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غٌر  هناك من الموارد الطبٌعٌة على االرض ما ٌكفً لحاجٌات كافة الناس ,لكن تبقى هذه الموارد

 كافٌة الشباع جشع و حب التملك لدى بعض الناس...المهاتما غاندي

 

 مشارٌع التنمٌة المستدامة : حماٌة البٌئة أم حماٌة األرباح؟

لكن تبقى هذه الموارد غٌر  "هناك من الموارد الطبٌعٌة على األرض ما ٌكفً لحاجٌات كافة الناس، 

  المهاتما غاندي  "كافٌة إلشباع شجع و حب التملك لدى بعض الناس

 تقدٌم

تشكل األزمة اإلٌكولوجٌة أحد أهم مظاهر أزمة الحضارة التً ٌعٌشها النظام الرأسمالً الٌوم. هذه 

األزمة التً ٌجزم الٌوم معظم المتخصصٌن و علماء البٌئة فً العالم على ارتباطها باألنشطة اإلنسانٌة و 

المفروض الٌوم على مواطنً العالم من خالل تحكم نمط اإلنتاج، التوزٌع و االستهالك الرأسمالً 

الشركات المتعددة الجنسٌات المتنامً بكل مناحً الحٌاة )الماء، الهواء، النبات، اإلعالم، الصحة، 

التعلٌم،...(. كما ٌجزم هؤالء المختصٌن على خطورة الوضع فً غٌاب تحرك مستعجل من أجل إنقاذ ما 

درجات المئوٌة التً ستدخلنا لمرحلة  2نسبة حرارة الكوكب األكٌد ل  ٌمكن إنقاذه وعدم تجاوز ارتفاع

 أسوء، مرحلة الالعودة حٌث ٌصعب الٌوم التكهن بمداها.

كل هذه التحذٌرات لم تكن كافٌة لتدفع كبار العالم المجتمعٌن فً قمة كوبنهاكن فً دجنبر من السنة 

و اكتفوا، فً استهتار كبٌر  2102عد سنة الماضٌة للخروج ببرتوكول جدٌد ٌعوض برتوكول كٌوتو ب

بمسئولٌاتهم أمام شعوبهم و أمام األجٌال القادمة بالخروج بنداء ٌتٌم ال ٌتضمن أي التزامات مرقمة و 

 واضحة للحد من انبعاتات الغازات الدفٌئة ببلدانهم.



لجدٌدة التً ابتدعها هذا لم ٌمنع بطبٌعة الحال اللٌبرالٌٌن من مواصلة مضارباتهم فً أسواق المناخ ا

برتكول كٌوتو كحل سحري النقاد الكوكب من خالل سوق الكاربون و آلٌات التنمٌة النظٌفة باإلضافة 

إلى المخلوق الجدٌد "آلٌة تفادي إزالة الغابات" الذي كان من المفترض االتفاق حوله فً كوبنهاكن و 

واذ على آالف الهكتارات من الغابات من أجل النتٌجة أن عدد الشركات المتعددة الجنسٌات قامت باالستح

 المضاربة بها فً السوق الجدٌدة دون االكتراث بمصٌر السكان األصلٌٌن الذٌن ٌقطنون هذه الغابات.

فً المغرب و على غرار معلمٌهم الغربٌٌن ٌحاول المتحكمون بزمام األمور البحت عن فرص جدٌدة 

 رة بدعوى حماٌة البٌئة و تحقٌق تنمٌة مستدامة.لالغتناء و مراكمة أرباح جدٌدة، هذه الم

فعن أي تنمٌة مستدامة نتحدث؟ وما هً طبٌعة المشارٌع الخضراء الجدٌدة التً ٌتم التهٌٌئ إلنجازها؟ 

 من سٌدفع و من المستفٌد ؟ و ما جدٌد المٌثاق الوطنً للبٌئة والتنمٌة المستدامة ؟ و هل هناك من بدائل ؟

   ن ماذا نتحدث ؟التنمٌة المستدامة ع

ٌعتبر هذا المصطلح من أكثر المصطلحات استعماال الٌوم رغم عمومٌته و صعوبة تحدٌد دقٌق لمفهومه. 

و ٌمكن أن نعتبر أن هناك إجماعا نسبٌا حول التعرٌف الذي قدمته اللجنة العالمٌة حول البٌئة و التنمٌة 

حاجٌات الحاضر من دون أن تمنع األجٌال : "التنمٌة المستدامة هً تنمٌة تستجٌب ل 0891منذ سنة 

 Notre avenir à tous 1989 CMEDالقادمة من تلبٌة حاجٌاتهم" 

 Sustainable إلى اللغة الفرنسٌة   كما أن هناك من ٌعارض حتى الترجمة من اللغة اإلنجلٌزٌة

entdevelopm   التنمٌة القابلة لالحتمال عوض المستدامة 

و قد ثم تكٌٌف هذا المصطلح منذ ظهوره مع متطلبات السوق كما هو الحال لمصطلحات و شعارات 

أخرى )الدٌمقراطٌة، حقوق اإلنسان، المساواة..(. و أصبح الٌوم مفهوم التنمٌة المستدامة مرتبط أكثر 

ٌر المدى، منطق السوق و محركه األساسً هو تحقٌق أكبر بمفاوضات و توافق صعب بٌن منطق قص

قدر من األرباح و فً أسرع مدة ممكنة بالنسبة لحفنة من الطفٌلٌٌن الذٌن ٌتحكمون فً أهم الثروات 

(و  فً المائة من الثروات 98فً المائة من سكان األرض األكثر غنى ٌتحكمون ب  21، 2118 )فً

مسئولٌتنا فً الحفاظ على مجاالتنا الحٌوٌة و مسئولٌتنا كذلك اتجاه  بٌن منطق مغاٌر بعٌد المدى حول

األجٌال القادمة و بقاء الجنس البشري بأسره. هذا المنطق هو ما ٌدافع عنه العدٌد من المناضلٌن البٌئٌٌن 

 عبر العالم.

مانة إضافٌة كما أن هذا المصطلح و التركٌز على استعماله فً العدٌد من المناسبات هو فً الحقٌقة ض

للرأسمالٌٌن ٌتم التأكٌد من خاللها على ضرورة االستمرار فً التنمٌة بمفهومها االقتصادي الحالً مع 

األخذ بعٌن االعتبار مسألة البٌئة و هو ما ٌؤكده مثال تصرٌح مدٌر أحد أكبر الشركات العالمٌة 

لمزٌد من النفط ، المزٌد من الغاز والفحم "التنمٌة المستدامة هً أوال إنتاج المزٌد من الطاقة ، ا للبترول
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وفً الوقت نفسه ، علٌنا أن  . وربما المزٌد من الطاقة النووٌة ، وبالتأكٌد أكثر من الطاقات المتجددة

 نتأكد أن ذلك لن ٌكون على حساب البٌئة."

رٌة مستدامة لكن السؤال الذي ٌطرح نفسه بحدة هو كٌف ٌمكن الحكم على نمط تنمٌة معٌن بأنه تنمٌة بش

فً أطروحته  «  aurléin boutaud »  إٌكولوجٌا أم ال ؟ و هنا ٌقترح دكتور علوم األرض و البٌئة

 : Développement durable » " ضمادة"التنمٌة المستدامة : التفكٌر فً التغٌٌر أم تغٌٌر ال

Penser au changement ou changer le pansement » [i] معٌارٌن أساسٌٌن هناك

و ٌقترح الدكتور  و البصمة اإلٌكولوجٌة  IDHكذلك إجماع نسبً حولهما و هما مؤشر التنمٌة البشرٌة 

مقارنة على شكل مبٌان مزدوج بٌن مختلق البلدان ٌوازي فٌه بٌن مدى تحقٌق تنمٌة بشرٌة لهذه البلدان و 

 : كدا مدى تأثٌرها على البٌئة

"ثٌض١ّٕز ثٌىال١ّىٟ" ػٍٝ ثٌّٕٛىػ ثأل٠ٌِىٟ أٚ ثألّضٌثٌٟ ٠ض١َّ دٌّفٍز أٌٚٝ ٠ضُ ٚ ثٌّالفع أْ ٠ٌٟك 

