الورشة  :02امتمنية ا إلكلميية املتوازهة :بني طموح الإهؼاش و اإمزامية اجلاذبية.

الإشاكمية:
 يتواجد ػدد كبري من املناطق امبؼيدة واملؼزوةل يف وضؼية ىشة حيث الظروف املػيش ية امطؼبةمساكهنا بسبب الافتلار اإىل امنب اىمتحتية احليوية وكةل املرافق ال معومية (املياه وامكيرابء وامغاز
واملدارس والشغل  ،اإخل.).
 بؼد املسافات وشساػة أكاماميمولايت اجلنوبية واميضاب امؼليا. ػدم مالءمة الطر املاهوهية والإدارية واملامية خلطوضيات ىذه املناطق. هلائص يف جمال تمثني رأس املال امبرشي. ػدم وجود هظام خا ص ومكيف مع ىذه املناطق. هلص يف الإماكهيات املتؼللة ابلستامثر يف ىذه املناطق.خاص ػىل مجيع املس توايت.
 حاجة امولايت اجلنوبية امؼرش املنشأة حديث ًا اإىل مرافلة ةالىداف:
 اإحداث تغيريات ملموسة متوفري حياة كرمية و منطفة مساكن ىذه املناطق. مرافلة امتحولت املنتظرة ػىل مس توى الكاممي من أجل امرفع من ادليناميكية الاكلميية املرتكزةػىل تمنية حليلية ،ل س امي ػىل مس توى امولايت امؼرش املنشأة حديث ًا.
 دمع املبادرات احمللية اميت من شأهنا أن حترر الإماكهيات اميت حتوزىا ىذه املناطق. حتسني جاذبية ولايت اجلهوب واميضاب امؼليا. -املضاء ػىل غزةل امساكن يف املناطق املتناثرة واملؼزوةل واجلبلية.

 حتسني وتلدمي اخلدمات املتؼللة ابمطحة وامتؼلمي وامش باب. تنويع املدرات الاكتطادية نلمناطق املؼزوةل متوفري فرص امؼمل . اإػادة تفؼيل حمراكت امتمنية يف املناطق اجلبلية واملناطق احلدودية. اس تدراك و تركية املناطق املراد تطويرىا. الإدماج امللمئ نلمناطق املراد تطويرىا يف س ياسة امتمنية اموطنية.جمالت املناكشة:
 اغامتد ملاربة شامةل وم دجمة هتدف اإىل امتدخل امرسيع وامفؼال مبروهة يف املناطق الكرث ىشاشةوضياغة مشاريع مدجمة ذات بؼد اجامتغي وجلايف واكتطادي ابمتشاور مع املؼنييناملمتثلني يف
املواطنين املتأثرين.
 امتوفيق بشلك متنامغ بني حمتييت اإػادة امتوازن املس تدام يف الكاممي وتكييفيا مع متطلباتالاهؼاش الاكتطادي.
 الآميات املناس بة متحديد  ،تركية و مرافلة املستمثرين. تشجيع فرص امؼمل وامتكوين املتخطص املالمئ واملتكيف مع خضوضيات اجلنوب.ييفلإطار امترشيؼيوامتنظميي مع متطلبات ىذه املناطق.
 تك ا تؼزيز املدرات امتشاركية نلجامػات احمللية (امولايت وامبدلايت) يف مسار تمنية ىذه املناطق. حتسني احلومكة ا إلكلميية احمللية وحتريرىا من الغباء امبريوكراطية من أجل فؼامية أفضل نلنشاطامؼمويم.
 تؼزيز المن وحركة الشخاص ابمولايت اجلنوبية. -لمركزية مجماللهجزة الإداريةو امتلنية واملاهوهية واملامية ػىل مس توى ولايت اجلنوب.

 وضع تدابري حمفزة متحسني جاذبيهتا ، تكثيف امنظام احلرضي وامطحراويوامواحات. امتوجو امؼابر نلحدود نلولايت احلدودية. حتفزي جلافة رايدة الغامل وامللاولتية يف جامػاتنا احمللية حىت تمتكن منال دوات اجلديدةذبي ومالمئة لمنو املؤسسات امطغرية واملتوسطة
واملمارسات اجليدة اميت تسمح جبؼل الإكلمي أكرث جا ة
وامرشاكت امناش ئة وجذب الاستامثرات اميت ختلق امشغل وامرثوة ،يف خمتلف اجملالت ( امفالحة،
امس ياحة ،امطناػة ،اخلدمات ،امرمقنة).

