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 .1مدخـــل
 .1.1خطاب �صاحب الجاللة بمنا�سبة ذكرى الم�سيرة الخ�ضراء في : 2012-11-06

" كما ن�ؤكد التزامنا بتفعيل الجهوية المتقدمة ،وجعل �أقاليمنا الجنوبية في �صدارتها ،لما تتيحه من م�شاركة
ال�سكان في تدبير �ش�ؤونهم المحلية ،وم�ساهمتهم في التنمية الب�شرية المندمجة والم�ستدامة ،ولما توفره من
�أجواء تعبوية ،تقوم على حركية مجتمعية واعدة ،تفرز نخبا جديدة ،ال�سيما من الن�ساء وال�شباب ،في �إطار
تداول ديمقراطي مفتوح على ال�سلطة…
" ولهذه الغاية ،ندعو لبلورة نموذج تنموي جهوي مندمج وم�ضبوط ،يطبق على �أو�سع نطاق ،ويهدف �إلى تحقيق
التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية ،ورفع مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة ،و�إقامة منظومة
اقت�صادية جهوية محفزة للنمو وخلق الثروات ،ومدرة لفر�ص ال�شغل ،وال�سيما بالن�سبة لل�شباب.
   ولتوفير �شروط النجاح لهذا الم�شروع الطموح ،واعتبارا لما يتوفر عليه المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي ،من كفاءات واخت�صا�صات ،وتركيبة تعددية ،ف�إنه يعد الم�ؤهل لالنكباب على �إعداده ،وذلك وفق
مقاربة ت�شاركية ،تتيح م�شاركة ال�سكان المعنيين ،وم�ساهمة جميع الفعاليات الوطنية".
 .2.1تحديد �إطار مهمة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي CESE

انطالقا من التوجيهات ال�سامية ل�صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س ،يتعين على المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي �أن يعد �أر�ضية لنموذج تنموي جهوي ُمندمج وم�ستدام للأقاليم الجنوبية .وينبغي �أن يكون هذا النموذج قادرا على
�إعطاء نف�س جديد للأقاليم الجنوبية ،وعلى رفع التحديات التي تواجهها تلك الأقاليم �سواء على الم�ستوى االقت�صادي �أو
االجتماعي.
كما ينبغي له �أن ي�ضع مواطنات ومواطني الأقاليم الجنوبية في قلب هذا االهتمام ،وذلك عبر �إ�شراكهم في مراحل بلورة
وتفعيل هذا الم�شروع .ويتمثل الهدف في تحرير المزيد من روح المبادرة والطاقات الخالقة للمواطنات والمواطنين من
المثلى من الإمكانات المحلية.
�أجل تمكين �ساكنة الجهة من اال�ستفادة ُ
وينبغي �أن ي�شجع هذا النموذج على �إر�ساء �أ�س�س منظومة اقت�صادية جهوية مالئمة للنمو وخلق الثروة و�إحداث منا�صب
�شغل لفائدة ال�شباب على الخ�صو�ص ،عبر تعبئة وتجنيد كل مكونات المجتمع في الأقاليم الجنوبية ،وت�شجيع تفتحها
وتوفير �شروط الرفاه لها ،وت�شجيع الإدماج في �إطار احترام الخ�صو�صيات الثقافية.
و�سوف يهم هذا النموذج ال�ساكنة المقيمة في الأقاليم الم�سترجعة ،ولكن �أي�ضا �ساكنة �أقاليم �أخرى من جهة كلميم ،ب�سبب
الروابط التاريخية واالجتماعية واالت�صال الجغرافي الذي يجعل من تلك الجهة منطقة و�سطى بين جنوب البالد وباقي
ترابها .وبالتالي ف�إن الجهات الإدارية للعيون-بوجدور -ال�ساقية الحمراء ،ووادي الذهب-لكويرة وكلميم-ال�سمارة� ،سيتم
التعامل معها مجتمعة تارة ومتفرقة تارة �أخرى ،وذلك ح�سب ما تمليه خ�صو�صيات كل جهة.
و�سيركز العمل الجاري في هذا الإطار على مجاالت اخت�صا�ص المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي� ،أي الجوانب
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية والثقافية ،علما �أنه لن يتردد في مقاربة الجوانب الأخرى حين يرى �أنها ترتبط بعالقة وثيقة
مع ما يدخل في �إطار اهتمامات المجل�س.
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ومن �أجل تدبير التحوالت الكبرى ،مع �أخذ االنتظارات ال�ضاغطة لل�ساكنة المحلية بعين االعتبار ،ف�إن المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي يقترح العمل على �أ�سا�س منظورزمني معقول يتراوح ما بين ع�شرة �إلى خم�سة ع�شرة �سنة.
�ستندرج �أعمال المجل�س في �إطار م�شروع الجهوية المتقدمة ،ل ُت�سهم في التفعيل االقت�صادي واالجتماعي والثقافي لهذا
الم�شروع الذي بد�أت معالمه ترت�سم على الم�ستوى الوطني .و�إن من �ش�أن هذه الأ�شغال� ،إذ ت�سهل تج�سيد وتفعيل الجهوية
المتقدمة� ،أن تهيئ المجال لنجاح تجربة الحكم الذاتي المقترحة من قبل المغرب ،حالما يجري التفاو�ض على �صيغتها
النهائية في �إطار الأمم المتحدة.
وال ترمي �أ�شغال المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إلى الحلول محل الفاعلين الم�ؤ�س�سيين المكلفين بالتخطيط
والتنمية المجالية ،من دولة وجهة ومنتخبين محليين ومجتمع مدني و�شركاء اجتماعيين ،بل يتمثل الهدف الذي تطمح
�إليه هذه الأ�شغال في اقتراح �أر�ضية م�شتركة من �ش�أنها �أن ت�سهل تعبئة الفاعلين حول م�شروع جامع.
.3.1

مقاربة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

•

تقديم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي م�ؤ�س�سة د�ستورية م�ستقلة ،تقوم بمهمات ا�ست�شارية لدى الحكومة والبرلمان
بغرفتيه .ويتكون المجل�س من ت�سعة وت�سعين ع�ضوا يمثلون مختلف التيارات وتنظيمات المجتمع المدني ،وي�شاركون
بانتظام في بلورة تقارير المجل�س وتبني �آرائه في جموع عامة تنعقد بح�ضور الأع�ضاء جميعا .ويت�صرف المجل�س ،في �آن
واحد ،كمر�صد للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية والثقافية للبالد ولإ�شارات اله�شا�شة القادمة من المجتمع،
وكقوة اقتراحية حول موا�ضيع اجتماعية ،كما �أن المجل�س ف�ضاء للحوار االجتماعي والمدني لتحقيق التقارب بين
ح�سا�سيات مختلفة تكون لها في بع�ض الأحيان م�صالح مت�ضاربة .وتعك�س الأ�شغال التي يقوم بها منذ ما يقارب ال�سنتين
هذا التموقع بطريقة ملمو�سة وفعلية.
في �سياق �إعداد �أر�ضية للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية� ،سي�ستفيد المجل�س  من تركيبته المتعددة ،وتمثيليته
للمجتمع المدني المنظم ،ومنهجه الت�شاركي القائم على الإن�صات والت�شاور والحوار والمنهجية التفاعلية بين الت�شخي�ص
والدرا�سة المقارنة والتو�صيات الإجرائية.
وهكذا �سيمثل المجل�س قوة اقتراح فاعلة ،ت�أخذ في اعتبارها ر�أي المكونات المختلفة لل�ساكنة المحلية وقواها الحية،
بطريقة مو�ضوعية وم�ستقلة ،كما �سيحر�ص على التقريب بين وجهات النظر حول التحوالت التي ينبغي القيام بها
والإ�صالحات التي يتعين �إدخالها في الأقاليم الجنوبية.

