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توطئة

ــن  ــُب أســعارها، فضــاً ع ــات وتقل ــى املحروق ــد ع ــكاُل املتزاي ــة، واالت ــى الطاق ــب ع ــرد يف الطل ــو املُطَّ ــّث النم َح

ــاليب  ــن أس ــة م ــا املحتمل ــاف احتياطاته ــل استكش ــن أج ــل م ــى العم ــة ع ــدان اإلفريقي ــة، البل ــات البيئي اإلكراه

ــدة. ــات الواع ــدى اإلجاب ــاق، إح ــذا الس ــة، يف ه ــة الطاقي ــكل النجاع ــة. وتش ــتهاك الطاق ــاد يف اس االقتص

ــل،  ــوارد أق ــى م ــاد ع ــن باالعت ــة، لك ــن الطاق ــها م ــات نفس ــة االحتياج ــتهلكني بتلبي ــوم للمس ــذا املفه ــمح ه يس

ــني بهــدف مكافحــة هــدر الطاقــة، وترشــيد  ــة للمتدخل ــاع أســلوب يخاطــب اإلرادة الجاعي ــك مــن خــال اتب وذل

اســتعال املعــدات، والرفــع مــن مســتويات الراحــة داخــل املبــاين، إضافــة إىل تنميــة ثقافــة االعتــدال يف اســتهاك 

الطاقــة. وإىل جانــب الفوائــد االقتصاديــة الناجمــة عــن النجاعــة الطاقيــة، فــإن أثرهــا اإليكولوجــي هائــل، حيــث 

ــل  ــل تقلي ــن أج ــع م ــي واس ــاق عامل ــى نط ــة ع ــة والبيئي ــات الطاقي ــتجابة للرهان ــة األوىل يف االس ــكل الرافع تش

ــون. ــاين أكســيد الكرب ــات ث انبعاث

ــة، وتضعهــا مختلــف االســراتيجيات والربامــج الوطنيــة يف قلــب  ــة راهن ــة قضي ويف املغــرب، تعتــرب النجاعــة الطاقي

ــك  ــواص، وكذل ــني والخ ــني العمومي ــني الفاعل ــل ب ــام متداخ ــوع اهت ــا موض ــاين يجعله ــا العرض ــاريعها. فطابعه مش

املجتمــع املــدين واملواطنــني. 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 

أيًضــا كََواِبــح أمــام التنميــة.

ــا«.  ــي واجتاعــي يف املغــرب وأفريقي ــا: نحــو تحــول بيئ ــل إفريقي ــدرج هــذه الدراســة يف إطــار برنامــج »تحوي تن

ــة،  ــة الكهربائي ــة الطاق ــي تقتــر عــى حال ــاط، مــن خــال هــذه الوثيقــة، الت وتطمــح مؤسســة هايرنيش-بل-الرب

ــة الراهنــة، واإلبــاغ والتعليــق عــى العنــارص التــي تــم تجميعهــا لــدى الفئــات  ــار عــن الحال إىل اإلســهام يف اإلخب

واملجموعــات املســتهدفة، مــن خــال اســتارات بحثيــة ميدانيــة وعــرب اإلنرنــت، بخصــوص املارســات االعتياديــة 

ــذ  ــة بتنفي ــارات املتعلق ــة، واالنتظ ــذه املقارب ــراط يف ه ــتعدادات لانخ ــدى االس ــة، وم ــة الطاقي ــة بالنجاع املتعلق

ــة. ــة الطاقي ــر النجاع ــذ وتطوي ــام تنفي ــي تقــف أم ــح الت ــات والكواب ــك املعيق ــة، وكذل التدابري/اإلجــراءات املطلوب

نشــكر الخبــرية توريــة بــرادي وطابهــا عــى الدراســة وعــى جهودهــم مــن أجــل جمــع البيانــات امليدانيــة حــول 

هــذا املوضــوع الــروري لتحقيــق انتقــال طاقــي ناجــح.

باومان بوك 

مدير مؤسســة هايرنيــش بل-الرباط-املغرب

ماي - 2019
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الراهنة الحالة 
I .1 - ملحــة عــن الوضعية حول العامل

تشــكل النجاعــة الطاقيــة إحــدى التحديــات ذات األولويــة بالنســبة لجميــع البلــدان )الشــكل 1(. وقــد أدى 

ــة للتعــاون يف مجــال  ــة الدولي ــة متخصصــة، هــي الرشاك ــا إىل إنشــاء مؤسســة دولي ــات املرتبطــة به حجــم التحدي

 ،)AIE( ــة ــة للطاق ــُة الدولي ــا الوكال ــتضيُف َمَقرَّه ــي تس ــة، الت ــذه املؤسس ــم ه ــة )IPEEC(. وتض ــة الطاقي النجاع

ــج املحــي اإلجــايل العاملــي. يف  ــر مــن ٪80 مــن النات ــل لوحدهــا أك ــي متث ــن، والت ــع دول مجموعــة العرشي جمي

ــا محــرك  ــة عــى أنه ــة، يُنظــر إىل النجاعــة الطاقي ــة والبيئ ــة بالطاق ــة إىل أبعادهــا األخــرى املتعلق ــع، باإلضاف الواق

ــو االقتصــادي. ــوي للنم ق

الشــكل 1: اتجاهــات النجاعة الطاقية حســب املناطق.

التقريــر األخــري الصــادر عــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغــري املنــاخ )GIEC(، والــذي يحــذر مــن 

ــع  ــاق واس ــى نط ــراءات ع ــاذ إج ــم اتخ ــا مل يت ــام 2100، م ــول الع ــب بحل ــه الكوك ــيؤول إلي ــذي س ــتقبل ال املس

للحــد مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون، يــأيت ليعــزز الحاجــة إىل تطويــر النجاعــة الطاقيــة، بالنظــر إىل آثارهــا 

البيئيــة. فوفًقــا للوكالــة الدوليــة للطاقــة، ستشــكل النجاعــة الطاقيــة الرافعــة األوىل يف االســتجابة للرهانــات 

ــكل 2(. ــي )الش ــتوى العامل ــى املس ــة ع ــة والبيئي الطاقي

االقتصــاد.  يف  الطاقيــة  للنجاعــة  مقيــاس  هــو  الطاقيــة  الكثافــة 

ــي  ــج املح ــة إىل النات ــتهالك الطاق ــبة اس ــا نس ــىل أنه ــابها ع ــم حس يت

اإلجــاميل.

منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصادية: 36 عضوا
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ــات  ــن جمهوري ــتقل: 9 دول م ــدول املس ــة ال رابط

ــابقة ــوفييتي الس ــاد الس االتح
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الشــكل 2: التوقعــات املرتبطــة بخفــض انبعاثات غاز ثاين أكســيد الكربــون بحلول عام 2035

يف 2015، بلــغ االســتثار يف النجاعــة الطاقيــة عــى مســتوى العــامل 221 مليــار دوالر، أي حــوايل ٪14 مــن إجــايل 

االســتثارات العامليــة يف قطــاع الطاقــة، موزعــة عــى النحــو التــايل: ٪53 يف قطــاع التعمــري، ٪29 يف قطــاع النقــل، 

ــة الدوليــة للطاقــة(. ٪18 يف القطــاع الصناعــي )املصــدر: الوكال

ــرشت  ــنة 2020، ن ــدد يف س ــة املح ــتهاك الطاق ــاد يف اس ــدف االقتص ــق ه ــوس يف تحقي ــكل ملم ــاهمة بش وللمس

املفوضيــة األوروبيــة توجيًهــا بشــأن الفعاليــة الطاقيــة )UE/2012/27(. وينــص هــذا التوجيــه عــى تعميــم 

ــاف  ــى استكش ــاعدتها ع ــنوات، ملس ــة كل 4 س ــد العملي ــع تجدي ــاوالت، م ــى املق ــي ع ــق الطاق ــات التدقي عملي

ــزو 50001  ــودة إي ــة الج ــى عام ــر ع ــي تتوف ــات الت ــاوالت واملنظ ــط املق ــة. فق ــة للطاق ــري املحتمل ــرص التوف ف

)ISO 50001( هــي املعفــاة.

ــتخدام  ــاج إىل اس ــن اإلنت ــداء م ــة، ابت ــة كامل ــدة للقيم ــطة املول ــلة األنش ــة سلس ــة الطاقي ــري النجاع ــمل تداب تش

ــم  ــا، تتفاق ــل. ويف أفريقي ــة التحوي ــايئ يف عملي ــتهاك النه ــب االس ــن مكاس ــوايل ٪20 م ــدان ح ــم فق ــة. يت الطاق

الخســائر أكــر بســبب ضعــف جــودة البنيــة التحتيــة، وإمــدادات الطاقــة غــري املنتظمــة، والخســائر غــري التقنيــة، 

إلــخ.

تشــهد بلــدان هــذه القــارة ديناميــة اقتصاديــة ودميغرافيــة وحريــة مرتفعــة إىل حــد مــا، وهــي تنتــج يف الوقــت 

ــة، بشــكل  ــرية هــذه الدينامي ــدرة عــى تحمــل وت ــث الق ــن حي ــي م ــني يف النظــام البيئ ــام الفاعل ــا أم نفســه تحديً

ــة اســتخدام املــوارد الطاقيــة والحــد مــن إهدارهــا. يســهم يف عقلن

I -  الظرفيــة 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 خــالل مــا يســمى باملســاهمة املحــددة وطنيــاً )CDN(؛

 الديناميكية املرتفعة للقطاعات اإلنتاجية، مصحوبة بتزايد الطلب عىل الطاقة؛	 

53% النجاعــة الطاقيــة 

21% الطاقــات املتجــددة 

3% الفيــول الطبيعــي 

9% الطاقــة النوويــة 

15% اســتخالص الكربــون وتخزينــه 

الســيناريو الحايل

450 سيناريو 
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 األولوية الوطنية املُعطاة للنجاعة الطاقية يف االسرتاتيجية الوطنية للطاقة؛	 

 املقتضيات التنظيمية واملؤسساتية منقسمة بني إنشاء أو تحول الهيئات، بهدف مواكبة االسرتاتيجية؛	 

ــا 	  ــي تتيحه ــات الت ــا مــن خــالل اســتغالل اإلمكان ــكان تحقيقه ــق 2020 و2030، باإلم ــة طموحــة يف أف  أهــداف وطني

ــة؛ النجاعــة الطاقي

ــة 	  ــة األمــم املتحــدة بشــأن التغــرات املناخي ــن ملؤمتــر األطــراف يف اتفاقي ــة والعرشي ــدورة الثاني ــم املغــرب لل  تنظي

ــة. ــح الحفــاظ عــىل البيئ ــالد لصال ــزام الب ــة عــىل الت )COP22( ســنة 2016، إشــارة قوي

ــة والخاصــة، ومنظــات املجتمــع املــدين  وكان هــذا الحــدث العاملــي أيضــا، فرصــة لعــدد مــن منظــات العمومي

ــة. ــة الطاقي ــة بالنجاع ــاريع متعلق ــذ مش ــوم بتنفي لتق

I .  -الوضعيــة الطاقيــة يف املغــرب : حالة الطاقــة الكهربائية
I .  - خصائــص قطــاع الطاقــة الكهربائية

ــر  ــاء بوتــرية مرتفعــة، حيــث يبلــغ املعــدل الســنوي لهــذا النمــو حــوايل ٪5.5، بســبب التأث ينمــو اســتهاك الكهرب

ــة إىل تحســن املســتوى  ــة كــربى، إضاف ــر مشــاريع مهيكل ــاء، وتطوي ــوج إىل شــبكة الكهرب ــم الول الناجــم عــن تعمي

ــي للســاكنة. املعي

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

ــا،  ــاعة يف فرنس ــا، 3658 كيلوواط/س ــاعة يف أملاني ــغ: 3779 كيلوواط/س ــتهاك تبلي ــتويات االس ــإن مس ــؤرش، ف وكم

كيلــو واط/  7874 األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  كيلوواط/ســاعة يف   6957 إســبانيا،  كيلوواط/ســاعة يف   2465

ســاعة يف كنــدا، 1513 كيلوواط/ســاعة يف املكســيك، 1321 كيلوواط/ســاعة يف الجزائــر، 944 كيلوواط/ســاعة يف 

ــا و2715  تونــس، 815 كيلوواط/ســاعة يف مــر، 272 كيلوواط/ســاعة يف الســنغال، 763 كيلوواط/ســاعة يف نيجريي

ــا. ــوب إفريقي ــاعة يف جن كيلوواط/س

ويكشــف منحنــى التحمــل عنــد االســتهاك الوطنــي )الشــكل 4( عــن فــرق شاســع بــني أقــل مســتوى وبــني ذروة 

ــع  ــق م ــي تتواف ــتهاك الطاق ــن ذروة االس ــوايل ٪60 م ــارة. فح ــا إىل اإلن ــع أساًس ــذي يرج ــائية، وال ــتهاك املس االس

ــد ســنة  ــأ يف التزاي ــا تفت ــذروة م ــد املنخفــض، وهــذه ال ــاء ذات الجه ــاء اســتهاك الكهرب ــي يســميها الزبن ــك الت تل

بعــد أخــرى )الشــكل 5(.

