لكمة رئيس اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ
الس يد نزار بركة
مبناس بة تقدمي اخلطوط العريضة للمنوذج اجلديد املقرتح للتمنية اب ألقالمي اجلنوبية
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الس يد الوايل،
السادة العامل؛
الس يدات والسادة املنتخبون ممثلو ساكنة هجة العيون بوجدور الساقية امحلراء ؛
السادة الش يوخ والاعيان؛
السادة ممثلو السلطات املدنية والعسكرية؛
الس يدات والسادة ممثلو امجلعيات واملنظامت املهنية؛
الس يدات والسادة ممثيل املركزايت النقابية؛
الس يدات والسادة ممثلو اجملمتع املدين؛
الس يدات والسادة ممثلو املصاحل اخلارجية؛
حرضات الس يدات والسادة،
يرشفين اليوم أأن أأقدم اخلطوط العريضة ملرشوع المنوذج اجلديد املقرتح للتمنية اب ألقالمي اجلنوبية أأماممك
كقوى حية وفاعلني متثلون وتديرون شؤون ساكنة حتظى بعناية ورعاية خاصة من طرف صاحب اجلالةل
املكل محمد السادس أأيده هللا ونرصه.
و أأود يف البداية أأن أأؤكد لمك عزيم مبعية خمتلف مكوانت اجمللس عىل مواصةل العمل املمثر الرايم اىل
يصني لك احلرص عىل امليض قدما يف تكريس نفس
بلورة منوذج تمنوي هجوي جديد ل ألقالمي اجلنوبية ،حر َ
الهنج التشاريك املبين عىل النصات الواسع للساكنة وانتظاراهتا ،تنفيذا للتوجهيات امللكية السامية يف هذا
الصدد.
ويف هذا الاطار ،وكام تعلمون ،مفنذ وجه جاللته  ،نرصه هلل ،اجمللس يف خطابه السايم ليوم  6نونرب
 3103مبناس بة اذلكرى السابعة والثالثني للمسرية اخلرضاء ،اىل الانكباب عىل اعداد هذا المنوذج ،دشنت
اللجنة اخلاصة اليت مت احداهثا لهذا الغرض ،مسلسلَها التشاوري املوسع ابلنصات والتفاعل مع الساكنة
والقوى احلية ابملنطقة ،فضال عن تنظمي ورشات معل موضوعاتية مبشاركة فعاليات اجلهة ،وهو ما أأمثر
مكرحةل أأوىل تقريرا مرحليا ،س بق أأن مت تقدميه أأمام حرضاتمك ،حول " فعلية احلقوق النسانية ا ألساس ية
اب ألقالمي اجلنوبية" ،وهو تقرير يعرض تشخيصا موضوعيا للوضع احلايل ابجيابياته وسلبياته.
وها حنن نلتقي اليوم عىل هنج التشارك والتشاور دامئا ،ليك نقدم اليمك اخلطوط العريضة ملرشوع
المنوذج التمنوي اجلهوي اجلديد ل ألقالمي اجلنوبية ،اذلي س بق أأن رفعه اىل جالةل املكل أأيده هللا ،الس يد
شكيب بمنوىس ،الرئيس السابق ،حبيث أأصدر جاللته توجهياته السامية قصد مناقش ته واغنائه ،من خالل
عقد لقاءات مع خمتلف ا ألطراف والفعاليات املعنية ،سواء عىل مس توى ا ألقالمي اجلنوبية ،أأو عىل الصعيد
الوطين ،وذكل حىت يمت اس تكامل لك جوانب هذا املرشوع التمنوي املنشود ،مبا يتجاوب مع حاجيات
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وتطلعات الساكنة ،عىل أأن يمت رفع التقرير الهنايئ هبذا الشأأن ،اىل النظر السديد جلالةل املكل ،حفظه هللا،
خالل شهر أأكتوبر املقبل.