•

لجنة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي المتخ�ص�صة
قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،غداة الخطاب الملكي ال�سامي� ،إحداث لجنة متخ�ص�صة مكلفة بقيادة
�أ�شغال �إعداد �أر�ضية لنموذج تنموي جهوي مندمج وم�ستدام ل�صالح الأقاليم الجنوبية.
�ستقوم هذه اللجنة بت�شخي�ص وتحليل نقدي للحال الراهنة ،واقتراح التحوالت التي من المالئم �إدخالها على ال�سيا�سات
العمومية من �أجل بلوغ الأهداف المر�سومة .و�سيتعين عليها ،في مرحلة تالية ،تحديد �سيناريوهات التنمية المن�شودة،
والم�شاريع التي من �ش�أنها الم�ساعدة على تج�سيده ،وال�سبل الالزم انتهاجها في �إر�ساء وتدبير انتقال من الواقع الحالي
�إلى النموذج المن�شود ،مع التركيز على المو�ضوعات الرئي�سة.
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تتكون اللجنة المتخ�ص�صة من خم�سة وع�شرين ع�ضوا جرى تعيينهم ح�سب منهج ديمقراطي ،بحيث يدخل في تركيبتها
ممثلون عن الفئات الخم�س التي ُتكون المجل�س ،وعن اللجان ال�ست الدائمة .وقد �أر�ست اللجنة هيئاتها الخا�صة
للعمل ،من رئي�س ونائبه ومقررين ومجموعة عمل متخ�ص�صة.
•

.2

�إعداد ورقة ت�أطيرية لمهمة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
قررت اللجنة �أن تبد�أ �أ�شغالها ب�إعداد ورقة ت�أطيرية لمهمتها ،تقدم العنا�صر الأولى للت�شخي�ص ،ومرجعية المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي ،والتحوالت الكبرى التي ينبغي �أن يركز عليها المجل�س ،وكذا النتائج المتوقعة .كما تحدد هذه الورقة
المنهجية التي ينبغي اتباعها في تحديد مراحل الدرا�سة واال�ستماع و�إ�شراك ال�ساكنة والفاعلين الم�ؤ�س�سيين المعنيين ،وفي
مجال التحليل والنقا�شات الداخلية للمجل�س ،و�أخيرا في مجال تبني وتقديم خال�صات المجل�س.
وقد اعتمد �إعداد هذه الورقة ،الذي تطلب ما يناهز �شهرين من الزمن ،على تحليل مختلف الدرا�سات التي تم �إجرا�ؤها
على م�ستوى الأقاليم الجنوبية في المجاالت االقت�صادية واالجتماعية والبيئية والثقافية .كما اعتمد على نقا�شات مع
رئي�س الحكومة وبع�ض القطاعات الوزارية ،ومجموعة �أولى من جل�سات اال�ستماع التي نظمت مع الفاعلين الم�ؤ�س�سيين
في الأقاليم الجنوبية� ،أي وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ،والوالة ،والر�ؤ�ساء المنتخبين بالجهات الثالث المكونة لتلك
الأقاليم ،وهيئات الو�ساطة الموجودة هناك (المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان ،وم�ؤ�س�سة الو�سيط) .و�أخيرا ،كان هذا
الإعداد مو�ضوعا لنقا�ش وا�سع بين �أع�ضاء اللجنة قبل تب ّني الورقة.

الت�شخي�ص وتو�صيف الحال الراهنة الأوليان  :ح�صيلة مليئة بالمفارقات
يعتبر الت�شخي�ص الأولي بمثابة نتيجة للدرا�سة الوثائقية ولجل�سات اال�ستماع الأولى المنظمة من طرف المجل�س ،وكذا
النقا�شات الداخلية بين �أع�ضاء اللجنة المتخ�ص�صة .و�سيجري تتميمه وا�ستكماله في ما بعد ،خالل مراحل �إنجاز الدرا�سة.
وذلك بهدف تحديد الم�سائل ذات الأهمية ،التي من المنا�سب العمل على معالجتها من طرف المجل�س في هذه المرحلة.
منذ  ،1975تاريخ ا�سترجاع الأقاليم الجنوبية �إلى الوطن الأم ،ا�ستفادة هذه الجهات من مجهودات كبيرة في مجال
اال�ستثمار ،لتمكين هذه الأقاليم بما يلزم من تجهيزات وبنيات تحتية بهدف تحقيق الأمن لل�ساكنة المقيمة في هذه
المناطق ،وتوفيرها �شروط الولوج �إلى الخدمات االجتماعية الأ�سا�سية.
انتظمت هذه الأ�شغال حول ثالثة محاور رئي�سة ،للإ�سهام في تنمية الأقاليم الجنوبية والنهو�ض بها من حيث التجهيزات
والبنيات التحتية والتنمية االقت�صادية والتنمية االجتماعية.
غير �أن النتائج تبدو متفاوتة والح�صيلة مليئة بالمفارقات .فرغم تزويد الأقاليم الجنوبية بتجهيزات وبنيات تحتية متقدمة
مقارنة مع �أقاليم ال�شمال ،ورغم �أن م�ستويات ولوج ال�ساكنة هناك �إلى الخدمات الأ�سا�سية وكذا الم�ؤ�شرات االجتماعية
تقع في الم�ستوى الأعلى من المعدالت الوطنية ،ف�إن هناك م�شاكل حقيقية تحول دون تحقيق الإقالع االقت�صادي وخلق
القيمة الم�ضافة المحلية ،وم�شاكل مزمنة في مجال البطالة وخ�صو�صا بطالة ال�شباب والن�ساء ،و�صعوبات في التما�سك
االجتماعي واالندماج ،تعبر عنها التوترات االجتماعية المتكررة .فالدولة تبقى هي الم�ستثمر الأول والم�شغل الأول في
الأقاليم الجنوبية� .أما اال�ستثمار الخا�ص والمبادرات الفردية فتبقى غير كافية ،وال تترجم حجم الجهود التي يتم بذلها من
قبل ال�سلطات العمومية من �أجل ت�شجيعها وتنميتها .وفي الآن ذاته ،ورغم اللجوء �إلى اعتماد �آليات مختلفة للم�ساعدة على
الم�ستوى االجتماعي ،ف�إن النتائج ال ترقى �إلى ما هو منتظر �سواء على م�ستوى التنمية االقت�صادية �أو االجتماعية.
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وتطرح هذه المالحظة الأولى عددا من الت�سا�ؤالت حول مدى �صواب وفعالية ونجاعة و�أثر ال�سيا�سات العمومية ،وحول
الو�سائل وال�سبل الكفيلة بتح�سينها.
.1.2

ح�صيلة التنمية الترابية

•

ال�سياق العام
�إن المجال الترابي لأقاليمنا الجنوبية �شا�سع� ،إذ يمتد على م�ساحة  416.500كلم مربع ،بما يمثل  59بالمائة من مجموع
التراب الوطني ،لكن تعداد ال�سكان به ( 946.000ن�سمة) ال يتجاوز ن�سبة  3بالمائة من مجموع �ساكنة البالد ،مع ن�سبة
تمدن تبلغ  74بالمائة ،ويرتفع �إلى  95بالمائة في الجهات الجنوبية .كما �أن الإكراهات المناخية حا�ضرة بقوة ،ذلك �أن
المنطقة تعد من بين ال�صحارى الأ�شد جفافا في العالم ،بموارد طبيعية (من مياه و�أرا�ض �صالحة للزراعة) محدودة جدا،
و�ساكنة قليلة العدد .ويزيد من حدة هذه الإكراهات ما تعي�ش على �إيقاعه المنطقة من �صراع جيو�سيا�سي ،مما يجعل
ت�أثيرها ال�سلبي قويا في النموذج التنموي الممكن �إطالقه في المنطقة.
يتميز المغرب ال�صحراوي كذلك بتكامل حيوي بين حياة الترحال وعالم الواحات ،وبوحدة ثقافية قوية جدا ،وهما
عن�صران يعتبران من �أهم الحجج التي ت�صب في �صالح ربط المناطق المتنازع عليها ،ربطها بالأقاليم ال�شمالية للمملكة.
غير �أنه يتعين االعتراف بهيمنة المنطق القَبلي في تلك المناطق ،وهي هيمنة يزيد من حدتها م�سل�سل تحديد ال�سكان
في �إطار حل الم�شكلة ال�سيا�سية ،وكذا غياب اختالط اجتماعي-عرقي �إدماجي ومتوازن.

