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 إلورقة إلتقنية: تقديم إلمذكرة

 (.هيأة  05 )بجهة درعة تافياللت نغير يومدنية بإقليم ت فعاليات جمعوية       :الجهة المنظمة  

 إعداد مذكرة تأليفية تلخص مقترحات وتصورات فعاليات المجتمع المدني في الموضوع:  فكرة المشروع. 

 المذكرة ونشرهاكاديميين في مجال التنمية لتنقيح يوم دراسي بإشراف خبراء أورشات جماعية للحوار والتفكير، وتنظيم : منهجية العمل. 

 تواريخ وأمكنة اإلنجاز : 

 المكان التاريخ النشاط

 :الورشة األولى بمركز بومالن دادس

المجتمع المدني لجماعات بومالن دادس، وأيت يول، وأيت سدرات الجبل السفلى، وأيت )

 (المجتمع المدني لجماعة امسمرير وتلمي ،  اميضرسدرات الجبل العليا، اكنيون، 

 

 2020فبراير   23 حداأل

 

 دار الثقافة بومالن دادس 

 :بمركز قلعة مكونة الورشة الثانية

يت سدرات الشرقية، أيت سدرات الغربية، أيت تمع المدني لجماعات قلعة مكونة، أالمج)

 (واسيف، إغيل امكون، خميس دادس

  2020 مارس01 حد األ

 

بلدية قلعة  قاعة االجتماعات

 مكونة

 :بمركز تنغير ثالثةالورشة ال

المجتمع المدني لجماعات تنغير، تودغى السفلى، تودغى العليا، أيت هاني، تاغزوت نايت ) 

 (عطى، وكليم، أيت الفرسي

  قاعة الندوات فندق براوي  2020 مارس  08 حداأل

 بتنغير

 :تنغيربمركز  الورشة الرابعة

العليا، أيت هاني، تاغزوت نايت المجتمع المدني لجماعات تنغير، تودغى السفلى، تودغى ) 

 (عطى، وكليم، أيت الفرسي والمجتمع المدني لجماعات ألنيف ومصيصي، وحصيا 

 قاعة االجتماعات مقهى افريقيا  2020 مارس  11 األربعاء

 بتنغير

قاعة االجتماعات مقهى المركب  0505مارس  15االحد  ب والصياغة بورشة لجنة التجميع والترك: الورشة الخامسة ببومالن دادس

 بومالن دادسالسسيورياضي 
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 تحفيز النقاش العمومي إلبداع  تصورات مبتكرة ومقترحات جديدة حول النموذج التنموي الواحي، المعزز  المساهمة في  :الهدف العام

 .األبعاد الجهوية والمحلية للتنمية ستيعابوذج الوطني المأمول، بتمكينه من اللنم

 

 مكونودادس وتودغى نغير ويغطى مجاالت يقليم تتم المذكرة بالتراب الممتد داخل إته : المجال.  

 

 يوفر  جبلي مستدام، ملتقى حضاري منفتح على العالمومجال واحي ، مكون -دادس -تودغي ،0202في أفق : المستقبلية الرؤية

لكرامة ا مجال واحي تدبر موارده الترابية بحكامة جيدة وتجد فيه الساكنة موفور...  والرفاه والراحة ستقراراالشروط كل لساكنته وزواره 

 .، وينجز وظائف مندمجة على الصعيد الجهوي والوطنيوالسياسية واالجتماعية والثقافية قتصاديةاالالولوج المنصف للحقوق سهولة و
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I. الديباجة: 

 :السياق العام

ة من أجل إثراء النقاش العمومي الذي دعا إليه عاهل البالد، الملك دمحم السادس نصره هللا، القتراح تصورات تنموية جديدة، من خالل بلور

أكتوبر ية الثان  التشريعية األولى من السنة بمناسبة افتتاح الدورةالملكي خطاب الفي نموذج تنموي جديد، وابتكار حلول مناسبة لتنمية البالد، خاصة 

ومع تعيين اللجنة الملكية  .وهو النقاش الذي مافتئ يتعمق أكثر مع الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب ، 0512

جتمع المدني، تأتي وتفعيال لألدوار الدستورية للم ،المكلفة بإعداد مشروع هذا النموذج، وفي إطار مساهمة المجتمع المدني في هذا النقاش العمومي

هذه البادرة من مجموعة من الفعاليات المدنية المتنوعة المشارب والتوجهات لتنشيط حوار عمومي تتمخض عنه مجموعة من االقتراحات 

 .نغير أنموذجايوالتوصيات حول االشكاليات التنموية في المجال الواحي والجبلي بشكل عام، وإقليم ت

المهتمين،  بمساهمة مكثفة من مجموعة من ،0505ر و فبراير يناي خالل شهريالمنظمة بشكل مفتوح وعمومي  وقد مرت كل الورشات

من ، وقليمز حركيات التنمية المندمجة في اإلالمشاريع الكفيلة بتعزيخارجها، لمناقشة التشخيص العام والحاضرين منهم في الورشات والمتدخلين من 

وأفضى الحوار إلى بلورة  الواقع ورفع تحديات المستقبل، واعدة، لتجاوز إكراهات وإطالق أوراش مستقبلية خالله في جهة درعة تافياللت،

