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كما ن�ؤكد التزامنا بتفعيل اجلهوية املتقدمة ،وجعل �أقاليمنا اجلنوبية يف
�صدارتها ،ملا تتيحه من م�شاركة ال�سكان يف تدبري �ش�ؤونهم املحلية ،وم�ساهمتهم
يف التنمية الب�شرية املندجمة وامل�ستدامة ،وملا توفره من �أجواء تعبوية ،تقوم على
حركية جمتمعية واعدة ،تفرز نخبا جديدة ،ال�سيما من الن�ساء وال�شباب ،يف �إطار
تداول دميقراطي مفتوح على ال�سلطة.
ولهذه الغاية ،ندعو لبلورة منوذج تنموي جهوي مندمج وم�ضبوط يطبق على
�أو�سع نطاق ،ويهدف �إىل حتقيق التفاعل والتكامل بني الربامج القطاعية ،ورفع
خمتلف التحديات التي تواجهها املنطقة ،و�إقامة منظومة اقت�صادية جهوية حمفزة
للنمو وخلق الرثوات ،ومدرة لفر�ص ال�شغل ،وال�سيما بالن�سبة لل�شباب.
ولتوفري �شروط النجاح لهذا امل�شروع الطموح ،واعتبارا ملا يتوفر عليه املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي من كفاءات واخت�صا�صات ،وتركيبة
تعددية ،ف�إنه يعد امل�ؤهل لالنكباب على �إعداده ،وذلك وفق مقاربة ت�شاركية
تتيح م�شاركة ال�سكان املعنيني ،وم�ساهمة جميع الفعاليات الوطنية.

جاللة امللك حممد ال�ساد�س
اخلطاب امللكي ال�سامي بتاريخ  6نونرب  2012املوجه �إىل الأمة
مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة والثالثني للم�سرية اخل�ضراء
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• انطالقا من التوجيهات ال�سامية ل�صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س الواردة في خطاب  6نوفمبر
 2012بمنا�سبة الذكرى  37للم�سيرة الخ�ضراء ،و التي تم من خاللها تكليف المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي بمهمة بلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية؛
• بناء على القانون التنظيمي رقم  60-09المتعلق بالمجل�س االقت�صادي و االجتماعي؛
• ا�ستنادا �إلى قرار مكتب المجل�س بتاريخ  7نوفمبر  2012ب�إحداث لجنة خا�صة مكلفة ببلورة نموذج تنموي
جديد للأقاليم الجنوبية؛
• ا�ستنادا �إلى الم�صادقة بالإجماع على التقرير حول "النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية" من طرف
الجمعية العامة ،في دورة ا�ستثنائية ،بتاريخ � 24أكتوبر .2013
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امللخ�ص
طبقا للتوجيهات امللكية ال�سامية ل�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�صره اهلل ،قام املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي بو�ضع �أر�ضية للتحليل واالقرتاح ق�صد �إعداد منوذج تنموي جديد للأقاليم اجلنوبية للمملكة .وي�ستلهم هذا النموذج
مبادئه الكربى من د�ستور يوليوز  .2011و ميثل م�ساهمة للمجتمع املدين املُنظم يف بلورة امل�شروع الوطني الكبري للجهوية
املتقدمة ،الذي من �ش�أنه �أن ي�شكل �أر�ضية �سانحة ملبادرة احلكم الذاتي املقرتحة يف  2007من قبل اململكة املغربية واخلا�صة
أ�سا�سا يتمثل يف احرتام و ت�شجيع احلقوق الإن�سانية
بالأقاليم املعنية بامل�سل�سل الأممي .وقد حدد النموذج لنف�سه منطلقًا � ً
الأ�سا�سية ،يف معناها الوا�سع ،االقت�صادي واالجتماعي والثقايف والبيئي .واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي� ،إذ
ير�سم اخلطوط العري�ضة مل�شروع تنموي مندمج و ُم�ستدام يقوم ،بالفعل ،على م�شاركة املواطنني يف تدبري �ش�ؤونهم ب�أنف�سهم،
يتعي بذله من �أجل رفع حتديات التما�سك االجتماعي واالزدهار والإن�صاف
يطمح �إىل امل�ساهمة يف اجلهد اجلماعي الذي نّ
يف اال�ستفادة من ثروات الأقاليم اجلنوبية.وقد اتفقت جميع ُمكونات املجل�س – خرباء ،ممثلو النقابات ،منظمات وجمعيات
مهنية ،ومنظمات املجتمع املدين ،و�شخ�صيات �أع�ضاء بال�صفة –على �أن �أجنع و�سيلة لبلوغ هذا الهدف تتمثل يف تنويع
الأن�شطة الإنتاجية و تو�سيع القاعدة االجتماعية لفعاليات االقت�صاد املحلي .ويف هذا الإطار ،يتعني على اخل�صو�ص ،ت�شجيع
املبادرة اخلا�صة واالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،يف تكامل وان�سجام مع الدور االقت�صادي اجلديد للدولة .وتتمثل الأهداف
الرئي�سة لهذا اخليار ،يف خلق الرثوات والنهو�ض بال�شغل ،خا�صة لفائدة ال�شباب والن�ساء .ف�ضال عن �أن جناح هذه املقاربة
رهني ب�إقرار حكامة جُمددة ،قائمة على مبادئ وا�ضحة ،وعلى قواعد دقيقة للم�س�ؤولية.
�إن معاينات وتو�صيات املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ثمرة م�سل�سل وا�سع من الإن�صات والت�شاور والتوافق،
قاده املجل�س يف اجلهات اجلنوبية الثالث مع �أكرث من � 1500شخ�ص ،ميثلون املنتخبني والإدارة املركزية والرتابية،
واملنظمات النقابية ،والفاعلني االقت�صاديني ،وفعاليات املجتمع املدين ،مع انفتاح خا�ص على ال�شباب والن�ساء .وقد
ا�ستفاد هذا العمل من عدد من التقارير والدرا�سات املوجودة ،ومن دعم �شبكة وا�سعة من الباحثني واخلرباء املحليني
والوطنيني والدوليني.
وتلخ�ص هذه الورقة الرتكيبية �أهم املعاينات امل�ستقاة من ت�شخي�ص و�ضعية التنمية يف الأقاليم اجلنوبية ،و ُتربز الطموحات
واملبادئ والأهداف التي ميكن انطالقا منها حتقيق منوذج جديد للنمو ،محُ كم البناء ،م�ستدام بيئ ًيا ،عادل اجتماع ًيا
ي�ستلهم مقوماته من املقت�ضيات الد�ستورية وااللتزامات ال�صريحة لبالدنا ل�صالح الدميقراطية واجلهوية املتقدمة.
الت�شخي�ص

1 .1متثل الأقاليم اجلنوبية  59باملائة من الرتاب الوطني من حيث امل�ساحة ،ويقيم بها  1.028.806من ال�سكان� ،أي
ما ن�سبته  3.2باملائة من �ساكنة اململكة  .1ون�سبة ال�سكان احل�ضريني مرتفعة يف هذه الأقاليم قيا�سا �إىل نظرياتها
يف باقي �أرجاء اململكة ( 74باملائة مقابل  60باملائة) .وتعد هذه الأقاليم من بني �أكرث املناطق جفافًا و�أقلها �سكانًا
على امل�ستوى العاملي.
1
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وقد ا�ضطلعت الدولة ،ب�صفتها امل�ستثمر الأول وامل�شغل الأول يف الأقاليم ال�صحراوية ،بدور ُمهيكل يف و�ضع البنيات
التحتية ،والولوج الفعلي للمواطنني �إىل اخلدمات الأ�سا�سية ،وحماربة الفقر.
و�أ�صبحت امل�ؤ�شرات املتعلقة بالرتبية وال�صحة وتراجع الفقر ،اليوم ،يف الأقاليم اجلنوبية �أعلى من نظريتها على امل�ستوى
الوطني ،وهو ما يرتجم �أوىل ثمرات اجلهد املبذول من �أجل التو�صل ،بطريقة ملمو�سة� ،إىل حمو �آثار خملفات اال�ستعمار
بالأقاليم اجلنوبية .ذلك �أن املكت�سبات التي حققتها ال�سيا�سات العمومية مكت�سبات حقيقية وثمينة تتج�سد يف
نقاط عديدة ،على ر�أ�سها وحدة امل�ؤ�س�سات الوطنية ،واال�ستمرارية الرتابية ،وتطبيق قانون احلق العام ،و�ضمان �أمن
الأ�شخا�ص واملمتلكات ،وممار�سة احلريات الأ�سا�سية الفردية واجلماعية يف ظل ال�شروط وال�ضمانات الد�ستورية التي
تعرفها باقي اجلهات ،متثل كلها تعب ًريا عن وحدة التاريخ وامل�صري امل�شرتك بني هذه اجلهات وباقي جهات اململكة.
غري �أنه ال ميكن ،مع ذلك ،القول ب�أن �إقال ًعا اقت�صاد ًيا قد حتقق يف هذه اجلهات .فمفعول الإطار التحفيزي والنفقات
العمومية على القطاع اخلا�ص بقي حمدو ًدا .وما يزال الن�سيج االقت�صادي ،املركز بالأ�سا�س على الأن�شطة الأولية،
مل يتوجه مبا فيه الكفاية �صوب �أن�شطة حتويلية �أو منتجات ذات قيمة م�ضافة عالية .كما �أن املهارات املحلية وفعاليات
االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني مل حتظ حتى اليوم بالتثمني و الدعم الكافيني.
ومن ثمة بقيت فر�ص ال�شغل غري كافية .وم�ستوى البطالة املرتفع ( 15باملائة ،مقابل  9باملائة وطنيا) وخ�صو�صا بني
�صفوف ال�شباب ( 28باملائة) وحاملي ال�شهادات العليا ( 41باملائة) والن�ساء ( 35باملائة) ،ميثل �أحد �أهم التحديات
االقت�صادية واالجتماعية التي يتعني رفعها� .أما الن�ساء فتعرت�ضهن �صعوبات متزايدة تعوق ولوجهن �إىل ال�شغل.
وي�ضاف �إىل �صعوبات االندماج املهني م�شاعر احلرمان ،والإح�سا�س باحليف ،والتعبري عن ال�ضرورة امللحة لال�ستجابة
الفورية لالنتظارات ،وكث ًريا ما يكون ذلك يف ارتباط مع �ضعف منظورية �سيا�سات امل�ساعدة االجتماعية .ذلك �أن
�آليات امل�ساعدة ،رغم حجمها الهام من حيث امليزانية وامل�ساعدات العينية �أو املالية التي يجري تقدميها ،ال ت�شجع
على اتخاذ املبادرة وال على حت�سني حظوظ الت�شغيل للم�ستفيدين منها ،كما يبدو �أنها لي�ست مركزة بالقدر الكايف
على ال�ساكنة الأكرث ه�شا�شة.
ومن ال�ضروري ،لإطالق دينامية تنموية �إيجابية يف الأقاليم اجلنوبية� ،إقرار حكامة جُمددة تكون قادرة على العمل
بفعالية علىمعاجلة الأ�سباب الكامنة وراء انتظارية الفاعلني اخلوا�ص وتطلعات املواطنني من ال�سيا�سات العمومية.
وبغ�ض النظر عن املعطيات التقنية �أو املالية ال�صرفة ،ف�إنه من ال�ضروري �إر�ساء ممار�سة ال�سلطة وتفوي�ضها على �أ�سا�س
احرتام قاعدة القانون ،وتقدمي املعلومة واملحا�سبة ،واحرتام احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،وال�شفافية يف �آليات منح
الرخ�ص وحقوق ا�ستغالل املوارد الطبيعية� .إن هذا التوجه ال مندوحة عنه لال�ستجابة النتظارات �شريحة وا�سعة من
املواطنني يف املنطقة والرامية �إىل �ضرورة �إعمال مبد�أ امل�ساواة والتكاف�ؤ يف الفر�ص.
وفر�صا لتقريب املواطنني من هيئات اتخاد القرار .وي�ستعر�ض تقرير املجل�س
وتفتح اجلهوية املتقدمة �آفاقًا للتحديث ً
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي عنا�صر من ال�سيا�سات املتبعة يف جماالت ال�صحة ،والتعليم ،وال�سكن ،وولوج
اخلدمات واملنافع الثقافية ،والنقل ،والرتفيه ،التي من �ش�أن مقاربة ت�شاركية ب�ش�أنها �أن حتفزها �إىل درجة كبرية .كما �أنه
من �ش�أن هذا التوجه �أن يتيح اال�ستجابة ملظاهر النق�ص والق�صور التي مت الوقوف عليها يف جمال احلوار االجتماعي
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واحلوار املدين .فالفاعلون االقت�صاديون واملنظمات النقابية ،وجمعيات املجتمع املدين يف الأقاليم ال�صحراوية كما يف
باقي اجلهات ،بحاجة �إىل هيئات حملية للحوار والت�شاور ،يف ما بينهم ولكن كذلك بينهم وبني املنتخبني وال�سلطات
العمومية ،من �أجل ممار�سة فعلية للدميقراطية الت�شاركية� .إن هذه الدينامية �ضرورية� ،أي�ضا ،من �أجل لإتاحة فر�ص تفتح
ال�شخ�صية والإبداع الثقافيني لكل واحدة من اجلهات الثالث ،وحماية وتثمني تراث كل منها .ومن �ش�أن اجلمع بني
هذه العوامل �أن ي�ساعد على تخلي�ص ال�سيا�سات التنموية من هيمنة املنطق الأمني ،الذي يعوق فعاليتها.
وتواجه دينامية التحول االقت�صادي واالجتماعي للأقاليم اجلنوبية ،حتديات اال�ستدامة البيئية .فحركة التعمري
واال�ستقرار الكثيف وال�سريع على ال�ساحل� ،إ�ضافة �إىل جفاف الو�سط الطبيعي وندرة املاء فيه ،ت�سائل حماية املنظومات
البيئية اله�شة .ذلك �أن م�س�ألة احلفاظ على املوارد املائية م�س�ألة حيوية .ورغم قواعد مراقبة وتتبع املخاطر البيئية وحتديد
املناطق اله�شة وت�صنيفها كمناطق حممية� ،إال �أن ال�سلطات العمومية بحاجة �إىل بذل مزيد من اجلهود يف هذا املجال.
�إذ �إن بع�ض املواقع البيولوجية واملناظر الفريدة ،التي ّمت االعرتاف بتنوعها ،بف�ضل ت�صنيف وطني ودويل (املواقع ذات
الأهمية البيولوجية والبيئية) ،هي اليوم عر�ضة للتدهور البيئي .وهذا ي�صدق اليوم على خليج وادي الذهب ،وقد
مي�س خليج �سنرتا م�ستقبال.
ولعل من �أكرث املالحظات �إثارة لالنتباه �أن �إعداد الرتاب مل يكن مو�ضو ًعا ملخطط مديري من�سجم .والنتيجة �أن التو�سع
العمراين يبدو ع�شوائ ًيا يف �أكرث من مو�ضع ،و ال ي�ستجيب للإكراهات املناخية �أو "ال�شخ�صية الثقافية للمكان" ،مما
يهدد بخنق بع�ض التجمعات ال�سكانية .كما يعاين التعمري يف الأقاليم اجلنوبية ،من جانب �آخر ،من م�شاكل يف ت�سوية
العقار وتنظيمه ،و�ضعف يف �سوق ال�سكن( ،التدخل الكثيف للدولة� ،شبه غياب للمتدخلني اخلوا�ص ،عدم مالءمة
التجهيزات مع حاجيات ال�ساكنة) .و�أخ ًريا ،ف�إن �شبكات الربط الوطنية ،والدولية على اخل�صو�ص ،بقيت حمدودة ،مما
يحد من حركية املواطنني يف هذه اجلهات ،ويعوق الإ�شعاع اجلهوي للأقاليم اجلنوبية.
لقد بلغ النموذج التنموي املطبق حتى اليوم مداه ،وهناك حاجة �إىل دينامية جديدة تقوم على متطلبات اال�ستدامة
والدميقراطية الت�شاركية ،و التما�سك االجتماعي ُموجهة �صوب خلق الرثوات ومنا�صب ال�شغل.
�أ�س�س النموذج اجلديد
يقوم النموذج اجلديد على الأ�س�س التي يحددها الد�ستور واالتفاقات الدولية املوقع عليها من قبل اململكة ،وعلى�أهداف
امليثاق االجتماعي الذي �أعده املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي .وهناك �أربعة مبادئ كربى كالتايل:
•التنمية الب�شرية الإدماجية وامل�ستدامة؛
•م�شاركة الفاعلني ذوي ال�صفة التمثيلية وال�ساكنة املحلية يف كل مراحل �إعداد وتفعيل الربامج التنموية باجلهة؛
•احرتام فعلية احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية للمواطنني؛
كمنظم و�ضامن لتطبيق القانون.
•دعم مكانة الدولة يف دورها ُ
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�أهداف النموذج
ي�سعى النموذج التنموي اجلديد �إىل �إقرار ر�ؤية ومبادرات �أكرث ت�شاركية و�إدماجية ،وم�ستندة �إىل حكامة م�س�ؤولة .وهي
حتوالت �ضرورية من �أجل �إطالق دينامية حقيقية للنمو مبنية على التعاون والت�ضامن االقت�صادي وتوطيد العالقات
االجتماعية ،وتعزيز التما�سك والأمل.
و�س ُيف ّعل هذا النموذج على مرحلتني :
املرحلة الأوىل ،املمتدة على املدى القريب واملتو�سط (�أفق � 10سنوات) ،فهي مرحلة �إطالق و�أجر�أة الدينامية التنموية
اجلديدة ،و�إعداد خمططات تنموية على مدى �أبعد .ويتمثل الهدف املر�سوم لهذه املرحلة يف بلوغ احلد الأمثل
من اال�ستفادة من م�ؤهالت املوارد املتوفرة ،مع احلر�ص على هيكلة �إرادية للإطار والآليات املوجهة لفائدة الت�شغيل
والتكوين واحلماية االجتماعية.
و�أما املرحلة الثانية فتمتد على املدى املتو�سط والبعيد ،تكون فيها التنمية القائمة على امل�ؤهالت املتوفرة قد بلغت
�سرعتها الق�صوى ،تدعمها حمطات تنموية جديدة (كقطاع التحويل ذي القيمة امل�ضافة العليا ،واقت�صاد املعرفة،
واال�ستغالل الإدماجي ملوارد طبيعية جديدة ،وما �إىل ذلك).
ويرمي هذا املنحى اال�سرتاتيجي �إىل جعل �أقاليمنا اجلنوبية ف�ضاء جيو-ا�سرتاتيج ًيا مرجع ًيا ،حامال لل�سالم واال�ستقرار
واالزدهار ملجموع املنطقة الأورو�-إفريقية.
وبلغة الأرقام ،يتطلع النموذج ،يف �أفق ع�شر �سنوات� ،إىل م�ضاعفة الناجت الداخلي اخلام لهذه اجلهات ،و�إىل خلق �أكرث
من  120.000فر�صة �شغل جديدة .كما �سيتم تخفي�ض ن�سبة البطالة �إىل �أقل من الن�صف� ،أخذا بعني االعتبار معدل
ن�شاط ثابت وارتفاع ال�ساكنة الن�شيطة بن�سبة  2باملائة �سنويا.
من جانب �آخر ،ف�إن النموذج اجلديد� ،إذ ير�سي توازنات اجتماعية �أكرث عدالة ،يعتمد على �شبكات ت�ضامن اجتماعي
ت�ستهدف ال�ساكنة الأكرث ه�شا�شة ،على �أ�سا�س معايري �شفافة ومعروفة لدى اجلميع ،من �ش�أنه �أن يتيح ،يف الأفق الزمني
نف�سه ،احلد من الفقر بدرجة ملمو�سة ،وبالتايل تو�سيع القاعدة االجتماعية للطبقات املتو�سطة يف الأقاليم اجلنوبية.
ويحق لهذه الدينامية �أن تتطلع �إىل االرتقاء بالأقاليم اجلنوبية لت�صبح مدارا حموري بني املغرب الكبري وبلدان �أفريقيا
جنوب ال�صحراء ،وخ�صو�صا من خالل تكتل اقت�صادي بحري ،وخمطط مالئم لالرتباطية قائم على �أ�سا�س تطوير
طرق �سيارة ناقلة للطاقة الكهربائية ،وبناء الطريق املدارية ال�ساحلية وطريق ال�صحراء ،ودعم �شبكة املوانئ والنقل
البحري واجلوي ،و�إحداث قاعدة للإعداد الرقمي للمجال الرتابي ،وقواعد لوج�ستيكية وجتارية .ويتوخى هذا املطمح
انبثاق �أقطاب مت ُّيز ،منفتحة على التعاون اجلهوي املغاربي ومع بلدان جنوب ال�صحراء ،يف جماالت الرتبية والتكوين
امل�ؤهل ،والتعليم العايل ،وال�صحة والبحث العلمي التطبيقي.
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اقرتاحات وتدابري كربى
يقرتح تقرير املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إجراء عدد من التحوالت الهامة املعتمدة على عنا�صر
الت�شخي�ص الذي �أجنزه املجل�س يف تقريره املرحلي ال�صادر يف مار�س  ،2013وامل�ستقاة من جمموع وجهات النظر التي
عبرّ عنها �أع�ضا�ؤه و الأطراف املعنية التي مت الإ�ستماع �إليها خالل الأ�شهر الع�شرة التي خ�ص�صت لهذه املهمة.
ا�ستعادة الثقة عرب ت�شجيع م�شاركة ال�سكان و�ضمان �سمو القانون

يقت�ضي تعزيز الثقة بني املجتمع والدولة ت�أكيد �سمو احلقوق الإن�سانية ،واحرتام اجلميع ل�سيادة القانون ،و�ضمان
الولوج �إىل العدالة .ومن �أجل ذلك ينبغي دعم امل�ؤ�س�سة الق�ضائية من خالل �ضمان القرب وحت�سني ولوجية امل�ساعدة
الق�ضائية.
�إن م�صداقية الدولة وعملها يف الأقاليم اجلنوبية رهينة بالتدبري الفعال لل�ش�ؤون العمومية ،يف �إطار �شفاف ووا�ضح،
ي�ضمن ولوج املواطنني �إىل املعلومة .من ثمة يتعني على الإدارات وامل�ؤ�س�سات العمومية �أن تن�شر للعموم ح�ساباتها
ومبادئها يف التدبري ،طبقا للف�صل  154من الد�ستور ،مع احلر�ص على احرتام مبد�أ امل�ساواة بني املواطنني يف املعاملة
(يف معاجلة امللفات و تدبري احلقوق واملوارد).
و�إن �ضمان م�شاركة ال�ساكنة وممثليها يف اخليارات املهيكلة الكربى التي لها �أثر على م�ستقبلهم وم�ستقبل املنطقة ويف
تفعيلها امللمو�سُ ،يعد �شر ًطا حا�س ًما لالنخراط يف النموذج التنموي اجلديد وجناحه امل�ستقبلي .ينبغي على ال�سيا�سات
العمومية �أن تقوم على م�سعى ت�صاعدي يقوم على مبد�أ الدميقراطية الت�شاركية املحلية والنقا�ش العمومي .وينبغي
من �أجل ذلك تزويد كل واحدة من اجلهات اجلنوبية الثالث بهيئة ا�ست�شارية للحوار املدين والت�شاور .و�ستتكون
هذه الهيئة– يف منا�صفة بني الرجال والن�ساء – من املنظمات املهنية واالجتماعية واجلمعوية ،والأو�ساط الأكادميية،
وال�شخ�صيات امل�ؤهلة ،وخ�صو�صا امل�ؤمتنني على الذاكرة الثقافية املحلية (�شيوخ القبائل) ،وتتم ا�ست�شارتها ،ب�شكل
منتظم ،يف �ش�أن املخططات التنموية اجلهوية ،والعقود-الربامج مع الدولة ،وجمموع الق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية.
ينبغي تو�سيع مبد�أ التعاقد ،الذي �سيمثل �أ�سا�س تدبري العالقة بني الدولة واجلهة ،لي�شمل كل الفاعلني االقت�صاديني
واالجتماعيني ،مع �إر�ساء �آليات �شفافة لتقييم وتتبع حقوق وواجبات كل طرف.
القطع مع �سيا�سة الريع ،عرب حترير املبادرة اخلا�صة

من ال�ضروري كذلك العمل على االنتقال من اقت�صاد الريع الذي يعتمد على الأن�شطة الأولية واالمتيازات� ،إىل �إطار
ي�شجع اال�ستثمار اخلا�ص املنتج للرثوة وفر�ص ال�شغل ،وي�ضمن ال�شفافية واحرتام قواعد املناف�سة ال�شريفة.
يتط ّلب خلق دينامية جديدة للنمو �أن ت�ؤمن الدولة االنتقال �إىل �إطار اقت�صادي وا�ضح وقابل للتوقع وحمفز للم�ستثمرين
والأن�شطة التجارية .ولذلك من املطلوب ،بهدف حت�سني مناخ الأعمال ،متكني املبادرة اخلا�صة من منظومة �ضريبية
تقوم على �أ�سا�س ن�صو�ص وا�ضحة وم�ستقرة على مدى زمني طويل .فمن �ش�أن النظام ال�ضريبي �أن يرفع من جاذبية
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تلك الأقاليم (�ضريبة على ال�شركات و�ضريبة على الدخل حمفزتني ،و�ضريبة على القيمة امل�ضافة ور�سوم حملية
موحدة) .كما �أنه من ال�ضروري ترقيم حتفيظ وتطهري و�ضعية العقار العمومي ،من خالل تنفيذ الأحكام الق�ضائية
وف�ض النزاعات .ويف هذا الإطار ،ف�إن احلفاظ على الف�ضاءات التقليدية (من واحات و�أرا�ضي جموع) �سيم�ضي
باملوازاة مع �آليات م�شجعة على جتهيز وت�صفية و�ضعية العقار املوجه للأن�شطة االقت�صادية يف �إطار مناطق اقت�صادية
متخ�ص�صة.
ويقت�ضي تنويع االقت�صاد �أن تدمج فيه عنا�صر جديدة .وت�شجي ُع روح املبادرة يفر�ض رفع العوائق التي حتول دون متويل
الفاعلني ال�صغار واملتو�سطني ،مبن فيهم فعاليات االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني .ولهذا الغر�ض �سيتم �إحداث
�صندوق جهوي للدعم االقت�صادي ،خم�ص�ص لتمويل االقت�صاد اجلهوي .و�سيمكن هذا ال�صندوق من دعم م�شاريع
كربى ومواكبة املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة ،وكذا التعاونيات والتعا�ضديات واجلمعيات الإنتاجية.
كما �أن تنويع الأن�شطة الإنتاجية يتطلب دعم املبادرات الرامية �إىل تثمني املوارد الطبيعية حمليا بهدف خلق قيمة
م�ضافة عالية .ومن ثمة ف�إن منح العقار والرخ�ص وح�ص�ص ال�صيد والت�صاريح با�ستخراج املوارد املائية ،ينبغي �أن تكون
كلها م�شروطة بخلق الرثوات وفر�ص ال�شغل حمل ًيا .كما �أن التحويل يف عني املكان للأن�شطة املنجمية وا�ستك�شاف
وا�ستغالل الهيدروكاربورات ينبغي �أن ت�ستفيد من �إطار يتيح جلب امل�ستثمرين والفاعلني الوطنيني والدوليني.
أعم ف�إن ولوج املوارد الطبيعية يجب �أن يكون �أكرث �إن�صافًا وت�شجي ًعا للتنمية املحلية ،مع ربط الر�سوم املطبقة
وب�شكل � ّ
عليها مب�ستوى اال�ستثمار وح�سب م�ستوى خلق القيمة امل�ضافة وفر�ص ال�شغل املحلية .و�سيتم تخ�صي�ص الق�سط الأكرب
من املداخيل العمومية املتح�صلة من ا�ستغالل تلك املوارد لتنمية الأقاليم اجلنوبية.
و�أخ ًريا ،ف�إن �آليات الدعم ،التي مت حتديدها ،ينبغي لها �أن ُتدرج يف �إطار �سيا�سات قطاعية ت�شجع اال�ستفادة الق�صوى
من م�ؤهالت القطاعات االقت�صادية الواعدة ،باالعتماد على �إمكانات كل جمال ترابي ،لإتاحة انبثاق �أقطاب تناف�سية
جهوية .ولذلك ف�إن النموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية �سيعمل على توجيه هذه الآليات �صوب هذه الأقاليم.
هكذا ف�إن القدرات احلالية للجهات الثالث تتيح �إبراز عدة توجهات� ،سيتم اعتمادها وتدقيقها يف �إطار العقود-الربامج
اجلهوية ،كالتايل:
•جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء :قطب اقت�صادي متنوع ،عرب ا�ستغالل م�ؤهالت املنطقة يف القطاع الأويل
(تثمني منتجات ال�صيد البحري ،وتطوير م�سلك تربية الإبل ،وامل�ؤهالت الفالحية) ،وتطوير قطب �صناعي
للجنوب (حتويل الفو�سفاط يف �إطار مركب كيماوي مندمج يتيح �إنتاج ت�شكيلة وا�سعة من الأ�سمدة ،و�إنتاج مواد
البناء) ،ويف القطاع الثالث (قاعدة لوج�ستية وجتارية ،وقطب �سياحي وحريف حملي) .و�ستدعم اجلهة مكانتها
كمركز �إداري ،لتتطور �إىل مدار حموري بالن�سبة �إىل الأقاليم اجلنوبية وبلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء.
•جهة وادي الذهب-الكويرة :قطب اقت�صادي متقدم يف جمال ال�صيد البحري والفالحة ذات القيمة امل�ضافة
العالية ،والطاقات املتجددة ،وال�سياحة املتخ�ص�صة ،وكذا اللوج�ستيك والتجارة .وهي تتوفر على م�ؤهالت جتعلها
قادرة على اال�ضطالع بدور مركزي يف االندماج مع بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء.
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•جهة كلميم-ال�سمارة :منطقة و�صل بني �شمال اململكة وجنوبها� ،ستقوم تنميتها على �أ�سا�س انبثاق اقت�صاد
اجتماعي وت�ضامني دينامي ومتنوع (الفالحة/تربية املا�شية ،وال�صناعة التقليدية) ،وال�سياحة الواحية امل�س�ؤولة،
وعر�ض ال�سياحة البيئية يف الواحات واملناطق اجلبلية ،وتدارك النق�ص يف م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية وحماربة
الفقر.
تتمتع الأقاليم اجلنوبية مب�ؤهالت تتيح لها التموقع ك�أقطاب كربى يف جمال �إنتاج الطاقات املتجددة ،وخ�صو�صا منها
الريحية ،حول مواقع الداخلة وتي�سكراد وبوجدور وطرفاية و�أخفنري والعيون ،عرب ت�أمني ربط الداخلة بقوة  400كيلو
فولت �أمبري بال�شبكة الوطنية ،يف �أفق االرتباط بال�شبكة املوريتانية.
نظام حتويالت نقدية م�شروطة ي�ستهدف ال�ساكنة اله�شة

يجب �إقرار نظام حتويالت نقدية م�شروطة ي�ستهدف الفئات الأكرث ه�شا�شة ،عو�ض منطق امل�ساعدات املعتمد حاليا،
وهو ما من �ش�أنه تعزيز قدرات الأفراد ومواكبة اندماجهم ،وكذا ال�ساكنة التي اندجمت م�ؤخرا يف هذه املناطق.
ويف هذا الإطار ،يجب العمل على مراجعة منظومة �شبكات الت�ضامن االجتماعي وجتديدها على �أ�سا�س مبد�أ ال�شفافية
و�إقرار م�س�ؤولية الفاعلني املكلفني بالتدبري وامل�ستفيدين ،من �أجل ا�ستهداف �أمثل للأ�شخا�ص الفقراء والأكرث ه�شا�شة،
وتوجيه من توفرت لديه القدرة الالزمة نحو برامج الإدماج املهني ،وذلك يف جمموع الأقاليم اجلنوبية .وبالتايل ،يجدر
من جهة �أوىل تعوي�ض امل�ساعدات الغذائية مب�ساعدات مالية ،ومن جهة ثانية ال�شروع من الآن ف�صاعدا يف تقدمي
امل�ساعدات اجلديدة على �أ�سا�س توجيهها طبقا لو�ضعية الأ�سر بالأقاليم اجلنوبية ،وباعتماد �شبكة ت�صنيف �إىل فئات
تعتمد فيها م�ؤ�شرات الفقر متعدد الأبعاد .ويجب �أن يكون نظام امل�ساعدات هذا م�شرو ًطا ،ومبنيا على نظام قوامه
�شبكات الت�ضامن االجتماعي.
ويتعني توجيه كل �سيا�سة اجتماعية يف الأقاليم اجلنوبية جهودها نحو رفع حتدي قرى ال�صيادين� ،سعيا �إىل ت�أهيلها
اجتماعيا وتطويرها اقت�صاد ًيا .ويجب جعل هذه القرى مركزا لتجميع ال�صيادين �سعيا �إىل حت�سني �شروط عي�شهم
و�ضمان ا�ستقرارهم باملنطقة.
ويجب تهيئ الأر�ضية املنا�سبة ال�ستباق عودة ال�سكان املغاربة من خميمات تندوف ،ق�صد توفري ال�شروط املالئمة
لإدماجهم يف البيئة املحلية والوطنيط .وي�شمل نظام التكفل االجتماعي ه�ؤالء الأفراد و�أ�سرهم ،كما �أن مرافقتهم
تتحقق على �أ�سا�س حلول ت�ؤدي �إىل �إدماجهم يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية ،مما يف�سح املجال لتمتني روابطهم
االجتماعية مع باقي ال�ساكنة.
ولإر�ساء هذه ال�سيا�سة القائمة على �شبكات الت�ضامن االجتماعي ،ولتتبع اندماج ال�سكان العائدين من خميمات
تندوف ،يجب �إن�شاء �صندوق م�شرتك بني اجلهات ،خم�ص�ص للدعم االجتماعي و�إدماج ال�سكان العائدين من
خميمات تندوف .و�ستتكفل وكالة للدعم االجتماعي للأقاليم اجلنوبية بتدبري هذا ال�صندوق ومبرافقة امل�ستفيدين
منه ،وبتن�سيق الأعمال مع اجلماعات واجلهات اجلنوبية الثالث.
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تدبري املوارد الطبيعية وتوزيعها باعتماد مبد�أي اال�ستدامة والإن�صاف لفائدة
ال�ساكنة

نظ ًرا ملا تزخر به الأقاليم اجلنوبية من م�ؤهالت جيواقت�صادية ،ومن �إمكانات هامة من املوارد الطبيعية (ال�صيد البحري،
واملوارد املائية ،و�أرا�ض �صاحلة للزراعة ،ومعادن ،وهيدروكاربورات) ،وما ينجم عن ذلك من �آثار �إيجابية ،من حيث
�إنعا�ش ال�شغل وخلق الرثوات واملوارد الكفيلة بتمويل العمل االجتماعي والت�ضامن لفائدة �سكان هذه املناطق ،ف�إن
النموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية ال ميكن �أن يتحقق وي�ستمر من دون و�ضع ا�سرتاتيجية على املدى املتو�سط
والبعيد يف جمال ا�ستغالل هذه املوارد الطبيعية وتثمينها.
ويقت�ضي هذا املنظور ر�ؤية وممار�سات جمددة يف جمال ا�ستغالل املوارد الطبيعية ،والهدف من ذلك �إ�شراك ال�سكان
وممثليهم ،وت�أمني ا�ستفادتهم الفعلية من هذه الربامج ا�ستفادة من�صفة وعادلة.
و�سيتيح تفعيل هذه الأ�شكال اجلديدة من احلكامة تثمي ًنا حمل ًيا �أمثل ،مع املحافظة على املوارد وت�أمني ا�ستمرارها،
واحلر�ص على توجيه املداخيل العمومية ،الناجتة عن ا�ستغالل املوارد الطبيعية للمنطقة وتثمينها ،لفائدة التنمية
االقت�صادية للأقاليم اجلنوبية ،ولتح�سني التنمية الب�شرية ل�ساكنتها.
تعوي�ض ال�سيا�سات االجتماعية احلالية با�سرتاتيجية مندجمة للتنمية الب�شرية

�أ�صبح من ال�ضروري جتاوز ال�سيا�سات االجتماعية احلالية والرتكيز على حظوظ الت�شغيل وتعزيز قدرات الأفراد .ومن
�ش�أن هذه القطيعة �أن تف�ضي يف �أقرب الآجال �إىل تعزيز دور الرتبية واملدر�سة ،باعتبارها و�سيلة ال منا�ص منهما لإقرار
مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وتعزيز ولوج منا�صب ال�شغل وحتمل امل�س�ؤوليات.
ويف ال�سياق نف�سه ،يجب �أن تقوم ال�سيا�سة ال�صحية ،يف �سعيها �إىل احلد من التفاوتات يف جمال ولوج اخلدمات
ال�صحية ،بتقدمي عر�ض �صحي ذي جودة وتوجه جهوي ،ولن يتحقق ذلك دون تعزيز قدرة الأقاليم اجلنوبية على جذب
املهن الطبية وتعبئة وت�أطري القطاع اخلا�ص ب�شكل �أف�ضل .وتتطلب ا�سرتاتيجية من هذا القبيل تقوية البنيات التحتية
املوجودة عرب حتويل املركزين اال�ست�شفائيني الإقليميني بالداخلة وكلميم �إىل مركزين ا�ست�شفائيني جهويني ،وعن
طريق الرفع من القدرة الإيوائية للمركز اال�ست�شفائي اجلهوي بالعيون ،و�إن�شاء وحدات للم�ساعدة الطبية اال�ستعجالية
( )SAMUتغطي خمتلف املناطق يف الأقاليم اجلنوبية.
ومن ال�ضروري �أخ ًريا ،و�ضع خطة ا�ستعجالية لتح�سني �صحة الأمهات والأطفال تتنا�سب و�أهداف الألفية ،عرب
النهو�ض بربنامج للتح�سي�س وتعميم جمانية تتبع احلمل ،وتعزيز املوارد الب�شرية واملعدات يف م�صالح الوالدة .و�ستتيح
هذه ال�سيا�سة اال�ستعجالية التقلي�ص من معدالت الوفيات يف �أو�ساط الأمهات والأطفال ،واالرتقاء بالأقاليم اجلنوبية
يف املدى املنظور لت�صبح قطبا مرجعيا يف املجال ال�صحي.
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االعرتاف بالثقافة كحق ورافعة للتنمية

ت�ضطلع الثقافة احل�سانية بدور هام يف �إغناء الر�أ�سمال الرمزي والوحدوي الذي يختزنه الوعي املحلي ،ولها من الرثاء
ما ي�ؤهلها للتثمني والإبراز �ضمن املكونات املتعددة لل�شخ�صية الوطنية التي �أكد عليها الد�ستور.
ويتطلب احرتام احلقوق الثقافية و�ضع �آليات متويل لتثمني الثقافة و�إن�شاء جمل�س ما بني جهوي للنهو�ض بها ،يتكفل
مبهمات املحافظة على الرتاث ،و�إدماج الثقافة يف ال�سيا�سات الرتبوية التعليمية وال�سمعية الب�صرية على امل�ستوى
اجلهوي ،وتوفري ف�ضاءات متعددة للتعبري واللقاءات الثقافية والإبداع لفائدة ال�شباب والن�ساء.
ويتكامل تنويع العر�ض الثقايف وتثمني �أماكن الذاكرة (املواقع الأثرية ،والرتاث املعماري ،و�إن�شاء املتاحف اجلهوية)،
مع التعريف ال�سمعي الب�صري بالثقافة احل�سانية واملكونات الأخرى التي تخلق التنوع املحلي ،و�أي�ضا مع �إدماج الثقافة
احل�سانية ،لغة وتراثًا ،يف امل�ضامني البيداغوجية لل�سيا�سات اجلهوية يف جمال الرتبية والتعليم.
وميكن �أن ت�ستغل مكونات الثقافة احل�سانية يف جمال تدبري املوارد املحلية والبيئية .وت�شكل ال�سياحة البيئية �أحد
القطاعات التي ميكن �أن ت�ستثمر فيها م�ؤهالت الثقافة احل�سانية ،عرب و�ضع برامج ا�ستثمارية يف هذا املجال ،باملوازاة
مع جعل تنظيم املهرجانات الثقافية عمال احرتاف ًيا ،من حيث ت�صوره والتخطيط له وتن�شيطه ،مما �سي�ساعد على خلق
ال�شروط الكفيلة لت�شجيع ت�شغيل ال�شباب و�إدماجهم يف دينامية ثقافية جديدة حترتم الرتاث وتدر الدخل.
القطع مع ا�سرتاتيجية املدى الق�صري واعتماد مبادئ و�ضوابط اال�ستدامة

يجب �إعادة النظر يف ا�سرتاتيجية املدى القريب القائمة على اال�ستجابة للحاجيات املرتبطة بالظرفية الآنية ،باعتماد
مبادئ و�ضوابط اال�ستدامة .ويف هذا ال�صدد تربز امل�ؤهالت الكربى التي تزخر بها الأقاليم اجلنوبية من حيث �أنظمتها
البيئية الواحية �أو ال�ساحلية املتفردة ،مما يفر�ض املحافظة عليها ،وتثمينها اقت�صاد ًيا يف ان�سجام مع املهارات املحلية.
وتبدو احلاجة �أكرث يف الأقاليم اجلنوبية ،مقارنة بباقي املناطق� ،إىل �أن ت�أخذ بعني االعتبار �أبعاد املحافظة على البيئة
واملوارد الطبيعية (وبخا�صة املائية) ،يف �أي م�شروع تنموي اقت�صادي وب�شري ،نظ ًرا لله�شا�شة البيئية التي تتميز بها هذه
املنطقة.
وهناك ثالثة �أنواع كربى من املوارد الطبيعية ،يجب عقلنة ا�ستغاللها باعتماد منطق ت�شاركي حتدد طرق ا�شتغاله
ح�سب نوعية املوارد ،مما �سيعود بالنفع على ال�ساكنة املحلية ،وهي :املوارد املائية ،وموارد ال�صيد البحري ،واملعادن.
يتعر�ض املورد الأول� ،أي املاء ،ال�ستغالل مفرط ،كما �أنه يتميز بندرته املتفاقمة .ومن ال�ضروري لت�أمني ولوج م�ستدام
لهذا املورد ،واالقت�صاد يف ا�ستعماله ،التوجه نحو و�ضع ت�سعرية للماء ،تختلف باختالف �أوجه ا�ستعماله ،وتتيح توفري
كلفة تعوي�ضه للأن�شطة االقت�صادية ذات القيمة امل�ضافة العالية (على �أ�سا�س كلفة التحلية) .ومن ال�ضروري يف هذا
ال�صدد ،لال�ستجابة للطلب املتزايد على املاء لأغرا�ض منزلية �أو اقت�صادية ،الرتكيز �أكرث على حتلية مياه البحر ،مما
يتطلب تو�سيع املحطات املوجودة حاليا و�إن�شاء �أخرى جديدة .ويفر�ض هذا االرتفاع يف الطلب و�ضع �آليات هادفة �إىل
حماية املوارد املائية ،وبخا�صة عرب عقود املياه اجلوفية.
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�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن املحافظة على املنظومات البيئية اله�شة لن تتحقق من دون حماربة الت�صحر ،واملحافظة على
�سل�سلة الواحات ،واملنظومة البيئية الغابوية ،وتهيئة وتثمني ف�ضاءات الرعي من �أجل تطوير وتثمني م�سالك الإبل.
وتتطلب حماية بع�ض املواقع املهددة ،وبخا�صة خليجي وادي الذهب و�سنرتا ،و�ضع خطة ا�ستعجالية تتيح الف�صل
ب�شكل �أف�ضل بني مناطق التمركز احل�ضري واالقت�صادي ،والف�ضاءات الواجب حمايتها.
وتن�ش�أ لهذا الغر�ض م�ؤ�س�سة جديدة لل�ضبط البيئي للأقاليم اجلنوبية ،لت�أمني حماية املواقع اله�شة وتهيئتها على املدى
البعيد� ،سواء تعلق الأمر باملناطق القارية �أو ال�ساحلية .و�سين�صب عملها� ،أوال على خليج وادي الذهب ،وبعدها �سنرتا،
ثم النعيلة .و�ستناط بهذه الهيئة م�س�ؤولية العقار املحيط باملواقع املعنية ،كما �أنها �ست�ضع خطة للتهيئة الرتابية .وتتكفل
فيما بعد بت�أطري امل�شاريع املقررة يف �إطار تنمية وتهيئة اخلليج ،من حيث الإعداد والتمويل واجلدولة الزمنية .وتتمتع
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ب�سلطة التقنني واجلزاء.
ويتطلب تطوير تهيئة ح�ضرية حترتم �أماكن العي�ش واخل�صو�صية الثقافية لكل جهة ،احلد من التو�سع العمراين غري
املتحكم فيه ،وتثمني ما يزخر به الرتاث العمراين من غنى فذ .و�ستتحقق ا�ستدامة التهيئة احل�ضرية عرب �إن�شاء �أحزمة
خ�ضراء وو�ضع �سيا�سة تطهري �أكرث تنظيما .و�سيربز البعد االجتماعي لعملية التهيئة الرتابية يف تكييف جتهيزات القرب
مع حاجيات ال�سكان ومطالبهم لتوفري جتمعات ح�ضرية مالئمة للتعاي�ش والت�ساكن االجتماعي .وال ميكن تثمني
بعدها االقت�صادي من دون تخلي الدولة تدريج ًيا عن م�سل�سل الإنتاج وت�سويق ال�سكن ،مما ي�شجع اخلوا�ص ويحفزهم
على اال�ستثمار يف هذا القطاع.
وي�ضع املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ن�صب �أعينه ،وهو يقدم اخلطوط العري�ضة للنموذج التنموي اجلديد
للأقاليم اجلنوبية� ،إجناح االنتقال البيئي والطاقي يف هذه الأقاليم ،وجعلها مثاال يحتذى به يف م�ستوى التوطني الرتابي
لأ�س�س التنمية امل�ستدامة وحماية البيئة ،واالرتقاء مبدنها كي ت�صبح مناذج على امل�ستوى الوطني واجلهوي ،يف �أخذه
بعني االعتبار الأبعاد البيئية (مدن �إيكولوجية) ،والعمرانية والرقمية (مدن ذكية).
فك العزلة عن الأقاليم اجلنوبية

يجدر حت�سني منظومة الربط بالأقاليم اجلنوبية لتعبيد الطريق �أمام اندماجها يف احلو�ض االقت�صادي البحري ال�شا�سع،
املمتد من ال�شواطئ ال�شمالية للمملكة� ،إىل �شواطئ �أفريقيا الغربية وجزر اخلالدات.
وقد ت�ساهم بع�ض امل�شاريع املهيكلة يف تعزيز �شبكات التوا�صل هذه ،من قبيل �إجناز امليناء الأطل�سي اجلنوبي بنترييفت
ب�شمال الداخلة (�إذا ان�ضافت �إليه منطقة �صناعية كمنطقة حرة ،ف�إن من �ش�أن ذلك �أن ي�ضاعف من القيمة امل�ضافة
للقطاع ومن تثمني اخلزان ج من ال�سمك ال�سطحي) ،وت�أهيل املوانئ واملن�ش�آت املوجودة حاليا (مما �سيح�سن فر�ص
تثمني اخلزان ب) .كما �أن �إن�شاء �شركة طريان جوي جهوي خا�صة �سي�سهل الربط اجلوي مع بلدان م�ستهدفة يف
جمايل ال�سياحة والت�صدير.
ويجب و�ضع خطة يف جمال البنيات التحتية الرقمية لتدارك النق�ص احلايل ،تت�ضمن �إقامة �شبكات ال�صبيب العايل
والعايل جدا .ومتثل هذه البنيات رهانًا ثالث ًيا ،فهي عامل يرفع من جاذبية الأقاليم اجلنوبية ،ويح�سن تناف�سية املقاوالت،
و�أداة فعالة للرفع من جودة اخلدمات العمومية ،عرب متكني املواطنني من اال�ستفادة من اخلدمات عن بعد.
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ك�سب رهان اجلهوية املتقدمة

