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طبقا للمادة 6 من �لقانون �لتنظيمي �لمتعلق بتنظيمه وت�صييره، قرر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي يوم 

31 مار�س 2011 �إبد�ء ر�أي من خالل �إحالة ذ�تية حول �إمكانيات خلق فر�س للثروة و�ل�صغل �لتي يمكن 

�أن يوفرها �النتقال �إلى �القت�صاد �الأخ�صر.  

وفي هذ� �الإطار، كلف مكتب �لمجل�س �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لبيئة و�لتنمية �لجهوية بتح�صير 

تقرير حول هذ� �لمو�صوع.

للمجل�س  �لعامة  �لجمعية  �صادقت   ،2012 مار�س   29 يوم  �لمنعقدة  ع�صرة  �لثالثة  �لعادية  �لدورة  و�أثناء 

�القت�صادي و�الجتماعي باالإجماع على هذ� �لتقرير �لمعنون "�القت�صاد �الأخ�صر: فر�س لخــلق �لثــروة 

ومنا�صب �ل�صــغل"، �لذي �نبثق منه هذ� �لر�أي.
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بيان الأ�سباب

�عتبار� لكون �القت�صاد �الأخ�صر يعمل على تعزيز �لتقارب بين �لدعائم �لثالثةـ  �الجتماعية و�القت�صادية و�لبيئيةـ  للتنمية   .1

�لتقلي�س ب�صكل ملحوظ من �لمخاطر  �لب�صرية و�لعد�لة �الجتماعية مع  �إلى تح�صين جودة �لحياة  �لم�صتديمة، ويوؤدي 

�لبيئية ون�صوب �لمو�رد، وبالنظر �إلى:

•     وجود �إر�دة �صيا�صية  في تطوير نموذج وطني لالقت�صاد �الأخ�صر و�لحفاظ على �لبيئة، بدعم من �أعلى �صلطة في �لبالد؛

�لهامة  و�الإمكانيات  �الأخ�صر،  لالقت�صاد  �أ�صا�صية  قطاعات  في  �لعالمي  �ل�صعيد  على  �لموظفة  �لهامة  •     �ال�صتثمار�ت 
�لتي ينطوي عليها هذ� �لنموذج �لجديد للنمو �لم�صتديم فيما يتعلق بالت�صغيل و�لم�صاهمة في �لدخل �لوطني �لخام 

)�أزيد من 25 مليون فر�صة عمل في �أفق 2050 با�صتثمار 2 في �لمائة من �لدخل �لقومي �لخام �لعالمي في �القت�صاد 

�الأخ�صر بح�صب برنامج �الأمم �لمتحدة للبيئة(؛

•     �أهمية �لمبادر�ت �لوطنية �لتي تم �إطالقها حتى �ليوم في مختلف �لقطاعات �القت�صادية وال �صيما في ��صتر�تيجية تعبئة 
وعقلنة ��صتعمال �لمو�رد �لمائية و�لحفاظ على �لبيئة و�لمجال �لغابوي وتنمية �لطاقات �لمتجددة و�لنجاعة �لطاقية، 

وتقوية �لتطهير �ل�صائل وت�صفية �لنفايات �ل�صائلة وتح�صين تدبير �لنفايات �ل�صلبة و�ل�صياحة �لم�صتديمة؛

•     �لحاجيات �ل�صو�صيو�قت�صادية و�لبيئية �لملحة، �لتي تهم �أ�صا�صا �لق�صايا ذ�ت �لعالقة بتدهور �الأنظمة �لبيئية �لطبيعية 
في �لبالد، و�لنق�س �لوطني �لهام من حيث �لبنيات �لتحتية للتطهير �ل�صائل وتدبير وتثمين �لنفايات و�نعكا�صاتها على 

�لر�أ�صمال �لطبيعي، وجودة حياة �لمو�طن و�لتفاوت �الجتماعي �صو�ء في �لمجال �لح�صري �أو في �لمجال �لقروي؛

بالمغرب  �لمتجددة  �لطاقات  م�صادر  ووفرة  �الأحفورية  �لطاقات  ��صتير�د  من  �لمائة  في   97 بقر�بة  �لوطنية  •     �لتبعية 
)�ل�صم�صية و�لهو�ئية و�لكتلة �لحيوية( ووجود خز�نات هامة لالقت�صاد من �لطاقة بف�صل �لنجاعة �لطاقية في �ل�صناعة 

و�لتعمير و�لنقل و�لفالحة.

�رتـاأى �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �لقيام باإحالة ذ�تية حول مو�صوع �القت�صاد �الأخ�صر، باعتباره نموذجا جديد�   .2

للتنمية �القت�صادية و�لب�صرية �لم�صتديمة، ومنحه �الأولوية بين �لق�صايا �لتي ينكب على در��صتها. وترتكز �لمقاربة �لتي تم 

تبنيها في �لمرحلة �الأولى على تقييم �لتجارب �لعالمية لالنتقال �إلى �القت�صاد �الأخ�صر ودرو�صها بالن�صبة للمغرب، ثم 

في �لمرحلة �لثانية تحليل �إمكانيات خلق فر�س لل�صغل و�لثروة على �ل�صعيد �لوطني في �أربع قطاعات �أ�صا�صية لالقت�صاد 

�الأخ�صر، بالنظر �إلى �لبر�مج �لطموحة �لتي �أطلقها �لمغرب، ويتعلق �الأمر بالطاقات �لمتجددة، �لنجاعة �لطاقية، �لتطهير 

�ل�صائل وت�صفية �لمياه �لعادمة وتدبير �لنفايات �لمنزلية �ل�صلبة.

وقد قام �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي باإنجاز تقييم لفر�س �ل�صغل �لتي يمكن خلقها في هذه �لم�صالك �الأربع، وذلك   .3

بتبني مقاربة ت�صاركية عبر تنظيم جل�صات �إن�صات مع مختلف �لمتدخلين )وز�ر�ت، �إد�ر�ت عمومية، هيئات عمومية ومنظمات 

�لمجتمع �لمدني( وجل�صات �لنقا�س �لد�خلية، مما مّكن من تحديد �لفر�س �لتي يتعين �قتنا�صها، و�لعر�قيل �لموجودة، 

و�لمخاطر �لتي يجب �لتخفيف منها، و�لخروج باقتر�حات عملية من �أجل �نتقال ناجح نحو �قت�صاد �أخ�صر في �لبالد.

ال�سياق والرهانات

�إن �لدينامية �لبيئية �لتي تم �إطالقها خالل �ل�صنو�ت �لع�صر �الأخيرة في مختلف �لقطاعات �القت�صادية، عبر برنامج تفعيل   .4

�لميثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �لم�صتديمة، و��صتر�تيجية تعبئة �لمو�رد وتر�صيد ��صتعمال �لماء في �لمجال �لفالحي، 

�لتطهير  وتقوية  �لطاقية،  و�لنجاعة  �لمتجددة  �لطاقات  تنمية  ومخططات  �لبيولوجي،  و�لتنوع  �لغابوية  �لم�صاحة  وحماية 
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�ل�صائل وت�صفية �لمياه �لعادمة، وتح�صين تدبير �لنفايات �ل�صلبة و�ل�صياحة و�ل�صيد �لم�صتديم. وقد مكنت هذه �لدينامية 

فر�صة  ي�صكل  �أن  �صاأنه  من  �النتقال  هذ�  �إن  �أخ�صر.  �قت�صاد  نحو  �لوطني  باالقت�صاد  باالنتقال  ي�صمح  مناخ  �إر�صاء  من 

تاريخية من �أجل نحت موقع لبالدنا في قطاعات �صناعية جديدة للتكنولوجيات �لخ�صر�ء، وكذ� تعزيز تناف�صيتها بخلق 

قدر�ت وطنية قابلة للت�صدير في هذه �لم�صالك. وُيظهر تحليل �النعكا�صات �ل�صو�صيو�قت�صادية و�لبيئية للبر�مج �لوطنية باأن 

�لقطاعات �الأربع لالقت�صاد �الأخ�صر �لتي �ختار �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي تحليلها تزخر باإمكانيات هامة لخلق 

�لثروة وفر�س �ل�صغل، وت�صهم في تقلي�س �لتاأثير�ت �ل�صلبية على �لبيئة و�لمجتمع وال �صيما في �لجهات غير �لموؤهلة. 

