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االقتصاد األخضر في الـمغرب

ملخص
أصبــح االنتقــال نحــو اقتصــاد أخضــر يحتــرم التوازنــات البيئيــة والقــادر علــى توفيــر فــرص جديــدة
إلنتــاج الثــروات ومناصــب الشــغل المســتدامة يمثــل هدفــا رئيســيا للمقاربــات االســتراتيجية الجديــدة
للتنميــة المســتدامة التــي تعتمدهــا بعــض بلــدان شــمال أفريقيــا ،ومنهــا المغــرب بشــكل خــاص.
إن اإلكراهــات البيئيــة (مــن إجهــاد مائــي ،وتدهــور للتربــة ،والتبعيــة الطاقيــة الشــديدة ،والهشاشــة إزاء
تغيــر المنــاخ ،وتعــدد أشــكال التلــوث) باإلضافــة إلــى النتائــج المحــدودة للنمــو االقتصــادي ولسياســات
التنميــة االجتماعيــة فــي مجــال إحــداث فــرص الشــغل وتقليص الفــوارق االجتماعيــة والجغرافيــة ،تفرض
إعــادة توجيــه النمــوذج االقتصــادي نحــو اقتصــاد أخضــر ومدمــج يســتند إلــى القطــاع الخــاص وقــادر
علــى توفيــر فــرص الشــغل وتقليــص الفقــر وتســوية اختــاالت التنميــة الترابيــة.
تلــك هــي الرهانــات الرئيســية التــي يواجههــا المغــرب الــذي عقــد العــزم علــى أن يجعــل االقتصــاد األخضر
محــورا اســتراتيجيا فــي سياســته الخاصــة بالتنميــة المســتدامة .ويعمــل المغــرب علــى تعبئــة جميــع الفاعلين
وبنــاء الشــراكات المجــددة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص للرفــع مــن مســتوى االســتثمارات التــي تحتــرم
البيئــة والكفيلــة بإنتــاج القيمــة المضافــة ومناصــب الشــغل المســتدامة ،والســيما لفائــدة الشــباب الذيــن وصــل
معــدل البطالــة التــي تطالهــم  19بالمائــة ســنة  .2013ويجــري التفكيــر حاليا فــي إحداث صندوق لالســتثمار
األخضــر لتشــجيع الشــركات علــى إطــاق مشــاريع مجــددة.
وقــد أنجــزت بالفعــل مجموعــة مــن اإلصالحــات (المؤسســية والتنظيميــة والماليــة) والسياســات التحفيزيــة
لتحســين إدمــاج البعــد البيئــي وتشــجيع تطويــر القطاعــات االســتراتيجية مثــل الطاقــات المتجــددة،
والنجاعــة الطاقيــة ،وتوفيــر الميــاه ،والتدبيــر المســتدام للنفايــات الصلبــة والســائلة ،والزراعــة المدمجــة،
وتربيــة األحيــاء المائيــة ،وكــذا الســياحة اإليكولوجيــة .ومــن المتوقــع أن تبــدل المزيــد مــن الجهــود فــي
مجــال  :تكييــف التنظيمــات القانونيــة وتطبيقهــا ،والنظــام الضريبــي البيئــي ،وتســعيرة المــواد والخدمــات
البيئيــة ،وآليــات التمويــل المســتدامة والمتكيفــة ،وتعبئــة المعــارف واالبتــكار ،وأخيــرا التتبــع والتقييــم.
وال يمكــن بنــاء االقتصــاد األخضــر دون إنشــاء شــراكات مجــددة مــع القطــاع الخــاص والجماعــات المحليــة
والمجتمــع المدنــي ،ألن األمــر يتعلــق بعمليــة ينبغــي إنجازهــا مــن األســاس .ويتوقــع أن تســاعد هــذه
الشــراكات علــى تعبئــة االســتثمارات وإيجــاد الحلــول التكنولوجيــة الضرورية ،وتشــجيع الكفــاءات المحلية،
وتعزيــز التــزام جميــع الفاعليــن ،مــع تحقيــق التضامــن .وســتكون الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المجددة
فــي مجــال البيئــة المحــرك الحقيقــي لالقتصــاد األخضــر .ولبلــوغ هــذا الهــدف ،ينبعــي تحســين القــدرات
ومدهــا بــأدوات التمويــل األخضــر الجديــدة وتدابيــر المواكبــة المالئمــة .كمــا ينبغــي إيــاء عنايــة خاصــة
بإدمــاج القطــاع غيــر الرســمي نظــرا ألهميتــه .ويعتبــر مســتوى التــزام الشــركات المغربيــة بالمســؤولية
االجتماعيــة ،وإن كان ال يــزال ضعيفــا ،مــن بيــن مســتويات االلتــزام األكثــر تقدمــا فــي أفريقيــا ،والمغــرب
العربــي ،والعالــم العربــي .كمــا ينبغــي تعزيــز دور القطــاع البنكــي فــي تمويــل االقتصــاد األخضــر ؛ إذ أن
األبنــاك مدعــوة لتطويــر منتوجــات ماليــة موجهــة لالقتصــاد األخضــر.
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ويســتند تحســين تنافســية الشــركات ،وهــو أمــر ضــروري فــي ســياق االقتصــاد األخضــر ذو قيمــة مضافة
قويــة ،إلــى االبتــكار وتطويــر التكنولوجيــا .وبالتالــي ،يمثــل تعزيــز النظــام الوطنــي لالبتــكار وتكييفــه
رهانــا حاســما بالنســبة للمغــرب الــذي يحتــل المرتبــة  84مــن أصــل  143بلــدا طبقــا لمؤشــر االبتــكار
العالمــي لســنة  ،2014إال أن أداءه ال يــزال محــدودا ،الســيما فــي مجــال االبتــكار فــي عالــم األعمــال
وتطويــر الســوق .وال تتجــاوز التمويــات المخصصــة للبحــث العلمــي والتقنــي ،الســيما العموميــة منهــا،
 0,8بالمائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ســنة ( 2010مقابــل  2إلــى  3,5بالمائــة في البلــدان الصناعية).
كمــا يتطلــب االقتصــاد األخضــر كذلــك تالقــي السياســات واألدوات وتكييفهــا ،والســيما فــي مجــال ()1
السياســة الصناعيــة وممارســات التنميــة المســتدامة داخــل الشــركات )2( ،والسياســات الترابيــة)3( ،
واألنظمــة الوطنيــة للتدريــب والتعليــم واالبتــكار )4( ،واألنظمــة الوطنيــة لإلعــام والتتبــع والتقييــم.
وأخيــرا ،يتعيــن مواكبــة هــذه العمليــة بتواصــل وحــوار يتســمان باالســتمرارية واإلدمــاج حــول االقتصــاد
األخضــر.

الرفع من االستثمارات الخضراء ،هدف أضحى من األولويات
ويتجــه المغــرب بعــزم نحــو تشــجيع االقتصــاد األخضــر بالنظــر اللتزامــه السياســي فــي مجــال التنميــة
المســتدامة .1وقــد تــم بالفعــل اعتمــاد الميثــاق الوطنــي 2والقانــون اإلطــاري 3للبيئــة والتنميــة المســتدامة قصد
مراعــاة كل السياســات العموميــة فــي االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة حاليــا قيــد اإلعــداد النهائــي.
ويعتبــر تحقيــق االنتقــال نحــو االقتصــاد األخضــر بشــكل ناجــح وتســريع تنفيــذ السياســة الوطنيــة لمكافحــة
تغيــر المنــاخ مــن بيــن رهانــات االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة ذات األولويــة .وللنهــوض
باالســتثمارات الخضــراء وتشــجيع الشــركات علــى إطــاق المشــاريع المســتدامة ،تــم إعــداد مخطــط
اســتثمار أخضــر ،كمــا يتــم التفكيــر حاليــا فــي إحــداث صنــدوق االســتثمار األخضــر (بــرؤوس أمــوال
عموميــة وخاصــة).
كمــا تــم اعتمــاد خارطــة الطريــق للنمــو األخضــر والتنميــة الترابيــة فــي إطــار أنشــطة مجموعــة التركيــز
المعنيــة «بالنمــو األخضــر والتنميــة الترابيــة» التــي يقودهــا المغرب.
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 1يكــرس الدســتور الجديــد (تموز/يوليــوز) "الحــق فــي التنميــة المســتدامة" ويوســع مهــام المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لتشــمل البيئــة
والتنميــة المســتدامة (المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي).
 2يهــدف الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة الــذي تــم اعتمــاده ســنة  2012إلــى تعزيــز إدمــاج عنصــر البيئــة فــي جميــع االســتراتيجيات
العموميــة والقطاعيــة.
 3القانون اإلطاري  99-12بمثابة ميثاق البيئة والتنمية المستدامة (كانون الثاني/يناير .)2014
 4مبادرة منطقة الشرق األوسط ومنظمة التعاون في الميدان االقتصادي من أجل الحكامة (.)2011-2015
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وينخــرط المغــرب كذلــك فــي العديــد مــن المبــادرات مثــل مبــادرة المعهــد العالمــي للنمــو األخضــر،
ومبــادرة «شــراكات للعمــل فــي مجــال االقتصــاد األخضــر» ،5ومبــادرة غريكــو للتنافســية فــي إطــار
االقتصــاد األخضــر فــي منطقــة المتوســط ،التــي أطلقهــا برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ســنة .2008

