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مقدمة
ملواجهة التدهور البيئي الناجت عن الوثيرة املتسارعة ألنشطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ،انخرطت اململكة املغربية
في السنوات األخيرة في مسلسل يرمي إلى إدماج مبادئ التنمية املستدامة في سياساتها التنموية في مختلف املجاالت.
وقد تعزز هذا االلتزام باملبادرة امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس الذي دعا احلكومة مبناسبة الذكرى
العاشرة لعيد العرش بتاريخ  30يوليوز « 2009إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف احلفاظ على مجاالتها
ومحمياتها ومواردها الطبيعية ،ضمن تنمية مستدامة .كما يتوخى صيانة معاملها احلضارية ومآثرها التاريخية ،باعتبار البيئة
رصيدا مشتركا لألمة ،ومسؤولية جماعية ألجيالها احلاضرة واملقبلة».
في هذا الصدد ،عملت احلكومة سنة  2009على إعداد مشروع للميثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة ،وعرضته على
كل الفاعلني الوطنيني واحملليني وعموم املواطنني في إطار مسلسل شامل للتشاور حول مختلف عناصره ،وذلك عبر اللقاءات
اجلهوية املوسعة التي نظمت في جميع جهات اململكة ،وعبر لقاءات موازية مت تنظيمها من طرف مختلف الهيآت الوطنية
واحمللية والقطاعية ،من قطاعات حكومية ،وجماعات احمللية ،وأحزاب ونقابات وجمعيات املجتمع املدني ،وقطاع خاص،
ومؤسسات البحث العلمي ،وكذا عبر املوقع اإللكتروني للميثاق الذي استعمله املواطنون إلبداء مالحظاتهم بشكل غير
مسبوق.
وعلى إثر هذه املشاورات الواسعة والتي شكلت فرصة سانحة لتعميق النقاش بني مختلف الفاعلني ،مت إغناء مشروع النص
املؤسس لهذا امليثاق وتداول مضامينه وتوضيح مبادئه وقيمه على جميع املستويات .وبذلك أصبح مشروع امليثاق نصا
متوافقا عليه يعكس اإلرادة امللكية السامية وتطلعات الشعب املغربي ويستجيب اللتزامات املغرب الدولية في مجال حماية
البيئة والتنمية املستدامة.
فديباجــــة امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة تتطرق للحقوق والواجبات املرتبطة بالبيئة واملبادئ والقيم وااللتزامات
املتعلقة بحماية البيئة وترسيخ أسس التنمية املستدامة .وهو ما يوضح الرؤية الشمولية التي تهدف إلى:
•جعل املسؤولية املجتمعية للبيئة باململكة ،محورا استراتيجيا ال ميكن جتاوزه لألخذ بعني االعتبار البعد البيئي في السياسات
السوسيو-اقتصادية.
•جعل اخلبرة في ميدان البيئة والتحكم في املخاطر محركا حيويا لوضع أسس احلكامة واملسؤولية املشتركة بني مختلف
املتدخلني املعنيني بالتنمية املستدامة.
•تشجيع شراكات عملية متعددة اجلوانب على مستوى األقطاب الثالثة للتنمية املستدامة ،التي هي احلفاظ على البيئة
والعدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية.
وهكذا دعا مشروع امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة إلى ضرورة تأطير التنمية السوسيو-إقتصادية من خالل مبادئ
وقيم التضامن والتنمية املستدامة والوقاية واالحتياط واملسؤولية وااللتزام وضرورة تثمني وحماية املوروث الطبيعي والثقافي
املشترك بني األجيال والتوفيق بني التنمية االقتصادية واالجتماعية واحملافظة على البيئة.
إن املقاربة الشاملة للبيئة والتنمية املستدامة ستوفر قيمة مضافة على املستوى القطاعي حيث تأخذ بعني االعتبار البيئة
كمورد وكرأسمال يجب ادخاره وكوسيلة ستساهم في حتقيق الرفاهية املنشودة وكذا كأساس ألي بناء معياري.
حيت أن هذا النموذج اجلديد املتعدد األبعاد يقوم على التحليل البيئي املجتمعي من خالل حتليل التكاليف والفوائد
واملخاطر املرتبطة بالسياسات العامة ،مع جعل البيئة محركا للتنمية املستدامة بعيدا عن الوضعية التقليدية التي كانت
تتبنى مبدأ احلماية كغاية.
تقرير عن تفعيل امليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة
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وقد قامت هذه الدراسة بالتحليل البنيوي ملختلف املعطيات املرتبطة بتفعيل امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة،
انطالقا من التوجيهات امللكية السامية ومن نتائج املشاورات ،واملتعلقة باحلكامة أو بتدابير حماية البيئة أو باإلجراءات
املواكبة ،للوصول إلى اقتراح إجراءات عملية متت صياغتها في إطار منظومة متكاملة أطلق عليها إسم «نظام احلماية
املستدامة للبيئة ( »)SPDEيتم إجنازها حسب جدول زمني محدد.
إن امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة ،كوسيلة للتوجيه والتدبير ،يعد أداة للسمو باملواهب الفردية في األداء اجلماعي
القادر على التوفيق بني األهداف االجتماعية للتنمية املستدامة ونشر السلوكات االيكولوجية.
كما تعتبر إشكاليات التدهور البيئي إشكاليات أفقية مشتركة بني جميع املؤسسات والفاعلني ،ألنها تهم كل من األفراد
الذاتيني واملعنويني كما تهم السلطات على املستوى الوطني واحمللي ،وألن حلها لن يتأتى إال من خالل التماسك االجتماعي
واملجالي القادر على الترجمة العملية للشعور باملسؤولية املشتركة للمغاربة ،في إطار حكامة مشتركة من أجل التنمية
املستدامة.
وقد قامت هذه الدراسة بتقدمي منهجية التحليل واالقتراحات الهادفة إلى تفعيل مضامني امليثاق الوطني للبيئة والتنمية
املستدامة من خالل اعتماد وتنفيذ نظام للحماية املستدامة للبيئة.
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�إعداد وتفعيل امليثاق الوطني
للبيئة والتنمية امل�ستدامة

 .1ال�سياق
في إطار تتبع األهداف الشاملة واحمللية للتنمية املستدامة ،فان املغرب قد انخرط في سياسة تنموية إرادية تنبني على التوفيق
على املستوى الوطني بني احلفاظ على البيئة والعدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية.
وإذ كان املغرب قد أسس لعدة إصالحات وبرامج طموحة خصوصا في ميدان احلفاظ على البيئة والتنمية البشرية ،فإنه
يسعى حاليا إلى وضع إطار للتوجيه الشامل أخذا بعني االعتبار الرهانات واحملاور االستراتيجية التي تبرز الرؤية الوطنية
للتنمية املستدامة لتوجيه البرامج البيئية في تناسق تام.
فبالرغم من عدم استقرار املناخ االقتصادي العاملي ،فان االقتصاد الوطني يتوفر على إطار ماكرو-إقتصادي سليم وقوي ،قادر
على أن يلعب دورا مهما كرافعة فعالة لتحقيق أهداف النمو املستدام ،واحلد من الهشاشة وحتسني تدبير املوارد .وهكذا
فاإلصالحات الهيكلية التي متت باملغرب ،وحترير التجارة املتعددة األطراف ،وسياسة التنمية احمللية ،قد سمحت بتحقيق
منو مستقر .وان انتقال املغرب نحو حتقيق التنمية املستدامة مير بطريقة تدريجية عبر حتسني مناخ األعمال وإرساء الظروف
االجتماعية اإليجابية ،مثل برامج مكافحة الفقر ،والبرامج الشاملة واملتكاملة كالتي جتسدها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
لقد أتى مشروع امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة ،في ظرف يتسم بإعطاء انطالقة وتنفيذ عدة أوراش تهم امليادين
السوسيو-اقتصادية .حيث أريد لهذا املشروع أن يلعب دور احملرك لنظام احلماية املستدامة للبيئة والذي يهدف إلى حتسني
عملية إدماج البعد البيئي في السياسات والبرامج املتعلقة بالقطاع العام واخلاص ،مع حتقيق التنمية املستدامة باملغرب.
ففي هذا اإلطار ،سيشكل هذا امليثاق مرجعية أساسية للسياسات العامة القطاعية وجلميع املشاريع املزمع اجنازها على
املستوى الوطني ،وسيتم تفعيله عبر ترسيخه املؤسساتي وتنزيله على مستوى الالمركزية والالمتركز.
ويبني الرسم البياني أدناه تطور الرؤى االقتصادية واالجتماعية والبيئية باملغرب نحو التنمية املستدامة من خالل بعض األمثلة
ألهم احملطات االستراتيجية.

التنمية باملغرب
من منطق التنمية
االقتصادية واالجتماعية…
2000

ميثاق
التعليم

2001

2005

2007

2008

مخطط إقالع للصناعة االستراتيجية
الطاقية

املخطط األزرق
للسياحة
انطالقة املبادرة الوطنية
للتنمية املستدامة
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… نحو منطق التنمية املستدامة مع احملافظة
على املوروث الطبيعي والثقافي

مخطط
املغرب األخضر
املخطط االستعجالي
للتربية

2009

2010

استراتيجية
املاء

برنامج الطاقة الشمسية
برنامج الطاقة الريحية

استراتيجية أليوتيس
للصيد البحري
املخطـطــــات البيئـيــــــة

2015

2020

امليثاق الوطني
للبيئة
نظم احملافظة
املستدامة على البيئة

تقرير عن تفعيل امليثاق الوطني …

 .2خطاب العر�ش بتاريخ  30يوليوز 2009
في خطاب  30يوليوز  2009مبناسبة عيد العرش دعا صاحب اجلاللة محمد السادس إلى إعداد «ميثاق وطني شامل للبيئة
يستهدف احلفاظ على مجاالتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية،ضمن تنمية مستدامة» كما أعطى جاللته أوامره السامية
لتنظيم املجال البيئي حيث قال« :كما يتوخى صيانة معاملها احلضارية ومآثرها التاريخية ،باعتبار البيئة رصيدا مشتركا
لألمة ،ومسؤولية جماعية ألجيالها احلاضرة واملقبلة».
جاءت هذه اإلرادة امللكية على خلفية أن النمو االقتصادي املضطرد الذي عرفه املغرب في العقود األخيرة قد أدى إلى عدة
اختالالت نتج عنها تأثيرات سلبية على الصحة العمومية وكذا على األوساط الطبيعية و املوروث الثقافي وذلك لعدم األخذ
بعني االعتبار البعد البيئي بشكل كافي في مختلف املجاالت السوسيو-إقتصادية« .وإن املغرب ،وهو يواجه ،كسائر البلدان
النامية ،حتديات تنموية حاسمة وذات أسبقية ،فإنه يستحضر ضرورة احلفاظ على املتطلبات البيئية».
وهكذا فقد شكل إعداد مشروع امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة منذ صيف  2009ورشا ذا أهمية قصوى على
املستوى الوطني لكونه يندرج في منطق األوراش الكبرى التي أعطى انطالقتها صاحب اجلاللة ،مثل تلك التي تهدف إلى
حتقيق التنمية االقتصادية والتنمية البشرية واالجتماعية خصوصا املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما ركز خطاب العرش على عدة مبادئ عملية نذكر منها باألساس ما يلي:
•متابعة سياسة التأهيل الشامل والتدريجي؛
•توفير احلكامة اجليدة املبنية على املشاركة والتي تهدف الى «املزيد من القرب من املواطنني» على املستوى احمللي وحتقق
«طفرة نوعية في مسار إرساء الدميقراطية احمللية» ،وكذا «تعزيز باألساس التفاعل والتآزر» مع احلكامة العاملية؛
•سلك «الطريق األساسي» للتربية والتعليم من خالل تشجيع البحث واالبتكار ومن خالل تأهيل العنصر البشري.

 .3خطاب العر�ش بتاريخ  30يوليوز 2010
لقد عزز خطاب العرش  30يوليوز  2010اإلرادة امللكية حيث جاء فيه« :الستكمال مقومات النموذج التنموي الدميقراطي،
الذي أردناه مغربيا متميزا .عماده تنمية متناسقة ،مرتكزة على منو اقتصادي متسارع يعزز التضامن االجتماعي ،وقوامه
تنمية مستدامة تراعي مستلزمات احلفاظ على البيئة ،ومنهجه احلكامة اجليدة».
ويتعلق األمر ببرنامج حقيقي في ميدان البيئة« ،ومن هذا املنطلق ،أقدمنا ،منذ تولينا أمانة قيادتك ،على انتهاج حتول نوعي
في مسارنا التنموي ،باعتماد اختيارات صائبة وناجعة».
وعالوة على ذلك ،فإن خطاب جاللة امللك ركز على عدد من القيم واملبادئ مثل:
• توطيد احلكامة اجليدة على جميع املستويات؛
•النمو األخضر وإدراج اململكة في مكانة جديدة للتنمية البيئية اخلضراء.
لتحقيق ذلك فقد نادت اإلرادة امللكية إلى ضرورة تبني «خطة عمل مندمجة ،بأهداف مضبوطة ،وقابلة لإلجناز في كل
القطاعات» ،مع ضمان إرادة قوية تستهدف «متكني بالدنا من مقومات تنموية ومؤسسية جديدة ،كفيلة بتحقيق نقلة
حاسمة ،نحو االنخراط اإليجابي في العوملة».

 .4م�شروع امليثاق
لقد مت اجناز مسودة أولية ملشروع امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة خالل شهر أكتوبر  2009مت عرضها كأرضية
للمشاورات املتعددة والتي متت باخلصوص خالل الستة أشهر األولى من سنة  :2010املشاورات اجلهوية ،واملشاورات عبر
موقع االنترنيت املخصص لهذا الغرض وكذا املشاورات املوازية.
… للبيئة والتنمية امل�ستدامة
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وأخذا بعني االعتبار خالصات وتوصيات هذه املشاورات فقد مت اجناز نسخة معدلة ملشروع امليثاق الوطني للبيئة والتنمية
املستدامة والتي توجد طيه في امللحق رقم  1مصحوبة بالشروحات الالزمة.
وتبعا لإلرادة امللكية السامية فان هذا املشروع جاء ليعطي للعمل البيئي البعد اجلماعي واألفقي وجعل احملافظة على البيئة
رافعة من أجل التنمية املستدامة ببالدنا .وقد تضمن هذا املشروع:
• الديباجة التي ترسخ القيم املوجهة لبالدنا نحو التنمية املستدامة؛
• احلقوق والواجبات ذات الصلة باملجال البيئي والتي ستؤثر إيجابا على الترسانة القانونية واملمارسة القضائية؛
• املبادئ والقيم التي يجب أخذها بعني االعتبار في بلورة أي سياسة عامة أو خاصة؛
• التزامات كل الفاعلني.
وهكذا ووفقا للتوصيات املنبثقة عن املشاورات املوسعة حول مشروع امليثاق فقد برزت ثالث إجراءات عملية يجب تنفيذها
لتحقيق الهدف املنشود «حماية البيئة من أجل التنمية املستدامة» وهي:
• احلكامة ( :)Gتعني مجموعة من القواعد أو السلوكيات التي تؤثر في عمل السلطات وتضمن جناعته؛

•احملافظة على املوروث الطبيعي والثقافي ( :)Pتعني مجموعة من املبادئ التي يجب احترامها واألولويات والتوجهات
التي يجب مراعاتها لالستخدام املستدام واحملافظة على التراث الطبيعي والثقافي؛
•اإلجراءات املواكبة ( :)Aهي تدابير واليات منتجة تساهم في تيسير وتشجيع وحتفيز وتهيئة الظروف املالئمة من اجل
حتقيق سياسة ناجعة حلماية البيئة.
وقد مت تقسيم عناصر امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة وفقا لهذه الفئات الثالث وهي مدرجة في اجلدول أدناه:

ديـبــاجـــة
طبقا لتعاليم اإلسالم التي تسخر اإلنسان في األرض للمحافظة على احلياة البشرية ،وحماية البيئة واستعمال
املوارد الطبيعية في إطار من االعتدال واحلكمة.

P

وبناء على إرادة صاحب اجلاللة امللك محمد السادس املتعلقة بإعداد ميثاق شامل للبيئة يستهدف احلفاظ
وتثمني األوساط واملجاالت واملوارد الطبيعية ،في إطار مسلسل التنمية املستدامة.

P

واعتبارا لكون التنمية املستدامة مبنية على املسؤولية والتضامن اإلنساني واملجالي املتجدرين في القيم التقليدية
واملعاصرة للمملكة والتي تضمن العيش الكرمي لألجيال احلالية واملقبلة.

P

واعتبارا اللتزام اململكة باعتماد اقتصاد مستدام ومسؤول يرتكز باألساس على التنمية البشرية وضمان العيش
الكرمي لإلنسان وموجه باملوازاة مع ذلك نحو احترام الطبيعة.

P

واعتبارا للغنى االستثنائي واملتنوع للتراث الطبيعي والثقافي الوطني الذي يشكل مصدرا للحياة واإللهام
لإلنسان ال ميكن تعويضه ويتعني احلفاظ على مكوناته وتثمينها.
واعتبارا لكون التراب الوطني معرضا للمخاطر البيئية الطبيعية ،كالتغيرات املناخية وكذا لتأثير بعض أمناط
االستغالل واإلنتاج واالستهالك التي تتطلب تدبيرا مستداما لألوساط واملوارد الطبيعية وللمجاالت.
واعتبارا ألنه ال ميكن فصل التنمية البشرية عن االنشغاالت البيئية وأن حماية وتثمني البيئة تشكالن رافعة
حقيقية للرقي االقتصادي واالجتماعي املستدام.
واعتبارا لكون اململكة املغربية منخرطة بشكل كامل في املجهودات املبذولة من قبل املجتمع الدولي في ميدان
احملافظة على البيئة واستصالحها من أجل تنمية مستدامة ،مساهمة في حتسني احلكامة البيئية على املستوى
الدولي بروح من املسؤولية والتضامن.
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وحيث أنه يتعني أن تندرج ممارسة املسؤولية في تعزيز التنمية املستدامة عن طريق ربط الرقي االجتماعي
والرخاء االقتصادي بحماية وتثمني البيئة وذلك في إطار احترام احلقوق والوجبات واملبادئ والقيم املنصوص
عليها في هذا امليثاق.

G

وحيث أن هذا امليثاق يحدد حقوق وواجبات األشخاص الطبيعيني واملعنويني في ميدان حماية وتثمني البيئة
وكذا املبادئ والقيم التي يتعني أن تؤطر السياسات العمومية واخلاصة لضمان التنمية املستدامة.

G

وحيث أنه بالرغم من كون حتقيق أهداف هذا امليثاق تهم اجلميع ،أفرادا وجماعات مبا في ذلك السلطات
العمومية ،فيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرف حقوقه وواجباته جتاه حماية واستصالح البيئة.

G

احلـقــوق والواجـبـــات
احلقوق البيئية

لكل شخص احلق في العيش في بيئة سليمة تضمن له األمن والصحة والرخاء االقتصادي والرقي االجتماعي
وجودة العيش ،حيث تتم احملافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه.

G

لكل شخص احلق في االستفادة من تعليم وتكوين ميكنانه من ممارسة حقوقه وواجباته البيئية.

A

لكل شخص احلق في الولوج إلى املعلومة البيئية ذات الطابع العمومي في إطار الشروط التي يحددها القانون.

A

الواجبات البيئية

يقع على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي واجب حماية البيئة وتثمينها وضمان دميومة التراث الطبيعي
والثقافي ،وحتسني الصحة وجودة العيش.

G

القيم واملبادئ
التنمية املستدامة

تضمن السلطات العمومية والفاعلون االقتصاديون واالجتماعيون وكذلك املجتمع املدني ،حتقيق أهداف
التنمية املستدامة ذات املنفعة العامة املبنية على حماية وتثمني البيئة باعتبارها عوامل للرقي االجتماعي
واالقتصادي املستدام.

G

يجب أن يرتكز هذا الرقي على التضامن االجتماعي واملجالي والتضامن بني األجيال ،كما يجب أن يرتكز
على املشاركة الفعالة للمرأة في احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وكذا على تربية وتكوين الشباب
وتنمية اجلماعات احمللية.

A

اإلدماج

يتعني على السلطات العمومية والبرملانيني واملنتخبني وكذا الفاعلني اخلواص ،إدراج املكون البيئي ضمن برمجة
وتنفيذ سياسات متشاورعليها ومنسقة بشكل يضمن حماية البيئة وتثمينها ويؤمن تنمية مستدامة فيما
يخص استغالل األوساط الطبيعية واملوارد ومجاالت التراب الوطني.

… للبيئة والتنمية امل�ستدامة
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املشاركة

يتم اتخاذ القرارات من طرف السلطات العمومية املتعلقة بحماية وتثمني البيئة وفق منهج مفتوح ملشاركة
العموم ،عند االقتضاء.

G

البحث والتنمية

يتعني دعم البحث-التنمية وكذا نشر املعارف العلمية والتقنية للحث على االبتكار وتشجيع التكنولوجيات
واملناهج املالئمة حلماية وتثمني البيئة والتنمية املستدامة.

A

حماية وتثمني التراث الطبيعي والثقافي

يجب حماية التراث الطبيعي والثقافي الذي يعكس الهوية الوطنية مع مراعاة تنوعه وهشاشته ،كما يتعني
تثمينه لضمان دميومته.

P

يجب أن تشمل احملافظة على البيئة وتثمينها جوانب معيارية ووقائية وردعية وعالجية باإلضافة إلى أنشطة
اإلعالم والتحسيس والتوعية لفائدة كل املتدخلني.

P

أمناط االستغالل واإلنتاج واالستهالك املسؤولة

يجب أن تكون أمناط االستغالل واإلنتاج واالستهالك مسؤولة في إطار اقتصاد أخضر وناجع وفعال ومبتكر
يحرص على احملافظة على البيئة وتثمينها .وفي هذا السياق يفترض أن تستعمل هذه األمناط ،قدر املستطاع،
املوارد املتجددة.

P

الوقاية

يجب أن تعتمد السياسات العمومية مبدأ الوقاية الذي ينبني على ضرورة إجراء التقييم املنتظم للتأثيرات
واملخاطر قصد تفادي األضرار التي تلحق بالبيئة والصحة أو احلد منها أو تعويضها في أخر املطاف.

P

االحتياط

يجب أن تعتمد السلطات العمومية مقاربة االحتياط ملواجهة األخطار البيئية واملجتمعية غير املعروفة بشكل
كاف بواسطة خبرات تتيح معرفة جيدة بهذه األخطار وتقييمها بغية اتخاذ التدابير املالئمة.