 :كما يليالمذكرة  همضامين هذ

 .شتغالاال لياتوآ أهداف المذكرة -

 . التنمية المحلية كوابحاالشكاليات الكبرى و -

 مستقبليةمقترحات ومسارات : مفاتيح تنمويةخيارات و -
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 :االشتغال وآليات المذكرةأهداف 

تأتي هذه المبادرة إلعداد مذكرة إقليمية حول النموذج التنموي، بتقديم اقتراحات وتصورات تنموية مالئمة للخصوصيات المحلية لإلقليم 

، واالنتقال من منطق التشخيص  0511للفعاليات المدنية التي نص عليها دستور  وبالتالي تعزيز القوة االقتراحية. اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا

 .، يمكن أن تستلهم منها مرتكزات عامة للنموذج التنموي الجديدوافق حول آليات التفعيل واألجرأةوالتنظير إلى منطق االقتراح والترافع للت

ه إكراهات وكوابح تعيق التنمية بالمنطقة، انطالقا من خبراتها الميدانية والمذكرة هي نتاج نقاش طاقات مدنية من اإلقليم حول ما ترا

 .وإطالعها وتتبعها للشأن العام، و تحليل المقاربات التنموية المعتمدة

لن تكرر المذكرة عرض األرقام والمؤشرات حول الفقر والهشاشة والولوج إلى الخدمات التي أضحت معروفة بعد نشر عدة تقارير رسمية 

ول الجهة بشكل عام وتشخيص واقع حال اإلقليم كما تم استعراضه بتفصيل في الورشات، أو جرد مختلف المؤهالت البشرية والطبيعية ح

اجتماعية، بقدر ما ستقف عند اإلكراهات والكوابح الكبرى -واالجتماعية التي تم ذكرها، ولن تتدارس أيضا القضايا الميكرواقتصادية والميكرو

 . جعل حتى من تلك االكراهات مؤهالت ونقط قوةالتفكير في ورات لحلها، بل واقتراح تص

نغير، يالمواطن باقليم ت/ نسان وسط والبعيد، تمكن اإلكيف يمكن أن نبلور تدابير، على المدى المت": تنطلق هذه المذكرة من سؤال

نصاف، إان استدامتها واقتسامها بعدالة وسهام في خلق الثروة بضممن اإل عية والتاريخية والمجالية،بخصوصياته الثقافية واالقتصادية واالجتما

لتعزيز و كيف يمكن لهذه الوحدة المجالية الغنية بمقوماتها أن تؤدي وظائف مندمجة في المنظومات الوطنية،   مما يضمن الكرامة واالستقرار؟

 الخارجي؟ اإلشعاعوقوتها بالتكامل الداخلي 



نغير حول النموذج التنموي الجديديمذكرة ت  
 

    memorandum.tinghir@gmail.com                                                                                                                            6    0202- 0202مذكرة تينغير 
 

للمنطقة  عتباراالخصوصيات المحلية ويرمي إلى رد يراعي ال( واحي)إليه المذكرة هو ضرورة تفعيل نموذج تنموي ت إن أبرز ما خلص

في التي ال زالت تفتقد إلى كثير من مقومات التنمية، خاصة على مستوى البنيات التحتية والمؤسسات القطاعية والخدمات األساسية، التي ظلت 

رتهنة بمنطق المؤشرات الديموغرافية والسكانية ومعايير المردودية والجدوى اإلقتصادية ومنطق الضغط المخططات الوزارية السابقة م

والتشبيك وميزان القوى، وهو منطق غير حقوقي وغير مستدام على المستوى التنموي، حفز الهجرة وعدم االستقرار بالمجال، وكرس اإلحساس 

 .باإلقصاء وعدم اإلنصاف

شرات وطنية دقيقة لتوفير الحد ج التنموي الوطني الجديد أن يؤسس للتنمية المجالية الذاتية ويقر احترام معايير ومؤويتوجب على النموذ

للتجهيزات والخدمات األساسية لكل مجال ترابي، استفادة من مقوماته ووظائفه على الصعيد الوطني وضمانا للحقوق االقتصادية  دنىاأل

 .مها الكوني لكل المواطنين والمواطنات، جبرا للضرر الترابي وإقرارا للعدالة المجاليةواالجتماعية والثقافية بمفهو

 :آليات االشتغال

سترفع إلى لجنة النموذج التنموي الجديد، على غرار " مذكرة مدنية"كان لمرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة السبق لوضع أرضية إلعداد 

وتطورت الفكرة بعد . قي المؤسساتوالهيآت المدنية على المستوى الوطني، إلى جانب األحزاب والنقابات وباما قامت به العديد من الجمعيات 

، إلى جانب مجموعة من الخبراء (بالملحق  1الوثيقة ) العديد من الفعاليات المدنية والجمعوية على المستوى اإلقليمي إلى هذه المبادرة   نضماما

 .الذين ساهموا بأفكار وتأطير النقاشات في الورشات واللقاءات( لحق بالم 3الوثيقة )والباحثين 

اهات والحلول الممكنة، إلى تم االعتماد على طريقة العصف الذهني في ورشات صغرى بالتوسل بتقنية التشخيص التشاركي لمناقشة االكر

