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طبقا للمادة  6من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيمه وت�سييره ،قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي يوم
 31مار�س � 2011إبداء ر�أي من خالل �إحالة ذاتية حول �إمكانيات خلق فر�ص للثروة وال�شغل التي يمكن
�أن يوفرها االنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر.
وفي هذا الإطار ،كلف مكتب المجل�س اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية بتح�ضير
تقرير حول هذا المو�ضوع.
و�أثناء الدورة العادية الثالثة ع�شرة المنعقدة يوم  29مار�س � ،2012صادقت الجمعية العامة للمجل�س
االقت�صادي واالجتماعي بالإجماع على هذا التقرير المعنون "االقت�صاد الأخ�ضر :فر�ص لخــلق الثــروة
ومنا�صب ال�شــغل" ،الذي انبثق منه هذا الر�أي.
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بيان الأ�سباب
 .1اعتبارا لكون االقت�صاد الأخ�ضر يعمل على تعزيز التقارب بين الدعائم الثالثة ـ االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ـ للتنمية
الم�ستديمة ،وي�ؤدي �إلى تح�سين جودة الحياة الب�شرية والعدالة االجتماعية مع التقلي�ص ب�شكل ملحوظ من المخاطر
البيئية ون�ضوب الموارد ،وبالنظر �إلى:
•     وجود �إرادة �سيا�سية في تطوير نموذج وطني لالقت�صاد الأخ�ضر والحفاظ على البيئة ،بدعم من �أعلى �سلطة في البالد؛
•     اال�ستثمارات الهامة الموظفة على ال�صعيد العالمي في قطاعات �أ�سا�سية لالقت�صاد الأخ�ضر ،والإمكانيات الهامة
التي ينطوي عليها هذا النموذج الجديد للنمو الم�ستديم فيما يتعلق بالت�شغيل والم�ساهمة في الدخل الوطني الخام
(�أزيد من  25مليون فر�صة عمل في �أفق  2050با�ستثمار  2في المائة من الدخل القومي الخام العالمي في االقت�صاد
الأخ�ضر بح�سب برنامج الأمم المتحدة للبيئة)؛
•     �أهمية المبادرات الوطنية التي تم �إطالقها حتى اليوم في مختلف القطاعات االقت�صادية وال �سيما في ا�ستراتيجية تعبئة
وعقلنة ا�ستعمال الموارد المائية والحفاظ على البيئة والمجال الغابوي وتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،
وتقوية التطهير ال�سائل وت�صفية النفايات ال�سائلة وتح�سين تدبير النفايات ال�صلبة وال�سياحة الم�ستديمة؛
•     الحاجيات ال�سو�سيواقت�صادية والبيئية الملحة ،التي تهم �أ�سا�سا الق�ضايا ذات العالقة بتدهور الأنظمة البيئية الطبيعية
في البالد ،والنق�ص الوطني الهام من حيث البنيات التحتية للتطهير ال�سائل وتدبير وتثمين النفايات وانعكا�ساتها على
الر�أ�سمال الطبيعي ،وجودة حياة المواطن والتفاوت االجتماعي �سواء في المجال الح�ضري �أو في المجال القروي؛
•     التبعية الوطنية بقرابة  97في المائة من ا�ستيراد الطاقات الأحفورية ووفرة م�صادر الطاقات المتجددة بالمغرب
(ال�شم�سية والهوائية والكتلة الحيوية) ووجود خزانات هامة لالقت�صاد من الطاقة بف�ضل النجاعة الطاقية في ال�صناعة
والتعمير والنقل والفالحة.
 .2ارتـ�أى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي القيام ب�إحالة ذاتية حول مو�ضوع االقت�صاد الأخ�ضر ،باعتباره نموذجا جديدا
للتنمية االقت�صادية والب�شرية الم�ستديمة ،ومنحه الأولوية بين الق�ضايا التي ينكب على درا�ستها .وترتكز المقاربة التي تم
تبنيها في المرحلة الأولى على تقييم التجارب العالمية لالنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر ودرو�سها بالن�سبة للمغرب ،ثم
في المرحلة الثانية تحليل �إمكانيات خلق فر�ص لل�شغل والثروة على ال�صعيد الوطني في �أربع قطاعات �أ�سا�سية لالقت�صاد
الأخ�ضر ،بالنظر �إلى البرامج الطموحة التي �أطلقها المغرب ،ويتعلق الأمر بالطاقات المتجددة ،النجاعة الطاقية ،التطهير
ال�سائل وت�صفية المياه العادمة وتدبير النفايات المنزلية ال�صلبة.
 .3وقد قام المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ب�إنجاز تقييم لفر�ص ال�شغل التي يمكن خلقها في هذه الم�سالك الأربع ،وذلك
بتبني مقاربة ت�شاركية عبر تنظيم جل�سات �إن�صات مع مختلف المتدخلين (وزارات� ،إدارات عمومية ،هيئات عمومية ومنظمات
المجتمع المدني) وجل�سات النقا�ش الداخلية ،مما ّ
مكن من تحديد الفر�ص التي يتعين اقتنا�صها ،والعراقيل الموجودة،
والمخاطر التي يجب التخفيف منها ،والخروج باقتراحات عملية من �أجل انتقال ناجح نحو اقت�صاد �أخ�ضر في البالد.

