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 الملخـــص اإلجرائـــــــي
 

 المجتمع المدني بأقاليم تفعيل المغربالجمعيات والمنظمات غير الحكومية بشمال التقرير حول 

 يعتبر نتيجة مبادرة تجمع مختلف الفاعلين المهتمين ضمن إشكالية ، تطوان، شفشاون والحسيمةطنجة

هجرة و التعاون للجماعة المستقلة بمدريد التي تولي ن جهة، مبادرة الوآالة الجهوية للتعتمد م .عامة

ب الذي يحضى باألفضلية في مخططاتها المرتبطة بمجال غرمالآاهتماما لتنمية معارفها حول بلد 

 ،  IPADEالتعاون والتنمية، من جهة أخرى جاءت هذه المبادرة نتيجة تحفيز واهتمام مؤسسة 

م قاعدة من  سنة وتقد13يع بشمال المغرب منذ مج ومشارنظمة الغير حكومية التي تطور براالم

بادرة تشرك معهد ي المهتمين بالمنطقة، وفي األخير المالمعلومات تسهل عمل فاعلي التعاون اإلسبان

ما خاصا للعالم الذي منذ سنتين، يولي اهتما IECAH والتدخل اإلنسانيعات الدراسات حول النزا

  . ضمن أبحاثه ومنشوراتهالعربي اإلسالمي

ل فهم  تسهفي قلة وعدم آفاية الدراسات التيإن الحاجة إلى تقرير آهذا يجد مبرراته من جهة،  

 وتوجيه آل شمال المغرب بصفة خاصة بصفة عامة، والنسيج الجمعوي بالنسيج الجمعوي المغربي،

 وآذا المنظمات الغير حكومية المهتمة بالعمل في المنطقة ،رسميال همن مسؤولي التعاون في شكل

  .ين المغاربة من جهة أخرىوربط العالقات الجمعوية مع الشرآاء المحلي

 وتحاول في نفس الوقت ،جيهات تستقرئ الحاضر من اجل استشراف المستقبلاعتمادا على تو

إبراز التطور التاريخي للحرآة الجمعوية المغربية وواقعها الراهن، هذا التقرير يتطلع إلى توفير 

أدوات فعالة تسعف في مجاالت التحسيس، اإلعالم والتعبئة بالنسبة للفاعلين في ميدان التعاون والتنمية 

وآذا يتطلع هذا التقرير إلى شد اهتمام مجموع الجمعيات المغربية . بانية ارتباطا بالواقع المغربياإلس

واليقل أهمية جلب انتباه المنظمات الغير .  النشيطة في هذه األقاليم والجمعيات المغربية للهجرة بإسبانيا

في الواقع المغربي سات والمتخصصين احكومية اإلسبانية المهتمة بشمال المغرب، وآذا الدر

  .والعالقات بين اسبانيا والمغرب

مدير المشروع ( نونييز بيابيردي. خيسوس أ: الفريق الذي تكلف بإنجاز هذا التقرير يتكون من 

  . خيسوس غارسيا لوينغوس وربيعة الزباخ- إسابيل فخاردو لوبيز-) ومنسق الفريق

  



 الجمعيات والمنظمات غير حكومية بشمال المغرب
 

 3

  :األهـــــــــــــــداف
  :اسا إلىالبحث الذي أنجز يهدف أس

 تشخيص مفصل لمواطن القوة والضعف وإمكانيات النسيج الجمعوي المغربي في األقاليم إنجاز •

  .المنتقاتالشمالية األربعة 

تحديد محاور وسبل التدخل التي تساهم في تقوية الجمعيات المغربية النشيطة في المنطقة هذه  •

نطقة، حسب منظور مخططات سياسة الجمعيات تعتبر الفاعلة في تحقيق التنمية المندمجة بالم

 .التعاون من اجل التنمية للجماعة المستقلة لمدريد

ع المقدمة من طرف جمعيات مغربية خضعت للدراسة والتي تملك يم مقترحات المشاريتحديد وتقي •

 .القدرة على المساهمة في التنمية بالمناطق المختارة

 

  اسية ـــــــات أســـرحــتاجات ومقتـــاستن
  حول قدرات النسيج الجمعوي -1

فاعلين جدد وأنه ينبغي إعطاء  تلخيصها في تصاعد أنشطة ال شك أن هناك مالمح تبعث األمل، يمكن

إلى حات أآبر لمواجهة، مع أطراف أخرى،مشاآل آبيرة تتميز بها المنطقة، إال أنه اهؤالء الفاعلين مس

  .جانب هذه المالمح توجد مظاهر مقلقة متعددة

. المغرب يعاني من التهميش واإلقصاء الذي يجعل شريحة واسعة من السكان تقبع في التخلفال يزال 

