مسعى المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
لألقاليم الجنوبية في تنظيم زيارات

بعد االنتهاء من صياغة الورقة التأطيرية الخاصة بإعداد نموذج للتنمية الجهوية ألقاليمنا الجنوبية ،ومن
أجل تدقيق أكبر للتشخيص المنجز والشروع في تحديد التحوالت الكبرى الضرورية ،بدأ المجلس
االقتصادي واالجتماعي مرحلة جديدة في مسار االستماع إلى الفاعلين.
وسينظم المجلس زيارات ميدانية على مرحلتين .فأما المرحلة األولى ،التي ستبدأ يوم  41يناير 3142
فستعنى بتدقيق التشخيص ،وأما الثانية ،المقررة في أواخر فبراير ،فستعنى بإتمام األعمال المحققة في
سابقتها ،وذلك في المواضيع التي يتم آنذاك تحديدها.
وقد أنشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ثالث لجان مصغرة ستنتقل إلى العواصم الثالث
للجهات الجنوبية ،أي العيون والداخلة وكلميم ،مع إمكان عقد االجتماعات بالنسبة إلى العيون في
بوجدور والسمارة ،وبالنسبة إلى كلميم في طانطان وأسا وطاطا ،وبالنسبة إلى الداخلة في أوسرد.
وستكون مدة الزيارة بين خمسة أيام وستة حسب الجهات.
وتتألف كل لجنة مصغرة من رئيس ومقرر وأربعة إلى خمسة أعضاء من اللجنة المختصة وخبير من
المجلس.
وستبدأ اللجان المصغرة أشغالها بما يلي:
 زيارة للمدينة ولبعض التجهيزات والمشاريع الرمزية؛ زيارة مجاملة للسلطات المحلية.وستعقد اللجان المصغرة جلسات عمل مع:
-

المنتخبين المحليين (رؤساء مجالس المدن ورؤساء المجالس اإلقليمية ورؤساء مجالس الجهات)؛
الغرف المهنية وأهم الفاعلين االقتصاديين؛
مندوبين عن المنظمات النقابية األكثر تمثيلية؛
المصالح الخارجية الرئيسة.

وسيتولى تقديم كل جهة رئيسُ اللجنة المصغرة ،على أساس كلمة مقتضبة يقدم فيها تشخيص أوليا
تصاحبه مساءالت موجهة إلى الفاعلين .وسيخصص االجتماع وقتا كافيا لإلنصات إلى هؤالء الفاعلين.
وسينظم المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في كل جهة استقباال يرأسه رئيس اللجنة المصغرة،
الذي سيلقي كلمة بالمناسبة ويقدم تصريحات للصحافة.
أما في ما يخص ممثلي المجتمع المدني والشبكات غير الحكومية التي سيتم تنظيم لقاءات بها ،فسيتم
تحديدها على أساس معايير موضوعية ،دون أي استثناء بسبب المواقف:
االستقاللية التنظيمية ،والتمثيلية من حيث عدد المنخرطين واألنشطة وفعالية األعمال ،ومجال
االختصاص المرتبط بأحد مواضيع التقرير.
وأما برلمانيو الغرفتين وأعضاء الحكومة والتنظيمات والهيئات والمنظمات غير الحكومية الوطنية ،وكذا
الخبراء الوطنيون والدوليون ،فسيجري اللقاء بهم في الرباط.
من جهة أخرى ،وبهدف توسيع اإلنصات ليشمل مجموع الفاعلين المعنيين ،يفتح المجلس منتدى للنقاش
مخصصا لهذا الموضوع ،وذلك على موقع النقاشات التابع للمجلس "المبادرة لكم" .ويتكون هذا المنتدى،
مخصصين:
الذي سيتيح استقاء المالحظات واالقتراحات ،من فضاءين للحوار
َ
 للمواطنين ،لتمكينهم من اإلدالء بآرائهم واقتراحاتهم في المنتدى؛ للمؤسسات الوطنية والدولية والجامعيين والباحثين وجمعيات المجتمع المدني ،لتمكينهم من وضعمنشوراتهم على موقع المنتدى.
ويبين الجدول أسفله البرامج المسطرة مبدئيا لزيارات المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لجهات
الجنوب الثالث:

البرنامج المسطر مبدئيا لزيارة أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي
إلى جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء

فترة الزيارة :من  31إلى  31يناير 3131
اليوم
االثنين 31
يناير 3131

البرنامج





زيارة المدينة؛
جلسة استماع مع والي الجهة؛
االجتماع األول :رؤساء مجالس المدن في الجهة ،ورؤساء المجالس اإلقليمية ورئيس
المجلس الجهوي؛
االجتماع الثاني :رؤساء الغرف المهنية ،والمكتب المحلي للكنفدرالية العامة لمقاوالت
المغرب.





