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             ...النهو�ض بالتنمية الم�ستدامة ،وفي �صلبها الم�س�ألة
البيئية ،باعتبارها قوام النمو الأخ�ضر واالقت�صاد الجديد؛ بما يفتحه
من �آفاق وا�سعة ،النبثاق �أن�شطة مبتكرة ،واعدة بالت�شغيل
من الخطاب الملكي ال�سامي لعيد العر�ش 2010

وقد قام المغرب ،وفاء منه بهذا التعهد الوطني والدولي ،ببذل
جهود متوا�صلة في ميدان البيئة ،كما حققت بالدنا خطوات متقدمة ،م�ؤ�س�سية
وقانونية ،هادفة لإدماج ق�ضايا البيئة ،في ال�سيا�سات العمومية للتنمية .وفي
�سياق نف�س التوجه� ،أقدمنا على اتخاذ العديد من المبادرات لتطوير التنمية
النظيفة ،من خالل �إطالق برامج وطنية كبرى ،و�إقرار الت�شريعات الالزمة،
للنهو�ض بالبيئة وحمايتها ،ومحاربة تلوث الهواء ،وتدبير النفايات بما في ذلك
منع ا�ستعمال الأكيا�س غير القابلة للتحلل بيولوجيا .كما تم اعتماد قانون
حول الطاقات النظيفة والمتجددة ،التي نولي �أهمية خا�صة للنهو�ض بها ،ال
�سيما عبر م�شروعنا لإنتاج الطاقة ال�شم�سية ،الرائد جهويا وعالميا
من الر�سالة الملكية ال�سامية الموجهة �إلى الم�شاركين في الندوة الدولية
حول التنمية الم�ستديمة في بلدان ال�ساحل يوم � 8شتنبر2010
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•
•
•
•

بناء على القانون التنظيمي رقم  60-09المتعلق بالمجل�س االقت�صادي واالجتماعي؛
ا�ستنادا �إلى قرار الجمعية العامة بتاريخ  31مار�س  2011القا�ضي ب�إبداء ر�أي في �إطار �إحالة ذاتية حول االقت�صاد الأخ�ضر؛
ا�ستنادا �إلى قرار مكتب المجل�س بتاريخ  13يونيو  2011ب�إحالة مو�ضوع االقت�صاد الأخ�ضر �إلى اللجنة الدائمة المكلفة
بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية؛
ا�ستنادا �إلى الم�صادقة بالإجماع على التقرير حول االقت�صاد الأخ�ضر بتاريخ  29مار�س .2012
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ملخـــــ�ص تنفيـــــدي
جل ا�ستراتيجيات التنمية والنمو االقت�صادي تقوم على ت�شجيع التراكم ال�سريع للر�أ�سمال المادي والب�شري
على ح�ساب اال�ستنزاف والإتالف المبالغ فيه للر�أ�سمال الطبيعي .وقد ت�سببت هذه النماذج التنموية في
�إنتاج �أزمات عدة ذات طابع اقت�صادي ،اجتماعي وبيئي يجمعها قا�سم م�شترك واحد� ،أال وهو التوظيف
غير ال�سليم لر�ؤو�س الأموال .لهذه الأ�سباب تولدت فكرة جديدة ترتبط بالتنمية الم�ستدامة ،يطلق عليها
«االقت�صاد الأخ�ضر" ،تفر�ض نف�سها تحقيقا للتوازن بين التدبير الم�ستدام للثروات الطبيعية ،وخلق منا�صب
ال�شغل ثم �إنتاج الثروات.
لقد عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،في تقريره ال�صادر عام  ،2011مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر باعتباره
"االقت�صاد الذي يرفع من وثيرة رفاهية الإن�سان والم�ساواة االجتماعية بين الب�شر ،في حين يقلل ب�صورة
ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد" .وفي هذا ال�سياق قام المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
بمعالجة مو�ضوع الإحالة الذاتية المتعلقة بمو�ضوع «االقت�صاد الأخ�ضر� :إمكانيات خلق الثروة وتوفير فر�ص
العمل" ،وذلك بهدف الم�ساهمة في:
• ت�شخي�ص الم�سالك ال�صناعية الممكنة (نوعية الم�سالك� ،أ�صناف المهن ،حجم اال�ستثمارات،
منا�صب ال�شغل المتوقع خلقها) ،مع �إدماج درا�سة المخاطر المحتملة التي يتوجب تالفيها.
• تو�ضيح الإجراءات المرتبطة بالمواكبة فيما يتعلق بق�ضايا التكوين والتمويل و�إدارة المهن الجديدة
ذات ال�صلة بالتنمية الم�ستدامة ،و�إن�شاء بنوك للمعطيات والم�شاريع.
�أما المنهجية التي تم اعتمادها من طرف لجنة �ش�ؤون البيئة والتنمية الجهوية بالمجل�س فقد ارتكزت على
اللجوء ـ كمرحلة �أولى ـ �إلى �إجراء ت�أطير عام ،من خالل االنكباب على التجارب الدولية لالنتقال نحو
االقت�صاد الأخ�ضر ،وعلى الدرو�س التي يمكن ا�ستخال�صها بالن�سبة للمغرب وفي مرحلة ثانية قامت بتحليل
معمق لأربع م�سالك مميزة� ،أخذا بعين االعتبار الم�شاريع الطموحة التي �أطلقتها بالدنا ،ويتعلق الأمر بـ:
الطاقات المتجددة ،النجاعة الطاقية ،التطهير ال�سائل وت�سيير النفايات المنزلية ال�صلبة.
وقد قامت اللجنة بت�شخي�ص المهن التي يمكن تطويرها في هذه الم�سالك وتو�ضيح الإجراءات ال�ضرورية
المتعلقة بالمواكبة .باختيارها اللجنة لـمقاربة ت�شاركية ،عبر تنظيم لقاءات مع مختلف المتدخلين(وزراء،
�إدارات ،هيئات عمومية ومنظمات المجتمع المدني) ،وكانت هناك عدة لقاءات للنقا�ش الداخلي مكنت
من ت�شخي�ص الإمكانيات والعوائق ،والخروج بعدد من التو�صيات من �أجل �إنجاح االنتقال �إلى االقت�صاد
الأخ�ضر بالمغرب.
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I

و�صف وتحليل

 .1.1ال�سياق الوطني:
يمكن اعتبار ال�سياق الوطني �سياقا منا�سبا للدخول في االقت�صاد الأخ�ضر بالنظر �إلى �أهمية المبادرات
التي �أطلقت حتى اليوم في مختلف القطاعات االقت�صادية ،وخ�صو�صا في ا�ستراتيجية تعبئة الموارد المائية
والحفاظ على البيئة والغابات وتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتقوية التطهير ال�سائل وت�صفية
المياه العادمة وتح�سين تدبير النفايات ال�صلبة وال�سياحة الم�ستديمة.
وت�ساهم هذه المبادرات في تلبية الحاجيات ال�سو�سيواقت�صادية والبيئية الملحة ،والتي تهم �أ�سا�سا التقلي�ص
من ا�ستيراد البالد للطاقات الأحفورية وعقلنة ا�ستهالك الطاقة والتخفيف من التدهور البيئي للبالد ومن
العجز الوطني المهم في مجال البنيات التحتية الخا�صة بالتطهير ال�سائل وت�سيير وتثمين النفايات ال�صلبة.
وقد تم تدعيم هذه الديناميكية من خالل �إطالق م�شروع ت�شاركي عام  2009من �أجل �إعداد الميثاق
الوطني للبيئة والتنمية الم�ستديمة.
 .2.1ال�سياق الدولي:
�إن تحليل تجارب �أربع دول قامت بو�ضع ا�ستراتيجيات لالنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر تبين ب�أن الأ�سباب
الرئي�سية وراء تغيير النموذج التنموي تختلف من بلد لآخر ،لكن هناك �أربعة عنا�صر �أ�سا�سية عملت على
ت�سريع وتيرة هذا االنتقال:
• �سيا�سات التخفيف من التدهور البيئي ومن انبعاث الغازات الدفيئة الم�سببة لالحتبا�س الحراري.
• الأزمة االقت�صادية وتوظيف اال�ستثمارات الخ�ضراء كو�سيلة للإنعا�ش االقت�صادي عبر تطوير الأن�شطة
ال�صناعية الخ�ضراء الجديدة والطاقات البديلة المنتجة للنمو وال�شغل.
• الأزمة الطاقية وارتفاع �أ�سعار الطاقات الأحفورية الم�ستوردة التي �أ�صبحت مخزوناتها مهددة بالن�ضوب.
• القناعة القوية ب�ضرورة و�ضع نموذج جديد للتنمية الم�ستديمة المرتكزة على تغيير �سلوكات المواطن
والم�ستهلك وعادات ال�سوق.
 .3.1الدرو�س الم�ستفادة بالن�سبة للمغرب:
�أظهرت درا�سة التجارب العالمية ب�أن مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر ينطوي على �إمكانيات للنمو الم�ستديم
وخلق فر�ص لل�شغل �أكثر �أهمية من النموذج التنموي التقليدي .فالدول التي انخرطت في هذا النموذج
الجديد و�ضعت ا�ستراتيجية وطنية من�سجمة ومندمجة في جميع القطاعات االقت�صادية واالجتماعية.
وقد تم توظيف االقت�صاد الأخ�ضر في عدة حاالت كو�سيلة لتحقيق االن�سجام في ال�سيا�سات القطاعية
االقت�صادية مما �سمح بتنزيل ناجع على ال�صعيد الجهوي.
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هذه اال�ستراتيجيات ترتكز على تدابير قانونية قوية مجهزة ب�آلية حقيقية للتتبع والمراقبة من �أجل التطبيق،
وبت�شريع �ضريبي بيئي وطاقي مالئم.
�إن توظيف �إلى االقت�صاد الأخ�ضر رهين ب�إدماج البعد البيئي في مجموع القطاعات االقت�صادية الموجودة
وبخلق �صناعة جديدة ت�شمل الم�سالك ال�صناعية الخ�ضراء .وي�شكل تطوير التمويالت الخ�ضراء ،الخا�صة
والعمومية ،المخ�ص�صة لالقت�صاد الأخ�ضر ،واال�ستباق وتتبع الكفاءات وخلق مراكز وطنية للخبرة والبحث
واالبتكار في المهن الخ�ضراء الجديدة ،ت�شكل كل هذه النقاط المفتاح الرئي�سي لنجاح االنتقال الأخ�ضر،
ويمر ذلك بال�ضرورة عبر انخراط قوي للدولة والقطاع الخا�ص من منظور ر�ؤية للتنمية على المدى البعيد.
�إذا كانت الفر�ص الم�شار �إليها �أعاله ،م�ضافة �إلى اال�ستعدادات واالنفتاح العالميين ،يمكن �أن ت�شكل مجاال
بيئيا منا�سبا لخيار االنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر ،ف�إنه من ال�ضروري القيام بت�شخي�ص وتدبير المخاطر
المرتبطة بهذا االختيار اال�ستراتيجي .ومن �ضمن المخاطر الكبرى والعوائق التي تم ت�شخي�صها نجد يلي:
•   قام المغرب بتطوير برامج قطاعية خ�ضراء لكن دون و�ضع ا�ستراتيجية �شاملة مهيكلة لالقت�صاد الأخ�ضر.
•   عدم تطوير برامج خ�ضراء مدمجة على ال�صعيد الجهوي والمحلي.
•   غياب برنامج وطني �شامل ومهيكل في التكوين والبحث والتطوير من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى عدم
االن�سجام على م�ستوى جودة المهن و�إلى ت�أخير في تنفيذ البرامج.
•   عدم فاعلية تطبيق الإطار القانوني البيئي وغياب �سيا�سة �ضريبية م�شجعة و منا�سبة لتطوير المهن الخ�ضراء.
• المواكبة ال�ضعيفة ل�سيا�سة االقت�صاد الأخ�ضر من طرف القطاع المالي الخا�ص وعدم ت�شجيع البحث
والتطوير والتثمين واالبتكار.
II
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�إن تحويل الدينامية الوطنية فيما يتعلق بالتنمية الم�ستديمة يتعين �أن يتم تنزيلها من خالل نموذج اقت�صادي
جديد يحافظ على الر�أ�سمال الطبيعي وي�ضمن �أعلى م�ستوى من االن�سجام االجتماعي .ولهذا الغر�ض ف�إن
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي يقترح االنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر بو�ضع تدابير مكونة من �ستة �أجنحة
كبرى كالتالي:
 .1تحديد ا�ستراتيجية �شاملة ونمط حكامة فعلي لالنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر على ال�صعيدين الوطني
والجهوي

• �إعداد ا�ستراتيجية �شاملة لتطوير االقت�صاد الأخ�ضر بالمغرب تدمج مختلف اال�ستراتيجيات والبرامج
القطاعية ،مع الحر�ص على تنزيلها عمليا على ال�صعيد الجهوي وتوجيه اال�ستثمارات نحو المجاالت
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التي ت�ساعد على التحويل الإيكولوجي للقطاعات االقت�صادية الأ�سا�سية ،والنجاعة الطاقية و�إنتاج
الطاقات المتجددة ذات القدرة ال�صغيرة والمتو�سطة.
• ال�سهر على تنزيل هذه اال�ستراتيجية على ال�صعيد الجهوي ،مع �إعطاء الأف�ضلية القت�صاد دائري يدمج
الخ�صو�صيات والإمكانيات المحلية.
• �إدماج توقعات االنفتاح على �إفريقيا والعالم العربي والحو�ض المتو�سطي وال �سيما �شمال �إفريقيا في
ا�ستراتيجية االقت�صاد الأخ�ضر.
• تقوية و�سائل الحكامة في �سيا�سة االقت�صاد الأخ�ضر على الم�ستوى الوطني والجهوي تعتبر
�شرطا �ضروريا ل�ضمان االن�سجام في تنفيذ التوجيهات المحددة من طرف الفاعلين الأ�سا�سيين
في البالد .من �أجل ذلك نو�صي بو�ضع لجنة مركزية لـ"االقت�صاد الأخ�ضر" م�شتركة بين جميع
الوزارات مهمتها اقتراح التوجيهات اال�ستراتيجية فيما يتعلق باالقت�صاد الأخ�ضر ،و�ضمان
التتبع والتقييم والتح�سين الم�ستمر لمختلف البرامج الم�سطرة وتقييم نتائجها االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية.
� .2ضمان اندماج �صناعي فعلي وتنمية داعمة للم�سالك الخ�ضراء الوطنية

• يمر تطوير اقت�صاد �أخ�ضر عبر �إنجاز تحليل يمكن من ت�شخي�ص الم�سالك ال�صناعية الجديدة
المتالئمة مع الإمكانيات الطبيعية والب�شرية للبالد ،وو�ضع مخطط لم�شاريع تطوير المقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة الوطنية في هذه الميادين .وبالنظر �إلى الحاجيات الملحة يجب منح الأولوية
للبرامج الوطنية الخا�صة بتنمية الطاقات ال�شم�سية والريحية والتطهير ال�سائل وتدبير النفايات
ال�صلبة المنزلية ،بهدف رفع من�سوب الفائدة الناتجة عن اال�ستثمارات الموظفة ،عبر خلق فر�ص
�شغل وتطوير الخبرة المغربية.
• كذلك يجب على البرامج المهيكلة لالقت�صاد الأخ�ضر  ,في حالة ا�ستحالة الإنتاج المحلي  ,الأخذ
بعين االعتبار تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر ال�صيغ المعتمدة في التعوي�ض.
• واعتبارا للم�شكلة التي يطرحها تدبير النفايات الخطيرة بالمغرب يتعين خلق مبادرة للتفكير من �أجل
ت�أهيل دورة الإنتاج ،والتجميع والمعالجة ،الأمر الذي �سي�سهم في خلق فر�ص �شغل وحماية البيئة
وتقوية تناف�سية المقاوالت الوطنية.
• ونظرا لأهمية مجاالت المياه والفالحة في التنمية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،ف�إن المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي يقترح اجراء درا�سة في اطار �إحالة ذاتية لتداعيات ادخال مفهوم االقت�صاد
الأخ�ضر �ضمن هذين المجالين.
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 .3و�ضع مخطط عملي من �أجل ا�ستباق الحاجيات من الكفاءات وقدرات البحث واالبتكار التكنولوجي.
يتعين ا�ستباق الحاجيات الم�ستقبلية من الكفاءات التي تنا�سب البرنامج الوطني لتطوير م�سالك �صناعية
خ�ضراء ،بتن�سيق مع مختلف ال�شركاء االجتماعيين واالقت�صاديين والأكاديميين ،وذلك مع الحر�ص على
�إدماج البعد الجهوي .هذا ي�ستدعي الإجراءات التالية:
• تطوير م�سالك تكوين الكفاءات المغربية مع الحر�ص على �إ�شراك الفاعلين الأكاديميين وال�صناعيين
والماليين.
• ت�شجيع مبادرات البحث العلمي والتطوير واالبتكار المنتج لبراءات االختراع التي ت�شمل مجموع
الم�سالك ال�صناعية لالقت�صاد الأخ�ضر.
• تنزيل برنامج التكوين والبحث العلمي والتطوير على ال�صعيد الجهوي عبر مخطط لتعبئة الفاعلين
الجهويين (جامعات ،م�ؤ�س�سات ،مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل ،فاعلون اقت�صاديون
وجماعات محلية).
• �إدماج البعد البيئي في البرامج التربوية وفي التعليم بمختلف �أ�سالكه بهدف تكييف ال�سلوكيات
و�أنماط اال�ستهالك الم�ستقبلية.
• و�ضع ا�ستراتيجية للتوا�صل والتح�سي�س ل�ضمان تعبئة �أح�سن لمختلف الفاعلين ،وتطوير المواطنة
البيئية لدى ال�ساكنة ولدى الفاعلين االقت�صاديين على حد �سواء.
 .4تطوير البعد االجتماعي وال�سلوك االجتماعي في �إطار االقت�صاد الأخ�ضر:
• جعل االقت�صاد الأخ�ضر رافعة لتطوير ال�شراكة واالن�سجام االجتماعي في المجالين الح�ضري والقروي ،مع
االرتكاز على "الميثاق االجتماعي"المعد من طرف المجل�س االقت�صادي واالجتماعي كمرجعية �أ�سا�سية.
• و�ضع تدابير فعالة للم�س�ؤولية االجتماعية والبيئية داخل المقاوالت.
 .5تفعيل التر�سانة القانونية البيئية الموجودة بو�ضع و�سائل للمراقبة والتتبع المنا�سبين:
وذلك من خالل تفعيل التر�سانة القانونية الموجودة وو�ضع قوانين جديدة ،تدمج بوجه خا�ص مبد�أ "الملوث
الدافع" ،و�إ�صدار القانون المتعلق بالميثاق الوطني للبيئية والتنمية الم�ستديمة.
 .6و�ضع �آليات مالية مخ�ص�صة لتطوير االقت�صاد الأخ�ضر

• و�ضع �إجراءات محفزة لتطوير اال�ستثمارات الخا�صة في قطاعات االقت�صاد الأخ�ضر ،وال �سيما عبر
االتفاقيات الإطار.
• تعزيز �آليات التمويل العمومي ـ الخا�ص عبر �صيغ تف�ضيلية لتخ�ضير مختلف القطاعات االقت�صادية
خا�صة بالن�سبة للمقاوالت الكبرى ،المتو�سطة وال�صغرى.
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• �إدماج تقييم الأخطار البيئية و االجتماعية في م�ساطير منح القرو�ض من طرف الأبناك و ذلك با�ستعمال
المعيار العالمي "مبادئ اال�ستواء" الخا�ص بالم�ؤ�س�سات المالية واالقت�صادية المنخرطة في االقت�صاد
الأخ�ضر.
• تطوير نظام �ضريبي بيئي و طاقي م�شجع و مالئم للم�سالك الخ�ضراء الجديدة.
III

تو�صيات متعلقة بتحقيق �إمكانيات خلق الثروة وفر�ص ال�شغل في
�أربع قطاعات �أ�سا�سية لالقت�صاد الأخ�ضر

تو�صيات متعلقة بم�سالك الطاقات المتجددة:

.1
انطالقا من المعطيات المجمعة والمتعلقة برافعات وعراقيل تطوير قطاع الطاقات المتجددة ،تم اقتراح
تدابير عملية تتمحور حول � 6أجنحة مقترحة:
● تعزيز اال�ستراتيجية الوطنية لتطوير م�سالك الطاقات المتجددة
وذلك من خالل تنزيل فعال ال�ستراتيجية الطاقات المتجددة على ال�صعيد الجهوي ،وتحرير �إنتاج
الطاقة ذات الم�صدر المتجدد وتطوير م�صادر جديدة للطاقات المتجددة :
• تعزيز ا�ستراتيجية تنمية الطاقات المتجددة عبر تنزيل تحرير �إنتاج الطاقة انطالقا من م�صادر
متجددة على �صعيد الجهات باالرتكاز على المبادرات المحلية من خالل مقاربة النماذج الميدانية
(واجهات تكنولوجية) والم�شاريع الرائدة .ويرى المجل�س �أن ت�شجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء انطالقا
من الطاقات المتجددة على �صعيد التعمير وال�صناعة �ضروري لتح�سين اال�ستقالل الطاقي للبالد.
وهذا يتطلب تو�ضيح �صيغ �إقامة المحطات و الإنتاج ،ون�شر المعلومات لعموم المواطنين.
• ال�سهر على تح�سين االختيارات التكنولوجية بهدف رفع فر�ص نجاح برامج الطاقات
المتجددة وال �سيما المخطط ال�شم�سي  :يحث المجل�س على تعزيز اال�ستراتيجية الوطنية
وال �سيما االختيارات التكنولوجية ال�شم�سية بت�شجيع نموذج اقت�صادي ي�سمح بتحقيق تكلفة
تناف�سية للكيلوواط ،بل تكلفة قريبة من الت�ساوي مع كلفة الكيلوواط من الطاقة الأحفورية ،عبر:
• رفع الإكراه المتعلق بتدبير فترات ال�ضغط الكبير على �شبكة التوزيع و مع�ضلة تخزين الطاقة؛
• التنوع الطاقي با�ستعمال محطة الطاقة الحرارية ،والكتلة الحيوية ،والكربون النظيف والغاز
الطبيعي الم�سال؛
• تطوير المحطات ذات القدرات المتو�سطة وال�صغيرة في مجموعة التراب الوطني.
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• تعزيز اال�ستراتيجية الوطنية لتطوير الكتلة الحيوية بان�سجام مع برامج مخطط المغرب الأخ�ضر
وتطوير ال�صناعات الغذائية :من ال�ضروري و�ضع ا�ستراتيجية وطنية ال�ستغالل الكتلة الحيوية
بان�سجام مع مجموع الفاعلين المعنيين والوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة
الطاقية ،ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،ووزارة الفالحة وال�صيد البحري ووكالة التنمية
الفالحية .ويمكن �إنجاز ر�سم خرائطي للإمكانيات الوطنية القابلة لال�ستغالل من الكتلة الحيوية
(الغاز الحيوي انطالقا من النفايات الع�ضوية والديزل الحيوي انطالقا من النفايات ال�صناعية)
يعتبر �ضروريا لال�ستفادة من هذا القطاع الذي برهن على نجاعته في بلدان انخرطت في االقت�صاد
الأخ�ضر ،وذلك فيما يتعلق بخلق عائدات وتوفير فر�ص لل�شغل ،مما يعزز الإمكانيات االقت�صادية
للجهات عبر ا�ستعمال الم�صادر المتاحة محليا ،وو�ضع بنية تحتية القت�صاد دائري موجه �إلى
ميدان ا�ستعمال النفايات كتدفق المواد وخلق فر�ص لل�شغل عبر اال�ستثمارات المحلية.
• تطوير مخططات الطاقات المتجددة ال�صغيرة والمتو�سطة القدرة :وذلك بت�شجيع �إقامة
محطات للطاقات المتجددة غير ممركزة على ال�صعيد الوطني �صغيرة ومتو�سطة القدرة في الطاقة
الهوائية وال�شم�سية الكهرو�ضوئية لال�ستعمال المنزلي (الفردي والجماعي) وال�صناعي وكذلك
مراكز تثمين النفايات (الكتلة الحيوية)� .إن �إنجازا كهذا يمكن من التنمية الب�شرية عبر �أن�شطة
�سو�سيواقت�صادية لل�شراكة االجتماعية في الو�سط الح�ضري ولكن كذلك في الو�سط القروي؛
• تقييم وتطوير الإمكانية الوطنية من الطاقة الهوائية في عر�ض البحر (�أوف�شور) :من خالل �إنجاز
ر�سم خرائطي للإمكانيات الوطنية من الطاقة الهوائية في عر�ض البحر (�أوف�شور) ب�إ�شراك الفاعلين
الوطنيين المعنيين ،بما فيها الجماعات ومعاهد البحث العلمي والتكنولوجي ،حول الوكالة المغربية
لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقات الجديدة
من �أجل انفتاح م�ستقبلي للمواقع ذات مردودية اقت�صادية تجذب اال�ستثمار الخا�ص.

● تطوير وهيكلة �سل�سلة القيم من �أجل اندماج �صناعي قوي وم�ستديم
�إن تج�سيد �إمكانيات الت�شغيل في قطاع الطاقات المتجددة يظل م�شروطا بم�ستوى من االندماج المهم على
ال�صعيد الوطني ،كما �أكدت ذلك درا�سة وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة .وللو�صول �إلى هذه الأهداف،
يتعين ما يلي:
• تنزيل برنامج اندماج م�سلك الطاقة الهوائية و م�سلك محطة الطاقة ال�شم�سية الحرارية المركزة
و م�سلك المحوالت الفولتو�ضوئية وطاقة الكتلة الحيوية في �إطار ال�سيا�سة الت�صنيعية للمغرب
وعلى م�ستوى الجهات؛
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• و�ضع �إطار لدمج ال�صناعات الوطنية في الم�شاريع الوطنية الكبرى من خالل �إجراءات ت�أهيلية
وو�ضع قاعدة الأف�ضلية الوطنية؛
• و�ضع �آلية للتتبع وتقييم دوري لم�ستوى االندماج الذي بلغته ال�سيا�سة الوطنية في الطاقات
المتجددة؛
• تطوير م�سالك الطاقة الهوائية ومحطة الطاقة ال�شم�سية الحرارية والمحوالت الفولتو�ضوئية
والكتلة الحيوية من خالل و�ضع تدابير لتحفيز ومواكبة الفاعلين االقت�صاديين المقبلين على
اال�ستثمار في حلقات �سل�سلة قيم الطاقات المتجددة عبر التتبع وتوحيد المعايير وخلق المهارات
التكنولوجية وال�صناعية المغربية.

●

● و�ضع مخطط للتكوين والبحث العملي والدرا�سات لمواكبة المبادرات الم�سطرة وتح�سين
ا�ستباق االحتياجات في م�سالك الطاقات المتجددة.
• ت�سريع تنفيذ برامج التكوين المحددة في الدرا�سة المنجزة من طرف وزارة الطاقة والمعادن
والماء والبيئة مما يمكن من ا�ستباق التجاوب بفعالية مع الحاجيات الم�ستقبلية ل�سوق الطاقات
المتجددة من الكفاءات الب�شرية؛
• تنظيم دورات تكوينية للأبحاث التطبيقية عبر التقريب بين الفاعلين الأكاديميين واالقت�صاديين
(�صناعيين ،ماليين ،وهيئات تحديد المعايير والتقويم) ،مع مراعاة تنظيم تدفق المتقدمين؛
• ت�شجيع خلق �أقطاب جهوية للكفاءات في البحث والتطوير واالبتكار وتعزيز دور معهد البحث
في الطاقة ال�شم�سية والطاقة الجديدة كفاعل �أ�سا�سي في هذا الميدان؛
• ت�شجيع االبتكار من خالل �إيداع براءات االختراع والتقييم بوا�سطة احت�ضان ال�شركات الفتية
ونقل التكنولوجيات �إلى ال�صناعات الوطنية؛
• �إنجاز دورات تكوينية خا�صة على ال�صعيد الوطني بهدف تطوير م�شاريع ال�شراكة االجتماعية ،وال
�سيما في المجال القروي ،في مهن القرب (توزيع ،تركيب ،خدمات ال�صيانة).
تفعيل القانون رقم  13.09وتطوير عملية توحيد معايير تجهيزات الطاقات المتجددة
• �إعداد وتنفيذ المرا�سيم التطبيقية للقانون رقم  13.09وال �سيما تلك التي تهم كيفيات تطوير
م�شاريع الطاقات المتجددة و�شروط الربط التقنية و الت�سعيرية ب�شبكة المكتب الوطني للكهرباء؛
•     تحليل اختيار ربط محطات الطاقات المتجددة بالتوتر المنخف�ض بهدف فتح هذا ال�سوق
للم�ستثمرين فيما يخ�ص �إنتاج الطاقات ذات الم�صدر المنزلي وال�سماح ب�إعادة بيع الفائ�ض؛
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•      و�ضع تدابير تخ�ص توحيد المعايير من �أجل تطوير ال�صناعة والخدمات في مجال الطاقات
المتجددة وفق الخ�صو�صيات المغربية؛
•     تنزيل ا�ستراتيجية تحرير �إنتاج الطاقات المتجددة على �صعيد الجهات عبر برامج جهوية
وخ�صو�صا في الو�سط القروي (حالة التجمعات ال�سكنية و البنايات المعزولة).

● تعزيز التدابير المالية وال�ضريبية الموجودة والمرتبطة بالطاقات المتجددة
لت�شجيع القطاع الخا�ص الوطني والعالمي لال�ستثمار في م�سلك الطاقات المتجددة ف�إن المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي يتقدم بالتو�صيات التالية:
• تحديد ال�شروط التعريفية (الخا�صة بالتعريفة) لبيع وت�سويق الكهرباء المح�صلة انطالقا من الطاقة
الهوائية وال�شم�سية والكتلة الحيوية بح�سب مختلف �ساللم القدرة (�أكبر من  2ميغاوات و �أ�صغر
من  2ميغاوات)؛
•     تحديد و�إعالم الم�ستثمرين بمناطق تطوير الطاقات الهوائية المعدة من طرف الوكالة المغربية
لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
•      �إ�شراك المقاولين وال �سيما �أ�صحاب المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة والأعمال ال�صغرى
والمتو�سطة والأبناك الخا�صة في تمويل م�شاريع الطاقات المتجددة من �أجل دعم الدينامية التي
�أطلقتها الدولة؛
• مراجعة �آليات دعم م�صادر الطاقة الأحفورية مثل الغاز بالتقلي�ص التدريجي الذي ي�أخذ بعين
االعتبار الإكراهات ال�سو�سيواقت�صادية بهدف ت�شجيع م�سلك الطاقات المتجددة وال�سيما ذات
القدرات ال�صغرى ،بهدف االنتقال التدريجي والعادل �إلى الطاقات ال�صديقة للإن�سان والبيئة؛
• �سن تدابير تحفيزية في مجال التمويل وال�ضريبة على قطاعات الطاقات المتجددة ت�شمل كافة
�سل�سلة القيم :تكوين ،البحث والتطوير ،ت�صنيع� /إنتاج/ت�سويق ،خدمات؛
• تر�سيخ دور �شركة اال�ستثمارات الطاقية كفاعل رئي�سي في تمويل المبادرات الطاقية الوطنية
وت�شجيع خلق �صناديق لال�ستثمار المخ�ص�صة :ر�أ�سمال المخاطر ،ر�أ�سمال التنمية ،قرو�ض
مالئمة للمهن الخا�صة بالطاقات المتجددة ومختلف �أنواع و�أ�شكال الن�شاطات (مقاول ذاتي،
مقاوالت �صغيرة ومتو�سطة ،مقاوالت �صغيرة جدا.)...،
● تعزيز �آليات تتبع التنفيذ والمتابعة وتقييم االنعكا�سات
ل�ضمان تحقيق الأهداف المحددة في اال�ستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة ون�شرها الفعلي على
م�ستوى القدرات ال�صغرى والمتو�سطة ،يتعين ما يلي:
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• تعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ،كهيئة
لتقويم وتتبع �إنجاز البرامج الوطنية في الطاقات المتجددة ذات القدرات المتو�سطة وال�صغرى؛
• ت�شجيع �إنجاز ون�شر �أبحاث �سنوية حول تقييم انعكا�سات برامج الطاقات المتجددة في مجال
الإنتاج ال�صافي ،وخلق فر�ص ال�شغل ،والم�ساهمة في الدخل الوطني الخام.
IV

تو�صيات متعلقة بقطاع النجاعة الطاقية

لال�ستفادة من منافع المبادرة الوطنية للنجاعة الطاقية ،يتعين القيام بم�شاريع �سريعة و�أفقية ت�سمح بتطوير
مقاربة النجاعة الطاقية في جميع القطاعات االقت�صادية .وفيما يلي تو�ضيحاً لهذه الم�شاريع على �شكل
تدابير مجمعة في �ستة �أجنحة رئي�سية:

● تعزيز ون�شر ا�ستراتيجية النجاعة الطاقية الوطنية وفق مقاربة قطاعية وجهوية
يتعين تعزيز اال�ستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية من خالل ما يلي:
•     االنخراط القوي للجماعات المحلية في تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية بت�شجيع �سخانات المياه
ال�شم�سية والعزل الحراري ،ب�شكل ي�شمل �أي�ضا الوحدات ال�سكنية االقت�صادية واالجتماعية؛
• �إدماج �ضوابط النجاعة الطاقية في دفتر التحمالت الخا�ص بوكاالت توزيع الكهرباء و �شركات
التدبير المفو�ض وانخراط هاته الم�ؤ�س�سات في تعميم ا�ستعمال الم�صابيح منخف�ضة اال�ستهالك
في الإنارة العمومية؛
• ت�سريع المبادرات المتخذة في مجال النقل بمراجعة مخططات ال�سير ،و�إلغاء �سدادات ال�ضغط
وتعميم ال�سيارات االقت�صادية والكهربائية من خالل ال�سحب التدريجي لل�سيارات الملوثة �أو
القديمة با�ستعمال رافعات مالية مثل "المكاف�أة عن كل ك�سر" وتطبيق مبد�أ "امتياز ـ تنقي�ص"
ذي طابع �إيكولوجي؛
• ن�شر مخطط النجاعة الطاقية على القطاعات االقت�صادية الأخرى ،مثل الفالحة وال�صيد البحري
وال�سياحة من خالل ت�شجيع التكنولوجيات الجديدة الخ�ضراء ذات اال�ستهالك الأقل من
الم�صادر الطاقية والطبيعية؛
• تح�سين نوعية وفعالية ال�شبكة الكهربائية بهدف التقليل من التبديد الطاقي من خالل تحديث
ال�شبكة (ت�صميمات جديدة� ،شبكة من نوع "�سمارت كريد" )Smart Gridوت�أهيل المحطات
الموجودة والمحوالت الكهربائية.
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● تطوير وهيكلة �سل�سلة القيم من �أجل اندماج �صناعي قوي وم�ستديم
ي�شمل االندماج ال�صناعي كذلك ،كمفهوم �شامل ،مجال النجاعة الطاقية ،ويهم جميع حلقات �سل�سلة
القيم التي يجب �إن�شاء الروابط الناق�صة من �أجل بروز ن�سيج اقت�صادي ،من خالل:
•     ت�سريع برنامج توحيد المعايير والتو�سيم الطاقي (و�ضع بطاقة تقنية على المنتوج) للتجهيزات المرتبطة
بالنجاعة الطاقية؛
•     مواكبة المقاوالت بتحفيزها على اال�ستثمار في قطاعات �إنتاج المعدات الخا�صة (معدات العزل
الحراري ،محوالت ال�سرعة ،تقنيات نظيفة )...والتكنولوجيات التي من �ش�أنها �أن تمكن من
اقت�صاد الطاقة الكهربائية والحرارية؛
•      �سن �إجراءات لمواكبة مجاالت التدقيق واال�ست�شارة والهند�سة وتطوير الخبرات الوطنية.

●

● تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال تكوين والبحث العلمي والتطوير
•     ت�سريع و�ضع برنامج للتكوين م�شخ�ص من قبل وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة لمواكبة
الم�شاريع الم�سطرة وا�ستباق الطلب على الكفاءات التي يتطلبها البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية،
مع ال�سهر على �إدماج الحاجيات من الكفاءات الب�شرية في النجاعة الطاقية لكبار الم�ستهلكين
للطاقة (�أطر �صناعية ،مقاولون عقاريون ،مهند�سون معماريون ،م�س�ؤولو البنيات التحتية ،الفاعلون
في قطاع النقل)...،
•     و�ضع ا�ستراتيجية للبحث واالبتكار في مجال النجاعة الطاقية في ان�سجام مع الفاعلين
الأكاديميين واالقت�صاديين ،ال�صناعيين والماليين.
•     خلق �أقطاب للكفاءات الجهوية في البحث والتطوير التكميليين لأر�ضيات الوكالة المغربية
لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقة الجديدة.
•     ت�شجيع م�شاريع ميدانية للتكنولوجيا الطاقية بهدف تحفيز الم�ستثمرين الوطنيين على االنخراط
في هذا المجال الجديد.
و�ضع معايير لقطاع النجاعة الطاقية وال�سهر على تطبيق التدابير التنظيمية الجديدة للقانون رقم
47.09

•     تنفيذ المرا�سيم التطبيقية للقانون رقم  47.09المتعلق بالنجاعة الطاقية
•     �سن تدابير لتوحيد المعايير الطاقية في مجال النجاعة الطاقية ،بحيث تكون واقعية ومن�سجمة
مع الخ�صو�صيات المغربية (مثال :التجهيزات الم�ستعملة لتقلي�ص ا�ستهالك الكهرباء والطاقة
الحرارية ،والعدادات الكهربائية ،وبرنامج المراقبة على ال�شبكة للم�ستهلكين.) ...
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•     تعميم عملية تو�سيم (و�ضع بطاقة تقنية على المنتوج) التجهيزات ال�سكنية.
•     و�ضع معايير ال�ستهالك الطاقة ذات الم�صدر الأحفوري وال �سيما في ال�صناعة.
●

تطوير �صيغ جديدة للتمويل و�إجراءات �ضريبية مخ�ص�صة لت�شجيع م�شاريع النجاعة الطاقية
•     دعم دور الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في عمليات تدريب
وتكوين مهند�سين معماريين ومهند�سين مجاليين ومدققين طاقيين على المعايير الطاقية والبيئية
وعمليات التدقيق الطاقي والتمويل في ميادين ال�سكن وال�صناعة و النقل.
•     دعم المقاوالت التي تود اال�ستثمار في قطاع التحكم في الطاقة :مكتب الدرا�سات التقنية،
مقاولة من �صنف (�إي�سكو ( )ESCOالتي تتقا�ضى �أتعابها من هام�ش التوفير المحقق) ،وفي نظام
تدبير الطاقة (عدادات و حوا�سيب مراقبة عن بعد) ومما �سيمكن من �إنتاج فر�ص عمل و�ضمان
اندماج �أقوى على ال�صعيد المحلي.
•     و�ضع "�شهادة توفير الطاقة" ك�إجراء تكميلي للتحفيز على اال�ستثمار في النجاعة الطاقية وو�سيلة
للتمويل.
•     و�ضع �إجراءات تحفيزية في مجال التمويل وال�ضريبة المتعلقين بالم�ساهمات في النجاعة
الطاقية ،بطريقة تعمل على ترقية عادات المنتجين وتف�ضيالت الم�ستهلكين.
•     ت�شجيع �إن�شاء �صناديق اال�ستثمار المخ�ص�صة :ر�أ�سمال المخاطر ،ر�أ�سمال التنمية ،قرو�ض مالئمة
لمهن النجاعة الطاقية ومختلف �أنواع و�أ�شكال الن�شاطات (مقاول ذاتي ،المقاوالت ال�صغيرة
جدا ،ال�صغيرة والمتو�سطة ،ال�صناعات ال�صغيرة والمتو�سطة )...،واال�ستفادة من �إمكانيات
ميكانيزم التنمية النظيفة ك�أداة لتمويل م�شاريع النجاعة الطاقية.
•     �إن�شاء �صندوق يتم تموينه من الر�سوم المح�صلة ب�شكل عادل من ا�ستهالك الطاقة ذات
الم�صدر الأحفوري ،وت�صدير �أو �إنتاج �آالت التبريد والت�سخين ،و�سخانات الماء ال�شم�سية وكل
تجهييز م�ضر بالبيئة �أو يتميز ب�ضعف النجاعة الطاقية .وت�ساهم هذه ال�صناديق في ت�شجيع تمويل
المقاوالت بهدف تح�سين نجاعتها الطاقية وبالتالي تناف�سيتها.

● تح�سين �آليات المراقبة العملية والتتبع وتقييم انعكا�سات ا�ستراتيجية النجاعة الطاقية
ل�ضمان نجاح اال�ستراتيجية الطاقية ون�شرها عمليا في القدرات ال�صغرى والمتو�سطة ،يتعين تعزيز الأدوار
التي تقوم بها الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية كهيئة لتطبيق وتتبع البرنامج
الوطني في:
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• تقوية الكفاءات الب�شرية والمادية للوكالة باعتبار تلك الكفاءات �ضرورية لتتبع �إنجاز التدقيق
الطاقي التنظيمي وو�ضع �آليات المراقبة للم�ستهلكين الطاقيين لال�ستعماالت ال�صناعية.
ومحددة المعايير ومعروفة للجميع.
• و�ضع م�ؤ�شرات للفعالية الكمية والنوعية معدة م�سبقا َّ
• �إنجاز ون�شر الأبحاث والإح�صاءات والتقارير الخا�صة بالأن�شطة ال�سنوية التي تخ�ص تقييم
انعكا�سات البرامج التي تم ت�سطيرها.
V

تو�صيات متعلقة بقطاع التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة

في �إطار دعم عملية خلق فر�ص ال�شغل في قطاع التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة ،وال �سيما في �إطار
تنفيذ المخطط الوطني للتطهير ال�سائل ،ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي يو�صي ب:
●

●

ت�سريع ا�ستراتيجية م�سلك التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة
• موا�صلة وت�سريع البرنامج الوطني للتطهير ال�سائل باعتباره مهيكال للميدان مع مراعاة اللجوء بالدرجة
الأولى �إلى الكفاءات والفاعلين الوطنيين وكذا تعزيز االن�سجام بين المتدخلين الم�ؤ�س�ساتيين في
هذا الميدان (كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة  ,وزارة الداخلية ,وكاالت تدبير الأحوا�ض المائية,
المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب ,الوكاالت وم�صالح التدبير المفو�ض).
• يتوجب كذلك تقييم �شامل لهذا الميدان وو�ضع �أليات تتبع الإنجازات .وخ�صو�صا تتبع وتقييم
المهن المحدثة في مجال التطهير ال�سائل ب�شكل ي�شجع على تموقع ال�صناعة المغربية في هذا
القطاع.
• �إعداد مخطط وطني للتطهير ال�سائل في المجال القروي لفائدة ال�سكان المتفرقين بما ُي َم ِّكن من
توفير �إمكانيات مهمة للت�شغيل في خدمات القرب في تقنيات التطهير غير التقليدي.
• �إعداد ا�ستراتيجية للحد من التلوث ال�صناعي ب�شكل ي�ضمن خلق فر�ص عمل في قطاع تدبير
ومعالجة النفايات ال�صناعية ،وي�ضمن ا�ستمرار عمل من�ش�آت التطهير ال�سائل و ٌي َم ِّكن من تثمين
المواد الثانوية للت�صفية في �شروط �صحية �سليمة .يجب على هذه اال�ستراتيجية �أن ُت َم ِّكن كذلك من
ت�شجيع التكنولوجيات النظيفة اتجاه الم�صنعين والحرفيين وتكوينهم على ا�ستعمال المواد الملوثة.
تطوير االندماج ال�صناعي في مهن التطهير ال�سائل
• على �صعيد االختيارات التكنولوجية الم�ستعملة في مجال التطهير ال�سائل وت�صفية المياه
العادمة ،يتعين منح الأف�ضلية ـ متى �أمكن ـ �إلى التقنيات الم�ستعملة من طرف الفاعلين
ال�صناعيين المغاربة وخ�صو�صا المتميزة منها بقلة التكلفة .وفي هذا الإطار ،يتعين :
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•   �إدماج �ضرورة اللجوء �إلى مقدمي الخدمات والممونين المغاربة في عقود التدبير المفو�ض.
•   تعزيز الأبحاث في مجال تقنيات التطهير ال�سائل وال �سيما في مجال الت�صفية الطبيعية عبر
تقنية البحيرات اال�صطناعية .وت�سمح هذه التقنية البيئية ،التي ت�ستفيد من ال�شروط المناخية
المنا�سبة ،بتقدير واحترام المعايير المغربية في نطاق الت�صفية مع الم�ساهمة في نف�س الوقت في
جعل ت�سعير خدمة التطهير مقبوال من الناحية االجتماعية.
•   الرفع من م�ستوى ت�صدير المهارات المغربية في تقنيات التطهير ال�سائل بكلفة �أقل ،وال �سيما
نحو الأ�سواق الأفريقية ،وتحديدا في البلدان التي ال يمكن ل�ساكنتها قبول �أ�سعار باهظة مقابل
خدمات التطهير.
•   ت�صميم وتنفيذ مخطط الدعم لفائدة الفاعلين االقت�صاديين الوطنيين الذين يريدون اال�ستثمار في
تقنيات الت�صفية التقنية للمياه العادمة �سواء فيما يخ�ص ت�صنيع المكونات التقنية �أو فيما يخ�ص
اال�ستغالل.

