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نبذة عن املؤلفنبذة عن املؤلف

. قبل العودة إىل املغرب، معلت اكثيا لفائدة واكلمت تصنيف  ي ي مركز دراسات مغر�مج
رض

حثة مشاركة � ادة  |  �مج اكثيا �مج

معال من لكية غرونوبل 
أ
ي إدارة ال

رض
ي فرنسا وبلجياك. حصلت اكثيا عىل درجة املاجست�ي �

رض
ية � اكت استشار و�رش

والتنمية  معال، 
أ
ال دة  ر�ي وديناميات  املؤسساتية،  ات  التغي�ي احلالية حول  البحثية  ا  ما�مت اه�مت تتمحور  معال. 

أ
لل

يقيا. ل أفر وسط و�رش
أ
ق ال ي منطقة ال�رش

رض
القتصادية �
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امللخص التنفيذي امللخص التنفيذي

ي عّرت النقاب 
ارة حركة من الحتجاجات، وال�مت رادة إىل إطلق �رش مج أدى املوت املأساوي لعامىلي املنجم �مج

ل  ي �رش
رض

ك�مج منجم للفحم �
أ
ة اكنت إىل وقت قريب موطنا ل ي �مج

رض
ميش القتصادي � رض من ال�مت ات السن�ي عىل ع�رش

ي 
تمعات احمللية ال�مت د من أجل الندماج داخل احملمج اكت تدب�ي املنا�مج نفهسا أي �مج يا مل تلكف �رش رض ر�ي يقيا. و�مت إفر

ي تنمية هذه املناطق. لقد سلطت أحداث جرادة الضوء 
رض

سامهات مؤقتة وحمدودة � كتفت فقط �مج ا، وا تشتغل ف�ي

كنة  ة عىل السا عية كب�ي ر بيئية واج�مت ا إغلق املنا�مج إىل آ�رش ي أدى ف�ي
شباح، أي املناطق ال�مت

أ
عىل موضوع مدن ال

ي ضوء النقاش املتصاعد حول أمهية 
رض

ا � ي اممرسا�مت
رض

اكت تدب�ي املنا�مج عىل إعادة التفك�ي � ا �رش ت ف�ي ي أج�مج
احمللية، وال�مت

ي تتمس 
اكت )RSE( وذلك بسبب طبيعة معليات استخراج الفحم وال�مت عية لل�رش فكرة الستدامة واملسؤولية الج�مت

دل وال�اع.  حلمج �مج

اكت قد يكون ل أ�رش  عية لل�رش مد لملسؤولية الج�مت
أ
ي جرادة يذكر�رض أن غياب مبادرات طويلمت ال

رض
إن ما حدث �

ي املناطق املنجمية عىل جرادة فقط، 
رض

عية � لف من الناس. ل تقت� الحتجاجات الج�مت
آ
ي كب�ي عىل حياة ال سل�مج

عية مستمرة منذ أربع سنوات وذلك  ال الحتجاجات الج�مت رض ي لملغرب ل �مت
مت

� نوب ال�رش ي احلمج
رض

ي قرية إمي�رض �
ف�رض

ملنطقة ومشالك تنموية أخرى. ولتفادي  كة املستغلمت ملنجم للفضة �مج وفية من طرف ال�رش اف املياه احلمج رض بسبب است�رض

عية  ومي الستدامة واملسؤولية الج�مت ب عىل م�رض مج ملغرب، �ي ي مناطق منجمية أخرى �مج
رض

تكرار نفس أخطاء جرادة �

 . اكت تدب�ي املنا�مج اتيجية ل�رش ات الس�مت اكت أن تصبح جزء من التو�مج اكتلل�رش لل�رش
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مقدمة 

النطاق من  طلق حركة واسعة  إ �مج رادة  مج رض داخل منجم �مج رض جدوان واحلس�ي خو�ي
أ
املأساوي لل تسبب املوت 

ي 
رض

مل عندما تو�
أ
الحتجاجات  خلل ديسم�مج 2017. وتضاعفت الحتجاجات وزادت حدة الغضب وخيبة ال