ال�سياق والرهانات
� .4إن الدينامية البيئية التي تم �إطالقها خالل ال�سنوات الع�شر الأخيرة في مختلف القطاعات االقت�صادية ،عبر برنامج تفعيل
الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستديمة ،وا�ستراتيجية تعبئة الموارد وتر�شيد ا�ستعمال الماء في المجال الفالحي،
وحماية الم�ساحة الغابوية والتنوع البيولوجي ،ومخططات تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ،وتقوية التطهير
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ال�سائل وت�صفية المياه العادمة ،وتح�سين تدبير النفايات ال�صلبة وال�سياحة وال�صيد الم�ستديم .وقد مكنت هذه الدينامية
من �إر�ساء مناخ ي�سمح باالنتقال باالقت�صاد الوطني نحو اقت�صاد �أخ�ضر� .إن هذا االنتقال من �ش�أنه �أن ي�شكل فر�صة
تاريخية من �أجل نحت موقع لبالدنا في قطاعات �صناعية جديدة للتكنولوجيات الخ�ضراء ،وكذا تعزيز تناف�سيتها بخلق
قدرات وطنية قابلة للت�صدير في هذه الم�سالك .و ُيظهر تحليل االنعكا�سات ال�سو�سيواقت�صادية والبيئية للبرامج الوطنية ب�أن
القطاعات الأربع لالقت�صاد الأخ�ضر التي اختار المجل�س االقت�صادي واالجتماعي تحليلها تزخر ب�إمكانيات هامة لخلق
الثروة وفر�ص ال�شغل ،وت�سهم في تقلي�ص الت�أثيرات ال�سلبية على البيئة والمجتمع وال �سيما في الجهات غير الم�ؤهلة.
 .5ومن �أجل مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية (�سيت�ضاعف الطلب مرتين في �أفق  2020و �أربعة �أ�ضعاف في
�أفق � )2030سيعبئ المخطط ال�شم�سي والبرنامج الريحي المندمج ا�ستثمارات تتجاوز  100مليار درهم .كما �سيوفر هذان
الأخيران فائ�ضا بقيمة  2.5مليون طن معادل للبترول مما �سيمكن من تالفي انبعاث  9.5مليون طن من غاز �أوك�سيد
الكربون في ال�سنة .وتقدر �إمكانيات خلق فر�ص ال�شغل التي يمكن لم�سالك الطاقات المتجددة في المغرب خلقها ب�أزيد
من  23000فر�صة عمل في �أفق �سنة .2020
 .6وت�سعى اال�ستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في قطاع البناء وال�صناعة والنقل �إلى التقلي�ص من الفاتورة الطاقية بنحو 15
في المائة في �أفق �سنة  ،2030الأمر الذي �سيمكن من توفير �أزيد من  228جيكاوات في ال�سنة ويتطلب ا�ستثمارا يفوق
 21مليار درهم ،مع �إمكانية خلق فر�ص لل�شغل في هذا القطاع تقدر ب�أزيد من  40000فر�صة عمل في �أفق �سنة .2020
� .7أما المخطط الوطني للتطهير ال�سائل ،الذي تبلغ ميزانيته  43مليار درهم ،ف�إنه ي�سعى في �أفق �سنة � 2020إلى رفع حجم
الربط ب�شبكة التطهير �إلى  80في المائة في الو�سط الح�ضري ،ورفع ن�سبة ت�صفية المياه العادمة في الو�سط الح�ضري �إلى
 60في المائة ،مع ت�شجيع �إعادة ا�ستعمال هذه المياه العادمة الم�صفاة .ويهم هذا المخطط �ساكنة تقدر بـ 10ماليين
ن�سمة ،وي�سمح بخلق �أزيد من  10000فر�صة عمل مبا�شر ،زيادة على تلك الفر�ص المتوقعة في الم�سلك ال�صناعي
المتعلق ب�إنتاج المعدات ،وال �سيما حفر القنوات والمواد الم�ستعملة في محطات الت�صفية.
    .8ومن جهته ،يهم البرنامج الوطني للنفايات المنزلية تح�سين تجميع النفايات المنزلية والحد المنا�سب منها ،وت�أهيل المطارح
الموجودة ،و�إقامة مطارح جديدة مراقبة ،وت�شجيع م�سالك الفرز ،و�إعادة اال�ستعمال ،وتثمين النفايات .وتقدر الميزانية الإجمالية
لهذا البرنامج بحوالي  37مليار درهم على مدى � 15سنة ،ومن �ش�أنه �أن ينتج  11000فر�صة عمل مبا�شر.