TACM  = 5 %

االســتهالك الســنوي بالكيلوواط حسب كل فرد
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الشــكل 4: منحنــى التحمل األقىص خالل فرتة الذروة ســنة 2016

)ONEE( املصــدر: املكتــب الوطني للكهرباء واملــاء الصالح للرشب

متثــل الزيــادة البالغــة 190 ميغــاواط بــني ســنتي 2015 و2016، مــا يعــادل اســتهاك مدينــة بأكملهــا مثــل 

ــذا  ــط به ــري املرتب ــارات درهــم. ويعكــس هــذا حجــم التأث ــا بـــ3 ملي ــاء تقــدر كلفته ــاج محطــة كهرب ــاس، أو إنت ف

ــة. ــة الكهربائي ــن الطاق ــوع م ــن الن ــتخدام م االس

الشــكل 5: تطور فرتات ذروة االســتهالك

)ONEE( املصــدر: املكتــب الوطني للكهرباء واملــاء الصالح للرشب

تتعــزز االتجاهــات بشــكل أكــرب يف ظــل تأثــري ديناميــات القطاعــات اإلنتاجيــة بســبب احتياجاتهــا املتزايــدة 

ــات  ــب املعطي ــة. وبحس ــني الطاقي ــات املواطن ــة الحتياج ــادة القوي ــرايف والزي ــو الدميغ ــل النم ــة، ويف ظ ــن الطاق م

املنشــورة يف الفــرة األخــرية، فــإن هــذه الزيــادة، قــد تكــون وصلــت إىل ٪6,4 يف غشــت مــن ســنة 2018 )املصــدر: 

ــة(. ــة الطاق فدرالي

ــواع االســتهاك، ال ســيا خــال فــرات  ــف أن ــة مختل ــة ورضورة عقلن تؤكــد هــذه املــؤرشات املتعــددة عــى أهمي

ــة  ــق النجاع ــًا لتحقي ــدًرا مه ــكل مص ــة، يش ــن الطاق ــتهاك األرس م ــم يف اس ــإن التحك ــك، ف ــة لذل ــذروة، ونتيج ال

ــن املســتهلكني. ــة م ــذه الفئ ــام املكــرس يف هــذه الدراســة، له ــا جــاء االهت ــن هن ــة؛ وم الطاقي

الذروة نقطة 
ئية الذروةاملسا نقطة 

حية لصبا ا

تطور ذروة االســتهالك
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I . كفــاءة الطاقة يف االســراتيجيات والربامــج الوطنية

ــي  ــج الوطن ــع الربنام ــنة 2008 م ــت س ــد انطلق ــي. وق ــول الطاق ــة للتح ــرب رافع ــة يف املغ ــة الطاقي ــل النجاع متث

للتدابــري ذات األولويــة )PNAP(. ومــن بــني أهــداف هــذا الربنامــج، أنــه كان يطمــح إىل خفــض اســتهاك الكهربــاء 

ــق  ــنوات. وتتعل ــاث س ــد لث ــرة متت ــى ف ــبة ٪15 ع ــتهاك بنس ــت ذروة االس ــل يف وق ــف الِحم ــبة ٪25 وتخفي بنس

ــب  ــبكة( والطل ــل الش ــط داخ ــة والراب ــدرة اإلنتاجي ــة الق ــرض )تقوي ــن الع ــكل م ــا ب ــم تنفيذه ــي ت ــري الت التداب

ــة(. ــة الطاقي ــم والنجاع )التحك

ــة  ــة األولوي ــم رفعهــا إىل مرتب ــة يف مركــز التوجهــات االســراتيجية، حيــث ت ــم وضــع النجاعــة الطاقي ــك، ت بعــد ذل

الوطنيــة يف االســراتيجية الوطنيــة للطاقــة )SNE(. هــذه االســراتيجية اإلراديــة، املخطــط لهــا واملحــددة األهــداف 

ــى  ــودة ع ــات املعق ــة الرهان ــًرا ألهمي ــة. ونظ ــى مســتوى يف الدول ــن أع ــع م ــم وتتب ــا، تحظــي بدع املرجــو بلوغه

النجاعــة الطاقيــة، تــم وضــع اســراتيجية خاصــة بهــا، تُعــرف اليــوم باســم االســراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة 

.)SNEE(

ADE- ــة  ــة الطاقي ــات املتجــددة والنجاع ــة الطاق ــة لتنمي ــة الوطني ــة الوكال ــادة هيكل ــك، متــت إع ــة إىل ذل )إضاف

النجاعــة الطاقيــة املهمــة  الوكالــة املغربيــة للنجاعــة الطاقيــة )AMEE(، بهــدف جعــل  REE(، لتتحــول إىل 

ــات  ــاكل وبني ــع هي ــة، ووض ــة خاص ــات تنظيمي ــات ومقتضي ــر ترشيع ــا تطوي ــم أيض ــة، وت ــذه الوكال ــية له الرئيس

مخصصــة للمواكبــة، والســهر عــى التحــول األخــري لرشكــة االســتثارات الطاقيــة )SIE( إىل رشكــة للخدمــات 

IRE-( ــدة ــات الجدي ــية والطاق ــة الشمس ــد البحــث يف الطاق ــيس معه ــة إىل تأس Super ESCO(، إضاف ــة  )الطاقي

ــروز  ــح ب ــة لصال ــارات قوي ــكل إش ــوالت تش ــذه التح ــة. كل ه ــة الطاقي ــة للنجاع ــة مخصص ــة بحثي SEN( كمنص

منظومــة وطنيــة متمحــورة حــول النجاعــة الطاقيــة. وتجــدر اإلشــارة هنــا أيًضــا إىل مبــادرات مثــل إنشــاء مجموعــة 

ــاء )EMC( ســنة 2013، بهــدف توحيــد املجهــودات بــني الفاعلــني يف قطــاع التعمــري. النجاعــة الطاقيــة ملــواد البن

بالنســبة للمغــرب، باإلضافــة إىل خفــض عــبء تكلفــة الطاقــة املرتبطــة باســترياد املحروقــات عــى االقتصــاد 

 ،)CDN( الوطنــي، تســاهم تدابــري النجاعــة الطاقيــة يف تحقيــق األهــداف املحــددة يف مســاهمته املحــددة وطنيــا

والتــي وضعهــا يف 21 ســبتمرب 2016، وتتعلــق بالتزاماتــه يف مجــال مكافحــة التغــريات املناخيــة مــن حيــث 

التكيــف والتخفيــف يف جميــع القطاعــات االقتصاديــة يف البــاد.

)MEMDD( 2030 الشــكل 6: املســاهامت التوقعيــة للقطاعــات الرئيســية يف االقتصاد يف االســتهالك النهــايئ للطاقة، بحلول

واإلنارة  الفالحة 
لعمومية لصناعةا لتعمرا لنقلا ا
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I  - الربنامــج الوطنــي للنجاعــة الطاقيــة )املدى القصر(

 	 ،)CEEB( يهــدف هــذا الربنامــج، يف قطــاع الســكن والخدمــات، إىل تنفيــذ مدونــة النجاعــة الطاقيــة يف قطــاع التعمــر  

وتعميــم املصابيــح منخفضــة االســتهالك )LBC(، واســتخدام املــواد العازلــة، واســتعامل الزجــاج املزدوج/العــازل، وتركيب 

َعــات الطاقــة الشمســية الحراريــة منخفضــة الحــرارة )مبســاحة إجامليــة تصــل إىل 1.360.000 مــرت مربــع بحلــول  ُمَجمِّ

عــام 2020(.

ــارد والحــراري، 	  ــن الب ــق الطاقــي، وتحســني التخزي ــات التدقي ــم عملي يف القطــاع الصناعــي، يهــدف الربنامــج إىل تعمي  

ــك  ــرتدد، وكذل ــة وال ــر الرسع ــركات تغي ــتخدام مح ــية، واس ــاه الشمس ــات املي ــة ومضخ ــم الكهروضوئي ــب األطق وتركي

.)LBC( ــتهالك ــة االس ــح منخفض ــتخدام املصابي اس

يف قطــاع النقــل، يســتهدف الربنامــج تجديــد أســطول املركبــات، وتنظيــم النقــل الحــري )حركــة املــرور، والنقــل العــام، 	   

إلــخ( وتطبيــق املقتضيــات القانونيــة للنجاعــة الطاقيــة الخاصــة باملركبــات.

الدراسة II. إطار 
ــذا  ــى ه ــز ع ــب الركي ــد انص ــرب. وق ــة يف املغ ــة الطاقي ــم للنجاع ــني أيديك ــي ب ــة الت ــذه الدراس ــس ه ــم تكري ت

ــع للطاقــة« )بعــد الوقــود األحفــوري والطاقــات املتجــددة والطاقــة  ــه »املصــدر الراب ــذي يوصــف أن املوضــوع، ال

النوويــة(، بســبب أثــره التعــددي وطبيعتــه العرضانيــة. تشــمل العمليــة مجموعــة واســعة مــن األطــراف املعنيــة: 

والباحثــون،  األكادمييــون  والخدمــات(،  )املقــاوالت  االقتصــادي  القطــاع  العموميــة،  والســلطات  املؤسســات 

ــون. ــدين واملواطن ــع امل ــة، واملجتم ــادات املهني االتح

ــة، باعتبارهــا الشــكل األكــر  ــة الكهربائي ــوع الطاق ــز عــى ن ــة، ينصــب الركي يف هــذا البحــث حــول اقتصــاد الطاق

ــق 130 أرسة و70 محــا  ــم اختيارهــا كهــدف رئيــي لهــذه الدراســة. شــمل التحقي ــي ت اســتخداًما يف املســاكن الت

ــا. ويتــم عــرض النتائــج والتعليــق عليهــا يف هــذا التقريــر، كــا تــم إجــراء بحــث آخــر يف صفــوف جمعيــات  تجاريً

مختلفــة مــن حيــث الخصائــص.

III. السياســة الوطنيــة املتعلقــة بالنجاعــة الطاقية-إجــراءات 

مؤسســاتية، تنظيميــة ومــن أجــل املواكبــة
III  - االســراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة يف أفق 2030

 ،)SNEE( ــة ــة للنجاعــة الطاقي ــي تشــاريك ودامــج، حــول االســراتيجية الوطني ــم ســنة 2013 إطــاق نقــاش وطن ت

بــإرشاك الفاعلــني العموميــني والخــواص واملجتمــع املــدين. وقــد متــت مراجعــة هــذه االســراتيجية وإغنائهــا 

اســتهداف  تــم  قطاعيــة.  عمــل  إىل مخططــات  وتقســيمها  إجراءاتهــا  ترسيــع  إىل  تهــدف  بأهــداف طموحــة 

ــارة  ــا اإلن ــت إليه ــد أضيف ــة، وق ــة، الزراع ــري، الصناع ــل، التعم ــة الرئيســية )النق ــة واالقتصادي ــات االجتاعي القطاع

ــا.  ــر التكنولوجي ــتثارية ويف تطوي ــرارات االس ــة يف الق ــة الطاقي ــوض بالنجاع ــل النه ــن أج ــة، م ــة( كأولوي العمومي

تركــز التدابــري واإلجــراءات املـُـوَص بهــا عــى تقويــة اإلطــار التنظيمــي، والتكويــن والتحســيس، ووضــح تحفيــزات 

ماليــة لتحقيــق اقتصــاد بنســبة ٪12 بحلــول ســنة 2020، عــى أســاس الوصــول إىل ٪20 )يف ســياق ســيناريو الســري 

ــول 2030. ــق CNA( بحل ــادي للتطبي الع
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ــو  ــة )SNEE( إىل مجلــس الحكومــة يف يوني ــة للنجاعــة الطاقي ــة األوىل مــن االســراتيجية الوطني ــم املرحل ــم تقدي ت

ــة  ــني الدول ــني 2017 و2020، ب ــدة ب ــرة املمت ــج يف الف ــد برنام ــار عق ــا يف إط ــم تفعيله ــى يت ــنة 2017، حت ــن س م

القطاعــات املعنيــة  املاليــة،  الداخليــة، وزارة  الطاقــة واملعــادن والتنميــة املســتدامة، وزارة  )ممثلــة يف وزارة 

.)AMEE( ــة ــة الطاقي ــة للنجاع ــة املغربي ــة( والوكال ــة والفاح ــكان والصناع ــل واإلس بالنق

III  - إجراءات مؤسســاتية

ــة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات املتجــددة والنجاعــة الطاقيــة  متيــز قطــاع النجاعــة الطاقيــة يف املغــرب بإنشــاء الوكال

)ADEREE( ســنة 2010، لتحــل محــل مركــز تطويــر الطاقــات املتجــددة )CDER(. ومــن بــني التدابــري الرئيســية 

ــنة 2016،  ــن س ــداء م ــات ابت ــث االختصاص ــن حي ــا م ــادة هيكلته ــة: إع ــذه الوكال ــوض به ــح للنه ــذة لصال املتخ

مــع تحويلهــا إىل الوكالــة املغربيــة للنجاعــة الطاقيــة )AMEE(، حتــى ينصــب كامــل تركيزهــا عــى النجاعــة 

Su-( ــة SIE( إىل رشكــة للخدمــات الطاقي ــة  ــة. بــدوره يعكــس التحــول األخــري لرشكــة االســتثارات الطاقي )الطاقي

ــة. ــة الطاقي ــح النجاع ــراءات لصال ــري واإلج ــة التداب ــة يف تقوي per ESCO(، الرغب

III  - إجــراءات ترشيعيــة وتنظيمية

كــا ورد ســابًقا، تــم إطــاق التدابــري األوىل للنجاعــة الطاقيــة مــع إطــاق املخطــط الوطنــي للتدابــري ذات 

2008 و2012. الفــرة بــني  األولويــة )PNAP(، والــذي اعتمــد يف 

ــخ 1 ذو القعــدة  ــري 161-11-1 بتاري ــذه الظه ــة، الصــادر بتنفي ــة الطاقي ــق بالنجاع ــون 09-47 املتعل ويشــكل القان

1432 )29 شــتنرب 2011(، مرجعــا يف املجــال، ويرجــم إرادة الســلطات العموميــة يف التخفيــف مــن الفاتــورة 

ــة. ــد اســتخدام الطاق ــة عن ــة الطاقي ــة النجاع ــن خــال رافع ــة املســتدامة، م ــاد واملســاهمة يف التنمي ــة للب الطاقي

الشــكل 7: تاريــخ التدابر املؤسســية والتنظيميــة لكفاءة الطاقة.

ويتطــرق القانــون 09-47 إىل النجاعــة الطاقيــة يف القطاعــات ذات األولوية من خال:

تعميم عمليات التدقيق الطاقي يف الصناعة والقطاع الثالث، بدًءا من عتبات استهالك معينة؛	   

إدراج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل دائم عىل مستوى جميع برامج التنمية القطاعية؛	   

ــة االســتهالك 	  ــا مــن عتب ــاء، انطالق ــة أو مــرشوع بن ــة حري ــر الطاقــي الســابق ألي مــرشوع برنامــج تهيئ دراســة األث  

ــة؛ املتوقع
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املراقبة التقنية للنجاعة الطاقية؛	   

أداء الطاقة يف املباين والتجهيزات واآلليات: وضع مدونات نجاعة طاقية خاصة مبختلف القطاعات.	   

ــدد  ــت ع ــرب 2017 تح ــمية يف 06 نون ــدة الرس ــادر يف الجري ــم 2.13.874 الص ــي رق ــوم التطبيق ــدد املرس ــدوره ح ب

6306، املواصفــات التقنيــة الدنيــا املتعلقــة بقواعــد األداء الطاقــي للبنايــات بهــدف العــزل الحــراري )املــواد 

ــة  ــت الطبيع ــا كان ــنة 2015. ك ــن س ــرب م ــذ يف نون ــز التنفي ــل حي ــد دخ ــخ(. وق ــات، إل ــذ، األرضي ــة، النواف العازل

ــدر يف  ــر ص ــوم آخ ــوع مرس ــة موض ــة الطاقي ــة بالنجاع ــة املتعلق ــري التنظيمي ــق التداب ــة يف تطبي ــة للدول النموذجي

ــة أو املخطــط إلنشــائها، أن  ــة القامئ ــات العمومي ــى البناي ــوم، يجــب ع ــن الي ــداء م ــن ســنة 2018. وابت غشــت م

ــة. ــة الطاقي ــال النجاع ــل يف مج ــا العم ــاري به ــة الج ــوص التنظيمي ــزم بالنص تلت

ــذي  ــرب )RTCM(، وال ــات يف املغ ــراري للبناي ــزل الح ــون الع ــا قان ــة أيًض ــة والتنظيمي ــانة الترشيعي ــمل الرس تش

يغطــي مــن جهــة كا مــن قطاعــي الســكن، مبــا فيــه االجتاعــي واالقتصــادي والفاخــر، ومــن جهــة أخــرى قطــاع 

ــفيات(. ــايل واملستش ــم الع ــات التعلي ــب( وبناي ــة )املكات ــات اإلداري ــادق والبناي ــات )الفن الخدم

ــة  ــاء املقدم ــص البن ــدة )تراخي ــاين الجدي ــى املب ــا، ع ــرب، مبدئيً ــات يف املغ ــراري للبناي ــزل الح ــون الع ــق قان ينطب

ــتهاكها  ــض اس ــا خف ــب عليه ــي يج ــة الت ــات املكيف ــة البناي ــني: فئ ــني فئت ــز ب ــرب 2015(، وميي ــن 06 نون ــداء م ابت

ــرات  ــل ف ــا تقلي ــي يجــب عليه ــة، والت ــري املكيف ــات غ ــة البناي ــزات الراحــة، وفئ ــدات وتجهي ــط مبع ــي املرتب الطاق

ــا. ــة داخله ــة الحراري ــدم الراح ع

ــات األداء  ــى متطلب ــز ع ــي يرك ــق ضمن ــقني: ش ــري )CEEB( ش ــاع التعم ــة يف قط ــة الطاقي ــة النجاع ــن مدون تتضم

ــزات  ــز عــى التجهي ــخ(، وشــق فعــي يرك ــاء، إل ــواد البن ــات )العــزل الحــراري للجــدران، م ــف البناي ــي لتغلي الطاق

ــخ(. ــة، إل ــزة املنزلي ــة، األجه ــة، التهوي ــف، التدفئ ــاءة، التكيي )اإلض

ــق  ــة التدقي ــق بإجباري ــا يتعل ــيا في ــرى، ال س ــة أخ ــيم تطبيقي ــدور مراس ــع ص ــن املتوق ــور، م ــدى املنظ ــى امل ع

ــا  ــك م ــزو ISO 50001( 50001((، وكذل ــودة إي ــة الج ــى عام ــر ع ــي تتوف ــاوالت الت ــاء املق ــيتم إعف ــي )س الطاق

الثاجــات، املصابيــح  يســمى بالحــد األدىن ملعايــري أداء الطاقــة )MEPS( )املحــركات الكهربائيــة، املحــوالت، 

ــخ(. ــارة، إل ــدات اإلن ومع

وفيــا يتعلــق بــاألدوات املعياريــة، فالنجاعــة الطاقيــة معنيــة مبعيــار إيــزو 50001 الخــاص بتدبــري الطاقــة، 

ــات  ــق بالقياس ــا يتعل ــة م ــا )50001 و50002 و50006 و50015، خاص ــي تكمله ــري الت ــة املعاي ــة إىل ُحزم باإلضاف

والتحقــق(.

