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

والبيئي  والجتماعي  القت�سادي  المجل�س  عمل  ا�ستغال  مراحل  من  اأولى  مرحلة  الوثيقة  هذه  تمثل 

، طبقا للتعليمات ال�سامية لجللة 
1
باإعداد التقرير حول النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية 

الملك محمد ال�ساد�س. وهي بمثابة اأداة م�ساعدة في تحديد "عنا�سر التغيير" ال�سرورية لإعادة �سياغة 

الت�سورات بخ�سو�س تنمية الجهات الجنوبية، وكذا اإعادة تحديد ال�سيرورة المنا�سبة لذلك، كما تقوم 

هذه الوثيقة على ت�سليم واقتناع المجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي بكل مكوناته – باأن احترام 

الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية، كما هي متعارف عليها دوليا وكما يوؤكد عليها د�ستور المملكة، هو في الآن 

نف�سه �سرط �سروري ور�فعة ال غنى عنهما لنجاح كل �سيا�سة تنموية، �سو�ء �أكانت تلك �ل�سيا�سة جهوية �أم 

وطنية. من هذ� �لمنظور وبهذه �ل�سفة، جرى �إذن تخ�سي�ض هذ� �لتقرير �الأول ال�ستعر��ض فعلية �لحقوق 

القت�سادية  الأ�سا�سية،  الإن�سانية  الحقوق  هنا،  بالحقوق  ويق�سد  المملكة:  من  الجنوبية  الجهات  في 

والجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا الحقوق المدنية وال�سيا�سية المرتبطة ب�سابقتها ارتباطا وثيقا. 

ويتغّيى هذا العمل تقديم و�سف يتناول "الحال الراهنة" للتنمية الب�سرية في الجهات الجنوبية الثلث، 

في �إطار معايير م�سروعة كونيا ومبادئ ملزمة. وقد تم تجميع �لمالحظات �لتي �نبنى عليها هذ� �لتقرير من 

خالل لقاء�ت في عين �لمكان مع �أكثر من 1.000 �سخ�س، يمثلون �سرائح وا�سعة من الأطراف المعنية 

)جمعيات مرافعة، وجمعيات قرب، ونقابات عمالية، وجمعيات مهنية، وغرف فلحية وتجارية و�سناعية، 

وم�سالح مركزية وخارجية للوز�ر�ت، وغير ذلك(. كما تم �عتماد تلك �لمالحظات �نطالقا من ��ستعر��ض 

معمق لمعطيات �إح�سائية، وتقارير �إخبارية، وتحليالت منجزة من قبل م�سالح �الإد�رة �لمركزية و�الإد�رة 

المحلية، وكذا من قبل الهيئات والجمعيات الدولية. 

  خطاب جاللة �لملك محمد �ل�ساد�ض بمنا�سبة �لذكرى �ل�سابعة و�لثالثين للم�سيرة �لخ�سر�ء في 6 نونبر 2012.
1



6

النموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية - ملخ�س التقرير المرحلي 



7

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

مجتمع �شهد تحوال عميقا

تغيير�ت  �لثالث،  �لجنوبية  �لجهات  في  و�لمجتمع  و�القت�ساد  �ل�سكانية،  و�لتركيبة  �لتر�بي  �لمجال  من  �سهد كل  1.       لقد 

عميقة منذ تحريرها )من فرن�سا في 1956 بالن�سبة اإلى كلميم و طاطا ثم من اإ�سبانيا عبر مراحل متتبعة: طانطان وطرفاية في 

1958، ال�سمارة، وجهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء في 1975، و في 1979، جهة و�دي �لذهب-لكويرة(. وقد كانت 

الدولة – من خالل وظائفها �ل�سيادية، وباالعتماد على �ال�ستثمار�ت �لعمومية، وم�ساريف �الإد�رة، وتوزيع �لم�ساعد�ت 

الجتماعية – هي �لفاعل �لمركزي في هذ� �لتغيير. و�لحا�سل �أن �لنتيجة ت�ستحق �لتنويه في �أكثر من جانب، غير �أنه 

ماز�لت هناك �أوجه نق�ض ومحدودية تدعو، من �أجل �سمان نظرة للم�ستقبل تت�سم بال�سحو، �إلى �إقر�ر �إ�سالحات حقيقية 

اإلى توّفر يكون  النق�س والمحدودية المذكورة  اأوجه  للت�سورات والمناهج الموجهة لتنمية الأقاليم الجنوبية، كما تدعو 

ناتجه تغير بناء في �لعقليات و�أنماط �ل�سلوك و�لعاد�ت لدى �أ�سحاب �لقر�ر و�لنخب �لمكلفة بتن�سيط �لتنمية �لمذكورة.

2.    في مدى ب�سعة عقود، �سهدت �ساكنة الأقاليم الجنوبية الع�سرة تغييرين هامين، اأولهما اأنها اأ�سبحت في غالبيتها ح�سرية، 

وثانيها �أن تعد�دها ت�ساعف باأكثر من مائة مرة، حيث �أ�سبح �ليوم يجاوز �لمليون ن�سمة، �أي ما ن�سبته 3.5 بالمائة من مجموع 

. وقد كان �لناتج �لد�خلي �لخام للجهات �لجنوبية �لثالث يبلغ في 2010 ما قدره 21.7 مليار درهم، اأي 
2
�ساكنة البلد 

3.5 بالمائة من �لثروة �لوطنية �لمنتجة �سنويا. �أما مجموع �لنفقات �لنهائية لالأ�سر فبلغ في 2011 ما قدره 12.7 مليار درهم، 

اأي بن�سبة 3.5 بالمائة كذلك من مجموع نفقات �ال�ستهالك لدى مجموع �الأ�سر �لمغربية.

بالمائة من   1 �إال ما يناهز  �أن �الأقاليم �لجنوبية �لع�سرة، �لتي تغطي ما يزيد على ن�سف م�ساحة �لبالد، ال ت�ستقبل  3.      غير 

�لود�ئع و�لقرو�ض �لبنكية. فالقطاع �لخا�ض فيها خامل، ولم يتعد بها رقم �أعمال �ل�سناعة في 2010 ن�سبة 1.2 بالمائة من 

قيمة �الإنتاج �ل�سناعي �لمغربي، في حين لم يتجاوز �لت�سغيل �ل�سناعي، ما قدره 7.714 اأجيرا، اأي ن�سبة 1.6 من مجموع 

�الأجر�ء �ل�سناعيين في �لمغرب. لكن وفي مقابل ذلك، �رتفعت ح�سة �لمنطقة من قيمة منتجات �ل�سيد �ل�ساحلي بع�سر 

 في هذه 
3
نقط في ع�سر �سنوات، منتقلة من 42 بالمائة في 2000 اإلى 57.8 بالمائة في 2011. وفي حين تم�س البطالة

الأقاليم 15.2 بالمائة من ال�ساكنة الن�سيطة، مقابل 8.9 بالمائة معدال وطنيا )مع ن�سبة قدرها 35.1 بالمائة للن�ساء، مقابل 

10.2 بالمائة معدال وطنيا(، فاإن جهتي �لعيون و�لد�خلة تعد�ن من بين �أقل جهات �لمملكة فقر� )بن�سبة فقر تبلغ 2.2 

بالمائة و2.6 بالمائة على التوالي، مقابل 8.9 بالمائة معدال وطنيا(.