● تحديد المهن الخ�ضراء والحاجيات من الكفاءات بتغطية االحتياجات
يتوجب على قطاع التطهير �أن يواجه م�شكل الخ�صا�ص من الكفاءات .لذا ،يتوجب �إجراء درا�سة تحديد
المهن والحاجيات الم�ستقبلية من الكفاءات على م�ستوى الم�ؤ�س�سات ال�صناعية ووكاالت ا�ستغالل
�أجهزة تطهير ال�سائل والعالم القروي .واعتمادا على نتائج هذه الدرا�سة يجب:
•   و�ضع برنامج وطني للتكوين في مهن تدبير التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة.
•   تعزيز قدرات الجماعات المحلية فيما يتعلق بحماية البيئة عبر التح�سي�س والتكوين لفائدة
المنتخبين حول اخت�صا�صاتهم وم�س�ؤولياتهم فيما يتعلق بحماية البيئة� ،سواء بالو�سائل الخا�صة
بالوزارة �أو في �إطار التعاون الدولي والالمركزية.
•   خلق مركز وطني للتكنولوجيات الخ�ضراء في م�سالك التطهير ال�سائل وتكنولوجيات �إعادة
اال�ستعمال وت�صفية المياه العادمة المنزلية وال�صناعية.
●
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تفعيل الإطار القانوني المتعلق بالمياه العادمة
•   تفعيل الإطار القانوني المتعلق ب�إراقة المياه العادمة ومجموع القرارات الخا�صة ب�شروط �إراقة
المياه العادمة ال�صناعية.
•   تحديد وتو�ضيح الإطار الم�ؤ�س�ساتي والقانوني والتعريفي(الخا�ص بالتعريفة) المنظم لإعادة
ا�ستعمال المواد الناتجة عن التطهير ال�سائل ب�شكل يدرجه �ضمن منطق التنمية الم�ستديمة
بالمغرب ويو�سع من فر�ص خلق منا�صب لل�شغل في هذا القطاع.
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● و�ضع و�سائل مالية و�ضريبية جديدة
وذلك عبر تطوير �آليات للتمويل محفزة (غير �صندوق محاربة التلوث ال�صناعي) لفائدة الفاعلين
ال�صناعيين الذي يريدون اال�ستثمار في م�شاريع الحد من التلوث ولفائدة الفاعلين االقت�صاديين المغاربة
الذي يريدون اال�ستثمار في التقنيات الخ�ضراء ،وو�ضع نظام �ضريبي بيئي محفز على �إزالة التلوث الذي
ت�سببه المياه العادمة المنزلية وال�صناعية.
VI

تو�صيات تتعلق بقطاع تدبير النفايات ال�صلبة

�سعيا وراء تطوير قطاع الفرز والتجميع والمعالجة وتثمين النفايات ال�صلبة ،وتحويلها �إلى فر�صة لتنمية مهن
وطنية جديدة ،يقترح المجل�س االقت�صادي واالجتماعي التو�صيات التالية:
●

●

و�ضع ا�ستراتيجية وطنية ومخططات توجيهية جهوية وحكامة محلية مالئمة لتدبير النفايات
ال�صلبة
•   تعميم و�ضع مخططات توجيهية جهوية لتدبير النفايات ال�صلبة تغطي مختلف �أنواع النفايات
(المنزلية ،ال�صناعية ،الطبية وال�صيدالنية ،الخطرة) ،عبر دعم مقاربة �إعادة اال�ستعمال والتثمين
(نفايات مثل تدفق المواد) على ح�ساب مقاربة الدفن التقني في مطارح مراقبة.
•   تعزيز التحكم في �شروط التدبير المفو�ض لخدمات تجميع النفايات المنزلية بتحفيز الجماعات
المحلية �أكثر على رفع الم�ستوى المهني لتدبير النفايات المنزلية وتقوية دعم الدولة على م�ستوى
اختيار الفاعلين االقت�صاديين للخوا�ص وكذلك على م�ستوى تتبع عقود التفوي�ض.
•   و�أخذا بعين االعتبار الم�شكلة التي يطرحها تدبير النفايات الخطرة بالمغرب ،يتعين �إطالق
مبادرة للتفكير من �أجل ت�أهيل دورة الإنتاج ،والتجميع والمعالجة ،الأمر الذي �سي�سهم في خلق
فر�ص �شغل وحماية البيئة وتقوية تناف�سية المقاوالت الوطنية.
تحفيز القطاع الخا�ص الوطني على اال�ستثمار في م�سالك "التجميع ،الفرز� ،إعادة اال�ستعمال،
الحد وتثمين النفايات ال�صلبة"
•   و�ضع تمويالت عمومية ـ خا�صة لهذا القطاع وخلق �صناديق مخ�ص�صة لت�شجيع هذا الم�سلك.

● تطوير كفاءات جديدة في المهن وفي البحث العلمي والتطوير
يعاني قطاع تدبير النفايات ال�صلبة من م�شكل الخ�صا�ص من الكفاءات الب�شرية .لذا ،يجب �إجراء درا�سة
تحديد المهن والحاجيات الم�ستقبلية من الكفاءات والتكوين على م�ستوى الم�ؤ�س�سات ال�صناعية و
م�صالح ت�سيير النفايات المنزلية .و اعتمادا على نتائج هذه الدرا�سة ،يجب:
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•   �إعداد مخطط ال�ستباق الحاجيات من الكفاءات والتكوين في مجال تقنيات تدبير �إعادة ا�ستعمال
وتثمين النفايات ال�صلبة المنزلية وال�صناعية
•   تكوين المنتخبين و�أطر الجماعات المحلية في مهن تدبير النفايات المنزلية وتدبير عقود التدبير
المفو�ض
•   خلق مركز وطني للتكنولوجيات الخ�ضراء في م�سالك تدبير النفايات ال�صلبة المنزلية وال�صناعية
والخطرة (تقنيات الفرز والتجميع و�إعادة اال�ستعمال والتثمين).
●

●
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الت�أثير على �سلوكيات المواطن
•   �إعداد مخطط موجه للتح�سي�س والتربية البيئية بهدف ت�شجيع �أنماط الفرز االنتقائي للنفايات في
منابعها.
تفعيل الإطار القانوني المتعلق بتدبير النفايات
•   وذلك من خالل تطبيق مجموع الن�صو�ص القانونية المتعلقة بالتجميع والنقل والحد ومعالجة
النفايات ال�صلبة المنزلية وال�صناعية الخطرة وال�صيدالنية ،وو�ضع �آليات منا�سبة للمراقبة
والعقوبات المحددة في المرا�سيم المن�شورة.
•   وبتحفيز الم�ست�شفيات على احترام القواعد ال�صحية في تدبير النفايات الطبية وال�صيدلية عبر
و�ضع �آليات لإحراق النفايات الطبية في عين المكان �أو اللجوء �إلى خبرة منع�شين محليين
مخت�صين ومرخ�ص لهم من قبل الإدارة المحلية.
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تقديم
1

مو�ضوع الإحالة الذاتية و منهجية عمل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

● مو�ضوع الإحالة الذاتية
طبقا لقرار الجمعية العامة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ال�صادر في  31مار�س  ،2011قامت اللجنة
الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية بدرا�سة مو�ضوع الإحالة الذاتية "االقت�صاد الأخ�ضر:
فر�ص لخلق الثروة وتوفير فر�ص العمل".
وقد ان�صبت هذه الدرا�سة على تحليل الإمكانات الواعدة التي يعد بها االقت�صاد الأخ�ضر في م�ضمار
خلق الثروة و�إحداث منا�صب �شغل جديدة ،وذلك على م�ستويين اثنين:
• الم�ستوى الأول :يتعلق بت�شخي�ص الم�سالك ال�صناعية الممكنة (نوعية الم�سالك� ،أ�صناف المهن،
حجم اال�ستثمارات منا�صب ال�شغل المتوقع خلقها) ،مع �إدماج درا�سة المخاطر المحتملة التي
يتوجب تالفيها.
• الم�ستوى الثاني :يتعلق بتو�ضيح الإجراءات المرتبطة بالمواكبة فيما يتعلق بق�ضايا التكوين والتمويل
و�إدارة المهن الجديدة ذات ال�صلة بالتنمية الم�ستدامة ،و�إن�شاء بنوك للمعطيات والم�شاريع.
● منهجية عمل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
�إن المنهجية التي تم اعتمادها من طرف اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية بالمجل�س
ارتكزت على اللجوء ـ كمرحلة �أولى ـ �إلى �إجراء ت�أطير عام ،من خالل االنكباب على التجارب الدولية
لالنتقال نحو االقت�صاد الأخ�ضر ،وعلى الدرو�س التي يمكن ا�ستخال�صها بالن�سبة للمغرب� .أما في مرحلة
ثانية ،ف�إن اللجنة قد اختارت القيام بتحليل لأربع م�سالك مميزة� ،أخذا بعين االعتبار الم�شاريع الطموحة
التي �أطلقتها بالدنا ،وهي:
• الطاقات المتجددة؛
• النجاعة الطاقية؛
• التطهير ال�سائل؛
• ت�سيير النفايات المنزلية ال�صلبة.
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وقد ارتكز التحليل الذي تم القيام به على ت�شخي�ص المهن الخ�ضراء التي يتعين تطويرها في هذه
الم�سالك وتو�ضيح الإجراءات ال�ضرورية المتعلقة بالدعم من �أجل �إنجاحها .وفي هذا الإطار ،حر�صت
اللجنة الدائمة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية ـ طيلة م�سار
�إعداد تقريرها حول االقت�صاد الأخ�ضر ـ على �إدماج الإكراهات االقت�صادية والب�شرية واالجتماعية والبيئية
في تحليل ال�شروط الأولية ،وم�ؤهالت البالد ،والعراقيل الموجودة ،والمخاطر الكبرى و�شروط النجاح،
والتي يتعين جمعها بهدف �ضمان ت�أثير �أكبر وم�ستديم للبرامج المهيكلة التي تم االنخراط فيها .وفي هذا
ال�صدد ،تفر�ض بع�ض الأ�سئلة الأ�سا�سية نف�سها:
• كيف يمكن تح�سي�س جميع القوى الحية في البالد وال�شركاء العموميين والخوا�ص؟
• كيف يمكن تكوين و�إعداد الموارد الب�شرية من �أجل مرافقة ناجعة للتنمية؟
• كيف يمكن تطوير �شراكات �أكاديمية للتكوين المهني بين الجامعات والمقاوالت؟
• كيف يمكن تطوير التكنولوجيات المبتكرة المغربية ا�ستعدادا للمراحل الم�ستقبلية المرتبطة
باالقت�صاد الأخ�ضر؟
• كيف يمكن تحقيق م�ستوى جيد من االندماج؟
• كيف يمكن تمويل اال�ستثمارات و�ضمان القابلية االقت�صادية للم�شاريع؟
غير �أن البعد المتعلق بالموارد الب�شرية يطرح نف�سه كعن�صر مركزي في م�سل�سل تحليل و�إعداد التقرير
الخا�ص باالقت�صاد الأخ�ضر ،بغ�ض النظر عن المنافع التكنولوجية وال�صناعية واالقت�صادية والبيئية .وقد
تم في الواقع �إحداث نوع من التقريب بين �إمكانات التنمية االقت�صادية بخلق الثروات وفر�ص ال�شغل،
عبر تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي الخا�ص بت�شغيل ال�شباب ،وبين مرجعية التنمية الب�شرية
المقترحة من قبل م�شروع الميثاق االجتماعي الجديد ،الذي يعالج المبادئ والحقوق الأ�سا�سية من
�أجل تطوير الديمقراطية االجتماعية .وتقترح هذه المرجعية ـ التي �أعدها المجل�س ـ �ستة محاور ،بينما
نجد المحورالخام�س منها موجها �إلى الحقوق البيئية ،وير�سم � 10أهداف �إ�ضافة �إلى م�ؤ�شرات تتعلق
بالتدابير الأ�سا�سية من �أجل حياة �سليمة للمواطن والتنمية الم�ستديمة للبالد.
ولإنجاز هذه الأهداف ومقاربة مختلف �أوجه الإحالة الذاتية ف�ضلت اللجنة مقاربة ت�شاركية ،عبر تنظيم
لقاءات مع مختلف المتدخلين (وزراء� ،إدارات ،هيئات عمومية ومنظمات المجتمع المدني):
• كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة؛
• مديرية الماء والتطهير بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية؛
• مديرية الوكاالت وم�صالح التدبير المفو�ض بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية؛
• المندوبية ال�سـامية للميـاه والغابـات ومحاربـة الت�صـحر؛
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• �شركة اال�ستثمارات الطاقية؛
• معهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقات الجديدة؛
• الوكالة المغربية للطاقة ال�شم�سية؛
• الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
• م�ؤ�س�سة محمد ال�ساد�س لحماية البيئة؛
• وكالة تهيئة بحيرة مارت�شيكا؛
• مجل�س مدينة الرباط؛
• المكتب الوطني للكهرباء؛
• المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب.
وبمنا�سبة انعقاد هذه اللقاءات قام المتدخلون بالم�شاركة في �إغناء الحوار داخل المجل�س بت�سليط الأ�ضواء
على مهامهم ،وقدموا تحليالتهم للو�ضع الحالي لالقت�صاد الأخ�ضر في نطاق المهام التي يزاولونها ،كما
�أبرزوا ال�صعوبات التي واجهوها وقدموا تو�صيات من �أجل رفع جودة القطاع.
وقد قامت اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية بتجميع الوثائق والعرو�ض لدى الهيئات
الم�شار �إليها و�إنجاز تحليل بيبليوغرافي معمق للدرا�سات التي �أعدتها المنظمات الوطنية والدولية ذات
ال�صلة بمو�ضوع االقت�صاد الأخ�ضر ،وت�سجيل الم�ؤهالت والتجارب الناجحة .وقد �أظهر هذا التحليل
ال�صعوبات والعراقيل التي اعتر�ضتهم وكذلك المخاطر المحتملة لالنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر ،مما
مكن من تقديم اقتراحات بهدف تخ�ضير القطاعات االقت�صادية.
وبالإ�ضافة �إلى تقديم الوثائق التي تم تجميعها لدى مختلف الهيئات التي تم عقد لقاءات معها ،لج�أت
اللجنة الدائمة في المجل�س المكلفة ب�ش�ؤون البيئة والتنمية الجهوية �إلى تحليل ببليوغرافي معمق
للدرا�سات التي �أجرتها المنظمات الوطنية والدولية ذات ال�صلة باالقت�صاد الأخ�ضر.
وفي �إطار مهمته وب�صفته قوة اقتراحية� ،أ�شرف المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على تنظيم حلقات
لتبادل الأفكار والنقا�ش الداخلي عملت على �إغناء التقرير بف�ضل الإ�ضافات التي تف�ضل بها �أع�ضا�ؤه.

● منظور االقت�صاد الأخ�ضر وم�سار تطوره
لقد عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،في تقريره ال�صادر عام  ،2011مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر ب�أنه
"االقت�صاد الذي ي�ؤدي �إلى التح�سن في رفاهية الإن�سان والم�ساواة االجتماعية بين الب�شر ،في حين يقلل
ب�صورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد البيئية .ويمكن النظر لالقت�صاد الأخ�ضر في �أب�سط
�صوره كاقت�صاد يقل فيه انبعاث الكربون والتلوث ،وتزداد فيه عقلنة ا�ستخدام الموارد ،كما ي�ستوعب جميع
الفئات االجتماعية .و ُي ِّ
مكن هذا النوع من االقت�صاد من الزيادة في المداخيل وفر�ص ال�شغل الناتجة عن
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المعق َلن
اال�ستثمارات العمومية والخا�صة التي تقل�ص من انبعاث الكربون والتلوث ،وتدعم اال�ستعمال ُ
للموارد والنجاعة الطاقية ،وتمنع الق�ضاء على التنوع البيئي ،وت�ساعد على تنمية الخدمات البيئية".
ظهر مفهوم التنمية الم�ستدامة في العام  1987للتعبير عن ا�ستحالة التمييز بين الق�ضايا المرتبطة بالتنمية
االقت�صادية والق�ضايا المرتبطة بالبيئة .وخالل الع�شرية الما�ضية وال �سيما منذ العام  2008توالت �سل�سلة
من الأزمات العالمية ذات الطابع االقت�صادي واالجتماعي والبيئي .وقد اختلفت �أ�سباب هذه الأزمات
لكنها كانت كلها ت�شترك في عامل واحد :التوظيف غير ال�سليم لر�ؤو�س الأموال .وفي الواقع ،ف�إن جل
اال�ستراتيجيات الخا�صة بالتنمية والنمو االقت�صادي كانت تدعم التراكم ال�سريع للر�أ�سمال المادي
والمالي والب�شري ،وذلك على ح�ساب اال�ستنزاف والإتالف المبالغ فيهما للر�أ�سمال البيئي والطبيعي.
لهذه الأ�سباب �أخذت فكرة جديدة ترتبط بالتنمية الم�ستدامة ،يطلق عليها "االقت�صاد الأخ�ضر" ،تفر�ض
نف�سها من �أجل تحقيق التوازن بين التدبير الم�ستدام للثروات الطبيعية ،وخلق منا�صب ال�شغل ،والإنتاج
الم�ستدام للثروات.
و�سيتم التطرق �إلى االقت�صاد الأخ�ضر باعتباره محور رئي�سي في التنمية االقت�صادية العالمية� ،أحد
الموا�ضيع الرئي�سية في قمة الأر�ض (ريو )+20المتوقعة في �شهر يونيو .2012

● م�سالك االقت�صاد الأخ�ضر
يتحقق االقت�صاد الأخ�ضر عبر تطوير م�سالك �صناعية جديدة مرتبطة بالتكنولوجيات والخدمات الجديدة
التي �ستتيح لنا تبني �أنماط عي�ش وا�ستهالك و�إنتاج �أكثر اعتداال فيما يتعلق بالموارد الطبيعية ،و�أقل انبعاثا
الدفِيئة الم�سببة لالنحبا�س الحراري.
للغازات َّ
ويمكن ترتيب الم�سالك المعنية في ثالث مجموعات:
• الم�سالك التي تمكن من اقت�صاد الطاقة :مثل النجاعة الطاقية في قطاع التعمير ،والنقل...
• الم�سالك التي تمكن من الحفاظ على الموارد الطبيعية �سواء كما �أو كيفا :كما هو الأمر في ميدان
الماء ،و�إعادة ا�ستعمال النفايات ،وا�ستعمال المواد الع�ضوية ،وقطاع التعمير...
• الم�سالك التي تمكن من التقليل من ا�ستعمال الغازات الدفيئة :مثل اجتذاب وتكثيف ثاني
�أوك�سيد الكربون ،والطاقات المتجددة...
ويمكن �أن ن�ضيف مجموعة رابعة �أكثر �أفقية ت�شتمل على م�سالك يمكن �أن تلعب دورا مهما في عن�صر
االعتدال الطاقي وانبعاث المنخف�ض للكربون� ،إذا تم ا�ستخدامها ب�شكل الئق ،وهي :تكنولوجيا
المعلوميات واالت�صاالت ،وتقنية النانو.
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هذا ويمكن ر�صد كيفية تنزيل االقت�صاد الأخ�ضر في كل القطاعات االقت�صادية على ال�شكل التالي:
● قطاع الأن�شطة الأولية
م�سلك  : 1الفالحة الم�ستدامة
هي نوع من الفالحة التي ترمي �إلى عقلنة ا�ستعمال الموارد الطبيعية والحد من �إ�سهام القطاع الذي
يعرف انبعاث الغازات الدفيئة ،والتقلي�ص من �إنتاج النفايات غير القابلة لإعادة اال�ستعمال� .إنها الفالحة
التي ت�ستخدم تقنيات ُتحد من انجراف وت�آكل التربة ،وتقل�ص من ا�ستعمال المواد الكيميائية والأ�سمدة
بهدف حماية الموارد المائية ،وتحد من ا�ستعمال المواد الم�ضادة للطفيليات التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلبا
على �سالمة الزراعات وعلى �صحة الم�ستهلكين ،وترمي �إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي.
م�سلك  : 2ال�صيد الم�ستدام
وي�شمل اال�ستعمال الم�ستدام للموارد البحرية في ان�سجام مع البيئة.
م�سلك  : 3التدبير الغابوي الم�ستدام
وي�شمل تقنيات التدبير الغابوي البيئي الذي ير�سم معايير وم�ؤ�شرات و�أهدافا اجتماعية وبيئية ،عالوة
على الأهداف االقت�صادية للتدبير الغابوي� .إنه تدبير يرمي �إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي.
● القطاع الثانوي
م�سلك � : 4إعداد التراب والتعمير الم�ستدام
مثل مهن الت�صميم ،والهند�سة ،والتعمير والتجهيز التي ت�ساهم في التقلي�ص من طرق اال�ستهالك المتعارف
عليها في م�سالك الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي بهدف التدفئة �أو التبريد �أو التهوية...
م�سلك  : 5الطاقة الهوائية
�إن مجال الطاقة الهوائية المرتكز على تحويل حركة الرياح �إلى كهرباء يتفرع �إلى ق�سمين :الطاقة الهوائية
الأر�ضية ،وهي النوع الأقدم والأن�ضج ،وتمثل حوالي  95في المائة من ال�سوق ،والطاقة الهوائية ال�ساحلية
التي ال تزال في بداياتها ،ولكن �آفاق تطورها واعدة.
م�سلك  : 6الطاقة ال�شم�سية
وهي مجال الإنتاج والتو�صيل الكهربائي وتركيب و�صيانة اللوحات الفولتوـ �ضوئية والأ�شعة المولدة
للطاقة الحرارية و�سخانات المياه ال�شم�سية.
م�سلك  : 7تكنولوجيات ال�صناعة النظيفة
وتهم التكنولوجيات والتجهيزات التي ت�ساهم في الرفع من جودة الأ�ساليب والخطط الت�صنيعية،
وتمكن من تح�سين مردوديتها االقت�صادية وكذا الحد من �آثارها البيئية (مثال :تجهيزات ت�سيير النفايات
ال�صناعية ،ومعالجة االنبعاثات الناتجة عن الو�سائل ال�صناعية الم�ستخدمة).
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م�سلك  : 8النقل
ي�ستهدف م�سلك النقل النظيف "العربات التي تتوفر على م�ستوى �أكثر انخفا�ضا من انبعاث ثاني �أوك�سيد
الكربون� ،سواء تعلق الأمر بالعربات الكهربائية كليا� ،أو بالعربات الهجينة القابلة للتعبئة (ال�شحن)".
● قطاع الخدمات
م�سلك �: 9إعادة ا�ستعمال النفايات
يهم مهن جمع و�إعادة ا�ستعمال وتثمين النفايات .ويمكن التمييز بين �أربع حلقات في هذا المجال :تجهيزات
التجميع ،مراكز الفرز والت�صفية ،معامل �إحراق هذه النفايات ،و�أخيرا م�صالح �إعادة اال�ستعمال والتثمين.
ويمكن التمييز بين �أربع �أنواع من النفايات :النفايات القابلة للإتالف بيئيا �أو القابلة للت�سميد ،والنفايات
القابلة لإعادة اال�ستعمال ،والنفايات النهائية (التي ال يمكن معالجتها حت ًما في ظل ال�شروط التقنية
واالقت�صادية في الوقت الراهن) ،ثم النفايات الخا�صة والنفايات ال�صناعية الخطرة.
م�سلك : 10الماء والتطهير
وي�شمل فئة المهن المرتبطة ب�ضبط الأ�شغال والإنتاج وتوزيع المياه ،وخدمات التطهير ال�سائل ،وت�صفية
المياه العادمة و�إعادة ا�ستعمالها من �أجل ال�سقي.
م�سلك  : 11الكتلة الحيوية
وت�شمل المهام المرتبطة با�ستغالل المواد الع�ضوية بهدف �إنتاج الحرارة و�/أو الكهرباء عبر عملية التوليد
الم�شترك �أو عبر تقنية توليد الميثان.
م�سلك  : 12الوقود الحيوي
يتم �إنتاج الوقود الحيوي انطالقا من الكتلة الحيوية ،غير �أنها ال تعتبر مواد "بيولوجية" .ونجد فيها نوعين
ب�شكل �أ�سا�سي :الطاقات المتوافقة مع الوقود والموجهة �إلى محركات ديزل ،والطاقات المتوافقة مع البنزين.
م�سلك : 13ال�سياحة الم�ستدامة
وتعرفها منظمة ال�سياحة العالمية ب�أنها"التنمية ال�سياحية الم�ستدامة التي تلبي الحاجيات الراهنة
لل�سائحين ولمناطق ا�ستقبالهم ،وذلك بالمحافظة على الآفاق الم�ستقبلية لهذا القطاع وتح�سينه .يتعلق
الأمر على نحو دقيق بتقنيات قادرة على حماية و�إبراز الموارد التراثية (الطبيعية والثقافية واالجتماعية)
لإقليم معين �أمام ال�سياح الذين يتم ا�ستقبالهم ،وذلك ب�شكل يقلل من االنعكا�سات ال�سلبية التي يمكن
�أن ت�صدر عنهم".
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الإطار الوطني والعالمي لالقت�صاد الأخ�ضر
والدرو�س الم�ستخل�صة بالن�سبة
● على ال�صعيد الوطني
خالل ال�سنوات الع�شر الما�ضية ،تم و�ضع مجموعة من التدابير بهدف ال�شروع في منظومة جديدة للتنمية
بالمغرب ت�سمح باالنتقال من المنطق الب�سيط المرتبط با�ستعجالية التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
بالمعنى الكال�سيكي للكلمة� ،إلى منطق اال�ستدامة ،المدمجة للمكونات الب�شرية واالقت�صادية والبيئية،
مع الحماية الإرادية للتراث الطبيعي والثقافي .وقد كانت هذه العملية م�صحوبة ب�إرادة �سيا�سية قوية معبر
عنها من �أعلى هرم الدولة ،ومعززة بو�ضع تر�سانة قانونية ،و�إطالق عدة مخططات قطاعية �سواء كانت
مخططات ذات طابع ا�ستعجالي �أو مخططات ذات بعد هيكلي .وقد تم دعم هذه المخططات بمبادرات
على نطاق وا�سع �صادرة عن مختلف الفاعلين الحكوميين ومن القطاع �شبه العمومي والقطاع الخا�ص
والمنظمات غير الحكومية .وهكذا ،ف�إن مجموع المبادرات ت�سير في اتجاه التنمية الم�ستديمة للبالد
من خالل و�ضع نموذج اقت�صادي جديد ي�سمح بالتنمية الب�شرية ،واقت�صاد المعرفة واالندماج ال�صناعي
كمخزون لخلق فر�ص ال�شغل.
2000

2001

2007

2005

2009

2008

2010

2011

2020

المخطط ال�شم�سي،
ا�ستراتيجية المياه المخطط الريحي

الميثاق الوطني للتربية
والتكوين

مخطط �إقالع

المخطط الأزرق
المبادرة الوطنية للتنمية
الب�شرية

ا�ستراتيجية ال�صيد

مخطط المغرب الأخ�ضر
البرنامج اال�ستعجالي للتربية
والتكوين

برامج بيئية
نظام الحماية الم�ستدامة للبيئة :
• ا�ستراتيجية الت�أهيل البيئية
• اال�ستراتيجية الوطنية للبيئة
• اال�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة.
الميثاق الوطني للبيئة
والتنمية الم�ستدامة
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وقد تم تتويج هذه الديناميكية في �سنة  2010ب�إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة ،الذي من
�ش�أن تنفيذه �أن ي�ؤدي �إلى �إر�ساء ال�شروط المنا�سبة النتقال االقت�صاد المغربي نحو اقت�صاد �أخ�ضر.
ويمكن تعداد المبادرات الخ�ضراء الأ�سا�سية التي تم �إطالقها بالمغرب على ال�شكل التالي:
تنمية اال�ستراتيجيات القطاعية ،والبرامج والم�شاريع ،التي من �ش�أنها خلق فر�ص عمل مهمة ومرقمة:
• الطاقات المتجددة� :أزيد من  27000فر�صة عمل في �أفق �سنة .2025
• النجاعة الطاقية� :أزيد من  40000فر�صة عمل في �أفق �سنة .2020
• الغابات 50000 :فر�صة عمل.
• التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة 10000 :فر�صة عمل في �أفق �سنة .2030
• النفايات المنزلية ال�صلبة� :أزيد من  11000فر�صة عمل في �أفق �سنة .2020
خلق �آليات �إدارية ،مالية ،و�آليات متعلقة بالبحث العلمي والدرا�سات ،والتقويم ،بهدف تحمل عبء
هذا االقت�صاد الأخ�ضر كتطبيق ال�سيا�سات العمومية في مجاالت الطاقات المتجددة مثل :الوكالة
المغربية للطاقة ال�شم�سية ،الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية� ،شركة
اال�ستثمارات الطاقية ،ومعهد البحث في مجال الطاقة ال�شم�سية والطاقات المتجددة.
تقوية الو�سائل المالية بو�ضع مجموعة من التمويالت ذات المنفعة الإيكولوجية:
• ال�صندوق الوطني للبيئة :الم�ساهمة في تمويل برامج الت�أهيل البيئي.
• �صندوق التطهير ال�سائل والمياه العادمة :تمويل م�شاريع التطهير
• �صندوق الحد من التلوث ال�صناعي :دعم م�شاريع الحد من التلوث ال�صناعي في الوحدات
ال�صناعية والحرفية.
• �صندوق التنمية الطاقية :مرافقة اال�ستراتيجية الطاقية في مجاالت الطاقات المتجددة والنجاعة
الطاقية.
• �صندوق التنمية الفالحية :لت�شجيع اال�ستثمارات الفالحية.
• �صندوقمرافقة�إ�صالحاتالنقل:لدعمالم�شاريعالطرقيةوتجديدحظيرةالنقل(المكاف�أةعلىالك�سور.)...
• �صندوق الح�سن الثاني للتنمية االقت�صادية واالجتماعية :للم�ساعدة المالية للبرامج القطاعية
وم�شاريع تنمية الت�شغيل والم�ساهمة في ت�شجيع اال�ستثمار.
• ال�صندوق المغربي للتنمية ال�سياحية :دعم تطبيق ر�ؤية .2020
تنويع �أ�شكال الحكامة والتدبير الترابي وتدبير القطاعات :القطاع الخا�ص� ،إن�شاء وكاالت
للتدبير المفو�ض.
●

●

●

●
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●

●

    تعبئة وانخراط الفاعلين العموميين ،والخوا�ص و�شبه الخوا�ص والفاعلين الجمعويين الذين
ي�ضمنون م�شاركة الإدارات المعنية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعروفة مثل م�ؤ�س�سة
محمد ال�ساد�س لحماية البيئة.
تح�سي�س المواطنين من خالل برامج تربوية �إعالمية متنوعة ،كما هو الأمر بالن�سبة لبرامج مختلف
الفاعلين الجمعويين مثل جمعية �آفاق �أو جمعية مدر�سي علوم الحياة و الأر�ض (المغرب).

● التجارب العالمية
خالل الع�شر �سنوات الما�ضية ،تالحقت مجموعة من الأزمات التي �أدت �إلى بروز توجهات جديدة
من بينها :ارتفاع �أ�سعار الطاقة والمحروقات ذات الأ�صل الأحفوري ،التغيرات المناخية وم�ضاعفاتها
الكارثية على الإن�سان والتنوع البيولوجي ،والخ�صا�ص المائي وخ�صو�صا بالن�سبة للماء ال�شروب ،وفي
الوقت الراهن �أزمة الأنظمة المالية واالقت�صادية العالمية ،وهي �أزمة ت�شكل مظاهر تعك�س ال�ضعف
البنيوي للنماذج االقت�صادية الراهنة  .هذه الأزمات والمخاطر المحتملة تنطوي على �إمكانيات الإقالع
االقت�صادي عبر العالم ،وال �سيما بالن�سبة للدولة التي هي في طريق النمو.
وال�ستباق حاالت الأزمة والتدبير الجيد للتنمية ،يمكن للمغرب �أن ي�ستفيد كثيرا من خالل ا�ستلهام
النماذج الجديدة للإقالع االقت�صادي التي تم تبنيها من طرف بع�ض الدول.
�إن تحليل النماذج الجديدة للإقالع االقت�صادي التي �أقدمت عليها بع�ض البلدان من �ش�أنه �أن ي�سمح
للمغرب با�ستباق �أو�ضاع الأزمة المحتملة وبالتدبير الجيد لتنميته.
بناء على ذلك ف�إن مقارنة التجارب الدولية التي تم القيام بها ،ركزت على تجارب �أربع دول و�ضعت
ا�ستراتيجيات لالنتقال نحو االقت�صاد الأخ�ضر ،هي كوريا الجنوبية والبرازيل وفرن�سا و�ألمانيا.
ووفق الدرا�سة التي قامت بها م�ؤ�س�سة "غرين تيك ـ �ستاديي عام  ،"2007ف�إن ال�سوق العالمية
للتكنولوجيات البيئية لـ  6م�سالك ذات �أولوية ينق�سم تبعا لما يلي:
القطاع

الطاقات المتجددة
النجاعة الطاقية
نجاعة المواد
تدبير النفايات و�إعادة اال�ستعمال
التدبير الم�ستدام للماء
التعبئة الم�ستدامة
الم�صدر:

اال�ستثمارات (بمليار �أورو)
155
538
94
35
361
200
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وبالتالي ،ف�إن مجموع هذه اال�ستثمارات ي�صل �إلى  1400مليار دوالر في عام  .2007ومن المرتقب �أن
يبلغ  3100مليار دوالر في عام  .2020و�أخذا بعين االعتبار �أهمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
في اال�ستراتيجية الوطنية ،بات من ال�ضروري �إيالء �أهمية خا�صة لهذين المجالين على ال�صعيد العالمي،
خا�صة في ما يتعلق بالت�شغيل.

قطاع الطاقات المتجددة في العالم
لقد �أ�صبح قطاع الطاقات المتجددة قطاعا مهما من حيث خلق فر�ص ال�شغل في االقت�صاد العالمي .ففي
عام  ،2006و�صل عدد فر�ص ال�شغل التي تم خلقها �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر �إلى  2.3مليون فر�صة
�شغل ،يوجد �أغلبها في البلدان التالية� :ألمانيا؛ البرازيل؛ ال�صين؛ الواليات المتحدة؛ اليابان.
تقديرات عدد فر�ص ال�شغل الموجودة عام  2006في قطاع الطاقات المتجددة
		
العالم

				
الم�صدر

الطاقة الهوائية

300 000

الألواح ال�ضوئية

170 000

الطاقة الحرارية

�أكثر من 624 000

الكتلة الحيوية

1 174 000

الطاقة الكهرمائية

�أكثر من 39 000

الطاقة الحرارية الأر�ضية

25 000

مجموع الطاقات المتجددة

�أكثر من 2 332 000

الم�صدر:
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عينة البلدان

�ألمانيا
الواليات المتحدة
�إ�سبانيا
ال�صين
الدانمارك
الهند
ال�صين
المانيا
�إ�سبانيا
الواليات المتحدة
ال�صين
المانيا
�إ�سبانيا
الواليات المتحدة
برازيل
الواليات المتحدة
ال�صين
المانيا
�إ�سبانيا
�أوروبا
الواليات المتحدة
المانيا
الواليات المتحدة

82 100

36 800
35 000
22 200
21 000
10 000
55 000
35 000
26 449
15 700

600 000
13 300
9 142
1 900
500 000
312 000
266 000
95 400
10 349
20 000
19 000
21 000
4200
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لقد تم خلق �أزيد من  2.3مليون فر�صة �شغل في ال�سنوات الأخيرة في هذا القطاع الذي ال يغطي ،رغم
ذلك� ،سوى  2بالمائة حاليا من الإنتاج العالمي من الطاقة .فقطاعات الطاقة الهوائية والطاقة ال�شم�سية من
الألواح ال�ضوئية والطاقة الحرارية ت�شغل على التوالي حوالي  300.000و  170.000و�أزيد من 600.000
�ألف �شخ�صا (الجزء الأكبر في ال�صين).
وبف�ضل هذا القطاع ،عرفت البلدان التي و�ضعت �سيا�سات ن�شطة لت�شجيع الطاقات المتجددة نموا في
مجال الت�شغيل بف�ضل هذا القطاع .ففي �ألمانيا مثال ،ت�ضاعف عدد منا�صب ال�شغل تقريبا �أربع مرات في
ع�شر �سنوات لكي ي�صل �إلى  260.000من�صب على الأقل .كذلك ،ف�إن ن�صف الوظائف المعلن عنها
توجد في البلدان النا�شئة والبلدان في طور النمو.
تطور عدد فر�ص ال�شغل في ميدان الطاقات المتجددة على
الم�ستوى العالمي في �أفق 2030
الطاقة
الريحية

2 100 000
10%

الطاقة ال�شم�سية
بااللواح ال�ضوئية
6 300 000
31%

فر�ص ال�شغل الناتجة عن الطاقات المتجددة
بر�سم �سنة 2030

الطاقة ال�شم�سية
الحرارية

الكتلة
الحيوية
الع�صرية

624 000
27%

1 174 000
50%

الوقود الحيوي

الطاقة الريحية

12 000 000
59%

300 000
13%

الطاقة الكهرمائية
39 000
2%

الم�صدر:

الطاقة
ال�شم�سية
بااللواح
170 000
7%

الطاقة الحرارية الأر�ضية

25 000
1%

Green Jobs - Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, UNEP/ILO/IOE/ITUC, Septembre 2008

�إن اال�ستثمارات في هذا القطاع ت�شهد ارتفاعا كبيرا :فقد انتقلت من  10مليار دوالر عام � 1998إلى
مليار على الأقل في عام  ،2007و 211مليار دوالر في عام  ،2010و�ست�صل �إلى  343مليار دوالر عام
 2020و�ستت�ضاعف تقريبا في �أفق  2030لتناهز مبلغ  630مليار دوالر .و�سوف ت�ؤدي هذه اال�ستثمارات
المتوقعة �إلى خلق على الأقل  20مليون فر�صة عمل �إ�ضافية في القطاع (�أزيد من  10مليون فر�صة عمل
في قطاع الكتلة الحيوية والوقود الحيوي) ،بحيث �ست�صبح م�صدرا لفر�ص �شغل �أكثر �أهمية مما هو عليه
اليوم قطاع الطاقات الأحفورية الذي عرف �إلغاء بع�ض منا�صب ال�شغل رغم ارتفاع الإنتاج ب�سبب التقدم
التكنولوجي.
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مثال لقطاع النجاعة الطاقية في العالم

�ستمثل النجاعة الطاقية في �أفق � 2020أكثر من ن�صف اال�ستثمارات العالمية في المنتجات والخدمات
البيئية� ،أي �سوقا بمعدل يتجاوز  1350مليار دوالر .كما يمثل هذا القطاع ،بح�سب الوكالة الدولية للطاقة65،
في المائة من احتماالت تقل�ص انبعاثات غاز ثاني �أوك�سيد الكربون .ويعتبر كذلك قطاعا واعدا فيما يتعلق
بالت�شغيل ،فهو يمكن من خلق فر�ص �شغل بمعدل يزيد بـ � 3إلى  4مرات بكلفة ا�ستثمارية �أقل بن�سبة 50
في المائة من اال�ستثمار في القدرات الجديدة للإنتاج .وح�سب درا�سة محاكاة مرتكز على ا�ستثمار بن�سبة
 2في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في االقت�صاد الأخ�ضر (تقرير االقت�صاد الأخ�ضر الذي
�أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام ،) 2011ف�إن المهن المرتبطة بقطاع الطاقات المتجددة يمكن �أن
ت�ؤدي �إلى خلق ما يزيد على  5ماليين فر�صة عمل عبر العالم في �أفق .2050
25

