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من خطاب جاللة امللك محمد السادس نصره هللا بمناسبة 
2017نونبر 6الذكرى الثانية واألربعين للمسيرة الخضراء 
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قضيةإنهاغربية،املالصحراءيأراضمنرملحبةعنيوماستتخلىيةاملغرباململكةبأنيعتقدمنخاطئ

 .املغاربةكافة
عنللدفاعواملستعدبقضيتهؤمناملاملغربفإناملغربياجملتمعأطيافكلالوطيناملدهذايسودوكما

حممدامللكاجلاللةبصاحأطلقهالذياملغربيةللصحراءالتنمويالنموذجبأنمؤمنالرتابيةوحدته

لنيةاحسنعنبصدقيعربدوالر،مليار8قدرهاميزانيةلهرصدتوالذي،2015سنةالسادس

حكامةوتفعيلللمنطقةثقايفالالبعدوتثمنيالشاملةالتنميةحتقيقشأنهامناليتواملصداقيةواجلدية

.احملليةالدميقراطيةخدمةيفمسؤولة
ترابهامنجزءاجتاهلصادقاالتوجههذاتكرساملغربيةاململكةأطلقتهااليتالذاتياحلكممباردةإن

واجلمعيةاألمنجملسوقراراتاملتحدةاألمموميثاقالدوليالقانونمعتتماشىاملبادرةهذهوأراضيها،

نقلالدوليةاملعايريأعلىبوتفيالتوافقمنطقوتراعياملنطقةخصوصياتاالعتباربعنيوتأخذالعامة

اقتصادياتطورهايفاحلقاكنةالسمتنحللمصريتقريروهياملغربية،للصحراءاحمللينيللسكانالسلطات

.وثقافياواجتماعيا
ظليفوالتشاورالتوافقعلىةمبنياملثينةأسسهوعلميواقعيحلهيالذاتياحلكممبادرةفإنوامجاال

.املغربيةالسيادةشروط
يعرفمبسطادليالانيالتطوالفقيهمؤسسةأعدتوجديته،ومصداقيتهاملغربياملقرتحبوجاهةوإميانا

الدائماملندوبالسفريسلمهادقكانذاتياحكماالصحراءلتخويلالتفاوضبشأناملغربيةاململكةمببادرة

،2007أبريل11عاءاألربيومساهلاملصطفىالسيداملرحوماملتحدةاألمملدىاملغربيةللمملكة

لربناجمهاتتوجياالدليلهذايأتيو.مونكيبانالسيداملتحدةلألممالسابقالعاماألمنيإىليوركبنيو

الربملانمعبالعالقاتاملكلفةارةالوزمنبدعم"الصحراءمغربيةحولاملدنيالرتافعموضوعيفالتكويين

.املدنيواجملتمع

 رئيس مؤسسة الفقيه التطواني

 أبو بكر الفقيه التطواني
2019ماي 
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(الذاتيماحلكمبادرة)املبادرةهذهتعترب

ملستوىاعلىموسعتشاوريمسلسلمثرة

األحزابةكاففيهاخنرطتواحملليالوطين

املنطقة،بواملنتخبنيواملواطننيالسياسية

ؤونللشاالستشارياجمللسخاللمن

لفخمتعلىالوقوفبهدفالصحراوية،

للحكمروعمشبصياغةاملتعلقةالنظروجهات

املسلسلذاهواستكمل.الصحراءيفالذاتي

إلقليميااملستوينيعلىمشاوراتبإجراء

أجلمناملغربيةاملبادرةحولوالدولي

ملعنيةاالبلداننظروجهاتعلىاالطالع

 .اإلقليميالنزاعبهذاواملهتمة

https://www.diplomatie.ma/arab/LeSaharaMarocain/tabid

/1775/vw/1/ItemID/4419/language/en-US/Default.aspx
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معجمتبناءإطاريفمبادرةتندرج

ماتمقوعلىيرتكزحداثي،دميقراطي

جلماعيةواالفرديةواحلرياتالقانوندولة

وهي.واالجتماعيةاالقتصاديةوالتنمية

لسكانضلأفمستقبلبانبثاقواعدةمبادرة

حداتضعنأشأنهامنأنهعنفضالاجلهة،

علىساعدتوأنوالنفيالفراقمنللمعاناة

.املصاحلةحتقيق

http://www.corcas.com/Portals/4/Doc/autonomie.pdf
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داخلراء،للصحالذاتياحلكمجهةسكانميارس

