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المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

امللخ�ص
طبقا للتوجيهات امللكية ال�سامية ل�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�صره اهلل ،قام املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بو�ضع �أر�ضية
للتحليل واالقرتاح ق�صد �إعداد منوذج تنموي جديد للأقاليم اجلنوبية للمملكة  .وي�ستلهم هذا النموذج مبادئه الكربى من د�ستور يوليوز .2011
و ميثل م�ساهمة للمجتمع املدين املُنظم يف بلورة امل�شروع الوطني الكبري للجهوية املتقدمة ،الذي من �ش�أنه �أن ي�شكل �أر�ضية �سانحة ملبادرة احلكم
أ�سا�سا يتمثل يف
الذاتي املقرتحة يف  2007من قبل اململكة املغربية واخلا�صة بالأقاليم املعنية بامل�سل�سل الأممي .وقد حدد النموذج لنف�سه منطلقًا � ً
احرتام و ت�شجيع احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،يف معناها الوا�سع ،االقت�صادي واالجتماعي والثقايف والبيئي .واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي� ،إذ ير�سم اخلطوط العري�ضة مل�شروع تنموي مندمج و ُم�ستدام يقوم ،بالفعل ،على م�شاركة املواطنني يف تدبري �ش�ؤونهم ب�أنف�سهم ،يطمح �إىل
يتعي بذله من �أجل رفع حتديات التما�سك االجتماعي واالزدهار والإن�صاف يف اال�ستفادة من ثروات الأقاليم
امل�ساهمة يف اجلهد اجلماعي الذي نّ
اجلنوبية.وقد اتفقت جميع ُمكونات املجل�س – خرباء ،ممثلو النقابات ،منظمات وجمعيات مهنية ،ومنظمات املجتمع املدين ،و�شخ�صيات �أع�ضاء
بال�صفة –على �أن �أجنع و�سيلة لبلوغ هذا الهدف تتمثل يف تنويع الأن�شطة الإنتاجية و تو�سيع القاعدة االجتماعية لفعاليات االقت�صاد املحلي.
ويف هذا الإطار ،يتعني على اخل�صو�ص ،ت�شجيع املبادرة اخلا�صة واالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،يف تكامل وان�سجام مع الدور االقت�صادي
اجلديد للدولة .وتتمثل الأهداف الرئي�سة لهذا اخليار ،يف خلق الرثوات والنهو�ض بال�شغل ،خا�صة لفائدة ال�شباب والن�ساء .ف�ضال عن �أن جناح
هذه املقاربة رهني ب�إقرار حكامة جُمددة ،قائمة على مبادئ وا�ضحة ،وعلى قواعد دقيقة للم�س�ؤولية.
�إن معاينات وتو�صيات املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ثمرة م�سل�سل وا�سع من الإن�صات والت�شاور والتوافق ،قاده املجل�س يف
اجلهات اجلنوبية الثالث مع �أكرث من � 1500شخ�ص ،ميثلون املنتخبني والإدارة املركزية والرتابية ،واملنظمات النقابية ،والفاعلني االقت�صاديني،
وفعاليات املجتمع املدين ،مع انفتاح خا�ص على ال�شباب والن�ساء .وقد ا�ستفاد هذا العمل من عدد من التقارير والدرا�سات املوجودة ،ومن
دعم �شبكة وا�سعة من الباحثني واخلرباء املحليني والوطنيني والدوليني.
وتلخ�ص هذه الورقة الرتكيبية �أهم املعاينات امل�ستقاة من ت�شخي�ص و�ضعية التنمية يف الأقاليم اجلنوبية ،و ُتربز الطموحات واملبادئ والأهداف
التي ميكن انطالقا منها حتقيق منوذج جديد للنمو ،محُ كم البناء ،م�ستدام بيئ ًيا ،عادل اجتماع ًيا ي�ستلهم مقوماته من املقت�ضيات الد�ستورية
وااللتزامات ال�صريحة لبالدنا ل�صالح الدميقراطية واجلهوية املتقدمة.
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الت�شخي�ص

1 .1متثل الأقاليم اجلنوبية  59باملائة من الرتاب الوطني من حيث امل�ساحة ،ويقيم بها  1.028.806من ال�سكان� ،أي ما ن�سبته  3.2باملائة
من �ساكنة اململكة  .1ون�سبة ال�سكان احل�ضريني مرتفعة يف هذه الأقاليم قيا�سا �إىل نظرياتها يف باقي �أرجاء اململكة ( 74باملائة مقابل
 60باملائة) .وتعد هذه الأقاليم من بني �أكرث املناطق جفافًا و�أقلها �سكانًا على امل�ستوى العاملي.
وقد ا�ضطلعت الدولة ،ب�صفتها امل�ستثمر الأول وامل�شغل الأول يف الأقاليم ال�صحراوية ،بدور ُمهيكل يف و�ضع البنيات التحتية ،والولوج
الفعلي للمواطنني �إىل اخلدمات الأ�سا�سية ،وحماربة الفقر.
1

امل�صدر :املندوبية ال�سامية للتخطيط
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و�أ�صبحت امل�ؤ�شرات املتعلقة بالرتبية وال�صحة وتراجع الفقر ،اليوم ،يف الأقاليم اجلنوبية �أعلى من نظريتها على امل�ستوى الوطني ،وهو
ما يرتجم �أوىل ثمرات اجلهد املبذول من �أجل التو�صل ،بطريقة ملمو�سة� ،إىل حمو �آثار خملفات اال�ستعمار بالأقاليم اجلنوبية .ذلك �أن
املكت�سبات التي حققتها ال�سيا�سات العمومية مكت�سبات حقيقية وثمينة تتج�سد يف نقاط عديدة ،على ر�أ�سها وحدة امل�ؤ�س�سات الوطنية،
واال�ستمرارية الرتابية ،وتطبيق قانون احلق العام ،و�ضمان �أمن الأ�شخا�ص واملمتلكات ،وممار�سة احلريات الأ�سا�سية الفردية واجلماعية يف
ظل ال�شروط وال�ضمانات الد�ستورية التي تعرفها باقي اجلهات ،متثل كلها تعب ًريا عن وحدة التاريخ وامل�صري امل�شرتك بني هذه اجلهات
وباقي جهات اململكة.