ميش  رض من ال�مت ات السن�ي ة ع�رش ا�ي 2018. لقد أعادت هاته الحتجاجات إىل الوا�مج ي ف�مج
رض

عامل منجمي آخر �

ي تد�ي 
كة ال�مت ملنطقة. لقد اكنت ال�رش م كب�ي سنة 1998 �مج

رض
قصاء بعد إغلق منجم � السوسيو- اقتصادي ومن الإ

ي جرادة، وقد اكن أ�رش 
رض

ك�مج مشغل � ج دي ماروك” )charbonnages du Maroc( أ ت إمس “شاربو�رض
مت

املنجم �

عدل  ي املغرب �مج
رض

ملنطقة إىل أن تصبح واحدة من أفقر املدن � مكلها، حيث أدى ذلك �مج
أ
ا عىل املنطقة �مج ا كب�ي

مت
إغل�

ي الذي يدور حول %10( ومعدل فقر بنسبة %11، أعىل بست نقاط 
اوز %30 )مقارنة مع املعدل الوط�رض مج

مت
بطالمت �

. ي
عىل املستوى الوط�رض

اتيجية  اكت اكس�مت عية لل�رش ك�مج دليل عىل أن غياب املسؤولية الج�مت
أ
ا جرادة ل ي تعيهسرش

إن احلالمت املأساوية ال�مت

المت مدينة جرادة تذكر بشلك قوي احلاجة املاسة 
رض

لف من الناس. وفعل، �
آ
مد قد يؤ�رش سلبا عىل حياة ال

أ
طويلمت ال

ن 
رض

� . ال استغلل املنا�مج ي حممج
رض

وع � يدة خلل نشاط  أي م�رش ضافة إىل احلاكمة احلمج لإ عية وبيئية �مج دماج أبعاد اج�مت لإ

تب عن معلها أثناء  ي قد ت�مت
مد ال�مت

أ
ر الطويلمت ال �رش

آ
ة ال اكت تدب�ي املنا�مج من معاحلمج خلل هذا املنطق ستتمكن �رش

ا. ر كث�ي كنة احمللية ست�رض ا، وإل فإن السا
مت

اشتغاهلا وح�مت بعد إغل�

تاح جرادة عرفت  تغطية إعلمية موسعة، لكن هذه الحتجاجات ل تقت�  مج
مت

ي �
 أن الحتجاجات ال�مت

رض
ورمع

ي من نفس املشالك ول يلتفت هلا 
ي املغرب تعا�رض

رض
ناك مناطق منجمية أخرى �

رض
لضبط، � فقط عىل هاته املنطقة �مج

اكت املنجمية  رض عىل حاجة ال�رش ك�ي يبا. من هنا تظهر أمهية ال�مت لكها قد تظهر قر ا هادئة حاليا، لكن مشا �رض
أ
علم ل الإ

انبية السلبية  ر احلمج �رش
آ
يث تكون طريقة حلرضفض ال اكت، �مج عية لل�رش اتيجية طويلمت حول املسؤولية الج�مت لتطو�ي اس�مت

ي التنمية السوسيو-اقتصادية لملجتمعات احمللية.
رض

اكت وكذا لملسامهة � لعمل هذه ال�رش

مقدمة
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ظروف معيشية هشة حول املنجم يف جرادة

ي جرادة 
رض

كتشاف الفحم � لذكر أنه �مت ا اكت، جد�ي �مج عية لل�رش ي نقاش موضوع املسؤولية الج�مت
رض

قبل الدخول �

ج  كة »شاربو�رض ول ل�رش . وقد اكن تسي�ي ذلك حمرض ي
ينات من القرن املا�رض ي أواسط الع�رش

رض
ة احلماية الفرنسية � خلل ف�مت

نينات واجه املنجم مشالك  ي بداية السبعينات. وخلل ال�رش
رض

بعة للدولمت � ميمها لتصبح �مت
أ ي �مت �مت

دي ماروك« وال�مت

فاض الثمن الدوىلي للفحم، واملنافسة  رض ت ا�رض ن هاته املشالك والتحد�ي زا ماليا. وقد اكن من �رض ل عمج عصيبة وسمج

