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توطئة
َحــثّ النمــو املُطَّــرد يف الطلــب عــى الطاقــة ،واالتـ ُ
ـب أســعارها ،فض ـاً عــن
ـكال املتزايــد عــى املحروقــات وتقلـ ُ
اإلكراهــات البيئيــة ،البلــدان اإلفريقيــة عــى العمــل مــن أجــل استكشــاف احتياطاتهــا املحتملــة مــن أســاليب
االقتصــاد يف اســتهالك الطاقــة .وتشــكل النجاعــة الطاقيــة ،يف هــذا الســاق ،إحــدى اإلجابــات الواعــدة.
يســمح هــذا املفهــوم للمســتهلكني بتلبيــة االحتياجــات نفســها مــن الطاقــة ،لكــن باالعتــاد عــى مــوارد أقــل،
وذلــك مــن خــال اتبــاع أســلوب يخاطــب اإلرادة الجامعيــة للمتدخلــن بهــدف مكافحــة هــدر الطاقــة ،وترشــيد
اســتعامل املعــدات ،والرفــع مــن مســتويات الراحــة داخــل املبــاين ،إضافــة إىل تنميــة ثقافــة االعتــدال يف اســتهالك
الطاقــة .وإىل جانــب الفوائــد االقتصاديــة الناجمــة عــن النجاعــة الطاقيــة ،فــإن أثرهــا اإليكولوجــي هائــل ،حيــث
تشــكل الرافعــة األوىل يف االســتجابة للرهانــات الطاقيــة والبيئيــة عــى نطــاق عاملــي واســع مــن أجــل تقليــل
انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون.
ويف املغــرب ،تعتــر النجاعــة الطاقيــة قضيــة راهنــة ،وتضعهــا مختلــف االســراتيجيات والربامــج الوطنيــة يف قلــب
مشــاريعها .فطابعهــا العرضــاين يجعلهــا موضــوع اهتــام متداخــل بــن الفاعلــن العموميــن والخــواص ،وكذلــك
املجتمــع املــدين واملواطنــن .لكــن حالــة الجمــود التــي تطبــع تحــول الســوق والعقليــات ،وتــردد األطــراف املعنيــة
فيــا يتعلــق بتكاليــف التقويــم والتكيــف ،إضافــة إىل صعوبــة الولــوج إىل املعلومــات يف الوقــت املناســب ،تشــكل
أيضً ــا كَ َوا ِبــح أمــام التنميــة.
تنــدرج هــذه الدراســة يف إطــار برنامــج «تحويــل إفريقيــا :نحــو تحــول بيئــي واجتامعــي يف املغــرب وأفريقيــا».
وتطمــح مؤسســة هايرنيش-بل-الربــاط ،مــن خــال هــذه الوثيقــة ،التــي تقتــر عــى حالــة الطاقــة الكهربائيــة،
إىل اإلســهام يف اإلخبــار عــن الحالــة الراهنــة ،واإلبــاغ والتعليــق عــى العنــارص التــي تــم تجميعهــا لــدى الفئــات
واملجموعــات املســتهدفة ،مــن خــال اســتامرات بحثيــة ميدانيــة وعــر اإلنرتنــت ،بخصــوص املامرســات االعتياديــة
املتعلقــة بالنجاعــة الطاقيــة ،ومــدى االســتعدادات لالنخــراط يف هــذه املقاربــة ،واالنتظــارات املتعلقــة بتنفيــذ
التدابري/اإلجــراءات املطلوبــة ،وكذلــك املعيقــات والكوابــح التــي تقــف أمــام تنفيــذ وتطويــر النجاعــة الطاقيــة.
نشــكر الخبــرة توريــة بــرادي وطالبهــا عــى الدراســة وعــى جهودهــم مــن أجــل جمــع البيانــات امليدانيــة حــول
هــذا املوضــوع الــروري لتحقيــق انتقــال طاقــي ناجــح.
بوك باومان
مدير مؤسســة هايرنيــش بل-الرباط-املغرب
ماي 2019 -
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الجزء األول

سياق الدراسة والحالة الراهنة

الحالة الراهنة

 - I .1ملحــة عــن الوضعية حول العامل
تشــكل النجاعــة الطاقيــة إحــدى التحديــات ذات األولويــة بالنســبة لجميــع البلــدان (الشــكل  .)1وقــد أدى
حجــم التحديــات املرتبطــة بهــا إىل إنشــاء مؤسســة دوليــة متخصصــة ،هــي الرشاكــة الدوليــة للتعــاون يف مجــال
تســتضيف َم َق َّرهــا الوكالــ ُة الدوليــة للطاقــة (،)AIE
النجاعــة الطاقيــة ( .)IPEECوتضــم هــذه املؤسســة ،التــي
ُ
جميــع دول مجموعــة العرشيــن ،والتــي متثــل لوحدهــا أكــر مــن  80٪مــن الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي .يف
الواقــع ،باإلضافــة إىل أبعادهــا األخــرى املتعلقــة بالطاقــة والبيئــة ،يُنظــر إىل النجاعــة الطاقيــة عــى أنهــا محــرك
قــوي للنمــو االقتصــادي.

منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصادية 36 :عضوا

رابطــة الــدول املســتقل 9 :دول مــن جمهوريــات
االتحــاد الســوفييتي الســابقة

املصــدر :مجلــس الطاقــة العاملــي ( )WECوهــي رشكــة بيانــات الطاقــة
( )ENERDATAاملختصــة يف االستشــارات والــذكاء الطاقــي

الكثافــة الطاقيــة هــو مقيــاس للنجاعــة الطاقيــة يف االقتصــاد.
يتــم حســابها عــى أنهــا نســبة اســتهالك الطاقــة إىل الناتــج املحــي
اإلجــايل.

الشــكل  :1اتجاهــات النجاعة الطاقية حســب املناطق.

التقريــر األخــر الصــادر عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغــر املنــاخ ( ،)GIECوالــذي يحــذر مــن
املســتقبل الــذي ســيؤول إليــه الكوكــب بحلــول العــام  ،2100مــا مل يتــم اتخــاذ إجــراءات عــى نطــاق واســع
للحــد مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون ،يــأيت ليعــزز الحاجــة إىل تطويــر النجاعــة الطاقيــة ،بالنظــر إىل آثارهــا
البيئيــة .فوفقًــا للوكالــة الدوليــة للطاقــة ،ستشــكل النجاعــة الطاقيــة الرافعــة األوىل يف االســتجابة للرهانــات
الطاقيــة والبيئيــة عــى املســتوى العاملــي (الشــكل .)2
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املصــدر :الوكالة الدوليــة للطاقة

الســيناريو الحايل

53%
النجاعــة الطاقيــة
21%
الطاقــات املتجــددة
3%
الفيــول الطبيعــي
9%
الطاقــة النوويــة
اســتخالص الكربــون وتخزينــه 15%

سيناريو 450

الشــكل  :2التوقعــات املرتبطــة بخفــض انبعاثات غاز ثاين أكســيد الكربــون بحلول عام 2035

يف  ،2015بلــغ االســتثامر يف النجاعــة الطاقيــة عــى مســتوى العــامل  221مليــار دوالر ،أي حــوايل  14٪مــن إجــايل
االســتثامرات العامليــة يف قطــاع الطاقــة ،موزعــة عــى النحــو التــايل 53٪ :يف قطــاع التعمــر 29٪ ،يف قطــاع النقــل،
 18٪يف القطــاع الصناعــي (املصــدر :الوكالــة الدوليــة للطاقــة).
وللمســاهمة بشــكل ملمــوس يف تحقيــق هــدف االقتصــاد يف اســتهالك الطاقــة املحــدد يف ســنة  ،2020نــرت
املفوضيــة األوروبيــة توجي ًهــا بشــأن الفعاليــة الطاقيــة ( .)UE/2012/27وينــص هــذا التوجيــه عــى تعميــم
عمليــات التدقيــق الطاقــي عــى املقــاوالت ،مــع تجديــد العمليــة كل  4ســنوات ،ملســاعدتها عــى استكشــاف
فــرص التوفــر املحتملــة للطاقــة .فقــط املقــاوالت واملنظــات التــي تتوفــر عــى عالمــة الجــودة إيــزو 50001
( )ISO 50001هــي املعفــاة.
تشــمل تدابــر النجاعــة الطاقيــة سلســلة األنشــطة املولــدة للقيمــة كاملــة ،ابتــداء مــن اإلنتــاج إىل اســتخدام
الطاقــة .يتــم فقــدان حــوايل  20٪مــن مكاســب االســتهالك النهــايئ يف عمليــة التحويــل .ويف أفريقيــا ،تتفاقــم
الخســائر أكــر بســبب ضعــف جــودة البنيــة التحتيــة ،وإمــدادات الطاقــة غــر املنتظمــة ،والخســائر غــر التقنيــة،
إلــخ.
تشــهد بلــدان هــذه القــارة ديناميــة اقتصاديــة ودميغرافيــة وحرضيــة مرتفعــة إىل حــد مــا ،وهــي تنتــج يف الوقــت
نفســه تحديًــا أمــام الفاعلــن يف النظــام البيئــي مــن حيــث القــدرة عــى تحمــل وتــرة هــذه الديناميــة ،بشــكل
يســهم يف عقلنــة اســتخدام املــوارد الطاقيــة والحــد مــن إهدارهــا.

 - Iالظرفيــة الوطنية
الظرفيــة الوطنيــة مطبوعــة بعوامل حاســمة ،تتمثل يف:
•االعتامد الشديد عىل الطاقة األحفورية (املستوردة)؛
• التــزام الدولــة بالحــد مــن انبعاثــات الغــازات املســببة لالحتبــاس الحــراري ،والــذي يتــم التعبــر عنــه بشــكل علنــي،
مــن خــال مــا يســمى باملســاهمة املحــددة وطنيـاً ()CDN؛
• الديناميكية املرتفعة للقطاعات اإلنتاجية ،مصحوبة بتزايد الطلب عىل الطاقة؛
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11

• األولوية الوطنية املُعطاة للنجاعة الطاقية يف االسرتاتيجية الوطنية للطاقة؛
• املقتضيات التنظيمية واملؤسساتية منقسمة بني إنشاء أو تحول الهيئات ،بهدف مواكبة االسرتاتيجية؛
• أهــداف وطنيــة طموحــة يف أفــق  2020و ،2030باإلمــكان تحقيقهــا مــن خــال اســتغالل اإلمكانــات التــي تتيحهــا
النجاعــة الطاقيــة؛
• تنظيــم املغــرب للــدورة الثانيــة والعرشيــن ملؤمتــر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن التغــرات املناخيــة
( )COP22ســنة  ،2016إشــارة قويــة عــى التــزام البــاد لصالــح الحفــاظ عــى البيئــة.
وكان هــذا الحــدث العاملــي أيضــا ،فرصــة لعــدد مــن منظــات العموميــة والخاصــة ،ومنظــات املجتمــع املــدين
لتقــوم بتنفيــذ مشــاريع متعلقــة بالنجاعــة الطاقيــة.

- . Iالوضعيــة الطاقيــة يف املغــرب  :حالة الطاقــة الكهربائية
 -خصائــص قطــاع الطاقــة الكهربائية

.I

ينمــو اســتهالك الكهربــاء بوتــرة مرتفعــة ،حيــث يبلــغ املعــدل الســنوي لهــذا النمــو حــوايل  ،5.5٪بســبب التأثــر
الناجــم عــن تعميــم الولــوج إىل شــبكة الكهربــاء ،وتطويــر مشــاريع مهيكلــة كــرى ،إضافــة إىل تحســن املســتوى
املعيــي للســاكنة.
املصــدر :وزارة الطاقة واملعادن واملــاء والبيئة ()MEMEE

TACM = 5 %

االســتهالك الســنوي بالكيلوواط حسب كل فرد

الشــكل  :3يف ســنة  ،2017بلغ االســتهالك الوطني  37,22ترياواط يف الســاعة أي x 109 KWh 22 ,37

وكمــؤرش ،فــإن مســتويات االســتهالك تبليــغ 3779 :كيلوواط/ســاعة يف أملانيــا 3658 ،كيلوواط/ســاعة يف فرنســا،
 2465كيلوواط/ســاعة يف إســبانيا 6957 ،كيلوواط/ســاعة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 7874 ،كيلــو واط/
ســاعة يف كنــدا 1513 ،كيلوواط/ســاعة يف املكســيك 1321 ،كيلوواط/ســاعة يف الجزائــر 944 ،كيلوواط/ســاعة يف
تونــس 815 ،كيلوواط/ســاعة يف مــر 272 ،كيلوواط/ســاعة يف الســنغال 763 ،كيلوواط/ســاعة يف نيجرييــا و2715
كيلوواط/ســاعة يف جنــوب إفريقيــا.
ويكشــف منحنــى التحمــل عنــد االســتهالك الوطنــي (الشــكل  )4عــن فــرق شاســع بــن أقــل مســتوى وبــن ذروة
أساســا إىل اإلنــارة .فحــوايل  60٪مــن ذروة االســتهالك الطاقــي تتوافــق مــع
االســتهالك املســائية ،والــذي يرجــع ً
تلــك التــي يســميها الزبنــاء اســتهالك الكهربــاء ذات الجهــد املنخفــض ،وهــذه الــذروة مــا تفتــأ يف التزايــد ســنة
بعــد أخــرى (الشــكل .)5
12

نظرة عىل واقع النجاعة الطاقية لدى األرس املغربية

نقطة الذروة
املسائية

نقطة الذروة
الصباحية

نســبة الفرق بــن النقطتني

الشــكل  :4منحنــى التحمل األقىص خالل فرتة الذروة ســنة 2016
املصــدر :املكتــب الوطني للكهرباء واملــاء الصالح للرشب ()ONEE

متثــل الزيــادة البالغــة  190ميغــاواط بــن ســنتي  2015و ،2016مــا يعــادل اســتهالك مدينــة بأكملهــا مثــل
فــاس ،أو إنتــاج محطــة كهربــاء تقــدر كلفتهــا بـــ 3مليــارات درهــم .ويعكــس هــذا حجــم التأثــر املرتبــط بهــذا
االســتخدام مــن النــوع مــن الطاقــة الكهربائيــة.
تطور ذروة االســتهالك

الشــكل  :5تطور فرتات ذروة االســتهالك
املصــدر :املكتــب الوطني للكهرباء واملــاء الصالح للرشب ()ONEE

تتعــزز االتجاهــات بشــكل أكــر يف ظــل تأثــر ديناميــات القطاعــات اإلنتاجيــة بســبب احتياجاتهــا املتزايــدة
مــن الطاقــة ،ويف ظــل النمــو الدميغــرايف والزيــادة القويــة الحتياجــات املواطنــن الطاقيــة .وبحســب املعطيــات
املنشــورة يف الفــرة األخــرة ،فــإن هــذه الزيــادة ،قــد تكــون وصلــت إىل  6,4٪يف غشــت مــن ســنة ( 2018املصــدر:
فدراليــة الطاقــة).
تؤكــد هــذه املــؤرشات املتعــددة عــى أهميــة ورضورة عقلنــة مختلــف أنــواع االســتهالك ،ال ســيام خــال فــرات
مهــا لتحقيــق النجاعــة
الــذروة ،ونتيجــة لذلــك ،فــإن التحكــم يف اســتهالك األرس مــن الطاقــة ،يشــكل مصــد ًرا ً
الطاقيــة؛ ومــن هنــا جــاء االهتــام املكــرس يف هــذه الدراســة ،لهــذه الفئــة مــن املســتهلكني.
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كفــاءة الطاقة يف االســراتيجيات والربامــج الوطنية

