
 تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

اإحالة ذاتية رقم 2012/4

االقت�صاد االأخ�صر

فر�س لخلق الثروة ومنا�صب ال�صغل

Economie verte 
Opportunités de création 
de richesses et d’emplois

Rapport du Conseil Economique et Social

Auto-Saisine n°4/2012

Ec
on

om
ie

 v
er

te
 

O
pp

or
tu

ni
té

s 
de

 c
ré

at
io

n 
 d

e 
ri

ch
es

se
s 

et
 d

’e
m

pl
oi

s
ر

�ض
خ

لأ
د ا

ضا
�

قت
ل

ا

ل
غ

�ض
ال

ب 
�ض

نا
م

و
ة 

و
ر

لث
ق ا

خل
 ل

ص
�

ر
ف



القت�ضاد الأخ�ضر

فر�ص لخلق الثروة ومنا�ضب ال�ضغل

المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

اإحالة ذاتية رقم 4/ 2012





الم�ضاألة  �ضلبها  وفي  الم�ضتدامة،  بالتنمية  النهو�ص   ...            

البيئية، باعتبارها قوام النمو الأخ�ضر والقت�ضاد الجديد؛ بما يفتحه 

من اآفاق وا�ضعة، لنبثاق اأن�ضطة مبتكرة، واعدة بالت�ضغيل

ببذل  والدولي،  الوطني  التعهد  بهذا  منه  وفاء  المغرب،  قام  وقد            

جهود متوا�ضلة في ميدان البيئة، كما حققت بالدنا خطوات متقدمة، موؤ�ض�ضية 

وفي  للتنمية.  العمومية  ال�ضيا�ضات  في  البيئة،  ق�ضايا  لإدماج  هادفة  وقانونية، 

�ضياق نف�ص التوجه، اأقدمنا على اتخاذ العديد من المبادرات لتطوير التنمية 

الالزمة،  الت�ضريعات  واإقرار  كبرى،  وطنية  برامج  اإطالق  خالل  من  النظيفة، 

للنهو�ص بالبيئة وحمايتها، ومحاربة تلوث الهواء، وتدبير النفايات بما في ذلك 

قانون  اعتماد  تم  كما  بيولوجيا.  للتحلل  القابلة  غير  الأكيا�ص  ا�ضتعمال  منع 

حول الطاقات النظيفة والمتجددة، التي نولي اأهمية خا�ضة للنهو�ص بها، ل 

�ضيما عبر م�ضروعنا لإنتاج الطاقة ال�ضم�ضية، الرائد جهويا وعالميا

من الر�ضالة الملكية ال�ضامية الموجهة اإلى الم�ضاركين في الندوة الدولية

حول التنمية الم�ضتديمة في بلدان ال�ضاحل يوم 8 �ضتنبر2010

من الخطاب الملكي ال�ضامي لعيد العر�ص 2010





•   بناء على القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجل�ص القت�ضادي والجتماعي؛

•   ا�ضتنادا اإلى قرار الجمعية العامة بتاريخ 31 مار�ص 2011 القا�ضي باإبداء راأي في اإطار اإحالة ذاتية حول القت�ضاد الأخ�ضر؛

•   ا�ضتنادا اإلى قرار مكتب المجل�ص بتاريخ 13 يونيو 2011 باإحالة مو�ضوع القت�ضاد الأخ�ضر اإلى اللجنة الدائمة المكلفة 

بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية؛

•   ا�ضتنادا اإلى الم�ضادقة بالإجماع على التقرير حول القت�ضاد الأخ�ضر بتاريخ 29 مار�ص 2012.

يقدم المجل�ص القت�ضادي والجتماعي تقريره

 تم اإعداد التقرير من طرف

اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية

رئي�ص اللجنة : 

مقرر اللجنة :

مقررو المو�ضوع :

ال�ضيد محمد بوجيدة

ال�ضيد عبد الرحيم ك�ضيري

ال�ضيد من�ضف الزياني

ال�ضيد عبد اهلل موق�ضيط

ال�ضيدة احجبوها الزبير

 ال�ضيد ادري�ص الإياللي
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ملخـــــ�س تنفيـــــدي

جل ا�ضتراتيجيات التنمية والنمو القت�ضادي تقوم على ت�ضجيع التراكم ال�ضريع للراأ�ضمال المادي والب�ضري 

على ح�ضاب ال�ضتنزاف والإتالف المبالغ فيه للراأ�ضمال الطبيعي. وقد ت�ضببت هذه النماذج التنموية في 

التوظيف  وهو  األ  واحد،  م�ضترك  قا�ضم  يجمعها  وبيئي  اجتماعي  اقت�ضادي،  طابع  ذات  عدة  اأزمات  اإنتاج 

بالتنمية الم�ضتدامة، يطلق عليها  ال�ضليم لروؤو�ص الأموال. لهذه الأ�ضباب تولدت فكرة جديدة ترتبط  غير 

»القت�ضاد الأخ�ضر"، تفر�ص نف�ضها تحقيقا للتوازن بين التدبير الم�ضتدام للثروات الطبيعية، وخلق منا�ضب 

ال�ضغل ثم اإنتاج الثروات.

باعتباره  الأخ�ضر  القت�ضاد  مفهوم   ،2011 عام  ال�ضادر  تقريره  في  للبيئة،  المتحدة  الأمم  برنامج  لقد عرف 

ب�ضورة  يقلل  الب�ضر، في حين  بين  والم�ضاواة الجتماعية  الإن�ضان  رفاهية  وثيرة  يرفع من  الذي  "القت�ضاد 
والجتماعي  القت�ضادي  المجل�ص  قام  ال�ضياق  هذا  وفي  الموارد".  وندرة  البيئية  المخاطر  من  ملحوظة 

بمعالجة مو�ضوع الإحالة الذاتية المتعلقة بمو�ضوع »القت�ضاد الأخ�ضر: اإمكانيات خلق الثروة وتوفير فر�ص 

العمل"، وذلك بهدف الم�ضاهمة في:

ال�ضتثمارات،  حجم  المهن،  اأ�ضناف  الم�ضالك،  )نوعية  الممكنة  ال�ضناعية  الم�ضالك  ت�ضخي�ص    •
منا�ضب ال�ضغل المتوقع خلقها(، مع اإدماج درا�ضة المخاطر المحتملة التي يتوجب تالفيها.

•    تو�ضيح الإجراءات المرتبطة بالمواكبة فيما يتعلق بق�ضايا التكوين والتمويل واإدارة المهن الجديدة 
ذات ال�ضلة بالتنمية الم�ضتدامة، واإن�ضاء بنوك للمعطيات والم�ضاريع.

اأما المنهجية التي تم اعتمادها من طرف لجنة �ضوؤون البيئة والتنمية الجهوية بالمجل�ص فقد ارتكزت على 

نحو  الدولية لالنتقال  التجارب  تاأطير عام، من خالل النكباب على  اإجراء  اإلى  ـ  اأولى  ـ كمرحلة  اللجوء 

القت�ضاد الأخ�ضر، وعلى الدرو�ص التي يمكن ا�ضتخال�ضها بالن�ضبة للمغرب وفي مرحلة ثانية قامت بتحليل 

معمق لأربع م�ضالك مميزة، اأخذا بعين العتبار الم�ضاريع الطموحة التي اأطلقتها بالدنا، ويتعلق الأمر بـ: 

الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، التطهير ال�ضائل وت�ضيير النفايات المنزلية ال�ضلبة.

وقد  قامت اللجنة بت�ضخي�ص المهن التي يمكن تطويرها في هذه الم�ضالك وتو�ضيح الإجراءات ال�ضرورية 

المتدخلين)وزراء،  لقاءات مع مختلف  تنظيم  ت�ضاركية، عبر  لـمقاربة  اللجنة  باختيارها  بالمواكبة.  المتعلقة 

اإدارات، هيئات عمومية ومنظمات المجتمع المدني(، وكانت هناك عدة لقاءات للنقا�ص الداخلي مكنت 

من ت�ضخي�ص الإمكانيات والعوائق، والخروج بعدد من التو�ضيات من اأجل اإنجاح النتقال اإلى القت�ضاد 

الأخ�ضر بالمغرب.
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 I        و�سف وتحليل

1.1. ال�سياق الوطني: 

اأهمية المبادرات  اإلى  يمكن اعتبار ال�ضياق الوطني �ضياقا منا�ضبا للدخول في القت�ضاد الأخ�ضر بالنظر 

التي اأطلقت حتى اليوم في مختلف القطاعات القت�ضادية، وخ�ضو�ضا في ا�ضتراتيجية تعبئة الموارد المائية 

والحفاظ على البيئة والغابات وتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتقوية التطهير ال�ضائل وت�ضفية 

المياه العادمة وتح�ضين تدبير النفايات ال�ضلبة وال�ضياحة الم�ضتديمة.

وت�ضاهم هذه المبادرات في تلبية الحاجيات ال�ضو�ضيواقت�ضادية والبيئية الملحة، والتي تهم اأ�ضا�ضا التقلي�ص 

من ا�ضتيراد البالد للطاقات الأحفورية وعقلنة ا�ضتهالك الطاقة والتخفيف من التدهور البيئي للبالد ومن 

العجز الوطني المهم في مجال البنيات التحتية الخا�ضة بالتطهير ال�ضائل وت�ضيير وتثمين النفايات ال�ضلبة. 

وقد تم تدعيم هذه الديناميكية من خالل اإطالق م�ضروع ت�ضاركي عام 2009 من اأجل اإعداد الميثاق 

الوطني للبيئة والتنمية الم�ضتديمة.

2.1.  ال�سياق الدولي:

اإن تحليل تجارب اأربع دول قامت بو�ضع ا�ضتراتيجيات لالنتقال اإلى القت�ضاد الأخ�ضر تبين باأن الأ�ضباب 

الرئي�ضية وراء تغيير النموذج التنموي تختلف من بلد لآخر، لكن هناك اأربعة عنا�ضر اأ�ضا�ضية عملت على 

ت�ضريع وتيرة هذا النتقال: 

•   �ضيا�ضات التخفيف من التدهور البيئي ومن انبعاث الغازات الدفيئة الم�ضببة لالحتبا�ص الحراري.

•  الأزمة القت�ضادية وتوظيف ال�ضتثمارات الخ�ضراء كو�ضيلة لالإنعا�ص القت�ضادي عبر تطوير الأن�ضطة 
ال�ضناعية الخ�ضراء الجديدة والطاقات البديلة المنتجة للنمو وال�ضغل.

•  الأزمة الطاقية وارتفاع اأ�ضعار الطاقات الأحفورية الم�ضتوردة التي اأ�ضبحت مخزوناتها مهددة بالن�ضوب.

•  القناعة القوية ب�ضرورة و�ضع نموذج جديد للتنمية الم�ضتديمة المرتكزة على تغيير �ضلوكات المواطن 
والم�ضتهلك وعادات ال�ضوق.

3.1.  الدرو�س الم�ستفادة بالن�سبة للمغرب:

الم�ضتديم  للنمو  اإمكانيات  ينطوي على  الأخ�ضر  القت�ضاد  باأن مفهوم  العالمية  التجارب  درا�ضة  اأظهرت 

وخلق فر�ص لل�ضغل اأكثر اأهمية من النموذج التنموي التقليدي. فالدول التي انخرطت في هذا النموذج 

والجتماعية.  القت�ضادية  القطاعات  جميع  في  ومندمجة  من�ضجمة  وطنية  ا�ضتراتيجية  و�ضعت  الجديد 

القطاعية  ال�ضيا�ضات  وقد تم توظيف القت�ضاد الأخ�ضر في عدة حالت كو�ضيلة لتحقيق الن�ضجام في 

القت�ضادية مما �ضمح بتنزيل ناجع على ال�ضعيد الجهوي.
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هذه ال�ضتراتيجيات ترتكز على تدابير قانونية قوية مجهزة باآلية حقيقية للتتبع والمراقبة من اأجل التطبيق، 

وبت�ضريع �ضريبي بيئي وطاقي مالئم.

اإن توظيف اإلى القت�ضاد الأخ�ضر رهين باإدماج البعد البيئي في مجموع القطاعات القت�ضادية الموجودة 

وبخلق �ضناعة جديدة ت�ضمل الم�ضالك ال�ضناعية الخ�ضراء. وي�ضكل تطوير التمويالت الخ�ضراء، الخا�ضة 

والعمومية، المخ�ض�ضة لالقت�ضاد الأخ�ضر، وال�ضتباق وتتبع الكفاءات وخلق مراكز وطنية للخبرة والبحث 

والبتكار في المهن الخ�ضراء الجديدة، ت�ضكل كل هذه النقاط المفتاح الرئي�ضي لنجاح النتقال الأخ�ضر، 

ويمر ذلك بال�ضرورة عبر انخراط قوي للدولة والقطاع الخا�ص من منظور روؤية للتنمية على المدى البعيد.

اإذا كانت الفر�ص الم�ضار اإليها اأعاله، م�ضافة اإلى ال�ضتعدادات والنفتاح العالميين، يمكن اأن ت�ضكل مجال 

المخاطر  بت�ضخي�ص وتدبير  القيام  ال�ضروري  فاإنه من  الأخ�ضر،  اإلى القت�ضاد  النتقال  منا�ضبا لخيار  بيئيا 

المرتبطة بهذا الختيار ال�ضتراتيجي. ومن �ضمن المخاطر الكبرى والعوائق التي تم ت�ضخي�ضها نجد يلي:

•   قام المغرب بتطوير برامج قطاعية خ�ضراء لكن دون و�ضع ا�ضتراتيجية �ضاملة مهيكلة لالقت�ضاد الأخ�ضر.

•   عدم تطوير برامج خ�ضراء مدمجة على ال�ضعيد الجهوي والمحلي.

عدم  اإلى  يوؤدي  اأن  �ضاأنه  من  والتطوير  والبحث  التكوين  في  ومهيكل  �ضامل  وطني  برنامج  •   غياب 
الن�ضجام على م�ضتوى جودة المهن واإلى تاأخير في تنفيذ البرامج.

•   عدم فاعلية تطبيق الإطار القانوني البيئي وغياب �ضيا�ضة �ضريبية م�ضجعة و منا�ضبة لتطوير المهن الخ�ضراء.

•   المواكبة ال�ضعيفة ل�ضيا�ضة القت�ضاد الأخ�ضر من طرف القطاع المالي الخا�ص وعدم ت�ضجيع البحث 
والتطوير والتثمين والبتكار.

II      تو�سيات اأفقية مرتبطة بالنتقال الناجح اإلى القت�ساد الأخ�سر

اإن تحويل الدينامية الوطنية فيما يتعلق بالتنمية الم�ضتديمة يتعين اأن يتم تنزيلها من خالل نموذج اقت�ضادي 

جديد يحافظ على الراأ�ضمال الطبيعي وي�ضمن اأعلى م�ضتوى من الن�ضجام الجتماعي. ولهذا الغر�ص فاإن 

المجل�ص القت�ضادي والجتماعي يقترح النتقال اإلى القت�ضاد الأخ�ضر بو�ضع تدابير مكونة من �ضتة اأجنحة 

كبرى كالتالي:

1. تحديد ا�صتراتيجية �صاملة ونمط حكامة فعلي لالنتقال اإلى القت�صاد الأخ�صر على ال�صعيدين الوطني 

والجهوي

• اإعداد ا�ضتراتيجية �ضاملة لتطوير القت�ضاد الأخ�ضر بالمغرب تدمج مختلف ال�ضتراتيجيات والبرامج 

القطاعية، مع الحر�ص على تنزيلها عمليا على ال�ضعيد الجهوي وتوجيه ال�ضتثمارات نحو المجالت 
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واإنتاج  الطاقية  والنجاعة  الأ�ضا�ضية،  القت�ضادية  للقطاعات  الإيكولوجي  التحويل  على  ت�ضاعد  التي 

الطاقات المتجددة ذات القدرة ال�ضغيرة والمتو�ضطة.

• ال�ضهر على تنزيل هذه ال�ضتراتيجية على ال�ضعيد الجهوي، مع اإعطاء الأف�ضلية لقت�ضاد دائري يدمج 

الخ�ضو�ضيات والإمكانيات المحلية.

• اإدماج توقعات النفتاح على اإفريقيا والعالم العربي والحو�ص المتو�ضطي ول �ضيما �ضمال اإفريقيا في 

ا�ضتراتيجية القت�ضاد الأخ�ضر.

تعتبر  والجهوي  الوطني  الم�ضتوى  على  الأخ�ضر  القت�ضاد  �ضيا�ضة  في  الحكامة  و�ضائل  تقوية   •

الأ�ضا�ضيين  الفاعلين  طرف  من  المحددة  التوجيهات  تنفيذ  في  الن�ضجام  ل�ضمان  �ضروريا  �ضرطا 

لـ"القت�ضاد الأخ�ضر" م�ضتركة بين جميع  اأجل ذلك نو�ضي بو�ضع لجنة مركزية  في البالد. من 

و�ضمان  الأخ�ضر،  بالقت�ضاد  يتعلق  فيما  ال�ضتراتيجية  التوجيهات  اقتراح  مهمتها  الوزارات 

القت�ضادية  نتائجها  وتقييم  الم�ضطرة  البرامج  لمختلف  الم�ضتمر  والتح�ضين  والتقييم  التتبع 

والبيئية. والجتماعية 

2.   �صمان اندماج �صناعي فعلي وتنمية داعمة للم�صالك الخ�صراء الوطنية

الجديدة  ال�ضناعية  الم�ضالك  ت�ضخي�ص  من  يمكن  تحليل  اإنجاز  عبر  اأخ�ضر  اقت�ضاد  تطوير  يمر   •

المقاولت  تطوير  لم�ضاريع  مخطط  وو�ضع  للبالد،  والب�ضرية  الطبيعية  الإمكانيات  مع  المتالئمة 

ال�ضغرى والمتو�ضطة الوطنية في هذه الميادين. وبالنظر اإلى الحاجيات الملحة يجب منح الأولوية 

النفايات  وتدبير  ال�ضائل  والتطهير  والريحية  ال�ضم�ضية  الطاقات  بتنمية  الخا�ضة  الوطنية  للبرامج 

فر�ص  خلق  عبر  الموظفة،  ال�ضتثمارات  عن  الناتجة  الفائدة  من�ضوب  رفع  بهدف  المنزلية،  ال�ضلبة 

المغربية. الخبرة  �ضغل وتطوير 

• كذلك يجب على البرامج المهيكلة لالقت�ضاد الأخ�ضر ، في حالة ا�ضتحالة الإنتاج المحلي ، الأخذ 

بعين العتبار تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر ال�ضيغ المعتمدة في التعوي�ص.

• واعتبارا للم�ضكلة التي يطرحها تدبير النفايات الخطيرة بالمغرب يتعين خلق مبادرة للتفكير من اأجل 

البيئة  �ضغل وحماية  فر�ص  �ضي�ضهم في خلق  الذي  الأمر  والمعالجة،  والتجميع  الإنتاج،  دورة  تاأهيل 

وتقوية تناف�ضية المقاولت الوطنية.

المجل�ص  فاإن  والبيئية،  والجتماعية  القت�ضادية  التنمية  في  والفالحة  المياه  مجالت  لأهمية  ونظرا   •

القت�ضادي والجتماعي يقترح اجراء درا�ضة في اطار اإحالة ذاتية لتداعيات ادخال مفهوم القت�ضاد 

الأخ�ضر �ضمن هذين المجالين.
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و�صع مخطط عملي من اأجل ا�صتباق الحاجيات من الكفاءات وقدرات البحث والبتكار التكنولوجي.  .3

يتعين ا�ضتباق الحاجيات الم�ضتقبلية من الكفاءات التي تنا�ضب البرنامج الوطني لتطوير م�ضالك �ضناعية 

خ�ضراء، بتن�ضيق مع مختلف ال�ضركاء الجتماعيين والقت�ضاديين والأكاديميين، وذلك مع الحر�ص على 

اإدماج البعد الجهوي. هذا ي�ضتدعي الإجراءات التالية:

• تطوير م�ضالك تكوين الكفاءات المغربية مع الحر�ص على اإ�ضراك الفاعلين الأكاديميين وال�ضناعيين 

والماليين.

ت�ضمل مجموع  التي  الختراع  لبراءات  المنتج  والبتكار  والتطوير  العلمي  البحث  مبادرات  ت�ضجيع   •

الم�ضالك ال�ضناعية لالقت�ضاد الأخ�ضر.

الفاعلين  لتعبئة  الجهوي عبر مخطط  ال�ضعيد  والتطوير على  العلمي  والبحث  التكوين  برنامج  تنزيل   •

اقت�ضاديون  فاعلون  ال�ضغل،  واإنعا�ص  المهني  التكوين  مكتب  موؤ�ض�ضات،  )جامعات،  الجهويين 

وجماعات محلية(. 

ال�ضلوكيات  تكييف  بهدف  اأ�ضالكه  بمختلف  التعليم  وفي  التربوية  البرامج  في  البيئي  البعد  اإدماج   •

واأنماط ال�ضتهالك الم�ضتقبلية. 

المواطنة  وتطوير  الفاعلين،  لمختلف  اأح�ضن  تعبئة  ل�ضمان  والتح�ضي�ص  للتوا�ضل  ا�ضتراتيجية  و�ضع   •

البيئية لدى ال�ضاكنة ولدى الفاعلين القت�ضاديين على حد �ضواء.

4.   تطوير البعد الجتماعي وال�صلوك الجتماعي في اإطار القت�صاد الأخ�صر:

• جعل القت�ضاد الأخ�ضر رافعة لتطوير ال�ضراكة والن�ضجام الجتماعي في المجالين الح�ضري والقروي، مع 

الرتكاز على "الميثاق الجتماعي" المعد من طرف المجل�ص القت�ضادي والجتماعي كمرجعية اأ�ضا�ضية.

• و�ضع تدابير فعالة للم�ضوؤولية الجتماعية والبيئية داخل المقاولت.

تفعيل التر�صانة القانونية البيئية الموجودة بو�صع و�صائل للمراقبة والتتبع المنا�صبين:  .5

وذلك من خالل تفعيل التر�ضانة القانونية الموجودة وو�ضع قوانين جديدة، تدمج بوجه خا�ص مبداأ "الملوث 

الدافع"، واإ�ضدار القانون المتعلق بالميثاق الوطني للبيئية والتنمية الم�ضتديمة.

و�صع اآليات مالية مخ�ص�صة لتطوير القت�صاد الأخ�صر  .6

عبر  �ضيما  ول  الأخ�ضر،  القت�ضاد  قطاعات  في  الخا�ضة  ال�ضتثمارات  لتطوير  اإجراءات محفزة  و�ضع   •

التفاقيات الإطار.

القطاعات القت�ضادية  لتخ�ضير مختلف  تف�ضيلية  الخا�ص عبر �ضيغ  ـ  العمومي  التمويل  اآليات  تعزيز   •

خا�ضة بالن�ضبة للمقاولت الكبرى، المتو�ضطة وال�ضغرى.
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• اإدماج تقييم الأخطار البيئية و الجتماعية في م�ضاطير منح القرو�ص من طرف الأبناك و ذلك با�ضتعمال 

المعيار العالمي "مبادئ ال�ضتواء" الخا�ص بالموؤ�ض�ضات المالية والقت�ضادية المنخرطة في القت�ضاد 

الأخ�ضر.

• تطوير نظام �ضريبي بيئي و طاقي م�ضجع و مالئم للم�ضالك الخ�ضراء الجديدة.

III        تو�سيات متعلقة بتحقيق اإمكانيات خلق الثروة وفر�س ال�سغل في
             اأربع قطاعات اأ�سا�سية لالقت�ساد الأخ�سر

 1.     تو�صيات متعلقة بم�صالك الطاقات المتجددة: 

 انطالقا من المعطيات المجمعة والمتعلقة برافعات وعراقيل تطوير قطاع الطاقات المتجددة، تم اقتراح 

تدابير عملية تتمحور حول 6 اأجنحة مقترحة:

●  تعزيز ال�صتراتيجية الوطنية لتطوير م�صالك الطاقات المتجددة  

اإنتاج  وتحرير  الجهوي،  ال�ضعيد  المتجددة على  الطاقات  فعال ل�ضتراتيجية  تنزيل  وذلك من خالل 

الطاقة ذات الم�ضدر المتجدد وتطوير م�ضادر جديدة للطاقات المتجددة :

اإنتاج الطاقة انطالقا من  م�ضادر  تعزيز ا�صتراتيجية تنمية الطاقات المتجددة عبر تنزيل تحرير      •
متجددة على �ضعيد الجهات بالرتكاز على المبادرات المحلية من خالل مقاربة النماذج الميدانية 

)واجهات تكنولوجية( والم�ضاريع الرائدة. ويرى المجل�ص اأن ت�ضجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء انطالقا 

من الطاقات المتجددة على �ضعيد التعمير وال�ضناعة �ضروري لتح�ضين ال�ضتقالل الطاقي للبالد. 

وهذا يتطلب تو�ضيح �ضيغ اإقامة المحطات و الإنتاج، ون�ضر المعلومات لعموم المواطنين.

الطاقات  برامج  نجاح  فر�ص  رفع  بهدف  التكنولوجية  الختيارات  تح�صين  على  ال�صهر     •
الوطنية  ال�ضتراتيجية  تعزيز  المجل�ص على  : يحث  المتجددة ول �صيما المخطط ال�صم�صي  

اقت�ضادي ي�ضمح بتحقيق تكلفة  بت�ضجيع نموذج  ال�ضم�ضية  التكنولوجية  ول �ضيما الختيارات 

تناف�ضية للكيلوواط، بل تكلفة قريبة من الت�ضاوي مع كلفة الكيلوواط من الطاقة الأحفورية، عبر:

•   رفع الإكراه المتعلق بتدبير فترات ال�ضغط الكبير على �ضبكة التوزيع و مع�ضلة تخزين الطاقة؛ 

والغاز  النظيف  والكربون  الحيوية،  والكتلة  الحرارية،  الطاقة  با�ضتعمال محطة  الطاقي  التنوع    •
الطبيعي الم�ضال؛ 

•   تطوير المحطات ذات القدرات المتو�ضطة وال�ضغيرة في مجموعة التراب الوطني.
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•    تعزيز ال�صتراتيجية الوطنية لتطوير الكتلة الحيوية بان�صجام مع برامج مخطط المغرب الأخ�صر 
وتطوير ال�صناعات الغذائية: من ال�ضروري و�ضع ا�ضتراتيجية وطنية ل�ضتغالل الكتلة الحيوية 

والنجاعة  المتجددة  الطاقات  لتنمية  المغربية  والوكالة  المعنيين  الفاعلين  مع مجموع  بان�ضجام 

الطاقية، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزارة الفالحة وال�ضيد البحري ووكالة التنمية 

الفالحية. ويمكن اإنجاز ر�ضم خرائطي لالإمكانيات الوطنية القابلة لال�ضتغالل من الكتلة الحيوية 

)الغاز الحيوي انطالقا من النفايات الع�ضوية والديزل الحيوي انطالقا من النفايات ال�ضناعية( 

يعتبر �ضروريا لال�ضتفادة من هذا القطاع الذي برهن على نجاعته في بلدان انخرطت في القت�ضاد 

الأخ�ضر، وذلك فيما يتعلق بخلق عائدات وتوفير فر�ص لل�ضغل، مما يعزز الإمكانيات القت�ضادية 

اإلى  موجه  دائري  لقت�ضاد  تحتية  بنية  وو�ضع  محليا،  المتاحة  الم�ضادر  ا�ضتعمال  عبر  للجهات 

ميدان ا�ضتعمال النفايات كتدفق المواد وخلق فر�ص لل�ضغل عبر ال�ضتثمارات المحلية.

اإقامة  بت�ضجيع  وذلك  القدرة:  والمتو�صطة  ال�صغيرة  المتجددة  الطاقات  مخططات  تطوير      •
محطات للطاقات المتجددة غير ممركزة على ال�ضعيد الوطني �ضغيرة ومتو�ضطة القدرة في الطاقة 

وال�ضناعي وكذلك  والجماعي(  )الفردي  المنزلي  الكهرو�ضوئية لال�ضتعمال  وال�ضم�ضية  الهوائية 

اأن�ضطة  الب�ضرية عبر  التنمية  اإنجازا كهذا يمكن من  اإن  الحيوية(.  )الكتلة  النفايات  تثمين  مراكز 

�ضو�ضيواقت�ضادية لل�ضراكة الجتماعية في الو�ضط الح�ضري ولكن كذلك في الو�ضط القروي؛

•  تقييم وتطوير الإمكانية الوطنية من الطاقة الهوائية في عر�ص البحر )اأوف�صور(: من خالل اإنجاز 
ر�ضم خرائطي لالإمكانيات الوطنية من الطاقة الهوائية في عر�ص البحر )اأوف�ضور( باإ�ضراك الفاعلين 

الوطنيين المعنيين، بما فيها الجماعات ومعاهد البحث العلمي والتكنولوجي، حول الوكالة المغربية 

لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة ال�ضم�ضية والطاقات الجديدة 

من اأجل انفتاح م�ضتقبلي للمواقع ذات مردودية اقت�ضادية تجذب ال�ضتثمار الخا�ص. 

●  تطوير وهيكلة �صل�صلة القيم من اأجل اندماج �صناعي قوي وم�صتديم 

اإن تج�ضيد اإمكانيات الت�ضغيل في قطاع الطاقات المتجددة يظل م�ضروطا بم�ضتوى من الندماج المهم على 

ال�ضعيد الوطني، كما اأكدت ذلك درا�ضة وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وللو�ضول اإلى هذه الأهداف، 

يتعين ما يلي:

•    تنزيل برنامج اندماج م�ضلك الطاقة الهوائية و م�ضلك محطة الطاقة ال�ضم�ضية الحرارية المركزة 
و م�ضلك المحولت الفولتو�ضوئية  وطاقة الكتلة الحيوية في اإطار ال�ضيا�ضة الت�ضنيعية للمغرب 

وعلى م�ضتوى الجهات؛
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•    و�ضع اإطار لدمج ال�ضناعات الوطنية في الم�ضاريع الوطنية الكبرى من خالل اإجراءات تاأهيلية 
وو�ضع قاعدة الأف�ضلية الوطنية؛

الطاقات  في  الوطنية  ال�ضيا�ضة  بلغته  الذي  الندماج  لم�ضتوى  دوري  وتقييم  للتتبع  اآلية  و�ضع     •
المتجددة؛ 

الفولتو�ضوئية  والمحولت  الحرارية  ال�ضم�ضية  الطاقة  ومحطة  الهوائية  الطاقة  م�ضالك  تطوير      •
على  المقبلين  القت�ضاديين  الفاعلين  ومواكبة  لتحفيز  تدابير  و�ضع  من خالل  الحيوية  والكتلة 

ال�ضتثمار في حلقات �ضل�ضلة قيم الطاقات المتجددة عبر التتبع وتوحيد المعايير وخلق المهارات 

التكنولوجية وال�ضناعية المغربية.

وتح�صين  الم�صطرة  المبادرات  لمواكبة  والدرا�صات  العملي  والبحث  للتكوين  مخطط  و�صع    ●

ا�صتباق الحتياجات في م�صالك الطاقات المتجددة.

الطاقة والمعادن  المنجزة من طرف وزارة  الدرا�ضة  المحددة في  التكوين  برامج  تنفيذ  ت�ضريع      •
والماء والبيئة مما يمكن من ا�ضتباق التجاوب بفعالية مع الحاجيات الم�ضتقبلية ل�ضوق الطاقات 

المتجددة من الكفاءات الب�ضرية؛

•    تنظيم دورات تكوينية لالأبحاث التطبيقية عبر التقريب بين الفاعلين الأكاديميين والقت�ضاديين 
)�ضناعيين، ماليين، وهيئات تحديد المعايير والتقويم(، مع مراعاة تنظيم تدفق المتقدمين؛

•    ت�ضجيع خلق اأقطاب جهوية للكفاءات في البحث والتطوير والبتكار وتعزيز دور معهد البحث 
في الطاقة ال�ضم�ضية والطاقة الجديدة كفاعل اأ�ضا�ضي في هذا الميدان؛

•     ت�ضجيع البتكار من خالل اإيداع براءات الختراع والتقييم بوا�ضطة احت�ضان ال�ضركات الفتية 
ونقل التكنولوجيات اإلى ال�ضناعات الوطنية؛

•    اإنجاز دورات تكوينية خا�ضة على ال�ضعيد الوطني بهدف تطوير م�ضاريع ال�ضراكة الجتماعية، ول 
�ضيما في المجال القروي، في مهن القرب )توزيع، تركيب، خدمات ال�ضيانة(.

تفعيل القانون رقم 13.09 وتطوير عملية توحيد معايير تجهيزات الطاقات المتجددة  ●

اإعداد وتنفيذ المرا�ضيم التطبيقية للقانون رقم 13.09 ول �ضيما تلك التي تهم كيفيات تطوير      •
م�ضاريع الطاقات المتجددة و�ضروط الربط التقنية و الت�ضعيرية ب�ضبكة المكتب الوطني للكهرباء؛

ال�ضوق  هذا  فتح  بهدف  المنخف�ص  بالتوتر  المتجددة  الطاقات  محطات  ربط  اختيار  •     تحليل 
للم�ضتثمرين فيما يخ�ص اإنتاج الطاقات ذات الم�ضدر المنزلي وال�ضماح باإعادة بيع الفائ�ص؛
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الطاقات  مجال  في  والخدمات  ال�ضناعة  تطوير  اأجل  من  المعايير  توحيد  تخ�ص  تدابير  •      و�ضع 
المتجددة وفق الخ�ضو�ضيات المغربية؛

جهوية  برامج  عبر  الجهات  �ضعيد  على  المتجددة  الطاقات  اإنتاج  تحرير  ا�ضتراتيجية  •     تنزيل 
وخ�ضو�ضا في الو�ضط القروي )حالة التجمعات ال�ضكنية و البنايات المعزولة(.

●  تعزيز التدابير المالية وال�صريبية الموجودة والمرتبطة بالطاقات المتجددة

المجل�ص  فاإن  المتجددة  الطاقات  م�ضلك  في  لال�ضتثمار  والعالمي  الوطني  الخا�ص  القطاع  لت�ضجيع 

القت�ضادي والجتماعي يتقدم بالتو�ضيات التالية:

•    تحديد ال�ضروط التعريفية )الخا�ضة بالتعريفة( لبيع وت�ضويق الكهرباء المح�ضلة انطالقا من الطاقة 
الهوائية وال�ضم�ضية والكتلة الحيوية بح�ضب مختلف �ضاللم القدرة )اأكبر من 2 ميغاوات و اأ�ضغر 

من 2 ميغاوات(؛

•     تحديد واإعالم الم�ضتثمرين بمناطق تطوير الطاقات الهوائية المعدة من طرف الوكالة المغربية 
لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛ 

ال�ضغرى  والأعمال  والمتو�ضطة  ال�ضغرى  المقاولت  اأ�ضحاب  �ضيما  ول  المقاولين  •      اإ�ضراك 
والمتو�ضطة والأبناك الخا�ضة في تمويل م�ضاريع الطاقات المتجددة من اأجل دعم الدينامية التي 

اأطلقتها الدولة؛

•    مراجعة اآليات دعم م�ضادر الطاقة الأحفورية مثل الغاز بالتقلي�ص التدريجي الذي ياأخذ بعين 
العتبار الإكراهات ال�ضو�ضيواقت�ضادية بهدف ت�ضجيع م�ضلك الطاقات المتجددة ول�ضيما ذات 

القدرات ال�ضغرى، بهدف النتقال التدريجي والعادل اإلى الطاقات ال�ضديقة لالإن�ضان والبيئة؛

•    �ضن تدابير تحفيزية في مجال التمويل وال�ضريبة على قطاعات الطاقات المتجددة ت�ضمل كافة 
�ضل�ضلة القيم: تكوين،  البحث والتطوير، ت�ضنيع/ اإنتاج/ت�ضويق، خدمات؛

•    تر�ضيخ دور �ضركة ال�ضتثمارات الطاقية كفاعل رئي�ضي في تمويل المبادرات الطاقية الوطنية 
قرو�ص  التنمية،  راأ�ضمال  المخاطر،  راأ�ضمال  المخ�ض�ضة:  لال�ضتثمار  �ضناديق  خلق  وت�ضجيع 

ذاتي،  )مقاول  الن�ضاطات  واأ�ضكال  اأنواع  ومختلف  المتجددة  بالطاقات  الخا�ضة  للمهن  مالئمة 

مقاولت �ضغيرة ومتو�ضطة، مقاولت �ضغيرة جدا،...(. 

●  تعزيز اآليات تتبع التنفيذ والمتابعة وتقييم النعكا�صات

ل�ضمان تحقيق الأهداف المحددة في ال�ضتراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة ون�ضرها الفعلي على 

م�ضتوى القدرات ال�ضغرى والمتو�ضطة، يتعين ما يلي:
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•    تعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كهيئة 
لتقويم وتتبع اإنجاز البرامج الوطنية في الطاقات المتجددة ذات القدرات المتو�ضطة وال�ضغرى؛

•    ت�ضجيع اإنجاز ون�ضر اأبحاث �ضنوية حول تقييم انعكا�ضات برامج الطاقات المتجددة في مجال 
الإنتاج ال�ضافي، وخلق فر�ص ال�ضغل، والم�ضاهمة في الدخل الوطني الخام.

IV      تو�سيات متعلقة بقطاع النجاعة الطاقية

لال�ضتفادة من منافع المبادرة الوطنية للنجاعة الطاقية، يتعين القيام بم�ضاريع �ضريعة واأفقية ت�ضمح بتطوير 

مقاربة النجاعة الطاقية في جميع القطاعات القت�ضادية. وفيما يلي تو�ضيحاً لهذه الم�ضاريع على �ضكل 

تدابير مجمعة في �ضتة اأجنحة رئي�ضية:

تعزيز ون�صر ا�صتراتيجية النجاعة الطاقية الوطنية وفق مقاربة قطاعية وجهوية  ●

يتعين تعزيز ال�ضتراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية من خالل ما يلي:

•     النخراط القوي للجماعات المحلية في تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية بت�ضجيع �ضخانات المياه 
ال�ضم�ضية والعزل الحراري، ب�ضكل ي�ضمل اأي�ضا الوحدات ال�ضكنية القت�ضادية والجتماعية؛

•   اإدماج �ضوابط النجاعة الطاقية في دفتر التحمالت الخا�ص بوكالت توزيع الكهرباء و �ضركات 
التدبير المفو�ص وانخراط هاته الموؤ�ض�ضات في تعميم ا�ضتعمال الم�ضابيح منخف�ضة ال�ضتهالك 

في الإنارة العمومية؛

•    ت�ضريع المبادرات المتخذة في مجال النقل بمراجعة مخططات ال�ضير، واإلغاء �ضدادات ال�ضغط 
اأو  الملوثة  لل�ضيارات  التدريجي  ال�ضحب  من خالل  والكهربائية  القت�ضادية  ال�ضيارات  وتعميم 

القديمة با�ضتعمال رافعات مالية مثل "المكافاأة عن كل ك�ضر" وتطبيق مبداأ "امتياز ـ تنقي�ص" 

ذي طابع اإيكولوجي؛

•    ن�ضر مخطط النجاعة الطاقية على القطاعات القت�ضادية الأخرى، مثل الفالحة وال�ضيد البحري 
من  الأقل  ال�ضتهالك  ذات  الخ�ضراء  الجديدة  التكنولوجيات  ت�ضجيع  خالل  من  وال�ضياحة 

الم�ضادر الطاقية والطبيعية؛

•    تح�ضين نوعية وفعالية ال�ضبكة الكهربائية بهدف التقليل من التبديد الطاقي من خالل تحديث 
ال�ضبكة )ت�ضميمات جديدة، �ضبكة من نوع "�ضمارت كريد"Smart Grid( وتاأهيل المحطات 

الموجودة والمحولت الكهربائية. 
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تطوير وهيكلة �صل�صلة القيم من اأجل اندماج �صناعي قوي وم�صتديم  ●

ي�ضمل الندماج ال�ضناعي كذلك، كمفهوم �ضامل،  مجال النجاعة الطاقية، ويهم جميع حلقات �ضل�ضلة 

القيم التي يجب اإن�ضاء الروابط الناق�ضة من اأجل بروز ن�ضيج اقت�ضادي، من خالل:

•     ت�ضريع برنامج توحيد المعايير والتو�ضيم الطاقي )و�ضع بطاقة تقنية على المنتوج( للتجهيزات المرتبطة 
بالنجاعة الطاقية؛

•     مواكبة المقاولت بتحفيزها على ال�ضتثمار في قطاعات اإنتاج المعدات الخا�ضة )معدات العزل 
من  تمكن  اأن  �ضاأنها  من  التي  والتكنولوجيات  نظيفة...(  تقنيات  ال�ضرعة،  محولت  الحراري، 

اقت�ضاد الطاقة الكهربائية والحرارية؛

•      �ضن اإجراءات لمواكبة مجالت التدقيق وال�ضت�ضارة والهند�ضة وتطوير الخبرات الوطنية.

تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال تكوين والبحث العلمي والتطوير  ●

لمواكبة  والبيئة  والماء  والمعادن  الطاقة  وزارة  قبل  من  م�ضخ�ص  للتكوين  برنامج  و�ضع  •     ت�ضريع 
الم�ضاريع الم�ضطرة وا�ضتباق الطلب على الكفاءات التي يتطلبها البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية، 

مع ال�ضهر على اإدماج الحاجيات من الكفاءات الب�ضرية في النجاعة الطاقية لكبار الم�ضتهلكين 

للطاقة )اأطر �ضناعية، مقاولون عقاريون، مهند�ضون معماريون، م�ضوؤولو البنيات التحتية، الفاعلون 

في قطاع النقل،...(

الفاعلين  مع  ان�ضجام  في  الطاقية  النجاعة  مجال  في  والبتكار  للبحث  ا�ضتراتيجية  •     و�ضع 
الأكاديميين والقت�ضاديين، ال�ضناعيين والماليين.

المغربية  الوكالة  لأر�ضيات  التكميليين  والتطوير  البحث  في  الجهوية  للكفاءات  اأقطاب  •     خلق 
لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة ال�ضم�ضية والطاقة الجديدة.

•     ت�ضجيع م�ضاريع ميدانية للتكنولوجيا الطاقية بهدف تحفيز الم�ضتثمرين الوطنيين على النخراط 
في هذا المجال الجديد.

للقانون رقم  التنظيمية الجديدة  التدابير  الطاقية وال�صهر على تطبيق  النجاعة  و�صع معايير لقطاع   ●

47.09

•     تنفيذ المرا�ضيم التطبيقية للقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية 
•     �ضن تدابير لتوحيد المعايير الطاقية في مجال النجاعة الطاقية، بحيث تكون واقعية ومن�ضجمة 
والطاقة  الكهرباء  ا�ضتهالك  لتقلي�ص  الم�ضتعملة  التجهيزات  )مثال:  المغربية  الخ�ضو�ضيات  مع 

الحرارية، والعدادات الكهربائية، وبرنامج المراقبة على ال�ضبكة للم�ضتهلكين... (.
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•     تعميم عملية تو�ضيم )و�ضع بطاقة تقنية على المنتوج( التجهيزات ال�ضكنية.
•     و�ضع معايير ل�ضتهالك الطاقة ذات الم�ضدر الأحفوري ول �ضيما في ال�ضناعة.

تطوير �صيغ جديدة للتمويل واإجراءات �صريبية مخ�ص�صة لت�صجيع م�صاريع النجاعة الطاقية  ●

تدريب  عمليات  في  الطاقية  والنجاعة  المتجددة  الطاقات  لتنمية  المغربية  الوكالة  دور  •     دعم 
وتكوين مهند�ضين معماريين ومهند�ضين مجاليين ومدققين طاقيين على المعايير الطاقية والبيئية 

وعمليات التدقيق الطاقي والتمويل في ميادين ال�ضكن وال�ضناعة و النقل.

التقنية،  الدرا�ضات  الطاقة: مكتب  التحكم في  قطاع  ال�ضتثمار في  تود  التي  المقاولت  •     دعم 
مقاولة من �ضنف )اإي�ضكو ESCO( )التي تتقا�ضى اأتعابها من هام�ص التوفير المحقق(، وفي نظام 

تدبير الطاقة )عدادات و حوا�ضيب مراقبة عن بعد( ومما �ضيمكن من اإنتاج فر�ص عمل و�ضمان 

اندماج اأقوى على ال�ضعيد المحلي.

•     و�ضع "�ضهادة توفير الطاقة" كاإجراء تكميلي للتحفيز على ال�ضتثمار في النجاعة الطاقية وو�ضيلة 
للتمويل.

النجاعة  في  بالم�ضاهمات  المتعلقين  وال�ضريبة  التمويل  مجال  في  تحفيزية  اإجراءات  •     و�ضع 
الطاقية، بطريقة تعمل على ترقية عادات المنتجين وتف�ضيالت الم�ضتهلكين.

•     ت�ضجيع اإن�ضاء �ضناديق ال�ضتثمار المخ�ض�ضة: راأ�ضمال المخاطر، راأ�ضمال التنمية، قرو�ص مالئمة 
ال�ضغيرة  المقاولت  ذاتي،  )مقاول  الن�ضاطات  واأ�ضكال  اأنواع  ومختلف  الطاقية  النجاعة  لمهن 

اإمكانيات  من  وال�ضتفادة  والمتو�ضطة،...(  ال�ضغيرة  ال�ضناعات  والمتو�ضطة،  ال�ضغيرة  جدا، 

ميكانيزم التنمية النظيفة كاأداة لتمويل م�ضاريع النجاعة الطاقية.

ذات  الطاقة  ا�ضتهالك  من  عادل  ب�ضكل  المح�ضلة  الر�ضوم  من  تموينه  يتم  �ضندوق  •     اإن�ضاء 
الم�ضدر الأحفوري، وت�ضدير اأو اإنتاج اآلت التبريد والت�ضخين، و�ضخانات الماء ال�ضم�ضية وكل 

تجهييز م�ضر بالبيئة اأو يتميز ب�ضعف النجاعة الطاقية. وت�ضاهم هذه ال�ضناديق في ت�ضجيع تمويل 

المقاولت بهدف تح�ضين نجاعتها الطاقية وبالتالي تناف�ضيتها.

تح�صين اآليات المراقبة العملية والتتبع وتقييم انعكا�صات ا�صتراتيجية النجاعة الطاقية  ●

ل�ضمان نجاح ال�ضتراتيجية الطاقية ون�ضرها عمليا في القدرات ال�ضغرى والمتو�ضطة، يتعين تعزيز الأدوار 

التي تقوم بها الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية كهيئة لتطبيق وتتبع البرنامج 

الوطني في:
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اإنجاز التدقيق  •    تقوية الكفاءات الب�ضرية والمادية للوكالة باعتبار تلك الكفاءات �ضرورية لتتبع 
الطاقي التنظيمي وو�ضع اآليات المراقبة للم�ضتهلكين الطاقيين لال�ضتعمالت ال�ضناعية.

دة المعايير ومعروفة للجميع. •    و�ضع موؤ�ضرات للفعالية الكمية والنوعية معدة م�ضبقا ومحَدّ
تقييم  تخ�ص  التي  ال�ضنوية  بالأن�ضطة  الخا�ضة  والتقارير  والإح�ضاءات  الأبحاث  ون�ضر  اإنجاز      •

انعكا�ضات البرامج التي تم ت�ضطيرها.

V          تو�سيات متعلقة بقطاع التطهير ال�سائل وت�سفية المياه العادمة

في اإطار دعم عملية خلق فر�ص ال�ضغل في قطاع التطهير ال�ضائل وت�ضفية المياه العادمة، ول �ضيما في اإطار 

تنفيذ المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل، فاإن المجل�ص القت�ضادي والجتماعي يو�ضي  ب:

ت�صريع ا�صتراتيجية م�صلك التطهير ال�صائل وت�صفية المياه العادمة  ●

•    موا�ضلة وت�ضريع البرنامج الوطني للتطهير ال�ضائل باعتباره مهيكال للميدان مع مراعاة اللجوء بالدرجة 
الأولى اإلى الكفاءات والفاعلين الوطنيين وكذا تعزيز الن�ضجام بين المتدخلين الموؤ�ض�ضاتيين في 

هذا الميدان )كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ، وزارة الداخلية، وكالت تدبير الأحوا�ص المائية، 

المكتب الوطني للماء ال�ضالح لل�ضرب ،الوكالت وم�ضالح التدبير المفو�ص(.

•    يتوجب كذلك تقييم �ضامل لهذا الميدان وو�ضع األيات تتبع الإنجازات. وخ�ضو�ضا تتبع وتقييم 
المهن المحدثة في مجال التطهير ال�ضائل ب�ضكل ي�ضجع على تموقع ال�ضناعة المغربية في هذا 

القطاع.

ن من  •    اإعداد مخطط وطني للتطهير ال�ضائل في المجال القروي لفائدة ال�ضكان المتفرقين بما ُيَمِكّ
توفير اإمكانيات مهمة للت�ضغيل في خدمات القرب في تقنيات التطهير غير التقليدي.

اإعداد ا�ضتراتيجية للحد من التلوث ال�ضناعي ب�ضكل ي�ضمن خلق فر�ص عمل في قطاع تدبير     •
ن من تثمين  ومعالجة النفايات ال�ضناعية، وي�ضمن ا�ضتمرار عمل من�ضاآت التطهير ال�ضائل وٌيَمِكّ

ن كذلك من  المواد الثانوية للت�ضفية في �ضروط �ضحية �ضليمة. يجب على هذه ال�ضتراتيجية اأن ُتَمِكّ

ت�ضجيع التكنولوجيات النظيفة اتجاه الم�ضنعين والحرفيين وتكوينهم على ا�ضتعمال المواد الملوثة.