إلى جانب تنشيط النقاش عبر مجموعات واتساب لتعميق . دلى عبرها بعض المهتمين بمالحظاتهم واقتراحاتهمأالكترونية  استمارةطالق إجانب 

 .على تنسيق وتجميع خالصات ومخرجات كل هذه اللقاءات( بالملحق  2الوثيقة )  التأطير والصياغة  األفكار بين المشاركين، وعملت لجينة
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II. بحاكوالوكراهات االفرص وال: اإلشكاليات الكبرى للتنمية المحلية  

ماء وتربة )أن فرص تنمية المنطقة كثيرة رغم هشاشتها، حيث أن الموارد الطبيعية  العمومي الحوار هذا أكدت اإلسهامات الجماعية للمتدخلين في

وبعض القطاعات مثل وقطاع المناجم واردات الهجرة )كما أن الموارد االقتصادية  ،عرضة لضغوط استعماالت غير عقالنيةأصبحت ( نباتو

  وتقلبات االقتصادات الدولية التغيرات المناخية في ظل أزماتغير مضمونة االستدامة ... الغنية وكذلك الموارد الثقافية والخدمات والفالحية  السياحة

يمكن تصور و. النظر في بلورة االقتراحات امة وبعدومن هنا فإن استثمار هذه المقومات يتطلب اجتهادا خاصا في تصور البدائل وعقالنية في الحك

 :هماومستويين مترابطين البد من استحضارهما في التفكير التنموي للمنطقة 

 .الحالية والكوابح ة لإلكراهاتستعجالية االمعالجال ةضرور -

 .تدابير اإلقالعل التفكير االستشرافي االستراتيجي -

، وهو عامل ب اإلقتصادية داخل الوطن أو خارجهاألقاليم المصدرة للعنصر البشري سواء نحو األقطايعتبر اإلقليم من  األولفعلى المستوى  - أ

اجع المجال ترعلى العقار في مقابل منظم وغير المنتج التهافت غير المفقر للمنطقة على المستوى الماكرو اقتصادي، كما تعاني المنطقة من 

دهور ت ، إلى جانبالصناعة التقليدية، التي تشكل الرأسمال الموروث بالواحاتبما فيها الفالحية ودهور االستثمارات القابل لالستثمار، وت

 .  البيئة التي أصبحت تهدد االستقرار في كثير من الحاالت

إحياء و اإلنقراض،ها من أن تحظى الواحات المتدهورة، بأهمية قصوى إلنقاذيجب لوطن عليا لالمصلحة الومن زاوية المسؤولية المجتمعية ف

 .المستعجل أصبح ضرورة قصوىن التدخل المعقلن أل ،ياؤه من جديد، مهما كانت التكلفةما يمكن إح

نونية أو قاعلى المستوى المحلي إذن، وجب التذكير بالقضايا المحورية التي تستوجب المعالجة باألدوات المتوفرة حاليا، سواء منها التنظيمية أو ال

 :و منها على سبيل المثال ،التتبعتمويل وحتى إمكانيات ال
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 ...(التنمية البشرية والمخطط األخضر والمغرب الرقمي ) االجتماعية للبرامج الوطنية السابقة  ثاراآلوضعف  مشكل التجهيزات العطوبة -

 .إشكاليات العقار وضرورة التفكير في إطالق برنامج استعجالي محلي للعقار -

 .والبطالة والبطالة المقنعةمشكل التشغيل و الركود االقتصادي -

 .المعماري التراثمشكل انهيار  -

وتوطين تجهيزات القرب لتلبي الحاجيات  ضيه من إعادة النظر في طرق توجيهمشكل االستثمارات المعطلة في عدة مواقع وما تقت -

 .الحقيقية للساكنة

المتكيف ليستوعب مستجدات تطور وفي مستقبل الواحات ورسم إطارها الدينامي  ، وجب التفكير االستشرافيوعلى المستوى االستراتيجي -ب 

 .المكان والمحيط في المستقبل

نغير بهذا يوربما أيضا المحيط الدولي، نظرا الرتباط إقليم توجهويا ووطنيا ويقتضي التفكير على هذا المستوى استحضار مسارات التطور محليا 

 .الرابع من جاليتنا في بالد المهجرفوائد و خدمات من الجيل الثالث وة أو الهجرة الدولية أو ما يمكن انتظاره من المحيط سواء على مستوى السياح

 :ولعل التفكير في هذا التوجه يتيح تسجيل تساؤالت استشرافية من قبيل

عبر صاغرو او )سواء في اتجاه الجنوب  االنفتاح الجهوي وكيف يمكن استغالل الحواجز الجبلية لتصبح عامل تنمية مستقبلية للمنطقة، -

 أو صوب االقاليم المجاورة في الشمال عبر االطلس الكبير في اتجاه ازيالل وبني مالل؟( أوكنات

 اإلنفتاح الوطني والدولي وما هي مقومات و إمكانيات الربط المباشر بين االقليم والمدن المغربية و بالخارج؟ -

 .في التنمية، علما أن في االقليم رصيد يشكل شحنة كامنة لتقوية هذا التوجه ألغراض تنموية الذاكرة التاريخية التي لم توظف -