غري �أنه ال ميكن ،مع ذلك ،القول ب�أن �إقال ًعا اقت�صاد ًيا قد حتقق يف هذه اجلهات .فمفعول الإطار التحفيزي والنفقات العمومية على القطاع
اخلا�ص بقي حمدو ًدا .وما يزال الن�سيج االقت�صادي ،املركز بالأ�سا�س على الأن�شطة الأولية ،مل يتوجه مبا فيه الكفاية �صوب �أن�شطة حتويلية
�أو منتجات ذات قيمة م�ضافة عالية .كما �أن املهارات املحلية وفعاليات االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني مل حتظ حتى اليوم بالتثمني و
الدعم الكافيني.
ومن ثمة بقيت فر�ص ال�شغل غري كافية .وم�ستوى البطالة املرتفع ( 15باملائة ،مقابل  9باملائة وطنيا) وخ�صو�صا بني �صفوف ال�شباب (
باملائة) وحاملي ال�شهادات العليا ( 41باملائة) والن�ساء ( 35باملائة) ،ميثل �أحد �أهم التحديات االقت�صادية واالجتماعية التي يتعني رفعها.
�أما الن�ساء فتعرت�ضهن �صعوبات متزايدة تعوق ولوجهن �إىل ال�شغل.
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وي�ضاف �إىل �صعوبات االندماج املهني م�شاعر احلرمان ،والإح�سا�س باحليف ،والتعبري عن ال�ضرورة امللحة لال�ستجابة الفورية لالنتظارات،
وكث ًريا ما يكون ذلك يف ارتباط مع �ضعف منظورية �سيا�سات امل�ساعدة االجتماعية .ذلك �أن �آليات امل�ساعدة ،رغم حجمها الهام
من حيث امليزانية وامل�ساعدات العينية �أو املالية التي يجري تقدميها ،ال ت�شجع على اتخاذ املبادرة وال على حت�سني حظوظ الت�شغيل
للم�ستفيدين منها ،كما يبدو �أنها لي�ست مركزة بالقدر الكايف على ال�ساكنة الأكرث ه�شا�شة.
ومن ال�ضروري ،لإطالق دينامية تنموية �إيجابية يف الأقاليم اجلنوبية� ،إقرار حكامة جُمددة تكون قادرة على العمل بفعالية علىمعاجلة
الأ�سباب الكامنة وراء انتظارية الفاعلني اخلوا�ص وتطلعات املواطنني من ال�سيا�سات العمومية .وبغ�ض النظر عن املعطيات التقنية �أو
املالية ال�صرفة ،ف�إنه من ال�ضروري �إر�ساء ممار�سة ال�سلطة وتفوي�ضها على �أ�سا�س احرتام قاعدة القانون ،وتقدمي املعلومة واملحا�سبة ،واحرتام
احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،وال�شفافية يف �آليات منح الرخ�ص وحقوق ا�ستغالل املوارد الطبيعية� .إن هذا التوجه ال مندوحة عنه
لال�ستجابة النتظارات �شريحة وا�سعة من املواطنني يف املنطقة والرامية �إىل �ضرورة �إعمال مبد�أ امل�ساواة والتكاف�ؤ يف الفر�ص.
وفر�صا لتقريب املواطنني من هيئات اتخاد القرار .وي�ستعر�ض تقرير املجل�س االقت�صادي
وتفتح اجلهوية املتقدمة �آفاقًا للتحديث ً
واالجتماعي والبيئي عنا�صر من ال�سيا�سات املتبعة يف جماالت ال�صحة ،والتعليم ،وال�سكن ،وولوج اخلدمات واملنافع الثقافية ،والنقل،
والرتفيه ،التي من �ش�أن مقاربة ت�شاركية ب�ش�أنها �أن حتفزها �إىل درجة كبرية .كما �أنه من �ش�أن هذا التوجه �أن يتيح اال�ستجابة ملظاهر النق�ص
والق�صور التي مت الوقوف عليها يف جمال احلوار االجتماعي واحلوار املدين .فالفاعلون االقت�صاديون واملنظمات النقابية ،وجمعيات
املجتمع املدين يف الأقاليم ال�صحراوية كما يف باقي اجلهات ،بحاجة �إىل هيئات حملية للحوار والت�شاور ،يف ما بينهم ولكن كذلك بينهم
وبني املنتخبني وال�سلطات العمومية ،من �أجل ممار�سة فعلية للدميقراطية الت�شاركية� .إن هذه الدينامية �ضرورية� ،أي�ضا ،من �أجل لإتاحة
فر�ص تفتح ال�شخ�صية والإبداع الثقافيني لكل واحدة من اجلهات الثالث ،وحماية وتثمني تراث كل منها .ومن �ش�أن اجلمع بني هذه
العوامل �أن ي�ساعد على تخلي�ص ال�سيا�سات التنموية من هيمنة املنطق الأمني ،الذي يعوق فعاليتها.
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وتواجه دينامية التحول االقت�صادي واالجتماعي للأقاليم اجلنوبية ،حتديات اال�ستدامة البيئية .فحركة التعمري واال�ستقرار الكثيف
وال�سريع على ال�ساحل� ،إ�ضافة �إىل جفاف الو�سط الطبيعي وندرة املاء فيه ،ت�سائل حماية املنظومات البيئية اله�شة .ذلك �أن م�س�ألة
احلفاظ على املوارد املائية م�س�ألة حيوية .ورغم قواعد مراقبة وتتبع املخاطر البيئية وحتديد املناطق اله�شة وت�صنيفها كمناطق حممية� ،إال
�أن ال�سلطات العمومية بحاجة �إىل بذل مزيد من اجلهود يف هذا املجال� .إذ �إن بع�ض املواقع البيولوجية واملناظر الفريدة ،التي ّمت االعرتاف
بتنوعها ،بف�ضل ت�صنيف وطني ودويل (املواقع ذات الأهمية البيولوجية والبيئية) ،هي اليوم عر�ضة للتدهور البيئي .وهذا ي�صدق اليوم
على خليج وادي الذهب ،وقد مي�س خليج �سنرتا م�ستقبال.
ولعل من �أكرث املالحظات �إثارة لالنتباه �أن �إعداد الرتاب مل يكن مو�ضو ًعا ملخطط مديري من�سجم .والنتيجة �أن التو�سع العمراين
يبدو ع�شوائ ًيا يف �أكرث من مو�ضع ،و ال ي�ستجيب للإكراهات املناخية �أو "ال�شخ�صية الثقافية للمكان" ،مما يهدد بخنق بع�ض التجمعات
ال�سكانية .كما يعاين التعمري يف الأقاليم اجلنوبية ،من جانب �آخر ،من م�شاكل يف ت�سوية العقار وتنظيمه ،و�ضعف يف �سوق ال�سكن،
(التدخل الكثيف للدولة� ،شبه غياب للمتدخلني اخلوا�ص ،عدم مالءمة التجهيزات مع حاجيات ال�ساكنة) .و�أخ ًريا ،ف�إن �شبكات
الربط الوطنية ،والدولية على اخل�صو�ص ،بقيت حمدودة ،مما يحد من حركية املواطنني يف هذه اجلهات ،ويعوق الإ�شعاع اجلهوي للأقاليم
اجلنوبية.