ف١ٙج صقم١ك صموَ وذ١ٌ ِٓ ٔجف١ز ثٌض١ّٕز ثٌذ٠ٌٖز ِغ آعجً ٝؼ١فز ْٔذ١ج ػٍٝ ثٌذ١تز فٟ ف١ٓ أٔٗ ٚ دؼو صقم١ك 

ٌذ٠ٌٖز ٠ذمٝ ٝت١ال ثألّج١ّجس فئْ ثٌضأع١ٌ ػٍٝ ثٌذ١تز ٠ٚذـ وذ١ٌث ًغُ أْ ثٔؼىجُ ىٌه ِٓ ٔجف١ز ثٌض١ّٕز ث

ف١ظ ٠مٛي ِٕضموث     Galbarith JKؽوث ٚ ٘ٛ أٌِ ثٔضذٗ ٌٗ ِٕي ِور ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّنض١ٚٓ ٚ ِٓ د١ُٕٙ 

 ّٔٛىػ ثٌض١ّٕز ثأل٠ٌِىٟ :

"ػٕوِج صضُ صٍذ١ز فجؽ١جصٕج ثألّج١ّز، ٠ٕٚخ ث٘ضّجِٕج أوغٌ فجوغٌ ٌٕجلالس ثٌؼٚج ٌّالػخ ثٌىٌٛف أٚ 

صنضَي ثٌض١ّٕز ثاللضٚجه٠ز فٟ إٔضجػ ثٌٍْغ ثٌفجمٌر" ٚ ٘يث ويثن ِج ٌنٚٗ ٌفٌثٕجس ثألّٕجْ ثٌىٌٙدجة١ز ٚ 

ثٌٌة١ِ ثأل٠ٌِىٟ فٟ لّز ثألًٛ د٠ٌٛ ه٠ؾج١ٌٔٚ دجٌض٠ٌٚـ أْ "ّٔٛىػ ف١جر ثأل٠ٌِى١ٓ غ١ٌ لجدً 

 ٌٍضفجٚٛ"

ٟ وّج ٠ّىٕٕج ِالفظز أٔٗ إىث ثصذؼش ثٌوٚي ثٌٕجٕتز وجٌذٌث٠ًٍ ثٌٕٙو ٚ ث١ٌٚٓ ثٌّٕٛىػ ثأل٠ٌِىٟ ثٌّٖجٌ

١ٍَِّٕج أًدؼز وٛثوخ ِٓ فؾُ ثألًٛ. ٚ دجٌضجٌٟ ِج ٠ّىٕٕج ثٌؾََ دٗ ث١ٌَٛ ٚ هْٚ صٌهه ٘ٛ أْ ثٌّٕٛىػ 

ثٌغٌدٟ ٌٍض١ّٕز ٘ٛ ثدؼو ِج ٠ىْٛ ػٓ ّٔٛىػ ٌٍض١ّٕز ثٌذ٠ٌٖز ثٌّْضوثِز إ٠ىٌٛٛؽ١ج ٚ أٔٗ ال ٠ّىٓ صؼ١ّّٗ ػٍٝ 

  دجلٟ هٚي ثٌّؼًّٛ. 

 ثٌؼج١ٌّز وٛدٕٙجوٓ : فًٖ ِّغٍٟ ثٌٌأّّج١ٌز ثٌنٌٞثء

إْ فًٖ ثٌّفجٚٝجس ثٌؼج١ٌّز فٟ وٛدٕٙجوٓ فٟ ثٌضًٛٙ إٌٝ ثصفجق ًغُ مطًٛر ثٌٛٝؼ١ز ٠ذٌ٘ٓ ٌِر 

 أمٌٜ ػٓ ثٌٙٛر ثٌىذ١ٌر د١ٓ ِطجٌخ ثٌٖؼٛح ٚ أ٠ٌٛٚجس ثٌٕنخ ثٌقجوّز.

وجْ ثٌؼجٌُ وٍٗ ٠ٕضظٌٖ ِٓ لّز وٛدٕٙجوٓ دقؾُ ثألمطجً  2012فؼٛٛ ثالصفجق فٛي دٌصٛوٛي ِج دؼو 

ٌضٟ صضٙوه ثٌذ٠ٌٖز فٛي ثٌضَثِجس ثٌوٚي ثٌغ١ٕز دنفٜ ثٔذؼجصجصٙج ِٓ صجٟٔ أٚو١ْو ثٌىجًدْٛ ثٌىذٌٜ ث

مٌؽش ٘يٖ ثٌوًٚر دٕوثء صُ فٌٝٗ ِٓ ٌٟف ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز ٚ فٍفجةٙج ٚ ثٌي٠ٓ صٍّٚٛ ِٓ أٞ 

فٟ  5.2ٛصٛ ٚ ْٔذز ثٌضَثِجس فم١م١ز ٚ ٌِلّز ٚ ٘ٛ ِج ٠ٖىً فٟ فو ىثصٗ صٌثؽؼج فضٝ دجٌْٕذز ٌذٌصٛوٛي و١

http://ar.thefreedictionary.com/%d8%b6%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9
../../../../../Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/Downloads/developpement%20durable%20%20protÃ©ger%20l'environnement%20ou%20protÃ©ger%20les%20profits.doc#_edn1


ٚ ًفٞش وً إٔىجي ؽذٌ   وّج أْ ٘يٖ ثٌوٚي صٕىٌس ٌّْت١ٌٛجصٙج ثٌضج٠ًن١ز 1ثٌّجةز ث٠ٌٍَٙز ٌوٚي ثٌٍّقك 

 ثًٌٌٞ ثإل٠ىٌٛٛؽٟ ثٌيٞ صْذذش ف١ٗ دجٌْٕذز ٌوٚي ثٌؾٕٛح.

ِْت١ٌٛٓ إٔٗ ٌّٓ ثٌّؤّف أْ ٔالفع ث١ٌَٛ أٔٗ ٚ ٌِر أمٌٜ ٠ؼٙو ثٌقفجظ ػٍٝ د١تضٕج إٌٝ أٌٚته ثٌي٠ٓ وجٔٛث 

ػٓ صو١ٌِ٘ج : ثٌٌٖوجس ثٌّضؼوهر ثٌؾ١ْٕجس ٚ ٠ّٔ إٔضجؽٙج ٚص٠ٍٛؼٙج ٚويٌه ٠ّٔ ثالّضٙالن ثٌضٟ صفٌٝٗ 

 ػٍٝ ِٛثٟٕٟ ثٌؼجٌُ ِٓ مالي إػالٔجصٙج ثٌّضٛثٍٙز ػذٌ ّٚجةً ثإلػالَ ثٌضٟ ص١ْطٌ ػ١ٍٙج.

دجٌوًؽز ثألٌٚٝ صٌٜ فٟ  ٘يٖ ثٌٌٖوجس ثٌّضؼوهر ثٌؾ١ْٕجس ٚثٌقىِٛجس ثٌّّغٍز ٌٙج ٚ ثٌّوثفؼز ػٓ ِٚجٌقٙج

٘يٖ ثألٍِز ثإل٠ىٌٛٛؽ١ز ِنٌؽج ألٍِضٙج ثٌّج١ٌز ٚثاللضٚجه٠ز ٚ ِؾجالس ؽو٠ور لو صّْـ ٌٙج دٌّثوّز ث٠ٌَّو 

 ِٓ ثألًدجؿ ٘يٖ ثٌٌّر دوػٜٛ فّج٠ز ثٌذ١تز ٚ صقم١ك ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز.

