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النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية - ملخــــــــ�س 

امللخ�ص

طبقا للتوجيهات امللكية ال�ضامية ل�ضاحب اجلللة امللك حممد ال�ضاد�ص ن�ضره اهلل، قام املجل�ص االقت�ضادي واالجتماعي والبيئي بو�ضع اأر�ضية 

. وي�ضتلهم هذا النموذج مبادئه الكربى من د�ضتور يوليوز 2011. 
1
للتحليل واالقرتاح ق�ضد اإعداد منوذج تنموي جديد للأقاليم اجلنوبية للمملكة

و ميثل م�ضاهمة للمجتمع املدين املُنظم يف بلورة امل�ضروع الوطني الكبري للجهوية املتقدمة، الذي من �ضاأنه اأن ي�ضكل اأر�ضية �ضانحة ملبادرة احلكم 

الذاتي املقرتحة يف 2007 من قبل اململكة املغربية واخلا�ضة باالأقاليم املعنية بامل�ضل�ضل االأممي. وقد حدد النموذج لنف�ضه منطلًقا اأ�ضا�ًضا يتمثل يف 

احرتام و ت�ضجيع احلقوق االإن�ضانية االأ�ضا�ضية، يف معناها الوا�ضع، االقت�ضادي واالجتماعي والثقايف والبيئي. واملجل�ص االقت�ضادي واالجتماعي 

و�لبيئي، �إذ ير�سم �خلط�ط �لعري�سة مل�سروع تنم�ي مندمج وُم�ستد�م يق�م، ب�لفعل، على م�س�ركة �مل��طنني يف تدبري �س�ؤونهم ب�أنف�سهم، يطمح �إىل 

امل�ضاهمة يف اجلهد اجلماعي الذي يتعينّ بذله من اأجل رفع حتديات التما�ضك االجتماعي واالزدهار واالإن�ضاف يف اال�ضتفادة من ثروات االأقاليم 

اجلنوبية.وقد اتفقت جميع ُمكونات املجل�ص – خرباء، ممثلو النقابات، منظمات وجمعيات مهنية، ومنظمات املجتمع املدين، و�ضخ�ضيات اأع�ضاء 

بال�ضفة –على اأن اأجنع و�ضيلة لبلوغ هذا الهدف تتمثل يف تنويع االأن�ضطة االإنتاجية و تو�ضيع القاعدة االجتماعية لفعاليات االقت�ضاد املحلي. 

ويف هذا االإطار، يتعي على اخل�ضو�ص، ت�ضجيع املبادرة اخلا�ضة واالقت�ضاد االجتماعي والت�ضامني، يف تكامل وان�ضجام مع الدور االقت�ضادي 

اجلديد للدولة. وتتمثل االأهداف الرئي�ضة لهذا اخليار، يف خلق الرثوات والنهو�ص بال�ضغل، خا�ضة لفائدة ال�ضباب والن�ضاء. ف�ضل عن اأن جناح 

هذه املقاربة رهي باإقرار حكامة ُمددة، قائمة على مبادئ وا�ضحة، وعلى قواعد دقيقة للم�ضوؤولية.

اإن معاينات وتو�ضيات املجل�ص االقت�ضادي واالجتماعي والبيئي ثمرة م�ضل�ضل وا�ضع من االإن�ضات والت�ضاور والتوافق، قاده املجل�ص يف 

اجلهات اجلنوبية الثلث مع اأكرث من 1500 �ضخ�ص، ميثلون املنتخبي واالإدارة املركزية والرتابية، واملنظمات النقابية، والفاعلي االقت�ضاديي، 

وفعاليات املجتمع املدين، مع انفتاح خا�ص على ال�ضباب والن�ضاء. وقد ا�ضتفاد هذا العمل من عدد من التقارير والدرا�ضات املوجودة، ومن 

دعم �ضبكة وا�ضعة من الباحثي واخلرباء املحليي والوطنيي والدوليي.

وتلخ�ص هذه الورقة الرتكيبية اأهم املعاينات امل�ضتقاة من ت�ضخي�ص و�ضعية التنمية يف االأقاليم اجلنوبية، وُتربز الطموحات واملبادئ واالأهداف 

التي ميكن انطلقا منها حتقيق منوذج جديد للنمو، حُمكم البناء، م�ضتدام بيئًيا، عادل اجتماعًيا ي�ضتلهم مقوماته من املقت�ضيات الد�ضتورية 

وااللتزامات ال�ضريحة لبلدنا ل�ضالح الدميقراطية واجلهوية املتقدمة.

الت�شخي�ص

متثل االأقاليم اجلنوبية 59 باملائة من الرتاب الوطني من حيث امل�ضاحة، ويقيم بها 1.028.806 من ال�ضكان، اأي ما ن�ضبته 3.2 باملائة . 1

.  ون�ضبة ال�ضكان احل�ضريي مرتفعة يف هذه االأقاليم قيا�ضا اإىل نظرياتها يف باقي اأرجاء اململكة )74 باملائة مقابل 
1
من �ضاكنة اململكة 

60 باملائة(. وتعد هذه االأقاليم من بي اأكرث املناطق جفاًفا واأقلها �ضكانًا على امل�ضتوى العاملي.

وقد ا�ضطلعت الدولة، ب�ضفتها امل�ضتثمر االأول وامل�ضغل االأول يف االأقاليم ال�ضحراوية، بدور ُمهيكل يف و�ضع البنيات التحتية، والولوج 

الفعلي للمواطني اإىل اخلدمات االأ�ضا�ضية، وحماربة الفقر.

امل�ضدر: املندوبية ال�ضامية للتخطيط  1
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واأ�ضبحت املوؤ�ضرات املتعلقة بالرتبية وال�ضحة وتراجع الفقر، اليوم، يف االأقاليم اجلنوبية اأعلى من نظريتها على امل�ضتوى الوطني، وهو 

ما يرتجم اأوىل ثمرات اجلهد املبذول من اأجل التو�ضل، بطريقة ملمو�ضة، اإىل حمو اآثار خملفات اال�ضتعمار باالأقاليم اجلنوبية. ذلك اأن 

�ملكت�سب�ت �لتي حققته� �ل�سي��س�ت �لعم�مية مكت�سب�ت حقيقية وثمينة تتج�سد يف نق�ط عديدة، على ر�أ�سه� وحدة �مل�ؤ�س�س�ت �ل�طنية، 

واال�ضتمرارية الرتابية، وتطبيق قانون احلق العام، و�ضمان اأمن االأ�ضخا�ص واملمتلكات، وممار�ضة احلريات االأ�ضا�ضية الفردية واجلماعية يف 

ظل �ل�سروط و�ل�سم�ن�ت �لد�ست�رية �لتي تعرفه� ب�قي �جله�ت، متثل كله� تعبرًي� عن وحدة �لت�ريخ و�مل�سري �مل�سرتك بني هذه �جله�ت 

وباقي جهات اململكة.