لكي تتحقق هذه التحوالت ،يتعني االنتقال من منطق املركزية �إىل تدبري يعتمد �أكرث على الالمركزية والالمتركز ،ذلك
�أن جناعة النموذج التنموي اجلديد تقوم �أ�سا�سا على ا�ستقاللية القرار و�إجناز امل�شاريع على م�ستوى الأقاليم .وت�شكل
اجلهوية املتقدمة الإطار امل�ؤ�س�سي لهذا النموذج ،وهو الإطار الذي ن�ص عليه د�ستور .2011
و�سي�ساهم نقل العديد من االخت�صا�صات للمنتخبني اجلهويني املحليني يف تقريب مراكز القرار من املواطنني .ويو�صى
يف هذا الإطار ،طبقا ملا ن�ص عليه الد�ستور يف ف�صله  ،140ب�أن تتمتع اجلهات ب�سلطة تنظيمية .ويو�صى �أي�ضا ب�ضمان
الالمركزية يف �أو�سع �أ�شكالها و�أكرثها و�ضوحا يف ال�صالحيات والو�سائل ،كي تتمكن اجلهات من التكفل بتنميتها
الذاتية يف �أف�ضل الظروف املمكنة .ويعد مبد�أ التفريع ونقل االخت�صا�صات �إىل امل�ستوى اجلهوي �أكرث جناعة يف و�ضع
برامج القرب وتنفيذها وتقييمها .وهو عماد ال�سيا�سة الرتابية التي يدعو �إليها النموذج التنموي اجلديد.
وتعتمد الالمركزية على املجال�س اجلهوية املنتخبة باالقرتاع العام املبا�شر .وتتكفل هذه املجال�س بو�ضع اخلطط التنموية
اجلهوية ،وت�صاميم �إعداد الرثاب ،م�صحوبة بعقود للأهداف والو�سائل ،بني الدولة واجلهات .كما ت�سهر املجال�س
اجلهوية على الدعم االقت�صادي للجهة وحت�سني جاذبيتها،
ويف هذا الإطار الالممركز ،و طبقا للمادة  145من الد�ستور ،لن ينح�صر دور الوالة يف تطبيق القوانني والتنظيمات
احلكومية ،ولكنهم �أي�ضا يقومون مب�ساعدة ر�ؤ�ساء اجلهات على تفعيل خططهم وبراجمهم التنموية ،و�سيتكفلون �أي�ضا
بتن�سيق �أعمال امل�صالح الالممركزة للإدارة املركزية ،مع احلر�ص على ح�سن ا�شتغالها .ذلك �أن الالمركزية يجب �أن
ي�صاحبها ال متركز متقدم ،ال�ستيفاء �شروط جناح اجلهوية املتقدمة واال�ضطالع مبهام الدولة على �أح�سن وجه على
امل�ستوى الرتابي.
ويقت�ضي جناح النموذج التنموي اجلديد وجود قيادة من م�ستوى عال ،تتكفل بها هي�أة عليا مكلفة بتتبع تفعيل
النموذج التنموي اجلديد للجهات الثالث .وتوكل لها �أ�سا�سا مهمة تقييم الربامج ،وو�ضع تعاقدات بني الدولة واجلهة،
ودعم الربامج و تتبع �إجنازات وحماور التطور وربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة.
وتتطلب الربامج ،التي تلتزم فيها الدولة واملنتخبون املحليون بربجمة ومتويل متعدد ال�سنوات مل�شاريع مهيكلة ،من
قبيل �إحداث البنيات التحتية ،ودعم م�سالك م�ستقبلية �أو و�سائل تعزيز التما�سك االجتماعي ،ور�صد متويالت على
املدى البعيد .ومن هذا املنظور ،يغدو من ال�ضروري التعجيل ب�إحداث �صندوقي الت�أهيل االجتماعي والت�ضامن
بني اجلهات املن�صو�ص عليهما يف الد�ستور .ومن ال�ضروري �إن�شاء �صندوق للدعم االقت�صادي و�صندوق م�شرتك بني
اجلهات خم�ص�ص للدعم االجتماعي و�إدماج ال�سكان ال�صحراويني العائدين من خميمات تندوف� ،سع ًيا �إىل دعم
التحوالت الكربى التي يدعو �إليها النموذج التنموي اجلديد ،تعززها موارد ناجتة عن حتويالت الدولة وعن املداخيل
اجلبائية اجلديدة امل�ستخل�صة يف هذه الأقاليم ،وعن جزء هام من الإتاوات والر�سوم املرتبطة با�ستغالل املوارد الطبيعية.
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مدخل
1 .1طبقا للتوجيهات امللكية ال�سامية ،قاد املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي جملة من الأ�شغال والعمليات
ترمي �إىل بلورة منوذج تنموي جديد مندمج وم�ستدام للأقاليم اجلنوبية للمملكة .ويتمثل الهدف الأ�سا�سي
لهذا النموذج يف �إطالق دينامية اجتماعية-اقت�صادية جديدة حتمل مقومات التنمية وتخلق فر�ص ال�شغل،
اعتمادا على امل�شاركة الفاعلة ل�ساكنة هذه الأقاليم.
2 .2يهدف هذا النموذج اجلديد ،الذي يقرتح املجل�س تفعيله يف �أفق ع�شر �سنوات� ،إىل حت�سني ظروف عي�ش
املواطنني ،يف احرتام خل�صو�صية الأقاليم اجلنوبية وتنوعها الثقايف ،وحر�ص على الإ�سهام يف تفتح هذه الأقاليم
وانطالقها .ويتيح الأفق الزمني املعت َمد �إطالق حتوالت هامة ،مع تفعيل لتدابري م�ستعجلة ت�ستجيب لالنتظارات
امللحة لل�ساكنة املحلية.
3 .3ي�شمل النموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية اجلهات الإدارية احلالية للعيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء،
ووادي الذهب-لكويرة ،وكلميم-ال�سمارة ،وذلك ملا يجمع بني هذه املجاالت الرتابية من روابط تاريخية
واجتماعية و ات�صال جغرايف.
4 .4ركز املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �أ�شغاله على الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية ،والبيئية والثقافية
للنموذج التنموي ،كما مت �أخذ بعني االعتبار عنا�صر احلكامة ذات العالقة .وقد حر�ص املجل�س على مالءمة
تو�صياته عمع روح ومقت�ضيات م�شروع اجلهوية املو�سعة.
الإطار املنهجي

5 .5قامت املنهجية املعتمدة من قبل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،يف بلورة النموذج التنموي اجلديد
للأقاليم اجلنوبية ،على مقاربة ت�شاركية وا�سعة ومفتوحة على كل ح�سا�سيات الفاعلني العموميني واخلوا�ص،
وعلى مكونات املجتمع املدين ،وكذا على كل الفاعلني �سواء على امل�ستوى املركزي �أو على م�ستوى الأقاليم
اجلنوبية ،من �أجل �إ�شراكهم يف خمتلف مراحل بناء النموذج بد ًءا بالت�شخي�ص ،وانتهاء بالإعداد النهائي
للنموذج.
6 .6كما �أن هذه املنهجية اعتمدت على م�صادر متعددة )1 :جرد وحتليل للدرا�سات والتقارير املنجزة من طرف منظمات
حكومية وغري حكومية ،وطنية ودولية ،من �أجل اال�ستفادة من نتائجها؛  )2االطالع على درا�سات تتوخى التعميق
�أو املقارنة بني جتارب دولية يف مناطق وجماالت ترابية مماثلة لهذه الأقاليم ،من حيث الو�ضعية اجليو-ا�سرتاتيجية و/
�أو يتميز حميطها بوعورة الت�ضاري�س وق�ساوتها ،مع الأخذ بعني االعتبار مقاربة متعددة الأبعاد (اجتماعية ،وثقافية،
و�أنرتوبولوجية ،واقت�صادية ،وقطاعية ،وتلك املتعلقة باحلكامة).
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7 .7متت هيكلة الأ�شغال حول د�ستور يوليوز  ،2011وعلى وجه اخل�صو�ص الأبواب املرتبطة بالهوية ،واحرتام
احلقوق الإن�سانية ،واحلكامة ،واجلهوية .كما اعتمدت الأ�شغال على االتفاقيات الدولية امل�صادق عليها من قبل
املغرب ،وكذا امليثاق االجتماعي الذي و�ضعه املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي يف نونرب  .2011كما
�أن التداول والنقا�ش داخل اللجنة اخلا�صة املكلفة ب�إعداد النموذج ،و�أثناء دورات اجلمعية العامة للمجل�س ،قد
�ساعد يف بناء و�صياغة هذا التقرير حول النموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية.
8 .8لبناء النموذج التنموي اجلديد ،قام املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بت�شخي�ص الو�ضعية التنموية للأقاليم
اجلنوبية ،وفعلية احرتام حقوق الإن�سان على �أ�سا�س مرجعية عمادها املعايري الدولية التي �صادق عليها املغرب ،
واملن�صو�ص عليها يف الد�ستور .وقد متت هيكلة هذا الت�شخي�ص و�صياغته يف �إطار «مرجعية امليثاق االجتماعي» املتبناة
من قبل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي يف دجنرب  ،2011والتي �شكلت بدورها قاعدة قام عليها امليثاق
االجتماعي الذي �صودق عليه يف الرباط يف  18دجنرب  2012من قبل احتاد املجال�س االقت�صادية واالجتماعية
والهيئات املماثلة لها بالدول واحلكومات الأع�ضاء يف هذه املنظمة الفرنكوفونية (.)UCESIF
9 .9كما �أُدجمت يف هذه املرجعية مبادئ امليثاق االجتماعي للمجل�س الأوروبي يف جمال حقوق الإن�سان ،يف
ان�سجام مع التزام املغرب بالقيام بالإدماج التدريجي للمكت�سب اجلماعي الأوروبي .كما راعت هذه املرجعية
املبادئ املوجهة ملنظمة التعاون والتنمية االقت�صادية حيال ال�شركات متعددة اجلن�سيات ،وكذا املعايري
واملبادرات امل�ؤ�س�سية �أو اخلا�صة لفائدة احرتام حقوق الإن�سان ،وامل�س�ؤولية االجتماعية للمنظمات ،والتنمية
امل�ستدامة (تقرير رودجي حول م�س�ؤولية املقاوالت يف جمال احرتام حقوق الإن�سان ،واملعاهدة العاملية ملنظمة
الأمم املتحدة حول امل�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت ( ،)Global Compactواملعيار  ISO 26000حول امل�س�ؤولية
االجتماعية للمنظمات ،ومبادئ اال�ستثمار امل�س�ؤول  PRIلربنامج الأمم املتحدة للبيئة  .)UNEP-Financesوقد
مت على هذا الأ�سا�س� ،إعداد تقرير لتقييم فعلية حقوق الإن�سان ،جرى �إ�صداره وتقدميه يف �شهر مار�س .2013
ومكن هذا التقرير من حتديد نقاط القوة وال�ضعف يف جمال التنمية بالأقاليم اجلنوبية.
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1010وقد �أدرج املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إعداد وو�ضع النموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية،
يف �إطار �سياق وطني ي�شهد حتوالت �إيجابية ،وي�أخذ يف ح�سبانه الفر�ص املتاحة وكذا املخاطر النا�شئة عن
الأزمات يف املحيط اجلهوي والدويل.
ِرجات كربى على امل�ستوى اجلهوي ،يتمتع املغرب
1111يف �سياق دويل مو�سوم بالأزمة االقت�صادية الدولية وب َّ
با�ستقرار �سيا�سي ثمني ،مكنه من حتقيق �أداء اقت�صادي جيد ،تدعمه م�ؤ�شرات اجتماعية تعرف حت�س ًنا ُمطر ًدا.
1212تع ّزز اخليار الدميقراطي للمملكة بف�ضل د�ستور  2011الذي جاء باملزيد من اخلطوات يف جمال الدميقراطية،
و�ضمان احلريات ،وحقوق الإن�سان ،وتبني الدولة للأجيال اجلديدة من احلقوق ،مثل احلفاظ على البيئة،
2

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( ،)1948واملعاهدات املرتبطة به ل�سنة  ،1966واملعاهدة الدولية حول احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
( ،)PIDESCواملعاهدة الدولية حول احلقوق املدنية وال�سيا�سية ( ،)PIDCPواالتفاقات الأ�سا�سية للمنظمة الدولية لل�شغل ،واالتفاقات والتو�صيات
واملبادئ املوجهة لوكاالت الأمم املتحدة املتعلقة بحماية حقوق الإن�سان باملعنى الوا�سع ،وحماية و�إنعا�ش الإبداع والتنوع الثقافيني ملنظمة اليون�سكو،
وحماربة التغري املناخي واحلفاظ على التنوع البيئي وحماربة الر�شوة.
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واجلهوية ،والدميقراطية املحلية ،واالعرتاف مبنظمات املجتمع املدين ،واحلوار االجتماعي واملدين ،واحلق يف
الثقافة.
�1313صادق املغرب على � 34آلية دولية يف جمال احلقوق الإن�سانية ،كما يعيد د�ستور  2011الت�أكيد على جمموع
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وكذا احلقوق املدنية وال�سيا�سية التي ين�ص عليها ميثاق
الأمم املتحدة.
�1414أطلق املغرب ،من جهة �أخرى ،ور�شً ا وا�س ًعا من الإ�صالحات الهيكلية على امل�ستوى الوطني ،وهي �إ�صالحات
كان لها ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لباقي �أقاليم اململكة� ،أثر على التنمية يف الأقاليم اجلنوبية .وترمي الإ�صالحات
التي �أطلقها املغرب �إىل حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من نتائج الأورا�ش املُهيكلة يف عدد من القطاعات ،واجلمع
بني التفكري والعمل.
1515يزخر املغرب مب�ؤهالت مهمة ي�سعى �إىل تثمينها من خالل ا�سرتاتيجيات قطاعية يف جماالت ال�سياحة،
والفالحة ،وال�صيد البحري ،وال�صناعات التحويلية ،واملعادن (الفو�سفاط) ،والن�سيج ،و�صناعة الطائرات،
رحلة (الأوف�شورينغ) واللوج�ستيكية.
و�صناعة ال�سيارات ،واخلدمات املُ َّ
1616كما �أن ال�سياق الوطني يطبعه �إطالق م�سل�سل اجلهوية املتقدمة ،الرامي �إىل و�ضع حد للتفاوت الذي اليزال
قائما بني املناطق مع الأخد بعني االعتبار خ�صو�صيات كل منطقة على حدة .وقد تكفلت اللجنة اال�ست�شارية
امللكية ب�إعداد تقرير من �أجل حتديد معامل هذا امل�سل�سل .ويف هذا الإطار ،مينح الد�ستور للجهات� ،صالحيات
وا�سعة يف القرار والتنفيذ ،مع و�ضع �آليات للمراقبة واملحا�سبة من �ش�أنها امل�ساهمة يف الرفع من تناف�سية اجلهات،
ويف ا�ستعادة ثقة املواطنني يف امل�ؤ�س�سات املنتخبة.
1717وقد �شهد الالمتركز ،بدوره ،تطو ًرا غن ًيا بالدرو�س .ويجب �أن ي�سبق الالمتركز اجلهوية و�أن يواكبها ،وهناك حال ًيا
ميثاق للالمتركز يف طور امل�صادقة عليه.
�1818إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن مبادرة احلكم الذاتي يف ال�صحراء ،املقرتحة على الأمم املتحدة �سنة  ،2007لإيجاد حل
نهائي ودائم للنزاع يف ال�صحراء ما تزال يف طور التفاو�ض يف الإطار الأممي .وتن�ص هذه املبادرة على عملية نقل
�أو تقا�سم لالخت�صا�صات ،تتكفل بتفعيلها �أجهزة ت�شريعية وق�ضائية وتنفيذية ،مع اعتماد ميزانية ونظام �ضريبي
حمليني ،وذلك يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية ،والثقافية ،والبيئية اجلهوية ،و�أي�ضا يف جمال العدالة
و�شرطة القرب والبنيات التحتية.
املبادئ املوجهة للنموذج اجلديد

1919وطبقا للتوجيهات امللكية ف�إن الو�ضعية يف الأقاليم اجلنوبية بحاجة �إىل منوذج تنموي جديد� ،أكرث ت�شاركية
و�أكرث �إدماجية ،منوذج ي�ستند �إىل حكامة م�س�ؤولة بهدف �إطالق دينامية تنموية م�ستدامة ،تخلق الرثوة وفر�ص
وخ�صو�صا لفائدة ال�شباب ،وتعزز التما�سك االجتماعي .كما يجب �أن تكون هذه احلكامة عامال
ال�شغل،
ً
مل�ضاعفة �إمكانات التكامل واالندماج الت�ضامني بني هذه الأقاليم وباقي �أقاليم اململكة.
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�2020إن النموذج التنموي اجلديد ومقبوليته يقت�ضيان احرتام اجلميع ل�سيادة القانون ،وفعلية قاعدة احلق يف هذه
الأقاليم كما يف غريها من �أقاليم اململكة .ويعتمد النموذج على اجلهوية املتقدمة التي ن�صّ عليها الد�ستور،
بحيث ت�ضمن م�شاركة �ساكنة الأقاليم اجلنوبية يف التدبري الدميقراطي لق�ضاياهم اجلهوية اخلا�صة ،بوا�سطة
انتخابات االقرتاع العام املبا�شر للمجال�س اجلهوية ،والتي تتمتع ب�صالحيات وا�سعة ،وتتوفر على موارد كافية
لتحقيق التنمية الب�شرية املندجمة و امل�ستدامة لهذه اجلهات.
2121يقوم النموذج على �أ�سا�س حكامة جُمددة وم�س�ؤولة ،جتمع بني الفاعلية والإن�صاف .ويجب �أن تنبني هذه
احلكامة على مبادئ قوية ،من قبيل توفري املعلومة و تقدمي احل�ساب ،وم�شاركة الفاعلني ال�سيا�سيني واالقت�صاديني
واالجتماعيني يف توجيه ومراقبة ال�سيا�سات العمومية ،والتقييم ال�شفاف ،والتح�سني امل�ستمر لأداء الإدارة
العمومية و�أجهزتها .ويجب �أن حتر�ص هذه احلكامة على �ضمان تدبري وتوزيع عادل للرثوات الطبيعية وثمار
التنمية لفائدة ال�ساكنة املحلية.
2222ويف هذا ال�صدد ،يقوم النموذج بح�صر وجرد رافعات ُمهيكلة من �ش�أنها �إتاحة انطالق اقت�صاد حملي جاذب
وم�ستدام ،من خالل حكامة حترتم احلقوق الأ�سا�سية ،وت�ضمن احلريات الفردية واجلماعية ،وتخدم م�صالح
املواطنني.
2323يقت�ضي جعل املبادرة اخلا�صة وخلق فر�ص ال�شغل يف قلب الدينامية اجلهوية �إعادة تركيز دور الدولة ب�صفتها
حمف ًزا �أكرث منها م�ستثم ًرا ،عرب �إقرار حتفيزات �ضريبية وا�ضحة وقابلة للتقدير ،وتزويد اجلهة ب�صناديق للتنمية
لإتاحة دعم الدينامية التنموية ،و�إقالع القطاعات الأكرث �إنتاجاً للرثوة لفائدة الأقاليم اجلنوبية ،وت�شجيع
املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة واالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،وهي جميعها �أن�ساق غنية ب�إمكانيات خلق
فر�ص �شغل ،وذلك يف �أفق التو�صل �إىل بناء �أقطاب تناف�سية جهوية حول هذه الأن�شطة.
2424يتعني على النموذج التنموي اجلديد العمل� ،أي�ضا ،على �إقرار نظام اجتماعي �أكرث �إدماجية ،يقوم على مبد�أ
الإن�صاف يف �إنفاق الأموال ،من �أجل ا�ستهداف �أمثل لل�ساكنة الأكرث ه�شا�شة .ومن ثم يو�صي املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ب�إقرار نظام للتحويالت النقدية امل�شروطة ،وحت�سني ولوج اخلدمات االجتماعية
الأ�سا�سية (وعلى اخل�صو�ص منها ال�صحة والرتبية) ،عرب �إحداث �صندوق خم�ص�ص وبنية لتقدمي امل�ساعدات
واال�ستثمارات االجتماعية.
2525ويقرتح النموذج اجلديد مقاربة جديدة لتدبري املوارد الطبيعية ،تتيح تثمي ًنا حمل ًيا �أمثل ،واملحافظة على هذه
املوارد وا�ستمرارها ،وتوزيع الأرباح الناجتة عن ا�ستغالل وتثمني املوارد الطبيعية للمنطقة ،لفائدة التنمية
االقت�صادية للأقاليم اجلنوبية وحت�سني التنمية الب�شرية ل�ساكنتها.
2626من جانب �آخر ،يعترب النموذج التنموي اجلديد �أن الرتاث والتنوع الثقايف مبثابة ثروة يتعني تثمينها ،ورافعة
للتنمية يجب ا�ستغالل ما توفره من �إمكانات .ولذلك يتعني على النموذج �أن ي�ضمن احرتام اخل�صو�صيات
الثقافية للأقاليم املعنية ،وبخا�صة عرب تثمني الثقافة احل�سانية ودعم جتذر الأقاليم اجلنوبية يف املرجعية الوطنية.

28
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

2727و�أخريا ،يقت�ضي احلفاظ على الرتاث الطبيعي ،والتنمية امل�ستدامة للأن�شطة الب�شرية �إقرار تهيئة للرتاب تكون
قادرة على اال�ستمرار .وينبغي ملخطط كهذا �أن يعمل على حماية املناطق اله�شة املعر�ضة اليوم للخطر ،التي
متثل موروثًا طبيع ًيا مهما وم�ؤهال للن�شاط ال�سياحي ،و�أن يحر�ص على حمايتها بطريقة �أمثل من االنعكا�سات
ال�سلبية للأن�شطة االقت�صادية والب�شرية .ويو�صي املجل�س ب�إحداث �آلية خم�ص�صة لهذا الغر�ض ،تكون مكلفة
بتفعيل هذا املخطط ،و�ضمان حماية وتثمني الف�ضاءات الطبيعية.
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الق�سم الأول

تطور التنمية واحلقوق الإن�سانية
يف الأقاليم اجلنوبية
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تطور التنمية واحلقوق الإن�سانية يف الأقاليم اجلنوبية
يتع ّلق هذا الق�سم من التقرير مب�س�ألة تطور م�ستوى وو�ضعية حقوق الإن�سان يف الأقاليم اجلنوبية .وهو ينق�سم �إىل
ف�صلني .الأول يعتمد على �أهم املالحظات والرهانات اخلا�صة بالأقاليم اجلنوبية التي �أح�صاها التقرير الت�شخي�صي
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ال�صادر يف  30مار�س  ،2013والذي �ساءل درجة فعلية احلقوق الإن�سانية
الأ�سا�سية يف الأقاليم اجلنوبية يف جمموع امليادين التنموية ( االقت�صادية واالجتماعية ،والبيئية ،وتلك املتعلقة
باحلكامة)� .أما الف�صل الثاين ،فيحلل �أهم خا�صيات و�إجنازات خمتلف القطاعات بالأقاليم اجلنوبية .ويفرد هذا
الت�شخي�ص مكانًا ها ًما للمكت�سبات والتحديات التي يتعني رفعها من �أجل بث الدينامية التنموية اجلديدة املنتظرة.
الف�صل الأول – رهانات خا�صة بتنمية الأقاليم اجلنوبية
�2828سع ًيا �إىل الإحاطة بو�ضعية وم�ستوى تطور احلقوق يف الأقاليم اجلنوبية ،قام املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي ب�إجراء ت�شخي�ص وا�سع وت�شاركي� ،أتاح ح�صر «عنا�صر التحول الكربى» ال�ضرورية لإعادة �صياغة
الت�صورات وامل�سل�سل التنموي للجهات اجلنوبية.
2929يعتمد هذا الت�شخي�ص على قناعة مفادها �أن احرتام حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،كما هي متعارف عليها دول ًيا
وكما ي�ؤكدها د�ستور اململكة ،هو يف الآن نف�سه �شرط ورافعة ال منا�ص منها لإجناح كل �سيا�سة تنموية� ،سواء
كانت تلك ال�سيا�سة وطنية �أم جهوية.
3030جرى يف هذا الإطار ،انطالقا من معايري ذات م�شروعية عاملية ومبادئ ملزمة ،و�ضع ت�شخي�ص لواقع التنمية
الب�شرية يف اجلهات اجلنوبية الثالث .و ّمت جمع املالحظات من خالل ور�شات وندوات ولقاءات يف عني املكان.
زهاء � 1500شخ�ص (من منتخبني برملانيني وحمليني ،و�شيوخ) ّمت اال�ستماع �إليهم ،ميثلون جمموعة كربى من
الأطراف املعنية (من جمعيات ترافعية وجمعيات قرب ،ونقابات عمالية ،وجمعيات مهنية ،وغرف فالحية
وجتارية و�صناعية ،و�صناعيني ،وم�صالح مركزية وم�صالح خارجية للوزارات ،و�سلطات حملية ،وهيئات و�ساطة،
ووكالة الإنعا�ش والتنمية االقت�صادية واالجتماعية للأقاليم اجلنوبية ،وغريها) .وقد و�ضع هذا الت�شخي�ص�،أي�ضا،
اعتما ًدا على جرد عميق للتقارير التحليلية املنجزة من قبل م�صالح الإدارة املركزية واملحلية ،ومن قبل امل�ؤ�س�سات
واملنظمات الدولية.
3131مت تقدمي ومناق�شة ح�صيلة عمل الت�شخي�ص يف الأقاليم اجلنوبية ،مما َّ
مكن من �إغنائها وا�ستكمالها .وقد �أتاحت
ح�صر املكت�سبات وحتديد اجلوانب الإيجابية لو�ضعية احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية يف الأقاليم اجلنوبية ،وكذا
�أوجه النق�ص وال�ضعف التي يتعني معاجلتها ،للتمكن من حتديد حماور الإ�صالحات ال�ضرورية يف هذه الأقاليم.
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3232وقد مت الت�شخي�ص على �أ�سا�س مرجعية امليثاق االجتماعي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي.
وتت�ضمن املرجعية �أربعة وخم�سني حقًّا ومبد�أ �أ�سا�س ًيا .وجميع مقت�ضياتها من�صو�ص عليها �صراحة يف الد�ستور
اجلديد للمملكة .وهي تنتظم حول �سبعة حماور:
ولوج اخلدمات واحلقوق الأ�سا�سية والرفاه االجتماعي؛املعارف والتكوين والتنمية الثقافية؛الإدماج و�أ�شكال الت�ضامن؛حماية الأطفال؛احلوار االجتماعي واحلوار املدين وال�شراكات املجددة؛حماية البيئة؛احلكامة امل�س�ؤولة والتنمية والأمن االقت�صاديان والدميقراطية االجتماعية.3333ي�ستخل�ص من هذا التحليل �أن جهود الدولة حققت بع�ض املكت�سبات التي ينبغي العمل على تعزيز بع�ضها،
فيما يحتاج البع�ض الآخر �إىل مراجعة على م�ستوى التدبري والإدارة.
3434و اعتبا ًرا للت�شخي�ص املُنجز ،انتهى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي �إىل خال�صة مفادها� ،أن النموذج التنموي
االقت�صادي القائم بلغ مداه ،و�صار من ال�ضروري القيام ب�إ�صالحات عميقة من �أجل �إقرار حكامة م�س�ؤولة قادرة
على اال�ستجابة ملتطلبات النموذج التنموي اجلديد ،الذي ينبغي له �أن يلبي حاجيات املواطنني وتطلعاتهم.
ً
عميقا
 .1-Iجمتمع �شهد حتوال

�3535شهد كل من املجال الرتابي ،والبنية الدميغرافية ،واالقت�صاد ،واملجتمع يف اجلهات اجلنوبية الثالث تغ ًريا عميقًا
منذ حتريرها من اال�ستعمار (الفرن�سي يف  1956بالن�سبة �إىل كلميم وطاطا ،ثم الإ�سباين عرب مراحل متتالية:
طانطان وطرفاية يف  ،1958وال�سمارة وجهة العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء يف  ،1975ثم جهة وادي الذهب-
لكويرة يف .)1979
3636ت�ضاعفت �ساكنة الأقاليم اجلنوبية مبا قدره  1.7مرة يف مدى عقدين من الزمن ،3عِ ل ًما �أنها �أ�صبحت يف املدة
ذاتها ح�ضرية يف غالبيتها .وقد ارتفعت �أعداد هذه ال�ساكنة مبا ن�سبته  3باملائة ما بني  2004و� .2012أما الناجت
الداخلي اخلام للجهات اجلنوبية الثالث ،فقد بلغ يف  2010ما يناهز  33.2مليار درهم� ،4أي ما ميثل  4.3باملائة
من الرثوة الوطنية املُنتجة �سنو ًيا� .أما امل�صاريف التي مت �إنفاقها حمل ًيا لال�ستهالك النهائي للأ�سر فبلغت 15.9
مليار درهم يف � ،2010أي بن�سبة  3.6باملائة من جمموع النفقات اال�ستهالكية للأ�سر يف اململكة.
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ما بني  1994و2012
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3737مثلت الدولة ،من خالل وظائفها ال�سيادية وباالعتماد على اال�ستثمار العمومي ،ونفقات الإدارة وتوزيع
امل�ساعدات االجتماعية ،الفاعل املركزي يف هذا التحول .واحلق �أن العمل الذي مت �إجنازه ي�ستحق التنويه
يف �أكرث من جانب .فقد �أتاح اال�ستثمار الذي قامت به الدولة تدارك الت�أخر يف التنمية املتوارث عن العهد
اال�ستعماري ،وخ�صو�صا يف جمال البنيات التحتية الأ�سا�سية وولوج اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية ،كما
َّ
مكن من الرفع من م�ستويات م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية مبا يفوق املعدل الوطني.
3838ت�ضطلع الدولة يف الأقاليم اجلنوبية بدور الوقاية من الفقر والت�صدي لأعرا�ضه .فالتقديرات التي تو�صل بها
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي من قبل وكالة اجلنوب ت�شري �إىل �أن م�ساهمة الدولة يف حماربة الفقر،
على �شكل م�ساعدات مبا�شرة وغري مبا�شرة ،قد تكون بلغت  4.6مليار درهم .وامل�ساعدات املبا�شرة التي يوزعها
برنامج الإنعا�ش الوطني على ما يقارب � 34.000شخ�ص ،مبيزانية قدرها  589مليون درهم ،متثل ن�صف امليزانية
املخ�ص�صة لهذا الربنامج على امل�ستوى الوطني.5
وخ�صو�صا منها اجلماعات
3939غري �أن �أوجه تفاوت كبرية ال تزال قائمة بني املراكز احل�ضرية واجلماعات ال�صغرية،
ً
القروية ،وذلك رغم ما قد توحي به بع�ض الأرقام .6
 .2-Iمكت�سبات ونقاط قوة يجب تعزيزها

�4040أتاح الت�شخي�ص الذي �أجراه املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إبراز مكت�سبات تنموية �سيا�سية
واقت�صادية يجب العمل على دعمها وتعزيزها يف �إطار النموذج التنموي اجلديد.
4141على م�ستوى احلقوق واحلريات الأ�سا�سية ،ف�إن احلق يف احلياة ويف الأمن ،وكذا احلق يف �أمن املمتلكات
والأ�شخا�ص م�ضمونة مبوجب احلق العام ،ويف ظل ال�شروط نف�سها التي تعرفها باقي �أقاليم اململكة .كما �أن احلق
يف التنقل ويف مغادرة الأقاليم واجلماعات اجلنوبية �أو الإقامة فيها حق تتم ممار�سته ممار�سة تامة.
4242لي�س هناك من مقت�ضى قانوين وتنظيمي يحد ب�صفة خا�صة من احلريات الفردية .غري �أن هناك بع�ض حاالت
ال�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة ي�ستنكرها املدافعون عن حقوق الإن�سان ،تتمثل يف �أعمال ترهيب ب�سبب الر�أي
�أو بحاالت معاملة �سيئة يف الو�سط ال�سجني .كما �أن هناك ادعاءات بوقوع حاالت رف�ض غري مربر لت�سليم
م�سا باحلق يف تكوين
توا�صيل الت�صريح بجمعيات ،ح�سب املدافعني عن حقوق الإن�سان ،الذين يرون يف ذلك ًّ
اجلمعيات.
4343لي�س هناك كذلك �أي مقت�ضى قانوين وال تنظيمي يحد من احلريات اجلماعية .فكل املنظمات النقابية ذات
التمثيلية لها فروع حملية ،وبا�ستطاعتها التدخل ،ب�صفة قانونية ،يف العالقات املهنية .وهي كلها تنظم م�سريات
وتظاهرات يف الأقاليم اجلنوبية ،وبخا�صة يف فاحت ماي ،مبنا�سبة عيد ال�شغل.
5

6

يف غياب مر�صد خم�ص�ص لتنمية الأقاليم احلنوبية ،ورغم �أنه من غري املمكن �إجراء تقييم كمي دقيق للمبالغ املنقولة من قبل الدولة �إىل هذه
الأقاليم.
ح�سب �إح�صائيات املندوبية ال�سامية للتخطيط ،ف�إن معدل الفقر كان �أ�ضعف �سنة  4.9( 2007باملائة) مقارنة بباقي مناطق املغرب ( 8.9باملائة)،
والتفاوتات رغم كونها مرتفعة ،ف�إنها تظل �أدنى من املعدل الوطني مب�ؤ�شر جيني(  Gini 0.35مقابل )0.41
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4444ميار�س حق الإ�ضراب بكل حرية ،وال ُتعرف يف املنطقة �أي حالة مت فيها اللجوء �إىل الف�صل  288من القانون اجلنائي،
الذي يعاقب ،بحجة امل�س باحلق يف ال�شغل ،على تنظيم الإ�ضراب �أو امل�شاركة فيه .غري �أن هناك بع�ض ال�صعوبات
الإدارية يف �إحداث فروع نقابية� ،أ�شارت �إليها بع�ض املنظمات النقابية خالل جل�سات الإن�صات التي قام بها
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي .كما �أن عمل الأحزاب ال�سيا�سية يخ�ضع يف اجلهات اجلنوبية لقانون
احلق العام.
ملمو�سا ملعدالت الفقر .تعد جهتا العيون والداخلة من بني �أقل اجلهات فق ًرا يف
4545ت�شهد الأقاليم اجلنوبية تراج ًعا ً
املغرب ،بن�سب فقر تبلغ على التوايل  2.2باملائة و 2.6باملائة ،مقابل  8.9باملائة معدال وطنيا .وقد �ساهمت برامج
امل�ساعدة العمومية (امل�ساعدات الغذائية) وبرامج �إنعا�ش ن�شاط ال�ساكنة الأ�شد عو ًزا (الإنعا�ش الوطني) بقدر
كبري يف حتقيق هذه النتائج.
4646ولتعزيز حماربة الفقر يف العامل القروي ومعاجلة التهمي�ش واله�شا�شة يف الو�سط احل�ضري� ،أُطلقت املبادرة
الوطنية للتنمية الب�شرية يف  2006يف الأقاليم اجلنوبية كما يف باقي �أقاليم اململكة .وقد ّمت تفعيل ما يقارب
 10باملائة ( 2.242م�شروعا من �أ�صل  )23.000من م�شاريع املبادرة يف الأقاليم اجلنوبية ما بني  2007و،2012
وا�ستفاد منها � 495.840شخ�صا� ،أي ما يناهز  52باملائة من جمموع �ساكنة هذه الأقاليم ( 5ماليني على امل�ستوى
وتهم ن�صف هذه امل�شاريع جمعيات وتعاونيات ( 1.065من �أ�صل  ،)2.242وميثل متويلها  10باملائة من
الوطني)ّ .
امليزانيات ( 152.4مليون درهم) .وهناك  702من امل�شاريع (�أي  31باملائة) تهم الأن�شطة امل�سماة «�أن�شطة مدرة
للدخل».
4747بلغت ن�سبة حمو الأمية �سنة  2012يف �أو�ساط �ساكنة الأقاليم اجلنوبية  67.8باملائة� ،أي �أعلى من نظريتها يف
ربوع اململكة ( 61.7باملائة).7
4848ال �شك يف �أن التعليم وتعميم التمدر�س االبتدائي ،وخ�صو�صا بني �صفوف الفتيات ،يعد من بني الإجنازات
االجتماعية الأكرث �أهمية والواعدة يف الأقاليم اجلنوبية .كما �أن الغالبية العظمى من الأطفال ت�ستفيد من ولوج
التعليم ما قبل املدر�سي .غري �أن العديد من املراقبني ال ينظرون بعني الر�ضى �إىل جودة التعليم بهذه الأقاليم،
حيث ينتقدون غياب درو�س يف تاريخ الثقافة احل�سانية .تظل ن�سبة التمدر�س ح�سب الفئات العمرية مرتفعة،
وتتجاوز بكثري املعدل الوطني .وت�ستويف �أغلبية التالميذ الذين يلجون ال�سلك الإعدادي هذا ال�سلك �إىل
نهايته ،بن�سبة تبلغ  81.7باملائة يف جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء ،و 68باملائة يف جهة كلميم-ال�سمارة،
مقابل  64.6باملائة معدال وطنيا .كما �أن معدالت النجاح يف الباكلوريا �أعلى من املعدالت الوطنية.8
�4949سجلت �أعداد التالميذ املمدر�سني يف التعليم الثانوي الت�أهيلي ارتفا ًعا �أكرب يف وادي الذهب-لكويرة (
باملائة) باملقارنة مع املعدل الوطني ( 30.9باملائة) خالل الفرتة مابني  2008/2007و .92012/2011ويف مقابل
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يف  ،2012احتلت جهة وادي الذهب-لكويرة املرتبة الأوىل ،بن�سبة جناح بلغت  68.2باملائة ،تليها جهة كلميم-ال�سمارة بن�سبة  49.4باملائة ،مقابل
 57.3باملائة معدال وطنيا.
امل�صدر :مديرية الدرا�سات والتوقعات املالية  DEPFبوزارة االقت�صاد واملالية.
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ذلك جند �أن التطور يف جهتي العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء وكلميم-ال�سمارة كان �أ�ضعف ،حيث �سجلت
اجلهتان على التوايل  25.6باملائة و 23.2باملائة.
5050يف ما يتعلق بالتكوين الت�أهيلي ،لقيت ا�ستثمارات مكتب التكوين املهني و�إنعا�ش ال�شغل  OFPPTيف البنيات
التحتية للتكوين املهني تنوي ًها وا�ستح�سانًا جلودة خدماتها .وقد ّمتكن املكتب� ،إىل حدود يوليوز  2013من �إن�شاء
 77م�ؤ�س�سة عمومية 24 ،بالعيون 14 ،بكلميم ،و 8بالداخلة.
قيا�سا �إىل امل�ستوى الوطني على �صعيد املبالغ املخ�ص�صة من قبل
5151ا�ستفادت الثقافة من زيادة ومن تطور �سريع ً
وزارة الثقافة على مدى ال�سنوات اخلم�س املن�صرمة .وباملوازاة مع ذلك ،م ّولت املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية
ما جمموعه  116م�شرو ًعا يف املجال الثقايف ما بني  2007و.2012
5252يبلغ العدد الر�سمي للمكتبات يف اجلهات الثالث  33خزانة ح�سب �إح�صائيات وزارة الثقافة ،مع ن�سبة �أعلىمن
املعدل الوطني من حيث العناوين لكل �ألف ن�سمة.
5353وجتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل املبادرات التي اتخذت يف املجال الثقايف ،والتي همت على اخل�صو�ص �إحداث مركز
للدرا�سات ال�صحراوية وما�ستريللتكوين ذي �صلة ،وكذا �إطالق املباراة الدولية لبناء قطب ثقايف ومتحفي
بالداخلة.
5454حت�سنت م�ؤ�شرات ال�صحة ومعدل العمر ،وهي اليوم يف �صف نظريتها على امل�ستوى الوطني .وقد �ساهم و�ضع
نظام الت�أمني الإجباري على املر�ض  ،AMOونظام امل�ساعدة الطبية لفائدة الأ�شخا�ص املعوزين  ،RAMEDبقدر
كبري يف حتقيق هذا التح�سن .كما �ساهم تطور البنيات التحتية ال�صحية يف حت�سني ولوج اخلدمات ال�صحية.
وامل�ؤ�شرات املتعلقة مبعدالت �أعداد الأ�س ّرة والأطباء واملمر�ضني لكل �ألف �ساكن تعادل اليوم نظريتها على
امل�ستوى الوطني.
5555كما �أن امل�ؤ�شرات اخلا�صة بولوج اخلدمات العمومية الكربى ،وخ�صو�صا املاء والتطهري والربط ب�شبكة الكهرباء،
جتاوزت كلها املعدالت الوطنية (�أكرث من  84باملائة مقابل  70باملائة وطنيا يف ما يخ�ص الكهرباء ،وحوايل 70
باملائة يف ما يتعلق باملاء ال�صالح لل�شرب ،مقابل  55باملائة وطنيا).
5656الوظائف اللوج�ستيكية الكربى م�ؤ ّمنة ب�شكل ناجع ،والأ�سواق مت َّون بانتظام ،وم�ؤ�شرات الأ�سعار تتطور ب�شكل
مماثل ملا يجري يف باقي �أقاليم اململكة.
5757على امل�ستوى البيئي ،ت�ؤكد الوزارة املكلفة بالبيئة �أنها �أبرمت يف كل واحدة من اجلهات الثالث اتفاقية للت�أهيل
البيئي ،على �أ�سا�س «عملية �شراكة» مع اجلماعات املحلية والفاعلني االقت�صاديني وجمعيات غري حكومية
حملية.
�5858صنفت الدولة حتى اليوم  16موق ًعا ذا �أهمية بيولوجية وبيئية  SIBEمن بني  154من موقعا على امل�ستوى
الوطني .وقد �صنفت �ستة من تلك املواقع ب�صفتها مواقع ذات �أولوية  ،1وهي واحة تي�سينت ،و�آيت �أومريب واد
تيغزرت ،وامل�سيد ،وفم ال�صاكة ،وخليج وادي الذهب.
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5959و�ضعت �آليات عديدة ملراقبة وتتبع احلالة البيئية ،كاملرا�صد اجلهوية للبيئة والتنمية امل�ستدامة ،وال�صحة والتنمية
املجالية ،واملراقبة ال�صحية جلودة املياه املوجهة لال�ستهالك الب�شري ،ومراقبة جودة ونوعية الو�سط البحري،
ومراقبة جودة منتوجات ال�صيد من قبل املعهد الوطني لأبحاث ال�صيد البحري .INRH
6060يف جمال التخطيط احل�ضري وتدبري املدن� ،أف�ضت اخلطوات التي مت حتقيقها �إىل امت�صا�ص جزء كبري من مدن
ال�صفيح.
 .3-Iنقاط �ضعف و�أوجه نق�ص يجب جتاوزها

6161رغم هذه املكت�سبات ،ال تزال هناك نقاط �ضعف وبع�ض �أ�سباب االن�شغال ،مما يدل على �أن النموذج
االجتماعي-االقت�صادي الذي مت اعتماده يف الأقاليم اجلنوبية قد بلغ مداه ،مبا يحدثه من �آثار تخلق يف نفو�س
املواطنني �شعورا باحليف ،وغياب ال�شفافية يف جمال تدبري ال�ش�ؤون العمومية.
عدم فعالية �آليات الإدماج والت�ضامن ،و�صعوبة ا�ستمرارها

6262ت�ستفيد الأقاليم اجلنوبية من جهاز ُمهم للم�ساعدات ،مبيزانية �سنوية تقارب  4.6مليار درهم ،10يقوم على �آليتني
اثنتني للم�ساعدات ،متثالن  1.2مليار درهم �سنويا (�أي  34باملائة من جممل الغالف املايل) ،هما  )1الإنعا�ش
الوطني ،الذي يغطي (بحوايل  600مليون درهم �سنويا� ،أي  50باملائة من ميزانيته الوطنية) جمموع احلاجيات
املتعلقة بامل�ساعدات االجتماعية يف املجال الرتابي .وامليزانية املتعلقة به ت�شهد ارتفاعا �سنويا قدره  10باملائة ،مما
�أف�ضى �إىل ارتفاع كبري يف النفقات خالل العقد املن�صرم؛  )2القفة الأ�سبوعية ( 580مليون درهم �سنويا) ،التي
متثل م�ساعدة عينية توزع على �ساكنة خميمات الوحدة.
6363هناك عدد كبري من الأ�سر والأ�شخا�ص املعوزين الذين ال يتلقون امل�ساعدات االجتماعية املقدمة حاليا.
والأ�شخا�ص الذين ي�ستفيدون من تلك امل�ساعدات ،والذين يناهز عددهم � 118.000شخ�ص ،ينتمون يف �أغلبهم
�إىل �إحدى جمموعتني :11العاطلون املعر�ضون لله�شا�شة ،و�ساكنة خميمات الوحدة .كما �أن نظام امل�ساعدات
غري موحد يف الأقاليم اجلنوبية ،حيث جند �أن القفة الغذائية والإنعا�ش الوطني يعنيان على اخل�صو�ص وبالن�سبة
الغالبة �ساكنة جهتي العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء ووادي الذهب-لكويرة.
6464برامج الإنعا�ش الوطني ،و�آليات توزيع امل�ساعدات والدعم واملواد الغذائية واملحروقات ،ومنح قطع �أر�ضية
وم�ساكن ،و�أنظمة املنح للطلبة ،وعمليات الت�شغيل يف م�صالح الإدارة وامل�ؤ�س�سات العمومية ،كل هذه الأعمال
جتري يف الآن نف�سه ،دون �أي منظورية وال تن�سيق وال حما�سبة على م�ستوى تقييمها� ،أو تقييم �آثارها يف جمال
تراجع الفقر� ،أو تراجع حاالت امليز املرتبطة بالنوع� ،أو حت�سني و�ضعية الأ�شخا�ص واجلماعات يف و�ضعية ه�شا�شة،
وب�شكل عام يف جمال حت�سني الرفاه االجتماعي.
10
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6565ال�سيا�سة االجتماعية املعتمدة ذات طبيعة �إ�شكالية على ثالثة م�ستويات :فالإنفاق ال ي�ستفاد منه ا�ستفادة
ق�صوى وال يخ�ضع للمراقبة ،وهو ال يحظى بدعم املواطنني ور�ضاهم لكونه ي�شكو من �ضعف يف اال�ستهداف،
كما �أنه ال ي�شجع على اال�ستقاللية واتخاذ املبادرة.
6666ال متتلك ال�سلطات العمومية ر�ؤية وا�ضحة عن الأعمال املنجزة لفائدة الفئات اله�شة ،كما �أن الفاعلني
االقت�صاديني واالجتماعيني ال يرحبون كث ًريا بهذه االعمال .ويف�سر هذا الأمر ،يف جزء كبري منه ،بعدم وجود
معايري وا�ضحة يف هذه الأقاليم وال يف باقي مناطق اململكة ،لتحديد الأ�شخا�ص واجلماعات يف و�ضعية ه�شا�شة،
كما يف�سر بغياب الربامج واملعايري للوقاية من مظاهر امليز جتاههم.
قيا�سا �إىل
6767مل ت�سجل ال�سيا�سات ل�صالح النهو�ض و�إدماج الن�ساء يف التنمية� ،إال نتائج حمدودة يف الأقاليم اجلنوبية ً
باقي �أقاليم اململكة .فن�سبة ن�شاط الن�ساء �أقل مبا يناهز خم�س مرات ن�شاط الرجال ،وقد تراجع مبا يقارب ع�شر نقاط
بني  2002و ،12 2011وهو �ضعيف جدا مقارنة باملعدل الوطني� ،إذ يبلغان على التوايل  14.5باملائة و 25.5باملائة.
6868ال توجد ،من جهة �أخرى ،م�ؤ�شرات تبني تطور ال�صور النمطية التمييزية ،والعوائق التي حتول دون ولوج الن�ساء
�إىل وظائف القرار يف الأن�شطة االقت�صادية واحلزبية والنقابية ،وهو ولوج يظل حمدودا جدا.
6969تخ�ضع حماية الأ�سرة للإطار التنظيمي نف�سه الذي تعرفه باقي �أقاليم اململكة .وقد ا�ستحدث �صندوق التكافل
العائلي يف �شتنرب  ،2011مبيزانية تقدر بنحو  160مليون درهم .واال�ستفادة من خدمات هذا ال�صندوق منح�صرة
يف الن�ساء املطلقات املعوزات و�أطفالهن ،ح�سب الف�صل  13من القانون .10-41
7070يواجه نظام امل�ساعدات والتكفل بالأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة �صعوبات حقيقية ب�سبب الو�سائل غري الكافية.
7171ي�شكو بع�ض املواطنني العائدين من خميمات تندوف ،من و�ضعيتهم االجتماعية والعائلية ،ويعتربون �أن
امل�ساعدات التي يح�صلون عليها عرب بطاقات الإنعا�ش الوطني ال تكفي ل�سد حاجاتهم اليومية .كما �أنهم ال
ي�ستفيدون من �أي مواكبة نف�سانية كفيلة بت�سهيل اندماجهم التدريجي ،ولي�س هناك �أي �آلية لتقييم وتتبع درجة
اندماجهم االجتماعي واالجتماعي-املهني.
�ضعف منظومات وبنيات الرتبية والتكوين وال�صحة

7272يف جمال الرتبية� ،أ�شارت الأطراف ،التي مت اال�ستماع �إليها خالل اللقاءات املنظمة من طرف املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي� ،إىل م�شاكل حقيقية يف نوعية وجناعة العر�ض الرتبوي ،تتعلق على اخل�صو�ص بالولوج
املحدود للتكنولوجيات اجلديدة ،و�ضعف تدري�س تاريخ املنطقة وتاريخ الثقافة والرتاث احل�سانيني ،و�ضعف
توجيه التالميذ نحو امل�سالك العلمية ،واالكت�ساب ال�ضعيف للغات الأجنبية ،وخ�صو�صا منها الفرن�سية.
وخ�صو�صا يف الو�سط القروي ،وعلى وجه
7373تظل �أوجه الالم�ساواة املرتبطة بالنوع االجتماعي كذلك قائمة،
ً
�أخ�ص يف جهة كلميم-ال�سمارة ،حيث تتحدث ال�ساكنة عن ن�سب كبرية من الهدر املدر�سي يف �أو�ساط
الفتيات ،وخ�صو�صا يف مدن مثل طاطا و� ّأ�سا.
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ُ 7474يعزى الهدر املدر�سي يف املرحلة الثانوية �إىل عوامل عدة ،منها الأثر ال�سلبي ل�سيا�سة امل�ساعدة على موا�صلة
الدرا�سة ،والعوامل الثقافية (وخ�صو�صا يف ما يتعلق بتمدر�س الفتيات) ،واالنتماء االجتماعي ،وامل�سافات
اجلغرافية� .أما موا�صلة الدرا�سات العليا فتواجهها جمموعة من العقبات متمثلة يف ُبعد املدار�س الكربى
واجلامعات ،والكلفة املرتفعة للنقل والعي�ش يف املناطق ال�شمالية ،واجلهل ب�آفاق ما بعد الدرا�سات العليا.
7575على م�ستوى التعليم ما قبل املدر�سي ،يظل التعليم التقليدي مهيم ًنا ،مع اطمئنان حمدود لآثاره الإيجابية على
املتعلم ،وقدرته على مده بالكفايات الالزمة لولوج امل�سالك التعليمية الرئي�سية ،و�أن�شطة التفتح ،وامل�ضامني
الرتبوية الأ�سا�سية.
�7676أما بالن�سبة �إىل التعليم الثانوي والإعدادي ،فقد مت ت�سجيل انخفا�ض ما بني  2008و ،2012وخ�صو�صا بني
�صفوف الفتيات ،ب�سبب �ضعف تغطية اجلماعات باملدار�س الإعدادية ( 33باملائة يف العيون-بوجدور-ال�ساقية
احلمراء ،و 14.3باملائة يف وادي الذهب ،مقابل  56باملائة على امل�ستوى الوطني) ،وكذا نوعية التعليم املتوفر.
كما �أن م�ساهمة القطاع اخلا�ص حمدودة وال تلقى ت�شجي ًعا كاف ًيا.
خ�صو�صا جتاه الأطر الذين مت توظيفهم
7777ال ي�سلم تكوين الأطر الرتبوية من النقد من حيث م�ضمونه وجودته،
ً
بدون مباراة ،ودون �أي تكوين بيداغوجي .وال جتتذب مهنة التعليم الكثريين ،وخ�صو�صا فئة ال�شباب الذين
يح�صلون على نتائج �ضعيفة يف املباريات الوطنية.
7878عر�ض التعليم التقني غري كاف وغري متالئم مع حاجات ال�سوق املحلية يف جمال ال�شغل .و�آليات مواكبة
ال�شباب من �أجل ولوج ال�شغل �أ�ضعف من �أن تتيح لهم ذلك الت�شغيل الذاتي.
7979ي�شكو قطاع التكوين املهني من نقاط �ضعف حقيقية .ويبدو �أن م�ضمون التكوين وغاياته وقيادته مل تخ�ضع
لر�ؤية مندجمة وال لآليات تتبع ت�ستهدف حت�سني طريقة عملها ومالءمتها مع حاجات املقاوالت وال�سوق املحلية.
8080مازالت الأقاليم اجلنوبية على م�ستوى التعليم العايل وحتى حدود يناير  ،2013ال تتوفر على جامعة مندجمة
و«م�ستقلة»� .إن غياب عر�ض للتعليم اجلامعي ي�شكل عائقًا يحول دون اال�ستفادة من اجلهود املبذولة يف م�ستوى
التعليم االبتدائي والثانوي ،وميثل عائقًا كب ًريا �أمام متابعة الدرا�سة .وذلك ما يف�ضى� ،أي�ضا� ،إىل ح�ضور �ضعيف
حلاملي ال�شهادات املنحدرين من اجلنوب يف �أو�ساط الباحثني والتالميذ املهند�سني والأطباء والأطر العليا على
امل�ستوى الوطني.
8181عالوة على ذلك ،ف�إن �ضعف العالقة بني خمتلف م�ستويات التعليم (االبتدائي والثانوي والعايل) يزيد من
حدة ال�شعور «بتدين قيمة ال�شهادات».
نقاط �ضعف بنيوية يف قطاع ال�صحة

8282تتعدد مظاهر الق�صور يف جمال ال�صحة ،وتتمثل �أ�سا�سا يف غياب التوازن يف اال�ستثمارات يف اجلماعات الواقعة
يف �ضواحي املدن واجلماعات القروية .كما �أن هناك مناطق ت�شهد ن�شا ًطا ها ًّما ،و�أماكن ذات كثافة �سكانية
كبرية ،مثل قرى ال�صيادين ،ال توجد بها جتهيزات عملية كافية للوقاية والعالجات الطبية.
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8383تظل التغطية بالأ�س ّرة� ،إىل حدود �سنة � ،2011ضعيفة وغري موزعة بالت�ساوي (�سرير ا�ست�شفائي واحد لكل
�شخ�صا يف جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء ،مقابل �سرير لكل � 1.287شخ�صا يف جهة كلميم-ال�سمارة،
و�سرير لكل � 3.245شخ�صا يف وادي الذهب-لكويرة .)13كما �أن غياب م�صحات خا�صة ي�ساهم بدوره يف نق�ص
التجهيز الطبي ،كما ال ي�ستجيب العر�ض العالجي احلايل �إال جزئيا حلاجيات ال�ساكنة .و�أخ ًريا ف�إن بع�ض
امل�ؤ�س�سات املكلفة بالعالجات ال�صحية الأ�سا�سية غالبا ما تكون غري قادرة على اال�شتغال جيدا ،نظرا لنق�ص
املوارد الب�شرية امل�ؤهلة.
8484ن�سبة الوفيات بني الأمهات مرتفعة ،ب�سبب ا�ستمرار وقوع م�ضاعفات متعلقة بالو�ضع� ،سواء �أثناء النقل �إىل
امل�ست�شفى� ،أو خالل عمليات الو�ضع يف البيت .كما �أن ن�سبة الإ�صابات بالأمرا�ض املزمنة تظل من بني الأعلى
يف املغرب.
8585املوارد الب�شرية يف القطاع ال�صحي (�أعداد �أطباء الطب العام والأطباء االخت�صا�صيني) غري كافية وغري م�ستقرة،
وكثريا ما يعترب تعيني الأطباء يف الأقاليم اجلنوبية نوعا من العقاب ،كما ي�سجل �ضعف يف �إقبال الأطباء على
هذه الأقاليم رغم الإجراءات التحفيزية املتخذة ال�ستقطابهم.
8686لي�ست عمليات تدبري �شبكة العالجات ال�صحية الأ�سا�سية ،وتوزيع بطائق امل�ساعدة الطبية لفائدة الأ�شخا�ص
املعوزين ،وتفعيل الت�أمني الإجباري على املر�ض لفائدة �أجراء القطاع اخلا�ص ،ب�أح�سن حاال من نظرياتها يف
باقي �أرجاء اململكة� ،إذ �إنها ت�شكو من االختالالت نف�سها .لكن ،واعتبا ًرا للم�سافات الفا�صلة عن مراكز اتخاذ
القرار ،ف�إن �أوجه اخللل تلك تولد تذمرا ُم�ضاعفًا لدى املرتفقني.