يجري حاليا إعداد استراتيجية لتنمية كفاءات المهن الخضراء
أبــرزت العديــد مــن الدراســات الحديثــة فــرص الشــغل التــي يتيحهــا االقتصــاد األخضــر ،ومــن بينهــا
الدراســة التــي أنجزهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ( )2012التــي تشــير إلــى أن
االســتثمارات المتوقعــة فــي أربــع قطاعــات أساســية فــي االقتصــاد األخضــر (الطاقــات المتجــددة،
والنجاعــة الطاقيــة ،وتدبيــر النفايــات الصلبــة ،وتطهيــر النفايــات الســائلة) ،بمبلــغ  20مليــار أورو ،يمكــن
أن تســاهم فــي توفيــر أكثــر مــن  90.000منصــب شــغل جديــد بحلــول  .2020وتؤكــد خريطــة فــرص
الشــغل والشــركة الخضــراء التــي تــم إنجازهــا فــي إطــار مشــروع «يــس غريــن»( 6نعــم لالقتصــاد
األخضــر) وجــود خــزان هائــل إلدمــاج الشــباب مــن الفئــة العمريــة  15-24ســنة  ،والذيــن بلــغ معــدل
بطالتهــم  19,3بالمائــة ســنة ( 2013المصــدر :المندوبيــة الســامية للتخطيــط).

التزام الشركات لفائدة البيئة في تزايد
لدعــم الشــركات فــي هــذا االنتقــال وتعزيــز الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،أنشــأ االتحــاد العــام
لشــركات المغــرب لجنــة «االقتصــاد األخضــر» (لجنــة التنميــة المســتدامة ســابقا) التــي تتولــى تشــجيع
الشــركات ودعمهــا فــي مقاربتهــا البيئيــة وانخراطهــا فــي االقتصــاد األخضــر .وتتعــاون فــي هــذا اإلطــار
مــع المركــز المغربــي لإلنتــاج النظيــف ،الــذي يقــدم ألصحــاب الشــركات الصناعيــة المســاعدة الفنيــة
والدعــم لتعبئــة التمويــل .وقــد حصلــت أكثــر مــن  55شــركة عضــو فــي االتحــاد العــام لشــركات المغــرب
علــى عالمــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركة مــن االتحــاد (معيــار إيــزو  .)26000كمــا تــم إنشــاء
هــذه العالمــة ســنة  2006ويتــم منحهــا لمــدة ثــاث ســنوات بعــد تقييــم ينجــزه مكتــب خبــراء مســتقلين
ومعتمديــن لــدى االتحــاد العــام لشــركات المغــرب .ورغــم تحقيــق بعــض التقــدم ،يظــل عــدد الشــركات
الحاصلــة علــى شــهادة إيــزو ( 14001تدبيــر البيئــة) محــدودا (حيــث انتقــل العــدد مــن عشــرين شــركة
ســنة  2007إلــى حوالــي أربعيــن ســنة  )2013وتحصــل علــى هــذه الشــهادة الشــركات الكبــرى بشــكل
خــاص .وحســب الوكالــة الدوليــة فيجيــو ،7رغــم ضعــف االلتــزام الجديــد مــن الشــركات المغربيــة تجــاه

 5مبــادرة مشــتركة (برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ،ومنظمــة العمــل الدوليــة ،واليونيــدو ،ومعهــد األمــم المتحــدة للتدريــب والبحــث) تــم إحداثهــا
لدعــم البلــدان فــي صياغــة االســتراتيجيات الوطنيــة لالقتصــاد األخضــر فــي أفــق .2020
 6يدعــم مشــروع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي «يــس غريــن» تدريــب الشــباب وإنشــاء المقــاوالت الخضــراء الصغيــرة جــدا (المشــاريع
الخضــراء المجــددة) ،الســيما فــي المناطــق الهشــة بالجهــة الشــرقية وبطنجــة  -تطــوان.
 7تــم إنشــاء وكالــة فيجيــو ســنة  2002وهــي الرائــد الدولــي فــي التدقيــق والتصنيــف فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة للمقاولــة .وتعمــل علــى
قيــاس األداء والمخاطــر لــدى أكثــر مــن  2500مقاولــة مدرجــة فــي البورصــة فــي العالــم علــى أســاس ســتة مجــاالت (البيئــة ،واحتــرام حقــوق
اإلنســان ،وتثميــن الرأســمال البشــري ،وااللتــزام المجتمعــي ،وأخالقيــات األعمــال ،وحكامــة المقــاوالت) 22 ،معيــارا و 250مؤشــرا.
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المســؤولية االجتماعيــة للشــركة ،إال أن مســتوى هــذا االلتــزام مــن بيــن أعلــى المســتويات فــي أفريقيــا
والمغــرب العربــي والعالــم العربــي .كمــا يشــهد عــدد المؤسســات الســياحية التــي تحمــل عالمــة «المفتــاح
األخضــر» تزايــدا ،إذ بلــغ  57مؤسســة ســنة  ،2013و 60ســنة  ،2011مقابــل  13فقــط ســنة .2008

رهانات االقتصاد األخضر في المغرب
حقــق المغــرب إنجــازات هائلــة فــي الســنوات األخيــرة ،بتراجــع مســتوى الفقــر والتنــوع النســبي فــي
الهيكلــة الصناعيــة مقارنــة مــع العديــد مــن بلــدان المنطقــة .ومــع ذلــك ،لــم يســاهم القطــاع الصناعــي بمــا
فيــه الكفايــة فــي إنشــاء فــرص الشــغل (حوالــي  75.000منصــب شــغل فــي العقــد األخيــر) ،ومــا يــزال
نمــو إنتاجيــة القطــاع الفالحــي غيــر كاف ،تصاحبــه التبعيــة الشــديدة تجــاه واردات الحبــوب .وبالتالــي،
مــا تــزال تعبئــة المعــارف واالبتــكار الالزمــة إلنجــاح االنتقــال نحــو االقتصــاد األخضــر غيــر كافيــة.
ويتميــز الســياق البيئــي بزحــف التصحــر باســتمرار ،وهشاشــة الفضــاءات الغابويــة ،8وانخفــاض إمكانــات
المــوارد المائيــة ،9والتدهــور الشــديد لألنظمــة البيئيــة الضعيفــة مثــل الواحات ،وفقــدان التنــوع البيولوجي،
إلــى جانــب الهشاشــة الشــديدة تجــاه تغيــر المنــاخ ومخاطــر الكــوارث الطبيعية.
وتعتبــر األنشــطة االقتصاديــة مصــدر عــدة أنــواع مــن التلــوث( 10إنتــاج الحمــض الفوســفوري واألســمدة،
وإنتــاج المعــادن المركــزة ،واالســتخدام المكثــف للمبيــدات واألســمدة فــي الزراعــة ،والمدابــغ الصناعيــة
والتقليديــة ،والصناعــة الدوائيــة والصناعــة التحويليــة) .ويتلقــى البحــر أكثــر مــن  90بالمائة مــن المخلفات
الســائلة الصناعيــة و 50بالمائــة مــن النفايــات المنزليــة .ويعانــي الســاحل مــن اآلثــار الســلبية للعمــران
القــوي وتركيــز األنشــطة االقتصاديــة ( 80بالمائــة مــن الصناعــات ،و 53بالمائــة مــن القــدرة الســياحية
و 92بالمائــة مــن التجــارة الخارجيــة) .ورغــم ضعــف حجــم انبعاثــات ثانــي أوكســيد الكربــون إال أنهــا فــي
تزايــد .11وتــم تقديــر تدهــور البيئــة مبدئيــا فــي  3,7بالمائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي المتوســط
إال أنهــا أدنــى مــن الواقــع (البنــك الدولــي ،مشــروع المســاعدة الفنيــة البيئــة فــي منطقــة البحــر األبيــض
المتوســط .)2013 ،وتــم تقديــر تكلفــة تدهــور الهــواء وآثــاره بمبلــغ  3,6مليــار درهــم فــي الســنة أي 1,03
بالمائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي (المصــدر :موقــع وزارة الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة).
وعلــى الصعيــد االجتماعــي ،تمكــن المغــرب مــن تقليص مســتويات الفقر المدقــع ،إال أن الســكان ال يزالون
يعانــون مــن الهشاشــة ،الســيما فــي المناطــق الريفيــة التــي يعيــش بهــا  70بالمائــة مــن الســكان الفقــراء.
وحســب المجلــس االجتماعــي واالقتصــادي والبيئــي ،ال تــزال آثــار النمــو االقتصــادي ( 4,8بالمائــة ســنة
 8يتجــاوز الطلــب الوطنــي علــى الحطــب الطاقــي  11مليــون طــن فــي الســنة ويمثــل  30بالمائــة مــن الطلــب الطاقــي اإلجمالــي .وتســتحوذ
المناطــق الريفيــة علــى  88بالمائــة مــن هــذا الطلــب.
 9يقــدر توفــر الميــاه ب  730متــر مكعــب للفــرد فــي الســنة ( )2010فــي حيــن بلغــت  2560متــر مكعــب للفــرد فــي الســنة فــي  .1960وتعــد
هــذه الكميــة أقــل مــن عتبــة اإلجهــاد المائــي المحــدد فــي  1000متــر مكعــب للفــرد فــي الســنة ،ويمكــن أن تتقلــص إلــى  530متــر مكعــب
بحلــول .2025-2030
 10تعاني نصف الموارد المائية السطحية والجوفية من التلوث (معهد الدراسات البحوث العلمية.)2013 ،
 11ارتفعت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من  1,84طن مكافئ النفط سنة  1994إلى  )2000( 2,21ثم .)2004( 2,51
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 ،2013المصــدر :المندوبيــة الســامية للتخطيــط) وسياســات التنميــة االجتماعيــة دون التطلعــات فيمــا
يخــص تقليــص الفــوارق االجتماعيــة والجغرافيــة .والزال معــدل البطالــة مرتفعــا ( 9,2بالمائــة ســنة
 ،)2013الســيما بطالــة الشــباب ( 19,3بالمائــة ســنة  .12)2013وتكبــدت الدولــة فــي سياســات اإلعانــة
المعممــة (الســكر ،والزيــوت النباتيــة ،والمنتجــات النفطيــة ،وغــاز البوتــان)  46مليــار درهــم ســنة 2013
( 5,7مليــار دوالر أمريكــي) أي حوالــي  13بالمائــة مــن الميزانيــة الوطنيــة ،ويتــم حاليــا إصــاح هــذه
السياســة ،مــع التركيــز علــى اســتهداف أكثــر فعاليــة لفائــدة ذوي الدخــل الضعيــف.
ويتعثــر االقتصــاد ،بمكوناتــه الرئيســية (الزراعــة ،والصناعــة ،والطاقــة) ،بالعديــد مــن العراقيــل البيئيــة
حســب مــا يتضــح مــن الجــدول التالــي:
13

