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: OCP م�ؤ�س�سة

يف كّل مكان، للجميع، للأف�سل

�سنة 2014 بالأرقام

متهيد

برنامج التنمية الفلحية :

زرع بذور الفلحة امل�ستدامة

برنامج العمل الجتماعي ومتكني ال�سباب :

عي�ش اأف�سل للجميع 

برنامج الثقافة والرتاث :

من اأجل ثقافة و تراث يف متناول اجلميع  

�سبكة OCP لريادة املقاولت :

تط�ير بيئة املقاولت

 : OCP مركز �سيا�سات

من�ساأة عامة من اأجل تعزيز ال�سيا�سات العامة 

جامعة حممد ال�ساد�ش متعددة التخ�س�سات:

على مقاعد التميز

ثان�ية التميز بن جرير:

من اأجل حياة مدر�سية ناجحة

ملتزم�ن مع �رشكائنا

حق�ق ال�س�ر
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2014 تقرير الأن�شطة ل�سنة

 OCP وفاءا لر�شالتها وقيمها، ت�ا�شل م�ؤ�ش�شة

التنم�ية يف املغرب كما  مهمتها الجتماعية 

يف اخلارج، وبذلك ت�شاهم كل ي�م يف حتقيق 

م�شتقبل اأف�شل.

الأن�شطة  على  نهجها  يف   OCP م�ؤ�ش�شة  تركز 

على  الب�رصية  التنمية  برامج  وتنّفذ  امليدانية 

املدى املنظ�ر.

من  اأبعد  ه�  ما  اإىل  الذهاب  ه�  طم�حنا 

امل�شاعدة، بخلق اأن�شطة وفر�س عمل م�شتدامة 

فعال  دور  لعب  من  ال�رصكاء  جميع  ومتكني 

داخل املجتمع.

تعّد  كبرية،  جماعية  مغامرة  اإطار  ويف 

م�ؤ�ش�شة OCP اأر�شية خ�شبة للت�شامن وح�شد 

ومتكافئة  م�شتدامة  تنمية  اأجل  من  الطاقات 

وم�شرتكة.

حّققناه  الذي  والتقّدم  جناحنا  باأن  �شك  ل 

والن�شاء  الرجال  اإىل  بالأ�شا�س  يع�دان 

مكافحة  جه�د  يق�دون  الذين  املتعهدين 

ودعم  الجتماعية  امل�شاواة  وتر�شيخ  الإق�شاء 

الأمن الغذائي.

ال�رصكاء  مع  ال�ثيق  بالتعاون  بعملنا  ونق�م 

الفاعلة يف  واجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات واجلهات 

احلياة املحلية.

والربامج  بالأحداث  2014 حافًلة  �شنة  كانت 

يف العديد من املجالت الجتماعية و�شاهمت 

يف حتقيق عي�س اأف�شل للمجم�عات ال�شكانية 

امل�شتهدفة.

ندع�كم لكت�شاف املزيد عن امل�ؤ�ش�شة ومعرفة 

اأن�شطتها عن كتب من خالل هذه ال�شفحات.

متهيد

9



آسيا

مرشوع دعم التعاونيات النسائية 

عىل الساحل الغريب يف غامبيا 

البصل، الفلفل، األرز،
الطامطم، الخص.

1 200

مرشوع تعزيز اإلنتاج املتكامل
يف والية راجستان

ISAP :الرشيك

مبادرة املغرب / الهند إلعادة 
تأهيل البقوليات الغذائية

    املشاركة يف تنظيم قافلة فالحية    
   يف مايل  

    4 مراحل: بوغوين، سيكاسو، نيونو 
   وموبتي.

381
1 020

7 600
300

تحليلة تربة

مستفيد

دورة تدريبية

الزراعات املستهدفة

الزراعات املستهدفة:
القطن واألرز والبقول.

حقل تجريبي
9 600
فالح صغري مستفيد

افريقيا

تنمية نبات الصبار  
  

78
كســابا مستفيد 

1 125
الغنم شاة من 

975
حماًل

574
طًنا من ســيالج 

الصبار

1 000

1 000

مستفيد فالح 

05
تعاونيات

تشجري

التنمية الفالحية الدولية

التنمــية الفالحـــية الوطــنية

12 زراعة مستهدفة

16 أستاًذا خبريا 

15 موزًّعا مساهًم

3 قوافل موضوعاتية

20 مرحلة 12 جهة كربى

4 تشخيصات إقليمية

الجديدة

الرحامنة

سنة 2014
باألرقـــــام

خدمات التوعية

18596فالحا صغريًا
تنمية زراعة أشجار التني

ر هكتا

تأهيل إعادة 
800 هكتار

500 امرأة مستفيدة

فالح صغري مستفيد
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 OCP مركز السياسات

شبكة OCP للمقاوالت الثقافة والرتاث

100
300

برنامج املنح

إعدادية

مدارس
3 000

1

4

منحة دراسية لدعم قابلية 
التشغيل للطالب

منحة اجتمعية ممنوحة

207
60

جمعية مستفيدة

170يوًما
من التكوين 10 مواضيع

تعزيز القدرات »وكالء متضامنني 2«
يف مدن آسفي وبجعد والفقيه بن صالح

تم تأهيلها

75
 الدينامية املجالية

األطليس ــئةحوارات  برنامج القيادات الناش

القوافل الطبية

75 978
مستفيًدا منحدرا من األوساط املعوزة

21
06

01
01
01

العمل االجتمعي ومتكني الشباب

الربنامج االجتمعي والتعليمي أوالد سلمن

يف 21 مدرسة يف آسفي
5 مشاريع للدعم املدريس يف خريبكة واليوسفية وطنجة

1 مرشوع خاص بالتعليم األويل  يف طنجة
مرشوعان لألنشطة الدراسية املوازية 

دعم جهود تحسني املستوى الدرايس االبتدايئ

قافلــة متخصصــة يف طب العيون

166
فرصــة عمل جديدة

1250
شــابًا تــّم تعريفهم

املقاوالت عىل 

1.5
مليــون درهم

قيمةالجوائــز املمنوحــة

 قافلــة متعــددة التخصصات 
واألطفال( )لألمهات 

قافلــة للتوعية حــول صّحة الفم 
واألسنان

45 بلــد ممثل
جنسية  28

50 قيادة ناشــئة

قافلة للعمليات الجراحية والعناية
الطبية متعددة التخصصات )تافياللت(

2770 تلميذ يف 31 مدرسة

تلميذ مستفيد

16 مســابقة للرشكات الناشــئة 
05 دراســة تم إنجازها حول انشــاء

املقاوالت 

مرشًدا  149
114 رشكــة حاصلة عــىل الدعم و املواكبة

18 مرشوًعــا و 16 رشيًكا

مشارك

ممثاًل بلًدا 

13 000
5 770

286
160

مستفيد

طالب يف املــدارس العمومية

مدّرًســا تم تكوينهم

مدرســة مســتفيدة )من املستوى 
االبتدايئ إىل املســتوى الثانوي(

�سنة 2014 بالأرقام

قوافــل للعمليــات الجراحيــة والعناية 
الطبيــة متعــددة التخصصات
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يف كّل مكان، للجميع،

للأف�سل

: OCP م�ؤ�س�سة

قـصة قـصرية
عن مهمة عظيمة

نطاق عملنا : املستقبل

اللتزام  لتحقيق   OCP م�ؤ�ش�شة  اإن�شاء  مت 

ال�رصيف  للمجمع  وامل�ؤ�ش�شاتي  الجتماعي 

للف��شفاط باأف�شل طريقة ممكنة. 

عدم  حال  يف  معناها  تفقد  الرثوة  ولأّن 

برفاه  الهتمام  يعني  التقا�شم  لأن  تقا�شمها، 

 OCP م�ؤ�ش�شة  تلتزم  وم�شتقبلهم،  الآخرين 

من  العام  ال�شالح  تخدم  التي  الربامج  بتنفيذ 

اأجل حت�شني حياة اآلف امل�اطنني يف املغرب 

ويف العامل اأجمع.

رئي�شية  حماور  خم�شة  ح�ل  اأن�شطتنا  تدور 

اأو الهيئات التابعة  بدعم مبا�رص من امل�ؤ�ش�شة 

لها :

التنمية الجتماعية؛

التنمية الفالحية؛

املحافظة على الرتاث ال�طني والثقايف؛

التك�ين والبحث؛

التفكري وو�شع ال�شرتاتيجيات.

تعمل م�ؤ�ش�شة OCP على تط�ير قدرات التك�ين 

ال�شاد�س  مع جامعة حممد  بالتعاون  والبحث 

متعددة التخ�ش�شات وثان�ية التميز بن جرير، 

مركز  خالل  من  التفكري  جه�د  اإىل  اإ�شافة 

.OCP ال�شيا�شات

وللقيام مبهامها وامل�شاهمة يف بناء م�شتقبل 

�شاماًل  نهجا   OCP م�ؤ�ش�شة  تتبنى  اأف�شل، 

امل�اطن  العمل  اأ�ش�س  ب��شعها  وت�شاركًيا 

املتكامل للتنمية القت�شادية والجتماعية.
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م�ؤ�س�سة OCP : يف كّل مكان، للجميع، للأف�سل
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OCP مؤسسة
يف املغرب والعالـم

بالتنمية اخلا�شة  براجمها  لتنفيذ  املغرب  يف  جهة   16 يف   OCP م�ؤ�ش�شة   تت�اجد 

الب�رصية بالقرب من ال�شاكنة املحلية.
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وتتجاوز برامج م�ؤ�ش�شة OCP حدود املغرب لتمتد اإىل الهند واأفريقيا على وجه اخل�ش��س.

وتعمل م�ؤ�ش�شة OCP اأي�شا على تعزيز التعاون بني بلدان اجلن�ب يف جمال الفالحة وتلبية احتياجات ال�شكان 

املحليني.

إفريقيا
ساحل العاج

 جــهـة فـي
 الــمــغـرب

غامبيا
غينيا كوناكري

ليبرييا
مايل

املغرب
سرياليون

م�ؤ�س�سة OCP : يف كّل مكان، للجميع، للأف�سل
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 وراء كل مهّمة كبرية فريق 

عمل كبري 

م�ؤ�ش�شة OCP هي قبل كل �شيء مغامرة اإن�شانية كبرية وخري 

مثال على الت�شارك واللتزام.

يف م�ؤ�ش�شة OCP، ن�قن اأن راأ�شمالنا الب�رصي ه� مفتاح جناح 

حتديات  لدينا  العمل  فريق  وي�اجه  وا�شتدامتها.  م�شاريعنا 

وخرباته  معارفه  ت�شخري  بف�شل  ي�مًيا  عليها  ويتغّلب  كبرية 

و�شبكاته.

ولهذا، نحن نرى يف تقّدم فريقنا وتطّ�ر مهاراته اأول�ية و�رصًطا 

رئي�شًيا خللق القيمة امل�شتدامة وامل�شرتكة.

OCP تنظيم م�ؤ�ش�شة

التنمية

الفالحية

العمل الجتماعي

وم�اكبة ال�شباب

الثقافة

والرتاث

مركز �شيا�شات

OCP

�شبكة املجمع 

ال�رصيف للف��شفاط 

لريادة املقاولت

الربامج

وطاقم العمل

برامج م�اطنة

يتم ح�شد رجال ون�شاء م�ؤ�ش�شة OCP ي�مًيا ل��شع 

الب�رصية،  التنمية  خلدمة  م�اطنة  برامج  وتنفيذ 

جمال   OCP حيث ت�شتهدف كل هيئة يف م�ؤ�ش�شة 

عمل معني خلدمة التنمية الب�رصية.
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م�ؤ�س�سة OCP : يف كّل مكان، للجميع، للأف�سل
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من خلل برنامج التنمية الفلحية، تعمل م�ؤ�س�سة OCP على تنفيذ م�ساريع التنمية من اأجل امل�ساهمة 

يف حتقيق الأمن الغذائي يف املغرب و يف باقي دول العامل. وتعتمد م�ؤ�س�سة OCP على برنامج لدعم 

القطاع الفلحي من اأجل زيادة دخل �سغار الفلحني، وذلك يف اإطار م�ساهمتها يف تنفيذ الإ�سرتاتيجية 

ال�طنية اجلديدة للمكتب ال�طني لل�ست�سارة الفلحية وحتديث الفلحة املغربية.

التنمية الفلحية :

زرع بذور الزراعة امل�شتدامة

لربناجمنا  امل�شتهدفة  الفئات 

هم �شغار الفالحني و اجلمعيات 

املغرب  داخل  والتعاونيات 

وخارجه.

تنفيذ  اإىل  الفالحية  التنمية  برنامج  يهدف 

يف  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  جه�د 

قطاع الفالحة من خالل :

ت�شجيع املمار�شات الفالحية اجليدة واملحافظة 

على البيئة؛

حت�شني مداخيل وظروف عي�س �شغار الفالحني؛

املالية  امل�شاهمة  لربنامج  الر�شيدة  احلكامة 

للتنمية الفالحية يف املغرب؛

الأمن  ح�ل  اجلن�ب  بلدان  بني  التعاون  تعزيز 

الغذائي والتغذية؛

امل�ؤ�ش�شات  مع  اإ�شرتاتيجية  �رصاكات  تط�ير 

ال�طنية و الدولية.

ي�شاهم  وت�شاركي،  متكامل  نهج  على  اعتماًدا 

التنمية الفالحية يف حت�شني املداخيل  برنامج 

يف  الفالحني  ل�شغار  املعي�شية  والظروف 

املغرب ويف العديد من بلدان اجلن�ب. ويتلّخ�س 

هذا النهج يف اأربع نقاط رئي�شية هي :

اإ�شكالية التنمية الفالحية يف املناطق  معاجلة 

القروية؛

نهج البحث الت�شاركي؛

اإعداد امل�شاريع بالت�شاور مع ال�رصكاء؛

قيا�س اأثر امل�شاريع

املجم�عات امل�شتهدفة

اأهداف

الربنامج
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التنمية الفلحية
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منجزات �شنة 2014

خالل �شنة 2014، اعتمد برنامج التنمية الفالحية يف املغرب 

نهًجا يق�شي بتنفيذ خطة العمل ال�شن�ية املبنية على اأ�شا�س 

الت�شخي�س اجله�ي.

 OCP نظرا لهيمنة الن�شاط الفالحي يف جمالت عمل م�ؤ�ش�شة

فاإن هذا القطاع يعد �شمن املحاور الرئي�شية للتنمية اجله�ية.

ومن هذا املنطلق، قام برنامج التنمية الفالحية ببناء نهجه 

على حم�رين رئي�شيني:

ال�طني. ال�سعيد  املتكاملة على  التنمية  برامج  اإجناز   -

املقّدمة  والأعمال  الأن�شطة  من  جمم�عة  ه�  املفه�م  هذا 

�شمن م�شاريع ُتعنى بالفالحة وتكّمل م�شاريع اأخرى م�شّممة 

حتقيق  بهدف  �شن�ات  خم�س  مدى  على  املحلية  للمجتمعات 

القروي  العامل  ل�شّكان  والجتماعية  القت�شادية  التنمية 

يف  املتكاملة  الفالحية  التنمية  برامج  وتت�ّزع  امل�شتهدفني. 

املغرب على خم�س مناطق )اآ�شفي، الي��شفية، خريبكة، ميدلت، 

وزان(؛

التخطيط  تروم  التي  املعززة  الت�عية«  »خدمات  تنفيذ   -

خالل  من  الفالحي  املجال  يف  والت�عية  الإر�شاد  لأن�شطة 

التجارب  واأيام  الت�عية،  وجل�شات  حت�شي�شية،  دورات  تنظيم 

ق�افل  وتنظيم  جتريبية،  فالحية  قطع  وان�شاء  التطبيقية، 

.OCP

وعلى ال�شعيد الدويل، ارتكز ن�شاط برنامج التنمية الفالحية 

على �شعيد اآ�شيا واإفريقيا، وذلك يف اإطار التعاون بني بلدان 

اجلن�ب للم�شاهمة يف حتقيق الأمن الغذائي ل�شغار الفالحني.

اأفريقيا  يف  الدعم  الربنامج  هذا  قّدم  ال�شنة،  هذه  خالل 

لتعاونيتني يف غامبيا، كما عمل على تنظيم قافلة فالحية 

غينيا،  مع  الفالحي  للتعاون  برناجًما  وو�شع  مايل  يف 

وحتديًدا بهدف تك�ين الأطر من وزارة الفالحة يف هذا البلد. 

اأي�شا على اإجناز درا�شة  اإىل ذلك، �شهر الربنامج  وبالإ�شافة 

يف  املان�  نهر  احتاد  منطقة  يف  الأرز  اإنتاج  اإ�شكالية  ح�ل 

وك�ت  وغينيا  و�شريالي�ن  ليبرييا  التالية:  الأربعة  البلدان 

ديف�ار.

