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ــادي  ــق بالمجلـــس االقتصـ ــم 128.12 المتعلـ ــي رقـ ــون التنظيمـ ــن القانـ ــادة 6 مـ طبقــا للمـ
واالجتماعـــي والبيئـــي، قـــرر المجلـــس، فـــي إطـــار إحالـة ذاتيـة، إعـــداد رأي حول االنتقال 

الطاقــي. 

وفــــي هــــذا الصــــدد، عِهــــد مكتــــب المجلــــس إلــــى اللجنــــة الدائمــــة المكلفــــة بالبيئــــة 
والتنميــــة المســــتدامة بإعــــداد رأي حــول الموضــوع. 

ــة  ــة العامـ ــا االســتثنائية المنعقــدة فــي 16 يونيــو 2020، صادقـــت الجمعيـ وخــال دورتهـ
للمجلـــس االقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئـــي باألغلبية المطلقة علـــى الرأي الـــذي يحمـــل 

عنـــوان »تســريع االنتقــال الطاقــي لوضــع المغــرب علــى مســار النمــو األخضــر«.
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ملخص

إن رؤيــة صاحــب الجالــة الراميــة إلــى تعزيــز موقــع المغــرب ضمــن مصــاف البلــدان الرائــدة فــي مجــال االنتقــال 
الطاقــي علــى الصعيــد العالمــي، والتــي أفضــت إلــى اعتمــاد االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة فــي 2009، وضعت 
بادنــا علــى مســار جديــد قــادر علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة هامــة. وفــي هذا اإلطار، رســخ 

مؤتمــر الكــوب 22 الــذي نظــم فــي مراكــش ســنة 2016 موقــع الريــادة الــذي تحتلــه بادنــا فــي هــذا المجــال.

كمــا أن الخبــرة التــي اكتســبها المغاربــة منــذ انطــاق االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة فــي 2009 وكــذا التطــور 
التكنولوجــي الــذي أحــدث قطائــع أساســية خــال األربــع ســنوات الماضيــة، كلهــا عوامــل ســاهمت فــي بلــورة 
وضعيــة جديــدة. إذ أضحــت أســعار الطاقــات المتجــددة أكثــر تنافســية حيــث اســتقر آخــر طلــب عــروض للطاقــة 
الريحيــة لســنة 2015 فــي المغــرب، علــى ســعر 0.30 درهــم للكيلــوواط ســاعة بينمــا بلــغ آخــر طلــب عــروض 
فــي مجــال الطاقــة الكهروضوئيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط ســعرا يعــادل 0.13 درهــم للكيلــوواط ســاعة، فــي 

إطــار شــروط مماثلــة لتلــك المعمــول بهــا فــي بادنــا.

وهــي أرقــام لــم تكــن متوقعــة تمامــا مــن قبــل، وتفضــي إلــى إحــداث تغييــرات عميقــة فــي النمــاذج الطاقيــة، كمــا 
تدعــو إلــى تســريع تجســيد رؤيــة صاحــب الجالــة. فــي هــذا الصــدد، توصــي باعتمــاد مقاربــة متجــددة فــي تنزيــل 

االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة. وبذلــك، تصبــح الطاقــة محفــزا حقيقيــا إلقــاع أخضــر جديــد فــي المغــرب.

ــة بمــكان، حيــث  ــر تنافســية، مــن األهمي ــة مــن الطاقــات المتجــددة التــي أصبحــت أكث ــا الطاقي وتعــد إمكاناتن
تمثــل تقريبــا قــدرة إنتــاج الغــاز والنفــط فــي فنزويــا ونيجيريــا. وســيمكن اســتغال هــذا المخــزون مــن تقليــص 
معــدل التبعيــة الطاقيــة بشــكل كبيــر، وتحســين القــدرة الشــرائية للمواطنيــن وتحقيــق تنافســية الصناعــات 

والحســابات العموميــة بــل وتعزيــز موقــع بادنــا علــى الصعيــد الدولــي.

ومــن المفتــرض أن يســمح هــذا التوجــه للمغــرب بتزويــد أوروبــا بالطاقــة الخضــراء عبــر الكهربــاء والهيدروجيــن. 
ــى  ــى الوصــول إل ــدف إل ــي هــذا المجــال، وهــي ته ــا واعــدة ف ــدة آفاق ــة الجدي ــات األوروبي ــح االلتزام ــا تفت كم
الحيــاد المناخــي الشــامل بحلــول عــام 2050 والتــي تجســدت فــي الصفقــة الخضــراء لاتحــاد األوروبــي. وقــد 
صنفــت دراســة ألمانيــة مؤخــرا المغــرب كواحــد مــن بيــن أفضــل خمــس بلــدان فــي العالــم فــي مجــال تطويــر 

هــذا النــوع مــن الشــراكات الطاقيــة.

وارتــكازا علــى هــذه األســباب، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول موضــوع االنتقــال 
الطاقــي فــي شــتنبر 2019. وفــي هــذا الصــدد، اعتمــد المجلــس مقاربــة استشــرافية لوضــع ســيناريوهات 
ــوم. ــذ الي ــي يمكــن اعتمادهــا من ــارات االســتراتيجية الت لســنوات 2030 و2040 و2050 مــن أجــل بحــث الخي

ــراء فــي المجــال ومــع  ــد 63 جلســة إنصــات مــع خب ــن فــي القطــاع وعق ــراء دوليي ــس بخب ــا اســتعان المجل كم
األطــراف المعنيــة مــن بينهــا قطاعــات حكوميــة ومؤسســات عموميــة ووطنيــة، علــى غــرار وكالــة »مــازن«، 
والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، ومعهــد البحــث فــي الطاقــات الشمســية والطاقــات 
المتجــددة، والوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة، والمكتــب الشــريف للفوســفاط، وكــذا االتحــاد العــام لمقــاوالت 

المغــرب.
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لقــد خلصــت مــداوالت أجهــزة المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى توافــق كبيــر، علــى مســتوى 
مكوناتــه التــي تمثــل المنظمــات المهنيــة والنقابــات والمجتمــع المدنــي، حــول ضــرورة بلــورة اســتراتيجية متجددة 

لانتقــال الطاقــي ببادنــا تعــود بالنفــع علــى المواطنــات والمواطنيــن.

أمــا المنافــع المحتملــة فســتكون جــد هامــة، حيــث ســتنخفض نســبة التبعيــة الطاقيــة مــن 88 فــي المائــة اليــوم، 
إلــى 35 فــي المائــة بحلــول 2040 وإلــى أقــل مــن 17 فــي المائــة بحلــول 2050. ومــوازاة مــع ذلــك، ســينخفض 
الســعر المتوســط للكهربــاء مــن 0,79 درهــم للكيلــوواط ســاعة حاليــا، إلــى 0,61 درهــم للكيلــوواط ســاعة فــي 

2040 و0,48 درهــم للكيلــوواط ســاعة فــي 2050.

ومــن أجــل بلــوغ هــذه األهــداف، تُظهــر النمذجــة االستشــرافية ضــرورة الشــروع فــي تنزيــل اســتراتيجية تَأخــذ 
فــي االعتبــار التحــول الطاقــي فــي مجملــه، فضــا عــن الكهربــاء واالســتعماالت الكاســيكية. لــذا يتعيــن:

تخصيــص القــدرات الكهربائيــة بشــكل شــبه حصــري مســتقبا، للمــوارد المتجــددة والتخزيــن )محطــات  	
نقــل الطاقــة عبــر الضــخ )STEP(، البطاريــات، والتكنولوجيــات التــي هــي قيــد التطــور(؛  

تثميــن اإلنتــاج الكهربائــي الالمركــزي علــى مســتوى المنــازل والصناعــات والجماعــات والمشــاريع الفاحيــة  	
والتعاونيات...إلخ. 

التحويــل التدريجــي للتنقــل الــذي يمثــل 40 فــي المائــة مــن إجمالــي االســتهاك الطاقــي الحالــي مــن أجــل  	
تثميــن اللجــوء إلــى النقــل المشــترك المســتدام والســيارات الكهربائيــة؛

تنزيل سياسة متناسقة للنجاعة الطاقية؛ 	

االســتثمار فــي تحليــة الميــاه بواســطة الطاقــات المتجــددة التــي تشــهد كلفتهــا انخفاضــا مــن أجــل التعاطي  	
مــع إشــكالية اإلجهــاد المائي؛

مواكبة ثورة الهيدروجين )Power-to-X(حيث تعتبر المميزات التنافسية للمغرب كبيرة؛ 	

ولتحقيــق هــذه األهــداف، يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باعتمــاد المبــادئ اآلتيــة مــن أجــل 
تنزيــل هــذه االســتراتيجية المتجــددة:

تداُرُسها بشكل شمولي من أجل االستفادة من أشكال التآزر بين المبادرات المذكورة آنفا؛ 	

ــي يشــهدها  	 ــع التطــورات الت ــف م ــن أجــل التكي ــة م ــي والحكام ــا بإصــاح شــامل لإلطــار القانون مواكبته
القطــاع وإعــادة تشــكيل السياســات العموميــة التــي تؤثــر علــى الطاقــة مــن خــال التعاطــي بطريقــة منســقة 

ومتكاملــة مــع مجمــوع السياســات ذات الصلــة التــي تمــت بلورتهــا وتنفيذهــا بشــكل قطاعــي منعــزل؛

إعطاء حيز أكبر للمبادرة الخاصة على جميع المستويات مع ضمان تأمين التزود الشامل؛ 	

االعتمــاد علــى انخــراط مواطــن موســع بإشــراك المواطنيــن والمجــاالت الترابيــة لربــط االنتقــال الطاقــي  	
برهانــات التنميــة المحليــة.
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وبالنســبة للنقطــة األخيــرة، يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بوضــع ميثــاق لانتقــال الطاقــي، 
تماشــيا مــع الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة للمشــاركين فــي المناظــرة الوطنيــة للطاقــة ســنة 2009.

وعلــى الصعيــد القــاري، يوصــي المجلــس بضــرورة توجــه المغــرب نحــو ورش كهربــة إفريقيــا وكــذا إنشــاء بنيــات 
تحتيــة لتبــادل الكهربــاء النظيفــة مــع منطقــة غــرب إفريقيــا، علــى الخصــوص.

أمــا علــى الصعيــد الدولــي، يمتلــك المغــرب مؤهــالت تمكنــه مــن االرتقــاء إلــى مصــاف البلــدان الرائــدة فــي 
مجــال االقتصــاد األخضــر الجديــد وال ســيما قطــاع الهيدروجيــن. وهــو مــا سيتجســد مــن خــال إرســاء شــراكة 
جديــدة فــي المجــال الطاقــي بيــن المغــرب وأوروبــا، تشــمل أبعــاد نقــل التكنولوجيــا والبحــث والتطويــر والتنميــة 

الصناعيــة.
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مقدمة

تعتبــر الطاقــة موضوعــا ليــس بالجديــد فــي النقــاش العمومــي فــي المغــرب، حيــث شــكلت محــور العديــد مــن 
ــة االســتقال أو تلتهــا. كمــا أن شــبه غيــاب المــوارد األحفوريــة أجبــر بادنــا  اإلصاحــات التــي ســبقت مرحل
ــره فــي معظــم  ــذي ارتبــط تدبي ــداع والجــرأة فــي التعاطــي مــع هــذا القطــاع ال ــروح اإلب ــي ب ــى التحل دائمــا عل
األحيــان بالســعي الدائــم لضمــان اســتمرارية التزويــد، ومواجهــة التكاليــف غيــر المتوقعــة للفاتــورة الطاقيــة، 

ــزان األداءات. ــم فــي مي وبالعجــز الدائ

ــه. وفــي هــذا  ــى مســتوى اســتهاك طاقــي يتماشــى مــع مســتوى تنميت بشــكل عــام، حافــظ المغــرب دائمــا عل
الصــدد، تهيمــن المحروقــات، الموجهــة أساســا إلــى النقــل، علــى مزيــج الطاقــة )52 فــي المائــة ســنة 2019(، 

متبوعــة بالفحــم، المســتخدم أساســا فــي الكهربــاء )33 فــي المائــة ســنة 2019(.

وقــد شــكلت االســتراتيجية الطاقيــة المعتمــدة منــذ ســنة 2009، قطيعــة تجســد طمــوح المغــرب إلــى الريــادة 
ــه فــي رفــع حصــة  ــر المغــرب عــن إرادت فــي مجــال الطاقــات المتجــددة. وفــي إطــار هــذه االســتراتيجية، عب
الطاقــات المتجــددة إلــى 42 فــي المائــة ســنة 2020 وإلــى 52 فــي المائــة بحلــول 2030. وقــد اســتندت هــذه 

االســتراتيجية علــى مــا يلــي:

خمــس توجهــات إســتراتيجية: )1( مزيــج طاقــي متنــوع يقــوم علــى خيــارات تكنولوجيــة موثوقــة وتنافســية، )2( 	 
تعبئــة المــوارد الوطنيــة مــن خــال زيــادة حصــة الطاقــات المتجــددة )3( اعتمــاد النجاعــة الطاقيــة باعتبارهــا 

أولويــة وطنيــة، )4( تعزيــز االندمــاج اإلقليمــي و)5( التنميــة المســتدامة.

ــز أمــن اإلمــدادات 	  ــى الطاقــة بأســعار تنافســية، )ii( وتعزي ــم الحصــول عل أربعــة أهــداف أساســية: )i( تعمي
ــة. ــى البيئ ــب، و)iv( والمحافظــة عل ــط الطل ــة، )iii( وضب وضمــان توافــر الطاق

ويعتبــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، بعــد مــرور 11 ســنة علــى اعتمــاد االســتراتيجية الطاقيــة، أن 
هــذه األخيــرة، بعــد تقييــم منجزاتهــا ورصــد مكامــن القــوة والضعــف فيهــا، يتعيــن تطويرهــا مــن قبــل الســلطات 
العموميــة، وفــق مقاربــة تشــاركية متجــددة، وذلــك علــى اعتبــار أن عمليــة المراجعــة والتجديــد هــي لحظــة 

طبيعيــة فــي دورة حيــاة كل اســتراتيجية أو سياســة عموميــة.

وفــي هــذا األفــق، فــإن االنتقــال إلــى هــذه االســتراتيجية الجديــدة يتعيــن أن يضــع المواطــن فــي صلــب اهتمامــه 
مــن خــال التركيــز علــى قضايــا القــدرة الشــرائية، والفــرص االقتصاديــة والتكنولوجيــة وإحــداث مناصــب 
الشــغل، وتقليــص التفاوتــات، وحمايــة البيئــة... وتماشــيا مــع تطــور إطــار العمــل العالمــي، فــإن قضيــة الطاقــة 

يجــب أن تكــون أكثــر شــمولية وأن تهــم باألســاس االنتقــال الطاقــي فــي خدمــة أهــداف التنميــة المســتدامة.

 وفــي مقدمــة القطائــع التــي ينبغــي إجراؤهــا، العمــل علــى تجــاوز الرؤيــة القطاعيــة المنفصلــة فــي وضــع 
ــر  ــر مــن التقاري ــي فــي الكثي ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ ــار المجل ــد أث المخططــات االســتراتيجية. وق
واآلراء التــي يدلــي بهــا االنتبــاه إلــى غيــاب تجانــس والتقائيــة السياســات القطاعيــة، ومــا لذلــك مــن تداعيــات 
ســلبية علــى التنميــة ببادنــا. وفــي ضــوء التطــورات التكنولوجيــة الكبــرى التــي مــا فتــئ يشــهدها قطــاع الطاقــة 
فــي الســنوات األخيــرة، وترصيــدا لمســالك التفكيــر والخاصــات التــي بلورها المجلس االقتصــادي واالجتماعي 
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والبيئــي مــن خــال اشــتغاله علــى هــذا الموضــوع، فإنــه يــرى أنــه مــن األهميــة بمــكان ألي اســتراتيجية للطاقــة 
مســتقبا إدمــاج الجوانــب المتعلقــة بالتنقــل والمــاء والهيدروجيــن والصناعــات األكثــر اســتهاكا للطاقــة 
والجزيئــات الخضــراء، حتــى ال تكــون لهــا انعكاســات مدمــرة للقيمــة، وهــو مــا يســتدعي إدراج هــذه المقاربــة 

الشــاملة والمندمجــة لمجــال الطاقــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط   والطويــل.

إن االنتقــال إلــى جيــل جديــد لاســتراتيجية الطاقيــة يعنــي فــي نهايــة المطــاف، الكــف عــن اعتبــار اســتهاك 
الطاقــة مكونــا للنمــو فحســب، بــل اعتبــاره أيضــا محفــزا حقيقيــا إلقــاع أخضــر جديــد فــي المغــرب.

ــة  ــة، ودراســة مقارن ــوع األطــراف المعني ــع مجم ــة تشــاركية م ــى مقارب ــاء عل ــرأي بن ــد جــرى إنجــاز هــذا ال وق
معمقــة، وكــذا نمذجــة استشــرافية آلفــاق القطــاع تــم إعدادهــا بتعــاون مــع خبــراء متخصصيــن1 فــي هــذا 
المجــال. ويقتــرح الــرأي علــى الســلطات العموميــة األســس التــي يعتبــر أنهــا ذات أولويــة وأهميــة مــن أجــل بلــورة 
اســتراتيجية جديــدة لبادنــا فــي مجــال االنتقــال الطاقــي بمــا يقتضيــه ذلــك مــن تحــول مســؤول فــي أشــكال 
إنتــاج واســتهاك الطاقــة وكــذا االنعكاســات السوســيو	اقتصادية والبيئيــة لهــذا التحــول. وأخيــرا، يقــدم الــرأي 

توصيــات ألجــرأة االختيــارات ومحــاور العمــل المقترحــة. 

ــم  ــرى، وتكمي ــات الكب ــح التوجه ــم وضــع ســيناريوهات لســنوات 2030 و2040 و2050 مــن أجــل توضي ــد ت وق
االتجاهــات المســتقبلية المتوقعــة، وتقديــم قاعــدة معطيــات مــن شــأنها إســناد مسلســل اتخــاذ القــرار فــي هــذا 

المجــال، بمــا فــي ذلــك القــرارات التــي يمكــن اتخاذهــا علــى المــدى القصيــر. 

ــذي  ــي، ال ــال الطاق ــي قناعــة مفادهــا أن االنتق ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ ــدى المجل ــد ترســخت ل لق
ســيفرض نفســه علــى جميــع البلــدان فــي األفــق المنظــور، هــو فرصــة ســانحة بالنســبة للمغــرب، بفضــل توفــره 

علــى مخــزون طاقــي مهــم ومســتدام مــن الناحيــة االقتصاديــة.

ــز  ــد العزي ــراء وهــم الســيد عب ــق مــن اخلب ــون مــن فري ــب Capital Partners املك ــي مكت ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ ــف املجل 1 	 بالنســبة للنمذجــة االستشــرافية، كل
ــي. ــى التوال ــورات والنمذجــة، عل ــراء يف الطاقــة والهيدروكرب ــب، خب ــرزاق علمــي ســني والســيد بجــر بوطال ــد ال هواشــمي والســيد عب
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مــن خــال تســريع االنتقــال الطاقــي، يمكــن للمغــرب أن يســتغل مــا يزخــر بــه  -  	
مــن إمكانــات طاقيــة مهمــة مســتدامة مــن الناحيــة االقتصاديــة، بمــا يعــود 

بالنفــع علــى مواطنيــه

يتوفر المغرب على إمكانات مهمة في مجال الطاقة الخضراء... - 	-	
علــى الصعيــد الكمــي، فــإن هــذه اإلمكانــات جديــرة بــأن جتعــل املغــرب ضمــن كبريــات الــدول  - 	-	-	

املنتجة للطاقة  

يتوفــر المغــرب علــى مــوارد اســتثنائية مــن الطاقــة الريحيــة والشمســية علــى اليابســة تقــدر ب 500 تيــراواط 
ســاعة ســنويا2، موزعــة بيــن الطاقــة الريحيــة )350 تيــراواط ســاعة( مــع معــدل حــد أدنــى للتخزيــن يبلــغ 5000 
ســاعة، والطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة )150 تيــراواط ســاعة( بمعــدل حــد األدنــى للتخزيــن يبلــغ 2500 / 
ســاعة. ويزخــر مجــال الطاقــة الريحيــة المســتمدة مــن المحطــات المقامــة فــوق ســطح البحــر بنفــس اإلمكانــات 

إن لــم يكــن أكثــر.

 إن اســتغال إمكاناتنــا، ســيضع بادنــا فــي مصــاف كبريــات الــدول المنتجــة للطاقــة، أمــام فنزويــا وبعــد 
نيجيريــا، بفضــل طاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى 86 ميتــو )MTep( ســنوًيا، أي مــا يعــادل 1,65 مليــون برميــل تقريبــا 

فــي اليــوم.

وبفضــل مــوارد تفــوق خمــس مــرات علــى األقــل الطلــب الداخلــي علــى الطاقــة )ليــس فقــط الكهربائيــة(، 
وبالنظــر للمصــادر الجديــدة مســتقبا، تســتعد المملكــة لتعزيــز موقعهــا فــي مجــال الطاقــة واســتثمار الفــرص 
الكبــرى المتاحــة أمامهــا فــي هــذا المجــال. هكــذا، صنفــت العديــد مــن الدراســات، علــى غــرار الدراســة التــي 
قــام بهــا مجلــس الطاقــة العالمــي ومكتــب Frontier Economics3، المغــرب كأحــد البلــدان التــي تزخــر فــي مجــال 

الطاقــات المتجــددة باإلمكانــات األكثــر تنافســية فــي العالــم، وذلــك بالنظــر إلــى حجمهــا وتوافرهــا. 

على الصعيد الكيفي، مينح تنوع املصادر الطاقية وفرة يف املوارد على طول السنة - 	-	-.

ــن مــن التمديــد والمحافظــة نســبيا علــى  إن التوزيــع الجغرافــي للمواقــع القابلــة للتهيئــة فــي التــراب الوطنــي يَُمكِّ
توفــر الطاقــة بالشــبكة. 

2 	 تبعــا لتقديــرات اخلبــراء: تتواجــد إمكانــات الطاقــة الريحيــة بــن تزنيــت وبيــر كنــدوز، علــى بعــد 351 كلــم جنــوب الداخلــة أي علــى امتــداد حوالــي 1500 كلــم وعلــى 
شــريط ســاحلي مــن 12 إلــى 15 كلــم عرضــا، مــع معــدل إشــغال يتــراوح بــن 20 و30 يف املائــة اعتمــاًدا علــى قــوة وأداء التجهيــزات. وبالنســبة إلمكانــات الطاقــة الشمســية، مت 
وضــع فرضيــات متحفظــة للغايــة لـــ 60 منتزًهــا بقــدرة 1 جيجــاوات يف الســاعة تنتــج 2.5 تيــراواط ســاعة، علــى مســاحة تقــدر بـــ 600 كيلومتــر مربــع. وميكــن أن تصــل هــذه 

اإلمكانــات إلــى 1500 تيــراواط ســاعة نظــًرا للمســاحات الكبيــرة املؤهلــة واملتوفــرة.

»Power to X بعنوان »األبعاد الدولية خلارطة طريق الطاقة الهيدروجينية Frontier Economicsاملصدر: دراسة مجلس الطاقة العاملي و 	3 
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مصدر: مازن

ويزخــر المغــرب بســتة أنظمــة ريــاح مختلفــة ومتكاملــة: نظــام طنجــة، وحــوض الصويــرة 	آســفي، وممــر تــازة، 
واألطلــس المتوســط، وحــوض المغــرب الشــرقي، وحــوض الصحــراء. ويعتبــر معــدل توفــر الريــاح مرتفعــا جــًدا 
ــز  ــة أخــرى، يتمي ــع. مــن جه ــة فــي بعــض المواق ــى األقــل ويتجــاوز 60 فــي المائ ــة عل بمتوســط   50 فــي المائ
ــاح، منتظمــة ومتوســطة الشــدة تفــوق 12 م / ث. للتذكيــر، فــإن معــدالت  المغــرب بنوعيــة اســتثنائية مــن الري
توافــر الريــاح ســتكون أفضــل فــي الســنوات القادمــة، بفضــل اســتخدام توربينــات أكثــر علــوا مــن شــأنها التقــاط 

ريــاح أكثــر اســتقراًرا والتقليــل مــن االحتــكاك بــاألرض.

ــن 2500 و3000 ســاعة فــي  ــى ضــوء الشــمس بي ــرب يتعــرض إل ــإن المغ ــة الشمســية، ف ــق بالطاق ــا يتعل وفيم
الســنة، أي فــي المتوســط ثمــان ســاعات وخمســة عشــرة دقيقــة فــي اليــوم. وتتــوزع أشــعة الشــمس علــى كامــل 

التــراب الوطنــي تقريًبــا وهــي أكثــر كثافــة علــى الجانــب الشــرقي مــن جبــال األطلــس.