P

املسؤولية

يتعني على أي شخص طبيعي أو معنوي أحلق ضررا بالبيئة أن يعمل على إصالح األضرار التي ارتكبها ،كما
عليه عند االقتضاء ،أن يعيد تأهيل األماكن املتضررة وذلك وفقا ملبدأ امللوث-املؤدي وطبقا للشروط املنصوص
عليها في القانون.

P

الـتـزامــات
تلتزم السلطات العمومية ،حسب احلاجيات ،بتدعيم اإلطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال حماية
وتثمني البيئة والتنمية املستدامة .ويجب أن تشمل هذه الترسانة التشريعية والتنظيمية ،وبشكل تدريجي،
جميع األوساط واملوارد واألنشطة القطاعية .ويجب أن تأخذ املعايير املعدة لهذا الغرض بعني االعتبار حالة
وخصوصيات البيئة الطبيعية والثقافية للمملكة وكذا حاجياتها امللحة واملشروعة فيما يخص التنمية االقتصادية
واالجتماعية املندمجة.
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وتدعم السلطات العمومية أيضا ،عند االقتضاء ،وضع اآلليات املؤسساتية التي تعمل بطريقة تشاورية ومنسقة
وكذا املوارد املالية الالزمة من اجل تنفيذ السياسة الوطنية املندمجة حلماية وتثمني البيئة والتنمية املستدامة
مترتبة عن هذا امليثاق .إضافة إلى ذلك ،تضع أسس البحث العلمي وتدعمه وتضمن املراقبة املستمرة للحالة
البيئية.

G

تلتزم اجلماعات احمللية باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية وتثمني البيئة في دائرة
نفوذها الترابي .كما يتعني عليها إعداد واجناز برامج مندمجة للتنمية املستدامة من شأنها ضمان دميومة األوساط
واملوارد الطبيعية والثقافية.

G

يلتزم الفاعلون االقتصاديون باحترام مبادئ التنمية املستدامة وتطبيقها في سياساتهم واستراتيجياتهم
ومخططات عملهم عن طريق الوسائل الضرورية واملناسبة التي تضمن احملافظة على البيئة وتثمينها من أجل
حتقيق تنمية مستدامة.

G

ويتعني كذلك على املجتمع املدني ،والسيما املنظمات غير احلكومية ،أن تتعبأ بشكل ميكنها من املساهمة في
التوعية املجتمعية حلماية وتثمني البيئة والتنمية املستدامة.

G

لقد أظهر هذا التقسيم ملكونات امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة أن هذا املشروع:
•يحدد املبادئ التي يجب إتباعها من طرف أربع فاعلني أساسيني في املجتمع لتفعيل امليثاق وهم السلطات العمومية،
اجلماعات احمللية ،الفاعلون االقتصاديون ،املجتمع املدني واجلمعيات غير احلكومية؛
•يدعو إلى تقوية الترسانة القانونية الوطنية املتعلقة بالبيئة والتي هي بطبيعتها معقدة لكونها تقع ،من جهة ،بني القانون
العام واخلاص ،ومن جهة أخرى ،بني القانون الوطني والدولي.
وهكذا ،وتطبيقا لإلرادة امللكية السامية فإن مشروع امليثاق قد خلق دينامكية طموحة على الصعيد الوطني للعمل في
تضامن من أجل التنمية املستدامة باملغرب والتي يتعني على كل فئة من الفاعلني اتخاذ ما يلزم لتحقيق الهدف املنشود في
هذا املجال.
•يتعني على السلطات العمومية رعاية هذه الديناميكية بدمج البعد البيئي في «البرمجة وتفعيل السياسات» وبتعزيز
«الترسانة القانونية الوطنية في ميدان البيئة والتنمية املستدامة وكذا اآلليات املؤسساتية واملالية لتنفيذها وتتبعها ومراقبتها».
•يجب على اجلماعات احمللية أن تدمج البعد البيئي في التخطيط احمللي في سياق اجلهوية املتقدمة« .ما تقتضيه من
إصالحات تنموية ومؤسسية وسياسية .وفي صدارتها اجلهوية املوسعة ،التي ال نعتبرها فقط منطا جديدا للحكامة الترابية،
وإمنا هي في العمق ،إصالح وحتديث لهياكل الدولة».
•ويتعني على الشركات أن تضع سياسات في ميدان البيئية والتنمية املستدامة ،على سبيل املثال في إطار التحفيز الذي
ميكن أن تقوم به الكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب أو اجلمعيات املهنية طبقا لالتفاق العاملي للشركات ،إلخ.
•يتعني على األشخاص الطبيعيني واجلمعيات االنخراط في دينامية تشجيع وتفضيل السلوكيات احملافظة على البيئة.
وقد مت تصوير كل هذا على الرسم البياني التالي:

… للبيئة والتنمية امل�ستدامة
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امليثاق يحمل ر�ؤية جمتمعية �شاملة وتدريجية تدعو الكل اىل امل�ساهمة يف تفعيله

امليثاق

الفاعلون املعنيون

مجاالت التدخل

السلطات العمومية

إستراجتية حماية البيئة من اجل التنمية املستدامة

اجلماعات احمللية

التخطيط املجالي في اطار اجلهوية املوسعة

الفاعلون االقتصاديون

السياسات البيئية والتنمية املستدامة
عالمات اجلودة البيئية
تنقيط التنمية املستدامة

املجتمع املدني واملنظمات غير احلكومية

السلوكيات االيكولوجية

 .5امل�شاورات
لقد شكل إعداد امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة خالل النصف األول من سنة  2010من طرف احلكومة فرصة سانحة
لتعبئة جل الفاعلني وذلك عبر املشاورات اجلهوية واالجتماعات املوازية لها وكذا عبر موقع االنترنيت احملدث لهذا الغرض.
وقد أعطيت انطالقة هذا املسلسل التشاوري حول مشروع امليثاق خالل اللقاء املنظم يوم  14يناير من السنة املاضية حتت الرئاسة
الفعلية للسيد الوزير األول .وفي احترام تام للحكامة احمللية التي أشار اليها اخلطاب امللكي السامي ،ولقد أعقب تنظيم هذا
اليوم مسلسل من املشاورات اجلهوية همت كل جهات اململكة وذلك في الفترة املمتدة ما بني  18يناير و 18مارس .2010
وقد مكنت ثالثة أنواع من املشاورات من التعبئة الشعبية الكبيرة وهي:
• املشاورات اجلهوية التي مكنت من حشد  8 500مشارك؛
•املشاورات عبر املوقع االلكتروني احملدث لهذا الغرض www.charteenvironnement.ma :والذي شكل فرصة للجميع
إلبداء الرأي والذي استقطب  127 000زائر كما مت تسجيل  8 970استبيان؛
•املشاورات املوازية متثلت في عقد بعض اللقاءات والورشات اخلاصة من طرف مختلف مكونات املجتمع املدني همت أكثر
من  46مؤسسة ومنظمة على غرار الفرق السياسية ،اجلمعيات املهنية ،جمعيات املجتمع املدني واجلمعيات غير احلكومية.
وقد خلص هذا املسلسل من املشاورات الى  5 654توصية مت تبويبها على الشكل التالي:
•  2 562إجراءا يتعلق باحلكامة؛
•  1 747إجراءا يتعلق باألوساط البيئية؛
•  1 345إجراءا يتعلق باإلجراءات املواكبة.
وعلى العموم فان هذه التوصيات قد أظهرت أن هناك وعي كبير بالقضايا البيئية والذي سيكون ذا أهمية قصوى في إطار
تفعيل امليثاق باعتباره محفزا على االبتكار والتجديد وعلى القدرة في دمج البعد البيئي في السياسات وفي االقتصاد.
وقد مت التأكيد على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية وترجمة مبادئ امليثاق إلى إجراءات عملية مستدامة ،وال سيما من جانب
السلطات العمومية التي يتعني عليها أن تكون مثاال يحتذى به في هذا امليدان.
إن تسريع وتيرة اجناز البرامج البيئية وحتسني احلكامة البيئية التي تقوم على مبدأ التكامل ،كانت من بني النقاط الهامة التي
مت التوصل إليها من خالل ملخص التوصيات املنبثقة عن املشاورات و املنصوص عليها في امللحق .3
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وفي إطار احلكامة التشاركية واستجابة النتظارات املواطنني فقد مت دراسة التوصيات املنبثقة عن املشاورات حول مشروع
امليثاق ومقارنتها مع العناصر احلالية للحكامة البيئية.
يعطي امللحق  3مذكرة حتليلية حول التوصيات املقترحة في مسلسل املشاورات حول امليثاق.
وقد مكنت هذه الدراسة من استنتاج مجموعة من املقترحات لتحديد اإلجراءات احلكومية التي يجب اتخاذها لتفعيل
امليثاق وهي كالتالي:

 yتو�صيات تخ�ص ن�ص امليثاق
حتديد نوعيته القانونية
لقد أكد اخلطاب امللكي السامي لـ  30يوليوز  2010على الطبيعة القانونية للميثاق كقانون-إطار ،حيث قال جاللته:
«نحث احلكومة على بلورة هذا امليثاق في مشروع قانون-إطار ،نريده مرجعا للسياسات العمومية لبالدنا».

 yتو�صيات لتفعيل امليثاق
حتديد برامج عمل للحفاظ على البيئة من �أجل التنمية امل�ستدامة
«لقد عملت احلكومة على جتسيد التوجيهات املنبتقة من املشاورات الواسعة التي همت امليثاق الوطني حلماية البيئة من
أجل التنمية املستدامة في إطار خطة عمل متكاملة بأهداف محددة وواقعية ممكنة التحقيق في جل القطاعات».
حتديد م�ؤ�شرات للحكامة اجليدة من أجل تقييم املشاورات ذات الصلة باملواطنة واالقتصاد ،وعلى املستوى املجالي واملستوى
الدولي.
تعزيز الإطار الت�شريعي وامل�ؤ�س�ساتي من خالل عدة إجراءات منها:
• إدماج املعايير وعالمات اجلودة البيئية ومقاييس التنمية املستدامة في الصفقات العمومية؛
• توسيع الئحة املشاريع التي تخضع لدراسة التأثيرات على البيئة؛
• دمج عناصر امليثاق في القانون اإليجابي املطبق في مجاالت قطاعية؛
• تطبيق القوانني البيئية من خالل إصدار مراسيمها التطبيقية؛
• إجناز مدونة البيئة من أجل التنمية املستدامة؛
• خلق تخصص جامعي في ميدان التنمية املستدامة والقانون البيئي؛
• تكوين القضاة واحملامني في ميدان قانون البيئة.
تعزيز امل�ؤ�س�سات املكلفة بت�سري ميدان البيئة في مجال اختصاصاتها وكذا عبر الوسائل املوضوعة رهن إشارتها التخاذ
عدة إجراءات منها:
• خلق تواصل على املستوى املؤسساتي بني ما هو وطني ومحلي مع ترشيد الوسائل واستغالل التجارب احمللية؛
• جعل املجلس الوطني للبيئة إطارا لتعميق التفكير واملشاورات حول مجاالت احملافظة على البيئة واحلكامة التشاركية؛
•متكني املراصد البيئية من لعب دور اليقظة والتتبع والرصد من خالل مؤشرات بيئية قوية تأخذ بعني االعتبار اخلصوصيات
الوطنية؛
• خلق شرطة للبيئة بتوسيع مهام شرطة املاء املوجودة حاليا؛
• دعم وتعزيز مشروع خلق األكادميية اإلسالمية للبيئة والتنمية املستدامة؛
• تعزيز املختبر الوطني للبيئة.
•تقوية قدرات قطاع البيئة لكي يلعب دور القيادة في التدبير األفقي للمجاالت البيئة املرتبطة بالقطاعات األخرى خصوصا
عبر تنمية قدرته على التحليل والتقييم البيئي للسياسات العمومية؛
… للبيئة والتنمية امل�ستدامة
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•تعميم حتديد األهداف البيئية حسب منهجية  SMARTمحددة (كميا) ،قابلة للقياس (قياس نسبي أو مطلق) ،ممكن
الوصول إليها (واقعية على املستوى السوسيو-اقتصادي) قابلة للتحقيق (قابلة للبرمجة والتخطيط) ومحددة في الزمان؛
• تعميم استعمال الدليل املنهجي لكل دراسات التأثيرات على البيئة.
تقوية الآليات ال�سو�سيو-اقت�صادية للتدبري البيئي من خالل التدابير التالية:
• تنمية الهندسة البيئية في القطاعني العام واخلاص لتوفير املهارات في هذا امليدان؛
• تقوية آليات التحفيز املالي لألنشطة البيئية مع متكينها من وسائل لتقييم درجة معقوليتها وفعاليتها؛
• تشجيع االستثمارات املتضامنة واملسؤولة؛
• خلق صندوق لالستثمار وصندوق لتحقيق التنمية املستدامة؛
• تشجيع التحلي باملسؤولية املجتمعية للشركات حسب حجم الشركة؛
• تشجيع الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص.
تنمية الإجراءات املواكبة
•البحث والتنمية إليجاد حلول لإلشكاليات البيئة املطروحة على الساحة مع توجيه هذا البحث لالقتصاد األخضر وتشجيع
األساليب القادرة على تطبيق مبدأ احليطة؛
• نقل تكنولوجيات املختبرات إلى الفاعلني التقنيني؛
• تشجيع االحترافية في املهن املرتبطة بالبيئة وذلك من خالل التدريب املهني أو في إطار التعاون الدولي؛
• املقاربات العملية لنشر الوعي البيئي عند املواطن؛
• التكوين في مجال البيئة في جميع مستويات التعليم؛
• جعل البحث والتنمية رافعة للعمل ملبدأ االحتياط.

 .6نتائج التحليل ال�سابق
يبرز من خالل حتليل العناصر األساسية للميثاق أن هناك توافق بني اإلرادة امللكية والتوصيات املنبثقة عن املشاورات لدعم
ومواكبة اعتماد امليثاق مبجموعة من الوسائل املندمجة وفعالة لتعزيز وضمان احترام املبادئ والقيم املذكورة.
وقد متت دراسة طرق تفعيل امليثاق الوطني حلماية البيئة والتنمية املستدامة من أجل وضع إطار شامل ومستمر للتدبير
سيمكن من:
• تدعيم رؤية بيئية وطنية مندمجة للتنمية املستدامة للبالد كما جاء في امليثاق؛
•دعم التقدم احملرز في النمو االقتصادي ،واحلد من عدم االستقرار ،والتدبير املعقلن للموارد ،واإلصالحات الهيكلية وحتقيق
الدميقراطية.
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القواعد املنهجية
لدرا�سة تفعيل امليثاق

أمام ضرورة التوفر على منهجيات مالئمة لوضع إطار لتدبير مناسب للحالة البيئية باملغرب ،مت حتديد محورين للمنهجية
املقترحة:
• حتليل لتعددية املقاربات البيئية؛
• استعمال منوذج القوى احملركة-الضغوطات-احلالة-التأثيرات-األجوبة ).DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Responses

 .1حتليل تعددية املقاربات البيئية
ميكن وصف البيئة كنظام موحد ومعقد بحيث أن أي أثر بيئي ميكن أن يتحول إلى قوة دافعة من شأنها أن متارس من جديد
ضغطا إيجابيا أو سلبيا على الفاعلني في النظام الذين هم املستفيدين.
لقد أصبحت هذه الدينامية التي تتكر باستمرار مع املمارسة ،والتي طاملا اعتبرت عائقا أمام التنمية الصناعية ،مسلسال
للتحسني املستمر ،ومولدة للضغط اإليجابي وعامال للتقدم االقتصادي واالجتماعي.
من أجل توجيه السياسات التدبيرية البيئية ،يجب في املرحلة األولى األخذ بعني االعتبار األوساط الطبيعية ،والتي ميكن
حتديدها في األوساط الفيزيائية ،املاء والهواء والتربة ،وأيضا في األوساط احلية التي تندرج في مفهوم النظام اإليكولوجي
والذي يعد اإلنسان عنصرا محوريا من عناصره والذي هو في آن واحد قوة دافعة ومستهدف لآلثار الناجمة.
إن هذا املوقف الثنائي األبعاد لالنسان كفاعل ومتلقي يعد قوة للبحث عن طرق اخرى للتدبير البيئي ،مبا في ذلك املقاربات
املوضوعاتية والقطاعية واملجالية.
وجند هذا املفهوم لإلنسان «فاعل-متلقي» ضمن خطاب صاحبة اجلاللة« :إلعطاء تعبير ملموس لهذا النهج ،لقد عملنا
جلعل املواطن على حد سواء هو الفاعل واحملرك والغاية لكل مبادراتنا وخططنا لإلصالح والتنمية».
وميثل البيان املوالي هذه التعددية في املقاربات البيئية:
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ونصور هكذا ،في الوسط الدائرة األولى ،األوساط الفيزيائية ،املاء ،الهواء ،التربةـ ثم في دائرة ثانية املنظومات االيكولوجية.
يتم بعد ذلك إضافة االعتبارات القطاعية التي تؤثر على هذه األوساط والتي تساهم في ظهور االشكالية البيئية .انطالقا من
ذلك ،تظهر العالقة غير امللموسة بني االشكاليات البيئية واجلغرافيا في دائرة رابعة ،االندماج املجالي .وهذا يؤدي في الواقع
إلى األخذ بعني االعتبار أيضا ،الروابط املوجودة بني االشكاليات البيئية واالعتبارات السوسيو-اقتصادية والسوسيو-ثقافية
الواردة في الدائرة اخلامسة.
ويعتبر تدهور الغطاء النباتي للغابات من أحسن األمثلة التي توضح بشكل أفضل ،هذا النوع من الروابط املوجودة بني البيئة
والسياقات السوسيو-اقتصادية والثقافية.

 .2.ا�ستعمال منذجة « » DPSIR
(القوى املحركة-ال�ضغوطات-احلالة-الت�أثريات-الأجوبة)
تعتبر منذجة  DPSIRكمنهجية لتحليل القضايا البيئية بشكل منتظم ولتسهيل التعريف والتواصل والتشاور بشأن املؤشرات
البيئية.
كما تسمح أساسا بإدماج السلسلة السببية التي تصف التفاعالت بني املجتمع والبيئة وبتحليل القضايا البيئية وآثارها
االجتماعية واالقتصادية.
وتعتبر هذه النمذجة أداة شاملة تتميز بتسهيل االتصال والتشاور حول املؤشرات.
وميكن تطبيق هذه النمذجة لتحديد األولوية في املجاالت البيئية ذات األولوية ولتقييم الرهانات ملختلف القطاعات ذات
الصلة بالتنمية املستدامة ،والرهانات الوطنية واجلهوية ،فضال عن التحديات الدولية.
ومتيز هذه النمذجة أيضا بني الفاعلني (القوة الدافعة) والضغوط الناجمة عن العوامل االنسانية أو الطبيعية ،ومتكن من
حتليل احلالة البيئية وطبيعة وحجم اآلثار.
وتؤدي هذه الطريقة إلى حتديد التدابير العالجية والوقائية ،والتي مت تلخيصها في الرسم البياني التالي:
القوة الدافعة
• اخلطاب امللكي.
• مبادئ امليثاق.
• الدينامية الدولية.
• السياق الوطني.
• تعبئة االطراف املعنية.
الضغوطات

• نتائج التشاورات.
• االلتزامات الدولية.
• تدهور التراث الطبيعي والثقافي.

األجوبة
• إعادة التأهيل البيئي.
• االستراتيجية الوطنية للبيئة.
• االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة.
• تدعيم الترسانة القانونية.
• حكامة بيئية جيدة.

التأثيرات

احلالة
• التراث الطبيعي والثقافي.
• املدونة القانونية.
• أمناط احلكامة.
• البرامج.

… للبيئة والتنمية امل�ستدامة

• على التراث الطبيعي والبيئي.
• على الصحة.
• على التشريعات اإليجابية.
• على املمارسة القضائية.
• على عمل احلكومة.
• على املسؤولية اإليكولوجية لإلدارة.
• على املمارسات اإليكولوجية لألفراد واجلماعات.
• على العرض الدولي.
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وعموما ،ميكن تطوير مقاربة  DPSIRحول مواضيع بيئية عديدة للوصول إلى تعريف:
• التدابير العالجية للتخفيف من العجز البيئي احلالي؛
• التدابير الوقائية اخلاصة بضمان حماية البيئة والتنمية السوسيو-اقتصادية للبالد في نفس الوقت.
لذا ،ميكن أن تؤدي هذه املقاربة إلى اعتماد نوع من التحليل االستراتيجي الشامل حلماية البيئة.
وإلمتام هذا العرض حول مقاربة  ،DPSIRيوضح اجلدول التالي كيفية االستعمال من أجل التحليل االستراتيجي ملوضوع
محدد حول تلوث الهواء .ويوضح هذا املثال كيف أن هذه املقاربة متكن من إجراء حتليل منظم ألية إشكالية بيئية ،وبالتالي
استخالص خطة عمل حللها.
تطبيق منوذج  DPSIRعلى تلوث الهواء
•في البداية ،حتديد كل الضغوط القطاعية والقوى احملركة املرتبطة بها والتي تتسبب في تلوث الهواء في العمودين األولني
لهذا اجلدول.
• جمع احلقائق املتعلقة بالوضعية الراهنة لتلوث الهواء لكل نوع من الضغوطات في العمود الثالث.
•تتجلى اآلثار املترتبة عن هذه الضغوطات على اخلصوص في صحة اإلنسان وتغير النظم اإليكولوجية واألضرار التي تلحق
بالتراث الطبيعي والثقافي.
وميكن العمود األخير من جرد األجوبة التي قدمت بالفعل أو احملتملة وبالتالي يجب تقييمها وضبطها من أجل مكافحة
تلوث الهواء.
تطبيق منوذج  DPSIRعلى تلوث الهواء
األجوبة

ارتفاع حاجيات األسر إنتاج الطاقة
والتطور الصناعي
الكهربائية.
والسياحة والتعمير.
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نقص في املعطيات الكمية
والنوعية حول االنبعاثات امللوثة
للهواء.