غري اأنه ال ميكن، مع ذلك، القول باأن اإقلًعا اقت�ضادًيا قد حتقق يف هذه اجلهات. فمفعول االإطار التحفيزي والنفقات العمومية على القطاع 

اخلا�ص بقي حمدوًدا. وما يزال الن�ضيج االقت�ضادي، املركز باالأ�ضا�ص على االأن�ضطة االأولية، مل يتوجه مبا فيه الكفاية �ضوب اأن�ضطة حتويلية 

اأو منتجات ذات قيمة م�ضافة عالية. كما اأن املهارات املحلية وفعاليات االقت�ضاد االجتماعي والت�ضامني مل حتظ حتى اليوم بالتثمي و 

الدعم الكافيي.

ومن ثمة بقيت فر�ص ال�ضغل غري كافية. وم�ضتوى البطالة املرتفع )15 باملائة، مقابل 9 باملائة وطنيا( وخ�ضو�ضا بي �ضفوف ال�ضباب )28 

باملائة( وحاملي ال�ضهادات العليا )41 باملائة( والن�ضاء )35 باملائة(، ميثل اأحد اأهم التحديات االقت�ضادية واالجتماعية التي يتعي رفعها. 

اأما الن�ضاء فتعرت�ضهن �ضعوبات متزايدة تعوق ولوجهن اإىل ال�ضغل.

وي�ضاف اإىل �ضعوبات االندماج املهني م�ضاعر احلرمان، واالإح�ضا�ص باحليف، والتعبري عن ال�ضرورة امللحة لل�ضتجابة الفورية للنتظارات، 

�له�م  حجمه�  رغم  �مل�س�عدة،  �آلي�ت  �أن  ذلك  �الجتم�عية.  �مل�س�عدة  �سي��س�ت  منظ�رية  �سعف  مع  �رتب�ط  يف  ذلك  يك�ن  م�  وكثرًي� 

الت�ضغيل  املبادرة وال على حت�ضي حظوظ  التي يجري تقدميها، ال ت�ضجع على اتخاذ  املالية  اأو  العينية  امليزانية وامل�ضاعدات  من حيث 

للم�ضتفيدين منها، كما يبدو اأنها لي�ضت مركزة بالقدر الكايف على ال�ضاكنة االأكرث ه�ضا�ضة.

ومن ال�ضروري، الإطلق دينامية تنموية اإيجابية يف االأقاليم اجلنوبية، اإقرار حكامة ُمددة تكون قادرة على العمل بفعالية علىمعاجلة 

اأو  االأ�ضباب الكامنة وراء انتظارية الفاعلي اخلوا�ص وتطلعات املواطني من ال�ضيا�ضات العمومية. وبغ�ص النظر عن املعطيات التقنية 

املالية ال�ضرفة، فاإنه من ال�ضروري اإر�ضاء ممار�ضة ال�ضلطة وتفوي�ضها على اأ�ضا�ص احرتام قاعدة القانون، وتقدمي املعلومة واملحا�ضبة، واحرتام 

عنه  مندوحة  ال  التوجه  هذا  اإن  الطبيعية.  املوارد  ا�ضتغلل  وحقوق  الرخ�ص  منح  اآليات  يف  وال�ضفافية  االأ�ضا�ضية،  االإن�ضانية  احلقوق 

لل�ضتجابة النتظارات �ضريحة وا�ضعة من املواطني يف املنطقة والرامية اإىل �ضرورة اإعمال مبداأ امل�ضاواة والتكافوؤ يف الفر�ص.

االقت�ضادي  املجل�ص  تقرير  وي�ضتعر�ص  القرار.  اتخاد  هيئات  من  املواطني  لتقريب  وفر�ًضا  للتحديث  اآفاًقا  املتقدمة  اجلهوية  وتفتح 

واالجتماعي والبيئي عنا�ضر من ال�ضيا�ضات املتبعة يف ماالت ال�ضحة، والتعليم، وال�ضكن، وولوج اخلدمات واملنافع الثقافية، والنقل، 

والرتفيه، التي من �ضاأن مقاربة ت�ضاركية ب�ضاأنها اأن حتفزها اإىل درجة كبرية. كما اأنه من �ضاأن هذا التوجه اأن يتيح اال�ضتجابة ملظاهر النق�ص 

وجمعيات  النقابية،  واملنظمات  االقت�ضاديون  فالفاعلون  املدين.  واحلوار  االجتماعي  احلوار  عليها يف مال  الوقوف  مت  التي  والق�ضور 

املجتمع املدين يف االأقاليم ال�ضحراوية كما يف باقي اجلهات، بحاجة اإىل هيئات حملية للحوار والت�ضاور، يف ما بينهم ولكن كذلك بينهم 

وبي املنتخبي وال�ضلطات العمومية، من اأجل ممار�ضة فعلية للدميقراطية الت�ضاركية. اإن هذه الدينامية �ضرورية، اأي�ضا، من اأجل الإتاحة 

فر�ص تفتح ال�ضخ�ضية واالإبداع الثقافيي لكل واحدة من اجلهات الثلث، وحماية وتثمي تراث كل منها. ومن �ضاأن اجلمع بي هذه 

العوامل اأن ي�ضاعد على تخلي�ص ال�ضيا�ضات التنموية من هيمنة املنطق االأمني، الذي يعوق فعاليتها.
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الكثيف  واال�ضتقرار  التعمري  فحركة  البيئية.  اال�ضتدامة  اجلنوبية، حتديات  للأقاليم  واالجتماعي  االقت�ضادي  التحول  دينامية  وتواجه 

م�ضاألة  اأن  اله�ضة. ذلك  البيئية  املنظومات  ت�ضائل حماية  فيه،  املاء  وندرة  الطبيعي  الو�ضط  اإىل جفاف  اإ�ضافة  ال�ضاحل،  وال�ضريع على 

احلفاظ على املوارد املائية م�ضاألة حيوية. ورغم قواعد مراقبة وتتبع املخاطر البيئية وحتديد املناطق اله�ضة وت�ضنيفها كمناطق حممية، اإال 

�أن �ل�سلط�ت �لعم�مية بح�جة �إىل بذل مزيد من �جله�د يف هذ� �ملج�ل. �إذ �إن بع�ض �مل��قع �لبي�ل�جية و�ملن�ظر �لفريدة، �لتي مّت �العرت�ف 

بتنوعها، بف�ضل ت�ضنيف وطني ودويل )املواقع ذات االأهمية البيولوجية والبيئية(، هي اليوم عر�ضة للتدهور البيئي. وهذا ي�ضدق اليوم 

على خليج وادي الذهب، وقد مي�ص خليج �ضنرتا م�ضتقبل.