تطوير الندماج ال�صناعي في مهن التطهير ال�صائل  ●

المياه  وت�ضفية  ال�ضائل  التطهير  مجال  في  الم�ضتعملة  التكنولوجية  الختيارات  �ضعيد  على      •
الفاعلين  طرف  من  الم�ضتعملة  التقنيات  اإلى  ـ  اأمكن  متى  ـ  الأف�ضلية  منح  يتعين  العادمة، 

ال�ضناعيين المغاربة وخ�ضو�ضا المتميزة منها بقلة التكلفة. وفي هذا الإطار، يتعين :
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•   اإدماج �ضرورة اللجوء اإلى مقدمي الخدمات والممونين المغاربة في عقود التدبير المفو�ص.
عبر  الطبيعية  الت�ضفية  مجال  في  �ضيما  ول  ال�ضائل  التطهير  تقنيات  مجال  في  الأبحاث  •   تعزيز 
المناخية  ال�ضروط  ت�ضتفيد من  التي  البيئية،  التقنية  البحيرات ال�ضطناعية. وت�ضمح هذه  تقنية 

المنا�ضبة، بتقدير واحترام المعايير المغربية في نطاق الت�ضفية مع الم�ضاهمة في نف�ص الوقت في 

جعل ت�ضعير خدمة التطهير مقبول من الناحية الجتماعية.

اأقل، ول �ضيما  •   الرفع من م�ضتوى ت�ضدير المهارات المغربية في تقنيات التطهير ال�ضائل بكلفة 
نحو الأ�ضواق الأفريقية، وتحديدا في البلدان التي ل يمكن ل�ضاكنتها قبول اأ�ضعار باهظة مقابل 

خدمات التطهير.

•   ت�ضميم وتنفيذ مخطط الدعم لفائدة الفاعلين القت�ضاديين الوطنيين الذين يريدون ال�ضتثمار في 
تقنيات الت�ضفية التقنية للمياه العادمة �ضواء فيما يخ�ص ت�ضنيع المكونات التقنية اأو فيما يخ�ص 

ال�ضتغالل.

تحديد المهن الخ�صراء والحاجيات من الكفاءات بتغطية الحتياجات  ●

يتوجب على قطاع التطهير اأن يواجه م�ضكل الخ�ضا�ص من الكفاءات. لذا، يتوجب اإجراء درا�ضة تحديد 

المهن والحاجيات الم�ضتقبلية من الكفاءات على م�ضتوى الموؤ�ض�ضات ال�ضناعية ووكالت ا�ضتغالل 

اأجهزة تطهير ال�ضائل والعالم القروي. واعتمادا على نتائج هذه الدرا�ضة يجب:

•   و�ضع برنامج وطني للتكوين في مهن تدبير التطهير ال�ضائل وت�ضفية المياه العادمة.
لفائدة  والتكوين  التح�ضي�ص  عبر  البيئة  بحماية  يتعلق  فيما  المحلية  الجماعات  قدرات  •   تعزيز 
المنتخبين حول اخت�ضا�ضاتهم وم�ضوؤولياتهم فيما يتعلق بحماية البيئة، �ضواء بالو�ضائل الخا�ضة 

بالوزارة اأو في اإطار التعاون الدولي والالمركزية.

اإعادة  وتكنولوجيات  ال�ضائل  التطهير  م�ضالك  في  الخ�ضراء  للتكنولوجيات  وطني  مركز  •   خلق 
ال�ضتعمال وت�ضفية المياه العادمة المنزلية وال�ضناعية.

تفعيل الإطار القانوني المتعلق بالمياه العادمة  ●

اإراقة  ب�ضروط  الخا�ضة  القرارات  ومجموع  العادمة  المياه  باإراقة  المتعلق  القانوني  الإطار  •   تفعيل 
المياه العادمة ال�ضناعية.

لإعادة  المنظم  بالتعريفة(  والتعريفي)الخا�ص  والقانوني  الموؤ�ض�ضاتي  الإطار  وتو�ضيح  •   تحديد 
الم�ضتديمة  التنمية  منطق  �ضمن  يدرجه  ب�ضكل  ال�ضائل  التطهير  عن  الناتجة  المواد  ا�ضتعمال 

بالمغرب ويو�ضع من فر�ص خلق منا�ضب لل�ضغل في هذا القطاع.
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و�صع و�صائل مالية و�صريبية جديدة  ●

الفاعلين  لفائدة  ال�ضناعي(  التلوث  محاربة  �ضندوق  )غير  محفزة  للتمويل  اآليات  تطوير  عبر  وذلك 

ال�ضناعيين الذي يريدون ال�ضتثمار في م�ضاريع الحد من التلوث ولفائدة الفاعلين القت�ضاديين المغاربة 

الذي يريدون ال�ضتثمار في التقنيات الخ�ضراء، وو�ضع نظام �ضريبي بيئي محفز على اإزالة التلوث الذي 

ت�ضببه المياه العادمة المنزلية وال�ضناعية.

VI            تو�سيات تتعلق بقطاع تدبير النفايات ال�سلبة

�ضعيا وراء تطوير قطاع الفرز والتجميع والمعالجة وتثمين النفايات ال�ضلبة، وتحويلها اإلى فر�ضة لتنمية مهن 

وطنية جديدة، يقترح المجل�ص القت�ضادي والجتماعي التو�ضيات التالية:

النفايات  لتدبير  مالئمة  محلية  وحكامة  جهوية  توجيهية  ومخططات  وطنية  ا�صتراتيجية  و�صع   ●

ال�صلبة

النفايات  اأنواع  مختلف  تغطي  ال�ضلبة  النفايات  لتدبير  جهوية  توجيهية  مخططات  و�ضع  •   تعميم 
)المنزلية، ال�ضناعية، الطبية وال�ضيدلنية، الخطرة(، عبر دعم مقاربة اإعادة ال�ضتعمال والتثمين 

)نفايات مثل تدفق المواد( على ح�ضاب مقاربة الدفن التقني في مطارح مراقبة.

•   تعزيز التحكم في �ضروط التدبير المفو�ص لخدمات تجميع النفايات المنزلية بتحفيز الجماعات 
المحلية اأكثر على رفع الم�ضتوى المهني لتدبير النفايات المنزلية وتقوية دعم الدولة على م�ضتوى 

اختيار الفاعلين القت�ضاديين للخوا�ص وكذلك على م�ضتوى تتبع عقود التفوي�ص.

اإطالق  يتعين  بالمغرب،  الخطرة  النفايات  تدبير  يطرحها  التي  الم�ضكلة  العتبار  بعين  •   واأخذا 
مبادرة للتفكير من اأجل تاأهيل دورة الإنتاج، والتجميع والمعالجة، الأمر الذي �ضي�ضهم في خلق 

فر�ص �ضغل وحماية البيئة وتقوية تناف�ضية المقاولت الوطنية.

تحفيز القطاع الخا�ص الوطني على ال�صتثمار في م�صالك "التجميع، الفرز، اإعادة ال�صتعمال،   ●

الحد وتثمين النفايات ال�صلبة" 

•   و�ضع تمويالت عمومية ـ خا�ضة لهذا القطاع وخلق �ضناديق مخ�ض�ضة لت�ضجيع هذا الم�ضلك.

تطوير كفاءات جديدة في المهن وفي البحث العلمي والتطوير  ●

يعاني قطاع تدبير النفايات ال�ضلبة من م�ضكل الخ�ضا�ص من الكفاءات الب�ضرية. لذا، يجب اإجراء درا�ضة 

تحديد المهن والحاجيات الم�ضتقبلية من الكفاءات والتكوين على م�ضتوى الموؤ�ض�ضات ال�ضناعية و 

م�ضالح ت�ضيير النفايات المنزلية. و اعتمادا على نتائج هذه الدرا�ضة، يجب:
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•   اإعداد مخطط ل�ضتباق الحاجيات من الكفاءات والتكوين في مجال تقنيات تدبير اإعادة ا�ضتعمال 
وتثمين النفايات ال�ضلبة المنزلية وال�ضناعية

•   تكوين المنتخبين واأطر الجماعات المحلية في مهن تدبير النفايات المنزلية وتدبير عقود التدبير 
المفو�ص

•   خلق مركز وطني للتكنولوجيات الخ�ضراء في م�ضالك تدبير النفايات ال�ضلبة المنزلية وال�ضناعية 
والخطرة )تقنيات الفرز والتجميع واإعادة ال�ضتعمال والتثمين(.

●   التاأثير على �صلوكيات المواطن

•   اإعداد مخطط موجه للتح�ضي�ص والتربية البيئية بهدف ت�ضجيع اأنماط الفرز النتقائي للنفايات في 
منابعها.

●   تفعيل الإطار القانوني المتعلق بتدبير النفايات

بالتجميع والنقل والحد ومعالجة  المتعلقة  القانونية  الن�ضو�ص  •   وذلك من خالل تطبيق مجموع 
للمراقبة  منا�ضبة  اآليات  وو�ضع  وال�ضيدلنية،  الخطرة  وال�ضناعية  المنزلية  ال�ضلبة  النفايات 

والعقوبات المحددة في المرا�ضيم المن�ضورة.

الطبية وال�ضيدلية عبر  النفايات  ال�ضحية في تدبير  القواعد  الم�ضت�ضفيات على احترام  •   وبتحفيز 
محليين  منع�ضين  خبرة  اإلى  اللجوء  اأو  المكان  عين  في  الطبية  النفايات  لإحراق  اآليات  و�ضع 

مخت�ضين ومرخ�ص لهم من قبل الإدارة المحلية.
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 تقديم

 1        مو�سوع الإحالة الذاتية و منهجية عمل المجل�س القت�سادي والجتماعي 

●   مو�صوع الإحالة الذاتية

طبقا لقرار الجمعية العامة للمجل�ص القت�ضادي والجتماعي ال�ضادر في 31 مار�ص 2011، قامت اللجنة 

الأخ�ضر:  "القت�ضاد  الذاتية  الإحالة  مو�ضوع  بدرا�ضة  الجهوية  والتنمية  البيئة  بق�ضايا  المكلفة  الدائمة 

فر�ص لخلق الثروة وتوفير فر�ص العمل".

وقد ان�ضبت هذه الدرا�ضة على تحليل  الإمكانات الواعدة التي يعد بها القت�ضاد الأخ�ضر في م�ضمار 

خلق الثروة واإحداث منا�ضب �ضغل جديدة، وذلك على م�ضتويين اثنين:

•      الم�ضتوى الأول: يتعلق بت�ضخي�ص الم�ضالك ال�ضناعية الممكنة )نوعية الم�ضالك، اأ�ضناف المهن، 

التي  المحتملة  المخاطر  درا�ضة  اإدماج  مع  خلقها(،  المتوقع  ال�ضغل  منا�ضب  ال�ضتثمارات  حجم 

يتوجب تالفيها.

•      الم�ضتوى الثاني: يتعلق بتو�ضيح الإجراءات المرتبطة بالمواكبة فيما يتعلق بق�ضايا التكوين والتمويل 

واإدارة المهن الجديدة ذات ال�ضلة بالتنمية الم�ضتدامة، واإن�ضاء بنوك للمعطيات والم�ضاريع.

●  منهجية عمل المجل�ص القت�صادي والجتماعي

اإن المنهجية التي تم اعتمادها من طرف اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية بالمجل�ص 

ارتكزت على اللجوء ـ كمرحلة اأولى ـ اإلى اإجراء تاأطير عام، من خالل النكباب على التجارب الدولية 

لالنتقال نحو القت�ضاد الأخ�ضر، وعلى الدرو�ص التي يمكن ا�ضتخال�ضها بالن�ضبة للمغرب. اأما في مرحلة 

ثانية، فاإن اللجنة قد اختارت القيام بتحليل لأربع م�ضالك مميزة، اأخذا بعين العتبار الم�ضاريع الطموحة 

التي اأطلقتها بالدنا، وهي:

•      الطاقات المتجددة؛   

•      النجاعة الطاقية؛

•      التطهير ال�ضائل؛

•      ت�ضيير النفايات المنزلية ال�ضلبة.



المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

30

هذه  في  تطويرها  يتعين  التي  الخ�ضراء  المهن  ت�ضخي�ص  على  به  القيام  تم  الذي  التحليل  ارتكز  وقد 

الم�ضالك وتو�ضيح الإجراءات ال�ضرورية المتعلقة بالدعم من اأجل اإنجاحها. وفي هذا الإطار، حر�ضت 

اللجنة الدائمة للمجل�ص القت�ضادي والجتماعي المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية ـ طيلة م�ضار 

اإعداد تقريرها حول القت�ضاد الأخ�ضرـ  على اإدماج الإكراهات القت�ضادية والب�ضرية والجتماعية والبيئية 

في تحليل ال�ضروط الأولية، وموؤهالت البالد، والعراقيل الموجودة، والمخاطر الكبرى و�ضروط النجاح، 

والتي يتعين جمعها بهدف �ضمان تاأثير اأكبر وم�ضتديم للبرامج المهيكلة التي تم النخراط فيها. وفي هذا 

ال�ضدد، تفر�ص بع�ص الأ�ضئلة الأ�ضا�ضية نف�ضها: 

•      كيف يمكن تح�ضي�ص جميع القوى الحية في البالد وال�ضركاء العموميين والخوا�ص؟

•      كيف يمكن تكوين واإعداد الموارد الب�ضرية من اأجل مرافقة ناجعة للتنمية؟

•      كيف يمكن تطوير �ضراكات اأكاديمية للتكوين المهني بين الجامعات والمقاولت؟

المرتبطة  الم�ضتقبلية  للمراحل  ا�ضتعدادا  المغربية  المبتكرة  التكنولوجيات  تطوير  يمكن  •      كيف 

بالقت�ضاد الأخ�ضر؟

•      كيف يمكن تحقيق م�ضتوى جيد من الندماج؟

•      كيف يمكن تمويل ال�ضتثمارات و�ضمان القابلية القت�ضادية للم�ضاريع؟

اأن البعد المتعلق بالموارد الب�ضرية يطرح نف�ضه كعن�ضر مركزي في م�ضل�ضل تحليل واإعداد التقرير  غير 

الخا�ص بالقت�ضاد الأخ�ضر، بغ�ص النظر عن المنافع التكنولوجية وال�ضناعية والقت�ضادية والبيئية. وقد 

تم في الواقع اإحداث نوع من التقريب بين اإمكانات التنمية القت�ضادية بخلق الثروات وفر�ص ال�ضغل، 

الب�ضرية  التنمية  مرجعية  وبين  ال�ضباب،  بت�ضغيل  الخا�ص  والجتماعي  القت�ضادي  المجل�ص  تقرير  عبر 

الأ�ضا�ضية من  والحقوق  المبادئ  يعالج  الذي  الجديد،  الميثاق الجتماعي  م�ضروع  قبل  المقترحة من 

اأجل تطوير الديمقراطية الجتماعية. وتقترح هذه المرجعية ـ التي اأعدها المجل�ص ـ �ضتة محاور، بينما 

تتعلق  موؤ�ضرات  اإلى  اإ�ضافة  اأهداف   10 وير�ضم  البيئية،  الحقوق  اإلى  موجها  منها  المحورالخام�ص  نجد 

بالتدابير الأ�ضا�ضية من اأجل حياة �ضليمة للمواطن والتنمية الم�ضتديمة للبالد.

ولإنجاز هذه الأهداف ومقاربة مختلف اأوجه الإحالة الذاتية ف�ضلت اللجنة مقاربة ت�ضاركية، عبر تنظيم 

لقاءات مع مختلف المتدخلين )وزراء، اإدارات، هيئات عمومية ومنظمات المجتمع المدني(:

•      كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة؛

•      مديرية الماء والتطهير بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية؛

•      مديرية الوكالت وم�ضالح التدبير المفو�ص بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية؛

•      المندوبية ال�ضـامية للميـاه والغابـات ومحاربـة الت�ضـحر؛
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•      �ضركة ال�ضتثمارات الطاقية؛

•      معهد البحث في الطاقة ال�ضم�ضية والطاقات الجديدة؛

•      الوكالة المغربية للطاقة ال�ضم�ضية؛

•      الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛

•      موؤ�ض�ضة محمد ال�ضاد�ص لحماية البيئة؛

•      وكالة تهيئة بحيرة مارت�ضيكا؛

•      مجل�ص مدينة الرباط؛

•      المكتب الوطني للكهرباء؛

•      المكتب الوطني للماء ال�ضالح لل�ضرب.

وبمنا�ضبة انعقاد هذه اللقاءات قام المتدخلون بالم�ضاركة في اإغناء الحوار داخل المجل�ص بت�ضليط الأ�ضواء 

على مهامهم، وقدموا تحليالتهم للو�ضع الحالي لالقت�ضاد الأخ�ضر في نطاق المهام التي يزاولونها، كما 

اأبرزوا ال�ضعوبات التي واجهوها وقدموا تو�ضيات من اأجل رفع جودة القطاع. 

وقد قامت اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية بتجميع الوثائق والعرو�ص لدى الهيئات 

الم�ضار اإليها واإنجاز تحليل بيبليوغرافي معمق للدرا�ضات التي اأعدتها المنظمات الوطنية والدولية ذات 

التحليل  هذا  اأظهر  وقد  الناجحة.  والتجارب  الموؤهالت  وت�ضجيل  الأخ�ضر،  القت�ضاد  بمو�ضوع  ال�ضلة 

ال�ضعوبات والعراقيل التي اعتر�ضتهم وكذلك المخاطر المحتملة لالنتقال اإلى القت�ضاد الأخ�ضر، مما 

مكن من تقديم اقتراحات بهدف تخ�ضير القطاعات القت�ضادية.

وبالإ�ضافة اإلى تقديم الوثائق التي تم تجميعها لدى مختلف الهيئات التي تم عقد لقاءات معها، لجاأت 

معمق  ببليوغرافي  تحليل  اإلى  الجهوية  والتنمية  البيئة  ب�ضوؤون  المكلفة  المجل�ص  في  الدائمة  اللجنة 

للدرا�ضات التي اأجرتها المنظمات الوطنية والدولية ذات ال�ضلة بالقت�ضاد الأخ�ضر.

حلقات  تنظيم  على  والجتماعي  القت�ضادي  المجل�ص  اأ�ضرف  اقتراحية،  قوة  وب�ضفته  مهمته  اإطار  وفي 

لتبادل الأفكار والنقا�ص الداخلي عملت على اإغناء التقرير بف�ضل الإ�ضافات التي تف�ضل بها اأع�ضاوؤه.

●  منظور القت�صاد الأخ�صر وم�صار تطوره

باأنه  الأخ�ضر  القت�ضاد  مفهوم   ،2011 عام  ال�ضادر  تقريره  في  للبيئة،  المتحدة  الأمم  برنامج  عرف  لقد 

"القت�ضاد الذي يوؤدي اإلى التح�ضن في رفاهية الإن�ضان والم�ضاواة الجتماعية بين الب�ضر، في حين يقلل 
اأب�ضط  في  الأخ�ضر  لالقت�ضاد  النظر  ويمكن  البيئية.  الموارد  وندرة  البيئية  المخاطر  من  ملحوظة  ب�ضورة 

�ضوره كاقت�ضاد يقل فيه انبعاث الكربون والتلوث، وتزداد فيه عقلنة ا�ضتخدام الموارد، كما ي�ضتوعب جميع 

ن هذا النوع من القت�ضاد  من الزيادة في المداخيل وفر�ص ال�ضغل الناتجة عن  الفئات الجتماعية. وُيمِكّ
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ال�ضتثمارات العمومية والخا�ضة التي تقل�ص من انبعاث الكربون والتلوث، وتدعم ال�ضتعمال الُمعقَلن 

للموارد والنجاعة الطاقية، وتمنع الق�ضاء على التنوع البيئي، وت�ضاعد على تنمية الخدمات البيئية".

ظهر مفهوم التنمية الم�ضتدامة في العام 1987 للتعبير عن ا�ضتحالة التمييز بين الق�ضايا المرتبطة بالتنمية 

القت�ضادية والق�ضايا المرتبطة بالبيئة. وخالل الع�ضرية الما�ضية ول �ضيما منذ العام 2008 توالت �ضل�ضلة 

من الأزمات العالمية ذات الطابع القت�ضادي والجتماعي والبيئي. وقد اختلفت اأ�ضباب هذه الأزمات 

لكنها كانت كلها ت�ضترك في عامل واحد: التوظيف غير ال�ضليم لروؤو�ص الأموال. وفي الواقع، فاإن جل 

المادي  للراأ�ضمال  ال�ضريع  التراكم  تدعم  كانت  القت�ضادي  والنمو  بالتنمية  الخا�ضة  ال�ضتراتيجيات 

والمالي والب�ضري، وذلك على ح�ضاب ال�ضتنزاف والإتالف المبالغ فيهما للراأ�ضمال البيئي والطبيعي. 

لهذه الأ�ضباب اأخذت فكرة جديدة ترتبط بالتنمية الم�ضتدامة، يطلق عليها "القت�ضاد الأخ�ضر"، تفر�ص 

نف�ضها من اأجل تحقيق التوازن بين التدبير الم�ضتدام للثروات الطبيعية، وخلق منا�ضب ال�ضغل، والإنتاج 

الم�ضتدام للثروات.

اأحد  العالمية،  القت�ضادية  التنمية  في  رئي�ضي  محور  باعتباره  الأخ�ضر  القت�ضاد  اإلى  التطرق  و�ضيتم 

الموا�ضيع الرئي�ضية في قمة الأر�ص )ريو20+( المتوقعة في �ضهر يونيو 2012.

●  م�صالك القت�صاد الأخ�صر

يتحقق القت�ضاد الأخ�ضر عبر تطوير م�ضالك �ضناعية جديدة مرتبطة بالتكنولوجيات والخدمات الجديدة 

التي �ضتتيح لنا تبني اأنماط عي�ص وا�ضتهالك واإنتاج اأكثر اعتدال فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، واأقل انبعاثا 

ِفيئة الم�ضببة لالنحبا�ص الحراري. للغازات الَدّ

ويمكن ترتيب الم�ضالك المعنية في ثالث مجموعات:

•      الم�ضالك التي تمكن من اقت�ضاد الطاقة: مثل النجاعة الطاقية في قطاع التعمير، والنقل...

•      الم�ضالك التي تمكن من الحفاظ على الموارد الطبيعية �ضواء كما اأو كيفا: كما هو الأمر في ميدان 

الماء، واإعادة ا�ضتعمال النفايات، وا�ضتعمال المواد الع�ضوية، وقطاع التعمير...

ثاني  وتكثيف  اجتذاب  مثل  الدفيئة:  الغازات  ا�ضتعمال  من  التقليل  من  تمكن  التي  •      الم�ضالك 

اأوك�ضيد الكربون، والطاقات المتجددة...

ويمكن اأن ن�ضيف مجموعة رابعة اأكثر اأفقية ت�ضتمل على م�ضالك يمكن اأن تلعب دورا مهما في عن�ضر 

تكنولوجيا  وهي:  لئق،  ب�ضكل  ا�ضتخدامها  تم  اإذا  للكربون،  المنخف�ص  وانبعاث  الطاقي  العتدال 

المعلوميات والت�ضالت، وتقنية النانو.
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هذا ويمكن ر�ضد كيفية تنزيل القت�ضاد الأخ�ضر في كل القطاعات القت�ضادية على ال�ضكل التالي:

●  قطاع الأن�صطة الأولية

م�ضلك 1 : الفالحة الم�صتدامة

الذي  القطاع  اإ�ضهام  الطبيعية والحد من  الموارد  ا�ضتعمال  اإلى عقلنة  ترمي  التي  الفالحة  نوع من  هي 

يعرف انبعاث الغازات الدفيئة، والتقلي�ص من اإنتاج النفايات غير القابلة لإعادة ال�ضتعمال. اإنها الفالحة 

التي ت�ضتخدم تقنيات تُحد من انجراف وتاآكل التربة، وتقل�ص من ا�ضتعمال المواد الكيميائية والأ�ضمدة 

بهدف حماية الموارد المائية، وتحد من ا�ضتعمال المواد الم�ضادة للطفيليات التي من �ضاأنها اأن توؤثر �ضلبا 

على �ضالمة الزراعات وعلى �ضحة الم�ضتهلكين، وترمي اإلى الحفاظ على التنوع البيولوجي. 

م�ضلك 2 : ال�صيد الم�صتدام

وي�ضمل ال�ضتعمال الم�ضتدام للموارد البحرية في ان�ضجام مع البيئة.

م�ضلك 3 : التدبير الغابوي الم�صتدام

البيئي الذي ير�ضم معايير وموؤ�ضرات واأهدافا اجتماعية وبيئية، عالوة  الغابوي  التدبير   وي�ضمل تقنيات 

على الأهداف القت�ضادية للتدبير الغابوي. اإنه تدبير يرمي اإلى الحفاظ على التنوع البيولوجي. 

●  القطاع الثانوي 

م�ضلك 4 : اإعداد التراب والتعمير الم�صتدام

مثل مهن الت�ضميم، والهند�ضة، والتعمير والتجهيز التي ت�ضاهم في التقلي�ص من طرق ال�ضتهالك المتعارف 

عليها في م�ضالك الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي بهدف التدفئة اأو التبريد اأو التهوية...

م�ضلك 5 : الطاقة الهوائية

اإن مجال الطاقة الهوائية المرتكز على تحويل حركة الرياح اإلى كهرباء يتفرع اإلى ق�ضمين: الطاقة الهوائية 

الأر�ضية، وهي النوع الأقدم والأن�ضج، وتمثل حوالي 95 في المائة من ال�ضوق، والطاقة الهوائية ال�ضاحلية 

التي ل تزال في بداياتها، ولكن اآفاق تطورها واعدة.

م�ضلك 6 : الطاقة ال�صم�صية

المولدة  والأ�ضعة  �ضوئية  الفولتوـ  اللوحات  و�ضيانة  وتركيب  الكهربائي  والتو�ضيل  الإنتاج  مجال  وهي 

للطاقة الحرارية و�ضخانات المياه ال�ضم�ضية.

م�ضلك 7 : تكنولوجيات ال�صناعة النظيفة

الت�ضنيعية،  والخطط  الأ�ضاليب  جودة  من  الرفع  في  ت�ضاهم  التي  والتجهيزات  التكنولوجيات  وتهم 

وتمكن من تح�ضين مردوديتها القت�ضادية وكذا الحد من اآثارها البيئية )مثال: تجهيزات ت�ضيير النفايات 

ال�ضناعية، ومعالجة النبعاثات الناتجة عن الو�ضائل ال�ضناعية الم�ضتخدمة(.
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م�ضلك 8 : النقل

ي�ضتهدف م�ضلك النقل النظيف "العربات التي تتوفر على م�ضتوى اأكثر انخفا�ضا من انبعاث ثاني اأوك�ضيد 

الكربون، �ضواء تعلق الأمر بالعربات الكهربائية كليا، اأو بالعربات الهجينة القابلة للتعبئة )ال�ضحن(".

●   قطاع الخدمات 

م�ضلك 9 :اإعادة ا�صتعمال النفايات

يهم مهن جمع واإعادة ا�ضتعمال وتثمين النفايات. ويمكن التمييز بين اأربع حلقات في هذا المجال: تجهيزات 

التجميع، مراكز الفرز والت�ضفية، معامل اإحراق هذه النفايات، واأخيرا م�ضالح اإعادة ال�ضتعمال والتثمين. 

ويمكن التمييز بين اأربع اأنواع من النفايات: النفايات القابلة لالإتالف بيئيا اأو القابلة للت�ضميد، والنفايات 

التقنية  ال�ضروط  في ظل  معالجتها حتًما  يمكن  )التي ل  النهائية  والنفايات  ال�ضتعمال،  لإعادة  القابلة 

والقت�ضادية في الوقت الراهن(، ثم النفايات الخا�ضة والنفايات ال�ضناعية الخطرة.

م�ضلك 10 :الماء والتطهير

وي�ضمل فئة المهن المرتبطة ب�ضبط الأ�ضغال والإنتاج وتوزيع المياه، وخدمات التطهير ال�ضائل، وت�ضفية 

المياه العادمة واإعادة ا�ضتعمالها من اأجل ال�ضقي.

م�ضلك 11 : الكتلة الحيوية

وت�ضمل المهام المرتبطة با�ضتغالل المواد الع�ضوية بهدف اإنتاج الحرارة و/اأو الكهرباء عبر عملية التوليد 

الم�ضترك اأو عبر تقنية توليد الميثان.

م�ضلك 12 : الوقود الحيوي

يتم اإنتاج الوقود الحيوي انطالقا من الكتلة الحيوية، غير اأنها ل تعتبر مواد "بيولوجية". ونجد فيها نوعين 

ب�ضكل اأ�ضا�ضي: الطاقات المتوافقة مع الوقود والموجهة اإلى محركات ديزل، والطاقات المتوافقة مع البنزين.

 م�ضلك 13 :ال�صياحة الم�صتدامة

الراهنة  الحاجيات  تلبي  التي  الم�ضتدامة  ال�ضياحية  باأنها"التنمية  العالمية  ال�ضياحة  منظمة  وتعرفها 

لل�ضائحين ولمناطق ا�ضتقبالهم، وذلك بالمحافظة على الآفاق الم�ضتقبلية لهذا القطاع وتح�ضينه. يتعلق 

الأمر على نحو دقيق بتقنيات قادرة على حماية واإبراز الموارد التراثية )الطبيعية والثقافية والجتماعية( 

لإقليم معين اأمام ال�ضياح الذين يتم ا�ضتقبالهم، وذلك ب�ضكل يقلل من النعكا�ضات ال�ضلبية التي يمكن 

اأن ت�ضدر عنهم".
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الأخ�سر  لالقت�ساد  والعالمي  الوطني  الإطار 

والدرو�س الم�ستخل�سة بالن�سبة

●   على ال�صعيد الوطني 

خالل ال�ضنوات الع�ضر الما�ضية، تم و�ضع مجموعة من التدابير بهدف ال�ضروع في منظومة جديدة للتنمية 

والجتماعية،  القت�ضادية  التنمية  با�ضتعجالية  المرتبط  الب�ضيط  المنطق  من  بالنتقال  ت�ضمح  بالمغرب 

بالمعنى الكال�ضيكي للكلمة، اإلى منطق ال�ضتدامة، المدمجة للمكونات الب�ضرية والقت�ضادية والبيئية، 

مع الحماية الإرادية للتراث الطبيعي والثقافي. وقد كانت هذه العملية م�ضحوبة باإرادة �ضيا�ضية قوية معبر 

كانت  �ضواء  قطاعية  مخططات  عدة  واإطالق  قانونية،  تر�ضانة  بو�ضع  ومعززة  الدولة،  هرم  اأعلى  من  عنها 

مخططات ذات طابع ا�ضتعجالي اأو مخططات ذات بعد هيكلي. وقد تم دعم هذه المخططات بمبادرات 

على نطاق وا�ضع �ضادرة عن مختلف الفاعلين الحكوميين ومن القطاع �ضبه العمومي والقطاع الخا�ص 

للبالد  الم�ضتديمة  التنمية  اتجاه  في  ت�ضير  المبادرات  فاإن مجموع  الحكومية. وهكذا،  والمنظمات غير 

من خالل و�ضع نموذج اقت�ضادي جديد ي�ضمح بالتنمية الب�ضرية، واقت�ضاد المعرفة والندماج ال�ضناعي 

كمخزون لخلق فر�ص ال�ضغل.

200020012005200720082009201020112020
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المبادرة الوطنية للتنمية 
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 مخطط المغرب الأخ�ضر

ا�ضتراتيجية المياه

برامج بيئيةا�ضتراتيجية ال�ضيد

المخطط ال�ضم�ضي، 

المخطط الريحي

نظام الحماية الم�ضتدامة للبيئة : 

• ا�ضتراتيجية التاأهيل البيئية

• ال�ضتراتيجية الوطنية للبيئة

• ال�ضتراتيجية الوطنية للتنمية الم�ضتدامة.

الميثاق الوطني للتربية 

والتكوين

الميثاق الوطني للبيئة 

والتنمية الم�ضتدامة
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وقد تم تتويج هذه الديناميكية في �ضنة 2010 باإعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ضتدامة، الذي من 

�ضاأن تنفيذه اأن يوؤدي اإلى اإر�ضاء ال�ضروط المنا�ضبة لنتقال القت�ضاد المغربي نحو اقت�ضاد اأخ�ضر.

ويمكن تعداد المبادرات الخ�ضراء الأ�ضا�ضية التي تم اإطالقها بالمغرب على ال�ضكل التالي:

●   تنمية ال�ضتراتيجيات القطاعية، والبرامج والم�ضاريع، التي من �ضاأنها خلق فر�ص عمل مهمة ومرقمة: 

•      الطاقات المتجددة: اأزيد من 27000 فر�ضة عمل في اأفق �ضنة 2025.

•      النجاعة الطاقية: اأزيد من 40000 فر�ضة عمل في اأفق �ضنة 2020.

•      الغابات: 50000  فر�ضة عمل.

•      التطهير ال�ضائل وت�ضفية المياه العادمة: 10000 فر�ضة عمل في اأفق �ضنة 2030.

•      النفايات المنزلية ال�ضلبة: اأزيد من 11000 فر�ضة عمل في اأفق �ضنة 2020.

●   خلق اآليات اإدارية، مالية، واآليات متعلقة بالبحث العلمي والدرا�ضات، والتقويم، بهدف تحمل عبء 

هذا القت�ضاد الأخ�ضر كتطبيق ال�ضيا�ضات العمومية في مجالت الطاقات المتجددة مثل: الوكالة 

�ضركة  الطاقية،  والنجاعة  المتجددة  الطاقات  لتنمية  المغربية  الوكالة  ال�ضم�ضية،  للطاقة  المغربية 

ال�ضتثمارات الطاقية، ومعهد البحث في مجال الطاقة ال�ضم�ضية والطاقات المتجددة.

●   تقوية الو�صائل المالية بو�صع مجموعة من التمويالت ذات المنفعة الإيكولوجية:

•      ال�ضندوق الوطني للبيئة: الم�ضاهمة في تمويل برامج التاأهيل البيئي.

•      �ضندوق التطهير ال�ضائل والمياه العادمة: تمويل م�ضاريع التطهير

الوحدات  في  ال�ضناعي  التلوث  من  الحد  م�ضاريع  دعم  ال�ضناعي:  التلوث  من  الحد  •      �ضندوق 

ال�ضناعية والحرفية.

•      �ضندوق التنمية الطاقية: مرافقة ال�ضتراتيجية الطاقية في مجالت الطاقات المتجددة والنجاعة 

الطاقية.

•      �ضندوق التنمية الفالحية: لت�ضجيع ال�ضتثمارات الفالحية.

•      �ضندوق مرافقة اإ�ضالحات النقل: لدعم الم�ضاريع الطرقية وتجديد حظيرة النقل )المكافاأة على الك�ضور...(.

القطاعية  للبرامج  المالية  للم�ضاعدة  والجتماعية:  القت�ضادية  للتنمية  الثاني  الح�ضن  •      �ضندوق 

وم�ضاريع تنمية الت�ضغيل والم�ضاهمة في ت�ضجيع ال�ضتثمار.

•      ال�ضندوق المغربي للتنمية ال�ضياحية: دعم تطبيق روؤية 2020.

وكالت  اإن�صاء  الخا�ص،  القطاع  القطاعات:  وتدبير  الترابي  والتدبير  الحكامة  اأ�صكال  تنويع     ●

للتدبير المفو�ص.
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الذين  الجمعويين  والفاعلين  الخوا�ص  و�ضبه  والخوا�ص  العموميين،  الفاعلين  وانخراط  ●     تعبئة 

موؤ�ض�ضة  مثل  المعروفة  الحكومية  غير  المنظمات  مع  بالتعاون  المعنية  الإدارات  م�ضاركة  ي�ضمنون 

محمد ال�ضاد�ص لحماية البيئة.

●   تح�صي�ص المواطنين من خالل برامج تربوية اإعالمية متنوعة، كما هو الأمر بالن�ضبة لبرامج مختلف 

الفاعلين الجمعويين مثل جمعية اآفاق اأو جمعية مدر�ضي علوم الحياة و الأر�ص )المغرب(.

●   التجارب العالمية

توجهات جديدة  بروز  اإلى  اأدت  التي  الأزمات  من  مجموعة  تالحقت  الما�ضية،  �ضنوات  الع�ضر  خالل 

وم�ضاعفاتها  المناخية  التغيرات  الأحفوري،  الأ�ضل  ذات  والمحروقات  الطاقة  اأ�ضعار  ارتفاع  بينها:  من 

وفي  ال�ضروب،  للماء  بالن�ضبة  المائي وخ�ضو�ضا  والخ�ضا�ص  البيولوجي،  والتنوع  الإن�ضان  الكارثية على 

ال�ضعف  تعك�ص  مظاهر  ت�ضكل  اأزمة  وهي  العالمية،  والقت�ضادية  المالية  الأنظمة  اأزمة  الراهن  الوقت 

البنيوي للنماذج القت�ضادية الراهنة . هذه الأزمات والمخاطر المحتملة تنطوي على اإمكانيات الإقالع 

القت�ضادي عبر العالم، ول �ضيما بالن�ضبة للدولة التي هي في طريق النمو.

اأن ي�ضتفيد كثيرا من خالل ا�ضتلهام  ول�ضتباق حالت الأزمة والتدبير الجيد للتنمية، يمكن للمغرب 

النماذج الجديدة لالإقالع القت�ضادي التي تم تبنيها من طرف بع�ص الدول.

اأن ي�ضمح  اأقدمت عليها بع�ص البلدان من �ضاأنه  اإن تحليل النماذج الجديدة لالإقالع القت�ضادي التي 

للمغرب با�ضتباق اأو�ضاع الأزمة المحتملة وبالتدبير الجيد لتنميته.

اأربع دول و�ضعت  بها، ركزت على تجارب  القيام  تم  التي  الدولية  التجارب  مقارنة  فاإن  بناء على ذلك 

ا�ضتراتيجيات لالنتقال نحو القت�ضاد الأخ�ضر، هي كوريا الجنوبية والبرازيل وفرن�ضا واألمانيا.

العالمية  ال�ضوق  فاإن   ،"2007 عام  �ضتاديي  ـ  تيك  "غرين   موؤ�ض�ضة  بها  قامت  التي  الدرا�ضة  ووفق 

للتكنولوجيات البيئية لـ 6 م�ضالك ذات اأولوية ينق�ضم تبعا لما يلي: 

155

538

94

35

361

200

القطاع                                                                                                                   ال�ضتثمارات )بمليار اأورو(

الطاقات المتجددة

النجاعة الطاقية

نجاعة المواد

تدبير النفايات واإعادة ال�ضتعمال

التدبير الم�ضتدام للماء

التعبئة الم�ضتدامة

Green Tech Study 2007   :الم�ضدر
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وبالتالي، فاإن مجموع هذه ال�ضتثمارات ي�ضل اإلى 1400 مليار دولر في عام 2007. ومن المرتقب اأن 

اأهمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية  2020. واأخذا بعين العتبار  3100 مليار دولر في عام  يبلغ 

في ال�ضتراتيجية الوطنية، بات من ال�ضروري اإيالء اأهمية خا�ضة لهذين المجالين على ال�ضعيد العالمي، 

خا�ضة في ما يتعلق بالت�ضغيل.

         قطاع الطاقات المتجددة في العالم

لقد اأ�ضبح قطاع الطاقات المتجددة قطاعا مهما من حيث خلق فر�ص ال�ضغل في القت�ضاد العالمي. ففي 

عام 2006، و�ضل عدد فر�ص ال�ضغل التي تم خلقها �ضواء ب�ضكل مبا�ضر اأو غير مبا�ضر اإلى 2.3 مليون فر�ضة 

�ضغل، يوجد اأغلبها في البلدان التالية: األمانيا؛ البرازيل؛ ال�ضين؛ الوليات المتحدة؛ اليابان.

تقديرات عدد فر�ص ال�صغل الموجودة عام 2006 في قطاع الطاقات المتجددة
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لقد تم خلق اأزيد من 2.3 مليون فر�ضة �ضغل في ال�ضنوات الأخيرة في هذا القطاع الذي ل يغطي، رغم 

ذلك، �ضوى 2 بالمائة حاليا من الإنتاج العالمي من الطاقة. فقطاعات الطاقة الهوائية والطاقة ال�ضم�ضية من 

الألواح ال�ضوئية والطاقة الحرارية ت�ضغل على التوالي حوالي 300.000 و 170.000 واأزيد من 600.000 

األف �ضخ�ضا )الجزء الأكبر في ال�ضين(.

نموا في  المتجددة  الطاقات  لت�ضجيع  ن�ضطة  �ضيا�ضات  التي و�ضعت  البلدان  القطاع، عرفت  وبف�ضل هذا 

مجال الت�ضغيل بف�ضل هذا القطاع. ففي األمانيا مثال، ت�ضاعف عدد منا�ضب ال�ضغل تقريبا اأربع مرات في 

المعلن عنها  الوظائف  ن�ضف  فاإن  الأقل. كذلك،  260.000 من�ضب على  اإلى  �ضنوات لكي ي�ضل  ع�ضر 

توجد في البلدان النا�ضئة والبلدان في طور النمو.

Green Jobs - Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, UNEP/ILO/IOE/ITUC, Septembre 2008 :الم�ضدر
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اإن ال�ضتثمارات في هذا القطاع ت�ضهد ارتفاعا كبيرا: فقد انتقلت من 10 مليار دولر عام 1998 اإلى 66 

عام  مليار دولر   343 اإلى  و�ضت�ضل   ،2010 عام  مليار دولر في  و211   ،2007 عام  الأقل في  مليار على 

2020 و�ضتت�ضاعف تقريبا في اأفق 2030 لتناهز مبلغ 630 مليار دولر. و�ضوف توؤدي هذه ال�ضتثمارات 

المتوقعة اإلى خلق على الأقل 20 مليون فر�ضة عمل اإ�ضافية في القطاع )اأزيد من 10 مليون فر�ضة عمل 

في قطاع الكتلة الحيوية والوقود الحيوي(، بحيث �ضت�ضبح م�ضدرا لفر�ص �ضغل اأكثر اأهمية مما هو عليه 

اليوم قطاع الطاقات الأحفورية الذي عرف اإلغاء بع�ص منا�ضب ال�ضغل رغم ارتفاع الإنتاج ب�ضبب التقدم 

التكنولوجي.
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         مثال لقطاع النجاعة الطاقية في العالم

�ضتمثل النجاعة الطاقية في اأفق 2020 اأكثر من ن�ضف ال�ضتثمارات العالمية في المنتجات والخدمات 

البيئية، اأي �ضوقا بمعدل يتجاوز 1350 مليار دولر. كما يمثل هذا القطاع، بح�ضب الوكالة الدولية للطاقة،65 

في المائة من احتمالت تقل�ص انبعاثات غاز ثاني اأوك�ضيد الكربون. ويعتبر كذلك قطاعا واعدا فيما يتعلق 

بالت�ضغيل، فهو يمكن من خلق فر�ص �ضغل بمعدل يزيد بـ 3 اإلى 4 مرات بكلفة ا�ضتثمارية اأقل بن�ضبة 50 

في المائة من ال�ضتثمار في القدرات الجديدة لالإنتاج. وح�ضب درا�ضة محاكاة مرتكز على ا�ضتثمار بن�ضبة 

2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في القت�ضاد الأخ�ضر )تقرير القت�ضاد الأخ�ضر الذي 

اأعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام2011 (، فاإن المهن المرتبطة بقطاع الطاقات المتجددة يمكن اأن 

توؤدي اإلى خلق ما يزيد على 5 ماليين فر�ضة عمل عبر العالم في اأفق 2050.

وتظهر اإمكانيات الت�ضغيل التي تت�ضمنها قطاعات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، الموؤكدة بالروؤية 

الم�ضتقبلية في اأفق عام 2030 باأن الكتلة الحيوية والنجاعة الطاقية و�ضناعة المحولت الفولتو�ضوئية تمثل 

مخزونا لحولي 23 مليون فر�ضة �ضغل على ال�ضعيد العالمي.

نموذج  اأي  نف�ضه:  يطرح  �ضوؤال جوهري  فهناك  للحياة  قابل  بالمغرب  الأخ�ضر  لالقت�ضاد  نموذج  ولتبني 

اقت�ضادي واجتماعي وبيئي؟ وما هي الدرو�ص التي يمكن اأن ي�ضتخرجها المغرب من التجارب العملية 

عبر العالم؟ وما هي مخاطر الف�ضل المحتمل والعقبات التي يتعين تجنبها؟ لالإجابة عن هذه الأ�ضئلة، تم 

تحليل اأربع تجارب دولية. وقد مّكنت هذه التجارب الدولية بتحليل المقاربة العملية لهذه البلدان الأربع، 

وتحديد اأجود الطرق العملية، وال�ضعوبات والمخاطر التي يتعين تالفيها.
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●   الفوائد الم�صتخل�صة بالن�صبة للمغرب

اإن تحليل التجارب العالمية لأربعة بلدان، وهي كوريا الجنوبية والبرازيل وفرن�ضا واألمانيا ـ فيما يتعلق بو�ضع 

ا�ضتراتيجيات النتقال نحو القت�ضاد الأخ�ضر ودرا�ضة ال�ضوق العالمية لتنمية قطاعات الطاقة المتجددة والنجاعة 

الطاقية ـ قد مّكن من ا�ضتخال�ص عدة درو�ص يمكن للمغرب اأن ي�ضتثمرها، رغم اختالف المحيط الطبيعي 

وال�ضو�ضيوـ  اقت�ضادي والثقافي لهذه البلدان عن المغرب. وتكمن اأهم هذه الفوائد الم�ضتخل�ضة في ما يلي:

ال�صيا�صة العامة والت�صريعية

عت 
ّ
•    تختلف الأ�ضباب الرئي�ضية لتغير نموذج التنمية من بلد لآخر. ويمكن ح�ضر العوامل التي �ضر

النتقال اإلى القت�ضاد الأخ�ضر فيما يلي:

لالرتفاع  الم�ضببة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  ومن  البيئي  التدهور  من  التخفيف  �ضيا�ضات  اأول؛    •  

الحراري.  

وخلق  القت�ضاد  لإنعا�ص  كو�ضيلة  الخ�ضراء  ال�ضتثمارات  وا�ضتخدام  القت�ضادية  الأزمة  ثانيا؛    •

اإمكانيات جديدة للنمو والت�ضغيل.

على  ا�ضتخراجها محدودة  م�ضادر  تبقى  التي  الم�ضتوردة  الأحفورية  الطاقات  اأ�ضعار  ارتفاع  ثالثا؛     •

المدى الزمني.

•     رابعا؛ القناعة الرا�ضخة باأهمية و�ضع نموذج جديد للتنمية الم�ضتدامة مرتكِز على التغير في �ضلوك 

المواطن والم�ضتهلك وال�ضوق.

•    ُتظهر التجارب العالمية التي تمت درا�ضتها باأن هذه الدول قد و�ضعت منذ عام 2007 ا�ضتراتيجيات 

اأن  يوؤكد  اأخ�ضر من�ضجم وُيدمج جميع القطاعات القت�ضادية الموجودة. وهذا  وطنية لإنجاز اقت�ضاد 

المفهوم جديد جدا واأن المغرب يمكنه اأن يربح بت�ضريع تموقعه في هذا النموذج الجديد.

•    اإن اتخاذ اإجراءات تنظيمية فعالة ومجهزة باآلية اإ�ضراٍف وتتبع حقيقي للتطبيق، ت�ضكل اأر�ضية قوية ل�ضم 

الفاعلين القت�ضاديين والجتماعيين في البالد اإلى مفهوم القت�ضاد الأخ�ضر. 

القطاعية  ال�ضيا�ضات  بين  والن�ضجام  التن�ضيق  لتحقيق  كو�ضيلة  الأخ�ضر  القت�ضاد  ا�ضتخدام  •    يمكن 

القت�ضادية الموجودة ومعيار تنزيل هاته ال�ضيا�ضات على �ضعيد الجهة من منظور القت�ضاد الدائري 

)ا�ضتغالل الموارد الطبيعية ب�ضورة دورية بتقليل حجم ال�ضتغالل وال�ضتهالك( المنتج لفر�ص �ضغل 

جديدة على ال�ضعيد المحلي )اإنتاج محلي للكهرباء الخ�ضراء، مهام اإعادة ا�ضتعمال نفايات الن�ضاطات 

القت�ضادية على �ضكل تدفق للمواد نحو محطة التخزين ثم اإلى محطة التوزيع،...(.

•    جميع البلدان التي تاأثرت بالأزمة القت�ضادية عباأت جزءا كبيرا من ميزانية مخططها الخا�ص باإنعا�ص 

القت�ضاد بهدف ال�ضتثمار في قطاعات القت�ضاد الأخ�ضر، وُيظهر هذا التوجه باأن هذه البلدان تدرك 

باأن القت�ضاد الأخ�ضر هو و�ضيلة لإنعا�ص النمو والنهو�ص بالتناف�ضية القت�ضادية.
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•    كما يمر التحول اإلى القت�ضاد الأخ�ضر عبر خلق �ضناعة جديدة تغطي مجالت �ضناعية خ�ضراء مثل 

التكنولوجيات النظيفة، الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، التطهير ال�ضائل وتنقية ومعالجة المياه 

العادمة،  تدبير وتثمين النفايات، اإلخ.   

التمويل والنظام ال�صريبي 

•    ي�ضكل و�ضع نظام �ضريبي بيئي وطاقي مالئم اأداًة اقت�ضادية مهمة ومحفزة لال�ضتثمار الُمحافظ على 

البيئة.

•    عتبر تمويل النتقال نحو القت�ضاد الأخ�ضر المفتاح الرئي�ضي للنجاح، و يكون ذلك عبر انخراط الدولة 

اإلى قطاعات القت�ضاد الأخ�ضر، مثل: التكنولوجيات  والقطاع الخا�ص عن طريق تمويالت موجهة 

الطاقية  النجاعة  الحيوية،  الكتلة  المتجددة،  الطاقات  ال�ضائل،  التطهير  ال�ضلبة،  النفايات  النظيفة، 

)التعمير ، ال�ضناعة، الفالحة والنقل(، اإلخ.