الصحة
النظم اإليكلوجية
الثرات الطبيعي والثقافي

التأثيرات
احلالة الراهنة
الضغوطات
القوى املتحركة
املصادر الرئيسية
• صندوق مكافحة التلوث الصناعي.
الصناعة التحويلية• .االنبعاثات الناجمة عن
منو مطرد،
مخطط انطالق
• إطار تنظيمي غير مكتمل.
االحتراق.
الصناعي
•عدم وجود جرد وطني
• شراكة القطاع الصناعي/قطاع البيئة.
“”Emrgence
•مخطط عمل للتقليص من انبعاثات املصانع
لالنبعاثات.
في الدار البيضاء الكبرى (املكتب الوطني
•معلومات متوفرة حول جرد
للكهرباء ،الفارج ،السمير ،املغربية للصلب
الغازات الدفيئة.
« ،»Maghreb steelالشركة الشريفة
• غياب احلوافز الضريبية.
لألسمدة…) ،متبوعا مبخطط خاص باجلديدة،
• تطبيق غير كاف للقوانني.
آسفي ،طنجة ،أنشطة املركز املغربي لإلنتاج
النظيف.
•مرسوم بتاريخ  8دجنبر  2009يهم معايير
االنبعاثات ،مراسيم دراسات التأثير على البيئة،
برنامج النجاعة الطاقية في السكنى والصناعة.
تطوير الطاقات املتجددة ،ال مركزية الكهربة.

تطوير حظيرة
السيارات.

تكرير البترول.

تقليص االنبعاثات من خالل
خطة التحديث.

حتديث وسائل التكرير :اتفاقية السمير-احلكومة،
تطوير جودة املنتوجات النفطية ،مدخنة بعلو  120مترا.

ارتفاع املستوى
املعيشي واألنشطة.

النقل.

•نقص في املعلومات حول
حظيرة النقل من الناحية
التقنية واالنبعاثات.
• 50%من السيارات ال
تستجيب ملعايير االنبعاثات.

•حتسني جودة احملروقات.
•إعادة تأهيل املركز الوطني ملراقبة وسائل النقل،
تطوير البنيات التحتية وخوصصة قطاع النقل
العمومي.

مخطط تطوير
وحتديث القطاع.

الصناعة التقليدية• .انبعاثات غير مهمة ولكن جلية.
• احتراق من نوعية رديئة.

اتفاقيات الشراكة ،صندوق مكافحة التلوث:
برنامج شباك اخلزافني ،وضع أفرنة غازية.

تقرير عن تفعيل امليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة

نظام احلماية
امل�ستدامة للبيئة

 .1

نتيجة للدرا�سة التي مت اجنازها يف �إطار تفعيل امليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة ،طبقا للتو�صيات املنبثقة
عن امل�شاورات ،مت اقرتاح خمطط عمل لتفعيل امليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة ،والذي يجعل حماية
البيئة من �أولويات التنمية امل�ستدامة للمملكة و يعمل على انخراطه يف املجال اجلديد للتنمية الإيكولوجية.

يتعلق األمر بوضع نظام مندمج للتدبير املستدام للبيئة ،الذي يعتبر أداة حقيقية للقيادة والتدبير ،ويهدف إلى متكني اململكة
من:
•برمجة الدينامية االقتصادية املتعلقة بأنشطة حماية البيئة على املدى البعيد ،من خالل «اقتصاد أخضر» ،تعد اقتصادا
ايجابيا ،مبعنى أن القيام بأنشطة بيئية تدر مردودا أكثر من حالة التقاعس؛
•تعزيز التنمية االقتصادية والبشرية احلالية للمملكة من خالل التنمية البيئية ،من حيث كونها امتدادا للبرامج الوطنية
املنجزة في السنوات األخيرة الهادفة إلى تعزيز النمو والقدرة التنافسية وكذا حتسني النتائج االجتماعية.
من جهة أخرى ،ونتيجة لهدفها املتمثل في حتقيق التنمية املستدامة ،ووفقا لديباجة مشروع امليثاق الذي يؤكد على احترام
املغرب اللتزاماته الدولية فإن وضع هذا النظام سيمكن من:
•دعم األنشطة التي تضطلع بها اململكة للمساهمة في احلكامة البيئية العاملية؛
•توجيه البالد نحو حتقيق أهداف األلفية للتنمية؛
•التقدم في نقل التكنولوجيات احلديثة في مجال التنمية املستدامة املطلوبة من اململكة في إطار التعاون شمال-جنوب-جنوب.
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يهدف اقرتاح هذا املخطط �إىل �إعطاء م�ضمون للميثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة بغية حتقيق
الت�أهيل البيئي على املدى البعيد الذي �سنته احلكومة يف ال�سنوات الأخرية :

أ.من جهة ،من خالل وضع برامج مستعجلة في الفترة  2015-2010للحد من العجز البيئي وحل املشاكل الهيكلية كتعميم
التطهير السائل والتدبير البيئي للنفايات ،وذلك بسبب تأثيراتها السلبية الكبيرة على البيئة والصحة؛
ب.ومن جهة أخرى ،من خالل إرساء منهجية بيئية إرادية في العديد من القطاعات العامة ،بطريقة مندمجة في التخطيط
القطاعي.
ويتم حتقيق هذا النهج االستراتيجي للتأهيل البيئي ،من خالل مقاربة تشاركية عبر التوقيع على االتفاقيات-اإلطار في أبريل
 2009بني احلكومة واجلهات بحضرة صاحب اجلاللة امللك محمد السادس.
من الناحية العملية ،يهدف التخطيط املقترح إلى استكمال إستراتيجية التأهيل البيئي وذلك من خالل وضع إستراتيجية
وطنية للبيئة بتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية ،في مرحلة أولى ،وإعداد استراتيجية وطنية للتنمية املستدامة ،في مرحلة
ثانية ،متناسقة ومستجيبة حلاجيات الساكنة واملجاالت.
مجمل هذه التطورات توافق إرساء الرؤية الوطنية املتجانسة التي يتضمنها امليثاق وتكون ما يعرف «بنظام احلماية املستدامة
للبيئة» ،وهي آلية ترقى إلى التوفيق بني متطلبات تنمية البالد والوعي البيئي.

 .3

يقرتح نظام احلماية امل�ستدامة للبيئة» كنظام دائم وم�ستدام سيمكن املغرب من إرساء رؤية وطنية متجانسة
حلماية التراث الطبيعي والثقافي «رؤية تدريجية وشاملة» مدعمة بامليثاق ،وذلك بغية حتقيق التوازن بني رؤيتني للتنمية
املستدامة:

•رؤية اجتماعية واقتصادية للسياسات القطاعية ،تستوجب من الفاعلني التوفيق بني متطلبات التنمية االجتماعية
واالقتصادية وضرورة القيام بإجراءات اإلصالح أو التعويض عن األضرار البيئية؛
•رؤية بيئية مركزية أو دفاعية ،تتوخى حماية التراث الطبيعي والثقافي بطريقة منتظمة دون إدماج إكراهات التنمية
االقتصادية.
للتذكير ،فإن هذا التوازن يتم شرحه عادة من خالل الرسم التعريفي التالي للتنمية املستدامة حول التنميات :عادل وقابل
لالستمرار ومقبول للعيش.
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اﻟﺒﻴﺌـــﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار

اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻋﺎدﻟﺔ

ﻟﻠﻌﻴﺶ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ميكن تلخيص املنهجية اإلستراتيجية املكونة لنظام احلماية املستدامة للبيئة من خالل املخطط املفاهيمي أدناه الذي يبني
طريقة تطوير احلكامة البيئية من استراتيجية التاهيل البيئي إلى االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة حيث يتم االنتقال
من منطق عالجي نحو منطق عالجي ووقائي في نفس الوقت ،ومن منهجية موضوعاتية نحو منهجية قطاعية ومن منطق
استراتيجي نحو منطق نظامي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املتوخاة.
ت�صميم تركيبي لنظام احلماية امل�ستدامة للبيئة
النمو السوسيو-اقتصادي املفرط والتدهور البيئي

السياق :الوضع البيئي

برنامج التأهيل البيئي

املشروع
األولي للميثاق

مبادئ التنمية
املستدامة

اخلطاب امللكي:
املرجع املؤسس للميثاق

نتائج املشاورات حول للميثاق
اإلجراءات املواكبة
التحليل االستراتيجي

التأهيل البيئي

مقاربة األوساط البيئية

نظام احلماية املستدامة للبيئة
املقاربة العالجية

االستراتيجية الوطنية حلماية البيئة

منظور قطاعي

منظور موضوعاتي

التحسن املستمر

االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

… للبيئة والتنمية امل�ستدامة

احلكامة

منظور استراتيجي

املقاربة الوقائية

منظور استراتيجي مندمج
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النتائج املتتالية للأهداف التدريجية الثالثة لنظام احلماية امل�ستدامة للبيئة هي:

 .1حتقيق التأهيل البيئي؛
 .2بناء إستراتيجية وطنية للبيئة؛
 .3بناء إستراتيجية وطنية للتنمية املستدامة.
وتتداخل هذه األهداف فيما بينها من أجل تدعيم الرؤية البيئية الوطنية املتوخاه ،كما هو مفصل أدناه.
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الو ستر تيا
امة
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ئة
التأ
البيئ هيل
ي

تربة
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وبصفة شاملة:
•يعتمد التأهيل البيئي على منهجية أحادية البعد من خالل مقاربات موضوعاتية بيئية مجسدة في برامج عالجية في املقام
األول ملخصة في امللحق 3؛
•جتعل االستراتيجية الوطنية للبيئة من البيئة ركيزة متعددة األبعاد عبر مراقبة استراتيجية تشمل جميع القطاعات وترتكز
باألساس على توجه وقائي وعالجي في نفس اآلن؛
•متكن االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة من إدماج أبعاد إضافية متعلقة باملجال وبالسياقات السيوسيو-اقتصادية
والسوسيو-ثقافية ،التي تعد عناصر أساسية للتنمية املستدامة.
ر�سم بياين للإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة من خالل مكوناتها الثالثة
اﻟﺘ

ﺄﻫﻴ

ﻞ اﻟﺒ

ﻴﺌ
ﻲ-ا

ﻻﺳﺘ

اﻟﺒﻴﺌـــﺔ

ﺮاﺗﻴ

ﺠﻴ
ﺔ اﻟ

ﻮ

ﻃﻨﻴ

ﺔﳊ

ﻤﺎﻳ
ﺔ اﻟﺒ

ﻴﺌﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار

ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻴﺶ
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ا

اﻻﻗﺘﺼﺎد
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ﻋﺎدﻟﺔ
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تقرير عن تفعيل امليثاق الوطني …

واستكماال لهذه الغايات الشاملة ،هناك غايات أكثر تفصيال ،مكونة للنهج االستراتيجي األولي ،معروضة في اجلدول أدناه.
•بالنسبة الستراتيجية التأهيل البيئي ،مت سرد الغايات بحسب األولويات والقدرات اإلجنازية ،كما مت تقييمها في البرامج
البيئية املكونة لها.
•وبخصوص االستراتيجية الوطنية للبيئة ،فقد مت استنتاج أهدافها من خالل التحليل األولي للتجارب احلالية املتعلقة
باستراتيجية التأهيل البيئي السيما التشخيص البيئي ،وكذلك التغيرات االيجابية املواكبة لها.
•أما في ما يتعلق باالستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة ،فقد مت تصنيف الغايات بصفة موجزة من خالل جرد املراجع
اخلارجية املوجودة في هذا املجال والتي ميكن للمغرب استخدامها لرسم مساره اخلاص.
تعتبر كل هذه األهداف جزئية إلى أن يتم استكمالها من خالل النهج االستراتيجي الذي سيتم تبنيه في إطار االستراتيجية
الوطنية للبيئة واالستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة املزمع إعدادهما بتشاور مع جميع الفاعلني املعنيني وطبقا للمنهجيات
املذكورة أعاله.
األفق

األهداف

املرحلة  : 1حتقيق
التأهيل البيئي

املدى
القصير

تعتمد السياسة البيئية احلالية املوثقة في االتفاقيات اإلطار-املوقعة في 2009

املرحلة  : 2إعداد
استراتيجية وطنية
للبيئة

املدى
املتوسط

… للبيئة والتنمية امل�ستدامة

()2015

()2020

بني احلكومة واجلهات على:

• إدماج مبادئ امليثاق في البرامج والسياسات البيئية؛
•متابعة إجناز برامج التأهيل البيئي (البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعاجلة املياه
العادمة ،البرانامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية املماثلة ،إلخ ،.ملحق )3؛
• تطوير نظام اليقظة البيئية؛
• املرصد الوطني للبيئة؛
• املراصد اجلهوية للبيئة والتنمية املستدامة؛
• املختبر الوطني للبيئة مع وضع نظام مؤشرات التنمية املستدامة؛
•تدعيم الوقاية من خالل خلق جلن جهوية لدراسات التأثير على البيئة وتنظيم
مسطرة البحث العمومي اخلاص باملشاريع اخلاضعة للموافقة البيئية؛
•التنصيص على التدابير املواكبة من خالل التربية والتكوين والبحث والتنمية
واملشاريع النموذجية ،إلخ؛
•تقليص األضرار البيئية التي تتجاوز العتبات احلرجة إلى مستوى مقبول؛
•التحقق من تطبيق الترسانة القانونية البيئية أخذا بعني االعتبار االكراهات املتعلقة
بالتفعيل امليداني واستكمالها على أحسن وجه وذلك من خالل مراسيم التطبيق؛
• تقييم مدى تطبيق مبادئ امليثاق على مستوى املخططات البيئية.
متكن االستراتيجية الوطنية للبيئة من توجيه التدبير البيئي في مجمل
القطاعات وذلك من خالل :
•اإلدماج والوقاية واالحتياط واملسؤولية البيئية في جميع البرامج والسياسات
العمومية؛
•العمل على التقييم البيئي ليس فقط للمشاريع ولكن أيضا للبرامج؛
•إدخال التدابير وعمليات األخذ بعني االعتبار للبعد البيئي لدى السلطات
اإلدارية؛
•تعميم اليقظة البيئية وإعداد تقارير وطنية وجهوية للحالة البيئية؛
•ترجمة االستراتيجية الوطنية للبيئة إلى استراتيجيات جهوية للبيئة؛
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•تدعيم اللجنة الوطنية واللجان اجلهوية لدراسات التأثير على البيئة؛
•تقوية دور املجلس الوطني للبيئة وتفعيل املجالس اجلهوية للبيئة؛
•قياس األداء البيئي؛
•إدخال مبدأ االحتياط كمبدأ بيئي وليس كمبدأ لتدبير األزمات؛
•تسهيل حتمل التكاليف والصيانة اجليدة حلل االشكاليات البيئية من خالل خلق
شراكات قطاع عام -قطاع خاص من شأنها مساعدة نظم اإلنتاج التي تفتقر إلى
الوسائل التقنية واملادية ملعاجلتها؛
•تشجيع اإلدماج والصيانة اجليدة للتكنولوجيات العالية الضرورية.
املرحلة  : 3إعداد
االستراتيجية الوطنية
للتنمية املستدامة

املدى البعيد
()2030

ستتمكن اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة املقترحة بتوافق مع امليثاق،
إلى توجيه االستراتيجيات االقتصادية واالستراتيجيات االجتماعية واستراتيجية
حماية البيئة البالد نحو التنمية املستدامة.
يرمي إعداد االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة إلى جعل التنمية املستدامة الهدف
املشترك واملهيكل للبالد وذلك من خالل تفاعل وتعاون مجمل األطراف املعنية من
القطاع العام أو اخلاص عن طريق الرفع من وتيرة اإلصالحات في إطار التنسيق والنجاعة
واملسؤولية عبر جميع املشاريع والبرامج املنجزة على الصعيد الوطني.
يعتبر إعداد استراتيجية وطنية للبيئة عملية تخطيط تشاركي متجدد تهم جميع
املستويات الشاملة واحمللية أو املوضوعاتية ،وذلك بغية إرساء املمارسات اجلماعية
وتغيير السلوكات الفردية وضمان أهداف التنمية املستدامة وأهداف األلفية
للتنمية.
يعتمد هذا املسلسل على تشخيص لالستراتيجية الوطنية للبيئة وعلى حتديد
األهداف املناسبة التي تربط بني الركائز الثالثة للتنمية املستدامة ،مما يؤدي إلى إعداد
تشاوري لتقرير يخص «إدماج االستراتيجيات القطاعية املتناسقة للتنمية املستدامة»
ويهدف بناء املؤشرات االجتماعية ومؤشرات التنمية املستدامة إلى الدقة العلمية
والنجاعة السياسية والشرعية الدميقراطية .وتضمن هذه املؤشرات تتبع مستمر
لألنشطة التي في طور اإلجناز وضمان ترسيخ مستدام للنظم .وفي إطار هذه احلركية
اإلدماجية ،سيسهر املغرب على التنسيق بني املقاربات املتعددة ودمجها في إطار
مؤشرات مختصرة من خالل تفعيل األهداف.
من جهة أخرى ،ستمكن االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة من دعم مشاركة
املغرب في خطة العمل للبحر األبيض املتوسط ومتثيل املغرب في اللجنة املتوسطية
للتنمية املستدامة بتناسق مع االستراتيجية املتوسطية للتنمية املستدامة.
وإلعطاء مصداقية أكبر للوضع املتقدم للمغرب مع االحتاد األوروبي ،ستمكن
االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة من التوافق مع االستراتيجية االوروبية للتنمية
املستدامة وستلعب دورا توجيهيا في إطار سياسة اجلوار لإلحتاد األوروبي.

 .5

بع�ض الأمثلة للأن�شطة التي ت�شكل امل�ستويات الثالث ( 1و 2و )3لتطوير نظام حماية البيئة مت و�صفها �أدناه
لتو�ضيح تطورها من م�ستوى �إىل �آخر.

في هذا اإلطار ،مت اجناز تصنيف أولي يخص:

• مثال أساسي للحكامة البيئية يتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛
• مثاالت يخصان اإلجراءات املميزة ملكافحة االحتباس احلراري :املاء بالنسبة للتكيف والطاقة في ما يخص التخفيف؛
• مثال يتعلق بالتراث الثقافي.
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تقرير عن تفعيل امليثاق الوطني …

 yمثال يخ�ص الإجراءات التدريجية املتعلقة بدرا�سات الت�أثري على البيئة
استراتيجية
التأهيل البيئي

• تعميم دراسات التأثير على البيئة على جميع املشاريع التنموية.
• الدليل املنهجي املرافق.

االستراتيجية
الوطنية حلماية
للبيئة

• تعميم دراسات التأثيرات على البيئة على جميع املشاريع القطاعية.
• إرساء مراقبة املطابقة مع دراسات التأثير على البيئة للمشاريع في طور االشتغال.

االستراتيجية

الوطنية للتنمية تعميم التقييم البيئي االستراتيجي على االستراتيجيات والسياسات.

املستدامة

 yمثال يخ�ص الإجراءات التدريجية يف جمال الطاقة
استراتيجية
التأهيل البيئي

إجراءات النجاعة الطاقية (توزيع مصابيح منخفضة االستهالك ،حتسني اإلنارة العمومية).

االستراتيجية
الوطنية حلماية
للبيئة

• إنتاج الطاقة الشمسية بقوة  2 000ميغاوات في خمس مواقع في أفق .2020
• إجراءات النجاعة الطاقية (وضع العالمات اإليكولوجية لألجهزة املنزلية ،إجراءات تخص املباني).

االستراتيجية

إنتاج  %42من الطاقات املتجددة في أفق  2020منها  %14طاقة شمسية و %14طاقة هوائية
الوطنية للتنمية
و %14طاقة مائية.

املستدامة

 yمثال يخ�ص الإجراءات التدريجية املتعلقة باقت�صاد املاء يف احلو�ض املائي ل�سو�س-ما�سة-درعة
استراتيجية
التأهيل البيئي

• التحول إلى السقي املوضعي لفائدة  30 000هكتار.
• تثمني مياه السقي واختيار املزروعات التي تتطلب كميات أقل من املياه.
• تعبئة املياه السطحية عبر إجناز  22سدا صغيرا وبحيرات تلية.

االستراتيجية
الوطنية حلماية
للبيئة

• تدعيم أنشطة املراقبة وشرطة املاء.
• تصنيف املزارع.
• تنمية وتعبئة املياه اجلوفية (التغذية االصطناعية للفرشات املائية).

االستراتيجية •عقود الفرشات املائية :أداة للتدبير املندمج للموارد املائية متكن من إشراك جميع الفاعلني املعنيني.
الوطنية للتنمية •تطوير البحث العلمي في املجاالت التالية :اقتصاد املاء ،استعمال املوارد املائية غير التقليدية،
املستدامة
استعمال تقنيات جديدة لتحسني عرض املاء.

… للبيئة والتنمية امل�ستدامة
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 yمثال يخ�ص الإجراءات التدريجية يف جمال الرتاث الثقايف 1

استراتيجية
التأهيل البيئي

بلورة مشروع منوذجي «تهيئة وحتسني مجاالت النقوش الصخرية في املناطق الصحراوية» حيث
يشمل هذا املشروع األهداف البيئية والسوسيو-اقتصادية للمساهمة في حماية وإعادة تأهيل
وتنمية هذه املجاالت.
• إجناز مشاريع مصممة طبقا لنموذج املشروع النموذجي في جهات كلميم–السمارة وسوس–

االستراتيجية ماسة –درعة.
الوطنية للتنمية
• تعميم تدبير مثل هذه املشاريع على مجمل التراب الوطني ،عبر شراكات مع اجلماعات احمللية
املستدامة
ودعم البحث عن املساعدات املالية.

 yمثال يخ�ص الإجراءات التدريجية يف جمال الرتاث الثقايف 2

استراتيجية
التأهيل البيئي

• برنامج تدعيم البنيات التحتية للمساجد.
• البرنامج االستعجالي لبناء املساجد في األحياء املهمشة (املاء الصالح للشرب ،الكهرباء،
اخلصوصيات العمرانية املغربية االسالمية).
• برنامج التأهيل البيئي للمساجد واملدارس القرآنية (املاء الصالح للشرب ،الكهرباء ،املناطق
اخلضراء ،جودة املاء في املناطق القروية ومعاجلة املياه العادمة).

االستراتيجية
الوطنية حلماية
للبيئة

• خلق نوادي بيئية داخل املدارس القرآنية.
• تكوين األئمة واملرشدين في مجال التربية البيئية.
• برنامج احملافظة وتأهيل املساجد التاريخية واملساجد األثرية.

االستراتيجية

الوطنية للتنمية تعميم التدبير البيئي للمساجد واملدارس القرآنية.