 ،)OIN( ــري ــة للمعاي ــل املنظمــة الدولي ــو 2011 مــن قب ــم نــرشه يف 15 يوني ــذي ت ــزو 50001، ال ــار إي ويقــدم معي

ــة  ــة الدولي ــا للوكال ــة. ووفًق ــة مــن أجــل دعــم النجاعــة الطاقي ــج للطاق ــري ُمَمْنه ــر تدب ــة لتطوي الخطــوط التوجيهي

ــة يقــدر بنحــو 60٪. ــب العاملــي عــى الطاق ــار إىل اقتصــاد يف الطل ــذ توجيهــات هــذا املعي ــة، ســيؤدي تنفي للطاق

يحــدد معيــار إيــزو 50001، الــذي 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 متاشًيا مع ذلك؛	   
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تقييم النتائج التي تم الحصول عليها؛	   

فحص فعالية السياسة املتبعة؛	   

 تحسني إدارة الطاقة بشكل مستمر.	 

III  - تدابــر مــن أجل املواكبة
 	)MorSEFF( برنامج خط متويل النجاعة الطاقية والطاقات املتجددة يف املغرب

ــه  ــم إطاق ــذي ت ــة والطاقــات املتجــددة يف املغــرب )MorSEFF(، ال ــل النجاعــة الطاقي يهــدف برنامــج خــط متوي

ــة يف  ــة الطاقي ــج النجاع ــي تدم ــتثارات الت ــجيع االس ــورو، إىل تش ــون ي ــدره 110 ملي ــايل ق ــاف م ــنة 2008 بغ س

معايــري اختيــار التجهيــزات أو االســتثارات التــي رشعــت يف مشــاريع التحــول )التجديــد، توســيع القــدرات، 

ــة أو  ــات الفاح ــة يف قطاع ــة الخاص ــاوالت املغربي ــج للمق ــذا الربنام ــر ه ــددة(. ويوف ــات املتج ــث، الطاق التحدي

ــات: ــة أو الخدم الصناع

مساعدة تقنية مجانية؛	   

قروضا أو تأجرا 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 االســتثارات، إىل الرفــع مــن القــدرة التنافســية للمقــاوالت.

ــارة  ــريب للتج ــك املغ ــان )البن ــان وطني ــتان بنكيت ــه مؤسس ــذي حملت ــج، ال ــذا الربنام ــاه ه ــاس تج ــد أدى الح وق

ــبيًا. ــري نس ــت قص ــة يف وق ــة األولي ــتنفاد امليزاني ــعبي(، إىل اس ــك الش ــة البن ــة ومجموع الخارجي

برنامج الفعالية الطاقية والراحة داخل البنايات )Effinergie( )التجاري وفابنك(	   

يضع هذا الربنامج خطا متويليا يوفر:	 

حلــوال لتمويــل االســتثامرات يف مجــاالت النجاعــة الطاقيــة مــن خــالل 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 تحســني األداء الطاقــي. 	 

ويتمثــل هــذا الدعــم يف:

املساهمة يف متويل التدقيق و/أو تنفيذ الحل املرتبط بالنجاعة الطاقية؛	 

املساعدة التقنية واالستشارات؛	   

الولوج إىل منصة للمعلومات.	   

III  - تطويــر الكفاءات

ــية  ــارات دراس ــاءات، مس ــر الكف ــال تطوي ــايل، يف مج ــم الع ــات التعلي ــات ومؤسس ــن الجامع ــد م ــت العدي أطلق

ــة  ــة الطاقي ــددة والنجاع ــات املتج ــن الطاق ــن يف مه ــد للتكوي ــاق معاه ــم إط ــا ت ــة. ك ــة الطاقي ــال النجاع يف مج

ــنة 2015. ــن س ــبتمرب م ــه يف س ــدة أبواب ــد وج ــح معه ــد افتت )IFMEREE(. وق
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ــة  ــراء موقعــه يف مدين ــات املتجــددة )IRESEN( بإث ــة الشمســية والطاق ــام معهــد البحــث يف الطاق ــه ق مــن جانب

ــة  ــز الخدم ــتدخل حي ــي س ــة، والت ــة الطاقي ــوث يف النجاع ــة للبح ــة مخصص ــاء منص ــال إنش ــن خ ــر، م ــن جري ب

ــا. قريبً

III  - أمثلــة عىل مشــاريع قطاعية

ــري  ــاذ تداب ــجيعها التخ ــم تش ــث يت ــة، حي ــة الطاقي ــوع النجاع ــام األول مبوض ــة يف املق ــية معني ــات الرئيس القطاع

قطاعيــة للمســاعدة يف تحقيــق األهــداف الطموحــة التــي حددتهــا الدولــة يف أفــق 2020 و2030. ويكــس الرســم 

ــة: ــن الطاق ــاه نســبة اســتهاك كل قطــاع م ــاين أدن البي

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

ــي  ــة. فف ــني يف سلســلة القيم ــزام املتدخل ــدى الت ــى م ــد األداءات ع ــال بالنســبة ألي مــرشوع، تعتم ــو الح ــا ه ك

ــون:  ــة املــرشوع، يكــون املتدخل ــني واســًعا. وحســب طبيع ــف هــؤالء املتدخل ــة، يكــون طي ــة الطاقي مجــال النجاع

مطوريــن عقاريــني، مكاتــب دراســات، مهندســني، مورديــن، متخصصــني يف تركيــب التجهيــزات، متخصصــني ماليــني، 

ــة يبقــون فاعــا مشــركا ال ميكــن تجــاوزه. جامعــات ومراكــز بحــث، لكــن املســتخدمني للطاق

ــة  ــم »اإلمكاني ــرف باس ــا يع ــو م ــة، وه ــتهاك الطاق ــن اس ــض م ــة بالخف ــة الطاقي ــري النجاع ــل تداب ــمح تنزي يس

التقنيــة«، حيــث يــراوح هــذا الخفــض بــني ٪15 و٪50، حســب القطاعــات. هــذا املعــدل، الــذي يعكــس املكســب 

الــذي ميكــن أن ينجــم عــن تنفيــذ أفضــل الحلــول التقنيــة والتكنولوجيــة املــوص بهــا، يصــري أقــل فعاليــة عندمــا 

ــبيل  ــى س ــة )٪8 ع ــة معين ــوق عتب ــي« ف ــد الداخ ــدل العائ ــل »مع ــة، مث ــابات اقتصادي ــار حس ــل يف االعتب تدخ

ــم  ــة«. تت ــة االقتصادي ــمى بـ»اإلمكاني ــا يس ــع م ــق م ــا تتواف ــول عليه ــم الحص ــي يت ــدة الت ــة الجدي ــال(. القيم املث

ــى  ــة، حت ــة الطاقي ــة مــرشوع حــل النجاع ــق مبــدى مقبولي ــا ألســباب تتعل مراجــع هــذه األخــرية يف اتجــاه خفضه

ــن  ــا ع ــدث هن ــني(. إذن نتح ــقف مع ــتثاري يف س ــد االس ــت العائ ــد وق ــل )تحدي ــج التموي ــه يف برام ــم قبول يت

ــز ذات  ــات الحواج ــل إكراه ــض يف ظ ــن الخف ــد م ــرض ملزي ــا أن تتع ــي ميكنه ــق«، والت ــة للتحق ــة القابل »اإلمكاني

ــي ال  ــة«، والت ــة الواقعي ــمى بـ»اإلمكاني ــا يس ــة إىل م ــؤدي يف النهاي ــة... فت ــة والثقافي ــة واملالي ــة التنظيمي الطبيعي

ــا(. ــددة أولي ــة )املح ــة التقني ــن اإلمكاني ــث م ــة الثل ــوى قراب ــاف س ــر املط ــل يف آخ متث

تــم عــى الصعيــد الوطني، تنفيــذ العديد من املشــاريع القطاعية. وفيا يــي بعد األمثلة.
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III  - قطــاع التعمر

ــتهاك  ــايل اس ــن إج ــن ٪33 م ــؤول ع ــري مس ــاع التعم ــإن قط ــابق، ف ــكل الس ــاين يف الش ــم البي ــح الرس ــا يوض ك

ــكان2017-(. ــدر: وزارة اإلس ــو ٪6,4 )املص ــدر بنح ــا يق ــنويا قوي ــوا س ــدل من ــذا املع ــهد ه ــاد. ويش ــة يف الب الطاق

بينــت االســراتيجية الطاقيــة الوطنيــة التــي تــم تبنيهــا ســنة 2009، أن قطــاع التعمــري سيســاهم يف الهــدف 

املحــدد يف توفــري ٪15 مــن االســتهاك الطاقــي بحلــول 2030، بنســبة تبلــغ ٪19 للبنايــات الســكنية و٪10 بالنســبة 

ــة. ــات الخدماتي للبناي

ــد استكشــافه. وإذا مل  ــري عن ــة الكث إذن فالقطــاع، يشــكل مصــدرا واعــدا القتصــاد الطاقــة، ســربح األطــراف املعني

ــاين، فقــد تكــون  ــاء مــن املب ــى االنته ــم حت ــداء مــن التصمي ــة ابت ــد النجاعــة الطاقي ــون بُع ــون املهني يُدمــج الفاعل

ــة داخــل  ــة الحراري ــتعادة الراح ــن يســعون إىل اس ــة بالنســبة للمســتعملني الذي ــة باهظ ــتهاك الطاق ــدالت اس مع

املبــاين، وذلــك بســبب املصــادر املتعــددة إلهــدار الطاقــة كــا هــو موضــح أدنــاه:

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

ــذ  ــى أخ ــخ( ع ــة، إل ــة الوطني ــة، الربي ــة )الصح ــرى املعني ــراف األخ ــاع واألط ــني يف القط ــجيع املهني ــل تش ــن أج م

بُعــد النجاعــة الطاقيــة يف االعتبــار، أطلقــت الوكالــة الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة، برنامــج مدونــة النجاعــة الطاقيــة 

ــريه الرئيســية يف: ــل تداب ــذي تتمث يف قطــاع التعمــري )CEEB(، ال

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.	   

ــد إمكانيــة توفــري الطاقــة بنســبة  ويقــدر الخــرباء أن تنفيــذ هــذا القطــاع، للتدابــري املذكــورة أعــاه، ميكــن أن يول

ــة. ــة املطلوب ــة الكهربائي تصــل إىل ٪50 مــن الطاق

باإلضافــة إىل املبــاين واإلدارات العموميــة، تــم توجيــه مرســوم يف غشــت مــن ســنة 2018، يحــث الدولــة ويشــجعها 

ــم  ــت اس ــي حمل ــل طاق ــة تأهي ــا لعملي ــاجد بدوره ــاع املس ــرب إخض ــال، ع ــذا املج ــدوة يف ه ــون ق عــى أن تك

ــج  ــم برنام ــل اس ــار يحم ــات وص ــواع البناي ــي أن ــى باق ــج ع ــذا الربنام ــم ه ــم تعمي ــد ت ــراء«. وق ــاجد الخ »املس

ــراء«. ــات الخ »البناي

ــاه  ــخانات املي ــض، وس ــتهاك املنخف ــح ذات االس ــى املصابي ــة ع ــاءة القامئ ــى اإلض ــج ع ــذا الربنام ــري ه ــز تداب ترك
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املشــتغلة بالطاقــة الشمســية، والتدبــري الحــراري للمســاجد، وكذلــك اســتخدام الحلــول الكهروضوئيــة إلنتــاج 

ــتهدف.  ــجد مس ــف مس ــا لـــ15 أل ــجد منوذًج ــن 1000 مس ــة م ــة األوىل املكون ــكل الدفع ــة. ستش ــاء الازم الكهرب

ــؤون  ــاف والش ــني وزارة األوق ــنة 2014 ب ــن س ــل م ــا يف أبري ــم توقيعه ــة ت ــوع اتفاقي ــرشوع موض ــذا امل وكان ه

اإلســامية، وزارة االقتصــاد واملاليــة، رشكــة االســتثارات الطاقيــة )SIE( والوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقــات 

.)GIZ( ــاين ــدويل األمل ــاون ال ــن التع ــم م ــة )ADEREE(، بدع ــة الطاقي ــددة والنجاع املتج

تجــدر اإلشــارة أيضــا إىل أن الربنامــج يهــدف، باإلضافــة إىل الخفــض مــن اســتهاك املســاجد للطاقــة، إىل تحســيس 

ــة. ــات النجاعــة الطاقي ــني بتقني ــات واملواطن ــة املواطن وتوعي

 )CES( إضافــة إىل ذلــك تــم وضــع برامــج وطنيــة للنهــوض بســوق ســخانات امليــاه املشــتغلة بالطاقــة الشمســية

مثــل برنامــج بروماصــول )PROMASOL( وبرنامــج شــمي. وقــد امتــد برنامــج بروماصــول عــى مرحلتــني، مــن 

 )MEMEE( ــة ــاء والبيئ ــادن وامل ــة واملع ــن وزارة الطاق ــإرشاف م ــى 2008، ب ــن 2004 حت ــى 2004 وم 2000 حت

الوطنــي  الشمســية والريحيــة )AMISOLE( واملكتــب  الطاقــة  املغربيــة لصناعــات  الجمعيــة  وبرشاكــة مــع 

ــاهم  ــي تس ــرى الت ــازات األخ ــون والغ ــيد الكرب ــاين أكس ــات ث ــل انبعاث ــو تقلي ــه ه ــاء )ONE(. وكان هدف للكهرب

ــتدامة  ــة املس ــول دون التنمي ــي تح ــات الت ــة العقب ــال مكافح ــن خ ــرب م ــراري يف املغ ــاس الح ــرة االحتب يف ظاه

ــية. ــة شمس ــة حراري ــب أنظم ــية )CES( وتركي ــة الشمس ــتغلة بالطاق ــاه املش ــخانات املي ــوق س لس

ــم  ــى تقدي ــوم ع ــة )AMEE(، فيق ــة الطاقي ــة للنجاع ــة املغربي ــه الوكال ــذي أطلقت ــمي، ال ــج ش ــبة لربنام وبالنس

ــخانات  ــاء بس ــاز أو الكهرب ــاه بالغ ــخانات املي ــتبدال س ــدف اس ــرض، به ــد للق ــرض موح ــرشاء وع ــد ال ــم عن الدع

ــاه املشــتغلة بالطاقــة الشمســية )CES(، فرديــة كانــت أو جاعيــة. ومــن الناحيــة العدديــة، يهــدف الربنامــج  املي

ــول 2020. ــية بحل ــاه الشمس ــخانات املي ــن س ــع م ــر مرب ــون م ــب 1,7 ملي إىل تركي

III   - قطــاع النقل

ــع إبطــاء  ــا، م ــة فيه ــة الطاقي ــي ميكــن تحســني النجاع ــات الت ــن أحــد أصعــب القطاع ــل م ــروف أن النق ــن املع م

الطلــب املتزايــد عــى الطاقــة. مــع ذلــك، فقــد تــم الــرشوع يف تجديــد أســطول ســيارات األجــرة. وعــى الرغــم مــن 

ــايئ، إال  أن عمليــة التجديــد ليســت معممــة بالكامــل وال تتعلــق بشــكل مبــارش بتوفــري الطاقــة مــن النــوع الكهرب

ــة. ــات غــازات الدفيئ ــل انبعاث ــة تســاهم يف تقلي أن العملي

ومــن أجــل التحكــم يف اســتهاكات الطاقــة وترشــيدها يف أســطول النقــل العمومــي، يجــب الترسيــع أيضــا بتجديــد 

أســطول الحافــات.