إن هــذا التكامــل بيــن الريــاح والشــمس وتوافرهمــا يشــكل اســتثناء علــى الصعيــد الدولــي حيــث يمثــل مؤهــا ال 
يســتهان بــه فــي التقليــل مــن فتــرات االنقطــاع فــي التقــاط الطاقــة. إذ لطالمــا اعتُِبــر هــذه االنقطــاع بمثابــة عقبة 
أمــام تطويــر الطاقــات المتجــددة، غيــر أنــه بــات مــن الممكــن تجــاوزه شــيئا فشــيئا بفضــل تكثيــف إنشــاء مواقــع 
الطاقــات المتجــددة. ذلــك أن اســتخدام العديــد مــن مواقــع الطاقــة الشمســية والطاقــة الريحيــة المنتشــرة عبــر 
مجــال ترابــي مــا، مــن شــأنه اســتدامة اإلنتــاج وتفــادي تغيــرات مفاجئــة وحــادة فــي الصبيــب وبالتالــي المحافظــة 
علــى ســير منظومــة الطاقــات المتجــددة. وفــي هــذا الصــدد، أضحــى الخبــراء يتحدثــون أكثــر عــن تقلــب فــي 
 ) smart grids( الصبيــب عــوض انقطــاع الطاقــات المتجــددة. حيــث إن مــن شــأن اســتخدام الشــبكات الذكيــة
و تفعيــل حلــول التخزيــن المعتمــدة وتوظيــف التطــورات التكنولوجيــة المســتقبلية، أن يعــزز التحكــم فــي إنتــاج 

الكهربــاء مــن المصــادر المتجــددة.
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وعليــه، فــإن اســتثمار اإلمكانــات الطاقيــة المغربيــة، مــن خــال الجمــع بيــن الطاقــة الريحيــة والطاقة الشمســية، 
مــن شــأنه أن يمكــن مــن االســتغال األمثــل لمــوارد الطاقــة المتجــددة وتعزيــز حصتهــا فــي مزيــج الطاقــة، مــع 

ضمــان منظومــة طاقيــة وطنيــة، قويــة، وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة مــن الناحيــة االقتصاديــة.

علــى صعيــد كلفــة اإلنتــاج: يعــد الكيلــوواط الواحــد مــن الطاقــة الكهروضوئيــة والريحيــة باملغــرب  - 	-	-.
مــن بــن األدنــى كلفــة يف العالــم

شــهد إنتــاج الكهربــاء انطاقــا مــن الطاقــة الشمســية نمــًوا كبيــرا جــدا علــى المســتوى الدولــي، ويرجــع ذلــك 
أساًســا إلــى انخفــاض ســعر اللوحــات الكهروضوئيــة بأزيــد مــن 80 فــي المائــة فــي أقــل مــن عشــر ســنوات. كمــا 
شــهدت الطاقــة الريحيــة التــي كانــت هامشــية قبــل عشــر ســنوات، تطــورا مهمــا بســبب االنخفــاض الكبيــر فــي 

تكاليــف اســتخاصها.

وبالنظــر لهــذه المعطيــات الجديــدة، أصبحــت الطاقــة الشمســية والريحيــة، أكثــر مصــادر الطاقــة تنافســية فــي 
العالم. 

ويتأكــد هــذا التوجــه العالمــي اليــوم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، حيث بلغت فــي اآلونة األخيرة 
أســعار بيــع مشــاريع الطاقــة الشمســية فــي مصــر أرقامــا قياســية قــدرت ب 0.02752 دوالر للكيلــوواط/ ســاعة 
بالنســبة لمحطــة كــوم أمبــو4 )200 ميغــاواط(. وفــي تونــس، وصلــت األســعار إلــى 0.02534 دوالر للكيلــوواط/ 
ســاعة بالنســبة لحقــل تطاويــن5 )200 ميغــاواط(. وفــي أبريــل 2020، ُمنــح الرقــم القياســي العالمــي للشــركة 
الوطنيــة للميــاه والكهربــاء فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة )EWEC( التــي وقعــت عقــًدا قــدره 1500 ميغــاواط 

بســعر 0.013533 دوالر للكيلــوواط/ ســاعة لمحطــة الظفــرة للطاقــة فــي أبــو ظبــي6.

وينخــرط المغــرب بشــكل كامــل فــي هــذا التوجــه علــى غــرار جيرانــه فــي منطقــة »مينــا«، حيــث انخفضــت أســعار 
بيــع الطاقــة الريحيــة بضعفيــن مــا بيــن 2012 و2015. وقــد بلــغ عقــد البيــع الخــاص بمحطــة طرفايــة الموقــع 
ســنة 2012 بيــن شــركة ناريفــا والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب 0.64 درهــم للكيلــوواط /
ســاعة، بينمــا بلــغ آخــر مشــروع موقــع بيــن الفاِعلَيْــن فــي 2015 والــذي تبلــغ قدرتــه اإلنتاجيــة 850 ميغــاواط، 

مــا مقــداره 0.30 درهــم للكيلــوواط/ ســاعة. 

وتعتبــر اإلمكانــات المهمــة للمغــرب فــي هــذا المجــال، والتطــورات التكنولوجيــة ذات الصلــة، وانهيــار األســعار، 
العوامــل الثاثــة الحاســمة التــي تؤهــل المغــرب لارتقــاء إلــى مصــاف الــدول الرائــدة فــي مجــال االنتقــال 

الطاقــي.

4 	 املصدر:
 https://www.pv	magazine.com/201808/08//update	acwa	offered	lowest	bid	in	egypts	200	mw	tender/

5 	 املصدر :
 https://www.pv	magazine.com/201920/12//winners	and	prices	of	tunisias	500	mw	pv	tender/

6 	 https://www.pv	magazine.com/202028/04//abu	dhabis	2	gw	tender	draws	world	record	solar	bid	of	00135		kwh/
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ســيمكن اســتغال هــذا المخــزون مــن ارتقــاء المغــرب إلى مصــاف البلــدان الرائدة  - 	-.
فــي مجــال االنتقــال الطاقي

مــن شــأن تثميــن إمكانــات المغــرب بشــكل مندمــج وشــامل، أن يعــود بالفائــدة علــى المواطــن واالقتصــاد والدولة. 
وفــي هــذا الصــدد، قــام المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بإعــداد نمذجــة مســتقبلية بهــدف قيــاس 
مــدى حجــم هــذه المنافــع المتوقعــة. كمــا تــم وضــع العديــد مــن الســيناريوهات لتقييــم الخيــارات الممكــن 

اعتمادهــا وهــي:

الســيناريو األول »مواصلــة السياســات العموميــة الحاليــة«: وهــو الســيناريو الــذي يتوافــق مــع منظومــة الطاقــة 
التــي مــن المحتمــل أن يتــم إرســاؤها، علــى مــدى العقــود القادمــة، إذا تــم الحفــاظ علــى نفــس الخيــارات 

ــا. ــا حالي ــة المعمــول به ــى الطاق ــب عل ــة والعــرض والطل ــات الحكام االســتراتيجية ومكون

وال يتعلــق األمــر بمجــرد ســيناريو ينخــرط فــي التوجــه الحالــي لاســتراتيجية، فحســب توقعــات المكتــب الوطنــي 
للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، مــن الراجــح تقليــص االســتثمار فــي اإلنتــاج الحــراري، وســيتم فــي المقابــل 

تشــجيع الطاقــة الريحيــة والطاقــة الكهروضوئيــة. 

الســيناريو الثانــي »التســريع«: ينطلــق مــن الســيناريو األول ويســلط الضــوء علــى التأثيــرات السوســيو	اقتصادية 
التــي مــن شــأنها أن تنجــم عــن اعتمــاد تدبيــر إرادي للطلــب علــى الطاقــة. ويشــمل التدابيــر الرئيســية التــي تؤثــر 
بشــكل كبيــر علــى الطلــب كالنجاعــة الطاقيــة والامركزيــة )إنتــاج الطاقــة مــن طــرف الخــواص علــى مســتوى 
االســتهاك( واإلصــاح التدريجــي لدعــم غــاز البوطــان، واســتعمال الطاقــة النظيفــة والكهربائيــة فــي التنقــل 

واللجــوء أكثــر لتحليــة ميــاه البحــر.

الســيناريو الثالــث »االنطــالق نحــو مســتويات أعلــى فــي االنتقــال الطاقــي«: ينطلــق مــن الســيناريو الثانــي ويــدرس 
ــة  ــذ مشــاريع صناعي ــا المغــرب مــن الطاقــات المتجــددة لتنفي ــي يتوفــر عليه ــات الت ــة اســتغال اإلمكان إمكاني
كبــرى وخاصــة حــول قطــاع الطاقــة الهيدروجينيــة Power to X وكــذا تصديــر الكهربــاء، وفــي الصناعــات األكثــر 

اســتهاكا للطاقــة.

واعتمــادا علــى المقارنــة بيــن الســيناريوهات الثاثــة، يمكــن الوقــوف علــى المنافــع المتاحــة مــن التنزيــل 
التدريجي لانتقال الطاقي الطموح. 
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ــة  - 	-.-	 ــات البترولي ــة للمنتج ــص التبعي ــيما تقلي ــة، وال س ــة الطاقي ــبة التبعي ــض نس ــن أن تنخف ميك
ــول 050. ــة بحل ــى 7	 يف املائ إل

مصدر: منذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ن إدمــاج الكهربــاء الامركزيــة والكتلــة الحيويــة مــن تخفيــف معــدل التبعيــة الطاقيــة )الــذي بلــغ 88 فــي  َســيَُمكِّ
ــز  ــى تعزي ــم عل ــي القائ ــى التوجــه الحال ــك بالنظــر إل ــا مــن الســيناريو األول، وذل ــة ســنة 2020(، انطاق المائ
الطاقــات المتجــددة. وينطبــق الشــيء نفســه علــى االعتمــاد علــى المنتجــات البتروليــة. وهــو مــا يــدل علــى أن 
الخيــارات االســتراتيجية التــي اعتُِمــدت ســنة 2009 وال ســيما تطويــر الطاقــات المتجــددة، ستســتمر فــي 

إحــداث تأثيرهــا علــى المــدى الطويــل.

ومــن شــأن الســيناريو الثانــي والثالــث تكريــس هــذا االتجــاه، وذلــك مــن خــال تقليــل اســتهاك المنتجــات 
البتروليــة بالنســبة لــأول وزيــادة الطلــب علــى الطاقــات المتجــددة بالنســبة للثانــي. وبذلــك ترتفــع نســب 
المؤشــرات بحلــول عــام 2050 إلــى 49 فــي المائــة و17 فــي المائــة علــى التوالــي بالنســبة لمعــدل التبعيــة 

الطاقيــة، وإلــى 34 فــي المائــة و17 فــي المائــة بالنســبة لمعــدل التبعيــة للمنتجــات البتروليــة.

ميكن أن تصل حصة الطاقة املتجددة إلى 96 يف املائة من املزيج الكهربائي بحلول 050.  - 	-.-.

مصدر: منذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
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الماحظــة األولــى هــي أن جميــع الســيناريوهات ســتتجاوز هــدف 52 فــي المائــة مــن حصــة الطاقــات المتجــددة 
فــي المزيــج الطاقــي المحــدد لســنة 2030.

وبحلــول عــام 2050، ســيتم إنتــاج معظــم الطاقــة الكهربائيــة المســتهلكة ببادنــا ومــن مصــادر متجــددة: 78 فــي 
المائــة فــي حالــة الســيناريو األول، و80 فــي المائــة للســيناريو الثانــي و94 فــي المائــة للســيناريو األكثــر طموحــا.

ميكــن أن تتقلــص فاتــورة الطاقــة مبعــدل .	 يف املائــة بينمــا تتضاعــف نســبة الطاقــة املســتهلكة  - 	-.-.
بثاثــة أضعــاف

ســيمكن ارتفــاع حصــة الكهربــاء الخضــراء فــي مزيــج الطاقــة مــن تقليــص الــواردات مــن المحروقــات. ويبيــن 
الرســم التالــي الــواردات الوطنيــة مــن الفحــم والغــاز الطبيعــي والمنتجــات البتروليــة فــي أفــق 2050. 

مصدر: منذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

يظهــر الرســم البيانــي أعــاه التأثيــر المحتمــل إلدمــاج إجــراءات تدبيــر الطلــب والتحســن المحتمــل للفاتــورة 
 )Mtep( الطاقيــة. وتنبغــي اإلشــارة إلــى أن الطاقــة المســتهلكة ســوف تنتقــل مــن 17 مليــون طــن نفــط مكافــئ
فــي 2020 إلــى 33 مليــون طــن نفــط مكافــئ )Mtep( فــي 2050 بالنســبة للســيناريو األول و31 مليــون طــن نفــط 
مكافــئ )Mtep( بالنســبة للســيناريو الثانــي و50 مليــون طــن نفــط مكافــئ )Mtep( بالنســبة للســيناريو الثالــث.

ــاج  ــرر مســتقبا أن يتحــول اإلنت ــا تق ــي حــال إذا م ــث، ف ــي الســيناريو الثال ــة ف ــن تحســين هــذه الحصيل ويمك
ــا والمخصــص  ــاج الوقــود االصطناعــي محلًي ــة، وكــذا احتمــال إنت بواســطة الفحــم والغــاز إلــى طاقــة احتياطي

ــر مــن اســتهاك الوقــود. ــل بشــكل كبي ــن المــدن، ممــا يقل ــران والشــحن والنقــل بي للطي

تخفيف عجز ميزان األداءات ب .7 مليار درهم بحلول 050. - 	-.-.

يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه التأثيــر علــى ميــزان األداءات، الــذي يتــم احتســابه باعتبــاره مجمــوع )i( واردات 
الوقــود األحفــوري و)ii( التدفقــات الماليــة للمســاهمين والدائنيــن المرتبطــة بالزيــادة فــي المنشــآت الكهربائيــة، 
نطــرح منــه )iii( صــادرات الكهربــاء والهيدروجيــن بالنســبة للســيناريو الثالــث. وال يأخــذ فــي االعتبــار تحســن 

الصــادرات بفضــل مكاســب القــدرة التنافســية.
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مصدر: منذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ــي  ــإن الســيناريو الثان ــة، ف ــادالت الخارجي ــى تدهــور تدريجــي لوضــع المب ــؤدي الســيناريو األول إل ــن ي فــي حي
يمكنــه الحفــاظ علــى هــذا الوضــع ضمــن حــدود يمكــن التحكــم فيهــا )0.93 فــي المائــة مــن معــدل النمــو 

الســنوي المتوســط علــى امتــداد 30 ســنة(.

أمــا الســيناريو الثالــث، فسيســاهم فــي تحســن حصيلــة ميــزان األداءات بفضل صــادرات الكهربــاء والهيدروجين، 
وذلــك علــى الرغــم مــن التدفقــات الماليــة المرتبطــة باالســتثمار الرأســمالي فــي الزيــادة فــي أســطول الطاقــة 
الكهربائيــة المتجــددة. وناحــظ أن الصــادرات قــد تــم تحديدهــا كميــا بفرضيــات متحفظــة تقتصــر علــى 
اإلتــاوات علــى الكهربــاء وتصديــر الهيدروجيــن )دون إدراج الصــادرات اإلضافيــة الناجمــة عــن تحســين تنافســية 

باقــي القطاعــات المنتجــة(.

ميكن أن ينخفض متوسط كلفة اإلنتاج للكيلوواط/ ساعة من الكهرباء مبعدل 9. يف املائة - 	-.-5

يظهر الرسم البياني التالي أسعار كلفة اإلنتاج للكيلوواط / ساعة من الكهرباء.

مصدر: منذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
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بالنســبة للســيناريو الثانــي، يتحســن الســعر المتوســط للكيلــوواط/ ســاعة والــذي يصــل اليــوم إلــى 0,79 درهــم، 
بنســبة 39 فــي المائــة، ممــا قــد يؤثــر علــى الزبنــاء المســتعملين للشــبكة.

مــن جهــة أخــرى، صحيــح أن التحســن ســيكون أكبــر فــي الســيناريو الثالــث، غيــر أنــه لــن يســتفيد منــه زبنــاء 
الشــبكة ألن األمــر يتعلــق باســتثمارات كهربائيــة مخصصــة مائــة بالمائــة للصناعــات التــي ســيتم إحداثهــا 

.)power to x( مســتقبا

القطاع الطاقي ميكن أن يخلق 00. ألف منصب شغل دائم  - 	-.-6

ــة  ــا فــي العقــود الثاث ــي يمكــن إحداثه ــة الت ــة مناصــب الشــغل الدائمــة والمؤقت ــة التالي تظهــر الرســوم البياني
القادمــة فــي القطــاع الطاقــي.

مصدر: منذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

يتم احتساب التشغيل وفًقا لمحورين:

ــن المــكان،  	 ــع والتركيــب فــي عي ــى اليســار(: التصني ــة المرتبطــة باالســتثمار )عل  مناصــب الشــغل المؤقت
بحيــث تتوقــف مناصــب الشــغل التــي يتــم إحداثهــا عندمــا تبــدأ المنشــآت الجديــدة فــي االشــتغال. وهــي 

تعتمــد علــى معــدل اندمــاج المقــاوالت المغربيــة فــي المشــاريع.

مناصــب الشــغل الدائمــة المرتبطــة بالتســيير )علــى اليميــن(: أنشــطة وعمليــات مســتمرة وهــي مــوارد  	
ــر المباشــرة.  ــع عــدم احتســاب مناصــب الشــغل غي ــا م ــي معظمه ــة ف ــة ومغربي ــة وتراكمي دائم

وســيزداد التأثيــر اإليجابــي لانتقــال الطاقــي علــى التشــغيل علــى امتــداد العقــود الثاثــة وســتهم هــذه الزيــادة 
بطبيعــة الحــال مناصــب الشــغل المؤقتــة بشــكل أكبــر. أمــا بالنســبة لمناصــب الشــغل الدائمــة، فــإن أعدادهــا 
ســتزداد بشــكل مهــم مــع التقــدم فــي إعمــال التحــوالت الطاقيــة، خاصــة عنــد االنتقــال مــن الســيناريو الثانــي 

إلــى الثالــث )200+ فــي المائــة(.

وتهــم هــذه المناصــب التــي تتــوزع علــى مجمــوع التــراب الوطنــي مهــن المركبيــن والمدمجيــن وعمــال اللوجســتيك 
ومهنيي العمليات الصناعية ومدققي الحســابات واألعوان التجاريين وشــركات الخدمات )هندســة التجهيزات، 
ــف  ــذا مــوردي الخدمــات فــي مختل ــن...( وك ــة، التأمي ــات، المالي ــك، البرمجي ــك، اإللكتروني األنظمــة، الميكاني

قطاعــات االســتغال والصيانــة.
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ســيقلص إدمــاج الطاقــات املتجــددة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة 0. يف املائــة وانبعاثــات  - 	-.-7
ــى حتســن صحــة الســاكنة وتعزيــز التخفيــف مــن  اجلزيئــات مبعــدل 50 يف املائــة، ممــا ســيؤدي إل

ــة ــرات املناخي ــار التغي آث

ــج  ــي المزي ــات المتجــددة ف ــاج الطاق ــر إدم ــى إث ــة عل ــازات الدفيئ ــات الغ ــة تطــور انبعاث ــات التالي ــر البيان تظه
الطاقــي.

مصدر: منذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ــة النقــل مــن تحســين مســتويات انبعاثــات  	 انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون: ســتمكن تدابيــر تجويــد وكهرب
ثانــي أكســيد الكربــون علــى الرغــم مــن ارتفــاع االســتهاك الطاقــي. إذ نســجل فــي الســيناريو 3 االنتقــال 

مــن 3,02 طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون لــكل طــن معــادل بتــرول إلــى 0.94 بحلــول 2050.
معدالت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تعود إلى االستهاك األولي )طن لكل طن معادل بترول(

سيناريو .

مصدر: منذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
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ثانــي أكســيد الكبريــت: التدابيــر المتخــذة فــي محطــات الفحــم تســاهم فــي تحســين المعــدالت ابتــداء مــن  	
2020. ومســتقبا، يمكــن أن يســاهم التعويــض التدريجــي للوقــود فــي تحســين هــذه المعــدالت. 

ــى  	 ــود إل ــي الســيناريو األول يع ــن ف ــات أكســيد النيتروجي أكســيد النيتروجيــن: االســتقرار النســبي النبعاث
تعويــض الزيــادة فــي اســتهاك الوقــود مــن خــال التحســين التدريجــي للمعاييــر. وفــي الســيناريو الثانــي 

والثالــث، ســينضاف تحســن المعاييــر إلــى تقليــص اســتهاك الوقــود لخفــض مســتويات االنبعاثــات.

الجزيئــات: تنخفــض انبعاثــات الجزيئــات بشــكل ملحــوظ بفضــل تحســن وســائل النقــل واالنتقــال إلــى  	
معاييــر إيكولوجيــة أكثــر صرامــة، وبالتالــي خلــق معــدالت انبعاثــات أقــل تلوثــا للديــزل.

وإذا أخذنــا فــي االعتبــار مبــدأ االعتــدال اإليكولوجــي، تنبغــي اإلشــارة إلــى أن الســيناريو الثالــث ســيحافظ علــى 
المؤشــرات البيئيــة فــي مســتويات متطابقــة مــع الســيناريو الثانــي نظــرا لكــون المشــاريع الجديــدة كلهــا تنــدرج 

ضمــن الطاقــات المتجــددة.

تســريع االنتقــال الطاقــي مــن شــأنه أن يخلــق العديــد مــن املنافــع بالنســبة للمواطنــن واملقــاوالت  - 	-.-.
واملاليــة العموميــة

يســاهم تســريع االنتقــال الطاقــي الــذي يتميــز برفــع حصــة الطاقــات المتجــددة فــي المزيــج الطاقــي، فــي 
تحســين العديــد مــن المؤشــرات. ويدعــو هــذا النمــوذج الجديــد للطاقــة إلــى تغييــر طريقــة بلــورة السياســات 

ــة. ــة الممكن ــار اإليجابي ــق أقصــى اآلث ــة مــن أجــل تحقي العمومي

وبالتالــي، فــإن ســعر الكيلــوواط/ ســاعة يحيــل بشــكل مباشــر إلــى اســتراتيجية التســعيرة المائمــة التــي ســتمكن 
مــن توجيــه القيمــة الناتجــة عــن انخفــاض التكاليــف نحــو مختلــف المســتفيدين المحتمليــن وفًقــا للخيــارات ذات 

الصلــة التــي ســتتخذها الســلطات العموميــة. ويمكــن اســتخدام القيمــة التــي ســيتم خلقهــا لفائــدة:

المواطنين من أجل تحسين القدرة الشرائية، مع التأكد من استهداف األثر االجتماعي 	

المقاوالت من أجل تعزيز التنافسية والتأكد من استهدافها وقياسها 	

ــة  	 ــة، مــن أجــل تحســين الماليــة العموميــة وإعــادة التــوازن للمؤسســات العموميــة فــي القطــاع )وكال الدول
ــح للشــرب(. ــاء والمــاء الصال »مــازن« والمكتــب الوطنــي للكهرب

وبشــكل عــام، تبــدو إعــادة تشــكيل السياســات العموميــة التــي تتعلــق بالطاقــة، أمــرا ضروريــا لتجســيد تحســن 
المؤشــرات الكبــرى علــى مســتوى معيشــة األســر، والمقــاوالت، والبيئــة.

منســقة  - 	-. مقاربــة  اعتمــاد  يتعيــن  الطاقــي،  االنتقــال  منافــع  مــن  لاســتفادة 
ومندمجة تضمن التقائية مجموع السياسات ذات الصلة   

رغــم األخــذ بعيــن االعتبــار أثنــاء برمجــة االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة متطلبــات عــدة قطاعــات )الصناعــة، 
الســكن، النقــل، المــاء(، إال أن عمليــة تنزيلهــا التدريجــي همــت بصفــة خاصــة المجــال الطاقــي. غيــر أن هنــاك 

العديــد مــن أوجــه التداخــل مــع عــدة مجــاالت أخــرى كالمــاء والتنقــل والصناعــة واالقتصــاد بشــكل عــام. 

ــى اســتراتيجية  ــة إل ــة واالنتقــال مــن منطــق السياســة الطاقي ــة عرضاني ــر مقارب ــا تطوي لذلــك، أصبــح ضروري
النمــو األخضــر.
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عن طريق الرفع من حصة الطاقات املتجددة يف مجموع املزيج الطاقي  - 	-.-	

وهــو التــزام ســبق أن أعلنــت عنــه بادنــا يقضــي برفــع حصــة إنتــاج الكهربــاء بواســطة الطاقــات المتجــددة، التــي 
تبلــغ حالًيــا 20 فــي المائــة إلــى 50 فــي المائــة بحلــول عــام 2030، وهــو مــا يقتضــي فــي تقديــر المجلــس أخــذ 

بعيــن االعتبــار مســالك العمــل المشــار إليهــا أســفله.

وال يقتصــر هــذا االســتعمال الكبيــر للطاقــات المتجــددة بالضــرورة علــى تنفيــذ المشــاريع المحليــة الكبــرى التــي 
تقــوم بهــا القطاعــات الحكوميــة أو المقــاوالت العموميــة.

عن طريق تشجيع نشر اإلنتاج الامركزي املدعوم بالرقمنة - 	-.-.

لقــد فرضــت الامركزيــة واإلنتــاج الذاتــي نفســيهما علــى الصعيــد الدولــي، مــع االنخفــاض المهــم ألســعار 
المنشــآت الشمســية الكهروضوئيــة.