املستدامة

كما يتم أدناه تقدمي التوصيف الثاني لهذا املسلسل باستخدام اجلداول املوجزة للنتائج التدريجية الستراتيجيات نظام
احلماية املستدامة للبيئة.
هناك جدوالن يلخصان التقدم احملرز في تنفيذ هذه التدابير بصفة تدريجية في املستويات الثالثة ( )1الذي يخص
استراتيجية التأهيل البيئي )2( ،إعداد إستراتيجية وطنية للبيئة )3( ،إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية املستدامة) :اجلدول
األول مخصص لتدابير احلكامة واآلخر متعلق بتدابير حماية التراث الطبيعي والثقافي.
ويجب التذكير في هذا الشأن ،بضرورة األخذ بعني االعتبار تطوير اإلجراءات املواكبة كالتقدم االجتماعي واإلعالم والبحث
والتطوير والتكوين ،وذلك انطالقا من املستوى ( )1الذي يتعلق بالتأهيل البيئي وعندما ننتقل إلى رؤية شاملة لكل
القطاعات ،فإن هذه اإلجراءات تشكل جزءا من االستراتيجيات وسوف تدرج بصفة غير حصرية في احلكامة و حماية
البيئة.
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تقرير عن تفعيل امليثاق الوطني …

وينبغي التأكيد قبل هذا التوصيف أن نظام احلماية املستدامة للبيئة ينص أساسا على:
• دمج عناصر امليثاق في االستراتيجيات والبرامج والسياسات العمومية؛
•تعميم دراسات التأثير على البيئة على برامج التأهيل البيئي واالستراتيجيات القطاعية من خالل التقييم البيئي االستراتيجي؛
• القيام بتقييم منتظم للنتائج.
يبني توصيف إجراءات حماية التراث التدرج في األخذ بعني االعتبار املبادئ الثالثة التي تخص الوقاية واملسؤولية واالحتياط
في إطار االستراتيجيات التدريجية لنظام احلماية املستدامة للبيئة.
بالنسبة ملبدأ االحتياط ميكن اقتراح ما يلي:
• أن يكون التحليل االستراتيجي لهذا املبدأ موضوع دراسات ومشاورات محددة ،نظرا ألهميته االجتماعية؛
• خلق هيئة خاصة للقيام بهذه املشاورات وحتديد األبعاد العملية لتفعيل هذا املبدأ.
استراتيجية التأهيل البيئي

حكامة سياسية من نوع تقليدي
تعتمد على مقاربة تنفيذ البرامج
الوطنية بتوافق مع الفاعلني احملليني.

االستراتيجية الوطنية حلماية للبيئة

احلـكــــــامــــــــــــة

حكامة جيدة تتميز بتعميم التكوين
حكامة جديدة تعتمد على إدماج
والتحسيس البيئي واملسلسل
مبادئ امليثاق في االستراتيجيات
والسياسات القطاعية وكذلك إشراك التشاركي ألخذ القرار :
الفاعلني املعنيني في املشاورات
•بني الدولة واملواطن؛
املوضوعاتية حول املشاكل البيئية،
•في ما يخص املقاوالت وذلك باتباع
إلى
تعتمد على منهجية من األسفل
منهجيات املسؤولية االجتماعية
األعلى ومن األعلى إلى األسفل:
للمقاوالت ومن خالل استثمارات
البيئة
نذكر على سبيل املثال ميادين
مسؤولة اجتماعيا؛
واملجال واقتصاد البيئة واملؤسسات
البيئية واجلوانب القانونية للبيئة ،إلخ• .بني املؤسسات الوطنية والترابية؛
•بني املؤسسات الوطنية والدولية من
خالل خلق شراكات إستراتيجية مع
منظمات حكومية دولية وهيئات
دولية (منظمة األمم املتحدة ،منظمة
التعاون والتنمية واالقتصادية ،البنك
الدولي ،إلخ ).ومن خالل تعميم
التقييم من طرف ثالث.

النتائج:
النتائج:
•تناسق الترسانة القانونية وقانون
•متكن اتفاقيات الشراكة من إشراك
البيئة من أجل إعداد مدونة البيئة.
الفاعلني املؤسساتيني في مواجهة
اإلشكاليات البيئية.
•خلق هيئة تنظيمية تسهر على
•ترسانة قانونية قطاعية ،تضم القوانني احترام مبادئ امليثاق كمبدأ
البيئية ومبادئ امليثاق جزئيا.
املسؤولية.
•يبقى دور املجلس الوطني للبيئة
•إعادة حتديد دور ومهام املجلس
الوطني للبيئة على الصعيد الوطني
محدودا ودور جلنة القيادة غير
والترابي.
كاف.
•ترسيخ الولوج إلى املعلومات التي
تخص املعطيات البيئية.

… للبيئة والتنمية امل�ستدامة

االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

النتائج:
• تنظيم مهام املجلس الوطني للبيئة.
• توسيع مهام املجلس الوطني للبيئة
في مجال التنمية املستدامة أو خلق
هيئة جديدة لهذا الغرض.
• احترام التوصيات املنبثقة عن
املشاورات حول امليثاق.
•تهدف مهام اللجان الوطنية واجلهوية
للتقييم املندمج للبيئة الى تنسيق
وجتميع اإلمكانيات وتعميمها على
مختلف االستراتيجيات.
•يتم تطبيق مدونة البيئة على جميع
القطاعات بدمج مبادئ الوقاية
واالحتياط والولوج إلى املعلومة.
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استراتيجية التأهيل البيئي

حمــــايــــــة الـتـراث
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االستراتيجية الوطنية حلماية للبيئة

يتم تفعيل مبدأ الوقاية بتطوير
يعاني مبدأ الوقاية من غياب توافق
بشأن حتديد إمكانيات التنفيذ ويبقى البحث والتربية البيئية وتدعيم
تطبيقه ظرفيا وإراديا في غياب تدابير دراسات التأثير على البيئة .ويتم
إرساء دراسات التقييم البيئي
ملزمة .ويستوجب على املراصد
البيئية جتميع ومركزة املعلومة البيئية االستراتيجي للبرامج القطاعية
الوطنية .وتفعيل املراصد البيئية
القطاعية والترابية واملرور من منهج
في مجمل التراب الوطني مما ميكن
عالجي إلى منهج استباقي .كما
من مأسسة الشبكات على الصعيد
يجب تدعيم دور اللجنة الوطنية
واللجان اجلهوية لدراسات التأثير على الوطني واجلهوي لتعميم إعداد
التقارير الوطنية واجلهوية للبيئة.
البيئة.

االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

تعميم مبدأ الوقاية ودراسات التقييم
االستراتيجي البيئي على جميع
االستراتيجيات القطاعية الوطنية.

ال يتم تطبيق مبدأ املسؤولية ومبدأ
امللوث-املؤدي.

يتم تطبيق مبدأ املسؤولية ومبدأ
التضامن املجالي (من الوطني إلى
احمللي) والزماني (عبر األجيال)
ويكون هذان املبدآن ركيزة أساسية
ملدونة البيئة املستقبلية.

يتم تدعيم مبدأ املسؤولية على
الصعيد الفردي وعلى صعيد املقاوالت
اخلاضعة للتنمية املستدامة وتستجيب
لعالمات اجلودة وميكن التفكير في
تفعيل امليثاق الوطني على الصعيد
اجلهوي من خالل إعداد مواثيق
جهوية تأخذ بعني االعتبار األولويات
واخلصوصيات اجلهوية وذلك لدعم
الديناميات واجلاذبية الترابية.

غياب مبدأ االحتياط من الترسنة
القانونية مما يستوجب أن يكون
موضع دراسات.

إدماج مبدأ االحتياط في الترسانة
القانونية ووضع إجراءات صارمة
لتطبيق وتأطير هذا املبدأ ،وكذا
إدراج الثغرات املوجودة في دراسات
التأثير على البيئة كمواضيع للبحث
والتنمية.

سيتم ترسيخ مبدأ االحتياط على
الصعيد الوطني والدولي بالنظر إلى
دينامية التعاون الدولي واجلهوي
في امليدان العلمي (االحتاد األوروبي
واالحتاد من أجل املتوسط).

تقرير عن تفعيل امليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة

تنفيذ نظام احلماية
امل�ستدامة للبيئة

… للبيئة والتنمية امل�ستدامة
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 .1التخطيط والربجمة
إجماال ،يقترح تخطيط وبرمجة نظام احلماية املستدامة للبيئة في ثالث مستويات أو «أهداف تدريجية» في أفق
و 2020و 2030على التوالي.

2015

بالنسبة لكل واحد من هذه املستويات ،يتوقع إعداد ثالث مراحل للتحسني املستمر وهي:
• املرحلة األولى :حتديد وإعداد خطة العمل ؛
• املرحلة الثانية :تنفيذ هذه اخلطة ؛
• املرحلة الثالثة :تقييم نتائج هذه اخلطة.
وستمكن املرحلة الثالثة ،املتعلقة بالتقييم ،من قياس مدى نشر وتنفيذ املبادئ والقيم وااللتزامات الواردة في امليثاق ،وذلك
في الوقت احملدد.
ويعرض اجلدول أسفله هذه املستويات وكذا املراحل املرتبطة بها.
لقد شرع في عملية التأهيل البيئي في سنة  2008وإعطاء االنطالقة ملخططات العمل املرتبطة بذلك سنة ( 2009املرحلة
األولى) ومن املقرر تنفيذ هذه املخططات في أفق ( 2015املرحلة الثانية) وميكن الشروع في تقييم نتائجها سنويا ابتداء من
( 2010املرحلة الثالثة).
وسيتم الشروع في إعداد اإلستراتيجية الوطنية للبيئة في سنة  ،2010وذلك مواكبة العتماد وإقرار امليثاق؛ كما أن مخططات
العمل ذات الصلة سيتم إعدادها وذلك امتدادا ملخططات العمل الهادفة إلى التأهيل البيئي على أبعد تقدير في أفق 2012
(املرحلة األولى) ،وسيستمر اجناز هذه املخططات على املدى املتوسط والبعيد (املرحلة الثانية) كما سيتم تقييمها بصفة
منتظمة ابتداء من سنة  ،2015على أبعد تقدير ،وذلك أخذا بعني االعتبار تاريخ استغراق واستيعاب إستراتيجية التأهيل
البيئي التي ستلعب دورا عالجيا بفضل اإلستراتيجية الوطنية للبيئة ثم عالجيا ووقائيا بفضل التقدم احلاصل واملوارد املتاحة
في الفترة .2015-2012
وسيمكن الشروع في إعداد اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة ابتداء من سنة  ،2011من خالل تفكير عميق حول
التقاء اإلستراتيجيات االقتصادية واالجتماعية في اجتاه احلفاظ على البيئة وحتقيق تنمية مستدامة ،والتي ستترجم إلى
مخططات عمل ابتداء من اآلن والى حدود ( 2015املرحلة األولى)؛ وبعد ذلك سيتم إعطاء انطالقة هذه املخططات (املرحلة
الثانية) وكذا إجراء تقييم منتظم لها ابتداء من سنة  2020على أبعد تقدير (املرحلة الثالثة).
2008

2010

2011

2012

2015

2016

2018

2020

2025

2030

التأهيل البيئي
املرحلة 1
املرحلة 2
املرحلة 3
االستراتيجية الوطنية
حلماية البيئة
املرحلة 1
املرحلة 2
املرحلة 3
االستراتيجية الوطنية
للتنمية املستدامة
املرحلة 1
املرحلة 2
املرحلة 3
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في األمد القصير ،سيتم خالل الربع الثاني من سنة :2010
• متابعة املرحلة الثانية من إجناز إستراتيجية التأهيل البيئي التي مت إعطاء انطالقتها؛
• سرد التجارب املكتسبة أو تقييم النتائج احلالية إلستراتيجية التأهيل البيئي؛
• الشروع في إعداد املرحلة األولى لإلستراتيجية الوطنية للبيئة.
إن نضج األفكار احلاصل بعد العمل املنجز حول امليثاق وكذا حول احلالة البيئية واالحتباس احلراري ،كلها عوامل مساعدة
على الشروع في حتديد وإعداد اإلستراتيجية الوطنية للبيئة.

 .2الإجراءات التنظيمية
إن النصوص التطبيقية لقانون معني ال ميكن أن تصبح سارية املفعول إال إذا كان هناك كيان يناط إليه مسؤولية تطبيق هذا
القانون .وباملثل ،من اجل تنفيذ تخطيط وبرمجة نظام احلماية املستدامة للبيئة وكذا تفعيل وأجرأة امليثاق ،يقترح ويوصى
باتخاذ ،على املدى القصير ،مختلف التدابير واإلجراءات التنظيمية.
على غرار جلنة املتابعة التي أنشئت ملواكبة تنفيذ إستراتيجية التأهيل البيئي ،يقترح خلق جلنة مختصة لتتبع تنفيذ ومراقبة
نتائج اإلستراتيجية الوطنية للبيئة.
هذا ،وبفضل حتديد أدوارها التوجيهية ،سيتم ضمان تفعيل امليثاق .كما سيتم الشروع في عملية التحسني املستمر
للحكامة املرتبطة بتنفيذ مبادئ امليثاق من خالل نظام احلماية املستدامة للبيئة.
وبعبارة أخرى ،ال ميكن فقط إعداد وصياغة استراتيجيات ومخططات العمل ،على النحو احملدد من قبل ،بل يجب حتديد
«فرق العمل» التي ستكلف بالتتبع والتقييم واملصادقة على مخططات العمل املتتالية .أي وضع جهاز أو أجهزة دائمة
للتوجيه تساعد على صيانة نظام إدارة وتدبير نظام احلماية املستدامة للبيئة.
في الواقع ،إن حتقيق صيانة هذا النظام سيمكن من إرساء حكامة جيدة تضمن تطبيق فعال ملبادئ امليثاق.
إن إقامة ووضع أسس هذه احلكامة الرشيدة سيؤدي في الواقع إلى حتديد املسؤوليات وكذا النتائج املتوخاة:
• داخل قطاع البيئة؛
• داخل القطاعات األخرى؛
•بالنسبة للكيانات واجلهات املؤسساتية املعنية املوجودة ،كاملجلس الوطني للبيئة ،أو تلك التي يجب خلقها في األمد
املتوسط؛
•أو بشأن الترتيبات التعاقدية الضرورية مع بعض املؤسسات العمومية أو اخلاصة ،املساهمة في تنفيذ إستراتيجية التأهيل
البيئي أو تلك التي سيتم استشارتها للمساهمة في إعداد اإلستراتيجية الوطنية للبيئة أو اإلستراتيجية الوطنية للتنمية
املستدامة.

 .3الإجراءات القانونية وامل�ؤ�س�ساتية
يرتكز هذا اجلانب األساسي للصيانة املستدامة على دراسة اجلوانب القانونية واملؤسساتية حلماية البيئة.
في صميم النهج االستراتيجي لنظام احلماية املستدامة للبيئة يجب القيام بورش خاص من اجل:
•تقييم املقتضيات التشريعية والتنظيمية اخلاصة بحماية البيئة املعمول بها :حتديد الثغرات القانونية والتداخالت والتناقضات
احملتملة…؛
• دمج وتعزيز هذه املقتضيات عبر إعداد مدونة البيئة؛
• دعم وتعزيز املؤسسات املسؤولة عن تطبيق املقتضيات القانونية والعملية ،املوجودة أو التي سيتم إحداثها.
… للبيئة والتنمية امل�ستدامة
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إن إعداد مشروع امليثاق وكذا نتائج املشاورات حول هذا املشروع ساعدت ،في هذا الصدد ،على تسليط الضوء على
القضايا التالية:
• ضرورة استكمال القانون البيئي احلالي؛
• ضرورة تأطير أفضل لتنفيذ النصوص؛
• ضرورة دراسة إحداث هيئات جديدة لضمان فعالية القوانني (شرطة البيئة ،وكاالت احلماية ،إلخ.).

 .4الإجراءات املالية
إن وضع حكامة رشيدة حلماية البيئة يؤدي أيضا إلى حتسني وعقلنة أساليب التمويل لتنفيذ االستراتيجيات املعتمدة.
وفي هذا اإلطار يتوقع:
• من جهة ،متويل مخططات العمل املرتبطة باستراتيجيات نظام احلماية املستدامة للبيئة،
•من جهة أخرى ،متويل الهيئات اإلدارية واملؤسساتية أو املتعاقد معها والتي يجب أن تعمل وتشتغل لضمان حكامة
رشيدة .وهذه النقطة مهمة جدا ألن التجربة أثبتت أن إحداث هيئات التوجيه دون منحها الوسائل املالية الضرورية يجعلها
غير فعالة.
لقد بدأ التفكير في طرق ووسائل متويل استراتيجيات نظام احلماية املستدامة للبيئة ،والسيما من خالل اجناز دراسة حول
الصندوق الوطني للبيئة وإمكانية حتسينه.
وميكن تلخيص أهم نتائج هذه الدراسة فيما يلي:
في إطار قانون املالية لسنة  ،2007مت إحداث الصندوق الوطني للبيئة على شكل حساب خاص أطلق عليه اسم «الصندوق
الوطني حلماية واستصالح البيئة» واآلمر بالصرف هو السلطة احلكومية املسؤولة عن البيئة.
وقدمت الدراسة بعض االقتراحات إلعادة تنشيط هذا الصندوق ،ويتعلق األمر بـ:
• حتويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية؛
•جلب موارد مالية جديدة كاإلتاوات أو الضرائب املفروضة على األنشطة امللوثة واخلطيرة أو مصدر التدهور البيئي،
وكذا من قبيل حتصيل الغرامات من املخالفني ،أو منح القروض واإلعانات ،أو الهبات الوطنية والدولية؛
•إضفاء الطابع الرسمي على األنشطة واملشاريع املؤهلة للحصول على التمويل ،وذلك على سبيل املثال لتشجيع اجلماعات
احمللية.
وجتدر اإلشارة إلى أنه يجب مواكبة نظام احلماية املستدامة للبيئة ،بخطة وطنية للتواصل والتحسيس بهدف تعميم الرؤية
الوطنية التي يجسدها هذا النظام وذلك متاشيا مع مقتضيات امليثاق.

� .5صيانة نظام احلماية امل�ستدامة للبيئة
وكملخص ملا سبق ،فإن جتسيد نظام احلماية املستدامة للبيئة حتديد يجب أن تصاحبه ،من أجل تفعيل ناجح للميثاق،
اإلجراءات الالزمة لتسهيل تنفيذه وتدبيره واإلشراف عليه وكذا حتديد املسؤوليات املتعلقة بذلك .هذه الصيانة املرتبطة
بنظام احلماية املستدامة للبيئة ،واملوضحة على الرسم البياني أدناه ،ميكن حتديدها في إطار األعمال واإلجراءات الالزمة
للشروع في إعداد اإلستراتيجية الوطنية للبيئة.
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 yمير تفعيل امليثاق عرب حتديد نظام احلماية امل�ستدامة للبيئة
2009

2015

2020

استراتيجية
التأهيل البيئي

االستراتيجية
الوطنية حلماية للبيئة

االستراتيجية الوطنية
للتنمية املستدامة

 yوكذا حتديد �صيانته با�ستمرار من طرف العديد من الهيئات املخت�صة
• هيأة استراتيجية.
• هيئات التمويل.
• هيأة (هيئات) التتبع.
• هيئات اإلجناز.
• هيأة (هيئات) التقييم.
ويعطي الرسم البياني أدناه رؤية أكثر ديناميكية حول صيانة نظام احلماية املستدامة للبيئة .ويوضح كيفية توافق االستراتيجيات
املتتالية (إستراتيجية التأهيل البيئي واإلستراتيجية الوطنية للبيئة واإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة) مع املراحل الثالث من
أجل التحسني املستمر للسياسة البيئية حسب دورة «/Plan-Do-Check-Act) «PDCAتخطيط-تنفيذ-تقييم-حتسني).
ويحدد الرسم البياني أيضا مراحل تدخل اجلهات املسؤولة عن صيانة هذا النظام.
الر�ؤية الديناميكية لنظام احلماية امل�ستدامة للبيئة
2020
2015
2009

اإلستراتيجية الوطنية
للتنمية املستدامة

مدقق احلسابات

املرحلة  :3التقييم
التتبع

• قطاع البيئة
• املراصد

دورة «تخطيط-تنفيذ-

تقييم-حتسني» لنظام
احلماية املستدامة للبيئة

االستراتيجيات

اإلستراتيجية الوطنية
حلماية البيئة

ال

تحس

ني امل

ستمر

استراتيجية التأهيل
البيئي

املرحلة  :1حتديد مخططات العمل

املرحلة  :2التنفيذ

• قطاع البيئة.
• اجلهات والهيئات املمولة.

• قطاع البيئة والقطاعات األخرى.
• املؤسسات (املجلس الوطني للبيئة…).
• الفاعلون املتعاقد معهم.