التحسن النسبي الماآرو اقتصادي للمغرب واإلصالحات الجزئية لنموذجه السوسيوسياسي لم تنعكس 

 أما فيما يخص األقاليم الشمالية فإن مواطن مغربيبشكل نفعي معمم على أآثر من ثالثين مليون 

وضعية أآثر تأزما نتيجة لإلهمال النظامي الممارس من طرف الدولة من جهة ومن الخارج من جهة ال

  .أخرى

رغم أن المبادرات الغير حكومية حاولت تغطيت االحتياجات االستعجالية ،إال أن هذه االحتياجات 

ها تعاني من ضعف لدى الجمعيات التي بدور  التدخل تبفعل آثرتها  وتعقيداتها تتجاوز بكثير إمكانيا

  .بنيوي آبير
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يمكن تلخيص السيمات األساسية لجمعيات المنطقة التي لألسف، الزمت هذه الجمعيات خالل 

  :السنوات العشر األخيرة، فيما يلي

  .نقص اإلمكانيات المادية واالستقالل المالي •

 .الحاجة إلى التكوين في جميع المستويات •

 ). شرآاء، محترفين، مسيرينمتطوعين،( عدم آفاية الموارد البشرية •

 ...).مقرات، أثاث، وسائل تقنية، وسائل االتصال والمعلوميات( ضعف البنية التحتية •

 .عالقة غير مرضية مع اإلدارة على مختلف األصعدة •

مع ( أو خارجية ) بين الشرآاء والمسيرين( قنوات االتصال غير مناسبة، سواء الداخلية •

 ). أو دوليةجمعيات المنطقة أو أخرى وطنية

تغيير وتعاقب مفرط لألشخاص المرتبطين بالمشاريع نظرا لغياب منظور واضح للمستقبل  •

 .المهني لهؤالء األشخاص، وبسبب ضعف اإلمكانيات المادية للجمعيات

ت الحوار والتعاون مع  تعدد مشاآل مد قنواعبالجمعيات، مقلة ممثلي شرائح المجتمع  •

 .األطراف المستفيدة القوية

و غير منظم، مع قلة التخصصات ونزوع نحو ضمان االستمرارية الذاتية عالقة باإلطراف نم •

 .والقوى المانحة

د أساليب التدخل قريب وغياب رؤية شاملة توجه وترشالتخطيط والبرمجة على المدى ال •

 .المستقبلي

 

  :التاليةانطالقا من هذا الواقع يمكن التأآيد على المقترحات 

ت التي يجب تغطيتها تتعدد وتختلف بتعدد واختالف مناطق العالم التي ترغب رغم أن االحتياجا 

اسبانيا في التدخل فيها من اجل التعاون، إال أن هذه األقاليم الشمالية ينبغي أن تحضى باألولوية في 

إن نمو التعاون االسباني بالمغرب قد وصل إلى مرحلة، يجب على آل  .مخططات التعاون االسباني

ف المعنية أن تقف عندها لتقيم وتقويم مساره بشكل منسق ومعقلن من اجل أن تستفيد البرامج األطرا

فاالحتياجات المقلقة للمنطقة يجب أن تدفع . والمشاريع المستقبلية من التجارب الميدانية المكتسبة
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صصة إلى التفكير برؤية في أنجع الوسائل لتوحيد وعقلنة مختلف أشكال السيولة المالية المخ

  .للتعاون

 يجب هذه المواقف التي يمكن تبنيها من طرف مختلف مكونات التعاون االسباني من أجل التنمية  

ن يعملون على تفكيك يعلين أآاديميين، وسطاء وجمعويأن تدفع إلى تطوير أشكال التدخل بإشراك فا

وتوحيد آما ينبغي بناء ق، وإزالة السلبيات الكامنة في المخيلة الجماعية لمجتمعي آال ضفتي المضي

 أساس بناء مستقبل جهوي عال قاعدة من -الرؤى التي تأخذ بعين االعتبار المصالح المشترآة

التعامل بشكل إيجابي من طرف الجمعيات المحلية آل هذا سيدفع إلى . السالم و االستقرار و التنمية

ير الحكومية المهتمة بإنجاز والمستفيدين، وآذا من طرف الجهات المانحة المفترضة والمنظمات غ

  .مشاريع بالمنطقة

إن تغير عقلية اإلدارة المغربية عالقة بمهمة المنظمات الغير حكومية الذي يتجلى في فتح مجاالت  

جديدة من الدعم والمشارآة، يجب أن يستثمر في تفعيل لقاءات من أجل التحاور والنقاش، بحظور 

بلدان المانحة والمختصين في هذا المجال، وذلك من أجل ممثلين عن آال الطرفين بجانب ممثلي ال

