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 تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، حفظه الله، انطلقت مؤخرا حملة وطنية للبيئة، عىل 
أمل أن تستحوذ عىل اهتامم جميع املواطنني وأن تحصل عىل دعمهم الفعال.

نعلم جميعا أن البيئة لها آثار مهمة عىل مستقبل الشعوب وعىل املوارد الطبيعية التي يستمدون منها قُوتَهم. 

إنه مصدر انشغال كبري بالنسبة لإلنسانية ومسؤولية مشرتكة بني جميع البلدان وجميع الشعوب. كام أن املحافظة عىل 
البيئة، أكرث مام كانت عليه يف املايض، ترتبط ارتباطا وثيقا بسياسات تنمية الحضارات. املاء والهواء واألرض هي ثالثة 

عنارص ينبغي الحفاظ عليها ألنها الرشط األسايس لكل إنسان عىل هذا الكوكب. وإدارتها الرشيدة هي نهج مالئم، سواء 
عىل املستوى البرشي أو االقتصادي واالجتامعي، وهي رضورية للنمو املستدام.

أحمد الله عىل املوارد التي منحها لنا وأفرح بالتقدم الذي يحرزه املغرب يف املجال االقتصادي واالجتامعي. ومع ذلك، 
فإنني أدرك أن مواردنا محدودة؛ إن التدهور البيئي والتلوث يشكالن خطرا عىل بالدنا وعقبة حقيقية أمام تنميتها 

املستدامة.

إن املحافظة عىل البيئة ليست مسؤولية الدول وحدها وعمل حكومتها، بل تعتمد أيضا عىل سلوك جميع املواطنني ؛ ال 
أحد يستطيع أن يتجاهل آثار التلوث عىل صحة أبناءنا. لذلك فإن قلبي كأم وكامرأة مغربية يشعر بالقلق من فكرة أن 

أبنائنا وبناتنا ليس لهم الحق يف العيش يف بلد يحرتم الطبيعة وجاملها.

يف هذا اليوم من 5 يونيو الذي يحتفل فيه العامل باليوم العاملي للبيئة، أمتنى أن يكون كل املغاربة واعني بهشاشة 
العنارص التي تحيط بنا وكذلك بالحاجة امللحة للحفاظ عىل مدننا وأريافنا ومواردنا الطبيعية وتراثنا الثقايف. وإىل جانب 

ذلك، من الرضوري تحسيس أطفالنا وتربيتهم الحرتام البيئة ونظافة الفضاء الذي يعيشون فيه، وكذلك داخل املدارس 
ويف الحدائق والغابات والشواطئ.

وتتوافق هذه الرتبية مع تعاليم ديننا الذي يدعو إىل النظافة وإىل احرتام فضائنا.

من خالل التدابري اليومية البسيطة، التزموا معنا يف هذا العمل الجامعي ضد التلوث. شاركوا يف هذه الحملة التي 
حشدت العديد من الجامعات والجمعيات، فضالً عن العديد من الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني، يف إطار الهدف 

املشرتك املتمثل

رسالة مفتوحة من صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء،

مبناسبة اليوم العاملي للبيئة يوم 5 يونيو 2000.

‘‘

‘‘



4

5 السياق 

7 األهداف والتوصيات في الحوار الرئيسي 
7 الكلمة الرتحيبية، السيدة نزهة العلوي، الكاتبة العامة مؤسسة مـحمد السادس لحامية البيئة 

8 السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة 

9 السيدة ليىل بنعيل، وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة 

10 السيد شكيب لعلج، رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب 

11 معايل السيد سيمون مارتن السفري الربيطاين يف املغرب  

 الدكتور أندرو موريسون، املبعوث الخاص لرئيس الوزراء الربيطاين إىل املغرب وتونس ، 
12 الوزير السابق املكلف بشؤون إفريقيا والرشق األوسط  

13 السيد محمد بن يحيى، الكاتب العام ملصلحة التنمية املستدامة. 

15 الموائد المستديرة 
15 املائدة املستديرة 1: إزالة الكربون من االقتصاد املغريب: وجهة نظر القطاع الصناعي 

17 املائدة املستديرة 2: إزالة الكربون من االقتصاد املغريب: وجهة نظر قطاع النقل 

19 املائدة املستديرة 3: إزالة الكربون من االقتصاد املغريب: وجهة نظر القطاع الفالحي 

21 شهادات الشباب من أجل العمل المناخي 

22 الملحق: برنامج الندوة االفتراضية 

الكربون إزالة  نحو  الطريق  في 

الفهـرس



5

الكربون إزالة  نحو  الطريق  في 

الـسـيــاق 
تحت القيادة السامية لصاحب جاللة امللك محمد السادس والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء، التزمت مؤسسة محمد السادس 

لحامية البيئة منذ عرشين سنة بالرتبية والتحسيس حول موضوع البيئة. فهي تقوم بالتكوين والتوعية، وتعمل عىل أرض الواقع، وترّوج للمشاريع 
التجريبية، التي متثل واجهة لرسائلها البيئية.

فهي تعتمد يف مهمتها عىل شبكة قوية من الرشكاء الوطنيني والدوليني الذين استطاعت إقناعهم والذين حشدت طاقاتهم، من خالل خلق ذكاء جامعي 
حقيقي.

ويف إطار هذه الروح تطّور التزام املؤسسة تجاه الهواء واملناخ منذ سنة 2002. فقد شّكل عملها مختربا وخلق نوعا من الوعي الجامعي بجودة الهواء 
واالحتباس الحراري.

تتم هيكلة هذه األعامل يف قطب الهواء واملناخ، وهو أحد ركائز االسرتاتيجية الجديدة للمؤسسة بالنسبة للفرتة 2030-2020. يحدد املحور االسرتاتيجي 
رقم 3 لقطب الهواء واملناخ كهدف له تحقيق صفر كربون بحلول سنة 2050 وتسعى مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة ملواكبة جميع الجهات 

الفاعلة يف املجتمع يف هذا االنتقال نحو محايدة الكربون.

ولتقليل انبعاثاتنا، ينبغي أوال أن نعرف كيفية قياسها. ويف هذا الصدد، طورت املؤسسة منذ سنة 2013 أدوات تسمح للمنظامت ولألفراد بتقييم 
انبعاثاتهم من الغازات الدفيئة، بهدف تقليلها ورمبا تعويضها: أداة إدارة حصيلة الغازات الدفيئة، التي تم تطويرها بدعم من وكالة البيئة والتحكم يف 

 الطاقة 
ADEME، وحاسبة ثاين أكسيد الكربون عرب اإلنرتنت املخصصة للسفر.

تحتاج هذه األدوات يف الوقت الراهن إىل التحيني. إذ ستستفيد قاعدة الكربون من استكاملها بعوامل انبعاث جديدة ذات صلة ومن التكيف مع 
الترشيعات الدولية الجديدة آللية تعديل الكربون عىل حدود االتحاد األوريب واملادة 6 من اتفاقية باريس املتعلقة باملناخ. تسعى املؤسسة إىل تنفيذ 

هذا التحيني يف إطار نهج تشاريك وشامل، حيث يتوىل جميع الفاعلني االستئثار بهذه األداة املشرتكة وإحيائها.

ولتحقيق هذه الغاية، فقد حشدت الفاعلني املغاربة الرئيسيني يف اتفاقية إطارية إلزالة الكربون من االقتصاد املغريب، من أجل تحديث أداة حصيلة 
الكربون. وتشمل هذه االتفاقية اإلطارية:

وزارة الصناعة والتجارة	 

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،	 

 	 )AMEE( الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية

 	)IMANOR( املعهد املغريب للتقييس

 	)CGEM( االتحاد العام ملقاوالت املغرب

ومؤسسة محمد السادس لحامية البيئة. 	 
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تم التوقيع عىل االتفاقية اإلطارية بتاريخ 27 يوليوز 2021. وأعقبتها خطة عمل بإحداث فريق عمل تم إنشاؤه لهذه املناسبة سيكون مكلفا باالنتشار 
والتنفيذ.