 الدولي؟الجهة على الصعيد الوطني و هل يمكن إنتاج خدمات أصيلة وجديدة توطن باالقليم لدعم التنمية الجهوية وإشهاع -
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 ؟ وكيف يمكن تصنيعها ولو جزئيا بغرض التثمين والتصدير؟ماهي الموارد الفالحية المحلية الواعدة وآفاق استثمارها باالقليم -

 ماهي آفاق تنمية الصناعة التقليدية في مجال ينتج المواد الخام؟ -

 ما هي إمكانيات االقليم الستكمال مكونات جامعة الجهة في االفق المرتقب؟ -

 ماهي آفاق تنمية االقليم إن توفرت ظروف االنفتاح كتوفره على مطار دولي؟ -

 .أسفله الثلتي تتضمن المذكرة في قسمها الثتساؤالت تجد أجوبتها أو جزءا منها في المقترحات التركيبية ا وتلك
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III. مستقبليةمقترحات ومسارات : مفاتيح تنمويةخيارات و 

االختالالت بإثارة تساؤالت حول سبل داء الهياكل والمؤسسات الموجودة وسبل معالجة أإلى مقترحات تتجاوز تحسين  خلص نقاش التنمية الواحية

يجابي في انخراط االقليم في حركية أوسع، تستوعب تحديات النمو الجهوي عامة ومتطلبات التكامل الواجب بين الوحدات الترابية وطنيا وإسهامها اال

 : و تتلخص كما يلي ،إشعاع المغرب على المستوى الدولي

 .مكون -دادس –ظومات االيكولوجية الواحية لمجاالت تودغى ضرورة استرجاع ظروف استدامة المن -أوال

 .والتنمية المجالية الذاتيةالتمكين المنصف لخلق بيئة محفزة على االستقرار واالستثمار  -ثانيا

 .العدالة االجتماعية والتمييز االيجابي لجبر الضرر الترابي -ثالثا

 .الحكامة الجيدة والديمقراطية التعاقدية -رابعا

 . التعبئة والمسؤولية المجتمعية -خامسا
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 :االقتصادية للواحةواسترجاع ظروف استدامة المنظومات االيكولوجية  -أوال

 .  رثا تراثيا وثقافيا وبيئيا عالمياإتصنيف النمط العمراني بالواحات  العمل على 

 .ومتكيفة مع النمط الواحي الجبليتعميم شبكة التطهير السائل على طول الواحات وفق معايير بيئية مالئمة   

 .إحداث قرى ايكولوجية نموذجية لتجميع سكان الدواوير 

 . بنيتها االقتصادية ودعم جاذبيتها ووظائفها االقتصادية الناشئة لتقويةخلق أقطاب مهيكلة للخدمات والصناعة والحرف في المراكز  

جديدة في المنطقة على غرار أنشطة السينما، بإمكانها استقطاب االستثمار الوطني والدولي من قبيل الرياضة  تنمية أنشطة اقتصادية وخدماتية 

بارك للتعريف بجيولوجيا المنطقة -، جيوتراثيةالطيران الشراعي، محطات إلنتاج العطور، متاحف (  خوانق دادس وتودغى )الجبلية 

 .  إلخ...  ومستحثاتها

 . ناء سدود وسدود  تلية ومتاريس جانبية لحماية الواحات من الجفاف والفيضانات واالنجرافاقرار سياسة مائية مالئمة للمجاالت الواحية، وب 

 .توطين سالسل انتاج الزراعة العائلية والمنتوجات البديلة ودعم الفالحة البيولوجية، وتشجيع التشجير والمساحات الخضراء 

  .ليمي لتعميم المطارح البيجماعاتية المراقبة والمنظمة وتثمين النفاياتبلورة مخطط إق  
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 –مقابر -مآثر مختلفة  –مخازن جماعية  -قصبات –قصور ) تثمين وترصيد الموروث المادي والالمادي للواحات، وصيانة المشاهد الثقافية 

 ....(الخطارات والمطفيات  أضرحة، زوايا، منشآت مائية تقليدية  -المنشآت البشرية المختلفة ...األشكال المختلفة للسكن -نقوش صخرية 

 .اميم وكذا المواد البناء المحليةاعتماد قوانين منظمة للبناء والتعمير من أجل الحفاظ على نمط المعمار الجهوي والمحلي من حيث التص 

 .تينمازيغياألوالمحلي وتنزيل الطابع الرسمي للغة والثقافة  دعم سالسل االنتاج الثقافي التراثي الجهوي 

 . اإلطار لمحمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب الشرقي المغربي - تفعيل التصميم 

 ...(ومأوي الرحل تحسين المراعي ، إعادة التشجير) والمناطق الخضراء وضع برامج ومشاريع تستهدف الحفاظ على الثروة الغابوية  
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 :والتنمية المجالية الذاتية التمكين المنصف لخلق بيئة محفزة على االستقرار واالستثمار -ثانيا

 :  المشاريع المهيكلة الكبرىو البنية التحتية األساسيةاستراتيجة بناء وتقوية  

 الطرق والمواصالت كناقل أساسي للتنمية وكمحفز على التحول والتطور: 

o  وربط اإلقليم بالقطبين االقتصاديين بكل من أكادير وبني مالل، عبر الطرق السريعةالطرقية داخليا وجهوياتقوية البنية التحتية ، 

o إنجاز مشروع نفق تيشكا لفك العزلة وتحدي الطبيعة من أجل تعزير ربط طرقي آمن بحوز مراكش.  

o تحقيق إنصاف ترابي والحديدية  الجنوب الشرقي بالسكة كادير عبر مدن ومراكزالقطب اإلقتصادي ألربط الشمال الشرقي ب

 .التوازن على مستوى التراب الوطنيومعالجة إشكالية عدم 

o  قليميإنشاء مطار إتقوية الولوج الجوي عبر. 