القطاعات االقتصادية الرئيسية

اإلكراهات البيئية

الزراعــة 15 :بالمائــة مــن الناتــج المحلــي تســتخدم  80بالمائــة مــن المــوارد المائيــة للســقي،
اإلجمالــي؛ توظــف  46بالمائــة مــن مجمــوع ويضيــع أكثــر مــن  50بالمائــة فــي الشــبكات.
الســكان النشــيطين و 80بالمائــة مــن الســكان  18,7بالمائــة مــن إجمالــي االســتهالك الطاقــي
النشــيطين الريفييــن.
( )2010
 23بالمائــة مــن مجمــوع الصــادرات؛ يتــم تدهــور األتربــة وتلــوث الميــاه (األســمدة ،والنفايــات
التحويــل لفقــط ثلــث اإلنتــاج.
الصلبــة والمبيــدات)
يهيمــن إنتــاج الحبــوب ( 75بالمائــة مــن  31بالمائــة مــن االنبعاثــات اإلجماليــة للغــازات
13
األراضــي الزراعيــة الصالحــة) ويغطــي  60الدفيئــة (بيانــات )2004
بالمائــة مــن االحتياجــات (الســنة المتوســطة)؛
هشاشــة شــديدة أمــام تغيــر المنــاخ (زراعــة مطريــة
 97مليــون قنطــار من الحبــوب ()2012-2013
فــي معظمهــا)
الصيــد البحــري  2-3 :بالمائــة مــن الناتــج االستهالك المفرط لألنواع الرئيسية
المحلــي اإلجمالــي
ضعــف مســتوى اإلنتــاج فــي مــزارع األحيــاء
المائيــة :لتخفيــف الضغــط علــى المخزونــات،
اإلنتاج 1.000.000 :طن ()2010
اإلمكانــات :حوالــي  1,6مليــون طن/الســنة – يُرتقــب تطويــر تربيــة األحيــاء المائيــة بهــدف إنتــاج
تقريبــا و إحــداث  500.000منصــب شــغل  200.000طــن ( )2020مقابــل أقــل مــن 500
طــن ســنة  2012وإنشــاء  50.000منصــب شــغل
االســتهالك 10 :كلــغ لــكل فــرد فــي الســنة
مباشــر.
(المتوســط العالمــي 17 :كلــغ لــكل فــرد فــي
الســنة)

 12المندوبية السامية للتخطيط .مذكرة وضع سوق الشغل سنة .2013
 13المصدر :سياسة تغير المناخ بالمغرب (آذار/مارس .)2014
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يتركــز  80بالمائــة مــن الصناعــات فــي الســاحل
وتنتــج  1,5مليــون طــن مــن النفايــات ،مــن بينهــا
 256.000طــن نفايــات خطيــرة .ويتــم تدويــر 23
بالمائــة فقــط مــن النفايــات الصناعيــة ( )2010ويتــم
اســتخدام  4بالمائــة فــي الثميــن الطاقــي.

الفوســفاط ومشــتقاته 3,5 :بالمائــة مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ()2010؛  20بالمائــة مــن
اإلنتــاج العالمــي (المصــ ّدر األول عالميــا
والمنتــج الثالــث عالميــا)؛  24بالمائــة مــن
مجمــوع الصــادرات ( 8مالييــن طــن فــي
الســنة) .إنتــاج يقــدر بحوالــي  19,96مليــون  988مليــون متــر مكعــب فــي الســنة مــن الميــاه
طــن (.)2010
المســتعملة التــي يتــم رمــي جــزء كبيــر منهــا فــي
الصناعــة الغذائيــة 30 :بالمائــة مــن اإلنتــاج الوســط البحــري دون معالجــة مســبقة.
الصناعــي؛  100.000منصــب شــغل؛  5تعــد الصناعــة أول قطــاع مســتهلك للطاقــة (مليــارا
بالمائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي و 2طــن مكافــئ النفــط).
بالمائــة مــن الصــادرات (.)2011
تخلــف الصناعــة حوالــي  5,99مليــون طــن مكافــئ
صناعــة الصيــد البحــري :يتــم تحويــل  70النفــط مــن ثانــي أوكســيد الكربــون.
بالمائــة مــن المصائــد البحريــة (التجميــد
والتصبيــر) ويتــم تصديــر  85بالمائــة منهــا58 .
بالمائــة مــن الصــادرات الغذائيــة؛  6,8بالمائــة
مــن إجمالــي الصــادرات (مديريــة الدراســات
والتوقعــات الماليــة).
االســتغالل الغابــوي 2 :بالمائــة مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي الزراعــي؛  0,4بالمائــة مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الوطنــي و50.000
منصــب شــغل قــار؛ وتوفــر مداخيــل لفائــدة 50
بالمائــة مــن ســكان االريــاف.

تمثــل  30بالمائــة مــن االحتياجــات مــن خشــب البنــاء
والصناعــة ( 600.000متــر مكعــب فــي الســنة).
ويتجــاوز حجــم اقتطــاع الخشــب بثــاث مــرات
إمكانــات الغابــة.