III  - قطــاع الفالحة

ــة يف قطــاع الفاحــة، إىل  ــا الدول ــي تقــوم به ــة يف االســتثارات الت ــري النجاعــة الطاق ــؤدي إدمــاج معاي ميكــن أن ي

ــة(. ــة للنجاعــة الطاقي ــة املغربي ــول ســنة 2030 )املصــدر: الوكال ــى ٪23 بحل ــة يصــل حت ــق اقتصــاد يف الطاق تحقي

ــري،  ــان يف ال ــرب هــذا القطــاع مــن أكــر القطاعــات اســتهاكا للطاقــة، إال أن إشــكالية اســتخدام غــاز البوت وال يعت

ــم حلهــا. ــة(، تبقــى قامئــة ومل يت ــة بنســبة ٪67 )بهــدف مســاعدة األرس املغربي ــذي تدعمــه الدول يف الوقــت ال

ــاء( ال ميكــن أن تســتمر دامئــا، ومبــا أن القــدرة التنافســية ونضــج  ومبــا أن أشــكال الدعــم )أســعار الغــاز والكهرب

ــدم  ــة الشمســية صــار يق ــاه بالطاق ــإن ضــخ املي ــد، ف ــوم بشــكل جي ــة أعطــت مثارهــا الي ــا الكهروضوئي التكنولوجي

ــاظ  ــة للحف ــة الروري ــة اإلجــراءات التنظيمي ــاة وضــع كاف ــع مراع ــن م ــا؛ لك نفســه كحــل لإلشــكالية املشــار إليه
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ــة  ــة بالنجاع ــات املتعلق ــذ املقتضي ــاد. إن تنفي ــدد الب ــذي يته ــايئ ال ــاد امل ــة اإلجه ــة، يف مواجه ــوارد املائي ــى امل ع

ــة. ــا للبيئ ــر احرام ــدرة عــى املنافســة وأك ــر ق ــة، ســيجعل الفاحــة أك الطاقي

ــية: وزارة  ــة الشمس ــخ بالطاق ــوض بالض ــة، للنه ــراف املعني ــني األط ــة ب ــة رشاك ــع اتفاقي ــم توقي ــنة 2013، ت يف س

الطاقــة واملعــادن والبيئــة واملــاء )MEMEE(، وزارة الفاحــة والصيــد البحــري )MAPM(، وزارة االقتصــاد واملاليــة 

القــرض  الطاقيــة )ADEREE( ومجموعــة  والنجاعــة  املتجــددة  الطاقــات  لتنميــة  الوطنيــة  الوكالــة   ،)MEF(

ــم  ــف دره ــدد يف 75 أل ــني مح ــم للفاح ــص دع ــة إىل تخصي ــذه االتفاقي ــدف ه ــرب )GCAM(. ته ــي باملغ الفاح

كحــد أقــى لــكل مــرشوع )دعــم اســتثاري بنســبة ٪50 مــن قيمــة األلــواح الكهروضوئيــة وقــرض متوافــق عليــه 

ــة التــي  ــل املــرشوع(، بالنســبة لاســتغاليات الفاحي مينحــه القــرض الفاحــي للمغــرب إلمتــام مــا تبقــى مــن متوي

ــدوق  ــة وصن ــة الفاحي ــدوق التنمي ــن صن ــل كل م ــرض أن يتحم ــن املف ــارات. وكان م ــاوز مســاحتها 5 هكت ال تتج

ــج. ــذا الربنام ــة له ــة التنفيذي ــة، امليزاني ــة الطاقي ــددة والنجاع ــات املتج ــة الطاق ــة تنمي ــة ووكال ــة الطاقي التنمي

ويعتــرب اســتعال الطاقــة الشمســية رافعــة مهمــة للحــد مــن اســتخدام غــاز البوتــان مــن ناحيــة وتقليــل فاتــورة 

الطاقــة املرتبطــة باألنشــطة الفاحيــة مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــن أهــم املحــاور التــي تقــوم عليهــا االســراتيجية 

.)SNEE( الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة

ــة  ــري، تغطي ــاه ال ــة الشمســية يف مشــاريع مي ــوض بالضــخ بالطاق ــي للنه ــج الوطن ــل هــذا الربنام ويســتهدف تنزي

ــاج أوالً  ــل يحت ــريب، لكــن هــذا التنزي ــراب املغ ــل ال ــة عــى كام ــار موزع ــة قدرهــا 100.000 هكت مســاحة إجالي

ــائله. ــل ووس ــات التموي ــة بآلي ــكاليات املتعلق ــح اإلش ــل كل يشء، توضي وقب

ــر أن  ــا يُنتظ ــنة 2030، ك ــول س ــط بحل ــة للنف ــن ُمَعاِدل ــون ط ــري 1,3 ملي ــري بتوف ــذه التداب ــف ه ــمح تكثي سيس

ــة ملــا بعــد التدقيــق، بخفــض االســتهاك اإلجــايل للقطــاع بنســبة تفــوق ٪60 )املصــدر:  ــري اإللزامي تســاهم التداب

ــة(. ــة الطاقي ــة للنجاع ــة الوطني الوكال

III  - قطــاع الصناعة

ــن مصــادر  ــاع م ــذا القط ــتهاك ه ــل اس ــي، وميث ــي اإلجــايل الوطن ــج املح ــبة تصــل إىل ٪30 يف النات يســاهم بنس

ــول 2030. ــبة ٪48 بحل ــتهاك بنس ــذا االس ــاض ه ــع انخف ــع توق ــي، م ــتهاك الوطن ــن االس ــة ٪21 م الطاق

لكــن املفارقــة، حســب الوكالــة الوطنيــة للنجاعــة الطاقيــة، هــي أن تجربــة أجريــت يف املغــرب عــى حــوايل مائــة 

ــا،  ــول. يف أوروب ــذ الحل ــن املشــاريع أســفرت عــن تنفي ــق، كشــفت أن ٪5 فقــط م مــرشوع صناعــي خضــع للتدقي

تبلــغ هــذه النســبة مقارنــة مبثــل هــذه املشــاريع، حــوايل 25٪.

III  - حالــة اإلنارة

تــم توجيــه التدابــري املنفــذة يف مجــال اإلنــارة، إىل كل مــن قطــاع البنايــات الســكنية، البنايــات اإلداريــة واإلنــارة 

ــة. العمومي

ــارة«، تــم توزيــع  ــاء واملــاء الصالــح للــرشب، ويحمــل اســم »إن ويف إطــار برنامــج وضعــه املكتــب الوطنــي للكهرب

ــا  ــة. ووفًق ــعار مخفض ــة، بأس ــح املتوهج ــل املصابي ــل مح ــض )LBCs( لتح ــتهاك منخف ــاح ذي اس ــون مصب 13 ملي

للمكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرشب، فقــد نجحــت املبــادرة يف تعويــض ذروة بلغــت 310 ميجــاواط، 

ــون  ــاين أكســيد الكرب ــات ث ــا النبعاث ــدره 800 جيجــاوات يف الساعة/ســنويًا، وخفًض ــة ق وحققــت اقتصــادا يف الطاق

قــدره 690 ألــف طــن.
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ومــع ذلــك، ويف ظــل اإلكراهــات التــي تعيــق القــدرة الرشائيــة املحــدود للمواطنــني، تبقــى املصابيــح ذات 

ــل  ــي تظ ــة )الت ــح املتوهج ــددا باملصابي ــتبدال مج ــر االس ــة لخط ــا معرض ــم تركيبه ــي ت ــض الت ــتهاك املنخف االس

تكلفتهــا معقولــة( يف حالــة عطــب أو انتهــاء العمــر االفــرايض للنــوع األول مــن املصابيــح.

ــة(  ــتهاك والصيان ــث االس ــن حي ــة )م ــات املحلي ــة الجاع ــى ميزاني ــة ع ــورة الطاقي ــر الفات ــن أث ــف م إن التخفي

ــح  ــة )مصابي ــاءة الطاقي ــزات ذات الكف ــم التجهي ــة وتعمي ــزات الكهربائي ــآت والتجهي ــل املنش ــاً تأهي ــب حت يتطل

ــخ(. ــة-stabilisateurs، إل ــة الكهربائي ــات الطاق ــوء-LED، مثبت ــث للض ــود املبتع الداي

يف قطــاع اإلنــارة العموميــة، تم الرشوع يف تدابري وإجــراءات، نذكر منها:

ــة 	  ــا أكــرث اقتصــادا وأكــرث متان ــود املبتعــث للضــوء-LED، ألنه ــح الداي ــوم مبصابي ــق أو الصودي ــح الزئب اســتبدال مصابي

وتنبعــث منهــا كميــات أقــل مــن ثــاين أكســيد الكربــون؛

إنجاز مرشوع تجريبي إلنارة عمومية تعمل عىل الطاقة الشمسية يف جهة فاس؛	 

ــني القطاعــني العــام 	  ــة ســال، ســنة 2015، يف إطــار منــوذج الرشاكــة ب ــة )SDL( يف مدين ــة محلي إنشــاء أول رشكــة تنمي

ــة. ــارة العمومي ــر اإلن والخــاص )PPP( لتدب

مــن املتوقــع أن يتــم تعميــم املــرشوع التجريبــي عــى مــدن مغربيــة أخــرى، وقــد بــدأت فعــا مدينــة مراكــش يف 

العمــل برشكتهــا الخاصــة للتنميــة املحليــة، كــا أن كا مــن مدينتــي ســطات وتزنيــت بصــدد إطاقهــا.

ــل  ــوء-LED، وتنزي ــث للض ــود املبتع ــح الداي ــة مصابي ــم تقني ــة، وتعمي ــزات الكهربائي ــآت والتجهي ــل املنش إن تأهي

ــن  ــدة م ــكل واح ــددة، تش ــات املتج ــول الطاق ــال حل ــارة، وإدخ ــبة اإلن ــض نس ــد وخف ــن بع ــري ع ــة التدب أنظم

ــا  ــة، فض ــات املحلي ــدى الجاع ــة ل ــري الطاق ــن فوات ــض م ــري يف الخف ــكل كب ــاهم بش ــي تس ــدة الت ــري العدي التداب

ــون. ــيد الكرب ــاين أكس ــات ث ــن انبعاث ع

III  - مشــاريٌع مندمجة

يف إطــار مبــادرات تقويــة الكفــاءات املنهجيــة والتقنيــة الازمــة للتنميــة الحريــة املســتدامة، تــم البــدء يف 

ــل: ــن أج ــراء«، م ــن خ ــدن خراء-مه ــم »م ــل اس ــرشوع يحم م

إدماج التخطيط الطاقي يف مشاريع التخطيط يف الجامعات الرتابية ومشاريع التهيئة الحرية؛	   

تقوية كفاءات الجامعات الرتابية إلنجاز املشاريع ملموسة ناتجة عن التخطيط الجامعي؛	   

إرشاك املقاوالت املحلية يف مرشوعات النجاعة الطاقية والطاقات املتجددة.	   

ــع  ــا التاب يتعلــق هــذا املــرشوع املمــول مــن طــرف صنــدوق الحكامــة يف منطقــة الــرشق األوســط وشــال إفريقي

ــو«  ــاث املســجلة يف إطــار »برنامــج جهتين ــة، باملــدن الث ــة للتعــاون االقتصــادي والتنمي ــة األملاني ــوزارة االتحادي لل

)أكاديــر، وجــدة وشفشــاون(، إضافــة إىل كل مــن مــدن الربــاط ومراكــش وبنــي مــال.

ــب  ــق مناص ــرص خل ــول ف ــات ح ــراء دراس ــنة 2016، إج ــم يف س ــاين )GIZ(، ت ــدويل األمل ــاون ال ــن التع ــم م وبدع

عمــل ملواكبــة الربنامــج املذكــور، بهــدف تحديــد الطلــب والعــرض املتعلــق بالخدمــات والتكنولوجيــات والتكويــن 

ــددة. ــات املتج ــة والطاق ــة الطاقي ــايل النجاع يف مج

III  – إجــراءات أخرى

ــات 	  ــاء يف البيئ ــتهالك الكهرب ــني اس ــل ب ــر التداخ ــل تأث ــشGMT+1( +1(، لتقلي ــط لجرنويت ــت املتوس ــامد التوقي اعت  

ــكنية؛ ــة والس املهني
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عمليــة 20-20 لتشــجع الزبنــاء يف املناطــق الســكنية وأصحــاب الرتاخيــص التجاريــة، عــىل تقليــل اســتهالكهم الشــهري 	   

مــن الكهربــاء بنســبة ٪20 عــىل األقــل مقارنــة بالفــرتة نفســها مــن العــام الســابق، لالســتفادة مــن مكافــأة تخفيــض 

بنســبة ٪20 عــىل فاتــورة الكهربــاء. متكــن 427 ألــف زبــون مــن االســتفادة مــن هــذا العــرض، الــذي أدى إىل توفــر 987 

جيجــاوات يف الســاعة وتوفــر الوقــود مبقــدار 390 ألــف طــن؛

تطبيــق تســعرة خاصــة بالزبنــاء املرتبطــني بشــبكة الجهــد العــايل جــدا )THT( وشــبكة الجهــة العــايل )HT(، الذيــن 	   

يتمكنــون مــن تقليــص اســتهالكهم بنســبة ٪20 خــالل ســاعتي الــذروة )مــن الثامنــة إىل العــرشة مســاء(، عــن طريــق 

تحويــل جــزء مــن نشــاطهم إىل ســاعات أقــل ازدحاًمــا؛

إتاحــة التســعر حســب ســاعة الــذروة )الدنيــا والقصــوى(، لزبنــاء الجهــد املنخفــض )BT(، والذيــن يتجــاوز اســتهالكهم 	   

الشــهري 500 كيلــو واط/ساعة/شــهر، مــن خــالل نظــام جديــد لتعريفــة تحفيزيــة متكــن مــن التعويــض خــالل ســاعات 

ــاس باقتصــاد طاقــة يقــدر بنحــو 163 جيجاوات/ســاعة، أي خفــض ذروة منحنــى التحمــل  ــذروة. يســمح هــذا القي ال

الطاقــي بحــوايل 100 ميجــاواط وتوفــر مــا مقــداره 65200 طــن مــن الوقــود.