متثــل النجاعــة الطاقيــة يف املغــرب رافعــة للتحــول الطاقــي .وقــد انطلقــت ســنة  2008مــع الربنامــج الوطنــي
للتدابــر ذات األولويــة ( .)PNAPومــن بــن أهــداف هــذا الربنامــج ،أنــه كان يطمــح إىل خفــض اســتهالك الكهربــاء
بنســبة  25٪وتخفيــف ِ
الحمــل يف وقــت ذروة االســتهالك بنســبة  15٪عــى فــرة متتــد لثــاث ســنوات .وتتعلــق
التدابــر التــي تــم تنفيذهــا بــكل مــن العــرض (تقويــة القــدرة اإلنتاجيــة والرتابــط داخــل الشــبكة) والطلــب
(التحكــم والنجاعــة الطاقيــة).
بعــد ذلــك ،تــم وضــع النجاعــة الطاقيــة يف مركــز التوجهــات االســراتيجية ،حيــث تــم رفعهــا إىل مرتبــة األولويــة
الوطنيــة يف االســراتيجية الوطنيــة للطاقــة ( .)SNEهــذه االســراتيجية اإلراديــة ،املخطــط لهــا واملحــددة األهــداف
املرجــو بلوغهــا ،تحظــي بدعــم وتتبــع مــن أعــى مســتوى يف الدولــة .ونظ ـ ًرا ألهميــة الرهانــات املعقــودة عــى
النجاعــة الطاقيــة ،تــم وضــع اســراتيجية خاصــة بهــا ،تُعــرف اليــوم باســم االســراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة
(.)SNEE
إضافـ�ة إىل ذلـ�ك ،متـ�ت إعـ�ادة هيكلـ�ة الوكالـ�ة الوطنيـ�ة لتنميـ�ة الطاقـ�ات املتجـ�ددة والنجاعـ�ة الطاقيـ�ة( ( �ADE
 ،)REEلتتحــول إىل الوكالــة املغربيــة للنجاعــة الطاقيــة ( ،)AMEEبهــدف جعــل النجاعــة الطاقيــة املهمــة
الرئيســية لهــذه الوكالــة ،وتــم أيضــا تطويــر ترشيعــات ومقتضيــات تنظيميــة خاصــة ،ووضــع هيــاكل وبنيــات
مخصصــة للمواكبــة ،والســهر عــى التحــول األخــر لرشكــة االســتثامرات الطاقيــة ( )SIEإىل رشكــة للخدمــات
الطاقيـ�ة( (  ،)Super ESCOإضافــة إىل تأســيس معهــد البحــث يف الطاقــة الشمســية والطاقــات الجديــدة (�IRE
 )SENكمنصــة بحثيــة مخصصــة للنجاعــة الطاقيــة .كل هــذه التحــوالت تشــكل إشــارات قويــة لصالــح بــروز
منظومــة وطنيــة متمحــورة حــول النجاعــة الطاقيــة .وتجــدر اإلشــارة هنــا أيضً ــا إىل مبــادرات مثــل إنشــاء مجموعــة
النجاعــة الطاقيــة ملــواد البنــاء ( )EMCســنة  ،2013بهــدف توحيــد املجهــودات بــن الفاعلــن يف قطــاع التعمــر.
بالنســبة للمغــرب ،باإلضافــة إىل خفــض عــبء تكلفــة الطاقــة املرتبطــة باســترياد املحروقــات عــى االقتصــاد
الوطنــي ،تســاهم تدابــر النجاعــة الطاقيــة يف تحقيــق األهــداف املحــددة يف مســاهمته املحــددة وطنيــا (،)CDN
والتــي وضعهــا يف  21ســبتمرب  ،2016وتتعلــق بالتزاماتــه يف مجــال مكافحــة التغــرات املناخيــة مــن حيــث
التكيــف والتخفيــف يف جميــع القطاعــات االقتصاديــة يف البــاد.

الفالحة واإلنارة
العمومية

الصناعة

ا لتعمري

النقل

الشــكل  :6املســاهامت التوقعيــة للقطاعــات الرئيســية يف االقتصاد يف االســتهالك النهــايئ للطاقة ،بحلول )MEMDD( 2030
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 الربنامــج الوطنــي للنجاعــة الطاقيــة (املدى القصري)• يهــدف هــذا الربنامــج ،يف قطــاع الســكن والخدمــات ،إىل تنفيــذ مدونــة النجاعــة الطاقيــة يف قطــاع التعمــر (،)CEEB
وتعميــم املصابيــح منخفضــة االســتهالك ( ،)LBCواســتخدام املــواد العازلــة ،واســتعامل الزجــاج املزدوج/العــازل ،وتركيب
ُم َج ِّم َعــات الطاقــة الشمســية الحراريــة منخفضــة الحـرارة (مبســاحة إجامليــة تصــل إىل  1.360.000مــر مربــع بحلــول
عــام .)2020
• يف القطــاع الصناعــي ،يهــدف الربنامــج إىل تعميــم عمليــات التدقيــق الطاقــي ،وتحســن التخزيــن البــارد والح ـراري،
وتركيــب األطقــم الكهروضوئيــة ومضخــات امليــاه الشمســية ،واســتخدام محــركات تغيــر الرسعــة والــردد ،وكذلــك
اســتخدام املصابيــح منخفضــة االســتهالك (.)LBC
• يف قطــاع النقــل ،يســتهدف الربنامــج تجديــد أســطول املركبــات ،وتنظيــم النقــل الحــري (حركــة املــرور ،والنقــل العــام،
إلــخ) وتطبيــق املقتضيــات القانونيــة للنجاعــة الطاقيــة الخاصــة باملركبــات.

 .IIإطار الدراسة

تــم تكريــس هــذه الدراســة التــي بــن أيديكــم للنجاعــة الطاقيــة يف املغــرب .وقــد انصــب الرتكيــز عــى هــذا
املوضــوع ،الــذي يوصــف أنــه «املصــدر الرابــع للطاقــة» (بعــد الوقــود األحفــوري والطاقــات املتجــددة والطاقــة
النوويــة) ،بســبب أثــره التعــددي وطبيعتــه العرضانيــة .تشــمل العمليــة مجموعــة واســعة مــن األطــراف املعنيــة:
املؤسســات والســلطات العموميــة ،القطــاع االقتصــادي (املقــاوالت والخدمــات) ،األكادمييــون والباحثــون،
االتحــادات املهنيــة ،واملجتمــع املــدين واملواطنــون.

يف هــذا البحــث حــول اقتصــاد الطاقــة ،ينصــب الرتكيــز عــى نــوع الطاقــة الكهربائيــة ،باعتبارهــا الشــكل األكــر
اســتخدا ًما يف املســاكن التــي تــم اختيارهــا كهــدف رئيــي لهــذه الدراســة .شــمل التحقيــق  130أرسة و 70محــا
تجاريًــا .ويتــم عــرض النتائــج والتعليــق عليهــا يف هــذا التقريــر ،كــا تــم إجــراء بحــث آخــر يف صفــوف جمعيــات
مختلفــة مــن حيــث الخصائــص.

 .IIIالسياســة الوطنيــة املتعلقــة بالنجاعــة الطاقية-إجــراءات
مؤسســاتية ،تنظيميــة ومــن أجــل املواكبــة

 - IIIاالســراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة يف أفق 2030

تــم ســنة  2013إطــاق نقــاش وطنــي تشــاريك ودامــج ،حــول االســراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة (،)SNEE
بــإرشاك الفاعلــن العموميــن والخــواص واملجتمــع املــدين .وقــد متــت مراجعــة هــذه االســراتيجية وإغنائهــا
بأهــداف طموحــة تهــدف إىل ترسيــع إجراءاتهــا وتقســيمها إىل مخططــات عمــل قطاعيــة .تــم اســتهداف
القطاعــات االجتامعيــة واالقتصاديــة الرئيســية (النقــل ،التعمــر ،الصناعــة ،الزراعــة ،وقــد أضيفــت إليهــا اإلنــارة
العموميــة) كأولويــة ،مــن أجــل النهــوض بالنجاعــة الطاقيــة يف القــرارات االســتثامرية ويف تطويــر التكنولوجيــا.
ـوص بهــا عــى تقويــة اإلطــار التنظيمــي ،والتكويــن والتحســيس ،ووضــح تحفيــزات
تركــز التدابــر واإلجــراءات املُـ َ
ماليــة لتحقيــق اقتصــاد بنســبة  12٪بحلــول ســنة  ،2020عــى أســاس الوصــول إىل ( 20٪يف ســياق ســيناريو الســر
العــادي للتطبيــق  )CNAبحلــول .2030
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تــم تقديــم املرحلــة األوىل مــن االســراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة ( )SNEEإىل مجلــس الحكومــة يف يونيــو
مــن ســنة  ،2017حتــى يتــم تفعيلهــا يف إطــار عقــد برنامــج يف الفــرة املمتــدة بــن  2017و ،2020بــن الدولــة
(ممثلــة يف وزارة الطاقــة واملعــادن والتنميــة املســتدامة ،وزارة الداخليــة ،وزارة املاليــة ،القطاعــات املعنيــة
بالنقــل واإلســكان والصناعــة والفالحــة) والوكالــة املغربيــة للنجاعــة الطاقيــة (.)AMEE

 - IIIإجراءات مؤسســاتية
متيــز قطــاع النجاعــة الطاقيــة يف املغــرب بإنشــاء الوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات املتجــددة والنجاعــة الطاقيــة
( )ADEREEســنة  ،2010لتحــل محــل مركــز تطويــر الطاقــات املتجــددة ( .)CDERومــن بــن التدابــر الرئيســية
املتخــذة لصالــح للنهــوض بهــذه الوكالــة :إعــادة هيكلتهــا مــن حيــث االختصاصــات ابتــداء مــن ســنة ،2016
مــع تحويلهــا إىل الوكالــة املغربيــة للنجاعــة الطاقيــة ( ،)AMEEحتــى ينصــب كامــل تركيزهــا عــى النجاعــة
الطاقيـ�ة .بـ�دوره يعكـ�س التحـ�ول األخـير لرشكـ�ة االسـ�تثامرات الطاقيـ�ة( (  )SIEإىل رشكــة للخدمــات الطاقيــة (�Su
 ،)per ESCOالرغبــة يف تقويــة التدابــر واإلجــراءات لصالــح النجاعــة الطاقيــة.

 - IIIإجــراءات ترشيعيــة وتنظيمية
كــا ورد ســابقًا ،تــم إطــاق التدابــر األوىل للنجاعــة الطاقيــة مــع إطــاق املخطــط الوطنــي للتدابــر ذات
األولويــة ( ،)PNAPوالــذي اعتمــد يف الفــرة بــن  2008و.2012
ويشــكل القانــون  47-09املتعلــق بالنجاعــة الطاقيــة ،الصــادر بتنفيــذه الظهــر  1-11-161بتاريــخ  1ذو القعــدة
 29( 1432شــتنرب  ،)2011مرجعــا يف املجــال ،ويرتجــم إرادة الســلطات العموميــة يف التخفيــف مــن الفاتــورة
الطاقيــة للبــاد واملســاهمة يف التنميــة املســتدامة ،مــن خــال رافعــة النجاعــة الطاقيــة عنــد اســتخدام الطاقــة.
املصــدر :وزارة الطاقــة واملعادن والتنمية املســتدامة ()MEMDD

الشــكل  :7تاريــخ التدابري املؤسســية والتنظيميــة لكفاءة الطاقة.

ويتطــرق القانــون  47-09إىل النجاعــة الطاقيــة يف القطاعــات ذات األولوية من خالل:
• تعميم عمليات التدقيق الطاقي يف الصناعة والقطاع الثالث ،بد ًءا من عتبات استهالك معينة؛
• إدراج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل دائم عىل مستوى جميع برامج التنمية القطاعية؛
• دراســة األثــر الطاقــي الســابق ألي مــروع برنامــج تهيئــة حرضيــة أو مــروع بنــاء ،انطالقــا مــن عتبــة االســتهالك
املتوقعــة؛
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• املراقبة التقنية للنجاعة الطاقية؛
• أداء الطاقة يف املباين والتجهيزات واآلليات :وضع مدونات نجاعة طاقية خاصة مبختلف القطاعات.
بــدوره حــدد املرســوم التطبيقــي رقــم  2.13.874الصــادر يف الجريــدة الرســمية يف  06نونــر  2017تحــت عــدد
 ،6306املواصفــات التقنيــة الدنيــا املتعلقــة بقواعــد األداء الطاقــي للبنايــات بهــدف العــزل الحــراري (املــواد
العازلــة ،النوافــذ ،األرضيــات ،إلــخ) .وقــد دخــل حيــز التنفيــذ يف نونــر مــن ســنة  .2015كــا كانــت الطبيعــة
النموذجيــة للدولــة يف تطبيــق التدابــر التنظيميــة املتعلقــة بالنجاعــة الطاقيــة موضــوع مرســوم آخــر صــدر يف
غشــت مــن ســنة  .2018وابتــداء مــن اليــوم ،يجــب عــى البنايــات العموميــة القامئــة أو املخطــط إلنشــائها ،أن
تلتــزم بالنصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل يف مجــال النجاعــة الطاقيــة.
تشــمل الرتســانة الترشيعيــة والتنظيميــة أيضً ــا قانــون العــزل الحــراري للبنايــات يف املغــرب ( ،)RTCMوالــذي
يغطــي مــن جهــة كال مــن قطاعــي الســكن ،مبــا فيــه االجتامعــي واالقتصــادي والفاخــر ،ومــن جهــة أخــرى قطــاع
الخدمــات (الفنــادق والبنايــات اإلداريــة (املكاتــب) وبنايــات التعليــم العــايل واملستشــفيات).
ينطبــق قانــون العــزل الحــراري للبنايــات يف املغــرب ،مبدئ ًيــا ،عــى املبــاين الجديــدة (تراخيــص البنــاء املقدمــة
ابتــداء مــن  06نونــر  ،)2015ومييــز بــن فئتــن :فئــة البنايــات املكيفــة التــي يجــب عليهــا خفــض اســتهالكها
الطاقــي املرتبــط مبعــدات وتجهيــزات الراحــة ،وفئــة البنايــات غــر املكيفــة ،والتــي يجــب عليهــا تقليــل فــرات
عــدم الراحــة الحراريــة داخلهــا.
تتضمــن مدونــة النجاعــة الطاقيــة يف قطــاع التعمــر ( )CEEBشــقني :شــق ضمنــي يركــز عــى متطلبــات األداء
الطاقــي لتغليــف البنايــات (العــزل الحــراري للجــدران ،مــواد البنــاء ،إلــخ) ،وشــق فعــي يركــز عــى التجهيــزات
(اإلضــاءة ،التكييــف ،التدفئــة ،التهويــة ،األجهــزة املنزليــة ،إلــخ).
عــى املــدى املنظــور ،مــن املتوقــع صــدور مراســيم تطبيقيــة أخــرى ،ال ســيام فيــا يتعلــق بإجباريــة التدقيــق
الطاقــي (ســيتم إعفــاء املقــاوالت التــي تتوفــر عــى عالمــة الجــودة إيــزو  ،))ISO 50001( 50001وكذلــك مــا
يســمى بالحــد األدىن ملعايــر أداء الطاقــة (( )MEPSاملحــركات الكهربائيــة ،املحــوالت ،الثالجــات ،املصابيــح
ومعــدات اإلنــارة ،إلــخ).
وفيــا يتعلــق بــاألدوات املعياريــة ،فالنجاعــة الطاقيــة معنيــة مبعيــار إيــزو  50001الخــاص بتدبــر الطاقــة،
باإلضافــة إىل ُحزمــة املعايــر التــي تكملهــا ( 50001و 50002و 50006و ،50015خاصــة مــا يتعلــق بالقياســات
والتحقــق).
ويقــدم معيــار إيــزو  ،50001الــذي تــم نــره يف  15يونيــو  2011مــن قبــل املنظمــة الدوليــة للمعايــر (،)OIN
الخطــوط التوجيهيــة لتطويــر تدبــر ُم َم ْنهــج للطاقــة مــن أجــل دعــم النجاعــة الطاقيــة .ووف ًقــا للوكالــة الدوليــة
للطاقــة ،ســيؤدي تنفيــذ توجيهــات هــذا املعيــار إىل اقتصــاد يف الطلــب العاملــي عــى الطاقــة يقــدر بنحــو .60٪
يحــدد معيــار إيــزو  ،50001الــذي يتكيــف مــع أي نــوع مــن الهيئــات بغــض النظــر عــن حجمهــا ،مجموعــة مــن
املتطلبــات التــي تســمح لــه بـــ:
• تطوير سياسة من أجل استخدام أكرث نجاعة للطاقة؛
• تحديد املستهدفني واألهداف من هذه السياسة؛
• جمع البيانات التي تتيح معرفة أفضل باستخدام الطاقة واتخاذ القرارات متاش ًيا مع ذلك؛
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• تقييم النتائج التي تم الحصول عليها؛
• فحص فعالية السياسة املتبعة؛
• تحسني إدارة الطاقة بشكل مستمر.

