن النظــم اإليكولوجي

ــي تتشــكل منهــا منظومــة التوقــع قياســا  فضــا عــن ذلــك، فنظــرا لتعقــد النظــم ومخلتــف العمليــات الت
إلــى القــدرات التــي يتوفــر عليهــا المعهــد الوطنــي للصيــد البحــري، فســتظل هنــاك دائمــا جوانــب ال يمكــن 
التنبــؤ بهــا حــول التغيــرات المناخيــة وحجمهــا ووتيرتهــا، وبالتالــي حــول وحــدة الزمــن التــي يتعيــن اعتمادهــا 

لتحليــل اآلثــار، وذلــك بغــض النظــر عــن نجاعــة نمــاذج محــاكاة تطــور المنــاخ وتوقــع مســاراته.   

قطاع السياحة

ــى تحقيقهــا  ــي تســعى إل حــّددت رؤيــة 2020 اســتراتيجية تطويــر قطــاع الســياحة الوطنيــة واألهــداف الت
لــة لــدى الســياح،  كمــا يلــي »فــي ســنة 2020، ســيكون المغــرب ضمــن الوْجهــات العالميــة العشــرين المفضَّ
وســيفرض نفســه كنمــوذج يحتــذى بــه فــي مجــال التنميــة المســتدامة فــي الحــوض المتوســطي«. ويســتند 

إطــار العمــل االســتراتيجي لرؤيــة 2020 إلــى ثــاث رافعــات:
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n  سياسة تهيئة ترابية للعرض السياحي؛

n ُخطاطة جديدة ومؤّسساتية للحكامة؛

n تنمية ُمستدامة تشّكل تحّديا وفرْصة مناسبة لتطوير السياحة المغربية؛

وقــد عملــت رؤيــة 2020 علــى إدراج مفهــوم االســتدامة فــي جميــع مســتويات دورة حيــاة المنتــوج الســياحي. 
وهكــذا، فقــد ارتكــزت المقاربــة الُمدِمَجــة لاســتدامة الســياحية علــى عــدد مــن التدابيــر اإلجرائّيــة:

n آلية إشراف وتتّبع، مع اختيار مراكش كمنطقة رائدة؛

n إدراج المعايير البيئية في نظام التصنيف؛

n االعتماد على السياحة المستدامة للمحافظة على  المواقع الهّشة ) مرزوكة كحالة نموذجية(؛

n الدعم والمواَكبة التقنّية أو المالية )مثل آليتْي دْعم »مساندة  سياحة« و«رينوفيتيل 3«(؛

n .التحسيس، والتكوين المستمر، والّنهوض بعامات وشهادات السياحة المستدامة

ــى مســتوى إدمــاج مبــادئ التنميــة المســتداَمة فــي تطويــر  مــع ذلــك، ورغــم التقــدم الهــاّم الــذي تحّقــق عل
قطــاع الســياحة، فإنــه مــن الماَحــظ أن اســتراتيجية رؤيــة 2020 لــم تأخــذ فــي اعتبارهــا، بكيفّيــة منظمــة، 
تطــور التغيــر المناخــي المجالــي، وكــذا الطبيعــة الديناميــة للخصوصيــات المناخّيــة للمناطــق األْكثــر 
عرْضــة للهشاشــة المناخيــة  مثــل الســاحل )ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، تدهــور الُكثبــان الرّْمليــة( 
والمناطــق الصحراويــة )انجــراف التربــة ، الواحــات، المناطــق المعرَّضــة للفيضانــات، الــخ(. ومــْن شــأن 
هــذا أْن يؤّثــر، بالضــرورة، علــى قــدرات القطــاع علــى التكيُّــف مــع المخاطــر المناخيــة فــي المســتقبل، 
صــة لهــذه االســتراتيجية، والقتصــاِد البــاد بصفــة عامــة.  ــة واالجتماعيــة المخصَّ واإلســقاطات االقتصادّي

ويُاحــظ أيضــا أن مســألة اإلجهــاد المائــي وتفاقمهــا بفعــل التغيــرات المناخيــة لــم تـُـراَع بمــا فيــه الكفايــة، 
ــي المــدن  ــع الســياحي مســتقبا، وه ــرار توســيع المــدن ذات الطاب ــي مسلســل اتخــاذ ق ــا، ف رغــم أهميته
التــي تعانــي أصــا مــن ظاهــرة قلــة المــاء  بشــكل ينــذر بالخطــر. وإذا لــم يتــم تــدارس هــذه المســألة داخــل 
اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بالمــاء مــن أجــل إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا، فــإن ذلــك قــد يعصــف مســتقبا 

بهــذا التوجــه نحــو التنميــة الســياحية لبعــض المــدن. 

قطاع الصناعة

إن مراعــاة المخاطــر المناخيــة فــي تنميــة المشــاريع الصناعيــة، وخاصــة فــي المشــاريع الجديــدة للمناطــق 
ــوم  ــى حــدود الي ــزَة إل ــال الُمنَج ــإن األعم ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة. إضاف ــون غائب ــكاد تك ــة المندمجــة، ت الصناعي
ــوث الصناعــي والنجاعــة الطاقيــة، مــن أجــل  ــى التل ــي القضــاء عل ــى مشــاريع رائــدة فــي مجال تقتصــر عل
المســاهمة فــي المحافظــة علــى المــوارد المائيــة وفــي االقتصــاد فــي المــاء، وفــي التخفيــف بالتالــي مــن 

ــار االضطــراب المناخــي والتكيــف معهــا.  آث
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ويُاحــظ أيضــا أن المغــرب وضــع، فــي إطــار تطبيــق مبــدأ الملــوِّث المــؤدِّي، معاييــر فــي مجــال النفايــات 
الســائلة والغازيــة وفــرض رســما بيئيــا حــول مــادة الباســتيك. غيــر أن هــذه اإلجــراءات لــم تــؤدِّ إلــى النتائــج 

المرجــّوة منهــا نظــرا لغيــاب وســائل للتحفيــز والمراقبــة والزَّجــر تشــمل كل القطاعــات. 

ومــن المفيــد فــي هــذا الصــدد تــدارس إمكانيــة وضــع آليــات ضريبيــة بيئيــة وطاقيــة واضحــة وتحفيزيــة، 
طبقــا لتوجيهــات القانــون اإلطــار رقــم 99. 12 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة )المــواد 29 

و30 و31(، مــن أجــل التحكــم فــي اآلثــار البيئيــة والطاقيــة للقطــاع الصناعــي. 

ــة« ال تأخــذ  ــة الصناعي ــي لتســريع التنمي ــدارس ماحظــة أن اســتراتيجية »المخطــط الوطن ــن يفــوت ال ول
ــى وجــه الخصــوص إجــراءات للتخفيــف مــن انبعاثــات  بعيــن االعتبــار المخاطــر المناخيــة وال تتضمــن عل
الغــازات الدفيئــة، كالتشــجيع مثــا علــى اعتمــاد مبــدأ النجاعــة الطاقيــة فــي اإلنتــاج والتكنولوجيــات 

ــة.  النظيف

إعداد التراب والتعمير والسكن

إعداد التراب: 

ــات  ــذ سياس ــاج وتنفي ــة إلدم ــيلة ناجع ــرب وس ــة للمغ ــات العمومي ــي السياس ــة ف ــة المجالي ــر المقارب تُعتبَ
ــن مــن إدمــاج سياســة محاربــة  التكيــف والتخفيــف مــن المخاطــر المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة. وهــي تمكِّ
التغيــرات المناخيــة للمغــرب فــي السياســات العموميــة كعامــل إدمــاج، ذلــك أن هــذه المقاربــة تســاعد 
علــى تنســيق أعمــال المؤسســات المعنيــة، مــن خــال البحــث عــن التوافــق وتحســيس الفاعليــن برهانــات 
التغيــرات المناخيــة، وبإشــراكهم فــي تنفيــذ اســتراتيجيات وسياســات محاربــة آثــار التغيــر المناخــي علــى 

ــي.    المســتوى التراب

ا  وفــي هــذا الصــدد، فــإن الميثــاق الوطنــي إلعــداد التــراب  والمخطــط الوطنــي إلعــداد التــراب، اللذيــن أُعــدَّ
ــار فعــا عامــل المخاطــر المناخيــة كمكــون أساســي يتعيــن إدماجــه فــي  ســنة 2004، أخــذا بعيــن االعتب
نــا أيضــا مــن تحديــد المجــاالت الحّساســة تجــاه  عمليــة إعــداد وثائــق اإلعــداد الترابــي للجهــات. وقــد مكَّ

التغيــرات المناخيــة، وتحديــدا الســاحل والجبــال والواحــات. 

ــة الواحــات تســتهدف الرفــع مــن  ــر اســتراتيجية وبرامــج لتنمي ــراب والتعمي ــت وزارة إعــداد الت هكــذا وضع
درجــة تكيــف هــذا المجــال الحســاس مــع االضطــراب المناخــي وأيضــا محاربــة التصحــر والجفــاف. عــاوة 
علــى ذلــك، فقــد عــزَّزَت مســاهمة صنــدوق التنميــة القرويــة مــن أجــل تمويــل مشــاريع محاربــة آثــار التغيــر 

المناخــي. 
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وفــي إطــار تطبيــق الجهويــة المتقّدمــة، ُمنَحــت المجالــس الجهويــة اختصاصــات هامــة فــي مجــال إعــداد 
التــراب والتنميــة المســتدامة للجهــات. وتمثــل الجهويــة المتقدمــة فرصــة حقيقيــة مــن أجــل إدمــاج إجــراءات 
للتكيــف والتخفيــف مــن االضطــراب المناخــي فــي إعــداد المخططــات الجهويــة إلعــداد التــراب، وأيضــا مــن 
أجــل وضــع برامــج مندمجــة للتنميــة الجهويــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الخصوصيــات المناخيــة للجهــات 

وإمكانياتها.  

غيــر أن هــذه المقاربــة الترابيــة لسياســة تدبيــر المخاطــر المناخيــة قــد تعترضهــا بعــض الصعوبــات 
المرتبطــة أساســا بالنقــص فــي المعــارف والمعلومــات حــول الهشاشــة المناخيــة الخاصــة بــكل جهــة مــن 
جهــات المغــرب، مــع مراعــاة الجوانــب المرتبطــة بتدبيــر المــاء والطاقــة والتنــوع الحيــوي البــري والبحــري 
واألراضــي القابلــة للزراعــة والطابــع الهــش للمناطــق الحساســة مــن جبــال وواحــات وســاحل ومجــاالت 

ــخ... ــي، ال الرع

ــى المســتوى الجهــوي لسياســة تدبيــر المخاطــر المناخيــة  ــي عل نخلــص مــن ذلــك إلــى أن التطبيــق الفعل
ــب أساســا:  يتطل

n  تحسيس المنتَخبين الجهويين وتكوينهم في مجال المخاطر المناخية ومضاعفاتها على التنمية
االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمجاالت؛

n  المخاطر مراعاة  ضرورة  على  الصريح  بالتنصيص  التراب  بإعداد  المتعلق   50.13 القانون  تعزيز 
التراب ومخطط  التراب والمخطط الجهوي إلعداد  المناخية في إعداد المخطط الوطني إلعداد 
المستوى  على  المناخية  المخاطر  لمراعاة  مناسبة  أدوات  باعتبارها  للتهيئة  الوظيفي  التنظيم 

الجهوي واإلجرائي. 

التعمير: 

اتُّخــذت فــي قطــاع التعميــر بعــض المبــادرات الهادفــة إلــى إدمــاج مبــادئ التنميــة المســتدامة فــي مدينتيــن 
جديدتيْــن )الشــرافات وزناتــة(. ومــع ذلــك يُاحــظ  ضعــف مراعــاة المخاطــر المناخيــة فــي التخطيــط 
ــم النقــل  ــة وتصمي ــة العمراني ــم التهيئ ــة وتصمي ــة العمراني ــه التهيئ ــي مخطــط توجي ــي، وخاصــة ف العمران
ــة  ــر متعلق ــي مجــال التعمي ــتثناء ف ــن مســطرة االس ــتفادت م ــى إنجــاز مشــاريع اس ــة  إل الحضــري، إضاف

ــار التغيــرات المناخيــة.  ــي أماكــن معرَّضــة آلث ــة وف ــي مجــرى األودي ــاء ف بالبن

مــة بموجــب مقتضيــات القانــون رقــم 12.90 بتاريــخ 17  وفــي هــذا الصــدد، يُاحــظ أن وثائــق التعميــر، المنظَّ
يونيــو 1992، ال تســاير التطــورات الحاصلــة فــي مجــال مراعــاة إجــراءات التكيــف مــع المخاطــر المناخيــة 
والتخفيــف مــن آثارهــا، مــن أجــل التقليــص مــن البصمــة الكربونيــة والمائيــة فــي التهيئــة العمرانيــة. ومثــال 
ذلــك المرســوم المتعلــق باســتعمال الميــاه العادمــة )1998(، والقانــون والمراســيم المتعلقــة بدراســة األثــر 
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علــى البيئــة )2010-2003(، والقانــون رقــم 47.09 حــول النجاعــة الطاقيــة الــذي ينــص علــى إجــراء دراســة 
األثــر علــى البيئــة، والقانــون اإلطــار رقــم 99.12 بمثابــة ميثــاق للبيئــة والتنميــة المســتدامة )2014(، الــخ. 

وفيمــا يخــص اســتغال المرافــق العموميــة الحضريــة، يُســجل فــي هــذا الصــدد إطــاق البرنامــج الوطنــي 
ــي  ــى ذلــك، فقــد أعطــى المغــرب، ف ــاه العادمــة ســنة 2006. إضافــة إل ــر الســائل واســتعمال المي للتطهي
إطــار تنفيــذ القانــون رقــم 28.00 حــول النفايــات، االنطاقــة ســنة 2008، للبرنامــج الوطنــي للنفايــات 
المنزليــة والمشــابهة لهــا. ويســتهدف هــذان البرنامجــان تدبيــر التلــوث الحضــري والمحافظــة علــى المــوارد 
نــا أيضا  المائيــة واألنظمــة البيئيــة الطبيعيــة، والرفــع مــن قــدرات المراكــز الحضريــة علــى التكيــف. وقــد مكَّ
ــة مــن خــال التثميــن  ــات الغــازات الدفيئ ــي التخفيــف مــن انبعاث الّتجّمعــات العمرانيــة مــن المســاهمة ف
الطاقــي للنفايــات وإنتــاج الغــاز الحيــوي ))مثــا، محطــة معالجــة الميــاه العادمــة بمراكــش ومحطــة معالجــة 

الميــاه العادمــة بفــاس، الــخ(.