… للبيئة والتنمية امل�ستدامة
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خـــاتــمــــة

خامتة
إن تفعيل امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة هو استجابة للرغبة امللكية وكذا للتوصيات املنبثقة عن
املشاورات .فمن خالل خطاب العرش األخير بتاريخ  30يوليوز  2010أكد صاحب اجلاللة على ضرورة
تفعيل امليثاق« :ومن هنا ،ندعو احلكومة لتجسيد التوجهات الكبرى للحوار الواسع ،بشأن إعداد ميثاق
وطني حلماية البيئة والتنمية املستدامة ،في خطة عمل مندمجة ،بأهداف مضبوطة ،وقابلة لإلجناز في كل
القطاعات».
وسوف يكون هذا التفعيل ممكنا بفضل نظام احلماية املستدامة للبيئة الذي سيتطور بكيفية متأقلمة
ومستمرة.
وهكذا ساهمت هذه الدراسة في تصميم هندسة نظام احلماية املستدامة للبيئة وكذا إسقاطاته في األبعاد
الزمنية الثالث  2015و 2020و 2030والتي تتطابق على التوالي مع تنفيذ إستراتيجية التأهيل البيئي
واإلستراتيجية الوطنية للبيئة وكذا اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة .ومتكن هذه الدراسة من إرساء
خارطة طريق لتنفيذ نظام احلماية املستدامة للبيئة على املستوى التقني والتنظيمي .ومن أجل دعم هذا
املسار ،سيتم تدارس اإلجراءات الالزمة لصيانة هذا النظام.
إن تخطيط نظام احلماية املستدامة للبيئة ينسجم متاما مع اإلرادة امللكية ومع تطلعات املجتمع املغربي نحو
بيئة سليمة وتنمية مستدامة ،ألنه يسعى إلى تنفيذ األهداف األساسية التي تهم جوهر امليثاق.
وإذا كان امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة هو الضامن لتحقيق تنمية مستدامة ،فإن نظام احلماية
املستدامة للبيئة يضع األسس لبناء تفعيل امليثاق .فهو يعكس الرؤية التي ستكون عليها التنمية املستدامة
في املغرب في السنوات املقبلة املدعومة بالوعي البيئي اجلماعي لكل الفاعلني واملواطنني باملغرب.
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امللحقات

امللحق

1

اخلطابني امللكيني لـ  30يوليوز  2009و2010

ن�ص خطاب جاللة امللك مبنا�سبة الذكرى العا�شرة
لعيد العر�ش بطنجة يوم اخلمي�س  30يوليوز 2009

« احلمد هلل،والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه،
شعبي العزيز،
نخلد اليوم الذكرى العاشرة العتالئنا العرش .وهي مناسبة جديرة بأن جنعل منها حلظة قوية للوقوف املوضوعي على أحوال
األمة،واستشراف مستقبلها.
ومن هذا املنطلق ،أشاطرك االقتناع بأن املغرب قد قطع أشواطا كبرى ،في البناء الدميقراطي التنموي ،شكلت منعطفا
هاما في تاريخه .وبروح املسؤولية،أصارحك بأن ما اعترض هذا املسار من عوائق واختالالت ،يتطلب االنكباب اجلاد على
إزاحتها وتصحيحها الستكمال بناء مغرب الوحدة والدميقراطية والتنمية وتأهيل بالدنا،لرفع حتديات سياق عاملي،مشحون
بشتى اإلكراهات والتحوالت.
سبيلنا إلى ذلك ،اإلسراع بوتيرة األوراش اإلمنائية وتعزيزها بإصالحات جديدة ،وتدبيرها باحلكامة اجليدة.
ومهما كان الطريق شاقا وطويال ،فإنه لن يزيدنا إال إصرارا على املضي قدما ببالدنا على درب التقدم .عمادنا في ذلك ثوابت
وطنية راسخة،لم نفتأ نتعهدها بالتجديد.
وفي صدارتها وحدة اإلسالم السني املالكي الذي نتقلد،كأمير للمؤمنني ،أمانة حتديث صرحه املؤسسي وفضائه العلمي.
غايتنا حتصني اعتداله وتسامحه من التطرف واالنغالق ،وترسيخ تعايش عقيدتنا السمحة مع مختلف الديانات والثقافات.
وبنفس العزم ،نحرص على توطيد وحدة الهوية املغربية ،جاعلني من إعادة االعتبار لروافدها املتعددة ،مصدر غنى وقوة
لوحدتنا الوطنية .كما عززنا اإلجماع الوطني ،حول صيانة الوحدة الترابية باقتراح مبادرة احلكم الذاتي ،بعمقها الدميقراطي،
وأفقها املغاربي.
وباعتبار امللكية قطب الرحى للثوابت الوطنية ،فقد أضفينا عليها طابع املواطنة .وذلك بترسيخ دولة احلق والقانون،
ودميقراطية املشاركة ،وانتهاج احلكامة اجليدة ،وسياسة القرب ،وكذا بإنصاف املرأة والفئات واجلهات احملرومة.
كما كرسنا جوهرها كملكية ملتحمة بكل مكونات األمة ،متسامية عن النزعات والفئات ،ملتزمة بالنهوض باملسؤولية الريادية
والقيادية للعرش ،في االئتمان على القضايا العليا للوطن واملواطنني واالنتصار للتقدم.
وجتسيدا لهذا التوجه ،عملنا على أن يكون املواطن هو الفاعل واحملرك ،والغاية من كل مبادراتنا ومشاريعنا اإلصالحية
والتنموية .ومن ثم،كان إطالقنا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .وإن ارتياحنا لنتائجها األولى ،ال يعادله إال عزمنا على
التصدي ملا قد يعترضها من صعوبات وعوائق.
لذا ،قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الورش الدائم ،انطالقا من توجيهاتنا التالية:
أوال :توخي املزيد من النجاعة واملكتسبات .وألجل ذلك ،ندعو كافة الفاعلني عند إعداد مشاريعها إلى مراعاة نوعيتها
واستمراريتها ،والتقائها مع مختلف البرامج القطاعية ،ومخططات التنمية اجلماعية.
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ثانيا :ضرورة إخضاع مشاريعها للتقييم واملراقبة ،واألخذ بتوصيات املرصد الوطني لهذه املبادرة.
ثالثا :التركيز على املشاريع الصغرى املوفرة لفرص الشغل وللدخل القار ،السيما في هذه الظرفية االقتصادية الصعبة.
شعبي العزيز،
إن منظورنا املتكامل للتنمية الشاملة ،يقوم على تالزم رفع معدالت النمو،مع التوزيع العادل لثماره .وعلى جعل التماسك
االجتماعي ،الغاية املثلى للتنمية البشرية والنجاعة االقتصادية.
ومن هذا املنطلق ،عملنا على تزويد املغرب بالبنية التحتية الالزمة لتقدمه وإطالق مشاريع هيكلية كبرى.
وانتهاج استراتيجيات طموحة ،للقطاعات التي تشكل الركائز األساسية واملستقبلية القتصادنا ،كالسياحة والصناعة
والسكن والطاقة واملوارد املائية ،وكذا القطاع احليوي للفالحة ،بإطالق مخطط املغرب األخضر.
وإننا لنجدد حمدنا هلل تعالى ،على ما جاد به علينا،من موسم فالحي جيد ،خفف من وطأة الظرفية االقتصادية الصعبة على
بالدنا ،وخاصة العالم القروي.
وبفضل صواب اختياراتنا ،وجناعة برامجنا اإلصالحية ،وترسيخنا للتضامن االجتماعي واملجالي ،استطاعت بالدنا أن
تواجه ،نسبيا ،التداعيات االقتصادية واالجتماعية ،ألزمة مالية عاملية عصيبة.
بيد أن ذلك ال ينبغي أن يحجب عنا ما أبانت عنه هذه األزمة غير املسبوقة ،من اختالالت هيكلية ،ومن مضاعفة حدة
بعضها .لذا ،ندعو إلى تعبئة جماعية لكل السلطات والفعاليات ،من أجل تقوميها ،مبا تقتضيه الظرفيات الصعبة ،من إرادة
قوية ،ومن ابتكار للحلول الشجاعة .بعيدا عن كل أشكال السلبية واالنتظارية ،والتدابير الترقيعية.
وفي هذا الصدد ،نحث احلكومة على مضاعفة جهودها ،ببلورة مخططات وقائية واستباقية ومقدامة ،للتحفيز االقتصادي،
وتوفير احلماية االجتماعية.
وبقدر ما نحن مؤمتنون على مقدساتنا الدينية والوطنية ،فإننا حريصون على التزام اجلميع بثوابت اقتصادية واجتماعية ،تعد
من صميم احلكامة التنموية اجليدة ،التي يتعني التشبث بها ،في جميع األحوال ،والسيما في مواجهة الظرفيات الدقيقة.
فعلى الصعيد االقتصادي ،يجب التحلي باليقظة الدائمة في مواجهة التقلبات االقتصادية الدولية ،واحلزم في احلفاظ
على التوازنات األساسية؛ باعتبارها ثمرة إصالحات هيكلية ،ومجهودا جماعيا لكافة مكونات األمة ،ال يجوز التفريط
فيها،مهما كانت اإلكراهات.
كما ينبغي انتهاج أجنع السبل ،الكفيلة بضمان التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وإحكام التنسيق ،واألخذ بالتقييم
املستمر للسياسات العمومية ،وذلك في تفاعل مع التحوالت الدولية ،وانفتاح إيجابي على العوملة.
فاألزمة ،مهما كان حجمها ،ال ينبغي أن تكون مدعاة لالنكماش .وإمنا يتعني أن تشكل حافزا على االجتهاد ،ألنها حتمل
في طياتها فرصا يجب العمل على استثمارها .وذلك مببادرات اقتصادية مقدامة ،تتوخى تعزيز املوقع االقتصادي اجلهوي
والعاملي للمغرب.
ولهذه الغاية ،ندعو للتفاعل املجدي بني مختلف املخططات ،قصد الرفع من جودة وتنافسية املنتوج املغربي ،مبا يكفل
إنعاش الصادرات ،ومبا يقتضيه األمر من حفاظ على التوازنات املالية اخلارجية ،وما يستلزمه من العمل على استثمار رصيدنا
في املبادالت التجارية ،على أفضل وجه.
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وتعزيزا للمناخ االقتصادي املالئم لالستثمار والتنمية ،يتعني االلتزام بحسن تدبير الشأن العام ،مبا ينطوي عليه من تخليق
وحماية للمال العام ،من كل أشكال الهدر والتبذير ،ومحاربة لكل املمارسات الريعية ،واالمتيازات الالمشروعة.
وإن املغرب ،وهو يواجه ،كسائر البلدان النامية ،حتديات تنموية حاسمة وذات أسبقية ،فإنه يستحضر ضرورة احلفاظ على
املتطلبات البيئية.
والتزاما منه بذلك ،نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة ،اقتصادا وتوعية ،ودعما من الشركاء اجلهويني
والدوليني .وفي هذا الصدد ،نوجه احلكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف احلفاظ على مجاالتها
ومحمياتها ومواردها الطبيعية ،ضمن تنمية مستدامة.
كما يتوخى صيانة معاملها احلضارية ومآثرها التاريخية ،باعتبار البيئة رصيدا مشتركا لألمة ،ومسؤولية جماعية ألجيالها
احلاضرة واملقبلة.
وفي جميع األحوال ،يتعني على السلطات العمومية أن تأخذ بعني االعتبار ،في كناش حتمالت املشاريع اإلمنائية،عنصر
احملافظة على البيئة.
ويشكل اإلصالح القومي لنظام التربية والتعليم والتكوين ،املسار احلاسم لرفع التحدي التنموي .فعلى اجلميع أن يستشعر
أن األمر ال يتعلق مبجرد إصالح قطاعي،وإمنا مبعركة مصيرية لرفع هذا التحدي احليوي .سبيلنا إلى ذلك االرتقاء بالبحث
واالبتكار وتأهيل مواردنا البشرية ،التي هي رصيدنا األساسي لترسيخ تكافؤ الفرص ،وبناء مجتمع واقتصاد املعرفة ،وتوفير
الشغل املنتج لشبابنا.
ومبوازاة املجال االقتصادي ،يعد اجلانب االجتماعي ركيزة أساسية ،ملا نقوده ونتابعه ميدانيا من أوراش تنموية في كافة ربوع
اململكة .وفي هذا اإلطار ،نعتبر أن توطيد العدالة االجتماعية يشكل قوام مذهبنا في احلكم.
ومن هنا ندعو احلكومة لتجسيد هذا التوجه الراسخ ،وذلك بإعطاء األسبقية للفئات واجلهات األشد خصاصة ،في االستفادة
من السياسات االجتماعية للدولة.
وهذا ما يقتضي تقومي السياسات املتبعة بكل آلياتها ومجاالتها .في التزام مبقومات اإلنصاف والعقلنة والفعالية ،وانتهاج
االجتهاد في ابتكار احللول اخلالقة ،بكل مسؤولية وإقدام،بعيدا عن أي نزوعات سياسوية ،أو توظيف شعبوي.
وحرصا منا على بلوغ أهداف هذه السياسات االجتماعية املتجددة ،في مناخ سليم ،فإننا ندعو إلقرار ميثاق اجتماعي جديد.
وألجل ذلك ،نؤكد ضرورة تفعيل املجلس االقتصادي واالجتماعي ،كإطار مؤسسي للحوار ،وكقوة اقتراحية لبلورة هذا
امليثاق ،مبا يخدم تنمية بالدنا ،وميكنها من مواصلة مسارها اإلصالحي ،ويجعلها قادرة على مواجهة الظرفيات الصعبة،
واحلفاظ على ثقة شركائنا ،وتعزيز جاذبية املغرب لالستثمارات والكفاءات.
وتعزيزا للتآزر االجتماعي ،بالتضامن املجالي،ندعو احلكومة لبلورة استراتيجية متجددة ،تستهدف حتسني ظروف عيش
ساكنة املناطق اجلبلية ،والنهوض مبؤهالتها االقتصادية والثقافية والبيئية .وإننا لواثقون من انخراط جميع املغاربة ،في بناء
ما نتوخاه من إرساء منوذج مجتمعي متضامن ومتوازن ،بروح املواطنة امللتزمة ،والعمل اجلاد ،والثقة في النفس.
وفي هذا الصدد ،نؤكد التنويه مبواطنينا في املهجر ،لتشبثهم الراسخ بوطنهم األم ،في السراء والضراء.
فبالرغم من تداعيات األزمة االقتصادية العاملية ،فإن تعلقهم القوي بتجديد العهد ببلدهم املغرب ،يشهد إقباال متزايدا،
وصلة الرحم مع ذويهم ،تعرف تواصال مستمرا .وإننا لندعو احلكومة إلى مواصلة العناية بأحوالهم ،داخل الوطن وخارجه.
شعبي العزيز،
إن احلكامة اجليدة،هي حجر الزاوية في البناء التنموي الدميقراطي .وقد قطعت بالدنا ،باالقتراع احمللي األخير ،شوطا جديدا
في ترسيخ املمارسة الدميقراطية العادية ،والسيما من خالل تعزيز التمثيلية النسوية في املجالس اجلماعية.
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بيد أن األهم هو جناح املغرب في رفع حتدي التنمية احمللية اجلهوية .وهو ما يظل رهينا بتوافر النخب املؤهلة .لذا ،ندعو
املنتخبني احملليني ،إلى حتمل مسؤوليتهم ،في االستجابة للحاجيات اليومية امللحة للمواطنني ،من خالل برامج واقعية.
وهو ما يتطلب القرب منهم ،وحسن تدبير شؤونهم ،وإيثار الصالح العام ،وتضافر اجلهود مع الفعاليات اإلنتاجية واجلمعوية،
والسلطات العمومية.
وذلك في نطاق من االلتزام التام ،من قبل اجلميع ،بسيادة القانون ،واحلزم الدائم في ردع أي إخالل به.
وفي سياق تصميمنا على االرتقاء باحلكامة الترابية ،قررنا فتح ورش إصالحي أساسي ،بإقامة جهوية متقدمة ،نريدها نقلة
نوعية في مسار الدميقراطية احمللية .ولهذه الغاية ،سنتولى ،قريبا ،تنصيب اللجنة االستشارية للجهوية .منتظرين منها
أن تعرض على سامي نظرنا ،في غضون بضعة أشهر ،تصورا عاما ،لنموذج مغربي جلهوية متقدمة .تنهض بها مجالس
دميقراطية ،مبا يلزم من التوزيع املتناسق لالختصاصات ،بني املركز واجلهات.
كما ندعوها للتفكير املعمق ،في جعل أقاليمنا اجلنوبية ،منوذجا للجهوية املتقدمة ،مبا يعزز تدبيرها الدميقراطي لشؤونها
احمللية ،ويؤهلها ملمارسة صالحيات أوسع.
ومبوازاة ذلك ،نحث احلكومة على اإلسراع بإعداد ميثاق لالمتركز اإلداري .إذ ال جهوية ناجعة بدونه .وذلك مبا يقتضيه
األمر ،من جتاوز للعقليات املركزية املتحجرة.
وإننا لنعتبر اجلهوية املتقدمة والال متركز الواسع ،محكا حقيقيا للمضي قدما في إصالح وحتديث هياكل الدولة.
وإدراكا منا بأن احلكامة اجليدة لن تستقيم ،إال باإلصالح العميق للقضاء ،سنخاطبك ،قريبا ،إن شاء اهلل ،بخصوص الشروع
في تفعيل هذا اإلصالح ،بعد توصلنا بخالصات االستشارات املوسعة في هذا الشأن.
شعبي العزيز،
بنفس روح احلزم والعزم ،عملنا على إعطاء دبلوماسيتنا دفعة قوية .جاعلني قوامها احلزم في املبادئ ،والواقعية في التوجه،
والنجاعة في اآلليات ،والنتائج امللموسة.
وغايتها التجند للدفاع عن القضية املقدسة للوحدة الترابية للمملكة ،وعن املصالح العليا لبالدنا ،وتعزيز إشعاعها اجلهوي
والدولي .وكذا التعبئة خلدمة تنميتها ،بدبلوماسية اقتصادية.
كما أضفينا عليها روحا جديدة ،عمادها التفاعل بني سياساتنا الوطنية واألجندة الدولية ،وإعادة تركيزها في ستة فضاءات
أساسية .وفي صدارتها التزامنا الراسخ ببناء احتاد مغاربي ،مستقر ومندمج ومزدهر.
ومساهمة من بالدنا في توفير ظروف تفعيل العمل املغاربي املشترك ،كخيار استراتيجي ،لتحقيق تطلعات شعوبه اخلمسة
للتنمية املتكاملة ،واالستجابة ملتطلبات الشراكة اجلهوية ،وعصر التكتالت الدولية ،نؤكد إرادتنا الصادقة لتطبيع العالقات
املغربية-اجلزائرية.
وذلك وفق منظور مستقبلي بناء ،يتجاوز املواقف املتقادمة ،واملتناقضة مع الروح االنفتاحية للقرن احلادي والعشرين.
والسيما متادي السلطات اجلزائرية في اإلغالق األحادي للحدود البرية.
إن هذا املوقف املؤسف ،يتنافى مع احلقوق األساسية لشعبني جارين شقيقني ،في ممارسة حرياتهم الفردية واجلماعية ،في
التنقل والتبادل اإلنساني واالقتصادي.
وبنفس الروح املغاربية ،سنواصل جهودنا الدؤوبة ،وتعاوننا الداعم للمساعي األممية البناءة ،للوصول إلى حل سياسي،
توافقي ونهائي ،للخالف اإلقليمي حول مغربية صحرائنا.
ومن هنا ،نؤكد تشبثنا باملبادرة املقدامة للحكم الذاتي ،جلديتها ومصداقيتها ،املشهود بها دوليا ،بركائزها الضامنة حلقوق
ولم الشمل ،بني كافة أبناء صحرائنا املغربية ،وبأفقها املغاربي واجلهوي البناء ،املتطلع
اإلنسان ،والهادفة لتحقيق املصاحلةِّ ،
لرفع التحديات التنموية للمنطقة ،وضمان التقدم والرفاهية لساكنتها.
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وبنفس العزم ،سنواصل جهودنا لتعزيز أواصر األخوة العربية واإلسالمية ،سواء بإعطائها مضمونا اقتصاديا وتنمويا فعليا ،أو
من خالل نصرتنا الدائمة ،للقضايا العادلة ألمتنا.
وفي طليعتها ،عملنا كرئيس للجنة القدس على صيانة هويتها ،ووضعيتها كعاصمة للدولة الفلسطينية املستقلة ،كاملة
السيادة؛ مؤكدين انخراطنا ،في إجماع املجتمع الدولي ،على رؤية الدولتني ،ومرحبني بالتزام اإلدارة األمريكية باحلل
العادل ،مبا يقتضيه من مستلزمات وتوافقات.
ويتمثل الفضاء الثالث ،في جتسيد تضامن وتعاون اململكة مع الدول اإلفريقية الشقيقة ،وفي مقدمتها بلدان الساحل
املجاورة .باملثابرة على إقامة شراكات حقيقية معها ،قائمة على املصالح املشتركة ،وحتقيق التنمية املستدامة .واضعني جتاربنا
وخبرتنا في خدمتها ،كنموذج للتعاون جنوب-جنوب ،مبشاريع تنموية بشرية وهيكلية.
وفي سياق حرصنا على التفعيل األمثل للوضع املتقدم واملتميز ،لشراكتنا مع االحتاد األوروبي ،ندعو لتضافر جهود كافة
الفعاليات الوطنية ،للتأهيل لكسب حتدياته ،وحسن استثمار الفرص التي يتيحها في جميع املجاالت.
ومبوازاة ذلك ،ينبغي مواصلة اإلسهام اجلاد،في كسب الرهانات اجلهوية اجلديدة ،ومن بينها تفعيل املبادرة الواعدة ،لالحتاد
من أجل املتوسط.
وفي نفس السياق ،يتعني املضي قدما في تنويع شراكاتنا ،وتطوير عالقاتنا املتميزة ،مع مختلف جهات العالم.
واستكماال ملنظورنا الشامل للعمل الدبلوماسي ،يتعني تعزيز انخراطنا الفعال في األجندة متعددة األطراف ،وفي حل
القضايا العاملية الشمولية.
شعبي العزيز،
إننا جندد ،في هذه املناسبة التاريخية ،عهدنا الوثيق على مواصلة قيادتك ،أوفياء للبيعة املتبادلة.
وبنفس الطموح وصدق العزمية ووضوح الرؤية ،نؤكد االلتزام الراسخ مبضاعفة اجلهود ،ليأخذ مسارنا التنموي ،وتيرته
القصوى .سالحنا في ذلك ،االلتحام الراسخ بني العرش والشعب ،وتعبئة كل الطاقات لرفع التحديات ،باملثابرة في العمل،
والثقة في املستقبل.
أوفياء في ذلك للروح الطاهرة لكل من جدنا ووالدنا املنعمني ،جاللة امللكني ،محمد اخلامس واحلسن الثاني ،أكرم اهلل
مثواهما.
وبكامل التقدير ،ننوه بالقوات املسلحة امللكية ،واإلدارة الترابية ،وبكافة القوات العمومية ،من درك ملكي ،وأمن وطني،
وقوات مساعدة ،ووقاية مدنية ،في صيانة حوزة الوطن وأمنه واستقراره.
وبدعاء صادق من قلب خدميك األول ،املفعم مبحبتك ،أسأل اهلل تعالى أن يحفظ كل املغاربة ،حيثما كانوا ،في أنفسهم
وذويهم ،وأن يوالي نعمه على هذا البلد األمني.
كما أضرع إليه جلت قدرته ،أن يكلل اجلهود اخليرة ،لكل مغربي ومغربية ،داخل الوطن وخارجه ،بالنجاح والتوفيق ،فيما
يسعد أحوالهم ،ويبلغهم آمالهم ،ويحقق بعملنا اجلماعي ،لوطننا الغالي ،دوام الوحدة واالستقرار ،والتقدم واالزدهار.
إنه نعم املولى ونعم النصير.
«قل هذه سبيلي أدعو إلى اهلل على بصيرة أنا ومن اتبعني» .صدق اهلل العظيم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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ن�ص خطاب جاللة امللك مبنا�سبة الذكرى العا�شرة
لعيد العر�ش بتطوان يوم اجلمعة  30يوليوز 2010