746

اال�ستعمال غري الكايف للم�ؤهالت الثقافية

8787يعرتف د�ستور  2011مبوروث ثقايف ولغوي متنوع ،وال غرو �إذن �أن يطرح غياب اعتبار الثقافة احل�سانية وم�ؤهالتها
حتد ًيا حقيق ًيا يتعني العمل على تدارك تداعياته� ،إذ �إن هذه الثقافة عنوان خ�صو�صية جهوية يوليها املواطنون
�أهمية خا�صة.
�8888أ�شار امل�شاركون يف اللقاءات املنظمة من قبل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي خالل الندوة التي نظمها
املجل�س حول املوروث الثقايف احل�ساين ،و كذلك خالل عدد من جل�سات الإن�صات �إىل غياب ا�سرتاتيجية
ثقافية نوعية ت�أخذ يف ح�سبانها م�ؤهالت الثقافة احل�سانية وحاجيات ال�ساكنة يف هذا املجال .وهي حقيقة �أكدتها
الدرا�سات التي �أطلقها املجل�س بهذا اخل�صو�ص .ويجد غياب مثل هذه اال�سرتاتيجية تف�سريه يف عدم وجود �إطار
ينظم تدبري الرتاث الثقايف ،وعدم كفاية امليزانيات املخ�ص�صة لت�شجيع الثقافة احل�سانية ،وتعدد الهيئات املتدخلة
يف تدبري هذا الرتاث ،وغياب موارد ب�شرية م�ؤهلة ومتخ�ص�صة للعناية بهذا الرتاث ،وعدم انخراط و�سائل الإعالم
واجلمعيات الثقافية يف عمليات التح�سي�س والتعريف مبكونات هذا الرتاث ،وعدم كفاية التظاهرات واللقاءات
التي تعنى بالرتاث الثقايف احل�ساين ،و�ضعف االهتمام بالعمل احلريف ،الذي ينظر �إليه ب�صفته وقفًا على فئة
اجتماعية معينة ،و�أخ ًريا تهمي�ش املر�أة ،التي ت�ضطلع بدور مركزي يف الثقافة ال�صحراوية.
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8989با�ستثناء بع�ض الإنتاجات املكتوبة التي تدعمها وكالة اجلنوب ،ف�إن امل�ؤهالت الثقافية لهذه الأقاليم ال توىل
لها العناية املطلوبة .كما �أن املقاوالت ال حتت�ضن �أي عمل ثقايف ،وتبدو مرتددة يف اال�ستثمار يف الرتاث الثقايف
ب�صفته ن�شا ًطا اقت�صاد ًيا ُمد ًرا للدخل ومحُ دثا لفر�ص ال�شغل.
9090مل يتم �إح�صاء املواقع التاريخية ،مع �أن املحافظة عليها �أمر �ضروري ،حتى يجري �إدماجها يف �إطار ا�سرتاتيجية
للنهو�ض بال�سياحة الثقافية .ومع ذلك ،تختزن الأقاليم اجلنوبية تراثًا معمار ًيا ُم ًّهما يتكون من ق�صور و ق�صبات،
و مواقع و ف�ضاءات لها طابع قد�سي لدى ال�ساكنة ( جوامع� ،أ�ضرحة ،موا�سم) .كما تتوفر على تراث تاريخي
و�أركيولوجي �ضارب يف القدم ،ومعمار معا�صر .وت�شكل املحافظة على هذا الرتاث �أم ًرا يف غاية الأهمية ،بقدر
ما يوفر من �آفاق تنمية هائلة ،ولكونه ميثل عامل �إ�شعاع ثقايف و�سياحي ،له �أبعاد وطنية ،وقارية ،ودولية.
9191تظل املبادرات املتخذة يف جمال حماية الذاكرة وحماية الثقافة ال�شفهية احل�سانية حمدودة ،با�ستثناء مو�سم طانطان،
امل�صنف من قبل اليون�سكو �ضمن الرتاث غري املادي للإن�سانية ،ومهرجان وادي الذهب لكويرة ،ومهرجان �أو�سرد.
9292ال يخ�ضع الرتفيه لأي �سيا�سة وا�ضحة املعامل ،مما يتناق�ض والنفقات العمومية املرتفعة يف الأقاليم اجلنوبية.
ويبقى تثمني مدى انخراط الدولة ،فيما يخ�ص الولوج �إىل الرتفيه ،حمدودا.
9393و�أخ ًريا فال وجود لأي نقا�ش �أو تفكري يذكر حول امتزاج الثقافات احل�سانية والأمازيغية والعربية وتالقحها
تالقحا مينح الأقاليم اجلنوبية �شخ�صيتها املتفردة .وينعك�س هذا الغياب على ق�ضايا حتديد وتفعيل ال�سيا�سات
ً
العمومية والنقا�شات حول الو�ضعية االجتماعية وم�ستقبل التنمية يف هذه الأقاليم.
نق�ص الو�سائل ،والبطء يف جمال التدبري البيئي

9494ال يخفى �أن الرهانات املتعلقة بحماية املوارد املائية وال�سمكية ،والوقاية من �أ�شكال التلوث ،وخ�صو�صا تلوث
ال�ساحل ،رهانات �ضخمة .ويبدو �أن عمل الدولة يف جمال حماية البيئة ال يرقى �إىل م�ستوى التحديات املتعني
رفعها يف هذا املجال.
9595مل تف�ض االلتزامات التي مت التعهد بها يف �إطار �أجندة � 21إىل تقدمي معلومات عمومية حول درجة تقدم �أعمال
�إجنازها ،ب�سبب النق�ص يف التتبع والتقييم ،وغياب م�ؤ�شرات التقييم ،وندرة الأبحاث لدى الإدارة ،و�ضعف
امليزانيات املخ�ص�صة للتح�سي�س والرتبية البيئيني.
9696تطرح ق�ضايا تدبري املياه والرثوة ال�سمكية وال�ساحل ،واملحافظة على املنظومة البيئية للواحات العديد من
الت�سا�ؤالت امللحة ،الرتباطها الوثيق ب�س�ؤايل اال�ستدامة وقابلية اال�ستمرار ،و�أي�ضا ملا حتدثه من �آثار على بع�ض
اخليارات القطاعية (كالفالحة وال�سياحة وغريهما).
9797تت�سم �سيا�سة املاء بنقاط �ضعف دائمة تتعلق بتدبري هذا املورد ،وذلك رغم و�ضع خمطط مديري للتهيئة
املندجمة للموارد املائية  PDAIREللحو�ض املائي لل�صحراء.
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9898وح�سب وكالة احلو�ض املائي لل�صحراء تقدر املوارد املائية مبا يناهز  50مليون مرت مكعب من املياه ال�سطحية،
وحوايل  16مليون مرت مكعب من املياه اجلوفية .وهي خم�ص�صة يف غالبها لل�شرب ( 63باملائة من جممل
اال�ستهالك يف احلو�ض ال�صحرواي)� .أما التعوي�ض اال�صطناعي ملياه الفر�شة اجلوفية فيكاد يكون اليوم منعدما،
ب�سبب �ضعف الت�ساقطات املطرية .مل يتم منذ  2009منح �أي ت�صريح جديد ب�ضخ املياه من الفر�شة اجلوفية ،يف
انتظار معرفة الطاقة املائية احلقيقية التي تختزنها.
9999ميثل التعمري وتزايد اال�ستعماالت املنزلية للماء ،التي رفعت من ن�سبة ا�ستهالك املاء ال�صالح لل�شرب مبا يناهز
 29باملائة� ،ضغو ًطا كبرية تتهدد املوارد املائية .ومن جهة �أخرى ف�إن عمليات ا�ستخراج املياه من املوارد املائية
الأحفورية يف الداخلة ،وا�ستعمالها لأن�شطة فالحية لإنتاج اخل�ضروات موجهة نحو الت�صدير ،لي�ست مرفقة
ب�شروط تتعلق بحماية املوارد لفائدة الأجيال احلالية والقادمة.
�10100إن جزءا من املوارد ال�سمكية معر�ض لال�ستغالل املفرط ،ف�صيد الأ�ساطيل ال�صناعية ،و�أ�ساطيل �صيد ال�سمك
ال�سطحي ال�صغري ،مبا فيها ال�سردين ،واملعروف �أنه غري م�ستغل مبا فيه الكفاية ،و�أنواع الأ�سماك امل�صطادة
مثل �سمك ال�شيمي  chinchardsو�سمك الإ�سقمري الإ�سباين مثرية للقلق .واحلال �أن كمية خمزون هذين
النوعني قد تدفع �إىل دق ناقو�س اخلطر حول احتمال ا�ستنزافها .وباملوازاة مع ذلك ال ينظر الكثريون بعني
الر�ضى �إىل العدد الكبري من وحدات �إنتاج �سماد ال�سمك.
10101و�أخ ًريا ت�شتمل الأقاليم اجلنوبية على مواقع بيولوجية ومناظر طبيعية فريدة لي�س لها نظري� ،إال �أن ما تتميز به من
تنوع معرتف به يف الت�صنيف الوطني (تعد املواقع ذات الأهمية البيولوجية والبيئية مواقع حممية) والعاملي،
هو اليوم عر�ضة للخطر .فرغم اجلهود الت�شريعية الرامية �إىل احلفاظ على الأنواع واملواقع املحمية� ،إال �أن الكثافة
العمرانية ال�ساحلية والتلوث املرتبط بالأن�شطة االقت�صادية والإن�سانية يعر�ضان بع�ض تلك املواقع خلطر التدهور
الإيكولوجي ،وخ�صو�صا منها خليج الداخلة.
10102تف�ضي عمليات التمركز الإن�ساين واالقت�صادي املتزايدة يف ال�سواحل �إىل تر ٍّد �صارخ يف و�ضعية هذا الو�سط
الطبيعي الذي يتميز به�شا�شة كبرية .وتظل الو�سائل املفعلة من قبل الدولة من �أجل املراقبة والوقاية من خماطر
تلوث ال�ساحل حمدودة .ي�ضاف �إىل ذلك كون النفايات الناجمة عن ا�ستغالل املوارد ال تخ�ضع لأي مراقبة �أو
عقوبات ،رغم �أن الإطار التنظيمي والقانوين ين�ص على ذلك.
10103تتجلى �صعوبات تدبري ال�ساحل بو�ضوح على م�ستوى خليج وادي الذهب ،حيث يتمثل التحدي الأكرب يف
كيفية التوفيق بني الأن�شطة االقت�صادية والب�شرية من جانب ،ومتطلبات املحافظة على املنظومة البيئية �ضمن
ر�ؤية م�ستدامة ،من جانب �آخر .كما �أن تطور خليج وادي الذهب مل يواكبه تخطيط ا�سرتاتيجي ،مما �أف�ضى �إىل
نوع من التطور الفو�ضوي.
10104يقود تزايد �أعداد ال�سكان اليوم �إىل اختناق املدينة ،و�إىل م�ستويات من التلوث مثرية للقلق ،وخ�صو�صا يف البحرية،
التي متثل موق ًعا بيئ ًيا و�سياح ًيا ال مثيل له ،ولكن �أي�ضا يف غريها من املواقع اله�شة ،مثل �ساركا والكدية البي�ضاء.
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10105عدم الف�صل بني الأن�شطة االقت�صادية (مبا فيها قرى ال�صيادين) عن �أماكن ال�سكن وعن املواقع الطبيعية،
يف�سر بدوره هذه الو�ضعية .14كما �أن تعدد املتدخلني ،وغياب التن�سيق بني امل�س�ؤولني املركزيني يف الوزارات
وامل�س�ؤولني اجلهويني ،واالنخراط ال�ضعيف لل�ساكنة املحلية ،كلها عوامل ترفع من حدة هذه ال�صعوبات.
10106هناك ان�شغال �إيكولوجي �آخر يتعلق بظاهرة زحف الرمال التي ت�شكل نقطة �ضعف كبرية لي�س فقط على
�صعيد التنمية الفالحية� ،أو �إقامة بنيات حتتية يف املنطقة ،و�إمنا� ،أي�ضا ،على م�ستوى �إعداد وتنظيم املجال الرتابي
على وجه العموم .لقد بذلت جهود مهمة ملحاربة زحف الرمال ،ولكن م�ستوى ووترية تنفيذ الربامج تظل
�ضعيفة ن�سبيا قيا�سا �إىل حجم الظاهرة.
10107با�ستثناء بع�ض امل�ساحات الزراعية املحدودة (زراعات معي�شية يف واحات جهة كلميم-ال�سمارة ،وزراعة اخل�ضر
يف الداخلة) ،يعد الف�ضاء ال�صحراوي بالأ�سا�س ف�ضاء رعو ًيا .ويتعر�ض هذا الف�ضاء الغابوي-الرعوي ،اليوم،
ل�ضغط كبري على م�ساراته ،واحلفاظ عليه لي�س م�ؤ ّمنا ،مما يهدد �أن�شطة تربية املوا�شي و�إنتاجية القطعان.
10108هناك �ضغوط كبرية تتعر�ض لها كذلك املنظومات البيئية للغابات والواحات يف جهة كلميم-ال�سمارة ،وتتجلى
يف اال�ستغالل املفرط للموارد الطبيعية ،وخ�صو�صا ب�سبب الرعي املفرط وتتابع �سنوات من اجلفاف احلاد،
وتراجع الغطاء النباتي من �أثر جفاف املناخ وغياب حتديد امل�ساحات الغابوية وامل�صادقة عليها.
غياب �سيا�سة مندجمة لإعداد الرتاب

10109ال حتكم ال�سيا�سة املتبعة حتى اليوم يف �إعداد الرتاب ر�ؤية وا�ضحة ت�أخذ بعني االعتبار �ضرورة تنظيم و�إعداد
الرتاب ،وو�ضع البنيات التحتية والتجهيزات ح�سب نوعية �أماكن العي�ش والن�شاط االقت�صادي .ويت�ضح غياب
الر�ؤية هذا على وجه اخل�صو�ص يف ا�ستمرار ال�سكن غري الالئق ،وتعرث برنامج �إحداث قرى لل�صيادين باملنطقة،
مما جعل ه�ؤالء يعانون من ظروف معي�شية �صعبة.
11110نتج عن �سيا�سة املدينة ،التي غالبا ما ت�أتي يف جمملها كرد فعل ،وحتت �ضغط دميغرايف قوي ،منو ح�ضري مت�سارع
وفو�ضوي ،مما �ساهم يف ف�شل خمططات التنظيم االجتماعي-املكاين ،و�أف�ضى �إىل بروز «مدينة بديلة» �صارت
مهدا لكل �أنواع االنحراف.
11111ال يبدو �أن هند�سة املدن تخ�ضع لأ�سلوب عمراين حملي متما�سك ومن�سجم .مع ت�سجيل �ضعف يف وظيفية
الف�ضاءات احل�ضرية والأخذ بعني االعتبار احلاجات االجتماعية لل�ساكنة (من ترفيه ،وم�ساحات خ�ضراء،
وبنيات حتتية ريا�ضية وثقافية).
11112ت�شهد الأقاليم اجلنوبية ،على �صعيد ال�سكن ،و�ضعية خا�صة تتم ّيز بكون ال�سلطات العمومية متثل الفاعل �شبه
الوحيد ،معتمدة يف ذلك على برجمة ال ت�ستجيب ،غالبا ،لطلب واقعي ،مع وجود عدة م�شاريع غري مربجمة
بعد .كما �أن التمويل يبقى عموميا يف معظمه ،وال يوجد �سوق حقيقي لل�سكن (خا�ضع للعر�ض والطلب)،
با�ستثناء �أ�سواق ثانوية ،تبقى �ضعيفة يف كل الأحوال.
14

يجب �أن يخ�ضع هذا الف�صل ملقاربة من�سجمة وعقالنية ،من �أجل تفادي الت�شتيت.
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حكامة غري مالئمة ،و�أزمة الثقة جتاه الإدارة والهيئات الرتابية

�11113أتاحت جل�سات اال�ستماع التي نظمها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،وكذا الدرا�سات التي
�أجراها ،الوقوف على �أوجه خلل و�صعوبات يف القيادة التقنية واحلكامة الإدارية بالأقاليم اجلنوبية .وتتجلى
هذه ال�صعوبات يف خمتلف اجلوانب التنموية .وتعود م�س�ؤولية العديد منها �إىل الإدارات املركزية ،لت�ضع مو�ضع
�س�ؤال قدرة القطاعات الوزارية على ر�سم �أهدافها با�ستح�ضار البعد اجلهوي ،مع االعتماد على موارد وم�ساطر
وا�ضحة ومن�سجمة ومتحكم فيها .كما ترتبط بع�ض ال�صعوبات الأخرى بالتفاوت الذي يكاد يكون �آل ًيا ،بني
حجم تدخل الدولة ووتريته غري امل�سبوقني� ،سعيا �إىل �ضمان التجهيز املادي من جهة ،وبطء وترية تكيف
الإدارة و�أجهزتها اجلهوية من جهة �أخرى.
11114لي�س تدبري ال�ش�ؤون العمومية خا�ض ًعا ملبد�أ املحا�سبة حول و�ضعية احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،وحول تدبري
الربامج والأموال العمومية .ومن �ش�أن �إر�ساء وتخويل �صالحيات مو�سعة لهيئات م�ستقلة ،مثل املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان �أو الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة� ،أن ي�ضمن يف املدى املنظور فعلية حقيقية لوظائف التنظيم
واملراقبة ال�ضرورية لكل جمتمع دميقراطي يخ�ضع لقواعد احلق والقانون.
11115هناك عدد من العوامل التي تعوق م�سل�سل الالمركزية ،منها النق�ص يف الكفاءات امل�ؤهلة ،و�ضعف م�ستوى
الت�أطري والقدرة على تدبري اجلماعات املحلية ،وغياب العالقة بني خمتلف م�ستويات التخطيط (من حملي
وجهوي ووطني) و�إعداد الرتاب ،وغياب الو�ضوح يف م�سل�سل القرار واملحا�سبة.
11116البعد عن املركز ،وامتداد م�ساحة املجال الرتابي ،يجعالن العالقات القائمة مع املرتفقني عالقات �صعبة
ومعقدة ،مما ي�ؤدي �إىل �ضعف االن�سجام والتمف�صل بني خمتلف م�ستويات اتخاذ القرار (من حملي وجهوي
ووطني).
11117يظل الالمتركز �أي�ضا غري مكتمل البناء� .إذ ال يتوفر امل�س�ؤولون يف م�ستوى الأقاليم اجلنوبية على ا�ستقاللية
يف التدبري والقرار ،ويظلون يف كثري من الأحيان منغلقني منح�صرين يف مقاربات قطاعية �ضيقة ،على ح�ساب
مقاربة تنموية ترابية تقوم على مبد�أ التن�سيق ،مما يف�ضي �إىل غياب ر�ؤية مندجمة للربامج ،وارتفاع تكلفة الإدارة،
و�إىل بطء يف اتخاذ القرار وطول يف �آجال التنفيذ.
�11118إذا كانت وكالة �إنعا�ش وتنمية الأقاليم اجلنوبية متثل جتربة مفيدة من �أجل التنمية ،ف�إن الوترية املحدودة النعقاد
جمل�سها الإداري ،و�ضعف املراقبة مبقت�ضى القانون -املر�سوم القا�ضي ب�إن�شاء هذه امل�ؤ�س�سة ،و�ضعف الت�شاور،
ومراعاة �آراء وانتظارات الأطراف املعنية ،كل ذلك ي� ّؤكد احلاجة �إىل تو�ضيح ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات يف
�أنظمة القيادة والتن�سيق واملراقبة ملجموع الربامج التنموية للأقاليم اجلنوبية.
11119تعد �أزمة الثقة من بني الرهانات الكربى يف الأقاليم اجلنوبية .وتتعدد مظاهر �أزمة الثقة هاته لت�ضع مو�ضع
ت�سا�ؤل قدرة الفاعلني اجلمعويني على �ضمان ا�ستقاللية متثيليتهم وتدخالتهم ،وكذا قدرة ال�سلطات العمومية
على احرتام تلك اال�ستقاللية و�أخذها بعني االعتبار.
45
النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية

12120ومرد �أزمة الثقة� ،إىل االقتناع ال�سائد يف �أو�ساط املرتفقني بعدم احرتام �سلطة القانون وعدم تطبيقه .وتنجم عن
عدم التقيد باالحرتام الالزم لقاعدة القانون جمموعة من النتائج ال�سلبية ،كنق�ص الثقة يف امل�ؤ�س�سات وبني
املواطنني �أنف�سهم ،وتف�شي الر�شوة والف�ساد ،وتنازع امل�صالح والرتامي غري القانوين على بع�ضها ،والعزوف عن
امل�شاركة يف احلياة العامة ،و�ضعف اال�ستثمار ،ومظاهر التوتر و�أعمال ال�شغب.
�12121أ�شار العديد من املتدخلني ب�أ�صابع االتهام �إىل «ال�شعور بالإفالت من العقاب ال�سائد لدى النخب» ،بو�صفه
�أحد العوامل امل�ؤرقة امل�ؤدية �إىل تفكك الن�سيج االجتماعي ،و�أحد �أ�سباب �أزمة الثقة يف ا�شتغال امل�ؤ�س�سات.
�12122إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�شكك العديد من الفاعلني يف �صحة امل�ؤ�شرات التنموية ،بل ويعتربون �أن «امل�س�ؤولني
الإداريني» يف املنطقة تعمدوا ت�ضخيمها ،خدمة مل�صاحلهم.
12123يف ما يتعلق بعائدات تدبري املوارد الطبيعية لهذه الأقاليم ،ال تطرح امل�س�ألة من منظور م�شروعية ا�ستغالل موارد
معينة يف منطقة تعاين من نزاع �إقليمي مفتعل ،نظرا لكون االقاليم اجلنوبية جزءا ال يتجز�أ من الرتاب الوطني.
12124و�أخريا ،يتيح احلوار املدين ف�ضاءات رحبة لتح�سني الأو�ضاع ،خا�صة �إذا ما متت م�أ�س�سة ا�ستقاللية الفاعلني
اجلمعويني ور�سم حدود تلك اال�ستقاللية بو�ضوح ،مع �ضرورة احرتامها ،و�إن�شاء منتديات م�ؤ�س�ساتية على
ال�صعيدين املحلي واجلهوي ،للت�شاور واحلوار داخل املجتمع املدين ،وبني مكوناته وال�سلطات العمومية.
الف�صل الثاين  :ت�شخي�ص وجرد قطاعي للن�شاط االقت�صادي بالأقاليم
اجلنوبية
 .1-IIالت�شخي�ص االقت�صادي

12125مل يتحقق الإقالع االقت�صادي املنتظر للأقاليم اجلنوبية .فقد ّ
ظل االقت�صاد حمدود التنوع ،ويرتكز يف جزئه
الأكرب يف القطاعات الأولية ،كما �أن املوارد الطبيعية غري مثمنة �إال بن�سبة �ضئيلة ،وعلى ر�أ�سها تلك املت�أتية
من ال�صيد البحري .وبقيت قطاعات التجارة والبناء والأ�شغال العمومية مرتهنة� ،إىل حد كبري ،باال�ستثمارات
وامل�ساعدات التي توفرها الدولة ،بينما انح�صرت م�ساهمة الفالحة وال�سياحة يف م�ستويات متدنية .ويخ�ضع
االقت�صاد برمته خ�ضوعا كبريا للنفقات العمومية ورواتب الإدارة.
12126تتحكم عقلية الريع يف اقت�صاد هذه الأقاليم ،مع ن�شاط جتاري �ضعيف .وهناك �ضعف كبري يف �إن�شاء املقاوالت،
خ�صو�صا ب�سبب انعدام حتفيزات جلذب القطاع اخلا�ص ،و�ضعف روح املبادرة ،وغياب �سيا�سة متويل ت�شجع على
خلق املقاوالت ،وال �سيما على م�ستوى املراحل الأوىل من حياة املقاولة "."early stage
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اقت�صاد قليل التنوع ،يعتمد �أ�سا�سا على القطاعات الأولية والنفقات العمومية

12127يرتهن اقت�صاد الأقاليم اجلنوبية ب�شكل كبري بالدولة ،مع �أن الناجت الداخلي للفرد يفوق بن�سبة  30باملائة تقريبا املعدل
الوطني ( 34.263درهم� 15سنة  2010مقابل  24.244درهم .)16ومتثل الأجور املورد الأ�سا�سي للدخل بن�سبة 53
باملائة ،فيما يتوزع الباقي بني الأرباح ( 26باملائة) ،وامل�ساعدات املبا�شرة ( 19باملائة) ،والتحويالت ( 1باملائة).
12128ت�ساهم الدولة يف الناجت الداخلي اخلام للأقاليم اجلنوبية بن�سبة تتجاوز  54باملائة 43 ،باملائة منها بطريقة مبا�شرة
( 33باملائة للدولة و 10باملائة للمقاوالت العمومية) ،و  11باملائة بطريقة غري مبا�شرة (ناجت داخلي خام مت� ٍّأت من
اال�ستثمارات العمومية) .ويقدر اال�ستثمار العمومي بخم�سة مليارات درهم ،مبا مقداره  5.500درهم للفرد� ،أي
ما يفوق ن�سبة  31باملائة املعدل الوطني ( 4.200درهم).
12129ترتاوح املداخيل الإجمالية للأقاليم اجلنوبية ما بني  22و 23مليار درهم 82 ،باملائة منها م�صدره قطاعات
خمتلفة (مبا يف ذلك القطاع العمومي) ،و 16باملائة ناجت عن امل�ساعدات املبا�شرة وغري املبا�شرة ،والباقي م�صدره
التحويالت الداخلية .وت�ساهم الدولة بن�سبة  48باملائة 26 ،باملائة منها بطريقة مبا�شرة ( 20باملائة للأجور ،و6
باملائة للم�ساعدات املبا�شرة) ،و 22باملائة بطريقة غري مبا�شرة ( 9باملائة للأجور الناجتة عن اال�ستثمار العمومي،
و 13باملائة للم�ساعدات غري املبا�شرة) .وت�ستفيد الأقاليم اجلنوبية تقريبا من ن�صف امليزانية الوطنية املخ�ص�صة
للم�ساعدات االجتماعية.
13130يبقى االقت�صاد ه�شّ ا بحيث يعتمد على ال�صيد البحري ،وال�صناعات التحويلية ملنتوجات البحر ،وعلى قطاع
الفو�سفاط ،وبن�سبة قليلة ،قطاعي البناء واخلدمات التجارية.
13131يبلغ الناجت الداخلي اخلام املت�أتي من املوارد الطبيعية كال�صيد البحري وحتويل منتجات البحر ،والفالحة،
والفو�سفاط 11.5 ،مليار درهم 70 ،باملائة منها يوجه �إىل الأقاليم اجلنوبية.
13132تتم عملية تثمني املوارد الطبيعية ،وخا�صة موارد ال�صيد البحري ،يف جزئها الأكرب خارج الأقاليم اجلنوبية ( 64باملائة
فيما يخ�ص منتجات البحر) .ومل تعرف ا�سرتاتيجية تثمني منتجات البحر حمليا �أي تطور ،وغالبا ما ت�سوق املنتجات
يف حالتها اخلام ،نظرا النعدام البنيات التحتية من موانئ ومن�ش�آت� ،إ�ضافة �إىل �صعوبات ولوج التمويالت البنكية.
13133يف جمال حكامة املوارد الطبيعية ،يالحظ عموما نق�ص يف تداول املعلومات حول �شروط ومعايري الولوج �إىل هذه
املوارد .وينطبق الأمر ،خ�صو�صا ،على جمال ال�صيد البحري بحيث ُيولد ذلك عدم ر�ضى ال�ساكنة ،ب�سبب غياب
معلومات يف متناول عموم النا�س ،ونظرا لغياب قواعد وا�ضحة و�شفافة يف منح الرخ�ص وح�ص�ص ال�صيد البحري.
�13134إن البعد االجتماعي ال ي�ؤخذ بعني االعتبار مبا فيه الكفاية ب�سبب غياب �سيا�سة مندجمة بني خمتلف املتدخلني
يف امليدان .يدل على ذلك �ضعف مداخيل م�ستخدمي قطاع ال�صيد البحري وظروفهم املعي�شية املزرية ،ويتجلى
ذلك بخا�صة يف قرى ال�صيادين .كما يتجلى غياب البعد االجتماعي� ،أي�ضا ،يف القطاع الفالحي الذي يوفر
15
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امل�صدر :املندوبية ال�سامية للتخطيط
ا امل�صدر :مديرية الدرا�سات والتوقعات املالية.
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حوايل  10باملائة من منا�صب ال�شغل املحلية ،مب�ساحة �صاحلة للزراعة ال تتجاوز  1.2باملائة .ولي�س احلال �أف�ضل
فيما يخ�ص ال�صناعة التقليدية ،واخلدمات التجارية ال�صغرى حيث ي�سود االقت�صاد غري املهيكل ،وال�سياحة.
مناخ �أعمال قليل اجلاذبية

13135رغم الإجراءات التحفيزية العديدة التي ي�ستفيد منها و�سط الأعمال بالأقاليم اجلنوبية ،ف�إنه ال يفلح يف جذب
امل�ستثمرين اخلوا�ص املغاربة والأجانب .ويظل اال�ستثمار اخلا�ص �ضعيفا (� 3إىل  4مليارات درهم) .ويقوم به يف
الغالب الأعم م�ستثمرون حمليون (� 60إىل  65باملائة) ،وم�ستثمرون من باقي مناطق املغرب بن�سبة ترتواح بني
 30و 35باملائة ،و�أجانب (� 10إىل  15باملائة).
13136وي�شكل غياب املنظورية يف النظام ال�ضريبي املعتمد يف الأقاليم اجلنوبية عائقا يف وجه اال�ستثمار اخلا�ص،
ويحرم اجلماعات من جمموعة من املوارد ،وخا�صة اجلماعات القروية .ويت�سم نظام الإعفاء من ال�ضريبة على
القيمة امل�ضافة بتحيزه ،مما يت�سبب يف عدم الر�ضى .وي�صدق الأمر نف�سه على و�ضعية العقار العمومي ونظام
الت�سجيل العقاري الذي ت�شوبه اختالالت كبرية.
 13137ت�ستفيد �أقاليم جهات العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء ،ووادي الذهب-الكويرة ،و�أقاليم ال�سمارة وطانطان
من �إعفاء �ضريبي من ال�ضريبة على ال�شركات وال�ضريبة على الدخل( ،ال ي�ستفيد املوظفون وم�ستخدمو
ال�شركات التي يوجد مقرها خارج الأقاليم اجلنوبية من هذا الإعفاء) ،ومن ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة،
وال�ضريبة الداخلية على اال�ستهالك .وت�ستفيد هذه الأقاليم ،با�ستثناءات قليلة ،من �إعفاء من ال�ضريبة على
ال�سكن ومن ال�ضرائب اجلماعية واملهنية.
13138هناك فئتان من املقاوالت التي ت�ستفيد من ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ،وهي املقاوالت التي يوجد مقرها يف
هذه الأقاليم ،وت�سوق منتجاتها يف باقي الأقاليم املغربية ،ومقاوالت الأ�شغال العمومية العاملة يف هذه املناطق.
وتنتج عن هذا النظام جمموعة من الأ�ضرار و�أوجه اخللل ،حيث ت�شكل عائقا �أمام اال�ستثمارات التي ال تعد
منتجة ،ولي�س ب�إمكانها ا�سرتجاع ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ،وهو ي�شجع ذلك �أي�ضا ،اال�ستثمارات القائمة
على امل�ضاربات التي ال حتركها �سوى االعتبارات ال�ضريبية (مقر ال�شركة) ،ولي�س لها �أثر حقيقي على االقت�صاد
املحلي� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فغياب ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة مل ُيحدث الأثر املرجو من حيث انخفا�ض
الأ�سعار ،التي تظل يف م�ستوى الأ�سعار ال�سائدة يف باقي مناطق املغرب ،بل وتتجاوزها �أحيانا.
13139تظل املداخيل ال�ضريبية املح�صلة يف الأقاليم اجلنوبية �ضعيفة ،وال تتجاوز  1,3مليار درهم 46 ،باملائة منها
متح�صل يف غالبيته من ال�ضرائب املحلية ،و 54باملائة من ال�ضرائب على املوارد الطبيعية .وتظل هذه املداخيل
�أقل من � 10إىل  11مليار درهم من النفقات العمومية ال�سنوية ،علما �أن النفقات ال�ضريبية غري املدرجة يف
امليزانية ترتاوح بني  2و 4مليارات درهم.
14140تتميز الو�ضعية العقارية يف الأقاليم اجلنوبية ب�ضعف ت�سجيل املمتلكات ،والبطء يف ف�ض النزاعات ،و�ضعف
جتهيز الأرا�ضي لأغرا�ض اقت�صادية (عقار جمهز ومرتبط ب�شبكات املاء والكهرباء) ،وغياب ال�شفافية يف م�ساطر
منح الأرا�ضي التي متلكها الدولة ،وهي م�ساطر ال تخدم دائما م�صلحة ال�ساكنة املحلية.
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14141تبلغ م�ساحة العقار املحدد يف ملكية الدولة  1.6مليون هكتار ،يوجد ثلثها بالأقاليم اجلنوبية� .17إ�ضافة �إىل
ذلك ،يتوفر املغرب على خزان عقاري قابل لال�ستغالل مب�ساحة تتجاوز  10.5مليون هكتار ،و�أ�سا�سا يف الأقاليم
اجلنوبية ،غري �أن امتداد املجال الرتابي وات�ساعه ،والتحديد اجلغرايف للعقار ،وغياب مرجعية لهذا التحديد،
وخ�صائ�ص الت�ضاري�س والرتبة ،ال ت�سهل عملية ح�صر هذا اخلزان العقاري وت�سجيله.
14142انطلقت عملية ت�سوية املمتلكات العقارية املح�صاة للدولة ،حيث مت ت�سجيل ما يقارب  24,9باملائة يف الأقاليم
اجلنوبية ،بينما  74,8باملائة ال تزال يف طور الت�سجيل ،فقط  0.3باملائة غري معنية بالت�سجيل ،علما ب�أن هذه الن�سبة
تتفاوت من جهة لأخرى.
14143ومع ذلك ،تنح�صر �أعمال التحفيظ للعقار الواقع يف حميط اجلماعات احل�ضرية ،املرتكزة �أ�سا�سا على طول
ال�شريط ال�ساحلي .وهي لي�ست منتظمة وال منهجية ،وتنجز ح�سب احلاجيات الآنية.
�14144إن امل�شاريع الكربى التي ينجزها فاعلون عموميون يف �إطار ا�ستثمارات ذات طابع اجتماعي ،كال�سكن والتعليم،
هي التي ا�ستفادت يف �أغلب الأحيان من العقار العمومي ،والباقي يتم ا�ستغالله يف �إطار ا�ستثمارات خا�صة.
هكذا ،ف�إن م�شاريع ا�ستثمارية مهمة تنجز من طرف منع�شني عقاريني �أجانب� ،أي ما يعادل  79باملائة من عدد
امل�شاريع التي ا�ستفادت من العقار العمومي ،و 58باملائة من امل�ساحات امل�ستغلة ،وما تبقى مينح للم�شاريع
الأخرى التي ينجزها مواطنون ينحدرون من الأقاليم اجلنوبية.
14145ي�شكل غياب املنظورية وبطء امل�ساطر الإدارية املرتبطة بالعقار وتعقدها ،عائقني يثنيان الفاعلني املغاربة والأجانب
عن االنخراط يف امل�شاريع اال�ستثمارية .وكثريا ما �أ�شار املتدخلون �إىل ال�ضغوط الكربى على العقار املُحفَّظ،
وانت�شار امل�ضاربات مب�ستويات عالية ،وغياب البعد اال�ست�شرايف لل�سيا�سة العقارية ،بو�صفها عوامل حتول دون
تطور اال�ستثمار وانتعا�شه.
14146تفقد الأقاليم اجلنوبية الكثري من جاذبيتها اال�ستثمارية ب�سبب النق�ص امللحوظ يف البنيات الق�ضائية التحتية.
�إذ ال تتوفر هذه الأقاليم على حماكم جتارية ،مما ي�ضطر ال�ساكنة �إىل اللجوء �إىل �أكادير .ويف�ضي عدم وجود
حمكمة ا�ستئناف بجهتي وادي الذهب-الكويرة ،وكلميم-ال�سمارة (وحدها جهة العيون تتوفر على حمكمة
ا�ستئناف) ،وغياب حماكم �إدارية� ،إىل �شلل النظام الق�ضائي وعجزه عن القيام بوظيفته ،مما يفقد هذه اجلهات
جاذبيتها االقت�صادية.
�ضعف يف جمال �إن�شاء املقاوالت

14147يت�شكل الن�سيج االقت�صادي للأقاليم اجلنوبية من � 42ألف مقاولة يوجد مقرها بهذه الأقاليم 29 ،باملائة منها
عبارة عن مقاوالت �صغرى ومتو�سطة� ،أي ما مقداره � 12ألف مقاولة .وت�ساهم هذه املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة
بن�سبة  70باملائة من الناجت الداخلي اخلام ،وتوفر  55باملائة من منا�صب ال�شغل يف خمتلف القطاعات .والباقي،
17

موزعة بالتوايل على جهات العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء ،وكلميم-ال�سمارة ،ووادي الذهب-الكويرة ،بن�سبة  48باملائة ،و 29باملائة،
باملائة.
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�أي  70باملائة هو عبارة عن مقاوالت �صغرية جدا تن�شط يف غالبيتها يف القطاع غري املهيكل ،وتخلق  38باملائة
من منا�صب ال�شغل .وال يوجد �سوى  1باملائة من املقاوالت الكربى.
14148ف�شل الكثري من م�شاريع الربامج املحفزة على �إن�شاء املقاوالت يف بدايتها ،ب�سبب �صعوبات ولوج التمويل
البنكي ،وتعدد املخاطبني الذين يتعني على الفاعلني االقت�صاديني وامل�ستثمرين التعامل معهم.
14149ال ت�ستفيد مقاوالت الأقاليم اجلنوبية �إال قليال من �آليات ال�ضمان املايل املمنوحة للمقاوالت ال�صغرى
واملتو�سطة� ،إذ �إنها نادرا ما ت�ستجيب للمعايري وال�شروط التي تخول لها احلق يف طلب ال�ضمان ،ب�سبب بنيتها
و�أمناط حكامتها� ،إ�ضافة �إىل كلفة ال�ضمانات التي ت�ؤدي �إىل الرفع من كلفة القرو�ض.
15150تعرث برنامج « مقاولتي» ،وخا�صة ب�سبب تعقيد م�سل�سل قبول امللفات وبطئه؛ وانعدام �آليات مرافقة املقاولة بعد
�إن�شائها رغم كون هذا الربنامج ين�ص عليها؛ وغياب متويل حاجيات ت�سيري املقاولة (غري املتوقعة يف مرحلة �شروع
املقاولة يف العمل) ،و�ضعف املبلغ احلايل للتمويل املحدد يف � 250ألف درهم.
جدا .وتتوفر الأقاليم اجلنوبية الع�شرة على
15151يظل �إ�سهام النظام البنكي يف متويل اقت�صاد الأقاليم اجلنوبية حمدو ًدا ًّ
 125نقطة بنكية من جمموع  5113على ال�صعيد الوطني( �أي  2.4باملائة) ،ويبقى ولوج االقرتا�ض من ال�صعوبة
مبكان نظرا لل�ضمانات العالية املطلوبة ،وعدم مالءمتها للأن�شطة وحلاملي امل�شاريع .وال تتعدى الودائع والقرو�ض
البنكية باجلهات الثالث  1باملائة من امل�ؤ�شرات البنكية الوطنية .وال يتجاوز جاري القرو�ض البنكية  8مليارات
درهم� ،أي ما يعادل  32باملائة فقط من الناجت الداخلي اخلام املحلي ،مقابل  98باملائة يف امل�ستوى الوطني .ويف�سر
هذا التفاوت ب�ضخامة امل�شاريع العمومية (تتكفل الدولة مبا يناهز  62باملائة من اال�ستثمار الإجمايل) ،ومب�ستوى
ال�سيولة املرتفع (يبلغ التوفري الإجمايل  8مليارات درهم ،مقابل  3مليارات درهم لال�ستثمار) ،وبارتفاع ن�سبة
احت�ساب عن�صر املخاطر يف القرو�ض البنكية ( 9باملائة مقابل  5باملائة يف امل�ستوى الوطني).
ارتفاع معدل البطالة ،وخا�صة يف �أو�ساط ال�شباب والن�ساء