السكن: 

صــادق المجلــس الحكومــي، فــي 14 نونبــر 2013، فــي إطــار برنامــج مدونــة النجاعــة الطاقيــة فــي قطــاع 
ــا القواعــُد  ــا له د وفق ــدَّ ــي تُح ــاء الت ــر العامــة للبن ــق بالمعايي ــم 2.13.874 المتعل ــى المرســوم رق ــاء، عل البن
الطاقيــة للمبانــي. ويســعى هــذا اإلجــراء الهــام، الــذي تشــرف علــى تطبيقــه وزارة الســكنى والتعميــر، إلــى 
ــة  ــة وطني ــد أُنشــئَت بموجــب هــذا المرســوم لجن ــة. وق ــازات الدفيئ ــات الغ ــي خفــض  انبعاث المســاهمة ف
ــي الســكنية  ــى المبان ــاء بالنســبة إل ــات البن ــي تقني ــن الحــراري ف ــاج التقني ــة بإدم ــة مكلَّف للنجاعــة الطاقي

ــة.  ــث، وخاصــة المؤسســات التربوي صــة ألنشــطة القطــاع الثال والمخصَّ

وعلــى المســتوى المحلــي، يُاَحــظ عــدم مراعــاة البعــد المناخــي فــي إعــداد المخططــات الجماعيــة 
للتنميــة. وقــد أطلقــت الــوزارة المكلَّفــة بالبيئــة، مــن أجــل تــدارك هــذا األمــر، مشــروع إنجــاز دليــل إجرائــي 

ــة.  ــات المحلي ــتوى الجماع ــى مس ــاخ عل ــداد مخططــات للمن ــل إع ــن أج م

ــي ليســت  ــر المناخ ــع التغي ــف م ــى التكي ــة عل ــدن والمجــاالت الترابي ــدرة الم ــول إن ق ــن الق ــي، يمك وبالتال
متطــوِّرة بمــا فيــه الكفايــة بالمغــرب. يضــاف إلــى ذلــك عــدم اســتثمار المعــارف ونتائــج الدراســات واألبحــاث 
ــى التنميــة العمرانيــة، والنقــص فــي تحســيس المنتخبيــن المحلِّييــن  ــار االضطــراب المناخــي عل حــول آث

بأهميــة هــذا الموضــوع.

وضعية البنيات التحتية للتجهيز والنقل واللوجستيك 

ــف مــن  ــادرات تســتهدف التخفي ــل واللوجســتيك عــدة مب ــة والنق ــات التحتي ــة بالبني ــوزارة املكلف اتخــذت ال
ــا:  ــر منه ــة، نذك ــازات الدفيئ ــات الغ انبعاث
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n  إنجاز دراسة حول جودة الهواء سنة 2008  مّكنت من التعرف على درجة تلوث الهواء الناتج عن
النقل الطرقي، وخاصة في المجال الحضري، ومكنت أيضا من وضع خطة عمل ومجموعة إجراءات 

مؤسساتية وتنظيمية وتقنية؛

n  العاملة في هذا  185 المراكز  للمراقبة، حيث إن  للسيارات بأدوات  التقني  تجهيز مراكز الفحص 
الغازوال  ذات محركات  المرْكبات  من  المنبعثة  األدخنة  كمية  لقياس  بأجهزة  زة  كلها مجهَّ المجال 

وأجهزة لتحليل أول أوكسيد الكربون في السيارات ذات محركات البنزين؛

n  صة لنقل السلع لحساب الغير )المادة 8 من ظهير قانون المالية برنامج تجديد المرْكبات المخصَّ
لسنة 2014( والنقل المختلط في الوسط القروي )330 مليون درهم سنويا(؛

n  اعتماد معيار أور04 منذ شهر يناير 2011، وقد أصبح باإلمكان تطبيق هذا اإلجراء بفضل شروع
محطات الوقود في بيع الغازوال 50 جزءا من المليون والبنزين بدون رصاص. 

وقــد أعــدت الــوزارة أيضــا االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر التنافســية اللوجيســتيكية بتعــاون مــع الفاعلــن 
االقتصاديــن املعنّيــن. وتســتهدف هــذه االســتراتيجية مــا يلــي: 

n بناء أكثر من 70 محطة لوجستيكية في 18 مدينة )2080 هكتار على المدى المتوسط(؛

n تسريع وتيرة النمو االقتصادي بما يقارب 0.5 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنويا؛

n  المساهمة في خفض نسبة 35 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بنقل السلع في
أفق سنة 2020.

هكــذا أعطــت وزارة التجهيــز، بتعــاون مــع برنامــج األمم املتحــدة للتنميــة والصندوق العاملــي للمناخ، االنطاقة 
لدراســة حــول حجــم التخفيــف مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة يف تفعيــل املناطــق اللوجيســتيكية متعــددة 
التدفــق التــي يُطلَــق عليهــا أيضــا اســم »أعمــال التخفيــف الوطنيــة املناســبة«. ويف هــذا اإلطــار، أُنِشــئ 
ــى خطــة  ــرى بهــدف التوصــل إل ــدار البيضــاء الكب ــددة التدفــق بال ــة لوجيســتيكية متع ــد ملنطق مشــروٌع رائ
ــى املناطــق اللوجيســتيكية األخــرى باململكــة،  عمــل تتضمــن عــدة إجــراءات للتخفيــف، ميكــن تعميُمهــا عل
علــى أن تُعــزَّز مبنظومــة قيــاس وتقييــم ومراقبــة النبعاثــات الغــازات الدفيئــة املرتبطــة باالســتراتيجية 

اللوجيســتيكية.   

ــى اليــوم أو تلــك املقــرَّر  ومــع ذلــك، يُاحــظ عــدم إخضــاع البنيــات التحتيــة والطــرق واألشــغال املُنَجــزة حت
إجنازُهــا إلــى دراســة للتعــرف علــى هشاشــتها جتــاه التغيــرات املناخيــة. يبــدو إذن  أن املخاطــر املناخيــة ال 
ــل  ــى حتلي ــار املشــاريع االســتثمارية، بهــدف التوفــر عل تُراعــى يف مسلســات إعــداد االســتراتيجيات واختي

عــي اســتباقي لآلثــار الضــارة الناجتــة عــن االضطــراب املناخــي.  توقُّ
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وفيمــا يخــص إجــراءات التكيــف املناخــي، فإنهــا ال تُراَعــى هــي أيضــا يف خطــط العمــل التــي تعدُّهــا الــوزارة 
مــن اجــل تأمــن البنيــات التحتيــة القائمــة واالســتثمارات املســتقبلية. وجتــدر اإلشــارة مــع ذلــك إلــى أن وزارة 
التجهيــز أجنــزت بدعــم مــن البنــك العاملــي دراســة حــول تكييــف الطــرق مــع التغيــرات املناخيــة، انطاقــا 
مــن أربعــة أشــطر منوذجيــة، وقــد انصبــت الدراســة علــى القضايــا املرتبطــة بالثلــج واملطــر وزحــف الرمــال 

واألمــواج، وهــي تســعى إلــى حتقيــق األهــداف اآلتيــة: 

n تحقيق تكييف أفضل للبنيات التحتية الطرقية مع آثار التغيرات المناخية؛

n إدماج إشكالية التغيرات المناخية في دراسات إعداد البنيات التحتية الطرقية؛

n  .ط لتكييف الطرق مع التغيرات المناخية إعداد دليل مبسَّ

الغابات والتنوع احليوي الغابوي

يتميــز املغــرب مبنــاخ جــاف مــع اختــاف كبيــر بــن الفصــول يف درجــات احلــرارة. وتتجلــى آثــار االضطــراب 
ــة. وقــد خلَّفــت موجــات  ــدوم ملــدة ســنوات متوالي املناخــي أساســا يف شــكل موجــات جفــاف متكــررة قــد ت
ــى  ــي شــهدها املغــرب يف الفتــرة مــا بــن 1980 و2000 آثــارا ضــارة مباشــرة وغيــر مباشــرة عل اجلفــاف الت

التنــوع احليــوي البــري واملائــي. 

ــواع احلساســة  ــواع النباتيــة واألنظمــة البيئيــة خســائر بليغــة، طالــت خاصــة األن وحلقــت بالكثيــر مــن األن
ــى املــوت  ــي تتأثــر بقلــة املــاء يف التربــة. وًتصــاب هــذه األنــواع يف البدايــة بالذبــول وينتهــي بهــا األمــر إل الت

ممــا يتســبب يف تدميــر الغابــات وانخفــاض عــدد النباتــات يف هــذه األوســاط البيئيــة.

وفيهــا يتعلــق باألنظمــة البيئيــة املائيــة القارّيــة، فــإن موجــات اجلفــاف املتواصلــة حتــدث فيهــا أضــرارا 
ــا.   ــش فيه ــي تعي ــواع الت ــار كل األن ــى اندث ــؤدي إل ــة، ممــا ي ــة أو كلي ــة، جزئي وخيم

وإضافــة إلــى نضــوب العديــد مــن جــداول ومنابــع املــاء، يُاحــظ أيضــا الفــراغ التدريجــي لبحيــرات واقعــة يف 
مناطــق جبليــة مــن امليــاه، يف عمليــة متتــد لســنوات عديــدة خــال فصــل الصيــف، رغــم أن تلــك البحيــرات 

كانــت تعتبــر ثابتــة. 

وقــد نتجــت عــن هــذه االضطرابــات املائيــة املرتبطــة مبســتوى ســيان امليــاه آثــار كبــرى علــى مجــال املصبــات  
)نســبة ضعيفــة مــن التزويــد بامليــاه العذبــة، وتراكــم الرمــال البحرية...(.   

ومــن املفيــد يف هــذا الســياق التوقــف عنــد اآلثــار املدمــرة للجفــاف علــى الســاكنة القرويــة، وخاصــة بســبب 
النقــص يف ميــاه الشــرب والســقي، ممــا يفــرض عليهــا اللجــوء إلــى اســتغال املــوارد الطبيعيــة: 
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n استصاح األراضي: استنزاف الغابات والنباتات الموجودة فيها؛

n  تعبئة المياه العذبة: تجميع مياه المنابع وتحويل مجاري األنهار وتشييد السدود واإلكثار من حفر
اآلبار  ذات العمق الكبير، ومن عمليات التنقيب عن المياه؛ 

n  موجات هجرة ضخمة من القرى نحو المدن: إضافة إلى اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية
الملوثة  النفايات  حجم  من  الرفع  على  يساعد  عاما  تشكل  فإنها  الظاهرة،  هذه  عن  الناتجة 
المقذوف بها في المدن، إلى جانب ارتفاع الطلب على الماء الصالح للشرب في المجال الحضري. 

ــى بنــاء الســدود  وقــد عملــت الدولــة مــن أجــل االســتجابة لهــذا الطلــب اجلديــد يف الوســط احلضــري عل
ــى  ــى تفاقــم العجــز يف املــوارد املائيــة يف الوســط القــروي وإل وحفــر اآلبــار والتنقيــب عــن امليــاه ممــا أدى إل

تدميــر التنــوع احليــوي. 

الصحة 

 تتجلى اآلثار األساسية املباشرة للتغيرات املناخية على الصحة العامة باملغرب فيما يلي: 

n  تزايد عدد الوفيات بسبب شدة الحرارة وخال الفترة التي تبلغ فيها الحرارة ذروتها وخاصة بالمدن
الكبرى؛

n رد في حاالت اإلصابة بالربو وااللتهابات الرئوية؛ تزايد درجة تلوث الهواء وارتفاع مطَّ

n تفشي الحساسية بسبب تزايد تركيز الجزئيات من نوع حبوب اللّقاح في الهواء؛

n تزايد احتمال ظهور حاالت اإلصابة بالماريا؛

n ارتفاع عدد  حاالت اإلصابة بالليشمانيا؛

n تداعيات سلبية للفياضانات والجفاف على صحة الساكنة؛

n  ل ارتفاع عدد المهاجرين والساكنة المهاجرة من بلدان جنوب الصحراء وتحول المغرب إلى بلد مفّضً
للعبور، ما يؤدي إلى ارتفاع احتمال نقل وبروز أمراض جديدة بالمغرب. 

ويعــدُّ األطفــال الصغــار واألشــخاص املســنون أكثــر الفئــات باملغــرب ُعرْضــة لآلثــار الضارة للتغيــرات املناخية، 
إضافــة إلــى الفئــات االجتماعيــة األقــل دخــا باملناطــق األكثــر هشاشــة. ويعانــي هــؤالء األشــخاص مــن ســوء 
ــة األساســية،  ــات التحتي ــة خصــاص يف البني ــم ومن ــة والتعلي ــة ومــن نقــص يف االســتفادة مــن التربي التغذي
وبالتالــي فإنهــم ياقــون صعوبــات أكبــر يف التكيــف مــع آثــار التغيــرات املناخيــة واملخاطــر الصحيــة الناجتــة 

عنها. 

ويُاحــظ أن تقاريــر مجموعــة اخلبــراء احلكوميــن حــول تطــور املنــاخ تــكاد تخلــو مــن اإلشــارة إلــى اجلوانــب 
املرتبطــة بالصحــة البشــرية يف عاقتهــا باملنــاخ. وقــد بــادر املغــرب، وفقــا لتوجيهــات منظمــة الصحــة 
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العامليــة، إلــى وضــع اســتراتيجية وطنيــة للصحــة تراعــى فيهــا آثــار تدهــور البيئــة والتغيــرات املناخيــة، 
ــار. وقــد حــددت هــذه االســتراتيجية ثاثــة  وتســتهدف تعزيــز درجــة تكيــف القطــاع الصحــي مــع هــذه اآلث

ــة:  ــرات املناخي ــة التغي ــا يف مجــال محارب ــن رفعه ــات يتع حتدي

تدبير اآلثار املباشرة وغير املباشرة لظاهرة االحترار على صحة الساكنة؛ . 1

التحكم يف اآلثار الصحية الناجمة عن تراجع نسبة التساقطات املطرية؛ . 2

التحكم يف اآلثار الصحية املرتبطة بالظواهر املناخية القصوى، وخاصة الفيضانات.  . 3

وقد حددت االستراتيجية الوطنية للصحة الرافعات اآلتية: 

n  تطوير نظام مراقبة األمراض الحالي وجعله نظاما حديثا لليقظة، من أجل تحسين مراقبة األمراض
الناتجة عن االضطراب المناخي والرصد واإلنذار المبكر بحاالت العدوى وتفشي األوبئة. 

n  اعتماد معايير ضرورية  في مجال التزود بتجهيزات جديدة قصد تفادي تعرضها آلثار الظواهر
القصوى. 

n .تأهيل مهنيي القطاع الصحي وشركائهم الوطنيين

n .تطوير البحث العلمي الذي يهتم بموضوع  آثار التغيرات المناخية على الصحة

n  .تحسيس صناع القرار والساكنة بالمخاطر الصحية الناتجة عن االضطراب المناخي

ومــع ذلــك، فــإن مســألة التغيــرات املناخيــة وتداعياتهــا علــى الصحــة ليســت حاضــرة مبــا فيــه الكفايــة يف 
ــاخ ضمــن اســتراتيجية  ــى أن الربــط بــن الصحــة واملن االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة. وجتــدر اإلشــارة إل
قائمــة بذاتهــا مســألة حديثــة وال تســمح بتقييــم حصيلــة املنجــزات يف مجــال االســتباق وتوقــع آثــار التغيرات 
املناخيــة علــى الصحــة. إضافــة إلــى أن اإلطــار التشــريعي احلالــي ال يســتحضر بْعــد يف نصوصــه العاقــَة 
ــُل االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة  ل تفعي ــاخ والبيئــة. ويف هــذا الصــدد، يشــكِّ بــن الصحــة واملن
ــا فرصــة مناســبة إلجنــاز أعمــال  ــي للبيئــة والتنميــة حالي ــاق وطن والقانون-اإلطــار رقــم 99.12 مبثابــة ميث
مشــترَكة بــن مختلــف القطاعــات، مــن أجــل تدبيــر ناجــع لثالــوث الصحــة واملنــاخ والبيئــة يف تفاعــل مكوناته. 