 18بالمائــة مــن الحصيلــة الطاقيــة الســنوية (11
مليــون متــر مكعــب فــي الســنة أي  4مالييــن طــن
 5-7مليار درهم في السنة
مكافــئ النفــط) ،وهــو مــا يمثــل  30بالمائــة مــن
 4بالمائــة مــن العــرض الدولــي مــن الفليــن الطلــب الطاقــي اإلجمالــي (يصــدر  88بالمائــة
( 150.000قنطــار فــي الســنة).
منــه عــن الوســط الريفــي) .يقــدر التصحــر بحوالــي
 31.000هكتــار فــي الســنة ويقلــص قــدرة النظــام
البيئــي علــى امتصــاص ثانــي أوكســيد الكربــون.
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الطاقــة 3 :بالمائــة مــن الناتــج المحلــي االســتهالك الطاقــي الكثافــة الطاقيــة األوليــة
اإلجمالــي؛  35.000منصــب شــغل .األولــي (مليــون طــن (طــن معــادل نفــط1000 /
مكافــئ النفــط فــي درهــم مــن الناتــج المحلــي
تبعية طاقية شديدة 97 :بالمائة.
اإلجمالــي)
الســنة)
0,48 :2009
ارتفــاع ســنوي مطــرد فــي الطلــب 5 :بالمائــة 15,1 :2009
(الطاقــة) و 7-8بالمائــة (الكهربــاء)
0,54 :2011
17,3 :2011
0,54 :2012
الفاتــورة الطاقيــة 11 :بالمائــة مــن الناتــج 17,8 :2012
المحلــي اإلجمالــي ( )2011مقابــل  7,4بالمائــة
ويهيمــن الفحــم ،والغــاز ،والوقــود علــى المزيــج
ســنة .2009
الطاقــي.
الدعــم المباشــر 5 :بالمائــة مــن الناتــج المحلــي
أكثــر مــن  52بالمائــة من إجمالــي انبعاثــات الغازات
اإلجمالــي ()2011
الدفيئة (.)2004
الطاقــات المتجــددة (المائيــة ،والشمســية وطاقــة
الريــاح) 7 :بالمائــة مــن االســتهالك الوطنــي مــن
الطاقــة األوليــة مــن بينهــا  6بالمائــة طاقــة مائيــة و1
بالمائــة مــن طاقــة الريــاح ()2010

األداء البيئي والسياسات الخاصة باالقتصاد األخضر:
تسريع اإلصالحات
حقــق المغــرب إنجــازات ملموســة فــي مجموعــة مــن المجــاالت مثــل مراقبــة جــودة الهــواء ،14ومكافحــة
االحتبــاس الحــراري ،واســتغالل الغابــة ،15وتطويــر الطاقــات المتجــددة ،والكهربــة الريفيــة ،16والحصــول
علــى المــاء الصالــح للشــرب فــي المناطــق الريفيــة ،وتأهيــل التربيــة البيئيــة .كمــا تبــدل حاليــا جهــود
لتعزيــز البنيــات األساســية لتطهيــر النفايــات الســائلة ( 500مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه المســتعملة غير
المعالجــة ســنويا) ،وتجميــع النفايــات ،وتدويرهــا وتثمينهــا ( 4,5مليــون طــن مــن النفايــات الصلبــة غيــر
المعالجــة ســنويا) ،وإعــادة التشــجير الــذي يتــم بوتيــرة ضعيفــة ،والنجاعــة الطاقيــة ،والنقــل المســتدام،
وترشــيد اســتهالك المــاء وتنميــة المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة.

 14يوجــد فــي طــور اإلعــداد مشــروع قانــون مكافحــة التلــوث ويرتقــب أن تكــون خرائــط انبعاثــات الهــواء جاهــزة بالنســبة لمجمــوع البــاد بنهايــة
( 2014المقاولــة مــن أجــل البيئــة.)2014 ،
 15نالحــظ فــي الســنوات األخيــرة تحســن وتيــرة إعــادة التشــجير ( 40.000هكتــار فــي الســنة فــي المتوســط مقابــل  25.000هكتــار فــي الســنة
ســنة  .)2005ويقتــرح المخطــط التوجيهــي إلعــادة التشــجير تشــجير  1مليــون هكتــار فــي أفــق .2030
 16انتقل معدل الكهربة الريفية من  22بالمائة ( )1996إلى  96بالمائة ( )2009ثم  97,4بالمائة سنة .2012
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فروع خضراء جديدة لدعم النمو وتوفير
فرص الشغل
الطاقــات المتجــددة (الطاقــة الشمســية
المركــزة،األلــواحالشمســية،وطاقــةالريــاح)؛
النجاعة الطاقية
تطهير النفايات السائلة
تدبير النفايات وتثمينها
تربية األحياء المائية
التكيف مع المخاطر وتدبيرها
فروع تثمين الثروة الغابوية
النباتات العطرية والطبية

وشــهدت الســنوات األخيــرة إنجــاز إصالحات
واســعة النطــاق علــى المســتوى المؤسســي،
والتشــريعي واالســتراتيجي .17وتــم تعويــض
كتابــة الدولــة المكلــف بالمــاء والبيئــة بالوزارة
المنتدبــة لــدى وزيــر الطاقــة والمعــادن والمــاء
والبيئــة ( .)2013وتــم إنشــاء وكاالت ومعاهــد
متخصصــة (الوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات
المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة ،والوكالــة
المغربيــة للطاقــة الشمســية ،والوكالــة الوطنيــة
لتنميــة تربيــة األحيــاء البحريــة ،معهــد
األبحــاث فــي الطاقــة الشمســية والطاقــة
المتجــددة) .وتــم أيضــا إطــاق مشــاريع المــدن
الخضــراء.

وأنجــزت العديــد مــن دراســات التقييــم البيئيــة االســتراتيجية (البرنامــج الوطنــي للنفايات المنزليــة ،مخطط
ِ
المغــرب األخضــر ،رؤيــة  2020للســياحة التــي يتــم إعدادهــا حاليــا) .ويتــم أيضــا إعــداد اســتراتيجيتين
وطنيتيــن لحمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة ،واســتراتيجية النجاعــة الطاقيــة ،وتقريــر عــن حالــة البيئــة،
ودراســة عــن نظــام المحاســبة البيئيــة ،18إلــى جانــب اإلصــدار الثالــث الوطنــي عــن تغيــر المنــاخ.
وتــم االنتهــاء منــذ حيــن مــن اســتعراض األداء البيئــي .وركــز خصوصــا علــى حــدود آليــة مراقبــة المطابقــة
البيئيــة وضــرورة تعزيــز تطبيــق التشــريعات (مثــل :النصــوص التطبيقيــة لمبــدأ الملــوث يدفــع) ،وإدمــاج
التقييــم البيئــي االســتراتيجي فــي التشــريعات الوطنية وتحســين نظام دراســات التأثيــر البيئي .وتمــت مراعاة
األداء فــي مجــال البيئــة ضمــن القانــون الجديــد المتعلــق بالصفقــات العموميــة ( .)2014وتنــص اســتراتيجية
الســياحة علــى آليــات ماليــة للدعــم مــن أجــل مواكبــة تطويــر المجــاالت الترابيــة البيئيــة والمنتجــات المجددة
فــي المحافظــة علــى البيئــة والنجاعــة الطاقيــة .وسيشــمل النظــام الحالــي لتصنيــف المؤسســات الســياحية،
فــي طــور اإلصــاح ،شــروط االســتدامة فــي المعاييــر الالزمــة للحصــول علــى التصنيــف.
ولدعــم السياســة البيئيــة والبرامــج القطاعيــة ذات الصلــة ،اســتطاع البلــد اغتنــام فــرص التمويــل فــي إطــار
التعــاون الدولــي والثنائــي ،بمــا فــي ذلــك تعبئــة تمويــات الكربــون بوجــود ثمانيــة مشــاريع مســجلة ضمــن
آليــة التمويــل النظيــف (إمكانيــة تقليــص  3مليــون طــن مــن ثانــي أوكســيد الكربــون فــي الســنة) و13
مشــروعا فــي طــور المصادقــة (تقليــص  2مليــون طــن مــن ثانــي أوكســيد الكربــون فــي الســنة) .وقــد
أحــدث أيضــا العديــد مــن الصناديــق المخصصــة واآلليــات االقتصاديــة حســبما يتضــح مــن الجــدول التالي.

 17االســتراتيجية الوطنيــة للمــاء ( )2009؛ مخطــط العمــل الوطنــي لمكافحــة االحتبــاس الحــراري ( )2009؛ مخطــط المغــرب األخضــر
للزراعــة ()2008؛ اســتراتيجية أليوتيــس للصيــد البحــري ()2009؛ االســتراتيجية الطاقيــة الجديــدة التــي ترمــي إلــى مزيــج متنــوع مــع ارتفــاع
أهميــة الطاقــات المتجــددة (.)2009
 18مكن تشخيص الدراسة بشأن المحاسبة البيئية من تحديد ثالثة مكونات رئيسية ذات أولوية :المياه ،والنفايات والنفقات البيئية.
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نماذج عن الصناديق الخاصة

نماذج عن اآلليات االقتصادية

الصندوق الوطني للبيئةصندوق مكافحة التلوث الصناعيصنــدوق تطهيــر النفايــات الســائلة وتنقيــة ميــاهالصــرف الصحــي
صندوق التنمية الطاقيةصنــدوق الحســن الثانــي للتنميــة االقتصاديــةواالجتماعيــة
الصنــدوق الوطنــي الغابــوي الممــول مــنخــال الضرائــب (الضرائــب علــى الخشــب
المســتورد ،المداخيــل الغابويــة) والــذي يمــول
بــدوره المحافظــة علــى الغابــة وحمايتهــا
وتثمينهــا
صنــدوق التمويــل المشــترك مــع البنــوك«إصــاح الفنــادق  ،»3المخصــص لتأهيــل
مؤسســات اإليــواء الســياحي عبــر تمويــل
االســتثمارات الماديــة وغيــر الماديــة الراميــة
إلــى تحســين جــودة الخدمــات ومراعــاة
اإلشــكاليات البيئيــة (الشــراكة بيــن وزارة
الســياحة ،والصنــدوق المركــزي للضمــان،
ووزارة االقتصــاد والماليــة والفدراليــة الوطنية
للصناعــة الفندقيــة).