•    العديد من الدول اأن�ضاأت تمويالت خ�ضراء، عمومية وخا�ضة، مخ�ض�ضة للم�ضاريع الخ�ضراء ال�ضغيرة 

والمتو�ضطة، مثال: النجاعة الطاقية واإزالة تلوث الماء والهواء للمقاولت ال�ضغيرة والمتو�ضطة، الإنتاج 

للقدرة  الالمتمركز  الإنتاج  لالأبنية،   PV فولتو�ضوئية  محولت  طريق  عن  المنازل  لكهرباء  الذاتي 

الكهربية المتو�ضطة وال�ضغيرة، مثال: المزارع ال�ضم�ضية في المناطق النائية...اإلخ.

الكفاءات والتكوين والبحث العلمي: 

فيما  للكفاءات  قطبا  ت�ضكل  المهارات،  لمركزة  للخبرة  وطنية  مراكز  وفرن�ضا  األمانيا  من  •    و�ضعت كل 

يتعلق بالتكنولوجيات الخ�ضراء. 

درجت كمادة اأ�ضا�ضية منذ 
ُ
•    اأدمجت األمانيا التربية البيئية في جميع م�ضتويات التعليم والتكوين. وقد اأ

مرحلة الطفولة لتوجيه �ضلوك الم�ضتهلكين وال�ضوق نف�ضه على المدى البعيد. 

•    تخ�ضير القطاعات القت�ضادية، وخلق مجالت �ضناعية خ�ضراء جديدة، يمر عبر ال�ضتباق والمتابعة 

توؤكد  الخ�ضراء  الكفاءات  بتطوير  يتعلق  فيما  الجيد  النجاح  اإن  الخ�ضراء.  الكفاءات  للحاجيات من 

اأهمية التن�ضيق بين الأعمال على ال�ضعيدين المركزي والجهوي.

اإحرازه،  يتم  الذي  والتن�ضيق  الجتماعيين،  وال�ضركاء  التنفيذ  وزارات  بين  المتمركزة  المنهجية    •

باإحداث مجموعات عمل خا�ضة من اأجل تنمية الموارد الب�ضرية بهدف تبييء القت�ضاد، اأو باإدراج 

ق�ضايا التكوين والكفاءات في مجل�ص للتنمية البيئية. ومن المهم اأن تتوفر الأر�ضية المنجزة من 

واأن ت�ضتطيع تر�ضيخ اللتزامات ب�ضكل وا�ضح بين كل  التقريرية،  ال�ضلطة  اأجل هذا الحوار على 

ال�ضركاء المعنيين، واأن تخ�ض�ص لهم الموارد الب�ضرية والمالية، وكذلك اأن يتم العتراف بها كهيئة 

مخت�ضة في التخطيط واأي�ضا في عمليات التنفيذ.
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•  المنهجيات غير المتمركزة يمكن عمليا اأن ترفع من م�ضتوى التن�ضيق والن�ضجام بين ال�ضيا�ضات 

الوطنية  العمومية،  ال�ضلطات  بين  المبا�ضر  الحوار  و�ضيتحول  والمحلي.  القطاعي  ال�ضعيد  على 

والجهوية، وال�ضركاء الجتماعيين، اإلى عمل ملمو�ص عندما تكون اللتزامات وتخ�ضي�ص الموارد 

في اأ�ضرع وقت ممكن، وعندما تكون الأرباح المبا�ضرة وا�ضحة بالن�ضبة لل�ضركاء المعنيين.    

اإن التوفيق الجيد بين القرارات على م�ضتوى قمة الدولة وبين المبادرات القطاعية اأو المحلية في القاعدة 

تمكن من ا�ضتباق �ضليم للحاجيات في م�ضمار كفاءة ال�ضوق الجديدة لالقت�ضاد الأخ�ضر.

لديهم  والمكونين  المدر�ضين  من  جديدة  حاجيات  تولد  الخ�ضراء  الجديدة  التكنولوجيات  •    تنمية 

معارف محّينة في الق�ضايا البيئية التي يتعين اأن ُتدمج في ا�ضتراتيجيات تلبية الحاجيات من الكفاءات. 

تحفيزات ا�صتثمارية

•    في البلدان النامية، يمكن للقطاع غير المهيكل ومكافحة الفقر على م�ضتوى الجهات اأن ي�ضتفيد من 

التحول اإلى اقت�ضاد اأخ�ضر، ب�ضرط تاأمين الرفع من قدرات الم�ضتخدمين في القت�ضاد غير المهيكل 

والمقاولت ال�ضغيرة جدا وال�ضغيرة. 

•    مواكبة المقاولين ال�ضباب لخلق مقاولت خ�ضراء )ال�ضركات النا�ضئة للتكنولوجيا النظيفة(، والتمويل 

الأ�ضغر المالئم، ت�ضجع اإدماج المهن الجديدة. 

فيما  المهنية  المقاربة  على  ي�ضاعد  مما  بالبيئة،  الفاعلين  ومختلف  والمقاولت  المقررين  •    تح�ضي�ص 

يتعلق بالتوا�ضل )تعبئة جميع و�ضائل الإعالم(.

وكا�ضتنتاج فاإن ال�ضياقات الدولية والوطنية هي بال �ضك م�ضاعدة على النتقال التدريجي بالقت�ضاد الوطني 

نحو اقت�ضاد اأخ�ضر كاختيار مجتمعي يمكن اأن يتطور نحو نموذج جديد للنمو والتنمية الب�ضرية، فار�ضا 

ان�ضجام اجتماعي  اإلى  اأن تتحول هذه الأولويات  الوطني. ويتعين  ال�ضعيد  نف�ضه كاأحد الأولويات على 

جيد وتح�ضين حماية ال�ضاكنة الأكثر ه�ضا�ضة وظروف عي�ص ال�ضاكنة على ال�ضعيد الجهوي والمحلي، كل 

ذلك مع التقلي�ص من التفاوت بين الو�ضطين القروي والح�ضري.

اإن بروز اقت�ضاد اأخ�ضر وطني يتعين اأن ياأخذ بعين العتبار المالحظات التالية:

الأخ�ضر،  القت�ضاد  لفائدة  ال�ضريكة  للبلدان  ال�ضيا�ضي  النخراط  من  ي�ضتفيد  اأن  للمغرب  •    يمكن 

الحالية  وال�ضتثمارات  القت�ضادية  الإنجازات  اأهمية  اإن  الم�ضمار.  هذا  في  اإنجازات  حققت  التي 

الخام  القومي  الدخل  من  المائة  في   80 تكر�ص  التي  الجنوبية  كوريا  تجربة  غرار  على  والم�ضتقبلية 

لالقت�ضاد الأخ�ضر، تعتبر فر�ضة ورافعة مهمة لالقت�ضاد المغربي.

•    التنمية الب�ضرية واحترام كرامة الأ�ضخا�ص: يتعين اأن تكون حا�ضرة وذات اأولوية في التخطيط لم�ضاريع 

الم�ضتقبل ولل�ضيا�ضات العمومية.
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•    النتقال نحو القت�ضاد الأخ�ضر: يجب اأن يتم ت�ضريعه، كما ُيظهر ذلك ال�ضياق العالمي، بهدف اإدماج 

في مجال  القوي  التاأثير  من  وال�ضتفادة  والتطوير،  العلمي  للبحث  مبادرات  عبر  ال�ضناعي،  المكون 

خلق فر�ص ال�ضغل والثروة في الم�ضالك القطاعية التي توجد في طور التخ�ضير.

والدرا�ضات  العلمي  البحث  ومجالت  ال�ضوق،  حاجيات  مع  والمن�ضجم  المالئم  المهني  •    التكوين 

ذات الغايات ال�ضناعية: يجب اأن يتم ت�ضجيعها لتكوين المناخ المالئم والم�ضاعد للمهند�ص وباحث 

الدكتوراه والأ�ضتاذ ـ الباحث.

•    التكنولوجيات التي تم اختبارها على ال�ضعيد العالمي والنماذج القت�ضادية المرتبطة بها يتعين اأن 

تكون مو�ضوع تقديم على ال�ضعيد الوطني، مع الأخذ بعين العتبار اإمكانية مالءمتها محليا.

القت�ضاد  مبادرات  تعتبر  التي  والدعم،  العمومي  للتمويل  الجديدة  والتدبير  الدولية  التمويل  •    اآليات 

الأخ�ضر قابلة لتبنيها، يمكنها اأن يتم ا�ضتيعابها ب�ضكل مفيد.

•    �ضرورة درا�ضة ق�ضية اإعداد �ضراكات وطنية ودولية مبتكرة.

المالي  التعوي�ص  نماذج  تبني  الحالت  بع�ص  في  تتطلب  اأن  يمكن  للم�ضاريع:  القت�ضادي  •    لتوازن 

والتجاري وال�ضناعي. هذه التعوي�ضات يتعين اأن تتحول اإلى عمليات لالإنتاج الم�ضترك، وو�ضع وا�ضتثمار 

وتعوي�ص   "contre-achat" المقابل  وال�ضراء  والمناولة،   "offset" بالأوف�ضيت  المرتبطة  التفاقيات 

القر�ص ونقل التكنولوجيات والمهارات.

الختيار  اأمن  ل�ضمان  اإطارا  ي�ضكل  اأن  يمكن  الموجودة  الإمكانيات  مجموع  كان  فاإذا  ذلك،  ومع 

اليقظة والمخاطر  التي توجب  النقاط  فاإنه من الجيد تحديد  اأخ�ضر،  اقت�ضاد  اإلى  ال�ضتراتيجي لالنتقال 

المرتبطة بهذا الختيار، وهنا ن�ضع النقاط الأكثر دللة: 

•    طور المغرب عدة مبادرات من اأجل "التخ�ضير" في قطاعات اقت�ضادية لكن دون تطوير ا�ضتراتيجية 

�ضاملة لالنتقال اإلى القت�ضاد الأخ�ضر.

قطاعات  عدة  في  الأخ�ضر  الت�ضغيل  باإمكانيات  المتعلقة  الرقمية  الجوانب  بدرا�ضة  القيام  يتم  •    لم 

وال�ضياحة  األيوتي�ص  الم�ضتديم لمخطط  وال�ضيد  الم�ضتديمة  الفالحة  بالقت�ضاد الأخ�ضر مثل  معنية 

الم�ضتديمة )روؤية 2020(.

والختراع  البراءة  �ضهادات  اأن  كما  كافية.  غير  والتطوير  العلمي  البحث  ميدان  في  الجهود  •    تبقى 

المنتجة تبقى غير م�ضتعملة في الم�ضالك ال�ضناعية المنتجة لل�ضغل الم�ضتديم والثروة.

على  ذلك  في  بما  والمواطنين،  المهنية  والهيئات  ال�ضناعيين  والمنع�ضين  المقررين  تعبئة  •    �ضعف 

�ضعيد المجتمع المدني من اأجل تبني نماذج لالإنتاج وال�ضتهالك الم�ضتديمين، بما يعك�ص غياب 

ا�ضتراتيجية التح�ضي�ص ـ التوا�ضل.

•    الإمكانيات المالية المكر�ضة لتخ�ضير القطاعات القت�ضادية غير كافية
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الإمكانيات في مجال خلق الثروات وتوفير فر�س 

�سغل في اأربع قطاعات من القت�ساد الأخ�سر

 1      قطاع الطاقات المتجددة

●    المبادرات الوطنية في الطاقات المتجددة 

من اأجل مواجهة الطلب المتزايد من الطاقة الكهربائية )التي �ضت�ضل اإلى ال�ضعف في اأفق 2020 واأربعة 

اأ�ضعاف في اأفق 2030(، و�ضع المغرب ا�ضتراتيجية طاقية ترمي اإلى رفع ن�ضبة م�ضاهمة الطاقات المتجددة 

اإلى 42 في المائة في اأفق 2020، مع التوزيع ب�ضكل مت�ضاو بين الطاقة الهوائية وال�ضم�ضية والكهرمائية )14 

في المائة بالن�ضبة لكل قطاع فرعي(. كما ترمي هذه ال�ضتراتيجية اإلى تاأمين م�ضتوى مهم من الندماج 

الجهوي لهذه المجالت ل�ضمان الن�ضجام الجتماعي والترابي مع تاأمين ولوج الجميع اإلى الطاقة.

ولتاأمين تنفيذ هذه ال�ضتراتيجية، �ضعى المغرب اإلى التزود باأربعة هياكل اإدارية تعمل في اإطار �ضراكة مع 

المكتب الوطني للكهرباء تحت و�ضاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

•    المكتب الوطني للكهرباء: الفاعل الوطني التاريخي المكلف بالمخطط المندمج للطاقة الهوائية.

تنمية  مركز  تحويل  بعد  اأن�ضئ  الذي  الطاقية:  والنجاعة  المتجددة  الطاقات  لتنمية  المغربية  •    الوكالة 

الطاقات المتجددة اإلى" الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية". وتتكلف هذه 

والتعمير  ال�ضناعة  قطاعات  في  الطاقية  للنجاعة  الوطنية  ال�ضتراتيجية  تنفيذ  على  بالإ�ضراف  الوكالة 

والنقل، كما تهتم باإنجاز معايير طاقية جديدة للمعدات، وترويج الطاقات المتجددة واإنجاز الأبحاث 

التقنية لت�ضخي�ص المناطق المر�ضحة لإقامة م�ضاريع الطاقة الهوائية وال�ضم�ضية.   

•    الوكالة المغربية للطاقة ال�ضم�ضية: ت�ضمل مهام الوكالة الإ�ضراف والتوجيه للم�ضروع المغربي للطاقة 

من  الدوليين  الفاعلين  واختيار  والدرا�ضات  بالت�ضميم  المرتبطة  الأن�ضطة  كل  تغطية  عبر  ال�ضم�ضية، 

اأجل اإنجاز الم�ضروع، ومتابعة عمليات الإنجاز. 

•    �ضركة ال�ضتثمارات الطاقية: اأن�ضئت في 2010 وتتوفر على ميزانية بقيمة 1 مليار دولر الممولة من 

"�ضندوق التنمية الطاقية". وترمي �ضركة ال�ضتثمارات الطاقية اإلى ال�ضتثمار في م�ضاريع تنمية الطاقة 
ال�ضم�ضية الهوائية والكهرمائية والنجاعة الطاقية.  

مرافقة  بهدف   2011 عام  المعهد  اأن�ضئ  الجديدة:  والطاقات  ال�ضم�ضية  الطاقة  في  البحث  •    معهد 

المبادرات الوطنية عن طريق تحقيق تموقع في مجال الأبحاث التطبيقية، بميزانية اإقالع قيمتها 250 

مليون درهم.
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●    الطاقة ال�صم�صية

في نوفمبر 2009، تم اإطالق مخطط مغربي هام للطاقة ال�ضم�ضية بقدرة ت�ضل اإلى 2000 ميكاوات في اأفق 

5 محطات: ورزازات، عين بني مطهر، فم  70 مليار درهم، موزعة على  2020 با�ضتثمارات منتظرة بقيمة 

اإلى  الواد )اإقليم العيون(، بوجدور و�ضبخة الطاح )اإقليم طرفاية(. وتهدف المرحلة الأولى من المخطط 

المحطات  التالي  الجدول  ميكاوات. ويبرز   125 بقدرة  بورزازات  الكهروحرارية  للطاقة  محطة  اأول  اإقامة 

الخم�ص لمخطط الطاقة ال�ضم�ضية الذي ت�ضرف عليه الوكالة المغربية للطاقة ال�ضم�ضية:

 ●    الطاقة الهوائية

في  الهوائية  الطاقة  لتوليد  محطات  خم�ص  بناء  اإلى  الهوائية  للطاقة  المندمج  المغربي  البرنامج  يهدف 

الإنجاز(،  720 ميكاوات في طور  و  الآن،  2000 ميكاوات )280 ميكاوات تحققت  بقدرة   2019 اأفق 

با�ضتثمارات اإجمالية تقدر بقيمة 31, 5 مليار درهم. 
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●    الطاقة الكهرمائية 

في �ضنة 1960، وبف�ضل �ضيا�ضة بناء ال�ضدود الكبرى، اعتمد المغرب في البداية على الطاقة الهيدروكهربائية 

لإنتاج الكهرباء. 

حاليا، ت�ضل القدرة المتوفرة من نوع الطاقة الكهرمائية اإلى 1306 ميكاوات، وقد بلغ اإنتاج الطاقة الكهرمائية 

عام 2010،   3630,8  جيكاوات في ال�ضاعة. وفي 2004، و�ضع المغرب اأول محطة لل�ضخ باأفورار ت�ضل 

قدرتها اإلى 460 ميكاوات. وقد قام المكتب الوطني للكهرباء باإنجاز الدرا�ضات لبناء محطة ثانية لل�ضخ قرب 

اأكادير وثالثة في منطقة ال�ضمال. و�ضي�ضاهم اإدخال محطات لل�ضخ في تقويم اأداء حظائر اإنتاج الكهرباء، ول 

�ضيما تلك التي يتم ا�ضتخراجها من الطاقات المتجددة. ويتعين ت�ضجيل عودة الهتمام بالطاقة المائية  وذلك 

بف�ضل ال�ضتراتيجية الطاقية الجديدة، وخ�ضو�ضا بالن�ضبة للمحطات المائية ال�ضغيرة.

. EPC و �ضيتم بدء م�ضاريع اإن�ضاء قدرة كهرمائية ت�ضل اإلى 580 ميكاوات في اإطار نمزذج عقود

اإلى قدرة اإجمالية تناهز 2280 ميكاوات، اأي بمعدل يقارب %14 من  و ترمي هذه الم�ضاريع الو�ضول 

الطاقات المتجددة.

●    الكتلة الحيوية : الوقود الحيوي والغاز الحيوي 

الحيوية  للكتلة  الطاقي  للتثمين  والتخطيط  الحقيقية  الإمكانيات  لتحديد  درا�ضات  اإنجاز  حاليا  يجري 

وذلك  الحيوي...اإلخ(،  والوقود  والأخ�ضاب،  العادمة،  والمياه  الع�ضوية،  ال�ضلبة  النفايات  من  )انطالقا 

اأ�ضا�ضا من خالل التحقق من م�ضروعات توليد 200 ميكاوات )في 2012(.

لنفايات محطات  الطاقي  التثمين  اأجل  من  المملكة  من  في عدة جهات  النور  رائدة  م�ضاريع  راأت  وقد 

ت�ضفية المياه العادمة في بع�ص المدن:  

الم�ضدر:  وزارة الطاقة والمعادن و الماء والبيئة

)Teq CO2/an( ا�ضتعادة الغاز الحيوي 

اإنتاج الكهرباء بالجيكاوات/�ضاعة لحاجيات المحطة

اإنتاج الطاقة الحرارية بالجيكاوات/�ضاعة لتن�ضيط  الحماأة

الم�ضدر: مديرية الوكالت وم�ضالح التدبير المفو�ص بوزارة الداخلية.
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يتميز الر�ضم الخرائطي لتنمية الكتلة الحيوية بتوزيع جغرافي مهم على م�ضتوى اأقاليم المملكة اإمكانيات 

اإنتاج الطاقة المتجددة وفتح اآفاق للت�ضغيل.  

وتجب الإ�ضارة اإلى اأنه على الرغم من اأهمية اإمكانات اإنتاج الطاقة المتجددة وخلق منا�ضب لل�ضغل عبر 

الطاقة الحيوية، يفتقر القطاع اإلى ا�ضتراتيجية تنموية وا�ضحة واإلى تنزيل جهوي، في الوقت الذي نجد فيه 

اأن الم�ضروعين الراهنين لتقييم اإمكانيات جهة �ضو�ص- ما�ضة - درعة واإقليم ال�ضويرة يبينان وجود قدرة 

من الكتلة الحيوية انطالقا من النفايات الفالحية تقدر بحوالي 1.7 ميكاوات في ال�ضاعة )اأي143.871 

طن معادل للبترول(. وقد اأظهرت الدرا�ضات التي اأجريت في جهات اأخرى كذلك وجود اإمكانيات هامة 

فيما يتعلق بجيل الغاز الحيوي، كما اأظهرت بع�ص الحالت جدواه من الناحية التقنية. وفي هذا الإطار، 

غير  لالإنتاج  اإن�ضاء محطة  تم  يتعين الإ�ضارة اإلى الم�ضروع النموذجي لتعاونية )كوباغ "COPAG"( حيث 

اأورو.  مليون   1.7 تقارب  وبكلفة  ميكاوات   1 تتجاوز  بقدرة  تارودانت،  مدينة  في  الحيوي  للغاز  الممركز 

وت�ضمح هذه المحطة التي اأن�ضئت بتعاون مغربي ـ األماني بتحويل النفايات الع�ضوية الناتجة عن �ضناعة 

الألبان وكذا المواد الأولية المكونة من الكتلة الحيوية الناتجة عن الأن�ضطة الفالحية بنف�ص المنطقة.

 تقييم اإمكانيات خلق الثروات وال�صغل بالمغرب عبر الندماج ال�صناعي

   •  م�ضاهمة م�ضالك الطاقة المتجددة في الناتج الداخلي الخام

    •  م�ضاهمة م�ضالك الطاقات المتجددة في الدخل القومي الخام

ن مخطط الطاقة ال�صم�صي من:   عند اكتمال اإنجازه عام 2019 ، �صُيمِكّ

 •  اإنتاج 6600 جيكاوات في ال�ضاعة/�ضنة؛

 •  ادخار 1.5 مليون طن نفط مكافئ �ضنويا؛

 •  تفادي انبعاث 5.6 مليون طن من غاز اأوك�ضيد الكربون �ضنويا.

  الحاجيات من الكفاءات وفر�ص ال�صغل المتوقعة في م�صالك الطاقة المتجددة

 الحاجيات من الكفاءات وفر�ص ال�صغل المتوقعة في الطاقة الهوائية

من  عددا  اعتبارها  في  اأخذت  قد  والبيئة  والماء  والمعادن  الطاقة  وزارة  بها  قامت  التي  الدرا�ضة  اإن 

الفر�ضيات من بينها:

 •  اأن برمجة القدرات المخطط لها ترتكز على المخطط الريحي المغربي الحالي الذي يرمي اإلى تجهيز 

2 جيكاوات من الطاقة الهوائية في اأفق 2020 )مع تف�ضيل م�ضاعفة هذه القدرة اإلى 4 جيكاوات في 

اأفق 2030(. وهذا الم�ضروع موؤَطر وجميع المعلومات المرتبطة بتخطيطه المكاني معروفة.
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فر�صيات الندماج 

ينقلون  ل  اأنهم  كما  عال.  تكنولوجي  �ضبق  على  الهوائية  الطاقة  ميدان  في  ال�ضناعيون  الفاعلون  يتوفر 

مهاراتهم اإل في حالة اإذا كانت هناك �ضوق كبرى على المدى البعيد ت�ضتدعي ذلك.

الآليات الثقيلة )المراوح، الأبراج( قابلة للت�ضنيع محليا ب�ضكل �ضهل ن�ضبيا.

مجموعة الأعمال الذهنية )ت�ضميم، تدبير( واليدوية )تركيب، �ضيانة، ا�ضتغالل( قابلة للتطوير هاته المعرفة 

محليا، ب�ضكل �ضبه كلي وبطريقة �ضريعة.

تقترح الدرا�ضة المنجزة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ِن�َضب الإدماج تبعا ل�ضيناريوهين 

اثنين: 

حلقة �ضل�ضلة القيم                                                                    اإدماج �ضعيف                                      اإدماج اأق�ضى 

منتجو الطاقة الريحية

منتجو المكونات

منتجون اآخرون

مطورون

تركيب

ا�ضتغالل �ضيانة

منتجون م�ضتقلون للطاقة

ا�ضت�ضارية هند�ضة 

اأبحاث ودرا�ضات

تمويل وتاأمين

اأخرى
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خلق فر�ص �ضغل في الطاقة الهوائية في اأفق 2025

�ضيناريو الحد الأدنى لالندماج : 

  2.023 فر�ضة عمل

�ضيناريو الحد الأق�ضى لالندماج : 

7.437  فر�ضة عمل

• في التركيب: 982 فر�ضة عمل

• في ال�ضتغالل : 041 1 فر�ضة عمل

• في التركيب : 723 5 فر�ضة عمل

• في ال�ضتغالل : 714 1 فر�ضة عمل

الم�ضدر: وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

فر�ص ال�ضغل التي يمكن خلقها في اإطار �ضيناريوهات الندماج ال�ضناعي التالية هي:
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تبين المنهجية الم�ضتعملة في جرد عدد فر�ص العمل الناتجة عن المخطط الريحي المندمج باأن اإمكانيات 

الت�ضغيل في القطاع الريحي تتوقف ب�ضكل كبير على م�ضتوى الإدماج التي �ضيتم تفعيله على �ضعيد التراب 

المغربي. وبالفعل، فاإن من �ضاأن �ضيناريو "الحد الأق�ضى لالإدماج" المتعلقة بحلقات �ضل�ضلة القيم لقطاع 

الطاقة الهوائية اأن ينتج فر�ص �ضغل م�ضاعفة اأربع مرات من الفر�ص الناتجة عن �ضيناريو "الإدماج ال�ضعيف". 

 الحاجيات من الكفاءات وفر�ص ال�صغل المتوقعة في الطاقة ال�صم�صية:

•  الطاقة ال�صم�صية الكهروحرارية: محطة للطاقة ال�ضم�ضية الكهروحرارية.

القُدرات  برمجة  اإل على  تعتمد  والبيئة ل  والماء  والمعادن  الطاقة  وزارة  بها  قامت  التي  الدرا�ضة  اإن 

الناجمة عن المخطط ال�ضم�ضي المغربي في �ضموليته.

 تم الحتفاظ بثالثة �ضيناريوهات لتركيب قدرات محطة الطاقة الكهرحرارية:

• 33 في المائة من قدرة الطاقة ال�ضم�ضية المركبة م�ضدرها محطة الطاقة الكهرحرارية.

• 50 في المائة من قدرة الطاقة ال�ضم�ضية المركبة م�ضدرها محطة الطاقة الكهرحرارية.

• 67 في المائة من قدرة الطاقة ال�ضم�ضية المركبة م�ضدرها محطة الطاقة الكهرحرارية.   

لإنجاح اإدماج المخططات ال�ضم�ضية، ت�ضعى الوكالة المغربية للطاقة ال�ضم�ضية اإلى اإدخال مفهوم الندماج 

ال�ضناعي في الم�ضل�ضل التنموي المتعلق بجميع مخططاتها، وذلك �ضمن منظور التنمية الم�ضتديمة، مع 

اإنتاجية معينة من الكهرباء وتنمية اقت�ضادية واجتماعية محلية على �ضعيد الجهات حيث  الحر�ص على 

تتواجد ن�ضاطاتها، مع م�ضتوى اأق�ضى لالندماج القت�ضادي، وخيارات اأح�ضن من التكنولوجيات الأكثر 

تقدما، واأعمال البحث العلمي والدرا�ضات بهدف اإطالق مهارات وطنية في مجال الطاقة ال�ضم�ضية، وتلبية 

الم�ضدر: وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

�ضيناريو المخطط ال�ضم�ضي المغربي

 33 في المائة - محطة الطاقة ال�ضم�ضية: 

3.408  فر�ضة عمل

فر�ص ال�ضغل الناجمة التي تهم بدرجة اأ�ضا�ضية حلقات 

�ضل�ضلة القيم:

• هند�ضة مدنية

• عملية

• تركيب الأنابيب المجمعة

• �ضيانة

�ضيناريو المخطط ال�ضم�ضي المغربي

 55 في المائة - محطة الطاقة ال�ضم�ضية: 

5.642 فر�ضة عمل 

�ضيناريو المخطط ال�ضم�ضي المغربي

67 في المائة - محطة ال�ضم�ضية: 

7.356 فر�ضة عمل

خلق فر�ص العمل في الطاقة الكهرحرارية  في اأفق 2025
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الم�ضدر: وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

الحفاظ على  المهن، وذلك مع مراعاة  يتالءم مع حاجيات  بما  الكفاءات  الحاجيات في مجال تكوين 

البيئة. ولتحقيق هذا الهدف، قامت الوكالة باإنجاز درا�ضات عدة:

•   درا�ضة حول التاأثير البيئي لم�ضروع ورزازات؛

•   درا�ضة تهم تحديد الرهانات المرتبطة باإقامة المحطات ال�ضم�ضية؛

•   درا�ضة حول تح�ضين الآثار والنعكا�ضات ال�ضو�ضيو ـ اجتماعية؛

•   ودرا�ضة حول تحديد و�ضائل تنمية الأن�ضطة الفرعية/الملحقة.  

اإن الهدف الأ�ضمى لهذه المقاربة، التي تريد اأن تكون نموذجية، هو تنزيل منظور التنمية الم�ضتديمة في 

مدينة ورزازات، مما يتطلب انخراطا اأكبر لجميع الفاعلين المحليين والوطنيين.

الطاقة الفوتوفولتيك الكهر�صوئية

فيما يخ�ص برمجة القدرات، ل تعتمد الدرا�ضة التي قامت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة اإل على 

المتمركزة  غير  المنظومات  لتركيب  الإ�ضافية  للمخططات  اعتبار  اأي  المغربي، دون  ال�ضم�ضي  المخطط 

والمعزولة. وت�ضير الفر�ضيات اإلى ما يلي:

•   يمكن اإنتاج عاك�ضات التيار الكهربائي بالمغرب.

•   �ضيتم تجميع النماذج في المغرب وفق مناهج �ضبه م�ضنعة.

•   �ضيتم �ضنع جميع الهياكل بالمغرب.

•   لن يتم ت�ضنيع ال�ضناعات "الثقيلة" )�ضيلي�ضيوم، رقائق، خاليا( بالمغرب.

•   �ضتكون الهند�ضة والت�ضميم )الإدماج( مغربيتين. 

•   �ضيتم التركيب بوا�ضطة طاقم مغربي بطبيعة الحال. 

•   �ضتكون جميع المهن المرتبطة بال�ضتغالل وال�ضيانة مغربية.

في اإطار المخطط ال�ضم�ضي المغربي تم اعتماد ثالثة �ضيناريوهات لتركيب القدرات الحرارية، وهي:

•   33 في المائة من قدرة الطاقة ال�ضم�ضية المركبة م�ضدرها محطة الطاقة الكهرو�ضوئية.

•   50 في المائة من قدرة الطاقة ال�ضم�ضية المركبة م�ضدرها محطة الطاقة الكهرو�ضوئية.

•   67 في المائة من قدرة الطاقة ال�ضم�ضية المركبة م�ضدرها محطة الطاقة الكهرو�ضوئية.

�ضيناريو المخطط ال�ضم�ضي المغربي

33 في المائة - محطة الطاقة الكهرو�ضوئية:
6046 فر�ضة عمل

�ضيناريو المخطط ال�ضم�ضي المغربي

50 في المائة - محطة الطاقة الكهرو�ضوئية
9.160 فر�ضة عمل 

�ضيناريو المخطط ال�ضم�ضي المغربي

67 في المائة - محطة الطاقة الكهرو�ضوئية
12.274 فر�ضة عمل 

• في التركيب: 406 3 فر�ضة عمل

• في ال�ضتغالل: 640 2 فر�ضة عمل

• في التركيب: 160 5

• في ال�ضتغالل: 4000 فر�ضة عمل

• في التركيب: 6914 فر�ضة عمل

• في ال�ضتغالل: 5360 فر�ضة عمل

خلق فر�ص العمل في الطاقة الكهرو�ضوئية  في اأفق 2025
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اإمكانيات  باأن  ال�ضم�ضي  المخطط  عن  الناتجة  العمل  فر�ص  عدد  جرد  في  الم�ضتعملة  المنهجية  تبين 

الت�ضغيل في هذا  القطاع تتوقف ب�ضكل كبير على م�ضتوى الندماج التي �ضيتم تفعيله على �ضعيد التراب 

الوطني. ويمنح خيار"67 في المائة من الطاقة الكهرو�ضوئية" اإمكانيات اأعلى تقدر بـ 12.000 فر�ضة عمل 

في اأفق 2025.

التحويل  عملية  في  الجديدة  للتكنولوجيات  العتبار  بعين  تاأخذ  لم  الدراية  اأن  اإلى  التنبيه  اإذن  يتعين 

الكهرو�ضوئي، الذي بلغ اليوم م�ضتوى كافيا من الن�ضج ال�ضناعي وحقق تناف�ضية مهمة فيما يتعلق بالتكلفة 

اإقامة محطات  من الكيلووات في ال�ضاعة، لتعليل تعميم هاته التكنولوجيات بالمغرب، على الأقل عبر 

نموذجية ذات قدرة �ضعيفة في البداية)تكنولوجيا الأغ�ضية الرقيقة(.

الحاجيات من الكفاءات وفر�ص العمل المتوقعة في الكتلة الحيوية:

تعتبر الكتلة الحيوية بمثابة م�ضدر للطاقة المتجددة غير الم�ضتغلة في المغرب. وت�ضكل الم�ضالك الفرعية 

للوقود الحيوي والغاز الحيوي وحدها، في ال�ضيناريو المقدم، مخزونا م�ضاويا للطاقات المتجددة الأخرى 

المتراكمة، اأي ما ينهاز 5 ماليين فر�ضة عمل في العالم في اأفق 2050.

اإن توقعات النمو في ح�ضة الكتلة الحيوية بالمغرب تبقى هامة ويتوقع اأن تخلق فر�ص عمل وفق �ضيناريوهات 

مختلفة للتنوع الطاقي، ويتعين اإيالوؤه اأهمية اأكبر في اإطار التنمية الجهوية ول �ضيما عبر تنمية القدرات 

9%
 

9%

22%

40%

خلق فر�ص العمل في الكتلة الحيوية في اأفق 2020

�ضيناريو "الكلفة الأدنى"

 1281 فر�ضة عمل

كيفما كان ال�ضيناريو)خارج المهن غير التقنية(

�ضيناريو حافظة متوازنة من الم�ضاريع: 

2248 فر�ضة عمل
مهند�ضون: خبير زراعي، بيئي، ميكانيكي حراري، مهند�ص 

مدني متخ�ض�ص، �ضناعي، كهربائي/ مهند�ص تحكم

�ضيناريو "ال�ضتراتيجية ال�ضم�ضية":

3806 فر�ضة عمل.

تقني ميكانيكي/حراري كهربائي/ مهند�ص تحكم

رئي�ص ور�ص بناء، عامل بناء

عامل ميكانيكي وعامل �ضيانة )عامل نقل، 

تقني تحكم وحراري(

الم�ضدر: وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
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ال�ضغيرة والمتو�ضطة في جميع مناطق المغرب. 

الحاجيات من الكفاءات وفر�ص العمل المتوقعة في الطاقة الكهرمائية ال�صغيرة:

اإن م�ضلك الطاقة الكهرمائية ال�ضغيرة ل ت�ضاهم حاليا �ضوى ب�ضكل �ضئيل في تطوير الباقة الطاقية الوطنية 

وكذلك فيما يتعلق بخلق فر�ص ال�ضغل. ومن �ضاأن تطويرها اأن يكون مفيدا في الحاجة اإلى التنوع الطاقي 

و�ضيتم لمحالة رفعه بح�ضب مخططات التطوير للمكتب الوطني للكهرباء. 

الم�ضدر: وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

�ضيناريو تطوير 23 ميكاوات

 356 فر�ضة عمل

خلق فر�ص العمل في قطاع الطاقة الكهرمائية ال�ضغيرة في اأفق 2020

•   76 في المائة من فر�ص ال�ضغل التي يتم اإحداثها في القطاع الكهرمائي 

ال�ضغير هي في الهند�ضة المدنية.

•   34 في المائة تتطلب تجربة متينة في الهند�ضة المدنية، وقدرة على 

ت�ضيير فرق عمل ومعمال، اأو على قيادة اآليات الور�ص.

الندماج ال�صناعي: الموؤهالت والعوائق

في  ال�ضناعيون  المنع�ضون  تجّمع  الوطنية،  والريحية  ال�ضم�ضية  المخططات  في  المغرب  تموقع  لإنجاح 

جمعيات، مثل الجمعية المغربية لل�ضناعة ال�ضم�ضية والريحية. وقد اأقر قانون المالية لعام 2011 تخفي�ضا 

2.5 في المائة،  على حقوق ا�ضتيراد التجهيزات والمعدات الم�ضتخدمة في الطاقات المتجددة بحوالي 

وتقلي�ص ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة بالن�ضبة ل�ضخانات المياه ال�ضم�ضية من 20 اإلى 14 في المائة. وفي 

يوليوز 2011، تم توقيع اتفاق بين النقابة الفرن�ضية للطاقات المتجددة من اأجل ال�ضتراك في تطوير �ضراكة 

بهدف  الكهربائية،  بال�ضبكة  الخ�ضو�ضيين  لالأفراد  الفولتو�ضوئية  المحطات  ربط  تقترح  مغربية  ـ  فرن�ضية 

اإعادة حقنها بالكهرباء التي �ضيتم اإنتاجها. وفي المقابل، يمكن لهوؤلء اأن ي�ضتفيدوا من تعريفة ال�ضترجاع 

)feed-in tariff(، وهي تعريفة محفزة تقل�ص من الكلفة الأولية للتجهيز وكذا من ال�ضريبة على القيمة 

الم�ضافة على الطاقة الفولتو�ضوئية التي ت�ضهد اليوم ارتفاعا اإلى الحد الأق�ضى، بحوالي 20 في المائة.

2005، تتقدم  عام  اأن�ضئت  التي   ،"Nareva Holding" من جهة اأخرى، فاإن ال�ضركة الوطنية الخا�ضة  

ال�ضركة  فازت هذه  الجن�ضيات. وقد  ال�ضركات متعددة  باتحادها مع  المتجددة  الطاقات  بجدية في قطاع 

في غ�ضت 2010 في طلب العر�ص الذي انطلق عام 2007 من اأجل اإقامة حظيرة ريحية في طرفاية، تبلغ 
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قدرتها 200 ميكاوات وقابلة للو�ضول اإلى 300 ميكاوات. وتعتبر ال�ضركة، اإلى جانب "اأنترنا�ضيونال باور" 

)International Power( ، من �ضمن 18 كون�ضورتيوم )تجمع �ضركات( التي خ�ضعت للتاأهيل الأولي في 

طلب العرو�ص بالن�ضبة لم�ضروع ورزازات.

كما اأن �ضركة "NAREVA Holding" حا�ضرة في قائمة ر�ضاميل  "Desertec" )م�ضروع �ضخم بقدرة 100 

جيكاوات اأطلقته منظمات األمانية(. ويفتح هذا الأخير اآفاقا جديدة للمنع�ضين الوطنيين من اأجل الم�ضاركة 

في اإقامة �ضبكة من المحطات ال�ضم�ضية والحظائر الريحية في اأفريقيا ال�ضمالية وال�ضرق الأو�ضك بهدف توفير 

15 في المائة من الحاجيات الطاقية لأوروبا. كذلك، فاإن البرنامج ال�ضم�ضي المتو�ضطي، ثاني اأ�ضخم م�ضروع 

بالمنطقة، ، �ضيمثل فر�ضة اأخرى بالن�ضبة للمنع�ضين الوطنيين الذي يمكنهم التموقع في ال�ضوق.

في   NAREVA بطموح  علنا  الت�ضريح  تم   ،" EnergiPro" الحكومي  البرنامج  اإطار  وفي  اآخر،  ومن جانب 

 300 بقدرة  ريحية  مزارع  اإقامة ثالث  الإعالن عن  للكهرباء وذلك، من خالل  م�ضتقال  مزودا  ت�ضبح  اأن 

ميكاوات بكلفة اإجمالية تقدر بـ3.5 مليار درهم. والحظيرة الأولى مر�ضحة لتكون في اأخفنير قرب طرفاية. 

المكتب  مثل  زبائن  والطاقة التي �ضيتم اإنتاجها �ضيتم ت�ضويقها مبا�ضرة من قبل �ضركة "NAREVA" اإلى 

و�ضركة   ،"Samir" البترول  تكرير  �ضركة  و  للكهرباء،  الوطني  والمكتب  الحديدية،  لل�ضكك  الوطني 

الحديد  و�ضركة  للمطارات،  الوطني  والمكتب  للفو�ضفاط،  ال�ضريف  والمكتب   ،"La farge" الأ�ضمنت

."Sonasid" ال�ضلب

اإن الندماج ال�ضناعي المن�ضود �ضوف يتحول اأكثر فاأكثر نحو  ا�ضتقطاب م�ضنعين اأجانب، �ضواء ب�ضكل 

به العمل من  الترخي�ص الجاري  يوؤدي  انفرادي اأو في اإطار �ضركات م�ضتركة " joint-ventures". �ضوف 

الآن ف�ضاعدا في مجال الت�ضدير والربط بال�ضبكة الكهربائية الوطنية اإلى زيادة الحظائر الريحية وال�ضم�ضية 

نوعية  ومن خالل  القدرات.  بمختلف  الحرارية(  ال�ضم�ضية  الطاقة  و محطات  الفولتو�ضوئية  )المحولت 

وحجم برامج الطاقات المتجددة التي تم النخراط فيها، فاإن الم�ضتثمرين �ضيكونون موجهين اإلى مزيد 

من القدرات الكبرى على ح�ضاب القدرات ال�ضغرى وبالتالي على ح�ضاب المقاولت الوطنية ال�ضغيرة 

التموقع في  يريدون  الذين  المغالربو  ل�ضماعيين  والمتو�ضطة وال�ضغيرة جدا. وهذه �ضعوبات يجب على 

هذا ال�ضوق تجاوزها.

الم�ضتقبلية، �ضواء فيما  با�ضتثمار  الإمكانيات  الح�ضة  القوي في هذه  التموقع  ال�ضياق، ي�ضمح  وفي هذا 

الوحدات  بتمويل  يتعلق  فيما  اأو  وال�ضم�ضية  الريحية  الحظائر  ا�ضتغالل  اأو  اإقامة  م�ضاريع  بمرافقة  يتعلق 

ال�ضناعية )اإنتاج قطع الغيار: ال�ضواري، الأوتاد، الدوارات، المولدات،... تجميع وتركيب المعدات.. فيما 

بالمحولت  يتعلق  لوحات...فيما  فولتو�ضوئية،  خاليا  رقيقة،  كهرو�ضوئية  الريحية/اأغ�ضية  بالطاقة  يتعلق 

...)condensateurs( الفولتو�ضوئية/ �ضا�ضات مقاومة للحرارة، مرايا م�ضطحة، اأنظمة المراقبة، مكثفات
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وم�ضاهمة  الموؤكدة،  الأجنبية  الخبرة  مع  وال�ضتراك  الحرارية(،  ال�ضم�ضية  الطاقة  بمحطات  يتعلق  فيما 

�ضناديق التمويالت الوطنية )مثل �ضركة ال�ضتثمارات الطاقية(، ووجود عقود مناولة، كلها ت�ضكل �ضروطا 

اأولية ل بد من توفرها. 

التي  ـ  وال�ضغرى  المتو�ضطة  المقاولت  تجد  الكبرى،  المقاولت  عليها  تهيمن  التي  البانوراما  هذه  في 

ت�ضكل المكون الأ�ضا�ضي للن�ضيج ال�ضناعي الوطني ـ �ضعوبات كبيرة في التموقع، اإل اإذا تم و�ضع الآليات 

ال�ضرورية لإدماجها. 

اإن الأهداف المر�ضومة في ميدان الت�ضغيل في اأفق 2025 احملددة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء 

والبيئة ترتكز على �ضيناريو اندماج الطاقات المتجددة التالية: اندماج اأق�ضى للمخطط الريحي، قدرة الطاقة 

الكهرو�ضوئية في م�ضتوى 67 في المائة، قدرة محطة الطاقة ال�ضم�ضية الحرارية في م�ضتوى 33 في المائة، 

وقدرة الطاقة الكهرمائية ال�ضغيرة في معدل 23 ميكاوات. وي�ضكل حجم البرامج الوطنية الكبرى التي 

تم اإطالقها في قطاعات الطاقة الهوائية وال�ضم�ضية حافزا مهما للو�ضول اإلى الأهداف المتوخاة في مجال 

الت�ضغيل.

غير اأن هناك عدة �ضروط �ضرورية لرفع هذا التحدي لم تتوفر بعد، هي:

•   تتميز البنية الحالية للن�ضيج ال�ضناعي الوطني الذي بغياب �ضبه كلي للمقاولت ال�ضغرى والمتو�ضطة 

المتخ�ض�ضة في م�ضالك الطاقات المتجددة.

•   يمثل انعدام الكفاءات والخبرة الوطنية في التكنولوجيات الهوائية وال�ضم�ضية عائقا كبيرا. 

•   غياب ميكانيزمات تنفيذ مقاربة الندماج خالل عمليات فتح العرو�ص في م�ضاريع الطاقات المتجددة.

الم�ضاريع  الوطنية في  ال�ضغرى والمتو�ضطة  المقاولت  المنهجية والإلزامية لإدماج  التدابير  •   غياب 

الوطنية الكبرى للطاقات المتجددة.

•   غياب منهجيات وو�ضائل اليقظة والتقييم  الم�ضتثمر المتعلقة بم�ضتوى الإدماج المنجز.

الموؤهالت والعوائق متنوعة: ب�صرية، قانونية، اإدارية، تقنية، اقت�صادية، مالية، تكنولوجية، �صناعية.

تجاري  بائتالف   2001 اأكتوبر  �ضهر  بداية  في  ال�ضندوق  هذا  تدبير  اأنيط  الطاقية:  التنمية  �صندوق       

انف�ضتمنت  و"اأكتوو  روت�ضيلد")�ضوي�ضرا(  دي  بنيامين  "�ضركة  من  يتكون  )كون�ضورتيوم( 

مانجمنت")لوك�ضمبورغ( و"اأك�ضن كابيتل بارتنرز")المغرب(.

الطاقات  من  انطالقا  وذلك  نف�ضهم  تلقاء  من  الكهرباء  اإنتاج  من  لل�ضناعيين  الإمكانية  برنامج  يوفر    

المتجددة. ويتم ذلك عبر �ضركة النقل الةطنية من وحدات الإنتاج اإلى وحجات ال�ضتهالك. ويتم 

�ضراء الفائ�ص في الإنتاج من طرف المكتب الوطني للكهرباء ب�ضعر تف�ضيلي ومحدد.
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الكفاءات الب�صرية: التكوين، المهن والبحث والتطوير

المخطط  لندماج  اأق�ضى  حد  التالية:  الندماج  فر�ضية  على  الكفاءات  من  الحاجيات  تحديد  يرتكز 

المائة،  في   33 بمعدل  حرارية  الكهرو  للطاقة  محطة  المائة،  في  بمعدل  فولتو�ضوئية  محولت  الريحي، 

محطات �ضغيرة للطاقة الكهرمائية بمعدل23 ميكاوات. اأما فيما يخ�ص الحاجيات من الكفاءات في �ضعب 

الطاقات المتجددة في اأفق 2025، فقد تم ترقيم الخ�ضا�ص في التكوين على النحو التالي:

•   مهند�ضون في الطاقة المتجددة: 3128

•   تنقنيون وتقنيون تجاريون في الطاقات المتجددة: 10676.

•   م�ضتخدمون ماأهلون في مجال الطاقات المتجددة:5773.

بها  قامت  التي  الدرا�ضة  في  المحددة  المتجددة  الطاقات  م�ضالك  في  الكفاءات  من  الحاجيات  لتلبية 

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فاإنه قد تم و�ضع برنامج للتكوين مخ�ض�ص للطاقات المتجددة ح�ضب 

المقاربة بالكفاءات. 

يرتكز هذا البرنامج على خم�ضة محاور: 

اإعادة هند�سة برامج التكوين والبحث في الطاقات المتجددة

ينبني تحديد الحاجيات في الكفاءات في م�ضلك الطاقات المتجددة على:

 اأ.  على المدى الق�صير 2011 ـ 2012 

•   تطوير 5 برامج للتكوين المهني على م�ضتوى التكوين التقني اأو التقني المتخ�ض�ص في مهن الطاقة 

ال�ضم�ضية، الهوائية والكتلة الحيوية.

•    اإقامة بنيات تحتية لإعداد برامج داخل ثالثة معاهد جديدة للتكوين، هي: محطة 1: وجدة؛ محطة 

2: طنجة؛ محطة 3:ورزازات. 

اللجو�ضتيكية،  والو�ضائل  البيداغوجي،  للتاأطير  الم�ضتعدين  الوطني  ال�ضعيد  على  ال�ضركاء  •    تحديد 

ومالءمة بع�ص برامجها التكوينية، الُموفرة حاليا لحاجيات التكوين بالقطاع.

ب. على المدى المتو�صط: 2012 ـ 2013.

•   و�ضع 5 برامج للتكوين المتين على م�ضتوى ثالث موؤ�ض�ضات قطاعية 

•   تحديد ال�ضركاء على ال�ضعيد العالمي القادرين على مرافقة الموؤ�ض�ضات الم�ضار اإليها اأعاله بهدف 

و�ضع برامج جديدة متينة ومالئمة.

•   تعميم برامج التكوين لت�ضمل موؤ�ض�ضات اأخرى تتوفر على المعايير المحددة �ضابقا.
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ج. التكوين الم�صتمر في الطاقات المتجددة: 

الطاقات  لتنمية  المغربية  "الوكالة  مع  ب�ضراكة   2012 عام  من  انطالقا  الم�ضتمر  للتكوين  مخطط  اإعداد 

والمكتب  ال�ضغل،  واإنعا�ص  المهني  التكوين  من مكتب  المكِونين  الطاقية" لفائدة  والنجاعة  المتجددة 

الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني لل�ضكك الحديدية، والمكتب الوطني للماء ال�ضالح لل�ضرب، وتقديم 

برامج التعليم المالئمة بعد الرفع من قيمتها في موؤ�ض�ضات التعليم العالي انطالقا من 2013 على �ضكل 

تكوين م�ضتمر )المدر�ضة العليا للتكنولوجيا، الجامعات...(.

