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تقييم فعلية الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية في الأقاليم الجنوبية

ال�سياق

.1

.2

طبقا للتوجيهات الملكية ال�سامية� ،شرع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،في نونبر  ،2012في
�إنجاز تقرير حول نموذج جديد للتنمية الجهوية لفائدة الأقاليم الجنوبية .وبعد �إحداث لجنة المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي المتخ�ص�صة المكلفة بهذا التقرير ،قامت اللجنة ب�إعداد ورقة ت�أطيرية
ت�شخي�صا �أول ًيا ومنهجية لإنجاز �أ�شغالها .وقد حددت الورقة خم�سة تحديات تقت�ضي �إحداث
تت�ضمن
ً
"تحوالت كبرى" )1( :تحفيز االقت�صاد؛ ( )2دعم التما�سك االجتماعي وتثمين الثقافة؛ ( )3تح�سين
الإدماج و محاربة الفقر؛ ( )4الحماية الفاعلة للبيئة والإعداد الم�ستدام للمجال الترابي؛ ( )5تحديد
حكامة م�س�ؤولة و�إدماجية .كما �أ�شارت الورقة �إلى �أن �إعداد النموذج التنموي الجديد �سيقوم على
احترام وتفعيل الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،مع اختيارات ا�ستراتيجية تتمثل في اقت�صاد ال�سوق
االجتماعي ،والجهوية المو�سعة ،و�أ�شكال الت�ضامن بين الجهات ،ومنظور �إيجابي لمبد�إ التفريع ،الذي
يتمثل في �إقرار م�س�ؤولية الم�ستويات المحلية والهيئات الو�سيطة في �إعداد و�إطالق م�شاريع تنموية.
وقد تم تقديم الورقة الت�أطيرية �إلى جاللة الملك محمد ال�ساد�س من قبل رئي�س المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي يوم  2يناير .2013
عقدت اللجنة المخت�صة ،في �شهر يناير  ،2013ثالثة لقاءات في الرباط مع فاعلين مختلفين من بينهم
نواب وم�ست�شارو غرفتي البرلمان .وانتقلت ثالث لجان م�صغرة ما بين  13و 19يناير � ،2013إلى �إحدى
عوا�صم الجهات الثالث (العيون والداخلة وكلميم) وعدد من الأقاليم (بوجدور وال�سمارة وطانطان
وطاطا و�أو�سرد وامهيريز) .وقد عقدت اللجان الم�صغرة في عين المكان �أكثر من خم�سين اجتماعا مع
المنتخبين المحليين ،والغرف المهنية ،و�أهم الفاعلين االقت�صاديين  ،ومندوبي المنظمات النقابية،
و�أهم ر�ؤ�ساء الم�صالح الخارجية ،وممثلي ع�شرات من جمعيات المجتمع المدني النا�شطة في مجاالت
الحقوق الإن�سانية واالجتماعية .وقد عبر ما يزيد مجموعه عن  1000فاعل عن �آرائهم خالل تلك
اللقاءات ،وتمكن كل من ع ّبر عن رغبته في الم�شاركة في تلك االجتماعات من اللقاء ب�أع�ضاء المجل�س 
في اجتماعات م�صغرة .وقد قام �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،على هام�ش تلك
االجتماعات واللقاءات ،بزيارة عدد من المن�ش�آت ومواقع الن�شاط المختلفة (من موانئ وم�ستغالت
زراعية وقرى �صيادين ومن�شئات ريا�ضية وخزانات عمومية).
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كان الهدف من تلك اللقاءات هو تعميق الت�شخي�ص الأولي ،وذلك من خالل نقا�شات مفتوحة ،ما
�أمكن ذلك ،مع الفعاليات المحلية .كما كان الهدف منها� ،أي�ضا ،تمكين �أع�ضاء المجل�س من الإحاطة
الأمثل بالرهانات والتحديات التي يتعين العمل انطالقا منها لر�سم محاور الإ�صالح والتقدم التي من
�ش�أنها �أن تفيد في تحديد نموذج جديد للتنمية يكون ديناميا من الناحية االقت�صادية ،و�إدماجيا وعادال 
من الناحية االجتماعية ،وقابال للحياة بيئيا ،ومنفتحا وذا �إ�شعاع ثقافيا.
على امتداد هذا الم�سل�سل ،تم و�ضع موقع �إليكتروني للمجل�س  االقت�صادي واالجتماعي والبيئي،
"المبادرة لكم" ،رهن �إ�شارة كل الم�ساهمين ،الذين يودون عر�ض �أعمالهم �أو �أفكارهم �أو اقتراحاتهم ،في
مو�ضوع �إعداد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية .ويطمح المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي �إلى جعل هذا المنتدى المواطن قناة قائمة الذات لتلقي الآراء واالقتراحات والم�ساهمات
في النقا�ش .كما قام بتنظيم طلب عرو�ض بم�شاريع لإنجاز درا�سات من قبل باحثين وطلبة دكتوراه ،في
المجاالت ذات ال�صلة بتنمية الأقاليم الجنوبية.
مار�س تم ،على م�ستوى كل واحدة من عوا�صم الجهة ،تنظيم ور�شات عمل من قبل
وخالل �شهر
ّ
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،في مو�ضوع الولوج �إلى الخدمات االجتماعية الأ�سا�سية
والتنمية الب�شرية ،وحول العمل الجمعوي ودوره في التنمية ،وحول الحكامة االقت�صادية ومناخ الأعمال
(كلميم ،يومي  8و 9مار�س  ،2013والداخلة يومي  12و 13مار�س  ،2013والعيون ،يومي  16و 17مار�س
 .)2013كما يجري التفكير كذلك في تنظيم ندوة وطنية في مقر المجل�س بالرباط ،حول مو�ضوع تثمين
التراث الثقافي الح�ساني.
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لقد عادت الأقاليم الجنوبية تباعا �إلى حظيرة الوطن الأم :جهة كلميم-ال�سمارة في ،1958
وجهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء في  ،1975في �سياق الم�سيرة الخ�ضراء ،وجهة وادي
الذهب-لكويرة في  .1979وقد انتقل عدد الأقاليم الجنوبية من ت�سع �إلى ع�شرة ،على �إثر
�إحداث �إقليم طرفاية في  ،2009وهي تكون ثالثا من �أ�صل �ست ع�شرة جهة �إدارية بالمملكة،
و 58بالمائة من م�ساحتها .وهي تتكون بن�سبة  80بالمائة من �أرا�ضي ال�صحراء المحررة من
اال�ستعمال الإ�سباني ،وهو التحرير الذي �صنع ودعم لحظات هامة من الوعي الوطني المعا�صر
للمغاربة ،ب�سبب عمق الروابط التاريخية متعددة الأ�شكال ،وما قدمته تلك الجهات ،حتى
على الم�ستوى ال�سيا�سي والروحي ،لعملية بناء وحيوية الهوية الوطنية.
في ال�شمال ،ت�ضم جهة كلميم-ال�سمارة خم�سة �أقاليم (طاطا وكلميم وطانطان وال�سمارة وا�سا-
الزاك) ،وتمثل  18.8بالمائة من مجموع م�ساحة البالد ،بما قدره  133.730كيلومترا مربعا� .أما
في الو�سط فنجد جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،التي تغطي  19.6بالمائة من م�ساحة
البالد ( 139.480كلم مربع) ،وت�ضم ثالثة �أقاليم (العيون وبوجدور وطرفاية) .و�أما في الجنوب
فنجد الجهة الثالثة ،وهي �أكبر الجهات الثالث ،جهة وادي الذهب-لكويرة ( 142.865كلم
مربع ،و 20بالمائة من التراب الوطني) ،ب�إقليمين هما �أو�سرد ووادي الذهب.
ا�ستفاد هذا المجال الترابي الف�سيح القاحل ذو الطبيعة القا�سية ،على مدى � 38سنة م�ضت،
من مجهودات �ضخمة وا�ستثمارات هامة من قبل الدولة .وقد جاء الخطاب الملكي ال�سامي
في العيون ،و�إحداث وكالة الإنعا�ش والتنمية االقت�صادية واالجتماعية للأقاليم الجنوبية،
�إعالنا عن �إرادة ملكية في �إعطاء نف�س جديد لل�سيا�سة التنموية المعتمدة في تلك الجهات.
بعد ذلك بع�شر �سنوات ،تبدو الح�صيلة ُمفارقة ،ببنيات تحتية �ضخمة ،ولكن ب�آليات لإعادة
توزيع الثروات ،وقواعد لممار�سة ال�سلطة وتدبير ال�ش�ؤون العامة ،يتعين الإ�سراع ب�إعادة التفكير
فيها جميعا من �أجل حماية التما�سك االجتماعي وبناء االزدهار على �أ�س�س م�ستدامة.
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المنهج

المو�ضوع
.6

تعتبر هذه الوثيقة-التقرير الأول للجنة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي المكلفة باقتراح
نموذج جديد لتنمية الأقاليم الجنوبية من المملكة .ويعنى هذا التقرير بمو�ضوع فعلية �سريان الحقوق
الإن�سانية الأ�سا�سية في الجهات الثالث للجنوب المغربي� ،أي جهة كلميم-ال�سمارة ،وجهة العيون-
بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،وجهة وادي الذهب-لكويرة.
الأهداف والحدود

.7

.8

.9

يرمي هذا التقرير �إلى تقييم فعلية �سريان الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية ،في الجهات الثالث من الجنوب المغربي  ،كما هو متعارف عليها عالميا في القانون الدولي
العام ،ومعترف بها من قبل د�ستور المملكة .وي�شمل هذا العر�ض �أي�ضا م�س�ألة حكامة هذه الحقوق
وممار�سة الحريات الفردية والجماعية ،و �شروط ممار�سة الحوار المدني والحوار االجتماعي� .أما المجال
ال�سيا�سي االنتخابي و�أن�شطة الأحزاب ال�سيا�سية ،فتقع خارج دائرة هذا الإطار .ويمثل هذا التقرير �إطا ًرا
مرجع ًيا يتم من خالله تف�صيل التحوالت المعلن عنها في الورقة الت�أطيرية ل�شهر دجنبر  ،2012من �أجل
نموذج تنموي جهوي موجه �صوب خلق الثروات ومنا�صب ال�شغل ،ويدعم التما�سك االجتماعي.
وقد تمثل العمل في تحديد المكت�سبات وعنا�صر القوة في و�ضعية الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية في
المناطق الجنوبية من البالد ،وكذا �أوجه النق�ص وال�ضعف التي يتعين الق�ضاء عليها لكي تر�سي ،في
تلك الجهات ،محاور الإ�صالح ال�ضرورية لتحديد نموذج مجدد وم�ستدام لتنمية �أقاليمها الجنوبية.
وقد عمل التقرير ،في مو�ضوع كل واحد من تلك الحقوق التي يعر�ض لها ،وفي احترام لتعدد وجهات النظر
واختالف الم�صالح ،على تجميع مالحظات ووجهات نظر الهيئات العمومية الوطنية ،والمنظمات الدولية
الم�ؤ�س�سية و�/أو الجمعوية ،و�آراء الفعاليات الجمعوية والمنظمات المهنية ،وكذا �آراء المنتخبين وم�س�ؤولي
الم�صالح الخارجية للدولة ،الذين التقى بهم �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في الجهات
الجنوبية الثالث ،في يناير ثم في مار�س � ،2013أو خالل جل�سات اال�ستماع المنظمة في الرباط.
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 .10ت�ستند الحقوق المذكورة في هذا التقرير �إلى م�ؤ�شرات عددية �أو تقديرات نوعية كلما توفرت .وقد تمت
الإ�شارة �إلى حاالت عدم توفر البيانات .والأرقام والدعاوى والآراء الواردة في هذا التقرير م�صدرها
وثائق �أو وجهات نظر ّتم ا�ستقا�ؤها من مختلف الأطراف المعنية .وهي ذات طبيعة ت�صريحية خال�صة،
لم تكن وما كان ممكنا لها �أن تكون ،من قبل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،مو�ضوعا
للتحقق من كونها واق ًعا بال�ضرورة .كما �أن بع�ض الم�ؤ�شرات المذكورة في هذه الوثيقة قد تكون قديمة
�أو م�ستخرجة من معطيات غير مت�صلة .ورغم �أن الظاهرة ال ت�ؤثر ب�شكل �أ�سا�سي في المالحظات وال في
تحليالت الو�ضع في الأقاليم الجنوبية� ،إال �أن بع�ض المجموعات اختلفت من وثيقة ر�سمية �إلى �أخرى.
وتجدر الإ�شارة هنا �إلى غياب بنك معطيات موحد و�شامل حتى اليوم ،حول م�ؤ�شرات النمو وفعلية
الحقوق الإن�سانية بالمعنى الوا�سع� ،سواء على الم�ستوى الوطني �أم في الجهات الجنوبية.
 .11يكتفي هذا التقرير الأول بالقيام بتجميع المالحظات والآراء ،وهو بالتالي ال يت�ضمن تو�صيات .وهو
يختم ،على �شكل ت�شخي�ص ،مرحلة هامة من المالحظة واال�ستماع حول مو�ضوع فعلية الحقوق
الإن�سانية الأ�سا�سية ،وحول حكامة تلك الحقوق و�أثر هذه الحكامة في المجاالت المقاوالتية ،وفي
الديمقراطية االجتماعية في الأقاليم الجنوبية.
مرجعية الحقوق

�	.12إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي مقتنع ب�أن احترام الحقوق الأ�سا�سية ،والوقاية من
انتهاكها ،والنهو�ض الفعلي بها ،تعد كلها �شرطا ال منا�ص منه ،ورافعة قوية للتفتح ،والتما�سك والعدالة
االجتماعيين ،والحفاظ على البيئة ،واالزدهار االقت�صادي ،ودعم الحريات والديمقراطية .و هو االقتناع
الذي �سار المجل�س على هديه في �إعداد مرجعية ميثاق الحقوق االجتماعية الأ�سا�سية التي تب ّناها
في نونبر  ،2011تحت عنوان "الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية:
معايير يتعين احترامها و�أهداف يتعين التعاقد حولها".
 .13تعتمد مرجعية المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي على الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان
( ،)1948والمعاهدات المرتبطة به في  ،1996والمعاهدة الدولية حول الحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية  ،PIDESCوالمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية وال�سيا�سية  ،PIDCPواالتفاقيات الأ�سا�سية
للمنظمة الدولية لل�شغل  ،OITوالمعاهدات والتو�صيات والمبادئ الموجهة لوكاالت الأمم المتحدة،
المتعلقة بحماية حقوق الإن�سان بالمعنى الوا�سع ،وحماية وت�شجيع الإبداع والتنوع الثقافي لليون�سكو،
ومحاربة التغيير المناخي وحماية التنوع البيولوجي ،ومحاربة الف�ساد .كما �شملت تلك المرجعية
�أي�ضا ،طبقا اللتزامات المغرب بال�شروع في الإدماج التدريجي للمكت�سب الجماعي الأوروبي ،مبادئ
الميثاق االجتماعي للمجل�س الأوروبي في مجال حقوق الإن�سان .كما ت�أخذ المرجعية في ح�سبانها
المبادئ الموجهة لمنظمة التعاون والتنمية االقت�صادية تجاه ال�شركات متعددة الجن�سية ،وكذا المعايير
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والمبادرات الم�ؤ�س�سية �أو الخا�صة ل�صالح احترام حقوق الإن�سان والم�س�ؤولية االجتماعية للمنظمات
والتنمية الم�ستدامة (تقرير روكي  Ruggieحول الم�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت في مجال احترام
حقوق الإن�سان ،المعاهدة العالمية للأمم المتحدة حول الم�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت (Global
 ،)Compactوالمعيار  ISO 26000حول الم�س�ؤولية االجتماعية للمنظمات ،ومبادئ اال�ستثمار
الم�س�ؤول  PRIلبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – فرع المالية) .وقد كانت مرجعية المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي بمثابة �أ�سا�س للميثاق االجتماعي الذي تم تبنيه في الرباط في  18دجنبر 2012
من قبل اتحاد المجال�س االقت�صادية واالجتماعية والبيئية والهيئات ال�شبيهة بها في الدول الناطقة
بالفرن�سية .UCESIF
 .14تلك هي المرجعية التي ا�ستند �إليها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي لتقييم فعلية الحقوق
الإن�سانية الأ�سا�سية في الأقاليم ال�صحراوية .ويقوم هذا االختيار على كونية تلك الحقوق وم�شروعية
و�شمولية المبادئ والأهداف التي ُتكون هذه المرجعية ،علما �أن مقت�ضيات هذه الأخيرة ّتم التن�صي�ص 
عليها �صراحة في الد�ستور الذي تبنته المملكة في  1يوليوز  .2011وت�شمل المرجعية  54ح ًقّا ومبد�أ
�أ�سا�سيا ،مف�صلة في �سبعة �أق�سام ،هي كالتالي:
 .1الولوج �إلى الخدمات والحقوق الأ�سا�سية والرفاه االجتماعي؛
 .2المعارف والتكوين والتنمية الثقافية؛
  .3الإدماج و�أ�شكال الت�ضامن؛
 .4حماية الطفولة؛
 .5الحوار االجتماعي والحوار المدني وال�شراكات المجددة؛
 .6حماية البيئة؛
 .7الحكامة الم�س�ؤولة والتنمية والأمن االقت�صاديان والديمقراطية االجتماعية.
 .15تقوم الأق�سام ال�ستة الأولى على �أ�سا�س معايير ُملزمة عالميا ،تعلن عن مبادئ معترف بها بو�ضوح من
قبل الد�ستور ،ت�ضمن حريات وحقوقا فردية وجماعية تمثل حمايتها والتمتع بها والنهو�ض بها قاعدة
�ضرورية للتما�سك والعدالة االجتماعيين ،ومعلما من معالم الديمقراطية والتنمية على الم�ستويين
المحلي والوطني معا.
 .16وقد تمت م�ساءلة فعلي ِة �سريان كل حق �أو مبد�إ ح�سب م�ؤ�شرات كمية ،وتقارير عمومية من الإدارة �أو
من هيئات دولية ،وت�صريحات �أو �شهادات م�ستقاة مبا�شرة ،وفي عين المكان ،من فاعلين جمعويين
ومهنيين ،وممثلين عن ال�سلطات المحلية �أو الم�صالح الخارجية للدولة .وقد تم كذلك �إدماج تقارير
المنظمات غير الحكومية الدولية ،وخ�صو�صا المدافعة منها عن حقوق الإن�سان ،وكتابات باحثين
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ومقاالت �صحافية .والحق �أن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي قد انتهى �إلى تجميع مخزون
من المعلومات ال نظير له عن الو�ضعية العامة في الأقاليم الجنوبية ،ب�إمكانه الإ�سهام �إ�سها ًما ف ّعاال في
التقدم بمعرفة وتحليل الو�ضعية في الجهات الجنوبية.
كيف ينبغي ا�ستخدام هذا التقرير

 .17يراد من هذا التقرير �أن يجري ا�ستعماله ب�صفته:
�أ� .شبكة تتيح القيام بتو�صيف ،ب�أق�صى حد ممكن من المو�ضوعية ،وبعبارات ُملزمة كونيا ،لمدى فعلية
الحقوق الإن�سانية في الجهات الجنوبية من المملكة ،وذلك باال�ستناد �إلى التو�صيفات والأرقام
الر�سمية والمواقف والآراء – بما فيها الآراء الأكثر �إيغاال في االنتقاد – ال�صادرة عن المالحظين
الدوليين والفاعلين الجمعويين والمهنيين المحليين والوطنيين؛
ب   .وثيقة م�ساعدة في الإعالم وفهم و�ضعية الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ورهانات تنمية الأقاليم
الجنوبية؛
ت�  .إطارا مرجعيا ال�ستقاء اقتراحات وبلورة تو�صيات يقوم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
ب�صياغتها ل�صالح نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية؛
ث  .مر�شدا في ت�صور وتفعيل ومراقبة وتقييم �آثار ال�سيا�سات العمومية والخا�صة ،والوقاية من انتهاكات
الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية في الجهات الجنوبية.
� .18سيتم تقديم هذا التقرير وعر�ضه ،من قبل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي – من �أجل
الإعالم وا�ستقاء الآراء – على مجموع الأطراف المعنية� ،سواء منها الم�شاركة في اللقاءات التي نظمها
المجل�س في الجهات الجنوبية� ،أو التي اختارت تقديم م�ساهماتها للمجل�س كتابة.
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ملخــــــــ�ص
       .19تمثل هذه الوثيقة مرحلة �أولى من مراحل ا�شتغال عمل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
ب�إعداد التقرير حول النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية  ،1طبقا للتعليمات ال�سامية لجاللة
الملك محمد ال�ساد�س .وهي بمثابة �أداة م�ساعدة في تحديد "عنا�صر التغيير" ال�ضرورية لإعادة �صياغة
الت�صورات بخ�صو�ص تنمية الجهات الجنوبية ،وكذا �إعادة تحديد ال�سيرورة المنا�سبة لذلك ،كما تقوم
هذه الوثيقة على ت�سليم واقتناع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بكل مكوناته – ب�أن احترام
الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،كما هي متعارف عليها دوليا وكما ي�ؤكد عليها د�ستور المملكة ،هو في
الآن نف�سه �شرط �ضروري ورافعة ال غنى عنهما لنجاح كل �سيا�سة تنموية� ،سواء �أكانت تلك ال�سيا�سة
جهوية �أم وطنية .من هذا المنظور وبهذه ال�صفة ،جرى �إذن تخ�صي�ص هذا التقرير الأول ال�ستعرا�ض
فعلية الحقوق في الجهات الجنوبية من المملكة :ويق�صد بالحقوق هنا ،الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية،
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وكذا الحقوق المدنية وال�سيا�سية المرتبطة ب�سابقتها ارتباطا
وثيقا.
       .20ويتغ ّيى هذا العمل تقديم و�صف يتناول "الحال الراهنة" للتنمية الب�شرية في الجهات الجنوبية
الثالث ،في �إطار معايير م�شروعة كونيا ومبادئ ملزمة .وقد تم تجميع المالحظات التي انبنى عليها
هذا التقرير من خالل لقاءات في عين المكان مع �أكثر من � 1.000شخ�ص ،يمثلون �شرائح وا�سعة من
الأطراف المعنية (جمعيات مرافعة ،وجمعيات قرب ،ونقابات عمالية ،وجمعيات مهنية ،وغرف فالحية
وتجارية و�صناعية ،وم�صالح مركزية وخارجية للوزارات ،وغير ذلك) .كما تم اعتماد تلك المالحظات
انطالقا من ا�ستعرا�ض معمق لمعطيات �إح�صائية ،وتقارير �إخبارية ،وتحليالت منجزة من قبل م�صالح
الإدارة المركزية والإدارة المحلية ،وكذا من قبل الهيئات والجمعيات الدولية.

1

خطاب جاللة الملك محمد ال�ساد�س بمنا�سبة الذكرى ال�سابعة والثالثين للم�سيرة الخ�ضراء في  6نونبر .2012
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مجتمع �شهد تحوال عميقا
    .21لقد �شهد كل من المجال الترابي والتركيبة ال�سكانية ،واالقت�صاد والمجتمع في الجهات الجنوبية
الثالث ،تغييرات عميقة منذ تحريرها (من فرن�سا في  1956بالن�سبة �إلى كلميم و طاطا ثم من �إ�سبانيا
عبر مراحل متتبعة :طانطان وطرفاية في  ،1958ال�سمارة ،وجهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء في
 ،1975و في  ،1979جهة وادي الذهب-لكويرة) .وقد كانت الدولة – من خالل وظائفها ال�سيادية،
وباالعتماد على اال�ستثمارات العمومية ،وم�صاريف الإدارة ،وتوزيع الم�ساعدات االجتماعية – هي
الفاعل المركزي في هذا التغيير .والحا�صل �أن النتيجة ت�ستحق التنويه في �أكثر من جانب ،غير �أنه
مازالت هناك �أوجه نق�ص ومحدودية تدعو ،من �أجل �ضمان نظرة للم�ستقبل تت�سم بال�صحو� ،إلى �إقرار
�إ�صالحات حقيقية للت�صورات والمناهج الموجهة لتنمية الأقاليم الجنوبية ،كما تدعو �أوجه النق�ص 
والمحدودية المذكورة �إلى توفّر يكون ناتجه تغير بناء في العقليات و�أنماط ال�سلوك والعادات لدى
�أ�صحاب القرار والنخب المكلفة بتن�شيط التنمية المذكورة.
    .22في مدى ب�ضعة عقود� ،شهدت �ساكنة الأقاليم الجنوبية الع�شرة تغييرين هامين� ،أولهما �أنها �أ�صبحت في
غالبيتها ح�ضرية ،وثانيها �أن تعدادها ت�ضاعف ب�أكثر من مائة مرة ،حيث �أ�صبح اليوم يجاوز المليون ن�سمة،
�أي ما ن�سبته  3.5بالمائة من مجموع �ساكنة البالد  .2وقد كان الناتج الداخلي الخام للجهات الجنوبية
الثالث يبلغ في  2010ما قدره  21.7مليار درهم� ،أي  3.5بالمائة من الثروة الوطنية المنتجة �سنويا� .أما
مجموع النفقات النهائية للأ�سر فبلغ في  2011ما قدره  12.7مليار درهم� ،أي بن�سبة  3.5بالمائة كذلك من
مجموع نفقات اال�ستهالك لدى مجموع الأ�سر المغربية.
      .23غير �أن الأقاليم الجنوبية الع�شرة ،التي تغطي ما يزيد على ن�صف م�ساحة البالد ،ال ت�ستقبل �إال ما يناهز
 1بالمائة من الودائع والقرو�ض البنكية .فالقطاع الخا�ص فيها خامل ،ولم يتعد بها رقم �أعمال ال�صناعة
في  2010ن�سبة  1.2بالمائة من قيمة الإنتاج ال�صناعي المغربي ،في حين لم يتجاوز الت�شغيل ال�صناعي،
ما قدره � 7.714أجيرا� ،أي ن�سبة  1.6من مجموع الأجراء ال�صناعيين في المغرب .لكن وفي مقابل ذلك،
ارتفعت ح�صة المنطقة من قيمة منتجات ال�صيد ال�ساحلي بع�شر نقط في ع�شر �سنوات ،منتقلة من 42
بالمائة في � 2000إلى  57.8بالمائة في  .2011وفي حين تم�س البطالة 3في هذه الأقاليم  15.2بالمائة
من ال�ساكنة الن�شيطة ،مقابل  8.9بالمائة معدال وطنيا (مع ن�سبة قدرها  35.1بالمائة للن�ساء ،مقابل 10.2
بالمائة معدال وطنيا) ،ف�إن جهتي العيون والداخلة تعدان من بين �أقل جهات المملكة فقرا (بن�سبة فقر
تبلغ  2.2بالمائة و 2.6بالمائة على التوالي ،مقابل  8.9بالمائة معدال وطنيا).
2
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تبلغ ن�سبة التمدن ما قدره  93بالمائة في جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،و63بالمائة في جهة وادي الذهب-لكويرة.
ح�سب تحقيق المندوبية ال�سامية للتخطيط.2011 /2007 ،
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      .24غير �أن االزدهار الن�سبي الذي توحي به هذه الأرقام لي�س متجان�سا� ،سواء بين الجهات ،بحكم �أن
ن�سبة الفقر في كلميم تبلغ  9.7بالمائة� ،أو في داخل الجهات نف�سها ،ب�سبب التفاوت الكبير بين المراكز
الح�ضرية والجماعات ال�صغيرة ،وخ�صو�صا منها القروية� .أما في المجموع فيتبين من �أرقام المندوبية
ال�سامية للتخطيط �أن ن�سبة الفقر كانت في � 2007أ�ضعف في الجهات الجنوبية ( 4.9بالمائة) منها في
باقي جهات البالد ( 8.9بالمائة) ،والفوارق ،رغم �أنها كبيرة ،مع رقم لم�ؤ�شر جيني Gini 4بلغ � ،0.35إال
�أنها �أقل حدة منها في باقي جهات البالد (حيث ي�سجل هذا الم�ؤ�شر  0.41معدال وطنيا) .لكن يبقى
من ال�صحيح كذلك �أن اله�شا�شة  5المف�ضية �إلى الفقر �أعلى قليال في الجهات الجنوبية (بن�سبة ه�شا�شة
تبلغ  19.6بالمائة ،مقابل  17.5بالمائة معدال وطنيا) .والدولة هي التي ت�ضطلع في تلك الجهات بدور
الح�صن الواقي من الفقر .وفي غياب مر�صد مخ�ص�ص لتنمية الأقاليم الجنوبية ،ولر�صد حال االن�سجام
على الم�ستوى الوطني ،ف�إنه لي�س من الممكن القيام بتحديد كمي دقيق لقيمة تحويالت الدولة نحو
تلك الأقاليم .فح�سب تقديرات ح�صل عليها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي من وكالة
تنمية الأقاليم الجنوبية ،بلغت الم�ساهمة ال�سنوية للدولة في محاربة الفقر – على �شكل م�ساعدات
مبا�شرة وغير مبا�شرة مخ�ص�صة للمنطقة – ما يناهز  4.6مليار درهم� .أما الم�ساعدات المبا�شرة الموزعة
من قبل برنامج الإنعا�ش الوطني لحوالي � 34.000شخ�ص ،بميزانية قدرها  589مليون درهم ،فتمثل
ن�صف الميزانية المخ�ص�صة لهذا البرنامج على الم�ستوى الوطني.

الحاجة �إلى منظور �شامل� :أخذ العائق اال�ستعماري والإكراه الجيو-
ال�سيا�سي بعين االعتبار
� .25إن من المهم ،من �أجل الإحاطة بو�ضعية الجهات الجنوبية بهدف �إعادة التفكير في نموذجها التنموي
وتحفيزه ،التوفر على نظرة تاريخية لتلك الجهات ،ت�أخذ بعين االعتبار المعطى التاريخي ونظيره المتعلق
بالإكراهات الجيو-ال�سيا�سية التي �شكلت ثقال على المجتمع والفاعلين في تلك الجهات .قد جرى
�إطالق درا�سات ذات طابع علمي من قبل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول هذا الجانب
الهام من جوانب الم�س�ألة .حيث ال منا�ص ،من �أجل فهم الو�ضعية و�ضمان �إمكان تطبيق الحلول التي
يمكن �صياغتها لتحفيز الن�شاط ودعم التما�سك االجتماعي في الجهات الجنوبية ،من �أن ُتدخل في
االعتبار حالة االنح�صار الجيو-ال�سيا�سي الذي يعوق الإدماج الجهوي منذ �أوا�سط �سبعينات القرن
المن�صرم .فقد كان من �ش�أن منازعة المغرب �سيادته على �أقاليمه الجنوبية� ،أن وقفت عائقا دون هيكلة
 4ن�سبة جيني عبارة عن م�ؤ�شر معترف به على نطاق وا�سع لقيا�س الفوارق ،حيث يقا�س الفارق المعين على �سلم تنازلي من رقم 		 1
(الم�ساواة مطلقة) �إلى رقم ( 0م�ساواة مثالية).
     5تع ّرف اله�شا�شة المف�ضية �إلى الفقر بكونها ن�سبة الأفراد الذين تقع م�صاريفهم ال�سنوية بين عتبة الفقر وبين  1.5مقدار تلك العتبة.
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روابط التعاون والتبادل الطبيعية وال�ضرورية بين تلك الأقاليم وبين جيرانها من ناحية ال�شرق ،وب�شكل
�أعمق باتجاه منطقة ال�ساحل� .إن حاالت االنح�صار هذه م�صيرها �أن تزول عاجال �أم �آجال ،ومن المهم
�أن يوا�صل المغرب العمل لتنمية �أقاليمه الجنوبية في روح من االنفتاح على محيطها والتكامل معه.
وينبغي لكل نموذج مرتقب لتنمية  هذه الأقاليم� ،أن يعتمد من جهة على الموارد والديناميات المحلية،
ومن جهة �أخرى على م�ساهمة ودعم ال�سلطة العمومية ،وكذا على العالقة مع باقي �أقاليم المملكة،
ولكن �أي�ضا ،بعد حين ،على المجموعة الإقليمية الفرعية لل�شمال الغربي الإفريقي الكبير .و�أن المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ليطمح �إلى الإ�سهام في �إبراز قدرة تلك الجهات على التحول �إلى
قطب جهوي للتعاون واالزدهار وال�سالم.
 .26اعتبارا ل�سياق التوتر هذا ،واعتبارا للطابع المحدود للموارد المالية للمغرب ،واعتبارا لحالة التردي التي
كانت عليها البنيات التحتية والمرافق االجتماعية في الأقاليم الجنوبية عند ا�سترجاعها ،فال جدال في
�أن ح�صيلة التطور الديمغرافي واالقت�صادي واالجتماعي للجهات الجنوبية اليوم ُت ّعد �إيجابية وتت�ضمن
عددا من المكا�سب الحقيقية .غير �أن هذه الإنجازات ت�صاحبها �أوجه ق�صور ،وتبدو عليها عالمات بلوغ
المدى ،كما ت�صاحبها حاالت ف�شل في كثير من المجاالت الرئي�سة في مرجعية التقييم المعتمدة من
قبل المجل�س.

مكت�سبات ومواطن قوة يجب تدعيمها
� .27إن الحق في الحياة وفي الأمن ،وكذا �سالمة الممتلكات والأ�شخا�ص ،م�ضمونان في المنطقة الجنوبية،
ب�ضمانات الحق العام وفي ظل ال�شروط ذاتها التي تعرفها باقي مناطق المملكة ،كما �أن الحق في التنقل
وفي مغادرة الجماعات الجنوبية �أو اال�ستقرار بها ،يمار�س بكل حرية.
   .28لي�س هناك من مقت�ضى ت�شريعي وال تنظيمي يحدد ب�صفة خا�صة الحريات الفردية في الجهات الجنوبية.
غير �أن هناك حاالت من ال�شطط في ا�ستعمال ال�سلطة ينقلها المدافعون عن حقوق الإن�سان ،تتعلق على
الخ�صو�ص بفعل التخويف ب�سبب الر�أي ،وبحاالت �سوء معاملة في الو�سط ال�سجني .كما �أن هناك
ادعاءات بوقوع حاالت من الرف�ض غير المبرر لمنح و�صول الت�صريح ب�إيداع الوثائق لجمعيات ،تقدم
م�سا بحرية تكوين الجمعيات .وم�ؤ�سف �أن هذه االدعاءات
بها مدافعون عن حقوق الإن�سان يرون فيها ّ
ال تدفع �إلى فتح تحقيق وال �إلى تقديم تف�سيرات ر�سمية.
   .29لي�س هناك كذلك �أي مقت�ضى ت�شريعي وال تنظيمي يحد من الحريات الجماعية .فكل المنظمات
النقابية ذات التمثيلية لها فروع محلية هناك ،وهي ت�ستطيع ،بحكم القانون ،التدخل في العالقات
المهنية .وهي جميعها تنظم تجمعات وتخرج في مظاهرات تجوب �شوارع المدن في الأقاليم الجنوبية،
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وخ�صو�صا في فاتح ماي ،بمنا�سبة عيد ال�شغل .كما �أن حق الإ�ضراب يمار�س بكل حرية ،ولي�س 
هناك �أي حالة معروفة تم اللجوء فيها �إلى الف�صل  288من القانون الجنائي ،الذي يعاقب على تنظيم
الإ�ضراب �أو الم�شاركة فيه ب�سبب "الم�س بحرية العمل" .غير �أن هناك ادعاءات ذات م�صداقية ،تلقاها
المجل�س من قبل بع�ض المنظمات النقابية ،تتحدث عن حاالت رف�ض اعتراف ببع�ض الفروع النقابية
من قبل بع�ض الم�س�ؤولين الإداريين.
 .30كما �أن عمل الأحزاب ال�سيا�سية يخ�ضع للحق العام في الجهات الجنوبية.
 .31ي�ستفيد الأطفال بن�سبة  100بالمائة من الولوج �إلى التعليم الأولي �أو ما قبل المدر�سي ،وتعميم التمدر�س 
في المرحلة االبتدائية ،وخ�صو�صا تمدر�س  الفتيات ،يعد بالفعل �أحد �أهم الإنجازات االجتماعية
الواعدة في المنطقة .وقد �صارت ن�سبة محو الأمية بين �صفوف �ساكنة الجهات الجنوبية الثالث (63
بالمائة) �أعلى من نظيرتها على الم�ستوى الوطني ( 57بالمائة) .غير �أن كثيرا من المالحظين ينتقدون
طبيعة هذا التعليم ،وكثيرون ي�أ�سفون لعدم �إدراج تاريخ الثقافة الح�سانية في المقررات المدر�سة هناك.
� .32أما م�ؤ�شرات معدل العمر وال�صحة ،فقد �شهدت ارتفاعا كبيرا ،حيث �صارت اليوم في م�ستوى
الم�ؤ�شرات الوطنية .فالم�ؤ�شرات المتعلقة بمعدل عدد الأ�س ّرة والأطباء والممر�ضين لكل �ألف من
ال�سكان ،م�شابهة ،بل ومتفوقة في بع�ض مدن الجنوب على المعدل الوطني .لكن وراء هذه الأرقام ،يجد
المواطنون �أنف�سهم في مواجهة م�شاكل عديدة تتعلق بالولوج �إلى مراكز اال�ست�شفاء ،ونوعية التجهيزات
التقنية ،وتوفر العاملين الطبيين و�شبه الطبيين.
 .33رغم ُبعد الجهات الجنوبية عن مراكز الإنتاج الكبرى ،وعن م�سارات �شبكات التوزيع� ،إال �أن الوظائف
التموينية الرئي�سة م�ؤ ّمنة بطريقة فعالة .فالأ�سواق تمتلئ بال�سلع والزبائن ،وم�ؤ�شر الأ�سعار يتطور بوتيرة
مطابقة لنظيرتها في باقي �أقاليم البالد .غير �أن الربط – الجوي على الخ�صو�ص ،ولكن �أي�ضا الطرقي –
مع باقي جهات المملكة ،ال يزال �صع ًبا و ُمكلفًا.
�.34أما م�ؤ�شرات الولوج �إلى الخدمات العمومية الرئي�سة ،وخ�صو�صا الماء والتطهير والربط ب�شبكة الكهرباء،
فقد تجاوزت المعدالت الوطنية (�أكثر من  84بالمائة مقابل  78بالمائة وطنيا في ما يتعلق بالكهرباء،
وحوالي  70بالمائة مقابل  55بالمائة وطنيا في ما يخ�ص الماء ال�صالح لل�شرب) .وتبقى هناك فوارق قائمة
داخل الأقاليم وفي ما بينها ،وكذا فوارق بين المراكز الح�ضرية والجماعات القروية ،كما هو الحال في
باقي جهات المملكة.
 .35تم امت�صا�ص مدن الق�صدير بن�سبة كبيرة ،غير �أنه ما تزال هناك جيوب من ال�سكن غير الالئق ،كما �أن
ف�شل برنامج قرى ال�صيادين �أف�ضى �إلى �أن ال�صيادين في كثير من المواقع ال يزالون يعي�شون في ظروف
�إن�سانية �صعبة للغاية.
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� .36أف�ضى تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية  INDHفي الجهات الجنوبية �إلى نتائج �إيجابية ملمو�سة.
فقد تم تنفيذ قرابة  10بالمائة من م�شاريع المبادرة في الأقاليم ( 2.242م�شروعا من �أ�صل  )23.000ما
بين  2007و .2012وقد ا�ستفاد من تلك الم�شاريع ما مجموعه � 495.840شخ�صا (من �أ�صل خم�سة
ماليين على الم�ستوى الوطني) .غير �أن ن�صف تلك الم�شاريع فح�سب ،هو ما ا�ستفادت منه جمعيات
وتعاونيات ( 1.065من �أ�صل  ،)2.242وهذه الفئة من المبادرات لم ت�ستفد �إال من  10بالمائة من
الميزانيات ( 152.4مليون درهم) ،وهو ما يمثل ن�سبة �ضعيفة .كما �أن  702من الم�شاريع فقط� ،أي 31
بالمائة منها ،هي التي خ�ص�صت لأن�شطة من قبيل الأن�شطة "المدرة للدخل" ،وهو ما يمثل كذلك
ن�سبة محدودة.