 مناطق سياحية وحرفية وصناعية ) استراتيجية لتحفيز التنمية المجالية الذاتية بتجهيز المناطق المعدة لالستثمار في كل مجال حضري

 .العمومي الضامن إلقالعه وتمكينه من التمويل( وخدماتية مجهزة 

 تهيئة وتأهيل المجاالت الحضرية  وإعادة النظر في تنظيم المراكز القروية.  
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  :األساسية االجتماعيةتحسين الولوج إلى الخدمات  

  استراتيجة تكوين وتأهيل اإلنسان: 

o  تهتم خاصة بتنمية الظروف المناسبة : مدينة للبحث العلمي والمهن والكفاءات داخل تراب االقليمجامعي متكامل وقطب إنشاء

لبلورة الخدمات و صناعات المعرفة والذكاء الصناعي والمعلوميات والصناعات الخضراء والمعادن والبحوث العلمية المرتبطة 

لتخصصات للتكوين و البحث العلمي في المجاالت الواحية  والجافة، ومركز للغات بالواحات، من قبيل المركب الجامعي المتعدد ا

 .جه الطلبة من كل أقاليم المملكةوالدولية ومراكز متخصصة للهندسة في المعلوميات والطاقات النظيفة، تكون مفتوحة في 

o وإلى الجامعات معاهد التكوين مجال الولوج إلى  تنويع العرض المدرسي وتجويده، واإلنصاف في. 

o عوض األقسام والوحدات الدراسية المشتتة وعوض المدارس الجماعاتية، إلى جانب مركبات  إنشاء مركبات تربوية ايكولوجية

 .تدمج التعليم األولي مع مراكز محاربة األمية والعمل التعاوني النسوي

o استراتيجية للتعليم والتكوين عن بعد. 

o الفتيات وخلق مدارس خاصة بأطفال الرحل تعميم تمدرس. 

o  دعم وتقوية قدرات الفاعلين وخاصة الشباب: 

  معاهد تنمية المهارات الحياتية.  

  لعمل في األماكن والظروف الصعبةالشباب لإحداث مسالك تكوين وتأهيل. 

  إحداث دبلومات معترف بها في العمل المدني: تأهيل الجمعيات التنموية. 



نغير حول النموذج التنموي الجديديمذكرة ت  
 

    memorandum.tinghir@gmail.com                                                                                                                            15    0202- 0202مذكرة تينغير 
 

 من كل مناطق اإلقليم مع توفره  خلق مركب استشفائي متكامل مع تسهيل الولوج إليه بسيارات اسعاف مجهزة: السياسة الصحية حوكمة

 .قليم، ومستشفى جامعي جهويباإل دائم على حوامة دائمة للطوارئ، وإحداث مستشفى عسكري

 دمج الطب العمومي بالطب العسكري. 

 من أجل تحقيق االنصاف في الحقل اإلعالمي الوطني العمومي حداث منظومة إعالمية جهويةإ. 

  كما يلي االجتماعيةوضع  مؤشرات الحد األدنى الستفادة المواطنين من الخدمات : 

o ساعتين للوصول إلى أقرب مطار دولي وأقرب ميناء وأقرب محطة سككية. 

o ساعة للوصول إلى أقرب مستشفى إقليمي. 

o شفى جامعيساعتين للوصول إلى أقرب مست. 

o ساعتين للوصول إلى أقرب مركب جامعي. 

o نصف ساعة للوصول إلى أقرب مؤسسة تعليمية إعدادية أو ثانوية. 

o ساعة للحصول على أي وثيقة أو خدمة ادارية عمومية. 

o نصف ساعة للحصول على خدمة النقل العمومي. 

o ... 
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 :الترابيالعدالة االجتماعية والتمييز االيجابي لجبر الضرر  -ثالثا 

 : ترصيد وتثمين العقار كأساس لالستثمار وجبر الضرر التنموي 

 تحويل عائدات كراء وتفويت األراضي الساللية إلى مداخيل المجالس المنتخبة عوض تجميعها مركزيا في صندوق التنمية القروية. 

 ع خصوصيات المجال الواحي الجبليتكييف قوانين البناء والتعمير م. 

  المتواجدة داخل المجاالت الحضريةإيجاد حل لألمالك العسكرية والمخزنية والثكنات. 

  اإلداري لتسهيل التحفيظ الجماعي استخراج األمالك الخاصة من التحديد.  

 إعادة النظر في طريقة تسعير األراضي الساللية من طرف الوكاالت الحضرية وباقي المؤسسات. 

