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بســــــم هللا الرحامن الرحيــــم
الس يد عامل صاحب اجلالةل عىل اقلمي جفيج ؛
حرضات السادة أعضاء اجمللس الداري مبركزية الرشاء والتمنية للمنطقة املنجمية
لتافياللت وجفيج ؛
حضـــرات الســــادة والسيــــــدات ؛
يسعدين أن أترأس اليوم اجامتع اجمللس الدراي ملركزية الرشاء والتمنية للمنطقة املنجمية
لتافياللت وجفيج نيابة عن ادلكتور عبد القادر اعامرة ،وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
اذلي تعذر عليه البقاء معنا نظرا للزتامات طارئة اضطرته للعودة اىل الرابط ،وأود يف
البداية أن أشكر الس يد عامل صاحب اجلالةل عىل هذا القلمي لتفضهل ابس تضافة هذا
الاجامتع وعىل الاهامتم اذلي يوليه للقطاع املنجمي .كام أتوجه ابلشكر للسادة أعضاء
اجمللس الداري للمركزية للعناية اليت يولوهنا لنشاط املركزية ومن خالهل للتمنية الاقتصادية
والاجامتعية لساكنة منطقة اتفياللت وجفيج ،ولكنا أمل أن تنبثق عن هذا الاجامتع
اقرتاحات معلية وتوصيات من شأهنا أن ترفع من مردودية هذا القطاع خصوصا يف هذه
الظروف الصعبة اليت مير هبا.
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قبل التطرق اىل خصائص النشاط املنجمي مبنطقة اتفياللت وجفيج ،امسحوا يل يف البداية
أن أتناول وابجياز التجربة املغربية يف ميدان الصناعة املعدنية .اذ ل خيفى عليمك بأن
املغرب ،بفضل تركيبته اجليولوجية املتنوعة وتوفره عىل مواد معدنية متلفة وكذا اخلربة اليت
اكتس هبا وهمارة املوارد البرشية العامةل ابلقطاع ،يتبوأ ماكنة مرشفة عىل الصعيد العاملي يف
اس تخراج وتمثني عدة مواد معدنية.
ففي جمال الفوسفاط حيث يزخر املغرب بأمه املاكمن الفوسفاطية يف العامل واذلي انتقل
النتاج الجاميل الوطين فيه من حوايل  5ماليني طن من اخلام يف بداية امخلسينات اىل
أكرث من  62مليون طن س نة .6102
واعتبارا لمهية الصناعة التحويلية للفوسفاط ،فقد قطع املغرب فهيا أشواطا هممة وبذل
جمهودات متواصةل منذ س نة  ،0625اترخي بداية انتاج احلامض الفوسفوري والمسدة ،اىل
يومنا هذا حيث مت اعامتد اسرتاتيجية تمنوية ترتكز عىل الزايدة يف الطاقة التحويلية احمللية
وحتسني القدرة التنافس ية للمواد املصدرة وذكل من خالل انتاج مواد ذات جودة عالية
وعرصنة طرق ووسائل النتاج والتحمك يف اللكفة النتاجية وتنويع املنافذ وتأمني حصة