حرضات الس يدات والسادة،
لقد أأكد تشخيص واقع التمنية يف ا ألقالمي اجلنوبية أأن السلطات العمومية ما فتئت تبذل جمهودا وطنيا همام يف
جمال الاستامثرات الكربى ،سعيا اىل تزويد هذه املناطق ابلبنيات التحتية والتجهزيات ا ألساس ية واملرافق
العمومية ،مما اكن هل أأثره الجيايب يف حتسني املؤرشات ا ألساس ية املتعلقة ابلتمنية البرشية والاجامتعية يف
أأقالمينا اجلنوبية للمملكة.
ومع ذكل ،فان اجلهود املبذوةل والنتاجئ اليت مت حتقيقها مل ت َمكن من بلورة منوذج تمنوي تضامين شامل
ومتاكمل ،يراعي اخلصوصيات اليت تمتزي هبا هذه ا ألقالمي ،منوذجٍ مدْ م ٍج للساكنة مبختلف رشاحئها؛ اذ ما تزال
تعاين املنطقة من صعوابت القالع الاقتصادي وخلق الرثوات احمللية ،واحداث فرص الشغل الاكفية لفائدة
الش باب ،فضال عن الصعوابت املرتبطة بأأمناط احلاكمة املعمتدة ،وابلس ياق اجليو-س يايس معوما.
طبعا ،يف هذا اللقاء ،لن نتوقف جمددا عند التشخيص ،ولكننا نس تحرض نتاجئه وخالصاته وتوصياته أكرضية
لبناء مرشوع هذا المنوذج اجلديد املقرتح ،هو مرشوع يستند اىل روح ومقتضيات دس تور فاحت يوليوز
 ،3100والزتامات التفاقيات ادلولية اليت صادق علهيا املغرب ،و أأيضا اىل أأهداف ومس تلزمات امليثاق
الاجامتعي اجلديد اذلي نسعى حنوه خبطى حثيثة.
وجتدر الشارة اىل أأن بلورة هذا المنوذج التمنوي املقرتح يندرج يف صلب الصالحات الهيلكية الكربى اليت
تشهدها بالدان عىل مس توى تعميق التجربة ادلميقراطية ،و تطوير احلاكمة ،جعل القرار احمليل واجلهوي رافعة
للتمنية الاقتصادية والاجامتعية.
وينتظم هذا المنوذج حول أأربعة مبادئ:
 احرتام وفعلية احلقوق ا ألساس ية للمواطنني ،مبا فهيا احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية
والبيئية؛
 تعزيز ماكنة ادلوةل انسجاما مع دورها مكنظم وضامن لتطبيق القانون؛
 مشاركة الفاعلني ذوي المتثيلية والساكنة احمللية يف وضع وتفعيل برامج تمنية املنطقة؛
 حتقيق التمنية البرشية املندجمة واملس تدامة.
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ويقوم مرشوع المنوذج التمنوي اجلديد املقرتح عىل رؤية استباقية ومشولية موهجة حنو املس تقبل ،حيركها
الوعي برضورة ترس يخ أأسس تمنية ا ألقالمي اجلنوبية يف س ياق ادلينامية التمنوية اليت تعرفها اململكة ،مع ابراز
اخلصوصية واملؤهالت اليت تزخر هبا ،واستيفاء رشوط التفاعل والتاكمل والانسجام مع ابيق اجلهات
اجملاورة.
وتمثن هذه الرؤية البعد اجليو -اسرتاتيجي ل ألقالمي اجلنوبية بعلها جارا  )Hubللتبادل والمنو املشرتك مع
دول اجلوار والفضاء الفريقي وا ألطليس لس امي يف جمالت التجارة واللوجستيك والطاقات املتجددة
واخلدمات ا ألساس ية من تعلمي وحصة ،وكذا مصدرا للسالم والاس تقرار والازدهار يف ظل التوترات
واحتدام اخملاطر اليت تهتدد منطقة الساحل ودول جنوب الصحراء.