الجزء الثاين2
النجاعة الطاقية يف املامرسة 

ويف آراء املواطنن
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I. بحــث يف صفوف املواطنــن )بحث ميداين(
ــاهمة  ــكل مس ــة. وتش ــة الطاقي ــوص النجاع ــا بخص ــم تنزيله ــة يت ــة وطني ــاك دينامي ــزء األول، هن ــح الج ــا يوض ك

ــق األهــداف املســطرة. وبالنظــر لكــون هــذا املكــون يتســم  ــات لتحقي ــني يف هــذا الســياق إحــدى الدعام املواطن

بالراهنيــة، فقــد تبــني أنــه مــن املهــم إثــراء هــذه الدراســة مــن خــال بحــث ميــداين، عــن طريــق عينــة محليــة، 

ــا. ــراط فيه ــاكنة لانخ ــتعداد الس ــدى اس ــا، وم ــة، وتطبيقه ــة الطاقي ــة النجاع ــبع بثقاف ــتوى التش ــم مس لتقيي

ــاء  ــدار البيض ــة لل ــة املركزي ــة يف املدرس ــة الهندس ــة لطلب ــوع الدراس ــم رشح موض ــاركية، ت ــة تش ــار مقارب ويف إط

ــاهمة. ــذه املس ــى ه ــكر ع ــم الش ــتارات، وله ــغ االس ــث ويف تفري ــم يف البح )ECC( وإرشاكه

I  - اختيــار املوقع

تــم تنفيــذ أول حملــة ميدانيــة يف أحــد أحيــاء مدينــة الــدار البيضــاء. تــم اختيــار منطقــة ســيدي معــروف بالنظــر 

ــوع خصائــص الســاكنة. شــهد هــذا الحــي الســكني  ــا للمجتمــع املغــريب يف املجــال الحــري وبالنظــر لتن لتمثيليته

ــل  ــد انتق ــة. فق ــا املاضي ــن عاًم ــدار العرشي ــى م ــريًا ع ــواًل كب ــاء، تح ــدار البيض ــة ال ــارف مدين ــى مش ــع ع الواق

ــي- ــزاج االجتاع ــع يتصــف بـ«االمت ــل( ومســاكن، ليتحــول إىل موق ــع التحوي ــو مصان ــة ســكنية )موظف ــن منطق م

ــك  ــطة، وكذل ــرة واملتوس ــكنية الفاخ ــات الس ــال واإلقام ــز األع ــه مراك ــت نفس ــع يف الوق ــث يجم ــادي«، حي اقتص

املســاكن االقتصاديــة املخصصــة إلعــادة إســكان قاطنــي دور الصفيــح، إضافــة إىل املحــات التجاريــة، وهكــذا فــإن 

ــاري. ــا العق ــوع تراثه ــص ســاكنتها وتن ــوع خصائ ــة بتن ــدم منصــة بحــث مناســبة، غني هــذا الحــي يق

واحرامــا ملقتضيــات دفــر التحمــات، لــن تعالــج الدراســة املوضــوع يف عاقتــه مبراكــز األعــال أو املواقــع 

الصناعيــة، بــل ســركز عــى املواطنــني وفاعــي املجتمــع املــدين يف عاقتهــم بالنجاعــة الطاقيــة.

I  - نتائــج البحــث وتعليقات
I  - خصوصيــات مواقع وشــخصيات املقابالت

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

الشــكل 1: فئات املواقع

ــا  ــن معظمه ــادم، لك ــن التق ــة م ــن مســتويات مختلف ــاين م ــن املب ــات م ــا البحــث فئ ــي غطاه ــة الت تشــمل املنطق

حديــٌث نســبيًا. هــذا االختيــار املتعمــد أملتــه الرغبــة يف اســتهداف األماكــن التــي مــن املحتمــل أن تُدمــج تدابــري 

النجاعــة الطاقيــة أو أنهــا تحتضــن قاطنــني عــى درايــة بالنجاعــة الطاقيــة ولديهــم حساســية لرهاناتهــا. ويتضمــن 

املوقــع الــذي غطــاه البحــث شــققا أغلبيتهــا مــن النــوع »االقتصــادي« أو »املتوســط«.

الفئات

الفيالت

لشقق ا

املنازل

املحالت 

التجارية

شقة

تجاري محل 

منزل

فيال
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الشــكل 2: مســتوى تقادم املبنى

ــون ضعــف  ــور ميثل ــإن الذك ــم، ف ــات معه ــم إجــراء املقاب ــن ت ــات الخاصــة باألشــخاص الذي ــا بالنســبة للمعلوم أم

ــا )136 مقابــل 68(، وجميعهــم فــوق ســن الـــ18 )مــن أجــل موثوقيــة املعلومــات التــي  املســتجوبني منهــم تقريب

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 

ــارك(، ويســتضيف مواطنــني أجانــب. ــة )كازا نريشــور، زينيــث، تكنوب مــن الحــرم الجامعــي واملراكــز التجاري

I - املواصفــات املميــزة للمواقــع، يف عالقتها بــاألداءات الطاقية

ــات(،  ــازل والفي ــة واملن ــاين التجاري ــع األربعــة )الشــقق واملب ــات املواق ــة بفئ ــات املتعلق مــن أجــل اســتغال البيان

ــوع  ــكل ن ــبة ٪100 ل ــرَيَة بنس ــراء َمْع ــا بإج ــة، قمن ــج كل فئ ــني نتائ ــبية ب ــات نس ــراء مقارن ــى إج ــدرة ع ــع الق م

ــع. ــة مــن املواق ــكل فئ مكــون ل

ــارة، تشــغيل  ــاء، وهــي اإلن ــى االســتخدامات الشــائعة للكهرب ــز البحــث ع ــة املســتهدفة، يرك ــة الفئ ــًرا لطبيع ونظ

األجهــزة املنزليــة، املعــدات املهنيــة، فضــاً عــن معــدات الراحــة الحراريــة. بــدوره أثــار مصــدر الطاقــة املســتخدم 

انتبــاه الدراســة، كحالــة اســتخدامات محــددة مثــل تســخني ميــاه الحامــات، وذلــك مــن أجــل اســتيعاب مســتوى 

اســتعال وانتشــار الطاقــات املتجــددة يف املناطــق الحريــة يف االســتخدامات املنزليــة. تــم إيــاء االهتــام أيًضــا 

لحجــم املعــارف )األساســية( للســاكنة فيــا يخــص النجاعــة الطاقيــة، بهــدف تقديــر االحتياجــات مــن املعلومــات 

املمكنــة نرشهــا والطــرق وأســاليب التحســيس التــي ميكــن اتباعهــا قبــل إعــال تدابــري النجاعــة الطاقيــة. وأخــريًا، 

ــات/ ــي للبناي ــل الطاق ــة بالتأهي ــا املتعلق ــاكنة وانتظاراته ــتعداد الس ــط باس ــب املرتب ــول الجان ــث ح ــدف البح يه

املحــات والتجهيــزات، إىل تحقيــق نــوع مــن االسرشــاد والوعــي لــدى األطــراف املعنيــة بهــدف تكييفهــا للظــروف 

ــة. ــري النجاعــة الطاقي ــل وإعــال تداب بشــكل أفضــل لتنزي

أ - اإلضــاءة الطبيعية

يقــدم الرســم البيــاين يف الشــكل 3، معلومــات عــن مســتويات اإلضــاءة املتوفــرة بشــكل طبيعــي يف األماكــن التــي 

ــر عــى مســتوى كاٍف مــن  ــازل تتوف ــات واملن ــات املجمعــة، أن الفي ــني مــن خــال املعلوم خضعــت للمســح. ويتب

ــة الثانيــة. ــة بالفئ الضــوء الطبيعــي، بــل إن هــذه اإلضــاءة متوفــرة بشــكل أكــرب لــدى الفئــة األوىل مقارن

ــا. لوحــظ أن  ــة والشــفافة جزئيً ــذ و/أو الحيطــان الفاصل ــدة نســبيًا بفضــل النواف ــا بإضــاءة جي ــز الشــقق أيًض تتمي

ــك رمبــا  ــى، وذل ــات املبن ــايل مصــدر دخــول الضــوء( للغــرف ومكون ــة )وبالت ــم املعــاري حــرص عــى تهوي التصمي

ــة. ــق بالصحــة، كأولوي ألســباب تتعل

حديث )أقل من 10 ســنوات(

متوســط القدم )من 10 إىل 20 ســنة(

قديم )فوق 20 ســنة(



نظرة عىل واقع النجاعة الطاقية لدى األرس املغربية28

ــا أن املبــاين التجاريــة هــي أكــر املبــاين املفتقــدة لإلضــاءة الطبيعيــة. ويتعلــق األمــر يف  تظهــر نتائــج البحــث أيًض

ــة، وال تتوفــر يف املعظــم  ــا مــا يتــم تحويلهــا إىل محــاالت تجاري الواقــع، مبحــات )كــراج( يف الطابــق الســفي غالبً

ــإن تــرسب مــا  ــايل مصــدر واحــد للضــوء الطبيعــي. بطبيعــة الحــال، ف ــة واحــدة، وبالت ســوى عــى واجهــة خارجي

ــوب إلضــاءة املبنى/املحــل. ــة املطل ــل مــن اســتهاك الطاق يكفــي مــن الضــوء الطبيعــي يقل

الشــكل 3: توزيع مســتوى اإلنارة الطبيعية

ب - اســتخدام الطاقــة الكهربائية

نظــًرا لطبيعــة الفئــة املســتهدفة، فــإن البحــث ركــز عــى أجهــزة ومعــدات اســتهاك الطاقــة الكهربائيــة املعتــادة 

)اإلنــارة، األجهــزة املنزليــة، مســخنات ميــاه الــرف الصحــي، معــدات الراحــة )تكييــف الهــواء، التهويــة، التدفئــة( 

وكذلــك املعــدات املهنيــة والرقميــة(.

ــب كل  ــة حس ــة الكهربائي ــتهاك الطاق ــع اس ــاين، توزي ــة املب ــب فئ ــايل، حس ــكل الت ــاين يف الش ــم البي ــح الرس يوض

ــم إجــراء املقابــات معهــم. تهــدف أشــطر القيمــة  ــن ت ــرات املواطنــني الذي ــك وفــق تقدي ــه، وذل جهــاز مشــار إلي

ــد وعكــس الحصــص النســبية لألجهــزة املذكــورة أعــاه، ضمــن قيمــة  ــا مــن طــرف الســاكنة، إىل تحدي املُــرح به

ــن  ــني الذي ــرات املواطن ــات وتقدي ــتند إىل قناع ــا تس ــم تجميعه ــي ت ــم الت ــاء. إذن فالقي ــتهاك الكهرب ــري اس فوات

ــة. ــات املعني ــة املقرات/املح ــث وإىل طبيع ــملهم البح ش

ــق  ــا يتعل ــني في ــي املواطن ــتوى وع ــار مس ــو اختب ــث، ه ــن البح ــزء م ــذا الج ــال ه ــن خ ــود م ــدف املنش إن اله

ــراءات  ــري وإج ــة تداب ــر وصياغ ــك، بتطوي ــن ذل ــا م ــام، انطاق ــة، والقي ــتهاكا للطاق ــر اس ــدات األك ــزة واملع باألجه

ــر. ــزم األم ــة، إن ل ــزات الكهربائي ــتخدام التجهي ــة اس ــم طريق ــط وتقوي ــادة ضب ــة إلع الحق

كافية غر 
سطة متو
مهيمنة

اإلضــاءة الطبيعية
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الشــكل 4: توزيع االســتخدامات حســب فئة املوقع/املحل

ــاز  ــق كل جه ــاء، وف ــم حــول اســتهاكهم للكهرب ــات معه ــم إجــراء املقاب ــن ت ــني الذي ــرات املواطن ــاًء عــى تقدي بن

ــي: ــا ي ــاين م ــن الرســم البي ــا نســتنتج م ــور مســبقا، فإنن اســتهاك مذك

ــة 	  ــارة الكهربائي ــط باإلن ــد النتيجــة أن االســتهالك املرتب ــاين: تؤك ــة للمب ــع مســتويات اإلضــاءة الطبيعي ــد م تناســق جي

ــة؛ ــام ارتفــع مســتوى اإلضــاءة الطبيعي ينخفــض كل

فيــام يتعلــق باملعــدات الكهربائيــة املنزليــة -والتــي هــي يف الواقــع أكــرث عــدًدا يف املبــاين الســكنية )بغــض النظــر عــن 	 

فئتهــا(، مقارنــة باملبــاين التجارية-فــإن اســتهالكها هــو املهيمــن مقارنــة بجميــع مكونــات التجهيــزات واملعــدات داخــل 

املنــازل والفيــالت.

ــل 	  ــن أج ــاكن، م ــن املس ــوع م ــذا الن ــزة يف ه ــدات مرك ــزات واملع ــذه التجهي ــون ه ــة بك ــذه النتيج ــر ه ــن تفس ميك

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 الفيــالت واملنــازل أكــرث وعيــاً بــأن األجهــزة املنزليــة تتطلــب طاقــة كهربائيــة أكــرث مــام تســتهلكه مصابيــح اإلنــارة؛

ــاه االســتحامم-فإن النتائــج تعكــس املســتوى 	  فيــام يتعلــق مبعــدات الراحــة -وينســحب األمــر نفســه عــىل ســخان مي

االجتامعــي لــأرس املعنيــة، حيــث تبــدو تقديــرات االســتهالكات مرتفعــة بدرجــة أكــرب لــدى قاطنــي املســاكن املتوســطة 

والفاخــرة.

أمــا بالنســبة للقيمــة العاليــة التــي يشــعر بهــا التجــار، فرتتبــط بشــكل أســايس بالحاجــة إىل الحفــاظ عــىل املنتجــات 	 

بشــكل جيــد ورفاهيــة العمــالء )تهويــة غــر كافيــة للمباين/املحــالت(.