ــي،  ــي والدول ــى املســتوى الوطن ــى النقــص امللحــوظ، عل ــزى اإلكراهــات الســابقة يف جــزء كبيــر منهــا إل وتُع
ــى صحــة اإلنســان، ممــا يحــول دون  ــة عل ــرات املناخي ــات التغي ــة حــول تداعي ــة الوافي ق يف الدراســات املعمَّ
التحكــم يف هــذه اآلثــار، ويحــد مــن القــدرة علــى التوقــع والتكيــف مــع آثــار االضطــراب املناخــي علــى صحــة 

الســاكنة املغربيــة. 
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نخلــص ممــا ســبق إلــى أن احلاجــة مازالــت قائمــة إلــى بــذل مزيــد مــن اجلهــود لرفــع التحديــات املناخيــة 
الســابق ذكرهــا، رغــم املكاســب الكبــرى التــي حققهــا املغــرب يف القطــاع الصحــي. وحســب منظمــة الصحــة 
ــغ نســبتها 18 يف  ــة، تبل ــة مرتبطــة باألمــراض الناجتــة عــن تدهــور البيئ ــاك كلفــة إضافي ــة، فــإن هن العاملي

لة علــى املســتوى الوطنــي.  املائــة، مقارنــة مبجمــوع األمــراض املســجَّ

التربية والتعليم 

باســتثناء بعــض األعمــال املتفرقــة يف بعــض املناســبات لتحســيس الطلبــة بآثــار التغيــرات املناخيــة، يُاَحــظ 
نقــص يف إدمــاج البعــد املناخــن بطريقــة منهجيــة، يف البرامــج واملقــررات الدراســية علــى املســتوى الوطنــي. 

الرهان االجتماعي والمقاربة القائمة على النوع االجتماعي في مجال محاربة التغيرات 
المناخية

ــرات  ــف مــع التغي ــح التكي ــى، يصب ــة. وبهــذا املعن ــة حقوقي ــي أيضــا قضي ــة ه ــرات املناخي ــة التغي إن محارب
املناخيــة قضيــة اجتماعيــة قبــل أن تكــون بيئيــة، حيــث يغــدو الهــدف يف هــذا اإلطــار احلــد مــن الهشاشــة 
ــر ُعرْضــة للســقوط يف الفقــر ويف الفقــر املدقــع، وأيضــا  ــة األكث ــات والشــرائح االجتماعي ــة للفئ االجتماعي

التفكيــر يف أعمــال لتمكــن األفــراد واجلماعــات، وخاصــة النســاء.

ــق الفــوارق االجتماعيــة،  ومــن املعلــوم أن التغيــرات املناخيــة تنتــج الهشاشــة واإلقصــاء وتوســع دائرتهمــا، وتعمِّ
وتنعكــس آثارهــا علــى اجلميــع دون اســتثناء، وإن كان نصيــب الفئــات األكثــر فقــرا منهــا أكبــر. ونظــرا لســيادة 

القيــم البطريركيــة، فــإن آثارهــا علــى النســاء والرجــال ليســت متماثلــة.  

العــادل للحقــوق واملــوارد  التوزيــع غيــر  بالتغيــرات املناخيــة، بســبب  يتأثــر األفــراد بنفــس الدرجــة  وال 
ــه،  ــف أنواع ــان مبختل ــدام األم ــرأة عرضــة النع ــة امل ــيو-ثقافية القمعي ــر السوس ــل املعايي ــلطات. وجتع والس
علــى املســتوى الشــخصي بســبب وضعيتهــا الدونيــة، ويف مجــال التغذيــة واالســتفادة مــن مختلــف اخلدمــات 
األساســية. فضــا عــن ذلــك، يُاَحــظ أن املــرأة يف الوســط القــروي تتعــرض أكثــر آلثــار التغيــرات املناخيــة 

ــي تقــوم بهــا.  نظــرا لطبيعــة األعمــال الت

تبعــا لذلــك، يتعــن مراعــاة النــوع االجتماعــي يف إعــداد سياســات وبرامــج ومشــاريع التكيــف مــع االضطــراب 
املناخــي، مــع احلــرص علــى: 

n مشاركة المرأة والتحسيس بأهمية مراعاة النوع االجتماعي في مجال التكيف مع التغيرات المناخية؛

n  اعتماد مقاربة متمايزة على أساس النوع االجتماعي ألنواع الهشاشة في مختلف المجاالت الترابية
والفئات االجتماعية؛
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n  من نَّ  يتمكَّ كي  والمعارف  الموارد  من  النساء  استفادة  على ضمان  الترابي  المستوى  على  العمل 
مع  النساء  تكيف  تحسين  إلى  الهادفة  األعمال  على  التركيز  مع  المتغير،  وسطهن  مع  التكيف 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  التمتع  حيث  من  الترابي،  المستوى  على  المناخية  التغيرات 

والثقافية، وعلى المستوى المجالي القروي وشبه الحضري؛

n  تدارك التمثيلية الضعيفة للنساء في عمليات التفاوض، والعمل على ضمان مشاركة فعلية للنساء
والفتيات في وضعية هشاشة؛

n  .ضمان تمثيلية النساء في هيئات اتخاذ القرار والتداول حول سياسات التكيف مع التغيرات المناخية

الثقافة

ــن مــن التكيُّــف النَّاجــع مــع التغيــرات  يزْخــُر التــراث الثقــايف الوطنــي مبمارســات أصيلــة صديقــة للبيئــة متكِّ
املناخيــة. وميكــن التمثيــل يف هــذا الصــدد بالتقنيــات التقليديــة التــي طورهــا املغــرب يف هــذا املجــال، مــن 
ــارَات والبــدوزة والبنــاء بالتــراب املدكــوك وتقنيــات الســقي التقليديــة، وغيرهــا. بيــد أن املاحــظ  قبيــل اخَلطَّ

أن هــذا التــراث ال يُســتثَمر كمــا يجــب، وقــد يتعــرّض لاندثــار.

تدبير األزمات والكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية

تتميــز منظومــة تدبيــر األزمــات يف املغــرب بتعــدد الفاعلــن والتداخــل بــن اختصاصاتهــم. ويبــدو مــن املفيــد 
ــة  ــوارث الطبيعي ــر األزمــات والك ــق بتدبي ــون املتعل ــى مشــروع القان ــل باملصادقــة عل يف هــذا الصــدد التعجي

تــه وزارة الداخليــة.  الــذي أعدَّ
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IV . دور مكونات المجتمع المدني والقطاع
الخاص  

يُقَصد باملجتمع املدني مجموع األطراف املعنيَّة من جمعيات ومنظمات نقابية وجامعات ومنتَخبن. 

جمعيات املجتمع املدني    

منــح الدســتور اجلديــد جلمعيــات املجتمــع املدنــي أدوارا هامــة بخصــوص املشــاركة يف إعــداد وتتبُّــِع وتنفيــذ 
وتقييــم السياســات العموميــة واجلهوّيــة املتعلقــة بالتنْميــة االقتصاديــة االجتماعيــة والبيئيــة.

ــى  ــي تُعن وقــد شــهد املغــرب، خــال هــذا العقــد األخيــر، ظهــور العديــد مــن املنظمــات غيــر احلكوميــة الت
بحمايــة البيئــة والّنهــوض بالتنميــة املســتدامة ومكافحــة التغيــر املناخــّي يف بادنــا. ويف هــذا الّشــأن، فقــد 
ــّي للبيئــة والتنميــة املســتدامة، أدوارًا هاّمــة جديــدة  حــّدَد القانــوُن - اإلطــار رقــم 99.12 مبثابــة ميثــاق وطن

ــي:  جلمعيــات املجتمــع املدنــي يف مجــال التنميــة املســتداَمة، ويتعلــق األْمــر مبــا يل

تعزيز األدوار الَمنوطة بجمعيات المجتمع المدني في تحقيق األهداف الوطنية المنصوص عليْها  �
في مجال التنمية المستدامة؛

إْشراك الجمعيات في إعداد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تروُم تحقيق  �
التقائية األبْعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئّية والثقافية؛

اتخاذ  � الّسكاِن في  بها في مجال ُمشاركة  المعمول  المستمر لآلليات  التحسين  المساهمة في 
القرار المتعلق بالبيئة والولوج إلى المعلومة البيئية؛

تشجيع ودعم حرْص الّساكنة على احترام البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي وقيم التنمية  �
المستدامة، وذلك من خال عمليات التحسيس والتربّية؛

التدبير  � مجال  في  نجاعتها  عن  أبانت  التي  والممارسات  األساليب  وتثمين  تطوير  على  الّسهر 
الُمستدام للموارد الطبيعية في التجّمعات السكانية المحلية؛

تساهم الجْمعيات العاملة في مجال التنمية الُمستداَمة، في إطار شراكة مع الدول والجماعات  �
البيئية،  والتربية  والتواصل  للتحسيس  برنامج عمل  اعتماد  العمومّية، في  والمؤسسات  الترابية 
بهدف النهوض بالّسلوكات الفردية والجماعية التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية 

المستدامة.
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ويتبــن مــن خــال خاصــات جلســات اإلنصــات ملمثلــي املنظمــات غيــر احلكوميــة أنــه رغــم األدوار الطموحة 
املنوطــة بجمعيــات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجالــي االحتــرار املناخــي والتنميــة املســتدامة، فــإن الــوزارة 
ــة يف مسلســل إعــداد  ــة واحمللي ــات الوطني ــة اجلمعي ــه الكفاي ــم تستشــر مبــا في ــة ل ــة بالبيئ ــة املكلف املنتدب
االســتراتيجية للتنميــة املســتدامة ســواء يف مرحلــة التشــخيص أو وضــع احملــاور األساســية لاســتراتيجية 
ــع مــع املجتمــع املدنــي يعــد مفتــاح جنــاح عمليــة  الوطنيــة للتنميــة املســتدامة. واحلــال أن مبــدأ التشــاور املوسَّ

تنفيــذ أي مقاربــة إلعــداد منــوذج تنمــوي مســتدام.  

ويف املقابــل، ميكــن القــول إن مسلســل التشــاور الوطنــي واجلهــوي مــع املجتمــع املدنــي حــول إعــداد امليثــاق 
الوطنــي للبيئــة والتنميــة املســتدامة تكلَّــل بالنجــاح. وفيمــا يخــص مشــروع إعــداد املســاهمات احملــددة وطنيــا 
التــي التــزم بهــا املغــرب، فاملاَحــظ أيضــا أنهــا لــم تكــن موضــوع تشــاور كاٍف مــع املنظمــات غيــر احلكوميــة 
ــي يصــدر عــدة  ــل املجتمــع املدن ــة املســتدامة. وهــذا مــا جع ــة والتنمي ــي التغيــرات املناخي ــة يف مجال العامل
مذكــرات ترافــع تدعــو إلــى ضــرورة احتــرام املقاربــة التشــاورية مــع اجلمعيــات يف مرحلــة إعــداد السياســات 
املرتبطــة بالتنميــة املســتدامة ومحاربــة التغيــرات املناخيــة، وتعزيــز إجــراءات التكيــف يف املســاهمات احملــددة 

وطنيــا التــي اقترحهــا املغــرب. 

ــررة يف مسلســل  ــة االستشــارة املق ــي مرحل ــي، فف ــوي واحملل ــتوى اجله ــى املس ــس املاحظــة عل وتصــدق نف
إعــداد دراســة األثــر علــى البيئــة، ال حتظــى ماحظــات ومقترحــات جمعيــات حمايــة البيئــة والتنميــة 
املســتدامة بالتتبــع احلقيقــي والتفاعــل الــكايف، ممــا يضــع موضــع ســؤال مسلســل االستشــارة يف صيغتــه 

ــة.  احلالي

وجتــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أن عــدد اجلمعيــات العاملــة يف مجالــي التنميــة املســتدامة والتغيــرات املناخيــة 
يظــل ضعيفــا، وال يتجــاوز 2070 جمعيــة، حســب اإلحصــاء الــذي أجنزتــه الــوزارة املنتدبــة املكلفــة بالبيئــة، 

أي مــا يعــادل 2.07 يف املائــة مــن العــدد اإلجمالــي جلمعيــات املجتمــع املدنــي الوطنــي. 

وتواجه هذه املنظمات غير احلكومية مجموعة من اإلكراهات: 

ضعف القدرات التقنية والتدبيرية؛ �

مصداقية غير كافية لدى اإلدارات؛ �

عدد غير كاف من شبكات المنظمات غير الحكومية المهيَكلة لضمان حوار داخلي وخارجي مع  �
الفاعلين المؤسساتيين الوطنيين والدوليين، ومشاركة فاعلة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات 

العمومية والجهوية، وفي المفاوضات الدولية حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. 
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ــى النجاعــة الكافيــة،  وتواجــه شــبكات املنظمــات غيــر احلكوميــة إكراهــات أخــرى جتعــل عملهــا يفتقــر إل
نذكــر منهــا: 

ضعف المواكبة التقنية والدعم المالي الذي تقدمه الدولة للجمعيات العاملة في مجالي التغيرات  �
المناخية والتنمية المستدامة؛

ضعف الولوج إلى المعلومات العلمية المتوفرة لدى اإلدارات العمومية؛ �

قدرات غير كافية لتدبير المشاريع، ومرد ذلك أساسا إلى النقص في الموارد البشرية والمالية؛ �

الناشطة في  � الشبكات  البنَّاء على مستوى  والتعاون  المدني  للحوار  المهنية  القواعد  نقص في 
مجالي التغير المناخي والتنمية المستدامة؛ 

عدم التحكم في أدوات وتقنيات الترافع وتشكيل جماعات ضغط وتأثير على المستوى الوطني  �
والدولي؛

ضعف قدرات الشبكات على التأثير في السياسات العمومية وعلى الترافع؛ �

غياب قنوات للتفاعل والتعزيز المتبادل للقدرات بين الجمعيات، وخاصة بين تلك التي تتوفر على  �
تجربة ودراية كافية في مجال التغيرات المناخية، وتلك ذات الطابع المحلي والجهوي. 

الخاصة  � واألنشطة  والترافع  بالحوار  المتعلقة  الجمعيات  شبكات  مهام  بين  الحدود  اختاط 
بالجمعيات. 

ولكــن رغــم هــذه النقائــص، فهنــاك مجموعــة مــن املزايــا والفــرص التــي ميكــن للنســيج اجلمعــوي للمنظمــات 
غيــر احلكوميــة العاملــة يف مجــال التغيــرات املناخيــة أن يســتثمرها يف عملــه: 

التغيرات  � محاربة  مجالي  في  المدني  المجتمع  هيكلة  لمواكبة  مناسب  ودولي  وطني  محيط 
المناخية والتنمية المستدامة؛

الجمعيات  � ن  يُمكِّ المناخية  التغيرات  آثار  من  التخفيف  أجل  من  الدولي  المستوى  على  الترافع 
وشبكات الجمعيات من دعم الدبلوماسية المغربية على المستوى الدولي؛

إنشاء التحالف الوطني للمناخ والتنمية في ماي 2015 ، الذي يضم حوالي مائة جمعية وشبكات  �
ل أرضية  جمعيات محلية وجهوية عاملة في مجالي التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، يشكِّ
ومنطلقا لخلق شبكة وطنية لترسيخ مبادئ االستدامة، من خال مشاركة قوية للشبكات العاملة 
في مجالي التنمية المستدامة والتغيرات المناخية في حكامة الموارد الطبيعية على المستوى 

المحلي والجهوي والوطني؛
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المستدامة  � التنمية  مجالي  في  العاملة  الحكومية  غير  للمنظمات  جديدة  وفرص  أدوار  منح 
تنفيذ  مرحلة  في  أولى  جهة  من  التشاور،  لمبدأ  الفعلي  التنفيذ  من خال  المناخية  والتغيرات 
القوانين 111.14 و111.13 و111.12 المتعلقة بالجهات واألقاليم والعماالت والجماعات، ومن جهة ثانية 
في مرحلة تطبيق مقتضيات االتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية. 