مكامن �ضعف و�أ�سباب لالن�شغال
جدية.
� .37إلى جانب المكت�سبات المذكورة �أعاله ،تعاني �سيا�سات تنمية الجهات الجنوبية من �صعوبات ّ
� .38أما ال�سيا�سة المائية – وهو مو�ضوع ذو �أهمية خا�ص ٍة في المناطق القاحلة – فتفتقر �إلى الو�ضوح ،ففي
مدى عقد واحد ( )2010-2000ارتفع ا�ستهالك الماء ال�صالح لل�شرب بما ن�سبته  29بالمائة (من
 10.651متر مكعب �إلى  13.817متر مكعب) ،مقابل ارتفاع قدره  18.3بالمائة على الم�ستوى الوطني.
و�إذ من المعلوم �أن الموارد المائية محدودة جدا (�أقل من  100ملم في ال�سنة) ،ف�إن ا�ستخراج المياه من
الموارد المائية الأحفورية في جهات مثل الداخلة ،وا�ستغاللها في �أن�شطة فالحية من مزروعات ال�سباخ
الموجهة �إلى الت�صدير� ،أمر يقت�ضي ب�إلحاح �إعادة نظر ،يقت�ضي رفع هذا التحدي ،اعتماد م�سعى يرمي
�إلى الحفاظ على ديمومة الموارد المائية الناذرة ،والحيلولة دون كل ممار�سة وا�ستحواذية عليها .مما
يقت�ضي القيام بتقييم مو�ضوعي للمخزون المائي ،وا�ستعماله ا�ستعماال ُمعلقنا .كما �أن اللجوء �إلى تحلية
مياه البحر "لال�ستعا�ضة" عن المياه الأحفورية من �أجل ت�أمين ديمومة الن�شاط الزراعي ،يطرح �أ�سئلة
حول كيفية تمويلها ،و�إدماج كلفتها في �أن�شطة ومنتجات اال�ستغالالت الزراعية.
ُ .39يظهر �أخذ الإكراهات البيئية بعين االعتبار في الجهات الجنوبية نق�صا وا�ضحا .فو�سائل الدولة لمراقبة
تلويث ال�ساحل والوقاية منه تبقى ،رغم التح�سن الذي عرفته ،محدودة� .أما الإفراط في ا�ستخراج المياه
فيمثل تهديدا حقيقيا ،كما ال يلم�س وجود ظاهر للأعمال الرامية �إلى حماية التن ّوع البيولوجي والمواقع
البيئية .كما �أن ا�ستك�شاف �إمكانات م�سعى تنموي محلي في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة� ،أو
ا�ستك�شاف �إمكانات عرو�ض وطنية �أو دولية لل�سياحة البيئية والثقافية ،كل ذلك ،لم يحظ في ما يبدو
حتى اليوم ،بما ي�ستحقه من اهتمام.
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 .40يت�ضح من �شكل المدن �أنها ال تخ�ضع لأ�سلوب معماري من�سجم ومتنا�سق .كما �أن وظيفة الف�ضاءات
الح�ضرية و�أخذ الحاجات االجتماعية لل�ساكنة بعين االعتبار (من ترفيه وف�ضاءات خ�ضراء وبنيات
تحتية ريا�ضية وثقافية) ،غير م�ؤ ّمنة ب�شكل كاف.
� .41سيا�سة الإ�سكان غير مندمجة ب�شكل كاف ،والفاعلون الخوا�ص الرئي�سيون وطنيا في ميدان ال�سكن
االجتماعي غير منخرطين محليا.
 .42يالحظ في الجهات الجنوبية النوع نف�سه من �أوجه الخلل الكبرى المالحظة على الم�ستوى الوطني،
في تدبير �شبكة العالجات ال�صحية الأ�سا�سية ،وتوزيع بطاقات الم�ساعدة الطبية المخ�ص�صة للمعوزين،
وتفعيل الت�أمين الطبي لأُ َجراء القطاع الخا�ص ،مع فارق �أن بعد الم�سافة عن مراكز القرار في العا�صمة،
يجعل �أوجه الخلل هذه تف�ضي �إلى عدم ر�ضى م�ضاعف.
 .43من جانب �آخر� ،أبدى غالبية الفاعلين الذين التقى بهم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي،
عن �أ�سفهم لغياب عر�ض للتعليم الجامعي على م�ستوى المنطقة ،و�ضعف توجيه تالميذ الثانوي �صوب
الم�سالك العلمية.
 .44ال يالحظ في الجهات الجنوبية� ،أث ٌر ل�سيا�سة حقيقية لل�شغل .فقد تم تفويت منا�صب مالية منذ �سنوات
عديدة (تتحدث بع�ض ال�شهادات عما يناهز  6.000من�صب �شغل) ل�شباب منحدرين من الأقاليم
الجنوبية ،في م�صالح �إدارية مختلفة وفي م�ؤ�س�سات حكومية ،حيث يتلقى بع�ضا منهم �أجرهم دون عمل
وال ح�ضور .ولم تتخذ �إجراءات ت�صحيحية ،مما يدفع �إلى تبلور الفكرة التي م�ؤداها �أن ممثلي الدولة
يملكون �سلطة تقديرية في توزيع الهبات وم�صادر الريع.
 .45النظام الجبائي المطبق على �أقاليم الجهة تجريبي ،ولي�س له �أي �إطار قانوني ،مما يجعله ذا �أث ٍر �سلبي على
اال�ستثمار ،كما �أنه يحرم الجماعات ،وخ�صو�صا منها القروية ،من الموارد المالية .ويبقى نظام الإعفاء
من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة جزئيا (�إذ ال ي�شمل العنا�صر الداخلة في الإنتاج) ،وهو محط عدم
ر�ضى وا�سع .وال�شيء نف�سه ي�صح في حق نظام الترقيم العقاري ،الذي ي�شكو بدوره من العديد من �أوجه
الخلل .و�أخيرا ف�إن كال من التعر�ضات للتحفيظ ،وبطء معالجة الملفات العقارية ومنح التعوي�ضات،
ي�شكل كذلك محط انتقادات م�شروعة.
 .46يبقى اال�ستثمار الخا�ص وتو�سيع القطاع التجاري محدودين في المنطقة .فالأقاليم الجنوبية الع�شرة
ت�ضم  125وكالة بنكية من �أ�صل مجموع وطني قدره  5.113وكالة (�أي بن�سبة  2.4بالمائة) .والولوج �إلى
القرو�ض البنكية معروف ب�صعوبته ال�شديدة ،ب�سبب الم�ستوى غير المعقول من ال�ضمانات المطلوبة،
وعدم تال�ؤمها مع طبيعة �أن�شطة وم�ؤهالت حاملي الم�شاريع .وفي مقابل ذلك ي�شتكي العديد من
الفاعلين البنكيين من تعدد حاالت العجز عن الأداء ،و�صعوبة ا�ستعمال ال�ضمانات .وفي بع�ض �أماكن
الن�شاط ،مثل قرى ال�صيادين في الداخلة على �سبيل المثال ،ال وجود لأي خدمة بنكية ،ويتم �أداء �أجور
البحارة كليا �أو جزئيا عن طريق ق�سائم �شراء خا�ضعة لتدبير �شركات ال�صيد الو�سيطة.
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يمثل غياب بعد اجتماعي لل�سيا�سة المتبعة في مجال ال�صيد� ،أحد �أهم الثغرات التي تثير ان�شغال
ال�سيا�سات العمومية في الأقاليم الجنوبية ،و�أحد �أ�سباب عدم الر�ضى الأكثر ورودا على �أل�سنة
المتدخلين .فقطاع ال�صيد ي�ساهم ،ح�سب الم�صادر ،بما بين  60و  80بالمائة من مجمل الأ�سماك
التي يتم �صيدها على الم�ستوى الوطني ،وهو يمثل  15بالمائة من الثروة التي يتم �إنتاجها في الجهات
الجنوبية ،ويوفر  30بالمائة من منا�صب ال�شغل .غير �أن تثمين هذا المورد يتم خارج المنطقة ،وكذا �أرباح
ال�صيد في �أعالي البحار ،التي تنتج �أكبر جزء من القيمة الم�ضافة .وبالموازاة مع ذلك تبقى مداخيل
م�ستخدمي ال�صيد ال�ساحلي �ضئيلة ،وظروف عي�شهم بالغة التردي.
 .47يتج�سد غياب البعد االجتماعي �أي�ضا في القطاع الفالحي ،الذي يمثل ما يقارب  10بالمائة من منا�صب
ال�شغل المحلية .ورغم �أن م�ساحة الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة ال تمثل �سوى  1.2بالمائة من مجمل
م�ساحة الأقاليم الجنوبية� ،إال �أن هناك المزيد من الجهد الذي يتعين بذله ل�صالح �إحداث منا�صب
�شغل تعاونية في قطاعات تربية الموا�شي (من �إبل وماعز و�ض�أن) .كما ال يالحظ �أن هناك مجهودا يتم
بذله ل�صالح ال�صناعة التقليدية والتجارة التق�سيطية ،التي تبقى في �أغلبها غير مهيكلة ،كما ال توجد
ا�ستراتيجية وا�ضحة لتنمية منا�صب ال�شغل والن�شاط في مجال ال�سياحة الثقافية والبيئية.
 .48ي�ضاف �إلى التثمين ال�ضعيف جدا ،في عين المكان ،للمداخيل الخا�صة الناجمة عن �أن�شطة الفالحة
وال�صيد� ،ضعف في التوا�صل حول معايير و�شروط منح الرخ�ص والتمويالت في هذا القطاع ،مما �أف�ضى
�إلى ازدهار روح الريع ل�صالح عدد قليل من المحظوظين.
ُ .49يعد نظام تحديد وتوزيع الم�ساعدات االجتماعية في المنطقة من �أكثر العنا�صر �إثارة للجدل في
ال�سيا�سات العمومية على الم�ستوى الجهوي .فبرامج الإنعا�ش الوطني ،و�آليات توزيع الم�ساعدات
والإعانات الغذائية ،ودعم المحروقات ،وتفويت القطع الأر�ضية والم�ساكن ،و�أنظمة منح الطلبة،
وعمليات التوظيف في الم�صالح الإدارية والم�ؤ�س�سات العمومية ،كلها تتراكب وتختلط ،في غياب تام
لو�ضوح الر�ؤية في ما يتعلق بالتن�سيق بينها ،وال محا�سب ٍة حول تقييمها �أو ت�أثيرها .والنتيجة �أن ال�سيا�سة
االجتماعية للدولة �إ�شكالية ثالثية الأبعاد� ،أولها الم�صاريف ال يجري العمل ل�ضمان اال�ستفادة الق�صوى
ال�ش ّباك في غياب المعقولية ،ال 
منها ،كما ال تجري على مراقبتها ،وثانيها كون هذا النوع من �سيا�سة ُّ
الموجهة� ،أو
يفهمه المواطنون وال يجد لديهم دعما ،وثالثها يعود �إلى كون هذا النوع من الم�ساعدة غير ّ
ذات الأهداف غير المحددة بدقة ،ال تف�ضي �إلى نتائج م�ستدامة في مجال دعم قدرة الم�ستفيدين ،وال
ت�شجع على �أخذ المبادرة وال على اال�ستقاللية.
 .50االلتزامات لدعم مبد�إ عدم التمييز �ضد الن�ساء ،والنهو�ض بالم�ساواة ل�صالحهن تبقى خجولة جدا في
المنطقة كما في باقي جهات المملكة ،وذلك على كل الم�ستويات .فقد تراجعت ن�سبة ن�شاط الن�ساء
بع�شر نقاط ما بين  2000و ،2011حيث نزلت تحت عتبة  15بالمائة (مقابل  25بالمائة معدال وطنيا).
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 .51كما �أن االلتزامات في مجال محاربة التمييز والنهو�ض بتكاف�ؤ الفر�ص والمعاملة ل�صالح الأ�شخا�ص في
و�ضعية �إعاقة ،لي�ست بادية في ممار�سات ال�سلطات العمومية ،كما ال تلقى ت�شجي ًعا يذكر من جانب
الفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين.
 .52وجهت كثير من الجمعيات التي جرى اللقاء بها في مختلف الأقاليم الجنوبية ،انتقادات �شديدة لهيمنة
المنطق الأمني على �سلوك الإدارة المحلية ،وتدخالت الإدارة في برمجة �أن�شطة الجمعيات والإ�شراف
عليها .وهي ادعاءات يزيد من �إثارتها لالن�شغال كونها لم تثر �أي رد فعل �أو تف�سير من قبل الإدارات
المعنية.
 .53يتيح الحوار المدني ،الذي ي�ضمنه د�ستور المملكة وي�شجعه ،هوام�ش معتبرة للتح�سين ،وخ�صو�صا �إذا
تم احترام ا�ستقاللية الفاعلين الجمعويين بجالء ،وجرى تنظيم منتديات م�ؤ�س�سية على الم�ستويين
المحلي والجهوي ،من �أجل الت�شاور والحوار بين المجتمع المدني وال�سلطات العموميةُ .ي�ست�ش َعر
غياب هذا الحوار – الذي ي�ؤ�شر �أي�ضا على نق�ص في م�شاركة المجتمع المدني في ت�صور وتفعيل
ومراقبة وتقييم ال�سيا�سات االجتماعية – في كيفية ا�شتغال هيئات كوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.
وب�سبب كون تركيبة ومهام المجل�س الملكي اال�ست�شاري ل�ش�ؤون ال�صحراء يدخالن في �إطار تجربة �أولى
لإطالق منتدى مدني ،ف�إن ن�شاطه بقي محدودا.

رهانات �أ�سا�سية للديمقراطية وتنمية الأقاليم الجنوبية
 .54تم تحديد خم�سة رهانات �أ�سا�سية باعتبارها عوامل حا�سمة لتحرير دينامية التنمية وتدعيم الديمقراطية
في الجهات الجنوبية .وهي تخ�ص ما يلي:
   .1قيادة ال�سيا�سات العمومية المحلية ،ب�شكل ّ
يمكن ح�سب ُ�س ّلم �أولوياتها ،من خلق الثروات ومنا�صب
ال�شغل ،وي�ضمن ال�شفافية والإن�صاف والعدالة االجتماعية في مجال تدبير ال�ش�ؤون العمومية؛
�  .2إعادة َم ْر َك َزة �أرباح موارد المنطقة حول الحاجات الأ�سا�سية لمواطني هذه الأقاليم؛
الم َر َّ�سمة ،القابلة للقيا�س والمراقبة ،ل�ضمان تنمية م�ستدامة؛
  .3حماية البيئة ،والإلتزامات ُ
 .4ا�ستئناف عملية التفكير حول تثمين المرجعية الثقافية للمنطقة ،وتقوية �إ�شعاعها �ضمن الهوية
الوطنية وكذا تقوية تفاعلها معها؛
� .5إعادة بناء الثقة لدى �ساكنة الجهات الجنوبية ،و�إقرار عالقات �سل�سة بين �ساكنة تلك الجهات
والم�ؤ�س�سات العمومية.
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 .55القيادة التقنية ،والحكامة الإدارية لتنمية الجهات الجنوبية ،في �سبيلها �إلى �أن ت�صبح من �أ�سباب عدم
الر�ضا .فم�سل�سل اتخاذ القرار وتدبير ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية قارب مداه ،و�إحداث وكالة
الجنوب لم يف�ض �إلى تجديد في العمق لمقاربة اال�ستثمار العمومي في الجهات الجنوبية .و�س ّلم
�أولويات البرامج والم�شاريع العمومية وفائدتها االجتماعية يفتقر �إلى م�ؤ�شرات قيا�س  حول �أعداد
منا�صب ال�شغل المحدثة ،والمداخيل المترتبة عن ذلك ،وتراجع معدالت الفقر والحد من التمييز بين
الجن�سين ،وتح�سين و�ضعية الأفراد والمجموعات في و�ضعية ه�شا�شة ،وب�شكل �أعم تراجع م�ستوى الرفاه
االجتماعي .كما �أن العديد من الإنجازات الكبرى التي تمت في ال�سنوات الأخيرة هي اليوم مو�ضع
انتقاد ب�سبب طابعها المكلف والباذخ وغير المكتمل� ،أو المكتمل لكن غير الم�ستعمل (ق�صر م�ؤتمرات
مترامي الأطراف ،وم�سبح بالغ االت�ساع قيا�سا �إلى تعداد ال�ساكنة ،وخزانة ف�سيحة من الإ�سمنت تفر�ض 
�إكراهات كبيرة في مجال ال�صيانة والتكييف ،ومعهد مو�سيقي تم بنا�ؤه لكنه ال ي�شتغل ،وغير ذلك).
 .56ال تتوفر وكالة الجنوب وال �أي �إدارة على قاعدة معطيات مف�صلة و ُمح ّينة عن واقع حال �آليات التنمية
االقت�صادية واالجتماعية في الأقاليم الجنوبية .و�إذا كان جزء من المعطيات العددية يتم تجميعه من
قبل المندوبية ال�سامية للتخطيط ،ف�إنها ال تتيح تقديم الجواب على م�سائل �أ�سا�سية حول �سل�سلة خلق
الثروات وتوزيعها� ،سواء على الم�ستوى الجهوي �أو حتى الوطني .والحال �أنه من المهم �أن تقا�س ،ب�أكبر
قدر ممكن من الدقة ،وجهة القيمة الم�ضافة المحلية ،وعمليات نقل الأموال بين الجهات ،وذلك من
�أجل التحديد الجلي للمبادئ الوا�ضحة ،ومفاتيح التوزيع المن�صف ،القابل للتوقع بين الدولة والجهات
والجماعات .تعتبر هذه المنظومة �أ�سا�سية للم�ستقبل ،و�ضرورية في �إطار الجهوية المتقدمة.
 .57تعد حماية البيئة من الأمور المغفلة في ال�سيا�سات العمومية المحلية .فااللتزامات التي تم التعهد
بها في �إطار  Agenda 21لم َيت ُلها تتبع وال تقديم لمعلومات عمومية حول درجة تقدمها .هذا علما �أن
رهانات الجهات ال�صحراوية في مجال حماية الموارد المائية وال�سمكية ،والوقاية من التلوث ،وخ�صو�صا
تلوث ال�ساحل ،وكذا �إمكاناتها في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة (من �شم�سية وريحية) ،كلها
�ضخمة جدا .ومن المفرو�ض �أن يكون البعد البيئي ،كما ين�ص عليه الميثاق الوطني حول البيئة
والتنمية الم�ستدامة ،في �صميم المعايير المعتمدة لتقييم كل م�شروع ا�ستثماري .كما ينبغي �أن تنبني
حوله هيكلة النموذج التنموي الجهوي ب�أكمله.
 .58تمت �إثارة الرهانات المتعلقة "بالخ�صو�صيات الثقافية" للجهات الجنوبية مرات متكررة خالل اللقاءات التي
نظمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في الأقاليم الجنوبية في يناير ومار�س  .2013وقد تبدو هذه
الم�سائل �شائكة بحكم �أنها ال تمثل جزءا تقليديا من النقا�ش العمومي في بالدنا ،علما �أن الد�ستور المغربي
يعترف بتراث ثقافي ول�ساني متعدد .ولم تنطلق بعد عملية التفكير في تمازج الهويات الح�سانية والأمازيغية
والعربية ،التي َيقوم عليها مجتمع الجهات الجنوبية ،وهو عجز تتجلى �آثاره في مجال تحديد وقيادة ال�سيا�سات
العمومية والنقا�شات حول الو�ضعية االجتماعية وم�ستقبل التنمية في تلك الجهات .وال�شك �أن نقا�شا مثل
هذا بحاجة �إلى روح من االنفتاح والإدماج ،كما �أنه بحاجة �إلى قدرة معتبرة على الإن�صات والحوار.

تقييم فعلية الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية في الأقاليم الجنوبية

ويفتر�ض �أن يتم تحديد ومعالجة �أوجه النق�ص البالغ في مجال التكوين المتعلق بتاريخ وثقافة الجهات
الجنوبية لدى الم�سيرين الذين يتم تعيينهم في تلك المنطقة في مواقع الم�س�ؤولية في الإدارات.
 .59وتجدر الإ�شارة �إلى �أن عددا من �أوجه الخلل التي تم ر�صدها على الم�ستوى الجهوي تجد �أ�سبابها في
الم�ستوى المركزي ،وبالتالي ت�ستدعي �أن يتم ح ّلها في الم�ستوى نف�سه .ف�إحداث هيئات م�ستقلة من مثل
المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان �أو الهيئة المركزية للوقاية من الر�شوة ،وتمتيعها ب�صالحيات وا�سعة،
ال ت�ضمن في حد ذاتها فعلية كافية لوظائف التنظيم والمراقبة ال�ضرورية لمجتمع ديمقراطي تحكمه
قاعدة القانون .فالعديد من ال�شهادات التي تلقاها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي تتحدث
عن طلبات تقدمت بها ،على الم�ستوى المحلي والوطني معا� ،إحدى هاتين الهيئتين المذكورتين
�إلى �إدارات مختلفة حول ادعاءات بوقوع حاالت انتهاك لحقوق الإن�سان� ،أو حاالت ف�ساد ُمرتكبة في
الأقاليم الجنوبية ،لكنها بقيت بال جواب .وبالتالي ف�إن م�س�ألة �إقرار م�س�ؤولية الإدارة تبقى مطروحة.
ومن هذا المنظور ،ورغم �أن �صواب الجهوية المو�سعة لم يعد محل �شك� ،إال �أن �إمكانية تطبيقها تقت�ضي
الموجهة ،والإعداد التقني والم�سطري لتفعيلها.
مجهودا كبيرا لنمذجة مبادئها ِّ
 .60يمكن القول �إن الجهات الجنوبية تقدم ،في كثير من الجوانب� ،صورة م�صغرة عن �أوجه االنح�صار التي
تعانيها دينامية التنمية على الم�ستوى الوطني .وهذا ي�صح في حق الولوج �إلى الخدمات الأ�سا�سية،
والرفاه االجتماعي ،وال�شغل ،والتربية ،والثقافة ،والإدماج ،كما ي�صدق على حماية البيئة ،ومناخ
الأعمال ،والحكامة ،ومراقبة القرار العمومي ،وكذا الحوار المدني ،والحوار االجتماعي .لكن الرهان
الأهم ،هو المتعلق بالثقة� ،سواء في اال�شتغال المحلي لم�صالح الدولة� ،أم في الم�ستقبل االقت�صادي
والتما�سك االجتماعي بالجهات الجنوبية .فالأحداث العنيفة التي �شهدها تفكيك مخيم كديم �إزيك
في نونبر  ،2010ومثيلتها في الداخلة في �شتنبر  ،2011ت�ستحق تحليال معمقا وجديا ،لأنها لي�ست مجرد
ظواهر عابرة ،يمكن تبريرها بوجود خلل في المنظومة الأمنية� .إن هذه الأحداث الم�أ�ساوية ت�سائل
�إن�صات وحيوية – وفي نهاية المطاف م�صداقية – الهيئات الو�سيطة ،وخ�صو�صا الجمعيات ،الحا�صلة
على اعتراف وموافقة ال�سلطات العمومية ،والمعروفة بتدخلها في التنظيم والتن�شيط المجتمعيين� .إنها
عالمات على �أزمة في الثقة ،ت�سائل �أي�ضا قدرة الفاعلين االجتماعيين على بناء تمثيليتهم وتدخالتهم
على �أ�س�س م�ستقلة ،وقدرة ال�سلطات العمومية على احترام تلك اال�ستقاللية و�أخذها بعين االعتبار.
والحال �أن ما يتبين من اال�ستماع �إلى العديد من الأطراف المعنية ،هو �أن االنتظارات كبيرة وال تفت�أ
تتزايد في مجاالت الرفاه االجتماعي ،وممار�سة الحريات ،والم�س�ؤولية وال�شفافية في ت�صرفات الإدارة
وممثليها.
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 .61كما �أن تلك االنتظارات تج ّلي ال ّت ْوق ،في الأقاليم الجنوبية� ،إلى بزوغ مجتمع مدني معترف به وم�س�ؤول
في عملية تن�شيط �ش�ؤون المدينة ،وهو توق يتم التعبير عنه �سلبيا برف�ض مخططات ،والإقرار بو�ضعية
التبعية المالية والمراقبة الإدارية لعمل الن�سيج الجمعوي وا�شتغاله الداخلي .وقد ترددت عبارة "لقد
حررنا الأر�ض وا�ستثمرنا الكثير في الحجر ،ولكن ينبغي فعل �أكثر من ذلك من �أجل كرامة المواطنين
ورفاهيتهم" ،مرات كثيرة على �أفواه العديد من الفاعلين المحليين� .إنه من المنا�سب العمل لتحويل هذا
ال ّتوق �إلى م�شاركة ،والحد من عوامل الكبح التي تعوق القطاع الخا�ص ،والعمل على محاربة عالمات
و�أ�سباب نق�ص ثقة المواطنين في قدرة ال�سلطات العمومية على احترام حقوقهم الأ�سا�سية و�ضمانها� .إن
الهدف بال�ضبط من هذا التقرير المرحلي هو ا�ستعرا�ض و�ضعية الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية ،مع ا�ستبطان طموح �إلى �إعداد تو�صيات مفيدة ،لدعم فعلية هذه الحقوق
وتح�سين حكامتها ،خدم ًة للتما�سك االجتماعي ،وازدهار الجهات الجنوبية.
 .62يمثل م�شروع التقرير هذا ،ت�شخي�صا �سوف يتم تقديمه �إلى الأطراف المعنية بهدف اال�ستمرار في �إغنائه
عبر تعليقاتهم واقتراحاتهم ،و�سوف يكون بالتالي ،بمثابة مرجعية تتم انطالقا منها بلورة النموذج التنموي
الجهوي الجديد للأقاليم الجنوبية ،وتعميق التحوالت الكبرى المن�صو�ص عليها في الورقة الت�أطيرية.
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الولوج �إلى الخدمات الأ�سا�سية والرفاه االجتماعي

الحق في �ضمان و�أمن الحياة والحرية و�سالمة الحياة ال�شخ�صية
تح�سين معدل الحياة للجميع (دون ميز ،وخ�صو�صا ب�سبب الجن�س �أو الأ�صل)

 .63لقد تح�سن معدل العمر في الأقاليم الجنوبية الع�شرة تح�سنا ملحوظا خالل ال�سنوات الثالثين
المن�صرمة ،حيث ربح � 10سنوات ما بين  1987و ،2009ليبلغ اليوم م�ستويات قريبة من المعدل الوطني
(� 74.8سنوات معدال وطنيا� 71.7 ،سنوات في الو�سط القروي و� 77.3سنوات في الو�سط الح�ضري).
حظر المعامالت القا�سية والال�إن�سانية والحاطة بالكرامة (التعذيب والم�س بال�سالمة
الج�سدية ،والتحر�ش)

 .64لم يتم النطق بعقوبة الإعدام قط في الأقاليم الجنوبية منذ تحريرها ،والمغرب على العموم لم يطبق هذه
العقوبة منذ  .1993وقد تبين من اللقاءات التي تم تنظيمها مع عدد من الأطراف المعنية �أن الحق في
الحياة يتم احترامه على وجه العموم بكيفية ُمر�ضية من قبل ال�سلطات العمومية والق�ضائية.
 .65غير �أنه لي�س هناك من �ضمانة معقولة على قدرة ال�سلطات العمومية على الوقاية الفعالة �أو الإنقاذ المنهجي
للمهاجرين غير ال�شرعيين القادمين من جنوب ال�صحراء� ،ضد مخاطر الموت غرقا �أو ب�سبب ه�شا�شة
ظروفهم الحياتية .وال تبدو الجمعيات المحلية من�شغلة كبير ان�شغال بهذه الم�س�ألة ،التي تتطلب عمال
وو�سائل عمل م�شتركة بين المملكة والبلدان الأ�صل وبلدان الوجهة ،ل�صالح حماية حقوق المهاجرين
وعائالتهم.
 .66ال يبدو �أن الوقاية من المعامالت القا�سية �أو غير الإن�سانية �أو الحاطة بالكرامة ،مو�ضوعا ل�سيا�سة وا�ضحة
ومقعدة .وقد �أبدى عدد من النا�شطين الجمعويين �أ�سفهم لما �سموه "طغيان المنطق الأمني" ،وانتقدوا
لجوء ال�سلطات العمومية �إلى �أفعال تخويف وقمع تحد من الحق في التظاهر .وهناك كذلك انتقادات
موجهة لظروف االعتقال ،في غياب �ضمانات وا�ضحة وم�ساطر للطعن في مواجهة �أعمال التعذيب و�سوء
المعاملة.
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حظر التعذيب

 .67ت�شير �شهادات تقدم بها مدافعون عن حقوق الإن�سان ،بعد تفكيك مخيم كديم �إزيك� ،إلى �أن قوات
حفظ النظام قد تكون مار�ست �أعمال �سوء معاملة وتعذيب في حق الأ�شخا�ص الموقوفين في مراكز
الدرك والأمن� .أ�شار المقرر الخا�ص للأمم المتحدة حول التعذيب ،خوان منديز ،في نهاية مهمته
بالمغرب (من  15إلى � 22شتنبر � )2012إلى "الإرادة ال�سيا�سية ( )...لبناء ثقافة م�ؤ�س�سية قادرة على
حظر العنف والمعامالت الم�سيئة والوقاية منها" ،لكنه �أ�شار كذلك �إلى وجود "تقارير موثوق بها مفادها
�أن (رجال �شرطة) قاموا ب�ضرب �أ�شخا�ص (باليد والع�صا) و�صعقوهم بالكهرباء و�أحرقوا جلدهم ب�أعقاب
ال�سجائر )...( .و�أ�شكال الحماية من التعذيب ال ت�ستغل بالفعل في الواقع ،في غياب دالئل على وقوع
التعذيب ،وبالتالي ف�إن االعتراف �أو الت�صريح يبقيان في الملف ،وال يتم بذل �أي مجهود للتحقيق
ومتابعة �أو معاقبة مقترفي هذه الجريمة  ." 6وفيما يخ�ص الأقاليم الجنوبية على وجه التحديد ،قال
المقرر الخا�ص �إنه وجد نف�سه "غارقا في كم كبير من الطلبات التي يتعين �إر�ضاء �أ�صحابها ،والمئات
من الحاالت التي ا�ستقبلتها خالل زيارتي التي دامت يومين (�إلى مدينة العيون) .غير �أني ل�سوء الحظ
لم �أ�ستطع �أن �أزور �إال عددا محدودا من ال�ضحايا المفتر�ضين" .كما �أن لجنة الأمم المتحدة لمحاربة
التعذيب كانت قد �أعلنت عن "ان�شغالها بمو�ضوع ما يرد عليها من ادعاءات في �ش�أن ال�صحراء الغربية،
حيث يبدو �أن هناك حاالت توقيف واعتقال تع�سفية ،واعتقاالت �سرية في �أماكن غير معروفة ،وحاالت
من التعذيب و�سوء المعاملة وانتزاع االعترافات بالإكراه ،وا�ستعماال مفرطا للعنف من قبل قوات الأمن
وقوات حفظ النظام المغربية ." 7
 .68انتقد العديد من المتدخلين الإفالت من العقاب الذي يبدو �أن بع�ض رجال ال�سلطة الم�س�ؤولين عن
العنف ي�ستفيدون منه.
 .69لم نح�صل على م�ؤ�شرات ،ال لدى فعاليات المجتمع المدني وال لدى ال�سلطات العمومية ،على وجود
حاالت اتجار في الب�شر �أو ا�ستغالل جن�سي للن�ساء �أو القا�صرين ،وال لتدابير مخ�ص�صة لقمع هذه
الظواهر والوقاية منها.
 .70يرى الفاعلون �أن درجة خطورة الطريق الوطنية رقم  1مرتفعة �أكثر من الالزم ،فهي �ضيقة وغير مجهزة
تجهيزا كافيا ،كما �أن كثيرا من الطرق غير معبدة.
 .71يبدو �أن بع�ض المناطق تحتوي �ألغاما زرعها االنف�صاليون ،وهي تمثل خطرا على الحياة.

6
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 .72رغم الجهود الجبارة المبذولة من قبل القوات الم�سلحة الملكية في تنظيف الأقاليم الجنوبية من
الألغام الم�ضادة للأ�شخا�ص ،التي تم زرعها هناك خالل فترة الحرب ،فمازالت االنفجارات تهدد حياة
الرحل ،وذلك رغم �أن المناطق الخطرة محددة وم�شار �إليها.
�إدماج اعتبار مبد�إ االحتياط واحترام كرامة الفرد في �أن�شطة البحث ال�سريري

� .73أن�شطة البحث ال�سريري ممنوعة في مجموع المملكة ،بانتظار �صدور قانون يرمي بالخ�صو�ص �إلى حماية
�سالمة الأفراد وكرامتهم وحقهم في المعلومة وفي حرية اختيار المواقف قبوال �أو رف�ضا.
الحد من حاالت القتل واالنتحار والحوادث

 .74لم يتم الح�صول على �أرقام �إح�صائية حول حوادث القتل واالنتحار في الأقاليم الجنوبية.
الحق في ال�صحة
دعم الإن�صاف في الولوج ،والتح�سين الم�ستمر لنوعية البنيات والخدمات ال�صحية

� .75أ�شادت الأطراف التي التقاها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بما �سمته "تح�سنا وا�ضحا" في
الو�ضعية ال�صحية عموما ،و�صحة الأم والطفل على وجه الخ�صو�ص (انتقلت ن�سبة الوفيات بين األمهات
من  227لكل  100.000والدة ما بين  1995و� ،2003إلى  112لكل  100.000والدة في .)2009
 .76م�ؤ�شرات التجهيزات ال�صحية في الأقاليم الجنوبية �أعلى قليال من نظيرتها في باقي جهات المملكة
(�سرير لكل  1143مواطن في الأقاليم الجنوبية ،مقابل �سرير لكل  1180مواطن معدال وطنيا .غير �أن
الفوارق كبيرة في ما بين الجهات الثالث ،بتغطية �ضعيفة جدا في جهة وادي الذهب-لكويرة (�سرير
لكل � 3245ساكن)� ،أي �أدنى بمرتين من نظيرتها في كلميم-ال�سمارة (�سرير لكل  1287مواطن)،
و�أدنى ب�أربع مرات منها في جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء (�سرير لكل  746مواطن)� .أما �أعداد
العاملين �شبه الطبيين فهي كذلك �أعلى من المعدل الوطني (عامل واحد �شبه طبي لكل  814مواطن
في الأقاليم الجنوبية ،مقابل واحد لكل  1111مواطن على الم�ستوى الوطني) .وفي المقابل ،ف�إن موارد
الجهات الجنوبية من حيث العاملين الطبيين �أدنى من المعدل الوطني (طبيب واحد لكل 2625
مواطن في الأقاليم الجنوبية ،مقابل واحد لكل  1633على الم�ستوى الوطني).
 .77ن�سبة تغطية الت�أمين ال�صحي للأجراء وذوي الحقوق (من قبل ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي
 CNSSبالن�سبة �إلى �أجراء القطاع الخا�ص ،وال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي
 )CNOPSفي الأقاليم الجنوبية تعادل تقريبا ( 17.8بالمائة) نظيرتها على الم�ستوى الوطني (18.4
بالمائة).
37

النموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية  -التقرير المرحلي

� .78أ�شارت الأطراف المعنية التي التقاها المجل�س في الجهات الثالث �إلى ا�ستمرار �أوجه نق�ص في مجال
الولوج والتكفل ،مع الإ�شارة �إلى �أن �أوجه النق�ص في ت�صور المنظومة ال�صحية وفي قيادتها تزيد من
تفاقم ال�صعوبات المرتبطة بالو�سائل المادية.
 .79غياب برنامج ي�ستجيب للحاجات ال�صحية الأ�سا�سية للمنطقة.
 .80ا�ستمرار حاالت الوفيات �أثناء نقل المر�ضى �إلى الم�ست�شفيات .تمت الإ�شارة كذلك �إلى ا�ستمرار
وقوع حاالت عديدة من الوفيات والتعقيدات ال�صحية المرتبطة بالمخا�ض والو�ضع حين يتم الو�ضع في
البيت عو�ض الم�ست�شفى �أم �أثناء عمليات الإجها�ض ال�سرية.
 .81ال يبدو �أن الجماعات المحلية وال الجمعيات مهتمة بتحديد �أو تقييم �أو تح�سين المنظومة ال�صحية
بالمنطقة.
 .82البنيات التحتية والموارد الب�شرية غير كافية وغير موزعة بالت�ساوي (م�ست�شفيات ال ت�ستجيب للمعايير،
وال وجود لم�صلحة �إنعا�ش في بع�ض المدن ،ونق�ص في �أعداد �أطباء الطب العام واالخت�صا�صيين،
وح�ضور متقطع ال يتجاوز الأ�سبوع الواحد �إلى �أ�سبوعين في كل �شهر).
 .83التعيين في منا�صب الأطباء في الأقاليم الجنوبية ال يجري في نظر المتدخلين بطريقة �إيجابية ،بل ينظر
�إليها غالبا على �أنها نوع من "العقاب".
 .84ال وجود لأطباء من المنطقة (لي�ست هناك كلية طب جهوية �أو تعطى الأولوية لأبناء المنطقة المتخرجين
من كليات الطب في اال�ستقرار والممار�سة في الأقاليم ال�شمالية).
 .85ي�ساهم غياب م�صحات خا�صة في تفاقم نق�ص التجهيزات الطبية في المنطقة.
 .86هناك ق�سم هام من الم�ؤ�شرات المحددة في مرجعية ميثاق الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية للمجل�س 
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي لتقييم فعلية الحق في ال�صحة ،لم يتم تجميعها على الم�ستوى
الوطني ،مما يجعل من ال�صعب تعميق ح�صيلة ال�سيا�سة ال�صحية في الأقاليم الجنوبية .ومن الم�ؤ�شرات
غير المتوفرة نذكر:
• •ن�سبة تلقيح الن�ساء الحوامل؛
• •عدد حاالت الإجها�ض �سنويا؛
• •عدد الجمعيات المتدخلة في المجال الطبي؛
• •ن�سبة الوفيات ب�سبب الأمرا�ض الم�ستوطنة؛
• •ن�سبة الإ�صابة بفيرو�س نق�ص المناعة المكت�سب  VIHفي �أو�ساط ال�ساكنة ما بين  15و� 25سنة؛
• •ن�سبة ال�ساكنة التي تعاني من مرحلة متقدمة من داء فقدان المناعة ،والتي تتمتع بولوج �إلى عالج
م�ضاد للفيرو�سات؛
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• •�آثار وم�ؤ�شرات الإنجاز للبنيات النوعية للتكفل بحاالت الإدمان؛
• •م�ؤ�شرات حول وجود و�أعداد الم�ستفيدين من برامج التوعية ال�صحية لل�ساكنة؛
• •عدد الجمعيات العاملة في مجال تح�سي�س ال�ساكنة بال�صحة والوقاية العمومية.
 .87على وجه العموم ،تعاني بنيات المنظومة ال�صحية في الأقاليم الجنوبية من �أوجه الخلل ذاتها التي
تعانيها التجمعات ال�سكنية المتو�سطة والقروية في باقي جهات المملكة في مجال القيادة والإعالم.
غير �أن �أوج الخلل تلك تزداد تفاقما في الجنوب ب�سبب ُبعد الم�سافات بين التجمعات ،ونوعية ال�شبكة
الطرقية ،واال�ستعانة بمبتدئين دون تجربة وال ت�أطير.
الحق في الأمن الغذائي