لقد بلغ النموذج التنموي املطبق حتى اليوم مداه ،وهناك حاجة �إىل دينامية جديدة تقوم على متطلبات اال�ستدامة والدميقراطية
الت�شاركية ،و التما�سك االجتماعي ُموجهة �صوب خلق الرثوات ومنا�صب ال�شغل.
�أ�س�س النموذج اجلديد
يقوم النموذج اجلديد على الأ�س�س التي يحددها الد�ستور واالتفاقات الدولية املوقع عليها من قبل اململكة ،وعلى�أهداف امليثاق
االجتماعي الذي �أعده املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي .وهناك �أربعة مبادئ كربى كالتايل:
•التنمية الب�شرية الإدماجية وامل�ستدامة؛
•م�شاركة الفاعلني ذوي ال�صفة التمثيلية وال�ساكنة املحلية يف كل مراحل �إعداد وتفعيل الربامج التنموية باجلهة؛
•احرتام فعلية احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية للمواطنني؛
كمنظم و�ضامن لتطبيق القانون.
•دعم مكانة الدولة يف دورها ُ
�أهداف النموذج
ي�سعى النموذج التنموي اجلديد �إىل �إقرار ر�ؤية ومبادرات �أكرث ت�شاركية و�إدماجية ،وم�ستندة �إىل حكامة م�س�ؤولة .وهي حتوالت �ضرورية
من �أجل �إطالق دينامية حقيقية للنمو مبنية على التعاون والت�ضامن االقت�صادي وتوطيد العالقات االجتماعية ،وتعزيز التما�سك
والأمل.
و�س ُيف ّعل هذا النموذج على مرحلتني :
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املرحلة الأوىل ،املمتدة على املدى القريب واملتو�سط (�أفق � 10سنوات) ،فهي مرحلة �إطالق و�أجر�أة الدينامية التنموية اجلديدة ،و�إعداد
خمططات تنموية على مدى �أبعد .ويتمثل الهدف املر�سوم لهذه املرحلة يف بلوغ احلد الأمثل من اال�ستفادة من م�ؤهالت املوارد املتوفرة،
مع احلر�ص على هيكلة �إرادية للإطار والآليات املوجهة لفائدة الت�شغيل والتكوين واحلماية االجتماعية.
و�أما املرحلة الثانية فتمتد على املدى املتو�سط والبعيد ،تكون فيها التنمية القائمة على امل�ؤهالت املتوفرة قد بلغت �سرعتها الق�صوى،
تدعمها حمطات تنموية جديدة (كقطاع التحويل ذي القيمة امل�ضافة العليا ،واقت�صاد املعرفة ،واال�ستغالل الإدماجي ملوارد طبيعية
جديدة ،وما �إىل ذلك).
ويرمي هذا املنحى اال�سرتاتيجي �إىل جعل �أقاليمنا اجلنوبية ف�ضاء جيو-ا�سرتاتيج ًيا مرجع ًيا ،حامال لل�سالم واال�ستقرار واالزدهار ملجموع
املنطقة الأورو�-إفريقية.
وبلغة الأرقام ،يتطلع النموذج ،يف �أفق ع�شر �سنوات� ،إىل م�ضاعفة الناجت الداخلي اخلام لهذه اجلهات ،و�إىل خلق �أكرث من  120.000فر�صة
�شغل جديدة .كما �سيتم تخفي�ض ن�سبة البطالة �إىل �أقل من الن�صف� ،أخذا بعني االعتبار معدل ن�شاط ثابت وارتفاع ال�ساكنة الن�شيطة
بن�سبة  2باملائة �سنويا.
من جانب �آخر ،ف�إن النموذج اجلديد� ،إذ ير�سي توازنات اجتماعية �أكرث عدالة ،يعتمد على �شبكات ت�ضامن اجتماعي ت�ستهدف ال�ساكنة
الأكرث ه�شا�شة ،على �أ�سا�س معايري �شفافة ومعروفة لدى اجلميع ،من �ش�أنه �أن يتيح ،يف الأفق الزمني نف�سه ،احلد من الفقر بدرجة
ملمو�سة ،وبالتايل تو�سيع القاعدة االجتماعية للطبقات املتو�سطة يف الأقاليم اجلنوبية.
ويحق لهذه الدينامية �أن تتطلع �إىل االرتقاء بالأقاليم اجلنوبية لت�صبح مدارا حموري بني املغرب الكبري وبلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء،
وخ�صو�صا من خالل تكتل اقت�صادي بحري ،وخمطط مالئم لالرتباطية قائم على �أ�سا�س تطوير طرق �سيارة ناقلة للطاقة الكهربائية ،وبناء
الطريق املدارية ال�ساحلية وطريق ال�صحراء ،ودعم �شبكة املوانئ والنقل البحري واجلوي ،و�إحداث قاعدة للإعداد الرقمي للمجال
الرتابي ،وقواعد لوج�ستيكية وجتارية .ويتوخى هذا املطمح انبثاق �أقطاب مت ُّيز ،منفتحة على التعاون اجلهوي املغاربي ومع بلدان جنوب
ال�صحراء ،يف جماالت الرتبية والتكوين امل�ؤهل ،والتعليم العايل ،وال�صحة والبحث العلمي التطبيقي.
اقرتاحات وتدابري كربى
يقرتح تقرير املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إجراء عدد من التحوالت الهامة املعتمدة على عنا�صر الت�شخي�ص الذي �أجنزه
املجل�س يف تقريره املرحلي ال�صادر يف مار�س  ،2013وامل�ستقاة من جمموع وجهات النظر التي عبرّ عنها �أع�ضا�ؤه و الأطراف املعنية التي
مت الإ�ستماع �إليها خالل الأ�شهر الع�شرة التي خ�ص�صت لهذه املهمة.