 ة لالستثمار في األراضي السالليةلضمانإعفاء ذوي الحقوق من مبلغ ا. 

 : تأهيل قطاعي الزراعة وتربية المواشي   

  جموع عبر توسيع األراضي الزراعيةتثمين أراضي ال: حل إشكاليات النظام العقاري. 

 تشجيع االستثمارات في سالسل اإلنتاج النباتي والحيواني وتحفيز والشباب على خلق مقاوالت فالحية . 

  الموارد المائية المتوافر وتقنين االستغالل الفوضوي للمياه الباطنية ومواصلة تعبئة الموارد السطحيةتثمين. 

 التحديث التدريجي للزراعة الواحية التقليدية. 

   توطين سالسل انتاج الزراعة العائلية والمنتوجات البديلة ودعم الزراعة  البيولوجية (Agriculture Bio ) 

 الحفاظ على المجاالت الغابويةتحسين المراعي و. 
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 :استراتيجية متكاملة لالقتصاد التضامني واالجتماعي الواحي 

 تنويع موارد الدخل عبر تنمية روافد االقتصاد التضامني. 

 المؤهالت الطبيعية والسياحية والثقافيةوترويج دعم تسويق إحداث عالمة المجال للمنطقة و. 

 سياحة أركيولوجية  –األشكال المختلفة للسياحة الثقافية : مة وضع أسس لتنمية سياحية واحية مستدا– (tourisme de bivouacs  )

 ...سياحة متضامنة

 انجاز مركبات لتسويق المنتوجات المجالية. 

  ،تحديث األسواق النموذجية واألسبوعية  وأسواق الجملة ونصف الجملة 

  منافخ ي، صاغية الحل، الزرابي:  انتاج الحرف التراثيةدعم سالسل )تأهيل قطاع الصناعة التقليديةsoufflets ،الفخار...( 

 سن تحفيزات تمييزية لهيكلة ومأسسة القطاع التعاوني والقطاعات غير المهيكلة  في إطار مقاوالت اجتماعية. 

  تثمين المنتوجات المحلية عبر الولوج إلى العالمات التجارية (valoriser les divers produits de terroirs ) 

  تخصيص نسبة من أرباح الشركات المعدنية العاملة باإلقليم لدعم صندوق التنمية المحلية باإلقليم )تثمين الموارد الطاقية والمعدنية 

 تحفيز الجالية المحلية المقيمة بالمهجر من أجل استثمار أمثل لتحويالتها المالية. 

 اخ األعمال في المناطق الواحيةوضع برنامج للتضامن الوطني لتحفيز من: 

o  إقرار االعفاء الضريبي للشركات واألشخاص عن العمل أو أداء خدمات في المناطق الصعبة وغير المؤهلة. 

o  لجميع الموظفين في التعليم والصحة والجماعات المحلية التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والهشة. 

o ة، االيجابي لتوطين المشاريع القطاعية في المناطق الواحية والجبلي لييالتموالضريبي و التمييز 

o التخلي عن ربط المسؤولية االجتماعية للدولة بالجدوى المالية واالقتصادية للمشاريع: 
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 والجبلية  في إنزال المشاريع  بالمناطق الواحية ... نية للكثافة السكانية والعائداتعدم اعتماد المعايير والمؤشرات الوط

   .والبرامج التنموية

  6% إلى   0%تافياللت من  –الرفع من قيمة االستثمار العمومي الموجه لجهة  درعة.  

 إحداث وكالة تنمية الجنوب الشرقي.  

 اعتماد الجهوية البنكية المتقدمة. 
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 :الحكامة الجيدة والديمقراطية التعاقدية -رابعا 

 :قرار الديمقراطية المجالية وتوسيع دائرة التشريع الجهوي والمحليإ: إحداث برلمانات جهوية 

 اظ على خصوصيات المجاالت الواحيةقوانين منظمة للبناء بالمواد المحلية مع الحف عتمادا. 

   المشاريع وإعداداعتماد االعراف المحلية في التشريع وحل النزاعات. 

   ( ...الغرامات، األوراش الكبرى  الخدمة المدنية، األشغال الشاقة،) إحداث أنظمة للعقوبات القضائية البديلة 

 : الديمقراطية التعاقدية في التدبير 

 قرار الديمقراطية التعاقدية في تدبير الشأن العام والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبةإ. 

 ليكون المنتخبون هم المدبرون الفعليون للشأن العام، وليس مجرد متطوعين مجالس إدارية منتخبة لتدبير المجالس الترابية اعتماد ،

 .مسيرين، وانتخابهم  وفق أجندة وبرامج ونتائج محددة بشكل تعاقدي مع السلطة ومع المجتمع

 :حوكمة اإلدارات 

 ،وربط  تفويض االختصاصات بتوفير الموارد المالية والبشرية تفعيل الالمركزية والالتركيز. 

 إلغاء نمط تسيير الدولة بازدواجية األجهزة، جهاز معين في مقابل جهاز منتخب. 

 اعتماد وتعميم االدارة االلكترونية مع تقليص البيروقراطية االدارية. 