، علوة عىل بعض املشالك التقنية املرتبطة بظروف الستخراج املعقدة.  ي
نوب إفري�مت القوية للفحم الروسي واحلمج

ج دي ماروك« حلول تقنية من أجل الرفع من الفعالية والتقليل  كة »شاربو�رض ة ذلك، أدخلت �رش ومن أجل موا�مج

ي أوائل 
رض

فيض عدد العمال من 7000 إىل 2000 عامل � رض أت أيضا إىل �مت كة حلمج نتاج، امك أن ال�رش من تاكليف الإ

حية  كة من �رض رض ال�رش عية ب�ي ات اج�مت فاض من أعداد اليد العاملمت إىل حصول تو�مت رض التسعينات. وقد خلق هذا ال�رض

، لكن  ي ططات مسبقة للتقاعد النس�مج كة بوضع حمرض حية أخرى. وح�مت وإن قامت تلك ال�رش ت العمال من �رض ونقا�مج

امات بشلك اكمل اكنت هناك بعض  احملاولت املتكررة  رض مت تلك الل�مت ا  اح�مت كد من أ�رض يب�مت من الصعب التأ

ي أواخر التسعينات.
رض

ة أغلقت أبوابه �
رش
ي جرادة أصبح غ�ي مر�مج ومن �

رض
نتاجية والفعالية، إل أن املنجم � لتطو�ي الإ

م بشلك  يا�مت اطرون  �مج رض ي تلك املنطقة ل زالوا �ي
رض

رض � ،  إل أن املئات من املواطن�ي  إغلق املنجم بشلك رمسي
رض

 ورمع

تلف عليه اثنان فظروف العمل  رض ت بصيص أمل استخراج قليل من الفحم لسد رمق العيش. وامم ل �ي
مت

يومي �

م ل يتوفرون عىل لباس واق  يا�مت اطرون �مج رض رض �ي رض عن الفحم الذ�ي عتبار أن املنقب�ي ة، �مج ة وهشة لدرجة كب�ي خط�ي

خطر من ذلك هو أن املنجم مل ت�مت صيانته منذ أن �مت إغلقه.
أ
وال

ا عىل العكس من  نطقة جرادة، لك�رض عية هلا طابع حمىلي خاص �مج وىل أن هاته املظامل الج�مت
أ
قد يبدو من الوهلمت ال

مر أصبحت صناعة استخراج الفحم حول العامل اليوم 
أ
ي واقع ال

رض
. و� ي

ذلك تنت�رش بشلك واسع عىل املستوى الوط�رض

ت داخل مناطق تواجد املنا�مج  نسان والضطرا�مج اوزات حقوق الإ مج
مت

ت طائلمت رقابة مشددة بسبب العديد من �
مت

�

ع�مج العامل.
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الصناعة املنجمية: تاريخ طويل حافل باجلدل

ذه الصناعات 
رض

� . عية واحلرضلفات عىل املستوى العاملي ت الج�مت لضطرا�مج تبط الصناعات املنجمية �مج معوما، �مت

اورة  كنة احملمج ث�ي مبا�رش عىل السا
أ ي هلا �مت

وجه تطبهعا معليات استخراج معقدة وال�مت
أ
ي أصلها هي صناعات متعددة ال

رض
�

نة 
رش
�

أ
ي الظروف املناخية، وال

رض
لملناطق املنجمية. امك أن هذه الصناعات تتأ�رش بشلك قوي بعوامل خارجية تتمثل �

اتيجيات  لتأث�ي عىل البيئة، وبغياب اس�مت ، بدأ ربط هذه الصناعات بشلك مبا�رش �مج ة طويلمت ا. ومنذ ف�مت العاملية وتقلبا�مت

عي 
ة مع العمال، فلطاملا تع�رش احلوار الج�مت رض هذه الصناعات بعلقة متو�مت مد. علوة عىل ذلك تتم�ي

أ
للتنمية طويلمت ال

ء الذي لطخ مسعة الصناعات  ي
، ال�رش رض عي�ي رض العديد من الفرقاء الج�مت اكت املنجمية وب�ي رض ال�رش مع ب�ي مج والذي �ي