•

التقييم االقت�صادي لنمط التنمية
�شهدت جهات الجنوب ،على الم�ستوى االقت�صادي ،مجهودات عمومية �ضخمة ومهيكِ لة ترمي �إلى تنمية المنطقة،
وزادها زخما �إحداث وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية .فاال�ستثمارات العمومية في تلك الجهات هامة جدا ،ت�أتي في
المركز الثالث وطنيا في مجال اال�ستثمار لكل فرد من ال�ساكنة ،كما �أن المنطقة تعد من بين المناطق الثالث الأولى
في المملكة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيز.
�أما الناتج الداخلي الخام الجهوي  ،PIBRفيقدر بما يناهز  20مليار درهم ،بما يعني ناتجا داخليا جهو ًيا خاما قدره
 21.400درهم ،مقابل  19.800على الم�ستوى الوطني ،ويعطي للمنطقة الرتبة الرابعة وطنيا.
لكن ال منا�ص من مالحظة غياب �إقالع اقت�صادي حقيقي .فاقت�صاد المنطقة قليل التنوع ،وهو مرتهن ارتهانا قويا بقطاعين
اثنين� ،أولهما الإدارة العمومية ،التي ت�ساهم بن�سبة  36بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي ،و 27بالمائة من
المنا�صب التي تطرح م�شكل �إمكانية التحمل المالي وم�شكل الإن�صاف بين المجاالت الترابية؛ والثاني قطاع ال�صيد
البحري ،بما ن�سبته  17بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي و 35بالمائة من منا�صب ال�شغل.
من جهة �أخرى ،ت�ستفيد المقاوالت من الإعفاء ال�ضريبي عن ال�ضريبة على ال�شركات  ISوال�ضريبة على القيمة الم�ضافة
والر�سوم المحلية .غير �أن هذه التدابير التحفيزية الرامية �إلى ت�شجيع اال�ستثمار لم تحقق الأهداف المرجوة منها.
ومن المالحظ كذلك �أن الم�ساعدات المبا�شرة وغير المبا�شرة المخ�ص�صة للمنطقة تمثل ما يقارب  4.6مليار درهم
(الإنعا�ش الوطني ،والم�ساعدات الغذائية ،والأجور الم�ضاعفة ،والإعانات في مجال التغذية والمحروقات ،والإعفاءات
ال�ضريبية وغيرها) ،وهي ميزانية كبيرة ال ت�ستهدف بال�ضرورة الفئات االجتماعية الأكثر عوزا واحتياجا.
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•

التقييم االجتماعي لنمط التنمية
تحوز هذه المنطقة على م�ؤ�شرات اجتماعية من بين �أف�ضل الم�ؤ�شرات على الم�ستوى الوطني ،كما ي�شهد بذلك الم�ؤ�شر
الجهوي للتنمية الب�شرية ،المقدر بنحو  ،0.729مقابل  0.672على الم�ستوى الوطني ،ون�سبة محو الأمية التي تبلغ
 63بالمائة مقابل  57بالمائة على الم�ستوى الوطني ،ون�سبة الفقر التي تقدر بنحو  6.5بالمائة ،مقابل  10بالمائة على
الم�ستوى الوطني .كما �أن ن�سبة ولوج ال�ساكنة �إلى الكهرباء ( 84بالمائة مقابل  70بالمائة وطنيا) والماء ال�صالح لل�شرب
( 69بالمائة مقابل  )55والتطهير ،تعد كلها من بين الأعلى في البالد .
غير �أن البطالة تظل في قلب �إ�شكالية تنمية المناطق الجنوبية ،وتبقى �أهم عامل من عوامل التوتر االجتماعي .فمعدل
ن�سبة البطالة يناهز  17بالمائة ،وهي بطالة يعاني منها بالأ�سا�س ال�شباب ال�صحراوي ( 29بالمائة) والن�ساء من ذوي
الم�ستوى التكويني المتو�سط �أو العالي .وهي و�ضعية نتيجة �آليات الم�ساعدات المبا�شرة وغير المبا�شرة المخ�ص�صة
للمنطقة تمثل ما يقارب  4.6مليار درهم (الإنعا�ش الوطني ،والم�ساعدات الغذائية ،والأجور الم�ضاعفة ،والإعانات في
مجال التغذية والمحروقات ،والإعفاءات ال�ضريبية وغيرها) .غير �أن هذه الآلية ،في غياب نظام من �شبكات اجتماعية
خا�صة تغطي مجموع حاجيات المنطقة ،بدون �أن ت�ستهدف بال�ضرورة الفئات الأكثر عوزا.

•

التقييم في مجال الحكامة
تغطي المناطق الثالث للأقاليم الجنوبية ما مجموعه ع�شرة �أقاليم و 87جماعة ترابية 17 ،منها ح�ضرية.
وعلى غرار باقي مناطق المملكة يتقدم م�سل�سل الالمركزية ،غير �أن ترجمتها على �أر�ض الواقع ترتطم بعدد من الإكراهات
نق�ص الكفاءات الب�شرية ،والم�ستوى ال�ضعيف للت�أطير وقدرات التدبير لدى
وال�صعوبات التي تعوق تفعيلها ب�سبب َ
الجماعات المحلية ،و�ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية ،وغياب االت�صال بين مختلف م�ستويات التخطيط
(المحلي والجهوي والوطني) والنق�ص في مجال �إعداد التراب والمن�سوب ال�ضعيف من الو�ضوح على �صعيد عملية
اتخاد القرار والمحا�سبة.
من جهة �أخرى يبقى الالتمركز بعيدا عن التحقق .فم�س�ؤولو الم�صالح الخارجية كثيرا ما ينق�صهم التحفيز (�إذ �إن
التعيين في الأقاليم الجنوبية كثيرا ما ُينظر �إليه ب�صفته عقابا) وتنق�صهم المعرفة بال�سياق الخا�ص للأقاليم الجنوبية .كما
�أن ه�ؤالء الم�س�ؤولين كثيرا ما يفتقرون �إلى اال�ستقاللية في التدبير واتخاذ القرار ،بحيث يجدون �أنف�سهم مح�صورين في
�إطار مقاربات قطاعية على ح�ساب المقاربة المن�سقة للتنمية الترابية ،مما يف�ضي �إلى زيادة في الكلفة الإدارية ،وبطء في
اتخاذ القرار وطولٍ في �آجال الإنجاز.
و�إذا كان �إحداث وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية �سنة  2002قد �أتاح دعم الجهد المبذول في مجال التخطيط الترابي
(المخطط الخما�سي  7 :2008-2004مليار درهم) ،ودعم ال�شراكة بين الفاعلين الم�ؤ�س�سيين (الدولة والجهة والإقليم
والجماعة) ،وتوحيد جهود تنمية القرب ،ف�إن ذلك ال ينفي ا�ستمرار م�شاكل الحكامة وهي كثيرا ما تت�سبب في �صعوبات
تعوق تنفيذ بع�ض الم�شاريع وتف�ضي �إلى �ضعف في التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ي�شهد المجتمع المدني نموا ملحوظا ،غير �أنه يبقى مرهونا لم�ساعدات الدولة .يعرف تجارب في غاية الأهمية لكنه
بحاجة �إلى الدعم و�إلى �إطار ي�ضمن ا�ستقالله (من حيث الو�ضعية القانونية والتمويل وتنمية القدرات) كي تتحرر من
المقاربات االنتهازية والتدخالت الخارجية .فالمجتمع المدني متى توفر له القدر الكافي من اال�ستقاللية والم�صداقية
�أمكنه �أن ي�ضطلع بدور في بروز نخبة محلية قادرة على توفير المناخ المالئم لنجاح تنمية داخلية للأقاليم الجنوبية.
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فال�سياق ال�سيا�سي والحكامة المعتمدة في الأقاليم الجنوبية لم ي�شجعا على بروز ثقافة م�شتركة ق�صد النهو�ض بم�س�ألة
تنمية الجهة ،وال انخراط الفاعلين المعنيين انخراطا قويا ،وال �أي �شكل من �أ�شكال التنا�سق بين ال�سيا�سات العمومية
التي يجري تفعيلها.
.2.2

