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عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية للجيومرفلوجيا، اجتماعه األول بمقر شعبة 

ابتداء من  2018دجنبر  14، يوم الجمعة بالرباط اإلنسانيةالجغرافيا بكلية اآلداب والعلوم 

 .مساء الساعة الرابعة والنصف

حضر االجتماع كل من األساتذة عبد اللطيف ارويحا، وحيد العدناني، فريد 

 رالدين، محمد محي الدين وعبد الهادي الميموني. نو

 على الشكل التالي: جتماعاالوكان جدول أعمال هذا 

  ؛توزيع مهام المكتب الجديد •

    ؛وضع تصور جديد لمهام األعضاء •

  .األولوية في المرحلة القادمة والبرنامج ذ •

ارويحا، باسم  في بداية االجتماع جدد الرئيس السابق للجمعية األستاذ عبد اللطيف

 23في إنجاح الملتقى  الجهات التي ساهمت كلوألساتذة والطلبة شكره ل ،المكتب

للجيومرفلوجيين المغاربة. كما نوه في كلمته بالمجهودات المحمودة التي بدلها أعضاء 
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تفانيهم في أداء مهامهم طيلة مدة انتداب المكتب في جو من نكران الذات بالمكتب و

ولية الجماعية. وأكد على أن هذه المسؤولية أصبحت مضاعفة بعد شرف واإلحساس بالمسؤ

تجديد الثقة الذي حضي به المكتب من قبل مجموع المنخرطين. وطالب الجميع بقراءة 

متأنية للمرحلة المنتهية والعمل على تثمين أسباب النجاح والتعامل مع نقط الضعف بشكل 

ختام كلمته، إحداث تغيرات على مستوى جماعي متضامن. واقترح الرئيس السابق في 

إسناد المهام لألعضاء بشكل يعيد الحيوية للتركيبة، مؤكدا أن المهمة التي تسند لكل عضو 

تجعل منه منسقا داخل المكتب للمجال المكلف به، دون أن يحرمه ذلك من المساهمة في 

 منخرطين. التسيير الجماعي للجمعية الذي حصل المكتب على تفويض بشأنه من ال

 
  توزيع مهام المكتب الجديد. 1

وهكذا فتح نقاش مثمر بغرض إعادة توزيع المهام وتوسيع مجاالت اهتمام كل عضو 

 ليصبح المكتب على الشكل التالي:

 ؛محمد محي الدين  رئيسا للجمعيةذ.  •

 ؛عبد اللطيف ارويحا كاتبا عاما لهاذ.  •

  ؛فريد نور الدين نائبا للكاتب العامذ.  •

 ؛نادية مشوري  أمينة مالهاذة.  •

 ؛مصطفى وادريم مسؤوال عن العالقة مع المختبراتذ.  •

والشراكة  وحيد العدناني مسؤوال عن األنشطة والتظاهرات العلميةذ. •

 ؛والخاليا

  .عبد الهادي الميموني مسؤوال عن النشر والتبادل والتواصلذ.  •
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يد، األستاذ محمد محي الدين، وبعد المصادقة على هذه التركيبة طلب الرئيس الجد

تخصيص حيز من زمن االجتماع لفتح نقاش حول كل مهمة من أجل البحث في إعادة 

تأطيرها وتوسيع نطاق اشتغال المسؤول عنها لضمان الجودة في أداء المكتب للمسؤوليات 

، ةمتطلبات الحالية التي تختلف عما كان منتظرا منها في فترات سابقللالمنوطة به، وفقا 

تداخل المسؤوليات بين األعضاء الذي ال تكون فيه إال مضيعة للوقت وإضعاف ل وتفاديا

 لألداء. 