ا�ستعادة الثقة عرب ت�شجيع م�شاركة ال�سكان و�ضمان �سمو القانون

يقت�ضي تعزيز الثقة بني املجتمع والدولة ت�أكيد �سمو احلقوق الإن�سانية ،واحرتام اجلميع ل�سيادة القانون ،و�ضمان الولوج �إىل العدالة .ومن
�أجل ذلك ينبغي دعم امل�ؤ�س�سة الق�ضائية من خالل �ضمان القرب وحت�سني ولوجية امل�ساعدة الق�ضائية.
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�إن م�صداقية الدولة وعملها يف الأقاليم اجلنوبية رهينة بالتدبري الفعال لل�ش�ؤون العمومية ،يف �إطار �شفاف ووا�ضح ،ي�ضمن ولوج املواطنني
�إىل املعلومة .من ثمة يتعني على الإدارات وامل�ؤ�س�سات العمومية �أن تن�شر للعموم ح�ساباتها ومبادئها يف التدبري ،طبقا للف�صل  154من
الد�ستور ،مع احلر�ص على احرتام مبد�أ امل�ساواة بني املواطنني يف املعاملة (يف معاجلة امللفات و تدبري احلقوق واملوارد).
و�إن �ضمان م�شاركة ال�ساكنة وممثليها يف اخليارات املهيكلة الكربى التي لها �أثر على م�ستقبلهم وم�ستقبل املنطقة ويف تفعيلها امللمو�س،
ُيعد �شر ًطا حا�س ًما لالنخراط يف النموذج التنموي اجلديد وجناحه امل�ستقبلي .ينبغي على ال�سيا�سات العمومية �أن تقوم على م�سعى
ت�صاعدي يقوم على مبد�أ الدميقراطية الت�شاركية املحلية والنقا�ش العمومي .وينبغي من �أجل ذلك تزويد كل واحدة من اجلهات
اجلنوبية الثالث بهيئة ا�ست�شارية للحوار املدين والت�شاور .و�ستتكون هذه الهيئة– يف منا�صفة بني الرجال والن�ساء – من املنظمات
املهنية واالجتماعية واجلمعوية ،والأو�ساط الأكادميية ،وال�شخ�صيات امل�ؤهلة ،وخ�صو�صا امل�ؤمتنني على الذاكرة الثقافية املحلية (�شيوخ
القبائل) ،وتتم ا�ست�شارتها ،ب�شكل منتظم ،يف �ش�أن املخططات التنموية اجلهوية ،والعقود-الربامج مع الدولة ،وجمموع الق�ضايا االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية.
ينبغي تو�سيع مبد�أ التعاقد ،الذي �سيمثل �أ�سا�س تدبري العالقة بني الدولة واجلهة ،لي�شمل كل الفاعلني االقت�صاديني واالجتماعيني ،مع
�إر�ساء �آليات �شفافة لتقييم وتتبع حقوق وواجبات كل طرف.
القطع مع �سيا�سة الريع ،عرب حترير املبادرة اخلا�صة

من ال�ضروري كذلك العمل على االنتقال من اقت�صاد الريع الذي يعتمد على الأن�شطة الأولية واالمتيازات� ،إىل �إطار ي�شجع اال�ستثمار
اخلا�ص املنتج للرثوة وفر�ص ال�شغل ،وي�ضمن ال�شفافية واحرتام قواعد املناف�سة ال�شريفة.
يتط ّلب خلق دينامية جديدة للنمو �أن ت�ؤمن الدولة االنتقال �إىل �إطار اقت�صادي وا�ضح وقابل للتوقع وحمفز للم�ستثمرين والأن�شطة
التجارية .ولذلك من املطلوب ،بهدف حت�سني مناخ الأعمال ،متكني املبادرة اخلا�صة من منظومة �ضريبية تقوم على �أ�سا�س ن�صو�ص وا�ضحة
وم�ستقرة على مدى زمني طويل .فمن �ش�أن النظام ال�ضريبي �أن يرفع من جاذبية تلك الأقاليم (�ضريبة على ال�شركات و�ضريبة على
الدخل حمفزتني ،و�ضريبة على القيمة امل�ضافة ور�سوم حملية موحدة) .كما �أنه من ال�ضروري ترقيم حتفيظ وتطهري و�ضعية العقار العمومي،
من خالل تنفيذ الأحكام الق�ضائية وف�ض النزاعات .ويف هذا الإطار ،ف�إن احلفاظ على الف�ضاءات التقليدية (من واحات و�أرا�ضي جموع)
�سيم�ضي باملوازاة مع �آليات م�شجعة على جتهيز وت�صفية و�ضعية العقار املوجه للأن�شطة االقت�صادية يف �إطار مناطق اقت�صادية متخ�ص�صة.
ويقت�ضي تنويع االقت�صاد �أن تدمج فيه عنا�صر جديدة .وت�شجي ُع روح املبادرة يفر�ض رفع العوائق التي حتول دون متويل الفاعلني ال�صغار
واملتو�سطني ،مبن فيهم فعاليات االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني .ولهذا الغر�ض �سيتم �إحداث �صندوق جهوي للدعم االقت�صادي،
خم�ص�ص لتمويل االقت�صاد اجلهوي .و�سيمكن هذا ال�صندوق من دعم م�شاريع كربى ومواكبة املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة ،وكذا
التعاونيات والتعا�ضديات واجلمعيات الإنتاجية.
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كما �أن تنويع الأن�شطة الإنتاجية يتطلب دعم املبادرات الرامية �إىل تثمني املوارد الطبيعية حمليا بهدف خلق قيمة م�ضافة عالية .ومن
ثمة ف�إن منح العقار والرخ�ص وح�ص�ص ال�صيد والت�صاريح با�ستخراج املوارد املائية ،ينبغي �أن تكون كلها م�شروطة بخلق الرثوات وفر�ص
ال�شغل حمل ًيا .كما �أن التحويل يف عني املكان للأن�شطة املنجمية وا�ستك�شاف وا�ستغالل الهيدروكاربورات ينبغي �أن ت�ستفيد من �إطار
يتيح جلب امل�ستثمرين والفاعلني الوطنيني والدوليني.
أعم ف�إن ولوج املوارد الطبيعية يجب �أن يكون �أكرث �إن�صافًا وت�شجي ًعا للتنمية املحلية ،مع ربط الر�سوم املطبقة عليها مب�ستوى
وب�شكل � ّ
اال�ستثمار وح�سب م�ستوى خلق القيمة امل�ضافة وفر�ص ال�شغل املحلية .و�سيتم تخ�صي�ص الق�سط الأكرب من املداخيل العمومية املتح�صلة
من ا�ستغالل تلك املوارد لتنمية الأقاليم اجلنوبية.
