اململكة املغربية

وزارة التعميروإعداد التراب الوطني

مشروع الكلمة االفتتاحية للسيد الوزير
فعاليات اللقاء الدراس ي "التعمير املستدام والنجاعة الطاقية"
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السيد والي جهة مراكش-آسفي؛
السيد رئيس جهة مراكش-آسفي؛
السادة رؤساء الجهات؛
السادة عمال عمالة وأقاليم الجهة؛
السيد رئيس املجلس الجماعي ملراكش؛
السيدات والسادة البرملانيين؛
السادة رؤساء املجالس الجماعية؛
السادة رؤساء الجامعات؛
السادة مدراء املؤسسات العمومية؛
السيدات والسادة رؤساء الهيئات املهنية واالقتصادية؛
السيدات والسادة املدراء والعمداء؛
السيدات والسادة الحضور الكريم.

في البداية ،يسعدني في مستهل هذه الكلمة أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع السيدات
والسادة الحضور الذين أبوا اال أن يشاركوا الوزارة فعاليات هذه الندوة.

حضرات السيدات والسادة
إن حضورنا اليوم من خالل فعاليات هذا اللقاء ،الذي تنظمه وزارة التعمير وإعداد
التراب بشراكة مع فدرالية الوكاالت الحضرية التابعة لها  ،يدخل في سياق ما خلص إليه
املنتظم الدولي من إجماع حول مسألة التقليص من االنبعاثات التي تؤدي إلى إرتفاع
درجة األرض وعالقتها بالتنمية املستدامة ،بحيث لم يعد العالم في حاجة إلى العالم أو
املتخصص لكي ينبهه إلى حجم األخطار والتهديدات التي تجابه الكوكب الذي نعيش فيه
وإنما كل ما في األرض يتكلم من خالل كل الظواهر الطبيعية التي نعيشها بشكل دوري
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)فياضانات ،أعاصير ،توالي سنوات الجفاف (...عما يتهددنا في املستقبل إذا بقينا مكتوفي
األيدي.
فباسدال الستار عن فعاليات مؤتمر األمم املتحدة حول املتغيرات املناخية (كوب )21
بباريس يوم  11دجنبر  2015يكون العالم قد قطع شوطا مهما في اتخاد قرار مصيري
لحياتنا وحياة األجيال الالحقة ،ليتجه نحو هذه املدينة التي تحمل معها مصيرا للبشرية
وذلك قصد ترتيب اآلليات وتنفيذ االتفاقات التي خلص إليها املنتظم الدولي (كوب )22
خالل سنة  ،2016وكله أمل في أن يصل إلى مبتغاه اإلنساني.
إن الحضور الوازن لبالدنا بمؤتمر باريس والذي كانت له ردود دولية إجابية ،نتيجة
الحضور املتميز لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،والذي حرص على إبراز التجربة
املغربية في امليدان و املتمثلة في سياسة السدود التي أطلقتها بالدنا منذ الستينيات من
القرن املاض ي ،وكذا األوراش الخاصة بتطوير الطاقات البديلة واملتجددة ورفع نسب
إسهامها في اإلنتاج الطاقي (إحداث مجمع الطاقة الشمسية لورزازات "سعة 160
ميجاواط" وحقلي الرياح حوامة والعيون " 700ميجاواط" )...بنسبة ٪52في أفق 2030
كما جاء في خطاب جاللته خالل هذا املؤتمر ،لدليل على سير بالدنا في املسار الصحيح
نحو تكريس بعد االستدامة و تقليص العجز الطاقي الوطني.

حضرات السيدات والسادة
كما أن هذا اللقاء ،يشكل مناسبة الستلهام التوجيهات امللكية السامية لجاللته في دور
التخطيط الترابي ونجاعته على مستوى توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين ،وذلك
من خالل ضرورة الحرص على :
 التحكم في مسلسل التمدن ومواكبة نمو التجمعات الحضرية والرفع من قدراتاستقطابها واستمالتها لالستثمارات املنتجة؛
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توفير البنيات التحتية والتجهيزات األساسية خاصة تلك التي لها عالقة بشرط
االستدامة كاملساحات الخضراء والتجهيزات الخاصة بالتطهير السائل والصلب
وطرق املعالجة املعتمدة ؛
تطوير أساليب النقل والتنقل لضمان عنصر السالسة بين مكونات وأجزاء
التجمعات الحضرية؛
إعداد البنيات الخاصة باحتضان االستثمارات في مختلف امليادين القطاعية
الصناعية العلمية التجارية والسياحية ،باملجاالت الحضرية والقروية؛
االرتكاز على العنصر البشري كفاعل أساس ي في التنمية من خالل توفير مجاالت
خاصة بالتثقيف والتعليم والتنشيط؛
حماية اإلرث العمراني واستثمار مواد البناء التقليدية املحلية في املنتوج الهندس ي
الحالي واملستقبلي .