 .Qualit’air باإلضافة إىل الدراسة الخاصة بتحديث أداة حصيلة الكربون، فإن أحد األعامل ذات األولوية بالنسبة لخطة العمل هذه هو ميثاق جودة الهواء
ويهدف هذا امليثاق، الذي وقعته املؤسسة واالتحاد العام ملقاوالت املغرب )CGEM( سنة 2016 عىل هامش الدورة الثانية والعرشين ملؤمتر األمم املتحدة 

للتغري املناخي COP22يف مراكش، إىل تحسيس املقاوالت وتعبئتها يف مكافحة التغريات املناخية من خالل مواكبتها بالتكوين واألدوات الالزمة لتحقيق 
حصيلتها الكربونية، فضال عن آلية التعويض الطوعي النبعاثاتها من الكربون يف مشاريع الطاقة املتجددة، والتنقل األخرض، وإدارة النفايات ومشاريع غرس 

األشجار.

الهدف اليوم هو تحفيز هذا امليثاق وتنشيطه وتعبئة مقاوالت جديدة وتوسيعه ليشمل أنواعا جديدة من الفاعلني، مثل اإلدارات والجامعات واألقاليم 
وحتى الشباب من خالل أعامل خاصة.

كان اإلجراء األول لتعزيز ميثاق جودة الهواء Qualit’air هو رفع مستوى الوعي من خالل سلسلة من الندوات االفرتاضية، وهي صيغة صارت رضورية 
بسبب الوضع الصحي. أطلقت املؤسسة واالتحاد العام ملقاوالت املغرب )CGEM(، بدعم من السفارة الربيطانية يف الرباط، عشية مؤمتر األمم املتحدة 
للتغري املناخي يف غالسكو )COP26( ، اسكتلندا، سلسلة من الندوات االفرتاضية يف أوائل يوليوز لزيادة الوعي بشأن إزالة الكربون من االقتصاد املغريب، 

وعرض أدوات ميثاق جودة الهواء Qualit’air. تُعترب هذه الندوات االفرتاضية أيضا فرصة لعرض التزامات املغرب الدولية املتعلقة باملناخ والتعريف بحملتي 
األمم املتحدة وهام »السباق نحو الصفر« و«السباق نحو املرونة«.

بهدف التحضري للقاء األخري املتعلق بالعمل املناخي قبل مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP26، موضوع هذا التقرير، تم عقد لقاءين تحضرييني:

أطلق اللقاء األول رفيع املستوى، الذي ُعقد يف مقر االتحاد العام ملقاوالت املغرب )CGEM( وبشكل افرتايض، الدورة بتاريخ 9 يوليوز 2021 مبشاركة 	 
حوايل مائة مشارك وبحضور رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب، السفري الربيطاين يف املغرب وسفري مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP26 ملنطقة 

أفريقيا والرشق األوسط.

 	 COP ورشوط العضوية فيه، وسباقني ،Qualit’air فيام ُعقد اللقاء الثاين بشكل افرتايض بتاريخ 17 شتنرب 2021 وعرض بالتفصيل ميثاق جودة الهواء
الدوليني وهام »السباق نحو الصفر« و»السباق نحو املرونة«.

أما اللقاء الثالث فقد ُعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2021 عشية مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP26 يف غالسكو، يف مقر املركز الدويل الحسن الثاين 	 
للتكوين يف البيئة، وذلك بحضور:

السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، 	 

السيدة ليىل بنعيل، وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة )مشاركة عرب الفيديو(	 

السيد شكيب لعلج، رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب	 

الدكتور أندرو موريسون، عضو الربملان الربيطاين، املبعوث الخاص لرئيس الوزراء الربيطاين لشؤون التجارة إىل املغرب وتونس، 	 

ومعايل السيد سيمون مارتن السفري الربيطاين يف املغرب.	 

وقد حرضت مقاوالت مغربية رائدة يف قطاعات الصناعة والنقل والقطاع الفالحي إىل هذا اللقاء ألخذ الكلمة والتعبري عن التزامها مبحايدة الكربون.

شهد هذا اللقاء، الذي كان من املمكن متابعته بشكل افرتايض، مشاركة املقاولني األفارقة الشباب، سفراء شبكة الشباب اإلفريقي من أجل املناخ، وهي 
 مبادرة ملؤسسة محمد السادس لحامية البيئة ورشكائها، والتي اُطلقت سنة 2019 يف رسالة ملكية من جاللة امللك محمد السادس 

قامت صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء بتالوتها خالل قمة األمم املتحدة للعمل املناخي يف نيويورك.
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 »يف مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة، نعمل مع رشكائنا حول قضايا املناخ منذ 20 سنة. هذا العمل التعاوين، بقيادة 
صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء، هو واقع يومي. يقوم هذا العمل عىل مبدأ التبعية، واالستامع، والشمول، والحرص الدائم عىل 

الحصول عىل نتائج ملموسة ال ترتك مجاال للتخلف عن الركب.

ومن أجل تعزيز ما قمنا به حتى اآلن يف إطار ميثاق جودة الهواء Qualit’air، للميض قدما بشكل أرسع، قمنا بتشكيل فريق عمل يف وقت 
سابق من هذه السنة إلزالة الكربون من االقتصاد املغريب وذلك من خالل اتفاقية إطارية تجمع كافة الفاعلني.

وضع أعضاء هذا الفريق برسعة خطة عمل تركز عىل النتائج املتوقعة منذ األشهر املقبلة للترصف برسعة، ولكن مع تطبيق الرصامة 
والشمول واالستدامة.

سنقوم بتحديث أدوات حصيلة الكربون وقاعدة عوامل االنبعاث التي طورتها املؤسسة. سنقوم بتحديث أداة الكربون، مع مراعاة آخر 
التطورات الدولية، وال سيام آلية تعديل الكربون عىل الحدود، والتي من املتوقع أن يتم تنفيذها اعتبارا من يناير 2023 من قبل االتحاد 

األورويب، والطرق التقنية للامدة 6 من اتفاقية باريس التي سيحددها مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP26 يف غالسكو، باإلضافة إىل 
التطورات املتعلقة بالطريان املدين الدويل.

هدفنا املشرتك هو االلتقاء نحو أداة وطنية معرتف بها دوليا، تستند إىل منهجية صارمة وملموسة، ميكن للجميع اعتامدها.

يف الواقع، تعمل املؤسسة، كام كانت تفعل منذ 20 سنة تحت قيادة رئيستها، صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء، يف املجاالت التي 
ميكننا أن نكون أكرث فائدة فيها: أي من خالل التعبئة، والتكوين، والتحسيس، ومن خالل إتاحة األدوات. وهذا هو السبب يف كوننا قمنا 

بتصميم مركز الحسن الثاين الدويل للتكوين يف البيئة الذي نقيم فيه هذا الحدث، بشكل حضوري وافرتايض«.

باسم صاحبة السمو املليك األمرية لال حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحامية 
البيئة، إنه ملن دواعي رسوري أن أرحب بكم اليوم حضوريا وبشكل افرتايض يف املركز 

الدويل الحسن الثاين للتكوين يف مجال البيئة. 

 السيدة نزهة العلوي، الكاتبة العامة 
لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

الكلمة الترحيبية

األهداف والتوصيات
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السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة

»إنه محور حيوي للصناعة املغربية. مل يعد لدينا خيار. نحن إزاء أكرب رشيك اقتصادي لنا. ميثل االتحاد األورويب %65 من صادراتنا وقد قرر وضع آلية لتعديل 
الكربون عىل الحدود. لذا فهذه فرصة عظيمة بالنسبة للمغرب. أوال، نتمتع بسيادة أظهرت لنا الطريق منذ أكرث من 20 سنة، مام مكننا اليوم ليس فقط من 

أن نكون دولة رائدة يف مجال التنمية املستدامة واالنتقال الطاقي يف العامل، بل ويسمح لنا أيضا بتحسني القدرة التنافسية للقاعدة اإلنتاجية الوطنية وذلك 
بفضل استخدام الطاقات املتجددة. وهذا يعني أن آلية الكربون تصبح ميزة تنافسية بالنسبة للمغرب.«

»عند إحداث فريق العمل املكلف بإزالة الكربون من االقتصاد املغريب، كان من الرضوري حشد جميع الفاعلني معا حول الطاولة لتحقيق هذا الهدف الحيوي 
للنسيج الصناعي الوطني وإضفاء الطابع املؤسيس وامللموس عىل تعاون طويل األمد.«

»ويف إطار هذا الفريق، نحن بصدد تناول محاور محددة للغاية: أوالً وقبل كل يشء، إمكانية تتبع إجراءاتنا إلظهار«املخلب األخرض« يف األسواق الدولية، ثم 
التحول األخرض.«

»لسنا بحاجة إىل 100 مليار. سنقوم بهذا التحول لوحدنا وسنحقق ذلك. وقد نساعد البلدان الرشيكة لنا لتحقيق ذلك. إنه أمر مثري لالهتامم بالنسبة لنا، 
إنه تنافيس بالنسبة لنا. لن تسقط 100 مليار دوالر من السامء. إنها نفس املساعدة الدولية: لكنها ستتطلب منا أن نكون أكرث خرضة. يف جميع األحوال، من 

مصلحتنا إجراء هذا االنتقال، وإال فلن نتمكن من الوصول إىل املساعدات الدولية.