4.      غير �أن �الزدهار �لن�سبي �لذي توحي به هذه �الأرقام لي�ض متجان�سا، �سو�ء بين �لجهات، بحكم �أن ن�سبة �لفقر في كلميم تبلغ 

9.7 بالمائة، �أو في د�خل �لجهات نف�سها، ب�سبب �لتفاوت �لكبير بين �لمر�كز �لح�سرية و�لجماعات �ل�سغيرة، وخ�سو�سا 

منها �لقروية. �أما في �لمجموع فيتبين من �أرقام �لمندوبية �ل�سامية للتخطيط �أن ن�سبة �لفقر كانت في 2007 اأ�سعف في 

 Gini 4
الجهات الجنوبية )4.9 بالمائة( منها في باقي جهات �لبالد )8.9 بالمائة(، و�لفو�رق، رغم �أنها كبيرة، مع رقم لموؤ�سر جيني

بلغ 0.35، �إال �أنها �أقل حدة منها في باقي جهات �لبالد )حيث ي�سجل هذ� �لموؤ�سر 0.41 معدال وطنيا(. لكن يبقى من 

     تبلغ ن�سبة التمدن ما قدره 93 بالمائة في جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء، و63بالمائة في جهة و�دي �لذهب-لكويرة.
2

    ح�سب تحقيق �لمندوبية �ل�سامية للتخطيط، 2007/ 2011.
3

    ن�سبة جيني عبارة عن موؤ�سر معترف به على نطاق و��سع لقيا�ض �لفو�رق، حيث يقا�ض �لفارق �لمعين على �سلم تنازلي من رقم 1 )الم�ساو�ة مطلقة( �إلى رقم 0  )م�ساواة مثالية(.
4
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 �لمف�سية �إلى �لفقر �أعلى قليال في �لجهات �لجنوبية )بن�سبة ه�سا�سة تبلغ 19.6 بالمائة، 
5
ال�سحيح كذلك اأن اله�سا�سة 

مقابل 17.5 بالمائة معدال وطنيا(. و�لدولة هي �لتي ت�سطلع في تلك �لجهات بدور �لح�سن �لو�قي من �لفقر. وفي غياب 

مر�سد مخ�س�س لتنمية الأقاليم الجنوبية، ولر�سد حال الن�سجام على الم�ستوى الوطني، فاإنه لي�س من الممكن القيام 

�القت�سادي  �لمجل�ض  عليها  ح�سل  تقدير�ت  فح�سب  �الأقاليم.  تلك  نحو  �لدولة  تحويالت  لقيمة  دقيق  كمي  بتحديد 

و�الجتماعي و�لبيئي من وكالة تنمية �الأقاليم �لجنوبية، بلغت �لم�ساهمة �ل�سنوية للدولة في محاربة �لفقر – على �سكل 

م�ساعدات مبا�سرة وغير مبا�سرة مخ�س�سة للمنطقة – ما يناهز 4.6 مليار درهم. �أما �لم�ساعد�ت �لمبا�سرة �لموزعة من قبل 

برنامج الإنعا�س الوطني لحوالي 34.000 �سخ�ض، بميز�نية قدرها 589 مليون درهم، فتمثل ن�سف �لميز�نية �لمخ�س�سة 

لهذا البرنامج على الم�ستوى الوطني.

اأخذ العائق اال�شتعماري واالإكراه الجيو- اإلى منظور �شامل:  الحاجة   

ال�شيا�شي بعين االعتبار

5.    �إن من �لمهم، من �أجل �الإحاطة بو�سعية �لجهات �لجنوبية بهدف �إعادة �لتفكير في نموذجها �لتنموي وتحفيزه، �لتوفر على 

�لتاريخي ونظيره �لمتعلق باالإكر�هات �لجيو-�ل�سيا�سية �لتي  تاأخذ بعين �العتبار �لمعطى  تاريخية لتلك �لجهات،  نظرة 

�سكلت ثقال على �لمجتمع و�لفاعلين في تلك �لجهات. قد جرى �إطالق در��سات ذ�ت طابع علمي من قبل �لمجل�ض 

�القت�سادي و�الجتماعي و�لبيئي حول هذ� �لجانب �لهام من جو�نب �لم�ساألة. حيث ال منا�ض، من �أجل فهم �لو�سعية 

و�سمان �إمكان تطبيق �لحلول �لتي يمكن �سياغتها لتحفيز �لن�ساط ودعم �لتما�سك �الجتماعي في �لجهات �لجنوبية، 

�لقرن  �أو��سط �سبعينات  �أن ُتدخل في �العتبار حالة �النح�سار �لجيو-�ل�سيا�سي �لذي يعوق �الإدماج �لجهوي منذ  من 

�لتعاون  رو�بط  عائقا دون هيكلة  وقفت  �أن  �لجنوبية،  �أقاليمه  �سيادته على  �لمغرب  منازعة  �ساأن  فقد كان من  �لمن�سرم. 

و�لتبادل �لطبيعية و�ل�سرورية بين تلك �الأقاليم وبين جير�نها من ناحية �ل�سرق، وب�سكل �أعمق باتجاه منطقة �ل�ساحل. �إن 

حاالت �النح�سار هذه م�سيرها �أن تزول عاجال �أم �آجال، ومن �لمهم �أن يو��سل �لمغرب �لعمل لتنمية �أقاليمه �لجنوبية 

في روح من �النفتاح على محيطها و�لتكامل معه. وينبغي لكل نموذج مرتقب لتنمية  هذه �الأقاليم، �أن يعتمد من جهة 

على �لمو�رد و�لديناميات �لمحلية، ومن جهة �أخرى على م�ساهمة ودعم �ل�سلطة �لعمومية، وكذ� على �لعالقة مع باقي 

�أقاليم �لمملكة، ولكن �أي�سا، بعد حين، على �لمجموعة �الإقليمية �لفرعية لل�سمال �لغربي �الإفريقي �لكبير. و�أن �لمجل�ض 

�القت�سادي و�الجتماعي و�لبيئي ليطمح �إلى �الإ�سهام في �إبر�ز قدرة تلك �لجهات على �لتحول �إلى قطب جهوي للتعاون 

و�الزدهار و�ل�سالم.

