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البناء المشترك
لألنشطة

االفتتاحية

يُعتــر تحريــر الطاقــات لصالــح تنميــة مســتدامة وعادلــة ونــر املعرفــة يف الواقــع ،ســاعدت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط آالف الشــباب
وتثمينهــا وكــذا تحســن ظــروف عيــش الســاكنة بهــدف متكينهــا ،الحجــر عــى متابعــة دراســتهم بفضــل املنــح التــي ترســخ مبــدأ االســتحقاق
األســاس بالنســبة ملؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط.
االجتامعــي واألكادميــي ،مــا يســمح كل ســنة لطلبــة مغاربــة منحدريــن
مــن أوســاط متواضعــة مبتابعــة دراســاتهم العليــا يف املؤسســات الوطنيــة
مكّنــت أنشــطتنا امليدانيــة لفائــدة الشــباب ،والنســاء ،والفئــات املهمشــة أو الدوليــة ذائعــة الصيــت.
واملحرومــة ،يف إطــار مفهــوم مكافحــة الفــوارق االجتامعيــة وترســيخ مبــدأ
تكافــؤ الفــرص ،مــن إعــادة تأكيــد مهمتنــا األصليــة :املتمثلــة يف أن نكــون ويف نفــس اإلطــار ،مــن الصعــب عــدم التذكــر بالدعــم الراســخ الــذي
فاعلــن ملتزمــن يف خدمــة رفــاه األجيــال الحاليــة والقادمــة.
تقدمــه املؤسســة لفائــدة مؤسســات الحاميــة االجتامعيــة؛ وهــو الت ـزام
ينخــرط متامــا مــع رغبتنــا يف تحســن ظــروف عيــش األشــخاص ذوي
وكل ســنة ،تتجــدد طموحاتنــا وتُشــحن وفقــا للتطــورات االجتامعيــة القــدرة الحركيــة املحــدودة أو يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب واســتقاللهم
واالقتصاديــة الخاصــة مبجتمعنــا وكــذا باملجتمعــات التــي نتشــارك معهــا ومشــاركتهم االجتامعيــة.
مبادئنــا وقيمنــا والرؤيــة املشــركة للمســتقبل .وهــذا مــا يفــر التوســع
املســتمر لنطــاق تدخلنــا ،بــدءا مــن التضامــن عــى جميــع الجبهــات مــن ومبــا أن التضامــن واملشــاركة ال حــدود لهــا ،فقــد أرســينا رشاكات لتبــادل
أجــل دعــم األنظمــة اإليكولوجيــة للمعرفــة والبحــث.
الخــرات يف مجــال املامرســات الزراعيــة الجيــدة يف عــدد مــن البلــدان
يف إفريقيــا وآســيا ،وقمنــا بدعــم البحــث بهــدف جعــل املغــرب قاطــرة
هــذا وقــد عــززت املؤسســة دعمهــا ،خــال ســنة  ،2019للمشــاريع وطنيــة ومرجعيــة عامليــة يف مجــال البحــث حــول الفوســفاط ،مواكبــا
املهيكلــة والواعــدة يف مختلــف القطاعــات ،وبالتــايل مشــاركة التطلعــات ومدعومــا بربامــج التثقيــف والتحســيس بــروح املقاولــة ،وذلــك لفائــدة
والتحديــات التــي تواجــه حامليهــا .وألن املعرفــة تعتــر الرافعــة األوىل املقاولــن الذاتيــن والــركات الصغــرة جــدا والتعاونيــات ،ويف نهايــة
لتنميــة مســتدامة وعادلــة ،فقــد جعلنــا دامئــا مــن التعليــم واملســاواة يف املطــاف ،التحســيس برهانــات الحفــاظ عــى ال ـراث.
الولــوج للمعرفــة ســاحة ملعركتنــا .وهــذه الســنة خصوصــا ،قمنــا بـــإضفاء
قــوة دفــع جديــدة عــى برنامــج املــدارس املحتضنــة ،وهــي مثــرة لرشاكتنــا وخالصــة القــول ،إنهــا بانورامــا مــن األنشــطة التــي ترتجــم بصــدق التزامنــا
االسـراتيجية مــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة التــي انطلقــت ســنة  ،2016مــع الدائــم والتطــوري القائــم عــى الــذكاء الجامعــي والبنــاء املشــرك والتنمية
رفــع ســقف أهدافنــا .وقــد نجحنــا يف تحســن ظــروف التدريــس ملــا املشــركة بهــدف تحقيق مستقبل أفضل .
يقــارب آالف الطلبــة يف املــدارس العموميــة ،مــا يرتجــم رهــان املؤسســة
عــى االبتــكار البيداغوجــي باعتبــاره وســيلة للنهــوض االجتامعــي .وهــذه
النهضــة البيداغوجيــة تتــاىش مــع التميــز األكادميــي.
وهــو متيــز يكــرس جامعة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات ،وثانوية
التميــز  Lydexيف بنجريــر ،التــي نجحــت األقســام التحضرييــة فيهــا يف
تســجيل عــدد مــن طلبتهــا يف املــدارس املغربيــة والفرنســية املجيــدة
للمهندســن والتجــارة مثــل مدرســة باريــس متعــددة التخصصــات ،بفضــل
ِم َنــح االســتحقاق والتميــز.
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-1أبرز المراحل

2007

2012

مؤسسة في مواجهة
التحوالت االقتصادية
واالجتماعية

تــم إنشــاء مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط
بهــدف حمــل االلت ـزام االجتامعــي واملجتمعــي للمجمــع
الرشيــف للفوســفاط .وتتمثــل مهمتهــا يف صياغــة برامــج
املواطنــة املرتكــزة عــى التنميــة البرشيــة وتنفيذهــا.
وهكــذا تبنــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط
مســارا تشــاركيا ،مــن خــال وضــع ركائــز مواطــن عمــل
متكامــل مــن أجــل تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتامعيــة
يف املغــرب ويف بلــدان الجنــوب ،يف إطــار الرشاكــة بــن
بلــدان الجنــوب.