من الرضوري إجراء هذا التحول يف أرسع وقت ممكن. 1

هذا يجعلنا أكرث قدرة عىل املنافسة وأفضل: سنكتسب املزيد من الحصة السوقية، ونخلق املزيد من فرص الشغل، ونحقق مستويات التنمية التي . 2
نستحقها.«

التوصيات
فتح الولوج إىل الطاقات املتجددة ذات الجهد املتوسط لصناعاتنا املغربية.	 

ضامن إمكانية تتبع منتجاتنا، إلثبات أن منتجاتنا خالية من الكربون بوضوح وشفافية.	 

إدارة املدخالت بشكل أفضل والعمل عىل االقتصاد الدائري، ال سيام للحد من البصمة الكربونية وتحسني القدرة التنافسية.	 

استهداف التمويل األخرض نحو التنمية الوطنية.	 

بفضل الرؤية املتبرصة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، فإن إزالة الكربون عن األداة 
الصناعية متثل ميزة كبرية تسمح للصناعة املغربية باكتساب القدرة التنافسية ومنافسة 

القواعد الصناعية األكرث تكامال يف العامل.

األهداف والتوصيات
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الكربون إزالة  نحو  الطريق  في 

ستوفر اسرتاتيجية الخفض من انبعاث الكربون التي تم تطويرها مؤخرا العديد من الفرص 
لبالدنا يف سياق التعايف ما بعد جائحة Covid 19، ال سيام فيام يتعلق بتنمية الطاقات 

املستدامة.

 »إن املغرب ملتزم مبواجهة تحديات القرن الحادي والعرشين وذلك من خالل جعل التنمية املستدامة مرشوعا اجتامعيا. وقد تُرجم هذا االلتزام، بقيادة 
جاللة امللك محمد السادس، عىل أرض الواقع من خالل إطالق العديد من ورشات اإلصالح املؤسسايت والقانوين واالسرتاتيجي والخطط القطاعية.«

»وتندرج االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة التي اعتمدها املغرب يف هذه العملية. وتسعى أن تكون إطارا موحدا يهدف إىل االنتقال نحو اقتصاد أخرض شامل 
يتسم باملرونة يف مواجهة اآلثار السلبية لتغري املناخ.«

»تعد إزالة الكربون من الرهانات الرئيسية التي تواجه اقتصادنا، ال سيام يف سياق التعايف ما بعد جائحة كورونا وإعادة تشكيل قنوات القيم العاملية. ولتحقيق هذه 
الغاية، فإن اسرتاتيجية الخفض من انبعاث الكربون طويلة األمد، التي طورها املغرب مؤخرا وفًقا التفاقية باريس للمناخ، ومع مراعاة التوجهات االسرتاتيجية للنموذج 

التنموي الجديد يف املغرب، ستوفر العديد من الفرص لبالدنا.«

التوصيات
تعزيز تقارب السياسات العامة عىل املستوى اإلقليمي يف إطار الجهوية املوسعة.	 

تطوير مقاربة منهجية من خالل العديد من الروابط الحاسمة يف إدارة الرهان املناخي: تهيئة الرتاب، واملياه، والطاقة، والزراعة، والتنقل، واالنتقال 	 
الرقمي، إلخ.

اغتنام الفرص املوجودة فيام يتعلق بالتمويل األخرض واملتعلق باملناخ ولكنها تتطلب إعادة تنظيم القطاع املايل واملرصيف لدعم االنتقال نحو 	 
االستثامرات منخفضة الكربون واملرنة إزاء املخاطر املناخية.

االنخراط يف تحول رقمي عميق يتكيف مع توجهات السوق.	 

تطوير الرتبية والتكوين والبحث والتطوير يف املهن الجديدة والوظائف الخرضاء.	 

فيام يتعلق بانتظارات املغرب من مؤمتر COP، ينبغي علينا:

ترسيخ ريادة املغرب مع املجتمع الدويل يف مكافحة التغريات املناخية	 

تعزيز ديناميكية الفاعلني املغاربة	 

االستمرار يف دعم املبادرات املغربية التي تم إطالقها منذ مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP22 يف مراكش: مبادرة »تريبل أ«: تكيف الفالحة 	 
اإلفريقية  )AAA(، مبادرة  »تريبل إس«: األمن واالستقرار واالستدامة، ومبادرة الحزام األزرق، إلخ

جذب االستثامرات األجنبية والخاصة وتعزيز الولوج إىل مصادر جديدة للتمويل املناخي، مبا يف ذلك من خالل تطوير رشاكات جديدة.	 

وضع اللمسات األخرية عىل تنفيذ خطة عمل اتفاقية باريس، ال سيام املعامالت املتعلقة بائتامنات الكربون وموارد صندوق التكيف	 

اإلرصار عىل أهمية تعبئة 100 مليار دوالر سنويا من الدول املتقدمة وتحديد أهداف التمويل بعد سنة 2025.	 

السيدة ليلى بنعلي، وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة 
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الكربون إزالة  نحو  الطريق  في 

السيد شكيب لعلج، رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب

»مل تعد هناك حاجة إلثبات أن القطاع الخاص رضوري لنجاح إزالة الكربون ومكافحة التلوث وآثار تغري املناخ. يتضمن الكتاب األبيض الذي نرشه 
االتحاد العام ملقاوالت املغرب )CGEM( مؤخرا العديد من التوصيات والتدابري امللموسة يف هذا االتجاه.«

»أمام املغرب فرصة ينبغي أن يغتنمها من أجل صناعاتنا ومن أجل مقاوالتنا ومن أجل بلدنا. ميكننا أن نكون مثاال يحتذى به، ولكن ميكننا أيضا 
االستفادة من األمر، بالنظر إىل املميزات التي منلكها، ورمبا نأمل حتى يف تصدير الطاقة الخرضاء نحو أوروبا. األمر مرتوك لنا اآلن التخاذ القرارات 

الصحيحة حتى نتمكن من جني مثار رؤيتنا.«

التوصيات
تسهيل الولوج إىل الجهد املتوسط للحصول عىل الطاقة الخرضاء.	 

 	NMD خفض تكلفة الطاقة بنسبة %50 من خالل إنتاج املزيد من الطاقة النظيفة، عىل النحو املوىص به منوذج التنمية الجديد

نحن بحاجة إىل ترسيع العمل عىل اإلصالحات والترشيعات.	 