كارناتاكا  م�رصوع  بتمديد   ،2014 �شنة  متيزت  الهند،  ويف 

لتحقيق  الجتماعي  اجلانب  دمج  مع  �شن�ات  ثالث  ملّدة 

الفالحية  للتنمية  م�رصوع  اإطالق  مت  كما  الب�رصية.  التنمية 

�شن�ات  اأربع  مدى  على  راج�شتان  ولية  يف  ا  اأي�شً املتكاملة 

لفائدة �شغار  الفالحية  ات�شال لال�شت�شارة  افتتاح مركز  مع 

الفالحني.

طرح  الفالحية  التنمية  برنامج  وا�شل  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة 

بالهند  الغذائية  البق�ليات  تاأهيل  باإعادة  املتعلق  م�رصوعه 

 25000 لفائدة   2012 عام  يف  اإطالقه  مت  الذي  املغرب  و 

فالح �شغري يف كال البلدين )15000 يف الهند و10000 يف 

املغرب(.
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ت�زيع الأ�شمدة يف اأحد احلق�ل

التنمية الفلحية
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500 02

اأطلقت م�ؤ�ش�شة  اأن�شطتها الدولية،  اإطار  يف 

خالل  من   ،2014 ي�ني�  يف   OCP
برناجمها للتنمية الفالحية، وب�رصاكة مع 

م�ؤ�ش�شة »ن�شاء من اأجل اإفريقيا« واملنظمة 

م�رصوع  بلدنا«،  ه�  »امل�شتقبل  املحلية 

دعم لتح�شني الإنتاج الفالحي لتعاونيتني 

ت�شّمان 500 امراأة م�شتفيدة.

ح�ل  امل�رصوع  يرتكز  �شنتني،  مدة  على 

اأربعة حماور متكاملة، مبا يف ذلك الت�عية 

ح�ل املمار�شات الزراعية اجليدة، وت�شجيع 

ال�شتخدام املعقلن لالأ�شمدة، وتعزيز البنية 

املح�ش�ل  وتثمني  للتعاونيتني  التحتية 

وت�ش�يقه.

بتعزيز  امل�رصوع  �شمح  الي�م،  ولغاية 

لتعاونية  والب�رصية  التقنية  القدرات 

»كاتاك�ر« وو�شع خم�س من�شات جتريبية 

للت�عية والر�شاد الفالحي.

من اأجل حت�شني الإنتاج الزراعي

م�رصوع غامبيا

تعاونيات

ن�شائية

الزراعات امل�ستهدفة
الأرز، الطماطم، الفلفل، الب�شل، اخل�س امراأة م�شتفيدة

حتت املجهر
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اإحدى امل�شتفيدات من م�رصوع غامبيا

التنمية الفلحية
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Clôture

8:30 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 14:20

10:30
10:40

10:40
10:50

10:50  
11:00

مع القافلة الفلحية

24�ساعة

ال��س�ل وا�ستقبال

امل�ساركني،

وجبة الفط�ر

الزيارات

  ،OCP ف�شاءات املجمع ال�رصيف للف��شفاط، وم�ؤ�ش�شة •
وزارة الفالحة وال�شيد البحري.

• ف�شاءات امل�زعني
• املخترب املتنقل لتحليل الرتبة والنبات واملياه.

عر�س وزارة الفالحة

وال�شيد البحري

 تقدمي برنامج الي�م

الكلمات الفتتاحية : املجمع 

ال�رصيف للف��شفاط وم�ؤ�ش�شة 

OCP

املجال�ش

البداية
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11:15-13:15

11:00 
11:15

13:15
13:25

13:25
13:40

13:40
14:20

14:20
15:30

15:30

عر�س فيلم ق�افل املجمع ال�رصيف 

للف��شفاط 2012و 2013

عرو�س تقنية من طرف خرباء يف جمال الزراعة

• امل�شار التقني للزراعة
• الت�شميد: اأهميته، الرتبة، اأخذ العينات، وحتليل الرتبة والنبات واملياه

• اأن�اع ومك�نات الأ�شمدة واأ�شاليب ووترية ا�شتعمالها 
• عر�س النتائج اخلا�شة خلريطة خ�ش�بة  الرتبة وعر�س طريقة

fertimap.ma ا�شتخدام م�قع  

 مداخلة م�زع الأ�شمدة

 عر�س الفيلم امل�ؤ�ش�شي للمجمع

ال�رصيف للف��شفاط

�شحب القرعة للف�ز بالأ�شمدة

وجبة الغداء

اخلتام

التنمية الفلحية
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• تعزيز ال�شتخدام املعقلن
    لالأ�شمدة 

• ت�شجيع التحاليل املختربية 
   الزراعية

• تعزيز ال�شت�شارة الفالحية 

مة 
ّ
• قافلة خم�ش�شة للخ�رصوات مق�ش

   على 6 مراحل 

• زيارة 6 مناطق مغربية يف �شهر واحد 
• اإن�شاء 12 حقل التجارب

• 5 حما�شيل زراعية م�شتهدفة
• اإجراء 284 درا�شة ا�شتق�شائية بعد 

   تنظيم القافلة

• ت�شخري 8 خرباء  
   زراعيني  

• اإ�رصاك 8م�زعني

 • 2371 م�شتفيداً
    من بينهم 2015

   فالحًا

 • جتربة على: الب�شل يف منطقة تني 
    من�ش�ر الريفية، املردود امل�شّجل: 50 

  طن/هكتار )35%+(
 • جتربة على البطاط�س يف منطقة بركان 

    الريفية، املردود امل�شّجل: 35 طن/

   هكتار )25%+(

• جتربة على البندورة احلقلية
   يف منطقة اأولد رحم�ن  الريفية  

   املردود امل�شجل 78 طن/هكتار )25%+(
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 • تعزيز ال�شتخدام املعقلن
   لالأ�شمدة

• ت�شجيع التحاليل املختربية 
   الزراعية 

• تعزيز ال�شت�شارة الفالحية

 • قافلة خم�ش�شة لزراعة النخيل
مة على 4 مراحل

ّ
   ومق�ش

• زيارة 4 مناطق
• اإن�شاء 8 حق�ل التجارب 
 • 120 درا�شة ا�شتق�شائية

   بعد تنظيم القافالت«

• ت�شخري 3 خرباء 
   زراعيني

 • 4 م�زعني
   م�شاركني

 • 1581 م�شتفيداً 
    من بينهم 1332 

   فالحًا

• جتربة على النخيل
    يف منطقة فكيك الريفية، املردود

   امل�شّجل 3 طن/هكتار  )20%+(  

• جتربة على النخيل
    يف املنطقة زاك�رة الريفية، املردود 

   امل�شّجل 2.5 طن/هكتار )7+%(
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• تعزيز ال�شتخدام املعقلن
   لالأ�شمدة 

• ت�شجيع التحاليل املختربية 
   الزراعية 

• تعزيز ال�شت�شارة الفالحية

 • قافلة خم�ش�شة لزراعة احلب�ب
مة  على 10 مراحل  

ّ
   و القطاين مق�ش

• زيارة 10 مناطق كربى
• 7 حما�شيل م�شتهدفة
• اإن�شاء 41 حقل التجارب

 • 300 درا�شة ا�شتق�شائية بعد تنظيم
   القافالت

• ت�شخري 5 خرباء 
   زراعيني

• اإ�رصاك 13 م�زعًا 

 • 3866 م�شتفيداً 
    من بينهم  3338 

   فالحًا

• جتربة على القمح ال�شلب 
    يف منطقة بن �شليمان الريفية واملردود 

   بلغ 26 قنطاراً يف الهكتار % 6+

• جتربة على الف�ل
    على �شعيد املنطقة الريفية عني تيزغة   

    واملردود و�شل اإىل 31 قنطار/ هكتار   

)+30%(   

 • جتربة على اخلرطال  يف منطقة اجلديدة 
    الريفية واملردود بلغ 371 باقة/هكتار   

)+24%(   
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 • تعزيز ال�شتخدام املعقلن 
   لالأ�شمدة 

• تعزيز الإنتاجية من خالل 
   املمار�شات الزراعية اجليدة

• تعزيز ال�شت�شارة الفالحية

• متابعة اأن�شطة التنمية الزراعية
• اإن�شاء حق�ل التجارب

• دعم الإ�ش�شارة الفالحية
• 120 ي�مًا تدريبًيا

• 35 حم�ش�ًل م�شتهدًفا
 • 160 ي�مًا من الت�عية ب�شاأن

   التجارب 

• 206 جتربة زراعية
• متت زيارة 16 منطقة كربى

• 15 م�ّزعًا 
   معتمداً

• 8400 فالح
   م�شتفيد

 • جتربة على �شجر الل�ز يف منطقة
    الدري��س الريفية. املردود بلغ

  2 طن/هكتار )20%+(

 • جتربة على �شجر الرمان يف منطقة
    مراك�س الريفية واملردود بلغ

   24 طن/الهكتار )16%+(

 • جتربة على �شجر التفاح يف منطقة
    بني مالل الريفية واملردود و�شل

   اإىل 51 طن/ هكتار )70%+(

ل 
ي
ل
ا
ح

ت
ل
 ا
ى

عل
ع 

ي
ج

�ش
ت

ة
ي
ع

را
ز
ل
 ا
ة
ي
رب

ت
خ

مل
ا

 • ت�عية امل�شتفيدين حيال
    الإ�شتخدام املعقلن لالأ�شمدة    

    من خالل التحاليل اخلا�شة 

    باملياه والرتبة وتقنيات 

    اأخذ العينات، وذلك بغية 

   حت�شني املحا�شيل الزراعية

• الت�شجيع على اإ�شتخدام حتاليل  
   املختربات التحاليل الزراعية 

• منظ�مة ل�شمان حت�شني املح�ش�ل 
• 12 منطقة مّتت تغطيتها

• اأيام لتقدمي احل�شيلة

 • خمتربات
    للتحاليل

   الزراعية

• 300 حتليل للرتبة• 350 فالحًا
• 30 حتليلة للمياه
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  *ال�شاكنة القروية 
 **جتّمع امل�شالح القت�شادية 
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 • النه��س بامل�شت�ى التقني
   لل�شيعة الفالحية 

• حت�شني منط احلياة والبنى
   التحتية الجتماعية

• الرتقاء بالقدرات 
   التنظيمية والإدارية

 • تنمية الفكر الريادي لدى
   اليد العاملة

•  اإنفتاح ال�شيعة الفالحية    
    على ال�ش�ق عرب تن�يع و      

    تثمني منت�جاتها

 • جمم�عة اأن�شطة واأعمال تتم يف اإطار
   م�شاريع  لل�شيعة الفالحية  وهي مربجمة   

   للمجال القروي ملّدة خم�س �شن�ات بهدف 

   حتقيق التنمية القت�شادية والجتماعية  

    لل�شاكنة القروية

 • مكتب الدرا�شات
 • املديرية الإقليمية

   للفالحة

 • 5 جماعات قروية مّت
   ت�شخي�شها 

 • ت�شخي�س ترابي
   لالإمكانات الإقليمية

 • اآ�شفي : 62 م�رصوعًا
    فالحيًا، 18 م�رصوعًا لدعم

   اخلدمات الجتماعية

 • الي��شفية : 13 م�رصوعًا
    فالحيًا و7 م�شاريع لدعم

   اخلدمات الجتماعية

 • خريبكة : 25 م�رصوعًا
    فالحيًا و9 م�شاريع لدعم

   للخدمات الجتماعية

 • وزان : 19 م�رصوعًا فالحيًا
    و10 م�شاريع لدعم

   اخلدمات الجتماعية

 • ميدلت : 65 م�رصوعًا
    فالحيًا و17 م�رصوعًا 

   لدعم اخلدمات  

   الجتماعية«
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• نقل تقنيات جديدة 
• تنمية قدرات الفالحني

   ال�شغار

• تثمني التينة
• حت�شني الإنتاجية

• زراعة 1000 هكتار
• تاأهيل 800 هكتار

 •  عمالة اجلديدة  )اللجنة
    الإقليمية  للتنمية الب�رصية(

 •  وزارة الفالحة وال�شيد
    البحري

املكتب اجله�ي  لال�شتثمار  • 
الفالحي لدكالة اجلديدة    

• م�رصوع قيد الإجناز• 1000 فالح
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• نقل تقنيات جديدة 
 • تنمية قدرات الفالحني

   ال�شغار

• تطبيق نظام الزراعة بدون حرث 
• حت�شني وتثمني الغذاء لإنتاج حليب املاعز 

• دعم البتكار يف عمليات اإنتاج العلف
• تنمية القدرات
• دعم الت�ش�يق

• بناء م�شنع اأجبان ومركز لتجميع احلليب

• املديرية الإقليمية 
   للفالحة بقلعة ال�رصاغنة 

 • اللجنة الإقليمية للتنمية
   الب�رصية يف الرحامنة

 • املعهد ال�طني للبحث
   الزراعي

• تعاونية بالدي الن�ش�ية

• م�رصوع قيد الإجناز• 354 فالحة
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• نقل تقنيات جديدة 
 • تنمية قدرات الفالحني

   ال�شغار

•  الت�عية حيال غذاء امل�ا�شي م�شنع من    
    �شيالج ال�شبار

 • 1125 نعجة و 975 خروفًا
• اإنتاج 574 طنًا من ال�شيالج

• املديرية الإقليمية   
    للفالحة بقلعة ال�رصاغنة 

 • اجلمعية ال�طنية ملربي
   الأغنام واملاعز

• 78 مربيًا

• النعجات املر�شعة :
    مت��شط اإنتاج احلليب

   %30+ بالن�شبة اإىل ال�شاهد   

   احلد الأعلى  للر�شاعة <    

   1300 غ يف الي�م

 • حمالن يف مرحلة 
   الر�شاعة  )90 ي�مًا(:

    مت��شط معدل الك�شب 

    الي�مي %60+ ؛ معدل 

    الك�شب الي�مي الأق�شى

   387غ يف الي�م

 • خراف الت�شمني : مت��شط
    معدل الك�شب الي�مي +

    %45 ; معدل الك�شب

    الي�مي الأق�شى 243غ

   يف الي�م

التنمية الفلحية
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م�رصوع دعم 

حت�شني الإنتاج 

الفالحي 

لتعاونيتني 

ن�شائيتني 

بغامبيا
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ن
 • م�رصوع دعم من اأجل اإنتاج فالحي اأف�شل جلمعيتني�ش

    تعاونيتني ن�شائيتني  متمركزتني على ال�شاحل الغربي

   لغامبيا )كاتاك�ر و�شانيانغ(، يرتكز امل�رصوع على : 

• تدريب التقنيني والن�شاء امل�شتفيدات
• تعزيز البنية التحتية واملن�شاآت

• تنظيم التعاونيتني
• تثمني وت�ش�يق املنت�ج

•  م�ؤ�ش�شة »ن�شاء من  
   اأجل اإفريقيا«

• منظمة »امل�شتقبل ه�  
   بلدنا« املحلية

•500 امراأة
 •10 تقنيني

 • حت�شني الإنتاج من
   ٪15 اإىل 50٪

 • حت�شني املدخ�ل
   باأزيد من40٪  

امل�شاركة يف 

تنظيم قافلة 

 فالحية يف

مايل
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ا
 • تعميم املمار�شات الزراعية من اأجل إنتاج املحا�شيلم

   الفالحية الأ�شا�شية يف مايل: القطن والذرة والأرز والبطاط�س

• تقدمي دورات تدريبية ل�شالح �شغار الفالحني ح�ل تقنيات  
   ت�شميد واإنتاج املزروعات 

• زيارات م�ّجهة للمخترب املتنقل من اأجل الت�عية ح�ل
   اأهمية  حتليل الرتبة يف الإ�شتخدام املعقلن لالأ�شمدة

 • م�ّزع الأ�شمدة: �رصكة 
ت�غ�نا     

 • خرباء زراعي�ن من 
   مايل واملغرب

 • اجلمعية الدائمة 
    لغرف الزراعة يف

)APCAM( مايل   

 • وزارة التنمية القروية
   يف مايل

 •1200 فالح
  �شغري

 • نقل اخلربات املتعلقة
      بتنظيم قافلة الفالحية

    وفًقا ملعايري ق�افل

OCP م�ؤ�ش�شة   

الربنامج 

الفالحي مع 

غينيا
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 • م�رصوع تعاون يرتكز على ثالثة حماور:
   1. اإجنازخريطة تخ�شيب الرتبة  يف غينيا على امتداد

   م�شاحة  100000 هكتار

  2. تنظيم قافلة فالحية يف غينيا واإن�شاء مدار�س حقلية
   3. تك�ين اأطر وزارة الفالحة الغينية يف القطاع الزراعي