وتعتبــر مزايــا الامركزيــة عديــدة، نذكــر منهــا تحســين عائــدات اإلنتــاج، وتقليــل خســائر الشــبكة، وتجنــب بنــاء 
خطــوط جديــدة وتطــور ســوق الكهربــاء والتحكــم فــي التقلبــات الناجمــة عــن الطاقــات المتجــددة، وإنتــاج بيانــات 

موثوقــة الزمــة للتخطيــط. وتهــدف هــذه المزايــا إلــى ضمــان صمــود المنظومــة الطاقيــة وقدرتهــا التنافســية.

ويتطلــب تنفيــذ هــذه األشــكال الجديــدة مــن اإلنتــاج تطويــر الشــبكة نحــو إنشــاء تقنيــات الشــبكة الذكيــة مــن 
أجــل التحكــم بشــكل أفضــل فــي توازنهــا.

عن طريق تعميم اللجوء إلى النجاعة الطاقية - 	-.-.

يجــب تعزيــز النجاعــة الطاقيــة، التــي تعتبــر أداة هامــة للتحكــم الطاقــي، مــن خــال المــوارد التقنيــة والماليــة 
والبشــرية لتصميــم ونشــر وقيــادة البرامــج التــي تؤثــر علــى جميــع محطــات اســتهاك الطاقــة.

وبمجــرد تعميمهــا، ســتؤدي النجاعــة الطاقيــة ال محالــة إلــى تحســين القــدرة الشــرائية للمواطنيــن وتعزيــز 
تنافســية المقــاوالت، وتقليــص الفاتــورة اإلجماليــة للطاقــة بشــكل غيــر مباشــر.

يجــب تعزيــز النجاعــة الطاقيــة، التــي تعتبــر أداة هامــة للتحكــم الطاقــي، مــن خــال المــوارد التقنيــة والماليــة 
ــى  ــع محطــات اســتهاك الطاقــة، إضافــة إل ــى جمي ــر عل ــي تؤث ــادة البرامــج الت ــم ونشــر وقي والبشــرية لتصمي

انبعاثــات غــازات الدفيئــة.

فــي هــذا الصــدد، يتعيــن اإلشــارة إلــى المؤهــات الهامــة مــن اقتصــاد الطاقــة الموجــودة فــي قطاعــات البنــاء 
)التجهيــز والبنــاء والتدبيــر( والزراعــة والنقــل.

عن طريق االنتقال نحو التنقل املستدام وال سيما التنقل الكهربائي - 	-.-.

تهيمــن الهيدروكربــورات علــى قطــاع الطاقــة بالمغــرب بنســبة تفــوق 70 فــي المائــة مــن االســتهاك الطاقــي فــي 
2017، نصفهــا تقريبــا يخــص قطــاع النقــل7.

وتكشــف هــذه الهيكلــة عــن إمكانيــة التحــول مــن اســتهاك طاقــة مرتفعــة التكلفــة وأحفوريــة نحــو قطــاع نظيــف، 
بفضــل الطاقــات المتجــددة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، بفضــل االنخفــاض الكبيــر فــي تكلفــة البطاريــات. 

7 	 جلسة إنصات لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يف 4 مارس 2020
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وبالتالــي، فــإن الســيارة الكهربائيــة مرشــحة بــأن تصبــح الوســيلة الجديــدة للنقــل االقتصــادي، بتكاليف اســتعمال 
أكثــر تنافســية مــن الســيارات الحراريــة، وبعائــد علــى االســتثمار بعــد ثــاث أو أربــع ســنوات، )بدون مســاعدات(، 

مــع األخــذ فــي االعتبــار لتكاليــف أقــل للطاقــة بنســبة 80 فــي المائــة وتكاليــف أقــل للصيانــة ب20 فــي المائــة. 

كمــا أن تثميــن الطاقــة المتوفــرة فــي البطاريــات عندمــا تكــون الســيارات متوقفــة وال تتــم إعــادة شــحنها هــي 
أيًضــا اســتجابة رئيســية للتقلبــات. وبالتالــي، فــإن إدخــال الكهربــاء إلــى قطــاع النقــل بشــكل تدريجــي، يشــكل قــوة 
لمنظومتنــا الطاقيــة، ال ســيما مــن خــال البرمجــة والتحكــم األمثــل فــي إعــادة شــحن الســيارات، وذلــك بتزامــن 

مــع إنتــاج الطاقــة الريحيــة والطاقــة الشمســية.

وفــي المجمــل، كلمــا ازداد عــدد الســيارات الكهربائيــة، كلمــا ســنكون قادريــن علــى اســتغال إمكاناتنــا المتوفــرة 
فــي مجــال الطاقــات المتجــددة.

ــة وسياســة  ــن السياســة الطاقي ــب التنســيق بي ــى الســوق يتطل ــة إل ــوج الســيارات الكهربائي إن ارتفــاع معــدل ول
النقــل فــي إطــار اســتراتيجية شــاملة.

ــن  - 	-.-5 ــات األم ــتجابة ملتطلب ــل االس ــن أج ــر م ــاه البح ــة مي ــاج حتلي ــف إنت ــن تكالي ــق حتس ــن طري ع
ــي ــي والغذائ املائ

ترتبــط تعبئــة الميــاه بشــكل وثيــق بتوفــر وتنافســية الطاقــة وال ســيما فــي البلــدان ذات المنــاخ الجــاف. وحيــث إن 
المغــرب يواجــه، منــذ عــدة ســنوات، إجهــادا كبيــرا فــي الميــاه وحيــث إن األمــر يــزداد ســوءا، فإنــه مهــدد بمواجهة 
صعوبــات كبــرى فــي التــزود بالمــاء فــي الســنوات القادمــة. وأمــام هــذا الوضــع المقلــق بشــأن الطلــب علــى الميــاه 
الــذي يفــوق كثيــرا الكميــات المتوفــرة، اعتمــدت الســلطات العموميــة بدايــة ســنة 2020 البرنامــج األولــوي 
الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه الســقي 2020	2027، وذلــك فــي أفــق اعتمــاد مشــروع المخطــط 

الوطنــي للمــاء 2020	2050 الــذي يشــكل خارطــة طريــق لمواجهــة التحديــات المســتقبلية فــي مجــال المــاء.

وبفضــل االبتــكارات الحديثــة والقــدرة التنافســية للطاقــات المتجــددة، تمنــح الوحــدات الجديــدة لتحليــة ميــاه 
البحــر، إلــى جانــب الطاقــة الريحيــة، آفاقــا واعــدة لبادنــا. ومــن المتوقــع أن ينجــم عــن هــذه التطــورات التقنيــة 
واالقتصاديــة تقليــص تكلفــة إنتــاج ميــاه التحليــة مــن 8 درهــم للمتــر المكعــب مــع تزويــد عبــر الشــبكة الوطنيــة 
إلــى 5.2 درهــم للمتــر المكعــب مــع منشــأة نظيفــة لمصــادر الطاقــة المتجــددة )حســب نمذجــة المجلــس 

االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي(.8 

وتمثــل الطاقــة 40 فــي المائــة مــن التكلفــة اإلجماليــة لتحليــة الميــاه. وال يتعلــق األمــر بالُمَكــوِّن الوحيــد إذ 
توجــد هنــاك عوامــل أخــرى ترفــع مــن كلفــة اإلنتــاج مثــل األغشــية التــي قــد تشــهد انخفاًضــا فــي أســعارها فــي 

الســنوات القادمــة بفضــل التطــورات التكنولوجيــة.

وبالتالــي، فــإن هــذه التطــورات يمكــن أن تخفــض ســعر التكلفــة لــكل متــر مكعــب مــن الميــاه المحــاة بنســبة 2.2 
فــي المائــة ســنويا. وســيقترب هــذا المعــدل مــن 2.5 درهــم للمتــر المكعــب بحلــول عــام 2050. وتشــير بعــض 

8 	 تقرير البنك الدولي: دور حتلية املياه يف عالم يعاني أكثر فأكثر من اإلجهاد املائي مارس 2019
إن التحليــل الــذي أجــري علــى 34 وحــدة لتحليــة امليــاه مــا بــن 2001 و2017 يبــن أن احلصــة املتوســطة مــن الطاقــة يف الكلفــة العملياتيــة تصــل إلــى 41 يف املائــة )تقلبــات 
تتــراوح بــن 37 و45 يف املائــة( وهــو مــا يشــمل األســعار غيــر املباشــرة. لكــن عندمــا نســتهدف الوحــدات احلديثــة التــي اســتفادت مــن جميــع التجديــدات وحتســن األداءات 

الطاقيــة، فــإن ســعر اإلنتــاج اإلجمالــي الــذي يشــمل املســاهمة املاليــة لتحصيــل الرأســمال )44 يف املائــة(، وحصــة الطاقــة تســتقر يف حــدود 30 يف املائــة.
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الدراســات )وال ســيما البنــك الدولــي( إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى هــذا الســعر فــي حــال توفــر مجموعــة مــن 
الشــروط قبــل 2030. كمــا ســيمكن هــذا االنخفــاض المســتمر فــي أســعار الميــاه المحــاة مــن جعــل العديــد 
مــن االســتخدامات مســتدامة مــن الناحيــة االقتصاديــة، ممــا سيســاعد علــى تحســين األمــن المائــي والغذائــي.

ــن األساســيين فــي  ــح مســتقبا أحــد الفاعلي ــذي يمكــن أن يصب ــاه البحــر، وال ــة مي ــًرا، فــإن نشــاط تحلي وأخي
ــق نقــص  ــق االســتهاك أو عــن طري ــا عــن طري ــات الشــبكة إم ــم تقلب ــى تنظي ــب، هــو نشــاط يســاعد عل الطل

االســتهاك، حســب الطاقــة المتوفــرة.

6-.-	 - )Power to X( عن طريق إنتاج اجلزيئات اخلضراء والوقود األخضر والطاقة الهيدروجينية

تفتــح ساســل اإلنتــاج المعتمــدة علــى الطاقــة الهيدروجينيــة )PtX(، آفاقــا جديــدة، بفضــل أســعار الطاقــة 
المتجددة. 

ــة  ــات العالي ــدان ذات اإلمكاني ــن خمــس بل ــا المغــرب كواحــد مــن بي ــة العالمــي بألماني ــس الطاق ــف مجل ويصن
فــي إنتــاج وتصديــر الجزيئــات الخضــراء )األمونيــاك، الميثانــول، إلــخ(. ويمكــن للمغــرب أن يســتحوذ علــى 
مــا مجموعــه 4 فــي المائــة مــن ســوق الهيدروجيــن العالمــي، حســب وزارة الطاقــة والمعــادن، أي مــا يقــارب 3 

ــات الســوق لســنة 2018. ــى معطي ــارات دوالر اســتنادا إل ملي

ويتطلــب تطويــر الهيدروجيــن، الــذي يعتبــر بمثابــة »النفــط األخضــر« الجديــد، بــذل مجهــودات وطنيــة كبــرى 
وزيــادة ســريعة فــي مهــارات تصنيــع العمليــات، إلــى جانــب التقــارب مــع فاعليــن دولييــن فــي المجــال.

ومــن المفتــرض أن يســمح هــذا التوجــه للمغــرب بتزويــد ســوقه الداخليــة وكــذا الســوق األوروبيــة، علــى مــدار 
الســنوات القليلــة القادمــة، بالهيدروجيــن والجزيئــات الخضــراء.

وعلى غرار تحلية المياه، سيساعد قطاع الطاقة الهيدروجينية Power to X  في تنظيم تقلبات الشبكة.

إن إنجــاح القطائــع المنشــودة فــي السياســات الطاقيــة كمــا تمــت اإلشــارة إليهــا فــي هــذا القســم مــن التقريــر، 
يقتضــي مــن جهــة أخــرى، إجــراء تقييــم لمســاهمات وحــدود اإلطــار االســتراتيجي الحالــي الــذي تــم إطاقــه 
ــورة مامــح اســتراتيجية  ــا مــن أجــل بل ــن إدخاله ــي يتعي ــرات الت ــد التغيي ســنة 2009، ممــا ســيمكن مــن تحدي

جديــدة للنمــو األخضــر ببادنــا.

مكنــت االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة التــي تــم إطاقهــا ســنة 009. مــن  -  .
تحقيــق العديــد مــن المكاســب

أن  والبيئــي  واالجتماعــي  االقتصــادي  المجلــس  ســجل  المعنيــة،  األطــراف  مختلــف  إلــى  اإلنصــات  بعــد 
االســتراتيجية الطاقيــة التــي انطلقــت ســنة 2009 قــد حققــت العديــد مــن القطائــع والمكاســب، فضــا عــن 
الهــدف االســتراتيجي الــذي وضعتــه فــي رفــع حصــة الطاقــات المتجــددة فــي القــدرة الكهربائيــة المركبــة مــن 
42 فــي المائــة فــي 2020 إلــى 52 فــي المائــة فــي 2030. كمــا تــم تســجيل أن هــذه الحصيلــة اإليجابيــة تتخللهــا 

عــدد مــن أوجــه القصــور.
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مكنــت االســتراتيجية الطاقيــة لســنة 009. مــن تجــاوز جميــع مشــاكل إمــدادات  - .-	
الطاقــة التــي شــهدها المغــرب 

متيز السياق التاريخي للمرحلة بهشاشة تقنية ومالية كبيرة - .-	-	

واجــه المغــرب ســنة 2008 العديــد مــن التحديــات، مــع نظــام طاقــي تميــز بتبعيــة كبيــرة للخــارج، وهيمنــة 
المنتجــات البتروليــة والمحروقــات بشــكل عــام، والنمــو المطــرد فــي الطلــب، وزيــادة كهربــة العالــم القــروي وأخيرا 
غــاء وتقلبــات قويــة فــي األســعار. وقــد أدت مخاطــر انقطــاع التزويــد، التــي طبعــت ســنوات التســعينيات مــن 
القــرن الماضــي، إلــى ارتفــاع الــواردات مــع إســبانيا )17 فــي المائــة فــي 2007(. كمــا شــهدت الماليــة العموميــة 
ظروفــا صعبــة بســبب تجــاوز أســعار البرميــل الواحــد مــن النفــط لـــ 100 دوالر أمريكــي مــع االرتفــاع المهــول 
ــات،  ــام هــذه التحدي ــار درهــم9. وأم ــغ 25 ملي ــذي بل ــة وال ــدم للمنتجــات البترولي ــة والدعــم المق ألســعار الطاق
وانســجاما مــع التوجهــات الملكيــة التــي وردت فــي خطــاب العــرش بتاريــخ 30 يوليــوز 2008، شــرعت المملكــة في 
بلــورة اســتراتيجية جديــدة للطاقــة ذات هــدف مــزدوج، يرمــي إلــى حــل صعوبــات التزويــد والتقليــل مــن التبعيــة 

الطاقيــة، ال ســيما مــن خــال االعتمــاد علــى الطاقــات المتجــددة وفتــح المجــال أمــام االنتقــال الطاقــي.

مكنــت االســتراتيجية الطاقيــة مــن تأمــن اإلمــدادات والشــروع يف حتريــر ســوق الكهربــاء وضمــان  - .-	-.
متوقــع املغــرب يف صــدارة األجنــدة الدوليــة اخلاصــة باملنــاخ

.-	-.-	. تأمن تزويد احملروقات 

بفضــل شــبكة منظمــة وواســعة النطــاق، شــرع فــي إرســائها قبــل اعتمــاد االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة، نجــح 
المغــرب فــي تأميــن إمداداتــه مــن المحروقــات. وقــد ســاهمت االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة بشــكل كبيــر فــي 

تعزيــز نشــاط تخزيــن المحروقــات، وال ســيما القــدرات المينائيــة.

.-	-.-.. استقرار أفضل لتوفر الكهرباء

مــن بيــن األهــداف الرئيســية لاســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة لســنة 2009، تحفيــز العــرض والتحكــم فــي 
الطلــب بشــكل أفضــل. هكــذا، تــم إعــداد ونشــر خطــة طموحــة للتجهيــز مكنــت المغــرب مــن مضاعفــة قدرتــه 
فــي غضــون عشــر ســنوات، مــع االســتمرار فــي برنامــج كهربــة العالــم القــروي وتنويــع مصــادر الطاقــة مــع انتشــار 
أكبــر للطاقــات المتجــددة. وقــد بلغــت الطاقــة اإلنتاجيــة للمغــرب 10.938 ميغــاواط، فــي نهايــة 2018، منهــا 34 

فــي المائــة مــن الطاقــة المتجــددة ونســبة كهربــة تقــدر ب 99.7 فــي المائــة.

وعلــى صعيــد االســتقرار، يتعيــن التأكيــد علــى أنــه خــال العشــر ســنوات الماضيــة، لــم يتــم تســجيل أيــة حالــة 
انقطــاع فــي التــزود، ممــا يعكــس الخبــرة التقنيــة الجيــدة التــي راكمتهــا بادنــا فــي هــذا الصــدد. 

.-	-.-.. تعزيز اإلنتاج عن طريق الشراكة

ــة  ــام والخــاص كآلي ــن الع ــن القطاعي ــز الشــراكات بي ــي تعزي ــة ف ــة الوطني ــذ االســتراتيجية الطاقي ســاهم تنفي
لتعبئــة اســتثمارات هامــة. وحاليــا، تشــكل الطاقــة التــي تــم إنتاجهــا فــي إطــار اتفاقيــات االمتيــاز، ســواء أكانــت 

مــن أصــل أحفــوري أو مــن الطاقــات المتجــددة، 84 فــي المائــة مــن المزيــج الطاقــي10. 
9 	 وزارة االقتصاد واملالية

10 	 معطيات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب
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وبفضــل هــذه النمــاذج مــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، تمكــن الفاعلــون الخــواص مــن التموقــع 
كمنتجيــن مســتقلين للطاقــة لبيــع الكهربــاء لـــلمكتب الوطنــي للكهربــاء، عبــر عقــود شــراء طاقــة طويلــة األمــد.

.-	-.-.. إصاح اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي استفادت منه الصناعات األكثر استهاكا للطاقة

منــذ صــدور القانــون رقــم 13.09 المتعلــق بالطاقــات المتجــددة، أصبــح بإمــكان منتــج الكهربــاء مــن الخــواص 
انطاقــا مــن مصــادر طاقــات متجــددة بصفــة حصريــة، بيــع الكهربــاء للمســتعملين الخــواص والمســتفيدين مــن 
الربــط بالشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة ذات الجهــد العالــي جــدا والجهــد العالــي والجهــد المتوســط، فــي إطــار 

عقــد ثاثــي لشــراء الكهربــاء )منتــج، زبــون، المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب(.

وقــد مّكــن هــذا اإلطــار التنظيمــي العديــد مــن المقــاوالت األكثــر اســتهاكا للطاقــة، مــن الحصــول علــى عــروض 
جديــدة للكهربــاء بأســعار أقــل مــن تلــك التــي يقدمهــا المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب 
والموزعــون، بالنســبة لجــزء كبيــر مــن اســتهاكهم، مــع الحفــاظ علــى ولوجهــم إلى القــدرة المضمونــة لحاجياتهم 
فــي ســاعات الــذروة. وتهــم الصناعــات التــي تســتفيد مــن هــذا الســوق أساســا صنــاع الصلــب وُمَصنِّعي اإلســمنت 

والمناجــم الذيــن ترتبــط قدرتهــم التنافســية بالطاقــة وبخفــض الكربــون مــن إنتاجهــم.

ــاء والــذي تــم  ــاج الذاتــي للكهرب مــن جهــة أخــرى، فــإن القانــون رقــم 54.14 الــذي يســن أحكامــا تســمح باإلنت
اعتمــاده ســنة 2015، يعطــي إمكانيــة الترخيــص ألشــخاص ذاتييــن أو معنوييــن بنــاء علــى طلــب منهــم، بإنتــاج 
الطاقــة الكهربائيــة اعتمــادا علــى وســائلهم الخاصــة، بقــدرة إنتــاج تفــوق 300 ميغــاواط، مــع حــق الولــوج إلــى 

الشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة.

.-	-.-5. تنفيذ أولى املشاريع الكبرى يف الطاقات املتجددة 

انطلقــت مشــاريع كبــرى للطاقــات المتجــددة منــذ 2016، بحيــث يعتبــر مركــب نــور ورزازات أول وأكبــر مركــب 
متعــدد التكنولوجيــات علــى المســتوى الدولــي، بقــدرة طاقيــة تبلــغ 580 ميغــاواط، مقســمة إلــى 4 أقســام بــدأ 

تشــغيلها فــي 2018. وفــي نفــس الســنة، بــدأ مشــروع العيــون بقــدرة تقــدر ب85 ميغــاواط. 

وهنــاك مشــروعان رئيســيان آخــران قيــد التنفيــذ، وهمــا محطــة نــور ميدلــت 1 للطاقــة الشمســية، بقــدرة تقــدر 
ب800 ميغــاواط، تجمــع بيــن الطاقــة الكهروضوئيــة )605 ميغــاواط( وتقنيــة أنظمــة الطاقــة الشمســية المركــزة 

)190 ميغــاواط(، ومشــروع نــور تافيالــت للطاقــة الكهروضوئيــة )120 ميغــاواط(. 

وفــي نهايــة 2019، بلغــت القــدرة المركبــة مــن الطاقــات المتجــددة 3701 ميغــاواط أي مــا يمثــل 34 فــي المائــة 
مــن القــدرة اإلجماليــة: 1220 ميغــاواط للطاقــة الريحيــة و711 للطاقــة الشمســية و1770 للطاقــة الكهرومائيــة. 

.-	-.-6. موقع املغرب املتميز يف أجندة التغيرات املناخية

انخــرط المغــرب بشــكل كبيــر فــي مكافحــة االحتبــاس الحــراري، علــى الرغــم مــن ضعــف معــدل انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون التــي ينتجهــا )أقــل مــن 2.5 طــن للفــرد الواحــد فــي الســنة(، حيــث كان مــن أوائــل البلــدان فــي 

العالــم التــي قدمــت أولــى المســاهمات المحــددة وطنيــا.
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كمــا يعتمــد طمــوح المغــرب فيمــا يتعلــق بخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة إلــى حــد كبيــر، علــى التحــول الــذي 
يشــهده قطــاع الطاقــة. كمــا يلتــزم بخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة 42 فــي المائــة )17 فــي المائــة غيــر 
مشــروط و25 فــي المائــة مشــروط( مقارنــة باالنبعاثــات المتوقعــة بحلــول عــام 2030 وفًقــا لســيناريو »الســير 

العــادي لأعمــال«.

وقــد تجســد االعتــراف بالجهــود التــي بذلهــا المغــرب فــي إطــار األجنــدة الخاصــة بالمنــاخ، فــي تنظيــم مؤتمــر 
كــوب 22 بمراكــش ســنة 2016. ومؤخــًرا، احتــل المغــرب المرتبــة الثانيــة، مباشــرة بعــد الســويد، فــي »مؤشــر 

.)CCPI 2019( »أداء التغيــر المناخــي

علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه، عــرف تنزيــل االســتراتيجية بعــض  - .-.
أوجــه القصــور

اختيارات تكنولوجية مكلفة وضعف نسبة االندماج الصناعي احمللي - .-.-	

ــي  ــة الشمســية ف ــن طــرف محطــات الطاق ــدة م ــزة المعتم ــة الشمســية المرك ــا الطاق ــار تكنولوجي ــزى اختي يُع
ورزازات إلــى قدرتهــا علــى توفيــر الكهربــاء خــال فتــرة الــذروة بعــد غــروب الشــمس، وذلــك بفضــل التخزيــن 

ــة. ــى 7 ســاعات بيــن الشــطر األول واألشــطر التالي ــه مــن 3 إل ــت مدت الــذي انتقل

ويبــرز التحليــل المقــارن ســعر تكلفــة إنتــاج الكيلــوواط/ ســاعة، المحــدد فــي 1.62 درهــم بالنســبة لنــور 1 و1.38 
ــوواط ســاعة للمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء  درهــم لنــور 2 و1.42 درهــم لنــور 3، فــي حيــن يعــاد بيــع الكيل

الصالــح للشــرب بســعر 0.85 درهــم.

مقارنــة مــع أســعار الطاقــة الكهروضوئيــة والطاقــة الريحيــة، تبقــى تقنيــة المحطــة الشمســية المركــزة مرتفعــة 
الســعر نســبيا علــى الرغــم مــن ميــزة التخزيــن ويصبــح اســتعمالها ُمكلفــا مســتقبا، خاصــة مــع مســتويات 

ــي التــي تعــد منخفضــة للغايــة وبالتالــي ال تبــرر أي تكلفــة إضافيــة. االندمــاج الصناعــي المحل

سوق احملروقات يعاني العديد من االختاالت - .-.-.

فــي بدايــة ســنة 2019، تنــاول مجلــس المنافســة موضــوع ســوق المحروقــات، فــي رأي استشــاري، ســجل 	 
فيــه وجــود بعــض االختــاالت الهيكليــة نذكــر منهــا:

ال يخضع السوق لهيئة للضبط تضمن استفادة كل فاعل من نفس الشروط التنافسية. 	