العمراين  التو�ضع  اأن  والنتيجة  من�ضجم.  الرتاب مل يكن مو�ضوًعا ملخطط مديري  اإعداد  اأن  للنتباه  اإثارة  امللحظات  اأكرث  ولعل من 

يبدو ع�ضوائًيا يف اأكرث من مو�ضع، و ال ي�ضتجيب للإكراهات املناخية اأو "ال�ضخ�ضية الثقافية للمكان"، مما يهدد بخنق بع�ص التجمعات 

ال�ضكانية. كما يعاين التعمري يف االأقاليم اجلنوبية، من جانب اآخر، من م�ضاكل يف ت�ضوية العقار وتنظيمه، و�ضعف يف �ضوق ال�ضكن، 

�ضبكات  فاإن  واأخرًيا،  ال�ضاكنة(.  مع حاجيات  التجهيزات  اخلوا�ص، عدم ملءمة  للمتدخلي  غياب  �ضبه  للدولة،  الكثيف  )التدخل 

الربط الوطنية، والدولية على اخل�ضو�ص، بقيت حمدودة، مما يحد من حركية املواطني يف هذه اجلهات، ويعوق االإ�ضعاع اجلهوي للأقاليم 

اجلنوبية.

والدميقراطية  اال�ضتدامة  متطلبات  على  تقوم  جديدة  دينامية  اإىل  حاجة  وهناك  مداه،  اليوم  حتى  املطبق  التنموي  النموذج  بلغ  لقد 

الت�ضاركية، و التما�ضك االجتماعي ُموجهة �ضوب خلق الرثوات ومنا�ضب ال�ضغل.

اأ�س�س النموذج اجلديد

امليثاق  وعلىاأهداف  اململكة،  قبل  من  عليها  املوقع  الدولية  واالتفاقات  الد�ضتور  يحددها  التي  االأ�ض�ص  على  اجلديد  النموذج  يقوم 

االجتماعي الذي اأعده املجل�ص االقت�ضادي واالجتماعي والبيئي. وهناك اأربعة مبادئ كربى كالتايل:

• التنمية الب�ضرية االإدماجية وامل�ضتدامة؛	

• م�ضاركة الفاعلي ذوي ال�ضفة التمثيلية وال�ضاكنة املحلية يف كل مراحل اإعداد وتفعيل الربامج التنموية باجلهة؛	

• احرتام فعلية احلقوق االإن�ضانية االأ�ضا�ضية للمواطني؛	

• دعم مكانة الدولة يف دورها كُمنظم و�ضامن لتطبيق القانون.	

اأهداف النموذج

ي�ضعى النموذج التنموي اجلديد اإىل اإقرار روؤية ومبادرات اأكرث ت�ضاركية واإدماجية، وم�ضتندة اإىل حكامة م�ضوؤولة. وهي حتوالت �ضرورية 

التما�ضك  وتعزيز  االجتماعية،  العلقات  وتوطيد  االقت�ضادي  والت�ضامن  التعاون  على  مبنية  للنمو  حقيقية  دينامية  اإطلق  اأجل  من 

واالأمل.

ل هذا النموذج على مرحلتي :  و�ضُيفعنّ
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املرحلة االأوىل، املمتدة على املدى القريب واملتو�ضط )اأفق 10 �ضنوات(، فهي مرحلة اإطلق واأجراأة الدينامية التنموية اجلديدة، واإعداد 

خمططات تنموية على مدى اأبعد. ويتمثل الهدف املر�ضوم لهذه املرحلة يف بلوغ احلد االأمثل من اال�ضتفادة من موؤهلت املوارد املتوفرة، 

مع احلر�ص على هيكلة اإرادية للإطار واالآليات املوجهة لفائدة الت�ضغيل والتكوين واحلماية االجتماعية.

واأما املرحلة الثانية فتمتد على املدى املتو�ضط والبعيد، تكون فيها التنمية القائمة على املوؤهلت املتوفرة قد بلغت �ضرعتها الق�ضوى، 

طبيعية  ملوارد  االإدماجي  واال�ضتغلل  املعرفة،  واقت�ضاد  العليا،  امل�ضافة  القيمة  ذي  التحويل  )كقطاع  تنموية جديدة  تدعمها حمطات 

جديدة، وما اإىل ذلك(.

ويرمي هذا املنحى اال�ضرتاتيجي اإىل جعل اأقاليمنا اجلنوبية ف�ضاء جيو-ا�ضرتاتيجًيا مرجعًيا، حامل لل�ضلم واال�ضتقرار واالزدهار ملجموع 

املنطقة االأورو-اإفريقية.

وبلغة االأرقام، يتطلع النموذج، يف اأفق ع�ضر �ضنوات، اإىل م�ضاعفة الناجت الداخلي اخلام لهذه اجلهات، واإىل خلق اأكرث من 120.000 فر�ضة 

�سغل جديدة. كم� �سيتم تخفي�ض ن�سبة �لبط�لة �إىل �أقل من �لن�سف، �أخذ� بعني �العتب�ر معدل ن�س�ط ث�بت و�رتف�ع �ل�س�كنة �لن�سيطة 

بن�ضبة 2 باملائة �ضنويا.

من جانب اآخر، فاإن النموذج اجلديد، اإذ ير�ضي توازنات اجتماعية اأكرث عدالة، يعتمد على �ضبكات ت�ضامن اجتماعي ت�ضتهدف ال�ضاكنة 

بدرجة  الفقر  من  احلد  نف�ضه،  الزمني  االأفق  يتيح، يف  اأن  �ضاأنه  من  اجلميع،  لدى  ومعروفة  �ضفافة  معايري  اأ�ضا�ص  على  ه�ضا�ضة،  االأكرث 

ملمو�ضة، وبالتايل تو�ضيع القاعدة االجتماعية للطبقات املتو�ضطة يف االأقاليم اجلنوبية.

ويحق لهذه الدينامية اأن تتطلع اإىل االرتقاء باالأقاليم اجلنوبية لت�ضبح مدارا حموري بي املغرب الكبري وبلدان اأفريقيا جنوب ال�ضحراء، 

وخ�ضو�ضا من خلل تكتل اقت�ضادي بحري، وخمطط ملئم للرتباطية قائم على اأ�ضا�ص تطوير طرق �ضيارة ناقلة للطاقة الكهربائية، وبناء 

للمجال  الرقمي  للإعداد  قاعدة  واإحداث  واجلوي،  البحري  والنقل  املوانئ  �ضبكة  ودعم  ال�ضحراء،  ال�ضاحلية وطريق  املدارية  الطريق 

ز، منفتحة على التعاون اجلهوي املغاربي ومع بلدان جنوب  الرتابي، وقواعد لوج�ضتيكية وجتارية. ويتوخى هذا املطمح انبثاق اأقطاب متُينّ

ال�ضحراء، يف ماالت الرتبية والتكوين املوؤهل، والتعليم العايل، وال�ضحة والبحث العلمي التطبيقي.

اقرتاحات وتدابري كربى

يقرتح تقرير املجل�ص االقت�ضادي واالجتماعي والبيئي اإجراء عدد من التحوالت الهامة املعتمدة على عنا�ضر الت�ضخي�ص الذي اأجنزه 

املجل�ص يف تقريره املرحلي ال�ضادر يف مار�ص 2013، وامل�ضتقاة من مموع وجهات النظر التي عربنّ عنها اأع�ضاوؤه و االأطراف املعنية التي 

مت االإ�ضتماع اإليها خلل االأ�ضهر الع�ضرة التي خ�ض�ضت لهذه املهمة.