ومن �أجل مو�جهة �لطلب �لمتز�يد على �لطاقة �لكهربائية )�صيت�صاعف �لطلب مرتين في �أفق 2020 و �أربعة �أ�صعاف في   .5

�أفق 2030( �صيعبئ �لمخطط �ل�صم�صي و�لبرنامج �لريحي �لمندمج ��صتثمار�ت تتجاوز 100 مليار درهم. كما �صيوفر هذ�ن 

�أوك�صيد  9.5 مليون طن من غاز  �نبعاث  2.5 مليون طن معادل للبترول مما �صيمكن من تالفي  �الأخير�ن فائ�صا بقيمة 

�لكربون في �ل�صنة. وتقدر �إمكانيات خلق فر�س �ل�صغل �لتي يمكن لم�صالك �لطاقات �لمتجددة في �لمغرب خلقها باأزيد 

من 23000 فر�صة عمل في �أفق �صنة 2020.

وت�صعى �ال�صتر�تيجية �لوطنية للنجاعة �لطاقية في قطاع �لبناء و�ل�صناعة و�لنقل �إلى �لتقلي�س من �لفاتورة �لطاقية بنحو 15   .6

في �لمائة في �أفق �صنة 2030، �الأمر �لذي �صيمكن من توفير �أزيد من 228 جيكاو�ت في �ل�صنة ويتطلب ��صتثمار� يفوق 

21 مليار درهم، مع �إمكانية خلق فر�س لل�صغل في هذ� �لقطاع تقدر باأزيد من 40000 فر�صة عمل في �أفق �صنة 2020.

�أما �لمخطط �لوطني للتطهير �ل�صائل، �لذي تبلغ ميز�نيته 43 مليار درهم، فاإنه ي�صعى في �أفق �صنة 2020 �إلى رفع حجم   .7

�لربط ب�صبكة �لتطهير �إلى 80 في �لمائة في �لو�صط �لح�صري، ورفع ن�صبة ت�صفية �لمياه �لعادمة في �لو�صط �لح�صري �إلى 

بـ10 ماليين  �لم�صفاة. ويهم هذ� �لمخطط �صاكنة تقدر  �لعادمة  �لمياه  ��صتعمال هذه  �إعادة  �لمائة، مع ت�صجيع  60 في 

�ل�صناعي  �لم�صلك  في  �لمتوقعة  �لفر�س  تلك  على  زيادة  مبا�صر،  عمل  فر�صة   10000 من  �أزيد  بخلق  وي�صمح  ن�صمة، 

�لمتعلق باإنتاج �لمعد�ت، وال �صيما حفر �لقنو�ت و�لمو�د �لم�صتعملة في محطات �لت�صفية.

8.     ومن جهته، يهم �لبرنامج �لوطني للنفايات �لمنزلية تح�صين تجميع �لنفايات �لمنزلية و�لحد �لمنا�صب منها، وتاأهيل �لمطارح 

�لموجودة، و�إقامة مطارح جديدة مر�قبة، وت�صجيع م�صالك �لفرز، و�إعادة �ال�صتعمال، وتثمين �لنفايات. وتقدر �لميز�نية �الإجمالية 

لهذ� �لبرنامج بحو�لي 37 مليار درهم على مدى 15 �صنة، ومن �صاأنه �أن ينتج 11000 فر�صة عمل مبا�صر.

واإذا ك�نت الفر�ص التي �شبق ذكره� تدعم اختي�ر النتق�ل نحو القت�ش�د الأخ�شر، ف�إنه من المهم تعزيز ال�شروط الأولية   .9

�ل�صرورية لهذ� �لنمو و�لتحكم في �لمخاطر �لمرتبطة بهذ� �الختيار �ال�صتر�تيجي، ونعني بذلك:

بر�مج  و�صع  عند  �لموؤ�ص�صاتية  �لهيئات  مختلف  بين  و�ن�صجام  �الأخ�صر  لالقت�صاد  مهيكلة  �صاملة  ��صتر�تيجية  •     غياب 
قطاعية خ�صر�ء طوعية؛

•     غياب روؤية �صاملة لتطوير م�صالك �صناعية جديدة في مجال �لتكنولوجيات �لخ�صر�ء )�لطاقات �لمتجددة، مهن �لبيئة، 
تقييم �لنفايات، �إلخ(؛

•     �صعف �إدماج مختلف �لبر�مج �لخ�صر�ء على �ل�صعيد �لجهوي و�لمحلي؛

•     عدم �لتفعيل �لكامل لالإطار �لت�صريعي �لبيئي �لحالي وغياب نظام �صريبي بيئي محفز لتطوير �لمهن �لخ�صر�ء؛

•     �لمو�كبة �ل�صعيفة ل�صيا�صة �القت�صاد �الأخ�صر فيما يتعلق بتعبئة �لتمويالت �لخا�صة �لمكر�صة له؛

•     �صعف قدر�ت �لبحث و�لتطوير وتقييم �البتكار؛ 

•     غياب عملية ��صتباقية عبر و�صع برنامج وطني �صامل ومهيكل للتكوين و�لبحث �لعلمي و�لتطوير، يمكن �أن يخلق حالة 
من عدم �لتو�فق على �صعيد �لتخ�ص�صات �لمهنية و�أن يوؤدي �إلى تاأخر تنفيذ �لبر�مج �لم�صطرة.
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مو�سوع الراأي

في �إطار هذ� �لمنظور، فاإن �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي يعتبر �أن:  .10

•     �نتقال �القت�صاد �لوطني �إلى �قت�صاد �أخ�صر يتطلب �إعد�د ��صتر�تيجية وطنية من�صجمة ومندمجة في جميع �لقطاعات 
�القت�صادية و�الجتماعية. وهذ� ما يحتم توفر �لتز�م قوي من طرف �لدولة و �لقطاع �لخا�س في �أفق روؤية تنموية �صاملة 

على �لمدى �لبعيد؛

•     �القت�صاد �الأخ�صر تم ��صتخد�مه في بع�س �لدول كو�صيلة لتحقيق �الن�صجام في �ل�صيا�صات �لقطاعية �القت�صادية عبر 
تنزيل فعال على �ل�صعيد �لجهوي؛

•     تم تدعيم هذه �ال�صتر�تيجيات بو��صطة تر�صانة قانونية قوية ومجهزة باآلية فعالة لتتبع ومر�قبة �لتنزيل، وبتد�بير �صريبية 
بيئية وطاقية مالئمة؛

•     �النتقال �إلى �القت�صاد �الأخ�صر يمر �أي�صا عبر �إدماج �لبعد �لبيئي في مجموع �لقطاعات �القت�صادية �لموجودة وعبر 
خلق �صناعة جديدة ت�صمل بع�س �لم�صالك �ل�صناعية �لخ�صر�ء؛

•     وباالإ�صافة �إلى �لفو�ئد �القت�صادية و�لتكنولوجية و�ل�صناعية �لبيئية، يعتبر �لعن�صر �لب�صري محور مركزي في م�صل�صل 
تطوير �قت�صاد �أخ�صر من خالل �لمبادئ و�لحقوق �الأ�صا�صية من �أجل و�صع ديموقر�طية �جتماعية ترمي �إلى رفاهية 

�لمو�طن و�لتنمية �لم�صتد�مة للبالد؛ 

•     تطوير تمويالت خ�صر�ء )عمومية وخا�صة( مخ�ص�صة لالقت�صاد �الأخ�صر و��صتباق وتتبع �لكفاء�ت وخلق مر�كز وطنية 
للخبرة والبحث العلمي والبتك�ر في المهن الجديدة الخ�شراء، ت�شكل كله� �شروط اأ�ش��شية لنج�ح النتق�ل الأخ�شر. 

كما �أن �إدماج �لبعد �لبيئي في مختلف �أ�صالك �لتربية و�لتعليم �لعالي، يعتبر كذلك �صرورة ملحة؛

•    فيما يخ�س �لطاقات �لمتجددة و�لنجاعة �لطاقية و�لتطهير �ل�صائل وت�صفية �لمياه �لعادمة وتدبير �لنفايات �لمنزلية، 
�لقانونية  فاإن �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي قد ف�صل �ختيار �لتد�بير �لعملية �لمرتبطة باالأوجه: �ال�صتر�تيجية، 

و�لتنظيمية، �لكفاء�ت و�البتكار، ثم �لتمويل.