مؤسسة المجمع الشريف
للفوسفاط تحصل على
االعتراف بالمنفعة العامة
ت ُعتــر مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط مؤسســة
ذات منفعــة عامــة ،مــا يعــزز التزامهــا بالشــفافية التامــة
مــع كافــة املتدخلــن.

انطالق المشاريع على
الصعيد الدولي
مــع خدمــات اإلرشــاد الزراعــي ( )AESأطلقــت مؤسســة
املجمــع الرشيــف للفوســفاط مرشوعــا للتنميــة القرويــة،
يف الهنــد ،يف واليــة كارناتــاكا .ويتمثــل الهــدف األســايس
مــن هــذا املــروع ،الــذي أُطلــق عليــه اســم خدمــات
اإلرشــاد الزراعــي  ،AESواملمتــد عــى أربــع ســنوات،
يف وضــع برنامــج لإلرشــاد الزراعــي ،مي ّكــن مــن التكفــل
املبــارش بــآالف الفالحــن الصغــار ،يف رشاكــة مــع املعهــد
الوطنــي للبحــث الزراعــي " "INRAيف املغــرب والرشكــة
الهنديــة ملحــريف األعــال الزراعيــة " "ISAPيف الهنــد.

برنامج المِ َنح الدراسية

2014

"بفضل دعم مؤسسة املجمع الرشيف للفوسفاط ،يتوفر األساتذة عىل األدوات وعىل
الوسائل التي متكنهم من عدم التقيد بتقديم الدروس عىل الطريقة كالسييك ،بل وأن
يصبحوا مستكشفني للمواهب أيضا".
مروان املدراوي ،مدير مدرسة "االنبعات" ،جهة اليوسفية

إحداث مؤسسة المجمع
الشريف للفوسفاط

2017

مشاريع التنمية في
إفريقيا
خــال هــذه الســنة ،أطلقــت مؤسســة املجمــع
الرشيــف للفوســفاط نشــاطها األول يف إفريقيــا مــن
خــال تعاونيــن دعــم غامبيتــن .ومبــوازاة مــع ذلــك،
ثــم تنظيــم قافلــة فالحيــة يف مــايل والعمــل عــى
برنامــج رشاكــة فالحيــة مــع غينيــا كوناكــري ،الســيام
تكويــن أطــر وزارة الفالحــة يف هــذا البلــد .إضافــة إىل
ذلــك ،أنجــزت دراســة حــول إشــكالية التــزود بــاألرز
يف منطقــة اتحــاد نهــر مانــو عــى مســتوى أربــع
بلــدان إفريقيــة ،الســيام ليبرييــا ،وســيريالون ،وغينيــا
كوناكــري وســاحل العــاج.

صندوق البحث والتطوير
حول الفوسفاط
أطلقــت املؤسســة ،برشاكــة مــع وزارة التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي وتكويــن األطــر واملجمــع الرشيــف
للفوســفاط واملركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي،
وذلــك ملــدة ثــاث ســنوات ،صنــدوق البحــث والتطويــر
حــول الفوســفاط ،بهــدف متويــل ودعــم الربامــج يف إطــار
شــفاف ومنفتــح وتنافــي يســعى إىل النهــوض بالبحــث
الوطنــي.

وضعــت املؤسســة مجموعــة مــن برامــج املنــح التــي
متكّــن الطلبــة املســتحقني واملنحدريــن مــن األوســاط
الهشــة مــن الولــوج إىل تعليــم متميّــز.

برنامج المدارس
المحتضنة
شــهدت ســنة  2016إنجــاز مجموعــة مــن املشــاريع
الهادفــة إىل تحســن ظــروف التمــدرس داخــل املؤسســات
العموميــة وذلــك بفضــل إطــاق برنامــج املــدارس
املحتضنــة .وهكــذا ،مكنــت األنشــطة الدراســية املنجــزة
يف هــذا اإلطــار مــن تســهيل إرســاء عــرض درايس شــامل
ذي جــودة عاليــة يف املــدارس العموميــة ،مــع أخــذ البعــد
الرتبــوي والبيئــي بعــن االعتبــار.

النظام اإليكولوجي
للمعرفة
النهــوض بالنظــام اإليكولوجــي للمعرفــة مــن خــال الدعــم
الوطيــد لجامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات،
ثانويــة التميــز  Lydexومؤسســة مصــر .Mascir

2010

2013

2016

2019
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-2مؤسسة على نفس وثيرة عصرها :من التضامن
إلى النظام اإليكولوجي للمعرفة
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تنفتــح مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط بشــكل فعــال وديناميــي ،عــى الشــبكات املرجعيــة ملياديــن نشــاطها .فهــي تتبنــى منــوذج نشــاط مــرن،
قائــم عــى نهــج الــذكاء الجامعــي والحامــل لألثــر االجتامعــي .ويتمثــل هدفهــا يف اإلســهام بالنهــوض بنظــام إيكولوجــي للمعــارف متميــز بأفضــل
رافعــات التميــز ،الســيام مــن خــال دعــم التعليــم والبحــث واالبتــكار؛ ووضــع برامــج أكــر شــموال ألولويــات الســاكنة واألقاليــم وفــق نهــج يعتمــد عــى
االبتــكار االجتامعــي؛ وتعزيــز قــدرات األنشــطة لــدى املتدخلــن مــن أجــل تحفيــز خلــق القيمــة املشــركة واســتمرارها.

