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 "الملك يرعى ندوة "التنمية المندمجة ألقاليم الجنوب

 

 

حظيت الندوة الموضوعاتية حول "التنمية المندمجة لألقاليم 

بشراكة وتنسيق مع جهات الجنوبية"، التي ينظمها مجلس المستشارين 

يونيو القادم،  28األقاليم الجنوبية للمملكة بمدينة الداخلة يوم الخميس 

 بالرعاية الملكية.

الندوة المنظمة تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني 

للجهات، ستعرف مشاركة أعضاء مكتب مجلس المستشارين، ورؤساء 

ية، ورؤساء اللجان البرلمانية الفرق ومنسقي المجموعات البرلمان

الدائمة، ورؤساء المجالس الجهوية، والبرلمانيين الممثلين للجهات 

والمنحدرين من األقاليم الجنوبية للمملكة، إضافة إلى الحكومة، 

والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق 



 

 

تب الشريف للفوسفاط، اإلنسان، واالتحاد العام لمقاوالت المغرب، والمك

ووكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألقاليم الجنوب، 

 والغرف المهنية، فضال عن مجموعة من المؤسسات الوطنية المعنية.

وتهدف هذه الندوة، وفق بالغ للمجلس توصلت به هسبريس، إلى 

الوقوف على مستويات إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن استراتيجية 

تفعيل النموذج التنموي بعد مرور حوالي سنتين من دخولها حيز التنفيذ 

 (، ومدى بلوغ األهداف المسطرة.2016)منذ 

وسيتداول المشاركون والمشاركات في هذه التظاهرة الوطنية في 

مجموعة من المحاور التي تهم مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية 

ها االقتصادية واالجتماعية المندمجة لألقاليم الجنوبية، في أبعاد

 والمجالية والبيئية والحقوقية.

ويعتبر الملتقى البرلماني للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين كل 

سنة، "إطارا مؤسساتيا للتنسيق والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل 

السليم لورش الجهوية المتقدمة؛ وذلك اعتبارا لخصوصية تركيبة 

المجالية واالقتصادية والمهنية والنقابية، التي تجعل المجلس السياسية و

منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز، بما يتماشى مع األهمية التي تحظى 

بها الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يرعاه الملك، ومع األدوار 

لمجلس المستشارين"، بحسب نص  2011الجديدة التي أقرها دستور 

 البالغ.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organisé sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI 

Hakim Benchamach: Le colloque de Dakhla répond 
au devoir de mobilisation populaire et officielle 
autour du projet de développement des provinces 
du Sud 

 

 

Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, a 
souligné que le colloque de Dakhla vise à répondre au «devoir de 
mobilisation populaire et officielle» dans la perspective d'accompagner 
les développements accélérés intervenus dans le dossier des provinces 
du Sud, notamment les tentatives visant à nuire aux processus de 
construction multiforme que connaît la région. 

La participation des populations à la gestion de leurs affaires 
s'inscrit au centre du chantier de réforme profonde des structures 
de l'État et de modernisation des approches pratiques de 
gouvernance territoriale, a affirmé jeudi à Dakhla le président de la 
Chambre des conseillers, Hakim Benchamach. Les principes 
constitutionnels de libre administration, de la coopération, de la 
solidarité et de la participation des populations à la gestion de leurs 
affaires, ainsi que la contribution des régions et d'autres 



 

 

collectivités territoriales à la mise en œuvre de la politique générale 
de l'État et à l’élaboration des politiques territoriales à travers leurs 
représentants à la Chambre des conseillers ne revêtent pas «un 
caractère déclaratif et ne sont une simple déclaration d'intention», 
mais ils figurent au centre du chantier de réforme profonde des 
structures de l'État et de modernisation des approches pratiques de 
gouvernance territoriale, a souligné M. Benchamach à l'ouverture 
du colloque sur «Le développement intégré des provinces du Sud» 
organisé sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI. 

La mise en œuvre de ces principes ne se fait pas seulement à 
travers les lois et les procédures administratives, mais requiert 
également la mobilisation des rôles constitutionnels du 
gouvernement et du Parlement en complémentarité avec les 
institutions et les mécanismes de la démocratie participative, a 
enchainé M. Benchamach, rappelant que ce colloque thématique 
initié par la Chambre des conseillers intervient dans le cadre de 
l'accompagnement de la mise en œuvre du nouveau modèle de 
développement des provinces du Sud, lancé par S.M. le Roi en 
novembre 2015 à Laâyoune. M. Benchamach a également expliqué 
que cette conférence vise «à répondre au devoir de mobilisation 
populaire et officielle» dans la perspective d'accompagner les 
développements accélérés intervenus dans le dossier des 
provinces du Sud, notamment les tentatives visant à nuire aux 
processus de construction multiforme que connaît la région. 
Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, pour 
lequel un montant d'environ 77 milliards de dirhams a été mobilisé, 
a ouvert des perspectives prometteuses pour l'ensemble des 
régions du sud du Royaume aux niveaux économique et social, a 
fait observer M. Benchamach, relevant que ce nouveau modèle de 
développement contribuera à doubler le produit intérieur brut local 
et à créer 120.000 emplois. 

Initiée en partenariat et en coordination avec les trois régions du 
sud du Royaume, cette rencontre, qui intervient en application des 
recommandations du forum parlementaire des régions et en 
interaction avec le contenu et le Discours Royal adressé aux 
participants à la deuxième édition de ce forum, le 16 novembre 
2017, vise à faire le point de l’état d’avancement des projets inscrits 
dans la stratégie de mise en œuvre de ce nouveau modèle de 
développement, deux ans après son lancement, et à évaluer les 
avancées réalisées vers l’atteinte des objectifs tracés pour ce 
modèle de développement prometteur. 



 

 

Pour sa part, le ministre de la Culture et de la communication, 
Mohamed Laaraj, a affirmé que le modèle de développement des 
provinces du sud du Royaume ouvre des perspectives 
prometteuses tant sur le plan socio-économique que culturel, 
précisant que le gouvernement n'épargne aucun effort pour 
entourer les projets de développement, en particulier ceux 
contenus dans la convention de développement intégré signée 
devant S.M. le Roi Mohammed VI, de tout l'intérêt nécessaire, outre 
l'attachement à honorer les engagements pris dans ce domaine. M. 
Laaraj a par ailleurs indiqué que ce colloque constitue une 
occasion de dresser un état des lieux des efforts déployés en 
matière de développement intégré des provinces du Sud, tout en 
offrant les solutions aux contraintes et difficultés rencontrées lors 
des différentes étapes de mise en œuvre. De son côté, le président 
de l’Association des présidents des régions, Mohand Laenser, a 
mis en avant la portée du modèle de développement des provinces 
du Sud, invitant les autres régions du Royaume à tirer profit de ce 
modèle qu’il a qualifié d’exemple à suivre en matière de 
développement. M. Laenser a relevé que ce modèle de 
développement, lancé depuis deux ans, se caractérise par la 
convergence des programmes et l’intégration des dimensions des 
droits de l’Homme et culturelle, notamment immatérielle, qui 
constituent des composantes dont ont besoin les autres régions et 
l’Association des Conseils des régions qui gagneraient à tirer profit 
de ce modèle pour la réalisation de la régionalisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بنشماش: تنمية الصحراء المغربية قْلُب التغيير العميق لهياكل 

 الدولة

 

 

أََكَد حكيم بنشماش، َرئيُس َمجلس المستشارين، أن تَْنميةَ الصحراء تَقَُع 

في قلب ورش التغيير العميق لهياكل الدولة وتحديث المقاربات العملية 

للحكامة الترابية، مشيرا إلى أن إعمال المبادئ الكفيلة بالتغيير ال يتم 

ساطر اإلدارية، وإنما يَْستلزُم أيضا تعبئة تامة فقط بواسطة القوانين والم

لألدوار الدستورية للحكومة والبرلمان، في تكامل مع مؤسسات وآليات 

 الديمقراطية التشاركية.



 

 

 

ف بنشماش، خالل الندوة الموضوعاتية حول "التنمية المندمجة وكش

لألقاليم الجنوبية"، المنعقدة اليوم الخميس بالداخلة، أن الغالف المالي 

 77المقترح إلنجاز برنامج النموذج التنموي لألقاليم الصحراوية بلغ 

إلجمالي مليار درهم، ويُتََوقَُع أن يُْسِهَم تَْنِفْيذُهُ في مضاعفة الناتج ا

 ألف فرصة عمل. 120المحلي وخلق 

 

وأشار بنشماش، في الندوة التي عرفت حضور رؤساء الجهات الثالث 

لتَقَُدِم أشغال مشاريع برنامج  لألقاليم الجنوبية، إلى أن النسبة العامة

، 2018(، إلى حدود شهر مارس 2021-2015تنمية األقاليم الجنوبية )



 

 

%، ومن الُمنتظر أن تَِصَل إلى  48أي سنتين بعد انطالقه، بَلَغَْت ما يُنَاِهز

% مع متم السنة الجارية؛ أما على المستوى المالي فقد بلغت 70حوالي 

حوالي  2018بها إلى حدود نهاية شهر مارس قيمة االعتمادات الُملتزم 
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وأورد المتحدث أن النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية يَْفتَُح آفاقا 

فة المناطق الجنوبية للمملكة، سواء في المجال االقتصادي أو واعدة لكا

االجتماعي، بالنظر إلى ما يَتََضَمنَهُ من مشاريع ضخمة في مجال البنيات 

التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفالحة والصيد البحري وغيرها 

 من القطاعات.



 

 

 

وسجل بنشماش أن رفع تحدي استثمار اإلمكانيات المؤسساتية 

والتنظيمية الجديدة يَتََوقَُف على تقديم إجابات ذكية ومبتكرة على عدد من 

األسئلة المقلقة: كيف يمكن تطوير حكامة الجهة من أجل ممارسة ناجعة 

ختصاصاتها الذاتية والمشتركة والمنقولة؟ كيف يمكن أن تُشكل برامج ال

التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية إلعداد التراب وثائق تعاقدية بين 

فاعلي التنمية على مستوى الجهة وأدوات للتمكين من التقائية 

السياسات العمومية على المستوى الترابي؟ وكيف يمكن تعزيز الموارد 

ة للجهات، السيما عبر االستثمار األمثل ألدوات التمويل وتعبئة المالي

 الموارد؟.

 



 

 

 وزاد رئيس الغرفة الثانية للبرلمان أن الغاية األسمى للنموذج المغربي

للجهوية المتقدمة، كما ارتضاه الملك، تتمثل في إيجاد إطار ترابي مالئم 

لالستجابة العملية للتطلعات المشروعة للمواطنين في مجاالت التنمية 

والتعليم والصحة والشغل وغيرها من الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

الية التي والثقافية والبيئية التي أقرها الدستور، والحد من الفوارق المج

 تشكل عائقا أمام تحقيق هذه المقاصد.

الدين إكجان من الداخلة رنو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بنشماش: النموذج التنموي الجديد للصحراء سيغير وجه األقاليم 

 الجنوبية

 

 

أوضح رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، أن النموذج التنموي 

مليار سنتيم من أجل انجازه  77الجديد الذي خصصت له الدولة حوالي 

من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة لكافة المناطق الجنوبية  ،2021في أفق 

للملكة، سواء في المجال االقتصادي أو االجتماعي بالنظر لما يتضمنه 

من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين 

 .والصناعة والفالحة والصيد البحري

 وتوقع بن شماش، الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال الندوة

الموضوعاتية التي ينظمها مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمدينة 

الداخلة، أن يسهم تنفيذ االعتماد المالي المذكور المخصص للنموذج 

التنموي باألقاليم الجنوبية في مضاعفة الناتج اإلجمالي المحلي وخلق 



 

 

ألف فرصة عمل، مؤكدا أن النسبة العامة لتقدم األشغال للبرنامج  120

 .48ما يناهز % 2018( بلغت إلى حدود مارس 2015-2021)

 

وأشار بن شماش، أن رئيس الحكومة أكد في الجلسة الشهرية المتعلقة 

ماي  15لس المستشارين يوم بالسياسات العمومية التي احتضنها مج

والمخصصة لموضوع النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية، أن  2018

بالمائة، مبرزا  70نسبة اإلنجاز ستبلغ مع متم السنة الجارية حوالي 

ضمن الجلسة ذاتها أن قيمة االعتمادات الملتزم بها إلى حدود نهاية 

 .مليار درهم 21بلغت حوالي  2018شهر مارس 

رئيس الغرفة الثانية على أن مكتب مجلس المستشارين سيعمل وشدد 

على تتبع تنفيذ الوعود التي عبر عنها رئيس الحكومة في الجلسة 

الشهرية المشار إليها، وذلك من خالل مواكبة ومرافقة التفعيل الواقعي 

لهذا الورش المهيكل طبقا لما خول له من صالحيات واختصاصات، 

تكون هذه المحطة بداية تأسيس لتقليد جديد من معبرا أن أمله في أن 

 .شأنه الرقي بالعمل الرقابي للبرلمان المغربي



 

 

 

 

وأبرز بن شماش، أن الندوة الموضوعاتية التي ينظمها مجلس 

ما الذي تحقق إلى حد اآلن “مستشارين، تحاول أن تجيب عن أسئلة ال

من مشاريع النموذج التنموي الجديد؟ وهل يتم تنفيذ المشاريع المبرمجة 

بوتيرة كفيلة بتحقيق األهداف المنشودة في اآلجال المحددة؟ وما مدى 

التزام القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن إستراتيجية تنزيل 

 نموذج التنموي لألقاليم الجنوبية؟ال

وأضاف الرئيس أن مجلس المستشارين يهدف أيضا من خالل الندوة 

، إلى تعميق النظر في ”التنمية المندمجة لألقاليم الجنوبية“المعنونة بـ 

النواقص واالختالالت التي تميز المنظومة “التساؤالت المرتبطة بـ 

الحد األدنى من ”و ،”الحالية لالختصاصات المخولة للجهات

االختصاصات الذاتية التي ينبغي تخويلها للجهات باعتبارها جماعات 

 .”ترابية تتمتع بخاصية الصدارة على المستوى المحلي؟



 

 

 

 
وة تحاول أيضا اإلجابة عن السؤال المتعلق بـ وزاد بأن الند

االختصاصات الذاتية والمشتركة المخولة حاليا للجهات التي تحتاج إلى “

دقة في التحديد لتسهيل وتحسين شروط مزاولتها من قبل المجالس 

الجهوية، ومجاالت االختصاص المركزي التي ينبغي أن تؤول إلى 

ية الواجب اعتمادها لتفعيل نقل الجهات، والبرمجة الزمنية التقدير

االختصاصات من الدولة إلى المجالس الجهوية، وبشكل خاص على 

 .مستوى األقاليم الجنوبية للمملكة

الداخلة –إسماعيل األداريسي   

 

 

 



 

 

 مجلس المستشارين يسائل التنمية المندمجة لألقاليم الجنوبية

 

 

النتتدوة الموضتتوعاتية  أشتتغال يوليتتوز 28انطلقتتت صتتباح اليتتوم الخمتتيس 

حول "التنمية المندمجة لألقاليم الجنوبية" بمدينة الداخلتة، التتي ينظمهتا 

مجلتتس المستشتتارين بشتتراكة متتع جهتتة كلمتتيم واد نتتون وجهتتة العيتتون 

لستتتاقية الحمتتتراء بحضتتتور رئتتتيس مجلتتتس المستشتتتارين، وعتتتدد متتتن ا

 وزارة الداخلية، والمجالس الدستورية.  البرلمانين، وممثلين عن

"النمتتوذج التنمتتوي الجديتتد   واعتبتتر حكتتيم بنشتتماش، فتتي كلمتتة لتته أن

لألقاليم الجنوبية فتح آفاقا واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة، ستواء 

صتتادي أو االجتمتتاعي بتتالنظر لمتتا يتضتتمنه متتن مشتتاريع فتتي المجتتال االقت

ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكتوين والصتناعة والفالحتة 

 والصيد البحري وغيرها من القطاعات".

الغتتالف المتتالي المقتتترح إلنجتتاز برنتتامج النمتتوذج   أن  وذكتتر بنشتتماش

ع أن يستتتهم مليتتتار درهتتتم، ويتوقتتت 77التنمتتوي لألقتتتاليم الصتتتحراوية بلتتتغ 



 

 

ألتتف فرصتتة  120تنفيتتذه فتتي مضتتاعفة النتتاتج اإلجمتتالي المحلتتي وخلتتق 

 عمل.