و�أخ ًريا ،ف�إن �آليات الدعم ،التي مت حتديدها ،ينبغي لها �أن ُتدرج يف �إطار �سيا�سات قطاعية ت�شجع اال�ستفادة الق�صوى من م�ؤهالت
القطاعات االقت�صادية الواعدة ،باالعتماد على �إمكانات كل جمال ترابي ،لإتاحة انبثاق �أقطاب تناف�سية جهوية .ولذلك ف�إن النموذج
التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية �سيعمل على توجيه هذه الآليات �صوب هذه الأقاليم .هكذا ف�إن القدرات احلالية للجهات الثالث
تتيح �إبراز عدة توجهات� ،سيتم اعتمادها وتدقيقها يف �إطار العقود-الربامج اجلهوية ،كالتايل:
•جهة العيون-بوجدور-ال�ساقية احلمراء :قطب اقت�صادي متنوع ،عرب ا�ستغالل م�ؤهالت املنطقة يف القطاع الأويل (تثمني منتجات
ال�صيد البحري ،وتطوير م�سلك تربية الإبل ،وامل�ؤهالت الفالحية) ،وتطوير قطب �صناعي للجنوب (حتويل الفو�سفاط يف �إطار مركب
كيماوي مندمج يتيح �إنتاج ت�شكيلة وا�سعة من الأ�سمدة ،و�إنتاج مواد البناء) ،ويف القطاع الثالث (قاعدة لوج�ستية وجتارية ،وقطب
�سياحي وحريف حملي) .و�ستدعم اجلهة مكانتها كمركز �إداري ،لتتطور �إىل مدار حموري بالن�سبة �إىل الأقاليم اجلنوبية وبلدان �أفريقيا
جنوب ال�صحراء.
•جهة وادي الذهب-الكويرة :قطب اقت�صادي متقدم يف جمال ال�صيد البحري والفالحة ذات القيمة امل�ضافة العالية ،والطاقات
املتجددة ،وال�سياحة املتخ�ص�صة ،وكذا اللوج�ستيك والتجارة .وهي تتوفر على م�ؤهالت جتعلها قادرة على اال�ضطالع بدور مركزي
يف االندماج مع بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء.
•جهة كلميم-ال�سمارة :منطقة و�صل بني �شمال اململكة وجنوبها� ،ستقوم تنميتها على �أ�سا�س انبثاق اقت�صاد اجتماعي وت�ضامني
دينامي ومتنوع (الفالحة/تربية املا�شية ،وال�صناعة التقليدية) ،وال�سياحة الواحية امل�س�ؤولة ،وعر�ض ال�سياحة البيئية يف الواحات
واملناطق اجلبلية ،وتدارك النق�ص يف م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية وحماربة الفقر.
تتمتع الأقاليم اجلنوبية مب�ؤهالت تتيح لها التموقع ك�أقطاب كربى يف جمال �إنتاج الطاقات املتجددة ،وخ�صو�صا منها الريحية ،حول مواقع
الداخلة وتي�سكراد وبوجدور وطرفاية و�أخفنري والعيون ،عرب ت�أمني ربط الداخلة بقوة  400كيلو فولت �أمبري بال�شبكة الوطنية ،يف �أفق
االرتباط بال�شبكة املوريتانية.
نظام حتويالت نقدية م�شروطة ي�ستهدف ال�ساكنة اله�شة

يجب �إقرار نظام حتويالت نقدية م�شروطة ي�ستهدف الفئات الأكرث ه�شا�شة ،عو�ض منطق امل�ساعدات املعتمد حاليا ،وهو ما من �ش�أنه تعزيز
قدرات الأفراد ومواكبة اندماجهم ،وكذا ال�ساكنة التي اندجمت م�ؤخرا يف هذه املناطق.
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ويف هذا الإطار ،يجب العمل على مراجعة منظومة �شبكات الت�ضامن االجتماعي وجتديدها على �أ�سا�س مبد�أ ال�شفافية و�إقرار م�س�ؤولية
الفاعلني املكلفني بالتدبري وامل�ستفيدين ،من �أجل ا�ستهداف �أمثل للأ�شخا�ص الفقراء والأكرث ه�شا�شة ،وتوجيه من توفرت لديه القدرة
الالزمة نحو برامج الإدماج املهني ،وذلك يف جمموع الأقاليم اجلنوبية .وبالتايل ،يجدر من جهة �أوىل تعوي�ض امل�ساعدات الغذائية
مب�ساعدات مالية ،ومن جهة ثانية ال�شروع من الآن ف�صاعدا يف تقدمي امل�ساعدات اجلديدة على �أ�سا�س توجيهها طبقا لو�ضعية الأ�سر
بالأقاليم اجلنوبية ،وباعتماد �شبكة ت�صنيف �إىل فئات تعتمد فيها م�ؤ�شرات الفقر متعدد الأبعاد .ويجب �أن يكون نظام امل�ساعدات هذا
م�شرو ًطا ،ومبنيا على نظام قوامه �شبكات الت�ضامن االجتماعي.
ويتعني توجيه كل �سيا�سة اجتماعية يف الأقاليم اجلنوبية جهودها نحو رفع حتدي قرى ال�صيادين� ،سعيا �إىل ت�أهيلها اجتماعيا وتطويرها
اقت�صاد ًيا .ويجب جعل هذه القرى مركزا لتجميع ال�صيادين �سعيا �إىل حت�سني �شروط عي�شهم و�ضمان ا�ستقرارهم باملنطقة.
ويجب تهيئ الأر�ضية املنا�سبة ال�ستباق عودة ال�سكان املغاربة من خميمات تندوف ،ق�صد توفري ال�شروط املالئمة لإدماجهم يف البيئة
املحلية والوطنيط .وي�شمل نظام التكفل االجتماعي ه�ؤالء الأفراد و�أ�سرهم ،كما �أن مرافقتهم تتحقق على �أ�سا�س حلول ت�ؤدي �إىل
�إدماجهم يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية ،مما يف�سح املجال لتمتني روابطهم االجتماعية مع باقي ال�ساكنة.