القطاع اخلاص

انخرطــت املقــاوالت الوطنيــة الكبــرى العاملــة يف مجــال التصديــر والشــركات متعــددة اجلنســيات املســتقرة 
ــى  ــا عل ــر منه ــة. نذك ــازات الدفيئ ــا مــن الغ ــف مــن انبعاثاته ــرب بشــكل ملحــوظ يف سياســات التخفي باملغ
وجــه اخلصــوص اجلمعيــة املهنيــة ملُصنِّعــي اإلســمنت )إنشــاء عــدة محطــات إلنتــاج الطاقــة الريحيــة بتطــوان 
وبالعيــون( ومجموعــة املكتــب الشــريف للفوســفاط )حتديــد حصيلــة االنبعاثــات مــن ثانــي أوكســيد الكربــون 
ووضــع مخطــط املــاء ومخطــط الطاقــة، الــخ.(. وهاتــان املجموعتــان الضخمتــان قــد تضطلعــان بــدور قاطــرة 
حقيقيــة بالنســبة إلــى مجمــوع مقــاوالت القطــاع اخلــاص مــن أجــل إدمــاج محاربــة التغيــرات املناخيــة ضمــن 

أنشطتها. 

وجتــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أن االحتــاد العــام ملقــاوالت املغــرب قــد أبــان عــن بعــض الوعــي بأهميــة قضيــة 
ــل اســم  ــي أصبحــت حتم ــة االقتصــاد األخضــر الت ــك يف توســيع اختصاصــات جلن ــى ذل ــد جتل ــاخ. وق املن
ــب انشــغاالتها. ومــن  ــاخ يف قل ــاخ واالقتصــاد األخضــر، وذلــك بهــدف إحــال مســألة املن ــة الطاقــة واملن جلن
ــر  ــا تغي ــي يطرحه ــات الت ــام لكســب الرهان ــأ كل احتــادات املقــاوالت يف هــذا التوجــه الع الضــروري أن تتعبَّ

املنــاخ.  

وقــد مكنــت جلســات اإلنصــات التــي نظمهــا املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــع ممثلــي مقــاوالت 
القطــاع اخلــاص )االحتــاد العــام ملقــاوالت املغــرب والكونفدرالية املغربيــة للفاحة والتنميــة القروية والفدرالية 
ــي لبنــوك املغــرب( مــن اســتنتاج مجموعــة مــن اخلاصــات،  املغربيــة لاستشــارة الهندســية والتجمــع املهن
انطاقــا مــن حتليــل كيفيــة تفاعــل مختلــف القطاعــات مــع موضــوع التغيــرات املناخيــة، ومصالــح األطــراف 

ــة بهــذه املســألة، جنملهــا فيمــا يلــي:  املعنيَّ

انعدام معرفة كافية بأنواع الهشاشة المناخية التي يعاني منها القطاع الصناعي الوطني، وعدم  �
االستثمار المناسب للمعارف المتعلقة بهذا المجال، مع غياب دراسات حول تداعيات التغيرات 
معها  والتكيف  المناخي  التغير  آثار  من  التخفيف  مجال  في  عة  المتوقَّ والمشاريع  المناخية 
النشاط  تغيير  إلى  والحاجة  الشغل،  )اندثار بعض مناصب  الشغل  لفرص  الوطنية  السوق  على 

االقتصادي، وخلق فرص شغل جديدة ومهن جديدة، الخ.(؛
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أساسا  � كسبها،  إلى  الوطنية  المقاوالت  تسعى  التي  باالستدامة،  المتعلقة  الرهانات  ارتباط 
كلفة  ترشيد  أجل  الطاقة من  وفي  الماء  في  واالقتصاد  األولية  المواد  استهاك  باالقتصاد في 
االستغال والرفع من قدرتها التنافسية والمساهمة بالتالي في المحافظة على البيئة، مما يعني 
أن المقاوالت الوطنية ال ترى في أعمالها الهادفة إلى ترشيد استهاك المواد األولية نوعا من 

اإلجراءات المندرجة في إطار التكيف مع آثار التغيرات المناخية؛

العديد من المجموعات الكبرى تسعى إلى ماءمة أنشطتها مع معايير شهادة التصديق البيئي  �
لتدبير  منظومة  إنشاء  على  تعمل  إنها  بل   ،5001 إيزو  الطاقي  التصديق  وشهادة   14001 إيزو 

مسؤوليتها االجتماعية والبيئية، من أجل الحد من بصمتها البيئية والطاقية؛

هناك تفاوت بين المقاوالت المغربية الصغرى والمتوسطة في االنخراط في األعمال الهادفة إلى  �
بَيْد أن االهتمام بمسألة الحد من االستهاك  الناتجة عن أنشطتها،  البيئية  التحكم في اآلثار 
أنجزت  والمتوسطة  الصغرى  المقاوالت  من  العديد  أن  كما  بينها،  مشتركا  هدفا  يظل  الطاقي 
عمليات افتحاص طاقي، بيد أن تنفيذ مخططات األعمال التصحيحية يصطدم بإكراه أساسي 

يتمثل في الموارد المالية غير الكافية ؛ 

مراعاة غير كافية للمخاطر البيئية في استراتيجيات المقاوالت الصناعية وفي تحليل المخاطر  �
اإلجرائية المحتَملة التي قد تواجهها في المستقبل. ويُْعزى ذلك أساسا إلى النقص في التعريف 
المشاريع  استدامة  على  السلبية  وبآثارها  الوطنية  المقاوالت  مستوى  على  البيئية  بالمخاطر 

االستثمارية للمقاولة؛

ذلك  � ومرد  المقاوالت،  عن  الصادرة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  حول حجم  المعلومات  في  نقص 
خاصة إلى نقص في تقدير حجم االنبعاثات الدفيئة على مستوى أنشطة اإلنتاج واللوجستيك 

وتتبعها؛

الغازات  � انبعاثات  حجم  مراعاة  على  ز  ومحفِّ ومبتَكر  مهيَكل  وطاقي  بيئي  نظام ضريبي  غياب 
الدفيئة الناتج عن األنشطة االقتصادية. 

ميكــن التأكيــد، بنــاء علــى مــا ســبق، أن عوامــل تعبئــة القطــاع اخلــاص يف أعمــال مرتبطــة بالتكيــف 
والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات املناخيــة تكتســي أهميــة بالغــة علــى املســتوى االقتصــادي والتنظيمــي، 
هــة للتصديــر تســتجيب للمعاييــر املطلوبــة. إضافــة إلــى الــدور الــذي قــد تضطلــع بــه جلعــل املنتجــات املوجَّ
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ــل  ــر املناخــي ميث ــة التغي ــة القطــاع اخلــاص يف محارب ــى أن تعبئ ــد اإلشــارة إل ــك، مــن املفي ــى ذل عــاوة عل
فرصــة لتوفيــر مشــاريع اســتثمارية جديــدة، شــرط اعتمــاد مســعى ذي طابــع اقتصــادي، جلعــل املقــاوالت 
تنخــرط أكثــر يف مشــاريع التقليــص مــن اســتهاك الطاقــة واملــواد األوليــة. ويتعــن لهــذا الغــرض التســريع 
بضمــان مواكبــة فعليــة مــن أجــل تطبيــق التشــريعات املتعلقــة بالنجاعــة الطاقيــة وباملــوارد املائيــة وبالطاقات 

املتجــددة مــن خــال التكويــن واخلبــرة التقنيــة. 

ومتثــل إفريقيــا ســوق عمــل ضخمــة للمهندســن املغاربــة وللقطــاع اخلــاص عمومــا مــن أجــل التخفيــف مــن 
آثــار التغيــرات املناخيــة. وحــري بالذكــر هنــا أن العديــد مــن اجلهــات املموِّلَــة اتخــذت بعــض املبــادرات التــي 
تــدل علــى أنهــا بــدأت فعــا تولــي اهتمامــا خاصــا لهــذا املجــال، مــن قبيــل البنــك اإلفريقــي للتنميــة الــذي 

أنشــأ صندوقــا خاصــا بالتغيــرات املناخيــة إلــى جانــب الصنــدوق األخضــر للمنــاخ.  

ل لــدى املجموعــة املهنيــة لبنــوك املغــرب بعــض الوعــي باملخاطــر املناخيــة، وإن كانــت فــرص  وقــد تشــكَّ
التمويــل املُدرَجــة يف األنشــطة االقتصاديــة، والتــي تراعــي عنصــر املخاطــر املناخيــة، مــا زالــت متباينــة. ويف 
ســنة 2014، أنشــأت املجموعــة املهنيــة لبنــوك املغــرب بشــراكة مــع بنــك املغــرب ومؤسســة التمويــل الدوليــة 
خارطــة طريــق اســتراتيجية جتعــل مــن التنميــة املســتدامة وتعزيــز املســؤولية االجتماعيــة واالقتصاديــة 
للبنــوك وإدمــاج املخاطــر املناخيــة رافعــة متكــن يف املقــام األول مــن تنميــة القطــاع البنكــي، ومتكــن يف املقــام 
الثانــي مــن تأمــن االســتثمارات املموَّلــة مــن خــال إدمــاج عنصــر حتليــل املخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة يف 
ــي تراعــى يف مســطرة منــح القــروض، ومــن خــال التحكــم يف  ــي الشــامل كأحــد املعاييــر الت ــل املال التحلي

آثارهــا املباشــرة البيئيــة والطاقيــة واالجتماعيــة. 

ــة  ــر إدراكا ألهمي ــرب أكث ــوك املغ ــة لبن ــة، أصبحــت املجموعــة املهني ــي باملخاطــر املناخي ــا مــن الوع وانطاق
اجلوانــب املرتبطــة بالتنميــة املســتدامة والتغيــرات املناخيــة، وللــدور االســتراتيجي الــذي يضطلــع بــه إدمــاج 
مبــادئ التنميــة املســتدامة يف سلســلة قيمــة األنشــطة االقتصاديــة ومســاهمته يف الرفــع مــن القــدرة 
التنافســية وخلــق الفــرص االســتثمارية. لهــذا أنشــأت جلنــة خاصــة باملســؤولية االجتماعيــة واالقتصاديــة. 
ــوك  ــة لبن ــة واملجموعــة املهني ــي للتنمي ــك اإلفريق ــي ضــم أوال البن ــض اجتمــاع ثاث ــك، متخَّ فضــا عــن ذل
ــة  ــة املهني ــة واملجموع ــي للتنمي ــك اإلفريق ــن البن ــان ب ــاع ث ــاه اجتم ــة، ت ــل الدولي ــة التموي ــرب ومؤسس املغ
لبنــوك املغــرب، عــن إنشــاء جلنــة للتمويــل املســتدام جتعــل مــن التنميــة املســتدامة والتغيــرات املناخيــة 
علــى رأس اهتماماتهــا. ويف هــذا الصــدد، مت إعــداد خطــة عمــل مــن أجــل إدمــاج مبــادئ التنميــة املســتدامة 
ــك  ــة الناجحــة للبن ــا بالتجرب ــل هن ــن التمثي ــة. وميك ــوك الوطني ــة البن ــون أساســي يف سياســات تنمي كمك

ــل املســتدام. ــة يف مجــال التموي ــذي قطــع أشــواطا طويل ــة ال ــي للتجــارة اخلارجي املغرب
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ويرتكز عمل البنوك املنضوية يف املجموعة املهنية لبنوك املغرب على ثاثة محاور: 

إدماج المخاطر البيئية واالستدامة كمعيار في مسلسل منح القروض؛ �

مواكبة المشاريع الوطنية الهادفة إلى محاربة التغيرات المناخية؛ �

تطوير منتجات مالية خضراء والتحكم في اآلثار المباشرة للبنوك على البيئة والمناخ. ويتحقق هذا  �
الهدف من خال اعتماد طرق داخلية للتدبير البيئي، ووضع آليات داخلية للمسؤولية االجتماعية 

واالقتصادية تجاه المزودين ومن خال برامج للتحسيس والتكوين لفائدة موظفي البنوك.  

ويف هذا اإلطار، من الضروري اإلشارة إلى بعض اإلكراهات مع تقدمي بعض التوصيات: 

ندعو إلى مزيد من االنسجام في عمل القطاع البنكي في مجال التغيرات المناخية، وإلى الرفع  �
من مستوى انخراطه في وضع السياسة المناخية وتنظيم التظاهرات المؤسساتية لفائدة المناخ؛

النقص في الخبرة الوطنية في المجاالت التكنولوجية المرتبطة بمهن التنمية المستدامة ومحاربة  �
التغيرات المناخية يشكل عائقا أمام إدماج المخاطر البيئية واالجتماعية في المسلسات اإلجرائية 

للبنوك وفي تسويق المنتجات المالية   الخضراء الهادفة إلى محاربة التغيرات المناخية. 

فيمــا يخــص التمويــل، متنــح أربــع مؤسســات متويليــة، وهــي البنــك األوربــي إلعــادة البنــاء والتنميــة والوكالــة 
ــل  ــا، يحم ــي لاســتثمار، خطــا ائتماني ــك األورب ــاء والبن ــة ومؤسســة القــروض إلعــادة البن الفرنســية للتنمي
اســم »تســهيل متويــل الطاقــة املتجــددة للمغــرب« )MorSEFF(، لفائــدة البنــوك واملؤسســات املاليــة املغربيــة. 
هكــذا مت منــح مبلــغ 80 مليــون أورو لبرامــج النجاعــة الطاقيــة، بهــدف جعــل اســتثمارات املقــاوالت يف مجــال 

النجاعــة الطاقيــة حتقــق مكاســب ســريعة مــع الرفــع مــن تنافســية تلــك املقــاوالت. 

البحث واخلبرة والهندسة يف املجاالت املناخية 

يشــمل البحــث العلمــي يف مجــاالت التغيــر املناخــي مباحــث حتديــد أنــواع الهشاشــة وعلــوم التكيــف 
والعمرانيــة.  املجاليــة  والتنميــة  االقتصاديــة  القطاعــات  والتخفيــف يف مختلــف 

ــا يف هــذه املجــاالت،  ــراء املشــهود لهــم بالكفــاءة عاملي ــة مــن الباحثــن اجلامعيــن واخلب ويزخــر املغــرب بثل
وخاصــة يف قطاعــات الفاحــة واملــاء والســاحل والتنــوع احليــوي، وغيرهــا. غيــر أنــه يُاحــظ انعــدام ســجّل 
وطنــي خــاص بهــم، كمــا أن مســاهماتهم وخبرتهــم ال يتــم التعريــف بهــا مبــا فيــه الكفايــة وتقديرهــا 
ــة  ــا القطاعــات الوزاري ــي تشــرف عليه ــا يجــب يف الدراســات الت ــم أيضــا إشــراكهم كم ــا، وال يت حــق قدره

واملؤسســات الدوليــة. 
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قــة يف مجــال استشــراف املجــاالت اإليكولوجيــة  املعمَّ الدراســات  نقــص ملحــوظ يف  ذلــك  وينتــج عــن 
والقطاعــات الهشــة، مــن أجــل معرفــة كافيــة بطبيعــة املخاطــر املناخيــة ومواكبــة صنــاع القــرار السياســي 

مواكبــة ناجعــة يف وضــع حلــول التكيــف والتخفيــف مــن آثــار االضطــراب املناخــي.  

