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التأ هيل تنظمي الفضاءات و »  01الورشة رمق تمتحور التوصيات املنبثقة عن أ شغال 

قالمي احلدودية  حول مس توايت التّدّخل الآتية : «  الاجامتعي و الاقتصادي املس تدام لل 
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 التنظمي الفضايئ وتأ هيل ال قالمي. .2

 .التنويع الاقتصادي وتمثني املوارد احمللية .3
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 : 01توصيات الورشة رمق 

قالمي احلدودية  تنظمي الفضاءات والتأ هيل الاجامتعي والاقتصادي املس تدام لل 

 

 . دمع التمنية الاجامتعية1

يشّّك ال من والهيالك ال ساس ية القاعدية )للرتبية والتكوين والصحة( والزتويد ابملياه 

الصاحلة للرشب والربط بش باكت الطاقة، أ مّه الاحتياجات احليوية لتمنية رأ س املال 

عادة التوازن وحتقيق الإنصاف  البرشي والاجامتعي. كام تَُعّد هذه العنارص أ ساس معلية اإ

 ين. عرب الرتاب الوط

 ومن هذا املنطلق، تتلّخص التوصيات املتعلقة هبذا اجلانب فامي يأ يت :
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  مواصةل اجلهود اليت تبذلها ادلوةل من أ جل حتسني توفري التجهزيات ونوعية

اخلدمات )الرتبية والتكوين والصحة والزتويد ابملياه الصاحلة للرشب والربط 

وكذا مراعاة متطلّبات الساكن من بش باكت التطهري والطاقة وتس يري النفاايت...( 

حيث الضامن الاجامتعي واخلدمات اجلوارية والإطار املعييش )خصوًصا ابملناطق 

 احلدودية للهضاب العليا واجلنوب(.

  ترقية الرمقنة عىل مس توى هذه ال قالمي من خالل تشجيع اس تخدام التكنولوجيات

حّّت يتس ّّن للمواطن  احلديثة مثل التعلمي والتكوين والطّب عن بعد وهذا،

 الاس تفادة من خدمات ذات جودة.

  ُمها عادة النظر يف برجمة بعض التجهزيات، لس امي عىل الصعيد احمليل، واليت تُنظ ّ اإ

قة للتجهزيات عرب اكمل لرتاب الوطين لكّّنا غري ُمالمئة لهذه  َّس  ش باكٌت ُمت

 الفضاءات.

  طالق هجاز الإعالن عن املشاريع الاستامثرية  املوهّجة للمتعاملني الاقتصاديني.اإ

  ىل تكل املعمول هبا ضافة اإ طار قانون املالية القادم اإ اقرتاح حتفزيات لالستامثر يف اإ

 حاليا.
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  رشاف الوايل، أ رضية دلمع املستمثرين ومرافقهتم عىل مس توى وضع، حتت اإ

د  الولايت احلدودية من شأ هنا تقدمي تسهيالت ابلنس بة للمشاريع احملّددة. كام وَّ سزُتَ

 هذه ال رضية مبوقع الكرتوين حيّدد طبيعة املشاريع. 

  تنظمي ملتقى حول ترقية الاستامثر ابملناطق احلدودية قصد الإعالم والإعالن عن

 املشاريع.

  تعزيز قدرات التمنية احمللية من أ جل تأ طري التمنية ومرافقهتا من خالل الهندسة

قلميية ) والتكوين واكتساب طرق تس يريية ( Ingénierie territorialeالإ

ضفاء جاذبية عىل أ قالميها.    ومقاولتية جديدة، من شأ هنا اإ

 وتأ هيل ال قالمي  ءات. تنظمي الفضا2

 يف سبيل تعزيز الفعالية الوظيفية وحتديد ال ولوايت احلرضية، يتعنّي ما يأ يت :

  ىل مصاف التجمعات الساكنية الكربى قصد تعزيز البنية الارتقاء ابملدن احلدودية اإ

 احلرضية والإشعاع العابر للحدود ومواهجة اس تقطاب املدن احلدودية دلول اجلوار.

  ماكنية تعزيز ادلور الإداري لبعض املناطق احلدودية وترسيع بروز مدن دراسة اإ

 عىل طول الرشيط احلدودي.
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   نشاؤها عىل طول حماور الطرق والسكك احلديدية تطوير مراكز املعيشة أ و اإ

 والتحويالت الكربى للمياه والطاقة.