ولإر�ساء هذه ال�سيا�سة القائمة على �شبكات الت�ضامن االجتماعي ،ولتتبع اندماج ال�سكان العائدين من خميمات تندوف ،يجب �إن�شاء
�صندوق م�شرتك بني اجلهات ،خم�ص�ص للدعم االجتماعي و�إدماج ال�سكان العائدين من خميمات تندوف .و�ستتكفل وكالة للدعم
االجتماعي للأقاليم اجلنوبية بتدبري هذا ال�صندوق ومبرافقة امل�ستفيدين منه ،وبتن�سيق الأعمال مع اجلماعات واجلهات اجلنوبية الثالث.
تدبري املوارد الطبيعية وتوزيعها باعتماد مبد�أي اال�ستدامة والإن�صاف لفائدة ال�ساكنة

نظ ًرا ملا تزخر به الأقاليم اجلنوبية من م�ؤهالت جيواقت�صادية ،ومن �إمكانات هامة من املوارد الطبيعية (ال�صيد البحري ،واملوارد املائية،
و�أرا�ض �صاحلة للزراعة ،ومعادن ،وهيدروكاربورات) ،وما ينجم عن ذلك من �آثار �إيجابية ،من حيث �إنعا�ش ال�شغل وخلق الرثوات
واملوارد الكفيلة بتمويل العمل االجتماعي والت�ضامن لفائدة �سكان هذه املناطق ،ف�إن النموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية ال ميكن
�أن يتحقق وي�ستمر من دون و�ضع ا�سرتاتيجية على املدى املتو�سط والبعيد يف جمال ا�ستغالل هذه املوارد الطبيعية وتثمينها.
ويقت�ضي هذا املنظور ر�ؤية وممار�سات جمددة يف جمال ا�ستغالل املوارد الطبيعية ،والهدف من ذلك �إ�شراك ال�سكان وممثليهم ،وت�أمني
ا�ستفادتهم الفعلية من هذه الربامج ا�ستفادة من�صفة وعادلة.
و�سيتيح تفعيل هذه الأ�شكال اجلديدة من احلكامة تثمي ًنا حمل ًيا �أمثل ،مع املحافظة على املوارد وت�أمني ا�ستمرارها ،واحلر�ص على توجيه
املداخيل العمومية ،الناجتة عن ا�ستغالل املوارد الطبيعية للمنطقة وتثمينها ،لفائدة التنمية االقت�صادية للأقاليم اجلنوبية ،ولتح�سني
التنمية الب�شرية ل�ساكنتها.
تعوي�ض ال�سيا�سات االجتماعية احلالية با�سرتاتيجية مندجمة للتنمية الب�شرية

�أ�صبح من ال�ضروري جتاوز ال�سيا�سات االجتماعية احلالية والرتكيز على حظوظ الت�شغيل وتعزيز قدرات الأفراد .ومن �ش�أن هذه القطيعة
�أن تف�ضي يف �أقرب الآجال �إىل تعزيز دور الرتبية واملدر�سة ،باعتبارها و�سيلة ال منا�ص منهما لإقرار مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وتعزيز ولوج
منا�صب ال�شغل وحتمل امل�س�ؤوليات.
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ويف ال�سياق نف�سه ،يجب �أن تقوم ال�سيا�سة ال�صحية ،يف �سعيها �إىل احلد من التفاوتات يف جمال ولوج اخلدمات ال�صحية ،بتقدمي عر�ض
�صحي ذي جودة وتوجه جهوي ،ولن يتحقق ذلك دون تعزيز قدرة الأقاليم اجلنوبية على جذب املهن الطبية وتعبئة وت�أطري القطاع
اخلا�ص ب�شكل �أف�ضل .وتتطلب ا�سرتاتيجية من هذا القبيل تقوية البنيات التحتية املوجودة عرب حتويل املركزين اال�ست�شفائيني الإقليميني
بالداخلة وكلميم �إىل مركزين ا�ست�شفائيني جهويني ،وعن طريق الرفع من القدرة الإيوائية للمركز اال�ست�شفائي اجلهوي بالعيون ،و�إن�شاء
وحدات للم�ساعدة الطبية اال�ستعجالية ( )SAMUتغطي خمتلف املناطق يف الأقاليم اجلنوبية.
ومن ال�ضروري �أخ ًريا ،و�ضع خطة ا�ستعجالية لتح�سني �صحة الأمهات والأطفال تتنا�سب و�أهداف الألفية ،عرب النهو�ض بربنامج
للتح�سي�س وتعميم جمانية تتبع احلمل ،وتعزيز املوارد الب�شرية واملعدات يف م�صالح الوالدة .و�ستتيح هذه ال�سيا�سة اال�ستعجالية التقلي�ص
من معدالت الوفيات يف �أو�ساط الأمهات والأطفال ،واالرتقاء بالأقاليم اجلنوبية يف املدى املنظور لت�صبح قطبا مرجعيا يف املجال ال�صحي.
االعرتاف بالثقافة كحق ورافعة للتنمية

ت�ضطلع الثقافة احل�سانية بدور هام يف �إغناء الر�أ�سمال الرمزي والوحدوي الذي يختزنه الوعي املحلي ،ولها من الرثاء ما ي�ؤهلها للتثمني
والإبراز �ضمن املكونات املتعددة لل�شخ�صية الوطنية التي �أكد عليها الد�ستور.
ويتطلب احرتام احلقوق الثقافية و�ضع �آليات متويل لتثمني الثقافة و�إن�شاء جمل�س ما بني جهوي للنهو�ض بها ،يتكفل مبهمات املحافظة
على الرتاث ،و�إدماج الثقافة يف ال�سيا�سات الرتبوية التعليمية وال�سمعية الب�صرية على امل�ستوى اجلهوي ،وتوفري ف�ضاءات متعددة للتعبري
واللقاءات الثقافية والإبداع لفائدة ال�شباب والن�ساء.
ويتكامل تنويع العر�ض الثقايف وتثمني �أماكن الذاكرة (املواقع الأثرية ،والرتاث املعماري ،و�إن�شاء املتاحف اجلهوية) ،مع التعريف ال�سمعي
الب�صري بالثقافة احل�سانية واملكونات الأخرى التي تخلق التنوع املحلي ،و�أي�ضا مع �إدماج الثقافة احل�سانية ،لغة وتراثًا ،يف امل�ضامني
البيداغوجية لل�سيا�سات اجلهوية يف جمال الرتبية والتعليم.