أدى عــدم التفعيــل األنجــع لمجلــس المنافســة قبــل 2019 إلــى غيــاب الرقابــة والعقوبــات فــي حــال انتهــاك  	
القوانين. 

الشــركة الوطنيــة الوحيــدة للتكريــر »ســامير« التــي كانــت تُؤمــن تزويــد الســوق والتخزيــن، وتحقــق التنافســية  	
ــى المــواد  أُغِلقــت شــهرين قبــل تحريــر األســعار، فــي وقــت كانــت تُؤمــن 64 فــي المائــة مــن الطلبــات عل
المصفــاة والمكــررة وتتمتــع بقــدرة كبيــرة علــى التخزيــن )2 مليــون متــر مكعــب(. كمــا ارتفعــت فاتــورة 
الصغيــرة  البنيــات  التجــاري وأصبحــت  الميــزان  فــي  العجــز  كبيــر وتفاقــم  الطاقــة بشــكل  اســتهاك 

ــن. ــار الفاعلي ــدة كب ــك لفائ ــر هشاشــة وذل والمتوســطة أكث
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ــع  	 ــن، البي ــع للموزعي ــن، البي ــواردات، التخزي ــم )ال ــي والبعــدي لسلســلة القي ــكار القبل ــز باالحت ــة تتمي ظرفي
للمســتهلكين(. وفــي 2017، اســتحوذت الشــركات الخمــس الكبــرى علــى 70 فــي المائــة مــن الســوق مــن 

بينهــا ثــاث شــركات كانــت تســتحوذ علــى 53.4 فــي المائــة.

ال يتمتع المستهلك والموزعون األكثر هشاشة بالحماية. 	

وبخصــوص شــركة ســامير، فــإذا كانــت أي مصفــاة مــن هــذا النــوع ترمــز فــي الســبعينيات لاســتقالية الطاقيــة، 
فإنــه يجــب اليــوم التعاطــي معهــا بشــكل مختلــف، مــن خــال إدراجهــا فــي إطــار سلســلة القيمــة بأكملهــا والتــي 
تمتــد مــن إنتــاج النفــط وصــوال للمســتهلكين. وبفضــل وجــود محطــة وطنيــة لتكريــر البتــرول، يمكــن التخفيــف 
ــي تشــهدها األســواق  ــار األزمــات الت ــف مــن آث ــام الفــرص المتاحــة والتخفي ــات أســعار النفــط واغتن مــن تقلب

الدوليــة.

غيــر أن مســألة تحقيــق إقــاع ألنشــطة تصفيــة وتكريــر البتــرول باتــت تطــرح منــذ توقــف اإلنتــاج بشــركة ســامير، 
ال ســيما فــي ظــل الزيــادة فــي الفاتــورة الطاقيــة وتفاقــم العجــز فــي الميــزان التجــاري ومــا تــاه مــن التداعيــات 

السوســيو	اقتصادية علــى مدينــة المحمدية. 

تسجيل نواقص يف تنفيذ أهداف النجاعة الطاقية - .-.-.

باعتبارهــا أولويــة فــي إطــار االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة لســنة 2009، تعــد النجاعــة الطاقية وســيلة للتحكم 
فــي الطلــب علــى الطاقــة، علــى غــرار تطويــر الطاقــات المتجــددة الــذي يعــد اســتجابة للتحكــم فــي العرض.

وتعتبــر االســتراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة التــي اعتمدهــا مجلــس الحكومــة ســنة 2017، النجاعة الطاقية 
ــدم االجتماعــي، وتحــدد األهــداف حســب مجــال االســتهاك )الصناعــة  ــل التنافســية والتق عامــا مــن عوام
والبنــاء والفاحــة واإلنــارة العامــة والنقــل(. وقــد تــم اعتمــاد أكثــر مــن مائــة إجــراء علــى الصعيــد االقتصــادي 
والبيئــي واالجتماعــي. وتبلــغ أهــداف اقتصــاد الطاقــة، التــي تمــت مراجعتهــا نحــو االنخفــاض مقارنــة مــع 
ــدء( و20 فــي  ــة فــي الب ــل 12 فــي المائ ــول 2020 ) مقاب ــة بحل ــة لســنة 2009، 5 فــي المائ الطموحــات األولي

المائــة بحلــول عــام 2030.

ومــن أجــل مواكبــة برامــج اقتصــاد الطاقــة، تــم اعتمــاد القانــون 47.09 الــذي يتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة 
ســنة 2011. ويتنــاول االفتحــاص الطاقــي ودراســات التأثيــر الطاقــي ومبــادئ األداء الطاقــي فــي العديــد مــن 
القطاعــات وترشــيد الطاقــة فــي اإلدارات والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة ووضــع مقــاوالت 
ــي هــذا الصــدد،  ــدة. ف ــل الشــركات المعتم ــن قب ــة م ــة للمراجع ــط التقني ــة وإدخــال الضواب ــات الطاقي الخدم
يحــدد المرســوم رقــم 2.13.874، الصــادر ســنة 2014 قواعــد األداء الطاقــي للمبانــي وينــص علــى إحــداث 
اللجنــة الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة فــي المباني. وفــي 2019، تــم اعتمــاد المرســوم رقــم 2.17.746 الــذي يتعلــق 

باالفتحــاص الطاقــي اإللزامــي وهيئــات االفتحــاص الطاقــي.

وتجــدر اإلشــارة، واســتنادا إلــى إفــادات الهيئــات التــي تــم اإلنصــات إليهــا فــي إعــداد هــذا التقريــر، فــإن عقــود 
البرامــج الــذي كان مقــررا إبرامهــا مــع القطاعــات الحكوميــة المعنيــة لــم يتــم توقيعهــا بعــد، رغــم مــرور ثــاث 
ســنوات علــى انطــاق هــذه االســتراتيجية الوطنيــة، وهــو مــا لــم يمكــن تلــك الهيئــات مــن تقديــم تقييــم أولــي 
حــول مســتوى تحقيــق األهــداف المرجــوة ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو علــى مســتوى اإلدارات القطاعيــة.
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إن تــدارك هــذا التأخيــر فــي تنزيــل أهــداف النجاعــة الطاقيــة يرتبــط، فــي جانــب منــه، أيضــا بتعزيــز مهــام 
ــورش  ــة إلنجــاح هــذا ال ــة الازم ــوارد البشــرية والمالي ــن الم ــا م ــة وتمكينه ــة للنجاعــة الطاقي ــة المغربي الوكال

الهــام.

عدم التوازن املالي للمقاوالت العمومية يف القطاع - .-.-.

ــح للشــرب  ــاء الصال ــاء والم ــي للكهرب ــب الوطن ــون المكت ــر دي ــف، تظه ــن بعــض التحســن الطفي ــى الرغــم م عل
ــة  ــى الخســائر التقني ــة إل ــذه المؤسســة. فباإلضاف ــوذج االقتصــادي له ــي النم ــة ف ــن الهشاشــة الهيكلي ــا م نوع
وغيــر التقنيــة أو أرصــدة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة أوديــون قديمــة متأخــرة، فــإن المكتــب الوطنــي 
ــة.  ــي مــن الدول ــب باســتمرار الدعــم المال ــة ويطل ــع باســتقالية مالي ــح للشــرب ال يتمت ــاء والمــاء الصال للكهرب
ففــي ســنة 2017، وعلــى إثــر عقــد برنامــج برســم ســنوات 2014	2017 والــذي يهــم المراجعــات المتعلقــة 
بالتعريفــات، وتســديد قــروض الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، وتقليــص الخســائر التقنيــة، والدعــم المالــي 
للمســتحقات القديمــة وغيرهــا مــن التدابيــر، بلــغ حجــم ديــون المكتــب 58 مليــار درهــم. بينمــا بلغــت االلتزامــات 
الموجــودة علــى عاتقــه لفائــدة الصنــدوق المشــترك للتقاعــد 30,8 مليــار درهــم عنــد نهايــة 2019، أي بارتفــاع 

ــم 2018.  ــد مت ــة عن ــة بالوضعي ــة مقارن 6,6 فــي المائ

ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى االســتثمارات المكثفــة التــي ال يتــم تعويضهــا بشــكل مناســب مــن خــال 
ــف  ــاء )التســعيرة المعتمــدة( مــع التكالي ــة أســعار الكهرب ــم ماءمــة بني النمــوذج االقتصــادي المعتمــد، إذ ال تت
الحقيقيــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب قيــادة هــذه المؤسســة التــي تبيــع الكهربــاء فــي بعــض األحيــان، بهامــش ربــح 

ســلبي أي بأفــل مــن تكلفــة اإلنتــاج.

خارطة طريق من أجل استعادة التوازنات المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

يرمــي البرنامــج إلــى إجــراء تعديــات األســعار وتقديــم الدعــم لاســتثمار واالســتغال فــي مجــال تحليــة 
الميــاه وتحصيــل ديــون التطهيــر ودعــم تحصيــل الديــون وتفويــت األصــول غيــر الضروريــة. وبمــوازاة 
مــع عقــد البرنامــج الموقــع مــع الدولــة، جــرى إعــداد خارطــة طريــق مــن طــرف مديريــة المقــاوالت 
العموميــة والخوصصــة وتتضمــن وضــع نمــوذج اقتصــادي جديــد وتطويــر الحكامــة وإعــادة تركيــز المكتــب 
الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب علــى أنشــطته الرئيســية وفصــل أنشــطة اإلنتــاج والنقــل والتوزيــع 
وتنفيــذ تحويــل األصــول المتجــددة نحــو الوكالــة المغربيــة للطاقــة الشمســية مــازن وتنويــع مصــادر التمويــل 
وتحســين األداء مــع تقليــص الخســائر ومكافحــة التهــرب الضريبــي، وتعزيــز التحــول الرقمــي باســتخدام 
ــرة والتحصيــل واللجــوء إلــى أدوات مبتكــرة لتغطيــة المخاطــر  ــة عمليــات الفوت العــدادات الرقميــة وأتمت

)قاعــة األســواق( والتدبيــر الخارجــي لصنــدوق التقاعــد.

أمــا بالنســبة للوكالــة المغربيــة للطاقــة المســتدامة »مــازن«، فــإن العجــز الســنوي لهــذه المؤسســة يقــدر بحوالــي 
800 مليــون درهــم ســجلتها محطــات نــور 1 و2 و3. ويرجــع هــذا العجــز إلــى الفجــوة بيــن أســعار الشــراء بمؤشــر 
ــر هــذا العجــز  ــاء والمــاء الصالــح للشــرب. كمــا يَُفسَّ أســعار المنتجيــن وأســعار البيــع للمكتــب الوطنــي للكهرب
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ــن  ــه م ــى، ورغــم أن ــي المشــاريع األول ــم اعتمادهــا ف ــي ت ــة الت ــة المكلف ــارات التكنولوجي بشــكل أساســي بالخي
المرتقــب أال تتســع حــدة هــذا العجــز نظــًرا للقــدرة التنافســية للمشــاريع الجديــدة، غيــر أن تبديــده تلقائيــا قــد 
يقتضــي المضــي فــي خيــار تخصيــص جــزء مــن األربــاح التــي حققتهــا المشــاريع الجديــدة للطاقــة الكهروضوئيــة 
والطاقــة الريحيــة لتعويــض الخســائر، فــي إطــار اتفاقيــة محــددة مــع المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح 

للشــرب. 

مــن جهــة أخــرى، وفــي إطــار تفويــت أنشــطة المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، ســيتعين علــى 
مجموعــة »مــازن« إعــادة شــراء األصــول بمــا فيهــا تلــك التــي لــم يتــم اهتاكهــا بعــد مــن الناحيــة المحاســباتية. 
وســيكون مــن الضــروري عندئــٍذ مراجعــة النمــوذج وإعــادة تقويمــه علــى ضــوء التحــوالت التــي يعرفهــا القطــاع.

ــة  ــن فــي قطــاع الطاقــة تدعــو الدول ــن العموميتي ــي تشــهدها المقاولتي ــي الت ــوازن المال إن االختــاالت فــي الت
إلــى ضــرورة القيــام بتدابيــر التحكيــم الازمــة مــن أجــل تجنــب تداعيــات هــذه االختــاالت علــى ماليــة الدولــة 

والتأخــر المســجل فــي تحــول قطــاع الطاقــة المغربــي وفقــدان جاذبيتــه بالنســبة للمســتثمرين الخــواص.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن وكالــة »مــازن« ســبق أن حصلــت علــى قــرض هيكلــي يبلــغ 20 مليــار درهــم بضمانــة مــن 
الدولــة، مــن أجــل تمويــل المحطــات التــي تــم إنشــاؤها.

سوق الكهرباء لم يتم تحريره بالقدر الكافي - .-.-5

شــرع قطــاع الكهربــاء فــي تحريــر إنتاجــه ســنة 1994، عبــر شــراكات بيــن القطــاع العــام والخــاص ومــع فاعليــن 
دولييــن ووطنييــن.

ــة هــذه  ــون 13.09، إال أن دينامي ــى القطــاع الخــاص، بموجــب القان ــاء عل ــح ســوق الكهرب ــى الرغــم مــن فت وعل
الســوق، التــي تميــزت بمنــح العديــد مــن التراخيــص المؤقتــة، بــدأت تفقــد قوتهــا بســرعة نظــرا لكــون الطلبــات 
التــي كانــت تقتصــر علــى مســتخدمي الشــبكة ذات الجهــد العالــي جــدا أو العالــي، قــد بلغــت مداهــا. كمــا أن 
بعــض المراســيم التطبيقيــة، علــى غــرار المرســوم رقــم 2.15.772 والمتعلــق بالولــوج إلــى الشــبكة الكهربائيــة 
الوطنيــة ذات الجهــد المتوســط، الصــادر ســنة 2015، يصعــب تنفيذهــا، باإلضافــة إلــى أن شــروط الولــوج 
إلــى الشــبكة وتوفرهــا تفتقــد للشــفافية فــي بعــض األحيــان، حســب مــا ورد فــي إفــادات بعــض الفاعليــن 
الذيــن تــم اإلنصــات إليهــم. ولــو يتــم لحــد اآلن إصــدار المرســوم بشــأن توصيــل الجهــد المنخفــض )القانــون 
58.15 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون 13.09 المصــادق عليــه فــي 2016( وال إخــراج تقســيم مناطــق الطاقــة 

الشمســية للمشــاريع التــي تزيــد ســعتها عــن 2 ميغــاواط ســاعة إلــى حيــز الوجــود.

مــن جهــة أخــرى، لــم يدمــج التخطيــط فــي مجــال الطاقــات المتجــددة بشــكل قبلــي الحصــة الواجــب منحهــا 
لقــدرات إنتــاج الخــواص مقارنــة بقــدرات المؤسســات العموميــة )مــازن والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء 
الصالــح للشــرب(. ومــوازاة مــع ذلــك، فــإن تنزيــل القانــون 13.09 واكبــه إقبــال كبيــر مــن لــدن الفاعليــن الخــواص، 
حيــث اســتثمر بعضهــم فــي المغــرب وانخرطــوا فــي مشــاريع إحــداث مواقــع إنتــاج، غيــر أنهــم ال يتوفــرون لحــد 
ــات  ــن الصعوب ــد م ــى العدي ــون عل ــل هــذا القان ــم. وينطــوي تنزي ــر محطــات إنتاجه ــص لتطوي ــى تراخي اآلن عل

المرتبطــة بالحكامــة والهيكلــة غيــر المائمــة للســوق وكــذا تداخــل المصالــح بيــن الفاعليــن:
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تدخــل المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب باعتبــاره فاعــا فــي إنتــاج وتســويق الكهربــاء،  	
فــي عمليــة الترخيــص لتطويــر مشــاريع فــي مجــال الطاقــات المتجــددة يملكهــا خــواص. ويكــون الترخيــص 

المؤقــت مرتبطــا بموافقــة المكتــب، أمــا الترخيــص النهائــي، فيتطلــب إنجــاز عقــد الربــط مــع المكتــب. 

كمــا أن وكاالت التوزيــع تتدخــل فــي منــح تراخيــص لمشــاريع الطاقــات المتجــددة ذات الجهد المتوســط بينما  	
دة للزبنــاء  تــؤدي هــذه المشــاريع إلــى تخفيــض رقــم معاماتهــا )مــا بيــن 5 و10 فــي المائــة مــن الطاقــة المــورَّ
المرتبطيــن بالشــبكة ذات الجهــد المنخفــض(. ورغــم أن التأثيــر اإليجابــي لتدبيــر الــوكاالت علــى الخدمــات 
أمــر ال جــدال فيــه، إال أن النمــوذج المعتمــد مــن قبلهــا حاليــا والقائــم علــى المعادلــة بيــن المــاء والكهربــاء قــد 

أصبــح غيــر ناجــع، إذ ينبغــي العمــل علــى تحقيــق رقــم معامــات أعلــى بالنســبة لقطــاع الكهربــاء.

إن انطــاق مشــاريع الطاقــة الشمســية التــي تفــوق 2 ميغــاواط يشــهد نوعــا مــن التعثــر، فــي غياب المرســوم  	
الــذي يحــدد المواقــع المخصصــة الســتقبال محطــات إنتــاج الطاقــة الكهربائية انطاقا من مصــادر الطاقة 
ــن أن تحتضــن محطــات  ــي يمك ــع الت ــل المواق ــد وتأهي ــر هــذه المشــاريع بتحدي الشمســية. ويرتبط تطوي
الطاقــة الشمســية التــي يجــب أن تدرســها وكالــة مــازن، وفقــا للقانــون 37.16 القاضــي بتغييــر وتتميــم 

القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة »الوكالة المغربية للطاقة الشمسية«. 

حكامة غير مائمة لتطور القطاع - .-.-6

تثيــر حكامــة قطــاع الكهربــاء جملــة مــن الماحظــات، نذكــر منهــا أوال، عــدم تفعيــل مهــام الهيئــة الوطنيــة لضبــط 
ــه ســنة 2018،  ــم تنصيب ــزال رئيســها الــذي ت ــة ســنة 2016، ال ي ــى الرغــم مــن إنشــاء هــذه الهيئ ــاء. فعل الكهرب
ينتظــر تعييــن أعضائهــا بالكامــل النطــاق أشــغالها. وتتجلــى مهمــة الهيئــة فــي ضمــان حســن ســير ســوق 
الكهربــاء، وضبــط ولــوج المنتجيــن الذاتييــن لشــبكات الكهربــاء، والموافقــة علــى »رمــز الشــبكة«، وإبــداء رأيهــا 
فــي التراخيــص وتحديــد تعريفــات الولــوج إلــى شــبكات النقــل والتوزيــع وتتبــع األســعار ومراقبــة مســير شــبكة 
ــات وشــروط  ــد شــرح التعريف ــم بع ــم يت ــا، ل ــرا فــض النزاعــات. وحالي ــع، وأخي النقــل ومســيري شــبكات التوزي
ــرر علــى مســتوى المكتــب الوطنــي للكهربــاء  الولــوج إلــى الشــبكة. أمــا التعريفــات وطــرق احتســابها، فإنهــا تَُق

والمــلء الصالــح للشــرب، ووفــق المســاطر التــي يحددهــا.

إن هــذا التضــارب إلــى جانــب غيــاب هيئــة الضبــط يشــكان أهــم العوائــق التــي تفســر التعثــر الــذي يشــهده تنزيــل 
القانــون 13.09 منــذ نحــو عشــر ســنوات. ويمكننــا أن نســجل فــي هــذا الصــدد، أن مشــروع القانــون رقــم 40.19 
المتعلــق بتغييــر وتتميــم القانــون المتعلــق بالطاقــات المتجــددة، فــي صيغتــه الحاليــة، ال يغطي مختلف اإلشــكاالت 
التــي تــم طرحهــا. ويشــدد مشــروع هــذا القانــون علــى القواعــد الخاصــة بالفاعليــن الخــواص ســيتم التنصيــص 
عليهــا فــي مراســيم تطبيقيــة جديــدة، وهــو مــا قــد يرهــن دخــول القانــون المذكــور حيــز التنفيــذ فــي أقــرب وقــت. 

كمــا أن الصيغــة الحاليــة لمشــروع القانــون ال تدمــج كيفيــات تطبيــق قواعــد الشــبكة ذات الجهــد المنخفــض.

مــن جهــة أخــرى، تتطلــب نجاعــة الطاقــة فصــل أنشــطة سلســلة القيمــة المتعلقــة بالكهربــاء، أي اإلنتــاج والنقــل 
والتوزيــع والتســويق. أمــا أنشــطة التســويق واإلنتــاج، فقــد شــهدت تحريــرا ممــا نتــج عنــه ارتفــاع فــي القــدرة 
التنافســية للطاقــة بهــدف تزويــد المســتهلكين بالكهربــاء بأرخــص األســعار. وحيــث إن أنشــطة النقــل والتوزيــع 
تلعــب دورا هامــا فــي الخدمــات العموميــة، فإنهــا مطالبــة بتوفيــر نفــس شــروط الولــوج والخدمــات للفاعليــن 
فــي مجــال اإلنتــاج والتســويق. وتتــم دراســة هــذا التطــور مــن قبــل األطــراف المعنيــة حيــث يســتلزم إعــداد إطــار 

قانونــي مناســب.
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وعلــى الرغــم مــن تطــور ســياق قطــاع الطاقــة الوطنيــة علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، إال أن تحديــد 
نطــاق أنشــطة بعــض الهيئــات ال يــزال غيــر واضــح المعالــم، ممــا يــؤدي إلــى مخاطــر تداخــل االختصاصــات، كمــا 
هــو الشــأن بالنســبة للوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة وشــركة االســتثمارات الطاقيــة، رغــم اختــاف مهامهمــا 
ــر  ــة. مــن جهــة أخــرى، يمكــن تفســير النتائــج غي ــة، فــإن لهمــا اآلن نفــس أهــداف النجاعــة الطاقي فــي البداي
المرضيــة فيمــا يتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة بقلــة المــوارد البشــرية والماديــة وأيًضــا بغيــاب الدعــم المؤسســاتي. 
ويمكــن للتغييــر األخيــر فــي إلحــاق الوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة بقطــاع الصناعــة، إضافــة إلــى تطــور 
نطــاق اختصاصاتهــا بهــدف معالجــة االقتصــاد األخضــر، أن يســاهم فــي معالجــة بعــض الصعوبــات التــي 

يواجههــا القطــاع.

يشكل النقل عبئا ثقيا على فاتورة الطاقة يف بادنا ويواجه العديد من الصعوبات - .-.-7

يعتبــر النقــل فــي المغــرب أكثــر القطاعــات اســتهاكا للطاقــة بنســبة 38 فــي المائــة مــن إجمالــي االســتهاك 
أي 5776 كيلــو طــن نفــط مكافــئ. وباعتبــاره قطاعــا يعتمــد بشــكل شــبه كامــل، علــى الوقــود األحفــوري، فهــو 
مســؤول عــن حوالــي 50 فــي المائــة مــن فاتــورة الطاقــة الوطنيــة، أي أكثــر مــن 40 مليــار درهــم فــي 2018، كمــا 

يســاهم فــي عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 20 فــي المائــة.

وينبغــي التذكيــر فيمــا يتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة، بعــدم توقيــع أي عقــد برنامــج بيــن الوكالــة المغربيــة للنجاعــة 
الطاقيــة ووزارة النقــل. مــن جهــة أخــرى، تجــدر اإلشــارة إلــى تدخــل العديــد مــن القطاعــات الحكوميــة فــي تدبير 

النقــل، ممــا يــا يســهل عمليــات اإلصــاح فــي مجــال التنقــل المســتدام:

قطاع الداخلية بالنسبة للنقل داخل المدن؛ 	

قطاع التجهيز والنقل في النقل الحضري واللوجستيك والنقل البحري والسكك الحديدية؛ 	

قطاع السياحة بالنسبة للنقل الجوي؛ 	

قطاع الطاقة بالنسبة لإلمدادات والتوزيع ومراقبة جودة المنتجات البترولية؛ 	

قطاع إعداد التراب الوطني عبر التخطيط الحضري والبنيات التحتية. 	

لقــد تــم تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع التنقــل النظيــف، علــى غــرار ترامــواي الربــاط 	 الــدار البيضــاء والقطــار 
فائــق الســرعة وكــذا تثنيــة بعــض خطــوط الســكك الحديديــة. غيــر أن أداء القطــاع يظــل دون تحقيــق أهــداف 

االنتقــال الطاقــي المندمــج:

عجــز فــي عــروض النقــل العمومــي عالــي الجــودة ومتعــدد الوســائط واآلمــن، ممــا يــؤدي إلــى االســتخدام  	
المكثــف لوســائل النقــل الفــردي، ويؤثــر بشــدة علــى القــدرة الشــرائية؛

أســطول مــن العربــات المتقادمــة واألكثــر اســتهاكا للطاقــة والتلويــث )55 فــي المائــة مــن ســيارات النقــل  	
عمرهــا يفــوق أو يعــادل 10 ســنوات بينمــا 22 فــي المائــة عمرهــا يفــوق 20 عاًمــا(11، ممــا يؤثــر ســلبا علــى 

جــودة الهــواء وصحــة المواطنيــن؛

خدمــة ســيارات األجــرة التــي ال تســاهم فــي تطــور ديناميــة التنقــل المشــترك المســتدام، المعتمــد علــى  	
ــن والســياح؛ ــن المحليي ــذي يســتجيب لتطلعــات المرتفقي ــة وال ــات الرقمي التكنولوجي

11 	  وفًقا لفيدرالية النقل واللوجستيك التابعة لاحتاد العام ملقاوالت املغرب.
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تهيئة الطرق التي ال تبرمج مساحات لوسائل التنقل المراعية للبيئة؛ 	

ســوق نقــل الســلع واللوجســتيك يتميــز بضعــف النجاعــة واالندماجيــة مــع تجــزيء الفاعليــن، وكــذا ضعــف  	
التنظيــم، ممــا يكــون لــه وقــع علــى تكاليفــه التنافســية.