ا�شتعادة الثقة عرب ت�شجيع م�شاركة ال�شكان و�شمان �شمو القانون

يقت�ضي تعزيز الثقة بي املجتمع والدولة تاأكيد �ضمو احلقوق االإن�ضانية، واحرتام اجلميع ل�ضيادة القانون، و�ضمان الولوج اإىل العدالة. ومن 

اأجل ذلك ينبغي دعم املوؤ�ض�ضة الق�ضائية من خلل �ضمان القرب وحت�ضي ولوجية امل�ضاعدة الق�ضائية.
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اإن م�ضداقية الدولة وعملها يف االأقاليم اجلنوبية رهينة بالتدبري الفعال لل�ضوؤون العمومية، يف اإطار �ضفاف ووا�ضح، ي�ضمن ولوج املواطني 

اإىل املعلومة. من ثمة يتعي على االإدارات واملوؤ�ض�ضات العمومية اأن تن�ضر للعموم ح�ضاباتها ومبادئها يف التدبري، طبقا للف�ضل 154 من 

الد�ضتور، مع احلر�ص على احرتام مبداأ امل�ضاواة بي املواطني يف املعاملة )يف معاجلة امللفات و تدبري احلقوق واملوارد(.

واإن �ضمان م�ضاركة ال�ضاكنة وممثليها يف اخليارات املهيكلة الكربى التي لها اأثر على م�ضتقبلهم وم�ضتقبل املنطقة ويف تفعيلها امللمو�ص، 

تق�م على م�سعى  �أن  �لعم�مية  �ل�سي��س�ت  ينبغي على  �مل�ستقبلي.  �لتنم�ي �جلديد وجن�حه  �لنم�ذج  �سرًط� ح��سًم� لالنخر�ط يف  ُيعد 

اجلهات  من  واحدة  كل  تزويد  ذلك  اأجل  من  وينبغي  العمومي.  والنقا�ص  املحلية  الت�ضاركية  الدميقراطية  مبداأ  على  يقوم  ت�ضاعدي 

املنظمات  – من  والن�ضاء  الرجال  الهيئة– يف منا�ضفة بي  والت�ضاور. و�ضتتكون هذه  املدين  للحوار  ا�ضت�ضارية  بهيئة  الثلث  اجلنوبية 

)�سي�خ  �ملحلية  �لثق�فية  �لذ�كرة  �مل�ؤمتنني على  �مل�ؤهلة، وخ�س��س�  و�ل�سخ�سي�ت  �الأك�دميية،  و�الأو�س�ط  و�جلمع�ية،  و�الجتم�عية  �ملهنية 

القبائل(، وتتم ا�ضت�ضارتها، ب�ضكل منتظم، يف �ضاأن املخططات التنموية اجلهوية، والعقود-الربامج مع الدولة، ومموع الق�ضايا االقت�ضادية 

واالجتماعية والبيئية.

ينبغي تو�ضيع مبداأ التعاقد، الذي �ضيمثل اأ�ضا�ص تدبري العلقة بي الدولة واجلهة، لي�ضمل كل الفاعلي االقت�ضاديي واالجتماعيي، مع 

اإر�ضاء اآليات �ضفافة لتقييم وتتبع حقوق وواجبات كل طرف.

القطع مع �شيا�شة الريع، عرب حترير املبادرة اخلا�شة

من ال�ضروري كذلك العمل على االنتقال من اقت�ضاد الريع الذي يعتمد على االأن�ضطة االأولية واالمتيازات، اإىل اإطار ي�ضجع اال�ضتثمار 

اخلا�ص املنتج للرثوة وفر�ص ال�ضغل، وي�ضمن ال�ضفافية واحرتام قواعد املناف�ضة ال�ضريفة.

واالأن�ضطة  للم�ضتثمرين  وحمفز  للتوقع  وقابل  وا�ضح  اقت�ضادي  اإطار  اإىل  االنتقال  الدولة  توؤمن  اأن  للنمو  جديدة  دينامية  خلق  يتطلنّب 

التجارية. ولذلك من املطلوب، بهدف حت�ضي مناخ االأعمال، متكي املبادرة اخلا�ضة من منظومة �ضريبية تقوم على اأ�ضا�ص ن�ضو�ص وا�ضحة 

وم�ضتقرة على مدى زمني طويل. فمن �ضاأن النظام ال�ضريبي اأن يرفع من جاذبية تلك االأقاليم )�ضريبة على ال�ضركات و�ضريبة على 

الدخل حمفزتي، و�ضريبة على القيمة امل�ضافة ور�ضوم حملية موحدة(. كما اأنه من ال�ضروري ترقيم حتفيظ وتطهري و�ضعية العقار العمومي، 

من خلل تنفيذ االأحكام الق�ضائية وف�ص النزاعات. ويف هذا االإطار، فاإن احلفاظ على الف�ضاءات التقليدية )من واحات واأرا�ضي جموع( 

�ضيم�ضي باملوازاة مع اآليات م�ضجعة على جتهيز وت�ضفية و�ضعية العقار املوجه للأن�ضطة االقت�ضادية يف اإطار مناطق اقت�ضادية متخ�ض�ضة.

ويقت�ضي تنويع االقت�ضاد اأن تدمج فيه عنا�ضر جديدة. وت�ضجيُع روح املبادرة يفر�ص رفع العوائق التي حتول دون متويل الفاعلي ال�ضغار 

للدعم االقت�ضادي،  اإحداث �ضندوق جهوي  �ضيتم  الغر�ص  والت�ضامني. ولهذا  فعاليات االقت�ضاد االجتماعي  فيهم  واملتو�ضطي، مبن 

ال�ضغرى واملتو�ضطة، وكذا  املقاوالت  ال�ضندوق من دعم م�ضاريع كربى ومواكبة  خم�ض�ص لتمويل االقت�ضاد اجلهوي. و�ضيمكن هذا 

التعاونيات والتعا�ضديات واجلمعيات االإنتاجية.
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كما اأن تنويع االأن�ضطة االإنتاجية يتطلب دعم املبادرات الرامية اإىل تثمي املوارد الطبيعية حمليا بهدف خلق قيمة م�ضافة عالية. ومن 

ثمة فاإن منح العقار والرخ�ص وح�ض�ص ال�ضيد والت�ضاريح با�ضتخراج املوارد املائية، ينبغي اأن تكون كلها م�ضروطة بخلق الرثوات وفر�ص 

ال�ضغل حملًيا. كما اأن التحويل يف عي املكان للأن�ضطة املنجمية وا�ضتك�ضاف وا�ضتغلل الهيدروكاربورات ينبغي اأن ت�ضتفيد من اإطار 

يتيح جلب امل�ضتثمرين والفاعلي الوطنيي والدوليي.

املطبقة عليها مب�ضتوى  الر�ضوم  ربط  املحلية، مع  للتنمية  وت�ضجيًعا  اإن�ضاًفا  اأكرث  اأن يكون  الطبيعية يجب  املوارد  ولوج  فاإن  اأعمنّ  وب�ضكل 

اال�ضتثمار وح�ضب م�ضتوى خلق القيمة امل�ضافة وفر�ص ال�ضغل املحلية. و�ضيتم تخ�ضي�ص الق�ضط االأكرب من املداخيل العمومية املتح�ضلة 

من ا�ضتغلل تلك املوارد لتنمية االأقاليم اجلنوبية.