وأوضتتح بنشتتماش أن الهتتدف متتن هتتذه النتتدوة هتتو اإلجابتتة عتتن عتتدد متتن 

األستتئلة األساستتية، متتن قبيتتل: متتا التتذي تحقتتق م هتتذه المشتتاريع؟ وهتتل 

المشاريع المبرمجة بوتيرة كفيلتة بتحقيتق األهتداف المنشتودة  تنفيذ سيتم

فتتي اآلجتتال المحتتددة؟ ومتتا متتدى التتتزام القطتتاع الختتاص بتنفيتتذ المشتتاريع 

 تنزيل النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية؟ استراتيجيةالمدرجة ضمن 

واعتبتتتر بنشتتتماش أن "المبتتتادئ الدستتتتورية للتتتتدبير الحتتتر، والتعتتتاون، 

والتضتتامن، والتفريتتع، ومشتتاركة الستتكان فتتي تتتدبير شتتؤونهم بوصتتفها 

يم الترابي، ومساهمة الجهتات وبتاقي الجماعتات الترابيتة فتي مبادئ للتنظ

تفعيتتل السياستتة العامتتة للدولتتة وفتتي إعتتداد السياستتات الترابيتتة متتن ختتالل 

ممثليهتتا فتتي مجلتتس المستشتتارين، ال يكتستتي طابعتتا تصتتريحيا أو مجتترد 

إعتتالن نوايتتا، وإنمتتا يقتتع فتتي قلتتب ورش التغييتتر العميتتق لهياكتتل الدولتتة 

أن إعمال المبتادئ   العملية للحكامة الترابية"، مضيفا وتحديث المقاربات

المذكورة، ال يتم فقط بواسطة القوانين والمساطر اإلدارية، وإنما يستتلزم 

أيضا تعبئة تامتة لتألدوار الدستتورية للحكومتة والبرلمتان، فتي تكامتل متع 

 مؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية.

جهتتة الداخلتتة وادي التتذهب، أن متتن جهتتته، اعتبتتر ينجتتا الخطتتاط، رئتتيس 

 بشتأنتنمية األقاليم الجنوبية تأتي تزامنتا متع التمستك بتالموقف المغربتي 

إنهتتاء النتتزاع المفتعتتل، والقاضتتي بتترفر أي حتتل ختتارج ستتيادة المغتترب 

الستيادة المغربيتة باعتبارهتا  علتى والحفاظالكاملة في إطار الحكم الذاتي، 

 الحل الوحيد إلنهاء النزاع.

 

 

 



 

 

Le développement des provinces du Sud examiné à 
Dakhla 

 

 

Après le Forum Crans Montana tenu en mars 2018, la ville de 

Dakhla a été une nouvelle fois sous les projecteurs en abritant, le 

28 juin 2018, un important symposium axé sur le développement 

socioéconomique de nos provinces du Sud.  

Dans son allocution d’ouverture des travaux, le président de la 

Chambre des conseillers, Abdelhakim Benchemass, a adressé un 

message depuis la perle du Sud à l'Envoyé spécial du Secrétaire 

général des Nations unies pour le Sahara, Horst Köhler, dont la 

visite dans la région coïncide avec la tenue de ce symposium initié 

par la Chambre des conseillers sous la Haut patronage de Sa 

Majesté le Roi.  

 «Nous sommes fermement engagés dans le développement 

économique de nos provinces sahariennes, un choix irréversible 

tracé par S.M le Roi Mohammed VI et son peuple», a-t-il affirmé en 

substance.   

«L'Etat a décidé d'investir depuis 2015 quelque 77 milliards de 

dirhams. Jusqu'en mars 2018, le taux de réalisation des projets 



 

 

socioéconomiques a atteint 48% alors que le montant des 

financements s'est élevé pour la même période à 21 milliards de 

dirhams », a-t-il affirmé en précisant qu'en 2020, l'ensemble du plan 

de développement sera réalisé.   

Il a également précisé que la participation des populations à la 

gestion de leurs affaires s'inscrit au centre du chantier de réforme 

profonde des structures de l'Etat et de modernisation des 

approches pratiques de gouvernance territoriale.  

Les principes constitutionnels de libre administration, de la 

coopération, de la solidarité et de la participation des populations à 

la gestion de leurs affaires, ainsi que la contribution des régions et 

d'autres collectivités territoriales à la mise en œuvre de la politique 

générale de l'Etat et à l’élaboration des politiques territoriales à 

travers leurs représentants à la Chambre des conseillers ne 

revêtent pas "un caractère déclaratif ou une simple déclaration 

d'intention" mais ils figurent au centre du chantier de réforme 

profonde des structures de l'Etat et de modernisation des 

approches pratiques de gouvernance territoriale, a également 

souligné Abdelhakim Benchamach.  

Dans son intervention en l’occasion, le président de l’Association 

des présidents des régions a, pour sa part, mis en exergue la portée 

du modèle de développement des provinces du Sud, invitant les 

autres régions du Royaume à tirer profit de ce modèle qu’il a 

qualifié d’exemple à suivre en matière de développement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Diapo. Le développement des provinces 
sahariennes au cœur d’un forum à Dakhla 

 

 
Après le Forum Crans Montana tenu en mars 2018, la ville de Dakhla, la perle 
des provinces du sud du Royaume, est une nouvelle fois sous les projecteurs. 
Elle organise ce 28 juin 2018 un important forum axé sur le développement 
socio-économique de la région. 

Le président de la Chambre des conseillers, Abdelhakim 
Benchemass, a d’emblée adressé un message depuis Dakhla à 
l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour le 
Sahara, Horst Köhler, qui effectue actuellement une visite au Maroc. 
«Nous sommes fermement engagés dans le développement 
économique de nos provinces sahariennes, un choix irréversible 
tracé par le roi Mohammed VI, ses institutions et son peuple», a 
déclaré Benchemass. Rappelons que la Chambre des conseillers 
qu'il préside est l'initiatrice de ce forum.  
«L'Etat a décidé d'investir depuis 2015 quelque 77 milliards de 
dirhams. Jusqu'en mars 2018, le taux de réalisation des projets 
socio-économique a atteint 48% alors que le montant du 
financement s'est élevé pour la même période à 21 milliards de 
dirhams», a-t-il affirmé. 
Citant le gouvernement, Hakim Benchemass a indiqué qu'en 2020, 
l'ensemble du plan de développement sera réalisé.  



 

 

Ont participé à ce forum, les présidents des Commissions 
parlementaires de la seconde chambre ; le président de 
l'Association des présidents des Conseils des régions, Mohand 
Laenser; le président de la région de Dakhla Oued-Eddahab, Yanja 
Khattat; le secrétaire général du CNDH, Mohamed Sabbar; le 
ministre de la Communication et de la culture, Mohamed Laâraj… 
 

Par Mohamed Chakir Alaoui et Noursaid Gamal  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laenser : Le développement des Provinces du Sud, 
un « exemple à suivre » pour les régions 

 

 
Le président de l’Association des présidents des régions, Mohand 
Laenser, a mis en exergue jeudi à Dakhla la portée du modèle de 
développement des provinces du sud, invitant les autres régions du 
Royaume à tirer profit de ce modèle qu’il a qualifié d’exemple à 
suivre en matière de développement. 

S’exprimant à l’ouverture du colloque thématique sur « le 
développement intégré des provinces du sud », organisé par la 
Chambre des conseillers, M. Laenser a relevé que ce modèle de 
développement, lancé depuis deux ans, se caractérise par la 
convergence des programmes et l’intégration des dimensions des 
droits de l’homme et culturelle notamment immatérielle qui 
constituent des composantes dont ont besoin les autres régions et 
l’association des conseils des régions qui gagneraient à tirer profit 
de ce modèle pour la réalisation de la régionalisation. 

Initié en partenariat et en coordination avec les trois régions du Sud 
du Royaume, ce colloque, qui intervient en application des 
recommandations du forum parlementaire des régions et en 
interaction avec le contenu et le discours Royal adressé aux 
participants à la 2ème édition de ce forum, le 16 novembre 2017, 
vise à faire le point de l’état d’avancement des projets inscrits dans 



 

 

la stratégie de mise en oeuvre de ce nouveau modèle de 
développement, deux ans après son lancement, et à évaluer les 
avancées réalisées vers l’atteinte des objectifs fixés pour ce 
modèle de développement prometteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le nouveau modèle de développement des 
provinces du sud en discussion à Dakhla 

 

 

« Le développement intégré des provinces du sud » est le thème du 
colloque qui se tiendra ce jeudi à Dakhla à l’initiative de la Chambre 
des conseillers. 

La tenue de cette rencontre thématique émane de la conviction que 
le nouveau modèle de développement des provinces du sud, lancé 
par le Roi Mohammed VI en novembre 2015 à Laâyoune, à 
l’occasion du 40è anniversaire de la glorieuse Marche Verte, 
constitue un mécanisme idéal pour accélérer la régionalisation 
avancée dans les provinces du sud, précise-t-on. 

Organisé en partenariat et en coordination avec les trois régions du 
Sud du Royaume, ce colloque, qui intervient en application des 
recommandations du forum parlementaire des régions et en 
interaction avec le contenu et le discours royal adressé aux 
participants à la 2ème édition de ce forum, le 16 novembre 2017, 
vise à faire le point de l’état d’avancement des projets inscrits dans 
la stratégie de mise en oeuvre de ce nouveau modèle de 
développement, deux ans après son lancement, ainsi que 
l’évaluation des avancées réalisées vers l’atteinte des objectifs 
tracés pour ce modèle de développement prometteur. 



 

 

Deux axes seront traités lors de ce colloque, le premier ayant trait 
aux objectifs et au bilan du modèle de développement des 
provinces du sud, alors que le second axe est relatif à la 
régionalisation avancée en tant que levier dudit modèle de 
développement. 

S’agissant du premier axe, l’accent sera focalisé sur les 
perspectives prometteuses qu’ouvre ce modèle de développement 
pour l’ensemble de la région aussi bien dans les domaines 
économiques que sociaux, à en juger par les projets d’envergure 
qu’il comprend dans les domaines, entre autres, des 
infrastructures, de la santé, de la formation, de l’industrie, de 
l’agriculture et de la pêche. 

D’un coût global estimé à 77 milliards de dirhams, la mise en œuvre 
de ce modèle de développement contribuera à doubler le produit 
intérieur brut local et à créer 120.000 emplois. 

De même, la rencontre sera l’occasion de mettre en exergue les 
projets prévus dans le cadre de la valorisation des secteurs des 
phosphates, de l’agriculture, de la pêche maritime et du tourisme 
écologique, outre les projets à caractère social et environnemental 
et qui visent à réaliser un saut qualitatif en matière de qualification 
des ressources humaines, de préservation des ressources 
maritimes et hydriques, de valorisation des énergies renouvelables 
et de préservation des écosystèmes pour la réalisation du 
développement durable. 

Le deuxième axe traitera de la régionalisation avancée en tant que 
levier et cadre institutionnel du modèle de développement des 
provinces du sud, dont l’efficience s’appuie sur une autonomie de 
décision et une réalisation des projets au niveau local dans la 
mesure où le transfert des compétences aux élus régionaux et 
locaux contribuera à rapprocher les centres de décision des 
citoyens. 

 

 

 

 

 



 

 

بنشماش: النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية آلية مثلى لتسريع 

 الجهوية المتقدمة
 

 

 

الخميس بمدينة الداخلة، ندوة  أمسنظم مجلس المستشارين، 

؛ إذ أكد ”التنمية المندمجة لألقاليم الجنوبية“موضوعاتية حول 

عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، في كلمة له 

بمناسبة افتتاح أشغال هذه الندوة، أن تنظيم هذه الندوة 

نموي لألقاليم الموضوعاتية يأتي من منطلق أن النموذج الت

في نونبر  السادس،الجنوبية، الذي أعطى انطالقته الملك محمد 

بالعيون، بمناسبة الذكرى األربعين النطالق المسيرة  2015

الخضراء المظفرة، يشكل آلية مثلى لتسريع الجهوية المتقدمة 

 .باألقاليم الجنوبية



 

 

وتهدف الندوة، يضيف المصدر، التي تنظم بشراكة وتنسيق مع 

للمملكة، وتنفيذا للتوصيات  الجنوبيةلجهات الثالث باألقاليم ا

الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات، وتفاعال مع مضامين 

الرسالة الملكية الموجهة للمشاركات والمشاركين في فعاليات 

، )تهدف( 2017نونبر  16النسخة الثانية من هذا الملتقى بتاريخ 

المشاريع المبرمجة ضمن  إلى الوقوف على مستويات إنجاز

استراتيجية تفعيل هذا النموذج التنموي بعد مرور حوالي سنتين 

من دخولها حيز التنفيذ ومدى بلوغ األهداف المسطرة لهذا 

النموذج التنموي الواعد، وكذا الوقوف على الصعوبات الميدانية 

التي تعترض تنزيل الجهوية المتقدمة على مستوى األقاليم 

 .لمملكةالجنوبية ل

 
وكما ال يخفى عليكم، فقد فتح النموذج التنموي “ش: تابع بنشما

الجديد لألقاليم الجنوبية آفاقا واعدة لكافة المناطق الجنوبية 

للمملكة، سواء في المجال االقتصادي أو االجتماعي بالنظر لما 

يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة 

حري وغيرها من والتكوين والصناعة والفالحة والصيد الب

القطاعات. وبلغ الغالف المالي المقترح إلنجاز برنامج النموذج 

مليار درهم، ويتوقع أن يسهم  77التنموي لألقاليم الصحراوية، 

ألف  120تنفيذه في مضاعفة الناتج اإلجمالي المحلي وخلق 

 ”.فرصة عمل



 

 

المبادئ الدستورية للتدبير ”أبرز رئيس مجلس المستشارين أن

والتعاون، والتضامن، والتفريع، ومشاركة السكان في الحر، 

تدبير شؤونهم بوصفها مبادئ للتنظيم الترابي، ومساهمة الجهات 

وباقي الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي 

إعداد السياسات الترابية من خالل ممثليها في مجلس 

إعالن نوايا، المستشارين، ال يكتسي طابعا تصريحيا أو مجرد 

وإنما يقع في قلب ورش التغيير العميق لهياكل الدولة وتحديث 

المقاربات العملية للحكامة الترابية، ذلك أن إعمال المبادئ 

المذكورة، ال يتم فقط بواسطة القوانين والمساطر اإلدارية، وإنما 

يستلزم أيضا تعبئة تامة لألدوار الدستورية للحكومة والبرلمان، 

 ”.ل مع مؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركيةفي تكام

 
محورين رئيسيين، تناول  هذه الندوة قاربت لإلشارة، فأشغال

أولهما أهداف وحصيلة تفعيل النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية، 

فيما هم المحور الثاني الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة 

اآلفاق  للنموذج التنموي لألقاليم الجنوبية. إضافة إلى بحث

الواعدة، التي فتحها النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية لكافة 

لمناطق الجنوبية للمملكة، سواء في المجال االقتصادي أو ا

االجتماعي بالنظر لما يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال 



 

 

البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفالحة والصيد 

 .البحري وغيرها من القطاعات

 
اإلجابة عن بعر  كما شدد بنشمامش، بأن الندوة تحاول

حد اآلن من هذه التساؤالت، من بينها ما الذي تم تحقيقه ل

المشاريع؟، وهل يتم تنفيذ المشاريع المبرمجة بوتيرة كفيلة 

بتحقيق األهداف المنشودة في اآلجال المحددة؟، وكذا مدى التزام 

القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية تنزيل 

 .النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية؟

فع تحدي استثمار هذه لبخلص المصدر، إلى التذكير بأن ر

اإلمكانيات المؤسساتية والتنظيمية الجديدة يتوقف على تقديم 

إجابات ذكية ومبتكرة على عدد من األسئلة المقلقة: كيف يمكن 

تطوير حكامة الجهة من أجل ممارسة ناجعة الختصاصاتها 

 .الذاتية والمشتركة والمنقولة

 

 

 

 

 



 

 

" لذاتي" أمام دعاة إعالن الداخلة" يَتشبث بمقترح "الحكم ا

 االنفصال

 

 