اخيص  ت كذلك بسمعة هذه الصناعة وقوضت �مت نسان أ�رض املنجمية. �رش إن احلالت املوثقة لتجاوزات حقوق الإ

ي العمل.
رض

اكت � بعض ال�رش

اريكنا بدولمت  رض �مج �ي
رض
ي منجم لو�

رض
ك�رش من 40 فردا � من أ

أ
ي غشت سنة 2012 قتلت قوات ال

رض
 فعىل سبيل املثال، و�

ارة أمعال العنف بعد سلسلمت من الحتجاجات السملية املطالبة بظروف عيش  يقيا. وقد اشتعلت �رش جنوب إفر

ي اكنت تعرض حياة معال 
ية ال�مت . وقد أدانت منظمة العمل الدولية ظروف العمل املزر أحسن وبسياسات عادلمت

كنة  اطر أمنية كدرجات احلرارة املرتفعة، والضوضاء الضارة، وتساقط الصخور. وعىل مستوى السا املنجم إىل حمرض

ة تب�مت  حا كب�ي اكت أر�مج صد ال�رش
مت

رض � ي ح�ي
ح املنجم ل ي�مت توزيهعا بشلك عادل، ف�رض احمللية، فقد زمع احملتجون أن أر�مج

. عيا واقتصاد�ي كنة احمللية هممشة اج�مت السا

ال ماك�رض  رض ازيىلي اكن ول �ي مازون ال�مج
أ
اء متفرقة من العامل. فال

رض
ي أ�

رض
امك أن حرب املنا�مج حصدت أرواحا ش�مت �

مس حدود  دوا �مج رض �رض صلي�ي
أ
رض عىل الذهب، ح�مت أن الساكن ال كنة احمللية واملنقب�ي رض السا ات مستمرة وعنيفة ب�ي ملوا�مج

ة  اكت تدب�ي املنا�مج الكب�ي رض الصغار و�رش رض املعدن�ي ات ب�ي . �رش إن التو�مت رض م من املنقب�ي ة من أجل �اية أراض�ي
رض

وا�

رض من أجل  يلية عىل التدخل وسن قوان�ي از رض بلمت هو عدم قدرة احلكومة ال�مج يد الط�ي رض ، وامم �ي ة طويلمت موجودة منذ ف�مت

اصة. ي الدولمت وامللكيات احلرض
�اية أرا�رض
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رض  صلي�ي
أ
ن’ “أيدل نو مور” )Idle no more( عبأت الساكن ال

آ
ي كندا فاحلركة الشعبية ‘ل سكوت بعد ال

رض
أما �

ي تتمس بلمركزية 
. احلركة وال�مت ي

را�رض
أ
ي الستلء عىل مزيد من ال

رض
يد � رض ي �مت

ك�رش عىل مواقع املنا�مج ال�مت من أجل سيطرة أ

ك�مج حلصص معليات استخراج املعادن. متلك أ دت �مج ا، �رض موسعة عىل مستوى قياد�مت

ا  ، لك�رض رادة مل ي�مت التخطيط هلا مركز�ي مج ركة الحتجاج �مج
رض

ركة “أيدل نو مور”، � وإذا ما قار�رض حراك جرادة �مج

رت بشلك عفوي ومن تلقاء نفهسا بفضل النتشار الكب�ي للحتجاجات عىل وسائط التواصل  عىل العكس �رض

بط  رض ببدائل اقتصادية، و�مج رض مطالب�ي خو�ي
أ
لف من الناس إىل الشوارع نتيجة ملوت ال

آ
. فقد خرج ال عي

الج�مت

ء. ساسية اكملاء والهكر�مج
أ
ك�رش معقولية للسلع ال نة أ

رش
�
أ
حملاسبة، و�مج املسؤولية �مج

، امم خلق حالمت من انعدام الثقة والرتباك لدى  إل أن رد احلكومة املغربية عىل حركة جرادة فقط اكن متذبذ�مج