•

•

•

•

•
•

الت�شخي�ص والرهانات :تنمية القطاعات المنتجة

منتجات البحر :ب�شواطئ يبلغ طولها  1500كيلومتر ،يزخر ال�ساحل الجنوبي من البالد بموارد �سمكية هامة ومتنوعة،
تمثل ما ن�سبته  80بالمائة من مجموع ال�صيد البحري الوطني ،وت�ساهم بما قدره  15بالمائة من الناتج الداخلي الخام
المحلي ،و 30بالمائة من منا�صب ال�شغل .غير �أن المرء يالحظ �أن هناك �إمكانات غير م�ستغلة للتنمية الم�ستدامة
للموارد ،وق�صورا في تثمين منتجات البحر ،ب�سبب �ضعف قدرات التحويل في المنطقة .كما �أن م�س�ألة تدبير تراخي�ص
ال�صيد في �أعالي البحار ت�شكل �سببا نتكررا للتوتر .ولعل في ال�صعوبات التي تواجهها برامج ال�صيد ال�ساحلي الموجهة
�إلى ال�شباب ،وكذا برنامج قرى ال�صيادين ،تواجه عدة م�شاكل.
الفالحة :في القطاع الفالحي ،تتمتع المنطقة ب�إمكانات حقيقية (من واحات ومناطق �سبخة ذات قيمة م�ضافة عالية،
وتربية جمال) .وتمثل الم�ساحة الزراعية النافعة  SAUما ن�سبته  1.20بالمائة من مجموع تراب الأقاليم الجنوبية ،وتقع
في �أغلبها في جهة كلميم-ال�سمارة .ورغم الإنتاج المتنوع ،ف�إن �إ�سهام القطاع الفالحي في الناتج الداخلي الخام
الجهوي ال يتعدى ن�سبته  2بالمائة ،كما �أنه ال ي�ساهم �إال بما بين  5و 10بالمائة من منا�صب ال�شغل .ويمثل التحدي
المتعلق بتعبئة الموارد المائية (من معرفة بالفر�شات المائية الجوفية ،وعمليات تحلية المياه) �أهم العوائق التي يعانيها
هذا القطاع� .أما تربية الموا�شي فتمثل ن�شاطا مهيمنا في الأقاليم الجنوبية ،وهو ن�شاط يهم تربية الجمال والماعز وكذا
ال�ض�أن ،وبدرجة �أقل تربية الأبقار الموجهة �إلى �إنتاج الألبان .ويتوفر قطاع تربية الجمال على م�ؤهالت هامة في مجال
تنمية ت�شغيل ال�شباب في الجهة ،غير �أنه يعاني من غياب �إطار لتثمين مجموع �سل�سلة القيم (�إعداد الم�سارات الرعوية
وهيكلة ن�سيج المربين وت�شجيع التجمعات المهيكلة في المراحل الأولى من ال�سل�سلة ،وتحديث وتكييف م�سارات
التوزيع والت�سويق).
ال�سياحة :تتمتع الأقاليم الجنوبية بموروث طبيعي وثقافي هام .غير �أن الوزن االقت�صادي لل�سياحة يبقى هام�شيا� ،إذ ال
يتجاوز  1.5بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي ،وال يوفر �سوى على  2بالمائة من منا�صب ال�شغل .ويجد هذا
الأمر تف�سيره في عدد من الإكراهات ،منها �ضعف التعريف بالمنطقة وعدم كفاية الرحالت الجوية المتوفرة وتحفظ
المقاولين الخوا�ص في تطوير منتجات �سياحية محلية مخ�ص�صة لل�سياحة ال�صحراوية و�سياحة الواحات من خالل
ا�ستثمار المقومات الثقافية المحلية.
المعادن وال�صناعة :يبقى قطاع الفو�سفاط من �أكبر القطاعات �إ�سهاما في النمو ( 6بالمائة من الناتج الداخلي الخام
الجهوي) وال�شغل ( 3500من�صب �شغل) .وفي ما عدا الفو�سفاط ،يبدو �أن �آفاق ا�ستخراج المعادن واعدة ،غير �أنها
تقت�ضي مزيدا من الجهد في مجال اال�ستك�شاف ومعرفة الطبقات تحت الأر�ضية في المنطقة� ،سواء من قبل الدولة �أم
من قبل الفاعلين الخوا�ص (�شريطة �أن يتم تو�ضيح الإطار الم�ؤ�س�سي).
الطاقات المتجددة ،تمثل الطاقات الريحية وال�شم�سية ،موردا م�ستقبليا ،لكن اال�ستفادة منها م�شروطة بالربط بال�شبكة
الوطنية وت�أهيل المواقع المر�شحة لإقامة م�شاريع من هذا النوع وتكوين الموارد الب�شرية الم�ؤهلة.
التجارة والخدمات� :شهدت التجارة نموا مطردا بف�ضل ما تم �إقامته من بنيات تحتية عديدة .وهي تمثل اليوم قطاعا
هاما في اقت�صاد المنطقة� ،إذ ت�سهم بما ن�سبته  32بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي ،و 20بالمائة من منا�صب
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•

ال�شغل .غير �أن هذا القطاع يبقى �ضعيفا ب�سبب هيمنة الن�شاط غير المهيكل عليه ،وي�شكو من نق�ص في خدمات النقل
واللوج�ستيك الع�صرية .كما �أن نق�ص الو�ضوح في مناخ الأعمال ،وخ�صو�صا ما يتعلق بالعقار والو�ضعية ال�ضريبية ،وكذا
بطء بع�ض الم�ساطر ،تحد من �إمكانات ا�ستقرار فاعلين اقت�صاديين ع�صريين هناك.
ال�صناعة التقليدية :تغذي التقاليد الغنية في جهات الجنوب الثالث �صناع ًة تقليدية متنوعة ذات مكون هوياتي وثقافي
قوي الح�ضور (من ن�سيج وزرابي وجلد وغير ذلك) .غير �أن هناك مظاهر من الت�أخر ال تزال قائمة ،ترجع �إلى النق�ص في
تكوين ومواكبة ال�صناع التقليديين ،وفي التكيف مع حاجات ال�سوق ،وفي م�سارات الت�سويق.

.3.2

•

•

•

•

•
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البنيات التحتية والنقل :لقد �أتاحت اال�ستثمارات ال�ضخمة التي قامت بها الدولة َ
بلوغ م�ستوى من البنيات التحتية ال
ب�أ�س به (رغم ا�ستمرار بع�ض نقاط االختناق ،كما هو حال الطريق الوطنية رقم  1عند م�ستوى كلميم� ،أو م�شروع الميناء
الأطل�سي بالداخلة) .غير �أن النقل الجوي يبقى غير كاف ،مما يمثل عائقا بالن�سبة �إلى المنطقة وتنميتها.
�سيا�سة المياه :تعي�ش المنطقة و�ضعية �إ�ستنزاف مائي كبير ،تزيدها تفاقما ندرة الموارد المائية ،وهي موارد تقدر بنحو
 180مليون متر مكعب ،تخ�ص�ص ن�سبة كبيرة منها للماء ال�صالح لل�شرب ( 63بالمائة من اال�ستهالك المائي في الحو�ض 
ال�صحراوي ،مقابل � 4إلى  9بالمائة في غيرها من مناطق البالد) .وتف�ضي هذه الو�ضعية �إلى الحد من الإمكانات
الفالحية بمنطقة الداخلة وكلميم ،بهدف الحفاظ على الفر�شة المائية المعر�ضة ال�ستغالل مفرط .وتواجه الم�ساعي
الرامية �إلى الخروج من هذه الو�ضعية �صعوبات مرتبطة بعدم كفاية الميزانية المخ�ص�صة لال�ستك�شاف ،والكلفة المرتفعة
لتمويل ال�سدود في منطقة كلميم ،والإكراهات المرتبطة ب�إحداث محطة لتحلية المياه.
ال�سكنى و�إعداد التراب :ا�ستفاد قطاع تجهيز التراب وال�سكنى من مجهود كبير في مجال اال�ستثمار ( 3مليار درهم ما
بين  2008و ،2011مخ�ص�صة لل�سكن)� ،أتـــاح انطالق حركية كبيرة في مجال التعمير ،وخ�صو�صا على طول ال�ساحل،
وامت�صا�ص ق�سم كبير من ال�سكن غير الالئق ( �أُعلنت ثالث مدن مدنا دون ُدور �صفيح) .غير  �أن هناك عددا
من التحديات التي ال تزال قائمة ،ترتبط بتطهير مجال العقار و�سيا�سة الم�ساعدة على الولوج �إلى ال�سكن واختالط
�ساكنة الأحياء ووجود مخططات تهيئة المدن تراعي الخ�صو�صيات الثقافية للمنطقة.
ال�صحة :ا�ستفاد المجال الترابي لأقاليم الجنوب من ا�ستثمارات هامة في مجال البنيات التحتية ال�صحية (� 11.4سريرا
لكل � 10.000ساكن ،مقابل  9.8على الم�ستوى الوطني) .غير �أن القطاع يعاني نق�صا في مجال الموارد الب�شرية الطبية
(� 4أطباء لكل � 10.000ساكن ،مقابل  6.1على الم�ستوى الوطني) ،وهو ما ينعك�س �سلبا على نوعية الخدمات المطلوبة،
ويت�سبب في تراجع م�ؤ�شرات ال�صحة الأ�سا�سية.
التربية والتكوين :تعتبر المنطقة على العموم مجهزة تجهيزا جيدا من حيث المدار�س ومراكز التكوين المهني ،مما
نتج عنه تح�سن في ن�سب ا�ستكمال الدرا�سة ( 56بالمائة ،مقابل  21بالمائة معدال وطنيا) .غير �أن العديد من العوامل
تتدخل لتعوق فعالية القطاع:
 النوعية غير الكافية للتعليم ما قبل المدر�سي والمدر�سي ،ب�سبب النق�ص في الموارد الب�شرية المالئمة وم�شاكل توجيهالتالميذ؛
   النق�ص في عر�ض التعليم العالي ،مما يحد من الولوج �إلى الدرا�سات العليا؛   -تكييف التكوين المهني مع �سوق ال�شغل.
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•