فاملنطقة مؤهةل اىل أأن تكون مبثابة بوابة رئيس ية حنو افريقيا وتوطيد التعاون مع اقتصادايهتا الواعدة ،يف اطار
التوجه الاسرتاتيجي لبالدان حنو العمق الفريقي وتطوير الرشاكة جنوب-جنوب ،وخاصة بعد الزايرة املميونة
اليت قام هبا جالةل املكل أأيده هللا اىل عدد من دول غرب افريقيا.
ويمتثل الهدف ا ألساس لهذا المنوذج يف خلق دينامية سوس يو -اقتصادية تستمثر مؤهالت املنطقة وممزياهتا،
مبشاركة فعاةل للساكنة ا ألقالمي اجلنوبية .ويس هتدف حتقيق تمنية مسؤوةل ومس تدامة تعمتد التوازن بني هدف
خلق الرثوات  -و أأساسا  -احداث فرص الشغل لفائدة الش باب وحاميل الشهادات من هجة ،والهتيئة الرتابية
املس تدامة وحامية البيئة من هجة اثنية ،كام ترتكز أأيضا عىل مبد أأ الامتسك الاجامتعي والهنوض ابلثقافات
اجلهوية واحمللية.
وستتحقق هذه الرؤية عىل مرحلتني اثنتني:
 مرحةل املدى القصري .يتعلق ا ألمر مبرحةل تأأهيل واس تدراك تس هتدف الاس تغالل ا ألفضل
للمؤهالت القامئة من أأجل تمنية املنطقة وساكنهتا ،وابلتايل تعبيد الطريق أأمام خلق رشوط كفيةل لقالع
اقتصادي حقيقي ،واندماج أأفضل ،ومتاسك اجامتعي أأمنت.
 مرحةل املدى املتوسط والطويل .ويتعلق ا ألمر هنا مبرحةل تمنوية متقدمة تس تغل خاللها جمالت تمنوية
جديدة ،ولك ذكل يف خدمة تمنية برشية مندجمة ومس تدامة.
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حرضات الس يدات والسادة،
اذا اكن مرشوع المنوذج التمنوي اجلديد املقرتح ل ألقالمي اجلنوبية يقوم عىل تعزيز املكتس بات املرشوعة ،فانه
يأأيت كذكل وخاصة بتحولت مهيلكة سواء عىل مس توى القاعدة الاجامتعية والس ياسات القطاعية ،أأو عىل
مس توى أأمناط احلاكمة؛ سعيا من خالل لك هذا اىل خلق تمنية مندجمة .وهتدف التحولت املهيلكة اليت
يقرتهحا هذا املرشوع اىل:
.0
.3
.2
.4
.5
.6

حترير وتشجيع املبادرة يف القطاع اخلاص والاقتصاد الاجامتعي والتضامين).
ضامن تدبري مس تدام للموارد الطبيعية لصاحل تمنية املنطقة والساكنة.
اعادة صياغة الس ياسة الاجامتعية وتمثني الر أأسامل البرشي والاجامتعي.
الهنوض ابلثقافة احلسانية كعامل حيقق الامتسك الاجامتعي والتمنية.
احملافظة عىل البيئة وحاميهتا ابعامتد خيار التمنية املس تدامة.
جتديد دور ادلوةل ابرساء حاكمة مسؤوةل وعادةل أأساسها مسو القانون والنجاعة وادلميقراطية
واملشاركة والثقة.

وينتظم المنوذج املقرتح حول أأربع رافعات أأساس ية:
.0

تنتظم الرافعات الاقتصادية حول أأنشطة تس هتدف عىل وجه اخلصوص احداث أأقطاب
تنافس ية هجوية ت َوطن ترابيا الس ياسات القطاعية ،وتراعي اخلصوصيات واملؤهالت الطبيعية
والاقتصادية للك هجة عىل حدة ،مما س يقوي جاذبية املنطقة لالستامثر ،وميكن من خلق
أأحواض هجوية للتشغيل .مع العمل عىل حتفزي القطاع اخلاص ودمع املقاولت الصغرى
واملتوسطة والصغرية جدا ،وتشجيع التعاونيات والاقتصاد الاجامتعي والتضامين.