اإلعانــات مــن أجــل تعميــم اقتصــاد المــاء فــي
القطــاع الزراعــي لتعزيــز ضــخ الميــاه فــي
الزراعــة انطالقــا مــن الطاقــة الشمســية.
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التأميــن علــى جميــع المخاطــر ضــد التقلبــات
المناخيــة لفائــدة المزارعيــن الصغــار الذيــن
يســتفيدون مــن اإلعانــات ألداء انخراطاتهــم.
الضريبــة البيئيــة 20التــي تخصــص مداخيلهــا
–المقــدرة بحوالــي  157مليــون درهــم ســنويا-
للصنــدوق الوطنــي للبيئــة مــن أجــل تطويــر فــرع
تدويــر اللدائــن.
آليــة «مســاندة الســياحة» التــي ترمــي إلــى
مرافقــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي
القطــاع الســياحي (اإلعانــات ،والدعــم الفنــي) فــي
إجراءاتهــا للحصــول علــى الشــهادة أو العالمــة
البيئيــة ،وإنجــاز عمليــات التدقيــق الطاقــي أو
إحــداث نظــام التدبيــر البيئي (الشــراكة بيــن وزارة
الســياحة ،والوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالشــركة
الصغــرى والمتوســطة ،ووزارة االقتصــاد
والماليــة ،والفدراليــة الوطنيــة للســياحة).
المنــح مــن أجــل تجديــد أســطول نقــل الســلع
(قانــون الماليــة .)2014-2016
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وتوجد العديد من البرامج القطاعية حاليا في طور التنفيذ وتساهم في تشجيع االقتصاد األخضر.
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المخطط الشمسي ()2020

مخطط الطاقة الريحية المندمج ()2020

الهــدف ســنة  5 : 2020محطــات (بقــدرةإجماليــة  2000ميغــاواط) أي  14بالمائــة مــن
االحتياجــات مــن الطاقــة الكهربائيــة.
تقــدر التكلفــة اإلجماليــة بحوالــي  70مليــار
درهــم
االقتصــاد الســنوي :مليــون طــن مكافــئ
النفــط
حجــم االنبعاثــات التــي ســيتم تفاديهــا3,7 :
مليــون طــن مــن ثانــي أوكســيد الكربــون فــي
الســنة.
تشغيل أول محطة.2015 :

الهــدف ســنة  2000 :2020ميغــاواط أي 14بالمائــة مــن القــدرة الكهربائيــة اإلجماليــة.
التكلفــة اإلجماليــة التقديريــة 31,5 :مليــار
درهــم
 280ميغــاواط فــي طــور االســتغالل و720
ميغــاواط فــي طــور االنجــاز
االقتصــاد الســنوي 1,5 :مليــون طــن مكافــئ
النفــط
حجــم االنبعاثــات التــي ســيتم تفاديهــا5,6 :
مليــون طــن مــن ثانــي أوكســيد الكربــون فــي
الســنة.
تشغيل أول محطة ريحية.2014 :

النجاعة الطاقية – البناء والصناعة والنقل
()2030

البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه السقي
()2030

األهداف:االقتصــاد فــي الطاقــة بنســبة  12بالمائــة
ســنة  2020و 15بالمائــة ســنة 2030؛
تقليــص انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة
 35بالمائــة (النقــل).
تقليــص الفاتــورة الطاقيــة بنســبة  15بالمائــة
بحلــول ( 2030الســنة المرجعيــة .)2008
االســتثمارات الالزمــة :أكثــر مــن  21مليــار
درهم.
 40.000منصب شغل (.)2020
قانــون  47/09المتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة
(.)2010
التسعير المتفاوت (االستهالك الكهربائي).
قانون النجاعة الطاقية في البناء.

أألهدافتوفيــر مليــاري متــر مكعــب فــي الســنة مــن
بينهــا  1,4مليــار متــر مكعــب فــي الســنة فــي
الضيعــات الزراعيــة
االنتقــال نحــو الســقي الموضعــي على مســاحة
 550.000هكتارا (.)2020
 330.000هكتــار مجهــزة بأنظمــة عصريــة
لالقتصــاد فــي الميــاه ( )2013أي حوالــي 24
بالمائــة مــن المســاحة اإلجماليــة مقابــل 11
بالمائــة ســنة .2007

 19يمثل الصندوق الوطني للبيئة حساب مخصصات مشاريع حماية البيئة وتثمينها.
 20الضريبــة البيئيــة علــى بيــع المــواد البالســتيكية وإخراجهــا مــن المصنــع واســتيرادها ،والتــي تــم تحديــد نســبتها فــي  1,5بالمائــة كســعر قيمــي.
وتــم إحداثهــا بقانــون الماليــة  2013ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي كانــون الثاني/ينايــر .2014
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المخطط الوطني لتطهير النفايات السائلة

أهداف :2020أهداف :2020معــدل جمــع النفايــات المنزليــة والمماثلــة معــدل الربــط بشــبكة التطهيــر  80بالمائــة
(الحضــر) مقابــل  72بالمائــة ()2011؛
لهــا 90 :بالمائــة ( )2020مقابــل  80بالمائــة
(.)2013
معــدل تنقيــة ميــاه الصــرف الصحــي % 60
مقابــل .)2011( % 24
معدل التدوير  20بالمائة (.)2020
المطــارح المراقبــة 100 :بالمائــة فــي معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي بمــا فــي ذلــك
فــي القطــاع الثالــث وإعــادة اســتخدامها بنســبة
المناطــق الحضريــة ()2025
 % 50ســنة  2020و % 100ســنة .2030
االستثمار التقديري 37 :مليار درهم
أكثر من  11.000منصب شغل مباشر.
االستثمار التقديري 43 :مليار درهمأكثر من  10.000منصب شغل مباشر.-

تدل المؤشرات الرئيسية الدولية على التقدم المحرز
•الرتبة  81من أصل  178دولة في مؤشر األداء البيئي ()2014؛
•الرتبــة الخامســة بيــن بلــدان إفريقيــا ،بعــد تونــس (الرتبــة الثالثــة) ،والجزائــر (الرتبــة الرابعــة) ،وقبــل
مصــر (الرتبــة الســابعة) ،وليبيــا (الرتبــة العاشــرة) فــي مؤشــر أداء الهندســة الطاقيــة العالميــة 2014؛
•الرائــد فــي المنطقــة العربيــة ( 71نقطــة) ،تليــه مصــر ( 53نقطــة) ،وتونــس ( 47نقطــة) ،والجزائــر
( 45نقطــة) ،والســودان ( 25نقطــة) ،وليبيــا ( 20نقطــة) ،فــي تنميــة الطاقــات المتجــددة ،حســب
مؤشــر الطاقــة المســتقبلية العربــي ()2013؛
•رائــد فــي مكافحــة االحتبــاس الحــراري فــي أفريقيــا وفــي العالــم العربــي ،إذ يحتــل الرتبــة الخامســة
عشــرة مــن أصــل  ،58أي أنــه قفــز  15مرتبــة مقارنــة مــع تصنيــف ســنة 2013؛
•تــم اختيــار مدينــة الربــاط مدينــة خضــراء ســنة  2010مــن بيــن  15مدينــة فــي العالــم ،فــي إطــار
«مبــادرة مائــة مدينــة» الخاصــة بموئــل األمــم المتحــدة  -الســكن وتــم إدماجهــا ضمــن التــراث العالمي
لليونســكو ســنة .2012

السياسة الصناعية الجديدة ،فرصة ينبغي انتهازها لتنمية فروع االقتصاد األخضر
يهــدف مخطــط تســريع التطــور الصناعــي الجديــد ( )2020 - 2014إلــى رفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي
للقطــاع إلــى  23بالمائــة (مقابــل  14بالمائــة حاليــا) وإنشــاء  500.000منصــب شــغل ،الســيما لفائــدة
الشــباب .وســيتم اتخــاذ تدابيــر لتحســين إنتاجيــة الشــركات وتنافســيتها ،الســيما الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة (أكثــر مــن  90بالمائــة من األنشــطة الصناعيــة) ودعم التكامــل التدريجي للشــركات الصغيرة
جــدا :إنشــاء صنــدوق االســتثمار الصناعــي العــام ،الــذي ينخــرط فيــه القطــاع البنكــي ،وإصــاح ميثــاق
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يتعين التوفيق بين الرؤية من
أجل االقتصاد األخضر ومخطط
تسريع الصناعة لتشجيع الفروع
الــخــضــراء ذات األولــويــة ،
وزيادة الطاقة اإلنتاجية المحلية
و تعزيز الــتــزام الشركات
بالتنمية المستدامة.