تو�سيات اأفقية متعلقة بالنتقال الناجح اإلى القت�ساد الأخ�سر:

�إن تحويل �لدينامية �لوطنية فيما يتعلق بالتنمية �لم�صتديمة يتعين �أن يتم تنزيلها من خالل نموذج �قت�صادي جديد يحافظ   .11

�القت�صادي  �لمجل�س  فاإن  �لغر�س،  ولهذ�  �الجتماعي.  �الن�صجام  من  م�صتوى  �أعلى  وي�صمن  �لطبيعي  �لر�أ�صمال  على 

و�الجتماعي يقترح �النتقال �إلى �القت�صاد �الأخ�صر بو�صع تد�بير عملية مكونة من �صتة �أجنحة كبرى كالتالي:

1. تحديد ا�ستراتيجية �ساملة ونمط حكامة فعلي لالنتقال اإلى القت�ساد الأخ�سر على ال�سعيدين الوطني والجهوي

�إعد�د ��صتر�تيجية �صاملة لتطوير �القت�صاد �الأخ�صر بالمغرب تدمج مختلف �ال�صتر�تيجيات و�لبر�مج �لقطاعية، مع �لحر�س   .12

على تنزيلها عمليا على �ل�صعيد �لجهوي مع توجيه �ال�صتثمار�ت نحو �لمجاالت �لتي ت�صاعد على �لتحويل �الإيكولوجي 

ذ�ت  �لمتجددة  �لطاقات  و�إنتاج  �لطاقية  �لنجاعة  �لبيئة،  على  �لمحافظة  و  �لماء  مهن  �الأ�صا�صية،  �القت�صادية  للقطاعات 

�لقدرة �ل�صغيرة و�لمتو�صطة.

�لخ�صو�صيات  يدمج  د�ئري  �الأف�صلية القت�صاد  �إعطاء  مع  �لجهوي،  �ل�صعيد  �ال�صتر�تيجية على  تنزيل هذه  �ل�صهر على   .13

و�الإمكانيات �لمحلية.
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�إدماج توقعات �النفتاح على �أفريقيا و�لعالم �لعربي و�لحو�س �لمتو�صطي وال �صيما �صمال �أفريقيا في �ال�صتر�تيجية �لوطنية   .14

لالقت�صاد �الأخ�صر.

ل�صمان  �صروريا  �صرطا  تعتبر  و�لجهوي  �لوطني  �لم�صتوى  على  �الأخ�صر  �القت�صاد  �صيا�صة  في  �لحكامة  و�صائل  تقوية   .15

�الن�صجام في تنفيذ �لتوجيهات �لمحددة من طرف �لفاعلين �الأ�صا�صيين في �لبالد. من �أجل ذلك، يو�صي �لمجل�س 

و�صع لجنة مركزية لـ"�القت�صاد �الأخ�صر" م�صتركة بين جميع �لوز�ر�ت يكون من مهامها �قتر�ح �لتوجيهات �ال�صتر�تيجية 

فيما يتعلق باالقت�صاد �الأخ�صر، و�صمان �لتتبع و�لتقييم و�لتح�صين �لم�صتمر لمختلف �لبر�مج �لم�صطرة وتقييم نتائجها 

�القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية.

2. �سمان اندماج �سناعي فعلي وتنمية داعمة للم�سالك الخ�سراء الوطنية

يمر تطوير �قت�صاد �أخ�صر عبر �إنجاز تحليل يمكن من ت�صخي�س �لم�صالك �ل�صناعية �لجديدة �لمتالئمة مع �الإمكانيات   .16

�لميادين.  هذه  في  �لوطنية  و�لمتو�صطة  �ل�صغرى  �لمقاوالت  تطوير  لم�صاريع  مخطط  وو�صع  للبالد،  و�لب�صرية  �لطبيعية 

وبالنظر �إلى �لحاجيات �لملحة، يتعين �إعطاء �الأولوية للبر�مج �لوطنية �لخا�صة بتنمية �لطاقات �ل�صم�صية و�لريحية و�لتطهير 

�ل�صائل وتدبير �لنفايات �ل�صلبة �لمنزلية، بهدف رفع ن�صبة �لفائدة �لناتجة عن �ال�صتثمار�ت �لهامة �لموظفة، عبر خلق 

فر�س �صغل وتطوير �لخبرة �لمغربية.

كما يجب على �لبر�مج �لمهيكلة لالقت�صاد �الأخ�صر، في حالة ��صتحالة �الإنتاج �لمحلي، �لحر�س على تحقيق �لتو�زن في   .17

�لميز�ن �لتجاري عبر �صيغ مالئمة للتعوي�س و�لدعم.

در��صة  �إجر�ء  نقترح  و�الجتماعي،  �القت�صادي  �لمجل�س  يقترح  �الأخ�صر،  �القت�صاد  منظور  لدر��صة  �لعام  �الإطار  في  و   .18

مجاالت �لمياه و�لفالحة نظر� الأهمية هذين �لمجالين في �لتنمية �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية للبالد.

و�سع مخطط عملي من اأجل ا�ستباق الحاجيات من الكفاءات وقدرات البحث والبتكار التكنولوجي  .3

خ�صر�ء،  �صناعية  م�صالك  لتطوير  �لوطني  �لبرنامج  تنا�صب  �لتي  �لكفاء�ت  من  �لم�صتقبلية  �لحاجيات  ��صتباق  يتعين   .19

بتن�صيق مع مختلف �ل�صركاء �الجتماعيين و�القت�صاديين و�الأكاديميين، وذلك مع �لحر�س على �إدماج �لبعد �لجهوي. 

وفي هذ� �الإطار، يتوجب ما يلي:

•     تطوير م�صالك تكوين �لكفاء�ت �لمغربية مع �لحر�س على �إ�صر�ك �لفاعلين �الأكاديميين و�ل�صناعيين و�لماليين.

•     ت�صجيع مبادر�ت �لبحث �لعلمي و�لتطوير و�البتكار �لمنتج لبر�ء�ت �الختر�ع �لتي ت�صمل مجموع �لم�صالك �ل�صناعية 
لالقت�صاد �الأخ�صر؛

•     تنزيل برنامج �لتكوين و�لبحث �لعلمي و�لتطوير على �ل�صعيد �لجهوي عبر مخطط لتعبئة �لفاعلين �لجهويين )جامعات، 
موؤ�ص�صات، مكتب �لتكوين �لمهني و�إنعا�س �ل�صغل، فاعلون �قت�صاديون وجماعات محلية(؛ 

•     اإدم�ج البعد البيئي في البرامج التربوية وفي التعليم بمختلف اأ�شالكه بهدف تكييف ال�شلوكي�ت واأنم�ط ال�شتهالك 
�لم�صتقبلية؛ 

•     و�صع ��صتر�تيجية للتو��صل و�لتح�صي�س ل�صمان تعبئة �أح�صن لمختلف �لفاعلين، وتطوير �لمو�طنة �لبيئية لدى �ل�صاكنة 
ولدى �لفاعلين �القت�صاديين على حد �صو�ء.

تطوير البعد الجتماعي وال�سلوك الجتماعي في اإطار القت�ساد الأخ�سر:  .4

جعل �القت�صاد �الأخ�صر ر�فعة لتطوير �ل�صر�كة و�الن�صجام �الجتماعي في �لمجالين �لح�صري و�لقروي، مع �الرتكاز على   .20

�أ�صا�صية. كمرجعية  و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  طرف  من  �الجتماعي" �لمعد  "�لميثاق 
9
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و�صع تد�بير فعالة للم�صوؤولية �الجتماعية و�لبيئية د�خل �لمقاوالت باالرتكاز على "�لميثاق �الجتماعي".  .21

تفعيل التر�سانة القانونية البيئية الموجودة بو�سع و�سائل للمراقبة والتتبع المنا�سبين:  .5

22.   دوذلك من خالل تفعيل �لتر�صانة �لقانونية �لموجودة وو�صع قو�نين جديدة، تدمج بوجه خا�س مبد�أ "�لملوث �لد�فع"، 

و�إ�صد�ر �لقانون �لمتعلق بالميثاق �لوطني للبيئية و�لتنمية �لم�صتديمة.