املغرب يف السوق العاملية .وقد بلغ النتاج برمس س نة  6102ما مجموعه  4,4مليون طن
من احلامض الفوسفوري و  4,4مليون طن من المسدة الفوسفاطية .ويف اطار
السرتاتيجية التسويقية اجلديدة يسعى املغرب اىل رفع حصته يف السوق العاملية اىل %41
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فامي خيص متلف املواد املنتجة من الفوسفاط اخلام واحلامض الفوسفوري والمسدة ،مع
تعزيز متوقعه عىل مس توى القارة الفريقية من خالل الرفع من جحم صادرات المسدة.
وفامي يتعلق ابملواد املعدنية الخرى ،فهناك خاصة الرصاص والزنك والنحاس والفضة
والبارتني والفليورين والكوابلت ابلضافة اىل الصخور الصناعية .وقد بلغ النتاج لهذه املواد
 6,4مليون طن س نة  .6102وعىل مس توى التحويل ،هناك وحدات صناعية لنتاج
س بائك الرصاص والفضة وأوكس يد الزنك وقطبان الكوابلت ،حيث بلغ النتاج اللكي من
املواد احملوةل ما مجموعه  06 451طن.
وعىل هذا الساس ،أصبح القطاع املعدين يف املغرب يضطلع بدور هام يف التمنية
الاقتصادية والاجامتعية وذكل من خالل مسامهته يف الناجت ادلاخيل اخلام بنس بة % 01
ويف قمية الصادرات الوطنية بنس بة  % 21وعدد مناصب الشغل املتوفرة اليت تصل اىل
 41ألف منصب ،انهيك عن وقعه الجيايب عىل أنشطة اقتصادية أخرى اكلنقل واملوائن
وفك العزةل عن مناطق انئية.
ولعطاء دينامية جديدة لهذا القطاع ،مت وضع اسرتاتيجية تمنوية نعمل حاليا عىل تزنيل
مضاميهنا وترمجهتا اىل مشاريع ملموسة يف اطار برانمج تعاقدي مع املهنيني والقطاعات
احلكومية املعنية .وتمتحور هذه الاسرتاتيجية عىل ثالث راكئز أساس ية:
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الركزية الوىل :عرصنة الطار القانوين املنظم للنشاط املعدين ابململكة املغربية جلعهل أكرث
جاذبية لالستامثرات خاصة يف جمال البحث والتنقيب اذلي يتطلب موارد مالية خضمة
ويمتزي بعامل اجملازفة .ويف هذا الباب ،فقد مت عرض مرشوع القانون املعدين اجلديد يف
جملس احلكومة وسيمت يف القريب العاجل احالته عىل الربملان حىت تكمتل مسطرة املصادقة.
ويشلك هذا القانون اجلديد اطارا حمفزا يأخذ بعني الاعتبار املس تجدات اليت تعرفها
الصناعة املعدنية وذكل هبدف تشجيع البحث والتنقيب املعدين لكتشاف ماكمن جديدة
مع ضامن تمنية مس تدامة للصناعة املعدنية الوطنية .ومن احملاور الساس ية اجلديدة ملدونة
املعادن ،نذكر :