االســتثمار ،وإنشــاء التحالفــات بيــن المجموعــات الكبــرى
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الصغيــرة
جــدا ،واعتمــاد نظــام التدريــب المالئــم لالحتياجــات .ويتعيــن
التوفيــق بيــن الرؤيــة مــن أجــل االقتصــاد األخضــر وهــذا
المخطــط الجديــد لتشــجيع الفــروع الخضــراء ذات أولويــة،
والرفــع مــن قــدرة اإلنتــاج الصناعــي المحلــي لفائــدة بعــض
حلقــات سلســلة القيمــة ذات الصلــة بهــذه الفــروع وتعزيــز
التــزام الشــركات بالتنميــة المســتدامة.

تشجيع االبتكار ،رهان هائل
يحتــل االبتــكار مكانــة مركزيــة فــي التكامــل الصناعــي وفــي رهانــات االقتصــاد األخضــر .ويحتــل
المغــرب الرتبــة  84مــن أصــل  143بلــدا حســب المؤشــر العالمــي لالبتــكار لســنة  ،2014بعــد تونــس
(الرتبــة  ،)78وقبــل مصــر ( )99والجزائــر ( .)133ورغــم وجــود بعــض التقــدم فــي البنيــات األساســية
والرأســمال البشــري ،فــأداء النظــام الوطنــي لالبتــكار ال يــزال محــدودا ،الســيما مــن حيــث االبتــكار فــي
عالــم األعمــال وفــي تحســين الســوق .ونالحــظ أيضــا غيــاب تنســيق الجهــود ،وضعــف التمويــل وغيــاب
التعــاون بيــن الجامعــة والشــركة (ضعــف تثميــن نتائــج البحــث وغيــاب تكييــف المشــاريع مــع احتياجــات
االقتصــاد) .ولــم تتجــاوز التمويــات المخصصــة للبحــث العلمــي والفنــي ،الســيما العموميــة 0,8 ،بالمائــة
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ســنة ( 2010مقابــل  2,26بالمائــة فــي فرنســا و 3,4بالمائــة فــي اليابــان).21
وتواجــه الشــركات الصغيــرة والمتوســطة غيــاب القــروض لتمويــل البحــث؛ وتلجــأ حوالــي  80بالمائــة
من الشركات إلى التمويل الذاتي لتطوير مشاريعها في البحث.
ولتحفيــز االبتــكار التكنولوجــي وتعزيــز البحــث والتدريــب فــي الفــروع الجديــدة ،تــم اتخــاذ عــدد مــن
التدابيــر مثــل «مبــادرة المغــرب لالبتــكار» التــي ترمــي إلــى الزيــادة فــي تمويــل البحــث ( 2بالمائــة مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول  ،2020تأتــي  25بالمائــة منهــا مــن القطــاع الخــاص) ،وإنشــاء صنــدوق
الدعــم لالبتــكار ( 380مليــون درهــم) ،وإحــداث سياســة بنــاء جامعــات االبتــكار ،وتطويــر األقطــاب
التكنولوجيــة وإنشــاء المعاهــد المتخصصــة فــي البحــث والتدريــب .وأطلــق المكتــب الشــريف للفوســفاط
ســنة  2011صنــدوق االبتــكار للزراعــة مــن أجــل تشــجيع االبتــكار وروح الشــركة فــي الزراعــة
والصناعــة الغذائيــة.

 21حســب الدراســة "الحالــة الراهنــة لتمويــل االبتــكار فــي المغــرب" التــي أنجزتهــا الجمعيــة المغربيــة للمســتثمرين فــي الرأســمال والمكتــب
االستشــاري "غرانتثورنتــون" لالســتعالم.
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أدوات مالية مجددة لدعم تطوير الطاقات المتجددة
يحتــاج برنامــج تطويــر الطاقــات المتجــددة إلــى تمويــل ضخــم يفــوق  100مليــار درهــم (حوالــي 10
مالييــر أورو) .وتمــت بالفعــل تعبئــة  1,5مليــار أورو مــن مختلــف المانحيــن (مصــرف التنميــة األفريقي،
والبنــك الدولــي ،والبنــك األوروبــي لالســتثمار ،ووكالــة التنميــة الفرنســية ،والمؤسســة األلمانيــة لقــروض
إعــادة البنــاء ،واالتحــاد األوروبــي) فــي إطــار الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن أجــل بنــاء
أول محطــة للطاقــة الشمســية بــورزازات ( 500ميغــاواط ســنة  .)2017وســيتم بنــاء باقــي المحطات على
مــدى الفتــرة  .2020 - 2018وتجمــع الخطــة الماليــة بيــن أمــوال عموميــة وخاصــة وطنيــة وأجنبيــة،
وتســتخدم آليــات تمويــل بشــروط ميســرة وأخــرى عاديــة فــي إطــار التعــاون متعــدد األطــراف و التعــاون
الثنائــي .كمــا تــم إنشــاء شــركة االســتثمارات الطاقيــة 22وإحــداث صنــدوق التنميــة الطاقيــة.
وأســفر إصــاح إعانــات الطاقــة
برنامج تطوير الطاقات المتجددة
الحالــي (إحــداث نظــام ربــط ســعر
23
عــدد مــن المنتجــات النفطيــة
الهــدف :إنتــاج  6.000ميغــاواط (الطاقــة الشمســية
باألســعار الدوليــة ســنة )2013
وطاقــة الريــاح والكهربائيــة المائيــة) لبلــوغ 42
بالفعــل عــن تقليــص جزئــي فــي
بالمائــة مــن المزيــج الطاقــي (.)2020
اإلعانــات المخصصــة للوقــود
االســتثمار :أكثــر مــن  100مليــار درهــم (الطاقــة
الشمســية وطاقــة الريــاح).
المســتعمل فــي النقــل .وتمــت
االقتصاد 2,5 :مليون طن مكافئ النفط
مراجعــة أســعار الكهربــاء للزيــادة
حجــم االنبعاثــات التــي ســيتم تفاديهــا 2,5 :مليــون طــن
فيهــا بهــدف مراعــاة األســعار
مــن ثانــي أوكســيد الكربــون فــي الســنة.
الحقيقيــة .ويتزايــد اهتمــام الشــركات
إصالحــات مؤسســية وتشــريعية عميقــة ،مــن بينهــا
المتعــددة الجنســيات الكبــرى (جــي.
القانــون  13-09الــذي يرخــص للمقــاوالت الخاصــة
دي.إف ســويز ،ألســطوم ،ســيمنس،
بإنتــاج الكهربــاء الخضــراء مــع اإلدمــاج فــي الشــبكة
أكوابــاور ،وغيرهــا) والشــركات
والربــط البينــي.
الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي
تحسين معدل التكامل الصناعي نحو األمثل.
هــذا القطــاع .وحســب مرصــد أنيمــا-
مرصــد االســتثمار والشــراكة فــي البحــر المتوســط ،جــذب المغــرب فــي المتوســط مشــروعا اســتثماريا
أجنبيــا ومباشــرا واحــدا كل ســنة مــا بيــن  2003و ،2009وثالثــة مشــاريع ســنة  ،2010و 4مشــاريع ســنة
 ،2011و 7مشــاريع ســنة  .2012كمــا تــم تطويــر العديــد مــن مشــاريع محطــات طاقــة الريــاح فــي شــكل
عقــود بنــاء واســتغالل ونقــل الملكيــة .وســنة  ،2013شــرعت «جي.دي.إفســويز» وشــريكتها «ناريفــا»
القابضــة فــي بنــاء المحطــة الريحيــة بطرفايــة بقــدرة  300ميغــاواط ،أي  40بالمائــة مــن القــدرة الريحيــة
اإلجماليــة للبلــد .وقــد كانــت هــذه المحطــة موضــوع عقــد شــراء كهربــاء لمــدة  20ســنة مــع المكتــب
 22شــركة االســتثمارات الطاقيــة هــي شــركة عموميــة تــم إنشــاؤها ســنة  ،2010رأســمالها مليــار درهــم وتتولــى إنجــاز امتــاك المســاهمات فــي
مشــاريع الطاقــة المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة.
 23تمثل المنتجات النفطية حوالي  55بالمائة من نفقات المقاصة.
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الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب .وتــم تطويــر مشــروع آليــة التمويــل النظيــف إلنشــاء محطــة
ريحيــة خاصــة بمصنــع اإلســمنت الفــارج (تطــوان) .وتغطــي  40بالمائــة مــن احتياجــات المصنــع مــن
الطاقــة الكهربائيــة ( 38مليــون كيلــوواط ســاعة) ويســاعد علــى تقليــص توليــد ثانــي أوكســيد الكربــون
بمعــدل  300.000طــن فــي الســنة.