15152ال ت�ستفيد الأقاليم اجلنوبية من �سيا�سة مندجمة حقيقية يف جمال الت�شغيل .وقد ر�صد عدد من املنا�صب املالية
منذ عدة �سنوات (حت�صر بع�ض املعطيات املح�صل عليها عددها يف  6.000من�صب) ل�صالح �شباب هذه املناطق،
مبختلف املرافق الإدارية وامل�ؤ�س�سات العمومية .وبع�ضهم يتلقى راتبه من هذه امل�ؤ�س�سات دون �أن يقوم ب�أي
عمل ،بل ودون �أن يح�ضر �إىل مقر العمل.
15153يبلغ معدل البطالة يف هذه املناطق  15.2باملائة ،مقابل  9باملائة تقريبا يف امل�ستوى الوطني ( 13,4باملائة كمعدل
ح�ضري وطني) .وتنت�شر البطالة خا�صة يف �أو�ساط ال�شباب (�أكرث من  28باملائة) ،والن�ساء (�أكرث من  35باملائة)،
وحاملي ال�شهادات املتو�سطة ( 34باملائة) والعليا ( 41باملائة).
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15154بلغ عدد الأ�شخا�ص يف �سن العمل � 635ألف �شخ�ص �سنة  .182011وت�ستحوذ ثالثة قطاعات ،هي ال�صيد
البحري والقطاع العمومي واخلدمات التجارية ،على �أكرث من  75باملائة من منا�صب ال�شغل .وتبلغ ن�سبة
منا�صب ال�شغل التي يوفرها القطاع غري املهيكل  33باملائة من العدد الإجمايل من املنا�صب يف الأقاليم
اجلنوبية ،مقابل  21باملائة وطنيا .ومتثل منا�صب ال�شغل غري املهيكل بدون تغطية �صحية (مبا يف ذلك الأن�شطة
امل�صرح بها) يف قطاع اخلدمات التجارية جز ًءا ها ًّما من العدد الإجمايل (� 39ألف من�صب �شغل تقريبا �سنة
 ،)2011و�أي�ضا يف قطاع ال�صيد البحري (حوايل � 13ألف �سنة .)2012
15155مثَّل ال�شباب ،من فئة � 15إىل � 24سنة ،يف العام  ،2011ما ن�سبته  8.4باملائة من �إجمايل املوارد الب�شرية العاملة
باملنطقة ،مقابل  17.3باملائة يف امل�ستوى الوطني .وباملوازاة مثل العاملون الذين يتجاوز �سنهم � 35سنة ،يف العام
 ،2011ما ن�سبته  60,8باملائة من �إجمايل العاملني ،مقابل  54.5على امل�ستوى الوطني.
15156تعاين الن�ساء ب�شكل خا�ص من �صعوبات ولوج فر�ص ال�شغل .ويعني نهاية امل�سار الدرا�سي بالن�سبة �إىل �أغلبهن
بداية م�سل�سل البطالة .وما فتئت ن�سبة الن�ساء العامالت �ضمن �إجمايل ال�ساكنة الن�شيطة تنخف�ض ب�شكل
ملحوظ مقارنة باملعدل الوطني.
15157تفاقمت البطالة يف �صفوف الن�ساء ،لتنتقل 19من � 26.7إىل  35.1ما بني  2007و ،2011مقابل  9.8و 10.2على
التوايل وطنيا .وتبلغ ن�سبة الن�ساء العامالت اللواتي يح�صلن على �أجر  51باملائة ،مقابل  33.5باملائة يف امل�ستوى
الوطني ،و 63,4من الرجال بالأقاليم اجلنوبية .كما �أن ن�سبة الن�ساء امل�ساعدات �أو العامالت يف البيوت ال
تتجاوز  26باملائة يف الأقاليم اجلنوبية ،بينما ت�صل �إىل  49.6باملائة يف امل�ستوى الوطني.
15158تف�سر ن�سب البطالة هذه ب�ضعف البنية االقت�صادية بالأقاليم اجلنوبية ،و�أي�ضا ب�ضعف قابلية ت�شغيل ال�شباب،
نظرا لغياب �سيا�سة ناجعة يف التوجيه نحو م�سالك درا�سية متالئمة مع حاجيات �سوق ال�شغل املحلية.
 .2-IIجرد قطاعي

ُ 15159يعد ال�صيد البحري والفالحة ،واملعادن والتجارة ،وال�صناعة التقليدية �أهم القطاعات الإنتاجية التي يقوم عليها
الن�شاط االقت�صادي بالأقاليم اجلنوبية .ومازالت قطاعات �أخرى تخطو خطواتها الأوىل رغم ما تزخر به من
م�ؤهالت كربى ،كقطاعي ال�سياحة والطاقات املتجددة.
قيمة م�ضافة �ضعيفة لقطاع ال�صيد البحري وحتويل منتجات البحر

16160ي�ساهم قطاع ال�صيد البحري وحتويل منتجات البحر يف ت�شكيل املجال الرتابي وتهيئته ،بف�ضل تطوير �أماكن
تفريغ مراكب ال�صيد و�إعداد قرى ال�صيادين .ويعد على ر�أ�س القطاعات التي توفر فر�ص ال�شغل (� 74ألف
�شخ�ص ،يعمل  95باملائة منهم يف جمال ال�صيد البحري ،و 5باملائة يف �أن�شطة حتويل منتجات البحر) .وهو �أي�ضا
م�صدر ( 50باملائة) ،والثالث يف جمال اال�ستثمار ( 16باملائة).
�أول قطاع ِّ
18
19

امل�صدر :مديرية الدرا�سات والتوقعات املالية.
امل�صدر :مديرية الدرا�سات والتوقعات املالية.
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16161يرتاوح الناجت الداخلي اخلام املت�أتي من �أن�شطة ال�صيد البحري وحتويل منتجات البحر يف الأقاليم اجلنوبية ما
بني  6.6و 6.8مليار درهم ،ي�ستفاد منها حمليا بن�سبة  51باملائة .وميثل ال�صيد البحري وحتويالت منتوجات البحر
 17باملائة من الناجت الداخلي اخلام ،و 31باملائة من منا�صب ال�شغل .20وتبلغ املداخيل الإجمالية لقطاع ال�صيد
البحري وحتويل منتجات البحر  1.9مليارات درهم ،متثل الأرباح �ضمنها ن�سبة  63باملائة ،والأجور  37باملائة .و73
باملائة من هذه املداخيل ت�ستفيد منها ال�ساكنة املحلية ( 100باملائة للأجور و 56باملائة للأرباح).
16162وفرت الأقاليم اجلنوبية �سنة  2012ما قدره  78.7باملائة من حجم الأ�سماك امل�صطادة وطنيا (حوايل
طنا) ،و 69باملائة من القيمة املتح�صلة ( 5,4مليار درهم) .وفيما يخ�ص عملية التفريغ يف املوانئ اجلنوبية ،ف�إن �أهم
اال�صناف تتوزع كما يلي :ال�سمك ال�سطحي بن�سبة  83باملائة من حجم ال�سمك امل�صطاد من هذا النوع وطنيا
( 802.000طن) و 69باملائة من القيمة الإجمالية ( 1,3مليار درهم) ،والرخويات بن�سبة  40باملائة من حجم
الأ�سماك امل�صطادة وطنيا ( 29.690طنا) ،و 36باملائة من القيمة املتح�صلة ( 1,3مليار درهم).
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16163ومع ذلك ،يظل هذا القطاع غري مندمج مبا فيه الكفاية يف خمتلف حلقات �سل�سلة �إنتاج القيمة ،ذلك �أنه يتم
ا�صطياد قرابة  80.000طن من ال�سمك من قبل �أ�سطول �ساحلي و�آخر تقليدي غري منظم وال متطور مبا يكفي.
وت�ضم الأقاليم اجلنوبية �أكرث من  74باملائة من الأ�سطول الوطني ( 191باخرة) ،و 100باملائة من ال�سفن العاملة
يف �أعايل البحار ،التي ت�صطاد ال�سمك ال�سطحي والرخويات .وفيما يتعلق بال�صيد ال�ساحلي ،ف�إن هذه الأقاليم
ت�ضم  28باملائة من الأ�سطول الوطني ( 496باخرة �صيد �شاطئي منها  184قارب �صيد باجلر ،و� 162سفينة معدة
ل�صيد ال�سردين و 150مركب �صيد باخليط .وفيما يتعلق بال�صيد التقليدي ،ف�إن االقاليم اجلنوبية ت�ضم  46باملائة
من جمموع الأ�سطول الوطني ( 6.532قاربًا).
16164يظل ن�شاط ال�صيد البحري منح�ص ًرا يف جممله يف املرحلة الأوىل ،مرحلة ا�صطياد ال�سمك ذات القيمة
امل�ضافة ال�ضعيفة ،نظ ًرا لنق�ص من�ش�آت التحويل الكفيلة بتثمني �أف�ضل للمنتجات .ويتم تثمني جزء كبري من
الأ�سماك امل�صطادة يف �شمال املنطقة ( 64باملائة من القيمة امل�ضافة لتحويل منتجات البحر تت�أتى خارج الأقاليم
اجلنوبية) .وعلى �سبيل املقارنة ،ت�ساوي كمية الأ�سماك املفرغة يف هذه الأقاليم �سبعة �أ�ضعاف تلك املفرغة يف
ميناء �أكادير ،ولكن ناجتها الداخلي اخلام املت�أتي من حتويل ال�سمك ال�سطحي �أقل بثالث مرات.
�16165شهدت اال�سرتاتيجية الوطنية «هاليوتي�س» ،الرامية �إىل م�ضاعفة حجم ال�سمك املفرغ ،وحت�سني م�ستوى
التثمني ،وخلق ما بني � 30إىل � 60ألف من�صب �شغل ،بع�ض التقدم يف حتقيق �أهدافها ،من قبيل منع البواخر
التي ال ت�ستعمل حاويات للنقل ،و�إن�شاء حموالت ممُ عرية بالداخلة ،وحتديد ح�ص�ص لل�سمك املفرغ يف الداخلة،
و�إن�شاء/تو�سيع موانئ بوجدور والداخلة ،وتنظيم �أ�سواق لل�سمك.
16166تكاثرت وحدات جتميد منتجات البحر ،رغم غياب خمترب لتحليل جودة ال�سمك والت�صديق على ال�سالمة
ال�صحية (�أقرب خمترب يوجد يف العيون)� .21إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ضم الأقاليم اجلنوبية خم�سة معامل لت�صبري
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ال�سمك توفر  9باملائة من القدرة الإنتاجية الوطنية .وقد تف�سر قلة معامل الت�صبري بعدم قدرة القطاع على
اجتذاب امل�ستثمرين للأ�سباب املذكورة �آنفا ،ولغياب اليد العاملة امل�ؤهلة.
16167يواجه القطاع �صعوبات �أخرى ،متثل رهانات يتوقف عليها تطوره يف امل�ستقبل ،ميكن �إجمالها فيما يلي�( :أ)
الت�أخر يف تفعيل خطط تطوير وتدبري موارد ال�صيد البحري ،ويتجلى ذلك يف �سوء ا�ستغالل اخلزان ج الذي
ال ي�ستغل �إال بن�سبة  50باملائة تقريبا من عدد احل�ص�ص املمنوحة (ح�سب وزارة الفالحة وال�صيد البحري ،ف�إن
احل�ص�ص امل�سموح بها بالن�سبة �إىل اخلزان ج ت�صل �إىل � 940ألف طن �أي ما يعادل  94باملائة من احلجم امل�صطاد
املرخ�ص به �سنة  )2012مقابل خمزون يرتاوح بني  1و 1.6مليون طن ( ،ب) عدم ا�ستغالل خمزون الزراعة
البحرية (�أقل من  1باملائة من ال�سمك امل�صطاد وطنيا)( ،ج) عدم الت�أكد من توفر البنيات التحتية املهيكلة
(املوانئ ،املنطقة ال�صناعية)( ،د) غياب بنيات ت�شرك الفاعلني املعنيني ،وغياب االن�سجام يف تهيئة وتدبري قرى
ال�صيادين( ،ه) تركيز كبري على ال�صيد البحري (ح�صة ال�سوق التي توفرها ثالث �أهم مقاوالت يف القطاع
ت�صل �إىل  45باملائة) ،وتظل هذه احل�صة متوا�ضعة يف جمال حتويل منتجات البحر ،مبا ن�سبته  16باملائة.
غياب �سال�سل للإنتاج الفالحي وعدم تنويع �أن�شطة تربية املوا�شي

16168ي�ساهم القطاع الفالحي بحوايل  7باملائة من الناجت الداخلي اخلام باملنطقة (ت�ساهم الفالحة يف امل�ستوى الوطني
بن�سبة  14باملائة من الناجت الداخلي اخلام) .ومع ذلك ،يوفر هذا القطاع موارد العي�ش ملا بني  75و� 100ألف
�شخ�ص (�أي ما يعادل  10باملائة من ال�ساكنة) ،يعي�شون فقط من عائدات الفالحة ،وخا�صة يف جهة كلميم.
16169يبلغ الناجت الداخلي اخلام للقطاع الفالحي  2.3مليار درهم ،ي�ساهم فيها الإنتاج احليواين بن�سبة  67باملائة،
مقابل  27باملائة للإنتاج ذي القيمة امل�ضافة العالية ،و 6باملائة للإنتاج ذي القيمة امل�ضافة املتدنية.
17170يوفر القطاع الفالحي � 20ألف من�صب �شغل موزعة كالتايل 53 :باملائة يف الإنتاج الفالحي ،و 33باملائة يف
الفالحة ذات القيمة امل�ضافة العالية ،و 13باملائة يف الفالحة ذات القيمة امل�ضافة املتدنية .ت�ساهم فيها الأرباح
الإجمالية املنتجة من طرف القطاع القطاع الفالحي بن�سبة  57باملائة ،مقابل  43باملائة للأجور .ويحقق الإنتاج
الفالحي  79باملائة من الأرباح ،و 74باملائة من الأجور .وحت�صّ ل ن�سبة  86باملائة من هذه العائدات حمليا (100
باملائة للأجور ،و 75باملائة للأرباح).
17171ت�ساهم اجلهات اجلنوبية الثالث كلها يف رقم املعامالت الفالحي ( 3.5مليار درهم) ،ولكن بخ�صائ�ص وتوجهات
متباينة �أ�شد التباين .فالفالحة يف جهة كلميم تقليدية ومتنوعة وموجهة نحو الزراعات املعي�شية� .أما يف جهة
العيون ،فيقت�صر الن�شاط الفالحي مبجمله على تربية الإبل والدواجن ،بينما تتميز جهة الداخلة بن�شاط فالحي
مكثف ذي قيمة م�ضافة عالية ،موجه �إىل الت�صدير ،مع �أن�شطة �إ�ضافية يف جمال تربية املوا�شي.
17172ي�سعى القطاع الفالحي �إىل حتقيق �أهداف تنموية طموحة يف �إطار خمطط املغرب الأخ�ضر ،وخا�صة م�ضاعفة
رقم معامالته وتركيزها حول �أن�شطة تطوير زراعة اخل�ضر وبع�ض الفواكه بالداخلة ،وتو�سيع جماالت تربية
املوا�شي ،واملنتجات املحلية ،وتثمني جمموع هذه الأن�شطة من خالل عقود -برامج عملية ( �أ�شجار التمور،
تربية الإبل والنحل ،و�إنتاج احلليب).
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17173تطرح هذه الطموحات ق�ضية املعرفة العميقة املتقا�سمة حول املوارد املائية و�شروط الولوج واال�ستغالل املرتبطة
بها ،يف عالقة بخطر ا�ستنزاف املياه اجلوفية ،ال�سيما و�أن الطلب على مياه الري �سينتقل من  9.93مليون مرت
مكعب �سنة � ،2011إىل  20.07مليون مرت مكعب يف  ،2020و�إىل  30.19مليون مرت مكعب �سنة  .2030ويكمن
التحدي الأكرب يف املحافظة على املياه اجلوفية ،وتدبريها تدب ًريا عقالن ًيا اً
عادل وم�س� اًؤول ومراق ًبا.
 17174ت�شغل ال�ضيعات الفالحية القليل من اليد العاملة املحلية ،وت�ستغل املياه اجلوفية يف عملية ال�سقي ،يف �شروط
غري �شفافة ،22دون �أي تقييم للأ�ضرار البيئية املحتملة.
�17175أخدا بعني االعتبار خل�صو�صية ال�ساكنة املحلية ،حيث �إن  90باملائة من ال�سكان كانوا ي�ؤمنون عي�شهم عن
طريق تربية الإبل والأغنام ،قام خمطط املغرب الأخ�ضر ب�إبرام عقود-برامج مرتبطة بتطوير الأن�شطة االقت�صادية
الفرعية متمثلة يف تربية الإبل و�إنتاج اللحوم احلمراء والبي�ضاء وذلك بهدف ت�شجيع وتنمية القطيع .بيد �أن
غياب �شهادات امللكيات العقارية ال يمُ كن من توفري ال�ضمانات ،مما يحول دون �إطالق م�شاريع الفالحني
الراغبني يف ا�ستعمال الآالت الفالحية �أو بع�ض جتهيزات الري بالتنقيط واال�ستفادة من امل�ساعدات املقررة.
17176و�أخ ًريا ،يعاين القطاع الفالحي من نق�ص يف هيكلة الفاعلني املتدخلني يف املرحلة الأخرية من اكتمال دورة
الن�شاط الفالحي املتعلق بالأن�شطة الفرعية ذات البعد االجتماعي (الإبل ،وال�صبار ،وفالحة الواحات،
واملنتجات املحلية) ،وانعدام مالءمة م�سارات التوزيع والت�سويق ،التي ت�شكل رهانًا �ضخ ًما لتطوير الفالحة يف
املنطقة (ال�سوق املحلية والوطنية والدولية).
رافعات قيد اال�ستك�شاف :املعادن والهيدروكاربورات

17177مينح املغرب �شرو ًطا جذابة لال�ستثمار الدويل يف جمال الهيدروكاربورات ،ذلك �أن امل�شاركة الوطنية منح�صرة
يف ن�سبة �أق�صاها  25باملائة؛ واحت�ساب كلفة عمليات التنقيب ال�سابقة يف مبلغ ال�ضريبة على ال�شركات؛ وحق
االمتياز بن�سبة  10باملائة و 5باملائة للبرتول والغاز على التوايل فيما يخ�ص الأن�شطة املنجزة حمليا ،و 7باملائة و3,5
واملرحلة؛ والإعفاء من ال�ضريبة على ال�شركات ملدة ال�سنوات الع�شر
باملائة على التوايل للأن�شطة املنجزة حمل ًيا َّ
التي تلي ال�شروع يف اال�ستغالل ،علما ب�أن الدولة ال تقتطع �إجماال �سوى � 30إىل  40باملائة من الأرباح� ،إ�ضافة
�إىل امتيازات �ضريبية وغري �ضريبية �أخرى.
17178بلغ حجم اال�ستثمارات يف قطاع التنقيب عن البرتول ما يقارب  10مليارات درهم �سنة  ،2005مع ت�سارع كبري
يف وترية التنقيب منذ العام  .2008ومع ذلك ،يقر اخلرباء ب�أن عمليات التنقيب يف املغرب مازالت دون امل�ستوى
املن�شود (معدل � 10آبار كل  100كلم مربع على ال�صعيد العاملي ،مقابل  0.01بئر كل  100كلم مربع يف املغرب).
17179تتوفر الأقاليم اجلنوبية يف قطاع الفو�سفاط على  1.6باملائة من االحتياطي امل�ؤكد باملغرب� ،أي ما يعادل �أقل من
 1باملائة تقريبا من االحتياطي العاملي املعروف .23وتقدر املوارد اجليولوجية للفو�سفاط مبنطقة بوكراع مبا يناهز 1.1
مليار مرت مكعب ،وي�ستخرج فو�سبوكراع ما بني  2.5و 3ماليني مرت مكعب �سنويا من هذه املوارد.
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18180يعد قطاع الفو�سفاط �أحد املكونات الهامة التي ت�ساهم يف تن�شيط االقت�صاد باملنطقة .ويعد �أول قطاع يوفر
فر�ص ال�شغل بالأقاليم اجلنوبية ،حيث يوفر ما قدره  2150من�صب �شغل مبا�شر ،ت�ستفيد ال�ساكنة املحلية من
تنام متزايد للتوظيف املحلي ( 78باملائة من التوظيفات اجلديدة ما
�أكرث من ن�صفها ( 1200من�صب �شغل) ،مع ٍ
بني  2001و .)2011ومينح فو�سبوكراع ،الفرع التابع للمجمع ال�شريف للفو�سفاط ،فر�ص عمل خلم�سني مقاولة
حملية ت�شتغل حل�سابه يف �إطار املناولة ،مما يخلق  450من�صب �شغل �إ�ضافية غري مبا�شرة.
18181يتطلب ت�أمني التطوير امل�ستدام ملوارد الفو�سفاط مبوقع بوكراع بنيات حتتية باهظة التكلفة .وتفوق حاليا كلفة
ا�ستخراج الفو�سفاط ببوكراع نظريتها ب�شمال املغرب مبرتني ون�صف ،ومرد ذلك �إىل ما تتطلبه �صيانة التجهيزات
من كلفة �أعلى ،و�أي�ضا �إىل ق�صر متو�سط حياة املن�ش�آت امل�شغلة ،يف منطقة تتميز ب�إكراهات جغرافية ومناخية
قا�سية .ومن الأهمية مبكان �أن نذكر ب�أن فو�سبوكراع ي�ستثمر جممل مداخيله يف �صيانة وتطوير منجم بوكراع.
18182ر�صد املجمع ال�شريف للفو�سفاط خالل الفرتة املمتدة من � 1976إىل  2010حوايل ملياري دوالر �أمريكي
ملجموعة من اال�ستثمارات ،وظل يراكم اخل�سائر يف جمال اال�ستغالل طوال � 27سنة ،و�صوال �إىل �سنة ،2008
حيث مل ي�شرع فو�سبوكراع يف حت�صيل بع�ض الأرباح �إال ابتداء من هذا التاريخ.
18183ي�ساهم فو�سبوكراع يف تعزيز الن�شاط ال�سو�سيو-اقت�صادي باملنطقة ،وي�ضطلع بدور اجتماعي ب ّناء عرب جمموعة
من املبادرات ل�صالح م�ستخدميه و�ساكنة املنطقة .وقد ا�ستحدث مركزا للتكوين يف املهن املعدنية ،مما �ساعد
على تزويد ال�شباب مب�ؤهالت ت�سهل ت�شغيلهم يف هذا القطاع (من هنا الن�سبة املتزايدة لعدد التوظيفات املحلية،
وخ�صو�صا يف �أو�ساط ال�شباب الأف�ضل ت�أهيال).
18184وتوا�صل هذه املقاولة جهودها لتطوير حميطها ال�سو�سيو ثقايف ،حيث ر�صدت حوايل  400مليون دوالر لتطوير
م�شاريع ال�سكن ،وجتهيزات ملمار�سة الأن�شطة الثقافية والريا�ضية ،والرتفيه ،وال�صحة� ،إىل جانب م�شاريع مهيكلة
يف جمال الرتبية والتعليم والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي والتطوير ،والتكنولوجيات ومهن
ال�صيد البحري.
18185ومل تنطلق عملية التنقيب يف هذه املنطقة عن املعادن الأخرى �إال ابتداء من �سنة  .2002وتقدم هذه العمليات
الأولية يف التنقيب م�ؤ�شرات حول وجود بع�ض املعادن (احلديد ،والأورانيوم ،والعنا�صر الأر�ضية النادرة،
وغريها) ،مما ي�ستقطب العديد من الفاعلني املغاربة والأجانب.
غياب التكامل بني قطاعي ال�سياحة وال�صناعة التقليدية

18186يظل العر�ض ال�سياحي يف الأقاليم اجلنوبية قليل التنوع ،رغم املزايا العديدة التي تزخر بها هذا املناطق
والأهداف الطموحة التي ت�سعى الأطراف املعنية بهذا القطاع �إىل حتقيقها .وهناك الكثري من املواقع الطبيعية
والثقافية املتفردة التي قد ت�شكل �أنوية لعر�ض �سياحي جاذب ،ف�ضال عن بروز بع�ض املواقع كوجهات �سياحية
متميزة ،وخا�صة الداخلة� .إن امل�ساهمة االقت�صادية لل�سياحة يف الأقاليم اجلنوبية تبقى هام�شية وال تتجاوز
 0.34باملائة من الناجت الداخلي اخلام �سنة  ،2010و 0.31باملائة �سنة  201124و 2باملائة من منا�صب ال�شغل.
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ويف�سر هذا الأمر ب�ضعف التعريف بالأقاليم اجلنوبية ،ونق�ص يف الرحالت اجلوية ،وغياب اال�ستثمار يف
تنمية منتوجات وعرو�ض خا�صة مرتبطة بال�سياحة ال�صحراوية والواحية .كما �أن القطاع ال�سياحي مل ي�ستغل
امل�ؤهالت و�إمكانيات التطور التي يتوفر عليها ،ب�سبب �ضعف التعريف باملنطقة وطنيا ودوليا ،و�ضعف القدرة
على اال�ستقبال والتن�شيط والرتفيه ،والعجز عن ا�ستقطاب امل�ستثمرين اخلوا�ص .وقد �ساهم هذا القطاع بن�سبة
 0.31من الناجت الداخلي اخلام للمنطقة �سنة  .201125ومع ذلك يتعني الإ�شارة �إىل �أن م�شاريع �سياحية كربى
مربجمة يف �إطار املخطط الأزرق هي ب�صدد التح�ضري وب�أن عقود -برامج تتطلب ا�ستثمارات �سياحية مهمة قد
ّمت التوقيع عليها مع جهات العيون بوجدور ال�ساقية احلمراء ،والداخلة واد الذهب لكويرة.
18187ظل الربط اجلوي مدة طويلة من الزمن ي�شكل عائقًا �أمام تطور الأن�شطة ال�سياحية ،رغم حماوالت تعزيزه
بف�ضل بع�ض الإجراءات ،كالدعم املقدم ح�سب عدد الرحالت املنطلقة من املنطقة واملتوجهة �إليها ،وتخفي�ض
التعريفات .ويبقى من ال�ضروري تقدمي ر�ؤية �شاملة ت�ست�شرف �آفاق تطوير هذا اجلانب� ،سعيا �إىل تطوير القطاع
ال�سياحي يف الأقاليم اجلنوبية.
18188ميكن التمييز بني منطني من ال�صناعة التقليدية :النمط ذو امل�ضمون الثقايف ،والنمط الوظيفي .ويهم النمط الأول
�أ�سا�سا ال�سوق املحلية ،ويتعر�ض ملناف�سة املنتجات امل�ستوردة ،كالأن�سجة من موريتانيا ،واجللد امل�ستورد ،وت�صاحبه
بع�ض املبادرات الفردية الخرتاق �أ�سواق وطنية �أو دولية .وقد اتخذت بع�ض املبادرات الرامية �إىل تعزيز هذا القطاع،
من قبيل بناء و�/أو ترميم بع�ض الف�ضاءات املحت�ضنة لل�صناعة التقليدية ،وحت�سني تقنيات العمل و�أدوات ال�صناعة
(احللي والن�سيج) .ومع ذلك ،يواجه هذا القطاع جمموعة من ال�صعوبات املتعلقة خ�صو�صا ب�شروط العمل (التزويد
باملواد الأولية والتمويل) ،وال�شروط املعي�شية لل�صناع التقليديني ،ب�سبب غياب احلماية االجتماعية.
�18189أما ال�صناعة التقليدية الوظيفية ،فتتميز بتوزع وت�شتت الفاعلني (احلدادين والنجارين وغريهم) ،الذين يفتقرون
�إىل �أي بنيات من منط تعاوين ،جتمعهم يف جمعيات او احتادات �أو غريها ،كما تفتقر هذه ال�صناعات �إىل حمالت
داخل املدن تكون خم�ص�صة ملمار�سة املهن املتعلقة بها .ويتميز هذا النمط الثاين ب�ضعف ن�سيج الفاعلني املهني
(حوايل  3باملائة من منا�صب ال�شغل) ،وهو م�شكل يف �أغلبه من �صناع تقليديني ي�شتغلون منفردين .وترتاءى
بهذا ال�صدد خماطر اندثار املهارات التقليدية والتقاليد املتوارثة يف هذه املهن ،ومرد ذلك �أ�سا�سا �إىل النظرة
االجتماعية الدونية ال�سائدة حول املهن املرتبطة بال�صناعة التقليدية.
مواكبة غري كافية لتطور الطاقات املتجددة

19190تعمد اال�سرتاتيجية الطاقية الوطنية �إىل تثمني ما يزخر به املغرب يف جمال الطاقات املتجددة من م�ؤهالت
كربى .وقد مت ر�صد �ستة مواقع هامة (الطاقة الريحية :رياح منتظمة قد ت�صل �إىل  11مرت يف الثانية يف بع�ض
املواقع؛ والطاقة ال�شم�سية بوجود م�ستويات عالية يف الإ�شعاع تفوق  5.3كيلووات�-ساعة للمرت املربع �سنو ًيا.
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19191يظل تثمني الطاقات املتجددة مع ذلك مرته ًنا بت�أهيل املواقع املحتملة والربط بال�شبكة الوطنية ،مما قد ي�سمح
ب�ضخ الفائ�ض من الطاقة املنتجة وتوجيهه نحو اال�ستهالك باملناطق ال�شمالية .26وعلى �سبيل املثال ،يفرت�ض
بناء القدرات االنتاجية رابطا بقوة الدفع العايل ( 400كيلوفولت �أمبري) ي�صل الداخلة بال�شبكة الوطنية .وتتبني
�أهمية هذا القطاع �أكرث �إذا مت ا�ستح�ضار انعكا�ساته الإيجابية على خمتلف الأن�شطة باملنطقة (حتلية ماء البحر
مثال ،وال�صناعات التحويلية ،وتطوير الأن�شطة املرتبطة ب�صناعة الطاقات املتجددة ،وغري ذلك).
19192جتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل غياب �إطار وا�ضح حمفز ميكن امل�ستثمرين املتو�سطني ،من تطوير بع�ض امل�شاريع يف هذا
القطاع (الطاقة ال�شم�سية والريحية) ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف مواقع جديدة مل يتم ا�ستك�شافها بعد.
عدم تال�ؤم التجارة واخلدمات مع احلاجيات

19193ي�ساهم قطاعا التجارة واخلدمات التجارية 27مبا قدره  32باملائة من الناجت الداخلي اخلام اجلهوي (  12.7باملائة
للتجارة ،و 19.3باملائة للخدمات التجارية) .ويوفران تقريبا  20باملائة من منا�صب ال�شغل ( 13باملائة يف التجارة،
و 6.8باملائة يف اخلدمات التجارية) .وي�شهدان منوا مطردا منذ  ،2003بحيث حققا معدال �سنويا متو�سطا بلغ 10
باملائة يعتمد جزئيا ،على منو قطاع ال�صيد البحري ،والأن�شطة الإدارية ،وال�شبكات االجتماعية.
19194رغم اجلهود املبذولة لت�أهيله ،وبخا�صة عرب تفعيل الربنامج الوطني «رواج» (ت�أهيل الأقطاب التجارية وحتديثها)
يغلب على قطاع التجارة واخلدمات الطابع التقليدي (غياب �شبه كلي للبنيات اللوج�ستيكية و�أن�شطة التجارة
احلديثة ،و�ضعف التنويع يف الأن�شطة واملنتجات) .،وثمة بروز �أي�ضا لن�شاط جتاري غري مهيكل (تهريب املواد
املدعمة وتوجيهها نحو ال�شمال).
19195ي�شكل غياب الو�ضوح يف النظام ال�ضريبي (عدم ا�ستخال�ص ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة مثال) ،و�صعوبة
احل�صول على عقار ذي و�ضعية قانونية �سليمة ،وانعدام البنيات التحتية ،واخلدمات اللوجي�ستيكية احلديثة،
كلها عوامل تعوق تطور الأن�شطة املرتبطة بقطاع التجارة احلديثة.
19196ال ي�سمح غياب املناطق اللوجي�ستيكية يف الأقاليم اجلنوبية بتقا�سم التجهيزات اللوجي�ستيكية وا�ستعمالها امل�شرتك
حول مراكز جهوية (العيون ،بئر الكندوز مثال) ،كما �أن غياب هيكلة للفاعلني اللوج�ستيكيني يعوق احلركة التجارية
(�أكرث من  400فاعل ين�شطون بالداخلة يف �شاحنات فردية ،مما ينتج عنه ا�ستفادة �ضعيفة من اال�ستعمال امل�شرتك
للإمكانيات اللوج�ستيكية ،ويف رحالت متعددة دون �سلع ،الأمر الذي ي�ؤثر يف الكلفة الإجمالية).
19197تنجز الأقاليم اجلنوبية يف جمال التجارة الدولية مبادالت جتارية حمدودة (موريتانيا وجزر اخلالدات) وتعاين
من املناف�سة البحرية املبا�شرة .وهي تعد مع ًربا متفر ًدا للمبادالت الربية مع موريتانيا ،بيد �أن هذه املبادالت تظل
حمدودة (مل ميثل املغرب �سوى  2باملائة من جمموع مبادالت موريتانيا �سنة  ،)2010وهي تقل كلما بعدت
امل�سافة اجلغرافية.
26
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امل�صدر :مقتب�س من حم�ضر ور�شة «احلكامة االقت�صادية ومناخ الأعمال» ،الداخلة ،الثالثاء  12مار�س .2012
ما عدا قطاعي املطاعم والفنادق اللذين ادرجا يف حمور ال�سياحة.
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19198جتدر الإ�شارة �إىل �أن البنية التحتية املينائية لإفريقيا الغربية ت�ستحوذ على اجلزء الأكرب من احلركة التجارية
باملنطقة ( 90باملائة من التجارة اخلارجية املوريتانية وال�سنغالية تتم عرب ميناءي داكار ونواك�شوط ،لتنتقل بعدها
ب ًّرا عرب الطرق املعبدة) .هذا و�إن �آفاق تطور املبادالت التجارية للمغرب تظل مرتهنة بتو�سيع ميناء نواديبو ،مما
قد ي�ضعف حركة النقل الربي.
 19199فيما يتعلق باملبادالت مع جزر اخلالدات ،ف�إن ٌ�أقل من  1باملائة فقط من �صادرات هذا الأرخبيل تتجه �إىل
املغرب ،وتقت�صر تقريبا على منتجات البحر والرمال  .وتظل هذه املبادالت �ضعيفة ب�سبب ارتهانها بقطاعي
البناء والأ�شغال العمومية وال�سياحة .و�أخريا ،يتج ّلى ت�أثري مناف�سة جزر اخلالدات ،على اخل�صو�ص ،يف جمال
العر�ض ال�سياحي ،حيث ي�ستقطب الأرخبيل اجلزء الأهم من نفقات املنطقة املتعلقة بال�سياحة الراقية.
28

ا�ستغالل �ضعيف للم�ؤهالت املهيكلة لالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني

20200با�ستثناء بع�ض امل�شاريع الكربى واملحدودة ،مازال االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ال يحظى بالت�شجيع،
منوذجا
بو�صفه قطا ًعا ورافعة اقت�صادية ،مع �أنه ي�شكل خيا ًرا ب�إمكانه �أن يهيكل اقت�صاد املنطقة ويجعل منه ً
تقتدي به باقي املناطق املغربية.
20201وت�ضم الأقاليم اجلنوبية حوايل  2900جمعية و 400تعاونية 65 ،باملائة منها مقرها بجهة كلميم-ا�سمارة .ويكاد
القطاع التعا�ضدي ينعدم بالأقاليم اجلنوبية .يف حني �أن الن�سيج اجلمعوي هناك متطور ،ن�سبيا ،وقد راكم جتربة
غنية ،خ�صو�صا يف املناطق القروية ،وعلى وجه �أخ�ص يف طاطا .وت�شكل املنطقة م�سرحا لن�شاط العديد من
امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال التنمية الب�شرية (م�ؤ�س�سات وطنية كاملبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،ومكتب
تنمية التعاون ،ووكالة التنمية االجتماعية ،و�أخرى ينح�صر ن�شاطها يف املنطقة كوكالة تنمية الأقاليم اجلنوبية).
وتبلغ امليزانية املخ�ص�صة لتطوير االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ما قدره  800مليون درهم ،وهي تغطي فرتة
خم�س �سنوات.
20202يتميز الن�سيج اجلمعوي و�/أو التعاوين بفتوته (با�ستثناء كلميم) ،وبقدراته امل�ؤ�س�سية املحدودة ،وهو ما ينعك�س
على فعاليته ،خا�صة يف جهتي العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء ووادي الذهب-الكويرة .وال تقوم العديد من
اجلمعيات ب�أي ن�شاط ( 30باملائة من الن�سبة العامة النعدام الن�شاط بالعيون) ،ف�ضال عن �أن البع�ض منها يعاين
من اختالالت كربى.
20203ال حتظى الأن�شطة املدرة للدخل مبا يكفي من الدعم والتتبع .ويواجه �أ�صحاب امل�شاريع العديد من مقاربات
االنتقاء/التنفيذ ح�سب امل�ؤ�س�سات املكلفة بالتنمية التي يتعاملون معها� .إ�ضافة �إىل كون امل�ؤ�س�سات التي
تتدخل يف القطاع تواجه �صعوبات يف تو�سيع جمال عملها ،نظرا النعدام املوارد الب�شرية امل�ؤهلة الكافية.
20204تظل التمويالت املخ�ص�صة لقطاع االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني غري كافية .وال ت�شكل امليزانية املر�صودة
للأن�شطة املدرة للدخل �سوى جزء ي�سري دون �ش�أن يذكر يف ميزانية التنمية الب�شرية ،وتخ�ص�ص له مكانة ثانوية
28

على التوايل  62باملائة و 30باملائة �صدرت �إىل املغرب �سنة .2008
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يف ميزانية الفاعلني املتدخلني يف جمال التنمية الب�شرية ( 6باملائة من ميزانية وكالة تنمية الأقاليم اجلنوبية ،و
باملائة من ميزانية املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،و 13باملائة من ميزانية وكالة التنمية االجتماعية).
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20205و�إجماال ،يظل م�سل�سل تنمية الأقاليم اجلنوبية بحاجة �إىل مزيد من اجلهود .ودون التنكر ملا مت حتقيقه يف هذه
املنطقة من منجزات ومن تطور ،ف�إن بع�ض املقومات التي انبنت عليها ديناميتها االجتماعية واالقت�صادية قد
حان وقت تغيريها ،يف العمق .ومع �أنها متفاوتة من جهة لأخرى ،فهناك مظاهر تطور ملحوظة يف جمال حقوق
الإن�سان الأ�سا�سية ،وحماربة الفقر ،وولوج اخلدمات الأ�سا�سية ،وحت�سني م�ؤ�شرات ال�صحة والرتبية والتعليم
والبنيات التحتية ،بيد �أنها تقوم يف جزء كبري منها على �آليات امل�ساعدة ،وا�ستثمارات ال�سلطات العمومية.
وهي �آليات ال ت�شجع كثريا على حتريك عجلة االقت�صاد وخلق روح املبادرة لدى الأفراد .ومن �آثار ذلك �أي�ضا
�ضعف القطاع اخلا�ص وتف�شي البطالة مب�ستويات عالية يف �أو�ساط ال�شباب والن�ساء .كما �أن احل�ضور القوي
للإدارات املركزية يف اتخاذ القرارات لي�س الطريقة املثلى لتلبية حاجيات ال�ساكنة وتطلعاتها .ف�ضال عن بطء
امل�ساطر الإدارية وتعقدها ،مما يف�ضي �إىل ال�شعور بالإجحاف ،وي�ؤدي �إىل نوع من انعدام الفعالية ،وخا�صة يف
جمال �إعداد املجال الرتابي.
20206بناء على ما �سبق ،يبدو من ال�ضروري �إحداث بع�ض القطائع والتحوالت الكربى� ،سع ًيا �إىل تعزيز املكت�سبات
وخلق دينامية جديدة �أكرث قدرة على �إحداث فر�ص ال�شغل والرثوة ،و�أكرث �إن�صافًا وا�ستدامة ،تعتمد �أ�سا�سا
مبد�أ الت�شاركية .ويروم النموذج التنموي الذي يقرتحه املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي تلبية هذا
املطلب املزدوج ،املتمثل يف تعزيز التطورات احلا�صلة والنهو�ض مبحركات تنموية جديدة .ويدعو هذا النموذج
�إىل �أن حتافظ الدولة على جهودها يف جمال اال�ستثمارات ،ولكن بعقلنتها وحتديد �أهدافها بدقّة عن طريق
�إ�شراك �أكرب لل�ساكنة وللمنتخبني املحليني يف �إعدادها وتفعيلها .ولن يتحقق االنتقال �إىل هذا النموذج اجلديد
ب�سرعة وب�شكل مبا�شر ،و�إمنا من ال�ضروري تر�سيخه وتفعيله تدريج ًيا .ويف غ�ضون ذلك ،تعتمد خطة عمل ممتدة
على املدى القريب ،م�صحوبة مبجموعة من الإجراءات امللمو�سة التي �ستمكن من �إعطاء االنطالقة للمراحل
الأوىل من التفعيل ،وتقوية التفاف ومتلك ال�ساكنة املحلية لهذا النموذج.
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منوذج تنموي جديد للأقاليم اجلنوبية
20207رغم ما قامت به الدولة من ا�ستثمارات هامة على مدى ثالثني �سنة ،مل تتمكن الأقاليم اجلنوبية من �إر�ساء دينامية
اقت�صادية واجتماعية م�ستقلة ،قادرة على خلق �أن�شطة وفر�ص �شغل ب�أعداد كافية على احلد من الفوارق ،وتطوير
دينامية �إدماجية يف احرتام للرتاث الثقايف اجلهوي .وقد �صارت قدرة النموذج احلايل على اال�ستمرار ،وقدرته
على اال�ستجابة النتظارات املواطنني وتطلعاتهم ،اليوم ،حمل ت�سا�ؤل .ففي �سياق موازناتي تطبعه الإكراهات،
و�أمام املخاطر التي ت�شكلها الفوارق بني اجلهات على التما�سك االجتماعي� ،أ�ضحى من ال�ضروري تبني ر�ؤية
جديدة ال حتد من الطموحات ،وتكون يف الآن ذاته �أكرث فعالية و�إن�صافًا وا�ستدامة وت�شاركية.
20208يجب �أن ت�أتي هذه الر�ؤية اجلديدة �أي�ضا بتغيري يف زاوية النظر ،يقوم على وحدة االنتظارات وامل�صالح بني �شمال
اململكة وجنوبها .فنحن اليوم �أمام حال من التكامل ،ب�إمكانها �أن تزود املغرب ببعد جهوي حقيقي و�أن تدعم
توجهه الأفريقي.
�20209إن الرت�سيخ والإدماج الأمثل لتنمية الأقاليم اجلنوبية يف الدينامية االقت�صادية واالجتماعية للمملكة يقت�ضيان
تعزيز �أ�شكال الت�آزر والتكامل واالن�سجام بني الأعمال التي تقوم بها الدولة واجلهة (احلكامة) ،وحتقيق املزيد
من �إ�شراك الفاعلني املحليني يف �إعداد وتفعيل الربامج التنموية .كما يقت�ضي الإدماج ت�شجيع �أ�شكال الرتابط
والتحفيز على تطوير �أن�شطة حاملة للرثوة وخالقة لفر�ص ال�شغل للجهة ولباقي جهات اململكة .و تفرت�ض
ا�ستعادة ثقة ال�ساكنة يف النخب ويف م�ؤ�س�سات الدولة حماربة �أوجه التفاوت االجتماعي وكل �أ�شكال امليز.
21210متتد هذه الر�ؤية اال�سرتاتيجية وال�شاملة ،لتنمية الأقاليم اجلنوبية ،على فرتة زمنية طويلة الأمد بال�ضرورة ،غري
�أن �أ�س�سها وطموحاتها يجب �إر�سا�ؤها منذ اليوم ،بدءا من حت�سني الآليات املوجودة (من ا�ستثمارات عمومية
وحتويالت نقدية) ،التي �ساهمت يف تنمية اجلهة ،والتي ينبغي العمل على حت�سني جانب الفعالية والإن�صاف
فيها ،و�صوال �إىل جمموعة من التحوالت الكربى التي قدم الد�ستور اجلديد ( )2011بالفعل عددا منها ،بانتظار
جت�سيدها على �أر�ض الواقع.
طموحا �شامال يتطلب حتقيقه على الأقل اجتياز مرحلتني
21211ما بني الإ�صالح والقطيعة ،تقرتح هذه الر�ؤية التنموية ً
متميزتني� .أما الأوىل فتمتد على املدى القريب واملتو�سط ،وتتمثل يف مرحلة �إطالق للنموذج االقت�صادي ،تتيح
�إر�ساء الأ�س�س امل�ؤ�س�ساتية واالقت�صادية واالجتماعية لالنتقال نحو تنمية �أكرث �إدماجية ،و�أقدر على خلق فر�ص
ال�شغل ،و�أكرث احرتاما حلقوق الأفراد والبيئة ،و�أف�ضل اندماجا يف ف�ضائها اجلهوي .و�أما الثانية فتمتد على املدى
املتو�سط والبعيد ،وتتمثل يف مرحلة تعزيز النموذج ،تقوم على حمركات منو جديدة ذات قيمة م�ضافة عالية.
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الأقاليم اجلنوبية ،مدار حموري �إفريقي

ُ 21212يعد البعد اجليو-اال�سرتاتيجي للأقاليم اجلنوبية وقربها الثقايف من بلدان جنوب ال�صحراء عاملني �أ�سا�سيني
بالن�سبة مل�ستقبل املنطقة الأورو�-أفريقية يف جمموعها .والتنمية املندجمة لأقاليمنا اجلنوبية� ،ستجعل منها ف�ضاء
ذا �أهمية حا�سمة ،حامال لل�سالم واال�ستقرار واالزدهار ،ي�ساهم يف حتويل الإقليم الفرعي الإفريقي ومتكينه من
جتاوز عوائق الفقر وغياب الأمن.
21213ب�إمكان املغرب ،من هذا املنظور� ،أن ميثل مدخال للعامل نحو �أفريقيا ،تكون الأقاليم اجلنوبية معربه وممره الطبيعي.
وللمغرب �أن يعتمد يف ذلك على ر�صيده التاريخي الغني يف العالقات التجارية مع �أفريقيا الغربية ،والذي
يعود �إىل الع�صور الو�سطى ،على ما يجمعه بهذه املنطقة من قرب ثقايف وجغرايف ومرجعيات دينية وروحية .وهو
واقع يوفر ميزات وم�ؤهالت ،وميلي يف الآن ذاته م�س�ؤوليات .وبهذا ال�صدد ،ف�إن التكثيف الذي �شهدته م�ؤخرا
العالقات الثنائية مع باقي دول القارة الأفريقية ،التي انتهجت �سبيل ال�شراكات االقت�صادية واال�ستثمارات
اخلارجية املبا�شرة ،و�شبكات التجارة والنقل ،مما يب�شر باندماج �أعمق مع هذه البلدان.
21214ب�إمكان الأقاليم اجلنوبية �أن تكون م�ساه ًما وم�ستفي ًدا �أ�سا�سيا من هذا االندماج ،علما �أن تكثيف املبادالت مع
�أفريقيا ،وتعميق �شراكات اقت�صادية وعلمية ،من �ش�أنه �أن يرفع من �إمكانات ال�سوق ،و�أن يطلق دينامية اقت�صادية
�أكرث ا�ستقاللية باملنطقة .كما �أن تعزيز التعاون مع اجلريان الأفارقة ،من �ش�أنه �أن ي�ؤ ّمن ا�ستمرارية املبادالت التي
حتتاج �إىل اال�ستقرار ،مع ت�شارك الو�سائل يف منطقة وا�سعة يحتاج �ضمان حرا�ستها ومراقبتها� ،إىل تكلفة عالية.
21215ب�إمكان الأقاليم اجلنوبية �أن ت�صبح مدا ًرا حمور ًيا � hubأفريق ًيا� ،شريطة حت�سني البنيات التحتية للنقل (البحري
واجلوي والطرقي والكهربائي) كي تتمكن هذه اجلهات من �أن ت�صبح حمطة لوجي�ستيكية ،وكي ت�ستطيع،
ب�شكل �أف�ضل ،ت�سيري املنتجات املحولة حمليا نحو �أ�سواق جديدة .كما �أن من �ش�أن التعاون يف بع�ض القطاعات
املحورية (كال�صناعات الغذائية والطاقات املتجددة وال�سياحة) ويف ال�صحة والتعليم� ،أن ميكن كذلك من تعزيز
هذا البعد الأفريقي للأقاليم اجلنوبية.
21216وعموما ،ف�إن البعد الأطل�سي للأقاليم اجلنوبية وقربها من �أوروبا ،من �ش�أنه متكني املغرب من �أن ي�صبح قاعدة
ربط اقت�صادية بني ال�شمال واجلنوب ،ت�ساعده يف ذلك ا�سرتاتيجيته جتاه البلدان الأفريقية ،واتفاقات ال�شراكة
املوقعة مع �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية والعامل العربي .وميكن لهذا النموذج التنموي� ،إذ يرتقي
بارتباطية الأقاليم اجلنوبية وتخ�ص�صاتها الدولية� ،أن يج�سد هذا التوجه الأطل�سي لهذه الأقاليم.
املبادئ امل�ؤ�س�سة والتحوالت الكربى الالزمة من �أجل تنمية �إدماجية وم�ستدامة