توضــح النســب املمنوحــة ألجهزة/معــدات اســتهاك الطاقــة الكهربائيــة وجــود تبايــن بــني قناعــات بعــض 

ــإن الثاجــات هــي املســؤولة عــن الحصــة األكــرب مــن اســتهاك الطاقــة  املواطنــني والواقــع العمــي. يف الواقــع، ف

ــد- ــم عــى وجــه الخصــوص. تتبعها-ولكــن مــن بعي ــة يف املســاكن )حــوايل ٪45(، بســبب اشــتغالها الدائ الكهربائي

كل مــن اإلضــاءة الكهربائيــة وأجهــزة التلفزيــون )الشــكل 5(. وتكشــف نتائــج البحــث امللخصــة يف الشــكل 4، أن 
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قاطنــي الفيــات واملنــازل واعــون بذلــك، يف حــني أن قناعــات قاطنــي الشــقق بخصــوص هــذا املوضــوع تحتــاج إىل 

ــا لنتيجــة االســتطاع نفســه )الشــكل  تصحيــح وتعديــل، وبالتــايل هنــاك حاجــة رضوريــة لإلخبــار والتحســيس. وفًق

4(، فــإن التجــار يتشــاركون نفــس القناعــة، ولكــن هــذه النتيجــة ميكــن أن تكــون مفهومــة بســبب اإلنــارة الزائــدة 

داخــل املباين/املحــات التجاريــة )مــن أجــل جعلهــا أكــر وضوًحــا و/أو إلضفــاء مزيــد مــن القيمــة عــى املنتجــات 

ــاء املرتفعــة. ــري الكهرب ــي تكــون ســببا يف فوات املعروضــة(، والت

الشــكل 5: التوزيع العميل الســتهالك الطاقــة الكهربائية.

ــدر  ــث مبص ــم البح ــاخن، اهت ــتحام الس ــاء االس ــى م ــوي ع ــي تحت ــة الت ــات التجاري ــاكن أو املح ــبة للمس بالنس

الطاقــة املعتمــد يف الســخان املســتخدم. وتحمــل النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا خاصــات مهمــة ميكــن 

االســتفادة منهــا )الشــكل 6(.

الشــكل 6: توزيــع 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، تــربر 

اعتــامد هــذا الحــل؛

عكــس هــذه املامرســة هــي مــا يحــدث يف املســاكن مــن فئــة الفيــالت: فغــاز البوتــان محظــور تقريًبــا داخلهــا )العينــات 	   

ــة. هــذا  ــاه املنزلي ــة احتياجــات تســخني املي ــاء مقامــه لتلبي ــا(، وتقــوم شــبكة الكهرب ــالت معه ــم إجــراء املقاب ــي ت الت

لطهيأخرى ا
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التناقــض يســر جنًبــا إىل جنــب مــع إمكانيــات الســاكنة املعنيــة، فهــم يفضلــون الكهربــاء عــىل الغــاز عــىل الرغــم مــن 

تكلفتهــا، كــام أنهــم يخشــون قبــل كل يشء خطــر االنفجــار أو االشــتعال؛

يبــدو أن الطاقــة الشمســية الحراريــة تتــرسب »بشــكل خجــول« إىل املســاكن مــن فئــة الفيــالت واملنــازل التــي شــملها 	   

ــردي« أو »الجامعــي«  ــت »الف ــر بالتثبي ــق األم ــا يف الشــقق، ســواء تعل ــر موجــودة تقريًب ــزال غ ــا ال ت البحــث، ولكنه

ــاه املشــتغلة  ــات ســخانات املي ــرًا لرتكيب ــاك مصــدًرا كب ــات(. نســتنتج مــن خــالل هــذه املالحظــة أن هن ــة البناي )حال

بالطاقــة الشمســية.

ــتهاك  ــدات االس ــزة ومع ــتخدام أجه ــة باس ــع الطاق ــدار وتضيي ــتهلكني بإه ــيس املس ــة وتحس ــبة لتوعي ــا بالنس أم

املذكــورة أعــاه، فــإن نســبة كبــرية ممــن تــم إجــراء املقابــات معهــم اعرفــوا بأنهــم مل يعملــوا عــى ترشــيد مــوارد 

ــب  ــإن آراء أغل ــة، ف ــي. ويف النهاي ــي والكم ــن النوع ــى الصعيدي ــدة ع ــة مفي ــة ذات دالل ــذه املاحظ ــة. ه الطاق

املواطنــني الذيــن تــم إجــراء مقابــات معهــم )جميــع الفئــات مجتمعــة(، تقاربــت جميعهــا فيــا يتعلــق بالقناعــة 

نفســها املرتبطــة »باالســتهاك املفــرط« للطاقــة الكهربائيــة. كــا أن النســب املئويــة املســجلة متثيليــة نســبيًا مــن 

ــة املحتمــل تحقيقــه. ــري الطاق ــة توف ــة بأهمي ــار وإعــام األطــراف املعني أجــل إخب

ــة  ــات ماثل ــن اتجاه ــة ع ــفت الدراس ــد كش ــارة. وق ــة اإلن ــق بحال ــا يتعل ــة في ــذه املاحظ ــكل 7 ه ــس الش يعك

ــة،  ــدات الراح ــزيل، مع ــاء املن ــاخن امل ــرى )س ــة األخ ــة الكهربائي ــتهاك الطاق ــدات اس ــة أجهزة/مع ــا يف حال تقريبً

ــة(. ــزة املنزلي ــة، واألجه ــة والرقمي ــدات املهني املع

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

ت - الثقافــة واالنخــراط يف مفهوم النجاعــة الطاقية

ــار  ــث الختب ــع بالبح ــم الدف ــة، ت ــة الطاقي ــة بالنجاع ــات املرتبط ــتهلكني بالرهان ــي املس ــار وع ــني االعتب ــذا بع أخ

مــدى املســتوى املعــريف للمواطنــني باملفاهيــم العمليــة للنجاعــة الطاقيــة.

وتعلقــت األســئلة املطروحة مبا يي:
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املعرفة باملفهوم األسايس للنجاعة الطاقية وببعض تدابره وإجراءاته األساسية؛	 

معلومات عن برنامج املصابيح ذات االستهالك املنخفض )LBC(؛	 

 	.)RTCM( معلومات عن وجود نص تنظيمي يتعلق بالعزل الحراري للمباين يف املغرب

بالنســبة للمواطنــني الذيــن كانــت إجاباتهــم باإليجــاب عــى الســؤال األول، فقــد تــم تعميــق البحــث معهــم مــن 

ــذ  ــة املتعلقــة بتنفي ــة حجــم العوامــل االقتصادي ــوا يعرفــون ولديهــم فكــرة عــن تراتبي خــال ســؤالهم عــا إذا كان

تدابــري النجاعــة الطاقيــة، مبــا يف ذلــك:

التكلفــة اإلضافيــة الناتجــة عــن دمــج النجاعــة الطاقــة يف املشــاريع الجديــدة أو التأهيــل الطاقــي للمشــاريع القامئــة، 	 

وفًقــا للنصــوص التنظيميــة املعلــوم بهــا يف هــذا املجــال؛

مدة تحقيق عائد استثامري عقب تنفيذ مثل هذه التدابر واإلجراءات.	 

يف هــذه الحالــة أيًضــا، كانــت النتائــج ذات داللــة مفيــدة. يكشــف الرســم البيــاين يف الشــكل أدنــاه، عــن العاقــة 

ــة(  ــة الطاقي ــة بالنجاع ــارف املرتبط ــر باملع ــق األم ــة يتعل ــذه الحال ــة )يف ه ــة والثقافي ــتويات االجتاعي ــني املس ب

ــات  ــي فئ ــة عــن باق ــوا املســاكن املتوســطة والفخم ــف قاطن ــم. يختل ــات معه ــم إجــراء املقاب ــن ت لألشــخاص الذي

ــار  ــتثناء معي ــاه )باس ــددة أع ــري املح ــن املعاي ــار م ــر مبعي ــق األم ــرة تعل ــى يف كل م ــج أع ــم نتائ ــة، بتحقيقه العين

املصابيــح ذات االســتهاك املنخفــض )LBC( بالنســبة للمنــازل، وهــو مــا يشــكل رمبــا اســتثناء كــا هــو الحــال يف 

ــتطاعات(. ــع االس جمي

الشــكل 7: مســتوى التمكــن من املعــارف املتعلقة بالنجاعــة الطاقية

نعتقــد أن هــذه النتائــج ميكــن أن تســاعد يف تنويــر األطــراف املعنيــة بشــأن الفئــة املســتهدفة وحجــم االحتياجــات 

ــة، والتــي، باإلضافــة إىل اتســامها بالتكــرر والتجــدد، فإنهــا تحمــل مؤهــات  ــع اآلني مــن املعلومــات حــول املواضي

عاليــة للتأثــري املتعــدد األبعــاد: الطاقيــة، االقتصاديــة، البيئيــة واالجتاعيــة.
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ــة  ــة بالنجاع ــية املتعلق ــارف األساس ــرض املع ــم وع ــك، لتقدي ــر بذل ــنح األم ــا س ــة، كل ــا فرص ــتطاع أيًض كان االس

ــا. ــا لصالحه ــم وضعه ــي ت ــراءات الت ــرز اإلج ــاكنة بأب ــار الس ــة، وإخب الطاقي

ث - مــدى اســتعداد املســتهلكن لتبني تدابر نِشــطٍَة أو ســلبية )غــر املبالية( بالنجاعــة الطاقية

ــتعدادها  ــا، بخصــوص اس ــات معه ــراء املقاب ــم إج ــي ت ــى رأي الســاكنة الت ــايل الضــوء ع ــاين الت ــي الرســم البي يلق

ــة. ــة الطاقي ــي للنجاع ــل العم ــراط يف املسلس لانخ

الشــكل 9: املوقــف فيــام يتعلــق بتطبيق تدابر وإجراءات النجاعــة الطاقية.

ــري  ــراط يف التداب ــدى االنخ ــق مب ــا يتعل ــر في ــث أك ــق البح ــم تعمي ــائد، ت ــايب الس ــف اإليج ــة املوق ــد ماحظ بع

ــراءات: ــن التدابري/اإلج ــني م ــراح نوع ــم اق ــد ت ــتهدفة. وق ــراءات املس واإلج

1 - مــا يســمى باإلجــراءات »النشــطة«، حيــث يلجــؤون للمارســات الجيــدة لتوفــري الكهربــاء. تــم عــرض النتيجــة 

ــل  ــدو أن التجــار وحدهــم هــم األق ــع املســتهلكني. يب ــا نســبيًا لجمي ــا متجانًس يف الشــكل 10. وهــذا يوضــح موقًف

اســتعداًدا لانخــراط يف عمليــة اإلخبــار والتحســيس، وهــو مــا ميكــن تفســريه بعــدم ســاح وقتهــم بذلــك )ســاعات 

الــذروة خــال العمــل غــري متحكــم فيهــا نســبيًا(.

الشــكل 10: مدى اســتعداد املســتهلكني تجاه اإلجراءات »النشــطة« للنجاعة الطاقية
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ترشــيد مدد اإلنــارة الكهربائيةالتوزيــع يف الوقت املتعلــق بتشــغيل التجهيزات واملعدات

املســاهمة يف تحســيس املســتعملن يف مكان اإلقامةمــدى تقبل تدابر التحســيس واإلخبار

شقة تجاري محال  منزل فيال

املوقع فئة 

حة
قر

امل
ر 

داب
الت

ىل 
عــ

ت 
ابا

إلج
ة ا

ســب
ن



نظرة عىل واقع النجاعة الطاقية لدى األرس املغربية34

2 - مــا يســمى باإلجــراءات »الســلبية« )غــري املباليــة(، ألنهــا تتطلــب االســتثار. تدعــم النتائــج الــواردة يف الشــكل 

11 البيانــات التــي تــم جمعهــا حــول االســتخدامات، انطباعــات املتعلقــة باالســتهاكات الطاقيــة للتجهيــزات 

ــخ(. ــة، إل ــاه املنزلي ــة، تســخني املي ــارة كهربائي ــا ســالفا )إن واملعــدات املشــار إليه

وهكــذا متكنا مــن ماحظة النتائج الهامــة التالية:

ــة 	  ــة غــر كافي ــا تكــون اإلضــاءة الطبيعي ــة، عندم ــد اســتعداد املســتهلكني لالســتثامر يف اإلضــاءة املقتصــدة للطاق يتزاي

ويكــون اســتهالك اإلضــاءة مرتفًعــا )حالــة الشــقق واملحــالت التجاريــة، الشــكالن 3 و4(. تشــر 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 االهتــامم، مختلــف فئــات املســتهلكني. يــأيت قاطنــو الفيــالت 	 

واملنــازل عــىل رأس القامئــة، ألنهــم بشــكل عــام، أكــرث اطالعــا عــىل الرفاهيــة التــي يوفرهــا العــزل الحــراري والزجــاج 

املزدوج/العــازل، كــام أنهــم ميســورون أكــرث للقيــام مبثــل هــذه االســتثامرات.

ــت  ــا كان ــع األرس، مه ــام جمي ــري اهت ــة، يث ــاه املنزلي ــواح الشمســية، خاصــة لتســخني املي ــدو أن اســتخدام األل يب

طبيعتهــا. أمــا بالنســبة للمبــاين التجاريــة، فــإن مــا يــربر انخفــاض معــدل االهتــام باأللــواح الشمســية، هــو عــدم 

وجــود مســاحة كافيــة لركيبهــا، كــا أن اســتخدامها ســيقتر عــى اإلنــارة لوحدهــا، باإلضافــة إىل عامــل التقطــع 

ــا ال تشــجع  ــا يشــكل كََواِبًح ــن، وهــو م ــات التخزي ــة الشمســية ورضورة اللجــوء الســتخدام بطاري يف مصــدر الطاق

التجــار عــى االســتثار يف هــذا الحــل.