عليها  كانت  �لتي  �لتردي  لحالة  و�عتبار�  للمغرب،  �لمالية  للمو�رد  �لمحدود  للطابع  و�عتبار�  هذ�،  �لتوتر  ل�سياق  �عتبار�     .6

�لبنيات �لتحتية و�لمر�فق �الجتماعية في �الأقاليم �لجنوبية عند ��سترجاعها، فال جد�ل في �أن ح�سيلة �لتطور �لديمغر�في 

هذه  �أن  غير  �لحقيقية.  �لمكا�سب  من  عدد�  وتت�سمن  �إيجابية  ُتعّد  �ليوم  �لجنوبية  للجهات  و�الجتماعي  و�القت�سادي 

�الإنجاز�ت ت�ساحبها �أوجه ق�سور، وتبدو عليها عالمات بلوغ �لمدى، كما ت�ساحبها حاالت ف�سل في كثير من �لمجاالت 

الرئي�سة في مرجعية التقييم المعتمدة من قبل المجل�س.

ف �له�سا�سة �لمف�سية �إلى �لفقر بكونها ن�سبة �الأفر�د �لذين تقع م�ساريفهم �ل�سنوية بين عتبة �لفقر وبين 1.5 مقدار تلك العتبة.
ّ
     تعر

5



9

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

 مكت�شبات ومواطن قوة يجب تدعيمها

7.   �إن �لحق في �لحياة وفي �الأمن، وكذ� �سالمة �لممتلكات و�الأ�سخا�ض، م�سمونان في �لمنطقة �لجنوبية، ب�سمانات �لحق 

�لعام وفي ظل �ل�سروط ذ�تها �لتي تعرفها باقي مناطق �لمملكة، كما �أن �لحق في �لتنقل وفي مغادرة �لجماعات �لجنوبية 

اأو ال�ستقرار بها، يمار�س بكل حرية.

8.   لي�ض هناك من مقت�سى ت�سريعي وال تنظيمي يحدد ب�سفة خا�سة �لحريات �لفردية في �لجهات �لجنوبية. غير �أن هناك 

حاالت من �ل�سطط في ��ستعمال �ل�سلطة ينقلها �لمد�فعون عن حقوق �الإن�سان، تتعلق على �لخ�سو�ض بفعل �لتخويف 

ب�سبب �لر�أي، وبحاالت �سوء معاملة في �لو�سط �ل�سجني. كما �أن هناك �دعاء�ت بوقوع حاالت من �لرف�ض غير �لمبرر 

تكوين  بحرية  م�ّسا  فيها  يرون  �الإن�سان  عن حقوق  مد�فعون  بها  تقدم  لجمعيات،  �لوثائق  باإيد�ع  �لت�سريح  و�سول  لمنح 

�لجمعيات. وموؤ�سف �أن هذه �الدعاء�ت ال تدفع �إلى فتح تحقيق وال �إلى تقديم تف�سير�ت ر�سمية.

9.   لي�ض هناك كذلك �أي مقت�سى ت�سريعي وال تنظيمي يحد من �لحريات �لجماعية. فكل �لمنظمات �لنقابية ذ�ت �لتمثيلية 

لها فروع محلية هناك، وهي ت�ستطيع، بحكم �لقانون، �لتدخل في �لعالقات �لمهنية. وهي جميعها تنظم تجمعات وتخرج في 

مظاهر�ت تجوب �سو�رع �لمدن في �الأقاليم �لجنوبية، وخ�سو�سا في فاتح ماي، بمنا�سبة عيد �ل�سغل. كما �أن حق �الإ�سر�ب 

يمار�ض بكل حرية، ولي�ض هناك �أي حالة معروفة تم �للجوء فيها �إلى �لف�سل 288 من �لقانون �لجنائي، �لذي يعاقب على تنظيم 

�الإ�سر�ب �أو �لم�ساركة فيه ب�سبب "الم�س بحرية العمل". غير �أن هناك �دعاء�ت ذ�ت م�سد�قية، تلقاها �لمجل�ض من قبل بع�ض 

�لمنظمات �لنقابية، تتحدث عن حاالت رف�ض �عتر�ف ببع�ض �لفروع �لنقابية من قبل بع�ض �لم�سوؤولين �الإد�ريين.

10. كما �أن عمل �الأحز�ب �ل�سيا�سية يخ�سع للحق �لعام في �لجهات �لجنوبية.

11. ي�ستفيد �الأطفال بن�سبة 100 بالمائة من الولوج اإلى التعليم الأولي اأو ما قبل المدر�سي، وتعميم التمدر�س في المرحلة 

�البتد�ئية، وخ�سو�سا تمدر�ض �لفتيات، يعد بالفعل �أحد �أهم �الإنجاز�ت �الجتماعية �لو�عدة في �لمنطقة. وقد �سارت ن�سبة محو 

�الأمية بين �سفوف �ساكنة �لجهات �لجنوبية �لثالث )63 بالمائة( �أعلى من نظيرتها على �لم�ستوى �لوطني )57 بالمائة(. غير 

�أن كثير� من �لمالحظين ينتقدون طبيعة هذ� �لتعليم، وكثيرون ياأ�سفون لعدم �إدر�ج تاريخ �لثقافة �لح�سانية في �لمقرر�ت 

�لمدر�سة هناك.

�لوطنية.  �لموؤ�سر�ت  م�ستوى  في  �ليوم  �سارت  حيث  كبير�،  �رتفاعا  �سهدت  فقد  و�ل�سحة،  �لعمر  معدل  موؤ�سر�ت  �أما   .12

ة و�الأطباء و�لممر�سين لكل �ألف من �ل�سكان، م�سابهة، بل ومتفوقة في بع�ض 
ّ
فالموؤ�سر�ت �لمتعلقة بمعدل عدد �الأ�سر

مدن �لجنوب على �لمعدل �لوطني. لكن ور�ء هذه �الأرقام، يجد �لمو�طنون �أنف�سهم في مو�جهة م�ساكل عديدة تتعلق 

بالولوج �إلى مر�كز �ال�ست�سفاء، ونوعية �لتجهيز�ت �لتقنية، وتوفر �لعاملين �لطبيين و�سبه �لطبيين.