ويف هــذا الصــدد، يســتهدف إنشــاء مركــز الكفــاءات للتغيــر املناخــي مؤخــرا تــدارك هــذا النقــص، مــن خــال 
تعزيــز صــف اخلبــراء العاملــن يف مجــال املنــاخ بالكفــاءات الازمــة، وإشــراك مديريــة األرصــاد اجلويــة، 
بوصفهــا أهــم مؤسســة إلنتــاج املعطيــات والبحــث العلمــي يف هــذا املجــال، واملؤسســات األخــرى املعنيــة 

ــي.   ــع املدن ــات املجتم ــة واخلاصــة وجمعي ــاوالت العمومي ــة واملق ــة يف اإلدارات واجلماعــات الترابي املتمثل

وفيمــا يخــص شــركات الهندســة املغربيــة، فإنهــا تتدخــل أيضــا يف عــدة قطاعــات مرتبطــة بالتخفيــف مــن 
آثــار التغيــرات املناخيــة: 

المساهمة في قطاع البيئة )الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، االستراتيجية الوطنية  �
للبيئة، المشاركة في إعداد المساهمات المحددة وطنيا للمغرب(؛

في قطاع التعمير والبناء، من خال مشاريع المدن الجديدة )زناتة والشرافات(، حيث تمت مراعاة  �
مسألة التغيرات المناخية بوضوح، والمشاريع الكبرى للتهيئة )وادي أبي رقراق وآنفا(. ومع ذلك، فإن 
مساهمة الفدرالية المغربية لاستشارة الهندسية في مجال النجاعة الطاقية من حيث الخبرة 

يظل ضعيفا جدا، وخاصة في مجال مراعاة مرجعية »الجودة البيئية العالية« في البناء؛ 

اضطلعت الهندسة المغربية بدور بارز في مجموع المشاريع المرتبطة بقطاع الماء )االستراتيجية  �
الوطنية، ومشروع تحسين مردودية شبكات الماء الصالح للشرب، وبرنامج االقتصاد في الماء في 

السقي، وبرنامج محاربة الفيضانات، الخ.(؛

حضور قوي في تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل والمخطط الوطني للنفايات المنزلية  �
من خال وضع التصاميم الهندسية لمحطات تصفية المياه العادمة وتشييدها، وفي أعمال وضع 

تصور للمطارح المراَقبَة وإنجازها؛

الترامواي  � مشاريع  وخاصة  الجماعي،  )النقل  النقل  قطاع  في  المغربية  للهندسة  بارز  حضور 
والحافات ذات الخدمات الراقية(.

يُاَحــظ مــع ذلــك حضــور ضعيــف للهندســة املغربيــة يف قطــاع الطاقــات املتجــددة )الطاقــة الريحيــة 
التخفيــف الوطنيــة  الغــازات الدفيئــة )أعمــال  انبعاثــات  والشمســية(، ويف إعــداد أدوات جــرد وقيــاس 

 .)NAMAs املناســبة، 
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ولتــدارك هــذا النقــص، عقــدت الفدراليــة املغربيــة لاستشــارة الهندســية شــراكة مــع الوكالــة املغربيــة 
للطاقــة الشمســية يف إطــار تفعيــل التجمــع الصناعــي للطاقــة الشمســية، بهــدف النهــوض مبشــاركة 
ــات املتجــددة.  ــة مبشــاريع الطاق ــة املتعلق ــر األبحــاث يف  مجــال التنمي ــي يف تطوي القطــاع اخلــاص الوطن

النقابات واملنتَخبون

ــى مســتوى النقابــات واملنتَخبــن وعــي ضعيــف بإشــكالية املنــاخ، مــردُّه إلــى نقــص يف التعريــف  يُاَحــظ عل
ــدركان أبعادهــا  ــي، وخاصــة يف أوســاط هاتــن الفئتــن، جلعلهمــا ي ــد الوطن ــى الصعي ــا وبقضاياهــا عل به
ــى جوانــب الهشاشــة املناخيــة للمغــرب والرهانــات االقتصاديــة واالجتماعيــة املرتبطــة بهــا.  ويتعرفــان عل
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V . مساهمات المغرب في المفاوضات الدولية
حول التغيرات المناخية والفرص التي تتيحها 

مشاركته  

سير أعمال المفاوضات المناخية الدولية

مكنــت املفاوضــات املناخيــة الدوليــة مــن حتســيس مختلــف بلــدان العالــم بأهميــة املخاطــر املناخيــة كرهــان 
ــألمم  ــة ل ــة اإلطاري ــف دورات مؤمتــر األطــراف يف االتفاقي ــزت مختل ــد رك ــع. وق ــن اجلمي ــي مشــترك ب عامل
املتحــدة حــول التغيــرات املناخيــة علــى إجــراءات التخفيــف والتكيــف ووســائل التمويــل ودعــم الكفــاءات ونقــل 

التكنولوجيــات النظيفــة. 

وتعــد الــدورة الواحــدة والعشــرون ملؤمتــر األطــراف يف االتفاقيــة اإلطاريــة لــألمم املتحــدة حــول التغيــرات 
املناخيــة الــذي ســنعقد بباريــس يف شــهر دجنبــر 2015 محطــة حاســمة بالنســبة إلــى مســتقبل الكــرة 
ــي  ــى اتفــاق دول ــا، إل ــزام مبســاهمات محــددة وطني ــى أســاس االلت ــق األمــر بالتوصــل، عل ــة، إذ يتعل األرضي
ــى االحتــرار العاملــي دون مســتوى  طمــوح وملــِزم لفتــرة مــا بعــد 2020، وهــو اتفــاق ســيمكن مــن اإلبقــاء عل

درجتــن مئويتــن يف أفــق 2050. 

ــف مــن املخاطــر  ــل إجــراءات التخفي ــا مســألة متوي ــي ســيتم التطــرق إليه ــن النقــط احلاســمة الت ومــن ب
املناخيــة. وحــري بالذكــر هنــا أن املبلــغ احلالــي املتوفــر يف الصنــدوق األخضــر للمنــاخ يصــل إلــى 9.3 مليــار 

ــول ســنة 2020.   ــى جمــع 100 مليــار دوالر بحل ــى أســاس التوصــل إل دوالر، عل

وفيمــا يخــص اجلانــب القانونــي، ســيتم احلــرص خــال هــذه الــدورة علــى إخضــاع كل الــدول لنفــس 
ــن  ــوب 21 بع ــاق ك ــة. ويجــب أن يأخــذ اتف ــع واملراقب ــاس والتتب ــث القي ــن حي ــة م ــة امللِزم ــد القانوني القواع
ــر  ــل باتخــاذ تدابي ــة، وضــرورة التعجي َم ــزة لألطــراف، وااللتزامــات املرقَّ ــار املســؤولية املشــتركة املتماي االعتب
ــة  ــة التكنولوجي ــر املناخــي، واملواكب ــار التغي ــر هشاشــة جتــاه آث ــدول األكث ــة لل ــات التنموي ــف، واحلاجي التكي

واملاليــة، واحتــرام القواعــد املشــتركة.
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وظل املغرب يدعو يف كل املفاوضات املناخية الدولية إلى: 

د، من خال عمل شامل ومشترك؛ � التعجيل باتخاذ موقف عالمي موحَّ

احترام مبدأ اإلنصاف والمسؤولية المشتركة المتمايزة للبلدان حسب قدرات كل بلد على حدة؛ �

التعاون الدولي ثنائي ومتعدد األطراف من أجل التكيف مع آثار التغير  المناخي والتخفيف من  �
آثاره وخاصة داخل البلدان النامية، من خال توفير الوسائل المالية الكافية ونقل التكنولوجيات 

النظيفة.

ــوا  ــي فرانس ــس الفرنس ــد الســادس والرئي ــك محم ــة املل ــف بإصــدار صاحــب جلال ــذا املوق ــزّز ه ــد تع وق
هوالنــد “نــداء طنجــة“، يف 20 شــتنبر 2015، وفيــه يلتــزم املغــرب وفرنســا ببــذل كل اجلهــود املمكنــة للعمــل 

مــن أجــل إبــرام اتفــاق عاملــي وشــامل ومتــوازن وملــزم قانونيــا.   

التزام المغرب بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني: 

ــي يف  ــى املســتوى الوطن ــن عــن مســاهماته احملــددة عل ــي أعل ــد عرب ــي وأول بل ــد إفريق ــي بل ــرب ثان إن املغ
ــو 2015. وقــد تطلــب إعــداد هــذه املســاهمات أوال تعبئــة اخلبــراء، فاملديريــن املركزيــن ثــم الكتــاب  2 يوني
العامــن ملختلــف القطاعــات الوزاريــة. بهــدف التخفيــض بنســبة 32 يف املائــة مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 
بحلــول 2030، ممــا يتطلــب حجــم اســتثمارات إجماليــا قــدره 45 مليــار دوالر، ومنهــا 8 ماييــر دوالر تُرَصــد 

ســنويا للتخفيــف مــن آثــار التغيــر املناخــي.

ــارات دوالر(  ــادل 10 ملي ــا يع ــر املشــروطة )أي م ــوارد غي ــة مــن امل ــي 13 يف املائ ويضــم هــذا الغــاف اإلجمال
نَــة يف السياســات القطاعيــة(، و19 يف املائــة مــن املــوارد املشــروطة )35  ترصدهــا الدولــة )هــي أصــا مضمَّ
مليــار دوالر( مبســاعدات دوليــة وخاصــة تلــك املتأتيــة مــن الصنــدوق األخضــر للمنــاخ )ثاثــة مشــاريع قيــد 
اإلجنــاز(، ودعــم الكفــاءات ونقــل التكنولوجيــات. وتشــمل هــذه املســاهمات أيضــا مكــون التكيــف الهــادف إلــى 
تعزيــز تكيــف االقتصــاد املغربــي واملجــاالت الترابيــة. وهــو مشــروع يتطلــب علــى األقــل 15 يف املائــة مــن الرفــع 

مــن حجــم التخفيــف، أي مــا يعــادل ميزانيــة قدرهــا 2.5 مليــار دوالر يف أفــق 2030. 

ــدت منظمــة تتبــع العمــل مــن أجــل املنــاخ Climate Action Tracker، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة  وقــد أكَّ
مختصــة يف تقييــم املســاهمات احملــددة علــى املســتوى الوطنــي ملختلــف البلــدان، أن املغــرب قــدم مســاهمة 
»كافيــة« وكفيلــة باإلبقــاء علــى مســتوى االحتــرار العاملــي دون درجتــن مئويتــن. وتظــل هــذه االلتزامــات 
الطموحــة رهينــة بجهــود مماثلــة تقــوم بهــا الــدول األخرى.ومــع ذلــك، يُاَحــظ مــن جهــة أن اإلجــراءات 
املتعلقــة بجانــب التكيــف تتســم بالعموميــة ومــن املفيــد تدقيقهــا أكثــر، ومــن جهــة ثانيــة أن مسلســل إعــداد 
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املســاهمات احملــددة وطنيــا مت دون إشــراك املنظمــات غيــر احلكوميــة العاملــة يف مجــال محاربــة التغيــرات 
ــى االنخــراط  يف  املناخيــة والقطــاع اخلــاص، مــن أجــل تلقــي ماحظــات هذيــن الطرفــن وتشــجيعهما عل

دعــم التزامــات املغــرب يف هــذا اإلطــار.  

تمويل مشاريع التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي 

يحتــل املغــرب مكانــة متميــزة ضمــن اخلريطــة العامليــة إلنتــاج الطاقــات املتجــددة، بفضــل إعــداد أول مخطط 
ــي مت إطاقهــا ســنة  لاســتثمارات اخلضــراء ســنة 2014،  واالســتراتيجية الوطنيــة للطاقــات املتجــددة الت
ــي الطاقــة الشمســية والريحيــة. وهــو كذلــك مــن بــن  2009، وأيضــا بفضــل منجزاتــه امللموســة يف مجال

البلــدان األوائــل التــي بــادرت إلــى رفــع الدعــم عــن الطاقــات األحفوريــة. 

ــه  هكــذا أصبــح املغــرب أحــد أكبــر املســتفيدين مــن الصناديــق العامليــة املُســتحَدثة يف إطــار التمويــل املوجَّ
للمنــاخ، وخاصــة املشــاريع املُنَجــزة يف إطــار مخطــط الطاقــة الشمســية للمغــرب الــذي تشــرف عليــه الوكالــة 
ــاء  ــي للم ــب الوطن ــة بإشــراف املكت ــة الريحي ــخ.(، والطاق ــور 2 و3، ال ــور 1 ون ــة الشمســية )ن ــة للطاق املغربي

والكهربــاء واســتراتيجية املجموعــة العامليــة املكتــب الشــريف للفوســفاط. 

ويرجــع الفضــل يف هــذه املنجــزات إلــى اجلــودة العاليــة للهندســة املاليــة املناخيــة التــي طورتهــا املؤسســات 
ــرا إلــى إنتــاج الطاقــات املتجــددة، وجــودة  الوطنيــة، وإلــى التوقيــت املناســب الــذي اختــاره املغــرب للمبــادرة مبكِّ
مــة إلــى اجلهــات املموِّلــة الدوليــة )مؤسســة القــروض إلعــادة البنــاء، والبنــك اإلفريقــي  ملفــات املشــاريع املقدَّ
للتنميــة، والبنــك األوربــي إلعــادة البنــاء، والتنميــة والوكالــة الفرنســية للتنميــة والبنــك العاملــي، وغيرهــا( مــن 
نــت املؤسســات املذكــورة أعــاه مــن التحكــم أكثــر يف ســير أعمــال  الناحيــة املاليــة والتقنيــة. وهــذه املزايــا مكَّ
املشــاريع والرفــع مــن درجــة االندمــاج الصناعــي واملســاهمة بذلــك يف انطــاق مســالك صناعيــة خضــراء، 

وأخيــرا إنتــاج كهربــاء مــن مصــدر متجــدد ذات ســعر تنافســي. 

ــي تســاهم يف متويــل مشــاريع  ويف نفــس الســياق، أنشــأ املغــرب ســنة 2010 شــركة االســتثمار الطاقــي الت
التخفيــف مــن التغيــرات املناخيــة مــن خــال عــدة إجــراءات، وهــي: 

الوطني  � والبرنامج  الشمسية،  للطاقة  المغربي  البرنامج  الكبرى:  الوطنية  للبرامج  المالي  الدعم 
للطاقة الريحية المندمجة وبرامج الطاقة الريحية للقطاع الخاص؛

تمويل مباشر أو غير مباشر للمشاريع المربحة في مجال الطاقة الشمسية ذات الجهد المتوسط  �
والضعيف وفي قطاع التثمين الطاقي للنفايات؛

األنشطة  � ومناطق  العمومية  واإلنارة  العمومية  )المباني  الطاقية  النجاعة  في  االستثمار  تشجيع 
االقتصادية(. 



المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

68

ــي والتوجيهــات  ــي يحظــى بهــا املغــرب لــدى االحتــاد األوروب ــة املتقدمــة الت فضــا عــن ذلــك، فــإن الوضعي
ــة  ــاج الســوق املغربي ــل إدم ــن أج ــق م ــه الطري ــدان أمام ــاخ )CE/2009/2(، تعبِّ ــة واملن ــة حــول الطاق األوروبي
ــة أورو-متوســطية. ويف هــذا  ــق ســوق إقليمي ــق خل ــاء اخلضــراء يف أف ــة للكهرب ــة يف الســوق األوروبي للطاق
اإلطــار، ميثــل مسلســل إعــداد اتفــاق دولــي جديــد حــول املنــاخ أرضيــة مناســبة الســتئناف املفاوضــات 
الثنائيــة والثاثيــة الهادفــة إلــى متكــن املغــرب مــن تصديــر جــزء مــن الكهربــاء اخلضــراء املُنتَجــة انطاقــا 
مــن الطاقــات املتجــددة )الطاقــة الشمســية والريحيــة واملائيــة(، عبــر اتفاقيــات تقنيــة جتاريــة وماليــة 

ــة.   مائم

وإضافــة إلــى اجلهــود التــي يبذلهــا املغــرب للتخفيــف مــن آثــار التغيــرات املناخيــة، فإنــه معنــيٌّ أكثــر، باعتبــاره 
ــة(،  ــي )0.2 يف املائ ــى املســتوى العامل ــة عل ــات الغــازات الدفيئ ال يســاهم ســوى بحصــة ضعيفــة مــن انبعاث
بأعمــال مســتعجلة يف مجــال التكيــف، نظــرا لكونــه معرَّضــا بدرجــة كبيــرة للهشاشــة املناخيــة، خاصــة يف 

قطاعــات املــاء والفاحــة واملجــاالت احلساســة )الســاحل والواحــات واجلبــال(. 