 .88على الم�ستوى الوطني ،يعاني  14.9بالمائة من الأطفال من �أقل من � 5سنوات من ت�أخر في النمو ( 8.6في
الو�سط الح�ضري و 20.5في الو�سط القروي)� .أما النق�ص في الوزن فيهم  3.1بالمائة ( 1.7في الو�سط الح�ضري،
و 4.3في الو�سط القروي) .وال ي�شار �إلى فوارق ملمو�سة في هذا المجال بالن�سبة �إلى الأقاليم الجنوبية.
 .89تعمل الدولة بفعالية ،في الأقاليم الجنوبية ،على الحد من �آثار تقلبات ال�سوق ل�ضمان الولوج �إلى المواد
الغذائية الأ�سا�سية ،عبر �آلية لدعم الأ�سعار ،والتوزيع المبا�شر لمواد غذائية .وقد تبين من اللقاءات
التي نظمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في عين المكان مدى مركزية التدخل العمومي
في ت�أمين تموين الجهات ودعم الأ�سعار ومنح مواد غذائية للمكونات الفقيرة من ال�ساكنة .وقد تمت
الإ�شارة �أثناء اللقاءات ب�صفة متكررة �إلى م�شاكل الإن�صاف والفعالية في ا�ستهداف الم�ستفيدين
وال�شفافية ومراقبة تدبير تلك الآلية.
 .90وجود م�سارات موازية لإدخال وتوزيع المواد الغذائية ي�سائل نوعية المواد ومخاطرها على ال�صحة (مواد
مهربة �أو فا�سدة �أو منتهية ال�صالحية).
� .91إذا كان الولوج �إلى المواد الغذائية الأ�سا�سية م�ؤ ّمن بالفعل في الأقاليم ،ف�إن العالقة بين الم�سارات
المرتبطة بال�سوق ونظيرتها المرتبطة بالم�ساعدة تبدو غير متحكم فيها ب�شكل كاف (هناك مواد مدعمة
تجد طريقها �إلى الم�سارات التجارية ،مما ينتج عنه مفعول انحراف في ال�سوق.
الحق في ولوج الماء وتدبيره

 .92ين�ص الف�صل  31من الد�ستور المغربي على �أنه " تعمل الدولة والم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات
الترابية ،على تعبئة كل الو�سائل المتاحة ،لتي�سير �أ�سباب ا�ستفادة المواطنات والمواطنين ،على قدم
الم�ساواة ،من الحق في الولوج (� )...إلى الماء ".والجهات الجنوبية من البالد تعد من بين �أكثر
المناطق جفافا في العالم ،وهي خ�صو�صية تجعل من الماء هناك� ،أكثر من �أي مكان �آخر على امتداد
التراب الوطني ،متغير حا�سم في كل �سيا�سة تنموية.
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 .93حققت ال�سيا�سات العمومية ،في مجال فعلية الحق في الولوج �إلى الماء ال�صالح لل�شرب� ،إنجازات
�إيجابية ج ًّدا .ففي  ،2011كانت ن�سبة  87بالمائة من الأ�سر في الأقاليم الجنوبية تتوفر على الربط ب�شبكة
الماء ال�صالح لل�شرب (مقابل  79.4معدال وطنيا) .كما �أن  61.6بالمائة من الأ�سر في الجنوب مربوطة
ب�شبكات التطهير ،مقابل  58.4بالمائة وطنيا (وهي الن�سب التي قدرت في  2007بما قدره  45بالمائة
و 54بالمائة على التوالي).
�	.94أبانت اللقاءات التي نظمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي مع مختلف الأطراف المعنية في
الأقاليم الجنوبية عن عدد من االن�شغاالت المختلفة:
• •غياب �سيا�سة وا�ضحة و�شفافة ومن�صفة في تدبير الماء والحفاظ عليه؛
• •غياب انخراط المجتمع المدني في تحديد طرق تدبير الموارد المائية (من ا�ست�شارات حول
اال�ستخدام وعمليات توعية)؛
• •غياب �سيا�سة للوقاية من هدر الماء والعمل على تثمينه؛
• •غياب �سيا�سة لمعالجة المياه الم�ستعملة.
 .95تم الحديث عن و�ضعيات بالغة الق�سوة ،كحال قرى ال�صيادين في الداخلة ،التي ال تتوفر على ربط
ب�شبكة الماء ال�صالح لل�شرب.
� .96إرهاق للموارد المائية ورداءة نوعية الماء في المدن ،وخ�صو�صا الداخلة (المياه المكبرتة)؛
 .97ا�ستعمال الموارد الأحفورية للري الزراعي ،وغياب محطات لتحلية المياه وكل تقنية �أخرى لتثمين
الموارد المائية (كلميم والداخلة).
الحق في التربية
�ضمان فعلية التعليم الأ�سا�سي الإلزامي ،والتح�سين الم�ستمر لنوعيته

 .98في مجال التعليم ما قبل المدر�سي ،تفوق ن�سبة ارتياد المدر�سة في الجهة الجنوبية المعدل الوطني
كثيرا ،وخ�صو�صا في جهتي وادي الذهب-لكويرة والعيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،اللتين �سجلتا
ن�سبة نوعية من التمدر�س الأولي ،بلغت على التوالي  84بالمائة و 84.9بالمائة خالل المو�سم الدرا�سي
 ،2011-2010مقابل  64.9بالمائة معدال وطنيا .وحدها جهة كلميم-ال�سمارة �سجلت ن�سبة �أدنى (53
بالمائة).
 .99حقق تعميم التعليم االبتدائي للأطفال (فتيات وفتيانا) ما بين � 6سنوات و� 11سنة نجاحا باهرا ،بحيث
بلغت الن�سبة  100بالمائة في جهتي وادي الذهب-لكويرة والعيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،مقابل
 97.5معدال وطنيا ،في حين تنزل تلك الن�سبة في كلميم �إلى  95.2بالمائة .ويت�أكد هذا الإنجاز الجيد
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في مجال الحد من التخلي عن الدرا�سة في المرحلة االبتدائية ،حيث تبلغ جهتا وادي الذهب-لكويرة
والعيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ن�سبا من االحتفاظ بالأطفال في المدر�سة تناهز  95بالمائة ،مما
يعد �أعلى بكثير من المعدل الوطني ( 86.5بالمائة)� .أما ن�سب تمدر�س الأطفال المعاقين ،التي تبقى
�ضعيفة على الم�ستوى الوطني ( 34.7بالمائة) ،فغير معروفة بالن�سبة �إلى الأقاليم الجنوبية.
 .100ن�سبة محو الأمية بين ال�صفوف ال�سكان من � 10سنوات فما فوق �أعلى في الأقاليم الجنوبية (65.9
بالمائة) من نظيرتها على الم�ستوى الوطني ( 60.3بالمائة).
�إنعا�ش القدرة على التحكم في �أدوات التعلم الرئي�سة والم�ضامين التربوية الأ�سا�سية:
�أوجه عجز وتحديات

 .101رغم الم�ستوى المرتفع للن�سبة النوعية للتمدر�س الأولي في الأقاليم الجنوبية ،ف�إن التعليم التقليدي
مهيمن هناك ،وال�ضمانات محدودة في ما تعلق بفعلية ونوعية �أثره ،وخ�صو�صا في الولوج �إلى التعلمات
الأ�سا�سية و�أن�شطة التفتح والم�ضامين التربوية الأ�سا�سية.
 .102تبين من اللقاءات التي نظمها المجل�س في الأقاليم الجنوبية �أنه �إذا كانت م�شروعية المنظومة
العمومية لي�س محل ت�شكيك ،ف�إن كثيرا من الفاعلين ي�شيرون ب�أ�صابع االتهام �إلى م�شاكل حقيقية
تتعلق بالنوعية والفعالية ،وخ�صو�صا ما تعلق بما يلي:
• • �أعداد وم�ؤهالت ومحفزات هيئة التدري�س غير الكافية؛
• • �ضعف في تعلم اللغات الأجنبية ،وخ�صو�صا منها الفرن�سية؛
• • توجيه التالميذ نحو المواد العلمية ناق�ص؛
• • عدم كفاية الدرو�س المتعلقة بتاريخ المنطقة والثقافة والموروث الح�ساني؛
• • �ضعف �أن�شطة التفتح والأن�شطة ما قبل الدرا�سية ،وولوج محدود �إلى التكنولوجيات الحديثة.
الحق في ال�شغل وفي �شروط عادلة ومالئمة ومن�صفة

 .103ي�ضمن قانون ال�شغل الحق في ال�شغل وحرية ال�شغل والحق في �شروط عمل عادلة ومالئمة ومن�صفة.
وهذه المبادئ لي�ست مو�ضوعا لقيود وال لتدابير خا�صة في الجهات الجنوبية ،وتفعيلها �أمر من �ش�أن
الم�صالح الجهوية والإقليمية لإدارات الدولة (وخ�صو�صا وزارة ال�شغل).
 .104كانت ن�سبة الن�شاط في الجهات الجنوبية في � 2011أدنى بقليل من نظيرتها في باقي جهات المملكة
( 41.8بالمائة ،مقابل  49.2بالمائة) .ويرجع هذا الفارق بالأ�سا�س �إلى �ضعف ن�شاط الن�ساء في تلك
الجهات ( 14بالمائة مقابل  25.5بالمائة معدال وطنيا) .ون�سبة ن�شاط الن�ساء هناك �أدنى بقرابة خم�س 
مرات من ن�سبة ن�شاط الرجال ،وقد �شهدت تطورا �سلبيا ما بين  1991و( 2011ناق�ص  8.5بالمائة ،مقابل
ناق�ص  5بالمائة معدال وطنيا)� .أما البطالة فكانت ن�سبتها في  2007ما قدره  27.6بالمائة في �صفوف
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الن�ساء في الأقاليم الجنوبية (مقابل  9.8بالمائة معدال وطنيا للن�ساء) ،و 17.1بالمائة في �صفوف
الرجال ،مقابل  9.8في �صفوف الرجال معدال وطنيا .وبالن�سبة �إلى الفئة العمرية � 34-25سنة ،ف�إن
امر�أة واحدة من بين كل اثنتين ( 52بالمائة) تعاني البطالة في الأقاليم الجنوبية ،مقابل  15.6بالمائة
بالن�سبة للرجال من الفئة العمرية ذاتها.
 .105تم اتخاذ تدابير مالية هامة ( 6.000من�صب عمل) في الوظيفة العمومية ،ل�صالح ت�شغيل �شباب من
المنطقة في الوظيفة العمومية انطالقا من  .1987وقد تعر�ضت تلك التدابير للكثير من االنتقادات
ب�سبب ما �أف�ضت غليه من "مفعول ريعي" (الموظفون الأ�شباح) .ويجري توجيه اللوم للدولة بهذا
ال�صدد على كونها "�أف�سدت العالقة بين ال�شاب ال�صحراوي والدولة .واليوم ،في المدن الكبرى
( ،)...ف�إن طبيعة العالقة بين الدولة المغربية وال�شباب ُينظر �إليها من خالل منظر زبوني ." 8غير �أن
انتظارات ال�شباب المنحدرين من المنطقة تبقى مع ذلك قوية في مجال �أولوية الولوج �إلى ال�شغل
في القطاعين العمومي والخا�ص" :ال�شباب ال�صحراوي ...كلمتان يجمعهما الي�أ�س وان�سداد الآفاق
والبطالة .نحن ال نجد �شغال في مناجم الفو�سفاط وال في ال�صيد البحري." 9
 .106ي�ضمن قانون ال�شغل و�ضع حدود دنيا في مجال الأجر ومدة العمل ،ويحظر كل �أ�شكال الميز ب�سبب
الجن�س �أو االنتماء الجهوي �أو االجتماعي� ،أو ب�سبب االنتماء �أو الن�شاط النقابي .ويحدد الت�شريع
كذلك قواعد دقيقة للوقاية وال�سالمة وال�صحة في �أماكن العمل .غير �أنه تمت الإ�شارة �إلى ما يلي:
• •حاالت ميز �ضد الن�ساء في الولوج �إلى ال�شغل (�أفكار م�سبقة و�صور نمطية تدفع �إلى تف�ضيل
ت�شغيل الرجال؛ وال وجود لأي �إجراءات �إيجابية ل�صالح ت�شغيل الن�ساء)؛
• •حاالت ميز حيال �أبناء المنطقة في الولوج �إلى بع�ض منا�صب ال�شغل العمومية (مثل ال�شرطة
وقوات الأمن)؛
• •غياب حماية �ضد �أخطار الميز حيال الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة.
ال وجود ل�سيا�سة ن�شطة ل�صالح تح�سين ظروف ال�سالمة وال�صحة والرفاه في ال�شغل :م�شهد فو�ضوي
في ما تعلق بظروف العمل وحماية ال�صحة والوقاية ال�صحية وال�سالمة في بع�ض قرى ال�صيادين،
حيث ال يتوفر الحد الأدنى القانوني من ذلك ،مما يجعل الأمر مثيرا للقلق .فقرى ال�صيادين هناك
تنعت ب�أنها "جحيم" ." ،ومنها قرية اعري�ش في �شمال الداخلة ،على �سبيل المثال ،حيث يعي�ش ما
يقارب  1500من �صيادي الحبار" ،على بعد مئات الكيلومترات من الأهل من �أجل ب�ضع ع�شرات
من الدراهم"؛ �أن تعي�ش هنا معناه �أن تقبل بما ال  ُيقبل� .أن تقبل بل �أن تعاني ...نق�ص الماء وغياب
الكهرباء و�ضيق المكان الذي يحرم من كل حميمية �  ." 10أجل ،تم �إطالق برنامج لإعادة ت�أهيل
8
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قرى ال�صيادين منذ ب�ضع �سنوات ،ولكن في نتيريفت على �سبيل المثال" ،في غياب �سكن الئق،
�شهدت القرية �إن�شاء م�سجد �ضخم ،وبنايات لتخزين �أدوات ال�صيد ،و�سوق للمعالجة ال�سريعة للحبار
والأ�سماك ،بل وحتى مكان محاط ب�سور ،تعادل م�ساحته م�ساحة ملعبين للكرة �أو ثالثة ،مخ�ص�ص 
ال�ستقبال الزوارق خالل فترة الراحة! �أما الم�ساكن القليلة التي تم بنا�ؤها حتى الآن فت�ستعمل
مراحي�ض من قبل �ساكنة ال تجد مكانا لق�ضاء الحاجة".
 .107و�سائل عمل مفت�شية ال�شغل غير كافية ،مما يعوق عملية مراقبة المطابقة القانونية ل�شروط ال�سالمة
وال�صحة في العمل.
 .108ال�سن الأدنى لولوج ال�شغل هو � 15سنة ،والعمل الق�سري محظور .هذان المبد�آن الأ�سا�سيان يتم
في ما يبدو احترامهما في كل الأقاليم الجنوبية (غير �أن هناك مخاطر لت�شغيل �أطفال في القطاع غير
المهيكل وفي االقت�صاد الم�سمى منزليا).
 .109االتجار في الب�شر جريمة يعاقب عليها القانون ،ولكن لي�س هناك من �ضمانات قوية ب�ش�أن فعالية
عمليات المراقبة على االتجار في اليد العاملة (م�سارات الهجرة غير ال�شرعية).
 .110الدولة ،التي تعد الم�شغل الرئي�س بالمنطقة ،ال تعطي �أف�ضلية في الت�شغيل لل�شباب من �أبناء المنطقة
في التوظيف لملء المنا�صب ال�شاغرة.
 .111ي�شار بالكثير من �أ�صابع االتهام �إلى عمليات �إغالق لمقاوالت وت�سريح للعاملين ،ب�سبب عدم احترام
الم�ساطر القانونية (�أومنيوم ال�صيد بطانطان ،والمطاحن الكبرى بكلميم).
قرى ال�صيادين :مثال �صارخ لغياب �إدماج البعد االجتماعي في ت�صور وقيادة ال�سيا�سات
التنموية الجهوية
 .112في �إطار �شراكة بين قطاعات ال�صيد البحري ووكالة الجنوب والمكتب الوطني لل�صيد ،تم في �سنة 2004

�إطالق برنامج لإحداث ع�شر قرى لل�صيد .11وكان الهدف منه �أن يجهز ،على المدى القريب ،المواقع غير
ال�صالحة للعي�ش بحد �أدنى من البنيات التحتية ،واال�ستجابة للحاجات الآنية لل�صيادين في مجال تح�سين
ظروف العي�ش والعمل� .أما على المدى البعيد ،فيرمي هذا البرنامج �إلى خلق ع�شرة �أقطاب م�صغرة
للتنمية االقت�صادية-االجتماعية حول قرى ال�صيادين (التي يقدر تعداد ال�ساكنة الم�ستهدفة فيها بنحو
� 150.000ساكن ،يمثلون ما يقارب � 30.000صيادا و 6000قاربا تقليديا) .وكان هذا البرنامج يت�ضمن
ثالثة محاور )1( :ال�سكن (جعل المواقع ال�سكنية قابلة للعي�ش ،وتوفير تجهيزات اجتماعية-جماعية)؛
( )2ال�صيد (التجهيزات التجارية ،ومحالت بيع ال�سمك ،وور�شات �إ�صالح القوارب والمحركات،

11

�أميكريو وتاروما في �إقليم العيون ،و�أكتي وغازي و�أفتي�سات في �إقليم بوجدور ،والمثالن ونتيرفت ول�سركا ولبويردة والعين
البي�ضا في �إقليم وادي الذهب ،ولمهيريز في �إقليم �أو�سرد

43

النموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية  -التقرير المرحلي

ومحالت البيع بالجملة وغيرها)؛ ( )3البنيات التحتية خارج الموقع (الولوج الطرقي ،والتزويد بالماء
ال�صالح لل�شرب وبالكهرباء)� .أما الغالف المالي المخ�ص�ص لذلك فبلغ  915مليون درهم 70 ،بالمائة
منها من قبل وكالة تنمية الجنوب  ،APDSفي حين ا�ستثمر �صندوق الح�سن الثاني والمكتب الوطني
لل�صيد  118مليون درهم و 151مليون درهم على التوالي .وكان هذا البرنامج مو�ضوعا للمالحظات التالية
من قبل المجل�س الأعلى للح�سابات (في تقريره ال�سنوي بر�سم �سنة :)2011
• •عدم تحقيق الأهداف ،بعد مرور �سبع �سنوات على �إبرام ال�شراكة" :ال �شك �أن ظروف الت�سويق
قد تح�سنت ،لكن ال بد من الإقرار ب�أن ظروف العي�ش ال تزال �صعبة".
• •مخاطر االنحراف عن الأهداف الأولية�" :إن تخ�صي�ص قطع �أر�ضية لفئات �أخرى ،مثل مالكي
القوارب على �سبيل المثال ،يمثل انحرافا عن الهدف الأولي من البرنامج ،خ�صو�صا و�أن هذه
الفئة لي�ست بحاجة �إلى اال�ستفادة من قطع �أر�ضية مجانا".
• •نق�ص على م�ستوى البرمجة.
• •�أوجه عجز على م�ستوى تحديد معايير تعيين التجهيزات.
• •تجهيزات تم �إنجازها لكنها غير عاملة.
• •تردي حالة التجهيزات.
الحق في المبادرة

 .113من حيث الحقوق ،يمار�س حق المبادرة في الجهات الجنوبية في ظل الظروف ذاتها التي ت�شهدها باقي
جهات المملكة .فما بين  2006و ،2012ارتفعت وتيرة نمو القرو�ض االقت�صادية في تلك الأقاليم ب�أ�سرع
من نظيرتها على الم�ستوى الوطني ( 13.8بالمائة مقابل  11بالمائة)� .أما ودائع القطاع البنكي في الأقاليم
الجنوبية فقد و�صلت ،في متم نونبر � ،2012إلى ما قدره  7.418مليون درهم ،بزيادة تناهز  31بالمائة مقارنة
مع متم نونبر  .2011غير �أن �إن�شاء المقاوالت تعتر�ضه هناك �صعوبات حقيقية ذات طبيعة بنيوية.
 .114بلغت ودائع القطاع البنكي في الأقاليم الجنوبية في متم نونبر  2012ما مجمله  7418مليون درهم،
م�سجلة ارتفاعا قدره  31بالمائة قيا�سا �إلى متم نونبر .2011
هناك عوامل عدة تف�سر هذا ال�ضعف البنيوي في التوفير

• •طريقة تدبير المخزون المالي للمودعين الم�ؤ�س�سيين (المكتب الوطني لل�صيد ،وات�صاالت المغرب،
والخطوط الملكية المغربية ،والمكتب ال�شريف للفو�سفاط ،والمكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح
لل�شرب ،و�إ�سمنت العيون وغيرها) ،التي تقت�ضي تركيزا لتلك المخزونات ونقلها �صوب الجهات التي
توجد بها مقرات �أولئك المودعين (الرباط والدار البي�ضاء وغيرها)؛
• •تراجع مردود قطاع ال�صيد البحري خالل ال�سنوات الأخيرة ،ب�سبب تراجع �صادرات منتجات البحر
الموجهة �إلى �أوربا واليابان؛
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• •تبعية الجهة للمراكز االقت�صادية الوطنية (الدار البي�ضاء و�أغادير وغيرها) في مجال التموين (الخ�ضار
والفواكه ومواد التغذية العامة ومواد البناء والألب�سة وغيرها) ،مما ينتج عنه نقل الودائع المالية �صوب
تلك الجهات؛
• •الودائع المح�صلة من اليد العاملة التي ت�شتغل على الخ�صو�ص في قطاع البناء والأ�شغال العمومية
وقطاع ال�صيد البحري ،يجري تحويلها �إلى المدن الأ�صل لأولئك العاملين ،على �شكل عمليات
و�ضع رهن الإ�شارة �أو تحويالت �أموال �سائلة؛
• •بع�ض الزبائن المهمين بالمنطقة لهم ح�سابات م�صرفية بالخارج بحكم و�ضعيتهم الإدارية (الجن�سية
الإ�سبانية� ،أو الإقامة �أو غيرها)؛
• •الت�أخير في �أداء �صندوق المقا�صة لم�ستحقات الفاعلين في مجال المحروقات ،مما ينتج عنه �ضغط
على مالية المقاوالت الكبرى.
هناك عوامل عدة تف�سر �ضعف القرو�ض في الأقاليم الجنوبية

 .115يبقى الن�شاط االقت�صادي الجهوي ه�شا ب�سبب تبعيته لبع�ض قطاعات الن�شاط ،وخ�صو�صا منها قطاع
ال�صيد البحري ،الذي يظل المحرك الرئي�س لالقت�صاد الجهوي �إ�ضافة �إلى الفو�سفاط؛
 .116غياب ا�ستراتيجية جهوية لتثمين المنتجات من قبل �أهم المنع�شين ،وخ�صو�صا منتجات البحر
والفو�سفاط ،التي يجري ت�سويقها غالبا على �شكل مواد خام؛
� .117إ�شكالية الو�ضعية الجبائية للأقاليم ال�صحراوية ،بحكم �أن الإعفاء الذي ت�ستفيد منه تلك الأقاليم
لي�س من�صو�صا عليه بقانون للمالية؛
 .118عدم ا�سترجاع م�ستحقات ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة ،مما يعرقل البرامج اال�ستثمارية ،حيث �إن
الم�ستثمرين في الأقاليم ال�صحراوية ال يعدون من منتجي ال�ضرائب ،بحكم الإعفاء الذي ي�ستفيدون
منه؛
 .119عدم كفاية البنيات التحتية الأ�سا�سية في المناطق ال�صناعية (الماء والكهرباء والتطهير والطرق
وغيرها)؛
 .120غياب منع�شين عقاريين في المنطقة ،با�ستثناء �شركة "العمران الجنوب" ،التي ينح�صر دورها في
تهيئة القطع الأر�ضية؛
 .121اللجوء �إلى عمليات ا�ستثمار تطبعها الم�ضاربة� ،أو �إلى خلق مقاوالت وت�سجيلها في ال�سجل التجاري
للأقاليم الجنوبية ال ل�شيء �إال العتبارات جبائية ،دون �أن يكون لذلك �أي اثر في الجهة في ما يخ�ص 
�إحداث منا�صب ال�شغل وخلق الموارد المالية؛
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� .122ضعف ت�سجيل الممتلكات على م�ستوى المحافظة العقارية ،ولجوء محدود �إلى �ضمانات ال�صندوق
المركزي لل�ضمانات ،ب�سبب ارتفاع كلفتها وتعقيد م�ساطرها (يتم النظر �إل هذه ال�ضمانات العمومية
�أحيانا باعتبارها م�ساعدات من الدولة ،وخ�صو�صا في ما تعلق بقرو�ض ال�سكن وبرامج التحفيز على
�إن�شاء المقاوالت ،حيث يرف�ض  بع�ض  الزبائن ت�سديد ديونهم ،مطالبين البنك بتفعيل ال�ضمانة
العمومية).
 .123ي�صطدم تحقيق الفر�ضيات بعدد كبير من ال�صعوبات المرتبطة ببطء الم�ساطر الق�ضائية ،خ�صو�صا و�أن
المحكمة التجارية لمجموع الأقاليم توجد في �أكادير.
� .124صعوبات مرتبطة بمنح وتفعيل ال�ضمانات ،وكذا �ضعف اللجوء �إلى �آليات ال�ضمان العمومية
(ال�صندوق المركزي لل�ضمان ،والوكالة الوطنية لإنعا�ش المقاوالت المتو�سطة وال�صغرى).
 .125ف�شل برنامج "مقاولتي":
• •تعقيد وبطء م�سل�سل الترخي�ص للملفات التي جرى �إطالقها في �إطار هذه البرامج؛
• •غياب �آليات للمواكبة بعد الإن�شاء ،رغم كونها من�صو�صا عليها البرنامج ،مما ينجم عنه ن�سبة مرتفعة
من موت المقاوالت؛
• •غياب تمويل للحاجات في مجال النقد المتداول ،حيث لم يتم التفكير في ذلك في مرحلة
الإقالع؛
• •�ضعف القيمة الحالية للتمويل ،المحددة في  250.000درهم؛
 .126ن�سبة الخ�سارة مرتفعة بين الملفات المرخ�ص لها ،حيث ت�سجل  75بالمائة من العدد و 40بالمائة من
المبالغ ب�صفتها غير م�ستخل�صة �أو تتم �إحالتها على م�صالح الخ�صومات؛
 .127تعقيد الم�ساطر الخا�صة بخلق م�شاريع ثقافية وحرفية؛
 .128غياب �آلية لت�شجيع المقاوالتية الن�سائية في الجهة؛
 .129ندرة العقار المحفظ والمناطق المجزاة �أو المجهزة؛
 .130غياب المواكبة والتح�سي�س وتكوين ال�شباب في مجال المقاوالتية .فال وجود لجامعة وال لمركز وال
لمدر�سة كبرى في هذا المجال؛
 .131ولوج فعلي �إلى القرو�ض الم�صغرة من قبيل "�أمانة" ،لكن الأموال ت�ستعمل بالأ�سا�س  لأغرا�ض 
ا�ستهالكية.
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الحق في ال�سكن

 .132يعطي المغرب للحق في ال�سكن قيمة د�ستورية بموجب الف�صل  31من الد�ستور " :تعمل الدولة
والم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات الترابية ،على تعبئة كل الو�سائل المتاحة ،لتي�سير �أ�سباب ا�ستفادة
المواطنات والمواطنين ،على قدم الم�ساواة ،من الحق في (� )...سكن الئق ".يق�صد بالحق في
ال�سكن حق كل �شخ�ص في الح�صول على مكان الئق و�صالح للعي�ش .والولوج �إلى هذا الحق �شرط
من �شروط الحقوق الأخرى (كال�صحة والتربية وال�شغل وغيرها) .من وجهة النظر هذه ،و�سواء �أتعلق
الأمر بالميزانيات المر�صودة �أم ب�أ�شغال التهيئة ،ف�إن مجهود ال�سلطات العمومية ل�صالح الولوج �إلى
ال�سكن كان كبيرا في الأقاليم الجنوبية .فالق�ضاء �شبه التام على مدن الق�صدير في  6الأقاليم الع�شرة
(با�ستثناء بع�ض قرى ال�صيادين) ،وبناء م�ساكن ل�ساكنة ت�ضاعفت ع�شر مرات في ثالثين �سنة ،تج�سد
كلها بطريقة جد �إيجابية �إرادة الدولة في العمل ل�صالح تجهيز الجهات الجنوبية و�إدماجها في الم�سار
التنموي للبالد.
 .133قامت �سيا�سة ال�سكن في الأقاليم الجنوبية ،كما في غيرها من �أقاليم البالد ،على تو�سع العر�ض
وتنوعه ،وت�شجيع ال�سكن الموجه للإيجار ،وتح�سين نوعية الم�ساكن (الربط ب�شبكة توزيع الماء
ال�صالح لل�شرب ،والولوج �إلى التطهير) ،مع هدف رئي�س متمثل في الق�ضاء على دور ال�صفيح.
 .134مقارنة بالمعدل الوطني ( 5.6بالمائة) ،ف�إن ن�سبة الأ�سر التي تقيم في �سكن غير الئق �صارت ،في متم
� ،2011أعلى في الأقاليم الجنوبية في مجملها ( 9.8بالمائة) ،وهي ن�سبة تمثل تراجعا بالقيا�س مع �سنة
 ،2007حيث لم تكن تتجاوز وقتها  5.3بالمائة من الأ�سر في الأقاليم الجنوبية ،مقابل  5.6بالمائة
معدال وطنيا .وقد يجد هذا التراجع تف�سيره في الأعداد الكبيرة من "العائدين" من �أبناء المنطقة،
وكذا توافد �أعداد كبيرة من النا�س من الأقاليم ال�شمالية وهو في و�ضعية ه�شة.
 .135كان الولوج �إلى الكهرباء في  2011م�ؤ ّمنا لما ن�سبته  97.9بالمائة من الأ�سر في الجهات الجنوبية (98
بالمائة في الو�سط الح�ضري و 96.4بالمائة في الو�سط القروي) ،وهي ن�سبة �أعلى من نظيرتها على
الم�ستوى الوطني ( 94.8بالمائة ،مف�صلة �إلى  98.5بالمائة في الو�سط الح�ضري و 88.2بالمائة في
الو�سط القروي).
المر�ضي لم�ؤ�شرات الولوج �إلى ال�سكن في الأقاليم الجنوبية،
� .136إذا كان من الم�شروع الإ�شادة بالم�ستوى ُ
ف�إنه من ال�ضروري كذلك ،من �أجل تح�سين تلك الم�ؤ�شرات ،م�ساءلة جوانبها النوعية .فالمالحظة
التي �أجرتها بعثات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في عين المكان تبين الطابع غير
المتقن للم�ساكن ،وتال�ؤمها ال�ضعيف مع المناخ المحلي والبنية الأ�سرية والتقاليد الجماعية للجهات
الجنوبية ،وكذا غياب الإدماج الوظيفي (من حمامات و�أ�سواق وغيرها) والجمالي للأحياء.
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 .137في العيون ،هناك جهد هام تبذله الدولة من �أجل امت�صا�ص مدن الق�صدير و�إعادة �إيواء �سكان مخيم
الوحدة ،وهو جهد تتم الإ�شادة به مبدئيا من قبل الجميع .غير �أن ظروف �إعادة الإيواء هذه تبدو غير
مر�ضية :تفويت القطع الأر�ضية ومنح الإذن بالبناء في غياب مخطط مديري ،ونق�ص في التجهيزات
الجماعية ،وغياب االختالط االجتماعي.
�	.138أعرب الكثير من �أبناء المنطقة عن �إح�سا�س بالميز يطالهم بالقيا�س مع مواطنيهم "العائدين"
والمواطنين القادمين من الأقاليم ال�شمالية (مخيمات الوحدة) في مجال الولوج �إلى ال�سكن.
 .139ذكرت العديد من الجرائد ،نقال عن محتجي مخيم كديم �إزيك� ،أنهم "يعي�شون ظروفا اجتماعية �صعبة ،و�أنهم
قرروا الخروج من المدينة لالحتجاج و�إ�سماع �صوتهم لل�سلطات من �أجل �إيجاد حل لم�شاكلهم المتولدة
عن التهمي�ش الذي يطالهم منذ �سنوات عدة ،وخ�صو�صا في ميدانين هامين هما ال�سكن وال�شغل ."    12
 .140في المنظور نف�سه ،يجري الحديث عن حالة "م�شروع كبير" جرى �إطالقه في  2008في العيون،
يخ�ص نحو  20.000قطعة �أر�ض ،كان من المفرو�ض �أن ي�ستفيد منها ه�ؤالء ال�سكان ال�صحراويون ،مما
كان �سيتيح ت�صحيح هذا الظلم الذي يعود �إلى نهاية ال�سبعينات من القرن المن�صرم" .كان المغرب
حينها قد �شجع بروز نخبة م�صطنعة بعد رحيل ال�شيوخ والأعيان القبليين نحو ال�شرق .وكان افراد
النخب المخزنية الجديدة القادمين من طانطان �أو كلميم يعملون على تهمي�ش ال�سكان الأ�صليين
بالعيون و�سمارة ،مع الحر�ص على تدليل �أهلهم و�أقربائهم وال�سكان القادمين من ال�شمال ،الذين �أتوا
انطالقا من  1991ليعمروا مخيمات "الوحدة" ال�شهيرة ،انتظارا ال�ستفتاء لم يكتب له �أن يجرى." 13
غير �أن �أكثر من  5.000قطعة �أر�ضية مخ�ص�صة ل�سكان العيون تم تحويلها عن وجهتها.
� .141أعربت الكثير من الأطراف المعنية عن �أ�سفها لغياب انخراط في المنطقة من قبل كبار الفاعلين
العاملين في مجال ال�سكن االجتماعي (فم�ؤ�س�سة العمران ،وهي فاعل عمومي ،تعد المقاول الوحيد
المنخرط في المطقة) .وت�شير تلك الأطراف �إلى النق�ص في العر�ض و�صعوبة الولوج �إلى م�شاريع
ال�سكن االجتماعي في المنطقة.
 .142جرت الإ�شارة مرات متكررة �إلى �ضغوط قوية على العقار ،وم�ستوى مرتفع من الم�ضاربة ،وغياب
لل�شفافية وو�ضوح الر�ؤية في ال�سيا�سة العقارية ،ب�صفتها من العوامل الم�سببة لأزمة ال�سكن.
 .143عجز ال�سيا�سة العمرانية المتبعة في الجهة ،وغياب الطابع المعماري للجهة ،وغياب كل اعتبار للهوية
الثقافية وتنمية التراث.
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 .144تعتبر حالة الم�ساكن المخ�ص�صة لل�صيادين في قرى ال�صيد مثاال وا�ضحا عن ال�صعوبات في الت�صور
وال�صعوبات الإجرائية ل�سيا�سة الإ�سكان في المنطقة .فقد ات�ضح �أن تلك اال�ستثمارات لم تكن موفقة
(فالقرى معزولة عن �أماكن العي�ش والخدمات الأ�سا�سية ،وغير مرتبطة ب�شبكات الكهرباء والماء
ال�صالح لل�شرب) ،و�أغلب تلك الم�ساكن اليوم غير م�أهولة.
 .145ن�سبة ال�سكن غير الالئق تبقى مرتفعة في جهة كلميم (�أ�سا وطاطا وطانطان).
الحق في الحركية وفي التنقل

 .146هذا الحق من�صو�ص  عليه في المادة  13من الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ،والمادة  12من
المعاهدة الدولية الخا�صة بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ،والف�صل  24من الد�ستور المغربي .وقد
ا�ستفادة الجهات الجنوبية الثالث في مجال النقل ،منذ تحريرها ،من مجهود ا�ستثماري متوا�صل،
�أف�ضى �إلى تح�سين ملحوظ في البنية التحتية الطرقية (التي كانت �شبه منعدمة تحت االحتالل
الإ�سباني) .غير �أن الآثار االجتماعية لهذا التقدم تبقى غير مت�ساوية.
 .147ونظرة �إلى الأرقام تبين مقدار �ضخامة الجهد المبذول  .14فقد تم ت�شييد  4.023كيلومترا من الطرق
الإقليمية ،منها  1091كيلومترا معبدة ،و 2.953كيلومترا من الطرق الجهوية و 1364كيلومترا من
الطرق الوطنية ،مما �أتاح تخفي�ض �سعر نقل الب�ضائع (من  300درهم �إلى  150درهما للطن الواحد
لكل �ألف كيلومتر) ،والرفع من �أعداد الم�سافرين ،وتخفي�ض وقت االنتقال �إلى الأ�سواق �أو المرافق
االجتماعية .كما اتاح هذا التطور كذلك الرفع من �إنتاج الفواكه (بن�سبة قدرها  31بالمائة ما بين 1985
و ،)1995والرفع بن�سبة  150بالمائة من اال�ستثمار في القطعان الأ�صيلة ،وا�ستعمال ال�سماد (ارتفاع
مقداره  60بالمائة في المناطق المرتبطة بالطرق الجديدة).
 .148ترى العديد من الأطراف المعنية �أن النقل الطرقي الجماعي مكلف ،والعر�ض غير مت�ساو وال من�سجم في
داخل الجهات الثالث وفي ما بينها .وجهة كلميم ت�شكو من نق�ص حاد في مجال النقل الح�ضري.
 .149تتفق �أغلبية الآراء على الإ�شارة ب�أ�صبع االتهام �إلى عر�ض النقل الجوي باعتباره عائقا كبيرا يقف في
وجه تنمية الجهات الثالث .فهو غير مالئم من حيث التوقيت والوتيرة و�أوقات الو�صول والإقالع
التي كثيرا ما تكون في �ساعة مت�أخرة من الليل ،كما �أنه غير م�شجع مطلقا من حيث الأ�سعار� ،أ�ضف
�إلى ذلك غياب ربط بين الجهات .وجهة كلميم ،رغم توفرها على �أربعة مطارات ،ال ترتبط ب�أي خط
نقل جوي قار.
 .150ال ت�ؤ ّمن �شركة الطيران الوطنية الربط بين مدن الأقاليم الجنوبية وبين الخارج ،والخطوط الوحيدة
التي تقوم بهذا الربط مع جزر الخالدات هي ل�شركات �إ�سبانية.
14
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 .151رغم الجهود الكبيرة المبذولة في مجال التجهيز� ،إال �أن البنيات التحتية الطرقية ،وخ�صو�صا الطريق

الوطنية رقم  ،1تبقى غير كافية بالقيا�س �إلى التنمية الجهوية واالفترا�ضية التي يمكن للطريق تقديمها
�إلى نمو الن�شاط و�إدماج الجهات.
الحق في الترفيه