تقوية العالقات الداخلية وتحقيق التفاهم بين المجتمع المغربي والسلطة حول أهمية تجاوز الحدود التي 

سواء التي تخص المجال القانوني، أو التي تهم الجانب ( تؤطر العمل الجمعوي في الوقت الحاضر

 .)المالي

األداء المهني لدى الموظفين المشتغلين وذآورة ستؤدي إلى تحسين مستوي التحسيس هذه األنشطة الم 

 من إدارة ت التدخل الجمعوي، وال يغيب عن أحد المنفعة التي ترجىفي هذه المجاالت، أي مجاال

تعي جيدا إيجابيات االعتماد على مجتمع مدني قوي، ليس فقط في جوانب الدعم واإلرشاد، بل وآذلك 

في هذا اإلطار من المهم جدا أن تقوم األطراف االسبانية . ب التوثيق واإلثبات والنقد البناءفي جوان

المانحة بدعم أنشطة موجهة،  بشكل خاص إلى الموظفين المغاربة العاملين بميدان التعاون وإعطائهم 

ائهم نظرالفرصة لإلطالع على التجارب والخبرات االسبانية عبر برنامج التبادل الميدانية مع 

 تجمع بين موظفي الجانبين، وتنظيم إن تنظيم زيارات ولقاءات. سبانياالعاملين في نفس القطاع في ا

تشكل  أوراش تمكن من معرفة آيف تتعامل وتتجاوب اإلدارة االسبانية مع المنظمات الغير حكومية،
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مستوياتها، مع الجمعيات وسيلة فعالة تؤدي إلى تسريع وثيرة التعاون بين اإلدارة المغربية بمختلف 

 . العاملة في الميدان

إن ضعف النسيج الجمعوي بشمال المغرب يدفع إلى ضرورة دعم الجمعيات النشيطة ومحاولة  

من بين الجمعيات التي . تقويتها حتى تتمكن برامجها وأنشطتها من إحداث أثر آبير لدى المستفيدين

رها في المجتمع، تبرز بعض الجمعيات ذات طابع تتميز بقدرتها التنظيمية وحضورها القوي وتأثي

معها إسالمي، بخصوص هذه األخيرة يجب الوقوف عندها من اجل التحليل وتحديد طبيعة العالقة 

جمعية على حدة بدل تعميم مواقف يمكن أن تدفع / بهذا الخصوص، ينبغي تحليل آل حالة.بشكل دقيق

 . ات ستبقى عالقة في حالة عدم التدخل لمواجهتهاإلى رفض مشاريع رغم ضرورتها لالستجابة لحاجي

وأنشطة العديد من الجمعيات المحلية  ،برامج من الظروري، في الكثير من الحاالت قيادة من الخارج 

ذات القدرة المحدودة ولكن التوجيه العام للمشاريع يجب أن يدفع إلى نضج الشرآاء المحددين في هذه 

ممنهج مع هؤالء الشرآاء عبر االنفتاح على مخططاتهم وتجسيد مفهوم  مما يفرض التعامل الاألقاليم

 .الشراآة والتعاون في آل مراحل المشروع

يجب أن . هذا االهتمام بدعم وتقوية النسيج الجمعوي المغربي باألقاليم الشمالية التي خضعت للتحليل 

و من منظور آل ما يرتبط دارة، أشرآاء االسبان، سواء من منظور اإليحضى باألولوية من طرف ال

ع التي ستنجز يجب يمن هذا المنطلق المشار. بالمنطقةويؤثر في المنظمات الغير حكومية التي تشتغل 

. أن تدرس وتحدد بدقة مدى تأثيرها والنتائج المنتظرة منها من حيث تقوية النسيج الجمعوي المحلي

واجهة وحل المشاآل واالحتياجات الملحة في هذا السياق، نشير إلى أن التعاون ال يهدف فقط إلى م

واالستعجالية، بل يهدف باألساس إلى المساهمة بشكل فعال في تقوية الفاعلين المحلين من أجل تحقيق 

 .نضجهم واستقاللهم الكلي في المستقبل

 ليس المنظم الذي يوحد،أمام تعدد واختالف الفاعلين والصعوبات المذآورة حول مد قنوات الحوار  

لى إنشاء فضاءات دائمة من أجل األنشطة والتدخالت من المهم جدا العمل ع بل أيضا  الرؤى،فقط

 ستمثل هياآل منشأة تضمن مشارآة آل الفاعلين ذه الفضاءات، الغير موجودة حاليا،ه. سيقالتن

إذ هذه الفضاءات ستكون أآثر فعالية إذا ما أنشأت على الصعيد الوطني . الموجودين في منطقة معينة
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 والوطنين نستضطلع بمهام تبادل التجارب والتفكير والنقاش المفتوح بين آل الفاعلين الدوليي