ــدا خفــض  ــزم بهــا املغــرب، وحتدي ــي الت ــي الت ــى املســتوى الوطن ــرام املســاهمات احملــددَّة عل ومــن أجــل احت
نســبة 19 يف املائــة مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، بكلفــة تبلــغ 35 مليــار دوالر، واتخــاذ إجــراءات للتخفيــف 
ر كلفتهــا مبــا يناهــز 2.5 مليــار دوالر بحلــول ســنة 2030، فــإن عليــه أن يســتغل  مــن التغيــرات املناخيــة تُقــدَّ
ــرة، كالصنــدوق األخضــر للمنــاخ، واجلهــات املموِّلــة متعــددة األطــراف، والشــراكة  كل رافعــات التمويــل املتوفِّ

بــن القطاعــن العــام واخلــاص، ومبــادرات القطــاع اخلــاص الوطنــي والدولــي. 

واعتبــارا لنتائــج الدراســات التــي جتمــع كلهــا علــى أهميــة مراعــاة املخاطــر املناخيــة يف السياســات 
ــز  ــى رأس أهدافــه تعزي ــى املغــرب، فيمــا يخــص مشــاريع التكيــف، أن يضــع عل ــه يتعــن عل ــة، فإن العمومي
التكيــف املناخــي لقطاعــات الفاحــة واملــاء والســياحة وللمجــاالت احلساســة )الواحــات واجلبــال والســاحل(، 

ــتيك.  ــط واللوجس ــة للرب ــات التحتي ــدن والبني وللم

عــاوة علــى ذلــك، يتعــن علــى الــدول املتقدمــة أن حتــدد مقــدار الدعــم املالــي التــي وجهتــه لفائــدة 
ــق هــدف  ــن أجــل حتقي ــة، م ــزم تقدميــه يف الســنوات القادم ــذي تعت ــك ال ــاخ، وذل ــدوق األخضــر للمن الصن
رصــد 100 مليــار دوالر ســنويا ابتــداء مــن ســنة 2020، مــن مصــادر عموميــة وخصوصيــة، لصالــح املبــادرات 

ــة.  ــدان اإلفريقي ــة، وخاصــة البل ــدان النامي ــة يف البل ــرات املناخي ــة التغي ــى محارب ــة إل الهادف

ــا  ــي له ــة للمشــاريع الت ــى إعطــاء األولوي ــة إل ــة والوطني ــة واإلقليمي ــة الدولي ــوة املؤسســات املالي ــن دع ويتع
ــي  ــر الت ــا ضمــن املعايي ــي متّوله ــة للمشــاريع الت ــى إدمــاج املخاطــر املناخي ــاخ، وعل ــى املن ــي عل ــر إيجاب تأثي
تأخذهــا بعــن االعتبــار يف مســاطر منــح القــروض. ويتعــن يف هــذا الصــدد أيضــا، تعزيــز الشــراكات الدوليــة 
ــرة انتشــار  ــاءات، مــن أجــل تســريع وتي ــات وبرامــج دعــم الكف ــر ونقــل التكنولوجي يف مجــال البحــث وتطوي

ــة.  ــدان النامي ــات النظيفــة يف البل التكنولوجي
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ولبلــوغ هــذا الهــدف، مــن املفيــد تبنــي اســتراتيجية يف إطــار املفاوضــات الدوليــة حــول املنــاخ تشــجع 
التحالفــات مــع مجموعــات مصالــح، بنــاء علــى منطــق النفــع املتبــادل يف مجــال االســتثمارات اخلضــراء علــى 
أســاس حاجيــات املغــرب ذات األولويــة، يف مجــال التكيــف مــع املخاطــر املناخيــة واســتراتيجيته الهادفــة إلــى 

تطويــر اقتصــاد أخضــر ومتكيــف مــع التغيــرات املناخيــة. 

ويتحقــق ذلــك عبــر إعــداد خارطــة طريــق يف مجــال االســتثمارات املدروســة بإحــكام واملســتدامة والتــي 
ــة،  ــة الطاقي ــة، والنجاع ــة الطاقي ــي، والتبعي ــن الغذائ ــتراتيجية يف مجــال األم ــات االس ــع احلاجي ــق م تتواف
واحلــد مــن التفاوتــات املجاليــة، والفقــر، ونقــل التكنولوجيــات النظيفــة، وتنميــة مســالك صناعيــة جديــدة 

ــدة.  ــرة لفــرص شــغل جدي موف

ويظــل جنــاح هــذا املســعى رهينــا مبشــاركة فاعلــة ملجمــوع مكونــات املجتمــع املدنــي واجلمعيــات واخلبــراء 
واجلامعيــن والنقابــات واجلماعــات الترابيــة والقطــاع اخلــاص.

وضمــن هــذا املنظــور، أكــد صاحــب اجلالــة امللــك محمــد الســادس والرئيــس الفرنســي فرانســوا هوالنــد، 
ــادر بتاريــخ 20 شــتنبر 2015،  مــن أجــل عمــل تضامنــي وقــوي لفائــدة  يف نــداء طنجــة املشــترَك الصَّ
املنــاخ، علــى وجــوب أن » ترتكــز االلتزامــات التــي ســتعتمدها الــدول األطــراف علــى املســتوى الدولــي، علــى 
مبــادرات إرادويــة علــى الصعيديــن الوطنــي واحمللــي، حتــى تكــون ذات مصداقيــة. لــذا، فــإن االنخــراط القــوي 
ــا ال محيــد عنــه  للســلطات احملليــة واملقــاوالت واملنظمــات غيــر احلكوميــة واألفــراد، يشــكل عنصــرا مكمِّ

يف دعــم حتــرك الــدول«. 

تبعــا لذلــك، يتعــن علــى املقــاوالت والقطــاع اخلــاص علــى وجــه اخلصــوص أن يأخــذا بعــن االعتبــار 
ــى  املخاطــر املناخيــة مــن أجــل تأمــن اســتثماراتهما، واالضطــاع أيضــا بــدور أساســي وحاســم لإلبقــاء عل
ــة بشــكل خــاص بهــذه اإلشــكالية،  ــا أن املقــاوالت معنيَّ ــر هن ــي دون درجتــن مئويتــن. ولْنذّك ــرار العامل االحت
نظــرا لهشاشــتها جتــاه االضطــراب املناخــي، علــى غــرار قطاعــات أخــرى، وأيضــا ملســؤوليتها املباشــرة 
املرتبطــة بحصتهــا مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، باعتبــار أن هــذا األخيــرة هــي الســبب الرئيســي لظاهــرة 

ــة.  ــه الكــرة األرضي ــرار املناخــي الــذي تتعــرض ل االحت

وفيمــا يخــص مقــاوالت بلــدان اجلنــوب، فقــد بــدأ يتشــكل لديهــا بعــض الوعــي مبســؤوليتها يف مجــال 
محاربــة االحتــرار املناخــي، ولكنهــا مــا زالــت تفتقــر إلــى األدوات التقنيــة واملــوارد املاليــة إلدمــاج هــذا املعطــى 
يف سياســتها التنمويــة، حيــث تواجــه صعوبــات جّمــة يف اســتثمار املعلومــات واملعــارف املتعلقــة بالهشاشــة 
املناخيــة اخلاصــة بأنشــطتها االقتصاديــة، ويف إيجــاد حلــول تقنيــة مناســبة للتكيــف مــع املخاطــر املناخيــة 
ــم باألرقــام للكلفــة اإلضافيــة الناجتــة عــن عمليــة  اجلديــدة، وال تتوفــر أيضــا علــى حتديــد دقيــق مدعَّ
التكيــف مــع التغيــرات املناخيــة، وعلــى مــوارد ماليــة ميكــن رصدهــا لهــذا الغــرض دون أن تتأثــر ســلبا 

ــة.     ــا املالي توازناته
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ــى كســب رهــان  ــى املقــاوالت أن تعمــل عل ــى مســتوى التخفيــف مــن آثــار التغيــرات املناخيــة، يتعــن عل وعل
ــق  ــى خل ــاة منتجاتهــا، ممــا يــؤدي إل ــون يف مختلــف مراحــل دورة حي ــي أوكســيد الكرب ــات ثان خفــض انبعاث
مجموعــة مــن الفــرص احلقيقيــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، وإلــى توفيــر مناصــب شــغل 
خضــراء جديــدة، مــن خــال حتســن تنافســية املقــاوالت. وال يتحقــق هــذا الهــدف إال بإيــاء أهميــة خاصــة 
ملســألة تعزيــز النجاعــة الطاقيــة واملائيــة ألدوات اإلنتــاج، واعتمــاد تكنولوجيــات جديــدة نظيفــة ال تســاهم 

ســوى بحصــة ضعيفــة يف انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، واالســتثمار يف الطاقــات املتجــددة. 

ــات، وأيضــا  ــوارد وإمكاني ــا مــن م ــة تنميته ــه عملي ــا تتطلب ــا مــن مؤهــات، وم ــه إفريقي ــا تزخــر ب ونظــرا مل
الهشاشــة القصــوى التــي تتميــز بهــا جتــاه التغيــرات املناخيــة، فإنهــا متثــل ســوقا ضخمــة ميكــن أن يســتفيد 
منهــا القطــاع اخلــاص، وتُســتثَْمر فيهــا اخلبــرة والهندســة املغربيــة، مبــا راكمتــه مــن جتربــة وكفــاءة يف هــذا 

املجــال. 

وأخيــرا، اعتبــارا للموقــع اجلغــرايف االســتراجتي للمغــرب، كجســر واصــل بــن إفريقيــا وأوروبــا، مــن املفيــد 
ــى العاقــة القائمــة مــن جهــة  ــاخ، عل ــة حــول املن ــدورات القادمــة مــن املفاوضــات الدولي ــد، خــال ال التأكي
أولــى بــن الهشاشــة املناخيــة القصــوى للــدول اإلفريقيــة وتزايــد موجــات الهجــرة مــن البلــدان الواقعــة جنــوب 
ــي انخــرط فيهــا املغــرب والسياســة  ــة،  بــن سياســة الهجــرة الت الصحــراء نحــو الشــمال، ومــن جهــة ثاني
ــي يعتمدهــا يف مجــال محاربــة التغيــرات املناخيــة وتدبيــر مســألة املهاجريــن ألســباب متعلقــة باملنــاخ.  الت

ــي،  ــى املســتوى الدول ــف بصــورة املغــرب عل ــة ترافــع تســتهدف التعري ــة هــذا اخلطــاب بعملي ويتعــن مواكب
كبلــد منفتــح علــى إفريقيــا واجلنــوب عمومــا، وبالتالــي املطالبــة مبســاعدات يف مســتوى اجلهــود التــي 

ــر موجــات الهجــرة.    ــا لتدبي يبذله
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VI .  التوصيات

يتبــنَّ مــن خــال حتليــل درجــة مراعــاة االســتراتيجيات القطاعيــة ملســألة تطــور املخاطــر املناخيــة وأنــواع 
هشاشــة املجــاالت الترابيــة أنــه رغــم التقــدم الــذي حققتــه يف هــذا الصــدد بعــض القطاعــات، فمــا زالــت 
احلاجــة قائمــة إلــى اعتمــاد منهجيــة عمــل منظمــة وشــاملة مــن أجــل إدمــاج املخاطــر املناخيــة يف عمليتــي 
ــْن املتوســط والبعيــد مــن جهــة أولــى، ومــن أجــل  ــى املديَ تصــور االســتراتيجيات القطاعيــة والتخطيــط عل
إعــادة النظــر مــن منظــور دينامــي يف توجهــات السياســات القطاعيــة حســب  تطــور أنــواع هشاشــة املجاالت، 

مــن جهــة ثانيــة. ويف هــذا الصــدد، نوصــي مبــا يلــي:

إدماج أفضل إلجراءات التكيف والتخفيف من آثار االضطراب المناخي في السياسات العمومية،  �
مع استثمارها كرافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية وكمصدر هام لتوفير فرص الشغل 

وخلق الثروات؛

تجسيد فعلي ناجع لسياسة التغيرات المناخية على مستوى المدن والمجاالت الترابية، انطاقا  �
من االختصاصات الجديدة الُمسنَدة إلى المجالس الجهوية في مجال إعداد المخططات الجهوية 
مستوى  على  والتفعيل  للتعبئة  حاسمتين  كأداتين  الجهوي  المديري  والمخطط  التراب  إلعداد 

المجال الترابي؛

االستثمارات  � اجتذاب  على  المغرب  قدرة  من  للرفع  وعملية  للتنفيذ  وقابلة  مائمة  إجراءات    
ة بإحكام؛ الخضراء والمشاريع المعدَّ

مراعاة فعلية للخصوصيات المناخية والحاجيات التنموية للمغرب وللبلدان النامية؛ �

والدولي  � واإلفريقي  الوطني  المدني  المجتمع  لمكونات  أفضل  تعبئة  اجل  من  مبتَكرة  آليات 
)المنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والبرلمانيون والنقابات والخبراء والجامعيون ووسائل 

اإلعام، الخ.( في مجال محاربة التغيرات املناخية. 

ترشيد الحكامة المؤّسساتية في مجال السياسة المناخية . 1

مأسسة العمل المنَجز لفائدة المناخ بإصدار مرسوم خاص بلجنة التنسيق الوزاري من أجل السهر  �
على تنفيذ سياسة محاربة التغير المناخي، وجعل المجلس األعلى للماء والمناخ يشرع فعليا في 

االضطاع بالمهام التي أُنِشئ من أجلها. 
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توطيد التعاون والتنسيق بين الخبراء في مجال المناخ وصناع القرار السياسي وفاعلي القطاع  �
التكيف  وإجراءات  المناخية  الهشاشة  كلفة  في  للتحكم  التأمين  مؤسسات  وخاصة  الخاص، 

عة للتغيرات المناخية. والتخفيف من اآلثار  المتوقَّ

للتنمية  � الوطنية   تسريع وتيرة مسلسل مصادقة المجلس الحكومي على مشروع االستراتيجية 
طبقا  وذلك  المناخية،  التغيرات  بمحاربة  المتعلق  االستراتيجي  محورها  وتفعيل  المستدامة، 
للمادة 14 من القانون اإلطار رقم 99.12، مما سيمكن من إطاق عملية تحيين مجموع السياسات 
القطاعية من خال إدماج بُْعدي االستدامة والمخاطر المناخية، وسيمكن أيضا من توفير أداة 
المغرب، وسيشكل أرضية  يتحملها  التي  المناخية  التغيرات  الناتجة عن  الكلفة  لقياس  مائمة 
متينة يمكن االستفادة منها في عملية تفعيل أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وخال 
المفاوضات المناخية الدولية، وخاصة خال الدورة الثانية والعشرين للدول األطراف في االتفاقية 

األممية حول التغيرات المناخية المقرر انعقادها في مراكش.      