.3

وتنتظم الرافعات الاجامتعية والثقافية حول أأعامل تس هتدف خاصة تمنية الر أأسامل البرشي
وتقليص الفوارق يف جمال الولوج اىل اخلدمات الاجامتعية ا ألساس ية اكلصحة والرتبية والتعلمي
والتكوين والسكن ،ومرافقة الش باب قصد ادماهجم يف سوق العمل ،وتوس يع وترش يد نظام
الش باكت الاجامتعية ،ووضع أليات لدماج املغاربة الصحراويني العائدين من خماميت تندوف،
وتمثني الثقافة احلسانية والهنوض هبا خاصة يف مس توى الرتبية والتعلمي والعالم والربامج
القطاعية ا ألخرى.
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.3

.4

تس هتدف رافعات التمنية املس تدامة حامية ا ألنظمة اليكولوجية البيئية الهشة ،وحتقيق اس تدامة
املوارد الطبيعية معوما واملوارد املائية خصوصا ،وتمنية الطاقات املتجددة والهتيئة الرتابية املندجمة
يف مس توى الربط الطريق واجلوي والبحري وش بكة التصالت ،والتمنية احلرضية اليت يتحقق
فهيا رشط احرتام أأماكن العيش واخلصوصية الثقافية للك منطقة عىل حدة.
هتم رافعات احلاكمة املسؤوةل عىل وجه اخلصوص ،تقريب املرافق العمومية والرتابية من الساكنة
والفاعلني الاقتصاديني ،مع تطوير أأداهئا وخدماهتا وحتسني جناعهتا.

حرضات الس يدات والسادة،
يتبني من خالل حتليل خمتلف هذه الرافعات أأن هناك رضورة لاختاذ عدة اجراءات وبرامج ومشاريع معلية
وملموسة مه ْيلكة:
 عىل مس توى مناخ ا ألعامل:
ينبغي عىل لك من ادلوةل وامجلاعات الرتابية احلرص عىل خلق مناخ كفيل بتشجيع مبادرات القطاع اخلاص
احمليل واجتذاب اخلواص الوطنيني وادلوليني ،و أأيضا ضامن تطوير اقتصاد اجامتعي وتضامين كفيل بتحقيق
تمنية حملية انبعة أأكرث من املنطقة.

 عىل مس توى الولوج العادل اىل املوارد الطبيعية
جيب العمل عىل الاستامثر ا ألمثل لدلور اذلي يضطلع به اس تغالل املوارد الطبيعية يف التمنية احمللية ،يف اطار
مقاربة تشاركية تضمن اس تدامة تكل املوارد ،واعطاء ا ألولوية لتوجيه اس تغاللها حنو احداث فرص الشغل
وخلق القمية املضافة احمللية ،وكذا الاس تفادة مهنا عرب وضع أليات للتحفزي الاقتصادي هجواي ،ودمع فعاليات
الاقتصاد الاجامتعي والتضامين ،واملسامهة يف متويل ش باكت ا ألمان والدماج الاجامتعي لفائدة الساكنة
احمللية.
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 عىل مس توى تمثني املنتوجات احمللية
العمل عىل تطوير اقتصاد اجامتعي تضامين مدر لدلخل ولفرص الشغل ،ويستمثر اخلصوصيات اجلهوية عرب
خلق اطار يشجع عىل التجميع وميكن الفاعلني من الاس تفادة ،اضافة اىل ادلمع املايل ،من مرافقة ألعامهلم
وتقوية لقدراهتم التدبريية والنتاجية ،لضامن اندماهجم يف سلسةل انتاج القمية ،انطالقا من التخزين التعاضدي
ووضع العالمة التجارية وصول اىل التسويق.