و�سع اآليات مالية مخ�س�سة لتطوير القت�ساد الأخ�سر  .6

23.   و�صع �إجر�ء�ت محفزة لتطوير �ال�صتثمار�ت �لخا�صة في قطاعات �القت�صاد �الأخ�صر، وال �صيما عبر �التفاقيات �الإطار؛

24.   تعزيز �آليات �لتمويل �لعمومي ـ �لخا�س عبر �صيغ تف�صيلية "لتخ�صير" مختلف �لقطاعات �القت�صادية وال �صيما بالن�صبة 

للمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة و�ل�صغرى؛

25.   �إدماج تقييم �الأخطار �لبيئية و�الجتماعية في م�صاطير منح �لقرو�س من طرف �الأبناك وذلك با�صتعمال �لمعيار �لعالمي 

�الأخ�صر؛ �القت�صاد  في  �لمنخرطة  �القت�صادية  و  �لمالية  بالموؤ�ص�صات  �ال�صتو�ء" �لخا�س  "مبادئ 
26.   تطوير نظام �صريبي بيئي و طاقي م�صجع و مالئم لم�صالك �القت�صاد �الأخ�صر.

اأ�سا�سية  اأربع قطاعات  الثروة وفر�ص ال�سغل في  اإمكانيات خلق  تو�سيات متعلقة بتحقيق 

لالقت�ساد الأخ�سر:

 1.     تو�سيات متعلقة بم�سالك الطاقات المتجددة: 

عملية  تد�بير  �قتر�ح  تم  �لمتجددة،  �لطاقات  قطاع  تطوير  وعر�قيل  بر�فعات  و�لمتعلقة  �لمجمعة  �لمعطيات  من  27.   �نطالقا 

تتمحور حول 6 �أجنحة مقترحة:

●  تعزيز ال�ستراتيجية الوطنية لتطوير م�سالك الطاقات المتجددة  

28.   وذلك من خالل تنزيل فعال ال�صتر�تيجية �لطاقات �لمتجددة على �ل�صعيد �لجهوي، وتحرير �إنتاج �لطاقة ذ�ت �لم�صدر 

�لمتجدد وتطوير م�صادر جديدة للطاقات �لمتجددة :

•    تعزيز ا�ستراتيجية تنمية الطاقات المتجددة عبر تنزيل تحرير �إنتاج �لطاقة �نطالقا من  م�صادر متجددة على �صعيد 
و�لم�صاريع  �لميد�نية )و�جهات تكنولوجية(  �لنماذج  �لمحلية من خالل مقاربة  �لمبادر�ت  باالرتكاز على  �لجهات 

�لتعمير  �صعيد  على  �لمتجددة  �لطاقات  من  �نطالقا  للكهرباء  �لذ�تي  �الإنتاج  ت�صجيع  �أن  �لمجل�س  ويرى  �لر�ئدة. 

و�ل�صناعة �صروري لتح�صين �ال�صتقالل �لطاقي للبالد. وهذ� يتطلب تو�صيح �صيغ �إقامة �لمحطات و �الإنتاج، ون�صر 

�لمعلومات لعموم �لمو�طنين.

�سيما  ول  المتجددة  الطاقات  برامج  نجاح  فر�ص  رفع  بهدف  التكنولوجية  الختيارات  تح�سين  على  ال�سهر     •
المخطط ال�سم�سي  : يحث �لمجل�س على تعزيز �ال�صتر�تيجية �لوطنية وال �صيما �الختيار�ت �لتكنولوجية �ل�صم�صية 

بت�شجيع نموذج اقت�ش�دي ي�شمح بتحقيق تكلفة تن�ف�شية للكيلوواط، بل تكلفة قريبة من الت�ش�وي مع كلفة الكيلوواط 

من �لطاقة �الأحفورية، عبر:

 •  رفع �الإكر�ه �لمتعلق بتدبير فتر�ت �ل�صغط �لكبير على �صبكة �لتوزيع و مع�صلة تخزين �لطاقة؛ 

 •  �لتنوع �لطاقي با�صتعمال محطة �لطاقة �لحر�رية، و�لكتلة �لحيوية، و�لكربون �لنظيف و�لغاز �لطبيعي �لم�صال؛ 

 •  تطوير �لمحطات ذ�ت �لقدر�ت �لمتو�صطة و�ل�صغيرة في مجموعة �لتر�ب �لوطني.
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•  تعزيز ال�ستراتيجية الوطنية لتطوير الكتلة الحيوية بان�سجام مع برامج مخطط المغرب الأخ�سر وتطوير ال�سناعات 
الغذائية: من �ل�صروري و�صع ��صتر�تيجية وطنية ال�صتغالل �لكتلة �لحيوية بان�صجام مع مجموع �لفاعلين �لمعنيين 

و�لوكالة �لمغربية لتنمية �لطاقات �لمتجددة و�لنجاعة �لطاقية، ووز�رة �لطاقة و�لمعادن و�لماء و�لبيئة، ووز�رة �لفالحة 

�لقابلة لال�صتغالل من  �إنجاز ر�صم خر�ئطي لالإمكانيات �لوطنية  �لتنمية �لفالحية. ويمكن  و�ل�صيد �لبحري ووكالة 

�لكتلة �لحيوية )�لغاز �لحيوي �نطالقا من �لنفايات �لع�صوية و�لديزل �لحيوي �نطالقا من �لنفايات �ل�صناعية( يعتبر 

�صروريا لال�صتفادة من هذ� �لقطاع �لذي برهن على نجاعته في بلد�ن �نخرطت في �القت�صاد �الأخ�صر، وذلك فيما 

يتعلق بخلق عائد�ت وتوفير فر�س لل�صغل، مما يعزز �الإمكانيات �القت�صادية للجهات عبر ��صتعمال �لم�صادر �لمتاحة 

محليا، وو�صع بنية تحتية القت�صاد د�ئري موجه �إلى ميد�ن ��صتعمال �لنفايات كتدفق �لمو�د وخلق فر�س لل�صغل عبر 

�ال�صتثمار�ت �لمحلية.

•    تطوير مخططات الطاقات المتجددة ال�سغيرة والمتو�سطة القدرة: وذلك بت�صجيع �إقامة محطات للطاقات �لمتجددة 
غير ممركزة على �ل�صعيد �لوطني �صغيرة ومتو�صطة �لقدرة في �لطاقة �لهو�ئية و�ل�صم�صية �لكهرو�صوئية لال�صتعمال �لمنزلي 

)�لفردي و�لجماعي( و�ل�صناعي وكذلك مر�كز تثمين �لنفايات )�لكتلة �لحيوية(. �إن �إنجاز� كهذ� يمكن من �لتنمية 

�لب�صرية عبر �أن�صطة �صو�صيو�قت�صادية لل�صر�كة �الجتماعية في �لو�صط �لح�صري ولكن كذلك في �لو�صط �لقروي؛

ر�صم خر�ئطي  �إنجاز  )اأوف�سور(: من خالل  •      تقييم وتطوير الإمكانية الوطنية من الطاقة الهوائية في عر�ص البحر 
فيها  بما  �لمعنيين،  �لوطنيين  �لفاعلين  باإ�صر�ك  )�أوف�صور(  �لبحر  عر�س  في  �لهو�ئية  �لطاقة  من  �لوطنية  لالإمكانيات 

�لجماعات ومعاهد �لبحث �لعلمي و�لتكنولوجي، حول �لوكالة �لمغربية لتنمية �لطاقات �لمتجددة و�لنجاعة �لطاقية 

�قت�صادية  للمو�قع ذ�ت مردودية  �نفتاح م�صتقبلي  �أجل  �لجديدة من  و�لطاقات  �ل�صم�صية  �لطاقة  �لبحث في  ومعهد 

تجذب �ال�صتثمار �لخا�س. 