« احلمد هلل ،والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه،
شعبي العزيز،
نخلد اليوم ،الذكرى احلادية عشرة العتالئنا العرش .وهي مناسبة مجيدة لتجديد أواصر البيعة املتبادلة ،واإلجماع الوطيد
على ثوابت املغرب ،في وحدة الوطن والتراب والهوية ،وعلى مقدسات األمة ،التي نحن ،كأمير للمؤمنني ،لها ضامنون،
عقيدة إسالمية سمحة ،بخصوصيتها املغربية ،القائمة على املذهب السني املالكي ،واالحترام املتبادل بني األديان السماوية،
واالنفتاح على احلضارات.
وقد ارتأينا أن نكرس خطابنا لهذه السنة ،للوقوف املوضوعي ،على ما قطعناه من أشواط متقدمة؛ وما يتعني إزاحته من
معيقات ،ورفعه من حتديات؛ الستكمال مقومات النموذج التنموي الدميقراطي ،الذي أردناه مغربيا متميزا .عماده تنمية
متناسقة ،مرتكزة على منو اقتصادي متسارع ،يعزز التضامن االجتماعي؛ وقوامه تنمية مستدامة ،تراعي مستلزمات احلفاظ
على البيئة ومنهجه احلكامة اجليدة.
ومن هذا املنطلق ،أقدمنا ،منذ تولينا أمانة قيادتك ،على انتهاج حتول نوعي في مسارنا التنموي؛ باعتماد اختيارات صائبة
وناجعة تقوم على أربع دعامات أساسية :
أوالها :قيام الدولة ،حتت قيادتنا ،بدورها االستراتيجي في حتديد االختيارات األساسية ،والنهوض باألوراش الكبرى
والتحفيز والتنظيم وتشجيع املبادرة احلرة واالنفتاح االقتصادي املضبوط.
أما الدعامة الثانية فهي توطيد الصرح الدميقراطي؛ إذ ما فتئنا نعمل على ترسيخ دولة القانون ،واعتماد إصالحات حقوقية
ومؤسسية عميقة ،وتوسيع فضاء احلريات ،واملمارسة السياسية الناجعة ،القائمة على القرب واملشاركة.
بيد أن هذه املكاسب السياسية ،على أهميتها ،ستظل شكلية ،ما لم تقترن بالنهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ملواطنينا ،وبتوطيد التضامن; وجعلهما محورا للسياسات العمومية.
ومن هنا تبرز ضرورة الدعامة الثالثة ،القائمة على جعل املواطن في صلب عملية التنمية .وهو ما جسدناه في املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ،التي حققت على مدى خمس سنوات ،نتائج ملموسة في محاربة الفقر واإلقصاء والتهميش؛ وذلك ما
يحفزنا على مواصلة تطوير برامجها بالوقوف امليداني والتقومي والتعميم ،لتشمل كافة املناطق والفئات املعوزة.
أما الدعامة الرابعة ،فهي متكني االقتصاد الوطني ،من مقومات التأهيل واإلقالع ،بتوفير التجهيزات الهيكلية ،واعتماد
مخططات طموحة ،أخذت تعطي ثمارها امللموسة ،على املستويات االستراتيجية ،والقطاعية واالجتماعية.
فعلى املستوى االستراتيجي ،أتاحت هذه التجهيزات واملخططات ،حتديث اقتصادنا ،والرفع من إنتاجيته وتنافسيته ،ومن
حجم االستثمار العمومي ،وإقامة أقطاب للتنمية اجلهوية املندمجة.
كما مكنت بالدنا ،من إطار قار وواضح للتنمية االقتصادية ،ومن الصمود في وجه تداعيات األزمة املالية العاملية; فضال عن
ترسيخ موقع املغرب ،كوجهة محفزة لالستثمارات املنتجة ،ومحور أساسي للمبادالت التجارية ،اجلهوية والعاملية.
وبنفس اإلرادة والطموح ،فإننا عازمون على مواصلة إجناز التجهيزات الكبرى ،بكل مناطق اململكة; تعزيزا للتقدم الذي
حققه املغرب ،في مجاالت توسيع شبكات ومحطات النقل واملواصالت ،وإقامة مناطق حرة ،وأقطاب صناعية مندمجة،

… للبيئة والتنمية امل�ستدامة
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وإجناز مركبات مينائية كبرى ،وفي صدارتها مركب طنجة-املتوسط ،الذي جعلنا منه ،في ظرف وجيز ،قطبا استراتيجيا،
صناعيا وجتاريا واستثماريا ،يحظى بثقة شركائنا.
ولن يتأتى ذلك إال مبواصلة اإلصالحات ،واالنخراط في التوجهات األربعة التالية :
أولها  :النهوض بالتنمية املستدامة ،وفي صلبها املسألة البيئية ،باعتبارها قوام النمو األخضر واالقتصاد اجلديد; مبا يفتحه
من آفاق واسعة ،النبثاق أنشطة مبتكرة ،واعدة بالتشغيل.
ومن هنا ،ندعو احلكومة لتجسيد التوجهات الكبرى للحوار الواسع ،بشأن إعداد ميثاق وطني حلماية البيئة والتنمية
املستدامة ،في خطة عمل مندمجة ،بأهداف مضبوطة ،وقابلة لإلجناز في كل القطاعات.
ومبوازاة ذلك ،نحث احلكومة على بلورة هذا امليثاق في مشروع قانون-إطار ،نريده مرجعا للسياسات العمومية لبالدنا.
وفي هذا الصدد ،ينبغي االنخراط القوي في تنفيذ استراتيجية النجاعة الطاقية ،السيما الطاقات املتجددة والنظيفة ،وذلك
مبواصلة االستغالل األمثل للطاقة الريحية ،وتعميم محطاتها على كل املناطق املالئمة ببالدنا.
وفي نفس السياق ،يتعني اإلقالع القوي مبشروعنا الكبير ،إلنتاج الطاقة الشمسية ،الذي رصدنا له وكالة مختصة،
واستثمارات ضخمة ،داعني ملضاعفة اجلهود ،جللب شراكات مثمرة ،إلجناز هذا املشروع الرائد عامليا.
كما يجب استثمار املكاسب املشهود بها للمغرب ،في مجال السدود ،وتعزيزها بسياسة جديدة للماء ،تقوم على تعبئة
موارده ،وعقلنة استعمالها.
أما التوجه الثاني ،فهو رفع حتديات االنفتاح والتنافسية ،وذلك باإلقدام على اإلصالحات الضرورية ،إلعادة هيكلة
القطاعات ،التي أبانت األزمة العاملية عن محدوديتها ،واالستفادة من بوادر انتعاش االقتصاد العاملي.
كما يجب احلفاظ على التوازنات االقتصادية األساسية ،وترشيد اإلنفاق العمومي ،وحتديث اإلطار القانوني احملفز في مجال
األعمال ،وكذا حسن استثمار مصداقية القطاع البنكي واملالي الوطني ،والثقة التي يحظى بها املغرب كقطب حلركة رؤوس
األموال ،واالستثمارات العاملية.
ويتعلق التوجه الثالث ،بتوطيد احلكامة اجليدة ،التي نحن عازمون على مواصلة إجناز ما تقتضيه من إصالحات تنموية
ومؤسسية وسياسية .وفي صدارتها اجلهوية املوسعة ،التي ال نعتبرها فقط منطا جديدا للحكامة الترابية ،وإمنا هي في العمق،
إصالح وحتديث لهياكل الدولة.
ومبوازاة مع انشغالنا البالغ بإصالح القضاء ،عماد سيادة القانون ،ليأخذ وجهته الصحيحة ،وفق جدولة مضبوطة ،فإننا
حريصون على حسن انطالق املجلس االقتصادي واالجتماعي ،ليساهم في توطيد احلكامة التنموية اجليدة.
أما التوجه الرابع ،فهو تركيز السياسات العمومية على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى; باعتبارها ركيزة للتوازن االجتماعي
والتنمية والتحديث.
شعبي العزيز،
إن ترسيخ مكانة املغرب ،وإشعاعه اجلهوي والدولي ،يقتضي تعميق التكامل بني السياستني الداخلية واخلارجية ،ومواصلة
انتهاج دبلوماسية فعالة ،لتمتني انفتاح بالدنا على محيطها ،خدمة ملصاحلها العليا.
واعتبارا النتمائه املتعدد ،فإن املغرب يعطي األسبقية في عالقاته اخلارجية ،جلواره وحمليطه القريب واملتنوع; عامال على جعل
رهاناته املتعددة ،فرصا حقيقية ،يتعني استثمارها ،خلدمة املصالح اجلوهرية لكل شعوب املنطقة.
وإذ نعتبر االندماج املغاربي تطلعا شعبيا عميقا ،وضرورة استراتيجية وأمنية ملحة ،وحتمية اقتصادية ،يفرضها عصر
التكتالت ،فإننا حريصون على مواصلة التشاور والتنسيق ،لتعميق عالقاتنا الثنائية مع الدول املغاربية الشقيقة .وذلك في
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انتظار أن تتخلى اجلزائر ،عن معاكسة منطق التاريخ واجلغرافيا واملشروعية ،بشأن قضية الصحراء املغربية ،وعن التمادي في
مناوراتها اليائسة ،لنسف الدينامية ،التي أطلقتها مبادرتنا للحكم الذاتي ألقاليمنا اجلنوبية.
هذه املبادرة املقدامة التي تظل مقترحا واقعيا ،يتسم بروح االبتكار والتوافق ،إليجاد حل نهائي لهذا النزاع اإلقليمي ،في
نطاق منظمة األمم املتحدة ،مؤكدين استعداد املغرب ،ملواصلة دعم جهود املنظمة األممية ،وأمينها العام ،ومبعوثه الشخصي.
وفي جميع األحوال ،فإن املغرب سيظل مدافعا عن سيادته ،ووحدته الوطنية والترابية ،ولن يفرط في شبر من صحرائه.
وسنمضي قدما في تفعيل الرؤية الطموحة ،التي حددناها في اخلطاب األخير للمسيرة اخلضراء ،سواء بجعل الصحراء
املغربية في صدارة إقامة اجلهوية املوسعة ،أو مبواصلة جهودنا الدؤوبة ،للتنمية التضامنية ألقاليمنا اجلنوبية ،أو بحرصنا على
إعادة الهيكلة العميقة ،للمجلس امللكي االستشاري للشؤون الصحراوية.
كما سنكثف جهودنا ،لرفع احلصار عن رعايانا مبخيمات تندوف ،ومتكينهم من حقهم املشروع ،في العودة إلى الوطن األم،
وجمع شملهم بعائالتهم وذويهم ،طبقا لالتفاقيات الدولية ،ذات الصلة.
وجتسيدا النتمائه اإلفريقي ،فإن املغرب سيظل وفيا النتهاج سياسة إفريقية متناسقة ،هادفة لتحقيق التنمية البشرية ،وتعزيز
األمن اإلقليمي ،خاصة في إطار التعاون مع بلدان الساحل والصحراء ،ومع الدول اإلفريقية األطلسية ،ملواجهة املخاطر األمنية
املتعددة.
ووفاء منا ألواصر األخوة والتضامن ،العربي اإلسالمي ،ما فتئنا نساهم بفعالية في نصرة القضايا العادلة ألمتنا ،وفي اجلهود
الهادفة إليجاد حل شامل وعادل ودائم ،مبنطقة الشرق األوسط ،على أساس حل الدولتني.
ونهوضا بأمانة رئاسة جاللتنا للجنة القدس ،كرمز للضمير اجلماعي اإلسالمي ،في الدفاع عن الهوية األصيلة لهذه املدينة
السليبة ،وحرمة مقدساتها ،نؤكد ضرورة تضافر كل املبادرات واجلهود ،عربيا وإسالميا ودوليا ،وفق استراتيجية متكاملة
ومتناسقة ،وحترك عاملي تضامني ،انطالقا من قرارات الشرعية الدولية ،للتصدي احلازم لالنتهاكات ،واملخططات التوسعية
اإلسرائيلية املتمادية ،في سياسة فرض األمر الواقع ،ومحاوالت االستفراد اإلسرائيلي مبصير القدس الشريف.
ومن هنا ،سنواصل الدفاع عن طابعها الروحي واحلضاري والقانوني ،كعاصمة للدولة الفلسطينية املستقلة.
كما جندد حرص املغرب على االلتزام بتطوير الشراكة األورو-متوسطية الواعدة ،والوضع املتقدم مع االحتاد األوروبي ،الذي
يتطلب تعبئة جميع السلطات والفعاليات الوطنية ،في نطاق عمل جماعي ومتناسق ،لتحديد فضاءاته ،ومداه ،ووتيرته;
بغية االستثمار األمثل ملا يتيحه من فرص.
وعالوة على انشغاالته اإلقليمية ،ما فتئ املغرب يعمل على تطوير وتنويع شركائه؛ والسيما من خالل اتفاقيات متعددة
األبعاد ،خاصة منها اتفاقيات التبادل احلر ،والشراكات التعاقدية والتفضيلية.
كما أن بالدنا تضع في صدارة أسبقياتها ،االنخراط القوي في اإلجماع الدولي املتجدد ،من أجل انبثاق حكامة عاملية
إنسانية ،قائمة على اإلنصاف ،واملسؤولية ،والتشارك.
شعبي العزيز،
في هذا اليوم املجيد ،نستحضر ،بكل إجالل وترحم وخشوع ،األرواح الطاهرة لرواد التحرير واالستقالل وبناء صرح دولتنا
احلديثة ،جدنا ووالدنا املنعمني ،جاللة امللكني محمد اخلامس ،واحلسن الثاني ،أكرم اهلل مثواهما ،وكافة شهداء الوطن
األبرار.
كما نوجه إشادة خاصة ،للقوات املسلحة امللكية ،والدرك امللكي ،واألمن الوطني ،واإلدارة الترابية ،والقوات املساعدة،
والوقاية املدنية ،على تفانيهم ،حتت قيادتنا ،في الدفاع عن حوزة الوطن وسيادته وأمنه ،وإسهامهم في عمليات اإلغاثة
اإلنسانية.
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وإذ ننوه بالعبقرية اخلالقة لشعبنا الوفي ،وبروح الغيرة الوطنية واملسؤولية العالية لكافة فئاته؛ نعرب عن اعتزازنا بأفراد
جاليتنا املغربية املقيمة باخلارج ،لتشبثهم القوي بوطنهم وإقبالهم املتزايد على صلة الرحم بأهلهم وببلدهم ،رغم تداعيات
األزمة على بلدان إقامتهم وكذا النخراطهم الفاعل في تقدمه وفي الدفاع عن قضاياه ومصاحله العليا.
ووفاء لعهدنا املشترك ،سنواصل عملنا اجلماعي ،بكل طموح وثقة الستكمال بناء مغرب الوحدة والدميقراطية والتنمية.
رصيدنا في ذلك ،اإلرادة احلازمة خلدميك األول ،والتالحم املتني بني العرش والشعب ،الذي شكل عبر تاريخنا الوطني،
مصدر قوة لرفع التحديات ،في إميان بوعد اهلل الصادق «ولينصرن اهلل من ينصره ،إن اهلل لقوي عزيز» .صدق اهلل العظيم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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امللحق

2

م�سودة م�شروع امليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة
يقدم هذا امللحق مسودة مشروع امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة كما متت صياغته طبقا لنتائج املشاورات ،مع
التعليق على بنوده لتوضيحها :

ديباجة
طبقا لتعاليم اإلسالم التي تسخر اإلنسان في األرض للمحافظة على احلياة البشرية ،وحماية البيئة واستعمال املوارد الطبيعية
في إطار من االعتدال واحلكمة.

تعليــق
إن اإلسالم هو الركيزة األساسية التي يستند عليها مشروع امليثاق.
بحثها على حماية كل املوارد الطبيعية واحملافظة عليها ،فان تعاليم ديننا احلنيف جتعل من سلوك اإلنسان منطا للحياة
يجب أن يكون في انسجام تام مع الطبيعة .لهذا الغرض ،فإن القرآن الكرمي ،ينادي باستمرار إلى االعتدال والعقلنة في
استخدام جميع املوارد ،وذلك ضمانا لتوازنها واملساهمة في استدامتها.
«واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها
معايش ومن لستم له برازقني».
صدق الله العظيم
سورة احلجر ،اآليتان

 20و19

وبناء على إرادة صاحب اجلاللة امللك محمد السادس املتعلقة بإعداد ميثاق شامل للبيئة يستهدف احلفاظ وتثمني األوساط
واملجاالت واملوارد الطبيعية ،في إطار مسلسل التنمية املستدامة.

تعليــق
يعد خطاب العرش السامي في  30يوليوز  2009املرجع األساسي إلعداد هذا امليثاق .إن اإلرادة امللكية جتد بعدها في أفق
جعل حماية البيئة دينامية من شأنها أن تضمن حتقيق التنمية املستدامة املتوخاة.
لقد نادى صاحب اجلاللة نصره اهلل إلى جعل العنصر البيئي من انشغاالت اجلميع ،وبالتالي فإنه يجب أن يكون حلقة
رئيسية في مسلسل التنمية املستدامة للبلد.
واعتبارا لكون التنمية املستدامة مبنية على املسؤولية والتضامن اإلنساني واملجالي املتجدرين في القيم التقليدية واملعاصرة
للمملكة والتي تضمن العيش الكرمي لألجيال احلالية واملقبلة.

تعليــق
إن الديباجة تبني وبوضوح مبادئ املسؤولية والتضامن التي تكون قيمة عريقة وخصوصية ذاتية للمجتمع املغربي
والتي يجب أخذها بعني االعتبار.كما أن التماسك االجتماعي والتضامن الترابي يقويان املسؤولية اجلماعية للمغاربة
بخصوص حماية البيئة من اجل تنمية مستدامة.
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إن احلكامة املشتركة احملدثة في إطار مسلسل املشاورات حول مشروع امليثاق نظمت عبر نهج تعاوني وتشاركي مع
األطراف املعنية .وهذه طريقة غير مسبوقة من حيث إشراك املواطنني في اتخاذ القرار في املجال البيئي.
وهكذا ،فإن مشروع امليثاق يهدف إلى جعل املسؤولية البيئية املجتمعية محورا أساسيا لتقليل التأثيرات وتكاليف
التقاعس عن العمل البيئي.
واعتبارا اللتزام اململكة باعتماد اقتصاد مستدام ومسؤول يرتكز باألساس على التنمية البشرية وضمان العيش الكرمي لإلنسان
وموجه باملوازاة مع ذلك نحو احترام الطبيعة.
واعتبارا للغنى االستثنائي واملتنوع للتراث الطبيعي والثقافي الوطني الذي يشكل مصدرا للحياة واإللهام لإلنسان ال ميكن
تعويضه ويتعني احلفاظ على مكوناته وتثمينها.

تعليــق
هذا البند يسلط الضوء على التزام املغرب بتطبيق مبادئ االقتصاد املسؤول الذي ينتج الثروات االقتصادية مع محافظته
على العدالة االجتماعية ودعمه للتنمية البشرية واحترام املوارد الطبيعية .غنى التراث الطبيعي والثقافي الوطني ،والذي
يشكل رأسماال من حيث التنوع البيولوجي في حوض البحر األبيض املتوسط ،حيث يحتل املغرب الرتبة الثانية على
مستوى هذا احلوض فيما يخص التنوع احليواني والنباتي.
إن التراكم الطبيعي والثقافي يكون ال محالة مصدرا جد متنوع لإللهام والذي ال شك فيه يطبع هويتنا وسلوكنا
وأسلوب عيشنا.
سردا للخصوصيات البيئية باملغرب وغنى تراثه ،سواء الطبيعي منه أو الثقافي ،فإن الديباجة ،التي وضحت هذه
اخلصوصية من خالل بعض مكونات املوارد الطبيعية وكذا املعالم واملواقع والفنون والتقاليد ،لم تنس أن تشير بأن هذا
الغنى الطبيعي باإلضافة إلى تعاقب احلضارات املختلفة لم يفشال في التأثير إيجابا على اململكة وشكال مصدرا لإللهام.
ومن هنا ،وجب احملافظة على هذه الثروة وحمايتها من كل األضرار.
واعتبارا لكون التراب الوطني معرضا للمخاطر البيئية الطبيعية ،كالتغيرات املناخية وكذا لتأثير بعض أمناط االستغالل
واإلنتاج واالستهالك التي تتطلب تدبيرا مستداما لألوساط واملوارد الطبيعية وللمجاالت.

تعليــق
هذا املقتضى يسلط الضوء على الهشاشات والتأثيرات واملخاطر التي تواجه التراب الوطني .حيث انه يخضع الختالالت
ال ميكن التحكم في عناصرها .وهذا يجب أن يحفزنا على البحث عن حلول للتحكم في أسبابها.
ووعيا منا بتغير هذا العامل ،فإن الديباجة تدعو إلى حتديد ووضع الوسائل الالزمة من أجل التخفيف من آثار هذه
التغيرات ،وخاصة منها التغيرات املناخية التي تعتبر األكثر تعقيدا وصعوبة للتحكم فيها.
وهكذا ومن أجل مواجهــة هذه التغيرات ،يوصى بالعمل على نهج تدبير معقول ومعقلن للموارد الطبيعيـة
وللمجاالت.
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واعتبارا ألنه ال ميكن فصل التنمية البشرية عن االنشغاالت البيئية وأن حماية وتثمني البيئة تشكالن رافعة حقيقية للرقي
االقتصادي واالجتماعي املستدام.

تعليــق
إن احملافظة على البيئة وحمايتها تهدف باألساس إلى حتقيق تنمية مستدامة .وهذا الهدف ال ميكن حتقيقه إال في إطار
انسجام تام مع التنمية البشرية .وهذه هي الغاية التي تعمل اململكة باستمرار على ترسيخها حتت القيادة الرشيدة
لصاحب اجلاللة نصره اهلل ،للمساهمة بشكل ملموس في حتسني إطار عيش املواطنني .وفي هذا الصدد ،تشكل املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية األداة املناسبة والناجعة لتحقيق هذا الهدف النبيل.
هذا االعتبار يؤكد أيضا أن حماية البيئة ليست مجرد ضرورة ملواجهة الضغوطات الطبيعية والبشرية ولكن ميكن أن
تكون فرصة للتنمية .وبعبارة أخرى ،تشكل حماية البيئة عامال من عوامل التقدم االقتصادي والرقي االجتماعي وليس
فقط عائقا ملواجهة حالة تدهور التراث البيئي.
واعتبارا لكون اململكة املغربية منخرطة بشكل كامل في املجهودات املبذولة من قبل املجتمع الدولي في ميدان احملافظة على
البيئة واستصالحها من أجل تنمية مستدامة ،مساهمة في حتسني احلكامة البيئية على املستوى الدولي بروح من املسؤولية
والتضامن.

تعليــق
نظرا لديناميكية اململكة في احملافل الدولية واإلقليمية وشبه اإلقليمية ،فإن بالدنا تنسجم بشكل طوعي وسيادي مع
مختلف مبادرات ونداءات املجتمع الدولي.
ولقد انخرط املغرب وبشكل هام في التحفيزات املنصوص عليها في مؤمترات قمة األرض بريو وجوهانسبرج وكذا
أهداف األلفية للتنمية.
ومت التذكير في الديباجة بالتزام املغرب القوي لالستجابة ،وعلى مختلف املستويات ،للعديد من نداءات ومبادرات
املجموعة الدولية.