املصدر: الكتاب األبيض لالتحاد العام ملقاوالت املغرب

Dix mesures prioritaires concrètes pour une énergie à faible coût et bas carbone

1

2

3

4

56

7

8

9

10

MESURES
PRIORITAIRES

Libération du potentiel de  
la production décentralisée

Ouverture de l’accès de  

EnR 13-09

Priorisation de l’investissement 
en gardant les contrats d’achat 
d’éléctricité (PPAs) publics en 
dernier recours

Une feuille de route nationale  
relative à la mobilité électrique  

et durable

Crédit d’impôt IS  
pour les investissements  
de transition énergétique

Introduction 
d’une TIC verte

Crédit d’impôt et  
subventions de R&D

Introduction d’un mécanisme ETS  
(Emission Trading System)

Un nouveau contrat-  
programme pour l’ONEE

Réforme de la loi 13-09 
dans une nouvelle mouture 

 
l’initiative privée et intégrant 
l’autoproduction

تجلب إزالة الكربون فرصا كبرية بالنسبة للقطاع الخاص ينبغي اغتنامها، متكنه من أن 
يصبح أكرث قدرة عىل املنافسة وعىل جذب استثامرات أجنبية مبارشة جديدة إىل املغرب، 

يكفي فقط اتخاذ القرارات الصحيحة وامليض قدما.
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الكربون إزالة  نحو  الطريق  في 

معالي السيد سيمون مارتن السفير البريطاني في المغرب

»لقد أظهر املغرب ريادة كبرية من خالل مساهمته الطموحة املحددة وطنيا التي تم تحديثها واإلعالن عنها قبل بضعة أشهر.«

»يتمثل الرهان اليوم يف ضامن اتخاذ إجراءات ملموسة من خالل التعاون يف املجاالت الرئيسية وهي: الطاقة النظيفة، والتنقل النظيف، 
والتكيف، والتمويل والحلول القامئة عىل الطبيعة.«

»لتحقيق هدف اتفاقية باريس، يحتاج العامل إىل ترسيع أكرث بخمس إىل ست مرات لالنتقال من الفحم نحو الطاقات النظيفة.«

»إن اململكة املتحدة ملتزمة بدعم املغرب وذلك من خالل الدعم التقني واملايل بهدف ترسيع انتقاله نحو إزالة الكربون.«

»نحن نشتغل يف تعاون وثيق مع املغرب يف ثالثة مواضيع مهمة:

 	.COP26 الطاقة النظيفة: ال سيام من خالل التزامنا املتبادل يف املجلس الوزاري لالنتقال الطاقي خالل مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي

التكيّف: اململكة املتحدة هي الجهة املانحة الرئيسية للمبادرة التي أطلقها املغرب لتكيف الفالحة اإلفريقية، كام أنها متول العمل التقني 	 
للمنصة الدولية لقياس التكيف IPAM. إنه مثال جيد للتعاون الثنايئ بني املغرب واململكة املتحدة، للمغرب وإلفريقيا.

التمويل: وهو حافز رئييس لالنتقال إىل محايدة الكربون ودعم التكيف. واملناقشات جارية مع وزارة االقتصاد واملالية لدمج معايري املناخ 	 
التي ستوجه االستثامرات من صندوق محمد السادس لالستثامر الجديد، والذي سيكون قادرا عىل خلق مجموعة من املشاريع الخرضاء 

لتنفيذ النموذج التنموي الجديد. كام ميكن للقطب املايل للدار البيضاء والقطب املايل للندن أن ميضيا إىل أبعد من ذلك لتحفيز االستثامرات 
النظيفة واملرنة يف إفريقيا، وال سيام من املغرب إىل إفريقيا.«

التوصيات
تعزيز الطموح: من خالل التزامات الدول بخفض انبعاثاتها وفقا التفاقية باريس؛	 

زيادة إرشاك القطاع الخاص يف التعبئة من أجل االنتقال نحو محايدة الكربون.	 

 ال ميكن أن يتم االنتقال نحو إزالة الكربون إال من خالل رشاكة قوية بني القطاعني العام 
والخاص ومشاركة الشباب.
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الكربون إزالة  نحو  الطريق  في 

الدكتور أندرو موريسون، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني إلى المغرب وتونس، 
الوزير السابق المكلف بشؤون أفريقيا والشرق األوسط

»نرشت اململكة املتحدة اسرتاتيجيتها صايف الصفرNet Zero  2050  األسبوع املايض، حيث أرست أسسا للتعايف األخرض ما بعد الجائحة 
ووضعت نفسها يف طليعة االقتصاد األخرض العاملي املتنامي. نعتقد أن هذا ميكن أن يخلق ما يصل إىل 440000 منصبا مؤدى عنه ويفرج عن 

90 مليار جنيه إسرتليني من االستثامرات الخاصة بحلول عام 2030. «

»أنا مرسور بالفرصة املتاحة أمامنا اليوم لتبادل األمثلة عىل الريادة املغربية والتزاماته الجديدة يف مجال العمل املناخي، وذلك من خالل 
مواضيع حملة مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP26 حول وسائل النقل النظيفة، حول الحلول القامئة عىل الطبيعة والتكيف واملرونة 

والطاقة النظيفة وكذا التمويل األخرض.«

»خالل مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي  COP22وهو مؤمتر COP إفريقي حقيقي، طالب املغرب مبستقبل مرن، من أجل عمل شامل 
ونظام مايل يدعم هذه الجهود. تراثكم واضح. نحن نراه يف السباق نحو الصفر والسباق نحو املرونة، وهام »مثرتا« رشاكة مراكش. ونراه يف 

استمرارية مبادرات املغرب يف إطار خطة عمل التعايف األخرض لالتحاد اإلفريقي. ونحن نعتمد عىل قيادتكم املستمرة.«

التوصيات
ضامن أن أموالنا الخاصة باملوردين واملقاوالت، وكذلك صناديق املعاش ومدراء األصول، متول االستثامرات واملنتجات منخفضة الكربون.	 

طرح السؤال باستمرار: هل مامرسات وسياسات البنك الذي أتعامل معه، أو قنوات القيمة الخاصة مبوردّي أو مقاولتي، تقلل من أخطار 	 
تغري املناخ؟

رصح الرئيس املنتخب ألوك شارما األسبوع املايض: باريس وعدت وغالسكو يجب أن تفي. 
اسمحوا يل أن أضيف: باريس وعدت، مراكش حثت، وغالسكو يجب أن تفي.
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الكربون إزالة  نحو  الطريق  في 

 السيد. محمد بن يحيى
الكاتب العام لمصلحة التنمية المستدامة

»إن السمة الرئيسية ملؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP26 ، الذي يأيت بعد خمس سنوات من اتفاقية باريس، هو أن يكون مؤمترا لألطراف 
COP حيث يجب عىل البلدان تقديم مساهامت وطنية أكرث طموحا. وقليلة هي الدول التي عززت طموحاتها. إذا قمنا بحساب مجموع 

االلتزامات العاملية حتى اآلن، فلن نكون عند مستوى - 2  درجة مئوية كام هو مطلوب مبوجب اتفاقية باريس، ناهيك عن 1,5-  درجة مئوية. «

» راجع املغرب مساهامته املحددة وطنيا NDC وعزز طموحه باالنتقال من %42 إىل %45.5 من خفض انبعاثاته من الغازات الدفيئة بحلول 
سنة 2030. نحن نشكل جزء من ناد صغري من البلدان التي حققت هذا املستوى من الطموح. من هذه النسبة %45.5، %18.5 هو التزام راسخ 

من قبل الدولة، منصوص عليه بالفعل يف مختلف االسرتاتيجيات القطاعية، أما بالنسبة للباقي، فنحن بحاجة إىل الدعم لتعبئة موارد إضافية بهدف 
امليض قدما بشكل أرسع.

يتم رسم املسار والكل يتوجه إىل هناك. املهم هو الرسعة التي نتحرك بها. الجميع مقتنع بأنه يجب علينا إزالة الكربون، وبأنه يجب أن نخفضه 
وعلينا أيضا مساعدة البلدان النامية لالنضامم لهذه املبادرة.

التوصيات
ترسيع رسعة االنتقال.	 

زيادة االلتزام السيايس والرفع من الطموح.	 

إحداث تغيري عميق يف النظام املايل.	 

تحسني تقارب السياسات العمومية.	 

مواكبة تنفيذ نظام الشفافية من خالل طريقة MRV )القياس واإلبالغ والتحقق( وفقا التفاقية باريس.	 
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الكربون إزالة  نحو  الطريق  في 

السيد سعيد الهادي
رئيس لجنة االقتصاد األخرض يف 

االتحاد العام ملقاوالت املغرب واملدير 
.Nareva العام لرشكة

أدار السيد سعيد الهادي، رئيس لجنة االقتصاد األخرض يف االتحاد العام ملقاوالت املغرب واملدير العام لرشكة Nareva الحوار الرسمي، 
وتوىل إدارة مناقشات الحوار الرسمي رفيع املستوى.

هناك طموح كبري وقناعة كبرية من جانب جميع الفاعلني بشأن جدوى 
الخيارات التي تم اتخاذها والفرص الجديدة املتاحة للمغرب.
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الكربون إزالة  نحو  الطريق  في 

الموائد المستديرة 
بقيادة أيمن الشرقاوي مدير مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة.