21217يقوم �إعداد وتفعيل النموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية على �أ�سا�س من قناعة املجل�س ب�أن هناك خم�سة
مبادئ يجب �أن تكون يف �صميم النموذج اجلديد)1 :احرتام وفعلية احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني ،مبا فيها
احلقوق الثقافية؛ )2التنمية الب�شرية الإدماجية؛ )3م�شاركة املنتخبني وال�ساكنة املحلية يف �إعداد وتفعيل
الربامج التنموية يف املنطقة؛ )4المركزة القرار على امل�ستوى اجلهوي؛ )5تعزيز مكانة الدولة كمنظم و�ضامن
لتطبيق القانون واحلفاظ على الرتاث واملوارد على املدى البعيد.
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�21218إن احرتام وفعلية احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني يقت�ضي تطبيقًا �صار ًما للقانون ،دون امتيازات وال �أف�ضلية لأحد
على �أحد .ومن ثمة ف�إن و�ضوح وفعلية الإطار القانوين والتنظيمي يعدان �شرطني للثقة ،و�ضرورة م�سبقة ال
منا�ص منهما لكل حتويل ملحركات التنمية اجلهوية .ويحتل احرتام احلقوق الثقافية ،يف فعلية احلقوق هذه،
مكانة مركزية يف الأقاليم اجلنوبية ،حيث متثل الثقافة احل�سانية ر�أ�سماال رمزيا ووحدويا يف الوجدان املحلي
واملرجعية الوطنية ،وتراثًا متنو ًعا وفري ًدا ينبغي احلفاظ عليه.
�21219أما التنمية الب�شرية الإدماجية وامل�ستدامة واملن�صفة ،فتقت�ضي تربية �أمثل ،وولوجية �أح�سن �إىل العالجات
ال�صحية ،وحماية اجتماعية �أف�ضل للأفراد .وينبغي على املنظومة االجتماعية الإدماجية وامل�ستدامة �أن تقر
كذلك مببد�أ للإن�صاف يف نفقات التحويالت ،من �أجل ا�ستهداف �أمثل لل�ساكنة الأكرث ه�شا�شة ،ودعم
م�ساهمة ال�ساكنة القادرة يف عملية �إعادة التوزيع .وبالإجمال ،ف�إن �إعادة الإن�صاف من �ش�أنها �أن ت�سرتجع الثقة
يف امل�ؤ�س�سات ويف الدينامية اخلا�صة باجلهة.
22220يجب �أن تقوم م�ساهمة ال�ساكنة وممثليها يف اخليارات املهيكلة الكربى املر�سومة للمنطقة وتفعيلها امللمو�س،
على �أ�سا�س مبادئ الدميقراطية املحلية والنقا�ش العمومي .وتنظم هذه النقا�شات حول م�شاريع ملمو�سة ،وقيا�س
م�ؤهالتها و�إمكاناتها وخماطرها بطريقة مو�ضوعية ،من �أجل �ضمان �شفافية املعلومة وامل�شاركة البناءة للمجتمع
املدين.
22221يجب �أن تندرج المركزية القرار على امل�ستوى اجلهوي يف �إطار �آلية م�ؤ�س�سية ت�ؤ ّمن تفعيل اجلهوية املتقدمة.
وهذا يقت�ضي ا�ستقاللية يف القرار والتنفيذ على م�ستوى اجلهات ،ومتكني اجلهات من ممار�سة اخت�صا�صاتها
ك�سلطة تنظيمية كما هو من�صو�ص عليها يف الد�ستور.
�22222أما دعم مكانة الدولة يف دورها كمنظم و�ضامن لتطبيق القانون ،فيقت�ضي دعم وظائفها يف املراقبة ،من خالل
�إر�ساء ثقافة لل�شفافية والنتائج يف عملية تتبع وتدبري امل�ؤ�س�سات العمومية املكلفة بالتنمية املحلية .كما ينبغي
للدولة �أن تقوي �أدوارها يف التحفيز وت�سهيل الإجراءات وحترير املبادرة اخلا�صة .و�أن ت�ضطلع بدور ا َحل َكم بني
رهانات التنمية االقت�صادية على املدى القريب واملتو�سط (ت�شجيع خلق فر�ص �شغل الئق لأكرب عدد ممكن)،
ورهانات اال�ستدامة على املدى البعيد (احلفاظ على املوارد والرتاث الطبيعي) ،و�ضمان حقوق ال�ساكنة املحلية.
22223يقوم النموذج التنموي للأقاليم اجلنوبية على دعم املكت�سبات ،مع �إدخال عدد من �أ�شكال القطيعة .ويجب
العمل يف املقام الأول على جتاوز احلكامة املمركزة واملرتكزة على الهاج�س الأمني وت�شجيع حكامة للقرب،
قائمة على احرتام دولة القانون وعلى منطق التنمية .ويتعني يف املقام الثاين االنتقال من اقت�صاد الريع القائم،
يقوم على الأن�شطة الأولية وعلى االمتيازات� ،إىل نظام يخلق ال�شروط ال�ضرورية للمبادرة اخلا�صة وت�شجيع
ال�شفافية وقواعد املناف�سة .ويتعني باملوازاة مع ذلك االنتقال من منطق امل�ساعدات �إىل نظام ي�ستهدف الفئات
الأكرث ه�شا�شة ،ويقوم على �شبكات الت�ضامن االجتماعي .كما ينبغي جتاوز العمل وفق ا�سرتاتيجيات املدى
القريب ،التي تتمثل يف اال�ستجابة للمتطلبات الآنية ،واال�ستعا�ضة عنها بر�ؤية تراعي مقت�ضيات اال�ستدامة.
كما يقرتح هذا النموذج التنموي و�ضع حد لعزلة اجلهات اجلنوبية .وتقت�ضي هذه الأ�شكال من القطيعة كلها
االنتقال من منطق مركزي �إىل تدبري �أكرث ت�شاركية وجهوية والمركزية.
65
النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية

22224من �أجل تفعيل هذه الأ�شكال من القطيعة ،هناك �ست رافعات كربى تهيكل النموذج)1 :ت�شجيع املبادرة
اخلا�صة� ،سواء تعلق الأمر بالقطاع اخلا�ص� ،أم باالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ؛ �)2إعادة �صياغة ال�سيا�سة
االجتماعية وتثمني الر�أ�سمال الب�شري؛ )3النهو�ض بالثقافات املحلية ،وخ�صو�صا الثقافة احل�سانية ،ب�صفتها
عامال من عوامل التما�سك االجتماعي والتنمية؛ �)4ضمان تدبري م�ستدام للموارد الطبيعية ،وحماية البيئة؛
)5تعزيز �شبكات الربط والإعداد الرقمي للمنطقة؛ )6جتديد دور الدولة من خالل حكامة م�س�ؤولة.
22225انطالقًا من هذه الأ�س�س ،يطمح النموذج التنموي اجلديد ،يف املجال االقت�صادي� ،إىل خلق دينامية جديدة
للتنمية والت�شغيل ،تعتمد على �أقطاب تناف�سية جهوية� .أما يف املجال االجتماعي ،فيتوخى النموذج ت�شجيع
تنمية �إدماجية وتثمني البعد الثقايف .و�أما يف جمال البيئة و�إعداد الرتاب ،ف�إنه ي�سعى �إىل حتقيق تنمية م�ستدامة
باملنطقة .ويعتمد �أخريا على حكامة م�س�ؤولة يف خدمة الثقة والدميقراطية.
الف�صل الأول – خلق دينامية جديدة للنمو و�أقطاب تناف�سية جديدة
ً
إن�صافا
� .1-Iإطار اقت�صادي �أف�ضل �أداء و�أكـثـــر �

�22226إن خلق دينامية تنموية جديدة ،يقت�ضي �أن تقوم الدولة بو�ضع �إطار اقت�صادي ،وا�ضح وتوقعي ،وحمفز لال�ستثمارات
والأن�شطة التجارية .فتحرير الطاقات يف هذه الأقاليم ،يقت�ضي عقلنة تدخل الدولة ،والإ�شراك القوي للقطاع
اخلا�ص .ويتعني من �أجل ذلك ت�شجيع اال�ستثمارات (املحلية والوطنية والدولية) يف امل�شاريع الكربى املهيكلة،
ودعم املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة واملقاوالت ال�صغرية جدا ،من �أجل الرفع من كثافة الن�سيج القائم ،وفتح
الآفاق االقت�صادية �أمام فعاليات االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،الذي يزخر مب�ؤهالت تنموية كبرية.
22227ويو�صي النموذج ،من �أجل بث هذه الدينامية ،باتخاذ تدابري ترمي �إىل)1 :تو�سيع القاعدة االجتماعية
للفاعلني االقت�صاديني (الدولة والقطاع اخلا�ص ،وقطاع االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني التجاري) ،والقاعدة
القطاعية للمنظومة االقت�صادية (ال�صيد البحري ،والفالحة ،واملعادن والهيدروكاربورات ،وال�سياحة البيئية،
واخلدمات والتجارة ،وغريها) ،وذلك من �أجل تنويع االقت�صاد؛ )2تثمني املوارد الطبيعية ،والتوزيع املن�صف
لثمارها لفائدة ال�ساكنة املحلية (خلق قيمة م�ضافة حملية ،وامل�ساهمة يف التنمية الرتابية ،ومداخيل اجلماعات)؛
)3ت�أمني فعالية النموذج ،من خالل انخراط وا�سع وتعبئة للفاعلني ال�سيا�سيني واالقت�صاديني واالجتماعيني
واجلمعويني ،عرب �إقرار ثقافة لل�شفافية والإن�صاف ،ومبد�أ امل�شاركة ،مع �إقرار مبد�أ املحا�سبة؛ �ضمان ا�ستدامة
التمويل ،و�ضمان توازن �أمثل بني املوارد العمومية واملوارد اخلا�صة باجلهات (املوارد ال�ضريبية ،وحتديد مداخيل
املوارد الطبيعية) وموارد الت�ضامن الوطني واملوارد اخلا�صة.
�إر�ساء �إطار مايل جهوي وا�ضح ومن�صف يفلح يف جذب امل�ستثمرين اخلوا�ص

�22228إن �ضعف الولوج �إىل القرو�ض بالن�سبة �إىل املقاوالت املحلية ،التي كث ًريا ما تكون �ضعيفة الهيكلة ،وغياب
عائدات حملية من �ش�أنها ت�أمني ا�ستقاللية القرارات االقت�صادية ،عوامل تدعو كلها �إىل �إر�ساء منوذج متويلي جمدد،
يعطي منظورية �أكرب للبعد اجلهوي لتدخل الدولة ،ويكون �أكرث توجها نحو تنظيم وت�شجيع املبادرة اخلا�صة.
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22229ومن �أجل ذلك ،يتعني �أن يقوم هذا النموذج التمويلي اجلديد على دعامتني؛ �أوالهما �إر�ساء �إطار �ضريبي
وا�ضح وم�شجع ،و�إحداث �صندوق للتحفيز االقت�صادي ،مهمته حتفيز اال�ستثمار وخلق الأن�شطة .فالإطار
ال�ضريبي املحفز من �ش�أنه �أن يوفر منظورية للم�ستثمرين ،و�أن ميول على املدى البعيد ميزانية اجلهات واجلماعات
املحلية .وباملوازاة مع ذلك ،ف�إن جهود الدولة �سيتم توجيهها ب�شكل �أف�ضل ،مع احلفاظ على م�ستواها نف�سه ،نحو
عمليات حتفيز �أن�شطة وفر�ص �شغل يف القطاعات الواعدة بخلق الرثوة والقيمة امل�ضافة املحليتني.
23230من ال�ضروري ،من �أجل حت�سني مناخ الأعمال� ،أن ُتد َرج املبادرة اخلا�صة يف �إطار �ضريبي وا�ضح وموحد ،وهو ما ال
وجود له اليوم (الإعفاءات احلالية لي�ست مدرجة يف قانون املالية) .وينبغي للإطار ال�ضريبي املجدد� ،أن يقوم على
�أ�سا�س ن�صو�ص وا�ضحة وم�ستقرة ،توفر منظورية على مدى زمني حمدد (يف مدى �أدناه � 20سنة) ،وتكون فعليتها
م�ضمونة من خالل تطبيق من�صف و�شفاف .وجمموع املداخيل املح�صلة بهذه الطريقة ،يجري بعد ذلك حتويلها
من جديد للأقاليم اجلنوبية لتمويل التنمية ،ومتويل ميزانية اجلماعات املحلية ،وال�صناديق اجلهوية.
23231يتم الإبقاء على ن�سب ال�ضريبة على ال�شركات وال�ضريبة على الدخل عند حدود م�شجعة بالقيا�س �إىل الن�سب
الوطنية ،وذلك من �أجل حت�سني جاذبية هذه املجاالت الرتابية� .أما ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ،التي ظلت
ا�ستفادة امل�ستهلك املحلي منها قليلة ،وكذا حقوق اجلمارك ،فيتم توحيدها تدريج ًيا مع نظريتها اجلاري بها
العمل وطن ًيا ،مما يتيح احلد من حجم القطاع غري املهيكل وخلق مداخيل حملية جديدة .و�أخريا ف�إن من �ش�أن
نظام �إطار �ضريبي حملي وجهوي ،من�سجم مع النظام اجلبائي الوطني� ،أن يتيح متويل اجلماعات املحلية.
23232مبا �أن املداخيل ال�ضريبية للجهات ال تتيح ،يف مرحلة �أوىل ،دعم التنمية االقت�صادية ،ف�إنه من ال�ضروري �إحداث
�صندوق جهوي للتحفيز االقت�صادي ،خم�ص�ص لدعم متويل االقت�صاد املحلي .ويتم متويل هذا ال�صندوق من
ال�ضرائب املح�صلة على امل�ستوى اجلهوي ،والر�سوم املح�صلة من املوارد الطبيعية ،والتحويالت املالية من قبل
الدولة يف �إطار �آليات التوازن والت�ضامن اجلهويني.
23233ن�ص الد�ستور بالفعل على �آليتني للتوازن وتقلي�ص التفاوت اجلهوي� :صندوق الت�أهيل االجتماعي خم�ص�ص
المت�صا�ص العجز يف جمال التنمية الب�شرية والبنيات التحتية والتجهيز ،و�صندوق الت�ضامن بني اجلهات ،يرمي
�إىل حتقيق املزيد من الإن�صاف يف توزيع املوارد ،بهدف احلد من الفوارق بني اجلهات.
�23234سيخ�ص�ص �صندوق التحفيز االقت�صادي للأقاليم ،الذي يقرتحه هذا النموذج لتمويل امل�شاريع املهيكلة
الكربى ،ومتويل املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة واملقاوالت ال�صغرية جدا (املقاولني الذاتيني) وم�شاريع
لالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني .هذا ،و�إذا كان تدبريه �سيناط بهيئة عليا �سنف�صل احلديث عنها الحقا ،ف�إن
ا�ستعماله �سيكون من اخت�صا�ص امل�س�ؤولني املحليني.
تطهري وتنظيم العقار ،و�إحداث مناطق اقت�صادية متخ�ص�صة

23235إن و�ضعية العقار عامل حا�سم يف تثمني املوارد .ومن �ش�أن تنظيم العقار وتطهريه �إتاحة حتقيق هدف ثالثي� :ضمان
توزيع من�صف يحافظ على امللك املحلي ،وت�أمني وعاء عقاري قادر على اال�ستجابة امل�ستمرة حلاجيات التنمية
و�إعداد الرتاب ،و�إتاحة �إقالع �سوق عقارية حقيقية .ولذلك ،يتعني اتخاذ تدابري عديدة يف هذا ال�صدد.
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�23236إن ت�سريع ف�ض النزاعات وتنفيذ الأحكام الق�ضائية يقت�ضي تزويد هذه الأقاليم مبحكمة جتارية ودعم املحاكم باملوارد
الب�شرية واملادية .ويف هذا الأفق ،ف�إن الأولوية ينبغي �أن توىل للأقاليم اجلنوبية يف تفعيل عملية �إ�صالح الق�ضاء التي
�أطلقتها اململكة.
23237كما �أنه من املنا�سب كذلك ،ت�شجيع اللجوء �إىل التحكيم والو�ساطة وم�ساطر الت�سوية التوافقية ،خ�صو�صا بالن�سبة
للم�ساحات امل�ستغلة لغايات زراعية �أو عقارية ،وخ�صو�صا �إذا كان م�ستغلوها ميتلكون عقود تكوين امللكية .
23238كما �أن تكثيف اجلهد يف جمال حتديد وت�سجيل الأمالك العقارية اخلا�صة بالدولة ،يكت�سي �أهمية ق�صوى ،مبا
يتيحه من ت�أمني وعاء عقاري قادر على اال�ستجابة امل�ستمرة حلاجيات التنمية ،و�إعداد الرتاب .كما �أن توفر
الأمالك �سي�شجع على جعلها قابلة لال�ستغالل وال�سكن ،وعلى حتقيق ا�ستثمارات ميكن �أن يقوم متويلها على
�شرط التحديد الوا�ضح للقطع الأر�ضية.
23239عالوة على ف�ض النزاعات وت�سجيل الأمالك ،ينبغي �أن يواكب م�ساطر منح �أرا�ضي الدولة ،تخطيط ا�سرتاتيجي
ييو�ضع ح�سب احلاجات التي يجري حتديدها يف جمال ال�سكن ،والتجهيزات العمومية ،والأن�شطة االقت�صادية.
ويف هذا الإطار ،ف�إن من �ش�أن حتفيظ امللك العقاري �أن ميثل و�سيلة للحفاظ على الأرا�ضي ،وتوجيهها لأن�شطة
ب�شرية واقت�صادية تعترب ا�سرتاتيجية.
24240ينبغي �أن ت�ستجيب الأمناط املتبعة يف منح الأرا�ضي لدفرت حتمالت (حتديد االلتزامات التعاقدية ،و�أمناط منح
الإبراء اجلزئي ،وتف�صيل البنود الفا�سخة �أو املبطلة) ،ي�صاحبه نظام للتتبع وتطبيق االلتزامات يف احرتام تام
حلقوق وواجبات الأطراف املعنية.
24241ومن ال�ضروري التفكري يف نظام �إعالمي على م�ستوى املنطقة ( )SIGحول مواقع العقار العمومي ،واال�ستثمارات
(العمومية واخلا�صة) امل�ستفيدة من هذا العقار ،وحول درجة تقدم عملية تنفيذها .ومن �ش�أن نظام من هذا
القبيل� ،أن يتيح تقدمي معلومات وا�ضحة و�شفافة للمواطنني وامل�ستثمرين ،و�أن ميثل �أداة م�ساعدة يف اتخاذ القرار
بالن�سبة �إىل ال�سلطات العمومية.
24242ينبغي لعملية تخ�صي�ص العقار العمومي للأن�شطة االقت�صادية �أن تويل الأف�ضلية للإيجار على املدى البعيد،
عرب ت�شجيع امل�شاريع ذات القيمة امل�ضافة املحلية العالية ،وعرب احلفاظ على الأن�شطة التقليدية .هكذا ينبغي
احلفاظ على العقار امل�ستعمل حاليا لأغرا�ض الرعي ،و�أحيانا الفالحة ،من قبل ال�ساكنة (املناطق املعروفة با�سم
لكراير) ،وذلك من خالل جعل ا�ستغاللها اجلماعي وقفا على املجموعات والقبائل املعنية� .أما بالن�سبة �إىل
باقي الأن�شطة ،ف�إن التمييز بني خمتلف امل�شاريع ح�سب قيمتها امل�ضافة املحلية ،يتطلب تو�صيفا �أف�ضل لتلك
امل�شاريع (من حيث الطبيعة ،واملكونات ،والأهداف يف جمال خلق القيمة امل�ضافة وفر�ص ال�شغل ،وما �إىل
ذلك) .و�سيتيح هذا التحديد الأف�ضل للم�شاريع ،توجيه امل�ستثمرين نحو عقار متالئم مع حاجياتهم ،وت�شجيع
تنفيذ تلك امل�شاريع قرب البنيات التحتية .وهذا �سي�ضمن مردودا �أف�ضل للم�شاريع وعقلنة �أمثل للو�سائل
العمومية.
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24243من �ش�أن �إحداث مناطق اقت�صادية متخ�ص�صة يف مواقع ا�سرتاتيجية من امللك العقاري �أن ي�ستقطب امل�ستثمرين،
وي�شجع اال�ستثمارات ذات القيمة امل�ضافة املحلية .ويجري تثمني وجتهيز وحتديد �أماكن تلك املناطق االقت�صادية
املتخ�ص�صة ،وفق املخططات اجلهوية لإعداد الرتاب ،وح�سب الأولويات القطاعية التي �سيتم حتديدها يف الربامج
التعاقدية اجلهوية .مع تزويد تلك املناطق بنظام �ضريبي جاذب لال�ستثمار ،كما �ستجمع بني الأن�شطة الإنتاجية
واخلدمات ال�ضرورية اخلا�صة (التدبري العقاري ،وتدبري املوارد الب�شرية) والعمومية (ال�شباك الإداري الوحيد).
24244يتم نقل تدبري املناطق االقت�صادية املتخ�ص�صة �إىل اجلهة ،يف احرتام �إطار وطني مر�سوم م�سبقا لهذه املناطق.
وت�صبح مهمة اجلهة عند ذاك اجتذاب امل�ستثمرين ،وتدبري العقار ،من �أجل اجلمع بني الوحدات الإنتاجية،
تنظيم عملية تقا�سم املوارد
واخلدمات املرتبطة بها ،والعمل مبعية الفاعلني االقت�صاديني واالجتماعيني ،على ٍ
الب�شرية ،مبا يتيح و�ضع خمططات للتكوين املهني ،وحتقيق اال�ستثمارات الالزمة جلعل تلك املناطق �صاحلة
لل�سكن واال�ستغالل.
24245و�أخريا ف�إن مناخ الأعمال املنظم واملطهر ،ينبغي �أن ي�ؤ ِّمن خدمات عمومية ناجعة و�شفافة ،ب�إعطاء الأولوية
لتب�سيط امل�ساعي وامل�ساطر الإدارية ،وتوحيد تطبيقها .وعالوة على �إحداث جلان جهوية ملناخ الأعمال ،متثل
احلكومة الإلكرتونية واملجال�س اجلهوية لال�ستثمار ،املحورين الرئي�سيني لتحديث الإدارة من �أجل اال�ستجابة
حلاجات وانتظارات املواطنني ،ومرتفقي امل�صالح العمومية.
24246يجب �إعطاء الأولوية لتطبيق نزع ال�صبغة املادية عن الإدارة ،املر�سوم له على امل�ستوى الوطني ،يف الأقاليم
اجلنوبية .فنزع ال�صبغة املادية ،ميثل �أداة قوية لت�سهيل الالمتركز ،ونقل االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات �إىل الفاعلني
الرتابيني (من م�س�ؤولني جهويني ،ومنتخبني ،وم�صالح خارجية ،و�سلطات حملية وغريها) ،كما ميكنه اال�ضطالع
بدور حمرك يف التب�سيط والنجاعة الإدارية ،عرب �إتاحة القرب من املواطنني وامل�ستثمرين ،وت�أمني �سرعة تنفيذ
امل�ساطر .كما �سيتيح نزغ ال�صبغة املادية للم�ستثمرين واملواطنني الولوج �إىل معلومات �شفافة (حول العقار،
وتق�سيم املناطق ،والتوجه ،وقواعد الولوج ،وا�ستغالل املوارد الطبيعية يف ما يخ�ص منتجات البحر ،واملوارد
املائية ،واملقالع ،واملناجم وغريها) .و�أخريا فبف�ضل توفر املعلومة و�إمكانية تتبعها ،ي�صبح من ال�سهل �ضمان فعالية
املحا�سبة وانتظامها.
24247يجب �أن يواكب عملية المتركز االخت�صا�صات هذه تو�سيع مهمات املراكز اجلهوية لال�ستثمار .و�سينتظم نطاق
عملها حول ثالثة �أقطاب – هي �إنعا�ش اال�ستثمار ،والت�سهيل الإداري ،ومواكبة املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة
واملقاوالت ال�صغرية جدا – وتتم مواكبتها بال�صالحيات التي تتيح لها التغلب على ال�صعوبات املمكنة .ومن
�أجل ذلك ،ال منا�ص من دعم و�سائلها املالية والب�شرية (مبوا�صفات ذات �إمكانات عالية) ،وكذا توفري الأدوات
التكنولوجية والواجهات التفاعلية ال�ضرورية من �أجل توجيه وتتبع امل�شاريع اال�ستثمارية وتتبع تنفيذها .ويتم
بانتظام تقدمي ح�صيلة لال�ستثمارات وال�صعوبات التي مت الوقوف عليها.
تثمني املوارد الطبيعية والتوزيع املن�صف لثمارها ل�صالح ال�ساكنة املحلية

24248متثل املوارد الطبيعية م�ؤهال تراب ًيا يتعني تثمينه .غري �أن ا�ستغاللها االقت�صادي ينبغي له �أن يحر�ص على
احرتام منطق اال�ستدامة ،واقت�سام للمداخيل لفائدة ال�ساكنة املحلية ،و�ضمان الولوج �إىل قطاعات االقت�صاد
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االجتماعي والت�ضامني واملقاوالت ال�صغرى .ويف املنحى ذاته ،ي�ستح�سن العمل على تو�ضيح م�سل�سل تخويل
الرخ�ص والت�صاريح ،من �أجل ا�ستغالل م�ؤهالتها ب�شكل �أمثل و�أجنع و�أكرث �إن�صافًا.
24249هناك خم�سة توجهات ،يجب �أن ت�سري على هديها �إ�صالحات �أمناط الولوج �إىل املوارد الطبيعية ،و�إقرار الر�سوم
عليها)1 :تبني مقاربة ت�شاركية مع املهنيني وممثلي ال�ساكنة ،وفعاليات املجتمع املدين ،يف بلورة وتتبع �سيا�سة
ا�ستغالل املوارد الطبيعية ،وذلك على اخل�صو�ص من خالل ا�ستطالعات الر�أي حول املنفعة العامة؛ )2جعل
الت�صاريح والرخ�ص م�شروطة بااللتزام بخلق قيمة م�ضافة وفر�ص �شغل حملية؛ � )3ضمان ا�ستغالل م�ستدام
للموارد ،عرب �إدماج معايري امل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية؛ )4فتح الولوج �إىل املوارد الطبيعية �أمام املقاوالت
ال�صغرى واملتو�سطة واملقاوالت ال�صغرية جدا ،وفعاليات االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني؛ �)5ضمان تخ�صي�ص
ق�سط هام من مداخيل املوارد الطبيعية لتنمية اجلهات الثالث وحت�سني ظروف عي�ش �ساكنتها.
25250طبقا لنهج ت�شاركي يتم حتديد �أمناطه ح�سب �أنواع املوارد ،هناك ثالثة حماور كربى للموارد ت�ستحق تنظيما
�أف�ضل ،من �أجل حت�سني ا�ستغاللها العقالين و�أرباحها لفائدة ال�ساكنة املحلية� .أما املحور الأول ،وهو بالفعل
عر�ضة ال�ستغالل مفرط �أف�ضى �إىل ندرته ،فهو املورد املائي .و�أما املوردان الآخران ،وهما املورد ال�سمكي واملورد
املنجمي ،فيتعني العمل على تثمينهما تثمينا �أمثل يف عني املكان.
25251ينبغي لتدبري املوارد املائية �أن يويل الأولوية لال�ستدامة وحلاجيات ال�ساكنة .وهذا يقت�ضي بال�ضرورة تعميق
املعرفة باملخزونات الأحفورية ،وهي املعرفة التي ال تزال غري دقيقة ،ويقت�ضي �أي�ضا ن�شر املعلومات املتعلقة بها
على عموم النا�س.
25252يجب توجيه هذا املورد على وجه الأولوية ،حلاجيات ال�ساكنة من املاء ال�صالح لل�شرب .بالتايل ،وبالن�سبة �إىل
الأن�شطة االقت�صادية ،يبدو �أن اللجوء �إىل حتلية مياه البحر على �سبيل "اال�ستعا�ضة" عن املورد الأحفوري،
�سي�صبح يف �أمد قريب �ضرورة تفر�ض نف�سها ،وخ�صو�صا من �أجل ت�أمني ا�ستمرارية الن�شاط الزراعي .وقد يطرح
هنا �س�ؤال امل�ساهمة يف متويله ،و�إدماج �سعره يف ن�شاط ومنتجات امل�ستغالت الفالحية .ومن ثمة ف�إن �ضرورة
�إجراء درا�سة للأثر املتوقع حدوثه ،تفر�ض نف�سها.
25253من ال�ضروري ،ل�ضمان ولوج م�ستدام �إىل املورد املائي (فالفر�ش الأحفورية هي بطبيعتها حمدودة) واحلث على
االقت�صاد يف ا�ستغالله ،التوجه نحو �إقرار ت�سعرية للماء 29.والهدف من هذه الت�سعرية �ضمان كلفة تعوي�ض
املورد املائي على املدى البعيد (التي �ستعادل يف املنطقة كلفة حتلية املياه) .ويتم �إقرارها تدريجيا ،وب�شكل
متمايز ،ح�سب �أ�شكال اال�ستعمال (ر�سوم �أعلى بالن�سبة �إىل الأن�شطة االقت�صادية ،ومتايز بني هذه الأن�شطة
30
ح�سب التثمني املحلي) وح�سب امل�ستفيدين.
29

30

هناك العديد من التدابري التي ميكن اتخاذها بهذا ال�صدد ،مثل �إقرار ر�سوم على احلفر ح�سب وحدات الآبار ،ور�سوم على اال�ستخراج باملرت
املكعب ،وت�سعرية على مقاطع وم�سالك ،ح�سب م�ستوى مردود كل ن�شاط ،وح�سب درجة الدعم ال�شعبي الذي يتمتع به ذلك الن�شاط.
ينبغي بهذا ال�صدد �إيالء الأف�ضلية للأن�شطة االجتماعية والت�ضامنية� ،سواء يف ما يتعلق بالت�سعرية �أم ما يخ�ص الولوج �إىل النظام احلايل
لال�ستخراج.
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25254يتطلب �إقرار تدبري تدريجي لالنتقال من النظام احلايل ال�ستخراج املياه �إىل التحلية� ،إعادة توزيع من�صفة للموارد التي
يتم ا�ستخراجها حاليا .ومن ال�ضروري ،من �أجل ذلك ،العمل على �إدماج امل�ستعملني (من فالحني و�صناعيني)
ب�شكل قَبلي ،يف منطق للتكتل والتعبئة حول م�شاريع التحلية ،يف �إطار عقود حول املياه اجلوفية ،يف ما يخ�ص املوارد
التقليدية ،مع م�ساهمة كل الأطراف املعنية (من م�ستعملني ،و�إداريني ،ومنتخبني ،وجمتمع مدين).
25255تعد و�ضعية املوارد ال�سمكية �أقل �سوءا من و�ضعية املوارد املائية يف ما يتعلق بالندرة ،وذلك على اخل�صو�ص
بف�ضل ال�سيا�سات التي مت تفعيلها من �أجل احلفاظ على هذه املوارد .غري �أنها بحاجة �إىل حتويل �أكرب للأ�سماك
امل�صطادة ،من �أجل الرفع من القيمة امل�ضافة املحلية وتو�سيع دائرة امل�ستفيدين لت�شمل فعاليات االقت�صاد
االجتماعي والت�ضامني.
25256يقت�ضي رفع القيمة امل�ضافة املنتجة حمليا ،تطوير مزيد من �أن�شطة التحويل – عرب تخفي�ض ح�صة �سماد وزيت
ال�سمك – وحت�سني �شروط مناولة ونقل املنتجات امل�س ّلمة (وخ�صو�صا عرب تعميم ا�ستعمال حاويات موحدة).
كما �أنه من املنا�سب كذلك جعل ظاهرة "ال�سمك العابر" �أمرا ا�ستثنائيا ،من خالل توفري �أف�ضل للقدرات
اال�ستيعابية الكافية ،و �شروط تفريغ �أف�ضل يف موانئ الأقاليم اجلنوبية.
25257وهذا ال ميكن بلوغه دون اعتماد �سيا�سة �إرادية ،جتعل منح وا�ستغالل وجتديد رخ�ص وح�ص�ص ال�صيد م�شروطا بدفرت
حتمالت دقيق ،ي�شتمل على التزامات باال�ستثمار املن�شئ للرثوة لفائدة �ساكنة الأقاليم اجلنوبية ،والقادر على
خلق القيمة امل�ضافة ،و�إحداث فر�ص ال�شغل .كما ينبغي لنظام �إقرار الر�سوم �أن يكون �أكرث حتفيزا للفاعلني الذين
ي�ستثمرون ويخلقون فر�ص ال�شغل ،و�أكرث ت�شجيعا لل�ساكنة املحلية ،وال�شباب منها على وجه اخل�صو�ص.
25258ينبغي ل�سيا�سة ت�سليم الت�صاريح والرخ�ص ،وخ�صو�صا يف جمال ال�صيد التقليدي� ،أن ت�سهل تنظيم الفاعلني
وال�شغيلة على �شكل تعاونيات ت�ضمن تعزيز الو�سائل ،واال�ستفادة امل�شرتكة من اال�ستثمارات .و�ست�ستفيد
هذه التعاونيات من م�ساعدات مالية ،و�آليات للمواكبة خم�ص�صة للمقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة ،ومنظمات
االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني.
25259كما ينبغي لتدبري املوارد ال�سمكية �أن يحافظ على التوازن اله�ش بطبيعته بني الكميات امل�صطادة والتجديد
الطبيعي للمخزونات .ومن �أجل هذا ف�إن تهيئة �أكرث �صرامة للم�صايد ،تقوم على نتائج �أبحاث املعهد الوطني
لأبحاث ال�صيد  ،INRHمن �ش�أنها �أن تتيح تفادي ال�صيد املفرط الذي يف�ضي �إىل احلد من الإمكانات ومن
مردوديتها .كما �أن �إحداث مناطق حممية وا�سعة يف عر�ض املحيط ،من �ش�أنه �أن يرفع من حجم الكتلة
البيولوجية ،و�أن ي�سهل اجتذاب الأنواع ال�سمكية ومنوها وتكاثرها .وميكن لعملية و�ضع حاجز طويل من
ال�صخور الطبيعية واال�صطناعية �أن ت�ساعد يف احلد من عمليات ال�صيد الع�شوائي.
�26260أما املوارد الطبيعية املحلية الأخرى التي ت�ستحق مزيدا من التثمني ،فهي املوارد املعدنية وموارد الهيدروكاربورات،
التي ينبغي �أن تكون �أكرث جاذبية للم�ستثمرين ،و�أن جتري عملية حتويلها حمل ًيا .ومن �ش�أن �إر�ساء حتفيزات جديدة،
�أن يتيح تنويع قطاع املعادن من خالل ت�سريع لعمليات التنقيب ،التي تظل� ،إذا ما ا�ستثنينا منها الفو�سفاط� ،أدنى من
�أن تغطي املجال الرتابي ،وذلك بهدف حتقيق معرفة �أمثل باحلجم احلقيقي للمخزون يف اجلهة بالن�سبة للم�ستثمرين.
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وجتدر الإ�شارة �أن ح�ص�ص ال�صيد املمنوحة يف �إطار خمطط (بيالجيك)�ضمن خمزون (ج) م�شروطة حاليا باحرتام الإلتزامات املن�صو�ص عليها
يف دفرت التحمالت
71
النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية

26261من ال�ضروري ،من �أجل دعم اجتذابية الأقاليم اجلنوبية والتنويع التدريجي لأن�شطة القطاع� ،إر�ساء �إطار �أكرث
حتفي ًزا .ويجب �أن ت�ستهدف التحفيزات على اخل�صو�ص ،رخ�ص التنقيب ،واملواقع الواعدة �أكرث من غريها،
ولكن �أي�ضا �شروط اال�ستغالل ،من �أجل دعم مردودية اال�ستثمارات.
26262من ال�ضروري ،نظ ًرا �إىل �أهمية اال�ستثمارات يف قطاع املعادن والهيدروكاربورات وحجم الإكراهات املرتبطة بها،
�إعطاء منظورية للمواطنني وممثليهم ،عرب �إ�شراكهم ،يف �إطار الت�شاور ،يف بلورة �سيا�سة التنقيب واال�ستك�شاف،
وقواعد منح وا�ستغالل الت�صاريح ،وا�ستغالل املداخيل املح�صلة.
دعم املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة

26263من �أجل �إتاحة انخراط القطاع اخلا�ص ،وتطوير ن�سيج �أكرث كثافة للمقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة الأكرث خلقا
لفر�ص ال�شغل ،يتعني و�ضع تدابري ملواكبتها .وينبغي لآليات الدعم هذه ،املوجهة �صوب الأولويات القطاعية
مي�سر �إىل
الواعدة م�ستقبال للأقاليم اجلنوبية ،و�صوب االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني� ،أن جتمع بني ولوج ّ
املوارد ،و�آليات للتمويل خم�ص�صة للبنيات ال�صغرى ،وتدابري للم�ساعدة يف جمال التكوين وهيكلة الأن�شطة
والولوج �إىل ال�صفقات.
�26264ستتمثل مهمة �صندوق تنمية �أقاليم اجلنوب يف �سد العجز التمويلي لدى الفاعلني االقت�صاديني من احلجم
املتوا�ضع ،وذلك عرب اال�ضطالع بدور حتفيزي موجه �صوب املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة ،واالقت�صاد
االجتماعي والت�ضامني ،و�صوب القطاعات ذات الأولوية� ،أو امل�شاريع املهيكلة .وميكن �أن يقدم هذا ال�صندوق
دعما عموم ًيا مبا�ش ًرا� ،أو �أن يخلق �صناديق لل�ضمان ،متكن امل�ؤ�س�سات البنكية من تقدمي قرو�ض بفوائد خمف�ضة
للمقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة ،واالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني .ومن ال�ضروري �أخ ًريا ،يف ما يخ�ص
املقاوالت ال�صغرية جدا ،و�ضع الآليات والبنيات املخ�ص�صة ملواكبة و�إدماج �أن�شطتها يف �سل�سلة القيم.
26265رغم كون القرو�ض ال�صغرية جدا موجهة بالأ�سا�س �إىل متويل الأن�شطة املدرة للدخل لفائدة ال�شرائح االجتماعية
املعوزة ،فب�إمكان تلك القرو�ض �أن متثل منج ًما لإحداث مقاوالت �صغرية جدا �أومقاوالت ذاتية ،و�سبيال �إىل
ا�ستقطاب املقاولني ال�صغار جدا ،وحثهم على التعامل مع البنوك .وهناك �آليتان اثنتان ميكنهما امل�ساهمة يف
هذا الأمر� .أما �أوالهما ،فتتمثل يف �آلية لل�ضمانات العمومية ،خم�ص�صة للمقاوالت ال�صغرية جدا يف الأقاليم
اجلنوبية ،مع �شروط للأهلية تكون �أكرث مرونة ،من �أجل حتفيز القرو�ض البنكية؛ و�أما الثانية ،فتتمثل يف بناء
�شراكات بني ال�صناديق العمومية (غالف مايل خم�ص�ص) ،وم�ؤ�س�سات القرو�ض ال�صغرى وامل�ؤ�س�سات املالية،
من �أجل تقدمي قرو�ض �صغرى� ،أو �سلفات بفوائد خمف�ضة ل�صالح �إحداث مقاوالت �صغرية جدا.
26266يتطلب تنظيم ن�سيج من املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة املهيكلة� ،أن يتكفل ال�صندوق اجلهوي باملواكبة قبل
وبعد �إحداث املقاولة ،وخ�صو�صا لفائدة املقاولني ال�شباب .ومن هذا املنظور ،يجب على كل برنامج لدعم
الت�شغيل الذاتي والأن�شطة التعاونية� ،أن يجمع بني عرو�ض التمويل (مبا فيها امل�ساعدة على الإقالع يف البداية)
وبني �آليات للت�أطري والإر�شاد ،لتمكني املقاولني ال�شباب من اكت�ساب حد �أدنى من الكفاءات يف جمال التدبري
(من مالية وت�سويق-توزيع ،وحما�سبية ،ومعايري ،وما �إىل ذلك) .و�ستجمع هذه املواكبة بني التكوين والإر�شاد يف
عني املكان ،والتداريب يف مقاوالت �أو تعاونيات مهيكلة.
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26267و�أخ ًريا ،ف�إن ت�شجيع املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة ،واالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،يتطلب ت�سهيل ولوجها
�إىل املوارد وال�صفقات العمومية .وال�شروع يف تفعيل مقت�ضى تخ�صي�ص  20باملائة من ال�صفقات العمومية
للمقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة ،واملقاوالت ال�صغرية جدا ،كما ين�ص عليه املر�سوم اجلديد ،مع العمل على
ت�شجيع العرو�ض التي تدمج القيمة امل�ضافة املحلية .كما يجب �أن يخ�ص�ص لها ولوج �إىل املوارد املائية والعقار
العمومي.
� .2-Iسيا�سات قطاعية قوية من �أجل تثمني م�ؤهالت وتوجهات املجال الرتابي

26268ال ينبغي �أن تبقى املحركات االقت�صادية للأقاليم اجلنوبية معتمدة فقط على القطاعات الأولية والنفقات
العمومية ،بل يجب جتديدها على �أ�سا�س تثمني �أمثل للمنتجات ،ولكن �أي�ضا من خالل خلق اقطاب تناف�سية
و�أقطاب للتميز.
26269يجب و�ضع خطة عمل وبرامج قطاعية من �أجل تثمني امل�ؤهالت غري امل�ستغلة مبا يكفي ،يف اجلهات الثالث ،باجتاه
االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،وباجتاه �ستة قطاعات تثمن خا�صيات حملية قوية :ال�صيد البحري ،والفالحة،
واملعادن والهيدروكاربورات ،وال�سياحة البيئية ،واخلدمات ،والتجارة ،وذلك يف تكامل مع فعاليات االقت�صاد
االجتماعي والت�ضامني� ،إذ تزخر هذه القطاعات ب�إمكانات خللق الرثوة وفر�ص ال�شغل ،مازالت غري م�ستغلة ب�شكل
ٍ
كاف.
دعم �أن�شطة حتويل الأ�سماك ومنتجات البحر

27270ب�إمكان الأقاليم اجلنوبية �أن ت�ستفيد بوجه �أمثل من الإمكانات التي يوفرها تطوير قطاع ال�صيد البحري وحتويل
منتجات البحر .وهذا يقت�ضي االرتقاء بهذا القطاع �إىل مرتبة املحرك االقت�صادي ،وذلك من خالل تثمني �أمثل
وا�ستغالل �أف�ضل للم�ؤهالت ،مبا يجعل من املجال الرتابي� ،أول قطب وطني يف ا�صطياد منتجات البحر (وخ�صو�صا
من خالل ا�ستغالل املخزون ج) ،ويف نف�س الآن �أول قطب يف التحويل املحلي ،عرب �إحداث �أقطاب تناف�سية.
�27271إن �أخذ خ�صو�صيات اجلهات بعني االعتبار من �ش�أنه �إتاحة اال�ستفادة من م�ؤهالت كل منها ،وتف�صيل برامج
نوعية لتحديث القطاع .فبالن�سبة جلهة العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء ،يجب الرتكيز على حتديثت و�سيع
وحت�سني نوعية الن�سيج ال�صناعي للتحويل املوجود حاليا .و�أما يف جهة وادي الذهب-لكويرة ،ف�إن ميناء الداخلة
ميتلك كل امل�ؤهالت الالزمة كي ي�صبح �أول قطب وطني ملنتجات البحر ،من خالل تثمني املخزون ج من
ال�سمك ال�سطحي ،الذي يتمتع ب�إمكانية �إ�ضافية .و�أما بالن�سبة جلهة كلميم-ال�سمارة ،ف�إنه من املنا�سب العمل
على حتديث الأ�سطول وال�صناعات التحويلية املوجودة حاليا ،بهدف حت�سني نوعية و�إمكانات تثمني الكميات
التي يتم ا�صطيادها وتفريغها.
27272و�أخ ًريا ،من �ش�أن تدبري املوارد ال�سمكية �أن يكمل متطلبات اال�ستدامة ،وال�سيما البيئية منها ،من خالل مراعاة
البعد االجتماعي .ومن �ش�أن �سيا�سة اجتماعية مندجمة يف هذا املجال ،امل�ساهمة يف حت�سني ظروف عي�ش
وعمل ال�صيادين.
73
النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية

ت�شجيع الفالحة وتربية املوا�شي

�27273إن ت�شجيع فالحة م�س�ؤولة ،يف تال�ؤم مع املوارد املائية للمنطقة ،يعد �ضرورة من �ضرورات النموذج التنموي
اجلديد .فتنمية الفالحة ينبغي �أن تتوا�صل يف �شروط مقبولة وقادرة على اال�ستمرار على طول ال�ساحل
ال�صحراوي.
27274بانتظار نتائج الدرا�سات التكميلية التي يجب القيام بها حول الأثر البيئي والكلفة االقت�صادية ،يجب موا�صلة
تطوير قطاع الزراعة امل�سقية يف ظروف تختلف باختالف الفاعلني املعنيني .فكلفة التموين باملاء ،يجب �أن
يتحملها امل�ستثمرون اخلوا�ص ،الذين يلزم �أن تفر�ض عليهم �إجبارية تخ�صي�ص ق�سم من متويالتهم لتعميق
املعرفة مبخزونات الفر�شة املائية التي ي�ستخرجون منها املاء .وب�إمكان الدولة ،يف مقابل ذلك� ،أن تواكب الأن�شطة
الفالحية املطورة واملفعلة يف �إطار االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،و�أن متنح على �سبيل الأولوية لهذا النوع
من الأن�شطة رخ�ص ا�ستخراج املياه من املخزونات اجلديدة التي يتم اكت�شافها.
27275العمل على تطوير الزراعات ذات القيمة امل�ضافة العالية مثل زراعة اخل�ضروات املوجهة للت�صدير �أمر ممكن
(تطوير الإنتاج يف الداخلة ،ور�سم نطاقات جديدة يف العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء ويف كلميم-ال�سمارة)
غري �أنها بحاجة �إىل الت�أطري من �أجل جعل الولوج �إىل املوارد (من عقار وماء) م�شروطا مبتطلبات �إمكان اال�ستمرار
البيئي واحرتام بيئة ال�ساكنة املحلية.
27276بالن�سبة للم�ستغلني ال�صغار ،الذين ميثلون جز ًءا ال يتجز�أ من الن�سيج االقت�صادي واالجتماعي املحلي ،ف�إن
�ضمهم وجتميعهم ي�ستحق الت�شجيع ،كما ينبغي تقدمي العون لهم من �أجل تثمني �أف�ضل ملنتجاتهم وكذا
�إدماجهم يف �سال�سل الإنتاج الفالحي ،وحرث الأرا�ضي وزرعها ،والولوج �إىل الأ�سواق .ويجب �أن ي�ستفيد
ه�ؤالء امل�ستغلون ال�صغار من �آليات املواكبة املقررة لت�شجيع االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني (من تثمني
و�إدماج والولوج �إىل الأ�سواق وغري ذلك).
جلب امل�ستثمرين وحتويل املوارد املعدنية حمليا

27277ينجم عن اخل�صو�صيات التي تطبع اقت�صاد هذه اجلهات ،و�أهمية الأثر املمكن للموارد الطبيعية على العموم،
وللمعادن والهيدروكاربورات على وجه اخل�صو�ص� .إنه ال ميكن لأي منوذج تنموي يهدف �إىل التحويل امل�ستدام
لهذه الأقاليم ،ال ميكنه �أن يكون قادرا على البقاء واال�ستمرار ،دون و�ضع ا�سرتاتيجية على املدى املتو�سط
والبعيد ،للبحث عن هذه املوارد وا�ستغاللها وتثمينها.
27278يتطلب تطوير قطاع املعادن والهيدروكاربورات ا�ستثمارات هامة يف املرحلة القبلية (مراحل البحث والتنقيب)
على �آماد بعيدة .ولذلك فمن املنا�سب دعم الدينامية التي يتم �إطالقها ،عرب خلق ال�شروط املنا�سبة النخراط
�أو�سع و�أقوى مل�ستثمري القطاع ،وخ�صو�صا الرواد العامليني يف هذا املجال.
27279من ال�ضروري العمل على تعزيز الدور احلا�سم الذي ي�ضطلع به ا�ستغالل الفو�سفاط يف املنطقة ،عرب تعميق
املعرفة باملخزونات ،مع عمليات تنقيب من �ش�أنها تو�سيع تغطية املجال الرتابي و�إتاحة تثمني �أمثل ملوارده يف
عني املكان.
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28280يعد الربنامج الذي �أعده لهذا الهدف الفرع املحلي للمجمع ال�شريف للفو�سفاط واع ًدا يف هذا ال�صدد.
فهناك ا�ستثمارات منجمية هامة مت التخطيط لها من قبل املقاولة (�أكرث من  250مليون دوالر ،منها  40مليونا
كم�صاريف ت�سيري و�صيانة يف ال�سنة) ،وت�شمل بناء وحدة للغ�سل وت�أهيل معدات اال�ستخراج .وبذلك ف�إن
البنية التحتية اجلديدة �ستطيل عمر مدة ا�ستغالل املقاطع املنجمية ،من خالل جعل ا�ستخراج الفو�سفاط ذي
الرتكيز ال�ضعيف من  BLPمفيدا من الناحية االقت�صادية.
�28281أما تثمني ال�صخور ،ف�إن خمطط التطوير الذي ر�سمه املجمع ال�شريف للفو�سفاط يطمح ،يف مرحلة من املفرو�ض
تفعيلها ما بعد � ،2015إىل �إحداث مركب كيماوي مندمج ،يتيح �إنتاج ت�شكيلة وا�سعة من الأ�سمدة (DAP/
 MAPو .)TSPويقدر مبلغ اال�ستثمار بنحو  1.2مليار دوالر لإن�شاء قاعدة متعددة املنتجات.
الربط بني ال�سياحة الت�ضامنية وال�صناعة التقليدية ،من �أجل تثمني املهارات والثقافة املحلية