 .9و�إذا كانت الفر�ص التي �سبق ذكرها تدعم اختيار االنتقال نحو االقت�صاد الأخ�ضر ،ف�إنه من المهم تعزيز ال�شروط الأولية
ال�ضرورية لهذا النمو والتحكم في المخاطر المرتبطة بهذا االختيار اال�ستراتيجي ،ونعني بذلك:
•     غياب ا�ستراتيجية �شاملة مهيكلة لالقت�صاد الأخ�ضر وان�سجام بين مختلف الهيئات الم�ؤ�س�ساتية عند و�ضع برامج
قطاعية خ�ضراء طوعية؛
•     غياب ر�ؤية �شاملة لتطوير م�سالك �صناعية جديدة في مجال التكنولوجيات الخ�ضراء (الطاقات المتجددة ،مهن البيئة،
تقييم النفايات� ،إلخ)؛
•     �ضعف �إدماج مختلف البرامج الخ�ضراء على ال�صعيد الجهوي والمحلي؛
•     عدم التفعيل الكامل للإطار الت�شريعي البيئي الحالي وغياب نظام �ضريبي بيئي محفز لتطوير المهن الخ�ضراء؛
•     المواكبة ال�ضعيفة ل�سيا�سة االقت�صاد الأخ�ضر فيما يتعلق بتعبئة التمويالت الخا�صة المكر�سة له؛
•     �ضعف قدرات البحث والتطوير وتقييم االبتكار؛
•     غياب عملية ا�ستباقية عبر و�ضع برنامج وطني �شامل ومهيكل للتكوين والبحث العلمي والتطوير ،يمكن �أن يخلق حالة
من عدم التوافق على �صعيد التخ�ص�صات المهنية و�أن ي�ؤدي �إلى ت�أخر تنفيذ البرامج الم�سطرة.
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مو�ضوع الر�أي
 .10في �إطار هذا المنظور ،ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي يعتبر �أن:
• انتقال االقت�صاد الوطني �إلى اقت�صاد �أخ�ضر يتطلب �إعداد ا�ستراتيجية وطنية من�سجمة ومندمجة في جميع القطاعات
االقت�صادية واالجتماعية .وهذا ما يحتم توفر التزام قوي من طرف الدولة و القطاع الخا�ص في �أفق ر�ؤية تنموية �شاملة
على المدى البعيد؛
• االقت�صاد الأخ�ضر تم ا�ستخدامه في بع�ض الدول كو�سيلة لتحقيق االن�سجام في ال�سيا�سات القطاعية االقت�صادية عبر
تنزيل فعال على ال�صعيد الجهوي؛
• تم تدعيم هذه اال�ستراتيجيات بوا�سطة تر�سانة قانونية قوية ومجهزة ب�آلية فعالة لتتبع ومراقبة التنزيل ،وبتدابير �ضريبية
بيئية وطاقية مالئمة؛
• االنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر يمر �أي�ضا عبر �إدماج البعد البيئي في مجموع القطاعات االقت�صادية الموجودة وعبر
خلق �صناعة جديدة ت�شمل بع�ض الم�سالك ال�صناعية الخ�ضراء؛
• وبالإ�ضافة �إلى الفوائد االقت�صادية والتكنولوجية وال�صناعية البيئية ،يعتبر العن�صر الب�شري محور مركزي في م�سل�سل
تطوير اقت�صاد �أخ�ضر من خالل المبادئ والحقوق الأ�سا�سية من �أجل و�ضع ديموقراطية اجتماعية ترمي �إلى رفاهية
المواطن والتنمية الم�ستدامة للبالد؛
• تطوير تمويالت خ�ضراء (عمومية وخا�صة) مخ�ص�صة لالقت�صاد الأخ�ضر وا�ستباق وتتبع الكفاءات وخلق مراكز وطنية
للخبرة والبحث العلمي واالبتكار في المهن الجديدة الخ�ضراء ،ت�شكل كلها �شروط �أ�سا�سية لنجاح االنتقال الأخ�ضر.
كما �أن �إدماج البعد البيئي في مختلف �أ�سالك التربية والتعليم العالي ،يعتبر كذلك �ضرورة ملحة؛
• فيما يخ�ص الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتطهير ال�سائل وت�صفية المياه العادمة وتدبير النفايات المنزلية،
ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي قد ف�ضل اختيار التدابير العملية المرتبطة بالأوجه :اال�ستراتيجية ،القانونية
والتنظيمية ،الكفاءات واالبتكار ،ثم التمويل.