 .152في المغرب كما في العديد غيره من البلدان ،لي�س هناك من تعريف ت�شريعي دقيق لت�صور الحق في
الترفيه ب�صفته حقا من حقوق الإن�سان .فالمادة  24من الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ت�ؤكد �أن
"لكل �شخ�ص الحق في الراحة والترفيه" .كما ي�ؤكد هذا الحق الف�صل ( 7الفقرة د) من المعاهدة
الدولية الخا�صة بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية " :PIDESCتعترف الدول الأطراف في
هذه المعاهدة بحق كل �شخ�ص في التمتع بظروف عمل عادلة ومالئمة ،ت�ضمن له على الخ�صو�ص ()...
الراحة والترفيه والتحديد المعقول ل�ساعات العمل وعطال منتظمة م�ؤدى عنها ،وكذا تلقي �أجر عن �أيام
الأعياد ".وين�ص د�ستور  1يوليوز  ،2011في ف�صله  ،33على �أن " على ال�سلطات العمومية اتخاذ التدابير
المالئمة لتحقيق ( )...تي�سير ولوج ال�شباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا ،والفن والريا�ضة والأن�شطة
الترفيهية ،مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخالقة والإبداعية في كل هذه المجاالت".
 .153خ�ص�صت الدولة في الجهات الجنوبية ،وخ�صو�صا في العيون والداخلة ،جهودا مالية هامة لبناء
تجهيزات للترفيه و�أماكن للن�شاط الثقافي .والأ�شغال جارية في العيون لبناء �أكبر خزانة عمومية (من
حيث الم�ساحة) في المغرب .كما �أن المدينة ت�ضم خزانة للو�سائط الإعالمية� .أما الداخلة فقد تم
تجهيزها بمعهد مو�سيقي .وقد تم بناء عدد من القاعات متعددة الريا�ضات ،وخ�صو�صا في الداخلة،
وق�صر م�ؤامرات �ضخم في كلميم.
 .154انتقدت العديد من الأطراف المعنية �ضعف �أو عدم ا�شتغال تجهيزات الترفيه ،وغياب �سيا�سة وا�ضحة
للولوج �إلى الترفيه في المنطقة .فقد بقيت العديد من المراكز مغلقة ب�سبب ت�صور غير مالئم �أو غياب
التن�سيق بين المتدخلين العموميين �أو غياب ميزانية للت�سيير .ووكالة الجنوب ،وهي �أهم الفاعلين
في بناء تلك التجهيزات ،وكذا الم�صالح الخارجية للدولة ،المكلفة با�ستغاللها ،لم تكن تتوفر على
�أدوات للتقييم وال على م�ؤ�شرات ،ولو حتى تقريبية ،لقيا�س الأثر المجتمعي لتلك التجهيزات.
 .155عبر عدد من المتدخلين �أمام بعثات المجل�س �إلى المنطقة عن �أ�سفهم لما يلي:
• •تهمي�ش الأن�شطة الريا�ضية على م�ستوى الجهات الثالث؛
• •نق�ص �أو غياب �أماكن للترفيه مفتوحة في وجه ال�ساكنة؛
• •غياب ف�ضاءات لعب للأطفال و�أماكن ترفيه لل�شباب؛
• •غياب بنيات تحتية تثمن التراث الجهوي؛
• •مخاطر تهدد المواقع التاريخية والتراث المحلي من �أثر تلك التدابير؛
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 .156على حين بلغ الإنفاق العمومي م�ستويات عالية ،ف�إن و�ضوح وتثمين انخراط الدولة وفعالية ذلك
االنخراط تبقى محدودة في مو�ضوع الولوج �إلى الترفيه .من ثمة االنتقادات العديدة التي تم ت�سجيلها
من قبل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في عين المكان في يناير  ،2013والتي خ�صت تحديدا:
• •فعالية البرمجة ("ما الفائدة من ت�شييد بنايات تبقى في نهاية المطاف مهملة؟")؛
• •م�شكلة تال�ؤم �أحجام الم�شاريع (خزانة كتب كبيرة في العيون ،ومعهد مو�سيقي في الداخلة ،وغير
ذلك)؛
• •احترام قانون العملي في ا�شتغال التجهيزات االجتماعية (يتلقى م�ستخدمو بع�ض الم�ؤ�س�سات
�أجورهم نقدا ،دون اال�ستفادة من ال�ضمان االجتماعي)؛
• •�إدماج العوامل البيئية في ت�صور البنايات؛
• •وظيفية الولوج �إلى ال�ساحات الكبرى (كما في العيون).
 .157عدد الأ�سرة في الفنادق – وهو يعتبر عن�صرا من مجموعة م�ؤ�شرات عر�ض الترفيه في المنطقة – في
تح�سن م�ستمر ،حيث كان هناك في  2011ما مجموعه  66م�ؤ�س�سة م�صنفة ،ت�شمل  1696غرفة و2374
� 3524سريرا ،على حين كانت تلك الأرقام في  2007تبلغ  40م�ؤ�س�سة م�صنفة و 1176غرفة و2374
�سريرا .وقد كان نمو القدرة اال�ستيعابية للفنادق �أعلى في ال�سنوات الخم�س المن�صرمة في الأقاليم
الجنوبية ( 48.4بالمائة) منه في باقي المملكة ( 41.7بالمائة).
 .158بلغ عدد الم�ستفيدين من برامج المخيمات ال�صيفية في الجهات الجنوبية ما قدره � 6172شابا في
�( 2011أي ما ن�سبته  4.9بالمائة من مجموع الم�ستفيدين على الم�ستوى الوطني).
الحق في العدالة وفي الحماية الق�ضائية

 .159الحق في الولوج �إلى العدالة بالن�سبة �إلى الجميع ،كما ي�ضمنه الد�ستور ،وكذا الولوج �إلى الم�ساعدة
الق�ضائية ،يمار�سان في الجهات الجنوبية بالطريقة ذاتها التي يمار�سان بها في باقي جهات المملكة.
 .160ت�ضم الجهات الجنوبية الثالث محكمة ا�ستئناف في العيون ،و�سبع محاكم ابتدائية .وت�شير التقديرات
التي �أجراها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،عبر �إجراء تقاطعات بين م�صادر �إح�صائية
مختلفة عن ال�سنوات من � 2009إلى � ،2011إلى �أن المعدل ال�سنوي للق�ضايا المدنية التي تعالجها
مجمل محاكم المنطقة بلغت ما يناهز  17.000ق�ضية ،منها  16000تم الحكم فيها و 6000يجري
النظر فيها .وقد بلغ عدد الق�ضايا الجنائية ما قدره  33.000ق�ضية ،منها  32.000جرى الحكم فيها،
و 1.000يجري فيها النظر� .أما ح�سب نوع الق�ضية ،فقد بلغ المعدل ال�سنوي للملفات ذات الطبيعة
المدنية ما قدره  6500ق�ضية ،منها  6300ق�ضية �أحوال �شخ�صية ،و 1430ق�ضية حادث �شغل ،و730
ق�ضية م�ستعجلة ،و 789ق�ضية نزاع �شغل� .أما جنائيا فقد بلغت المخالفات  ،21.000والجرائم 16.000
وحوادث ال�سير  ،3000وق�ضايا القا�صرين  1100ق�ضية.
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 .161من الوا�ضح �أن فعلية مبادئ العمل المتعلقة بمراقبة وتح�سين احترام الو�ضعية القانونية للطفل،
و�ضمان الو�ضعية القانونية والحماية القانونية للأمومة ،يجري �ضمانها في مجموع �أقاليم الجهات
الجنوبية .ولم ي�سجل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �أي ادعاءات �أو انتقادات من قبل
الفاعلين الجمعويين بهذا ال�صدد.
 .162مبادئ الوقاية والحظر لكل �أ�شكال اال�ستغالل والعبودية يجري احترامها في الأقاليم الجنوبية على
ال�شكل نف�سه الذي ت�شهده باقي جهات المملكة .ومن الممكن الت�أكيد �أن �إقليمي العيون والداخلة،
منذ تحريرهما في  1975و ،1978لم يعد بهما وجود لممار�سات العبودية واال�ستعباد ب�سبب الديون.
�أما في جهة كلميم-ال�سمارة ،فقد اختفت تلك الممار�سات و�أ�صبحت محظورة منذ  .1958غير
�أن ال�ضمانة �أدنى في ما تعلق بالوقاية والحظر �ضد �أعمال القوادة واال�ستغالل الجن�سي للن�ساء في
المنطقة.
الحق في محاكمة عادلة

 .163يعتبر احترام مبد�إ �ضمان الحق في محاكمة عادلة مو�ضع جدال .فقد اعتبر المجل�س الوطني لحقوق
الإن�سان ،في تقريره الأولي� ،أن محاكمة المتهمين في ق�ضية كديم �إزيك "بقطع النظر عن المرحلة
التي �سبقت المحاكمة ،جرت في ظل ظروف عادية ،وطبعها على العموم احترام للم�ساطر ." 15ومن
بين النقاط التي الحظها المجل�س نذكر :الطابع العمومي للجل�سات ،وح�ضور العائالت ومالحظين
ومدافعين عن حقوق الإن�سان و�صحافيين وبرلمانيين ودبلوما�سيين ،واحترام مبادئ و�ضمانات
المحاكمة العادلة ،القائمة على قرينة البراءة ،مع �أخذ ما جاءت به محا�ضر ال�ضابطة الق�ضائية على
�سبيل اال�ستئنا�س فح�سب ،والترجمة نحو الإ�سبانية والفرن�سية والإنجليزية واللهجة الح�سانية خالل
كل الجل�سات ،والإدارة الجيدة للنقا�شات ،وخ�صو�صا عبر �إبالغ المتهمين بالتهم الموجهة �إليهم
باللغة التي يفهمونها.
 .164وقد �أو�صى المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان ،في مذكرة �أ�صدرها المجل�س م�ؤخرا (فبراير )2013
و�أ�شاد �صاحب الجاللة بمنهجيتها وتو�صياتها ،تتعلق ب�إ�صالح المحكمة الع�سكرية بهدف جعلها
مطابقة لمقت�ضيات الد�ستور وااللتزامات الدولية للبالد� ،أو�صى بالحد من اخت�صا�صاتها ،بحيث
ال يكون من اخت�صا�صها في حاالت ال�سلم �إال المخالفات المتعلقة باالن�ضباط الع�سكري �أو التي
يتورط فيها ع�سكري في م�سائل تتعلق ب�أمن الدولة �أو بالإرهاب ،وال يتم متابعة المدنيين �أمام محاكم
ع�سكرية.

15
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 .165بعد �أن تم النطق بالحكم �ضد المتهمين الأربعة والع�شرين في ق�ضية كديم �إزيك ،انتقدت العديد من
المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإن�سان الطبيعة الع�سكرية للمحكمة التي نظرت في الق�ضية،
باعتبار تلك الطبيعة الع�سكرية دافعا م�شروعا لل�شك في �إن�صاف وحياد وا�ستقاللية الق�ضاء .كما
�أعربت تلك المنظمات عن ان�شغالها ب�ش�أن ما يروج من ادعاءات حول حاالت تعذيب و�سوء معاملة
قد يكون الأ�شخا�ص المتابعون قد تعر�ضوا لها .وقد �أعلت المندوبية ال�سامية لحقوق الإن�سان لدى
منظمة الأمم المتحدة �أن "هذه الأحداث (�أحداث كديم �إزيك) خطيرة جدا ،لكونها �أف�ضت �إلى
ُ
الم�سل�سل الق�ضائي
خ�سائر في الأرواح ،ومن الهام �أن تتخذ العدالة مجراها ،ولكن كذلك �أن َيحترِم
احتراما تاما القواعد المتعارف عليها دوليا في ما يخ�ص المحاكمة العادلة ." 16
 .166دعت لجنة حقوق الإن�سان لدى الأمم المتحدة المغرب �إلى �إر�ساء نظام يتيح لكل �أجنبي يدعي �أن
�إرجاعه �إلى بالده قد يعر�ضه للتعذيب �أو �سوء المعاملة �أو الإعدام� ،أن يتقدم بطعن يكون له مفعول
معلق للطرد .كما �أو�صت اللجنة المغرب ب�إعادة النظر في ت�شريعه وممار�سته لالعتقال االحتياطي،
بتمكين ال�شخ�ص المعتقل من الولوج �إلى خدمة الدفاع منذ بداية االعتقال االحتياطي.
� .167أ�شاد العديد من الفاعلين الجمعويين الذين التقاهم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
بالخطوات التي حققتها العدالة في المنطقة .غير �أنهم �أبدوا عن �أ�سفهم للتجهيز الق�ضائي الناق�ص
الذي تعانيه الجهات ،وخ�صو�صا غياب محكمة ا�ستئناف في كل من جهتي وادي الذهب-لكويرة
وكلميم-ال�سمارة ،وغياب محاكم �إدارية وتجارية (ف�أقربها توجد في �أكادير) .وانتقد العديد منهم
كذلك الطابع الع�سكري للمحكمة التي نظرت في �أحداث كديم �إزيك ،كما انتقدوا غياب �أي
تحقيق عمومي حول االدعاءات بوجود حاالت تعذيب و�سوء معاملة ،معتبرين �أن ذلك ي�شكل "م�سا
بالحق في العدالة وفي محاكمة عادلة".
 .168لم ي�سجل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،على م�ستوى الجهة ،وجود �أي �سيا�سة ن�شطة
للوقاية من مخاطر اال�ستدانة المفرطة للأ�شخا�ص  والأ�سر ،في �سياق من تزايد عرو�ض  القرو�ض 
اال�ستهالكية والقرو�ض الم�صغرة .وال يبدو �أن ال�سلطات العمومية منخرطة بما يكفي ،في المنطقة
كما في باقي جهات المملكة ،ل�صالح الدفاع عن حقوق الم�ستهلكين ،وخ�صو�صا منها الحق في
المعلومة وفي الطعن.
 .169في مجال العدالة االنتقالية ،يعمل المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان ولجانه الجهوية الثالث على
تطبيق كل القرارات التحكيمية لهيئة الإن�صاف والم�صالحة.

16
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الحق في الحماية االجتماعية

 .170الحق في الحماية االجتماعية حق من�صو�ص  عليه من قبل مجموع الآليات المعيارية المتعلقة
بالحقوق االجتماعية الأ�سا�سية (وخ�صو�صا الف�صالن  8و 10من المعاهدة الدولية حول الحقوق
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية) ،كما �أنه من�صو�ص عليه بالن�سبة �إلى مجموع العاملين والم�شغلين
في االتفاقية  102من اتفاقيات المنظمة العالمية لل�شغل  ،OITوي�ضمن الد�ستور هذا الحق في الف�صل
 31منه" :الحق في الحماية االجتماعية والتغطية ال�صحية والت�ضامن التعا�ضدي �أو المنظم من قبل
الدولة".
 .171الحماية االجتماعية هي مجموع تدابير و�آليات وخدمات الت�ضامن والم�ساعدة-الوقاية وال�ضمانات
الجماعية التي تمكن الأ�شخا�ص و�أ�سرهم من مواجهة عواقب المخاطر االجتماعية الكبرى (كالمر�ض 
والعجز وال�شيخوخة والأ�سرة وغير ذلك) .وهي ت�ضمن البقاء ،وتحد من الفوارق �أمام مخاطر الحياة،
وت�ضمن للأ�شخا�ص المعوزين الموارد العينية �أو المالية التي تمكنهم من الحفاظ على ا�ستقالليتهم
�أو ا�سترجاع تلك اال�ستقاللية.
 .172يخ�ص�ص  الإنعا�ش الوطني ما قدره  50بالمائة من ميزانيته العامة للأقاليم الجنوبية .فقد تم في
� 2011صرف ما مجموعه  598مليون درهم لفائدة  34.000م�ستفيدا ،حوالي  5بالمائة منهم في �سن
العمل .وقد �شهدت تلك الميزانية زيادات هامة في  2010و ،2011بما قدره على التوالي  31بالمائة
و 20بالمائة.
 .173في الجهة الجنوبية ،بلغ مجموع الم�ؤ ّمنين وذوي الحقوق في  2011ما قدره � 178019شخ�صا ،يقيم
قرابة ن�صفهم في جهة كلميم-ال�سمارة .ويبين توزيع �أعداد الم�ستفيدين بين النظامين �أن  78.6بالمائة
من الأ�شخا�ص في الجهة الجنوبية منت�سبون �إلى ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي،
مقابل  46بالمائة على الم�ستوى الوطني .وهذا الفرق ي�ؤكد مركزية الدولة باعتبارها م�شغال ومزودا
بالحماية االجتماعية في المنطقة.
 .174في الجهات الجنوبية كما في باقي جهات المملكة ،تبقى الحماية االجتماعية للمهن الحرة والتجار
والحرفيين وكذا ال�صيادين جنينية ومحدودة .وفي غياب نظام وطني �إجباري ،ف�إن عرو�ض التامين
االجتماعي التي جربها القطاع الخا�ص  (ت�أمينات وافا ،والتعا�ضدية المركزية المغربية للت�أمينات
وغيرهما) بقيت محدودة.
�	.175أعداد الأجراء الم�صرح بهم لدى ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي محدودة (� 35.257أجيرا في
 ،)2012وفعلية الحقوق في الحماية االجتماعية والت�أمينات (في مجال حوادث ال�شغل والأمرا�ض 
الطارئة والأمرا�ض المهنية) تبدو غير مراقبة ب�شكل كاف.
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 .176رغم ح�صة الم�ساعدات المقدمة من قبل الإنعا�ش الوطني في مجموع تدخالته ( 50بالمائة) لل�ساكنة
في و�ضعية ه�شا�شة في الجهات الجنوبية� ،إال �أن الفاعلين يرونها "محدودة" ،ويرون �أن طريقة منح
الم�ساعدات الغذائية وبطاقات الم�ستفيدين (من م�ساعدات الإنعا�ش الوطني) ُينظر �إليها ب�صفتها غير
من�صفة و"زبونية" .كما تعاني تلك ال�ساكنة اله�شا�شة �أي�ضا من �أثر غياب تغطية اجتماعية (من �صحة
وتقاعد) .وقد �أ�شار العديد من الفاعلين الجمعويين ب�أ�صابع االتهام �إلى مفعول التبعية لل�سلطات
العمومية ،وكذا مفعولها ال�سلبي في �إرادة البحث عن عمل .و�أ�شار عدد من المدافعين عن حقوق
الإن�سان �إلى مخاطر الف�ساد الناجمة عن الظروف غير المراقبة التي يجري في ظلها تقديم خدمات
الإنعا�ش الوطني.
 .177يبدو ،ح�سب الفاعلين الجمعويين� ،أن الجزء الأعظم من الم�ساعدات الغذائية يجري منحه �إلى �سكان
مخيمات الوحدة ،وهو ما يرى فيه �أولئك الفاعلون عالمة على "ميز" تجاه باقي مكونات ال�ساكنة.
 .178يجري انتقاد برامج المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية لكونها لم ت�أخذ بعين االعتبار بما يكفي ه�شا�شة
وحاجات �ساكنة الأقاليم الجنوبية ،وكون تفعيل تلك البرامج و�آثارها لم تكن في ما يبدو مو�ضوعا
لمراقبة وال لتقييم.
الحق في الإعالم
 .179الحق في المعلومة حق من�صو�ص عليه في المادة  19من الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ،التي

ت�ؤكد على حق كل �شخ�ص في "البحث عن معلومات والح�صول عليها ون�شرها ،دون اعتبار للحدود"،
وكذلك في المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية وال�سيا�سية (الف�صل  .)19ويقت�ضي هذا الحق
الولوج الحر �إلى المعلومة ،بما في ذلك ا�ستعمال التكنولوجيات الحديثة (�إنترنت) .كما �أنه يفتر�ض
احترام الحق في الإعالم ،باالعتماد خ�صو�صا على حرية ال�صحافة وحماية ا�ستقاللية ال�صحافيين.
ويقت�ضي هذا الحق كذلك �ضمان تعددية المعلومات .و�أخيرا ف�إن احترامه يقت�ضي �أن يتم ن�شر
المعلومة من قبل الهيئات العمومية بلغة و�شكل ي�سهل فهمهما من قبل الم�ستعملين ،بمن فيهم
المواطنين المنتمين �إلى جماعات منعزلة �أو فقيرة.
 .180ير�سخ د�ستور  2011الحق في الإعالم .وهو حق تجري ممار�سته في ظل ظروف واحدة على امتداد
التراب الوطني ،بما في ذلك الجهات الجنوبية ،حيث ال يوجد �أي عائق من قبل ال�سلطات العمومية
يعوق توزيع ال�صحافة المحلية والوطنية والدولية ،وال نقل البرامج التلفزيونية والإذاعية ،بما في ذلك
البرامج الدعائية المعادية لل�سيادة المغربية ،والتي يجري بثها انطالقا من الأرا�ضي الجزائرية.
 .181الولوج �إلى الإنترنت حر وفعلي في الأقاليم الجنوبية .غير �أن بع�ض الجماعات القروية تعاني العزلة
في هذا المجال ،مما يجعلها ت�سجل غيابا للتجهيزات الخا�صة بالتوا�صل والإعالم (طاطا و�أ�سا على
�سبيل المثال).
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 .182الفاعلون الجمعويون الذين التقاهم المجل�س اعترفوا جميعا و�أ�شادوا بفعلية الحق في الإعالم في
الأقاليم الجنوبية ،بما في ذلك الولوج �إلى الإنترنت.
 .183لم ي�سجل المجل�س �أي ادعاءات بح�صول م�س با�ستقاللية ال�صحافيين في الأقاليم الجنوبية .وقد
فتحت القنوات التلفزيونية والإذاعية ،المحلية منها والوطنية ،نقا�شا وا�سعا ومتعدد الأطراف حول
الورقة الت�أطيرية التي تقدم بها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول �إعادة �صياغة النموذج
التنموي للأقاليم الجنوبية.
 .184تجدر الإ�شارة بهذا ال�صدد �إلى �أن مقت�ضى الدفاع عن ال�سيادة الوطنية ال يعرقل انت�شار المعلومات
حول �أن�شطة ومواقف الفاعلين المعادين ل�سيادة المغرب على �أقاليمه الجنوبية.
 .185كما �أن م�س�ؤولية الإعالم التي تقع على عاتق الإدارات العمومية يجري تحملها بطريقة متفاوتة.
وبوجه عام يمكن القول �إن الولوج �إلى المعلومة الإدارية يبقى من الناحية التقنية غير �سعل �إلى بالغ
ال�صعوبة .و�إذا كانت العديد من القطاعات الوزارية تن�شر بانتظام معطيات اقت�صادية واجتماعية ،ف�إن
من النادر �أن يجري �إي�صال تلك المعلومات �إلى الأقاليم الجنوبية .لكن ال بد مع ذلك من �إ�شادة
خا�صة بالمندوبية ال�سامية للتخطيط ،التي ما فتئت تزيد من تقوية تر�سانة من الم�ؤ�شرات الوطنية
والجهوية ،انطالقا من معطيات جماعية و�إقليمية ،بما في ذلك جماعات الجهات الجنوبية و�أقاليمها.
 .186ال تتوفر وكالة الجنوب – المكلفة ب�إطالق وتتبع التنمية االقت�صادية واالجتماعية للأقاليم الجنوبية
الع�شرة – على �أي قاعدة معطيات مف�صلة ومحينة حول م�ؤ�شرات التنمية في الجهات الجنوبية.
الحق في حرية التعبير
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 .187الحق في حرية التعبير حق �أ�سا�سي يحميه الإعالن العالمي عن حقوق الإن�سان في مادته " :19لكل
فرد الحق في حرية الر�أي والتعبير ،مما يقت�ضي الحق في عدم التعر�ض لم�ضايقة ب�سبب الر�أي،
والحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ون�شرها ،دون اعتبار للحدود ،و�أيا كانت و�سيلة
التعبير الم�ستعملة في ذلك ".ت�ؤكد المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية وال�سيا�سية ما ن�ص عليه
الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان بهذا ال�ش�أن ،وتطوره عبر و�صف ذلك الحق بطريقة �أكثر تف�صيال
في مادتها  .1" :19ال ينبغي �أن يتعر�ض �أحد للم�ضايقة ب�سبب �آرائه .2 .لكل �شخ�ص الحق في حرية
التعبير .وي�شمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات والأفكار من كل نوع ،وتلقيها ون�شرها ،دون
اعتبار للحدود� ،سواء �أكنت تلك المعلومات والأفكار على �شكل �شفاهي �أو كتابي �أو مطبوع �أو فني
�أو عبر �أي و�سيلة �أخرى من اختيار الفرد".
 .188كما �أن الحق في حرية التعبير معترف به ب�صفته حقا �أ�سا�سيا من قبل د�ستور المملكة المغربية
المتبنى في  ،2011الذي ين�ص في الف�صل  25منه على �أن "حرية الفكر والر�أي والتعبير مكفولة بكل
�أ�شكالها"...
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 .189ت�شير منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإن�سان ب�صفة متكررة �إلى وجود "قيود تفر�ضها ال�سلطات
المغربية على ممار�سة حق التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بالن�سبة �إلى ال�صحراويين من �أن�صار
تقرير الم�صير في ال�صحراء الغربية" .كما �أن هناك �شهادات عن ممار�سات تخويف من قبل ال�شرطة:
"�أكد �أحد المدونين �أن ال�شرطة �ألقت عليه القب�ض ومار�ست عليه التعذيب الج�سدي ل�ساعات طويلة
من �أجل معرفة طبيعة �سفره �إلى الخارج وات�صاالته بالتمثيليات الدبلوما�سية الأجنبية في المغرب." 17
 .190يبدو ،من خالل �شهادات عدد من الفاعلين� ،أن هناك م�ساطر �صارمة للح�صول على �إذن م�سبق،
يجري فر�ضها على ال�صحافة الأجنبية للقاء بالمنظمات غير الحكومية والأ�شخا�ص المنعوتين ب�أنهم
"انف�صاليون" .ويبدو �أن ال�صحافيين المعنيين قد �ألزموا بالح�صول على �إذن م�سبق .ولم تتم الإ�شارة
�إلى �أي حالة منع في .2011
 .191مما ال جدال فيه �أنه ،ورغم ال�ضرورة التي تفر�ضها مقت�ضيات الدفاع عن الوحدة الترابية للبالد،
�إال �أن الأ�شخا�ص الذين يعبرون عن وجهات نظر انف�صالية ،بعبارات مماثلة للتي ت�ستعملها دعايات
الحكومات المعادية ل�سيادة المملكة على �أقاليمها الجنوبية ،قد ا�ستطاعوا التعبير ،بكل حرية ودون
�أي قيود وال �أعمال انتقام ،في و�سائل الإعالم المحلية والوطنية .وال توجد ،ال في القانون وال في
الواقع� ،أي تدابير تحد من الحق في التعبير للأفراد والمجموعات في الجهات الجنوبية للمملكة.
 .192بوجه عام ،ات�ضح من اللقاءات التي نظمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي مع عدد من
ممثلي منظمات للمجتمع المدني المحلي� ،أن هناك حرية وا�ضحة في مجال النقد وحرية الحديث
الموجه �إلى ممثلي ال�سلطات العمومية (من والة وعمال �أقاليم ورجال ق�ضاء وغيرهم) .وتجدر الإ�شارة
�إلى �أن تلك االنتقادات� ،سواء �أكانت مبنية على �أحداث واقعة �أم على �شعور نف�سي ،قد �أ�شارت
ب�أ�صابع االتهام ،ح�سب الحاالت� ،إلى المطابقة مع المعايير الأ�سا�سية المتعلقة بحقوق الإن�سان،
والفعالية ،والإن�صاف ،وال�شفافية ،ونزاهة ت�صرفات الما�سكين بال�سلطة �أو �شططهم في ا�ستعمال تلك
ال�سلطة ،ولكن لي�س �إلى الم�ؤ�س�سات التي ي�ستمد منها الممثلون المذكورون �سلطتهم.
الحق في الأمن

 .193يعتبر الحق في الأمن حقا �أ�سا�سيا ،تجمعه بالحق في الحياة عالقة تكامل وترابط .وي�ؤكد الإعالن
العالمي لحقوق الإن�سان على هذا الحق في مادته الثالثة" .لكل فرد الحق في الحياة والحرية
وال�سالمة ال�شخ�صية� ".أما المعاهدة الدولية الخا�صة بالحقوق المدنية وال�سيا�سية فت�ؤكد في مادتها
التا�سعة �أن "لكل فرد الحق في الحرية وال�سالمة ال�شخ�صية ".وكذا يفعل الف�صل  21من الد�ستور
المغربي �إذ ي�ؤكد �أن "لكل فرد الحق في �سالمة �شخ�صه و�أقربائه ،وحماية ممتلكاته .ت�ضمن ال�سلطات
17
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العمومية �سالمة ال�سكان ،و�سالمة التراب الوطني ،في �إطار احترام الحريات والحقوق الأ�سا�سية
المكفولة للجميع".
 .194المعطيات المتعلقة ب�أمن الأ�شخا�ص والممتلكات نادرة بين الإح�صائيات التي تن�شرها الم�ؤ�س�سات
العمومية� ،سواء �أتعلق الأمر بالمندوبية ال�سامية للإح�صاء �أم بوزارتي العدل والداخلية.
 .195هناك مر�صد وطني للإجرام ،تم الإعالن عنه في الخطاب الملكي ال�سامي بتاريخ  20غ�شت ،2009
وهو اليوم مو�ضوع م�شروع قانون .ومن المفرو�ض �أن يجمع هذا الم�شروع بين ممثلين عن ال�شرطة
والدرك والجمارك ووزارة العدل والمجل�س الوطني لحقوق الإن�سان والإدارة ال�سجنية والق�ضاة
والجامعيين.
 .196خالل اللقاءات التي نظمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في الأقاليم الجنوبية مع �أهم
الفاعلين الجمعويين ،لم يكن الو�ضع الأمني المتعلق بالممتلكات والأ�شخا�ص مو�ضوعا لمالحظات
خا�صة ،اللهم �إال ما كان من حديث ب�ش�أن مدينة طانطان عن �شعور بت�صاعد (غير مدعم بمعطيات
عددية) للإجرام .وال يت�ضح من جرد و�سائل الإعالم �أن هناك حالة غير طبيعية في مجال حماية و�أمن
الأ�شخا�ص والممتلكات.
 .197الأمن م�ضمون بدرجة ُمر�ضية في الأقاليم الجنوبية ،وحركة الأفراد والجماعات داخل وفي ما بين
الجهات الثالث تم�ضي في ظل ظروف �أمن عادية .ف�إذا ذكرنا منطقة التوترات والمخاطر في �شمال
غرب �أفريقيا ومنطقة ال�ساحل المجاورة للأقاليم الجنوبية ،يتبين مقدار فعلية الحق في الأمن في تلك
الأقاليم.
� .198أ�شار عدد من المتدخلين �إلى ت�صاعد في ما ي�سمونه �شعورا بالريبة تجاه "انعدام حياد" رجال ال�سلطة.
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المعارف والتكوين والتنمية الثقافية
الحق في الولوج �إلى التعليم العالي

التعليم الثانوي الإعدادي
 .199تمثل فعلية �سريان حق الجميع في الولوج �إلى التعليم الثانوي �إحدى �أهم الخطوات الملمو�سة التي
حققها عمل ال�سلطات العمومية في الأقاليم الجنوبية .فن�سبة التمدر�س ح�سب ال�سن النوعية مرتفعة
هناك وتبلغ م�ستويات تفوق المعدل الوطني بكثير.
 .200الحظ المجل�س الأعلى للتعليم ،في تقريره ال�سنوي � ،2008أن ال�سنوات الأولى من تفعيل الميثاق
الوطني للتربية والتكوين قد مكنت من تحقيق "خطوات كثيرة مثيرة للإعجاب على الم�ستوى
النوعي ".وقد كان من �ش�أن تلك الخطوات ،ح�سب المجل�س� ،أن "مهدت الطريق لتحقيق
مكت�سبات على م�ستوى النوعية ،وهي �أ�سا�سا من �أربعة �أنواع :تعميم الولوج �إلى التربية ،وتو�سيع
الموارد ،والتجديد البيداغوجي ،والحكامة الأمثل للمنظومة ".وكان برنامج "النجاح "2012-2008
(المعروف تحت ا�سم المخطط اال�ستعجالي) ،الذي و�ضعه المجل�س الأعلى للتعليم على �أ�سا�س
هذا التقييم ،قد حدد هدفين يتمثالن في )1( :ن�سبة تمدر�س تبلغ  90بالمائة بالن�سبة �إلى الأطفال
ما بين  12و� 14سنة؛ ( )2ن�سبة ا�ستكمال للدرا�سة الإعدادية تبلغ  80بالمائة بالن�سبة �إلى تالميذ فوج
.2010-2009
 .201الواقع �أن �أغلبية التالميذ الذين يدخلون المرحلة الإعدادية ي�ستكملون هذه المرحلة ،حيث تبلغ
ن�سبة اال�ستكمال ما قدره  81.7بالمائة في جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،و 68بالمائة في
كلميم-ال�سمارة ،مقابل  64.6بالمائة على الم�ستوى الوطني� .أما ن�سب النجاح في الباكلوريا فترتفع
كذلك في الجهات الجنوبية عما ي�سجله المعدل الوطني .ففي  ،2011بلغت ن�سبة الناجحين في
جهة وادي الذهب-لكويرة ما قدره  75بالمائة ،تليها جهة كلميم-ال�سمارة بما قدره  64.7بالمائة ،ثم
العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء بن�سبة  53.4بالمائة ،مقابل  58.2بالمائة معدال وطنيا.
 .202غير انه تجدر الإ�شارة،هنا� ،إلى �أن مجموع التالميذ المتمدر�سين في التعليم الثانوي الإعدادي �سجل،
ما بين  2008و ،2012انخفا�ضا في جهتي كلميم-ال�سمارة (ناق�ص  6.2بالمائة) ووادي الذهب-
لكويرة (ناق�ص  1.8بالمائة) .وهذا االنخفا�ض �أكبر لدى الفتيات منه لدى الفتيان (ناق�ص  8.6وناق�ص
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 3.9على التوالي) .وفي مقابل ذلك ت�شهد �أعداد تالميذ المرحلة الإعدادية تزايدا ملحوظا
بالمائة) في جهة وادي الذهب-لكويرة.
 .203بالموازاة مع ذلك ،كانت �أعداد الم�سجلين الجدد في الإعدادي في تناق�ص في الجهات الثالث
جميعا ،بما قدره ناق�ص  7.7في كلميم-ال�سمارة ،وناق�ص  7.9في العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء،
هم ذلك االنخفا�ض على الخ�صو�ص القطاع الخا�ص ،في
وناق�ص  1.4في وادي الذهب-لكويرة .وقد ّ
حين �أن هذا القطاع هو الذي ُيعو�ض الوتيرة البطيئة للقطاع العمومي على الم�ستوى الوطني.
 .204وقد �شجعت الكثير من العوامل هذا التوجه نحو االنخفا�ض:
• •�ضعف تغطية الجماعات القروية بالمدار�س الإعدادية ( 33بالمائة في العيون-بوجدور-ال�ساقية
الحمراء ،و 14.3بالمائة في وادي الذهب ،مقابل  56بالمائة معدال وطنيا)؛
• •االنتقادات الموجهة �إلى نوعية التعليم المتوفر؛
• •م�ساهمة محدودة للقطاع الخا�ص ،ال تلقى ت�شجيعا كافيا ،في النهو�ض بالتعليم الثانوي الإعدادي
في الأقاليم الجنوبية.
 .205هذا التوجه مثير للقلق .ففي �سياق من البطالة وال�ضعف البنيوي لال�ستثمار الخا�ص ،يبدو �أن المدر�سة
تفقد بمرور الوقت �صفتها ك�إطار �ضروري الكت�ساب المعارف والكفاءات واالندماج االجتماعي.
� .206أ�شار �أغلب المتدخلين الذين التقاهم المجل�س  االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إلى التح�سن
الوا�ضح في ن�سب التمدر�س والولوج �إلى التعليم الثانوي في الأقاليم الجنوبية .فن�سب التمدر�س في
الجهات الثالث ،التي كانت عند تحريرها تعد �أدنى الن�سب على الم�ستوى الوطني ،هي اليوم من
بين �أكثرها ارتفاعا (المرتبة الثانية بعد الدار البي�ضاء الكبرى) .وال �شك �أنه من المعقول القول ب�أن
هذا التقدم المذهل يمثل �أحد �أهم نجاحات �سيا�سة التنمية الب�شرية المتبعة في المنطقة.
 .207غير �أن العديد من الأطراف المعنية �أ�شارت �إلى الم�ستوى "ال�ضعيف " للتعليم الثانوي ،مما يف�ضي
ح�سبهم �إلى بث �شعور بنوع من "انخفا�ض قيمة ال�شهادات" المح�صل عليها من الم�ؤ�س�سات العمومية
في الأقاليم الجنوبية ،ويبرر كذلك �صعوبة الولوج �إلى المدار�س الكبرى والم�سالك العلمية.
 .208ي�أ�سف الكثيرون لكون التوجيه نحو الم�سالك العلمية ال يلقى ت�شجي ًعا �أكبر.
 .209تكوين المدر�سين عر�ضة هو كذلك لالنتقاد ب�سبب محتواه ونوعيته ،حيث �إن الكثير من المدر�سين
تم توظيفهم توظيفا مبا�شرا ،دون تكوين بيداغوجي وتربوي .كما �أن جاذبية المهن التعليمية تبدو
�ضعيفة ،وخ�صو�صا عند ال�شباب المنحدرين من المنطقة ،الذين ي�سجلون بالإ�ضافة �إلى ذلك نتائج
�ضعيفة في المباريات الوطنية.
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 .210انتقلت �أعداد المتدربين في مراكز مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل من � 5.000إلى 8.997

ما بين �سنتي  2008و ،2012بما يمثل زيادة ن�سبتها  80بالمائة� .أما ح�سب التخ�ص�صات ،ف�إن 28.5

بالمائة من المتدربين م�سجلون في القطاع الثالث ،و 23.9بالمائة في الفروع ال�صناعية ،و 18.5بالمائة
في قطاع البناء والأ�شغال العمومية ،و 18.1بالمائة في الفندقة ،و 11.1بالمائة في تقنيات الإعالم
واالت�صال الحديثة.
العليم الثانوي الت�أهيلي
� .211سجلت �أعداد التالميذ الم�سجلين في التعليم الثانوي الت�أهيلي ارتفاعا بن�سبة �أكبر من نظيرتها على
الم�ستوى الوطني ( 29.4بالمائة) ،وذلك في جهة وادي الذهب-لكويرة ،حيث بلغت تلك الن�سبة
 69.2بالمائة ،والعيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،بما ن�سبته  31.8بالمائة� .أما في جهة كلميم-
ال�سمارة ،فكانت ن�سبة الزيادة هي الأ�ضعف ،حيث لم تتجاوز  24.1بالمائة.
 .212ال�شعبة التقنية للتعليم الثانوي الت�أهيلي �أقل اجتذابا لل�شباب .و�أكبر ن�سبة �إعرا�ض عن تلك ال�شعبة
توجد في منطقة كلميم-ال�سمارة ،حيث يختار  2بالمائة من التالميذ هذه ال�شعبة ،مقابل  4.3في
وادي الذهب-لكويرة ،و 4.0في العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء .وعلى �سبيل المقارنة مع جهات
�أخرى من البالد ،فقد تم ت�سجيل �أعلى ن�سبة في جهة دكالة-عبدة ،بما قدره  7.9بالمائة ،تليها جهة
�سو�س-ما�سة-درعة بن�سبة  7.2بالمائة.
 .213تكمن �أهم الم�شاكل التي يعانيها التعليم التقني ،في المغرب عموما وفي الأقاليم الجنوبية على
الخ�صو�ص ،في ما يلي:
• •في المرحلة القبلية ،في انعدام العالقة مع التعليم ما بعد الثانوي ،وغياب فر�ص لتحقيق الم�سار
الذي ابتد�أ في مرحلة التعليم التقني؛
• •في المرحلة البعدية ،في غياب �سيا�سة تح�سي�سية وتوجيهية فعالة قادرة على تجنيب التالميذ
مغادرة �صفوف المدر�سة �أو تجنيبهم م�شاكل الإدماج في �سوق العمل.
النهو�ض بالتعليم التقني وت�أهيله