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

ج - انتظــارات املواطنن

ــوا  ــن كان ــيا الذي ــة، وال س ــة الطاقي ــا يف روح النجاع ــروا انخراط ــن أظه ــتهلكني الذي ــى املس ــتطاع ع ــر االس اقت

ــة: ــة املالي ــني للمواكب ــول طريقت ــم ح ــدوا رأيه ــد أب ــاه. وق ــة أع ــطة املقرح ــري النش ــني للتداب مدعم

إعانات الدولة؛	 

ــاء، واملقــدم مــن طــرف رشكــة خدمــات الطاقــة 	  التمويــل عــن طريــق الســداد عــىل أســاس التوفــر يف فاتــورة الكهرب

.)ESCO(

شقة تجاري محال  منزل فيال

االقتصادية املزدوجاللواقط الشمســيةاإلنارة  الحراريالزجاج  العزل 
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ــق  ــر يتعل ــون األم ــا لك ــع رمب ــار راج ــذا االختي ــام به ــد أن القي ــة األوىل، ونعتق ــتهلكني الصيغ ــة املس ــار غالبي اخت

ــق االســتفادة مــن منتجــات أو خدمــات  ــم مارســتها يف مجــاالت أخــرى )لتحقي ــة، وتت ــة ومعروف ــة متداول بطريق

أخــرى(، يف حــني أن الصيغــة الثانيــة ليســت مألوفــة، كــا مل يســبق تجريبهــا مــن قبــل عــى منتجــات أو خدمــات 

ــراء  ــم إج ــن ت ــون الذي ــل املواطن ــل، يفض ــط أو الطوي ــدى املتوس ــى امل ــزام ع ــر بااللت ــق األم ــا يتعل ــرى. عندم أخ

ــة عــى القطــاع الخــاص. ــم الدول ــات معه املقاب

الشــكل 12: االنتظــارات الخاصــة بإجراءات/تدابر املواكبة

بحــث يف صفوف الجمعيــات )بحث عىل اإلنرنت(  .II
ــدًرا  ــون مص ــا تك ــا م ــي غالبً ــات، الت ــن للجمعي ــاتياً. وميك ــخة مؤسس ــرب مرس ــدين يف املغ ــع امل ــاهمة املجتم مس

ــا يف النهــوض بالقيــم املشــركة مــع الفئــة املســتهدفة، أن تواكــب التنزيــل امليــداين لاســراتيجية  للمعلومــات والعبً

ــة. ــة الطاقي ــة للنجاع الوطني

ــات يف ثقافــة  ــم مــدى انخــراط هــذه البني ــك كان مــن املهــم يف هــذه الدراســة، أن نكــون قادريــن عــى تقيي لذل

النجاعــة الطاقيــة، ســواء مــن خــال التنفيــذ الفعــال لهــا يف مقراتهــا الخاصــة، أو مــن خــال التدابــري واإلجــراءات 

ــا. ــة املســتهدفة مــن طرفه ــح الفئ لصال

انطاقــا مــن القناعــة بكــون االرتقــاء مبعــارف ومارســات البنيــات الجمعويــة املتعلقــة بالنجاعــة الطاقيــة، يشــكل 

ــات  ــن الجمعي ــات م ــوة عين ــت دع ــتهدفة، مت ــات املس ــة للفئ ــراءات املوجه ــري واإلج ــذ التداب ــيا لتنفي ــا أساس رشط

ــة  ــول الوضعي ــات ح ــري معلوم ــن توف ــى م ــن حت ــؤرشات متك ــتهدف م ــتارة تس ــع اس ــت م ــرب اإلنرن ــل ع للتفاع

ــة. ــات الجمعوي ــذه البني ــة به املتعلق

II  - الســامت املميــزة للجمعيات املســتهدفة

تفاعلــت ســبع جمعيــات مــن بــني 12 جمعيــة تــم اســتهدافها، مــع االســتارة اإللكرونيــة. مجــاالت نشــاطها هــي 

ــط  ــا تنش ــات، في ــاث جه ــمل ث ــرايب، فيش ــا ال ــال تغطيته ــا مج ــن. أم ــة والف ــة والثقاف ــرة والسياس ــة والهج البيئ

بالتســاوي أربــع مــن هــذه الجمعيــات عــى املســتويني الوطنــي والــدويل. يــراوح عــدد املنخرطــني يف كل جمعيــة 

بــني مــن 10 إىل 120 منخرطــا)ة( )الشــكل 13(.

شقة تجاري محال  منزل فيال

صيغــة إعانات الدولةصيغــة رشكة الخدمــات الطاقية

املوقع فئة 

حة
قر

امل
ر 

داب
الت

ت/
ءا

جرا
اإل

ىل 
عــ

ت 
ابا

إلج
ة ا

ســب
ن



نظرة عىل واقع النجاعة الطاقية لدى األرس املغربية36

الشــكل 13: عدد املنخرطني حســب الجمعية

ــي  ــات الت ــدد الجمعي ــن ع ــة ع ــذه املعلوم ــا ه ــف لن ــر. تكش ــى مق ــر ع ــبع تتوف ــل س ــن أص ــات م ــس جمعي خم

ــن  ــدف االستفســار ع ــر، به ــذي يحتضــن املق ــكان ال ــة امل ــة بوضعية/حال ــئلة املتعلق ــة باألس ــون مهتم ــن أن تك ميك

ــها. ــات نفس ــي للجمعي ــر الرئي ــن املق ــدًءا م ــة، ب ــة الطاقي ــوم النجاع ــاج مفه ــتوى إدم مس

II  - نتائــج البحــث وتعليقات

املقرات أ - حالة 

ــني 10  ــبيا )ب ــا نس ــا قدمي ــا أن مقره ــت 3 منه ــة )5(، رصح ــرات فعلي ــى مق ــرة ع ــات املتوف ــق بالجمعي ــا يتعل في

ــنوات(. ــن 10 س ــل م ــث )أق ــا حدي ــت إن مقره ــني قال ــني املتبقيت ــني أن الجمعيت ــنة(، يف ح و30 س

معظــم مــواد البنــاء املســتخدمة هــي مــن النــوع التقليــدي، مــا يشــري إىل أن الراحــة الحراريــة ليســت بالــرورة 

ــاء )الشــكل  ــة البن ــج بنســبة متوســطة يف ثقاف ــة مدم ــاء املحلي ــواد البن ــني م ــدو أن تثم ــن األســاس. يب ُمرشــدة، م

.)14

الشــكل 14: نــوع املــواد يف املقــرات                                             الشــكل 15: تطبيــق قانــون العــزل الحــراري

                                                                                    للبنايــات )RTCM( يف مقــرات الجمعيــات

تؤكــد جمعيتــان مــن أصــل 5 أنــه 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 15( إىل إجابــة بـــ«ال«. مــع ذلــك، أعلنــت جميــع 

الجمعيــات أنهــا راضيــة عــن مســتوى اإلضــاءة الطبيعيــة يف مقراتهــا.

معمم نعماستعامل  ال شك

اإلجابةتقليدية )اســمنت( تقليدية )اســمنت(

جزيئشك استعامل 
املوقع( )حسب 
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ــا يف  ــه جزئيً ــم تثبيت ــا ت ــر واحــد فقــط، في ــو معمــم يف مق ــزدوج للعــزل، فه ــا بخصــوص اســتخدام الزجــاج امل أم

ــن، وهــو غــري موجــود يف باقــي املقــرات. ــن آخري مقري

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 اســتهاك الطاقــة الكهربائيــة يف مقــرات الجمعيــات إىل الخــروج باملاحظــة التاليــة، بخصــوص مصــادر 

اســتهاك الطاقــة الكهربائيــة:

مصابيح اإلنارة؛	 

٪60 مــن املقــرات تســتخدم مصابيــح اقتصاديــة بشــكل معمــم داخلهــا. مصــدر الطاقــة الوحيــد هــو الشــبكة الوطنيــة 	 

للكهربــاء؛

مياه منزلية ساخنه؛	 

مصــدر الطاقــة املســتخدم ومتوفــر يف مختلــف املقــرات، يتــوزع بالتســاوي بــني قطــاع الكهربــاء )2( وغــاز 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...(.	 

ــة  ــتخدم مضخ ــا ال يس ــراء، إال أن ريه ــاحات خ ــى مس ــر ع ــات تتوف ــاث جمعي ــرات ث ــن أن مق ــم م ــى الرغ ع

كهربائيــة، وبالتــايل ال يوجــد هنــاك اســتهاك للطاقــة ليتــم احتســابه يف هــذا الجانــب.

ــاًدا عــى  ــة، اعت ــة اســتغال مصــدر الطاق ــن كيفي ــرات رئيســية ع ــرة عــى مق ــات الخمــس املتوف ــئلت الجمعي ُس

ــم/ ــتخدام، والتقيي ــة االس ــن طريق ــات ع ــكل 16 معلوم ــاين يف الش ــم البي ــر الرس ــدات. يوف ــوع التجهيزات/املع ن

االنطبــاع املرتبــط مبســتوى االســتهاك حســب فئــة املعــدات، ومــا إذا كان معيــار النجاعــة الطاقيــة قــد تــم أخــذه 

ــدات. ــار التجهيزات/املع ــد اختي ــار عن يف االعتب

دائم استعامل 
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يوضــح الرســم البيــاين يف الشــكل 17 مارســات مســتخدمي املقــرات. تــم التوصــل إىل هــذه الخاصــات باالعتــاد 

عــى األجوبــة عــى األســئلة املرتبطــة بالســلوكيات، وميكــن هــذا األمــر مــن تقييــم مســتوى االتســاق بــني األفعــال 

والســلوكيات امللموســة مــن ناحيــة والقيــم التــي تنقلهــا وتَُرفهــا الجمعيــات إىل الفئــات املســتهدفة، مــن ناحيــة 

أخــرى.

ت - ثقافــة النجاعــة الطاقية

يتعلــق هــذا الجــزء مبجمــوع الجمعيــات )7(. يوضــح الشــكل التــايل حالــة املعرفــة ومعلومــات الفاعلــني الجمعويــني 

حــول هــذا املوضــوع، باإلضافــة إىل معرفــة بعــض الخصائــص واألهــداف املرجــوة مــن وراء بعــض التدابــري 

ــري(. ــاع التعم ــة قط ــية )حال ــراءات الرئيس واإلج

تتيــح أجوبــة الجمعيــات تحديــد أوجــه القصــور يف املصــدر )الجمعيــات( والتــي ينبغــي معالجتهــا لضــان جــودٍة 

ــني  ــا ب ــؤولية نرشه ــون مس ــون الجمعوي ــل الفاعل ــن أن يتحم ــي ميك ــة، والت ــة الطاقي ــة بالنجاع ــة املتعلق يف الثقاف

ــكانية. ــات الس الفئ

)تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن اإلكــراه الزمنــي األمثــل املــوص بــه إلجــراء اســتبيان عــرب اإلنرنــت يحــد مــن املعايــري 

املســتهدفة يف هــذا الجــزء مــن الدراســة(

االستعامل ترشيد 
الحاجيات حسب 
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نعمال
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ــي ينبغــي  ــة الت ــا عــن الفجــوات املعرفي ــج مطمــن بخصــوص املكتســبات/اإلنجازات ويخربن ــل هــذه النتائ إن تحلي

ــا. معالجته

ث - أنشــطة الجمعيــات املرتبطة بالنجاعــة الطاقية

تقــوم أربــع جمعيــات مــن أصــل 7 بتدابــري وإجــراءات للنهــوض بالنجاعــة الطاقيــة لصالــح الفئــات الســاكنة التــي 

تقــع ضمــن مجالهــا الــرايب. يُظهــر تاريــخ هــذه اإلجــراءات أنهــا حديثــة نســبيًا )منــذ 2015(، وهــي موجهــة نحــو 

ــي  ــة. تغط ــة والحرفي ــة الغذائي ــات الفاحي ــن التعاوني ــاً ع ــاوالت، فض ــور، واملق ــوم الجمه ــروي، وعم ــامل الق الع

ــة  ــربة، املواكب ــارة، الخ ــيس، االستش ــار، التحس ــة: اإلخب ــات املقدم ــن الخدم ــعة م ــة واس ــزة مجموع ــطة املنج األنش

ــذه  ــذ ه ــم تنفي ــة. يت ــدة للطاق ــدات املقتص ــع املع ــاء وتوزي ــل، واقتن ــن التموي ــث ع ــاعدة يف البح ــة، املس التقني

ــاط. ــة النش ــب طبيع ــتمر، حس ــكل دوري أو مس ــراءات بش اإلج

ج - االنتظــارات والكََوابح

قمنــا باختيــار مجموعــة مكونــة مــن 6 انتظــارات، بــدت لنــا أنهــا رافعــات للتطبيــق املناســب إلجــراءات وتدابــري 

ــق  ــات يف طري ــف كمعيق ــا أن تق ــات، ميكنه ــح والعقب ــن الكواب ــات م ــد 5 فئ ــم تحدي ــا ت ــة. ك ــة الطاقي النجاع

ــبياً  ــارزة نس ــا ب ــر أنه ــم تقدي ــي ت ــح الت ــبة للكواب ــة. وبالنس ــج املتوقع ــى النتائ ــر ع ــغيل/التفعيل و/أو تؤث التش

ــري  ــات للتعب ــوة الجمعي ــة. متــت دع ــة أو مالي ــة، ترشيعي ــة، تنظيمي ــة، تكنولوجي ــة، ثقافي ــح: هيكلي ــا كواب ــي إم فه

عــن آرائهــا حــول مســتوى اإلكراهــات التــي تفرضهــا الكوابــح املختلفــة، وكل ذلــك يف عاقتهــا بالتوقعــات الســتة. 

ــي: ــا ي ــا م ــواردة يف الشــكل 19. ويســتنتج منه ــة ال ــا عــى الرســوم البياني ــم جمعه ــي ت ــات الت ــص البيان ــم تلخي ت

جميــع الكوابــح حــارضة لــدى كافــة الجمعيــات، مهــام كانــت طبيعــة االنتظــارات لديهــا، لكــن الــوزن الفــردي لــكل 	 

ــا لشــكل ومواصفــات الجمعيــات؛ كابــح يختلــف وفًق

عــىل ضــوء الدرجــات املمنوحــة لــكل فئــة، ُ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 األطــراف 

املعنيــة إىل تصميــم حلــول مناســبة للتخفيــف مــن أثــر الكوابــح، وإذا أمكــن إزالتهــا نهائيــا؛

شــبه إجــامع حــول اإلكراهــات املاليــة. تبــدو درجــات اإلكــراه املتعلقــة بالجانــب املــايل أكــرث مقارنــة مــع باقــي الكوابــح 	 

وتتــوج بشــكل منهجــي جميــع االنتظــارات، مــام يــدل عــىل اإلعاقــة التــي ميكــن أن يشــكلها الجانــب املــايل يف تنفيــذ 

تدابــر النجاعــة الطاقيــة أو تحســني النتائــج املتوقعــة؛

كــام يبــدو الجانــب التنظيمــي والترشيعــي مقلًقــا، ال ســيام يف ظــل األثــر الــذي أحدثتــه التأخــرات املالحظــة يف تفعيــل 	 

القوانــني 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 20(، مــن أجــل 

املســاعدة عــى تحديــد الــوزن النســبي لــكل كابــح مــن الكوابــح الخاضعــة للدراســة.