●  تطوير وهيكلة �سل�سلة القيم من اأجل اندماج �سناعي قوي وم�ستديم 

29.   �إن تج�صيد �إمكانيات �لت�صغيل في قطاع �لطاقات �لمتجددة يظل م�صروطا بم�صتوى من �الندماج �لمهم على �ل�صعيد 

�لوطني، كما �أكدت ذلك در��صة وز�رة �لطاقة و�لمعادن و�لماء و�لبيئة. وللو�صول �إلى هذه �الأهد�ف، يتعين ما يلي:

•    تنزيل برنامج �ندماج م�صلك �لطاقة �لهو�ئية و م�صلك محطة �لطاقة �ل�صم�صية �لحر�رية �لمركزة و م�صلك �لمحوالت 
�لفولتو�صوئية  وطاقة �لكتلة �لحيوية في �إطار �ل�صيا�صة �لت�صنيعية للمغرب وعلى م�صتوى �لجهات؛

•    و�صع �إطار لدمج �ل�صناعات �لوطنية في �لم�صاريع �لوطنية �لكبرى من خالل �إجر�ء�ت تاأهيلية وو�صع قاعدة �الأف�صلية �لوطنية؛

•    و�صع �آلية للتتبع وتقييم دوري لم�صتوى �الندماج �لذي بلغته �ل�صيا�صة �لوطنية في �لطاقات �لمتجددة؛ 

•    تطوير م�صالك �لطاقة �لهو�ئية ومحطة �لطاقة �ل�صم�صية �لحر�رية و�لمحوالت �لفولتو�صوئية و�لكتلة �لحيوية من خالل 
و�صع تد�بير لتحفيز ومو�كبة �لفاعلين �القت�صاديين �لمقبلين على �ال�صتثمار في حلقات �صل�صلة قيم �لطاقات �لمتجددة 

عبر �لتتبع وتوحيد �لمعايير وخلق �لمهار�ت �لتكنولوجية و�ل�صناعية �لمغربية.

●  و�سع مخطط للتكوين والبحث العملي والدرا�سات لمواكبة المبادرات الم�سطرة وتح�سين ا�ستباق الحتياجات 

في م�سالك الطاقات المتجددة.

30.   ت�صريع تنفيذ بر�مج �لتكوين �لمحددة في �لدر��صة �لمنجزة من طرف وز�رة �لطاقة و�لمعادن و�لماء و�لبيئة مما يمكن من 

��صتباق �لتجاوب بفعالية مع �لحاجيات �لم�صتقبلية ل�صوق �لطاقات �لمتجددة من �لكفاء�ت �لب�صرية؛
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�لفاعلين �الأكاديميين و�القت�صاديين )�صناعيين، ماليين،  بين  �لتقريب  �لتطبيقية عبر  31.   تنظيم دور�ت تكوينية لالأبحاث 

وهيئات تحديد �لمعايير و�لتقويم(، مع مر�عاة تنظيم تدفق �لمتقدمين؛

�ل�صم�صية  �لطاقة  في  �لبحث  معهد  دور  وتعزيز  و�البتكار  و�لتطوير  �لبحث  في  للكفاء�ت  جهوية  �أقطاب  خلق  32.   ت�صجيع 

و�لطاقة �لجديدة كفاعل �أ�صا�صي في هذ� �لميد�ن؛

33.   ت�صجيع �البتكار من خالل �إيد�ع بر�ء�ت �الختر�ع و�لتقييم بو��صطة �حت�صان �ل�صركات �لفتية ونقل �لتكنولوجيات �إلى 

�ل�صناعات �لوطنية؛

�لمجال  في  �صيما  وال  �الجتماعية،  �ل�صر�كة  م�صاريع  تطوير  بهدف  �لوطني  �ل�صعيد  على  تكوينية خا�صة  دور�ت  34.   �إنجاز 

�لقروي، في مهن �لقرب )توزيع، تركيب، خدمات �ل�صيانة(.

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

35.   �إعد�د وتنفيذ �لمر��صيم �لتطبيقية للقانون رقم 13.09 وال �صيما تلك �لتي تهم كيفيات تطوير م�صاريع �لطاقات �لمتجددة 

و�شروط الربط التقنية و الت�شعيرية ب�شبكة المكتب الوطني للكهرب�ء؛

36.   تحليل �ختيار ربط محطات �لطاقات �لمتجددة بالتوتر �لمنخف�س بهدف فتح هذ� �ل�صوق للم�صتثمرين فيما يخ�س �إنتاج 

�لطاقات ذ�ت �لم�صدر �لمنزلي و�ل�صماح باإعادة بيع �لفائ�س؛

37.   و�صع تد�بير تخ�س توحيد �لمعايير من �أجل تطوير �ل�صناعة و�لخدمات في مجال �لطاقات �لمتجددة وفق �لخ�صو�صيات �لمغربية؛

38.   تنزيل ��صتر�تيجية تحرير �إنتاج �لطاقات �لمتجددة على �صعيد �لجهات عبر بر�مج جهوية وخ�صو�صا في �لو�صط �لقروي 

)حالة �لتجمعات �ل�صكنية و �لبنايات �لمعزولة(.

●    تعزيز التدابير المالية وال�سريبية الموجودة والمرتبطة بالطاقات المتجددة

39.   لت�صجيع �لقطاع �لخا�س �لوطني و�لعالمي لال�صتثمار في م�صلك �لطاقات �لمتجددة فاإن �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي 

يتقدم بالتو�صيات �لتالية:

•    تحديد ال�شروط التعريفية )الخ��شة ب�لتعريفة( لبيع وت�شويق الكهرب�ء المح�شلة انطالق� من الط�قة الهوائية وال�شم�شية 
و�لكتلة �لحيوية بح�صب مختلف �صاللم �لقدرة )�أكبر من 2 ميغاو�ت و �أ�صغر من 2 ميغاو�ت(؛

�لطاقات  لتنمية  �لمغربية  �لوكالة  طرف  من  �لمعدة  �لهو�ئية  �لطاقات  تطوير  بمناطق  �لم�صتثمرين  و�إعالم  •     تحديد 
�لمتجددة و�لنجاعة �لطاقية؛ 

•      �إ�صر�ك �لمقاولين وال �صيما �أ�صحاب �لمقاوالت �ل�صغرى و�لمتو�صطة و�الأعمال �ل�صغرى و�لمتو�صطة و�الأبناك �لخا�صة 
في تمويل م�صاريع �لطاقات �لمتجددة من �أجل دعم �لدينامية �لتي �أطلقتها �لدولة؛

�آليات دعم م�صادر �لطاقة �الأحفورية مثل �لغاز بالتقلي�س �لتدريجي �لذي ياأخذ بعين �العتبار �الإكر�هات  •    مر�جعة 
�النتقال  بهدف  �ل�صغرى،  �لقدر�ت  ذ�ت  وال�صيما  �لمتجددة  �لطاقات  م�صلك  ت�صجيع  بهدف  �ل�صو�صيو�قت�صادية 

�لتدريجي و�لعادل �إلى �لطاقات �ل�صديقة لالإن�صان و�لبيئة؛

•    �صن تد�بير تحفيزية في مجال �لتمويل و�ل�صريبة على قطاعات �لطاقات �لمتجددة ت�صمل كافة �صل�صلة �لقيم: تكوين،  
�لبحث و�لتطوير، ت�صنيع/ �إنتاج/ت�صويق، خدمات؛

•    تر�صيخ دور �صركة �ال�صتثمار�ت �لطاقية كفاعل رئي�صي في تمويل �لمبادر�ت �لطاقية �لوطنية وت�صجيع خلق �صناديق 
�لمتجددة  بالطاقات  �لخا�صة  للمهن  مالئمة  قرو�س  �لتنمية،  ر�أ�صمال  �لمخاطر،  ر�أ�صمال  �لمخ�ص�صة:  لال�صتثمار 

ومختلف �أنو�ع و�أ�صكال �لن�صاطات )مقاول ذ�تي، مقاوالت �صغيرة ومتو�صطة، مقاوالت �صغيرة جد�،...(. 
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●   تعزيز اآليات تتبع التنفيذ والمتابعة وتقييم النعكا�سات

 40.   ل�صمان تحقيق �الأهد�ف �لمحددة في �ال�صتر�تيجية �لوطنية للطاقات �لمتجددة ون�صرها �لفعلي على م�صتوى �لقدر�ت 

�ل�صغرى و�لمتو�صطة، يتعين ما يلي:

�إنجاز  وتتبع  لتقويم  كهيئة  �لطاقية،  و�لنجاعة  �لمتجددة  �لطاقات  لتنمية  �لمغربية  �لوكالة  به  تقوم  �لذي  �لدور  •     تعزيز 
�لبر�مج �لوطنية في �لطاقات �لمتجددة ذ�ت �لقدر�ت �لمتو�صطة و�ل�صغرى؛

•    ت�صجيع �إنجاز ون�صر �أبحاث �صنوية حول تقييم �نعكا�صات بر�مج �لطاقات �لمتجددة في مجال �الإنتاج �ل�صافي، وخلق 
فر�س �ل�صغل، و�لم�صاهمة في �لدخل �لوطني �لخام.