وفــي المجمــل، وفــي غيــاب رؤيــة اســتراتيجية واضحــة ومتكاملــة وبنيــة حكوميــة مائمــة، لــن يكــون ألي إجــراء 
مقتــرح األثــر المطلــوب.

استفادة محدودة للمواطن - .-.-.

منــذ 2009، لــم تشــهد أســعار الكهربــاء أي انخفــاض، بــل علــى العكــس، تــم القيــام بمراجعــة لأســعار أدت إلــى 
زيــادة يتــم تطبيقهــا علــى 4 ســنوات، وذلــك بموجــب عقــد برنامــج بيــن الدولــة والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء 

الصالح للشــرب لســنوات 2014	2017.

كمــا أن سياســة النجاعــة الطاقيــة، التــي كان مــن المفــروض أن تقلــص مــن تكاليــف الطاقــة، لــم يكــن لهــا األثــر 
المتوقــع علــى القــدرة الشــرائية المواطنيــن.

فيمــا يتعلــق بتكاليــف الوقــود، أدى رفــع الدعــم ســنة 2015 إلــى ارتفــاع بنيــوي فــي األســعار. وقــد كان مــن 
ــو لــم يتزامــن مــع انخفــاض األســعار العالميــة للنفــط، بســبب  الممكــن أن يكــون لهــذا القــرار انعــكاس أشــد ل
ارتفــاع إنتــاج الغــاز والنفــط الصخــري األمريكــي. وليــس مســتبعًدا أن تنعكــس العــودة إلــى المنحــى التصاعــدي 
)غيــر محتملــة ســنة 2020 نظــًرا ألزمــة كوفيــد 19( علــى االرتفــاع فــي أســعار النفــط فــي محطــات البيــع والتــي 

مــن شــأنها التأثيــر علــى القــدرة الشــرائية للمواطنيــن بشــكل كبيــر.

كمــا أن االختــاالت فــي أســواق المحروقــات )التــي ســجلها مجلــس المنافســة فــي 2019( لــم تمكــن المواطــن 
مــن االســتفادة الكاملــة مــن مراحــل انخفــاض األســعار العالميــة.

وبخصــوص حمايــة البيئــة، فــإن تطويــر الطاقــات المتجــددة والتخلــي عــن الفيــول ســاهما فــي الحــد مــن 
ــات  ــي المــدن الناجــم عــن االنبعاث ــوث ف ــر أن التل ــاء، غي ــاج الكهرب ــى مســتوى إنت ــوث الجــوي عل ــات التل انبعاث
الصــادرة عــن وســائل النقــل، تشــكل تهديــدا كبيــرا علــى صحــة المواطنيــن، ويتعيــن معالجتهــا بســرعة ونجاعــة. 

ــده بواســطة برنامــج  ــذي كان مــن المقــرر تمدي ــة الشــاملة ال ــة القروي ــى الرغــم مــن نجــاح برنامــج الكهرب وعل
للتثميــن، فلــم ينجــم عــن توصيــل الكهربــاء إلــى العالــم القــروي اآلثــار المتوقعــة علــى مســتوى تحســين نوعيــة 

ــق أنشــطة مــدرة للدخــل. العيــش وخل

مــن جهــة أخــرى، يتجلــى عــدم التوافــق بيــن العــرض الكهربائــي والقــدرة الشــرائية فــي المناطــق القرويــة فــي 
اســتمرار اســتخدام األســر التــي تعانــي الهشاشــة للطاقــة المســتخرجة مــن الخشــب مــن أجــل التدفئــة والطبــخ، 
ممــا يســاهم فــي تدهــور الغابــات. ووفًقــا ألبحــاث المعهــد الملكــي للدراســات االســتراتيجية، فــإن كميــة خشــب 
التدفئــة المســتهلكة ســنوًيا تبلــغ 11.3 مليــون طــن، 53 فــي المائــة منهــا تأتــي مــن الغابــات. وال يــزال اســتهاك 
ــز. كمــا أن االســتغال  ــة مرتفعــا مــن طــرف المقــاوالت الصغــرى وال ســيما الحمامــات والمخاب حطــب التدفئ
المفــرط للغابــات لتلبيــة الحاجيــات مــن هــذا الخشــب تــؤدي إلــى اســتخراج كميــة أكبــر ثــاث مــرات مــن قــدرة 

التجــدد الطبيعيــة للمنظومــة اإليكولوجيــة الغابويــة12.
12 	  األنظمة اإليكولوجية الغابوية يف مواجهة التغيرات املناخية: الوضعية وآفاق التكيف يف املغرب املعهد امللكي للدراسات االستراتيجية 2010
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وبالنظــر للمنافــع التــي حققتهــا اســتراتيجية 2009، وأخــذا بعيــن االعتبــار أوجــه القصــور التــي اعترتهــا، فمــن 
المؤكــد أن االســتغال الكامــل لإلمكانــات المتوفــرة مــن الطاقــة فــي المغــرب كمــا تــم التطــرق إليهــا فــي الجــزء 

األول، يقتضــي اعتمــاد توجهــات اســتراتيجية جديــدة.

مائمــة  -  . وحكامــة  واضحــة  بخيــارات  جديــدة  اســتراتيجية  وضــع  يجــب 
وتموقع جديد على الساحة الدولية 

لقــد أبــان انخــراط المغــرب فــي النهــوض بالطاقــات المتجــددة منــذ 2009 عــن رجاحــة هــذا االختيــار. وعلــى 
الرغــم مــن التحــوالت العديــدة فــي الســياق العالمــي، فــإن الفــرص ال زالــت متوفــرة. ويمكــن للرأســمال الطبيعــي 
االســتراتيجي للمغــرب والــذي تتجلــى إمكاناتــه فــي مجــال الطاقــة الشمســية والريحيــة أن يحقــق اليــوم منافــع 
اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة هامــة للغايــة. وفــي هــذا الصــدد، تعتبــر الطاقــة ثــروة اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئية.

ويمكــن أن يصبــح المغــرب فــي نهايــة المطــاف رائــدا عالميــا فــي مجــال الطاقــة. وبفضــل اســتغال مؤهاتــه 
فــي مجــال الريــاح والطاقــة الشمســية بشــكل مســتدام مــن الناحيــة االقتصاديــة مــع ضمــان اإلنصــاف واحتــرام 
ــر  ــة، توفي ــن الهشاشــة الطاقي ــدرة الشــرائية، الخــروج م ــه )الق ــاه لمواطني ــر الرف ــا أن يوف ــن لبلدن ــة، يمك البيئ
ــاه بشــكل مســتدام  ــدرة المي ــة ومعالجــة ن ــاوالت المغربي ــق التنافســية للمق مناصــب الشــغل، الصحــة(، وتحقي

والتموقــع فــي قلــب الشــراكة االقتصاديــة بيــن أوروبــا وإفريقيــا.

ويمكــن فــي هــذا الصــدد القيــام بتغييــر جــذري فــي النمــوذج الطاقــي الحالــي والــذي يتســم بالتبعيــة والتقلبــات، 
إذ ســيكون بإمــكان المغــرب تلبيــة احتياجاتــه مــن الطاقــة والمســاهمة فــي تغطيــة طلــب البلــدان التــي ال تملــك 
نفــس اإلمكانــات، ال ســيما أوروبــا. هكــذا، يمكــن للطاقــة التــي لطالمــا كانــت مجــرد مكــون خارجــي للنمــو، أن 

تصبــح اليــوم حافــزا لــه.

وعليــه، يجــب علــى المغــرب التأكــد مــن وضــع اآلليــات المناســبة التــي مــن شــأنها تثميــن إمكانياتــه دون التســبب 
فــي آثــار جانبيــة ســلبية. كمــا يتعيــن وضــع العدالــة االجتماعيــة وحمايــة البيئــة فــي صلــب االســتراتيجية 

الطاقيــة علــى نفــس مســتوى النجاعــة التقنيــة واالقتصاديــة.

ومــن أجــل ضمــان هــذا التقــارب بيــن المنافــع والرهانــات، يعتبــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن 
اســتراتيجية الطاقــة الجديــدة مدعــوة إلــى اعتبــار الشــروط التاليــة:

أن تتشــبع بالعدالــة االجتماعيــة واإلنصــاف وأن تكــون شــاملة ومســؤولة بيئيــاً ومســتدامة ماليــاً. وفــي نهايــة  	
المطــاف، يجــب أن تمكــن مــن تدبيــر اآلثــار المترتبــة عنهــا مــن خــال التحكــم والتقليــل مــن أكثــر األضــرار 

خطــورة وتثميــن أكثرهــا فائــدة للمجتمــع بأكملــه؛

أن يتــم التخطيــط لهــا بطريقــة شــاملة تتمحــور حــول زيــادة حصــة الطاقــات المتجــددة فــي مزيــج الطاقــة،  	
والتحكــم فــي الطلــب مــن خــال تعزيــز النجاعــة الطاقيــة واإلنتــاج الامركــزي، وبــروز وتطويــر الصناعــات 
المســتقبلية حــول الطاقــة الهيدروجينيــة Power to X، ودعــم االبتــكار والتملــك التكنولوجــي لفائــدة االندمــاج 

الصناعي؛ 
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أن يواكبهــا إصــاح شــامل للحكامــة مــن أجــل التكيــف مــع التغيــرات التــي يشــهدها القطــاع وإعــادة تشــكيل  	
السياســات العموميــة التــي تؤثــر علــى الطاقــة مــن خــال التعاطــي بطريقــة منســقة ومتكاملــة مــع مجمــوع 

السياســات ذات الصلــة التــي تمــت بلورتهــا وتنفيذهــا بشــكل قطاعــي منعــزل؛

تعتمــد علــى انخــراط مواطــن موســع بإشــراك المواطنيــن والمجــاالت الترابيــة لربــط االنتقــال الطاقــي مــع  	
رهانــات التنميــة المحليــة.

وضــع  - .-	 المغــرب  علــى  يتعيــن  العالميــة،  والتطــورات  إمكانياتــه  إلــى  بالنظــر 
الطاقــات المتجــددة فــي قلــب الخيــارات االســتراتيجية التــي يجــب تحديدهــا 

ــا ــر وضوح ــكل أكث بش
زيادة حصة الكهرباء اخلضراء يف مزيج الطاقة لنقص التكاليف وخفض الكربون - .-	-	

ــي، ينطــوي  ــة النمذجــة المنجــزة مــن طــرف المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ وكمــا تظهــر ذلــك عملي
تســريع االنتقــال الطاقــي علــى العديــد مــن المنافــع للمواطنيــن والمقــاوالت والماليــة العموميــة. وكلمــا كان 
االنتقــال ســريعا، كلمــا كانــت تداعياتــه اإليجابيــة أكبــر. وبالتالــي، يوصــي المجلــس باعتمــاد ســيناريو »االنطــالق 

نحــو مســتويات أعلــى فــي االنتقــال الطاقــي« مــن أجــل االســتفادة مــن هــذه المنافــع بشــكل أمثــل.

تشــكل المؤهــات المتوفــرة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة فرصــة كبيــرة لتكثيــف مزيــج الطاقــة فــي المغــرب 
والــذي يســمح بمــا يلــي:

تخفيــض تكلفــة الكيلــوواط الواحــد ســاعة بشــكل ملحــوظ، وبالتالــي تحســين القــدرة الشــرائية للمواطــن  	
مــن خــال تقليــص فاتــورة الكهربــاء المتعلقــة بالســكن، وكــذا تكاليــف التنقــل.

خفــض نســبة الكربــون فــي االقتصــاد، وتعزيــز القــدرة التنافســية الصناعيــة وتحقيــق إقــاع صناعــات  	
جديــدة تحــدث مناصــب شــغل مســتدامة.

تخفيض فاتورة الطاقة بشكل كبير، وتحسين توازنات الميزان التجاري وتخفيف التبعية الطاقية. 	

تحسين نوعية الهواء والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين في سياق التغيرات المناخية. 	

وعلــى ضــوء النمذجــة التــي وضعهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي وكــذا توقعــات المكتــب الوطنــي 
للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب والمتعلقــة بتطويــر البنيــات التحتيــة الجديــدة لإلنتــاج علــى نطــاق واســع 
وكــذا األرقــام القياســية التــي ســجلها المغــرب فــي مجــال تطويــر وإنجــاز مشــاريع الطاقــات المتجــددة، يوصــي 

المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بمــا يلــي: 

تخصيــص حصــة مــن االســتثمارات للطاقــات المتجــددة مســتقبا وخاصــة الطاقــة الريحيــة والطاقــة  	
الكهروضوئيــة. وهــو مــا يتماشــى مــع التخطيــط الحالــي للمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب 

وتوجــه األســواق الماليــة التــي أصبحــت ال تشــجع المشــاريع المتعلقــة بالطاقــة الحراريــة.

تمويــل تطويــر وتنفيــذ مشــاريع جديــدة للطاقــات المتجــددة بواســطة الديــن التجــاري مــع مراعــاة الجــدوى  	
االقتصاديــة للمشــاريع. ويمنــح قطــاع الماليــة الخضــراء فرصــا لتمويــل هــذه المشــاريع. فــي هــذا الصــدد، 
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ينبغــي توفــر تصنيــف للماليــة الخضــراء فــي المغــرب. كمــا تنبغــي اإلشــارة إلــى أن اللجــوء إلــى الضمانــة 
إنتــاج الطاقــة علــى شــكل تفويضــات يؤثــر ســلبا علــى تنقيــط المخاطــر الخــاص  الســيادية لتمويــل 

بالمغرب. 

إعطــاء األولويــة لتطويــر محطــات نقــل الطاقــة عبــر الضــخ )STEP( كوســيلة للتخزيــن، فــي انتظــار أن  	
إلــى مســتوى  تصــل أســعار حلــول التخزيــن البديلــة )البطاريــات، األكســدة، الحراريــة، الهيدروجيــن( 
ــى وجــه  ــة للطاقــات المتجــددة عل ــة الدولي ــة )الوكال ــك الدراســات الدولي تنافســي أفضــل، كمــا تتوقــع ذل

الخصوص(. 

مــن جهــة أخــرى، يــرى المجلــس أن االســتثمارات التــي ســبق إنجازهــا فــي المصــادر الحراريــة تحتفــظ بمكانتهــا 
مســتقبا فــي المزيــج الطاقــي إذا أخذنــا فــي االعتبــار المنطــق االقتصــادي البحــت. ويتعلــق األمــر بالمنشــآت 
التــي تــم اهتاكهــا محاســبيا وال زالــت تشــتغل ويمكــن اســتخدامها كأمــان فــي مواجهــة التقلبــات االســتثنائية 
ــى وجــه الخصــوص(  ــون عل ــة الكرب ــة )ضريب ــت أحــداث خارجي ــي المصــادر المتجــددة. ومســتقبا، إذا أمل ف
اتخــاذ خيــارات سياســية مــن قبيــل االنتقــال إلــى المصــادر المتجــددة مائــة بالمائــة، فســيكون التحــول ممكًنــا 

مــن الناحيــة التقنيــة.

اإلنتاج الامركزي والرقمنة  - .-	-.

ــاء ورقمنــة سلســلة القيمــة والشــبكات الذكيــة وأنشــطة التخلــص إلــخ، تحــوالت  ــاج الكهرب ــة إنت تعتبــر المركزي
هامــة فــي مجــال الطاقــة، تســاهم فــي الثــورة الصناعيــة الثالثــة وتدخلنــا فــي عصــر« أنترنيــت الطاقــة«. فــي 

هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

تشــجيع نشــر منشــآت اإلنتــاج الذاتــي للطاقــة الشمســية فــي جميــع القطاعــات الســكنية والصناعيــة  	
والفاحيــة والقطــاع الثالــث، بهــدف خفــض فاتــورة الطاقــة للمســتهلك الذاتــي.

ــاج الطاقــة عــن طريــق وضــع إطــار تنظيمــي ســيمكن مــن ضــخ الفائــض مــن  	 ــة إنت تســريع وتيــرة المركزي
المنتــوج الكهربائــي فــي الشــبكة، فــي ظــل ظــروف ماليــة تحكمهــا الهيئــة الوطنيــة لضبــط الكهربــاء، يكــون 
بمقدورهــا خلــق ســوق دينامــي لإلنتــاج الامركــزي. ومــن شــأن هــذا اإلنتــاج الامركــزي أن يشــكل وســيلة 

للدعــم االجتماعــي للســاكنة محــدودة الدخــل.

تكييــف شــبكات نقــل وتوزيــع الكهربــاء لتعزيــز تدفــق المعلومــات بيــن المنتجيــن والمســتهلكين وتعديــل  	
تدفقــات الكهربــاء فــي الوقــت الحقيقــي.

تطويــر الشــبكات الذكيــة للتحــول مــن نظــام أحــادي لنظــام ثنائــي مــن شــأنه التحكــم فــي الطلــب وتكييــف  	
االســتهاك مــع القــدرات الفوريــة لإلنتــاج وضمــان أنظمة مثلى مســماة أنظمة إلغاء االســتهاك الكهربائي. 
ومــن شــأن الشــبكات الذكيــة تعزيــز التحكــم فــي النظــام الكهربائــي علــى امتــداد سلســلة القيمــة مــن المنتــج 
ــاج المتوفــر،  إلــى المســتهلك النهائــي. كمــا أن خضــوع جــزء مــن االســتهاك )الصناعــي والمحلــي( لإلنت
يجعــل مــن الممكــن التقليــل مــن ذروة الطلــب وبالتالــي تقليــص القــدرات اإلنتاجيــة القصــوى فــي منطقــة 
ــى  ــة( للحصــول عل ــزات )كالســيارات الكهربائي ــن وضــع تصــور لبعــض التجهي ــا يمك ــة. كم ــة معين جغرافي

الطاقــة عندمــا يكــون هنــاك فائــض فــي اإلنتــاج مــن نــوع مــا.



رأي	املجلس	االقتصادي	واالجتماعي	والبيئي	

38

ــة مــن أجــل  	 ــاه الجوفي ــدل، فــي مخاطــر االســتغال المفــرط للمي ــدأ االســتهاك المعت ــا لمب النظــر، وفق
االســتعمال الفاحــي ومعالجــة هــذه اإلشــكالية مــن خــال خلــق حوافــز اقتصاديــة لتشــجيع االســتهاك 
المعتــدل مــن قبيــل الولــوج فــي أوقــات معينــة مــن الســنة )التــي تتطابــق مــع الحاجيــات الخاصــة بالســقي( 
إلــى الكهربــاء الرخيصــة الثمــن والتــي تمكــن مــن تجنــب اإلفــراط في االســتثمار فــي الكهربــاء الكهروضوئية 

وكــذا إمكانيــة ضــخ فائــض الكهربــاء )مــع تقليــص الفاتــورة( بــدالً مــن إهــدار الميــاه. 

 النجاعة الطاقية  - .-	-.

لتمكيــن النجاعــة الطاقيــة مــن القيــام بدورهــا علــى أكمــل وجه في االنتقــال الطاقي، يقتــرح المجلس االقتصادي 
واالجتماعــي والبيئــي اتخــاذ إجراءيــن رئيســيين باإلضافة إلى اإلجــراءات المذكورة أعاه وهما:

إبرام عقد 	 برنامج بين الوكالة المغربية للطاقات المتجددة والدولة. 	

إحداث صندوق وطني للنجاعة الطاقية. 	

كما يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بما يلي:

إدراج معاييــر النجاعــة الطاقيــة فــي األســس المرجعيــة الخاصــة بالصفقــات العموميــة وترجيحهــا بشــكل  	
ملحــوظ.

تعزيــز ثقافــة النجاعــة الطاقيــة فــي صفــوف المســؤولين الترابييــن عبــر وضــع آليــة للتعويــض عــن االقتصاد  	
فــي الطاقة.

دراســة إمكانيــة دمــج الوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة وشــركة االســتثمارات الطاقيــة، فــي هيئــة واحــدة  	
تهــدف إلــى تحقيــق اقتصــاد الطاقــة وتطويــر االقتصــاد األخضــر.

ــذي ســيمكنها  ــة وزارة الصناعــة ال ــة تحــت وصاي ــة للنجاعــة الطاقي ــة المغربي ــد للوكال وبالنظــر للموقــع الجدي
مــن توســيع نطــاق عملهــا عبــر إدمــاج االقتصــاد األخضــر، يوصــي المجلــس بتكليــف الوكالــة المغربيــة للنجاعــة 

الطاقيــة بالمهــام التاليــة: 

وضــع وتســليم شــهادات اقتصــاد الطاقــة ونشــرها علــى نطــاق واســع، اعتمــادا علــى صنــدوق يخصــص لهــذا  	
الغــرض، وبدعــم مــن التعــاون الدولــي والبنــوك. 

تمكيــن المقــاوالت والمواطنيــن الراغبيــن فــي االســتثمار فــي المشــاريع الصغــرى التــي تمكنهــم مــن تحقيــق  	
اقتصــاد الطاقــة، مــن االســتفادة مــن خطــوط ائتمــان بــدون فوائــد ومــن مســاعدات ماليــة لتحقيــق هــذه 

المشــاريع. 

منــح المقــاوالت الحاصلــة علــى عامــة الجــودة والعاملــة فــي قطــاع اقتصــاد الطاقــة، ضمانــات لتســهيل  	
حصولهــا علــى تمويــات بنكيــة.

المســاهمة فــي تقنيــن اســتيراد وتســويق المنتجــات األكثــر اســتهاكا للطاقــة مقابــل تســهيات للمنتجــات  	
المشــابهة ذات األداء األفضــل مــن حيــث اســتهاك الطاقــة.
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وضــع معاييــر لــأداء الطاقــي فــي القطــاع الســكني، وبلــورة وتنفيــذ برامج لتعميم منشــآت الطاقة الشمســية  	
لتســخين الميــاه المنزليــة وتوفيــر الكهربــاء، فــي التجزئــات الســكنية الحاليــة وفــي المبانــي الجديــدة، مــع 

ضمــان تركيــب هــذه التجهيــزات فــي المغــرب.

تطبيــق معيــار ISO 50001 وبروتوكــول IPMVP للتحكــم فــي الطاقــة مــن طــرف كبريــات المقــاوالت شــديدة  	
االســتهاك للطاقــة.

 التحــول نحــو وســائل نقــل مشــترك، عاليــة اجلــودة ومكثفــة وتوظــف مصــادر الطاقــة النظيفــة  - .-	-.
ــة والكهربــاء  والتكنولوجيــا الرقمي

بالنظــر لــدور وتأثيــر النقــل العمومــي علــى القــدرة الشــرائية للمواطــن وجاذبيــة المجــاالت الترابيــة والحفــاظ 
علــى البيئــة، يــرى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن هــذا النمــط مــن النقــل يجــب أن يحظــى 

ــة فــي مجــال التنقــل. باألولوي

ومــن أجــل اعتمــاد حلــول للنقــل المشــترك فــي جميــع المــدن، يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي 
بمــا يلــي:

ــرام  	 ــة مشــروطا باحت ــة لبرامــج النقــل المشــترك الخاصــة بالجماعــات الترابي يجــب أن يكــون دعــم الدول
الشــروط المرجعيــة ومخططــات التنقــات الحضريــة لدفتــر تحمــات يضمــن خدمــة ذات جــودة، تتوفــر 
فيهــا شــروط األمــن وتوظــف التكنولوجيــات الرقميــة وتكــون متاحــة للجميــع مــع توفرهــا علــى شــبكة نقــل 

كثيفــة تدمــج النجاعــة الطاقيــة فــي التجهيــزات وتضمــن مبــدأ تعــدد وســائط النقــل.

القيام بإصاحات تهم خدمة سيارات األجرة الكبيرة إلعطائها دوًرا أفضل في مجال النقل المشترك. 	

تنفيــذ إجــراءات قســرية تحــد مــن اســتخدام الســيارات الفرديــة فــي بعــض المراكــز الحضريــة )توفــر أماكــن  	
محــدودة لوقــوف الســيارات، محدوديــة الولــوج إلــى الســيارات الكهربائية...(.

جعــل التنقــل الكهربائــي هدفــا اســتراتيجيا للدولــة تنخــرط فيــه بشــكل قــوي وبأهــداف طموحــة: ويجــب أن  	
ينــدرج هــذا االنخــراط فــي النهــوض بالتنقــل باســتعمال الطاقــة الكهربائيــة )الدراجــات الناريــة والســيارات 

والشــاحنات الصغيــرة والحافــات الكهربائيــة( ضمــن سياســة عموميــة جديــدة.