وحيث أنه يتعني أن تندرج ممارسة املسؤولية في تعزيز التنمية املستدامة عن طريق ربط الرقي االجتماعي والرخاء االقتصادي
بحماية وتثمني البيئة وذلك في إطار احترام احلقوق والوجبات واملبادئ والقيم املنصوص عليها في هذا امليثاق.

تعليــق
إن مشروع امليثاق يهدف إلى جعل املسؤولية البيئية املجتمعية محورا استراتيجيا ال محاد عنه من اجل تقليص اإلضرار
بالبيئة .ومن الضروري تنظيم وحتديد هذه املسؤولية التي يجب تعزيزها في إطار مسلسل يندرج ضمن رؤية ايكولوجية
وبيئية مواطنة.
وهكذا ،فإن امليثاق يشير إلى املسؤوليات التي تتفق مع التطلعات والطموحات الهادفة إلى حتقيق التنمية املستدامة مع
احلفاظ على حقوق وقيم املجتمع املغربي.
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وحيث أن هذا امليثاق يحدد حقوق وواجبات األشخاص الطبيعيني واملعنويني في ميدان حماية و تثمني البيئة وكذا املبادئ
والقيم التي يتعني أن تؤطر السياسات العمومية واخلاصة لضمان التنمية املستدامة.

تعليــق
إنه ملن الضروري أن تتضمن الديباجة موضوع هذا امليثاق.
وال ميكن لتقدمي امليثاق أن يكون مهما في مقاربته إذا لم يتم التذكير في الديباجة بأنه في مقابل احلقوق البيئية التي
يتمتع بها املواطنون هناك أيضا الواجبات.
إن منطق املواطنة يحتم خلق توازن ما بني املتطلبات امللحة للتنمية االجتماعية واالقتصادية واحملافظة على البيئة.
فيا يخص املبادئ والقيم ،املشار إليهم في الديباجة ،فهم يشكلون املراجع األساسية التي ميكن أن تكفل تنمية حقيقية
ومستدامة على حد سواء.

وحيث أنه بالرغم من كون حتقيق أهداف هذا امليثاق تهم اجلميع ،أفرادا وجماعات مبا في ذلك السلطات العمومية ،فيجب
على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرف حقوقه وواجباته جتاه حماية واستصالح البيئة.

تعليــق
فيما يتعلق باملسؤوليات ،فإن الديباجة التي تشير إلى الدور األساسي للدولة تدعو مختلف مكونات املجتمع املغربي
إلى احترام احلقوق والواجبات وتلح على تبني وعي جماعي.
حيث ،تعتبر البيئة تراثا مشتركا لألمة من الواجب على كل شخص احلفاظ عليه .مما يعني أن هناك مسؤولية بيئية
مشتركة ومتباينة.
إن القضية البيئية هي مسؤولية اجلميع ،وفي هذا الصدد ،يجب على كل شخص التصرف وفقا لدوره واختصاصاته
وأنشطته…

احلقوق والواجبات
احلقوق البيئية
لكل شخص احلق في العيش في بيئة سليمة تضمن له األمن والصحة والرخاء االقتصادي والرقي االجتماعي وجودة العيش،
حيث تتم احملافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه.
لكل شخص احلق في االستفادة من تعليم وتكوين ميكنانه من ممارسة حقوقه وواجباته البيئية.
لكل شخص احلق في الولوج إلى املعلومة البيئية ذات الطابع العمومي في إطار الشروط التي يحددها القانون.
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تعليــق
هذا املقتضى يأخذ بعني االعتبار إحدى املبادئ األساسية لقمة األرض األولى املنظمة سنة  1992مبدينة «ريو دي
جانييرو» ،أال وهي إمكانية العيش في وسط آمن وصحي حيث توجد الضمانات الالزمة لضمان تنمية اقتصادية
واجتماعية .ويتم تعزيز هذه احلقوق بالدعوة إلى احملافظة على مكونات التراث الطبيعي والثقافي .كما أن هذه احلقوق
مت تدعيمها بالولوج إلى التربية والتكوين وكذا إلى املعلومة البيئية.
كما يجب توفير الظروف املالئمة من أجل زيادة الوعي باحلقوق والواجبات وذلك بغرض احترامها.

الواجبات البيئية
يقع على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي واجب حماية البيئة وتثمينها وضمان دميومة التراث الطبيعي والثقافي،
وحتسني الصحة وجودة العيش.

تعليــق
تذكر هذه الفقرة بأن من واجب كل فرد أن ينهج سلوكا مواطنا من شأنه احملافظة على التراث الوطني وضمان دميومته
لألجيال احلالية واملقبلة.
هذا النص يشير مرة أخرى إلى أهمية مشاركة كل شخص في اجلهود املبذولة لتحسني جودة العيش املعلن عنها من قبل.

القيم واملبادئ
التنمية امل�ستدامة
تضمن السلطات العمومية والفاعلون االقتصاديون واالجتماعيون وكذلك املجتمع املدني حتقيق أهداف التنمية املستدامة
ذات املنفعة العامة املبنية على حماية وتثمني البيئة باعتبارها عوامل للرقي االجتماعي واالقتصادي املستدام.
يجب أن يرتكز هذا الرقي على التضامن االجتماعي واملجالي والتضامن بني األجيال ،كما يجب أن يرتكز على املشاركة
الفعالة للمرأة في احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وكذا على تربية وتكوين الشباب وتنمية اجلماعات احمللية.

تعليــق
هذا النص يجعل من التنمية املستدامة ليس مجرد شعار بل ذلك الهدف الذي يوحد اجلهود املبذولة في إطار السياسات
العمومية.
كما يسلط الضوء على التوافق العميق ما بني الرقي االجتماعي واالقتصادي الذي تصبو إليه األمة والبيئة .هذه العناصر
الثالثة املتالزمة ال ميكن إال أن جتتمع وتتضافر من أجل حتقيق تنمية مستدامة.
إن اخلاصية املزدوجة التي أعطيت هنا إلى قيمة التضامن هي صائبة متاما .حيث يوجد على أرض الواقع التضامن بني
املواطنني وأيضا التضامن بني املجاالت الترابية.
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الإدماج
يتعني على السلطات العمومية والبرملانيني واملنتخبني وكذا الفاعلني اخلواص ،إدراج املكون البيئي ضمن برمجة وتنفيذ
سياسات متشاور عليها ومنسقة بشكل يضمن حماية البيئة وتثمينها ويؤمن تنمية مستدامة فيما يخص استغالل األوساط
الطبيعية واملوارد ومجاالت التراب الوطني.

تعليــق
سواء كانت الدولة أو املنتخبون أو املقاوالت اخلاصة ،فاجلميع مدعو ،مبوجب هذا النص ،إلى االنخراط في الدينامية
الهادفة إلى بيئة سليمة ومستدامة.
لهذا الغرض ،أكد امليثاق على مبدأ اإلدماج من أجل األخذ بعني االعتبار العنصر البيئي في جميع البرامج االجتماعية
واالقتصادية.
وال ميكن حتقيق التنمية املستدامة إال إذا متت احملافظة على النظم اإليكولوجية مبختلف أشكالها ،وكذا احترام مبدأ
اإلدماج الذي يرتكز على احلوار في اتخاذ القرار.

امل�شاركة
يتم اتخاذ القرارات من طرف السلطات العمومية املتعلقة بحماية وتثمني البيئة وفق منهج مفتوح ملشاركة العموم ،عند
االقتضاء.

تعليــق
مكنت احلكامة املشتركة التي مت اعتمادها في عملية إعداد امليثاق من تعزيز مقاربة املشاركة املعتمدة في إعداد
وتنفيذ برامج التأهيل البيئي.
وكدليل على ذلك ،هناك االتفاقيات اإلطار املبرمة بني احلكومة ومختلف جهات اململكة والتي مت توقيعها بحضور
صاحب اجلاللة في شهر أبريل .2009
وهكذا ،عرفت كل املشاريع تنسيقا وتشاورا مع الفاعلني احملليني ،مبن فيهم املنتخبني الذين ميثلون السكان ،وذلك
منذ مرحلة اإلعداد حتى مرحلة التنفيذ.
ويجب أن يعتمد تفعيل هذا امليثاق على نهج مقاربة مزدوجة ترتكز على الشراكة واملشاركة تشرك السلطات
العمومية واجلماعات الترابية والقطاع اخلاص واملجتمع املدني في إطار منطق التشاور والتنسيق العمودي واألفقي.
وعالوة على ذلك ،يجب تنفيذ مبدأ مشاركة العموم في اتخاذ القرار من خالل مسلسل يتم حتديده وفق الشروط
املنصوص عليها في القانون .وفي هذا اإلطار ،ميكن سرد مثال املوافقة البيئية ملشاريع االستثمار التي تخضع ،بحكم
قانون التأثير على البيئة ،للبحث العمومي الذي ميكن من إشراك السكان املعنيني في عملية اتخاذ القرار.
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البحث-التنمية
يتعني دعم البحث-التنمية وكذا نشر املعارف العلمية والتقنية للحث على االبتكار وتشجيع التكنولوجيات واملناهج
املالئمة حلماية وتثمني البيئة والتنمية املستدامة.

تعليــق
إن تشجيع البحث-التنمية مهم جدا لتقدم املعارف العلمية وبالتالي حتسني ظروف حماية البيئة .وهكذا ،فإن هذا
املبدأ يدعم مضمون املقتضيات السابقة.
وترجع أهميته إلى التحفيز على تنمية البحث من أجل احلث على االبتكار العلمي الذي من شأنه أن يساهم في
حماية البيئة واحملافظة عليها وكذا حتقيق التنمية املستدامة.
ويعتبر تثمني املعارف العلمية والتقنية أحد أهم املقتضيات التي يدعو نص امليثاق إلى تنفيذها.

حماية وتثمني
الرتاث الطبيعي والثقايف
يجب حماية التراث الطبيعي والثقافي الذي يعكس الهوية الوطنية مع مراعاة تنوعه وهشاشته ،كما يتعني تثمينه لضمان
دميومته.
يجب أن تشمل احملافظة على البيئة وتثمينها جوانب معيارية ووقائية وردعية وعالجية باإلضافة إلى أنشطة اإلعالم
والتحسيس والتوعية لفائدة كل املتدخلني.

تعليــق
يعتبر التراث الوطني ،في مكونه الطبيعي والثقافي ،ثروة ال يسمح باستغاللها بشكل مفرط وغير معقلن وغير
مستدام .وهذه الثروة ميكن أن تكون متجددة ،إذا كانت بيولوجية ،أو غير متجددة ،إذا كانت منجمية .لكنها في
كلتا احلالتني ميكن أن تنفذ .واحملافظة عليها تستدعي نهج حكامة رشيدة.
وفيما يتعلق باجلانب الثقافي ،ليس هناك شك بأن هذا العنصر له مكانة مهمة فيما يخص مساهمته في منو االقتصاد
الوطني.
إن إبراز اخلصوصيات الثقافية يساعد على خلق دينامية ال ميكن التقليل من تأثيرها على مستويات مختلفة .كما
أن احملافظة على هذا التراث يساهم في دميومة خصوصيات األمة واحلفاظ على هويتها.
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�أمناط اال�ستغالل والإنتاج واال�ستهالك امل�س�ؤولة
يتعني أن تكون أمناط االستغالل واإلنتاج واالستهالك مسؤولة في إطار اقتصاد أخضر نظيف وناجع وفعال ومبتكر يحرص
على احملافظة على البيئة وتثمينها .وفي هذا السياق ،يفترض أن تستعمل هذه األمناط ،قدر املستطاع ،املوارد املتجددة.

تعليــق
هناك وعي جماعي في تزايد مستمر باملخاطر الناجتة عن أمناط اإلنتاج واالستهالك التي يعرفها املجتمع احلديث.
إن تسارع وتيرة استغالل مختلف املوارد الطبيعية ،مع قلة االكتراث مبستقبلها ،هي السمة التي متيز املجتمعات التي
عرفت تصنيعا بالحدود.
إن اإلنسان احلديث ،باتخاذه منطا للحياة يقوم فقط على الوفرة ،لم ينجح في اعتماد تدبير معقلن للموارد الطبيعية،
سواء كانت قابلة للتجديد أم ال.
لكن الوضعية الراهنة حتتم علينا نهج سلوك آخر والذي ،من حيث املضمون ،ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار محدودية
الطبيعة وكذا احلدود القصوى التي يجب فرضها كشرط ضروري لتجديد املوارد املتجددة والستغالل مستدام لتلك غير
القابلة للتجديد .وميكن حتقيق هذا باللجوء إلى استخدام موارد أخرى غير تقليدية كالطاقات املتجددة.

الوقاية
يجب أن تعتمد السياسات العمومية مبدأ الوقاية الذي ينبني على ضرورة إجراء التقييم املنتظم للتأثيرات واملخاطر قصد
تفادي األضرار التي تلحق بالبيئة والصحة أو احلد منها أو تعويضها في أخر املطاف.

تعليــق
خصص هذا املقتضى ملبدأ الوقاية والذي ينص على ضرورة تقييم وتفادي وتقليص وتعويض األضرار البيئية والصحية.

االحتياط
يجب أن تعتمد السلطات العمومية مقاربة االحتياط ملواجهة األخطار البيئية واملجتمعية غير املعروفة بشكل كاف بواسطة
خبرات تتيح معرفة جيدة بهذه األخطار وتقييمها بغية اتخاذ التدابير املالئمة.

تعليــق
يخصص هذا املقتضى ملبدأ االحتياط الذي ينص على أن عدم اليقني العلمي ال ينبغي أن يؤخر اعتماد تدابير فعالة
ومناسبة ومقبولة من الناحية االقتصادية في حاالت إمكانية وقوع أضرار بيئية وصحية خطيرة وغير قابلة لإلصالح.
إن مبدأ االحتياط يجب أن يؤطر بطريقة واضحة التدابير املتخذة .كما أن السلطات العمومية هي املؤهلة لتحريك
وتفعيل آليات هذا املبدأ.
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امل�س�ؤولية
يتعني على أي شخص طبيعي أو معنوي أحلق ضررا بالبيئة أن يعمل على إصالح األضرار التي ارتكبها ،كما عليه عند
االقتضاء ،أن يعيد تأهيل األماكن املتضررة وذلك وفقا ملبدأ امللوث-املؤدي وطبقا للشروط املنصوص عليها في القانون.

تعليــق
هذا املبدأ يؤكد ليس فقط على ضرورة تعويض األشخاص الذين عانوا من أي ضرر ولكنه أدخل أيضا مفهوم إعادة
التأهيل .طريقة الردع هذه تعطي للسلطات العمومية ،في حالة عدم قيام أي شخص طبيعي أو معنوي بإصالح الضرر
الناجم عن نشاطه ولو في حالة السهو ،إمكانية التعويض مكان الشخص إلعادة الوسط املتضرر إلى حالته األولى .هذا
التعويض يعطي احلق في سداد املصاريف من طرف الشخص املعني.
كما أن بعض القوانني الوطنية تنص على هذا املبدأ الذي يساعد على احملافظة على البيئة في حالتها الطبيعية.

التزامات
تلتزم السلطات العمومية ،حسب احلاجيات ،بتدعيم اإلطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال حماية وتثمني البيئة
والتنمية املستدامة .ويجب أن تشمل هذه الترسانة التشريعية والتنظيمية ،وبشكل تدريجي ،جميع األوساط واملوارد
واألنشطة القطاعية .ويجب أن تأخذ املعايير املعدة لهذا الغرض بعني االعتبار حالة وخصوصيات البيئة الطبيعية والثقافية
للمملكة وكذا حاجياتها امللحة واملشروعة فيما يخص التنمية االقتصادية واالجتماعية املندمجة.
وتدعم السلطات العمومية أيضا ،عند االقتضاء ،وضع اآلليات املؤسساتية التي تعمل بطريقة تشاورية ومنسقة وكذا املوارد
املالية الالزمة من اجل تنفيذ السياسة الوطنية املندمجة حلماية وتثمني البيئة والتنمية املستدامة مترتبة عن هذا امليثاق.
إضافة إلى ذلك ،تضع أسس البحث العلمي وتدعمه وتضمن املراقبة املستمرة للحالة البيئية.

تعليــق
هذا الفصل يوضح التزامات السلطات العمومية في مجال حماية وتثمني البيئة من أجل تنمية مستدامة ،والتي تتجلى
في تدعيم الترسانة القانونية للبيئة وشروط إعداد املعايير البيئية وضرورة وضع اآلليات املؤسساتية املساعدة على تفعيل
العمل البيئي في إطار تشاوري ،وتوفير املوارد املالية إلجناز البرامج البيئية وكذا تدعيم البحث العلمي واملراقبة املستمرة
حلالة البيئة.
والدعوة إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية تتكرر في العديد من املناسبات ،مبا في ذلك خالل دورات املجلس الوطني
للبيئة .حيث يتم التذكير بأنه رغم وجود عدة نصوص قانونية وتنظيمية ،فإن اإلطار القانوني يجب أن ينسجم مع
املعطيات اجلديدة احمللية واجلهوية والوطنية والدولية .وال يسمح له بأن ال يساير االجنازات التكنولوجية والعلمية،
وبالتالي من املفترض أن يكون دائم التغير والتحيني .كما تشكل آليات التنفيذ ،في غالب األحيان ،احللقة الضعيفة
في تطبيق النصوص القانونية .وفي هذا اإلطار ،يعطي امليثاق إشارة قوية فيمل يخص سد الثغرات املوجودة في هذا
املجال.
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تلتزم اجلماعات احمللية باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية وتثمني البيئة في دائرة نفوذها الترابي.
كما يتعني عليها إعداد واجناز برامج مندمجة للتنمية املستدامة من شأنها ضمان دميومة األوساط واملوارد الطبيعية والثقافية.

تعليــق
حتتل اجلماعات احمللية املكانة الذي تستحقها في نص امليثاق .إنها متثل قطب الرحى في تنفيذ املشاريع احمللية ،وبالتالي
فإنها تلعب دورا هاما فيما يخص احترام البيئة املسئولة عنها.
كما ينصح باعتماد الرؤى املندمجة والتشاور على مستوى القاعدة كأفضل وسيلة لتحقيق إجنازات تتماشى وتتوافق مع
املبادئ التي يقرها هذا امليثاق .ويتعلق األمر بدميومة املوارد الطبيعية والثقافية مما يتطلب نهج حكامة معقلنة.
يلتزم الفاعلون االقتصاديون باحترام مبادئ التنمية املستدامة وتطبيقها في سياساتهم واستراتيجياتهم ومخططات عملهم
عن طريق الوسائل الضرورية واملناسبة التي تضمن احملافظة على البيئة وتثمينها من أجل حتقيق تنمية مستدامة .

تعليــق
يجب على القطاع اخلاص ،وذلك على غرار السلطات العمومية واجلماعات احمللية ،أن يتحمل املسؤوليات الناجمة عن
أنشطته أو عن تقصير فيما يتعلق بحماية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة.
يأتي مشروع امليثاق الوطني للبيئة من أجل التنمية املستدامة في وقت يعرف انطالق أوراش ومشاريع اقتصادية مهمة.
إن هذا امليثاق يريد أن يكون محركا لنظام احلماية املستدامة للبيئة الذي يهدف إلى تقوية إدماج االعتبارات البيئية في
سياسات وبرامج مختلف الفاعلني ،في كل من القطاعني العام واخلاص .هذه السياسات والبرامج يجب أن تخلق توافقا
بني الرقي االقتصادي واحلاجة إلى اتخاذ إجراءات إلصالح وتعويض األضرار البيئية.
ويتعني كذلك على املجتمع املدني ،والسيما املنظمات غير احلكومية ،أن تتعبأ بشكل ميكنها من املساهمة في التوعية
املجتمعية حلماية وتثمني البيئة والتنمية املستدامة.

تعليــق
إنه نداء رسمي وعلني يوجهه امليثاق إلعطاء األهمية املستحقة للجمعيات غير احلكومية فيما يخص توعية جميع فئات
املجتمع مببادئ ومتطلبات حماية البيئة والتدبير املستدام للمجال والتراث الطبيعي والثقافي الوطني.
بل هي أيضا وسيلة للتأكيد على مقاربة املشاركة والتشاور التي يجب على جميع اجلهات املعنية أن تستجيب لها.
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امللحق

3

ورقة موجزة عن نتائج امل�شاورات حول
امليثاق الوطني حلماية البيئة والتنمية امل�ستدامة
مكن حتليل مختلفة احملاور االستراتيجية املنبثقة عن لقاءات التشاور اجلهوي واللقاءات املوازية وعن نتائج املوقع االلكتروني
بخصوص مشروع امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة من استخراج  3توجهات كبرى والتي يجب أن تشكل مبدئيا،
ركائز الرؤية الشمولية التي يجب اعتمادها على املدى القريب واملتوسط والبعيد ،وهي :احلكامة واملجاالت البيئية والتدابير
املصاحبة.

 .Iاحلكامة
فيما يتعلق باحلكامة ،يجب اإلشارة إلى أن احلوار املتعدد املناهج حول مشروع امليثاق قد حدد أربع محاور رئيسية وهي
تعزيز اإلطار القانوني واملؤسساتي واآلليات االقتصادية واملالية وأخيرا الشراكة ما بني الفاعلني في مجال حماية البيئة.

املحور  : 1جدول و�سري اللقاءات
عن اجلانب القانوني ،إن مجموع التوصيات اخلاصة حتت على املصادقة على مجموعة من النصوص القانونية بغية استكمال
الترسانة القانونية البيئية احلالية ومن أكثرها بروزا تلك املتعلقة بالساحل والولوج إلى املعلومة والتربة ومحاربة الضجيج
واملعايير البيئية وحماية أشجار الطلح الصحراوي.
بالنسبة للجزء الثاني املخصص لتفعيل القوانني البيئية ،فإن التوصيات حتت على نشر النصوص التطبيقية وإنشاء محكمة خاصة
للبيئة وحتريك القوانني املتعلقة بالصيد البحري واعتماد معايير بيئية في املشاريع الفالحية خصوصا املدعمة من طرف الدولة
وتطبيق النص املتعلق باألكياس البالستيكية وخلق جلان إقليمية وجهوية ملراقبة واستصالح املقالع واملصادقة على النصوص
القانونية املتعلقة مبعايير انبعاث الغازات امللوثة من الوحدات الصناعية وأخيرا تنفيذ املقتضيات البيئية للميثاق اجلماعي.
اجلزء الثالث يتعلق بتأهيل عدد من النصوص خصوصا تلك املتعلقة باملقالع والصيد البحري واملؤسسات املصنفة والغابة
واحملافظة على احملميات وحماية التنوع البيولوجي إضافة إلى مالئمة املساطر املرخصة للمختبرات ومكاتب الدراسات للعمل
في املجال البيئي.
وأخيرا ،يدعو اجلزء الرابع إلى اعتماد مدونة البيئة كوسيلة من أجل تثمني النصوص احلالية واملعدلة واملوجودة في طور
اإلعداد.