خصصتة للتنميتة المندمجتة لألقتاليم جدد المشاركون فتي أشتغال النتدوة الم

الجنوبيتتة ورهتتان الجهويتتة المتقدمتتة، التتتي نظمهتتا مجلتتس المستشتتارين 

مساء الخميس بالداخلة، تشبثهم بمقترح الحكتم التذاتي فتي إطتار الستيادة 

المغربيتتة، كستتقف ألي مفاوضتتات مرتقبتتة إلنهتتاء الصتتراع المفتعتتل حتتول 

ث األممي هورستت كتولر إلتى الصحراء المغربية، تزامنا مع زيارة المبعو

 .المنطقة

وأشار إعالن الداخلتة الصتادر عتن النتدوة إلتى تهتاوي وانتدحار ادعتاءات 

وأطروحات دعاة االنفصال بشأن متا يصتطلح عليته بتـ"تقاسم الثتروات"؛ 

إذ تُفيد كل المعطيات الرسمية والتقارير، وكتذا الشتهادات الُمتدلى بهتا متن 

خيرات المنطقتة يتتم استتغاللها لفائتدة طرف ممثلي الساكنة، بأن ثروات و

األجيال الحالية والمستقبلية متن أبنتاء المنطقتة، ويتتم تتدبيرها متن طترف 

 .هيئاتهم المنتخبة وممثليهم الشرعيين



 

 

وطالتتتب إعتتتالن الداخلتتتة باإلستتتراع فتتتي إختتتراج ميثتتتاق متقتتتدم لالتمركتتتز 

اإلداري، من أجل ضمان تنميتة جهويتة حقيقيتة، وتستهيل عمتل المجتالس 

الجهويتتتة، ضتتتمن عمليتتتة نقتتتل حقيقيتتتة للستتتلط والصتتتالحيات متتتن اإلدارة 

المركزية إلتى المصتالح الالممركتزة، مشتددا علتى ضترورة اعتمتاد ميثتاق 

الختصاصات الجهات، يُحدد بوضتوح ودقتة صتالحيات وشتروط مزاولتهتا 

 .من طرف الجهات، سواء منها الذاتية أو المشتركة أو المنقولة

يتة استتثمار مختلتف آليتات التشتاور والديمقراطيتة ولفت اإلعتالن إلتى أهم

التشتتاركية علتتى المستتتوى الترابتتي، عبتتر تفعيلهتتا أو إعتتادة تأليفهتتا، علتتى 

وجه االستعجال من أجل نقل أصوات الديناميات االجتماعية المتنوعة إلى 

فضتتتاء التخطتتتيط التشتتتاركي للسياستتتات العموميتتتة القطاعيتتتة والترابيتتتة 

النستتيج التتوطني للوستتاطة االجتماعيتتة والترافتتع واألفقيتتة، وإعتتادة بنتتاء 

 .والمشاركة المواطنة

وأكتتد المصتتدر ذاتتته علتتى وضتتع إطتتار منهجتتي يمكتتن متتن استتتثمار آليتتات 

التشتتاور المنصتتوص عليهتتا فتتي القتتانون التنظيمتتي للجهتتات، وكتتذا آليتتات 

التخطتتتيط الترابتتتي التشتتتاركي علتتتى المستتتتوى الجهتتتوي، متتتن أجتتتل بنتتتاء 

 .ار االجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنيةمنظومة ترابية للحو

وستتتجل اإلعتتتالن أهميتتتة المقاربتتتة التشتتتاركية، وضتتترورة إشتتترا  كافتتتة 

المنتخبتتتين المحليتتتين وفعاليتتتات المجتمتتتع المتتتدني علتتتى صتتتعيد األقتتتاليم 

الجنوبية للمملكة في رصد وتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجتة، مشتددا علتى 

ر، فتتتي المستتتتقبل، علتتتى المشتتتاريع مطلتتتب تركيتتتز الجهتتتود التنمويتتتة أكثتتت

والبرامج ذات الوقع والتتأثير المباشتر علتى المعتيش اليتومي للمتواطنين، 

عبر مضاعفة الجهد في القطاعات االجتماعية، وال سيما قطاعي التشتغيل 

 .والسكن

وأورد اإلعتتالن أن النمتتوذج التنمتتوي المغربتتي قيتتد إعتتادة النظتتر يجتتب أن 

يتة وعلتى العمتل علتى ضتمان فعليتة الولتوج يتأسس على العدالة االجتماع

إلتتى الحقتتوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة والبيئيتتة، ويتتترابط فيتته 

هتدف الحتتد متتن الفتتوارق الطبقيتتة والحتد متتن التفاوتتتات الترابيتتة، كمتتا أنتته 



 

 

نموذج ينبغتي أن يجتد أبعتاده الترابيتة فتي رؤيتة خاصتة بكتل مجتال ترابتي 

 ."لتي يقوم عليها أي نموذج وطني"تنسجم مع الرؤية الشاملة ا

ودعا اإلعالن ختاما إلى تبسيط المساطر اإلدارية المرتبطة بالتأشير علتى 

انطالقتتة تنفيتتذ المشتتاريع التنمويتتة، عبتتر بحتتث إمكانيتتة تفتتوير صتتالحية 

التأشير إلى والة الجهات، وثّمن المبادرة الخاصة والدور الرائتد للمقاولتة 

مارية باألقتتاليم الجنوبيتتة للمملكتتة، فتتي إطتتار فتتي تطتتوير الديناميتتة االستتتث

شراكات مبتكرة بين القطاع العام والقطاع الختاص، تستهم فتي الرفتع متن 

 .جاذبية المنطقة أمام المستثمرين ورجال األعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المشاركون في ندوة الداخلة يجددون تشبثهم بمقترح الحكم الذاتي

 

 

النموذج التنموي “وة الموضوعاتية حول جدد المشاركون في الند

التي نظمها مجلس المستشارين أمس الخميس ” الجنوبية باألقاليم

بمدينة الداخلة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تشبثهم 

 .بمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية

الشخصي  كما جددوا، خالل هذه الندوة التي تتزامن مع زيارة المبعوث

لألمين العام لألمم المتحدة إلى الصحراء المغربية للمنطقة، التأكيد على 

تهاوي واندحار ادعاءات وأطروحات دعاة االنفصال بشأن ما يصطلح 

، مبرزين ان كل المعطيات الرسمية والتقارير ”تقاسم الثروات”عليه ب

روات وكذا الشهادات المدلى بها من طرف ممثلي الساكنة، تفيد بأن ث

وخيرات المنطقة يتم استغاللها لفائدة األجيال الحالية والمستقبلية من 



 

 

أبناء المنطقة، ويتم تدبيرها من طرف هيئاتهم المنتخبة وممثليهم 

 .الشرعيين

وبخصوص التنمية المندمجة لألقاليم الجنوبية ورهان الجهوية 

ة المتقدمة، أكدوا في مشروع إعالن الداخلة، على أهمية المقارب

التشاركية وإشرا  كافة المنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني 

على صعيد األقاليم الجنوبية للمملكة، في رصد وتتبع تنفيذ المشاريع 

المبرمجة، وعلى االلتقائية والتكامل بين السياسات والبرامج العمومية، 

مسيطرة القطاعية منها والترابية، في تحقيق النتائج وبلوغ األهداف ال

 .ضمن النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية

ودعوا الى تركيز الجهود التنموية أكثر، في المستقبل، على المشاريع 

والبرامج ذات الوقع والتأثير المباشر على المعيش اليومي للمواطنين، 

عبر مضاعفة الجهد في القطاعات االجتماعية، والسيما قطاعي التشغيل 

ستثمار في قطاعي الفالحة والصيد البحري، والسكن، ومضاعفة اال

باعتبارها القطاعات التي تتوفر فيها األقاليم الجنوبية للمملكة على 

مؤهالت واعدة، كفيلة بامتصاص البطالة، التي تضرب بقوة قي صفوف 

 .شباب المنطقة

وحثوا على تبسيط المساطر اإلدارية المرتبطة بالتأشير على انطالقة 

التنموية، مؤكدين على أهمية المبادرة الخاصة والدور  تنفيذ المشاريع

الرائد للمقاولة في تطوير الدينامية االستثمارية باألقاليم الجنوبية 

للمملكة، في إطار شراكات مبتكرة بين القطاع العام والقطاع الخاص، 

 .تسهم في الرفع من جاذبية المنطقة أمام المستثمرين ورجال األعمال

الفاعلين، من حكومة ومجالس منتخبة وقطاع خاص، إلى  كما دعوا كافة

االستثمار اإليجابي وبالسرعة الالزمة في التوصيات الصادرة عن 

الملتقى البرلماني للجهات، والسيما اإلسراع بإخراج ميثاق متقدم 

لالتمركز اإلداري، من أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية، وتسهيل عمل 

نقل حقيقية للسلط والصالحيات من  المجالس الجهوية، ضمن عملية

اإلدارة المركزية إلى المصالح الالممركزة، واعتماد ميثاق الختصاصات 



 

 

الجهات، يحدد بوضوح ودقة صالحيات وشروط مزاولتها من طرف 

 .الجهات، سواء منها الذاتية أو المشتركة أو المنقولة

طاعين واكدوا على ضرورة تجريب نماذج جديدة من الشراكات بين الق

عقد التحالف، لتحقيق الولوج األمثل “العام والخاص، كشراكة 

والمنصف للخدمات والمرافق االجتماعية األساسية على المستوى 

الترابي، بالنظر لنموذج اتخاذ القرار الذي تتأسس عليه هذه الشراكة، 

وتحملها المشتر  للمكتسبات والمخاطر، مما يضمن استدامة الخدمات 

 ى المستوى الترابي،األساسية عل

كما حثوا على استثمار مختلف آليات التشاور والديمقراطية التشاركية 

على المستوى الترابي، عبر تفعيلها، أو إعادة تأليفها، على وجه 

االستعجال، من أجل نقل أصوات الديناميات االجتماعية المتنوعة إلى 

الترابية فضاء التخطيط التشاركي للسياسات العمومية القطاعية و

واألفقية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة االجتماعية والترافع 

والمشاركة المواطنة، وعلى وضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات 

التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات، وكذا آليات 

مة التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظو

 .ترابية للحوار االجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية

وطالبوا مجلس المستشارين، باعتباره امتدادا للجهات ولمختلف 

المجاالت الترابية، على مواصلة الدينامية التي أطلقها، بشراكة مع 

جمعية رؤساء المجالس الجهوية والجمعية المغربية لرؤساء 

للتنسيق في شؤون الجهوية المتقدمة،  الجماعات،ضمن الموعد السنوي

 .الذي يشكله الملتقى البرلماني للجهات

وقد ركز المتدخلون في هذه الندوة، على اآلفاق الواعدة، التي فتحها 

النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية لكافة المناطق الجنوبية للمملكة، 

ه من سواء في المجال االقتصادي أو االجتماعي بالنظر لما يتضمن

مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة 

والفالحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات، حيث بلغ الغالف المالي 

مليار درهم، ويتوقع أن  77المقترح إلنجاز برنامج النموذج التنموي 



 

 

ألف  120يسهم تنفيذه في مضاعفة الناتج اإلجمالي المحلي وخلق 

 .عمل فرصة

يذكر ان هذه الندوة، التي ترأسها رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم 

بنشماس، عرفت حضور وزير الثقافة واالتصال، والوالي المدير العام 

للجماعات المحلية، والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم أوسرد، 

لعام والعامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق، واألمين ا

للكوركاس، واألمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 

واألمين العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ورئيس جمعية رؤساء 

مجالس الجهات، ومدير وكالة الجنوب، ورؤساء الفرق ومنسقو 

مجموعات العمل بمجلس المستشارين، و عدد من النواب 

 .لجماعات الترابيةوالمستشارين، ورؤساء مجالس ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

يدعو لإلسراع في نقل سلطات المركز لمجالس ” إعالن الداخلة“

 الجهات

 

 

الذي تم إصداره عقب انتهاء أشغال الندوة ” إعالن الداخلة“دعا 

، التي نظمها ”التنمية المندمجة لألقاليم الجنوبية“الموضوعاتية حول 

مجلس المستشارين أمس الخميس بمدينة الداخلة، إلى اإلسراع في 

يثاق متقدم للالتمركز اإلداري، من أجل ضمان تنمية جهوية إخراج م

حقيقية، ومن أجل تسهيل عمل المجالس الجهوية، ضمن عملية نقل 

حقيقية للّسلط والصالحيات من اإلدارة المركزية إلى المصالح 

 .الالممركزة

اعتماد ميثاق الختصاصات الجهات، يحدد بوضوح “كما دعا اإلعالن إلى 

وشروط مزاولتها من طرف الجهات، سواء منها الذاتية ودقة صالحيات 



 

 

تجريب نماذج جديدة من “، ُمطالبا بـ ”أو المشتركة أو المنقولة

عقد “الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كالشراكة المسماة 

، لتي تعتبر أداة هامة لتحقيق الولوج للخدمات والمرافق ”التحالف

 .ى الترابياالجتماعية األساسية على المستو

استثمار مختلف آليات التشاور “وشدد على اإلعالن على ضرورة 

والديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، عبر تفعيلها، أو إعادة 

تأليفها، على وجه االستعجال من أجل نقل أصوات الديناميات االجتماعية 

اعية المتنوعة إلى فضاء التخطيط التشاركي للسياسات العمومية القط

والترابية واألفقية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة االجتماعية 

 .”والترافع والمشاركة المواطنة

وضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات “ونبه اإلعالن إلى ضرورة 

التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات وكذا آليات 

ى الجهوي من أجل بناء منظومة التخطيط الترابي التشاركي على المستو

، حاثا مجلس ”ترابية للحوار االجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية

المستشارين على مواصلة الدينامية التي أطلقها، بشراكة مع جمعية 

رؤساء المجالس الجهوية والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، ضمن 

تقدمة، الذي يشكله الموعد السنوي للتنسيق في شؤون الجهوية الم

 .الملتقى البرلماني للجهات

وفي سياق آخر، أوضح اإلعالن أن المجتمعين في الندوة جددوا تشبثهم 

بمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كسقف ألية مفاوضات 

مرتقبة إلنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية؛ مؤكدين تهاوي 

حات دعاة االنفصال بشأن ما يصطلح عليه بـ واندحار ادعاءات وأطرو

، حيث تفيد كل المعطيات الرسمية والتقارير وكذا ”تقاسم الثروات“

الشهادات المدلى بها من طرف ممثلي الساكنة، بأن ثروات وخيرات 

المنطقة يتم استغاللها لفائدة األجيال الحالية والمستقبلية من أبناء 

 .يئاتهم المنتخبة وممثليهم الشرعيينالمنطقة، ويتم تدبيرها من طرف ه



 

 

أهمية المقاربة “وأبرز اإلعالن أن المجتمعين في الندوة خلصوا إلى 

التشاركية وإشرا  كافة المنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني 

على صعيد األقاليم الجنوبية للمملكة، في رصد وتتبع تنفيذ المشاريع 

التكامل بين السياسات والبرامج العمومية، المبرمجة، وأهمية االلتقائية و

القطاعية منها والترابية، في تحقيق النتائج وبلوغ األهداف المسطرة 

 .”ضمن النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية

مطلب ساكنة األقاليم الجنوبية تتمثل في أن يتم “وشدد اإلعالن على أن 

لمشاريع والبرامج ذات تركيز الجهود التنموية أكثر، في المستقبل، على ا

الوقع والتأثير المباشر على المعيش اليومي للمواطنين، عبر مضاعفة 

الجهد في القطاعات االجتماعية، والسيما قطاعي التشغيل والسكن؛ 

ومطالب الساكنة في مضاعفة االستثمار في قطاعي الفالحة والصيد 

لجنوبية للمملكة البحري، باعتبارها القطاعات التي تتوفر فيها األقاليم ا

على مؤهالت واعدة، كفيلة بامتصاص البطالة، التي تضرب بقوة في 

 .”صفوف شباب المنطقة

الدعوة إلى تبسيط المساطر اإلدارية “كما سجل الحاضرون ضرورة 

المرتبطة بالتأشير على انطالقة تنفيذ المشاريع التنموية، عبر بحث 

جهات؛ وأهمية المبادرة إمكانية تفوير صالحية التأشير إلى والة ال

الخاصة والدور الرائد للمقاولة في تطوير الدينامية االستثمارية باألقاليم 

الجنوبية للمملكة، في إطار شراكات مبتكرة بين القطاع العام والقطاع 

الخاص، تسهم في الرفع من جاذبية المنطقة أمام المستثمرين ورجال 

 .”األعمال

الداخلة –إسماعيل األداريسي   

 

 

 

 



 

 

التنمية المندمجة “حكيم بنشماش من الداخلة: هذه أهداف ندوة 

 ”لألقاليم الجنوبية

 

 

، بمدينتتتة 2018يونيتتتو  28نظتتتم مجلتتتس المستشتتتارين، اليتتتوم الخمتتتيس 

، ”التنميتة المندمجتة لألقتاليم الجنوبيتة“الداخلة، ندوة موضوعاتية حتول 

والتي تأتي من منطلق أن النموذج التنموي، التذي أعطتى انطالقتته الملتك 

بتتالعيون، بمناستتبة التتذكرى األربعتتين  2015فتتي نتتونبر  الستتادس،محمتتد 

النطالق المسيرة الخضراء المظفترة، يشتكل آليتة مثلتى لتستريع الجهويتة 

 .المتقدمة باألقاليم الجنوبية

وفي افتتاح هذه الندوة الموضوعاتية، ألقى رئتيس مجلتس المستشتارين، 

تتتزازه الستتيد حكتتيم بتتن شتتماش، كلمتتة جتتاء فتتي بتتدايتها، التعبيتتر عتتن اع

بالرعاية الملكية الستامية التتي حظيتت بهتا هتذه النتدوة، والتوجته بالشتكر 

الجزيتتل إلتتى الستتادة رؤستتاء الجهتتات علتتى تفتتاعلهم الستتريع متتع مبتتادرة 



 

 

مجلسنا لتنظيم هذا اللقاء وعلى حفاوة االستقبال وكترم الضتيافة المعهتود 

 المنطقة العزيزة.في ساكنة هذه 

. 

