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نقتســم هنا وخارج حدودنا حكاية موجزة لمهمة بارزة

انطالقا من قيم التقاســم واإلنفتــاح التي تعتمدها، تعمل 
مؤسســة OCP بامللموس عىل تحســن ظروف العيش ألالف 

األفراد باملغرب وعرب العامل.
تتجاوز أنشــطة مؤسســة OCP حدود املغرب لتالمس أوضاع 

أجنبية.  بلدان 
وهكــذا نلتزم بتعزيز التعاون جنــوب – جنوب وبتلبية حاجيات 

املحلية. الساكنات 

  التنميــة اإلجتامعية؛

  التنميــة الفالحية؛

  حاميــة الرثاث الوطني والثقايف؛

  التكوين والبحث؛

  التفكري واإلســرتاتيجية.

ترتبط أنشــطتنا بخمســة محاور تعمل عليها املؤسسة 
والوحــدات التابعة لها :

مؤسســة OCP باملغرب وعرب العامل

//  حكايــة موجزة ملهمة بارزة

OCP مؤسسة

إفريقيا
الجنوبية أمريكا 

أسيا



التنمية الفالحية :   
زرع بذور الفالحة المستدامة



9 8

زرع بذور الفالحة المستدامة

من خالل مقاربة مندمجة وتشــاركية، يســاهم برنامج 
التنميــة الفالحية يف تحســني مداخيل الفالحني الصغار 
وظروف عيشــهم باملغرب وبالعديد من دول الجنوب.

يهــدف برنامــج التنمية الفالحية : إىل وضع وقيادة 
مبادرات تنمويــة إقتصادية وإجتامعية بالقطاع 

الفالحــي و ذلك من خالل :

// زرع بذور الفالحة املســتدامة

املنتهجة  الطريقة 

إدراك إشكالية التنمية 
القروية

دعم املامرسات الفالحية 
الجيــدة التي تحرتم البيئة 

تنمية الرشاكات اإلسرتاتيجية 
وطنيا ودوليا 

الحكامة الجيدة لربنامج 
املســاهمة املالية يف التنمية 

للمغرب  الفالحية 

تحسن دخل الفالحن 
الصغار وظروف عيشهم 

التعاون  تطوير 
جنــوب – جنوب حول األمن 
الغــذايئ ويف ميدان التغذية 

تصور املشاريع بالتشاور 
مع األطراف املشاركة 

التشاركية  الطريقة 
يف البحث

تقييم أثر املشاريع

المشاريع البارزة 

 OCP مواكبة صغار الفالحن املغاربة برشاكة مع موزعي أســمدة  

عرب أنشــطة التعميم )حقــول تجريبية و أيام تكوينية(؛

  خدمة اإلرشــاد الفالحي )أنظر الرســم البياين(؛

  إنجاز مشــاريع مندمجة للتنمية الفالحية؛ 

  تنظيــم قوافــل OCP يف املغرب و يف افريقيا ؛

  البحــث والتنمية.

الفالحية  التنمية 

تدبير الفالحة الصغرى

 إعـداد املسـارات التقنيـة

املالئمة بالنسبة لكل جهة

 تقدمي و حتليل النتائج

احملصل عليها

 التشخيص امليداني اإلقليمي : 

  اختيار الفالحني

و الزراعات املالئمة

 التتبع التقني

والتوعية



األنشطة اإلجتماعية  
ومواكبة الشباب  :   
عيش أفضل للجميع 
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عيش أفضل للجميع

  املســاهمة يف توفري حياة كرمية للســاكنة األكرث هشاشة 
خاصة منها النســاء و األطفال؛

  تحســن قابلية تشغيل الشــباب للتوظيف عرب تكوينهم 
الكتســاب كفايات أولية و/ أو مهارات اساســية مع تثمن 

مواهبهم.