ميكانزمات التنسيق التي تتفادى التدليس والمخادعة، وترشد  تفعيل االمغرب، وآذالحاضرين بشمال 

 .أشغال التنمية حسب إمكانيات آل طرف على حدة

 

 والبد منه، فبقدر ما تزدهر ح،رب، جارنا الجنوبي، أمر حاسم، مل واستقرار المغإن المراهنة على تقدم

مستويات عيش سكانه عبر القضاء على بؤر التهميش الموجودة حاليا ستسير المنطقة نحو االستقرار مما 

. يؤدي إلى ارتياح نسبي لدى األطراف والجهات المرتبطة بالميادين االجتماعية والسياسية واالقتصادية

   للساآنة،د فقط في حل المشاآل االستعجاليةياق، يتضح أن تقوية المجتمع المدني ال يساعفي هذا الس

 بل يعتبر عنصرا أساسيا في تسريع، من الداخل وتيرة اإلصالحات التي يجب على المغرب أن يقوم بها 

 .من أجل تحقيق مصالحه الخاصة، وآذلك مصالح جيرانه

  

 ارد الماليةوموارد أآبر، خاصة المارات حازمة من أجل تحريك هذه المهام الكبيرة تستلزم اتخاذ قر

من بين هذه المشاآل تبرز تلك التي يجب . تعترض حاليا أغلب جمعيات المنطقةلمجابهة المشاآل التي 

في . مواجهتها بشكل استعجالي، خاصة التي ترتبط بالنقص في التكوين واإلحترافية على جميع األصعدة

ارد المالية لتحسين القدرة التنفيذية للجمعيات وأهمية تعبئة وتحريك أآبر حجم من المنفس المستوى تأتي 

تعتبر نتيجة للوعي السياسي لألطراف المانحة بأهمية التعاون من بالميادين المذآورة سلفا، هذه العملية 

 . الصرعات والنزاعاتأجل التنمية آمعول أساسي لتجنب

  

معيات، بل حل مشاآل ساآنة المنطقة، من أجل ذلك، وبموازاة مع  ليس حل مشاآل الجالهدف، قطعا،

من الظروري تفعيل  مجهودات السلطات المغربية التي تعرف، اليوم آما باألمس تحسنا ظاهرا،

 لبناء مستقبل أفضل لبلد وشعب يجب أن يتضح لنا  الغير حكومية باعتبارها اآللية الظروريةالمنظمات

 .مصيره ألسباب عدة
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  حسب آل قطاعتوضيحية يانات  ب-2
هدف الدراسة، / عالقة بالمخططات األولية للمشروع، تحليل ودراسة الجمعيات الموجودة بالمنطقة

تمرآزت بشكل خاص حول القطاعات التي تحضى باألفضلية لدى استراتيجيات التعاون الخاصة 

  : اليوهذه القطاعات هي آالت. بالهيئات التي دفعت إلى إنجاز هذا التقرير

 .التمدرس ومحو األمية، خاصة في صفوف البنات الصغيرات والنساء 

 .تطوير المرأة 

الصحة األساسية عن طريق العناية األولية، التربية من أجل الصحة، الغذاء، الصحة اإلنجابية  

 . الطفل-وصحة األم

 البشرية وخدمات دعم ية للموارد القروية، تحسين اإلمكانيات العملتقوية القدرة اإلنتاجية للقطاعات 

 .األنشطة اإلنتاجية لخلق وتطوير المقاوالت الصغرى

 .حماية البيئة 

 .تطوير المجتمع المدني بواسطة خدمات دعم الجمعيات المحلية 

  

التقرير يتطرق إلى آل القطاعات المذآورة أعاله عبر تحليل خصائصها و مميزاتها وتحليل مجموع 

وآبيانات توضيحية . ا وآذلك الجمعيات األآثر تمثيال لهذه القطاعات الجمعوي الذي يشتغل عليهالنسيج

 :حول هذه القطاعات، يالحظ ما يلي
 

 التمدرس ومحو األمية
  

لذا يجب . الجمعيات التي تشتغل على هذا القطاع تقوم بمجهودات آبيرة، ذلك أنها أمام تحد آبير .1

تكثيف الجهود إلنجاز أنشطة أآثر تدعم التمدرس بالقرى والدواوير، هذه األنشطة يجب أن توجه، 

  .بشكل خاص نحو البنات الصغيرات ونحو التوعية بخطورة االنقطاع عن الدراسة

ناية، أال وهي مسألة تكوين فيد جدا اإللتفات إلى مسألة مهمة تتعرض حاليا لعدم العآذلك من الم .2