الثقافة والموروث الثقافي :تقع المنطقة في ملتقى ثقافتين هامتين هما الثقافة الأمازيغية والثقافة الح�سانية ،وهي تتوفر
على هوية ثقافية قوية وفريدة على م�ستوى البالد ،لكونها ثمرة التالقح بين الثقافات الأفريقية والأمازيغية والعربية .غير
�أن التقاليد الثقافية للمنطقة تتهددها مخاطر �ضياع المهارات الموروثة عن الأجداد والنق�ص في مجال تثمين الموروث
الثقافي الحي (من تراث �شفهي والمادي ،و�صناعة تقليدية وفنون طبخ) ،كما �أن هناك حاال من التردي يعاني منها
الموروث المعماري والأثري ،عالوة على المكانة غير الكافية المفردة للبعد الثقافي في الم�شاريع التنموية.

 . 3المبادئ والأهداف الرئي�سة لم�شروع النموذج التنموي
يت�ضح من عمليات التفكير االولى التي قامت بها اللجنة المتخ�ص�صة �أنه ب�إمكان المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
�أن يو�صي ب�إدخال �إ�صالحات ،متدرجة ولكن عميقة ،على الت�صورات والمناهج المعتمدة في تنمية الأقاليم الجنوبية.
ويتعلق الأمر بالمزاوجة بين تجذير هذه الأقاليم في المرجعية الوطنية وبين احترام هوية الجهة .ويتمثل الهدف في �إتاحة
بروز اقت�صاد محلي قابل للحياة ومتمتع بالجاذبية ،وذلك عبر اعتماد حكامة تحر�ص على االحترام التام للحقوق الأ�سا�سية
لل�سكان وت�ضمن حرياتهم الفردية والجماعية وتعمل في خدمة م�صالحهم الم�شروعة.
.1.3

االعتماد على المبادئ الأ�سا�سية المحددة في الد�ستور

تمثل المبادئ الأ�سا�سية المن�صو�ص عليها في د�ستور  1يوليو � 2011إطارا معياريا يعتبر تفعيله الجيد في حد ذاته رافعة
مهيكلة من �أجل �إعادة �صياغة ناجحة وم�ستدامة لل�سيا�سات التنموية للجهات الجنوبية .و�سيبرز تقرير المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي داللتها ويبلور تو�صيات من �ش�أنها �أجر�أة المبادئ الد�ستورية التالية:
•   احترام حقوق الإن�سان الأ�سا�سية في �إطار المواطنة الم�س�ؤولة (جعل �ضمان حقوق الإن�سان بالمعنى الوا�سع مبد�أ �أ�سا�سيا
من مبادئ الحكامة االقت�صادية واالجتماعية)؛
•   خيار اقت�صاد ال�سوق االجتماعي (دولة ت�ضطلع بالتنظيم ور�سم اال�ستراتيجيات ،وت�ضمن احترام قواعد ال�سوق وت�شجع
تطور المبادرة الخا�صة ،والنهو�ض بالم�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت والم�ستثمرين لفائدة الم�شاريع طويلة الأمد ،وتطوير
�أن�شطة االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني)؛
•   الجهوية المو�سعة ،والالمركزية والت�ضامن ما بين الجهات والتفريع (�إقرار م�س�ؤولية الم�ستويات المحلية في ت�صور وتفعيل
م�شاريع التنمية ،وتوطين ال�سيا�سات االجتماعية التنموية)؛
•   الحكامة :الديمقراطية الت�شاركية ،ال�شفافية والمحا�سبة (�إعادة النظر في الديمقراطية االقت�صادية واالجتماعية المحلية،
و�إر�ساء �آليات محا�سبة اقت�صادية محلية ،وتطهير مجال العقار من الديون والمنازعات)؛
•   التنمية الم�ستدامة (االرتقاء بحماية الو�سط الطبيعي �إلى مرتبة الرافعة اال�ستراتيجية للتنمية ،واال�ستغالل العقالني
للموارد ال�سمكية ،وتطوير الطاقة الريحية وال�شم�سية).
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.2.3

تج�سيد الأهداف الم�سطورة في الميثاق االجتماعي الذي �أعده المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي ،وتمكين الأقاليم الجنوبية من اال�ستفادة من ذلك

تبنى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،في  26نوفمبر  ،2011ميثاقا اجتماعيا يحدد المبادئ الأ�سا�س لتعاقد
جديد حول التما�سك االجتماعي والتنمية االقت�صادية ،باالعتماد على مرجعية من المبادئ والأهداف الم�ستنبطة من
معايير عمومية دولية (وقد جاء هذا الإنجاز الهام ثمرة للتوجيهات ال�سامية التي وجهها �صاحب الجاللة ملك البالد �إلى
المجل�س في  21فبراير  .)2011وت�شمل تلك المرجعية  94هدفا محددا وواقعيا ،ترافقها  240م�ؤ�شرا تتيح قيا�س مدى
تحققها ومدى التقدم المحرز .و�إن من �ش�أن التحقيق الم�ستدام لهذه الأهداف �أن يتيح ،في �آن واحد� ،إ�ضفاء حركية على
التنمية في الأقاليم الجنوبية ،ومطابقة المنهج المتبع فيها ،وا�ستفادة ال�ساكنة منها مع مراعاة المعايير العمومية الدولية
المتعلقة بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية .و�سيعمل تقرير المجل�س على �إبراز الداللة الإجرائية لهذا الميثاق في ما يخ�ص
الأقاليم الجنوبية ،كما �سيبلور تو�صيات دقيقة ومحددة ،تنتظم حول مجاالت العمل ال�ستة التالية:
•   �ضمان الولوج �إلى الحقوق والخدمات الأ�سا�سية ،والنهو�ض بالرفاه االجتماعي؛
• تنمية المعارف والتكوين والثقافة؛
• الوقاية من الإق�صاء وت�شجيع الإدماج ومظاهر الت�ضامن؛
• االرتقاء بالحوار االجتماعي والحوار المدني وال�شراكات من �أجل التقدم؛
• حماية البيئة وت�شجيع االقت�صاد الأخ�ضر؛
• تدعيم الحكامة الم�س�ؤولة والأمن االقت�صادي ،وت�شجيع المبادرة الخا�صة وتر�سيخ الديمقراطية االجتماعية.
.3.3