مؤسسة في ديناميكية دائمة
مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط جمعيــة ذات منفعــة عامــة ،تــم
إنشــاؤها ســنة  ،2007بهــدف دعــم االلتــزام االجتامعــي واملجتمعــي
للمجمــع الرشيــف للفوســفاط .وعنــد إطــاق أنشــطتها عــى أرض الواقــع،
ســنة  ،2011بــدأت املؤسســة برتجمــة الهواجــس املجتمعيــة والبيئيــة
ملجموعــة املجمــع الرشيــف للفوســفاط .كــا أنهــا تقــدم دعــا ماليــا
وتقنيــا الســيام لفائــدة عــدد مــن الكيانــات الخارجيــة (أساســا الجمعيات)،
يف مختلــف املجــاالت (التعليــم ،الفالحــة ،الصحــة ،البيئــة ،الثقافــة ،إلــخ)،
مرتجمــة بذلــك رغبتهــا يف االلت ـزام كرشيــك اجتامعــي.

ونجــد مــن بــن األنشــطة األساســية :دعــم أنشــطة التضامــن وإطــاق
مشــاريع التنميــة البرشيــة ،مــع منــح األولويــة ملناطــق متوقــع مجموعــة
املجمــع الرشيــف للفوســفاط ،عــن طريــق الرتكيــز عــى معايــر موضوعية
للمنــح والتقييــم .كــا أنهــا تتخــذ بعــدا يتمثــل يف تعريــف األنشــطة
امللموســة والفعالــة يف املجتمعــات املحليــة الهشــة يف البلــدان اإلفريقيــة
واآلســيوية األخــرى وتنفيذهــا.

مهام جديدة
مســتلهمة مــن املامرســات الجيــدة الدوليــة املعمــول بهــا ،تتبنــى مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط منوذجــا للتنظيــم ميكّنهــا مــن تعزيــز تأثريهــا
بــكل شــفافية .هــذا ويشــكل رأســالها البــري العنــر األســايس مــن "رأســالها الالمــادي" .إنهــا تضــم املعــارف والخــرة والقــدرات وكــذا طمــوح
النســاء والرجــال املتحلّــن بالتميــز والذيــن يعملــون بهــدف إنجــاح مشــاريعهم باملواطنــة .واليــوم ،يف إطــار ديناميتهــا للبحــث املتواصــل عــن األداء،
ويف احـرام للقيــم األخالقيــة واملهنيــة ،تكشــف املؤسســة عــن طــرق عمليــة حديثــة ومهــام جديــدة .ويف متــاش مــع قيــم مجموعــة املجمــع الرشيــف
للفوســفاط وطموحــه ،تســعى مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط ألن تكــون فاعــا ملتزمــا يف مجــال التنميــة البرشيــة املســتدامة يف املغــرب وعــى
املســتوى الــدويل .وهــي تركــز عــى املبــادرات املتكاملــة وذات النفــع العــام التــي تســهم يف تحقيــق تقــدم صوصيــو اقتصــادي دامــج ،وتنميــة الكفــاءات
ونــر املعــارف.
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مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط ووزارة التربية
الوطنية ،يدا في يد
اململكة املغربية
وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي

مــن خــال التزامهــا يف مجــال التعليــم ،فقــد نســجت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط
روابــط وثيقــة مــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة .فالرشيــكان مرتبطــان مبوجــب اتفــاق إطــار
يهــدف لتحســن جــودة التعليــم ومتكــن خلــق منظومــة تعليــم قامئــة عــى التميــز واالبتــكار
البيداغوجــي يف أحســن الظــروف املمكنــة.
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-1المدارس المحتضنة:
النهضة البيداغوجية
منــذ بضــع ســنوات ،تراهــن مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط عــى
االبتــكار البيداغوجــي داخــل املــدارس العموميــة بفضــل مبادرتهــا املرتكزة
عــى مفهــوم املــدارس املحتضنــة .هــذا النمــوذج الــذي أُحــدث نتيجــة
تقــارب رؤى اســراتيجية بــن مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط
ووزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث
العلمــي ،تُرجــم منــذ  2016مــن خــال رشاكــة اســراتيجية بهــدف
احتضــان مؤسســات التعليــم العمومــي .وباعتبــاره مبــادرة أطلقتهــا
املؤسســة ،ويف رشاكــة وثيقــة مــع التمثيليــات الجهويــة واملحليــة لــوزارة
الرتبيــة الوطنيــة ،يقــوم الربنامــج عــى عــرض تربــوي مندمــج قائــم عــى
رؤيــة تأخــذ بعــن االعتبــار بيئــة املدرســة وتســتهدف مختلــف املتدخلــن
بهــدف إحــداث أثــر شــامل عــى نجــاح الطالــب .وهــو بالتــايل يعــرض
دعــا للمنظومــة التعليميــة العموميــة عــن طريــق توفــر مامرســات
ووســائل ماديــة للحصــول عــى تعليــم ذي جــودة .وتعــرض محــاور
التدخــل وفــق مقاربــة شــاملة تضــع نجــاح الطالــب كهــدف مركــزي.
ولهــذا ،يغطــي هــذا الجهــاز التجريبــي أيضــا جوانــب البنيــات التحتيــة
والتجهيــز ،واملواكبــة البيداغوجيــة ،والحيــاة الدراســية والبيئــة االجتامعيــة
واملجتمعيــة والحكامــة.

تعليم دامج
ذو جودة للجميع

ويهــدف أخ ـرا إىل إرشاك مختلــف املتدخلــن يف إنجــاح هــذا النمــوذج.
وتجــدر اإلشــارة أيضــا بــأن مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط تســعى
إىل التشــارك يف بنــاء نهــج وآليــات لدعــم املدرســة العموميــة الكفيلــة
باالســتفادة مــن مجمــوع األنظمــة اإليكولوجيــة للدراســة ،وذلــك يف
إطــار تنفيــذ مقتضيــات القانــون اإلطــار  51.17والرؤيــة االســراتيجية
 2015-2030التــي تدعــو إىل مدرســة متكافئــة ،ذات جــودة عاليــة
وتســعى للنهــوض بالفــرد وباملجتمــع.
فمنــذ إطالقــه ،يعتــر برنامــج املــدارس املحتضنــة قصــة نجــاح حقيقيــة
ســتمكن عنــد نهايتهــا مــن تحســن ظــروف متــدرس عـرات اآلالف مــن
التالميــذ املغاربــة يف مختلــف أقاليــم اململكــة .يف الواقــع ،إىل حــدود
دجنــر  ،2019متكــن الربنامــج مــن مواكبــة أزيــد مــن 15.600
تلميــذ عــى مســتوى  31مؤسســة محتضنــة ،يف  5أقاليــم يف
اململكــة ،وهــي :بنجريــر ،الجديــدة ،خريبكــة ،آســفي واليوســفية .وإىل
جانــب هــؤالء التالميــذ ،فقــد عبــأ الربنامــج أيضــا أرسهــم بــل وأســاتذتهم،
حــول مشــاريع املدرســة.