 - IIIتدابــر مــن أجل املواكبة

•برنامج خط متويل النجاعة الطاقية والطاقات املتجددة يف املغرب ()MorSEFF

يهــدف برنامــج خــط متويــل النجاعــة الطاقيــة والطاقــات املتجــددة يف املغــرب ( ،)MorSEFFالــذي تــم إطالقــه
ســنة  2008بغــاف مــايل قــدره  110مليــون يــورو ،إىل تشــجيع االســتثامرات التــي تدمــج النجاعــة الطاقيــة يف
معايــر اختيــار التجهيــزات أو االســتثامرات التــي رشعــت يف مشــاريع التحــول (التجديــد ،توســيع القــدرات،
التحديــث ،الطاقــات املتجــددة) .ويوفــر هــذا الربنامــج للمقــاوالت املغربيــة الخاصــة يف قطاعــات الفالحــة أو
الصناعــة أو الخدمــات:
• مساعدة تقنية مجانية؛
• قروضا أو تأجريا متويليا (ليزينغ)؛
• دعام بنسبة  10٪أو  15٪من مبلغ القرض.
يــؤدي خفــض تكاليــف التشــغيل وتقليــل انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون واملكاســب اإلنتاجيــة التــي يتــم
تحقيقهــا بفضــل هــذه االســتثامرات ،إىل الرفــع مــن القــدرة التنافســية للمقــاوالت.
وقــد أدى الحــاس تجــاه هــذا الربنامــج ،الــذي حملتــه مؤسســتان بنكيتــان وطنيــان (البنــك املغــريب للتجــارة
الخارجيــة ومجموعــة البنــك الشــعبي) ،إىل اســتنفاد امليزانيــة األوليــة يف وقــت قصــر نســب ًيا.
• برنامج الفعالية الطاقية والراحة داخل البنايات (( )Effinergieالتجاري وفابنك)
•يضع هذا الربنامج خطا متويليا يوفر:
• حلــوال لتمويــل االســتثامرات يف مجــاالت النجاعــة الطاقيــة مــن خــال ميكانزميــات محــددة للقــروض والتأجــر التموييل
(ليزينــغ) وصنــدوق مخصص لالســتثامر؛
• نظام مواكبة مالية شاملة للمقاوالت امللتزمة يف إطار مسار للنجاعة الطاقية؛
• عرض متويل لذوي الحاجيات االستثامرية الخاصة.
• إيكو-طاقة (مجموعة القرض الفالحي املغريب)
•تســتهدف هــذه األداة االســتغالليات الفالحيــة كثيفــة االســتهالك الطاقــي ،لدعمهــا يف مشــاريع تحســن األداء الطاقــي.
ويتمثــل هــذا الدعــم يف:
•املساهمة يف متويل التدقيق و/أو تنفيذ الحل املرتبط بالنجاعة الطاقية؛
• املساعدة التقنية واالستشارات؛
• الولوج إىل منصة للمعلومات.

 - IIIتطويــر الكفاءات
أطلقــت العديــد مــن الجامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل ،يف مجــال تطويــر الكفــاءات ،مســارات دراســية
يف مجــال النجاعــة الطاقيــة .كــا تــم إطــاق معاهــد للتكويــن يف مهــن الطاقــات املتجــددة والنجاعــة الطاقيــة
( .)IFMEREEوقــد افتتــح معهــد وجــدة أبوابــه يف ســبتمرب مــن ســنة .2015
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مــن جانبــه قــام معهــد البحــث يف الطاقــة الشمســية والطاقــات املتجــددة ( )IRESENبإثــراء موقعــه يف مدينــة
بــن جريــر ،مــن خــال إنشــاء منصــة مخصصــة للبحــوث يف النجاعــة الطاقيــة ،والتــي ســتدخل حيــز الخدمــة
قري ًبــا.

 - IIIأمثلــة عىل مشــاريع قطاعية
القطاعــات الرئيســية معنيــة يف املقــام األول مبوضــوع النجاعــة الطاقيــة ،حيــث يتــم تشــجيعها التخــاذ تدابــر
قطاعيــة للمســاعدة يف تحقيــق األهــداف الطموحــة التــي حددتهــا الدولــة يف أفــق  2020و .2030ويكــس الرســم
البيــاين أدنــاه نســبة اســتهالك كل قطــاع مــن الطاقــة:
الفالحة
النقل

ا لسكنى
الصناعة

املصــدر :الوكالــة الوطنية للنجاعــة الطاقية AMEE

الخدمات

الشــكل  :7توزيــع اســتهالك الطاقة حســب القطاع (املصدر :الوكالــة الوطنية للنجاعــة الطاقية )AMEE

كــا هــو الحــال بالنســبة ألي مــروع ،تعتمــد األداءات عــى مــدى التــزام املتدخلــن يف سلســلة القيمــة .ففــي
مجــال النجاعــة الطاقيــة ،يكــون طيــف هــؤالء املتدخلــن واس ـ ًعا .وحســب طبيعــة املــروع ،يكــون املتدخلــون:
مطوريــن عقاريــن ،مكاتــب دراســات ،مهندســن ،مورديــن ،متخصصــن يف تركيــب التجهيــزات ،متخصصــن ماليــن،
جامعــات ومراكــز بحــث ،لكــن املســتخدمني للطاقــة يبقــون فاعــا مشــركا ال ميكــن تجــاوزه.
يســمح تنزيــل تدابــر النجاعــة الطاقيــة بالخفــض مــن اســتهالك الطاقــة ،وهــو مــا يعــرف باســم «اإلمكانيــة
التقنيــة» ،حيــث يــراوح هــذا الخفــض بــن  15٪و ،50٪حســب القطاعــات .هــذا املعــدل ،الــذي يعكــس املكســب
الــذي ميكــن أن ينجــم عــن تنفيــذ أفضــل الحلــول التقنيــة والتكنولوجيــة املــوىص بهــا ،يصــر أقــل فعاليــة عندمــا
تدخــل يف االعتبــار حســابات اقتصاديــة ،مثــل «معــدل العائــد الداخــي» فــوق عتبــة معينــة ( 8٪عــى ســبيل
املثــال) .القيمــة الجديــدة التــي يتــم الحصــول عليهــا تتوافــق مــع مــا يســمى بـ«اإلمكانيــة االقتصاديــة» .تتــم
مراجــع هــذه األخــرة يف اتجــاه خفضهــا ألســباب تتعلــق مبــدى مقبوليــة مــروع حــل النجاعــة الطاقيــة ،حتــى
يتــم قبولــه يف برامــج التمويــل (تحديــد وقــت العائــد االســتثامري يف ســقف معــن) .إذن نتحــدث هنــا عــن
«اإلمكانيــة القابلــة للتحقــق» ،والتــي ميكنهــا أن تتعــرض ملزيــد مــن الخفــض يف ظــل إكراهــات الحواجــز ذات
الطبيعيــة التنظيميــة واملاليــة والثقافيــة ...فتــؤدي يف النهايــة إىل مــا يســمى بـ«اإلمكانيــة الواقعيــة» ،والتــي ال
متثــل يف آخــر املطــاف ســوى قرابــة الثلــث مــن اإلمكانيــة التقنيــة (املحــددة أوليــا).
تــم عــى الصعيــد الوطني ،تنفيــذ العديد من املشــاريع القطاعية .وفيام يــي بعد األمثلة.
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III

 -قطــاع التعمري

كــا يوضــح الرســم البيــاين يف الشــكل الســابق ،فــإن قطــاع التعمــر مســؤول عــن  33٪مــن إجــايل اســتهالك
الطاقــة يف البــاد .ويشــهد هــذا املعــدل منــوا ســنويا قويــا يقــدر بنحــو ( 6,4٪املصــدر :وزارة اإلســكان.)-2017
بينــت االســراتيجية الطاقيــة الوطنيــة التــي تــم تبنيهــا ســنة  ،2009أن قطــاع التعمــر سيســاهم يف الهــدف
املحــدد يف توفــر  15٪مــن االســتهالك الطاقــي بحلــول  ،2030بنســبة تبلــغ  19٪للبنايــات الســكنية و 10٪بالنســبة
للبنايــات الخدماتيــة.
إذن فالقطــاع ،يشــكل مصــدرا واعــدا القتصــاد الطاقــة ،ســربح األطــراف املعنيــة الكثــر عنــد استكشــافه .وإذا مل
يُدمــج الفاعلــون املهنيــون بُعــد النجاعــة الطاقيــة ابتــداء مــن التصميــم حتــى االنتهــاء مــن املبــاين ،فقــد تكــون
معــدالت اســتهالك الطاقــة باهظــة بالنســبة للمســتعملني الذيــن يســعون إىل اســتعادة الراحــة الحراريــة داخــل
املبــاين ،وذلــك بســبب املصــادر املتعــددة إلهــدار الطاقــة كــا هــو موضــح أدنــاه:

الشــكل  :8إهــدار الحرارة من مســكن/محل فردي غــر معزول (املصدر)Ventec :

مــن أجــل تشــجيع املهنيــن يف القطــاع واألطــراف األخــرى املعنيــة (الصحــة ،الرتبيــة الوطنيــة ،إلــخ) عــى أخــذ
بُعــد النجاعــة الطاقيــة يف االعتبــار ،أطلقــت الوكالــة الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة ،برنامــج مدونــة النجاعــة الطاقيــة
يف قطــاع التعمــر ( ،)CEEBالــذي تتمثــل تدابــره الرئيســية يف:
• أجرأة قانون العزل الحراري للبنايات يف املغرب ()RTCM؛
• إجباريــة تركيــب ســخانات ميــاه تعمــل بالطاقــة الشمســية ،يف كل املبــاين الجديــدة ،مــع تقديــم الدعــم القتناء ســخانات
امليــاه العاملــة بالطاقة الشمســية؛
• تنفيذ عمليات تدقيق إجبارية للمباين الخدماتية التي يزيد استهالكها عن عتبة ثابتة.
ويقــدر الخــراء أن تنفيــذ هــذا القطــاع ،للتدابــر املذكــورة أعــاه ،ميكــن أن يولــد إمكانيــة توفــر الطاقــة بنســبة
تصــل إىل  50٪مــن الطاقــة الكهربائيــة املطلوبــة.
باإلضافــة إىل املبــاين واإلدارات العموميــة ،تــم توجيــه مرســوم يف غشــت مــن ســنة  ،2018يحــث الدولــة ويشــجعها
عــى أن تكــون قــدوة يف هــذا املجــال ،عــر إخضــاع املســاجد بدورهــا لعمليــة تأهيــل طاقــي حملــت اســم
«املســاجد الخــراء» .وقــد تــم تعميــم هــذا الربنامــج عــى باقــي أنــواع البنايــات وصــار يحمــل اســم برنامــج
«البنايــات الخــراء».
تركــز تدابــر هــذا الربنامــج عــى اإلضــاءة القامئــة عــى املصابيــح ذات االســتهالك املنخفــض ،وســخانات امليــاه
20
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املشــتغلة بالطاقــة الشمســية ،والتدبــر الحــراري للمســاجد ،وكذلــك اســتخدام الحلــول الكهروضوئيــة إلنتــاج
الكهربــاء الالزمــة .ستشــكل الدفعــة األوىل املكونــة مــن  1000مســجد منوذ ًجــا لـــ 15ألــف مســجد مســتهدف.
وكان هــذا املــروع موضــوع اتفاقيــة تــم توقيعهــا يف أبريــل مــن ســنة  2014بــن وزارة األوقــاف والشــؤون
اإلســامية ،وزارة االقتصــاد واملاليــة ،رشكــة االســتثامرات الطاقيــة ( )SIEوالوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات
املتجــددة والنجاعــة الطاقيــة ( ،)ADEREEبدعــم مــن التعــاون الــدويل األملــاين (.)GIZ
تجــدر اإلشــارة أيضــا إىل أن الربنامــج يهــدف ،باإلضافــة إىل الخفــض مــن اســتهالك املســاجد للطاقــة ،إىل تحســيس
وتوعيــة املواطنــات واملواطنــن بتقنيــات النجاعــة الطاقيــة.
إضافــة إىل ذلــك تــم وضــع برامــج وطنيــة للنهــوض بســوق ســخانات امليــاه املشــتغلة بالطاقــة الشمســية ()CES
مثــل برنامــج بروماصــول ( )PROMASOLوبرنامــج شــميس .وقــد امتــد برنامــج بروماصــول عــى مرحلتــن ،مــن
 2000حتــى  2004ومــن  2004حتــى  ،2008بــإرشاف مــن وزارة الطاقــة واملعــادن واملــاء والبيئــة ()MEMEE
وبرشاكــة مــع الجمعيــة املغربيــة لصناعــات الطاقــة الشمســية والريحيــة ( )AMISOLEواملكتــب الوطنــي
للكهربــاء ( .)ONEوكان هدفــه هــو تقليــل انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون والغــازات األخــرى التــي تســاهم
يف ظاهــرة االحتبــاس الحــراري يف املغــرب مــن خــال مكافحــة العقبــات التــي تحــول دون التنميــة املســتدامة
لســوق ســخانات امليــاه املشــتغلة بالطاقــة الشمســية ( )CESوتركيــب أنظمــة حراريــة شمســية.
وبالنســبة لربنامــج شــميس ،الــذي أطلقتــه الوكالــة املغربيــة للنجاعــة الطاقيــة ( ،)AMEEفيقــوم عــى تقديــم
الدعــم عنــد الــراء وعــرض موحــد للقــرض ،بهــدف اســتبدال ســخانات امليــاه بالغــاز أو الكهربــاء بســخانات
امليــاه املشــتغلة بالطاقــة الشمســية ( ،)CESفرديــة كانــت أو جامعيــة .ومــن الناحيــة العدديــة ،يهــدف الربنامــج
إىل تركيــب  1,7مليــون مــر مربــع مــن ســخانات امليــاه الشمســية بحلــول .2020
III