الئق، األساتذة واألشخاص الذين يؤطرون دروس محو األمية، دون إغفال أهمية تنظيم بشكل 
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بالقطاعات الحساسة، مثل قطاع الصيد البحري، برامج محو األمية بشكل مكثف بين العاملين 

قطاع البناء، هذه القطاعات تحتاج إلى دروس محو األمية نظرا ألهميتها وقطاع الصناعة و

 .السوسيو اقتصادية ونظرا الرتفاع نسبة األميين العاملين فيها

آذلك يجب اإلشارة إلى أنه على الفاعلين في قطاع التمدرس ومحو األمية تكييف أنشطتهم مع  .3

 مما يفرض، على سبيل المثال في بعض المكونات الثقافية للمنطقة التي تنجز األنشطة بها،

 .الحاالت، مالءمة برامج محو األمية للهجة المستفيدين

 تطویر المرأة
  

رغم أن التحديات التي تواجه الجمعيات في هذا القطاع متعددة ومختلفة، إال أنه هناك بعض محاور 

 : إلى ما يلي، في هذا السياق نشير التدخل من طرف بعض الجمعيات تستحق الدعم والتقوية

  

آل تلك المشاريع التي ترمي إلى إيجاد عمل ودر مداخيل على المرأة مثل األنشطة اإلنتاجية،  .1

 صغرى، يجب أن تحضى بالعناية واألولوية آما يجب تمنح القروض الصغرى أو خلق مقاوال

تي أن تخضع لدراسة مسبقة عن مالءمة المشاريع لسوق العمل وتوافقها مع خصائص المنطقة ال

 . والمستفيدين منهاتنجز فيها

 آبير داخل برامج باهتماممن المواضيع التي من الضروري التطرق إليها، والتي ال تحضى  .2

ابة في مجال التدبير و التسيير الجمعوي، خاصة وأن  المرأة الشالجمعيات، موضوع تكوين

  .هناك أجياال جديدة تتعاقب على تسيير وإدارة الجمعيات

 وانطالقا من مدونة األسرة الحالية، تعتبر قضية تحسين الشروط الذاتية من جهة أخرى، .3

يات الكبيرة التي تواجه الجمعيات دواالجتماعية للمرأة وتطبيقها على أرض الواقع من التح

 بغض النسائية، سواء التقدمية منها أو الجمعيات ذات الطابع اإلسالمي، فكل هذه الجمعيات،

تجد نفسها أمام مهام آبيرة تتميز بإنجاز  للمواضيع المطروحة،النظر عن تطورها الخاص 

أنشطة تتميز بالصالبة والوضوح، بعيدا عن المواجهات واإلحتقانات الجارية، وتروم مد جسور 
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نقاش مفتوح بناء ويحترم اآلخر، ويسمح للنساء بممارسة حقوقهن المنصوص عليا في القانون 

 .دون ضغوط وبحرية تامة

اسية بواسطة العنایة األولية، التربية من أجل الصحة، الغذاء، الصحة األس
  لصحة اإلنجابية وصحة األم والطفلا

ن فيه عاملوهذا القطاع يتميز بكثرة احتياجاته، إذا يعاني من نقص آبير من حيت األشخاص ال .1

دد وقلة الجمعيات المهتمة به فالتحدي األول الذي يفرض نفسه بهذا الخصوص يتمثل في رفع ع

 .مردوديتهم على أرض الميدان بشكل تدريجيالفاعلين المهتمين بهذا المجال وتحسين 

 التي خضعت للدراسة متدنية، فالجمعيات ةروية لألقاليم األربعقالرعاية الصحية في المناطق ال .2

ولقد عرفت بعض المناطق تجارب . آبر المجال، رغم انه يتطلب اهتماما أال تعتني آثيرا بهذا

مختصات في ت من طرف ممرضات يزت بإحداث مصحات متحرآة وأنشطة أنجزتمناجحة 

هذه األنشطة شهدت دعما من طرف السلطات المحلية والسياسية وآذلك  .مجال التخطيط العائلي

  .ألهميتهاالدينية، وينبغي تطويرها في المستقبل نظرا 

آيد على إنجاز أنشطة إن نقص المراآز الطبية بالمناطق القروية يجعل من الضروري التأ .3

 :تهدف إلى

o التوعية بأهمية الصحة اإلنجابية والتخطيط العائلي. 

o  التحسيس باألمراض التي تنتقل عن طريق العالقة الجنسية، وهذا الجانب تغفله الجهات

 .اإلدارية

o أنشطة تهتم بالمعوقين. 

o تكوين القابالت وإحداث وترميم قاعات لإلنجاب بالعالم القروي. 

o أما القابالت اللواتي يعشن بالمدن وتلقين تكوينا يتعلق بالمشاريع . قابالت الشاباتتكوين ال

القروية، ينبغي أن يكن على استعداد للتنقل إلى القرى والدواوير، خاصة تلك التي تقع في 

 .مناطق نائية
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o تحسين ودعم العناية األولية بالصحة. 