• ال�كالة املغربية 
    للتعاون الدويل

)AMCI(   

 • وزارة الفالحة يف
   غينيا 

 • وزارة الفالحة وال�شيد
   البحري يف املغرب

•18 م�شتفيد يف   
  وزارة الفالحة 

  يف غينيا

 • نقل اخلربات املتعلقة
   بتنظيم القافلة  

   الفالحية وفًقا ملعايري 

OCP ق�افل م�ؤ�ش�شة   

درا�شة ح�ل 

م�شكلة اإنتاج 

الأرز يف منطقة  

نهر املان�
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• درا�شة ح�ل م�شكلة اإنتاج الأرز يف منطقة  نهر املان� بالأرز
• اإيجاد اإمكانيات حت�شني اإنتاج الأرز والكتفاء الذاتي  يف   

   املنطقة

   ال�كالة املغربية    

   للتعاون الدويل   

)AMCI(   

  ليبريياو�شريالي�ن  

  وغينيا و�شاحل  

  العاج

• يف ط�ر الإجناز
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م�رصوع الإر�شاد 

الفالحي يف ولية 

كارناتاكا

)2
01

4-
20

17
( 

ت
�ا

ن
�ش

ث 
ال

ث

• ان�شاء 42 حقل جتريبي
• اإجراء 497 حتليلة تربة

 • اإن�شاء ثالثة مراكز للتنمية الب�رصية مع عيادة طبية وغرفة
   معل�ماتية وقاعة لتدريب الن�شاء

• اإن�شاء مركزين للمعدات الزراعية

 • اجلمعية
    الهندية   

         ملهني ال�شناعات 

   الزراعية    

)ISAP(   

 • 7000 فالح 
   �شغري من وليات 

   ج�لبارجا وراي�ش�ر 

  وبيدار

• خلق  18 من�شب 
   �شغل

• حت�شني اإلإنتاج   
   بن�شبة اأكرث من 70٪  

 • زيادة ا�شتخدام 
    الأ�شمدة الف��شفاتية 

   بن�شبة 100٪

 • حت�شني اإنتاجية 
   البق�ليا بن�شبة70٪

م�رصوع تعزيز 

الإنتاج املتكامل 

يف راجا�شتان
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ر
• تن�يع الإنتاج واملدخ�لاأ

 • ا�شتخدام تكن�ل�جيا الت�شالت واملعل�مات من خالل اإن�شاء
   مركزالإت�شال و الإ�شت�شارة الفالحية

• ن�رص الأ�شناف املنتجة لثمانية حما�شيل بق�ليات
• اإدماج حما�شيل زراعية جديدة )ال�شبار(
• مكننة تعميم اأف�شل املمار�شات الزراعية

• اإجراء 1020 حتليلة تربة
• ان�شاء 381حقل جتريبي

 • اجلمعية
    الهندية   

   ملهني     

    ال�شناعات 

   الزراعية 

)ISAP(   

 • 9600 فالح
   �شغري من وليات

   باران وب�ندي

  و�شاواي ماده�ب�ر

• خلق  12 من�شب   
  �شغل 

 • اإجراء 35 دورة
   تدريبية

 • حت�شني اإنتاجية
    البق�ليات الغذائية 

   بن�شبة

   )الف�ل: 50٪+،   
   ال�ش�جا: 30٪+(

مبادرة املغرب - 

الهند لإعادة تاأهيل 

البق�ليات الغذائية
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• امل�شاهمة يف اإن�شاء خم�شة مراكز للتح�شي�س والت�عية للمزارعني
• اإن�شاء �رصكات قروية لإنتاج البذور

 • اإن�شاء امل��ش�عات البحثية لتح�شني الأ�شناف وعقلنة الت�شميد
  وتعميم التقنيات الزراعية وتفعيل مراكز التح�شي�س والت�عية 

   للمزارعني

• اإجراء 1500 حتليلة تربة
 • اإجراء اأكرث من 300 دورة تدريبية )املدار�س احلقلية واأيام

   التح�شي�س و الت�عية(

 • املعهد ال�طني
   للبحث الزراعي   

)INRA(   

 • معهد احل�شن
     الثاين للزراعة   

   والبيطرة

IAV Hassan II    

• املعهد الدويل   
   للبح�ث يف   

    املناطق  

    الإ�شت�ائية �شبه    

     القاحلة

)ICRISAT(     

 • م�ؤ�ش�شة البحث
    �ش�اميناثان 

)MSSRF(    

  • املركز الدويل 

     للبح�ث الزراعية

    يف املناطق

    اجلافة

)ICARDA(   

 • 8 وليات يف الهند: 
   راج�شتان، برادي�س 

   تيالجنانا، مادهيا 

   برادي�س، وتريب�را، 

   ولية البنغال 

   الغربية، تاميل 

  نادو، اأودهي�شا 

• 5 مناطق مناطق  
  زراعية يف املغرب

• 14000 فالح  
  م�شتفيد

 • حت�شني اإنتاجية 
     البق�ليات الغذائية 

   )البازلء بن�شبة  

   ٪70 واحلم�س   

    والعد�س بن�شبة 30٪+(

 

التنمية الفلحية
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العمل الجتماعي

ومتكني ال�سباب :

عي�س اأف�شل للجميع 

يرمي برنامج العمل الجتماعي وم�اكبة ال�سباب اىل هدفني اثنني. من جهة، امل�ساهمة يف تاأمني حياة 

ال�طنيني واجلمعيات املحلية  ال�رشكاء  ي�مية كرمية لل�سكان املع�زين، حيث تعتمد امل�ؤ�س�سة على 

لتمكني الفئات امل�ستهدفة �سمن نهج يعتمد على الإر�ساد والت�عية، ومن جهة اأخرى، حت�سني فر�ش 

العمل لل�سباب يف املغرب حيث تعمل امل�ؤ�س�سة على ت�سهيل ول�ج ال�سباب ل�س�ق ال�سغل عن طريق 

تك�ينهم وتثمني م�اهبهم وت�سجيع البحث والبتكار.

اأهداف

الربنامج

يهدف هذا الربنامج اإىل تقلي�س الف�ارق 

الجتماعية ومتكني ال�شباب املنحدر من  

مناطق حمرومة من خالل:

 • امل�شاهمة يف حت�شني امل�شت�ى املعي�شي
   لل�شكان الأكرث ه�شا�شة عن طريق دعم 

 تدخل 

   ال�رصكاء ال�طنيني واجلمعيات املحلية؛

• دعم تنمية ال�شباب من خالل تعزيز 
 قدراتهم 

   العلمية والبتكارية وبالتايل حت�شني 

 فر�س 

   ح�ش�لهم على عمل.

   ويعتمد حتقيق هذه الأهداف على 

املرتكزات   

   التالية:

• �شمان تعليم اأف�شل للجميع؛

• حت�شني م�شت�ى ا�شتفادة �شاكنة املناطق 
النائية  من الرعاية ال�شحية؛

• تعزيز الدينامية املجالية يف املناطق 
امل�شتهدفة؛

 • تعزيز قدرات ال�شباب عن طريق التك�ين 
   لت�شهيل اندماجهم يف �ش�ق العمل؛

 • ت�شجيع وتثمني وتط�ير امل�اهب ال�شابة
   يف جمايل البحث العلمي والبتكار.

الفئات امل�شتهدفة

ينحدر معظم امل�شتفيدين من م�شاريع 

العمل الجتماعي من املناطق القروية.

اأما بخ�ش��س متكني ال�شباب، فامل�شاريع 

تطال ال�شباب املنحدرين من اأو�شاط مع�زة 

ترتاوح اأعمارهم  بني 18 و25 �شنة.
 مناطق قروية اأخرى ذات

معدلت فقر مرتفعة

 مناطق ت�اجد املجمع ال�رصيف

للف��شفاط

 بن جرير، الدار البي�شاء، اجلديدة،

خريبكة، العي�ن، اآ�شفي والي��شفية.
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منجزات �شنة 2014

ومتكني  الجتماعي  بالعمل  اخلا�س  برناجمها  اإطار  يف 

م�رصوًعا  �شتني  ح�ايل  بتنفيذ   OCP م�ؤ�ش�شة  قامت  ال�شباب، 

يف جمالت التعليم وال�شباب وال�شحة والدينامية املجالية. 

وقد مت اإجناز هذه امل�شاريع يف العديد من املدن واجلماعات 

م�شتهدفة بذلك ح�ايل 250 األف م�شتفيدا مع�زا.

وجتهيز  تاأهيل  باإعادة  الربنامج  قام  التعليم،  جمال  ففي 

ت�شهيل  على  و�شاعد  وخريبكة  اجلديدة  يف  مدار�س  خم�س 

اإىل  بالإ�شاقة  واآ�شفي.  اجلديدة  يف  املدار�س  اإىل  التنقل 

 21 ي�شتهدف  �ش��شي�ترب�يا  برناجما  امل�ؤ�ش�شة  دعمت  ذلك، 

ويهدف  اآ�شفي.  باإقليم  �شلمان  اولد  جلماعة  تابعة  مدر�شة 

واإن�شاء  الدعم  اإىل تقدمي درو�س  ب�شكل رئي�شي  الربنامج  هذا 

خم�س وحدات للتعليم الأويل. وقد متيز تدخل امل�ؤ�ش�شة اأي�شًا 

يف جمال التعليم بدعم برنامج التعليم غري النظامي بهدف 

تقدمي فر�شة ثانية لـ 60 طفال يف حالة هدر مدر�شي.

ال�شغل، عملت امل�ؤ�ش�شة على دعم  ويف جمال حت�شني قابلية 

م�رصوع رائد لت�عية ح�ايل 400 �شاب من مدينتي خريبكة 

ال�شخ�شية.  املهارات  وتك�ينهم يف  املقاولة  واجلديدة ح�ل 

ال�شتحقاق  منح  من  العديد  ت�زيع  مت  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة 

لتمكني بع�س ال�شباب من متابعة درا�شة وتعليم يخ�لن لهم 

ال�ل�ج ال�شهل ل�ش�ق ال�شغل.

كما �شاهم يف ت�شهيل تنقل التالميذ يف جمم�عة من املدار�س 

باإقليمي اجلديدة و اآ�شفي. 

ال�شنة  املنجزات هذه  اأهم  ال�شحة، كان من بني  ويف جمال 

30 قافلة طبية لت�شهيل ال�ل�ج للخدمات ال�شت�شارة  تنظيم 

من  منحدرين  م�شتفيد  األف   76 من  لأكرث  الطبية  والرعاية 

�شة بدعم العديد من املراكز 
ّ
املناطق املع�زة. كما قامت امل�ؤ�ش

الطبية الجتماعية امل�ّجهة لذوي الحتياجات اخلا�شة.

ا على حتديات ذات  واأخرًيا، تنط�ي التنمية الجتماعية اأي�شً

الدينامية  تعزيز  اأجل  ومن  ال�شدد،  هذا  يف  بالأقاليم.  �شلة 

املجالية، اأطلقت امل�ؤ�ش�شة برناجًما متكاماًل يف منطقة تادلة 

 100 اأكرث من  قدرات  لتعزيز  برامج  اإىل عدة  اإ�شافة  اأزيالل 

اأبي اجلعد والفقيه بن �شالح. وعالوة على ذلك،  جمعية يف 

ت�رصف امل�ؤ�ش�شة الآن على ثالثة مراكز لتط�ير املهارات يف 

مدن الي��شفية واآ�شفي ورحامنة بهدف تعزيز قدرات ال�شباب 

يف القطاع اجلمع�ي والكفاءات املطل�بة لإيجاد ال�شغل.
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75 978 

طبية،  ق�افل  عدة   OCP م�ؤ�ش�شة  اأطلقت 

م�شتفيدا   75978 من  اأكرث  وا�شتطاع 

طب  جمال  يف  الرعاية  على  احل�ش�ل 

ت�عية  ح�ش�س  من  وال�شتفادة  العي�ن، 

والرعاية  والأ�شنان،  الفم  �شّحة  ح�ل 

لالأمهات  التخ�ش�شات  متعددة  الطبية 

اجلراحية.  العمليات  عن  ف�شاًل  والأطفال، 

جمعيات  مع  بال�رصاكة  العمل  هذا  ومت 

الت�عية  اأجل  من  املغرب«  ب�شمة  »عملية 

واجلمعية  والأ�شنان،  الفم  �شّحة  ح�ل 

بخ�ش��س  للت�شامن  الطبية  املغربية 

وجمعية  تافياللت  وجمعية  العي�ن،  طب 

القافلة اجلراحية للعمليات اجلراحية.

الق�افل الطبية:

م�شاحة لل�شّحة

30
قافلة طبية

05 
م�شتفيًداينحدرون من تخ�ش�شات

املناطق املع�زة

2014تقرير الأن�سطة ل�شنة
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• احتاد جمعيات م�لي عبداهلل•اإعادة تاأهيل  ثان�بة اإعدادية  و4 مدار�س يف اجلديدة وخريبكةالبنية التحتية واملعدات
• 3000 طالب• جمعية اجل�رص

ت�شهيل ال�ل�ج اإىل 

املدر�شة

• ت�زيع دراجات ه�ائية يف اأ�شفي واجلديدة
 • امل�شاركة يف عملية »ملي�ن حقيبة مدر�شية« على

   امل�شت�ى ال�طني

 • املبادرة ال�طنية للتنمية الب�رصية
    يف اجلديدة/ املبادرة ال�طنية 

للتنمية الب�رصية يف اأ�شفي    

• اجلمعية املغربية لدعم التمدر�س

• 2900 دراجة ه�ائية       
م�زعة

دعم حت�شني التمدر�س 

بامل�شت�ى البتدائ

• برنامج اأولد �شلمان ال�ش��شي� ترب�ي يف 21 مدر�شة يف اأ�شفي
• م�شاريع دعم مدر�شي يف خريبكة وي��شفية وطنجة

• م�رصوع رو�س الأطفال  يف طنجة
• م�رصوعان للتن�شيط املدر�شي  خارج الربنامج الدرا�شي

• م�ؤ�ش�شة �شندي 
• جمعية اجل�رص

• جمعية الكرامة
 • جمعية ملزيندة / جمعية ج�ار/

    جمعية ال�شعلة / جمعية اأولد

ابراهيم     

EDOM جمعية احل�شن، جمعية •

• 2770  تلميًذا يف 31 
مدر�شة

التعليم غري النظامي
 • برنامج تعليم غري نظامي وحت�شني اأدوات التكفل بالأطفال

   يف حال الر�ش�ب املدر�شي
• 60 طفاًل• جمعية اإكرام

حت�شني قابلية الت�شغيل

 • م�رصوع الت�عية ح�ل املقاولت : 400 طالب
    يف اجلديدة وخريبكة

• دعم و ت�زيع 10 �شباب للقيام باأن�شطة تط�عية مبدن 
    اجلديدة واأ�شفي وخريبكة وي��شفية وبن جرير

• التكفل مبتط�عني مغربيني للقيام باأن�شطة يف حمال 
   التنمية امل�شتدامة

اإجناز املغرب  •
• جمعية اجل�رص
 • جمعية اجل�رص

  CorpsAfrica جمعية  • 
    الأمريكية

• املجم�عة املغربية للتط�ع

• 2694 م�شتفيًدا

برنامج املنح الدرا�شية

• احل�ش�ل على منح ا�شتحقاق ومنح دعم لقابلية
   الت�شغيل لفائدة الطالب يف اجلديدة واأ�شفي وخريبكة

   وي��شفية وبن جرير

 • احل�ش�ل على منح اجتماعية )دار الطالبة( يف بن جرير
   ويف اجلديدة

 • امل�ؤ�ش�شة املغربية للطالب،
م�ؤ�ش�شة م�لي ي��شف،    

جامعة حممد ال�شاد�س متعددة    

التخ�ش�شات، املعهد اجلامعي    

للتكن�ل�جيا فرن�شا   

 • جلنة دعم متدر�س الفتيات
القرويات    

• 207 منحة ا�شتحقاق
• 60 منحة اجتماعية

ة
ح

�ش

الق�افل

• 6 ق�افل جراحية ومتعددة التخ�ش�شات 
• 21 قافلة لطب العي�ن

• 1 قافلة متعددة التخ�ش�شات )اأم واأطفال(
• 1 قافلة للت�عية ح�ل �شحة الفم والأ�شنان

• 1 قافلة جراحية ومتعددة التخ�ش�شات )تافياللت (

 • اجلمعية املغربية الطبية
  للت�شامن

 • عملية ب�شمة
• جمعية القافلة الطبية اجلراحية

• جمعية تافياللت

• 75978 م�شتفيد من 
املناطق اله�شة
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الطب اخل�ش��شي
• 7 م�شاريع رعاية لذوي احلاجات اخلا�شة 

• تعزيز قدرات مراكز الطب اخل�ش��شية

• جمعية املنار
 • اجلمعية ال�طنية مل�شتقبل
    ذوي العاهات املتمدر�شني

  • جمعية اإغاثة الأطفال املعاقني

    ذهنيا

 • اجلمعية املغربية لدعم وم�شاعدة
    الأ�شخا�س امل�شابني بالت�شبغ

)AMSAT( الثالثي   

• الرابطة املغربية للمع�قني 
• جمعية منرب املعاق للتنمية
 • ال�دادية املغربية لالأطفال