ثلضٚجه٠ز صٌٚػ ٌقٍٛي ٍثةفز ِٓ ٚ دجٌضجٌٟ ٕٙؤج لذً ٚ إدجْ لّز وٛدٕٙجوٓ ٔٛػج ِٓ ثٌضْجدك د١ٓ ٌٛد١جس 

 لذ١ً :

  ثٌذ١ٛإ٠غجٔٛي : ٚ ثٌيٞ ٠ؼط١ٕج ثالمض١جً د١ٓ "فٚٛي فالؿ فم١ٌ دجٌّى١ْه ػٍٝ ٚؽذضٗ ثألّذٛػ١ز

ِٓ ثٌيًر أٚ صؼذتز مَثْ ثٌذ٠َٕٓ ١ٌْجًر ِٛثٟٓ ِٓ أًٚدج أٚ أ٠ٌِىج ثٌّٖج١ٌز" هْٚ ثٌقو٠ظ ػٓ 

ثالّضقٛثى ػٍٝ ِْجفجس ٕجّؼز ِٓ ثٌغجدجس ٚ  ثٌضىٍفز ثٌذ١ت١ز ٌٙيث ثٌٕٛع ِٓ ثًٌَثػجس ِٓ مالي

 ِغ ثالّضنوثَ ثٌّىغف ٌٍّذ١وثس Monocultureصق٠ٍٛٙج إٌٝ فمٛي ًٌَثػجس أفجه٠ز 

  ثٌفقُ "ثٌٕظ١ف" ٚ ثٌضٕق١ز ثٌنطٌر ِٓ ثٔذؼجعجسCO2 .فٟ ثٌضٌدز 

 ٔ ظ١فز ثٌطجلز ث٠ٌٕٚٛز : ثٌوٌٚز ثٌف١ٌْٔز ال صفٛس فٌٙز ِٓ أؽً ثٌض٠ٌٚؼ ٌٍطجلز ث٠ٌٕٚٛز وطجلز

٠ٚيوٌ أْ فٌْٔج ٟ٘ ٚثفور ِٓ ًٚثه  ًغُ ثٌّنجٌٟ ثٌّؼٌٚفز مجٙز إٕىج١ٌز ثٌٕفج٠جس ث٠ٌٕٚٛز. 

 فٟ ثٌّجةز ِٓ ِٛثًه٘ج ثٌطجل١ز دجٌْٕذز ٌٍىٌٙدجء. 80ثٌطجلز ث٠ٌٕٚٛز فٟ ثٌؼجٌُ ف١ظ صٖىً أوغٌ ِٓ 

 ... 

صؼٌٝٛث ٌمّغ ثّضغٕجةٟ ِٓ فٟ ف١ٓ ػًّ ثٌّٕجٍْٝٛ ِٓ أؽً ػوثٌز ِٕجم١ز ثٌي٠ٓ وجٔٛث مجًػ ٘يٖ ثٌمّز ٚ 

ٌٟف ٌٕٟز ثٌوثٌّٔن ػٍٝ ِٕجلٖز دوثةً فم١م١ز صُ صٍن١ٚٙج ِٓ مالي ٕؼجًثس : "غ١ٌٚث ثٌٕظجَ دوي 

ثٌّٕجك" ، "ٌٛ وجْ ثٌّٕجك دٕىج ألٔميصّٖٛ" "ِٓ أؽً ثّضؼجهر ثٌٖؼٛح ٌٍْطضٙج" ٚ لو صُ صؾ١ّغ ٘يٖ 

ِؾّٛػز ِٓ ثٌض١ٙٛجس ّٕقجٚي  ٚ ثٌيٞ ٠ضّٞٓ  ثٌنالٙجس فٟ "دٌصٛوٛي ثٌٖؼٛح فٛي ثٌّٕجك"

  ثٌضطٌق إٌٝ دؼٞٙج فٟ ثٌفمٌر ثٌنجٙز دجٌذوثةً

   صأع١ٌثس ثٌضغ١ٌثس ثٌّٕجم١ز ٚ ثٌٛٝغ ثٌذ١تٟ دجٌّغٌح

ٚثٌضٟ صؼو ِٓ أوغٌ ثٌّٕجٟك صًٌٞث ِٓ صذؼجس  ٠مغ ثٌّغٌح فٟ ِٕطمز ّٕجي إف٠ٌم١ج ٚثٌٌٖق ثأل٠ّٚ 

فٛي ثٌّٕجك ي   IPCCال صم٠ٌٌ ِؾّٛػز ثٌنذٌثء ثٌؼج١١ٌّٓ ثٌضغ١ٌثس ثٌّٕجم١ز ثٌضٟ ٠ٖٙو٘ج ثٌؼجٌُ )أٔظٌ ِغ

ثٌضٟ   GHG(. ّذخ ٘يٖ ثٌضغ١ٌثس ثٌٕٛػ١ز ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌٕظُ ثٌّٕجم١ز ٌىٛوذٕج ٟ٘ ثٌغجٍثس ثٌوف١تز 2007

صٕذؼظ ِٓ ثٌّٚجٔغ ٚ ّٚجةً ثٌٕمً مجٙز فٟ ثٌوٚي ثٌّضموِز ٚثالّضؼّجي ثٌّضَث٠و ٌٍٛلٛه ثألففًٛٞ 



ؼٟ، ثٌذضٌٚي(. وّج أْ ّىجْ ٘يٖ ثٌّٕطمز ٠ؼوْٚ ثأللً ثّضؼوثهث ٌٍضى١ف ِغ صذؼجس ٘يٖ )ثٌفقُ، ثٌغجٍ ثٌطذ١

ثٌضغ١ٌثس ٚثٌضٟ ٕٙو ثٌّغٌح فٟ ثٌْٕٛثس ثألم١ٌر ػوهث وذ١ٌث ِٓ صّظٌٙثصٙج ِٓ مالي صٌثؽغ وذ١ٌ فٟ 

ػوه  ثٌضْجلطجس ثٌّط٠ٌز فٛثٌٟ ثٌغٍظ ِٕي ّٕٛثس ثٌْض١ٕ١جس ٚ صٛثصٌ ّٕٛثس ثٌؾفجف إٝجفز إٌٝ صْؾ١ً

ِٓ ثٌىٛثًط ثٌطذ١ؼ١ز أٚ ِج ٠ٚطٍـ ػ١ٍٗ دجٌظٛثٌ٘ ثٌّضطٌفز أٚ ثٌقجهر مجٙز ثٌف١ٞجٔجس. ٚصذمٝ ثٌفالفز 

 ٚثٌّٛثًه ثٌّجة١ز ٟ٘ ثألوغٌ صأعٌث ِٓ ٘يٖ ثٌضغ١ٌثس ثٌّٕجم١ز دذالهٔج.

َ صؤوو ٌألّف ٚفٟ غ١جح صغ١ٌ ؽيًٞ ٠ٌّٕ ثإلٔضجػ ٚثٌض٠ٍٛغ ٚثالّضٙالن ثٌٌأّّجٌٟ ثٌْجةو فٟ ػجٌّٕج ث١ٌٛ

 [ii]ِؼظُ ثٌضمج٠ًٌ ػٍٝ صوً٘ٛ مط١ٌ ٌِصمخ ٌقجٌز وٛوخ ثألًٛ فٟ ثٌْٕٛثس ثٌّجةز ثٌّمذٍز.

وّج أْ ثالًصفجع ثٌٌّصمخ فٟ ِْضٜٛ ثٌذقٌ ٠ٙوه دٖىً وذ١ٌ ثٌْٛثفً ثٌّغٌد١ز مجٙز ٚ أٔٙج صّضو ػٍٝ 

وّج أٔٙج صظُ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٕٖتجس ثاللضٚجه٠ز ٚ ثٌذ١ٕجس ثٌضقض١ز ثٌٙجِز وجٌّٛثٔب ٚ ٕذىجس   وٍُ 3500ٟٛي 

جس ٝل ١ِجٖ ثٌٌٖح ِٕٚضؾؼجس ١ّجف١ز ٝنّز إٝجفز إٌٝ ٔظُ إ٠ىٌٛٛؽ١ز ىثس ثٌٌٚف ثٌٚقٟ ٚ ِقط

 ل١ّز د١ت١ز ػج١ٌز.