13. رغم ُبعد �لجهات �لجنوبية عن مر�كز �الإنتاج �لكبرى، وعن م�سار�ت �سبكات �لتوزيع، �إال �أن �لوظائف �لتموينية �لرئي�سة 

موؤّمنة بطريقة فعالة. فاالأ�سو�ق تمتلئ بال�سلع و�لزبائن، وموؤ�سر �الأ�سعار يتطور بوتيرة مطابقة لنظيرتها في باقي �أقاليم �لبالد. 

غير اأن الربط – الجوي على الخ�سو�س، ولكن اأي�سا الطرقي – مع باقي جهات �لمملكة، ال يز�ل �سعًبا وُمكلًفا.

تجاوزت   فقد  �لكهرباء،  ب�سبكة  و�لربط  و�لتطهير  �لماء  �لرئي�سة، وخ�سو�سا  �لعمومية  �لخدمات  �إلى  �لولوج  موؤ�سر�ت  14.�أما 

المعدلت الوطنية )اأكثر من 84 بالمائة مقابل 78 بالمائة وطنيا في ما يتعلق بالكهرباء، وحو�لي 70 بالمائة مقابل 55 

بالمائة وطنيا في ما يخ�ض �لماء �ل�سالح لل�سرب(. وتبقى هناك فو�رق قائمة د�خل �الأقاليم وفي ما بينها، وكذ� فو�رق بين 

�لمر�كز �لح�سرية و�لجماعات �لقروية، كما هو �لحال في باقي جهات �لمملكة.



10

النموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية - ملخ�س التقرير المرحلي 

15. تم �مت�سا�ض مدن �لق�سدير بن�سبة كبيرة، غير �أنه ما تز�ل هناك جيوب من �ل�سكن غير �لالئق، كما �أن ف�سل برنامج قرى 

�ل�سيادين �أف�سى �إلى �أن �ل�سيادين في كثير من �لمو�قع ال يز�لون يعي�سون في ظروف �إن�سانية �سعبة للغاية.

تنفيذ  �إيجابية ملمو�سة. فقد تم  نتائج  �إلى  �لجنوبية  INDH في �لجهات  �لب�سرية  للتنمية  �لوطنية  �لمبادرة  �أف�سى تفعيل   .16

قرابة 10 بالمائة من م�ساريع �لمبادرة في �الأقاليم )2.242 م�سروعا من اأ�سل 23.000( ما بين 2007 و2012. وقد ��ستفاد 

من تلك �لم�ساريع ما مجموعه 495.840 �سخ�سا )من �أ�سل خم�سة ماليين على �لم�ستوى �لوطني(. غير �أن ن�سف تلك 

�لم�ساريع فح�سب، هو ما ��ستفادت منه جمعيات وتعاونيات )1.065 من اأ�سل 2.242(، وهذه �لفئة من �لمبادر�ت لم 

ت�ستفد �إال من 10 بالمائة من �لميز�نيات )152.4 مليون درهم(، وهو ما يمثل ن�سبة �سعيفة. كما �أن 702 من �لم�ساريع 

فقط، اأي 31 بالمائة منها، هي �لتي خ�س�ست الأن�سطة من قبيل �الأن�سطة "�لمدرة للدخل"، وهو ما يمثل كذلك ن�سبة 

محدودة.

 مكامن �شعف واأ�شباب لالن�شغال

17. �إلى جانب �لمكت�سبات �لمذكورة �أعاله، تعاني �سيا�سات تنمية �لجهات �لجنوبية من �سعوبات جّدية.

18. اأما ال�سيا�سة المائية – وهو مو�سوع ذو �أهمية خا�سٍة في �لمناطق �لقاحلة – فتفتقر �إلى �لو�سوح، ففي مدى عقد و�حد 

)2000-2010( �رتفع ��ستهالك �لماء �ل�سالح لل�سرب بما ن�سبته 29 بالمائة )من 10.651 متر مكعب �إلى 13.817 متر 

مكعب(، مقابل �رتفاع قدره 18.3 بالمائة على الم�ستوى الوطني. واإذ من المعلوم اأن الموارد المائية محدودة جدا )اأقل 

100 ملم في �ل�سنة(، فاإن ��ستخر�ج �لمياه من �لمو�رد �لمائية �الأحفورية في جهات مثل �لد�خلة، و��ستغاللها في  من 

�إعادة نظر، يقت�سي رفع هذ� �لتحدي،  باإلحاح  �أمر يقت�سي  �لت�سدير،  �إلى  �أن�سطة فالحية من مزروعات �ل�سباخ �لموجهة 

عليها.  و��ستحو�ذية  ممار�سة  و�لحيلولة دون كل  �لناذرة،  �لمائية  �لمو�رد  ديمومة  �لحفاظ على  �إلى  يرمي  م�سعى  �عتماد 

مما يقت�سي �لقيام بتقييم مو�سوعي للمخزون �لمائي، و��ستعماله ��ستعماال ُمعلقنا. كما �أن �للجوء �إلى تحلية مياه �لبحر 

"لل�ستعا�سة" عن �لمياه �الأحفورية من �أجل تاأمين ديمومة �لن�ساط �لزر�عي، يطرح �أ�سئلة حول كيفية تمويلها، و�إدماج 
كلفتها في �أن�سطة ومنتجات �ال�ستغالالت �لزر�عية.

19. ُيظهر �أخذ �الإكر�هات �لبيئية بعين �العتبار في �لجهات �لجنوبية نق�سا و��سحا. فو�سائل �لدولة لمر�قبة تلويث �ل�ساحل 

و�لوقاية منه تبقى، رغم �لتح�سن �لذي عرفته، محدودة. �أما �الإفر�ط في ��ستخر�ج �لمياه فيمثل تهديد� حقيقيا، كما ال 

يلم�ض وجود ظاهر لالأعمال �لر�مية �إلى حماية �لتنّوع �لبيولوجي و�لمو�قع �لبيئية. كما �أن ��ستك�ساف �إمكانات م�سعى 

�لبيئية  لل�سياحة  دولية  �أو  وطنية  �إمكانات عرو�ض  ��ستك�ساف  �أو  و�لمتجددة،  �لنظيفة  �لطاقات  في مجال  تنموي محلي 

والثقافية، كل ذلك، لم يحظ في ما يبدو حتى اليوم، بما ي�ستحقه من اهتمام.     

�أن وظيفة �لف�ساء�ت �لح�سرية و�أخذ  �أنها ال تخ�سع الأ�سلوب معماري من�سجم ومتنا�سق. كما  يت�سح من �سكل �لمدن   .20

موؤّمنة  غير  وثقافية(،  ريا�سية  تحتية  وبنيات  وف�ساء�ت خ�سر�ء  ترفيه  )من  �العتبار  بعين  لل�ساكنة  �الجتماعية  �لحاجات 

ب�سكل كاف.