ا     املعاقني ذهنيًّا وحركيًّ

• الإح�شان
 La passerelle  جمعية •
 • الحتاد ال�طني للجمعيات

  العاملة يف جمال الإعاقة الذهنية

• رعاية 293 طفاًل

اإعادة تاأهيل ومعدات  

البنى التحتية ال�شحية

 • تن�شيط امل�شت�شفى املتعدد التخ�ش�شات يف خريبكة
)OCP من�شاآت م�ؤ�ش�شة(   

 • ت��شيع مركز ن�ر يف الدار البي�شاء.
• اإعادة تاأهيل مركز امللك يف الرباط

• م�ؤ�ش�شة ال�شيخ زيد ابن �شلطان 
• ال�دادية املغربية للمعاقني

• جمعية احل�شنات
• تعزيز 6 مراكز
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تنفيذ امل�شاريع املجالية

• اإطالق تطبيق برنامج تادلة اأزيالل )دعم لتح�شني م�شت�ى املدر�شة    
   البتدائية(

• 4 م�شاريع للتن�شيط الجتماعي الثقاقي
• 1 قافلة م�شاعدات اإن�شانية للمناطق املنك�بة )ورزازات (

 • ولية تادلة اأزيالل واأقاليم بني
  مالل واأزيالل والفقيه بن �شالح

 • جمعية رعاة البت�شامة، جمعية
  ب�شمة الر�شيع، جمعية الأ�شالة

SOS جمعية قرية •

• املجتمعات اله�شة

تق�ية قدرات ال�رصكاء

 • مراكز لتط�ير املهارات :  3 مراكز : اأ�شفي،
   ي��شفية، الرحامنة

 • برنامج تق�ية القدرات »وكالء الت�شامن  2« يف اأ�شفي،
   واأبي اجلعد، والفقيه بن �شالح

 • م�ؤ�ش�شة �رصق غرب
• اأمدي�شت

 • مركز الأبحاث والدرا�شات
  التطبيقية يف التنمية الب�رصية

 • 75 جمعية
   )170 ي�م تك�يني    

   يغطي 10 م�ا�شيع(

العمل الجتماعي ومتكني ال�سباب

37



الثقافة والرتاث : 

 من اأجل ثقافة وتراث يف

متناول اجلميع

ي�سعى برنامج الثقافة والرتاث اإىل امل�ساهمة يف تنفيذ م�ساريع ثقافية ت�ستهدف املناطق املفتقرة اإىل 

الثقافية وتثمني الرتاث ال�طني باعتباره ركيزة ا�سرتاتيجية للتنمية الب�رشية والقت�سادية  الأن�سطة 

والجتماعية.

مناطق ت�اجد املجمع ال�رشيف 

للف��سفاط

بن جرير، خريبكة، الي��شفية واجلديدة 

واآ�شفي.

مناطق اأخرى تعاين من نق�ش يف 

الأن�سطة الثقافية.

 • دمقرطة الثقافة : اإعداد برامج �شن�ية
   ومتن�عة وم�شتدامة ح�شب اجلهات؛

 • اكت�شاف ودعم واإ�شفاء طابع املهنية
   على امل�اهب اجلديدة.

 • تعليم الفن�ن لالأطفال من خالل برامج
    ثقافية ت�شتهدف قيم امل�اطنة

   و امل�شاركة والنفتاح.

 • احلفاظ على الرتاث املادي والالمادي
   ال�طني وتثمينه.

الفئات امل�ستهدفة

ي�شتهدف هذا الربنامج على وجه اخل�ش��س 

الأطفال وال�شباب املنحدرين من الأو�شاط 

املع�زة وتالميذ املدار�س وعامة امل�اطنني 

يف املدن التي تعاين من نق�س يف الأن�شطة 

الثقافية.;

اأهداف

الربنامج
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الثقافة والرتاث

ا�شت�دي� »ب�ب اآب« يف بن جرير والي��شفية : تخ�شي�س مكان للمطربني وامللّحنني ال�شباب املغاربة

)�شبه حمرتفني اأو حمرتفني( لإجراء دورات اإنتاج اأو ت�شجيل األب�مات.
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اأهم اإجنازات �سنة 2014

امل�اقع  على  احلفاظ  اإىل  تهدف  التي  الربامج  اإطار  يف 

�شاعدت  ال�طني،  الرتاث  وتعزيز  لالإندثار  املعر�شة 

م�ؤ�ش�شة OCP على دعم برنامج على نطاق وا�شع للحفاظ 

على منطقةنخيل مراك�س وتط�ريها ب�رصاكة مع م�ؤ�ش�شة 

حممد ال�شاد�س حلماية البيئة.

تطمح  م�شاريع  عدة  هناك  امل�ؤ�ش�شة  اأول�يات  و�شمن 

و�ش�ل  �شمان  اأجل  من  الالمادي  الرتاث  على  للحفاظ 

اجلميع اإليه ونقله لالأجيال القادمة:

للمملكة         ال�طنية  املكتبة  تراث  حمف�ظات  رقمنة   •
املغربية.

 • احلفاظ على حمف�ظات الرتاث ال�طني داخل اأر�شيفات
   املغرب.

 • اإنتاج خمتارات كناوة للحفاظ على هذا الرتاث الثقايف
   الالمادي املغربي ونقله.

ت��شيع  على   OCP م�ؤ�ش�شة  عملت   ،2014 �شنة  خالل 

فيها  يت�اجد  التي  الكربى  املدن  يف  الثقافية  الربامج 

من  الأخرى  املناطق  ويف  للف��شفاط  ال�رصيف  املجمع 

اململكة التي تعاين من نق�س يف الن�شاط الثقايف؛

�شن�ية برامج  للجميع«  »الثقافة  م�رصوع   • يعر�س 
    وم�شتدامة ومتن�عة ح�شب كل منطقة : ال�شينما للجميع،

    ال�شينما لل�شباب، مباريات ال�شالم، الثقافات احل�رصية، 

   امل��شيقى والعرو�س مت تقدميها للطلبة اأو لل�شباب من 

يت�اجد  حيث  مدن  اأربع  يف  املع�زة  الأو�شاط  خمتلف     

   املجمع ال�رصيف للف��شفاط.

 •     �شاهمت الأن�شطة الثقافية التي ت�شتهدف ال�شباب يف تقدمي 
        الدعم الفني والتقني واملهني لل�شباب يف امل�شهد املغربي 

للم�اهب التك�ين  ور�شات  تنظيم  بف�شل  وذلك  اجلديد،     

   املحلية.
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م�شاركة فعالة ل�شباب ثان�يات )اآ�شفي، بن جرير، خريبكة والي��شفية( يف عرو�س ال�شالم » فن كالمي«

الثقافة والرتاث
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 117

بني  اأقيمت  التي  ع�رصة  ال�شابعة  ن�شخته  يف 

ال�شينما  مهرجان  قام   ،2014 ي�ني�  و21   14

يف  الأبرز  الفعالية  وه�  بخريبكة  الإفريقية 

املدينة ويف ال��شط ال�شينمائي الأفريقي، بتكرمي 

�شينما ك�ت ديف�ار. 

وجه  يف  الفعالية  هذه  لفتح  �شعيها  اإطار  ويف 

املدينة باأكملها وجلميع فئات اجلمه�ر، خا�شة 

بدعم   OCP م�ؤ�ش�شة  قامت  منهم،  حظ�ة  الأقل 

عرو�س الأفالم يف امل�شاحات العامة من خالل 

مع  بالتعاون  للجميع«  »ال�شينما  برنامج  تنفيذ 

عدة جهات فاعلة يف املدينة.

ثالثة  ح�ل  للجميع«  »ال�شينما  مفه�م  يدور 

حماور رئي�شية :

متكن  الطلق:  اله�اء  يف  اإفريقية  اأفالم  عر�س   •
م�شاهدة  من  الأوىل  للمرة  فرد   6000 من  اأكرث 

يف  عمالقة  �شا�شة  على  واإفريقية  مغربية  اأفالم 

اله�اء الطلق.

القرى  القافلة  زارت   : ال�شينمائية  القافلة   •
 - ب�جنيبة  ب�لن�ار،  حطان،   - بها  املحيطة 

هذه  من  ا  اأي�شً هم  الأرياف  �شكان  لي�شتفيد 

الفعالية الفنية ؛

ال�شمعيات  جمال  يف  التدريب  ور�شات   •
خريبكة  مركز  يف  ال�شباب  ل�شالح  والب�رصيات 

التي  الدورة  هذه  يف  �شاًبا   117 �شارك  �شكيلز. 

�شهر على اإدارتها حمرتف�ن من عامل ال�شينما من 

خمتلف البلدان الإفريقية.

 ال�شينما للجميع

يف مهرجان خريبكة

�شاًبا م�شتفيًدا من التدريب يف 

جمال ال�شمعيات والب�رصيات

2014تقرير الأن�سطة ل�شنة

+ 6 000
 فرد ح�رصوا هذه العرو�س يف 

اله�اء الطلق

حتت املجهر
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�شعر يف املدر�شة الثان�ية 

الفرن�شية يف 4 مدن حيث 

تتمركز م�ؤ�ش�شة املجمع 

ال�رصيف للف��شفاط: الي��شفية 

وبن جرير وخريبكة واآ�شفي

• تدريب معلمي الثان�يات العامة الفرن�شية املغربية يف ال�شعر
 • مباراة اإلقاء لل�شعر لأف�شل تالميذ املدر�شة الثان�ية

  وامل�شاركة يف حفلة م��شيقية  

• حفلة م��شيقية نهائية مع فنانني مغاربة وعامليني
• 528• املعهد الفرن�شي املغربي
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• اأفالم لل�شباب
• �شالة �شينما للعامة يف 

  املدن الأربعة  حيث تتمركز  

 : OCP م�ؤ�ش�شة  

  الي��شفية وبن جرير 

  وخريبكة واآ�شفي

•اأفالم لل�شباب
  - تدريب للمعلمني

   - عمل ترب�ي يف ال�شف ي�شتند اإىل اأحد الأفالم ح�شب

      الف�شل وامل�شت�ى املدر�شي

  - عر�س الفيلم يف ال�شينما ومناق�شته يف ال�شف

•�شالة �شينما للعامة: فيلمان يف ال�شهر باللغة الفرن�شية

• 3814• املعهد الفرن�شي املغربي

 •خزانتي ال�شينمائية
  ال�شغرية

 •جل�شة اخلزانة ال�شينمائية
  يف املدن الأربعة حيث 

: OCP تتمركز م�ؤ�ش�شة  

  الي��شفية وبن جرير 

  وخريبكة واآ�شفي

• خزانة اأفالمي ال�شغرية :
  - عر�س فيلم لل�شباب يف املدار�س احلك�مية 

   - حتليل ال�ش�ر من خالل العرو�س احلية  واإجراء مناق�شة

      مع اأدوات دعم ترب�ية

•جل�شة اخلزانة ال�شينمائية :  عرو�س �شهرية لأفالم باللغة العربية  
  ومناق�شتها مع العامة

• 2501• اخلزانة ال�شينمائية يف طنجة

 •عر�س الأفالم يف اله�اء
   الطلق يف مدينة خريبكة  

  ويف القرى املجاورة

 •ور�شات عمل تدريبية يف
   جمال ال�شمعيات    

  والب�رصيات

 •تنظيم عرو�س الأفالم خالل الن�شخة ال�شابعة ع�رصة من مهرجان
   ال�شينما الأفريقية يف خريبكة مل�شلحة العامة و�شكان املناطق

   املحرومة يف القرى املنجمية وال�شجن املدين ومركز امل�شتقبل

  للمع�قني

 •ور�شات عمل تدريبية  يف جمال ال�شمعيات والب�رصيات لل�شباب
  يف مركز خريبكة للم�اهب

 • م�ؤ�ش�شة مهرجان ال�شينما
   الفريقية خلريبكة

6117 •
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ا�شت�دي� ب�ب اأب يف مدينتي 

الي��شفية وبن جرير

�شة للم�اهب ال�شابة  •  من�شاأة للتدريب والإنتاج امل��شيقي خم�شّ
   يف الي��شفية وبن جرير

- جل�شات لإنتاج وت�شجيل األب�مات فردية
 -  دعم امل�اهب ال�شابة خالل مّدة �شنة كاملة يف م�شاريعهم   

     امل��شيقية، من خالل اإنتاج م��شيقاهم على اأقرا�س م�شغ�طة

   وخلق ه�ية مرئية لهم وتنظيم احلفالت امل��شيقية والدعاية

• 28• املجل�س الربيطاين

م�شاندة امل�اهب ال�شابة 

املغربية من خالل دعم 

م�شاركتها يف املهرجانات

 • م�شاهمة الفنانني ال�شباب املغاربة يف حفظ الإرث امل��شيقي
   املغربي-الأندل�شي للقرن الثامن ع�رص: اإعادة ابتكار املحت�ى 

   والتلحني والأداء 

• م�شاركة امل�اهب ال�شابة يف مهرجان الأندل�شيات الأطل�شية
• 20• م�ؤ�ش�شة ال�ش�يرة م�كادور
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• العامة• اأر�شيفات املغرب• تاأمني الأر�شيفات وت�شهيل و�ش�ل العامة اإليهاحفظ الإرث ال�طني

ترقيم املخط�طات النادرة

• رقمنة 8000 جمّلد )م�شتندات نادرة( 
• حفظ الن�شخ الأ�شلية من خالل اإن�شاء م�شتند بديل

 • ترتيب امل�شتندات املرقمنة لإتاحة الرج�ع اإليها على
   م�شت�ى وطني ودويل 

• العامة• اخلزانة ال�طنية ململكة املغرب

خمتارات من م��شيقى كناوة

 • حترير حمت�ى �شندوق م��شيقى كناوة  املغربية: التاريخ والن�شخ
  والت�شجيل )اأقرا�س مدجمة وكتّيب(

 • الرتويج لهذا الإرث الثقايف غري املادي على امل�شت�يني ال�طني 
   والدويل

• العامة• م�ؤ�ش�شة يرما كناوة

برنامج حفظ وتنمية ب�شتان 

النخيل يف مدينة مراك�س

• غر�س 15 األف �شجرة نخيل
 • امل�شاهمة يف م�رصوع ري ب�شتان النخيل من خالل املياه

    املعاجلة يف حمطة التنقية يف مراك�س

• التعليم والت�عية حيال البيئة

 • م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س
  حلماية البيئة

• العامة

الثقافة والرتاث
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2014تقرير الأن�سطة ل�شنة

1. طريقة التفكري - روح املبادرة :
تعمل �شبكة املجمع ال�رصيف للف��شفاط لريادة املقاولت 

و�رصكاوؤها على تنفيذ برامج واأن�شطة ن�رص املعل�مات وال�عي 

والدعاية وروح املبادرة لريادة الأعمال من حتفيز الرغبة يف 

القيام بالأعمال.

2. املهارات - روح املقاولة :
ت�شهر �شبكة املجمع ال�رصيف للف��شفاط لريادة املقاولت على 

تط�ير الربامج وجه�د الدعم والتك�ين واملهارات ال�شخ�شية 

لأ�شحاب امل�شاريع من اأجل اإن�شاء املقاولت وتط�يرها.

3. الت�سبيك - ال�سبكات وال��س�ل اإىل الأ�س�اق :
ُي�شكل اإخراج رجال الأعمال من عزلتهم وت��شيع �شبكاتهم 

 )امل�اهب واخلرباء وامل�ردين( وت�شهيل ول�جهم لالأ�ش�اق

اأي�شا جزًءا من اأهداف �شبكة املجمع ال�رصيف للف��شفاط 

للمقاولت و�رصكائها. وُيعترب فتح ال�رصاكات وخلق فر�س 

عمل جيدة مفتاح النجاح يف عامل املقاولت.

4. امل�ارد - امل�ارد للقيام باملبادرة :
بالإ�شافة اإىل الرغبة يف ريادة الأعمال واملهارات، من 

ال�رصوري اإقامة هياكل مالئمة لتعزيز م�شاريع ال�رصكات. 

 حيث ت�شاهم احلا�شنات واملحركات وم�ارد التم�يل يف

تنمية امل�شاريع امل�شتدامة.

�سبكة ocp لريادة املقاولت

تط�ير بيئة املقاولت

بداأت �سبكة املجمع ال�رشيف للف��سفاط لريادة املقاولت اأواخر �سنة 2013 يف تقدمي الدعم الكامل لريادة 

الأعمال من اأجل حت�سني الن�سيج القت�سادي وا�ستحداث فر�ش عمل جديدة للعمل امل�ستدام.