ميدانيــا ،تُ ّكــن كل مدرســة محتضنــة تالميذهــا مــن التطــور ومــن رفــع
مهاراتهــم وبراعتهــم .فالربنامــج يضــع رهــن إشــارتهم بيئــة دراســية
تســهل تطورهــم وتوقــظ إبداعهــم .كــا يســهم يف وضــع برنامــج مواكبــة
بيداغوجيــة تأخــذ بعــن االعتبــار حاجيات كل طالــب وتطلعاتــه ومواهبه.

"مكّنني برنامج املِ َنح الذي تقدمه مؤسسة املجمع الرشيف للفوسفاط من متابعة دراسايت
العليا يف فرنسا وكذا التفكري يف بناء مستقبيل".
شهادة طالبة مستفيدة من منحة ثانوية التميز Lydex
قصدت فرنسا ملتابعة دراستها يف مدرسة كربى يف فرنسا
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قضمات مضاعفة
إذا كان برنامــج املــدارس املحتضنــة تعلّــق بـــ 31مؤسســة إىل حــدود اآلن ،فــإن مؤسســة املجمــع الرشيــف
للفوســفاط تطمــح ،يف أفــق  ،2020ملواكبــة ع ـرات اآلالف مــن التالميــذ عــى مســتوى حــوايل ثالثــن مؤسســة
إضافيــة بهــدف الوصــول إىل  60مدرســة محتضنــة .وهكــذا ،تحــر مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط إلطــاق
احتضــان  29مؤسســة جديــدة داخــل مواقــع أنشــطة املجمــع الرشيــف للفوســفاط.

وقــد منــح منــوذج املــدارس املحتضنــة مكانــة بــارزة لربامــج التنشــيط املــدريس مــن خــال نــوادي ُمحدثــة داخــل
املــدارس ،تحذوهــا الرغبــة يف دعــم ترســيخ التعليــم يف البيئــة والقـراءة والفــن أو حتــى مهــارات الحيــاة .وهكــذا،
تــم إنشــاء أزيــد مــن  150ناديــا داخــل املؤسســات املعنيــة.

هــذا وســهلت األنشــطة الدراســية املنفــذة يف إطــار املــدارس املحتضنــة ترســيخ عــرض درايس شــامل ذي جــودة
عاليــة يف املــدارس العموميــة ،مــع أخــذ البعــد الرتبــوي والبيئــي بعــن االعتبــار .كــا أســهمت هــذه املبــادرة يف
التكويــن داخــل  31مؤسســة معنيــة ،لفائــدة أزيــد مــن  200مدرســا يف مجــال تنشــيط النــوادي ومهــارات الحيــاة.
ومنــذ ذلــك الوقــت ،يقــوم هــؤالء األســاتذة املكونــون يف مجــال املناهــج البيداغوجيــة الجديــدة بتطبيقهــا يف
حامســة والت ـزام ملــا فيــه خــر تالميذهــم.

الرؤية الجيدة أساس التعلم الجيد
"العقــل الســليم يف الجســم الســليم" :لقــد تبنــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط هــذا القــول املأثــور ،مــن خالل دعــم الربامــج يف مجــال الولوج
للرعايــة الصحيــة .يف الواقــع ،ومبــوازاة مــع مشــاريعها العديــدة التــي تهــدف لتحســن ظــروف التمــدرس داخــل املؤسســات العموميــة املســتهدفة يف
إطــار برنامــج املــدارس املحتضنــة ،فقــد انخرطــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط بشــكل كبــر يف مجــال رفــاه املجتمعــات ،الســيام املتعلمــن.
ويف هــذا اإلطــار ،أطلقــت قافــات متعــددة التخصصــات لفائــدة تالميــذ ســتة مــدارس محتضنــة الواقعــة عــى التــوايل يف األقاليــم املعنيــة (وهــي
اليوســفية ،الرحامنــة ،خريبكــة ،الجديــدة) ،مــع تعبئــة أطبــاء أخصائيــن مــن مؤسســة الشــيخ زايــد .ويف املجمــوع ،اســتفاد أزيــد مــن 1500
تلميــذا منحــدرا مــن  5مؤسســات محتضنــة مــن استشــارات يف طــب العيــون .وقــد امتــدت الحملــة بــن الســبت  5أكتوبــر  2019إىل الســبت
 7دجنــر .2019
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اكتشاف نظام إيكولوجي مبتكر الخاص بالمجمع الشريف للفوسفاط
عــى اعتبارهــا يف قلــب املدينــة الخــراء محمــد الســادس يف بنجريــر،
تعتــر كل مــن مدرســة  1337وجامعــة محمــد الســادس متعــددة
التخصصــات الركيزتــان املكملتــان ملهمــة مؤسســة املجمــع الرشيــف
للفوســفاط ،والســيام مــا يتعلــق بتطويــر املعرفــة واالبتــكار والتكنولوجيات.
إنهــا أبــواب هــذا القطــب املتجــدد التــي فُتحــت أمــام طلبــة إعداديــة
وثانويــة أحمــد منصــور الذهبــي يف بنجريــر .بــدأت هــذه الزيــارة املشــوقة
واملفيــدة ،املنظمــة يف شــهر دجنــر يف إطــار تنشــيط الحيــاة الدراســية
للمــدارس املحتضنــة ،مبدرســة  1337التــي تك ـ ّون أفضــل مواهــب الجيــل
يف مجــال املعلوميــات وذلــك بأعــداد غفــرة .وكان عــى جــدول الربنامــج،
ورشــات يف الروبوتيــة والرتميــز مــع طلبــة املركــز الذيــن كانــوا ســعداء
مبشــاركة شــغفهم يف التشــفري مــع املتعلمــن لهــذا اليــوم ،ودامئــا وفــق نهــج
التعلــم مــع األق ـران الــذي يســلط الضــوء عــى مســؤولية الطلبــة يف بنــاء
مســارهم ،ويف اكتســاب املعــارف وكــذا نقلهــا ألقرانهــم .ويف نهايــة املطــاف،
متكــن طلبــة إعداديــة وثانويــة أحمــد منصــور الذهبــي مــن اكتشــاف عــامل
الرمــوز املعلوماتيــة يف عــامل متغــر ،ممتــع ،وفريــد يف نفــس الوقــت.
وانتهــت هــذه الزيــارة التــي دامــت يومــا واحــدا بجامعــة محمــد الســادس
متعــددة االختصاصــات التــي تبعــد كل البعــد عــن املؤسســات األكادمييــة
الكالســيكية .وهكــذا ،اســتمتع الطلبــة بهــذه اللحظــة املهمــة مــن
يومهــم .وإجــاال فقــد مكنهــم هــذا الربنامــج مــن االنفتــاح عــى النظــام