 األخالقية االيجابية في المواطنين ربط الوظيفة العمومية بالخدمة المدنية االجبارية، وترسيخ القيم. 
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 :استراتيجية التعبئة والمسؤولية المجتمعية للتنظيمات-خامسا 

 .إحداث مسالك جامعية لتكوين الفاعلين المدنيين والسياسيينو، تقوية قدرات المجتمع المدني للمساهمة في التنمية والتعبئة المجتمعية 

حداث أجرة لربات البيوت ال تقل عن الحد األدنى لألجور، وإحداث صندوق وطني للمرأة الواحية والقروية إ :تثمين عمل ربات البيوت 

 .والجبلية واألشخاص في وضعية اعاقة وفي وضعية صعبة ومقاربة النوع االجتماعي

 .القيم األخالقية اإليجابية وتثمين الممارسات الفضلىمعية للتنظيمات وتحفيز سؤولية المجتمالتعزيز استراتيجية ل 

  .االجتماعية للمقاوالت لمساهمتها في التنمية المحليةتنزيل المسؤولية  

 .لمحاربة السلوكات االتكالية وثقافة التسول الحاطة بالكرامة اإلنسانية: مأسسة أموال الزكاة والعمل اإلحساني الخيري 

اإليجابي لجميع المعنيين الفاعلين من خلق تعاقد مجتمعي تعبأ فيه كل قوى المجتمع من التشاور والمشاركة الفعلية والفعالة واالنخراط  

 .الوطن-أجل بناء الدولة
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IV. الملحق: 

 ( 1الوثيقة )  :الئحة الهيئات المشاركة في إعداد المذكرة (1

 مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة (1

 فيدرالية جمعيات الوردة  (0

 فيدرالية هيئات المجتمع المدني ايت سدرات الغربية (3

 فيدرالية ايت واسيف (4

 فيدرالية جمعيات  اغيل لتنمية اغيل نمكون (0

 أيت الفرسي – جمعية انزار للبيئة والتنمية (6

 فرع تنغير  –المنتدى المغربي للتنمية والتضامن  (7

 جمعية صاغرو ن امال (8

 جمعية المبادرات الشبابية (9

 جمعية تيرسال لألسرة والتضامن والتنمية المستدامة (12

 البشريةجمعية الشباب المواطن للتنمية  (11

 الجمعية الثقافية واالجتماعية تين هينان (10

 جمعية البديل للتربية والتكوين والثقافة (13

 جمعية تمسكلت للتنمية (14

 الرابطة المغربية للشباب والطلبة فرع اقليم تنغير (06

 .والتعاون االجتماعي جمعية افنا للتنمية والثقافة (07

 فيدرالية جمعيات بومالن دادس الكبرى (08

 تنغير -المكتب المركزي  -الرابطة الوطنية للشباب والطفولة  (09

 جمعية اكماض للتنمية والتعاون (32

 شبكة تسطرين للتنمية التشاركية ايت سدرات الجبل السفلى (31

 لىجمعية نور للنهوض بالتمدرس بالعالم القروي ايت سدرات الجبل السف (30

 المجلس االقليمي للمجتمع المدني بتنغير (33

 جمعية تايمات سليلو  (34

 جمعية امودو للتجارة والتنمية بومالن دادس (30

 جمعية انيكان ن دادس  (36

 جمعية اناروز للتنمية  (37

 جمعية الطريق الى المدرسة ايت اودينار  (38

 منظمة الكشاف المغربي مندوبية بومالن دادس (39
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 شبكة جمعيات ايت سدرات السهل الشرقية (10

 جمعية ايت بوالل الشرقية للتنمية (16

 جمعية سيدي بوبكر للبيئة والتنمية (17

 جمعية دادس للتنمية وتشجيع المبادرات المحلية (18

 المغربية للتميزالمؤسسة  (19

 منتدى أيت واسيف للبحث العلمي والثقافي (02

 جمعية تامونت (01

 تعاونية تنزغا (00

 جمعية نبوغ للتربية والتنمية (03

 المنظمة المغربية للتكافل واالنقاد المدني (04

 جمعية إكرامن أوزيغيمت أفالفال (00

 

 .جمعية السندان للحرفيين بومالن  (42

 تتعاونية تاطفي للحلويا (41

 جمعية أيت عبدي للتنمية والثقافة (40

 جمعية تامونت للتربية والثقافة والتنمية (43

 جمعية المعهد العالي للكونغ فو ورياضة التحدي والخوارق (44

 جمعية تماست للتنمية والثقافة (40

 جمعية تداكت (46

 جمعية بوكافر لبناء األجسام (47

 جمعية إرودان للموسيقى والفن (48

 تعاونية أزرزم (49

 تنمية االجتماعية الثقافية والرياضية ايت تومرتلجمعية تمونت ل (02
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 :الئحة المشاركين في الورشات (0

 

 وعمي دمحم خالد حالمي الزيتوني الديننور  خديجة أملوك خالد باري بواس يوسف رشدي بوبكر مصطفى ناعيم

 دمحم شباكي الصمد االدريسي. ع الوردي يوسف عبد هللا اجديد وليد بعكي دمحم المنور يوسف اوزكيط دمحم أغزاف

 دمحم اويعقوب السعيد بودريقي احمد بدر نعيم ابراهيم كريم اسكال دمحم أبو سعيد د هللاعببرعى  علي الباصغيري.م