مخطط المغرب األخضر :مقاربة متعددة األبعاد من أجل زراعة مدمجة تحترم البيئة
يهــدف مخطــط المغــرب األخضــر ( )2008-2010إلــى تحســين أداء القطــاع الزراعــي ليصبــح محــرك
النمــو االقتصــادي ومحاربــة الفقــر ،عبــر الرفــع مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الزراعــي ،والزيــادة فــي
الصــادرات ،وتوفيــر فــرص الشــغل ،وتحســين الدخــل الزراعــي.24
وتهــدف الركيــزة األولــى لمخطــط المغــرب األخضــر إلــى تشــجيع الزراعــة ذات أداء جيــد وقيمــة مضافــة
عاليــة ،عبــر حشــد العقــار الزراعــي الــذي يدخــل ضمــن الممتلــكات الخاصــة للدولــة وتفويتــه (علــى
شــكل إيجــار طويــل األمــد يمكــن أن يصــل إلــى  40ســنة) لفاعليــن خــواص محلييــن أو أجانــب فــي إطــار
الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص التــي تســعى إلــى تثميــن الفــروع الرئيســية ،الســيما فــروع
التصديــر (الحوامــض ،والزيتــون ،والفواكــه والخضــر) .وينبنــي علــى نمــوذج تجميــع يربــط العالقــات بين
المســتثمرين الخــواص الذيــن يملكــون قــدرة ماليــة جيــدة مــع عشــرات المســتغلين الصغــار والمتوســطين،
فــي إطــار تعاقــد ثالثــي األطــراف بيــن الدولــة والمســتثمر الخــاص ،والمســتثمر الخــاص والمســتغل.
ويســمح هــذا النمــوذج بتذليــل العديــد مــن العقبــات الرئيســية أمــام القطــاع ،مثــل التمويــل ،واالســتفادة
مــن العقــار ،25وحجــم الضيعــات (تتــراوح مســاحة الضيعــات مــا بيــن  200و 2.000هكتــار) ويســاعد
علــى تشــارك المخاطــر ،ونقــل الكفــاءات وتطويــر القــدرات التجاريــة .ويُنتظــر أن يســتفيد منــه فــي نهايــة
المطــاف  540.000مــزارع.
وتعتمــد الركيــزة الثانيــة مقاربــة المواكبة االجتماعية (مع مســاهمة قويــة من الدولة) لفائدة المســتغلين الصغار
والمتوســطين ،الســيما فــي المناطــق الصعبــة (الجبــال ،والواحــات ،والســهول والهضــاب شــبه الجافــة) بهدف
الزيــادة بشــكل ملمــوس فــي الدخــل الزراعــي وتثميــن اإلنتــاج المحلــي .وقــد اســتفاد منهــا لحــد اآلن حوالــي
 715.000مــزارع .وتــم ســنة  2013إنشــاء  245تعاونيــة نســائية خاصــة بالمنتجــات المحلية.
ولتلبيــة االحتياجــات الهائلــة لتمويــل مخطــط المغــرب األخضــر (حوالــي  66مليــار درهــم للفتــرة - 2009
 ،)2015تــم إحــداث حلــول متعــددة عبــر صنــدوق التنميــة الزراعيــة (تمــت إعــادة هيكلتــه بتمويــل أكبــر)،
وصنــدوق الحســن الثانــي ( 800مليــون درهــم لمــدة أربــع ســنوات) ،وصنــدوق التنميــة الريفيــة ،والبنــوك
الوطنيــة –التــي طــورت منتجــات مالئمــة الحتياجــات المزارعيــن مثــل القــرض الفالحــي المغربــي الــذي
بلــغ تمويلــه المخصــص لفائــدة  15.000مزارعــا صغيــرا  5,5مليــار درهــم بنهايــة آب/أغســطس 2013
عبــر مؤسســة «تمويــل الفــاح» ،-وأخيــرا الشــركاء الماليــون الدوليــون.
 24تعد المداخيل المتوسطة الزراعية ضعيفة جدا إذ تقل مساحة  70بالمائة من الضيعات عن  2,1هكتار.
 25ال تتجاوز مساحة  74بالمائة من المزارع بالمغرب  5هكتار.
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وعلــى المســتوى البيئــي ،خضــع مخطــط المغــرب األخضــر لتقييــم بيئــي واجتماعــي اســتراتيجي.
ويتناســق مــع االســتراتيجية الوطنيــة للمــاء ( )2009-2015عبــر تطويــر اســتخدام أنظمــة الــري
المقتصــدة فــي المــاء فــي إطــار البرنامــج الوطنــي لالقتصــاد فــي ميــاه الــري (تــم تجهيــز 330.000
هكتــار بأنظمــة الــري الموضعــي ســنة  ،2013ويرتقــب تجهيــز  410.000هكتــار بنهايــة ســنة .)2014
ويهــدف البرنامــج الوطنــي للضــخ الشمســي تثبيــت محطــة تشــمل  3.000نظــام األلــواح الشمســية لضــخ
قــدرة إجماليــة  15ميغــاواط ذروة ،وكان مقــررا تنفيــذه ســنة  .2014ويتواصــل برنامــج التأميــن متعــدد
األخطــار ضــد التقلبــات المناخيــة وســيهم مســاحة تصــل إلــى  600.000هكتــار ســنة  ،2014ويرتقــب
أن يصــل إلــى مليــون هكتــار ســنة .2015
وتوضــح البيانــات الحديثــة للمفوضيــة الســامية للتخطيــط ،ووزارة االقتصــاد والماليــة ووزارة الزراعة،
ارتفــاع المســاحة المزروعــة إلــى  750.000هكتــار منــذ إطــاق مخطــط المغــرب األخضــر ســنة
 ،2008وتحســن مردوديــة فــروع اإلنتــاج الرئيســية ،26وارتفــاع اإلنتــاج الزراعــي بنســبة  43بالمائــة،
وارتفــاع التشــغيل الزراعــي بنســبة  23بالمائــة .وتُبــرز أيضــا انتعــاش االســتثمارات ( 53مليــار درهــم
فــي الســنوات الخمــس الماضيــة ،مــن بينهــا  22مليــار مــن القطــاع الخــاص) وأيضــا إنشــاء حوالــي
عشــرين تجمــع ذي المصلحــة االقتصاديــة وأكثــر مــن أربعيــن تعاونيــة زراعيــة .وتعــد هــذه البيانــات
مشــجعة؛ إال أنــه يتعيــن إنجــاز تقييــم معمــق للمخطــط فــي نصــف المرحلــة لقيــاس( :أ) أثــره الحقيقــي
بالنظــر لالســتثمارات واإلعانــات العموميــة المخصصــة؛ وآليــات االبتــكار ،والتدريــب والتأطيــر،
والتقــدم المحــرز الســيما مــن حيــث األمــن الغذائــي ،وتطويــر الصناعــة الغذائيــة ،والتأثيــر علــى
المزارعيــن الصغــار والهجــرة الريفيــة؛ (ب) مســتوى تنفيــذ توصيــات التقييــم البيئــي واالجتماعــي
االســتراتيجي لمراعــاة اإلكراهــات البيئــة ،بمــا فــي ذلــك تقليــص الخطــر المناخــي.

تدبير النفايات المنزلية والنفايات المشابهة :إدماج القطاع غير الرسمي وتحسين
أشكال التمويل
يهــدف برنامــج النفايــات المنزليــة إلــى تقليــص إنتــاج النفايــات ،27وتثميــن
 20بالمائــة مــن النفايــات (التدويــر ،وتصنيــع األســمدة ،وإنتــاج الطاقــة) فــي
أفــق ( 2020مقابــل  10بالمائــة ســنة  )2013وإنشــاء  150.000منصــب
شــغل فــي غضــون  5ســنوات .وتتمثــل الفــروع ذات أولويــة المعنيــة
بالبرنامــج فــي :النفايــات البالســتيكية ،ونفايات الــورق والكرتــون ،والزيوت
المســتعملة ،والبطاريــات واإلطــارات .وســيتم إحــداث وحــدة تدبيــر الفــروع
داخــل وزارة البيئــة.