وميكن �أن ت�ستغل مكونات الثقافة احل�سانية يف جمال تدبري املوارد املحلية والبيئية .وت�شكل ال�سياحة البيئية �أحد القطاعات التي ميكن
�أن ت�ستثمر فيها م�ؤهالت الثقافة احل�سانية ،عرب و�ضع برامج ا�ستثمارية يف هذا املجال ،باملوازاة مع جعل تنظيم املهرجانات الثقافية عمال
احرتاف ًيا ،من حيث ت�صوره والتخطيط له وتن�شيطه ،مما �سي�ساعد على خلق ال�شروط الكفيلة لت�شجيع ت�شغيل ال�شباب و�إدماجهم يف
دينامية ثقافية جديدة حترتم الرتاث وتدر الدخل.
القطع مع ا�سرتاتيجية املدى الق�صري واعتماد مبادئ و�ضوابط اال�ستدامة

يجب �إعادة النظر يف ا�سرتاتيجية املدى القريب القائمة على اال�ستجابة للحاجيات املرتبطة بالظرفية الآنية ،باعتماد مبادئ و�ضوابط
اال�ستدامة .ويف هذا ال�صدد تربز امل�ؤهالت الكربى التي تزخر بها الأقاليم اجلنوبية من حيث �أنظمتها البيئية الواحية �أو ال�ساحلية
املتفردة ،مما يفر�ض املحافظة عليها ،وتثمينها اقت�صاد ًيا يف ان�سجام مع املهارات املحلية.
وتبدو احلاجة �أكرث يف الأقاليم اجلنوبية ،مقارنة بباقي املناطق� ،إىل �أن ت�أخذ بعني االعتبار �أبعاد املحافظة على البيئة واملوارد الطبيعية
(وبخا�صة املائية) ،يف �أي م�شروع تنموي اقت�صادي وب�شري ،نظ ًرا لله�شا�شة البيئية التي تتميز بها هذه املنطقة.
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وهناك ثالثة �أنواع كربى من املوارد الطبيعية ،يجب عقلنة ا�ستغاللها باعتماد منطق ت�شاركي حتدد طرق ا�شتغاله ح�سب نوعية املوارد ،مما
�سيعود بالنفع على ال�ساكنة املحلية ،وهي :املوارد املائية ،وموارد ال�صيد البحري ،واملعادن.
يتعر�ض املورد الأول� ،أي املاء ،ال�ستغالل مفرط ،كما �أنه يتميز بندرته املتفاقمة .ومن ال�ضروري لت�أمني ولوج م�ستدام لهذا املورد،
واالقت�صاد يف ا�ستعماله ،التوجه نحو و�ضع ت�سعرية للماء ،تختلف باختالف �أوجه ا�ستعماله ،وتتيح توفري كلفة تعوي�ضه للأن�شطة
االقت�صادية ذات القيمة امل�ضافة العالية (على �أ�سا�س كلفة التحلية) .ومن ال�ضروري يف هذا ال�صدد ،لال�ستجابة للطلب املتزايد على
املاء لأغرا�ض منزلية �أو اقت�صادية ،الرتكيز �أكرث على حتلية مياه البحر ،مما يتطلب تو�سيع املحطات املوجودة حاليا و�إن�شاء �أخرى جديدة.
ويفر�ض هذا االرتفاع يف الطلب و�ضع �آليات هادفة �إىل حماية املوارد املائية ،وبخا�صة عرب عقود املياه اجلوفية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن املحافظة على املنظومات البيئية اله�شة لن تتحقق من دون حماربة الت�صحر ،واملحافظة على �سل�سلة الواحات،
واملنظومة البيئية الغابوية ،وتهيئة وتثمني ف�ضاءات الرعي من �أجل تطوير وتثمني م�سالك الإبل .وتتطلب حماية بع�ض املواقع املهددة،
وبخا�صة خليجي وادي الذهب و�سنرتا ،و�ضع خطة ا�ستعجالية تتيح الف�صل ب�شكل �أف�ضل بني مناطق التمركز احل�ضري واالقت�صادي،
والف�ضاءات الواجب حمايتها.
وتن�ش�أ لهذا الغر�ض م�ؤ�س�سة جديدة لل�ضبط البيئي للأقاليم اجلنوبية ،لت�أمني حماية املواقع اله�شة وتهيئتها على املدى البعيد� ،سواء تعلق
الأمر باملناطق القارية �أو ال�ساحلية .و�سين�صب عملها� ،أوال على خليج وادي الذهب ،وبعدها �سنرتا ،ثم النعيلة .و�ستناط بهذه الهيئة
م�س�ؤولية العقار املحيط باملواقع املعنية ،كما �أنها �ست�ضع خطة للتهيئة الرتابية .وتتكفل فيما بعد بت�أطري امل�شاريع املقررة يف �إطار تنمية وتهيئة
اخلليج ،من حيث الإعداد والتمويل واجلدولة الزمنية .وتتمتع �إ�ضافة �إىل ما �سبق ب�سلطة التقنني واجلزاء.
ويتطلب تطوير تهيئة ح�ضرية حترتم �أماكن العي�ش واخل�صو�صية الثقافية لكل جهة ،احلد من التو�سع العمراين غري املتحكم فيه ،وتثمني ما
يزخر به الرتاث العمراين من غنى فذ .و�ستتحقق ا�ستدامة التهيئة احل�ضرية عرب �إن�شاء �أحزمة خ�ضراء وو�ضع �سيا�سة تطهري �أكرث تنظيما.
و�سيربز البعد االجتماعي لعملية التهيئة الرتابية يف تكييف جتهيزات القرب مع حاجيات ال�سكان ومطالبهم لتوفري جتمعات ح�ضرية
مالئمة للتعاي�ش والت�ساكن االجتماعي .وال ميكن تثمني بعدها االقت�صادي من دون تخلي الدولة تدريج ًيا عن م�سل�سل الإنتاج وت�سويق
ال�سكن ،مما ي�شجع اخلوا�ص ويحفزهم على اال�ستثمار يف هذا القطاع.
وي�ضع املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ن�صب �أعينه ،وهو يقدم اخلطوط العري�ضة للنموذج التنموي اجلديد للأقاليم اجلنوبية،
�إجناح االنتقال البيئي والطاقي يف هذه الأقاليم ،وجعلها مثاال يحتذى به يف م�ستوى التوطني الرتابي لأ�س�س التنمية امل�ستدامة وحماية
البيئة ،واالرتقاء مبدنها كي ت�صبح مناذج على امل�ستوى الوطني واجلهوي ،يف �أخذه بعني االعتبار الأبعاد البيئية (مدن �إيكولوجية)،
والعمرانية والرقمية (مدن ذكية).