 

عيات األحياء ألآثر وأحسن الوسائل والمعدات  في األخير، ينبغي اإلشارة إلى أهمية امتالك جم .4

وآذلك المشاريع التي تستلزم استعمال . الالزمة لتقديم الخدمات الصحية في أحسن الظروف

المعدات والمختبرات، يجب أن تتضمن أياما ولقاءات تكوينية حتى يتمكن إطارات الجمعيات 

 .راتوالمستفيدون من االستعمال الصحيح لهذه المعدات والمختب

بشكل عام، أداء وإنجاز المشاريع على أحسن وجه ممكن، واستغالل القدرات التنظيمية،  .5

والتواصل مع القواعد الشعبية للجمعيات ذات الطابع اإلسالمي، يشكل تحديا آبيرا، ليس فقط 

بل ) التي عادة ترفض االعتراف بمقاييسها االنتقائية المعتمدة على اإلقصاء( بالنسبة لإلدارة 

جل التواصل بشكل عوي الذي يجب أن يوحد الجهود من أآذلك بالنسبة لمجموع النسيج الجمو

أفضل مع تلك الجمعيات وإشراآها في مشاريع عامة، ابتداء بالمجاالت التي تتحاشى 

 .)ال تتعارض مباشرة مع القضايا الدينية( النزعات

يات العملية، خدمات تقویة القدرات اإلنتاجية للقطاعات القرویة، تحسين اإلمكان
   المقاوالت الصغرىعم األنشطة اإلنتاجية وخلق وتطویرد

الجمعيات التي تشتغل في هذا القطاع تواجه صعوبات عديدة وتحديات آبيرة، األمر الذي  .1

يقتضي دعم قدراتها وتقوية فاعليتها وتخصصاتها وتوجيه مشاريعها نحو المناطق المهمشة، 

 .يها، مما يجعل احتياجاتها األساسية آثيرةهذه المناطق يصعب الوصول إل

بخصوص المناطق التي تعرف نموا في معدالت الهجرة، يجب التأآيد على األنشطة التكوينية  .2

الموجهة إلى شبان هذه المناطق، أخذا بعين االعتبار الصعوبات التي تواجهها هذه األنشطة، إذ 

ي هذا السياق، من المفيد جدا تقييم ف. حديد المستفيدين الشباب المرشحين للهجرةتيصعب 

 . مشاريع بعض المنظمات الغير حكومية اإلسبانية والتي انطلقت عملية إنجازها
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فيما يتعلق باألنشطة اإلنتاجية التي تستفيد منها النساء، يجب الترآيز على مشاريع تتوافق مع  .3

ذج الحسيمة الذي يوضح الخصائص االقتصادية والثقافية لكل منطقة على وجه المثال نذآر نمو

بشكل جلي هذه الصورة، فالمرأة بهذه المنطقة تعيش حبيسة جو عائلي محافظ وال تهتم بأي 

هذا الواقع ينبغي التعامل معه . نشاط تجاري إال في األسواق الخاصة بالنساء التي بدأت تنقرض

شطة والمشاريع  حلول بديلة تدرس وتحلل آل حالة على حدة وتمكن من إيصال األندعبر إيجا

 نشير إلى أن الصناعة التقليدية إضافة إلى ما ذآر، ). النساء داخل بيوتهن تعملآأن( إلى المرأة 

بالحسيمة ليست متنوعة آمثيلتها باألقاليم الشمالية األخرى، آما أنها تعاني الرآود، األمر الذي 

  .يصعب مسألة التخطيط ألنشطة تجارية يمكن للنساء أن يزاولنها

ض مشاريع خلق التعاونيات بمشارآة اسبانية تمثل نماذج جيدة يمكن اإلحتداء بها عند بع .4

 .التخطيط لمشاريع مستقبلية

 حمایة البيئة

ة المترابطة عبر شبكة متجانسة، آالتي توجد بطنجة و الحسيمة، نظرا يإن المشاريع البيئ .1

 فبتحليل وتتبع هذه المشاريع لخصائصها المتميزة، تمثل نموذجا مرجعيا للمشاريع المستقبلية،

 .بشكل مناسب تستخلص تجارب مثمرة

ماهية التحديات التي يجب مواجهتها، و قطاع، الشيء الذي يتقاطع مع أهميتهنظرا لحداثة هذا ال .2

وهكذا .  بخطوات ثابتة والعمل بشكل تدريجي بداية بالمبادئ األولية األساسيةمن الالزم التقدم

تنظيم بجمعيات، سواء جمعيات المجتمع المدني أو الجمعيات الرسمية، يبدو ضروريا أن تقوم ال