   المكتب عضاءلمهام أ جديد تصوروضع . 2

 الجمعية يةأمانة مال

وقف المكتب في بداية هذه العملية عند مهمة أمينة المال التي تتحمل وفق  القانون 

 مسؤوليات أساسية:المؤطر لعمل الجمعية، 

ضبط مالية الجمعية، واتخاذ كل اإلجراءات للحفاظ على سالمة الوضع  •

  ؛القانوني للجمعية تجاه البنك

توقيع األمر بالصرف لدى الجمعية عند التوصل بالمداخيل والسحب  •

  ؛والتحويل، بمعية الكاتب العام

 ؛العام للمصادقةإعداد التقرير المالي الذي يقدمه المكتب في الجمع  •

 ؛إعداد قوائم بأسماء األعضاء، حسب انتظامهم في أداء واجب االشتراك •

وتخبر . تحيين اللوائح كل ستة أشهر حسب وتيرة أداء االشتراكاتو ،وانتمائهم الجغرافي

 ؛المكتب بالوضعية المالية الجمعية

وضعية مراسلة المنخرطين في نهاية شهري مارس وشتنبر لتنبيههم إلى  •

 ؛المالية تجاه الجمعية، وحثهم على أداء اشتراكاتهم

 ؛تقدير مصاريف التسيير وفق المخطط السنوي المصادق عليه •

  ؛متابعة طلبات االنخراط الجديدة وتقديمها للمصادقة في اجتماعات المكتب •
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إعداد ميزانية أنشطة الجمعية بالتشاور مع عضو المكتب المسؤول عن  •

 .مسؤولي الخاليا العلميةالشراكات وت العلمية واألنشطة والتظاهرا

إلى جانب المهام ذات الصبغة المحاسباتية التي ال يمكن أن ينوب عن أمينة المال 

أحد في النهوض بها، هناك مهام أخرى تتحملها بشكل متضامن مع باقي مكونات المكتب، 

 .ة مالية للجمعيةوهي المتمثلة في البحث عن مداخيل أخرى وخلق شراكات تعود بمنفع

 والشراكات والخاليا عضو المكتب المكلف باألنشطة والتظاهرات العلمية

والشراكات والخاليا مهمة عضو المكتب المكلف باألنشطة والتظاهرات العلمية  تضم

 :ما يلي

 األنشطة والتظاهرات العلمية -أ

 اقتراح أنشطة في صلب التخصص   −

 لفائدة الباحثيناقتراح أنشطة تكوينية وتداريب  −

 وضبط الجدولة الزمنية لها وضع خطط لتنفيذ األنشطة التي يوافق عليها المكتب −

  التنسيق مع الشركاء في حال تنظيم تظاهرات في إطار تشاركي −

 للكاتب العام الستعمالها عند تحرير التقرير األدبي. االنشطة تقديم تقارير −

 التنسيق مع خاليا الجمعية المغربية للجيومرفلوجيا  -ب

، من ندوات ولقاءات وتكوينات وتداريب التي تقترحها الخاليا العلمية ةنشطتنسيق األ −

 ؛ميدانية ودروس... الخ

األوراق التمهيدية لكل نشاط وتحرير تقرير يضم عدد المستفيدين والمؤطرين  تهيئ  −

 واألهداف التي تم تحقيقها والتي لم تتحقق وتسجيل المالحظات والتوصيات.

 الشراكات: -ج

تقرر  لرفع من أداء الجمعية المغربية للجيومرفلوجيالفي إطار الرؤيا المستقبلية 

 تشجيع الشراكات: 
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يل الجمعية في الندوات والمؤتمرات وأوراش العمل الوطنية للمساهمة في تمث −

  ؛والدولية

الرفع من مستوى الشراكات مع المؤسسات الدولية لما يخدم برامج الجمعية المغربية  −

 .للجيومرفلوجيا

 نائب الكاتب العام:

إلى جانب مساعدة الكاتب العام والنيابة عنه في حال غيابه، تقرر أن يستفيد المكتب  

من وضع النائب في الوالية الحالية كأستاذ في مجال التربية والتكوين، ليكون صلة وصل 

بين المكتب والجيومرفلوجيون المشتغلين في مراكز مهن التربية والتكوين والمدارس العليا 

اإلدارة العمومية والدكاترة المغاربة موظفي التعليم االبتدائي والثانوي و ذةوأساتلألساتذة 