 -قطــاع النقل

مــن املعــروف أن النقــل مــن أحــد أصعــب القطاعــات التــي ميكــن تحســن النجاعــة الطاقيــة فيهــا ،مــع إبطــاء
الطلــب املتزايــد عــى الطاقــة .مــع ذلــك ،فقــد تــم الــروع يف تجديــد أســطول ســيارات األجــرة .وعــى الرغــم مــن
أن عمليــة التجديــد ليســت معممــة بالكامــل وال تتعلــق بشــكل مبــارش بتوفــر الطاقــة مــن النــوع الكهربــايئ ،إال
أن العمليــة تســاهم يف تقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة.
ومــن أجــل التحكــم يف اســتهالكات الطاقــة وترشــيدها يف أســطول النقــل العمومــي ،يجــب الترسيــع أيضــا بتجديــد
أســطول الحافــات.
III

 -قطــاع الفالحة

ميكــن أن يــؤدي إدمــاج معايــر النجاعــة الطاقــة يف االســتثامرات التــي تقــوم بهــا الدولــة يف قطــاع الفالحــة ،إىل
تحقيــق اقتصــاد يف الطاقــة يصــل حتــى  23٪بحلــول ســنة ( 2030املصــدر :الوكالــة املغربيــة للنجاعــة الطاقيــة).
وال يعتــر هــذا القطــاع مــن أكــر القطاعــات اســتهالكا للطاقــة ،إال أن إشــكالية اســتخدام غــاز البوتــان يف الــري،
يف الوقــت الــذي تدعمــه الدولــة بنســبة ( 67٪بهــدف مســاعدة األرس املغربيــة) ،تبقــى قامئــة ومل يتــم حلهــا.
ومبــا أن أشــكال الدعــم (أســعار الغــاز والكهربــاء) ال ميكــن أن تســتمر دامئــا ،ومبــا أن القــدرة التنافســية ونضــج
التكنولوجيــا الكهروضوئيــة أعطــت مثارهــا اليــوم بشــكل جيــد ،فــإن ضــخ امليــاه بالطاقــة الشمســية صــار يقــدم
نفســه كحــل لإلشــكالية املشــار إليهــا؛ لكــن مــع مراعــاة وضــع كافــة اإلجــراءات التنظيميــة الرضوريــة للحفــاظ
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عــى املــوارد املائيــة ،يف مواجهــة اإلجهــاد املــايئ الــذي يتهــدد البــاد .إن تنفيــذ املقتضيــات املتعلقــة بالنجاعــة
الطاقيــة ،ســيجعل الفالحــة أكــر قــدرة عــى املنافســة وأكــر احرتامــا للبيئــة.
يف ســنة  ،2013تــم توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن األطــراف املعنيــة ،للنهــوض بالضــخ بالطاقــة الشمســية :وزارة
الطاقــة واملعــادن والبيئــة واملــاء ( ،)MEMEEوزارة الفالحــة والصيــد البحــري ( ،)MAPMوزارة االقتصــاد واملاليــة
( ،)MEFالوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات املتجــددة والنجاعــة الطاقيــة ( )ADEREEومجموعــة القــرض
الفالحــي باملغــرب ( .)GCAMتهــدف هــذه االتفاقيــة إىل تخصيــص دعــم للفالحــن محــدد يف  75ألــف درهــم
كحــد أقــى لــكل مــروع (دعــم اســتثامري بنســبة  50٪مــن قيمــة األلــواح الكهروضوئيــة وقــرض متوافــق عليــه
مينحــه القــرض الفالحــي للمغــرب إلمتــام مــا تبقــى مــن متويــل املــروع) ،بالنســبة لالســتغالليات الفالحيــة التــي
ال تتجــاوز مســاحتها  5هكتــارات .وكان مــن املفــرض أن يتحمــل كل مــن صنــدوق التنميــة الفالحيــة وصنــدوق
التنميــة الطاقيــة ووكالــة تنميــة الطاقــات املتجــددة والنجاعــة الطاقيــة ،امليزانيــة التنفيذيــة لهــذا الربنامــج.
ويعتــر اســتعامل الطاقــة الشمســية رافعــة مهمــة للحــد مــن اســتخدام غــاز البوتــان مــن ناحيــة وتقليــل فاتــورة
الطاقــة املرتبطــة باألنشــطة الفالحيــة مــن ناحيــة أخــرى ،وهــو مــن أهــم املحــاور التــي تقــوم عليهــا االســراتيجية
الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة (.)SNEE
ويســتهدف تنزيــل هــذا الربنامــج الوطنــي للنهــوض بالضــخ بالطاقــة الشمســية يف مشــاريع ميــاه الــري ،تغطيــة
مســاحة إجامليــة قدرهــا  100.000هكتــار موزعــة عــى كامــل الــراب املغــريب ،لكــن هــذا التنزيــل يحتــاج أوالً
وقبــل كل يشء ،توضيــح اإلشــكاليات املتعلقــة بآليــات التمويــل ووســائله.
سيســمح تكثيــف هــذه التدابــر بتوفــر  1,3مليــون طــن ُم َعا ِدلــة للنفــط بحلــول ســنة  ،2030كــا يُنتظــر أن
تســاهم التدابــر اإللزاميــة ملــا بعــد التدقيــق ،بخفــض االســتهالك اإلجــايل للقطــاع بنســبة تفــوق ( 60٪املصــدر:
الوكالــة الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة).
III

 -قطــاع الصناعة

يســاهم بنســبة تصــل إىل  30٪يف الناتــج املحــي اإلجــايل الوطنــي ،وميثــل اســتهالك هــذا القطــاع مــن مصــادر
الطاقــة  21٪مــن االســتهالك الوطنــي ،مــع توقــع انخفــاض هــذا االســتهالك بنســبة  48٪بحلــول .2030
لكــن املفارقــة ،حســب الوكالــة الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة ،هــي أن تجربــة أجريــت يف املغــرب عــى حــوايل مائــة
مــروع صناعــي خضــع للتدقيــق ،كشــفت أن  5٪فقــط مــن املشــاريع أســفرت عــن تنفيــذ الحلــول .يف أوروبــا،
تبلــغ هــذه النســبة مقارنــة مبثــل هــذه املشــاريع ،حــوايل .25٪
III

 -حالــة اإلنارة

تــم توجيــه التدابــر املنفــذة يف مجــال اإلنــارة ،إىل كل مــن قطــاع البنايــات الســكنية ،البنايــات اإلداريــة واإلنــارة
العموميــة.
ويف إطــار برنامــج وضعــه املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب ،ويحمــل اســم «إنــارة» ،تــم توزيــع
 13مليــون مصبــاح ذي اســتهالك منخفــض ( )LBCsلتحــل محــل املصابيــح املتوهجــة ،بأســعار مخفضــة .ووفقًــا
للمكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب ،فقــد نجحــت املبــادرة يف تعويــض ذروة بلغــت  310ميجــاواط،
وحققــت اقتصــادا يف الطاقــة قــدره  800جيجــاوات يف الساعة/ســنويًا ،وخفضً ــا النبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون
قــدره  690ألــف طــن.
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ومــع ذلــك ،ويف ظــل اإلكراهــات التــي تعيــق القــدرة الرشائيــة املحــدود للمواطنــن ،تبقــى املصابيــح ذات
االســتهالك املنخفــض التــي تــم تركيبهــا معرضــة لخطــر االســتبدال مجــددا باملصابيــح املتوهجــة (التــي تظــل
تكلفتهــا معقولــة) يف حالــة عطــب أو انتهــاء العمــر االفــرايض للنــوع األول مــن املصابيــح.
إن التخفيــف مــن أثــر الفاتــورة الطاقيــة عــى ميزانيــة الجامعــات املحليــة (مــن حيــث االســتهالك والصيانــة)
يتطلــب حتــاً تأهيــل املنشــآت والتجهيــزات الكهربائيــة وتعميــم التجهيــزات ذات الكفــاءة الطاقيــة (مصابيــح
الدايــود املبتعــث للضــوء ،LED-مثبتــات الطاقــة الكهربائيــة ،stabilisateurs-إلــخ).
يف قطــاع اإلنــارة العموميــة ،تم الرشوع يف تدابري وإجــراءات ،نذكر منها:
•اســتبدال مصابيــح الزئبــق أو الصوديــوم مبصابيــح الدايــود املبتعــث للضــوء ،LED-ألنهــا أكــر اقتصــادا وأكــر متانــة
وتنبعــث منهــا كميــات أقــل مــن ثــاين أكســيد الكربــون؛
•إنجاز مرشوع تجريبي إلنارة عمومية تعمل عىل الطاقة الشمسية يف جهة فاس؛
•إنشــاء أول رشكــة تنميــة محليــة ( )SDLيف مدينــة ســا ،ســنة  ،2015يف إطــار منــوذج الرشاكــة بــن القطاعــن العــام
والخــاص ( )PPPلتدبــر اإلنــارة العموميــة.
مــن املتوقــع أن يتــم تعميــم املــروع التجريبــي عــى مــدن مغربيــة أخــرى ،وقــد بــدأت فعــا مدينــة مراكــش يف
العمــل برشكتهــا الخاصــة للتنميــة املحليــة ،كــا أن كال مــن مدينتــي ســطات وتزنيــت بصــدد إطالقهــا.
إن تأهيــل املنشــآت والتجهيــزات الكهربائيــة ،وتعميــم تقنيــة مصابيــح الدايــود املبتعــث للضــوء ،LED-وتنزيــل
أنظمــة التدبــر عــن بعــد وخفــض نســبة اإلنــارة ،وإدخــال حلــول الطاقــات املتجــددة ،تشــكل واحــدة مــن
التدابــر العديــدة التــي تســاهم بشــكل كبــر يف الخفــض مــن فواتــر الطاقــة لــدى الجامعــات املحليــة ،فضــا
عــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون.
III

ـاريع مندمجة
 -مشـ ٌ

يف إطــار مبــادرات تقويــة الكفــاءات املنهجيــة والتقنيــة الالزمــة للتنميــة الحرضيــة املســتدامة ،تــم البــدء يف
مــروع يحمــل اســم «مــدن خرضاء-مهــن خــراء» ،مــن أجــل:
• إدماج التخطيط الطاقي يف مشاريع التخطيط يف الجامعات الرتابية ومشاريع التهيئة الحرضية؛
• تقوية كفاءات الجامعات الرتابية إلنجاز املشاريع ملموسة ناتجة عن التخطيط الجامعي؛
• إرشاك املقاوالت املحلية يف مرشوعات النجاعة الطاقية والطاقات املتجددة.
يتعلــق هــذا املــروع املمــول مــن طــرف صنــدوق الحكامــة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا التابــع
للــوزارة االتحاديــة األملانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة ،باملــدن الثــاث املســجلة يف إطــار «برنامــج جهتينــو»
(أكاديــر ،وجــدة وشفشــاون) ،إضافــة إىل كل مــن مــدن الربــاط ومراكــش وبنــي مــال.
وبدعــم مــن التعــاون الــدويل األملــاين ( ،)GIZتــم يف ســنة  ،2016إجــراء دراســات حــول فــرص خلــق مناصــب
عمــل ملواكبــة الربنامــج املذكــور ،بهــدف تحديــد الطلــب والعــرض املتعلــق بالخدمــات والتكنولوجيــات والتكويــن
يف مجــايل النجاعــة الطاقيــة والطاقــات املتجــددة.
– إجــراءات أخرى
III
• اعتــاد التوقيــت املتوســط لجرنويتــش ،)GMT+1( +1لتقليــل تأثــر التداخــل بــن اســتهالك الكهربــاء يف البيئــات
املهنيــة والســكنية؛
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• عمليــة  20-20لتشــجع الزبنــاء يف املناطــق الســكنية وأصحــاب الرتاخيــص التجاريــة ،عــى تقليــل اســتهالكهم الشــهري
مــن الكهربــاء بنســبة  20٪عــى األقــل مقارنــة بالفــرة نفســها مــن العــام الســابق ،لالســتفادة مــن مكافــأة تخفيــض
بنســبة  20٪عــى فاتــورة الكهربــاء .متكــن  427ألــف زبــون مــن االســتفادة مــن هــذا العــرض ،الــذي أدى إىل توفــر 987
جيجــاوات يف الســاعة وتوفــر الوقــود مبقــدار  390ألــف طــن؛
• تطبيــق تســعرية خاصــة بالزبنــاء املرتبطــن بشــبكة الجهــد العــايل جــدا ( )THTوشــبكة الجهــة العــايل ( ،)HTالذيــن
يتمكنــون مــن تقليــص اســتهالكهم بنســبة  20٪خــال ســاعتي الــذروة (مــن الثامنــة إىل العــرة مســاء) ،عــن طريــق
تحويــل جــزء مــن نشــاطهم إىل ســاعات أقــل ازدحا ًمــا؛
• إتاحــة التســعري حســب ســاعة الــذروة (الدنيــا والقصــوى) ،لزبنــاء الجهــد املنخفــض ( ،)BTوالذيــن يتجــاوز اســتهالكهم
الشــهري  500كيلــو واط/ساعة/شــهر ،مــن خــال نظــام جديــد لتعريفــة تحفيزيــة متكــن مــن التعويــض خــال ســاعات
الــذروة .يســمح هــذا القيــاس باقتصــاد طاقــة يقــدر بنحــو  163جيجاوات/ســاعة ،أي خفــض ذروة منحنــى التحمــل
الطاقــي بحــوايل  100ميجــاواط وتوفــر مــا مقــداره  65200طــن مــن الوقــود.
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2
الجزء الثاين

النجاعة الطاقية يف املامرسة
ويف آراء املواطنني

 .Iبحــث يف صفوف املواطنــن (بحث ميداين)

كــا يوضــح الجــزء األول ،هنــاك ديناميــة وطنيــة يتــم تنزيلهــا بخصــوص النجاعــة الطاقيــة .وتشــكل مســاهمة
املواطنــن يف هــذا الســياق إحــدى الدعامــات لتحقيــق األهــداف املســطرة .وبالنظــر لكــون هــذا املكــون يتســم
بالراهنيــة ،فقــد تبــن أنــه مــن املهــم إثــراء هــذه الدراســة مــن خــال بحــث ميــداين ،عــن طريــق عينــة محليــة،
لتقييــم مســتوى التشــبع بثقافــة النجاعــة الطاقيــة ،وتطبيقهــا ،ومــدى اســتعداد الســاكنة لالنخــراط فيهــا.

ويف إطــار مقاربــة تشــاركية ،تــم رشح موضــوع الدراســة لطلبــة الهندســة يف املدرســة املركزيــة للــدار البيضــاء
( )ECCوإرشاكهــم يف البحــث ويف تفريــغ االســتامرات ،ولهــم الشــكر عــى هــذه املســاهمة.

 - Iاختيــار املوقع
تــم تنفيــذ أول حملــة ميدانيــة يف أحــد أحيــاء مدينــة الــدار البيضــاء .تــم اختيــار منطقــة ســيدي معــروف بالنظــر
لتمثيليتهــا للمجتمــع املغــريب يف املجــال الحــري وبالنظــر لتنــوع خصائــص الســاكنة .شــهد هــذا الحــي الســكني
تحــول كبــ ًرا عــى مــدار العرشيــن عا ًمــا املاضيــة .فقــد انتقــل
ً
الواقــع عــى مشــارف مدينــة الــدار البيضــاء،
مــن منطقــة ســكنية (موظفــو مصانــع التحويــل) ومســاكن ،ليتحــول إىل موقــع يتصــف بـ»االمتــزاج االجتامعــي-
اقتصــادي» ،حيــث يجمــع يف الوقــت نفســه مراكــز األعــال واإلقامــات الســكنية الفاخــرة واملتوســطة ،وكذلــك
املســاكن االقتصاديــة املخصصــة إلعــادة إســكان قاطنــي دور الصفيــح ،إضافــة إىل املحــات التجاريــة ،وهكــذا فــإن
هــذا الحــي يقــدم منصــة بحــث مناســبة ،غنيــة بتنــوع خصائــص ســاكنتها وتنــوع تراثهــا العقــاري.
واحرتامــا ملقتضيــات دفــر التحمــات ،لــن تعالــج الدراســة املوضــوع يف عالقتــه مبراكــز األعــال أو املواقــع
الصناعيــة ،بــل ســركز عــى املواطنــن وفاعــي املجتمــع املــدين يف عالقتهــم بالنجاعــة الطاقيــة.