التكوين المهني
 .214يعد مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل – وهو هيئة يتم تمويلها من خالل �ضريبة تمثل  1.6بالمائة
من كتلة �أجور القطاع الخا�ص – الفاعل المركزي في التكوين المهني .وكان المكتب قد فتح  13م�ؤ�س�سة
في ( 2011مقابل  7في  8 ،)2007منها في كلميم-ال�سمارة ،و 4في العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء،
و 1في وادي الذهب-لكويرة .ويبلغ مجموع القدرة اال�ستيعابية لتلك الم�ؤ�س�سات ما قدره  2608من
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التالميذ� ،أي ما يعادل  3.7من مجمل الطاقة اال�ستيعابية الوطنية لمراكز المكتب� .أما التخ�ص�صات
المتوفرة فهي مهن الفندقة ،والبناء والأ�شغال العمومية ،وال�صناعة ،وتقنيات الإعالم واالت�صال الحديثة،
ومهن الخدمات.
 .215كانت ن�سب �إدماج خريجي التكوين المهني في �سوق ال�شغل في � 2009أف�ضل في الأقاليم الجنوبية
قيا�سا �إلى الم�ستوى الوطني ( 61بالمائة) ،حيث بلغت تلك الن�سبة ما مقداره  74.9بالمائة في
جهة وادي الذهب-لكويرة ،و 64.8بالمائة في العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،و 70.5بالمائة في
كلميم-ال�سمارة.
 .216رغم االرتفاع المتوا�صل في �أعداد المتدربين ،ال يزال قطاع التكوين المهني في المغرب ي�شكو
من عدد من �أوجه الخلل :قدرة ا�ستيعابية �ضعيفة (قدرة �سنوية ال تتجاوز  20بالمائة من ال�شباب
المتوافدين على ال�سوق) ،ونظام تكويني يحدد م�ساره عر�ض التكوين �أكثر مما يحدده طلب
المقاوالت ،وعالقة واهية مع المنظومة التربوية ،وتهمي�ش الو�سط القروي ،الذي ال ت�ستفيد �ساكنته
�سوى من  3بالمائة من �آلية التكوين.18
 .217يتفق الفاعلون الذين تم اللقاء بهم ،والمالحظات التي دونتها في عين المكان بعثات المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،على ت�أكيد �أن اال�ستثمارات التي وظفها مكتب التكوين المهني
و�إنعا�ش ال�شغل في البنيات التحتية للتكوين المهني هامة وذات نوعية جيدة .فالتجهيزات كما
الو�سائل البيداغوجية التي وقفت عليها بعثة المجل�س �إلى العيون ت�ستجيب لأف�ضل المعايير
المتعارف عليها.
�	.218أبدى العديد من المتدخلين �أ�سفهم للطابع المحدود نوعيا لعر�ض التعليم التقني في المنطقة ،وقلة
مالءمته لمنا�صب ال�شغل المحلية.
 .219ال يبدو �أن نوعية وال غاية وال حتى قيادة ال�سيا�سة الجهوية في مجال التكوين المهني كانت مو�ضوعا
لمنظور مندمج وال  لآلية للتتبع والتقييم ،ترمي �إلى تح�سين ا�شتغالها مطابقتها لحاجات المقاوالت
وال�سوق المحلية.
�إنعا�ش الولوج �إلى التعليم العالي وتطوير م�سالك مهنية

 .220لم يكن هناك ،في يناير � ،2013أي جامعة في الأقاليم الجنوبية ،وهو ما يبدد مفعول الجهود المبذولة
على م�ستوى التعليم االبتدائي والثانوي ،ويمثل عائقا كبيرا �أمام موا�صلة الدرا�سة .و�إذا كانت جامعة
الرباط�-أكدال قد �أن�ش�أت في �أكتوبر  2012م�سلك "ماج�ستير الدرا�سات ال�صحراوية" ،الذي ي�ضم
الفوج الأول منه  22طالبا ،ف�إن هذا البرنامج ال يمكنه الحلول محل تعليم جامعي في المنطقة.
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 .221على م�ستوى التعليم ما بعد الثانوي ،هناك  396تلميذا م�سجال في الأق�سام التح�ضيرية للمدار�س
الكبرى بر�سم ال�سنة الدرا�سية  161 ،2012-2011منهم في كلميم-ال�سمارة ،و 181في العيون-
بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،و 54في وادي الذهب-لكويرة .ومن حيث الن�سبة المئوية ،ت�ضم الجهات
الجنوبية الثالث  5.7بالمائة من مجموع الم�سجلين على الم�ستوى الوطني.
 .222كان هناك  313تلميذا يتابعون ،بر�سم المو�سم الدرا�سي  ،2012-2011تكوينا للح�صول على �شهادة
التقني العالي ( 133في كلميم-ال�سمارة ،و 50في العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،و 130في وادي
الذهب-لكويرة) ،مما يمثل  8بالمائة من مجموع الم�سجلين في ال�سلك نف�سه وطنيا.
�	.223إن تجديد "النخب" وبروز مثقفين و�أطر علمية وتقنية منحدرة من الأقاليم الجنوبية ،بر�أي العديد من
المالحظين ،ي�شكو من عائق كبير ب�سبب عجز منظومة التعليم الثانوي المحلية ،و�ضعف عالقتها مع
منظومة التعليم العالي (فالمنطقة ممثلة ب�أقل مما ينبغي على م�ستوى الأعداد الوطنية من الباحثين
والطلبة المهند�سين والأطباء).
 .224ت�أ�سف العديد من الأطراف المعنية لغياب �شبكة من م�ؤ�س�سات التعليم الجامعي في الجهات
الثالث ،حيث ال وجود لجامعة في العيون والداخلة ،وكلية تم فتحها في  2012في كلميم (علوم
اقت�صادية) وفي ال�سمارة (درا�سات �إ�سالمية).
� .225أو�صت العديد من الجمعيات باتخاذ �إجراءات �إيجابية (ح�ص�ص �أو م�سطرة خارج المباراة) لت�سهيل
ولوج ال�شباب المنحدرين من المنطقة �إلى الجامعات والمدار�س الكبرى.
 .226ال ي�ستطيع طلبة الأقاليم الجنوبية الت�سجيل في غير جامعات �أغادير ومراك�ش .وهم يتمتعون بامتيازات
خا�صة ،من قبيل الأولوية في الولوج �إلى الحي والمطعم الجامعيين ،وت�سهيالت للموظفين ال�شباب
لمتابعة درا�ستهم ،وغير ذلكُ " .ي�ؤول �شباب ال�صحراء الغربية و�ضعية الالم�ساواة هذه على �أنها
مجموعة من االمتيازات التي لن يطول �أمدها ،ويرون �أنه بمجرد انتهاء النزاع �ستعمد الدولة المغربية
�إلى حذف كل تلك االمتيازات وتغيير �سلوكها تجاههم ."19تغذي هذه ال�سيا�سة التوج�س والحذر
بين الدولة وال�شباب.
 .227ال ي�ستفيد الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة من �إجراءات �إيجابية للولوج �إلى التعليم العالي.
 .228ي�شار �إلى افتتاح كلية للعلوم االقت�صادية في كلميم في .2012
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الحق في التكوين الم�ستمر

� .229إ�ضافة �إلى التكوين الأ�صلي ،ي�ؤ ّمن مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل خدمات متنوعة في
مجال التكوين الم�ستمر في الأقاليم الجنوبية ،من تكوينات نوعية وتكوينات بين المقاوالت ومناهج
تكوينية وا�ست�شارة في التوظيف وتكوين في الدرو�س الم�سائية.
 .230كان التكوين عبر الدرو�س الم�سائية يجري ،خالل المو�سم الدرا�سي  ،2013-2012في �أربع م�ؤ�س�سات
تكوين ،تغطي مهن القطاع الثالث وال�صناعة وتقنيات الإعالم والتوا�صل .وقد �سجلت �أعداد
الم�ستفيدين ارتفاعا بن�سبة  40بالمائة ما بين �سنتي  2007و ،2012منتقلة من � 545إلى .762
 .231عر�ض التكوين الم�ستمر يبقى محدو ًدا ج ًّدا .فعلى الم�ستوى الوطني ،ت�ستفيد ن�سبة  16بالمائة فقط
من الأجراء الم�سجلين لدى ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي من خدمة التكوين الم�ستمر .و
ال يعد التكوين الم�ستمر حقا مكت�سبا ،ال في الجهة ،وال على الم�ستوى الوطني بوجه �أعم .ف�أعمال
التكوين الم�ستمر تنفذ بمبادرة وبناء على الحاجات الخا�صة للقطاعات التي تمثل في المنطقة بع�ض 
المكاتب وبع�ض الإدارات العمومية والبنوك والمقاوالت الكبرى.
الحق في الثقافة
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 .232الحق في التنمية الثقافية حق من�صو�ص عليه في المعاهدة الخا�صة بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية (الف�صل  ،)15وهو م�ضمون من قبل الد�ستور (الف�صل  .)33وقد خ�ص�صت منظمة اليون�سكو
اتفاقية ( )2000بمثابة معيار دولي لم�سالة "حماية و�إنعا�ش الإبداع والتنوع الثقافيين".
�	.233إن ممار�سة ال�سلطات العمومية ومجموع فاعلي المجتمع المدني (من مقاوالت وم�ستثمرين ومنظمات
مهنية وفعاليات جمعوية) لم�س�ؤوليتها االجتماعية بمعناها الوا�سع (اعتمادا على د�ستور المملكة،
واالتفاقية  169للمنظمة الدولية لل�شغل والمعيار  )ISO 26000تقت�ضي م�س�ؤولية جماعية في االلتزام
بحماية وتثمين التراث والتعبيرات الثقافية للأقاليم الجنوبية للمملكة.
 .234بلغ العدد الر�سمي للخزانات العمومية في الجهات الجنوبية الثالث  33خزانة ح�سب �إح�صائيات
وزارة الثقافة ،بعدد من العناوين لكل �ألف �ساكن يتجاوز المعدل الوطني ( 122في كلميم 180 ،في
العيون و 95في الداخلة ،مقابل  87معدال وطنيا) .غير �أن ن�سبة ارتياد تلك الخزانات �أدنى في هذه
الجهات منها في باقي جهات المملكة (�أقل من  0.1بالمائة ،مقابل  5.5بالمائة معدال وطنيا).
 .235لم تتم الإ�شارة �إلى تعهد ورعاية ثقافية خا�صة من قبل القطاع الخا�ص في المنطقة� .أما الميزانيات
المخ�ص�صة لها من قبل وزارة الثقافة فهي في ارتفاع خالل ال�سنوات الخم�س الما�ضية ،وهي تم�ضي
في ارتفاع �أ�سرع مما هو عليه الأمر على الم�ستوى الوطني .وبالموازاة مع ذلك ،م ّولت المبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية خالل الفترة ما بين  2007و 2012ما مجموعه  116م�شروعا في المجال الثقافي.
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 .236ينظم بالجهة مو�س ًما ها ًّما تم ت�صنيفه في  2005تراثا �إن�سانيا غير مادي من قبل منظمة اليون�سكو.
ويمثل مو�سم طانطان تجم ًعا �سنو ًيا كبي ًرا لرحل ال�صحراء ،حيث يجمع ما يزيد على ثالثين قبيلة
من الجنوب المغربي ومن جهات �أخرى من �شمال غرب �إفريقيا .وعالوة على الأن�شطة التجارية
(من مواد غذائية ومنتجات مختلفة ،و�سباقات لتربية الجمال) واالجتماعية (�إحياء حفالت الزفاف)
وطبية (ا�ست�شارة خبراء طب الأع�شاب) ،يمثل المو�سم ف�ضاء مميزا لعر�ض وتخليد فنون المنطقة (من
مو�سيقى و�أغان �شعبية ،و�ألعاب ومبارزات �شعرية ،وغيرها من التقاليد ال�شفهية الح�سانية).
 .237تدعم وكالة الجنوب �إ�صدار مجموعة ( 16كتابا حتى اليوم) تحت عنوان "تاريخ ومجتمع المغرب
ال�صحراوي" ،ترمي �إلى التعريف بالثروات الثقافية والطبيعية للأقاليم الجنوبية وميراثها.
 .238كما �أن المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان ي�ساهم من جانبه في النهو�ض بالثقافة الح�سانية ،وذلك
عبر تنظيم ندوة دولية في دجنبر  2012من �أجل �إحداث متحف ال�صحراء في الداخلة ،يجري حاليا
�إ�صدار �أعمالها بتمويل من المكتب ال�شريف للفو�سفاط ووكالة الجنوب.
 .239تم �إحداث مركز الدرا�سات ال�صحراوية في  7فبراير  ،2013وتتمثل مهمته في القيام بدرا�سات
متعددة التخ�ص�صات في مجاالت المعرفة التاريخية واالجتماعية والثقافية ،في الأقاليم الجنوبية
في المقام الأول ،مع االنفتاح على الف�ضاءات ال�صحراوية و�شبه ال�صحراوية المجاورة .ويعتبر هذا
المركز ثمرة لل�شراكة بين كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة محمد الخام�س�-أكدال ،والمجل�س 
الوطني لحقوق الإن�سان ،ووكالة الإنعا�ش والتنمية االقت�صادية واالجتماعية للأقاليم الجنوبية من
المملكة ،والمكتب ال�شريف للفو�سفاط .ويعتزم المركز القيام في  2013بتحقيقين علميين حول
الرعي والم�س�ألة الح�ضرية ،و�إطالق طلب عرو�ض اقتراحات لن�شر ر�سائل دكتوراه وترجمة كتاب هام
�إلى العربية ،هو كتاب "درا�سات �صحراوية"  Estudios Saharianosمن ت�أليف .Caro Baroja
 .240قالت الخبيرة الم�ستقلة للأمم المتحدة ،خالل زيارتها �إلى الداخلة في � ،2011إنه قد تم �إخبارها
ب�أنه ،في �إطار تنظيم عدد من المهرجانات ،يتم �إنفاق مبالغ طائلة وغير متنا�سبة مع ميزانيات تلك
المهرجانات ،من �أجل ا�ستقدام مو�سيقيين دوليين ،ي�ستدعون على الخ�صو�ص من موريتانيا .في الآن
نف�سه ،تم انتقاء المجموعات المو�سيقية والمو�سيقيين المحليين من قبل لجنة لها الحق في مطالبتهم،
على �سبيل المثال ،بتغيير كلمات بع�ض الأغاني التقليدية� ،أو تغيير عرو�ض تراها اللجنة غير منا�سبة.
( .)...بل �إن بع�ضهم لم ي�سمح له بالم�شاركة في المهرجان .و الظاهر �أن مثل هذه الممار�سات تحد
من حرية التعبير عن التنوع الثقافي ،الذي من المفرو�ض مراعاته للنهو�ض به وتحقيقه ." 20
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�	.241أبدى بع�ض المالحظين �أ�سفهم لكون "البرامج المدر�سية ال  ت�شتمل �إال  على التاريخ الر�سمي
للمغرب ،دون �أي �إ�شارة �إلى الثقافة والتاريخ ال�صحراويين" ،وهو ما يبدو �أنه يمثل "انتهاكا لمقت�ضيات
المادة  29من المعاهدة المتعلقة بحقوق الطفل ،والمادة  5من �إعالن اليون�سكو حول التنوع الثقافي".
 .242كما �أن هناك ادعاءات ،لم تكذبها ال�سلطات العمومية ،ت�شير �إلى �أن "ال�صحراويين ال يتمتعون دائما،
على �أر�ض الواقع ،بالحق في ت�سجيل �أطفالهم في كنا�ش الحالة المدنية تحت اال�سم الذي يرغبون
فيه ،وخ�صو�صا ح�سب العادة الح�سانية في �إطالق �أ�سماء مركبة على المواليد".
�	.243أبدت كثير من الأطراف المعنية عن �أ�سفها ل�ضعف اهتمام الفاعلين الم�ؤ�س�سيين والمقاوالت
باالعتراف بفنون المنطقة وعلومها واحترامها والنهو�ض بها ،وي�شيرون �إلى المخاطر التي تتهدد
الموروث والمواقع التاريخية (نذكر على �سبيل المثال مدرج المطار البريدي لطرفاية ،والنقو�ش
المنحوتة على ال�صخر ،وف�ضاءات الواحات والق�صبات والق�صور وما �إليها).
 .244قليلة هي المبادرات التي يتم �أخذها ل�صالح حماية الذاكرة والثقافة ال�شفهية الح�سانية (اللهم �إال 
مو�سم طانطان ،الم�صنف تراثا �إن�سانيا غير مادي من قبل منظمة اليون�سكو).
 .245تم ا�سترعاء انتباه المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إلى العوائق والتعقيدات الم�سطرية
�أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية .وي�شير بع�ض الفاعلين وبع�ض المالحظين ب�أ�صبع االتهام تارة �إلى
العوائق ،وطورا �إلى الهيمنة ،وفي كل الأحوال �إلى "التدخالت التع�سفية" �أو "المواقف المبالغة
في التوج�س" من قبل ال�سلطات العمومية حيال الم�شاريع و�أعمال التن�شيط الثقافي التي تطلقها
الجمعيات المحلية (من مهرجانات وم�ؤتمرات ،وملتقيات ومعار�ض وغيرها).
 .246ي�شار �إلى ت�شييد بنيات تحتية عمالقة ذات توجه ثقافي (خزانة العيون مثال) ب�أ�صابع االتهام ،ب�صفتها
م�سل�سال يتوخى الواجهة ويفتقر �إلى المحتوى ،يهيمن عليه منطق ر�صد الميزانيات والإنفاق في
البناء دون �أهداف عقالنية وال م�ؤ�شرات م�ضبوطة لقيا�س فائدة تلك الم�شاريع ونجاعتها.
 .247تكاد ال توجد مبادرات محلية ل�صالح تنمية الفنون (من �سينما وم�سرح ورق�ص) ،وال م�ساعدة على
الإنتاج الأدبي.
� .248إنتاج كتب ومجموعات حول فنون المنطقة وتاريخها تدعمه وكالة الجنوب دع ًما كبي ًرا ،ال يحظى بر�ضا
الفاعلين و�أع�ضاء الجمعيات المحلية ،الذين ينتقدون غالء كلفتها وطابعها المغرق في االنتقائية.
الحق في الريا�ضة

 .249ي�ؤكد الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ،في مادته الرابعة والع�شرين� ،أن "لكل �شخ�ص الحق في
الراحة والترفيه ،وبالخ�صو�ص الحق في تحديد معقول لمدة العمل ".وي�ؤكد الد�ستور هذا الحق في
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ف�صله " :26تدعم ال�سلطات العمومية ،بالو�سائل المالئمة ،تنمية الإبداع الثقافي والفني ،والبحث
العلمي والتقني ،والنهو�ض بالريا�ضة".
 .250ت�ضم الجهات الجنوبية الثالث ،ح�سب �إح�صائيات وزارة ال�شبيبة والريا�ضة ،ما يقارب � 9500شخ�ص 
من حاملي الرخ�ص في  12نوعا ريا�ضيا مختلفا .وتناهز ميزانية الوزارة المخ�ص�صة للجهات الثالث 50
مليون درهم� .أما التجهيز فيمثل ،في متم  ،2012في  10قاعات ريا�ضية (�ضعف ما كان موجودا في
 ،)2005و 4م�سابح ،و 5م�ضامير لألعاب القوى ،و 31ملعب كرة قدم ،و 9مالعب لكرة ال�سلة ،و6
لكرة اليد ،و 5للكرة الطائرة.
 .251رغم تنوع التخ�ص�صات المتوفرة نظريا� ،إال �أن الممار�سة الريا�ضية تظل محدودة جدا ،وخ�صو�صا في
جهتي كلميم-ال�سمارة ووادي الذهب-لكويرة.
 .252تفتقر ال�سيا�سة الريا�ضية في الجهات الجنوبية �إلى الو�ضوح في ما يخ�ص �أهدافها وان�سجامها .فكثير
من التجهيزات ال  تمتلك و�سائل اال�شتغال� ،أو هي في بع�ض  الأحيان �أكبر من الحاجة (قاعة
متعددة التخ�ص�صات الريا�ضية عمالقة في الداخلة ال تتوفر على ميزانية ت�سيير ،وقاعة في كلميم غير
م�ستعملة).
 .253ال يالحظ هناك �أي عمل ملمو�س لت�سهيل ولوج الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة �إلى الأن�شطة الريا�ضية.
 .254ال وجود لمديرية جهوية لل�شبيبة والريا�ضة في الداخلة و في كلميم.
الحق في الملكية الفكرية

 .255ال وجود لأي م�ؤ�شر عمومي عن ن�شاط متعلق بت�سجيل براءات من �ش�أنها حماية حقوق الملكية
الثقافية (الفنية �أو الأدبية �أو العلمية �أو التقنية) على م�ستوى الأقاليم الجنوبية ،كما ال توجد معطيات
متعلقة بالوقاية من التزوير (من قبيل عدد المخالفات التي تم الوقوف عليها ،وال�شكايات الم�سجلة
والإجراءات المتخذة على �إثرها).
 .256بوجه �أعم ،هناك غياب لآلية مخ�ص�صة لالعتراف بحقوق الملكية الثقافية ل�ساكنة تلك الجهات
وحماية تلك الملكية ،في ما يتعلق بالمعارف المتوارثة لدى ال�ساكنة ،وخ�صو�صا الطب وال�صيدلة
التقليديان ،والمعارف المتعلقة بخ�صائ�ص نبات المنطقة ووح�شها ،والعادات ال�شفهية ،وحق تلك
ال�ساكنة في حماية ملكيتها الفكرية الم�شتركة وتطويرها ومراقبتها والحفاظ عليها (االتفاقية  169من
اتفاقيات المنظمة الدولية لل�شغل).
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الإدماج والت�ضامن

محاربة الميز والنهو�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال

� .257إن درجة فعلي ِة المبادئ المتعلقة بعدم الميز وبالنهو�ض بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال مطابقة تقريبا،
�سواء من حيث المكت�سبات �أم من حيث ال�صعوبات والتحديات ،لما هو عليه الحال في باقي جهات
المملكة.
 .258يمثل تمدر�س الفتيات بهذا ال�صدد �إحدى �أهم التطورات الإيجابية ،حتى و�إن كانت هناك فوارق ال 
تزال قائمة بين الو�سطين الح�ضري والقروي� .أما في مجال التعليم الأ�سا�سي ،ف�إنجازات الأقاليم الجنوبية
هي اليوم �أف�ضل من نظيرتها على الم�ستوى الوطني .و�أما في التعليم الأولي �أو ما قبل المدر�سي ،فقد
�شهدت الن�سبة ركودا بين عامي  2007و ،2011في حين وا�صلت تقدمها على الم�ستوى الوطني .بل
�إن جهة ال�سمارة �سجلت انخفا�ضا ،حيث انتقل م�ؤ�شر المنا�صفة من � 91.1إلى  89.4بالمائة .و�أما
على م�ستوى التعليم الثانوي الإعدادي ،ورغم االنخفا�ض الم�سجل في م�ؤ�شر المنا�صفة ،ف�إن الأقاليم
الجنوبية تبقى �أعلى من المعدل الوطني .ف�إذا انتقلنا �إلى م�ستوى التعليم الثانوي الت�أهيلي ،نجد �أن
الن�سبة في  2012/2011كانت �أعلى من الم�ستوى الوطني ،بما قدره  91.8بالمائة مقابل  90.7بالمائة.
و�إذا احت�سبنا الن�سب ح�سب مكان الإقامة ف�سنجد �أن الفرق �أكبر في الأقاليم الجنوبية منه في باقي
�أقاليم البالد في الو�سط القروي ،بن�سبة قدرها على التوالي  91.6و 88.7بالمائة.
 .259في مجال ال�شغل ،تعتبر ن�سبة ن�شاط الن�ساء في الجهات الجنوبية �ضعيفة جدا بالقيا�س مع المعدل
الوطني ،بما قدره على التوالي  14.5و 25.5بالمائة ،وما يمثل �أقل من خم�س ن�سبة ن�شاط الرجال في
المنطقة� .إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن توجه ن�سبة الن�ساء في �صفوف ال�ساكنة الن�شيطة �إلى االنخفا�ض هو
�أقوى في الأقاليم الجنوبية منه على الم�ستوى الوطني.
 .260بالموازاة مع ذلك ،تفاقمت ن�سبة البطالة بين �صفوف الن�ساء ،منتقلة من  27.6بالمائة في � 2007إلى
 35.1بالمائة في  ،2011مقابل  9.8و 1.2بالمائة على التوالي على الم�ستوى الوطني .وما ن�سبته  51بالمائة
من الن�ساء الن�شيطات هن من فئة الأجراء في الجهات الجنوبية ،مقابل  33.5بالمائة معدال وطنيا و63.4
بالمائة لدى رجال الجهة .كما �أن ن�سبة الن�ساء العامالت في مجال الم�ساعدة العائلية �أو في و�ضعية
متعلمة ال يتجاوز  26بالمائة في الأقاليم الجنوبية ،مقابل  49.6بالمائة على الم�ستوى الوطني.
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 .261تقدر ن�سبة الن�ساء بين م�ستخدمي الدولة بنحو  23بالمائة في  .2011وتتوفر جهة العيون-بوجدور-
ال�ساقية الحمراء على الن�سبة الأعلى في هذا المجال ،بما قدره  27.9بالمائة ،مقابل  20.5بالمائة
لجهة كلميم-ال�سمارة و 24بالمائة لجهة وادي الذهب.
 .262رغم �أن ن�سبة الن�ساء ربات الأ�سر في المنطقة مقاربة للمعدل الوطني (حوالي  12بالمائة) ،في حين
�أن العوائق التقليدية التي تقف دون تحقيق الم�ساواة بين الن�ساء والرجال ملمو�سة �أكثر في الجهات
الثالث:
• •فن�سبة ن�شاط الن�ساء انخف�ضت في المنطقة ،منتقلة من  19.1بالمائة في � 2000إلى  14.5بالمائة في
 ،2011في تراجع بالقيا�س �إلى الن�سبة الم�سجلة وطنيا ( 25.5بالمائة) ،ولكن في تقدم بالقيا�س
مع الجهة ال�شرقية ( 12.3بالمائة) وجهة طنجة-تطوان ( 11.9بالمائة).
• •لي�ست هناك م�ؤ�شرات عددية حول م�شاركة الن�ساء في ن�شاط و�إدارة الجمعيات� ،أو م�ؤ�شر عن تطور
ال�صور النمطية التمييزية والعوائق التي تحول دون ولوج الن�ساء �إلى وظائف القرار في الأن�شطة
االقت�صادية والحزبية والنقابية ،حيث يبقى ذلك الولوج محدودا بدرجة ملمو�سة.
حماية الأ�سرة

 .263ت�ؤكد المعاهدة الخا�صة بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،في المادة العا�شرة منها ،على
حق الأ�سرة في الحماية ،وتدعو �إلى �إيالء عناية خا�صة لحماية الأمومة .كما �أن الد�ستور المغربي
ي�ضمن حماية الأ�سرة على الم�ستوى القانوني واالجتماعي واالقت�صادي (الف�صل .)32
 .264تم في  2011تقدير معدل حجم الأ�سر في � 4.1أفراد ،مقابل  4.3معدال وطنيا .وكما هو الحال على
الم�ستوى الوطني ،ف�إن ن�سبة الأ�شخا�ص المتزوجين هي الغالبة في �صفوف البالغين ،بن�سب قدرها
على التوالي  54.9بالمائة و 55.8بالمائة على التوالي في � .2011أما ن�سبة الن�ساء المتزوجات فبلغت
 4.2بالمائة في الأقاليم الجنوبية ،مقابل  2.9بالمائة معدال وطنيا.
 .265الإطار القانوني للحماية القانونية واالجتماعية للأ�سر في الأقاليم الجنوبية هو �إطار الحق العام.
 .266تم في �شتنبر � 2011إحداث �صندوق للم�ساعدة العائلية ،وهو �صندوق بميزانية تقدر بنحو  160مليون
درهم ،يتدخل في حاالت ثالث )1( :حدوث ت�أخير ل�شهرين على الأقل في �أداء المنحة الغذائية؛
( )2ا�ستحالة تنفيذ القرار الق�ضائي المتعلق ب�صرف منحة غذائية؛ ( )3غياب الزوج .وتتحدد
اال�ستفادة من خدمات هذا ال�صندوق ،ح�سب الف�صل  13من القانون رقم  ،10-41في المطلقات
الفقيرات و�أطفالهن .،ويتلقى الم�ستفيدون م�ساعدة �شهرية قدرها  650درهما ،على �أال يتجاوز مجموع
الم�ساعدة المقدمة �إلى الأ�سرة الواحدة ما قدره  1050درهما.
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 .267تم اتخاذ �إجراءات ملمو�سة (من قبيل الولوج �إلى ال�سكن والم�ساعدات الغذائية) لفائدة �ساكنة
مخيمات الوحدة ومجموعات العائدين �إلى �أر�ض الوطن ،غير �أن هذه الإجراءات الإيجابية تعر�ضت
النتقادات بخ�صو�ص مفعولها غير المن�صف حيال الأفراد والأ�سر من �أبناء المنطقة.
ُ .268ينظر �إلى تعريفات الفقر ومعايير منح الم�ساعدات العمومية على �أنها غير واقعية بالنظر �إلى خ�صو�صيات
نمط عي�ش الأ�سر من �أهل المنطقة ،مما يف�ضي �إلى �إق�صاء عدد معتبر من الأفراد والأ�سر من مجال
الم�ساعدات (ال�صعوبات الثقافية التي تمنع المرء من �أن يعلن نف�سه "فقيرا" �أو "معوزا").
 .269يالحظ غياب ن�شر برامج الم�ساعدات العمومية الدولية في الجهات الثالث.
 .270غياب تدابير ل�صالح �أ�سر �أطر الوظيفة العمومية ال ي�ساهم في الرفع من جاذبية الجهات الثالث
لم�ستخدمي الدولة.
حماية الأ�شخا�ص والجماعات في و�ضعية ه�شا�شة

 .271يعبر مفهوم الأ�شخا�ص �أو الجماعات في و�ضعية ه�شا�شة عن الفئات التي يمثل و�ضعها الج�سدي �أو
العقلي �أو االجتماعي �أو االقت�صادي عائقا �أمام حقهم في الم�ساواة ،و�أمام �ضمان حقوقهم الأ�سا�سية
وحقهم في ممار�سة مواطنتهم.
 .272ي�ؤكد الد�ستور حق الأفراد والفئات في و�ضعية ه�شا�شة في الحماية وفي �إجراءات �إيجابية ل�صالح
حقهم في الم�ساواة ،عبر تكليف ال�سلطات العمومية ب�إعداد �سيا�سات مالئمة لمعالجة اله�شا�شة
والوقاية منها ،وت�شجيع �إدماج ه�ؤالء الأفراد والجماعات (الف�صل .)34
 .273تعد هذه المقت�ضيات الد�ستورية مطابقة للمبادئ التي ت�ؤكدها المعاهدة الدولية الخا�صة بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادة  ،)10وكذا لعدد من �آليات الأمم المتحدة ،ومنها على
الخ�صو�ص االتفاقية المتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص المعاقين ( ،)2006التي تو�صي بالبحث عن حلول
ل�صعوبات التوا�صل والنقل ،وكذا اتخاذ �إجراءات �إيجابية �ضد كل �أ�شكال الميز.
 .274ن�سبة الإعاقة بين الأفراد في الأقاليم الجنوبية مقاربة لنظيرتها على الم�ستوى الوطني ( 2.8بالمائة،
مقابل  2.2بالمائة وطنيا).
 .275ال وجود في الأقاليم الجنوبية ،كما في باقي �أرجاء المملكة ،لتعريف م�ؤ�س�سي للأ�شخا�ص والمجموعات
في حال ه�شا�شة� ،أو تعريف لبرامج ومعايير الوقاية من �أ�شكال الميز حيالهم (الأ�شخا�ص الم�صابين
ب�أمرا�ض مزمنة ،والأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة ،والعجزة والم�سنين ،والأقليات الجن�سية ،والعمال
المهاجرين و�أ�سر العمال المهاجرين وغير ذلك).
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حماية العمال المهاجرين و�أ�سرهم

 .276ترمي اتفاقية الأمم المتحدة حول حماية العمال المهاجرين ( ،)2003التي يعد المغرب من بين
الموقعين عليها� ،إلى حماية العمال المهاجرين �ضد �أ�شكال الميز في ال�شغل وفي المهنة ،وكذا �ضد
اال�ستغالل و�ضد كل انتهاك لحقوقهم الأ�سا�سية ،وحماية حقهم في الحياة الخا�صة .وت�ؤكد المنظمة
الدولية لل�شغل من جانبها على �ضرورة حماية العمال المهاجرين ،مع الت�شديد على الم�ساواة في
المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب ،وتو�صي بهذا ال�صدد بتفعيل �سيا�سات ن�شطة (الإعالم،
والوقاية من الميز ،وظروف العي�ش).
 .277بعد �أن كان المغرب بلد عبور ،وعلى �إثر ت�شديد �إجراءات المراقبة على حدود دول االتحاد الأوروبي،
�أ�صبحت البالد "وجهة ا�ضطرارية" .ففي تقرير ن�شر في مار�س � ،2013أو�صت منظمة "�أطباء بال
حدود" باتخاذ "خطوات عملية ملمو�سة ( )...من �أجل و�ضع حد للمفارقة القائمة في ال�سيا�سات
جانب �أول مقارب ٌة للهجرة من خالل منظور �أمني ،ومعاملة تتميز
الأوروبية والمغربية ،التي لها من ٍ
بالتجريم والإق�صاء والميز في حق المهاجرين من بلدان جنوب ال�صحراء ،ولها من جانب �آخر خطاب
يتعلق بحماية حقوقهم الإن�سانية الأ�سا�سية والدفاع عن تلك الحقوق".
 .278في جواب تم ن�شره عن طريق ال�صحافة في  15مار�س ّ ،2013ذكرت وزارة الداخلية المغربية بال�ضمانات
�ضد الميز التي جاء بها د�ستور  1يوليوز  ،2011وكذا "عقيدة والتزام ال�سلطات المغربية" بعدم طرد
"المهاجرين الذين يعانون اله�شا�شة ،من ن�ساء حوامل وقا�صرين والجئين وطالبي لجوء" .ويت�ضمن
القانون رقم  ،03-02الخا�ص بدخول الأجانب �إلى التراب المغربي و�إقامتهم في البالد� ،إجراءات
لحماية المهاجرين في و�ضعية غير قانونية ،وخ�صو�صا الحق في الطعن في القرارات الإدارية ،والحق
في الح�صول على مترجم ومحام وم�ساعدة قن�صلية ،وكذا الحق في الرقابة الق�ضائية على ظروف
�إيوائهم .وقد نفت وزارة الداخلية المغربية في بالغ لها ما �سمته "ادعاءات منظمة �أطباء بال حدود"،
التي مفادها �أن المهاجرين يتعر�ضون لنوع من "العنف الم�ؤ�س�سي".
 .279يدخل المهاجرون القادمون من جنوب ال�صحراء الأقاليم الجنوبية باعتبارها منطقة عبور ،دون نية في
اال�ستقرار بها.
الحق في الحماية في حال الت�سريح من العمل

 .280تحدد االتفاقية  158حول الطرد من العمل ( ،)1982والتو�صية رقم  166حول الت�سريح من العمل،
المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الأجراء في حال الطرد من العمل .كما �أن االتفاقية رقم 173
( )1992تذكر قواعد متعلقة بحماية م�ستحقات العاملين في حال �إفال�س م�شغلهم .وتتمثل �أهداف
هذه الآلية في ت�أمين حقوق الأجراء في حال حدوث �صعوبات للمقاولة التي ت�شغلهم ،و�ضمان
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حماية اجتماعية ،بما في ذلك دخال انتقاليا م�ؤقتا وم�ساعدة في �إعادة االندماج ،لفائدة الأ�شخا�ص 
في و�ضعية فقدان ال�شغل.
 .281ال توجد ،ال في الأقاليم الجنوبية وال في باقي جهات المملكة� ،أي �آليات مخ�ص�صة للوقاية االجتماعية
�أو التمويل �أو تقديم الم�ساعدة للأ�شخا�ص في و�ضعية فقدان ال�شغل.
 .282من الناحية القانونية ،ينظم قانون ال�شغل �أنماط الطرد من العمل و�إجراءاته ،وي�ؤطر الأ�سباب ويحدد
التعوي�ضات في حال الطرد .ويوجد حاليا م�شروع لإقرار تعوي�ض عن فقدان العمل ،مطروح قيد
النقا�ش بين الدولة وال�شركاء االجتماعيين منذ .2004
 .283ع ّبر الفاعلون الجمعويون والنقابيون ،الذين التقى بهم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
في الجهات الجنوبية ،عن �أ�سفهم لغياب �إجراءات للحماية االجتماعية .وهم ي�شيرون �إلى عدد من
حاالت الت�سريح الجماعي و�إغالق المقاوالت في وجه العمال في المنطقة ،لعل �آخرها حالة �أومنيوم
ال�صيد.
الحد من الإق�صاء

 .284ت�ؤكد المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية وال�سيا�سية � )PICP) 1996أن الفقر المطلق والإق�صاء
االجتماعي يمثالن انتهاكا للكرامة الب�شرية .وبالتالي لكل �شخ�ص يوجد في حال فقر وعوز الحق في
نجدة الجماعة ،با�سم الحق في الحياة ،وبهدف م�ساعدته على ا�ستعادة ا�ستقالليته .ويرمي الت�ضامن
والحد من الإق�صاء �إلى دعم فعلية الولوج �إلى ال�شغل وال�صحة وال�سكن والتربية والتكوين المهني،
والتقوية ب�شكل �أعم من فعلية الإدماج االجتماعي (�إعالن برنامج عمل فيينا.)1993 ،
 .285نجحت جهتا العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ووادي الذهب-لكويرة الجنوبيتان ،في  ،2007في
الحد من ن�سبة الفقر الن�سبي لديهما والنزول بها �إلى �أقوى م�ستوى انخفا�ض على امتداد التراب
الوطني ،بما قدره  2.2بالمائة مقابل  2.6بالمائة وطنيا� .أما جهة كلميم-ال�سمارة فكانت تتجاوز
المعدل الوطني ( )8.9بع�ض ال�شيء م�سجلة ن�سبة قدرها  9.7بالمائة .ويبقى الو�سط القروي في جهة
كلميم-ال�سمارة معر�ضا بدرجة كبيرة للفقر ،بن�سبة تبلغ  17.3بالمائة� ،أي بما يقارب ثمانية �أ�ضعاف
الن�سبة الم�سجلة بجهة وادي الذهب-لكويرة.
 .286ت�ستفيد الأقاليم الجنوبية من برامج الم�ساعدة المقدمة من قبل الإنعا�ش الوطني من ن�سبة من
ال�ساكنة الن�شيطة �أعلى من نظيرتها عل الم�ستوى الوطني 8.3 :بالمائة في العيون-بوجدور-ال�ساقية
الحمراء ،و 6.8بالمائة في وادي الذهب-لكويرة ،و 3.1بالمائة في كلميم-ال�سمارة ،مقابل  0.3بالمائة
معدال وطنيا.
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� .287أتاح تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية في الأقاليم الجنوبية ،ما بين  2007و ،2012تحقيق
ما مجموعه  442م�شروعا ،با�ستثمار مجمل قدره  997.6مليون درهم (�أي ما يقارب  6.5بالمائة من
الغالف الوطني) ،منها  561.6مليون درهم تكفلت بها المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية� .أما عدد
همت تلك الم�شاريع الأن�شطة التالية :دعم الولوج �إلى
الم�ستفيدين فيبلغ � 495.840شخ�صا .وقد ّ
الخدمات االجتماعية الأ�سا�سية ،وبناء وتجهيز وت�أهيل مراكز اال�ستقبال ،و�إنعا�ش الأن�شطة المدرة
للدخل والمحدثة لمنا�صب ال�شغل ،ودعم التن�شيط االجتماعي والثقافي والريا�ضي ،والتكوين
ودعم القدرات ،و�إنعا�ش الن�سيج الجمعوي ومواكبته .وقد همت  559م�شروعا منها محاربة الإق�صاء
االجتماعي في الو�سط الح�ضري على الخ�صو�ص ،بغالف مالي يناهز  431مليون درهم.
 .288تمثل الم�ساعدة المبا�شرة ،على �شكل معاونات مالية �أو عينية� ،أهم مكونات ال�سيا�سة االجتماعية
للدولة في الأقاليم الجنوبية .ففي غياب ن�شاط تجاري قائم الذات ،ت�ضطلع الم�ساعدات العائلية بدور
محوري ك�شبكة وقاية وداعمة لالقت�صاد .غير �أن اال�ستهداف والإن�صاف وال�شفافية والمراقبة وفعالية
�آليات الم�ساعدة االجتماعية في المنطقة ال يبدو �أنها تخ�ضع لمبادئ موجهة وال لتقييم ،مما يجعلها
هدفا للعديد من االنتقادات.
 .289الم�ساعدات على �إعادة ا�ستقرار الأ�شخا�ص في الوطن :ت�شير جمعيات "العائدين" �إلى غياب
الم�ساواة في المعاملة وغياب ترتيبات قارة ال�ستقبال و�إدماج الأ�شخا�ص العائدين �إلى الوطن الأم.
وفي المقابل تنتقد جمعيات �أخرى ما تراه ،على العك�س من ذلك ،معاملة تف�ضيلية للأ�شخا�ص 
"العائدين" بالمقارنة مع الو�ضعية االجتماعية لل�ساكنة المحلية .وقد �أ�شار كثير من المالحظين �إلى
الحاجة �إلى تدابير ن�شطة للدعم والمواكبة من �أجل �إعادة الإدماج االجتماعي-الثقافي والجماعي
لل�شباب القادمين من المخيمات بتندوف.
 .290الم�ساعدات لقدماء المحاربين� :أ�شارت بع�ض الجمعيات �إلى نق�ص في الدعم المادي لقدماء
المحاربين المعتقلين في مخيمات تراقبها الجزائر و�أ�سر �أولئك المحاربين.
 .291دعم الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة :ال وجود لتدابير نوعية لفائدة الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة ،حيث
�إن ال�سيا�سات المتبعة في حقهم هناك هي نف�سها التي ت�شهدها باقي �أرجاء المملكة.
 .292نظام المعا�شات والتقاعد� :أنظمة المعا�شات والتقاعد في الجهات الجنوبية هي نف�سها المعمول بها
في باقي جهات المملكة.
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حماية الطفولة
حق الأطفال في الإعالم والتربية والتكوين