وإذا كتتتان تنظتتتيم هتتتذه النتتتدوة الموضتتتوعاتية يستتتتجيب لواجتتتب التعبئتتتة 

لمرافقتتة التطتتورات “الرستتمية، يستتجل حكتتيم بنشتتماش، قتتائال: الشتتعبية و

المتواترة التي يعرفها ملف أقاليمنا الجنوبيتة والستيما التوجهتات الراميتة 

إلى التشويش على مسارات البناء المتعددة األوجه التي تعرفها المنطقتة، 

فإنه يندرج أيضا في سياق متابعة تنفيذ التوصيات الصتادرة عتن الملتقتى 

رلمتتتاني للجهتتتات، وتفتتتاعال متتتع مضتتتامين الرستتتالة الملكيتتتة الموجهتتتة الب

للمشتتاركات والمشتتاركين فتتي فعاليتتات النستتخة الثانيتتة متتن هتتذا الملتقتتى 

، ومتن منطلتق مواكبتة تطبيتق النمتوذج التنمتوي 2017نونبر  16بتاريخ 

الجديتتد لألقتتاليم الجنوبيتتة، التتذي أعطتتى انطالقتتته صتتاحب الجاللتتة الملتتك 

، حيتث أكتد جاللتته  2015نصره هللا بالعيون، شهر نونبر محمد السادس 

في خطابه السامي إلى األمة بمناسبة الذكرى األربعين للمسيرة الخضراء 

إن تطبيق النموذج التنموي لألقاليم الجنوبيتة، يجستد “، على: ” المظفرة

وفاءنتتا بالتزاماتنتتا تجتتاه المتتواطنين بأقاليمنتتا الجنوبيتتة، بجعلهتتا نموذجتتا 

ية المندمجة، كما نريده دعامتة لترستيخ إدماجهتا، بصتفة نهائيتة فتي للتنم

https://maroctelegraph.com/wp-content/uploads/2018/06/IMG-20180628-WA0011.jpg


 

 

الوطن الموحد، وتعزيز إشعاع الصحراء كمركتز اقتصتادي، وصتلة وصتل 

بتتين المغتترب وعمقتته اإلفريقتتي. لتتذا قررنتتا، بعتتون هللا وتوفيقتته، تعبئتتة كتتل 

الوستتتتائل المتاحتتتتة إلنجتتتتاز عتتتتدد متتتتن األوراش الكبتتتترى، والمشتتتتاريع 

حية والتعليميتتتة بجهتتتات العيتتتون الستتتاقية الحمتتتراء، االجتماعيتتتة والصتتت

)انتهتتتى النطتتتق الملكتتتي ” واد نتتتون. –والداخلتتتة وادي التتتذهب، وكلمتتتيم 

 السامي

 

فقد فتح النموذج “وكما ال يخفى عليكم، يضيف حكيم بنشماش، موضحا: 

التنمتتوي الجديتتد لألقتتاليم الجنوبيتتة آفاقتتا واعتتدة لكافتتة المنتتاطق الجنوبيتتة 

ا يتضتمنه للمملكة، سواء في المجال االقتصتادي أو االجتمتاعي بتالنظر لمت

متتتن مشتتتاريع ضتتتخمة فتتتي مجتتتال البنيتتتات التحتيتتتة والصتتتحة والتكتتتوين 

والصناعة والفالحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات. وبلغ الغتالف 

 77المالي المقترح إلنجاز برنامج النموذج التنموي لألقاليم الصتحراوية، 

مليتتتار درهتتتم، ويتوقتتتع أن يستتتهم تنفيتتتذه فتتتي مضتتتاعفة النتتتاتج اإلجمتتتالي 

ألتتف فرصتتة عمتتل. ودون التتدخول فتتي المزيتتد متتن  120المحلتتي وخلتتق 

https://maroctelegraph.com/wp-content/uploads/2018/06/IMG-20180628-WA0008.jpg


 

 

التفاصتتيل والتتتي ستتتكون موضتتوع المتتداخالت الالحقتتة، فإننتتا نستتعى كمتتا 

متا التذي  جاء ذلك في أرضية الندوة إلى اإلجابتة علتى التستاؤالت التاليتة،

هل يتم تنفيذ المشتاريع المبرمجتة  تحقق إلى حد اآلن من هذه المشاريع؟،

متا متدى  كفيلتة بتحقيتق األهتداف المنشتودة فتي اآلجتال المحتددة؟،بوتيرة 

التزام القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع المدرجة ضتمن إستتراتيجية تنزيتل 

 النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية؟

”.

 

إن المبتتادئ الدستتتورية للتتتدبير الحتتر، والتعتتاون، والتضتتامن، والتفريتتع، 

ومشتاركة الستكان فتي تتدبير “يواصل رئيس مجلتس المستشتارين قتائال، 

بتتتادئ للتنظتتتيم الترابتتتي، ومستتتاهمة الجهتتتات وبتتتاقي شتتتؤونهم بوصتتتفها م

الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات 

الترابيتتة متتن ختتالل ممثليهتتا فتتي مجلتتس المستشتتارين، ال يكتستتي طابعتتا 

تصريحيا أو مجرد إعالن نوايا، وإنما يقع فتي قلتب ورش التغييتر العميتق 

المقاربات العملية للحكامة الترابية، ذلك أن إعمال  لهياكل الدولة وتحديث

المبتتادئ المتتذكورة، ال يتتتم فقتتط بواستتطة القتتوانين والمستتاطر اإلداريتتة، 
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وإنما يستتلزم أيضتا تعبئتة تامتة لتألدوار الدستتورية للحكومتة والبرلمتان، 

 .”في تكامل مع مؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية

تنظيم هذه الندوة الموضتوعاتية بشتراكة  وإن اختيار مجلس المستشارين

ليندرج أيضتا فتي إطتار “مع الجهات الثالث، يشيد حكيم بنشماش، منوها 

الرؤية الحكيمة لصاحب الجاللة حفظه هللا والتتي شتدد عليهتا فتي رستالته 

السامية إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتتدى كترانس مونتانتا، التتي 

حيتتث أكتتد  2018متتارس  16يتتزة يتتوم الجمعتتة احتضتتنها هتتذه المدينتتة العز

فالجهوية المتقدمة ليست مجرد تدبير ترابي أو إداري، بل “جاللته على: 

هتتي تجستتيد فعلتتي إلرادة قويتتة علتتى تجديتتد بنيتتات الدولتتة وتحتتديثها، بمتتا 

يضمن توطيد دعائم التنمية المندمجة لمجاالتنا الترابيتة، ومتن ثتم تجميتع 

مشتتتروع ينختتترط فيتتته الجميتتتع. ومتتتن هتتتذا طاقتتتات كافتتتة الفتتتاعلين حتتتول 

المنطلتتتق، فتتتإن الجهتتتة متتتدعوة اليتتتوم، لتتحتتتول إلتتتى مجتتتال ترابتتتي يملتتتك 

صتتالحية تتتدبير الشتتؤون المتعلقتتة بمستتتقبلها، فتتي إطتتار الوحتتدة الترابيتتة 

 انتهى النطق الملكي السامي(”.)للمملكة

. 

وتتمثل الغايتة األستمى للنمتوذج المغربتي للجهويتة المتقدمتة، يبترز حكتيم 

فتي إيجتاد إطتار ترابتي مالئتم كما ارتضاه جاللة الملتك، “بنشماش، قائال: 

لالستتتجابة العمليتتة للتطلعتتات المشتتروعة للمتتواطنين فتتي مجتتاالت التنميتتة 
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والتعليم والصحة والشغل وغيرهتا متن الحقتوق االقتصتادية واالجتماعيتة 

والثقافية والبيئية التي أقرها الدستور، والحد من الفتوارق المجاليتة التتي 

، وإن رفتتع تحتتدي استتتثمار هتتذه ”تشتتكل عائقتتا أمتتام تحقيتتق هتتذه المقاصتتد

اإلمكانيتتات المؤسستتاتية والتنظيميتتة الجديتتدة يتوقتتف علتتى تقتتديم إجابتتات 

ذكية ومبتكرة على عتدد متن األستئلة المقلقتة: كيتف يمكتن تطتوير حكامتة 

الجهتتتة متتتن أجتتتل ممارستتتة ناجعتتتة الختصاصتتتاتها الذاتيتتتة والمشتتتتركة 

ويتتتة والتصتتتاميم والمنقولتتتة؟ كيتتتف يمكتتتن أن تشتتتكل بتتترامج التنميتتتة الجه

الجهوية إلعداد التراب، وثائق تعاقديتة بتين فتاعلي التنميتة علتى مستتوى 

الجهتتة وأدوات اللتقائيتتة السياستتات العموميتتة علتتى المستتتوى الترابتتي؟ 

وكيف يمكن تعزيز الموارد المالية للجهات الستيما عبتر االستتثمار األمثتل 

 .”ألدوات التمويل وتعبئة الموارد؟

ليتته صتتاحب الجاللتتة حفظتته هللا فتتي رستتالته الستتامية إلتتى وتبعتتا لمتتا نتتوه إ

المشتتاركين فتتي أشتتغال المنتتتدى البرلمتتاني الثتتاني للجهتتات، يتتوم الخمتتيس 

يؤكتتد رئتتيس مجلتتس المستشتتارين، والتتذي جتتاء فتتي  ،2017نتتونبر  16

وإننتتتا لنستتتجل اليتتتوم، أن اآلليتتتات القانونيتتتة الالزمتتتة لتفعيتتتل ”منطوقهتتتا: 

عتمادهتا فتي مجملهتا، وأن المنتخبتين بمختلتف الجهوية المتقدمتة قتد تتم ا

الجماعتات الترابيتتة لتتم يتوانتتوا فتتي العمتتل علتتى تكتتريس مسلستتل الجهويتتة 

المتقدمتتة علتتى أرض الواقتتع. أمتتا اآلن وقتتد تتتم تستتطير األهتتداف، وتحديتتد 

المبتتادئ والقواعتتد بوضتتوح، واضتتطلع الفتتاعلون بمهتتامهم؛ فتتإن المرحلتتة 

رعة القصتتوى، متتن أجتتل التجستتيد المقبلتتة ستتتكون حتمتتا هتتي بلتتوغ الستت

 ]انتهى كالم صاحب الجاللة[” الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخـي.

فإننا نتطلع، في مجلس المستشارين، يضيف حكتيم بنشتماش، فضتال عتن 

شتتتار إليهتتتا ستتتلفا تعميتتتق النظتتتر فتتتي التستتتاؤالت المحوريتتتة األستتتئلة الم

متتتاهي النتتتواقص واالختتتتالالت التتتتي تميتتتز المنظومتتتة الحاليتتتة  التاليتتتة،

لالختصاصات المخولتة للجهتات؟، متا هتو الحتد األدنتى متن االختصاصتات 

الذاتيتتة التتتي ينبغتتي تخويلهتتا للجهتتات باعتبارهتتا جماعتتات ترابيتتة تتمتتتع 

ستوى المحلي؟، على ضوء التجارب المعيشتة، بخاصية الصدارة على الم

متتا هتتي االختصاصتتات الذاتيتتة والمشتتتركة المخولتتة حاليتتا للجهتتات التتتي 

تحتتتاج إلتتى دقتتة فتتي التحديتتد لتستتهيل وتحستتين شتتروط مزاولتهتتا متتن قبتتل 



 

 

المجالس الجهوية؟، ما هي مجاالت االختصاص المركزي التتي ينبغتي أن 

زمنية التقديريتة الواجتب اعتمادهتا تؤول إلى الجهات، وما هي البرمجة ال

لتفعيتتل نقتتل االختصاصتتات متتن الدولتتة إلتتى المجتتالس الجهويتتة، وبشتتكل 

 خاص على مستوى األقاليم الجنوبية للمملكة؟

وسبق لمجلس المستشتارين، يواصتل حكتيم بنشتماش كلمتته، أن خصتص 

 2018متتاي  15الجلستتة الشتتهرية المتعلقتتة بالسياستتات العموميتتة ليتتوم 

نمتتوذج التنمتتوي لألقتتاليم الجنوبيتتة، وقتتد بشتترنا الستتيد رئتتيس لموضتتوع ال

الحكومة بأن النستبة العامتة لتقتدم أشتغال مشتاريع برنتامج تنميتة األقتاليم 

، أي سنتين بعتد 2018(، إلى حدود شهر مارس 2021-2015الجنوبية )

%. ويتوقتتع أن تصتتل هتتذه النستتبة إلتتى 48انطالقتته، قتتد بلغتتت متتا ينتتاهز

لسنة الجارية. وعلى المستوى المتالي، بلغتت قيمتة %مع متم ا70حوالي 

 21حتوالي  2018االعتمادات الملتزم بها إلتى حتدود نهايتة شتهر متارس 

 .مليار درهم

لهتذه األخيترة رؤيتة  وفي نفس السياق أكد السيد رئيس الحكومة علتى أن

وهي عازمة، يسجل رئيس مجلس المستشارين، على مواصلة انخراطهتا 

التتتام فتتي تنزيتتل ورش النمتتوذج التنمتتوي الجديتتد لألقتتاليم الجنوبيتتة، بمتتا 

يمكتتن متتن تحقيتتق األهتتداف المرجتتوة منتته وتحقيتتق تطلعتتات وانتظتتارات 

كومتة فتي ساكنة األقاليم الجنوبيتة وعلتى أن هتذه المشتاريع ستتنجزها الح

 .الوقت المناسب

وتبعا لذلك، أود في الختام، يقتول حكتيم بنشتماش، اإلشتارة إلتى أن مكتتب 

مجلس المستشارين وعبتره كافتة مكوناتته كتل متن موقعته ستيعمل، وتبعتا 

اللتزامات الحكومة المعبتر عنهتا، علتى مواكبتة ومرافقتة التفعيتل التواقعي 

يات واختصاصتات، كمتا لهذا الورش المهيكل طبقا لما خول له متن صتالح

يحدونا األمل بأن تكون هذه المحطة بداية تأستيس لتقليتد جديتد متن شتأنه 

الرقي بالعمل الرقابي للبرلمان المغربي، لكونهتا ستشتكل ممارستة فضتلى 

 .نتمنى من خاللها تنوير عملنا

 



 

 

 بعد العيون..مجلس المستشارين ينقل كافة مكوناته إلى الداخلة

 

 

يونيتتتتو الجتتتتاري، نتتتتدوة  28س تحتضتتتتن مدينتتتتة الداخلتتتتة غتتتتدا الخمتتتتي