حضرات السيدات والسادة
يعتبر قطاع التعمير بحكم طبيعته األفقية كمجال تلتقي عبره التدخالت العمومية
ومختلف املبادرات الخاصة حقال لترجمة كل االنشغاالت البيئية ومستلزمات االستدامة
والنجاعة الطاقية ،خصوصا عندما يتعلق األمر برفع تحديات االستجابة للحاجيات
املرتبطة بالتمدن املتسارع والذي فاق نسبة  % 60وتلك املتعلقة بضمان التجانس
االجتماعي وتقوية جاذبية املدن أو ضمان االندماج واالستدامة في مجال التهيئة
والتخطيط الحضري
إن مشاهدة هذا الشريط تجعلنا يقينين بأن ما رأيناه في جزئه األول من أنماط للبناء
الهش وغير املنظم وما يترتب عنه من صعوبات على مستوى التنقل وعسر في حياة
املواطنين اليومية ليس قدرا أمام الرغبة التي يمكن أن نفعلها فرادى أو جماعات بهدف
اإلسهام في تحقيق ظروف عيش سليمة .
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فالتلوث ليس قدرا أو مصيرا محتوما ملدننا وأحيائنا ،كما أن عسر وصعوبة النقل و
التنقل لم يكن ليكون كذلك ،نفس الش يء بالنسبة لعدم تناسق األحياء داخل املدن
وضعف التجهيزات بها ،إذا ما قارناه وقابلناه بقدراتنا على تغيير كل ذلك نحو األفضل من
خالل تعمير تشاركي ومستدام يقوم على التهيئة الجيدة للفضاء العمراني والحد من
التفاوتات املجالية وتكريس العدالة االجتماعية كما جاء في التوجيهات امللكية النيرة التي
تضمنتها الرسالة السامية املوجهة للمشاركين في املناظرة الوطنية حول العقار املنعقدة
بالصخيرات خالل األسبوع املاض ي.
وضمن ذات السياق ،وتفعيال للتوجهات امللكية التي تضمنتها الرسالة السامية لجاللته،
فان وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بصدد اإلنكباب في الوقت الراهن على اعتماد
مقاربة جديدة ملشروع مدونة التعمير وفق رؤية ومقاييس جديدة تأخذ بعين اإلعتبار
األدوار األساسية للتعمير في عالقة مع مبدأ االستدامة والتي يشكل عنصر النجاعة
الطاقية أحد أساساته.

حضرات السيدات والسادة
كما أنه واعتبارا لكون املباني تعد أكبر مجاالت االستهالك الطاقي ببالدنا  ،صار من
الضروري اعتماد قواعد األداء الطاقي للمباني والذي يرمي إلى التقليص من استهالك
الطاقة عبر تحسين أداء املباني عبر تقنيات العزل الحراري ،وإحداث جيل جديد من
املباني التي تراعي مبادئ احترام البيئة واالستعمال األمثل لتقنيات النجاعة الطاقية على
مستوى كل مكوناتها )أسقف ،بنيات رافعة ،توجيه.(...
وقد واكب هذا املسلسل وضع آليات قانونية وتنظيمية ،ساهمت في إعدادها الوزارة الى
جانب فرقاء مؤسساتيين ،نذكر منها بالخصوص:
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القانون رقم  09-47املتعلق بالنجاعة الطاقية؛
القانون رقم  09-13املتعلق بالطاقات املتجددة الصادر بتاريخ 2010/02/11؛
املرسوم رقم  578-10-2بتاريخ  2011/04/11بتطبيق القانون رق  09-13السالف
الذكر؛
ضابط عام للبناء يحدد قواعد األداء الطاقي للمباني واملوافقة عليه بموجب
املرسوم رقم  2.13.874بتاريخ  15أكتوبر 2014

حضرات السيدات والسادة
وفي األخير ال يسعني إال أن أشكر فيدرالية مجال على البرمجة وأن أشكر من خاللها كل
املتدخلين واملساهمين في إغناء هذا اللقاء العلمي وأن أتمنى ألشغالكم كل النجاح
والتوفيق ،وأتمنى كذلك أن تنبثق عنها تعاليم وتوصيات قابلة لالستثمار والتوظيف،
خاصة في إعداد مدونة التعمير.
وفقنا هللا ملا فيه خدمة الصالح العام تحت القيادة النيرة لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس دام له العز والتمكين.
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