 .293يتوفر المغرب ،منذ  ،2005على "مخطط وطني لمغرب جدير ب�أبنائه"  ،PANEيرمي �إلى خلق مناخ
قادر على �أن ي�ضمن للأطفال حقهم في الحياة والتنمية والحماية والم�شاركة .و تقدم الأقاليم الجنوبية
م�ؤ�شرات ُمر�ضية في مجال تح�سين الو�ضعية االجتماعية للطفولة.
 .294في مجال التربية ما قبل المدر�سية� ،سجلت الأقاليم الجنوبية ما بين  2007و 2011تقدما فاق المعدل
الوطني .وعلى �سبيل المثال فقد ارتفع عدد الفتيات الم�سجالت في كلميم-ال�سمارة والعيون-
بوجدور-ال�ساقية الحمراء ووادي الذهب-لكويرة بما قدره على التوالي  15.5و 15و 10.4بالمائة،
مقابل  3.7بالمائة معدال وطنيا.
 .295في  ،2011كانت الجهة الجنوبية تتوفر على ما مجموعه  44من دور ال�شباب .وبا�ستثناء جهة العيون-
بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،كانت ن�سب ارتياد تلك الدور في تناق�ص ،مثلما كان عليه االتجاه المالحظ
وطنيا .وقد �أطلقت وزارة ال�شبيبة والريا�ضة في  2009مفهو ًما جدي ًدا ،هو مفهوم النادي االجتماعي-
الريا�ضي المندمج  ،CSPIالذي يقترح على ال�شباب �أن�شطة ريا�ضية وثقافية .ومن المنتظر �أن تتوفر
الجهة الجنوبية في �أفق  216على  24ناديا من هذا النوع.
 .296حطمت ال�صحافة الوطنية ،على الم�ستوى الوطني ،عددا كبيرا من الممنوعات في الحديث عن
و�ضعية الأطفال (االعتداءات الجن�سية وت�شغيل الأطفال).
 .297الحظت اليوني�سيف ،في تقريرها ل�سنة � ،2012أن المغرب حقق خطوات هامة منذ الم�صادقة على
االتفاقية الخا�صة بحقوق الطفل ،و ي�ستعد لبلوغ �أهداف الألفية من �أجل التنمية في " .2015غير �أن
هناك م�شكلة تثير ان�شغاال متزايدا ،حيث �إن التقدم الملمو�س على م�ستوى المعدالت الوطنية قد
يخفي فوارق كبيرة في مجال الفقر وتنمية الأطفال داخل الجهات ،والفئات االجتماعية في البالد.
فال ينبغي للخطوات الهامة المحققة في ميادين مختلفة �أن تخفي الإكراهات العديدة التي تعوق
�إقرار حقوق الأطفال والمراهقين وال�شباب ،فتيات وفتيانا ،في العديد من المجاالت (ال�صحة والتربية
والحماية) ." 21
21

اليوني�سيف،

2012
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 .298تدعو اليوني�سيف �إلى تحقيق �أهداف الألفية للتنمية و�إقرار حقوق الطفل ب�إن�صاف" .والإن�صاف يعني
�أن تتوفر للأطفال جميعا فر�صة البقاء والتطور والحماية وتحقيق �إمكاناتهم كلها دون ميز وال مداورة
وال تف�ضيل".
 .299يتبين من اللقاءات التي نظمها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في عين المكان �أن
ال�سيا�سة العمومية المعت َمدة في مجال الطفولة في الجهات الجنوبية مطابقة لنظيرتها المتبعة في باقي
�أرجاء المملكة ،بمواطن قوتها ومكامن النق�ص فيها :فتعميم التمدر�س في االبتدائي ،والتح�سين
الكبير لولوج الفتيات �إلى التعليم ،وولوج الطب المدر�سي ،تعد كلها مكت�سبات ثمينة تم تحقيقها.
وعلى العك�س من ذلك ف�إن محدودية الميزانيات والموارد الب�شرية المر�صودة والأن�شطة الموازية،
ونق�ص و�سوء توزيع الميزانيات والمبادرات ل�صالح التفتح الفني والتكنولوجي والعلمي تمثل نقط
�ضعف.
الحماية الطبية-ال�صحية للأم والطفل

 .300خالل ال�سنة الدرا�سية  ،2011-2010ا�ستفاد ما مجموعه  30.933طفال و�شابا من الأقاليم الجنوبية من
زيارات طبية منهجية� ،أي بن�سبة قدرها  3.3بالمائة من مجموع الم�ستفيدين على الم�ستوى الوطني.
وقد تجاوزت ن�سبة التغطية نظيرتها الم�سجلة وطنيا ( 87.5بالمائة) في جهة وادي الذهب-لكويرة،
حيث بلغت  99.8بالمائة ،وفي كلميم ال�سمارة ،حيث �سجلت  95بالمائة� .أما في ما يخ�ص مراقبة
حدة الب�صر ،فقد تم القيام بما ن�سبته  3.9بالمائة من الزيارات الطبية في الأقاليم الجنوبية ،مع تركيز
بلغ  62.4بالمائة في جهة كلميم -ال�سمارة.
 .301بلغت ن�سبة التغطية بالتلقيح الوطني ما قدره  90بالمائة في ت�سعينات القرن الما�ضي ،لتتجاوز 95
بالمائة خالل ال�سنوات الخم�س الأخيرة .وفي  ،2011تم تلقيح ما ن�سبته  98.5بالمائة من الأطفال ما
بين  12و� 23شهرا �ضد ال�سل ،و 95بالمائة �ضد �شلل الأطفال وال�سعال الديكي.
 .302حقق المغرب ،ح�سب نتائج البحث الوطني حول ال�ساكنة وال�صحة الأ�سرية ،الذي تم �إنجازه في
 ،2011خطوات هامة في مجال تح�سين �صحة الأم والطفل ،وخ�صو�صا فيما يتعلق ببلوغه قبل 2015
للهدف الرابع من �أهداف الألفية للتنمية ،المتعلق بالحد من حاالت وفيات الأطفال قبل �سن
تم الحد من تلك الوفيات بن�سبة  35بالمائة ما بين  2004و ،2011حيث انتقلت من 47
الخام�سة .فقد ّ
بالمائة في � 2004إلى  30.4بالمائة في  .2011غير �أن الو�سط القروي ي�سجل ت�أخرا كبيرا بالمقارنة مع
المدينة .وعلى �سبيل المثال ف�إن ن�سبة وفيات الر�ضع �أعلى بمرتين في الو�سط القروي ( 13.5بالمائة)
منها في المدينة ( 6.59بالمائة) .والمالحظة نف�سها ت�صح في مجال �سوء التغذية.
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 .303الحماية الطبية-ال�صحية للأم والطفل لها الخا�صيات نف�سها التي لنظيرتها في المراكز الح�ضرية
المتو�سطة والمراكز القروية .غير �أن النق�ص في المتخ�ص�صين في طب الأطفال وطب الن�ساء �أقل
حدة في الأقاليم المحررة في  1975و�( 1978أي العيون والداخلة) منه في الأقاليم المحررة في 1958
(كلميم).
 .304ال�صعوبات في مجال التكفل بالأطفال في و�ضعية �إعاقة في الأقاليم الجنوبية هي نف�سها التي تالحظ
في باقي �أرجاء المملكة.
 .305يجدر التنويه هنا بالحيوية التي تبين عنها بع�ض الجمعيات الوطنية والمحلية ،التي تجتهد في تقديم
العون والدعم للأطفال في و�ضعية �إعاقة لم�ساعدتهم على االندماج.
حماية الأطفال من العنف واالتجار و�سوء المعاملة واال�ستغالل

 .306حقق المغرب خطوات في مجال حماية الطفولة ،على الخ�صو�ص في مطابقة الت�شريع الوطني مع
االلتزامات الدولية وتطور اال�ستراتيجيات القطاعية في محاربة العنف .غير �أن الحماية الملمو�سة
لحقوق الطفل تبقى عملية معقدة .فقد تم اليوم �إح�صاء عدد كبير من الأطفال في و�ضعية ه�شا�شة:
الأطفال الموجودون خارج المنظومة المدر�سية ،و�أطفال ال�شوارع ،والطفالت الخادمات ،والأطفال
الذين يعي�شون في م�ؤ�س�سات محرو�سة ،والأطفال �ضحايا اال�ستغالل االقت�صادي ،والأطفال �ضحايا
االنتهاكات ،وخ�صو�صا منها الجن�سية ،والأطفال المتخلى عنهم ،وخ�صو�صا الذين يتم التخلي عنهم
عند الو�ضع ،وغير ذلك من الفئات.
 .307تفيد �إح�صائيات المندوبية ال�سامية للتخطيط �أن ما مجموعه  123000طفل تتراوح �أعمارهم بين 7
�سنوات و� 15سنة ،كانوا ي�شتغلون في  .2011ومحددات هذه الظاهرة هي و�سط الإقامة وم�ستوى دخل
الأ�سرة والم�ستوى التعليمي للأبوين .وينتج عن ذلك �أن �أطفال جهة دكالة-عبدة معر�ضون لخطر
ال�شغل المبكر بما قدره  15مرة �أكثر من �أطفال كلميم-ال�سمارة.
 .308يتم التكفل بالأطفال المتخلى عنهم بطريقة تختلف اختالفا كبيرا من جهة جنوبية �إلى �أخرى .ففي
العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،هناك دينامية للتكفل الم�ستدام ،والتن�سيق بين الفاعلين واقع
بالفعل� .أما في كلميم-ال�سمارة ،ف�إن المعطيات غير كافية.
 .309تم ا�سترعاء انتباه �أع�ضاء بعثات المجل�س في الجهة �إلى �ضرورة دعم حماية الأطفال �ضد الخطر
الذي تتعر�ض له �سالمتهم النف�سية من �أي تلقين ،ووقايتهم من اال�ستغالل كدروع ب�شرية �أثناء تنظيم
التظاهرات غير المرخ�ص لها.
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 .310تتكفل �شبكة من الجمعيات الوطنية (جامعة حماية الطفولة  )LPEبتن�شيط بنيات ا�ستقبال للأطفال
المتخلى عنهم في �أهم مدن الجهة .وقد �أتاحت م�ساهمات المانحين ،وخ�صو�صا م�ؤ�س�سة محمد
الخام�س والمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،تمكين تلك البنيات من �أماكن عمل ومن تجهيزات.
وتعد ديمومة تلك البنيات رهينة بديمومة مواردها المالية والم�ساعدة على التح�سين الم�ستمر
لقدراتها التقنية والوظيفية.
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الحوار االجتماعي والحوار المدني وال�شراكات
المجددة
الحرية النقابية والحق النقابي

 .311تتج�سد الحقوق الأ�سا�سية للفرد ،في �أماكن العمل ،في مجموعة من التدابير المعيارية الم�ستمدة
مبا�شرة من الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ( .)1948ويتعلق الأمر على الخ�صو�ص بمبد�إ عدم
الميز ،والم�ساواة ،وحرية تكوين جمعيات ،وحرية الر�أي ،وحرية التجمع والم�شاركة في الحياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .وهذه الحقوق �إما حقوق فردية تجري ممار�ستها بطريقة جماعية،
�أو حقوق معترف بها لتنظيمات ،وخ�صو�صا نقابات العاملين والجمعيات المهنية للم�شغلين.
 .312ت�ضمن االتفاقية رقم  87لمنظمة ال�شغل الدولية حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي (،)1948
والإعالن العالمي لحقوق الإن�سان (المادة  )23والد�ستور المغربي (الف�صول  8و 9و ،)29ت�ضمن
كلها احترام الحرية النقابية وممار�س َة الحق النقابي .وتقت�ضي تلك المعايير �ضمان الحق في تكوين
نقابات وتنظيمات للم�شغلين دون التعر�ض لميز وال لعمل انتقامي ،والحق الفردي في االنخراط �أو
عدم االنخراط فيها ،واحترام ا�ستقاللية التنظيمات النقابية والمهنية وحريتها في ممار�سة �أن�شطتها،
بما في ذلك داخل المقاولة.
 .313المنظمات النقابية الوطنية ،وخ�صو�صا االتحاد المغربي لل�شغل  UMTوالكنفدرالية الدميقراطية
لل�شغل  CDTواالتحاد العام لل�شغالين بالمغرب  UGTMواالتحاد الوطني لل�شغالين المغاربة
 ،UNMTلها فروع في الجهات الجنوبية الثالث ،وخ�صو�صا في العيون والداخلة .وتن�شط النقابات
على الخ�صو�ص في الإدارة وال�صيد البحري والفو�سفاط .ون�سبة م�شاركة �أجراء القطاعين العمومي
والخا�ص في االنتخابات المهنية مرتفعة ( 77بالمائة في كلميم-ال�سمارة ،و 93بالمائة في العيون-
بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،و 93بالمائة كذلك في وادي الذهب-لكويرة ،مقابل  75بالمائة معدال
وطنيا) .غير �أن ن�سبة الن�ساء مندوبات الم�ستخدمين في الجهات الجنوبية �أدنى من المعدل الوطني
( 13بالمائة في كلميم ،و  12بالمائة في العيون ،و 18بالمائة في الداخلة ،مقابل  21.6بالمائة معدال
وطنيا.
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 .314بالموازاة مع برامج التعاون والدعم لتحديث العالقات المهنية ،ي�شجع المكتب الدولي لل�شغل
 BITالمغرب على الم�صادقة على االتفاقية رقم  ،87المتعلقة بالحرية النقابية ،خ�صو�صا و�أن الت�شريع
المغربي في �أغلبه متطابق مع هذه المرجعية الدولية.
 .315تتم ممار�سة حرية تنظيم جمعيات في �أمكان العمل والحق النقابي داخل الإطار القانوني نف�سه الذي
ينظمها في باقي جهات المملكة .فالم�شهد النقابي يطبعه ما يطبع نظيره على الم�ستوى الوطني ،من
تعدد للتنظيمات وم�شاركة ن�شطة في االنتخابات المهنية وم�شاركة مندوبي الم�ستخدمين في انتخاب
هيئة الناخبين ممثلي الأجراء في غرفة الم�ست�شارين في البرلمان ،وانتخابات حرة للم�سيرين،
و�إعالنات واجتماعات وو�ضع لوائح المطالب ،وم�ساهمة في الن�شاط النقابي الدولي .وت�شير بع�ض 
المقاوالت الخا�صة العاملة في مجال الت�صدير �إلى �أنها تقبل الخ�ضوع الفتحا�صات يطلقها زبائنها
بغر�ض تقييم ظروف ممار�سة الحق في تكوين جمعيات ،والحق في التفاو�ض الجماعي لدى
المتعاونين معهم.
 .316المنظمات النقابية الرئي�سة كلها ممثلة محليا ون�شطة من خالل اجتماعاتها الجهوية �أو فروع فيدرالياتها
المهنية في الجهات .وقد �أ�شار بع�ض الن�شطاء النقابيين ،ممن ا�ستمع �إليهم المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي� ،إلى عراقيل تعوق �إن�شاء الفروع النقابية في داخل بع�ض المقاوالت الخا�صة
وبع�ض الإدارات (التعاون الوطني) .وغني عن الذكر �أن هذه العراقيل -التي تدينها النقابات ب�صفتها
تمثل انتهاكا لل�ضمانات الد�ستورية التي تحمي حق كل الأجراء في تكوين النقابات واالنخراط دون
ميز في النقابة التي يختارونها -لم ت�ستتبع في ما يبدو �أي تحقيقات �إدارية وال �أي �إجراءات ق�ضائية
لجبر ال�ضرر.
 .317تتكفل التنظيمات النقابية ب�أن�شطة التكوين النقابي لفائدة �أع�ضائها.
الحقوق الجماعية
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 .318تعنى الحقوق والمبادئ الأ�سا�سية في ال�شغل بحرية تكوين الجمعيات والحق النقابي ،والحق
في التفاو�ض الجماعي وعدم الميز والم�ساواة في ال�شغل والمهنة ،واحترام حق الإ�ضراب ،و�إلغاء
ال�شغل الق�سري و�أ�شكال ت�شغيل الأطفال� .إن هذه الحقوق من�صو�ص عليها في �إعالن المنظمة
العالمية لل�شغل حول الحقوق والمبادئ االجتماعية الأ�سا�سية في ال�شغل ( 1998و ،)1999وهي
اتفاقية ملزمة لكل الدول الأع�ضاء في منظمة الأمم المتحدة ،حتى غير الموقعة منها على االتفاقات
المتعلقة بتلك الحقوق.
 .319يتطلب تحديث الحوار االجتماعي ت�شجيع تعريف عالقات تعاقدية مزدوجة ومتعددة الأطراف،
وكذا تكوين �شبكات ل�صالح �أهداف اجتماعية و�/أو بيئية ،تربط بين المقاوالت والجماعات المحلية
والنقابات والجمعيات المهنية.
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 .320لكن ،في الجهات الجنوبية كما في باقي جهات البالد ،يبقى الحق التعاقدي محدودا جدا .توجد
على الم�ستوى الوطني �أقل من �أربعين اتفاقية جماعية قطاعية ،ولي�ست هناك �أية اتفاقية جماعية
جهوية .وعلى العك�س من ذلك يبدو �أن اتفاقات المقاوالت ،المعروفة با�سم "بروتوكوالت االتفاق"
تمثل ممار�سة معهودة و�آلية مف�ضلة لحل النزاعات المتعلقة بالحقوق والم�صالح .والهدف الرئي�س 
من تلك االتفاقات ،ومن المفاو�ضات التي تف�ضي �إليها ،يتعلق ،على الخ�صو�ص ،بالأجور واحترام
مقت�ضيات قانون ال�شغل.
 .321في  ،2012تم ت�سجيل  9اتفاقيات مقاولة على م�ستوى الجهات الجنوبية الثالث ،بمعدل ثالث
اتفاقيات لكل منها.
 .322يحظر قانون ال�شغل المغربي ال�شغل الق�سري ،ولم تتم الإ�شارة �إلى وقوع �أي حالة منه في الجهات
الجنوبية .كما �أن القانون ذاته يحظر ت�شغيل الأطفال ،غير �أنه ال يمكن الجزم بعدم وجود حاالت
لأطفال ي�شتغلون في المقاوالت العائلية والقطاع الزراعي� .أما مراقبة االلتزامات المتعلقة بمجال
ال�صحة وال�سالمة في �أماكن العمل فتجري بطرق غير فعالة ،اللهم �إال ما تعلق بت�شغيل الن�ساء في
المهن الخطرة.
 .323على م�ستوى الممار�سة ،في قطاع تحويل منتجات البحر ،تمتد �ساعات العمل خالل فترات الذروة
�إلى � 12ساعة يوميا ،طيلة �ستة �أيام في الأ�سبوع.
 .324لم تتم مالحظة �أي عرقلة �أو ت�ضييق ،في �أي من الجهات الثالث ،على تطبيق االتفاقات الجماعية الوطنية.
كما لم يتم مالحظة �أي مبادرة ل�صالح �إبرام اتفاقات جماعية على الم�ستوى الإقليمي �أو الجهوي.
حق الإ�ضراب

 .325مبد�أ الحق في الإ�ضراب مبد�أ من�صو�ص عليه في المعاهدة الدولية الخا�صة بالحقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،التي تم تبنيها في ( 1966الفقرة د من المادة الثامنة" :حق الإ�ضراب،
الممار�س وفق قوانين كل بلد").
 .326ي�ؤكد الد�ستور على حق الإ�ضراب في الف�صل " :29حريات االجتماع والتجمهر والتظاهر ال�سلمي
وت�أ�سي�س الجمعيات ( )...م�ضمونة )...( .حق الإ�ضراب م�ضمون ،ويحدد قانون تنظيمي �شروط
وكيفيات ممار�سته".
 .327با�ستثناء بع�ض القوانين الداخلية التي تحظر على فئات معينة من الموظفين ممار�سة حق الإ�ضراب،
ف�إن القانون العام للوظيفة العمومية فيما يخ�ص القطاع العمومي ،وقانون ال�شغل بالن�سبة �إلى القطاع
التجاري والقوانين الخا�صة (قانون المناجم بالن�سبة �إلى م�ستخدمي المقاوالت المنجمية ،والقانون
التجاري بالن�سبة �إلى العاملين في البحر) ،ت�ضمن كلها حماية ممار�سة هذا الحق.
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 .328ممار�سة حق الإ�ضراب غير منظمة قانونيا في المغرب .ومن غير النادر �أن تتم متابعة م�ضربين �أمام
المحاكم الجنائية بموجب الف�صل  288من القانون الجنائي ،الذي يعاقب على "عرقلة حرية
توجه لها انتقادات �شديدة من قبل المنظمات النقابية ،التي ترى فيها
العمل" ،وهي المتابعات التي ّ
م�سا بالحرية النقابية ،وتطالب ب�إلغاء هذا المقت�ضى.
ًّ
 .329على الم�ستوى الوطني ،تعود �أ�سباب �أغلب حركات الإ�ضراب في القطاع الخا�ص �إلى عدم احترام
الت�شريع في مجال ال�شغل :الأجرة ( 20بالمائة) ،والت�سريح �أو الطرد من العمل ( 12.47بالمائة) ،ومدة
العمل ( 8.05بالمائة) ،والحماية االجتماعية ( 9.98بالمائة) ،والنزاعات المتعلقة بالعمل النقابي
والمفاو�ضة الجماعية النقابية ( 10.7بالمائة).
 .330في � ،2012شهد القطاع التجاري على الم�ستوى الوطني ،بما في ذلك الفالحة ،ما مجموعه 413
حركة �إ�ضراب ،مقابل  474حركة في  .2011وقد همت تلك الإ�ضرابات على وجه الخ�صو�ص القطاع
ال�صناعي وقطاع البناء والأ�شغال العمومية والقطاع الفالحي .وقد تركز ما ن�سبته  24.18بالمائة من
الإ�ضرابات في الدار البي�ضاء ،مقابل  0.90بالمائة في جهة كلميم-ال�سمارة.
�	.331أغلب النزاعات التي تم تفاديها �سجلت في جهة كلميم-ال�سمارة ،بما مجموعه  119حالة �إ�ضراب،
�أي ما ن�سبته  14.82بالمائة (تم احت�ساب كل و�ضعية تنازع تم التو�صل �إلى ف�ضها باعتبارها �إ�ضرابا
تم تفاديه ،حتى و�إن تكرر النزاع مرات عديدة داخل الم�ؤ�س�سة الواحدة) من الإ�ضرابات التي تم
تفاديها ،تليها في ذلك جهة الدار البي�ضاء بما ن�سبته  13.82بالمائة.
حرية ت�أ�سي�س الجمعيات

 .332حرية ت�أ�سي�س الجمعيات وحق التفاو�ض الجماعي من�صو�ص عليهما في اتفاقيتين للمنظمة الدولية
لل�شغل ،هما االتفاقية ج ،087المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحرية النقابية ،واالتفاقية ج،098
الخا�صة بحق التنظيم والتفاو�ض الجماعي.
 .333ين�ص الد�ستور في الف�صل  29على �أن "حريات االجتماع والتجمهر والتظاهر ال�سلمي وت�أ�سي�س
الجمعيات ( )...م�ضمونة".
� .334أ�شارت منظمة  ،Human Rights Watchفي تقريرها ل�سنة � ،2013إلى �أن "ال�سلطات رف�ضت
االعتراف القانوني بكل الجمعيات المحلية للدفاع عن حقوق الإن�سان التي يدعم م�سيروها ا�ستقالل
المنطقة ،بما فيها الجمعيات التي ا�ستطاعت ربح ق�ضيتها عبر الق�ضاء ،من خالل قرارات للمحاكم
الإدارية تعتبر فيها تلك المحاكم �أن الجمعيات المذكورة قد حرمت ظلما من حقها في االعتراف
القانوني ".ويتعلق الأمر في ما يبدو بتجمع المدافعين ال�صحراويين عن حقوق الإن�سان CODESA
90

تقييم فعلية الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية في الأقاليم الجنوبية

وجمعية ال�صحراويين �ضحايا االنتهاكات الج�سيمة لحقوق الإن�سان  .22ASVDHوقد تم ا�ستدعاء هذه
الأخيرة من قبل المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان كي تلتحق به ،لكنها رف�ضت مجرد النظر في هذا
االقتراح قبل ح�صولها على االعتراف القانوني.
 .335الحق في ت�أ�سي�س الجمعيات م�ضمون من قبل الد�ستور ،وهو يما َر�س في الجهة دون �أي قيود قانونية.
ورغم �أن الن�سيج الجمعوي يعتبر ن�شيطا في الأقاليم الجنوبية� ،إال �أن هناك �إ�شارات �إلى حاالت رف�ض 
�إداري غير مبرر لمنح الترخي�صات لطلبات ت�سجيل الجمعيات .ولم تعمل ال�سلطات المحلية على
ن�شر معطيات عن �أعداد حاالت الرف�ض تلك وال عن مبرراتها.
 .336ت�أ�سف العديد من الجمعيات للدعم المالي ال�ضعيف وتركيز الدعم لفائدة عدد محدود من الجمعيات،
وهو ما ي�شار �إليه ب�أ�صابع االتهام ب�صفته عامل �إحباط للفاعلين االجتماعيين ودافعا النغالق الن�سيج
الجمعوي عن محيطه الوطني والدولي .كما ي�شار كذلك باالنتقاد �إلى محدودية الموارد المخ�ص�صة
للتكوين في القطاع الجمعوي ،وهي محدودية ،ح�سب العديد من المتدخلين ،تكون �أهم �ضحاياها
الن�ساء اللواتي يجدن �أنف�سهن من �أثر ذلك محرومات من فر�ص االطالع والم�شاركة في الحياة
المحلية والقرار العمومي.
 .337انتقد العديد من الفاعلين المراقبة المفرطة التي تمار�سها ال�سلطات الإدارية على الجمعيات وفر�ض
التبعية المالية والبرنامجية عليها .وفي غياب معايير مو�ضوعية لتقييم �صواب وفعلية الأن�شطة ،ي�شار
�إلى عدد كبير من الجمعيات ب�صفتها جمعيات "م�صطنعة".
النهو�ض بالحوار المدني

 .338الحوار المدني هو التبادل والت�شاور والتوا�صل بين الم�ؤ�س�سات العمومية ومنظمات المجتمع المدني،
بما يتيح لفعاليات المجتمع المدني الم�شاركة في تدبير �ش�ؤون المدينة .والحق في الحوار المدني
حق من�صو�ص عليه في الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان (المادة  )21والمعاهدة الدولية الخا�صة
بالحقوق المدنية وال�سيا�سية (المادة  ،)22كما �أنه م�ضمون من قبل الد�ستور (الف�صل .)12
 .339وقد طور المجل�س اال�ست�شاري ل�ش�ؤون ال�صحراء تجربة اختلفت في �ش�أنها �آراء الأطراف المعنية
التي التقاها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بها في يناير  2013في الأقاليم الجنوبية.
ففيما اعتبر بع�ض المتدخلين �أن هذا المجل�س يمثل �إطارا وحيدا للحوار المدني وفاعال مرجعيا في
المنطقة ،وفيما �أ�شار عدد من المنتخبين �إلى �أن هذه الهيئة تعد �إلى اليوم المنتدى الوحيد الذي
يمكن لجمعيات المجتمع المدني �أن تعبر فيه عن ر�أيها ،انتقد متدخلون �آخرون التمثيلية ال�ضعيفة
لهذه الم�ؤ�س�سة ون�شاطها المحدود.
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� .340إ�شراك الجمعيات في اتخاذ القرار المحلي ال يزال محدودا ،بل وحتى غير موجود .ي�سجل غياب
م�سطرة �أو �إطار ر�سمي للت�شاور بين ال�سلطات العمومية والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني على
الم�ستوى المحلي.
 .341م�ساطر التحقق من النفع العمومي غير ُمفعلة في ما يبدو في المرحلة القبلية للم�شاريع الكبرى
للبنيات التحتية والتجهيزات في المنطقة.
الم�س�ؤولية االجتماعية للمنظمات

 .342كل منظمة� ،أيا كانت طبيعتها �أو حجمها �أو مهامها ،تتحمل م�س�ؤولية اجتماعية �إزاء قراراتها و�أن�شطتها
و ت�ؤثر في الأطراف المعنية وفي المجتمع والبيئة.
 .343تقت�ضي الم�س�ؤولية االجتماعية من كل منظمة �سلوكا �أخالقيا و�شفافا من �ش�أنه �أن:
• •ي�ساهم في التنمية الم�ستدامة وال�صحة والرفاه الجماعيين؛
• •ي�أخذ في اعتباره وجهات نظر الأطراف المعنية؛
• •يحترم القوانين الجاري بها العمل ،مع البقاء من�سجما مع المعايير الدولية؛
• •يكون مندمجا داخل المنظمة ،ومفعال في عالقاتها.
 .344ال يمثل مفهوم الم�س�ؤولية االجتماعية حقا في حد ذاته ،بل مبد�أ يرمي �إلى �إعطاء الأولوية لإدماج
احترام القانون والحوار مع الأطراف المعنية� ،إدماجه في تعريف وتفعيل �أهداف كل منظمة.
�	.345إن الم�س�ؤولية االجتماعية مو�ضوعا لأحد معايير المنظمة الدولية للمعايير ( ،)ISO 26 000الذي
تم ن�شره في  1نونبر  .2010وقد تم �إعداد ذلك المعيار من قبل مجموعة عمل عالمية ت�ضم ممثلين
عن الم�ستهلكين والحكومات وال�صناعة والمنظمات غير الحكومية والنقابات وخدمات المقاوالت
والعلماء.
 .346قليلة هي المقاوالت التي قامت ،في الجهات الجنوبية ،ب�إقرار التزامات �أو تفعيل �آليات ترمي �إلى
الت�أكد من الإدماج الفعلي لمبادئ �أو �أهداف محددة للم�س�ؤولية االجتماعية في ا�ستراتيجياتها
وعملياتها.
� .347أعرب عدد من فعاليات المجتمع المدني عن الأمل في �أن تلتزم المقاوالت الم�شتغلة محليا ،وبطريقة
ملمو�سة ،ل�صالح احترام الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية في �أماكن العمل وفي المجتمع بالمعنى الوا�سع،
وخ�صو�صا احترام الحرية النقابية والحق في المفاو�ضة الجماعية ،والحق في عدم الميز ،والنهو�ض 
بالم�ساواة بين الن�ساء والرجال ،و�إحداث منا�صب �شغل م�ستدامة وذات جودة ،وحماية البيئة.
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 .348تمنى عدد من المتدخلين �أن ت�أتي �أعداد متزايدة من المقاوالت من القطاعين العمومي والخا�ص،
لتفتح فروعا لها وت�شتغل في الأقاليم الجنوبية .وقد تمت الإ�شارة مرات عديدة �إلى غياب عالمات
تجارية معروفة للمتاجر الكبرى والبنوك والإنعا�ش العقاري ،ب�صفتها دليال على غياب الم�س�ؤولية
المجتمعية للمقاوالت المعنية حيال المواطنين والمنطقة.
 .349الحق �أن بع�ض  المقاوالت الكبرى ،مثل المكتب ال�شريف للفو�سفاط� ،أطلقت التزامات لفائدة
�إنعا�ش ال�شغل المحلي ،غير �أن و�ضوحها يبقى محدودا.
�	.350أر�سى بع�ض م�ستوردي منتجات البحر �أو المنتجات الزراعية متطلبات محدودة للم�س�ؤولية االجتماعية
حيال �شركائهم المحليين ،تعنى بالخ�صو�ص بطرق التتبع ال�صحي للمنتجات.
� .351أتاحت اللقاءات المنظمة من قبل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي مع الفاعلين المحليين
�إبراز انتظارات هامة ،ال �شك �أنها ال تلبث �أن ت�صبح ملحة ،حيال الم�ستثمرين وم�سيري المقاوالت،
في مجال حماية البيئة والرعاية المالية للثقافة والريا�ضة.
 .352قدم �أحد زبائن فرع فو�س-بوكراع للمكتب ال�شريف للفو�سفاط ،هو �شركة  PotashCorpتقييما
�إيجابيا ل�سيا�سة مجموعة المكتب ال�شريف للفو�سفاط والتزاماتها في مجال الم�س�ؤولية المجتمعية:
• •تكوين وتوظيف الم�ستخدمين محليا :انتقلت ن�سبة الم�ستخدمين من �أبناء المنطقة من  39بالمائة
في � 1997إلى  54بالمائة في ماي  ،2011وبالموازاة مع ذلك ،تح�سن م�ستوى ت�أهيل منا�صب ال�شغل؛
• •غياب �أي ميز في الأجرة بين �أجراء فو�س-بوكراع وغيرهم من �أجراء مجموعة المكتب ال�شريف
للفو�سفاط في باقي جهات المملكة؛
• •�سيا�سة اجتماعية ذات مزايا (التغطية الطبية ،ومعا�شات تقاعد من بين الأعلى وطنيا ،وت�سهيالت
للولوج �إلى الملكية)؛
• •رغم بع�ض الخ�سارة في اال�ستغالل ،ي�سجل تمويل برامج اجتماعية ثقافية وريا�ضية ،بما مجموعه
 38.8مليون درهم ما بين  2007و.2010
23
• •�إنجاز وحدة لتحلية مياه البحر ،ل�سد حاجة المجموعة وحاجة �ساكنة المدينة .
تعاقدات �شراكة من �أجل التقدم االقت�صادي واالجتماعي

ُ .353يق�صد باالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني مجموع �أن�شطة الإنتاج والخدمات ،التي يجري تدبيرها
ح�سب �أنماط خا�صة �أو تعاونية �أو تعا�ضدية ،والتي يتم تخ�صي�ص ا�شتغالها �أو منتجاتها �أو �أرباحها
لأهداف اجتماعية �أو بيئية لها طابع المنفعة العامة� ،أو لال�ستجابة لحاجات �أفراد �أو مجموعات في
و�ضعية ه�شا�شة.
23

(PotashCorp (2012
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 .354ت�ساهم الأن�شطة المتعلقة باالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني في الحد من الإق�صاء االجتماعي،
ومحاربة الفقر ،والوقاية االجتماعية ،والتنمية الثقافية ،وب�صفة عامة في الرفاه والتما�سك االجتماعيين.
 .355تفرد التقاليد االجتماعية المغربية مكانة هامة لالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،وذلك من خالل
م�ؤ�س�سة الأوقاف ،والتعاونيات ،و�صفة المنفعة العامة التي يتم االعتراف بها ب�شروط للجمعيات ،وكذا
من خالل الت�شريع حول الأنظمة التعا�ضدية.
 .356يرمي تحيين الإطار القانوني لالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني وتحفيز ذلك االقت�صاد �إلى ت�شجيع
�شراكات مجددة.
� .357إذا كان العديد من المتدخلين الذين التقاهم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي قد �أ�شادوا
بالجهود "التي تبذلها ال�سلطات العمومية ل�صالح االقت�صاد االجتماعي" ،ف�إن �أغلبهم �أعربوا عن
�أ�سفهم لعدم كفاية ذلك بالنظر �إلى حاجات المنطقة و�إمكاناتها.
 .358تتم الإ�شارة �إلى م�شاريع رائدة (ق�ص�ص نجاح �أو  ،)success storiesوخ�صو�صا بع�ض التعاونيات
الن�سائية وبرامج تقوم على تثمين المنتجات المحلية (كالأركان والتمور والألبان والك�سك�س وال�صبار
وغيرها).
 .359تو�صف الإمكانات التعاونية بكونها هامة ومثيرة للحما�س� ،شريطة �أن تحظى بالت�شجيع :تربية الإبل،
وال�صناعة التقليدية ،وال�سياحة الثقافية والبيئية ،وغير ذلك.
 .360تختلف �آراء المنظمات غير الحكومية بالمنطقة حول عمل وكالة الجنوب .ف�إذا كانت الوكالة قد
�أتاحت تحقيق �أكثر من  500م�شروع في عالقة مع المنظمات غير الحكومية المحلية ،فقد تم التعبير
عن تحفظات بخ�صو�ص �شفافية �سبل تدخلها وغياب تقييم لآثاره.
� .361شدد العديد من المتدخلين على �ضرورة دعم الأن�شطة المدرة للدخل ،وخ�صو�صا لفائدة الن�ساء
وال�شباب في المنطقة.
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حماية البيئة
الحق في بيئة �سليمة

 .362ين�ص د�ستور المملكة في الف�صل  31على حق كل مواطن في بيئة �سليمة.
� .363صادق المغرب على االتفاقيات الثالث المنبثقة عن م�سل�سل م�ؤتمر ريودي جانيرو ،والمتعلقة
بمحاربة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي ومحاربة الت�صحر.24
 .364تخ�ضع حماية البيئة في الأقاليم الجنوبية الع�شرة للحق العام ،دون تدابير معيارية وال �أهداف مخ�ص�صة
لحماية الو�سط الطبيعي ل�صالح الأجيال الحالية والم�ستقبلية� .أما مبد�أ الم�س�ؤولية البيئية والمبد�أ
المالزم له ،مبد�أ "الملوث الم�ؤدي" ،فهما غير مفعلين في هذه الجهات وال في المغرب بوجه �أعم.
 .365الإطار القانوني الوطني ،المنطبق على الجهات الجنوبية� ،سائر في تح�سن .وهو يرمي �إلى حماية
الأو�ساط الطبيعية (المياه والهواء والنفايات) ،ويفر�ض �إجراء درا�سات عن الآثار ،ويحدد المناطق
المحمية ،وي�شجع على �إنتاج طاقات متجددة وعلى الفعالية الطاقية .و�سيتم تدعيم القوانين التنظيمية
المغربية من خالل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة ،وتدابير ترمي �إلى حماية ال�ساحل،
و�أخرى تر�سخ الحق في الولوج �إلى المعلومة.
 .366ت�ؤكد وزارة البيئة �أنها �أبرمت ،في كل واحدة من الجهات الثالث ،اتفاقية للت�أهيل البيئي ،على �أ�سا�س 
"م�سل�سل ت�شاركي" مع الجماعات المحلية والفاعلين االقت�صاديين والمنظمات غير الحكومية
المحلية .هكذا تم �إبرام  23اتفاقية على م�ستوى جهة كلميم-ال�سمارة ،بغالف مالي قدره 765
مليون درهم ،و  9اتفاقيات في جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء بما قدره  295مليون درهم ،و4
اتفاقيات في جهة وادي الذهب-لكويرة ،بمبلغ قدره  124مليون درهم.
� .367أف�ضى عمل الر�صد والمراقبة في الأقاليم الجنوبية �إلى ن�شوء "مرا�صد جهوية في مجاالت البيئة
والتنمية الم�ستدامة وال�صحة والتنمية المجالية" ،وم�أ�س�سة لجان جهوية لدرا�سة الآثار في البيئة،
وو�ضع مراقبة �صحية لجودة المياه الموجهة لال�ستهالك الب�شري ،و�آليات لمراقبة جودة و�سالمة
الو�سط البحري من قبل المركز الجهوي للمعهد الوطني لدرا�سات ال�صيد في الداخلة ،وكذا �إلى
�إقرار المراقبة على منتجات ال�صيد .وال توجد �أي م�ؤ�شرات متعلقة بتقييم �أداء تلك الآليات.
24