دجإلٝجفز إٌٝ ىٌه ػٌف ثٌٛٝغ ثٌذ١تٟ دجٌّغٌح صوً٘ٛث وذ١ٌث فٟ ثٌْٕٛثس ثألم١ٌر ٔظٌث ٌغ١جح أٞ  

ثأل١ٍْٟز فّج٠ز فؼ١ٍز ٌٍّؾجالس ثٌق٠ٛ١ز مجٙز صٍه ثٌضٟ صؼٌف صٌّوَث ٌألٖٔطز ثاللضٚجه٠ز وجٌْٛثفً 

 فٟ ثٌّجةز ِٓ ثٌّٕٖتجس ث١ٌْجف١ز. 53فٟ ثٌّجةز ِٓ ثألٖٔطز ثٌٕٚجػ١ز ٚ  80ثٌضٟ صظُ أوغٌ ِٓ 

 ثٌٕجصؼ ػٓ أٖٔطز ِق١ٍز ٔؾو:[iii] ٚ ِٓ أُ٘ ِظجٌ٘ صوً٘ٛ ثٌٛٝغ ثٌذ١تٟ دجٌّغٌح

فٟ ثٌّجةز ِٓ ث١ٌّجٖ ثٌّْضؼٍّز ٠ضُ   90ف١ظ ٔؾو أْ أوغٌ ِٓ  صٍٛط ث١ٌّجٖ ثٌْطق١ز ٚثٌؾٛف١ز ٚثٌذق٠ٌز -

ْٛ ١ٍَِ  ١ًِ370ٙج دوْٚ ِؼجٌؾز ِٕٙج 
3 

% ِٕٙج صٍمٝ فٟ ثألفٛثٛ 48 ١ٌٍّجٖ ثٌّْضؼٍّز ثٌق٠ٌٞز ) 

١ٍِْٛ َ 964ثٌّجة١ز أٚ فٟ ثألًٛ ٚثٌذجلٟ ٠ٍمٝ فٟ ثٌذقٌ( ٚ 
3 

ِٕٙج  %2ِٓ ث١ٌّجٖ ثٌّْضؼٍّز ثٌٕٚجػ١ز ) 

 صٍمٝ فٟ ثألفٛثٛ ثٌّجة١ز أٚ فٟ ثألًٛ ٚثٌذجلٟ ٠ٍمٝ فٟ ثٌذقٌ(

ِٓ  300ثٌضط١ٌٙ ثٌْجةً ٚ ثٌٍٚخ دق١ظ ٠ظُ ثٌّغٌح دجإلٝجفز إٌٝ ٝؼف ثٌذ١جس ثٌضقض١ز فٟ ِؾجي  

فٟ ثٌّجةز ِٓ ثٌٕفج٠جس ث١ٌٌَّٕز ثٌضٟ ٠ضُ صو٠ٌٚ٘ج أٚ ٚٝؼٙج دّطجًؿ  2ثٌّطجًؿ ثٌؼٖٛثة١ز ٌٍٕفج٠جس ٚ فم٠ 

فٟ ثٌّجةز ِٕٙج ِضٌوَر  42أٌف ٟٓ فٟ ثٌْٕز  930ٌِثلذز هْٚ ثٌقو٠ظ ػٓ ثٌٕفج٠جس ثٌٕٚجػ١ز ثٌضٟ صذٍغ 

ٞجء ثٌىذٌٜ. صْجُ٘ ٘يٖ ثٌّطجًؿ ثٌؼٖٛثة١ز دٖىً وذ١ٌ فٟ ع٠ٍٛظ ثٌفٌٕجس ثٌّجة١ز، ٘يث فٟ ؽٙز ثٌوثً ثٌذ١

 دجإلٝجفز ٌالّضغالي ثٌّفٌٟ ١ٌٍّجٖ ٚ ثالّضؼّجي ثٌّىغف ٌألّّور.

ف١ظ صموً ثٌوًثّز ث١ٌٕٟٛز ثٌضٟ أؽٌصٙج وضجدز ثٌوٌٚز ثٌّىٍفز  صوً٘ٛ ثٌّٛثًه ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌضٕٛع ثٌذ١ٌٛٛؽٟ -

ٔٛع ِٓ  98ٔٛع ِٓ ثٌّْجن ٚ  85ٔٛع ف١ٛثٟٔ ِٓ د١ٕٙج  610ٔٛع ٔذجصٟ ٚ  1670ز دقٛثٌٟ دجٌّجء ٚ ثٌذ١ت

ثٌط١ًٛ. وّج أْ ثٌضم١ٕجس ثٌّْضؼٍّز فٟ ثّضغالي ثٌّٕجؽُ ٚ ثٌّمجٌغ دّنضٍف أٔٛثػٙج فٟ غ١جح صجَ أل٠ز 

  ٚ ثٌٌِجي، ...(  ٌِثلذز صٕضؼ أٌٝثًث وذ١ٌر دجٌّؾجالس ثٌق٠ٛ١ز ثٌّؾجًٚر )ثٌّجء، ثٌٕذجس، ثٌٙٛثء، ثٌضٌدز
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: صذمٝ ِْجّ٘ز ثٌّغٌح فٟ ثٔذؼجصجط ثٌغجٍثس ثٌوف١تز ثٌّْتٌٛز ػٓ ثٌضغ١ٌثس ثٌّٕجم١ز  صٍٛط ثٌٙٛثء -

 ١ٍِ2005ْٛ ٟٓ ِىجفب ٌغجٟٔ أو١ْو ثٌىٌدْٛ ّٕز  78ف١ظ ٌُ صضؼوٜ   ٝؼ١فز دجٌّمجًٔز ِغ هٚي أمٌٜ

ْ ثٌطجلٟ ِٓ ثٌّٕضظٌ أْ صٌصفغ إٌٝ ٌىٓ ٚ فٟ فجٌز ِٛثٍٙز ٔفِ ث١ٌْجّجس ثٌقج١ٌز مجٙز فٟ ث١ٌّوث

. ٚ صذمٝ ثٌّوْ ثٌٕٚجػ١ز ثٌىذٌٜ ٟ٘ ثألوغٌ صًٌٞث ِٓ عٍٛط 2030[iv] ١ٍِْٛ ٟٓ فٟ أفك ّٕز 196.4

 ثٌٙٛثء ثٌٕجعؼ ػٓ ثالٔذؼجعجس ثٌغج٠ٍز ٌٍّٚجٔغ ٚ ّٚجةً ثٌٕمً.

  

ِٖج٠ًغ ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز دجٌّغٌح: ثٌٌأّّج١ٌز ثٌنٌٞثء دجٌّغٌح ٚ ثٌذقش ػٓ فٌٗ ؽو٠ور ٌالغضٕجء 

 دوػٜٛ فّج٠ز ثٌذ١تز

ٌقو٠ظ ٘يٖ ثأل٠جَ ػٓ فّج٠ز ثٌذ١تز ٚ ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز مجٙز دؼو إٟالق ٌِٖٚع ث١ٌّغجق ثٌٟٕٟٛ وغٌ ث

ٌٍذ١تز، وّج أٔٗ عُ ثمض١جً ِو٠ٕز ثٌٌدجٟ وأفو ثٌؼٛثُٙ ثٌؼج١ٌّز ٌالفضفجي دج١ٌَٛ ثٌؼجٌّٟ ٌألًٛ ٚ لو إّٔوس 

ٌٕوز ث١ٌّجٖ ثٌّؼو١ٔز أٌّٚجُ. ِّٙز ثٌّٕوٚدز ثٌّىٍفز دضظجٌ٘ر ٠َٛ ثألًٛ ٠ٌٌُّ دٕٚجٌـ ٕمٌْٚ ِو٠ٌر 

ٌٍضيو١ٌ فؼجةٍز دٕٚجٌـ ٟ٘ ٙجفذز ِؾّٛػز ٌّ٘ٛجًوَٛ ٚ ثٌضٟ ًثوّش عٌٚر وذ١ٌر ػذٌ ثّضغالٌٙج ٌؼ١ْٛ 

 ث١ٌّجٖ ثٌّؼو١ٔز ِٓ مالي ثٌّجًوجس ثٌضؾج٠ًز أٌّٚجُ، ١ّوٞ ػٍٟ ٚ أم١ٌث ػ١ٓ ثألٍِٟ.

ٚ ثٌّالفع أٔٗ فٟ ثٌّغٌح ٚ وّج ٘ٛ ثٌٖأْ ػٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌوٌٟٚ فئْ فّج٠ز ثٌذ١تز صؼٙو ٌٌٖوجس صضقًّ 

ِْت١ٌٛز وذ١ٌر فٟ صوً٘ٛ ثٌٛٝغ ثٌذ١تٟ ِٓ لذ١ً ِؾّٛػز أٚٔج مجٙز ػذٌ ىًػٙج ثٌّٕؾّٟ "ِٕجؽُ" ٚ 

فٟ ؽٌثهر إال ِغجال ف١ظ ثٌىٛثًط ثٌذ١ت١ز ثٌضٟ مٍفضٙج فٟ ِؼظُ أِجوٓ ثالّضغالي ٚ ِج ؽّجػز ثٌذ١ٍور ٔٛث

لذً أْ صٌفً ّٕز  صؼجٟٔ ثٌؾّجػز ث١ٌَٛ ِٓ صٍٛط وذ١ٌ ٔجؽُ ػٓ ثٌٕفج٠جس ثٌضٟ مٍفضٙج ًٚثء٘ج "أٚٔج" 

ّٕز أٞ ِج ٠ؼجهي  20أٌف ٟٓ ٠ّٕٛج ٌّور ثّضغالي ٍٚٙش إٌٝ  280. ٘يٖ ثٌٕفج٠جس ٠موً فؾّٙج ح1998

ج ِؼجهْ ثٌٕقجُ، ثٌىٌَٚ، ثٌذٍِٛخ ٚأٔٛثع أمٌٜ صضىْٛ ِٓ دمج٠ ١ٍِْٛ ٟٓ ِٓ ثٌٕفج٠جس ثٌْجِز ٚ ثٌضٟ  4

  ِٓ ثٌّؼجهْ. 