موؤهلت  الق�ضوى من  اال�ضتفادة  ت�ضجع  قطاعية  �ضيا�ضات  اإطار  ُتدرج يف  اأن  لها  ينبغي  التي مت حتديدها،  الدعم،  اآليات  فاإن  واأخرًيا، 

القطاعات االقت�ضادية الواعدة، باالعتماد على اإمكانات كل مال ترابي، الإتاحة انبثاق اأقطاب تناف�ضية جهوية. ولذلك فاإن النموذج 

التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية �ضيعمل على توجيه هذه االآليات �ضوب هذه االأقاليم. هكذا فاإن القدرات احلالية للجهات الثلث 

تتيح اإبراز عدة توجهات، �ضيتم اعتمادها وتدقيقها يف اإطار العقود-الربامج اجلهوية، كالتايل:

• جهة العيون-بوجدور-ال�ضاقية احلمراء: قطب اقت�ضادي متنوع، عرب ا�ضتغلل موؤهلت املنطقة يف القطاع االأويل )تثمي منتجات 	

�ل�سيد �لبحري، وتط�ير م�سلك تربية �الإبل، و�مل�ؤهالت �لفالحية(، وتط�ير قطب �سن�عي للجن�ب )حت�يل �لف��سف�ط يف �إط�ر مركب 

كيماوي مندمج يتيح اإنتاج ت�ضكيلة وا�ضعة من االأ�ضمدة، واإنتاج مواد البناء(، ويف القطاع الثالث )قاعدة لوج�ضتية وجتارية، وقطب 

�ضياحي وحريف حملي(. و�ضتدعم اجلهة مكانتها كمركز اإداري، لتتطور اإىل مدار حموري بالن�ضبة اإىل االأقاليم اجلنوبية وبلدان اأفريقيا 

جنوب ال�ضحراء.

• جهة وادي الذهب-الكويرة: قطب اقت�ضادي متقدم يف مال ال�ضيد البحري والفلحة ذات القيمة امل�ضافة العالية، والطاقات 	

املتجددة، وال�ضياحة املتخ�ض�ضة، وكذا اللوج�ضتيك والتجارة. وهي تتوفر على موؤهلت جتعلها قادرة على اال�ضطلع بدور مركزي 

يف االندماج مع بلدان اأفريقيا جنوب ال�ضحراء.

• جهة كلميم-ال�ضمارة: منطقة و�ضل بي �ضمال اململكة وجنوبها، �ضتقوم تنميتها على اأ�ضا�ص انبثاق اقت�ضاد اجتماعي وت�ضامني 	

دينامي ومتنوع )الفلحة/تربية املا�ضية، وال�ضناعة التقليدية(، وال�ضياحة الواحية امل�ضوؤولة، وعر�ص ال�ضياحة البيئية يف الواحات 

واملناطق اجلبلية، وتدارك النق�ص يف موؤ�ضرات التنمية الب�ضرية وحماربة الفقر.

تتمتع االأقاليم اجلنوبية مبوؤهلت تتيح لها التموقع كاأقطاب كربى يف مال اإنتاج الطاقات املتجددة، وخ�ضو�ضا منها الريحية، حول مواقع 

اأفق  اأمبري بال�ضبكة الوطنية، يف  الداخلة وتي�ضكراد وبوجدور وطرفاية واأخفنري والعيون، عرب تاأمي ربط الداخلة بقوة 400 كيلو فولت 

�الرتب�ط ب�ل�سبكة �مل�ريت�نية.

نظام حتويالت نقدية م�شروطة ي�شتهدف ال�شاكنة اله�شة

يجب اإقرار نظام حتويلت نقدية م�ضروطة ي�ضتهدف الفئات االأكرث ه�ضا�ضة، عو�ص منطق امل�ضاعدات املعتمد حاليا، وهو ما من �ضاأنه تعزيز 

قدرات االأفراد ومواكبة اندماجهم، وكذا ال�ضاكنة التي اندمت موؤخرا يف هذه املناطق. 
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ويف هذا االإطار، يجب العمل على مراجعة منظومة �ضبكات الت�ضامن االجتماعي وجتديدها على اأ�ضا�ص مبداأ ال�ضفافية واإقرار م�ضوؤولية 

الفاعلي املكلفي بالتدبري وامل�ضتفيدين، من اأجل ا�ضتهداف اأمثل للأ�ضخا�ص الفقراء واالأكرث ه�ضا�ضة، وتوجيه من توفرت لديه القدرة 

الغذائية  امل�ضاعدات  تعوي�ص  اأوىل  من جهة  يجدر  وبالتايل،  اجلنوبية.  االأقاليم  وذلك يف مموع  املهني،  االإدماج  برامج  نحو  اللزمة 

االأ�ضر  لو�ضعية  توجيهها طبقا  اأ�ضا�ص  امل�ضاعدات اجلديدة على  تقدمي  ف�ضاعدا يف  االآن  ال�ضروع من  ثانية  مالية، ومن جهة  مب�ضاعدات 

باالأقاليم اجلنوبية، وباعتماد �ضبكة ت�ضنيف اإىل فئات تعتمد فيها موؤ�ضرات الفقر متعدد االأبعاد. ويجب اأن يكون نظام امل�ضاعدات هذا 

م�ضروًطا، ومبنيا على نظام قوامه �ضبكات الت�ضامن االجتماعي.  

ويتعي توجيه كل �ضيا�ضة اجتماعية يف االأقاليم اجلنوبية جهودها نحو رفع حتدي قرى ال�ضيادين، �ضعيا اإىل تاأهيلها اجتماعيا وتطويرها 

�قت�س�دًي�. ويجب جعل هذه �لقرى مركز� لتجميع �ل�سي�دين �سعي� �إىل حت�سني �سروط عي�سهم و�سم�ن ��ستقر�رهم ب�ملنطقة. 

ويجب تهيئ �الأر�سية �ملن��سبة ال�ستب�ق ع�دة �ل�سك�ن �ملغ�ربة من خميم�ت تندوف، ق�سد ت�فري �ل�سروط �ملالئمة الإدم�جهم يف �لبيئة 

اإىل  توؤدي  اأ�ضا�ص حلول  تتحقق على  مرافقتهم  اأن  واأ�ضرهم، كما  االأفراد  هوؤالء  التكفل االجتماعي  نظام  وي�ضمل  والوطنيط.  املحلية 

اإدماجهم يف احلياة االجتماعية واالقت�ضادية، مما يف�ضح املجال لتمتي روابطهم االجتماعية مع باقي ال�ضاكنة. 