يكتــي برنامج العمل اإلجتامعي ومواكبة الشــباب صيغتني إثنتني :

باعتــامده مقاربة تروم اإلدامة وتعزيز املكتســبات،يوفر برنامج األعامل اإلجتامعية 
ومواكبة الشــباب تعبئة من أجل :

متكن الفئات الهشــة من ضــامن تربية أفضل للجميع
الولــوج  إىل الخدمات الصحية

الرتابية  الدينامية  إنعاش 
يف املناطق املستهدفة

تقوية قدرات الرشكاء 
املحلين

تحسن قابلية تشغيل 
الشباب

المشاريع البارزة 

  ولوجية املدرســة ودعم تحسن املستوى املدريس؛ 

  إعداد البنيات التحتية وتجهيز املدارس يف الوســط القروي؛

  تنظيــم عدة قوافل طبية وجراحية؛

  دعم املؤسســات الراعية لألشــخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة
)متالزمــي الثالثية الصبغيــة، املتوحدين، ذوي اإلعاقة الحركية، ذوي 

اإلعاقة العقلية، إلخ...(؛

  تقويــة قدرات الشــباب عرب متكينهم مــن تكوينات مهنية وكفاءات 
أولية؛

  رصد منح دراســية للطلبة املتميزين؛ 

  تعزيز قدرات النســيج الجمعوي.

األنشــطة اإلجتامعية ومواكبة الشباب 

// عيــش أفضل للجميع12



شبكة OCP لريادة 
المقاوالت :   

تطوير المنظومة المقاوالتية
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تطوير المنظومة المقاوالتية

برامج وأنشــطة لإلعالم والتحســيس وللدعم و تلقن روح املقاولة

برامج وأنشــطة للمواكبــة والتكوين يف الكفاءات املقاوالتية

برامج وأنشــطة توفــر للمقاولن املوارد الالزمة يف مراحل اإلحتضان  

والتطويــر والتمويل ملقاوالتهم

برامج وأنشــطة متكن من إخراج املقاولن من عزلتهم وتوســيع 

شــبكاتهم للولوج إىل السوق

 تتطلع مؤسســة OCP من خالل شــبكتها الخاصة بدعم روح املقاولة إىل تطوير 
النســيج اإلقتصادي املغريب وإىل خلق فرص للشــغل جديدة ومستدامة.

تقــوم هذه املقاربة عىل دعامات أربع :

روح املقاولة 

الكفاءات 

التشبيك 

املوارد  

المشاريع البارزة 
 MIT GLOBAL STARTUP WORK SHOP 2014 مضيــف ورشيــك رئييس ل  

مبراكــش. أصبحت هذه التظاهــرة التجمع املرجعي لدعم العمل 

املقاواليت عىل املستوى الدويل؛

  التحســيس والتكوين حــول العمل املقاواليت برشاكة مع »إنجاز 

املغــرب« لفائدة )أكــرث من 2000 من تالميذ الثانويات واملدارس(؛

  متويــل قروض الرشف بــن جرير والجديدة وخريبكة من خالل 

»شــبكة مقاولة املغرب«، و بأســفي وبن جرير من خالل 

»ريم مبادرات«؛

  مرافقــة الجولــة الوطنية Startup-Weekend بالجامعات و املدارس 

العليا حول الرتبية والتحســيس عىل إعداد املشــاريع؛

  مرافقة يف برنامج ترسيع املقاوالت الناشــئة Maroc Startup cup؛ 

  برنامج دعم املقاولن يف عدة مدن مغربية، برشاكة مع مؤسســة 

Mowgli و ACO )مؤسســة األطر العليا OCP(؛

  دعم املقاوالت الناشــئة الفائزة خالل املســابقات الوطنية والدولية؛

  مرافقــة الفاعلــن من أجل تنظيــم النهائيات الجهوية و الوطنية 

الدولية؛ للمسابقات 

  دعم ومرافقة األنشــطة املدرة للدخــل )التعاونيات، الجمعيات، 

حاميل املشاريع...(.

شبكة OCP لريادة املقاوالت 

www.ocpentrepreneurship.org// تطويــر املنظومة املقاوالتية16



الثقافة والثراث : 
من أجل ثقافة و تراث في 

متناول الجميع



من أجل ثقافة و تراث في متناول الجميع

يهدف برنامج الثقافة و الرتاث إىل املســاهمة يف تنفيذ مشــاريع ثقافية تهدف املناطق ذات عرض 
ثقــايف منخفــض و كذلك تثمني الرثات الوطني، كأدوات إســرتاتيجية للتنمية البرشية واإلقتصادية 

و اإلجتامعية.