إزالة الكربون من االقتصاد المغربي: وجهة نظر قطاع النقل

مبشاركة وشهادات من:
السيدة مريم بن صالح شقرون، نائبة الرئيس يف املياه املعدنية أوملاس؛	 

السيد خالد الشدادي، رئيس الجمعية املهنية لرشكات اإلسمنت؛	 

السيد إسامعيل أقعيل، رئيس الجمعية املغربية للحديدASM، الرئيس املدير العام لرشكة Sonasid؛	 

السيد سعيد مولني، املديرالعام للوكالة املغربية للنجاعة الطاقية AMEE ؛	 

 	Marshalls السيد كريس غريفيث، املسؤول عن استدامة املنتج، مارشال

النقاط الرئيسية التي أثارتها السيدة مريم بنصالح شقرون:

تم تعيينها من طرف األمني العام لألمم املتحدة كعضو يف التحالف العاملي للمستثمرين من أجل التنمية املستدامة )GIDS Alliance(، وقدمت 
السيدة بنصالح العوامل الرئيسية التي ظهرت من هذا التحالف إىل تاريخ يومه، وهي:

التقريب بني النظام املايل واملستثمرين بحيث يتم دعم أهداف التنمية املستدامة ومتويلها بشكل صحيح.	 

تعريف وتنفيذ املعايري املشرتكة بالنسبة ألهلية استثامرات التنمية املستدامة التي تدمج اآلثار البيئية امللموسة واآلثار االجتامعية وأن جميع 	 
املشاريع االستثامرية مجدية اقتصاديا وطويلة األمد.

وضع مؤرشات قياس متكن من تقييم االستثامرات حسب قطاع النشاط املحدد من طرف الفاعلني أنفسهم، والتي يجب دمجها بشفافية يف جميع 	 
التقارير غري املالية.

امتالك آليات متويل مبتكرة تستجيب ألهداف التنمية املستدامة: صناديق االستثامر املتداولةETF، Green Bound،Covid Bound لتحقيق 	 
انتعاش اقتصادي مستدام ومسؤول وشامل ...

بلورة منصة SDG، التي يُدخل فيها املستثمرون واملقاولون مشاريعهم، ويأخذ شكل بنك املرشوع، حيث ميكن للفاعلني املغاربة واملستثمرين 	 
املغاربة التسجيل بشكل مثايل.

التوصيات التي ينبغي عىل الفاعلني املغاربة أخذها بعني االعتبار:

ينبغي عىل املؤسسات املالية املغربية أن تأخذ يف االعتبار وتعزز اإلجراءات لفائدة التنمية املستدامة.	 

ينبغي أن تفرض الهيئة املغربية لسوق الرساميل AMMC معايري قياس استثامرات التنمية املستدامة يف التقارير غري املالية.	 

ينبغي عىل حاميل املشاريع التسجيل يف منصة SDG للعثور عىل مستثمرين.	 

ينبغي أن تخلق الجهة التنظيمية الظروف املحفزة للتوجه نحو هذا التمويالت املبتكرة.	 

السيدة مريم بنصالح
 نائبة الرئيس يف املياه 

املعدنية أوملاس 

السيد خالد الشدادي
 رئيس الجمعية املهنية 

لرشكات اإلسمنت

السيد إسامعيل أقلعي
 رئيس الجمعية املغربية 

للحديد ASM، الرئيس املدير 
Sonasid العام لرشكة

السيد سعيد مولني
 املدير العام للوكالة املغربية 

 AMEE للنجاعة الطاقية

السيد كريس غريفيث، 
 املسؤول عن استدامة املنتج، 

مارشال
 Marshalls

المائدة المستديرة 1
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النقاط الرئيسية التي تناولها السيد خالد الشدادي:
يعمل مصنعو اإلسمنت منذ عدة سنوات عىل تحسني النجاعة الطاقية، من خالل استثامرات مهمة يف تحديث أدوات اإلنتاج الخاصة بهم:

منذ سنة 2017، انخفض استهالك الطاقة الكهربائية بنسبة %35 لكل طن من اإلسمنت املنتج، كام انخفض استهالك السعرات الحرارية بنسبة 20%.	 

استخدام الوقود البديل يف األفران بدالً من الوقود األحفوري، وخاصة RDF املصنوع من النفايات املنزلية، باإلضافة إىل اإلطارات املستعملة املقطعة، فضالً عن 	 
النفايات الصناعية األخرى مثل الزيوت املستعملة... إنه قطاع مثري لالهتامم ويحتاج للمزيد من التطوير، مع اإلمكانيات التي ميكن أن تلبي %40 من احتياجات 

السعرات الحرارية للقطاع.

تم إطالق املرشوع التجريبي منذ يوليوز 2021 اللتقاط ثاين أكسيد الكربون من مداخن اإلسمنت بهدف إنتاج الطحالب الدقيقة لتغذية األسامك.	 

%80 من الكهرباء التي تستهلكها مصانع اإلسمنت هي من مصادر خرضاء، خاصة الطاقة الريحية، التي تأيت %43 منها من مزارع الرياح التي طورها مصنعو 	 
اإلسمنت أنفسهم؛

عىل مدى السنوات القليلة املاضية، خفض مصنعو اإلسمنت انبعاثاتهم من ثاين أكسيد الكربون بنسبة %25 ، بهدف الوصول إىل %33 بحلول سنة 2025.	 

النقاط الرئيسية التي تناولها السيد إسماعيل أقلعي:
نظرا لقلقهم من آلية تعديل الكربون عىل الحدود التي تصورها االتحاد األورويب اعتبارا من سنة 2023، مل ينتظر صانعو الصلب هذا الحاجز البيئي لالنضامم إىل 

االنتقال الطاقي، ألن األمر يتعلق بالنسبة لهم أوالً وقبل كل يشء بتخفيض فاتورة الطاقة الخاصة بهم، وبالتايل يشكلون رافعة حقيقية للقدرة التنافسية. تم بالفعل 
تنفيذ العديد من اإلجراءات من طرف هؤالء الفاعلني:

تحقيق حصيلة الكربون وتنفيذ إجراءات الخفض والتعويض بهدف بلوغ محايدة الكربون؛	 

استخدام الطاقات املتجددة من خالل اتفاقيات الرشاكة الخاصة باملقاوالت، مام ميكنها من توفري الطاقة املتجددة من الرياح بشكل رئييس، أو الطاقة الشمسية، 	 
مبارشة من املنتجني، ولكن أيًضا استخدام التوليد املشرتك للطاقة )اسرتداد الحرارة(، والكتلة الحيوية )النفايات املنزلية العضوية، والزيوت املستعملة، وما إىل 

ذلك( أو امليثان )اإلطارات املستعملة، الخردة املعدنية، إلخ.(

تكامل االقتصاد الدائري، والسيما على مستوى المدخالت.
النقاط الرئيسية التي تناولها السيد سعيد مولني:

تنشط الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية AMEE بشكل خاص يف رهانات النجاعة الطاقية واالقتصاد األخرض، السيام مع إطالق »War Room Green« ومن بني 	 
التوصيات املطروحة:

تسهيل ولوج املصنعني إىل الطاقة النظيفة.	 

تنفيذ ترشيع االقتصاد الدائري حيث توجد العديد من فرص الشغل.	 

ترسيع العمليات الترشيعية الحالية.	 

تحسني البحث والتطوير.	 

العمل من أجل االعرتاف الدويل باإلجراءات التي يقوم بها الفاعلون املغاربة.	 

تطوير مشاريع التعويض.	 

بلورت الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية AMEE مؤخرًا »War Room Green«، ومتكن هذه الخلية من دعم كل هذه الفروع التي تخلق فرص العمل، لتمكينها 	 
من رفع اقتصاد الحجم الرضوري لالقتصاد الدائري. يقع مقر هذه الخلية يف الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية AMEE ولكنها تجمع جميع الفاعلني: وكاالت 

الرتويج )الوكالة املغربية لتنمية االستثامرات والصادرات AMDIE و Maroc Export و Maroc PME( والفاعلون يف البحث )معهد البحث يف الطاقة الشمسية 
والطاقات الجديدة IRESEN ومصري MASCIR و Solar Cluster و Green Hydrogen Cluster( والقطاع الخاص.