خاللمنواختصاصاتعدةللجهة،الرتابيةاحلدود

املبادئقووفوقضائية،وتشريعيةتنفيذيةهيآت

.الدميقراطيةوالقواعد

تشريعيةتنفيذية قضائية

مضامني املبادرة
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اختصـاصـات جهـة احلكـم الـذاتـي للصحـراء

والتخطيطةاالقتصاديالتنمية:االقتصادياملستوى

والتجارةاالستثماراتوتشجيعاجلهوي

؛والفالحةوالسياحةوالصناعة

؛اجلبائيونظامهااجلهةميزانية

والكهرباءائيةاملواملنشآتاملاء:التحتيةالبنى

والنقل؛العموميةواألشغال

الصحةووالرتبيةالسكن:االجتماعياملستوى

االجتماعيوالضمانوالرياضةوالتشغيل

االجتماعية؛والرعاية

بالرتاثنهوضالذلكيفمبا:الثقافيةالتنمية

احلساني؛الصحراويالثقايف

.البيئة

جلهة؛اوحماكماحملليةوالشرطةاحملليةاإلدارة
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ملالية تتوفر جهة احلكم الذاتي للصحراء على املوارد ا

وتتكون هذه .الضرورية لتحقيق تنميتها يف كافة اجملاالت

:املوارد باخلصوص مما يلي

منقررةاملاحملليةواملساهماتوالرسومالضرائب

.للجهةاملختصةاهليئاتلدن

لطبيعية،ااملوارداستغاللمناملتأتيةالعائدات

.للجهةاملرصودة

دولةالطرفمناحملصلةالعائداتمنجزء

.اجلهةداخلاملوجودةالطبيعيةاملواردمنواملتأتية

تضامنالإطاريفاملخصصةالضروريةاملوارد

.الوطين

.اجلهةممتلكاتعائدات
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لوطيناوالنشيدالعلمالسيماالسيادة،مقومات

.والعملة

ةالدستوريباالختصاصاتاملرتبطةاملقومات

حلريةالضامنواملؤمننيأمريبصفتهللملك،والدينية

ةالفرديوللحرياتالدينيةالشعائرممارسة

.واجلماعية

.رتابيةالوالوحدةاخلارجيوالدفاعالوطيناألمن

.اخلارجيةالعالقات

.للمملكةالقضائيالنظام

ة ، خاصحصريةحتتفظ الدولة باختصاصات 

:يليمنها ما 
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جماليفمسؤوليتهاالدولةتباشر

جهةمعبتشاوراخلارجيةالعالقات

وذلكللصحراء،الذاتياحلكم

لصلةاذاتالقضايالكلبالنسبة

.هةاجلهذهباختصاصاتاملباشرة

صحراء،للالذاتياحلكمجلهةجيوز

القاتعإقامةاحلكومة،معبتشاور

تطويربهدفأجنبيةجهاتمعتعاون

.اجلهاتبنيوالتعاوناحلوار

العالقات اخلارجية 
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 حلكومةامندوب 

جهةيفالدولةاختصاصاتللحكومةمندوبيزاول

يهاعلاملنصوصللصحراء،الذاتياحلكم

.للدولةاحلصريةاالختصاصات

علىنصيصالتيتمملاليتاالختصاصات،متارس

عمالذلكوالطرفني،بنيباتفاقصراحة،ختويلها

.التفريعمببدإ
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اململكة   برملان متثل ساكنة جهة احلكم الذاتي للصحراء يف

ارك يف كافة وتش. وبباقي املؤسسات الوطنيةاملغربية 

 .االنتخابات الوطنية
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هيئـات اجلهـة

للصحراءالذاتياحلكمبرملان

الذاتيكماحلجهةيفالتنفيذيةالسلطة

الذاتياحلكمجهةحكومةرئيس

 اجلهويةالعليااحملكمة
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طرفمننتخبنيمأعضاءمنللصحراءالذاتياحلكمبرملانيتكون