ينظمها مجلتس «  التنمية المندمجة لالقاليم الجنوبية »موضوعاتية حول 

المستشارين بمشاركة مجموعة من الفاعلين يمثلون البرلمان والحكومتة 

 .والمؤسسات الدستورية والقطاع الخاص والمجتمع المدني

ستشتارين كافتة وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي ينقل خاللهتا مجلتس الم

والنقابية والمهنية إلتى األقتاليم  واالقتصاديةمكوناته السياسية والمجالية 

 .الجنوبية للمملكة



 

 

وسبق للمجلس ان نظم بشراكة مع برلمان امريكا الوسطى; لقتاء بمدينتة 

العيتتون علتتى هتتامش اجتمتتاع المكتتتب التنفيتتذي لهتتذه المنظمتتة اإلقليميتتة 

 .الوازنة في امريكا الالتينية

وينتظر أن تشكل الندوة الموضوعاتية بالداخلتة، محطتة بتارزة فتي مستار 

المؤسسة التشريعية، سيما في ظل التطورات التي تعرفهتا قضتية وحتدتنا 

الترابية، والحشد الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي باألقتاليم الجنوبيتة 

غربيتة كأساس الي حل ينهي النتزاع االقليمتي المفتعتل حتول الصتحراء الم

 .في اطار السياظة الوطنية

وكان رئيس مجلتس المستشتارين حكتيم بتن شتماش، قتد صترح فتي لقتاء  

بالبرلمتتان وبحضتتور وزيتتر الشتتؤون الخارجيتتة والتعتتاون التتدولي ووزيتتر 

الداخلية، بأن مجلس المستشارين سيقوم بمبتادرات عمليتة لتدعم الجهتود 

ت خصتتوم الوحتتدة التنمويتتة المبذولتتة فتتي المنطقتتة والتصتتدي الستتتفزازا

 .الترابية للمملكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

إعالن “الوحدة الترابية والنموذج التنموي أبرز توصيات 

 ”الداخلة

 

 

التنميتتة المحليتتة “نتهتتت مستتاء اليتتوم أشتتغال النتتدوة الموضتتوعاتية حتتول ا

بمدينتتة الداخلتتتة،  2018يونيتتو  28، المنعقتتدة اليتتتوم ”لألقتتاليم الجنوبيتتة

عتتن الملتقتتى البرلمتتاني  والتتتي تتتأتي فتتي إطتتار تفعيتتل التوصتتيات الصتتادرة

للجهات، والذي تركزت أطواره حتول التنميتة المندمجتة لألقتاليم الجنوبيتة 

وبعتتد انتهتتاء النتتدوة أنتتتج المشتتاركون إعالنتتا  .ورهتتان الجهويتتة المتقدمتتة

 :، جاء فيه ما يلي”إعالن الداخلة“تحت عنوان 



 

 

 بشأن التنمية المندمجة لألقاليم الجنوبية ورهان إعالن الداخلة"

 "الجهوية المتقدمة

إن المشتتتاركات والمشتتتاركين فتتتي فعاليتتتات النتتتدوة الموضتتتوعاتية حتتتول 

، المنعقتتدة تحتتت الرعايتتة الستتامية ”التنميتتة المندمجتتة لألقتتاليم الجنوبيتتة“

يونيتتو  28لصتتاحب الجاللتتة الملتتك محمتتد الستتادس نصتتره هللا وأيتتده، يتتوم 

إذ يسترشتتتدون بالتوجيهتتتات الملكيتتتة الستتتامية  بمدينتتتة الداخلتتتة، 2018

الواردة في خطابات ورسائل صاحب الجاللة الملك محمتد الستادس حفظته 

هللا، والسيما خطاب جاللته بمناسبة الذكرى األربعتين للمستيرة الخضتراء 

والخطتتتابين الملكيتتتين الستتتاميين بمناستتتبة  2015نتتتونبر  6المظفتتترة يتتتوم 

يتتتة للبرلمتتتان، وبمناستتتبة االحتفتتتال بعيتتتد افتتتتتاح التتتدورة التشتتتريعية الحال

،والرسالة السامية لجاللته الموجهتة إلتى المشتاركين 2017العرش لسنة 

نتتونبر  16فتتي أشتتغال المنتتتدى البرلمتتاني الثتتاني للجهتتات، يتتوم الخمتتيس 

ورستتتالة جاللتتتته إلتتتى المشتتتاركين فتتتي التتتدورة الرابعتتتة لمنتتتتدى  2017

 16دينتة العزيتزة يتوم الجمعتة ، التتي احتضتنها هتذه الم”كرانس مونتانا“

 ؛2018مارس 

وإذ ينوهتتتون بمبتتتادرة مجلتتتس المستشتتتارين ومجتتتالس جهتتتات األقتتتاليم 

الجنوبية إلى تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية، في وقت يتزامن مع زيتارة 

المبعوث الختاص لألمتين العتام لألمتم المتحتدة لألقتاليم الجنوبيتة للمملكتة، 

ستتبل تستتوية النتتزاع المفتعتتل حتتول ضتتمن جولتتة ميدانيتتة جديتتدة لبحتتث 

 الصحراء المغربية؛

 وإذ يستحضرون

متتا يفتحتته النمتتوذج التنمتتوي لألقتتاليم الجنوبيتتة متتن آفتتاق واعتتدة لكافتتة  •

المناطق الجنوبية للمملكة، ستواء فتي المجتال االقتصتادي أو االجتمتاعي، 

بتتتالنظر لمتتتا يتضتتتمنه متتتن مشتتتاريع ضتتتخمة فتتتي مجتتتال البنيتتتات التحتيتتتة 

لتكتتوين والصتتناعة والفالحتتة والصتتيد البحتتري وغيرهتتا متتن والصتتحة وا

 القطاعات؛



 

 

 

أن النموذج التنمتوي يقتوم علتى تعزيتز وترستيخ متا حققته المغترب متن  •

مكاسب في اختياراته الديمقراطيتة وفتي مجتال حمايتة الحقتوق والحريتات 

التتتي يضتتمنها الدستتتور، والنهتتوض بثقافتتة حقتتوق اإلنستتان فتتي مختلتتف 

متعارف عليها دوليا، وكما كرسها دستتور المملكتة تنفيتذا أبعادها كما هو 

 لتوجيهتتتتتتات صتتتتتتاحب الجاللتتتتتتة الملتتتتتتك محمتتتتتتد الستتتتتتادس نصتتتتتتره هللا؛

أن النموذج التنموي المغربي قيد إعادة النظر، والذي يجتب أن يتأستس  •

علتتى العدالتتة االجتماعيتتة وعلتتى العمتتل علتتى ضتتمان فعليتتة الولتتوج إلتتى 

ة والثقافيتة والبيئيتة، ويتترابط فيته هتدف الحقتوق االقتصتادية واالجتماعيت

الحد من الفوارق الطبقية والحتد متن التفاوتتات الترابيتة، كمتا أنته نمتوذج 

تنستجم “ينبغي أن يجد أبعاده الترابية في رؤيتة خاصتة بكتل مجتال ترابتي 

 ؛”متتتتتتع الرؤيتتتتتتة الشتتتتتتاملة التتتتتتتي يقتتتتتتوم عليهتتتتتتا أي نمتتتتتتوذج وطنتتتتتتي

دالتة االجتماعيتة، لمتا تضتمنه متن أن العدالة المجالية أساس لتحقيق الع •

توزيتتتتع متتتتتوازن ومتكتتتتافت للتقستتتتيم الترابتتتتي، واالستتتتتثمار واالستتتتتفادة 

 المتوازنتتتتتتة ممتتتتتتا يختتتتتتتزن متتتتتتن ثتتتتتتروات طبيعيتتتتتتة وطاقتتتتتتات بشتتتتتترية؛

أن المبادئ الدستورية للتتدبير الحتر، والتعتاون، والتضتامن، والتفريتع،  •

يم الترابتتي، ومشتتاركة الستتكان فتتي تتتدبير شتتؤونهم بوصتتفها مبتتادئ للتنظتت

ومستاهمة الجهتات وبتاقي الجماعتات الترابيتة فتي تفعيتل السياستة العامتة 

للدولتتة وفتتي إعتتداد السياستتات الترابيتتة متتن ختتالل ممثليهتتا فتتي مجلتتس 

المستشارين، ال يكتسي طابعا تصريحيا أو مجرد إعالن نوايتا، وإنمتا يقتع 

العمليتة  في قلب ورش التغيير العميتق لهياكتل الدولتة وتحتديث المقاربتات

 للحكامة الترابية؛

أن الغايتتة المثلتتى للنمتتوذج المغربتتي للجهويتتة المتقدمتتة، كمتتا ارتضتتاه  •

جاللتتتة الملتتتك، تتمثتتتل فتتتي إيجتتتاد إطتتتار ترابتتتي مالئتتتم لالستتتتجابة العمليتتتة 

للتطلعات المشروعة للمواطنين والمواطنات في مجتاالت التنميتة والتعلتيم 

صتادية واالجتماعيتة والثقافيتة والصحة والشغل وغيرها من الحقوق االقت

والبيئيتتة التتتي أقرهتتا الدستتتور، والحتتد متتن الفتتوارق المجاليتتة التتتي تشتتكل 

 .عائقا أمام تحقيق هذه المقاصد



 

 

 :وإذ يستخلصتتتتتون علتتتتتى ضتتتتتوء متتتتتا تداولتتتتتته فعاليتتتتتات هتتتتتذه النتتتتتدوة

أهمية المقاربة التشاركية وإشترا  كافتة المنتخبتين المحليتين وفعاليتات  •

علتى صتعيد األقتاليم الجنوبيتة للمملكتة، فتي رصتد وتتبتع  المجتمع المتدني

 تنفيذ المشاريع المبرمجة؛

أهمية االلتقائية والتكامل بين السياسات والبترامج العموميتة، القطاعيتة  •

منهتتا والترابيتتة، فتتي تحقيتتق النتتتائج وبلتتوغ األهتتداف المستتيطرة ضتتمن 

 النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية؛

اليم الجنوبية في أن يتم تركيز الجهتود التنمويتة أكثتر، مطلب ساكنة األق •

في المستقبل، على المشاريع والبرامج ذات الوقع والتتأثير المباشتر علتى 

المعتتتتيش اليتتتتومي للمتتتتواطنين، عبتتتتر مضتتتتاعفة الجهتتتتد فتتتتي القطاعتتتتات 

 االجتماعيتتتتتتتتتتتتتة، والستتتتتتتتتتتتتيما قطتتتتتتتتتتتتتتاعي التشتتتتتتتتتتتتتغيل والستتتتتتتتتتتتتتكن؛

عي الفالحتتة والصتتيد مطالتتب الستتاكنة فتتي مضتتاعفة االستتتثمار فتتي قطتتا •

البحري، باعتبارها القطاعات التتي تتتوفر فيهتا األقتاليم الجنوبيتة للمملكتة 

علتتى متتؤهالت واعتتدة، كفيلتتة بامتصتتاص البطالتتة، التتتي تضتترب بقتتوة قتتي 

 صفوف شباب المنطقة؛

الدعوة إلتى تبستيط المستاطر اإلداريتة المرتبطتة بالتأشتير علتى انطالقتة  •

عبر بحث إمكانية تفوير صالحية التأشير إلتى تنفيذ المشاريع التنموية، 

 والة الجهات؛

أهميتتة المبتتادرة الخاصتتة والتتدور الرائتتد للمقاولتتة فتتي تطتتوير الديناميتتة  •

االستتتثمارية باألقتتاليم الجنوبيتتة للمملكتتة، فتتي إطتتار شتتراكات مبتكتترة بتتين 

القطاع العام والقطاع الخاص، تسهم في الرفتع متن جاذبيتة المنطقتة أمتام 

 …ثمرين ورجال األعمالالمست

وحيتتث إن هتتذه النتتدوة تتتتزامن متتع زيتتارة المبعتتوث الختتاص لألمتتين العتتام 

 :لألمتتتتتتتتم المتحتتتتتتتتدة للمنطقتتتتتتتتتة، فتتتتتتتتإن المشتتتتتتتتاركات والمشتتتتتتتتتاركون

يجتتددون تشتتبثهم بمقتتترح الحكتتم التتذاتي فتتي إطتتار الستتيادة المغربيتتة،  •



 

 

كستتقف أليتتة مفاوضتتات مرتقبتتة إلنهتتاء الصتتراع المفتعتتل حتتول الصتتحراء 

 غربية؛الم

كمتا يجتددون التأكيتد علتى تهتاوي وانتدحار ادعتاءات وأطروحتات دعتاة  •

، حيتتث تفيتتد كتتل ”تقاستتم الثتتروات“االنفصتتال بشتتأن متتا يصتتطلح عليتته ب 

المعطيات الرسمية والتقارير وكذا الشهادات المدلى بها من طرف ممثلتي 

الستتاكنة، بتتأن ثتتروات وخيتترات المنطقتتة يتتتم استتتغاللها لفائتتدة األجيتتتال 

لحالية والمستقبلية من أبناء المنطقتة، ويتتم تتدبيرها متن طترف هيئتاتهم ا

 .المنتخبة وممثليهم الشرعيين

ويتتدعون كافتتة الفتتاعلين، حكومتتة ومجتتالس منتخبتتة وقطتتاع ختتاص، إلتتى 

االستتتتثمار اإليجتتتابي وبالستتترعة الالزمتتتة فتتتي التوصتتتيات الصتتتادرة عتتتن 

 :الملتقى البرلماني للجهات، والسيما

خراج ميثاق متقدم للالتمركز اإلداري، من أجل ضمان تنميتة اإلسراع بإ •

جهوية حقيقية، ومن أجل تسهيل عمل المجتالس الجهويتة، ضتمن عمليتة 

نقتتتل حقيقيتتتة للستتتلط والصتتتالحيات متتتن اإلدارة المركزيتتتة إلتتتى المصتتتالح 

 الالممركزة؛

اعتمتتاد ميثتتاق الختصاصتتات الجهتتات، يحتتدد بوضتتوح ودقتتة صتتالحيات  •

من طرف الجهات، سواء منها الذاتيتة أو المشتتركة أو  وشروط مزاولتها

 المنقولة؛

تجريتتب نمتتاذج جديتتدة متتن الشتتراكات بتتين القطتتاعين العتتام والختتاص،  •

، التي تعتبر أداة contrat d’alliance كالشراكة المسماة عقد التحالف

هامتتة، فتتي حتتال استتتثمارها، لتحقيتتق الولتتوج األمثتتل والمنصتتف للختتدمات 

جتماعية األساستية علتى المستتوى الترابتي، بتالنظر لنمتوذج والمرافق اال

اتختتتاذ القتتترار التتتذي تتأستتتس عليتتته هتتتذه الشتتتراكة، وتحملهتتتا المشتتتتر  

للمكتستتبات والمختتاطر، ممتتا يضتتمن استتتدامة الختتدمات األساستتية علتتى 

 المستوى الترابي؛



 

 

استثمار مختلف آليات التشاور والديمقراطية التشاركية علتى المستتوى  •

ي، عبتر تفعيلهتا، أو إعتادة تأليفهتا، علتى وجته االستتعجال متن أجتل التراب

نقتتتل أصتتتوات التتتديناميات االجتماعيتتتة المتنوعتتتة إلتتتى فضتتتاء التخطتتتيط 

التشاركي للسياسات العمومية القطاعية والترابية واألفقيتة، وإعتادة بنتاء 

 النستتيج التتوطني للوستتاطة االجتماعيتتة والترافتتع والمشتتاركة المواطنتتة؛

ر منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصتوص عليهتا وضع إطا •

في القانون التنظيمي للجهات وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي علتى 

المستوى الجهوي متن أجتل بنتاء منظومتة ترابيتة للحتوار االجتمتاعي فتي 

 .تكامل مع المنظومة الوطنية

دا للجهتتتات وفتتتي األخيتتتر، يحثتتتون مجلتتتس المستشتتتارين، باعتبتتتاره امتتتتدا

 :ولمختلف المجاالت الترابية، على

مواصتلة الديناميتة التتي أطلقهتا، بشتراكة متع جمعيتة رؤستاء المجتالس  •

ضتمن الموعتد الستنوي  الجهوية والجمعية المغربية لرؤستاء الجماعتات،

للتنستتيق فتتي شتتؤون الجهويتتة المتقدمتتة، التتذي يشتتكله الملتقتتى البرلمتتاني 

 ”.للجهات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الداخلة" يؤكد "اندحار" أطروحات دعاة االنفصال بشأن  إعالن"