النجاعة الطاقية

20

الطاقات المتجددة
15

مليون ن�سمة

الطاقة الحرارية

الطاقة الحيوية
�إنتاج الغاز

10

�إنتاج البترول
5

�إنتاج الفحم

0
1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

وتظهر �إمكانيات الت�شغيل التي تت�ضمنها قطاعات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ،الم�ؤكدة بالر�ؤية
الم�ستقبلية في �أفق عام  2030ب�أن الكتلة الحيوية والنجاعة الطاقية و�صناعة المحوالت الفولتو�ضوئية تمثل
مخزونا لحولي  23مليون فر�صة �شغل على ال�صعيد العالمي.
ولتبني نموذج لالقت�صاد الأخ�ضر بالمغرب قابل للحياة فهناك �س�ؤال جوهري يطرح نف�سه� :أي نموذج
اقت�صادي واجتماعي وبيئي؟ وما هي الدرو�س التي يمكن �أن ي�ستخرجها المغرب من التجارب العملية
عبر العالم؟ وما هي مخاطر الف�شل المحتمل والعقبات التي يتعين تجنبها؟ للإجابة عن هذه الأ�سئلة ،تم
تحليل �أربع تجارب دولية .وقد ّ
مكنت هذه التجارب الدولية بتحليل المقاربة العملية لهذه البلدان الأربع،
وتحديد �أجود الطرق العملية ،وال�صعوبات والمخاطر التي يتعين تالفيها.
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● الفوائد الم�ستخل�صة بالن�سبة للمغرب
�إن تحليل التجارب العالمية لأربعة بلدان ،وهي كوريا الجنوبية والبرازيل وفرن�سا و�ألمانيا ـ فيما يتعلق بو�ضع
ا�ستراتيجيات االنتقال نحو االقت�صاد الأخ�ضر ودرا�سة ال�سوق العالمية لتنمية قطاعات الطاقة المتجددة والنجاعة
الطاقية ـ قد ّ
مكن من ا�ستخال�ص عدة درو�س يمكن للمغرب �أن ي�ستثمرها ،رغم اختالف المحيط الطبيعي
وال�سو�سيو ـ اقت�صادي والثقافي لهذه البلدان عن المغرب .وتكمن �أهم هذه الفوائد الم�ستخل�صة في ما يلي:
ال�سيا�سة العامة والت�شريعية
•    تختلف الأ�سباب الرئي�سية لتغير نموذج التنمية من بلد لآخر .ويمكن ح�صر العوامل التي �س ّرعت
االنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر فيما يلي:
• �أوال؛ �سيا�سات التخفيف من التدهور البيئي ومن انبعاثات الغازات الدفيئة الم�سببة لالرتفاع
الحراري.
• ثانيا؛ الأزمة االقت�صادية وا�ستخدام اال�ستثمارات الخ�ضراء كو�سيلة لإنعا�ش االقت�صاد وخلق
�إمكانيات جديدة للنمو والت�شغيل.
• ثالثا؛ ارتفاع �أ�سعار الطاقات الأحفورية الم�ستوردة التي تبقى م�صادر ا�ستخراجها محدودة على
المدى الزمني.
• رابعا؛ القناعة الرا�سخة ب�أهمية و�ضع نموذج جديد للتنمية الم�ستدامة مرتك ِز على التغير في �سلوك
المواطن والم�ستهلك وال�سوق.
•     ُتظهر التجارب العالمية التي تمت درا�ستها ب�أن هذه الدول قد و�ضعت منذ عام  2007ا�ستراتيجيات
وطنية لإنجاز اقت�صاد �أخ�ضر من�سجم و ُيدمج جميع القطاعات االقت�صادية الموجودة .وهذا ي�ؤكد �أن
المفهوم جديد جدا و�أن المغرب يمكنه �أن يربح بت�سريع تموقعه في هذا النموذج الجديد.
•    �إن اتخاذ �إجراءات تنظيمية فعالة ومجهزة ب�آلية � ٍ
إ�شراف وتتبع حقيقي للتطبيق ،ت�شكل �أر�ضية قوية ل�ضم
الفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين في البالد �إلى مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر.
•    يمكن ا�ستخدام االقت�صاد الأخ�ضر كو�سيلة لتحقيق التن�سيق واالن�سجام بين ال�سيا�سات القطاعية
االقت�صادية الموجودة ومعيار تنزيل هاته ال�سيا�سات على �صعيد الجهة من منظور االقت�صاد الدائري
(ا�ستغالل الموارد الطبيعية ب�صورة دورية بتقليل حجم اال�ستغالل واال�ستهالك) المنتج لفر�ص �شغل
جديدة على ال�صعيد المحلي (�إنتاج محلي للكهرباء الخ�ضراء ،مهام �إعادة ا�ستعمال نفايات الن�شاطات
االقت�صادية على �شكل تدفق للمواد نحو محطة التخزين ثم �إلى محطة التوزيع.)...،
•    جميع البلدان التي ت�أثرت بالأزمة االقت�صادية عب�أت جزءا كبيرا من ميزانية مخططها الخا�ص ب�إنعا�ش
االقت�صاد بهدف اال�ستثمار في قطاعات االقت�صاد الأخ�ضر ،و ُيظهر هذا التوجه ب�أن هذه البلدان تدرك
ب�أن االقت�صاد الأخ�ضر هو و�سيلة لإنعا�ش النمو والنهو�ض بالتناف�سية االقت�صادية.
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•    كما يمر التحول �إلى االقت�صاد الأخ�ضر عبر خلق �صناعة جديدة تغطي مجاالت �صناعية خ�ضراء مثل
التكنولوجيات النظيفة ،الطاقات المتجددة ،النجاعة الطاقية ،التطهير ال�سائل وتنقية ومعالجة المياه
العادمة ،تدبير وتثمين النفايات� ،إلخ.
التمويل والنظام ال�ضريبي
المحافظ على
•    ي�شكل و�ضع نظام �ضريبي بيئي وطاقي مالئم �أدا ًة اقت�صادية مهمة ومحفزة لال�ستثمار ُ
البيئة.
•    عتبر تمويل االنتقال نحو االقت�صاد الأخ�ضر المفتاح الرئي�سي للنجاح ،و يكون ذلك عبر انخراط الدولة
والقطاع الخا�ص عن طريق تمويالت موجهة �إلى قطاعات االقت�صاد الأخ�ضر ،مثل :التكنولوجيات
النظيفة ،النفايات ال�صلبة ،التطهير ال�سائل ،الطاقات المتجددة ،الكتلة الحيوية ،النجاعة الطاقية
(التعمير  ،ال�صناعة ،الفالحة والنقل)� ،إلخ.
•    العديد من الدول �أن�ش�أت تمويالت خ�ضراء ،عمومية وخا�صة ،مخ�ص�صة للم�شاريع الخ�ضراء ال�صغيرة
والمتو�سطة ،مثال :النجاعة الطاقية و�إزالة تلوث الماء والهواء للمقاوالت ال�صغيرة والمتو�سطة ،الإنتاج
الذاتي لكهرباء المنازل عن طريق محوالت فولتو�ضوئية  PVللأبنية ،الإنتاج الالمتمركز للقدرة
الكهربية المتو�سطة وال�صغيرة ،مثال :المزارع ال�شم�سية في المناطق النائية�...إلخ.
الكفاءات والتكوين والبحث العلمي:
•    و�ضعت كل من �ألمانيا وفرن�سا مراكز وطنية للخبرة لمركزة المهارات ،ت�شكل قطبا للكفاءات فيما
يتعلق بالتكنولوجيات الخ�ضراء.
•    �أدمجت �ألمانيا التربية البيئية في جميع م�ستويات التعليم والتكوين .وقد �أُدرجت كمادة �أ�سا�سية منذ
مرحلة الطفولة لتوجيه �سلوك الم�ستهلكين وال�سوق نف�سه على المدى البعيد.
•    تخ�ضير القطاعات االقت�صادية ،وخلق مجاالت �صناعية خ�ضراء جديدة ،يمر عبر اال�ستباق والمتابعة
للحاجيات من الكفاءات الخ�ضراء� .إن النجاح الجيد فيما يتعلق بتطوير الكفاءات الخ�ضراء ت�ؤكد
�أهمية التن�سيق بين الأعمال على ال�صعيدين المركزي والجهوي.
• المنهجية المتمركزة بين وزارات التنفيذ وال�شركاء االجتماعيين ،والتن�سيق الذي يتم �إحرازه،
ب�إحداث مجموعات عمل خا�صة من �أجل تنمية الموارد الب�شرية بهدف تبييء االقت�صاد� ،أو ب�إدراج
ق�ضايا التكوين والكفاءات في مجل�س للتنمية البيئية .ومن المهم �أن تتوفر الأر�ضية المنجزة من
�أجل هذا الحوار على ال�سلطة التقريرية ،و�أن ت�ستطيع تر�سيخ االلتزامات ب�شكل وا�ضح بين كل
ال�شركاء المعنيين ،و�أن تخ�ص�ص لهم الموارد الب�شرية والمالية ،وكذلك �أن يتم االعتراف بها كهيئة
مخت�صة في التخطيط و�أي�ضا في عمليات التنفيذ.
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• المنهجيات غير المتمركزة يمكن عمليا �أن ترفع من م�ستوى التن�سيق واالن�سجام بين ال�سيا�سات
على ال�صعيد القطاعي والمحلي .و�سيتحول الحوار المبا�شر بين ال�سلطات العمومية ،الوطنية
والجهوية ،وال�شركاء االجتماعيين� ،إلى عمل ملمو�س عندما تكون االلتزامات وتخ�صي�ص الموارد
في �أ�سرع وقت ممكن ،وعندما تكون الأرباح المبا�شرة وا�ضحة بالن�سبة لل�شركاء المعنيين.
�إن التوفيق الجيد بين القرارات على م�ستوى قمة الدولة وبين المبادرات القطاعية �أو المحلية في القاعدة
تمكن من ا�ستباق �سليم للحاجيات في م�ضمار كفاءة ال�سوق الجديدة لالقت�صاد الأخ�ضر.
•    تنمية التكنولوجيات الجديدة الخ�ضراء تولد حاجيات جديدة من المدر�سين والمكونين لديهم
معارف مح ّينة في الق�ضايا البيئية التي يتعين �أن ُتدمج في ا�ستراتيجيات تلبية الحاجيات من الكفاءات.
تحفيزات ا�ستثمارية
•    في البلدان النامية ،يمكن للقطاع غير المهيكل ومكافحة الفقر على م�ستوى الجهات �أن ي�ستفيد من
التحول �إلى اقت�صاد �أخ�ضر ،ب�شرط ت�أمين الرفع من قدرات الم�ستخدمين في االقت�صاد غير المهيكل
والمقاوالت ال�صغيرة جدا وال�صغيرة.
•    مواكبة المقاولين ال�شباب لخلق مقاوالت خ�ضراء (ال�شركات النا�شئة للتكنولوجيا النظيفة) ،والتمويل
الأ�صغر المالئم ،ت�شجع �إدماج المهن الجديدة.
•    تح�سي�س المقررين والمقاوالت ومختلف الفاعلين بالبيئة ،مما ي�ساعد على المقاربة المهنية فيما
يتعلق بالتوا�صل (تعبئة جميع و�سائل الإعالم).
وكا�ستنتاج ف�إن ال�سياقات الدولية والوطنية هي بال �شك م�ساعدة على االنتقال التدريجي باالقت�صاد الوطني
نحو اقت�صاد �أخ�ضر كاختيار مجتمعي يمكن �أن يتطور نحو نموذج جديد للنمو والتنمية الب�شرية ،فار�ضا
نف�سه ك�أحد الأولويات على ال�صعيد الوطني .ويتعين �أن تتحول هذه الأولويات �إلى ان�سجام اجتماعي
جيد وتح�سين حماية ال�ساكنة الأكثر ه�شا�شة وظروف عي�ش ال�ساكنة على ال�صعيد الجهوي والمحلي ،كل
ذلك مع التقلي�ص من التفاوت بين الو�سطين القروي والح�ضري.
�إن بروز اقت�صاد �أخ�ضر وطني يتعين �أن ي�أخذ بعين االعتبار المالحظات التالية:
•    يمكن للمغرب �أن ي�ستفيد من االنخراط ال�سيا�سي للبلدان ال�شريكة لفائدة االقت�صاد الأخ�ضر،
التي حققت �إنجازات في هذا الم�ضمار� .إن �أهمية الإنجازات االقت�صادية واال�ستثمارات الحالية
والم�ستقبلية على غرار تجربة كوريا الجنوبية التي تكر�س  80في المائة من الدخل القومي الخام
لالقت�صاد الأخ�ضر ،تعتبر فر�صة ورافعة مهمة لالقت�صاد المغربي.
•    التنمية الب�شرية واحترام كرامة الأ�شخا�ص :يتعين �أن تكون حا�ضرة وذات �أولوية في التخطيط لم�شاريع
الم�ستقبل ولل�سيا�سات العمومية.
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•    االنتقال نحو االقت�صاد الأخ�ضر :يجب �أن يتم ت�سريعه ،كما ُيظهر ذلك ال�سياق العالمي ،بهدف �إدماج
المكون ال�صناعي ،عبر مبادرات للبحث العلمي والتطوير ،واال�ستفادة من الت�أثير القوي في مجال
خلق فر�ص ال�شغل والثروة في الم�سالك القطاعية التي توجد في طور التخ�ضير.
•    التكوين المهني المالئم والمن�سجم مع حاجيات ال�سوق ،ومجاالت البحث العلمي والدرا�سات
ذات الغايات ال�صناعية :يجب �أن يتم ت�شجيعها لتكوين المناخ المالئم والم�ساعد للمهند�س وباحث
الدكتوراه والأ�ستاذ ـ الباحث.
•    التكنولوجيات التي تم اختبارها على ال�صعيد العالمي والنماذج االقت�صادية المرتبطة بها يتعين �أن
تكون مو�ضوع تقديم على ال�صعيد الوطني ،مع الأخذ بعين االعتبار �إمكانية مالءمتها محليا.
•    �آليات التمويل الدولية والتدبير الجديدة للتمويل العمومي والدعم ،التي تعتبر مبادرات االقت�صاد
الأخ�ضر قابلة لتبنيها ،يمكنها �أن يتم ا�ستيعابها ب�شكل مفيد.
•    �ضرورة درا�سة ق�ضية �إعداد �شراكات وطنية ودولية مبتكرة.
•    لتوازن االقت�صادي للم�شاريع :يمكن �أن تتطلب في بع�ض الحاالت تبني نماذج التعوي�ض المالي
والتجاري وال�صناعي .هذه التعوي�ضات يتعين �أن تتحول �إلى عمليات للإنتاج الم�شترك ،وو�ضع وا�ستثمار
االتفاقيات المرتبطة بالأوف�سيت " "offsetوالمناولة ،وال�شراء المقابل " "contre-achatوتعوي�ض
القر�ض ونقل التكنولوجيات والمهارات.
ومع ذلك ،ف�إذا كان مجموع الإمكانيات الموجودة يمكن �أن ي�شكل �إطارا ل�ضمان �أمن االختيار
اال�ستراتيجي لالنتقال �إلى اقت�صاد �أخ�ضر ،ف�إنه من الجيد تحديد النقاط التي توجب اليقظة والمخاطر
المرتبطة بهذا االختيار ،وهنا ن�ضع النقاط الأكثر داللة:
•    طور المغرب عدة مبادرات من �أجل "التخ�ضير" في قطاعات اقت�صادية لكن دون تطوير ا�ستراتيجية
�شاملة لالنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر.
•    لم يتم القيام بدرا�سة الجوانب الرقمية المتعلقة ب�إمكانيات الت�شغيل الأخ�ضر في عدة قطاعات
معنية باالقت�صاد الأخ�ضر مثل الفالحة الم�ستديمة وال�صيد الم�ستديم لمخطط �أليوتي�س وال�سياحة
الم�ستديمة (ر�ؤية .)2020
•    تبقى الجهود في ميدان البحث العلمي والتطوير غير كافية .كما �أن �شهادات البراءة واالختراع
المنتجة تبقى غير م�ستعملة في الم�سالك ال�صناعية المنتجة لل�شغل الم�ستديم والثروة.
•    �ضعف تعبئة المقررين والمنع�شين ال�صناعيين والهيئات المهنية والمواطنين ،بما في ذلك على
�صعيد المجتمع المدني من �أجل تبني نماذج للإنتاج واال�ستهالك الم�ستديمين ،بما يعك�س غياب
ا�ستراتيجية التح�سي�س ـ التوا�صل.
•    الإمكانيات المالية المكر�سة لتخ�ضير القطاعات االقت�صادية غير كافية
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الإمكانيات في مجال خلق الثروات وتوفير فر�ص
�شغل في �أربع قطاعات من االقت�صاد الأخ�ضر
1

قطاع الطاقات المتجددة

    المبادرات الوطنية في الطاقات المتجددة
من �أجل مواجهة الطلب المتزايد من الطاقة الكهربائية (التي �ست�صل �إلى ال�ضعف في �أفق  2020و�أربعة
�أ�ضعاف في �أفق  ،)2030و�ضع المغرب ا�ستراتيجية طاقية ترمي �إلى رفع ن�سبة م�ساهمة الطاقات المتجددة
�إلى  42في المائة في �أفق  ،2020مع التوزيع ب�شكل مت�ساو بين الطاقة الهوائية وال�شم�سية والكهرمائية (14
في المائة بالن�سبة لكل قطاع فرعي) .كما ترمي هذه اال�ستراتيجية �إلى ت�أمين م�ستوى مهم من االندماج
الجهوي لهذه المجاالت ل�ضمان االن�سجام االجتماعي والترابي مع ت�أمين ولوج الجميع �إلى الطاقة.
ولت�أمين تنفيذ هذه اال�ستراتيجية� ،سعى المغرب �إلى التزود ب�أربعة هياكل �إدارية تعمل في �إطار �شراكة مع
المكتب الوطني للكهرباء تحت و�صاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:
•    المكتب الوطني للكهرباء :الفاعل الوطني التاريخي المكلف بالمخطط المندمج للطاقة الهوائية.
•    الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية :الذي �أن�شئ بعد تحويل مركز تنمية
الطاقات المتجددة �إلى" الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية" .وتتكلف هذه
الوكالة بالإ�شراف على تنفيذ اال�ستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في قطاعات ال�صناعة والتعمير
والنقل ،كما تهتم ب�إنجاز معايير طاقية جديدة للمعدات ،وترويج الطاقات المتجددة و�إنجاز الأبحاث
التقنية لت�شخي�ص المناطق المر�شحة لإقامة م�شاريع الطاقة الهوائية وال�شم�سية.
•    الوكالة المغربية للطاقة ال�شم�سية :ت�شمل مهام الوكالة الإ�شراف والتوجيه للم�شروع المغربي للطاقة
ال�شم�سية ،عبر تغطية كل الأن�شطة المرتبطة بالت�صميم والدرا�سات واختيار الفاعلين الدوليين من
�أجل �إنجاز الم�شروع ،ومتابعة عمليات الإنجاز.
•    �شركة اال�ستثمارات الطاقية� :أن�شئت في  2010وتتوفر على ميزانية بقيمة  1مليار دوالر الممولة من
"�صندوق التنمية الطاقية" .وترمي �شركة اال�ستثمارات الطاقية �إلى اال�ستثمار في م�شاريع تنمية الطاقة
ال�شم�سية الهوائية والكهرمائية والنجاعة الطاقية.
•    معهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقات الجديدة� :أن�شئ المعهد عام  2011بهدف مرافقة
المبادرات الوطنية عن طريق تحقيق تموقع في مجال الأبحاث التطبيقية ،بميزانية �إقالع قيمتها 250
مليون درهم.
●
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    الطاقة ال�شم�سية
في نوفمبر  ،2009تم �إطالق مخطط مغربي هام للطاقة ال�شم�سية بقدرة ت�صل �إلى  2000ميكاوات في �أفق
 2020با�ستثمارات منتظرة بقيمة  70مليار درهم ،موزعة على  5محطات :ورزازات ،عين بني مطهر ،فم
الواد (�إقليم العيون) ،بوجدور و�سبخة الطاح (�إقليم طرفاية) .وتهدف المرحلة الأولى من المخطط �إلى
�إقامة �أول محطة للطاقة الكهروحرارية بورزازات بقدرة  125ميكاوات .ويبرز الجدول التالي المحطات
الخم�س لمخطط الطاقة ال�شم�سية الذي ت�شرف عليه الوكالة المغربية للطاقة ال�شم�سية:
●

المحطة

			

ورزازات
عين بني مطهر
�سبخة الطاح
فم الواد
بوجدور
المجموع

القدرة (بالمكاوات)
500
400
500
500
100
2 000
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    الطاقة الهوائية
يهدف البرنامج المغربي المندمج للطاقة الهوائية �إلى بناء خم�س محطات لتوليد الطاقة الهوائية في
�أفق  2019بقدرة  2000ميكاوات ( 280ميكاوات تحققت الآن ،و  720ميكاوات في طور الإنجاز)،
با�ستثمارات �إجمالية تقدر بقيمة  5 ,31مليار درهم.
●

							
المحطة
•
•
•
•

عبد الحق الطري�س
تطوان(الفارج)
ال�صويرة(�أمكدول)
طنجة 1

•
•
•
•
•

طرفاية
�أخفنير(بين طانطان وطرفاية)
العيون(فم الواد)
تطوان(الهومة)
تطوان(جبل خالدي)

مجموع المرحلة الأولى

مجموع المرحلة الثانية
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القدرة (بالميكاوات)
50
30
60
140
=280
300
200
50
50
120
=720
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المحطة
•
•
•
•
•

تطوان(الكدية البي�ضاء)
العيون(ت�سكراد)
طنجة 2
تازة
بوجدور

القدرة (بالميكاوات)
300
300
150
150
100

مجموع الطاقة الهوائية (المكتب الوطني للكهرباء)

2 000
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    الطاقة الكهرمائية
في �سنة  ،1960وبف�ضل �سيا�سة بناء ال�سدود الكبرى ،اعتمد المغرب في البداية على الطاقة الهيدروكهربائية
لإنتاج الكهرباء.
حاليا ،ت�صل القدرة المتوفرة من نوع الطاقة الكهرمائية �إلى  1306ميكاوات ،وقد بلغ �إنتاج الطاقة الكهرمائية
عام  3630,8 ،2010جيكاوات في ال�ساعة .وفي  ،2004و�ضع المغرب �أول محطة لل�ضخ ب�أفورار ت�صل
قدرتها �إلى  460ميكاوات .وقد قام المكتب الوطني للكهرباء ب�إنجاز الدرا�سات لبناء محطة ثانية لل�ضخ قرب
�أكادير وثالثة في منطقة ال�شمال .و�سي�ساهم �إدخال محطات لل�ضخ في تقويم �أداء حظائر �إنتاج الكهرباء ،وال
�سيما تلك التي يتم ا�ستخراجها من الطاقات المتجددة .ويتعين ت�سجيل عودة االهتمام بالطاقة المائية وذلك
بف�ضل اال�ستراتيجية الطاقية الجديدة ،وخ�صو�صا بالن�سبة للمحطات المائية ال�صغيرة.
و �سيتم بدء م�شاريع �إن�شاء قدرة كهرمائية ت�صل �إلى  580ميكاوات في �إطار نمزذج عقود . EPC
و ترمي هذه الم�شاريع الو�صول �إلى قدرة �إجمالية تناهز  2280ميكاوات� ،أي بمعدل يقارب  14%من
الطاقات المتجددة.
    الكتلة الحيوية  :الوقود الحيوي والغاز الحيوي
يجري حاليا �إنجاز درا�سات لتحديد الإمكانيات الحقيقية والتخطيط للتثمين الطاقي للكتلة الحيوية
(انطالقا من النفايات ال�صلبة الع�ضوية ،والمياه العادمة ،والأخ�شاب ،والوقود الحيوي�...إلخ) ،وذلك
�أ�سا�سا من خالل التحقق من م�شروعات توليد  200ميكاوات (في .)2012
وقد ر�أت م�شاريع رائدة النور في عدة جهات من المملكة من �أجل التثمين الطاقي لنفايات محطات
ت�صفية المياه العادمة في بع�ض المدن:
●

●

ا�ستعادة الغاز الحيوي ()Teq CO2/an
�إنتاج الكهرباء بالجيكاوات�/ساعة لحاجيات المحطة
�إنتاج الطاقة الحرارية بالجيكاوات�/ساعة لتن�شيط الحم�أة

مراك�ش

فا�س
�أكادير
			

60 000

73 000

100 000

11

18

4

16

7

/

الم�صدر :مديرية الوكاالت وم�صالح التدبير المفو�ض بوزارة الداخلية.
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يتميز الر�سم الخرائطي لتنمية الكتلة الحيوية بتوزيع جغرافي مهم على م�ستوى �أقاليم المملكة �إمكانيات
�إنتاج الطاقة المتجددة وفتح �آفاق للت�شغيل.
وتجب الإ�شارة �إلى �أنه على الرغم من �أهمية �إمكانات �إنتاج الطاقة المتجددة وخلق منا�صب لل�شغل عبر
الطاقة الحيوية ،يفتقر القطاع �إلى ا�ستراتيجية تنموية وا�ضحة و�إلى تنزيل جهوي ،في الوقت الذي نجد فيه
�أن الم�شروعين الراهنين لتقييم �إمكانيات جهة �سو�س -ما�سة  -درعة و�إقليم ال�صويرة يبينان وجود قدرة
من الكتلة الحيوية انطالقا من النفايات الفالحية تقدر بحوالي  1.7ميكاوات في ال�ساعة (�أي143.871
طن معادل للبترول) .وقد �أظهرت الدرا�سات التي �أجريت في جهات �أخرى كذلك وجود �إمكانيات هامة
فيما يتعلق بجيل الغاز الحيوي ،كما �أظهرت بع�ض الحاالت جدواه من الناحية التقنية .وفي هذا الإطار،
يتعين الإ�شارة �إلى الم�شروع النموذجي لتعاونية (كوباغ " )"COPAGحيث تم �إن�شاء محطة للإنتاج غير
الممركز للغاز الحيوي في مدينة تارودانت ،بقدرة تتجاوز  1ميكاوات وبكلفة تقارب  1.7مليون �أورو.
وت�سمح هذه المحطة التي �أن�شئت بتعاون مغربي ـ �ألماني بتحويل النفايات الع�ضوية الناتجة عن �صناعة
الألبان وكذا المواد الأولية المكونة من الكتلة الحيوية الناتجة عن الأن�شطة الفالحية بنف�س المنطقة.

تقييم �إمكانيات خلق الثروات وال�شغل بالمغرب عبر االندماج ال�صناعي
   •  م�ساهمة م�سالك الطاقة المتجددة في الناتج الداخلي الخام
•  م�ساهمة م�سالك الطاقات المتجددة في الدخل القومي الخام
عند اكتمال �إنجازه عام � ، 2019س ُي ّ
مكِ ن مخطط الطاقة ال�شم�سي من:
•  �إنتاج  6600جيكاوات في ال�ساعة�/سنة؛
•  ادخار  1.5مليون طن نفط مكافئ �سنويا؛
•  تفادي انبعاث  5.6مليون طن من غاز �أوك�سيد الكربون �سنويا.
الحاجيات من الكفاءات وفر�ص ال�شغل المتوقعة في م�سالك الطاقة المتجددة
الحاجيات من الكفاءات وفر�ص ال�شغل المتوقعة في الطاقة الهوائية
�إن الدرا�سة التي قامت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد �أخذت في اعتبارها عددا من
الفر�ضيات من بينها:
•  �أن برمجة القدرات المخطط لها ترتكز على المخطط الريحي المغربي الحالي الذي يرمي �إلى تجهيز
 2جيكاوات من الطاقة الهوائية في �أفق ( 2020مع تف�ضيل م�ضاعفة هذه القدرة �إلى  4جيكاوات في
�أفق  .)2030وهذا الم�شروع م� َؤطر وجميع المعلومات المرتبطة بتخطيطه المكاني معروفة.
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فر�ضيات االندماج
يتوفر الفاعلون ال�صناعيون في ميدان الطاقة الهوائية على �سبق تكنولوجي عال .كما �أنهم ال ينقلون
مهاراتهم �إال في حالة �إذا كانت هناك �سوق كبرى على المدى البعيد ت�ستدعي ذلك.
الآليات الثقيلة (المراوح ،الأبراج) قابلة للت�صنيع محليا ب�شكل �سهل ن�سبيا.
مجموعة الأعمال الذهنية (ت�صميم ،تدبير) واليدوية (تركيب� ،صيانة ،ا�ستغالل) قابلة للتطوير هاته المعرفة
محليا ،ب�شكل �شبه كلي وبطريقة �سريعة.
تقترح الدرا�سة المنجزة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ن َِ�سب الإدماج تبعا ل�سيناريوهين
اثنين:
حلقة �سل�سلة القيم

منتجو الطاقة الريحية
منتجو المكونات
منتجون �آخرون
مطورون
تركيب
ا�ستغالل �صيانة
منتجون م�ستقلون للطاقة
ا�ست�شارية هند�سة
�أبحاث ودرا�سات
تمويل وت�أمين
�أخرى

�إدماج �ضعيف

�إدماج �أق�صى

0%

95%

0%

95%

10%

95%

50%

100%

80%

100%

60%

100%

100%

100%

20%

90%

0%

50%

20%

80%

50%

100%

فر�ص ال�شغل التي يمكن خلقها في �إطار �سيناريوهات االندماج ال�صناعي التالية هي:
�سيناريو الحد الأدنى لالندماج :
 2.023فر�صة عمل
�سيناريو الحد الأق�صى لالندماج :
 7.437فر�صة عمل

خلق فر�ص �شغل في الطاقة الهوائية في �أفق 2025

• في التركيب 982 :فر�صة عمل
• في اال�ستغالل  1 041 :فر�صة عمل
• في التركيب  5 723 :فر�صة عمل
• في اال�ستغالل  1 714 :فر�صة عمل
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تبين المنهجية الم�ستعملة في جرد عدد فر�ص العمل الناتجة عن المخطط الريحي المندمج ب�أن �إمكانيات
الت�شغيل في القطاع الريحي تتوقف ب�شكل كبير على م�ستوى الإدماج التي �سيتم تفعيله على �صعيد التراب
المغربي .وبالفعل ،ف�إن من �ش�أن �سيناريو "الحد الأق�صى للإدماج" المتعلقة بحلقات �سل�سلة القيم لقطاع
الطاقة الهوائية �أن ينتج فر�ص �شغل م�ضاعفة �أربع مرات من الفر�ص الناتجة عن �سيناريو "الإدماج ال�ضعيف".
الحاجيات من الكفاءات وفر�ص ال�شغل المتوقعة في الطاقة ال�شم�سية:
•  الطاقة ال�شم�سية الكهروحرارية :محطة للطاقة ال�شم�سية الكهروحرارية.
القدرات
�إن الدرا�سة التي قامت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ال تعتمد �إال على برمجة ُ
الناجمة عن المخطط ال�شم�سي المغربي في �شموليته.
تم االحتفاظ بثالثة �سيناريوهات لتركيب قدرات محطة الطاقة الكهرحرارية:
•  33في المائة من قدرة الطاقة ال�شم�سية المركبة م�صدرها محطة الطاقة الكهرحرارية.
•  50في المائة من قدرة الطاقة ال�شم�سية المركبة م�صدرها محطة الطاقة الكهرحرارية.
•  67في المائة من قدرة الطاقة ال�شم�سية المركبة م�صدرها محطة الطاقة الكهرحرارية.
خلق فر�ص العمل في الطاقة الكهرحرارية

�سيناريو المخطط ال�شم�سي المغربي
 33في المائة  -محطة الطاقة ال�شم�سية:
 3.408فر�صة عمل
�سيناريو المخطط ال�شم�سي المغربي
 55في المائة  -محطة الطاقة ال�شم�سية:
 5.642فر�صة عمل
�سيناريو المخطط ال�شم�سي المغربي
 67في المائة  -محطة ال�شم�سية:
 7.356فر�صة عمل

في �أفق 2025

فر�ص ال�شغل الناجمة التي تهم بدرجة �أ�سا�سية حلقات
�سل�سلة القيم:
• هند�سة مدنية
• عملية
• تركيب الأنابيب المجمعة
• �صيانة

الم�صدر :وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

لإنجاح �إدماج المخططات ال�شم�سية ،ت�سعى الوكالة المغربية للطاقة ال�شم�سية �إلى �إدخال مفهوم االندماج
ال�صناعي في الم�سل�سل التنموي المتعلق بجميع مخططاتها ،وذلك �ضمن منظور التنمية الم�ستديمة ،مع
الحر�ص على �إنتاجية معينة من الكهرباء وتنمية اقت�صادية واجتماعية محلية على �صعيد الجهات حيث
تتواجد ن�شاطاتها ،مع م�ستوى �أق�صى لالندماج االقت�صادي ،وخيارات �أح�سن من التكنولوجيات الأكثر
تقدما ،و�أعمال البحث العلمي والدرا�سات بهدف �إطالق مهارات وطنية في مجال الطاقة ال�شم�سية ،وتلبية
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الحاجيات في مجال تكوين الكفاءات بما يتالءم مع حاجيات المهن ،وذلك مع مراعاة الحفاظ على
البيئة .ولتحقيق هذا الهدف ،قامت الوكالة ب�إنجاز درا�سات عدة:
• درا�سة حول الت�أثير البيئي لم�شروع ورزازات؛
• درا�سة تهم تحديد الرهانات المرتبطة ب�إقامة المحطات ال�شم�سية؛
• درا�سة حول تح�سين الآثار واالنعكا�سات ال�سو�سيو ـ اجتماعية؛
• ودرا�سة حول تحديد و�سائل تنمية الأن�شطة الفرعية/الملحقة.
�إن الهدف الأ�سمى لهذه المقاربة ،التي تريد �أن تكون نموذجية ،هو تنزيل منظور التنمية الم�ستديمة في
مدينة ورزازات ،مما يتطلب انخراطا �أكبر لجميع الفاعلين المحليين والوطنيين.
الطاقة الفوتوفولتيك الكهر�ضوئية
فيما يخ�ص برمجة القدرات ،ال تعتمد الدرا�سة التي قامت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة �إال على
المخطط ال�شم�سي المغربي ،دون �أي اعتبار للمخططات الإ�ضافية لتركيب المنظومات غير المتمركزة
والمعزولة .وت�شير الفر�ضيات �إلى ما يلي:
• يمكن �إنتاج عاك�سات التيار الكهربائي بالمغرب.
• �سيتم تجميع النماذج في المغرب وفق مناهج �شبه م�صنعة.
• �سيتم �صنع جميع الهياكل بالمغرب.
• لن يتم ت�صنيع ال�صناعات "الثقيلة" (�سيلي�سيوم ،رقائق ،خاليا) بالمغرب.
• �ستكون الهند�سة والت�صميم (الإدماج) مغربيتين.
• �سيتم التركيب بوا�سطة طاقم مغربي بطبيعة الحال.
• �ستكون جميع المهن المرتبطة باال�ستغالل وال�صيانة مغربية.
في �إطار المخطط ال�شم�سي المغربي تم اعتماد ثالثة �سيناريوهات لتركيب القدرات الحرارية ،وهي:
•  33في المائة من قدرة الطاقة ال�شم�سية المركبة م�صدرها محطة الطاقة الكهرو�ضوئية.
•  50في المائة من قدرة الطاقة ال�شم�سية المركبة م�صدرها محطة الطاقة الكهرو�ضوئية.
•  67في المائة من قدرة الطاقة ال�شم�سية المركبة م�صدرها محطة الطاقة الكهرو�ضوئية.
خلق فر�ص العمل في الطاقة الكهرو�ضوئية

�سيناريو المخطط ال�شم�سي المغربي
 33في المائة  -محطة الطاقة الكهرو�ضوئية:
 6046فر�صة عمل
�سيناريو المخطط ال�شم�سي المغربي
 50في المائة  -محطة الطاقة الكهرو�ضوئية
 9.160فر�صة عمل
�سيناريو المخطط ال�شم�سي المغربي
 67في المائة  -محطة الطاقة الكهرو�ضوئية
 12.274فر�صة عمل

في �أفق 2025

• في التركيب 3 406 :فر�صة عمل
• في اال�ستغالل 2 640 :فر�صة عمل
• في التركيب5 160 :

• في اال�ستغالل 4000 :فر�صة عمل
• في التركيب 6914 :فر�صة عمل
• في اال�ستغالل 5360 :فر�صة عمل

الم�صدر :وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
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تبين المنهجية الم�ستعملة في جرد عدد فر�ص العمل الناتجة عن المخطط ال�شم�سي ب�أن �إمكانيات
الت�شغيل في هذا القطاع تتوقف ب�شكل كبير على م�ستوى االندماج التي �سيتم تفعيله على �صعيد التراب
الوطني .ويمنح خيار" 67في المائة من الطاقة الكهرو�ضوئية" �إمكانيات �أعلى تقدر بـ  12.000فر�صة عمل
في �أفق .2025
يتعين �إذن التنبيه �إلى �أن الدراية لم ت�أخذ بعين االعتبار للتكنولوجيات الجديدة في عملية التحويل
الكهرو�ضوئي ،الذي بلغ اليوم م�ستوى كافيا من الن�ضج ال�صناعي وحقق تناف�سية مهمة فيما يتعلق بالتكلفة
من الكيلووات في ال�ساعة ،لتعليل تعميم هاته التكنولوجيات بالمغرب ،على الأقل عبر �إقامة محطات
نموذجية ذات قدرة �ضعيفة في البداية(تكنولوجيا الأغ�شية الرقيقة).
الحاجيات من الكفاءات وفر�ص العمل المتوقعة في الكتلة الحيوية:
تعتبر الكتلة الحيوية بمثابة م�صدر للطاقة المتجددة غير الم�ستغلة في المغرب .وت�شكل الم�سالك الفرعية
للوقود الحيوي والغاز الحيوي وحدها ،في ال�سيناريو المقدم ،مخزونا م�ساويا للطاقات المتجددة الأخرى
المتراكمة� ،أي ما ينهاز  5ماليين فر�صة عمل في العالم في �أفق .2050
�إن توقعات النمو في ح�صة الكتلة الحيوية بالمغرب تبقى هامة ويتوقع �أن تخلق فر�ص عمل وفق �سيناريوهات
مختلفة للتنوع الطاقي ،ويتعين �إيال�ؤه �أهمية �أكبر في �إطار التنمية الجهوية وال �سيما عبر تنمية القدرات
خلق فر�ص العمل في الكتلة الحيوية في �أفق 2020

�سيناريو "الكلفة الأدنى"
 1281فر�صة عمل
�سيناريو حافظة متوازنة من الم�شاريع:
 2248فر�صة عمل
�سيناريو "اال�ستراتيجية ال�شم�سية":
 3806فر�صة عمل.
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كيفما كان ال�سيناريو(خارج المهن غير التقنية)
مهند�سون :خبير زراعي ،بيئي ،ميكانيكي حراري ،مهند�س
مدني متخ�ص�ص� ،صناعي ،كهربائي /مهند�س تحكم

9%

تقني ميكانيكي/حراري كهربائي /مهند�س تحكم

9%

رئي�س ور�ش بناء ،عامل بناء

22%

عامل ميكانيكي وعامل �صيانة (عامل نقل،
تقني تحكم وحراري)

40%
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ال�صغيرة والمتو�سطة في جميع مناطق المغرب.
الحاجيات من الكفاءات وفر�ص العمل المتوقعة في الطاقة الكهرمائية ال�صغيرة:
�إن م�سلك الطاقة الكهرمائية ال�صغيرة ال ت�ساهم حاليا �سوى ب�شكل �ضئيل في تطوير الباقة الطاقية الوطنية
وكذلك فيما يتعلق بخلق فر�ص ال�شغل .ومن �ش�أن تطويرها �أن يكون مفيدا في الحاجة �إلى التنوع الطاقي
و�سيتم المحالة رفعه بح�سب مخططات التطوير للمكتب الوطني للكهرباء.
خلق فر�ص العمل في قطاع الطاقة الكهرمائية ال�صغيرة في �أفق 2020

�سيناريو تطوير  23ميكاوات
 356فر�صة عمل

•

•

 76في المائة من فر�ص ال�شغل التي يتم �إحداثها في القطاع الكهرمائي
ال�صغير هي في الهند�سة المدنية.
 34في المائة تتطلب تجربة متينة في الهند�سة المدنية ،وقدرة على
ت�سيير فرق عمل ومعمال� ،أو على قيادة �آليات الور�ش.

الم�صدر :وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

االندماج ال�صناعي :الم�ؤهالت والعوائق
تجمع المنع�شون ال�صناعيون في
لإنجاح تموقع المغرب في المخططات ال�شم�سية والريحية الوطنيةّ ،
جمعيات ،مثل الجمعية المغربية لل�صناعة ال�شم�سية والريحية .وقد �أقر قانون المالية لعام  2011تخفي�ضا
على حقوق ا�ستيراد التجهيزات والمعدات الم�ستخدمة في الطاقات المتجددة بحوالي  2.5في المائة،
وتقلي�ص ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة بالن�سبة ل�سخانات المياه ال�شم�سية من � 20إلى  14في المائة .وفي
يوليوز  ،2011تم توقيع اتفاق بين النقابة الفرن�سية للطاقات المتجددة من �أجل اال�شتراك في تطوير �شراكة
فرن�سية ـ مغربية تقترح ربط المحطات الفولتو�ضوئية للأفراد الخ�صو�صيين بال�شبكة الكهربائية ،بهدف
�إعادة حقنها بالكهرباء التي �سيتم �إنتاجها .وفي المقابل ،يمكن له�ؤالء �أن ي�ستفيدوا من تعريفة اال�سترجاع
( ،)feed-in tariffوهي تعريفة محفزة تقل�ص من الكلفة الأولية للتجهيز وكذا من ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة على الطاقة الفولتو�ضوئية التي ت�شهد اليوم ارتفاعا �إلى الحد الأق�صى ،بحوالي  20في المائة.
من جهة �أخرى ،ف�إن ال�شركة الوطنية الخا�صة " ،"Nareva Holdingالتي �أن�شئت عام  ،2005تتقدم
بجدية في قطاع الطاقات المتجددة باتحادها مع ال�شركات متعددة الجن�سيات .وقد فازت هذه ال�شركة
في غ�شت  2010في طلب العر�ض الذي انطلق عام  2007من �أجل �إقامة حظيرة ريحية في طرفاية ،تبلغ
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قدرتها  200ميكاوات وقابلة للو�صول �إلى  300ميكاوات .وتعتبر ال�شركة� ،إلى جانب "�أنترنا�سيونال باور"
( ، )International Powerمن �ضمن  18كون�سورتيوم (تجمع �شركات) التي خ�ضعت للت�أهيل الأولي في
طلب العرو�ض بالن�سبة لم�شروع ورزازات.
كما �أن �شركة " "NAREVA Holdingحا�ضرة في قائمة ر�ساميل "( "Desertecم�شروع �ضخم بقدرة 100
جيكاوات �أطلقته منظمات �ألمانية) .ويفتح هذا الأخير �آفاقا جديدة للمنع�شين الوطنيين من �أجل الم�شاركة
في �إقامة �شبكة من المحطات ال�شم�سية والحظائر الريحية في �أفريقيا ال�شمالية وال�شرق الأو�سك بهدف توفير
 15في المائة من الحاجيات الطاقية لأوروبا .كذلك ،ف�إن البرنامج ال�شم�سي المتو�سطي ،ثاني �أ�ضخم م�شروع
بالمنطقة� ، ،سيمثل فر�صة �أخرى بالن�سبة للمنع�شين الوطنيين الذي يمكنهم التموقع في ال�سوق.
ومن جانب �آخر ،وفي �إطار البرنامج الحكومي " ،" EnergiProتم الت�صريح علنا بطموح  NAREVAفي
�أن ت�صبح مزودا م�ستقال للكهرباء وذلك ،من خالل الإعالن عن �إقامة ثالث مزارع ريحية بقدرة 300
ميكاوات بكلفة �إجمالية تقدر بـ 3.5مليار درهم .والحظيرة الأولى مر�شحة لتكون في �أخفنير قرب طرفاية.
والطاقة التي �سيتم �إنتاجها �سيتم ت�سويقها مبا�شرة من قبل �شركة "� "NAREVAإلى زبائن مثل المكتب
الوطني لل�سكك الحديدية ،والمكتب الوطني للكهرباء ،و �شركة تكرير البترول " ،"Samirو�شركة
الأ�سمنت " ،"La fargeوالمكتب ال�شريف للفو�سفاط ،والمكتب الوطني للمطارات ،و�شركة الحديد
ال�صلب "."Sonasid
�إن االندماج ال�صناعي المن�شود �سوف يتحول �أكثر ف�أكثر نحو ا�ستقطاب م�صنعين �أجانب� ،سواء ب�شكل
انفرادي �أو في �إطار �شركات م�شتركة " � ."joint-venturesسوف ي�ؤدي الترخي�ص الجاري به العمل من
الآن ف�صاعدا في مجال الت�صدير والربط بال�شبكة الكهربائية الوطنية �إلى زيادة الحظائر الريحية وال�شم�سية
(المحوالت الفولتو�ضوئية و محطات الطاقة ال�شم�سية الحرارية) بمختلف القدرات .ومن خالل نوعية
وحجم برامج الطاقات المتجددة التي تم االنخراط فيها ،ف�إن الم�ستثمرين �سيكونون موجهين �إلى مزيد
من القدرات الكبرى على ح�ساب القدرات ال�صغرى وبالتالي على ح�ساب المقاوالت الوطنية ال�صغيرة
والمتو�سطة وال�صغيرة جدا .وهذه �صعوبات يجب على ل�صماعيين المغالربو الذين يريدون التموقع في
هذا ال�سوق تجاوزها.
وفي هذا ال�سياق ،ي�سمح التموقع القوي في هذه الح�صة با�ستثمار الإمكانيات الم�ستقبلية� ،سواء فيما
يتعلق بمرافقة م�شاريع �إقامة �أو ا�ستغالل الحظائر الريحية وال�شم�سية �أو فيما يتعلق بتمويل الوحدات
ال�صناعية (�إنتاج قطع الغيار :ال�سواري ،الأوتاد ،الدوارات ،المولدات ...،تجميع وتركيب المعدات ..فيما
يتعلق بالطاقة الريحية�/أغ�شية كهرو�ضوئية رقيقة ،خاليا فولتو�ضوئية ،لوحات...فيما يتعلق بالمحوالت
الفولتو�ضوئية� /شا�شات مقاومة للحرارة ،مرايا م�سطحة� ،أنظمة المراقبة ،مكثفات (...)condensateurs
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فيما يتعلق بمحطات الطاقة ال�شم�سية الحرارية) ،واال�شتراك مع الخبرة الأجنبية الم�ؤكدة ،وم�ساهمة
�صناديق التمويالت الوطنية (مثل �شركة اال�ستثمارات الطاقية) ،ووجود عقود مناولة ،كلها ت�شكل �شروطا
�أولية ال بد من توفرها.
في هذه البانوراما التي تهيمن عليها المقاوالت الكبرى ،تجد المقاوالت المتو�سطة وال�صغرى ـ التي
ت�شكل المكون الأ�سا�سي للن�سيج ال�صناعي الوطني ـ �صعوبات كبيرة في التموقع� ،إال �إذا تم و�ضع الآليات
ال�ضرورية لإدماجها.
�إن الأهداف المر�سومة في ميدان الت�شغيل في �أفق  2025احملددة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء
والبيئة ترتكز على �سيناريو اندماج الطاقات المتجددة التالية :اندماج �أق�صى للمخطط الريحي ،قدرة الطاقة
الكهرو�ضوئية في م�ستوى  67في المائة ،قدرة محطة الطاقة ال�شم�سية الحرارية في م�ستوى  33في المائة،
وقدرة الطاقة الكهرمائية ال�صغيرة في معدل  23ميكاوات .وي�شكل حجم البرامج الوطنية الكبرى التي
تم �إطالقها في قطاعات الطاقة الهوائية وال�شم�سية حافزا مهما للو�صول �إلى الأهداف المتوخاة في مجال
الت�شغيل.
غير �أن هناك عدة �شروط �ضرورية لرفع هذا التحدي لم تتوفر بعد ،هي:
• تتميز البنية الحالية للن�سيج ال�صناعي الوطني الذي بغياب �شبه كلي للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
المتخ�ص�صة في م�سالك الطاقات المتجددة.
• يمثل انعدام الكفاءات والخبرة الوطنية في التكنولوجيات الهوائية وال�شم�سية عائقا كبيرا.
• غياب ميكانيزمات تنفيذ مقاربة االندماج خالل عمليات فتح العرو�ض في م�شاريع الطاقات المتجددة.
• غياب التدابير المنهجية والإلزامية لإدماج المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة الوطنية في الم�شاريع
الوطنية الكبرى للطاقات المتجددة.
• غياب منهجيات وو�سائل اليقظة والتقييم الم�ستثمر المتعلقة بم�ستوى الإدماج المنجز.
الم�ؤهالت والعوائق متنوعة :ب�شرية ،قانونية� ،إدارية ،تقنية ،اقت�صادية ،مالية ،تكنولوجية� ،صناعية.
�صندوق التنمية الطاقية� :أنيط تدبير هذا ال�صندوق في بداية �شهر �أكتوبر  2001بائتالف تجاري
(كون�سورتيوم) يتكون من "�شركة بنيامين دي روت�شيلد"(�سوي�سرا) و"�أكتوو انف�ستمنت
مانجمنت"(لوك�سمبورغ) و"�أك�سن كابيتل بارتنرز"(المغرب).
يوفر برنامج الإمكانية لل�صناعيين من �إنتاج الكهرباء من تلقاء نف�سهم وذلك انطالقا من الطاقات
المتجددة .ويتم ذلك عبر �شركة النقل الةطنية من وحدات الإنتاج �إلى وحجات اال�ستهالك .ويتم
�شراء الفائ�ض في الإنتاج من طرف المكتب الوطني للكهرباء ب�سعر تف�ضيلي ومحدد.
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الكفاءات الب�شرية :التكوين ،المهن والبحث والتطوير
يرتكز تحديد الحاجيات من الكفاءات على فر�ضية االندماج التالية :حد �أق�صى الندماج المخطط
الريحي ،محوالت فولتو�ضوئية بمعدل في المائة ،محطة للطاقة الكهرو حرارية بمعدل  33في المائة،
محطات �صغيرة للطاقة الكهرمائية بمعدل 23ميكاوات� .أما فيما يخ�ص الحاجيات من الكفاءات في �شعب
الطاقات المتجددة في �أفق  ،2025فقد تم ترقيم الخ�صا�ص في التكوين على النحو التالي:
• مهند�سون في الطاقة المتجددة3128 :
• تنقنيون وتقنيون تجاريون في الطاقات المتجددة.10676 :
• م�ستخدمون م�أهلون في مجال الطاقات المتجددة.5773:
لتلبية الحاجيات من الكفاءات في م�سالك الطاقات المتجددة المحددة في الدرا�سة التي قامت بها
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،ف�إنه قد تم و�ضع برنامج للتكوين مخ�ص�ص للطاقات المتجددة ح�سب
المقاربة بالكفاءات.
يرتكز هذا البرنامج على خم�سة محاور:
�إعادة هند�سة برامج التكوين والبحث في الطاقات المتجددة