باالقرتاعخبنيمنتأعضاءمنوكذاالصحراوية،القبائلخمتلف

تتضمنأنيتعنيماك.اجلهةسكانجمموعطرفمناملباشرالعام

منمالئمةبةنسللصحراءالذاتياحلكمجهةبرملانتشكيلة

.النساء

طرف مختلف ن أعضاء منتخبين م
القبائل الصحراوية

باشر أعضاء منتخبين باالقتراع العام امل
من مجموع سكان الجهة

برملان احلكم الذاتي للصحراء 
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لذاتياحلكم االسلطة التنفيذية يف جهة 

هو ممثل الدولة يف اجلهةجهة احلكم الذاتي رئيس حكومة 

ينتخب

ينصبامللك
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حكومةشكيلتللصحراءالذاتياحلكمجهةحكومةرئيسيتوىل

اولةملزالضرورينياإلدارينياملوظفنيويعنياجلهة،

.لذاتيااحلكمنظاممبوجبإليه،املوكولةاالختصاصات

.جلهةابرملانأماممسؤوالاجلهةحكومةرئيسويكون

جهة احلكم الذاتي رئيس حكومة 

يتوىل تشكيل حكومة  

اجلهة

مسئول أمام 

يعني املوظفني
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يفالبتتتوىلمحماكحيدثأنالذاتياحلكمبرملانجيوز

تضعهاليتاالضوابطتطبيقعنالناشئةاملنازعات

.صحراءللالذاتياحلكمجلهةاملختصةاهليئات

قاللية،االستبكاملأحكامهااحملاكمهذهوتصدر

.امللكوباسم

ت حيدث حماكم للبت يف املنازعا
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أعلىرهاباعتبااجلهوية،العليااحملكمةتتوىل

النظرحراء،للصالذاتياحلكمجبهةقضائيةهيئة

خاللإدوناجلهة،قواننيتأويليفانتهائيا

ةدستوريالاحملكمةواألعلىاجمللسباختصاصات

.للمملكة

 احملكمة العليا اجلهوية
أعلى هيئة قضائية 

كمة الدتتوريةاحمللس اعأعلىاجمل
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األحكاموالتنظيميةواملراسيمالقواننيتكونأنجيب

للصحراءاتيالذاحلكمجهةهيئاتعنالصادرةالقضائية

لدستورذاوكاجلهة،يفالذاتياحلكملنظاممطابقة

.اململكة

احملكمة العليا 

 اجلهوية
أعلى هيئة قضائية 

نظام احلكم 

الذاتي

دتتور اململكة

20



كفلها الدستور  يتمتع سكان اجلهة بكافة الضمانات اليت ي

ي متعارف عليها  املغربي يف جمال حقوق اإلنسان، كما ه

.دوليا

 

 

21



اقتصادي  تتوفر جهة احلكم الذاتي للصحراء على جملس

ادية  واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات االقتص

ذات ، ومن شخصياتواجلمعويةواالجتماعية واملهنية 

.كفاءات عالية
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املعنينيالسكانلىعويطرحتفاوض،موضوعللجهةالذاتياحلكمنظاميكون

.دميقراطيةاستشارةضمنحر،استفتاءمبوجب

ضمانايه،فالذاتياحلكمنظاموإدراجاملغربيالدستورمراجعةتتم

املنظومةاخلدبهالالئقةاخلاصةاملكانةوإحاللهالنظامهذاالستقرار

.للمملكةالقانونية

دماج األشخاص الذين تتخذ اململكة املغربية كافة اإلجراءات الالزمة من أجل إ

يف ظل ظروف تكفل تتم عودتهم  إىل الوطن إدماجا تاما يف حظريته، وذلك

احلفاظ على كرامتهم وسالمتهم ومحاية ممتلكاتهم

، أو اعتقال أو حبس، أو تصدر اململكة عفوًا شاماًل يستبعد أي متابعة أو توقيف

.  بهذا العفوأي شكل من أشكال الرتهيب، ينبين على وقائع مشمولة

انتقاليجملساهميسالذاتي،احلكمنظاممشروععلىاألطرافموافقةبعد

ونزعالوطن،إىلتاملخيماسكانعودةتدبرييفاألطراف،ممثليمنمكون

ترابخارجوجدتاليتاملسلحةالعناصرإدماجوإعادةوالتسريح،السالح

ذلكيفمباتطبيقه،والنظامهذاإقرارإىليهدفمسعىأييفوكذااجلهة،

.االنتخابيةالعمليات
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سال-شارع فلسطين بطانة 17مقر املؤسسة الكائن ب 