د. التوا�صل:

تحقيق التوا�ضل ابتداءا من 2011 حول اإطالق عملية توظيف المتدربين للمحطات الرائدة والموؤ�ض�ضات 

ال�ضريكة واإعداد مخطط للتوا�ضل انطالقا من 2013 من اأجل التعريف بتعميم اإقامة برامج متينة ومالئمة 

للتكوين.

ه. تنظيم برنامج التكوين في الطاقات المتجددة: 

�ضيعتمد تنزيل برنامج التكوين المحدد �ضالفا على الفاعلين الآتين: وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

اإعداد برنامج التكوين والدرا�ضة ودرا�ضة وبناء المعاهد للتكوين في المهن المرتبطة بالطاقات  من اأجل 

المتجددة والنجاعة الطاقية من طرف مديرية التكوين المهني، والفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك 

هذه  لت�ضيير  والإليكتروميكانيكية  والميكانيكية  المعدنية  ال�ضناعات  وفيدرالية  المتجددة  والطاقات 

المعاهد، والوكالة المغربية للطاقة ال�ضم�ضية والوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية 

لإقامة المقررات والتاأطير واإدماج الفائزين لدى الفاعلين القت�ضاديين. 

و. اأجهزة لتن�صيق برنامج التكوين والبحث:  

ُيرتقب اإن�ضاء لجنة لتن�ضيق برنامج التكوين بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، اإدارة التكوين المهني، 

وال�ضركاء العموميين )الوكالة المغربية للطاقة ال�ضم�ضية، المكتب الوطني للكهرباء، الوكالة المغربية لتنمية 

الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، �ضركة ال�ضتثمارات الطاقية(، والخوا�ص )فيدرالية ال�ضناعات المعدنية 

المتجددة(،  والطاقات  والإلكترونيك  للكهرباء  الوطنية  الفيدرالية  والإليكتروميكانيكية،  والميكانيكية 

و�ضتتكلف هذه اللجنة بتن�ضيق ومتابعة وتقييم نتائج برنامج التكوين في الطاقات المتجددة.

ول�ضمان فعالية اأكبر لهذا البرنامج، من ال�ضروري التنبيه اإلى بع�ص النقاط:

درا�ضة  فاإن  المندمج،  الريحي  والمخطط  ال�ضم�ضي  المخطط  في  الكفاءات  من  الحاجيات  عدا  •    ما 

المهن والكفاءات لم ت�ضمل الحاجيات الم�ضتقبلية من الكفاءات من اأجل تطوير المقاولت ذات 

القدرات الهوائية وال�ضم�ضية ال�ضغرى والمتو�ضطة بالن�ضبة لحاجيات الفئات )المنزلية وال�ضناعية(. 
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لبرمجة  اهتمام خا�ص  اإيالء  ويتعين  الإنجاز.  اإلى  في حاجة  التكوين  لبرامج  البيداغوجية  •    الهند�ضة 

والمالية  المادية  والموارد  والأ�ضواق،  الفائزين،  وعدد  الحترافية،  المهنية  والتخ�ض�ضات  الم�ضالك، 

والب�ضرية، ونماذج التجارب الميدانية البيداغوجية )الريحية وال�ضم�ضية والكتلة الحيوية(.

•    اإلى غاية الآن، لم يتم اإنهاء التركيب المالي لبرنامج التكوين في الطاقات المتجددة من طرف وزارة 

الطاقة والمعادن والماء والبيئة.  

•    يعتبر تكوين المكِونين في الطاقات المتجددة بالن�ضبة اإلينا �ضرطا �ضروريا لت�ضريع هذا الم�ضل�ضل.

•    تفعيل هذا البرنامج في اآجاله �ضرط �ضروري ل�ضتباق تنفيذ برامج العمل المنبثقة عن ال�ضتراتيجية 

الوطنية فيما يتعلق بالطاقات المتجددة.

من جهة اأخرى، فاإن ت�ضجيع �ضيا�ضة اإرادية للبحث التطبيقي اأمر مهم لخلق رافعات للتنمية، ول �ضيما عبر 

دعم مالي بمقت�ضى اتفاق مبرم مع الجامعة. ويمكن اأن تلعب الكفاءات المغربية في الخارج دورا مهما في 

اإنجاز �ضيغة عملية وتكنولوجية موجزة لفائدة كل القطاعات الن�ضطة لالقت�ضاد المغربي.

يتعين اأن يرتكز التوجه الطاقي والقت�ضادي الجديد للمغرب ب�ضكل مواز على تقوية القدرات التجديدية، 

والبحث التكنولوجي والتنمية ال�ضناعية التي ت�ضكل، على المدى البعيد، الو�ضائل الحقيقية لتح�ضين 

اإنتاجية وتناف�ضية اقت�ضادنا، والوجهة الم�ضتقبلية لخلق ال�ضغل، والقيمة الم�ضافة، وتح�ضين �ضروط عي�ص 

المواطنين.

موازاة مع الأن�ضطة ال�ضناعية الأجنبية التي يمكن اأن تكون �ضرورية في بع�ص الحالت لالإقالع، �ضتربح 

البالد بالمراهنة اأكثر على التكوين عبر البحث وتنمية التكنولوجيات الوطنية الخا�ضة في اإطار م�ضاريع 

منهجية  والعالميين حول  الوطنيين  الفاعلين  تجميع  في  يتمثل  �ضناعي  ذات هدف  متعاونة  مع جهات 

الم�ضروع، وثقافة الت�ضليم ـ مع �ضرورة المزاوجة بين الو�ضيلة والنتائج، وفق مبداأ الربح الم�ضترك.

كما �ضتربح المقاولت المغربية كثيرا باقترابها من الجامعة وقدراتها البحثية. و�ضتتطور ج�ضور جيدة في 

اإطار عقود مهيكلة �ضتحظى بدعم ال�ضلطات العمومية من خالل مجموعة من التدابير المحفزة والمنا�ضبة، 

عبر الرفع من الموارد الب�ضرية والمادية الممنوحة للبحث فيما يتعلق بالطاقات المتجددة ول �ضيما المتعلقة 

بمو�ضوعات واعدة مثل: 

•    المواد الخا�ضة والمركبة  كمحركات المراوح الهوائية.

•    المواد متعددة الوظائف المخ�ض�ضة لتحويل وتخزين الطاقة. 

•    الإلكترونيات ذات ال�ضغط العالي. 

•    الأنظمة الكهربائية/الإلكترونية الذكية.

•    التكنولوجيا الحيوية.
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و�ضيكون من ف�ضائل نموذج مثل هذا:

اأفريقيا  اإلى  ت�ضديرها  �ضيمكن  والتي  للبالد،  الخا�ضة  الحاجيات  اأجل  من  الوطنية  المهارات  •    تنمية 

والعالم العربي.

•    الحد من هجرة الأدمغة عبر تعبئة قدرات المهاجرين المغاربة العاملين في مجالت التكوين والعلوم 

والتكنلوجيا وال�ضناعة والخدمات والمالية.

•    اإطالق نموذج فعال من اأجل اقت�ضاد معرفة وطني.

اإن اإحداث معهد البحث في الطاقة ال�ضم�ضية والطاقات الجديدة �ضيتعين عليه اأن يدعم هذه الروابط واأن 

يتمم الدائرة الجيدة على م�ضتوى �ضل�ضلة القيم. و�ضيكون الفاعلون القت�ضاديون الوطنيون مدعويين اإلى 

التعبئة لتحويل ال�ضتراتيجية الوطنية اإلى م�ضاريع بحث ميدانية جدية.

و�ضيلعب معهد البحث في الطاقة ال�ضم�ضية والطاقات الجديدة بتعاون مع الفاعلين الوطنيين في البحث 

دورا هاما في  دمج هذه الجهود. ومن بين الم�ضاريع الرائدة، نخ�ص بالذكر )الم�ضدر:معهد البحث في 

الطاقة ال�ضم�ضية والطاقات الجديدة (:

تجارب  ونموذج  الكهرو�ضوئية،  التكنولوجيات  في  القدرات  متعددة  حرارية:اأن�ضطة  �ضم�ضية  •    طاقة 

ميداني.   

•    طاقة �ضم�ضية بالديناميكا الحرارية المركزة: مهام المحاكاة والعقلنة في تكنولوجيات الطاقة ال�ضم�ضية 

الحرارية، ونموذج تجارب ميداني.

بالطاقة  الهواء  تكييف  ال�ضم�ضية،  بالطاقة  البحر  مياه  تحلية  تقنيات  تطوير  وتطبيقات:  �ضم�ضية  •    طاقة 

ال�ضم�ضية، اإنتاج البخار بالطاقة ال�ضم�ضية...

توزيع  )�ضبكة   "Smart Grid" •    �ضبكة كهربائية:اإدماج الطاقات المتجددة في ال�ضبكة، �ضمارت كريد 

الكهرباء الذكية با�ضتخدام تكنولوجيا المعلومات(...

•    طاقة هوائية:اأن�ضطة محاكاة المحطات، هند�ضة نقل وتخزين الطاقة...

•    تخزين الطاقة: محطات �ضخ وتوليد الطاقة الكهرمائية، تخزين حراري للطاقة، تخزين كيميائي للطاقة 

ـ خلية وقود.

•    مو�ضوعات اأخرى يمكن معالجتها في الم�ضتقبل كالكتلة الحيوية.

غير اأنه بالنظر اإلى اأهداف الندماج ال�ضناعي المعلن عنها، تبقى الإمكانيات المخ�ض�ضة للبحث والتجديد 

في مجال الطاقات المتجددة �ضعيفة، رغم اإحداث معهد البحث في الطاقة ال�ضم�ضية والطاقة الجديدة 

الذي يتوفر على ميزانية اإقالع بقيمة 250 مليون درهم، اأي ما يعادل 0.35 في المائة من البرنامج ال�ضم�ضي 

الوطني، في الوقت الذي يتعين اأن تغطي مهمته جميع م�ضالك الطاقة ال�ضم�ضية والطاقات المتجددة.  
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التمويل

التنمية الذاتية  اآليات  النامية، مثل  البلدان  اإن التطور الوا�ضح ل�ضيا�ضات وو�ضائل ال�ضوق، ول �ضيما في 

التي تم اإعدادها على اإثر الم�ضادقة على بروتوكول كيوتو وتمويل الكربون اأو القرو�ص ال�ضغرى والأموال 

القت�ضاد  تطوير  على  ت�ضجع  كما  القت�ضادي  التباطوؤ  من  للحد  و�ضيلة  خير  تمثل  التحفيزية،  الخ�ضراء 

المالية  الموؤ�ض�ضات  لمراقبة  الخا�ضعة  تلك  مثل  الأ�ضول  تركيز  ويعتبر  العالمي.  ال�ضعيد  على  الأخ�ضر 

العامة وبنوك الإنماء و�ضناديق الثروة ال�ضيادية وبع�ص �ضناديق التقاعد والتاأمين مدخال �ضروريا للت�ضريع 

بالنتقال اإلى القت�ضاد الأخ�ضر.  

الدولة: تظل الدولة فاعال اقت�ضاديا ل يمكن تجاوزه في �ضيرورة النتقال نحو القت�ضاد الأخ�ضر. ويعتبر 

التمويل العمومي عن�ضرا اأ�ضا�ضيا في اإطالق م�ضل�ضل تطوير هذا القت�ضاد، و�ضيكون على الدولة اأن توؤكد 

دورها كاأول م�ضتثمر في قطاعات القت�ضاد الأخ�ضر ب�ضكل عام، ول �ضيما في قطاع الطاقات المتجددة، 

وخ�ضو�ضا عبر: خلق تدابير مالية محفزة واإعادة النظر في اإ�ضالح نظام الدعم الحالي. 

الم�ضتثمرون الخوا�ص: ينفتح �ضوق الطاقات المتجددة باعتباره مكونا رئي�ضيا في القت�ضاد الأخ�ضر في 

وجه الفاعلين الخوا�ص اأكثر فاأكثر: الم�ضتثمرون الخوا�ص، الأ�ضخا�ص الماديون )�ضنف:مالئكة الأعمال( 

والمعنويون.

الموؤ�ض�ضات المالية: يتعين اأن تلعب اأ�ضواق روؤو�ص الأموال دورا جوهريا في و�ضع روؤو�ص اأموال معقولة رهن 

اإ�ضارة هدف اإن�ضاء اقت�ضاد اأخ�ضر. ومن �ضاأن تقوية المعايير البيئية والجتماعية ومعايير الحكامة اإحداث 

والتنظيم  التخطيط  واأ�ضاليب  وال�ضتراتيجية  وال�ضيا�ضة  والثقافية  الفل�ضفية  المفاهيم  في  عميقة  تغييرات 

والمقاربة ال�ضو�ضيوـ اجتماعية لالأن�ضطة البنكية واأن�ضطة ال�ضتثمار والتاأمين من اأجل اإعادة توظيف اأح�ضن 

لروؤو�ص الأموال لإحداث تحريك قوي لالقت�ضاد ال�ضامل وبروز م�ضالك الطاقات المتجددة. 

يجب اأن ي�ضاهم قطاع التمويل في تنمية الطاقات المتجددة ول �ضيما:

•    البنوك التجارية.

•    البنوك الوطنية للتنمية بخلق خطوط مخ�ض�ضة للتمويل بفوائد تف�ضيلية ومرفقة ب�ضمانات )اأخذا بعين 

العتبار قدرة الم�ضتثمرين الموؤ�ض�ضاتيين على القترا�ص من الأ�ضواق المالية عبر الحكومة(. 

•    التاأمينات و�ضناديق معا�ضات التقاعد. 

اإن اإن�ضاء �ضركة ال�ضتثمارات الطاقية، كاأداة مالية مخ�ض�ضة من طرف الدولة، من �ضاأنه الم�ضاهمة ب�ضكل 

هام في هيكلة م�ضالك الطاقات المتجددة من خالل م�ضاركة روؤو�ص الأموال العمومية في برامج البالد. 

ذات  واقعية  م�ضاريع  اإنجاز  تتولى  التي  ال�ضركات  في  بالم�ضاهمة  الطاقية  ال�ضتثمارات  �ضركة  تتدخل   

مردودية تبينت جدواها ال�ضناعية. كل م�ضاهمة تكون م�ضحوبة بـ"ا�ضتراتيجية خروج" وا�ضحة.
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يتعين على �ضركة ال�ضتثمارات الطاقية اأن تطبق �ضيا�ضة التوزيع المتنوع لروؤو�ص الأموال الم�ضتثمرة ح�ضب 

اأمام م�ضتثمرين  اأن ال�ضتثمارات التي تقوم بها ال�ضركة تكون مفتوحة  كل قطاع للطاقة المتجددة. كما 

اإعادة ا�ضتثمار كامل عائداتها في  اأو دوليين، من اأجل القيام برفع مالي.وتعتزم ال�ضركة  اآخرين، وطنيين 

م�ضاريع جديدة.وت�ضعى ال�ضركة اإلى عقلنة وت�ضجيع الحكامة والتكاملية مع �ضركائها الموؤ�ض�ضاتيين )الوكالة 

المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، الوكالة المغربية للطاقة ال�ضم�ضية، الوكالة المغربية 

لتنمية الإ�ضتثمارات، والمديرية العامة للجماعات المحلية(.

اآليات دعم الطاقات  اأي�ضا تقوية ال�ضتراتيجيات الطاقية الوطنية و�ضيغ التمويل، عبر تحيين  ومن المهم 

ذات الم�ضادر الأحفورية واأنظمة الت�ضعير التي يمكن اأن يعاد توجيه جزء منها لفائدة الطاقات المتجددة.

الإطار القانوني

وت�ضريعية  تنظيمية  موؤ�ض�ضاتية  اأحكام  بوا�ضطة   2008 منذ  الجديدة  الطاقية  ال�ضيا�ضة  تنفيذ  دعم  تم  لقد 

متطورة ومحفزة تهدف اإلى اإعادة تنظيم قطاع اإنتاج الكهرباء وتوفير  مخطط وطني لتنظيم �ضوق الكهرباء.

�ضمح القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة ال�ضادر في 18 مار�ص 2010 بتو�ضيح قواعد اإنجاز  

اأ�ضخا�ص  طرف  من  المتجددة  الطاقات  م�ضادر  من  انطالقا  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  محطات  وا�ضتغالل 

ماديين اأو معنويين، عموميين اأو خوا�ص، وذلك بتو�ضيح ـ على الخ�ضو�ص ـ القواعد العامة التي يتعين اأن 

يلتزموا بها، والنظام القانوني الجاري به العمل بما في ذلك فيما يتعلق بالت�ضويق والت�ضدير.

المتجددة  الطاقات  اإنتاج  م�ضاريع  قدرات  بح�ضب  الخا�ضة  الإدارية  الإجراءات  القانون  هذا  حدد  وقد 

)قدرات �ضغرى، متو�ضطة اأو كبرى(:

•    م�ضاريع ت�ضاوي اأو تتجاوز قدراتها الُمن�ضاأة 2 ميكاوات:

-  يخ�ضع هذا ال�ضنف من الم�ضاريع لترخي�ص.

التي  ال�ضم�ضية  اأو  الهوائية  الطاقة  انطالقا من م�ضدر  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  مناطق تطوير م�ضاريع    -

ت�ضاوي اأو تتجاوز قدراتها المجمعة الق�ضوى 2 ميكاوات يتم تحديدها واقتراحها من طرف الوكالة 

المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والجماعات المحلية المعنية وم�ضير ال�ضبكة 

الكهربائية الوطنية للنقل.

•    الم�ضاريع ذات القدرة المتو�ضطة تخ�ضع لت�ضريح م�ضبق، وهي �ضنفان:

لم�ضتغل  تابعة  اأو مجموعة محطات  المحطة  ـ ح�ضب  المن�ضاأة  القدرة  اإذا كانت  �ضنف كهربائي،    -

واحد ـ تقل عن 2 ميكاورات اأو تتجاوز 20 كيلووات. 

-  �ضنف حراري، اإذا كانت القدرة المن�ضاأة ـ ح�ضب المحطة اأو مجموعة محطات تابعة لم�ضتغل واحد 

ـ ت�ضاوي اأو تتجاوز 8 ميكاوات حرارية.
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•    م�ضاريع ذات قدرة �ضغيرة تقام وت�ضتغل وتخ�ضع للتعديل بحرية. وهي �ضنفان:

-  �ضنف كهربائي انطالقا من م�ضادر للطاقات المتجددة اإذا كانت قدرتها المجمعة الق�ضوى ـ ح�ضب 

المحطة اأو مجموعة محطات تابعة لم�ضتغل واحد ـ تقل عن 20 كيلووات.

-  �ضنف حراري انطالقا من م�ضادر للطاقات المتجددة اإذا كانت قدرتها المجمعة الق�ضوى ـ ح�ضب 

المحطة اأو مجموعة محطات تابعة لم�ضتغل واحد ـ تقل عن 8 ميكاوات حرارية.

ف�ضال عن ذلك، حدد القانون رقم 13.09 ربط محطات اإنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة بال�ضبكة الكهربائية 

الوطنية ذات ال�ضغط المتو�ضط اأو العالي اأو العالي جدا، مما يجعل من الم�ضتحيل ربط محطات الطاقات 

المتجددة من �ضنف القدرة ال�ضغيرة ب�ضبكة كهرباء ذات �ضغط منخف�ص )مثال: الربط ب�ضبكة ال�ضغط 

المنخف�ص لمحطة كهربائية ذات اأ�ضل فولتو ـ �ضوئي لمنزل اأو بناية اإدارية ذات قدرة اأقل من 20 كيلووات 

واأقل من 8 ميكاوات من اأ�ضل حراري(.

ويمكن اعتبار القانون رقم 13.09 دعامة وا�ضحة ومهيكلة لتنفيذ ال�ضتراتيجية الجديدة للطاقات المتجددة. 

ون�ضر مرا�ضيم ون�ضو�ص  بو�ضع  يبقى رهينا  قواعد عملية  اإلى  الجديد  القانوني  الإطار  اأن تحويل هذا  غير 

تطبيقية المرتبطة بهذا القانون، تتعلق ب: 

•    كيفية تكوين واإيداع ملفات طلب الترخي�ص.

•    دفتر التحمالت الم�ضار اإليه في المادة 12 من القانون رقم 13.09.

ال�ضروط  �ضيما  ول  المتجددة،  الطاقات  من  انطالقا  الكهرباء  اإنتاج  محطة  ا�ضتغالل  واأحكام  •    �ضروط 

والأحكام المتعلقة بالتعريفة والولوج اإلى ال�ضبكة.

•    ال�ضروط والأحكام الخا�ضة بالولوج اإلى �ضبكة ال�ضغط المتو�ضط.

•    الأحكام التقنية والمالية للربط بال�ضبكة.

•    اأحكام ت�ضويق ونقل وت�ضدير الطاقة الكهربائية المتجددة التي تم اإنتاجها )المواد 26و29 من القانون 

رقم09-13(.

عالوة على ذلك، فاإن القانون رقم 08-16 - كما تم تعديله وتتميمه بالظهير رقم 226-63-1 )ال�ضادر في 

 -  2008 نوفمبر   20 الخمي�ص  يوم  ال�ضادر  للكهرباء  الوطني  المكتب  باإن�ضاء  المتعلق   )1963 غ�ضت   5

ي�ضمح حاليا بولوج المنتجين الذاتيين للكهرباء اإلى ال�ضبكة وبرفع عتبة الإنتاج من 10 ميكاوات اإلى 50 

ميكاوات انطالقا من م�ضادر وطنية اأحفورية ومتجددة. 

اأي�ضا ال�ضطدام  باإنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من الكتلة الحيوية يمكنها  اأن الإمكانيات المتعلقة  اإل 

بم�ضكلة غياب اإطار قانوني ي�ضمح با�ضتغاللها.
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الختيارات التكنولوجية وقدرة ال�سبكة:

جميع  م�ضدر  هي  ال�ضم�ص  فاإن  الجوفية،  الأر�ص  وحرارة  والجزر  المد  وطاقة  النووية  الطاقات  با�ضتثناء 

الطاقات الموجودة على الأر�ص �ضواء ب�ضكل مبا�ضر اأو غير مبا�ضر، بما في ذلك الطاقة الريحية. وي�ضمح 

للمغرب توفرها بكثافة في بالدنا، م�ضافا اإلى الحاجيات الطاقية الملحة والتقدم التكنولوجي، بتبني �ضيا�ضة 

طاقية جديدة. واإذا كان الولوج اإلى التكوين المكثف قابال للتحقيق، فاإن ا�ضتيراد الحلول التكنولوجية ول 

�ضيما ال�ضم�ضية والريحية، يبقى اإكراها يتعين على البالد تدبيره من خالل الإندماج ال�ضناعي الأق�ضى، 

على الأقل في المدى الق�ضير بغية تنمية مهارات وطنية. 

 وعلى الرغم من الن�ضج الذي حققته التكنولوجيات الريحية التي يبقى جزء كبير منها قابال للنقل في 

المجال  في  بها  القيام  بالدنا  على  يتعين  التي  الختيارات  على  بثقله  بكل  الواقع  هذا  يوؤثر  المغرب،  

ال�ضم�ضي، بطريقة ت�ضمح بالحفاظ على الكلفة التناف�ضية للكيلووات وبالندماج ال�ضناعي الأق�ضى الذي 

ي�ضاعد على خلق فر�ص �ضغل على ال�ضعيد الوطني. وهكذا، نرى اأن الختيارات في المجال ال�ضم�ضي 

تتجه نحو:

•    محطة الطاقة ال�ضم�ضية الحرارية في المرحلة الأولى بالن�ضبة للمزارع ال�ضم�ضية الكبرى.

والمتو�ضطة  ال�ضعيفة  للقدرات  بالن�ضبة  الأمر  ونف�ص  الثانية،  المرحلة  في  الفولتو�ضوئية  •    المحولت 

)التطبيقات المنزلية والمواقع المعزولة(.

من  انطالقا  الكهرباء  لإنتاج  المهيكلة  الم�ضاريع  مع  والمترافقة  المغرب  اأبداها  التي  الطموحات  تثير 

تكون  اأن  الو�ضعية  �ضاأن هذه  ومن  الجهات.  الم�ضتثمرين من جميع  اهتمام  المتجددة تجذب  الطاقات 

وطنيا  م�ضتدامة،  اقت�ضادية  ديناميكية  اإطالق  تاأمين  في  ت�ضاهم  اأن  ا�ضتطاعت  اإذا  للبالد  بالن�ضبة  مفيدة 

وجهويا. غير اأن هناك بع�ص التقويمات تبقى مطلوبة ب�ضكل ا�ضتعجالي لتدارك بع�ص المخاطر، ونخ�ص 

بالذكر على �ضبيل المثال:

توجد  الذي  الوقت  في  الطبيعية  الجديدة  الطاقية  الموارد  من  الإمكانيات  على  مركزة  •    الهتمامات 

فيه حقيقة تفر�ص نف�ضها: وهي التحديد المجالي لقدرة ال�ضبكة الكهربائية الوطنية. فبعد طرح برامج 

الطاقات المتجددة التي تم ال�ضروع فيها يتعين اأن يتوفر �ضوق الطاقات المتجددة على قدرة تقنية ذات 

�ضقف مرتفع، بناء على قدرة ال�ضبكة والحاجة اإلى الحتفاظ بجزء مهم من الطاقات  غير المتقطعة 

الم�ضا�ص  دون  المتجددة  الطاقات  طريق  عن  المحدثة  الجديدة  القدرات  اإدماج  �ضمان  يتم  بحيث 

با�ضتقرار ال�ضبكة.

•    تظهر هذه الحقيقة في الوقت الذي يتوافد فيه م�ضتثمرون من مختلف البلدان العالم على المغرب 

من اأجل ال�ضتثمار في درا�ضات الجدوى وفي م�ضاريع رائدة تخ�ص قطاع الطاقة الريحية وال�ضم�ضية.
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)حالة  المتو�ضطة  القدرات  تطوير  ت�ضمل  ل  الت�ضويق  باإمكانية  المتعلقة  الدرا�ضات  فاإن  المقابل،   في 

الحاجيات الذاتية من ال�ضناعات( والقدرات ال�ضغرى )حالة الحاجيات المنزلية ول �ضيما الفولتو�ضوئية(. 

والطاقية،  القت�ضادية  الح�ضيلة  في  اأهمية  ذات  تعد  الأخيرة  هذه  فاإن  العالمية،  التجارب  لمقاربة  ووفقا 

ومنتجة لل�ضغل، وت�ضاهم ب�ضكل كبير في تخفيف ال�ضغط على ال�ضبكة الوطنية الكهربائية. 

الذي  الكبير  الهتمام  ورغم  البالد  في  الطاقة  بم�ضتقبل  تتعلق  حيوية  بم�ضاألة  يتعلق  الأمر  اأن  وطالما 

اقت�ضادية،  ـ  ال�ضو�ضيو  والنعكا�ضات  التكنولوجية  لالختيارات  ال�ضم�ضية  للطاقة  المغربية  الوكالة  توليه 

فاإن المحطات ال�ضم�ضية الأولى �ضتولد ل محالة اإنتاجا اإ�ضافيا من الكهرباء، ول �ضيما بالن�ضبة للمرحلة 

ورزازات.  لموقع  الحرارية(   ال�ضم�ضية  الطاقة  محطة  تكنولوجيا  في  ميكاوات   160 )من125اإلى  الأولى 

وي�ضطدم اإنجاز المرحلة الأولى باإكراه يتعلق بتخزين الطاقة التي يبقى عبئها في تكوين كلفى الميكاوات 

مهما. وبهدف تدبير عواقب عدم ا�ضتقرار الم�ضاريع المهيكلة ذات الطبيعة المالية التي تم النخراط فيها 

)مثل:النفاذ ال�ضريع ل�ضندوق التنمية الطاقية الموجه اإلى مجموعة الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية(، 

يتعين تبني نموذج اقت�ضادي مميز ي�ضمن على الأقل القابلية القت�ضادية للم�ضروع وا�ضتقرار فر�ص ال�ضغل 

التي �ضيتم خلقها. ويمكن اعتبار الم�ضروع ال�ضم�ضي الأولى كاأحد الحالت الفريدة في العالم، وواجهة 

تكنولوجية للبالد، ت�ضكل نفعا كبيرا في فر�ضية ا�ضتراتيجية امتداد اأكثر اأهمية وت�ضدير الطاقة نحو اأوروبا. 

مختلف  ا�ضتعمال  عبر  الطاقة،  تخزين  حقل  تنمية  اأ�ضا�ضيا  بل  مالئما  �ضيكون  ال�ضدد،  نف�ص  في  و 

التكنولوجيات )مثل خلية الوقود ـ الهيدروجين...( بهدف معالجة عدد من ال�ضعوبات كتقطع الطاقات 

المتجددة وتح�ضين كلفة تخزين الطاقة، وبالتالي التقلي�ص من كلفة اإنتاج الكيلووات.

 2           قطاع النجاعة الطاقية

•  ال�صتراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية:

كقطاع  المتجددة  والطاقات  والكهرباء  البترولية  المنتجات  جانب  اإلى  موقعها  الطاقية  النجاعة  ر�ضخت 

م�ضتقل بذاته. وقد برهنت على ذلك ال�ضتراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي حددت كهدف تحقيق 

توفير بن�ضبة 12 في المائة من الطاقة الأحفورية في اأفق 2020 و15 في المائة في اأفق 2030 على م�ضتوى 

القطاعات القت�ضادية التالية: ال�ضناعة، الخدمات وال�ضكن، النقل.

تتمحور ال�ضتراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي ت�ضرف عليها الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة 

والنجاعة الطاقية على: اإنجاز م�ضاريع تقوية النجاعة وتطوير الخبرة الوطنية )مكاتب درا�ضات متخ�ض�ضة(، 

واإجراء تقويم طاقي وبيئي للوحدات ال�ضناعية اأو الخدماتية، اإجراء التجارب الميدانية والمواكبة التقنية 

والمالية بهدف اإنجاز تو�ضيات عمليات التدقيق.
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فاإن  الطاقية،  والنجاعة  المتجددة  الطاقات  لتنمية  المغربية  والوكالة  للكهرباء  الوطني  المكتب  وح�ضب 

ا�ضتراتيجية النجاعة الطاقية ترمي اإلى:

•    التقليل من التبعية الطاقية: ا�ضتهالك اأح�ضن مع تلبية الحتياجات الطاقية الملحة.

•    التحكم في كلفة الطاقة من اأجل تناف�ضية المنتوج الوطني.

•    تح�ضين منحنى التحمل الكهربائي.

•    الحفاظ على البيئة: الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الم�ضببة لالرتفاع الحراري.

•    ت�ضجيع القت�ضاد وال�ضتثمار.

المبادرات الوطنية في مجال النجاعة الطاقية:

انت�ضارا  الطاقية  والنجاعة  المتجددة  الطاقات  لتنمية  المغربية  الوكالة  تبا�ضر  القطاعية،  البرامج  مع  موازاة 

زمور  �ضال  الرباط  تافياللت،  مكنا�ص  اأزيالل،  ـ  تادل  ال�ضرقية،  )الجهة  جهات  خم�ص  انتقاء  تم  جهويا: 

زعير، الدار البي�ضاء الكبرى، �ضو�ص ما�ضة درعة، الأقاليم الجنوبية(. وقد تم تحديد الأهداف التالية لهذا 

النت�ضار:

•    تطوير برامج مهيكلة تمكن من اإدماج النجاعة الطاقية على ال�ضعيد الجهوي.

•    تعبئة الفاعلين الجهويين لإدماج النجاعة الطاقية في مختلف البرامج القطاعية على ال�ضعيد الجهوي، 

بهدف تطوير ال�ضوق المحلي للنجاعة الطاقية.

•    تطوير قطب الكفاءات في مجال النجاعة الطاقية وخبرة القرب.

7%

29%

32%

24%

6% 2%
توزيع ا�ضتهالك الطاقة النهائية ح�ضب القطاعات

اأخرى

النقل

الخدمات

ال�ضناعة

ال�ضكن

الفالحة
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اعتماد التوقيت الم�ستمر:

تم اعتماد التوقيت الم�ضتمر من طرف الحكومة منذ 2008، وقد كان الهدف هو اقت�ضاد الطاقة والقدرة 

التوزيع  فترة  الكهربائي خالل  النظام  فاعلية  تمة  الطاقة ومن  بتح�ضين هام�ص الحتياطي من  الكهربائية 

وال�ضتهالك.

تركيب الم�سابيح القت�سادية من الطاقة:

التقليدية  اأولى على ا�ضتبدال خم�ضة ماليين من الم�ضابيح الكهربائية  ارتكزت هذه العملية في مرحلة 

بم�ضابيح اقت�ضادية من الطاقة. وقد انطلقت هذه العملية في يوليوز 2008 بهدف عقلنة ال�ضتهالك واقت�ضاد 

الطاقة، خا�ضة فيما يتعلق بالمنازل ال�ضكنية والإدارات. وفي نهاية 2009 بلغ عدد الم�ضابيح الكهربائية 

القت�ضادية التي تم تركيبها 4.2 مليون، مما يعني تحقيق 84 في المائة من اأهداف المرحلة الأولى.

التدقيق الطاقي الإلزامي للوحدات ال�سناعية:

يرمي التدقيق اإجراءا ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإلى تح�ضين النجاعة الطاقية للوحدات ال�ضناعية من خالل الآليات 

المالية والتقنية التي تمكنها من القيام بتدقيق طاقي وو�ضع برامج عمل يمكن اأن ت�ضاهم حتى في رفع 

م�ضتوى الأداء والإنتاجية لهذه الوحدات.

في عام 2009، تم اإجراء اأزيد من 19 عملية تدقيق طاقي لفائدة الزبناء ال�ضناعيين للمكتب الوطني للكهرباء. 

وقد بينت تلك التدقيقات اأنه يمكن توفير مخزون ي�ضل اإلى 16 في المائة من الفواتير اإذا تم تطبيق التو�ضيات.

ويهدف برنامج النجاعة الطاقية في القطاع ال�ضناعي الذي اأطلقته الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة 

والنجاعة الطاقية بم�ضاندة الموؤ�ض�ضة العالمية لتجهيزات البيئة )جيف( والبنك الأفريقي للتنمية اإلى اإنجاز 

1855 تدقيقا طاقيا واقت�ضاد 3 ماليين طن معادل للبترول في القطاع ال�ضناعي في اأفق 2020. ومن اأجل 

تح�ضين فعالية عملية التدقيق الطاقي، و�ضعت الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية 

معايير مرجعية تحدد كيفية اإجراء التحليل الطاقي.

برنامج النجاعة الطاقية في قطاع التعمير: 

الآليات  تحويل  تعتمد  منهجية  وفق  الجماعي  التعمير  قطاع  في  الطاقية  النجاعة  برنامج  تطوير  اإنجاز  تم 

المرتبطة  التحتية  البنيات  في  ال�ضتراتيجية  الأورا�ص  ومواكبة  ال�ضركاء  ودعم  راأ�ضمال،  اإلى  الت�ضجيعية 

بقطاعات ال�ضحة وال�ضكن والتربية الوطنية والفندقة والجماعات المحلية.

يتعلق الأمر اأي�ضا باإدماج اأفقي لالهتمامات الطاقية في عملية البناء، وذلك بالجمع بين ال�ضبط الحراري 

للبناء، توحيد المعايير وتب�ضيط عملية الح�ضول على العالمة التجارية )الت�ضميم الهند�ضي، مواد البناء، 

المتدخلين  كفاءة  من  والرفع  للمهنيين،  التقني  والدليل  الطاقية،  المعايير  تطوير  الطاقية(،  المعدات 

العموميين والخوا�ص، وتحقيق برنامج رائد يهم القطاعات الرئي�ضية.
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ترتكز المحاور الكبرى لبرنامج مدونة النجاعة الطاقية في قطاع التعمير على:

•    اإعداد وو�ضع تنظيم قانون طاقي للبنايات الفندقية والخدماتية ل �ضيما الموؤ�ض�ضات المدر�ضية.

•    اإعداد معايير ودليل تقني للمهنيين في التعمير ، وو�ضع ا�ضتراتيجية للتعبئة والتح�ضي�ص.

•    اإنجاز م�ضاريع ميدانية بهدف البرهنة على مردودية ال�ضتثمارات المقترحة. 

في  ال�ضتثمارات  وت�ضجيع  ت�ضخي�ص  اأمامها،  العراقيل  ورفع  القطاعات  متعددة  المبادرات  •    ت�ضجيع 

النجاعة الطاقية في قطاع التعمير ، ول �ضيما في الموؤ�ض�ضات المدر�ضية.

النجاعة الطاقية في قطاع النقل:

قام قطاع النقل بخطوات رئي�ضية تتمثل في:

•    التقلي�ص من حركات التنقل بين المناطق الح�ضرية، ت�ضجيع ا�ضتخدام النقل الجماعي والرفع من 

م�ضتواه، التقلي�ص من الإ�ضارات الطرقية واإدماج مبادئ النجاعة الطاقية وحماية البيئة في عقود التدبير 

المفو�ص في قطاع النقل الجماعي.

•    اإطالق وتفعيل تطبيق الن�ضو�ص القانونية المرتبطة بالنجاعة الطاقية، اإدماج مقت�ضيات النجاعة الطاقية 

في قوانين المالية المتعلقة ب�ضراء وا�ضتخدام و�ضائل النقل ذات ال�ضتهالك المنخف�ص من الطاقة.

والنقل  ال�ضيارات  لحظيرة  الأحفورية  الطاقة  ا�ضتهالك  من  التقلي�ص  اإلى  كذلك  البرنامج  هذا  يطمح 

الح�ضري والم�ضاهمة بالتالي في الحد من تلوث الهواء.

يتعين على المغرب اأن يدر�ص التجارب الناجحة لبع�ص الدول النموذجية في هذا المجال، مع ا�ضتلهام 

عدد من التجارب الناجحة مثل: تطوير ال�ضيارة الكهربائية والأخذ بمبداأ المكافاأة عن الك�ضور )كبديل 

�ضيارات  بحظيرة  يتعلق  فيما  تحققت  التي  الناجحة  التجربة  غرار  على  القديمة(،  اأو  الملوثة  لل�ضيارات 

الأجرة في النقل الح�ضري.

�سخانات المياه ال�سم�سية:

والمالية  التقنية  التدابير  فبف�ضل  ال�ضم�ضية.  المياه  �ضخانات  �ضوق  لتطوير  يعتبر "Promasol" برنامجا 

قدرة  ارتفاع  من  مّكن  مما  ونوعيا،  كميا  العر�ص  ازداد  البرنامج،  هذا  في  اعتمدت  التي  والت�ضجيعية 

التجهيز اإلى 40000 متر مربع في ال�ضنة. وقد ا�ضتفاد هذا البرنامج من ميزانية قيمتها 4.2 مليون دولر بدعم 

من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والموؤ�ض�ضة العالمية لمرافق البيئة.

الطاقية  والنجاعة  المتجددة  الطاقات  لتنمية  المغربية  للوكالة  ال�ضم�ضية  المياه  �ضخانات  برنامج  ويهدف 

اإلى الرفع من الم�ضاحة المنجزة اإلى 3 ماليين متر مربع في اأفق 2030، اأي ما يعادل قدرة ت�ضاوي 700 

ميكاوات، مما �ضيوفر 181 كيلو طن معادل للبترول في ال�ضنة، وتالفي 1204 كيلوطن من ثاني اأوك�ضيد 

الكربون في ال�ضنة وخلق اأزيد من 1600 فر�ضة عمل.
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اإن اإدماج "مدونة النجاعة الطاقية في قطاع التعمير " في ال�ضتراتيجية الجديدة للتهيئة المجالية وال�ضكن، 

ومنح الدعم المالي من طرف الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في اأبريل 2011 

بمبلغ يتراوح ما بين 500 درهم اإلى 750 عن كل متر مربع يتم اإنجازه، واإطالق درا�ضة حول مراجعة منظومة 

الدعم الممنوحة لمادة الغاز، ت�ضكل كلها عوامل اإيجابية يجب اأخذها بالعتبار.

للتاأكد من  ال�ضافية �ضروريا  الجودة  الح�ضول على عالمة  وتب�ضيط عملية  الم�ضادقة  يبقى ور�ص  واأخيرا، 

المهنية والمثابرة للو�ضول اإلى جودة المواد والمعدات التقنية الم�ضتعملة.

المتو�ضطية  المنطقة  في  الأ�ضعف  تظل  بالمغرب  ال�ضم�ضية  المياه  �ضخانات  التجهيز في  اأن معدل  غير   

 "Promasol" برنامج  اإطالق  ن  ُيمِكّ ولم  اأعلى(.  معدل  على  تتوفر  واإيطاليا  اليونان،  اإ�ضبانيا،  )اإ�ضرائيل، 

ل�ضخانات  الوطني  القطاع  يتكون  ال�ضم�ضية.  المياه  �ضخانات  لمكونات  محلية  اإنتاجية  �ضناعة  خلق  من 

المياه ال�ضم�ضية من مقاولت ال�ضتيراد والتركيب. ومن الم�ضتعجل اليوم القيام بتدابير من اأجل تعميم 

هذه ال�ضخانات في المن�ضاآت القديمة والجديدة ودعم المقاولت ال�ضغرى والمتو�ضطة في اإقامة م�ضاريع 

�ضناعية لإنتاجها محليا.

تقييم الإمكانيات في مجال خلق الثروة وفر�ص ال�ضغل

م�ضاهمة م�ضلك النجاعة الطاقية في الدخل الوطني الخام:

ال�ضيناريو                           الوحدة      الو�ضيط          اإرادي

كلفة برنامج النجاعة الطاقية في 10 �ضنوات

مليار درهم
18,7422,32 21,003

الم�ضدر: وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

•    الطاقة المقت�ضدة/�ضنة0.228 كيلووات/�ضاعة

•    الق�ضط الم�ضتهلك 2010/�ضنة 1.2%                                

•    انبعاث اأوك�ضيد الكربون/�ضنة  0.237 مليون طن

الحاجيات من الكفاءات وفر�س ال�سغل المتوقعة: 

من جانبها، تهم مهن النجاعة الطاقية جميع قطاعات القت�ضاد. وبالنظر اإلى طموح المغرب في الو�ضول 

اإلى 12 في المائة من النجاعة الطاقة في اأفق 2020، ثم 15 في المائة في 2030، وح�ضب ال�ضيناريو الأدنى، 

فاإن مجال النجاعة الطاقية وحده يمكن اأن ينتج 37000 فر�ضة عمل في 2020.
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ولتلبية الحتياجات من الكفاءات في اأفق �ضنة 2025 )ح�ضب كل �ضطر يمتد لخم�ص �ضنوات(، تظهر 

الدرا�ضة - بناء على ال�ضيناريو الأق�ضى - الحتياجات في مجال التكوين بح�ضب الفئة. وتعتبر اأول درا�ضة 

اأن تحليل فر�ص العمل الناجمة عن التحكم في الطلب على الطاقة قد  من نوعها بالمغرب حيث نجد 

تركز على الرهانات المتعلقة بفر�ص العمل المبا�ضرة، المرتبطة بتنظيم وو�ضع ومتابعة برنامج ال�ضتمرار في 

تقنيات ال�ضناعة لتوفير الطاقة.

ول�ضتباق و�ضع برامج للتكوين والتحول المهني المكيف، تم تف�ضيل الرهانات بخ�ضو�ص فر�ص العمل 

المبا�ضرة بح�ضب كل قطاع.

وفي هذا ال�ضدد، اتبعت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المراحل التالية لتعداد فر�ص العمل الناتجة 

عن ال�ضتراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية:

•    ح�ضاب التقلي�ص من ال�ضتهالك الطاقي )12 في المائة من ا�ضتهالك الطاقة الأحفورية(.

•    �ضيناريوهات ال�ضتثمار بح�ضب معدل المردودية الداخلية.

•    كلفة زيادة ال�ضتثمار )ن�ضبة زيادة ال�ضتثمار/الطاقة المقت�ضدة(.

•    اإجراء مقارنة لتجارب دولية )ن�ضبة فر�ص العمل المن�ضاأة في ال�ضنة/ماليين الدولرات الم�ضتثمرة(.

تم تحديد ثالثة �ضيناريوهات بح�ضب م�ضتوى التطبيق والأهداف التي يمكن لأ�ضحاب القرار والفاعلين 

القت�ضاديين الجهويين الح�ضول عليها، ثم تحويلها اإلى اإمكانيات لخلق فر�ص عمل مبا�ضرة متوقعة كل 

عام:

�صيناريو ال�صتمرار في الو�صع القائم: عدم التدخل

لدى  مردود  للتدابير ذات  بالن�ضبة  المائة  في   100 بن�ضبة  النظري  الختراق  ال�ضيناريو حجم  يواجه هذا 

الم�ضتهلك ومعدل مردودية داخلية يتجاوز 8 في المائة.

�صيناريو الو�صط: الأخذ في العتبار لالأهداف على المدى المتو�صط:

لدى  مردود  ذات  للتدابير  بالن�ضبة  المائة  في   75 بن�ضبة  النظري  الختراق  حجم  ال�ضيناريو  هذا  يواجه 

الم�ضتهلك ومعدل مردودية داخلية يتراوح ما بين 4 و8 المائة.

�صيناريو اإرادي: تدخل قوي:

يواجه هذا ال�ضيناريو حجم الختراق النظري بن�ضبة تتراوح ما بين 0 اإلى 25 في المائة بالن�ضبة للتدابير 

ذات مردود لدى الم�ضتهلك ومعدل مردودية داخلية اأقل من 4 في المائة.

وي�ضمح التحليل المنجز بت�ضخي�ص الحاجيات في مجال ال�ضغل والكفاءات المرتبطة بـ:

•    م�ضلك معدات النجاعة الطاقية.
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•    قطاع الطاقات المتجددة.

•    تركيب المعدات التقنية لدى الم�ضتهلك

•    التدقيقات والخبرات التقنية كعمليات �ضابقة على تركيب المعدات.

•    ا�ضتغالل وتدبير و�ضيانة المعدات بعد تركيبها.

•    تنظيم خطة العمل

•    ت�ضجيع مختلف التدابير المختارة.

•    الهيئات المالية المعباأة بح�ضب الو�ضائل المالية من اأجل دعم مختلف التدابير.

با�ضتثناء فر�ص العمل المرتبطة بمجال اإنتاج المعدات )التي تعتبر هام�ضية فيما يتعلق بخلق فر�ص ال�ضغل 

المنتظرة(، فتتميز اأغلبية هذه الفر�ص بكونها محلية موزعة على ال�ضعيد الجهوي.

وتتجاوز الرهانات المتعلقة بال�ضغل �ضتين األف فر�ص �ضغل في ع�ضر �ضنوات بالن�ضبة لل�ضيناريو الإرادي)40 

األف في المغرب(. لكن هذه النتائج تتوقف على انخراط الفاعلين المحليين )جهات، الوكالة المغربية 

ومقررون  ال�ضو�ضيومهنية،  الم�ضالك  ممثلو  الدولة،  م�ضالح  الطاقية،  والنجاعة  المتجددة  الطاقات  لتنمية 

لفائدة  الطاقة  على  الطلب  في  التحكم  اأجل  من  الإ�ضارة  رهن  �ضتو�ضع  التي  التمويالت  وعلى  اآخرون( 

القطاعات ال�ضناعية، والخدمات وال�ضكن والنقل.

اأما الحاجيات من تكوين الكفاءات في م�ضلك النجاعة الطاقية، كما تم ت�ضخي�ضها من طرق وزارة الطاقة 

والمعادن والماء والبيئة في اأفق 2020 بح�ضب الفئات في ال�ضيناريو الإرادي، فهي كالآتي: 

•    مهند�ضون: 4694.

•    تقنيون وتقنيون تجاريون: 16070.

•    عاملون موؤهلون:21917.

اإح�ضاء فر�ص العمل الناجمة عن النجاعة الطاقية في اأفق 2020 بح�ضب ال�ضيناريوهات الثالثة

الم�ضدر: وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

40470

36760

42799

اإرادي

 ال�ضتمرارية

الو�ضيط
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تطوير قطاع النجاعة الطاقية ـ الموؤهالت والعوائق:

تكنولوجية،  مالية،  اقت�ضادية،  تقنية،  اإدراية،  تنظيمية،  ب�ضرية،  مختلفة:  طبيعة  ذات  والعوائق  الموؤهالت 

�ضناعية،...

الكفاءات الب�سرية: التكوين، المهن والبحث والتطوير:

ما زال التكوين في م�ضلك النجاعة الطاقية بالمغرب في بدايته. ولتلبية احتياجات البرنامج الوطني الذي 

تم ال�ضروع فيه في مجال النجاعة الطاقية فيما يتعلق بالتاأهيل، قامت الدرا�ضة التي اأنجزتها وزارة الطاقة 

والمعادن والماء والبيئة باإنجاز ت�ضخي�ص كمي ونوعي للكفاءات التي يتعين تطويرها في القطاعات الثالثة 

المعنية بمخطط النجاعة الطاقية: ال�ضناعة، التعمير والنقل.

للتكوين  برنامج  والبيئة،  والماء  والمعادن  الطاقة  وزارة  اإ�ضراف  تحت  اإعداد،  الحالي  الوقت  في  تم  وقد 

المتجددة  الطاقات  في  التكوين  برنامج  مع  مندمج  بالكفاءات،  المقاربة  وفق  الطاقية  للنجاعة  مخ�ض�ص 

ومرتكز على نف�ص المقاربة، و�ضيكون قابال للتفعيل في موؤ�ض�ضات التكوين الخا�ضة بالطاقات المتجددة 

والنجاعة الطاقية. غير اأنه من ال�ضروري الإ�ضارة اإلى النقاط التي ت�ضتدعي اليقظة ل�ضمان فعالية اأح�ضن 

لهذا البرنامج، نذكرمنها ما يلي:

•    لم يتم النتهاء من اإعداد التركيب المالي لبرنامج التكوين في النجاعة الطاقية من طرف وزارة الطاقة 

والمعادن والماء والبيئة.