تو�صيات �أفقية متعلقة باالنتقال الناجح �إلى االقت�صاد الأخ�ضر:
� .11إن 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 عملية مكونة من �ستة �أجنحة كبرى كالتالي:
 .1تحديد ا�ستراتيجية �شاملة ونمط حكامة فعلي لالنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر على ال�صعيدين الوطني والجهوي
� .12إعداد 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 مع توجيه اال�ستثمارات نحو المجاالت التي ت�ساعد على التحويل الإيكولوجي
للقطاعات االقت�صادية الأ�سا�سية ،مهن الماء و المحافظة على البيئة ،النجاعة الطاقية و�إنتاج الطاقات المتجددة ذات
القدرة ال�صغيرة والمتو�سطة.
	.13ال�سهر على تنزيل هذه اال�ستراتيجية على ال�صعيد الجهوي ،مع �إعطاء الأف�ضلية القت�صاد دائري يدمج الخ�صو�صيات
والإمكانيات المحلية.
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� .14إدماج توقعات االنفتاح على �أفريقيا والعالم العربي والحو�ض المتو�سطي وال �سيما �شمال �أفريقيا في اال�ستراتيجية الوطنية
لالقت�صاد الأخ�ضر.
 .15تقوية 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 ،يو�صي المجل�س
و�ضع لجنة مركزية لـ"االقت�صاد الأخ�ضر" م�شتركة بين جميع الوزارات يكون من مهامها 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
 .16يمر 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 ،يتعين �إعطاء الأولوية للبرامج الوطنية الخا�صة بتنمية الطاقات ال�شم�سية والريحية والتطهير
ال�سائل وتدبير النفايات ال�صلبة المنزلية ،بهدف رفع ن�سبة الفائدة الناتجة عن اال�ستثمارات الهامة الموظفة ،عبر خلق
فر�ص �شغل وتطوير الخبرة المغربية.
 .17كما يجب على البرامج المهيكلة لالقت�صاد الأخ�ضر ،في حالة ا�ستحالة الإنتاج المحلي ،الحر�ص على تحقيق التوازن في
الميزان التجاري عبر �صيغ مالئمة للتعوي�ض والدعم.
 .18و في الإطار العام لدرا�سة منظور االقت�صاد الأخ�ضر ،يقترح المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،نقترح �إجراء درا�سة
مجاالت المياه والفالحة نظرا لأهمية هذين المجالين في التنمية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية للبالد.
 .3و�ضع مخطط عملي من �أجل ا�ستباق الحاجيات من الكفاءات وقدرات البحث واالبتكار التكنولوجي
 .19يتعين 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.
وفي هذا الإطار ،يتوجب ما يلي:
• 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:
 .20جعل 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.
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 .21و�ضع تدابير فعالة للم�س�ؤولية االجتماعية والبيئية داخل المقاوالت باالرتكاز على "الميثاق االجتماعي".
 .5تفعيل التر�سانة القانونية البيئية الموجودة بو�ضع و�سائل للمراقبة والتتبع المنا�سبين:
   .22دوذلك 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
   .23و�ضع �إجراءات محفزة لتطوير اال�ستثمارات الخا�صة في قطاعات االقت�صاد الأخ�ضر ،وال �سيما عبر االتفاقيات الإطار؛
   .24تعزيز �آليات التمويل العمومي ـ الخا�ص عبر �صيغ تف�ضيلية "لتخ�ضير" مختلف القطاعات االقت�صادية وال �سيما بالن�سبة
للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة وال�صغرى؛
�   .25إدماج تقييم الأخطار البيئية واالجتماعية في م�ساطير منح القرو�ض من طرف الأبناك وذلك با�ستعمال المعيار العالمي
"مبادئ اال�ستواء" الخا�ص بالم�ؤ�س�سات المالية و االقت�صادية المنخرطة في االقت�صاد الأخ�ضر؛
   .26تطوير نظام �ضريبي بيئي و طاقي م�شجع و مالئم لم�سالك االقت�صاد الأخ�ضر.