غير  �الجتماعي  �ل�سكن  ميد�ن  في  وطنيا  �لرئي�سيون  �لخو��ض  و�لفاعلون  كاف،  ب�سكل  مندمجة  غير  �الإ�سكان  �سيا�سة   .21

منخرطين محليا.
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22. يالحظ في �لجهات �لجنوبية �لنوع نف�سه من �أوجه �لخلل �لكبرى �لمالحظة على �لم�ستوى �لوطني، في تدبير �سبكة �لعالجات 

َجر�ء �لقطاع �لخا�ض، مع 
ُ
�ل�سحية �الأ�سا�سية، وتوزيع بطاقات �لم�ساعدة �لطبية �لمخ�س�سة للمعوزين، وتفعيل �لتاأمين �لطبي الأ

فارق �أن بعد �لم�سافة عن مر�كز �لقر�ر في �لعا�سمة، يجعل �أوجه �لخلل هذه تف�سي �إلى عدم ر�سى م�ساعف. 

23. من جانب �آخر، �أبدى غالبية �لفاعلين �لذين �لتقى بهم �لمجل�ض �القت�سادي و�الجتماعي و�لبيئي، عن �أ�سفهم لغياب 

عر�س للتعليم الجامعي على م�ستوى المنطقة، و�سعف توجيه تلميذ الثانوي �سوب الم�سالك العلمية.

 ل�سيا�سة حقيقية لل�سغل. فقد تم تفويت منا�سب مالية منذ �سنو�ت عديدة )تتحدث 
ٌ
24. ال يالحظ في �لجهات �لجنوبية، �أثر

بع�ض �ل�سهاد�ت عما يناهز 6.000 من�سب �سغل( ل�سباب منحدرين من �الأقاليم �لجنوبية، في م�سالح �إد�رية مختلفة وفي 

موؤ�س�سات حكومية، حيث يتلقى بع�سا منهم �أجرهم دون عمل وال ح�سور. ولم تتخذ �إجر�ء�ت ت�سحيحية، مما يدفع �إلى 

تبلور �لفكرة �لتي موؤد�ها �أن ممثلي �لدولة يملكون �سلطة تقديرية في توزيع �لهبات وم�سادر �لريع.

25. �لنظام �لجبائي �لمطبق على �أقاليم �لجهة تجريبي، ولي�ض له �أي �إطار قانوني، مما يجعله ذ� �أثٍر �سلبي على �ال�ستثمار، كما 

�أنه يحرم �لجماعات، وخ�سو�سا منها �لقروية، من �لمو�رد �لمالية. ويبقى نظام �الإعفاء من �ل�سريبة على �لقيمة �لم�سافة 

جزئيا )�إذ ال ي�سمل �لعنا�سر �لد�خلة في �الإنتاج(، وهو محط عدم ر�سى و��سع. و�ل�سيء نف�سه ي�سح في حق نظام �لترقيم 

�لعقاري، �لذي ي�سكو بدوره من �لعديد من �أوجه �لخلل. و�أخير� فاإن كال من �لتعر�سات للتحفيظ، وبطء معالجة �لملفات 

العقارية ومنح التعوي�سات، ي�سكل كذلك محط انتقادات م�سروعة.

وكالة   125 ت�سم  �لع�سرة  �لجنوبية  فاالأقاليم  �لمنطقة.  في  �لتجاري محدودين  �لقطاع  وتو�سيع  �لخا�ض  �ال�ستثمار  يبقى   .26

بنكية من اأ�سل مجموع وطني قدره 5.113 وكالة )اأي بن�سبة 2.4 بالمائة(. و�لولوج �إلى �لقرو�ض �لبنكية معروف ب�سعوبته 

حاملي  وموؤهالت  �أن�سطة  طبيعة  مع  تالوؤمها  وعدم  �لمطلوبة،  �ل�سمانات  من  �لمعقول  غير  �لم�ستوى  ب�سبب  �ل�سديدة، 

�لم�ساريع. وفي مقابل ذلك ي�ستكي �لعديد من �لفاعلين �لبنكيين من تعدد حاالت �لعجز عن �الأد�ء، و�سعوبة ��ستعمال 

�ل�سمانات. وفي بع�ض �أماكن �لن�ساط، مثل قرى �ل�سيادين في �لد�خلة على �سبيل �لمثال، ال وجود الأي خدمة بنكية، 

ويتم �أد�ء �أجور �لبحارة كليا �أو جزئيا عن طريق ق�سائم �سر�ء خا�سعة لتدبير �سركات �ل�سيد �لو�سيطة. 

يمثل غياب بعد اجتماعي لل�سيا�سة المتبعة في مجال ال�سيد، اأحد اأهم الثغرات التي تثير ان�سغال ال�سيا�سات العمومية 

ي�ساهم، ح�سب  �ل�سيد  فقطاع  �لمتدخلين.  �أل�سنة  على  ورود�  �الأكثر  �لر�سى  �أ�سباب عدم  و�أحد  �لجنوبية،  �الأقاليم  في 

الم�سادر، بما بين 60 و 80 بالمائة من مجمل �الأ�سماك �لتي يتم �سيدها على �لم�ستوى �لوطني، وهو يمثل 15 بالمائة من 

الثروة التي يتم اإنتاجها في الجهات الجنوبية، ويوفر 30 بالمائة من منا�سب �ل�سغل. غير �أن تثمين هذ� �لمورد يتم خارج 

�لمنطقة، وكذ� �أرباح �ل�سيد في �أعالي �لبحار، �لتي تنتج �أكبر جزء من �لقيمة �لم�سافة. وبالمو�ز�ة مع ذلك تبقى مد�خيل 

م�ستخدمي �ل�سيد �ل�ساحلي �سئيلة، وظروف عي�سهم بالغة �لتردي.

27. يتج�سد غياب �لبعد �الجتماعي �أي�سا في �لقطاع �لفالحي، �لذي يمثل ما يقارب 10 بالمائة من منا�سب �ل�سغل �لمحلية. 

ورغم �أن م�ساحة �الأر��سي �ل�سالحة للزر�عة ال تمثل �سوى 1.2 بالمائة من مجمل م�ساحة �الأقاليم �لجنوبية، �إال �أن هناك 

�لمزيد من �لجهد �لذي يتعين بذله ل�سالح �إحد�ث منا�سب �سغل تعاونية في قطاعات تربية �لمو��سي )من �إبل وماعز 

و�ساأن(. كما ال يالحظ �أن هناك مجهود� يتم بذله ل�سالح �ل�سناعة �لتقليدية و�لتجارة �لتق�سيطية، �لتي تبقى في �أغلبها غير 

مهيكلة، كما ال توجد ��ستر�تيجية و��سحة لتنمية منا�سب �ل�سغل و�لن�ساط في مجال �ل�سياحة �لثقافية و�لبيئية.