اإليكولوجــي املبتكــر الخــاص مبجموعــة املجمــع الرشيــف للفوســفاط
مــع الغــوص يف عــامل املعلوميــات "الجيــل الجديــد" .New Generation
ويعتــر هــذا النشــاط األول يف إطــار سلســلة مــن الزيــارات التــي ســيتم
تنظيمهــا لفائــدة جميــع املــدارس املحتضنــة مــن طــرف مؤسســة املجمــع
الرشيــف للفوســفاط خــال الســنة الجاريــة .2020

©
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اللقاء السنوي  ،GET TOGETHERهمزة
وصل بين المستفيدين من المنحة

 -2مِ َنح لتكريس
التميز الدراسي

وشــاركت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط يف النســخة األوىل
مــن اللقــاء الســنوي  Get Togetherمــن  1إىل  5يوليــوز ،املنظــم مــن
طــرف جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات ،بهــدف تســهيل
خلــق رابــط بــن طلبــة برنامــج منحــة التميــز بعــد التخــرج ونظرائهــم
يف جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات .كــا يطمــح اللقــاء
الســنوي  Get Togetherأن يصبــح أيضــا منصــة للمشــاركة بــن هــؤالء
الطلبــة واملتخرجــن حــول أبحاثهــم.
مل مي ّكــن هــذا اللقــاء األول مــن خلــق الشــعور باالنتــاء لهــذه املجموعــة
فقــط وإمنــا أيضــا مــن تعزيــز الشــبكات وتقويــة الروابــط بــن دفعــات
الطلبــة الحاصلــن عــى املنــح مــن جهــة وجامعــة مؤسســة املجمــع
الرشيــف للفوســفاط وكــذا مجموعــة املجمــع الرشيــف للفوســفاط مــن
جهــة أخــرى.

بهــدف تشــجيع النجــاح املــدريس وتحفيــز تكافــؤ الفــرص ،متنــح مؤسســة
املجمــع الرشيــف للفوســفاط منــذ عــدة ســنوات منــح متيــز عــى أســاس
املعايــر االجتامعيــة والتميــز .وقــد مكنــت هــذه املنــح مجموعــة مــن
الطلبــة املغاربــة املســتحقني ،عــى أســاس معايــر اجتامعيــة واقتصاديــة،
مــن متابعــة دراســاتهم الجامعيــة يف املؤسســات الوطنيــة أو الدوليــة
املرموقــة.
ففــي ســنة  ،2019متــت مواكبــة أزيــد مــن  3000حاصــا عــى املنحــة
برســم الســنة الدراســية  2018-2019بهــدف متابعــة دراســتهم
داخــل ثانويــة التميــز بــن جريــر ،وجامعــة محمــد الســادس متعــددة
التخصصــات ،واملــدارس الفرنســية واملغربيــة الكــرى ،عــى ســبيل املثــال.
كــا أنــه بــن ســنتي  2018و ،2019عــرف عــدد منــح التميــز ارتفاعــا مــن
 2084إىل  3167منحــة .وال تنــوي املؤسســة التوقــف يف هــذه الطريــق مبــا
أنهــا انكبــت منــذ نهايــة ســنة  2019عــى وضــع سياســة مكرســة ملواكبــة
املســتفيدين مــن منحتهــا بهــدف اقـراح عــرض متكامــل.

3167
هو عدد املستفيدين من املنحة

2807

منحة مدبرة بشكل مبارش

360

منحــة مدبــرة يف رشاكــة مــع
فاعلــن آخريــن
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 -3برامج التكوين والدعم بهدف تسهيل
تعليم متخصص ودامج

أرقام أساسية
بتاريخ  31دجنبر 2019
• ثانوية التميز1114 :
• جامعة محمد السادس متعددة التخصصات850 :
• مدارس فرنسية كربى719 :
• مدارس مغربية كربى124 :