ِؾّٛػز أٚٔج ٚ ٘يٖ ثٌٌّر ػذٌ ىًػٙج ثألمٌٞ ٌٕوز "ٔج٠ًفج" ٚ ثٌضٟ ٚٙفٙج ثٌضم٠ٌٌ ثألم١ٌ ٌّؾٍِ 

ٟ٘ ثٌضٟ  «  Relais de croissance »ثٌّؾّٛػز إٌٝ ؽجٔخ لطجع ثالصٚجالس دجٌمطجػجس ثٌٛثػور 

ػٓ ثٌذ١تز ٚ ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز ػذٌ ِٖج٠ًغ "مٌٞثء" مجٙز ثٌّقطجس صٕٚخ ٔفْٙج ث١ٌَٛ ِوثفؼز 

ث٠ٌٌق١ز ف١ظ صْضقٛى ثٌّؾّٛػز ػٍٝ فٚز ثألّو ِٓ صٍه ثٌّٖج٠ًغ ٚ لو ثّضفجهس ِؤمٌث ِٓ ٙفمجس 

٘جِز ِغ وً ِٓ ثٌّىضخ ثٌٟٕٟٛ ٌٍْىه ثٌقو٠و٠ز، ٌٕوز ٌفجًػ ٚ مجٙز ثٌّىضخ ثٌٟٕٟٛ ٌٍىٌٙدجء ثٌيٞ 

 ٌقجٌٟ ث١ٌْو ٔجلٛٓ.وجْ ٠ٌأّٗ ِو٠ٌ٘ج ث

١ٍِجً  3ٚلو فٍٚش ٌٕوز ٔج٠ًفج أم١ٌث ػٍٝ ٙفمز ِٓ أؽً إٔؾجٍ عالعز ِٖج٠ًغ ٘جِز دضىٍفز إؽّج١ٌز صذغ 

 :  هًُ٘

../../../../../Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/Downloads/developpement%20durable%20%20protÃ©ger%20l'environnement%20ou%20protÃ©ger%20les%20profits.doc#_edn4


 ( ٌدطجلز إٔضجؽ١ز صذٍغ  220ِقطز دأمٕف١ )ْٛ١ِىجٚثس أٞ ِج ٠ؼجهي ثّضٙالن  200وٍُ ػٓ ثٌؼ١

 ِو٠ٕز ١ٍِْٛ ّْٔز

 ١ِىجٚثس أٞ ِج ٠ؼجهي ثّضٙالن ِو٠ٕز  100لز إٔضجؽ١ز صذٍغ ِقطز فُ ثٌٛثه لٌح ثٌؼ١ْٛ هثةّج دطج

 ٔٚف ١ٍِْٛ ّْٔز

 ِقطز "ثٌقِٛز" دّٕطمز ٟٕؾز 

  ١ِىجٚثس 25000ٚ ِؼٍَٛ أْ ثٌّغٌح ٠ضٛفٌ ػٍٝ إِىجٔجس ِّٙز ِٓ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌطجلز صموً ح 

ِٛلؼج  14صُ صقو٠و  ِضٌ دجٌغج١ٔز دجٌّٖجي ٚ لو 10ِضٌ فٟ ثٌغج١ٔز دجٌؾٕٛح ٚ  8دٌْػز صضٌثٚؿ ِج د١ٓ 

 دجٌّغٌح إلٖٔجء ِقطجس إلٔضجػ ثٌطجلز ث٠ٌٌق١ز ٚ ٟ٘ :

فُ ثٌٛثه، دًٍٛوضْٛ، ٕٙوٚق، -ص١ْىٌثه، ثٌؼ١ْٛ-ص١ٕغ١ٌ، دٛؽوًٚ، ٌٟفج٠ج، ٌٟفج٠ج ثٌؾٕٛح )ٟج(، ثٌؼ١ْٛ

 ٠ٕٛ٠ٛٔٔ، فٌه٠ٛث، ػ١ٓ ًًِ، فِٛز، ف١ٕوق، ١ِوٌش.

دم١جهر أٌّج١ٔز ٚ ثٌيٞ   ٌٖٚع ثٌٞنُ "ه٠َ٠ٌص١ه"ٚ لو ثٌضقمش ٌٕوز ٔج٠ًفج فٟ أٚثمٌ ٌٕٙ ِج ًُ دجٌّ

٠ظُ ِؾّٛػز ِٓ ثٌٌٖوجس ثٌؼج١ٌّز ِٓ د١ٕٙج : ثٌٌٖوز ثٌؼّاللز ١ِّّٕ، ثٌذٕه ثٌّجٟٔ، ثدٕىٛث ثالّذج١ٔز، ... 

فٟ ثٌّجةز ِٓ ثفض١جؽجس أًٚدج ثٌطجل١ز ِٓ مالي أٖٔجء ٕذىز ِٓ  15ٚ ٠ٙوف ثٌٌّٖٚع إٌٝ صغط١ز 

 ٓ ثٌّٛثلغ صّضو ِٓ ثٌّغٌح غٌدج إٌٝ ثٌْؼٛه٠ز ٌٕلج.ثٌّقطجس ث١ٌّْٖز فٟ ػوه ِ

١ٍِجً أًٚٚ إلٔؾجٍ  50ِٕٙج إلٔؾجٍ ثٌّقطجس ٚ  ١ٍِ350جً أًٚٚ،  400صموً ثٌىٍفز ثالؽّج١ٌز ٌٌٍّٖٚع ح

 مطٟٛ ثإلًّجي ث٠ًٌٌٚٞز ٔقٛ أًٚدج.

١ٍِجً  70 ١ٍِجً هٚالً أٞ 9ٚ فٟ ثٌّغٌح صُ ثإلػالْ ػٍٝ إٔؾجٍ ٌِٖٚع فٌػٟٛٔ دىٍفز ِج١ٌز صموً ح

ثٌّنط٠ ثٌّْٖٟ ٌٍّض٠ّٛ  ١ِ1/10ىجٚثس ٚ ٘ٛ ِج ٠ٖىً  2000صذٍغ  2020هًُ٘ دطجلز إٔضجؽ١ز فٟ أفك 

 دجٌّجةز. 42ٚ ١ٌّفغ ػٕو ثوضّجٌٗ ْٔذز ِْجّ٘ز ثٌطجلجس ثٌّضؾوهر دجٌّغٌح إٌٝ 

ًأّٙج  ٚلو صُ مٍك ٚوجٌز مجٙز ٌضود١ٌ ٘يث ثٌٌّٖٚع "ثٌٛوجٌز ثٌّغٌد١ز ٌٍطجلز ث١ٌّْٖز" ٚ ٚٝغ ػٍٝ

 «. MASEN »ثٌّو٠ٌ ثٌْجدك ٌٕٚوٚق ثإل٠وثع ٚ ثٌضود١ٌ ِٚطفٝ ثٌذجوًٛٞ 

ٚ ٕىً ثٌٍمجء ثٌّٕظُ ِٓ ٌٟف "ثٌضؾجًٞ ٚفج دٕه" فٛي ثٌّٛٝٛع "ثٌطجلز ث١ٌّْٖز، أٞ ّٔٛىػ 

دّٖجًوز ِو٠ٌ ثٌٛوجٌز إٝجفز إٌٝ ِو٠ٌ ثٌّىضذ١ٓ ث١١ٌٕٟٛٓ ٌٍّجء ٚ ثٌىٌٙدجء دوث٠ز ٌٕٙ [v]ثلضٚجهٞ ٌِدـ"

ً ثٌٌّٖٚع ٚ ص١١ٌْٖ ٚ ى٘خ ثٌّٖجًوْٛ إٌٝ فٌٙز ِٓ ثؽً ثٌضوثٚي فٟ ِمضٌفجس ٌض٠ّٛ 2010ِجًُ 

ِٓ ثؽً إٔؾجٍ ٚ ص١١ٌْ ثٌٌّٖٚع ِغ PPPًٌٝٚر ثػضّجه ّٔٛىػ ثٌٌٖثوز د١ٓ ثٌمطجػ١ٓ ثٌؼجَ ٚ ثٌنجٗ 

ٚ صقف١َثس ِج١ٌز ٚ   ًٌٝٚر صمو٠ُ ّٝجٔجس وجف١ز )إٌَث١ِز ثٌٌٖثء ِغال ٌٍوٌٚز دؼو إٔؾجٍ ثٌٌّٖٚع(

ٌطّأٔز ثٌّْضغ٠ٌّٓ ٌٙؿ ِو٠ٌ ثٌٛوجٌز دأٔٗ  جٌٚز ِٕٗ ٚ فٟ ِق   ٠ٌٝذ١ز ِٓ أؽً صٖؾ١غ ثٌنٛثٗ.