 ""تقاسم الثروات

 

 

جدد المشاركون في الندوة الموضوعاتية حول "النموذج التنموي 

الجنوبية" التي نظمها مجلس المستشارين أمس الخميس  باألقاليم

 .إطار السيادة المغربية تشبثهم بمقترح الحكم الذاتي في الداخلة،بمدينة 

وأكدوا خالل هذه الندوة التي تتزامن مع زيارة المبعوث الشخصي لألمين 

العام لألمم المتحدة إلى الصحراء المغربية للمنطقة، التأكيد على تهاوي 

واندحار ادعاءات وأطروحات دعاة االنفصال بشأن ما يصطلح عليه ـبـ 

ات الرسمية والتقارير وكذا "تقاسم الثروات"، مبرزين أن كل المعطي

الشهادات المدلى بها من طرف ممثلي الساكنة، تفيد بأن ثروات وخيرات 

المنطقة يتم استغاللها لفائدة األجيال الحالية والمستقبلية من أبناء 

 .المنطقة، ويتم تدبيرها من طرف هيئاتهم المنتخبة وممثليهم الشرعيين

جنوبية ورهان الجهوية وبخصوص التنمية المندمجة لألقاليم ال

المتقدمة، أكد إعالن الداخلة، على أهمية المقاربة التشاركية وإشرا  

كافة المنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني على صعيد األقاليم 

الجنوبية للمملكة، في رصد وتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة، وعلى 



 

 

لعمومية، القطاعية منها االلتقائية والتكامل بين السياسات والبرامج ا

والترابية، في تحقيق النتائج وبلوغ األهداف المسيطرة ضمن النموذج 

 .التنموي لألقاليم الجنوبية

إلى تركيز الجهود التنموية أكثر، في المستقبل،  ودعا إعالن الداخلة، 

على المشاريع والبرامج ذات الوقع والتأثير المباشر على المعيش 

عبر مضاعفة الجهد في القطاعات االجتماعية،  اليومي للمواطنين،

والسيما قطاعي التشغيل والسكن، ومضاعفة االستثمار في قطاعي 

الفالحة والصيد البحري، باعتبارها القطاعات التي تتوفر فيها األقاليم 

الجنوبية للمملكة على مؤهالت واعدة، كفيلة بامتصاص البطالة، التي 

 .طقةتضرب بقوة قي صفوف شباب المن

وقد ركز المتدخلون في هذه الندوة، على اآلفاق الواعدة، التي فتحها 

النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية لكافة المناطق الجنوبية للمملكة، 

سواء في المجال االقتصادي أو االجتماعي بالنظر لما يتضمنه من 

مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة 

الفالحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات، حيث بلغ الغالف المالي و

مليار درهم، ويتوقع أن  77المقترح إلنجاز برنامج النموذج التنموي 

ألف  120يسهم تنفيذه في مضاعفة الناتج اإلجمالي المحلي وخلق 

 .فرصة عمل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

رستتتائل مجلتتتس المستشتتتارين متتتن ” آشكاين”بنشتتتماس يكشتتتف لتتتـ

 ة إلى مبعوث األمم المتحدة )فيديو(الداخل

 

 

في الشريط أسفله يكشف رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، 

عن األهدام من الندوة الموضوعاتية التي نظمها ذات المجلس يوم 

التنمية المندمجة لألقاليم “يونيو، بمدينة الداخلة، حول  28الخميس 

، والتي تأتي من منطلق أن النموذج التنموي، الذي أعطى ”ةالجنوبي

بالعيون، بمناسبة  2015في نونبر  السادس،انطالقته الملك محمد 

الذكرى األربعين النطالق المسيرة الخضراء المظفرة، يشكل آلية مثلى 

 .لتسريع الجهوية المتقدمة باألقاليم الجنوبية

ن الندوة المذكورة تدخل في ، أ”آشكاين”في تصريح لـ شوأوضح بنشما

إطار تجريب منطق جديد، ينبني على خروج مجلس المستشارين من 

الرباط، واستماعه ألسئلة الجهات بخصوص المواضيع التي تهم 

الجهوية المتقدمة، للمساهمة في تقديم الحلول للعوائق والعقبات التي 



 

 

لمجالس تعترض تطبيق هذه الجهوية، لكون مجلس المستشارين امتداد ل

الترابية والجهوية، و معني بتقديم مساهمته المؤسساتية من أجل انجاح 

 .ورش الجهوية المتقدمة

ى بالرعاية السامية للملك ظهذه الندوة التي تح“أن  شوأضاف بنشما

محمد السادس جاءت متزامنة مع زيارة المبعوث الشخصي لألمين العام 

لندوة وجهت رسالتين، األولى ا“، مبرزا أن ”المتحدة إلى المنطقة لألمم

هي أن االدعاءات واالفتراءات التي يثيرها خصوم الوحدة الترابية حول 

تقاسم خيرات المنطقة كلها تتساقط، فيما الرسالة الثاني هي أن المغرب 

بقيادة الملك محمد السادس مجمع وموحد على أن مبادرة الحكم الذاتي 

 .”النزاع هي سقف أي مفاوضات محتملة لتسوية هذا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بالغ
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس تحت الرعاية السامية 

  ، نرصه هللا
 
لمان  البر

، للجهات وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى
اكة وتنسيق مع  هات األقاليم جينظم مجلس المستشارين بشر

 التنمية المندمجةحول "موضوعاتية الجنوبية للمملكة، ندوة 
بمدينة  2018 يونيو  28 الخميس وذلك يوم ،لألقاليم الجنوبية"

 الداخلة. 

صاحب ، الذي أعىط لألقاليم الجنوبية ويشكل النموذج التنموي      
   العيونمدينة انطالقته بهللا  نرصه السادسالجاللة الملك محمد 

 
ف

اء  2015شهر نونبر  ة الخرص  بمناسبة الذكرى األربعير  النطالق المسبر
رافعة كالجهوية المتقدمة   تفعيل المظفرة، آلية مثىل لتشي    ع

 ألقاليم الجنوبية. با للنهوض بالتنمية الشاملة والمندمجة

وستعرف هذه الندوة مشاركة أعضاء مكتب مجلس       
  ا، المستشارين

لمانيةورؤساء الفرق ومنسقى ورؤساء  ،لمجموعات البر
لمانية الدائمة، و  رؤساء المجالس الجهوية، وكذا اللجان البر

لمانيون الممثلون للجهات والمنحدرون من األقاليم الجنوبية  البر
للمملكة، إضافة إىل الحكومة، والمجلس االقتصادي واالجتماع  

  لحقوق اإلنسان، واالتحاد العام ل
، والمجلس الوطئ   

مقاوالت والبيئ 
يف للفوسفاط، ووكالة اإلنعاش والتنمية  المغرب، والمكتب الشر



 

 

االقتصادية واالجتماعية ألقاليم الجنوب، والغرف المهنية، فضال عن 
 مجموعة من المؤسسات الوطنية المعنية. 

وتهدف هذه الندوة إىل الوقوف عىل مستويات إنجاز    
اتيجية تفعيل هذا  مجة ضمن اسبى النموذج التنموي المشاري    ع المبر

( ومدى 2016بعد مرور حواىل  سنتير  من دخولها حبر  التنفيذ )منذ 
 . بلوغ األهداف المسطرة لهذا النموذج التنموي الواعد 

وسينكب المشاركات والمشاركون، خالل هذه التظاهرة 
  تهم مختلف 

  مجموعة من المحاور الئى
 
الوطنية، عىل التداول ف

  أبعادها الجوانب المتعلقة بالتنمية ا
 
لمندمجة لألقاليم الجنوبية ف

 االقتصادية واالجتماعية والمجالية والبيئية والحقوقية. 

  للجهاتويعتبر 
 
لمان  البر

، الذي ينظمه مجلس الملتقى
   المستشارين كل سنة، إطارا مؤسساتيا 

 
للتنسيق والتفكبر الجماع  ف

 اعتبارا  وذلك سبيل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة،
لخصوصية تركيبة المجلس السياسية والمجالية واالقتصادية 

  تجعل منالمهنية و و 
بامتياز،  برلمانا وصوتا للجهاته النقابية، والئى

  تحىط  بها الجهوية المتقدمة كورش 
بما يتماشر مع األهمية الئى

اتيجر  يرعاه 
  أقرها دستور جاسبى

اللة الملك، ومع األدوار الجديدة الئى
 .مستشارينلمجلس ال 2011

 

 

 

 

 



 

 

 

قالمي اجلنوبية"  ندوة موضوعاتية حول " التمنية املندجمة للأ

 2018يونيو  28

 أأرضية تأأطريية

  للجه ات، وتف  اعال م  ع 
 
لم  ان  البر

تنفي ذا للتوص  يات الص  ادرة ع ن المل  تقى
  فعالي ات  مضامير  الرسالة الملكية

 
الموجهة للمشاركات والمشاركير  ف

، ينظم مجلس 2017نونبر  16قى بتاري    خ النسخة الثانية من هذا الملت
المستش  ارين، بشر  اكة وتنس  يق م  ع الجه  ات ال  ثالل باألق  اليم الجنوبب  ة 
للمملك    ة، ن    دوة موض    وعاتية ح    ول "م    ألل النم    وذج التنم    وي لألق    اليم 
الجنوبي       ة"، م       ن منطل       ق أن ه       ذا النم       وذج التنم       وي، ال       ذي أع       ىط 

ب  العيون،  ص  احب الجالل  ة المل  ك محم  د الس  ادس نرص  ه هللاانطالقت  ه 
ة 2015ش       هر ن       ونبر  ، بمناس       بة ال       ذكرى األربع       ير  النط       الق المس       بر

الخرص       اء المظف      رة، ىلش      كل آلي      ة م      ثىل لتش      ي    ع الجهوي      ة المتقدم      ة 
 باألقاليم الجنوبية. 

وته     دف ه      ذه الن      دوة إىل الوق      وف ع      ىل مس      تويات إنج      از المش      اري    ع 
اتيجية تفعي   ل ه  ذا النم   وذج التنم   وي بع   د م   رو  مج  ة ض   من اس   بى ر المبر

بل وغ األه داف المس طرة  التنفي ذ وم دىحواىل  سنتير  من دخولها ح بر  
لهذا النموذج التنموي الواعد، وكذا الوقوف ع ىل الص عوبات الميداني ة 



 

 

ي  ل الجهوي  ة المتقدم  ة ع  ىل مس  توى األق  اليم الجنوبي  ة  ض تب     تع  بى
ال  ئى

 للمملكة. 

 أهداف وحصيلة تفعيل النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية •

لنم  وذج التنم  وي لألق  اليم الجنوبي  ة آفاق  ا واع  دة ل اف  ة المن  اطق يف  تا ا
  المج  ال االقتص  ادي أو االجتم  اع  ب  النظر 

 
الجنوبي  ة للمملك  ة، س  واء ف

  مج  ال البني  ات التحتي  ة والص  حة 
 
لم  ا يتض  منه م  ن مش  اري    ع ض  خمة ف

ها من القطاعات.   والتكوين والصناعة والفالحة والصيد البحري وغبر

ن إلنج     از برن     ام  النم     وذج التنم     وي فق     د بل       الغ     الف ا لم     اىل  المق     بى
   77لألق     اليم الص     حراوية، 

 
ملي     ار دره     م، ويتوق     ع أن ىلس     هم تنفي     ذه ف

 ألف فرصة عمل.  120مضاعفة النات  اإلجماىل  المحىل  وخلق 

فبالنسبة لقط ا  الفوس فاط، ال ذي تبل   االس تثمارات المتوقع ة بش  نه 
فوس      بوكرا  للتنمي      ة ملي      ار دره      م، ىلس        مشر      و   16,8م      ا قيمت      ه 

الصناعية إىل تثمير  منتوج الفوسفاط محليا ودم  كل حلقات سلسلة 
  
 
اإلنت     اج ذات الص     لة إىل غاي     ة مراح     ل التس     ويق ع     بر المين     اء المع     دن
والكيم   اوي الجدي   د، حي   ل س   يمكن التثم   ير  األمث   ل له   ذه الم   وارد م   ن 

 منصب شغل.  1270استفادة الساكنة من خلق 

لقط  ا  الف  الىل  إىل مواص  لة تحس  ير  الظ  روف وته  دف مش  اري    ع تثم  ير  ا
أل ف فرص ة عم ل وتنوي     ع مص ادر ال دخل  11المعيشية للسكان بتوفبر 

 الف     الىل  
واالس     تغالل األمث     ل للم     وارد الطبيعي     ة، وذل     ك ع     بر التثم     ير 

آالف  5ملي ار دره م ع ىل مس احة  1.3لمنطقة الداخل ة باس تثمار يبل   
م ن خ الل تثم ير  المنتوج ات هكتار بواس طة تحلي ة مي اه البح ر، وااني ا 

ملي      ون دره      م ع       ىل  465الفالحي      ة لمنطق      ة بوج      دور بمبل         ين      اه  
 مساحة ألف هكتار. 

  إطار تثمير  الفالحة التضامنية باألق اليم الجنوبي ة س يتم إنج از 
 
 55وف

وعا بغالف ماىل  يناه  
 مستفيد.  16800مليار درهم يخص  1.5مشر



 

 

يتوق   ع إنج   از مش   اري    ع  وع   ىل مس   توى تثم   ير  مش   اري    ع الص   يد البح   ري، 
ى ع      ىل مس      توى جه      ة الداخل      ة وادي ال      ذهب خ      الل الس      نوات  ك      بر

، يه    م األول  8000المقبل    ة ب       منص    ب ش    غل ع    بر مشر    وعير  رئيس    يير 
مليار دره م وحح دال  1.2تثمير  المنتجات البحرية عبر استثمار يفوق 

  
 
  ح ير  يه م المشر و  الث ان

 
قطب تنافس  يخ ص المنتج ات البحري ة، ف

  ا   الل من   اطق جغرافي   ة بغ   الف تط   وير قط   ا 
 
  تربي   ة األحي   اء المائي   ة ف

 مليار درهم.  3.7ماىل  يناه  

و   وبخصوص برنام  تطوير السياحة اإليكولوجية، يهدف هذا المشر
إىل إح  دال قط  ب س  ياىل  بع  رض مبتك  ر، بم  وازاة تط  وير ع  رض تكم  يىل  

مشر      وعا س       ياحيا  84لمراف      ق الثقاف      ة والبيئ      ة وال      ذي يه      م إح      دال 
 مليار درهم.  2.1ار يبل  باستثم

  
 
، يت   وىل  المشر   و  إح   دال نقل   ة نوعي   ة ف وع   ىل المس   توى االجتم   اع 
ات،    االس   تفادة م   ن الخ   بر

 
مج   ال الت هي   ل الضشر   ي، ض   مانا لسنص   اف ف

  الج ام   
 
، من خالل إنشاء المرك  االستشفان عبر تفعيل أقطاب التمبر 

مشر        و  ملي        ار دره        م، وحنش        اء  1.2ب        العيون باس        تثمار م        اىل  يبل          
ملي  ار دره  م باعتب  اره قطب  ا للتك  وين  2ف  م ال  واد باس  تثمار ” تيكنوب  ول“

 واالبتكار. 

  
 
، فق    د ت    م تحدي    د االا    ة مح    اور، تتمث    ل ف  

وفيم    ا يخ    ص البع    د البي    ئ 
وات البحري    ة والم    وارد المائي    ة وتنمي    ة الطاق    ات  المحافظ    ة ع    ىل ال    ب 
ن المتج   ددة، ا   م المحافظ   ة ع   ىل ال   نظم اإليكولوجي   ة مم   ا س   يمكن م   
تنمي   ة مس   تدامة، م   ع عقلن   ة اس   تغالل الم   وارد المائي   ة ع   بر إنج   از س   د 

   800فاص    ك ب      
 
ملي    ون دره    م، مم    ا س    يمكن م    ن ت    دار  الخص    اص ف

ب وتعبئة الموارد المائية السقوية.  ود بالماء الصالا للشر  البى 

وبش      ن ال     ربل المج     اىل  للمن     اطق الص     حراوية، س     يتم إنج     از الطري     ق 
ني  ت الداخل  ة، حي  ل تبل    كلف  ة مرحلت  ه  -عي  ونال-الس  احىل  الش  ي    ع تبر 

 6ملي       ار دره       م، وحنج       از مين       اء الداخل       ة الس       احىل  بكلف       ة  8.5األوىل 



 

 

ا ش    مال مدين    ة الداخل    ة،   70ملي    ارات دره    م وذل    ك ع    ىل بع    د  كيل    ومبى
مليارات دره م لمشر و  رب ل مدين ة الداخل ة  7.1فضال عن رصد مبل  

 بالشبكة الوطنية للكهرباء. 