أنشطة للتوعية بأهمية البيئة، وبموازاة مع هذه األنشطة تزداد هذه الجمعيات قوة وتصبح 

 .متخصصة

النفايات، (على مستوى إنجاز المشاريع يجب إعطاء األولوية للمجاالت الضرورية الحساسة  .3

 مع البيئة مثل،  "إنتاجية" ب التأآيد على القطاعات التي لها عالقة وآذلك يج ،)قمامة سائلة

 .الصيد البحري، الغابة، الفالحة وتربية المواشي
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 اسطة خدمات دعم الجمعيات المحليةتطویر المجتمع المدني بو

المنظمات الغير  هذا القطاع، يستنتج بشكل واضح ضرورة المساهمة، من طرف بتحليل .1

 الوطنية والدولية، في تقوية الحرآة الجمعوية باعتبارها المحرك األول حكومية والمؤسسات

 والقوي للمسار الديمقراطي

. الجمعيات العاملة في هذا القطاع يجب أن تستوعب بشكل جيد التجربة المكتسبة إلى حد اآلن .2

التي تحتاج إلى تقوية ملحقاتها المحلية   F.O.NORDبهذا الخصوص، مشاريع مثل مشاريع 

تى تتمكن هذه األخيرة، بدورها، من دعم الجمعيات المحلية الصغيرة فهذه المشاريع تمثل ح

 .نماذج النطالقة جيدة

 الشبكات ت الترابط القائمة بين مكوناتمن التجارب المرجعية المهمة، تلك التي تنبع من عالقا .3

شيء الذي ينقص وهو ال(الجمعوية والتي ترمي إلى توطيد ودعم البنيات األساسية للجمعيات

وتزويدها بالموارد وخلق صالت وصل فعالة بين الجمعيات التي تهدف إلى ) أغلب الجمعيات

 .توطيد وتقوية ذواتها

سواء مسؤولي التدبير أو أعضاء األجهزة اإلدارية، (إن تكوين األشخاص وأعضاء الجمعيات  .4

) وهو حال أغلبها( لقصيرةأمر حاسم، فالتجارب أثبتت أن الدورات التكوينية ا) خاصة الرئيس

لهذا من الضروري تفعيل مشاريع تبرمج دورات تكوينية على المدى . تعطي نتائج قليلة الفائدة

إضافة إلى هذا، هناك ).وهو الحال الذي يجب أن تكون عليه أغلب الدورات التكوينية( البعيد

ألجيال المتعاقبة على أمر آخر على نفس الدرجة من األهمية، وهو إشكالية التغيير الحتمي ل

 رجاال ونساء، وإعطائهم  يفرض بشكل استعجالي تكوين الشباب،تسيير شؤون الجمعيات، مما

 .الفرصة لتحمل أعباء مسؤوليات أآثر أهمية

إن العجز الملحوظ في الخدمات التي تقدمها اإلدارة في مجال التكوين تبعت على التفكير، رغم  .5

رسة للتكوين المتخصص، آمورد لإلطارات الجمعوية الصعوبات الكثيرة، في إنشاء مد

 .ومسؤولي التدبير
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من الضروري إعادة التأآيد على أن تقوية القدرات اإلجرائية الفعالة للجمعيات تحضى  .6

. باألولوية، وآذلك تعد مسألة القدرة على الوصول إلى المعلومات أمرا جوهريا وال يقل أهمية

خاصة ما يتعلق بالحصول على التمويل، ( رآزة المعلومةلذا، فالجمعيات التي تهدف إلى م

وجعلها في متناول جميع الجمعيات، يمكن أن تقدم ....) المشاريع الجمعوية، الدروس التكوينية

وصيلة بشبكة آما سبقت اإلشارة، معظم الجمعيات ال تملك ت. منفعة جليلة في هذا المجال

ن لك) آذلك على الصعيد الوطني( ويبحات ال موقع خاص بها على صفاإلنترنيت وتفتقد إلى

 ،بشكل مشترك، آخطوة أولى) اإلنترنيت( من العملي جدا التفكير في امتالك هذا الفضاء

 .وبأسعار رخيصة

  

  حول الخطوط العریضة الممكنة لألنشطة المستقبلية-3

  

  :آنماذج يمكن أن توجه بعض األنشطة والمشاريع المستقبلية، نذآر ما يلي

ت األحياء التي أخذت تنشأ بشكل متزايد، تمثل مشاريع تستجيب بشكل أنسب وأقرب، إن جمعيا 

لساآنة، وعن طريق األنشطة والبرامج التي تنجزها هذه لآانت متينة الهياآل، لالحتياجات األساسية 