  ترقية اس تخدام الطاقة الشمس ية من أ جل تزويد املناطق احلدودية النائية

 ابلكهرابء. 

  نتاج والتصدير نشاء قواعد لوجستية يف الولايت احلدودية مع وحدات لالإ دمع واإ

عىل املناطق احلدودية وذكل، ابلتنس يق مع وزارة التجارة ووزارة ادلاخلية 

 مجلاعات احمللية والهتيئة العمرانية.وا

 .تنفيذ أ دوات الهتيئة والتعمري 

 ع الاقتصادي وتمثني املوارد الاقتصادية ي. التنو 3

قصد متكني ال قالمي احلدودية من الاندماج، بشّك فّعال، يف حركيات التمنية والتنافس ية 

التصّدي بفعالية لاكفّة واجلاذبية عىل الصعيد احمليل والوطين والعابر للحدود، وهبدف 

أ شاكل الاقتصاد املوازي العابر للحدود، يتوّجب تقدمي دمع خاّص لهذه املناطق يف جمال 

 تمنية النشاطات الاقتصادية احمللية حيث لبد من حتقيق ما يأ يت :
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  طار برانمج املشاريع مواصةل س ياسة ادلوةل اخلاّصة ابلتجديد الريفي وتعزيزها يف اإ

آليات المتويل اجلوارية للتمن  ية الريفية املدجمة ومرافقة املشاريع من خالل تختلف أ

 املوجودة.

  تمنية الفالحة وفروع تربية املوايش واستيفاء معايري اجلدوى التقنية من خالل

اقرتاح افرتاضات وأ مناط تس يري مناس بة ملتطلّبات الوسط الطبيعي )اخلصائص 

 املائية...(.الفزيايئية واملناخ والرتبة واجليولوجيا 

  نتاجية للجبال تقدمي دمع خاّص لتمنية زراعة الكفاف عىل مس توى ال نظمة الإ

 والواحات والصحراء. 

  حق مساعدة الفالحني املعنيني ابلس تصالح ابملناطق احلدودية، من خالل منح

  الامتياز عىل ال رايض الفالحية.

  جراء دراسات هيدروجيولوجية لتحديد أ وجه التالؤم من ح يث اإ

التوفّر/احلشد/الاحتياجات )عىل املدى القصري واملتوسط والطويل( وهذا، قصد 

المتكّن من الاس تجابة ملتطلّبات ساكن املناطق احلدودية، لس امي ابلنس بة ملناطق 

 اجلنوب.
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  مراجعة النظام الترشيعي والقانوين لنظام جتارة املقايضة مع تكييف قامئة السلع

لك منطقة حدودية وخصوصياهتا وذكل ابلتنس يق مع وحتييّنا وفق احتياجات 

 وزارة التجارة وزارة ادلاخلية وامجلاعات احمللية والهتيئة العمرانية.

 .آليات التصال والتسويق الإقلميي سرتاتيجيات وأ  تعزيز اجلاذبية الإقلميية من خالل اإ

 تنظمي امللتقيات التجارية الكربى للمبادلت عىل غرار أ س هيار واملوقار. 

 عداد امجلاعات احمللية ملشاريع تمنوية وتقدميها دلى اجمللس الوطين لالستامثر وهذا،  اإ

 قصد متويلها. 

  القيام بأ عامل احلفر العميق اجملهّزة مبضخات مشس ية عىل مس توى الاستامثرات

الفالحية وعىل طول املراعي وذكل، قصد تروية املوايش ابملناطق احلدودية 

 واجلنوب.للهضاب العليا 

 سرتاتيجية للرعي املس تقر و/أ و ش به املس تقر عىل مس توى الهضاب العليا  اعامتد اإ

طار مسعى مدمج حديث وتشاريك، تمتحور حول ال عامل الكفيةل  واجلنوب، يف اإ

 حبامية النظام البييئ وحتسني ظروف معيشة اجملمتعات الرعوية ومداخيلها.  
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 طبيعية وتمثني الل اس تغالل املوارد ال ترقية القدرات التمنوية ادلاخلية من خ

 الإماكنيات احمللية.

  رشاك اجلامعات ومر يف التمنية  كز البحث واملراكز التقنية للتكوين املهينااإ

 الاجامتعية والاقتصادية لهذه ال قالمي وهذا، بصفة براغامتية ومعلية.