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

�أ .على المدى الق�صير
• تطوير  5برامج للتكوين المهني على م�ستوى التكوين التقني �أو التقني المتخ�ص�ص في مهن الطاقة
ال�شم�سية ،الهوائية والكتلة الحيوية.
•    �إقامة بنيات تحتية لإعداد برامج داخل ثالثة معاهد جديدة للتكوين ،هي :محطة  :1وجدة؛ محطة
 :2طنجة؛ محطة :3ورزازات.
•    تحديد ال�شركاء على ال�صعيد الوطني الم�ستعدين للت�أطير البيداغوجي ،والو�سائل اللجو�ستيكية،
الموفرة حاليا لحاجيات التكوين بالقطاع.
ومالءمة بع�ض برامجها التكوينيةُ ،
ب .على المدى المتو�سط 2012 :ـ .2013
• و�ضع  5برامج للتكوين المتين على م�ستوى ثالث م�ؤ�س�سات قطاعية
• تحديد ال�شركاء على ال�صعيد العالمي القادرين على مرافقة الم�ؤ�س�سات الم�شار �إليها �أعاله بهدف
و�ضع برامج جديدة متينة ومالئمة.
• تعميم برامج التكوين لت�شمل م�ؤ�س�سات �أخرى تتوفر على المعايير المحددة �سابقا.
 2011ـ 2012
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ج .التكوين الم�ستمر في الطاقات المتجددة:
�إعداد مخطط للتكوين الم�ستمر انطالقا من عام  2012ب�شراكة مع "الوكالة المغربية لتنمية الطاقات
المتجددة والنجاعة الطاقية" لفائدة المكوِنين من مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل ،والمكتب
الوطني للكهرباء ،والمكتب الوطني لل�سكك الحديدية ،والمكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب ،وتقديم
برامج التعليم المالئمة بعد الرفع من قيمتها في م�ؤ�س�سات التعليم العالي انطالقا من  2013على �شكل
تكوين م�ستمر (المدر�سة العليا للتكنولوجيا ،الجامعات.)...
د .التوا�صل:
تحقيق التوا�صل ابتداءا من  2011حول �إطالق عملية توظيف المتدربين للمحطات الرائدة والم�ؤ�س�سات
ال�شريكة و�إعداد مخطط للتوا�صل انطالقا من  2013من �أجل التعريف بتعميم �إقامة برامج متينة ومالئمة
للتكوين.
ه .تنظيم برنامج التكوين في الطاقات المتجددة:
�سيعتمد تنزيل برنامج التكوين المحدد �سالفا على الفاعلين الآتين :وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
من �أجل �إعداد برنامج التكوين والدرا�سة ودرا�سة وبناء المعاهد للتكوين في المهن المرتبطة بالطاقات
المتجددة والنجاعة الطاقية من طرف مديرية التكوين المهني ،والفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك
والطاقات المتجددة وفيدرالية ال�صناعات المعدنية والميكانيكية والإليكتروميكانيكية لت�سيير هذه
المعاهد ،والوكالة المغربية للطاقة ال�شم�سية والوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
لإقامة المقررات والت�أطير و�إدماج الفائزين لدى الفاعلين االقت�صاديين.
و� .أجهزة لتن�سيق برنامج التكوين والبحث:
ُيرتقب �إن�شاء لجنة لتن�سيق برنامج التكوين بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة� ،إدارة التكوين المهني،
وال�شركاء العموميين (الوكالة المغربية للطاقة ال�شم�سية ،المكتب الوطني للكهرباء ،الوكالة المغربية لتنمية
الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية� ،شركة اال�ستثمارات الطاقية) ،والخوا�ص (فيدرالية ال�صناعات المعدنية
والميكانيكية والإليكتروميكانيكية ،الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة)،
و�ستتكلف هذه اللجنة بتن�سيق ومتابعة وتقييم نتائج برنامج التكوين في الطاقات المتجددة.
ول�ضمان فعالية �أكبر لهذا البرنامج ،من ال�ضروري التنبيه �إلى بع�ض النقاط:
•    ما عدا الحاجيات من الكفاءات في المخطط ال�شم�سي والمخطط الريحي المندمج ،ف�إن درا�سة
المهن والكفاءات لم ت�شمل الحاجيات الم�ستقبلية من الكفاءات من �أجل تطوير المقاوالت ذات
القدرات الهوائية وال�شم�سية ال�صغرى والمتو�سطة بالن�سبة لحاجيات الفئات (المنزلية وال�صناعية).
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•    الهند�سة البيداغوجية لبرامج التكوين في حاجة �إلى الإنجاز .ويتعين �إيالء اهتمام خا�ص لبرمجة
الم�سالك ،والتخ�ص�صات المهنية االحترافية ،وعدد الفائزين ،والأ�سواق ،والموارد المادية والمالية
والب�شرية ،ونماذج التجارب الميدانية البيداغوجية (الريحية وال�شم�سية والكتلة الحيوية).
•    �إلى غاية الآن ،لم يتم �إنهاء التركيب المالي لبرنامج التكوين في الطاقات المتجددة من طرف وزارة
الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
•    يعتبر تكوين المكوِنين في الطاقات المتجددة بالن�سبة �إلينا �شرطا �ضروريا لت�سريع هذا الم�سل�سل.
•    تفعيل هذا البرنامج في �آجاله �شرط �ضروري ال�ستباق تنفيذ برامج العمل المنبثقة عن اال�ستراتيجية
الوطنية فيما يتعلق بالطاقات المتجددة.
من جهة �أخرى ،ف�إن ت�شجيع �سيا�سة �إرادية للبحث التطبيقي �أمر مهم لخلق رافعات للتنمية ،وال �سيما عبر
دعم مالي بمقت�ضى اتفاق مبرم مع الجامعة .ويمكن �أن تلعب الكفاءات المغربية في الخارج دورا مهما في
�إنجاز �صيغة عملية وتكنولوجية موجزة لفائدة كل القطاعات الن�شطة لالقت�صاد المغربي.
يتعين �أن يرتكز التوجه الطاقي واالقت�صادي الجديد للمغرب ب�شكل مواز على تقوية القدرات التجديدية،
والبحث التكنولوجي والتنمية ال�صناعية التي ت�شكل ،على المدى البعيد ،الو�سائل الحقيقية لتح�سين
�إنتاجية وتناف�سية اقت�صادنا ،والوجهة الم�ستقبلية لخلق ال�شغل ،والقيمة الم�ضافة ،وتح�سين �شروط عي�ش
المواطنين.
موازاة مع الأن�شطة ال�صناعية الأجنبية التي يمكن �أن تكون �ضرورية في بع�ض الحاالت للإقالع� ،ستربح
البالد بالمراهنة �أكثر على التكوين عبر البحث وتنمية التكنولوجيات الوطنية الخا�صة في �إطار م�شاريع
مع جهات متعاونة ذات هدف �صناعي يتمثل في تجميع الفاعلين الوطنيين والعالميين حول منهجية
الم�شروع ،وثقافة الت�سليم ـ مع �ضرورة المزاوجة بين الو�سيلة والنتائج ،وفق مبد�أ الربح الم�شترك.
كما �ستربح المقاوالت المغربية كثيرا باقترابها من الجامعة وقدراتها البحثية .و�ستتطور ج�سور جيدة في
�إطار عقود مهيكلة �ستحظى بدعم ال�سلطات العمومية من خالل مجموعة من التدابير المحفزة والمنا�سبة،
عبر الرفع من الموارد الب�شرية والمادية الممنوحة للبحث فيما يتعلق بالطاقات المتجددة وال �سيما المتعلقة
بمو�ضوعات واعدة مثل:
•    المواد الخا�صة والمركبة كمحركات المراوح الهوائية.
•    المواد متعددة الوظائف المخ�ص�صة لتحويل وتخزين الطاقة.
•    الإلكترونيات ذات ال�ضغط العالي.
•    الأنظمة الكهربائية/الإلكترونية الذكية.
•    التكنولوجيا الحيوية.
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و�سيكون من ف�ضائل نموذج مثل هذا:
•    تنمية المهارات الوطنية من �أجل الحاجيات الخا�صة للبالد ،والتي �سيمكن ت�صديرها �إلى �أفريقيا
والعالم العربي.
•    الحد من هجرة الأدمغة عبر تعبئة قدرات المهاجرين المغاربة العاملين في مجاالت التكوين والعلوم
والتكنلوجيا وال�صناعة والخدمات والمالية.
•    �إطالق نموذج فعال من �أجل اقت�صاد معرفة وطني.
�إن �إحداث معهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقات الجديدة �سيتعين عليه �أن يدعم هذه الروابط و�أن
يتمم الدائرة الجيدة على م�ستوى �سل�سلة القيم .و�سيكون الفاعلون االقت�صاديون الوطنيون مدعويين �إلى
التعبئة لتحويل اال�ستراتيجية الوطنية �إلى م�شاريع بحث ميدانية جدية.
و�سيلعب معهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقات الجديدة بتعاون مع الفاعلين الوطنيين في البحث
دورا هاما في دمج هذه الجهود .ومن بين الم�شاريع الرائدة ،نخ�ص بالذكر (الم�صدر:معهد البحث في
الطاقة ال�شم�سية والطاقات الجديدة ):
•    طاقة �شم�سية حرارية�:أن�شطة متعددة القدرات في التكنولوجيات الكهرو�ضوئية ،ونموذج تجارب
ميداني.
•    طاقة �شم�سية بالديناميكا الحرارية المركزة :مهام المحاكاة والعقلنة في تكنولوجيات الطاقة ال�شم�سية
الحرارية ،ونموذج تجارب ميداني.
•    طاقة �شم�سية وتطبيقات :تطوير تقنيات تحلية مياه البحر بالطاقة ال�شم�سية ،تكييف الهواء بالطاقة
ال�شم�سية� ،إنتاج البخار بالطاقة ال�شم�سية...
•    �شبكة كهربائية�:إدماج الطاقات المتجددة في ال�شبكة� ،سمارت كريد "�( "Smart Gridشبكة توزيع
الكهرباء الذكية با�ستخدام تكنولوجيا المعلومات)...
•    طاقة هوائية�:أن�شطة محاكاة المحطات ،هند�سة نقل وتخزين الطاقة...
•    تخزين الطاقة :محطات �ضخ وتوليد الطاقة الكهرمائية ،تخزين حراري للطاقة ،تخزين كيميائي للطاقة
ـ خلية وقود.
•    مو�ضوعات �أخرى يمكن معالجتها في الم�ستقبل كالكتلة الحيوية.
غير �أنه بالنظر �إلى �أهداف االندماج ال�صناعي المعلن عنها ،تبقى الإمكانيات المخ�ص�صة للبحث والتجديد
في مجال الطاقات المتجددة �ضعيفة ،رغم �إحداث معهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقة الجديدة
الذي يتوفر على ميزانية �إقالع بقيمة  250مليون درهم� ،أي ما يعادل  0.35في المائة من البرنامج ال�شم�سي
الوطني ،في الوقت الذي يتعين �أن تغطي مهمته جميع م�سالك الطاقة ال�شم�سية والطاقات المتجددة.
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التمويل

�إن التطور الوا�ضح ل�سيا�سات وو�سائل ال�سوق ،وال �سيما في البلدان النامية ،مثل �آليات التنمية الذاتية
التي تم �إعدادها على �إثر الم�صادقة على بروتوكول كيوتو وتمويل الكربون �أو القرو�ض ال�صغرى والأموال
الخ�ضراء التحفيزية ،تمثل خير و�سيلة للحد من التباط�ؤ االقت�صادي كما ت�شجع على تطوير االقت�صاد
الأخ�ضر على ال�صعيد العالمي .ويعتبر تركيز الأ�صول مثل تلك الخا�ضعة لمراقبة الم�ؤ�س�سات المالية
العامة وبنوك الإنماء و�صناديق الثروة ال�سيادية وبع�ض �صناديق التقاعد والت�أمين مدخال �ضروريا للت�سريع
باالنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر.
الدولة :تظل الدولة فاعال اقت�صاديا ال يمكن تجاوزه في �سيرورة االنتقال نحو االقت�صاد الأخ�ضر .ويعتبر
التمويل العمومي عن�صرا �أ�سا�سيا في �إطالق م�سل�سل تطوير هذا االقت�صاد ،و�سيكون على الدولة �أن ت�ؤكد
دورها ك�أول م�ستثمر في قطاعات االقت�صاد الأخ�ضر ب�شكل عام ،وال �سيما في قطاع الطاقات المتجددة،
وخ�صو�صا عبر :خلق تدابير مالية محفزة و�إعادة النظر في �إ�صالح نظام الدعم الحالي.
الم�ستثمرون الخوا�ص :ينفتح �سوق الطاقات المتجددة باعتباره مكونا رئي�سيا في االقت�صاد الأخ�ضر في
وجه الفاعلين الخوا�ص �أكثر ف�أكثر :الم�ستثمرون الخوا�ص ،الأ�شخا�ص الماديون (�صنف:مالئكة الأعمال)
والمعنويون.
الم�ؤ�س�سات المالية :يتعين �أن تلعب �أ�سواق ر�ؤو�س الأموال دورا جوهريا في و�ضع ر�ؤو�س �أموال معقولة رهن
�إ�شارة هدف �إن�شاء اقت�صاد �أخ�ضر .ومن �ش�أن تقوية المعايير البيئية واالجتماعية ومعايير الحكامة �إحداث
تغييرات عميقة في المفاهيم الفل�سفية والثقافية وال�سيا�سة واال�ستراتيجية و�أ�ساليب التخطيط والتنظيم
والمقاربة ال�سو�سيوـ اجتماعية للأن�شطة البنكية و�أن�شطة اال�ستثمار والت�أمين من �أجل �إعادة توظيف �أح�سن
لر�ؤو�س الأموال لإحداث تحريك قوي لالقت�صاد ال�شامل وبروز م�سالك الطاقات المتجددة.
يجب �أن ي�ساهم قطاع التمويل في تنمية الطاقات المتجددة وال �سيما:
•    البنوك التجارية.
•    البنوك الوطنية للتنمية بخلق خطوط مخ�ص�صة للتمويل بفوائد تف�ضيلية ومرفقة ب�ضمانات (�أخذا بعين
االعتبار قدرة الم�ستثمرين الم�ؤ�س�ساتيين على االقترا�ض من الأ�سواق المالية عبر الحكومة).
•    الت�أمينات و�صناديق معا�شات التقاعد.
�إن �إن�شاء �شركة اال�ستثمارات الطاقية ،ك�أداة مالية مخ�ص�صة من طرف الدولة ،من �ش�أنه الم�ساهمة ب�شكل
هام في هيكلة م�سالك الطاقات المتجددة من خالل م�شاركة ر�ؤو�س الأموال العمومية في برامج البالد.
تتدخل �شركة اال�ستثمارات الطاقية بالم�ساهمة في ال�شركات التي تتولى �إنجاز م�شاريع واقعية ذات
مردودية تبينت جدواها ال�صناعية .كل م�ساهمة تكون م�صحوبة بـ"ا�ستراتيجية خروج" وا�ضحة.
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يتعين على �شركة اال�ستثمارات الطاقية �أن تطبق �سيا�سة التوزيع المتنوع لر�ؤو�س الأموال الم�ستثمرة ح�سب
كل قطاع للطاقة المتجددة .كما �أن اال�ستثمارات التي تقوم بها ال�شركة تكون مفتوحة �أمام م�ستثمرين
�آخرين ،وطنيين �أو دوليين ،من �أجل القيام برفع مالي.وتعتزم ال�شركة �إعادة ا�ستثمار كامل عائداتها في
م�شاريع جديدة.وت�سعى ال�شركة �إلى عقلنة وت�شجيع الحكامة والتكاملية مع �شركائها الم�ؤ�س�ساتيين (الوكالة
المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ،الوكالة المغربية للطاقة ال�شم�سية ،الوكالة المغربية
لتنمية الإ�ستثمارات ،والمديرية العامة للجماعات المحلية).
ومن المهم �أي�ضا تقوية اال�ستراتيجيات الطاقية الوطنية و�صيغ التمويل ،عبر تحيين �آليات دعم الطاقات
ذات الم�صادر الأحفورية و�أنظمة الت�سعير التي يمكن �أن يعاد توجيه جزء منها لفائدة الطاقات المتجددة.
الإطار القانوني

لقد تم دعم تنفيذ ال�سيا�سة الطاقية الجديدة منذ  2008بوا�سطة �أحكام م�ؤ�س�ساتية تنظيمية وت�شريعية
متطورة ومحفزة تهدف �إلى �إعادة تنظيم قطاع �إنتاج الكهرباء وتوفير مخطط وطني لتنظيم �سوق الكهرباء.
�سمح القانون رقم  13.09المتعلق بالطاقات المتجددة ال�صادر في  18مار�س  2010بتو�ضيح قواعد �إنجاز
وا�ستغالل محطات �إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من م�صادر الطاقات المتجددة من طرف �أ�شخا�ص
ماديين �أو معنويين ،عموميين �أو خوا�ص ،وذلك بتو�ضيح ـ على الخ�صو�ص ـ القواعد العامة التي يتعين �أن
يلتزموا بها ،والنظام القانوني الجاري به العمل بما في ذلك فيما يتعلق بالت�سويق والت�صدير.
وقد حدد هذا القانون الإجراءات الإدارية الخا�صة بح�سب قدرات م�شاريع �إنتاج الطاقات المتجددة
(قدرات �صغرى ،متو�سطة �أو كبرى):
المن�ش�أة  2ميكاوات:
•    م�شاريع ت�ساوي �أو تتجاوز قدراتها ُ
 يخ�ضع هذا ال�صنف من الم�شاريع لترخي�ص. مناطق تطوير م�شاريع �إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من م�صدر الطاقة الهوائية �أو ال�شم�سية التيت�ساوي �أو تتجاوز قدراتها المجمعة الق�صوى  2ميكاوات يتم تحديدها واقتراحها من طرف الوكالة
المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والجماعات المحلية المعنية وم�سير ال�شبكة
الكهربائية الوطنية للنقل.
•    الم�شاريع ذات القدرة المتو�سطة تخ�ضع لت�صريح م�سبق ،وهي �صنفان:
 �صنف كهربائي� ،إذا كانت القدرة المن�ش�أة ـ ح�سب المحطة �أو مجموعة محطات تابعة لم�ستغلواحد ـ تقل عن  2ميكاورات �أو تتجاوز  20كيلووات.
 �صنف حراري� ،إذا كانت القدرة المن�ش�أة ـ ح�سب المحطة �أو مجموعة محطات تابعة لم�ستغل واحدـ ت�ساوي �أو تتجاوز  8ميكاوات حرارية.
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•    م�شاريع ذات قدرة �صغيرة تقام وت�ستغل وتخ�ضع للتعديل بحرية .وهي �صنفان:
 �صنف كهربائي انطالقا من م�صادر للطاقات المتجددة �إذا كانت قدرتها المجمعة الق�صوى ـ ح�سبالمحطة �أو مجموعة محطات تابعة لم�ستغل واحد ـ تقل عن  20كيلووات.
 �صنف حراري انطالقا من م�صادر للطاقات المتجددة �إذا كانت قدرتها المجمعة الق�صوى ـ ح�سبالمحطة �أو مجموعة محطات تابعة لم�ستغل واحد ـ تقل عن  8ميكاوات حرارية.
ف�ضال عن ذلك ،حدد القانون رقم  13.09ربط محطات �إنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة بال�شبكة الكهربائية
الوطنية ذات ال�ضغط المتو�سط �أو العالي �أو العالي جدا ،مما يجعل من الم�ستحيل ربط محطات الطاقات
المتجددة من �صنف القدرة ال�صغيرة ب�شبكة كهرباء ذات �ضغط منخف�ض (مثال :الربط ب�شبكة ال�ضغط
المنخف�ض لمحطة كهربائية ذات �أ�صل فولتو ـ �ضوئي لمنزل �أو بناية �إدارية ذات قدرة �أقل من  20كيلووات
و�أقل من  8ميكاوات من �أ�صل حراري).
ويمكن اعتبار القانون رقم  13.09دعامة وا�ضحة ومهيكلة لتنفيذ اال�ستراتيجية الجديدة للطاقات المتجددة.
غير �أن تحويل هذا الإطار القانوني الجديد �إلى قواعد عملية يبقى رهينا بو�ضع ون�شر مرا�سيم ون�صو�ص
تطبيقية المرتبطة بهذا القانون ،تتعلق ب:
•    كيفية تكوين و�إيداع ملفات طلب الترخي�ص.
•    دفتر التحمالت الم�شار �إليه في المادة  12من القانون رقم .13.09
•    �شروط و�أحكام ا�ستغالل محطة �إنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقات المتجددة ،وال �سيما ال�شروط
والأحكام المتعلقة بالتعريفة والولوج �إلى ال�شبكة.
•    ال�شروط والأحكام الخا�صة بالولوج �إلى �شبكة ال�ضغط المتو�سط.
•    الأحكام التقنية والمالية للربط بال�شبكة.
•    �أحكام ت�سويق ونقل وت�صدير الطاقة الكهربائية المتجددة التي تم �إنتاجها (المواد 26و 29من القانون
رقم.)09-13
عالوة على ذلك ،ف�إن القانون رقم  - 16-08كما تم تعديله وتتميمه بالظهير رقم ( 1-63-226ال�صادر في
 5غ�شت  )1963المتعلق ب�إن�شاء المكتب الوطني للكهرباء ال�صادر يوم الخمي�س  20نوفمبر - 2008
ي�سمح حاليا بولوج المنتجين الذاتيين للكهرباء �إلى ال�شبكة وبرفع عتبة الإنتاج من  10ميكاوات �إلى 50
ميكاوات انطالقا من م�صادر وطنية �أحفورية ومتجددة.
�إال �أن الإمكانيات المتعلقة ب�إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من الكتلة الحيوية يمكنها �أي�ضا اال�صطدام
بم�شكلة غياب �إطار قانوني ي�سمح با�ستغاللها.
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االختيارات التكنولوجية وقدرة ال�شبكة:
با�ستثناء الطاقات النووية وطاقة المد والجزر وحرارة الأر�ض الجوفية ،ف�إن ال�شم�س هي م�صدر جميع
الطاقات الموجودة على الأر�ض �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ،بما في ذلك الطاقة الريحية .وي�سمح
للمغرب توفرها بكثافة في بالدنا ،م�ضافا �إلى الحاجيات الطاقية الملحة والتقدم التكنولوجي ،بتبني �سيا�سة
طاقية جديدة .و�إذا كان الولوج �إلى التكوين المكثف قابال للتحقيق ،ف�إن ا�ستيراد الحلول التكنولوجية وال
�سيما ال�شم�سية والريحية ،يبقى �إكراها يتعين على البالد تدبيره من خالل الإندماج ال�صناعي الأق�صى،
على الأقل في المدى الق�صير بغية تنمية مهارات وطنية.
وعلى الرغم من الن�ضج الذي حققته التكنولوجيات الريحية التي يبقى جزء كبير منها قابال للنقل في
المغرب ،ي�ؤثر هذا الواقع بكل بثقله على االختيارات التي يتعين على بالدنا القيام بها في المجال
ال�شم�سي ،بطريقة ت�سمح بالحفاظ على الكلفة التناف�سية للكيلووات وباالندماج ال�صناعي الأق�صى الذي
ي�ساعد على خلق فر�ص �شغل على ال�صعيد الوطني .وهكذا ،نرى �أن االختيارات في المجال ال�شم�سي
تتجه نحو:
•    محطة الطاقة ال�شم�سية الحرارية في المرحلة الأولى بالن�سبة للمزارع ال�شم�سية الكبرى.
•    المحوالت الفولتو�ضوئية في المرحلة الثانية ،ونف�س الأمر بالن�سبة للقدرات ال�ضعيفة والمتو�سطة
(التطبيقات المنزلية والمواقع المعزولة).
تثير الطموحات التي �أبداها المغرب والمترافقة مع الم�شاريع المهيكلة لإنتاج الكهرباء انطالقا من
الطاقات المتجددة تجذب اهتمام الم�ستثمرين من جميع الجهات .ومن �ش�أن هذه الو�ضعية �أن تكون
مفيدة بالن�سبة للبالد �إذا ا�ستطاعت �أن ت�ساهم في ت�أمين �إطالق ديناميكية اقت�صادية م�ستدامة ،وطنيا
وجهويا .غير �أن هناك بع�ض التقويمات تبقى مطلوبة ب�شكل ا�ستعجالي لتدارك بع�ض المخاطر ،ونخ�ص
بالذكر على �سبيل المثال:
•    االهتمامات مركزة على الإمكانيات من الموارد الطاقية الجديدة الطبيعية في الوقت الذي توجد
فيه حقيقة تفر�ض نف�سها :وهي التحديد المجالي لقدرة ال�شبكة الكهربائية الوطنية .فبعد طرح برامج
الطاقات المتجددة التي تم ال�شروع فيها يتعين �أن يتوفر �سوق الطاقات المتجددة على قدرة تقنية ذات
�سقف مرتفع ،بناء على قدرة ال�شبكة والحاجة �إلى االحتفاظ بجزء مهم من الطاقات غير المتقطعة
بحيث يتم �ضمان �إدماج القدرات الجديدة المحدثة عن طريق الطاقات المتجددة دون الم�سا�س
با�ستقرار ال�شبكة.
•    تظهر هذه الحقيقة في الوقت الذي يتوافد فيه م�ستثمرون من مختلف البلدان العالم على المغرب
من �أجل اال�ستثمار في درا�سات الجدوى وفي م�شاريع رائدة تخ�ص قطاع الطاقة الريحية وال�شم�سية.
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في المقابل ،ف�إن الدرا�سات المتعلقة ب�إمكانية الت�سويق ال ت�شمل تطوير القدرات المتو�سطة (حالة
الحاجيات الذاتية من ال�صناعات) والقدرات ال�صغرى (حالة الحاجيات المنزلية وال �سيما الفولتو�ضوئية).
ووفقا لمقاربة التجارب العالمية ،ف�إن هذه الأخيرة تعد ذات �أهمية في الح�صيلة االقت�صادية والطاقية،
ومنتجة لل�شغل ،وت�ساهم ب�شكل كبير في تخفيف ال�ضغط على ال�شبكة الوطنية الكهربائية.
وطالما �أن الأمر يتعلق بم�س�ألة حيوية تتعلق بم�ستقبل الطاقة في البالد ورغم االهتمام الكبير الذي
توليه الوكالة المغربية للطاقة ال�شم�سية لالختيارات التكنولوجية واالنعكا�سات ال�سو�سيو ـ اقت�صادية،
ف�إن المحطات ال�شم�سية الأولى �ستولد ال محالة �إنتاجا �إ�ضافيا من الكهرباء ،وال �سيما بالن�سبة للمرحلة
الأولى (من�125إلى  160ميكاوات في تكنولوجيا محطة الطاقة ال�شم�سية الحرارية) لموقع ورزازات.
وي�صطدم �إنجاز المرحلة الأولى ب�إكراه يتعلق بتخزين الطاقة التي يبقى عبئها في تكوين كلفى الميكاوات
مهما .وبهدف تدبير عواقب عدم ا�ستقرار الم�شاريع المهيكلة ذات الطبيعة المالية التي تم االنخراط فيها
(مثل:النفاذ ال�سريع ل�صندوق التنمية الطاقية الموجه �إلى مجموعة الطاقات المتجددة ،والنجاعة الطاقية)،
يتعين تبني نموذج اقت�صادي مميز ي�ضمن على الأقل القابلية االقت�صادية للم�شروع وا�ستقرار فر�ص ال�شغل
التي �سيتم خلقها .ويمكن اعتبار الم�شروع ال�شم�سي الأولى ك�أحد الحاالت الفريدة في العالم ،وواجهة
تكنولوجية للبالد ،ت�شكل نفعا كبيرا في فر�ضية ا�ستراتيجية امتداد �أكثر �أهمية وت�صدير الطاقة نحو �أوروبا.
و في نف�س ال�صدد� ،سيكون مالئما بل �أ�سا�سيا تنمية حقل تخزين الطاقة ،عبر ا�ستعمال مختلف
التكنولوجيات (مثل خلية الوقود ـ الهيدروجين )...بهدف معالجة عدد من ال�صعوبات كتقطع الطاقات
المتجددة وتح�سين كلفة تخزين الطاقة ،وبالتالي التقلي�ص من كلفة �إنتاج الكيلووات.
قطاع النجاعة الطاقية

2

•  اال�ستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية:
ر�سخت النجاعة الطاقية موقعها �إلى جانب المنتجات البترولية والكهرباء والطاقات المتجددة كقطاع
م�ستقل بذاته .وقد برهنت على ذلك اال�ستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي حددت كهدف تحقيق
توفير بن�سبة  12في المائة من الطاقة الأحفورية في �أفق  2020و 15في المائة في �أفق  2030على م�ستوى
القطاعات االقت�صادية التالية :ال�صناعة ،الخدمات وال�سكن ،النقل.
تتمحور اال�ستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي ت�شرف عليها الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة
والنجاعة الطاقية على� :إنجاز م�شاريع تقوية النجاعة وتطوير الخبرة الوطنية (مكاتب درا�سات متخ�ص�صة)،
و�إجراء تقويم طاقي وبيئي للوحدات ال�صناعية �أو الخدماتية� ،إجراء التجارب الميدانية والمواكبة التقنية
والمالية بهدف �إنجاز تو�صيات عمليات التدقيق.
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�أخرى

توزيع ا�ستهالك الطاقة النهائية ح�سب القطاعات

2%

الفالحة

6%

الخدمات
7%

ال�صناعة
32%

ال�سكن

29%

النقل

24%

وح�سب المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ،ف�إن
ا�ستراتيجية النجاعة الطاقية ترمي �إلى:
•    التقليل من التبعية الطاقية :ا�ستهالك �أح�سن مع تلبية االحتياجات الطاقية الملحة.
•    التحكم في كلفة الطاقة من �أجل تناف�سية المنتوج الوطني.
•    تح�سين منحنى التحمل الكهربائي.
•    الحفاظ على البيئة :الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الم�سببة لالرتفاع الحراري.
•    ت�شجيع االقت�صاد واال�ستثمار.
المبادرات الوطنية في مجال النجاعة الطاقية:
موازاة مع البرامج القطاعية ،تبا�شر الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية انت�شارا
جهويا :تم انتقاء خم�س جهات (الجهة ال�شرقية ،تادال ـ �أزيالل ،مكنا�س تافياللت ،الرباط �سال زمور
زعير ،الدار البي�ضاء الكبرى� ،سو�س ما�سة درعة ،الأقاليم الجنوبية) .وقد تم تحديد الأهداف التالية لهذا
االنت�شار:
•    تطوير برامج مهيكلة تمكن من �إدماج النجاعة الطاقية على ال�صعيد الجهوي.
•    تعبئة الفاعلين الجهويين لإدماج النجاعة الطاقية في مختلف البرامج القطاعية على ال�صعيد الجهوي،
بهدف تطوير ال�سوق المحلي للنجاعة الطاقية.
•    تطوير قطب الكفاءات في مجال النجاعة الطاقية وخبرة القرب.
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اعتماد التوقيت الم�ستمر:
تم اعتماد التوقيت الم�ستمر من طرف الحكومة منذ  ،2008وقد كان الهدف هو اقت�صاد الطاقة والقدرة
الكهربائية بتح�سين هام�ش االحتياطي من الطاقة ومن تمة فاعلية النظام الكهربائي خالل فترة التوزيع
واال�ستهالك.
تركيب الم�صابيح االقت�صادية من الطاقة:
ارتكزت هذه العملية في مرحلة �أولى على ا�ستبدال خم�سة ماليين من الم�صابيح الكهربائية التقليدية
بم�صابيح اقت�صادية من الطاقة .وقد انطلقت هذه العملية في يوليوز  2008بهدف عقلنة اال�ستهالك واقت�صاد
الطاقة ،خا�صة فيما يتعلق بالمنازل ال�سكنية والإدارات .وفي نهاية  2009بلغ عدد الم�صابيح الكهربائية
االقت�صادية التي تم تركيبها  4.2مليون ،مما يعني تحقيق  84في المائة من �أهداف المرحلة الأولى.
التدقيق الطاقي الإلزامي للوحدات ال�صناعية:
يرمي التدقيق �إجراءا ب�شكل �أ�سا�سي �إلى تح�سين النجاعة الطاقية للوحدات ال�صناعية من خالل الآليات
المالية والتقنية التي تمكنها من القيام بتدقيق طاقي وو�ضع برامج عمل يمكن �أن ت�ساهم حتى في رفع
م�ستوى الأداء والإنتاجية لهذه الوحدات.
في عام  ،2009تم �إجراء �أزيد من  19عملية تدقيق طاقي لفائدة الزبناء ال�صناعيين للمكتب الوطني للكهرباء.
وقد بينت تلك التدقيقات �أنه يمكن توفير مخزون ي�صل �إلى  16في المائة من الفواتير �إذا تم تطبيق التو�صيات.
ويهدف برنامج النجاعة الطاقية في القطاع ال�صناعي الذي �أطلقته الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة
والنجاعة الطاقية بم�ساندة الم�ؤ�س�سة العالمية لتجهيزات البيئة (جيف) والبنك الأفريقي للتنمية �إلى �إنجاز
 1855تدقيقا طاقيا واقت�صاد  3ماليين طن معادل للبترول في القطاع ال�صناعي في �أفق  .2020ومن �أجل
تح�سين فعالية عملية التدقيق الطاقي ،و�ضعت الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
معايير مرجعية تحدد كيفية �إجراء التحليل الطاقي.
برنامج النجاعة الطاقية في قطاع التعمير:
تم �إنجاز تطوير برنامج النجاعة الطاقية في قطاع التعمير الجماعي وفق منهجية تعتمد تحويل الآليات
الت�شجيعية �إلى ر�أ�سمال ،ودعم ال�شركاء ومواكبة الأورا�ش اال�ستراتيجية في البنيات التحتية المرتبطة
بقطاعات ال�صحة وال�سكن والتربية الوطنية والفندقة والجماعات المحلية.
يتعلق الأمر �أي�ضا ب�إدماج �أفقي لالهتمامات الطاقية في عملية البناء ،وذلك بالجمع بين ال�ضبط الحراري
للبناء ،توحيد المعايير وتب�سيط عملية الح�صول على العالمة التجارية (الت�صميم الهند�سي ،مواد البناء،
المعدات الطاقية) ،تطوير المعايير الطاقية ،والدليل التقني للمهنيين ،والرفع من كفاءة المتدخلين
العموميين والخوا�ص ،وتحقيق برنامج رائد يهم القطاعات الرئي�سية.
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ترتكز المحاور الكبرى لبرنامج مدونة النجاعة الطاقية في قطاع التعمير على:
•    �إعداد وو�ضع تنظيم قانون طاقي للبنايات الفندقية والخدماتية ال �سيما الم�ؤ�س�سات المدر�سية.
•    �إعداد معايير ودليل تقني للمهنيين في التعمير  ،وو�ضع ا�ستراتيجية للتعبئة والتح�سي�س.
•    �إنجاز م�شاريع ميدانية بهدف البرهنة على مردودية اال�ستثمارات المقترحة.
•    ت�شجيع المبادرات متعددة القطاعات ورفع العراقيل �أمامها ،ت�شخي�ص وت�شجيع اال�ستثمارات في
النجاعة الطاقية في قطاع التعمير  ،وال �سيما في الم�ؤ�س�سات المدر�سية.
النجاعة الطاقية في قطاع النقل:
قام قطاع النقل بخطوات رئي�سية تتمثل في:
•    التقلي�ص من حركات التنقل بين المناطق الح�ضرية ،ت�شجيع ا�ستخدام النقل الجماعي والرفع من
م�ستواه ،التقلي�ص من الإ�شارات الطرقية و�إدماج مبادئ النجاعة الطاقية وحماية البيئة في عقود التدبير
المفو�ض في قطاع النقل الجماعي.
•    �إطالق وتفعيل تطبيق الن�صو�ص القانونية المرتبطة بالنجاعة الطاقية� ،إدماج مقت�ضيات النجاعة الطاقية
في قوانين المالية المتعلقة ب�شراء وا�ستخدام و�سائل النقل ذات اال�ستهالك المنخف�ض من الطاقة.
يطمح هذا البرنامج كذلك �إلى التقلي�ص من ا�ستهالك الطاقة الأحفورية لحظيرة ال�سيارات والنقل
الح�ضري والم�ساهمة بالتالي في الحد من تلوث الهواء.
يتعين على المغرب �أن يدر�س التجارب الناجحة لبع�ض الدول النموذجية في هذا المجال ،مع ا�ستلهام
عدد من التجارب الناجحة مثل :تطوير ال�سيارة الكهربائية والأخذ بمبد�أ المكاف�أة عن الك�سور (كبديل
لل�سيارات الملوثة �أو القديمة) ،على غرار التجربة الناجحة التي تحققت فيما يتعلق بحظيرة �سيارات
الأجرة في النقل الح�ضري.
�سخانات المياه ال�شم�سية:
يعتبر " "Promasolبرنامجا لتطوير �سوق �سخانات المياه ال�شم�سية .فبف�ضل التدابير التقنية والمالية
والت�شجيعية التي اعتمدت في هذا البرنامج ،ازداد العر�ض كميا ونوعيا ،مما ّ
مكن من ارتفاع قدرة
التجهيز �إلى  40000متر مربع في ال�سنة .وقد ا�ستفاد هذا البرنامج من ميزانية قيمتها  4.2مليون دوالر بدعم
من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والم�ؤ�س�سة العالمية لمرافق البيئة.
ويهدف برنامج �سخانات المياه ال�شم�سية للوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
�إلى الرفع من الم�ساحة المنجزة �إلى  3ماليين متر مربع في �أفق � ،2030أي ما يعادل قدرة ت�ساوي 700
ميكاوات ،مما �سيوفر  181كيلو طن معادل للبترول في ال�سنة ،وتالفي  1204كيلوطن من ثاني �أوك�سيد
الكربون في ال�سنة وخلق �أزيد من  1600فر�صة عمل.
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�إن �إدماج "مدونة النجاعة الطاقية في قطاع التعمير " في اال�ستراتيجية الجديدة للتهيئة المجالية وال�سكن،
ومنح الدعم المالي من طرف الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في �أبريل 2011
بمبلغ يتراوح ما بين  500درهم �إلى  750عن كل متر مربع يتم �إنجازه ،و�إطالق درا�سة حول مراجعة منظومة
الدعم الممنوحة لمادة الغاز ،ت�شكل كلها عوامل �إيجابية يجب �أخذها باالعتبار.
و�أخيرا ،يبقى ور�ش الم�صادقة وتب�سيط عملية الح�صول على عالمة الجودة ال�صافية �ضروريا للت�أكد من
المهنية والمثابرة للو�صول �إلى جودة المواد والمعدات التقنية الم�ستعملة.
غير �أن معدل التجهيز في �سخانات المياه ال�شم�سية بالمغرب تظل الأ�ضعف في المنطقة المتو�سطية
(�إ�سرائيل� ،إ�سبانيا ،اليونان ،و�إيطاليا تتوفر على معدل �أعلى) .ولم ُي ِّ
مكن �إطالق برنامج ""Promasol
من خلق �صناعة �إنتاجية محلية لمكونات �سخانات المياه ال�شم�سية .يتكون القطاع الوطني ل�سخانات
المياه ال�شم�سية من مقاوالت اال�ستيراد والتركيب .ومن الم�ستعجل اليوم القيام بتدابير من �أجل تعميم
هذه ال�سخانات في المن�ش�آت القديمة والجديدة ودعم المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في �إقامة م�شاريع
�صناعية لإنتاجها محليا.
تقييم الإمكانيات في مجال خلق الثروة وفر�ص ال�شغل
م�ساهمة م�سلك النجاعة الطاقية في الدخل الوطني الخام:
			
ال�سيناريو
كلفة برنامج النجاعة الطاقية في � 10سنوات
مليار درهم

		
الوحدة
18,74

الو�سيط
21,003

�إرادي
22,32
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•    الطاقة المقت�صدة�/سنة 0.228كيلووات�/ساعة
•    الق�سط الم�ستهلك �/2010سنة 1.2%
•    انبعاث �أوك�سيد الكربون�/سنة  0.237مليون طن
الحاجيات من الكفاءات وفر�ص ال�شغل المتوقعة:
من جانبها ،تهم مهن النجاعة الطاقية جميع قطاعات االقت�صاد .وبالنظر �إلى طموح المغرب في الو�صول
�إلى  12في المائة من النجاعة الطاقة في �أفق  ،2020ثم  15في المائة في  ،2030وح�سب ال�سيناريو الأدنى،
ف�إن مجال النجاعة الطاقية وحده يمكن �أن ينتج  37000فر�صة عمل في .2020
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ولتلبية االحتياجات من الكفاءات في �أفق �سنة ( 2025ح�سب كل �شطر يمتد لخم�س �سنوات) ،تظهر
الدرا�سة  -بناء على ال�سيناريو الأق�صى  -االحتياجات في مجال التكوين بح�سب الفئة .وتعتبر �أول درا�سة
من نوعها بالمغرب حيث نجد �أن تحليل فر�ص العمل الناجمة عن التحكم في الطلب على الطاقة قد
تركز على الرهانات المتعلقة بفر�ص العمل المبا�شرة ،المرتبطة بتنظيم وو�ضع ومتابعة برنامج اال�ستمرار في
تقنيات ال�صناعة لتوفير الطاقة.
وال�ستباق و�ضع برامج للتكوين والتحول المهني المكيف ،تم تف�صيل الرهانات بخ�صو�ص فر�ص العمل
المبا�شرة بح�سب كل قطاع.
وفي هذا ال�صدد ،اتبعت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المراحل التالية لتعداد فر�ص العمل الناتجة
عن اال�ستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية:
•    ح�ساب التقلي�ص من اال�ستهالك الطاقي ( 12في المائة من ا�ستهالك الطاقة الأحفورية).
•    �سيناريوهات اال�ستثمار بح�سب معدل المردودية الداخلية.
•    كلفة زيادة اال�ستثمار (ن�سبة زيادة اال�ستثمار/الطاقة المقت�صدة).
•    �إجراء مقارنة لتجارب دولية (ن�سبة فر�ص العمل المن�ش�أة في ال�سنة/ماليين الدوالرات الم�ستثمرة).
تم تحديد ثالثة �سيناريوهات بح�سب م�ستوى التطبيق والأهداف التي يمكن لأ�صحاب القرار والفاعلين
االقت�صاديين الجهويين الح�صول عليها ،ثم تحويلها �إلى �إمكانيات لخلق فر�ص عمل مبا�شرة متوقعة كل
عام:
�سيناريو اال�ستمرار في الو�ضع القائم :عدم التدخل
يواجه هذا ال�سيناريو حجم االختراق النظري بن�سبة  100في المائة بالن�سبة للتدابير ذات مردود لدى
الم�ستهلك ومعدل مردودية داخلية يتجاوز  8في المائة.
�سيناريو الو�سط :الأخذ في االعتبار للأهداف على المدى المتو�سط:
يواجه هذا ال�سيناريو حجم االختراق النظري بن�سبة  75في المائة بالن�سبة للتدابير ذات مردود لدى
الم�ستهلك ومعدل مردودية داخلية يتراوح ما بين  4و 8المائة.
�سيناريو �إرادي :تدخل قوي:
يواجه هذا ال�سيناريو حجم االختراق النظري بن�سبة تتراوح ما بين � 0إلى  25في المائة بالن�سبة للتدابير
ذات مردود لدى الم�ستهلك ومعدل مردودية داخلية �أقل من  4في المائة.
وي�سمح التحليل المنجز بت�شخي�ص الحاجيات في مجال ال�شغل والكفاءات المرتبطة بـ:
•    م�سلك معدات النجاعة الطاقية.
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•    قطاع الطاقات المتجددة.
•    تركيب المعدات التقنية لدى الم�ستهلك
•    التدقيقات والخبرات التقنية كعمليات �سابقة على تركيب المعدات.
•    ا�ستغالل وتدبير و�صيانة المعدات بعد تركيبها.
•    تنظيم خطة العمل
•    ت�شجيع مختلف التدابير المختارة.
•    الهيئات المالية المعب�أة بح�سب الو�سائل المالية من �أجل دعم مختلف التدابير.
با�ستثناء فر�ص العمل المرتبطة بمجال �إنتاج المعدات (التي تعتبر هام�شية فيما يتعلق بخلق فر�ص ال�شغل
المنتظرة) ،فتتميز �أغلبية هذه الفر�ص بكونها محلية موزعة على ال�صعيد الجهوي.
وتتجاوز الرهانات المتعلقة بال�شغل �ستين �ألف فر�ص �شغل في ع�شر �سنوات بالن�سبة لل�سيناريو الإرادي(40
�ألف في المغرب) .لكن هذه النتائج تتوقف على انخراط الفاعلين المحليين (جهات ،الوكالة المغربية
لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ،م�صالح الدولة ،ممثلو الم�سالك ال�سو�سيومهنية ،ومقررون
�آخرون) وعلى التمويالت التي �ستو�ضع رهن الإ�شارة من �أجل التحكم في الطلب على الطاقة لفائدة
القطاعات ال�صناعية ،والخدمات وال�سكن والنقل.
�أما الحاجيات من تكوين الكفاءات في م�سلك النجاعة الطاقية ،كما تم ت�شخي�صها من طرق وزارة الطاقة
والمعادن والماء والبيئة في �أفق  2020بح�سب الفئات في ال�سيناريو الإرادي ،فهي كالآتي:
•    مهند�سون.4694 :
•    تقنيون وتقنيون تجاريون.16070 :
•    عاملون م�ؤهلون.21917:
�إح�صاء فر�ص العمل الناجمة عن النجاعة الطاقية في �أفق  2020بح�سب ال�سيناريوهات الثالثة
�إرادي