28. ي�ساف �إلى �لتثمين �ل�سعيف جد�، في عين �لمكان، للمد�خيل �لخا�سة �لناجمة عن �أن�سطة �لفالحة و�ل�سيد، �سعف 

في �لتو��سل حول معايير و�سروط منح �لرخ�ض و�لتمويالت في هذ� �لقطاع، مما �أف�سى �إلى �زدهار روح �لريع ل�سالح عدد 

قليل من �لمحظوظين.
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29. ُيعد نظام تحديد وتوزيع �لم�ساعد�ت �الجتماعية في �لمنطقة من �أكثر �لعنا�سر �إثارة للجدل في �ل�سيا�سات �لعمومية على 

�لم�ستوى �لجهوي. فبر�مج �الإنعا�ض �لوطني، و�آليات توزيع �لم�ساعد�ت و�الإعانات �لغذ�ئية، ودعم �لمحروقات، وتفويت 

�لعمومية، كلها  �لم�سالح �الإد�رية و�لموؤ�س�سات  �لتوظيف في  �لطلبة، وعمليات  و�أنظمة منح  �لقطع �الأر�سية و�لم�ساكن، 

تتر�كب وتختلط، في غياب تام لو�سوح �لروؤية في ما يتعلق بالتن�سيق بينها، وال محا�سبٍة حول تقييمها �أو تاأثيرها. و�لنتيجة 

�أن �ل�سيا�سة �الجتماعية للدولة �إ�سكالية ثالثية �الأبعاد، �أولها �لم�ساريف ال يجري �لعمل ل�سمان �ال�ستفادة �لق�سوى منها، 

ّباك في غياب �لمعقولية، ال يفهمه �لمو�طنون وال يجد  كما ال تجري على مر�قبتها، وثانيها كون هذ� �لنوع من �سيا�سة �ل�ُسّ

لديهم دعما، وثالثها يعود �إلى كون هذ� �لنوع من �لم�ساعدة غير �لموّجهة، �أو ذ�ت �الأهد�ف غير �لمحددة بدقة، ال تف�سي 

�إلى نتائج م�ستد�مة في مجال دعم قدرة �لم�ستفيدين، وال ت�سجع على �أخذ �لمبادرة وال على �ال�ستقاللية.

30. �اللتز�مات لدعم مبد�إ عدم �لتمييز �سد �لن�ساء، و�لنهو�ض بالم�ساو�ة ل�سالحهن تبقى خجولة جد� في �لمنطقة كما في 

باقي جهات �لمملكة، وذلك على كل �لم�ستويات. فقد تر�جعت ن�سبة ن�ساط �لن�ساء بع�سر نقاط ما بين 2000 و2011، 

حيث نزلت تحت عتبة 15 بالمائة )مقابل 25 بالمائة معدال وطنيا(.

31. كما �أن �اللتز�مات في مجال محاربة �لتمييز و�لنهو�ض بتكافوؤ �لفر�ض و�لمعاملة ل�سالح �الأ�سخا�ض في و�سعية �إعاقة، لي�ست 

بادية في ممار�سات �ل�سلطات �لعمومية، كما ال تلقى ت�سجيًعا يذكر من جانب �لفاعلين �القت�ساديين و�الجتماعيين.

32. وجهت كثير من �لجمعيات �لتي جرى �للقاء بها في مختلف �الأقاليم �لجنوبية، �نتقاد�ت �سديدة لهيمنة �لمنطق �الأمني 

�أن�سطة �لجمعيات و�الإ�سر�ف عليها. وهي �دعاء�ت يزيد من  على �سلوك �الإد�رة �لمحلية، وتدخالت �الإد�رة في برمجة 

�إثارتها لالن�سغال كونها لم تثر �أي رد فعل �أو تف�سير من قبل �الإد�ر�ت �لمعنية.

33. يتيح �لحو�ر �لمدني، �لذي ي�سمنه د�ستور �لمملكة وي�سجعه، هو�م�ض معتبرة للتح�سين، وخ�سو�سا �إذ� تم �حتر�م ��ستقاللية 

�لفاعلين �لجمعويين بجالء، وجرى تنظيم منتديات موؤ�س�سية على �لم�ستويين �لمحلي و�لجهوي، من �أجل �لت�ساور و�لحو�ر 

بين �لمجتمع �لمدني و�ل�سلطات �لعمومية. ُي�ست�سَعر غياب هذ� �لحو�ر – �لذي يوؤ�سر �أي�سا على نق�ض في م�ساركة �لمجتمع 

�لمدني في ت�سور وتفعيل ومر�قبة وتقييم �ل�سيا�سات �الجتماعية – في كيفية ��ستغال هيئات كوكالة تنمية �الأقاليم �لجنوبية. 

وب�سبب كون تركيبة ومهام �لمجل�ض �لملكي �ال�ست�ساري ل�سوؤون �ل�سحر�ء يدخالن في �إطار تجربة �أولى الإطالق منتدى 

مدني، فاإن ن�ساطه بقي محدودا.

رهانات اأ�شا�شية للديمقراطية وتنمية االأقاليم الجنوبية

�لجهات  في  �لديمقر�طية  وتدعيم  �لتنمية  دينامية  لتحرير  حا�سمة  عو�مل  باعتبارها  �أ�سا�سية  رهانات  خم�سة  تحديد  تم   .34

الجنوبية. وهي تخ�س ما يلي: 

1.   قيادة �ل�سيا�سات �لعمومية �لمحلية، ب�سكل يمّكن ح�سب �ُسّلم �أولوياتها، من خلق �لثرو�ت ومنا�سب �ل�سغل، وي�سمن 

�ل�سفافية و�الإن�ساف و�لعد�لة �الجتماعية في مجال تدبير �ل�سوؤون �لعمومية؛

َكَزة �أرباح مو�رد �لمنطقة حول �لحاجات �الأ�سا�سية لمو�طني هذه �الأقاليم؛
ْ
2.  �إعادة َمر

مة، �لقابلة للقيا�ض و�لمر�قبة، ل�سمان تنمية م�ستد�مة؛ �َسّ َ
3.  حماية �لبيئة، و�الإلتز�مات �لُمر