تو�صيات متعلقة بتحقيق �إمكانيات خلق الثروة وفر�ص ال�شغل في �أربع قطاعات �أ�سا�سية
لالقت�صاد الأخ�ضر:
 .1تو�صيات متعلقة بم�سالك الطاقات المتجددة:

   .27انطالقا 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
   .28وذلك 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
�   .29إن 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؛
• 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.
   .30ت�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؛
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   .31تنظيم دورات تكوينية للأبحاث التطبيقية عبر التقريب بين الفاعلين الأكاديميين واالقت�صاديين (�صناعيين ،ماليين،
وهيئات تحديد المعايير والتقويم) ،مع مراعاة تنظيم تدفق المتقدمين؛
   .32ت�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؛
   .33ت�شجيع االبتكار من خالل �إيداع براءات االختراع والتقييم بوا�سطة احت�ضان ال�شركات الفتية ونقل التكنولوجيات �إلى
ال�صناعات الوطنية؛
�   .34إنجاز 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
�   .35إعداد 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؛
   .36تحليل 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؛
   .37و�ضعتدابيرتخ�صتوحيدالمعاييرمن�أجلتطويرال�صناعةوالخدماتفيمجالالطاقاتالمتجددةوفقالخ�صو�صياتالمغربية؛
   .38تنزيل 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
   .39لت�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.)...،
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● تعزيز �آليات تتبع التنفيذ والمتابعة وتقييم االنعكا�سات
   .40ل�ضمان تحقيق الأهداف المحددة في اال�ستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة ون�شرها الفعلي 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؛
• 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.