�28282إن تنويع االقت�صاد يقت�ضي �إقامة ربط �أمثل بني ال�صناعة التقليدية وبني �سياحة ت�ستهدف املواقع البيئية �أو الريا�ضية
�أو الثقافية الواعدة .فمثل هذا التكامل من �ش�أنه �أن ميكن من احلفاظ على الرتاث املحلي و�إدماجه و�إنعا�شه ،مع
حت�سني دخل حرفيي ال�صناعة التقليدية ،والعاملني يف مهن ال�سياحة ،وتو�سيع ولوجهم �إىل التغطية االجتماعية.
28283ت�شجيع ال�سياحة امل�ستدامة ذات اجلودة ،مثل ال�سياحة ال�شاطئية امل�س�ؤولة ،واملواقع الواعدة يف جمال ال�سياحة
البيئية (كال�سياحة ال�صحراوية �أو الواحية ،وال�سياحة الريا�ضية �أو الثقافية) ،تعد كلها جماالت من املنا�سب
تطويرها .وبالإ�ضافة �إىل بع�ض امل�شاريع الكربى (مثل وادي �شبيكة/ال�شاطئ الأبي�ض) املدرجة �سابقا يف الر�ؤية
الوطنية  ،2020يجب دعم ال�سياحة البيئية بحكم كونها ت�شجع على �إبراز اخل�صو�صيات املحلية.
رئي�سا من عوامل تنمية الف�ضاء الواحي .وا�سرتاتيجية التنمية
�28284إن ال�سياحة الت�ضامنية وذات اجلودة متثل عامال ً
امل�ستدامة ل�سياحة واحية ،التي مت ر�سمها يف ان�سجام مع �سيا�سة  – POSقطاع كلميم�-أ�سا-طاطا – و«اخلطوط
املوجهة من �أجل �سياحة م�ستدامة يف ال�صحراء» ،32تطمح �إىل �أن تطور ،يف مدى ال�سنوات اخلم�س القادمة،
�سياحة واحية و�صحراوية يف قطاع كلميم�-أ�سا-طاطا ،وبعد حني ،يف جمموع جهة كلميم-ال�سمارة.
28285يجب �أن ي�أخذ هذا امل�شروع يف ح�سبانه التوازن البيئي واالجتماعي للف�ضاء الواحي ،باحلر�ص على احلفاظ
على التنوع البيولوجي ،واقت�صاد املورد املائي ،واحلفاظ على الف�ضاءات الرعوية ،وتثمني املهارات املحلية.
فبهذا ال�شرط ميكن لل�سياحة الواحية �أن ت�صبح م�صدرا للدخل وتتيح فر�صا لل�شغل لفائدة ال�ساكنة ،مما يتيح
�إدماج عدد من املهن امل�ساعدة (كمهن الدليل ،وقائد الإبل ،و�أ�صحاب املطاعم ،واحلمال ،والراوي ،وال�صانع
التقليدي).
تنظيم الفاعلني يف �شبكات ،و�إ�ضفاء ال�صبغة املهنية على هذا الن�شاط،
28286تقت�ضي هذه اال�سرتاتيجية من جهة ٍَ ،
ومن جهة �أخرى ،تطوير عر�ض للإيواء ذي جودة ،ي�شجع �سياحة الإقامة يف الواحات .غري �أن هذه اال�سرتاتيجية
ال ميكن تفعيلها دون دعم جاذبية املجال الرتابي و�إبراز هويته اخلا�صة .ومن �ش�أن �إنعا�ش ت�سويق م�س�ؤول لوجهة
32
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«منطقة الواحات يف جنوب املغرب» �أن ي�ساعد يف ذلك .ومن ال�ضروري كذلك و�ضع خطة للتعريف امل�ؤ�س�سي
باملنطقة ت�ستهدف البلدان م�صدر ال�سياح� ،أي �أملانيا ،وفرن�سا ،و�إ�سبانيا ،واململكة املتحدة.
28287يجب و�ضع �شراكات ا�سرتاتيجية مع الفاعلني املوجودين يف جزر اخلالدات (الباقات املدجمة) والفاعلني يف
جمال الرحالت ال�سياحية البحرية (الت�سويق امل�شرتك للوجهات والباقات املقرتحة ،والتمويل امل�شرتك للباقات
والنقل) ،وذلك من �أجل ت�شجيع �إدماج الأقاليم اجلنوبية يف امل�سالك ال�سياحية الدولية.
28288يجب العمل كذلك على تفعيل ا�سرتاتيجية لدعم م�شاريع ال�سياحة امل�صغرة ،والثقافية منها على اخل�صو�ص،
لإتاحة �إ�شراك حاملي امل�شاريع املحليني من خالل �آليات للمواكبة والتمويل .وهذا اخليار منا�سب للمنطقة
على اخل�صو�ص لكون امل�شاريع ال�سياحية الكربى قد تكون غري مرغوب فيها ،نظرا له�شا�شة املنظومات البيئية
وندرة املياه يف بع�ض املناطق .ويف مقابل ذلك ف�إن الأرا�ضي الواقعة بعيدا عن البحر تزخر مب�ؤهالت �أركيولوجية
و�إحاثية ،من �ش�أن تثمينها �أن يوفر عر�ضا �سياحيا متخ�ص�صا جذابا.
28289يف �إطار املنطق ذاته ،ينبغي تثمني ال�صناعة التقليدية يف تكامل مع ال�سياحة ،وذلك من خالل ا�سرتاتيجية
مزدوجة جتمع بني تطوير ال�صناعة التقليدية ذات امل�ضمون الثقايف البارز ،واملنتجات واملهارات املحلية من جهة،
وبني تنمية ال�صناعة التقليدية اال�ستعمالية لتلبية حاجيات ال�سوق املنزلية من جهة �أخرى .وهناك العديد من
التدابري التي ميكنها امل�ساهمة يف ذلك :ف�إدماج ال�صناعة التقليدية (من ن�سيج وحلي) يف امل�سالك ال�سياحية
(�إدماج واحة �أ�سرير يف امل�سالك ال�سياحية) من �ش�أنه �أن يتيح �ضمان ولوج �إىل �أ�سواق جديدة؛ وهيكلة م�سلك
حديث للن�سيج/اللبا�س «امللحفة والدراعة» ،وتطوير املنتجات امل�شتقة من الإبل (كاجللد واملنتجات املحلية
الأخرى)� ،ستلبي حاجيات ال�سوق اجلهوية والوطنية ومل ال الدولية؛ و�أخريا ف�إن احلفاظ على املهارات املتوارثة
(الف�ضة واجللد) ميكن �أن يتحقق عرب �إحداث متاحف.
جعل قطاع التجارة واخلدمات قاعدة للمبادالت عرب-ال�صحراوية

�29290إن تطوير الأن�شطة املرتبطة بالتجارة واخلدمات التجارية ،يقت�ضي تفعيل تدابري مهيكلة كربى للقطاع :تو�ضيح
وتطبيق الإطار ال�ضريبي ،وتكييف قانون اال�ستثمار مع خ�صو�صيات املجال الرتابي؛ وت�صفية و�ضعية العقار
(وخ�صو�صا يف العيون) ،مع ت�سريع تطبيق القرارات الق�ضائية وحجز العقار لأغرا�ض التجارة واملحطات
اللوجي�ستيكية؛ و�إحداث حمطات لوجي�ستيكية حديثة (يف العيون وكلميم والداخلة)؛ وخلق م�سلك للتكوين
املهني يف مهن اللوجي�ستيك.
�29291إن تنمية التجارة واخلدمات يف الأقاليم اجلنوبية �ست�ساهم يف دعم اال�سرتاتيجية الأفريقية للمغرب ،التي ترمي �إىل
تطوير �أوجه تكامل مع البلدان اجلارة من �أجل تزويدها باملنتجات وال�سلع .ويو�صى بهذا ال�صدد بدرا�سة �إمكانية
�إحداث منطقة حرة يف بئر كندوز ،كمحطة جتارية قادرة على جلب ق�سم من املبادالت يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء.
29292يجب القيام بهذه التدابري ،باملوازاة مع التفعيل اجلهوي ملحور "ت�أهيل عوامل الإنتاج" لربنامج "رواج" ،الذي
يرمي �إىل حت�سني عوامل تنمية التجارة (التكوين املهني ،والتموين ،والعقار/الأرا�ضي التجارية ،وامل�سلك
اللوجي�ستكي) ،مع ت�سريع تفعيل حمور حتديث وتنظيم جتارة القرب.
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تثمني املهارات باالعتماد على االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني

29293تكت�سي م�ساهمة فعاليات االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني يف تنويع االقت�صاد� ،أهمية ق�صوى بالنظر �إىل ما
حتمله من �إمكانات خللق فر�ص ال�شغل ،والقيمة امل�ضافة املحلية لهذا القطاع .ومن ال�ضروري ،من �أجل ذلك،
�إر�ساء نظام بيئي منا�سب لإقالعه ،من خالل الت�شجيع على خلق بنيات اجتماعية وت�ضامنية ب�أ�شكال متعددة،
مبا فيها الأ�شكال املقاوالتية ،وعرب و�ضع �آليات للتمويل يف تال�ؤم مع قيم القطاع ،وتكوين املوارد الب�شرية،
ومن خالل االنفتاح على فعاليات االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني على امل�ستوى الدويل ،لتمكينهم من
اال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات وتبادل خال�صات التجارب الناجحة.
نتجا لفر�ص ال�شغل وللدخل ،وذلك
رئي�ساُ ،م ً
29294يجب �أن ي�صبح االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني حمو ًرا تنمو ًيا ً
با�ستلهام �أف�ضل للمعايري الدولية ،واالعتماد على التقاليد واملهارات املحلية .وقد بينت التجارب الأوىل �أن
ب�إمكان الأن�شطة الت�ضامنية امل�ساهمة يف حماربة الت�صحر ويف ت�شجيع ال�ساكنة على اال�ستقرار يف املناطق الواحية
واجلبلية (كما هو احلال يف كل من �أ�سا-الزاك وطاطا) ،من خالل ا�ستغالل وتثمني الرثوات وامل�ؤهالت املحلية.
29295ينبغي العمل على تو�سيع نطاق الأن�شطة االجتماعية والت�ضامنية .ويجب �أن يواكب الدعم املقدم للم�سالك
التقليدية (املنتجات املحلية كالتمور وال�صبار ،وتربية الإبل ،والرتاث الثقايف) دع ٌم للفاعلني يف جمال االقت�صاد
االجتماعي يف قطاع ال�صيد البحري وحتويل منتجات البحر – مبا يف ذلك اخلدمات املرتبطة ب�صناعة و�إ�صالح
التجهيزات – ،ولكن �أي�ضا يف جماالت التكوين والرتبية وال�صحة.
29296ال ميكن لالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني �أن يحقق �أهدافه دون �إطار ي�سهل ال�ضم والتجميع ويتيح للفاعلني
�أن ي�ستفيدوا ،عالوة على الدعم املايل ،من مواكبة ترمي �إىل ت�أمني اندماجهم يف �سل�سلة الإنتاج ،انطالقا
من التنظيم من �أجل التموين امل�شرتك (�شبكات املنتجني) وحتى الولوج �إىل الأ�سواق (املحلية والوطنية
آليات الدعم على الأن�شطة الت�ضامنية ،التغطي َة االجتماعية للقطاع .وميكن
والدولية) .يجب كذلك �أن تدمج � ُ
يف هذا الإطار تفوي�ض جمموعة من اخلدمات االجتماعية وخدمات املواكبة جلمعيات املجتمع املدين ،كما
ميكن تعميق وتو�سيع �آليات خمطط «املغرب الأخ�ضر» لدعم الأن�شطة املدرة للدخل واملن�شئة لفر�ص ال�شغل.
29297من �أجل ت�شجيع ولوج م�سالك املنتجات املحلية ،وتربية الإبل ،وال�صناعة التقليدية �إىل الأ�سواق الدولية ،ميكن
ربط تلك امل�سالك ،بف�ضل مكونها الثقايف القوي ،مب�سالك التجارة املن�صفة (تطوير جتارة من�صفة جهوية) .ويجب
�أن تدعم هذه امل�سالك �أنظمة �إعالمية فعالة ،و�أن يتم تدبريها يف �إطار �شبكات من الفاعلني.
29298و�أخريا ف�إن تثمني منتجات االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني يتطلب خمط ًطا لت�صنيف العالمات التجارية
يكون انتقائيا ومتوخ ًيا للحفاظ على اجلودة (كالداللة اجلغرافية املحمية ،والت�سمية الأ�صلية امل�ضمونة) .فمن
�ش�أن هذا الت�صنيف �أن يتيح حت�سني االعرتاف باملنتجات املحلية باملنطقة ،وت�شجيع الولوج �إىل الأ�سواق وفق
م�سعى يعتمد على جودة و�أ�صالة املنتجات املحلية.
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29299عالوة على هذه الإ�صالحات ،من امل�ستح�سن العمل على ت�سريع �أو �إعادة �إطالق بع�ض الربامج املو�ضوعة
�سابقا ،واملوجهة �إىل دعم القطاع وتقويته .و�سيكون من املنا�سب يف املقام الأول دعم العقد-الربنامج املتعلق
برتبية الإبل (الذي مت توقيعه يف �أبريل  2011بني وزارتي الفالحة واملالية ،والغرف الفالحية يف اجلهات اجلنوبية
الثالث) .وهكذا �سيكون من املنا�سب ت�سريع �إعداد امل�سارات الرعوية ،وهيكلة الفاعلني (من �إح�صاءات
وتعاونيات) ،واللجوء �إىل جممعني مهيكلني (كالفاعلني الوطنني يف قطاع الألبان واللحوم ،وامل�ستثمرين/
الأعيان املحليني) من �أجل بناء وحدات للتثمني ،واالندماج يف م�سالك الت�سويق ،ودعم تعاونيات احلليب من
�أجل الرفع من املردود (اختيار ال�سالالت املنا�سبة واعتماد التخ�صيب اال�صطناعي).
30300كما �أن �أجر�أة قطب ال�صبار ،من �ش�أنها �أن تفتح �آفاقًا وفر�صا حقيقية من خالل هيكلة منتجي ال�صبار على �شكل
بنيات جمعوية �أو تعاونية ،بل وحتى هيكلة م�شاريع مدجمة ،مبا يف ذلك الزراعات الكثيفة.
30301و�أخريا ف�إن احلالة اخلا�صة جلهة كلميم-ال�سمارة تتطلب اتخاذ تدابري نوعية جديدة� .أما �أول تلك التدابري،
فيتمثل يف �إعادة �إطالق م�سلك التمور ،على غرار برنامج تربية الإبل (البحث عن جممعني للإدماج يف
امل�سالك التجارية ،واختيار �أنواع من التمور املالئمة للزراعة الواحية ،واملواكبة يف تدبري املياه) .و�أما التدبريان
الآخران ،فيتم تركيزهما على تفعيل حملي للربنامج الوطني للتنمية املندجمة للمناطق اجلبلية (م�شاريع حول
الفالحة وال�سياحة وال�صناعة التقليدية) وحول تفعيل خمطط للحفاظ على الزراعة الواحية ،حيث مت التوقيع،
حتت الرعاية ال�سامية ل�صاحب اجلاللة ،على عقد-برنامج خا�ص به مبدينة �أرفود.
30302من املنا�سب كذلك ،تطوير تعا�ضديات يف هذه اجلهات ،بهدف ت�سهيل ولوج ال�ساكنة �إىل العالجات ال�صحية
الأ�سا�سية ب�أدنى كلفة ممكنة ،ودعم احلماية االجتماعية.
 .3-Iخلق �أقطاب تناف�سية جهوية

�30303إن و�ضع �إطار اقت�صادي �أكرث جناعة ،وتبني �سيا�سات قطاعية ،من �ش�أنه �أن ي�سهل �إحداث �أقطاب تناف�سية جهوية.
ولذلك ف�إن النموذج اجلديد للتنمية االقت�صادية للأقاليم اجلنوبية� ،سيدفع بامل�س�ؤولني والفاعلني املحليني �إىل
�أجر�أة توجهاته الكربى ح�سب اخل�صو�صيات التي تتيح تثمني م�ؤهالت كل جمال ترابي .ف�إذا كانت اخليارات
التي يتم حتديدها قائمة على �أ�سا�س املقاربة الت�شاركية والإدماجية ،ف�إنها �ست�صبح جزءا من العقود-الربامج بني
الدولة واجلهات.
30304تدفع التوجهات الكربى التي قد ت�ستخل�ص من ذلك� ،إىل اعتبار �أن جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء
ب�إمكانها تثمني اقت�صادها الأكرث تنو ًعا ،وموقعها كمركز �إداري وقاعدة توا�صلية ،ب�أن ت�صبح مدا ًرا حمور ًيا hub
بالن�سبة للأقاليم اجلنوبية و�أفريقيا ،وب�إمكان جهة وادي الذهب-لكويرة �أن تفر�ض نف�سها ب�صفتها قطبا لل�صيد
البحري على امل�ستوى الوطني ،كما ب�إمكان جهة كلميم-ال�سمارة �أن ت�صبح قطبا قاطرته تثمني الإطار الطبيعي
والثقايف ،واالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني.
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العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء ،قطب اقت�صادي ومدار حموري جهوي

30305ب�إمكان جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء �أن ت�صبح مدا ًرا حمور ًيا بالن�سبة للأقاليم اجلنوبية ،وكذا بالن�سبة
�إىل البلدان اجلارة وبلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،يف جمال النقل اجلوي والبحري ،والتجارة ،واللوج�ستيك،
واخلدمات ،ويف جمال �صناعات بناء و�إ�صالح ال�سفن .فالتوجه االقت�صادي الأكرث تنوعا يف هذه اجلهة منها يف
اجلهتني الأخريني ،وطبيعتها البحرية وموقعها اجلغرايف ،كلها جتعل منها ج�سرا طبيعيا �سواء مع باقي جهات
اململكة �أم مع البلدان الأفريقية.
30306تتوفر اجلهة على اقت�صاد �أكرث تنو ًعا يف القطاعات الأولية وال�صناعية والثالثية .فهي تتوفر يف القطاع الأويل
على م�ؤهالت �سمكية� ،شريطة دعم توجهها يف جمال حتويل منتجات البحر ،ويف جمال تربية املوا�شي (فرع
الإبل) ،ويف املجال الفالحي يف اخل�ضراوات والأعالف� .أما يف جمال الأن�شطة ال�صناعية ،فهناك �أربعة قطاعات
مت اعتبارها واعدة يف جمال النمو ،وهي الفو�سفاط ،ومواد البناء ،والطاقات املتجددة (وخ�صو�صا املحطات
الريحية) ،ثم �إ�صالح وبناء ال�سفن ،ب�إمكانها �أن تكون نواة لإقالع �صناعة حديثة يف هذا امل�سلك.
30307و�أخريا ف�إنه من املنا�سب دعم القطاع الثالث احلا�ضر �أ�صال يف هذه اجلهة .فهي ب�صفتها مرك ًزا �إدار ًيا قد ت�صبح
مبثابة حمطة انطالق لدينامية النمو يف الأقاليم اجلنوبية ،عرب دعم دورها التجاري ودورها كمحطة لوج�ستيكية.
ويجدر �أي�ضا بذل جهود لتطوير قطاعي ال�سياحة وال�صناعة التقليدية يف اجلهة.
وادي الذهب-لكويرة ،قطب يف جمال ال�صيد البحري على امل�ستوى الوطني والدويل

30308تتمتع جهة وادي الذهب-لكويرة بكل امل�ؤهالت ال�ضرورية لكي ت�صبح �أول قطب لل�صيد البحري يف املغرب.
ومن �ش�أن التثمني املحلي لل�سمك ال�سطحي وتطوير البنيات التحتية ال�صناعية وبنيات النقل ال�ضرورية �أن
ميكن من �إحداث «القطب الأزرق» للداخلة .وحتقيق مثل هذه النتيجة يقت�ضي العمل ،يف املرحلة الأوىل ،على
تهيئة امليناء الأطل�سي ومنطقة �صناعية يف نترييفت على �شكل منطقة حرة.
30309عالوة على هذا القطب يف جمال ال�صيد البحري ،تتوفر اجلهة على مواقع ميكن ل�سياحة متخ�ص�صة ،بيئية
�أو غريها (كريا�ضات التزلج) تثمينها دون �إحلاق �ضرر بالرتاث الطبيعي .وب�إمكانها �أن ت�صبح كذلك �شريطة
اعتماد زراعة حترتم �شروط اال�ستدامة ،قطبا للزراعات ذات القيمة امل�ضافة العالية ،مع تطوير البحث التطبيقي
يف هذا املجال.
31310متثل الطاقات املتجددة املقطع الثالث من مقاطع الن�شاط القادرة على خلق القيمة وفر�ص ال�شغل .فاملحطات
الريحية �إذا ما ارتبطت مب�شروع الربط بقوة  400كيلو فولت �أمبري بال�شبكة الوطنية ،وبعد حني بال�شبكة املوريتانية،
من �ش�أنها �أن جتعل من الداخلة قطبا للطاقة املتجددة بو�سعه تزويد باقي جهات اململكة وجريانها الأفارقة.
31311على هذا النهج ،ميكن العمل على املزيد من تثمني االت�صال اجلغرايف لهذه اجلهة مع �أفريقيا .ومن �ش�أن �إحداث
حمطة لوج�ستيكية يف بئر الكندوز ،على �شكل منطقة حرة� ،أن ي�ضطلع بدور مركزي يف االندماج مع دول
جنوب ال�صحراء.
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أ�سا�سا على تثمني الإطار الطبيعي والثقايف واالقت�صاد االجتماعي
كلميم-ال�سمارة ،قطب ينه�ض � ً
والت�ضامني

31312يتمثل الهدف يف تزويد جهة كلميم-ال�سمارة بدينامية قادرة على دعم التنمية الب�شرية يف اجلهة ،عرب حتفيز
الأن�شطة املرتبطة باالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني .ومن �ش�أن دعم الفاعلني ،وتو�سيع نطاق القطاعات التي
يتدخلون فيها� ،أن يتيح متكني اجلهة من تخ�ص�ص يقوم على املهارات املحلية.
31313تهم هذه املهارات ال�صناعة التقليدية والزراعات الواحية (من �صبار ومتور) وتربية املا�شية املحلية (فرع تربية
الإبل) .ومن الأهمية مبكان ،العمل على الرفع من جودة هذه امل�سالك وحت�سني الربط ما بينها ،وخ�صو�صا بني
ال�صناعة التقليدية وال�سياحة .فال�سياحة ال�شاطئية امل�س�ؤولة� ،إذا ما ُ�ض ّم �إليها عر�ض لل�سياحة البيئية الواحية �أو
اجلبلية وال�سياحة الثقافية ،ت�صبح ال مراء منجما غنيا لأن�شطة خالقة لفر�ص ال�شغل.
31314و�أخريا ف�إن االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني� ،سي�ستفيد كثريا من التنوع واالنفتاح على ال�صيد البحري
وحتويل منتجات البحر التقليدية .و�سينتج عن ذلك حت�سني املنتجات املنقلة (توحيد احلاويات) ،والرفع من
القيمة امل�ضافة وتخفي�ض ح�صة �أ�سمدة وزيت ال�سمك.
 .4-Iخلق فر�ص ال�شغل وحت�سني فر�ص الت�شغيل ،وخ�صو�صا لفائدة ال�شباب والن�ساء

31315ي�أتي النموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية ب�إمكانات هائلة خللق فر�ص ال�شغل .وهو يقوم على دعم
القطاع اخلا�ص ،وحت�سني �شروط اال�ستثمار ،من خالل �إر�ساء مناخ �أعمال ذي جاذبية ،وذلك عرب �إطار �ضريبي
حمفز ،و�صندوق للتحفيز االقت�صادي .وهو يعتمد على تنمية ترابية تقوم على �أ�سا�س ا�ستغالل وتثمني الرثوات
والإمكانات املحلية ،وخ�صو�صا املوارد الطبيعية املحولة حمليا بطريقة �أمثل .كما �أنه ي�شجع ،من خالل �آليات
حتفيزية (كالتمويل والولوج �إىل املوارد واملواكبة)� ،إقالع وتطور االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،من �أجل
تثمني املهارات املحلية وخلق فر�ص �شغل مثبتة تراب ًيا .وحا�صل الأمر �أن النموذج يف�ضي �إىل خلق �أقطاب
تناف�سية و�أحوا�ض �شغل جهوية قائمة على م�ؤهالت وتوجهات كل واحدة من اجلهات الثالث.
31316والنموذج �إذ يتيح ذلك ،ميكن من تنويع الأن�شطة والفاعلني االقت�صاديني ،مبا يف�ضي �إىل خلق متوا�صل للرثوة.
فالتثمني املتوا�صل واملتزايد للمهارات املحلية ،والتحويل املحلي للموارد الطبيعية ،يزيد من حمتوى النمو من
فر�ص ال�شغل.
�31317إن با�ستطاعة التحفيز االقت�صادي �أن ي�ضاعف ،يف �أفق ع�شر �سنني ،من الناجت الداخلي اخلام ،ومن عدد فر�ص
ال�شغل يف الأقاليم اجلنوبية .فبالإمكان خلق �أكرث من  120.000فر�صة �شغل يف الفرتة نف�سها .وعلى �أ�سا�س ن�سبة
ثابتة من الن�شاط ،وخف�ض ن�سبة البطالة من  15باملائة � 33إىل ما يقارب  9باملائة (�أي ما يعادل املعدل الوطني احلايل)،
وذلك رغم ازدياد تعداد ال�ساكنة الن�شيطة مبا ن�سبته  2باملائة �سنويا .و�ستنتقل ن�سبة البطالة بني �صفوف ال�شباب يف
الأفق نف�سه من  30باملائة �إىل  15باملائة ،ويف �صفوف الن�ساء من  22باملائة �إىل  13باملائة.
33
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31318وتقوم دينامية الت�شغيل هذه �أ�سا�سا على تثمني املوارد الطبيعية ،وبخا�صة قطاعي ال�صيد البحري وحتويل
منتجات البحر ،التي ميكنها �أن تخلق ما بني  55.000و 60.000فر�صة �شغل �إ�ضايف خالل ع�شر �سنوات� .أما
الفالحة وتربية املوا�شي ،فقد تخلق ما بني  10.000و 15.000فر�صة �شغل ،وقطاعا املعادن والطاقات الأحفورية
واملتجددة ،ما بني �ألف و�ألفي من�صب �شغل .وهذا القطاع الأخري ال يخلق مبا�شرة فر�ص �شغل كثرية ،ولكنه
قد ي�ساهم م�ساهمة كربى يف الرفع من الناجت الداخلي اخلام ،مما �سينعك�س �إيجابا على االقت�صاد برمته (منا�صب
ال�شغل غري املبا�شرة يف جمال اخلدمات) .ويف املجمل ،ف�إن الت�شغيل يف جمموع القطاعات التي تعمد على
املوارد الأولية� ،سيتقدم بنحو  4باملائة �سنويا ،جت�سيدا لإمكانات �أن�شطة حملية ،مل يتم بعد ا�ستغاللها بعد على
الوجه الأمثل.
31319و�ستنتج عن فر�ص ال�شغل الإ�ضافية التي �سيتم �إحداثها ،بف�ضل الدخول التي �سترتتب عنها (طلب الأ�سر)،
وطلب الأن�شطة ال�سند للمقاوالت (اللوجي�ستيك ،واملالية ،والبنيات التحتية)� ،آثار �إيجابية على �أن�شطة اخلدمات
التجارية التي قد تخلق ما بني  15و� 17ألف فر�صة �شغل جديدة ،وعلى قطاع البناء والأ�شغال العامة (� 12إىل
� 14ألف من�صب �شغل) .و�سي�ستفيد القطاع الفندقي واملطعمي كذلك من ارتفاع طلب الأ�سر ومنو ال�سياحة (ما
بني  15و� 17ألف من�صب �شغل جديد ،بن�سبة منو قدرها  9باملائة �سنويا) .و�أخ ًريا ،ف�إن ارتفاع مداخيل الأقاليم
وحت�سني ظروف عي�ش ال�ساكنة من خالل نفقات حمولة وولوج �أف�ضل �إىل اخلدمات الأ�سا�سية �سيدعم طلب
الأ�سر يف جمال الرتبية وال�صحة والثقافة ،و�سي�شجع تطور خدمات للقطاع اخلا�ص يف هذه املجاالت .و�سي�سمح
هذا التطور الهائل لالقت�صاد التجاري باحلد من احل�ضور القوي للإدارة العمومية يف جمال الت�شغيل ،لترتاجع
ن�سبة م�ساهمتها من  26باملائة حاليا �إىل  20باملائة.
32320ويتطلب جناح مثل هذا ال�سيناريو زيادة يف اال�ستثمار على مدى ع�شر �سنوات ،ليبلغ  140مليار درهم ،ويتم
حتقيقه من طرف القطاعني العمومي واخلا�ص� .أما بخ�صو�ص متويل امل�شاريع الكربى ،ف�إن ال�شراكات بني
القطاعني العمومي واخلا�ص ،فيجب �أن متثل  30باملائة من هذا النمو.
32321كما �أن جناح هذا النموذج يتطلب تفعيل �سيا�سة ن�شيطة لل�شغل ،تقوم على املالءمة بني اليد العاملة وحاجات
االقت�صاد ،وعلى �إدماج �أف�ضل لل�ساكنة يف �سوق ال�شغل .وهذا يقت�ضي �آليتني جوهريتني ،وا�سرتاتيجية لتح�سني
حظوظ ت�شغيل ال�ساكنة ،وخ�صو�صا منها ال�شباب والن�ساء ،ودعم التكوين املهني الأويل وامل�ستمر ،من �أجل
ت�سهيل عمليات تغيري املهن التي ت�صبح �ضرورية بفعل التغريات االقت�صادية �أو التكنولوجية .و�سيكون من
الأفيد ،يف هذا الإطار� ،إقرار نظام للتكوين بالتدرج يعتمد على املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة ،ويتيح لل�شباب
اكت�ساب امل�ؤهالت ال�ضرورية التي ت�سهل اندماجهم يف احلياة العملية .كما يعتمد جناح النموذج ،على دعم
املقاولة الذاتية ،و�آليات �إعادة الت�أهيل ل�صالح حاملي ال�شهادات العاطلني ،وذلك ح�سب حاجيات االقت�صاد
اجلهوي .من جهة �أخرى ،تتوخى ال�سيا�سة اجلديدة لل�شبكات االجتماعية �إقرار حتويالت م�شروطة ،ودعم
القدرات ،مبا يتيح اندماجا مهنيا �أف�ضل لل�ساكنة التي تعاين اله�شا�شة.
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الف�صل الثاين  :ت�شجيـــع تنميـــة ب�شريـــة �إدماجيـــة ،وتثمـــني الثقافــــة
احل�سانيــــة
32322يتمثل الهدف من املقاربة املجددة للتنمية الب�شرية الإدماجية ،وتثمني البعد الثقايف الذي ي�شدد عليه النموذج
التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية ،يف �إقرار مناخ منا�سب لربوز فر�ص من �ش�أنها متكني املواطنني من حياة كرمية.
فظروف عي�ش املواطنني �أ�صبحت حتتل مكان ال�صدارة يف التحوالت االقت�صادية وال�سيا�سية ،من خالل عمل
عمومي يتوخى القرب والت�شاور والفعالية.
اندماجا قو ًيا �أن تتيح  )1احلد من �أ�شكال التفاوت يف الولوج �إىل اخلدمات االجتماعية
32323من �ش�أن تدابري مندجمة ً
الأ�سا�سية؛  )2تو�سيع وعقلنة منظومة ال�شبكات االجتماعية؛  )3دعم برامج التنمية الب�شرية؛  )4ت�شجيع
م�شاركة الن�ساء يف الدينامية التنموية اجلديدة؛ � )5إدماج املواطنني العائدين من خميمات تندوف؛ )6تثمني
البعد الثقايف.
 .1-IIحت�سني الولوج �إىل اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية

�32324إن احلد من �أوجه التفاوت يف الولوج �إىل اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية� ،شرط �أ�سا�س ال�ستعادة ثقة املواطنني
يف امل�ؤ�س�سات ،ويف قدرتها على حت�سني ظروف عي�شهم على املدى القريب كما البعيد .ويتمثل الهدف يف
التمكن من تدارك الت�أخر يف جمموع اخلدمات االجتماعية ،وعلى اخل�صو�ص يف جمال ال�صحة والرتبية
وحماربة الفقر.
تطوير عر�ض عالجي ذي جودة وتوجه جهوي

32325يجب تطوير وت�أهيل عر�ض التجهيزات والعالجات واملوارد الب�شرية الطبية يف الأقاليم اجلنوبية ،على �أ�سا�س
طموح يتمثل يف اجلمع بني اجلودة والنجاعة والتجديد ،من �أجل تطوير عر�ض عالجي مالئم حلاجيات ال�ساكنة
يف الأقاليم اجلنوبية ،وحاجيات باقي مواطني اململكة ،وكذلك باجتاه الإقليم الفرعي الأفريقي .ويجب �أن يتم
ت�صور �إعادة ت�أهيل عر�ض «ال�صحة» يف تكامل بني القطاعني العمومي واخلا�ص ،مع بنيات حتتية وموارد ب�شرية
ب�أعداد كافية ،وتخ�ص�صات متنوعة ،من �أجل اال�ستجابة حلاجيات املواطنني ،و�أن تكون مو�ضوعا لعملية تتبع
وتقييم متوا�صلة ومنهجية� ،سعيا ملالءمة الو�سائل مع حاجات ال�ساكنة.
32326يعترب و�ضع خريطة �صحية للأقاليم اجلنوبية �شر ًطا م�سبقًا �ضرور ًيا من �أجل ت�أهيل عر�ض ال�صحة .وينبغي �أن
يتيح هذا حت�سني دقة قرب اخلدمات العالجية ،وخ�صو�صا باجتاه �أماكن العي�ش و�أحوا�ض الن�شاط (كقرى
ال�صيادين والوحدات ال�صناعية ،والوحدات املتنقلة يف الأ�سواق) ،كما يجب �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان م�س�ألة
التفاوت املكاين ،من �أجل �إعادة التوازن بني املراكز احل�ضرية واجلماعات القروية املعزولة.
32327من املنا�سب بهذا ال�صدد ،العمل على �إعادة هيكلة� ،أو حتويل البنيات التحتية القائمة �أو امل�ستقبلية .وينبغي
اتخاذ �إجراءات على هذا امل�ستوى ،من �أجل ال�شروع يف حتويل املراكز اال�ست�شفائية الإقليمية بالداخلة وكلميم،
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�إىل مراكز ا�ست�شفائية جهوية ،والرفع من القدرة اال�ستيعابية للمركز اال�ست�شفائي اجلهوي بالعيون ،و�إحداث
وحدات للم�ساعدة الطبية اال�ستعجالية (�سامو) على م�ستوى جمموع الأقاليم اجلنوبية ،ومركز لتحاقن الدم
يف الداخلة وكلميم ،وفتح مدر�سة للممر�ضات يف كلميم.
32328من �ش�أن ا�ستقطاب الكفاءات الطبية عرب و�سائل حتفيزية� ،أن يتيح حت�سني تغطية املناطق القروية املعزولة و�/أو
النائية ،مع �إيالء انتباه خا�ص للحاجيات يف جمال الأطر الطبية و�شبه الطبية لأقاليم �أو�سرد و�أ�سا وطاطا.
32329ميثل تطوير الطب عن بعد ،بديال �آخر ي�ستح�سن ا�ستك�شافه لإتاحة تطوير التكفل البديل عن اال�ست�شفاء
التقليدي ،مع برامج للرتبية العالجية والوقائية ،يف عالقة مع قطاعات �أخرى كالرتبية وال�شغل.
جما للتح�سي�س وتعميم التتبع الطبي املجاين
33330ت�ستدعي �صحة الطفل والأم ،ن�شر خمطط ا�ستعجايل ي�ضم برنا ً
للحمل ،والرفع من �أعداد املهنيني والتجهيزات يف م�صالح التوليد ،من �أجل احلد من ن�سب وفيات الأطفال
يف هذا املجال.
33331يقت�ضي التطوير الأمثل لعر�ض ال�صحة ،تكامال يجب حتقيقه بني القطاعني العمومي واخلا�ص ،وهو ما يتطلب
ت�أطريا وتنظيما وتتبعا للقطاع اخلا�ص ،على �أ�سا�س دفرت حتمالت يحدد مهامه و�أهدافه.
�33332سي�ساهم التكامل بني القطاعني العمومي واخلا�ص� ،إذا مت بطريقة مت�شاور عليها ،يف بروز قطب �صحي مندمج
للتميز ،بتوجه جهوي ،مع عر�ض جذاب للبلدان اجلارة ،وخ�صو�صا بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،ي�شمل
مركزا للتكوين والبحث .ويجب �أن يتج�سد هذا الطموح يف تزويد الأقاليم اجلنوبية بكلية للطب وال�صيدلة،
باالعتماد على املركز اال�ست�شفائي اجلامعي بالعيون واملعاهد التقنية للتكوين يف جمال ال�صحة يف الداخلة.
33333من �ش�أن عملية تتبع لتطور احلاجيات ،من خالل �آليات و�أدوات لتتبع وتقييم م�ؤ�شرات ال�صحة الرئي�سية� ،34أن
يتيح �إدخال تدابري ت�صحيحية ،ومالءمة الو�سائل مع احلاجيات.
�إعادة االعتبار �إىل دور الرتبية والتكوين ب�صفتهما �شرطني لولوج ال�شغل

33334تعترب �إعادة االعتبار �إىل دور الرتبية ،مبا هي �شرط �ضروري لت�ساوي الفر�ص وولوج ال�شغل ،دعامة مركزية من
دعامات جناح النموذج التنموي اجلديد ،وذلك يقت�ضي �إعادة �صياغة للمنظومة احلالية.
33335تقت�ضي عملية �إعادة ال�صياغة هذه دعم الالمتركز ،على �أ�سا�س المركزة وا�سعة للو�سائل وامل�ساطر ،يف جمال
التوجيه ،والتدبري املايل والإداري ،وم�ضمون الربامج الرتبوية .ويتمثل الالمتركز على اخل�صو�ص يف حتفيز
املجال�س الإدارية على م�ستوى امل�ؤ�س�سات الدرا�سية والأكادمييات ،وتزويدها ب�صالحيات يف جمال التوجيه
واملراقبة والتدبري ،مع �إ�شراك اجلماعات املحلية واملجتمع املدين والنقابات وخمتلف الفاعلني يف �صياغة وتتبع
الربامج.
34

وخ�صو�صا ن�سبة تلقيح الن�ساء احلوامل والأطفال ،ون�سب الوفيات املرتبطة بالأمرا�ض امل�ستوطنة ،وامل�ؤ�شرات املتعلقة بال�ساكنة اله�شة ،ون�سبة انت�شار
فريو�س مر�ض فقدان املناعة املكت�سب بني �صفوف ال�ساكنة املرتاوح �سنها بني  15و� 25سنة ،وال�ساكنة التي بلغت مرحلة متقدمة من هذا املر�ض،
والتي تتوفر على ولوج �إىل عالجات م�ضادة للفريو�س
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�33336إن �إحداث هيئات للت�شاور ،يتم �إن�شا�ؤها ح�سب م�ستويات الرتاتبية الرتابية (اجلهة-الإقليم-اجلماعة) ،وتتمتع
با�ستقاللية كافية حتدد من خالل �إطار تنظيمي خا�ص� ،سيتيح �إيجاد حلول لل�صعوبات التي تواجهها منظومة
الرتبية والتكوين على امل�ستوى املحلي (كالف�شل والهدر املدر�سي ،وعدم تال�ؤم املناهج والتكوينات مع
حاجيات �سوق ال�شغل) .كما ينبغي �أن ت�ستفيد تلك الهيئات من دعم لقدراتها التدبريية واملالية ،عرب و�ضع
نظام تكوين م�ستمر ت�أهيلي وحمفز.
33337كما �أن مزيدا من التن�سيق بني خمتلف القطاعات املكلفة بالرتبية الوطنية والتعليم العايل والتكوين املهني،
والقطاع اخلا�ص ،ميثل �إحدى �أهم الرافعات من �أجل حت�سني حكامة املنظومة الرتبوية .وقد �سبق �أن دعا امليثاق
الوطني للرتبية والتكوين� ،إىل و�ضع �شبكات للرتبية والتكوين على امل�ستويني اجلهوي واملحلي.
33338من ثمة �ضرورة �إحداث �آلية لتقييم املنظومة الرتبوية والتكوينية ،ينبغي لها �أن تقوم على نظام جهوي للإعالم
جما وناج ًعا .و�ستتيح الهيئة الوطنية ،املكلفة بالقيام بعمليات تقييم منتظمة
يكون يف الآن ذاته �شامال ومند ً
ملختلف مكونات منظومة الرتبية والتكوين ،باالعتماد على �آلية للتقييم الذاتي للم�ؤ�س�سات الرتبوية والتكوينية
بهذه اجلهات ،قيا�س درجة بلوغ الأهداف املر�سومة.
33339يجب �أن ُتدمج الرتبية على قيم املواطنة يف املناهج الدرا�سية .والهدف من هذه الرتبية هو ن�شر تعلم يقوم على
احرتام حقوق الإن�سان ،وعدم امليز ،والتنوع الثقايف واالنفتاح على الثقافات الأخرى ،وحظر �أعمال العنف
داخل املدار�س عرب توفري ت�أطري اجتماعي-نف�ساين لتتبع الأطفال يف كل امل�ؤ�س�سات ،و�إدخال ثقافة العمل
االجتماعي واجلمعوي يف املدار�س.
34340يجب ت�سهيل الولوج املعمم �إىل تعليم ما قبل مدر�سي ذي جودة ،يف ان�سجام مع حاجات الطفل ،على �أ�سا�س
مبادئ عمومية ملزمة للفاعلني اخلوا�ص ،وموجهة �صوب حماية �سالمة وتفتح �شخ�صية الطفل .وتعد م�ساهمة
الأ�سر عامال حا�سما يف هذه املقاربة اجلديدة .وهذا يقت�ضي حت�سي�سها ،عرب الو�سائل املالئمة ،ب�أهمية التمدر�س
املبكر بالن�سبة لأطفالها .وميثل التن�سيق بني م�صالح احلالة املدنية والأكادمييات اجلهوية ،تدبريا جمددا من �ش�أنه
�أن يتيح اال�ستفادة الق�صوى من �إمكانات العر�ض ،وتعميم الولوج �إىل التعليم ما قبل املدر�سي .ويقرتح يف هذا
االجتاه� ،إقرار دفرت مدر�سي للطفل انطالقا من �سن الثالثة.
34341يجب �إطالق عمل متوا�صل يف املنظومة الرتبوية اجلهوية ،يرمي �إىل حماربة كل �أ�شكال امليز ،وخ�صو�صا امليز
جتاه الأطفال يف و�ضعية �إعاقة .ويجب العمل بهذا ال�صدد ،على تطوير الطب املدر�سي ،وتزويد املهنيني الطبيني
و�شبه الطبيني بو�سائل تتيح اال�ستك�شاف املبكر ملختلف �أنواع الإعاقة .ويجب من جانب �آخر �أن ت�ستفيد هيئة
التدري�س من تكوين مالئم لتمكينها من امل�ساهمة يف ذلك.
34342يجب �أن حتظى عملية �إقامة مدار�س التعليم ما قبل املدر�سي ،ولكن �أي�ضا جمموع �أنواع التعليم ،بت�شجيع كبري
يف �أحوا�ض الن�شاط و�أماكن العي�ش .ومن ال�ضروري بهذا ال�صدد �إقرار �إطار تنظيمي خم�ص�ص لتنمية التعليم
ما قبل املدر�سي ،من �أجل �ضمان انفتاح هذا التعليم على قطاع االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني.
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34343يحتاج عر�ض التعليم الأ�سا�سي والإعدادي والثانوي �إىل التح�سني والإغناء ،لإتاحة ولوج من�صف ومعمم
ملجموع التالميذ يف الأقاليم اجلنوبية .ويجب من �أجل ذلك بناء وجتهيز م�ؤ�س�سات مدر�سية وتزويدها بالو�سائل
الب�شرية واملالية.
34344يجب �إعادة النظر يف املمار�سات الرتبوية وحت�سينها ،وتزويد امل�ؤ�س�سات املدر�سية باملعدات التعليمية بهدف دعم
جودة الرتبية .كما يجب تطوير امل�سالك العلمية والتقنية ،وكذا تعليم اللغات الأجنبية .ويجب كذلك �إدماج
الأن�شطة الريا�ضية واملعلوماتية والرتفيهية التي تتيح تفتح الأطفال وال�شباب يف املدار�س ،بطريقة �إجبارية يف
املنظومة الرتبوية.
34345كما �أن حتديث التعليم الأ�سا�سي والإعدادي والثانوي يقت�ضي توفري املوارد الب�شرية املكونة وامل�ؤهلة ب�أعداد
كافية يف جمموع الأقاليم .ويجب تطوير الكفاءات تطويرا حمليا ،عرب حتفيز ال�شباب على االنخراط يف مهن
التعليم .كما �أن التكوين يف جمال تاريخ املنطقة وتراثها الثقايف من �ش�أنه �أن يتيح تثمني مهن التعليم ،وامل�ساهمة
يف ا�ستبقاء املوارد الب�شرية يف الأقاليم اجلنوبية .من ثمة �ضرورة تزويد تلك الأقاليم مبراكز لتكوين املكونني،
ودعم امل�صالح الأكادميية اجلهوية املكلفة بالتخطيط والتوجيه.
34346يقت�ضي حتويل قطاع الرتبية والتكوين تر�سيخا ترابيا لتعليم جامعي عال للبحث والتطوير املتخ�ص�ص ،وتطوير
تكوينات م�ؤهلة للمهن يف عالقة مع القطاعات الواعدة اقت�صاديا .ومن هذا املنظور يجب �أن تفتح وحدات
جامعية حديثة ،ت�شمل �شُ َعبا للبحث والتطوير ،توفر تكوينات جمددة وذات جاذبية ،يف وجه الطلبة املحليني
والوطنيني وطلبة بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،يف �إطار �شراكات وم�شاريع تنموية مع بلدان املنطقة (من طلبة
وباحثني وجامعات وحكومات وغري ذلك) .ومن �ش�أن �إحداث هذه الوحدات امل�ساهمة يف ت�شجيع االندماج
والدويل.
ال�سريع للموارد الب�شرية يف �سوق ال�شغل املح ّلي والوطني ّ
34347ويف هذا ال�سياق ،ب�إمكان املراكز اجلامعية املتخ�ص�صة �أن تغطي الأبحاث البحرية ،وم�سالك التجارة ،والطاقات
املتجددة ،يف حني ميكن �أن تتخ�ص�ص خمتربات التحليل والبحث التطوير يف املوارد احليوانية والنباتية �شبه
ال�صحراوية وال�صحراوية (من فالحة و�صناعات غذائية ،و�صيدلية ،و�شبه �صيدلية ،وتربية ما�شية وغري ذلك).
34348من �أجل حتقيق التقاطع بني التكوين وحاجيات �سوق ال�شغل املحلية واجلهوية ،يجب �إجراء درا�سات ا�ست�شرافية
حول تطور احلاجيات يف جمال ال�شغل ،يف كل واحدة من اجلهات الثالث ،و�إحداث مر�صد جهوي مكلف بتتبع
التال�ؤم بني التكوين وال�شغل واحلاجات �إىل الكفاءات على امل�ستوى الوطني واجلهوي ،ب�شراكة مع بلدان املنطقة.
 .2-IIعقلنة وتو�سيع منظومة �شبكات الت�ضامن االجتماعي

34349يتخذ الفقر واله�شا�شة �أ�شكاال و�أبعادا متعددة يف الأقاليم اجلنوبية .ويجب يف هذا الإطار العمل على مراجعة
منظومة ال�شبكات االجتماعية وجتديدها على �أ�سا�س من ال�شفافية و�إقرار م�س�ؤولية الفاعلني املكلفني بالتدبري
وامل�ستفيدين ،من �أجل ا�ستهداف �أمثل للأ�شخا�ص الفقراء والأكرث ه�شا�شة ،و�إتاحة توجيه الذين ي�ستطيعون
منهم ذلك ،نحو برامج الإدماج املهني ،وذلك يف جمموع الأقاليم اجلنوبية.
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�إقرار ا�ستهداف للم�ستفيدين يكون عادال ومن�ص ًفا و�شفا ًفا