النقاط الرئيسية التي تناولها السيد كريس غريفيث،
انضمت Marshal إىل السباق نحو الصفر يف سنة 2016 كتطور طبيعي لنشاطها، ولكن أيضا لتحسني أعاملها وامليض قدما. متت هذه الرحلة عرب عدة مراحل:

بدأنا رحلة إزالة الكربون يف سنة 2008 واستمررنا يف قياس وفهم بصمتنا الكربونية منذ ذلك الحني. لقد عملنا دامئا مع Carbon Trust، الذي يقيم حصليتنا 	 
الكربونية بطريقة محايدة ومستقلة وشفافة.

انضممنا مؤخرا إىل مبادرة األهداف القامئة عىل العلوم SBTIS، وكنا أول مقاولة بريطانية يف الصناعة تحصل عىل التزام صايف صفر متت املوافقة عليه من طرف 	 
.SBTI

هذا يسمح لزبنائنا ومنافسينا مبساءلة وتحدي نتائجنا بطريقة شفافة ويدفعنا إىل بذل املزيد من الجهد والتحسني.	 

كل هذه اإلجراءات وهذا االلتزام كان مفيدا لنا ومكنتنا من التميز عن منافسينا والحفاظ عىل مكانتنا كرشكة رائدة يف السوق.	 

ونظرا ألننا بذلنا مجهودا كبريا من أجل التخفيف من انبعاثاتنا، فإننا نحاول اآلن التفكري يف كيفية للتكيف بشكل أفضل.	 

16
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السيد عبد الحميد عدو،
 الرئيس املدير العام لرشكة الخطوط 

امللكية املغربية

السيد مـحمد السموين،
 نائب مدير عام املكتب الوطني 

للسكك الحديدية

السيد الزبري الرحيميني
الرئيس املدير العام للرشكة املغربية 

CTMللنقل

السيد بدر إيكني،
 املدير العام ملعهد بحوث 

الطاقة الشمسية
IRESEN والطاقات الجديدة 

المائدة المستديرة 2

إزالة الكربون من االقتصاد المغربي: وجهة نظر قطاع النقل

مبشاركة وشهادات من:
السيد عبد الحميد عدو، الرئيس املدير العام لرشكة الخطوط امللكية املغربية	 

السيد محـمد السموين، نائب مدير عام املكتب الوطني للسكك الحديدية	 

 	CTM السيد الزبري الرحيميني، الرئيس املدير العام للرشكة املغربية للنقل

 	.IRESEN السيد بدر إيكني، املدير العام ملعهد بحوث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة

النقاط الرئيسية التي تناولها السيد عبد الحميد عدو
يعترب قطاع الطريان املدين الدويل من أكرث القطاعات املعنية بالعمل املناخي، وقد وضع االتحاد الدويل للنقل الجوي هدفا لتحقيق حياد الكربون يف سنة 

2050، وهناك عدة طرق مقرتحة لتحقيق هذا الهدف:
استخدام وقود الطريان املستدام وهو وقود حيوي ينتج من الكتلة الحيوية، لكنها تكلف 4 إىل 5 مرات أكرث وتتطلب تعبئة حقيقية من جانب السلطات 	 

العامة.

قفزة تقنية حقيقية للحصول عىل محركات أكرث كفاءة.	 

إنتاج الوقود االصطناعي، والسيام بفضل الهيدروجني )القدرة عىل التحويل إىل السائل(.	 

ويف هذا السياق، وضعت رشكة الخطوط امللكية املغربية عدة إجراءات لتقليل انبعاثاتها:	 

يف هذا السياق، نفذت رشكة الخطوط امللكية املغربية عدة إجراءات لتقليل انبعاثاتها: السيام عن طريق تقليل استهالكها للوقود، من خالل:	 

تنفيذ القيادة البيئية من قبل الطيارين.	 

رقمنة العمليات.	 

خفض وزن الطائرات	 

تركيب آالت جديدة تصدر انبعثات أقل.	 

النقاط الرئيسية التي أثارها السيد محـمد السموني
أجرى املكتب الوطني للسكك الحديدية العديد من حصيالت الكربون خالل السنوات األخرية، مام أسفر عن النتائج التالية:

يصدر املكتب الوطني للسكك الحديدية %0.47 من الغازات الدفيئة عىل املستوى الوطني. وقد أجرى أول حصيلة للكربون سنة 2010، مبناسبة إطالق 	 
القطار الرسيع، ثم سنويا منذ سنة 2015 حتى هذه السنة. هذا، وتسمح حصيلة الكربون بالتطور، ووضع خطة عملنا، مام سمح بخفض انبعاثات 

املكتب الوطني للسكك الحديدية بنسبة %12 بني سنتي 2015 و 2020.

تم وضع مجموعة من التدابري لتحقيق النجاعة الطاقية يف املباين: مصابيح  LEDوألواح كهروضوئية عىل أسطح املحطات ومواقف السيارات، مام أسهم 	 
يف خفض استهالك الطاقة بنسبة 20 %.
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استخدام الطاقة الخرضاء لالستهالك الطاقي لجر القطارات. يستهلك املكتب الوطني للسكك الحديدية 300 جيجا وات ساعة / سنة، نصفها سيتم توفريه عن 	 
طريق الطاقة الريحية بحلول سنة 2023. تجري دراسة مشاريع الطاقة الشمسية ملحاولة سد %50 املتبقية.

تدريب السائقني عىل القيادة الصديقة للبيئة، مام يسمح بتوفري %20 من الطاقة يف القطارات الرسيعة وما بني 10 و%12 يف القطارات األخرى.	 

إجراءات رئيسية أخرى: %85 من كهربة الخطوط؛ إعادة التدوير )سكك حديدية، زيوت، إلخ( واملشرتيات املسؤولة.	 

النقاط الرئيسية التي أثارها السيد الزبير الرحيميني
تلتزم الرشكة املغربية للنقل CTM يف املغرب باملناخ منذ سنة 2016 من خالل توقيع ميثاق جودة الهواء Qualit’air الذي كان لحظة رئيسية يف هذا املسار نحو 
إزالة الكربون. يعد النقل الربي إحدى التحديات الرئيسية إلزالة الكربون .إنه قطاع مجزأ للغاية، حيث يوجد العديد من الفاعلني وحيث ال تكون القواعد واضحة 

دامئا. ومن بني اإلجراءات التي اتخذتها الرشكة املغربية للنقل CTM، ميكننا أن نذكر ما ييل:
االنتهاء من الحصيلة بعد االلتزام مبيثاق جودة الهواء Qualit’air. ومكننا ذلك مالحظة أن %90 من انبعاثاتنا تأيت من القيادة، أي من استهالك الوقود. أوال، 	 

قامت الرشكة املغربية للنقل CTM، بإعداد تكوينات عىل القيادة الصديقة للبيئة، ثم انتقلت مبارشة إىل معايريEuro5 وEuro6، بينام ال يزال املغرب يف معيار
Euro4، مام مكن من خفض انبعاثات األكاسيد امللوثة بنسبة ترتاوح بني 40 و50%.

قام قطاع النقل الربي، شأنه يف ذلك شأن قطاع السكك الحديدية، بوضع عدد من اإلجراءات الخاصة بالنجاعة الطاقية واستخدام الطاقات املتجددة الستهالك 	 
الكهرباء: توقيع اتفاقية لتعادل القوة الرشائية بهدف تركيب األلواح الكهروضوئية التي تلبي %80 من استهالك الكهرباء. باإلضافة إىل االقتصاد الدائري من خالل 

إعادة تدوير عدد من املكونات واملواد مثل الزيوت واإلطارات وغريها.

ميكن ترسيع تحول القطاع من خالل القيود التنظيمية التي قد ترى النور، أو إنشاء حوافز كبرية إلحداث التغيري. وميكننا إزالة الكربون من الصناعة والبناء 	 
والكهرباء، ولكن إذا مل نقم بإزالتها من النقل والخدمات اللوجستية، فلن نتمكن من تحقيق التزاماتنا مبحايدة الكربون عىل املستوى الوطني.

هناك إجراءات يتم اتخاذها، مثل ميثاق اللوجستيات الخرضاء، لكن هذا غري كاف مقارنة باالنتظارات.	 