 .تمثني الرتاث املادي وغري املادي لهذه ال قالمي 

  نشاء مؤسسات صغرية جّدا وصناعات صغرية ومتوّسطة تعزيز وتشجيع اإ

ومؤسسات انش ئة عن طريق تختلف ال هجزة اليت توفّرها ادلوةل )الصندوق 

الوطين للتأ مني عن البطاةل والواكةل الوطنية لتس يري القرض املصغّر والواكةل الوطنية 

 دلمع تشغيل الش باب والواكةل الوطين لتطوير الاستامثر(.

 املعادةل ابلنس بة لنقل السلع املنتجة ابجلنوب واملوهّجة للتسويق  توس يع نظام

 ابلشامل.

  نصف امجلةل.امجلةل و جتارة تعزيز النظام التجاري والتوزيع من خالل حلقات  

 .ىل الشعاع امجلريك عادة النظر يف رخص التنقل وحتديد قامئة املواد اخلاضعة اإ  اإ
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 . دمع فّك العزةل والتنقّل 4

قامة قاعدة فّعاةل للهيالك ال ساس ية واليت تعّد يقتيض فّك  العزةل عن املناطق احلدودية اإ

 مبثابة عامل أ سايس يف جناح لّك س ياسات التمنية الاجامتعية والاقتصادية العابرة للحدود.

 وعليه، يتعنّي حتقيق ما يأ يت :

  عادة تأ هيل بعض حماور الطرق الهامة )الطر جناز و/أ و اإ ق اس تكامل أ و برجمة اإ

الوطنية والطرق الولئية والطرق البدلية( قصد ضامن ربط املناطق احلدودية ببايق 

 مناطق الرتاب الوطين.

  تعزيز فّك العزةل عن ابيق مناطق الوطن من خالل الربط ال فقي والعمودي بني

 املناطق وتدعمي الطرق العابرة للحدود اليت تربطها مع دول اجلوار.

  بني البدلايت وما بني الولايت ودمعه ابلنس بة للبدلايت تطوير النقل امجلاعي ما

 احلدودية.

  جناز الهيالك ال ساس ية للسكك ىل اس تكامل برانمج اإ مواصةل اجلهود الرامية اإ

 احلديدية وتوس يع نطاقه ليشمل املناطق احلدودية.
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 قامهتا عند تقاطع نقاط النقل متعّدد ال مناط )الطرق  حتديد مواقع قواعد الإمداد واإ

 والسكك احلديدية واملطارات( وعىل مس توى حماور الطرق العابرة للحدود.

 . البيئة والتمنية املس تدامة5

غالًبا ما يمّت جتس يد بعض خيارات التمنية اخلاّصة هبذه الفضاءات عىل حساب املوارد 

ىل تدهور ه ذه الطبيعية ودون مراعاة التأ ثريات الإيكولوجية والبيئية، ال مر اذلي يؤّدي اإ

ىل تختلف ال خطار.  النُُّظم البيئية الهّشة وابلتايل، تعريض هذه ال قالمي اإ

ولهذا الصدد، يتعنّي دراسة لّك الربامج التمنوية املوهّجة لفائدة هذه املناطق بعناية ومراعاة 

 اجلوانب املتعلّقة مبا يأ يت :

 ة للرشب الاس تغالل العقالين للمورد املايئ ابلنس بة للزتويد ابملياه الصاحل

 والفالحة.

  احلفاظ عىل الرثوة احليوانية والغطاء النبايت عىل مس توى التل والسهوب واحملافظة

 عىل أ نظمة الواحات.

  الوقاية من ال خطار الطبيعية والصناعية وتس يريها )الزلزل وحرائق الغاابت

 والفيضاانت وخطر غزو اجلراد وش ّت أ شاكل التلّوث...(.
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 ئةل والصلبة النّامجة عن النشاطات احلرضية والصناعية.تس يري النفاايت السا 

 .نشاء رشائط خرضاء عىل طول أ مّه حماور الطرق  اإ

  ماكحفة زحف الرمال حنو التجّمعات السكنية وال رايض الفالحية عن طريق

 نييك والبيولويج للكثبان الرملية.التثبيت املياك

يف اخلتام، يتطلب تنفيذ ومتابعة برانمج التمنية والهتيئة املس تدام والتضامين هذا، وضع 

جراء التعديالت الالزمة.  آليات لتقيمي تأ ثريه، قصد اإ يف هذا الصدد، اقرتح املشاركون يف وأ

 .واكفة الفاعلني احملليني هذه الورشة تنظمي ملتقى س نوي مع ولة الولايت احلدودية

 

 