ت وزارة الداخلية بلغا تؤيد فيه التدخلت  منية بقمع الحتجاجات ون�رش
أ
. فقد قامت السلطات ال رض املواطن�ي

رته لملنطقة  ي ز�ي
رض

ي و�
�رض رض الع�رش ا بـ” التظاهرات غ�ي القانونية”. أما رئيس احلكومة سعد الد�ي منية لضبط ومنع ما مس�مت

أ
ال

كنة السوسيواقتصادية، والذي يسىع إىل تطو�ي ظروف  طط يستجيب لتظملات السا قية لململكة أعلن عن حمرض ال�رش

 ،)Entreprenariat( الت الفلحة والتعل�ي واملقاولتية ي حممج
رض

ك�مج � رات أ كز عىل است�رش ي املنطقة و�ي
رض

كنة � عيش السا

ة زمنية من أجل التنفيذ. طط حددت ف�مت حملرض ام �مج رض ن الل�مت وكذلك البنية التحتية. ومن أجل �رض

ي وقت إغلق املنجم سنة 1998، وعدت احلكومة 
ا احلكومة وعودا لملنطقة. ف�رض مل تكن تلك أول مرة تقدم ف�ي

، ورواتب التقاعد لفائدة معال  ي طلق تداب�ي مرتبطة خصوصا بتوف�ي خدمات الصحة والرعاية، والتقاعد النس�مج إ �مج

جعا  ي ذلك الوقت أن تشلك حل �رض
رض

. لقد اكن من املمكن ملثل تلك التداب�ي لو �مت تنفيذها � رض ر�ي املنجم املت�رض

م  �رض
أ
، ل رض مد. وقد يف� لنا هذا ملاذا ل زال احملتجون منتفض�ي

أ
ي تنمية سوسيو-اقتصادية طويلمت ال

رض
ولسامهت آنذاك �

ي وعود احلكومة.
رض

ل يثقون �
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االنتقال من عقلية اخلالف إلى روح التعاون

ك�رش من 70 سنة، 
أ
اء نشا�ا املنجمي الذي استمر ل �رض ج دي ماروك« أي خطة معلية لإ كة »شاربو�رض مل تعط �رش

ملسؤولية عىل عاتق احلكومة لوحدها من أجل  امم أدى إىل إضعاف النسيج السوسيو-اقتصادي لملنطقة ورم �مج

ي توف�ي 
رض

ا أخلفت وعودها � �رض
أ
رض أن احلكومة مسؤولمت جزئيا ل ي ح�ي

رض
ي املنطقة. و�

رض
ططات تنموية � تصم�ي وتنفيذ حمرض

ر  �رش
أ
اد حلول لل مج اكت تدب�ي املنا�مج هي كذلك مسؤولمت عىل إ�ي شارة إىل أن �رش لإ بدائل اقتصادية، إل أنه جد�ي �مج

ي حمدد 
ا مدى زم�رض ضنا أن لك املنا�مج حول العامل لد�ي مد لعمليات استخراج الفحم، خصوصا وإن اف�مت

أ
طويلمت ال

. رض ي وقت مع�ي
رض

يث تتوقف عن النتاج � �مج

ت مسم “املسؤولية 
مت

ي أصبحت معروفة اليوم �
اكت تدب�ي املنا�مج تبنت سياسات إرادية وال�مت لو أن �رش

ر السلبية   �رش
آ
اكت”، وكذا سن السياسات املستدامة، لستطاعت بذلك التخفيف من مثل تلك ال عية لل�رش الج�مت

ر السلبية للعمليات املنجمية  �رش
آ
ة الستخراج تكون ال ي ف�مت

ا. ف�رض نشط�مت
أ
ابية ل مج �ي ر الإ �رش

آ
وحلققت استفادة قصوى من ال

ي تنتج عن إغلق املنجم تصبح 
لتلوث، والضوضاء، ومشلك تدب�ي املياه. امك أن مشلكهمت البطالمت وال�مت مرتبطة غالبا �مج

اكت قد تساعد عىل علج مثل هاته املشالك  عية لل�رش اتيجيات فعالمت لملسؤولية الج�مت ا. ولذلك فسن اس�مت د�ي كب�ي
مت