 إعادة النظر في مسألة اإلشراف اإلجرائي على سياسة التغيرات المناخية بالمغرب، نظرا لطابعها  �
األفقي واالستراتيجي. 

 التسريع بسّن القوانين الضرورية لتطبيق أداة التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي المنصوص  �
عليها في القانون اإلطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. وتستهدف 
هذه األداة تقييم توافق السياسات واإلستراتيجيات والبرامج والمخططات التنموية مع مستلزمات 

حماية البيئة والتنمية المستدامة، ودرجة مراعاة المخاطر المناخية. 

 تنظيم تكوين لفائدة صناع القرار حول الرهانات وأوجه الهشاشة الخاصة بالمغرب وبمجاالته  �
الترابية.   

تفعيــل األعمــال ذات األولويــة مــن أجــل إدمــاج أفضــل لبعــد المنــاخ فــي القطاعات . 2
االقتصادية األساســية 

استثمار  � على  القدرة  على  ينبني  أن  يجب  العمومية  السياسات  في  المناخية  المخاطر  مراعاة 
المعلومات والمعارف المتعلقة بأوجه الهشاشة المناخية لكل قطاع على حدة، وتحديد تدابير التكيف 
التدابير، في توافق  الناتجة عن مراعاة هذه  الكلفة اإلضافية  والتخفيف، ووضع ميزانيات تراعي 
ة على ثاث سنوات للقانون التنظيمي الجديد للمالية، وتقييم األداءات.  وانسجام مع البرَمجة الممتدَّ

االضطراب  � آثار  محاربة  مجال  في  الدولة  قبل  من  المبذولة  الجهود  توجيه  بإعادة  التسريع   
المناخي، مع إعطاء األولوية الستثمارات التكيف مع التغير المناخي من أجل النهوض بالتنمية 

البشرية المستدامة.
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 ماءمة الجدولة الزمنية لاستراتيجيات القطاعية مع أفق التخطيط الممتد على المدى البعيد  �
لسياسة محاربة االضطراب المناخي.

 وضع آليات التحكيم الضرورية لرصد الموارد الطبيعية بين مختلف السياسات القطاعية مع  �
األخذ بعين االعتبار المخاطر المناخية، وخاصة آثارها على نقص الموارد المائية وتدهور التنوع 

الحيوي.

خال  � من  الماء،  تدبير  مخططات  في  الترابية  المجاالت  على  المناخية  االنعكاسات  مراعاة   
المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية المندمجة للموارد المائية، وفي تصميم  السدود الجديدة 
ومشاريع نقل المياه بين األحواض المائية، وفي أهداف تعبئة الماء ضمن االستراتيجية الوطنية 
االستثمارية  المشاريع  مجموع  في  الطاقية  النجاعة  بإدماج  الطلب،  تدبير  مستوى  وعلى  للماء، 

)الصناعية والسياحية والفاحية وفي مجالي البناء والبنيات التحتية(.

 تعزيز االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في قطاعات البناء والصناعة والفاحة والنقل، من  �
خال توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية لفائدة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة 
الطاقي  التأهيل  ومواكبة   ،47.09 رقم  بالقانون  المتعلِّقة  المراسيم  وإصدار  الطاقية،  والنجاعة 

للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، وسّن تحفيزات ضريبية ومالية.

تسريع وتيرة تفعيل االستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة من خال:  �

إصدار  � خال  من  والمتوسط  الضعيف  الجهد  ذات  المتجددة  الطاقات  إنتاج  محطات  تطوير 
مشروع القانون رقم 58.15 والمراسيم التطبيقية للقانون رقم 13.09 وتطوير المخططات الطاقية 

المجالية.

استغال التكامل بين قطاعي الماء والطاقة من أجل الرفع من قدرة تخزين الطاقة المتجددة ذات  �
الطابع المتقطع وتقليص كلفة اإلنتاج التي تتطلبها عملية تحلية مياه البحر. 

ر من الكتلة الحية ومن الطاقة الجيو- � وضع برنامج طموح لاستغال الطاقي للمخزون المتوفِّ
حرارية والطاقة الريحية يف املجال البحري. 

 توسيع مجال الدراسات المتعلقة بالهشاشة المناخية المرتبطة بالركيزة األولى لمخطط المغرب  �
األخضر لتشمل اليقظة العلمية المناخية ضمن منظور الوقاية والتوجه نحو زراعات مقاومة آلثار 

التغيرات المناخية، ووضع خطة عمل للحد من الخسائر الغذائية والتبذير الغذائي بالمغرب. 

عة المناخية والمرتبطة بالمحيطات وآثارها على األنظمة البيئية المائية  � مراعاة المخاطر المتوقَّ
من أجل تعزيز التركيز على بعد االستدامة في موارد الصيد البحري الوطنية. 
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إدماج تطور المخاطر المناخية الخاصة بالمجاالت وهشاشة المناطق الحساسة من قبيل المناطق  �
الصحراوية والساحلية في مخططات التهيئة السياحية المندرجة في إطار رؤية 2020. 

تطوير التكامل بين المناخ والصحة من خال دراسات وأبحاث معمقة من أجل تحصيل المعلومات  �
االضطراب  انعكاسات  استشراف  على  القدرة  وتعزيز  واستثمارها،  المجال  هذا  حول  والمعارف 

المناخي على صحة الساكنة المغربية. 

مراعاة الهشاشة المناخية للمناطق الجغرافية في مراحل التخطيط والتصور واإلعداد واستغال  �
والمناطق  والطرق  والقناطر  )الموانئ  اللوجستيكية  والتجهيزات  األساسية  التحتية  البنيات 

اللوجستيكية، وغيرها(. 

ضمان التنسيق والتكامل بين الجهود الهادفة إلى التوافق مع االلتزامات الدولية لمحاربة التغيرات  �
المناخية والتصحر والمحافظة على التنوع الحيوي على مستوى التدبير المندمج للتخطيط، وعن 

طريق التثمين االقتصادي للخدمات التي توفرها األنظمة البيئية. 

والمناهج  � البرامج  في  منهجية  بطريقة  المغرب  في  المناخية  والرهانات  الهشاشة  أنواع  إدماج 
الدراسية  بمختلف األساك التعليمية. 

تطوير قدرة المجاالت والمدن على مقاومة آثار التغيرات المناخية . 3

إدماج المخاطر المناخية في مشروع القانون رقم 50.13، المتعلق بإعداد التراب الوطني، وأيضا  �
الهشاشة التي يتميز بها كل مجال على حدة، في تصاميم التهيئة وفي وثائق التعمير، مع تحري 

يقظة خاصة تجاه المجاالت الحساسة. 

تكثيف النسيج العمراني للمدن وإدراج مسألة الحد من درجة ارتهان بعض األنشطة بالقرب من  �
الساحل، في تصاميم التهيئة العمرانية المستقبلية، من خال تطوير بنيات تحتية مهيِكلَة )طرق، 
ن الربط الجيد بين الساحل  شبكات، النقل المشترك، القنوات...( في اتجاه المناطق البعيدة تؤمِّ

وبين المناطق الداخلية. 

تحسيس المنتخبين المحليين بأهمية محاربة االضطراب المناخي، من خال تشجيعهم على  �
إعداد مخططات مناخية مجالية ومحلية في توافق مع خصوصيات مناطقهم، وتكوينهم في مجال 

المحافظة على الرأسمال الطبيعي ومراعاة المخاطر المناخية في تنمية المجاالت.
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تطوير الخبرة الوطنية في مجاالت البناء اإليكولوجي من خال وضع معايير وطنية تراعي مبدأ  �
»الجودة البيئة العالية«، وشهادة االقتصاد في الطاقة خاصة بالمباني، باالستفادة من الممارسات 
الجيدة األصيلة التي يزخر بها التراث المغربي في هذا المجال وباستعمال المواد المتوفرة في 

المغرب.

تحسين منظومة تدبير األزمات والكوارث الطبيعية، مع إدماج مفهوم تحسين المعارف المتعلقة  �
البيئية  األزمات  لتدبير  الموجهة  والخطوط  التوجهات  تحديد  خال  من  المناخية،  بالمخاطر 

وضمان استمرارية الخدمات، مع التنصيص على تقييم بعدي لطريقة تدبير األزمة. 

تطويــر وتثميــن األبحــاث والدراســات والخبــرة واليقظــة فــي مجــاالت التغيــرات . 4
المناخيــة 

اعتماد اليقظة الجوية والمناخية من خال تطوير القدرات الوطنية المرتكزة على ثالوث المعرفة  �
ومنظومات  الطبيعية  البيئية  واألنظمة  االقتصادية  القطاعات  في  وإعمالها  والوقاية،  والتفاعل 

اإلنذار وتدبير الكوارث الطبيعية. 

المعطيات  � جمع  مجال  في  مرجعية  علمية  مؤسسة  المناخية  للتغيرات  الكفاءات  مركز  جعل 
)اإلدارات  المعنية  األطراف  مختلف  بين  المناخ  قضايا  حول  الوطني  والحوار  ونشرها،  وتحليلها 
ومركزا  والخبراء(،  والجامعات  الحكومية  غير  والمنظمات  الخاص  والقطاع  الترابية  والجماعات 

للتفوق على المستوى اإلفريقي. 

قة حول آثار التغيرات المناخية على سوق الشغل، باعتماد مقاربة قطاعية، مع  � إنجاز دراسة معمَّ
دة باالندثار.  العمل على إبراز فرص الشغل التي يوفرها االقتصاد األخضر، وأيضا المهن المهدَّ

وضع نظام إعام وجرد وقياس قطاعي ومجالي لحجم انبعاثات الغازات الدفيئة، والتسريع بتعميم  �
»أعمال التخفيف الوطنية المناسبة« و«برامج األعمال الوطنية للتكيف القطاعي«. 

تعبئة وإشراك كل فاعلي المجتمع المدني. 5

تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مجال تحسيس المواطنين بتحديات تغير المناخ والتنمية  �
المستدامة، طبقا لمقتضيات القانون اإلطار رقم 99.12. 

تمكين الجمعيات البيئية وشبكات الجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية من الوسائل  �
التقنية والمالية ومن أدوات الولوج إلى المعلومات البيئية المتوفرة لدى اإلدارات الجهوية والمركزية.  
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تحسين مسلسل مشاركة الجمعيات في آليات تصور وإعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية  �
على المستوى الجهوي والوطني، وإضفاء الطابع االحترافي المهني على هذه العملية. 

وحقوق  � المستدامة  والتنمية  المناخي  التغير  مجاالت  في  العاملة  والشبكات  الجمعيات  إشراك 
وفي  المناخي،  التغير  محاربة  في  المغرب  جهود  حول  الوطنية  الباغات  إعداد  في  اإلنسان 

المساهمة في بلورة التزامات المغرب في مجال المناخ ووفائه بها. 

المعنّية  � بين مختلف األطراف  البيئي  الحوار  بمناهج  الخاصة  والمحلية  الوطنية  الخبرة  تطوير 
التنمية  مجالي  في  والمواطنون(  الحكومية  غير  والمنظمات  الترابية  واإلدارات  )المنتخبون 

المستدامة والتغيرات المناخية.

تحسين قدرات النساء القرويات في مجال استعمال تكنولوجيات وطرق مائمة في اإلنتاج الفاحي  �
وفي تربية المواشي من شأنها الرفع من القدرة على التكّيف مع التغيرات المناخية. 

استثمار التراث الثقافي الوطني والممارسات التقليدية الموروثة عن األجداد واالستفادة منها في  �
مجال محاربة التغيرات المناخية. 

 استغالل الفرص االقتصادية التي تتيحها عملية محاربة التغير المناخي  . 6

تنمية االقتصاد األخضر من اجل استغال الفرص التي يتيحها على مستوى النمو وفرص الشغل  �
المرتبطة به، والمحافظة على استدامة نموذجه االقتصادي، واالعتماد التدريجي للتكنولوجيات 

الخضراء والتقليص من االنبعاثات الكربونية لألنشطة القائمة.

تشجيع المقاوالت العمومية والخاصة على االعان عن التزاماتها في مجال التكيف والتخفيف من  �
االضطراب المناخي، من خال اتخاذ تدابير ملموسة من اجل إدماج بعد المناخ ومراعاة انبعاثات 
ثاني أوكسيد الكربون في مسلسات إنتاجها وفي مختلف مراحل دورة حياة منتجاتها، مع تحمل 

مسؤوليتها االجتماعية والبيئية. 

استغال فرص التمويل والتعاون الدولي المتاحة من أجل االستفادة من آليات نقل التكنولوجيات  �
ومن التمويات الممنوحة في إطار التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطره، طبقا 

لاتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية. 

استئناف المفاوضات ثنائية األطراف ومتعددة األطراف، في إطار المفاوضات الدولية حول المناخ،  �
الطاقات  مصادر  من  الُمنتَجة  الخضراء  الكهرباء  من  جزء  تصدير  من  المغرب  تمكين  أجل  من 
تقنية  اتفاقيات  إبرام  المائية(، من خال  والطاقة  الريحية  والطاقة  الشمسية  )الطاقة  المتجددة 
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تجارية ومالية مناسبة. وفي هذا الصدد، فإن الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى االتحاد 
األوروبي والتوجيهات األوروبية في مجالي الطاقة والمناخ )CE/2009/2( يمنحانه فرصة إدماج سوق 
الطاقة الوطنية في السوق األوروبية للكهرباء الخضراء في أفق إنشاء سوق إقليمية أورو-متوسطية.   

تعزيز قدرات أصحاب المشاريع على االستفادة من الصناديق العالمية لفائدة المناخ، من خال  �
التقدم بمشاريع ُمحَكمة اإلعداد ماليا وتقنيا، مع العمل على البحث عن مصادر تمويل جديدة 

على مستوى القطاع البنكي الوطني. 

القطاع البنكي، باعتباره فاعا استراتيجيا يواكب عملية تمويل المشاريع االستثمارية في مراحلها  �
مبتَكرة،  مالية  القروض، وفي عمليات تطوير منتجات  يُدِمج في مساطر منح  أن  األولى، يجب 
البيئية واالجتماعية والمناخية،  بالعوامل  التقليدية، معاييَر مرتبطة  التمويل  إلى معايير  إضافة 

والتثمين االقتصادي للخدمات البيئية التي يوفرها الرأسمال الطبيعي. 

دعوة المجتمع الدولي للتعبئة لفائدة المناخ . 7

يدعــو املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي البيئــي املغربــي املجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، 
والبرملانيــن، ومجمــوع الشــبكات واجلمعيــات علــى املســتوى العاملــي، املعنيِّــن بالدفــاع عــن البيئــة وبالتنميــة 

ــى:  املســتدامة واالضطــراب املناخــي، إل

بذل كل الجهود الضرورية للتوصل إلى توقيع بروتوكول اتفاق حول المناخ  شامل وُملْزم قانونيا  �
وعادل.

ع التوصل إليها خال مؤتمر  � المشاركة في تتبُّع عملية تفعيل االتفاقية العالمية والُملزمة المتوقَّ
باريس حول المناخ، في أفق اإلعداد للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف الذي سيحتضنه 

المغرب أواخر سنة 2016. 

 تحويل المخاطر المناخية التي تتهدد الدول النامية إلى فرص قد تدفع القارة اإلفريقية إلى تغيير  �
نموذجها التنموي وإلى توفير فرص شغل جديدة لفائدة الشباب.