 2.  تو�سيات متعلقة بقطاع النجاعة الطاقية:

41. لال�صتفادة من منافع �لمبادرة �لوطنية للنجاعة �لطاقية، يتعين �لقيام بم�صاريع �صريعة و�أفقية ت�صمح بتطوير مقاربة �لنجاعة 

�لطاقية في جميع �لقطاعات �القت�صادية. وفيما يلي تو�صيحاً لهذه �لم�صاريع على �صكل تد�بير مجمعة في �صتة �أجنحة 

رئي�صية:

تعزيز ون�سر ا�ستراتيجية النجاعة الطاقية الوطنية وفق مقاربة قطاعية وجهوية  ●

42.   يتعين تعزيز �ال�صتر�تيجية �لوطنية للنجاعة �لطاقية من خالل ما يلي:

والعزل  ال�شم�شية  المي�ه  �شخ�ن�ت  بت�شجيع  الط�قية  النج�عة  برن�مج  تنفيذ  في  المحلية  للجم�ع�ت  القوي  •     النخراط 
�لحر�ري، ب�صكل ي�صمل �أي�صا �لوحد�ت �ل�صكنية �القت�صادية و�الجتماعية؛

�لمفو�س  �لتدبير  �صركات  و  �لكهرباء  توزيع  بوكاالت  �لخا�س  �لتحمالت  دفتر  في  �لطاقية  �لنجاعة  �صو�بط  �إدماج     •
وانخراط ه�ته الموؤ�ش�ش�ت في تعميم ا�شتعم�ل الم�ش�بيح منخف�شة ال�شتهالك في الإن�رة العمومية؛

•    ت�صريع �لمبادر�ت �لمتخذة في مجال �لنقل بمر�جعة مخططات �ل�صير، و�إلغاء �صد�د�ت �ل�صغط وتعميم �ل�صيار�ت 
مثل  مالية  ر�فعات  با�صتعمال  �لقديمة  �أو  �لملوثة  لل�صيار�ت  �لتدريجي  �ل�صحب  من خالل  و�لكهربائية  �القت�صادية 

�إيكولوجي؛ طابع  تنقي�س" ذي  ـ  "�متياز  مبد�أ  ك�صر" وتطبيق  كل  عن  "�لمكافاأة 
•    ن�صر مخطط �لنجاعة �لطاقية على �لقطاعات �القت�صادية �الأخرى، مثل �لفالحة و�ل�صيد �لبحري و�ل�صياحة من خالل 

ت�صجيع �لتكنولوجيات �لجديدة �لخ�صر�ء ذ�ت �ال�صتهالك �الأقل من �لم�صادر �لطاقية و�لطبيعية؛

•    تح�صين نوعية وفعالية �ل�صبكة �لكهربائية بهدف �لتقليل من �لتبديد �لطاقي من خالل تحديث �ل�صبكة )ت�صميمات 
جديدة، �صبكة من نوع "�صمارت كريد"Smart Grid( وتاأهيل �لمحطات �لموجودة و�لمحوالت �لكهربائية. 

تطوير وهيكلة �سل�سلة القيم من اأجل اندماج �سناعي قوي وم�ستديم  ●

43.   ي�صمل �الندماج �ل�صناعي كذلك، كمفهوم �صامل،  مجال �لنجاعة �لطاقية، ويهم جميع حلقات �صل�صلة �لقيم �لتي يجب 

�إن�صاء �لرو�بط �لناق�صة من �أجل بروز ن�صيج �قت�صادي، من خالل:

•    ت�صريع برنامج توحيد �لمعايير و�لتو�صيم �لطاقي )و�صع بطاقة تقنية على �لمنتوج( للتجهيز�ت �لمرتبطة بالنجاعة �لطاقية؛

•    مو�كبة �لمقاوالت بتحفيزها على �ال�صتثمار في قطاعات �إنتاج �لمعد�ت �لخا�صة )معد�ت �لعزل �لحر�ري، محوالت 
�ل�صرعة، تقنيات نظيفة...( و�لتكنولوجيات �لتي من �صاأنها �أن تمكن من �قت�صاد �لطاقة �لكهربائية و�لحر�رية؛

•    �صن �إجر�ء�ت لمو�كبة مجاالت �لتدقيق و�ال�صت�صارة و�لهند�صة وتطوير �لخبر�ت �لوطنية.
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تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال تكوين والبحث العلمي والتطوير  ●

44.   ت�صريع و�صع برنامج للتكوين م�صخ�س من قبل وز�رة �لطاقة و�لمعادن و�لماء و�لبيئة لمو�كبة �لم�صاريع �لم�صطرة و��صتباق 

�إدماج �لحاجيات من �لكفاء�ت  �لطلب على �لكفاء�ت �لتي يتطلبها �لبرنامج �لوطني للنجاعة �لطاقية، مع �ل�صهر على 

)�أطر �صناعية، مقاولون عقاريون، مهند�صون معماريون، م�صوؤولو  للطاقة  �لم�صتهلكين  �لطاقية لكبار  �لنجاعة  �لب�صرية في 

�لبنيات �لتحتية، �لفاعلون في قطاع �لنقل،...(

و�القت�صاديين،  �الأكاديميين  �لفاعلين  مع  �ن�صجام  في  �لطاقية  �لنجاعة  مجال  في  و�البتكار  للبحث  ��صتر�تيجية  45.   و�صع 

�ل�صناعيين و�لماليين.

46.   خلق �أقطاب للكفاء�ت �لجهوية في �لبحث و�لتطوير �لتكميليين الأر�صيات �لوكالة �لمغربية لتنمية �لطاقات �لمتجددة 

و�لنجاعة �لطاقية ومعهد �لبحث في �لطاقة �ل�صم�صية و�لطاقة �لجديدة.

47    ت�شجيع م�ش�ريع ميدانية للتكنولوجي� الط�قية بهدف تحفيز الم�شتثمرين الوطنيين على النخراط في هذا المج�ل الجديد.

و�سع معايير لقطاع النجاعة الطاقية وال�سهر على تطبيق التدابير التنظيمية الجديدة للقانون رقم 47.09  ●

48.   تنفيذ �لمر��صيم �لتطبيقية للقانون رقم 47.09 �لمتعلق بالنجاعة �لطاقية 

49.   �صن تد�بير لتوحيد �لمعايير �لطاقية في مجال �لنجاعة �لطاقية، بحيث تكون و�قعية ومن�صجمة مع �لخ�صو�صيات �لمغربية 

)مثال: �لتجهيز�ت �لم�صتعملة لتقلي�س ��صتهالك �لكهرباء و�لطاقة �لحر�رية، و�لعد�د�ت �لكهربائية، وبرنامج �لمر�قبة على 

�ل�صبكة للم�صتهلكين... (.

50.   تعميم عملية تو�صيم )و�صع بطاقة تقنية على �لمنتوج( �لتجهيز�ت �ل�صكنية.

51.   و�صع معايير ال�صتهالك �لطاقة ذ�ت �لم�صدر �الأحفوري وال �صيما في �ل�صناعة.

تطوير �سيغ جديدة للتمويل واإجراءات �سريبية مخ�س�سة لت�سجيع م�ساريع النجاعة الطاقية  ●

52.   دعم دور �لوكالة �لمغربية لتنمية �لطاقات �لمتجددة و�لنجاعة �لطاقية في عمليات تدريب وتكوين مهند�صين معماريين 

ميادين  في  و�لتمويل  �لطاقي  �لتدقيق  وعمليات  و�لبيئية  �لطاقية  �لمعايير  على  طاقيين  ومدققين  مجاليين  ومهند�صين 

�ل�صكن و�ل�صناعة و �لنقل.