الوكالة  عليه  ت�ضرف  الذي  الكفاءات  تطوير  ت�ضخي�ضه،  تم  كما  التكوين،  برنامج  ي�ضمل  اأن  •    يتعين 

المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لكي يلعب دوره كامال كمركز وطني للكفاءات 

في مجالت النجاعة الطاقة والطاقات المتجددة.

•    يعتبر تفعيل هذا البرنامج في اآجاله المحددة �ضرطا �ضروريا ل�ضتباق اإنجاز برامج العمل المنبثقة عن 

ال�ضتراتيجية الوطنية في مجال النجاعة الطاقية.

•    ل يوجد حاليا في ال�ضوق الوطني �ضوى 16 مكتبا  للدرا�ضات التقنية متخ�ض�ص في النجاعة الطاقية 

معتمدة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

•    تكوين المكونين في مجال النجاعة الطاقية �ضرط �ضروري لت�ضريع وتيرة هذا الم�ضل�ضل.

•    لم يغط برنامج التكوين الذي ت�ضرف عليه وزارة الطاقة والمعادن الحتياجات فيما يخ�ص الكفاءات 

في النجاعة الطاقية التي يتعين تطويرها لدى ال�ضناعيين والمنع�ضين العقاريين وال�ضياحيين والعاملين 

في قطاع النقل، خ�ضو�ضا في مراكز ا�ضتغالل المعدات التقنية وفي مجال �ضراء معدات جديدة.

غير اأنه يجب مالحظة غياب برنامج قوي خا�ص بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وكمثال على ذلك 

تكنولوجيا �ضخانات المياه ال�ضم�ضية التي يمكن لبالدنا امتالكها.
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العلمي  البحث  في  ن�ضطة  محلية  و�ضناعة  وطنية  درا�ضات  مكاتب  بغياب  جزئيا  مرتبط  ال�ضعف  هذا 

والدرا�ضات. وفي هذا الإطار،  يتعين تقوية دور الفاعلين  القت�ضاديين الموجودين والموؤ�ض�ضات النا�ضئة 

المغربية  الوكالة  مع  �ضراكة  الجديدة بحيث تدخل في  والطاقة  ال�ضم�ضية  الطاقة  في  البحث  مثل معهد 

اإمكانيات كافية لتطوير الأعمال الهند�ضية وبرامج  لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية عبر توفير 

البحث التطبيقي الرامية اإلى التجديد والتطوير وو�ضع حلول �ضناعية وطنية. ويتعين اأن تنخرط البالد في 

برامج وطنية تهم البحث العلمي والدرا�ضات في مجال تكنولوجيات البناء على �ضبيل المثال )بما في ذلك 

ال�ضكن القت�ضادي اأو الجتماعي( من اأجل دمقرطة الولوج اإلى �ضخانات المياه ال�ضم�ضية، والمحولت 

الفولتو�ضوئية المنزلية والم�ضابيح الكهربائية القت�ضادية.

من بين برامج البحث والتطوير التي يهيئ لها معهد البحث في الطاقة ال�ضم�ضية والطاقة الجديد، هناك 

ا�ضتعمال  اإعادة  التالية:  المحاور  ي�ضمل  الطاقية"  يدعى"الفعالية  الطاقية  النجاعة  مكونات  من  مكون 

الحرارة ال�ضناعية من خالل"دورة رانكن" الع�ضوية )دورة وظيفتها تحويل الطاقة الحرارية اإلى �ضغل(؛ 

الفعالية الطاقية في قطاع التعمير؛ وال�ضيارة الكهربائية.

غير اأن و�ضوح وتاأثير هذه الخطوات يبقى محدودا ب�ضبب اعتماد مقاربة "الم�ضروع المعتمد" على ح�ضاب 

مقاربة "الم�ضروع ال�ضامل".

التمويل

تمثل النجاعة الطاقية الطاقة الرابعة في الباقة الطاقية المغربية المخطط لها )بهدف تقلي�ص ال�ضتهالك 

بـ42000  لل�ضغل  اأكبر  اإمكانيات  وخلق   2020 اأفق  في  الثانية  في  فولت  المائة  في   12 من  اأقل  اإلى 

فر�ص عمل(. غير اأننا نالحظ حاليا غياب الدعم )العمومي والخا�ص( المخ�ض�ص لتمويل هذا البرنامج 

الطموح. والفاعلون الرئي�ضيون الذين ُينتظر انخراطهم في هذا القطاع هم: الدولة، الم�ضتثمرون الخوا�ص، 

الموؤ�ض�ضاتيون الماليون الوطنيون والدوليون.

تم ت�ضخي�ص عدة اأ�ضناف وم�ضتويات للتمويل، ول �ضيما تمويل عمليات التدقيق وال�ضتثمارات بهدف 

تقلي�ص ا�ضتهالك الطاقة في قطاع التعمير والنقل وال�ضناعة والفالحة الم�ضتدامة. 

اإن تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية الذي بادرت باإعداده جمعية ازدهار على �ضعيد المنطقة ال�ضناعية �ضيدي 

البرنو�ضي بالدار البي�ضاء قد ك�ضف باأن م�ضكلة الولوج اإلى المعلومة وغياب م�ضروعات البرهنة على فعالية 

التكنولوجيا الطاقية يمكن اأي�ضا اأن تعتبر عوائق في طريق ال�ضتثمار في هذا القطاع الواعد كثيرا.

الإطار القانوني

يحدد القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والمن�ضور في الجريدة الر�ضمية بتاريخ 17 نوفمبر 2011 

الخطوط الموجهة لتنفيذ ال�ضتراتيجية الجديدة للنجاعة الطاقية. ويمكن تفعيل هذه الأحكام التنظيمية 
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الجديدة من تحقيق تدبير جيد للطلب على الطاقة وخلق �ضوق للنجاعة الطاقية وتح�ضين تناف�ضية الن�ضيج 

للت�ضغيل  جديدة  اإمكانيات  وخلق  الجديد  القطاع  هذا  في  ال�ضتثمارات  وت�ضجيع  الوطني  ال�ضناعي 

الأخ�ضر وعقلنة الموارد الطبيعية على ال�ضعيد الجهوي والوطني. غير اأن الو�ضول اإلى هذه الأهداف يظل 

م�ضروطا باإعداد ون�ضر الن�ضو�ص التطبيقية المرتبطة بالقانون الم�ضار اإليه، والتي تهم: 

•    لعتبة النوعية لال�ضتهالك من الطاقة الحرارية اأوالكهربائية اأو هما معا بالن�ضبة لكل قطاع على حدة، 

بحيث اإن اأي تجاوز لتلك العتبة يوؤدي تلقائيا اإلى اإجراء تدقيق طاقي.

بالن�ضبة لكل قطاع، والمنهجية ومخططات  التدقيق الطاقي الإلزامي  •    الكيفيات التي تحدد محتوى 

تقديم النتائج وم�ضطرة منح التراخي�ص لمكاتب الدرا�ضات التقنية الموؤهلة قانونا لمزاولة مهنة التدقيق 

الطاقي.

منح  وكذا  والمحلفين،  الموؤهلين  الإدارة  ممثلي  طرف  من  الطاقي  لالأداء  التقنية  المراقبة  •    كيفيات 

الرخ�ص للهيئات والمختبرات.  

الطاقية  النجاعة  لمعايير  الخا�ضعة  المحلية  الماعات  وكذا  العمومية  والموؤ�ض�ضات  الإدارات  •    لئحة 

خالل تفويت ال�ضفقات العمومية.   

•    لئحة الم�ضاريع الخا�ضعة اإلزاميا لدرا�ضة التاأثير الطاقي.

من جانب اآخر فاإن تنفيذ المتطلبات الجديدة المنبثقة عن القانون رقم 47.09 ت�ضتدعي تخ�ضي�ص موارد 

منا�ضبة: 

•    موارد ب�ضرية: عبر تقوية خبرة الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ومكاتب 

التقنية  والكفاءات  والحراري(  )الكهربائي  الطاقي  التدقيق  مجال  في  المغربية  التقنية  الدرا�ضات 

والم�ضتغلين  والمهند�ضين  وخوا�ص(  )عموميين  القت�ضاديين  الفاعلين  للم�ضتهلكين  بالن�ضبة 

والمنع�ضين ال�ضناعيين والعقاريين وال�ضياحيين ...اإلخ.

•    موارد تخ�ص العتاد: عبر تطوير واإنتاج وت�ضويق الحلول التكنولوجية التي تمكن من تقلي�ص وتح�ضين 

المرتبطة  الحلول  في  متخ�ض�ضة  �ضناعية جديدة  وحدات  في خلق  �ضي�ضاهم  مما  الطاقة،  ا�ضتهالك 

بالنجاعة الطاقية.

ال�ضناعات  للزبناء:  الطاقي  الأداء  لرفع جودة  المخ�ض�ضة  المالية  المنتجات  مالية: عبر تطوير  •    موارد 

الكبرى وال�ضغيرة والمتو�ضطة، التعمير، الفندقة والنقل.

اإن اإجراء تحليل للت�ضريع المتعلق بالنجاعة الطاقية )القانون رقم 47.09، مدونة النجاعة الطاقية في التعمير، 

يعتبر محفزا لخلق فر�ص  تنفيذه  باأن  45.09( تظهر  رقم  القانون  المائة"،  20 في  المائة-  الفوترة"20 في 

جديدة لل�ضغل الأخ�ضر في الأن�ضطة المرتبطة بالدرا�ضات والخبرات وال�ضناعة والتمويل.
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من جانب اآخر،  فاإن التو�ضيم الطاقي للمنتجات الكهربائية )و�ضع بطاقة تقنية على ظهر هذه المنتجات( 

الإجراء  هذا  و�ضي�ضع   .2012 اأبريل  �ضهر  من  انطالقا  اإلزاميا  �ضيكون  المنزلي  ال�ضتهالك  اإلى  الموجهة 

بالن�ضبة للمنتجات  الطاقية  النجاعة  الزيادة في  اإلى  الرامي   ،14.2.300 الجديد المعيار المغربي الجديد 

الكهربائية المنزلية، بح�ضب المعايير المحددة من طرف المعهد المغربي للمعايرة. 

الجانب التقني: جودة ال�سبكة ومحطات اإنتاج الكهرباء:

اإن الطموح المعلن عنه فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية ول �ضيما تلك المرتبطة بفعالية نقل الطاقة وتوزيعها عبر 

ال�ضبكة الكهربائية، يمكن اأن يتعر�ص للعرقلة من طرف ال�ضبكة نف�ضها. ومن ثمة، فاإن عملية تح�ضين جودة 

ال�ضبكة الكهربائية عبر اإدخال تكنولوجيات جديدة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من خالل تطوير تقنية 

"CPL" اأو تكنولوجيا  الخط الحامل التيار  ال�ضبكة الذكية من نوع "SMART GRID" من اأجل الح�ضاب 

 يمكنه الم�ضاهمة في تحقيق الأهداف المر�ضومة. من جهة اأخرى، يتعين تطبيق قواعد النجاعة الطاقية 

على محطات اإنتاج الكهرباء التي يمكن اأن ت�ضتفيد من عمليات التدخل لإعادة تقويم من �ضاأنها تح�ضين 

مردوديتها.

3       قطاع التطهير ال�سائل وت�سفية المياه العادمة

التجميع  �ضعيد  على  �ضواء  الأخ�ضر،  ال�ضغل  فر�ص  لخلق  هاما  مخزونا  ال�ضائل  التطهير  قطاع  يمثل 

الم�ضفاة،  العادمة  )المياه  الت�ضفية  عملية  مواد  ا�ضتعمال  اإعادة  �ضعيد  على  اأو  العادمة  المياه  وت�ضفية 

في  هاما  نموا  وعرفت  �ضلفا  موجودة  ال�ضغل  اأ�ضناف  بع�ص  اأن  اإلى  الإ�ضارة  وتجدر  الحماأة)الطين(...(. 

ال�ضنوات الأخيرة، بف�ضل اإطالق المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل. ويتعين خلق وت�ضجيع بع�ص المهن 

الأخرى با�ضتخدام اإجراءات محفزة. وي�ضتند تحليل اإمكانيات المهن الخ�ضراء التي يمكن اأن ينتجها هذا 

القطاع على تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير ال�ضائل الذي ي�ضكل فيه برنامجا مهيكال.

وفيما يلي تقديم موجز عن هذا البرنامج وعن حالة التقدم التي حققها حاليا قبل معالجة ال�ضعوبات التي 

في  بالم�ضاهمة  الكفيلة  العملية  التو�ضيات  بع�ص  اإعطاء  واأخيرا  ال�ضغل،  فر�ص  اإمكانيات خلق  من  تحد 

تجاوز تلك ال�ضعوبات.

البرنامج الوطني للتطهير ال�سائل:

تم اعتماد ال�ضتراتيجية الوطنية في التطهير ال�ضائل �ضمن اإطار"المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل" الذي 

ي�ضعى اإلى تحقيق الأهداف التالية: 

•    الو�ضول اإلى معدل للربط ال�ضامل ب�ضبكة التطهير بن�ضبة 80 في المائة في المجال الح�ضري؛

•    تحقيق معدل ت�ضفية للمياه العادمة ي�ضل اإلى 60 في المائة؛
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•    تح�ضين جودة الحياة وال�ضحة بالن�ضبة لل�ضاكنة؛

•    حماية الموارد المائية والتقلي�ص من كلفة تحويل المياه اإلى مياه �ضالحة لل�ضرب؛

•    تعبئة الموارد البديلة عن طريق اإعادة ا�ضتعمال المياه العادمة بعد ت�ضفيتها.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم اعتماد التدابير الآتية �ضمن الخطوات المبرمجة في اإطار "المخطط الوطني 

للتطهير ال�ضائل":

•    اإعادة تاأهيل وتو�ضيع ال�ضبكات وتقوية �ضبكة تجميع الأمطار؛

•    ت�ضفية المياه العادمة التي تت�ضمن ما قبل الت�ضفية والمراحل الثالث للت�ضفية وهي الأولية والثانية 

والثالثة ثم اإقامة قناة بحرية بح�ضب الحالت؛

•    تجديد المعدات؛

•    اقتناء تقنيات ال�ضتغالل.

يهم هذا البرنامج، الذي تم اإعداده في 2005، مدينة ومركز ح�ضري تبلغ �ضاكنتها 10 ماليين ن�ضمة. وهو 

ل ي�ضمل المراكز التي يتم فيها تدبير خدمات التطهير من طرف الخوا�ص في اإطار التدبير المفو�ص، كما 

ل ي�ضمل المناطق الح�ضرية التي تتوفر على �ضبكات تطهير م�ضتقلة.

يمكن  الم�ضافة  القيمة  على  الأداء  باحت�ضاب  درهم  مليار   43 بحوالي  للبرنامج  الإجمالي  المبلغ  ويقدر 

تق�ضيمه كما يلي: 

وقد ارتفع المبلغ الإجمالي لال�ضتثمار خالل المدة 2006-2010 اإلى حوالي 12.85 مليار درهم، بما ي�ضاوي 

حجم تحقق بن�ضبة تقارب 30 في المائة. وفي هذا الإطار، ا�ضتفادت 160 جماعة قروية وح�ضرية من التمويل 

في اإطار المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل، الذي و�ضلت ن�ضبة تقدم الأ�ضغال فيها الم�ضتوى التالي:

•    اأ�ضغال منتهية في 74 جماعة

•    اأ�ضغال في طريقها اإلى النتهاء في 38 جماعة

•    تعهد باإطالق الأ�ضغال في 50 جماعة.

المكونات ال�ضتثمارات)بماليير الدراهم(

الن�ضبة المائوية

16,1

5,6

11,9

2,6

6,8

43,0

38%

13%

28%

6%

15%

100%

تو�ضيع ال�ضبكة 

تجديد ال�ضبكة 

)STEP( محطات ت�ضفية المياه العادمة

معدات ال�ضتغالل

الفئة الجتماعية )تطهير الأحياء الفقيرة(

المجموع

المكونات                                                              ال�ضتثمارات)بماليير الدراهم(       الن�ضبة المائوية
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وقد انتقل معدل ت�ضفية المياه العادمة الخام من 7 في المائة عام 2005 اإلى حوالي 20 في المائة في 

2010 )ح�ضب المكتب الوطني للماء ال�ضالح لل�ضرب(.

وبالتالي، ارتفع المبلغ ال�ضتثماري المر�ضود للفترة 2011-2020 اإلى حوالي 30 مليار درهم، مما �ضيوؤدي 

الختيارات  على  تتوقف  الفر�ص  تلك  اأهمية  لكن  التطهير.  قطاع  في  لل�ضغل  فر�ص  اإلى خلق  بالتاأكيد 

اإنجاز  عرفها  التي  المعوقات  تجاوز  على  والقدرة  القت�ضاديون  المنع�ضون  �ضيتخذها  التي  ال�ضتراتيجية 

المرحلة الأولى من الم�ضروع، وهي معوقات موؤ�ض�ضاتية وتنظيمية ومعوقات مرتبطة بالتعريفة.  

اإذا كانت الحاجيات من ال�ضتثمار في مجالت التطهير ال�ضائل والت�ضفية تبقى هامة، فاإن و�ضع مخطط 

وطني للتطهير ال�ضائل وتعبئة مختلف الفاعلين ومن بينهم وزارة الداخلية والوكالت والمكتب الوطني 

للماء ال�ضالح لل�ضرب وكتابة الدولة في البيئة، قد �ضمح للمغرب بتقوية �ضبكات تجميع المياه العادمة، 

والتوفر على محطات للت�ضفية في المراكز الح�ضرية من مختلف الأحجام.

وفيما يلي نقدم بع�ص الأمثلة لالإنجازات الملحوظة في هذا المجال:

محطة ت�صفية المياه العادمة لمدينة مراك�ص:

بداأ ت�ضغيل هذه المحطة عام 2011 التي ارتفعت كلفتها ال�ضتثمارية اإلى1.23 مليار درهم.، وهي تمكن 

من معالجة المياه العادمة بقدرة تعادل 1.3مليون ن�ضمة ب�ضبيب 100.000 متر مكعب في اليوم. 

وقد تم بناوؤها بتمويل م�ضترك بين الوكالة الم�ضتقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراك�ص، والوكالة الجماعية 

)50 في المائة(، ووزارة الداخلية وكتابة الدولة في الماء واأي�ضا م�ضتثمرون جهوّيون في  مالعب الكولف. 

وت�ضاهم المياه العادمة في ري 19 ملعب للكولف، بعد الدفع على مدى 80 كيلومترا.وتتوفر هذه المحطة 

على وحدة لالإنتاج الم�ضترك للطاقة انطالقا من الغاز الحيوية )30000  كيلووات في اليوم(.

محطة ت�صفية المياه العادمة لمدينة فا�ص: 

هي قيد الإنجاز حاليا، وقد تطلبت ا�ضتثمارات بقيمة 781 مليون درهم، تم تمويلها بوا�ضطة قر�ص من طرف 

الوكالة  وم�ضاهمة  ال�ضائل،  للتطهير  الوطني  البرنامج  اإطار  في  الدولة  من  وم�ضاعدة  وطنية،  لبنوك  تجمع 

الم�ضتقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفا�ص.

مجموع  وتعالج  �ضبو،  لحو�ص  ال�ضناعي  التلوث  من  للحد  المندمج  الم�ضروع  اإطار  في  المحطة  وتندرج 

المياه العادمة لمدينة فا�ص التي �ضيتم اإعادة ا�ضتخدامها ل�ضقي الأرا�ضي الفالحية.

ومن المتوقع تزويد هذه المحطة بوحدة للتوليد الم�ضترك للكهرباء انطالقا من الغاز الحيوي المجمع في 

digesteurs anaérobiques �ضهاريج لهوائية. 

مر�ضحة  تجعلها  الحراري  لالرتفاع  الم�ضببة  الدفيئة  الغازات  من  التقليل  في  م�ضاهمتها  فاإن  ثمة،  ومن 

لال�ضتفادة من ميكانيزم التنمية الذاتية.
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مح طة ت�صفية المياه العادة لمدينة بر�صيد

مليون   145 قيمتها  بتكلفة  لل�ضرب  ال�ضالح  للماء  الوطني  المكتب  2009 من طرف  المحطة في  اأن�ضئت هذه 

درهم، وهي من �ضنف البحريات ال�ضطناعية للت�ضفية الطبيعية بقدرة 16000متر مكعب في اليوم.

توجيهها  قبل  القبلية،  للمعالجة  �ضتخ�ضع  لبر�ضيد  العادمة ال�ضطناعية  المياه  فاإن  الت�ضفية  لطريقتها في  ونظرا 

ناحية المحطة.

محطتا الت�صفية لمجن وادزم وبجعد

 300 قيمتها  اإجمالية  بكلفة  لل�ضرب  ال�ضالح  للماء  الوطني  المكتب  طرف  من  المحطتان  هاتان  اأن�ضئت 

ن�ضمة،  األف   145 بحوالي  تقدر  ل�ضاكنة  العادمة  المياه  بمعالجة  المحطتان  هاتان  وت�ضمح  درهم.  مليون 

بقدرتين تقدران بنحو 7000  و3000 متر مكعب في اليوم، على التوالي. كما اأنهما تعمالن على حماية 

الثروات المائية الجوفية للمنطقة وتثمين المياه العادمة الموجهة اإلى الأغرا�ص الفالحية.

محطة الت�صفية لمدينة الناظور

تعتبر هذه المحطة جزءا من برنامج التطهير للناظور الكبرى والحد من التلوث ال�ضناعي لبحيرة مارت�ضيكا. 

وتتوفر المحطة ـ التي ت�ضتعمل تقنية الت�ضفية بوا�ضطة الحماأة المن�ضطة من خالل المعالجة الثالثة ـ على 

قدرة ت�ضفية تقدر ب26000 متر مكعب في اليوم. وقد تم النتهاء من بناء المحطة عام 2010 من طرف 

المكتب الوطني للماء ال�ضالح لل�ضرب بكلفة قدرها 430 مليون درهم. 

تقييم الحتمالت في مجال خلق الثروة وفر�س ال�سغل:

تقديم للمهن:

 عالوة على م�ضاهمته في التقدم الملمو�ص بالمغرب في اإقامة بنيات تحتية للتطهير والت�ضفية، فاإن المخطط 

الوطني للتطهير ال�ضائل ي�ضمح بخلق فر�ص لل�ضغل المبا�ضر في مهن التطهير، واأخرى  لل�ضغل غير مبا�ضر 

مرتبطة بالرفع من قيمة المواد الناتجة عن التطهير )اإعادة ا�ضتعمال المياه العامة بعد خ�ضوعها للت�ضفية، 

تجويد الحماأة( واإزالة التلوث ال�ضناعي. وب�ضكل اأكثر تحديدا، �ضي�ضاعد المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل 

على الرفع من دينامية الم�ضالك التالية: 

•    جودة الدرا�ضات وتتبع الأ�ضغال: مكاتب درا�ضات، مكاتب طوبوغرافية، مختبرات المراقبة،...

•    اأ�ضغال الهند�ضة المدنية، اأعمال الترتيب )نقل الأوزان ال�ضخمة(، الإ�ضمنت الم�ضلح،...

PEHD، PRV، PVC :اإنتاج وتثبيت القنوات والأنابيب    •

•    اإنتاج وتثبيت القنوات الخا�ضة )بالوعات ال�ضرف ال�ضحي، لوازم القاب�ضات الكهربائية/لوازم الو�ضل 

•    الكهربائي(، ومعدات ال�ضخ )مجموعات ال�ضغط الكهربائي، اأنابيب ومعدات كهربائية(.

•    اإقامة وتجهيز معدات محطات الت�ضفية )اأدوات تجميع المواد ال�ضلبة، �ضّدادات، اآلت تحويل التيار 

المائي اإلى طاقة، الآلت المر�ضلة، الم�ضخات، اآلت طاردة للزيت،...(.   
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تقييم اإمكانيات الت�صغيل في المهن المرتبطة بالتطهير ال�صائل:

ت�ضير وثائق تقديم المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل التي تم تجميعها من وزارة الداخلية اإلى اإمكانية خلق 

ب�ضاأن نموذج  اإطار تنفيذ المخطط المذكور، لكن دون تقديم موؤ�ضرات  10.000 فر�ضة عمل مبا�ضر في 

تقييم هذه الإمكانيات، اأو طبيعة اأ�ضناف فر�ص ال�ضغل المرتقبة.

وقد قررت اللجنة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية اللجوء اإلى تقييم فر�ص ال�ضغل المبا�ضر التي 

يمكن اأن تنتج خالل تنفيذ بقية المخطط في الفترة ما بين 2010-2011، وذلك ا�ضتنادا اإلى معلومات 

مجمعة حول تنفيذ المخطط في الفترة ما بين 2006-2010 وكذا حول الأ�ضطر التي ح�ضل فيها التقدم 

من طرف المخت�ضين في القطاع. وفيما يلي �ضرح للمقاربة التي تم اعتمادها من اأجل تقييم فر�ص ال�ضغل 

المبا�ضر المذكورة  بح�ضب مختلف مراحل �ضير مكونات المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل:

1. مرحلة الدرا�صة: اإن المتدخلين الرئي�صيين ومنتجي ال�صغل هم:

المائية،  الأحوا�ص  وكالت  الح�ضرية،  الوكالت  الم�ضالح،  )الإدارات،  العموميون  بال�ضرف  الآمرون 

�ضركات التدبير المفو�ص... ( الذين ينتجون فر�ص �ضغل في مراحل اإعداد فتح العرو�ص وتنظيم الأ�ضواق 

والمتابعة والإ�ضراف على الدرا�ضات والأ�ضغال.

المراقبة  اإلى  الجدوى  درا�ضات  من  بداية  الم�ضروع  مراحل  في جميع  تتدخل  التي  الدرا�ضات  مكاتب 

ومتابعة الأ�ضغال مرورا بالدرا�ضات المف�ضلة وعمليات التقييم البيئي القابلة لإنتاج فر�ص ال�ضغل، خ�ضو�ضا 

لفائدة المهند�ضين والتقنيين والمنع�ضين.

المكاتب الطوبوغرافية المكلفة باإنجاز الأ�ضغال الطوبوغرافية والدرا�ضات المتعلقة بالعقارية والتجزئات. 

المختبرات المكلفة بدرا�ضة ميكانيك الأر�ص وتمييز المياه العادمة الح�ضرية.

الكلي  المبلغ  المائة من  المنع�ضين بحوالي 7 في  المبلغ الإجمالي لإنجاز جميع من�ضاآت هوؤلء  ويقدر 

لالأ�ضغال، اأي ما يعادل 2.1 مليار درهم للفترة ما بين 2020-2011.

بيع مختلف المتدخلين )ح�ضب الأ�ضناف(  ال�ضهر، في�ضتند على �ضعر  ن�ضبة الأ�ضخا�ص/ في  اأما تقدير 

المكلفين باإنجاز مرحلة الدرا�ضة المتولدة عن المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل. ويمكن جمع عدد فر�ص 

العمل التي يتم خلقها في هذه المرحلة في الجدول التالي:

30%

50%

20%

900 000

380 000

176 400

12 000

47 368

40 816

1 000

3 947

 3 401

مهند�ضون

تقنيون

م�ضتثمرون

مرحلة الدرا�ضة                  توزيع الكلفة        الإنتاج بالدرهم/�ضنة    عدد الأ�ضخا�ص/�ضهر   عدد الأ�ضخا�ص/�ضنة
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2. مرحلة الأ�صغال

تم تقييم عدد فر�ص ال�ضغل بالنظر اإلى مبلغ ال�ضتثمار المخ�ض�ص للمخطط الوطني للتطهير ال�ضائل في 

المائة من مبلغ الأ�ضغال  15 في  بـ  التي تقدر ب�ضفة عامة  المرحلة وانطالقا من وزن كلفة الأجور،  هذه 

وم�ضتوى مكافاأة فر�ص العمل المتاحة في هذه الأورا�ص. وفي الجدول التالي تلخي�ص للنتائج المح�ضل 

عليها: 

3. مرحلة ال�صتغالل

انطالقا من تنظيم خدمة التطهير ال�ضائل في مراكز ذات حجم متو�ضط، يمكن تقدير عدد فر�ص العمل 

المتاحة كما يلي: 

20%

30%

50%

810 000

1 215 000

2 025 000

360 000

180 000

39 600

2 250

6 750

51 136

مرحلة الأ�ضغال        توزيع الكلفة        المبلغ  KDH    ال�ضعر الموحد المتو�ضط  DH/AN     عدد الأ�ضخا�ص/�ضنة

مهند�ضون

تقنيون

م�ضتخدمون

4.  ح�صيلة فر�ص العمل:

للتطهير  الوطني  المخطط  الناتجة عن  المبا�ضر  ال�ضغل  لفر�ص  المقدرة  الإمكانيات  هكذا يمكن تجميع 

ال�ضائل والمعبر عنها ب�ضيغة عدد الأ�ضخا�ص/ال�ضنة تم تجميعها في الجدول التالي:

مهند�ضون

تقنيون

م�ضتخدمون

3 900

11924

42 483

عدد الأ�ضخا�ص/�ضنة العمل

7 200

23 000

97 000

127 200

عدد الأ�ضخا�ص/�ضنة العمل

مهند�ضون

تقنيون

م�ضتخدمون

المجموع العام
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ولكي يكتمل الجدول، يتعين اأن ن�ضيف اإلى فر�ص العمل المبا�ضرة هذه تلك الفر�ص التي يخلقها م�ضلك 

ت�ضنيع المعدات، خا�ضة مد القنوات ومعدات محطات الت�ضفية. 

وتجدر الإ�ضارة اإلى اأنه لم يتم تقدير فر�ص ال�ضغل الإ�ضافية ب�ضبب عدم الح�ضول على الح�ض�ص الوا�ضحة 

من طرف المنع�ضين القت�ضاديين في هذا الم�ضلك.

ويمكن اعتبار النتيجة المح�ضل عليها، اأي ما يناهز 130.000 �ضخ�ص/ �ضنوات )حوالي10.000 من�ضب 

مبا�ضر(، بمثابة تقدير للحد الأدنى. بالإ�ضافة اإلى ذلك، �ضيمّكن م�ضل�ضل اإنجاز المخطط الوطني للتطهير 

ال�ضائل من اإنتاج فر�ص �ضغل غير مبا�ضر على م�ضتوى ال�ضناعات الملوثة وكذا ال�ضركات المتخ�ض�ضة في 

التقنيات النظيفة، وهي:

الإعداد  قيد  التنظيمي  لالإطار  تطبيقا  بيئي،  تقويم  برنامج  من خالل  ال�ضناعي  الإنتاجي  القطاع  •     في 

)معالجة م�ضبقة على �ضعيد المعامل ال�ضناعية(.

•     وفي الم�ضالك الجديدة لتقويم المواد الثانوية الناتجة عن ت�ضفية المياه العادمة مثل اإعادة ا�ضتعمال 

تلك المياه  اأو اإجراء تقويم فالحي اأو طاقي للحماأة الناتجة عن محطات الت�ضفية.

ت�شخي�ص العقبات المحتملة وال�شروط الأولية:

ُيظهر تحليل الجانب التنظيمي لقطاع التطهير بالمغرب و�ضروط تنفيذ المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل 

منذ انطالقه في 2006 مجموعة من العوائق التي من �ضاأنها اإما اأن تعوق خلق فر�ص �ضغل محتملة كما 

تم ت�ضخي�ضها، اأو ل تمكن المنع�ضين المغاربة من النخراط في بع�ص مكونات المخطط الوطني للتطهير 

ال�ضائل، مما يحد من قدرتها على خلق فر�ص ال�ضغل الم�ضار اإليها.

وقد تم تحليل هذه العراقيل في الفقرات المقبلة، وقد تم و�ضع اقتراحات للرفع من القدرة على خلق فر�ص 

�ضغل خ�ضراء مرتبطة بالتطهير ال�ضائل في ال�ضوق المغربي.

العوائق التكنولوجية:

يجتذب المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل ال�ضناعة المغربية والأجنبية العاملة في قطاع التطهير ال�ضائل، 

خ�ضو�ضا في �ضياق الأزمة العالمية. ومن هذا المنطلق، يبدو من المنا�ضب تحليل انعكا�ص الختيارات 

التكنولوجية على توزيع اإمكانيات فر�ص ال�ضغل التي قد يتم خلقها بين هذين ال�ضنفين من المنع�ضين، 

وذلك بهدف و�ضع تو�ضيات ت�ضاعد على تموقع ال�ضناعة المغربية.

•     م�ضلك الهند�ضة:

مجال  في  ح�ضورها  وفر�ضت  ال�ضائل  التطهير  مجال  في  محترمة  خبرة  المغربية  الهند�ضة  راكمت  لقد 

التي ت�ضدر  الدرا�ضات  الت�ضفية. وهناك بع�ص مكاتب  التطهير ومحطات  ب�ضبكات  المرتبطة  الدرا�ضات 

خدماتها في هذا المجال وخ�ضو�ضا اإلى بلدان ال�ضاحل. ويمكن الإ�ضارة اإلى اأن طلب العرو�ص المتعلقة 
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بالم�ضاعدة التقنية ومراقبة الأ�ضغال في المغرب اأخذت في ال�ضنوات الأخيرة �ضكال جديدا، يقوم على 

منحها حجما اأكثر فاأكثر اأهمية )بن�ضبة تتراوح ما بين 40 اإلى 100 مليون درهم عن كل طلب عرو�ص(، ذلك 

من خالل اللجوء اإلى تجميع المراكز )من 10 اإلى 30 مركز(. وتعمل طلبات العرو�ص الدولية، على ت�ضجيع 

المكاتب الأجنبية بف�ضل معايير الختيار المعتمدة. ويوؤدي مثل هذا الختيار اإلى الحد من الح�ضة الوطنية 

من هذا المخزون الحتمالي من فر�ص ال�ضغل المتاحة في هذا الم�ضلك. كما اأنه يوؤثر على الختيارات 

التكنولوجية الم�ضجعة لتموقع الم�ضالك ال�ضناعية الأجنبية، وتحديدا قطاع ال�ضناعة المرتبطة بالمعالجة.

•     مقاولت الأ�ضغال وال�ضناعات المرتبطة بت�ضفية المياه العادمة:

الن�ضطة...( على  الحماأة  البكتيري،  )ال�ضرير  الميكانيكية  الت�ضفية  لتقنيات  التدريجي  ال�ضتعمال  اإن 

التجمعات ال�ضكنية ال�ضغرى والمتو�ضطة كحل بديل لتقنية البحيرات ال�ضطناعية للت�ضفية الطبيعية 

)لمعالجة بع�ص ال�ضعوبات: مثل ال�ضعوبات المرتبطة بالعقار والرائحة يت�ضبب في البتعاد عن توجيهات 

ال�ضتراتيجية الوطنية للتطهير ال�ضائل التي و�ضعت عام 1999. كما اأنه يوؤدي اإلى الحد ب�ضكل وا�ضح 

التغيير في المنظور المدعم من  فاإن من �ضاأن هذا  من فر�ص ال�ضغل في ال�ضناعة المغربية. وبالتالي، 

طرف بع�ص الممولين اأن يوؤدي اإلى ما يلي:

-   تقلي�ص م�ضتوى تدخل المقاولت الوطنية، مما ينتج عنه الحد من فر�ص ال�ضغل المتاحة في ال�ضناعة 

المغربية، خ�ضو�ضا واأن خدمات الت�ضميم والبناء وال�ضتغالل في تقنية البحريات ال�ضطناعية للت�ضفية 

الطبيعية "lagunage naturel" يمكن اأن يقوم بها ح�ضريا المنع�ضون القت�ضاديون الوطنيون.

و  الآلية  الت�ضفية  محطات  اإنجاز  في  تجارب  على  تتوفر  التي  الأجنبية  المقاولت  تموقع  -   ت�ضجيع 

اإدارة  و  اإنجاز  على  الأجنبية  المقاولت  ت�ضرف   ،"lagunage naturel "الميكانيكية. وبعك�ص

جميع المحطات من هذا ال�ضنف التي هي في طور البناء بالمغرب. 

-   التقلي�ص من ح�ضة المقاولة الوطنية، عندما يتم طلب ذلك منها، في اإنجاز اأ�ضغال الهند�ضة المدنية فقط، 

واأحيانا حتى عندما يتم اإنجاز هذه الأ�ضغال من طرف مقاولت اأجنبية تحت تاأثير الأزمة القت�ضادية.

على  وكمثال  الإلكتروميكانيكية.  بالمعدات  المتعلق  الجانب  واأ�ضا�ضا  الم�ضروع  كلفة  من  -   الرفع 

 lagunage " ذلك، فاإن ا�ضتخدام و�ضيلة ال�ضرير البكتيري يكلف من 2 اإلى 3 مرات اأكثر من تقنية

كلفة. اأقل  تجهيز  بم�ضتوى  تتميز  naturel" التي 

المعلقة/ الج�ضور  ميكانيكية،  )معدات  المدمجة  للتكنولوجيا  بالن�ضبة  الالزمة  المعدات  -   ا�ضتيراد 

الكا�ضطة( ب�ضبب غياب م�ضالك �ضناعية وطنية منتجة لهذا النوع من التجهيزات. وتت�ضبب هذه 

الو�ضعية لي�ص فقط في الحد من فر�ص ال�ضغل في الم�ضلك المغربي للتطهير ال�ضائل بل تحتاج 

اأي�ضا اإلى نقل العملة ال�ضعبة  ) 20 اإلى 40 في المائة من القيمة الكلية لالأ�ضغال( مما يوؤثر على 

الميزان التجاري.
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طرف  من  البكتيري  ال�ضرير  اأو  المن�ضطة  الحماأة  �ضنف  من  الت�ضفية  محطات  ا�ضتغالل  -   تاأمين 

المقاولت الأجنبية.

العراقيل المرتبطة باإزالة التلوث ال�صناعي: 

ت�ضكل اإزالة التلوث ال�ضناعي �ضرطا م�ضبقا  للو�ضول اإلى الأهداف المحددة في المخطط الوطني للتطهير 

ال�ضائل، خا�ضة التي تهم حماية البيئة والرفع من قيمة المواد الناتجة عن ت�ضفية المياه العادمة. حيث 

ترتبط ال�ضناعات الموجودة داخل المدار الح�ضري مبا�ضرة ب�ضبكة التطهير ال�ضائل، مما يوؤدي اإلى النتائج 

ال�ضلبية التالية:

رفع م�ضتوى الت�ضمم الكيميائي الذي يمكن اأن يف�ضد الأداء الجيد لمحطات الت�ضفية، ول �ضيما في حالة 

ال�ضناعة المنت�ضرة في الن�ضيج الح�ضري)الدباغة، معالجة ال�ضطوح، الن�ضيج...(

رفع م�ضتوى الت�ضمم الكيميائي الذي يمكن اأن يعرقل عملية تقييم المواد الثانوية )اإعادة ا�ضتعمال المياه 

العادمة وتقييم الحماأة(.

اإغالق قنوات ومن�ضاآت التطهير ال�ضائل ب�ضبب النفايات ال�ضناعية المليئة بالمواد ال�ضلبة القابلة للتر�ضب 

)مياه نباتية...(.  

بالإ�ضافة اإلى كونها �ضرطا م�ضبقا للنجاح في تحقيق اأهداف المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل، فاأن اإزالة 

النفايات  ومعالجة  تدبير  قطاع  في  لل�ضغل  فر�ص  لخلق  مهمة  اإمكانية  كذلك  ت�ضكل  ال�ضناعي  التلوث 

ال�ضناعية. غير اأن اإزالة التلوث ت�ضطدم بعدة عراقيل يمكن اأن ن�ضير اإلى اأهمها:

ون�ضو�ضه  بالماء  المتعلق   95/10 رقم  )قانون  ال�ضناعية  العادمة  المياه  لتدبير  قواعد  تطبيق  �ضعوبات    •

غير  لل�ضرف  القطاعية  المعايير  تحديد  م�ضاريع  التطهير،  من�ضاآت  م�ضيري  تحمالت  دفتر  التطبيقية، 

المبا�ضر للمياه العادمة ال�ضناعية...(

•   ترمي القواعد التنظيمية الجاري بها العمل، من بين اأهداف اأخرى، اإلى جعل اإزالة التلوث الذي ت�ضببه 

المياه العادمة ال�ضناعية يتما�ضى مع م�ضتوى ال�ضرف ال�ضحي المنزلي. اإن اإجراءا مثل هذا يعتبر اإلزاميا 

بالن�ضبة لل�ضناعة، �ضواء على ال�ضعيد التقني )ا�ضتحالة تحقيق من�ضاآت المعالجة القبلية ب�ضبب غياب 

الم�ضتركة في  المعالجة  المالي. و�ضيكون من الأف�ضل ت�ضجيع  ال�ضعيد  اأو على  الم�ضاحة والعقار...( 

الكيميائية(،  و  )البيولوجية  العادمة  للمياه  التقنية  الخ�ضائ�ص  بذلك  ت�ضمح  عندما  البلدية  المحطات 

وكذلك مراجعة كيفيات تحديد الأ�ضعار المبنية حاليا على الحجم الكلي للمياه الملوثة اإلى التحديد 

المتنا�ضب مع كتلة التلوث الناتج.

•   م�ضروع تحديد المعايير ودفاتر التحمالت )الم�ضتند على التركيز ولي�ص على ِن�ضب التلوث( ل يوؤمن 

اإلى  اإ�ضافة  العتبار،  بعين  التلوث  ن�ضبة  اأخذ  يجدر  اأف�ضل  مقاربة  اأجل  من  المعالجة.  في  الت�ضاوي 

التركيز، للحيلولة دون ت�ضجيع الملوثين على تخفيف  تركيز التلوث عبر اإ�ضافة المياه من الفر�ضة المائية 
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الباطنية، مما يوؤثر على الموارد المائية والمن�ضاآت المائية لم�ضلك المعالجة. اإن مبداأ الفوترة المتنا�ضبة 

مع ا�ضتهالك المياه ال�ضالحة لل�ضرب ي�ضبح في هاته الحالة مختال. 

•   اإن انت�ضار مواقع ال�ضناعات داخل المدار الح�ضري يجعل من ال�ضعب بل من الم�ضتحيل تطبيق قواعد 

تنظيمية. ويتعين مواجهة خيار تجميع ال�ضناعات الأكثر تلويثا في مناطق منا�ضبة لطبيعة عملها، لمواكبة تطويرها 

البيئي المن�ضود من طرف مخطط الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ضتدامة. اإن خيارا كهذا �ضي�ضمح بمواكبة 

هذه ال�ضناعات وو�ضع حلول لتحقيق اأق�ضى حد من اإزالة التلوث.

•   تدابير التحفيز المالي )�ضندوق محاربة التلوث ال�ضناعي، وكالت الأحوا�ص المائية( تبقى غير كافية وغير 

اإجبارية.

وكالت  طريق  عن  الدولة،  َيحرم  الذي  الأمر  فعال،  اإجراء  اإلى  موؤدي  ـ  ملوث  مبداأ  تحويل  �ضعوبة    •

الأحوا�ص المائية من الو�ضائل مالية لدعم الحد من التلوث المائي ال�ضناعي.

•   غياب ا�ضتراتيجية اأو مخطط وطني للحد من التلوث المائي ال�ضناعي.

�صعوبات مرتبطة باإعادة ا�صتعمال المياه العادمة:

موؤ�ض�ضاتي  اإطار  غياب  �ضببها  الم�ضفاة  العادمة  المياه  ا�ضتعمال  باإعادة  المرتبطة  الرئي�ضية  ال�ضعوبات  اإن 

التعريفة  و�ضع  واآليات  المنع�ضين  مختلف  م�ضوؤوليات  بدقة  يحدد  وا�ضح،  بالتعريفة(  )مرتبط  وتعريفي 

والجباية ومراقبة اإعادة ا�ضتعمال المياه الم�ضفاة.

بالماء ون�ضو�ضه  المتعلق   95/10 القانون رقم  اأحكام  الواقع ومن خالل  التطهير في  اإن م�ضيري �ضبكات 

التطبيقية ملزمون بمعالجة المياه العادمة لم�ضايرة مقت�ضيات المعيار المغربي. ويفر�ص خيار اإعادة ا�ضتعمال 

المياه العادمة المعالجة على هوؤلء الم�ضيرين اللجوء اإلى ا�ضتثمارات اإ�ضافية بهدف تطوير المعالجة الثانوية 

واإ�ضافة معالجة ثالثة. لكن مخطط تغطية هذه التكاليف الإ�ضافية في ال�ضتثمار وال�ضتغالل يبقى غير وا�ضح.

ال�صعوبات المرتبطة بالتمويل وبالنظام ال�صريبي البيئي:

ن من الخروج بالمالحظات التالية: اإن تحليل ال�ضياق الوطني المتعلق بالأدوات القت�ضادية والمالية ُيمِكّ

ي�ضكل �ضندوق محاربة التلوث ال�ضناعي حتى الآن الآلية الوحيدة لتحفيز المقاولت من اأجل تمويل 

الحد من التلوث المائي ال�ضناعي )م�ضاعدات يمكن اأن ت�ضل حتى 40 في المائة من ال�ضتثمار ال�ضروري 

لإنجاز م�ضروع اإزالة التلوث(. 

ل ُيطبق مبداأ ملوث ـ موؤدي، الذي يطلق عليه اأي�ضا "الم�ضتهلك الدافع"، والمعتمد في الن�ص المنظم 

للماء ب�ضكل فّعال.

تنظم القوانين الحالية و�ضائل ال�ضيا�ضة البيئية. لكن ل بد من بذل المزيد من الجهود لإخراج الن�ضو�ص 

التطبيقية والمرا�ضيم من اأجل تنفيذها. 

النظام المالي الحالي موجه نحو الأهداف المتعلقة بالميزانية بينما يبقى الهتمام البيئي �ضبه غائب في 

ال�ضيا�ضة المالية الوطنية.
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اإن القوانين البيئية التي تم اإ�ضدارها في ال�ضنوات الع�ضر الأخيرة ت�ضكل قاعدة ومرجعا قانونيا من اأجل 

و�ضع مالية بيئية وطنية يمكن اأن تخدم تمويل العمل البيئي في بالدنا. ويتعين على مبادرة مثل هذه اأن 

والجتماعية  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  المخططات  في  لبالدنا  الوطني  ال�ضياق  خ�ضو�ضية  بالعتبار  تاأخذ 

والتقنية والتكنولوجية.

ال�صعوبات المرتبطة بالحاجيات من الكفاءات في م�صالك التطهير ال�صائل:

اأطلقت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة نهاية 2011 درا�ضة حول ت�ضخي�ص الحاجيات من الكفاءات 

التي يتطلبها المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل، ولكن لم يتم ت�ضخي�ص حتى اليوم الحاجيات من الكفاءات 

الخ�ضراء كما لم يتم بعد و�ضع مخطط التكوين المنا�ضب.  

وعليه، يتعين على تقييم الحاجيات من الكفاءات في قطاع التطهير ال�ضائل وت�ضفية المياه العادمة اأن ي�ضمل اأي�ضا 

الحاجيات التي يتطلبها المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل وكذلك الم�ضادر الأخرى للمياه العادمة ال�ضناعية 

وال�ضياحية والتطهير في المجال الح�ضري. ويجب دمج الميزة الترابية والجهوية لهذا المو�ضوع في منهجية اإنجاز 

هذه الدرا�ضة مع جمع كل النتظارات المتعلقة بالحاجيات من الكفاءات لدى الفاعلين الجهويين )الوكالة، 

الجماعات المحلية، الفاعلون الجهويون، معاهد التكوين الجهوية...( والوطنيين )كتابة الدولة المكلفة بالماء 

والبيئة، مديرية الماء والتطهير وم�ضالح التدبير المفو�ص بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية(.

4       قطاع تدبير النفايات ال�سلبة

الهام�ضية  لالأحياء  وات�ضاعا  الح�ضرية  ال�ضاكنة  ن�ضبة  في  عاليا  نموا  المغرب  ال�ضنين، عرف  منذ ع�ضرات 

ق�ضية  كثيرا  الأمر  هذا  عّقد  وقد  الأ�ضا�ضية،  الخدمات  اإلى  الولوج  لحاجيات  م�ضطرد  بارتفاع  م�ضحوبا 

الح�ضري  الو�ضط  في  اإنتاجها  يقدر  التي  والم�ضابهة  المنزلية  النفايات  على  والق�ضاء  والتفريغ  التجميع 

بحوالي 5 مليون طن في ال�ضنة، اأي بمعدل 0.76 كيلوغراما في اليوم لكل فرد.

اإن مظاهر ال�ضعف التي تمت مالحظتها على م�ضتوى التنظيم وال�ضبط في تدبير النفايات المنزلية في عدد 

من المراكز الح�ضرية ت�ضكل تهديدا ل�ضحة ال�ضاكنة وت�ضيء اإلى �ضمعتها. نف�ص الأمر بالن�ضبة لم�ضاعفة 

)المياه  البيئة  ت�ضكل خطرا حقيقيا على  الجماعية، حيث  للمطارح  ال�ضيء  والتدبير  الع�ضوائية  النفايات 

التدفقية على الخ�ضو�ص(، وت�ضوه المجال الب�ضري القروي. في هذا الإطار، تم اعتماد البرنامج الوطني 

الداخلية، و�ضودق عليه من طرف  ووزارة  البيئة  الدولة في  بين كتابة  م�ضترك  ب�ضكل  المنزلية  للنفايات 

الحكومة في 2008، كتمديد للقانون رقم 28ـ00 ال�ضادر في 6 دجنبر 2006.