ــة« يف  ــح الهيكلي ــراه »الكواب ــي إك ــا وضــع التسلســل الهرم يســتقر املتوســط اإلجــايل يف معــدل 22,3 نقطــة، في

ــراه يف  ــتوى اإلك ــط مس ــع متوس ــا، تض ــل عليه ــام املحص ــط الع ــة املتوس ــإن قيم ــذا ف ــاس. وهك ــلم القي ــفل س أس

ــري مجتمعــة فقــد اســتقر يف معــدل  ــع املعاي ــط بجمي ــوزن املرتب معــدل 4,46 نقطــة، يف حــني أن متوســط الثقل/ال

ــة  ــات املرتبط ــات للرهان ــا الجمعي ــي توليه ــة الت ــط إىل األهمي ــدالت النق ــاف يف مع ــذا االخت ــري ه ــة. يش 3,5 نقط

ــث.  ــذا البح ــا يف ه ــم تحليله ــي ت ــات الت باإلكراه
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Attente 3 : Accompagnement (conseil, expertise, 
assistance technique)

Attente 2 : information et sensibilisation

Attente 4 : Equipement

Attente 6 : Engagement des parties prenantes

االنتظــار 1: التعليم

االنتظــار 3: املواكبة )استشــارة، خربة، مســاعدة تقنية(

االنتظــار 5: تأهيــل املعدات/الركيبات املوجودة

االنتظــار 4: التجهيزات/املعدات

االنتظــار 6: مدى التزام األطــراف املعنية

االنتظار 2: اإلخبار والتحســيس

إكراه كبر جدا

إكراه كبر جدا

إكراه كبر جدا

إكراه كبر جدا

إكراه كبر جدا

إكراه كبر جدا

أثر بدون 

أثر بدون 

أثر بدون 

أثر بدون 

أثر بدون 

أثر بدون 

بنيوية كوابح 

بنيوية كوابح 

بنيوية كوابح 

بنيوية كوابح 

بنيوية كوابح 

بنيوية كوابح 

ثقافية كوابح 

ثقافية كوابح 

ثقافية كوابح 

ثقافية كوابح 

ثقافية كوابح 

ثقافية كوابح 

كوابــح تكنلوجية

كوابــح تكنلوجية

كوابــح تكنلوجية

كوابــح تكنلوجية

كوابــح تكنلوجية

كوابــح تكنلوجية

كوابــح تنظيمية

كوابــح تنظيمية

كوابــح تنظيمية

كوابــح تنظيمية

كوابــح تنظيمية

كوابــح تنظيمية

مالية كوابح 

مالية كوابح 

مالية كوابح 

مالية كوابح 

مالية كوابح 

مالية كوابح 

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

الكوابح
بنيويةاالنتظارات ثقافيةكوابح  ماليةكوابــح تنظيميةكوابــح تكنلوجيةكوابح  كوابح 

لتعليم 2120192428ا

1722222128اإلخبار والتحسيس

2223222227املواكبة

2222232428التجهيز

1715222228تأهيل املعدات

2022212027التزام األطراف املعنية

19,520,6721,522,1727,67املتوسط حسب املعيار

الشــكل 20: درجــات اإلكراهات القامئة والوســائل املرتبطة بهــا خالصات وتوصيات



الجزء الثالث3
خالصات
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وتوصيات خالصات 
باإلضافــة إىل املحيقــات التــي تحــول دون تطويــر النجاعــة الطاقيــة، والتــي تــم تحديدهــا ســابًقا يف جميــع أنحــاء 

ــار  ــدى كب ــك ل ــا يف ذل ــات، مب ــوق والعقلي ــول الس ــور يف تح ــى: القص ــد ع ــا التأكي ــروري أيًض ــن ال ــر، م التقري

ــة  ــراف املعني ــردد األط ــا، ت ــجل أيض ــة. نس ــة الطاقي ــى النجاع ــة ع ــل اإلنتاجي ــتمرون يف تفضي ــذي يس ــريين ال املس

فيــا يتعلــق بالتكاليــف املرتبــة عــن التحــول ومخاطــره، إضافــة إىل تعــدد املتدخلــني والــذي تتــم ترجمتــه أيضــا 

ــذ  ــري يف تنفي ــب، والتأخ ــت املناس ــات يف الوق ــوج إىل املعلوم ــة الول ــني، وصعوب ــل الفاعل ــص تأهي ــال نق ــن خ م

ــة. ــة الطاقي ــة النجاع ــددة يف دينامي ــا مح ــا عوام ــد بدوره ــي تع ــوارد، والت ــص امل ــة، ونق ــوص التنظيمي النص

أثــر هــذا الواقــع بــكل مكوناتــه، عــى الحصيلــة املرحليــة املحققــة، والتــي تكشــف عــن مراجعــة نحــو االنخفــاض 

ــا يف مجــال النجاعــة الطاقيــة بحلــول عــام 2020، عــى أمــل التمكــن  لهــدف االقتصــاد يف الطاقــة، واملحــدد مبدئيً

ــول  ــة )٪15( بحل ــا يف البداي ــا كان متوقًع ــة مب ــل )٪20( مقارن ــة أفض ــق نتيج ــز وتحقي ــذا العج ــاص ه ــن امتص م

.2030

يلخــص الجــدول أدنــاه، بطريقــة غــري شــاملة، التدابري/اإلجــراءات املتخــذة لصالــح تعزيــز النجــاع الطاقيــة، 

واملوجهــة نحــو مكونــات املنظومــة املعنيــة بهــذه الدراســة.
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املستهدف من تدبري 
النجاعة الطاقية

القطاع املعني وإجراء النجاعة الطاقي
قطاع

السكنى
القطاع
الثالث

القطاع 
الصناعي

الجمهور، 
الجاعات 

الرابية
البنية التحتية املعنية

XXXXماءمة املقرات املوجودة مع معايري النجاعة الطاقية

XXXXاستعال ألواح الطاقة الشمسية يف األسطح

XXXXمظات/ماجئ شمسية ملواقف السيارات

XXXXالزجاج املزدوج العازل

XXXXأحيط للعزل والتقسيم تكون شفافة جزئيا أو كليا

XXXXألواُن صباغٍة/طاٍء متامئة

XXXXتطبيق قانون العزل الحراري للمباين يف األبنية الجديدة

XXXXإدماج النجاعة الطاقية يف تخطيط املشاريع

ت
ت/املعدا

التجهيزا

ــاد يف  ــؤدي إىل اقتص ــل أن ت ــن املحتم ــاط م ــة، يف نق ــدادات فرعي ــب ع تركي
ــة الطاق

XX

XXXXتجديد املعدات كثيفة االستهاك للطاقة و/أو التي انتهى عمرها االفرايض

)X)Xتركيب مغريات الرسعة والردد

XXXXالركيز عى اقتصاد الطاقة القتناء معدات جديدة

تعميــم اســتخدام املصابيــح ذات االســتهاك املنخفــض )اإلنــارة العموميــة 
واملنزليــة(

XXXX

XXتركيب مؤقتات ومستشعرات حضور األشخاص يف األماكن املناسبة لها

)X()X(XXالتسخني الشمي ملياه الرف الصحي )فردية كانت أو جاعي(

ــاين  ــة( يف املب ــواء والتدفئ ــف اله ــة )تكيي ــدات الراح ــتخدام مع ــن اس ــد م الح
ذات االســتعال/الحضور املنخفــض

XXXX

X()X( XX(تخطيط تشغيل املعدات يف فرات زمنية ملفيدة

X(XX(تحسني معامل القدرة )تركيب بطاريات مكثفة(

الكفاءات

X()X(XX(تطوير وتنمية الكفاءات

XXXXاإلخبار والتحسيس

XXXXالتحسيس بأهمية الصيانة الوقائية والعاجية

املواقف السلوكية

XXXXالقيادة املثالية

)La sobriété énergétique( االعتدال الطاقيXXXX

XXXXوضع ميثاق داخي للنجاعة الطاقية

X()X(XX(تثمني التدابري املوجهة لصالح النجاعة الطاقية

قطاعــا النقــل والفاحــة معنيــان بدورهــا بالعديــد مــن هــذه التدابــري األوليــة، لكــن خصوصيــة هذيــن القطاعــني 

ــري  ــوع كب ــة بتن ــاين الفاحي ــة املب ــز طبيع ــارة، تتمي ــبيل اإلش ــى س ــر، فع ــوع آخ ــن ن ــري م ــتحضار تداب ــب اس تتطل

)أماكــن تخزيــن األعــاف الحيوانيــة، أماكــن للربيــة، املشــاتل املغطــاة، أماكــن تخزيــن املحاصيــل الفاحيــة، 

إلــخ(، وهــو مــا يســتلزم اتخــاذ تدابــري متامئــة، متاًمــا عــى غــرار بعــض الصناعــات املتخصصــة )الصيدليــة، تحويــل 

ــخ(. ــة، إل ــة الفاحي ــات الغذائي املنتج

ــى  ــا ع ــد أيض ــة، يعتم ــة الطاقي ــة بالنجاع ــة املتعلق ــخ( يف الحصيل ــة، إل ــرى )الحراري ــة األخ ــكال الطاق ــاج أش إدم

ــة. ــري إضافي ــر معاي ــه األم ــب مع ــع ويتطل ــار املتب ــوع املسطرة/املس ن

ــب  ــة يف قل ــات الطاقي ــون الرهان ــب أن تك ــا، يج ــادا مائي ــه إجه ــات ويواج ــك محروق ــرب ال ميتل ــل املغ ــد مث يف بل

السياســات القطاعيــة، كــا أن التــآزر والتعــاون بــني الفاعلــني مــن شــأنه أن يشــجع عــى ظهــور مشــاريع مندمجــة 

يف هــذا املجــال.
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ــتعال  ــاء باس ــخ امل ــأن ض ــة بش ــة الرشاك ــل اتفاقي ــي، تفعي ــاع الفاح ــبة للقط ــي بالنس ــال، ينبغ ــبيل املث ــى س ع

ــة«  ــة متجددة-فاح ــوس ماء-طاق ــة »نيكس ــاج مقارب ــان إدم ــع ض ــنة 2013(، م ــة س ــية )املوقع ــة الشمس الطاق

عــرب االســتفادة مــن إمكانــات الطاقــة املتجــددة الوطنيــة لضــان األمــن الغــذايئ مــن خــال الحفــاظ عــى املــوارد 

ــة. ــة النظيف املائي

مــا ميكــن أن يــؤدي إىل اقتصــاد كبــري يف الطاقــة، يف قطــاع اإلنــارة العموميــة، هــو تأهيــل املرافــق والتجهيــزات مــن 

خــال تحديــث نظــام اإلنــارة ودمــج تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل تدبــري 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 اســتخاص الــدروس 

ــي  ــات الت ــح أو اإلخفاق ــى املعيقات/الكواب ــوء ع ــاء الض ــر، وإلق ــزم األم ــاراتها إذا ل ــل مس ــادة تعدي ــاءة، وإع البن

ــياقها  ــع س ــدة م ــارب الجدي ــف التج ــل أو تكيي ــم أفض ــل تصمي ــن أج ــباب م ــل األس ــع تحلي ــا، م ــت مواجهته مت

ــة. ــا الواقعي وبيئته

إن النجاعــة الطاقيــة مصــدر محتمــل للتنميــة املســتدامة، وال يقتــر نطاقهــا عــى خفــض فاتــورة الطاقــة وحدهــا، 

بــل ميتــد أيًضــا إىل البيئــة )تقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة(، وإىل االقتصــاد )تحســني القــدرة التنافســية يف 

ــور  ــدة للمنتجــات والخدمــات(، وأيضــا ظه ــور أســواق جدي قطاعــات الصناعــة والفاحــة والنقــل، مــن خــال ظه

ــدة، والحــد مــن الهشاشــة  ــق فــرص عمــل جدي ــد إىل الجانــب االجتاعــي )خل ــل مبتكــرة(، كــا ميت ــم متوي مفاهي

ــة(. الطاقي

تســتفيد مكاتــب الدراســات واملستشــارون املختصــون يف النجاعــة الطاقيــة بدورهــم مــن هــذه الديناميــة. وينطبــق 

ــة  ــي النجاع ــج تبن ــر نتائ ــن أن تؤث ــال. ميك ــذا املج ــة به ــن املرتبط ــى امله ــن ع ــاع التكوي ــى قط ــه ع ــيء نفس ال

ــاء  ــة )العــودة إىل مــواد البن ــا بشــكل إيجــايب عــى الصحــة العامــة، مــن خــال تثمــني املــوارد املحلي ــة أيًض الطاقي

ــة(. التقليدي

أخــريًا، دعونــا ال ننــى أن كل كيلــو وات/ســاعة يتــم توفريهــا ميكــن تحويلــه لتلبيــة احتياجــات أخــرى غــري 

مغطــاة. وبذلــك يتــم تخفيــف العــبء عــن شــبكة الكهربــاء والســاح يف الوقــت نفســه بتغطيــة تحمــات طاقيــة 

ــدل. ــايف معت ــتثار إض ــدة باس جدي

ــة  ــؤولية الجاعي ــل املس ــكل تحم ــب أن يش ــق، يج ــا للتحقي ــة واقعي ــة والقابل ــداف الطموح ــذه األه ــق ه لتحقي

وتعبئــة جميــع الجهــات الفاعلــة )املؤسســات العموميــة، املتعهديــن الخاصــني، املنظــات املهنيــة، املجتمــع 

ــة يف  ــدة حقيقي ــورة جدي ــكل ث ــة تش ــة الطاقي ــال، ألن النجاع ــذا املج ــل يف ه ــة الفص ــون( الكلم ــدين، املواطن امل

مجــال الطاقــة، تجمــع يف الوقــت نفســه بــني االبتــكارات التكنولوجيــة والتغــريات يف الســلوكات املجتمعيــة.
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مصــادر ببليوغرافية
ــي  ــث وثائق ــى بح ــاء ع ــرب، بن ــة يف املغ ــة الطاقي ــة النجاع ــرض حال ــاهمة يف ع ــة إىل املس ــذه الوثيق ــدف ه ته

ــزه  ــم تعزي ــاه(، وهــو بحــث ت ــة )الائحــة أدن ــة ودولي ــه عــى مصــادر وطني ــر واعتمــدت في ــة التقري ــه كاتب أجرت

ــة. ــع الكاتب ــيق م ــة بتنس ــراه الطلب ــذي أج ــداين ال ــتطاع املي ــج االس ــل نتائ ــري بتحلي ــكل كب بش

 	)MEMEE( وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

 	)MEMDD( وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

وزارة تهيئة الرتاب الوطني والتعمر والسكنى وسياسة املدينة	 

 	)AIE( الوكالة الدولية للطاقة

 	)ONEE( املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب

 	)IRESEN( معهد البحث يف الطاقة الشمسية والطاقات املتجددة

 	)ADEREE( الوكالة املغربية لتنمية الطاقة الشمسية والطاقات املتجددة

 	)AMEE( الوكالة املغريب للنجاعة الطاقية

 	)GIZ( التعاون الدويل األملاين يف املغرب
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مخترات
: وزارة الطاقــة واملعادن واملــاه والبيئة   MEMEE

: وزارة الطاقــة واملعادن والتنمية املســتدامة   MEMDD

: وزارة االقتصــاد واملالية    MEF

: وزارة الفاحــة والصيد البحري   MAPM

: وزارة الفاحــة والصيــد البحــري والتنمية القرويــة واملياه والغابات   MAPMREF

: وزارة الصناعــة واالســتثار والتجــارة واالقتصاد الرقمي   MIICEN

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

: رشكة االســتثارات الطاقية    SIE

: الوكالــة الوطنيــة لتنميــة الطاقات املتجددة والنجاعــة الطاقية   ADEREE

: الوكالــة املغربية للنجاعــة الطاقية   AMEE

: املكتــب الوطنــي للكهرباء    ONE

: املكتــب الوطنــي للكهرباء واملــاء الصالح للرشب   ONEE

: معهــد البحــث يف الطاقة الشمســية والطاقات املتجددة   IRESEN

: مجموعــة القــرض الفاحي يف املغرب   GCAM

: الجمعيــة املغربيــة لصناعــات الطاقة الشمســية والريحية   AMISOLE

: مجموعــة النجاعــة الطاقيــة ملواد البناء    EMC

: الطاقــة املتجددة    ER

: النجاعــة الطاقية    EE

: غــازات الدفيئة    GES

: االســراتيجية الوطنيــة للطاقة    SNE

: االســراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقية    SNEE

: قانــون العزل الحراريــة للبنايات يف املغرب   RTCM

: الحــد األدىن ملعايــري أداء الطاقة    MEPS











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 
والذين ميكن أن يشكلوا روافع يف سبيل حتقيق  املدني،  املغربية واملواطنني وفاعلي املجتمع 
األهداف املسطرة من طرف املغرب. مت إجناز هذه الدراسة يف الفترة املمتدة بني غشت ونونبر 

من سنة 2018.
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 مت النشر من طرف. هاينريش-بل-الرباط-املغرب- 2019
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 ما 

إذا 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 من 
املضامني 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 من 
قبل أطراف ثالثة.
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