فك العزلة عن الأقاليم اجلنوبية

يجدر حت�سني منظومة الربط بالأقاليم اجلنوبية لتعبيد الطريق �أمام اندماجها يف احلو�ض االقت�صادي البحري ال�شا�سع ،املمتد من ال�شواطئ
ال�شمالية للمملكة� ،إىل �شواطئ �أفريقيا الغربية وجزر اخلالدات.

13
النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية  -ملخـ ـ ـ ــ�ص

وقد ت�ساهم بع�ض امل�شاريع املهيكلة يف تعزيز �شبكات التوا�صل هذه ،من قبيل �إجناز امليناء الأطل�سي اجلنوبي بنترييفت ب�شمال الداخلة
(�إذا ان�ضافت �إليه منطقة �صناعية كمنطقة حرة ،ف�إن من �ش�أن ذلك �أن ي�ضاعف من القيمة امل�ضافة للقطاع ومن تثمني اخلزان ج من
ال�سمك ال�سطحي) ،وت�أهيل املوانئ واملن�ش�آت املوجودة حاليا (مما �سيح�سن فر�ص تثمني اخلزان ب) .كما �أن �إن�شاء �شركة طريان جوي
جهوي خا�صة �سي�سهل الربط اجلوي مع بلدان م�ستهدفة يف جمايل ال�سياحة والت�صدير.
ويجب و�ضع خطة يف جمال البنيات التحتية الرقمية لتدارك النق�ص احلايل ،تت�ضمن �إقامة �شبكات ال�صبيب العايل والعايل جدا .ومتثل
هذه البنيات رهانًا ثالث ًيا ،فهي عامل يرفع من جاذبية الأقاليم اجلنوبية ،ويح�سن تناف�سية املقاوالت ،و�أداة فعالة للرفع من جودة اخلدمات
العمومية ،عرب متكني املواطنني من اال�ستفادة من اخلدمات عن بعد.
ك�سب رهان اجلهوية املتقدمة

لكي تتحقق هذه التحوالت ،يتعني االنتقال من منطق املركزية �إىل تدبري يعتمد �أكرث على الالمركزية والالمتركز ،ذلك �أن جناعة النموذج
التنموي اجلديد تقوم �أ�سا�سا على ا�ستقاللية القرار و�إجناز امل�شاريع على م�ستوى الأقاليم .وت�شكل اجلهوية املتقدمة الإطار امل�ؤ�س�سي لهذا
النموذج ،وهو الإطار الذي ن�ص عليه د�ستور .2011
و�سي�ساهم نقل العديد من االخت�صا�صات للمنتخبني اجلهويني املحليني يف تقريب مراكز القرار من املواطنني .ويو�صى يف هذا الإطار،
طبقا ملا ن�ص عليه الد�ستور يف ف�صله  ،140ب�أن تتمتع اجلهات ب�سلطة تنظيمية .ويو�صى �أي�ضا ب�ضمان الالمركزية يف �أو�سع �أ�شكالها و�أكرثها
و�ضوحا يف ال�صالحيات والو�سائل ،كي تتمكن اجلهات من التكفل بتنميتها الذاتية يف �أف�ضل الظروف املمكنة .ويعد مبد�أ التفريع ونقل
االخت�صا�صات �إىل امل�ستوى اجلهوي �أكرث جناعة يف و�ضع برامج القرب وتنفيذها وتقييمها .وهو عماد ال�سيا�سة الرتابية التي يدعو �إليها
النموذج التنموي اجلديد.
وتعتمد الالمركزية على املجال�س اجلهوية املنتخبة باالقرتاع العام املبا�شر .وتتكفل هذه املجال�س بو�ضع اخلطط التنموية اجلهوية ،وت�صاميم
�إعداد الرثاب ،م�صحوبة بعقود للأهداف والو�سائل ،بني الدولة واجلهات .كما ت�سهر املجال�س اجلهوية على الدعم االقت�صادي للجهة
وحت�سني جاذبيتها،
ويف هذا الإطار الالممركز ،و طبقا للمادة  145من الد�ستور ،لن ينح�صر دور الوالة يف تطبيق القوانني والتنظيمات احلكومية ،ولكنهم �أي�ضا
يقومون مب�ساعدة ر�ؤ�ساء اجلهات على تفعيل خططهم وبراجمهم التنموية ،و�سيتكفلون �أي�ضا بتن�سيق �أعمال امل�صالح الالممركزة للإدارة
املركزية ،مع احلر�ص على ح�سن ا�شتغالها .ذلك �أن الالمركزية يجب �أن ي�صاحبها ال متركز متقدم ،ال�ستيفاء �شروط جناح اجلهوية املتقدمة
واال�ضطالع مبهام الدولة على �أح�سن وجه على امل�ستوى الرتابي.
ويقت�ضي جناح النموذج التنموي اجلديد وجود قيادة من م�ستوى عال ،تتكفل بها هي�أة عليا مكلفة بتتبع تفعيل النموذج التنموي اجلديد
للجهات الثالث .وتوكل لها �أ�سا�سا مهمة تقييم الربامج ،وو�ضع تعاقدات بني الدولة واجلهة ،ودعم الربامج و تتبع �إجنازات وحماور التطور
وربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة.
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وتتطلب الربامج ،التي تلتزم فيها الدولة واملنتخبون املحليون بربجمة ومتويل متعدد ال�سنوات مل�شاريع مهيكلة ،من قبيل �إحداث البنيات
التحتية ،ودعم م�سالك م�ستقبلية �أو و�سائل تعزيز التما�سك االجتماعي ،ور�صد متويالت على املدى البعيد .ومن هذا املنظور ،يغدو من
ال�ضروري التعجيل ب�إحداث �صندوقي الت�أهيل االجتماعي والت�ضامن بني اجلهات املن�صو�ص عليهما يف الد�ستور .ومن ال�ضروري �إن�شاء
�صندوق للدعم االقت�صادي و�صندوق م�شرتك بني اجلهات خم�ص�ص للدعم االجتماعي و�إدماج ال�سكان ال�صحراويني العائدين من
خميمات تندوف� ،سع ًيا �إىل دعم التحوالت الكربى التي يدعو �إليها النموذج التنموي اجلديد ،تعززها موارد ناجتة عن حتويالت الدولة
وعن املداخيل اجلبائية اجلديدة امل�ستخل�صة يف هذه الأقاليم ،وعن جزء هام من الإتاوات والر�سوم املرتبطة با�ستغالل املوارد الطبيعية.
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