4.   ��ستئناف عملية �لتفكير حول تثمين �لمرجعية �لثقافية للمنطقة، وتقوية �إ�سعاعها �سمن �لهوية �لوطنية وكذ� تقوية تفاعلها معها؛

5.   اإعادة بناء الثقة لدى �ساكنة الجهات الجنوبية، واإقرار علقات �سل�سة بين �ساكنة تلك الجهات والموؤ�س�سات العمومية.
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35. القيادة التقنية، والحكامة الإدارية لتنمية الجهات الجنوبية، في �سبيلها اإلى اأن ت�سبح من اأ�سباب عدم الر�سا. فم�سل�سل 

�تخاذ �لقر�ر وتدبير �ل�سوؤون �القت�سادية و�الجتماعية قارب مد�ه، و�إحد�ث وكالة �لجنوب لم يف�ض �إلى تجديد في �لعمق 

لمقاربة �ال�ستثمار �لعمومي في �لجهات �لجنوبية. و�سّلم �أولويات �لبر�مج و�لم�ساريع �لعمومية وفائدتها �الجتماعية يفتقر 

�إلى موؤ�سر�ت قيا�ض حول �أعد�د منا�سب �ل�سغل �لمحدثة، و�لمد�خيل �لمترتبة عن ذلك، وتر�جع معدالت �لفقر و�لحد 

من �لتمييز بين �لجن�سين، وتح�سين و�سعية �الأفر�د و�لمجموعات في و�سعية ه�سا�سة، وب�سكل �أعم تر�جع م�ستوى �لرفاه 

�الجتماعي. كما �أن �لعديد من �الإنجاز�ت �لكبرى �لتي تمت في �ل�سنو�ت �الأخيرة هي �ليوم مو�سع �نتقاد ب�سبب طابعها 

بالغ  وم�سبح  �الأطر�ف،  متر�مي  موؤتمر�ت  )ق�سر  �لم�ستعمل  غير  لكن  �لمكتمل  �أو  �لمكتمل،  وغير  و�لباذخ  �لمكلف 

�إكر�هات كبيرة في مجال �ل�سيانة و�لتكييف،  �إلى تعد�د �ل�ساكنة، وخز�نة ف�سيحة من �الإ�سمنت تفر�ض  �الت�ساع قيا�سا 

ومعهد مو�سيقي تم بناوؤه لكنه ال ي�ستغل، وغير ذلك(.

�القت�سادية  �لتنمية  �آليات  حال  و�قع  عن  وُمحّينة  مف�سلة  معطيات  قاعدة  على  �إد�رة  �أي  وال  �لجنوب  وكالة  تتوفر  ال   .36

و�الجتماعية في �الأقاليم �لجنوبية. و�إذ� كان جزء من �لمعطيات �لعددية يتم تجميعه من قبل �لمندوبية �ل�سامية للتخطيط، 

فاإنها ال تتيح تقديم �لجو�ب على م�سائل �أ�سا�سية حول �سل�سلة خلق �لثرو�ت وتوزيعها، �سو�ء على �لم�ستوى �لجهوي �أو 

حتى الوطني. والحال اأنه من المهم اأن تقا�س، باأكبر قدر ممكن من الدقة، وجهة القيمة الم�سافة المحلية، وعمليات نقل 

�الأمو�ل بين �لجهات، وذلك من �أجل �لتحديد �لجلي للمبادئ �لو��سحة، ومفاتيح �لتوزيع �لمن�سف، �لقابل للتوقع بين 

�لدولة و�لجهات و�لجماعات. تعتبر هذه �لمنظومة �أ�سا�سية للم�ستقبل، و�سرورية في �إطار �لجهوية �لمتقدمة.

 Agenda  21 37. تعد حماية �لبيئة من �الأمور �لمغفلة في �ل�سيا�سات �لعمومية �لمحلية. فااللتز�مات �لتي تم �لتعهد بها في �إطار

لم َيتُلها تتبع وال تقديم لمعلومات عمومية حول درجة تقدمها. هذ� علما �أن رهانات �لجهات �ل�سحر�وية في مجال حماية 

�لنظيفة  �لطاقات  في مجال  �إمكاناتها  وكذ�  �ل�ساحل،  تلوث  �لتلوث، وخ�سو�سا  و�لوقاية من  و�ل�سمكية،  �لمائية  �لمو�رد 

�لميثاق  ين�ض عليه  �لبيئي، كما  �لبعد  �أن يكون  �لمفرو�ض  و�لمتجددة )من �سم�سية وريحية(، كلها �سخمة جد�. ومن 

الوطني حول البيئة والتنمية الم�ستدامة، في �سميم المعايير المعتمدة لتقييم كل م�سروع ا�ستثماري. كما ينبغي اأن تنبني 

حوله هيكلة النموذج التنموي الجهوي باأكمله.

نظمها  �لتي  �للقاء�ت  متكررة خالل  مر�ت  �لجنوبية  الثقافية" للجهات  "بالخ�سو�سيات  المتعلقة  الرهانات  اإثارة  تمت   .38

المجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي في الأقاليم الجنوبية في يناير ومار�س 2013. وقد تبدو هذه الم�سائل �سائكة 

بحكم �أنها ال تمثل جزء� تقليديا من �لنقا�ض �لعمومي في بالدنا، علما �أن �لد�ستور �لمغربي يعترف بتر�ث ثقافي ول�ساني 

متعدد. ولم تنطلق بعد عملية �لتفكير في تمازج �لهويات �لح�سانية و�الأمازيغية و�لعربية، �لتي َيقوم عليها مجتمع �لجهات 

�الجتماعية  �لو�سعية  حول  و�لنقا�سات  �لعمومية  �ل�سيا�سات  وقيادة  تحديد  مجال  في  �آثاره  تتجلى  عجز  وهو  �لجنوبية، 

وم�ستقبل �لتنمية في تلك �لجهات. وال�سك �أن نقا�سا مثل هذ� بحاجة �إلى روح من �النفتاح و�الإدماج، كما �أنه بحاجة �إلى 

قدرة معتبرة على الإن�سات والحوار.

بتاريخ وثقافة �لجهات �لجنوبية لدى  �لبالغ في مجال �لتكوين �لمتعلق  �لنق�ض  �أوجه  �أن يتم تحديد ومعالجة  ويفتر�ض 

�لم�سيرين �لذين يتم تعيينهم في تلك �لمنطقة في مو�قع �لم�سوؤولية في �الإد�ر�ت.

