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خالل دورتهـــا االستثنائية املنعقدة 
صادقـــت   ،2020 يونيــو   16 يف 
للمجلـــس  العامـــة  اجلمعيـــة 
االقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئـي 

الــرأي. هــذا  علـــى  باإلجمــاع 

الســامية  امللكيــة  الرؤيــة  إن 
الراميــة إلــى تعزيــز موقــع املغــرب 
الرائــدة  البلــدان  ضمــن مصــاف 
ــى  ــي عل ــال الطاق يف مجــال االنتق
الصعيــد العاملــي، والتــي أفضــت 
االســتراتيجية  اعتمــاد  إلــى 
والريحيــة  الشمســية  الطاقيــة 
علــى الصعيــد الوطنــي يف 2009، 
مســار  علــى  بالدنــا  وضعــت 
جديــد قــادر علــى حتقيــق منافــع 
وبيئيــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
رســخ  اإلطــار،  هــذا  ويف  هامــة. 
نظــم  الــذي   22 الكــوب  مؤمتــر 
موقــع   2016 ســنة  مراكــش  يف 
يف  بالدنــا  حتتلــه  الــذي  الريــادة 

املجــال. هــذا 

اكتســبها  التــي  اخلبــرة  أن  كمــا 
الفاعلــون الوطنيــون منــذ انطــالق 
االســتراتيجية الطاقية الوطنية يف 
ــذا التطــور التكنولوجــي  2009 وك
أساســية  قطائــع  أحــدث  الــذي 

املاضيــة،  ســنوات  األربــع  خــالل 
بلــورة  يف  ســاهمت  عوامــل  كلهــا 
ــدة. وهكــذا أضحــت  وضعيــة جدي
أكثــر  املتجــددة  الطاقــات  أســعار 
تنافســية حيــث اســتقر آخــر طلــب 
لســنة  الريحيــة  للطاقــة  عــروض 
ســعر  علــى  املغــرب،  يف   2015
ســاعة  للكيلــوواط  درهــم   0.30
ــب عــروض يف  ــغ آخــر طل بينمــا بل
مجــال الطاقــة الكهروضوئيــة يف 
ســعرا  األوســط  الشــرق  منطقــة 
للكيلــوواط  درهــم   0.13 يعــادل 
ســاعة، يف إطــار شــروط مماثلــة 

لتلــك املعمــول بهــا يف بالدنــا.

متوقعــة  تكــن  لــم  أرقــام  وهــي 
مــن قبــل، وتفضــي إلــى إحــداث 
النمــاذج  يف  عميقــة  تغييــرات 
ــى تســريع  ــة، كمــا تدعــو إل الطاقي
ــة الســامية.  ــة امللكي جتســيد الرؤي
يف هــذا الصــدد، توصــي باعتمــاد 
تنزيــل  يف  متجــددة  مقاربــة 
االســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة. 
محفــزا  الطاقــة  تصبــح  وبذلــك، 
حقيقيــا إلقــالع أخضــر جديــد يف 

املغــرب.

مــن  الطاقيــة  إمكاناتنــا  وتعــد 

الطاقــات املتجــددة التــي أصبحــت 
األهميــة  مــن  تنافســية،  أكثــر 
مبــكان، حيــث متثــل تقريبــا قــدرة 
إنتــاج الغــاز والنفــط يف فنزويــال 
اســتغالل  وســيمكن  ونيجيريــا. 
هــذا املخــزون مــن تقليــص معــدل 
كبيــر،  بشــكل  الطاقيــة  التبعيــة 
الشــرائية  القــدرة  وحتســني 
تنافســية  وحتقيــق  للمواطــن/ة 
الصناعــات واحلســابات العموميــة 
علــى  بالدنــا  موقــع  وتعزيــز  بــل 

الدولــي. الصعيــد 

هــذا  يســمح  أن  املفتــرض  ومــن 
أوروبــا  بتزويــد  للمغــرب  التوجــه 
بالطاقــة اخلضــراء عبــر الكهربــاء 
تفتــح  كمــا  والهيدروجــني. 
اجلديــدة  األوروبيــة  االلتزامــات 
املجــال،  هــذا  يف  واعــدة  آفاقــا 
وهــي تهــدف إلــى الوصــول إلــى 
احليــاد املناخــي الشــامل بحلــول 
يف  جتســدت  والتــي   2050 عــام 
لالحتــاد  اخلضــراء  الصفقــة 
دراســة  صنفــت  وقــد  األوروبــي. 
كواحــد  املغــرب  مؤخــرا  أملانيــة 
بلــدان  خمــس  أفضــل  بــني  مــن 
يف العالــم يف مجــال تطويــر هــذا 
الطاقيــة. الشــراكات  مــن  النــوع 

عبد اهللا متقي
مقرر املوضوع

عبد الرحيم كسيري
رئيس اللجنة



www.cese.ma

وارتــكازا علــى هــذه الدواعــي، قــرر املجلــس، يف إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول موضــوع االنتقــال الطاقــي. 
ويف هــذا الصــدد، اعتمــد املجلــس مقاربــة استشــرافية لوضــع ســيناريوهات لســنوات 2030 و2040 و2050 مــن 

أجــل بحــث اخليــارات االســتراتيجية التــي ميكــن اعتمادهــا منــذ اليــوم.