تقديم المبادرات الوطنية:

تم اإعداد البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية من طرف كل من وزارة البيئة ووزارة الداخلية و�ضادقت 

عليه الحكومة عام 2008، تطبيقا للقانون رقم28-00 ال�ضادر في 6 دجنبر 2006 والذي يحدد القواعد العامة 
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لتدبير جميع اأنواع النفايات على ال�ضعيد الوطني والجهوي. وقد حدد البرنامج الأهداف الرئي�ضية التالية:

•     رفع مهنية خدمات تدبير النفايات المنزلية

•     تح�ضين الولوج اإلى خدمة التجميع برفع ن�ضبة النفايات المجمعة في المجال الح�ضري اإلى 90 في 

المئة عام 2015 ثم 100 في المائة عام 2020.

•     و�ضع "مطارح مراقبة" للنفايات المنزلية ل�ضالح جميع المراكز الح�ضرية )100 في المائة عام 2015(

تطوير م�ضلك "فرز ـ اإعادة ا�ضتعمال ـ اإعادة تقييم وتثمين" مع نماذج رائدة وميدانية للفرز للو�ضول اإلى 

ن�ضبة 20 في المائة من اإعادة ال�ضتعمال عام 2015.

•     اإغالق اأو اإعادة تاأهيل جميع المطارح الع�ضوائية الموجودة في اأفق 2015.

وغيرهم،  والمواطنين  المحلية  الجماعات  مثل  المعنيين،  العموميين  الفاعلين  وتكوين  •     تح�ضي�ص 

بم�ضاكل النفايات المنزلية. 

•     وتعميم مخططات توجيهية لتدبير النفايات المنزلية على م�ضتوى جميع العمالت والأقاليم بالمملكة.

وتقدر الكلفة الإجمالية للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية لمدة 15 �ضنة بحوالي 37 مليار درهم منها 

اأزيد من 93 في المائة مخ�ض�ضة لتح�ضين تجميع النفايات المنزلية والحد من اأ�ضرارها ب�ضكل منا�ضب. 

والباقي مخ�ض�ص لتدابير المواكبة )درا�ضات، المتابعة والمراقبة، التوا�ضل، التح�ضي�ص والتكوين(.

ويهم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية جميع المراكز الح�ضرية، اإذ اإن جميع المدن معنية به، بما 

فيها المدن التي فو�ضت خدمات تجميع النفايات فيها اإلى منع�ضين خوا�ص. والتقديرات التالية تم و�ضعها 

لكي ت�ضمل مدة 15 �ضنة بح�ضب الفر�ضيات الخا�ضة بكل خدمة:

اإنجاز المطارح المراقبة

ا�ضتغالل المطارح المراقبة

ا�ضتثمار خدمة التجميع والتنظيف

ا�ضتغالل هذه الم�ضالح

اإعادة تاأهيل المطارح الموجودة

درا�ضات، التحكم في المن�ضاآت، المراقبة والتتبع

التتبع والمراقبة

تطوير م�ضلك"فرز ـ اإعادة ا�ضتعمال ـ اإعادة تقييم

التوا�ضل والتح�ضي�ص والتكوين

المجموع

6,3%

8,4%

18%

54%

6%

2,7%

0,9%

1,9%

1,9%

100%

2,3

3,1

6,6

19,9

2,3

1,0

0,35

0,7

0,7

36,95

الخدمات                              الميزانية ـ بماليير الدراهم               %
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يبين هذا الجدول باأن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية قد اأعطى الأولوية اإلى ال�ضتثمار وخدمات 

اإعادة  ـ  "فرز  م�ضالك  تطوير  مع  المتنا�ضبة  الكلفة  وباأن  مراقبة،  مطارح  وو�ضع  التجميع  م�ضالح  ا�ضتغالل 

ا�ضتعمال ـ اإعادة تقييم" ل تتجاوز 2 في المائة من كلفة البرنامج.

النفايات الطبية وال�صيدلنية:

التي  اإلى الخطورة  بالنظر  بالمغرب،  العمومية  لل�ضلطات  ان�ضغال حقيقيا  الطبية  النفايات  ت�ضكل معالجة 

يمثلها هذا النوع من النفايات على �ضحة المواطن وبيئته. 

تنتج النفايات الطبية عن خدمات الرعاية ال�ضحية وت�ضمل الت�ضميد ومواد الوخز والقطع والبتر، والجب�ص 

الكلوي  الغ�ضيل  وعمليات  والمختبرات  الطبية  العمليات  اأق�ضام  من  ت�ضدر  التي  الخطرة  والنفايات 

والت�ضوير بالأ�ضعة. وتدخل في هذا الإطار الأدوات الم�ضتخدمة في الت�ضريح والأن�ضجة وزراعة الأع�ضاء 

والدم وم�ضتقاتها.

وقد حدد الإطار القانوني المغربي مقت�ضيات تدبير النفايات الطبية وال�ضيدلنية، من خالل مجموعة من 

 38 )المواد من  ال�ضلبة  النفايات  بتدبير  المتعلق   28.00 رقم  الإطار  القانون  ن�ص عليها  التي  الإجراءات 

اإلى 41( والمر�ضوم التطبيقي رقم 139-9-2 بتاريخ 21 ماي2009. فقد ق�ضم المر�ضوم المذكور النفايات 

الطبية وال�ضيدلنية اإلى اأربعة اأ�ضناف: النفايات الخطرة ذات المخاطر البيولوجية والكيميائية، والنفايات 

يت�ضمنها هذا  التي  التدابير  وتن�ص  المنزلية.  للنفايات  الم�ضابهة  والنفايات  للت�ضخي�ص،  القابلة  الت�ضريحية 

المر�ضوم على وجوب خ�ضوع النفايات الطبية وال�ضيدلنية لتدبير خا�ص بهدف تجنب اأي م�ضا�ص ب�ضالمة 

النا�ص والبيئة. كما يحدد �ضروط الفرز والتفريغ والخزن، وم�ضطرة الترخي�ص الم�ضلمة من الإدارة لمدة خم�ص 

 "Traçabilité"    ضنوات قابلة للتجديد فيما يتعلق باأعمال التجميع وو�ضع البطاقة على المنتوج ومعرفة مكوناته�

ونقل النفايات الطبية وال�ضيدلنية، واأخيرا الإجراءات المرتبطة بمعاجلة هذه النفايات والحد منها.

غير اأن هذه المقت�ضيات الجديدة المتعلقة بتدبير النفايات الطبية وال�ضيدلنية غير مطبقة ب�ضكل منهجي 

حاليا في مجموعة الموؤ�ض�ضات العمومية والخا�ضة في القطاع، ب�ضبب غياب التح�ضي�ص والتكوين لالأطر 

الإلمام  عدم  ب�ضبب  وكذلك  النفايات،  هذه  من  بالحد  المكلفين  والعاملين  ال�ضحة،  قطاع  في  العاملة 

بالإجراءات الإدارية الخا�ضة بالح�ضول على التراخي�ص ال�ضرورية لنقل هذا ال�ضنف من النفايات والحد 

الطبية  للنفايات  ال�ضلبية  النعكا�ضات  في  للتحكم  الجيدة  الأ�ضاليب  بداأت  فقد  اآخر،  جانب  ومن  منه. 

وال�ضيدلنية ترى النور، ويمكن ال�ضتدلل هنا بمثالين:

•     في عام 2006، تمت اإقامة اأول وحدة لمعالجة النفايات الطبية في المنطقة ال�ضناعية لتطوان بتكلفة 

بلغت قيمتها 55 مليون درهم. ويمكن لهذه الوحدة اأن تقوم بمعالجة 500 كيلوغراما في ال�ضاعة من 

هذه النفايات، كما مكنت من خلق 80 فر�ضة عمل.
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•     اأطلق الم�ضوؤولون في المركز ال�ضت�ضفائي بالجديدة تجربة جديدة من خالل تفوي�ص معالجة نفايات المركز 

اإلى هيئة مخت�ضة. وقد اأ�ضبحت النفايات الطبية منذ بداية عام 2008 تخ�ضع للمعالجة بتقنية التفتيت ـ 

التعقيم تحت قوة حرارية ت�ضل اإلى 138 درجة، بعدما تم تفوي�ص مهمة معالجتها اإلى مقاولة متخ�ض�ضة.

العمليات الرئي�سية المنجزة

ح�ضب العنا�ضر المجمعة خالل لقاءات مديرية الماء والتطهير بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، مكن  

اإيجابية كبرى في قطاع تدبير  بتغييرات  القيام  2008 من  المنزلية منذ  النفايات  البرنامج الوطني لتدبير 

النفايات ال�ضلبة، ويمكن اأن نذكر ب�ضكل اأ�ضا�ضي:

التجميع والتنظيف: 

من 2008 اإلى نهاية ماي 2011، تم تخ�ضي�ص حوالي 466.6 مليون درهم للرفع من مهنية وتح�ضين ن�ضبة تجميع 

النفايات المنزلية. وهكذا، تم تحويل تدبير النفايات المنزلية في 91 جماعة تقريبا اإلى مقاولت متخ�ض�ضة. 

حاليا، ت�ضتفيد 64 في المائة تقريبا من ال�ضاكنة الح�ضرية من خدمات ال�ضركات الخا�ضة.حيث تم توقيع 77 

تعاقدا بمبلغ اإجمالي يقدر بـ 1.44 مليار درهم )804 مليون درهم في 2007(، وبلغ حجم النفايات المجمعة 

وفق هذه العقود 3.87 مليون طن في ال�ضنة، بما يعادل ن�ضبة تجميع "مهنية" تقدر بـ73 في المائة. ويقدر 

متو�ضط ال�ضعر المتوازن لخدمة التجميع والتنظيف في التدبير المفو�ص بـ 380 درهم للطن.

 المطارح

مليون درهم دعم من   708 تخ�ضي�ص حوالي  تم  المنزلية،  النفايات  لتدبير  الوطني  البرنامج  اإطالق  منذ 

اأو عن طريق  التاأهيل وا�ضتغالل المطارح، �ضواء عن طريق الم�ضاهمة  الدولة في جوانب الإنجاز واإعادة 

الإنجاز المبا�ضر. وهكذا:

•     تم اإنجاز 12 مطرح مراقب، 5 في طور الإنجاز و7 مبرمجة ل�ضنة 2011.

•     اأعيد تاأهيل 19 مطرح ع�ضوائي وهناك 40 مطرح ع�ضوائي اآخر مبرمج ل�ضنة 2011.

وُتمكن المطارح المنجزة حاليا من معالجة حوالي 1.533.250 طن في ال�ضنة، تعادل 31 في المائة من 

من  النتهاء  بعد  المائة  في   66 اإلى  الن�ضبة  هذه  رفع  المرتقب  ومن  بالمغرب.  للنفايات  الكلي  الإنتاج 

المطارح قيد الإنجاز.

المخططات الجهوية في العمالت والأقاليم للنفايات المنزلية والم�صابهة:

خ�ض�ضت الدولة حوالي 48 مليون درهم للجماعات المحلية منذ انطالق البرنامج الوطني لتدبير النفايات 

المنزلية، لفائدة 33 اإقليما، من اأجل اإنجاز مخططات قائدة على م�ضتوى الأقاليم والعمالت للنفايات المنزلية. 

اإقليمي واحد فقط للنفايات المنزلية ال�ضلبة )مخطط تطوان( وهناك �ضبع  حاليا، تم النتهاء من مخطط 



المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

88

اإفني،  و�ضيدي  تزنيت  قا�ضم،  �ضيدي  ال�ضراغنة،  قلعة  اآ�ضفي،  )المحمدية،  الإعداد  قيد  مخططات جهوية 

فا�ص وكولميم(، وكان مبرمجا اإنجاز"تغطية" لجميع الأقاليم بمخططات عام 2011.

تدابير المواكبة:

ق�ضد اإنجاح البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والم�ضابهة، تم اتخاذ تدابير المواكبة التالية:

•     تخ�ضي�ص غالف مالي بقيمة 3 مليون درهم لإنجاز برنامج وطني للتوا�ضل مع المواطنين وتح�ضي�ضهم - 

وهو برنامج قيد الم�ضادقة - عالوة على غالف مالي بقيمة 7.9 مليون درهم مخ�ض�ص للم�ضاعدة التقنية 

لفائدة "وحدة تدبير البرنامج" والجماعات المحلية.

•     و�ضع برنامج للتكوين يهدف اإلى تح�ضين مهارات الم�ضاركين )اأطر الجماعات المحلية، مكونون...( 

في مجال البيئة ب�ضكل عام وفي مجال النفايات المنزلية ال�ضلبة الم�ضابهة ب�ضكل خا�ص. وقد تمت 

اأولوية بالمملكة هي مراك�ص  اأربع جهات ذات  برمجة دورات تكوينية خالل �ضنة 2011 على �ضعيد 

والدار البي�ضاء والقنيطرة وفا�ص. 

•     ال�ضروع في درا�ضة حول فعالية النموذج المالي والقت�ضادي لقطاع خدمات النفايات ال�ضلبة.

•     اإطالق، في �ضتنبر 2010، م�ضل�ضل الم�ضادقة على برنامج اأن�ضطة ميكانيزم التنمية النظيفة MDP الذي 

ي�ضمل الم�ضروع الخا�ص بمطرح اأم عزة وم�ضروع ميكانيزم التنمية النظيفة لمطرح وجدة.

ولتح�ضين المردود الجتماعي لقطاع النفايات ال�ضلبة، تم اللجوء اإلى تو�ضيع برنامج الندماج الجتماعي 

لالأ�ضخا�ص المجمعين والنبا�ضين للنفايات في جميع الم�ضاريع المدعمة من طرف البرنامج الوطني لتدبير 

النفايات المنزلية. كما تم اإدخال �ضروط ذات طابع اجتماعي في التفاقيات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، وفي 

نماذج اتفاقيات المطارح التي خ�ضعت للمراجعة  في اأكادير والدار البي�ضاء. في نف�ص ال�ضياق، تم اإعداد 

درا�ضة اأعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي متعلقة بتحليل النعكا�ضات الجتماعية على اإ�ضالح قطاع 

.)PSIA II( النفايات المنزلية ال�ضلبة بالمغرب

تقييم اإمكانيات خلق الثروة وفر�س ال�سغل:

تحليل الإمكانيات القت�صادية: 

لتدبير  الوطني  البرنامج  بتنفيذ  ا�ضتغاللها  يمكن  التي  المحتملة  اقت�ضادية  ال�ضو�ضيوـ  الإمكانيات  اإن 

النفايات المنزلية ترتبط بالم�ضاريع التي لها عالقة بم�ضالك التجميع واإعادة ال�ضتعمال وتقييم وتثمين 

المخططات الممولة من طرف ميكانيزم التنمية النظيفة.

• م�صلك التجميع والتنظيف:

يهدف البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية اإلى تح�ضين معدل التجميع برفع الحمولة المجمعة من 

3.4 مليون طن عام 2006 اإلى 6.6 مليون طن عام 2020. 
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والتنظيف. و�ضتتم ترجمته  التجميع  اإلى تح�ضين تدبير  ت�ضعى  التي  المدن  البرنامج من دعم  ويمّكن 

من خالل م�ضاعفة كلفة الخدمة التي �ضترتفع من 200 درهم للطن الواحد في نمط التدبير المبا�ضر 

اإلى حوالي 400 درهم في الخدمة المفو�ضة.  اأما المدن التي لم تنخرط بعد في تح�ضين خدماتها عبر 

التدبير المفو�ص، فيمكنها هي كذلك اأن ت�ضتفيد من مواكبة خ�ضو�ضية في اإطار هذا البرنامج.

• م�صالك اإعادة ال�صتعمال والتقييم والتثمين:

اإن م�ضالك اإعادة ال�ضتعمال والتقييم في "مجالت" اأو موارد طاقية مح�ضلة من بع�ص اأجزاء النفايات 

ال�ضلبة والم�ضابهة تتوقف هي اأي�ضا على �ضوق المواد الأولية. وخالل التحليل الذي اأجري من اأجل 

اإعداد البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، تمت مالحظة ما يلي:

- غياب المهنية في قطاع تدبير النفايات؛

- غياب �ضيا�ضة خا�ضة ووا�ضحة تهدف اإلى تطوير م�ضلك "فرز ـ اإعادة ا�ضتعمال ـ اإعادة تقييم".

ويظهر جليا اأن الإمكانيات على الم�ضتوى ال�ضو�ضيوـ اقت�ضادي مرتبطة بتطوير هذا الم�ضلك فيما يتعلق 

تدبير  قيم  �ضل�ضلة  حلقات  بكل  المرتبطة  ال�ضغل  فر�ص  وخلق  وبالمهنية  والتكوين،  النفايات  بتقييم 

النفايات. 

واأخذا بعين العتبار اأ�ضعار المواد الخام، فاإن منتجات اإعادة ال�ضتعمال النفايات تاأخذ قيمة اأكبر، وتدفع 

م�ضتثمرين اإلى مزاحمة الو�ضطاء وتجار الجملة عبر اإن�ضاء �ضركات مخت�ضة في اإعادة ال�ضتعمال. ويتعين 

اأو اأع�ضاء التعاونيات للقيام بعملية الفرز  اإ�ضراك المقاولين ال�ضباب  اإذن تحفيز الجماعات المحلية على 

داخل المطرح اأو في مركز الفرز.

i.  اإمكانيات اإعادة ا�صتعمال النفايات ال�صلبة:

تتميز مكونات النفايات ال�ضلبة في المغرب بارتفاع معدلها من الرطوبة والع�ضوية، لكنها تحتوي بع�ص 

المواد التي يمكن اأن يعاد ا�ضتعمالها �ضواء على �ضكل �ضماد اأو على �ضكل مواد )ن�ضيج، ورق، كرتون، 

ل�ضتيك، معادن(. ويمكن اإعادة تثمين جزء من النفايات على �ضكل وقود، مما يجعل من اإنتاج الطاقة 

ممكنا انطالقا من الميثان المنبعث ب�ضبب التحلل الطبيعي للكتلة الحيوية.

النفايات  في  الموجودة  المواد  من  كبير  جزء  تثمين  واإعادة  ا�ضتعمال  لإعادة  اإمكانيات  هناك  توجد 

المنزلية ويمكن اأن تكون م�ضدر خلق عدد ل ي�ضتهان به من فر�ص ال�ضغل، وهذا طرح اأكدته بالملمو�ص 

مختلف المقاربات الدولية المنجزة في هذا الميدان.

ii.  اإمكانيات اإعادة ا�صتعمال الزجاج:

تتم في المغرب اإعادة ا�ضتعمال الزجاج المجمع من النفايات المنزلية ب�ضكل كلي. ويجمع الزجاج، ول 

�ضيما عديم اللون، انطالقا من النفايات المنزلية، وتتم اإعادة ا�ضتعماله بالخ�ضو�ص في معامل التعبئة والتغليف 
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التي ت�ضكل �ضركة ت�ضنيع الزجاج بالمغرب ) �ضيفامـ  الدار البي�ضاء( وحدتها الرئي�ضية. اأما الزجاج الملون، 

فيجد رواجا له لدى معامل ال�ضناعة التقليدية، في حين تقتني �ضركة "�ضيفام" واأربع مقاولت اأخرى الباقي 

من �ضو ق الزجاج الملون )24 في المائة(، الزجاج المجمع لإنتاج الزجاج المجوف، وتعيد هذه المقاولت 

جميعها ا�ضتعمال ما بين 30 اإلى 35 في المائة من الزجاج الم�ضتعمل في المغرب. 

iii. اإمكانيات اإعادة ا�صتعمال الورق والكرتون:

يوجد هذا الن�ضاط في المغرب منذ زمن طويل، اإذ تعد اإعادة ا�ضتعمال الورق والكرتون الن�ضاط الرئي�ضي 

لل�ضركة المغربية للورق والكرتون بالقنيطرة. غير اأن كمية الورق والكرتون الذي يتم تجميعه من طرف 

النبا�ضين ل يكفي قدرتها الإنتاجية بحيث اإن هذه الوحدة ال�ضناعية ت�ضطر اإلى ا�ضتيراد الورق الذي تتم 

اإعادة ا�ضتعماله، مما يعني اأن هناك حاجة اإلى وحدات اأخرى لإعادة ا�ضتعمال الورق والكرتون وربما 

يتعين اإنجاز درا�ضة خا�ضة لمعرفة اإن كان جميع الورق القابل لإعادة ال�ضتعمال قد تم تجميعه من طرف 

النبا�ضين واإن كان النبا�ضون منظمين في تعاونيات. واإذا كان هذا هو الو�ضع فاإنه �ضي�ضمح لهم بتجميع 

كميات هامة من الورق والكرتون لتلبية حاجيات ال�ضركة المغربية للورق والكرتون.   

iv. اإمكانيات اإعادة ا�صتعمال البال�صتيك: 

عام  ب�ضكل  المغاربة  الإداريين  المقررين  لدى  كبيرا  ان�ضغال  البال�ضتيك  اأكيا�ص  م�ضكلة  ت�ضكل 

والعاملين في البيئة ب�ضكل خا�ص، واأ�ضا�ضا ب�ضبب ما تحدثه من اإزعاج ب�ضري ومن تلوث بانت�ضارها في 

الف�ضاء العام. لكن اأ�ضبح ممكنا اإعادة ا�ضتعمالها اليوم.

v. اإمكانية اإعادة ا�صتعمال المعادن:

يتم تجميع اأكبر ن�ضبة من المعادن الم�ضترجعة بالدرجة الأولى من متال�ضيات الم�ضانع. وتمثل ح�ضة 

اإعادة  فيه  تتم  الذي  الوقت  وفي  الأ�ضا�ضية.  الح�ضة  من  المائة  في   80 الر�ضمي حوالي  غير  التجميع 

ال�ضتعمال المحلي في الم�ضابك، يتم ت�ضدير جزء مهم من المعادن الم�ضترجعة. و�ضمن اإنتاج �ضنوي 

يقدر بـ 500.000 طنا من النفايات المعدنية في 2005، تم ت�ضدير حوالي 355.000 طنا بقيمة تقدر 

بنحو 1323 مليون درهم.

vi.  اإمكانية اإعادة ا�صتعمال المواد القابلة للتحلل:

الفواكه  بينها  من  للتحلل،  القابلة  المواد  من  مهم  جزء  على  المغرب  في  المنزلية  النفايات  تحتوي 

اأجل  يتم �ضواء من  اأن  ا�ضتعمال هذه الأخيرة يمكن  اإعادة  اإن  القابلة لال�ضتهالك.  والخ�ضراوات غير 

اإنتاج غاز الميثان من خالل تحلل الكتلة الحيوية اأو من خالل ال�ضماد لإنتاج ال�ضماد الطبيعي. وهذا 

الجماعات  وكذلك  للم�ضمدين  اأهمية  ذا  يكون  اأن  يمكن  لكنه  بالمغرب  كثيرا  منت�ضر  غير  الن�ضاط 

المحلية التي تريد الح�ضول على اإنتاج نظيف للطاقة.
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vii.  اإمكانية اإنتاج الطاقة: 

اإذا كان جزء من النفايات المنزلية يتم تثمينه من طرف النبا�ضين فاإن حجم غاز الميثان الذي يتم اإنتاجه 

من طرف بع�ص المطارح ي�ضيع في عملية الإحراق. واإذا كانت هذه العملية تمكن من التقلي�ص من 

انبعاث ثاني اأوك�ضيد الكربون فهي ل ت�ضمح باإعادة ا�ضتعمال طاقي لهذا الميثان.

م�ضتوى  الحيوية  الكتلة  تخمير  عملية  من  )المتكون  الميثان  غاز  واإحراق  تجميع  تقنية  تمكن  حاليا، 

.
1
المطارح( من تخفي�ص انبعاثات ثاني اأك�ضيد الكربون ولكن ل ي�ضجع على تثمينه الطاقي

الأهداف  تحقيق  في  المنزلية  النفايات  لتدبير  الوطني  البرنامج  �ضي�ضاهم  الجتماعي  ال�ضعيد  على 

الجتماعية التالية:

•     التنمية الب�ضرية من خالل مبادرات قادرة على الق�ضاء على الفقر واله�ضا�ضة؛

•     ت�ضجيع الأن�ضطة المولدة لمردود قار وفر�ص �ضغل، مع العتماد على عمل اأكثر اإبداعية والتزاما لفائدة 

القطاع غير المهيكل. 

من بين التدابير المو�ضى بها في اإطار تاأهيل قطاع النفايات خالل الأعوام الخم�ص ع�ضر القادمة تنظيم 

وتطوير م�ضالك "فرز ـ اإعادة ا�ضتعمال ـ اإعادة تقييم". و�ضوف يتم ت�ضجيع الجماعات المحلية، بدعم من 

البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، على تعزيز وحدات فرز النفايات وفق ال�ضيناريوهات التالية: 

•     ا�ضتثمار خا�ص )مقاولون �ضباب اأو غيرهم( يمكنه اأن ينه�ص بهذا القطاع باإدماج المجمعين الحاليين 

كت�ضغيل يد عاملة ذات دخل قار وتعمل في ظل �ضروط �ضحية جيدة.

اإدماج كاف  مع  الجماعة  لفائدة  الوحدة  تلك  تدبير  م�ضوؤولية  تتحمل  غير حكومية  منظمة  اأو  •     تعاونية 

للمجمعين.

•     تحفيز م�ضاريع الت�ضميد باحترام معايير الجودة.

viii. الم�صاريع القابلة للتمويل من طرف ميكانيزم التنمية النظيفة:

اأن  كوقود  وا�ضتخدامه  المراقبة  المطارح  في  الميثان  غاز  تجميع  الطاقة من خالل  اإنتاج  لنظام  يمكن 

ال�ضتفادة من تمويل ميكانيزم التنمية النظيفة في �ضوق الكربون. اللجوء اإلى هذا الميكانيزم �ضي�ضمح 

الم�ضببة  الدفيئة  الغازات  انبعاث  من  التقلي�ص  في  والم�ضاهمة  ال�ضتثمارات  من  جزء  تغطية  من 

لالنحبا�ص الحراري عن طريق: 

ـ   ولوج الجماعات المحلية اإلى الموارد المالية المخ�ض�ضة من طرف ال�ضوق العالمي للكربون من 

اأجل تنفيذ م�ضاريع تهم ميكانيزم التنمية النظيفة.

ـ   الدعم التقني من طرف البنك الدولي من اأجل تاأطير وتفعيل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية

يهم الأمر اأ�ضا�ضا م�ضاريع تجميع واإحراق الميثان )المتكون من عملية تخمير الكتلة الحيوية( من مطارح مدن الرباط )عكرا�ص( ومراك�ص ووجدة وفا�ص والقنيطرة...1



المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

92

المقاولة              العمالة/الدائرة                         ال�ضاكنة            عدد الم�ضتخدمين والتقنيين         العدد الكلي

                                                                                                           )يناير.2009(

ـ   دعم، تطوير وتنفيذ برنامج ميكانيزم التنمية النظيفة  في قطاع النفايات ال�ضلبة وال�ضتفادة من قر�ص 

من البنك الدولي لدعم �ضيا�ضة تطوير قطاع النفايات.

ـ   جرد عدد فر�س ال�سغل الناتجة عن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية.

لتقدير عدد فر�ص ال�ضغل التي يمكن اأن يوفرها البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، لجاأت كتابة 

في  الممكنة  ال�ضغل  فر�ص  لحجم  كلي  تقدير  اإلى  التو�ضيح،  لأغرا�ص  والبيئة،  بالماء  المكلفة  الدولة 

مدينة الدار البي�ضاء، اأخذا بعين العتبار المعطيات المرتبطة بال�ضاكنة والم�ضتخدمين من طرف �ضركتين 

للتدبير المفو�ص تقدمان خدمات في 14 عمالة ودائرة. وفيما يلي النتائج المح�ضل عليها والتي تم فح�ضها 

بالمقارنة مع عدد ال�ضاكنة المعنية:

عين ال�ضبع

البرنو�ضي

الفداء

الحي المحمدي

مر�ص ال�ضلطان

مولي ر�ضيد

ال�ضخور ال�ضوداء

�ضيدي مومن

 عين ال�ضق

بن م�ضيك

المعاريف

الم�ضور

�ضباتة

�ضيدي عثمان

المجموع

موظفو الجماعات المحلية
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Etude sur les métiers et emplois de l’environnement pour la promotion de l’emploi environnemental comme 
appui à  l’INDH.  SEEE, décembre 2009.

التجميع             التنظيف

الم�ضدر:
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اإذا ق�ضنا عدد الم�ضتخدمين في التجميع والتنظيف على عدد ال�ضاكنة فاإننا �ضنح�ضل على م�ضتخدم واحد 

اأو تقني لكل 1800 من ال�ضاكنة الح�ضرية. 

غير اأن هذه القيم توفر حجما من فر�ص ال�ضغل ل يمكن تعميمه على م�ضتوى المملكة، علما باأن هذه 

القيم تخ�ضع لعدة عوامل مثل م�ضتوى النظافة وهيكلة المنازل والم�ضتوى ال�ضو�ضيو ـ اقت�ضادي للمقيمين 

بالمغرب:  التنمية  �ضوق  تقرير"درا�ضة  في  اإليها  الم�ضار  المعطيات  وح�ضب  ال�ضكانية...اإلخ.  والكثافة 

تحليل وتوقعات" )WAMAN 2008(، فاإن حجم فر�ص ال�ضغل في قطاع التجميع ومعالجة النفايات يقدر 

ب10750، كما هو مبين في الجدول التالي:

ومن ال�ضروري اإنجاز درا�ضة دقيقة و�ضاملة حول تحليل فر�ص ال�ضغل والكفاءات في قطاع تدبير النفايات 

ال�ضلبة ت�ضمل جميع م�ضالك �ضل�ضلة القيم: تجميع، فرز، اإعادة ا�ضتعمال، التخل�ص والتثمين. و�ضتمكن 

هذه الدرا�ضة من ت�ضخي�ص وا�ضتباق الحاجيات من الكفاءات في القطاع بو�ضع مخطط للتكوين يكون 

وا�ضحا ومتطابقا مع حاجيات ال�ضوق الم�ضتقبلية.

• ت�شخي�ص العوائق المحتملة وال�شروط الالزمة:

يمكن تلخي�ص العوائق التنظيمية والموؤ�ض�ضاتية والقت�ضادية والجتماعية والبيئية التي يمكن اأن تعطل 

اإمكانيات ال�ضغل الأخ�ضر في النقاط  اإعاقة  تنفيذ  البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية وبالتالي 

التالية:

• العوائق القانونية:

وتتمثل في غياب الن�ضجام بين التر�ضانة القانونية، اإذ بالرغم من اعتماد ن�ص خا�ص هو القانون الرئي�ضي 

رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخل�ص منها، فاإن المقاربة تبقى قطاعية ب�ضبب اعتراف ذلك 

الن�ص القانوني ب�ضالحية ن�ضو�ص اأخرى.

كيفيات  بتي�ضير  الخا�ضة  تلك  �ضيما  ول  الن�ضو�ص  بتنفيذ هذه  الخا�ضة  الأحكام  كما يالحظ �ضعف 

اقت�ضاديا  الممكنة  تعريف"التقنية  �ضعوبة  ذلك  على  وكمثال  الم�ضتعملة؛  المفاهيم  مختلف  تطبيق 

القابلة والمنا�ضبة" المذكورة في القانون 28.00.

9 500

400

350

500

تجميع النفايات

و�ضطاء

تجار الجملة

النفايات ال�ضناعية وال�ضيدلية

عدد فر�ص العمل المبا�ضرة  الن�ضاط       
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بع�ص  ال�ضعف، بحيث نالحظ �ضعف  المجال من  منها في هذا  بد  التي ل  المراقبة  و�ضائل  تعاني  و 

العقوبات التي تفتقر اإلى فعالية في غياب المراقبة الكافية، كما اأنه لم يتم اإرفاق العقوبات باإجراءات 

للت�ضجيع اأو منح ت�ضهيالت لتنفيذ القانون رقم 00-28.

لم يتم بعد تطبيق مبادئ الوقاية، ومبداأ "الملوث الدافع"، ومبداأ "الت�ضحيح باإعطاء الأولوية للمورد" 

التي تم ت�ضريعها بمقت�ضى القانون رقم 28.00 في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرامج 

التوجيهية على �ضعيد العمالت والأقاليم المخ�ض�ضة لتدبير النفايات المنزلية ال�ضلبة والم�ضابهة وفي 

العقود النموذجية المخ�ض�ضة ل�ضركات التدبير المفو�ص.

على ال�ضعيد المحلي، ل تترافق الالمركزية اأو عدم التمركز دائما بالو�ضائل المالية والكفاءات ال�ضرورية 

مما يجعل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية ي�ضطدم مع الأو�ضاع المختلفة للجماعات.

ت�ضخي�ص  غياب  يمكن مالحظة  بحيث  الجهود،  وتبذير  معاودة  اإلى  قطاعي  تدبير  اإلى  الميل  ويوؤدي 

طرف  من  بالنفايات  المتعلق  البعد  اندماج  ي�ضهل  اأن  يمكنه  المحلي  ال�ضعيد  على  للتن�ضيق  اآليات 

الفاعلين الالمركزيين لهذا القطاع الذي يكت�ضي بعدا فوقيا كبيرا.

كما ل ي�ضمح التدبير القطاعي بمراكمة تجارب الفاعلين المعنيين، مثل التدبير القطاعي في المكتب 

الوطني للماء فيما يتعلق بال�ضراكة و�ضيا�ضة التفوي�ص في اإطار �ضيغ ذات طابع عمومي )مع الجماعات( 

�ضواء كانت خا�ضة اأو جمعوية.  

ويالحظ اأي�ضا �ضعف المهنية لدى الفاعلين المكلفين بتدبير النفايات ب�ضبب الطابع الحديث والتقني 

لهذا الميدان.

المادية  الو�ضائل  غياب  نالحظ  كذلك،  �ضعيفا.  النفايات  تدبير  في  الجمعوي  القطاع  انخراط  ويبقى 

التكوين،  القطاع:  هذا  في  م�ضوؤوليته  اتجاه  الموطن  �ضلوك  تح�ضين  في  الم�ضاهمة  على  الم�ضجعة 

التح�ضي�ص، التوا�ضل الذي يظل �ضروريا للو�ضول اإلى الأهداف المطلوبة.

• الإمكانيات الب�صرية والمادية للجماعات المحلية:

اإن عدم كفاية الإمكانيات المادية وغياب البنيات التحتية للمعالجة اإ�ضافة اإلى القدرات المالية والتقنية 

والإدارية ال�ضعيفة على �ضعيد الجماعات يوؤدي اإلى عدم كفاية خدمات تدبير النفايات. ويمكن عر�ص 

هذه العراقيل ح�ضب ما يلي:

عدم التحكم في الكلفة، مع عدم معرفة كلفة التدبير وغياب المحا�ضبة التحليلية في نظام تدبير النفايات

غياب المهنية الذي يمكن رده اإلى التقاليد وتر�ضخ ممار�ضات وعادات غير مالئمة.

غياب  اآثاره  من  ي�ضاعف  والذي  البيئيين،  والتكوين  التربية  بغياب  الم�ضحوب  البيئي  الوعي  �ضعف 

الم�ضوؤولية لدى المنتجين للنفايات.
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•  الحاجيات اإلى الكفاءات في م�صالك اإعادة ا�صتعمال وتثمين النفايات:

 في نهاية 2011، اأطلقت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة درا�ضة من اأجل ت�ضخي�ص الحاجيات من 

الكفاءات المتولدة عن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية. ويتعين اأن ي�ضمل تقييم الحاجيات 

المنزلية  النفايات  لتدبير  الوطني  البرنامج  حاجيات  ال�ضلبة  النفايات  تدبير  قطاع  في  الكفاءات  من 

يتعين  كما  مدراء...(.  مخت�ضون،  فالحون،  اأطباء،  )م�ضنعون،  ال�ضلبة  للنفايات  الآخرين  والمنتجين 

اإدماج الطابع الترابي والجهوي في منهجية اإنجاز هذه الدرا�ضة بتجميع كل النتظارات والحتياجات من 

الكفاءات لدى الفاعلين الجهويين )جماعات محلية، منع�ضين جهويين، معاهد التكوين الجهوي...( 

والوطنيين: كتابة الدولة المكلفة بالماء، مديرية الماء والتطهير، وزارة ال�ضناعة والتجارة، وزارة ال�ضحة، 

مكتب التكوين المهني واإنعا�ص ال�ضغل، منع�ضون خوا�ص، اأبناك خا�ضة. 

•  العوائق الجتماعية:

يظهر ذلك بالخ�ضو�ص في:

- فقر ال�ضاكنة الم�ضحوب ب�ضعف التوا�ضل والتح�ضي�ص وتكوين الفاعلين

- �ضعف الم�ضاركة اأو النخراط في المبادرات والمخططات والبرامج المرتبطة بتدبير النفايات.

القدرات المالية للجماعات والعقار:

العقار والم�ضاحة: ل تتوفر كل الجماعات على م�ضاحات لإقامة مطرح جديد، الأمر الذي  - توفر 

اأو البحث عن التن�ضيق مع  اإذا كان ذلك ممكنا،  اإعادة ا�ضتعمال مطرح قديم  اإلى  يدفعهم �ضواء 

جماعة اأو عدة جماعات مجاورة لإقامة مطرح مراقب. 

بالن�ضبة  اأهميته  ب�ضبب  كبيرا،  ارتفاعا  الأخيرة  ال�ضنوات  في  العقار  �ضعر  �ضجل  العقار:  �ضعر   -

للم�ضتثمرين. ويرتفع �ضعر العقار كلما كان الزبون موؤ�ض�ضة عمومية اأو تجارية.

النفايات  لخدمة  المخ�ض�ضة  المالية  الموارد  وغياب  الجماعات  لبع�ص  ال�ضعيفة  المالية  القدرة   -

المنزلية.

لتدبير  الوطني  البرنامج  تنفيذ  في  الأولوية  تحتل  التي  الجتماعية  الم�ضاألة  باأن  التذكير  الالزم  ومن 

النفايات المنزلية تتعلق بالنبا�ضين الذي يعي�ضون من فرز وتثمين النفايات المنزلية �ضواء قبل التجميع 

اأو في المطارح.

التي  القت�ضادي  نموذجها  نوعية  وحتى  النفايات  تثمين  اإعادة  مجال  خ�ضو�ضيات  مالحظة  ويتعين 

يمكنها اأن تعوق انطالقة هذا الم�ضلك، خا�ضة ب�ضبب كلفة المعالجة. ومن �ضاأن هذا العائق اأن يخ�ضع 

نحو  للت�ضدير  وقابلة  تناف�ضية  وطنية،  تكنولوجية  مهارات  اإطالق  عبر  للنمو  كرافعة  ال�ضتعمال  لإعادة 

اأفريقيا.
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تنفيذ  اإكراها محتمال في  والم�ضادقة عليها  الدرا�ضات  ت�ضملها  التي  الزمنية  المدة  ت�ضكل  اأن  ويمكن 

الجماعيين  المنتخبين  دفع  �ضعوبة  ت�ضكل  اأن  يمكن  كما  المنزلية.  النفايات  لتدبير  الوطني  البرنامج 

اإلى اختيار تجميع الجماعات في هيئة نقابية للتدبير الجماعي لخدمة النفايات المنزلية ال�ضلبة عامال 

محتمال في عرقلة تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية.

 •  ترويج الإمكانيات من الكربون:

تتوفر المطارح على اإمكانيات من الكربون المرتبط بالكتلة الحيوية الذي يتم دفنها. وي�ضمح دفن هذه 

الكتلة باإنتاج غاز الميثان الذي يمكن اإحراقه، وهو ما يقع في عدد من المطارح المراقبة. كما يمكن 

لغاز الميثان اأي�ضا اأن ي�ضتعمل في اإنتاج الطاقة، مما ي�ضكل تثمينا جيدا للنفايات المنزلية. غير اأنه لي�ص 

�ضوق  لت�ضويقه في  التوفر على كميات مهمة  يتطلب  الكربون لأن ذلك  المخزون من  بيع هذا  موؤكدا 

الكربون واإيجاد البلدان الم�ضتعدة ل�ضراء الغازات الدفيئة المتفادية.

على  الموقعة  الدول  بع�ص  لدى  النظيفة" للتمويل  التنمية  "ميكانيزم  م�ضاريع  اقتراح  يتم  اأن  يمكن 

معاهدة كيوتو. لكن اإمكانية الح�ضول على تمويل لمثل هذه الم�ضاريع لي�ص دائما متي�ضرا.

•  النبا�صون:

واإعادة  الفرز  المنزلية من خالل  النفايات  ا�ضتغالل  من  عائداتهم  على  النبا�ضين  من  العديد  يح�ضل 

ال�ضتعمال، وهم ي�ضاهمون في تثمين جزء من هذه النفايات. وح�ضب درا�ضة حديثة  PSIA-1 قام بها 

البنك الدولي، فاإن النبا�ضين في المطارح يقدرون بحوالي 20000 يد عاملة ن�ضيطة تعمل في تجميع 

المتعلقة  المعطيات  المطارح مع متغير هام�ضي مهم. لكن  ¼ في  الع�ضوية:  الع�ضوية وغير  النفايات 

وفئة  المائة،  في   55 بنحو  النفايات  فرز  في  العاملة  الن�ضطة  الفئة  ن�ضبة  وتقدر  مكتملة.  غير  بهيكلتهم 

الأطفال والبالغين بنحو 15 في المائة، وفئة ال�ضيوخ بنحو 10 في المائة، وفئة الن�ضاء بنحو 20 في المائة، 

اأما مربو المطارح فيقدرون بنحو األف �ضخ�ص. 

ويمكن اأن يم�ص فقدان ال�ضغل حوالي 3500 نبا�ص للنفايات غير الع�ضوية المعاد ا�ضتعمالها و2000 

في  درهم   2300 اأي حوالي  ال�ضنة،  في  درهم  مليون   88 بنحو  ال�ضائعة  العائدات  تقدير  ويمكن  راع، 

ال�ضهر بالن�ضبة لكل نبا�ص، و1000 درهم في ال�ضهر للرعاة في المطرح.

•  تجمع الجماعات المحلية: 

لم يقتنع المنتخبون المحليون بعد بفوائد تكوين تجمعات بين الجماعات من اأجل بناء لمطارح بلدية و 

ذلك لأ�ضباب مالية اأو لعدم توفر العقار الالزم. بل هناك من يعتر�ص على ذلك ب�ضكل كلي، لأنه يرى 

فيه احتمال فقدان النفوذ لفائدة منتخبين اآخرين اأقوى، اأو لأ�ضباب مرتبة بتقا�ضم النفوذ الذي يعتبر غير 

عادل بالن�ضبة لهم. وفي هذه الو�ضعية، فاإن اإنجاز تجمع بين الجماعات المحلية يمكن اأن ل يح�ضل، 

وهذا ما ي�ضكل عائقا مهما اأمام اإن�ضاء المطارح البلدية المراقبة.
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تو�سيات قطاعية

1               تو�سيات تتعلق بم�سالك الطاقات المتجددة

لال�ضتفادة ب�ضكل اأكبر من المبادرة الطاقية الوطنية واإمكانيات التنمية، بما في ذلك بهدف الت�ضدير، عبر 

خلق اأن�ضطة اقت�ضادية م�ضتديمة في قطاعات الطاقات المتجددة، يتعين اتخاذ خطوات عاجلة تمكن من 

تقوية تموقع المغرب. ويمكن جرد هذه الخطوات على �ضكل اإجراءات في �ضتة اأجنحة هي:

جناح 1: ا�ستراتيجية تنمية م�سالك الطاقات المتجددة

اإجراء 1

تعزيز ا�صتراتيجية تنمية الطاقات المتجددة بمقاربة قطاعية في اتجاه الجهات

يتعين تعزيز ال�ضتراتيجية الطاقية الوطنية وال�ضيا�ضات القطاعية بطريقة اأفقية في الجهات من خالل:

المبادرات  الجهات وت�ضجيع  المتجددة على �ضعيد  الطاقات  انطالقا من  الطاقة  اإنتاج  -  تنزيل تحرير 

المحلية من خالل مقاربة النماذج الميدانية.

يمثالن  الذين  الحيوي  والوقود  الحيوية  الكتلة  �ضيما  المتجددة ول  للطاقات  اأخرى  م�ضالك  -  تطوير 

مخزونا هاما غير م�ضتغل.

نظيفة  ن�ضبيا  تظل  التي  الأحفورية،  الم�ضادر  ذات  الطاقات  با�ضتعمال  الطاقي  للتنوع  اأف�ضلية  -  منح 

واقت�ضادية، مثل الغاز الطبيعي ال�ضائل والكربون النظيف، باعتباره رافعة لتنمية الطاقات المتجددة.

-  اإ�ضراك المواطنين ، عبر تدابير تحفيزية، في الإنتاج الذاتي للكهرباء انطالقا من الطاقات المتجددة 

الطاقات  وتركيب  الجديدة لإنتاج  بالكيفيات  المواطنين  بتوعية  الطاقية  ا�ضتقاللهم  بهدف تح�ضين 

المتجددة على ال�ضعيد المنزلي، والمعلومة، وتوفير الم�ضاعدة التقنية عن قرب.

اإجراء 2

ال�صهر على تعزيز الختيارات التكنولوجية بهدف الرفع من حظوظ نجاح برامج الطاقات المتجددة 

المنطلقة ول �صيما المخطط ال�صم�صي.

�ضيكون من المنا�ضب تقوية ال�ضتراتيجية الوطنية ول �ضيما المتعلقة بالختيارات التكنولوجية ال�ضم�ضية، 

على  �ضواء  المالية،  القدرة  من  اأكبر  م�ضتوى  يواجه  الطاقي  المخطط  اإلى جعل  توؤدي  اأن  يمكنها  التي 

�ضعيد ال�ضتثمار اأو ال�ضتغالل، وخ�ضو�ضا اأثناء الأخذ بعين العتبار خا�ضة معدلت ال�ضتهالك الطاقي 

التي تكون متناق�ضة ب�ضكل كبير مع طبيعة الطاقة ال�ضم�ضية نف�ضها، مما �ضيمكن من الو�ضول اإلى كلفة 

تناف�ضية للكيلووات، اأو كلفة قريبة من الت�ضاوي، عبر:
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•     الرفع ، على الأقل جزئيا، من الإكراهات المتعلقة بتدبير فترات ذروة الطلب على ا�ضتهالك الطاقة.

•     التنوع الطاقي با�ضتعمال محطات الطاقة الكهرمائية، والكتلة الحيوية، والكربون النظيف 

والغاز الطبيعي الم�ضال.

•     تطوير محطات ذات قدرات متو�ضطة و�ضغرى في مجموع التراب الوطني.

اإجراء 3

الأخ�صر  المغرب  مخطط  برامج  مع  بان�صجام  الحيوية  الكتلة  لتطوير  الوطنية  ال�صتراتيجية  تعزيز 

وتطوير ال�صناعات الغذائية:

يعتبر اإنجاز ر�ضم خرائطي لالإمكانيات الوطنية القابلة لال�ضتغالل من الكتلة الحيوية )الغاز الحيوي انطالقا 

من النفايات الع�ضوية والديزل الحيوي انطالقا من النفايات ال�ضناعية( �ضروريا لال�ضتفادة من هذا القطاع 

الذي برهن على نجاعته في بلدان انخرطت في القت�ضاد الأخ�ضر، وذلك �ضواء فيما يتعلق بخلق عائدات 

اأو توفير فر�ص لل�ضغل. 

لتنمية  المغربية  الوكالة  مع  بان�ضجام  الحيوية  الكتلة  ا�ضتراتيجية وطنية ل�ضتغالل  ال�ضروري و�ضع  ومن 

وال�ضيد  الفالحة  ووزارة  والبيئة  والماء  والمعادن  الطاقة  ووزارة  الطاقية  والنجاعة  المتجددة  الطاقات 

البحري ووكالة التنمية الفالحية.

ويتعين اإدراك الإمكانيات الموجودة في القطاع الفالحي وعلم الحراجة “ Sylviculture “ وقطاع تدبير 

النفايات )النفايات المنزلية، نفايات القطاع ال�ضياحي، ال�ضناعات الغذائية( وقطاع المياه العادمة، من اأجل 

درا�ضة اإمكانية اإجراء تثمين م�ضتديم. ويتعين اإدماج الآثار القت�ضادية والبيئية والجتماعية ل�ضتراتيجية 

والنجاعة  المتجددة  بالطاقات  المتعلقة  الوطنية  الطاقية  ال�ضيا�ضة  الحيوية في  للكتلة  الأق�ضى  ال�ضتخدام 

الطاقية، مما �ضيمكن على المدى الق�ضير والبعيد من الو�ضول اإلى الأهداف التالية:

•     التعزيز القت�ضادي للجهة با�ضتعمال الموارد المتوفرة محليا؛

•     اإن�ضاء بنيات تحتية لقت�ضاد دائري جهوي ل�ضتخدامه في الكتلة الحيوية؛

•     خلق فر�ص �ضغل وفق �ضيا�ضة القرب عبر ا�ضتثمارات محلية في اإطار مبادرات محلية؛

ومحترمة  الجتماعي  ال�ضعيد  على  عادلة  اأن�ضطة  طريق  عن  المحلية  ال�ضاكنة  حياة  جودة  •     تح�ضين 

للبيئة. 

اإجراء 4

تطوير مخططات الطاقات المتجددة ال�صغيرة والمتو�صطة القدرة:

ال�ضغيرة  المتجددة  للطاقات  محطات  لإقامة  الوطني  التراب  مجموعة  في  الالممركزة  التنمية  ت�ضجيع 

والمتو�ضطة القدرات الكهربائية في:
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•     الطاقة الريحية

•     الطاقة ال�ضم�ضية الفولتو�ضوئية المنزلية ومن اأجل ال�ضتخدام ال�ضناعي الفردي والجماعي.

•     محطات تحويل واإعادة تثمين النفايات.

•     الطاقة الم�ضتخرجة من من حرارة باطن الأر�ص

•     الطاقة الميكروكهرمائية

اإجراء 5

تطوير الإمكانيات الوطنية من الطاقة الهوائية ال�صاحلية:

اإنجاز ر�ضم خرائطي لالإمكانيات الوطنية من الطاقة الهوائية ال�ضاحلية باإ�ضراك جميع الفاعلين الوطنيين 

المعنيين، بما فيهم الجامعات وموؤ�ض�ضات البحث العلمي والتكنولوجي، حول الوكالة المغربية لتنمية 

الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة ال�ضم�ضية والطاقات الجديدة.