مــن حــيــث إدارة
النفايات المنزلية،
تتم تتمة إحــدات
فـــروع جــديــدة و
إدمـــاج الفاعلين
غير الرسميين.

 26ارتفع اإلنتاج النباتي المتوسط من  2,8طن في الهكتار إلى  3,5طن في الهكتار.
 27ارتفــع إنتــاج النفايــات المنزليــة والمماثلــة لهــا مــن  5,30مليــون طــن ســنة  2009إلــى  6,85مليــون طــن ســنة  ،2013مــن بينهــا  5,38مليــون
طــن فــي المناطــق الحضريــة.

االقتصاد األخضر في الـمغرب

16

ويدخــل تدبيــر النفايــات المنزليــة ضمــن اختصــاص الجماعــات المحليــة ،28إال أنــه يمكــن تفويضــه
للفاعليــن الخــواص .29ويعانــي هــذا القطــاع الــذي يشــمل مكونــا كبيــرا غيــر رســمي وغيــر منظــم مــن
ضعــف شــديد فــي االســتغالل يســتلزم اعتمــاد إطــار يوفــر وضــوح الرؤيــة أمــام المشــاريع المســتقبلية،
ويحــدد بوضــوح المســؤوليات بيــن الفاعليــن المعنييــن (الســيما القطــاع غيــر الرســمي) ،ويحفز الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الصغيــرة جــدا ،ويرافقــه بنــاء القــدرات الفنيــة والماليــة لتشــجيع إنشــاء
الشــركات الصغيــرة جــدا فــي أنشــطة التدويــر .وتــم تحقيــق إنجــازات فــي مجــال تجميــع النفايــات ورميهــا
فــي المطــارح المراقبــة .30وتتجــه جهــود الحكومــة أيضــا نحــو إنشــاء الفــروع الجديــدة وإدمــاج الفاعليــن
غيــر الرســميين .وتــم إعــداد مخطــط عمــل لدعــم فــرع التغليــف البالســتيكي واعتمــاد ضريبــة بيئيــة
(قانــون الماليــة لســنة  .)2013وبالنســبة لفــرع بطاريــات الســيارات المســتعملة ،يتــم حاليــا إحــداث إطــار
تشــريعي وتــم التوقيــع علــى اتفاقيــة شــراكة بيــن الــوزارة المكلفــة بالبيئــة ،والــوزارة المكلفــة بالشــركات
الصغــرى وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم وتجمــع منتجــي البطاريــات مــن أجــل إنشــاء تجمــع ذي مصلحــة
اقتصاديــة وتحديــد اآلليــات المؤسســية والفنيــة والماليــة.
ويتــم أيضــا إحــداث فــروع مخصصــة إلطــارات العجــات والزيــوت المســتعملة .ومــا يــزال التثميــن
الطاقــي للنفايــات هامشــيا رغــم اإلمكانــات الهائلــة لتطويــره .ويتــم حاليــا إنجــاز مشــروعين اثنيــن إلنتــاج
الطاقــة انطالقــا مــن الغــاز الحيــوي للمطــارح المراقبــة (فــاس ووجــدة) وتــم إبــرام شــراكة مــع مصانــع
اإلســمنت مــن أجــل الحــرق المشــترك للنفايــات .وتوجــد فــرع إنتــاج األســمدة فــي المرحلــة التجريبيــة.

فرع بطاريات السيارات المستعملة
ينتــج البلــد  674.000وحــدة مــن البطاريــات المســتعملة فــي الســنة ،أي حوالــي  10.000طــن
مــن النفايــات.
 -وتقــوم ثــاث شــركات متخصصــة فــي إنتــاج البطاريــات بتدويــر  60بالمائــة مــن البطاريــات
المستعملة.
اآللية:
يعيــد المســتهلك البطاريــة المســتعملة عنــد شــراء بطاريــة جديــدة أو يــودع ضمانــة  150درهــم
فــي حالــة عــدم إحضــار البطاريــة المســتعملة علــى الفــور (ســلوك مواطــن).
ويتم اقتطاع  30درهم عن كل بطارية مجددة لتمويل الصندوق الوطني للبيئة.

 28تستفيد البلديات ذات قدرات فنية ومالية ضعيفة من تشجيعات مالية من الحكومة إال أنها تواجه صعوبات عند تسديد نفقاتها.
 29يتولى  80بالمائة من عملية التجميع فاعلون خواص في إطار التدبير المفوض.
 30تم رمي  37بالمائة من النفايات المنزلية في المطارح المراقبة سنة  2013مقابل  10بالمائة سنة .2008
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الخالصة
يعتبــر المغــرب االقتصــاد األخضــر رهانــا ذو أولويــة يــرد بوضــوح
وجــــوب اســتــراتــيــجــيــة
فــي االســتراتيجية الوطنيــة للتنمية المســتدامة ،ويســاهم فــي المحافظة
وطنية لالقتصاد األخضر
علــى البيئــة ومكافحــة االحتبــاس الحــراري وتثميــن المــوارد وتوفيــر
إلدمـــاج تــحــول النسيج
فــرص الشــغل وتحســين األداء الصناعــي ،كمــا يســاهم فــي تحقيــق
اإلنتاجي وتعزيز سوق
التــوازن بيــن المجــاالت الترابيــة .وهنــاك مبــادرات مهمــة فــي طــور
العمل واالبتكار و البعد
اإلنجــاز مــن أجــل (أ) الزيــادة فــي االســتثمارات الخضــراء عبــر
اإلقليمي .
تعزيــز التعــاون الدولــي وتعبئــة القطــاع الخــاص والمــوارد العموميــة
الداخليــة؛ (ب) وتشــجيع سياســة صناعيــة قــادرة علــى توفيــر فــرص
الشــغل( ،ج) وتعزيــز الكفــاءات واالبتــكار فــي مجــا ل التكنولوجيــا الخضــراء.
ورغــم أن التــزام أربــاب الشــركات بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركة يعتبــر عنصــرا حاســما ،تلعــب
عوامــل أخــرى مثــل التنظيمــات ،والســياق القطاعــي ،والتنافســية ،ونقــل التكنولوجيــا ،وتطويــر الكفــاءات
والزيــادة مــن حجــم الســوق ،دورا كبيــرا فــي تشــجيع االقتصــاد األخضــر وإنشــاء نســيج يضــم شــركات
صغيــرة ومتوســطة الحجــم مجــددة بيئيــا.
ومــن المتوقــع أن تغــذي الــدروس المســتخلصة مــن المبــادرات والبرامــج القطاعيــة الجــاري تنفيذهــا
التفكيــر وانتقــاء الخيــارات فــي إطــار اإلعــداد الســتراتيجية ضروريــة شــاملة تهيــكل االقتصــاد األخضــر
تتضمــن تحويــا ال منــاص منــه للنســيج اإلنتاجــي ،وإنعــاش ســوق الشــغل ،واالبتــكار والبعــد الترابــي.
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بعض التوصيات
اعتماد استراتيجية شاملة لالقتصاد األخضر ذات أهداف ومؤشرات واضحة وقابلة للقياس؛مواصلة تكييف اإلطار التشريعي وتنسيقه وتفعيله بالنظر لتحديات االقتصاد األخضر؛تطويــر اآلليــات االقتصاديــة والماليــة المالئمــة لدعــم تنفيــذ البرامــج ذات األولويــة مثــل النجاعــةالطاقيــة وإنشــاء فــروع تدويــر النفايــات وتســميدها؛
التأكــد مــن أن االســتراتيجية الصناعيــة الجديــدة تراعــي المتطلبــات البيئيــة وتســاهم فــي توســعفــروع االقتصــاد األخضــر واالبتــكار والتنميــة الترابيــة؛
االســتفادة مــن نتائــج البحــث ،وتعزيــز برامــج البحــث والتطويــر وتكييفهــا ،باتصــال مــع أهــدافتطويــر الفــروع وتعزيــز التــآزر بيــن الجامعــة والصناعــة؛
مواصلة الجهود لتطوير نظام الضرائب البيئية؛تعزيــز آليــات دعــم ومواكبــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والصغيــرة جــدا (محــركاتاالقتصــاد األخضــر).
تحديــث قيــاس تكلفــة تدهــور البيئــة وتشــجيع اســتخدام التقييــم االقتصــادي البيئــي ،الســيما مــنخــال تســريع إنشــاء نظــام المحاســبة البيئيــة االقتصاديــة؛
إعداد دليل جديد للمهن الخضراء وإنشاء آلية لليقظة خاصة بالحاجات في هذا المجال؛تكييــف وتعزيــز برامــج التعليــم والتدريــب المرتبطــة بتحديــات االقتصــاد األخضــر وحاجــاتالشــركات؛
تعزيز آليات التتبع والتقييم وإدماج مؤشرات االقتصاد األخضر.-
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