"ٙق١ـ أْ ِٖج٠ًغ ثٌطجلز ١ّْٕز صذمٝ ِٓ ثٌّٖج٠ًغ ثٌّىٍفز ٌىٕٙج صٖىً ثفو ثٌّٖج٠ًغ ثألوغٌ ٌِهٚه٠ز 

 ".cash flowدجٌّجةز  15فٛثٌٟ 
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 ضجْ :وّج أْ صم١ٕز ثإلٔضجػ ٌٍطجلز ث١ٌّْٖز ثٌضٟ ١ّضُ ثػضّجه٘ج ٌُ صقوه دؼو ػٍّج أْ ٕ٘جن صم١ٕ

 ثألٌٛثؿ ث١ٌّْٖز ثٌّْٖٟ ثٌقٌثًٞ

  

  

  

  

صق٠ًٛ ثٌطجلز ث١ٌّْٖز ِذجٌٕر إٌٝ  ف١ظ ٠ضُ

وٌٙدجء ػٓ ٠ٌٟك ِٛثه ٕذٗ ٍِٛٙز ِغً 

 ، ِٚغطجر دطذمز ِؼو١ٔز ًل١مز.“ث١ٍ١ٌْىْٛ”

  

إٔؼز ثٌِّٖ دٛثّطز  ف١ظ ٠ضُ صٌو١َ

ثٌٌّث٠ج ٔقٛ أٔذٛح ِجةٟ ف١ظ صٕضؼ 

٠ضُ  ثٌقٌثًر ثٌضٟ صُ صؾ١ّؼٙج دنجًث

صق٠ٍٛٗ إٌٝ وٌٙدجء ػٓ ٠ٌٟك 

 ِؾّٛػز صًٛد١ٕجس ٌِٛور

  

١ِغجٚثٟ( ، ثٌؼ١ْٛ ، دٛؽوًٚ  500إلٔؾجٍ ٘يث ثٌٌّٖٚع ثٌٞنُ : )ًٍٚثٍثس أوذٌ ) ِٛثلغ  5ٚ لو فوهس 

  ، فٟ ٌٟفج٠ز ؽٕٛح ِٕطمز أغجه٠ٌ ٚػ١ٓ دٕٟ ِطٌٙ لٌح فجُ.

ٌّضؾوهر ثٌضٟ ١ّضقىُ ف١ٙج ثٌنٛثٗ ّضٖىً ِج ٚ ثٌْؤثي ثٌيٞ ٠طٌؿ ٔفْٗ دٖور ٘ٛ إىث وجٔش ٘يٖ ثٌطجلجس ث

أٌٓ صىْٛ ٘يٖ ثٌٌٖوجس ٟ٘ ثٌٛف١ور ثٌضٟ ًثوّش  ٠2020مجًح ٔٚف ثٌطجلز ثٌىٌٙدجة١ز ٌٍّغٌح فٟ أفك

  ِج ٠ىفٟ ِٓ ثٌّؼجًف ١ٌٍْطٌر ثٌفؼ١ٍز ػٍٝ ٘ي ثٌمطجع ثالّضٌثص١ؾٟ ؟

ٌّؾّٛػز أدٕجن ٚ صمٕٛلٌث١١ٟٓ ٚو١ف ٠ّىٓ صف٠ٛش لٌثً ١ّجّٟ دجٌوًؽز ثألٌٚٝ ٠ُٙ ث١ٌْجهر ث١ٌٕٟٛز 

 ٠ٕجلٖٛٔٗ دٖىً صمٕٟ ِقوٚه فٟ ثٌَث٠ٚز ثٌّج١ٌز ٚ ثٌٌّهٚه٠ز ثاللضٚجه٠ز ٌٙىيث ٌِٖٚع ؟

أِج ػٍٝ ِْضٜٛ ص٠ًّٛ ٘يٖ ثٌّٖج٠ًغ فمو عُ إفوثط ثٌؼو٠و ِٓ ث١ٌ٢جس ثاللضٚجه٠ز ٚ ثٌّج١ٌز ٌضٛف١ٌ 

ج ٕٙوٚق ِىجفقز ثٌضٍٛط ثٌٕٚجػٟ، ثٌض٠ّٛالس ثٌالٍِز ِٓ مالي إٖٔجء ِؾّٛػز ِٓ ثٌٕٚجه٠ك أّ٘ٙ

 Fonds( ٚ أم١ٌث ٕٙوٚق ًأّّجي ثٌىجًدْٛ ثٌّغٌح FNEثٌٕٚوٚق ثٌٟٕٟٛ ٌقّج٠ز ٚثّضٚالؿ ثٌذ١تز)

Capital Carbone Maroc  ٕٙوٚق عُ إٖٔجةٗ ٌٌٖثء أًٙور ثٌىٌدْٛ ثٌٕجصؾز ػٓ ِٖج٠ًغ آ١ٌز ٛ٘ ٚ

١ز. دجٌّغٌح ِٓ ثٌّْضغ٠ٌّٓ ثٌّق١١ٍٓ فٟ ثٔضظجً إػجهر د١ؼٙج فٟ ّٛق ثٌىجًدْٛ ثٌؼجٌّ [vi]ثٌض١ّٕز ثٌٕظ١فز

١ٍِْٛ هًُ٘ ِٓ ص٠ًّٛ ٕٙوٚق ثإل٠وثع ٚثٌضود١ٌ )إ٠ٌثهثس ِٚؼجٕجس  300ًأّّجي ثٌٕٚوٚق ٠موً ح 

 25٪( ٚدٕه ثالّضغّجً ثألًٚٚدٟ ) 25٪( ، ٕٙوٚق ثإل٠وثع ثٌفٌْٟٔ ) 50ثٌؼّجي ٚثٌّْضنو١ِٓ( دْٕذز )

.)٪ 

 ِج ثٌؾو٠و فٟ ث١ٌّغجق ثٌٟٕٟٛ فٛي ثٌذ١تز ٚ ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز

 ١ٌّغجق عالعز ألْجَ ًة١ْ١ز:٠ُٞ ٌِٖٚع ث

 ثٌقمٛق ثٌّّٞٛٔز ٚ ثٌٛثؽذجس      -1

 ثٌّذجها ٚ ثٌم١ُ      -2
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 ثالٌضَثِجس      -3

وّج ٠فضضـ ٌِٖٚع ث١ٌّغجق دو٠ذجؽز صقجٚي ٌٕؿ هٚثػٟ ١ِغجق ٌٍذ١تز ٚ ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز فٟ ثٌّغٌح ِٓ 

 د١ٕٙج :

 ؽضّجػٟ ٚ ٕ٘ج ٔضْجءي ػٓ أٞ صّجّه ثػضذجً أْ ثٌضٞجِٓ ِٓ ثٌوػجِجس ثألّج١ّز ٌٍضّجّه ثال

 ٔضقوط فٟ ظً صَث٠و ػوه ثٌّفم٠ٌٓ دجٌّغٌح

 ثػضذجً أْ ثٌّغٌح ِؼٌٛ ٌضغ١ٌثس ٠ٚؼخ ثٌضقىُ فٟ أّذجدٙج 

  ْٚثٌضَثَ ثٌّغٌح ٚ ِْجّ٘ضٗ ثٌفؼجٌز فٟ ثٌّؾٙٛهثس ثٌّذيٌٚز ػٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌؼجٌّٟ ٚ مجٙز ثٌضؼج