النقاط الرئيسية التي أثارها السيد بدر إيكين
يعترب معهد بحوث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة IRESEN فاعال ملتزما بشكل خاص يف التفاعل بني إزالة الكربون من القطاع الصناعي والتنقل املستدام، 

وكذلك يف رهانات Power-to-X. ويعترب الهيدروجني األخرض فرصة مثرية لالهتامم لدعم جهود إزالة الكربون من قطاعي الصناعة والنقل.
يعد التنقل املستدام، والسيام التنقل الكهربايئ، رهانا رئيسيا ورافعة مهمة إلزالة الكربون السيام يف النقل الحرضي.	 

أطلق االتحاد العام ملقاوالت املغرب بالرشاكة مع فاعلني عموميني وخواص آخرين ومعاهد البحوث دراسة لتنفيذ خارطة طريق للتنقل الكهربايئ والتنقل 	 
املستدام.

بالنسبة للنقل بني املدن، وهو قطاع مجزأ للغاية ويتدخل فيه عدد من الفاعلني، فإننا نتجه أكرث نحو محروقات أكرث نظافة.	 

سيوفر الهيدروجني األخرض الذي سيتم إنتاجه يف املغرب فرصا وحلوال مثرية لالهتامم بالنسبة لقطاعات الصناعة عىل املديني القصري واملتوسط والنقل عىل املدى 	 
الطويل.
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السيدة حنان مرشد، 
 نائبة الرئيس لالستدامة، مجموعة 

املكتب الرشيف للفوسفاط

السيد عبد الرحيم الطيبي، 
 املدير العام للمعهد املغريب للتقييس 

 IMANOR

السيد أمني الوايل، 
COSUMAR املدير العام ملجموعة 

المائدة المستديرة 3

إزالة الكربون من االقتصاد المغربي: وجهة نظر القطاع الفالحي

مشاركة وشهادات من:
السيدة حنان مرشد، نائبة الرئيس لالستدامة، مجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط	 

 	COSUMAR السيد أمني الوايل، املدير العام ملجموعة

 	IMANOR السيد عبد الرحيم الطيبي، املدير العام للمعهد املغريب للتقييس

النقاط الرئيسية التي تناولتها السيدة حنان مرشد:
مجموعة قليلة من الرشكات متثل، باإلضافة إىل املكتب الرشيف للفوسفاط، نقطة الوصل بني قطاعي الصناعة والزراعة عىل املستوى الوطني والقاري 

والعاملي. بالنسبة ملجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط، فإن الرهانات ذات األولوية لالنتقال منخفض الكربون واملرن إزاء تغري املناخ مرتبطة بقضية األمن 
الغذايئ. فلضامن الطعام للمزيد من األشخاص، نحتاج إىل املزيد من الزراعة ورمبا اقتالع الغابا.. لذا من الرضوري دمج مقاربة منهجية لترسيع إزالة الكربون 

من خالل النظر إىل آثاره املبارشة ولكن أيضا غري املبارشة،. لذلك:
يدمج املكتب الرشيف للفوسفاط يف حصيلته الكربونية االنبعاثات الناتجة مبارشة عن نشاطه يف مداخنه، واالنبعاثات الناتجة بشكل غري مبارش عن 	 

استهالكه للكهرباء، ولكن أيضا االنبعاثات الناتجة عن استخدام منتجنا النهايئ وهو األسمدة. كل هذا لتحقيق هدف محايدة الكربون يف سنة 2040، أي 
قبل 10 سنوات مام نصت عليه اتفاقية باريس.

%80  من طاقتنا ذات منشأ أخرض، من خالل تعادل القوة الرشائية وأيضا من خالل التوليد املشرتك للمواد يف مصانعنا. ال يتم استخدام الطاقات 	 
املتجددة، فقط للكهرباء ولكن أيضا بالنسبة للعمليات الصناعية. وقد كانت الطاقة الريحية واستعادة الحرارة مبثابة العمود الفقري الحقيقي الستثامرات 

ضخمة، مام سمح بزيادة قدرة التوليد املشرتك بنسبة %20. هذا وتعترب منصة الجرف مكتفية ذاتيا يف استهالك الطاقة بفضل استعادة التوليد املشرتك 
للطاقة يف منشآتها. 

نحن نطور مع معهد بحوث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة IRESEN كجزء من البحث والتطوير الذي تتبناه املجموعة، عملية تجفيف حراري 	 
شميس للفوسفاط تهدف لتحل محل استخدام زيت الوقود.

يعمل املكتب الرشيف للفوسفاط، باعتباره املستورد الرائد لألمونيا يف العامل، كثريا عىل هذه املادة الخام املهمة الستبدالها باألمونيا الخرضاء، وذلك من 	 
خالل إنتاج الهيدروجني األخرض. إن املرشوع التجريبي قيد التنفيذ مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من أجل العمل عىل منوذج 

أويل إلنتاج الهيدروجني األخرض عن طريق التحليل الكهربايئ، مع محاكاة لجعلها قادرة عىل امليض قدما يف مشاريع أكرب. 

من املهم اعتبار االنبعاثات الناتجة عن استخدام منتجاتنا، والتي متثل 2/3، بهدف تحقيق محايدة الكربون. نحن بالفعل نستخدم »التخصيص ، أي 	 
إنتاج األسمدة املالمئة الحتياجات الرتبة والنباتات. واعتامدا عىل تحاليل الرتبة والنبات، ميكن توفري الجرعة املناسبة من العنارص املغذية. ففي 4 سنوات، 

انتقلنا من 10 منتجات مخصصة إىل 40 منتجا مخصصا. ذلك أن التخصيص ميكن من زيادة املردودية عىل نفس املساحة، وبالتايل اقتالع أقل الغابات، 
مام يسمح بالتايل للكتلة الحيوية والرتبة بالحفاظ عىل قدراتها عىل احتجاز الكربون. هذا ويلتزم املكتب الرشيف للفوسفاط أيًضا بالحلول القامئة عىل 

الطبيعة، من خالل تبني مشاريع الزراعة يف جميع مناجمها.
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النقاط الرئيسية التي أثارها السيد أمين الوالي
خفضت COSUMAR انبعاثاتها من الغازات الدفيئة مبقدار النصف خالل عرش سنوات وتخطط لخفضها بنسبة %20 إضافية بحلول سنة 

2025. وتتمثل التداعيات الرئيسية يف هذه املرحلة من هذا االلتزام كام ييل:
باعتبارها عىل ميثاق جودة الهواء Qualit’air، قامت COSUMAR بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة %46 وخفض 	 

استهالك املياه بنسبة %80 يف الجزء الصناعي.

من الناحية الزراعية، تجمع COSUMAR 80000 مزارعا، وهم من صغار املزارعني الذين تم االشتغال معهم بقدر كبري من بهدف 	 
زيادة اإلنتاجية. واليوم، علينا أن نرفع اإلنتاجية باستخدام موارد أقل، ففي 2006-2005، بلغ إنتاجنا من 5 إىل 6 أطنان للهكتار. واليوم، 

بلغنا 11 إىل 13 طًنا للهكتار الواحد.

الزراعة الذكية: الري الدقيق، الضخ الشميس، املزج الذيك: يتم إعطاء النبات الكمية الالزمة فقط لنموه بفضل تحليالت الرتبة. يف السنة 	 
املنرصمة، متت زراعة 12000 هكتار من خالل تقنية املزج الذيك ونأمل أن نتمكن هذه السنة أيضا من االشتغال عىل 40.000 هكتار.

تتصدر COSUMAR يف طليعة ما يتم القيام به يف الزراعة الذكية. كام يتم تعزيز املامرسات الزراعية املستدامة واملتجددة من خالل 	 
تطوير املنتجات التي تلبي حاجيات األرض والنباتات. وميّكن هذا التخصيص من رفع املردودية عىل نفس املساحة، مع تقليل استهالك 

املياه والكهرباء، مام ميكن من تحسني دخل املزارعني.

النقاط الرئيسية التي أثارها السيد عبد الرحيم الطيبي 
يف هذه الورشة، تعلق األمر بأهمية التقييس والشهادة واالعتامد التي تحدد غالبا أنشطة الرشكات، أي:

تسمح املعايري للرشكات ببلوغ األهداف يف إطار أنشطتها أو يف إطار العالقات مع رشكائهم؛	 

إنها أيضا وسيلة اتصال عىل املستوى العاملي من خالل الشهادة، وذلك من أجل خلق لغة مشرتكة وتوحيد عىل املستوى الدويل؛	 

التزمت املعهد املغريب للتقييس IMANOR، وهي ممثل املغرب عىل مستوى املجتمع الدويل للتقييس، يف مجال البيئة، مثل جودة 	 
الرتبة، وجودة املياه، والنفايات.... إنها أيضا أدوات متكننا من تقييم احرتام القوانني املطلوبة.