 غلين. تغير المش

تبدأ هذه المهمة بجرد هؤالء األطر وتحديد اهتمامهم الحالية، وفتح قنوات للتواصل 

معهم للتفكير في أنشطة تبقيهم على اتصال وثيق بتخصصهم األصلي، وأنشطة تجعل باقي 

 ن يستفيدون من التجربة التي راكموها في قطاعاتهم. الجيومرفلوجيي

توضع قاعدة البيانات المحصل عليها، في موقع الجمعية الجيومرفلوجيا بالتنسيق مع 

  .النشر والتبادل و التواصلعن المسؤول 

 :المسؤول عن النشر و التبادل و التواصل

ا. ها و اشعاعههي نبضتكتسي هذه المهمة أهمية أساسية داخل الجمعية من حيث أنها 

يتكلف صاحب المهمة بتتبع نشر أعمال الجمعية من أولها الى آخرها، ويوافي المكتب 

 .بتقارير عن تطور عمليات النشر هذه

 .العمل على ربط الصلة مع مجالت متخصصة في الجيومرفلوجيا •

العمل على ربط عالئق علمية وإبرام اتفاقيات مع جمعيات دولية متخصصة  •

 .ومرفلوجيافي الجي
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التنسيق مع المكلف بالمختبرات في تتبع ما ينشره الجيومرفلوجيون من  •

 .أعمال

لتتبع  والشراكات والخالياالتنسيق مع المكلف باألنشطة والتظاهرات العلمية  •

 .مخرجات كل نشاط تنظمه الجمعية

للمجلة المغربية مراسلة محكمين أساسيين لتوسعة دائرة القراء بالنسبة  •

 ReMaGéom فلوجيا  للجيومر

 الشباب الباحث،لنشر أعمال فقرة  :السهر على وضع أبواب داخل المجلة •

وراق التمهيدية األطاريح، تقارير عن الرحالت. ، ملخصات األأنشطة الجمعية تقارير

 .للملتقيات باللغات الثالث لكسب رهان العالمية

 .المتميزين بالمجلة بعد تحكيمهاالعمل على نشر أعمال الباحثين الشباب  •

تيسير التواصل بين الجيومرفلوجيين المغاربة واألجانب من أجل توفير  •

 .فرص لتداريب الباحثين الشباب في الخارج وتمكينهم من النشر بمجالت دولية محكمة

 خمسةلى إن تصل المجلة في نهاية هذه الوالية أجل أتطوير أداء المجلة من  •

 Impact)معامل تأثير  ذاتو (Indexer) مجلة محكمة  ىإل المرورقل وعداد على األأ

Factor)  .فيما بعد 

 عضاء المكتب ودمجهم في معظم هذه الخطوات كفيل بإنجاحها.أالتشاور مع 

 المسؤول عن التنسيق مع المختبرات

 :عمل التاليةالإلنجاح مهمة التنسيق مع المختبرات، ارتأينا وضع خطة 

 عضاء العمليين في الجمعية داخل الكليات المغربية لمعرفة عددألمراسلة ا •

للجمعية في كل المعاهد  اقتراح مراسلين ،الجيومرفلوجيين المنتسبين لكل كلية واهتمامات

 ؛والكليات

 ؛البحثوفرق ليها وكذا مجموعات إمعرفة المختبرات العلمية التي ينتمون  •
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عناوين  لتحديدليها الجيومرفلوجيين إمراسلة مجموعات البحث التي ينتمي  •

بالئحة طلبة الدكتوراه المؤطرين من طرف  منها التوصلو ،األبحاث التي يشتغلون عليها

 ؛الجيومرفلوجيين

الخروج بالئحة االهتمام الجديد للجيومرفلوجيين ومحاولة مالءمتها مع  •

 ؛مالتخصص األ

مراسلة الجامعات والوزارة لبدل مزيد من الدعم لألبحاث الجيومرفلوجية  •

 ؛هميتها في كليات اآلدابأوتبيان 

ة الدكتوراه وفق المستجدات العلمية بالتنسيق مع برمجة تكوينات موازية لطلب •

 .المكلف باألنشطة العلمية

هذا التخصيص يعتبر بمثابة لوحة على أن ، أكد رئيس الجمعية وفي ختام هذا النقاش

بكل ما في  سيسعى من جهته، ،عبر أنهكما  حسب مهمته، عضوقيادة ومنطلقا لعمل كل 

كل المقاييس بالتنسيق بين مكونات المكتب وسيساعد وسعه ليجعل هذه الوالية ناجحة على 

 على إنجاح كل الخطط اإلجرائية التي يقترحها األعضاء أو منسقو الخاليا.