عىل مس توى التمنية البرشية والعمل الاجامتعي والتضامين
 يف جمال الصحة :اعامتد خريطة حصية خاصة ابجلهات وا ألقالمي اجلنوبية من أأجل التأأهيل الشاملللبنيات التحتية واملوارد البرشية لقطاع الصحة وتوفري خدمات ذات جودة تالمئ احلاجيات الصحية
لساكنة املنطقة ،ووضع خطة اس تعجالية مرتبطة بأأهداف ا أللفية ،والمتوقع داخل أأجل حمدد كقطب
مرجعي يف اجملال الصحي؛
 يف جمال الرتبية :التوجه حنو خلق قطب التفوق لدلراسات الأاكدميية والبحث التطبيقي مرتبطابملساكل التقنية واملهنية التأأهيلية يف تاكمل مع احلاجيات الاقتصادية للمنطقة؛ واعادة هيلكة
الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين لتعزيز صالحياهتا يف جمال الاستشارة وا ألولوية املمنوحة لقضااي
جودة التعلمي والتوجيه وضامن مواصةل المتدرس.
 يف جمال الش باكت الاجامتعية والدماج :وضع س ياسة جديدة وتدرجيية للش باكت الاجامتعية لصاحلالفئات الفقرية والهشة ابملنطقة ،وذكل ابعامتد طريقة جديدة لتحديد الفئات املس هتدفة استنادا اىل
معايري الفقر متعددة ا ألبعاد ،وتقدمي مساعدات مرشوطة ،وتوفري مرافقة من أأجل الدماج والارتقاء
الاجامتعي.
عىل املس توى الثقايف
العمل يف هذا الصدد عىل ايالء أأمهية خاصة لتمثني الثقافات اجلهوية عىل وجه اخلصوص والهنوض هبا،
والعمل عىل ادماج الثقافة احلسانية يف الربامج التعلميية ،مع انشاء جملس بني اجلهات للثقافة يف انتظار
اس تحداث فروع هجوية للمجلس الوطين للغات والثقافة املغربية املنصوص عليه يف ادلس تور ،وخلق صندوق
خمصص لالرتقاء ابلثقافة احلسانية لمتويل برانمج ارادي للمحافظة عىل الرتاث املعامري وا ألركيولويج والثقايف
وتمثينه ،وتشجيع البداع الثقايف يف ا ألقالمي اجلنوبية.
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عىل مس توى هتيئة اجملال الرتايب والبيئة
يتعني احملافظة عىل ا ألنساق البيئية الهشة وحاميهتا ،وكذكل احملافظة عىل املوارد املائية وتطوير موارد جديدة،
و المتوقع كقطب كبري لنتاج الطاقات املتجددة ،وخاصة الرحيية ،وفك العزةل عن املنطقة وحتسني الربط
الوطين وادلويل و ضامن التمنية احلرضية ،وولوج جتربة املدن اليكولوجية.
عىل مس توى احلاكمة:
العمل عىل جعل املناطق اجلنوبية مناطق رائدة يف جمال اجلهوية املتقدمة ،و تطبيق لتركزي متقدم ،وتعزيز
املشاركة والاستشارة عرب انشاء فضاءات هجوية استشارية متثل ش يوخ القبائل ،اضافة اىل فاعلني
اقتصاديني واجامتعيني وثقافيني مجعويني وخرباء املنطقة ،لتوس يع نطاق املشاركة وابداء الر أأي يف اخملططات
التمنوية اجلهوية ،و كذا احلرص عىل حتقيق الانسجام انطالقا من مبد أأ التعاقد بني ادلوةل واجلهة.
عىل مس توى تثبيت المنوذج التمنوي اجلديد:
يقرتح املرشوع تثبيت القيادة الاسرتاتيجية عىل أأعىل مس توى ،تسهر عىل معليات التحفزي والتعاقد
والتنس يق والتتبع والتقيمي؛ ووضع خطة متويل مناس بة متعددة الس نوات.