ففي األحياء الشعبية . ساآنةة من تشخيص وتحديد مختلف عينات للالجمعيات تتمكن بسرعة وفاعلي

 الهامشية التي تعج بالمهاجرين القرويين الذين يقصدونها دون توقف، تتمرآز نسب آبيرة اصةوخ

 ...).النظافة، الصحة، االندماج: ( من الفقر والمشاآل المختلفة

 والتدخالت األنشطةما سبق ذآره، يدفع مباشرة إلى إعادة التأآيد على ضرورة دعم وتقوية  

 القروي وتبعت األمل في حياة مستقرة  استقرار السكان بمحيطهمبالمناطق القروية التي تساهم في

لتنمية التي يعرفها العالم القروي إن المستويات المتدنية ل. بالقرية في ظل شروط معيشية مقبولة

وغياب أبسط الحاجيات األساسية يؤثر وينعكس مباشرة، في آثير من الحاالت، على المجاالت 

 .الحضرية
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 ترمي إلى التصدي لظاهرة الهجرة، آما يستشف من هذا التقرير، تمثل نموذجا تلك المشاريع التي 

 أنفي هذا اإلطار، يجب . ودليال يحدد توجيهات المشاريع المستقبلية التي تشتغل على هذه الظاهرة

يخضع آل مشروع لتحليل مسبق ينبني على دراسات المتخصصين، ويتناول مختلف التحوالت 

دوافع المهاجرين، المناطق الجغرافية، عالقة ( لهجرة بالمغرب عبر الزمنالتي عرفتها ظاهرة ا

 ....)الهجرة بالتنمية

احتداء بنماذج دول مثل فرنسا، هولندا وبلجيكا، وبموازاة مع تحسن مستويات عيش المهاجرين  

تمكين المغاربة باسبانيا، وشريطة أن تقوم المؤسسات العمومية الوطنية بتحسين الشروط األساسية ل

 تحضى مشاريع أنالمهاجرين المغاربة من المراهنة على مشاريع التعاون ببلدهم األصلي، ينبغي 

 .التعاون من اجل التنمية بادوار طالئعية

 التفكير فيها جيدا، تحسين وتطوير عملية التنسيق بين جمعيات يمن القضايا المهمة التي ينبغ 

 جمعيات المهاجرين اكنية وشرآائها المغاربة، وإشرالمهاجرين والمنظمات الغير حكومية االسبا

 .في مشاريع محددة

من جهة أخرى، نشير إلى أن من أآبر التحديات التي تواجة مستقبل العمل الجمعوي، تتعلق  

بتحسين إطار العالقات بين الجمعيات اإلسالمية وغيرها، خاصة تلك الجمعيات ذات الطابع 

الجهود من أجل تواصل أفضل وتحقيق التعايش بين آل أطراف هذه التقدمي، فمن الالزم أن تتظافر 

في هذا السياق، وآما يالحظ المتخصصون، إن الفاعلين األجانب في شمال المغرب . الجمعيات

خاصة فاعلي التعاون االسباني بفعل حضورهم المميز، يمكن أن يضطلعو بدور بارز في هذا الشأن 

إن هذه المسألة تبرز بشكل أآثر . )مستتر، وحسب الحاالتعبر تبني اختيارات نشيطة، بشكل (

 .وضوحا في العالقة بين الجمعيات النسائية المناصرة للمرأة والجمعيات اإلسالمية

 هذا، وبفعل خصائص الجمعيات اإلسالمية وحضورها المهم في آل قطاعات التعاون، إضافة إلى 

حقوق المرأة آما اعترف بها في مدونة األسرة التحدي ال يكمن فقط في التطبيق على أرض الواقع ل

في آل األحوال يجب تطبيق جتمعي برمته يجد نفسه أمام المحك الجديدة، بل إن المشروع الم

اإلرشادات والتوجيهات، آما ذآر، عن طريق دراسة آل حالة على حدة، وبمراعاة مالمح 
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هناك مجاالت .(  حقيقي لواقع البلدوتوجيهات الفاعلين لكن يجب دائما االنطالق من فهم وإدارك 

 ).ومضامين ال يمكن التفاهم حولها بينما هناك مجاالت أخرى يسهل التعاون بشأنها

 وقبولهم للمشاريع أمرا حاسما وعلى قدر آبير من نآذلك يعتبر التحديد الدقيق الحتياجات المستفيدي 

 هذه المشاريع ملكا  تعتبرفهناك جمعيات آثيرة تنزع نحو امتالك المشاريع، وال. األهمية

 األنشطة والمشاريع التي تنجز دراسات مسبقة عن تأثيرها في المستفيدين  لهذا محاور.للمستفيدين

  .وتشرآهم في تقصى وتحديد احتياجاتهم الحقيقية، تمثل نماذج مرجعية للمستقبل