ثٌذؼغز ثٌّغٌد١ز ٌمّز ثٌّٕجك دىٛدٙجؽٓ هؽٕذٌ ؽٕٛح ؽٕٛح ٚ ٕ٘ج ٔضْجءي ػٓ ِج ثٌيٞ لجِش دٗ 

ثٌّجٟٝ ٚ ثٌضٟ صٌأّٙج ث٠ٌٌٍٛ ثألٚي "ٙجفخ ف١ٞقز ثٌٕؾجر" ٚ ِج ِٛلفٙج ِٓ ِذجهًثس دؼٜ 

هٚي ثٌؾٕٛح مجٙز ؽٕٛح أ٠ٌِىج ٌّطجٌذز ثٌوٚي ثٌغ١ٕز دضقًّ ِْت١ٌٛجصٙج ثٌضج٠ًن١ز ٚ و١ف 

ضأع١ٌثس ثٌضٟ ٠ضؼٌٛ ٌٙج ثٌّغٌح ٕأٔٗ صؼجٍِٛث ِغ صؼٕش ثٌوٚي ثٌىذٌٜ ًغُ مطًٛر ثٌّٛلف ٚ ثٌ

 فٟ ىٌه ٕأْ دجلٟ ثٌوٚي ثٌفم١ٌر.

وّج ٠ٕ٘ ٌِٖٚع ث١ٌّغجق فٟ ثٌمُْ ثألٚي ػٍٝ أْ ث١ٌّغجق ٠ّٞٓ ثٌقمٛق ثٌضٟ ٠ٕ٘ ػ١ٍٙج ٚ ِٓ د١ٕٙج 

و١ف ىٌه؟ فٟ دٍو ٠فًٞ ف١ٗ ثٌٖذجح   ثٌٌمجء ثاللضٚجهٞ ٚ ثٌٌلٟ ثالؽضّجػٟ:  ثٌؼ١ٔ فٟ د١تز ١ٍّّز،

 دق١جصُٙ فٟ ثٌْٛثفً ٌ٘ٚدج ِٓ ظٌٚف ثٌؼ١ٔ.ثٌّنجٌٟر 

وّج ٠ضّٞٓ ثٌٌّٖٚع ِؾّٛػز ِٓ ثٌّٚطٍقجس ٚ ثٌّفج١ُ٘ هْٚ صول١مٙج وجٌض١ّٕز ثٌّؾضّؼ١ز، ًلٟ ثألِز، 

ِٖجًوز ثٌٌّأر، صى٠ٛٓ ثٌٖذجح دجإلٝجفز إٌٝ ِفج١ُ٘ ِضٕجلٞز صُ صؾ١ّؼٙج لٌٚث وأّٔجٟ إٔضجػ ٚثّضٙالن 

 ١ٌز ٚ ثألهثء ثٌؾ١و .ِْتٌٛز دفًٞ ثلضٚجه ٠ضُْ دجٌفؼج

فٟ ثالٌضَثِجس ٕ٘جن عالعز ِْض٠ٛجس: ثٌٍْطجس، ثٌؾّجػجس ثٌّق١ٍز عُ ثٌّٕظّجس ثٌغ١ٌ فى١ِٛز ِٓ أؽً 

 ٌضىج١ٌف ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز ٚ فّج٠ز ثٌذ١تز ٚ ثٌّقجفظز ػ١ٍٙج.ثٌضقًّ ثٌّؾضّؼٟ""

ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز" دجٌّٛثٍثر ِغ ١ّٚضُ ثإلػالْ ثٌٌّّٟ ػٓ ثٌْٕنز ثألم١ٌر ِٓ "ث١ٌّغجق ثٌٟٕٟٛ ٌٍذ١تز ٚ 

ثالفضفجالس د١َٛ ثألًٛ دّو٠ٕز ثٌٌدجٟ إٌٝ ؽجٔخ ِوْ ػج١ٌّز أمٌٜ و٠ٛ١ٌٕن، ِِٛذجٞ، ًِٚج ٚ ٕٕغجٞ. 

ثد٠ًٌ. ٚ ثٌّغ١ٌ أٔٗ ِٓ د١ٓ  24ػٍٝ  17ٚ ثالفضفجالس دٙيث ث١ٌَٛ دجٌّغٌح ّضىْٛ ٌّور أّذٛع ِٓ 

ٌؼجٌّٟ ٘ٛ ًٌٝٚر فّج٠ز ٚ ص١ٌٕو ثّضؼّجي ث١ٌّجٖ ػٍّج أْ ثٌّذجهًثس ثٌضٟ ٠ؤوو ػ١ٍٙج ِٕظّٛ ٘يث ث١ٌَٛ ث

ثٌّٕوٚدز ثٌْج١ِز صضٌأُ ٌٕوجس صمَٛ ١ِٛ٠ج دجّضَٕثف عٌٚثس ِجة١ز فٟ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٕجٟك دجألٍِٟ ِٓ 

أؽً د١ؼٙج فٟ ِوْ أمٌٜ ٚفضٝ صٚو٠ٌ٘ج ٌّٕجٟك أمٌٜ ِٓ ثٌؼجٌُ مجٙز ثًٚدج ثٌضٟ صضٛفٌ ػٍٝ و١ّجس 

 أوذٌ ِٓ ث١ٌّجٖ.

ٌِٙوث ؽ٠ٛٙج ٌٍذ١تز ٠ضىٍف دئٔؾجٍ صمج٠ًٌ ػٓ ثٌٛٝغ ثٌذ١تٟ دجٌؾٙز ػٍّج أْ ثٌّغٌح  ١16ضُ إٖٔجء وّج ّ

 ٠ضٛفٌ ِٕي ِور ػٍٝ ٌِٙو ٟٕٟٚ ال صنٌػ صمج٠ًٌٖ ٚ ص١ٙٛجصٗ ػٓ ثٌؼٌٚٛ ث٠ٌْٕٛز ٚ أهًثػ ثٌّىجصخ.



فٟ ٘يث ثٌٌّٖٚع أِج ػٓ ثٌّٖجًٚثس ٚ ثٌٕوٚثس ثٌؾ٠ٛٙز ثٌضٟ عُ صٕظ١ّٙج دوػٜٛ إٌٕثن وجفز ثٌفجػ١ٍٓ 

فى١ف ٠ّىٓ ثهػجء ِٖجًوز ٚثّؼز فٟ ف١ٓ أْ ؽَءث ِٓ أٌٟ ٚ ِْتٌٟٛ ثٌٍٛثًر أٔفُْٙ ٠ٖضىْٛ ِٓ 

 .[vii]ص١ُّٖٙٙ فٟ ثٌضق١ٌٞثس ٚ ثٌٕمجٕجس فٛي ٌِٖٚع ث١ٌّغجق

 ؽً د١ؼٙج 

  

  

  

  

  

 ً٘ ٕ٘جن ِٓ دوثةً ؟

هْٚ ثٌقو٠ظ ػٓ ثٌٌّصَلز ٚ إٔذجٖ ثٌّغمف١ٓ ٚ ثٌّنض١ٚٓ ثٌذ١ت١١ٓ ثٌي٠ٓ صؾضيدُٙ ثإلِىج١ٔجس ثٌّجه٠ز ٚ 

ضٕجء ػذٌ صْؾ١ً ِٖج٠ًؼُٙ وّٖج٠ًغ مٌٞثء دٕفِ ثٌط٠ٌمز ثٌضٟ ثؽضيدش دٙج "ثٌّذجهًر فٌٗ ثالغ

ث١ٌٕٟٛز ٌٍض١ّٕز ثٌذ٠ٌٖز" ثٌؼو٠و ِٓ ثالٔضٙج١٠ٍٓ ٚ ثٌٌّصَلز ٚ ثٌي٠ٓ ثّضفجهٚث ِٓ ثٌض٠ّٛالس ػذٌ صْؾ١ً 

 ِٖج٠ًؼُٙ فٟ إٟجً ثٌّذجهًر.