�إ�شراك ال�ساكنة المحلية في ت�أطير النموذج التنموي

�سيوا�صل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي اال�ستماع �إلى الفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين ،وا�ستقاء وجهات
نظرهم ،كما �سي�ستعر�ض �أعمال الخبرة التي در�ست اقت�صاد الأقاليم الجنوبية و�إ�شكالية تنميتها .و�سوف يبلور المجل�س 
تو�صيات حول التوازنات التي ينبغي تحقيقها بين متطلبات نموذج تنموي يعتمد على الموارد والديناميات الداخلية من
جهة على م�ساعدة ال�سلطات العمومية من جهة �أخرى واالت�صال بين هذه الأقاليم وغيرها من �أقاليم المملكة ثم بينها وبين
المجموعة الفرعية الجهوية ل�شمال غرب �أفريقيا الكبير ،بحكم �أن الطموح الم�شروع للمملكة يمكن �أن يتمثل في جعل
�أقاليمها الجنوبية ،في ان�سجام مع تاريخها ،و�صلة و�صل مع �أفريقيا ،وقطبا جهويا للتعاون واالزدهار وال�سالم.
وينبغي �أن تعك�س عملية ت�أطير معالم النموذج التنموي االختيارات الأ�سا�سية للفاعلين المعنيين ،والتوازن الالزم �إقامته
بين المقاربات والطموحات المختلفة ،ومن بين �ضوابط الت�أطير التي تم تحديدها في:
• �إندماج وطني قوي على م�ستوى اال�ستراتيجيات القطاعية� ،أو تطبيق قواعد التفريع بهدف تحقيق تنمية �أكثر تال�ؤما مع
حاجات الجهة؛
•   مطابقة قواعد الحكامة (الو�ضع ال�ضريبي ،والم�ساعدات االجتماعية ،والحوافز االقت�صادية)� ،أو اعتماد مقاربة جهوية ت�أخذ
في اعتبارها التاريخ والمحيط الجغرافي-ال�سيا�سي للمنطقة؛
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•

•
•

تنمية م�سنودة باقت�صاد اجتماعي وت�ضامني �أو تنمية تقوم بالكامل على الم�شاريع الكبرى واال�ستثمارات الخارجية .ولعل
درجة م�ستوى التنمية االقت�صادية المن�شودة (�أهداف التنمية ،وطبيعة القطاعات التي ينبغي تحفيزها ،ومحتوى منا�صب
ال�شغل الالزم �إحداثها) لها ت�أثيرات على النموذج االجتماعي وعلى بروز نخب اقت�صادية و�سيا�سية؛ ف�ضال عن �أن المكانة
التي ينبغي �إفرادها للعن�صر الب�شري (التربية والتكوين والمعرفة) وما هو ثقافي يجب �أن يكون في قلب هذه االختيارات؛
مكان كل من الدولة والجهة الالمركزية والجهة الالممركزة والقطاع الخا�ص والمجتمع المدني؛
الموارد الخا�صة بالجهة مقابل الموارد المتح�صلة على الم�ستوى الوطني.

.4.3

مطامح الم�شروع التنموي وم�ؤ�شراته الرئي�سة

�إن التقييم الم�ستقبلي لمدى نجاح النموذج التنموي المر�سوم يفتر�ض �أن يتم ،منذ مرحلة الت�صور ،تحديد م�ؤ�شرات
التتبع .وفي هذا ال�صدد �سيتم �إيالء عناية خا�صة لعملية تعريف تلك الم�ؤ�شرات الكبرى ،في ارتباط مع �أهداف النموذج
التنموي وغاياته في مجال نوع النمو المن�شود ،ومنا�صب ال�شغل المحدثة والحماية االجتماعية ،وكذا الخيارات التي يتم
تبنيها ل�صالح مبادئ اال�ستدامة (�إمكانات اال�ستدامة البيئية ،والمقبولية االجتماعية ،والحد من الفوارق وتحقيق التوازنات
الماكرو اقت�صادية والمالية ،و�ضرورة و�ضع قواعد ت�ضمن مقاومة ال�ضغوط التي يمكن �أن يتعر�ض لها النموذج ،والتدبير
الم�ستدام للموارد الب�شرية).

 . 4تحديات التغيير :تحوالت كبرى ينبغي القيام بها
ت�شير عنا�صر الت�شخي�ص الأولية ،في ما يبدو� ،إلى �ضرورة القيام ب�إعادة توجيه كبرى للنموذج التنموي المطبق حتى اليوم في
الجهة ،والذي يبدو �أنه قد بلغ حدوده الق�صوى� .إذ لم يعد قادرا على اال�ستجابة لطموح التطور المن�شود المذكور �أعاله .ذلك
�أن �إنجاح التغيير يفتر�ض تحديد الم�سائل الهيكلية التي تعوق التنمية حاليا ،وتلك التي تحرر الطاقات وتحفز على التعبئة.
ولي�س من المطلوب �أن يتعر�ض المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،ب�شكل مبا�شر ،للق�ضايا المرتبطة لم�شروع الجهوية
المو�سعة التي ب�صدد التح�ضير في الوقت الراهن .وعلى العك�س من ذلك ف�إن المجل�س مطالب بمعالجة المو�ضوعات المتعلقة
بالحكامة المحلية الم�ستقبلية على �صعيد �آليات تمثلها من طرف ال�سكان ،والكفاءات وال�سلط الالمتمركزة ،و�أي�ضا على م�ستوى
نمط ا�شتغالها ومواردها المالية الخا�صة .وهي �شروط مرتبطة بت�صور وتنفيذ النموذج التنموي الجهوي.
بمعالجة هذه الق�ضايا �سيكون المجل�س قد �أ�سهم في توفير ال�شروط المالئمة للتقريب بين مختلف الأطراف وتحقيق
انخراط �أكبر من جانبها ،وت�سهيل بروز روابط لتر�سيخ النموذج التنموي وتفعيله .ويمكن جمع المو�ضوعات الإ�شكالية،
التي يجدر التقدم بها ،في خم�سة محاور:
.1.4

•

المحور االقت�صادي

كيف ال�سبيل �إلى موا�صلة جهود الدولة والجماعات الترابية ل�صالح التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،عبر �إ�شراك قوي
وفاعل للقطاع الخا�ص على الم�ستوى الجهوي والوطني والدولي (قطاع خا�ص منتج وخالق للثروات ،في مقابل قطاع
خا�ص يقوم على الريع)؟ وما هي المتطلبات الأولية و�إلى �أي مدى يمكن ت�شجيع بروز وديمومة قطاع خا�ص �أكثر دينامية
(نوعية الخدمات الإدارية والتراخي�ص ،والإطار ال�ضريبي ،والمناطق الحرة ،والعقار وغير ذلك)؟ �أي تمويل عمومي
وخا�ص يتعين تعبئته؟
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• كيف ال�سبيل �إلى �إر�ساء قواعد اقت�صاد اجتماعي وت�ضامني ،ي�ستلهم �أف�ضل النماذج الدولية ،ويعتمد في الآن نف�سه
على التقاليد والمهارات المحلية ،يكون قادرا على �إحداث منا�صب ال�شغل وخلق الموارد وت�أمين الحماية االجتماعية؟
•   ما هي الأنماط التي يجب اتباعها في تدبير الموارد الطبيعية (من �صيد بحري ومعادن ومحروقات) لت�سهيل �إقبال
اال�ستثمارات المبا�شرة الخارجية في مجال التنقيب تثمين الموارد الطبيعية وذلك باعتبار طبيعة و�أهمية اال�ستثمارات،
الآجال ال�ضرورية لإنجاز ذلك ،والحاجة �إلى �إعادة توزيع لفائدة ال�ساكنة المحلية لجزء من ثمار ا�ستغاللها؟ وكيف يمكن
�إدماج تدبير هذه الموارد في �إطار ت�ضامن جهوي وتوازن وطني؟
.2.4