 - Iنتائــج البحــث وتعليقات

 -خصوصيــات مواقع وشــخصيات املقابالت

I

شــمل البحــث  204موقعاً/محــا موزعة بني شــقق ومنازل وفيــات ومحالت تجارية ،وذلك عــى النحو التايل:
الفئات

شقة
محل تجاري
منزل
فيال

الفيالت
املحالت
التجارية

الشقق

املنازل

الشــكل  :1فئات املواقع

تشــمل املنطقــة التــي غطاهــا البحــث فئــات مــن املبــاين مــن مســتويات مختلفــة مــن التقــادم ،لكــن معظمهــا
حديــثٌ نســب ًيا .هــذا االختيــار املتعمــد أملتــه الرغبــة يف اســتهداف األماكــن التــي مــن املحتمــل أن ت ُدمــج تدابــر
النجاعــة الطاقيــة أو أنهــا تحتضــن قاطنــن عــى درايــة بالنجاعــة الطاقيــة ولديهــم حساســية لرهاناتهــا .ويتضمــن
املوقــع الــذي غطــاه البحــث شــققا أغلبيتهــا مــن النــوع «االقتصــادي» أو «املتوســط».
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حديث (أقل من  10ســنوات)
متوســط القدم (من  10إىل  20ســنة)
قديم (فوق  20ســنة)

الشــكل  :2مســتوى تقادم املبنى

أمــا بالنســبة للمعلومــات الخاصــة باألشــخاص الذيــن تــم إجــراء املقابــات معهــم ،فــإن الذكــور ميثلــون ضعــف
املســتجوبني منهــم تقريبــا ( 136مقابــل  ،)68وجميعهــم فــوق ســن الـــ( 18مــن أجــل موثوقيــة املعلومــات التــي
تــم جمعهــا) ،واملســتجوبون إجــاال موزعــون عــى أربــع فئــات عمريــة ،مبتوســط عــدد متســاو تقريبــا لــكل فئــة
تــم إجــراء املقابــات معهــا .وميثــل األجانــب مــن هــذه الفئــة املســتجوبة حــوايل  ،12,3٪بالنظــر ألن الحــي قريــب
مــن الحــرم الجامعــي واملراكــز التجاريــة (كازا نريشــور ،زينيــث ،تكنوبــارك) ،ويســتضيف مواطنــن أجانــب.
I

 -املواصفــات املميــزة للمواقــع ،يف عالقتها بــاألداءات الطاقية

مــن أجــل اســتغالل البيانــات املتعلقــة بفئــات املواقــع األربعــة (الشــقق واملبــاين التجاريــة واملنــازل والفيــات)،
ــرة بنســبة  100٪لــكل نــوع
مــع القــدرة عــى إجــراء مقارنــات نســبية بــن نتائــج كل فئــة ،قمنــا بإجــراء َم ْع َ َ
مكــون لــكل فئــة مــن املواقــع.
ونظ ـ ًرا لطبيعــة الفئــة املســتهدفة ،يركــز البحــث عــى االســتخدامات الشــائعة للكهربــاء ،وهــي اإلنــارة ،تشــغيل
األجهــزة املنزليــة ،املعــدات املهنيــة ،فض ـاً عــن معــدات الراحــة الحراريــة .بــدوره أثــار مصــدر الطاقــة املســتخدم
انتبــاه الدراســة ،كحالــة اســتخدامات محــددة مثــل تســخني ميــاه الحاممــات ،وذلــك مــن أجــل اســتيعاب مســتوى
اســتعامل وانتشــار الطاقــات املتجــددة يف املناطــق الحرضيــة يف االســتخدامات املنزليــة .تــم إيــاء االهتــام أيضً ــا
لحجــم املعــارف (األساســية) للســاكنة فيــا يخــص النجاعــة الطاقيــة ،بهــدف تقديــر االحتياجــات مــن املعلومــات
املمكنــة نرشهــا والطــرق وأســاليب التحســيس التــي ميكــن اتباعهــا قبــل إعــال تدابــر النجاعــة الطاقيــة .وأخ ـ ًرا،
يهــدف البحــث حــول الجانــب املرتبــط باســتعداد الســاكنة وانتظاراتهــا املتعلقــة بالتأهيــل الطاقــي للبنايــات/
املحــات والتجهيــزات ،إىل تحقيــق نــوع مــن االسرتشــاد والوعــي لــدى األطــراف املعنيــة بهــدف تكييفهــا للظــروف
بشــكل أفضــل لتنزيــل وإعــال تدابــر النجاعــة الطاقيــة.

أ -اإلضــاءة الطبيعية
يقــدم الرســم البيــاين يف الشــكل  ،3معلومــات عــن مســتويات اإلضــاءة املتوفــرة بشــكل طبيعــي يف األماكــن التــي
خضعــت للمســح .ويتبــن مــن خــال املعلومــات املجمعــة ،أن الفيــات واملنــازل تتوفــر عــى مســتوى ٍ
كاف مــن
الضــوء الطبيعــي ،بــل إن هــذه اإلضــاءة متوفــرة بشــكل أكــر لــدى الفئــة األوىل مقارنــة بالفئــة الثانيــة.
تتميــز الشــقق أيضً ــا بإضــاءة جيــدة نســب ًيا بفضــل النوافــذ و/أو الحيطــان الفاصلــة والشــفافة جزئ ًيــا .لوحــظ أن
التصميــم املعــاري حــرص عــى تهويــة (وبالتــايل مصــدر دخــول الضــوء) للغــرف ومكونــات املبنــى ،وذلــك رمبــا
ألســباب تتعلــق بالصحــة ،كأولويــة.
نظرة عىل واقع النجاعة الطاقية لدى األرس املغربية

27

تظهــر نتائــج البحــث أيضً ــا أن املبــاين التجاريــة هــي أكــر املبــاين املفتقــدة لإلضــاءة الطبيعيــة .ويتعلــق األمــر يف
الواقــع ،مبحــات (كــراج) يف الطابــق الســفيل غال ًبــا مــا يتــم تحويلهــا إىل محــاالت تجاريــة ،وال تتوفــر يف املعظــم
ســوى عــى واجهــة خارجيــة واحــدة ،وبالتــايل مصــدر واحــد للضــوء الطبيعــي .بطبيعــة الحــال ،فــإن تــرب مــا
يكفــي مــن الضــوء الطبيعــي يقلــل مــن اســتهالك الطاقــة املطلــوب إلضــاءة املبنى/املحــل.
اإلضــاءة الطبيعية
غري كافية
متو سطة
مهيمنة

املســتوى املرتبط باإلضــاءة الطبيعية

فيال

منزل

محال تجاري

شقة

فئة املقر/املحل

الشــكل  :3توزيع مســتوى اإلنارة الطبيعية

ب -اســتخدام الطاقــة الكهربائية
نظ ـ ًرا لطبيعــة الفئــة املســتهدفة ،فــإن البحــث ركــز عــى أجهــزة ومعــدات اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة املعتــادة
(اإلنــارة ،األجهــزة املنزليــة ،مســخنات ميــاه الــرف الصحــي ،معــدات الراحــة (تكييــف الهــواء ،التهويــة ،التدفئــة)
وكذلــك املعــدات املهنيــة والرقميــة).
يوضــح الرســم البيــاين يف الشــكل التــايل ،حســب فئــة املبــاين ،توزيــع اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة حســب كل
جهــاز مشــار إليــه ،وذلــك وفــق تقديــرات املواطنــن الذيــن تــم إجــراء املقابــات معهــم .تهــدف أشــطر القيمــة
املُــرح بهــا مــن طــرف الســاكنة ،إىل تحديــد وعكــس الحصــص النســبية لألجهــزة املذكــورة أعــاه ،ضمــن قيمــة
فواتــر اســتهالك الكهربــاء .إذن فالقيــم التــي تــم تجميعهــا تســتند إىل قناعــات وتقديــرات املواطنــن الذيــن
شــملهم البحــث وإىل طبيعــة املقرات/املحــات املعنيــة.
إن الهــدف املنشــود مــن خــال هــذا الجــزء مــن البحــث ،هــو اختبــار مســتوى وعــي املواطنــن فيــا يتعلــق
باألجهــزة واملعــدات األكــر اســتهالكا للطاقــة ،والقيــام ،انطالقــا مــن ذلــك ،بتطويــر وصياغــة تدابــر وإجــراءات
الحقــة إلعــادة ضبــط وتقويــم طريقــة اســتخدام التجهيــزات الكهربائيــة ،إن لــزم األمــر.
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منزل

الحصــة التقريبية ألجهزة/نقط اســتهالك
الطاقــة الكهربائية

فيال

محال تجاري

شقة

الفـــــئــــة
أجهزة منزلية

إنارة

أجهزة الراحة

معــدات مهنية ورقمية
سخان املاء

الشــكل  :4توزيع االســتخدامات حســب فئة املوقع/املحل

بنــا ًء عــى تقديــرات املواطنــن الذيــن تــم إجــراء املقابــات معهــم حــول اســتهالكهم للكهربــاء ،وفــق كل جهــاز
اســتهالك مذكــور مســبقا ،فإننــا نســتنتج مــن الرســم البيــاين مــا يــي:
•تناســق جيــد مــع مســتويات اإلضــاءة الطبيعيــة للمبــاين :تؤكــد النتيجــة أن االســتهالك املرتبــط باإلنــارة الكهربائيــة
ينخفــض كلــا ارتفــع مســتوى اإلضــاءة الطبيعيــة؛
•فيــا يتعلــق باملعــدات الكهربائيــة املنزليــة -والتــي هــي يف الواقــع أكــر عــد ًدا يف املبــاين الســكنية (بغــض النظــر عــن
فئتهــا) ،مقارنــة باملبــاين التجارية-فــإن اســتهالكها هــو املهيمــن مقارنــة بجميــع مكونــات التجهيـزات واملعــدات داخــل
املنــازل والفيــات.
•ميكــن تفســر هــذه النتيجــة بكــون هــذه التجهيــزات واملعــدات مركــزة يف هــذا النــوع مــن املســاكن ،مــن أجــل
اســتخدامات متعــددة وبســبب الوســائل واملســاحة املتوفــرة فيهــا .هنــاك تفســر آخــر لهــذه النتيجــة ،ميكــن أن يتــم
ربطــه باملســتوى النســبي ملعــارف الســاكنة يف هــذه الفئــات املختلفــة مــن املســاكن ،حيــث يبــدو أن األرس القاطنــة يف
فئتــي الفيــات واملنــازل أكــر وعيـاً بــأن األجهــزة املنزليــة تتطلــب طاقــة كهربائيــة أكــر مــا تســتهلكه مصابيــح اإلنــارة؛
•فيــا يتعلــق مبعــدات الراحــة -وينســحب األمــر نفســه عــى ســخان ميــاه االســتحامم-فإن النتائــج تعكــس املســتوى
االجتامعــي لــأرس املعنيــة ،حيــث تبــدو تقديـرات االســتهالكات مرتفعــة بدرجــة أكــر لــدى قاطنــي املســاكن املتوســطة
والفاخــرة.
•أمــا بالنســبة للقيمــة العاليــة التــي يشــعر بهــا التجــار ،فرتتبــط بشــكل أســايس بالحاجــة إىل الحفــاظ عــى املنتجــات
بشــكل جيــد ورفاهيــة العمــاء (تهويــة غــر كافيــة للمباين/املحــات).
توضــح النســب املمنوحــة ألجهزة/معــدات اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة وجــود تبايــن بــن قناعــات بعــض
املواطنــن والواقــع العمــي .يف الواقــع ،فــإن الثالجــات هــي املســؤولة عــن الحصــة األكــر مــن اســتهالك الطاقــة
الكهربائيــة يف املســاكن (حــوايل  ،)45٪بســبب اشــتغالها الدائــم عــى وجــه الخصــوص .تتبعها-ولكــن مــن بعيــد-
كل مــن اإلضــاءة الكهربائيــة وأجهــزة التلفزيــون (الشــكل  .)5وتكشــف نتائــج البحــث امللخصــة يف الشــكل  ،4أن
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قاطنــي الفيــات واملنــازل واعــون بذلــك ،يف حــن أن قناعــات قاطنــي الشــقق بخصــوص هــذا املوضــوع تحتــاج إىل
تصحيــح وتعديــل ،وبالتــايل هنــاك حاجــة رضوريــة لإلخبــار والتحســيس .وف ًقــا لنتيجــة االســتطالع نفســه (الشــكل
 ،)4فــإن التجــار يتشــاركون نفــس القناعــة ،ولكــن هــذه النتيجــة ميكــن أن تكــون مفهومــة بســبب اإلنــارة الزائــدة
داخــل املباين/املحــات التجاريــة (مــن أجــل جعلهــا أكــر وضو ًحــا و/أو إلضفــاء مزيــد مــن القيمــة عــى املنتجــات
املعروضــة) ،والتــي تكــون ســببا يف فواتــر الكهربــاء املرتفعــة.

أخرى

املاء الساخن

الكهربــاء للثالجات
الكهرباء لإلنارة
الكهربــاء للتلفزيون
الكهربــاء للمكيف/املدفأة

الطهي

الشــكل  :5التوزيع العميل الســتهالك الطاقــة الكهربائية.