35350ترمي ال�سيا�سة اجلديدة لل�شبكات االجتماعية �إىل اعتماد مقاربة جديدة لال�ستهداف و�أ�شكال التحويل
املتعددة التي تتيح ،على املدى املتو�سط والبعيد)1 :ك�سر حلقة توارث الفقر واله�شا�شة عرب الأجيال؛ )2
الإدماج االجتماعي واالقت�صادي لل�ساكنة القادرة على العمل؛ )3ت�شجيع �أ�شكال التكامل بني خمتلف
الربامج الرامية �إىل حماربة الفقر؛  )4تدعيم الروابط االجتماعية والعي�ش والعمل امل�شرتكني ،وح�س امل�س�ؤولية
الفردية واجلماعية وح�س املواطنة؛ )5تطوير القدرات من خالل التكوين والت�أهيل واملواكبة ،من �أجل �إعداد
وت�سهيل االندماج والولوج �إىل ال�شغل.
35351تخ�ضع عملية حتديد امل�ستفيدين ملعيار ثنائي ،مع اعتماد الأ�سرة كوحدة للتدخل ،وهو معيار يقوم على تقييم
الو�سائل .ويتعلق الأمر من جهة مبقاربة الدخل/النق�ص ،ومن جهة �أخرى بعنا�صر الفقر متعدد الأبعاد كما
هي حمددة يف دليل تعريف الفئات ،الذي يجمع بني م�ؤ�شرين �أ�سا�سيني �أولهما م�ستوى الرفاه ،35والثاين عدد
�أ�شكال احلرمان يف جمال احلقوق االجتماعية.36
35352يو�صي هذا الإطار بال�شروع من جهة ،يف حتويالت نقدية م�شروطة ومتالئمة مع موا�صفات الأ�سرة ،طبقا ل�شبكة
ت�صنيف ت�أخذ يف اعتبارها م�ؤ�شرات الفقر متعدد الأبعاد ،والعمل من جهة �أخرى ،على دعم ت�أهيل البنيات
التحتية االجتماعية ،مع البناء على مكت�سبات املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية واملخططات التنموية اجلماعية.
35353يقوم مبد�أ تقدمي امل�ساعدات على م�سل�سل الت�صريح ،معززا ببحث ي�ستهدف التحقق ،وينتهي بو�ضع الئحة
عمومية للم�ستفيدين ،مع �إمكانية الطعن .والغاية من هذه امل�سطرة ،ت�أمني وتعزيز �شفافية النظام اجلديد يف
اال�ستهداف.
35354من �أجل تدعيم الر�أ�سمال الب�شري للأ�سر امل�ستهدفة ،و�إتاحة تطوير القدرات ،تتحدد �شروط ،و�أمناط ،وم�سل�سل
التحويالت النقدية �إىل الأ�سر (الأمهات �أو �أرباب الأ�سر) على �أ�سا�س امل�س�ؤولية امل�شرتكة لأفراد الأ�سرة،
وتت�ضمن التغذية ،والرتبية ،وال�صحة ،والولوج �إىل اخلدمات املرتبطة بال�سكن.
35355و�سي�سمح م�شروع رائد مفعل يف �أقرب الآجال ،بو�ضع �أدوات �إح�صائية ومعلوماتية لقيا�س درجة تعقد امل�سل�سل،
ور�صد الأخطاء الواجب العمل على تفاديها.
�إحداث �آلية و�صندوق خم�ص�صني لل�سيا�سة اجلديدة ل�شبكات الت�ضامن االجتماعي

35356يجب �إ�سناد تفعيل املقاربة اجلديدة لل�شبكات االجتماعية �إىل �آلية مكلفة بتفعيل الربنامج والتن�سيق بني
القطاعات .ويجب �أن تركز تلك الهيئة القرار ،و�أن تن�سق الأعمال مع اجلماعات واجلهات اجلنوبية الثالث.
35
36

ي�شمل م�ستوى الرفاه عتبتني ،هما دخل احلد الأدنى من الرفاه ،ودخل الرفاه االقت�صادي.
�أوجه النق�ص ال�ستة يف احلقوق االجتماعية املع ّرفة هي :الت�أخر املدر�سي ،ونق�ص ولوج اخلدمات ال�صحية ،وغياب ولوج الأنظمة االجتماعية،
ونق�ص التغذية ،وغياب ال�سكن الالئق ،وعدم كفاية اخلدمات الأ�سا�سية يف ال�سكن.
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�35357ستتمثل مهمة وكالة الدعم االجتماعي للأقاليم اجلنوبية يف )1 :مرافقة امل�ستفيدين وتعريفهم ،يف قاعدة
معطيات وحيدة؛  )2معاجلة املعطيات التي يتم جتميعها ،من �أجل �إر�ساء التقطيع اجلديد؛  )3التكفل بدور
التنظيم بني خمتلف البنيات املكلفة بربامج التنمية االجتماعية ،بهدف خلق ان�سجام بني خمتلف البنيات
القائمة؛  )4التوا�صل الذي ي�ستهدف امل�ستفيدين وال�ساكنة ،من خالل �إ�شراك املجتمع املدين ،لت�سهيل
ا�ستدماج النظام اجلديد لال�ستهداف والإ�سهام يف �شفافيته؛  )5تتبع تطور امل�ستفيدين واندماجهم االقت�صادي
واالجتماعي.
�35358سيتم �إحداث �صندوق جهوي خم�ص�ص للدعم االجتماعي ،و�إدماج العائدين من خميمات تندوف ،تابع
للهيئة العليا للقيادة اال�سرتاتيجية للنموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية ،ل�ضمان متويل �سيا�سة ال�شبكات
االجتماعية هذه ،ويتم متويله عن طريق �إعادة تخ�صي�ص ق�سط من املوارد ،ومن امل�ساعدات و�أ�شكال الدعم
القائمة وغريها من املوارد.
 .3-IIت�شجيع برامج للتنمية الب�شرية

35359ب�إمكان ال�شبكات االجتماعية امل�ساهمة يف ت�صحيح �أوجه النق�ص الفردية� ،أما اجلماعية منها ،فيجب �أخذها
بعني االعتبار يف �إطار برامج للتنمية الب�شرية يتم ت�صورها وبلورتها على م�ستوى اجلماعات .وبالإمكان اتخاذ
املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية منوذجا يف و�ضع مثل هذه الربامج ،على �أ�سا�س حتليل لأوجه النق�ص الواجب
�سدها.
االنطالق من �إ�سهامات املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية لو�ضع برامج للتنمية الب�شرية

36360متثل املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية القاعدة و�إطار العمل املنا�سب لبلورة برامج التنمية الب�شرية .ومن �ش�أن االنطالق
من منجزات املبادرة �أن يتيح تعزيز اال�ستهداف الرتابي ،مبا يجعله ي�أخذ يف اعتباره ،لي�س فح�سب ن�سبة الفقر املايل
اجلماعي ،ولكن �أي�ضا �أ�شكال العجز الأخرى يف التنمية الب�شرية ،يف جماالت الرتبية وال�صحة وغريها.
36361يجب �إعطاء املزيد من الدعم لتنمية التعاونيات واملقاوالت ال�صغرية جدا ،املتخ�ص�صة يف الأن�شطة املدرة
للدخل ،مع احلر�ص على مواكبتها وت�أطريها ،انطالقا من مرحلة الإن�شاء �إىل مرحلة الت�سويق .ويجب ت�شجيع
هذه امل�شاريع احتادات لتجميع الو�سائل وحت�سني قدرات التعاونيات.
36362ب�إمكان املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية �أن ت�ضطلع بدور املحفز لأعمال نوعية على م�ستوى اجلماعات والأحياء
امل�ستهدفة ،من �أجل خلق منظومة بيئية قادرة على حتفيز امل�شاريع املجددة ،وخ�صو�صا يف جماالت الفالحة
وتربية املا�شية وال�صناعات الغذائية وال�صحة والرتبية� .إن التنظيم الأفقي لهذا النوع من املبادرات ،واال�شتغال
على طريقة ت�صاعدية من القاعدة �إىل القمة من �ش�أنهما ت�شجيع التكامل والتمكني من تعبئة الكفاءات
اجلماعية والفردية ملختلف الفاعلني.
36363من ال�ضروري القيام ب�إدماج �أمثل لأعمال املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية وبرامج اال�ستثمار العمومي الأخرى
(الدولة واجلماعات املحلية) يف �إطار املخططات اجلماعية للتنمية ،على م�ستوى برجمتها ال�سنوية.
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حت�سني م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية

36364يتعلق الأمر باتخاذ جمموعة من الإجراءات الهادفة �إىل حت�سني م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية ،وخ�صو�صا يف جمال
تكاف�ؤ الفر�ص ،بغ�ض النظر عن اجلن�س ،واالنتماء القبلي �أو الرتابي.
36365ويف جمال حماية الأ�سرة ،و�إ�ضافة �إىل الأعمال الواجب تو�سيعها لت�شمل جمموع الأ�سر امل�ستهدفة ،يبقى لزاما
اتخاذ مبادرات بتن�سيق مع البنوك ملحاربة اال�ستدانة املفرطة للأ�سر.
36366ول�ضمان حماية �أكرب للأ�شخا�ص الذين يعانون من اله�شا�شة ،ينبغي القيام مببادرات ت�سهل اندماجهم
االجتماعي ،عرب تطوير اخلدمات االجتماعية لفائدة الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ،ق�صد متكينهم من امل�شاركة
يف احلياة االقت�صادية.
 .4-IIت�شجيع م�شاركة الن�ساء يف الدينامية التنموية اجلديدة

36367يعزز النموذج التنموي اجلديد من م�ساهمة الن�ساء يف الدينامية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية .وتقوم هذه
امل�شاركة على احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية اجلديدة التي مت �إقرارها ل�صالح املر�أة املغربية ،كما هو
من�صو�ص عليها يف الد�ستور املغربي اجلديد ،وعلى االتفاقات الدولية وامل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،التي تعد
واج ًبا معيار ًيا ُملز ًما.
�36368إن النهو�ض مب�شاركة وا�سعة للن�ساء �أم ٌر م�ؤكد عليه على م�ستويني� ،أولهما م�ستوى الدميقراطية التمثيلية ،من
خالل احل�صة التي �سيخ�ص�صها لهن القانون يف املجال�س اجلهوية ،والثاين م�ستوى الدميقراطية الت�شاركية،
بحكم �أن النموذج اجلديد يعتمد م�شاركة وا�سعة للن�ساء يف الهيئة اجلهوية للت�شاور واحلوار املدين .ويدعم
هذا التوجه املكانة التي حتتلها الن�ساء ،والدور الذي ي�ضطلعن به �أ�صال على م�ستويات متعددة من املجتمع يف
الأقاليم اجلنوبية.
36369ت�ؤكد ال�سيا�سة اجلديدة لل�شبكات االجتماعية املوقع املتميز للن�ساء على م�ستوى الأ�سرة ،وذلك من خالل
�إعطائهن م�س�ؤوليات هامة يف تدبري التحويالت النقدية امل�شروطة ،وعرب تخ�صي�ص ق�سط هام من تلك التحويالت
للن�ساء املعوزات ،والالتي يعانني من اله�شا�شة ،والأرامل ،والن�ساء املتخلى عنهن ،والن�ساء ذات االحتياجات
اخلا�صة الالئي ال دخل لهن .و�ستتيح هذه الآليات املزمع �إقامتها ،حماربة فعالة للهدر املدر�سي يف �صفوف
الفتيات ،كما �ستمكن من حت�سني ظروف عي�ش الن�ساء ،وخ�صو�صا يف الو�سط القروي.
37370تتيح الآليات اجلديدة للتكوين وتطوير القدرات ،التي ي�أتي بها النموذج التنموي اجلديد� ،ضمان �إدماج �أمثل
للن�ساء ،والرفع من حظوظهن يف الت�شغيل ،بهدف متكينهن من ولوج �أف�ضل �إىل ال�شغل .ومن جهة �أخرى ،ف�إن
مهارتهن ومعرفتهن بخ�صو�صيات املنطقة ،كلها �سيتم اال�ستفادة منها لإتاحة بروز وتطور �أن�شطة حرفية و�سياحية
وثقافية ،ومن �أجل بروز مبادرات اجتماعية وت�ضامنية متعددة القطاعات.
�37371سيتم ت�شجيع املقاوالت الن�سائية من خالل برامج جهوية خم�ص�صة لت�شجيع �أن�شطة اقت�صادية تعتمد على
الن�ساء .كما �سيجري تثمني مناذج النجاح الفردي من خالل �سيا�سات توا�صلية منا�سبة.
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37372و�أخريا فمن املقرتح تفعيل خمطط ا�ستعجايل لتح�سني �صحة الأم والطفل ،بهدف تخفي�ض الن�سب املرتفعة من
الوفيات يف هذا املجال ،وحت�سني ولوج الن�ساء �إىل اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية.
 .5-IIمواكبة االندماج التدريجي للعائدين من خميمات تندوف

37373يجب �أن جتري عملية �إعادة �إدماج املواطنني املغاربة العائدين من خميمات تندوف يف املغرب ،بطريقة مدرو�سة
تقوم على اال�ستباق والإعداد اجليد ،لإتاحة اندماجهم التدريجي يف املحيط االقت�صادي واالجتماعي
لبالدهم ،ويجب �أي�ضا �أن تت�ضمن عملية �إعادة الإدماج� ،صيغا وو�سائل للتكفل النف�سي واالجتماعي به�ؤالء
املواطنني وبعائالتهم.
�37374إن �إن�شاء م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة م�شرتكة بني اجلهات يعد الو�سيلة املثلى لتفعيل ا�سرتاتيجية حقيقية لتدبري عودة
املواطنني املغاربة من خميمات تندوف ،على �أن يوىل متويلها �إىل ال�صندوق اجلهوي املخ�ص�ص للدعم االجتماعي
و�إدماج ال�ساكنة ال�صحراوية العائدة من خميمات تندوف.
37375و�ستتمثل املهام الرئي�سة للم�ؤ�س�سة امل�شرتكة بني اجلهات ،يف بلورة ا�سرتاتيجية للإدماج التدريجي يف الو�سط
االقت�صادي واالجتماعي ،مع التكفل نف�س ًيا و�صح ًيا بهذه ال�ساكنة ومرافقتها مهن ًيا .وهذا يقت�ضي و�ضع بيان
للو�ضعية ال�سو�سيومهنية ،وحتديد م�شروع مهني للأ�شخا�ص القادرين على العمل ،وتقييم قدرات �أع�ضاء
الأ�سرة ،واقرتاح حلول كفيلة بتحقيق اندماجهم يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية ،وتعزيز �أعمال تطوير
التعاي�ش داخل اجلماعة ،خللق التما�سك االجتماعي والتالقح واالختالط ،وبخا�صة من خالل املبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية ،و�أخريا العمل على ت�سهيل خلق الروابط االجتماعية ،وتقويتها قدر الإمكان ،بني ال�سكان
العائدين من خميمات تندوف وغريهم من املواطنني.
 .6-IIتثمني الثقافة والنهو�ض بها

37376متثل الثقافة وا�ستغالل م�ؤهالتها حمور عمل رئي�سيا يف الر�ؤية التنموية اجلديدة .ومن ثمة �ضرورة الرت�سيخ
امل�ؤ�س�سي للثقافة احل�سانية وما تزخر به من جوانب الرثاء ،من �أجل ا�ستغالل �أمثل للم�ؤهالت االقت�صادية
والرتبوية واالجتماعية والبيئية للثقافة.
37377اعتبارا لتن�صي�ص الد�ستور يف ف�صله اخلام�س على �أهمية البعد اللغوي والثقايف ،ومن ذلك املحافظة على الثقافة
احل�سانية� ،إ�ضافة �إىل ما جاءت به مقت�ضيات الف�صل  ،26الذي ين�ص على دعم ال�سلطات العمومية لعملية
تطوير الإبداع الثقايف والفني ،ف�إنه من ال�ضروري العمل على ت�سريع م�سل�سل �إن�شاء «املجل�س الوطني للغات
والثقافة املغربية» ،من �أجل تتبع فعال للتعدد الثقايف ،وبخا�صة يف الأقاليم اجلنوبية ،وا�ستهداف �أف�ضل للجهود
العمومية ،مبا يخدم �إدماج الثقافة يف املبادرات واجلهود التنموية.
37378وتتطلب عملية �إقرار حكامة جديدة لل�ش�ؤون الثقافية ،اعتماد �أمنوذج جديد يف ت�صور وتدبري ال�ش�ؤون الثقافية ،مما
يقت�ضي �إقرار �سيا�سة التقائية بني وزارات الرتبية والتعليم والثقافة وال�شباب واجلماعات املحلية ،و هي �سيا�سة
من �ش�أنها االرتقاء بالبعد الثقايف جلعله عامال ي�شجع على التعلم واملبادرة والإبداع.
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37379يقت�ضي جتديد العمل الثقايف و�ضع �آليات للتمويل من �أجل تثمني الثقافة و�إحداث �صندوق م�شرتك بني
اجلهات لت�شجيع الثقافة ،تكون مهماته متمثلة يف �إنعا�ش الرتاث الثقايف واحلفاظ عليه يف تنوعه ،واحلر�ص على
�إدماج الثقافة يف ال�سيا�سات الرتبوية وال�سمعية-الب�صرية على امل�ستوى اجلهوي ،وت�شجيع تكاثر ف�ضاءات التعبري
واللقاء والإبداع الثقايف لفائدة ال�شباب والن�ساء ،و�إقامة �آليات للتن�سيق بني خمتلف القطاعات وامل�ؤ�س�سات
املخت�صة ،واجلامعات ،وفعاليات املجتمع املدين ،وتعبئة القطاع اخلا�ص واملقاوالت ،يف �إطار مبادرات تكميلية.
38380هناك �أعمال يجب �أن حتظى بالأولوية الق�صوى يف املجال الثقايف ،تتمثل يف حت�سني وتنويع العر�ض الثقايف
للأقاليم اجلنوبية ،وعلى وجه اخل�صو�ص عرب �إن�شاء مركبات ثقافية متعددة الو�سائط للقرب ،ت�ستجيب
حلاجيات ال�ساكنة .كما يو�صى �أي�ضا بو�ضع �سيا�سة �إجرائية حلماية املواقع الأثرية واالرتقاء بها ،و�صيانة املعامل
العمرانية ،وتثمني �أماكن الذاكرة؛ و�إحداث متاحف جهوية ت�ستويف �شرط االحرتافية يف جمال تدوين الرتاث
ال�شفهي ،والرتميم املهني ،و�أر�شفة ال�صور وخمتلف املعامل ،و�إن�شاء مواقع افرتا�ضية للمعامل وامل�ؤ�س�سات الثقافية
ب�صفتها ف�ضاءات للتعريف باملكونات الثقافية والفنية وخلق نقا�شات حولها.
38381يجب �إدماج الثقافة احل�سانية وخمتلف مكونات الثقافة املحلية يف و�سائل الإعالم ال�سمعية والب�صرية ،ق�صد
التعريف بغناها وتنوعها .وتتعدد الأعمال التي يتعني القيام بها يف هذا ال�صدد وتتنوع �صيغها ،ومن ذلك:
�إطالق حمالت حت�سي�سية يف و�سائل الإعالم حلماية وتثمني الثقافة يف كل امل�شاريع والربامج ،و�إنتاج التلفزة
اجلهوية والقنوات الوطنية لأفالم وثائقية حول الثقافة ال�شفوية ال�صحراوية ،ومتويل �أفالم تتناول منط العي�ش
وواقع احلياة ال�صحراوية ،بل وحتى تكفل كبار املخرجني املغاربة والأجانب ،ب�إخراج �أفالم حول ثقافة املنطقة
وتاريخها.
38382ويجدر يف هذا ال�صدد ،بلورة ت�صور عملي لإدماج الثقافة احل�سانية ،تراثا ولغة ،يف ال�سيا�سات التعليمية اجلهوية،
عرب �إدراج احل�سانية يف الأقاليم اجلنوبية ب�صفتها اللغة الأم يف مناهج التعليم بالأق�سام الدرا�سية الأوىل ،و�إدراجها
كثقافة يف املحتويات البيداغوجية للربامج اجلهوية (ين�ص امليثاق الوطني للرتبية والتعليم على ن�سبة  30باملائة).
38383ويجدر هنا خلق وحدات التكوين الثقايف داخل م�ؤ�س�سات تكوين الأطر البيداغوجية ،واال�ستفادة من خمتلف
الدرا�سات والأبحاث حول الثقافة ال�صحراوية ،ق�صد املحافظة على الثقافة احل�سانية و�إثرائها ،و�إدراج البحث
يف جمال اللغة والثقافة احل�سانية يف برامج البحث اجلامعي والعلمي ،وتوعية النخبة املحلية واملنتخبني والقطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين ب�أهمية املحافظة على الرتاث الثقايف وتثمينه.
38384وميكن ا�ستثمار مكونات الثقافة احل�سانية يف جمال تدبري املوارد املحلية والبيئية� ،سعيا �إىل تر�سيخ قيم العمل،
واالنخراط الطوعي ،وامل�شاركة ،ولت�شجيع املبادرات الفردية واجلماعية .وت�شكل ال�سياحة البيئية �أحد القطاعات
التي ميكن �أن ت�ساهم الثقافة احل�سانية يف االرتقاء بها ،من خالل و�ضع برامج ا�ستثمارية يف هذا املجال ،وجعل
تنظيم املهرجانات الثقافية عمال احرتافيا ،من حيث ت�صوره والتخطيط له وتن�شيطه ،مما �سي�ساعد على خلق
ال�شروط الكفيلة بالنهو�ض بت�شغيل ال�شباب و�إدماجهم يف دينامية ثقافية جديدة حترتم الرتاث وتدر الدخل.
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38385ويجدر �أخ ًريا العمل على تثمني التظاهرات واللقاءات املنظمة يف املنطقة ،وبخا�صة املوا�سم التي ت�شكل
مهرجانات �سنوية اقت�صادية وثقافية واجتماعية ،ت�شارك فيها قبائل من جنوب املغرب ،و�ساكنة �أخرى من
�شمال غرب �إفريقيا ،كمو�سمي طانطان و�أو�سرد.
الف�صل الثالث � :ضمان تنمية وتهيئة ترابية �أكــثــر ا�ستدامة
38386من �أجل حتقيق تنمية م�ستدامة على املدى املتو�سط والبعيد يف الأقاليم اجلنوبية ،يبقى من ال�ضروري �ضمان
املحافظة على الأنظمة البيئية املهددة ،وخ�صو�صا خليج وادي الذهب ،واملحافظة على املوارد املائية ،وتفعيل
�سيا�سة تعمريية ت�ضع يف احل�سبان متطلبات تهيئة املجال الرتابي واال�ستدامة .ولتعزيز املجال الرتابي وتثمني
مزاياه ،يتعني العمل على فك العزلة عن بع�ض املناطق وت�أمني الربط ت�أمينا �أف�ضل ،كما �أن امل�ؤهالت التي يزخر
بها جمال الطاقات املتجددة جتعل من ال�ضروري االنكباب على ا�ستغاللها ا�ستغالال �أمثل.
 .1-IIIحماية الأنظمة البيئية اله�شة

38387تتطلب عملية املحافظة على الأنظمة البيئية حماربة الت�صحر وزحف الرمال ،وذلك عرب �إعادة ت�أهيل الواحات
واملناطق الغابوية ،وتهيئة ف�ضاءات الرعي ،وتطوير وتثمني ن�شاط تربية الإبل .وتقت�ضي �أي�ضا املحافظة على
املحميات ،وبخا�صة خليجي وادي الذهب و�سنرتا.
حماربة الت�صحر

38388من ال�ضروري يف املقام الأول موا�صلة وت�سريع وترية حماية البنيات التحتية ،والطرق وامل�سالك ،و�أ�شجار
النخيل ،والتجمعات ال�سكنية ،من زحف الرمال� .إ�ضافة �إىل �سيا�سة املحافظة هذه ،يجب و�ضع ا�سرتاتيجية
ل�صد الت�صحر و�إيقافه .ويتحقق ذلك �أوال عرب خلق �أحزمة خ�ضراء حول املدن ،ومن خالل �أعمال مكثفة
لتثبيت التالل ،وتقييم خماطر زحف الرمال املرتبطة ب�أي م�شروع مرتقب (تو�سع ح�ضري ،وبنيات حتتية
�صناعية ،ومد الطرق) ،وعرب حت�سي�س �سكان الواحات ب�أهمية حماربة الت�صحر .ومن �ش�أن �إن�شاء مركز جهوي
لتتبع الت�صحر ،على غرار نظائره التي �أن�شئت يف جهة ال�شرق ويف �سو�س-ما�سة� ،أن ي�ساهم يف خلق االن�سجام
بني هذه اال�سرتاتيجيات وتتبعها.
38389يجب �إيالء عناية خا�صة� ،ضمن عملية حماربة الت�صحر ،للمنظومة البيئية للواحات ،التي ت�شكل حاجزا طبيعيا
�ضد زحف ال�صحراء .وهذا الف�ضاء الغني بتنوعه احليوي ،يعد م�ستودعا لرتاث ثقايف واجتماعي متفرد ،وهو
�أي�ضا ي�شكل م�صدر ن�شاط اقت�صادي وو�سيلة خللق فر�ص ال�شغل .وبالتايل يجدر العمل على ت�أهيله وتطويره
و�إعادة االعتبار �إليه.
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39390ل�ضمان املحافظة على املاء والرتبة ،يجب تفعيل جمموعة من التدابري حلماية ال�ضفاف (عرب �إقامة �أ�سوار �أو غطاء
نباتي) ،وتهيئة عيون املاء وقنوات الري ،وت�سهيل تغذية املياه اجلوفية عند ارتفاع من�سوب املياه (عرب ت�شييد
عتبات لإبطاء �سرعة املياه وال�سماح لها بالت�سرب يف الرتبة) .وي�ستح�سن �أي�ضا ت�شجيع اال�ستعمال املقت�صد
وامل�ستدام للماء ،عرب ت�شجيع ا�ستعمال تقنيات الري املو�ضعي املقت�صد� ،أو تقنيات �ضخ املياه بالطاقة ال�شم�سية
ل�سقي امل�سارات الرعوية.
39391وال ميكن املحافظة على املاء والرتبة دون م�شاركة فاعلة لل�ساكنة واجلماعات املحلية .ويف هذا ال�صدد� ،سيعمل
�إن�شاء جمعيات مل�ستعملي املاء للفالحة ،وال�شراكات بني هذه اجلمعيات واجلماعات املحلية ،على ت�أمني تدبري
م�ضبوط ومدرو�س للموارد املائية .وعلى اجلماعات املحلية �أن تعمل على �إقرار تدبري فعال للنفايات ال�صلبة
وال�سائلة ،من �أجل حماربة املطارح الع�شوائية للنفايات املنزلية وتلوث املياه اجلوفية.
39392و�أخريا ،ف�إن �إعادة ت�أهيل ف�ضاء الواحات ،تتحقق عرب املحافظة على التنوع البيئي للواحات وتثمينه ،عرب
النهو�ض باملنتجات املحلية 37التي ت�شكل نقطة قوة كربى يف اقت�صاد الواحات ،لأنها م�صدر قيمة م�ضافة هامة،
وعرب االرتقاء ب�سياحة م�س�ؤولة تنتظم حول الواحات.
39393وت�ضطلع امل�ساحات الغابوية� ،إىل جانب الواحات ،بدور حا�سم يف تثبيت الرتبة واحلماية �ضد زحف الرمال.
وهي ت�شكل بالإ�ضافة �إىل ذلك موردا طبيعيا (اخل�شب والفحم ،وزيت الأركان ،والعلف) ،كما ت�شكل احتياطيا
نباتيا يف فرتات نق�ص املوارد الغذائية .ومتتد الغابات على م�ساحة �شا�سعة ( 855300هكتار� ،أي ما يعادل 2.1
باملائة من تراب املنطقة) ،وت�ضم �أنواعا من الأ�شجار متكيفة مع ظروف اجلفاف ،وخا�صة �أكا�سيا راديانا (93
باملائة) ،وترتكز يف جهتي كلميم-ال�سمارة ووادي الذهب .ونظرا له�شا�شة هذا الف�ضاء ،يجب �إيال�ؤه عناية
خا�صة ق�صد املحافظة عليه وتو�سيع م�ساحته.
�39394إ�ضافة �إىل الربامج قيد الإجناز التي يتعني تعزيزها (املحافظة على الأنظمة البيئية وتهيئتها من منظور م�ستدام؛
وح�صر وت�سجيل الف�ضاءات الغابوية ،وخا�صة يف جهة كلميم-ال�سمارة؛ وبرنامج زراعة ال�صبار) ،يجدر القيام
بجرد للغابات مع و�ضع خريطة غابوية تبني خمتلف الأنواع وكثافتها وو�ضعيتها ،مما �سي�شكل �أول �أداة م�ساعدة
على اتخاذ القرارات املتعلقة بهذا املجال .كما �أن تطوير بع�ض الأن�شطة الفالحية ،والأن�شطة املدرة و�أن�شطة
مدرة للدخل يف حميط الغابات ،وكذا النهو�ض بجمعية م�ستعملي الغابات� ،سيتيح تعزيز ال�شراكات يف �أفق
تدبري م�ستدام لهذه الف�ضاءات.
من �أجل ر�ؤية جديدة لف�ضاءات الرعي

39395ينبغي �إعداد وتفعيل خطة لتهيئة وتنظيم الف�ضاء الغابوي الرعوي ،من �أجل احلد من تردي هذا الف�ضاء.
ويقت�ضي تفعيل هذه اخلطة اعتماد مقاربة ت�شاركية ،ت�ضطلع فيها اجلماعة بدور الفاعل الرئي�سي .ويتعني �أن
يعبئ هذا امل�شروع الرامي �إىل "تطوير امل�سارات وتربية املوا�شي يف الأقاليم اجلنوبية" الو�سائل ال�ضرورية املادية
37

املق�صود بها التمر والأع�شاب الزكية والطبية وال�صبار واحلناء والنحلة ال�صفراء ونوع اخلروف دمام واجلمل.
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والب�شرية ،لالنخراط يف عملية تفعيل ت�ستغرق على الأقل ع�شرين �سنة ،على �أ�سا�س عقد-برنامج ،يخ�ضع
للتقييم الدوري املنتظم.
39396تخفيف ال�ضغوط على امل�سارات ،عرب �إحياء الغطاء النباتي للبقع (مما يح�سن من �إنتاج العلف) التي حتتاج �إىل
�آليات للحماية ومينع ا�ستغاللها م�ؤقتا .وجلرب الأ�ضرار املمكنة ،مينح ال�سكان تعوي�ضات خالل مدة الأ�شغال.
وت�ستهدف هذه الأعمال �أي�ضا توفري جتهيزات ت�سهل ظروف عي�ش مربي املا�شية الرحل (توفري �أحوا�ض توريد
املا�شية ،وحت�سني الولوج �إىل الطرق ،وتوفري املاء ال�صالح لل�شرب) .وتوجد هناك �أي�ضا و�سائل �أخرى لتخفيف
ال�ضغط على امل�سارات ،منها النهو�ض ب�أمناط تربية الإبل التي تعتمد الت�سمني ،وتطوير �سوق حلوم �صغار الإبل
واملاعز.
احلفاظ على املحميات

39397ويتمثل الرهان الأخري يف جمال الأنظمة البيئية اله�شة يف املخاطر التي تتهدد اليوم بع�ض املحميات .ويقت�ضي
وقف هذا التدهور القيام �أوال ب�أعمال �إرادية على املدى الق�صري واملتو�سط ق�صد املحافظة على املواقع اله�شة.
ولهذا الغر�ض ،ي�صبح من ال�ضروري تعزيز حماية الف�ضاءات املحمية �سلفا ،و�إن�شاء ف�ضاءات حممية جديدة.
39398ويتعني تعزيز �أعمال جتهيز املنتزهات الوطنية ،واملواقع ذات الأهمية البيولوجية والبيئية ،واملناطق الرطبة،38
كما تتعني �إعادة الت�أكيد على و�ضعيتها كف�ضاءات مينع البناء فيها .وميكن �أي�ضا ت�صنيف بع�ض املواقع التي
ال تزال غري حممية بحكم القانون ب�صفتها حمميات .و�أخريا ،ف�إن احليوانات ال�صحراوية التي انقر�ضت� ،أو
املهددة باالندثار ،يجب �إعادتها من جديد �إىل هذا الو�سط الطبيعي ،داخل مواقع حممية من قبيل �صافية/بري
كندوز (حيث متت �إعادة بع�ض احليوانات ذات احلوافر كاملها ،وغزال داما ،والنعامة من جديد �إىل هذا الو�سط
الطبيعي) .ويقدم امللحق الثاين ملخ�صا ملجموع هذه التوجهات.
39399يف هذا الإطار ،يجب �إيالء عناية خا�صة خلليج وادي الذهب يف مواجهة خطر التو�سع احل�ضري والأن�شطة
االقت�صادية .ودرءا لتدهور البحرية ،ف�إنه من ال�ضروري �إعادة النظر يف تهيئة ال�ساحل ،عرب توجيه تو�سع املدينة
نحو بع�ض الف�ضاءات ،و�إغالق خليج وادي الذهب �ضد التو�سع والأن�شطة ،ب�صفته ف�ضاء حمميا على م�ساحة
حمددة (على كيلومرت واحد من ال�ساحل على �سبيل املثال) وي�شمل املناطق املحمية ،واملناطق االقت�صادية
املخ�ص�صة للأن�شطة ذات الأثر البيئي ال�ضعيف على اخلليج (كالزراعة املائية �أو ال�سياحة البيئية على �سبيل
املثال) ،كما ي�شمل �أي�ضا �ضواحي املدن القريبة من �سواحل اخلليج .ويجب توجيه الأن�شطة االقت�صادية التي
ال ترتبط بال�صيد البحري نحو ف�ضاءات �أخرى ،كما �أن التطور احل�ضري يف امل�ستقبل �سيتحقق يف ف�ضاءات
قارية �أو �ساحلية.
40400هناك ثالثة �سيناريوهات ممكنة :يتم يف ال�سيناريو الأول وقف التطور احل�ضري للداخلة ،وتركيز التطور يف نترييفت
حول امليناء الأطل�سي؛ �أما الثاينّ ،
فيمكن �أي�ضا من وقف تطور الداخلة ح�ضر ًيا ،ب�إن�شاء مدينة جديدة وهي �سنرتا
38

يف �إطار االتفاقية الدولية لرام�سار (�إيران) ،الهادفة �إىل املحافظة على املناطق الرطبة وعلى مواردها وا�ستعمالها العقالين .وقد وقع املغرب هذه
االتفاقية �سنة  ،1980وهناك  24منطقة رطبة وطنية حممية مبقت�ضاها.
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على م�سافة  170كلم �إىل اجلنوب .و�أما الثالث ،فيطرح �إمكانية �إغالق خليج وادي الذهب �ضد التو�سع ،وحمايته
و�إن�شاء قطب وحيد بنترييفت �أو �سنرتا .ويتيح ال�سيناريو الأول ا�ستمرارية التحكم يف الو�ضع احلايل (�إيقاف تو�سع
الداخلة) ،باالحتفاظ بالكلفة واجلدوى يف حدود معقولة (الرتكيز احل�ضري يف نترييفت) ،ولكنه ُيبقي خليج
الداخلة معر�ضا ل�ضغط �شديد ،وينطوي بالتايل على خماطر تتهدد املحافظة على النظام البيئي ب�أكمله .ومهما يكن،
ف�إن على ال�سيناريو املعتمد� ،أيا كانت طبيعته� ،أن يقرتن بدفرت حتمالت حمدد.
�40401إ�ضافة �إىل هذا الطموح على املدى البعيد ،تتعني الإ�سراع بتدبري خماطر تردي حال اخلليج ،من خالل خمطط
ا�ستعجايل ينبني حول �أربعة حماور رئي�سة :تدبري متحكم فيه للعقار يفر�ض حتدي ًدا �صار ًما ملناطق الأن�شطة
االقت�صادية والب�شرية ،يحدد ب�أ�سرع وقت ممكن موقع امليناء الأطل�سي اجلنوبي امل�ستقبلي ،ويحظر البناء فيها،
عرب �إيقاف ت�سليم الرخ�ص للعقار ال�سياحي ،والقيام ب�أعمال تطهري (من ك�سح لقاع املوانئ جتنبا الختناقها
بالرمال ،و�إغالق للمطارح الع�شوائية ،وتنظيف للخليج) ،وو�ضع �إطار قانوين و�آلية للجزاء (وحدات متخ�ص�صة)
لفر�ض احرتام منع القن�ص وال�صيد ،و�إطالق حملة توا�صلية وحت�سي�سية باجتاه ال�ساكنة والفعالني االقت�صاديني.
�40402سيتم �إن�شاء م�ؤ�س�سة جديدة للتقنني البيئي للأقاليم اجلنوبية ،لت�ؤمن حماية املواقع اله�شة وتهيئتها على املدى
البعيد� ،سواء تعلق الأمر باملناطق القارية �أو ال�ساحلية .و�سين�صب عملها �أوال على خليج وادي الذهب ،وبعدها
�سنرتا ،ثم النعيلة .و�ستكون هذه امل�ؤ�س�سة م�س�ؤولة �أوال عن العقار املحيط باملواقع املعنية ،وعن تهيئة املجال
الرتابي .وتقوم بت�أطري امل�شاريع املحددة يف �إطار تنمية وتهيئة اخلليج ،من حيث �أهدافها ،وامليزانية املخ�ص�صة لها،
و�آجال تنفيذها ،ومتنح لها �أخريا �سلطة ال�ضبط واجلزاء.
40403ويجب �أن ينطلق عمل هذه الهيئة من �أ�س�س م�ؤ�س�سية متينة ،و�أن تتوفر على الو�سائل املنا�سبة كي تتمكن
من اال�ضطالع بوظيفتها .ويجب �أن تعمل على ت�أمني انخراط ال�ساكنة واملجتمع املدين يف �إعداد ا�سرتاتيجية
املحافظة على املواقع املعنية ،و�أن متنح لها امل�س�ؤولية يف جمال حماية البيئة.
 .2-IIIاملحافظة على املوارد املائية وتطوير من�ش�آت لتحلية املياه حترتم البيئة

40404ال ميكن تلبية احلاجة املتزايدة �إىل املاء �إال عن طريق حتلية مياه البحر .وهناك م�شاريع قيد الإجناز لتو�سيع حمطات
حتلية املياه بطانطان والعيون وبوجدور� .أما حمظة الداخلة ،فيتوقع انطالق الأعمال بها �سنة  .2018و�سيمكن
ا�ستعمال الطاقات املتجددة (الريحية وال�شم�سية) من تقلي�ص فاتورة حتلية مياه البحر ب�شكل ملمو�س.
40405اعتبا ًرا لو�ضعية اال�ستنزاف املائي التي تعانيها الأقاليم اجلنوبية ،ف�إن �إعادة ا�ستغالل املياه العادمة ي�صبح �ضرورة
ملحة (يف املجال الفالحي مثال) .ويجدر �أي�ضا تنظيم الولوج �إىل املياه اجلوفية ،والتخفي�ض من ا�ستغاللها
املفرط (عرب تثبيت العدادات و�إن�شاء �شرطة املاء) ،و�إحداث بنيات حتتية منا�سبة لطبيعة املناخ يف املنطقة
(�سدود حتت �أر�ضية ،وت�صريف املياه عند ارتفاع من�سوبها).
40406وميكن حتديد بع�ض املحاور الكربى ح�سب اجلهات الفرعية يف الأقاليم اجلنوبية .ففي حو�ض درعة (كلميم-
ال�سمارة) ،يتمثل املحور التنموي الأ�سا�سي يف �ضبط من�سوب املياه املرتفعة عن طريق حواجز واقية ل�ضمان
تزويد �إ�ضايف للمياه اجلوفية مبوارد جديدة ،و�سد اخل�صا�ص يف �سقي �أ�شجار النخيل املوجودة يف �أعلى م�صاب
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جماري املياه .و�أمام حمدودية املوارد املائية التقليدية وجودة املاء املتدنية يف طانطان ،تزداد احلاجة �أكرث ف�أكرث �إىل
حتلية مياه البحر .والأمر نف�سه ي�صدق على جهتي العيون-ال�ساقية احلمراء ووادي الذهب-الكويرة .وب�إمكان
اجلهة الأوىل تطوير موارد بديلة (ال�سدود التلية ،وحتلية املياه املاحلة) .اما جهة وادي الذهب-الكويرة ،فب�إمكانها
ال�شروع يف �إعادة ا�ستغالل املياه العادمة.
 .3-IIIتطوير الطاقات املتجددة ،وخ�صو�صا الطاقة الريحية املرتبطة بال�شبكة
الوطنية ومنطقة جنوب ال�صحراء.

40407ت�ستويف الأقاليم اجلنوبية من حيث موقعها املناخي جمموعة من ال�شروط التي ت�ؤهلها لت�صبح قطبا �أ�سا�سيا يف
جمال �إنتاج الطاقات املتجددة ،مرتبطا بال�شبكة الوطنية� ،سعيا �إىل تن�شيط االقت�صاد املحلي (التحلية واحلاجيات
ال�صناعية) ،ويف الوقت نف�سه ،تزويد باقي مناطق املغرب بالكهرباء ،ذلك �أن الطاقتني ال�شم�سية والريحية توفران
�إمكانيات واعدة �ضخمة ،تدل على ذلك امل�شاريع قيد الإجناز (الطاقة ال�شم�سية بفم الواد وبوجدور وطرفاية،
بقوة �إجمالية ت�صل �إىل  1000ميغاوات؛ والطاقة الريحية بالعيون و�أخفنري وطرفاية ،بقوة  500ميغاوات).
40408وتربز هنا ب�صفة خا�صة الإمكانيات املهمة التي تتيحها الطاقة الريحية ،علما �أن �سرعة الرياح يف الأقاليم اجلنوبية
قد ت�صل �إىل  11مرتا يف الثانية يف بع�ض املواقع .واعتبارا لهذه امل�ؤهالت ،مع وفرة التكنولوجيات املرتبطة بها
(فهي �أكرث تطورا من مثيلتها يف جمال الطاقة ال�شم�سية) ،ويجب �أن تن�صب اجلهود �أكرث على الطاقة الريحية.
وتبدو مواقع الداخلة ،وطرفاية ،وبوجدور ،وتي�سكراد� ،أكرث ت�أهيال يف هذا ال�صدد .كما �أن ربط الداخلة بال�شبكة
الوطنية بقوة  400كيلو فولت �أمبري ،هي ال�شرط لتحقيق هذه القدرة الإنتاجية.
40409ويف ال�سياق نف�سه ،بالإمكان جعل جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء �أول منتج للطاقة الريحية على
امل�ستوى الوطني ( 50باملائة من اخلطة الوطنية) عرب ا�ستكمال بناء املواقع الثالثة لإنتاج الطاقة الريحية بطرفاية
و�أخفنري والعيون ( 300و 200و 50ميغاوات على التوايل) يف �أفق ( 2015با�ستثمار يبلغ حوايل  8.5مليار
درهم) ،وت�سريع وترية تطوير موقعي ت�سكراد وبوجدور ( 300و 100ميغاوات) .وفيما يتعلق بجهة وادي الذهب-
الكويرة ،يجدر موا�صلة ما مت حتقيقه يف جمال ا�ستغالل امل�ؤهالت ال�ضخمة يف جمال الطاقات املتجددة ،عن
طريق الرتكيز على الطاقة الريحية.
 .4-IIIحت�سني منظومة الربط الوطنية والدولية للأقاليم اجلنوبية ،من 		
خالل فك العزلة والإعداد الرقمي للمجال الرتابي

41410يتطلب حترير الطاقات يف الأقاليم اجلنوبية ،حت�سني �شبكات الربط ،وت�شجيع الإعداد الرقمي لتلك املجاالت
الرتابية .و�إن يف املوقع املتميز ل�سواحل اجلهات اجلنوبية الثالث ،بني ال�شواطئ ال�شمالية للبالد و�شواطئ
�أفريقيا الغربية يف اجلنوب وجزر اخلالدات ،ما يفر�ض العمل على �إدماج املجاالت الرتابية للجنوب املغربي يف
هذا احلو�ض االقت�صادي البحري الوا�سع.
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41411ب�إمكان م�شاريع مهيكلة �أن ت�ساهم يف حت�سني �شبكات الربط ،مثل �إجناز ميناء جنوب الأطل�سي قرب مدينة
الداخلة ،وت�أهيل املوانئ املوجودة ،وكذا �إعادة فتح مطاري كلميم وطانطان �أمام املالحة اجلوية ،وب�شكل عام،
ف�إن حت�سني �شبكات الربط يقت�ضي تطوير ثالثة �أنواع كربى من البنيات التحتية يف جمال النقل.
41412يف املرتبة الأوىل يحتاج قطاع النقل اجلوي والدويل �إىل التو�سيع ،نظ ًرا لأنه ميثل خيارا مهيكال لإتاحة �إقالع
الأن�شطة ال�سياحية والتجارية .ومن �ش�أن �إحداث �شركة طريان جهوية نوعية� ،أن ي�ساهم يف بلوغ هذا الهدف،
و�إتاحة الربط اجلوي ببلدان م�ستهدفة يف جماالت ال�سياحة والت�صدير.
41413كما ينبغي تعزيز الربط الطرقي ،لإتاحة فك العزلة عن ال�ساكنة املعزولة (يف املناطق اجلبلية والواحية) ،و�إدماج
هذه اجلهات يف باقي اململكة .من جانب �آخر ،هناك حاجة �إىل الربط بني الأقطاب احل�ضرية للأقاليم اجلنوبية.
41414و�أخريا ف�إن البنيات التحتية الرقمية تظل غري كافية ،وينبغي �أن تكون مو�ضوعا ملخطط تطوير .وهي متثل رهانا
تنمويا ثالثيا يف الأقاليم اجلنوبية� .إذ متكن من الناحية االقت�صادية من حت�سني جاذبية هذه املناطق ،وتناف�سية
املقاوالت العاملة فيها �أو التي تعتزم اال�ستقرار هناك� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فهي متثل رهانا يف جمال اخلدمة
العمومية ،لأنها تتيح ا�ستفادة املواطنني من خدمات عن بعد .و�أخريا ،فهي متثل رهانا على م�ستوى تطوير
االن�شطة االقت�صادية ،لكونها تخفف من الإكراهات املرتبطة ب�ش�ساعة املجال الرتابي ،وقلة كثافة ال�سكان ،بل
وت�سمح بتخطي هذه الإكراهات.
41415ويف هذا الإطار ،ينبغي �أن ت�ؤخذ م�س�ألة التهيئة الرقمية لهذه املناطق بعني االعتبار عند و�ضع املخططات
اجلهوية لإعداد املجال الرتابي ،وعند �إبرام عقود الأهداف والو�سائل بني الدولة واجلهات .ويقت�ضي �إدماج
التهيئة الرقمية حتليل حاجيات تنمية خمتلف املواقع يف جمال �إجناز البنيات التحتية الرقمية ذات ال�صبيب
املرتفع واملرتفع جدا ،كما يقت�ضي الإعداد الرقمي تطوير عر�ض للخدمات ي�ستجيب حلاجيات ال�ساكنة املحلية
(الإدارة الإلكرتونية ،والرتبية والتعليم ،والعمل عن بعد ،وما �إىل ذلك) ،وحتديد برامج هادفة ملواكبة ال�ساكنة يف
ا�ستيعابها لهذه الو�سائل ومتثله ،ويقت�ضي �أخريا تطوير عر�ض للخدمات ي�ستجيب حلاجيات الأن�شطة االقت�صادية
التي حتقق الإ�شعاع اجلهوي للأقاليم اجلنوبية ب�صفتها حمورا جهويا (جتارة ،وخدمات ،وبحث وتنمية ،وعمل
عن بعد ،وما �إىل ذلك).
 .5-IIIتطوير تهيئة ح�ضرية حترتم �أماكن العي�ش واخل�صو�صية الثقافية لكل
جهة

