اململكة املغربية

وزارة التعمري واعداد الرتاب الوطين

لكمة الس يد وزير التعمري واعداد الرتاب الوطين
الاجامتع املوضوعايت  IIIحول الطاقة املس تدامة واملدن ،املنظم من طرف دوةل
الامارات العربية املتحدة وبرانم ا مأ م املتحدة للمس توطنات الشيرةة والولاةل
ادلولية للطاقات املتجددة
----مأبو ظيب  20ةناير 2016
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بسم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم عىل مأرشف املرسلني
-

الس يد وزير ادلوةل بدوةل الامارات العربية املتحدة الشقيقة،
الس يد املدير التنفيذي لربانم ا مأ م املتحدة للمس توطنات الشيرةة،
الس يد املدير العام للولاةل ادلولية للطاقات املتجددة،
الس يدات والسادة الوزراء ورؤساء وفود ادلول املشاركة،
حرضات الس يدات والسادة:

بداةة ،امسحوا يل مأن مأعرب لمك عن شكري وعظمي امتناين لدلعوة اليت وهجمتوها اىل بدلي
ملشاركتمك يف هذا امللتقى الهام واذلي نطمح اىل املسامهة يف اجناحه من خالل بلورة
توصيات معلية نسهر مجيعا عىل ا مأخذ هبا وتفعيلها عىل مأرض الواقع .فمببادرتمك الطيبة
لتنظمي هذا الاجامتع س متكنون املشاركني فيه من تبادل التجارب واأآراء حول اشاكلية
اس تعامل الطاقة يف املدن اليت تشلك الوعاء اجملايل جلل ا مأنشطة الاقتصادةة والاجامتعية.
ان انعقاد هذا الاجامتع املوضوعايت حول الطاقة املس تدامة واملدن اذلي ةأميت بعد مؤمتر
ا مأ م املتحدة املنعقد مأخريا حول التغريات املناخية “كوب “21بباريس ،ليعد تأمكيدا عىل
راهنية و مأمهية هذا املوضوع واس تجابة للحاجة امللحة ملعاجلة اشاكلية الضغط اذلي تعاين
منه املدن اليت تتطلع اىل تطوير اقتصاد ةعمتد مأكرث فأمكرث عل الطاقات املتجددة واملس تدامة
من مأجل احلد من أآاثر التغريات املناخية.
حرضات الس يدات والسادة،
لقد شلك المنو الاقتصادي اذلي عرفه العامل خالل العقود ا مأخرية ،ضغطا كبريا عىل
املنظومة البيئية ،خاصة ابملدن اليت تعرف تناميا مضطردا حلاجيات الساكن واليت تنت
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مأكرث من  %70من انبعااثث اثين مأكس يد الكربون) (CO2حسب معطيات برانم ا مأ م
املتحدة للمس توطنات الشيرةة .وقد زاد من حدة هذه الضغوط ،ظاهرة التغريات املناخية
وندرة وهشاشة املوارد الطبيعية ،مما تسشب يف تدهور الوسط الطبيعي وتعدد مظاهر
التلوث والعوامل املهددة لصحة الساكن.
وبذكل ةواجه العامل حتداي كبريا لبلوغ مأهداف التمنية املس تدامة ،وهو حتسني اطار العيش
الكرمي مجليع الساكن وضامن تلبية حاجيات التمنية الاجامتعية والاقتصادةة ،مع مراعاة
متطلبات اس تدامة املوارد وتقليص اخملاطر البيئية ،مما ةفرض تطويرا مأكرث للطاقات البدةةل
واملتجددة وزايدة نيرها واحلث عىل اس تعاملها عرب العامل.
عىل مس توى اململكة املغربية ،وملواهجة هذا التحدي ،فقد مت تشين مفهوم حامةة البيئة
والتمنية املس تدامة يف اطار امليثاق الوطين والتصممي الوطين لعداد الرتاب .كام تقوم
س ياسة اعداد الرتاب الوطين بتأمطري منو اجملالت الرتابية وضامن اس تدامهتا وتقوةة
تنافسيهتا وفق مقاربة مشولية وتشاركية تكرس من خاللها بلورة الس ياسات العمومية عىل
املس توى اجملايل و هتدف اىل الارتقاء ابحلاكمة اجليدة ،وذكل ابلرتاكز عىل مبادئ التمنية