بالنســبة للمســاكن أو املحــات التجاريــة التــي تحتــوي عــى مــاء االســتحامم الســاخن ،اهتــم البحــث مبصــدر
الطاقــة املعتمــد يف الســخان املســتخدم .وتحمــل النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا خالصــات مهمــة ميكــن
االســتفادة منهــا (الشــكل .)6

الحصــة التقريبية ألجهزة/نقط اســتهالك
الطاقــة الكهربائية

شــبكة الكهرباء
الغاز
الطاقة الشمســية

فيال

منزل

محال تجاري

شقة

الفـــــئــــة

الشــكل  :6توزيــع مصادر تســخني املياه املنزلية حس ب فئــة املحل/املوقع

• ســكان الشــقق والتجــار املعنيــون يســتخدمون غــاز البوتــان بشــكل رئيــي .ويبــدو تأثــر الدعــم الحكومــي واضحــا،
فالغــاز أرخــص مــن شــبكة الكهربــاء مــن جهــة ،واإلمكانيــات املاليــة املحــدودة للمســتهلكني مــن جهــة أخــرى ،تــرر
اعتــاد هــذا الحــل؛
• عكــس هــذه املامرســة هــي مــا يحــدث يف املســاكن مــن فئــة الفيــات :فغــاز البوتــان محظــور تقري ًبــا داخلهــا (العينــات
التــي تــم إج ـراء املقابــات معهــا) ،وتقــوم شــبكة الكهربــاء مقامــه لتلبيــة احتياجــات تســخني امليــاه املنزليــة .هــذا
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التناقــض يســر جن ًبــا إىل جنــب مــع إمكانيــات الســاكنة املعنيــة ،فهــم يفضلــون الكهربــاء عــى الغــاز عــى الرغــم مــن
تكلفتهــا ،كــا أنهــم يخشــون قبــل كل يشء خطــر االنفجــار أو االشــتعال؛
• يبــدو أن الطاقــة الشمســية الحراريــة تتــرب «بشــكل خجــول» إىل املســاكن مــن فئــة الفيــات واملنــازل التــي شــملها
البحــث ،ولكنهــا ال ت ـزال غــر موجــودة تقري ًبــا يف الشــقق ،ســواء تعلــق األمــر بالتثبيــت «الفــردي» أو «الجامعــي»
(حالــة البنايــات) .نســتنتج مــن خــال هــذه املالحظــة أن هنــاك مصــد ًرا كب ـرًا لرتكيبــات ســخانات امليــاه املشــتغلة
بالطاقــة الشمســية.
أمــا بالنســبة لتوعيــة وتحســيس املســتهلكني بإهــدار وتضييــع الطاقــة باســتخدام أجهــزة ومعــدات االســتهالك
املذكــورة أعــاه ،فــإن نســبة كبــرة ممــن تــم إجــراء املقابــات معهــم اعرتفــوا بأنهــم مل يعملــوا عــى ترشــيد مــوارد
الطاقــة .هــذه املالحظــة ذات داللــة مفيــدة عــى الصعيديــن النوعــي والكمــي .ويف النهايــة ،فــإن آراء أغلــب
املواطنــن الذيــن تــم إجــراء مقابــات معهــم (جميــع الفئــات مجتمعــة) ،تقاربــت جميعهــا فيــا يتعلــق بالقناعــة
نفســها املرتبطــة «باالســتهالك املفــرط» للطاقــة الكهربائيــة .كــا أن النســب املئويــة املســجلة متثيليــة نســبيًا مــن
أجــل إخبــار وإعــام األطــراف املعنيــة بأهميــة توفــر الطاقــة املحتمــل تحقيقــه.
يعكــس الشــكل  7هــذه املالحظــة فيــا يتعلــق بحالــة اإلنــارة .وقــد كشــفت الدراســة عــن اتجاهــات مامثلــة
تقري ًبــا يف حالــة أجهزة/معــدات اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة األخــرى (ســاخن املــاء املنــزيل ،معــدات الراحــة،
املعــدات املهنيــة والرقميــة ،واألجهــزة املنزليــة).
نعم
ال
بدون جواب

النســب التقريبية

فيال

منزل

محال تجاري

شقة

الفـــــئــــة
الشــكل  :7وجهــة نظــر املواطنني بخصوص ترشــيد اســتخدام الطاقــة الكهربائية -حالة اإلنارة

ت -الثقافــة واالنخــراط يف مفهوم النجاعــة الطاقية
أخــذا بعــن االعتبــار وعــي املســتهلكني بالرهانــات املرتبطــة بالنجاعــة الطاقيــة ،تــم الدفــع بالبحــث الختبــار
مــدى املســتوى املعــريف للمواطنــن باملفاهيــم العمليــة للنجاعــة الطاقيــة.
وتعلقــت األســئلة املطروحة مبا ييل:
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•املعرفة باملفهوم األسايس للنجاعة الطاقية وببعض تدابريه وإجراءاته األساسية؛
•معلومات عن برنامج املصابيح ذات االستهالك املنخفض ()LBC؛
•معلومات عن وجود نص تنظيمي يتعلق بالعزل الحراري للمباين يف املغرب (.)RTCM
بالنســبة للمواطنــن الذيــن كانــت إجاباتهــم باإليجــاب عــى الســؤال األول ،فقــد تــم تعميــق البحــث معهــم مــن
خــال ســؤالهم عــا إذا كانــوا يعرفــون ولديهــم فكــرة عــن تراتبيــة حجــم العوامــل االقتصاديــة املتعلقــة بتنفيــذ
تدابــر النجاعــة الطاقيــة ،مبــا يف ذلــك:
•التكلفــة اإلضافيــة الناتجــة عــن دمــج النجاعــة الطاقــة يف املشــاريع الجديــدة أو التأهيــل الطاقــي للمشــاريع القامئــة،
وف ًقــا للنصــوص التنظيميــة املعلــوم بهــا يف هــذا املجــال؛
•مدة تحقيق عائد استثامري عقب تنفيذ مثل هذه التدابري واإلجراءات.
يف هــذه الحالــة أيضً ــا ،كانــت النتائــج ذات داللــة مفيــدة .يكشــف الرســم البيــاين يف الشــكل أدنــاه ،عــن العالقــة
بــن املســتويات االجتامعيــة والثقافيــة (يف هــذه الحالــة يتعلــق األمــر باملعــارف املرتبطــة بالنجاعــة الطاقيــة)
لألشــخاص الذيــن تــم إجــراء املقابــات معهــم .يختلــف قاطنــوا املســاكن املتوســطة والفخمــة عــن باقــي فئــات
العينــة ،بتحقيقهــم نتائــج أعــى يف كل مــرة تعلــق األمــر مبعيــار مــن املعايــر املحــددة أعــاه (باســتثناء معيــار
املصابيــح ذات االســتهالك املنخفــض ( )LBCبالنســبة للمنــازل ،وهــو مــا يشــكل رمبــا اســتثناء كــا هــو الحــال يف
جميــع االســتطالعات).

نســبة اإلجابات التأكيدية

املعيار
مدة تحقيق
عائد استثامري

التكاليــف اإلضافية
يف البنــاء ،الناجمة
عن دمج
النجاعــة الطاقية
فيال

منزل

قانون العزل
الحراري
للبنايات يف
املغرب
محال تجاري

النجاعة
الطاقية

املصابيح
ا ملنخفضة
االستهالك
شقة

الشــكل  :7مســتوى التمكــن من املعــارف املتعلقة بالنجاعــة الطاقية

نعتقــد أن هــذه النتائــج ميكــن أن تســاعد يف تنويــر األطــراف املعنيــة بشــأن الفئــة املســتهدفة وحجــم االحتياجــات
مــن املعلومــات حــول املواضيــع اآلنيــة ،والتــي ،باإلضافــة إىل اتســامها بالتكــرر والتجــدد ،فإنهــا تحمــل مؤهــات
عاليــة للتأثــر املتعــدد األبعــاد :الطاقيــة ،االقتصاديــة ،البيئيــة واالجتامعيــة.
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كان االســتطالع أيضً ــا فرصــة ،كلــا ســنح األمــر بذلــك ،لتقديــم وعــرض املعــارف األساســية املتعلقــة بالنجاعــة
الطاقيــة ،وإخبــار الســاكنة بأبــرز اإلجــراءات التــي تــم وضعهــا لصالحهــا.

ث -مــدى اســتعداد املســتهلكني لتبني تدابري ِ
نشـطَ ٍة أو ســلبية (غــر املبالية) بالنجاعــة الطاقية
يلقــي الرســم البيــاين التــايل الضــوء عــى رأي الســاكنة التــي تــم إجــراء املقابــات معهــا ،بخصــوص اســتعدادها
لالنخــراط يف املسلســل العمــي للنجاعــة الطاقيــة.
مؤيد
غري مؤيد
محايد

الشــكل  :9املوقــف فيــا يتعلــق بتطبيق تدابري وإجراءات النجاعــة الطاقية.

بعــد مالحظــة املوقــف اإليجــايب الســائد ،تــم تعميــق البحــث أكــر فيــا يتعلــق مبــدى االنخــراط يف التدابــر
واإلجــراءات املســتهدفة .وقــد تــم اقــراح نوعــن مــن التدابري/اإلجــراءات:
 - 1مــا يســمى باإلجــراءات «النشــطة» ،حيــث يلجــؤون للمامرســات الجيــدة لتوفــر الكهربــاء .تــم عــرض النتيجــة
متجانســا نســب ًيا لجميــع املســتهلكني .يبــدو أن التجــار وحدهــم هــم األقــل
يف الشــكل  .10وهــذا يوضــح موق ًفــا
ً
اســتعدا ًدا لالنخــراط يف عمليــة اإلخبــار والتحســيس ،وهــو مــا ميكــن تفســره بعــدم ســاح وقتهــم بذلــك (ســاعات
الــذروة خــال العمــل غــر متحكــم فيهــا نســبيًا).
التوزيــع يف الوقت املتعلــق بتشــغيل التجهيزات واملعدات
مــدى تقبل تدابري التحســيس واإلخبار

محال تجاري

فئة املوقع

شقة

نســبة اإلجابات عــى التدابري املقرتحة

فيال

منزل

ترشــيد مدد اإلنــارة الكهربائية
املســاهمة يف تحســيس املســتعملني يف مكان اإلقامة

الشــكل  :10مدى اســتعداد املســتهلكني تجاه اإلجراءات «النشــطة» للنجاعة الطاقية
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 - 2مــا يســمى باإلجــراءات «الســلبية» (غــر املباليــة) ،ألنهــا تتطلــب االســتثامر .تدعــم النتائــج الــواردة يف الشــكل
 11البيانــات التــي تــم جمعهــا حــول االســتخدامات ،انطباعــات املتعلقــة باالســتهالكات الطاقيــة للتجهيــزات
واملعــدات املشــار إليهــا ســالفا (إنــارة كهربائيــة ،تســخني امليــاه املنزليــة ،إلــخ).
وهكــذا متكنا مــن مالحظة النتائج الهامــة التالية:
•يتزايــد اســتعداد املســتهلكني لالســتثامر يف اإلضــاءة املقتصــدة للطاقــة ،عندمــا تكــون اإلضــاءة الطبيعيــة غــر كافيــة
ويكــون اســتهالك اإلضــاءة مرتف ًعــا (حالــة الشــقق واملحــات التجاريــة ،الشــكالن  3و .)4تشــر هــذه النتيجــة إىل الوعــي
بقيمــة األفضليــة الناجمــة عــن تخصيــص ميزانيــة اســتثامرية (ملــرة واحــدة) بــدل تخصيــص ميزانيــة تشــغيلية (دامئــة)؛
•يبــدو أن رشوط الراحــة الحراريــة تثــر الدرجــة نفســها مــن االهتــام ،مختلــف فئــات املســتهلكني .يــأيت قاطنــو الفيــات
واملنــازل عــى رأس القامئــة ،ألنهــم بشــكل عــام ،أكــر اطالعــا عــى الرفاهيــة التــي يوفرهــا العــزل الح ـراري والزجــاج
املزدوج/العــازل ،كــا أنهــم ميســورون أكــر للقيــام مبثــل هــذه االســتثامرات.
يبــدو أن اســتخدام األلــواح الشمســية ،خاصــة لتســخني امليــاه املنزليــة ،يثــر اهتــام جميــع األرس ،مهــا كانــت
طبيعتهــا .أمــا بالنســبة للمبــاين التجاريــة ،فــإن مــا يــرر انخفــاض معــدل االهتــام باأللــواح الشمســية ،هــو عــدم
وجــود مســاحة كافيــة لرتكيبهــا ،كــا أن اســتخدامها ســيقترص عــى اإلنــارة لوحدهــا ،باإلضافــة إىل عامــل التقطــع
يف مصــدر الطاقــة الشمســية ورضورة اللجــوء الســتخدام بطاريــات التخزيــن ،وهــو مــا يشــكل كَ َوا ِب ًحــا ال تشــجع
التجــار عــى االســتثامر يف هــذا الحــل.
اللواقط الشمســية

اإلنارة االقتصادية

العزل الحراري

الزجاج املزدوج

نسبة املســتهلكني

فئة املوقع

فيال

منزل

محال تجاري

شقة

الشــكل  :11مــدى االســتعداد تجاه اإلجراءات «الســلبية» الخاصة بالنجاعــة الطاقية

ج -انتظــارات املواطنني
اقتــر االســتطالع عــى املســتهلكني الذيــن أظهــروا انخراطــا يف روح النجاعــة الطاقيــة ،وال ســيام الذيــن كانــوا
مدعمــن للتدابــر النشــطة املقرتحــة أعــاه .وقــد أبــدوا رأيهــم حــول طريقتــن للمواكبــة املاليــة:
•إعانات الدولة؛
•التمويــل عــن طريــق الســداد عــى أســاس التوفــر يف فاتــورة الكهربــاء ،واملقــدم مــن طــرف رشكــة خدمــات الطاقــة
(.)ESCO
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اختــار غالبيــة املســتهلكني الصيغــة األوىل ،ونعتقــد أن القيــام بهــذا االختيــار راجــع رمبــا لكــون األمــر يتعلــق
بطريقــة متداولــة ومعروفــة ،وتتــم مامرســتها يف مجــاالت أخــرى (لتحقيــق االســتفادة مــن منتجــات أو خدمــات
أخــرى) ،يف حــن أن الصيغــة الثانيــة ليســت مألوفــة ،كــا مل يســبق تجريبهــا مــن قبــل عــى منتجــات أو خدمــات
أخــرى .عندمــا يتعلــق األمــر بااللتــزام عــى املــدى املتوســط أو الطويــل ،يفضــل املواطنــون الذيــن تــم إجــراء
املقابــات معهــم الدولــة عــى القطــاع الخــاص.
صيغــة رشكة الخدمــات الطاقية

صيغــة إعانات الدولة

نســبة اإلجابات عــى اإلجراءات/التدابري املقرتحة

فيال

منزل

محال تجاري

شقة

فئة املوقع
الشــكل  :12االنتظــارات الخاصــة بإجراءات/تدابري املواكبة

 .IIبحــث يف صفوف الجمعيــات (بحث عىل اإلنرتنت)

مســاهمة املجتمــع املــدين يف املغــرب مرســخة مؤسســاتياً .وميكــن للجمعيــات ،التــي غال ًبــا مــا تكــون مصــد ًرا
للمعلومــات والعبًــا يف النهــوض بالقيــم املشــركة مــع الفئــة املســتهدفة ،أن تواكــب التنزيــل امليــداين لالســراتيجية
الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة.
لذلــك كان مــن املهــم يف هــذه الدراســة ،أن نكــون قادريــن عــى تقييــم مــدى انخــراط هــذه البنيــات يف ثقافــة
النجاعــة الطاقيــة ،ســواء مــن خــال التنفيــذ الفعــال لهــا يف مقراتهــا الخاصــة ،أو مــن خــال التدابــر واإلجــراءات
لصالــح الفئــة املســتهدفة مــن طرفهــا.
انطالقــا مــن القناعــة بكــون االرتقــاء مبعــارف ومامرســات البنيــات الجمعويــة املتعلقــة بالنجاعــة الطاقيــة ،يشــكل
رشطــا أساســيا لتنفيــذ التدابــر واإلجــراءات املوجهــة للفئــات املســتهدفة ،متــت دعــوة عينــات مــن الجمعيــات
للتفاعــل عــر اإلنرتنــت مــع اســتامرة تســتهدف مــؤرشات متكــن حتــى مــن توفــر معلومــات حــول الوضعيــة
املتعلقــة بهــذه البنيــات الجمعويــة.