نظام التن�سيق للأمم المتحدة2010 ،
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 .368التحقيقات مع الإدارة حول الم�سائل البيئية نادرة في المنطقة كما هو ال�ش�أن في باقي جهات المملكة.
فقد تم ت�سجيل �أربعة منها من قبل وزارة البيئة في  2009و ،2010في جهة كلميم-ال�سمارة ،حول
م�سائل تتعلق بتلوث الهواء ،والتطهير ال�سائل ،وتدبير الم�ساحات الخ�ضراء والمعالم الثقافية� .أما في
جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،فقد تم خالل الفترة نف�سها ت�سجيل طلب واحد فقط ،يتعلق
بتدبير الم�ساحات الخ�ضراء .و�أما في جهة وادي الذهب-لكويرة ،فلم يتم ت�سجيل �أي طلب موثق.
 .369الميزانية المخ�ص�صة من قبل وزارة البيئة للتوعية والتربية البيئية محدودة جدا� ،إذ ال تتجاوز 4.7
مليون درهم� ،أي ما ن�سبته  0.4بالمائة فقط .ولي�ست هناك معلومات حول الأرقام وال الأعمال –
المحدودة جدا في ما يبدو – المخ�ص�صة للأقاليم الجنوبية.
�	.370أبدى العديد من الفعالين الجمعويين الذين التقاهم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
�أ�سفهم لغياب ا�ستراتيجية لخلق الثروات ،تعتمد على منظور وا�ضح وبرامج مندمجة لحماية البيئة،
والتثمين الم�ستدام للموارد الطبيعية للأقاليم الجنوبية.
 .371يعتبر الكثير من الفاعلين �أن �إنتاج الطاقة ال�شم�سية يمكن �أن ي�شكل رافعة تنمية مثالية في المنطقة.
فب�إمكان الأقاليم الجنوبية �أن ت�ضطلع ،بف�ضل هذه الو�سيلة ،بدور هام في �إنتاج الطاقة النظيفة لحاجاتها
الخا�صة ولحاجة محيطها الإفريقي.
 .372تو�صي العديد من المنظمات غير الحكومية ب�أن يتم ،انطالقا من المدر�سة وو�صوال �إلى �أماكن
العمل والجمهور العري�ض ،تنظيم حمالت توعية وبرامج تكوينية في مجال حماية البيئة .وترى تلك
المنظمات �أن هناك نق�صا في �أخذ الآثار البيئية بعين االعتبار في ت�صور و�إنجاز وا�ستغالل البنيات
التحتية والتجهيزات.
 .373تمت الإ�شارة ،مرات متعددة� ،إلى ق�ضية غياب الو�ضوح والت�شاور مع الفاعلين االقت�صاديين
واالجتماعيين والمنظمات غير الحكومية ،في �إعداد برامج لحماية خليج الداخلة.
 .374تعتبر المنظمات غير الحكومية �أن المعلومة بحاجة �إلى التح�سين على م�ستوى وجود ونوعية ومحتوى
درا�سات الأثر التي ين�ص القانون على القيام بها قبل �إنجاز �أي م�شروع لال�ستثمار �أو التجهيز.
 .375عدد الجمعيات المتخ�ص�صة في مجال حماية البيئة محدود في الأقاليم الثالثة.
الحفاظ على البيئة

 .376الموارد المائية� .إن المياه في تناق�ص ،ونوعيتها في تر ٍّد .وتعود �أ�سباب هذا التطور �إلى االنخفا�ض
البنيوي في الت�ساقطات المطرية وتوالي فترات الجفاف ،والهدر الذي تتعر�ض له الموارد المائية
ب�سبب تردي حالة �شبكات التوزيع في المدن ،وكذا مختلف �أ�شكال التلوث .كما �أن �سعر الماء،
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المدعوم ب�شكل كبير من قبل الدولة في الأقاليم الجنوبية ،ال ي�شجع على عقلنة ا�ستعماله وال على
التحكم في ا�ستهالكه والحد من تبذيره.
 .377ال�ضغط الذي تعانيه موارد المياه كبير ،ولي�س هناك من معطيات حول تطبيق الت�شريع الخا�ص بحماية
تلك الموارد والولوج �إليها.
 .378في جهة كلميم-ال�سمارة ،يتم الإلقاء بالمياه الم�ستعملة ،دون �أي معالجة ،في الو�سط الطبيعي ،على
حين تفاقم العبء الملوث الفالحي خالل ال�سنوات الأخيرة بعل تطور ا�ستعمال �آليات ا�ستخراج
المياه الجوفية .فاال�ستغالل المفرط للفر�شة المائية يهدد ا�ستدامة التنمية في المنطقة ،وخ�صو�صا في
كلميم وواحات النخيل وواحات طانطان .كما �أن هناك عمليات �إلقاء للنفايات المنزلية وال�صناعية،
دون معالجة م�سبقة ،تتم على طول ال�ساحل ،مما من �شانه �أن تتولد عنه مخاطر ج�سيمة تتهدد
الموروث البيئي وا�ستدامة �سياحة اال�صطياف.
 .379تتعر�ض الموارد المائية بجهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء لحالة من التردي النوعي والكمي،
زاد من تفاقمها تكرر فترات الجفاف .وموارد المياه الجوفية ذات نوعية متو�سطة �إلى رديئة ،وذلك
ب�سبب تزايد ن�سب الملوحة فيها.
 .380تطرح على م�ستوى جهة وادي الذهب-لكويرة� ،إ�شكالية الموارد المائية ب�شكل �أكثر حدة .فا�ستخراج
المياه من الفر�شة العميقة ،وتو�سع الم�ساحة المزروعة في تاورطة (قرب الداخلة) ،تمثل كلها تهديدا
لمخزون المياه الأحفورية .و�إذا كانت المياه الجوفية بالجهة غير مهددة حاليا بالتلوث ،فلي�س هناك
من درا�سة للحو�ض المائي تقدم معطيات مفيدة حول حدود الفر�شة المائية وقدرتها على التحمل.
ويتم تزويد مدينة الداخلة بالماء ال�صالح لل�شرب انطالقا من �سبعة �آبار مربوطة بمحطة للمعالجة .وقد
تم حفر ثمان نقاط ا�ستخراج �أخرى بغاية م�ضاعفة القدرة التموينية.
 .381االنبعاثات الغازية .ال توجد �أي معطيات حول االنبعاثات الغازية وتلوث الهواء في الجهات الجنوبية
الثالث .ويجري التفكير في �إن�شاء محطات لمراقبة جودة الهواء ،ح�سب وزارة البيئة ،في 2014
و .2015ف�أما في جهة كلميم-ال�سمارة ،ف�إن نوعية الهواء تت�ضرر بالخ�صو�ص ب�سبب ا�ستغالل المقالع
وحركة النقل ،حيث �إن �أغلب العربات الميكانيكية متهالكة .و�أما في جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية
الحمراء ،ف�إن مقالع الفو�سفاط التي يتم ا�ستغاللها على ال�سطح ت�ؤثر كثيرا في المنظومات البيئية ،كما
تنتج عن وحدات ت�صنيع زيت وطحين ال�سمك روائح مزعجة جدا ،ت�ضاف �إليها انبعاثات �أخرى من
وحدة معالجة الفو�سفاط فو�س-بوكراع و�إ�سمنت العيون ومحركات �إنتاج التيار الكهربائي.
 .382تلوث المياه وال�ساحل .في جهة كلميم-ال�سمارة ،يبقى العبء الملوث الناتج عن النفايات ال�صناعية
ال�سائلة محدودا بالقيا�س مع المعدل الوطني .وتتوفر الجهة على �أربع محطات لمعالجة المياه الملوثة.
�أما في جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،ف�إن المياه الم�ستعملة المنزلية وال�صناعية التي يلقى
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بها دون معالجة ،وخ�صو�صا في العيون ،وكذا قابلية الأمالح للذوبان في �أخنفير وبحيرة اخنيفي�س 
ال�شاطئية ،تهدد ال�ساحل وتهدد بقاء المناطق الرطبة .وقد �أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء
ال�صالح لل�شرب في هذا الإطار عملية لتقوية �شبكة تطهير المياه الم�ستعملة في �إقليم العيون ،با�ستثمار
قدره  200مليون درهم.و في جهة وادي الذهب-لكويرة ،ف�إن ن�سبة الولوج �إلى �شبكة التطهير ال�سائل
في الداخلة تبلغ  96بالمائة ،غير �أن المياه الملوثة التي يتم تجميعها يلقى بها دون تنقية في خليج
الداخلة .وهناك محطة معالجة من المزمع �إقامتها في  ،2014با�ستثمار قدره  131.7مليون درهم.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتعر�ض خليج الداخلة لأخطار التلوث المرتبطة ب�أن�شطة �صيانة ال�سفن التي
تر�سو في الخليج.
 .383النفايات ال�صلبة .تقدر كمية النفايات ال�صلبة لجهة وادي الذهب-لكويرة بحوالي  13.000طن
في ال�سنة ،في حين تبلغ تلك الكمية � 75.000سنويا في جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء،
و 59.000طن في جهة كلميم-ال�سمارة .ويقدر معدل الإنتاج ،المعبر عنه بالكيلوغرام لكل �ساكن
لكل يوم ،بحوالي  0.72في جهة وادي الذهب-لكويرة ،و 1.00في جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية
الحمراء ،و 0.60في جهة كلميم-ال�سمارة .ولم تتم الإ�شارة �إلى مخاطر خا�صة نا�شئة عن نفايات
�صناعية خطيرة .و تقدر كمية تلك النفايات في جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،بحوالي
 2446طنا في ال�سنة� .أما في ما يتعلق بالنفايات الطبية الخطيرة ،فالمعطيات المتوفرة تهم فقط جهة
العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،وهي تفيد بحجم مجموعه  87طنا في ال�سنة .وقد تم �إحداث
مكبين مراقبين ،بقدرة  23.000طن في جهة كلميم و 26.000طن في جهة العيون .كما ا�ستفادت
هاتان الجهتان من م�شاريع لإعادة ت�أهيل المكبات الع�شوائية (�إعادة ت�أهيل مكب ع�شوائي في كلميم،
و�إعادة ت�أهيل المكب العمومي في العيون.
 .384التلوث ذو الم�صدر الفالحي .تغطي زراعة الحبوب في جهة كلميم-ال�سمارة ما ن�سبته  45بالمائة
من الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة .وهي موجهة بالأ�سا�س �إلى اال�ستهالك ال�شخ�صي و�أعالف الما�شية.
�أما الزراعات ال�سبخية ،التي تتركز في المناطق الم�سقية بال�ضخ ،فال تتجاوز م�ساحتها ن�سبة  4بالمائة
من مجموع الم�ساحة ال�صالحة للزراعة� .أما في جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،فتبلغ م�ساحة
الأرا�ضي ال�صالحة للزراعة  127.500هكتارا ،منها  146هكتارا م�سقيا .وينح�صر ن�شاط القطاع الأولي
في الجهة في تربية الموا�شي بطريقة تو�سعية تقوم على تتبع الكلأ ،مما يريح الأرا�ضي� .أما الن�شاط
الزراعي المركز ،القائم على اال�ستغالل الدائم والمتوا�صل لقطع �أر�ضية محددة ،مع مردود م�ستمر،
فيتجه �إلى التركز في جهة وادي الذهب-لكويرة ،وخ�صو�صا في الداخلة .ويمثل ا�ستعمال الأ�سمدة
الكيماوية والمبيدات م�صدرا ممكنا للتلوث ذي الم�صدر الفالحي.
 .385الفعالية الطاقية والطاقات المتجددة .ال يقدم برنامج عمل وكالة تنمية الطاقات المتجددة والفعالية
الطاقية �أي معطيات نوعية خا�صة بالجهات الجنوبية.
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� .386أو�صت العديد من المنظمات غير الحكومية التي التقاها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
بالعمل على ت�شديد المراقبة على عمليات ت�سليم رخ�ص الحفر ،وكذا على اال�ستغالل الزراعي
للموارد المائية في الأقاليم الجنوبية .وتتركز االنتقادات على حالة جهة الداخلة ،ب�سبب الإنتاج
المفرط لمنتجات غير م�أمونة الت�صريف (كالبطيخ والطماطم) موجهة للأ�سواق الخارجية .يقوم هذا
النموذج االقت�صادي على ت�صدي ٍر للمياه يزيد من �ضرره كون مياه ال�سقي هناك يتم ا�ستخراجها من
فر�شة مائية �أحفورية ال تتوفر حتى الآن �أي معطيات عن حجمها وال عن قدرتها على التحمل.
 .387يعرب الفاعلون الجمعويون المحليون عن �أ�سفهم لكون ف�ضاءات الواحات ال ت�شملها �أي برامج ترمي
للحفاظ عليها ،ويو�صون بتطوير برامج بحث علمي حول حماية البيئة وتدبير المياه والحفاظ على
الموروث الطبيعي.
 .388ي�أ�سف الكثيرون لكون القرارات والمخططات المتعلقة بتهيئة خليج الداخلة جاءت دون �أن ي�سبقها
بحث يتحرى التحقق من منفعتها العامة ،و تو�صي كثير من المنظمات غير الحكومية ب�ضرورة
ا�ست�شارة فعاليات المجتمع المدني.
 .389رغم �أن ن�سبة الأ�سر الم�ستفيدة من الربط ب�شبكة التطهير تعد مرتفعة في �أهم مدن المنطقة� ،إال �أن
بع�ض الجماعات ،ولأ�سباب تتعلق بنق�ص الموارد ،مازالت غير متوفرة على تلك ال�شبكة.
الحفاظ على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية

 .390ت�ؤكد االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (� )1992أن الحفاظ على التنوع البيولوجي يمثل "ان�شغاال
م�شتركا بين الإن�سانية جمعاء" و"جزءا ال يتجز�أ من م�سل�سل التنمية" .وترمي تلك االتفاقية �إلى
الحفاظ على التنوع البيولوجي ،و�ضمان اال�ستفادة الم�ستدامة من عنا�صره ،واالقت�سام العادل
للموارد الوراثية .وتعد اتفاقية رام�سار ل�سنة  ،1971المتعلقة بالحفاظ على المناطق الرطبة وا�ستعمالها
ا�ستعماال م�ستداما ،من االتفاقيات الدولية التي �صادق عليها المغرب.
 .391تعنى الأهداف المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية في الجهات الجنوبية،
بحماية تنوع الأحياء ،ومحاربة الت�صحر ،وكذا الحفاظ على الأنظمة البيئية البحرية وعلى توازن
الموارد ال�سمكية.
 .392التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية .ت�ضم الأقاليم الجنوبية  16موقعا ذا �أهمية بيولوجية وبيئية SIBE
من بين  154موقعا على الم�ستوى الوطني .وقد تم ت�صنيف �ستة من تلك المواقع على �أنها ذات �أولوية
من ال�صنف  ،1هي واحة تي�سينت ،وايت �أومربيط ،ووادي تيغزرت ،والم�سيد ،وفم ال�صاكة ،وخليج
الداخلة.
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 .393ي�شار �إلى �ضغوط كبيرة على الأنظمة البيئية الغابوية والواحية في جهة كلميم-ال�سمارة:
• •اال�ستغالل المفرط للموارد الطبيعية ،وخ�صو�صا ب�سبب الرعي المفرط ،الذي يف�ضي �إلى تر ٍّد كبير
في حالة الم�سالك ،يزيدها تفاقما توالي �سنوات قا�سية من الجفاف؛
• •�إ�ضعاف الأنظمة البيئية الغابوية ،وتقل�ص الغطاء النباتي ،ب�سبب جفاف الطق�س وتوالي �سنوات
قا�سية من الجفاف وانقطاع الغيث؛
• •غياب تحديد للم�ساحات الغابوية والم�صادقة على حدودها؛
• •تزايد زحف الرمال ،وهوما يهدد البنيات التحتية العمومية؛
• •ت�صحر الواحات وتردي حالتها.
 .394تتمتع جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء بثروات طبيعية هامة ،غير �أن تلك الثروات تتعر�ض
لإنهاك م�ستمر .فالمحيط الطبيعي لهذه الجهة يتميز بتنوع كبير في المناظر (من �شواطئ و�صحارى
وواحات) كما في النبات والوحي�ش (تم �إح�صاء �أكثر من  70.000نوع من الطيور المهاجرة ،و27
نوع من الثدييات) .وت�ضم تلك الجهة  6مواقع ذات �أهمية بيولوجية وبيئية ،منها المنتزه الوطني
اخنيف�س ،المحمي منذ  2006والم�صنف في �إطار اتفاقية رام�سار .وتتميز البحيرة البحرية باخنيف�س
والأرا�ضي ال�سبخة الوا�سعة التي تعد امتدادا لها �إلى الجنوب (�سبخة تازرة) بتنوع كبير في م�ساكن
الأحياء و�إنتاج بيولوجي كبير (بف�ضل ت�أثير دورات �صعود مياه المحيط العميقة) .وقد كان الغنى
البيولوجي للمنطقة �سببا في وجود �أنواع مختلفة من الوحي�ش والنبات ،وخ�صو�صا من الأنواع اله�شة
والمهددة� ،أما موقعها الذي جعل منها وجهة �شتوية للعديد من �أنواع الطيور ،فقد �أ�صبح منتزها وطنيا
م�صنفا في �إطار اتفاقية رام�سار .غير �أن البحيرة البحرية ف�إنها معر�ضة ال�ستغالل كبير لمواردها ،من
�صيد وا�ستخراج للملح ،وهي ت�ضم مزرعة للمحار م�ستقرة في المنطقة منذ  ،1996وهناك برنامج تهيئة
لتطوير زراعة ال�صدفيات الغذائية في البحيرة تم �إعداده في .2006
 .395تتعر�ض  الأنظمة البيئية والمواقع الطبيعية بجهة وادي الذهب-لكويرة ل�ضغوط ترتبط بالنمو
الديمغرافي والتطور (تو�سع �أن�شطة ال�صيد وال�سياحة ،وت�شييد بنيات تحتية ،والتعمير ،و�إن�شاء وحدات
�صناعية ،والزيادة في حجم النفايات ال�سائلة وال�صلبة).
 .396الموارد ال�سمكية .حققت الجهات الجنوبية من المملكة ،وخ�صو�صا جهتا وادي الذهب-لكويرة
والعيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ،خطوات هامة في مجال ال�صيد المحترم للبيئة ،وذلك بف�ضل
تفعيل برامج لتدبير الموارد والتهيئة ،تغطي كامل مواقع ال�صيد ،من �أجل ا�ستغالل م�ستدام للموارد
ال�سمكية والحفاظ على تنوعها البيولوجي في الجهة.
 .397يتعر�ض التنوع البيولوجي ،ح�سب ر�أي منظومة التن�سيق لدى الأمم المتحدة (" ،)2010لمخاطر
كبيرة في المغرب ،وذلك رغم غناه" .فالمملكة ت�ضم من الأنواع الحيوانية المختلفة ما يناهز 7000
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نوع ،و�أكثر من  24602من الأنواع النباتية .يعاني هذا التنوع من عدد من ال�ضغوط ،ومن ا�ستغالل
مفرط للموارد ،وخ�صو�صا منها موارد ال�صيد ،و�ضياع لم�ساكن الأحياء والمناطق الرطبة ب�سبب تقل�ص 
الم�ساحات الغابوية والتعمير المت�سارع ،وتلوث للو�سط الطبيعي للنبات والوحي�ش معا .وب�سبب ذلك
ف�إن العديد من �أنواع الأحياء مهددة و�/أو هي في طريقها �إلى االنقرا�ض ،تقدر �أعدادها بنحو  1641نوعا
نباتيا و 613نوعا حيوانيا بريا و 85نوعا من الأ�سماك .25
 .398في ما يخ�ص الموارد ال�سمكية ،تتفق الآراء العلمية على كونها ت�ستغل ا�ستغالال مفرطا ،با�ستثناء
مخزون �سمك ال�سردين جنوب خط العر�ض  .29وعمليات ال�صيد التي تقوم بها الأ�ساطيل ال�صناعية
ل�صغار �سمك الأعماق ت�شمل ال�سردين الذي يقال عنه �إنه غير م�ستغل بما فيه الكفاية ،ولكن �أي�ضا
�أنواعا من الأ�سقمري التي بلغت الم�ؤ�شرات المتعلقة بمخزونها درجة تثير القلق .كما �أن بع�ض الفئات
المت�ضمنة في اتفاقية ال�صيد بين المغرب واالتحاد الأوربي لها �آثار بيئية �سلبية .ويتعلق الأمر على
الخ�صو�ص ببواخر ال�صيد بتقنية الجر ،التي ت�صطاد �أ�سماكا من نوع القر�ش م�صنفة من قبل االتحاد
الدولي للحفاظ على الطبيعة .26v
 .399رغم �أن العديد من الفاعلين الم�ؤ�س�سيين يعلنون عن تجندهم ل�صالح حماية الف�ضاءات الواحية
والتوازنات البحرية وحماية الموارد ال�سمكية� ،إال �أن عملهم يتعر�ض للعديد من االنتقادات من
قبل الفاعلين الجمعويين ،ب�سبب التن�سيق ال�ضعيف واال�ست�شارة غير الكافية مع الأطراف المعنية،
الممثلة لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات االجتماعية-المهنية.
الوقاية من الأخطار والكوارث الطبيعية
 .400يعد المغرب ،ب�سبب موقعه الجغرافي وخ�صو�صياته المائية-الجيولوجية ،بلدا معر�ضا للكوارث
الطبيعية ،من زالزل وفي�ضانات وخروج للوديان والأنهار عن مجاريها وت�صحر وجفاف .وقد ت�سببت
ظواهر عديدة من هذا النوع ،خالل العقد المن�صرم ،في خ�سائر في الأرواح وخ�سائر مادية هامة وتر ٍّد
في حال البيئة .27
 .401تعر�ضت  15جماعة في �إقليم كلميم لفي�ضانات في  7يناير  .1985وقد تم �إح�صاء  13قتيال وجريحان
و 4مفقودين و� 350أ�سرة بدون م�أوى في �إقليم طاطا ،مع تدمير  655م�سكنا� ،إثر في�ضانات  31مار�س
 .1995كما ت�سببت الفي�ضانات في � 23أكتوبر في تدمير  25م�سكنا في المنطقة نف�سها ،وفي �سقوط
قتيل واحد في  3نونبر .2006
25
26
27

نظام التن�سيق للأمم المتحدة،

Oceanic Développement, 2010 2010
نظام التن�سيق للأمم المتحدة2010 ،
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 .402هناك لجان �إقليمية ووالئية مكلفة ب�إعداد خطط للوقاية من المخاطر وتدبيرها على الم�ستوى المحلي،
عاملة على م�ستوى الجهات الثالث .وقد �أدمجت بع�ض مخططات التنمية الجماعية ،ومنها المتعلق
بطاطا ،م�س�ألة تدبير المخاطر .وتقوم الوقاية من ارتفاع من�سوب المياه على مراقبة مجاري المياه ،وهو
�أمر يعد من م�س�ؤولية المديرية الجهوية للمياه ووكاالت الحو�ض المائي  .ABHوت�ضم �شبكة القيا�س 
على الأر�ض مواقع مراقبة و�إنذار .و�سيتم ،في �إطار م�شروع يعرف با�سم � ،VIGIOBSإحداث  17محطة
في جهة كلميم-ال�سمارة ،و 6في العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء ومثلها في وادي الذهب-لكويرة.
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الحكامة الم�س�ؤولة والتنمية االقت�صادية والديمقراطية
االجتماعية

احترام االتفاقات والمعاهدات الدولية

 .403يمثل احترام االتفاقات والمعاهدات الدولية و�سموها على القانون الداخلي مبد�أ من�صو�صا عليه
في ديباجة الد�ستور�" :إن المملكة المغربية ت�ؤكد وتلتزم بما يلي)...( :جعل االتفاقيات الدولية،
كما �صادق عليها المغرب ،وفي نطاق �أحكام الد�ستور ،وقوانين المملكة ،وهويتها الوطنية الرا�سخة،
ت�سمو ،فور ن�شرها ،على الت�شريعات الوطنية ،والعمل على مالءمة هذه الت�شريعات ،مع ما تتطلبه تلك
الم�صادقة".
 .404قام المغرب حتى اليوم بالم�صادقة على � 34آلية دولية لحماية الحقوق الإن�سانية .ود�ستور البالد،
الذي تم تبنيه عن طريق اال�ستفتاء في  1يوليوز  ،2011يعترف وين�ص �صراحة على مجموع الحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وكذا الحقوق المدنية وال�سيا�سية المعلن عنها من قبل
منظمة الأمم المتحدة .غير �أن الحكومة لم ترفع تحفظاتها المتعلقة بالبروتوكول االختياري الخا�ص 
بالمعاهدة الدولية حول الحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،كما لم ت�صادق الحكومة بعد
على االتفاقية رقم  ،87المتعلقة بالحرية النقابية (والتي تمثل جزءا من االتفاقات الأ�سا�سية لمنظمة
ال�شغل الدولية ولمنظومة حقوق الإن�سان لدى الأمم المتحدة).
 .405اعتبارا للجدل المثار دوليا حول �سيادة البالد على �أقاليمها الجنوبية ،ف�إن الم�صلحة الوطنية تقت�ضي
�أن تبرهن المملكة المغربية عن الفعلية والأولوية التي يعطيها د�ستورها وقوانينها لل�شرعية الدولية في
تلك الجهات ،وخ�صو�صا ما يتعلق باحترام حقوق الإن�سان وا�ستفادة ال�ساكنة من ا�ستغالل الموارد
الطبيعية في المنطقة.
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حقوق الإن�سان

 .406تم تزويد المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان – الذي �أعطاه الد�ستور الجديد �سلطات تحقيق مو�سعة
– بلجان جهوية (اللجان الجهوية لحقوق الإن�سان) مكلفة بتتبع ومراقبة و�ضعية حقوق الإن�سان على
الم�ستوى الجهوي ،وا�ستقبال ال�شكايات ودرا�ستها ،و�إعداد تقارير خا�صة �أو دورية .وقد تم تكوين
ثالث لجان للمجل�س الوطني لحقوق الإن�سان في الأقاليم الجنوبية خالل �صيف  ،2011وتم تن�صيبها
في دجنبر من ال�سنة نف�سها ،وذلك ح�سب مقاربة ت�شاركية ومنفتحة ،بما في ذلك فاعلين ال يخفون
تبنيهم للأطروحات االنف�صالية" :تمت مقاربة كل تيارات الر�أي� ،أيا كان موقفها ال�سيا�سي حول
م�ستقبل المنطقة "  .28ويرى المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان �أن "العمل من �أجل حقوق الإن�سان
له مرجعيته الخا�صة وو�سائله النوعية في اال�شتغال".
 .407نظم المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان دورات تكوينية لفائدة �أع�ضاء لجانه والفاعلين الجمعويين،
وو�ضع قواعد معطيات لتتبع ال�شكايات .ويتبين من تتبع هذه ال�شكايات" ،التي كثيرا ما ت�شير ب�أ�صابع
االتهام �إلى �سلوك بع�ض �أعوان ال�سلطة�( ،أن) الم�صالح الالممركزة تت�أخر في الإجابة على طلبات
المواطنين بهذا ال�ش�أن ،وترف�ضها بطريقة تكاد تكون منهجية".
 .408يالحظ �أن الدرا�سات والتحقيقات الأخيرة للمجل�س الوطني لحقوق الإن�سان تدمج الأقاليم الجنوبية
بطريقة منهجية في محيط ا�شتغالها (مثل التحقيق حول �أماكن الحرمان من الحرية ،والدرا�سة حول
مراكز حماية الطفولة).
� .409أ�شاد مجل�س الأمن ،في  ،2011بوجود و�صالحيات المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان ولجانه الجهوية.
ا�ستفادة ال�ساكنة من الأن�شطة االقت�صادية
�	.410إن موقف الدولة المغربية ،يدعمها في ذلك مجموع القوى الحية بالبالد ،ينبني على �أن الجهات
الجنوبية الثالث تمثل جزءا ال يتجز�أ من التراب الوطني ،و�أن ممار�سة المغرب ل�سيادته على تلك
الأقاليم هو نتيجة لم�سل�سل تاريخي واحد وثابت للتحرير الوطني و�إنهاء اال�ستعمار وا�ستكمال الوحدة
الترابية للبالد .من ثمة ف�إن م�س�ألة ا�ستغالل الموارد الطبيعية لهذه الأقاليم ال تطرح ،من منظور
ال�شرعية ،م�شاكل من قبيل ا�ستخراج موارد "من �أر�ض غير متمتعة باال�ستقالل" .غير �أن الم�صلحة
الوطنية تقت�ضي رغم ذلك ،وطبقا لاللتزامات التي تعهد بها الملك الراحل الح�سن الثاني والتي ما
فتئ جاللة الملك محمد ال�ساد�س ي�ؤكد عليها� ،أن يتم طرح ال�س�ؤال وتقديم الدليل على توجيه الأرباح
المحققة من ا�ستغالل موارد تلك الجهات نحو تنميتها وتحقيق الرفاه لكل مكونات �ساكنتها .وحتى
اليوم ف�إن جميع المالحظين يتفقون على كون مبالغ الأموال العمومية المنقولة نحو الجهات الجنوبية
28
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�أكبر بكثير من تلك التي تنتقل منها �صوب �شمال البالد� .إ�ضافة �إلى ذلك �أن هناك مبد�أ متفقا عليه
من مبادئ القانون الدولي ،ين�ص على �أنه حتى و�إن تعلق الأمر ب�أر�ض "غير متمتعة باال�ستقالل" ،ف�إن
تثمين موارد تلك الأر�ض و�إبراز قيمتها �أمر م�شروع طالما تم ذلك لفائدة ال�ساكنة المحلية وبت�شاور
مع ممثليها .والمتتبع لتطور وم�ستوى م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية وتو�سع البنيات التحتية في الأقاليم
الجنوبية يالحظ �أن ال�سيا�سات االقت�صادية الجهوية المتبعة ،ورغم كونها قابلة للتح�سين نوعيا وكميا،
قد �أتاحت تح�سين م�ؤ�شرات االزدهار المحلية.
 .411وقد جاء قرار الأمم المتحدة رقم  ،33/50بتاريخ  6دجنبر  ،1995لي�ؤكد �صحة هذه المقاربة .فالقرار
المذكور يقيم فارقا بين الأن�شطة االقت�صادية ال�ضارة ب�ساكنة الأرا�ضي غير المتمتعة باال�ستقالل،
وبين تلك التي يتم القيام بها ل�صالح ال�ساكنة المعنية ،وي�ؤكد على "قيمة اال�ستثمارات االقت�صادية
الأجنبية التي تتم بتعاون مع �ساكنة الأرا�ضي غير المتمتعة باال�ستقالل وطبقا لرغباتهم ،من �أجل
تقديم م�ساهمة مفيدة للتنمية االجتماعية واالقت�صادية للأرا�ضي المعنية" .وقد تم الت�أكيد على هذا
الموقف من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارات متتالية (القرارات  ،72/52بتاريخ 10
دجنبر  ،1997و ،61/53بتاريخ  3دجنبر  ،1998و ،84/54بتاريخ  5دجنبر  ،1999و ،139/55بتاريخ 8
دجنبر  ،2000و ،66/56بتاريخ  10دجنبر .)2001
" .412تبين الممار�سات الحالية للدول ،رغم كونها محدودة� ،أن ال�سلطات التي تتولى الإدارة ،وكذا الدول
الأخرى المعنية ،تتفق على المقت�ضى العرفي التالي� :إذا كانت موارد الأرا�ضي غير الم�ستقلة ت�ستغل
ل�صالح �ساكنة تلك الأرا�ضي �أو با�سمها �أو بت�شاور مع ممثليها ،ف�إن ذلك اال�ستغالل يعد من�سجما
مع االلتزامات التي تتحملها ال�سلطات المكلفة بالإدارة بمقت�ضى الميثاق ،ومع قرارات الجمعية
العمومية ،وكذا مع مبد�إ "ال�سيادة الدائمة على الموارد الطبيعية المخ�ص�صة لذلك" .29فح�سب هذا
المنطق ،ف�إن التعاقدات المتعلقة ب�أن�شطة ا�ستك�شاف وتقييم الموارد الطبيعية لي�ست غير قانونية.
ولكن�" ،إذا تم القيام ب�أي �أن�شطة تنقيب وا�ستغالل دون مراعاة م�صالح و�إرادة �شعب ال�صحراء الغربية،
ف�إنها �ستمثل خرقا لمبادئ القانون الدولي".
 .413في ما يتعلق باتفاقية ال�صيد بين المغرب واالتحاد الأوربي� ،صدر ر�أي بتاريخ  13يوليوز  2009عن
الم�صلحة الق�ضائية بالبرلمان الأوروبي ،مفاده �أن ال�سيا�سة المغربية في مجال ال�صيد ال ت�شتمل على
تدابير �صريحة خا�صة ل�صالح ا�ستفادة ال�ساكنة�" .صحيح �أن بع�ض التدابير المزمع اتخاذها ت�ستهدف
موانئ مدن توجد في تراب ال�صحراء الغربية ،مثل العيون والداخلة وبوجدور (� ،)...إال �أن ذلك لي�س 
بال�ضرورة ل�صالح �شعب ال�صحراء الغربية ،بحكم �أنه ( )...لي�س من المعروف ما �إذا كان هذا ال�شعب
�سيجد فائدة من تح�سينات مثل هذه وال �إلى �أي مدى �سيتمكن من اال�ستفادة منها".
29
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 .414ت�ؤكد �شبكة من الجمعيات �أن الحقوق االقت�صادية واالجتماعية ال تزال "منتهكة" ،وهي ت�شير
ب�صدد ذلك �إلى حاالت لنزع الملكية ،وظروف ا�ستغالل الموارد الطبيعية ت�شكل "م�سا" بالحق في
التنمية ،وتوترات بين ال�ساكنة وال�سلطات (مثال جهتي �سيدي �إفني ومريرت).30
 .415يدعي بع�ض الفاعلين الجمعويين �أن "المغرب ال يحترم ال�شرعية الدولية" ،مبررين ذلك بكون
ال�ساكنة المحلية ال ت�ستفيد من �أرباح ا�ستغالل الموارد الطبيعية للمنطقة .وهم ينتقدون ما يرونه
"�إهماال" من قبل بع�ض ال�سلطات الحكومية في المنطقة ،مما يبث "�شعورا بالميز لدى ال�صحراويين"،
ويقدمون مثال الم�ست�شفيات التي يقولون �إنها "تفتقر �إلى التجهيزات ب�شكل يجعل الكثيرين يرحلون
�إلى �أماكن �أخرى طلبا للعالج".
 .416ي�شار كذلك �إلى �أمور ب�صفتها دالئل على "�إهمال" يو�صف �أحيانا ب�أنه "ميز" ،منها غياب جامعة في
الجهات الجنوبية ،وكون ن�سبة البطالة مرتفعة ،مع �شعور ب�أن الأولوية في ال�شغل ،في الوظيفة العمومية
وال�صناعات وال�صيد البحري ،هي من ن�صيب الأ�شخا�ص المنحدرين من الأقاليم ال�شمالية.
 .417قام �أحد زبائن مجموعة المكتب ال�شريف للفو�سفاط ببوكراع (�شركة  )PotashCorpب�إجراء
تحقيقات من تلقاء نف�سه حول الأثر االجتماعي لأن�شطة مزوده ،وت�شير نتائج تلك التحقيقات ،التي
جرى ن�شرها� ،إلى �أن "�أن�شطة وا�ستثمارات المكتب ال�شريف للفو�سفاط في المنطقة قد �ساهمت في
تنمية ال�صحراء الغربية ،ومازالت تقدم فوائد اقت�صادية واجتماعية لل�شعب ال�صحراوي"  .31وت�ؤكد
ال�شركة المذكورة �أنها قد اطلعت ،في �إطار تلك التحقيقات ،وعلى �سبيل ال�سرية ،على ر�أيين قانونيين
لمكتبين دوليين رفيعي الم�ستوى ،هما " :DLA Piper and Covington &Burling LLPيرى
المكتبان – وقد كانت �أ ّنا باال�سيو وزيرة ال�ش�ؤون الخارجية الإ�سبانية ال�سابقة ،من بين الموقعين
على ر�أي � – DLA Piperأن �أن�شطة المكتب ال�شريف للفو�سفاط في المنطقة تفيد ال�ساكنة بطريقة
مبا�شرة ،وهي من�سجمة مع االلتزامات الدولية".
احترام القوانين والتنظيمات

 .418في الجهات الجنوبية كما في باقي جهات المملكة ،يمثل عدم تطبيق القانون القا�سم الم�شترك،
في غالب الأحيان ،بين انتهاكات حقوق الإن�سان ،وعدم الم�ساواة في الولوج �إلى الخدمات
الأ�سا�سية ،وفقدان الثقة في ا�شتغال الإدارة والم�ؤ�س�سات العمومية ،والمخاطر التي تتهدد التما�سك
االجتماعي ،وحاالت الم�س ب�سالمة البيئة ،وال�شعور بعدم الأمان الق�ضائي ،وحاالت االنح�صار
االقت�صادي .وفي الوقت الذي يعترف بالتر�سانة الت�شريعية والتنظيمية المغربية باعتبارها متطورة،
30
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ف�إن الجهل باالحترام الواجب ل�سلطة القانون يف�ضي ،في الأقاليم الجنوبية كما في غيرها� ،إلى عدد
من �أوجه الكلفة والخ�سارة الخفية (نق�ص الثقة في الم�ؤ�س�سات وفي ما بين المواطنين ،والف�ساد،
والنزاعات واال�ستحواذ على الم�صالح غير الم�شروعة ،وعدم الم�شاركة في الحياة العمومية،
و�ضعف اال�ستثمار ،والتوترات واندالع حاالت العنف) .ويت�ضح من اللقاءات التي نظمها المجل�س 
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في عين المكان �أن ما هو مو�ضع اتهام في الأقاليم الجنوبية لي�س
ال�شعور باالنتماء �إلى المغرب ،وال م�شروعية الم�ؤ�س�سات ،بل طريقة ا�شتغال م�صالح الدولة ،وقدرة
ممثليها وم�صالحها في المنطقة على تطبيق واحترام القانون دون ميز.
 .419ر�سم د�ستور  2011الطابع الأ�سا�سي الحترام القانون (الف�صالن  36و ،)37كما دعم ا�ستقاللية و�سلطة
عدد من �أجهزة المراقبة والتنظيم .،ومن ذلك على �سبيل المثال الهيئة المركزية للوقاية من الر�شوة
 ،ICPCالتي �أ�صبحت لها اليوم مهمة تن�سيق وت�أمين الإ�شراف والتتبع ل�سيا�سة الوقاية من الر�شوة
ومحاربتها ،وتجميع ون�شر المعلومات المتعلقة بهذا المو�ضوع ،والم�ساهمة في تخليق الحياة العامة،
ودعم مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة الخدمة العمومية والمواطنة الم�س�ؤولة .ومن ذلك �أي�ضا مجل�س 
المناف�سة ،الذي �أ�صبح بمثابة "هيئة م�ستقلة ،مكلفة في �إطار تنظيم مناف�سة حرة وم�شروعة ب�ضمان
ال�شفافية والإن�صاف في العالقات االقت�صادية ،خا�صة من خالل تحليل و�ضبط و�ضعية المناف�سة في
الأ�سواق ،ومراقبة الممار�سات المنافية لها والممار�سات التجارية غير الم�شروعة وعمليات التركيز
االقت�صادي واالحتكار( ".الف�صل .)166
انتقادات حادة للو�ضعية الجبائية