الو�سيط

40470

اال�ستمرارية
36760
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تطوير قطاع النجاعة الطاقية ـ الم�ؤهالت والعوائق:
الم�ؤهالت والعوائق ذات طبيعة مختلفة :ب�شرية ،تنظيمية� ،إدراية ،تقنية ،اقت�صادية ،مالية ،تكنولوجية،
�صناعية...،
الكفاءات الب�شرية :التكوين ،المهن والبحث والتطوير:
ما زال التكوين في م�سلك النجاعة الطاقية بالمغرب في بدايته .ولتلبية احتياجات البرنامج الوطني الذي
تم ال�شروع فيه في مجال النجاعة الطاقية فيما يتعلق بالت�أهيل ،قامت الدرا�سة التي �أنجزتها وزارة الطاقة
والمعادن والماء والبيئة ب�إنجاز ت�شخي�ص كمي ونوعي للكفاءات التي يتعين تطويرها في القطاعات الثالثة
المعنية بمخطط النجاعة الطاقية :ال�صناعة ،التعمير والنقل.
وقد تم في الوقت الحالي �إعداد ،تحت �إ�شراف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،برنامج للتكوين
مخ�ص�ص للنجاعة الطاقية وفق المقاربة بالكفاءات ،مندمج مع برنامج التكوين في الطاقات المتجددة
ومرتكز على نف�س المقاربة ،و�سيكون قابال للتفعيل في م�ؤ�س�سات التكوين الخا�صة بالطاقات المتجددة
والنجاعة الطاقية .غير �أنه من ال�ضروري الإ�شارة �إلى النقاط التي ت�ستدعي اليقظة ل�ضمان فعالية �أح�سن
لهذا البرنامج ،نذكرمنها ما يلي:
•    لم يتم االنتهاء من �إعداد التركيب المالي لبرنامج التكوين في النجاعة الطاقية من طرف وزارة الطاقة
والمعادن والماء والبيئة.
•    يتعين �أن ي�شمل برنامج التكوين ،كما تم ت�شخي�صه ،تطوير الكفاءات الذي ت�شرف عليه الوكالة
المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لكي يلعب دوره كامال كمركز وطني للكفاءات
في مجاالت النجاعة الطاقة والطاقات المتجددة.
•    يعتبر تفعيل هذا البرنامج في �آجاله المحددة �شرطا �ضروريا ال�ستباق �إنجاز برامج العمل المنبثقة عن
اال�ستراتيجية الوطنية في مجال النجاعة الطاقية.
•    ال يوجد حاليا في ال�سوق الوطني �سوى  16مكتبا للدرا�سات التقنية متخ�ص�ص في النجاعة الطاقية
معتمدة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
•    تكوين المكونين في مجال النجاعة الطاقية �شرط �ضروري لت�سريع وتيرة هذا الم�سل�سل.
•    لم يغط برنامج التكوين الذي ت�شرف عليه وزارة الطاقة والمعادن االحتياجات فيما يخ�ص الكفاءات
في النجاعة الطاقية التي يتعين تطويرها لدى ال�صناعيين والمنع�شين العقاريين وال�سياحيين والعاملين
في قطاع النقل ،خ�صو�صا في مراكز ا�ستغالل المعدات التقنية وفي مجال �شراء معدات جديدة.
غير �أنه يجب مالحظة غياب برنامج قوي خا�ص بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ،وكمثال على ذلك
تكنولوجيا �سخانات المياه ال�شم�سية التي يمكن لبالدنا امتالكها.
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هذا ال�ضعف مرتبط جزئيا بغياب مكاتب درا�سات وطنية و�صناعة محلية ن�شطة في البحث العلمي
والدرا�سات .وفي هذا الإطار ،يتعين تقوية دور الفاعلين االقت�صاديين الموجودين والم�ؤ�س�سات النا�شئة
مثل معهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقة الجديدة بحيث تدخل في �شراكة مع الوكالة المغربية
لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية عبر توفير �إمكانيات كافية لتطوير الأعمال الهند�سية وبرامج
البحث التطبيقي الرامية �إلى التجديد والتطوير وو�ضع حلول �صناعية وطنية .ويتعين �أن تنخرط البالد في
برامج وطنية تهم البحث العلمي والدرا�سات في مجال تكنولوجيات البناء على �سبيل المثال (بما في ذلك
ال�سكن االقت�صادي �أو االجتماعي) من �أجل دمقرطة الولوج �إلى �سخانات المياه ال�شم�سية ،والمحوالت
الفولتو�ضوئية المنزلية والم�صابيح الكهربائية االقت�صادية.
من بين برامج البحث والتطوير التي يهيئ لها معهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقة الجديد ،هناك
مكون من مكونات النجاعة الطاقية يدعى"الفعالية الطاقية" ي�شمل المحاور التالية� :إعادة ا�ستعمال
الحرارة ال�صناعية من خالل"دورة رانكن" الع�ضوية (دورة وظيفتها تحويل الطاقة الحرارية �إلى �شغل)؛
الفعالية الطاقية في قطاع التعمير؛ وال�سيارة الكهربائية.
غير �أن و�ضوح وت�أثير هذه الخطوات يبقى محدودا ب�سبب اعتماد مقاربة "الم�شروع المعتمد" على ح�ساب
مقاربة "الم�شروع ال�شامل".
التمويل

تمثل النجاعة الطاقية الطاقة الرابعة في الباقة الطاقية المغربية المخطط لها (بهدف تقلي�ص اال�ستهالك
�إلى �أقل من  12في المائة فولت في الثانية في �أفق  2020وخلق �إمكانيات �أكبر لل�شغل بـ42000
فر�ص عمل) .غير �أننا نالحظ حاليا غياب الدعم (العمومي والخا�ص) المخ�ص�ص لتمويل هذا البرنامج
الطموح .والفاعلون الرئي�سيون الذين ُينتظر انخراطهم في هذا القطاع هم :الدولة ،الم�ستثمرون الخوا�ص،
الم�ؤ�س�ساتيون الماليون الوطنيون والدوليون.
تم ت�شخي�ص عدة �أ�صناف وم�ستويات للتمويل ،وال �سيما تمويل عمليات التدقيق واال�ستثمارات بهدف
تقلي�ص ا�ستهالك الطاقة في قطاع التعمير والنقل وال�صناعة والفالحة الم�ستدامة.
�إن تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية الذي بادرت ب�إعداده جمعية ازدهار على �صعيد المنطقة ال�صناعية �سيدي
البرنو�صي بالدار البي�ضاء قد ك�شف ب�أن م�شكلة الولوج �إلى المعلومة وغياب م�شروعات البرهنة على فعالية
التكنولوجيا الطاقية يمكن �أي�ضا �أن تعتبر عوائق في طريق اال�ستثمار في هذا القطاع الواعد كثيرا.
الإطار القانوني

يحدد القانون رقم  47.09المتعلق بالنجاعة الطاقية والمن�شور في الجريدة الر�سمية بتاريخ  17نوفمبر
الخطوط الموجهة لتنفيذ اال�ستراتيجية الجديدة للنجاعة الطاقية .ويمكن تفعيل هذه الأحكام التنظيمية

2011
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الجديدة من تحقيق تدبير جيد للطلب على الطاقة وخلق �سوق للنجاعة الطاقية وتح�سين تناف�سية الن�سيج
ال�صناعي الوطني وت�شجيع اال�ستثمارات في هذا القطاع الجديد وخلق �إمكانيات جديدة للت�شغيل
الأخ�ضر وعقلنة الموارد الطبيعية على ال�صعيد الجهوي والوطني .غير �أن الو�صول �إلى هذه الأهداف يظل
م�شروطا ب�إعداد ون�شر الن�صو�ص التطبيقية المرتبطة بالقانون الم�شار �إليه ،والتي تهم:
•    لعتبة النوعية لال�ستهالك من الطاقة الحرارية �أوالكهربائية �أو هما معا بالن�سبة لكل قطاع على حدة،
بحيث �إن �أي تجاوز لتلك العتبة ي�ؤدي تلقائيا �إلى �إجراء تدقيق طاقي.
•    الكيفيات التي تحدد محتوى التدقيق الطاقي الإلزامي بالن�سبة لكل قطاع ،والمنهجية ومخططات
تقديم النتائج وم�سطرة منح التراخي�ص لمكاتب الدرا�سات التقنية الم�ؤهلة قانونا لمزاولة مهنة التدقيق
الطاقي.
•    كيفيات المراقبة التقنية للأداء الطاقي من طرف ممثلي الإدارة الم�ؤهلين والمحلفين ،وكذا منح
الرخ�ص للهيئات والمختبرات.
•    الئحة الإدارات والم�ؤ�س�سات العمومية وكذا الماعات المحلية الخا�ضعة لمعايير النجاعة الطاقية
خالل تفويت ال�صفقات العمومية.
•    الئحة الم�شاريع الخا�ضعة �إلزاميا لدرا�سة الت�أثير الطاقي.
من جانب �آخر ف�إن تنفيذ المتطلبات الجديدة المنبثقة عن القانون رقم  47.09ت�ستدعي تخ�صي�ص موارد
منا�سبة:
•    موارد ب�شرية :عبر تقوية خبرة الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ،ومكاتب
الدرا�سات التقنية المغربية في مجال التدقيق الطاقي (الكهربائي والحراري) والكفاءات التقنية
بالن�سبة للم�ستهلكين الفاعلين االقت�صاديين (عموميين وخوا�ص) والمهند�سين والم�ستغلين
والمنع�شين ال�صناعيين والعقاريين وال�سياحيين �...إلخ.
•    موارد تخ�ص العتاد :عبر تطوير و�إنتاج وت�سويق الحلول التكنولوجية التي تمكن من تقلي�ص وتح�سين
ا�ستهالك الطاقة ،مما �سي�ساهم في خلق وحدات �صناعية جديدة متخ�ص�صة في الحلول المرتبطة
بالنجاعة الطاقية.
•    موارد مالية :عبر تطوير المنتجات المالية المخ�ص�صة لرفع جودة الأداء الطاقي للزبناء :ال�صناعات
الكبرى وال�صغيرة والمتو�سطة ،التعمير ،الفندقة والنقل.
�إن �إجراء تحليل للت�شريع المتعلق بالنجاعة الطاقية (القانون رقم  ،47.09مدونة النجاعة الطاقية في التعمير،
الفوترة" 20في المائة 20 -في المائة" ،القانون رقم  )45.09تظهر ب�أن تنفيذه يعتبر محفزا لخلق فر�ص
جديدة لل�شغل الأخ�ضر في الأن�شطة المرتبطة بالدرا�سات والخبرات وال�صناعة والتمويل.
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من جانب �آخر ،ف�إن التو�سيم الطاقي للمنتجات الكهربائية (و�ضع بطاقة تقنية على ظهر هذه المنتجات)
الموجهة �إلى اال�ستهالك المنزلي �سيكون �إلزاميا انطالقا من �شهر �أبريل  .2012و�سي�ضع هذا الإجراء
الجديد المعيار المغربي الجديد  ،14.2.300الرامي �إلى الزيادة في النجاعة الطاقية بالن�سبة للمنتجات
الكهربائية المنزلية ،بح�سب المعايير المحددة من طرف المعهد المغربي للمعايرة.
الجانب التقني :جودة ال�شبكة ومحطات �إنتاج الكهرباء:
�إن الطموح المعلن عنه فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية وال �سيما تلك المرتبطة بفعالية نقل الطاقة وتوزيعها عبر
ال�شبكة الكهربائية ،يمكن �أن يتعر�ض للعرقلة من طرف ال�شبكة نف�سها .ومن ثمة ،ف�إن عملية تح�سين جودة
ال�شبكة الكهربائية عبر �إدخال تكنولوجيات جديدة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من خالل تطوير تقنية
ال�شبكة الذكية من نوع " "SMART GRIDمن �أجل الح�ساب �أو تكنولوجيا الخط الحامل التيار ""CPL
يمكنه الم�ساهمة في تحقيق الأهداف المر�سومة .من جهة �أخرى ،يتعين تطبيق قواعد النجاعة الطاقية
على محطات �إنتاج الكهرباء التي يمكن �أن ت�ستفيد من عمليات التدخل لإعادة تقويم من �ش�أنها تح�سين
مردوديتها.
قطاع التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة

3

يمثل قطاع التطهير ال�سائل مخزونا هاما لخلق فر�ص ال�شغل الأخ�ضر� ،سواء على �صعيد التجميع
وت�صفية المياه العادمة �أو على �صعيد �إعادة ا�ستعمال مواد عملية الت�صفية (المياه العادمة الم�صفاة،
الحم�أة(الطين) .)...وتجدر الإ�شارة �إلى �أن بع�ض �أ�صناف ال�شغل موجودة �سلفا وعرفت نموا هاما في
ال�سنوات الأخيرة ،بف�ضل �إطالق المخطط الوطني للتطهير ال�سائل .ويتعين خلق وت�شجيع بع�ض المهن
الأخرى با�ستخدام �إجراءات محفزة .وي�ستند تحليل �إمكانيات المهن الخ�ضراء التي يمكن �أن ينتجها هذا
القطاع على تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير ال�سائل الذي ي�شكل فيه برنامجا مهيكال.
وفيما يلي تقديم موجز عن هذا البرنامج وعن حالة التقدم التي حققها حاليا قبل معالجة ال�صعوبات التي
تحد من �إمكانيات خلق فر�ص ال�شغل ،و�أخيرا �إعطاء بع�ض التو�صيات العملية الكفيلة بالم�ساهمة في
تجاوز تلك ال�صعوبات.
البرنامج الوطني للتطهير ال�سائل:
تم اعتماد اال�ستراتيجية الوطنية في التطهير ال�سائل �ضمن �إطار"المخطط الوطني للتطهير ال�سائل" الذي
ي�سعى �إلى تحقيق الأهداف التالية:
•    الو�صول �إلى معدل للربط ال�شامل ب�شبكة التطهير بن�سبة  80في المائة في المجال الح�ضري؛
•    تحقيق معدل ت�صفية للمياه العادمة ي�صل �إلى  60في المائة؛
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•    تح�سين جودة الحياة وال�صحة بالن�سبة لل�ساكنة؛
•    حماية الموارد المائية والتقلي�ص من كلفة تحويل المياه �إلى مياه �صالحة لل�شرب؛
•    تعبئة الموارد البديلة عن طريق �إعادة ا�ستعمال المياه العادمة بعد ت�صفيتها.
ولتحقيق هذه الأهداف ،تم اعتماد التدابير الآتية �ضمن الخطوات المبرمجة في �إطار "المخطط الوطني
للتطهير ال�سائل":
•    �إعادة ت�أهيل وتو�سيع ال�شبكات وتقوية �شبكة تجميع الأمطار؛
•    ت�صفية المياه العادمة التي تت�ضمن ما قبل الت�صفية والمراحل الثالث للت�صفية وهي الأولية والثانية
والثالثة ثم �إقامة قناة بحرية بح�سب الحاالت؛
•    تجديد المعدات؛
•    اقتناء تقنيات اال�ستغالل.
يهم هذا البرنامج ،الذي تم �إعداده في  ،2005مدينة ومركز ح�ضري تبلغ �ساكنتها  10ماليين ن�سمة .وهو
الدراهم)التدبير المفو�ض ،كما
اال�ستثمارات(بمالييرفي �إطار
المكوناتمن طرف الخوا�ص
ال ي�شمل المراكز التي يتم فيها تدبير خدمات التطهير
المائوية
الن�سبة تطهير م�ستقلة.
ال ي�شمل المناطق الح�ضرية التي تتوفر على �شبكات
ويقدر المبلغ الإجمالي للبرنامج بحوالي  43مليار درهم باحت�ساب الأداء على القيمة الم�ضافة يمكن
تق�سيمه كما يلي:
المكونات
تو�سيع ال�شبكة
تجديد ال�شبكة
محطات ت�صفية المياه العادمة ()STEP
معدات اال�ستغالل
الفئة االجتماعية (تطهير الأحياء الفقيرة)
المجموع

اال�ستثمارات(بماليير الدراهم)

الن�سبة المائوية

16,1

38%

5,6

13%

11,9

28%

2,6

6%

6,8

15%

43,0

100%

وقد ارتفع المبلغ الإجمالي لال�ستثمار خالل المدة � 2010-2006إلى حوالي  12.85مليار درهم ،بما ي�ساوي
حجم تحقق بن�سبة تقارب  30في المائة .وفي هذا الإطار ،ا�ستفادت  160جماعة قروية وح�ضرية من التمويل
في �إطار المخطط الوطني للتطهير ال�سائل ،الذي و�صلت ن�سبة تقدم الأ�شغال فيها الم�ستوى التالي:
•    �أ�شغال منتهية في  74جماعة
•    �أ�شغال في طريقها �إلى االنتهاء في  38جماعة
•    تعهد ب�إطالق الأ�شغال في  50جماعة.
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وقد انتقل معدل ت�صفية المياه العادمة الخام من  7في المائة عام � 2005إلى حوالي  20في المائة في
( 2010ح�سب المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب).
وبالتالي ،ارتفع المبلغ اال�ستثماري المر�صود للفترة � 2020-2011إلى حوالي  30مليار درهم ،مما �سي�ؤدي
بالت�أكيد �إلى خلق فر�ص لل�شغل في قطاع التطهير .لكن �أهمية تلك الفر�ص تتوقف على االختيارات
اال�ستراتيجية التي �سيتخذها المنع�شون االقت�صاديون والقدرة على تجاوز المعوقات التي عرفها �إنجاز
المرحلة الأولى من الم�شروع ،وهي معوقات م�ؤ�س�ساتية وتنظيمية ومعوقات مرتبطة بالتعريفة.
�إذا كانت الحاجيات من اال�ستثمار في مجاالت التطهير ال�سائل والت�صفية تبقى هامة ،ف�إن و�ضع مخطط
وطني للتطهير ال�سائل وتعبئة مختلف الفاعلين ومن بينهم وزارة الداخلية والوكاالت والمكتب الوطني
للماء ال�صالح لل�شرب وكتابة الدولة في البيئة ،قد �سمح للمغرب بتقوية �شبكات تجميع المياه العادمة،
والتوفر على محطات للت�صفية في المراكز الح�ضرية من مختلف الأحجام.
وفيما يلي نقدم بع�ض الأمثلة للإنجازات الملحوظة في هذا المجال:
محطة ت�صفية المياه العادمة لمدينة مراك�ش:
بد�أ ت�شغيل هذه المحطة عام  2011التي ارتفعت كلفتها اال�ستثمارية �إلى 1.23مليار درهم ،.وهي تمكن
من معالجة المياه العادمة بقدرة تعادل 1.3مليون ن�سمة ب�صبيب  100.000متر مكعب في اليوم.
وقد تم بنا�ؤها بتمويل م�شترك بين الوكالة الم�ستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراك�ش ،والوكالة الجماعية
( 50في المائة) ،ووزارة الداخلية وكتابة الدولة في الماء و�أي�ضا م�ستثمرون جهو ّيون في مالعب الكولف.
وت�ساهم المياه العادمة في ري  19ملعب للكولف ،بعد الدفع على مدى  80كيلومترا.وتتوفر هذه المحطة
على وحدة للإنتاج الم�شترك للطاقة انطالقا من الغاز الحيوية ( 30000كيلووات في اليوم).
محطة ت�صفية المياه العادمة لمدينة فا�س:
هي قيد الإنجاز حاليا ،وقد تطلبت ا�ستثمارات بقيمة  781مليون درهم ،تم تمويلها بوا�سطة قر�ض من طرف
تجمع لبنوك وطنية ،وم�ساعدة من الدولة في �إطار البرنامج الوطني للتطهير ال�سائل ،وم�ساهمة الوكالة
الم�ستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفا�س.
وتندرج المحطة في �إطار الم�شروع المندمج للحد من التلوث ال�صناعي لحو�ض �سبو ،وتعالج مجموع
المياه العادمة لمدينة فا�س التي �سيتم �إعادة ا�ستخدامها ل�سقي الأرا�ضي الفالحية.
ومن المتوقع تزويد هذه المحطة بوحدة للتوليد الم�شترك للكهرباء انطالقا من الغاز الحيوي المجمع في
� digesteurs anaérobiquesصهاريج الهوائية.
ومن ثمة ،ف�إن م�ساهمتها في التقليل من الغازات الدفيئة الم�سببة لالرتفاع الحراري تجعلها مر�شحة
لال�ستفادة من ميكانيزم التنمية الذاتية.
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مح طة ت�صفية المياه العادة لمدينة بر�شيد
�أن�شئت هذه المحطة في  2009من طرف المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب بتكلفة قيمتها  145مليون
درهم ،وهي من �صنف البحريات اال�صطناعية للت�صفية الطبيعية بقدرة 16000متر مكعب في اليوم.
ونظرا لطريقتها في الت�صفية ف�إن المياه العادمة اال�صطناعية لبر�شيد �ستخ�ضع للمعالجة القبلية ،قبل توجيهها
ناحية المحطة.
محطتا الت�صفية لمجن وادزم وبجعد
�أن�شئت هاتان المحطتان من طرف المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب بكلفة �إجمالية قيمتها 300
مليون درهم .وت�سمح هاتان المحطتان بمعالجة المياه العادمة ل�ساكنة تقدر بحوالي � 145ألف ن�سمة،
بقدرتين تقدران بنحو  7000و 3000متر مكعب في اليوم ،على التوالي .كما �أنهما تعمالن على حماية
الثروات المائية الجوفية للمنطقة وتثمين المياه العادمة الموجهة �إلى الأغرا�ض الفالحية.
محطة الت�صفية لمدينة الناظور
تعتبر هذه المحطة جزءا من برنامج التطهير للناظور الكبرى والحد من التلوث ال�صناعي لبحيرة مارت�شيكا.
وتتوفر المحطة ـ التي ت�ستعمل تقنية الت�صفية بوا�سطة الحم�أة المن�شطة من خالل المعالجة الثالثة ـ على
قدرة ت�صفية تقدر ب 26000متر مكعب في اليوم .وقد تم االنتهاء من بناء المحطة عام  2010من طرف
المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب بكلفة قدرها  430مليون درهم.
تقييم االحتماالت في مجال خلق الثروة وفر�ص ال�شغل:
تقديم للمهن:
عالوة على م�ساهمته في التقدم الملمو�س بالمغرب في �إقامة بنيات تحتية للتطهير والت�صفية ،ف�إن المخطط
الوطني للتطهير ال�سائل ي�سمح بخلق فر�ص لل�شغل المبا�شر في مهن التطهير ،و�أخرى لل�شغل غير مبا�شر
مرتبطة بالرفع من قيمة المواد الناتجة عن التطهير (�إعادة ا�ستعمال المياه العامة بعد خ�ضوعها للت�صفية،
تجويد الحم�أة) و�إزالة التلوث ال�صناعي .وب�شكل �أكثر تحديدا� ،سي�ساعد المخطط الوطني للتطهير ال�سائل
على الرفع من دينامية الم�سالك التالية:
•    جودة الدرا�سات وتتبع الأ�شغال :مكاتب درا�سات ،مكاتب طوبوغرافية ،مختبرات المراقبة...،
•    �أ�شغال الهند�سة المدنية� ،أعمال الترتيب (نقل الأوزان ال�ضخمة) ،الإ�سمنت الم�سلح...،
•    �إنتاج وتثبيت القنوات والأنابيبPEHD, PRV, PVC :
•    �إنتاج وتثبيت القنوات الخا�صة (بالوعات ال�صرف ال�صحي ،لوازم القاب�سات الكهربائية/لوازم الو�صل
•    الكهربائي) ،ومعدات ال�ضخ (مجموعات ال�ضغط الكهربائي� ،أنابيب ومعدات كهربائية).
�سدادات� ،آالت تحويل التيار
•    �إقامة وتجهيز معدات محطات الت�صفية (�أدوات تجميع المواد ال�صلبةّ ،
المائي �إلى طاقة ،الآالت المر�سلة ،الم�ضخات� ،آالت طاردة للزيت.)...،
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تقييم �إمكانيات الت�شغيل في المهن المرتبطة بالتطهير ال�سائل:
ت�شير وثائق تقديم المخطط الوطني للتطهير ال�سائل التي تم تجميعها من وزارة الداخلية �إلى �إمكانية خلق
 10.000فر�صة عمل مبا�شر في �إطار تنفيذ المخطط المذكور ،لكن دون تقديم م�ؤ�شرات ب�ش�أن نموذج
تقييم هذه الإمكانيات� ،أو طبيعة �أ�صناف فر�ص ال�شغل المرتقبة.
وقد قررت اللجنة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية اللجوء �إلى تقييم فر�ص ال�شغل المبا�شر التي
يمكن �أن تنتج خالل تنفيذ بقية المخطط في الفترة ما بين  ،2011-2010وذلك ا�ستنادا �إلى معلومات
مجمعة حول تنفيذ المخطط في الفترة ما بين  2010-2006وكذا حول الأ�شطر التي ح�صل فيها التقدم
من طرف المخت�صين في القطاع .وفيما يلي �شرح للمقاربة التي تم اعتمادها من �أجل تقييم فر�ص ال�شغل
المبا�شر المذكورة بح�سب مختلف مراحل �سير مكونات المخطط الوطني للتطهير ال�سائل:
 .1مرحلة الدرا�سة� :إن المتدخلين الرئي�سيين ومنتجي ال�شغل هم:
الآمرون بال�صرف العموميون (الإدارات ،الم�صالح ،الوكاالت الح�ضرية ،وكاالت الأحوا�ض المائية،
�شركات التدبير المفو�ض ) ...الذين ينتجون فر�ص �شغل في مراحل �إعداد فتح العرو�ض وتنظيم الأ�سواق
والمتابعة والإ�شراف على الدرا�سات والأ�شغال.
مكاتب الدرا�سات التي تتدخل في جميع مراحل الم�شروع بداية من درا�سات الجدوى �إلى المراقبة
ومتابعة الأ�شغال مرورا بالدرا�سات المف�صلة وعمليات التقييم البيئي القابلة لإنتاج فر�ص ال�شغل ،خ�صو�صا
لفائدة المهند�سين والتقنيين والمنع�شين.
المكاتب الطوبوغرافية المكلفة ب�إنجاز الأ�شغال الطوبوغرافية والدرا�سات المتعلقة بالعقارية والتجزئات.
المختبرات المكلفة بدرا�سة ميكانيك الأر�ض وتمييز المياه العادمة الح�ضرية.
ويقدر المبلغ الإجمالي لإنجاز جميع من�ش�آت ه�ؤالء المنع�شين بحوالي  7في المائة من المبلغ الكلي
للأ�شغال� ،أي ما يعادل  2.1مليار درهم للفترة ما بين .2020-2011
�أما تقدير ن�سبة الأ�شخا�ص /في ال�شهر ،في�ستند على �سعر بيع مختلف المتدخلين (ح�سب الأ�صناف)
المكلفين ب�إنجاز مرحلة الدرا�سة المتولدة عن المخطط الوطني للتطهير ال�سائل .ويمكن جمع عدد فر�ص
العمل التي يتم خلقها في هذه المرحلة في الجدول التالي:
مرحلة الدرا�سة
مهند�سون
تقنيون
م�ستثمرون
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الإنتاج بالدرهم�/سنة عدد الأ�شخا�ص�/شهر عدد الأ�شخا�ص�/سنة

30%

900 000

12 000

1 000

50%

380 000

47 368

3 947

20%

176 400

40 816

3 401
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 .2مرحلة الأ�شغال
تم تقييم عدد فر�ص ال�شغل بالنظر �إلى مبلغ اال�ستثمار المخ�ص�ص للمخطط الوطني للتطهير ال�سائل في
هذه المرحلة وانطالقا من وزن كلفة الأجور ،التي تقدر ب�صفة عامة بـ  15في المائة من مبلغ الأ�شغال
وم�ستوى مكاف�أة فر�ص العمل المتاحة في هذه الأورا�ش .وفي الجدول التالي تلخي�ص للنتائج المح�صل
عليها:
مرحلة الأ�شغال
مهند�سون
تقنيون
م�ستخدمون

توزيع الكلفة

المبلغ

 KDHال�سعر الموحد المتو�سطDH/AN

عدد الأ�شخا�ص�/سنة

20%

810 000

360 000

2 250

30%

1 215 000

180 000

6 750

50%

2 025 000

39 600

51 136

 .3مرحلة اال�ستغالل
انطالقا من تنظيم خدمة التطهير ال�سائل في مراكز ذات حجم متو�سط ،يمكن تقدير عدد فر�ص العمل
المتاحة كما يلي:
العمل
مهند�سون
تقنيون
م�ستخدمون

عدد الأ�شخا�ص�/سنة
3 900
11924
42 483

 .4ح�صيلة فر�ص العمل:
هكذا يمكن تجميع الإمكانيات المقدرة لفر�ص ال�شغل المبا�شر الناتجة عن المخطط الوطني للتطهير
ال�سائل والمعبر عنها ب�صيغة عدد الأ�شخا�ص/ال�سنة تم تجميعها في الجدول التالي:
العمل
مهند�سون
تقنيون
م�ستخدمون
المجموع العام

عدد الأ�شخا�ص�/سنة
7 200
23 000
97 000
127 200
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ولكي يكتمل الجدول ،يتعين �أن ن�ضيف �إلى فر�ص العمل المبا�شرة هذه تلك الفر�ص التي يخلقها م�سلك
ت�صنيع المعدات ،خا�صة مد القنوات ومعدات محطات الت�صفية.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه لم يتم تقدير فر�ص ال�شغل الإ�ضافية ب�سبب عدم الح�صول على الح�ص�ص الوا�ضحة
من طرف المنع�شين االقت�صاديين في هذا الم�سلك.
ويمكن اعتبار النتيجة المح�صل عليها� ،أي ما يناهز � 130.000شخ�ص� /سنوات (حوالي 10.000من�صب
مبا�شر) ،بمثابة تقدير للحد الأدنى .بالإ�ضافة �إلى ذلكّ ،
�سيمكن م�سل�سل �إنجاز المخطط الوطني للتطهير
ال�سائل من �إنتاج فر�ص �شغل غير مبا�شر على م�ستوى ال�صناعات الملوثة وكذا ال�شركات المتخ�ص�صة في
التقنيات النظيفة ،وهي:
•     في القطاع الإنتاجي ال�صناعي من خالل برنامج تقويم بيئي ،تطبيقا للإطار التنظيمي قيد الإعداد
(معالجة م�سبقة على �صعيد المعامل ال�صناعية).
•     وفي الم�سالك الجديدة لتقويم المواد الثانوية الناتجة عن ت�صفية المياه العادمة مثل �إعادة ا�ستعمال
تلك المياه �أو �إجراء تقويم فالحي �أو طاقي للحم�أة الناتجة عن محطات الت�صفية.
ت�شخي�ص العقبات المحتملة وال�شروط الأولية:
ُيظهر تحليل الجانب التنظيمي لقطاع التطهير بالمغرب و�شروط تنفيذ المخطط الوطني للتطهير ال�سائل
منذ انطالقه في  2006مجموعة من العوائق التي من �ش�أنها �إما �أن تعوق خلق فر�ص �شغل محتملة كما
تم ت�شخي�صها� ،أو ال تمكن المنع�شين المغاربة من االنخراط في بع�ض مكونات المخطط الوطني للتطهير
ال�سائل ،مما يحد من قدرتها على خلق فر�ص ال�شغل الم�شار �إليها.
وقد تم تحليل هذه العراقيل في الفقرات المقبلة ،وقد تم و�ضع اقتراحات للرفع من القدرة على خلق فر�ص
�شغل خ�ضراء مرتبطة بالتطهير ال�سائل في ال�سوق المغربي.
العوائق التكنولوجية:
يجتذب المخطط الوطني للتطهير ال�سائل ال�صناعة المغربية والأجنبية العاملة في قطاع التطهير ال�سائل،
خ�صو�صا في �سياق الأزمة العالمية .ومن هذا المنطلق ،يبدو من المنا�سب تحليل انعكا�س االختيارات
التكنولوجية على توزيع �إمكانيات فر�ص ال�شغل التي قد يتم خلقها بين هذين ال�صنفين من المنع�شين،
وذلك بهدف و�ضع تو�صيات ت�ساعد على تموقع ال�صناعة المغربية.
•     م�سلك الهند�سة:
لقد راكمت الهند�سة المغربية خبرة محترمة في مجال التطهير ال�سائل وفر�ضت ح�ضورها في مجال
الدرا�سات المرتبطة ب�شبكات التطهير ومحطات الت�صفية .وهناك بع�ض مكاتب الدرا�سات التي ت�صدر
خدماتها في هذا المجال وخ�صو�صا �إلى بلدان ال�ساحل .ويمكن الإ�شارة �إلى �أن طلب العرو�ض المتعلقة
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بالم�ساعدة التقنية ومراقبة الأ�شغال في المغرب �أخذت في ال�سنوات الأخيرة �شكال جديدا ،يقوم على
منحها حجما �أكثر ف�أكثر �أهمية (بن�سبة تتراوح ما بين � 40إلى  100مليون درهم عن كل طلب عرو�ض) ،ذلك
من خالل اللجوء �إلى تجميع المراكز (من � 10إلى  30مركز) .وتعمل طلبات العرو�ض الدولية ،على ت�شجيع
المكاتب الأجنبية بف�ضل معايير االختيار المعتمدة .وي�ؤدي مثل هذا االختيار �إلى الحد من الح�صة الوطنية
من هذا المخزون االحتمالي من فر�ص ال�شغل المتاحة في هذا الم�سلك .كما �أنه ي�ؤثر على االختيارات
التكنولوجية الم�شجعة لتموقع الم�سالك ال�صناعية الأجنبية ،وتحديدا قطاع ال�صناعة المرتبطة بالمعالجة.
•     مقاوالت الأ�شغال وال�صناعات المرتبطة بت�صفية المياه العادمة:
�إن اال�ستعمال التدريجي لتقنيات الت�صفية الميكانيكية (ال�سرير البكتيري ،الحم�أة الن�شطة )...على
التجمعات ال�سكنية ال�صغرى والمتو�سطة كحل بديل لتقنية البحيرات اال�صطناعية للت�صفية الطبيعية
(لمعالجة بع�ض ال�صعوبات :مثل ال�صعوبات المرتبطة بالعقار والرائحة يت�سبب في االبتعاد عن توجيهات
اال�ستراتيجية الوطنية للتطهير ال�سائل التي و�ضعت عام  .1999كما �أنه ي�ؤدي �إلى الحد ب�شكل وا�ضح
من فر�ص ال�شغل في ال�صناعة المغربية .وبالتالي ،ف�إن من �ش�أن هذا التغيير في المنظور المدعم من
طرف بع�ض الممولين �أن ي�ؤدي �إلى ما يلي:
   تقلي�ص م�ستوى تدخل المقاوالت الوطنية ،مما ينتج عنه الحد من فر�ص ال�شغل المتاحة في ال�صناعةالمغربية ،خ�صو�صا و�أن خدمات الت�صميم والبناء واال�ستغالل في تقنية البحريات اال�صطناعية للت�صفية
الطبيعية " "lagunage naturelيمكن �أن يقوم بها ح�صريا المنع�شون االقت�صاديون الوطنيون.
   ت�شجيع تموقع المقاوالت الأجنبية التي تتوفر على تجارب في �إنجاز محطات الت�صفية الآلية والميكانيكية .وبعك�س"  ،"lagunage naturelت�شرف المقاوالت الأجنبية على �إنجاز و �إدارة
جميع المحطات من هذا ال�صنف التي هي في طور البناء بالمغرب.
   التقلي�ص من ح�صة المقاولة الوطنية ،عندما يتم طلب ذلك منها ،في �إنجاز �أ�شغال الهند�سة المدنية فقط،و�أحيانا حتى عندما يتم �إنجاز هذه الأ�شغال من طرف مقاوالت �أجنبية تحت ت�أثير الأزمة االقت�صادية.
   الرفع من كلفة الم�شروع و�أ�سا�سا الجانب المتعلق بالمعدات الإلكتروميكانيكية .وكمثال علىذلك ،ف�إن ا�ستخدام و�سيلة ال�سرير البكتيري يكلف من � 2إلى  3مرات �أكثر من تقنية " lagunage
 "naturelالتي تتميز بم�ستوى تجهيز �أقل كلفة.
   ا�ستيراد المعدات الالزمة بالن�سبة للتكنولوجيا المدمجة (معدات ميكانيكية ،الج�سور المعلقة/الكا�شطة) ب�سبب غياب م�سالك �صناعية وطنية منتجة لهذا النوع من التجهيزات .وتت�سبب هذه
الو�ضعية لي�س فقط في الحد من فر�ص ال�شغل في الم�سلك المغربي للتطهير ال�سائل بل تحتاج
�أي�ضا �إلى نقل العملة ال�صعبة ( � 20إلى  40في المائة من القيمة الكلية للأ�شغال) مما ي�ؤثر على
الميزان التجاري.
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   ت�أمين ا�ستغالل محطات الت�صفية من �صنف الحم�أة المن�شطة �أو ال�سرير البكتيري من طرفالمقاوالت الأجنبية.
العراقيل المرتبطة ب�إزالة التلوث ال�صناعي:
ت�شكل �إزالة التلوث ال�صناعي �شرطا م�سبقا للو�صول �إلى الأهداف المحددة في المخطط الوطني للتطهير
ال�سائل ،خا�صة التي تهم حماية البيئة والرفع من قيمة المواد الناتجة عن ت�صفية المياه العادمة .حيث
ترتبط ال�صناعات الموجودة داخل المدار الح�ضري مبا�شرة ب�شبكة التطهير ال�سائل ،مما ي�ؤدي �إلى النتائج
ال�سلبية التالية:
رفع م�ستوى الت�سمم الكيميائي الذي يمكن �أن يف�سد الأداء الجيد لمحطات الت�صفية ،وال �سيما في حالة
ال�صناعة المنت�شرة في الن�سيج الح�ضري(الدباغة ،معالجة ال�سطوح ،الن�سيج)...
رفع م�ستوى الت�سمم الكيميائي الذي يمكن �أن يعرقل عملية تقييم المواد الثانوية (�إعادة ا�ستعمال المياه
العادمة وتقييم الحم�أة).
�إغالق قنوات ومن�ش�آت التطهير ال�سائل ب�سبب النفايات ال�صناعية المليئة بالمواد ال�صلبة القابلة للتر�سب
(مياه نباتية.)...
بالإ�ضافة �إلى كونها �شرطا م�سبقا للنجاح في تحقيق �أهداف المخطط الوطني للتطهير ال�سائل ،ف�أن �إزالة
التلوث ال�صناعي ت�شكل كذلك �إمكانية مهمة لخلق فر�ص لل�شغل في قطاع تدبير ومعالجة النفايات
ال�صناعية .غير �أن �إزالة التلوث ت�صطدم بعدة عراقيل يمكن �أن ن�شير �إلى �أهمها:
• �صعوبات تطبيق قواعد لتدبير المياه العادمة ال�صناعية (قانون رقم  95/10المتعلق بالماء ون�صو�صه
التطبيقية ،دفتر تحمالت م�سيري من�ش�آت التطهير ،م�شاريع تحديد المعايير القطاعية لل�صرف غير
المبا�شر للمياه العادمة ال�صناعية)...
• ترمي القواعد التنظيمية الجاري بها العمل ،من بين �أهداف �أخرى� ،إلى جعل �إزالة التلوث الذي ت�سببه
المياه العادمة ال�صناعية يتما�شى مع م�ستوى ال�صرف ال�صحي المنزلي� .إن �إجراءا مثل هذا يعتبر �إلزاميا
بالن�سبة لل�صناعة� ،سواء على ال�صعيد التقني (ا�ستحالة تحقيق من�ش�آت المعالجة القبلية ب�سبب غياب
الم�ساحة والعقار� )...أو على ال�صعيد المالي .و�سيكون من الأف�ضل ت�شجيع المعالجة الم�شتركة في
المحطات البلدية عندما ت�سمح بذلك الخ�صائ�ص التقنية للمياه العادمة (البيولوجية و الكيميائية)،
وكذلك مراجعة كيفيات تحديد الأ�سعار المبنية حاليا على الحجم الكلي للمياه الملوثة �إلى التحديد
المتنا�سب مع كتلة التلوث الناتج.
• م�شروع تحديد المعايير ودفاتر التحمالت (الم�ستند على التركيز ولي�س على نِ�سب التلوث) ال ي�ؤمن
الت�ساوي في المعالجة .من �أجل مقاربة �أف�ضل يجدر �أخذ ن�سبة التلوث بعين االعتبار� ،إ�ضافة �إلى
التركيز ،للحيلولة دون ت�شجيع الملوثين على تخفيف تركيز التلوث عبر �إ�ضافة المياه من الفر�شة المائية
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الباطنية ،مما ي�ؤثر على الموارد المائية والمن�ش�آت المائية لم�سلك المعالجة� .إن مبد�أ الفوترة المتنا�سبة
مع ا�ستهالك المياه ال�صالحة لل�شرب ي�صبح في هاته الحالة مختال.
• �إن انت�شار مواقع ال�صناعات داخل المدار الح�ضري يجعل من ال�صعب بل من الم�ستحيل تطبيق قواعد
تنظيمية .ويتعين مواجهة خيار تجميع ال�صناعات الأكثر تلويثا في مناطق منا�سبة لطبيعة عملها ،لمواكبة تطويرها
البيئي المن�شود من طرف مخطط الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة� .إن خيارا كهذا �سي�سمح بمواكبة
هذه ال�صناعات وو�ضع حلول لتحقيق �أق�صى حد من �إزالة التلوث.
• تدابير التحفيز المالي (�صندوق محاربة التلوث ال�صناعي ،وكاالت الأحوا�ض المائية) تبقى غير كافية وغير
�إجبارية.
• �صعوبة تحويل مبد�أ ملوث ـ م�ؤدي �إلى �إجراء فعال ،الأمر الذي َيحرم الدولة ،عن طريق وكاالت
الأحوا�ض المائية من الو�سائل مالية لدعم الحد من التلوث المائي ال�صناعي.
• غياب ا�ستراتيجية �أو مخطط وطني للحد من التلوث المائي ال�صناعي.
�صعوبات مرتبطة ب�إعادة ا�ستعمال المياه العادمة:
�إن ال�صعوبات الرئي�سية المرتبطة ب�إعادة ا�ستعمال المياه العادمة الم�صفاة �سببها غياب �إطار م�ؤ�س�ساتي
وتعريفي (مرتبط بالتعريفة) وا�ضح ،يحدد بدقة م�س�ؤوليات مختلف المنع�شين و�آليات و�ضع التعريفة
والجباية ومراقبة �إعادة ا�ستعمال المياه الم�صفاة.
�إن م�سيري �شبكات التطهير في الواقع ومن خالل �أحكام القانون رقم  95/10المتعلق بالماء ون�صو�صه
التطبيقية ملزمون بمعالجة المياه العادمة لم�سايرة مقت�ضيات المعيار المغربي .ويفر�ض خيار �إعادة ا�ستعمال
المياه العادمة المعالجة على ه�ؤالء الم�سيرين اللجوء �إلى ا�ستثمارات �إ�ضافية بهدف تطوير المعالجة الثانوية
و�إ�ضافة معالجة ثالثة .لكن مخطط تغطية هذه التكاليف الإ�ضافية في اال�ستثمار واال�ستغالل يبقى غير وا�ضح.
ال�صعوبات المرتبطة بالتمويل وبالنظام ال�ضريبي البيئي:
�إن تحليل ال�سياق الوطني المتعلق بالأدوات االقت�صادية والمالية ُي ِّ
مكن من الخروج بالمالحظات التالية:
ي�شكل �صندوق محاربة التلوث ال�صناعي حتى الآن الآلية الوحيدة لتحفيز المقاوالت من �أجل تمويل
الحد من التلوث المائي ال�صناعي (م�ساعدات يمكن �أن ت�صل حتى  40في المائة من اال�ستثمار ال�ضروري
لإنجاز م�شروع �إزالة التلوث).
ال ُيطبق مبد�أ ملوث ـ م�ؤدي ،الذي يطلق عليه �أي�ضا "الم�ستهلك الدافع" ،والمعتمد في الن�ص المنظم
للماء ب�شكل ف ّعال.
تنظم القوانين الحالية و�سائل ال�سيا�سة البيئية .لكن ال بد من بذل المزيد من الجهود لإخراج الن�صو�ص
التطبيقية والمرا�سيم من �أجل تنفيذها.
النظام المالي الحالي موجه نحو الأهداف المتعلقة بالميزانية بينما يبقى االهتمام البيئي �شبه غائب في
ال�سيا�سة المالية الوطنية.
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�إن القوانين البيئية التي تم �إ�صدارها في ال�سنوات الع�شر الأخيرة ت�شكل قاعدة ومرجعا قانونيا من �أجل
و�ضع مالية بيئية وطنية يمكن �أن تخدم تمويل العمل البيئي في بالدنا .ويتعين على مبادرة مثل هذه �أن
ت�أخذ باالعتبار خ�صو�صية ال�سياق الوطني لبالدنا في المخططات االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
والتقنية والتكنولوجية.
ال�صعوبات المرتبطة بالحاجيات من الكفاءات في م�سالك التطهير ال�سائل:
�أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة نهاية  2011درا�سة حول ت�شخي�ص الحاجيات من الكفاءات
التي يتطلبها المخطط الوطني للتطهير ال�سائل ،ولكن لم يتم ت�شخي�ص حتى اليوم الحاجيات من الكفاءات
الخ�ضراء كما لم يتم بعد و�ضع مخطط التكوين المنا�سب.
وعليه ،يتعين على تقييم الحاجيات من الكفاءات في قطاع التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة �أن ي�شمل �أي�ضا
الحاجيات التي يتطلبها المخطط الوطني للتطهير ال�سائل وكذلك الم�صادر الأخرى للمياه العادمة ال�صناعية
وال�سياحية والتطهير في المجال الح�ضري .ويجب دمج الميزة الترابية والجهوية لهذا المو�ضوع في منهجية �إنجاز
هذه الدرا�سة مع جمع كل االنتظارات 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�صالح التدبير المفو�ض بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية).
قطاع تدبير النفايات ال�صلبة