والإر�ضاء هذه ال�ضيا�ضة القائمة على �ضبكات الت�ضامن االجتماعي، ولتتبع اندماج ال�ضكان العائدين من خميمات تندوف، يجب اإن�ضاء 

�ضندوق م�ضرتك بي اجلهات، خم�ض�ص للدعم االجتماعي واإدماج ال�ضكان العائدين من خميمات تندوف. و�ضتتكفل وكالة للدعم 

االجتماعي للأقاليم اجلنوبية بتدبري هذا ال�ضندوق ومبرافقة امل�ضتفيدين منه، وبتن�ضيق االأعمال مع اجلماعات واجلهات اجلنوبية الثلث. 

تدبري املوارد الطبيعية وتوزيعها باعتماد مبداأي ال�شتدامة والإن�شاف لفائدة ال�شاكنة

ا ملا تزخر به االأقاليم اجلنوبية من موؤهلت جيواقت�ضادية، ومن اإمكانات هامة من املوارد الطبيعية )ال�ضيد البحري، واملوارد املائية، 
ً
نظر

الرثوات  ال�ضغل وخلق  اإنعا�ص  اإيجابية، من حيث  اآثار  من  ذلك  ينجم عن  وما  وهيدروكاربورات(،  ومعادن،  للزراعة،  �ضاحلة  واأرا�ص 

واملوارد الكفيلة بتمويل العمل االجتماعي والت�ضامن لفائدة �ضكان هذه املناطق، فاإن النموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية ال ميكن 

اأن يتحقق وي�ضتمر من دون و�ضع ا�ضرتاتيجية على املدى املتو�ضط والبعيد يف مال ا�ضتغلل هذه املوارد الطبيعية وتثمينها. 

اإ�ضراك ال�ضكان وممثليهم، وتاأمي  ويقت�ضي هذا املنظور روؤية وممار�ضات مددة يف مال ا�ضتغلل املوارد الطبيعية، والهدف من ذلك 

ا�ضتفادتهم الفعلية من هذه الربامج ا�ضتفادة من�ضفة وعادلة.

و�ضيتيح تفعيل هذه االأ�ضكال اجلديدة من احلكامة تثميًنا حملًيا اأمثل، مع املحافظة على املوارد وتاأمي ا�ضتمرارها، واحلر�ص على توجيه 

ولتح�ضي  اجلنوبية،  للأقاليم  االقت�ضادية  التنمية  لفائدة  وتثمينها،  للمنطقة  الطبيعية  املوارد  ا�ضتغلل  عن  الناجتة  العمومية،  املداخيل 

التنمية الب�ضرية ل�ضاكنتها.

تعوي�ص ال�شيا�شات الجتماعية احلالية با�شرتاتيجية مندجمة للتنمية الب�شرية

اأ�ضبح من ال�ضروري جتاوز ال�ضيا�ضات االجتماعية احلالية والرتكيز على حظوظ الت�ضغيل وتعزيز قدرات االأفراد. ومن �ضاأن هذه القطيعة 

الفر�ص وتعزيز ولوج  باعتبارها و�ضيلة ال منا�ص منهما الإقرار مبداأ تكافوؤ  اإىل تعزيز دور الرتبية واملدر�ضة،  اأقرب االآجال  اأن تف�ضي يف 

منا�ضب ال�ضغل وحتمل امل�ضوؤوليات. 
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ويف ال�ضياق نف�ضه، يجب اأن تقوم ال�ضيا�ضة ال�ضحية، يف �ضعيها اإىل احلد من التفاوتات يف مال ولوج اخلدمات ال�ضحية، بتقدمي عر�ص 

�ضحي ذي جودة وتوجه جهوي، ولن يتحقق ذلك دون تعزيز قدرة االأقاليم اجلنوبية على جذب املهن الطبية وتعبئة وتاأطري القطاع 

اخلا�ص ب�ضكل اأف�ضل. وتتطلب ا�ضرتاتيجية من هذا القبيل تقوية البنيات التحتية املوجودة عرب حتويل املركزين اال�ضت�ضفائيي االإقليميي 

بالداخلة وكلميم اإىل مركزين ا�ضت�ضفائيي جهويي، وعن طريق الرفع من القدرة االإيوائية للمركز اال�ضت�ضفائي اجلهوي بالعيون، واإن�ضاء 

وحدات للم�ضاعدة الطبية اال�ضتعجالية )SAMU( تغطي خمتلف املناطق يف االأقاليم اجلنوبية.

بربنامج  النهو�ص  عرب  االألفية،  واأهداف  تتنا�ضب  واالأطفال  االأمهات  �ضحة  لتح�ضي  ا�ضتعجالية  خطة  و�ضع  اأخرًيا،  ال�ضروري  ومن 

للتح�ضي�ص وتعميم مانية تتبع احلمل، وتعزيز املوارد الب�ضرية واملعدات يف م�ضالح الوالدة. و�ضتتيح هذه ال�ضيا�ضة اال�ضتعجالية التقلي�ص 

من معدالت �ل�في�ت يف �أو�س�ط �الأمه�ت و�الأطف�ل، و�الرتق�ء ب�الأق�ليم �جلن�بية يف �ملدى �ملنظ�ر لت�سبح قطب� مرجعي� يف �ملج�ل �ل�سحي.

العرتاف بالثقافة كحق ورافعة للتنمية 

ت�ضطلع الثقافة احل�ضانية بدور هام يف اإغناء الراأ�ضمال الرمزي والوحدوي الذي يختزنه الوعي املحلي، ولها من الرثاء ما يوؤهلها للتثمي 

واالإبراز �ضمن املكونات املتعددة لل�ضخ�ضية الوطنية التي اأكد عليها الد�ضتور. 

ويتطلب احرتام احلقوق الثقافية و�ضع اآليات متويل لتثمي الثقافة واإن�ضاء مل�ص ما بي جهوي للنهو�ص بها، يتكفل مبهمات املحافظة 

على الرتاث، واإدماج الثقافة يف ال�ضيا�ضات الرتبوية التعليمية وال�ضمعية الب�ضرية على امل�ضتوى اجلهوي، وتوفري ف�ضاءات متعددة للتعبري 

واللقاءات الثقافية واالإبداع لفائدة ال�ضباب والن�ضاء. 

ويتكامل تنويع العر�ص الثقايف وتثمي اأماكن الذاكرة )املواقع االأثرية، والرتاث املعماري، واإن�ضاء املتاحف اجلهوية(، مع التعريف ال�ضمعي 

امل�ضامي  وتراًثا، يف  لغة  احل�ضانية،  الثقافة  اإدماج  مع  واأي�ضا  املحلي،  التنوع  تخلق  التي  االأخرى  واملكونات  احل�ضانية  بالثقافة  الب�ضري 

البيداغوجية لل�ضيا�ضات اجلهوية يف مال الرتبية والتعليم.