ولتحقيق اأهدافها، ترمي �شبكة املجمع ال�رصيف للف��شفاط لريادة املقاولت لتط�ير �شبكة من ال�رصكاء املحليني 

وال�طنيني والدوليني بهدف ا�شتحداث وا�شتدامة فر�س العمل، حيث ت�فر هذه اجلهات مًعا اأربعة عنا�رص اأ�شا�شية 

�رصورية لنظام بيئي حي�ي:

روح املبادرة

املهارات

الت�سبيك
 امل�ارد
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�سبكة ocp لريادة املقاولت

اأهداف

الربنامج

كل مقاول حامل مل�رصوع خلق اأو 

تط�ير مقاولة خالقة لفر�س ال�شغل

و لقيمة اأقت�شادية م�شافة م�شتدامة.

مر�شحة يف »�شتارت اآب ويكاند« باأغادير 2014

بف�شل الدعم املالئم عن طريق �شبكة من 

ال�رصكاء على امل�شت�ى املحلي وال�طني 

والدويل، تهدف �شبكة OCP لريادة املقاولت 

خللق فر�س العمل والقيمة القت�شادية 

امل�شتدامة من خالل جمالت التدخل التالية:

• تعزيز روح املقاولة؛
 • تقدمي الدعم التقني واملايل لإن�شاء

ة للدخل.
ّ
   تعاونيات جديدة واأن�شطة مدر

• دعم من� وتط�ير ال�رصكات القائمة؛
• ت�شجيع الإبتكار، املقاولة الن�ش�ية

   واملقاولة الإجتماعية.

اأ�سحاب امل�ساريع التي ت�ساهم يف 

خلق فر�ش العمل امل�ستدامة

 للمزيد من املعل�مات ح�ل الربنامج،

يرجى زيارة:

www.ocpentrepreneurship.org 

الفئات امل�ستهدفة
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منجزات �سنة 2014

للمقاولت من  للف��شفاط  ال�رصيف  �شبكة املجمع  تطمح 

�شاملة من  اإىل ت�فري برامج دعم  �شبكة �رصكائها  خالل 

املهنية  م�شريتهم  ط�ال  امل�شاريع  اأ�شحاب  متكني  اأجل 

وتعزيز اإن�شاء حميط حي�ي ي�شاهم يف خلق فر�س للعمل 

امل�شتدام.

اأهم م�شاريع   2014 �شنة  OCP يف  �شاندت م�ؤ�ش�شة  وقد 

ريادة الأعمال ذات النطاق ال�طني والدويل، مبا يف ذلك 

العاملية  النا�شئة  لل�رصكات  تي  اآي  م  اإ عمل  ور�شة 

اآب  �شتارت  وج�لة   ،)MIT Global Startup Workshop(
لعطلة نهاية الأ�شب�ع 2014، وكاأ�س �شتارت اآب املغرب 

اإ�رصاف اجلمعية املغربية  2014، وكالهما نّظمتا حتت 
)Seeds World 2014( النا�شئة وم�شابقة اإيد�شتارز وورلد

ا ل�رصكات مغربية نا�شئة   كما قدمت امل�ؤ�ش�شة دعًما خا�شً
اأداة  اأول   ،screenDy يف مرحلة التط�ير، ل �شيما �رصكة

�شة، و�رصكة  الكرتونية خم�شّ لإن�شاء تطبيقات   ب�رصية 

الإجتماعية  املقاولة  يف  نا�شطة  �رصكة  وهي   Looly’s
واملبتكرة لت�ش�يق الك�شك�س التقليدي.

لريادة  للف��شفاط  ال�رصيف  املجمع  �شبكة  ويتجلى 

املقاولت  بيئة  درا�شة  خالل  من  ا  اأي�شً املقاولت 

وقد  للف��شفاط.  ال�رصيف  املجمع  عمل  مبراكز  املحيطة 

اأ�شاءت نتائج هذه الدرا�شات على اإمكانات خلق فر�س 

عمل م�شتدامة ح�شب كل منطقة، ومّت تقا�شمها مع خمتلف 

منطق  على  بناء  حملًيا  الفاعلة  القت�شادية  اجلهات 

اجله�د البّناءة امل�شرتكة.

يف  والتعاونيات  اجلمعيات  من  العديد  دعم  مت  وقد 

حمرية  تعاونية  ا  خ�ش��شً ومعداتها،  املهنية  م�شريتها 

ب�يه  البلدي يف جماعة جنان  الدجاج  الن�شائية لرتبية 

)ال�شماعية(، وتعاونية »النعاعمة« )بجماعة راأ�س العني( 

لتثمني وحت�يل ال�شبار،وجمعية واد زم لتثمني النفايات 

املنزلية. تعاونية »فل�را« لتثمني منت�ج ال�شبار بن�احي 

30 �شخ�س  مدينة خريبكة. بالإ�شافة اإىل تق�ية قدرات 

يف و�شعية اإعاقة خللق وجتهيز وحدة  لإنتاج احلل�يات 

و اخلبز مبدينة خريبكة.  

ولت�شجيع البتكار يف جمال الزراعة، قامت �شبكة املجمع 

ال�رصيف للف��شفاط لريادة املقاولت بدعم الن�شخة الأوىل 

من   م�شابقة   التحدي   للمقاولت املغربية امل�شتغلة يف 

 »Future Agro-Challenge-Morocco« الزراعي  القطاع 

مبثابة  لتك�ن  املغرب  اآب  �شتارت  جمعية  تنّظمها  التي 

الن�شخة ال�طنية للم�شابقة الدولية التي حتمل ال�شم نف�شه 

م�شاريع  يف  املبتِكرة  النا�شئة  لل�رصكات  واملخ�ش�شة 

الزراعة ال�شناعية.

التي  واحلل�يات  اخلبازة  يف  التدريبية  الدورات  وتاأتي 

عن  للف��شفاط  ال�رصيف  املجمع  ك�ادر  عليها  ي�رصف 

 ،)Mowgly( م�غلي  املتخ�ش�شة  الدولية  املنظمة  طريق 

ذوي  من  ا  �شخ�شً  30 تطال  التي  تلك  خا�س  ب�شكل  اأو 

الحتياجات اخلا�شة لتكّمل العرو�س التي تقّدمها �شبكة 

املجمع ال�رصيف للف��شفاط للمقاولت و�رصكاوؤها.

اأطلقت �شبكة  اأجل ت��شيع �شبكة �رصكائها،  واأخرًيا، ومن 

 2014 �شتة  يف  للمقاولت  للف��شفاط  ال�رصيف  املجمع 

ج�لة  تلتها  م�شاريع  اقرتاحات  لتقدمي  عرو�س  طلب 

وطنية للت�عية والإعالم من اأجل حتديد و تعبئة ال�رصكاء 

الفاعلني يف املناطق لتعزيز روح املبادرة واملقاولة.
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برنامج الت�جيه م�غلي يف خدمة 14 مقاوًل من م�اقع بن جرير والي��شفية واآ�شفي 

وخريبكة يرافقهم 14 فرًدا من الك�ادر العليا للمجمع ال�رصيف للف��شفاط.
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تعترب ج�لت »�شتارت اآب ويكاند« دورة تدريبية 

عملية وترفيهية يعمل فيها امل�شارك�ن على تقدمي 

م�رصوع اأو اإجناز درا�شة جدوى اأو بناء من�ذج 

اأويل خالل 54 �شاعة. ويتم تنظيمها بال�رصاكة مع 

اجلمعية املغربية �شتارت اآب املغرب. وقد انطلقت 

اجل�لة ال�طنية �شتارت اآب ويكاند يف عام 2014 

وزارت 7 مدن يف اأنحاء اململكة من اأ�شل 12 مدينة 

من املزمع زيارتها بحل�ل �شنة 2015 )خريبكة، 

اأغادير، اآ�شفي، الرباط، الي��شفية، اجلديدة والدار 

البي�شاء(.

وتلّقى اأكرث من 900 م�شارك ترتاوح اأعمارهم بني 

18 و24 �شنة تدريًبا يف جمال الأطر العامة ذات 

ال�شلة بنم�ذج العمل*، ومنهجية اإن�شاء ال�رصكات*، 

وعملية تنمية قاعدة العمالء*.   

وبالإ�شافة اإىل ذلك، مت تط�ير اأكرث من 300 فكرة 

مطروحة* و100 فريق م�شّكل و70 م�رصوًعا يف 

54 �شاعة يف جمالت التكن�ل�جيا والأنرتنيت 

وم�شاريع ريادة الأعمال الجتماعية. 

وقد احتاج هذا احلدث اإىل ح�شد طاقات اأكرث من 

ًبا ذوي خربة يف ريادة الأعمال اإ�شافة اإىل 
ّ
80 مدر

هيئة التحكيم.

2014تقرير الأن�سطة ل�شنة

ج�لة �شتارت اآب

ويكاند 2014

م�شارك تلّق�ا التدريب

+ 900 

ومت تقدمي ج�ائز بقيمة 10 اآلف درهم 

للفائزين بج�لت �شتارت اآب ويكاند 

ال�شبعة.

 * الأطر العامة لنم�ذج العمل: وثيقة ت�شف امل�رصوع بطريقة �شاملة، وذلك بهدف �رصح كيفية اإن�شاء م�ؤ�ش�شة
   و�شمان ح�شن اأدائها وح�ش�لها على القيمة.

* اأ�ساليب اإن�ساء ال�رشكات: مبداأ يق�م على البتكار امل�شتمر من خالل التجربة والتكرار.
 * تنمية قاعدة العملء: عبارة عن جمم�عة من 4 مراحل ت�شمح بتط�ير املنتج الأويل واختباره وتقييم الأوجه

   اجليدة وتلك العاطلة ل�شتخال�س النتائج من ذلك والتقّدم من خالل نظام التحّقق بعد كّل خط�ة.

* طرح: تقدمي عر�س برهاين ب�شكل م�ّجه ووا�شح ومقت�شب.

حتت املجهر
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الي�م ال�طني �شتارت اآب ويكاند 2014
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  ور�شة العمل �شتارت اآب

العاملية من تنظيم معهد 

 ما�شا�ش��شت�س للتقنية بني

24 و26 مار�س 2014

 • تنظيم ور�شة العمل �شتارت اآب
    العاملية ملعهد ما�شا�ش��شت�س

    للتقنية يف مراك�س للعام 2014، 

    وم�ؤمتر مرجعي دويل ح�ل ريادة 

    الأعمال والبتكار والبيئة 

   اخلا�شة بهما. 

• فعالية �شديقة للبيئة بالكامل

 • ق�انني ال��ش�ل اإىل املرحلة الأوىل
    لختيار املر�ّشحني للدخ�ل اإىل 

    حا�شنة ما�س ت�شالنج )اإحدى اأكرب 

    احلا�شنات امل�رّصعة لن�ش�ء 

   ال�رصكات يف العامل( 

 • ور�شة عمل �شتارت اآب العاملية
    ملعهد ما�شا�ش��شت�س للتقنية

 • اأكرث من 150
    منحة ممن�حة اإىل

   الطالب و/اأو 

  املقاولني الأفارقة

 • اأكرث من 300 
    م�شارك من اأكرث من 

   70 جن�شية خمتلفة

ج�لة �شتارت اآب ويكاند 2014 

ابريل -2014 ابريل- 2015

 • تنظيم ج�لة وطنية للت�عية 
   حيال ريادة الأعمال

 • تدريب عملي وترفيهي يعمل 
    فيها امل�شارك�ن على تقدمي 

    م�رصوع اأو اإجناز درا�شة جدوى 

    اأو بناء من�ذج اأويل خالل

   54 �شاعة

 • 7 مدن من بني 12 مدينة متت
    زيارتها )خريبكة واأكادير واآ�شفي

    والرباط والي��شفية واجلديدة

   و الدار البي�شاء 

 • اأكرث من 300 فكرة مطروحة،
    100 فريق م�شكل و 70 م�رصوًعا

     م��ش�ًعا خالل 54 �شاعة يف

     جمالت التقنية والنرتنت وريادة

    الأعمال الجتماعية

 • 7 ج�ائز بقيمة 10 اآلف درهم
   ممن�حة للفائزين بربامج �شتارت اآب

• جمعية �شتارت اآب املغرب

 • اأكرث من 900 
    م�شارك ترتاوح 

    اأعمارهم بني 18

   و24 �شنة تلّق�ا

   تدريًبا يف جمال 

   الأطر العامة ذات 

   ال�شلة بنم�ذج 

   العمل، ومنهجية 

   اإن�شاء ال�رصكات، 

   وعملية تنمية

   قاعدة العمالء

دعم و قرو�س ال�رصف

• دعم ملدة 3 �شن�ات ومت�يل 21  
   قر�س �رصف يف ال�شنة يف مدن  

   بن جرير واجلديدة وخريبكة

 • افتتاح مكتب �شبكة ريادة الأعمال
    املغربية يف خريبكة واجلديدة

   وبن جرير

 • تنظيم حفالت اإفطار يف امل�اقع
    الثالثة بغية جتنيد اأع�شاء الأق�شام

    امل�ش�ؤولني لختيار املقاولني

   امل�شتفيدين

• �شبكة ريادة الأعمال املغربية

 • اأكرث من 20 تر�شيًحا
   مل�شاريع يف ريادة 

   الأعمال م�شتلمة حتى 

  الي�م

برنامج م�غلي الإر�شادي

 1 اإىل 7 �شبتمرب 2014

 • التدريب يف تقنيات الإر�شاد
    مل�شلحة 14 م�ظًفا خارج 

 OCP الإطار من جمم�عة    

    مل�اقع بن جرير وخريبكة 

   واآ�شفي والي��شفية

 • �شيدعم اأع�شاء الك�ادر العليا
   الذين خ�شع�ا للتدريب 14 مقاوًل 

  من مناطقهم خالل فرتة عام واحد

 • املنظمة الدولية املتخ�ش�شة 
   م�غلي 

 • حتالف الك�ادر العليا للمجمع 
   ال�رصيف للف��شفاط

 • 14 فرًدا من
  الك�ادر العليا

• 14 مقاوًل

كاأ�س �شتارت اآب املغرب 2014،

ي�ني� 2014 - فرباير 2015

 • الن�شخة الثانية لكاأ�س �شتارت
    اآب املحلي وامل�شابقة الدولية

    لت�رصيع ال�رصكات النا�شئة

   )�شتارت اآب(

• تقدمي 165 م�رصوًعا
 • اختيار 30 �رصكة نا�شئة مبتكرة

    وت�رصيع عملية تاأ�شي�شها

   خالل 8 اأ�شهر

»SafeDemat« ف�ز �رصكة • 
    النا�شئة لن�رص احلل�ل املبتكرة 

    يف جمال الثقة الرقمية وحت�يل 

   الإجراءات من ورقية اإىل الكرتونية  

 • ال�شعر: 100 األف درهم، ا�شرتاك 
    جماين ملّدة عام يف خدمات 

    كالود من iBM، وقدرة ال��ش�ل

   اإىل الربنامج الدويل لالإر�شاد

• جمعية �شتارت اآب املغرب
• 30 �رصكة نا�شئة

• 7 مت�شابقني نهائيني     
• فائز واحد
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CODOM Ekogeste التجريبي
ي�لي� 2014-ي�ني� 2015

 • مرحلة جتريبية لتط�ير عمليات
  اجلمع املنزيل للزي�ت امل�شتخدمة

 • اختبار جدوى لنظام حق�ق
  المتياز امل�شغر للمقاولني اجلامعني

 • تنظيم اأول عمليات منزلية جلمع الزيت
    يف اأحياء بن  جرير وخريبكة

   والدار البي�شاء )�شيدي معروف(  

• ا�شتحداث 19 وظيفة•  كليماجنارو

�رصكة ل�ليز )ما�س ت�شالنج(

 ي�ني� -2014اأبريل 2016

 • دعم �رصكة ل�ليز املغربية النا�شئة،
   وهي �رصكة اجتماعية ومبتكرة تنتج

   وت�شّ�ق منتج الك�شك�س التقليدي

   ب�شكل فني لال�شرتاك يف مرحلة

   الت�رصيع واملناف�شة املنظمة من

   ما�س ت�شالنج،  وهي حا�شنة دولية

   لت�رصيع اإن�شاء ال�رصكات ومتمركزة 

  يف ب��شطن الأمريكية

 • فازت ال�رصكات النا�شئة املغربية املدع�مة
    من مركز املجمع ال�رصيف للف��شفاط

    للمقاولت بجائزة اأو اأكرث يف  م�شابقات

   وطنية و/اأو دولية

• �رصكة ل�ليز
 • احلا�شنة ما�س

   ت�شالنج

 • ت�ظيف 15 امراأة
   من اإقليم �شيدي قا�شم 

 • ا�شتحداث 500 وظيفة
   بحل�ل العام 2020

  امل�شابقة العاملية

»�شيد�شتارز وولد« للعام -2014

 17 ماي� 2014

 • دعم اجلمعية املغربية »�شتارت اآب
    ي�رليف« لتنظيم الن�شخة الأوىل

   من امل�شابقة الدولية

    »�شيد�شتارز الدار البي�شاء« املكر�شة 

    لتعزيز ريادة الأعمال املبتكرة يف 

   البلدان النا�شئة

 • اختيار 18 �رصكة نا�شئة من اأ�شل 30
    للم�شاركة يف اجل�لة النهائية:

 • اجلائزة الأوىل: 50 األف درهم ممن�حة اإىل
    �رصكة MyVLE، وهي �رصكة لتقدمي الدرو�س 

   على الإنرتنت 

 • اجلائزة الثانية: 30 األف درهم من ن�شيب 
     برنامج Imote للتحكم عن بعد باله�اتف 

   الذكية

 • اجلائزة الثالثة: 20 األف درهم ممن�حة
    لدابادوك )DabaDoc(، التطبيق الهاتفي 

   حلجز امل�اعيد لدى الأطباء

 • اختيار �رصكة MyVLE، للم�شاركة يف 
    نهائيات م�شابق »�شيد�شتارز وورلد«

   2014 يف �ش�ي�رصا

 • �رصكة �شتارت اآب
   ي�رليف

• ج�ائز لثالثة فائزين

 ميديا م�بيليتي )�شكرينداي(

 15 اأغ�شط�س 2014دي�شمرب 2015

 • دعم ال�رصكة املغربية النا�شئة
   »ميديا م�بيليتي« لتط�ير برنامج 

   �شكرينداي وه� اأول اأداة مرئية تتيح 

�شة   اإن�شاء تطبيقات الكرتونية خم�شّ

 • امل�شاركة يف نهائي م�شابقة ريد هريينغ
   اآ�شيا لأف�شل 100  

 • امل�شاركة يف امل�شابقة النهائية الإقليمية
   لـ »غيت اإن ذا رينج رواندا«

 • امل�شاركة يف امل�شابقة النهائية
   لـ »غيت اإن ذا رينج م�نديال روتردام«

 • التح�شري للم�شاركة يف حا�شنة ت�رصيع 
   للج�دة يف ال�ليات املتحدة

 • �رصكة ميديا 
   م�بيليتي

 • خلق 20 وظيفة 
   مبا�رصة بحل�ل

   العام 2017 

 Enactus كاأ�س العامل 

ي�لي�-اأكت�بر 2014

 • تعزيز اإمكانات الفريق امل�شارك يف
  Enactus نهائيات امل�شابقة الإقليمية  

   املغرب للم�شاركة يف امل�شابقة  

   الدولية الكاأ�س العامل Enactus يف 

  بكني

 • جتهيز، وتعزيز من�ذج الأعمال، وتاأكيد
    النم�ذج الأ�شلي والتدريب باللغة

   الجنليزية

 • ت�شنيف �رصكة Enactus املغرب نائب
   بطل كاأ�س العامل للعام 2014 بعد ال�شني 

 Enactus رصكة� • 
   املغرب

• 33 بلًدا م�شارًكا
 • فريق م�شارك يف

   النهائيات

�سبكة ocp لريادة املقاولت
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امل�شتفيدونال�رصكاءالأثرو�شف امل�رصوعامل�رصوع

درا�شة املنظ�مات البيئية الإقليمية 

للمقاولت )اآ�شفي+خريبكة(

�شبتمرب -2014 فرباير 2015

 • درا�شة النظام البيئي
    لريادة الأعمال لأقاليم   

    املجمع ال�رصيف 

   للف��شفاط

 • حتليالن لالأنظمة البيئية الإقليمية
   خلريبكة واآ�شفي

 • ت�شنيف م�ؤ�ش�شات ريادة الأعمال
   وحتديد الفروع ال�اعدة

 • مقاول� اإقليمي اآ�شفي 
   وخريبكة

م�شابقة التحدي للمقاولت املغربية 

امل�شتغلة يف القطاع الزراعي 2014  

اأكت�بر - ن�فمرب 2014

 • تنظيم الن�شخة الأوىل
    للم�شابقة الدولية

    لل�رصكات النا�شئة

    واملبتكرة العاملة

   يف قطاع الفالحة

 • �رصكة اإبداع النا�شئة: الفائزة بامل�شابقة
    النهائية ال�طنية مع من�شة من بيانات

   كبرية للفالحة يف املغرب واأفريقيا

 •  مّت اختيارها للم�شاركة يف اجل�لة النهائية 
    من م�شابقة التحدي للمقاولت املغربية 

    امل�شتغلة يف القطاع الفالحي للعام 2014 

   يف الي�نان

• اإيداع • جمعية �شتارت اآب املغرب

اإطالق طلب العرو�س املفت�ح لتقدمي 

م�شاريع بهدف م�اكبة مقاولني

 23 ي�ني�- دي�شمرب 2014

 • دع�ة اإىل تقدمي
   امل�شاريع وج�لة

   وطنية )5 م�اقع   

    للمجمع ال�رصيف

    للف��شفاط و 5 مدن(

   لتحديد اجلهات

   الفاعلة الإقليمية

   النا�شطة يف تعزيز

  ريادة الأعمال

• اختيار 16 م�رصوًعا
 • اأكرث من 500 جهة فاعلة )لقاء مع

    جهات فاعلة اإقليمية وحملية ومنظمات

   املجتمع املدين(

• 163 م�رصوًعا مت ا�شتالمها
• اختيار 17 جلنة فنية

 • م�اقع املجمع ال�رصيف
   للف��شفاط

•  94 م�رصوًعا م�ؤهاًل 
• اختيار 16 م�رصوًعا

دعم التقنيات املعا�رصة لرتبية 

م�شتدامة للدجاج البلدي )24 �شهرا(

 • اإن�شاء ودعم التعاونية
   الن�شائية »حمرية« 

   يف قرية جنان ب�يه

  )ال�شماعية(

 • تدريب الن�شاء ح�ل تقنيات تربية
   الدواجن البلدية

• اإن�شاء وجتهيز وحدة باملعدات احلديثة   
   لرتبية الدجاج البلدي.

 • عمليتان لت�زيع الكتاكيت البلدية
   ل�شالح ن�شاء التعاونية

)Slow Food( جمعية �شل� ف�د •
 • 105 ن�شاء
   م�شتفيدات

• ا�شتحداث 20 وظيفة
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  تن�يع وت��شيع ن�شاط

تعاونية »فل�را« 24 �شهًرا
• جتهيز التعاونية

 • دعم تعاونية فل�را لتن�يع و ت�ش�يق 
   منت�جاتها.

• اإقتناء وحدة ع�رصية لإنتاج و تثمني خل 
   ال�شبار.

• التك�ين التقني لفائدة امل�شتفيدات يف 
   تقنيات تثمني ال�شبار.

• دعم فر�س ت�ش�يق املنت�ج على امل�شت�ى 
   ال�طني.

• تعاونية فل�را
• املبادرة ال�طنية للتنمية  

  الب�رصية.

• مندوبية وزارة الفالحة.
ONSSA   

•  24 امراأة م�شتفيدة
• ا�شتحداث 12 وظيفة

 وحدة التثمني وحت�يل ال�شبار

 12 �شهًرا

• خلق و جتهيز وحدة  
   لتثمني زيت ال�شبار 

   مبنطقة راأ�س العني 

   اإقليم الي��شفية.

• تنظيم دورات تك�ينية لفائدة امل�شتفيدين    
   تهم التقنيات احلديثة لتثمني زيت ال�شبار.

• خلق تعاونية » النعاعمة« باإقليم الي��شفية 
   لتثمني منت�ج ال�شبار.

• جتهيز وحدة لإنتاج زيت ال�شبار.

• جمعية النه�شة
  مكتب تنمية التعاون

• 100 م�شتفيد 
 • 15 فالحًا منتًجا

    لزيت ال�شبار

 تثمني النفايات املنزلية

24 �شهًرا

• خلق وحدة لتدوير و   
   تثمني النفايات   

   املنزلية مبدينة واد زم 

   اإقليم خريبكة

• حت�شني ظروف جمع و تثمني النفايات 
   املنزلية.

• جتهيز وحدة باملعدات الع�رصية.

• جمعية وادي زم للتنمية و 
   الت�ا�شل

• املبادرة ال�طنية للتنمية 
   الب�رصية.

Emaus منظمة •

• 12 م�شتفيًدا

تدريب ذوي الحتياجات اخلا�شة يف 

جمال اخلبز- احلل�يات 24 �شهًرا

• تعزيز البنى التحتية
• تدريب امل�شتفيدين 

• جتهيز م�قع امل�رصوع
• اإطالق طلب العرو�س لتجهيز وحدة لإنتاج 

  اخلبز و احلل�يات.  

• تك�ين الأ�شخا�س ذوي الإحتياجات  
   اخلا�شة يف تقنيات اإعداد احلل�يات.

• جمعية امل�شتقبل 
• م�ؤ�ش�شة اأميدي�شت

• م�ؤ�ش�شة التعاون ال�طني 
• املبادرة ال�طنية للتنمية 

  الب�رصية.

• 30 م�شتفيًدا

�سبكة ocp لريادة املقاولت
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: OCP مركز ال�سيا�سات

من�شاأة عامة من اأجل تعزيز

ال�شيا�شات العامة 

يعترب مركز  ال�سيا�سات OCP  خلّية فكرية مغربية تهدف اإىل امل�ساهمة يف تعزيز املعرفة واإثراء الفكر 

ب�ساأن الق�سايا القت�سادية والعلقات الدولية مع م�اجهة التحدي الأكرب املتمثل يف التنمية القت�سادية 

التحاليل  اإىل  املركز  ي�ستند  الغاية،  لهذه  وحتقيًقا  عام.  ب�سكل  الإفريقية  والقارة  للمغرب  والجتماعية 

امل�ستقلة و�سبكة من ال�رشكاء والباحثني املرم�قني، يف اإطار من النقا�ش املفت�ح وتبادل الأفكار.

وينقل مركز  ال�شيا�شات OCP اإىل املنابر 

الدولية النظرة اإىل »بلدان اجلن�ب« باعتبارها 

طة الدخل، كما يثري 
ّ
بلداًنا اإفريقية مت��ش

نقا�شات دولية ح�ل التحديات ال�شرتاتيجية 

التي ت�اجه البلدان النا�شئة والنامية، لي�شاهم 

بذلك على اأربعة اأ�شعدة رئي�شية هي: الفالحة 

والأمن الغذائي والبيئة؛ التنمية القت�شادية 

 والجتماعية؛ اقت�شاد امل�اد اخلام والتم�يل،

و »املغرب العاملي«، وه� برنامج خم�ش�س 

لفهم التط�رات الإ�شرتاتيجية الإقليمية 

والعاملية التي ت�ؤثر على م�شتقبل املغرب. 

اأهداف

اخللية الفكرية

يهدف مركز ال�شيا�شات OCP اإىل اأن يك�ن 

مبثابة حا�شنة لالأفكار ومركًزا لالأفكار 

ال�شّباقة واملقرتحات الرامية اإىل تط�ير 

ال�شيا�شات العامة من خالل ف�شاء ي�شمح 

جلميع اأ�شحاب امل�شلحة من املثقفني 

ووا�شعي ال�شيا�شات واجلهات الفاعلة يف 

القطاع اخلا�س بامل�شاركة يف عملية من�ها 

وتطّ�رها. كما ت�شعى هذه اخللية اإىل اأن تك�ن 

ج�رًصا بني بي�ت البح�ث الأكادميية و�شّناع 

القرارات ال�شيا�شية بهدف تعزيز جمتمعات 

بلدان اجلن�ب.

وحتقيًقا لر�شالته، و�شع املركز جمم�عة من 

الأهداف اأبرزها:

• امل�شاركة الفعالة يف تعزيز القدرات يف 
جمال التحليل القت�شادي والعالقات الدولية 

والإدارة.

• تعزيز احل�ار والتحاليل ال�اقعية يف �شياق 
اأر�شية مفت�حة للنقا�س وتبادل الأفكار؛

• تط�ير �شبكة من القادة ال�شباب من اأجل 
العمل على تط�ير اأفريقيا على م�شت�ى القطاع 

العام واخلا�س واملجتمع املدين؛

• العمل كمركز دويل للتحليل والنقا�س ح�ل 
الق�شايا القت�شادية والعالقات الدولية 

الرئي�شية يف بلدان اجلن�ب.

الفئات امل�شتهدفة

• قادة الراأي

• ك�ادر الإدارات العامة والقطاع اخلا�س

• اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين 

• الأ�شاتذة واخلرباء الدولي�ن

• الباحث�ن

• القيادات ال�شابة والطالب
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م�ؤمتر دويل ح�ل تقّلب اأ�شعار امل�اد اخلام.
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اأن�سطة �سنة 2014

بهدف تقدمي ف�شاء مفت�ح للنقا�س على امل�شت�يني املحلي 

والدويل، نظم مركز ال�شيا�شات OCP يف �شنة 2014 عدًدا من 

الفعاليات التي تناولت م�ا�شيع خمتلفة،  حيث مت تنظيم 

م�ؤمتر دويل ح�ل تقلب اأ�شعار امل�اد الغذائية بال�رصاكة مع 

�شندوق النقد الدويل يف فرباير 2014 وم�ؤمتر اآخر تناول 

ق�شايا املاء وم�شادر الطاقة والتغذية بال�رصاكة مع مركز 

بر�شل�نة لل�ش�ؤون الدولية وكلية كينجز وجامعة ني�ي�رك 

خالل �شهر ي�ني� من ال�شنة ذاتها.

وقد ن�رص املركز عدة تقارير ودرا�شات ح�ل ق�شايا حمددة، 

 Atlantic Currents مبا يف ذلك الن�شخة الأوىل من تقرير

ال�شن�ي اجلديد الذي يتناول منطقة الأطل�شي الكربى. كما 

ال�شرتاتيجية  الق�شايا  ح�ل  البح�ث  من  العديد  ن�رص  مت 

اإفريقيا  يف  والفالحة  ال�شيا�شية  باجلغرافيا  املتعلقة 

ورقة  ن�رص  مت  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  الدولية.  والتجارة 

العامة وال�شناعات  لل�شيا�شات  الكمي  التحليل  بحثية عن 

التح�يلية والنم� وفر�س العمل يف املغرب. و�شّكل العديد 

من هذه الأعمال م��ش�ًعا لعرو�س احللقات الدرا�شية التي 

احت�شنها مقر املركز و�رصكائه.

 2014 اأكت�بر  يف   OCP ال�شيا�شات  مركز  �شارك  واأخرًيا، 

الأطل�شي«،  »ح�ارات  م�ؤمتر  من  الثالثة  الدورة  تنظيم  يف 

وه� عبارة عن منتدى �شن�ي للنقا�س يجمع كبار �شانعي 

اإفريقيا  يف  الراأي  وقادة  الأعمال  ورجال  ال�شيا�شات 

والأمريكتني ومنطقة البحر الكاريبي واأوروبا ملدة ثالثة 

املتعلقة  الق�شايا  ح�ل  املفت�حة  املناق�شات  من  اأيام 

بح��س الأطل�شي.

وعلى هام�س هذا امل�ؤمتر الدويل، مت اختيار بع�س القادة 

يف  للم�شاركة  الأطل�شي  ح��س  من  املنحدرين  ال�شباب 

من  القادمني  له�ؤلء  اأتيح  وقد  امل�شتقبل«.  قادة  »برنامج 

عامل ال�شيا�شة والأعمال واملجتمع املدين الفر�شة للت�ا�شل 

ال�شيا�شية  الق�شايا  ح�ل  الرئي�شيني  القرار  �شناع  مع 

الدولية املرتبطة باملنطقة. كما  والقت�شادية والعالقات 

ا�شتفاد 50 من القادة ال�شباب الذين ينتم�ن لـ 40 بلًدا يف 

وفر�س  �س  املخ�شّ للقيادة  برنامج  من  الأطل�شي  ح��س 

امل�ؤمتر  اإىل  ين�شم�ا  اأن  قبل  املعل�مات  وتبادل  الت�ا�شل 

كم�شاركني واأع�شاء يف جلنة اخلرباء.
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حتت املجهر

ح�ارات الأطل�شي:

م�عد القادة

تعترب »ح�ارات الأطل�شي« التي ينظمها 

مع  بال�رصاكة   OCP ال�شيا�شات  مركز 

لل�ليات  الأملاين  مار�شال  �شندوق 

املتحدة )GMF( ف�شاء مفت�ًحا للنقا�س 

اخللفيات  خمتلف  من  خرباء  يجمع 

احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  عن  وممثلني 

وو�شائل  الفكر  ومراكز  وال�رصكات 

تعزيز  �شبل  ل�شتك�شاف  الإعالم 

التعاون على �شفتي املحيط الأطل�شي.

املهمة  الق�شايا  من  العديد  �شّكل 

�شيما  ول  معّمقة،  نقا�شات  م��ش�ع 

التنمية  اأجل  من  التم�يل  م�شاألة 

الأمن واحلكامة يف املحيط  وحتديات 

واملبادلت  وال�شتثمارات  الأطل�شي 

بني  والعالقة  الأطل�شي  عرب  التجارية 

ح��س  يف  واخلا�س  العام  القطاعني 

الأطل�شي.