41416يقت�ضي جتديد التعمري عقلنة التو�سع العمراين ،وتعزيز اخل�صو�صية الثقافية لكل جهة على حدة يف الأقاليم
اجلنوبية و�ضمان تهيئة عمرانية �أكرث ان�سجاما ،كما يقت�ضي هذا التجديد توفري العقار .واحلال �أن الأقاليم
اجلنوبية ،ت�ستويف ال�شروط املنا�سبة لو�ضع اال�سرتاتيجية العقارية املرجوة ،بحيث تتميز بتطور دميوغرايف ما يزال
بعيدا عن املعدالت املقلقة ،وارتفاع ن�سبة ال�شباب يف الن�سيج احل�ضري املت�شكل ،وحتكم ال�سلطات العمومية
يف م�سل�سل تفويت العقار وتثمينه.
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41417تزخر الأقاليم اجلنوبية �إ�ضافة �إىل ذلك ،برتاث معماري غني ،لكنه غري م�ستغل مبا فيه الكفاية .وتتطلب عملية
تثمني هذا الرتاث ،جرد مقومات هذا الرثاء وت�صنيفها والتعريف بها� ،إىل جانب البحث عن حداثة ت�ستثمر
هذا التعدد يف ٍّ
كل من�سجم ،يجمع بني الأ�شكال التقليدية والتوق �إىل االنخراط يف روح الع�صر ا�ستنادا �إىل
املقومات املحلية.
41418ينبغي �أن حتتكم تهيئة املواقع احل�ضرية �إىل منطق اال�ستدامة ،مع احلر�ص على ت�أمني اجلودة البيئية ،اعتبارا ملا
تتميز به املنطقة من ق�سوة املناخ وه�شا�شته .ولذلك يجب �أن حترتم هذه املواقع جمموعة من املعايري البيئية.
ويجدر �أوال �إحاطة املدن ب�سل�سلة من «الأحزمة اخل�ضراء» ق�صد احلد من اختالالت املجال الرتابي (زحف
تنظيم �أمثل
الرمال والغبار) املرتبطة بالتو�سع احل�ضري والبنيات التحتية .يف املقام الثاين ،يجب احلر�ص على ٍ
لعملية تطهري املياه العادمة .وهناك �أي�ضا م�س�ألة مراقبة النفايات املنزلية ،التي تقت�ضي و�ضع مطارح بعيدة عن
املراكز احل�ضرية ،وعن املواقع التي يجب �أن حتظى باحلماية (مثل موقع الداخلة لتفادي تلوث اخلليج) .و�أخريا،
يتطلب ا�ستعمال مواد البناء (من رمل و�أحجار وح�صى �صغري) ،تنظيما خا�ضعا ملراقبة �أكرب ،تفاديا ال�ستغاللها
الع�شوائي املفرط ،الذي ي�ؤدي �إىل ت�شويه الف�ضاء العام ،على غرار ما يالحظ على طول الطريق الرئي�سية
املحاذية لل�ساحل.
41419تقدم املواقع احل�ضرية �أي�ضا خدمات لفائدة �سكانها .وقد ر�صدت ال�سلطات العمومية يف هذا ال�صدد� ،إمكانيات
مهمة لإجناز التجهيزات الأ�سا�سية ،ولكن بربجمة غالبا ما تكون غري منا�سبة .وبالتايل يبدو من ال�ضروري
�إعادة توجيه وت�شغيل هذه التجهيزات القائمة التي ال ت�ستغل حاليا كما يجب .وهناك �ضرورة لتغيري برجمة
التجهيزات املرتقبة م�ستقبال� ،سع ًيا �إىل مالءمة �أمثل لتجهيزات القرب مع حاجيات ال�ساكنة ،ويف خدمة
م�ستلزمات التعاي�ش والت�ساكن االجتماعيني ،ومع ال�شروط املناخية واجلغرافية والبيئية.
42420وعلى الدولة �أن ت�شجع �أكرث انخراط القطاع اخلا�ص يف م�سل�سل �إنتاج ال�سكن وت�سويقه .وباملوازاة مع ذلك،
يجدر ان تنكب ال�سلطات العمومية على تخلي�ص حظرية ال�سكن من بع�ض النقائ�ص ،بالعمل على تكييف
امل�ساكن مع خمتلف �أمناط ال�سكن (ال�سكن التقليدي و�/أو البحث عن حداثة م�ستلهمة من اخل�صو�صية
املحلية).
42421يف ما يتعلق باحلكامة احل�ضرية ،يجدر و�ضع حد للتداخل يف االخت�صا�صات بني الدولة واجلماعات املحلية .ويجب
�أن ت�صبح الهيئات املنتخبة م�س�ؤولة عن �إدارة املدينة وتدبريها ،و�أن تتوخى املزيد من �إ�شراك املواطن واملجتمع املدين
يف �ش�ؤون املدينة ،عرب تنظيم جمموعة من جل�سات اال�ستماع العمومية .ومن ال�ضروري خلق هيئة ت�أطري تقني
واجتماعي ذات �صالحية حقيقية ،مكلفة بو�ضع امل�شاريع وميزانياتها وبرجمتها وحتديد امل�ستهدفني منها ،مع تركيز
�أكرب لدور الوكاالت احل�ضرية على م�س�ألة تدبري املدن ( )city managementيف خدمة اجلماعات.
42422يف اخلتام ،و�أخ ًذا بعني االعتبار للمعطيات التالية:
تبني خيار التنمية امل�ستدامة؛الدور املركزي للطاقات املتجددة والفعالية الطاقية يف تنمية اجلهات اجلنوبية الثالث؛97
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امل�ستوى الذي مت بلوغه يف جمال تعميم خدمات التطهري ال�صحي ال�سائل ،وجمع النفايات ال�صلبة،والربامج املهيكلة التي مت �إطالقها يف هذه املجاالت؛
قيمة املنظومات البيئية املحلية ،و�أهمية الواحات والف�ضاءات ال�صحراوية.ف�إن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي يرتئي ،من خالل اخلطوط العري�ضة للنموذج التنموي اجلديد
�إقرار و�إجناح االنتقال البيئي والطاقي ،واالرتقاء بهذه الأقاليم �إىل مرتبة النموذج يف جمال التوطني الرتابي
لأ�س�س التنمية امل�ستدامة وحماية البيئة ،وجعل مدن الأقاليم اجلنوبية مناذج وجتارب حتتذى على امل�ستوى
الوطني والإقليمي ،مع مراعاة الأبعاد البيئية (املدن البيئية) والتعمريية والرقمية (املدن الذكية).
42423و يقت�ضي بلوغ هذه الأهداف انخراط كل مكونات املجتمع ،مع دور مركزي للمواطنات واملواطنني ،من خالل
تبني مبادئ اال�ستعمال امل�س�ؤول وامل�ستدام للموارد الطبيعية والبيئية.
ً
حتقيقا ملبد�أي الثقة والدميقراطية
الف�صل الرابع � :إقرار حكامة م�س�ؤولة
42424من ال�ضروري �إقرار حكامة جُمددة ،عمادها مبادئ وا�ضحة و�آليات تقت�ضي امل�س�ؤولية االجتماعية� ،سع ًيا �إىل
�إطالق م�سل�سل متكامل اجلوانب ،تت�ضافر يف �إطاره الثقة والنمو االقت�صادي والعدالة االجتماعية ،يع�ضد
بع�ضها بع�ضا .وتقوم هذه احلكامة على الف�صل ال�صارم بني وظائف التوجيه والتقنني واملراقبة ،ووظائف التنفيذ
والتدبري .فالأوىل ت�ستدعي م�شاركة املواطنني ومنتخبيهم م�شاركة دميقراطية ،والثانية ت�ستلزم بذل جهود تعزيز
اخلربة ،و�إعادة حتديد املهام امل�سندة �إىل م�ؤ�س�سات التدخل التابعة للدولة ،باعتماد م�ؤ�شرات دقيقة يف قيا�س
جناعة الأداء وتتبعه.
42425تنتظم احلكامة املُجددة التي يقرتحها املجل�س ،من جهة ،حول �شروط �أ�سا�سية مرتابطة ومتكاملة ،ت�ساهم يف
تعزيز دولة القانون والدميقراطية والثقة يف امل�ؤ�س�سات ،ومن جهة �أخرى حول �إدراج العمل العمومي يف �إطار
اجلهوية املتقدمة ،مع �إحداث هيئة عليا للقيادة.
42426هناك �شرطان �أ�سا�سيان ومتكامالن ،ينبغي �أن يعززا دولة القانون ،ويتيحا توطيد الثقة وانخراط املواطنني يف
الأمناط املقرتحة �ضمن النموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية� .أما ال�شرط الأول فهو ال�ضرورة الق�صوى
لتفعيل احرتام ال�سلطة ،ودعم فعلية القوانني والتنظيمات ،و�ضمان الولوج �إىل العدالة .ويتطلب �إحقاق وفعلية
القانون من جهة �أخرى ،تطبيق الن�صو�ص القائمة ،ومنهجة االفتحا�ص اخلا�ص باملخاطر القانونية ،وت�سليم
املعلومة .و�أما ال�شرط الثاين الأ�سا�سي لإعادة بناء الثقة ،فيتمثل يف الت�شاور مع الأطراف املعنية و�إ�شراك
املواطنني ،من خالل �آليات جمددة وم�ستدامة.
42427وتقت�ضي م�س�ؤولية احلكامة �أي�ضا ،وب�صفة �أ�سا�سية� ،أن يدرج مبد�أ احرتام احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية يف
خمتلف ال�سيا�سات العمومية اجلهوية ،بدءا بعدم التمييز بني اجلن�سني ،وحماية حقوق الأطفال ،والولوج �إىل
اخلدمات االجتماعية ،واخلريات الأ�سا�سية ،وحماية احلريات الفردية واجلماعية ،وحماربة الف�ساد ،و�صوال �إىل
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احلفاظ على امل�صالح امل�شروعة للأجيال القادمة ،عرب احلماية ال�صارمة للتوازنات البيئية واال�ستغالل العقالين
للموارد الطبيعية يف املنطقة .ويجب �أن ت�صاحب حماية احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية حماية حلقوق املقاوالت
وحماربة للر�شوة.
42428و�أخريا ف�إن حت�سني الأداء االقت�صادي ،واالندماج االجتماعي ،واملحافظة على البيئة ،ت�ستدعي كلها حتديد
�صيغة جديدة لتنظيم وتن�شيط احلياة االقت�صادية واالجتماعية اجلهوية .ويجب �أن يتج�سد النموذج التنموي
اجلديد يف جمموعة من الآليات امل�ؤ�س�سية الكفيلة بتفعيل اجلهوية املتقدمة ،مع ا�ست�شراف �إمكانية تو�سيع نطاق
تفعيل هذه الآليات الرائدة لت�شمل جهات �أخرى من اململكة .ويحتاج هذا التحول �أي�ضا �إىل قيادة تتمثل يف
«�سلطة عليا م�شرتكة بني اجلهات الثالث» تتكفل بتن�سيق وتفعيل اخلطة التنموية للأقاليم اجلنوبية .و�أخريا،
يجب �أن تقوم ا�ستقاللية التدبري املقرتحة على �آليات الدميقراطية الت�شاركية.
 .1-IVتفعيل احرتام ال�سلطة ودعم فعلية القوانني وامل�ؤ�س�سات

ت�أكيد �سمو احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،و�ضمان الولوج �إىل العدالة

42429يقت�ضي توطيد الثقة مع �أجهزة الدولة ت�أكيد �سمو احلقوق الإن�سانية ،عرب احرتام �سلطة القانون و�ضمان الولوج
�إىل العدالة.
 43430ولأجل ذلك يتعني تقوية م�ؤ�س�سة الق�ضاء ،وتزويد كل واحدة من اجلهات الثالث مبحكمة �إدارية ،وحمكمة
جتارية ،وحمكمة لال�ستئناف ،و حت�سني ولوجية امل�ساعدة الق�ضائية لدى املحاكم.
43431ومبوازاة ذلك البد من دعم �آليات حماربة امليز �ضد الن�ساء ،واعتماد تدابري ،يف �إطار الت�شاور مع املجتمع املدين،
من �أجل دعم دورهن وم�س�ؤولياتهن يف املجتمع ويف احلياة االقت�صادية واالجتماعية؛
43432ويف الأخري ،يتطلب �إقرار احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان حت�سني منظورية عمل املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق
الإن�سان ،وتزويدها ب�صالحيات يف جمال طلب املعلومات من لدن امل�صالح الإدارية يف الأقاليم اجلنوبية؛ كما
ينبغي الإ�سراع يف الت�صديق على الربوتوكول االختياري املتعلق باملعاهدة الدولية اخلا�صة باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية .وي�ستح�سن ،من �أجل تفعيل م�ضمون املعاهدة ،تكوين الفاعلني امل�ؤ�س�سيني ،و�إقرار
م�س�ؤوليتهم حول م�ضامني ومقت�ضيات هذه املعاهدة وامل�سل�سالت املرتبطة بها ،على امل�ستوى الوطني واجلهوي؛
ودعم و�سائل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان وتو�سيع جمال تدخله يف درا�سة وتتبع و�ضعية حقوق الإن�سان
باملعنى الوا�سع يف اجلهة اجلهات الثالث؛ و�إطالق م�سل�سل الت�صديق على االتفاقية  ،87املتعلقة باحلرية النقابية.
تطبيق الن�صو�ص القائمة وتنظيم افتحا�ص املخاطر القانونية ،الولوج �إىل املعلومة

43433تقرتن م�صداقية عمل املرفق العمومي يف الأقاليم اجلنوبية ،مبدى �ضمانها ال�ستفادة املواطنني جميعا من الولوج
�إىل املعلومة ،و�إلزام الإدارة بتقدمي احل�ساب ،طبقا ملا ن�ص عليه الد�ستور يف ف�صله " :154تخ�ضع املرافق العمومية
ملعايري اجلودة وال�شفافية واملحا�سبة وامل�س�ؤولية".
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43434يجدر لهذا الغر�ض� ،إلزام الإدارات وامل�ؤ�س�سات العمومية ب�ضرورة اخل�ضوع لالفتحا�ص املقرتن باملحا�سبة
العمومية ،حول الوقاية من املخاطر يف جمال احرتام القواعد القانونية ،وخا�صة مبد�أ امل�ساواة يف التعامل مع
املواطنني ،فيما يتعلق مبعاجلة ملفاتهم ،ومنح امل�أذونيات والرخ�ص مبختلف �أنواعها.
43435ومن بني ا لإجراءات الكفيلة بتعزيز مبد �أي ال�شفافية واملحا�سبة� ،إقرار مبد �أ املوافقة �أو تعليل الرف�ض،
واحلر�ص على �إلزامية تفعيل التو�صيات ال�صادرة عن املجل�س الأعلى للح�سابات احل�سابات ،يف
�أعقاب املهام التي يقوم بها لدى الوكاالت ،والقطاعات الوزارية ،وامل�ؤ�س�سات العمومية العاملة يف
ا لأقاليم اجلنوبية.
43436ومن هذا املنظور ،يو�صى بتعزيز و�سائل عمل وتدخل املفت�شية العامة للمالية ،واملجل�س الأعلى للح�سابات،
واملفت�شية العامة للإدارة الرتابية ،وو�ضع �شروط مو�ضوعية ،على �أ�سا�س معايري �شفافة قابلة للقيا�س ،لتقدمي
املوارد املالية وامل�ساعدات العمومية ملختلف امل�ستفيدين.
43437و�أخ ًريا ،ف�إن على امل�ؤ�س�سات والوكاالت العمومية العاملة يف اجلهات اجلنوبية الثالث �أن ت�صدر بانتظام تقري ًرا
عن �أن�شطتها يخ�ضع للمراقبة اخلارجية ،ويت�ضمن �شروط وم�ؤ�شرات نتائج مهامها ،وح�سابات ا�ستغاللها ،والآثار
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية لأن�شطتها.
 .2-IVتنظيم عملية ا�ست�شارة الأطراف املعنية وم�شاركة ال�ساكنة

�إن�شاء منتدى للت�شاور خا�ص بكل جهة

43438تتطلب تقوية الثقة وانخراط املواطنني �إحداث هيئات للت�شاور يف كل جهة من اجلهات الثالث.
43439تتكون هيئة الت�شاور واحلوار املدين هذه من عدة �أطراف معنية ،ويعتمد يف ت�شكيلها على مبد�أ املنا�صفة بني
الرجال والن�ساء ،وت�ضم اجلمعيات املهنية ،والأكادمييني ،و�شخ�صيات ذات م�ؤهالت خا�صة ،ال �سيما �أولئك
الذين يعدون مبثابة م�ستودع للذاكرة الثقافية املحلية (�شيوخ القبائل).
44440وتتم ا�ست�شارة هذه الهيئة بطريقة منتظمة حول العقود-الربامج مع الدولة ،وحول م�شاريع املرا�سيم والقرارات
اجلهوية ال�صادرة يف �إطار ال�سلطة التنظيمية للجهات .وتعد قوة اقرتاحية بالن�سبة �إىل جمال�س اجلهات وال�سلطات
املحلية يف جماالت التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.
44441ويجدر �أخريا تعزيز متثيلية ونطاق اخت�صا�صات الغرف املهنية ومنظمات املجتمع املدين� ،سع ًيا �إىل خلق م�شاركة
�أو�سع يف تنزيل م�سل�سل "اجلهوية املتقدمة" .ويتعني يف الأخري ت�شجيع الو�ساطة على ال�صعيد اجلهوي� ،سواء
يف املجاالت االقت�صادية و االجتماعية� ،أو على م�ستوى العالقات بني الإدارات و املواطنني .و لأجل ذلك
يو�صى ب�إحداث متثيلية جهوية مل�ؤ�س�سة و�سيط اململكة يف املنطقة.
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ت�شجيع احلوار االجتماعي واحلوار املدين ،يف احرتام ال�ستقاللية الفاعلني

44442ي�شكل تن�شيط العمل اجلمعوي واحلوار االجتماعي ،عامال ميكن من حتقيق التما�سك االجتماعي� ،إذ يخلق
ال�شروط املواتية لت�شجيع الدميقراطية الت�شاركية ويقوي من ح�ضور املجتمع املدين وحيويته .ومن ثم ت�أتي �أهمية
النهو�ض بالعمل اجلمعوي واملحافظة على ا�ستقاللية البنيات اجلمعوية وف�سح املجال �أمام الت�شاور االجتماعي.
44443يجب العمل على �ضمان ا�ستقاللية اجلمعيات عن طريق و�ضع م�ساطر وا�ضحة ،ومعايري �شفافة مو�ضوعية
لال�ستفادة من الدعم العمومي واجلهوي ،وطرق الطعن عند االقت�ضاء.
44444ومن ال�ضروري ،لت�شجيع احلوار االجتماعي اجلهوي ،النهو�ض بالتمثيلية اجلهوية لل�شركاء االقت�صاديني
واالجتماعيني ،و�إر�ساء �آلية للت�شاور بني جمعيات امل�شغلني واملنظمات النقابية ووالة اجلهات ،مب�شاركة ر�ؤ�ساء
اجلهات� ،سع ًيا �إىل �إبرام اتفاقيات جماعية جهوية .ويجدر �أي�ضا� ،أن تت�ضمن االتفاقيات اجلماعية القطاعية
واجلهوية م�ساطر وو�سائل ال�صلح ،والو�ساطة ،والتحكيم الكفيلة باملحافظة على ال�سلم االجتماعي.
44445و�أخ ًريا ،ف�إن كل هذه الآليات قد ت�شكل الأ�سا�س امل�شرتك املتني ال�ضروري لإبرام ميثاق اجتماعي جهوي
كبري.
� .3-IVإدراج العمل العمومي يف الإطار اجلديد للجهوية املتقدمة

44446يجب �أن يقوم النموذج التنموي اجلديد ،املقرتح على مبد�أ اال�ستقاللية يف اتخاذ القرار ،و�إجناز امل�شاريع على
م�ستوى الأقاليم� ،سعيا �إىل �ضمان تفعيله الأمثل .وت�شكل اجلهوية املتقدمة الإطار امل�ؤ�س�سي لهذا النموذج،
وهو الإطار الذي ن�ص عليه �سلفا د�ستور  ،2011حيث كر�س مبد�أ التفريع ونقل االخت�صا�صات �إىل امل�ستوى
اجلهوي ،نظرا �إىل جناعته يف �إعداد ،وتنفيذ وتقييم الربامج االجتماعية واالقت�صادية للقرب.
�44447إن اعتماد اجلهوية املتقدمة يف الأقاليم اجلنوبية ،ت�سوغه و�ضعيتها اخلا�صة مقارنة بباقي �أقاليم اململكة .ذلك �أن
نقل العديد من االخت�صا�صات للمنتخبني اجلهويني املحليني� ،سي�ساهم ال مراء ،يف تقريب م�صدر القرار من
ال�ساكنة املحلية ،وتوجيه العمل العمومي نحو �أماكن عي�ش املواطنني ون�شاطهم.
44448من هنا يجدر تطبيق الف�صل  140من د�ستور  2011الذي ي�ؤكد �أن « للجماعات الرتابية ،وبناء على مبد�أ
التفريع ،اخت�صا�صات ذاتية واخت�صا�صات م�شرتكة مع الدولة واخت�صا�صات منقولة �إليها من هذه الأخرية»،
وين�ص �أي�ضا على «توفر اجلهات واجلماعات الرتابية الأخرى ،يف جماالت اخت�صا�صاتها ،وداخل دائرتها
الرتابية ،على �سلطة تنظيمية ملمار�سة �صالحياتها».
44449و يقت�ضي تطبيق مقت�ضيات هذا الف�صل ت�صو ًرا �إيجاب ًيا ملفهوم التفريع القائم على االعرتاف باالخت�صا�صات
واحرتامها يف امل�ستويات الأقرب �إىل املواطن ،يف �إطار منطق يراعي من جهة� ،إقرار م�س�ؤولية امل�ستوى اجلهوي،
ومن جهة �أخرى دعم الدولة يف التحفيز على املبادرة والتطور على امل�ستوى املحلي.
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45450ويو�صى يف هذا الإطار ب�أن ُتنقل �إىل اجلهات ،وبخا�صة منها اجلهات اجلنوبية الثالث� ،سلطة تنظيمية ،مبوازاة مع
المركزية مو�سعة و�أكرث حتررا وو�ضوحا يف ال�صالحيات والو�سائل ،لتمكني اجلهات من التكفل بتنميتها اخلا�صة
يف �أف�ضل الظروف املمكنة.
45451يتكفل كل جمل�س جهوي منتخب باالقرتاع العام املبا�شر ،39بو�ضع املخططات التنموية اجلهوية ،ويربم مع
الدولة عقودا للأهداف والو�سائل ،وي�ساهم يف و�ضع الت�صاميم اجلهوية لإعداد الرتاب .كما يكلف املجل�س
اجلهوي بالتحفيز االقت�صادي للجهة وحت�سني جاذبيتها.
45452يزود كل جمل�س جهوي بوكالة جهوية لتنفيذ امل�شاريع ،تكون مهمتها متكني املجل�س من امل�ساعدة القانونية
ومن اخلربة التقنية واملالية ال�ضرورية لدرا�سة وبلورة م�شاريع برامج تنموية وتنفيذ املخطط التنموي الذي يتم
اعتماده.
45453يكون من مهام والة اجلهات ،طبقا للف�صل  145من الد�ستور ،متثيل ال�سلطة املركزية والعمل ،با�سم احلكومة،
على �ضمان تطبيق القوانني ،وتفعيل التنظيمات والقرارات احلكومية ،وممار�سة الإ�شراف الإداري ،والتن�سيق
بني �أن�شطة امل�صالح الالممركزة للإدارة املركزية ،واحلر�ص على ح�سن ا�شتغالها .كما �سيتعني عليهم كذلك
م�ساعدة ر�ؤ�ساء املجال�س اجلهوية يف تفعيل خمططاتهم وبراجمهم التنموية.
املو�سعة ،و �ضمان �إجناز �أف�ضل
45454يجب �أن يواكب م�سل�سل الالمركزية المتركزا قويا ق�صد توفري �شروط جناح اجلهوية ّ
ملهام الدولة على ال�صعيد الرتابي.
45455و�إ�ضافة �إىل الإطار اجلهوي ،متثل �أحوا�ض ن�شاط و�أماكن عي�ش املواطنني ف�ضاءات منا�سبة لتفعيل ال�صالحيات
اجلهوية اجلديدة .ويو�صي املجل�س يف هذا ال�صدد ،باالرتقاء بهذه الف�ضاءات والأماكن �إىل م�ستوى وحدات
�إدارية وظيفية ،ومت�صلة ب�شبكات الربط (ال تعترب اليوم قرى ال�صيادين حيث يعي�ش عدة مئات من الأ�شخا�ص
كيانات �إدارية ،وال تتوفر على ربط باخلدمات العمومية للماء والكهرباء ،بينما تتوفر بع�ض الف�ضاءات ال�صحراوية
اخلالية على و�ضعية اجلماعات الإدارية).
45456كما يو�صى �أي�ضا ،بالرفع من منظورية املخططات اجلماعية للتنمية و�ضمان تكوين املنتخبني.
� .4-IVضمان قيادة من م�ستوى عال بخطة متويل على املدى املتو�سط والبعيد

45457يقت�ضي جناح النموذج التنموي اجلديد من جهة ،قيادة من م�ستوى عال ،بخطة متويل على املدى املتو�سط
والبعيد ،كما يتطلب من جهة ثانية �إطا ًرا يحدد جماالت تدخل خمتلف الهيئات املعنية� ،سعيا �إىل حث
الفاعلني االقت�صاديني واالجتماعيني ،واملواطنني عموما على االنخراط يف هذا النموذج و�إجناحه.
45458يف هذا ال�صدد ،يقرتح النموذج �إن�شاء هي�أة عليا ،مكلفة بو�ضع تعاقدات بني الدولة ومنتخبي الأقاليم اجلنوبية
حول �أهداف تهذا النموذج التنموي ،و بدعم الربامج و تتبع �إجنازات وحماور التطور ،وربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة.
39

الف�صل  139من الد�ستور.
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45459وتتكفل الهيئة العليا مبهام حتقيق االن�سجام بني عقود-برامج الدولة واجلهات ،وبني روح وتوجهات النموذج
التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية ،كما تتكفل بتتبع وتقييم تفعيلها ،وكذا بالو�سائل املر�صودة للعقود-الربامج،
و�إ�صدار تقارير جهوية يف هذا ال�ش�أن .و�ستحر�ص على ان�سجام عمليات التفعيل املجايل لل�سيا�سات العمومية،
كما �ستحر�ص على احرتام توجهات الت�صاميم اجلهوية لإعداد الرتاب من قبل الربامج التنموية اجلهوية
للتنمية .و�ستتكفل �أخريا بالإ�شراف على �أعمال وكالة الدعم االجتماعي يف الأقاليم اجلنوبية ،والبنية اجلهوية
امل�شرتكة لتدبري العودة من خميمات تندوف ،وعلى وكالة التقنني البيئي.
46460وتعتمد هذه الهيئة العليا ،يف القيام بالأدوار املنوطة بها على امل�ستوى اجلهوي ،على وكالة �إنعا�ش وتنمية
الأقاليم اجلنوبية ،يجب العمل على �إعادة هيكلة مهامها وحكامتها.
46461يجب �أن تربم ،داخل الإطار امل�ؤ�س�سي اجلديد ،عقود الربامج والأهداف التي تلتزم فيها الدولة واملنتخبون
املحليون بربجمة ومتويل متعدد ال�سنوات مل�شاريع مهيكلة ،من قبيل �إحداث البنيات التحتية ،ودعم م�صادر
منو م�ستقبلية �أو و�سائل تعزيز التما�سك االجتماعي .وتتطلب هذه العقود تعبئة جمموعة من التمويالت على
املدى البعيد.
46462من هذا املنظور ،ف�إنه من ال�ضروري التعجيل ب�إحداث �صندوق الت�أهيل االجتماعي و�صندوق الت�ضامن بني
اجلهات ،املن�صو�ص عليهما يف الد�ستور .ومن ال�ضروري �إن�شاء �صندوق م�شرتك بني اجلهات خم�ص�ص للدعم
االجتماعي و�إدماج العائدين من خميمات تندوف� ،سعيا �إىل دعم التحوالت الكربى التي يدعو �إليها النموذج
التنموي اجلديد ،تعززها موارد ناجتة عن حتويالت من قبل الدولة ،واملداخيل اجلبائية اجلديدة امل�ستخل�صة يف
هذه الأقاليم ،وق�سط هام من امل�ستحقات والر�سوم املرتبطة با�ستغالل املوارد الطبيعية.
46463و�إجماال ،ف�إن خطاطة هذا التنظيم امل�ؤ�س�سي املقرتح ،ت�ستلهم ال�شك التوجهات التي حددتها اجلهوية املتقدمة،
ولكنها ال تطرح ت�صورا م�سبقا لأجر�أتها ،وال جدولة زمنية لتفعيلها� .إ�ضافة �إىل ذلك ميكن تفعيل بع�ض
املقت�ضيات على املدى القريب ،لت�صبح �إطا ًرا لإعداد م�سل�سل الالمركزية وتعميمه على امل�ستوى الوطني.
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خامتة

تزويد هذه الأقاليم بالبنيات التحتية
�46464أتاح جمهود التنمية الذي قامت به الدولة لفائدة الأقاليم اجلنوبيةَ ،
والتجهيزات ،وحت�سني امل�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ،لكن ذلك مل ميكن من �إقالع اقت�صادي
مدمج ومدر لفر�ص ال�شغل وللنمو .وباملوازاة مع ذلك ،مل تتح حكامة الأقاليم اجلنوبية عملية التم ّلك امل�شرتك
للتنمية من قبل ال�ساكنة ،وال انخراطا قويا للأطراف املعنية ،وخ�صو�صا الفاعلني اخلوا�ص وال�شركاء االجتماعيني
وفعاليات املجتمع املدين.
46465عربت �ساكنة املنطقة وقواها احلية ،عن رغبتها يف �أن تتم �إعادة �صياغة �أمناط التنمية واحلكامة ،وهو ما يتطلع
النموذج التنموي اجلديد �إىل اال�ستجابة له ،من خالل حتقيق �إ�صالحات وقطائع .فهو ي�أتي مبقاربة مندجمة
وت�شاركية للتنمية ،تقوم على دينامية خللق الرثوة وفر�ص ال�شغل ،وخ�صو�صا لفائدة ال�شباب والن�ساء يف الأقاليم
اجلنوبية ،وعلى حكامة م�س�ؤولة.
46466ي�ؤكد النموذج التنموي اجلديد على ال�ضرورة الق�صوى الحرتام القانون وفعليته ،و�سمو احلقوق الأ�سا�سية
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية والثقافية التي ير�سخها الد�ستور ،واملعاهدات ،واالتفاقيات التي مت الت�صديق
عليها من قبل اململكة.
46467ي�ؤ�س�س النموذج التنموي اجلديد باعتماد مبد�أي الإن�صاف واال�ستدامة ،ال َ
أمناط والآليات اجلديدة للولوج �إىل
املوارد الطبيعية و تدبريها وتثمينها ،ل�صالح ال�ساكنة احلالية ،والأجيال امل�ستقبلية.
46468يركز على البعد الثقايف ،وخ�صو�صا ما تزخر به املنطقة يف هذا املجال من م�ؤهالت متعلقة بقطاعات متعددة،
وذلك باعتبارها رافعة للتنمية ،وعامال ي�ساهم يف تقوية التما�سك االجتماعي.
46469يجعل النموذج التنموي اجلديد من الإعداد امل�ستدام للمجال الرتابي ،وحماية البيئة ،و�إر�ساء �سيا�سة جديدة
لل�شبكات االجتماعية ،يف �صميم ان�شغاالته ،مثلها يف ذلك مثل تنويع الأن�شطة والفعاليات االقت�صادية ،و�إعادة
تركيز دور الدولة يف وظائفها كمنظم و ُم�سهل.
47470و�أخريا ،ف�إن النموذج اجلديد ،الذي يعزز الثقة ،ي�أتي بنمط جديد من احلكامة يندرج يف �إطار اجلهوية املو�سعة.
وهو يدعو �إىل �إر�ساء امل�ؤ�س�سات و�أمناط التمويل التي ين�ص عليها الد�ستور ،ويقرتح �إر�ساء م�ؤ�س�سات جديدة �سعيا
�إىل م�شاركة �أو�سع للأطراف املعنية ،وت�شاور مع جمموع الفاعلني املعنيني ،من منتخبني ،وفعاليات اقت�صادية،
ومنظمات نقابية ،وجمتمع مدين .و ت�شجع هذه التدابري يف جمموعها على بروز نخب قادرة على اال�ضطالع
بتفعيل النموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية.
�47471سيتيح تطبيق هذا النموذج تعزيز البعد الأفريقي والأطل�سي للمغرب ،و�سيدعم اخليار اال�سرتاتيجي الرامي �إىل
حتويل هذه الأقاليم �إىل ف�ضاء مالئم لربوز مدار حموري  hubاقت�صادي �أفريقي ،يف خدمة ال�سالم واال�ستقرار
يف منطقة جنوب ال�صحراء.
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�47472سعيا �إىل متكني الفاعلني من متثل ومت ّلك الإ�صالحات والتدابري اجلديدة التي يتعني تفعيلها ،متت بلورة هذا
النموذج اجلديد يف �إطار ت�شاور وا�سع مع جمموع الأطراف املعنية طيلة مراحل �إعداده .ويقوم هذا النموذج
على قناعة عميقة مفادها �أن املنتخبني ،والفاعلني اخلوا�ص ،والنقابات ،واملجتمع املدين ،وال�شباب ،والن�ساء،
فئات ينبغي لها �أن تكون كلها حمركه الرئي�س.
منوذج داخلي،
47473النموذج التنموي اجلديد ،الذي �سيكون مبثابة منوذج رائد بالن�سبة �إىل باقي جهات اململكةٌ ،
متوجه �صوب ال�ساكنة ،ومن �أجل ال�ساكنة ،وبتدبري من ال�ساكنة ،من خالل �أمناط دميقراطية للم�شاركة والت�شاور
واال�ست�شارة ،وذلك على امل�ستوى ال�سيا�سي واملدين واالجتماعي ،وكذا على امل�ستوى االقت�صادي والبيئي
والثقايف.
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الملحق  :1نموذج دليل الم�س�ؤوليات الم�شتركة

امل�س�ؤول

املكون

امل�س�ؤوليات امل�شرتكة

التغذية

الأم ،ويف غيابها رب الأ�سرة

ح�ضور �أع�ضاء الأ�سرة يف البيانات
ال�صحية وخ�صو�صا الأطفال

ال�صحة

الأم �أو رب الأ�سرة،
والأفراد من � 15سنة فما فوق

تقدمي الأطفال �إىل م�صالح التلقيح،
والتواجد يف ور�شات ال�صحة ،والوقاية
والتغذية

كل الأطفال من � 6سنوات �إىل 21

احل�ضور املنتظم يف املدر�سة �أو الإعدادية
�أو الثانوية

الرتبية

�سنة

تالميذ الثانوي
الآباء
الرتبية على املواطنة

الأطفال من � 15سنة فما فوق
تالميذ الثانوي

الرتبية والتعليم العايل والتكوين املهني
الطلبة
الأ�شخا�ص من � 65سنة فما فوق ،يف
و�ضعية �إعاقة كبرية ،والأرامل والن�ساء
املتخلى عنهن اللواتي ال دخل لهن

ال�شخ�ص نف�سه �أو �أحد �أقربائه

احل�ضور يف ور�شات ال�صحة اخلا�صة
بال�شباب
احل�ضور يف ور�شات املنا�صفة والور�شات
حول القيم املر�سخة من قبل الد�ستور
والتما�سك االجتماعي
احل�صول امل�سبق على الباكلوريا �أو
�شهادة مهنية قبل بلوغ � 21سنة
الت�سجيل يف م�سلك مهني تقني �أو يف
املعهد متعدد التقنيات (منحة)
ح�ضور الفحو�ص الطبية (البيان
ال�سنوي) ،الذي يقوم �أي�ضا مقام �شهادة
احلياة
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الملحق 2

توجهات من �أجل المحافظة على المواقع المحمية
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الملحق  :2توجهات من �أجل المحافظة على المواقع		
المحمية

الإقليم

امل�ساحة
بالهكتار

اقرتاحات من �أجل توجيه العمل
منتزهات وطنية

خنيفي�س

الداخلة
(م�شروع)

العيون
185000

وادي
الذهب
200000

 )1تعزيز قدرات تدبري املنتزه؛  )2النهو�ض وتنظيم �أن�شطة �سياحية بيئية؛  )3ت�شجيع البحث العلمي
و�إن�شاء منظمات غري حكومية حملية ك�شركاء
 )1ت�سريع �أعمال �إن�شاء منتزه وطني بوادي الذهب؛  )2اتخاذ تدابري للحماية و�إحداث مدارات ت�سهل
زيارة العلماء وال�سياح؛ )3اتخاذ �إجراءات ل�ضمان حماية حيوانات الفقمة وت�سييج م�سالك املالحظة
وت�أمينها.
املناطق الرطبة

م�صب وادي
درعة

خليج الداخلة

كلميم
40000

وادي
الذهب
40000

 )1ت�صنيف الوادي حممية بيولوجية للمحافظة على الثدييات الالحمة؛  )2ت�صنيف املنطقة كمنطقة مينع
فيها البناء يف انتظار و�ضع خطة ال�ستغالل الأرا�ضي؛  )3منع القن�ص و�إحلاق �أق�سى العقوبات بالقن�ص
غري القانوين ب�أ�سلحة ممنوعة؛ �)4إعداد وتفعيل خطة تدبريية مندجمة.

� )1إعداد خطة حلماية املواقع ذات الأهمية البيولوجية والبيئية يف املنطقة الربية املحيطة باخلليج ،م�صحوبة
ب�إجراءات مدققة للحماية (مبا يف ذلك احلماية �ضد امل�شاريع العقارية وال�سياحية)؛ )2يجب �أن ي�ستفيد
اخلليج من نظام حماية من منط املحافظة على ال�سواحل؛ )3االرتقاء مبوقعي «الفو�سا-هرين ،ودونا بالنكا»
�إىل و�ضع املحميات البيولوجية الدائمة؛
 )4ت�صنيف «بوانت دي ال�سارغا ،وبونتا بي�سكادورا» كمنطقتني مينع فيهما البناء.
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مواقع ذات �أهمية بيولوجية وبيئية �ساحلية
فم ال�ساكا

كلميم
19000

 )1ح�صر تو�سع التني ال�شوكي وتو�سع املناطق اخلا�ضعة لال�ست�صالح التي تطم�س خ�صو�صية املناظر
الطبيعية؛ � )2إعداد خطة تدبري وتهيئة؛  )3درا�سة �إمكانيات �إن�شاء منتزه وطني ميتد من �إفني �إىل م�صب
درعة عل ال�ساحل ،وعلى امل�ستوى القاري ،من جبال �سيدي �إفني �إىل عوينات تركوز.

ال�شاطئ
الأبي�ض

طانطان

 )1منع مرور ال�سيارات على ال�شاطئ انطالقا من �إ�سافن حتى �أوريورا ب�سبب ما حتدثه من �إزعاج
وا�ضطرابات يف التنقل؛ � )2إعداد وتفعيل خطة تهيئة وا�ستغالل الف�ضاء.

وادي الواعر و�أم
فاطمة

طانطان

درا�سة �إمكانية ت�صنيف هذين املوقعني يف فئة املحميات البيولوجية

حا�سي طوف

طانطان

�إطالق عملية ا�ستك�شاف هذا املوقع لتحديد ال�شروط ال�ضرورية املمكن تطبيقها ملحافظة عليه وتهيئة

بوانتداوفي�ست بوجدور
(Pointe
100
))d’Awfist

خليج �سنرتا

وادي
الذهب
22000

 )1درا�سة �إمكانية حتويل خميمات ال�صيادين �إىل مكان �آخر �أو�سع على ال�شاطئ وغري م�ستغل؛  )2درا�سة
�إمكانية ت�صنيف هذا املوقع يف فئة حممية كاملة ال�صفة.
 )1ت�أهيل قرى ال�صيادين ونواحيها؛ � )2ضمان تتبع �آثار ال�صيد البحري؛  )3ال�شروع يف ا�ستك�شاف هذا
املوقع ق�صد و�ضع خطة للتهيئة.
مواقع ذات �أهمية بيولوجية وبيئية قارية

امل�سيد
�إماعون

()Imaaoun

�أيت اومريبط
وادي تغزير

واحة تا�سينت
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طانطان
175000

طاطا
5000

طاطا
71000

�أحد �أجمل املواقع ال�صحرواية يف املغرب ،وي�ستويف كل ال�شروط كي ي�صنف بف�ضل تنوعه البيولوجي
ومناظره املتنوعة منتزها وطنيا
درا�سة �إمكانية ت�صنيف هذا املوقع كمحمية بيولوجية ب�صفته ف�ضاء ممكنا لإعادة توطني وتكثري �ساللة
غزال دوركا�س
ال�شروع يف تفعيل خطة تهيئة املوقع .وبالإمكان القيام بتثمني �سياحي بيئي ،مبجرد ما �أن يتم التحكم يف
تدبري املوقع ذي الأهمية البيولوجية والبيئية.

�آ�سا الزاك نظام بيئي يزخر بالهجليج امل�صري والأكا�سيا ،ن�شيط ويحظى باحلافظة اجليدة ،مع عملية �إحياء لهذين
 21000النوعني دون منع لقطعهما ،من هنا �ضرورة املحافظة عليه.
طاطا
31000

تطوير برنامج �إعادة االعتبار ل�شجر النخيل بهذا املوقع الذي يعرف تدهورا متفاقما يف النظام البيئي
ل�شجر الأكا�سيا راديانا (ا�ستغالل مفرط للخ�شب والأع�شاب الزكية والطبية ورعي ع�شوائي مفرط)
والنخيل (زحف الرمال ومر�ض البيو�ض).

الملحق 3

الئحة �أع�ضاء اللجنة الخا�صة
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ملحق  :3الئحة �أع�ضاء اللجنة الخا�صة
الرئي�س

نزار بركة

الرئي�س ال�سابق

�شكيب بنمو�سى

الأمني العام

ادري�س الكراوي
طريق �أكيزول
ف�ؤاد ابن ال�صديق
حممد حراين
�أحمد رحو

فئة اخلرباء

حممد الب�شري الرا�شدي
احجبوها الزبري
�أحمد عبادي
�أمينة العمراين
حل�سن واحلاج
�أحمد بابا عبان
عالل بنلعربي

فئة ممثلي النقابات

حل�سن حن�صايل
جناة �سيمو
حممد علوي
عبد ال�صمد مرميي
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عبد احلي ب�سة
فئة الهيئات واجلمعيات املهنية

ادري�س بلفا�ضلة
مرمي بن�صالح
عبد اهلل متقي
ليلى بربي�ش

فئة الهيئات واجلمعيات الن�شيطة يف جماالت االقت�صاد
االجتماعي والعمل اجلمعوي

عبد احلميد اجلمري
وافية العنرتي
ر�شيد بن املختار بن عبد اهلل
�شكيب تازي �صدقي

فئة ال�شخ�صيات املعينة بال�صفة

�أحمد احلليمي التجاين العلمي
عبد اللطيف اجلواهري
حممد العلوي العبدالوي
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الملحق 4

الئحة جل�سات االن�صات مع الم�ؤ�س�سات و الفعاليات الوطنية
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الملحق  :4الئحة جل�سات االن�صات مع الم�ؤ�س�سات
والفعاليات الوطنية
الهيئات

		

الفاعلون مو�ضوع جل�سات االن�صات
• الربملانيون ممثلو الأقاليم اجلنوبية

املنتخبون

• امل�ست�شارون ممثلو الأقاليم اجلنوبية
• ر�ؤ�ساء اجلهات ممثلو الأقاليم اجلنوبية
• وزارة الداخلية
• وزارة االقت�صاد واملالية
• وزارة ال�سكنى والتعمري و�سيا�سة املدينة
• وزارة الفالحة وال�صيد البحري
• وزارة الرتبية الوطنية
• وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين الأطر

الإدارات املركزية والرتابية

• وزارة التجهيز والنقل
• وزارة ال�صحة
• وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
• وزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
• وزارة ال�سياحة
• وزارة الثقافة
• وزارة ال�صناعة التقليدية
• والة جهات الأقاليم اجلنوبية
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امل�ؤ�س�سات العمومية

الهيئات اال�ست�شارية

• املجمع ال�شريف للفو�سفاط
• وكالة الإنعا�ش و التنمية االقت�صادية و االجتماعية لأقاليم اجلنوب
• املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
• املجل�س الأعلى للتعليم
• الكنفدرالية العامة للمقاوالت باملغرب
• جامعة الغرف الفالحية

املنظمات املهنية

• جامعة الغرف املغربية للتجارة و ال�صناعة واخلدمات
• جامعة غرف ال�صيد البحري
• جامعة غرف ال�صناعة التقليدية
• االحتاد املغربي لل�شغل
• الكنفدرالية الدميقراطية لل�شغل

املركزيات النقابية

• الفيدرالية الدميقراطية لل�شغل
• االحتاد العام لل�شغالني باملغرب
• االحتاد الوطني لل�شغل باملغرب

القطاع اخلا�ص
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• جمموعة البنك ال�شعبي
• جمموعة القر�ض الفالحي

• اجلمعيات ال�شبابية
• اجلمعيات املكلفة باملر�أة
• اجلمعيات املكلفة بالطفولة
• اجلمعيات املكلفة بحقوق االن�سان
• اجلمعيات املكلفة بالأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة
املجتمع املدين

• اجلمعيات املكلفة ب�إنعا�ش ت�شغيل ال�شباب
• اجلمعيات املكلفة بالتكوين
• اجلمعيات املكلفة ب�إنعا�ش املقاوالت
• اجلمعيات املكلفة بالبيئة
• اجلمعيات الثقافية
• اجلمعيات املكلفة باحلكامة

125
النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية

126
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

الملحق 5

اللقاءات المنظمة
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ملحق  :5اللقاءات المنظمة

يناير 2013

تنظيم زيارات ميدانية يف اجلهات الثالث ،من �أجل تقدمي الورقة الت�أطريية ،جتاوزت عدد
االجتماعات التي عقدت يف هذا ال�صدد  50اجتماعا ،ومت الإ�ستماع ب�أكرث من 1000
�شخ�ص ميثلون �أغلب الأطراف املعنية

مار�س 2013

تنظيم ثالث ور�شات عمل يف اجلهات الثالث  ،حول املوا�ضيع التالية )1 :الولوج
�إىل اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية والتنمية الب�شرية؛  )2العمل اجلمعوي ودوره يف
التنمية؛  )3احلكامة االقت�صادية ومناخ الأعمال

�أبريل 2013

تقدمي التقرير املرحلي حول «فعلية احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية يف الأقاليم
اجلنوبية»؛على م�ستوى الأقاليم اجلنوبية

ماي 2013

تنظيم ور�شة عمل حول «الثقافة احل�سانية :خزانا �إبداعيا و رافعة للتنمية» يف الرباط
�شارك فيها الأ�ساتذة :م�صطفى النعيمي ،ادري�س بن�سعيدّ ،رحال بوبريك ،احلبيب
عيديد ،حممد دحمان ،ابراهيم احلي�سن ،عبد العزيز فعرا�س ،العربي اجلعيدي.

يونيو 2013

تنظيم م�شرتك مع املكتب الوطني للهيدروكربونات و املعادن لور�شة عمل حول تدبري
املوارد املعدنية و الهيدروكربونات

يوليوز 2013

تنظيم م�شرتك مع املكتب الوطني للهيدروكربونات و املعادن لور�شة عمل ثانية حول
تدبري املوارد املعدنية و الهيدروكربونات

�شتنرب 2013

تقدمي اخلطوط العري�ضة للتقرير حول النموذج التنموي يف الأقاليم اجلنوبية يف العيون-
بوجدور-ال�ساقية احلمراء (  500م�شارك) و وادي الذهب-لكويرة ( 300م�شارك)
وكلميم-ال�سمارة ( 700م�شارك).
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الملحق 6

مراجـــــع بيبليوغرافية
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 مراجـــــع بيبليوغرافية:6 ملحق
تقارير البعثات الوطنية والدولية
•

Adala , le Médiateur pour la démocratie et les droits de l’homme, l’Instance marocaine des droits
humains, le Centre de réflexion stratégique et de défense de la démocratie et l’Observatoire
marocain des libertés publiques, Rapport préliminaire sur l’observation du procès des 25 prévenus
accusés dans les évènements de Gdeim Izik, 25 février 2013

•

Chambre des Députés. Rapport de la commission d’enquête sur les événements du camp Gdeim
Izik et de Laâyoune. Janvier 2011

•

Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à
l’éducation, M. Vernor Muñoz, Mission au Maroc (27 novembre-5 décembre 2006), 6 mai 2008

•

Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport de l’experte indépendante dans le
domaine des droits culturels, Mme Farida Shaheed, Mission au Maroc (5-16 septembre 2011), 2
mai 2012

•

Conseil national des droits de l’homme, Rapport préliminaire sur le déroulement des personnes
accusées dans les évènements de Gdeim Izik (Les audiences du 1er février et allant du 8 au 13
février 2013 jusqu’à midi)

•

Francesca Doria, Benjamin Bodig, Michèle Decaster, France Weyl, Jacqueline Fontaine, Pierre
Le-bas, Maurice Groues, Rapport de mission d’observation judiciaire au procès des 24 de Salé (du
30 janvier au 2 février 2013)

•

Fédération internationale des ligues des droits de l’homme et Organisation marocaine des
droits de l’homme, Sahara Occidental, Les affrontements du 8 novembre 2010 à Laâyoune :
Escalade dans un conflit qui s’éternise, Mars 2011

تقارير حول و�ضعية حقوق الإن�سان
•

Amnesty International, Rapport 2012 sur la situation des droits de l’homme dans le monde, 2012

•

Collectif d’organisations (sous la coordination de la Fondation Driss Benzekri pour les droits de
l’homme et la démocratie), Rapport conjoint pour l’examen périodique universel du Maroc, Mai
2012

•

Comité contre la torture, Observations finales du Comité contre la torture dans le cadre de l’examen
du rapport présenté par le Maroc, en application de l’article 19 de la Convention, 21 décembre 2011

•

Conseil national des droits de l’homme, Rapport du CNDH au titre du 2ème cycle de l’examen
périodique universel du Maroc,

•

Human Rights Watch, Human rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps, 2008

•

Human Rights Watch, Rapport mondial 2013, Janvier 2013

•

Union Européenne, Droits de l’homme et démocratie dans le monde, Rapport sur l’action de l’UE
en 2011, 2012

•

US Department of State, Human Rights reports 2011.
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الكتب والمقاالت
•

Conseil national des droits de l’homme, Inauguration du centre des études sahariennes : un outil
en faveur de la promotion de la recherche scientifique sur les provinces du sud, 7 février 2013

•

Chick Kristen, “In remote Western Sahara, prized phosphate drives controversial investments”, The
Christian Science Monitor, January 24, 2013

•

Gómez Martín Carmen, « Sahara Occidental : quel scénario après Gdeim Izik ? »,

•

L’année du Maghreb [En ligne], VIII | 2012, mis en ligne le 01 janvier 2013

•

Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, Press briefing note on Egypt and
Western Sahara, 19 février 2013

•

Mrabi Mohamed Ali, « Affaire Gdeim Izik, un procès irréprochable », L’Économiste, édition n°3969,
15 février 2013

•

NaÏmi Mustapha, L’Ouest saharien, la perception de l’espace dans la pensée politique tribale,
Éditions Kartala, Paris, 2013

•

PotashCorp, “Phosphate rock from Western Sahara”, April 2012

•

UN News Center, “Morocco must do more to eradicate torture”, says UN rights expert,24
September 2012

الدرا�سات الميدانية والإح�صائيات
•

HCP, Annuaire statistique du Maroc, Années 2008 et 2012

•

HCP, Annuaire statistique régional Guelmim- Es-Smara, Années 2008 et 2012
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