املس تدامة واملمتثةل يف النجاعة الاقتصادةة والعداةل الاجامتعية وصيانة وتدبري املوارد
الطبيعية واحملافظة عىل الرتاث.
كام مأن اململكة املغربية ،ومنذ لقاء رةو دي جانريو س نة  ،1992اذلي دق انقوس اخلطر
ابلنس بة لقضية املناخ ،اخنرطت وبلك حزم ،واعمتدت مقاربة طموحة وملموسة تقوم عىل
الواقعية والاستباقية والالزتام ابرساء اسرتاتيجيات منذ مأزةد من نصف قرن ،بدئا
بس ياسة السدود وس ياسة احملافظة عىل الرثوات السمكية واخنراطها الرادي يف س ياسة
التمنية املس تدامة وحامةة البيئة وكذا تعبئهتا الفعلية يف جمال الانتقال الطايق.
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لقد حرصت بالدان عىل مراجعة مناجه التخطيط مع ا مأخذ بعني الاعتبار مبادئ التمنية
املس تدامة مبا فهيا اجلوانب املتعلقة ابلتوازن البييئ وذكل ابعامتد خمططات حترص عىل توفري
فضاءات عيش مالمئة وأآمنة وقادرة عىل تلبية حاجيات وتطلعات املواطنني واعتبار العقار
مكورد قمي ةتوجب اس تعامهل بعقالنية وتفادي الزحف العمراين مع اعامتد كثافات مالمئة
تنعكس عىل ا مأنشطة واخلدمات ووسائل النقل العام واةالء مأمهية لتعزيز مبادئ النجاعة
الطاقية يف نظم الهتيئة ،عالوة عىل الاس تجابة حلاجيات التنقل واحلركية وتطوير مأمناط نقل
بدةةل مع ادماج مبادئ الولوجيات والاس تغالل ا مأمثل ل ملنساق القامئة.
كام معلت اململكة املغربية عىل اس تصدار ضابط البناء العام احملدد لقواعد ا مأداء الطايق
للمباين واحملدث للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية يف املباين واذلي ةنطبق عىل املباين
السكنية والتجارةة اجلدةدة ابس تثناء املباين السكنية القروةة .وهيدف هذا الظابط يف املقام
ا مأول اىل حتسني مأداء الطاقة يف املباين واحلد من متطلبات التدفئة والتربةد ،وحتسني
الراحة احلرارةة يف املباين ،واملسامهة يف ماكحفة الاحرتار املنايخ ،وقد دخل هذا الضابط
حزي التنفيذ بعد س نة واحدة من اترخي نيره يف اجلرةدة الرمسية .ا مأمر اذلي اس توجب
تنظمي مأايم حتسيس ية بشأمنه لفائدة الولالت احلرضةة حول «التعمري املس تدام والنجاعة
الطاقية ".قصد تعبئة مجيع اجلهات الفاعةل وتسليط الضوء عىل ا مأدوات العملياتية وأليات
الربط بني التخطيط العمراين والتدبري احلرضي والنجاعة الطاقية.
كام ةمت العمل عىل مراجعة القانون املتعلق ابلتعمري ،واذلي حيدد القواعد العامة املنظمة
لهتيئة واس تعامل ا مأرايض ،داخل امجلاعات الرتابية قصد انتاج جمالت قابةل للتعمري وتنظمي
اجملال املبين يف اطار احرتام مبادئ التمنية املس تدامة ،لس امي مهنا:
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التحمك يف التوسع العمراين من خالل عقلنة اس هتالك العقار وتشجيع معليات التجدةدوانعاش اجملالت احلرضةة لتفادي تشتت املناطق الضاحوةة واحملافظة عىل التوازن بني
املركز واملدار احمليط به،
ارساء رشوط تفعيل امليثاق الوطين للبيئة والتمنية املس تدامة،ا مأداء الطايق ومتطلبات النجاعة الطاقية يف نظم الهتيئة،التحمك يف حاجيات التنقل واحلركية مع ادماج مبادئ الولوجيات والاس تغالل ا مأمثلل ملنساق القامئة،