اأقيمت  التي  العام  هذا  ن�شخة  جمعت 

اأكت�بر  و26   24 بني  ما  الفرتة  يف 

2014 اأكرث من 300 م�شارك من اأمريكا 

ال�شمالية واجلن�بية واإفريقيا واأوروبا.

اجلل�شات  امل�شارك�ن  ح�رص  وقد 

ات  العامة، واجلل�شات امل�شّغرة ومن�شّ

اأخرى غري ر�شمية لتبادل الأفكار ح�ل 

الأمن  تطال  التي  الإقليمية  الق�شايا 

والفالحة والطاقة.
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100 +300 
بلًدا ممثاًلم�شارك

18
م��ش�ًعا مطروًحا
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امل�ؤمتر الدويل ح�ل تقلب اأ�شعار 

امل�اد الغذائية: الأ�شباب والتحديات، 

الرباط، فرباير 2015 

 •حتفيز النقا�س ح�ل الأ�شباب والتحديات الجتماعية والقت�شادية
   املتعلقة بتقلب اأ�شعار امل�اد الغذائية 

 •عرو�س تليها جل�شات مناق�شة عامة مقدمة من قبل جامعيني
  وخرباء مرم�قني يف ال�شاأن ال�شيا�شي  لرفع الت��شيات ح�ل ال�شيا�شة العامة

 • �شندوق النقد الدويل 
 • مركز التكن�ل�جيا والتنمية
    القت�شادية التابع جلامعة

   ني�ي�رك

 منتدى بروك�شل،

بروك�شل من 21 اإىل 23 مار�س

 •ينظم �شندوق مار�شال الأملاين لل�ليات املتحدة الأمريكية منتدى بروك�شل
   الذي يعد ملتًقى �شن�ًيا للقادة ذوي النف�ذ يف القطاعني العام واخلا�س 

   والقادمني من اأوروبا واأمريكا ال�شمالية ملناق�شة التحديات التي ت�اجهها 

  العالقات عرب الأطل�شي. 

 •مت متثيل مركز ال�شيا�شة التابع ملكتب الربامج التجارية عرب مداخالت اأجراها
  العديد من اأع�شاء جلنة اخلرباء الرفيعي امل�شت�ى.

 •�شارك قادة �شباب من منظ�مة املجمع ال�رصيف للف��شفاط  يف قّمة املهنيني
   ال�شباب، وه� منتدى ُينظم على هام�س امل�ؤمتر املخ�ش�س للقادة ال�شباب

  العاملني يف القطاعني اخلا�س والعام. 

•ما يزيد عن 300 م�شارك.

 • �شندوق مار�شال الأملاين لل�ليات
)GMF( املتحدة الأمريكية   

امل�ؤمتر الدويل عن ال�شلة بني املياه 

والغذاء والطاقة يف الأرا�شي اجلافة، 

الرباط، من 12 اإىل 13 ي�ني� 2014

 •جمع هذا امل�ؤمتر خرباء عامليني رفيعي امل�شت�ى ملناق�شة تاأثريات التغري
   املناخي و�شح املياه واحلل�ل املمكنة يف جمالت الزراعة واإدارة املياه

  والأن�شطة التجارية الزراعية والطاقة. 

 • مركز العالقات الدولية
   يف بر�شل�نة

• كلية كينجز لندن 
• جامعة تك�شا�س اإي اأند اأم

امل�ؤمتر الدويل: بناء زراعة م�شتدامة 

لأمن غذائي يف املنطقة الأوروبية-

املت��شطية: التحديات وخيارات 

ال�شيا�شة، ن�فمرب، الرباط

 •خالل هذا امل�ؤمتر، مت عر�س 12 مقاًل تناولت حتديات من بينها حتدي الأمن
   الغذائي يف الف�شاء الأوروبي-املت��شطي وحتدي الزراعة التقليدية  اأنظمة

ا يف    الإنتاج الزراعي يف دول جن�ب البحر الأبي�س املت��شط. ومت البحث اأي�شً

  ت��شيات �شيا�شية لتح�شني ا�شتخدام الأنظمة الزراعية امل�شتدامة يف املنطقة.

• معهد الأعمال الدولية
 • وحدة البح�ث القت�شادية يف

    العل�م الجتماعية يف معهد

    احل�شن الثاين للزراعة والبيطرة

   يف الرباط 

 • املركز الدويل لل�شيا�شة الغذائية
  والزراعية التابع جلامعة ميني�ش�تا

احللقة البحثية الدولية ح�ل دور 

 املغرب يف تعزيز التعاون

الأوروبي-املت��شطي يف جمال 

الطاقة، 26 �شبتمرب

  •متثلت غاية هذه احللقة البحثية الدولية يف البحث يف اإمكانيات التعاون

   الأوروبي-املت��شطي يف جمال الطاقة، كما واأنها بحثت يف احلل�ل املمكنة

   مل�اجهة التحديات على املدى البعيد لغايات الفعالية والتناف�شية والنم�

   امل�شتدام، مع اإلقاء ال�ش�ء على القيمة التي ميكن اإ�شافتها اإىل اأمن الطاقة

  يف اأوروبا يف حال تعزيز التعاون بني ال�رصكاء املت��شطيني

• معهد ال�ش�ؤون الدولية الإيطايل

 امل�ؤمتر الدويل للح�ار الأطل�شي،

من 24 اإىل 26 اأكت�بر 2014

 •م�عد �شن�ي للقادة ذوي النف�ذ من القطاعني العام واخلا�س والقادمني
  من ح��س الأطل�شي لإجراء نقا�س غري ر�شمي و�رصيح ح�ل امل�شائل الإقليمية. 

 •جمال�س تفاعلية وجل�شات تت�شمن جمم�عات م�شغرة ملناق�شة امل�شائل
  الإقليمية من �شمنها الأمن والقت�شاد والهجرة والطاقة. 

 •ما يزيد عن 300 م�شارك من اأمريكا ال�شمالية واجلن�بية واأفريقيا واأوروبا
  واآ�شيا قادمني من م�ؤ�ش�شات حك�مية و�رصكات ومراكز فكرية وو�شائل اإعالم. 

•45 دولة مُمثلة. 

 • �شندوق مار�شال الأملاين لل�ليات
)GMF( املتحدة الأمريكية   
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برنامج القادة ال�شاعدين من 

23 اإىل 26 اأكت�بر 2014

�س ل�شانعي القرارات بغية مناق�شة  • منتدى �شن�ي من الطراز الأول خم�شّ
  الق�شايا وال�رصاكات العاملية. 

• م�شاركة العديد من القادة ال�شاعدين املغربيني والأفارقة يف جل�شات عامة. 
• الرتكيز على جن�ب الأطل�شي والعالقات عرب الأطل�شي مبا يتجاوز دول ال�شمال

• 28 جن�شية مُمثلة.
• 50 قائًدا �شاعًدا م�شارًكا

 • �شندوق مار�شال الأملاين لل�ليات
)GMF( املتحدة الأمريكية  

امل�ؤمتر  العاملي لل�شيا�شات، 

 �شي�ل،

من 8 اإىل 10 دي�شمرب 2014 

 • تنظم م�ؤ�ش�شة امل�ؤمتر العاملي لل�شيا�شات هذا امل�ؤمتر الذي بات ميّثل فعالية
   �شن�ية مت اإطالقها يف عام 2008 حتت رعاية رئي�س املعهد الفرن�شي للعالقات

   الدولية ال�شيد تريي دي م�نربيال. ونظًرا اإىل اأن اأعمال امل�ؤمتر متمح�رة ب�شكل

   رئي�شي ح�ل ق�شايا احل�كمة العاملية، فاإنه ي�شتقطب �شانعي قرارات �شيا�شية

   واقت�شادية رفيعي امل�شت�ى وقادة الراأي العام ف�شاًل عن ممثلي الأو�شاط

  الأكادميية واملجتمع املدين. 

 • ولدورة عام 2014، نظم مركز ال�شيا�شات OCP ور�شة عمل
   ح�ل حتديات الزراعة يف اأفريقيا، جمعت جلنة خرباء رفيعي امل�شت�ى

  ومتعددي الخت�شا�شات

• م�ؤ�ش�شة امل�ؤمتر العاملي لل�شيا�شات
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اإ�شالحات القطاع املايل يف 

اأوروبا: النعكا�شات واملراحل 

امل�شتقبلية يف املغرب

 • ا�شتعر�س عامل القت�شاد وال�رصيك يف تاأ�شي�س خلية التفكري ي�روبيني بروغل
   نيك�ل فريون الأزمة املالية املنهجية التي تع�شف باأوروبا منذ العام 2008

  واملبادرات التي اتخذتها جمم�عة الع�رصين واملف��شية الأوروبية.

• معهد بيرت�ش�ن لالقت�شاد الدويل

ور�شة عمل »الأمن الغذائي 

والتغذوي«، الرباط، فرباير 

 2014

 • ا�شتجابة اإىل التحديات ال�شيا�شية احلالية وامل�شتقبلية املتعلقة بالغذاء
  الأمني والتغذية

 • �شاهمت امل�شاورات يف ور�شة العمل يف الت��شل اإىل م�رصوع بحثي جديد
   يف هذا املجال

 • �شبكة التنمية العاملية

التفاقات الإقليمية الكربى 

ح�ل التجارة احلرة ومنظمة 

التجارة العاملية وردود فعل 

 الدول التي مت اإق�شاوؤها.

ماي�، الرباط

 • تطرق هذا امل�ؤمتر اإىل ق�شايا متعلقة ب��شع التجارة العاملية واحل�افز ح�ل
   مفاو�شات عرب الهادئ وعرب الأطل�شي وفر�شها بالنجاح وانعكا�شاتها

  املحتملة على النظام التجاري العاملي

الجتاهات النا�شئة يف م�شاريع 

»م�شتقبل الأطل�شي« التابعة 

،OCP ملركز ال�شيا�شات 

الرباط 2014

 • عر�شت هذه الفعالية امل�شرتكة الأبحاث التي اأجراها فريق مركز الدرا�شات
   الجتماعية والقت�شادية والإدارية يف اإطار م�رصوع »م�شتقبل الأطل�شي«

   الذي يدعمه الحتاد الأوروبي بالتن�شيق مع مركز بر�شل�نة لل�ش�ؤون الدولية.

   كما مت اعتبار هذه الفعالية منا�شبًة للت�شارك والتفكري مع الأطراف املغربية

   الأ�شا�شية املعنية بامل�شائل اجلي��شرتاتيجية وما يرتتب عليها من حتديات

  اأمنية وزراعية يف منطقة الأطل�شي.

 • مركز الدرا�شات الجتماعية 
)CESEM( والقت�شادية والإدارية  

التحديات اجلديدة املتعّلقة 

بال�شيا�شة النقدية بعد الأزمة 

املالية العاملية، 13 ن�فمرب، 

مركز  ال�شيا�شات OCP، الرباط

• متح�ر امل�ؤمتر ح�ل تداعيات الأزمة الأخرية ذات ال�شلة بت�شميم ال�شيا�شات  
  النقدية وح�ل التفاعالت قيا�ًشا بال�شيا�شات الكلية احلذرة والدرو�س التي ميكن   

  للمغرب ا�شتخال�شها وال�شتفادة منها.

OCP مركز ال�سيا�سات
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الهجرة يف حميط جن�ب الأطل�شي: 

 الأمناط واحل�كمة والنم�، 14 ن�فمرب، 

جامعة الأخ�ين يف اإفران

 • �شمح هذا امل�ؤمتر مبناق�شة ر�ش�م بيانية ح�ل الهجرة ما بني قارتي حميط
   جن�ب الأطل�شي واأفريقيا واأمريكا اجلن�بية وذلك بح�ش�ر طالب

  واأ�شاتذة جامعيني.

 • كما متح�ر النقا�س ح�ل ح�كمة الهجرة و�رصوط الهجرة يف اتفاقات التكامل
  القت�شادي الإقليمي.

 • و�رصح كاتب ال�رقة، فيليب مارتني، قدرة الهجرة وال�شتات على ت�رصيع التنمية
  القت�شادية يف جن�ب الأطل�شي

 • جامعة الأخ�ين
 •  �شندوق مار�شال الأملاين

    لل�ليات املتحدة الأمريكية

)GMF(   

ورقة بحث: اأ�شياد احل�شاب: من ف�رد 

اإىل غ�غل، ال�اقع اجلغرايف ال�شيا�شي 

لالقت�شاد الرقمي، �شبتمرب 2014، 

الرباط وبروك�شل

 •  تف�شل هذه ال�رقة املنهجيات التجارية العاملية اجلديدة يف �شياق يتاأثر
   بال��شع اجلغرايف ال�شيا�شي لالقت�شاد الرقمي. 

 •  مت تقدمي العديد من العرو�س يف �شياق هذه الدرا�شة حيث متت مناق�شة
    امل�ا�شيع التالية مع املهنيني: قطاع القت�شاد الرقمي وال�شرتاتيجيات

   لال�شتفادة من املعطيات اجلديدة للتجارة العاملية

 •  ندوق مار�شال الأملاين
    لل�ليات املتحدة الأمريكية

)GMF(   
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القت�شاد العاملي والأ�ش�اق النا�شئة: 

التحديات الرئي�شية واخليارات 

ال�شيا�شية

 • الهدف العام من هذه احللقة البحثية ه� اأن تقدم للم�شاركني ملحًة عن
    ال��شع احلايل لالقت�شاد العاملي  وانعكا�شاته القت�شادية وال�شيا�شية

   على الدول النا�شئة والنامية.

النم� القت�شادي ومن� فر�س العمل 

والتن�ع ال�شناعي يف اقت�شاد عاملي 

 متبّدل

ن�فمرب، الدار البي�شاء

 • عر�شت هذه احللقة البحثية، باأ�شل�ب بيداغ�جي، اأق�شام ونتائج التقرير
   املعن�ن »اإ�شرتاتيجية النم� حّتى �شنة 2025 يف نظام عاملي متبّدل«

   الذي تناول القت�شاد املغربي على املدى املت��شط. 

2014تقرير الأن�سطة ل�شنة
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 وجهات النظر

 القت�شادية العاملية،

ن�فمرب، الدار البي�شاء

 • �شمحت هذه احللقة البحثية للم�شاركني بدرا�شة وجهات النظر القت�شادية
  عقب الأزمة العاملية ومناذج التقارب القت�شادي اجلديدة النا�شئة 

حلقة بحثية ح�ل الرابط بني القطاع 

ال�شناعي ومن� مركز ال�شيا�شات 

OCP، الرباط

OCP اأعاد ي�ري دادو�س وه� زميل زائر مركز ال�شيا�شات • 
   طرح النم�ذج القت�شادي القائم على ال�شناعة كاأ�شا�س للنم�. كما ناق�س

   و�شائل تعزيز القطاع ال�شناعي يف �شيا�شات من� البلدان النامية كما ناق�س

  مكان املغرب يف هذه الإ�شرتاتيجية.

 عر�س كتاب »النفط مقابل الغذاء.

 »اأزمة الغذاء العاملية وال�رصق الأو�شط

)Oil for Food. The Global Food 
Crisis and the Middle East( 

الرباط، ي�ني� 2014

 • يتطرق هذا الكتاب اإىل الأزمة الغذائية العاملية واأثرها على �شيا�شات
  ال�رصق الأو�شط 

 • مركز بر�شل�نة لل�ش�ؤون الدولية
)CIDOB(  

ال�شتثمار يف القيادات ال�شابة: 

خارطة طريق للعمل، ي�ني�، الدار 

البي�شاء

 • �شمحت هذه احللقة البحثية للم�شاركني النظر عن كثب اإىل دور القيادات
  ال�شابة يف عملية التنمية مع الت�شديد حتديًدا على العامل العربي 

 • امل�ؤ�ش�شة الدولية لل�شباب
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ورقة بحث: ال�شيا�شات العامة 

والتح�ل ال�شناعي والنم� وال�ظائف 

 يف املغرب:

حتليل كمي، 1 اأبريل 2014

 • ن�رص مقال يقّدم حتلياًل كميًّا يف اإطار من�ذج قائم على تداخل الأجيال 
   وا�شتعرا�س العالقات بني التح�ل ال�شناعي والنم� القت�شادي وال�ظائف

   بالإ�شافة اإىل مناق�شة دور ال�شيا�شات العامة يف هذا ال�شياق. وهذا املقال

   ه� ثمرة درا�شة اأجراها كل من بيري ري�شار اأجين�ر وكرمي الأينع�ل

 • ياأخذ النم�ذج يف العتبار اأن�شطة املحاكاة والبتكار يف كل من النظام 
   التعليمي والراأ�شمال العام يف البنية التحتية املتط�رة واخللل يف �ش�ق 

   العمل والعالقة الثنائية بني ال�شتثمارات الأجنبية املبا�رصة وج�دة

  الراأ�شمال الب�رصي. 