53.   دعم �لمقاوالت �لتي تود �ال�صتثمار في قطاع �لتحكم في �لطاقة: مكتب �لدر��صات �لتقنية، مقاولة من �صنف )�إي�صكو 

ESCO( )�لتي تتقا�صى �أتعابها من هام�س �لتوفير �لمحقق(، وفي نظام تدبير �لطاقة )عد�د�ت و حو��صيب مر�قبة عن بعد( 

ومما �صيمكن من �إنتاج فر�س عمل و�صمان �ندماج �أقوى على �ل�صعيد �لمحلي.

54.   و�صع "�صهادة توفير �لطاقة" كاإجر�ء تكميلي للتحفيز على �ال�صتثمار في �لنجاعة �لطاقية وو�صيلة للتمويل.

�إجر�ء�ت تحفيزية في مجال �لتمويل و�ل�صريبة �لمتعلقين بالم�صاهمات في �لنجاعة �لطاقية، بطريقة تعمل على  55.   و�صع 

ترقية عاد�ت �لمنتجين وتف�صيالت �لم�صتهلكين.

56.   ت�صجيع �إن�صاء �صناديق �ال�صتثمار �لمخ�ص�صة: ر�أ�صمال �لمخاطر، ر�أ�صمال �لتنمية، قرو�س مالئمة لمهن �لنجاعة �لطاقية 

ومختلف �أنو�ع و�أ�صكال �لن�صاطات )مقاول ذ�تي، �لمقاوالت �ل�صغيرة جد�، �ل�صغيرة و�لمتو�صطة، �ل�صناعات �ل�صغيرة 

و�لمتو�صطة،...( و�ال�صتفادة من �إمكانيات ميكانيزم �لتنمية �لنظيفة كاأد�ة لتمويل م�صاريع �لنجاعة �لطاقية.

57.   �إن�صاء �صندوق يتم تموينه من �لر�صوم �لمح�صلة ب�صكل عادل من ��صتهالك �لطاقة ذ�ت �لم�صدر �الأحفوري، وت�صدير 

�أو �إنتاج �آالت �لتبريد و�لت�صخين، و�صخانات �لماء �ل�صم�صية وكل تجهييز م�صر بالبيئة �أو يتميز ب�صعف �لنجاعة �لطاقية. 
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وت�صاهم هذه �ل�صناديق في ت�صجيع تمويل �لمقاوالت بهدف تح�صين نجاعتها �لطاقية وبالتالي تناف�صيتها.

6.   تح�سين اآليات المراقبة العملية والتتبع وتقييم انعكا�سات ا�ستراتيجية النجاعة الطاقية

58.   ل�صمان نجاح �ال�صتر�تيجية �لطاقية ون�صرها عمليا في �لقدر�ت �ل�صغرى و�لمتو�صطة، يتعين تعزيز �الأدو�ر �لتي تقوم بها 

�لوكالة �لمغربية لتنمية �لطاقات �لمتجددة و�لنجاعة �لطاقية كهيئة لتطبيق وتتبع �لبرنامج �لوطني في:

•    تقوية �لكفاء�ت �لب�صرية و�لمادية للوكالة باعتبار تلك �لكفاء�ت �صرورية لتتبع �إنجاز �لتدقيق �لطاقي �لتنظيمي وو�صع 
�آليات �لمر�قبة للم�صتهلكين �لطاقيين لال�صتعماالت �ل�صناعية.

دة �لمعايير ومعروفة للجميع. •    و�صع موؤ�صر�ت للفعالية �لكمية و�لنوعية معدة م�صبقا ومحَدّ

•    �إنجاز ون�صر �الأبحاث و�الإح�صاء�ت و�لتقارير �لخا�صة باالأن�صطة �ل�صنوية �لتي تخ�س تقييم �نعكا�صات �لبر�مج �لتي تم 
ت�صطيرها.

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

59.   في �إطار دعم عملية خلق فر�س �ل�صغل في قطاع �لتطهير �ل�صائل وت�صفية �لمياه �لعادمة، وال �صيما في �إطار تنفيذ �لمخطط 

�لوطني للتطهير �ل�صائل، فاإن �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي يو�صي  ب:

ت�سريع ا�ستراتيجية م�سلك التطهير ال�سائل وت�سفية المياه العادمة  ●

60.   مو��صلة وت�صريع �لبرنامج �لوطني للتطهير �ل�صائل باعتباره مهيكال للميد�ن مع مر�عاة �للجوء بالدرجة �الأولى �إلى �لكفاء�ت 

و�لفاعلين �لوطنيين وكذ� تعزيز �الن�صجام بين �لمتدخلين �لموؤ�ص�صاتيين في هذ� �لميد�ن )كتابة �لدولة �لمكلفة بالماء 

،�لوكاالت وم�صالح  لل�صرب  �ل�صالح  للماء  �لمائية، �لمكتب �لوطني  و�لبيئة ،وز�رة �لد�خلية، وكاالت تدبير �الأحو��س 

�لتدبير �لمفو�س(.

�لمحدثة في  �لمهن  وتقييم  تتبع  �الإنجاز�ت. وخ�صو�صا  تتبع  �أليات  �لميد�ن وو�صع  لهذ�  �صامل  تقييم  61.   يتوجب كذلك 

مجال �لتطهير �ل�صائل ب�صكل ي�صجع على تموقع �ل�صناعة �لمغربية في هذ� �لقطاع.

ن من توفير �إمكانيات مهمة  62.   �إعد�د مخطط وطني للتطهير �ل�صائل في �لمجال �لقروي لفائدة �ل�صكان �لمتفرقين بما ُيَمِكّ

للت�صغيل في خدمات �لقرب في تقنيات �لتطهير غير �لتقليدي.

63.   �إعد�د ��صتر�تيجية للحد من �لتلوث �ل�صناعي ب�صكل ي�صمن خلق فر�س عمل في قطاع تدبير ومعالجة �لنفايات �ل�صناعية، 

ن من تثمين المواد الث�نوية للت�شفية في �شروط �شحية �شليمة. يجب  وي�شمن ا�شتمرار عمل من�ش�آت التطهير ال�ش�ئل وٌيَمِكّ

ن كذلك من ت�صجيع �لتكنولوجيات �لنظيفة �تجاه �لم�صنعين و�لحرفيين وتكوينهم على  على هذه �ال�صتر�تيجية �أن ُتَمِكّ

��صتعمال �لمو�د �لملوثة.

تطوير الندماج ال�سناعي في مهن التطهير ال�سائل  ●

64.   على �صعيد �الختيار�ت �لتكنولوجية �لم�صتعملة في مجال �لتطهير �ل�صائل وت�صفية �لمياه �لعادمة، يتعين منح �الأف�صلية 

ـ متى �أمكن ـ �إلى �لتقنيات �لم�صتعملة من طرف �لفاعلين �ل�صناعيين �لمغاربة وخ�صو�صا �لمتميزة منها بقلة �لتكلفة. 

وفي هذ� �الإطار، يتعين :

65.   �إدماج �صرورة �للجوء �إلى مقدمي �لخدمات و�لممونين �لمغاربة في عقود �لتدبير �لمفو�س.
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66.   تعزيز �الأبحاث في مجال تقنيات �لتطهير �ل�صائل وال �صيما في مجال �لت�صفية �لطبيعية عبر تقنية �لبحير�ت �ال�صطناعية. 

وت�شمح هذه التقنية البيئية، التي ت�شتفيد من ال�شروط المن�خية المن��شبة، بتقدير واحترام المع�يير المغربية في نط�ق 

�لت�صفية مع �لم�صاهمة في نف�س �لوقت في جعل ت�صعير خدمة �لتطهير مقبوال من �لناحية �الجتماعية.

67.   �لرفع من م�صتوى ت�صدير �لمهار�ت �لمغربية في تقنيات �لتطهير �ل�صائل بكلفة �أقل، وال �صيما نحو �الأ�صو�ق �الأفريقية، 

وتحديد� في �لبلد�ن �لتي ال يمكن ل�صاكنتها قبول �أ�صعار باهظة مقابل خدمات �لتطهير.

�لت�صفية  تقنيات  في  �ال�صتثمار  يريدون  �لذين  �لوطنيين  �القت�صاديين  �لفاعلين  لفائدة  �لدعم  مخطط  وتنفيذ  68.     ت�صميم 

�لتقنية للمياه �لعادمة �صو�ء فيما يخ�س ت�صنيع �لمكونات �لتقنية �أو فيما يخ�س �ال�صتغالل.