كمــا اســتعان املجلــس بخبــراء دوليــني يف القطــاع وعقــد 63 جلســة إنصــات مــع خبــراء يف املجــال ومــع األطــراف 
املعنيــة مــن بينهــا قطاعــات حكوميــة ومؤسســات عموميــة ووطنيــة، علــى غــرار وكالــة «مــازن»، واملكتــب الوطنــي 
ــة  ــة املغربي ــة الشمســية والطاقــات املتجــددة، والوكال ــد البحــث يف الطاق ــح للشــرب، ومعه ــاء الصال ــاء وامل للكهرب

للنجاعــة الطاقيــة، واملكتــب الشــريف للفوســفاط، وكــذا االحتــاد العــام ملقــاوالت املغــرب.

لقــد خلصــت مــداوالت املجلــس إلــى توافــق كبيــر، علــى مســتوى مكوناتــه التــي متثــل املنظمــات املهنيــة والنقابــات 
واملجتمــع املدنــي، حــول ضــرورة بلــورة اســتراتيجية متجــددة لالنتقــال الطاقــي ببالدنــا تعــود بالنفــع علــى املواطنــات 

واملواطنني.

أمــا املنافــع احملتملــة فســتكون جــد هامــة، حيــث ســتنخفض نســبة التبعيــة الطاقيــة مــن 88 يف املائــة اليــوم، إلــى 35
يف املائــة بحلــول 2040 وإلــى أقــل مــن 17 يف املائــة بحلــول 2050. ومــوازاة مــع ذلــك، ســينخفض الســعر املتوســط 
ــوواط ســاعة يف 2040 و0,48 درهــم  ــا، إلــى 0,61 درهــم للكيل ــوواط ســاعة حالي ــاء مــن 0,79 درهــم للكيل للكهرب

للكيلــوواط ســاعة يف 2050.

ومــن أجــل بلــوغ هــذه األهــداف، تُظهــر النمذجــة االستشــرافية ضــرورة الشــروع يف تنزيــل اســتراتيجية تَأخــذ يف 
االعتبــار التحــول الطاقــي يف مجملــه، فضــال عــن الكهربــاء واالســتعماالت الكالســيكية. لــذا يتعــني:

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

í تثميــن اإلنتــاج الكهربائــي الالمركــزي علــى مســتوى المنــازل والصناعــات والجماعــات والمشــاريع الفالحيــة
ــخ؛ والتعاونيات...إل

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

íتنزيل سياسة متناسقة للنجاعة الطاقية؛

í االســتثمار فــي تحليــة الميــاه بواســطة الطاقــات المتجــددة التــي تشــهد كلفتهــا انخفاضــا مــن أجــل التعاطــي
مــع إشــكالية اإلجهــاد المائــي؛

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

í ــة مــن ــادئ اآلتي ــي باعتمــاد المب ولتحقيــق هــذه األهــداف، يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ
ــل هــذه االســتراتيجية المتجــددة: أجــل تنزي

íتداُرُسها بشكل شمولي من أجل االستفادة من أشكال التآزر بين المبادرات المذكورة آنفا؛
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í مواكبتهــا بإصــالح شــامل لإلطــار القانونــي والحكامــة مــن أجــل التكيــف مــع التطــورات التــي يشــهدها القطــاع
وإعــادة تشــكيل السياســات العموميــة التــي تؤثــر علــى الطاقــة مــن خــالل التعاطــي بطريقــة منســقة ومتكاملــة 

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

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

í االعتمــاد علــى انخــراط مواطــن موســع بإشــراك المواطنــات والمواطنيــن والمجــاالت الترابيــة لربــط االنتقــال
الطاقــي برهانــات التنميــة المحليــة.

í ،وبالنســبة للنقطــة األخيــرة، يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بوضع ميثاق لالنتقــال الطاقي
تماشــيا مــع الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي المناظــرة الوطنية للطاقة ســنة 2009.

í ــا، وكــذا إنشــاء ــة إفريقي ــد القــاري، يوصــي المجلــس بضــرورة توجــه المغــرب نحــو ورش كهرب ــى الصعي وعل
ــى الخصــوص. ــا، عل ــاء النظيفــة مــع منطقــة غــرب إفريقي ــادل الكهرب ــة لتب ــات تحتي بني

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

والتنميــة الصناعيــة.
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