وتتــم املداخالت عرب املحاور التالية :

دمقرطــة الثقافة : وضع 
برمجة سنوية، متنوعة 

و دامئة و مالمئة

إكتشاف املواهب الشابة 
ومواكبتها نحو االحرتاف

تربيــة فنية موجهة إىل األطفال من 
خــالل برمجة ثقافية هادفة تحمل 
قيم املواطنة والتقاســم و اإلنفتاح

حامية وتثمن الرتاث املادي 
والغري مادي 

2ماي
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المشاريع البارزة 

   برنامــج حاميــة و تنمية واحات نخيل مراكش، برشاكة مع مؤسســة 
محمد الســادس لحامية البيئة؛

   رقمنــة الرتات الوتائقــي للمكتبة الوطنية؛

   حامية و تنمية الرتات األرشــيفي الوطني الخاص بأرشــيف املغرب؛

   إنتــاج أنتولوجيــا ڭنــاوة مكنت من حفض وتدوين هذا الرتاث 
الثقايف املغريب؛

   »برنامج الثقافة للجميع« : ســينام للشــباب و العموم و املرسح 
و املوســيقى و الســالم )slam( و الثقافة الحرضية و العروض؛

   ورشــات تكوينيــة لفائدة املواهــب املحلية من أجل مواكبة فنية 
و تقنية و من أجل إحرتافية أكرت لشــباب الســاحة الفنية املغربية 

الجديدة.

الثقافة والرثاث  

// مــن أجــل ثقافة و تراث يف متناول الجميع20



 : OCP مركز السياسات
التفكير المشترك



التفكير المشترك 

ينطلــق مركــز السياســات OCP مــن منظــور الجنــوب 
ويقــدم مســاهامته يف أربــع حقــول موضوعاتيــة رئيســية :

  الفالحــة، األمن الغذايئ والبيئة؛

  التنميــة اإلقتصادية واإلجتامعية؛

  املالية واقتصاديات املواد األساســية؛

  املغــرب الشــامل، برنامــج موجــه لفهــم التطــورات 
عــىل  التأثــري  ذات  والشــمولية  اإلقليميــة  اإلســرتاتيجية 

املغــرب. مســتقبل 

تطــور   ،OCP السياســات  ملركــز  دعمهــا  خــالل  مــن 
مؤسســة OCP قدراتهــا يف مياديــن البحــث والتفكــري.

www.ocppc.ma 

ــز مغــريب للتفكــر يوجــه  ــز السياســات OCP مرك مرك
ــاهمة  ــدف إىل املس ــات ويه ــورة السياس ــه  ببل إهتامم
يف تعميــق املعــارف وإغنــاء التفكــر حــول القضايــا 
اإلقتصاديــة والعالقــات الدوليــة التــي تنطــوي عــىل 
ــة  ــة واإلجتامعي ــة اإلقتصادي ــبة للتنمي ــات بالنس تحدي

ــم. ــكل أع ــة بش ــارة اإلفريقي ــرب وللق للمغ

25

OCP مركز السياسات

// التفكر املشرتك 24



جامعة محمد السادس 
متعددة اإلختصاصات 

وثانوية التميز ببن جرير : 
مرافق  التميز



مرافق التميز 

تعــد جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات 
ــة  ــب املدين ــع يف قل ــن، وتق مؤسســة للبحــث والتكوي
ــا  ــح قطب ــح أن تصب ــث تطم ــر حي ــن جري ــرضاء ب الخ
ــاف  ــرب إىل مص ــي باملغ ــأنه أن يرتق ــن ش ــا م أكادميي

ــن. ــدان البحــث والتكوي ــة يف مي ــم الوازن األم

 OCP تعتمــد جامعــة محمــد الســادس عــىل مؤسســة
يف إعــداد برامــج تعليميــة عاليــة املســتوى و متوافقــة 
بغيــة  الحــايل،  الوطنــي  اإلقتصــادي  الســياق  مــع 
ــم واملعرفــة  ــاء مجتمــع حقيقــي للعل املســاهمة يف بن

ــرب. باملغ

 ثانويــة التميــز تقــع يف قلــب املدينــة الخــرضاء بــن جريــر، املشــبعة بثقافــة 
حقيقيــة للتنميــة املســتدامة، تحتضــن ســلكا للتعليــم الثانــوي، املؤهــل 
ــة  ــي تضــم املســالك العلمي ــا والت ــة للمــدارس العلي وســلكا لألقســام اإلعدادي
ــدس -  ــوم املهن ــاء وعل ــات و الفيزي ــة : )MPSI( الرياضي ــا التالي والتكنولوجي
)PCSI( الفيزيــاء و الكيميــاء وعلــوم املهنــدس - )TSI( التكنولوجيــا وعلــوم 

ــة. الصناع

تســعى ثانويــة التميــز بــن جريــر إىل أن تصبــح منشــأ للكفــاءات باملواصفــات 
التــي تتطلبهــا املــدارس العليــا والجامعــات الوطنيــة والدوليــة.