 - IIالســات املميــزة للجمعيات املســتهدفة
تفاعلــت ســبع جمعيــات مــن بــن  12جمعيــة تــم اســتهدافها ،مــع االســتامرة اإللكرتونيــة .مجــاالت نشــاطها هــي
البيئــة والهجــرة والسياســة والثقافــة والفــن .أمــا مجــال تغطيتهــا الــرايب ،فيشــمل ثــاث جهــات ،فيــا تنشــط
بالتســاوي أربــع مــن هــذه الجمعيــات عــى املســتويني الوطنــي والــدويل .يــراوح عــدد املنخرطــن يف كل جمعيــة
بــن مــن  10إىل  120منخرطــا(ة) (الشــكل .)13
نظرة عىل واقع النجاعة الطاقية لدى األرس املغربية

35

الشــكل  :13عدد املنخرطني حســب الجمعية

خمــس جمعيــات مــن أصــل ســبع تتوفــر عــى مقــر .تكشــف لنــا هــذه املعلومــة عــن عــدد الجمعيــات التــي
ميكــن أن تكــون مهتمــة باألســئلة املتعلقــة بوضعية/حالــة املــكان الــذي يحتضــن املقــر ،بهــدف االستفســار عــن
مســتوى إدمــاج مفهــوم النجاعــة الطاقيــة ،بــد ًءا مــن املقــر الرئيــي للجمعيــات نفســها.

 - IIنتائــج البحــث وتعليقات
أ -حالة املقرات
فيــا يتعلــق بالجمعيــات املتوفــرة عــى مقــرات فعليــة ( ،)5رصحــت  3منهــا أن مقرهــا قدميــا نســبيا (بــن 10
و 30ســنة) ،يف حــن أن الجمعيتــن املتبقيتــن قالــت إن مقرهــا حديــث (أقــل مــن  10ســنوات).
معظــم مــواد البنــاء املســتخدمة هــي مــن النــوع التقليــدي ،مــا يشــر إىل أن الراحــة الحراريــة ليســت بالــرورة
ُمرشــدة ،مــن األســاس .يبــدو أن تثمــن مــواد البنــاء املحليــة مدمــج بنســبة متوســطة يف ثقافــة البنــاء (الشــكل
.)14
استعامل جزيئ
(حسب املوقع)

شك

تقليدية (اســمنت)

شك

استعامل معمم

تقليدية (اســمنت)

الشــكل  :14نــوع املــواد يف املقــرات

ال

نعم

اإلجابة

الشــكل  :15تطبيــق قانــون العــزل الحــراري
للبنايــات ( )RTCMيف مقــرات الجمعيــات

تؤكــد جمعيتــان مــن أصــل  5أنــه تــم تطبيــق النصــوص التنظيميــة املتعلقــة بالعــزل الحــراري للبنايــات .ويتعلــق
األمــر باملقريــن اللذيــن أُعلــن أنهــا يف حالــة حديثــة .فيــا يتعلــق بباقــي املقــرات ،فيبــدو مــن املنطقــي أن يتــم
تحويــل اإلجابــة بـ»شــك» (الظاهــرة يف الرســم البيــاين يف الشــكل  )15إىل إجابــة بـــ»ال» .مــع ذلــك ،أعلنــت جميــع
الجمعيــات أنهــا راضيــة عــن مســتوى اإلضــاءة الطبيعيــة يف مقراتهــا.
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أمــا بخصــوص اســتخدام الزجــاج املــزدوج للعــزل ،فهــو معمــم يف مقــر واحــد فقــط ،فيــا تــم تثبيتــه جزئ ًيــا يف
مقريــن آخريــن ،وهــو غــر موجــود يف باقــي املقــرات.
األمــر نفســه بالنســبة للعــزل الحــراري للجــدران ،فهــو ليــس متوفــرا ســوى يف مقــر واحــد ،فيــا العــزل الحــراري
لألرضيــات فليــس متوفــرا ســوى يف مقريــن مــن أصــل خمســة.

ب -ملحــة عىل اســتخدام الطاقــة الكهربائية يف مقــرات الجمعيات
أدى تحليــل اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة يف مقــرات الجمعيــات إىل الخــروج باملالحظــة التاليــة ،بخصــوص مصــادر
اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة:
•مصابيح اإلنارة؛
• 60٪مــن املقـرات تســتخدم مصابيــح اقتصاديــة بشــكل معمــم داخلهــا .مصــدر الطاقــة الوحيــد هــو الشــبكة الوطنيــة
للكهربــاء؛
•مياه منزلية ساخنه؛
•مصــدر الطاقــة املســتخدم ومتوفــر يف مختلــف املقـرات ،يتــوزع بالتســاوي بــن قطــاع الكهربــاء ( )2وغــاز البوتــان (.)2
وحدهــا جمعيــة وحيــدة مــن أصــل خمــس ،تســتعمل الطاقــة الشمســية الحراريــة؛
•املعدات الرقمية واملهنية (أجهزة الكمبيوتر والطابعات وآالت التصوير)...؛
•معدات الراحة (تكييف ،تهوية ،تدفئة)؛
•(و) رمبا األجهزة املنزلية (آلة القهوة ،فرن امليكروويف ،الثالجة.)...
عــى الرغــم مــن أن مقــرات ثــاث جمعيــات تتوفــر عــى مســاحات خــراء ،إال أن ريهــا ال يســتخدم مضخــة
كهربائيــة ،وبالتــايل ال يوجــد هنــاك اســتهالك للطاقــة ليتــم احتســابه يف هــذا الجانــب.
ُســئلت الجمعيــات الخمــس املتوفــرة عــى مقــرات رئيســية عــن كيفيــة اســتغالل مصــدر الطاقــة ،اعتــا ًدا عــى
نــوع التجهيزات/املعــدات .يوفــر الرســم البيــاين يف الشــكل  16معلومــات عــن طريقــة االســتخدام ،والتقييــم/
االنطبــاع املرتبــط مبســتوى االســتهالك حســب فئــة املعــدات ،ومــا إذا كان معيــار النجاعــة الطاقيــة قــد تــم أخــذه
يف االعتبــار عنــد اختيــار التجهيزات/املعــدات.
استعامل دائم
مستوى اســتهالك مقبول
معيــار اقتصاد الطاقة،
مأخــوذ يف االعتبار عند
اختيــار املعدات/التجهيزات

ا
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يوضــح الرســم البيــاين يف الشــكل  17مامرســات مســتخدمي املقــرات .تــم التوصــل إىل هــذه الخالصــات باالعتــاد
عــى األجوبــة عــى األســئلة املرتبطــة بالســلوكيات ،وميكــن هــذا األمــر مــن تقييــم مســتوى االتســاق بــن األفعــال
والســلوكيات امللموســة مــن ناحيــة والقيــم التــي تنقلهــا وت َُصفهــا الجمعيــات إىل الفئــات املســتهدفة ،مــن ناحيــة
أخــرى.
اســتعامل يأخذ يف االعتبار
أشطر التسعري

اســتعامل التجهيزات
موزع زمنيا

ا
الشكل 17

لتج

هيـ
زات

املن

زلية

املا
لالس ء ال
س
ا
تحام م خن

ترشيد االستعامل
حسب الحاجيات

االســتعامل املرصح به (بالساعة)
خالل ساعات الذروة

م

عدا

ا

ت ال
راحل

ة

إلن
ارة

ت -ثقافــة النجاعــة الطاقية
يتعلــق هــذا الجــزء مبجمــوع الجمعيــات ( .)7يوضــح الشــكل التــايل حالــة املعرفــة ومعلومــات الفاعلــن الجمعويــن
حــول هــذا املوضــوع ،باإلضافــة إىل معرفــة بعــض الخصائــص واألهــداف املرجــوة مــن وراء بعــض التدابــر
واإلجــراءات الرئيســية (حالــة قطــاع التعمــر).
تتيــح أجوبــة الجمعيــات تحديــد أوجــه القصــور يف املصــدر (الجمعيــات) والتــي ينبغــي معالجتهــا لضــان جــود ٍة
يف الثقافــة املتعلقــة بالنجاعــة الطاقيــة ،والتــي ميكــن أن يتحمــل الفاعلــون الجمعويــون مســؤولية نرشهــا بــن
الفئــات الســكانية.
(تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن اإلكــراه الزمنــي األمثــل املــوىص بــه إلجــراء اســتبيان عــر اإلنرتنــت يحــد مــن املعايــر
املســتهدفة يف هــذا الجــزء مــن الدراســة)
الشكل 18
ال

اإلمكانيــات املالية
واالستشارية
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مــدة تحقيق العائد االستثامر اإلضايف
الناجــم عن إدماج
االستثامري
النجاعــة الطاقية
يف املباين
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معايري مواكبة
قانون العزل
الحراري

أهداف البالد
املتعلقــة بالنجاعة
الطاقية يف 2020
و2030

نعم

مفهــوم النجاعة
الطاقية

إن تحليــل هــذه النتائــج مطمــن بخصــوص املكتســبات/اإلنجازات ويخربنــا عــن الفجــوات املعرفيــة التــي ينبغــي
معالجتهــا.

ث -أنشــطة الجمعيــات املرتبطة بالنجاعــة الطاقية
تقــوم أربــع جمعيــات مــن أصــل  7بتدابــر وإجــراءات للنهــوض بالنجاعــة الطاقيــة لصالــح الفئــات الســاكنة التــي
تقــع ضمــن مجالهــا الــرايب .يُظهــر تاريــخ هــذه اإلجــراءات أنهــا حديثــة نســب ًيا (منــذ  ،)2015وهــي موجهــة نحــو
العــامل القــروي ،وعمــوم الجمهــور ،واملقــاوالت ،فضــاً عــن التعاونيــات الفالحيــة الغذائيــة والحرفيــة .تغطــي
األنشــطة املنجــزة مجموعــة واســعة مــن الخدمــات املقدمــة :اإلخبــار ،التحســيس ،االستشــارة ،الخــرة ،املواكبــة
التقنيــة ،املســاعدة يف البحــث عــن التمويــل ،واقتنــاء وتوزيــع املعــدات املقتصــدة للطاقــة .يتــم تنفيــذ هــذه
اإلجــراءات بشــكل دوري أو مســتمر ،حســب طبيعــة النشــاط.

ج -االنتظــارات والكَ َوابح
قمنــا باختيــار مجموعــة مكونــة مــن  6انتظــارات ،بــدت لنــا أنهــا رافعــات للتطبيــق املناســب إلجــراءات وتدابــر
النجاعــة الطاقيــة .كــا تــم تحديــد  5فئــات مــن الكوابــح والعقبــات ،ميكنهــا أن تقــف كمعيقــات يف طريــق
التشــغيل/التفعيل و/أو تؤثــر عــى النتائــج املتوقعــة .وبالنســبة للكوابــح التــي تــم تقديــر أنهــا بــارزة نســبياً
فهــي إمــا كوابــح :هيكليــة ،ثقافيــة ،تكنولوجيــة ،تنظيميــة ،ترشيعيــة أو ماليــة .متــت دعــوة الجمعيــات للتعبــر
عــن آرائهــا حــول مســتوى اإلكراهــات التــي تفرضهــا الكوابــح املختلفــة ،وكل ذلــك يف عالقتهــا بالتوقعــات الســتة.
تــم تلخيــص البيانــات التــي تــم جمعهــا عــى الرســوم البيانيــة الــواردة يف الشــكل  .19ويســتنتج منهــا مــا يــي:
•جميــع الكوابــح حــارضة لــدى كافــة الجمعيــات ،مهــا كانــت طبيعــة االنتظــارات لديهــا ،لكــن الــوزن الفــردي لــكل
كابــح يختلــف وف ًقــا لشــكل ومواصفــات الجمعيــات؛
•عــى ضــوء الدرجــات املمنوحــة لــكل فئــةُ ،يحتمــل أن تكــون جميــع الكوابــح أو املعيقــات التــي تــم تحديدهــا مقيــدة
بالنســبة للجمعيــات املعنيــة ،والتــي مــن ناحيــة تؤكــد أهميتهــا النســبية (املتوقعــة) ومــن ناحيــة أخــرى تدعــو األطـراف
املعنيــة إىل تصميــم حلــول مناســبة للتخفيــف مــن أثــر الكوابــح ،وإذا أمكــن إزالتهــا نهائيــا؛
•شــبه إجــاع حــول اإلكراهــات املاليــة .تبــدو درجــات اإلكـراه املتعلقــة بالجانــب املــايل أكــر مقارنــة مــع باقــي الكوابــح
وتتــوج بشــكل منهجــي جميــع االنتظــارات ،مــا يــدل عــى اإلعاقــة التــي ميكــن أن يشــكلها الجانــب املــايل يف تنفيــذ
تدابــر النجاعــة الطاقيــة أو تحســن النتائــج املتوقعــة؛
•كــا يبــدو الجانــب التنظيمــي والترشيعــي مقل ًقــا ،ال ســيام يف ظــل األثــر الــذي أحدثتــه التأخـرات املالحظــة يف تفعيــل
القوانــن الصــادرة أو يف إعــداد املراســيم التنفيذيــة املرتبطــة بهــا؛
ويف إطــار املســاعدة عــى اتخــاذ القــرار مــن خــال التسلســل الهرمــي ألولويــة التدابري/اإلجــراءات ،قمنــا باســتخراج
متوســطات اإلكراهــات الفرديــة املرتبطــة بالكوابــح ،وكذلــك املتوســط العــام (الجــدول يف الشــكل  ،)20مــن أجــل
املســاعدة عــى تحديــد الــوزن النســبي لــكل كابــح مــن الكوابــح الخاضعــة للدراســة.
يســتقر املتوســط اإلجــايل يف معــدل  22,3نقطــة ،فيــا وضــع التسلســل الهرمــي إكــراه «الكوابــح الهيكليــة» يف
أســفل ســلم القيــاس .وهكــذا فــإن قيمــة املتوســط العــام املحصــل عليهــا ،تضــع متوســط مســتوى اإلكــراه يف
معــدل  4,46نقطــة ،يف حــن أن متوســط الثقل/الــوزن املرتبــط بجميــع املعايــر مجتمعــة فقــد اســتقر يف معــدل
 3,5نقطــة .يشــر هــذا االختــاف يف معــدالت النقــط إىل األهميــة التــي توليهــا الجمعيــات للرهانــات املرتبطــة
باإلكراهــات التــي تــم تحليلهــا يف هــذا البحــث.
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Attente 2 : information
et sensibilisation
اإلخبار والتحســيس
االنتظار :2
إكراه كبري جدا

كوابح مالية

كوابــح تنظيمية

كوابــح تكنلوجية

بدون أثر

كوابح ثقافية

إكراه كبري جدا

كوابح بنيوية

Attente 4 : Equipement

االنتظــار  :4التجهيزات/املعدات
إكراه كبري جدا

كوابح مالية

كوابــح تنظيمية

كوابــح تكنلوجية

االنتظــار  :1التعليم

كوابح مالية

بدون أثر

كوابح ثقافية

كوابح بنيوية

إكراه كبري جدا

كوابح مالية

كوابــح تنظيمية

كوابح ثقافية

كوابــح تكنلوجية

بدون أثر

كوابح ثقافية

كوابح بنيوية

االنتظــار  :5تأهيــل املعدات/الرتكيبات املوجودة

بدون أثر

كوابح بنيوية

كوابــح تنظيمية

كوابح مالية

االنتظــار  :6مدى التزام األطــراف املعنية
إكراه كبري جدا

كوابح ثقافية

كوابح بنيوية

Attente 3 : Accompagnement (conseil, expertise,
ـاعدة تقنية)
االنتظــار  :3املواكبة (استشــارة ،خربة ،مسـ
assistance
)technique

Attente 6 : Engagement des parties prenantes

كوابــح تكنلوجية

كوابــح تنظيمية

كوابــح تكنلوجية

بدون أثر

إكراه كبري جدا

كوابــح تنظيمية

كوابح مالية

كوابــح تكنلوجية

بدون أثر

كوابح ثقافية

كوابح بنيوية

الشــكل  :19وزن القيــود اإلكراهــات املرتبة بالكوابح ،حســب رأي الجمعيات

الكوابح
االنتظارات
ا لتعليم
اإلخبار والتحسيس
املواكبة
التجهيز
تأهيل املعدات
التزام األطراف املعنية
املتوسط حسب املعيار