39. وتجدر �الإ�سارة �إلى �أن عدد� من �أوجه �لخلل �لتي تم ر�سدها على �لم�ستوى �لجهوي تجد �أ�سبابها في �لم�ستوى �لمركزي، 

وبالتالي ت�ستدعي �أن يتم حّلها في �لم�ستوى نف�سه. فاإحد�ث هيئات م�ستقلة من مثل �لمجل�ض �لوطني لحقوق �الإن�سان 

�أو �لهيئة �لمركزية للوقاية من �لر�سوة، وتمتيعها ب�سالحيات و��سعة، ال ت�سمن في حد ذ�تها فعلية كافية لوظائف �لتنظيم 

و�لمر�قبة �ل�سرورية لمجتمع ديمقر�طي تحكمه قاعدة �لقانون. فالعديد من �ل�سهاد�ت �لتي تلقاها �لمجل�ض �القت�سادي 
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الهيئتين  هاتين  اإحدى  معا،  والوطني  المحلي  الم�ستوى  على  بها،  تقدمت  طلبات  عن  تتحدث  والبيئي  والجتماعي 

في  ُمرتكبة  ف�ساد  حاالت  �أو  �الإن�سان،  لحقوق  �نتهاك  حاالت  بوقوع  �دعاء�ت  حول  مختلفة  �إد�ر�ت  �إلى  �لمذكورتين 

�الأقاليم �لجنوبية، لكنها بقيت بال جو�ب. وبالتالي فاإن م�ساألة �إقر�ر م�سوؤولية �الإد�رة تبقى مطروحة. ومن هذ� �لمنظور، 

مبادئها  لنمذجة  كبيرا  تقت�سي مجهودا  تطبيقها  اإمكانية  اأن  اإل  �سك،  يعد محل  لم  المو�سعة  الجهوية  �سواب  اأن  ورغم 

هة، و�الإعد�د �لتقني و�لم�سطري لتفعيلها. �لموِجّ

40. يمكن �لقول �إن �لجهات �لجنوبية تقدم، في كثير من �لجو�نب، �سورة م�سغرة عن �أوجه �النح�سار �لتي تعانيها دينامية 

و�ل�سغل،  �الجتماعي،  و�لرفاه  �الأ�سا�سية،  �لخدمات  �إلى  �لولوج  حق  في  ي�سح  وهذ�  �لوطني.  �لم�ستوى  على  �لتنمية 

و�لتربية، و�لثقافة، و�الإدماج، كما ي�سدق على حماية �لبيئة، ومناخ �الأعمال، و�لحكامة، ومر�قبة �لقر�ر �لعمومي، وكذ� 

�لحو�ر �لمدني، و�لحو�ر �الجتماعي. لكن �لرهان �الأهم، هو �لمتعلق بالثقة، �سو�ء في �ال�ستغال �لمحلي لم�سالح �لدولة، 

�أم في �لم�ستقبل �القت�سادي و�لتما�سك �الجتماعي بالجهات �لجنوبية. فاالأحد�ث �لعنيفة �لتي �سهدها تفكيك مخيم 

2011، ت�ستحق تحليال معمقا وجديا، الأنها لي�ست مجرد  2010، ومثيلتها في �لد�خلة في �ستنبر  �إزيك في نونبر  كديم 

ظو�هر عابرة، يمكن تبريرها بوجود خلل في �لمنظومة �الأمنية. �إن هذه �الأحد�ث �لماأ�ساوية ت�سائل �إن�سات وحيوية – وفي 

نهاية المطاف م�سداقية – �لهيئات �لو�سيطة، وخ�سو�سا �لجمعيات، �لحا�سلة على �عتر�ف ومو�فقة �ل�سلطات �لعمومية، 

�لفاعلين  قدرة  �أي�سا  ت�سائل  �لثقة،  في  �أزمة  على  �إنها عالمات  �لمجتمعيين.  و�لتن�سيط  �لتنظيم  في  بتدخلها  و�لمعروفة 

�الجتماعيين على بناء تمثيليتهم وتدخالتهم على �أ�س�ض م�ستقلة، وقدرة �ل�سلطات �لعمومية على �حتر�م تلك �ال�ستقاللية 

و�أخذها بعين �العتبار. و�لحال �أن ما يتبين من �ال�ستماع �إلى �لعديد من �الأطر�ف �لمعنية، هو �أن �النتظار�ت كبيرة وال 

تفتاأ تتز�يد في مجاالت �لرفاه �الجتماعي، وممار�سة �لحريات، و�لم�سوؤولية و�ل�سفافية في ت�سرفات �الإد�رة وممثليها. 

41. كما �أن تلك �النتظار�ت تجّلي �لّتْوق، في �الأقاليم �لجنوبية، �إلى بزوغ مجتمع مدني معترف به وم�سوؤول في عملية تن�سيط 

�سوؤون المدينة، وهو توق يتم التعبير عنه �سلبيا برف�س مخططات، والإقرار بو�سعية التبعية المالية والمراقبة الإدارية لعمل 

�لن�سيج �لجمعوي و��ستغاله �لد�خلي. وقد ترددت عبارة "لقد حررنا الأر�س وا�ستثمرنا الكثير في الحجر، ولكن ينبغي 

�إنه  �أفو�ه �لعديد من �لفاعلين �لمحليين.  اأكثر من ذلك من اأجل كرامة المواطنين ورفاهيتهم"، مر�ت كثيرة على  فعل 

من �لمنا�سب �لعمل لتحويل هذ� �لّتوق �إلى م�ساركة، و�لحد من عو�مل �لكبح �لتي تعوق �لقطاع �لخا�ض، و�لعمل على 

محاربة علمات واأ�سباب نق�س ثقة المواطنين في قدرة ال�سلطات العمومية على احترام حقوقهم الأ�سا�سية و�سمانها. اإن 

ا�ستعرا�س و�سعية الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية، القت�سادية والجتماعية  التقرير المرحلي هو  بال�سبط من هذا  الهدف 

�لحقوق وتح�سين حكامتها، خدمًة  �إعد�د تو�سيات مفيدة، لدعم فعلية هذه  �إلى  ��ستبطان طموح  و�لثقافية و�لبيئية، مع 

للتما�سك �الجتماعي، و�زدهار �لجهات �لجنوبية.

42. يمثل م�سروع التقرير هذا، ت�سخي�سا �سوف يتم تقديمه اإلى الأطراف المعنية بهدف ال�ستمرار في اإغنائه عبر تعليقاتهم 

للأقاليم  الجديد  الجهوي  التنموي  النموذج  بلورة  منها  انطلقا  تتم  مرجعية  بمثابة  بالتالي،  يكون  و�سوف  واقتراحاتهم، 

�لجنوبية، وتعميق �لتحوالت �لكبرى �لمن�سو�ض عليها في �لورقة �لتاأطيرية.
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