تنوع الوظائف احلرضةة والامتزح الاجامتعي مع حتدةد الماكنيات يف جمايل البناء لتلبيةاحلاجيات اأآنية واملس تقبلية يف جمال السكن وا مأنشطة والتجهزيات العمومية.
جتدر الشارة كذكل اىل مأن بالدان بصدد التحضري لعطاء الانطالقة لربانم وطين
ل ملحياء اليكولوجية » «écoquartiersةعزتم تشين مشارةع منوذجية رائدة تعمتد مبادئ
التعمري املس تدام عىل خمتلف املس توايت مبا فهيا اجلانب الطايق .كام ستبارش تفعيل ورش
الهتيئة الرمقية للمجالت مبا خيدم اس تدامهتا وتاكملها الوظيفي والرتايب.
وبفضل املوروث احلرضي للملكة املغربية واملمتثل يف ا مأنسجة واملدن العتيقة والتشكيالت
الهندس ية احلرضةة والقروةة ،وكذا اخلربة والتجربة اليت رامكهتا بالدان ملدة قرن من الزمن يف
قطاع التعمري عىل مس توى التنظمي والتقنني ،متكنا من تطوير مقارابت استباقية يف ميدان
عقلنة اس هتالك الطاقة .فعىل مدى مأس بوع لامل مت تنظمي ادلورة ا مأوىل ملهرجان الهندسة
املعامرةة اذلي شلك فرصة لس تحضار التقنيات الهندس ية اليت مكنت عرب التارخي من
ضامن تلطيف اجلو داخل البيوت ،والتفكري مبعية املهنيني يف س بل تطعميها ابأليات
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احلدةثة مبا ةتيحه جمال البحث الهنديس املعامري يف مأفق التقليل من اس تعامل الطاقة
وترش يد اس تغالل مصادرها.
ان اململكة املغربية تراهن يف الوقت احلايل عىل الارتقاء اىل مصاف ادلول املتقدمة من
خالل العدةد من ا مأوراش املؤسساتية والعمرانية وعرب مجموعة من الاصالحات ادلس تورةة
والتيرةعية والتنظميية اليت دشنهتا بالدان منذ تويل جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا
عرش مأسالفه املنعمني.
فاىل جانب ورش الانتقال ادلميوقراطي اذلي توج جبيل جدةد من احلقوق ادلس تورةة
اليت مأقرها دس تور اململكة ،يشلك حاليا تفعيل و مأجر مأة اجلهوةة املتقدمة وا مأوراش
واملشارةع التمنوةة املهيلكة صلب اهامتمنا عىل مس توى اعداد الرتاب الوطين والتمنية اجملالية
والتعمري .ومن بني املشارةع الكربى اليت رشعت فهيا بالدان واليت لها ارتباط مبوضوع
اجامتعنا اليوم ،مأذكر لمك امليروع الضخم لنتاج الطاقة الشمس ية بوارزازت اذلي يشلك
بداةة جيل جدةد من املشارةع التمنوةة واذلي يشمل اجناز مخس حمطات لنتاج الكهرابء
من مصدر مشيس ،بتلكفة مالية تصل اىل  9مالةري دولر مأمرييك ،مما س ميكن املغرب من
انتاج حوايل  2000ميغاواط من الكهرابء ،وذكل يف مأفق س نة  .2020كام س ميكن املغرب
من ا احلفاظ عىل حميطه البييئ من خالل جتنب انبعاث  7ر 3مليون طن من اثين مأكس يد
الكربون يف الس نة.
حرضات الس يدات والسادة،
ان املؤمتر  22حول التغريات املناخية ،اذلي تتيرف اململكة املغربية ابس تضافته خالل
الس نة اجلارةة يف مدةنة مراكش ،سيشلك فرصة ساحنة لمثني ما اتفق عليه خالل النسخة
السالفة وبلورة مزةد من التدابري املصاحبة ملعاجلة اشاكلية التغريات املناخية من زاوةة

6

تقوةة وتيسري اللجوء اىل الطاقات املتجددة ومتكينا من الارتقاء مبدننا اىل مدن مس تدامة
قادرة عىل رفع التحدي البيئ ودمع تنافسيهتا.
وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خدمة صاحل بدلاننا والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبرلاته.
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