حرضات الس يدات والسادة،
ان حتفزي المنو ادلاخيل ل ألقالمي اجلنوبية ،يف اطار منوذج تمنوي تضامين ،خيلق الرثوة والشغل ،ويعزز
التضامن الاجامتعي ،يقتيض العمل عىل استامثر املوارد الطبيعية واملؤهالت الاقتصادية اليت تزخر هبا لك
هجة عىل حدة ،يف ابراز أأٌقطاب تنافس ية هجوية .وحتقيقا لهذا الهدف ،س يعمل مرشوع المنوذج اجلديد
املقرتح عىل وضع هذا التوجه عىل ر أأس أأولوايت تمنية هذه ا ألقالمي .وسيتجىل هذا عن طريق اس تجالء
توهجات سيمت اس تحضارها واس تكاملها يف اطار عقود الربامج اليت يتعني ابراهما بني ادلوةل واجلهات.
وهكذا ،فهة العيون-بوجدور متثل قطبا اقتصاداي متنوعا يعمتد عىل القطاع ا ألويل اذلي قوامه تمثني قطاع
الصيد البحري ،وا ألنشطة املرتبطة برتبية املاش ية ،وعىل القطاع الصناعي خاصة يف جمال الفوسفاط ومواد
البناء ،أأما القطاع الثالث فقوامه خلق وتقوية أأرضية لوجستيكية وجتارية ،وقطب س يايح وحريف بأأبعاد
ثقافية واجامتعية.
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والعمل عىل تشجيع جيل جديد من الاستامثرات ،اكلصناعات التحويلية والغذائية واملرتبطة ابلصيد
البحري ،وتطوير النس يج اخلدمايت ،والاخنراط يف اسرتاتيجية املهن العاملية اجلديدة يف قطاعات
اكللوجيستيك والاقتصاد الرمقي.
حرضات الس يدات والسادة،
لك المال معقودة عليمك ،مكنتخبني وممثلني للساكنة ومسؤولني يف تدبري شؤوهنا وفاعلني اقتصاديني
واجامتعيني ومجعويني ،لتكثيف وتضافر هجودان حىت نكون عند حسن ظن جالةل املكل نرصه هللا ،يف اعداد
حنرص عىل أأن نبلوره معا وبكيفية تشاركية ليك
هذا المنوذج التمنوي ،اذلي حيظى ابلعناية اخلاصة جلاللته ،و َ
جنعل منه منوذجا للحارض واملس تقبل ،قادرا عىل استيعاب خمتلف مشاريع وتطلعات ساكنة املنطقة ،ويف
مقدمهتم الش باب.
فأأنمت من َسيَتَ َم ككل هذا المنوذج يف أخر املطاف ،و أأنمت من سيتوىل تطبيقه عىل أأرض الواقع من خالل
خمططات تمنوية هجوية ،ستسهرون عىل وضعها وتنفيذها ،لتحفزي المنو ،واحداث فرص الشغل لفائدة
الش باب وخاصة حاميل الشهادات مهنم ،وادماج املر أأة يف معلية التمنية ،وتوفري أأس باب الارتقاء الاجامتعي
للمعوزين ،وابلتايل ايصال مثار المنو اذلي تدره هذه املنطقة اىل ساكنهتا مبختلف رشاحئها وفئاهتا.
انه ورش ارادي وطموح يس تلزم اخنراطنا مجيعا من أأجل انضاجه واجناحه ،ليك جنعل من هذه املنطقة قطبا
تنافس يا قواي وجتربة منوذجية ابلنس بة جلواراتنا يف احلاكمة واعداد الرتاب والتمنية البرشية واملس تدامة ،وبالدان
تسري خبطى اثبتة حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ،حنو ترس يخ مسارها
ادلميقراطي والتمنوي ،والتوجه حنو ارساء اجلهوية املتقدمة.
فشكرا لمك ،ابمسي الشخيص ،وابمس اكفة أأعضاء اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ،عىل مسامهتمك
وعىل تقثمك يف ما نقوم به معمك  ،وما نؤسس هل مجيعا يف جمال اعداد منوذج جديد للتمنية ينسجم مع تطلعات
وانتظارات ساكنة أأقالمينا اجلنوبية.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
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