املحور  : 2تعزيز الإطار امل�ؤ�س�ساتي
بالنسبة للمحور املتعلق باجلانب املؤسساتي ،ميكن التمييز بني شطرين يخصان خلق هيئات جديدة لتعزيز اآلليات القائمة
وتطوير تلك املوجودة حاليا.
ويتعلق األمر بخلق وكاالت حلماية البيئة والساحل واجلبال وكذا إنشاء مراصد جهوية.
موازاة مع هذا ،مت التوصية بخلق شرطة بيئية ومركز وطني للنفايات اخلطرة ومجالس إقليمية وجهوية للبيئة مع اإلصرار على
إنشاء هيكلة متثيلية لقطاع البيئة على املستوى اجلهوي.
في إطار التعزيز املؤسساتي ،حتث املشاورات على ترقية املجلس الوطني للبيئة إلى مجلس أعلى وكذا خلق وتعميم مكاتب
الصحة بالعالم القروي وأخيرا إدماج العنصر البيئي كأحد أولويات املجلس االقتصادي واالجتماعي.
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املحور  : 3تعزيز الآليات االقت�صادية واملالية
فيما يتعلق مبحور تعزيز اآلليات االقتصادية واملالية من أجل حماية البيئة ،متت اإلشارة إلى نوعني من األدوات لدعمها
وتتمثل في خلق آليات اقتصادية ومالية جديدة مع إحداث آليات ضريبية أخرى.
من بني توصيات الفئة األولى ،متت اإلشارة إلى خلق صندوق وطني لتنفيذ امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة إضافة
إلى صندوق جهوي.
بعض التوصيات تشير إلى ضرورة توفير دعم مالي مخصص للجماعات احمللية في مجال البيئة واعتماد قواعد من أجل
اقتصاد أخضر.
على املستوى الضريبي ،مت اقتراح آلية جزر الوحدات امللوثة وذلك وفقا ملبدأ «ملوث-مؤدي” وكذا اإلعفاء من الضريبة على
القيمة املضافة بالنسبة جلميع التكنولوجيات النظيفة والطاقات املتجددة.

املحور  : 4تعزيز ال�شراكة بني الفاعلني
بخصوص تعزيز الشراكة بني جل الفاعلني في مجال حماية البيئة ،يقترح تشجيع كل مبادرة تشرك اجلماعات احمللية
والقطاع اخلاص واملجتمع املدني والسهر على إدماج املجال البحري والساحل وكذا تطبيق مبدأ التضامن ما بني اجلهات
وتقويته في تدبير املوارد الطبيعية على املستوى املجالي.

 .IIاملجاالت البيئية
ميكن حصر التوصيات املتعلقة بهذه املجاالت في احملاور الرئيسية التالية  :التدبير املستدام للموارد املائية وإدماج البعد البيئي
في مخططات إعداد التراب واحملافظة على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية وتعميم التدبير املعقلن للنفايات الصلبة ومحاربة
تلوث الهواء وحماية الساحل واملجال البحري وحماية التربة ودعم الزراعة املستدامة وأخيرا احملافظة على التراث الثقافي الوطني.

املحور  : 1التدبري امل�ستدام للموارد املائية
في إطار تعميم اقتصاد املاء 3 ،آليات أساسية تدعو بصفة خاصة إلى ترشيد استخدام املياه في املجال الزراعي وذلك عن
طريق تعميم أسلوب الري بالتنقيط وترشيد استغالل املياه اجلوفية وحتسيس مختلف القطاعات االقتصادية حول استخدام
املياه بشكل عام.
فيما يتعلق بتعزيز برامج تعبئة املوارد املائية ،تدعو عدة توصيات إلى تقوية شبكة السدود احلالية عن طريق تشييد سدود
جديدة صغيرة ومتوسطة احلجم من أجل تعبئة املياه واحلد من مخاطر الفيضانات.
وفي هذا الصدد ،حتث عدة توصيات على حماية األحواض املائية من اجنراف التربة وتوحل السدود دون أن ننسى معاجلة
املياه العادمة بغية إعادة استعمالها في سقي املساحات اخلضراء بصفة عامة ومالعب الغولف بصفة خاصة.
كما أعطي اهتمام خاص جلمع مياه األمطار من أجل استخدامها في سقي األشجار واملساحات اخلضراء وحتلية مياه البحر
وحتويل املياه من اجلهات التي تعرف فائضا صوب تلك التي تعرف عجزا في مخزون املياه وفقا ملبدأ التضامن الوطني وأخيرا
تثمني اخلزانات التقليدية املعروفة ب «اخلطارات» كتراث إنساني في التدبير املعقلن للمياه.
وفيما يخص محاربة تلوث املياه ،يتبني من خالل احلوار أن حماية املياه السطحية واجلوفية تتطلب تسريع وثيرة متديد
شبكات الصرف الصحي بكل من املناطق احلضرية والقروية مع تعميم محطات معاجلة املياه العادمة وتزويد الوحدات
الصناعية بتقنيات تطهير املياه قبل قذفها.
وفي هذا السياق ،أعطيت أهمية خاصة ملياه املرج الناجت عن عصر الزيتون ومحاربة تلوث البحيرات واألنهار.
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املحور � : 2إدماج العن�صر البيئي يف خمططات �إعداد الرتاب الوطني
مت التأكيد على هذا اإلدماج من الناحية البيئية بالنسبة لألولويات املتعلقة بتهيئة املناطق الصناعية واملجاالت احلضرية
والقروية.
مت اقتراح إدماج الرؤية البيئية في مخططات التعمير واملخططات السياحية والصناعية وكذلك االرتكاز على املنهجية املجالية
والتوجهات الكبرى للميثاق الوطني إلعداد التراب الوطني واعتماد سياسة وطنية خاصة باملساحات اخلضراء باملناطق
احلضرية وتشجيع البنايات العمودية وتلك املبنية مبواد تقليدية محلية واحلد من التعمير الذي يقوم على حساب األراضي
الفالحية.
ومن جهة أخرى ،يوصى بتنمية العالم القروي وخلق قرى للصيد التقليدي مجهزة بالبنيات التحتية املناسبة فيما يخص املاء
الصالح للشرب ومعاجلة النفايات الصلبة والتطهير السائل.
وأعطي اهتمام خاص إلعداد برامج تهيئة املناطق اجلبلية وبرامج التدبير البيئي لألسواق التقليدية خصوصا بالعالم القروي.

املحور  : 3حماية التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية
فيما يتعلق بهذا احملور ذو األهمية ،مت حتديد ثالث توجهات مهمة تخص دعم برامج احملافظة على الغابات ودعم حماية
التنوع البيولوجي واحملافظة على املناطق الهشة.
بخصوص احملور األول ،ال بد من توظيف أدوات خاصة حلماية التراث النباتي واحليواني مع احلرص على إعادة إدخال األنواع
احليوانية املهددة باالنقراض في موطنها الطبيعي و محاربة كل صيد غير مشروع لها ويتعلق األمر أيضا بترشيد استغالل
النباتات املستوطنة وخصوصا شجر األركان كتراث وطني.
وفي نفس السياق ،متت الدعوة إلى تطوير سلسالت اإلنتاج احمللي ذات القيمة املضافة العالية مع اعتبار األعشاب الطبية
والعطرية كموروث طبيعي يجب حمايته.
مت أيضا اقتراح خلق بنك جينات وطنية للبذور من أجل حماية التراث الطبيعي وكذا تشجيع مشاريع تربية األسماك.
وسجلت السياحة االيكولوجية اهتماما خاصا ،وخصوصا بالواحات واملناطق الرطبة واملتنزهات الوطنية والغابات واملناطق
اجلبلية والتي يجب مضاعفة املتاحف اإليكولوجية املتخصصة بها.
كما يعتبر تثمني القيم والتقاليد احمللية املتعلقة بتدبير وحماية املوارد الطبيعية من بني التوصيات الرئيسية لهذا احملور.
بالنسبة للمناطق الرطبة ،يجب حمايتها وخلق مناطق رطبة أخرى جديدة والسهر على احلماية واحملافظة على الثروات
السمكية للمياه العذبة.
كما مت إيالء اهتمام خاص للواحات من أجل حمايتها من التدهور ومن زحف الرمال.

املحور  : 4تعميم التدبري الإيكولوجي للنفايات ال�صلبة
يتعلق األمر بعنصرين أساسيني يتمثالن في تقوية التدبير املعقلن للنفايات املنزلية و املماثلة لها و كذا تدبير النفايات الطبية
والصيدلية و الصناعية.
بالنسبة للعنصر األول ،تؤيد نتائج املشاورات دعم اجلماعات احمللية في مجال تدبير النفايات الصلبة وتعميم نظام املطارح
املراقبة لتعوض املطارح الغير املراقبة حاليا.
يعد تطوير وسائل جمع ونقل هذه النفايات وكذا حتسني النظافة باملدن وذلك باللجوء لألنظمة االحترافية ،من أفضل
اإلجراءات املصاحبة في هذا املجال .وقد أوصي بإعداد برامج مندمجة لتدبير النفايات الصلبة مبا في ذلك الفالحية بالعالم
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القروي وكذا حتفيز وتشجيع استخدام عملية الفرز للنفايات املنزلية واملماثلة لها مع تطوير تثمينها وإعادة تدويرها باعتبارها
مواد أولية.
ويجب تشجيع إجناز املشاريع النموذجية إلنتاج الطاقة من هذه النفايات.
كما ينبغي احلد من انتشار األكياس البالستيكية باملجاالت الطبيعية عن طريق إنتاج أكياس بديلة قابلة للتحلل وحتفيز خلق
آليات ملراقبة النفايات الناجتة عن أنشطة مراكب الصيد.
فيما يتعلق بالعنصر الثاني وموازاة مع خلق وحدات متخصصة ملعاجلة النفايات الصناعية والكيميائية واخلطرة ،يجب تعميم
البرامج اجلهوية املتعلقة بتدبير النفايات الطبية والصيدلية والصناعية غير اخلطرة مع خلق وحدات متخصصة ملعاجلتها.
إضافة إلى هذا ،ينبغي أيضا وضع سياسة وطنية لتدبير جميع النفايات املشعة وإنشاء مركز وطني لتدبير النفايات اخلاصة.

املحور  : 5حماربة تلوث الهواء وال�ضو�ضاء
مت حتديد عنصرين رئيسني حول تلوث الهواء وهي احلد من تلوث الهواء وتقييم جودة الهواء .كما متت الدعوة إلى احلد من
التلوث السمعي الناجت عن الضوضاء.
بالنسبة للجانب األول ،هناك عدة إجراءات من أجل محاربة التلوث الناجم عن املصادر الثابتة واملتنقلة ،نذكر منها حث
الوحدات الصناعية على معاجلة االنبعاتات الناجتة عنها والتخفيف من مدى تأثير الغبار الناجت عن استغالل املقالع وتعميم
استخدام األفرنة الغازية في صناعة الفخار واستعمال الطاقة الشمسية باملؤسسات التعليمية وتشجيع محطات توليد الطاقة
على استعمال وقود نظيف كالغاز الطبيعي.
وموازاة مع هذا ،أجمعت عدة توصيات على تطوير نقل جماعي يحترم املعايير البيئية وعلى جتديد أسطول السيارات
وأسطول النقل العمومي.
وفي نفس االجتاه ،يقترح استعمال وقود نظيف في النقل البحري وعلى مستوى جميع احملركات وإدخال الوقود  10أجزاء
من املليون إلى السوق الوطني.
بالنسبة للجانب الثاني واملتعلق بتقييم جودة الهواء ،يجب القول أنه إضافة إلى التغطية على مستوى املدن ،جتمع التوصيات
على نهج سياسة حتفيزية جتعل الصناعيني يستخدمون محطات املراقبة الذاتية وذلك من أجل تعزيز آليات جمع املعطيات
حول جودة الهواء .بعض نتائج املشاورات تقترح إجراء تدقيقا طاقيا على هذا املستوى.
و في نفس املنظور دائما،اقترح تشجيع حتسني جودة الهواء حتى داخل املصانع و تعميم محطات القياس والسهر على إعالم
الساكنة بالنتائج احملصل عليها.
أما فيما يخص اجلانب املتعلق بالضوضاء ،يتعلق األمر باحلد من التلوث السمعي الناجت عن الضوضاء والضجيج بصفة عامة.

املحور  • 6حماية ال�ساحل والو�سط البحري
أوصت املشاورات حول مشروع امليثاق بحماية املوارد البحرية والتدبير املندمج واملستدام للساحل.
لهذا الغرض ،يوصى باستغالل هذه املوارد بشكل عقالني السيما من خالل فترات الراحة البيولوجية وبالتقنني اجلزري
الستغالل الطحالب البحرية واملرجان.
من جهة أخرى ،أعطيت أهمية خاصة لتدعيم الصيد التقليدي وذلك عن طريق تشجيع خلق قرى الصيد والفضاءات
البحرية احملمية للصيد وتشجيع مشاريع تربية األسماك خصوصا بالنسبة لألنواع املهددة باالنقراض ومحاربة الصيد الغير
القانوني.
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بالنسبة للساحل ،يجب حماية املنظومات البيئية لهذا املجال وذلك باعتماد سياسة مندمجة للتدبير لتفادي تدهور هذا
املجال الهش .من أجل هذا ،يجب محاربة كل أشكال املضاربات العقارية ومحاربة االستغالل السياحي املفرط مع تبني
نظرة شمولية الستغالل مقالع الرمال على طول املنطقة الساحلية.
وينبغي إعطاء اهتمام خاص للوحدات الصناعية العاملة في قطاع الصيد البحري و التي يجب أن حتترم املعايير البيئية
املعتمدة إضافة إلى تعزيز مراقبة التلوث البحري الناجم أساسا عن املواد اخلطرة التي تعبر عبر مضيق جبل طارق.
و بخصوص مجال الصيد البحري دائما ،يجب إيجاد حلول تقنية مناسبة بخصوص التلوث الناجت عن تسرب املياه املستعملة
خالل عملية نقل األسماك.
و أخيرا يجب تعميق املعرفة باملجال البحري وبإمكاناته من املوارد البيولوجية.

املحور  : 7حماية الرتبة ودعم الزراعة امل�ستدامة
متت اإلشارة لعنصرين أساسيني وهما التدبير املستدام للتربة والدعم الهادف لزراعة مستدامة.
من أجل هذا ،متت التوصية بإحلاح على محاربة جميع أشكال تلوث التربة وتعريتها وكذلك محاربة التصحر وزحف الرمال
على مستوى الواحات وجهات جنوب اململكة وذلك بغية احلد من آثارها على البنيات التحتية واملراكز احلضرية ،كما يجب
إعادة تأهيل املقالع واملناجم عند االنتهاء من استغاللها ،وتثمني الفضاءات الرملية للمناطق الصحراوية عن طريق تطوير
السياحة اإليكولوجية إضافة إلى تعميم حماية التربة باملناطق اجلبلية.
بالنسبة للزراعة املستدامة ،مت اقتراح ترشيد وتقنني استعمال األسمدة الكيماوية واملبيدات وذلك بغية محاربة آثارها السلبية
على التربة واملوارد املائية وصحة السكان ،إضافة إلى تشجيع وتوسيع قطاع الزراعة البيولوجية مع إعادة إعطاء األهمية ألنظمة
الرعي التقليدي كآلية حلماية الطبيعة .كما يجب تعريف وإعداد وتنظيم استغالل املجاالت الطبيعية املخصصة للرعي.

املحور  : 8حماية املوروث الثقايف
مت حتديد عدة تدابير حلماية وتثمني املوروث الثقافي ،حيث مت التأكيد بدرجة كبيرة على ضرورة دمج عنصر املوروث الثقافي
في برامج ومخططات التنمية البيئية ،مع تعزيز التدابير املتعلقة باملوروث الثقافي والتاريخي مبا في ذلك حماية وترميم املواقع
األثرية واملدن العتيقة واملعالم التاريخية للمملكة.
إن دعم البحث العلمي في هذا املجال مع حتديد املواقع األثرية سيؤدي حتما إلى تصنيف هذا التراث .كما يعد تعزيز املراقبة
بغية حماية وتثمني هذا اإلرث من بني اإلجراءات املصاحبة.
وأخيرا ،يجب تنمية الصناعة التقليدية ودعم إنتاجها مع تدعيم تعايشها مع محيطها .كما يجب كذلك تسجيل املتنزهات
اجليولوجية الوطنية كتراث عاملي.

 .IIIالإجراءات امل�صاحبة
بعد قراءة النتائج املستخلصة من املشاورات اجلهوية واملوقع االلكتروني املتعلقة مبشروع امليثاق الوطني ،ميكن حتديد خمس
أنواع من اإلجراءات .يتعلق األمر بإرساء أسس الثقافة البيئية املدنية مع إدماج التربية البيئية في البرنامج التعليمي وتأهيل
العنصر البشري لضمان تدبير مثالي للبيئة وتطوير البحث العلمي في هذا املجال وكذا معاجلة ونشر املعلومة البيئية.

املحور � : 1أ�س�س الثقافة البيئية
بالنسبة للمجموعة األولى من اإلجراءات ،تلح املشاورات حول مشروع امليثاق على اعتماد وتنفيذ إستراتيجية وطنية
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للتواصل والتوعية في مجال البيئة .يجب أن تدعو هذه اآللية إلى تبني منهجية تشاركية جلميع املتدخلني مع إعالم موسع
حول مضمون وأهداف مشروع امليثاق وذلك عن طريق تقدمي برامج خاصة حول البيئة عبر وسائل اإلعالم العمومية واخلاصة.
من جانب آخر ،مت التأكيد بشدة على القيام بحمالت دورية للنظافة على مستوى جميع مدن اململكة مع احلث على جمع
األكياس البالستيكية والتخلص منها.
من بني اإلجراءات التي يجب القيام بها على هذا املستوى ،يجب إعداد ونشر برامج دينية حتت على حماية البيئة وإعداد
دالئل وطنية وجهوية مخصصة حلماية البيئة.
كما يعد تنظيم مباريات لفائدة التالميذ والشباب واملدن واملقاوالت واملشاريع النموذجية من بني األدوات التحفيزية التي
يجب تعزيزها عن طريق خلق متاحف بيئية وتنظيم أيام دراسية خاصة محلية ووطنية وندوات حول البيئة.
و اقترح إدخال البعد البيئي في األنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتوعية حول خطر األمراض املرتبطة بتدهور البيئة.
و من أجل تشجيع طرق االستهالك املستدام ،ينبغي وضع عالمة ايكولوجية على املواد االستهالكية وتشجيع جمعيات
حماية املستهلكني والبيئة.
كما يعد نشر قواعد السلوك األمثل في مجال استخدام الطاقة لدى الصناعيني واملقاولني واملؤسسات وجل الساكنة وفي
مجال اقتصاد استخدام املاء لدى الفالحني والصناعيني وجميع املواطنني من جهة ،ومن جهة أخرى نشر املبادئ والسلوكات
فيما يخص النفايات الصلبة من بني اإلجراءات التي ال يجب استبعادها ضمن هذه املجموعة من التدابير.

املحور � : 2إدماج الرتبية البيئية يف الربامج التعليمية
على هذا املستوى ،مت حتديد محورين فرعيني مهمني يتعلقان بتعميم تدريس التربية البيئية وكذا خلق وتنشيط النوادي
البيئية في املؤسسات التعليمية.
ويقترح جعل مادة «التربية البيئية» مادة إلزامية في جميع مستويات التعليم ،كما يجب إدخال هذا املنهج على مستوى
املخيمات الصيفية وجميع برامج محو األمية .كما يعد خلق النوادي البيئية باملجاالت احلضرية والقروية وتعزيزها باألدوات
البيداغوجية املناسبة من بني اإلجراءات التي يجب حتفيزها عن طريق تنظيم دورات تكوين املكونني في املجال البيئي.

املحور  : 3ت�أهيل العن�صر الب�شري ل�ضمان التدبري الأمثل للبيئة
هناك توجهني يجب تعميق البحث املستمر بخصوصهما ويتعلق األمر بإدخال املكون البيئي على مستوى التكوين اجلامعي
واملهني وبتنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلني واألطر اإلدارية.

املحور  : 4تطوير البحث العلمي وتثمني النتائج
مت اقتراح إجناز دراسات حول املواضيع البيئية ذات األولوية ونشر نتائج البحث العلمي في مجال البيئة مع احلرص على
تثمينها.

املحور  : 5معاجلة ون�شر املعلومات البيئية
على مستوى هذا احملور ،هناك ثالث تدابير رئيسية يجب تطويرها وتتعلق بتشخيص احلالة البيئية من أجل خلق بنوك
للمعطيات وكذا وضع شبكات لتبادل املعطيات البيئية وأخيرا تسهيل الولوج إلى املعلومة البيئية.
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تقرير عن تفعيل امليثاق الوطني …

امللحق

4

الئحة خمططات وبرامج الت�أهيل البيئي التي �أعطيت انطالقتها
• املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
• إستراتيجية املاء.
• اإلستراتيجية الطاقية.
• مخطط املغرب األخضر.
• مخطط أليوتيس «  »Halieutisللصيد البحري.
• رؤية  2010للسياحة.
• مخطط االقالع الصناعي «.»Plan Emergence
• البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعاجلة املياه العادمة.
• البرنامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية واملماثلة لها.
• البرنامج الوطني حلماية جودة الهواء.
• البرنامج الوطني للوقاية من التلوث الصناعي واملخاطر.
• البرنامج الوطني حلماية وتثمني التنوع البيولوجي.
• املخطط املديري لتهيئة وتدبير احملميات.
• املخطط الوطني لتهيئة األحواض املائية.
• املخطط املديري للتشجير.
• املخطط املديري حملاربة حرائق الغابات.
• البرنامج الوطني حملاربة التصحر.
• املخطط الوطني ملكافحة االحتباس احلراري.
• البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية.
• البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمساجد واملدارس القرآنية.
• برنامج تهيئة الفضاءات الترفيهية بالغابات.
• البرنامج اإلضافي لتحسني اإلطار البيئي للسكان.
• برنامج مدن من دون صفيح.
• مخطط رواج لتطوير قطاع التجارة.
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