وهــي عــى وعــي بــأن التعليــم والتكويــن الجيديــن ينبغــي أن يكونــا للفوســفاط منــذ عــدة ســنوات البنيــات الطبيــة االجتامعيــة لفائــدة
متاحــن للجميــع ،فــإن مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط بلــورت األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
برامــج للتكويــن والدعــم بهــدف تســهيل ظهــور تعليــم متخصــص
ودامــج .يف الواقــع ،عــن طريــق دعــم أنشــطة رشكائهــا واإلســهام يف الرفــع وهكــذا ،قامــت املؤسســة بدعــم  10مراكــز طبيــة اجتامعيــة
مــن كفاءاتهــم ،تشــارك املؤسســة يف دمــج األشــخاص ذوي االحتياجــات تســتقبل  3232شــخصا مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.
الخاصــة وبالتــايل خلــق قطيعــة مــع دوامــة التمييــز الــذي يواجهونــه.
وهكــذا ،عملــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط عــى مضاعفــة
إســهاماتها امليدانيــة مــن خــال االســتمرار يف االحتضــان والتكفــل الطبــي
والبيداغوجــي لفائــدة  266طفــا يف وضعيــة إعاقــة .كــا عملــت
عــى تجهيــز الســاعات الصناعيــة لفائــدة  81طفــا وشــابا.
وبعيــدا عــن األطفــال ،وبشــكل عــام ،فــإن اإلعاقــة هــي حقيقــة اجتامعيــة
إشــكالية ،الســيام فيــا يتعلــق بالتنميــة البرشيــة .يف الواقــع ،يعيــش
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ظروفــا جــد صعبــة ويعانــون مــن تهميــش
اجتامعــي .ومــن خــال مهامهــا ،تدعــم مؤسســة املجمــع الرشيــف
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 -4ثانوية التميز ،نموذج
ذو نجاح مبهر
مدعومــة مــن طــرف جمعيــة النهــوض بالتعليــم املتميــز برشاكــة مــع
مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط ووزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن
املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،تعكــس ثانويــة التميــز بــن
جريــر ( )Lydexمنوذجــا جــد ناجــح.
وهــي تقــع يف قلــب املدينــة الخــراء بنجريــر ومترشبــة مــن ثقافــة
حقيقيــة للتنميــة املســتدامة ،ت ُعتــر ثانويــة التميــز  Lydexمبــادرة
طموحــة تســتجيب لرهــان االرتقــاء باملنظومــة التعليميــة يف اململكــة.
وهــي تســتفيد مــن تصميــم هنــديس يف انســجام تــام مــع البيئــة .وتوفــر
الظــروف املالمئــة التــي تحفــز رفــاه الطلبــة وتركيزهــم :فضــاءات خـراء،
تجهيـزات ذات جــودة ،توفــر األدوات والوســائط البيداغوجيــة الحديثــة...
وبالتفصيــل ،تقــرح هــذه املؤسســة املرموقــة تكوينــا متميــزا بفضــل
تكويــن عــايل الجــودة ووســائل تقنيــة عاليــة املســتوى.

©
ت ُواصــل املؤسســة العمــل مــن أجــل التكفــل باألشــخاص مــن ذوي
االحتياجــات الخاصــة مــن خــال تعزيــز جــودة الخدمــات املقدمة
داخــل املؤسســات الطبيــة االجتامعيــة واســتمراريتها .ويف هــذا
اإلطــار ،نظمــت املؤسســة يــوم الثالثــاء  12نونــر ،برشاكــة مــع
( Humanité & Inclusionاملعروفــة ســابقا باســم Handicap
 )Internationalنــدوة حــول موضــوع "رهانــات إضفــاء الطابــع
املهنــي عــى مؤسســات الحاميــة االجتامعيــة يف املغــرب:
قطــاع اإلعاقــة" .وض ـ ّم هــذا اللقــاء مهنيــي مؤسســات الحاميــة
االجتامعيــة  ،EPSوالفاعلــن املؤسســاتيني املكلفــن بتنظيــم ســر
عمــل هــذه املؤسســات ومهنيــي التكويــن يف العمــل االجتامعــي،
كــا مكّــن مــن إرســاء أســس النقــاش بــن مختلــف الفاعلــن.
وتــم تســليط الضــوء ،خــال النقاشــات ،عــى مســألة جــودة
التكفــل باملســتخدمني والكفــاءات املطلوبــة لتحقيقهــا التــام .وقــد
جــاء اللقــاء يف إطــار إمتــام مــروع "جــودة" .واســتهدف هــذا
املــروع الــذي أطلقتــه مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط
برشاكــة مــع " "Humanité & Inclusionتحســن ظــروف
عيــش األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب واســتقالليتهم
ومشــاركتهم االجتامعيــة .وهكــذا ،مكّنــت هــذه املبــادرة مــن

وضــع مرجــع ذي جــودة يســمح مبتابعــة أداء املرافــق الصحيــة
االجتامعيــة وانخراطهــا يف مســعى تحســن مســتمر للجــودة ،مــع
مهنيــن مكونــن وأخصائيــن مــن خــال تطبيــق مقاربــة متمركــزة
أكــر عــى الشــخص.
هــذا وينــدرج مــروع "جــودة" متامــا يف إطــار االســراتيجية
الوطنيــة التــي تهــدف إىل وضــع سياســة عموميــة يف مجــال
اإلعاقــة .ومــن خــال هــذا املــروع ،تطمــح املؤسســة لتشــجيع
تحســن املامرســات الخاصــة باملهنيــن وبلــورة الكفــاءات الخاصــة
بالحكامــة الجيــدة لــدى املؤسســات التــي تدعمهــا حتــى تعطــي
املزيــد مــن املعنــى ،والفعاليــة واآلثــار املســتدامة للدعــم املــايل
املقــدم للمؤسســات.

كــا متنــح منحــا لالســتحقاق لضــان تكافــئ الفــرص ،خصوصــا بالنســبة
للشــباب املنحــدر مــن األوســاط األكــر هشاشــة .وينبغــي القــول بــأن
أغلبيــة الطلبــة منحــدرون مــن األوســاط املتواضعــة.
وبهــدف تحســن مســتوى التعليــم عــى الصعيــد الوطنــي ،ال ت ّدخــر
ثانويــة التميــز  Lydexجهــدا مــن حيــث توفــر الوســائل .كــا أنهــا
تعمــل عــى اقـراح برنامــج بيداغوجــي مبتكــر ومحفــز للنجــاح الــدرايس
املرتكــز عــى املتابعــة املســتمرة للطلبــة طــوال مســارهم الــدرايس ،بفضــل
أســاتذة معتمديــن ذوي كفــاءات عاليــة .كــا تحفــز التعــاون الجامعــي
عــن طريــق ربــط عالقــات رشاكــة مــع الجامعــات واملــدارس حــول العــامل.