توس يع جمال تطبيق الترشيع املنجمي ليشمل مواد معدنية أخرى ذات

الاس تعامل الصناعي اكلاكلسيت ) (Calciteالفيدلس بات )(Feldspath
واملغنزييت ) (Magnésiteوالربليت ) (Perliteابس تثناء مواد البناء واملواد
املس تعمةل يف الهندسة املدنية؛


احداث ترخيص الاس تكشاف خيول للمرخص هلم اماكنية اجناز برامج

اس تكشاف عىل مساحات واسعة ترتواح بني  011و  211لكم 6اليت ميكن أن
تصل اىل  6411لكم6؛
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توس يع الس ند املنجمي ليشمل اكفة املواد املنجمية ،عوض نظام الصناف

املعمول به حاليا؛


احداث تراخيص جديدة لس تغالل التجاويف من أجل ختزين الغاز الطبيعي

واس تغالل الفضالت وأكوام النقاض،


متديد مدة صالحية رخص الاس تغالل وجتديدها اىل غاية نفاد املدخرات؛



ادخال أحاكم تتعلق بدراسة التأثري عىل البيئة ومطط التخيل للمحافظة عىل

البيئة وضامن تمنية مس تدامة.
الركزية الثانية :تتعلق ابعامتد هيلك تنظميي جديد لقطاع الطاقة واملعادن ،متزي ابخلصوص
ابحداث مديرية مركزية تعىن ابجملال اجليولويج ببالدان .ونسعى من خالل هذا الجراء اىل
تسيع وترية النتاج اخلرائطي وتوفري البنية التحتية اجليولوجية الرضورية لس تكامل تغطية
الرتاب الوطين خبرائط جيولوجية وجيوكمييائية وجيوفزيايئية ،علام أن نس بة التغطية
اجليولوجية ل تتعدى حاليا  . % 25و ل خيفى عليمك أن اخلريطة اجليولوجية يه أداة
أساس ية لتمنية البحث والتنقيب خاصة يف امليدان املعدين.
الركزية الثالثة :اعادة هيلكة النشاط املنجمي مبنطقة اتفياللت وجفيج اذلي أصبح يف
الس نوات الخرية يغرف اكراهات واشاكلت تعوق تطوره ،واليت ميكن اخزتالها يف الآيت:
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عىل املس توى الترشيعي والتنظميي
 تمت ممارسة النشاط املنجمي التقليدي يف اطار غري واحض ،ابعتبار أن الظهري
املؤسس يؤذن لالس تغالل التقليدي ملدة  01س نوات قابةل لتجديد مبقتىض مرسوم،
غري أن هذا المتديد مل يمت منذ ,0695
 تمت بعض معليات بيع املنتوج دون املرور عرب املركزية ،اليشء اذلي يضعف
مواردها املالية,
 حاةل امجلود اليت تعرفها الرتاخيص واملضاربة والسمسة اليت أصبحت تشلك
عائقا لتطور القطاع
وعىل صعيد املؤهالت اجليولوجية والتقنية
 ان املؤهالت اجليولوجية للمنطقة تظل غري معروفة ابلرمغ من وجود عدة
مؤرشات واعدة وذكل راجع للبنية التحتية اجليولوجية غري الاكمةل وقةل ادلراسات
اجليولوجية والشغال الاس تكشافية،
 وتبقى طرق اس تغالل العروق واجليوب املمعدنة غري عقالنية ابلرمغ من
اجملهودات املبذوةل من قبل الصناع وذكل بسبب حمدودية الوسائل املتوفرة ومعق
المتعدانت،
 كام أن أشغال الاس تغالل ل حترتم ضوابط املهنة و ل س امي فامي خيص
الصحة والسالمة واحلفاظ عىل البيئة.
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وخبصوص اجلانب الاجامتعي


وجود حقوق مكتس بة للصناع اليت ل جيب التغايض علهيا،



غياب تغطية اجامتعية و طبية للصناع املنجميني التقليديني.

وعىل صعيد همام املركزية
 هناك خصاص يف املوارد البرشية واملالية والتقنية ملواكبة النشاط وتقدمي
املعونة الفنية الالزمة،
 اخفاق يف حتمل املهمة اليت حددها الظهري والاقتصار عىل رشاء املعدن
وحتصيل الهامش.
ل خيامران أدىن شك بأن مواصةل النشاط املنجمي التقليدي أصبح من ابب املس تحيل
ابلنظر اىل نفاذ املوارد السطحية أو ش به السطحية ،السهةل الاس تغالل وتواجد المتعدانت
عىل معق كبري حيث يتطلب اس تخراهجا وتقيميها طرق جد متقدمة تفوق القدرات املالية
والتقنية للصانع املنجمي التقليدي احملدودة.
كام أن املنطقة رامكت تأخرا كبريا يف جمال التنقيب والبحث املعدين من جراء املنع القانوين
اذلي يفرضه ظهري  0621اجتاه املتدخلني اخلواص للقيام بربامج البحث والتمنية املنجمية.
واعتبارا لهذه الوضعية ،فلقد أصبح لزاما القيام ابعادة هيلكة النظام املنجمي التقليدي
لس تدراك هذا اخلصاص والاخنراط يف الرؤية اجلديدة اليت اعمتدهتا الوزارة والرامية اىل
الرفع من جاذبية القطاع وفسح اجملال أمام املستمثرين اخلواص .ويف هذا الطار يطيب يل
أن أخربمك بأن الس يد الوزير قد ترأس يوم أمس لقاء تواصليا مع الصناع املنجميني ابقلمي
جفيج قد خالهل اخلطوط العريضة ملرشوع اعادة هيلكة النظام املنجمي مبنطقة اتفياللت
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وجفيج واذلي ينبين عىل ضامن التوازن بني فسح اجملال أمام الرشاكت املنجمية الرائدة
لالستامثر يف املنطقة مع احلفاظ عىل احلقوق املكتس بة للصناع املنجميني اذلين يزاولون
نشاطهم ابملنطقة .وس نقوم كذكل بتقامس هذه الرؤية الاسرتاتيجية مع ابيق الصناع
املنجميني مبنطقة اتفياللت .