كوابح بنيوية

كوابح ثقافية

كوابــح تكنلوجية

كوابــح تنظيمية

كوابح مالية

21
17
22
22
17
20
19,5

20
22
23
22
15
22
20,67

19
22
22
23
22
21
21,5

24
21
22
24
22
20
22,17

28
28
27
28
28
27
27,67

الشــكل  :20درجــات اإلكراهات القامئة والوســائل املرتبطة بهــا خالصات وتوصيات
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الجزء الثالث

خالصات

خالصات وتوصيات

باإلضافــة إىل املحيقــات التــي تحــول دون تطويــر النجاعــة الطاقيــة ،والتــي تــم تحديدهــا ســابقًا يف جميــع أنحــاء
التقريــر ،مــن الــروري أيضً ــا التأكيــد عــى :القصــور يف تحــول الســوق والعقليــات ،مبــا يف ذلــك لــدى كبــار
املســرين الــذي يســتمرون يف تفضيــل اإلنتاجيــة عــى النجاعــة الطاقيــة .نســجل أيضــا ،تــردد األطــراف املعنيــة
فيــا يتعلــق بالتكاليــف املرتتبــة عــن التحــول ومخاطــره ،إضافــة إىل تعــدد املتدخلــن والــذي تتــم ترجمتــه أيضــا
مــن خــال نقــص تأهيــل الفاعلــن ،وصعوبــة الولــوج إىل املعلومــات يف الوقــت املناســب ،والتأخــر يف تنفيــذ
النصــوص التنظيميــة ،ونقــص املــوارد ،والتــي تعــد بدورهــا عوامــا محــددة يف ديناميــة النجاعــة الطاقيــة.
أثــر هــذا الواقــع بــكل مكوناتــه ،عــى الحصيلــة املرحليــة املحققــة ،والتــي تكشــف عــن مراجعــة نحــو االنخفــاض
لهــدف االقتصــاد يف الطاقــة ،واملحــدد مبدئ ًيــا يف مجــال النجاعــة الطاقيــة بحلــول عــام  ،2020عــى أمــل التمكــن
مــن امتصــاص هــذا العجــز وتحقيــق نتيجــة أفضــل ( )20٪مقارنــة مبــا كان متوق ًعــا يف البدايــة ( )15٪بحلــول
.2030
يلخــص الجــدول أدنــاه ،بطريقــة غــر شــاملة ،التدابري/اإلجــراءات املتخــذة لصالــح تعزيــز النجــاع الطاقيــة،
واملوجهــة نحــو مكونــات املنظومــة املعنيــة بهــذه الدراســة.
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التجهيزات/املعدات

البنية التحتية املعنية

املستهدف من تدبري
النجاعة الطاقية

الكفاءات

املواقف السلوكية

القطاع املعني وإجراء النجاعة الطاقي
مالءمة املقرات املوجودة مع معايري النجاعة الطاقية
استعامل ألواح الطاقة الشمسية يف األسطح
مظالت/مالجئ شمسية ملواقف السيارات
الزجاج املزدوج العازل
أحيط للعزل والتقسيم تكون شفافة جزئيا أو كليا
ألوا ُن صباغ ٍة/طال ٍء متالمئة
تطبيق قانون العزل الحراري للمباين يف األبنية الجديدة
إدماج النجاعة الطاقية يف تخطيط املشاريع
تركيــب عــدادات فرعيــة ،يف نقــاط مــن املحتمــل أن تــؤدي إىل اقتصــاد يف
الطاقــة
تجديد املعدات كثيفة االستهالك للطاقة و/أو التي انتهى عمرها االفرتايض
تركيب مغريات الرسعة والرتدد
الرتكيز عىل اقتصاد الطاقة القتناء معدات جديدة
تعميــم اســتخدام املصابيــح ذات االســتهالك املنخفــض (اإلنــارة العموميــة
واملنزليــة)
تركيب مؤقتات ومستشعرات حضور األشخاص يف األماكن املناسبة لها
التسخني الشميس ملياه الرصف الصحي (فردية كانت أو جامعي)
الحــد مــن اســتخدام معــدات الراحــة (تكييــف الهــواء والتدفئــة) يف املبــاين
ذات االســتعامل/الحضور املنخفــض
تخطيط تشغيل املعدات يف فرتات زمنية ملفيدة
تحسني معامل القدرة (تركيب بطاريات مكثفة)
تطوير وتنمية الكفاءات
اإلخبار والتحسيس
التحسيس بأهمية الصيانة الوقائية والعالجية
القيادة املثالية
االعتدال الطاقي ()La sobriété énergétique
وضع ميثاق داخيل للنجاعة الطاقية
تثمني التدابري املوجهة لصالح النجاعة الطاقية

قطاع
السكنى

القطاع
الثالث

القطاع
الصناعي

الجمهور،
الجامعات
الرتابية
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قطاعــا النقــل والفالحــة معنيــان بدورهــا بالعديــد مــن هــذه التدابــر األوليــة ،لكــن خصوصيــة هذيــن القطاعــن
تتطلــب اســتحضار تدابــر مــن نــوع آخــر ،فعــى ســبيل اإلشــارة ،تتميــز طبيعــة املبــاين الفالحيــة بتنــوع كبــر
(أماكــن تخزيــن األعــاف الحيوانيــة ،أماكــن للرتبيــة ،املشــاتل املغطــاة ،أماكــن تخزيــن املحاصيــل الفالحيــة،
إلــخ) ،وهــو مــا يســتلزم اتخــاذ تدابــر متالمئــة ،متا ًمــا عــى غــرار بعــض الصناعــات املتخصصــة (الصيدليــة ،تحويــل
املنتجــات الغذائيــة الفالحيــة ،إلــخ).
إدمــاج أشــكال الطاقــة األخــرى (الحراريــة ،إلــخ) يف الحصيلــة املتعلقــة بالنجاعــة الطاقيــة ،يعتمــد أيضــا عــى
نــوع املسطرة/املســار املتبــع ويتطلــب معــه األمــر معايــر إضافيــة.
يف بلــد مثــل املغــرب ال ميتلــك محروقــات ويواجــه إجهــادا مائيــا ،يجــب أن تكــون الرهانــات الطاقيــة يف قلــب
السياســات القطاعيــة ،كــا أن التــآزر والتعــاون بــن الفاعلــن مــن شــأنه أن يشــجع عــى ظهــور مشــاريع مندمجــة
يف هــذا املجــال.
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عــى ســبيل املثــال ،ينبغــي بالنســبة للقطــاع الفالحــي ،تفعيــل اتفاقيــة الرشاكــة بشــأن ضــخ املــاء باســتعامل
الطاقــة الشمســية (املوقعــة ســنة  ،)2013مــع ضــان إدمــاج مقاربــة «نيكســوس ماء-طاقــة متجددة-فالحــة»
عــر االســتفادة مــن إمكانــات الطاقــة املتجــددة الوطنيــة لضــان األمــن الغــذايئ مــن خــال الحفــاظ عــى املــوارد
املائيــة النظيفــة.
مــا ميكــن أن يــؤدي إىل اقتصــاد كبــر يف الطاقــة ،يف قطــاع اإلنــارة العموميــة ،هــو تأهيــل املرافــق والتجهيــزات مــن
خــال تحديــث نظــام اإلنــارة ودمــج تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل تدبــر ذيك لإلنــارة االقتصاديــة،
مــع تعميــم ذلــك عــى مختلــف جهــات البــاد ،إضافــة إىل االســتفادة مــن التجــارب البنــاءة.
ســواء تعلــق األمــر مبشــاريع وطنيــة أو جهويــة أو محليــة ،فإنهــا تســتحق التقييــم مــن أجــل اســتخالص الــدروس
البنــاءة ،وإعــادة تعديــل مســاراتها إذا لــزم األمــر ،وإلقــاء الضــوء عــى املعيقات/الكوابــح أو اإلخفاقــات التــي
متــت مواجهتهــا ،مــع تحليــل األســباب مــن أجــل تصميــم أفضــل أو تكييــف التجــارب الجديــدة مــع ســياقها
وبيئتهــا الواقعيــة.
إن النجاعــة الطاقيــة مصــدر محتمــل للتنميــة املســتدامة ،وال يقتــر نطاقهــا عــى خفــض فاتــورة الطاقــة وحدهــا،
بــل ميتــد أيضً ــا إىل البيئــة (تقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة) ،وإىل االقتصــاد (تحســن القــدرة التنافســية يف
قطاعــات الصناعــة والفالحــة والنقــل ،مــن خــال ظهــور أســواق جديــدة للمنتجــات والخدمــات) ،وأيضــا ظهــور
مفاهيــم متويــل مبتكــرة) ،كــا ميتــد إىل الجانــب االجتامعــي (خلــق فــرص عمــل جديــدة ،والحــد مــن الهشاشــة
الطاقيــة).
تســتفيد مكاتــب الدراســات واملستشــارون املختصــون يف النجاعــة الطاقيــة بدورهــم مــن هــذه الديناميــة .وينطبــق
الــيء نفســه عــى قطــاع التكويــن عــى املهــن املرتبطــة بهــذا املجــال .ميكــن أن تؤثــر نتائــج تبنــي النجاعــة
الطاقيــة أيضً ــا بشــكل إيجــايب عــى الصحــة العامــة ،مــن خــال تثمــن املــوارد املحليــة (العــودة إىل مــواد البنــاء
التقليديــة).
أخــ ًرا ،دعونــا ال ننــى أن كل كيلــو وات/ســاعة يتــم توفريهــا ميكــن تحويلــه لتلبيــة احتياجــات أخــرى غــر
مغطــاة .وبذلــك يتــم تخفيــف العــبء عــن شــبكة الكهربــاء والســاح يف الوقــت نفســه بتغطيــة تحمــات طاقيــة
جديــدة باســتثامر إضــايف معتــدل.
لتحقيــق هــذه األهــداف الطموحــة والقابلــة واقعيــا للتحقيــق ،يجــب أن يشــكل تحمــل املســؤولية الجامعيــة
وتعبئــة جميــع الجهــات الفاعلــة (املؤسســات العموميــة ،املتعهديــن الخاصــن ،املنظــات املهنيــة ،املجتمــع
املــدين ،املواطنــون) الكلمــة الفصــل يف هــذا املجــال ،ألن النجاعــة الطاقيــة تشــكل ثــورة جديــدة حقيقيــة يف
مجــال الطاقــة ،تجمــع يف الوقــت نفســه بــن االبتــكارات التكنولوجيــة والتغــرات يف الســلوكات املجتمعيــة.
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مصــادر ببليوغرافية

تهــدف هــذه الوثيقــة إىل املســاهمة يف عــرض حالــة النجاعــة الطاقيــة يف املغــرب ،بنــاء عــى بحــث وثائقــي
أجرتــه كاتبــة التقريــر واعتمــدت فيــه عــى مصــادر وطنيــة ودوليــة (الالئحــة أدنــاه) ،وهــو بحــث تــم تعزيــزه
بشــكل كبــر بتحليــل نتائــج االســتطالع امليــداين الــذي أجــراه الطلبــة بتنســيق مــع الكاتبــة.
•وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ()MEMEE
•وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة ()MEMDD
•وزارة تهيئة الرتاب الوطني والتعمري والسكنى وسياسة املدينة
•الوكالة الدولية للطاقة ()AIE
•املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب ()ONEE
•معهد البحث يف الطاقة الشمسية والطاقات املتجددة ()IRESEN
•الوكالة املغربية لتنمية الطاقة الشمسية والطاقات املتجددة ()ADEREE
•الوكالة املغريب للنجاعة الطاقية ()AMEE
•التعاون الدويل األملاين يف املغرب ()GIZ
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مخترصات
MEMEE

 :وزارة الطاقــة واملعادن واملــاه والبيئة

MEMDD

 :وزارة الطاقــة واملعادن والتنمية املســتدامة

		
MEF

 :وزارة االقتصــاد واملالية

MAPM

 :وزارة الفالحــة والصيد البحري

 : MAPMREFوزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنمية القرويــة واملياه والغابات
MIICEN

 :وزارة الصناعــة واالســتثامر والتجــارة واالقتصاد الرقمي

		
SEDD

 :كتابــة الدولــة ،لــدى وزارة الطاقة واملعــادن والتنمية املســتدامة ،املكلفة بالتنمية املســتدامة

		
SIE

 :رشكة االســتثامرات الطاقية

ADEREE

 :الوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقات املتجددة والنجاعــة الطاقية

AMEE

 :الوكالــة املغربية للنجاعــة الطاقية

		
ONE

 :املكتــب الوطنــي للكهرباء

ONEE

 :املكتــب الوطنــي للكهرباء واملــاء الصالح للرشب

IRESEN

 :معهــد البحــث يف الطاقة الشمســية والطاقات املتجددة

GCAM

 :مجموعــة القــرض الفالحي يف املغرب

AMISOLE

 :الجمعيــة املغربيــة لصناعــات الطاقة الشمســية والريحية

		
EMC

 :مجموعــة النجاعــة الطاقيــة ملواد البناء

		
ER

 :الطاقــة املتجددة

		
EE

 :النجاعــة الطاقية

		
GES

 :غــازات الدفيئة

		
SNE

 :االســراتيجية الوطنيــة للطاقة

		
SNEE

 :االســراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقية

RTCM

 :قانــون العزل الحراريــة للبنايات يف املغرب

		
MEPS

 :الحــد األدىن ملعايــر أداء الطاقة
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بخصوص هذه الدراسة
تندرج هذه الدراسة يف إطار برنامج «حتويل إفريقيا :نحو حتول بيئي واجتماعي يف املغرب
وأفريقيا» .وتقدم هذه الدراسة حتليال لواقع النجاعة الطاقية يف املغرب ،وخاصة لدى األسر
املغربية واملواطنني وفاعلي املجتمع املدني ،والذين ميكن أن يشكلوا روافع يف سبيل حتقيق
األهداف املسطرة من طرف املغرب .مت إجناز هذه الدراسة يف الفترة املمتدة بني غشت ونونبر
من سنة .2018
الكاتبة : :الدكتور واملهندسة تورية برادي
الناشر :مؤسسة هاينريش-بل الرباط-املغرب
التنسيق :سفيان فارس
تاريخ النشر :ماي 2019
التصميم والطباعةGraphoPub :
حقوق النشر :صابرينا بلهواري
ترجمة :جالل املخفي
مت النشر من طرف .هاينريش-بل-الرباط-املغرب2019 -
يسمح لكم مبشاركة هذا احملتوى وتوزيعه واإلخبار عنه بأي وسيلة وبأي أشكال تريدونها ،لكن
وفق الشروط التالية:
 اإلسناد إلى املصدر :يجب أن ينسب العمل إلى الناشر ،مع تضمني رابط وتوضيح يف حال ماإذا مت إجراء أي تغييرات؛
 منع االستخدام التجاري :ليس مسموحا لكم ببيع هذا العمل سواء بشكل جزئي أو كلي؛ مينع إدخال تعديالت :يف حال قيامكم بإعادة مزج أو حتويل أو إنشاء محتوى انطالقا مناملضامني املكونة للعمل األصلي ،فال يحق لكم توزيع العمل املعدل أو إتاحته لعموم اجلمهور.
 ال ميكن أن تتحمل مؤسسة هاينريش-بل-الرباط-املغرب ،مسؤولية استخدام هذه الوثيقة منقبل أطراف ثالثة.
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