ت�ضخي�ص المناطق التجارية لتطوير الطاقة الهوائية ال�ضاحلية وفتحها في وجوه الم�ضتثمرين.

جناح  2 : حكامة ا�ستراتيجية الطاقات المتجددة

اإجراء 6

تعزيز اآليات تتبع التنفيذ و المتابعة وتقييم النتائج: 

ل�ضمان تحقيق الأهداف المحددة في ال�ضتراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وتعميمها على م�ضتوى 

القدرات ال�ضغرى والمتو�ضطة، يتعين ما يلي:

•     تعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كهيئة لتقويم 

وتتبع اإنجاز البرامج الوطنية في الطاقات المتجددة ذات القدرات المتو�ضطة وال�ضغرى.

•     العمل على و�ضع موؤ�ضرات للفعالية الكمية والنوعية، معدة �ضلفا ومحددة المعايير ومعروفة.  

•     ت�ضجيع اإنجاز ون�ضر اأبحاث �ضنوية حول تقييم انعكا�ضات برامج الطاقات المتجددة في مجال الإنتاج 

ال�ضافي، وخلق فر�ص العمل، والم�ضاهمة في الدخل الوطني الخام.

جناح 3 : الندماج ال�سناعي

اإجراء 7

تطوير وهيكلة �صلم �صل�صلة القيم من اأجل اندماج �صناعي قوي وم�صتديم:

اإن تج�ضيد اإمكانيات الت�ضغيل في قطاع الطاقات المتجددة ب�ضكل ملمو�ص يظل رهينا بم�ضتوى معين من 

الندماج، برهنت عليه الدرا�ضة التي قامت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. ولتحقيق هذا الهدف، يجب:

المحولت  وم�ضلك  الحرارية  الطاقة  محطة  وم�ضلك  الهوائية  الطاقة  م�ضلك  اندماج  برنامج  •     تنزيل 

الفولتو�ضوئية في اإطار ال�ضيا�ضة الت�ضنيعية للمغرب؛
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•     اإن�ضاء اإطار لل�ضناعات الوطنية في الم�ضاريع الوطنية الكبرى من خالل م�ضاريع للتاأهيل والتف�ضيل الوطني؛

الطاقات  في  الوطنية  ال�ضيا�ضة  بلغته  الذي  الندماج  م�ضتوى  عن  دوري  واإجراء  للتتبع  اآلية  •     و�ضع 

المتجددة؛

•     تطوير م�ضالك الطاقة الهوائية ومحطة الطاقة الحرارية والمحولت الفولتو�ضوئية والكتلة الحيوية من 

المقبلين على ال�ضتثمار في حلقات  للفاعلين القت�ضاديين  للتحفيز والمواكبة  خالل و�ضع تدابير 

�ضل�ضلة قيم الطاقات المتجددة عبر التتبع وتوحيد المعايير وخلق المهارات التكنولوجية وال�ضناعية 

المغربية. 

جناح 4: الحتياجات من القدرات في الطاقات المتجددة

اإجراء 8

م�صالك  في  الحتياجات  ا�صتباق  لتح�صين  والدرا�صات  العملي  والبحث  للتكوين  مخطط   و�صع 

الطاقات المتجددة

•     ت�ضريع تنفيذ برامج التكوين الم�ضخ�ضة بناء على الدرا�ضة المنجزة من طرف وزارة الطاقة والمعادن 

الطاقات  ل�ضوق  الم�ضتقبلية  الحاجيات  مع  بنجاعة  التجاوب  ا�ضتباق  من  يمكن  مما  والبيئة  والماء 

المتجددة؛

والقت�ضاديين  الأكاديميين  الفاعلين  بين  التقريب  عبر  التطبيقية  لالأبحاث  تكوينية  دورات  •     تنظيم 

)�ضناعيين، ماليين، وهيئات تحديد المعايير والتقويم(، مع مراعاة تقنين تدفق الخريجين؛

البحث  معهد  دور  وتعزيز  والبتكار  والتطوير  البحث  في  الجهوية  للكفاءات  اأقطاب  خلق  •     ت�ضجيع 

في الطاقة ال�ضم�ضية والطاقة الجديدة الذي يجب اأن يلعب دور المحرك في التاأليف بين الفاعلين 

الأكاديميين وال�ضناعيين حول م�ضاريع تهم البحث العملي والدرا�ضات ذات الغايات الت�ضنيعية؛

•     ت�ضجيع البتكار من خالل اإيداع براءات الختراع والتقييم بوا�ضطة احت�ضان ال�ضركات الفتية ونقل 

التكنولوجيات.

جناح 5: الإطار الت�سريعي والمعياري

اإجراء 9 

تفعيل القانون رقم 13.09 وتطوير عملية توحيد معايير تجهيزات الطاقات المتجددة

•     اإعداد وتنفيذ المرا�ضيم التطبيقية للقانون رقم 13.09 ول �ضيما تلك التي تهم كيفيات تطوير م�ضاريع 

الطاقات المتجددة و�ضروط الربط ب�ضبكة المكتب الوطني للكهرباء والت�ضعيرة، بما فيها التي تتعلق 

با�ضتعادة الإنتاجات الالممركزة للطاقة الكهربائية؛
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•     تحليل اختيار ربط محطات الطاقات المتجددة بالتوتر المنخف�ص بهدف تغطية �ضوق الم�ضتثمرين 

فيما يخ�ص اإنتاج الطاقات ذات الم�ضدر المنزلي وال�ضماح باإعادة بيع الفائ�ص؛

•     و�ضع تدابير تخ�ص توحيد المعايير من اأجل تطوير ال�ضناعة والخدمات في مجال الطاقات المتجددة 

وفق الخ�ضو�ضيات المغربية؛

•     �ضن اإجراءات لتوحيد المعايير الطاقية فيما يخ�ص النجاعة الطاقية ، بحيث تكون معايير واقعية ومن�ضجمة 

مع الخ�ضو�ضية المغربية، وكمثال على ذلك التجهيزات الم�ضتعملة في التقلي�ص من ا�ضتهالك الكهرباء 

والطاقة الحرارية، والعدادات الكهربائية، وبرنامج المراقبة على ال�ضبكة للم�ضتهلكين...

•     تنزيل ا�ضتراتيجية تحرير اإنتاج الطاقات المتجددة على �ضعيد الجهات عبر برامج جهوية.  

جناح  6 : اآليات تمويل الطاقات المتجددة 

اإجراء  10

اإتمام التدابير المالية وال�صريبية الموجودة

•     تحديد ال�ضروط التعريفية )الخا�ضة بالتعريفة( لفائدة الم�ضتثمرين وتح�ضي�ضهم بها، في عمليات بيع 

وت�ضويق الكهرباء المح�ضلة انطالقا من الطاقة الهوائية وال�ضم�ضية والكتلة الحيوية بح�ضب مختلف 

�ضاللم القدرة )2ميكاوات و2 ميكاوات(؛

•     تحديد مناطق تطوير الطاقات الهوائية المعدة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة 

والنجاعة الطاقية، لفائدة الم�ضتثمرين وتح�ضي�ضهم بها؛ 

•     اإ�ضراك المقاولين ول �ضيما اأ�ضحاب المقاولت ال�ضغرى والمتو�ضطة والأعمال ال�ضغرى والمتو�ضطة 

والأبناك الخا�ضة في تمويل م�ضاريع الطاقات المتجددة من اأجل دعم الدينامية التي اأطلقتها الدولة؛

•     مراجعة اآليات دعم م�ضادر الطاقة الأحفورية مثل الغاز بالتقلي�ص التدريجي الذي ياأخذ بعين العتبار 

القدرات  ذات  ول�ضيما  المتجددة  الطاقات  م�ضلك  ت�ضجيع  بهدف  اقت�ضادية  ال�ضو�ضيو  الإكراهات 

ال�ضغرى، بهدف النتقال التدريجي والعادل اإلى الطاقات ال�ضديقة لالإن�ضان والبيئة؛

•     �ضن تدابير تحفيزية في مجال التمويل وال�ضريبة من اأجل بروز ن�ضيج اقت�ضادي في م�ضالك الطاقات 

اإنتاج/ت�ضويق،  ت�ضنيع،  ودرا�ضات،  بحث  تكوين،  القيم:  �ضل�ضلة  كافة  ت�ضمل  بحيث  المتجددة، 

خدمات؛

•     تر�ضيخ دور �ضركة ال�ضتثمارات الطاقية كفاعل رئي�ضي في تمويل المبادرات الطاقية الوطنية وت�ضجيع 

مهن  مع  مكيفة  قرو�ص  التنمية،  راأ�ضمال  المخاطر،  راأ�ضمال  المخ�ض�ضة:  لال�ضتثمار  �ضناديق  خلق 

موؤطرة،  �ضخ�ضية  اأعمال  ذاتي،  ـ  )مقاول  الن�ضاطات  واأ�ضكال  اأنواع  ومختلف  المتجددة  الطاقات 

المقاولت ال�ضغيرة والمتو�ضطة، المقاولت ال�ضغيرة والمتو�ضطة... (. 
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 2     تو�سيات تتعلق بقطاع النجاعة الطاقية

نظرا لالقت�ضاد الطاقي الأ�ضا�ضي المتوقع في اإطار المبادرة الوطنية للنجاعة الطاقية، يتعين اإنجاز م�ضاريع 

لهذه  تو�ضيحاً  يلي  وفيما  القت�ضاد.  قطاعات  في جميع  الطاقية  النجاعة  مقاربة  تطوير  من  تمكن  �ضريعة 

الم�ضاريع على �ضكل تدابير في خم�ضة اأجنحة اأ�ضا�ضية:

جناح1: ا�ضتراتيجية النجاعة الطاقية الوطنية

اإجراء 1

تو�صيع ا�صتراتيجية النجاعة الطاقية الوطنية باعتماد مقاربة قطاعية

يتعين اأن تتعزز ال�ضتراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، الرامية اإلى تحقيق هدف 15 بالمائة في اأفق 2030، 

من خالل ما يلي:

•     النخراط القوي للفاعلين المحليين في تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية؛

الجتماعية  المحالت  اأي�ضا  ي�ضمل  ب�ضكل  الحراري،  والعزل  ال�ضم�ضية  المياه  �ضخانات  •     تاأهيل 

والقت�ضادية؛

•     تو�ضيع مخطط النجاعة الطاقية على القطاعات القت�ضادية الأخرى، مثل: 

-  النقل من خالل مراجعة مخططات ال�ضير والجولن، واإلغاء �ضدادات ال�ضغط وتعميم ال�ضيارات 

القت�ضادية والكهربائية. 

-  الفالحة وال�ضيد وال�ضياحة.

اإجراء 2

تح�صين نوعية وفعالية ال�صبكة الكهربائية بهدف التقليل من التبديد الطاقي

لتح�ضين نوعية وفعالية ال�ضبكة الكهربائية، من المهم جدا اإطالق م�ضاريع �ضريعة ومهيكلة بهدف:

•     تحديث ال�ضبكة من خالل هند�ضة جديدة لل�ضبكة من نوع  SMART GRID؛

•     تاأهيل محطات موجودة ومحولت كهربائية.

جناح  2: تطوير الحكامة

اإجراء3 

تعزيز اآليات المراقبة العملية والتتبع وتقييم النتائج

ل�ضمان نجاح ال�ضتراتيجية الطاقية وتفعيلها، يتعين تعزيز الأدوار التي تقوم بها الوكالة المغربية لتنمية 

الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية كهيئة للتقويم والتتبع من اأجل اإنجاز اأح�ضن للبرامج الوطنية:
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•     تتبع الإنجاز الميداني لاللتزامات في مجال الندماج ال�ضناعي؛

•     و�ضع موؤ�ضرات للفعالية الكمية والنوعية معدة �ضلفا ومحددة المعايير ومنت�ضرة؛

•     تتبع الو�ضع الفعلي لإجراء الم�ضوؤولية الجتماعية والبيئية داخل المقاولت تطبيقا لمبداأ المقاولة المواطنة؛

•     ال�ضهر على اإنجاز ون�ضر الأبحاث والإح�ضاءات والتقارير الخا�ضة بالأن�ضطة ال�ضنوية التي تخ�ص تقييم 

انعكا�ضات البرامج التي تم النخراط فيها.

جناح  3 : الندماج ال�ضناعي

اإجراء  4

تطوير وهيكلة �صل�صلة القيم من اأجل اندماج �صناعي قوي وم�صتديم

يهم الندماج ال�ضناعي، باعتباره مفهوما �ضامال، مجال النجاعة الطاقية كذلك، كما يهم جميع حلقات 

�ضل�ضلة القيم، التي يجب خلق الروابط الكفيلة بالم�ضاعدة على اإبراز ن�ضيج اقت�ضادي عبر:

•     ت�ضريع برنامج توحيد المعايير والتو�ضيم الطاقي )و�ضع بطاقة تقنية على المنتوج( للتجهيزات المرتبطة 

بالنجاعة الطاقية؛

العزل  )معدات  الخا�ضة  المعدات  اإنتاج  قطاعات  في  ال�ضتثمار  اأجل  من  المقاولت  •     مواكبة 

الطاقة  اقت�ضاد  من  تمكن  اأن  �ضاأنها  من  التي  والتكنولوجيات  ال�ضرعة...(  الحراري،  محولت 

الكهربائية والحرارية؛

•     �ضن اإجراءات لمواكبة تطور ال�ضتثمار في مجالت التدقيق  وال�ضت�ضارة والهند�ضة.

جناح  4 : الحاجيات من الكفاءات والبحث والتطوير في م�ضلك النجاعة الطاقية

اإجراء 5

تعزيز المهارات الوطنية في م�صالك النجاعة الطاقية

الطاقات  لتنمية  المغربية  الوكالة  طرف  من  المتوقعة  والمهن  للتكوين  ت�ضخي�ص  برامج  و�ضع  ت�ضريع 

المتجددة والنجاعة الطاقية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ل�ضتباق الطلب على الكفاءات التي 

النجاعة  في  الكفاءات  من  الحاجيات  اإدماج  على  ال�ضهر  مع  الطاقية  للنجاعة  الوطني  البرنامج  يتطلبها 

الطاقية لكبار الم�ضتهلكين للطاقة )مهند�ضون، اأطر �ضناعية، مقاولون عقاريون، م�ضوؤولو البنيات التحتية، 

الفاعلون في قطاع النقل...(

•     و�ضع ا�ضتراتيجية للبحث والبتكار في مجال النجاعة الطاقية في ان�ضجام مع الفاعلين الأكاديميين 

والقت�ضاديين، ال�ضناعيين والماليين.

•     خلق اأقطاب للكفاءات الجهوية في البحث والتطوير التكميليين لأر�ضيات الوكالة المغربية لتنمية 

الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة ال�ضم�ضية والطاقة الجديدة.
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•     ت�ضجيع م�ضاريع ميدانية للكنولوجيا الطاقية بهدف تحفيز الم�ضتثمرين الوطنيين على ال�ضتثمار في 

هذا المجال.

جناح  5 : الإطار الت�ضريعي والمعياري 

اإجراء  6: و�صع معايير لقطاع النجاعة الطاقية وال�صهر على تفعيل التدابير القانونية الموجودة

•     تنفيذ المرا�ضيم التطبيقية للقانون رقم47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية.

مع  ومن�ضجمة  واقعية  تكون  بحيث  الطاقية،  النجاعة  في مجال  الطاقية  المعايير  لتوحيد  تدابير  •     �ضن 

الخ�ضو�ضيات المغربية )مثال: التجهيزات الم�ضتعملة في التقلي�ص من ا�ضتهالك الكهرباء والطاقة 

الحرارية، والعدادات الكهربائية، وبرنامج المراقبة على ال�ضبكة للم�ضتهلكين... (.

•     تعميم عملية تو�ضيم )و�ضع بطاقة تقنية على المنتوج( التجهيزات ال�ضكنية.

•     و�ضع معايير ل�ضتهالك الطاقة ذات الم�ضدر الأحفوري ول �ضيما في ال�ضناعة.

جناح 6 : تمويل م�ضاريع النجاعة الطاقية

اإجراء 7: اإتمام الإجراءات المالية وال�صريبية الموجودة

يتعين تطوير وا�ضتكمال اآليات تمويل مبادرات النجاعة الطاقية؛ وذلك عن طريق:

•     دعم دور وكالة تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في عمليات تدريب المهند�ضين المعماريين 

واإنجاز درا�ضات وتمويل  الطاقية والبيئية  المعايير  الطاقيين على  المدنيين والمدققين  والمهند�ضين 

عملية التدقيق )ول �ضيما في ميادين ال�ضكن، ال�ضناعة، و هند�ضة قطاع النقل(؛

•     دعم المقاولت التي تريد ال�ضتثمار في قطاع التحكم في الطاقة )مكتب درا�ضات تقني، مقاولة من 

تدبير  نظام  وفي  المحقق(،  التوفير  هام�ص  من  اأتعابها  تتقا�ضى  �ضنف اإي�ضكو�ص "ESCO’S" التي 

الأتوماتيكي الطاقة )العدادات والالأليات الرقمية للتتبع ( logiciel de monitoring مما �ضيمكن 

من اإنتاج فر�ص عمل و�ضمان اندماج اأقوى على ال�ضعيد المحلي.

•     و�ضع "�ضهادة توفير الطاقة" كاإجراء تكميلي للتحفيز على ال�ضتثمار في النجاعة الطاقية وو�ضيلة للتمويل.

الطاقية،  النجاعة  في  بالم�ضاهمات  المتعلقين  وال�ضريبة  التمويل  مجال  في  تحفيزية  اإجراءات  •     �َضن 

بطريقة تعمل على ترقية عادات المنتجين وتف�ضيالت الم�ضتهلكين.

•     ت�ضجيع اإن�ضاء �ضناديق ال�ضتثمار المخ�ض�ضة: راأ�ضمال المخاطر، راأ�ضمال التنمية، قرو�ص مكيفة مع 

مهن الطاقات المتجددة ومختلف اأنواع واأ�ضكال الن�ضاطات )مقاول ـ ذاتي، اأعمال �ضخ�ضية موؤطرة، 

المقاولت ال�ضغيرة والمتو�ضطة، المقاولت ال�ضغيرة والمتو�ضطة... ( .

•     ال�ضتفادة من اآليات بروتوكول كيوتو كاأداة لتمويل م�ضاريع النجاعة الطاقية.
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الم�ضدر  ذات  الطاقة  ا�ضتهالك  من  عادل  ب�ضكل  المح�ضلة  الر�ضوم  من  تموينه  يتم  �ضندوق  •     اإن�ضاء 

م�ضر  عتاد  ال�ضم�ضية وكل  الماء  و�ضخانات  والت�ضخين،  التبريد  اآلت  اإنتاج  اأو  وت�ضدير  الأحفوري، 

بالبيئة اأو يتميز ب�ضعف النجاعة الطاقية. وت�ضاهم هذه ال�ضناديق في:

-  ت�ضجيع تمويل المقاولت بهدف تح�ضين نجاعتها الطاقية وبالتالي تناف�ضيتها.

-  تطوير قطاع النقل الح�ضري البيئي عبر عمليات الت�ضجيل الجديدة لل�ضيارات، �ضواء المهجنة اأو 

ال�ضيارات  اإتالف" بهدف الم�ضاعدة على �ضحب  "مكافاأة عن كل  الكهربائية، من خالل فر�ص 

الملوثة اأو القديمة من حركة ال�ضير )والتي تعتبر غالبا اأقل اأمانا( وتطبيق مبداأ "امتيازـ تنقي�ص" 

على تكلفة البطاقة الرمادية 

-  ت�ضهيل ولوج الم�ضتهلكين اإلى ا�ضتعمال تقنيات �ضخانات المياه ال�ضم�ضية و محولت فولتو�ضوئية 

المنزلية.

-  والنتقال اإلى نظام اإنارة عمومي واإداري اأكثر اقت�ضادا للطاقة واأكثر احتراما للبيئة.

3        تو�سيات تتعلق بقطاع التطهير ال�سائل وت�سفية المياه العادمة

تنفيذ  اإطار  �ضيما في  العادمة، ول  المياه  ال�ضائل وت�ضفية  التطهير  ال�ضغل في قطاع  لت�ضهيل خلق فر�ص 

المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل، تم اقتراح التو�ضيات التالية:

جناح 1:ا�ضتراتيجية م�ضلك التطهير ال�ضائل وت�ضفية المياه العادمة

اإجراء 1

ت�صريع تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير ال�صائل

البرنامج المهيكل للقطاع مع  العادمة،  المياه  ال�ضائل وت�ضفية  للتطهير  الوطني  البرنامج  موا�ضلة وت�ضريع 

بالماء  المكلفة  الدولة  )كتابة  الميدان  هذا  في  الموؤ�ض�ضاتيين  المتدخلين  بين  الن�ضجام  تعزيز  مراعاة 

لل�ضرب،  ال�ضالح  للماء  الوطني  المكتب  المائية،  الأحوا�ص  تدبير  وكالت  الداخلية،  وزارة  والبيئة، 

الوكالت وم�ضالح التدبير المفو�ص( و كذا اللجوء بدرجة اأولى اإلى الكفاءات والفاعلين الوطنيين.

اإجراء  2

و�صع و�صائل للتتبع والتقييم

اإنجاز تقييم وتتبع م�ضبوط لدرجة الندماج ال�ضناعي وللمهن التي تم خلقها في مجال التطهير ال�ضائل 

بطريقة ترفع من م�ضتوى تموقع ال�ضناعة المغربية في هذا القطاع.
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اإجراء 3

تح�صين التطهير ال�صائل في العالم القروي

اإعداد مخطط وطني للتطهير في المجال الح�ضري لفائدة ال�ضكان المتفرقين بما يمكن من توفير اإمكانيات 

مهمة للت�ضغيل عن قرب، في تقنيات التطهير غير التقليدي.

اإجراء  4

و�صع ا�صتراتيجية للحد من التلوث ال�صناعي

ال�ضائل  التطهير  من�ضاآت  عمل  دوام  ي�ضمن  ب�ضكل  ال�ضناعي  التلوث  من  للحد  ا�ضتراتيجية  •     اإعداد 

وي�ضمح بتقييم المواد الناتجة عن التطهير في ظروف �ضحية �ضليمة. و�ضتمكن هذه ال�ضتراتيجية من 

اإعداد برنامج وطني للحد من التلوث ال�ضناعي الذي �ضي�ضمح بخلق فر�ص لل�ضغل في قطاع تدبير 

ومعالجة المياه العادمة ال�ضناعية؛

•     ت�ضجيع التكنولوجيات النظيفة لدى الفاعلين ال�ضناعيين والحرفيين وتكوينهم في مجال ا�ضتعمال 

المواد الملوثة.

جناح 2: الندماج ال�ضناعي

اإجراء  5

تكييف "اختيارات التكنولوجيات" الخا�صة بالتطهير ال�صائل مع ال�صياق الوطني

على �ضعيد الختيارات التكنولوجية الم�ضتعملة في مجال التطهير ال�ضائل وت�ضفية المياه العادمة، يتعين 

منح الأف�ضلية ـ متى اأمكن ـ اإلى اختيارات الفاعلين ال�ضناعيين المغاربة. 

تقوية الأبحاث في مجال تقنيات التطهير ال�ضائل ول �ضيما في مجال الت�ضفية الطبيعية عبر تقنية البحيرات 

ال�ضطناعية. وت�ضمح هذه التقنية البيئية، التي ت�ضتفيد من ال�ضروط المناخية المنا�ضبة، بتقدير واحترام 

المعايير المغربية في نطاق الت�ضفية مع الم�ضاهمة في نف�ص الوقت في جعل ت�ضعير خدمة التطهير مقبول 

من الناحية الجتماعية.

الرفع من م�ضتوى ت�ضدير المهارات المغربية في تقنيات التطهير ال�ضائل بكلفة اأقل، ول �ضيما نحو الأ�ضواق 

الإفريقية، وتحديدا في البلدان التي ل يمكن ل�ضاكنتها قبول اأ�ضعار باهظة مقابل خدمات التطهير.

اإجراء  6

تعزيز دعم الفاعلين القت�صاديين الوطنيين

 ت�ضميم وتنفيذ مخطط الدعم لفائدة الفاعلين القت�ضاديين الوطنيين الذين يريدون ال�ضتثمار في تقنيات 

الت�ضفية التقنية للمياه العادمة �ضواء فيما يخ�ص ت�ضنيع المكونات التقنية اأو فيما يخ�ص ال�ضتغالل.
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جناح  3 : الحاجيات من الكفاءات المهنية ومن قدرات البحث العلمي والتطوير

اإجراء 7

اإنجاز درا�صة حول الحاجيات من الكفاءات

يتوجب على قطاع التطهير اأن يواجه م�ضكل الخ�ضا�ص من الكفاءات. لذا، يتوجب اإجراء درا�ضة تحديد 

ا�ضتغالل  ووكالت  ال�ضناعية  الموؤ�ض�ضات  م�ضتوى  على  الكفاءات  من  الم�ضتقبلية  والحاجيات  المهن 

اأجهزة تطهير ال�ضائل والعالم القروي. واعتمادا على نتائج هذه الدرا�ضة، يجب:

•     و�ضع برنامج الوطني للتكوين في مهن تدبير التطهير ال�ضائل وت�ضفية المياه العادمة.

•     تعزيز قدرات الجماعات المحلية فيما يتعلق بحماية البيئة عبر التح�ضي�ص والتكوين لفائدة المنتخبين 

اإطار  في  اأو  بالوزارة  الخا�ضة  بالو�ضائل  �ضواء  البيئة،  حماية  تجاه  وم�ضوؤولياتهم  اخت�ضا�ضاتهم  حول 

التعاون الدولي والالمركزية.

اإجراء  8

اإعادة  وتكنولوجيات  ال�صائل  التطهير  قطاعات  في  الخ�صراء  للتكنولوجيات  وطني  مركز  اإن�صاء 

ا�صتعمال وت�صفية المياه العادمة المنزلية وال�صناعية

�ضيكون هدف هذا المركز هو تركيز/تجميع المهارات الوطنية في هذه المهن وتقديم الم�ضاعدة التقنية 

في هذا المجال للم�ضاريع العمومية والخا�ضة )ال�ضناعية( في اإعادة ا�ضتعمال المياه العادمة.

جناح  4: الإطار التنظيمي والت�ضريعي

اإجراء 9

اإراقة  ب�شروط  الخا�شة  القرارات  ومجموع  العادمة  المياه  باإراقة  المتعلق  القانوني  الإطار  تفعيل 

المياه العادمة ال�صناعية

و ذلك من خالل:

المياه  وتتبع  لمراقبة  المائية  الأحوا�ص  وكالت  �ضعيد  على  منا�ضبة  ومادية  ب�ضرية  اإمكانيات  •     و�ضع 

العادمة؛

الحالي  الو�ضع  بدل  التلوث  كتلة  مع  التلوث  ب�ضبب  الم�ضتخل�ضة  الر�ضوم  ح�ضاب  �ضيغة  •     تكييف 

المعتمد على تركيز التلوث؛

•     تعميم القيم الق�ضوى القطاعية للمياه العادمة على جميع القطاعات القت�ضادية.



المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

108

اإجراء  10

اإعادة ا�صتعمال المواد الناتجة عن التطهير ال�صائل:

تدقيق وتو�ضيح الإطار الموؤ�ض�ضاتي والتنظيمي والتعريفي )الخا�ص بالتعريفة( المنظم لإعادة ا�ضتعمال 

المواد الناتجة عن التطهير بطريقة تدرجها في منطق التنمية الم�ضتديمة بالمغرب وتو�ضيع فر�ص اإنتاج 

ال�ضغل في هذا القطاع.

جناح  3: الو�ضائل المالية وال�ضريبية:

اإجراء11

اآليات للتمويل الجاذب، غير �صندوق محاربة التلوث ال�صناعي، لفائدة الفاعلين ال�صناعيين  تطوير 

الذي يريدون ال�صتثمار في م�صاريع الحد من التلوث ولفائدة الفاعلين القت�صاديين المغاربة الذي 

يريدون ال�صتثمار في التقنيات الخ�صراء.

اإجراء12

و�صع نظام �صريبي بيئي مفحز على اإزالة التلوث الذي ت�صببه المياه العادمة المنزلية وال�صناعية.

اإجراء  13

مراجعة النموذج القت�صادي ول �صيما البنية التعريفية )من التعريفة( للماء ال�صالح لل�صرب وكذلك 

للمياه العادمة المعالجة ب�صكل ي�صجع على اإعادة تثمينها عبر نموذج اقت�صادي مالئم.

 4         تو�سيات تتعلق بقطاع تدبير النفايات ال�سلبة 

جناح  1: ا�ضتراتيجية الم�ضلك

اإجراء  1

تعميم تنفيذ الت�صاميم الموجهة الجهوية من اأجل تدبير النفايات ال�صلبة

تعميم و�ضع مخططات توجيهية جهوية لتدبير النفايات ال�ضلبة تغطي مختلف اأنواع النفايات )المنزلية، 

ال�ضناعية، الطبية وال�ضيدلنية، الخطرة(، عبر دعم مقاربة اإعادة ال�ضتعمال والتثمين )نفايات مثل تدفق 

المواد( على ح�ضاب مقاربة الدفن التقني في مطارح مراقبة.

واعتبارا للم�ضكلة التي يطرحها تدبير النفايات الخطرة بالمغرب، يتعين اإطالق مبادرة للتفكير من اأجل 

تاأهيل دورة الإنتاج، والتجميع والمعالجة، الأمر الذي �ضي�ضهم في خلق فر�ص �ضغل وحماية البيئة وتقوية 

تناف�ضية المقاولت الوطنية.
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جناح  2 : نوع الحكامة في القطاع

اإجراء  2

معالجة اإمكانيات التوفيق بين النفايات ال�صلبة والنفايات الناتجة عن التطهير ال�صائل على الم�صتوى 

الموؤ�ص�صاتي والتنظيمي

•     يتعين تحليل اإمكانية تفوي�ص تدبير النفايات المنزلية على �ضعيد الجهة اإلى وكالت م�ضتقلة لتوزيع 

الماء وخدمة التطهير ال�ضائل؛

•     ت�ضجيع خلق جمعيات وتعاونيات في مجال تدبير النفايات المنزلية والنفايات الم�ضابهة.

اإجراء  3

•     تقوية التحكم في �ضروط التدبير المفو�ص لخدمات تجميع النفايات المنزلية ال�ضلبة

المنزلية  النفايات  تدبير  لعملية  المهنية  الخا�ضية  اإعطاء  اأجل  من  اأكثر  المحلية  الجماعات  •     تحفيز 

ال�ضلبة، من خالل تفوي�ص هذه المهمة )مدبر مفو�ص(؛

•     تعزيز م�ضاعدة الدولة للجماعات المحلية في مجال تفوي�ص خدمات تدبير النفايات المنزلية ال�ضلبة  

التفوي�ص  عقود  تتبع  م�ضتوى  على  اأو  الخوا�ص  القت�ضاديين  الفاعلين  اختيار  م�ضتوى  على  �ضواء 

المبرمة.

جناح  3: الحاجيات من الكفاءات ومن قدرات البحث العلمي والتطوير

اإجراء  4

اإنجاز درا�صة عن الحاجيات من الكفاءات في المجال

اإجراء  يتوجب  لذا،  الب�ضرية.  الكفاءات  من  الخ�ضا�ص  م�ضكل  من  ال�ضلبة  النفايات  تدبير  قطاع  يعاني 

درا�ضة تحديد المهن والحاجيات الم�ضتقبلية من الكفاءات على م�ضتوى الموؤ�ض�ضات ال�ضناعية و م�ضالح 

ت�ضيير النفايات المنزلية. و اعتمادا على نتائج هذه الدرا�ضة، يجب:

•     اإعداد مخطط ل�ضتباق الحاجيات من الكفاءات والتكوين في مجال تقنيات تدبير اإعادة ا�ضتعمال 

وتثمين النفايات ال�ضلبة المنزلية وال�ضناعية؛

التدبير  عقود  وتدبير  المنزلية  النفايات  تدبير  مهن  في  المحلية  الجماعات  واأطر  المنتخبين  •     تكوين 

المفو�ص.
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اإجراء  5

اإحداث  مركز وطني للتكنولوجيات الخ�صراء في م�صالك تدبير النفايات ال�صلبة المنزلية وال�صناعية 

والخطيرة )تقنيات الفرز والتجميع واإعادة ال�صتعمال والتقييم(.

في الظرف الحالي، ي�ضتوجب اإحداث مركز وطني للتكنولوجيات الخ�ضراء في م�ضالك تدبير النفايات ال�ضلبة 

المنزلية وال�ضناعية والخطيرة وخا�ضة المهن المتعلقة بتقنيات الفرز والتجميع واإعادة ال�ضتعمال والتثمين.

تقنية جديدة  تطوير خدمات  و  الخ�ضراء  المهن  هاته  في  الوطنية  الخبرة  بناء  من  �ضيمكن  المركز  هذا 

لمواكبة الم�ضاريع العمومية و الخا�ضة.

جناح  4:التاأثير على �ضلوكيات المواطن

اإجراء  6

في  للنفايات  النتقائي  الفرز  اأنماط  ت�شجيع  بهدف  البيئية  والتربية  للتح�شي�ص  موجه  مخطط  اإعداد 

منابعها.

اأجل  المنبع و من  النفايات على م�ضتوى  المواطن في ما يخ�ص طريقة تدبير  اأجل تح�ضين �ضلوك  من 

ت�ضجيع اأنماط الفرز النتقائي يتوجب و�ضع خطة تح�ضي�ضية و توا�ضلية و تربوية  �ضاملة لتعميق هذا البعد 

في ال�ضلوك اليومي.

جناح  5: الإطار القانوني

اإجراء  7 

تفعيل التدابير التنظيمية المتعلقة بقانون تدبير النفايات ال�صلبة ) 28-00(

فيما يخ�ص الإطار القانوني، يتوجب تتميم التر�ضانة القانونية الموجودة و تفعيلها كما يلي :

ال�ضلبة  النقابات  ومعالجة  والحد  والنقل  بالتجميع  المتعلقة  التطبيقية  الن�ضو�ص  وتنفيذ جميع  •     ن�ضر 

المنزلية وال�ضناعية الخا�ضة والخطيرة وال�ضيدلنية؛

•     و�ضع اآليات منا�ضبة للمراقبة والزجر المحددة بمقت�ضى المرا�ضيم المن�ضورة؛

اإتالف  اأجل  من  المكان  عين  في  اأفران  اإدماج  عبر  ال�ضحية  القواعد  باحترام  الم�ضت�ضفيات  •     اإلزام 

النفايات الطبية.

جناح  6: تمويل م�ضاريع م�ضالك تدبير النفايات ال�ضلبة

اإجراء  8 

تحفيز القطاع الخا�ص لال�صتثمار في م�صالك "التجميع، الفرز، اإعادة ال�صتعمال التجميع والحد من 

النفايات ال�صلبة وتقييمها" وذلك باإن�صاء تمويالت عمومية وخا�صة موجهة لهذا الغر�ص.
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لتعبئة مختلف  اإلى عملية  الم�ضتديمة  التنمية  بتدبير  المتعلقة  الوطنية  يتم تحويل ال�ضتراتيجية  اأن  يتعين 

القوى الحية في البالد في اأفق ميالد ونمو م�ضالك القت�ضاد الأخ�ضر. وعلى هذه ال�ضتراتيجية اأن تحر�ص 

على اأخذ التدابير التالية بعين العتبار:

اإجراء 1

تحديد ا�صتراتيجية �صاملة لالنتقال نحو القت�صاد الأخ�صر

•     اإعداد ا�ضتراتيجية �ضاملة ومندمجة لتنمية القت�ضاد الأخ�ضر بالمغرب تدمج مختلف ال�ضتراتيجيات 

والبرامج القطاعية؛

•     اإعادة توجيه خيارات ال�ضتثمار مع اإيالء الأولوية اإلى ال�ضتثمارات في مجالت ت�ضجع على التحول 

البيئي للقطاعات القت�ضادية الرئي�ضية؛

الذي  الدائري  القت�ضاد  لمنظور  الأف�ضلية  اإعطاء  مع  ال�ضتراتيجية جهويا،  هذه  تنزيل  على  ال�ضهر       •

يدمج الخ�ضو�ضيات والإمكانيات المحلية؛

•     اإدماج توقعات التنمية على ال�ضعيد الأفريقي  والعربي والحو�ص المتو�ضطي في ا�ضتراتيجية القت�ضاد 

الأخ�ضر الوطني، وكذلك اإمكانيات النفتاح على اأفريقيا ال�ضمالية.

اإجراء 2

تطوير الحكامة على الم�صتوى الوطني والجهوي

مع  وطنية  لجنة  باإن�ضاء  والجهوي  الوطني  الم�ضتوى  على  الأخ�ضر  القت�ضاد  �ضيا�ضة  في  الحكامة  تقوية 

انخراط مجموع الفاعلين الموؤ�ض�ضاتيين والمهنيين والجتماعيين من اأجل:

•    اإعداد التوجيهات ال�ضتراتيجية؛

•    تنزيل اأعمال تنفيذ تلك التوجيهات ؛

•    �ضمان التتبع والتقييم والتح�ضين الم�ضتمر لمختلف البرامج قيد الإنجاز وت�ضخي�ص اآثارها القت�ضادية 

والجتماعية والبيئية.

تو�سيات ذات طابع اأفقي متعلقة بالنتقال 

اإلى القت�ساد الأخ�سر في المغرب
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اإجراء 3

تطوير الم�صالك ال�صناعية الخ�صراء الوطنية

اإنجاز تحليل ا�ضتراتيجي لت�ضخي�ص الم�ضالك ال�ضناعية الخ�ضراء، واإمكانياتها في النمو، والقدرة الحقيقية 

للمنع�ضين الوطنيين على مرافقة تنميتها؛

تطوير برنامج م�ضاريع للتاأهيل عبر التكوين وتاأهيل/ تو�ضيم من اأجل تطوير المقاولت ال�ضغرى والمتو�ضطة 

الوطنية في الم�ضالك ال�ضناعية ال�ضتراتيجية التي تم تحديجها؛

تطوير برامج مهيكلة لالقت�ضاد الأخ�ضر مع ال�ضهر على الحفاظ على الميزان القت�ضادي الإيجابي، عبر 

نماذج للتعوي�ص المالية والتجاري وال�ضناعي. ل يمكن لهذه النماذج للتعوي�ص اأن تكون مو�ضوع �ضمان 

اإل في �ضكل عمليات لالإنتاج الم�ضترك، وو�ضع وا�ضتغالل التفاقيات والقرو�ص من نوعية الأوف�ضيت 

والتنمية  المهارات  ونقل    clearing de dette القر�ص  والتحرير من  البيع  واإعادة  والمناولة   Offset

الذاتية للتكنولوجيات الوطنية؛

اإعطاء الأولوية لالندماج ال�ضناعي الفعلي من خالل منح اأبعاد مالئمة لحجم الم�ضاريع الوطنية لتنمية 

الطاقات ال�ضم�ضية والهوائية والتطهير ال�ضائل وتدبير النفايات المنزلية ال�ضلبة  بطريقة تمكن من المراهنة 

على ال�ضتثمارات الهامة الموظفة في هذه القطاعات عبر تنمية الخبرة المغربية؛

و في الإطار العام لدرا�ضة منظور القت�ضاد الأخ�ضر، وكذا من خالل المجل�ص القت�ضادي والجتماعي، 

القت�ضادية  التنمية  في  المجالين  هذين  لأهمية   نظرا  والفالحة  المياه  مجالت  درا�ضة  اإجرء  نقترح 

والجتماعية والبيئية للبالد.

اإجراء 4

تطوير الكفاءات وقدرات البتكار في الم�صالك الوطنية الخ�صراء

الخ�ضراء  ال�ضناعية  الم�ضالك  لتطوير  الوطني  للبرنامج  المنا�ضبة  الكفاءات  من  الحاجيات  •    تحديد 

بان�ضجام مع مجموعة ال�ضركاء الجتماعيين والقت�ضاديين والأكاديميين، مع اإدماج البعد الجهوي؛

•    تطوير م�ضالك التكوين في الكفاءات المغربية مع الحر�ص على انخراط الفاعلين الأكاديميين وال�ضناعيين 

والماليين. ومن ال�ضروري اإدخال تنظيم ثابت للتخ�ض�ضات المهنية وعدد الخبرات المتميزة القادمة من 

م�ضالك التكوين واإدماج احتمالت تاأهيل واإعادة التحويل المهني لعدد من المهن الموجودة؛

التي  الوطنية  لبراءات الختراع  المنتجة  والتجديد  والتطوير  البحث  المبادرات في مجال  •    ت�ضجييع 

ت�ضمل مجموع الم�ضالك ال�ضناعية لالقت�ضاد الأخ�ضر. و�ضيكون من المنا�ضب اأن تنخرط البالد في 

مخطط ذي فعالية مهيَكل ومهيِكل، وذلك من اأجل و�ضع اقت�ضاد للمعرفة ت�ضغل فيه التكنولوجيات 

الخ�ضراء الوطنية حيزا وا�ضعا؛



القت�ضاد الأخ�ضر: فر�ص لخلق الثروة ومنا�ضب ال�ضغل

113

ـ  البحث  ـ  التكوين  القيم:  �ضل�ضلة  م�ضتوى  على  المغاربة  للمهاجرين  الدولية  ال�ضبكات  •    تعبئة 

التكنولوجيا ـ ال�ضناعة ـ الخدمات ـ المالية؛

•    تنزيل برنامج التكوين على ال�ضعيد الجهوي عبر مخطط لتعبئة الفاعلين الجهويين )جامعات، معاهد، 

مكتب التكوين المهني واإنعا�ص ال�ضغل، فاعلون اقت�ضاديون وجماعات محلية(. وت�ضمح هذه الطريقة 

الت�ضاركية باإعداد مخططات جهوية لتطوير التكوين في"مهن التنمية الخ�ضراء".

 اإجراء 5

تطوير التربية البيئية

ال�ضلوكات وعلى  للتاأثير على  الم�ضتويات  والتعليم في جميع  التربية  برامج  البيئي في  البعد  •    اإدماج 

الأنماط الم�ضتقبلية لال�ضتهالك.

•    تقوية و�ضائل التوا�ضل والتح�ضي�ص من اأجل تعبئة اأح�ضن لمختلف الفاعلين، وتطوير المواطنة البيئية 

لدى ال�ضاكنة والفاعلين القت�ضاديين.

اإجراء 6

تطوير البعد الجتماعي وال�صلوك الجتماعي والبيئي في اإطار القت�صاد الأخ�صر

•    و�ضع اإجراءات عملية للم�ضوؤوليات الجتماعية والبيئية داخل المقاولت؛

•    جعل القت�ضاد الأخ�ضر رافعة لتطوير ال�ضراكة والن�ضجام الجتماعي في المجالين الح�ضري والقروي، 

مع الرتكاز على "مرجعية الميثاق الجتماعي" الذي اأعده المجل�ص القت�ضادي والجتماعي كعن�ضر 

مرجعي؛

•    ا�ضتك�ضاف اإمكانيات خلق فر�ص �ضغل في القت�ضاد الأخ�ضر خا�ضة في �ضفوف ال�ضباب؛

•    و�ضع اإجراءات عملية للم�ضوؤوليات الجتماعية والبيئية داخل المقاولت؛

"الميثاق  باعتماد  المقاولت  في  والبيئية  الجتماعية  بالم�ضوؤولية  تتعلق  عملية  تدابير  •    اإعداد 

الجتماعي" الذي و�ضعه المجل�ص القت�ضادي والجتماعي كمرجعية اأ�ضا�ضية.

اإجراء 7

تعزيز الإطار القانوني البيئي

•    تفعيل التر�ضانة القانونية البيئية الموجودة عبر و�ضع و�ضائل للمراقبة والتتبع المنا�ضبين

•    تفعيل التر�ضانة القانونية الموجودة و تحويل مبداأ "الملوث الدافع" اإلى اإجراء عملي؛

•    توحيد معايير القت�ضاد الأخ�ضر وتطوير عالمة تجارية وطنية من اأجل انخراط ناجح في هذا القت�ضاد الأخ�ضر؛

•    الت�ضريع واإ�ضدار قانون يتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ضتديمة.
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اإجراء 8

تطوير التمويل الأخ�صر

يتعين و�ضع اآليات مالية مخ�ض�ضة لتطوير القت�ضاد الأخ�ضر:

�ضاملة  مقاربة  وفق  الأخ�ضر  القت�ضاد  م�ضالك  لتنمية  الخام  الوطني  الدخل  من  كاف  ق�ضط  •    ادخار 

ـ  والدرا�ضات  العلمي  البحث  ـ  التكوين  التربيةـ  القيم:  �ضل�ضلة  حلقات  جميع  ت�ضمل  ومندمجة، 

التكنولوجيا ـ ال�ضناعة والخدمات؛

القطاعات  مختلف  تخ�ضير  اأجل  من  تف�ضيلية  �ضيغ  عبر  والخا�ص  العمومي  التمويل  اآليات  •    تقوية 

القت�ضادية وخا�ضة المقاولت ال�ضغيرة والمتو�ضطة وال�ضغيرة جدا.

•    اإعداد تدابير محفزة لتطوير ال�ضتثمارات الخا�ضة في قطاعات القت�ضاد الأخ�ضر ول �ضيما من خالل 

التفاقيات الإطار؛

مختلف  تخ�ضير  اأجل  من  تف�ضيلية  �ضيغ  عبر  الخا�ص  ـ  العمومي  المزدوج  التمويل  اآليات  •    تعزيز 

ال�ضغرى  والأعمال  والمتو�ضطة  ال�ضغرى  للمقاولت  بالن�ضبة  وخ�ضو�ضا  القت�ضادية  القطاعات 

والمتو�ضطة وال�ضغيرة جدا؛

قرو�ص  منح  اإجراءات  في  المالية  المخاطر  على  زيادة  والجتماعية  البيئية  المخاطر  تقييم  •    اإدماج 

"مبادئ خط  الم�ضماة  المعايير  الوطنية، مثل  ا�ضتعمال المرجعيات  البنوك، مع  ال�ضتثمار من قبل 

ال�ضتواء")Principes de l'Equateur( المالئمة للموؤ�ض�ضات المالية والقت�ضادية )67 موؤ�ض�ضة 

بنكية وّقعت على هذه المعايير المرجعية من بينها موؤ�ض�ضة بنكية مغربية(.

•    ت�ضجيع النماذج والم�ضاريع التعاونية التي باإمكانها توفير التمويالت الأجنبية، اأ�ضوة ببرنامج البحث 

العلمي والتطوير الأوروبي )PCRD( الذي يعتبر المغرب موؤهل لال�ضتفادة منه.

•    تطوير نظام �ضريبي بيئي محفز ومالئم لم�ضالك القت�ضاد الأخ�ضر.
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الملحق 1

عر�ص �شامل لجل�شات الإن�شات المنجزة والنقاط البارزة للتجارب الوطنية
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عر�ص �شامل لجل�شات الإن�شات المنجزة والنقاط البارزة للتجارب الوطنية

موؤ�س�سة محمد ال�ساد�س لحماية البيئة

القت�ضادي  بالمجل�ص  الجهوية  والتنمية  البيئة  ب�ضوؤون  المكلفة  اللجنة  عقدت   2011 اأكتوبر  في 

لحماية  ال�ضاد�ص  محمد  لموؤ�ض�ضة  المفو�ص  المدير  التيجاني،  الح�ضين  ال�ضيد  مع  لقاء  والجتماعي 

البيئة، الذي قدم ا�ضتراتيجية الموؤ�ض�ضة لحماية البيئة، والم�ضاريع الرئي�ضية المنجزة وعلى الخ�ضو�ص 

تلك التي تهم حماية ال�ضاحل والموؤ�ضرات البيئية التي تم و�ضعها لمتابعة وقيا�ص حالة البيئة. 

كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة

خالل اللقاء المنعقد يوم 5 اأكتوبر 2011 قدم ال�ضيد عبد الكبير زاهود كاتب الدولة المكلف بالماء 

والبيئة ال�ضياق العالمي لنمو ال�ضتثمارات في مجال النتقال نحو القت�ضاد الأخ�ضر، وال�ضتراتيجية 

ال�ضائل  التطهير  وخا�ضة  للبيئة  الرئي�ضية  المجالت  ت�ضمل  فعالة  برامج  عبر  البيئي  للتاأهيل  الوطنية 

للبيئة  الوطني  الميثاق  لتحويل  الم�ضتقبلية  والآفاق  ال�ضلبة،  النفايات  وتدبير  العادمة  المياه  وت�ضفية 

والتنمية الم�ضتديمة اإلى قانون اإطار، وتقييم اإمكانيات خلق فر�ص ال�ضغل التي يمكن لمختلف قطاعات 

القت�ضاد الأخ�ضر اأن تنتجها بالمغرب، ول �ضيما م�ضاريع الطاقات المتجددة، والتطهير ال�ضائل، وتدبير 

النفايات ال�ضلبة، والتدبير الم�ضتديم ل�ضتغالل المجال الغابوي وال�ضيد وال�ضياحة الم�ضتديمة. 