�

عي 
خيص الج�مت لتاىلي تقوي من ال�مت رض معقول لظروف العيش احمللية، و�مج س�ي

مت
قيق �

مت
ي �

رض
ى � وتب�مت هلا أمهية ك�مج

. اكت تدب�ي املنا�مج لعمليات �رش

لتاىلي اضطرت  كنة حمللية، و�مج اع مع السا رض ي �رض
رض

اكت تدب�ي املنا�مج � ا، دخلت العديد من �رش بسبب طبيعة أنشط�مت

امج لتطو�ي  اكت. وتسىع مثل هاته ال�مج عية لل�رش ملسؤولية الج�مت امج مرتبطة �مج ا وطورت �مج اتيجيا�مت عادة اعتبار اس�مت
أ
ل

ي البنية التحتية 
رض

ر � تبط الست�رش كنة احمللية. ومعوما �ي ي أوساط السا
رض

ي � عي والب�رش
البنية التحتية وبناء الرأ�ل الج�مت

امج  ية ل�مج عية والب�رش ت الج�مت كز املكو�رض رض ت�مت ي ح�ي
رض

ء، والطرقات، واملستشفيات، � ب، والهكر�مج بتوف�ي املاء الصاحل لل�رش

ي الصناعة املنجمية والصناعات 
رض

كنة احمللية � رض وبناء قدرات السا اكت حول توف�ي التكو�ي عية لل�رش املسؤولية الج�مت

. ي
بية املواسرش الت أخرى اكلفلحة و�مت ها من حممج ي غ�ي

رض
املرتبطة، امك و�
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ا لتتلءم وحاجيات  ي ي�مت تقييهسا وتكيي�رض
ة تلك ال�مت اكت النا�مج عية لل�رش امج املسؤولية الج�مت ، تعت�مج �مج  نظر�ي

اكت.  عية لل�رش وم املسؤولية الج�مت موعة من املقاييس الدولية املقبولمت مل�رض ديد حممج
مت

ي �
رض

د صعوبة � مج
رض

كنة، ومن هنا � السا

ال املسؤولية  ي حممج
رض

ملمارسات الفضىل � وض �مج اول ال�رض
مت

ي �
ملقابل، توجد هناك العديد من املبادرات1 الدولية وال�مت �مج

ي العامل:
رض

رة � ك�رش �رش
أ
ن ال اكت. وتوجد املبادرات التالية من �رض عية لل�رش الج�مت

طار إختياري  ه سنة 2000 اكإ مم املتحدة )The United Nations Global Compact(: �مت تطو�ي
أ
التفاق العاملي لل

اكت والتقر�ي حول تنفيذها2. يتضمن هذا  عية لل�رش ملسؤولية الج�مت ي اممرسات متعلقة �مج
اكت من أجل تب�رض لية لل�رش

آ
واك

بة الفساد. وهو مبادرة تشمل  نسان، وظروف العمل، والبيئة وحمار قوق الإ ة مبادئ تتعلق �مج التفاق العاملي ع�رش

. عدة قطاعات وليست حكرا عىل قطاع املنا�مج

رض واملعادن )ICMM(: وهو مبادرة انطلقت سنة 2001 من داخل الصناعة املنجمية من  لس الدوىلي للتعد�ي احملمج

ا  ساسية وم�رض
أ
مع الق�ي واملبادئ ال مج

مت
ة �

أ
لس بل� م أعضاء احملمج رض لتنمية املستدامة. ويل�مت داء املرتبط �مج

أ
أجل تطو�ي ال

كنة  خلقية )éthique des entreprises( والتنمية السوسيو-اقتصادية للسا
أ
ية ال معال التجار

أ
مارسات ال ام �مج رض الل�مت

رة. اورة املت�رض احملمج

لف من 
آ
داء املستدام لل

أ
ستدامة )DJSI(: �مت إطلقه سنة 1999 بغرض مقارنة وتقي�ي ال مؤ�رش داو جونس للإ

رض عن  اكت أن تب�ي م إىل هذا املؤ�رش عىل ال�رش تلف الصناعات. ومن أجل الن�رض ي حمرض
رض

اكت العمومية العاملية � ال�رش

اقب  اكت �مترُ ات سنو�ي امك أن ال�رش رض املؤ�رش ي�ي
مت

حلاكمة. وي�مت � عية، والبيئية وتلك املتعلقة �مج ملشالك الج�مت اهما �مج رض ال�مت

عىل طول السنة.