تو�صيات متعلقة بقطاع النجاعة الطاقية:

.2
 .41لال�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
   .42يتعين 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.
● تطوير وهيكلة �سل�سلة القيم من �أجل اندماج �صناعي قوي وم�ستديم
   .43ي�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.
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● تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال تكوين والبحث العلمي والتطوير
   .44ت�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)...،
   .45و�ضع ا�ستراتيجية للبحث واالبتكار في مجال النجاعة الطاقية في ان�سجام مع الفاعلين الأكاديميين واالقت�صاديين،
ال�صناعيين والماليين.
   .46خلق �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.
    47ت�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

   .48تنفيذ المرا�سيم التطبيقية للقانون رقم  47.09المتعلق بالنجاعة الطاقية
�   .49سن 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.) ...
   .50تعميم عملية تو�سيم (و�ضع بطاقة تقنية على المنتوج) التجهيزات ال�سكنية.
   .51و�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
   .52دعم 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.
   .53دعم 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.
   .54و�ضع "�شهادة توفير الطاقة" ك�إجراء تكميلي للتحفيز على اال�ستثمار في النجاعة الطاقية وو�سيلة للتمويل.
   .55و�ضع �إجراءات تحفيزية في مجال التمويل وال�ضريبة المتعلقين بالم�ساهمات في النجاعة الطاقية ،بطريقة تعمل على
ترقية عادات المنتجين وتف�ضيالت الم�ستهلكين.
   .56ت�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.
�   .57إن�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.
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وت�ساهم هذه ال�صناديق في ت�شجيع تمويل المقاوالت بهدف تح�سين نجاعتها الطاقية وبالتالي تناف�سيتها.
 .6تح�سين �آليات المراقبة العملية والتتبع وتقييم انعكا�سات ا�ستراتيجية النجاعة الطاقية
   .58ل�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:
• 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.

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

.3
   .59في �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
   .60موا�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).
   .61يتوجب 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.
�   .62إعداد 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.
�   .63إعداد 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
   .64على �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 :
�   .65إدماج �ضرورة اللجوء �إلى مقدمي الخدمات والممونين المغاربة في عقود التدبير المفو�ض.
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   .66تعزيز 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.
   .67الرفع 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.
     .68ت�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
   .69يتوجب 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.
● تفعيل الإطار القانوني المتعلق بالمياه العادمة
   .70تفعيل الإطار القانوني المتعلق ب�إراقة المياه العادمة ومجموع القرارات الخا�صة ب�شروط �إراقة المياه العادمة ال�صناعية.
   .71تحديد 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.
● و�ضع و�سائل مالية و�ضريبية جديدة
   .72وذلك 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.

تو�صيات تتعلق بقطاع تدبير النفايات ال�صلبة

.4
�   .73سعيا 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:

16

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

● و�ضع ا�ستراتيجية وطنية ومخططات توجيهية جهوية وحكامة محلية مالئمة لتدبير النفايات ال�صلبة
   .74تعميم 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.
   .75تعزيز 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.
   .76و�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"
 .77و�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
 .78يعاني 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:
• �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).
● الت�أثير على �سلوكيات المواطن
� .79إعداد مخطط موجه للتح�سي�س والتربية البيئية بهدف ت�شجيع �أنماط الفرز االنتقائي للنفايات في منابعها.
● تفعيل الإطار القانوني المتعلق بتدبير النفايات
 .80وذلك 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.
 .81وبتحفيز 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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