الوكالة المغربية للطاقة ال�سم�سية

خالل هذا اللقاء المنعقد يوم 6 اأكتوبر 2011 قدم ال�ضيد م�ضطفى باكوري رئي�ص الوكالة المغربية للطاقة 

ال�ضم�ضية مهام هذه الأخيرة، التي ترمي اإلى تحقيق م�ضاريع مبرمجة في اإطار مخطط المغرب ال�ضم�ضي، 

بقدرة دنيا تقدر بـ 2000 ميكاوات في اأفق 2020 )اأي بمعدل 14 في المائة من القدرة الوطنية(. وقد 

تم التركيز على �ضروط نجاح هذه الم�ضاريع فيما يتعلق بخلق الثروة وال�ضغل، والختيارات التكنولوجية، 

والإندماج ال�ضناعي والمحلي الأق�ضى، والرفع من قدرات البحث العلمي والتطوير بهدف رفع م�ضتوى 

الإنجاز  الحا�ضل في  التقدم  اأي�ضا على  التركيز  تم  ال�ضم�ضية. كما  الطاقات  الوطنية في مجال  الخبرة 

التقني للموقع،  2500 هكتار، والتاأهيل  العملي لمركب ورزازات. ويتعلق الأمر بتعبئة م�ضاحة قدرها 

في  تم  الذي  النقا�ص  �ضمح  وقد  للم�ضروع.  والمالي  الموؤ�ض�ضاتي  والتركيب  تقنيين،  خبراء  وتوظيف 

ختام هذا اللقاء بتقديم عدة مقترحات لتقوية وتح�ضين ال�ضتراتيجية الحالية في مجال تطوير الطاقات 

البديلة.
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المندوبية ال�سامية للمياه والغابات ومحاربة الت�سحر: 

قدم ال�ضيد الحافي، مندوب المياه والغابات، يوم 24 اأكتوبر 2011 ت�ضور واإنجازات المندوبية ال�ضامية 

للمياه والغابات، وقام بتو�ضيح �ضرورة ح�ضول تقدم في �ضير الم�ضروعات المرتكزة على جناحين:

ـ نمو الم�ضاريع القطاعية والمتفرعة، نحو م�ضاريع مندمجة تاأخذ بعين العتبار المقاربة الترابية. 

ـ المرور من م�ضاريع من�ضاأة على قيم م�ضافة وا�ضحة تقل�ص من الثروات الطبيعية وفي نف�ص الوقت يجعل 

تاأثيرها على الطبيعة الح�ضيلة الحقيقية لهذه الم�ضاريع �ضفرا اأو �ضلبيا، نحو تحكيم وقراءة للم�ضاريع من 

خالل التنمية الم�ضتديمة.  

وفي الختام ان�ضب النقا�ص على دور المندوبية في تطوير مفهوم القت�ضاد الأخ�ضر، وتدبير المقالع غير 

الموؤهلة بعد ا�ضتغاللها، وموؤ�ضرات قيا�ص النمو القت�ضادي والبيئي للبالد.

وكالة تهيئة موقع بحيرة مارت�سيكا

مكن اللقاء مع ال�ضيد �ضعيد زارو ـ المدير العام لوكالة تهيئة موقع بحيرة مرت�ضيكا ـ المنعقد يوم 25 

اأكتوبر 2011 من اإطالع اأع�ضاء اللجنة على اأهداف هذا الم�ضروع الكبير الذي يرتكز على تنفيذ برنامج 

وا�ضع لتقييم الإمكانيات التي يزخر بها موقع بحيرة مارت�ضيكا. 

وقد قام ال�ضيد زارو بعر�ص اإ�ضهام هذا الم�ضروع في الروؤية ال�ضتراتيجية للمغرب من اأجل تنمية الأقاليم 

ال�ضمالية والريف والمنطقة ال�ضرقية با�ضتثمار الإمكانيات الطبيعية الفريدة لموقع مارت�ضيكا و�ضواحيه 

كرافعة لنمو اقت�ضاد اأخ�ضر وتنمية م�ضتديمة على �ضعيد الناظور الكبرى. وزيادة على كونه يعتبر وجهة 

�ضياحية عالمية فاإن هذا الم�ضروع ي�ضعى اإلى التنمية القت�ضادية للمنطقة مع حماية تنوعها البيولوجي 

الغني)الأعماق البحرية، ال�ضواطئ، الأنواع النباتية، الحيوانات المتوالدة فيما بينها، محميات الطيور...( 

فيما بعد خالل دورة  الم�ضروع وكذلك  اإنجاز  البيئية والجتماعية طيلة م�ضل�ضل  الحاجيات  واحترام 

ال�ضتغالل. ويقدر ال�ضتثمار ال�ضروري لهذا الم�ضروع بنحو 45 مليار درهم و�ضو يمكنه خلق 80000 

فر�ضة عمل في اأفق 2025.

الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

المتجددة  الطاقات  لتنمية  المغربية  للوكالة  العام  المدير  مولين  �ضعيد  ال�ضيد  مع  اللقاء  بداية  خالل 

والنجاعة الطاقية يوم 26 اأكتوبر2011  قام هذا الأخير ب�ضرح دور الوكالة واأهدافها. وقد اأو�ضح باأن هدف 

الوكالة هو مواكبة وتقييم م�ضاريع التنمية الم�ضتديمة ول �ضيما الم�ضاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة 

والنجاعة الطاقية، وتطوير م�ضالك جديدة مثل الم�ضاريع الريحية وال�ضم�ضية. 

كما اأ�ضار اأي�ضا اإلى اأن المغرب انخرط في الدينامية الدولية لتنمية الطاقات المتجددة من خالل م�ضاريع 

التوفر على الو�ضائل والبنيات  "ديزيرتيك" والبرنامج ال�ضم�ضي المتو�ضطي بهدف  رائدة مثل م�ضروع 
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التحتية التي تمكنه من التموقع بين بلدان الجنوب الم�ضدرة للطاقات نحو ال�ضمال. وفيما يتعلق بقطاع 

ال�ضتهالك  في  يتمثل  بالدنا  يعتر�ص  الذي  الأ�ضا�ضي  الإكراه  اأن  مولين  ال�ضيد  اأبرز  الطاقية  النجاعة 

الطاقي المرتفع في قطاع البناء بمعدل36 في المائة من ال�ضتهالك العام. وقد توقيع اتفاقية بين وزارة 

اإلى  الموجهة  التكوين والتح�ضي�ص  برامج  اأجل تطوير  الوكالة لمدة ثالث �ضنوات من  ال�ضكنى وبين 

الفاعلين الرئي�ضيين في هذا المجال.

�سركة ال�ستثمارات الطاقية

الذي  اللقاء  الطاقية، خالل  ال�ضتثمارات  ل�ضركة  العام  المدير  بارودي،  اأحمد  ال�ضيد  مداخلة  ركزت 

جرى يوم الأربعاء 14 دجنبر على مهام ال�ضركة، ودورها في تقوية الإ�ضتراتيجية الطاقية والنجاعة الطاقية 

للمبادرات  المالية  للمواكبة  مخ�ض�ضة  تمويل  �ضناديق  بو�ضع  يتعلق  فيما  ال�ضركة  واإنجازات  للبالد، 

الوطنية في قطاعات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

وفي نهاية مداخلته ركز ال�ضيد بارودي على جوانب القوة والإكراهات الموجودة في القطاع )عراقيل 

التمويل الأخ�ضر، مناطق الظل في مجال التقنين وال�ضبط، و�ضعية التقدم فيما يخ�ص �ضن القوانين 

�ضعيد  على  المتجددة  الطاقات  تطوير  بالتعريفة،  الخا�ضة  البنية  بال�ضبكة،  الربط  �ضروط  التطبيقية، 

لدى  والخبرة  التحكم  م�ضتوى  ال�ضناعي،  الإندماج  م�ضكلة  الموؤهالت،  كفاءات  تنمية  الجهات، 

التو�ضيات  بع�ص  قدم  كما   ، المتجددة...اإلخ(  الطاقات  مجال  في  والمتو�ضطة  ال�ضغرى  المقاولت 

لتحفيز القطاعات المالية العمومية والخا�ضة على و�ضع تمويالت خ�ضراء.

مديرية الماء والتطهير التابعة لوزارة الداخلية

بوزارة  المحلية  للجماعات  العامة  المديرية  في  والتطهير  الماء  مدير  العامل  دينيا  محمد  ال�ضيد  قدم 

الداخلية يوم الأربعاء 21 دجنبر دور مديرية الماء والتطهير في تنفيذ مخطط التطهير ال�ضائل وت�ضفية 

المياه العادمة والمخطط الوطني المتعلق بتدبير النفايات ال�ضلبة المنزلية.

وقد تم تقديم عر�ص موجز حول التطوير الم�ضتقبلي للم�ضالك ال�ضناعية الخ�ضراء ذات ال�ضلة بمهن 

التطهير ال�ضائل، وت�ضفية المياه العادمة، وتدبير النفايات ال�ضلبة المنزلية )فرز، تجميع، تخزين، اإعادة 

ال�ضتعمال، التثمين الطاقي...اإلخ(، والحاجيات من الكفاءات وانعكا�ضاتها على خلق فر�ص ال�ضغل 

تقدم  اللقاء  نهاية  الم�ضالك. وفي  بهذه  القيم  �ضل�ضلة  والخا�ضة على م�ضتوى جميع حلقات  العمومية 

ال�ضيد العامل بمجموعة من القتراحات لتنمية الم�ضالك ال�ضناعية الخ�ضراء في هذين القطاعين.

مديرية الوكالت و وم�سالح التدبير المفو�س بوزارة الداخلية

خالل اللقاء الذي تم يوم الأربعاء 21 دجنبر مع ال�ضيد محمد قاديري، العامل مدير مديرية الوكالت و 

وم�ضالح التدبير المفو�ص بوزارة الداخلية، قدم هذا الأخير عر�ضا حول مهام المديرية ودورها في مجال 
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تقوية الخدمات العمومية على م�ضتوى الوكالت، ول �ضيما خدمات توزيع الماء والكهرباء، وخدمات 

التطهير ال�ضائل والنقل العمومي.

بالخدمات  المتعلقة  الإنجاز  قيد  هي  التي  والأورا�ص  المنجزة  الأورا�ص  اإلى  العامل  ال�ضيد  اأ�ضار  وقد 

العمومية: التطهير ال�ضائل، ت�ضفية المياه العادمة، النقل والنجاعة الطاقية. كما اأ�ضار كذلك اإلى تجربة 

الن�ضطة  الحماأة  من  انطالقا  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  ومعمل  مراك�ص  لمدينة  العادمة  المياه  ت�ضفية  محطة 

المنَتجة من محطة ت�ضفية المياه العادمة.

واأثناء المناق�ضة التي اأعقبت التقديم، تم الوقوف على عدة اإكراهات مرتبطة بتطوير قطاع التطهير ال�ضائل 

كخدمة عمومية، وهي تنظيم التدبير المفو�ص، وتعريفة الماء والتطهير، وخ�ضو�ضيات النفايات ال�ضلبة، 

وحجم وم�ضتوى الخبرة لدى المقاولة المغربية.

معهد البحث في الطاقة ال�سم�سية والطاقة الجديدة

خالل هذا اللقاء المنعقد يوم 21 دجنبر 2011، قدم ال�ضيد بدر يكن ـ المدير العام للمعهد ـ مهام 

هذا الأخير ودوره في تن�ضيط البحث العلمي والتطوير في مجالت الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية 

بالبالد، ونمو الختيارات التكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة وم�ضتوى ن�ضوجها. 

وفي الختام ركز على الرهانات ال�ضتراتيجية التي يمثلها البحث العلمي والتطوير والبتكار في تطوير 

المهارات المغربية في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب، كما قدم برنامج عمل يتعلق بالبحث العلمي 

والتطوير لل�ضنوات القادمة، تم اإعداده وفق مقاربة قائمة على ال�ضراكة بين القطاعين العمومي والخا�ص.

مجل�ص مدينة الرباط

قدم ال�ضيد فتح اهلل ولعلو، عمدة مدينة الرباط، في اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء 15 فبراير تجربة اإدماج 

الرباط، من خالل  لمدينة  التحتية  والبنيات  العمومية  الخدمات  تدبير  في  الم�ضتديمة  التنمية  مقاربة 

الأجنحة التالية:

•   اإدماج تقنيات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في موؤ�ض�ضات وتجهيزات المدينة)بنايات اإدارية، 

اإنارة عمومية، نقل عمومي، مخططات النقل، جودة الهواء... (

•   تقوية �ضبكة تجميع المياه العادمة وتطوير بنيات تحتية للمعالجة القبلية وتفريغ المياه العادمة للمدينة 

في البحر من اأجل حماية اأف�ضل لجودة ال�ضواحل.

ومعالجة  لفرز  جديدة  وحدة  القديم"عكرا�ص" وخلق  المطرح  وتاأهيل  مراقب  جديد  مطرح  و�ضع    •

النفايات ال�ضلبة المنزلية

ال�ضلبة  للنفايات  المفو�ص  للتدبير  الأف�ضل  النموذج  ق�ضية  اإلى  العمدة  ال�ضيد  تطرق  الختام،  وفي 

بالمدينة.
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المكتب الوطني للماء ال�سالح لل�سرب و الكهرباء

العام  المدير  الفهري،  الفا�ضي  علي  بال�ضيد  لالجتماع   2012 مار�ص   1 الخمي�ص  يوم  تخ�ضي�ص  تم 

للمكتب الوطني للكهرباء والماء ال�ضالح لل�ضرب، الذي تمحورت مداخلته حول ثالثة محاور رئي�ضية:

1ـ الطاقات المتجددة: مكن هذا المو�ضوع من اطالع الم�ضاركين في الجتماع على حالة التقدم في 

البرنامج الريحي المندمج ومخطط تطوير الطاقة الكهرمائية )معمل كهرمائي ومحطة اإنتاج الكهرباء 

بال�ضخ( وتقدير اإمكانيات فر�ص ال�ضغل التي يمكن لهذين القطاعين اإنتاجها. كما تم التطرق اأي�ضا 

اإلى ت�ضخي�ص التدابير التي تم النخراط فيها من طرف المكتب الوطني للماء من اأجل تقوية مقاربة 

قطاع  في  الكفاءات  من  الحاجيات  وتلبية  المغربية،  الخبرة  وتطوير  المحلي،  ال�ضناعي  الندماج 

الطاقات المتجددة.

للماء )محطات، �ضبكة، نقل، م�ضتهلك  الوطني  الطاقية للمكتب  النجاعة  برنامج  الطاقية:  النجاعة  1ـ 

�ضناعي، اإنارة، م�ضاكن(

1ـ التطهير ال�ضائل وت�ضفية المياه العادمة.

لل�ضرب في  ال�ضالح  للماء  الوطني  المكتب  برنامج  التقدم في  تقييم حالة  المحور من  وقد مكن هذا 

اأعمال،  المغربية )مكاتب درا�ضات، مقاولت  المقاولة  نقل وت�ضفية(، ح�ضة  ال�ضائل)تجميع،  التطهير 

مزودو معدات( وعدد فر�ص ال�ضغل التي يتم اإنتاجها خالل مراحل الدرا�ضة، والأ�ضغال وال�ضتغالل، 

والحاجيات من الكفاءات الم�ضخ�ضة ومعايير التكوين المتوقعة.
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الملحق 2

التجارب المنبثقة عن مقارنة التجارب العالمية



المجل�ص القت�ضادي والجتماعي

126



القت�ضاد الأخ�ضر: فر�ص لخلق الثروة ومنا�ضب ال�ضغل

127

التجارب المنبثقة عن مقارنة التجارب العالمية  

• نموذج البرازيل 

التغير  اإطار المخطط للتخفيف من  البرازيل، التي و�ضعت في  قامت ا�ضتراتيجية القت�ضاد الأخ�ضر في 

المناخي، على الأجزاء التالية:

• برنامج وطني لتدبير النفايات ال�ضلبة الذي مكن من توفير 500.000 فر�ضة عمل.

• اإدراج النجاعة الطاقية في قطاعات ال�ضناعة و التعمير والإمداد والنقل والتخزين.

• تنمية م�ضادر الطاقات البديلة: اأزيد من 144 محطة كهربائية للطاقة المتجددة، 3299  ميغاوات من 

150.000  فر�ضة  الحيوي، مما مكن من خلق   الهوائية، محطة هيدروليكية �ضغيرة وللوقود  الطاقة 

عمل بين 2005 و2009. 

• ا�ضتخدام الطاقة الحيوية )الإيثانول والديزل الحيوي( في مجالت النقل.

• خطة عمل لوقاية ومراقبة ظاهرة تدمير الغابات في منطقة الأمازون، م�ضحوبة  بمخطط لإعادة الت�ضجير 

من اأجل تعوي�ص فقدان الغطاء الغابوي البرازيلي في اأفق �ضنة 2015.

 • تعزيز البحوث والدرا�ضات للتقليل اإلى الحد الأدنى الممكن من الكلفة ال�ضو�ضيوـ اقت�ضادية لتكيف 

البالد مع التغيرات المناخية.

 • النقاط البارزة في مجال ال�شغل والكفاءات:

الثروات  حماية  اإلى  ترمي  التي  القت�ضادية  وال�ضيا�ضات  والملزم،  القوي  الجديد  البيئي  الت�ضريع  اإن 

اإلى  النتقال  الأخيرة  هذه  على  �ضهلت  قد  البرازيل  عليها  �ضادقت  التي  الدولية  والتفاقيات  الطبيعية، 

القت�ضاد الأخ�ضر وتبني تكنولوجيات خا�ضة جديدة.

لقد اأدى الت�ضريع البيئي اإلى نتائج مبا�ضرة وغير مبا�ضرة على الطلب على ال�ضغل الأخ�ضر، ففيما يتعلق 

بالنتائج المبا�ضرة تم خلق فر�ص عمل جديدة مرتبطة بالمراقبة والتفتي�ص للتاأكد من احترام الت�ضريعات 

البيئية الجاري بها العمل، وفيما يتعلق بالنتائج غير المبا�ضرة تمثل ذلك في المقاولت التي اأ�ضبحت 

ملزمة بمالءمة و�ضائل الإنتاج وتبني تكنولوجيات جديدة واأ�ضاليب جديدة لم�ضايرة المتطلبات الت�ضريعية 
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الوطني  المخطط  مكن  وقد  كفاءات جديدة.  واإدماج  مرحلة لحقة  في  م�ضتخَدميها  كفاءات  وتح�ضين 

من  التخفيف  اإمكانيات  من  لال�ضتفادة  قابلية  الأكثر  القت�ضادية  القطاعات  تحديد  من  المناخي  للتغير 

من  ال�ضناعات  كله مكن  وهذا  كفاءات جديدة.  اإلى  هناك حاجة  �ضتكون  البيئة، وحيث  على  تاأثيراتها 

ا�ضتباق وم�ضايرة الحاجات الم�ضتقبلية في مجال ال�ضغل الأخ�ضر وكذلك ت�ضخي�ص المهن التي تحتاج 

فقط اإلى اإعادة التاأهيل.

• نموذج كوريا الجنوبية

في غ�ضت 2008، اأطلقت كوريا الجنوبية ا�ضتراتيجية "النمو الأخ�ضر ذو محتوى متدن من الكربون" كروؤية 

جديدة لتوجيه اقت�ضاد البالد. ومنذ ذلك الوقت، قامت الجمهورية الكورية باإعادة هيكلة كبرى للحكامة 

بين مختلف الوزارات والمكاتب الحكومية المركزية من اأجل تطبيق هذه الروؤية في ال�ضيا�ضات القطاعية، 

ومن بين تلك العمليات اإحداث اللجنة الرئا�ضية عام 2009 لل�ضهر على تن�ضيق �ضيا�ضات وا�ضتراتيجيات 

 ،)2008 عام  اعتماده  تم  الذي  2008ـ2030  للفترة  اأول  الأولية  للطاقة  الوطني  )المخطط  التخ�ضير 

ا�ضتراتيجية اقت�ضاد اأخ�ضر بكربون اأقل الذي تم اعتماده في نف�ص ال�ضنة، مخطط التكيف مع التغيرات 

المناخية الذي اعتمد في �ضتنبر 2008، ومخطط البحث العلمي والتطوير في التكنولوجيات الخ�ضراء 

الذي اعتمد في 2009...(.

الو�ضول  بهدف  الأخ�ضر  للنمو  اإطالق مخطط خما�ضي  عن  الرئا�ضية  اللجنة  اأعلنت   ،2009 يوليوز  وفي 

اإلى "النمو الأخ�ضر" خالل الفترة ما بين 2009ـ2013 ولكي ت�ضبح البلد ال�ضابع بين البلدان الخ�ضراء 

التمويل  ارتفع  الخ�ضراء. وقد  للتناف�ضية  العالمي  الموؤ�ضر  2050 في  2010، والخام�ص في عام  في عام 

المحلي  الناتج  المائة من  2 في  يعادل  ما  اأي  اأمريكي،  مليار دولر   83.6 اإلى  المخطط  الإجمالي لهذا 

قبل  من  درا�ضته  الآن  تجري  الأخ�ضر  النمو  حول  اأ�ضا�ضي  قانون  و�ضع  تم  اآخر،  جانب  من  الإجمالي. 

البرلمان الكوري.

وقد و�ضعت كوريا الجنوبية في عام 2010 م�ضروع"الخطة الخ�ضراء الجديدة" الذي يهدف اإلى التوفيق 

بين ا�ضتراتيجية النمو الخ�ضر مع ا�ضتراتيجية مكافحة البطالة الناتجة عن الأزمة المالية والقت�ضادية لعام 

2008. اأما ال�ضعب الثالثة المعنية فهي: ال�ضتثمارات الخ�ضراء في البنيات التحتية الجتماعية )مثل: 

�ضبكة للنقل الأخ�ضر، مدار�ص، مكتبات، مرائب عمومية...اإلخ( ـ التكنولوجيات العالية الفعالية وذات 

المحتوى المنخف�ص من الكربون، واأخيرا المبادرات في مجال نماذج العي�ص الإيكولوجي.

•  النقاط البارزة في مجال ال�شغل والكفاءات:

اإن نمو التكنولوجيات الخ�ضراء �ضوف يمكن من خلق 481.000 فر�ضة عمل في اأفق 2012 و1.18 مليون 

فر�ضة عمل في اأفق 2020. في 2012 �ضتت�ضاعف تقريبا ال�ضتثمارات في ميدان البحث العلمي والتطوير 
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في ميدان الحد من التغير المناخي، وذلك مقارنة مع الم�ضتوى الحالي في عام 2008 الذي ي�ضل اإلى 

434 مليون دولر. و�ضيتم ا�ضتثمار 4.5 بليون دولر خالل الأعوام الخم�ضة المقبلة من طرف جمهورية 

كوريا لكي ت�ضبح رائدا دوليا في التكنولوجيات الخ�ضراء.

الآن.  الخ�ضراء في جمهورية كوريا حتى  الكفاءات  الحاجيات من  لت�ضخي�ص  توجد منظومة متكاملة  ل 

المحرك الرئي�ضي الذي يعمل على ت�ضخي�ص هذه الحاجيات الجديدة عبر مختلف القطاعات هو مجل�ص 

�ضتم�ص  التي  التغيرات  حول  بتحقيقات  للقيام  المجل�ص  ويخطط  التنمية.  اأجل  من  الب�ضرية  الموارد 

للتعليم  هيكلة  اإعادة  وهناك  القت�ضادية.  القطاعات  جميع  في  الب�ضرية  الموارد  في  والنق�ص  الكفاءات 

العالي قيد الإنجاز لم�ضايرة متطلبات المهن الخ�ضراء، خا�ضة بالن�ضبة للتقنيين ذوي الم�ضتوى المتو�ضط. 

6.0 في المائة(  اإلى  وخالل الأعوام الخم�ضة المقبلة �ضيكون معدل نمو المهن الخ�ضراء )ي�ضل حاليا 

اأعلى من معدل المتو�ضط لنمو جميع المهن )1.3 في المائة( في الجمهورية الكورية.

• نموذج األمانيا

المناخ"  وبرنامج  المندمجة  برنامج"الطاقة  مبادئ  على  الحالية  الليبراليين  المحافظين  حكومة  �ضادقت 

الذي تم ن�ضره عام 2007 والذي ير�ضم ا�ضتراتيجية مكافحة التغيرات المناخية. وت�ضع هذه ال�ضتراتيجية 

اأهدافا طموحة، ول �ضيما:

• التخفي�ص بن�ضبة 40 في المائة من الغازت الدفيئة الم�ضببة لالرتفاع الحراري في اأفق 2020 مقارنة 

مع مرجعية 1990.

• تحقيق نمو بن�ضبة 3 في المائة في النجاعة الطاقية. 

 ،2020 في  الطاقة  من  الإجمالي  لالإمداد  بالن�ضبة  المائة  في   18 بمعدل  المتجددة  الطاقات  تنمية   •

وبمعدل 50 في المائة في 2050.

• الرفع من الإنتاج الم�ضترك للحرارة والكهرباء اإلى 25 في المائة من النجاعة عام 2020.

البيئية ب�ضكل ينعك�ص بقوة على  اإعادة هيكلة �ضناعية تدمج بع�ص العتبارات  الأمر الذي الذي تطلب 

ال�ضتراتيجية  هذه  توفر  اأن  ويتوقع  المواطنين.  عي�ص  نمط  على  الوقت  نف�ص  وفي  التكنولوجيات  تنمية 

 2020 عام  في  البيئة  حماية  مجال  في  اإ�ضافية  عمل  فر�ضة   500.000 الأخ�ضر  لالقت�ضاد  الجديدة 

و 800.000 في عام 2030.

القت�ضادية  القطاعات  هيكلة  اإعادة  على  انعك�ص  قد  التدريجي  والتح�ضي�ص  الت�ضريع  بين  الجمع  اإن 

 2001 في  الم�ضتدامة  للتنمية  الوطنية  ال�ضتراتيجية  بلورة  فمنذ  الألماني.  لالقت�ضاد  المهنية  والقدرات 

اأ�ضا�ضية نحو تح�ضين �ضروط العي�ص،  البيئة تعتبر مرحلة  اأ�ضبحت المبادرات الألمانية في مجال حماية 

التي  الوطنية  ال�ضناعات  لفائدة  البيئية  والخدمات  التكنولوجيات  اأ�ضواق  في  الفر�ص  تنمية  في  وعامال 
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هي في نف�ص الوقت رائدة في ال�ضوق العالمي. لقد ا�ضتخدم ن�ضر ال�ضيا�ضات البيئية من اأجل خلق فر�ص 

واحدة من  اليوم  الخدمات  وقطاع  البيئية  التكنولوجيات  وتعد  القت�ضادية.  التنمية  عمل جديدة ودعم 

القطاعات القت�ضادية الكبرى في األمانيا، بحيث �ضغلت 1.8 مليون �ضخ�ضا عام 2006 )4.5 في المائة 

من اليد العاملة(.

 • النقاط البارزة في النموذج الألماني في ما يتعلق بالت�شغيل والكفاءات:

لقد كان لل�ضيا�ضة المتبعة منذ فترة طويلة من اأجل تخ�ضير القت�ضاد الألماني انعكا�ضات ملحوظة على 

اأو في مجال المهام ال�ضتراتيجية  تنمية موؤهالت المهن الخ�ضراء، �ضواء في مجالت التكوين المهني 

للبحث العلمي والتطوير في األمانيا.  

قد  اأخ�ضر  اقت�ضاد  اأجل  الهيكلة من  اإعادة  للتجاوب مع  الموجودة في القت�ضاد  المهن  تاأهيل  اإعادة  اإن 

تحققت ب�ضكل اأ�ضا�ضي بف�ضل منظومة التعليم والتكوين الثنائي، حيث كانت تقدم درو�ص تقنية لإعادة 

تقييم القدرات ودرو�ص جديدة مع التكوين المتوا�ضل في تخ�ض�ضات بيئية دقيقة. اإن حزمة التكوينات 

المهنية الم�ضتمرة المرتبطة بحماية البيئة اأ�ضبحت اليوم اأمرا ملحوظا، وهذا يرجع اإلى المراجعة الم�ضتمرة 

لدرو�ص التكوين الم�ضتمر التي تعطي اأولوية كبرى لإدماج ق�ضايا حماية البيئة.

•  نموذج فرن�سا

تتكون ا�ضتراتيجية فرن�ضا لالنتقال نحو اقت�ضاد اأخ�ضر من بعدين اأ�ضا�ضيين:

اإطالق مبادرة مهمة للحكومة عام  تم  البيئة" ـ  التي نظمت في موؤتمر"غرونيل  الم�ضتديرة  الطاولة    •

البيئية.  الق�ضايا  في  التدابير  من  و�ضل�ضلة  الطاقية  النجاعة  في  تح�ضينات  اإدخال  اأجل  من   2007

وقد تم اتخاذ 13 اإجراءا عام 2009 يهم: التعمير ، التخطيط، النقل، الطاقة، التنوع البيئي، الماء، 

المعلومات  النفايات، الحكامة،  ال�ضحة والبيئة،  المخاطر،  البحوث والدرا�ضات للحد من  الفالحة، 

والتكوين، واأقاليم ما وراء البحار.  

والمظاهر  ال�ضحة،  على  الأولى  بالدرجة  مركزة  المناخية  التغيرات  مع  للتكيف  وطنية  ا�ضتراتيجية    •

الجتماعية وحماية التراث الطبيعي.

.2050 اأفق  لقد التزمت فرن�ضا بتق�ضيم المهام الأربع للغازت الدفيئة الم�ضببة لالرتفاع الحراري في 

وتت�ضمن التدابير الرئي�ضية المتوقعة لبلوغ هذا الهدف نظاما ماليا مرتكزا على مبداأ"امتياز ـ تنقي�ص" 

ا�ضتهالك  من  المائة  في   75 بن�ضبة  وتخفي�ضا  لل�ضيارات،  الكربون  اأوك�ضيد  ثاني  لنبعاثات  بالن�ضبة 

الطاقة في م�ضاريع التعمير الجديدة والموجودة في اأفق 2050 والزيادة من ن�ضبة الكهرباء المنَتجة 

من الطاقات المتجددة.

  وقد ا�ضتثمرت فرن�ضا كذلك في القت�ضاد الأخ�ضر كو�ضيلة لإعادة تن�ضيط اقت�ضادها، حيث اأدرجت عام 

2009 ن�ضبة 35 في المائة من هذا الم�ضروع �ضمن ميزانيتها ب�ضبب الأزمة القت�ضادية الحالية التي تعي�ضها 
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القطاعات الأولية في القت�ضاد الأخ�ضر: النقل ال�ضككي، الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، الفالحة 

البيولوجية، النجاعة الطاقية في قطاع التعمير الم�ضحوبة بتدابير للمواكبة، مثل:  قرو�ص بيئية ب�ضفر فائدة، 

المقاولت  المنجزة من طرق  الم�ضروعات  لتمويل  القرو�ص  الأ�ضر، فتح خطوط  اإلى  م�ضاعدات موجهة 

ذات التاأثير الإيجابي على البيئة، وبرنامج للتكوين في اقت�ضاد الطاقة بالن�ضبة لمقاولت البناء، مما ي�ضمح 

بالت�ضريع في تطبيق مخطط"غرونيل".  

•  النقاط البارزة في النموذج الفرن�شي في مجال الت�شغيل والكفاءات:

بهدف   ،2009 �ضتنبر  في  الكفاءات  لتنمية  جديدة  ا�ضتراتيجية  اإطالق  تم  البيئة"  اإطار"غرونيل  في 

600.000 فر�ضة عمل خ�ضراء جديدة في  مالءمة البرامج الموجودة للتكوين والتاأهيل من اأجل خلق 

اأربعة  على  ال�ضتراتيجية  هذه  وتتمحور  لل�ضغل(،  المحتمل  والفقدان  ال�ضتبدالت  2020)خارج  اأفق 

مو�ضوعات:

مر�ضد  و�ضع  ذلك  ويدخل �ضمن  الأخ�ضر،  القت�ضاد  اإلى  بالنتقال  �ضتتاأثر  التي  المهن  ت�ضخي�ص    •

وطني بهدف ا�ضتيعاب المهن الجديدة والمجالت المنا�ضبة.

•  تعيين حاجيات التكوين واإن�ضاء مجالت للتكوين والتاأهيل، مما ي�ضمح بالعتراف بالكفاءات المهنية 

الخ�ضراء الجديدة. 

•  توظيف كفاءات من اأجل التنمية الم�ضتدامة عن طريق م�ضاعدات لطالبي ال�ضغل.

2010 حول  اإلى الحدث الوطني الذي نظم في بداية �ضنة  •  تطوير وتنمية مهن النمو الأخ�ضر ـ ن�ضير 

المهن الخ�ضراء.    

اإل عبر خلق  الموجودة  المهن  اأكبر في تطوير  ب�ضكل  ي�ضاهم  فاإن القت�ضاد الأخ�ضر ل  وب�ضفة عامة، 

مهن خ�ضراء جديدة، وهذه المهن تهم التدقيق وال�ضت�ضارة في قطاع الطاقة، وحماية التنوع البيولوجي 

والنقل البيئي.

اإن التوقعات البنيوية لحاجيات ال�ضغل والكفاءات ُمدَمجة ب�ضكل عام في التخطيط القت�ضادي بفرن�ضا 

ومرتكزة على �ضل�ضلة متكاملة من الموؤ�ض�ضات والخبراء.

وب�ضفة عامة فاإن اآليات ا�ضتباق وت�ضخي�ص الحاجيات من الكفاءات في فرن�ضا يمكن و�ضفها باأنها ناجعة، 

فالمنظومة المرتكزة على مرا�ضد قطاعية، جهوية ووطنية، ُتمكن من التاأكد باأن الحاجيات الم�ضخ�ضة 

ميدانيا قد تم اعتمادها من طرف المنظومة التعليمية. ويبدو الم�ضتوى الجهوي المنا�ضَب اأكثر ل�ضتباق 

وتخطيط حاجيات التكوين. 

تمثل الم�ضاركة الن�ضطة لمختلف الفاعلين الجتماعيين في اآليات ا�ضتباق التكوين الأولي وفي تدبير 

التكوين الم�ضتديم اأهم موؤهالت المنظومة الفرن�ضية. فقد اأنتج ُقطب ال�ضغل ر�ضما خرائطيا لمهن النمو 

الأخ�ضر، اعُتمدت نتائجه في التقرير الذي و�ضعته اللجان القطاعية.
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معجم ال�سطالحات والخت�سارات
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معجم ال�سطالحات والخت�سارات

CSP

CES

EE

ER

kW, MW, GW

MWh

التعريف                                                             المفهوم التقني                   الخت�ضار                                                                                   

الوقود الحيوية

الغاز الطبيعي

الكتلة الحيوية

محطة الطاقة ال�ضم�ضية الحرارية

ال�ضهادات الخ�ضراء

�ضخانات المياه ال�ضم�ضية

النجاعة الطاقية

الطاقات المتجددة

الطاقة الكهرمائية

كيلووات، ميغاوات، جيغاوات

ميغاوات في ال�ضاعة

وقود يح�ضر من المواد الع�ضوية غير الأحفورية، ناتجة عن الكتلة 

الحيوية

غاز معد من خالل تخمير المواد الع�ضوية، الحيوانية اأو النبااتية، 

بدون ا�ضتعمال الأوك�ضيجين. 

اأو  النباتي  الم�ضدر  ذات  الع�ضوية  المادة  مجموع  عن  عبارة 

اإلى  الموجهة  الحيوية  الكتلة  معين.  طبيعي  مجال  في  الحيواني 

اأغرا�ص طاقية ت�ضمل النباتات الناتجة عن الزراعات اأو النفايات.

محطة للطاقة ال�ضم�ضية الحرارية تحول الطاقة ال�ضوئية اإلى حرارة 

ال�ضم�ضية  الأ�ضعة  تركيز  ويتم  الكهرباء.  اإنتاج  في  توظيفها  يتم 

بوا�ضطة عاك�ضات على ال�ضائل الحامل للحرارة، الذي يوجه نحو 

التوربين، وهو اآلة تحول المياه اإلى طاقة. 

هي عبارة عن األقاب  فخرية توؤدي اأحيانا دور"المكافاأة"، ت�ضلم من 

اأجل اإنتاج الكهرباء الم�ضماة"خ�ضراء".  

ال�ضم�ضية  الطاقة  بوا�ضطة  الماء  لت�ضخين  نظام  عن  عبارة  هي 

الحرارية 

 هي ن�ضبة كمية  الطاقة التي يتم ا�ضترجاعها، اإلى الطاقة التي يتم

 اأي)معامل الكفاءة( عندما COP ا�ضتهالكها، ويعبر عنها برمز

EERيتعلق الأمر باإنتاج الحرارية، وبرمز

بالن�ضبة لالأجهزة المنتجة للبرودة.

اأ�ضكال من الطاقة ل يوؤثر ا�ضتهالكها على الموارد على ال�ضعيد 

الب�ضري

طاقة تنتج عن حركة المياه بجميع اأ�ضكالها: ت�ضاقط، جريان، تيار 

بحري، مد، اأمواج 

األف مرة، مليون مرة، مليار مرة من الوات، الذي هو وحدة لقيا�ص 

القوة.

MWh =1 000 kWh

للطاقة  المالئمة  الطاقة  لقيا�ص  وحدة  هي  الكيلووات-�ضاعة 

من  1000وات)1كيلووات(  قدرة  ذات  اآلة  بوا�ضطة  الم�ضتهلكة 

القدرة خالل �ضاعة.
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وحدات  بو�ضاطة  ال�ضم�ضية  الطاقة  خالل  من  تنتج  كهرباء 

تكون  ج�ضيمات  الفوتونات)وهي  ت�ضطدم  فولتو�ضوئية.عندما 

طاقتها  تنقل  فاإنها  فولتو�ضوئية  خلية  ب�ضطح  ال�ضم�ضي(  الإ�ضعاع 

هذه  تتحرك  وعندما  الخلية،  هذه  في  الموجودة  الإلكترونات  اإلى 

الإلكترونات تنتج تيارا كهربائيا متوا�ضال يتحول فيما بعد اإلى تيار 

بديل عبر عاك�ص كهربائي بهدف اإعادة حقنه من جديد في �ضبكة 

التوزيع.   

هي طاقة ناتجة عن الرياح التي تعمل على تدوير األواح مولد الطاقة 

المتحرك/الع�ضو  الجهاز  دوران  اإلى  بدوره  يوؤدي  الذي  الريحية، 

يتم  الطاقة  هذه  الكهربائية.  للطاقة  منتج  بمولد  المرتبط  المتحرك 

اإعادة حقنها من جديد في ال�ضبكة الكهربائية من خالل محول. 

الكربون،  اأوك�ضيد  ثاني  انبعاث  رخ�ص  اإطار  في  اأن�ضئ  �ضندوق 

وموجه اإلى ت�ضجيع م�ضاريع التقلي�ص من النبعاثات

منتج م�ضتقل للكهرباء، ل تخ�ضع ن�ضاطاته لقواعد من و�ضع الدولة

مكونات غازية تمت�ص الأ�ضعة تحت الحمراء التي يتم اإ�ضدارها  عبر 

اعتقاد  الدفيئة. وهناك  الغازات  ي�ضاهم في  الذي  الأر�ضي  ال�ضطح 

باأن تزايد تركيز هذه الغازات في المجال الر�ضي هو عن�ضر م�ضبب 

لالحترار العالمي.  

تم ابتكارها من طرف الفيزيائي الفرن�ضي اأوغو�ضتين فري�ضنيل، وقد 

�ضنعت لكي تهجز النظام الب�ضري لمنارات الإر�ضاد البحري. وقد 

تم اليوم العودة اإلى ا�ضتعمال هذا النظام على نطاق وا�ضع من اأجل 

تركيز ال�ضعة ال�ضم�ضية في اأنبوب اأفقي. 

بروتوكول  اإطار  في  اأعدة  الكربون،  لتمويل  اقت�ضادي  ميكانيزم 

الدفيئة  الغازات  انبعاث  من  التقلي�ص  هو  الأول  هدفه  كيوطو، 

الم�ضببة لالرتفاع الحراري على ال�ضعيد العالمي. 

يتعلق  ال�ضم�ص.  انطالقا من �ضوء  التيار  اإنتاج  في  ت�ضتحدم  وحدة 

كهربائيا  مرتبطة  فولتو�ضوئية  خاليا  عدة  من  مكونة  بوحدة  الأمر 

ومهياأة للتركيب. وتكون عدة وحدات المولد الفولتو�ضوئي.

موؤ�ضر اقت�ضادي ي�ضتعمل لقيا�ص الإنتاجية في بلد معين. وهو يعرف 

ـ  المقدمة  والخدمات  الثروات  الثروات)قيمة  لإنتاج  عامة  كقيمة 

قيمة الثروات والخدمات التي يتم الق�ضاء عليها اأو تحويلها خالل 

اقت�ضاديين  اأعوان  عبر  �ضنة  طيلة  معين  بلد  في  الإنتاج(  م�ضل�ضل 

عن  الناتج  العائد  قيا�ص  اأي�ضا  اإنه  الوطني.  التراب  داخل  مقيمين 

المنتوجية في بلد معين.  

الكهرباء الفولتو�ضوئية

الطاقة الهوائية

�ضندوق مالي للكربون

المنتجون الم�ضتقلون للطاقة

الغازت الدفيئة الم�ضببة 

لالرتفاع الحراري

عد�ضة فري�ضنيل

ميكانيزم التنمية النظيفة

وحدة فولتو�ضوئية

الناتج الداخلي الخام

PV

IPP 

GES

MDP 

PIB
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PNA

PNB

PNDM

 

TEP

W

Wc

مخطط وطني لتاأهيل قطاع التطهير ال�ضائل وت�ضفية المياه العادمة

الإنتاج ال�ضنوي من الثروات)قيمة الثروات والخدمات المبتكرة 

تحويلها  اأو  عليها  الق�ضاء  تم  التي  والخدمات  الثروات  قيمة  ـ 

خالل م�ضل�ضل الإنتاج( الذي يتم اإنتاجه من طرف دولة معينة.

�ضواء كانت هذه الإنتاجية داخل الوطني اأو خارجه.

ال�ضلبة  النفايات  ودفن  التجميع  قطاع  لتاأهيل  وطني  مخطط 

المنزلية

اإلى  المياه  واآلة تحويل  الكهربائي،  المتحرك من المحرك  الجزء 

طاقة  

الخاليا  من  نوع  اإلى  الرقيقة  ال�ضيلكون  طبقة  تكنولوجيا  ت�ضير 

من  رقيقة  طبقة  ن�ضر  خالل  من  توؤخذ  التي  الفولتو�ضوئية 

�ص زجاجي.  
ُ
ال�ضيليكون عديم ال�ضكل على اأ

التحويل  بنجاعة  ي�ضمح  ال�ضم�ص  لمتابعة  اإلكتروميكانيكي  نظام 

الطاقي الأق�ضى

وحدة معادلة للطاثة الم�ضتهلكة

وحدة قيا�ص القدرة

 قدرة يتم اإطالقها عبر وحدة فولتو�ضوئية تحت تعري�ص اأق�ضى

 ل�ضعة ال�ضم�ص بقدرة 1كيلووات/م2 اإلى 25 درجة)القدرات

 ) هي دالة الحرارة

المخطط الوطني للتطهير ال�ضائل

الدخل الوطني الخام

المخطط الوطني للنفايات 

ال�ضلبة المنزلية.

ع�ضو متحرك

ال�ضيليكون عديم ال�ضكل ذي 

الطبقات الرقيقة

Tracking System

Watt

Watt crête
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لئحة اأع�ساء اللجنة الدائمة المكلفة بق�سايا البيئة و التنمية الجهوية 
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لئحة اأع�ساء اللجنة الدائمة المكلفة بق�سايا البيئة و التنمية الجهوية

لئحة الخبراء

•   احجبوها الزبير

•   ادري�ص الإياللي 

•   اأمينة العمراني

•   عبد اهلل موق�ضط

فئة النقابات

•   اأحمد بابا اأعبان

•   محمد بوجيدة

•   بو�ضتى بوخالفة 

•   علي بوزع�ضان

•   نور الدين �ضهبوني

•   محمد عبد ال�ضادق ال�ضعيدي

•   مينة الرو�ضاطي

•   محمد العلوي تيثنى

•   اإبراهيم زيدوح

فئة الهيئات والجمعيات المهنية

•   ادري�ص بلفا�ضلة

•   بو�ضعيب بن حميدة

•   عبد الكريم بن�ضرقي

•   عبد الحي ب�ضة

•   محمد فيكرات

•   عبد اهلل متقي

•   محمد ريا�ص

•   من�ضف الزياني

فئة الهيئات والجمعيات الن�سيطة في مجالت القت�ساد الجتماعي والعمل الجمعوي

•   نزهة العلوي

•   محمد الكاوزي

•   عبد الرحيم ك�ضيري

•   وفية العنتري

•   طارق ال�ضجلما�ضي

فئة ال�سخ�سيات المعينة بال�سفة

•   �ضعيد اأحميدو�ص

•   ادري�ص اليزمي
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الملحق 5

مراجع بيبليوغرافية
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مراجع بيبليوغرافية

توجيهات ملكية

•  اقتبا�ص من خطاب العر�ص لجاللة الملك محمد ال�ضاد�ص الموجه لالأمة عام 2010.

•  اقتبا�ص من الر�ضالة الملكية ال�ضامية الموجهة من جاللة الملك محمد ال�ضاد�ص اإلى القمة العالمية حول التدبير 

الم�ضتدام بدول ال�ضاحل في 8 �ضتنبر2010.

•  خطاب جاللة الملك اأثناء تد�ضين المجل�ص القت�ضادي والجتماعي)والبيئي(في 21فبراير2011 

مراجع وطنية اأخرى

•  Secrétariat d’Etat, chargé de l’Eau et de l’Environnement, plan de gestion des déchets 
solides - Ville de Tanger. Mars 2006•  Stratégie énergétique du Maroc 2030.

•  Rapport du Cinquantenaire sur le développement humain au Maroc. Rabat, septembre 
2004.

•  Charte Nationale de l’environnement et du développement durable
•  Conseil Economique et Social, Pour une nouvelle charte sociale, Des normes à respecter 

et des objectifs à contractualiser. Rabat, 2011.
•  Conseil Economique et Social, Rapport sur l’emploi des jeunes. Rabat, 2011.
•  Rapport d’études réalisé pour le compte du Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et 

de l’Environnement, présentation du 24 novembre 2011.
•  La gestion de flux de matériaux appliquée comme outil pour l’optimisation du secteur 

des eaux usées au Maroc, Institut IFAS Allemagne 2011 Souss –Massa-Drâa et la Pro-
vince d’Essaouira janvier IFAS GTZ- ADEREE 2010

•  Etude des financements et appuis accessibles aux collectivités locales marocaines dans 
le secteur eau et assainissement, programme solidarité eau, Rapport final. Janvier 2011

•  Secrétariat d’Etat, chargé de l’Eau et de l’Environnement –GTZ, Rapport final de l’étude 
de faisabilité relatif à l’amélioration de la gestion de la décharge publique de Tanger. 
Octobre 2006.

•  Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environne-
ment chargé de l’Eau et de l’Environnement, Etude sur les métiers-emplois de l’environ-
nement pour la promotion de l’emploi environnemental comme appui a l’INDH : mission 
i : étude de diagnostic du secteur de l’emploi environnemental. Décembre 2009.

•  Banque Mondiale, Analyse de l’impact sur la pauvreté et sur le social de la réforme du secteur  
des déchets solides au Maroc, Saâd Belghazi, juillet 2008.

•  Secrétariat d’État  de l’Eau et de l’Environnement, Développement du secteur de 
recyclage des déchets solides au Maroc, juin 2008;

•  SWEEPNET, Réseau régional d’Echange d’Information et d’expertise dans le secteur  des 
déchets dans les pays du Maghreb et du Mashreq, Rapport Pays sur la gestion des 
déchets solides au Maroc, juillet 2010 ;
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مراجع عالمية

• Rapport du PNUE, 2011, Vers une économie VERTE, Pour un développement durable et une 
éradication de la pauvreté, Synthèse à l’intention des décideurs

• Rapport intérimaire de la stratégie pour une croissance verte : Concrétiser notre engagement 
en faveur d’un avenir durable, Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres, 27-28 
mai 2010

• SKILLS FOR GREEN JOBS A GLOBAL VIEW, International Labour Organization 2011
• Green Jobs - Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, UNEP/ILO/IOE/ITUC, 

Septembre 2008
• UNEP FI Guide to Banking & Sustainability octobre 2011
• Conseil d’orientation pour l’emploi de la France, Croissance verte et emplois janvier 2010
• Le Financement de la croissance verte, Conseil économique pour le développement durable de 

la France année 2011
• Les filières industrielles stratégiques de l’économie verte, Ministère de l’Écologie, de 

l’Énergie, du Développement durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des 
Négociations sur le Climat mars 2011

• Etude réalisée par le Cabinet Roland Berger Strategy Consultants intitulée “Green Tech-Study en 
2007“

• Observatoire européen des énergies renouvelables
• Agence Internationale de l'Energie
• Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, France
• PEW Environment Group
• Rapport sur le plan solaire méditerranéen
• Green Univers, Observatoire des start-up françaises des cleantech, novembre 2011.

مراجع اأخرى  :

•  Webographie du Ministère de l’Energie et des Mines : www.mem.gov.ma/.
•  Office National de l’Electricité (ONE) : www.one.org.ma/.
•  Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) : www.masen.ma.
• Agence Nationale de Développement de l’Efficacité Énergétique et des Énergies 

Renouvelables (ADEREE) : www.aderee.ma/.
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الملحق 6

لئحة جل�سات الإ ن�سات
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لئحة جل�سات الإ ن�سات

•   مديرية الماء والتطهير بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

•   مديرية الوكالت وم�ضالح التدبير المفو�ص بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

•   المندوبية ال�ضـامية للميـاه والغابـات ومحاربـة الت�ضـحر.

•   �ضركة ال�ضتثمارات الطاقية

•   معهد البحث في الطاقة ال�ضم�ضية والطاقات الجديدة

•   الوكالة المغربية للطاقة ال�ضم�ضية

•   الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

•   موؤ�ض�ضة محمد ال�ضاد�ص لحماية البيئة

•   وكالة تهيئة بحيرة مارت�ضيكا.

•   مجل�ص مدينة الرباط

•    المكتب الوطني للكهرباء

•    المكتب الوطني للماء ال�ضالح لل�ضرب.