المناخي  � التكيف  بمجاالت  المتعلقة  اإلفريقية  البلدان  في  العلمية  واألبحاث  الدراسات  تطوير 
القتصادياتها، من أجل تحديد أوجه الهشاشة المناخية الخاصة بها، واتخاذ اإلجراءات الضرورية 
ووضع الميزانيات المناسبة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، باعتبار ذلك من األولويات، مع 
تحديد قدرتها على التخفيف من هذه اآلثار. وفي هذا الصدد، من المفيد اعتماد منظور المدى 
البعيد فيما يخص االستثمارات المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن مسلسل 

اتخاذ القرار المتعلق بإعداد الميزانيات العامة.     
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التنموية  � السياسات  المناخية في  التغيرات  إدماج مسألة  القطاعات في  اعتماد مقاربة متعددة 
للبلدان اإلفريقية.  

استباق آثار التغيرات المناخية على الفئات االجتماعية المعوزة بإفريقيا، من خال تعزيز شبكات  �
األمن والحماية االجتماعية. 

مراعاة المقاربة القائمة على النوع االجتماعي في إعداد السياسات المناخية وخاصة في قطاع  �
الفاحة. 

دة  � محدَّ فئات  لفائدة  تكوينية  دورات  خال  من  والمناطق  الجهات  لمختلف  قوية  تعبئة  ضمان 
ومشاريع ملموسة في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

تخصيص جزء من اعتمادات الصندوق األخضر للمناخ لتمويل مبادرات مقاوالت بلدان الجنوب  �
المناخية،  التغيرات  آثار  من  والتخفيف  التكيف  مسألة  وأنشطتها  أعمالها  في  تستحضر  التي 
وأيضا لتمويل مشاريع تطوير األبحاث واالبتكارات وإجراءات اليقظة في مجال التوقعات المناخية. 

مــن أجــل متلُّــك أفضــل لهــذه التوصيــات،  جتــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة اعتمــاد أدوات مبتَكــرة، مؤسســاتية 
ــى مختلــف مكونــات املجتمــع املدنــي.                 وتشــريعية، يف مجــال التشــاور واالنفتــاح عل
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المالحق   

الملحــق 1: الئحــة أعضــاء اللجنــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة 
الجهويــة

الملحق 2 : دراسة مقارنة ألفضل الممارسات

ــة صاعــدة تســجل نمــوا ســريعا:  ــة وتجاري الملحق 3 : قــوى اقتصادي
الشــيلي وتركيــا وماليزيــا
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والتنمية  البيئة  بقضايا  المكلفة  اللجنة  أعضاء  الئحة   :1 الملحق 
الجهوية 
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الئحة أعضاء اللجنة املكلفة بقضايا البيئة والتنمية اجلهوية

فئة اخلبراء

أحمد رحو

إدريس اإليالي

العمراني أمينة

موقصيط عبد اهلل

فئة النقابات

 أحمد بابا عبان

بنسامي خليل

 بوجيدة محمد

بوشتى بوخالفة

 بوعشان علي

 نور الدين شهبوني

محمد عبد الصادق السعيدي

مينة الرشاطي

زيدوح إبراهيم
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 فئة ممثلي الهيئات واجلمعيات املهنية

 إدريس بلفاضلة

 عبد الكرم بنشرقي

 عبد اهلل متقي

 محمد رياض

 منصف الزياني

 فئة الهيئات واجلمعيات العاملة يف مجاالت االقتصاد االجتماعي والعمل اجلمعوي

 لا نزهة العلوي

 حكيمة ناجي

 سيدي محمد كاوزي

 عبد الرحيم كسيري

 محمد بنقدور

 طارق السجلماسي

 فئة الشخصيات املعينة بالصفة

 سعيد أحميدوش

 إدريس اليزمي
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الملحق 2: جلسات اإلنصات 
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جلسات اإلنصات 

نظمــت اللجنــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة المســتدامة ورشــتين دراســيتين حــول التغيــرات المناخيــة، 
إضافــة إلــى مجموعــة مــن جلســات اإلنصــات.

  املؤسسة الرئيسية املعنية مبوضوع التغيرات املناخية

 الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وقد ممثلة من طرف السيدة الوزيرة المنتدبة حكيمة الحيطي

الوزارات واملؤسسات العمومية األخرى

وزارة إعداد التراب والتعمير

وزارة الداخلية: مديرية الوكاالت والخدمات  ذات االمتياز، ومديرية التطهير السائل والماء ومديرية 
تدبير األزمات والكوارث الطبيعية

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

وزارة الطاقة والمعادن

الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

وزارة الصحة

وزارة الصناعة 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

وزارة الفاحة والصيد البحري 

وزارة السياحة

وزارة السكنى وسياسة المدينة 
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الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية 

المعهد  الوطني للبحث في الصيد البحري 

 املجتمع املدني

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 

االئتاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة 

الفاعلون االقتصاديون

الفدرالية المغربية لاستشارة الهندسية

التجمع المهني لبنوك المغرب 

البنك المغربي للتجارة الخارجية: منتجات متطورة »المالية والطاقة والمناخ«

الكونفدرالية المغربية للفاحة والتنمية القروية 

هيئات دولية للخبرة والتعاون

مركز الكفاءات في مجال التغير المناخي 

البنك الدولي

البنك األفريقي للتنمية 

برنامج األمم المتحدة للتنمية 

مؤسسة هنريش بول 
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الملحق 3: الّنص الكامل لنداء طنجة، بتاريخ 20 شتنبر 2015،
»من أجل مبادرة تضامنية قوية لفائدة المناخ« 
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الّنص الكامل لنداء طنجة، بتاريخ 20 شتنبر 2015،  »من أجل 
مبادرة تضامنية قوية لفائدة املناخ«

يشكل تغير املناخ أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية جمعاء وتشكل آثاره السلبية واملتزايدة  . 1
على البيئة وعلى النمو االقتصادي، وكذا على السلم واألمن يف العالم مصدر قلق بالغ لكل من املغرب 

وفرنسا.

قبيْل التئام املؤمتر احلادي والعشرين للدول األطراف يف االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة حول التغيرات  . 2
املناخية الذي ستحتضنه باريس يف أواخر سنة 2015، ويف أفق انعقاد املؤمتر 22 للدول األطراف والذي 
يقترح املغرب استضافته يف مراكش يف 2016، نوجه نداء للمجتمع الدولي لتعزيز تعبئته يف مواجهة 

التغيرات املناخية.

 لقد آن األوان لعمل تضامني وقوي من أجل املناخ. علينا التحرك بسرعة وبشكل فعال وجماعي لكي  . 3
نواكب القرارات التي سنتخذها على املستوى الدولي مببادرات ملموسة وسريعة على أرض الواقع.

 ففي الوقت الذي تستعد فيه املجموعة الدولية العتماد أهداف التنمية املستدامة خال شهر شتنبر  . 4
اجلاري، يف إطار األمم املتحدة، يتوجب استثمار مؤمتري باريس ومراكش لتسريع وتيرة االنتقال نحو 
»اقتصاد عاملي أخضر«، يائم بن التطلعات املشروعة لتحقيق التنمية من جهة، ومتطلبات استدامة 

املوارد وتقليص املخاطر البيئية من جهة أخرى. 

ضمن  . 5 إدراجها  ويجب،  بل  ميكن،  التنمية،  أجل  من  معركة  هي  املناخية  التغيرات  ضد  املعركة  إّن 
السياسات الوطنية للتنمية املستدامة، سواء من منظور األمن الغذائي، أو من حيث الولوج للطاقات 

املتجددة، أو محاربة الهشاشة.

 إن الهوة بن دول الشمال ودول اجلنوب ليست حتمية. فمواجهة التغيرات املناخية معركة جماعية، إذا  . 6
انبثقت عن روح املسؤولية املشتركة واملتمايزة، ومبادئ التضامن وااللتزام بالعمل اجلماعي.

لن يدخر املغرب وفرنسا أي جهد من أجل التوصل، يف مؤمتر باريس، إلى اتفاق عاملي شامل، مستدام،  . 7
التغيرات  بشأن  املتحدة  لألمم  اإلطارية  االتفاقية  ومبادئ  أهداف  على  يرتكز  قانونيا،  وملزم  متوازن، 
املناخية ويساهم يف اإلبقاء على االحترار العاملي دون مستوى درجتن مائويتن، والوصول إلى اقتصاد 
خال من الكربون. ولبلوغ هذا الهدف، يتعن الرفع من اجلهود الوطنية واجلماعية بشكل مطرد. ومن 
شأن مؤمتر مراكش أن يشكل محطة هامة يف السياق. كما يقتضي هذا املجهود الطويل األمد إعان 
املدى  للتأقلم على  وطنية  وإعداد مخططات  باريس  قبل مؤمتر  الوطنية  الدول عن مساهماتها  كل 

البعيد ولتنمية خالية من االنبعاثات الكربونية.
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يجب إياء اهتمامنا األكبر للدول النامية، مبا فيها البلدان األقل منوا والدول اجلزرية الصغيرة السائرة  . 8
األهمية  نفس  ندعو إلعطاء  كما  املناخية.  التغيرات  أمام  األكثر هشاشة  باعتبارها  النمو،  يف طريق 
النامية يف  الدول  تعبئة  إن  الدفيئة.  الغازات  انبعاثات  ولتقليص  املناخية،  التغيرات  آثار  مع  للتكيف 
هامة  إضافية،  موارد  لفائدتها  رصدت  إذا  وجناعة  طموحا  أكثر  ستكون  املناخية  التغيرات  مواجهة 

ومستدامة. 

، وكذا الدعم الذي تعتزم  . 9 املالي الذي تقدمه حاليا  الدول املتقدمة بتحديد حجم الدعم  لذا، ندعو 
تقدميه خال السنوات القادمة ، يف أفق حتقيق هدف رصد 100 مليار دوالر سنويا ابتداء من سنة 
2020، من مصادر عمومية وخاصة، لصالح املبادرات الهادفة للحد من التغيرات املناخية يف البلدان 

النامية.

ونشجع املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية والوطنية على إعطاء األولوية لتمويل املشاريع التي لها  . 10
فائدة على املناخ، وكذا إدماج املخاطر املناخية ضمن املعايير التي تأخذ بعن االعتبار يف قراراتها.

كما نشجع تعزيز الشراكات الدولية يف مجاالت البحث وتطوير ونقل التكنولوجيا، وكذا برامج دعم  . 11
الكفاءات، من أجل تسريع وتيرة انتشار التكنولوجيا النظيفة يف البلدان النامية.

يجب أن ترتكز االلتزامات التي ستعتمدها الدول األطراف على املستوى الدولي، على مبادرات إرادوية  . 12
للسلطات  القوي  االنخراط  فإن  لذا  ذات مصداقية.  تكون  حتى  واحمللي،  الوطني  الصعيدين  على 
احمللية واملقاوالت واملنظمات غير احلكومية واألفراد، يشكل عنصرا مكما ال محيد عنه يف دعم 

حترك الدول. 

تقتضي التعبئة الدائمة والفعالة يف مواجهة التغيرات املناخية، الولوج بشكل أفضل للتربية واملعلومات  . 13
يف مجال البيئة. فكلما كان االطاع على االشكاليات البيئية أوسع، كلما أصبح فهم الرهانات املرتبطة 

بها أحسن، والوعي بأهمية املبادرة ملكافحة التغيرات املناخية أكبر.

تعاني  . 14 الذي  املتنامي  الضغط  من  تزيد  الدميغرايف،  النمو  الرتفاع  باإلضافة  املناخية،  التغيرات  إن 
منه االنظمة البيئة الهشة أصا، والقطاعات الفاحية الضعيفة يف القارة االفريقية، لذا، فإنه من 
التنمية  إلى حتقيق  الرامية  جهودها  ملواكبة  اإلفريقية  للدول  وسريع  اضايف  دعم  تقدمي  الضروري 
املستدامة. ويف هذا اإلطار، فإن املغرب وفرنسا ملتزمان التزاما تاما بتعزيز الدعم الذي يقدمانه، مبا 

يف ذلك االنخراط يف تعاون ثاثي. 

وإميانا منا بضرورة جعل مؤمتر باريس ومراكش محطتن متكاملتن يف سبل املضي قدما على درب  . 15
مكافحة التغيرات املناخية، فإننا عازمون على العمل سويا، يدا يف يد، من اجل إجناح هذين امللتقين، 
اململكة  بن  االستثنائية  الشراكة  تطبع  فتئت  ما  التي  والتميز،  والتضامن  التعاون  روح  انطاقا من 

املغربية واجلمهورية الفرنسية.
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الملحق 4: المراجع البيبليوغرافية
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املراجع البيبليوغرافية 

التقرير الخامس للخبراء الحكوميين حول تطور المناخ 	 

التقرير حول االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 	 

المخطط الوطني لمحاربة االحترار المناخي، 2009	 

سياسة التغير المناخي بالمغرب	 

المساهمات المقررة على المستوى الوطني، 2015	 

المخطط الوطني إلعداد التراب 	 

رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــول االقتصــاد األخضــر  »خلــق فــرص الشــغل 	 
والثــروات« 

ــة 	  ــم 99.12 بمثاب ــون اإلطــار رق ــي  حــول مشــروع القان ــي والبيئ ــس االقتصــادي واالجتماع رأي المجل
ــة المســتدامة  ــة والتنمي ــي للبيئ ــاق وطن ميث

رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل	 

التقرير حول جلسات اإلنصات ل32 فاعا مؤسساتيا ومهنيا وجمعويا 	 

ــاخ«، 	  ــل المؤسســاتي لسياســة المن ــة والتحلي ــات العمومي ــي حــول »جــرد النفق ــك العالم ــر البن تقري
2012

تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول جرد االستراتيجية الطاقية بالمغرب، 2015	 

رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي الفرنســي حــول »نجــاح مؤتمــر المنــاخ بباريــس«، 	 
2015

تقرير حول »الديمقراطية البيئية، النقاش واتخاذ القرار«، 2015	 

نداء طنجة من أجل »عمل تضامني وقوي لفائدة المناخ«، شتنبر 2015	 

تقريــر المنظمــة األوروبيــة للتعــاون والتنميــة: »مراعــاة التكيــف مــع التغيــر المناخــي فــي التعــاون مــن 	 
أجــل التنميــة«
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تقريــر المنظمــة األوروبيــة للتعــاون والتنميــة والبنــك اإلفريقــي للتنميــة فــي موضــوع »االســتغال 	 
األمثــل للتمويــل فــي مجــال محاربــة التغيــر المناخــي بإفريقيــا«، 2011 

ــات 	  ــر المناخــي: رهان ــي حــول التغي ــاء الدول ــي للدراســات االســتراتيجية: »اللق ــر المعهــد الملك تقري
ــرب«، 2009 ــى المغ ــف بالنســبة إل ــاق التكي وآف

دستور 2011	 

االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية، 1992 	 

اتفاقية األمم المتحدة حول التصحر	 

اتفاقية األمم المتحدة حول التنوع الحيوي	 

القانون المتعلق بالمجاالت المحمية والمناطق الرطبة 	 

القانــون المتعلــق بالمجــال الغابــوي والدوريــات والوثائــق التــي أرســلتها إلــى المجلــس المندوبيــة 	 
الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر

اتفاقية برشلونة حول الساحل وبروتوكول مدريد والتدبير المندمج المناطق الساحلية	 

القانون حول الماء	 

القانون المتعلق بدراسات األثر على البيئة 	 

القوانين المتعلقة بالصيد البحري والزراعة وتربية األحياء المائية	 

القوانين المتعلقة بالتعمير 	 

القانون حول الطاقات المتجددة 	 

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية 	 

مشروع القانون حول إعداد التراب 	 

تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية المتقدمة	 

وغير ذلك من الوثائق والمراجع	 