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

كهربــة النقــل الجماعــي: أســطول ســيارات األجــرة وســيارات النقــل والحافــات والنقــل المدرســي ونقــل  	
أجــراء القطاعيــن العــام والخــاص.

إدخال الكهرباء إلى حظيرة سيارات اإلدارات العمومية التي ينبغي أن تعطي المثال في هذا الصدد. 	

تنفيــذ مجموعــة مــن التدابيــر التحفيزيــة التــي تســمح بتفضيــل الســيارة الكهربائيــة علــى الســيارة الحراريــة  	
)ضريبــة الكربــون علــى العربــات الحراريــة والوقــود، المكافــأة علــى العربــات الكهربائيــة والبطاريــات، 
عــروض اإليجــار مــع إمكانيــة الشــراء بصفــر فــي المائــة مــع تقليــص التأميــن، وإلغــاء ضريبــة القيمــة 

ــخ.(. ــاء الســيارات المســتعملة... إل ــى اقتن ــاح المؤقــت عل ــات واالنفت ــات والبطاري ــى العرب المضافــة عل
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تحفيز عروض السيارات الكهربائية.  	

تعزيــز البنيــات التحتيــة الحضريــة وبيــن الحضريــة )محطــات كهربائيــة، ممــرات الدراجــات الهوائيــة،  	
ــخ(  ــة االزدحــام بالمــدن ... إل ــة لمحارب ــر فاعلي ــات أكث ممــرات الحافــات والســيارات المشــتركة، برمجي

ودعــم الجماعــات مــن أجــل تنفيذهــا.

حث المقاوالت الكبرى على تحويل جزء من حظيرتها نحو التنقل الكهربائي. 	

إشراك موزعي الكهرباء في تقديم عروض مناسبة للخواص والمقاوالت. 	

إعــداد ســوق تحويــل الســيارات الحراريــة إلــى الكهربائيــة 13عــن طريــق وضــع معاييــر الســامة المناســبة  	
وتعزيــز قــدرات الورشــات والمراقبــة التقنيــة.

باإلضافــة إلــى كهربــة التنقــل، وفــي إطــار رؤيــة طاقيــة متكاملــة وجديــدة لتحقيــق نتائــج اقتصــاد الطاقــة 
المتوقعــة، يوصــي المجلــس بإدمــاج العناصــر التاليــة:

أخــذ التنقــل بعيــن االعتبــار وبشــكل قبلــي عنــد وضــع التخطيــط الحضــري وإعــداد التــراب، مــع مقاربــة  	
النقــل فــي شــموليته، أي بيــن النقــل الجماعــات وعــدم حصــره علــى مســتوى الجماعــة. كمــا ينبغــي إيــاء 
اهتمــام خــاص للولــوج إلــى أحــواض التشــغيل، خاصــة بالنســبة للمــدن الجديــدة )مثــل تامســنا، تامنصــورت، 

... إلــخ( واألحيــاء الفقيــرة الواقعــة ضواحــي المــدن.

التوجــه التدريجــي مــن التنقــل الفــردي نحــو التنقــل المشــترك )بمــا فــي ذلــك االســتخدام المشــترك  	
للســيارات( ونحــو وســائل التنقــل المراعيــة للبيئــة. ويمكــن تحديــد وتتبــع أهــداف النتشــار هــذه األنمــاط 

ــة. ــك بوضــع سياســة تحفيزي ــز ذل مــن التنقــل، وتعزي

إعــادة هيكلــة قطــاع نقــل البضائــع، بمــا يســمح بإرســاء تركيــز أكبــر بيــن الفاعليــن، مع وضع سياســة لتجديد  	
أسطول السيارات ومنع استخدام العربات التي تتجاوز الحد المسموح به من االنبعاثات. 

إعــادة هيكلــة قطــاع ســيارات األجــرة الصغيــرة، بمــا يســمح بإرســاء تركيــز أكبــر بيــن المقــاوالت المهنيــة  	
التــي تســتجيب لمتطلبــات الجــودة والســامة واالســتدامة وتوفــر للعامليــن فيهــا الحمايــة االجتماعيــة.

ــزل  	 ــن )الدي ــة أو الهيدروجي ــات العضوي ــي مــن النفاي ــوي المتأت ــاج الوقــود الحي ــدة إلنت ــذ مشــاريع رائ تنفي
ــع. ــوي(، وخاصــة لنقــل البضائ الحي

تهيــئ العربــات الســتخدام الهيدروجيــن، وذلــك فــي إطــار ديناميــة لتطويــر هــذا المــورد األخضــر الجديــد  	
والتحكــم فيــه، مــع تنفيــذ مشــاريع نموذجيــة.

تعزيــز ودعــم المقــاوالت فــي مجــال التنقــل المســتدام )الطلبيــات العموميــة، تحفيــزات لكبريــات مقــاوالت  	
القطــاع الخــاص لشــراء نســبة مــن المنتجــات / الخدمــات المرتبطــة بمجــال التنقــل المســتدام، منــح 

مســاعدات ضريبيــة ومــا إلــى ذلــك(.

13 	 تعويض احملرك احلراري ببطارية كهربائية
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تطوير الشحن بالسكك الحديدية والنقل البحري. 	

تشــجيع الرقمنــة لتقليــص التنقــات وتحســينها: رقمنــة الخدمــات اإلداريــة وتطويــر التجــارة اإللكترونيــة،  	
وإضفــاء الطابــع المؤسســاتي علــى العمــل عــن بعــد، وتعميــم الخدمــات الرقميــة )بمــا فــي ذلــك ســيارات 

األجــرة(.

إصاح نظام دعم غاز البوتان مع احلفاظ على وظيفته يف إعادة التوزيع املنصف للثروة - .-	-5

يكلــف نظــام المقاصــة لدعــم ثمــن غــاز البوتــان ميزانيــة الدولــة ســنويا 11.67 مليــار درهــم، 95 فــي المائــة منهــا 
لأســر، أي مــا يناهــز 11.1 مليــار درهــم. وإذا لــم يتــم اعتمــاد أي إصــاح، فقــد ترتفــع هــذه التكلفــة إلــى أكثــر 

مــن 16 مليــار درهــم فــي 2030.

ومــن منظــور الطاقــة، فــإن دعــم غــاز البوتــان يعتبــر قبــل كل شــيء حافــزا الســتهاك هــذا الصنــف الخــاص 
مــن الطاقــة علــى حســاب الكهربــاء والتجهيــزات الشمســية. ويعتبــر إصــاح النظــام الطاقــي أمــرا معقــدا حيــث 

يكتســي ثاثــة أبعــاد وهــي:

بعد طاقي تمت اإلشارة إليه آنفا 	

بعد اجتماعي إلعادة التوزيع يتجاوز نطاق هذا التقرير 	

بُعد يرتبط بالمالية العمومية ويتسم بضغط نفقات المقاصة. 	

لــذا، يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بأنــه فــي حــال اعتمــاد إصــاح مــا، يتعيــن أن يتنــاول 
الجانــب المتعلــق بالطاقــة دون تغييــر البعــد المتعلــق بإعــادة التوزيــع )ذي طابــع اجتماعــي( والــذي قــد يكــون 

بنفــس القــدر مــن األهميــة بالنســبة للطبقــات الفقيــرة أو الطبقــة الوســطى علــى حــد ســواء.

ــاء  - .-	-6 ــى امل ــوج إل ــول للول ــدى احلل ــددة، كإح ــات املتج ــة بالطاق ــر املرتبط ــاه البح ــة مي ــتخدام حتلي اس
ــب ــل للطل ــر األمث ــان التدبي ــع ضم ــات م ــض الزراع ــرب وبع ــح للش الصال

بفضــل التطــور التكنولوجــي واألســعار التنافســية إلنتــاج الطاقــات المتجــددة، أصبحــت تحليــة ميــاه البحــر حــا 
مــن الحلــول المســتدامة مــن الناحيــة االقتصاديــة، مــن أجــل محاربــة نــدرة الميــاه.

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

اللجوء الممنهج الستخدام الطاقات المتجددة كمصدر للكهرباء في جميع مشاريع تحلية مياه البحر. 	

اســتعمال تحليــة الميــاه فــي المقــام األول فــي تزويــد المناطــق الســاحلية، التــي تعانــي مــن اإلجهــاد المائــي،  	
بالمــاء الصالــح للشــرب وكــذا الحفــاظ علــى األنشــطة الزراعيــة بالنســبة للمجموعــات الهشــة وذات الدخــل   
المنخفــض. وهــو مــا مــن شــأنه تعزيــز قدرتهــا علــى مقاومــة مواســم الجفــاف المتكــررة ومســاعدتها علــى 

التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة.
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دعــم اســتخدام تحليــة الميــاه مــن خــال برامــج التحكــم فــي الطلــب فــي إطــار النجاعــة المائيــة )إعــادة  	
اســتعمال الميــاه العادمــة وميــاه األمطــار والتدبيــر األمثــل لساســل قيمــة الميــاه 	 تعبئــة ومعالجــة وتخزيــن 

وتوزيــع وتحســين نجاعــة المــوارد المائيــة( والحــد مــن المخاطــر البيئيــة.

األخــذ فــي عيــن االعتبــار، عنــد المقارنــة االقتصاديــة بيــن الخيــار التقليــدي وتحليــة الميــاه، التكلفــة  	
الكاملــة للمتــر المكعــب، مــن الســد أو محطــة تحليــة الميــاه، وصــوال إلــى المســتهلك.

الغاز الطبيعي، مفتاح أساسي للقدرة التنافسية للصناعة - .-	-7

يمكــن للمغــرب االســتفادة مــن توفــر الغــاز الطبيعــي وتنافســية أســعاره مقارنــة بالفيــول أو غــاز البتــرول الُمســال، 
ومــن ثــم تحقيــق اقتصــاد كبيــر للطاقــة لفائــدة الوحــدات الصناعيــة المغربيــة. ويمكــن لهــذا التوجــه أن يســمح 
بربــح مــا يقــارب مليــون طــن فــي الســنة. وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تحقيــق قفــزة نوعيــة فــي القــدرة 
ــل  ــة لعام ــة هائل ــا تكلف ــة بالنســبة له ــة الحراري ــي تشــكل الطاق ــة الت ــة المغربي التنافســية للقطاعــات الصناعي

اإلنتــاج، مثــل صناعــة الســيراميك والفــوالذ أو الزجــاج.

أخيــًرا، ومــن الناحيــة البيئيــة، فــإن االنتقــال إلــى وقــود نظيــف علــى غــرار الغــاز الطبيعــي، ســيجعل مــن الممكــن 
تقليــل االنبعاثــات الملوثــة، وخاصــة أكســيد النيتروجيــن وكــذا الجســيمات المعلقــة، فــي المناطــق الصناعيــة. 
وســيؤدي ذلــك إلــى تحســين جــودة الهــواء فــي المناطــق الســكنية المجــاورة، والتقليــل مــن أمــراض الجهــاز 

التنفســي ممــا ســيعود بالنفــع علــى صحــة الســاكنة المجــاورة.

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

وضع برنامج لتعويض الفيول والغاز المسال بالغاز الطبيعي. 	

وضع قانون خاص بالغاز إلدماج الغاز الطبيعي في الصناعات المغربية. 	

تنويع مصادر اإلمدادات عبر: 	

ــذي ســينتهي  	 ــا )GME( 	 ال ــرب العربي	أوروب ــاز المغ ــب الغ ــق بخــط أنابي ــد الشــراكة المتعل ــد عق تجدي
ــاء  ــة احتياجــات المكتــب الوطنــي للكهرب ــر لتلبي ــا آلليتيــن ســواء انطاقــا مــن الجزائ فــي 2021 	 وفًق
والمــاء الصالــح للشــرب وتزويــد الصناعييــن المغاربــة أو انطاقــا مــن إســبانيا عــن طريــق »التدفــق 
العكســي«. ويمكــن أن يتــم التوزيــع عــن طريــق ربــط خــط )GME( بخــط أنابيــب ســيدي قاســم الــذي يمتــد 
حالًيــا إلــى المحمديــة / الــدار البيضــاء والــذي يمكــن تمديــده لخدمــة المصانــع المعنيــة. ويتطلــب هــذا 

الربــط تقييمــاً لوضعيــة خــط أنابيــب ســيدي قاســم 	 المحمديــة.

تعزيز الواردات من أقرب الموردين وأكثرهم تنافسية عن طريق الفاعلين المستوردين للمحروقات. 	

اســتيراد الغــاز الطبيعــي المســال علــى مســتوى وحــدات التخزيــن العائمــة، وال ســيما مــن خــال موانــئ  	
»الناظــور ويســت ميــد« أو »القنيطــرة أتانتيــك« أو المحمديــة.

اللجوء مستقبا لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. 	
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ــتخرجة  - .-	-. ــة املس ــتغال الطاق ــم يف اس ــرورة التحك ــكايف وض ــدر ال ــفة بالق ــر مكتش ــة غي ــوارد طاقي م
ــب مــن اخلش

.-	-.-	. الطاقة احلرارية األرضية

بينــت الدراســات التــي قــام بهــا المكتــب الوطنــي للهيدروكربــورات والمعــادن فــي الســنوات األخيــرة أن المــوارد 
الحراريــة األرضيــة للمغــرب هــي أساســا مــن المحتــوى الحــراري المنخفــض إلــى المتوســط. وبعــد تقييــم 

ــات لاســتغال. ــد مــن المناطــق ذات إمكان ــد العدي ــم تحدي ــة، ت ــات المحتمل االحتياطي

وعلــى صعيــد الشــمال الشــرقي للمغــرب، يمكــن اســتخدام الطاقــة الحراريــة األرضيــة فــي القطــاع الفاحــي 
ــي  ــة والســقي(، ف ــف المنتجــات الزراعي ــاج المغطــاة، زراعــة الفطــر والطحالــب، تجفي ــة محطــات اإلنت )تدفئ
ــم  ــى مســتوى غوروغــو	 إقلي ــة. وثمــة موقــع عل ــة وفــي التدفئ ــاه المعدني ــة والعــاج بالمي ــاء المائي ــة األحي تربي
ــا دعــم  ــه أيًض ــة ويمكن ــدورة الثنائي ــة ذات ال ــق محطــات الطاق ــاء عــن طري ــاج الكهرب ــى إنت ــدرة عل الناظــور بق

أنشــطة الســياحة والفاحــة.

وتتوفــر األحــواض الســاحلية فــي األقاليــم الجنوبيــة علــى مجــال حــراري واســع، حيــث مكنــت األشــغال األوليــة 
مــن تســليط الضــوء علــى خمــس مناطــق وهــي: بيــر كنــدوز، الداخلــة 	 العركــوب، بوجــدور 	 المســيد، المرســى 
	 العيــون 	 طرفايــة والســمارة. ويمكــن اســتخدام هــذه اإلمكانــات فــي مجــاالت تدفئــة األماكــن وبيــوت اإلنتــاج 
المغطــاة، وتربيــة األحيــاء المائيــة والعــاج بالميــاه المعدنيــة. وتعــد منطقــة بوجــدور 	 المســيد األكثــر أهميــة 
حيــث يمكــن اســتخدامها، وفًقــا للتقييمــات األوليــة، إلنتــاج الكهربــاء عبــر محطــات الطاقــة ذات الــدورة الثنائيــة.

أمــا الجهــات األخــرى الواقعــة فــي وســط المغــرب وشــمال األطلــس المتوســط وأخــدود الريــف الجنوبــي، 
فتتطلــب أشــغاال إضافيــة لتحديــد مواردهــا الحقيقيــة.

ولضمــان إســهام الطاقــة الحراريــة األرضيــة فــي التنميــة المحليــة، فــي مشــاريع الفاحــة أو الســياحة أو فــي 
بعــض حــاالت إنتــاج الكهربــاء، يوصــي المجلــس بالتدابيــر التاليــة:

ــة إنشــاء  	 ــى مرحل ــال إل ــة، مــن أجــل االنتق ــة ومفصل ــات مــن خــال دراســات دقيق ــم اإلمكان تحســين تقيي
مشــاريع نموذجيــة وتحديــد الجــدوى االقتصاديــة لهــذه المشــاريع.

 تتميــم اإلطــار القانونــي الــذي يســمح، طبقــا للتشــريعات المتعلقــة بالمعــادن، باســتغال هــذا النــوع مــن  	
الطاقــة.

.-	-.-.. الكتلة احليوية

تعــد الكتلــة الحيويــة إحــدى الحلــول الرئيســية لزيــادة حصــة الطاقــات المتجــددة فــي مزيــج الطاقــة وخفــض 
الكربــون وتقليــص التكاليــف ال ســيما علــى مســتوى الوحــدات الصناعيــة والفنــادق.

وقــد ســلطت دراســة قدمتهــا وزارة الطاقــة فــي فبرايــر 2019، الضــوء علــى إمكانيــات الطاقــة األوليــة التــي تقــدر 
بـــ 11.5 مليــون ميغــاواط ســاعة ســنويا، منهــا 57 فــي المائــة تتأتــى مــن المخلفــات الفاحيــة، 26 فــي المائــة مــن 
النفايــات و15 فــي المائــة مــن المنتجــات الغابويــة الثانويــة. أمــا البقايــا الرئيســية، التــي تكــون موضــوع تثميــن 
طاقــي فــي القطــاع الصناعــي والقطاعــات الثالثيــة والحرفيــة )الحمامــات والخــزف(، فتتكــون أساســا مــن بقايــا 

الزيتــون ونــواة الزيتــون ولحــاء األركان ونشــارة الخشــب.
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ومنــذ بضــع ســنوات، بــدأت قطاعــات الصناعــة والفنــادق فــي تحويــل مراجلهــا )chaudières( نحــو مراجــل الكتلــة 
الحيويــة التــي يوفرهــا ثفــل الزيتــون، ممــا مكــن مــن تحقيــق اقتصــاد فــي الطاقــة نســبته 30 إلــى 40 فــي المائــة 

مــن تكلفــة اإلنتــاج إلــى جانــب انخفــاض كبيــر فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة.

ولتطوير هذه الموارد، يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بما يلي:

وضع إطار قانوني إلنتاج وتوزيع الوقود الحيوي. 	

تأطيــر ومراقبــة اســتغال الكتلــة الحيويــة التقليديــة، خاصــة بالنســبة للحطــب أو خشــب التدفئــة، ال ســيما  	
فــي ســياق تتعــرض فيــه الغابــات لتدهــور مســتمر. ويوصــى فــي هــذا الصــدد بالتدخــل لتقليــص الطلــب 
علــى خشــب التدفئــة باســتعمال رافعــة النجاعــة الطاقيــة وتشــجيع الولــوج إلــى أشــكال أخــرى مــن الطاقــة 
عــن طريــق تحســين القــدرة الشــرائية لأســر األكثــر هشاشــة فــي العالــم القــروي مــن أجــل تطويــر أنشــطة 
مــدرة للدخــل. كمــا يتعيــن استكشــاف ســبل جديــدة لتنويــع العــرض الطاقــي، علــى غــرار الغــاز الحيــوي أو 

إنتــاج قوالــب وقــود مصنعــة مــن الكتلــة الحيويــة الزراعيــة والشــجرية.

ــادق،  	 ــى المســتوى الوطنــي وحســب كل قطــاع )الصناعــة، الفن ــة عل ــة الحيوي ــن الكتل اعتمــاد أهــداف تثمي
ــخ( الحمامــات ... ال

ــن خــال فصــل  	 ــة، م ــى مســتوى الجماعــات الترابي ــة عل ــة الحيوي ــن الكتل ــة لتثمي ــذ مشــاريع نموذجي تنفي
تجميــع المــواد العضويــة عبــر الفــرز االنتقائــي القبلــي، واســتخدام نفايــات المجــازر مــن أجــل إنتــاج الغــاز 

الحيــوي والوقــود الحيــوي وربمــا الكهربــاء.

ــة، وال  	 ــة الحيوي ــى الغــاز الحيــوي الناجــم عــن الكتل ــة للنقــل العمومــي اعتمــادا عل تنفيــذ مشــاريع نموذجي
ســيما بشــراكة مــع الفاعليــن الدولييــن.

تطوير قطاع استرجاع الطاقة والتثمين الطاقي للزيوت الغذائية المستعملة. 	

حظر استخدام األراضي الفاحية في إنتاج الوقود الحيوي على حساب االستعمال الغذائي. 	

اإلعداد، بفضل الطاقة الهيدروجينية   Power to X ، لتنافسية الطاقة يف املستقبل - .-	-9

يفتــح الهيدروجيــن األخضــر آفاقــا واعــدة بفضــل ارتفــاع الطلــب عليــه، وهــو ارتفــاع ســيتزايد خــال الســنوات 
المقبلــة بفعــل المنحــى التنازلــي لكلفتــه مــن جهــة، ونظــرا للطابــع االســتعجالي لضــرورة التخفيــف مــن انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة ووجــود إرادة دوليــة التخــاذ تدابيــر لخفــض الكربــون علــى مســتوى مختلــف االقتصاديــات مــن 

جهــة أخــرى.

ونظــرا إلمكانياتــه الهائلــة فــي هــذا المضمــار، يتعيــن علــى المغــرب التوجــه بشــكل صريــح وواضــح نحــو 
النهــوض بهــذا النــوع مــن الطاقــة، حتــى يتمكــن مــن اســتقطاب الفاعليــن الدولييــن وتطويــر شــراكات إلنتــاج وبيــع 

ــن األخضــر بأســعار تنافســية. الهيدروجي

كمــا يمكــن للمقــاوالت المغربيــة االســتفادة مــن الطاقــة الهيدروجينيــة PtoX لتحســين معــدل اندماجهــا وخلــق 
ــا 2 مليــون طــن مــن األمونيــاك  ــى غــرار المكتــب الشــريف للفوســفاط الــذي يســتورد حالًي أســواق جديــدة عل
ســنوًيا. وبفضــل إنتــاج الهيدروجيــن األخضــر، ســيكون المكتــب قــادًرا علــى إنتــاج األمونيــاك االصطناعيــة. ومــن 
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خــال هــذا المشــروع الكبيــر، ســتتمكن مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط مــن تحســين قدرتهــا التنافســية 
لكــي تصبــح ُمَصــِدًرا لأمونيــاك االصطناعيــة.  

وتتعلــق الفــرص األخــرى بإنتــاج غــاز الميثــان المتجــدد القائــم علــى الهيدروجيــن والــذي يمكــن أن يحــل محــل 
الغــاز الطبيعــي التقليــدي، الســتخدامه مــن قبــل الصناعــات المغربيــة أو لنقلــه عبــر خــط األنابيــب إلــى أوروبــا، 

فــي حالــة تأكــد وجــود مردوديــة اقتصاديــة مؤكــدة.

هكــذا، يمكــن أن يواكــب إنتــاج الهيدروجيــن عمليــة خفــض الكربــون مــن النقــل، علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه 
فــي أوروبــا وأمريــكا وآســيا.

فــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بوضــع برنامــج »مغــرب للهيدروجيــن األخضــر« يشــمل تطويــر جميــع 
القطاعــات والفــرص للصناعــة والكهربــاء والنقــل. ويجــب أن يتضمــن هــذا البرنامــج مــا يلــي:

المتجــدد  	 الغــاز  وميثــان  والميثانــول  االصطناعيــة  األمونيــاك  إنتــاج  القطاعــات:  بجميــع  االهتمــام 
والهيدروجين األخضر وقدرات تخزين الكهرباء الخضراء. 

ــب مصــادر  	 ــي تتطل ــة لإلنشــاء، وال ســيما بالنســبة للقطاعــات الت االســتعراض المفصــل للمناطــق المواتي
محتملــة لثانــي أكســيد الكربــون، علــى ســبيل المثــال بالقــرب مــن شــركات األســمنت وال ســيما إلنتــاج 
الميثانــول والميثــان، أو حتــى بالقــرب مــن الوحــدات الصناعيــة التــي تســتهلك الهيدروجيــن كمدخــل 

)الصناعــة الزجاجيــة وصناعــة الصلــب(.

تجهيز البنيات التحتية الازمة )الموانئ وخطوط األنابيب ... الخ(. 	

تحديد المزايا التنافسية للمغرب وإعداد شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبدء االستثمارات  	
)إمكانية الولوج إلى العقارات والتقارب مع مستغلي الطاقات المتجددة، وغيرها(. 

تحديــد أو إنشــاء هيئــة ســتتكلف باإلشــراف علــى تنفيــذ هــذا البرنامــج. فــي هــذا الصــدد، يتعيــن النظــر  	
ــات  ــات الشمســية والطاق ــي الطاق ــد البحــث ف ــا معه ــي أطلقه ــة الت فــي مشــاريع المحطــات الموضوعاتي

المتجــددة والتــي يمكــن أن تشــكل قاعــدة متميــزة النطــاق هــذا النــوع مــن المشــاريع 

يجــب أن تتطــور حكامــة قطــاع الطاقــة لتشــمل جميع مكونــات االنتقــال الطاقي - .-.
وتتغلــب علــى العقبات

.-.-	. وظائف عرضانية

ــة  ــاق االقتصادي ــة الخضــراء واآلف ــه فــي مجــال الطاق ــي وإمكانيات ــد الدول ــى الصعي ــرب عل ــع المغ نظــًرا لموق
ــي:  ــس بمــا يل الناشــئة، يوصــى المجل

مقاربــة حكامــة قطــاع الطاقــة مــن خــال وضــع هيكلــة تنظيميــة حكوميــة جديــدة مــن زاويــة االنتقــال  	
الطاقــي، عبــر إدمــاج جميــع مكونــات هــذا األخيــر بمــا فــي ذلــك التنقــل المســتدام والعاقــة بيــن الطاقــة 

ــري. ــذا االقتصــاد األخضــر والدائ والمــاء وك

اعتمــاد مدونــة قانونيــة موحــدة لتنظيــم جميــع أوجــه االنتقــال الطاقــي وتســهيل تنفيــذ وتتبــع وتقييــم  	
السياسات ذات الصلة. 