تحديد المهن الخ�سراء والحاجيات من الكفاءات بتغطية الحتياجات  ●

�لمهن  تحديد  در��صة  �إجر�ء  يتوجب  لذ�،  �لكفاء�ت.  من  �لخ�صا�س  م�صكل  يو�جه  �أن  �لتطهير  قطاع  على  69.   يتوجب 

�ل�صائل  تطهير  �أجهزة  ��صتغالل  ووكاالت  �ل�صناعية  �لموؤ�ص�صات  م�صتوى  على  �لكفاء�ت  من  �لم�صتقبلية  و�لحاجيات 

و�لعالم �لقروي. و�عتماد� على نتائج هذه �لدر��صة يجب:

•     و�صع برنامج وطني للتكوين في مهن تدبير �لتطهير �ل�صائل وت�صفية �لمياه �لعادمة.

حول  �لمنتخبين  لفائدة  و�لتكوين  �لتح�صي�س  عبر  �لبيئة  بحماية  يتعلق  فيما  �لمحلية  �لجماعات  قدر�ت  •     تعزيز 
�لدولي  �لتعاون  �إطار  في  �أو  بالوز�رة  �لخا�صة  بالو�صائل  �صو�ء  �لبيئة،  بحماية  يتعلق  فيما  وم�صوؤولياتهم  �خت�صا�صاتهم 

و�لالمركزية.

•     خلق مركز وطني للتكنولوجيات �لخ�صر�ء في م�صالك �لتطهير �ل�صائل وتكنولوجيات �إعادة �ال�صتعمال وت�صفية �لمياه 
�لعادمة �لمنزلية و�ل�صناعية.

تفعيل الإطار القانوني المتعلق بالمياه العادمة  ●

70.   تفعيل الإط�ر الق�نوني المتعلق ب�إراقة المي�ه الع�دمة ومجموع القرارات الخ��شة ب�شروط اإراقة المي�ه الع�دمة ال�شن�عية.

71.   تحديد وتو�صيح �الإطار �لموؤ�ص�صاتي و�لقانوني و�لتعريفي)�لخا�س بالتعريفة( �لمنظم الإعادة ��صتعمال �لمو�د �لناتجة عن 

�لتطهير �ل�صائل ب�صكل يدرجه �صمن منطق �لتنمية �لم�صتديمة بالمغرب ويو�صع من فر�س خلق منا�صب لل�صغل في هذ� 

�لقطاع.

و�سع و�سائل مالية و�سريبية جديدة  ●

�لذي  �ل�صناعيين  �لفاعلين  لفائدة  �ل�صناعي(،  �لتلوث  للتمويل محفزة، )غير �صندوق محاربة  �آليات  72.   وذلك عبر تطوير 

في  �ال�صتثمار  يريدون  �لذي  �لمغاربة  �القت�صاديين  �لفاعلين  ولفائدة  �لتلوث  من  �لحد  م�صاريع  في  �ال�صتثمار  يريدون 

�لتقنيات �لخ�صر�ء، وو�صع نظام �صريبي بيئي محفز على �إز�لة �لتلوث �لذي ت�صببه �لمياه �لعادمة �لمنزلية و�ل�صناعية.

4.   تو�سيات تتعلق بقطاع تدبير النفايات ال�سلبة

73.   �صعيا ور�ء تطوير قطاع �لفرز و�لتجميع و�لمعالجة وتثمين �لنفايات �ل�صلبة، وتحويلها �إلى فر�صة لتنمية مهن وطنية جديدة، 

يقترح �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �لتو�صيات �لتالية:

ر�أي �لمجل�س �القت�صادي و �الجتماعي
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و�سع ا�ستراتيجية وطنية ومخططات توجيهية جهوية وحكامة محلية مالئمة لتدبير النفايات ال�سلبة  ●

74.   تعميم و�صع مخططات توجيهية جهوية لتدبير �لنفايات �ل�صلبة تغطي مختلف �أنو�ع �لنفايات )�لمنزلية، �ل�صناعية، �لطبية 

و�ل�صيدالنية، �لخطرة(، عبر دعم مقاربة �إعادة �ال�صتعمال و�لتثمين )نفايات مثل تدفق �لمو�د( على ح�صاب مقاربة �لدفن 

�لتقني في مطارح مر�قبة.

75.   تعزيز التحكم في �شروط التدبير المفو�ص لخدم�ت تجميع النف�ي�ت المنزلية بتحفيز الجم�ع�ت المحلية اأكثر على رفع 

للخو��س  �القت�صاديين  �لفاعلين  �ختيار  م�صتوى  على  �لدولة  دعم  وتقوية  �لمنزلية  �لنفايات  لتدبير  �لمهني  �لم�صتوى 

وكذلك على م�صتوى تتبع عقود �لتفوي�س.

�أجل  للتفكير من  �إطالق مبادرة  بالمغرب، يتعين  �لنفايات �لخطرة  �لتي يطرحها تدبير  �لم�صكلة  76.   و�أخذ� بعين �العتبار 

تناف�صية  وتقوية  �لبيئة  وحماية  �صغل  فر�س  خلق  في  �صي�صهم  �لذي  �الأمر  و�لمعالجة،  و�لتجميع  �الإنتاج،  دورة  تاأهيل 

�لمقاوالت �لوطنية.

وتثمين  الحد  ال�ستعمال،  اإعادة  الفرز،  "التجميع،  م�سالك  في  ال�ستثمار  على  الوطني  الخا�ص  القطاع  تحفيز   ●

النفايات ال�سلبة" 

77. و�صع تمويالت عمومية ـ خا�صة لهذ� �لقطاع وخلق �صناديق مخ�ص�صة لت�صجيع هذ� �لم�صلك.

تطوير كفاءات جديدة في المهن وفي البحث العلمي والتطوير  ●

 78. يعاني قطاع تدبير �لنفايات �ل�صلبة من م�صكل �لخ�صا�س من �لكفاء�ت �لب�صرية. لذ�، يجب �إجر�ء در��صة تحديد �لمهن 

و�لحاجيات �لم�صتقبلية من �لكفاء�ت و�لتكوين على م�صتوى �لموؤ�ص�صات �ل�صناعية و م�صالح ت�صيير �لنفايات �لمنزلية. 

و �عتماد� على نتائج هذه �لدر��صة، يجب:

•     �إعد�د مخطط ال�صتباق �لحاجيات من �لكفاء�ت و�لتكوين في مجال تقنيات تدبير �إعادة ��صتعمال وتثمين �لنفايات 
�ل�صلبة �لمنزلية و�ل�صناعية

•    تكوين �لمنتخبين و�أطر �لجماعات �لمحلية في مهن تدبير �لنفايات �لمنزلية وتدبير عقود �لتدبير �لمفو�س

•    خلق مركز وطني للتكنولوجيات �لخ�صر�ء في م�صالك تدبير �لنفايات �ل�صلبة �لمنزلية و�ل�صناعية و�لخطرة )تقنيات 
�لفرز و�لتجميع و�إعادة �ال�صتعمال و�لتثمين(.

التاأثير على �سلوكيات المواطن  ●

79. اإعداد مخطط موجه للتح�شي�ص والتربية البيئية بهدف ت�شجيع اأنم�ط الفرز النتق�ئي للنف�ي�ت في من�بعه�.

تفعيل الإطار القانوني المتعلق بتدبير النفايات  ●

80. وذلك من خالل تطبيق مجموع �لن�صو�س �لقانونية �لمتعلقة بالتجميع و�لنقل و�لحد ومعالجة �لنفايات �ل�صلبة �لمنزلية 

و�ل�صناعية �لخطرة و�ل�صيدالنية، وو�صع �آليات منا�صبة للمر�قبة و�لعقوبات �لمحددة في �لمر��صيم �لمن�صورة.

الإحر�ق  �آليات  و�صع  عبر  و�ل�صيدلية  �لطبية  �لنفايات  تدبير  في  �ل�صحية  �لقو�عد  �حتر�م  على  �لم�صت�صفيات  وبتحفيز   .81

�لنفايات �لطبية في عين �لمكان �أو �للجوء �إلى خبرة منع�صين محليين مخت�صين ومرخ�س لهم من قبل �الإد�رة �لمحلية.
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