4

منذ ع�شرات ال�سنين ،عرف المغرب نموا عاليا في ن�سبة ال�ساكنة الح�ضرية وات�ساعا للأحياء الهام�شية
م�صحوبا بارتفاع م�ضطرد لحاجيات الولوج �إلى الخدمات الأ�سا�سية ،وقد عقّد هذا الأمر كثيرا ق�ضية
التجميع والتفريغ والق�ضاء على النفايات المنزلية والم�شابهة التي يقدر �إنتاجها في الو�سط الح�ضري
بحوالي  5مليون طن في ال�سنة� ،أي بمعدل  0.76كيلوغراما في اليوم لكل فرد.
�إن مظاهر ال�ضعف التي تمت مالحظتها على م�ستوى التنظيم وال�ضبط في تدبير النفايات المنزلية في عدد
من المراكز الح�ضرية ت�شكل تهديدا ل�صحة ال�ساكنة وت�سيء �إلى �سمعتها .نف�س الأمر بالن�سبة لم�ضاعفة
النفايات الع�شوائية والتدبير ال�سيء للمطارح الجماعية ،حيث ت�شكل خطرا حقيقيا على البيئة (المياه
التدفقية على الخ�صو�ص) ،وت�شوه المجال الب�صري القروي .في هذا الإطار ،تم اعتماد البرنامج الوطني
للنفايات المنزلية ب�شكل م�شترك بين كتابة الدولة في البيئة ووزارة الداخلية ،و�صودق عليه من طرف
الحكومة في  ،2008كتمديد للقانون رقم 28ـ 00ال�صادر في  6دجنبر .2006
تقديم المبادرات الوطنية:
تم �إعداد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ من طرف كل من وزارة البيئة ووزارة الداخلية و�صادقت
عليه الحكومة عام  ،2008تطبيقا للقانون رقم 00-28ال�صادر في  6دجنبر  2006والذي يحدد القواعد العامة
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لتدبير جميع �أنواع النفايات على ال�صعيد الوطني والجهوي .وقد حدد البرنامج الأهداف الرئي�سية التالية:
•     رفع مهنية خدمات تدبير النفايات المنزلية
•     تح�سين الولوج �إلى خدمة التجميع برفع ن�سبة النفايات المجمعة في المجال الح�ضري �إلى  90في
المئة عام  2015ثم  100في المائة عام .2020
•     و�ضع "مطارح مراقبة" للنفايات المنزلية ل�صالح جميع المراكز الح�ضرية ( 100في المائة عام )2015
تطوير م�سلك "فرز ـ �إعادة ا�ستعمال ـ �إعادة تقييم وتثمين" مع نماذج رائدة وميدانية للفرز للو�صول �إلى
ن�سبة  20في المائة من �إعادة اال�ستعمال عام .2015
•     �إغالق �أو �إعادة ت�أهيل جميع المطارح الع�شوائية الموجودة في �أفق .2015
•     تح�سي�س وتكوين الفاعلين العموميين المعنيين ،مثل الجماعات المحلية والمواطنين وغيرهم،
بم�شاكل النفايات المنزلية.
•     وتعميم مخططات توجيهية لتدبير النفايات المنزلية على م�ستوى جميع العماالت والأقاليم بالمملكة.
وتقدر الكلفة الإجمالية للبرنامج اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ لمدة � 15سنة بحوالي  37مليار درهم منها
�أزيد من  93في المائة مخ�ص�صة لتح�سين تجميع النفايات المنزلية والحد من �أ�ضرارها ب�شكل منا�سب.
والباقي مخ�ص�ص لتدابير المواكبة (درا�سات ،المتابعة والمراقبة ،التوا�صل ،التح�سي�س والتكوين).
ويهم البرنامج اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ جميع المراكز الح�ضرية� ،إذ �إن جميع المدن معنية به ،بما
فيها المدن التي فو�ضت خدمات تجميع النفايات فيها �إلى منع�شين خوا�ص .والتقديرات التالية تم و�ضعها
لكي ت�شمل مدة � 15سنة بح�سب الفر�ضيات الخا�صة بكل خدمة:
				

الخدمات
�إنجاز المطارح المراقبة
ا�ستغالل المطارح المراقبة
ا�ستثمار خدمة التجميع والتنظيف
ا�ستغالل هذه الم�صالح
�إعادة ت�أهيل المطارح الموجودة
درا�سات ،التحكم في المن�ش�آت ،المراقبة والتتبع
التتبع والمراقبة
تطوير م�سلك"فرز ـ �إعادة ا�ستعمال ـ �إعادة تقييم
التوا�صل والتح�سي�س والتكوين
المجموع

الميزانية ـ بماليير الدراهم

%

2,3

6,3%

3,1

8,4%

6,6

18%

19,9

54%

2,3

6%

1,0

2,7%

0,35

0,9%

0,7

1,9%

0,7

1,9%

36,95

100%
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يبين هذا الجدول ب�أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ قد �أعطى الأولوية �إلى اال�ستثمار وخدمات
ا�ستغالل م�صالح التجميع وو�ضع مطارح مراقبة ،وب�أن الكلفة المتنا�سبة مع تطوير م�سالك "فرز ـ �إعادة
ا�ستعمال ـ �إعادة تقييم" ال تتجاوز  2في المائة من كلفة البرنامج.
النفايات الطبية وال�صيدالنية:
ت�شكل معالجة النفايات الطبية ان�شغاال حقيقيا لل�سلطات العمومية بالمغرب ،بالنظر �إلى الخطورة التي
يمثلها هذا النوع من النفايات على �صحة المواطن وبيئته.
تنتج النفايات الطبية عن خدمات الرعاية ال�صحية وت�شمل الت�ضميد ومواد الوخز والقطع والبتر ،والجب�ص
والنفايات الخطرة التي ت�صدر من �أق�سام العمليات الطبية والمختبرات وعمليات الغ�سيل الكلوي
والت�صوير بالأ�شعة .وتدخل في هذا الإطار الأدوات الم�ستخدمة في الت�شريح والأن�سجة وزراعة الأع�ضاء
والدم وم�شتقاتها.
وقد حدد الإطار القانوني المغربي مقت�ضيات تدبير النفايات الطبية وال�صيدالنية ،من خالل مجموعة من
الإجراءات التي ن�ص عليها القانون الإطار رقم  28.00المتعلق بتدبير النفايات ال�صلبة (المواد من 38
�إلى  )41والمر�سوم التطبيقي رقم  2-9-139بتاريخ  21ماي .2009فقد ق�سم المر�سوم المذكور النفايات
الطبية وال�صيدالنية �إلى �أربعة �أ�صناف :النفايات الخطرة ذات المخاطر البيولوجية والكيميائية ،والنفايات
الت�شريحية القابلة للت�شخي�ص ،والنفايات الم�شابهة للنفايات المنزلية .وتن�ص التدابير التي يت�ضمنها هذا
المر�سوم على وجوب خ�ضوع النفايات الطبية وال�صيدالنية لتدبير خا�ص بهدف تجنب �أي م�سا�س ب�سالمة
النا�س والبيئة .كما يحدد �شروط الفرز والتفريغ والخزن ،وم�سطرة الترخي�ص الم�سلمة من الإدارة لمدة خم�س
�سنوات قابلة للتجديد فيما يتعلق ب�أعمال التجميع وو�ضع البطاقة على المنتوج ومعرفة مكوناته ""Traçabilité
ونقل النفايات الطبية وال�صيدالنية ،و�أخيرا الإجراءات المرتبطة بمعاجلة هذه النفايات والحد منها.
غير �أن هذه المقت�ضيات الجديدة المتعلقة بتدبير النفايات الطبية وال�صيدالنية غير مطبقة ب�شكل منهجي
حاليا في مجموعة الم�ؤ�س�سات العمومية والخا�صة في القطاع ،ب�سبب غياب التح�سي�س والتكوين للأطر
العاملة في قطاع ال�صحة ،والعاملين المكلفين بالحد من هذه النفايات ،وكذلك ب�سبب عدم الإلمام
بالإجراءات الإدارية الخا�صة بالح�صول على التراخي�ص ال�ضرورية لنقل هذا ال�صنف من النفايات والحد
منه .ومن جانب �آخر ،فقد بد�أت الأ�ساليب الجيدة للتحكم في االنعكا�سات ال�سلبية للنفايات الطبية
وال�صيدالنية ترى النور ،ويمكن اال�ستدالل هنا بمثالين:
•     في عام  ،2006تمت �إقامة �أول وحدة لمعالجة النفايات الطبية في المنطقة ال�صناعية لتطوان بتكلفة
بلغت قيمتها  55مليون درهم .ويمكن لهذه الوحدة �أن تقوم بمعالجة  500كيلوغراما في ال�ساعة من
هذه النفايات ،كما مكنت من خلق  80فر�صة عمل.
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•     �أطلق الم�س�ؤولون في المركز اال�ست�شفائي بالجديدة تجربة جديدة من خالل تفوي�ض معالجة نفايات المركز
�إلى هيئة مخت�صة .وقد �أ�صبحت النفايات الطبية منذ بداية عام  2008تخ�ضع للمعالجة بتقنية التفتيت ـ
التعقيم تحت قوة حرارية ت�صل �إلى  138درجة ،بعدما تم تفوي�ض مهمة معالجتها �إلى مقاولة متخ�ص�صة.
العمليات الرئي�سية المنجزة

ح�سب العنا�صر المجمعة خالل لقاءات مديرية الماء والتطهير بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية ،مكن
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ منذ  2008من القيام بتغييرات �إيجابية كبرى في قطاع تدبير
النفايات ال�صلبة ،ويمكن �أن نذكر ب�شكل �أ�سا�سي:
التجميع والتنظيف:
من � 2008إلى نهاية ماي  ،2011تم تخ�صي�ص حوالي  466.6مليون درهم للرفع من مهنية وتح�سين ن�سبة تجميع
النفايات المنزلية .وهكذا ،تم تحويل تدبير النفايات المنزلية في  91جماعة تقريبا �إلى مقاوالت متخ�ص�صة.
حاليا ،ت�ستفيد  64في المائة تقريبا من ال�ساكنة الح�ضرية من خدمات ال�شركات الخا�صة.حيث تم توقيع 77
تعاقدا بمبلغ �إجمالي يقدر بـ  1.44مليار درهم ( 804مليون درهم في  ،)2007وبلغ حجم النفايات المجمعة
وفق هذه العقود  3.87مليون طن في ال�سنة ،بما يعادل ن�سبة تجميع "مهنية" تقدر بـ 73في المائة .ويقدر
متو�سط ال�سعر المتوازن لخدمة التجميع والتنظيف في التدبير المفو�ض بـ  380درهم للطن.
المطارح
منذ �إطالق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،تم تخ�صي�ص حوالي  708مليون درهم دعم من
الدولة في جوانب الإنجاز و�إعادة الت�أهيل وا�ستغالل المطارح� ،سواء عن طريق الم�ساهمة �أو عن طريق
الإنجاز المبا�شر .وهكذا:
•     تم �إنجاز  12مطرح مراقب 5 ،في طور الإنجاز و 7مبرمجة ل�سنة .2011
•     �أعيد ت�أهيل  19مطرح ع�شوائي وهناك  40مطرح ع�شوائي �آخر مبرمج ل�سنة .2011
و ُتمكن المطارح المنجزة حاليا من معالجة حوالي  1.533.250طن في ال�سنة ،تعادل  31في المائة من
الإنتاج الكلي للنفايات بالمغرب .ومن المرتقب رفع هذه الن�سبة �إلى  66في المائة بعد االنتهاء من
المطارح قيد الإنجاز.
المخططات الجهوية في العماالت والأقاليم للنفايات المنزلية والم�شابهة:
خ�ص�صت الدولة حوالي  48مليون درهم للجماعات المحلية منذ انطالق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،لفائدة � 33إقليما ،من �أجل �إنجاز مخططات قائدة على م�ستوى الأقاليم والعماالت للنفايات المنزلية.
حاليا ،تم االنتهاء من مخطط �إقليمي واحد فقط للنفايات المنزلية ال�صلبة (مخطط تطوان) وهناك �سبع
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مخططات جهوية قيد الإعداد (المحمدية� ،آ�سفي ،قلعة ال�سراغنة� ،سيدي قا�سم ،تزنيت و�سيدي �إفني،
فا�س وكولميم) ،وكان مبرمجا �إنجاز"تغطية" لجميع الأقاليم بمخططات عام .2011
تدابير المواكبة:
ق�صد �إنجاح اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ لﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ والم�شابهة ،تم اتخاذ تدابير المواكبة التالية:
•     تخ�صي�ص غالف مالي بقيمة  3مليون درهم لإنجاز برنامج وطني للتوا�صل مع المواطنين وتح�سي�سهم -
وهو برنامج قيد الم�صادقة  -عالوة على غالف مالي بقيمة  7.9مليون درهم مخ�ص�ص للم�ساعدة التقنية
لفائدة "وحدة تدبير البرنامج" والجماعات المحلية.
•     و�ضع برنامج للتكوين يهدف �إلى تح�سين مهارات الم�شاركين (�أطر الجماعات المحلية ،مكونون)...
في مجال البيئة ب�شكل عام وفي مجال النفايات المنزلية ال�صلبة الم�شابهة ب�شكل خا�ص .وقد تمت
برمجة دورات تكوينية خالل �سنة  2011على �صعيد �أربع جهات ذات �أولوية بالمملكة هي مراك�ش
والدار البي�ضاء والقنيطرة وفا�س.
•     ال�شروع في درا�سة حول فعالية النموذج المالي واالقت�صادي لقطاع خدمات النفايات ال�صلبة.
•     �إطالق ،في �شتنبر  ،2010م�سل�سل الم�صادقة على برنامج �أن�شطة ميكانيزم التنمية النظيفة  MDPالذي
ي�شمل الم�شروع الخا�ص بمطرح �أم عزة وم�شروع ميكانيزم التنمية النظيفة لمطرح وجدة.
ولتح�سين المردود االجتماعي لقطاع النفايات ال�صلبة ،تم اللجوء �إلى تو�سيع برنامج االندماج االجتماعي
للأ�شخا�ص المجمعين والنبا�شين للنفايات في جميع الم�شاريع المدعمة من طرف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ .كما تم �إدخال �شروط ذات طابع اجتماعي في االتفاقيات المتعلقة بتنفيذ البرنامج ،وفي
نماذج اتفاقيات المطارح التي خ�ضعت للمراجعة في �أكادير والدار البي�ضاء .في نف�س ال�سياق ،تم �إعداد
درا�سة �أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي متعلقة بتحليل االنعكا�سات االجتماعية على �إ�صالح قطاع
النفايات المنزلية ال�صلبة بالمغرب (.)PSIA II
تقييم �إمكانيات خلق الثروة وفر�ص ال�شغل:
تحليل الإمكانيات االقت�صادية:
�إن الإمكانيات ال�سو�سيوـ اقت�صادية المحتملة التي يمكن ا�ستغاللها بتنفيذ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ترتبط بالم�شاريع التي لها عالقة بم�سالك التجميع و�إعادة اال�ستعمال وتقييم وتثمين
المخططات الممولة من طرف ميكانيزم التنمية النظيفة.
• م�سلك التجميع والتنظيف:
يهدف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ �إلى تح�سين معدل التجميع برفع الحمولة المجمعة من
 3.4مليون طن عام � 2006إلى  6.6مليون طن عام .2020
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ّ
ويمكن البرنامج من دعم المدن التي ت�سعى �إلى تح�سين تدبير التجميع والتنظيف .و�ستتم ترجمته
من خالل م�ضاعفة كلفة الخدمة التي �سترتفع من  200درهم للطن الواحد في نمط التدبير المبا�شر
�إلى حوالي  400درهم في الخدمة المفو�ضة� .أما المدن التي لم تنخرط بعد في تح�سين خدماتها عبر
التدبير المفو�ض ،فيمكنها هي كذلك �أن ت�ستفيد من مواكبة خ�صو�صية في �إطار هذا البرنامج.
• م�سالك �إعادة اال�ستعمال والتقييم والتثمين:
�إن م�سالك �إعادة اال�ستعمال والتقييم في "مجاالت" �أو موارد طاقية مح�صلة من بع�ض �أجزاء النفايات
ال�صلبة والم�شابهة تتوقف هي �أي�ضا على �سوق المواد الأولية .وخالل التحليل الذي �أجري من �أجل
�إعداد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،تمت مالحظة ما يلي:
 غياب المهنية في قطاع تدبير النفايات؛ غياب �سيا�سة خا�صة ووا�ضحة تهدف �إلى تطوير م�سلك "فرز ـ �إعادة ا�ستعمال ـ �إعادة تقييم".ويظهر جليا �أن الإمكانيات على الم�ستوى ال�سو�سيوـ اقت�صادي مرتبطة بتطوير هذا الم�سلك فيما يتعلق
بتقييم النفايات والتكوين ،وبالمهنية وخلق فر�ص ال�شغل المرتبطة بكل حلقات �سل�سلة قيم تدبير
النفايات.
و�أخذا بعين االعتبار �أ�سعار المواد الخام ،ف�إن منتجات �إعادة اال�ستعمال النفايات ت�أخذ قيمة �أكبر ،وتدفع
م�ستثمرين �إلى مزاحمة الو�سطاء وتجار الجملة عبر �إن�شاء �شركات مخت�صة في �إعادة اال�ستعمال .ويتعين
�إذن تحفيز الجماعات المحلية على �إ�شراك المقاولين ال�شباب �أو �أع�ضاء التعاونيات للقيام بعملية الفرز
داخل المطرح �أو في مركز الفرز.
� .iإمكانيات �إعادة ا�ستعمال النفايات ال�صلبة:
تتميز مكونات النفايات ال�صلبة في المغرب بارتفاع معدلها من الرطوبة والع�ضوية ،لكنها تحتوي بع�ض
المواد التي يمكن �أن يعاد ا�ستعمالها �سواء على �شكل �سماد �أو على �شكل مواد (ن�سيج ،ورق ،كرتون،
ال�ستيك ،معادن) .ويمكن �إعادة تثمين جزء من النفايات على �شكل وقود ،مما يجعل من �إنتاج الطاقة
ممكنا انطالقا من الميثان المنبعث ب�سبب التحلل الطبيعي للكتلة الحيوية.
توجد هناك �إمكانيات لإعادة ا�ستعمال و�إعادة تثمين جزء كبير من المواد الموجودة في النفايات
المنزلية ويمكن �أن تكون م�صدر خلق عدد ال ي�ستهان به من فر�ص ال�شغل ،وهذا طرح �أكدته بالملمو�س
مختلف المقاربات الدولية المنجزة في هذا الميدان.
� .iiإمكانيات �إعادة ا�ستعمال الزجاج:
تتم في المغرب �إعادة ا�ستعمال الزجاج المجمع من النفايات المنزلية ب�شكل كلي .ويجمع الزجاج ،وال
�سيما عديم اللون ،انطالقا من النفايات المنزلية ،وتتم �إعادة ا�ستعماله بالخ�صو�ص في معامل التعبئة والتغليف
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التي ت�شكل �شركة ت�صنيع الزجاج بالمغرب ( �سيفام ـ الدار البي�ضاء) وحدتها الرئي�سية� .أما الزجاج الملون،
فيجد رواجا له لدى معامل ال�صناعة التقليدية ،في حين تقتني �شركة "�سيفام" و�أربع مقاوالت �أخرى الباقي
من �سو ق الزجاج الملون ( 24في المائة) ،الزجاج المجمع لإنتاج الزجاج المجوف ،وتعيد هذه المقاوالت
جميعها ا�ستعمال ما بين � 30إلى  35في المائة من الزجاج الم�ستعمل في المغرب.
� .iiiإمكانيات �إعادة ا�ستعمال الورق والكرتون:
يوجد هذا الن�شاط في المغرب منذ زمن طويل� ،إذ تعد �إعادة ا�ستعمال الورق والكرتون الن�شاط الرئي�سي
لل�شركة المغربية للورق والكرتون بالقنيطرة .غير �أن كمية الورق والكرتون الذي يتم تجميعه من طرف
النبا�شين ال يكفي قدرتها الإنتاجية بحيث �إن هذه الوحدة ال�صناعية ت�ضطر �إلى ا�ستيراد الورق الذي تتم
�إعادة ا�ستعماله ،مما يعني �أن هناك حاجة �إلى وحدات �أخرى لإعادة ا�ستعمال الورق والكرتون وربما
يتعين �إنجاز درا�سة خا�صة لمعرفة �إن كان جميع الورق القابل لإعادة اال�ستعمال قد تم تجميعه من طرف
النبا�شين و�إن كان النبا�شون منظمين في تعاونيات .و�إذا كان هذا هو الو�ضع ف�إنه �سي�سمح لهم بتجميع
كميات هامة من الورق والكرتون لتلبية حاجيات ال�شركة المغربية للورق والكرتون.
� .ivإمكانيات �إعادة ا�ستعمال البال�ستيك:
ت�شكل م�شكلة �أكيا�س البال�ستيك ان�شغاال كبيرا لدى المقررين الإداريين المغاربة ب�شكل عام
والعاملين في البيئة ب�شكل خا�ص ،و�أ�سا�سا ب�سبب ما تحدثه من �إزعاج ب�صري ومن تلوث بانت�شارها في
الف�ضاء العام .لكن �أ�صبح ممكنا �إعادة ا�ستعمالها اليوم.
� .vإمكانية �إعادة ا�ستعمال المعادن:
يتم تجميع �أكبر ن�سبة من المعادن الم�سترجعة بالدرجة الأولى من متال�شيات الم�صانع .وتمثل ح�صة
التجميع غير الر�سمي حوالي  80في المائة من الح�صة الأ�سا�سية .وفي الوقت الذي تتم فيه �إعادة
اال�ستعمال المحلي في الم�سابك ،يتم ت�صدير جزء مهم من المعادن الم�سترجعة .و�ضمن �إنتاج �سنوي
يقدر بـ  500.000طنا من النفايات المعدنية في  ،2005تم ت�صدير حوالي  355.000طنا بقيمة تقدر
بنحو  1323مليون درهم.
� .viإمكانية �إعادة ا�ستعمال المواد القابلة للتحلل:
تحتوي النفايات المنزلية في المغرب على جزء مهم من المواد القابلة للتحلل ،من بينها الفواكه
والخ�ضراوات غير القابلة لال�ستهالك� .إن �إعادة ا�ستعمال هذه الأخيرة يمكن �أن يتم �سواء من �أجل
�إنتاج غاز الميثان من خالل تحلل الكتلة الحيوية �أو من خالل ال�سماد لإنتاج ال�سماد الطبيعي .وهذا
الن�شاط غير منت�شر كثيرا بالمغرب لكنه يمكن �أن يكون ذا �أهمية للم�سمدين وكذلك الجماعات
المحلية التي تريد الح�صول على �إنتاج نظيف للطاقة.
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� .viiإمكانية �إنتاج الطاقة:
�إذا كان جزء من النفايات المنزلية يتم تثمينه من طرف النبا�شين ف�إن حجم غاز الميثان الذي يتم �إنتاجه
من طرف بع�ض المطارح ي�ضيع في عملية الإحراق .و�إذا كانت هذه العملية تمكن من التقلي�ص من
انبعاث ثاني �أوك�سيد الكربون فهي ال ت�سمح ب�إعادة ا�ستعمال طاقي لهذا الميثان.
حاليا ،تمكن تقنية تجميع و�إحراق غاز الميثان (المتكون من عملية تخمير الكتلة الحيوية م�ستوى
المطارح) من تخفي�ض انبعاثات ثاني �أك�سيد الكربون ولكن ال ي�شجع على تثمينه الطاقي.1
على ال�صعيد االجتماعي �سي�ساهم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ في تحقيق الأهداف
االجتماعية التالية:
•     التنمية الب�شرية من خالل مبادرات قادرة على الق�ضاء على الفقر واله�شا�شة؛
•     ت�شجيع الأن�شطة المولدة لمردود قار وفر�ص �شغل ،مع االعتماد على عمل �أكثر �إبداعية والتزاما لفائدة
القطاع غير المهيكل.
من بين التدابير المو�صى بها في �إطار ت�أهيل قطاع النفايات خالل الأعوام الخم�س ع�شر القادمة تنظيم
وتطوير م�سالك "فرز ـ �إعادة ا�ستعمال ـ �إعادة تقييم" .و�سوف يتم ت�شجيع الجماعات المحلية ،بدعم من
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،على تعزيز وحدات فرز النفايات وفق ال�سيناريوهات التالية:
•     ا�ستثمار خا�ص (مقاولون �شباب �أو غيرهم) يمكنه �أن ينه�ض بهذا القطاع ب�إدماج المجمعين الحاليين
كت�شغيل يد عاملة ذات دخل قار وتعمل في ظل �شروط �صحية جيدة.
•     تعاونية �أو منظمة غير حكومية تتحمل م�س�ؤولية تدبير تلك الوحدة لفائدة الجماعة مع �إدماج كاف
للمجمعين.
•     تحفيز م�شاريع الت�سميد باحترام معايير الجودة.
 .viiiالم�شاريع القابلة للتمويل من طرف ميكانيزم التنمية النظيفة:
يمكن لنظام �إنتاج الطاقة من خالل تجميع غاز الميثان في المطارح المراقبة وا�ستخدامه كوقود �أن
اال�ستفادة من تمويل ميكانيزم التنمية النظيفة في �سوق الكربون .اللجوء �إلى هذا الميكانيزم �سي�سمح
من تغطية جزء من اال�ستثمارات والم�ساهمة في التقلي�ص من انبعاث الغازات الدفيئة الم�سببة
لالنحبا�س الحراري عن طريق:
ـ   ولوج الجماعات المحلية �إلى الموارد المالية المخ�ص�صة من طرف ال�سوق العالمي للكربون من
�أجل تنفيذ م�شاريع تهم ميكانيزم التنمية النظيفة.
ـ   الدعم التقني من طرف البنك الدولي من �أجل ت�أطير وتفعيل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
 1يهم الأمر �أ�سا�سا م�شاريع تجميع و�إحراق الميثان (المتكون من عملية تخمير الكتلة الحيوية) من مطارح مدن الرباط (عكرا�ش) ومراك�ش ووجدة وفا�س والقنيطرة...
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ـ   دعم ،تطوير وتنفيذ برنامج ميكانيزم التنمية النظيفة في قطاع النفايات ال�صلبة واال�ستفادة من قر�ض
من البنك الدولي لدعم �سيا�سة تطوير قطاع النفايات.
ـ   جرد عدد فر�ص ال�شغل الناتجة عن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.
لتقدير عدد فر�ص ال�شغل التي يمكن �أن يوفرها اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،لج�أت كتابة
الدولة المكلفة بالماء والبيئة ،لأغرا�ض التو�ضيح� ،إلى تقدير كلي لحجم فر�ص ال�شغل الممكنة في
مدينة الدار البي�ضاء� ،أخذا بعين االعتبار المعطيات المرتبطة بال�ساكنة والم�ستخدمين من طرف �شركتين
للتدبير المفو�ض تقدمان خدمات في  14عمالة ودائرة .وفيما يلي النتائج المح�صل عليها والتي تم فح�صها
بالمقارنة مع عدد ال�ساكنة المعنية:
العمالة/الدائرة

المقاولة

ال�ساكنة
2 004

TECMED

SEGEDEMA

الم�صدر:

92

عين ال�سبع
البرنو�صي
الفداء
الحي المحمدي
مر�س ال�سلطان
موالي ر�شيد
ال�صخور ال�سوداء
�سيدي مومن
عين ال�شق
بن م�سيك
المعاريف
الم�شور
�سباتة
�سيدي عثمان
المجموع
موظفو الجماعات المحلية

155 489

عدد الم�ستخدمين والتقنيين
(يناير)2009.
التجميع
377

العدد الكلي

التنظيف
434

811

165 324
186 754
156 501
145 928
207 624
104 310
289 253
253 600

297

200

497

163 052
180 394
3 365
122 827
207 624
2 342 045

674

1 308
5 823

Etude sur les métiers et emplois de l’environnement pour la promotion de l’emploi environnemental comme
appui à l’INDH. SEEE, décembre 2009.
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�إذا ق�سنا عدد الم�ستخدمين في التجميع والتنظيف على عدد ال�ساكنة ف�إننا �سنح�صل على م�ستخدم واحد
�أو تقني لكل  1800من ال�ساكنة الح�ضرية.
غير �أن هذه القيم توفر حجما من فر�ص ال�شغل ال يمكن تعميمه على م�ستوى المملكة ،علما ب�أن هذه
القيم تخ�ضع لعدة عوامل مثل م�ستوى النظافة وهيكلة المنازل والم�ستوى ال�سو�سيو ـ اقت�صادي للمقيمين
والكثافة ال�سكانية�...إلخ .وح�سب المعطيات الم�شار �إليها في تقرير"درا�سة �سوق التنمية بالمغرب:
تحليل وتوقعات" ( ،)WAMAN 2008ف�إن حجم فر�ص ال�شغل في قطاع التجميع ومعالجة النفايات يقدر
ب ،10750كما هو مبين في الجدول التالي:
						
الن�شاط
تجميع النفايات
و�سطاء
تجار الجملة
النفايات ال�صناعية وال�صيدلية

عدد فر�ص العمل المبا�شرة
9 500
400
350
500

ومن ال�ضروري �إنجاز درا�سة دقيقة و�شاملة حول تحليل فر�ص ال�شغل والكفاءات في قطاع تدبير النفايات
ال�صلبة ت�شمل جميع م�سالك �سل�سلة القيم :تجميع ،فرز� ،إعادة ا�ستعمال ،التخل�ص والتثمين .و�ستمكن
هذه الدرا�سة من ت�شخي�ص وا�ستباق الحاجيات من الكفاءات في القطاع بو�ضع مخطط للتكوين يكون
وا�ضحا ومتطابقا مع حاجيات ال�سوق الم�ستقبلية.
• ت�شخي�ص العوائق المحتملة وال�شروط الالزمة:
يمكن تلخي�ص العوائق التنظيمية والم�ؤ�س�ساتية واالقت�صادية واالجتماعية والبيئية التي يمكن �أن تعطل
تنفيذ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟية وبالتالي �إعاقة �إمكانيات ال�شغل الأخ�ضر في النقاط
التالية:
• العوائق القانونية:
وتتمثل في غياب االن�سجام بين التر�سانة القانونية� ،إذ بالرغم من اعتماد ن�ص خا�ص هو القانون الرئي�سي
رقم  00-28المتعلق بتدبير النفايات والتخل�ص منها ،ف�إن المقاربة تبقى قطاعية ب�سبب اعتراف ذلك
الن�ص القانوني ب�صالحية ن�صو�ص �أخرى.
كما يالحظ �ضعف الأحكام الخا�صة بتنفيذ هذه الن�صو�ص وال �سيما تلك الخا�صة بتي�سير كيفيات
تطبيق مختلف المفاهيم الم�ستعملة؛ وكمثال على ذلك �صعوبة تعريف"التقنية الممكنة اقت�صاديا
القابلة والمنا�سبة" المذكورة في القانون .28.00
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و تعاني و�سائل المراقبة التي ال بد منها في هذا المجال من ال�ضعف ،بحيث نالحظ �ضعف بع�ض
العقوبات التي تفتقر �إلى فعالية في غياب المراقبة الكافية ،كما �أنه لم يتم �إرفاق العقوبات ب�إجراءات
للت�شجيع �أو منح ت�سهيالت لتنفيذ القانون رقم .00-28
لم يتم بعد تطبيق مبادئ الوقاية ،ومبد�أ "الملوث الدافع" ،ومبد�أ "الت�صحيح ب�إعطاء الأولوية للمورد"
التي تم ت�شريعها بمقت�ضى القانون رقم  28.00في اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،والبرامج
التوجيهية على �صعيد العماالت والأقاليم المخ�ص�صة لتدبير النفايات المنزلية ال�صلبة والم�شابهة وفي
العقود النموذجية المخ�ص�صة ل�شركات التدبير المفو�ض.
على ال�صعيد المحلي ،ال تترافق الالمركزية �أو عدم التمركز دائما بالو�سائل المالية والكفاءات ال�ضرورية
مما يجعل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ي�صطدم مع الأو�ضاع المختلفة للجماعات.
وي�ؤدي الميل �إلى تدبير قطاعي �إلى معاودة وتبذير الجهود ،بحيث يمكن مالحظة غياب ت�شخي�ص
�آليات للتن�سيق على ال�صعيد المحلي يمكنه �أن ي�سهل اندماج البعد المتعلق بالنفايات من طرف
الفاعلين الالمركزيين لهذا القطاع الذي يكت�سي بعدا فوقيا كبيرا.
كما ال ي�سمح التدبير القطاعي بمراكمة تجارب الفاعلين المعنيين ،مثل التدبير القطاعي في المكتب
الوطني للماء فيما يتعلق بال�شراكة و�سيا�سة التفوي�ض في �إطار �صيغ ذات طابع عمومي (مع الجماعات)
�سواء كانت خا�صة �أو جمعوية.
ويالحظ �أي�ضا �ضعف المهنية لدى الفاعلين المكلفين بتدبير النفايات ب�سبب الطابع الحديث والتقني
لهذا الميدان.
ويبقى انخراط القطاع الجمعوي في تدبير النفايات �ضعيفا .كذلك ،نالحظ غياب الو�سائل المادية
الم�شجعة على الم�ساهمة في تح�سين �سلوك الموطن اتجاه م�س�ؤوليته في هذا القطاع :التكوين،
التح�سي�س ،التوا�صل الذي يظل �ضروريا للو�صول �إلى الأهداف المطلوبة.
• الإمكانيات الب�شرية والمادية للجماعات المحلية:
�إن عدم كفاية الإمكانيات المادية وغياب البنيات التحتية للمعالجة �إ�ضافة �إلى القدرات المالية والتقنية
والإدارية ال�ضعيفة على �صعيد الجماعات ي�ؤدي �إلى عدم كفاية خدمات تدبير النفايات .ويمكن عر�ض
هذه العراقيل ح�سب ما يلي:
عدم التحكم في الكلفة ،مع عدم معرفة كلفة التدبير وغياب المحا�سبة التحليلية في نظام تدبير النفايات
غياب المهنية الذي يمكن رده �إلى التقاليد وتر�سخ ممار�سات وعادات غير مالئمة.
�ضعف الوعي البيئي الم�صحوب بغياب التربية والتكوين البيئيين ،والذي ي�ضاعف من �آثاره غياب
الم�س�ؤولية لدى المنتجين للنفايات.
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• الحاجيات �إلى الكفاءات في م�سالك �إعادة ا�ستعمال وتثمين النفايات:
في نهاية � ،2011أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة درا�سة من �أجل ت�شخي�ص الحاجيات من
الكفاءات المتولدة عن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ .ويتعين �أن ي�شمل تقييم الحاجيات
من الكفاءات في قطاع تدبير النفايات ال�صلبة حاجيات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
والمنتجين الآخرين للنفايات ال�صلبة (م�صنعون� ،أطباء ،فالحون ،مخت�صون ،مدراء .)...كما يتعين
�إدماج الطابع الترابي والجهوي في منهجية �إنجاز هذه الدرا�سة بتجميع كل االنتظارات واالحتياجات من
الكفاءات لدى الفاعلين الجهويين (جماعات محلية ،منع�شين جهويين ،معاهد التكوين الجهوي)...
والوطنيين :كتابة الدولة المكلفة بالماء ،مديرية الماء والتطهير ،وزارة ال�صناعة والتجارة ،وزارة ال�صحة،
مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل ،منع�شون خوا�ص� ،أبناك خا�صة.
• العوائق االجتماعية:
يظهر ذلك بالخ�صو�ص في:
 فقر ال�ساكنة الم�صحوب ب�ضعف التوا�صل والتح�سي�س وتكوين الفاعلين �ضعف الم�شاركة �أو االنخراط في المبادرات والمخططات والبرامج المرتبطة بتدبير النفايات.القدرات المالية للجماعات والعقار:
 توفر العقار والم�ساحة :ال تتوفر كل الجماعات على م�ساحات لإقامة مطرح جديد ،الأمر الذييدفعهم �سواء �إلى �إعادة ا�ستعمال مطرح قديم �إذا كان ذلك ممكنا� ،أو البحث عن التن�سيق مع
جماعة �أو عدة جماعات مجاورة لإقامة مطرح مراقب.
 �سعر العقار� :سجل �سعر العقار في ال�سنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا ،ب�سبب �أهميته بالن�سبةللم�ستثمرين .ويرتفع �سعر العقار كلما كان الزبون م�ؤ�س�سة عمومية �أو تجارية.
 القدرة المالية ال�ضعيفة لبع�ض الجماعات وغياب الموارد المالية المخ�ص�صة لخدمة النفاياتالمنزلية.
ومن الالزم التذكير ب�أن الم�س�ألة االجتماعية التي تحتل الأولوية في تنفيذ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ تتعلق بالنبا�شين الذي يعي�شون من فرز وتثمين النفايات المنزلية �سواء قبل التجميع
�أو في المطارح.
ويتعين مالحظة خ�صو�صيات مجال �إعادة تثمين النفايات وحتى نوعية نموذجها االقت�صادي التي
يمكنها �أن تعوق انطالقة هذا الم�سلك ،خا�صة ب�سبب كلفة المعالجة .ومن �ش�أن هذا العائق �أن يخ�ضع
لإعادة اال�ستعمال كرافعة للنمو عبر �إطالق مهارات تكنولوجية وطنية ،تناف�سية وقابلة للت�صدير نحو
�أفريقيا.
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ويمكن �أن ت�شكل المدة الزمنية التي ت�شملها الدرا�سات والم�صادقة عليها �إكراها محتمال في تنفيذ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ .كما يمكن �أن ت�شكل �صعوبة دفع المنتخبين الجماعيين
�إلى اختيار تجميع الجماعات في هيئة نقابية للتدبير الجماعي لخدمة النفايات المنزلية ال�صلبة عامال
محتمال في عرقلة تنفيذ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.
• ترويج الإمكانيات من الكربون:
تتوفر المطارح على �إمكانيات من الكربون المرتبط بالكتلة الحيوية الذي يتم دفنها .وي�سمح دفن هذه
الكتلة ب�إنتاج غاز الميثان الذي يمكن �إحراقه ،وهو ما يقع في عدد من المطارح المراقبة .كما يمكن
لغاز الميثان �أي�ضا �أن ي�ستعمل في �إنتاج الطاقة ،مما ي�شكل تثمينا جيدا للنفايات المنزلية .غير �أنه لي�س
م�ؤكدا بيع هذا المخزون من الكربون لأن ذلك يتطلب التوفر على كميات مهمة لت�سويقه في �سوق
الكربون و�إيجاد البلدان الم�ستعدة ل�شراء الغازات الدفيئة المتفادية.
يمكن �أن يتم اقتراح م�شاريع "ميكانيزم التنمية النظيفة" للتمويل لدى بع�ض الدول الموقعة على
معاهدة كيوتو .لكن �إمكانية الح�صول على تمويل لمثل هذه الم�شاريع لي�س دائما متي�سرا.
• النبا�شون:
يح�صل العديد من النبا�شين على عائداتهم من ا�ستغالل النفايات المنزلية من خالل الفرز و�إعادة
اال�ستعمال ،وهم ي�ساهمون في تثمين جزء من هذه النفايات .وح�سب درا�سة حديثة  PSIA-1قام بها
البنك الدولي ،ف�إن النبا�شين في المطارح يقدرون بحوالي  20000يد عاملة ن�شيطة تعمل في تجميع
النفايات الع�ضوية وغير الع�ضوية ¼ :في المطارح مع متغير هام�شي مهم .لكن المعطيات المتعلقة
بهيكلتهم غير مكتملة .وتقدر ن�سبة الفئة الن�شطة العاملة في فرز النفايات بنحو  55في المائة ،وفئة
الأطفال والبالغين بنحو  15في المائة ،وفئة ال�شيوخ بنحو  10في المائة ،وفئة الن�ساء بنحو  20في المائة،
�أما مربو المطارح فيقدرون بنحو �ألف �شخ�ص.
ويمكن �أن يم�س فقدان ال�شغل حوالي  3500نبا�ش للنفايات غير الع�ضوية المعاد ا�ستعمالها و2000
راع ،ويمكن تقدير العائدات ال�ضائعة بنحو  88مليون درهم في ال�سنة� ،أي حوالي  2300درهم في
ال�شهر بالن�سبة لكل نبا�ش ،و 1000درهم في ال�شهر للرعاة في المطرح.
• تجمع الجماعات المحلية:
لم يقتنع المنتخبون المحليون بعد بفوائد تكوين تجمعات بين الجماعات من �أجل بناء لمطارح بلدية و
ذلك لأ�سباب مالية �أو لعدم توفر العقار الالزم .بل هناك من يعتر�ض على ذلك ب�شكل كلي ،لأنه يرى
فيه احتمال فقدان النفوذ لفائدة منتخبين �آخرين �أقوى� ،أو لأ�سباب مرتبة بتقا�سم النفوذ الذي يعتبر غير
عادل بالن�سبة لهم .وفي هذه الو�ضعية ،ف�إن �إنجاز تجمع بين الجماعات المحلية يمكن �أن ال يح�صل،
وهذا ما ي�شكل عائقا مهما �أمام �إن�شاء المطارح البلدية المراقبة.
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تو�صيات قطاعية
1

تو�صيات تتعلق بم�سالك الطاقات المتجددة

لال�ستفادة ب�شكل �أكبر من المبادرة الطاقية الوطنية و�إمكانيات التنمية ،بما في ذلك بهدف الت�صدير ،عبر
خلق �أن�شطة اقت�صادية م�ستديمة في قطاعات الطاقات المتجددة ،يتعين اتخاذ خطوات عاجلة تمكن من
تقوية تموقع المغرب .ويمكن جرد هذه الخطوات على �شكل �إجراءات في �ستة �أجنحة هي:
جناح  :1ا�ستراتيجية تنمية م�سالك الطاقات المتجددة
�إجراء 1

تعزيز ا�ستراتيجية تنمية الطاقات المتجددة بمقاربة قطاعية في اتجاه الجهات
يتعين تعزيز اال�ستراتيجية الطاقية الوطنية وال�سيا�سات القطاعية بطريقة �أفقية في الجهات من خالل:
  تنزيل تحرير �إنتاج الطاقة انطالقا من الطاقات المتجددة على �صعيد الجهات وت�شجيع المبادراتالمحلية من خالل مقاربة النماذج الميدانية.
  تطوير م�سالك �أخرى للطاقات المتجددة وال �سيما الكتلة الحيوية والوقود الحيوي الذين يمثالنمخزونا هاما غير م�ستغل.
  منح �أف�ضلية للتنوع الطاقي با�ستعمال الطاقات ذات الم�صادر الأحفورية ،التي تظل ن�سبيا نظيفةواقت�صادية ،مثل الغاز الطبيعي ال�سائل والكربون النظيف ،باعتباره رافعة لتنمية الطاقات المتجددة.
  �إ�شراك المواطنين  ،عبر تدابير تحفيزية ،في الإنتاج الذاتي للكهرباء انطالقا من الطاقات المتجددةبهدف تح�سين ا�ستقاللهم الطاقية بتوعية المواطنين بالكيفيات الجديدة لإنتاج وتركيب الطاقات
المتجددة على ال�صعيد المنزلي ،والمعلومة ،وتوفير الم�ساعدة التقنية عن قرب.
�إجراء 2

ال�سهر على تعزيز االختيارات التكنولوجية بهدف الرفع من حظوظ نجاح برامج الطاقات المتجددة
المنطلقة وال �سيما المخطط ال�شم�سي.
�سيكون من المنا�سب تقوية اال�ستراتيجية الوطنية وال �سيما المتعلقة باالختيارات التكنولوجية ال�شم�سية،
التي يمكنها �أن ت�ؤدي �إلى جعل المخطط الطاقي يواجه م�ستوى �أكبر من القدرة المالية� ،سواء على
�صعيد اال�ستثمار �أو اال�ستغالل ،وخ�صو�صا �أثناء الأخذ بعين االعتبار خا�صة معدالت اال�ستهالك الطاقي
التي تكون متناق�ضة ب�شكل كبير مع طبيعة الطاقة ال�شم�سية نف�سها ،مما �سيمكن من الو�صول �إلى كلفة
تناف�سية للكيلووات� ،أو كلفة قريبة من الت�ساوي ،عبر:
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•     الرفع  ،على الأقل جزئيا ،من الإكراهات المتعلقة بتدبير فترات ذروة الطلب على ا�ستهالك الطاقة.
•     التنوع الطاقي با�ستعمال محطات الطاقة الكهرمائية ،والكتلة الحيوية ،والكربون النظيف
والغاز الطبيعي الم�سال.
•     تطوير محطات ذات قدرات متو�سطة و�صغرى في مجموع التراب الوطني.
�إجراء 3