المحور االجتماعي والثقافي

•   ما ال�سبيل �إلى دعم التما�سك االجتماعي وتنمية قدرات ال�ساكنة المحلية ،ابتداء من الفئات اله�شة (من ن�ساء و�أطفال
وم�سنين و�أ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة وعاطلين وغيرهم) ،ودعم ال�شبكات االجتماعية للأمن؟ وكيف يمكن التو�صل �إلى
ت�شجيع االختالط وتقوية روابط التعاون والثقة بين ال�شرائح االجتماعية ذات الأ�صول المختلفة ،والتو�صل بذلك �إلى
الوقاية من التوترات المجتمعية؟ ما هي نوعية االنتقال الذي ينبغي نهجه ،من نموذج قائم على الم�ساعدة �إلى نموذج
قوامه الإدماج ،ي�شجع على ا�ستقاللية وكرامة الأ�شخا�ص عبر الن�شاط المنتج؟
•   ما هي الإجراءات والتدابير الإيجابية التي ينبغي التفكير فيها ل�صالح ال�ساكنة المحلية في المجالين االقت�صادي
واالجتماعي (الأف�ضلية/دعم الفاعلين والم�ستثمرين المحليين ،و�آليات تحفيز ال�شغل ل�صالح بع�ض الفئات المجتمعية
التي تعاني من البطالة)؟ ما ال�سيا�سة التي ينبغي تفعيلها لت�شجيع عودة ال�سكان ال�صحراويين المحتجزين حاليا في
مخيمات تندوف بطرق تحفظ كرامتهم ،وتوفير �شروط �إنجاح �إدماجهم ،وذلك في �إطار احترام قواعد العدالة االجتماعية
والإن�صاف؟
•   كيف ال�سبيل �إلى تثمين الموروث الثقافي للجهة ب�صفته ُمكونًا هيكل ًيا من مكونات هويتها ورافعة لخلق الثروة؟
.3.4

محور التنمية الب�شرية

ما هي الأولويات التي يجب �إعطا�ؤها لبرامج ال�صحة ،التعليم ،التكوين ،محاربة الفقر والإق�صاء والتهمي�ش ،والحماية
االجتماعية من خلق تنمية ب�شرية م�ستدامة ت�ضمن العي�ش الكريم وكرامة ال�ساكنة المحلية؟
.4.4

محور �إعداد التراب والبيئة

•   ما هي ال�سيا�سة التي ينبغي انتهاجها في تدبير المدينة :ما بين تطوير المدن الحالية (عبر تحديد الطابع المعماري المميز
والتوجه الوا�ضح للأحياء وتوفير خدمات عمومية ذات جودة) ،وبين �إحداث مدن جديدة في �إطار �سيا�سة لإعداد التراب
والتحكم في التو�سع ال�سريع للمدن الكبرى في ارتباط بالتنمية الترابية للأن�شطة االقت�صادية؟
• كيف يمكن التفكير في المدينة الم�ستدامة من حيث وظائفها وتهيئتها وبنياتها التحتية؟
•   ما هي ال�سيا�سة التي ينبغي انتهاجها في مجال حماية الأنظمة البيئية المهددة والتثمين الم�ستدام للموارد الطبيعية
الحالية (من �صيد بحري وفو�سفاط ومياه)؟ وما المخطط اال�ستعجالي الذي يمكن و�ضعه لت�أمين الأولوية لحماية خليج
الداخلة ،الذي يعد موقعا فريدا على الم�ستوى العالمي ،والذي يتهدده ا�ستغالل غير متحكم فيه؟
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.5.4

محور الحكامة و�شروط التنزيل

• ما هي �آليات تنفيذ النموذج التنموي المن�شود على المدى الطويل في الأقاليم الجنوبية؟ ما هي الدعامات الم�ؤ�س�سية،
وقيادة هذا البرنامج ل�ضمان نجاحه ،على ال�صعيد التقني (قوة القرارات) وعلى الم�ستوى البرنامجي (الدقة والمجهودات
على المدى الطويل)؟
•   كيف يمكن �ضمان الم�شاركة الفعلية لل�سكان وتعبئة القوى الحية عمليا وكيف يمكن الحر�ص على تنا�سق مجمل
ال�سيا�سات العمومية الموجهة لأقاليم الجنوب؟ كيف يمكن خلق وتطوير الثقة في م�ؤ�س�سات والفاعلين في مجال
الو�ساطة؟ وما هي �سيا�سة تنمية ودعم النخب الجهوية؟ كيف يمكن �إعطاء معنى �إيجابي لمفهوم التفريع ،مبني على
تكامل الكفاءات الوطنية والجهوية؟
• �إن تمويل تنمية المجال الترابي ال يمكن ت�صوره دون خلق موارد مالية محلية دائمة ودون خطاطة مجددة للتمويل،
�إ�ضافة �إلى الموارد المتح�صلة على الم�ستوى الوطني .فما هو التوازن الذي ينبغي تحقيقه بين هذه الأنواع المختلفة من
الموارد؟
•   يقت�ضي االنتقال من الو�ضعية الحالية �إلى النموذج التنموي الم�ستهدف تب ّني مقاربة مفكر فيها وحذرة ومتدرجة
لالنتقال ،بحيث يمكن تحقيق خطوات ملمو�سة على جميع الجبهات .و�سيكون من المالئم تحديد المبادئ الرئي�سة
في تدبير االنتقال ،ومقاربات تدبير التغيير ،من �أجل الحد من المخاطر وت�شجيع المبادرات ذات الربحية ال�سريعة
( )quick-winذات الأثر القوي وتقوية االنخراط ور�أ�سمال الثقة.

 . 5المنهجية المتبعة في الدرا�سة التي �أنجزها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
.1.5

تق�سيم الدرا�سة �إلى مراحل وتحديد المتطلبات

من �أجل جعل المقاربة الت�شاركية �أكثر فعالية� ،سيتم تنظيم �أ�شغال اللجنة المكلفة بهذا الملف على �أ�سا�س مراحل تف�ضي
كل منها �إلى نتائج مر�سومة تدعم الخطوات المنجزة خالل المرحلة المعنية ،وتحدد بطريقة �أدق توجهات الأ�شغال المتعين
القيام بها خالل المرحلة التالية .و�أهم المراحل التي المتوقعة هي التالية:
• �إعداد الورقة الت�أطيرية والم�صادقة عليها :تهدف هذه الورقة �إلى تحديد الخطوط العري�ضة التي يجب �أن ت�سير
وفقها � ُ
أ�شغال اللجنة المكلفة ب�إعداد �أر�ضية لنموذج تنموي جهوي للأقاليم الجنوبية ،وتعيين مرجعية العمل الذي
يتم اعتمادها ،ور�سم معالم التغيرات الكبرى ال�ضرورية ،وتحديد المنهجية التي �سيتم تطبيقها من �أجل �ضمان مقاربة
ت�شاركية ،واقتراح جدول زمني لأ�شغال اللجنة؛
• �إح�صاء وتحليل الدرا�سات المتوفرة :بهدف اال�ستفادة من التراكم المتمثل في الأعمال المنجزة �سابقا من قبل
مختلف الفعاليات المعنية بتنمية الأقاليم الجنوبية� ،سيعمد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إلى �إنجاز
قراءة نقدية لهذه الأعمال تغذية الت�شخي�ص وتحديد النقاط التي تحتاج �إلى تعميق �سواء في �إطار اللقاءات وجل�سات
اال�ستماع �أو عبر درا�سات تكميلية قد يطلقها المجل�س لهذا الهدف.
•

ت�شخي�ص وتحليل التحوالت الكبرى :على �أ�سا�س التحليل الوثائقي والدرا�سات وجل�سات اال�ستماع واللقاءات مع
الفاعلين وممثلي ال�ساكنة المعنية� ،سيعمل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي على تعميق الت�شخي�ص بهدف
تقييم الخطوات التي تم �إنجازها والحدود التي تم الوقوف عندها والآثار الناجمة عن ال�سيا�سات العمومية المعتمدة
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ورقة ت�أطيرية