  ش  قه االقتص  ادي ع  ىل ويرتك    النم  وذج ال
 
تنم  وي لألق  اليم الجنوبي  ة، ف

تثم  ير  الم  وارد الطبيعي  ة، واس  تثمارها لفائ  دة الس  اكنة المحلي  ة الس  يما 
قطاع     ات الص     يد البح     ري والفالح     ة والس     ياحة والص     ناعة التقليدي     ة 

 وقطاعات الفوسفاط والطاقات المتجددة. 

  إنج     ا
 
ز ه     ذه وم     ن المتوق     ع أن يلع     ب القط     ا  الخ     اص دورا أساس     يا ف

ملي     ار دره     م، أي م     ا  42المش     اري    ع، حي     ل تق     در اس     تثماراته بح     واىل  
ن ام   54ىلشكل    المائة من الغالف الم اىل  اإلجم اىل  المرتق ب له ذا البر

 
ف

مليار دره م  30,7مليار درهم، فيما تقدر مساهمة الدولة ب 77البال  
ملي ار دره م، حي ل ينتظ ر إنج از المش اري    ع  4,7ومساهمة الجهات ب 

نام  ما بير  سنوات المضم   هذا البر
 
 . 2022و 2016نة ف

  تفعي   ل الجهوي   ة، ت   م تخص   يص م   وارد مالي   ة 
 
ومس   اهمة م   ن الدول   ة ف

 12مليار درهم موزعة بير  الجهات الثالل عىل مدى  19تقدر بحواىل  
 سنة. 

ملي      ار دره      م لجه      ة العي      ون الس      اقية  7وتت      وز  ه      ذه الم      وارد، ب      ير  
ملي  ار  5,5داخل  ة وادي ال  ذهب، وملي  ار دره  م لجه  ة ال 6,6الحم  راء، و

دره م لجه ة كلم يم واد ن ون، حي  ل ت م اللج وء إىل مقارب ة تعاقدي ة ب  ير  
اكة إلنجاز المشاري    ع ذات الصلة.    إطار اتفاقيات شر

 
 الجهة والدولة ف

مج      ة أيض      ا، مشر      و  فوس      بوكرا   ى المبر وم      ن ب      ير  المش      اري    ع الك      بر
)الهوائي   ة  وتكنوب   ول ف   م ال   واد، وخم   س محط   ات للطاق   ات المتج   ددة

ني    ت الداخل    ة، إض    افة إىل -العي    ون-والشمس    ية(، والطري    ق الش    ي    ع تبر 
  الجام   بالعيون، والميناء األطلس  بالداخلة. 

 
 المرك  االستشفان



 

 

ام  التنموية، مش اري    ع تثم ير  المنتج ات البحري ة  وتنضاف إىل هذه البر
  مس ا

حة وتطوير قطا  تربية األحياء المائية، وتحلية مياه البح ر لس قى
آالف هكت      ار، والنه      وض بالثقاف      ة الحس      انية وبقطاع      ات  5تق      در ب 

  والحف   ا  ع   ىل الم   وارد 
  واالقتص   اد التض   امئ 

التعل   يم والتك   وين المه   ئ 
ية للمدن والمراك .   الطبيعية وحعادة التهيئة الحرص 

  إطار مواكبة الدولة والمؤسسات الوطنية المختصة لهذه األوراش 
 
وف

وذج التنم وي ع ىل تعزي   وترس يخ م ا حقق ه والمشاري    ع، يقوم ه ذا النم 
  مج      ال حماي      ة 

 
  اختياراته      ا الديمقراطي     ة وف

 
المغ     رب م      ن مكاس     ب ف

  يض   منها الدس   تور، والنه   وض بثقاف   ة حق   وق 
الحق   وق والحري   ات ال   ئى

  مختل  ف أبعاده  ا كم  ا ه  و متع  ارف عليه  ا دولي  ا، وكم  ا كرس  ها 
 
اإلنس  ان ف

المل     ك محم     د  دس     تور المملك     ة تنفي     ذا لتوجيه     ات ص     احب الجالل     ة
 السادس نرصه هللا. 

 فما الذي تحقق إىل حد اآلن من هذه المشاري    ع؟  -
ة كفيل      ة بتحقي      ق  - مج      ة ب      وتبر وه      ل ي      تم تنفي      ذ المش      اري    ع المبر

  اآلجال المحددة؟
 
 األهداف المنشودة ف

ام القطا  الخ اص بتنفي ذ المش اري    ع المدرج ة ض من  - وما مدى البى 
يل النموذج التنموي لألقا اتيجية تب    ليم الجنوبية؟اسبى

 الجهوية المتقدمة: رافعة للنموذج التنموي لألقاليم الجنوبية •

إن نجاع    ة النم    وذج التنم    وي لألق    اليم الجنوبي    ة تق    وم باألس    اس ع    ىل 
. و ش    كل  اس    تقاللية الق    رار وحنج    از المش    اري    ع ع    ىل المس    توى المح    ىل 
الجهوي   ة المتقدم   ة اإلط   ار المؤسس     له   ذا النم   وذج، إذ م   ن ش    ن نق   ل 

د م  ن االختصاص  ات للمنتخب  ير  الجه  ويير  والمحلي  ير  أن ىلس  اهم العدي  
. ويع      د مب      دأ التفري          ع ونق      ل    تقري      ب مراك        الق      رار م      ن الم      واطنير 

 
ف

  وض      ع ب      رام  
 
االختصاص      ات إىل المس      توى الجه      وي أك      ب  نجاع      ة ف

  ي دعو إليه ا  القرب وتنفيذها وتقييمها. 
ابي ة ال ئى وهو عماد السياسة البى

 يم الجنوبية. النموذج التنموي لألقال



 

 

وتتكف        ل المج        الس الجهوي        ة المنتخب        ة بوض        ع الخط        ل التنموي        ة 
اب، مص   حوبة بعق   ود أه   داف ووس   ائل  الجهوي   ة، وتص   اميم إع   داد ال   بى
ب      ير  الدول      ة والجه      ات. كم      ا  س      هر المج      الس الجهوي      ة ع      ىل ال      دعم 

 االقتصادي للجهة وتحسير  جاذبيتها. 

  هذا اإلطار الالممرك ، وطبقا للمادة 
 
الدس تور ال يج ب أن من  145وف

  تطبيق القوانير  والتنظيمات الحكومية، ولك نهم 
 
ينحرص دور الوالة ف

يقوم        ون أيض        ا بمس        اعدة رؤس        اء الجه        ات ع        ىل تفعي        ل خططه        م 
وب       رامجهم التنموي       ة، وس       يتكفلون أيض       ا بتنس       يق أعم       ال المص       الا 

ذل        ك أن ، الالممرك         ة ل        سدارة، م        ع الح        رص ع        ىل حس        ن اش        تغالها 
وط نج  ان  الالمركزي  ة يج  ب أن يص  احبها التمرك    متق  دم، الس  تيفاء شر

الجهوي   ة المتقدم   ة واالض   طال  بمه   ام الدول   ة ع   ىل أحس   ن وج   ه ع   ىل 
 . انر 
 المستوى البى

مجة  م فيها الدولة والمنتخبون المحليون ببر  
  تلبى
ام ، الئى وتتطلب البر

وتموي ل متع  دد الس  نوات لمش  اري    ع مهيكل  ة، م  ن قبي  ل إح  دال البني  ات 
مس         الك مس         تقبلية أو وس         ائل تعزي           التماس         ك التحتي         ة، ودع         م 

، ورصد تمويالت عىل المدى البعيد.   االجتماع 

وتت     وىل  ه     ذه الن     دوة ع     ىل مس     توى ه     ذا المح     ور مناقش     ة ومحاول     ة 
 اإلجابة عن التساؤالت المحورية التالية: 

  تم        بر  المنظوم        ة الحالي        ة  -
م        اق  الن        واقص واالخ        تالالت ال        ئى
 لالختصاصات المخولة للجهات؟

  تخويله  ا م  ا  -
  ين  ب  

 م  ن االختصاص  ات الذاتي  ة ال  ئى
 
ه  و الح  د األدن

للجه  ات باعتباره  ا جماع  ات ترابي  ة تتمت  ع بخاص  ية الص  دارة ع  ىل 
؟  المستوى المحىل 

ع      ىل ض      وء التج      ارب المعيش      ة، م      ا ق  االختصاص      ات الذاتي      ة  -
  
 
  تحت       اج إىل دق       ة ف

كة المخول       ة حالي       ا للجه       ات ال       ئى والمش       بى



 

 

و  ط م اولته   ا م   ن قب   ل المج   الس التحدي   د لتس   هيل وتحس   ير  شر
 الجهوية؟

  أن ت      ؤول إىل  -
  ين      ب  

م      ا ق  مج      االت االختص      اص المرك       ي ال      ئى
مج   ة ال مني   ة التقديري   ة الواج   ب اعتماده   ا  الجه   ات، وم   ا ق  البر
لتفعي   ل نق   ل االختصاص   ات م   ن الدول   ة إىل المج   الس الجهوي   ة، 

 وبشكل خاص عىل مستوى األقاليم الجنوبية للمملكة؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 كلمة   

بن  محكي السيد السيد رئيس مجلس المستشارين، 
 شماش

  افتتان أشغال الندوة الموضوعاتية حول
 
 ف

 "التنمية المندمجة لألقاليم الجنوبية"

 

 

 

   2018يونيو  28مدينة الداخلة،   



 

 

ات السيدات والسادة،  حرص 

ازنا بالرعاية الملكية السامية    بداية هذه ال لمة التعببر عن اعبى 
 
أود ف

  حظيت بها هذه الندوة والتوجه بالشكر ال
جزيل إىل السادة رؤساء الئى

الجهات عىل تفاعلهم الشي    ع مع مبادرة مجلسنا لتنظيم هذا اللقاء 
  ساكنة هذه 

 
وعىل حفاوة االستقبال وكرم الضيافة المعهود ف

 المنطقة العزي ة. 

وحذا كان تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية ىلستجيب لواجب التعبئة 
  يعرفها ملف الشعبية والرسمية لمرافقة التطورات المتوات

رة الئى
أقاليمنا الجنوبية والسيما التوجهات الرامية إىل التشويش عىل 
  تعرفها المنطقة، فإنه يندرج أيضا 

مسارات البناء المتعددة األوجه الئى
  
 
لمان  البر

  سياق متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الملتقى
 
ف

مشاركات للجهات، وتفاعال مع مضامير  الرسالة الملكية الموجهة لل
  فعاليات النسخة الثانية من هذا الملتقى بتاري    خ 

 
 16والمشاركير  ف

، ومن منطلق مواكبة تطبيق النموذج التنموي الجديد 2017نونبر 
لألقاليم الجنوبية، الذي أعىط انطالقته صاحب الجاللة الملك 

، حيل أكد  2015محمد السادس نرصه هللا بالعيون، شهر نونبر 
  خطابه

 
ة السام  إىل األمة  جاللته ف بمناسبة الذكرى األربعير  للمسبر

اء المظفرة إن تطبيق النموذج التنموي لألقاليم "، عىل :  الخرص 
اماتنا تجاه المواطنير  ب قاليمنا الجنوبية،   

الجنوبية، يجسد وفاءنا بالبى
 بجعلها نموذجا للتنمية المندمجة. 

  
 
سيخ إدماجها، بصفة نهائية ف الوطن الموحد،  كما نريده دعامة لبى

وتعزي  إشعا  الصحراء كمرك  اقتصادي، وصلة وصل بير  المغرب 
 .  
 وعمقه اإلفريقى

لذا قررنا، بعون هللا وتوفيقه، تعبئة كل الوسائل المتاحة إلنجاز عدد 
ى، والمشاري    ع االجتماعية والصحية والتعليمية  من األوراش الكبر



 

 

 -الذهب، وكلميم بجهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي 
[واد نون.   " ]انتىه النطق الملك  السام 

وكما ال يخق  عليكم، فقد فتا النموذج التنموي الجديد لألقاليم 
  
 
الجنوبية آفاقا واعدة ل افة المناطق الجنوبية للمملكة، سواء ف
المجال االقتصادي أو االجتماع  بالنظر لما يتضمنه من مشاري    ع 

  مجال البنيات ال
 
تحتية والصحة والتكوين والصناعة ضخمة ف

ها من القطاعات. وبل  الغالف الماىل   والفالحة والصيد البحري وغبر
ن إلنجاز برنام  النموذج التنموي لألقاليم الصحراوية،   77المقبى

  مضاعفة النات  اإلجماىل  
 
مليار درهم، ويتوقع أن ىلسهم تنفيذه ف

  المزيد من ألف فرصة عمل. ودون الدخول  120المحىل  وخلق 
 
ف

  ستكون موضو  المداخالت الالحقة، فإننا نس  كما 
التفاصيل والئى

  أرضية الندوة إىل اإلجابة عىل التساؤالت التالية: 
 
 جاء ذلك ف

 ما الذي تحقق إىل حد اآلن من هذه المشاري    ع؟  •

ة كفيلة بتحقيق  • مجة بوتبر هل يتم تنفيذ المشاري    ع المبر
  اآلجال ا

 
 لمحددة؟األهداف المنشودة ف

ام القطا  الخاص بتنفيذ المشاري    ع المدرجة ضمن  • ما مدى البى 
يل النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية؟ اتيجية تب    إسبى

ات السيدات والسادة،  حرص 

 إن المبادئ الدستورية للتدببر الحر، والتعاون، والتضامن، والتفري    ع،
  تدببر شؤونهم بوصفها مبادئ للتنظيم ا

 
، ومشاركة السكان ف انر 

لبى
  تفعيل السياسة العامة 

 
ابية ف   الجماعات البى

ى
ومساهمة الجهات وباف

  مجلس 
 
ابية من خالل ممثليها ف   إعداد السياسات البى

 
للدولة وف

قع ي، وحنما ترصيحيا أو مجرد إعالن نوايا المستشارين، ال يكتس  طابعا 
  قلب ورش التغيبر العميق لهياكل الدولة وتحديل المقاربات 

 
ف
ابية، ذلك أن إعمال المبادئ المذكورة، ال يتم الع ملية للحكامة البى

فقل بواسطة القوانير  والمساطر اإلدارية، وحنما ىلستل م أيضا تعبئة 



 

 

  تكامل مع مؤسسات 
 
لمان، ف تامة لألدوار الدستورية للحكومة والبر

 وآليات الديمقراطية التشاركية. 

 دوة الموضوعاتيةهذه النوحن اختيار مجلس المستشارين تنظيم 
اكة مع الجهات    إطار الرؤية أيضا  يندرجل، الثاللبشر

 
الحكيمة  ف

  
 
  شدد عليها ف

سامية إىل ال تهرساللصاحب الجاللة حفظه هللا والئى
  
  الدورة الرابعة لمنتدى كرانس مونتانا، الئى

 
حتضنها االمشاركير  ف

لته حيل أكد جال 2018مارس  16العزي ة يوم الجمعة مدينة هذه ال
فالجهوية المتقدمة ليست مجرد تدببر ترانر  أو إداري، بل ق  عىل: "

تجسيد فعىل  إلرادة قوية عىل تجديد بنيات الدولة وتحديثها، بما 
ابية، ومن ام  يضمن توطيد دعائم التنمية المندمجة لمجاالتنا البى

و  ينخرط فيه الجميع.   تجميع طاقات كافة الفاعلير  حول مشر
، فإن الجهة مدعوة اليوم، لتتحول إىل مجال ترانر  ومن هذا المنطلق

  إطار الوحدة 
 
يملك صالحية تدببر الشؤون المتعلقة بمستقبلها، ف

ابية للمملكة.  [البى  " ]انتىه النطق الملك  السام 
ات السيدات والسادة،  حرص 

ارتضاه الغاية األسىم للنموذج المغرنر  للجهوية المتقدمة، كما  تتمثل
  ، جاللة الملك
 
إيجاد إطار ترانر  مالئم لالستجابة العملية للتطلعات  ف

  مجاالت التنمية والتعليم والصحة والشغل 
 
وعة للمواطنير  ف المشر

  
ها من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الئى وغبر
   شكل عائقا أمام 

أقرها الدستور، والحد من الفوارق المجالية الئى
 تحقيق هذه المقاصد. 