تعزيز اال�ستراتيجية الوطنية لتطوير الكتلة الحيوية بان�سجام مع برامج مخطط المغرب الأخ�ضر
وتطوير ال�صناعات الغذائية:
يعتبر �إنجاز ر�سم خرائطي للإمكانيات الوطنية القابلة لال�ستغالل من الكتلة الحيوية (الغاز الحيوي انطالقا
من النفايات الع�ضوية والديزل الحيوي انطالقا من النفايات ال�صناعية) �ضروريا لال�ستفادة من هذا القطاع
الذي برهن على نجاعته في بلدان انخرطت في االقت�صاد الأخ�ضر ،وذلك �سواء فيما يتعلق بخلق عائدات
�أو توفير فر�ص لل�شغل.
ومن ال�ضروري و�ضع ا�ستراتيجية وطنية ال�ستغالل الكتلة الحيوية بان�سجام مع الوكالة المغربية لتنمية
الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الفالحة وال�صيد
البحري ووكالة التنمية الفالحية.
ويتعين �إدراك الإمكانيات الموجودة في القطاع الفالحي وعلم الحراجة “  “ Sylvicultureوقطاع تدبير
النفايات (النفايات المنزلية ،نفايات القطاع ال�سياحي ،ال�صناعات الغذائية) وقطاع المياه العادمة ،من �أجل
درا�سة �إمكانية �إجراء تثمين م�ستديم .ويتعين �إدماج الآثار االقت�صادية والبيئية واالجتماعية ال�ستراتيجية
اال�ستخدام الأق�صى للكتلة الحيوية في ال�سيا�سة الطاقية الوطنية المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة
الطاقية ،مما �سيمكن على المدى الق�صير والبعيد من الو�صول �إلى الأهداف التالية:
•     التعزيز االقت�صادي للجهة با�ستعمال الموارد المتوفرة محليا؛
•     �إن�شاء بنيات تحتية القت�صاد دائري جهوي ال�ستخدامه في الكتلة الحيوية؛
•     خلق فر�ص �شغل وفق �سيا�سة القرب عبر ا�ستثمارات محلية في �إطار مبادرات محلية؛
•     تح�سين جودة حياة ال�ساكنة المحلية عن طريق �أن�شطة عادلة على ال�صعيد االجتماعي ومحترمة
للبيئة.
�إجراء 4

تطوير مخططات الطاقات المتجددة ال�صغيرة والمتو�سطة القدرة:
ت�شجيع التنمية الالممركزة في مجموعة التراب الوطني لإقامة محطات للطاقات المتجددة ال�صغيرة
والمتو�سطة القدرات الكهربائية في:
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•     الطاقة الريحية
•     الطاقة ال�شم�سية الفولتو�ضوئية المنزلية ومن �أجل اال�ستخدام ال�صناعي الفردي والجماعي.
•     محطات تحويل و�إعادة تثمين النفايات.
•     الطاقة الم�ستخرجة من من حرارة باطن الأر�ض
•     الطاقة الميكروكهرمائية
�إجراء 5

تطوير الإمكانيات الوطنية من الطاقة الهوائية ال�ساحلية:
�إنجاز ر�سم خرائطي للإمكانيات الوطنية من الطاقة الهوائية ال�ساحلية ب�إ�شراك جميع الفاعلين الوطنيين
المعنيين ،بما فيهم الجامعات وم�ؤ�س�سات البحث العلمي والتكنولوجي ،حول الوكالة المغربية لتنمية
الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقات الجديدة.
ت�شخي�ص المناطق التجارية لتطوير الطاقة الهوائية ال�ساحلية وفتحها في وجوه الم�ستثمرين.
جناح  : 2حكامة ا�ستراتيجية الطاقات المتجددة
�إجراء 6

تعزيز �آليات تتبع التنفيذ و المتابعة وتقييم النتائج:
ل�ضمان تحقيق الأهداف المحددة في اال�ستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وتعميمها على م�ستوى
القدرات ال�صغرى والمتو�سطة ،يتعين ما يلي:
•     تعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ،كهيئة لتقويم
وتتبع �إنجاز البرامج الوطنية في الطاقات المتجددة ذات القدرات المتو�سطة وال�صغرى.
•     العمل على و�ضع م�ؤ�شرات للفعالية الكمية والنوعية ،معدة �سلفا ومحددة المعايير ومعروفة.
•     ت�شجيع �إنجاز ون�شر �أبحاث �سنوية حول تقييم انعكا�سات برامج الطاقات المتجددة في مجال الإنتاج
ال�صافي ،وخلق فر�ص العمل ،والم�ساهمة في الدخل الوطني الخام.
جناح  : 3االندماج ال�صناعي
�إجراء 7

تطوير وهيكلة �سلم �سل�سلة القيم من �أجل اندماج �صناعي قوي وم�ستديم:
�إن تج�سيد �إمكانيات الت�شغيل في قطاع الطاقات المتجددة ب�شكل ملمو�س يظل رهينا بم�ستوى معين من
االندماج ،برهنت عليه الدرا�سة التي قامت بها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة .ولتحقيق هذا الهدف ،يجب:
•     تنزيل برنامج اندماج م�سلك الطاقة الهوائية وم�سلك محطة الطاقة الحرارية وم�سلك المحوالت
الفولتو�ضوئية في �إطار ال�سيا�سة الت�صنيعية للمغرب؛
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•     �إن�شاء �إطار لل�صناعات الوطنية في الم�شاريع الوطنية الكبرى من خالل م�شاريع للت�أهيل والتف�ضيل الوطني؛
•     و�ضع �آلية للتتبع و�إجراء دوري عن م�ستوى االندماج الذي بلغته ال�سيا�سة الوطنية في الطاقات
المتجددة؛
•     تطوير م�سالك الطاقة الهوائية ومحطة الطاقة الحرارية والمحوالت الفولتو�ضوئية والكتلة الحيوية من
خالل و�ضع تدابير للتحفيز والمواكبة للفاعلين االقت�صاديين المقبلين على اال�ستثمار في حلقات
�سل�سلة قيم الطاقات المتجددة عبر التتبع وتوحيد المعايير وخلق المهارات التكنولوجية وال�صناعية
المغربية.
جناح  :4االحتياجات من القدرات في الطاقات المتجددة
�إجراء 8

و�ضع مخطط للتكوين والبحث العملي والدرا�سات لتح�سين ا�ستباق االحتياجات في م�سالك
الطاقات المتجددة
•     ت�سريع تنفيذ برامج التكوين الم�شخ�صة بناء على الدرا�سة المنجزة من طرف وزارة الطاقة والمعادن
والماء والبيئة مما يمكن من ا�ستباق التجاوب بنجاعة مع الحاجيات الم�ستقبلية ل�سوق الطاقات
المتجددة؛
•     تنظيم دورات تكوينية للأبحاث التطبيقية عبر التقريب بين الفاعلين الأكاديميين واالقت�صاديين
(�صناعيين ،ماليين ،وهيئات تحديد المعايير والتقويم) ،مع مراعاة تقنين تدفق الخريجين؛
•     ت�شجيع خلق �أقطاب للكفاءات الجهوية في البحث والتطوير واالبتكار وتعزيز دور معهد البحث
في الطاقة ال�شم�سية والطاقة الجديدة الذي يجب �أن يلعب دور المحرك في الت�أليف بين الفاعلين
الأكاديميين وال�صناعيين حول م�شاريع تهم البحث العملي والدرا�سات ذات الغايات الت�صنيعية؛
•     ت�شجيع االبتكار من خالل �إيداع براءات االختراع والتقييم بوا�سطة احت�ضان ال�شركات الفتية ونقل
التكنولوجيات.
جناح  :5الإطار الت�شريعي والمعياري
�إجراء 9

تفعيل القانون رقم  13.09وتطوير عملية توحيد معايير تجهيزات الطاقات المتجددة
•     �إعداد وتنفيذ المرا�سيم التطبيقية للقانون رقم  13.09وال �سيما تلك التي تهم كيفيات تطوير م�شاريع
الطاقات المتجددة و�شروط الربط ب�شبكة المكتب الوطني للكهرباء والت�سعيرة ،بما فيها التي تتعلق
با�ستعادة الإنتاجات الالممركزة للطاقة الكهربائية؛
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•     تحليل اختيار ربط محطات الطاقات المتجددة بالتوتر المنخف�ض بهدف تغطية �سوق الم�ستثمرين
فيما يخ�ص �إنتاج الطاقات ذات الم�صدر المنزلي وال�سماح ب�إعادة بيع الفائ�ض؛
•     و�ضع تدابير تخ�ص توحيد المعايير من �أجل تطوير ال�صناعة والخدمات في مجال الطاقات المتجددة
وفق الخ�صو�صيات المغربية؛
•     �سن �إجراءات لتوحيد المعايير الطاقية فيما يخ�ص النجاعة الطاقية  ،بحيث تكون معايير واقعية ومن�سجمة
مع الخ�صو�صية المغربية ،وكمثال على ذلك التجهيزات الم�ستعملة في التقلي�ص من ا�ستهالك الكهرباء
والطاقة الحرارية ،والعدادات الكهربائية ،وبرنامج المراقبة على ال�شبكة للم�ستهلكين...
•     تنزيل ا�ستراتيجية تحرير �إنتاج الطاقات المتجددة على �صعيد الجهات عبر برامج جهوية.
جناح � : 6آليات تمويل الطاقات المتجددة
�إجراء 10

�إتمام التدابير المالية وال�ضريبية الموجودة
•     تحديد ال�شروط التعريفية (الخا�صة بالتعريفة) لفائدة الم�ستثمرين وتح�سي�سهم بها ،في عمليات بيع
وت�سويق الكهرباء المح�صلة انطالقا من الطاقة الهوائية وال�شم�سية والكتلة الحيوية بح�سب مختلف
�ساللم القدرة (2ميكاوات و 2ميكاوات)؛
•     تحديد مناطق تطوير الطاقات الهوائية المعدة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة
والنجاعة الطاقية ،لفائدة الم�ستثمرين وتح�سي�سهم بها؛
•     �إ�شراك المقاولين وال �سيما �أ�صحاب المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة والأعمال ال�صغرى والمتو�سطة
والأبناك الخا�صة في تمويل م�شاريع الطاقات المتجددة من �أجل دعم الدينامية التي �أطلقتها الدولة؛
•     مراجعة �آليات دعم م�صادر الطاقة الأحفورية مثل الغاز بالتقلي�ص التدريجي الذي ي�أخذ بعين االعتبار
الإكراهات ال�سو�سيو اقت�صادية بهدف ت�شجيع م�سلك الطاقات المتجددة وال�سيما ذات القدرات
ال�صغرى ،بهدف االنتقال التدريجي والعادل �إلى الطاقات ال�صديقة للإن�سان والبيئة؛
•     �سن تدابير تحفيزية في مجال التمويل وال�ضريبة من �أجل بروز ن�سيج اقت�صادي في م�سالك الطاقات
المتجددة ،بحيث ت�شمل كافة �سل�سلة القيم :تكوين ،بحث ودرا�سات ،ت�صنيع� ،إنتاج/ت�سويق،
خدمات؛
•     تر�سيخ دور �شركة اال�ستثمارات الطاقية كفاعل رئي�سي في تمويل المبادرات الطاقية الوطنية وت�شجيع
خلق �صناديق لال�ستثمار المخ�ص�صة :ر�أ�سمال المخاطر ،ر�أ�سمال التنمية ،قرو�ض مكيفة مع مهن
الطاقات المتجددة ومختلف �أنواع و�أ�شكال الن�شاطات (مقاول ـ ذاتي� ،أعمال �شخ�صية م�ؤطرة،
المقاوالت ال�صغيرة والمتو�سطة ،المقاوالت ال�صغيرة والمتو�سطة.) ...
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2

تو�صيات تتعلق بقطاع النجاعة الطاقية

نظرا لالقت�صاد الطاقي الأ�سا�سي المتوقع في �إطار المبادرة الوطنية للنجاعة الطاقية ،يتعين �إنجاز م�شاريع
�سريعة تمكن من تطوير مقاربة النجاعة الطاقية في جميع قطاعات االقت�صاد .وفيما يلي تو�ضيحاً لهذه
الم�شاريع على �شكل تدابير في خم�سة �أجنحة �أ�سا�سية:
جناح :1ا�ستراتيجية النجاعة الطاقية الوطنية
�إجراء 1

تو�سيع ا�ستراتيجية النجاعة الطاقية الوطنية باعتماد مقاربة قطاعية
يتعين �أن تتعزز اال�ستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية ،الرامية �إلى تحقيق هدف  15بالمائة في �أفق ،2030
من خالل ما يلي:
•     االنخراط القوي للفاعلين المحليين في تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية؛
•     ت�أهيل �سخانات المياه ال�شم�سية والعزل الحراري ،ب�شكل ي�شمل �أي�ضا المحالت االجتماعية
واالقت�صادية؛
•     تو�سيع مخطط النجاعة الطاقية على القطاعات االقت�صادية الأخرى ،مثل:
 النقل من خالل مراجعة مخططات ال�سير والجوالن ،و�إلغاء �سدادات ال�ضغط وتعميم ال�سياراتاالقت�صادية والكهربائية.
 الفالحة وال�صيد وال�سياحة.�إجراء 2

تح�سين نوعية وفعالية ال�شبكة الكهربائية بهدف التقليل من التبديد الطاقي
لتح�سين نوعية وفعالية ال�شبكة الكهربائية ،من المهم جدا �إطالق م�شاريع �سريعة ومهيكلة بهدف:
•     تحديث ال�شبكة من خالل هند�سة جديدة لل�شبكة من نوع SMART GRID؛
•     ت�أهيل محطات موجودة ومحوالت كهربائية.
جناح  :2تطوير الحكامة
�إجراء3

تعزيز �آليات المراقبة العملية والتتبع وتقييم النتائج
ل�ضمان نجاح اال�ستراتيجية الطاقية وتفعيلها ،يتعين تعزيز الأدوار التي تقوم بها الوكالة المغربية لتنمية
الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية كهيئة للتقويم والتتبع من �أجل �إنجاز �أح�سن للبرامج الوطنية:
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•     تتبع الإنجاز الميداني لاللتزامات في مجال االندماج ال�صناعي؛
•     و�ضع م�ؤ�شرات للفعالية الكمية والنوعية معدة �سلفا ومحددة المعايير ومنت�شرة؛
•     تتبع الو�ضع الفعلي لإجراء الم�س�ؤولية االجتماعية والبيئية داخل المقاوالت تطبيقا لمبد�أ المقاولة المواطنة؛
•     ال�سهر على �إنجاز ون�شر الأبحاث والإح�صاءات والتقارير الخا�صة بالأن�شطة ال�سنوية التي تخ�ص تقييم
انعكا�سات البرامج التي تم االنخراط فيها.
جناح  : 3االندماج ال�صناعي
�إجراء 4

تطوير وهيكلة �سل�سلة القيم من �أجل اندماج �صناعي قوي وم�ستديم
يهم االندماج ال�صناعي ،باعتباره مفهوما �شامال ،مجال النجاعة الطاقية كذلك ،كما يهم جميع حلقات
�سل�سلة القيم ،التي يجب خلق الروابط الكفيلة بالم�ساعدة على �إبراز ن�سيج اقت�صادي عبر:
•     ت�سريع برنامج توحيد المعايير والتو�سيم الطاقي (و�ضع بطاقة تقنية على المنتوج) للتجهيزات المرتبطة
بالنجاعة الطاقية؛
•     مواكبة المقاوالت من �أجل اال�ستثمار في قطاعات �إنتاج المعدات الخا�صة (معدات العزل
الحراري ،محوالت ال�سرعة )...والتكنولوجيات التي من �ش�أنها �أن تمكن من اقت�صاد الطاقة
الكهربائية والحرارية؛
•     �سن �إجراءات لمواكبة تطور اال�ستثمار في مجاالت التدقيق واال�ست�شارة والهند�سة.
جناح  : 4الحاجيات من الكفاءات والبحث والتطوير في م�سلك النجاعة الطاقية
�إجراء 5

تعزيز المهارات الوطنية في م�سالك النجاعة الطاقية
ت�سريع و�ضع برامج ت�شخي�ص للتكوين والمهن المتوقعة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الطاقات
المتجددة والنجاعة الطاقية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ال�ستباق الطلب على الكفاءات التي
يتطلبها البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية مع ال�سهر على �إدماج الحاجيات من الكفاءات في النجاعة
الطاقية لكبار الم�ستهلكين للطاقة (مهند�سون� ،أطر �صناعية ،مقاولون عقاريون ،م�س�ؤولو البنيات التحتية،
الفاعلون في قطاع النقل)...
•     و�ضع ا�ستراتيجية للبحث واالبتكار في مجال النجاعة الطاقية في ان�سجام مع الفاعلين الأكاديميين
واالقت�صاديين ،ال�صناعيين والماليين.
•     خلق �أقطاب للكفاءات الجهوية في البحث والتطوير التكميليين لأر�ضيات الوكالة المغربية لتنمية
الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقة الجديدة.
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•     ت�شجيع م�شاريع ميدانية للكنولوجيا الطاقية بهدف تحفيز الم�ستثمرين الوطنيين على اال�ستثمار في
هذا المجال.
جناح  : 5الإطار الت�شريعي والمعياري
�إجراء  :6و�ضع معايير لقطاع النجاعة الطاقية وال�سهر على تفعيل التدابير القانونية الموجودة
•     تنفيذ المرا�سيم التطبيقية للقانون رقم 47.09المتعلق بالنجاعة الطاقية.
•     �سن تدابير لتوحيد المعايير الطاقية في مجال النجاعة الطاقية ،بحيث تكون واقعية ومن�سجمة مع
الخ�صو�صيات المغربية (مثال :التجهيزات الم�ستعملة في التقلي�ص من ا�ستهالك الكهرباء والطاقة
الحرارية ،والعدادات الكهربائية ،وبرنامج المراقبة على ال�شبكة للم�ستهلكين.) ...
•     تعميم عملية تو�سيم (و�ضع بطاقة تقنية على المنتوج) التجهيزات ال�سكنية.
•     و�ضع معايير ال�ستهالك الطاقة ذات الم�صدر الأحفوري وال �سيما في ال�صناعة.
جناح  : 6تمويل م�شاريع النجاعة الطاقية
�إجراء � :7إتمام الإجراءات المالية وال�ضريبية الموجودة
يتعين تطوير وا�ستكمال �آليات تمويل مبادرات النجاعة الطاقية؛ وذلك عن طريق:
•     دعم دور وكالة تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في عمليات تدريب المهند�سين المعماريين
والمهند�سين المدنيين والمدققين الطاقيين على المعايير الطاقية والبيئية و�إنجاز درا�سات وتمويل
عملية التدقيق (وال �سيما في ميادين ال�سكن ،ال�صناعة ،و هند�سة قطاع النقل)؛
•     دعم المقاوالت التي تريد اال�ستثمار في قطاع التحكم في الطاقة (مكتب درا�سات تقني ،مقاولة من
�صنف �إي�سكو�س " "ESCO’Sالتي تتقا�ضى �أتعابها من هام�ش التوفير المحقق) ،وفي نظام تدبير
الأتوماتيكي الطاقة (العدادات واللأليات الرقمية للتتبع )  logiciel de monitoringمما �سيمكن
من �إنتاج فر�ص عمل و�ضمان اندماج �أقوى على ال�صعيد المحلي.
•     و�ضع "�شهادة توفير الطاقة" ك�إجراء تكميلي للتحفيز على اال�ستثمار في النجاعة الطاقية وو�سيلة للتمويل.
•      َ�سن �إجراءات تحفيزية في مجال التمويل وال�ضريبة المتعلقين بالم�ساهمات في النجاعة الطاقية،
بطريقة تعمل على ترقية عادات المنتجين وتف�ضيالت الم�ستهلكين.
•     ت�شجيع �إن�شاء �صناديق اال�ستثمار المخ�ص�صة :ر�أ�سمال المخاطر ،ر�أ�سمال التنمية ،قرو�ض مكيفة مع
مهن الطاقات المتجددة ومختلف �أنواع و�أ�شكال الن�شاطات (مقاول ـ ذاتي� ،أعمال �شخ�صية م�ؤطرة،
المقاوالت ال�صغيرة والمتو�سطة ،المقاوالت ال�صغيرة والمتو�سطة. ) ...
•     اال�ستفادة من �آليات بروتوكول كيوتو ك�أداة لتمويل م�شاريع النجاعة الطاقية.
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•     �إن�شاء �صندوق يتم تموينه من الر�سوم المح�صلة ب�شكل عادل من ا�ستهالك الطاقة ذات الم�صدر
الأحفوري ،وت�صدير �أو �إنتاج �آالت التبريد والت�سخين ،و�سخانات الماء ال�شم�سية وكل عتاد م�ضر
بالبيئة �أو يتميز ب�ضعف النجاعة الطاقية .وت�ساهم هذه ال�صناديق في:
 ت�شجيع تمويل المقاوالت بهدف تح�سين نجاعتها الطاقية وبالتالي تناف�سيتها. تطوير قطاع النقل الح�ضري البيئي عبر عمليات الت�سجيل الجديدة لل�سيارات� ،سواء المهجنة �أوالكهربائية ،من خالل فر�ض "مكاف�أة عن كل �إتالف" بهدف الم�ساعدة على �سحب ال�سيارات
الملوثة �أو القديمة من حركة ال�سير (والتي تعتبر غالبا �أقل �أمانا) وتطبيق مبد�أ "امتيازـ تنقي�ص"
على تكلفة البطاقة الرمادية
 ت�سهيل ولوج الم�ستهلكين �إلى ا�ستعمال تقنيات �سخانات المياه ال�شم�سية و محوالت فولتو�ضوئيةالمنزلية.
 واالنتقال �إلى نظام �إنارة عمومي و�إداري �أكثر اقت�صادا للطاقة و�أكثر احتراما للبيئة.3

تو�صيات تتعلق بقطاع التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة

لت�سهيل خلق فر�ص ال�شغل في قطاع التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة ،وال �سيما في �إطار تنفيذ
المخطط الوطني للتطهير ال�سائل ،تم اقتراح التو�صيات التالية:
جناح :1ا�ستراتيجية م�سلك التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة
�إجراء 1

ت�سريع تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير ال�سائل
موا�صلة وت�سريع البرنامج الوطني للتطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة ،البرنامج المهيكل للقطاع مع
مراعاة تعزيز االن�سجام بين المتدخلين الم�ؤ�س�ساتيين في هذا الميدان (كتابة الدولة المكلفة بالماء
والبيئة ،وزارة الداخلية ،وكاالت تدبير الأحوا�ض المائية ،المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب،
الوكاالت وم�صالح التدبير المفو�ض) و كذا اللجوء بدرجة �أولى �إلى الكفاءات والفاعلين الوطنيين.
�إجراء 2

و�ضع و�سائل للتتبع والتقييم
�إنجاز تقييم وتتبع م�ضبوط لدرجة االندماج ال�صناعي وللمهن التي تم خلقها في مجال التطهير ال�سائل
بطريقة ترفع من م�ستوى تموقع ال�صناعة المغربية في هذا القطاع.
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�إجراء 3

تح�سين التطهير ال�سائل في العالم القروي
�إعداد مخطط وطني للتطهير في المجال الح�ضري لفائدة ال�سكان المتفرقين بما يمكن من توفير �إمكانيات
مهمة للت�شغيل عن قرب ،في تقنيات التطهير غير التقليدي.
�إجراء 4

و�ضع ا�ستراتيجية للحد من التلوث ال�صناعي
•     �إعداد ا�ستراتيجية للحد من التلوث ال�صناعي ب�شكل ي�ضمن دوام عمل من�ش�آت التطهير ال�سائل
وي�سمح بتقييم المواد الناتجة عن التطهير في ظروف �صحية �سليمة .و�ستمكن هذه اال�ستراتيجية من
�إعداد برنامج وطني للحد من التلوث ال�صناعي الذي �سي�سمح بخلق فر�ص لل�شغل في قطاع تدبير
ومعالجة المياه العادمة ال�صناعية؛
•     ت�شجيع التكنولوجيات النظيفة لدى الفاعلين ال�صناعيين والحرفيين وتكوينهم في مجال ا�ستعمال
المواد الملوثة.
جناح  :2االندماج ال�صناعي
�إجراء 5

تكييف "اختيارات التكنولوجيات" الخا�صة بالتطهير ال�سائل مع ال�سياق الوطني
على �صعيد االختيارات التكنولوجية الم�ستعملة في مجال التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة ،يتعين
منح الأف�ضلية ـ متى �أمكن ـ �إلى اختيارات الفاعلين ال�صناعيين المغاربة.
تقوية الأبحاث في مجال تقنيات التطهير ال�سائل وال �سيما في مجال الت�صفية الطبيعية عبر تقنية البحيرات
اال�صطناعية .وت�سمح هذه التقنية البيئية ،التي ت�ستفيد من ال�شروط المناخية المنا�سبة ،بتقدير واحترام
المعايير المغربية في نطاق الت�صفية مع الم�ساهمة في نف�س الوقت في جعل ت�سعير خدمة التطهير مقبوال
من الناحية االجتماعية.
الرفع من م�ستوى ت�صدير المهارات المغربية في تقنيات التطهير ال�سائل بكلفة �أقل ،وال �سيما نحو الأ�سواق
الإفريقية ،وتحديدا في البلدان التي ال يمكن ل�ساكنتها قبول �أ�سعار باهظة مقابل خدمات التطهير.
�إجراء 6

تعزيز دعم الفاعلين االقت�صاديين الوطنيين
ت�صميم وتنفيذ مخطط الدعم لفائدة الفاعلين االقت�صاديين الوطنيين الذين يريدون اال�ستثمار في تقنيات
الت�صفية التقنية للمياه العادمة �سواء فيما يخ�ص ت�صنيع المكونات التقنية �أو فيما يخ�ص اال�ستغالل.
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جناح  : 3الحاجيات من الكفاءات المهنية ومن قدرات البحث العلمي والتطوير
�إجراء 7

�إنجاز درا�سة حول الحاجيات من الكفاءات
يتوجب على قطاع التطهير �أن يواجه م�شكل الخ�صا�ص من الكفاءات .لذا ،يتوجب �إجراء درا�سة تحديد
المهن والحاجيات الم�ستقبلية من الكفاءات على م�ستوى الم�ؤ�س�سات ال�صناعية ووكاالت ا�ستغالل
�أجهزة تطهير ال�سائل والعالم القروي .واعتمادا على نتائج هذه الدرا�سة ،يجب:
•     و�ضع برنامج الوطني للتكوين في مهن تدبير التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة.
•     تعزيز قدرات الجماعات المحلية فيما يتعلق بحماية البيئة عبر التح�سي�س والتكوين لفائدة المنتخبين
حول اخت�صا�صاتهم وم�س�ؤولياتهم تجاه حماية البيئة� ،سواء بالو�سائل الخا�صة بالوزارة �أو في �إطار
التعاون الدولي والالمركزية.
�إجراء 8

�إن�شاء مركز وطني للتكنولوجيات الخ�ضراء في قطاعات التطهير ال�سائل وتكنولوجيات �إعادة
ا�ستعمال وت�صفية المياه العادمة المنزلية وال�صناعية
�سيكون هدف هذا المركز هو تركيز/تجميع المهارات الوطنية في هذه المهن وتقديم الم�ساعدة التقنية
في هذا المجال للم�شاريع العمومية والخا�صة (ال�صناعية) في �إعادة ا�ستعمال المياه العادمة.
جناح  :4الإطار التنظيمي والت�شريعي
�إجراء 9

تفعيل الإطار القانوني المتعلق ب�إراقة المياه العادمة ومجموع القرارات الخا�صة ب�شروط �إراقة
المياه العادمة ال�صناعية
و ذلك من خالل:
•     و�ضع �إمكانيات ب�شرية ومادية منا�سبة على �صعيد وكاالت الأحوا�ض المائية لمراقبة وتتبع المياه
العادمة؛
•     تكييف �صيغة ح�ساب الر�سوم الم�ستخل�صة ب�سبب التلوث مع كتلة التلوث بدل الو�ضع الحالي
المعتمد على تركيز التلوث؛
•     تعميم القيم الق�صوى القطاعية للمياه العادمة على جميع القطاعات االقت�صادية.
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�إجراء 10

�إعادة ا�ستعمال المواد الناتجة عن التطهير ال�سائل:
تدقيق وتو�ضيح الإطار الم�ؤ�س�ساتي والتنظيمي والتعريفي (الخا�ص بالتعريفة) المنظم لإعادة ا�ستعمال
المواد الناتجة عن التطهير بطريقة تدرجها في منطق التنمية الم�ستديمة بالمغرب وتو�سيع فر�ص �إنتاج
ال�شغل في هذا القطاع.
جناح  :3الو�سائل المالية وال�ضريبية:
�إجراء11

تطوير �آليات للتمويل الجاذب ،غير �صندوق محاربة التلوث ال�صناعي ،لفائدة الفاعلين ال�صناعيين
الذي يريدون اال�ستثمار في م�شاريع الحد من التلوث ولفائدة الفاعلين االقت�صاديين المغاربة الذي
يريدون اال�ستثمار في التقنيات الخ�ضراء.
�إجراء12

و�ضع نظام �ضريبي بيئي مفحز على �إزالة التلوث الذي ت�سببه المياه العادمة المنزلية وال�صناعية.
�إجراء 13

مراجعة النموذج االقت�صادي وال �سيما البنية التعريفية (من التعريفة) للماء ال�صالح لل�شرب وكذلك
للمياه العادمة المعالجة ب�شكل ي�شجع على �إعادة تثمينها عبر نموذج اقت�صادي مالئم.
تو�صيات تتعلق بقطاع تدبير النفايات ال�صلبة

4

جناح  :1ا�ستراتيجية الم�سلك
�إجراء 1

تعميم تنفيذ الت�صاميم الموجهة الجهوية من �أجل تدبير النفايات ال�صلبة
تعميم و�ضع مخططات توجيهية جهوية لتدبير النفايات ال�صلبة تغطي مختلف �أنواع النفايات (المنزلية،
ال�صناعية ،الطبية وال�صيدالنية ،الخطرة) ،عبر دعم مقاربة �إعادة اال�ستعمال والتثمين (نفايات مثل تدفق
المواد) على ح�ساب مقاربة الدفن التقني في مطارح مراقبة.
واعتبارا للم�شكلة التي يطرحها تدبير النفايات الخطرة بالمغرب ،يتعين �إطالق مبادرة للتفكير من �أجل
ت�أهيل دورة الإنتاج ،والتجميع والمعالجة ،الأمر الذي �سي�سهم في خلق فر�ص �شغل وحماية البيئة وتقوية
تناف�سية المقاوالت الوطنية.
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جناح  : 2نوع الحكامة في القطاع
�إجراء 2

معالجة �إمكانيات التوفيق بين النفايات ال�صلبة والنفايات الناتجة عن التطهير ال�سائل على الم�ستوى
الم�ؤ�س�ساتي والتنظيمي
•     يتعين تحليل �إمكانية تفوي�ض تدبير النفايات المنزلية على �صعيد الجهة �إلى وكاالت م�ستقلة لتوزيع
الماء وخدمة التطهير ال�سائل؛
•     ت�شجيع خلق جمعيات وتعاونيات في مجال تدبير النفايات المنزلية والنفايات الم�شابهة.
�إجراء 3

•     تقوية التحكم في �شروط التدبير المفو�ض لخدمات تجميع النفايات المنزلية ال�صلبة
•     تحفيز الجماعات المحلية �أكثر من �أجل �إعطاء الخا�صية المهنية لعملية تدبير النفايات المنزلية
ال�صلبة ،من خالل تفوي�ض هذه المهمة (مدبر مفو�ض)؛
•     تعزيز م�ساعدة الدولة للجماعات المحلية في مجال تفوي�ض خدمات تدبير النفايات المنزلية ال�صلبة
�سواء على م�ستوى اختيار الفاعلين االقت�صاديين الخوا�ص �أو على م�ستوى تتبع عقود التفوي�ض
المبرمة.
جناح  :3الحاجيات من الكفاءات ومن قدرات البحث العلمي والتطوير
�إجراء 4

�إنجاز درا�سة عن الحاجيات من الكفاءات في المجال
يعاني قطاع تدبير النفايات ال�صلبة من م�شكل الخ�صا�ص من الكفاءات الب�شرية .لذا ،يتوجب �إجراء
درا�سة تحديد المهن والحاجيات الم�ستقبلية من الكفاءات على م�ستوى الم�ؤ�س�سات ال�صناعية و م�صالح
ت�سيير النفايات المنزلية .و اعتمادا على نتائج هذه الدرا�سة ،يجب:
•     �إعداد مخطط ال�ستباق الحاجيات من الكفاءات والتكوين في مجال تقنيات تدبير �إعادة ا�ستعمال
وتثمين النفايات ال�صلبة المنزلية وال�صناعية؛
•     تكوين المنتخبين و�أطر الجماعات المحلية في مهن تدبير النفايات المنزلية وتدبير عقود التدبير
المفو�ض.
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�إجراء 5

�إحداث مركز وطني للتكنولوجيات الخ�ضراء في م�سالك تدبير النفايات ال�صلبة المنزلية وال�صناعية
والخطيرة (تقنيات الفرز والتجميع و�إعادة اال�ستعمال والتقييم).
في الظرف الحالي ،ي�ستوجب �إحداث مركز وطني للتكنولوجيات الخ�ضراء في م�سالك تدبير النفايات ال�صلبة
المنزلية وال�صناعية والخطيرة وخا�صة المهن المتعلقة بتقنيات الفرز والتجميع و�إعادة اال�ستعمال والتثمين.
هذا المركز �سيمكن من بناء الخبرة الوطنية في هاته المهن الخ�ضراء و تطوير خدمات تقنية جديدة
لمواكبة الم�شاريع العمومية و الخا�صة.
جناح :4الت�أثير على �سلوكيات المواطن
�إجراء 6

�إعداد مخطط موجه للتح�سي�س والتربية البيئية بهدف ت�شجيع �أنماط الفرز االنتقائي للنفايات في
منابعها.
من �أجل تح�سين �سلوك المواطن في ما يخ�ص طريقة تدبير النفايات على م�ستوى المنبع و من �أجل
ت�شجيع �أنماط الفرز االنتقائي يتوجب و�ضع خطة تح�سي�سية و توا�صلية و تربوية �شاملة لتعميق هذا البعد
في ال�سلوك اليومي.
جناح  :5الإطار القانوني
�إجراء 7

تفعيل التدابير التنظيمية المتعلقة بقانون تدبير النفايات ال�صلبة ( )28-00
فيما يخ�ص الإطار القانوني ،يتوجب تتميم التر�سانة القانونية الموجودة و تفعيلها كما يلي :
•     ن�شر وتنفيذ جميع الن�صو�ص التطبيقية المتعلقة بالتجميع والنقل والحد ومعالجة النقابات ال�صلبة
المنزلية وال�صناعية الخا�صة والخطيرة وال�صيدالنية؛
•     و�ضع �آليات منا�سبة للمراقبة والزجر المحددة بمقت�ضى المرا�سيم المن�شورة؛
•     �إلزام الم�ست�شفيات باحترام القواعد ال�صحية عبر �إدماج �أفران في عين المكان من �أجل �إتالف
النفايات الطبية.
جناح  :6تمويل م�شاريع م�سالك تدبير النفايات ال�صلبة
�إجراء 8

تحفيز القطاع الخا�ص لال�ستثمار في م�سالك "التجميع ،الفرز� ،إعادة اال�ستعمال التجميع والحد من
النفايات ال�صلبة وتقييمها" وذلك ب�إن�شاء تمويالت عمومية وخا�صة موجهة لهذا الغر�ض.
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تو�صيات ذات طابع �أفقي متعلقة باالنتقال
�إلى االقت�صاد الأخ�ضر في المغرب
يتعين �أن يتم تحويل اال�ستراتيجية الوطنية المتعلقة بتدبير التنمية الم�ستديمة �إلى عملية لتعبئة مختلف
القوى الحية في البالد في �أفق ميالد ونمو م�سالك االقت�صاد الأخ�ضر .وعلى هذه اال�ستراتيجية �أن تحر�ص
على �أخذ التدابير التالية بعين االعتبار:
�إجراء 1

تحديد ا�ستراتيجية �شاملة لالنتقال نحو االقت�صاد الأخ�ضر
•     �إعداد ا�ستراتيجية �شاملة ومندمجة لتنمية االقت�صاد الأخ�ضر بالمغرب تدمج مختلف اال�ستراتيجيات
والبرامج القطاعية؛
•     �إعادة توجيه خيارات اال�ستثمار مع �إيالء الأولوية �إلى اال�ستثمارات في مجاالت ت�شجع على التحول
البيئي للقطاعات االقت�صادية الرئي�سية؛
•     ال�سهر على تنزيل هذه اال�ستراتيجية جهويا ،مع �إعطاء الأف�ضلية لمنظور االقت�صاد الدائري الذي
يدمج الخ�صو�صيات والإمكانيات المحلية؛
•     �إدماج توقعات التنمية على ال�صعيد الأفريقي والعربي والحو�ض المتو�سطي في ا�ستراتيجية االقت�صاد
الأخ�ضر الوطني ،وكذلك �إمكانيات االنفتاح على �أفريقيا ال�شمالية.
�إجراء 2

تطوير الحكامة على الم�ستوى الوطني والجهوي
تقوية الحكامة في �سيا�سة االقت�صاد الأخ�ضر على الم�ستوى الوطني والجهوي ب�إن�شاء لجنة وطنية مع
انخراط مجموع الفاعلين الم�ؤ�س�ساتيين والمهنيين واالجتماعيين من �أجل:
•    �إعداد التوجيهات اال�ستراتيجية؛
•    تنزيل �أعمال تنفيذ تلك التوجيهات ؛
•    �ضمان التتبع والتقييم والتح�سين الم�ستمر لمختلف البرامج قيد الإنجاز وت�شخي�ص �آثارها االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية.
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�إجراء 3

تطوير الم�سالك ال�صناعية الخ�ضراء الوطنية
�إنجاز تحليل ا�ستراتيجي لت�شخي�ص الم�سالك ال�صناعية الخ�ضراء ،و�إمكانياتها في النمو ،والقدرة الحقيقية
للمنع�شين الوطنيين على مرافقة تنميتها؛
تطوير برنامج م�شاريع للت�أهيل عبر التكوين وت�أهيل /تو�سيم من �أجل تطوير المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
الوطنية في الم�سالك ال�صناعية اال�ستراتيجية التي تم تحديجها؛
تطوير برامج مهيكلة لالقت�صاد الأخ�ضر مع ال�سهر على الحفاظ على الميزان االقت�صادي الإيجابي ،عبر
نماذج للتعوي�ض المالية والتجاري وال�صناعي .ال يمكن لهذه النماذج للتعوي�ض �أن تكون مو�ضوع �ضمان
�إال في �شكل عمليات للإنتاج الم�شترك ،وو�ضع وا�ستغالل االتفاقيات والقرو�ض من نوعية الأوف�سيت
 Offsetوالمناولة و�إعادة البيع والتحرير من القر�ض  clearing de detteونقل المهارات والتنمية
الذاتية للتكنولوجيات الوطنية؛
�إعطاء الأولوية لالندماج ال�صناعي الفعلي من خالل منح �أبعاد مالئمة لحجم الم�شاريع الوطنية لتنمية
الطاقات ال�شم�سية والهوائية والتطهير ال�سائل وتدبير النفايات المنزلية ال�صلبة بطريقة تمكن من المراهنة
على اال�ستثمارات الهامة الموظفة في هذه القطاعات عبر تنمية الخبرة المغربية؛
و في الإطار العام لدرا�سة منظور االقت�صاد الأخ�ضر ،وكذا من خالل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
نقترح �إجرء درا�سة مجاالت المياه والفالحة نظرا لأهمية هذين المجالين في التنمية االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية للبالد.
�إجراء 4

تطوير الكفاءات وقدرات االبتكار في الم�سالك الوطنية الخ�ضراء
•    تحديد الحاجيات من الكفاءات المنا�سبة للبرنامج الوطني لتطوير الم�سالك ال�صناعية الخ�ضراء
بان�سجام مع مجموعة ال�شركاء االجتماعيين واالقت�صاديين والأكاديميين ،مع �إدماج البعد الجهوي؛
•    تطوير م�سالك التكوين في الكفاءات المغربية مع الحر�ص على انخراط الفاعلين الأكاديميين وال�صناعيين
والماليين .ومن ال�ضروري �إدخال تنظيم ثابت للتخ�ص�صات المهنية وعدد الخبرات المتميزة القادمة من
م�سالك التكوين و�إدماج احتماالت ت�أهيل و�إعادة التحويل المهني لعدد من المهن الموجودة؛
•    ت�شجييع المبادرات في مجال البحث والتطوير والتجديد المنتجة لبراءات االختراع الوطنية التي
ت�شمل مجموع الم�سالك ال�صناعية لالقت�صاد الأخ�ضر .و�سيكون من المنا�سب �أن تنخرط البالد في
مخطط ذي فعالية َ
مهيكل ومهيكِ ل ،وذلك من �أجل و�ضع اقت�صاد للمعرفة ت�شغل فيه التكنولوجيات
الخ�ضراء الوطنية حيزا وا�سعا؛
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•    تعبئة ال�شبكات الدولية للمهاجرين المغاربة على م�ستوى �سل�سلة القيم :التكوين ـ البحث ـ
التكنولوجيا ـ ال�صناعة ـ الخدمات ـ المالية؛
•    تنزيل برنامج التكوين على ال�صعيد الجهوي عبر مخطط لتعبئة الفاعلين الجهويين (جامعات ،معاهد،
مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل ،فاعلون اقت�صاديون وجماعات محلية) .وت�سمح هذه الطريقة
الت�شاركية ب�إعداد مخططات جهوية لتطوير التكوين في"مهن التنمية الخ�ضراء".
�إجراء 5

تطوير التربية البيئية
•    �إدماج البعد البيئي في برامج التربية والتعليم في جميع الم�ستويات للت�أثير على ال�سلوكات وعلى
الأنماط الم�ستقبلية لال�ستهالك.
•    تقوية و�سائل التوا�صل والتح�سي�س من �أجل تعبئة �أح�سن لمختلف الفاعلين ،وتطوير المواطنة البيئية
لدى ال�ساكنة والفاعلين االقت�صاديين.
�إجراء 6

تطوير البعد االجتماعي وال�سلوك االجتماعي والبيئي في �إطار االقت�صاد الأخ�ضر
•    و�ضع �إجراءات عملية للم�س�ؤوليات االجتماعية والبيئية داخل المقاوالت؛
•    جعل االقت�صاد الأخ�ضر رافعة لتطوير ال�شراكة واالن�سجام االجتماعي في المجالين الح�ضري والقروي،
مع االرتكاز على "مرجعية الميثاق االجتماعي" الذي �أعده المجل�س االقت�صادي واالجتماعي كعن�صر
مرجعي؛
•    ا�ستك�شاف �إمكانيات خلق فر�ص �شغل في االقت�صاد الأخ�ضر خا�صة في �صفوف ال�شباب؛
•    و�ضع �إجراءات عملية للم�س�ؤوليات االجتماعية والبيئية داخل المقاوالت؛
•    �إعداد تدابير عملية تتعلق بالم�س�ؤولية االجتماعية والبيئية في المقاوالت باعتماد "الميثاق
االجتماعي" الذي و�ضعه المجل�س االقت�صادي واالجتماعي كمرجعية �أ�سا�سية.
�إجراء 7

تعزيز الإطار القانوني البيئي
•    تفعيل التر�سانة القانونية البيئية الموجودة عبر و�ضع و�سائل للمراقبة والتتبع المنا�سبين
•    تفعيل التر�سانة القانونية الموجودة و تحويل مبد�أ "الملوث الدافع" �إلى �إجراء عملي؛
•    توحيدمعاييراالقت�صادالأخ�ضروتطويرعالمة تجارية وطنية من �أجل انخراط ناجح في هذا االقت�صاد الأخ�ضر؛
•    الت�شريع و�إ�صدار قانون يتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستديمة.
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�إجراء 8