 األولوية في المرحلة القادمة  والبرنامج ذ

بمحاولة بلورة برنامج عملي للشهور العام، على توصيات الجمع  اقام المكتب اعتماد

 مكن تلخيصه في النقط التالية: من عمر الوالية، ي األولى

 األنشطة العلمية:

 الملتقيات القادمة -أ

الزمالء بشعبة الجغرافيا التابعة لكلية اآلداب  ين منتوصل المكتب بطلب -

للجيومرفلوجيين  24مؤسستيهما الملتقى  إلحصاندير والمركز الجامعي بأيت ملول، اكأب

للتشاور  المؤسستينالمغاربة. رحب المكتب بهذا الطلب وتقرر االتصال بالزمالء في 
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والتنسيق في تفاصيل المسألة التنظيمية التي فضل المكتب أن تكون مشتركة بين الطرفين 

 ؛لتقاربهما المجالي

يومرفوجيين المغاربة للج 25كما توصل المكتب في موضوع تنظيم اللقاء  -

بوشتى الفالح من مختبر الجيومرفلوجيا التابع للمعهد العلمي بالرباط. باقتراح من األستاذ 

لتنسيق العملية التنظيمية مع  المذكور ا الطلب وقرر التواصل مع األستاذذكتب بهمرحب ال

 ؛هدعالزمالء بالم

شتركة بين الجمعية اقترح عضو المكتب األستاذ نور الدين فريد تنظيم ندوة م -

سطات، حول موضوع :  –والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الدارالبيضاء 

  .بيداغوجية تدريس الجغرافية الطبيعة

 النشر العلمي -ب

ناقش المكتب الوطني للجمعية المغربية المشروع العلمي الطموح  الذي تقدم  -

العام األخير،  والمتمثل  في اشراف الجمعية على به األستاذ عبد هللا العونية في الجمع 

مؤلف جماعي كبير عن جيومرفوجية المغرب. تبنى المكتب المقترح وقرر خلق خلية تحت 

إشراف األستاذ العوينة تبحث في خطة عمل ألجرأة تنفيذ هذا المشروع. وتمنى أن تبدأ هذه 

تكون فيه دون شك فائدة كبيرة الخلية في القريب العاجل، في تنفيذ هذا المشروع الذي س

للباحثين المغاربة في الجيومرفلوجيا ولجميع المشتغلين في حقول اإلنسان والبيئة وإعداد 

  ؛التراب

 بتشاور مع اللجنة المنظمة للملتقىكما أن المكتب سيبدأ بحر األسبوع القادم  -

 ؛الملتقى من أجل نشرها خاللفي جمع المداخالت التي قدمت ، بالرباط  23

محمد تقرر أن يباشر كل من األساتذة  ،لتوصية من الجمع العام تنفيذاو -

 يينالتدابير الكفيلة بإصدار أعمال الملتق وعبد الهادي الميموني، وحيد العدنانيو الدين محي

 ؛بمراكش 22عين الشق و ـ البيضاء  بالدار 21

سؤول عن التواصل ورقة خالل االجتماع القادم حول توسيع أبواب يقدم الم -

  .المجلة اإللكترونية وخطة عمل إلشهارها بين الباحثين المغاربة

 الخاليا العلمية -ج
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خالل الجمع العام، والذي التابعة للجمعية تفعيال للنقاش الذي أثارته الخاليا العلمية 

قرر ، ا وفق المتطلبات العلمية الحاليةهيكلتهألح فيه المنخرطون على ضرورة إعادة 

، يطلب منهم تحديد برنامج العمل الذي يقترحونه هاالمكتب توجيه رسالة للمسؤولين عن

خالل المرحلة القادمة. ونذكر فيما يلي بمجاالت اهتمام هذه الخاليا وأسماء  هالتنشيط

 األساتذة المسؤولين عنها:

 الدينامية الساحلية  عبد الرحيم وطفه: .1

 الدينامية القارية  جمال الكركوري:  .2

 الرباعي محمد محي الدين:  .3

 التوازنات البيئية واإلعداد الغابوي نادية المشوري:  .4

 األخطار المائية  إبراهيم أقديم:  .5

 الخريطة الجيومرفلوجية قاسم النعايمي: .6

 المواقع الجيومرفلوجية يحيى الخالقي : .7

 
 

 عن المكتب
الكاتب العام   

 عبد اللطيف ارويحا
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