حن رفع تحدي استثمار هذه اإلمكانيات المؤسساتية والتنظيمية و 
الجديدة يتوقف عىل تقديم إجابات ذكية ومبتكرة عىل عدد من 

لجهة من أجل ممارسة ا حكامة: كيف يمكن تطوير المقلقةاألسئلة 
كة والمنقولة؟ كيف يمكن أن  اجعةن الختصاصاتها الذاتية والمشبى

اب،  شكل برام  التنمية الجهوي ة والتصاميم الجهوية إلعداد البى



 

 

 فاعىل  التنمية عىل مستوى الجهة وأدوات 
واائق تعاقدية بير 

؟ وكيف يمكن  انر 
اللتقائية السياسات العمومية عىل المستوى البى

تعزي  الموارد المالية للجهات السيما عبر االستثمار األمثل ألدوات 
 التمويل وتعبئة الموارد؟ 

   وتبعا لما نوه إليه
 
سامية إىل ال تهرسالصاحب الجاللة حفظه هللا ف

  للجهات، يوم الخميس 
 
  الثان

 
لمان   أشغال المنتدى البر

 
المشاركير  ف

   2017نونبر  16
 
وحننا لنسجل اليوم، أن "منطوقها: والذي جاء ف

اآلليات القانونية الالزمة لتفعيل الجهوية المتقدمة قد تم اعتمادها 
  مجملها، وأن المنتخبير  

 
   ف

 
ابية لم يتوانوا ف بمختلف الجماعات البى

 العمل عىل تكريس مسلسل الجهوية المتقدمة عىل أرض الواقع. 
أما اآلن وقد تم  سطبر األهداف، وتحديد المبادئ والقواعد بوضون، 
واضطلع الفاعلون بمهامهم؛ فإن المرحلة المقبلة ستكون حتما ق  

 والناجع لهذا التحول بلوغ الشعة القصوى، من أجل التجسيد الفعىل  
 " ]انتىه كالم صاحب الجاللة[التاريخ ي. 

  مجلس المستشارين، فضال عن األسئلة المشار إليها 
 
فإننا نتطلع، ف

  التساؤالت المحورية التالية: 
 
 سلفا تعميق النظر ف

  تمبر  المنظومة الحالية  -
ماق  النواقص واالختالالت الئى
 لالختصاصات المخولة للجهات؟

  تخويلها ما هو ا -
  ينب  

 من االختصاصات الذاتية الئى
 
لحد األدن

للجهات باعتبارها جماعات ترابية تتمتع بخاصية الصدارة عىل 
؟  المستوى المحىل 

عىل ضوء التجارب المعيشة، ما ق  االختصاصات الذاتية  -
  
 
  تحتاج إىل دقة ف

كة المخولة حاليا للجهات الئى والمشبى
وط م   اولتها من قبل المجالس التحديد لتسهيل وتحسير  شر

 الجهوية؟
  أن تؤول إىل  -

  ينب  
ما ق  مجاالت االختصاص المرك ي الئى

مجة ال منية التقديرية الواجب اعتمادها  الجهات، وما ق  البر



 

 

لتفعيل نقل االختصاصات من الدولة إىل المجالس الجهوية، 
 وبشكل خاص عىل مستوى األقاليم الجنوبية للمملكة؟

ات السيدات و   ،السادةحرص 

سبق لمجلس المستشارين أن خصص الجلسة الشهرية المتعلقة 
لموضو  النموذج التنموي  2018ماي  15بالسياسات العمومية ليوم 

نا السيد رئيس الحكومة ب ن النسبة  لألقاليم الجنوبية، وقد بشر
-2015) تقدم أشغال مشاري    ع برنام  تنمية األقاليم الجنوبيةالعامة ل
قد  سنتير  بعد انطالقه،أي ، 2018شهر مارس  ، إىل حدود (2021
مع %70هذه النسبة إىل حواىل   . ويتوقع أن تصل%48ما يناه  بلغت

بلغت قيمة االعتمادات ، وعىل المستوى الماىل  متم السنة الجارية. 
م بها إىل حدود نهاية شهر مارس   مليار درهم.  21حواىل   2018الملبى 

  نفس السياق أكد السيد رئيس الح
 
ة وف  كومة عىل أن لهذه األخبر

يل ورش النموذج    تب  
 
رؤية وق  عازمة عىل مواصلة انخراطها التام ف

التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية، بما يمكن من تحقيق األهداف 
المرجوة منه وتحقيق تطلعات وانتظارات ساكنة األقاليم الجنوبية 

  الوقت ال
 
 مناسب. وعىل أن هذه المشاري    ع ستنج ها الحكومة ف

  الختام، اإلشارة إىل أن مكتب مجلس المستشارين 
 
وتبعا لذلك، أود ف

امات الحكومة  ه كافة مكوناته كل من موقعه سيعمل، وتبعا اللبى  وعبر
المعبر عنها، عىل مواكبة ومرافقة التفعيل الواق   لهذا الورش 
المهيكل طبقا لما خول له من صالحيات واختصاصات، كما يحدونا 

 ن تكون هذه المحطة بداية ت سيس لتقليد جديد من ش نه األمل ب
، لكونها ستشكل ممارسة فضىل  لمان المغرنر    بالعمل الرقانر  للبر

ى
الرف

 نتمئ  من خاللها تنوير عملنا. 
 

 وشكرا عىل حسن اإلصغاء والمتابعة. 

 
 



 

 

 "ا عالن ادلاخةل "

قالمي اجلنوبية ورهان اجلهوية املتق  دمةبشأأن التمنية املندجمة للأ

 2018 يونيو 28

  فعاليات الندوة الموضوعاتية حول "التنمية 
 
إن المشاركات والمشاركير  ف

لصاحب المندمجة لألقاليم الجنوبية"، المنعقدة تحت الرعاية السامية 
 2018يونيو  28، يوم الجاللة الملك محمد السادس نرصه هللا وأيده

 بمدينة الداخلة،

شدون   خطابات ورسائل  بالتوجيهات الملكية إذ ىلسبى
 
السامية الواردة ف
، والسيما خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس حفظه هللا

اء المظفرة يوم  ة الخرص  نونبر  6جاللته بمناسبة الذكرى األربعير  للمسبر
يعية  2015 والخطابير  الملكيير  الساميير  بمناسبة افتتان الدورة التشر

لمان، وبمناسبة االحتفال ،والرسالة 2017بعيد العرش لسنة  الحالية للبر
  
 
لمان   أشغال المنتدى البر

 
السامية لجاللته الموجهة إىل المشاركير  ف

  للجهات، يوم الخميس 
 
جاللته إىل  ورسالة 2017نونبر  16الثان

  احتضنها هذه 
  الدورة الرابعة لمنتدى "كرانس مونتانا"، الئى

 
المشاركير  ف

 ؛2018س مار  16المدينة العزي ة يوم الجمعة 

بمبادرة مجلس المستشارين ومجالس جهات األقاليم  وحذ ينوهون
امن مع زيارة    وقت يبى 

 
الجنوبية إىل تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية، ف

 لألمم المتحدة لألقاليم الجنوبية للمملكة، المبعول الخاص لألمير  العام
ا  المفتعل حول  ضمن جولة ميدانية جديدة لبحل سبل  سوية الب  

 لصحراء المغربية؛ا

 

 



 

 

ون  : وحذ ىلستحرص 

ما يفتحه النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية من آفاق واعدة ل افة  •
  المجال االقتصادي أو 

 
المناطق الجنوبية للمملكة، سواء ف

  مجال 
 
، بالنظر لما يتضمنه من مشاري    ع ضخمة ف االجتماع 

يد البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفالحة والص
ها من القطاعات؛  البحري وغبر

أن النموذج التنموي يقوم عىل تعزي  وترسيخ ما حققه المغرب من  •
  مجال حماية الحقوق 

 
  اختياراته الديمقراطية وف

 
مكاسب ف

  يضمنها الدستور، والنهوض بثقافة حقوق اإلنسان 
والحريات الئى

  مختلف أبعادها كما هو متعارف عليها دوليا، وكما كرسها د
 
ستور ف

المملكة تنفيذا لتوجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
 نرصه هللا؛

أن النموذج التنموي المغرنر  قيد إعادة النظر، والذي يجب أن  •
يت سس عىل العدالة االجتماعية وعىل العمل عىل ضمان فعلية 
الولوج إىل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، 

ابل فيه  هدف الحد من الفوارق الطبقية والحد من التفاوتات ويبى
  رؤية خاصة 

 
ابية ف   أن يجد أبعاده البى

ابية، كما أنه نموذج ينب   البى
  يقوم عليها أي 

بكل مجال ترانر  "تنسجم مع الرؤية الشاملة الئى
"؛  
 نموذج وطئ 

أن العدالة المجالية أساس لتحقيق العدالة االجتماعية، لما تضمنه  •
، واالستثمار واالستفادة من توزي    ع  انر 

  للتقسيم البى
 
متوازن ومتكاف

ية؛ ن من اروات طبيعية وطاقات بشر  المتوازنة مما يخبى 

أن المبادئ الدستورية للتدببر الحر، والتعاون، والتضامن،  •
  تدببر شؤونهم بوصفها مبادئ 

 
والتفري    ع، ومشاركة السكان ف

  الجما
ى
، ومساهمة الجهات وباف انر 

  للتنظيم البى
 
ابية ف عات البى
ابية من    إعداد السياسات البى

 
تفعيل السياسة العامة للدولة وف

  مجلس المستشارين، ال يكتس  طابعا ترصيحيا أو 
 
خالل ممثليها ف



 

 

  قلب ورش التغيبر العميق لهياكل 
 
مجرد إعالن نوايا، وحنما يقع ف

ابية؛  الدولة وتحديل المقاربات العملية للحكامة البى

لمثىل للنموذج المغرنر  للجهوية المتقدمة، كما ارتضاه أن الغاية ا •
  إيجاد إطار ترانر  مالئم لالستجابة العملية 

 
جاللة الملك، تتمثل ف

  مجاالت التنمية 
 
وعة للمواطنير  والمواطنات ف للتطلعات المشر

ها من الحقوق االقتصادية  والتعليم والصحة والشغل وغبر
  
 أقرها الدستور، والحد من واالجتماعية والثقافية والبيئية الئى

   شكل عائقا أمام تحقيق هذه المقاصد. 
 الفوارق المجالية الئى

 وحذ ىلستخلصون عىل ضوء ما تداولته فعاليات هذه الندوة: 

ا  كافة المنتخبير  المحليير   • أهمية المقاربة التشاركية وحشر
  عىل صعيد األقاليم الجنوبية للمملكة، 

 
وفعاليات المجتمع المدن

  رص
 
مجة؛ف  د وتتبع تنفيذ المشاري    ع المبر

ام  العمومية،  • أهمية االلتقائية والتكامل بير  السياسات والبر
  
 
ابية، ف تحقيق النتائ  وبلوغ األهداف  القطاعية منها والبى

 المسيطرة ضمن النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية؛

  أن يتم تركبر  الجهود التنموية  •
 
مطلب ساكنة األقاليم الجنوبية ف

ام  ذات الوقع والت ابر    المستقبل، عىل المشاري    ع والبر
 
، ف أكب 

 عىل المعيش اليوم  
، عبر المباشر    للمواطنير 

 
مضاعفة الجهد ف

 التشغيل والسكن؛ القطاعات االجتماعية، والسيما قطاع  

  قطاع  الفالحة والصيد  مطالب •
 
  مضاعفة االستثمار ف

 
الساكنة ف

  
الجنوبية   تتوفر فيها األقاليمالبحري، باعتبارها القطاعات الئى

ب    ترص 
للمملكة عىل مؤهالت واعدة، كفيلة بامتصاص البطالة، الئى

  صفوف شباب المنطقة؛
ى
 بقوة ف

الدعوة إىل تضسيل المساطر اإلدارية المرتبطة بالت شبر عىل انطالقة  •
إمكانية تفويض صالحية  عبر بحلتنفيذ المشاري    ع التنموية، 

 ات؛الت شبر إىل والة الجه

  تطوير الدينامية  •
 
أهمية المبادرة الخاصة والدور الرائد للمقاولة ف

اكات مبتكرة    إطار شر
 
االستثمارية باألقاليم الجنوبية للمملكة، ف



 

 

  الرفع من جاذبية 
 
بير  القطا  العام والقطا  الخاص،  سهم ف
 المنطقة أمام المستثمرين ورجال األعمال... 

امن مع  زيارة المبعول الخاص لألمير  العام وحيل إن هذه الندوة تبى 
 لألمم المتحدة للمنطقة، فإن المشاركات والمشاركون: 

  إطار السيادة المغربية،   .1
 
  ف
ى
ن الحكم الذان يجددون  شبثهم بمقبى

كسقف ألية مفاوضات مرتقبة إلنهاء الرصا  المفتعل حول 
 الصحراء المغربية؛

وأطروحات دعاة كما يجددون الت كيد عىل تهاوي واندحار ادعاءات  .2
وات"، حيل تفيد   االنفصال بش ن ما يصطلا عليه ب "تقاسم الب 
كل المعطيات الرسمية والتقارير وكذا الشهادات المدىل بها من 
ات المنطقة يتم استغاللها  طرف ممثىل  الساكنة، ب ن اروات وخبر
لفائدة األجيال الحالية والمستقبلية من أبناء المنطقة، ويتم 

ها من ط . تدببر عيير   رف هيئاتهم المنتخبة وممثليهم الشر

، حكومة ومجالس منتخبة وقطا  خاص، إىل  يدعونو   كافة الفاعلير 
  التوصيات الصادرة عن الملتقى  االستثمار اإليجانر  وبالشعة الالزمة
 
ف

  للجهات، والسيما:  
 
لمان  البر

اإلداري، من أجل ضمان  للالتمرك   اإلشا  بإخراج ميثاق متقدم .3
جهوية حقيقية، ومن أجل  سهيل عمل المجالس الجهوية،  تنمية

ضمن عملية نقل حقيقية للسلل والصالحيات من اإلدارة المركزية 
 إىل المصالا الالممرك ة؛

بوضون ودقة  اعتماد ميثاق الختصاصات الجهات، يحدد  .4
وط م اولتها  من طرف الجهات، سواء منها الذاتية  صالحيات وشر

كة أو المنقو   لة؛أو المشبى
اكات بير  القطاعير  العام والخاص،   .5 تجريب نماذج جديدة من الشر

اكة المسماة عقد التحالف   تعتبر contrat d’alliance كالشر
، الئى

  حال استثمارها، لتحقيق الولوج األمثل والمنصف 
 
أداة هامة، ف

 ، انر 
للخدمات والمرافق االجتماعية األساسية عىل المستوى البى

اكة،  بالنظر لنموذج اتخاذ  القرار الذي تت سس عليه هذه الشر



 

 

وتحملها المشبى  للمكتسبات والمخاطر، مما يضمن استدامة 
؛  انر 

 الخدمات األساسية عىل المستوى البى
استثمار مختلف آليات التشاور والديمقراطية التشاركية عىل  .6

، عبر تفعيلها، أو إعادة ت ليفها، عىل وجه  انر 
المستوى البى

نقل أصوات الديناميات االجتماعية المتنوعة  االستعجال من أجل
إىل فضاء التخطيل التشارك  للسياسات العمومية القطاعية 
  للوساطة االجتماعية 

ابية واألفقية، وحعادة بناء النسي  الوطئ  والبى
افع والمشاركة المواطنة؛  والبى

وضع إطار منهجر  يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص  .7
  القان

 
انر  عليها ف

ون التنظيىم  للجهات وكذا آليات التخطيل البى
التشارك  عىل المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية 

  تكامل مع المنظومة الوطنية. 
 
 للحوار االجتماع  ف

، يحثون مجلس المستشارين، باعتباره امتدادا للجهات    األخبر
 
وف

ابية، عىل:   ولمختلف المجاالت البى
اكة مع جمعية رؤساء المجالس مواصلة الدينامية ا   أطلقها، بشر
لئى

 الموعد  ضمن الجهوية والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات،
  شؤون الجهوية المتقدمة، الذي ىلشكله 

 
السنوي للتنسيق ف

  للجهات. 
 
لمان  البر

 الملتقى

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