تقــرح الثانويــة ،التــي فتحــت أبوابهــا منــذ شــتنرب  2015ســلك CPGE
كونهــا مؤسســة خاصــة غــر ربحيــة مفتوحــة للجميــع ،تتبنــى ثانويــة (األقســام التحضرييــة للمــدارس الكــرى) وســلك الثانــوي التأهيــي ،منــذ
.2017
التميــز  Lydexمجموعــة مــن املبــادئ الرئيســية يف انتقــاء طلبتهــا:
•مبــدأ التميــز :تعتــر ثانويــة التميــز  Lydexمؤسســة متميــزة
مفتوحــة أوال للطلبــة املســتحقني الذيــن ينبغــي أن يكونــوا ممتازيــن
يف املــواد األساســية للشــعبة املختــارة.
•مبــدأ االختــاط االجتامعــي :ميكــن ألي طالــب متميــز ،مهــا كان
مســتواه االجتامعــي ،أن يلتحــق بثانويــة التميــز .Lydex
•مبــدأ االختــاط الجغــرايف :تعتمــد قاعــدة انتقــاء طلبــة ثانويــة
التميــز بعــدا وطنيــا يُ َتجــم مــن خــال متثيــل جغـرايف لكافــة جهــات
املغــرب؛
•مبــدأ مقاربــة النــوع :تأخــذ ثانويــة التميــز  Lydexبعــن االعتبــار
قــدر املســتطاع توازنــا بــن الذكــور واإلنــاث.
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النمو والدفع نحو النمو !
فخــورة بــأداء ثانويــة التميــز ،تعــزم مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط أكــر
مــن أي وقــت ،عــى مواكبــة عــدد أكــر مــن الشــباب املغــريب املســتحق داخــل
هــذه املدرســة املجيــدة .ولهــذا ،فهــي تتابــع تَطَـ ّور البنيــات التحتيــة داخــل الثانويــة
الســيام مــن خــال الرفــع مــن الطاقــة االســتعابية للداخليــة وتوســيع املطابــخ
وتجهيــز املــرح .أمــا مــن حيــث األرقــام ،فقــد انتقــل عــدد الطلبــة مــن 671
برســم ســنة  2018/2019إىل  1117برســم ســنة  ،2019/2020مــن بينهــا 400
طالــب ضمــن األقســام التحضرييــة للمــدارس الكــرى  CPGEو 717تلميــذ للســلك
الثانــوي التأهيــي.

كل شيء ممكن عبر ثانوية
التميز LYDEX
يف ســنة  ،2019متيّــز طلبــة األقســام التحضرييــة يف ثانويــة
التميــز بــن جريــر خــال االمتحانــات الكتابيــة مــن مباريــات
املــدارس الفرنســية الكــرى للمهندســن .وقــد ســجلوا رقــا
قياســيا مــن حيــث القبــول ،إذ تــم قبــول  11طالبــا يف املدرســة
متعــددة التخصصــات التقنيــة  Xو 17يف املــدارس الوطنيــة
العليــا.
وعمومــا ،يتعلــق األمــر بـــ  131طالبــا (قبــول  100%مــن
الطلبــة يف األقســام التحضرييــة للمــدارس الكــرى CPGE -مــن
دفعــة  )2018-2019الذيــن تــم قبولهــم يف مدرســة كــرى يف
املغــرب أو فرنســا 47 ،مــن بينهــم داخــل اململكــة و 84يف
فرنســا.
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إدماج اجتماعي ومهني أكثر لفائدة
النساء
وقّعــت املؤسســة رشاكــة مــع االتحــاد الوطنــي لنســاء املغــرب ،مكّنــت
مــن إطــاق ثــاث مراكــز لتكويــن جيــل جديــد مــن الشــباب والنســاء.
ويهــدف هــذا املــروع إىل بلــورة برامــج وأنشــطة يف عالقــة مــع التكوين،
وكــذا إحــداث شُ ــعب جديــدة وبرامــج بيداغوجيــة مبتكــرة ويف متــاش مع
حاجيــات ســوق الشــغل بهــدف تحفيــز النســاء والفتيــات والشــابات يف
وضعيــة هشاشــة ،البالغــات بــن  15و 30ســنة .تعتمــد هــذه املراكــز عــى
مختلــف املقاربــات وأشــكال االلتـزام التــي تَــرز مــن خــال االنفتــاح عىل
كل الشــباب يف وضعيــة هشاشــة ،مبــا يف ذلــك األجانــب املقيمــون يف
املغــرب ،ومــن خــال صياغــة الربامــج املناســبة مــع أخــذ حاجيــات ســوق
الشــغل وإمكانيــات التشــغيل وكــذا الخاصيــات الجهويــة بعــن االعتبــار.
يتمركــز برنامــج التكويــن عــى ثــاث فئــات :الوحــدة الثالثيــة األط ـراف
(التكويــن ،اإلنتــاج والتســويق) املوجهــة لكافــة مجموعــات الشــباب ،مبــا
يف ذلــك أولئــك الذيــن ال يتوفــرون عــى أيــة مؤهــات دراســية ،وتـراوح
مــدة التكويــن بــن  6أشــهر إىل  3ســنوات حســب قــدرات تعلــم الطالــب.
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 -1دعم ظهور االبتكار
االجتماعي في المغرب
الطرق الجديدة للتغيير