وميكن اأن ت�ضتغل مكونات الثقافة احل�ضانية يف مال تدبري املوارد املحلية والبيئية. وت�ضكل ال�ضياحة البيئية اأحد القطاعات التي ميكن 

اأن ت�ضتثمر فيها موؤهلت الثقافة احل�ضانية، عرب و�ضع برامج ا�ضتثمارية يف هذا املجال، باملوازاة مع جعل تنظيم املهرجانات الثقافية عمل 

�ل�سب�ب و�إدم�جهم يف  �ل�سروط �لكفيلة لت�سجيع ت�سغيل  �حرت�فًي�، من حيث ت�س�ره و�لتخطيط له وتن�سيطه، مم� �سي�س�عد على خلق 

دينامية ثقافية جديدة حترتم الرتاث وتدر الدخل. 

القطع مع ا�شرتاتيجية املدى الق�شري واعتماد مبادئ و�شوابط ال�شتدامة

باعتماد مبادئ و�ضوابط  االآنية،  بالظرفية  املرتبطة  للحاجيات  القائمة على اال�ضتجابة  القريب  املدى  ا�ضرتاتيجية  النظر يف  اإعادة  يجب 

ال�ضاحلية  اأو  الواحية  البيئية  اأنظمتها  اجلنوبية من حيث  االأقاليم  بها  تزخر  التي  الكربى  املوؤهلت  تربز  ال�ضدد  هذا  اال�ضتدامة. ويف 

املتفردة، مما يفر�ص املحافظة عليها، وتثمينها اقت�ضادًيا يف ان�ضجام مع املهارات املحلية. 

الطبيعية  البيئة واملوارد  اأبعاد املحافظة على  تاأخذ بعي االعتبار  اأن  اإىل  املناطق،  بباقي  اأكرث يف االأقاليم اجلنوبية، مقارنة  وتبدو احلاجة 

ا لله�ضا�ضة البيئية التي تتميز بها هذه املنطقة. 
ً
)وبخا�ضة املائية(، يف اأي م�ضروع تنموي اقت�ضادي وب�ضري، نظر
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وهناك ثلثة اأنواع كربى من املوارد الطبيعية، يجب عقلنة ا�ضتغللها باعتماد منطق ت�ضاركي حتدد طرق ا�ضتغاله ح�ضب نوعية املوارد، مما 

�ضيعود بالنفع على ال�ضاكنة املحلية، وهي: املوارد املائية، وموارد ال�ضيد البحري، واملعادن. 

�مل�رد،  لهذ�  م�ستد�م  ول�ج  لت�أمني  �ل�سروري  ومن  �ملتف�قمة.  بندرته  يتميز  �أنه  كم�  مفرط،  �مل�ء، ال�ستغالل  �أي  �الأول،  �مل�رد  يتعر�ض 

للأن�ضطة  تعوي�ضه  كلفة  توفري  وتتيح  ا�ضتعماله،  اأوجه  باختلف  تختلف  للماء،  ت�ضعرية  و�ضع  نحو  التوجه  ا�ضتعماله،  يف  واالقت�ضاد 

اأ�ضا�ص كلفة التحلية(. ومن ال�ضروري يف هذا ال�ضدد، لل�ضتجابة للطلب املتزايد على  االقت�ضادية ذات القيمة امل�ضافة العالية )على 

املاء الأغرا�ص منزلية اأو اقت�ضادية، الرتكيز اأكرث على حتلية مياه البحر، مما يتطلب تو�ضيع املحطات املوجودة حاليا واإن�ضاء اأخرى جديدة. 

ويفر�ص هذا االرتفاع يف الطلب و�ضع اآليات هادفة اإىل حماية املوارد املائية، وبخا�ضة عرب عقود املياه اجلوفية. 

الواحات،  الت�ضحر، واملحافظة على �ضل�ضلة  اله�ضة لن تتحقق من دون حماربة  البيئية  املنظومات  املحافظة على  فاإن  اإىل ذلك،  اإ�ضافة 

واملنظومة البيئية الغابوية، وتهيئة وتثمي ف�ضاءات الرعي من اأجل تطوير وتثمي م�ضالك االإبل. وتتطلب حماية بع�ص املواقع املهددة، 

وبخا�ضة خليجي وادي الذهب و�ضنرتا، و�ضع خطة ا�ضتعجالية تتيح الف�ضل ب�ضكل اأف�ضل بي مناطق التمركز احل�ضري واالقت�ضادي، 

والف�ضاءات الواجب حمايتها.

وتن�ضاأ لهذا الغر�ص موؤ�ض�ضة جديدة لل�ضبط البيئي للأقاليم اجلنوبية، لتاأمي حماية املواقع اله�ضة وتهيئتها على املدى البعيد، �ضواء تعلق 

�الأمر ب�ملن�طق �لق�رية �أو �ل�س�حلية. و�سين�سب عمله�، �أوال على خليج و�دي �لذهب، وبعده� �سنرت�، ثم �لنعيلة. و�ستن�ط بهذه �لهيئة 

م�ضوؤولية العقار املحيط باملواقع املعنية، كما اأنها �ضت�ضع خطة للتهيئة الرتابية. وتتكفل فيما بعد بتاأطري امل�ضاريع املقررة يف اإطار تنمية وتهيئة 

اخلليج، من حيث االإعداد والتمويل واجلدولة الزمنية. وتتمتع اإ�ضافة اإىل ما �ضبق ب�ضلطة التقني واجلزاء.

ويتطلب تطوير تهيئة ح�ضرية حترتم اأماكن العي�ص واخل�ضو�ضية الثقافية لكل جهة، احلد من التو�ضع العمراين غري املتحكم فيه، وتثمي ما 

يزخر به الرتاث العمراين من غنى فذ. و�ضتتحقق ا�ضتدامة التهيئة احل�ضرية عرب اإن�ضاء اأحزمة خ�ضراء وو�ضع �ضيا�ضة تطهري اأكرث تنظيما. 

و�ضيربز البعد االجتماعي لعملية التهيئة الرتابية يف تكييف جتهيزات القرب مع حاجيات ال�ضكان ومطالبهم لتوفري جتمعات ح�ضرية 

ملئمة للتعاي�ص والت�ضاكن االجتماعي. وال ميكن تثمي بعدها االقت�ضادي من دون تخلي الدولة تدريجًيا عن م�ضل�ضل االإنتاج وت�ضويق 

ال�ضكن، مما ي�ضجع اخلوا�ص ويحفزهم على اال�ضتثمار يف هذا القطاع. 

وي�سع �ملجل�ض �القت�س�دي و�الجتم�عي و�لبيئي ن�سب �أعينه، وه� يقدم �خلط�ط �لعري�سة للنم�ذج �لتنم�ي �جلديد لالأق�ليم �جلن�بية، 

اإجناح االنتقال البيئي والطاقي يف هذه االأقاليم، وجعلها مثاال يحتذى به يف م�ضتوى التوطي الرتابي الأ�ض�ص التنمية امل�ضتدامة وحماية 

اإيكولوجية(،  )مدن  البيئية  االأبعاد  االعتبار  بعي  اأخذه  واجلهوي، يف  الوطني  امل�ضتوى  مناذج على  ت�ضبح  مبدنها كي  واالرتقاء  البيئة، 

والعمرانية والرقمية )مدن ذكية(. 