اكن.  مهية �مج
أ
ي أوساط الصناعة املنجمية ملن ال

رض
عيا � ملمارسات املستدامة واملسؤولمت اج�مت وض �مج إن مسألمت ال�رض

اكت تدب�ي  ي احملدود وطبيعة املصادر املنجمية غ�ي املتجددة تتطلب حاجة ملحة من �رش
لفعل، فاملدى الزم�رض و�مج

1  إن ممارسات المسؤولية االجتماعية للشركات كما حددتها األمم المتحدة متضمنة في االتفاق العالمي لألمم المتحدة 
في حين يتم تحديد الممارسات والمعايير الجيدة األخرى الخاصة بالمسؤولية االجتماعية للشركات بواسطة 

القطاعات والصناعات.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/ :2  عشرة مبادئ من االتفاق العالمي لألمم المتحدة
mission/principles
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ي سوف تضمن ظروفا سوسيو-
اكت، وال�مت عية لل�رش مد لملسؤولية الج�مت

أ
اتيجيات طويلمت ال املنا�مج لتطو�ي اس�مت

ي التنمية السوسيو-
رض

اكت تدب�ي املنا�مج � اقتصادية مستدامة تتجاوز حياة املنجم بذاته. إن املشاركة النشطة ل�رش

عية  ملسؤولية الج�مت اكت �مج ام هاته ال�رش رض ية، بل إن ال�مت �ي �مج من املساعدات احلرض اقتصادية لملناطق املنجمية ليست �رض

اخيهصا  عية، و عىل تقوية �مت اطر البيئية والج�مت ا وسيساعدها عىل التخفيف من احملرض اكت سيقوي  مسع�مت لل�رش

تمعات احمللية املعرضة للخطر. عية من أجل العمل داخل احملمج الج�مت

ملغرب ك�رش استدامة �مج و قطاع منجمي أ
رض

�

اد العام ملقاولت املغرب 
مت

ي املغرب. فقد وضع ال�
رض

اكت حديث نوعا ما � عية لل�رش وم املسؤولية الج�مت إن م�رض

يينه سنة 2017 لكي يعكس 
مت

اكت، والذي �مت � عية لل�رش دد املسؤولية الج�مت
مت

)CGEM( سنة 2006 ميثاقا 3 �

اكت  عية لل�رش  امليثاق ق�ي ومبادئ املسؤولية الج�مت
رض

ي املغرب. ويو�
رض

وم � ي حلقت امل�رض
ات ال�مت التطورات والتغي�ي

ذا امليثاق  ام �مج رض ام بظروف معل لئقة، وبيئة حامية. ويب�مت الل�مت رض نسان، والل�مت ام حقوق الإ ا اح�مت �رض ي من �رض
�مت
أ
ي �ي

وال�مت

كتان  ك�مج �رش لذكر أن أ اكت. وجد�ي �مج عية لل�رش ملسؤولية الج�مت رضمة �مج كة مل�مت رض أن ال�رش ، امك تعىط علمة تب�ي اختيار�ي

ذا امليثاق. رضمتان �مج ” مل�مت يف للفوسفاط و”منا�مج ملغرب ومها املكتب ال�رش لتدب�ي املنا�مج �مج

ا أوقفت  اكت، لكو�رض عية لل�رش كة تدب�ي املنجم عن املسؤولية الج�مت ي حالمت جرادة، من غ�ي املعقول مساءلمت �رش
رض

�

وىل عن تدب�ي مشالك املنطقة. لكن، 
أ
ك�رش من 20 سنة، وأصبحت احلكومة هي املسؤولمت ال معليات الستخراج منذ أ