االجتماع الثالث :مندوبو النقابات الخمس األكثر تمثيلية؛
االجتماع الرابع :أهم رؤساء المصالح الخارجية؛
االجتماع الخامس :الجمعيات العاملة في مجال الحقوق اإلنسانية (االقتصادية واالجتماعية
والثقافية)؛
االجتماع السادس :الجمعيات العاملة في المجال االقتصادي.

األربعاء 31
يناير 3131






االجتماع السابع :الجمعيات العاملة في المجال االجتماعي؛
االجتماع الثامن :الجمعيات العاملة في المجال الثقافي؛
االجتماع التاسع :الفاعلون االقتصاديون؛
االجتماع العاشر :باقي الفاعلين.

الخميس 31
يناير 3131
الجمعة 31
يناير 3131



مواصلة االجتماعات في العيون أو االنتقال إلى مكان آخر.



مواصلة االجتماعات في العيون أو االنتقال إلى مكان آخر.

الثالثاء 31
يناير 3131



يمكن أن تدخل تغييرات على ترتيب االجتماعات ،وذلك حسب جاهزية المشاركين فيها:
إمكانية برمجة االجتماعات في مقر عمالة إقليم بوجدور
إمكانية برمجة االجتماعات في مقر عمالة إقليم السمارة





زيارة مجاملة لعامل اإلقليم؛
اجتماع مع ممثلي المجتمع المدني؛
اجتماع مع المنتخبين المحليين.

البرنامج المسطر مبدئيا لزيارة أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي
لجهة وادي الذهب-لكويرة

فترة الزيارة ،من  31إلى  31يناير 3131
اليوم
الثالثاء 31
يناير 3131

البرنامج




زيارة المدينة؛
جلسة استماع مع والي الجهة؛
االجتماع األول :رؤساء مجالس المدن في الجهة ،ورؤساء المجالس اإلقليمية ورئيس
المجلس الجهوي؛
االجتماع الثاني :رؤساء الغرف المهنية ،والمكتب المحلي للكنفدرالية العامة لمقاوالت
المغرب.





االجتماع الثالث :مندوبو النقابات الخمس األكثر تمثيلية؛
االجتماع الرابع :أهم رؤساء المصالح الخارجية؛
االجتماع الخامس :الجمعيات العاملة في مجال الحقوق اإلنسانية (االقتصادية واالجتماعية
والثقافية)؛
االجتماع السادس :الجمعيات العاملة في المجال االقتصادي.


األربعاء 31
يناير 3131


الخميس 31
يناير 3131

الجمعة 31
يناير 3131

زيارة لمقر عمالة إقليم أوسرد




زيارة مجاملة لعامل اإلقليم؛
اجتماع مع ممثلي المجتمع المدني؛
اجتماع مع المنتخبين المحليين.






االجتماع السابع :الجمعيات العاملة في المجال االجتماعي؛
االجتماع الثامن :الجمعيات العاملة في المجال الثقافي؛
االجتماع التاسع :الفاعلون االقتصاديون؛
االجتماع العاشر :باقي الفاعلين.

البرنامج المسطر مبدئيا لزيارة أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي
لجهة كلميم-السمارة

اليوم
االثنين 31
يناير 3131

البرنامج



جلسة استماع مع والي الجهة؛
االجتماع األول :رؤساء مجالس المدن في الجهة ،ورؤساء المجالس اإلقليمية ورئيس
المجلس الجهوي؛
االجتماع الثاني :رؤساء الغرف المهنية ،والمكتب المحلي للكنفدرالية العامة لمقاوالت
المغرب.
االجتماع الثالث :مندوبو النقابات الخمس األكثر تمثيلية؛.




االجتماع الرابع :أهم رؤساء المصالح الخارجية؛
االجتماع الخامس :الجمعيات العاملة في مجال الحقوق اإلنسانية (االقتصادية واالجتماعية
والثقافية)؛
االجتماع السادس :الجمعيات العاملة في المجال االقتصادي؛
االجتماع السابع :الجمعيات العاملة في المجال االجتماعي؛
االجتماع الثامن :الجمعيات العاملة في المجال الثقافي.



مواصلة االجتماعات في كلميم أو االنتقال إلى مكان آخر.



مواصلة االجتماعات في كلميم أو االنتقال إلى مكان آخر.



مواصلة االجتماعات في كلميم أو االنتقال إلى مكان آخر.



الثالثاء 31
يناير 3131




األربعاء 31
يناير 3131
الخميس 31
يناير 3131
الجمعة 31
يناير 3131

يمكن أن تدخل تغييرات على ترتيب االجتماعات ،وذلك حسب جاهزية المشاركين فيها:
إمكانية برمجة االجتماعات في مقر عمالة إقليم طانطان
إمكانية برمجة االجتماعات في مقر عمالة إقليم أسا-الزاك
إمكانية برمجة االجتماعات في مقر عمالة إقليم طاطا





زيارة مجاملة لعامل اإلقليم؛
اجتماع مع ممثلي المجتمع المدني؛
اجتماع مع المنتخبين المحليين.