تطوير التمويل الأخ�ضر
يتعين و�ضع �آليات مالية مخ�ص�صة لتطوير االقت�صاد الأخ�ضر:
•    ادخار ق�سط كاف من الدخل الوطني الخام لتنمية م�سالك االقت�صاد الأخ�ضر وفق مقاربة �شاملة
ومندمجة ،ت�شمل جميع حلقات �سل�سلة القيم :التربيةـ التكوين ـ البحث العلمي والدرا�سات ـ
التكنولوجيا ـ ال�صناعة والخدمات؛
•    تقوية �آليات التمويل العمومي والخا�ص عبر �صيغ تف�ضيلية من �أجل تخ�ضير مختلف القطاعات
االقت�صادية وخا�صة المقاوالت ال�صغيرة والمتو�سطة وال�صغيرة جدا.
•    �إعداد تدابير محفزة لتطوير اال�ستثمارات الخا�صة في قطاعات االقت�صاد الأخ�ضر وال �سيما من خالل
االتفاقيات الإطار؛
•    تعزيز �آليات التمويل المزدوج العمومي ـ الخا�ص عبر �صيغ تف�ضيلية من �أجل تخ�ضير مختلف
القطاعات االقت�صادية وخ�صو�صا بالن�سبة للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة والأعمال ال�صغرى
والمتو�سطة وال�صغيرة جدا؛
•    �إدماج تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية زيادة على المخاطر المالية في �إجراءات منح قرو�ض
اال�ستثمار من قبل البنوك ،مع ا�ستعمال المرجعيات الوطنية ،مثل المعايير الم�سماة "مبادئ خط
اال�ستواء"( )Principes de l'Equateurالمالئمة للم�ؤ�س�سات المالية واالقت�صادية ( 67م�ؤ�س�سة
بنكية وقّعت على هذه المعايير المرجعية من بينها م�ؤ�س�سة بنكية مغربية).
•    ت�شجيع النماذج والم�شاريع التعاونية التي ب�إمكانها توفير التمويالت الأجنبية� ،أ�سوة ببرنامج البحث
العلمي والتطوير الأوروبي ( )PCRDالذي يعتبر المغرب م�ؤهل لال�ستفادة منه.
•    تطوير نظام �ضريبي بيئي محفز ومالئم لم�سالك االقت�صاد الأخ�ضر.
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عر�ض �شامل لجل�سات الإن�صات المنجزة والنقاط البارزة للتجارب الوطنية

م�ؤ�س�سة محمد ال�ساد�س لحماية البيئة

في �أكتوبر  2011عقدت اللجنة المكلفة ب�ش�ؤون البيئة والتنمية الجهوية بالمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي لقاء مع ال�سيد الح�سين التيجاني ،المدير المفو�ض لم�ؤ�س�سة محمد ال�ساد�س لحماية
البيئة ،الذي قدم ا�ستراتيجية الم�ؤ�س�سة لحماية البيئة ،والم�شاريع الرئي�سية المنجزة وعلى الخ�صو�ص
تلك التي تهم حماية ال�ساحل والم�ؤ�شرات البيئية التي تم و�ضعها لمتابعة وقيا�س حالة البيئة.
كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة

خالل اللقاء المنعقد يوم � 5أكتوبر  2011قدم ال�سيد عبد الكبير زاهود كاتب الدولة المكلف بالماء
والبيئة ال�سياق العالمي لنمو اال�ستثمارات في مجال االنتقال نحو االقت�صاد الأخ�ضر ،واال�ستراتيجية
الوطنية للت�أهيل البيئي عبر برامج فعالة ت�شمل المجاالت الرئي�سية للبيئة وخا�صة التطهير ال�سائل
وت�صفية المياه العادمة وتدبير النفايات ال�صلبة ،والآفاق الم�ستقبلية لتحويل الميثاق الوطني للبيئة
والتنمية الم�ستديمة �إلى قانون �إطار ،وتقييم �إمكانيات خلق فر�ص ال�شغل التي يمكن لمختلف قطاعات
االقت�صاد الأخ�ضر �أن تنتجها بالمغرب ،وال �سيما م�شاريع الطاقات المتجددة ،والتطهير ال�سائل ،وتدبير
النفايات ال�صلبة ،والتدبير الم�ستديم ال�ستغالل المجال الغابوي وال�صيد وال�سياحة الم�ستديمة.
الوكالة المغربية للطاقة ال�شم�سية

خالل هذا اللقاء المنعقد يوم � 6أكتوبر  2011قدم ال�سيد م�صطفى باكوري رئي�س الوكالة المغربية للطاقة
ال�شم�سية مهام هذه الأخيرة ،التي ترمي �إلى تحقيق م�شاريع مبرمجة في �إطار مخطط المغرب ال�شم�سي،
بقدرة دنيا تقدر بـ  2000ميكاوات في �أفق �( 2020أي بمعدل  14في المائة من القدرة الوطنية) .وقد
تم التركيز على �شروط نجاح هذه الم�شاريع فيما يتعلق بخلق الثروة وال�شغل ،واالختيارات التكنولوجية،
والإندماج ال�صناعي والمحلي الأق�صى ،والرفع من قدرات البحث العلمي والتطوير بهدف رفع م�ستوى
الخبرة الوطنية في مجال الطاقات ال�شم�سية .كما تم التركيز �أي�ضا على التقدم الحا�صل في الإنجاز
العملي لمركب ورزازات .ويتعلق الأمر بتعبئة م�ساحة قدرها  2500هكتار ،والت�أهيل التقني للموقع،
وتوظيف خبراء تقنيين ،والتركيب الم�ؤ�س�ساتي والمالي للم�شروع .وقد �سمح النقا�ش الذي تم في
ختام هذا اللقاء بتقديم عدة مقترحات لتقوية وتح�سين اال�ستراتيجية الحالية في مجال تطوير الطاقات
البديلة.
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المندوبية ال�سامية للمياه والغابات ومحاربة الت�صحر:
قدم ال�سيد الحافي ،مندوب المياه والغابات ،يوم � 24أكتوبر  2011ت�صور و�إنجازات المندوبية ال�سامية
للمياه والغابات ،وقام بتو�ضيح �ضرورة ح�صول تقدم في �سير الم�شروعات المرتكزة على جناحين:
ـ نمو الم�شاريع القطاعية والمتفرعة ،نحو م�شاريع مندمجة ت�أخذ بعين االعتبار المقاربة الترابية.
ـ المرور من م�شاريع من�ش�أة على قيم م�ضافة وا�ضحة تقل�ص من الثروات الطبيعية وفي نف�س الوقت يجعل
ت�أثيرها على الطبيعة الح�صيلة الحقيقية لهذه الم�شاريع �صفرا �أو �سلبيا ،نحو تحكيم وقراءة للم�شاريع من
خالل التنمية الم�ستديمة.
وفي الختام ان�صب النقا�ش على دور المندوبية في تطوير مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر ،وتدبير المقالع غير
الم�ؤهلة بعد ا�ستغاللها ،وم�ؤ�شرات قيا�س النمو االقت�صادي والبيئي للبالد.
وكالة تهيئة موقع بحيرة مارت�شيكا

مكن اللقاء مع ال�سيد �سعيد زارو ـ المدير العام لوكالة تهيئة موقع بحيرة مرت�شيكا ـ المنعقد يوم 25

�أكتوبر  2011من �إطالع �أع�ضاء اللجنة على �أهداف هذا الم�شروع الكبير الذي يرتكز على تنفيذ برنامج
وا�سع لتقييم الإمكانيات التي يزخر بها موقع بحيرة مارت�شيكا.
وقد قام ال�سيد زارو بعر�ض �إ�سهام هذا الم�شروع في الر�ؤية اال�ستراتيجية للمغرب من �أجل تنمية الأقاليم
ال�شمالية والريف والمنطقة ال�شرقية با�ستثمار الإمكانيات الطبيعية الفريدة لموقع مارت�شيكا و�ضواحيه
كرافعة لنمو اقت�صاد �أخ�ضر وتنمية م�ستديمة على �صعيد الناظور الكبرى .وزيادة على كونه يعتبر وجهة
�سياحية عالمية ف�إن هذا الم�شروع ي�سعى �إلى التنمية االقت�صادية للمنطقة مع حماية تنوعها البيولوجي
الغني(الأعماق البحرية ،ال�شواطئ ،الأنواع النباتية ،الحيوانات المتوالدة فيما بينها ،محميات الطيور)...
واحترام الحاجيات البيئية واالجتماعية طيلة م�سل�سل �إنجاز الم�شروع وكذلك فيما بعد خالل دورة
اال�ستغالل .ويقدر اال�ستثمار ال�ضروري لهذا الم�شروع بنحو  45مليار درهم و�سو يمكنه خلق 80000
فر�صة عمل في �أفق .2025
الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

خالل بداية اللقاء مع ال�سيد �سعيد مولين المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة
والنجاعة الطاقية يوم � 26أكتوبر 2011قام هذا الأخير ب�شرح دور الوكالة و�أهدافها .وقد �أو�ضح ب�أن هدف
الوكالة هو مواكبة وتقييم م�شاريع التنمية الم�ستديمة وال �سيما الم�شاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة
والنجاعة الطاقية ،وتطوير م�سالك جديدة مثل الم�شاريع الريحية وال�شم�سية.
كما �أ�شار �أي�ضا �إلى �أن المغرب انخرط في الدينامية الدولية لتنمية الطاقات المتجددة من خالل م�شاريع
رائدة مثل م�شروع "ديزيرتيك" والبرنامج ال�شم�سي المتو�سطي بهدف التوفر على الو�سائل والبنيات
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التحتية التي تمكنه من التموقع بين بلدان الجنوب الم�صدرة للطاقات نحو ال�شمال .وفيما يتعلق بقطاع
النجاعة الطاقية �أبرز ال�سيد مولين �أن الإكراه الأ�سا�سي الذي يعتر�ض بالدنا يتمثل في اال�ستهالك
الطاقي المرتفع في قطاع البناء بمعدل 36في المائة من اال�ستهالك العام .وقد توقيع اتفاقية بين وزارة
ال�سكنى وبين الوكالة لمدة ثالث �سنوات من �أجل تطوير برامج التكوين والتح�سي�س الموجهة �إلى
الفاعلين الرئي�سيين في هذا المجال.
�شركة اال�ستثمارات الطاقية

ركزت مداخلة ال�سيد �أحمد بارودي ،المدير العام ل�شركة اال�ستثمارات الطاقية ،خالل اللقاء الذي
جرى يوم الأربعاء  14دجنبر على مهام ال�شركة ،ودورها في تقوية الإ�ستراتيجية الطاقية والنجاعة الطاقية
للبالد ،و�إنجازات ال�شركة فيما يتعلق بو�ضع �صناديق تمويل مخ�ص�صة للمواكبة المالية للمبادرات
الوطنية في قطاعات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وفي نهاية مداخلته ركز ال�سيد 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 �سن القوانين
التطبيقية� ،شروط الربط بال�شبكة ،البنية الخا�صة بالتعريفة ،تطوير الطاقات المتجددة على �صعيد
الجهات ،تنمية كفاءات الم�ؤهالت ،م�شكلة الإندماج ال�صناعي ،م�ستوى التحكم والخبرة لدى
المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في مجال الطاقات المتجددة�...إلخ)  ،كما قدم بع�ض التو�صيات
لتحفيز القطاعات المالية العمومية والخا�صة على و�ضع تمويالت خ�ضراء.
مديرية الماء والتطهير التابعة لوزارة الداخلية

قدم ال�سيد محمد دينيا العامل مدير الماء والتطهير في المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة
الداخلية يوم الأربعاء  21دجنبر دور مديرية الماء والتطهير في تنفيذ مخطط التطهير ال�سائل وت�صفية
المياه العادمة والمخطط الوطني المتعلق بتدبير النفايات ال�صلبة المنزلية.
وقد تم تقديم عر�ض موجز حول التطوير الم�ستقبلي للم�سالك ال�صناعية الخ�ضراء ذات ال�صلة بمهن
التطهير ال�سائل ،وت�صفية المياه العادمة ،وتدبير النفايات ال�صلبة المنزلية (فرز ،تجميع ،تخزين� ،إعادة
اال�ستعمال ،التثمين الطاقي�...إلخ) ،والحاجيات من الكفاءات وانعكا�ساتها على خلق فر�ص ال�شغل
العمومية والخا�صة على م�ستوى جميع حلقات �سل�سلة القيم بهذه الم�سالك .وفي نهاية اللقاء تقدم
ال�سيد العامل بمجموعة من االقتراحات لتنمية الم�سالك ال�صناعية الخ�ضراء في هذين القطاعين.
مديرية الوكاالت و وم�صالح التدبير المفو�ض بوزارة الداخلية

خالل اللقاء الذي تم يوم الأربعاء  21دجنبر مع ال�سيد محمد قاديري ،العامل مدير مديرية الوكاالت و
وم�صالح التدبير المفو�ض بوزارة الداخلية ،قدم هذا الأخير عر�ضا حول مهام المديرية ودورها في مجال
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تقوية الخدمات العمومية على م�ستوى الوكاالت ،وال �سيما خدمات توزيع الماء والكهرباء ،وخدمات
التطهير ال�سائل والنقل العمومي.
وقد �أ�شار ال�سيد العامل �إلى الأورا�ش المنجزة والأورا�ش التي هي قيد الإنجاز المتعلقة بالخدمات
العمومية :التطهير ال�سائل ،ت�صفية المياه العادمة ،النقل والنجاعة الطاقية .كما �أ�شار كذلك �إلى تجربة
محطة ت�صفية المياه العادمة لمدينة مراك�ش ومعمل �إنتاج الغاز الطبيعي انطالقا من الحم�أة الن�شطة
المن َتجة من محطة ت�صفية المياه العادمة.
و�أثناء المناق�شة التي �أعقبت التقديم ،تم الوقوف على عدة �إكراهات مرتبطة بتطوير قطاع التطهير ال�سائل
كخدمة عمومية ،وهي تنظيم التدبير المفو�ض ،وتعريفة الماء والتطهير ،وخ�صو�صيات النفايات ال�صلبة،
وحجم وم�ستوى الخبرة لدى المقاولة المغربية.
معهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقة الجديدة

خالل هذا اللقاء المنعقد يوم  21دجنبر  ،2011قدم ال�سيد بدر يكن ـ المدير العام للمعهد ـ مهام
هذا الأخير ودوره في تن�شيط البحث العلمي والتطوير في مجاالت الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
بالبالد ،ونمو االختيارات التكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة وم�ستوى ن�ضوجها.
وفي الختام ركز على الرهانات اال�ستراتيجية التي يمثلها البحث العلمي والتطوير واالبتكار في تطوير
المهارات المغربية في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب ،كما قدم برنامج عمل يتعلق بالبحث العلمي
والتطوير لل�سنوات القادمة ،تم �إعداده وفق مقاربة قائمة على ال�شراكة بين القطاعين العمومي والخا�ص.
مجل�س مدينة الرباط

قدم ال�سيد فتح اهلل ولعلو ،عمدة مدينة الرباط ،في اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء  15فبراير تجربة �إدماج
مقاربة التنمية الم�ستديمة في تدبير الخدمات العمومية والبنيات التحتية لمدينة الرباط ،من خالل
الأجنحة التالية:
• �إدماج تقنيات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في م�ؤ�س�سات وتجهيزات المدينة(بنايات �إدارية،
�إنارة عمومية ،نقل عمومي ،مخططات النقل ،جودة الهواء) ...
• تقوية �شبكة تجميع المياه العادمة وتطوير بنيات تحتية للمعالجة القبلية وتفريغ المياه العادمة للمدينة
في البحر من �أجل حماية �أف�ضل لجودة ال�سواحل.
• و�ضع مطرح جديد مراقب وت�أهيل المطرح القديم"عكرا�ش" وخلق وحدة جديدة لفرز ومعالجة
النفايات ال�صلبة المنزلية
وفي الختام ،تطرق ال�سيد العمدة �إلى ق�ضية النموذج الأف�ضل للتدبير المفو�ض للنفايات ال�صلبة
بالمدينة.
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المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب و الكهرباء

تم تخ�صي�ص يوم الخمي�س  1مار�س  2012لالجتماع بال�سيد علي الفا�سي الفهري ،المدير العام
للمكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب ،الذي تمحورت مداخلته حول ثالثة محاور رئي�سية:
1ـ الطاقات المتجددة :مكن هذا المو�ضوع من اطالع الم�شاركين في االجتماع على حالة التقدم في
البرنامج الريحي المندمج ومخطط تطوير الطاقة الكهرمائية (معمل كهرمائي ومحطة �إنتاج الكهرباء
بال�ضخ) وتقدير �إمكانيات فر�ص ال�شغل التي يمكن لهذين القطاعين �إنتاجها .كما تم التطرق �أي�ضا
�إلى ت�شخي�ص التدابير التي تم االنخراط فيها من طرف المكتب الوطني للماء من �أجل تقوية مقاربة
االندماج ال�صناعي المحلي ،وتطوير الخبرة المغربية ،وتلبية الحاجيات من الكفاءات في قطاع
الطاقات المتجددة.
1ـ النجاعة الطاقية :برنامج النجاعة الطاقية للمكتب الوطني للماء (محطات� ،شبكة ،نقل ،م�ستهلك
�صناعي� ،إنارة ،م�ساكن)
1ـ التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة.
وقد مكن هذا المحور من تقييم حالة التقدم في برنامج المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب في
التطهير ال�سائل(تجميع ،نقل وت�صفية) ،ح�صة المقاولة المغربية (مكاتب درا�سات ،مقاوالت �أعمال،
مزودو معدات) وعدد فر�ص ال�شغل التي يتم �إنتاجها خالل مراحل الدرا�سة ،والأ�شغال واال�ستغالل،
والحاجيات من الكفاءات الم�شخ�صة ومعايير التكوين المتوقعة.

123

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

124

االقت�صاد الأخ�ضر :فر�ص لخلق الثروة ومنا�صب ال�شغل

الملحق 2
التجارب المنبثقة عن مقارنة التجارب العالمية
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التجارب المنبثقة عن مقارنة التجارب العالمية

• نموذج البرازيل

قامت ا�ستراتيجية االقت�صاد الأخ�ضر في البرازيل ،التي و�ضعت في �إطار المخطط للتخفيف من التغير
المناخي ،على الأجزاء التالية:
• برنامج وطني لتدبير النفايات ال�صلبة الذي مكن من توفير  500.000فر�صة عمل.
• �إدراج النجاعة الطاقية في قطاعات ال�صناعة و التعمير والإمداد والنقل والتخزين.
• تنمية م�صادر الطاقات البديلة� :أزيد من  144محطة كهربائية للطاقة المتجددة 3299 ،ميغاوات من
الطاقة الهوائية ،محطة هيدروليكية �صغيرة وللوقود الحيوي ،مما مكن من خلق  150.000فر�صة
عمل بين  2005و.2009
• ا�ستخدام الطاقة الحيوية (الإيثانول والديزل الحيوي) في مجاالت النقل.
• خطة عمل لوقاية ومراقبة ظاهرة تدمير الغابات في منطقة الأمازون ،م�صحوبة بمخطط لإعادة الت�شجير
من �أجل تعوي�ض فقدان الغطاء الغابوي البرازيلي في �أفق �سنة .2015
• تعزيز البحوث والدرا�سات للتقليل �إلى الحد الأدنى الممكن من الكلفة ال�سو�سيوـ اقت�صادية لتكيف
البالد مع التغيرات المناخية.
• النقاط البارزة في مجال ال�شغل والكفاءات:
�إن الت�شريع البيئي الجديد القوي والملزم ،وال�سيا�سات االقت�صادية التي ترمي �إلى حماية الثروات
الطبيعية ،واالتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها البرازيل قد �سهلت على هذه الأخيرة االنتقال �إلى
االقت�صاد الأخ�ضر وتبني تكنولوجيات خا�صة جديدة.
لقد �أدى الت�شريع البيئي �إلى نتائج مبا�شرة وغير مبا�شرة على الطلب على ال�شغل الأخ�ضر ،ففيما يتعلق
بالنتائج المبا�شرة تم خلق فر�ص عمل جديدة مرتبطة بالمراقبة والتفتي�ش للت�أكد من احترام الت�شريعات
البيئية الجاري بها العمل ،وفيما يتعلق بالنتائج غير المبا�شرة تمثل ذلك في المقاوالت التي �أ�صبحت
ملزمة بمالءمة و�سائل الإنتاج وتبني تكنولوجيات جديدة و�أ�ساليب جديدة لم�سايرة المتطلبات الت�شريعية
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م�ستخدميها في مرحلة الحقة و�إدماج كفاءات جديدة .وقد مكن المخطط الوطني
وتح�سين كفاءات
َ
للتغير المناخي من تحديد القطاعات االقت�صادية الأكثر قابلية لال�ستفادة من �إمكانيات التخفيف من
ت�أثيراتها على البيئة ،وحيث �ستكون هناك حاجة �إلى كفاءات جديدة .وهذا كله مكن ال�صناعات من
ا�ستباق وم�سايرة الحاجات الم�ستقبلية في مجال ال�شغل الأخ�ضر وكذلك ت�شخي�ص المهن التي تحتاج
فقط �إلى �إعادة الت�أهيل.
• نموذج كوريا الجنوبية

في غ�شت � ،2008أطلقت كوريا الجنوبية ا�ستراتيجية "النمو الأخ�ضر ذو محتوى متدن من الكربون" كر�ؤية
جديدة لتوجيه اقت�صاد البالد .ومنذ ذلك الوقت ،قامت الجمهورية الكورية ب�إعادة هيكلة كبرى للحكامة
بين مختلف الوزارات والمكاتب الحكومية المركزية من �أجل تطبيق هذه الر�ؤية في ال�سيا�سات القطاعية،
ومن بين تلك العمليات �إحداث اللجنة الرئا�سية عام  2009لل�سهر على تن�سيق �سيا�سات وا�ستراتيجيات
التخ�ضير (المخطط الوطني للطاقة الأولية �أوال للفترة 2008ـ 2030الذي تم اعتماده عام ،)2008
ا�ستراتيجية اقت�صاد �أخ�ضر بكربون �أقل الذي تم اعتماده في نف�س ال�سنة ،مخطط التكيف مع التغيرات
المناخية الذي اعتمد في �شتنبر  ،2008ومخطط البحث العلمي والتطوير في التكنولوجيات الخ�ضراء
الذي اعتمد في .)...2009
وفي يوليوز � ،2009أعلنت اللجنة الرئا�سية عن �إطالق مخطط خما�سي للنمو الأخ�ضر بهدف الو�صول
�إلى "النمو الأخ�ضر" خالل الفترة ما بين 2009ـ 2013ولكي ت�صبح البلد ال�سابع بين البلدان الخ�ضراء
في عام  ،2010والخام�س في عام  2050في الم�ؤ�شر العالمي للتناف�سية الخ�ضراء .وقد ارتفع التمويل
الإجمالي لهذا المخطط �إلى  83.6مليار دوالر �أمريكي� ،أي ما يعادل  2في المائة من الناتج المحلي
الإجمالي .من جانب �آخر ،تم و�ضع قانون �أ�سا�سي حول النمو الأخ�ضر تجري الآن درا�سته من قبل
البرلمان الكوري.
وقد و�ضعت كوريا الجنوبية في عام  2010م�شروع"الخطة الخ�ضراء الجديدة" الذي يهدف �إلى التوفيق
بين ا�ستراتيجية النمو االخ�ضر مع ا�ستراتيجية مكافحة البطالة الناتجة عن الأزمة المالية واالقت�صادية لعام
� .2008أما ال�شعب الثالثة المعنية فهي :اال�ستثمارات الخ�ضراء في البنيات التحتية االجتماعية (مثل:
�شبكة للنقل الأخ�ضر ،مدار�س ،مكتبات ،مرائب عمومية�...إلخ) ـ التكنولوجيات العالية الفعالية وذات
المحتوى المنخف�ض من الكربون ،و�أخيرا المبادرات في مجال نماذج العي�ش الإيكولوجي.

• النقاط البارزة في مجال ال�شغل والكفاءات:
�إن نمو التكنولوجيات الخ�ضراء �سوف يمكن من خلق  481.000فر�صة عمل في �أفق  2012و 1.18مليون
فر�صة عمل في �أفق  .2020في � 2012ستت�ضاعف تقريبا اال�ستثمارات في ميدان البحث العلمي والتطوير
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في ميدان الحد من التغير المناخي ،وذلك مقارنة مع الم�ستوى الحالي في عام  2008الذي ي�صل �إلى
 434مليون دوالر .و�سيتم ا�ستثمار  4.5بليون دوالر خالل الأعوام الخم�سة المقبلة من طرف جمهورية
كوريا لكي ت�صبح رائدا دوليا في التكنولوجيات الخ�ضراء.
ال توجد منظومة متكاملة لت�شخي�ص الحاجيات من الكفاءات الخ�ضراء في جمهورية كوريا حتى الآن.
المحرك الرئي�سي الذي يعمل على ت�شخي�ص هذه الحاجيات الجديدة عبر مختلف القطاعات هو مجل�س
الموارد الب�شرية من �أجل التنمية .ويخطط المجل�س للقيام بتحقيقات حول التغيرات التي �ستم�س
الكفاءات والنق�ص في الموارد الب�شرية في جميع القطاعات االقت�صادية .وهناك �إعادة هيكلة للتعليم
العالي قيد الإنجاز لم�سايرة متطلبات المهن الخ�ضراء ،خا�صة بالن�سبة للتقنيين ذوي الم�ستوى المتو�سط.
وخالل الأعوام الخم�سة المقبلة �سيكون معدل نمو المهن الخ�ضراء (ي�صل حاليا �إلى  6.0في المائة)
�أعلى من معدل المتو�سط لنمو جميع المهن ( 1.3في المائة) في الجمهورية الكورية.
• نموذج �ألمانيا

�صادقت حكومة المحافظين الليبراليين الحالية على مبادئ برنامج"الطاقة المندمجة وبرنامج المناخ"
الذي تم ن�شره عام  2007والذي ير�سم ا�ستراتيجية مكافحة التغيرات المناخية .وت�ضع هذه اال�ستراتيجية
�أهدافا طموحة ،وال �سيما:
• التخفي�ض بن�سبة  40في المائة من الغازت الدفيئة الم�سببة لالرتفاع الحراري في �أفق  2020مقارنة
مع مرجعية .1990
• تحقيق نمو بن�سبة  3في المائة في النجاعة الطاقية.
• تنمية الطاقات المتجددة بمعدل  18في المائة بالن�سبة للإمداد الإجمالي من الطاقة في ،2020
وبمعدل  50في المائة في .2050
• الرفع من الإنتاج الم�شترك للحرارة والكهرباء �إلى  25في المائة من النجاعة عام .2020
الأمر الذي الذي تطلب �إعادة هيكلة �صناعية تدمج بع�ض االعتبارات البيئية ب�شكل ينعك�س بقوة على
تنمية التكنولوجيات وفي نف�س الوقت على نمط عي�ش المواطنين .ويتوقع �أن توفر هذه اال�ستراتيجية
الجديدة لالقت�صاد الأخ�ضر  500.000فر�صة عمل �إ�ضافية في مجال حماية البيئة في عام 2020
و  800.000في عام .2030
�إن الجمع بين الت�شريع والتح�سي�س التدريجي قد انعك�س على �إعادة هيكلة القطاعات االقت�صادية
والقدرات المهنية لالقت�صاد الألماني .فمنذ بلورة اال�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة في 2001
�أ�صبحت المبادرات الألمانية في مجال حماية البيئة تعتبر مرحلة �أ�سا�سية نحو تح�سين �شروط العي�ش،
وعامال في تنمية الفر�ص في �أ�سواق التكنولوجيات والخدمات البيئية لفائدة ال�صناعات الوطنية التي
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هي في نف�س الوقت رائدة في ال�سوق العالمي .لقد ا�ستخدم ن�شر ال�سيا�سات البيئية من �أجل خلق فر�ص
عمل جديدة ودعم التنمية االقت�صادية .وتعد التكنولوجيات البيئية وقطاع الخدمات اليوم واحدة من
القطاعات االقت�صادية الكبرى في �ألمانيا ،بحيث �شغلت  1.8مليون �شخ�صا عام  4.5( 2006في المائة
من اليد العاملة).
• النقاط البارزة في النموذج الألماني في ما يتعلق بالت�شغيل والكفاءات:
لقد كان لل�سيا�سة المتبعة منذ فترة طويلة من �أجل تخ�ضير االقت�صاد الألماني انعكا�سات ملحوظة على
تنمية م�ؤهالت المهن الخ�ضراء� ،سواء في مجاالت التكوين المهني �أو في مجال المهام اال�ستراتيجية
للبحث العلمي والتطوير في �ألمانيا.
�إن �إعادة ت�أهيل المهن الموجودة في االقت�صاد للتجاوب مع �إعادة الهيكلة من �أجل اقت�صاد �أخ�ضر قد
تحققت ب�شكل �أ�سا�سي بف�ضل منظومة التعليم والتكوين الثنائي ،حيث كانت تقدم درو�س تقنية لإعادة
تقييم القدرات ودرو�س جديدة مع التكوين المتوا�صل في تخ�ص�صات بيئية دقيقة� .إن حزمة التكوينات
المهنية الم�ستمرة المرتبطة بحماية البيئة �أ�صبحت اليوم �أمرا ملحوظا ،وهذا يرجع �إلى المراجعة الم�ستمرة
لدرو�س التكوين الم�ستمر التي تعطي �أولوية كبرى لإدماج ق�ضايا حماية البيئة.
• نموذج فرن�سا

تتكون ا�ستراتيجية فرن�سا لالنتقال نحو اقت�صاد �أخ�ضر من بعدين �أ�سا�سيين:
• الطاولة الم�ستديرة التي نظمت في م�ؤتمر"غرونيل البيئة" ـ تم �إطالق مبادرة مهمة للحكومة عام
 2007من �أجل �إدخال تح�سينات في النجاعة الطاقية و�سل�سلة من التدابير في الق�ضايا البيئية.
وقد تم اتخاذ � 13إجراءا عام  2009يهم :التعمير  ،التخطيط ،النقل ،الطاقة ،التنوع البيئي ،الماء،
الفالحة ،البحوث والدرا�سات للحد من المخاطر ،ال�صحة والبيئة ،النفايات ،الحكامة ،المعلومات
والتكوين ،و�أقاليم ما وراء البحار.
• ا�ستراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية مركزة بالدرجة الأولى على ال�صحة ،والمظاهر
االجتماعية وحماية التراث الطبيعي.
لقد التزمت فرن�سا بتق�سيم المهام الأربع للغازت الدفيئة الم�سببة لالرتفاع الحراري في �أفق .2050
وتت�ضمن التدابير الرئي�سية المتوقعة لبلوغ هذا الهدف نظاما ماليا مرتكزا على مبد�أ"امتياز ـ تنقي�ص"
بالن�سبة النبعاثات ثاني �أوك�سيد الكربون لل�سيارات ،وتخفي�ضا بن�سبة  75في المائة من ا�ستهالك
الطاقة في م�شاريع التعمير الجديدة والموجودة في �أفق  2050والزيادة من ن�سبة الكهرباء المن َتجة
من الطاقات المتجددة.
وقد ا�ستثمرت فرن�سا كذلك في االقت�صاد الأخ�ضر كو�سيلة لإعادة تن�شيط اقت�صادها ،حيث �أدرجت عام
 2009ن�سبة  35في المائة من هذا الم�شروع �ضمن ميزانيتها ب�سبب الأزمة االقت�صادية الحالية التي تعي�شها
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القطاعات الأولية في االقت�صاد الأخ�ضر :النقل ال�سككي ،الطاقات المتجددة ،النجاعة الطاقية ،الفالحة
البيولوجية ،النجاعة الطاقية في قطاع التعمير الم�صحوبة بتدابير للمواكبة ،مثل :قرو�ض بيئية ب�صفر فائدة،
م�ساعدات موجهة �إلى الأ�سر ،فتح خطوط القرو�ض لتمويل الم�شروعات المنجزة من طرق المقاوالت
ذات الت�أثير الإيجابي على البيئة ،وبرنامج للتكوين في اقت�صاد الطاقة بالن�سبة لمقاوالت البناء ،مما ي�سمح
بالت�سريع في تطبيق مخطط"غرونيل".
• النقاط البارزة في النموذج الفرن�سي في مجال الت�شغيل والكفاءات:
في �إطار"غرونيل البيئة" تم �إطالق ا�ستراتيجية جديدة لتنمية الكفاءات في �شتنبر  ،2009بهدف
مالءمة البرامج الموجودة للتكوين والت�أهيل من �أجل خلق  600.000فر�صة عمل خ�ضراء جديدة في
�أفق (2020خارج اال�ستبداالت والفقدان المحتمل لل�شغل) ،وتتمحور هذه اال�ستراتيجية على �أربعة
مو�ضوعات:
• ت�شخي�ص المهن التي �ستت�أثر باالنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر ،ويدخل �ضمن ذلك و�ضع مر�صد
وطني بهدف ا�ستيعاب المهن الجديدة والمجاالت المنا�سبة.
• تعيين حاجيات التكوين و�إن�شاء مجاالت للتكوين والت�أهيل ،مما ي�سمح باالعتراف بالكفاءات المهنية
الخ�ضراء الجديدة.
• توظيف كفاءات من �أجل التنمية الم�ستدامة عن طريق م�ساعدات لطالبي ال�شغل.
• تطوير وتنمية مهن النمو الأخ�ضر ـ ن�شير �إلى الحدث الوطني الذي نظم في بداية �سنة  2010حول
المهن الخ�ضراء.
وب�صفة عامة ،ف�إن االقت�صاد الأخ�ضر ال ي�ساهم ب�شكل �أكبر في تطوير المهن الموجودة �إال عبر خلق
مهن خ�ضراء جديدة ،وهذه المهن تهم التدقيق واال�ست�شارة في قطاع الطاقة ،وحماية التنوع البيولوجي
والنقل البيئي.
�إن التوقعات البنيوية لحاجيات ال�شغل والكفاءات ُمد َمجة ب�شكل عام في التخطيط االقت�صادي بفرن�سا
ومرتكزة على �سل�سلة متكاملة من الم�ؤ�س�سات والخبراء.
وب�صفة عامة ف�إن �آليات ا�ستباق وت�شخي�ص الحاجيات من الكفاءات في فرن�سا يمكن و�صفها ب�أنها ناجعة،
فالمنظومة المرتكزة على مرا�صد قطاعية ،جهوية ووطنيةُ ،تمكن من الت�أكد ب�أن الحاجيات الم�شخ�صة
المنا�سب �أكثر ال�ستباق
ميدانيا قد تم اعتمادها من طرف المنظومة التعليمية .ويبدو الم�ستوى الجهوي
َ
وتخطيط حاجيات التكوين.
تمثل الم�شاركة الن�شطة لمختلف الفاعلين االجتماعيين في �آليات ا�ستباق التكوين الأولي وفي تدبير
التكوين الم�ستديم �أهم م�ؤهالت المنظومة الفرن�سية .فقد �أنتج ُقطب ال�شغل ر�سما خرائطيا لمهن النمو
الأخ�ضر ،اع ُتمدت نتائجه في التقرير الذي و�ضعته اللجان القطاعية.
131

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

132

االقت�صاد الأخ�ضر :فر�ص لخلق الثروة ومنا�صب ال�شغل

الملحق 3

معجم اال�صطالحات واالخت�صارات

133

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

134

االقت�صاد الأخ�ضر :فر�ص لخلق الثروة ومنا�صب ال�شغل

معجم اال�صطالحات واالخت�صارات

التعريف

وقود يح�ضر من المواد الع�ضوية غير الأحفورية ،ناتجة عن الكتلة
الحيوية
غاز معد من خالل تخمير المواد الع�ضوية ،الحيوانية �أو النبااتية،
بدون ا�ستعمال الأوك�سيجين.
عبارة عن مجموع المادة الع�ضوية ذات الم�صدر النباتي �أو
الحيواني في مجال طبيعي معين .الكتلة الحيوية الموجهة �إلى
�أغرا�ض طاقية ت�شمل النباتات الناتجة عن الزراعات �أو النفايات.
محطة للطاقة ال�شم�سية الحرارية تحول الطاقة ال�ضوئية �إلى حرارة
يتم توظيفها في �إنتاج الكهرباء .ويتم تركيز الأ�شعة ال�شم�سية
بوا�سطة عاك�سات على ال�سائل الحامل للحرارة ،الذي يوجه نحو
التوربين ،وهو �آلة تحول المياه �إلى طاقة.
هي عبارة عن �ألقاب فخرية ت�ؤدي �أحيانا دور"المكاف�أة" ،ت�سلم من
�أجل �إنتاج الكهرباء الم�سماة"خ�ضراء".
هي عبارة عن نظام لت�سخين الماء بوا�سطة الطاقة ال�شم�سية
الحرارية
هي ن�سبة كمية الطاقة التي يتم ا�سترجاعها� ،إلى الطاقة التي يتم
�أي(معامل الكفاءة) عندما  COPا�ستهالكها ،ويعبر عنها برمز
EERيتعلق الأمر ب�إنتاج الحرارية ،وبرمز
بالن�سبة للأجهزة المنتجة للبرودة.
�أ�شكال من الطاقة ال ي�ؤثر ا�ستهالكها على الموارد على ال�صعيد
الب�شري
طاقة تنتج عن حركة المياه بجميع �أ�شكالها :ت�ساقط ،جريان ،تيار
بحري ،مد� ،أمواج
�ألف مرة ،مليون مرة ،مليار مرة من الوات ،الذي هو وحدة لقيا�س
القوة.
MWh =1 000 kWh

الكيلووات�-ساعة هي وحدة لقيا�س الطاقة المالئمة للطاقة
الم�ستهلكة بوا�سطة �آلة ذات قدرة 1000وات(1كيلووات) من
القدرة خالل �ساعة.

المفهوم التقني

االخت�صار

الوقود الحيوية
الغاز الطبيعي
الكتلة الحيوية
محطة الطاقة ال�شم�سية الحرارية

CSP

ال�شهادات الخ�ضراء
�سخانات المياه ال�شم�سية
النجاعة الطاقية

الطاقات المتجددة

CES

EE

ER

الطاقة الكهرمائية
كيلووات ،ميغاوات ،جيغاوات
ميغاوات في ال�ساعة

kW, MW, GW

MWh
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التعريف

كهرباء تنتج من خالل الطاقة ال�شم�سية بو�ساطة وحدات
فولتو�ضوئية.عندما ت�صطدم الفوتونات(وهي ج�سيمات تكون
الإ�شعاع ال�شم�سي) ب�سطح خلية فولتو�ضوئية ف�إنها تنقل طاقتها
�إلى الإلكترونات الموجودة في هذه الخلية ،وعندما تتحرك هذه
الإلكترونات تنتج تيارا كهربائيا متوا�صال يتحول فيما بعد �إلى تيار
بديل عبر عاك�س كهربائي بهدف �إعادة حقنه من جديد في �شبكة
التوزيع.
هي طاقة ناتجة عن الرياح التي تعمل على تدوير �ألواح مولد الطاقة
الريحية ،الذي ي�ؤدي بدوره �إلى دوران الجهاز المتحرك/الع�ضو
المتحرك المرتبط بمولد منتج للطاقة الكهربائية .هذه الطاقة يتم
�إعادة حقنها من جديد في ال�شبكة الكهربائية من خالل محول.
�صندوق �أن�شئ في �إطار رخ�ص انبعاث ثاني �أوك�سيد الكربون،
وموجه �إلى ت�شجيع م�شاريع التقلي�ص من االنبعاثات
منتج م�ستقل للكهرباء ،ال تخ�ضع ن�شاطاته لقواعد من و�ضع الدولة
مكونات غازية تمت�ص الأ�شعة تحت الحمراء التي يتم �إ�صدارها عبر
ال�سطح الأر�ضي الذي ي�ساهم في الغازات الدفيئة .وهناك اعتقاد
ب�أن تزايد تركيز هذه الغازات في المجال االر�ضي هو عن�صر م�سبب
لالحترار العالمي.
تم ابتكارها من طرف الفيزيائي الفرن�سي �أوغو�ستين فري�سنيل ،وقد
�صنعت لكي تهجز النظام الب�صري لمنارات الإر�شاد البحري .وقد
تم اليوم العودة �إلى ا�ستعمال هذا النظام على نطاق وا�سع من �أجل
تركيز اال�شعة ال�شم�سية في �أنبوب �أفقي.
ميكانيزم اقت�صادي لتمويل الكربون� ،أعدة في �إطار بروتوكول
كيوطو ،هدفه الأول هو التقلي�ص من انبعاث الغازات الدفيئة
الم�سببة لالرتفاع الحراري على ال�صعيد العالمي.
وحدة ت�ستحدم في �إنتاج التيار انطالقا من �ضوء ال�شم�س .يتعلق
الأمر بوحدة مكونة من عدة خاليا فولتو�ضوئية مرتبطة كهربائيا
ومهي�أة للتركيب .وتكون عدة وحدات المولد الفولتو�ضوئي.
م�ؤ�شر اقت�صادي ي�ستعمل لقيا�س الإنتاجية في بلد معين .وهو يعرف
كقيمة عامة لإنتاج الثروات(قيمة الثروات والخدمات المقدمة ـ
قيمة الثروات والخدمات التي يتم الق�ضاء عليها �أو تحويلها خالل
م�سل�سل الإنتاج) في بلد معين طيلة �سنة عبر �أعوان اقت�صاديين
مقيمين داخل التراب الوطني� .إنه �أي�ضا قيا�س العائد الناتج عن
المنتوجية في بلد معين.
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الكهرباء الفولتو�ضوئية

االخت�صار
PV

الطاقة الهوائية

�صندوق مالي للكربون
المنتجون الم�ستقلون للطاقة
الغازت الدفيئة الم�سببة
لالرتفاع الحراري

IPP

GES

عد�سة فري�سنيل

ميكانيزم التنمية النظيفة

MDP

وحدة فولتو�ضوئية
الناتج الداخلي الخام
PIB
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التعريف

المفهوم التقني

مخطط وطني لت�أهيل قطاع التطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة المخطط الوطني للتطهير ال�سائل
الإنتاج ال�سنوي من الثروات(قيمة الثروات والخدمات المبتكرة الدخل الوطني الخام
ـ قيمة الثروات والخدمات التي تم الق�ضاء عليها �أو تحويلها
خالل م�سل�سل الإنتاج) الذي يتم �إنتاجه من طرف دولة معينة.
�سواء كانت هذه الإنتاجية داخل الوطني �أو خارجه.
مخطط وطني لت�أهيل قطاع التجميع ودفن النفايات ال�صلبة المخطط الوطني للنفايات
المنزلية
ال�صلبة المنزلية.
الجزء المتحرك من المحرك الكهربائي ،و�آلة تحويل المياه �إلى ع�ضو متحرك
طاقة
ت�شير تكنولوجيا طبقة ال�سيلكون الرقيقة �إلى نوع من الخاليا ال�سيليكون عديم ال�شكل ذي
الفولتو�ضوئية التي ت�ؤخذ من خالل ن�شر طبقة رقيقة من الطبقات الرقيقة
ال�سيليكون عديم ال�شكل على �أُ�س زجاجي.
نظام �إلكتروميكانيكي لمتابعة ال�شم�س ي�سمح بنجاعة التحويل Tracking System
الطاقي الأق�صى
وحدة معادلة للطاثة الم�ستهلكة
وحدة قيا�س القدرة
Watt
Watt crête
قدرة يتم �إطالقها عبر وحدة فولتو�ضوئية تحت تعري�ض �أق�صى
ال�شعة ال�شم�س بقدرة 1كيلووات/م� 2إلى  25درجة(القدرات
) هي دالة الحرارة

االخت�صار
PNA
PNB

PNDM

TEP
W
Wc
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الئحة �أع�ضاء اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة و التنمية الجهوية
الئحة الخبراء
•
•
•
•

احجبوها الزبير
ادري�س الإياللي
�أمينة العمراني
عبد اهلل موق�صط

فئة النقابات
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�أحمد بابا �أعبان
محمد بوجيدة
بو�شتى بوخالفة
علي بوزع�شان
نور الدين �شهبوني
محمد عبد ال�صادق ال�سعيدي
مينة الرو�شاطي
محمد العلوي تيثنى
�إبراهيم زيدوح

فئة الهيئات والجمعيات المهنية
• ا
•
•
•
•
•
•
•

دري�س بلفا�ضلة
بو�شعيب بن حميدة
عبد الكريم بن�شرقي
عبد الحي ب�سة
محمد فيكرات
عبد اهلل متقي
محمد ريا�ض
من�صف الزياني

فئة الهيئات والجمعيات الن�شيطة في مجاالت االقت�صاد االجتماعي والعمل الجمعوي
•
•
•
•
•

نزهة العلوي
محمد الكاوزي
عبد الرحيم ك�سيري
وفية العنتري
طارق ال�سجلما�سي

فئة ال�شخ�صيات المعينة بال�صفة
•
•

�سعيد �أحميدو�ش
ادري�س اليزمي
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مراجع بيبليوغرافية
توجيهات ملكية

.2010 اقتبا�س من خطاب العر�ش لجاللة الملك محمد ال�ساد�س الموجه للأمة عام
اقتبا�س من الر�سالة الملكية ال�سامية الموجهة من جاللة الملك محمد ال�ساد�س �إلى القمة العالمية حول التدبير
.2010 �شتنبر8 الم�ستدام بدول ال�ساحل في
2011فبراير21 خطاب جاللة الملك �أثناء تد�شين المجل�س االقت�صادي واالجتماعي(والبيئي)في

•
•
•

مراجع وطنية �أخرى
• 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 Province 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’Environnement chargé de l’Eau et de l’Environnement, Etude sur les métiers-emplois de l’environnement 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 �أخرى

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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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مديرية الماء والتطهير بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
مديرية الوكاالت وم�صالح التدبير المفو�ض بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
المندوبية ال�سـامية للميـاه والغابـات ومحاربـة الت�صـحر.
�شركة اال�ستثمارات الطاقية
معهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقات الجديدة
الوكالة المغربية للطاقة ال�شم�سية
الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
م�ؤ�س�سة محمد ال�ساد�س لحماية البيئة
وكالة تهيئة بحيرة مارت�شيكا.
مجل�س مدينة الرباط
المكتب الوطني للكهرباء
المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب.
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