فك العزلة عن الأقاليم اجلنوبية

يجدر حت�ضي منظومة الربط باالأقاليم اجلنوبية لتعبيد الطريق اأمام اندماجها يف احلو�ص االقت�ضادي البحري ال�ضا�ضع، املمتد من ال�ضواطئ 

ال�ضمالية للمملكة، اإىل �ضواطئ اأفريقيا الغربية وجزر اخلالدات. 
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وقد ت�ضاهم بع�ص امل�ضاريع املهيكلة يف تعزيز �ضبكات التوا�ضل هذه، من قبيل اإجناز امليناء االأطل�ضي اجلنوبي بنترييفت ب�ضمال الداخلة 

)اإذا ان�ضافت اإليه منطقة �ضناعية كمنطقة حرة، فاإن من �ضاأن ذلك اأن ي�ضاعف من القيمة امل�ضافة للقطاع ومن تثمي اخلزان ج من 

ال�ضمك ال�ضطحي(، وتاأهيل املوانئ واملن�ضاآت املوجودة حاليا )مما �ضيح�ضن فر�ص تثمي اخلزان ب(. كما اأن اإن�ضاء �ضركة طريان جوي 

جهوي خا�ضة �ضي�ضهل الربط اجلوي مع بلدان م�ضتهدفة يف مايل ال�ضياحة والت�ضدير. 

ويجب و�ضع خطة يف مال البنيات التحتية الرقمية لتدارك النق�ص احلايل، تت�ضمن اإقامة �ضبكات ال�ضبيب العايل والعايل جدا. ومتثل 

هذه البنيات رهانًا ثلثًيا، فهي عامل يرفع من جاذبية االأقاليم اجلنوبية، ويح�ضن تناف�ضية املقاوالت، واأداة فعالة للرفع من جودة اخلدمات 

العمومية، عرب متكي املواطني من اال�ضتفادة من اخلدمات عن بعد. 

ك�شب رهان اجلهوية املتقدمة

لكي تتحقق هذه التحوالت، يتعي االنتقال من منطق املركزية اإىل تدبري يعتمد اأكرث على اللمركزية واللمتركز، ذلك اأن جناعة النموذج 

التنموي اجلديد تقوم اأ�ضا�ضا على ا�ضتقللية القرار واإجناز امل�ضاريع على م�ضتوى االأقاليم. وت�ضكل اجلهوية املتقدمة االإطار املوؤ�ض�ضي لهذا 

النموذج، وهو االإطار الذي ن�ص عليه د�ضتور 2011.

و�ضي�ضاهم نقل العديد من االخت�ضا�ضات للمنتخبي اجلهويي املحليي يف تقريب مراكز القرار من املواطني. ويو�ضى يف هذا االإطار، 

طبقا ملا ن�ص عليه الد�ضتور يف ف�ضله 140، باأن تتمتع اجلهات ب�ضلطة تنظيمية. ويو�ضى اأي�ضا ب�ضمان اللمركزية يف اأو�ضع اأ�ضكالها واأكرثها 

و�ضوحا يف ال�ضلحيات والو�ضائل، كي تتمكن اجلهات من التكفل بتنميتها الذاتية يف اأف�ضل الظروف املمكنة. ويعد مبداأ التفريع ونقل 

االخت�ضا�ضات اإىل امل�ضتوى اجلهوي اأكرث جناعة يف و�ضع برامج القرب وتنفيذها وتقييمها. وهو عماد ال�ضيا�ضة الرتابية التي يدعو اإليها 

النموذج التنموي اجلديد. 

وتعتمد اللمركزية على املجال�ص اجلهوية املنتخبة باالقرتاع العام املبا�ضر. وتتكفل هذه املجال�ص بو�ضع اخلطط التنموية اجلهوية، وت�ضاميم 

اإعداد الرثاب، م�ضحوبة بعقود للأهداف والو�ضائل، بي الدولة واجلهات. كما ت�ضهر املجال�ص اجلهوية على الدعم االقت�ضادي للجهة 

وحت�ضي جاذبيتها، 

ويف هذا االإطار اللممركز، و طبقا للمادة 145 من الد�ضتور، لن ينح�ضر دور الوالة يف تطبيق القواني والتنظيمات احلكومية، ولكنهم اأي�ضا 

يقومون مب�ضاعدة روؤ�ضاء اجلهات على تفعيل خططهم وبرامهم التنموية، و�ضيتكفلون اأي�ضا بتن�ضيق اأعمال امل�ضالح اللممركزة للإدارة 

�ملركزية، مع �حلر�ض على ح�سن ��ستغ�له�. ذلك �أن �لالمركزية يجب �أن ي�س�حبه� ال متركز متقدم، ال�ستيف�ء �سروط جن�ح �جله�ية �ملتقدمة 

واال�ضطلع مبهام الدولة على اأح�ضن وجه على امل�ضتوى الرتابي. 

ويقت�ضي جناح النموذج التنموي اجلديد وجود قيادة من م�ضتوى عال، تتكفل بها هياأة عليا مكلفة بتتبع تفعيل النموذج التنموي اجلديد 

للجهات الثلث. وتوكل لها اأ�ضا�ضا مهمة تقييم الربامج، وو�ضع تعاقدات بي الدولة واجلهة، ودعم الربامج و تتبع اإجنازات وحماور التطور 

وربط امل�ضوؤولية باملحا�ضبة.
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وتتطلب الربامج، التي تلتزم فيها الدولة واملنتخبون املحليون بربمة ومتويل متعدد ال�ضنوات مل�ضاريع مهيكلة، من قبيل اإحداث البنيات 

التحتية، ودعم م�ضالك م�ضتقبلية اأو و�ضائل تعزيز التما�ضك االجتماعي، ور�ضد متويلت على املدى البعيد. ومن هذا املنظور، يغدو من 

ال�ضروري التعجيل باإحداث �ضندوقي التاأهيل االجتماعي والت�ضامن بي اجلهات املن�ضو�ص عليهما يف الد�ضتور. ومن ال�ضروري اإن�ضاء 

العائدين من  ال�ضحراويي  ال�ضكان  واإدماج  �ضندوق للدعم االقت�ضادي و�ضندوق م�ضرتك بي اجلهات خم�ض�ص للدعم االجتماعي 

خميمات تندوف، �ضعًيا اإىل دعم التحوالت الكربى التي يدعو اإليها النموذج التنموي اجلديد، تعززها موارد ناجتة عن حتويلت الدولة 

وعن املداخيل اجلبائية اجلديدة امل�ضتخل�ضة يف هذه االأقاليم، وعن جزء هام من االإتاوات والر�ضوم املرتبطة با�ضتغلل املوارد الطبيعية.





املجل�ص االقت�ضادي واالجتماعي والبيئي







www.cese.ma

       الهاتف :                                         الفاك�س :

contact@ces.ma : البريد الإلكتروني

 +212 )0( 538 01 03 00 +212 )0( 538 01 03 50

تقاطع زنقة الم�شم�س وزنقة الدلبوت، قطاع 10، مجموعة 5

حي الريــــا�ض، 100 10 - الربــــــاط

المجل�س القت�شادي و الجتماعي والبيئي