رأي	املجلس	االقتصادي	واالجتماعي	والبيئي	

46

منــح القطــاع الــوزاري الــذي ســتناط بــه مهمــة تدبيــر االنتقــال الطاقــي اختصاصــات كافيــة للعمــل علــى  	
المســتوى االســتراتيجي والتشــريعي لمواكبــة تحــول قطــاع الطاقــة بشــكل أفضــل، وبمــا يســهل ويشــجع علــى 

المبــادرة فــي هــذا المجــال.

ــة مســؤولة  	 ــز الشــفافية مــن خــال اعتمــاد مقارب ــن مــع مفهــوم االســتدامة وتعزي مواءمــة حكامــة الفاعلي
تتمحــور حــول التقاريــر غيــر الماليــة التــي تعتبــر وســيلة للتواصــل وتتبــع المؤشــرات االجتماعيــة والبيئيــة 
ومؤشــرات الحكامــة ؛ وبالتالــي فإنهــا تمكــن مــن قيــاس تأثيــر األنشــطة علــى مختلــف األطــراف المعنيــة 

والنظــم اإليكولوجيــة.

العمــل علــى ماءمــة مرصــد الطاقــة مــع نطــاق العمــل الجديــد، وذلــك بضمــان الوصــول إلــى المعلومــات  	
ووســائل اإلنتــاج العلمــي التــي ســتمكنه مــن تقديــم المعلومــة الجيــدة لصنــاع القــرار والفاعليــن فــي القطــاع. 

ويمكــن أن تمتــد مهامــه إلــى إدمــاج التأثيــر االجتماعــي للطاقــة وال ســيما قيــاس الهشاشــة الطاقيــة.

.-.-. قطاع الكهرباء

يعتبــر وضــع نظــام للحكامــة أهــم مدخــل نحــو تحقيــق التغييــر المنشــود لقطــاع الكهربــاء نظــرا للموقــع الــذي 
ســيحتله مســتقبا. وســيمكن بنــاء هــذه الحكامــة ممــا يلــي: 

إنجاز االستثمارات الازمة لضمان االنتقال الطاقي مع تأمين اإلمدادات بأسعار أكثر تنافسية. 	

الشفافية الكاملة في تسيير السوق والنماذج االقتصادية المعتمدة من لدن الفاعلين. 	

الفصــل بيــن الفاعليــن وإحــداث تحفيــزات لــكل منهــم تمكنهــم مــن العمــل علــى خدمــة الصالــح العــام وتجنــب  	
تداخــل المصالح.

تطوير فاعلين خواص تنافسيين قادرين على ضمان التميز في التنفيذ وولوج أسواق جديدة. 	

ولبلوغ هذه األهداف، يتعين احترام المبادئ التالية:

ــد  	 ــة بالتزوي ــة المتعلق ــة العمومي ــذي ســيوفرون الخدم ــن والخــواص( ال ــن )العموميي ــة الفاعلي ــز مكان تعزي
بالطاقــة، فــي إطــار ســوق منظمــة.

تنشــيط ســوق الكهربــاء المفتوحــة التــي تســمح للمصنعيــن بتحســين األســعار وتمكــن المســتهلكين مــن  	
االســتفادة القصــوى مــن االســتثمارات بفضــل تحســين الطلــب )التنقــل الكهربائــي، تحليــة الميــاه، الطاقــة 

.)...Power to X الهيدروجينيــة

وعليه، يوصي المجلس بما يلي:

الفصل القانوني بين الفاعلين في مجال الكهرباء حسب سلسلة األنشطة: إنتاج، نقل، توزيع وتسويق. 	

الســهر علــى الفصــل القانونــي والمالــي لهــذه األنشــطة )محاســبة تحليليــة(، مــن أجــل تجنــب أي تضــارب  	
فــي المصالــح مــن جهــة، والســماح بتحكــم أفضــل فــي متغيــرات الكلفــة واألداء لــكل حلقــة فــي السلســلة، 

مــن جهــة أخــرى.
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أما الهيكلة التي يوصي بها المجلس، فستكون على الشكل التالي: 

وسيتشكل سوق الكهرباء )الطاقة والقدرة( على الشكل التالي:

سوق منظمة بتسعيرات محددة سلفا. 	

سوق مفتوحة تحدد فيها األسعار بين البائع والمشتري. 	

تتقاســم الســوق المنظمــة والســوق المفتوحــة نفــس الشــبكة الماديــة ويجــب أن تكــون هنــاك إمكانيــة للتبــادل  	
بيــن االثنين.

يجــب أن تحظــى الســوق المنظمــًة بحصــة أكبــر فــي البــدء لضمــان أمــن اإلمــدادات. وبمــوازاة مــع تطــور  	
الســوق وال ســيما فــي الســيناريو الثالــث، يجــب أن تشــغل الســوق المفتوحــة مســاحة أكبــر شــيئا فشــيئا، 

لضمــان االســتفادة المثلــى مــن االســتثمارات.

تحــدد الهيئــة الوطنيــة لضبــط الكهربــاء القواعــد الســليمة المتعلقــة بالولــوج إلــى الشــبكة )مــورد نــادر( وكذا  	
تعريفــات المعامــات داخــل الســوق المنظمــة. ويجــب أن تضمــن إمكانيــة إجــراء أي نــوع مــن المعامــات 

بمــا فيهــا:

المعامات الصغيرة جدا ذات الجهد المنخفض بين الخواص. 	

إجراءات المسح من جانب كبار المستهلكين وتعويضاتهم. 	

تحفيــز الطلــب وتوقيفــه بنــاًء علــى تســعيرة مرنــة )مثــل تشــغيل شــحن بطاريــات الســيارة فقــط فــي حــال  	
وجــود فائــض فــي إنتــاج الطاقــة الريحيــة(.

يجــب تنظيــم ســوق الكهربــاء فضــاء قائــم الــذات لضمــان الشــفافية فــي المعامــات وإلتاحــة إجــراء أعمــال  	
التحكيــم االقتصــادي بشــكل ســريع لتحســين اســتخدام محطــات الطاقــة الكهربائيــة.
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يجب أن يتم إنتاج وتخزين الكهرباء من قبل شركات القطاع الخاص بالطرق التالية: 	

ســوق منظمــة: عقــود شــراء طاقــة طويلــة األمــد مــع ضمــان الشــراء مــن طــرف المكتــب الوطنــي لتدبيــر  	
اإلنتــاج والتخزيــن والمصــادر الــذي ســينبثق عــن المكتــب الوطنــي للكهرباء والماء الصالح للشــرب. ويمكن 
أن تهــم هــذه العقــود، اإلنتــاج وأيًضــا التخزيــن مــن أجــل ضمــان القــدرة. وســيكون هــذا المكتــب الوحيــد 

القادر على شراء الكهرباء من الخارج في بادئ األمر للحفاظ على توازن السوق الوطنية. 

ســوق مفتوحــة: المنتجــون المســتقلون الذيــن ال يســتفيدون مــن أيــة ضمانــة شــراء والذيــن يمكنهــم بيــع  	
الطاقــة ألي فاعــل آخــر فــي الســوق الوطنيــة، وبعدهــا فــي الســوق الدوليــة.

إن دور وكالــة مــازن باعتبارهــا فاعــا عموميــا فــي ريــادة وتســيير قطــاع الطاقــات المتجــددة فــي المغــرب  	
ــوع مــن  ــح دورا رئيســيا لهــذا الن ــة بالنظــر لكــون مجمــوع الســيناريوهات المتوقعــة تمن ــر أهمي ــح أكث يصب

اإلنتــاج

ــي  	 ــب الوطن ــق أيضــا عــن المكت ــاء )المنبث ــل الكهرب ــي لنق ــب الوطن ــى المكت ــرا عل ــاء حك ــل الكهرب يظــل نق
للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب(. ويؤمــن النقــل علــى خطــوط الشــبكة ذات الجهــد العالــي جــدا والعالــي 
وكــذا أنشــطة التوزيــع )تــوازن العــرض والطلــب( والتخطيــط التشــغيلي الــذي يعرضــه علــى مصادقــة 
ــاء  ــة الازمــة لبن ــوج كامــل إلــى مجمــوع المعلومــات القطاعي ــه ول ــون، ســيكون ل الحكومــة. وبموجــب القان
التوقعــات. ويجــب أن يعكــس النمــوذج االقتصــادي لهــذا المكتــب الهــدف المحــدد لــه لضمــان توافــر الشــبكة 
والتوزيــع المنصــف بيــن الجهــات. وبالتالــي ســيوفر رســما للمــرور بتســعيرة وحيــدة لــكل كيلــوواط ســاعة، 

يمــر عبــر شــبكته، بغــض النظــر عــن نقطــة انطاقــه ونقطــة وصولــه.

يجــب ضمــان توزيــع الكهربــاء مــن قبــل شــركات جهويــة تحــت إشــراف الجماعــات الترابية. وعلــى مســتوى  	
المحاســبة، يجــب علــى هــذه الشــركات الفصــل بيــن نشــاط التوزيــع )توصيــل الكهربــاء( الــذي ســتحصل فــي 
مقابلــه علــى تعويــض بواســطة ترخيــص المــرور )الــذي ســيغطي تكاليــف التوزيــع وأيضــا خدمــات أخــرى 
تقدمهــا هــذه الشــركات( وبيــن نشــاط التســويق / البيــع الــذي ســيحددون فيــه هامــش الربــح، حســب الفــارق 
بيــن تكاليــف البيــع والشــراء وفــي إطــار الســوق المنظمــة. ويمكنهــا تفويــض جــزء مــن نشــاطها فــي مجــال 
ترابــي مــا لشــركة خاصــة فــي إطــار عقــود التدبيــر، علــى غــرار مــا هــو كائــن )بعــد تصحيــح أوجــه القصــور 

المذكــورة أدنــاه(.

يمكــن أن يتــم تســويق الكهربــاء فــي الســوق المفتوحــة مــن قبــل مشــغلين خــواص بمقدورهــم شــراء الكهربــاء  	
بالجملــة وإعــادة بيعهــا للزبنــاء المقيميــن أو المهنييــن أو الســيارات الكهربائيــة. وســيتعين علــى الســلطة 
ــا شــريطة أن تمتثــل  المكلفــة بالضبــط ضمــان ولــوج هــذه الشــركات الخاصــة إلــى شــبكات التوزيــع مجاًن

لرســم المــرور الــذي تحــدده.

مــن أجــل ضمــان حســن ســير الشــبكة التــي ســتزداد تعقيــدا، يجــب ضمــان تدفقــات المعلومات عــن الكهرباء  	
ــة توجــد تحــت  ــى مســتوى بني ــم تجميعهــا ومركزتهــا عل المنتجــة والمســتهلكة فــي أي نقطــة كانــت وأن يت
مســؤولية هيئــة الضبــط. وســيتم إنشــاء هــذه الشــبكة الذكيــة عــن طريــق اســتبدال العــدادات الكهربائيــة 
التقليديــة تدريجيــاً بعــدادات ذكيــة يمكــن تصميمهــا وتصنيعهــا مــن طــرف صناعييــن مغاربــة اعتمــادا علــى 
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ــى هــذه المعلومــات  ــوج إل ــة الضبــط. كمــا أن الول ــي تنــص عليهــا هيئ ــر الربــط الت ــر تحمــات ومعايي دفت
ســيجعل مــن الممكــن تطويــر خدمــات ذات قيمــة مضافــة )مــع ضمــان حمايــة البيانــات الشــخصية( تعتمــد 

علــى البيانــات الضخمــة وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي.

إن الفصــل بيــن أنشــطة المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، بحكــم الواقــع، يســائل مشــروع  	
االندمــاج بيــن المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمكتــب الوطنــي للمــاء الصالــح للشــرب. 

وفي ضوء التطورات المعاصرة في قطاع الكهرباء، يوصي المجلس بما يلي:

تفعيل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتزويدها بوسائل العمل الازمة وتوسيع مجال اختصاصاتها. 	

تعديــل القانــون 54.05 المتعلــق بالتدبيــر المفــوض للمرافــق العموميــة وكــذا القانــون 86.12 المتعلــق  	
بعقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، مــن أجــل تأطيــر أكثــر صرامــة 
لتمديــد هــذه العقــود وترســيخ مبــادئ المســتحقات العادلــة للخدمــات والهوامــش المعقولــة والتــوازن 

المالــي للعقــود.

.-.-.. قطاع احملروقات 

من أجل مواجهة أوجه االختال في تسيير قطاع المحروقات، يوصي المجلس بما يلي:

إعــادة تنظيــم سلســلة القيمــة وإحــداث نظــام تقنيــن مائــم مــن خــال توســيع نطــاق اختصاصــات الهيئــة  	
الوطنيــة لضبــط الكهربــاء إلــى هيئــة ضبــط الطاقــة بجميــع مكوناتهــا.

ــف  	 ــا مــن طــرف مختل ــع بالتقســيط وتنظيمه ــن والبي ــع للموزعي ــن والبي فصــل أنشــطة االســتيراد والتخزي
ــة.  ــات القانوني الهيئ

ــن  	 ــى يتمك ــن حت ــم أنشــطة االســتيراد والتخزي ــق تنظي ــار والمســتهلكين عــن طري ــن الصغ ــة الموزعي حماي
ــع. ــع موزعــي المحروقــات مــن االســتفادة مــن نفــس شــروط البي جمي

األخــذ باالعتبــار الحالــة الخاصــة لشــركة ســامير، عــن طريــق التذكيــر بموقــف المجلــس االقتصــادي  	
واالجتماعــي والبيئــي14 بخصــوص الصمــت إزاء نوايــا الدولــة فــي الحفــاظ علــى مصفــاة وطنيــة مــن عدمــه 

وكــذا أجــواء االنتظاريــة التــي تطبــع الوضــع الراهــن. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بمــا يلــي: 

القيــام بدراســة األثــر االجتماعــي واالقتصــادي لتوقــف إنتــاج المصفــاة ونجاعــة التوفــر أم ال علــى مصفــاة  	
وطنيــة واعتمــاد اســتراتيجية حكوميــة واضحــة لتجســيد أفضــل الخيــارات.

.-.-.. دور املجاالت الترابية واملجتمع املدني يف إطار املقاربة التشاركية

إلــى غايــة اآلن، تولــت الدولــة تدبيــر االنتقــال الطاقــي، فــي إطــار المشــاريع الكبــرى، دون إشــراك المواطنيــن 
والمجتمــع المدنــي والمجــاالت الترابيــة. ومــن أجــل انتقــال طاقــي ناجــح، ســيكون مــن الضروري وضــع المجاالت 

الترابيــة والمواطــن فــي قلــب ســيرورة اتخــاذ القــرار.

14 	 التقرير السنوي للمجلس برسم 2018 صفحة 41



رأي	املجلس	االقتصادي	واالجتماعي	والبيئي	

50

وباعتبارهــا نموذجــا للحكامــة الترابيــة، تقــدم الجهويــة المتقدمــة للمجــاالت الترابيــة دوًرا مركزًيــا لتملــك 
أهــداف االنتقــال الطاقــي وتنزيلهــا علــى أرض الواقــع. فــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس المجــاالت الترابيــة 

بمــا يلــي:

االســتثمار فــي إنتــاج الكهربــاء لتثميــن ثرواتهــا الطبيعيــة محلًيــا بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص فــي إطــار  	
الســوق المفتوحــة التــي يتيحهــا التحريــر التدريجــي للقطــاع.

إدمــاج مفهــوم االنتقــال الطاقــي فــي إعــداد برامــج التنميــة الجهويــة15، وإدمــاج المواطــن الــذي يشــكل فــي  	
نهايــة المطــاف، الحلقــة النهائيــة فــي سلســلة القيمــة، ســواء فــي مقاولــة أو أنشــطة مــدرة للدخــل أو داخــل 

األسر.  

العمــل، فــي إطــار مقاربــة تشــاركية، علــى اســتثمار أدوار التحســيس والتعبئــة التــي يضطلــع بهــا المجتمــع  	
المدنــي مــن أجــل النهــوض بالممارســات المســؤولة فــي مجــال الطاقــة

االســتفادة مــن المقاربــة التشــاركية خــال وضــع برامــج التنميــة الجهوية مــن أجل اإلعداد القبلــي للمقبولية  	
االجتماعيــة للمشــاريع وتســهيل تأكيدهــا البعــدي عبر دراســات األثــر على البيئة.

توفيــر جميــع الشــروط الازمــة لتمكيــن المجتمــع المدنــي مــن لعــب دوره علــى أحســن وجــه، بصفتــه  	
مســاهما فــي إعــداد وتتبــع وتقييــم البرامــج بتقديــم الدعــم الــازم لــه، ال ســيما علــى صعيــد المــوارد 

البشــرية والماليــة واالســتفادة مــن حمــات تحسيســية حســب أفضــل المعاييــر.

يمكــن لنمــوذج الطاقــة الجديــد أن يلعــب دوًرا رئيســًيا فــي تموقــع المغــرب علــى  - .-.
ــد الدولي الصعي

إن انخــراط المغــرب فــي مســار النمــو األخضــر ســيعزز المكانــة التــي يحتلهــا دوليــا فــي أجنــدة المنــاخ، وهــو 
انخــراط مــن شــانه أن يقــدم، فضــا عــن الجهــود التــي تبذلهــا بادنــا فــي مجــال التخفيــف مــن آثــار التغيــرات 

المناخيــة، حلــوال للعديــد مــن رهانــات التكيــف، وذلــك بــروح مــن المســؤولية تجــاه البيئــة والمواطــن.

.-.-	.  تعزيز املبادالت مع أوروبا وبناء شراكات إفريقية

ــة بالشــبكة اإلســبانية وبالتالــي األوروبيــة بخطيــن تحــت ســطح البحــر بســعة  ــاء المغربي ترتبــط شــبكة الكهرب
700 ميجــاواط ســاعة لــكل منهمــا وجهــد يصــل إلــى 400 كيلــو فولــت. ومــن المقــرر إنشــاء خــط ثالــث بنفــس 
الســعة فــي 2024. كمــا تقــرر إحــداث ربــط خــط آخــر مــع أوروبــا ســنة 2026 عبــر البرتغــال، بطاقــة 1000 
ميغــاواط وبجهــد 320 كيلــو فولــت تيــار متصــل مباشــر. وتســاهم هــذه الروابــط فــي تســهيل المبــادالت ثنائيــة 
االتجــاه بيــن الضفتيــن وتعــزز اســتقرار قياســات الجهــد والتــردد الخاصــة بالشــبكة المغربيــة بفضــل الجمــود 

الكبيــر للشــبكة األوروبيــة.

15 	 يخول القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات إلى هذه األخيرة، يف إطار اختصاصاتها الذاتية، العمل على »وضع استراتيجية جهوية القتصاد الطاقة واملاء«، 
و«إنعاش املبادرات املرتبطة بالطاقة املتجددة«، )املادة 82(. كما تعتبر مجاالت الطاقة واملاء والبيئة من االختصاصات التي ميكن نقلها من الدولة نحو اجلهات )املادة 94(
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حاليــا، تعتبــر الظرفيــة االقتصاديــة مائمــة لتعزيــز مثــل هــذه المبــادالت مــع أوروبــا حيــث تتوفــر العديــد مــن 
الفــرص مــن خــال:

األهــداف الطموحــة للصفقــة الخضــراء لاتحــاد األوروبــي والتــي تهــدف إلــى الوصــول إلى الحيــاد المناخي  	
وتحقيــق اقتصــاد خــال مــن الكربــون بحلول عــام 2050.

ــاء إلــى نســبة 37 فــي  	 ــج الكهرب ــادة فــي حصــة الطاقــات المتجــددة فــي مزي قــرار االتحــاد األوروبــي الزي
ــة فــي عــام 2030.  المائ

االلتزام تجاه أفريقيا من أجل الرفع من مستوى نشر وتبادل الطاقة المستدامة والنظيفة. 	

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

توطيــد المبــادالت التجاريــة مــع أوروبــا ســواء فــي مجــال الكهربــاء أو الغــاز عبــر خــط أنابيــب الغــاز المغــرب  	
.)GME( أوروبا	العربي

ــام الفــرص التــي تتيحهــا الصفقــة الخضــراء الجديــدة لاتحــاد األوروبــي واســتغال ميزتيــن تتوفــر  	 اغتن
عليهمــا بادنــا وهمــا إمكاناتهــا الخاصــة مــن الطاقــة المتجــددة مــن جهــة وقربهــا الجغرافــي مــن القــارة 

األوروبيــة مــن جهــة أخــرى، واللــذان يمنحــان بادنــا تميــزا خاصــا مقارنــة بغيرهــا.

فــي إطــار المبــادالت مــع أوروبــا، وضــع الطاقــات الخضــراء فــي قلــب النظــم اإلنتاجيــة الوطنيــة، الســعي  	
إلــى تحقيــق ثاثــة أهــداف: تصديــر الطاقــة الخضــراء؛ تطويــر وتوســيع عــروض الصــادرات المغربيــة 
فــي المجــال الفاحــي والصناعــي علــى وجــه الخصــوص وإعطــاء االنطاقــة لقطاعــات جديــدة حــول 

الهيدروجيــن والجزيئــات الخضــراء.

أما في ما يتعلق بالشراكة مع إفريقيا جنوب الصحراء:

المســاهمة فــي تســريع كهربــة منطقــة غــرب إفريقيــا، اعتمــادا علــى المشــاريع التــي توجــد قيــد الدراســة  	
مــع موريتانيــا ونيجيريــا.

اســتخدام خــط ربــط الداخلــة 400 كيلــو فولــت كنقطــة انطــاق للربــط مــع موريتانيــا ثــم مــع دول جنــوب  	
الصحــراء.

.-.-.. إطاق قطاعات طاقية جديدة وشراكات استراتيجية مع أوروبا وآسيا

.-.-.-	. الهيدروجن

إن برنامــج الهيدروجيــن األخضــر الــذي يعتــزم المغــرب تطويــره، بمــا فــي ذلــك تطوير جميع القطاعــات والفرص 
الصناعيــة والكهربائيــة والنقــل، ســيمكن مــن تعزيــز مكانــة المغــرب فــي إطار الشــراكة الدولية.

لكي تضمن تموقع المغرب في هذا القطاع، يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بما يلي:

العمــل بشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي لوضــع تصــور وإطــاق ســوق هيدروجيــن نظيــف، ممــا سيســاهم فــي  	
وضــع آليــات جديــدة للتعــاون المســتدام علــى المســتوى السياســي واالقتصــادي.
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تعزيــز موقــع بادنــا إلــى جانــب أوروبــا فــي مصــاف البــدان التــي تحتــل الزعامــة فــي ســوق الهيدروجيــن  	
األخضــر، بالنظــر للتكامــل والتــآزر الكائــن بيــن الخبــرة واالبتــكارات التكنولوجيــة مــن جهــة، والقــدرة 

التنافســية والمؤهــات القائمــة فــي الطاقــات المتجــددة وقــدرات التصنيــع، مــن جهــة أخــرى.

تعبئــة هــذه الشــراكة حــول قطــاع الهيدروجيــن األخضــر لخدمــة النمــو االقتصــادي وخلــق مناصــب الشــغل  	
مــن أجــل نظــام طاقــي مســتدام.

.-.-.-.. اجلزيئات اخلضراء

يتم إنتاج الجزيئات الخضراء من التحليل الكهربائي للماء باستعمال مورد طاقي متجدد.

األمونياك الخضراء

يمثــل إنتــاج األمونيــاك مــن الغــاز الطبيعــي أو الفحــم 175 مليــون طــن فــي الســنة أي حوالــي 95 مليــار دوالر. 
ــاج  ــاك فــي إنت ــة، تســاهم األموني ــى األســمدة النيتروجيني ــى اســتخدامه كمــادة خــام للحصــول عل باإلضافــة إل

ــة. ــر الصيدالني الباســتيك واألليــاف والمتفجــرات وحمــض النتريــك وفــي الصباغــة والعقاقي

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

االســتفادة مــن القــدرة التنافســية للمغــرب فــي قطــاع  PtoX إلنتــاج األمونيــاك الخضــراء، والمســاهمة فــي  	
خفــض الكربــون مــن إنتــاج المقــاوالت الوطنيــة أو األوروبيــة.

العمــل علــى االســتحواذ علــى جــزء هــام مــن ســوق األمونيــاك، وتحســين القــدرة التنافســية لأســمدة وكــذا  	
اســتخدام األمونيــاك الخضــراء كوســيلة لنقــل وتخزيــن الكهربــاء مــن أجــل التصديــر.