•

•

•

على م�ستوى الأقاليم الجنوبية .و�سيرمي الت�شخي�ص �إلى �إلقاء ال�ضوء على الو�ضعية التنموية  (االقت�صادية والب�شرية
واالجتماعية) ،وعلى التحوالت الكبرى و�أ�سا�سها و�أهم الدرو�س التي ينبغي ا�ستخال�صها.
اقتراح �سيناريوهات تنموية وتحليل المخاطر :انطالقا من مكت�سبات التنمية التي تم تحقيقها في الأقاليم الجنوبية،
واعتبارا للم�ؤهالت المتوفرة في كل واحدة من الجهات� ،سيتعين على المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
�إعداد نموذج ي�ضمن �إحداث تحول كبير يرمي �إلى القطع ،في المدى المنظور ،مع �أ�شكال اقت�صاد الريع واالنتقال �إلى
مرحلة جديدة من التنمية تقت�ضي اال�ستثمار الخا�ص المنتج ،والكفيل بخلق الثروة ومنا�صب ال�شغل والرفاه لل�ساكنة،
ويتيح اال�ستفادة المثلى من اال�ستثمار العمومي ومن �شراكة القطاعين العام والخا�ص ،ومن تدخل الدولة من �أجل
ت�شجيع التوجه الجديد .ويجب على التوجهات المتبناة ت�شجيع م�شاركة الفاعلين المحليين في هذه الدينامية الجديدة.
كما يجب تقييم �شروط �إنجازها ومقبوليتها والمخاطر المرتبطة بها حتى تت�سنى �إمكانية اقتراح التدابير القمينة ل�ضمان
التحكم في م�سارها.
المحاور الكبرى للبرنامج التنموي :يتعين تف�صيل المنظور والنموذج التنموي ح�سب محاور كبرى تحدد طريقة انتقاء
م�شاريع كبرى وانعكا�ساتها على التنمية كما هي محددة في المحورين الم�شار �إليهما �أعاله (3و ،)4وعلى بروز �أقطاب
تناف�سية في كل جهة وعلى قابلية تنفيذها زمنيا .وينبغي ،بهذا ال�صدد ،تعيين الم�شاريع المنتجة الكبرى التي من �ش�أنها
�أن تكون محركات للنمو ،وتلك التي تتيح اال�ستفادة المثلى من االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني .ول�ضمان تنمية ب�شرية
من�سجمة وم�ستدامة ينبغي �إعطاء �أهمية خا�صة لبرامج التنمية في ميادين التربية والتكوين وال�صحة و�إعداد التراب.
تنزيل النموذج التنموي والحكامة  :يعتزم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي مواكبة النموذج التنموي عبر
الخطوط العري�ضة لنموذج تنظيمي قادر على ت�أمين تنزيل ناجح ي�أخذ في ح�سبانه الحال الراهنة (للتنمية وادوار الفاعلين
وم�س�ؤولياتهم ،والإكراهات ،والم�صالح وغير ذلك) ،والتوحيد المعتزم القيام به حول المحاور التنموية والتدبير ال�ضروري
لعمليات االنتقال .و�سيعمل المجل�س من �أجل ذلك على تحديد الهيئات والأدوات ال�ضرورية لتوطين و�إدماج الفاعلين
وال�ساكنة الم�ستهدفة (مثل وكالة التنفيذ والقيادة والالتمركز والموارد المالية والموارد الب�شرية).

.2.5

المقاربة الت�شاركية

•   يفتر�ض ت�أمين �إن�صات وا�سع ما �أمكن ذلك ،عبر �إدماج الح�سا�سيات المختلفة ،من �أجل تمثل �سليم للواقع االقت�صادي
واالجتماعي على م�ستوى الأقاليم الجنوبية ،وفهم االنتظارات الم�شروعة للفاعلين واقتراحاتهم وا�ستعدادهم للتطور
نحو نموذج جديد للتنظيم االقت�صادي والتنمية الم�ستدامة .و�سيعمل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي من
�أجل ذلك على تنظيم لقاءات ب�أ�شكال تنظيم مختلفة (من جل�سات ا�ستماع ،ولقاءات ومجموعات تفكير و�أورا�ش عمل
واجتماعات م�ؤ�س�سية بل وحتى منتديات للتبادل والحوار) مع الفاعلين المعنيين ،على م�ستوى الحكومة والبرلمان
والممثلين والمنتخبين (في الجهات والجماعات المحلية) و�شيوخ القبائل والفاعلين االقت�صاديين (الغرف المهنية
والقطاع الخا�ص الجهوي والوطني) ،وفعاليات المجتمع المدني في تعددها (ال�سيا�سي واالجتماعي والثقافي وغيره)،
و�صانعي الر�أي العام المحليين وغيرهم .و�سيجري تحديد ه�ؤالء الفاعلين بطريقة مفكر فيها ومت�شاور حولها .ويجب
تنظيم تلك اللقاءات �سواء �أثناء مرحلة الت�شخي�ص وتحليل التحوالت الكبرى �أم خالل مرحلة �إعداد المحاور الكبرى
للتنمية ،وذلك بهدف الإغناء وا�ستثارة ردود الفعل ،والإعداد للتملك المقبل لمحاور تنزيل النموذج التنموي المذكور.
ومن المزمع تنظيم ما مجموعه نحو خم�سين لقاء وور�ش ومنتدى وغيرها ،وذلك في �أثناء م�سل�سل �إعداد تقرير المجل�س.
و�سيجري من جهة �أخرى تخ�صي�ص موقعه االليكتروني "المبادرة لكم" للإ�سهام في جمع �آراء الباحثين والمواطنين.
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•   �سيمكن تقدم �أ�شغال اللجنة من تحديد المراحل المختلفة والدرا�سات النوعية التي يتعين القيام بها من �أجل ا�ستكمال
�أو تعميق المعرفة المراكمة من قبل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي حول المو�ضوع ،من خالل التحليل
الوثائقي وجل�سات اال�ستماع واللقاءات .و�ستعنى هذه الدرا�سات ب�أبعاد مختلفة :المحيط االقت�صادي والديمغرافي
وال�سو�سيولوجي للجهة؛ المقاوالتية الن�سائية؛ تدبير الموارد الطبيعية؛ تمويل التنمية؛ والتهيئة الم�ستدامة للمجال
الترابي �إلى غير ذلك .ويمكن �أن يلج�أ المجل�س ،من �أجل التوفر على عنا�صر للمقارنة� ،إلى درا�سات مقارنة بين الوطني
والدولي تتيح له اال�ستفادة من التجارب التي لها نقاط ت�شابه مع �أقاليمنا الجنوبية؛
•   في �سياق تقدم الأ�شغال� ،سيتم تنظيم نقا�شات على م�ستوى اللجنة المتخ�ص�صة ،و�سيتم �إنتاج وثائق من �أجل دعم النتائج
التي �ستتو�صل �إليها اللجنة وتغذية تحرير التقارير المرحلية والتقرير النهائي؛
•   عند انتهاء اللجنة من �صياغة التقرير� ،سيتم عر�ضه ،طبقا للم�ساطر الداخلية الجاري بها العمل في المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي ،على �أنظار مكتب المجل�س من �أجل برمجة عملية تقديمه ومناق�شته وتعديله ثم تبنيه من قبل
الجمع العام للمجل�س؛
•   �ستواكب �أ�شغال المجل�س عملي ٌة توا�صلية معقلنة ،تتيح �إطالع الر�أي العام على مراحل تقدم الدرا�سة وتفعيل المقاربة
المتبناة .غير �أن التوا�صل حول محتوى النموذج التنموي �سيبقى محدودا جدا في انتظار الم�صادقة النهائية عليه من
قبل المجل�س .ومن المنتظر القيام ،بعد تبني المجل�س للتقرير ،بعمل يهدف �إلى التعريف بمحتواه على الم�ستوى
المركزي والترابي لدى الفاعلين المعنيين.
.3.5

الجدول الزمني والتقارير المرحلية

لقد حدد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي لنف�سه هدفا يتمثل في االنتهاء من �إعداد التقرير النهائي قبل متم �شهر
�أكتوبر  .2013ولذلك ينبغي العمل على �صياغة الورقة الت�أطيرية قبل نهاية دي�سمبر من �سنة  .2012و�سيتم االنتهاء من
�صياغة تقرير مرحلي �أول لت�شخي�ص وتحليل التحوالت الكبرى في مار�س  ،2013يليه تقرير مرحلي ثان في يونيو ،2013
يدمج الدرو�س الم�ستخل�صة من الأبحاث والدرا�سات المقارنة ،ويحدد تحديدا دقيقا للمحاور التنموية الكبرى ،للإف�ضاء،
بعد ذلك� ،إلى التقرير النهائي في �أكتوبر .2013

19

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
2012

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
تقاطع زنقة الم�شم�ش وزنقة الدلبوت ،قطاع  ،10مجموعة
حي الريــــا�ض - 10 100 ،الربــــــاط
الهاتف  +212 (0) 538 01 03 00 :الفاك�س +212 (0) 538 01 03 50 :
البريد الإلكتروني contact@ces.ma :
5

www.ces.ma