 دمحم برجة دمحم حجي حسن الرحماني خديجة مناضل بن عزي سعيد شادي رزيقي دمحم خليل وسفحفيظ ي

 جمال اخيي ع العزيز موجان علي بن ايشو خديجة سويد العينين بن عدادة ابراهيم نبيل الطيب نعمر الزن احمد دمحم مران

 دمحم قشا ابراهيمي رجاء لحسن الصالحي دمحم البهجاوي بن عمرو أيت امين عبد هللا الواردي معليكم نور الدين عثمان عوي

 زايد ضاير ياسين سلمي الحسين ايت لحو صابر دستور فاطمة الواردي حكيمة الوافي شوقي هشام يوسف القاضي

 الحسين وعدوش جمال ايت حمو وعلي وداني الحسين خالد المنتصر لحسن خياعلي سمير مزيلي علي اغراز رحماوي دمحم

 الحسين الرامي المجيد. يوسفي ع نعيم دمحم زياني حسن الزهيدي دمحم عثمان ايت ثوغة احديد عائشة يوسف حدا

 عصام نصرة عمرو محمود الحسين التهامي جمال يوراغين سمير حفيظي دمحم أماد فاطمة العاصفي هللااسعى عبد 
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 ( 0الوثيقة )  :لجنة التأطير والصياغة (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة التي أشرفت على تأطير الورشات والنقاشات وتجميع التصورات وصياغتها 

 كريم اسكال 

 أحمد إلزن 

 عثمان عوي 

 يوسف القاضي 

  بواسيوسف 

 دمحم رحماوي 

 علي إغراز 

 مران دمحم 

 لحسن خياعلي 

 بوبكر رشدي 

 مصطفى نعيم 

 سليمان محمود 

 موحا ولحاج 

 فاطمة الوردي 
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 ( 3الوثيقة )   :لجنة المصاحبة العلمية (4

 لجنة المصاحبة العلمية

 .، أستاذ باحث في الجغرافيا وقضايا التنميةالدكتور ابراهيم أقديم 

 .، أستاذ باحث في الجغرافيا وقضايا التنميةالدكتور مدني منتصر 

 .أستاذ باحث في األنتروبولوجيا وعلم اإلجتماع  ،دمحمي عبد القادرالدكتور  

 .، أستاذ باحث في التنمية والماركوتينغ الترابيوياالدكتور حسن أزو 

 

 : اللجنة المنظمة (0

 اللجنة المنظمة

 كريم إسكال      -فاطمة الوردي           -إغراز   علي       -أحمد إلزن     

memorandum.tinghir@gmail.com 

 ali.adrar201269@gmail.com     -  zeen.ahmed3@gmail.com    -  k.isskela@gmail.com 

 

mailto:zeen.ahmed3@gmail.com
mailto:k.isskela@gmail.com
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 :الداعمةالجهات  (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتوجه باسم مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة وجميع الهيات 

س المدنية المشاركة والمساهمة في هذه الدينامية، بالشكر واالمتنان إلى المجل

 .المادي والمعنوي لهذا النشاط الجماعي لبومالن دادس على دعمه

نتوجه بالشكر أيضا للمجلس الجماعي لقلعة مكونة على وضع قاعة 

 .رهن إشارتنا لتنظيم الورشاتبالبلدية اإلجتماعات 
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 صور من ورشات التفكير (7
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 إعداد المذكرة في وسائل اإلعالم يناميةد (8

 

https://www.hespress.com/regions/461582.html 

https://www.hespress.com/regions/461582.html
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http://tinghir.info/?p=42009 

http://tinghir.info/?p=42361 

-%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%84%d8%ae%d8%b5-4%d9%82%d8%a7%d8%a1https://aloua7a.com/%d9%8

%d8%a8%d9%82%d9%84%d8%b9%d8%a9/-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9 

 

-%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8-https://alhadathpress.com/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9

-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B1

%D8%AA%D9%86%D9%85/ 

-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-https://aloua7a.com/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA

-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%AA%-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A

%D9%84%D9%85%D9%86/ 

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-https://aloua7a.com/%D8%AA%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A

%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://tinghir.info/?p=42009
http://tinghir.info/?p=42361
https://aloua7a.com/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d9%84%d8%b9%d8%a9/
https://aloua7a.com/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d9%84%d8%b9%d8%a9/
https://alhadathpress.com/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%85/
https://alhadathpress.com/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%85/
https://alhadathpress.com/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%85/
https://aloua7a.com/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86/
https://aloua7a.com/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86/
https://aloua7a.com/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86/
https://aloua7a.com/%D8%AA%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF/
https://aloua7a.com/%D8%AA%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF/
https://aloua7a.com/%D8%AA%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF/
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 المحتويات
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 E-mail :   memorandum.tinghir@gmail.com 

www.facebook.com/memorandumtinghir  

 

 

أرضية للنقاش :    0202- 0202تنغير   مذكرة

والترافع الجماعي واليقظة المجتمعية المستمرة  

.للمساهمة المدنية   في التنمية المحلية  

mailto:memorandum.tinghir@gmail.com
http://www.facebook.com/memorandumtinghir