إن احرتام املعايري سيمكن الرشكة من االستجابة لحاجيات هذا السوق، وتطبيقها ميكن الرشكة من احرتام املامرسات الفضىل الدولية.	 

لقد قمنا بلورة عدد من املعايري من أجل تحقيق حصيلة الكربون القامئة عىل املعايري الدولية.	 

يف إطار االتفاقية اإلطارية إلزالة الكربون من االقتصاد املغريب، اتفقنا مع املؤسسة ورشكاء آخرين، عىل إنجاز تكوينات لدى خرباء 	 
مغاربة من أجل إنجاز حصيلة الكربون، حتى تتمكن الرشكات املغربية من اللجوء إىل خربة وطنية مؤهلة، وحتى تتم املصادقة عىل 

هذه الحصيلة لتحصل بذلك عىل االعرتاف الوطني والدويل.

كام هو متفق عليه يف االتفاقية، قمنا أيضا بوضع ميزة »رشكات بدون كربون«. 	 
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مكن اللقاء أيضا من إعطاء فرصة لصوت الشباب اإلفريقي وذلك من خالل شهادات فيديو لسفريي مبادرة الشباب اإلفريقي حول التغريات املناخية 
 :)African Youth Climate Hub(

السيدة سريينا باشال، شابة ناشطة مناخية	 

السيد كوز دلفني، شاب مقاول - اقتصادي	 

النقاط الرئيسية التي أثارتها السيدة سيرينا باشال 
انخرطت السيدة سريينا اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغري املناخي CCNUCC منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP22. كام 
تعمل أيضا يف املرافعة لفائدة الشباب والعدالة املناخية واالنتقال الطاقي. تعمل كمنسقة برامج لفائدة املؤمتر 16 للشباب من أجل التغيريات املناخية 

التابع لألمم املتحدة، وهو املؤمتر الرسمي لـمؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي COP26 للشباب، وقد دافعت خالل مداخلتها عىل النشاط التايل:

الدور الرئييس الذي ينهض به القطاع الخاص من أجل بلوغ أهداف محايدة الكربون. إذ ميكن الخروج من الطاقات األحفورية، مع الحفاظ عىل 	 
مناصب الشغل، وتطوير التكنولوجيات الجديدة ولذلك يجب القيام بنشاط أكرث من جانب القطاع الخاص؛

ينبغي أن تكون هناك مشاركة أكرث من قبل الشباب يف هيئات صنع القرار، والسيام الشباب يف البلدان النامية الذين يتحملون النتائج السلبية 	 
للتغريات املناخية.

تعترب مقاربة متعددة الفاعلني رضورة ملحة من أجل التخفيف والتكيف مع التغريات املناخية وميثل الشباب أحد الفاعلني املهمني ألنهم سريثون يف 	 
السنوات القادمة الكوكب الذي سنرتكه لهم. ينبغي ضامن العدالة بني األجيال وإدراجه يف النقاشات املناخية. 

النقاط الرئيسية التي أثارها السيد دلفين كيز
دلفني كيز هو مقاول اجتامعي شاب، مبتكر ومناضل من أجل املناخ. وهو مؤسس) KAZE Green Economy ) KAGE، وهي رشكة اجتامعية توفر 
قوالب الكربون املصنوعة من الخشب اإليكولوجي الذي تم إنتاجه عن طريق البقايا الزراعية والنفايات العضوية املنزلية كحل للطاقة النظيفة للطبخ.

االقتصاد األخرض أو املسؤول بيئيا هو الجواب الوحيد لبلوغ أهدافنا من التنمية املستدامة ومواجهة اآلثار السلبية للتغري املناخي. ينبغي عىل 	 
الحكومات والهيئات املالية حقا مرافقة هذا االنتقال نحو االقتصاد األخرض األكرث احرتاما للبيئة.

ينبغي وضع الثقة يف الشباب ومنحهم اآلليات والوسائل الكفيلة بتشجيعهم عىل املشاركة بشكل أكرب ومساعدتهم عىل دخول عامل املقاوالت.	 

شهادات الشباب من أجل العمل المناخي

السيدة سريينا باشال
 شابة ناشطة مناخية

 السيد كيز دلفني،
 شاب مقاول - اقتصادي
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الملحق: برنامج الندوة االفتراضية
10 h 00 – 10 h 10 كلمة ترحيبية

السيدة نزهة العلوي، الكاتبة العامة ملؤسسة مـحمد السادس لحامية البيئة

10 h 10 – 11 h 15 الحوار الرسمي: السياق الوطني، الرؤية، الطموح واآلفاق الدولية

التبادالت حول األهداف الوطنية لالنتقال إىل اقتصاد منخفض الكربون:

املنشط: السيد سعيد الهادي	 

 	.Nareva رئيس لجنة االقتصاد األخرض يف االتحاد العام ملقاوالت املغرب والرئيس املدير العام لرشكة

السيد رياض مزور، وزير االقتصاد والتجارة 	 

السيدة ليىل بنعيل، وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة	 

السيد شكيب لعلج، رئيس االتحاد املغريب للمقاوالت باملغرب	 

سعادة السيد سيمون مارتن، السفري الربيطاين للمغرب	 

الدكتور أندرو موريسون ، املبعوث الخاص لرئيس الوزراء الربيطاين إىل املغرب وتونس، والوزير السابق إلفريقيا والرشق األوسط	 

11 h 15 -11 h 30 	اسرتاحة شاي

11 h 30 – 12 h 00مائدة مستديرة

إزالة الكربون عن االقتصاد املغريب: وجهة نظر القطاع الصناعي 

السيدة مريم بنصالح، نائبة الرئيس يف املياه املعدنية أوملاس	 

السيد خالد الشدادي، رئيس الجمعية املهنية لرشكات اإلسمنت	 

 	Sonasid الرئيس املدير العام لرشكة ،ASM السيد إسامعيل أقلعي، رئيس الجمعية املغربية للحديد

 	 AMEE السيد سعيد مولني، املدير العام للوكالة املغربية للنجاعة الطاقية

 	Marshalls السيد كريس غريفيث، املسؤول عن استدامة املنتج، مارشال

مائدة مستديرة من تنشيط: السيد أمين الرشقاوي

12 h 00 – 12 h 30 	السيد عبد الحميد عدو، الرئيس املدير العام لرشكة الخطوط امللكية املغربية

السيد مـحمد السموين، نائب مدير عام املكتب الوطني للسكك الحديدية	 

 	CTM السيد الزبري الرحيميني، الرئيس املدير العام للرشكة املغربية للنقل

 	IRESEN السيد بدر إيكني، املدير العام ملعهد بحوث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة

مائدة مستديرة من تنشيط: السيد أمين الرشقاوي

12 h 30 – 13 h 00إزالة الكربون من االقتصاد املغريب: وجهة نظر القطاع الفالحي

السيدة حنان مرشد، نائبة الرئيس لالستدامة، مجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط	 

 	COSUMAR السيد أمني الوايل، املدير العام ملجموعة

 	IMANOR السيد عبد الرحيم الطيبي، املدير العام للمعهد املغريب للتقييس

مائدة مستديرة من تنشيط: السيد أمين الرشقاوي 

13 h 00 – 13 h 10شهادات الشباب من أجل العمل املناخي

 	  :)African Youth Climate Hub(  شهادات فيديو لسفريي مبادرة الشباب اإلفريقي حول التغريات املناخية

السيدة سريينا باشال، )اململكة املتحدة(	 

السيد كيز دلفني، )بوروندي(	 

13 h 10 – 13 h 20اختتام

السيدة نزهة العلوي، الكاتبة العامة ملؤسسة مـحمد السادس لحامية البيئة	 
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21 
متدخال

60 
مشاركا حضوريا

143 1 
العدد اإلجاميل 

لالتصاالت

355 
تسجيال عرب اإلنرتنت

399 
مشاركا

عن بعد

253 
مشاهدة متزامنة 

للندوة االفرتاضية

اللقاء في أرقام
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