حضـــرات الســــادة والسيــــــدات ؛
فبالرمغ من اجملهودات املبذوةل والنتاجئ احملققة واليت س تكون موضوع مداخةل الس يد مدير
املركزية ،فان احلصيةل الجاملية ل ترىق اىل طموحاتنا واليت هتدف اىل الارتقاء مبس توى
أداء القطاع املنجمي ابملنطقة يف اطار التمنية اجلهوية املس تدامة اليت أسس لها صاحب
اجلالةل نرصه هللا خالل زايرته لبين تدجيت يف دجنرب .6116
ان انعقاد هذا الاجامتع يف هذا الوقت ابذلات يكتيس أمهية ابلغة ابعتبار أن املؤسسة
تعرف منعطفا يف تس يريها ،يتجىل ذكل يف تعيني مسؤول جديد عىل رأسها هل املام
ابلكراهات اليت مير هبا القطاع من خالل مشاركته يف أعامل اجملالس الدارية الخرية ،كام
أن مسؤوليته السابقة مكدير هجوي لقطاع الطاقة واملعادن جبهة مكناس اتفياللت جعلته
يتتبع عن قرب نشاط القطاع املنجمي بصفة عامة والقطاع املنجمي التقليدي بصفة خاصة،
وأمتىن أن تسامه جتربته املهنية وتكوينه القانوين يف تدليل الصعوابت اليت يعيشها القطاع
وذكل برشاكة مع اكفة املتدخلني وهنج أسلوب تواصيل من شأنه أن يسامه يف تطوير عالقة
املركزية ابلصناع املنجميني التقليديني والفاعلني النش يطني يف هذا القطاع.
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حضـــرات الســــادة والسيــــــدات ؛
منذ ادلورة السابقة جمللس نا واهجت املركزية عدة اكراهات تمتثل حتديدا يف ضامن الغطاء
التأميين للصناع املنجميني التقليديني والعمةل املس تقلني ضد حوادث الشغل ،اليشء اذلي
أثر سلبا عىل أداء القطاع وتنايم الاضطراابت الاجامتعية ابملنطقة.
ال أن اجلهود اليت بذلهتا وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة مبشاركة لك الطراف مبا فهيا
السلطات القلميية لعامةل جفيج والرش يدية واملركزية ،أدت اىل التوصل اىل نتاجئ من شأهنا
تأمني الصناع املنجميني والعمةل املس تقلني اذلين يزاولون نشاطهم ابملنطقة املنجمية
لتافياللت وجفيج ،وذكل ابلعامتد عىل موارد صندوق الغاثة لهذه الفئة ،كام مت جتاوز
مشلك تزويد الصناع املنجميني ابملتفجرات ولوازم التفجري.
ول خيفى عليمك تأثري هذه الكراهات عىل السري العادي للنشاط املنجمي التقليدي وعىل
أداء املركزية اليت تعاين من حمدودية املوارد املالية وقةل املوارد البرشية ووسائل العمل،
وأغتمن هذه الفرصة دلعوة أعضاء اجمللس الداري وخاصة ممثيل املصاحل املالية اخملتصة دلمع
املركزية لتجاوز هذه الصعوابت يف اطار مزيانياهتا املس تقبلية.
ويف اخلتام ،أود أن أتقدم ابلشكر اىل مسؤويل ومس تخديم املركزية والصناع املنجميني
عىل اجملهودات املبذوةل من أجل الارتقاء ابلنشاط املنجمي التقليدي وحتسني أدائه يف
التمنية الاقتصادية والاجامتعية للمنطقة.
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وفقنا هللا مجيعا خلدمة الصاحل العام ،مس تنريين بتوجهيات عاهلنا اهلامم صاحب اجلالةل
املكل محمد السادس نرصه هللا وأيده.

والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
وأعطي اللكمة للس يد املدير لتقدمي تقريره حول حصيةل نشاط املركزية
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