ى لستخراج معادن ذات قيمة اكلفوسفاط،  ملغرب تعمل داخل مواقع ك�مج اكت أخرى لتدب�ي املنا�مج �مج هناك �رش

لتنمية السوسيو- اكت �مج ام الاكمل واللكي هلاته ال�رش رض ن الل�مت واحلديد، والزنك، والنحاس، والرصاص. ومن أجل �رض

ي صلب النقاش 
رض

اكت � عية لل�رش تمعات احمللية املعرضة للخطر، علينا أن نضع املسؤولية الج�مت ي احملمج
رض

اقتصادية �

حول السياسات العمومية.

http://www.cgem.ma/ ;3  جدول االتحاد العام لمقاوالت المغرب المتعلق بالمسؤولية االجتماعية للشركات
upload/1618495181.pdf
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توصيات

ي القطاع املنجمي
رض

اكت � مسؤولية ال�رش

عية و أن تضهعا  ي تؤكد عىل املسؤولية الج�مت
اكت ال�مت اخيص استخراج املنا�مج لل�رش ي عىل السلطات منح �مت

ينبىعرض

ي 
رض

ابيا � مج ي تؤ�رش إ�ي
اكت وال�مت عية لل�رش اتيجيات الفعالمت لملسؤولية الج�مت ي التنمية احمللية. فالس�مت

رض
دي املسامهة �

مت
أمام �

ا أن: ب عل�ي مج كنة احمللية �ي حياة السا

• ب أن 	 مج اكت �ي عية لل�رش امج املسؤولية الج�مت حلاكمة: ف�مج تدرج العتبارات القتصادية، والبيئية واملتعلقة �مج

نوية أو مرحلية؛  امج �رش ، عوض أن تكون فقط �مج اكت تدب�ي املنا�مج يع �رش ي �مج
رض

تدرج �

• ساسية؛ 	
أ
تتجاوز املقتضيات القانونية ال

• ة غ�ي املستدام؛ 	
رض

هات املا� وذج احلمج
رض
بة التشاركية، عوض � كز عىل املقار �مت

• ة 	 ن معاحلمج تتلءم وأوليات التنمية احمللية امك هو مسطر من طرف السلطات احمللية، وذلك من أجل �رض

اكت؛  عية لل�رش ملسؤولية الج�مت ها املتعلقة �مج احممج ي �مج
رض

اكت � ولوية من طرف ال�رش
أ
املشالك ذات ال

• ل املشالك احمللية؛ 	 ام �مج رض ن الل�مت امج من أجل �رض ي مثل هاته ال�مج
رض

كنة احمللية � إدماج السا

• رض 	 ك�ي ا، عوض ال�مت غلق املنا�مج بشلك جدي وحماولمت التخفيف م�رض ر السلبية لإ �رش
آ
رض العتبار ال خذ بع�ي

أ
وال

، وتقوية  رض ، والتكو�ي ر�ي املهارات، والتعل�ي
مت
قيعية مرحلية. ولتحقيق ذلك وجب العمل عىل � عىل سياسة �مت

اكت احمللية الصغرى واملتوسطة. ال�رش

مسؤوليات احلكومة والسلطات احمللية

ة بفضل دمع السلطات احمللية وأ�اب القرار. ولذلك،  �مج اكت تكون �رض عية لل�رش امج املسؤولية الج�مت إن أفضل �مج

امج وذلك من خلل لعب أدوار إجرائية ك: فعىل السلطات احمللية تشجيع بيئة حمفزة من أجل تنفيذ هاته ال�مج
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• كنة احمللية؛ 	 اكت تدب�ي املنا�مج والسا رض �رش ااكت ب�ي إنشاء أرضيات من أجل تشجيع ال�رش

• اكت. 	 عية لل�رش امج املسؤولية الج�مت كد من تنفيذ �مج اكت تدب�ي املنا�مج من أجل التأ ن مراقبة شفافة ل�رش و�رض

ا سواء وزارة املعادن أو ماكتب تدقيق  عية وبيئية تقوم �مج كن هلذا أن ي�مت ع�مج تدقيقات )audit( اج�مت و�ي

. ا من طرف الدولمت مستقلمت مصادق عل�ي
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