 تقرير: التيارات الأطل�شية

 17 اأكت�بر 2014

 • ن�رص اأول ن�شخة من التيارات الأطل�شية وه� تقرير جديد ي�شمح بتتبع
  املفاهيم الأطل�شية امل��شعة

 • �شندوق مار�شال الأملاين لل�ليات
)GMF(  املتحدة الأمريكي   

�شل�شلة من امل�جزات ال�شيا�شية ح�ل 

برنامج الأطل�شي الأو�شع

 • ن�رص �شل�شلة من م�جزات ال�شيا�شة واأوراق ال�شيا�شة ح�ل برنامج
   الأطل�شي الأو�شع: 

ة تطّ�ر حركة الهجرة يف    - اأمريكا الالتينية واأفريقيا: معل�مات ح�ل ق�شّ

     القرن ال�احد والع�رصين بقلم بيرت د. �شاثرلند. 

   -الهجرة الأفريقية واأمريكا اجلن�بية: ال��شع احلايل واملنظ�ر امل�شتقبلي
     بقلم عاي�شة بيالربي.

   - األي�س يف اأر�س التجارة: �شيا�شات �رصاكة التجارة وال�شتثمار عرب الأطل�شي

      بقلم جيم ك�لبي.

 • �شندوق مار�شال الأملاين لل�ليات
)GMF(  املتحدة الأمريكي   
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الهجرة يف حميط جن�ب الأطل�شي: 

 الأمناط واحل�كمة والنم�، 14 ن�فمرب، 

جامعة الأخ�ين يف اإفران

 • �شمح هذا امل�ؤمتر مبناق�شة ر�ش�م بيانية ح�ل الهجرة ما بني قارتي حميط
   جن�ب الأطل�شي واأفريقيا واأمريكا اجلن�بية وذلك بح�ش�ر طالب

  واأ�شاتذة جامعيني.

 • كما متح�ر النقا�س ح�ل ح�كمة الهجرة و�رصوط الهجرة يف اتفاقات التكامل
  القت�شادي الإقليمي.

 • و�رصح كاتب ال�رقة، فيليب مارتني، قدرة الهجرة وال�شتات على ت�رصيع التنمية
  القت�شادية يف جن�ب الأطل�شي

 • جامعة الأخ�ين
 •  �شندوق مار�شال الأملاين

    لل�ليات املتحدة الأمريكية

)GMF(   

ورقة بحث: اأ�شياد احل�شاب: من ف�رد 

اإىل غ�غل، ال�اقع اجلغرايف ال�شيا�شي 

لالقت�شاد الرقمي، �شبتمرب 2014، 

الرباط وبروك�شل

 •  تف�شل هذه ال�رقة املنهجيات التجارية العاملية اجلديدة يف �شياق يتاأثر
   بال��شع اجلغرايف ال�شيا�شي لالقت�شاد الرقمي. 

 •  مت تقدمي العديد من العرو�س يف �شياق هذه الدرا�شة حيث متت مناق�شة
    امل�ا�شيع التالية مع املهنيني: قطاع القت�شاد الرقمي وال�شرتاتيجيات

   لال�شتفادة من املعطيات اجلديدة للتجارة العاملية

 •  ندوق مار�شال الأملاين
    لل�ليات املتحدة الأمريكية
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القت�شاد العاملي والأ�ش�اق النا�شئة: 

التحديات الرئي�شية واخليارات 

ال�شيا�شية

 • الهدف العام من هذه احللقة البحثية ه� اأن تقدم للم�شاركني ملحًة عن
    ال��شع احلايل لالقت�شاد العاملي  وانعكا�شاته القت�شادية وال�شيا�شية

   على الدول النا�شئة والنامية.

النم� القت�شادي ومن� فر�س العمل 

والتن�ع ال�شناعي يف اقت�شاد عاملي 

 متبّدل

ن�فمرب، الدار البي�شاء

 • عر�شت هذه احللقة البحثية، باأ�شل�ب بيداغ�جي، اأق�شام ونتائج التقرير
   املعن�ن »اإ�شرتاتيجية النم� حّتى �شنة 2025 يف نظام عاملي متبّدل«

   الذي تناول القت�شاد املغربي على املدى املت��شط. 

OCP مركز ال�سيا�سات
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جامعة حممد ال�ساد�ش 

متعددة التخ�س�سات:

على مقاعد التميز

اأهداف

الفئات امل�ستهدفةاجلامعة

م�ؤ�ش�شة  التخ�ش�شات  متعددة  ال�شاد�س  حممد  جامعة  تعد 

للبحث والتك�ين تقع يف قلب املدينة اخل�رصاء بابن جرير 

اإىل  اأكادميًيا قادًرا على رفع املغرب  وتطمح لت�شبح قطبا 

م�شاف الدول الرائدة يف جمال البح�ث والتك�ين.

متعددة  ال�شاد�س  حممد  جامعة  تعترب  الإطار،  هذا  ويف   

ت�شمل تخ�ش�شات عديدة  التخ�ش�شات م�ؤ�ش�شة غري ربحية 

اإىل املعايري  القب�ل  مفت�حة للجميع، بحيث ت�شتند �رصوط 

الأكادميية فقط، وذلك ل�شمان اأق�شى قدر من تكاف�ؤ الفر�س.

ال�شاد�س  حممد  جامعة  ت�شعى   ،OCP م�ؤ�ش�شة  من  بدعم 

متعددة التخ�ش�شات لتط�ير برامج تعليمية رفيعة امل�شت�ى 

احلايل،  ال�طني  القت�شادي  ال�شياق  مع  تام  ان�شجام  يف 

للمعرفة  حقيقي  جمتمع  ن�ش�ء  يف  امل�شاهمة  بهدف  وذلك 

األف   12 واملعارف يف املغرب. وتخطط اجلامعة ل�شتقبال 

لتحقيق  اجلامعة  تطمح  كما  وباحث.  اأ�شتاذ  واألف  طالب 

النا�شئة  البلدان  نح�  ق�ي  ت�ّجه  خالل  من  دولية  اأهداف 

وال�رصوع يف اإن�شاء �شبكة ت�ا�شل مع اجلامعات املغربية.

�شت�شكل جامعة حممد ال�شاد�س متعددة التخ�ش�شات م�شعدا 

اجتماعيا  حقيقيا لل�شباب املغربي والأجنبي. حيث �شت�شمح 

املع�زة  لالأو�شاط  املنتمني  ا�شتحقاقا  الأكرث  للطالب 

التك�ينية ح�شب  والدورات  الدرا�شية  املنح  من  بال�شتفادة 

والإدماج  التعليمي  امل�رصوع  اإثراء  اإطار  ويف  اختيارهم. 

حممد  جامعة  تعمل  ال�شغل،  �ش�ق  يف  للخريجني  اجليد 

وثيقة  �رصاكات  تط�ير  على  التخ�ش�شات  متعددة  ال�شاد�س 

مع العديد من اجلامعات ال�طنية والدولية.

الطلبة املغاربة والأجانب
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ثان�ية التميز بن جرير:

من اأجل حياة مدر�شية ناجحة

اأهداف

الفئات امل�ستهدفةثان�ية التميز

جرير  بابن  اخل�رصاء  املدينة  قلب  يف  التميز  ثان�ية  تقع 

وتتميز بثقافة حقيقية للتنمية امل�شتدامة بحيث تقّدم مرحلة 

اأق�شام حت�شريية لاللتحاق باجلامعات  درا�شية م�ؤّلفة من 

 MPSI التالية:  والتكن�ل�جية  العلمية  والفروع  النخب�ية 

)الريا�شيات والفيزياء والعل�م ال�شناعية(، PCSI )الفيزياء 

والعل�م  )التكن�ل�جيا   TSI ال�شناعية(،  والعل�م  والكيمياء 

ال�شناعية(، بالإ�شافة اإىل م�شلك الدرا�شات الريا�شية.

وتبقى هذه الثان�ية اخلا�شة غري الربحية مفت�حة للجميع، 

بحيث يتم اختيار املر�شحني على اأ�شا�س املعايري الأكادميية 

فقط، كما تقّدم املنح الدرا�شية لطالبها.

الهادئ،  وجّ�ها  املعمارية  وهند�شتها  ت�شميمها  وبف�شل 

الطلبة يف ظروف مثلى  التميز بن جرير  ت�شت�شيف ثان�ية 

حياة  وعي�س  العمل  على  لت�شجيعهم  والرفاهية  الراحة  من 

مدر�شية ن�شيطة.

من اأجل حتقيق طم�حها، و�شعت الثان�ية الأهداف التالية:

• تقدمي تدري�س مبتكر يرّكز على دعم الطالب اأثناء التك�ين 
وعلى من�ه ال�شخ�شي؛

التاأهيلي  الثان�ي  التعليم  يف  اأكفاء  اأ�شاتذة  مع  التعاقد   •
والأق�شام التح�شريية للمدار�س العليا ؛

• احل�ش�ل على اعرتاف دويل بثان�ية التميز كم�ؤ�ش�شة ذات 
م�شت�ى عال يف التعليم الثان�ي.

مرحلة  يف  والأجانب  املغاربة  الطلبة 

الإعدادي و الثان�ي.  
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ملتزم�ن

مع �رصكائنا

فيما يلي قائمة من 124 منظمة من بني �رصكائنا الـ  350: 

اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات

لطاملا حر�شت م�ؤ�ش�شة OCP على »ح�شد الطاقات« 

من اأجل خلق تاآزر حقيقي ح�ل امل�شاريع 

وال�شتفادة من م�شاهمة اجلميع يف حتقيق 

الأهداف. ولعّل الإحاطة اجليدة بال�رصكاء ه� عامل 

النجاح الرئي�شي لأي مقاول اجتماعي يطمح لتنفيذ 

م�شاريعه. ولهذا ال�شبب تلتزم 

م�ؤ�ش�شاتنا باإر�شاء و/اأو اإدامة �رصاكات فعالة، مما 

يتيح لها تبني نهج ا�شرتاتيجي مع حتديد حماور 

التنمية وحت�شني اإمكاناتها. وبالتايل فنحن نفخر 

بتعاوننا الي�مي مع ال�رصكاء ال�طنيني والدوليني.

• م�ؤ�ش�شة �شندي 
 • م�ؤ�ش�شة ام.ا�س �ش�اميناثان

  )م�ؤ�ش�شة ام.ا�س �ش�اميناثان للبح�ث(

 • رابطة الأطر العليا للمجمع ال�رصيف
   للف��شفاط

• ال�دادية املغربية للمعاقني
 • ال�دادية املغربية لالأطفال املعاقني

   ذهنًيا وحركًيا

• املجم�عة املغربية للتط�ع 
• جلنة دعم متدر�س الفتيات القرويات

EDOM جمعية •
• منظمة اإيناكت�س املغرب 

• التعاون ال�طني
• احتاد جمعيات م�لي عبداهلل

• اإجناز املغرب
 • ور�شة عمل اإم اآي تي لل�رصكات النا�شئة

    العاملية 

• ما�س ت�شالنج
• �شبكة الريادة يف املغرب 

• اجلمعية ال�طنية ملرّبي الأغنام واملاعز
• جمعية اأولد ابراهيم

• جمعية ا�شامة وادي زم 
• جمعية �شل� ف�د

• جمعية ادماج الطفل الت�حدي
SOS جمعية قرية •

• جمعية ب�شمة الر�شيع

• جمعية �شتارتاب املغرب
• جمعية �شتارتاب  ي�رليف

• جمعية تافياللت
• م�ؤ�ش�شة يرما كناوة

 • م�ؤ�ش�شة مهرجان ال�شينما الفريقية 
   خلريبكة

• التعاونية الفالحية فل�را
 • امل�ؤ�ش�شة من اأجل تدري�س العل�م

   القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية

• م�ؤ�ش�شة ماوكلي الدولية
 • امل�ؤ�ش�شة املغربية للعل�م املتقدمة

   والإبداع والبحث العلمي 

• م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة
• م�ؤ�ش�شة م�خريي�س ب�ر اأفريقيا

• امل�ؤ�ش�شة املغربية للطالب
• م�ؤ�ش�شة �رصق غرب

• جمعية الأ�شالة
• جمعية احل�شنات 

• جمعية احل�شن 
• جمعية الإكرام 
• جمعية اجل�رص 

• جمعية الكرامة 
 • اجلمعية ال�طنية مل�شتقبل ذوي العاهات 

   املتمدر�شني

• جمعية القافلة الطبية اجلراحية
• م�ؤ�ش�شة ال�شيخ زيد ابن �شلطان

• جمعية ال�شعلة
• اخلزانة ال�شينمائية يف طنجة

• جمعية ال�ش�يرة م�كادور
• جمعية النه�شة

• جمعية ج�ار
• جمعية رعاة البت�شامة

• جمعية منرب املعاق للتنمية
• اجلمعية املغربية لدعم التمدر�س

• اجلمعية املغربية الطبية للت�شامن
 • اجلمعية املغربية لدعم وم�شاعدة

   الأ�شخا�س امل�شابني بالت�شبغ الثالثي

• جمعية ملزيندة
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املنظمات الدولية

املدار�ش واجلامعات الدولية

املدار�ش وامل�ؤ�س�سات املغربية

الإدارات وال�سلطات العم�مية

امل�زع�ن املعتمدون للأ�سمدة

املنظمات املغربية

املنظمات غري احلك�مية

• اآمدي�شت
• املجل�س الثقايف الربيطاين 

• املركز الدويل لل�شيا�شة الغذائية والزراعية التابع جلامعة ميني�ش�تا
• مركز امل�ؤ�ش�شة الأوروبية

• �شندوق النقد الدويل
• �شندوق مار�شال الأملاين لل�ليات املتحدة الأمريكية

• الهيئة الأملانية للتعاون الدويل
• املركز الدويل للبح�ث الزراعية يف املناطق اجلافة -  اإيكاردا

• املعهد الدويل لبح�ث املحا�شيل للمناطق املدارية �شبه القاحلة
• املعهد الفرن�شي املغربي

• ما�س ت�شالنج
• منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية

• احتاد نهر مان�

• املدر�شة ال�طنية العليا للمناجم يف باري�س 
• املعهد اجلامعي للتكن�ل�جيا يف باري�س 

• كلية كينغز بلندن
• معهد ما�شات�ش��شت�س للتقنية

• جامعة ني�ي�رك
• جامعة ب�ردي�

• جامعة تك�شا�س 
• جامعة تك�شا�س اإي اأند اأم

• جامعة فاجننغن
• جامعة راي�ش� يف كارناتاكا 
• جامعة ك�تا يف راجا�شتان 

• جامعة بيدان �شاندرا كري�شي في�ش�افيدياليا يف بنغال الغربية
• جامعة اأوتار بنغا كري�شي في�ش�افيدياليا يف بنغال الغربية

 • جامعة راجماتا فيجاياراجي �شينديا كري�شي في�ش�افيدياليا يف ماديا
• برادي�س 

• اأر�شيف املغرب 
• املكتبة ال�طنية للمملكة املغربية 

• مركز الأبحاث والدرا�شات التطبيقية يف التنمية الب�رصية
• املبادرة ال�طنية للتنمية الب�رصية باإقليم اجلديدة

• املبادرة ال�طنية للتنمية الب�رصية باقليم اآ�شفي

)AGRI TRADE MAROC( بات • �رصكة اأغري ترايد املغربية لالأ�شمدة واملخ�شّ
• �رصكة اأولد �شبيطة 

• �رصكة �رصف
• �رصكة فاندي ك�براغري

• �رصكة فريتيكا 
• �رصكة فريتيما
• �رصكة فرتيتك 

• �رصكة �شناعات ت�غ�نا اآغرو
• �رصكة امل�اد الكيماوية املغربية

• �رصكة برو�شي�س
• �رصكة بروماغري

• ال�رصكة التجارية للمنتجات ال�رصيفة 
• ال�رصكة ال�طنية لت�ش�يق البذور - �ش�ناك��س

• �رصكة تيماك اآجرو املغرب
• �رصكة ت�تاجري

• �رصكة زين �شرييال 

• ال�كالة املغربية للتعاون الدويل
• اجلمعية الدائمة لغرف الزراعة يف مايل

• وزارة الزراعة يف غينيا
• وزارة الفالحة وال�شيد البحري يف املغرب

• وزارة التنمية الريفية يف مايل
• وزارة الرتبية ال�طنية

• عمالة اإقليم تادلة اأزيالل
• عمالة اإقليم بني مالل

• عمالة اإقليم الفقيه بن �شالح

• املركز ال�طني للبحث العلمي والتقني
• معهد احل�شن الثاين للزراعة والبيطرة

• املعهد ال�طني لالأبحاث الزراعية
• جامعة حممد ال�شاد�س متعددة التخ�ش�شات

 • وحدة بح�ث القت�شاد والعل�م الجتماعية يف معهد احل�شن الثاين للزراعة    
   والبيطرة يف الرباط

• جامعة القا�شي عيا�س

• جمعية CorpsAfrica الأمريكية
• اجلمعية الهندية لحرتافيي ال�شناعات الزراعية

)The Future Is Our  Country( FIOC •
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