طالــب   12000 اســتقبال  الجامعــة  تتوقــع 
ــث. ــتاذ وباح ــب 1000 اس ــتقبال، إىل جان مس

الصبغــة  ذات  الجامعــة  هــذه  تتوجــه 
الدوليــة، نحــو الــدول الصاعــدة كــام ســتبادر 
إىل تشــبيك عالقاتهــا بالجامعــات املغربيــة.

ثانويــة التميز بنب جرير جامعة محمد الســادس متعددة التخصصات 

29

جامعة محمد الســادس متعددة اإلختصاصات 

وثانويــة التميز بن جرير

// مرافق التميز 28

رســم ثاليث األبعاد لثانوية التميز- يف طور اإلنشــاء



المؤسسة المغربية للعلوم 
المتقدمة واإلبتكار والبحث 

"MAScIR" وصندوق البحث 
والتنمية حول الفوسفاط :  

البحث هو األساس المعتمد



البحث هو األساس المعتمد

ــر  ــة MAScIR تتوف ــت مؤسس ــائها يف 2007 اصبح ــذ إنش من
ــة  ــة املتقدم ــات التكنولوجي ــىل وحــدات للبحــث يف القطاع ع
الصيغــة،  متناهيــة  التكنولوجيــات  يف  الخصــوص  وعــىل 
ــذي  ــيء ال ــرى، ال ــة الصغ ــة، اإللكرتوني ــا اإلحيائي التكنولوجي
يــذر عليهــا حيــازات يف امللكيــة الفكريــة والصناعيــة يف هاتــه 

القطاعــات.

يف إطــار املــرشوع املهيــكل لجامعــة محمــد الســادس املتعــددة 
مؤسســة  مــع  وتكامــل  وطيــد  تعــاون  أقيــم  التخصصــات 

MAScIR للتمكــن مــن : 

بنــاء عــىل التوصيــات الصــادرة عــن امللتقــى الوطنــي األول للبحــث 
ــث  ــة للبح ــاء دفع ــي إىل إعط ــنة 2012 ، الرام ــام س ــة املق والتنمي
ــف  ــع الرشي ــرر املجم ــي حــول الفوســفاط، ق ــىل املســتوى الوطن ع
.OCP للفوســفاط إنشــاء صنــدوق البحــث والتنميــة ضمن مؤسســة

البحــث حــول  الصنــدوق دعمــه يف متويــل مشــاريع  ســيقدم 
ــك مــن  ــا مفتوحــا تنافســيا وشــفافا وذل الفوســفاط معتمــدا نظام

ــالل : خ

: MAScIR صندوق البحث والتنمية حول الفوســفاطمؤسسة

تقديم إســهامها إىل جانب جامعة محمد 
الســادس املتعددة التخصصات يف ميدان 
التكويــن، البحث، الخربة و تأطري الطلبة 

والباحثن

املســاهمة يف تنمية الرشاكات العلمية 
والتقنية مــع الجامعات ومعاهد البحث 

خلــق مختربات مختلطة بن OCP وجامعة الوطنية
محمد الســادس متعددة التخصصات 

ومعاهد البحث املغريب.

نرش أعامل البحث عرب 
املجالت وخالل املؤمترات.

إنشاء كرايس لألستاذية منح جوائز للباحثن إعالن عن طلب مشاريع
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+65% +70% 350 000

100+350

 OCP أرقام رئيسية  لمؤسسة

سنويا مستفيد 

للمزيد من املعلومات عن أنشــطة مؤسســة OCP ندعوكم إلى حتميل 

تقارير األنشــطة على املوقع اإللكتروني:

www.ocpfoundation.org

منحدريــن من العامل القرويمن املســتفيدين من النساء واألطفال 

رشيك عىل املســتويات املحلية 
والدولية والوطنية 

مرشوع مدعم سنويا 
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