الميثانول األخضر ووقود »فيشر تروبش«

ــار دوالر  ــة 55 ملي ــم معامــات بقيم ــد رق ــون طــن ســنوًيا ويول ــا يقــرب مــن 98.3 ملي ــول م ــل ســوق الميثان تمث
ســنوًيا، وأكثــر مــن 90.000 منصــب شــغل. ويشــهد القطــاع نمــًوا مســتداًما بنســبة 7 فــي المائــة منــذ 2015، ال 

ســيما بفضــل تطبيقــات الطاقــة المتجــددة التــي تمثــل منــذ اآلن 40 فــي المائــة مــن اســتهاكها.

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

تعزيــز موقــع بادنــا فــي قطــاع الميثانــول األخضــر الــذي يجــب أن يتضاعــف إنتاجــه ثــاث مــرات بحلــول  	
ــة )المســتعملة أساســا كمــادة خــام فــي  ــدد اســتخداماته فــي الصناعــة الكيميائي عــام 2050 بالنظــر لتع

صناعــة المــواد الباســتيكية والصباغــة والنســيج...( وفــي الســيارات الكهربائيــة.

الغاز االصطناعي األخضر أو الميثان األخضر

ــاء والهيدروجيــن واألمونيــاك والميثانــول التــي ســبقت معالجتهــا، يمكــن للغــاز  باإلضافــة إلــى مكونــات الكهرب
ــا. ــب فــي المغــرب وأوروب الطبيعــي االصطناعــي أن يســتجيب للطل

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:
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إقامــة منظومــة بيئيــة إلنتــاج الغــاز االصطناعــي األخضــر مــن أجــل تزويــد النســيج االقتصــادي الوطنــي  	
بالوقــود النظيــف، وال ســيما قطاعــات النقــل والصناعــات شــديدة االســتهاك للطاقــة.

التخطيــط إلنشــاء بنيــة تحتيــة لنقــل الغــاز االصطناعــي األخضــر باســتخدام شــبكة مــن األنابيــب لتزويــد  	
المصنعيــن المغاربــة وضمــان التصديــر إلــى أوروبــا.

ومــن أجــل إطــاق هــذه المســالك الخاصــة بإنتــاج الجزئيــات الخضــراء حــول الهيدروجيــن، يوصــي المجلــس 
بمــا يلــي:

عنــد إنشــاء المشــاريع، إعطــاء أولويــة للشــراكات بيــن القطــاع العــام والخــاص ومجموعــات المقــاوالت بيــن  	
فاعليــن مغاربــة وأوروبييــن متخصصيــن فــي قطاعــات التحليــل الكهربائــي والطاقــة المتجــددة. ويجــب أن 

تســمح هــذه الشــراكات بنقــل التكنولوجيــا مــن أجــل تعزيــز الرأســمال البشــري الوطنــي.

وضع إطار قانوني ومالي محفز لزيادة إيرادات االستثمار األجنبي المباشر. 	

.-.-.. التملك التكنولوجي واالندماج الصناعي

ال يمكــن إنجــاح االنتقــال الطاقــي، بمختلــف مكوناتــه، إال إذا كان مصحوبــا باندمــاج صناعــي ترابــي حقيقــي. 
ــك التكنولوجــي  ــان التمل ــى ضم ــن الســهر عل ــة، يتعي ــذ المشــاريع الصناعي ــر وتنفي ــد تطوي ــة، فعن ــة عام وبصف
ــة  ــود بكيفي ــر إدراج بن ــذي يمــر عب ــر ال ــات(. وهــو األم ــة )منتجــات وخدم ــات المحلي ــرة والمحتوي ــراز الخب وإب
ممنهجــة لاندمــاج الصناعــي التعاقــدي التــي تجمــع فــي كل مشــروع بيــن الجامعــة ومعاهــد البحــث والمقــاوالت 

الناشــئة والمقــاوالت الوطنيــة. 

يتعلق االندماج الصناعي بالقطاعات التالية:

.-.-.-	. مكونات التوربينات الهوائية

ــاث  ــن ث ــون م ــة بشــكل منفصــل: دوار مك ــة متطــورة مصمم ــة فرعي ــة عــدة أنظم ــات الهوائي ــن التوربين تتضم
شــفرات ومحــور؛ كبســولة تتكــون مــن هيــكل وُمضاِعــف وُمَولِّــد كهربائــي؛ وبـُـرج يتكــون مــن ســارية ونظــام تحكــم 

كهربائــي وُمَحــوِّل.

فــي المرحلــة األولــى، كانــت مســاهمة المقــاوالت المحليــة تهــم أساســا أشــغال الهندســة المدنيــة، والُمحــوالت 
واألســاك الكهربائيــة. ومــع تشــغيل مصنــع ســيمنس لمــراوح الهــواء الخاصــة بإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن 
الريــاح بطنجــة، حقــق معــدل االندمــاج قفــزة نوعيــة وكميــة فــي سلســلة القيمــة لقطــاع الطاقــة الريحيــة. مــن 
جهــة أخــرى، تــم تحقيــق تقــدم كبيــر مــع إنجــاز ســاريات مــن طــرف شــركة DLM، ليصــل معــدل االندمــاج 
الحالــي إلــى 60 فــي المائــة. وتظــل هنــاك مكونــات أساســية فــي النظــام يمكــن تصنيعهــا فــي المغــرب: الهيــكل 

والمضاعــف ومولــد الكهربــاء للكبســولة وكــذا التحكــم الكهربائــي فــي البــرج.

ومن أجل التحسن المتواصل لمعدل اندماج القطاع المتعلق بالطاقة الريحية، يوصي المجلس بما يلي:

تشــجيع الفاعليــن المحلييــن فــي قطــاع الكهربــاء علــى إقامــة شــراكات مــع المقــاوالت الدوليــة المتخصصــة  	
ــاء. وهــو مــا ســيمكن مــن الرفــع مــن  ــق بالكهرب ــي تنقــص مــن الجــزء المتعل ــة الت ــاج األنظمــة الفرعي إلنت

معــدل االندمــاج إلــى أكثــر مــن 80 فــي المائــة.



رأي	املجلس	االقتصادي	واالجتماعي	والبيئي	

54

.-.-.-.. اخلايا الكهروضوئية

للرفع من معدل اندماج الصناعة الكهروضوئية، يوصي المجلس بما يلي:

دعم هيمنة الصناعة الوطنية الناشئة التي تتموقع من اآلن على مستوى إدماج ألواح كهروضوئية. 	

ــة  	 ــروع التكنولوجي ــي للف ــع المحل ــدف التصني ــرب به ــع بالمغ جــذب الشــركات المتخصصــة إلنشــاء مصان
ــاوب( ــار المتن ــى التي ــوِّالت إل ــة، ُمَح ــا كهروضوئي الناقصــة )ســبائك الســيليكون، خاي

وضــع إطــار لاســتثمار المحفــز مــن أجــل تشــجيع المســتثمرين المحلييــن وتعزيــز جاذبيــة المغــرب فــي  	
ــي المباشــر. هــذا المجــال ومضاعفــة االســتثمار األجنب

تطوير اإلنتاج إلى المستوى الذي من شأنه خدمة السوق المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير. 	

.-.-.-.. أجهزة خاصة بتحلية املياه

تتضمــن تحليــة الميــاه البحريــة بالتناضــح العكســي أربعــة مراحــل: ضــخ الميــاه البحريــة والمعالجــة الفيزيائيــة 
ــود ذات  ــة ومضخــة الوق ــة والكيميائي ــر الخرطوشــة والمعالجــة الفيزيائي ــى ِمرشــحات الرمــل وفلت القائمــة عل

الضغــط العالــي والترشــيح علــى غشــاء التناضــح العكســي.

ــة، يوصــي  ــي المائ ــن 20 و30 ف ــا بي ــا م ــراوح حالي ــذي يت ــاج هــذا القطــاع ال ــدل اندم ــن أجــل تحســين مع  وم
ــي: ــس بمــا يل المجل

توفيــر الظــروف المائمــة لتكويــن مجموعــات بيــن الفاعليــن الدولييــن والمغاربــة تمكــن هــؤالء مــن تحســين  	
مهاراتهــم والولــوج إلــى مختلــف تكنولوجيــات سلســلة القيمــة.

.-.-.-.. املشاركة يف صناعة البطاريات

تســتخدم البطاريــات لتخزيــن الطاقــة، والســيارات واإللكترونيــات واألدوات الصناعيــة، مــع هيمنــة التنقــل 
الكهربائــي )بمعــدل 66 فــي المائــة(.

لقــد بلــغ اإلنتــاج العالمــي لبطاريــات الليثيــوم 160 جيجــاواط ســاعة ســنة 2018، منهــا 106 جيجــاواط ســاعة 
لقطــاع الســيارات. ويجــب أن يمثــل هــذا اإلنتــاج 500 جيجــاواط ســاعة بحلــول 2025 و1200 جيجــاواط ســاعة 
ــى  ــة عل فــي 2030، بمــا فــي ذلــك 1020 جيجــاواط ســاعة بالنســبة لقطــاع الســيارات. وتقــدر الســوق الدولي
صعيــد الســيارات الكهربائيــة وحدهــا ب45 مليــار أورو فــي 2027 منهــا 20 إلــى 30 فــي المائــة تســتحوذ عليهــا 

أوروبــا.

 وباعتبــاره يحتــل المرتبــة العاشــرة ضمــن البلــدان المنتجــة للكوبالــت، يزخــر المغــرب بمميــزات اســتثنائية 
لتطويــر قطــاع إنتــاج البطاريــات. كمــا يعــد منتجــا للفوســفاط الــذي يعتبــر إحــدى العناصــر األساســية فــي عمليــة 

إنتــاج بطاريــات الليثيــوم	 الحديــد 	 الفوســفاط. 

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

التموقــع فــي مجــال صناعــة البطاريــات عــن طريــق تطويــر ســوق الســيارات الكهربائيــة، باعتبارهــا فرصــة  	
ثانيــة للبطاريــات واإلعــداد لقطــاع إعــادة تدويــر الكوبالــت وباقــي العناصــر المكونــة.
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دعــم مشــروع مغربــي ضخــم أي مصنــع كبيــر الحجــم ينتــج حوالــي بضــع عشــرات مــن جيجــاواط ســنة، علــى  	
غــرار المشــاريع المنجــزة فــي الواليــات المتحــدة والصيــن.

تهييء الظروف الازمة الجتذاب الفاعلين الدوليين، مع ضمان إشراك فعال للفاعلين الوطنيين. 	

.-.-.. التكوين والبحث والتطوير واالبتكار

إلنجاح االنتقال الطاقي واغتنام جميع الفرص الواعدة التي يوفرها، يوصي المجلس بما يلي:

االســتثمار فــي تكويــن الرأســمال البشــري، مــن أجــل بنــاء مجموعــة مــن المهــارات المهنيــة وشــبكات  	
الباحثيــن والمهندســين المندمجيــن ضمــن ديناميــة شــاملة، وطنيــة وجهويــة علــى حــد ســواء.

ــى  	 ــر عل ــي تتوف ــة الت ــاوالت المصنع ــن وال ســيما المق ــن االقتصاديي ــن الفاعلي ــن م ــب مســالك التكوي تقري
مشــاريع مبتكــرة، مــع إدمــاج بعــض االحتياجــات المحــددة فــي المناهــج الدراســية قــدر المســتطاع، وكــذا 

مشــاريع بحــوث التخــرج.

	  )Label( ــق إحــداث عامــات جــودة ــز الســكن المســتدام عــن طري ــة وبرامــج لتعزي وضــع سياســات عمومي
وطنيــة للبنــاء المســتدام واإلشــراف الذكــي علــى البنايــات التــي تهــدف إلــى تحقيــق األداء الطاقــي واقتصــاد 
ــزات  ــف التجهي ــة. وتشــكل مختل ــة العالي ــاءة الطاق ــدات ذات كف ــي للمع ــاج المحل ــر واإلنت المــوارد والتطوي
المنزليــة )مصابيــح الليــد والمكيفــات والتدفئــة، وغيرهــا(، إحــدى المصــادر الممكنــة لابتــكار وخلــق فــرص 

الشــغل المحليــة ذات االســتثمار المعتــدل مــع تأثيــر اجتماعــي واقتصــادي قــوي.

ــى  	 ــة عل ــازات الدفيئ ــات غ ــة وانبعاث ــة القتصــاد الطاق ــدم فرصــا هام ــي تق ــة للقطاعــات الت إعطــاء أولوي
غــرار الفاحــة والنقــل وتثميــن الكتلــة الحيويــة والشــبكات الدقيقــة المترابطــة والشــبكات الذكيــة والتنقــل 
والنقــل اللوجســتيكي المســتدام أو حتــى الكهربائــي وبعــض المجــاالت األخــرى المتعلقــة بالبحــث والتطويــر 

واالبتــكار والتــي تعــزز موقــع المغــرب كفاعــل رئيســي ورائــد إقليمــي وشــريك متميــز فــي هــذا المجــال.

بنــاء تجمعــات متخصصــة فــي التكنولوجيــات الناشــئة كالهيدروجيــن، والطاقــة الحرارية األرضيــة، والميثان  	
الحيــوي، والميثانــول، والطاقــة الكهروضوئيــة )مســتوى الخليــة أو حتــى الســبيكة البلوريــة(، وتحليــة ميــاه 
البحــر وإعــادة تدويــر الميــاه، مــن خــال االســتفادة مــن المعرفــة المكتســبة والتجــارب الناجحــة، فــي إطــار 
منصــات جامعــة للفاعليــن فــي مجــال البحــث والتطويــر حــول الطاقــات المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة، ال 
ســيما بدعــم مــن الحكومــة والفاعليــن العمومييــن والخــواص. وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن تشــجيع المبــادرات 
المتخــذة مــن طــرف المقاربــة اإليكولوجيــة لمجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط وشــركائه )معهــد 
البحــث فــي الطاقــة الشمســية والطاقــات المتجــددة والمؤسســة المغربيــة للعلــوم المتقدمــة واالبتــكار 

)MASCIR والبحــث العلمــي

تعبئــة قــدرات االبتــكار المحليــة فــي جميــع المجــاالت التــي تحتــوي علــى مصــادر لتوفيــر الطاقــة وكفــاءة  	
الطاقــة وتعبئــة مــوارد جديــدة. لــذا، يجــب أن تســاهم المشــاريع االســتراتيجية المخصصــة للهيدروجيــن 
والجزيئــات الخضــراء واألجيــال الجديــدة مــن البطاريــات فــي حــل مشــكل تقلــب الطاقــات المتجــددة، مــع 

ضمــان قفــزة نوعيــة للبلــد فــي مجــال ساســل القيمــة.
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ــا فــي  	 ــا وبرامجه ــن فــي عملياته ــات المه ــام والخــاص لتجمع ــن الع ــن القطاعي ضمــان دمــج الشــراكات بي
مجــال البحــث والتطويــر والمشــاركة فــي تطويــر مختلــف المختبــرات، وهــو مــا مــن شــأنه خلــق كتلــة حرجــة 
وتشــكيل مجموعــة مــن الباحثيــن والمهندســين القادميــن مــن مختلــف التجمعــات التكنولوجيــة لتعزيــز 

إشــعاع ومكانــة البلــد فــي هــذا القطــاع علــى الصعيــد الدولــي وتجنــب تشــتت الوســائل.

إعــداد سياســة وطنيــة طموحــة وبرامــج جهويــة لجــذب أفضــل الطاقــات فــي العالــم وكــذا المقــاوالت  	
ذات المرجعيــة الدوليــة مــع تحفيــز البراعــم الوطنيــة الشــابة )المقــاوالت الناشــئة( والمقــاوالت الصغيــرة 

ــدة. ــرات جدي ــر خب ــدة أو تطوي ــى اكتســاب المعــارف الجدي والمتوســطة القــادرة عل

إطــاق مشــاريع رائــدة لتطويــر التكنولوجيــا أو االعتمــاد االقتصــادي مــن االبتــكارات الحاليــة مثــل: الوقــود  	
الحيــوي مــن الطحالــب الدقيقــة، النقــل بالشــاحنات الكهربائيــة لمســافات طويلــة )بواســطة خــط هوائــي(، 

.)Power to heat to power( عــدادات ذكيــة نشــطة، تحويــل قــدرات التخزيــن الحراريــة

وضــع إطــار شــراكة مغربــي إفريقــي مناســب واالنخــراط فــي مبــادرات التمويــل المخصصــة إلفريقيــا  	
الســتقطاب المشــاريع المبتكــرة والدفــع بهــا وتجســيدها علــى أرض الواقــع. لــذا، يتعيــن تعزيــز قــدرة 
ووســائل تمويــل البحــث والتطويــر )دراســة، ملكيــة فكريــة وصناعيــة، نمــاذج أوليــة، مشــروع رائــد...(، 
وتصنيــع االبتــكارات التكنولوجيــة )عمليــات، اختبــارات، تأهيــل، مطابقــة، مشــروع رائــد...( ونشــرها علــى 
الصعيــد اإلفريقــي. ومــن شــأن هــذه اآلليــات تعزيــز التعــاون العلمــي وتشــجيع تنقــل األســاتذة الباحثيــن 
والمقاوليــن وتدعيــم الروابــط الثقافيــة وتبــادل المعــارف اإلفريقيــة مــع إدمــاج قضيــة الطاقــة المرتبطــة 
بإشــكالية المــاء التــي تطــرح بحــدة بالنســبة للعديــد مــن البلــدان اإلفريقيــة، وال ســيما إشــكالية اللجــوء شــبه 

ــاه العادمــة. المحتــوم لتحليــة الميــاه ومعالجــة المي

.-.. نحو اعتماد ميثاق وطني لانتقال الطاقي
يعتبــر االنتقــال الطاقــي مسلســا طويــا ومعقــدا. وال شــك أن التطــورات التكنولوجيــة الجديــدة التــي ســتحدث 
قريبــا، ستســاهم فــي تشــكيل مامــح القطــاع الطاقــي. وستســاهم التحــوالت السياســية العالميــة فــي التأثيــر 
إيجابــا أو ســلبا علــى التــزام الــدول فــي محاربــة التغيــرات المناخيــة. وال شــك أن أزمــة كوفيــد 19 ســتكون لهــا 

تداعيــات علــى هــذا القطــاع، ســتظهر تداعياتهــا فــي الســنوات القادمــة.

ــة استشــرافية الكتســاب فهــم أفضــل لمــا  ــي مقارب لقــد اعتمــد رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ
يمكــن أن يكــون عليــه االنتقــال الطاقــي الناجــح فــي المغــرب. وفــي ظــل التســاؤالت التــي تميــز هــذه الفتــرة، مــن 
المؤكــد أن هــذه المســألة ســيصعب استشــرافها. ويتجلــى التحــدي اليــوم فــي التأكــد مــن اتخــاذ القــرارات التــي 
ستســمح للمغــرب بــأن يصبــح رائــدا فــي مجــال الطاقــة علــى الصعيــد العالمــي، بغــض النظــر عــن التطــورات 

المســتقبلية فــي هــذا القطــاع.

ــة المهمــة مــن  ــه الطاقي ــر الظــروف الازمــة لتثميــن إمكانات ــى توفي ــه عل ــى المغــرب أن يضمــن قدرت يجــب عل
خــال إعطــاء أهميــة قصــوى لآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. ويتطلــب إنجــاح مشــروع بهــذا الحجــم 
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دعــم جميــع الفاعليــن المعنييــن بتغطيــة مجمــوع قطاعــات سلســلة القيمــة بــدءا بالتخطيــط االســتراتيجي إلــى 
اســتهاك الطاقــة واســتخدامها. ويتطلــب هــذا االنخــراط المواطــن، كمــا أوصينــا بذلــك، فهًمــا جيــًدا لانتقــال 

الطاقــي وتحدياتــه.

لــذا، يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بــإدراج التزامــات األطــراف المعنيــة ســواء الدولــة أو 
ــك  ــال الطاقــي، وذل ــي لانتق ــاق وطن ــن ميث ــي، ضم ــع المدن ــة، أو المجتم القطــاع الخــاص أو المجــاالت ترابي
تماشــيا مــع الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة للمشــاركين فــي المناظــرة الوطنيــة للطاقــة ســنة 2009 والــذي 
يجــب أن يتــم إعــداده مــن خــال مشــاورات موســعة. لقــد أثبتــت هــذه المقاربــة نجاعتهــا فــي الماضــي حيــث 
مكنــت مــن ضمــان االطــراد فــي تنفيــذ المشــاريع، وتســهيل تنســيق اإلجــراءات ومنــح الرؤيــة الواضحــة لمجمــوع 

الجهــات المعنيــة. كمــا يجــب أن يكــون الميثــاق مرفوقــا باســتراتيجية حقيقيــة للتواصــل والتكويــن.
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ماحق
ملحق 	: الئحة الفاعلين الذين تم اإلنصات إليهم

القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية

وزرة الطاقة والمعادن والبيئة	 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء	 

الدراســات 	  )مديريــة  والماليــة  االقتصــاد  وزارة 
العموميــة  المقــاوالت  الماليــة ومديريــة  والتوقعــات 

والخوصصــة(

للجماعــات 	  العامــة  )المديريــة  الداخليــة  وزارة 
) لمحليــة ا

واإلســكان 	  والتعميــر  الوطنــي  التــراب  إعــداد  وزارة 
المدينــة وسياســة 

الرقمــي 	  واالقتصــاد  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
ألخضــر ا و

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء	 

 	)AMEE( الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

 	)SIE( شركة االستثمارات الطاقية

المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب 	 
   )ONEE(

وكالة مازن	 

 	)SNTL ( الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك

 	Casa-transport شركة

 	)ONCF( المكتب الوطني للسكك الحديدية

 	)OCP( مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط
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المؤسسات الخاصة والمنظمات المهنية

فيدرالية الطاقة	 

 	)GPM ( مجموعة موزعي المحروقات بالمغرب

فيدرالية النقل واللوجستيك	 

فيدرالية مصنعي السيارات	 

ــة االقتصــاد 	  ــرب )لجن ــاوالت المغ ــام لمق االتحــاد الع
ــاخ( والمن

 	NAREVA شركة

 	Engie Maroc إينجي ماروك

 	EDF Maroc كهرباء فرنسا المغرب 

 	Quadran Maroc

أكوا باور	 

تجمع كرين أوف أفريكا	 

المغربيــة 	  الشــركة  غــاز،  )أفريقيــا  أكــوا  مجموعــة 
)SMDC المحروقــات  لتوزيــع 

شركة فيفو إينيرجي المغرب	 

شركة طاقة المغرب	 

شركة BYD للسيارات	 

 	PSA Middle East مجموعة

 	)REDAL( شركة ريضال

 	Lydec شركة ليديك

الشركات الناشئة

	 EMOB 

	 Careem

	 Pickalty 
	 Pip Pip Yallah 

	 Pheonix Mobility 
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الجامعات، مراكز البحث ومعاهد التكوين

ــات 	  ــة الشمســية والطاق ــد الدراســات فــي الطاق معه
المتجــددة

المتجــددة 	  الطاقــات  مهــن  فــي  التكويــن  معاهــد 
الطاقيــة والنجاعــة 

جامعة محمد السادس متعددة التخصصات	 

جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء	 

الجامعة الدولية للرباط	 

جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل فاس	 

المدرسة الوطنية العليا للمعادن الرباط	 

المؤسسات الدولية والجهات المانحة

 	KFW بنك االئتمان إلعادة التنمية
 	BERD  البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

 	 AFD الوكالة الفرنسية للتنمية

البنك الدولي 	 

 	 BAD البنك اإلفريقي للتنمية

 	 BEI البنك األوروبي لاستثمار

مؤسسات مالية وأبناك مغربية

 	 Casablanca Finance القطــب المالــي الــدار البيضــاء
City Authority

بنك المغرب	 

 	BMCE البنك المغربي للتجارة الخارجية

 	CDG CAPITAL صندوق اإليداع والتدبير

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 	 المجتمع المدني

الخبراء

السيد ادريس بنهيمة	 

السيد يونس معمار	 

السيد رشيد يزمي	 

السيد يحيى زنيبر	 
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والتنميــة  البيئــة  بقضايــا  المكلفــة  الدائمــة  اللجنــة  أعضــاء  الئحــة   :. ملحــق 
مة ا لمســتد ا

فئة الخبراء

اإليالي ادريس

العمراني أمينة

موقصيط عبد اهلل

ألبير ساسون

فئة النقابات

عبان أحمد بابا

بنسامي خليل

بوجيدة محمد

بوخافة بوشتى

بوزعشان علي

شهبوني نورالدين

لعبايد عبد الرحيم

الرشاطي مينة

زيدوح ابراهيم

فئة ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية

فاهر كمال الدين

بنشرقي عبد الكريم

متقي عبد اهلل

رياض محمد

الزياني منصف
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فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجاالت االقتصاد االجتماعي والعمل الجمعوي

العلوي نزهة

كاوزي سيدي محمد

كسيري عبد الرحيم

بنقدور محمد

سجلماسي طارق

فئةالشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات

أمينة بوعياش

محمد بنعليلو

اليزمي ادريس
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الملحق .: خبراء واكبوا عمل اللجنة

الخبراء الدائمون بالمجلس
نسمة جروندي

ثناء بناني

علي اكديرة

نادية اوغياطيالمترجم
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