ْ ثٌقم١م١ْٛ ػٓ ثٌذ١تز ِٓ ُٚ٘ فّج٠ز ثٌذ١تز إٔٗ ٌّٓ ثًٌٌٞٚٞ أْ ٠ضنٍ٘ ثألوجه١ّ٠ْٛ ثٌَٕ٘جء ٚثٌّوثفؼٛ

ػٓ ٠ٌٟك ١ِىج١َِٔجس ثٌْٛق ِٚج ٠ّْٝ دجٌٌأّّج١ٌز ثٌنٌٞثء ٚ ثالٔنٌثٟ فٟ ثٌقٌوز ثٌؼج١ٌّز ِٓ أؽً 

ثإل٠ىٌٛٛؽٟ -دوثةً فم١م١ز ٌألٍِز ثإل٠ىٌٛٛؽ١ز، دوثةً صمو١ِز دّؼٕج٘ج ثالؽضّجػٟ ػوثٌز ِٕجم١ز ِٓ أؽً 

غجي دٌصٛوٛي ثٌٖؼٛح ثٌٚجهً ػٓ ثٌمّز ثٌذو٠ٍز و١ٍّج فًَٛٚ ٚثٌضٟ ٔ٘ ػ١ٍٙج ػٍٝ ّذ١ً ثٌّ

 KLIMAORUM: دىٛدٕٙجوٓ ٚ ِٓ د١ٕٙج 

 ٠ٌٝذز صٚجػو٠ز ٌٍٍّٛع١ٓ ثٌىذجً صىْٛ دقؾُ ث٢ٌٝثً ثٌٕجؽّز ػٓ أٖٔطضُٙ ثٌٕٚجػ١ز 

  إػجهر صٍّه ثٌْىجْ ٌّٛثًهُ٘ ثٌطذ١ؼ١ز ِٖٚجًوضُٙ ثٌفؼ١ٍز فٟ صود١ٌ٘ج ػٛٛ ًٕ٘ٙج دّٚجٌـ

 )فجالس صف٠ٛش ػ١ْٛ د١ُّٕٚ، ثٌٖجْٚ، ثٌٍْطجْ، ػ١ٓ ّج٠ِ...( ىذٌٜ ثٌٌٖوجس ثٌ

  ٚ صغ١١ٌثس ؽي٠ًز فٟ ٔظُ ثٌضٕمً ٚثٌضٌثؽغ ثٌضو٠ًؾٟ ػٓ ثألٕىجي ثٌن١ٙٛٚز ٌٍٕمً ٚصٖؾ١غ

صط٠ٌٛ أهٚثس ثٌٕمً ثٌؼ١ِّٛز. ِغجي صط٠ٌٛ ٕذىز ثٌْىه ثٌقو٠ور ثٌضٟ ٌُ صضّٛغ ِٕي ٍِٓ دؼ١و فٟ 

 ّضغّجًثس ثألم١ٌر صُٙ ثٌطٌق ث١ٌْجًر.ثٌّغٌح فٟ ف١ٓ أْ ِؼظُ ثال

  ثٌٕٞجي ِٓ أؽً إٌغجء ثٌو٠ْٛ ثٌّج١ٌز ٌٍوٚي ثٌفم١ٌر دئٕؼجً ًٚلز ثٌو٠ٓ ثإل٠ىٌٛٛؽٟ ثٌيٞ صفٛق

 ل١ّضٗ دىغ١ٌ ل١ّز ثٌو٠ْٛ ثٌّج١ٌز ثٌقج١ٌز ٌٍوٚي ثٌفم١ٌر.
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 وٓ ثالّضٙالن ثػضّجه ٚصٖؾ١غ ثٌّؼجِالس ثاللضٚجه٠ز ثٌّق١ٍز ٚ ٌضم٠ٌخ ِج د١ٓ أِجوٓ ثإلٔضجػ ٚأِج

 -ٚ٘ٛ ِج ٠ضؼجًٛ و١ٍج ِغ ثٌٕظجَ ث١ٌٍذٌثٌٟ ثٌقجٌٟ ِٚذوأ ثٌضذجهي "ثٌقٌ" ٚٔظ٠ٌز ثٌّٕجفغ ثٌّضمجًٔز 

Avantages comparatifs  

 َ.ؽٛثه

 2010أد٠ًٌ  -ثٌٖجْٚ

 

 

[i]  ْفٛي  2005فذٌث٠ٌ  14ًّجٌز ثٌووضًٛثٖ فٟ ػٍَٛ ثٌذ١تز ِٓ ثٌّوًّز ث١ٌٕٟٛز ثٌؼ١ٍج ٌٍّؼجهْ ٌْجص١ض١ج

 ِٛٝٛع

« Développement durable : Penser le changement ou changer le pansement » 

[ii]  2009أد٠ًٌ  -"ثألٍِز ثإل٠ىٌٛٛؽ١ز : ثٌٛٝؼ١ز ثٌقج١ٌز، ثإلٙالفجس ث١ٌٍذٌث١ٌز ٚ أ٠ز دوثةً ؟" َ.ػ 

 ؽجِؼز أٟجن ثٌٌد١ؼ١ز ثٌنجِِ –ًٍٚثٍثس 

[iii]  ١ٍِ3.7جً هًُ٘ ٠ّٕٛج، أٞ ِج ٠ٕجَ٘  13ٚصموً ثٌقىِٛز صىٍفز ثٌضوً٘ٛ ثٌذ١تٟ ثٌّج١ٌز دجٌّغٌح دمٌثدز 

 % ِٓ ثٌٕجصؼ ثٌوثمٍٟ ثٌنجَ.

[iv]  « PLAN  FONDS POUR LES TECHNOLOGIES PROPRES

D’INVESTISSEMENT POUR LE MAROC » SEPTEMBRE 2009 

  

[v]  ؽ٠ٌور Les Echos  17/03/2010دضج٠ًل  86ػوه 

  

[iv] ثٌذٍوثْ ثٌّضموِز   ٟ٘ إفوٜ آ١ٌجس ثٌٌّٚٔز ثٌضٟ ؽجء دٙج دٌصٛوٛي و١ٛصٛ ٌضّى١ٓ آ١ٌز ثٌض١ّٕز ثٌٕظ١فز

 ِٓ ثٌقو ِٓ ثٔذؼجعجس ثٌغجٍثس ثٌوف١تز مجًػ فوٚه٘ج فٟ ثٌوٚي ثٌفم١ٌر دضىٍفز ألً.

[vii] ًثٔظٌ ثٌٌّجٌز ثالفضؾجؽ١ز ٌألٌٟ ٚ ِْضنوِٟ ثٌٍٛثًر ثٌضجدؼ١ٓ ٌٍىٕفوًث١ٌز ثٌو٠ّمٌث١ٟز ٌٍٖغ 

  

 ثٌٌّثؽغ

  ٌّٟ2007/2008فٛي ثٌض١ّٕز ثٌذ٠ٌٖز ثٌضم٠ٌٌ ثٌؼج : 

La lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine 

dans un monde divisé 
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  فٛثً فٟ ؽ٠ٌور ١ٌذٌث١ّْٛ ِغ ى ثٌنطجدٟ ػذو ثٌٍط١ف ِّْٕك ٌِٖٚع ثٌضى١ف ِغ ثٌضغ١ٌثس

 La Vision 2010 n’a pas pris compte» 2009أد٠ًٌ  18ثٌّٕجم١ز دجٌّغٌح ٠َٛ ثٌْذش 

des risques écologiques »                              

 ثٌّؾٍِ  -وضجدز ثٌوٌٚز ٌوٜ ٍٚثًر ثٌطجلز ٚثٌّؼجهْ ٚثٌّجء ٚثٌذ١تز ثٌّىٍفز دجٌّجء ٚثٌذ١تز لطجع ثٌذ١تز

 2009ِجٞ  11ثٌٟٕٟٛ ٌٍذ١تز ثٌوًٚر ثٌْجهّز 

 ٌٌٍٛذ١تز ٚ ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز : ثٌّٛلغ ثٌٌّّٟ ٌٌّٖٚع ث١ٌّغجق ث ٟٕٟ

http://www.charteenvironnement.ma 

  ٌ2009"دٌصىٛي ثٌٖؼٛح فٛي ثٌّٕجك" ثٌٚجهً ػٓ ثٌمّز ثٌذو٠ٍز دىٛدٕٙجوٓ هؽٕذ 

 