 .420وجه العديد من الفاعلين الذين التقاهم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي انتقادات حادة
للو�ضعية غير المعقولة للحق العام وعدم ان�سجام المنظومة الجبائية في الأقاليم الجنوبية .ف�سيا�سة
الإعفاء المتبعة في هذه الجهات ال تعتمد على ن�ص قانوني ،والموظفون يرون �أنها "ديماغوجية
وت�ستهدف الواجهة فقط" ،حيث ال تهم �سوى �أجورهم الأ�سا�سية .و ت�ؤدى ال�ضريبة على القيمة
الم�ضافة عن المواد الموردة لكن ال يتم ا�سترجاعها من قبل المقاوالت� .أ�ضف �إلى ذلك �أن الإعفاء
ال�ضريبي يفقر الجماعات المحلية ،التي تعتمد في مواردها بالأ�سا�س على تحويالت المديرية العامة
للجماعات المحلية.
 .421انتقد الكثير من المتدخلين لدى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ما �أ�سموه "عدم
احترام القانون" و"الر�شوة" و"الإح�سا�س بالإفالت من العقاب لدى النخب" ،ب�صفتها �أهم العوامل
المقلقة التي ت�سهم في تفكك الن�سيج االجتماعي ،وباعتبارها من �أ�سباب فقدان الثقة في ا�شتغال
الم�ؤ�س�سات.
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 .422ي�شكك العديد من الفاعلين في م�صداقية م�ؤ�شرات التنمية في الجهة ،بل يرون �أنها "منفوخ فيها
ا�صطناعيا" من قبل ولم�صلحة "الم�س�ؤولين الإداريين" بالمنطقة.
� .423شملت االنتقادات التي ا�ستمعت �إليها بعثات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في الجهات
الجنوبية وكالة الجنوب – التي ورغم الدور المركزي الذي ا�ضطلعت به في تن�شيط برامج التنمية
في المنطقة خالل ال�سنوات الأخيرة� ،إال �أن مهمتها لي�ست ،في ما يبدو ،مف�سرة ب�شكل كاف وال 
هي وا�ضحة في �أعين الر�أي العام المحلي – حيث تم توجيه انتقادات عدة لها بخ�صو�ص ا�شتغالها
و�شفافيتها وفعاليتها.
�ضرورة ال�شفافية والمحا�سبة

� .424أ�شار العديد من المتدخلين ب�أ�صابع االتهام �إلى الطابع التقديري ،المو�سوم غالبا بال�شطط ،ح�سب
قولهم ،لل�سلطة التي يمار�سها الم�س�ؤولون الإداريون (من والة وعمال �أقاليم) في تدبير ال�ش�ؤون العامة
والموارد في الجهات الجنوبية ،وفي قيادة ال�سيا�سات العمومية ومنح القطع الأر�ضية والم�ساكن،
والرخ�ص من كل نوع والم�ساعدات .فغياب محا�سبة عمومية حول معايير منح رخ�ص ال�صيد والأرا�ضي
الفالحية مثار للعديد من االنتقادات .و ي�شار في الآن نف�سه �إلى �أمن الممتلكات والأ�شخا�ص ،وفعلية
الخدمات العمومية وديمومتها ،و�أهمية اال�ستثمارات في البنيات التحتية والتجهيزات ،وكذا الولوج
�إلى الخدمات والممتلكات الأ�سا�سية ،باعتبارها جميعا من �ضمن العوامل الحا�سمة في �إنجاح عملية
�إدماج الأقاليم الجنوبية في المملكة .غير �أن اال�شتغال التقني الجيد للم�صالح الرئي�سة للدولة ال 
تعفي ال�سلطات العمومية من م�س�ؤوليتها في مجال ال�شفافية وتقديم المعلومات (�ضرورة المحا�سبة)
حول و�ضعية الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية وتدبير ال�ش�ؤون العمومية.
 .425هناك خطوات تم ت�سجيلها في مجال ال�شفافية .فقد نوه مجل�س الأمن لدى الأمم المتحدة   32و�أ�شاد
بدعم �صالحيات المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان ،و�إحداث لجان جهوية للمجل�س ،وكذا التزام
المملكة ب�أن ت�ؤمن ولوجا بال قيد وال �شرط لكل حاملي تفوي�ض ذي �صلة بالم�ساطر الخا�صة للمجل�س 
الوطني لحقوق الإن�سان.
 .426خ�ص�ص المجل�س الأعلى للح�سابات ،لأول مرة ،ق�سما من تقريره ال�سنوي ( )2012ال�شتغال وعمليات
ونتائج عمل وكالة الجنوب .وقد وقف المجل�س على عدد من �أوجه العجز واالختالل في قدرة الوكالة
على تقديم ح�ساب وا�ضح عن �سير م�شاريعها ونتائج تلك الم�شاريع ،من غياب ال�ستراتيجية معلنة
بو�ضوح ولتتبع تلك الم�شاريع ،وغياب م�ؤ�شرات لقيا�س الآثار االجتماعية والبيئية للم�شاريع المنجزة،
ونق�ص في ال�شفافية والتن�سيق .وقد اعتبرت المديرية العامة لوكالة الجنوب ،في جوابها� ،أن مهماتها
32
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لها "طابع التقائي" ،و�أنها مكلفة بمهمة مواكبة الم�شاريع التي يتم �إقرارها و�إطالقها وتمويلها بمعية
�شركاء �آخرين (وخ�صو�صا وزارة الداخلية في ما يتعلق بم�شاريع المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية،
وم�ؤ�س�سة الح�سن الثاني والوزارات والم�ؤ�س�سات العمومية المعنية بمختلف المخططات القطاعية
والجماعات الترابية.
 .427يتبين مما وقف عليه المجل�س الأعلى للح�سابات ب�ش�أن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ،ومن الأجوبة
المقدمة من قبل هذه الأخيرة ،مدى الحاجة �إلى تحديد ال�صالحيات والم�س�ؤوليات و�أنظمة قيادة
وتن�سيق ومراقبة برامج تنمية الأقاليم الجنوبية.
 .428يرى العديد من الفاعلين الجمعويين �أن الت�صورات والبرامج والم�شاريع التي لها عالقة بالتنمية
االقت�صادية واالجتماعية في الجهات الجنوبية يتم �إعدادها وتفعيلها بطريقة "من �أعلى لأ�سفل"
 top-downمغرقة في الفوقية ،ال تكاد تترك هام�شا للت�شاور ،ومن باب �أولى لأخذ �آراء وانتظارات
الأطراف المعنية من المجتمع المدني ،بعين االعتبار.
 .429هناك ادعاءات بحدوث حاالت من الزبونية والمح�سوبية ،تمت �إثارتها من قبل فاعلين جمعويين
ي�شككون – لكن دون تقديم دليل – في �شروط تفويت ال�صفقات العمومية.
�	.430أبدى العديد من المتدخلين عن �أ�سفهم لما �سموه "نق�ص الو�ضوح في المخططات الجماعية
للتنمية" ،ونق�ص التكوين لدى المنتخبين ونق�ص الدعم المقدم لهم في مجال التدبير.
 .431يبدو ،ح�سب بع�ض المتدخلين� ،أن االلتزامات المتعهد بها في �إطار الأجندة  21لم يتم تتبعها وال تفعيلها.
نوعية حكامة الخدمات العمومية والبرامج االجتماعية

� .432إن الإن�صاف في الولوج واال�شتغال الجيد للخدمات العمومية ،اللذان يعدان من ال�شروط الأ�سا�سية
للتما�سك االجتماعي والتنمية االقت�صادية ،يتطلبان م�ستوى كافيا من ال�شفافية والنجاعة في الآليات
المخ�ص�صة لتوجيه �أن�شطتها وتقييم تلك الأن�شطة ،وكذا الوقاية من مخاطرها والتحكم في تلك المخاطر.
 .433ف�سواء �أجرى تقديم تلك الخدمات ذات النفع العام من قبل م�ؤ�س�سات عمومية� ،أو بوا�سطة تنازالت
لفائدة مقاوالت خا�صة� ،أو في �إطار برامج وطنية �أو جهوية� ،أو عبر �شراكات دولية ،ف�إنه من الأ�سا�سي
�أن تقدم تلك الخدمات �ضمانات معقولة حول جودتها وم�صداقيتها وديمومتها ونزاهة تدبيرها.
 .434عالوة على واجب المحا�سبة الذي يقع على كاهل الأجهزة التنفيذية لمنظومات المراقبة الداخلية
و�أداء �إنجاز �أجهزة حكامة الم�ؤ�س�سات العمومية والبرامج االجتماعية ،ف�إنه من ال�ضروري �أن تكون
تلك الأجهزة مو�ضوعا لعمليات تقييم م�ستقلة وذات م�صداقية.
�	.435أعلن الد�ستور في الف�صلين  157و 159عن ا�ستقاللية مراقبة الم�ؤ�س�سات العمومية.
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 .436قدم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول �أحداث كديم �إزيك انتقادا �شديدا لطريقة توزيع املساعدات

االجتماعية ،باعتبارها �سببا لما �سماه "�شعورا بالظلم والتهمي�ش" لدى ق�سم كبير من �ساكنة الأقاليم
الجنوبية" .فميزانيات المجال�س المنتخبة ،وبرامج الإنعا�ش الوطني ،وال�سكن االجتماعي ،والمبادرة
الوطنية للتنمية الب�شرية ،وبرامج دعم المواد الغذائية والمحروقات و�إنعا�ش اال�ستثمار ،تظل كلها
رهينة بالم�صالح الفئوية للنخبة ال�سيا�سية المهيمنة ،وتق�صي الق�سم الأكبر من ال�ساكنة من اال�ستفادة
من تلك الم�شاريع االقت�صادية واالجتماعية التي كانت الدولة ترمي بها في الأ�صل �إلى تح�سين
م�ستوى ه�ؤالء المواطنين".
 .437تمثلت �أهم �أ�سباب االحتجاج في ال�سكن وتوزيع الم�ساعدات ،وهما من الميادين التي ال يجادل
�أحد في �أهمية حجم الميزانيات المر�صودة لها من قبل الدولة .فقد تم �إنجاز ما يفوق 44.000
�سكن� ،أغلبها في العيون (� 6777سكنا و 28500قطعة �أر�ضية) من قبل الدولة منذ  .1976كما �أن عدد
الم�ستفيدين من م�ساعدات الإنعا�ش الوطني يقدر بنحو � 34000شخ�ص في هذه الجهات ،بميزانية
قدرها  589مليون درهم  .33وبالتالي فما هو مو�ضع انتقاد لي�س هو حجم الميزانيات المر�صودة من
النفقات العمومية للم�ساعدات االجتماعية ،بقدر ما هو الإن�صاف في ا�ستهداف الم�ستفيدين.
 .438ت�شير لجنة التحقيق البرلمانية كذلك �إلى �أن "�سيا�سة اال�ستثمار العمومي لم يتم الحر�ص على
�أن يواكبها عامال مالزما يتمثل في تدبير يتوخى تثمين الموارد الب�شرية داخل الإدارات المحلية
المكلفة ب�إنتاج الخدمة العمومية )...( .ي�ضاف �إلى هذا ال�ضعف الم�ؤ�س�سي للإدارة المحلية،
التواط�ؤ المبني على الم�صالح ال�شخ�صية لبع�ض الموظفين والمنتخبين والأعيان ،يكفي لبيان مدى
االختالل الحا�صل في الحكامة المحلية ".وتخل�ص اللجنة �إلى �أنه "بقطع النظر عن الأخطاء التي تم
ارتكابها في تدبير �أحداث العيون� ،إال �أن هذه الأحداث جاءت في ما يبدو نتيجة لأوجه خلل عميقة
تعود �إلى هيمنة بع�ض الم�صالح الفئوية وا�ستعالئها على الم�صلحة العليا للأمة".
 .439حين وقعت �أحداث كديم �إزيك" ،لم ت�ستطع �أي م�ؤ�س�سة محلية� ،إدارية كانت �أم منتخبة� ،أن ت�ضبط
غ�ضب ال�سكان وال �أن توجهه وجهة متحكما فيها ".وقد ر�أى �أحد المراقبين الجمعويين في ذلك
"دليال على �إفال�س الم�ؤ�س�سات العمومية في ال�صحراء"  .34فيبدو �أن هناك "نخبة محلية" ،تو�صف
ب�أنها "جاءت عبر انتخابات غير �شفافة" ،تتحكم ،ح�سب المراقبين الدوليين – الذين يكررون
هم �أي�ضا ادعاءات بع�ض الفعاليات المحلية – ،في "كل الموارد التمويلية للدولة" .وم�س�ألة نق�ص
ال�شفافية والإن�صاف م�س�ألة يتم الرجوع �إليها في تعليقات المدافعين عن حقوق الإن�سان في مو�ضوع
توزيع الم�ساعدات الغذائية الموجهة �إلى ال�ساكنة المعوزة وال�شروط التي يتم في ظلها تفويت
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الأرا�ضي المخ�ص�صة لل�سكن االجتماعي" .ال يمكن ذكر المطالب االجتماعية للمواطنين مع
تجاهل مطالبهم ال�سيا�سة .ال بل �إن الم�س�ألة االجتماعية هي في حقيقتها �سيا�سية ،بحكم �أنها نتيجة
للميز ونهب الثروات الجاريين في المنطقة" .35
 .440يبدي العديد من الفاعلين الجمعويين عن �أ�سفهم للعجز ونق�ص الإن�صاف وغياب المراقبة في تدبير
الممتلكات العمومية ،وت�شير �إلى وجود �شبكات من "بارونات حقيقيين" للف�ساد .وي�ؤكد العديد
منهم �أن توزيع الم�ساعدات من قبل الإنعا�ش الوطني يتم بطريقة "غام�ضة" و"غير من�صفة" ،مما
ي�شجع الر�شوة والف�ساد.
 .441يبدو ،ح�سب الفاعلين الجمعويين� ،أن �سيا�سات الم�ساعدة كما يجري تطبيقها حاليا ت�ساهم في
"زيادة التوتر في العالقات االجتماعية ،لأنها تمثل عالمة وا�ضحة على الميز تجاه ال�صحراويين الذي
يعار�ضون الوجود المغربي هناك .وقد انتهى الأمر به�ؤالء �إلى االقتناع ب�أن الولوج �إلى �سكن الئق
و�إلى م�ساعدات الدولة والخدمات االجتماعية الأ�سا�سية تبقى كلها رهينة بدعم النظام �أو االنتماء
�إلى مجموعة عرقية ." 36
محاربة الف�ساد

 .442وقع المغرب ،في دجنبر  ،2003على االتفاقية المتعلقة بمحاربة الف�ساد – المتبناة من قبل الأمم
المتحدة في � 31أكتوبر ( 2003القرار رقم  – )4/58و�صادق عليها في  9ماي  .2007وين�ص الف�صل
 36من الد�ستور على �أن "على ال�سلطات العمومية الوقاية ،طبقا للقانون ،من كل �أ�شكال االنحراف
المرتبطة بن�شاط الإدارات والهيئات العمومية ،وبا�ستعمال الأموال الموجودة تحت ت�صرفها،
وب�إبرام ال�صفقات العمومية وتدبيرها ".وين�ص الف�صل نف�سه على معاقبة المخالفات المتعلقة بتنازع
الم�صالح ،وا�ستغالل الت�سريبات المخلة بالتناف�س النزيه ،وكل مخالفة ذات طابع مالي ،وكذا ال�شطط
في ا�ستغالل مواقع النفوذ واالمتياز.
 .443من �أ�صل  272طلبا تلقتها الهيئة المركزية للوقاية من الر�شوة ما بين  2009و  ،2012حول
حاالت ف�ساد ،كانت ن�سبة  2.94بالمائة قادمة من الأقاليم الجنوبية (بما مجموعه � 8شكايات).
وفي ما بين دجنبر � 2009إلى متم  ،2012بلغ عدد ال�شكايات المودعة من خالل بوابة الهيئة
 www.stopcorruption.maما مجموعه � 37شكاية ،منها  22ب�سبب حاالت ر�شوة ،و6
ب�سبب ال�شطط الإداري ،و 6ب�سبب مخالفات على م�ستوى ال�صفقات العمومية .وما يقارب
ن�صف تلك ال�شكايات يهم جهة كلميم-ال�سمارة.
35
36

الفيدرالية الدولية لحقوق الإن�سان ،والمنظمة المغربية لحقوق الإن�سان2011 ،
Carmen Gomez Martin، 2012
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 .444من بين ال�صعوبات التي �أ�شارت �إليها الهيئة المركزية للوقاية من الر�شوة في تتبع ال�شكايات التي

تتو�صل بها ،هناك "غياب الجدية من جانب �أغلب الإدارات ،التي ال ترى �ضرورة في الإجابة على
ال�شكايات التي يتم تحويلها �إليها ،وال في �إخبار الهيئة بما تم اتخاذه من �إجراءات".
� .445أ�شار العديد من المتدخلين �إلى الر�شوة في مجاالت الأمن والق�ضاء باعتبارها مثارا لالن�شغال.
فقد تراجع المغرب بثمان رتب في ت�صنيف تران�سبارن�سي انترني�شيونال ل�سنة  2012المتعلق بقيا�س
م�ؤ�شرات الف�ساد ،منتقال من الرتبة  80في � 2011إلى الرتبة  88في  ،2012من �أ�صل  176بلدا .وفي
مقابل ذلك انتقلت نقطة المغرب من � 34إلى  37على مائة.
 .446ينتقد العديد من الفاعلين الجمعويين تف�شي الر�شوة وابتذالها في المنطقة ،ويرون في ذلك تهديدا
بتكري�س جميع �أنواع الف�ساد والتجارة غير الم�شروعة هناك.
 .447انتقد عدد من المتدخلين توزيع بطاقات الم�ساعدة الخا�صة بالإنعا�ش الوطني على "�أ�شخا�ص لي�سوا
بحاجة �إليها" ،كما يرون �أن الم�ساعدات المقدمة �إلى �سكان مخيمات الوحدة يجري توزيعها بطريقة
"ع�شوائية" ومطبوعة بالميز ،بحكم �أن ال�ساكنة "المحلية" ال ت�ستفيد منها.
 .448تقدم بع�ض المتدخلين �أمام بعثات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في المنطقة بادعاءات
ت�شكك في نزاهة تدبير مديرية ال�ش�ؤون االجتماعية .كما �أن الإدارات ال تقدم �أي معلومات من �ش�أنها
الحفاظ على ثقة الر�أي العام.
 .449انتقد العديد من النا�شطين الجمعويين ا�ستعمال بطاقات الولوج �إلى م�ساعدات الإنعا�ش الوطني من
قبل بع�ض الم�س�ؤولين �أثناء حمالتهم االنتخابية.
حماية و�إنعا�ش حقوق المقاولة

 .450تتمتع المقاولة ،ب�صفتها �شخ�صية معنوية ،بحقوق وتدابير حمائية ين�ص عليها الت�شريع الخا�ص بالعقود
والعمليات التجارية والحكامة .وب�صفتها �شخ�صية خا�صة ،ف�إن لها الحق في الحماية �ضد ال�شطط ،ولها
�إمكانية اللجوء �إلى الق�ضاء لإحقاق حقوقها .ويعتبر االعتراف بحقوق المقاولة وحماية تلك الحقوق
والنهو�ض بها �أمورا �ضرورية لبناء و�صيانة محيط مالئم لال�ستثمار والنمو االقت�صادي.
 .451لي�س هناك بين �آليات ال�سيا�سة االقت�صادية الجهوية �أي تدابير ترمي �إلى ت�شجيع اال�ستثمار على
المدى البعيد ،وال من مبادرات جهوية ل�صالح تح�سين مناخ الأعمال.
 .452في  ،2010بلغ الناتج الداخلي الخام للجهات الجنوبية الثالث ما قدره  21.7مليار درهم� ،أي ما ن�سبته
 3.5بالمائة من الناتج الداخلي الخام الوطني .والمن�شط الرئي�س القت�صاد الأقاليم الجنوبية يبقى هو
الإدارة العمومية ،التي تمثل نفقاتها  36بالمائة من الناتج الداخلي الخام و 27بالمائة من منا�صب
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ال�شغل .ون�سبة اال�ستثمارات العمومية ح�سب عدد ال�سكان ت�ضع المنطقة في المرتبة الثالثة على
الم�ستوى الوطني .وفي الآن نف�سه ،ارتفعت ن�سبة التغطية (ح�صة المداخيل في تغطية نفقات الجهة)
�إلى ما قدره  15بالمائة على م�ستوى الأقاليم الجنوبية ،مقابل  62بالمائة معدال وطنيا.
 .453ال�صيد البحري ،الذي يمثل  17بالمائة من الناتج الداخلي الخام و 35بالمائة من منا�صب ال�شغل،
خا�ضع لمنطق الريع ،ومركز على الأن�شطة القبلية ،مما يجعل م�ساهمته في القيمة الم�ضافة تظل
�ضعيفة.
• •المقاوالت المحلية ال ت�سترجع ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة على اال�ستثمار والت�صدير ،مما ي�ؤثر
�سلبا في اال�ستثمار؛
• •المقاوالت الحديثة وال�شابة تواجه �صعوبات في الولوج �إلى الطلبات وال�صفقات العمومية.
وي�شير العديد من الفاعلين ب�أ�صابع االتهام �إلى "نق�ص في �شفافية معايير االختيار ومعايير تفويت
ال�صفقات" ،م�ؤكدين �أن "ال�صفقات كثيرا ما تر�سو على �أ�شخا�ص محظوظين"؛
• •لي�ست هناك تدابير �إيجابية ترمي �إلى ت�شجيع ال�شباب على اال�ستثمار.
�إعالم و�إ�شراك الأطراف المعنية

� .454إن �إعالم وا�ست�شارة الأفراد والمجموعات (الأطراف المعنية) التي من �ش�أن م�صالحها �أو انتظاراتها
الم�شروعة �أو حقوقها �أن تت�أثر� ،إيجابا �أو �سلبا ،بقرارات �أو ت�صرفات �أو �أن�شطة منظمة معينة� ،أيا كان
نوعها ،يمثالن مبادئ �أ�سا�سية للم�س�ؤولية االجتماعية .وهي مبادئ من�صو�ص عليها في المعاهدات
الدولية ( )1966المرتبطة بالإعالن العالمي لحقوق الإن�سان (.)DUDH، 1966
� .455إن �إعالم وا�ست�شارة الأطراف المعنية ،و�إ�شراكها في ت�صور وتنفيذ وتقييم الأهداف وال�سيا�سات
المتبعة من قبل منظمة معينة� ،أكانت تلك المنظمة عمومية �أم خا�صة ،يمثالن رافعة لتح�سين
م�سل�سالت القرار ودعم الح�س والممار�سة الديمقراطيين في �آن.
�	.456إن دينامية تنمية الجمعيات ،والت�أكيد المتزايد على دور المجتمع المدني ،يدعمان �أهمية مبد�إ
�إعالم وم�شاورة و�إ�شراك الأطراف المعنية .وهذا المبد�أ من�صو�ص عليه في الد�ستور (الف�صل ،)156
الذي كر�س  ب�شكل ملمو�س  مبادئ الديمقراطية التمثيلية والت�شاركية ،بجعله البرلمان الم�صدر
الوحيد للت�شريع ،و�إعطائه المواطنين الحق في التقدم بعرائ�ض وفي المبادرة الت�شريعية واالعترا�ض
على د�ستورية القوانين .كما �أن المجال�س اال�ست�شارية المحدثة م�ؤخرا (مجل�س ال�شباب والعمل
الجمعوي ،ومجل�س اللغات والثقافات) �إنما يراد منها تو�سيع م�شاركة المواطنين في و�ضع وتفعيل
وتقييم ال�سيا�سات العمومية .37
37
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� .457أبدت العديد من الجمعيات �أ�سفها لنق�ص م�شاورة و�إ�شراك المنظمات غير الحكومية في تحديد
ال�سيا�سات العمومية وتفعيلها وتقييمها.
�إنعا�ش وحماية العمل الجمعوي

�	.458إن م�ساهمة المجتمع المدني �أ�سا�سية للتما�سك االجتماعي وتقدم المجتمع ،ودورها في الو�ساطة ال
يمكن اال�ستغناء عنه ما بين الهيئات التي يجري تكوينها والمواطنين .وم�شاركتها عبر �أعمال الترافع
وعمل القرب �ضرورية لدعم ممار�سة الحقوق االجتماعية والحفاظ على التما�سك االجتماعي.
ويحمي الد�ستور دور الجمعيات كما ورد في الف�صل .33
 .459انتقلت مبالغ الدعم المقدم من وكالة الجنوب �إلى الجمعيات ،بما في ذلك الميدان الثقافي
والريا�ضي ،من  2.89مليون درهم في � 2006إلى  42.35مليون درهم في  ،2011وبلغ مجموعها خالل
هذه الفترة ما قدره  165.24مليون درهم.
 .460من �أ�صل  350جمعية تلقت م�ساعدات من الوكالة ،هناك  20جمعية ا�ستفادت من �أكثر من  57بالمائة
من مجموع الدعم .وقد �أبدى المجل�س الأعلى للح�سابات ،في الق�سم المخ�ص�ص من تقريره ال�سنوي
( )2012لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ،عن �أ�سفه لكون "التقارير المالية ،رغم كونها م�صادقا عليها من
قبل ال�سلطة المحلية ،وكذا بع�ض بطاقات التقييم المقدمة من قبل بع�ض الجمعيات الم�ستفيدة ،ال 
تتيح التحقق من اال�ستعمال الجيد للمبالغ الممنوحة".
 .461كما �أ�شار المجل�س الأعلى للح�سابات كذلك �إلى �أن "الوكالة مدعوة لال�ضطالع بدور مهيكل لن�سيج
الجمعيات التي تمولها ،عبر دعم قدرات تلك الجمعيات ".وي�ضيف المجل�س الأعلى للح�سابات
قائال �إنه "ينبغي للوكالة �أن تعمل كذلك على خلق مفعول قاطرة ،مع تف�ضيل الوجهات التي تقدم
قيمة م�ضافة من �شانها �أن تتيح االنتقال من منطق الم�ساعدة �إلى مقاربة تقوم على المفعول الحقيقي
وتنويع الدخل " .38
 .462ح�سب وكالة الجنوب ،ف�إن الدعم المقدم لبع�ض الجمعيات من �أجل تنظيم تظاهرات جهوية كبرى
قائمة على خ�صو�صيات الجهات الجنوبية" ،يندرج في �إطار ت�سويق مجالي للجنوب الكبير ،يتيح
تعريف الجمهور العري�ض على الإمكانات المحلية ،بما يغطي ،بالمعنى الوا�سع ،المظاهر المختلفة
– من مناظر طبيعية وثقافة وفن و�صناعة تقليدية – باعتبارها �أوراقا رابحة وعوامل اجتذاب للفاعلين
االقت�صاديين على الخ�صو�ص .وعلى �سبيل المثال ف�إن مهرجان "البحر وال�صحراء" بالداخلة قد
�ساهم في �إقالع هذه الجهة ب�صفتها وجهة �سياحية جديدة� ،إذ �أ�سهم في �إبراز �إمكاناتها " .39
38
39
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 .463في  ،2012بلغت الم�ساعدات المقدمة من قبل وزارة التنمية االجتماعية �إلى الجمعيات في الأقاليم
الجنوبية ما قدره  4.6مليون درهم ،منها  3.9مليون درهم لجهة كلميم-ال�سمارة.
� .464إن المجهود المالي المخ�ص�ص لم�ساعدة جمعيات معترف بها كثيرا ما يجري الحديث عنها ب�صفتها
عالمة على �إرادة ال�سلطات العمومية في ت�شجيع دينامية المجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية.
 .465ال�شروط التي تتقرر في ظلها الم�ساعدات المقدمة �إلى الجمعيات ،وكذا معايير اختيار الم�شاريع ،يراها
بع�ض المتدخلين "غام�ضة" وغير "�إدماجية" بما فيه الكفاية .ولي�س هناك من تقييم لنجاعة تلك البرامج.
 .466يعتبر عدد من المالحظين �أن ممثلي الدولة ،وفي غياب قوانين لل�شفافية و�آليات لمراقبة منح
الم�ساعدات للجمعيات في الأقاليم الجنوبية" ،يبذرون المال العام".
تو�سيع م�ساهمة االتفاقيات الجماعية

�	.467إن االتفاقيات الجماعية التي يجري �إبرامها بحرية بين الجمعيات المهنية للم�شغلين ونقابات
ال�شغالين تر�سخ فعلية الديمقراطية االجتماعية على م�ستوى المقاوالت وفروع وقطاعات الن�شاط
المختلفة .غير �أن عدم احترام مقت�ضيات تلك االتفاقات من قبل المقاوالت غير الموقعة عليها
من �ش�أنه �أن يمثل م�صدرا لالنحراف التناف�سي الذي يلحق �ضررا بالمقاوالت الموقعة عليها .وقد
يكون من الم�صلحة العامة ،من �أجل الحفاظ على دينامية تح�سين م�ستويات العي�ش االجتماعية،
تو�سيع مقت�ضيات االتفاقيات الجماعية التي تغطي ق�سما معتبرا من قطاع �أو فرع معين ،لجعلها ت�شمل
مجموع القطاع �أو الفرع المعني.
 .468يعتبر ت�شجيع االتفاقيات الجماعية هدفا ر�سخه الد�ستور (الف�صل الخام�س) ،كما �أن تو�سيعها من�صو�ص 
عليه في المادة  133من قانون ال�شغل.
 .469التقت �آراء المنظمات النقابية التي التقتها بعثات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في
الأقاليم الجنوبية حول مالحظات معينة ،و�أ�شارت �إلى �صعوبات مماثلة لتلك التي يجري ذكرها في
باقي �أقاليم المملكة ،من انتهاكات متكررة لقانون ال�شغل من قبل الم�شغلين العموميين والخوا�ص،
وت�صريحات ناق�صة �أو عدم الت�صريح وعدم �أداء م�ستحقات ال�ضمان االجتماعي ،وحاالت ت�سريح
تع�سفي ،و�صعوبات في �إقامة عالقات تعاقدية على �أ�سا�س �آليات تفاو�ض جماعي متفق عليها.
 .470ت�ؤكد المنظمات النقابية �أن ال�صعوبات التي تعتر�ضها في الأقاليم الجنوبية مماثلة ،في عمقها ،لتلك التي
تواجهها في باقي المملكة ،وال تتحدث تلك المنظمات عن قيود تنظيمية وال م�سطرية وال �سلوكية خا�صة
بالجهات الجنوبية على ممار�سة حق التفاو�ض الجماعي.غير �أنه من المنا�سب الإ�شارة �إلى حالة م�شغل
عمومي (هو التعاون الوطني) يرف�ض االعتراف بفرع نقابي بحجة "�أننا هنا في الأقاليم ال�صحراوية" ،تمت
الإ�شارة �إليه خالل لقاء مع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بالعيون.
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التوطين الترابي لعمليات �إعداد و�إدارة التنمية االجتماعية

�	.471إن "الجهوية المتقدمة" ،كما هي معرفة في الف�صل الأول لد�ستور  1يوليوز ،ترفع من ن�صيب الجهات
والجماعات المحلية في الت�صور والقيادة والتدبير الفاعل لعملية تنميتها االقت�صادية واالجتماعية.
�	.472إن الد�ستور ،بت�أكيده على مبد�إ التفريع باعتباره �أ�سا�سا ل�صالحيات الجهات والجماعات الترابية
(الف�صل  ،)140يعترف لها بدور حا�سم في ت�صور برامج للقرب وتنفيذها وتقييمها .لكن لي�س هناك
من مقت�ضى ت�شريعي وال تنظيمي وال فقهي لتعريف "مبد�إ التفريع" في المغرب .ويرمى هذا المبد�إ
�إلى الإ�سهام في �إ�ضاءة النقا�شات القادمة حول م�شاريع الجهوية المتقدمة.
 .473كان هدف �إحداث وكالة الإنعا�ش والتنمية االقت�صادية واالجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة
 ADPSفي  2002تحفيز التنمية الجهوية .وكانت المهمة التي كلفت بها الوكالة تتمثل في "درا�سة
واقتراح ا�ستراتيجيات تنموية ،وتجميع جهود القطاعات الوزارية المختلفة ،والبحث عن و�سائل
التمويل ال�ضرورية لت�شجيع ت�صور و�إنجاز م�شاريع ذات �أثر اقت�صادي واجتماعي م�ؤكد ." 40ولقد كان
في تعريف الوكالة المبهم ،وطابعها الأفقي دون قيادة ،وغياب �أي قدرة على التحفيز حيال الم�صالح
الخارجية للدولة ،ما جعل مهمتها ت�صبح مهمة �شباك عو�ض �أن تكون مهمة وا�ضع للخطط �أو من�شط.
 .474كان �أول برنامج لتنمية الأقاليم الجنوبية و�ضعته الوكالة للفترة  2008-2004يت�ضمن  226م�شروعا،
بغالف مالي �إجمالي قدره  7.2مليار درهم .وكان البرنامج مهيكال حول  7محاور :ال�سكنى والت�أهيل
والتنمية الح�ضرية ،وقرى ال�صيادين وال�صيد التقليدي وال�ساحلي ،والماء والبيئة ،والطرق والميناء
والكهربة ،و�أعمال القرب والدرا�سات ،وال�سياحة وال�صناعة التقليدية والفالحة وتربية الما�شية .وقد
الحظ المجل�س الأعلى للح�سابات �أنه "رغم الموقع الهام الذي �أواله الم�شرع للوكالة ،ف�إن درا�سة
خطط عملها تبين �أنها تكتفي بالتدخل في ميادين كان يمكن �أن يتكفل بها فاعلون �آخرون ،من مثل
�أ�شغال �شق الطرقات وبناء التجهيزات االجتماعية-التربوية والريا�ضية".41
 .475خالل الفترة ما بين  2005و ،2011ارتفع مجموع المبالغ المر�صودة من قبل الوكالة �إلى ما يفوق 5.6
مليار درهم� ،أكثر من  55بالمائة منها خ�ص�ص لأعمال قرب �ضمت ما يلي:
• •برامج التهيئة والبناء والتجهيز الجماعي للقرب ،بمبلغ قدره  2.1مليار درهم؛ ودعم الولوج �إلى
الخدمات الح�ضرية الأ�سا�سية ،ودعم الجماعات المحلية (درا�سات عامة لإقرار الم�شاريع،
وخبرات ،وا�ست�شارات وتقييم العمليات) ،بمبلغ مجموعه  230مليون درهم؛
• •دعم التن�شيط االجتماعي-الثقافي ،والت�سويق المجالي ،بمبلغ قدره  193مليون درهم؛
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• •عمليات قرب مختلفة ،بمبلغ قدره 441مليون درهم؛
• •دعم المجتمع المدني ،بما قدره  98مليون درهم.
 .476تعتبر وكالة الإنعا�ش والتنمية االقت�صادية واالجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة �أن من بين ما
مجموعه  202مليون درهم خ�ص�صت ل�صالح �أعمال اجتماعية-اقت�صادية ،هناك ق�سم قدره  132مليون
درهم (�أي ما ن�سبته  65بالمائة من المبلغ الكلي) تخلق مفعوال مدرا للدخل بطريقة مبا�شرة �أو غير
مبا�شرة ل�صالح الجمعيات الم�ستفيدة .غير �أن المجل�س الأعلى للح�سابات يو�صي وكالة الجنوب
بال�شروع في "درا�سة الأثر االجتماعي-االقت�صادي لأعمالها ،و�أن تم�سك �سجل ح�سابات تحليلية
تتيح تتبع تلك الأعمال بمزيد من التف�صيل والتدقيق في ما يتعلق بوجهة الأموال المر�صودة.
كما ينبغي لها �أن تعيد النظر في ت�صنيفها وت�سميتها للبرامج والأعمال توخيا لمزيد من االن�سجام
والو�ضوح .وينبغي للم�ساعدات التي تمنحها الوكالة �أن ت�ستهدف في المقام الأول الأعمال التي لها
�أثر مبا�شر في دخل ال�ساكنة الم�ستهدفة".
 .477من المفرو�ض �أن ي�ؤدي تفعيل د�ستور  1يوليوز 2011ومخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب
�إلى تغيير عميق في ت�صور وممار�سات التدبير المحلي في المجاالت االقت�صادية والثقافية
واالجتماعية والبيئية .فالد�ستور ين�ص على �أن "التنظيم الجهوي والترابي للمملكة ( )...ي�ؤمن
م�شاركة ال�سكان المعنيين في تدبير �ش�ؤونهم ،والرفع من م�ساهمتهم في التنمية الب�شرية المندمجة
والم�ستدامة  ،" 42وهو ين�ص على �آليات ت�شاركية للحوار والت�شاور على م�ستوى مجال�س الجهات
ومجال�س باقي الجماعات الترابية " ،لتي�سير م�ساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في
�إعداد برامج التنمية وتتبعها ".كما يعترف الد�ستور كذلك بحق المواطنين في تقديم عرائ�ض .43
 .478من جهة �أخرى ،ين�ص مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة في �أبريل  2007على �أن تتوفر
ال�ساكنة ،عبر �أجهزة ت�شريعية وتنفيذية وق�ضائية ،على االخت�صا�ص في ما يلي:
• •الإدارة المحلية ،وال�شرطة المحلية وعلى امتداد تراب الجهة؛
• •االقت�صاد (التنمية االقت�صادية ،والتخطيط الجهوي ،وت�شجيع اال�ستثمارات ،والتجارة ،وال�صناعة،
وال�سياحة ،والفالحة)؛
• •الميزانية الجبائية للجهة؛
• •البنيات التحتية (من ماء وتجهيزات مائية وكهرباء و�أ�شغال عمومية ونقل)؛
• •ال�شق االجتماعي (ال�سكن والتربية وال�صحة وال�شغل والريا�ضة والأمن والحماية االجتماعية)؛
• •ال�شق الثقافي ،بما فيه �إنعا�ش الموروث الثقافي ال�صحراوي الح�ساني؛
• •البيئة.
 42الف�صل  136من الد�ستور.
 43الف�صل  139من الد�ستور.
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 .479انتقد الكثير من المتخلين الذين التقاهم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �سيا�سة الإعفاء
ال�ضريبي في الجهة ،لكونها "تفقر الجماعات" وت�ضعها في و�ضعية تبعية مطلقة لتحويالت خزينة
المملكة.
 .480يمثل نظام الإعفاء ال�ضريبي اليوم عائقا حقيقيا في وجه �إر�ساء �شخ�صية �إدارية جهوية قائمة على
�آليات لالقتطاع و�إعادة توزيع الثروة على الم�ستوى المحلي.
 .481في غياب م�ؤ�س�سة محلية من قبيل مجل�س اقت�صادي واجتماعي وبيئي جهوي ،ال وجود لبنية وال 
لآليات ت�شاور مخ�ص�صة لدرا�سة �أو تحديد �أو قيادة برامج �أو م�شاريع تنموية تف�ضي �إلى الم�شاركة
الفاعلة للفعاليات االقت�صادية والجمعوية المحلية.
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