من االبتكار االجتماعي إلى
ظهور نظام إيكولوجي
وطني للبحث والتطوير

يُعــرف االبتــكار االجتامعــي بطابعــه االبتــكاري وبكونــه يســتهدف تحقيق
رفــاه األفـراد والجامعــات .وبالتــايل يصبــح مصــدرا للتحــوالت االجتامعيــة
والحلــول املبتكــرة التــي تســتجيب ملتطلبــات املجتمعــات .وهــذه الــروح
هــي التــي دفعــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط وجامعــة
محمــد الســادس متعــددة التخصصــات ( ،)UM6Pإلطــاق االبتــكار
االجتامعــي مختــر ( )the Social Innovation Lab - SILبتاريــخ 26
نونــر  ،2019خــال حلقــة عمــل ،وذلــك بهــدف نقــل االبتــكار االجتامعــي
ونــره والنهــوض بــه ،ســواء عــى املســتوى الوطنــي أو اإلفريقــي ،ويف
إطــار حــل املشــاكل االجتامعيــة املعقــدة ،معــا.
يُلهــم االبتــكار االجتامعــي مختــر  social innovation labالجاعــل مقــره
يف جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات ( ،)UM6Pواملنفتــح
عــى النظــام اإليكولوجــي الخــاص باملجمــع الرشيــف للفوســفاط،
املبتكريــن االجتامعيــن ويك ّونهــم ،كــا يُنتــج ويــوزّع معــارف تدعــم
قــدرة القــادة املســتقبليني عــى تحقيــق تغي ـرات اجتامعيــة .كــا أنــه
يُعتــر "داعــا لالبتــكار" ،بــل وفرصــة لخلــق مجموعــات عمــل شــبكية
حــول اإلشــكاليات املعقــدة ،يف بيئتــه املحليــة والجهويــة والوطنيــة،
مــع تطويــر الكفــاءات وتعزيــز قــدرات الفاعلــن االجتامعيــن يف مجــال
االبتــكار االجتامعــي ،والتنميــة البرشيــة واالقتصــاد االجتامعــي والتضامني.

"يُعترب صندوق البحث والتطوير مبادرة جيدة جدا مكّنت عدة باحثني من تطوير برامج
أبحاثهم واملساهمة يف تطوير القطاع الفالحي .كام فتحت لهم أيضا آفاقا عديدة للرشاكة سواء
عىل الصعيد الوطني أو الدويل".
رضوان شكر-الله ،معهد الحسن الثاين للزراعة
والبيطرة – الرباط

©

كل ذلــك يتــم مــن خــال جمــع املعطيــات الكميــة والكيفيــة املتعلقــة
باملشــاكل االجتامعيــة وبنــاذج ومقاربــات التنميــة البرشيــة وتحليلهــا
وإنتاجهــا ،وإج ـراء األبحــاث واألنشــطة التــي مت ّكــن مــن إيجــاد الحلــول
املعــر عنهــا مــن خــال النظــام
املبتكــرة ملشــاكل التنميــة االجتامعيــة
ّ
اإليكولوجــي وبلــورة املشــاريع االجتامعيــة املتكاملــة التجريبيــة عــى
أرض الواقــع ،مــع إيجــاد حلــول ترابيــة مبتكــرة وتنفيذهــا وصياغتهــا
واســتثامرها.
وعمومــا ،فــإن الدعــم املمنــوح لالبتــكار االجتامعــي ،كــا يدعمــه االبتــكار
االجتامعــي مختــر  ،SIL -هــو رافعــة لنمــو مســتدام ودامــج ،إىل اآلفــاق
التــي يوفرهــا التحــول الرقمــي لتحقيــق هــذه األهــداف.
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 -2صندوق البحث والتطوير
حول الفوسفاط
إضفاء دينامية جديدة على البحث والتطوير الوطني
يف إطــار النهــوض بالنظــام اإليكولوجــي للبحــث واالبتــكار يف املغــرب ويف إفريقيــا ،تدعــم مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط
بنيــات مرجعيــة عامليــة مثــل جامعــة محمــد الســادس متعددة التخصصــات يف بنجريــر ( ،)UM6Pومؤسســة مصــر (،)MAScIR
التــي تنشــط يف مجــاالت التكنولوجيــة الحيويــة ،واإللكرتونيــات الدقيقــة ،واملــواد ،واملــواد النانويــة ،وصنــدوق البحــث والتطويــر
حــول الفوســفاط .يعمــل هــذا األخــر ،الــذي تــم إنشــاؤه خــال املناظــرة الوطنيــة األوىل للبحــث والتطويــر حــول الفوســفاط
املنعقــدة يف شــتنرب  ،2013بتعــاون مــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،واملركــز
الوطنــي للبحــث العلمــي ،كل يــوم عــى بلــورة عالقــات تــآزر مــع مختلــف املؤسســات ،مبــا يف ذلــك جامعــة محمــد الســادس
متعــددة التخصصــات ( ،)UM6Pالتــي تلعــب دورا مهــا يف مســار التصديــق العلمــي والتقنــي للمشــاريع ،بدعــم مــن مؤسســة
املجمــع الرشيــف للفوســفاط.

إىل غايــة ســنة  ،2019عملــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط عــى
دعــم  39مرشوعــا لألبحــاث املتعــددة التخصصــات تتعلــق بـــ10
مواضيــع (املــواد ،األحــاض ،العالجــات ،الجيولوجيــا والجيولوجيــا
املائيــة ،االســتخراج ،األســمدة ،املخصبــات ،الفالحــة ،التكنولوجيــا
الحيويــة والكيميــاء ،والعلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة) .وضمــن
املشــاريع التســعة والثالثــن ،تبــر  19منهــا بنتائــج دامغــة
يف مجــاالت تطويــر املــواد النانويــة وتجميعهــا ،وتحديــد منتجــات التنقية
والتطهــر ،وتحســن الجــودة املاديــة للمنتجــات الفوســفاطية ،وتحليــل
أســاليب جديــدة وصياغتهــا وتطوريهــا .كل ذلــك مــع تشــغيل وتعبئــة فــرق
مكونــة مــن  413عضــوا ،مــن بينهــم  224باحثــا وطنيــا ،و 74باحثــا
دوليــا ،و 70مــن طلبــة الدكتــوراه ،و 31مــن حملــة الدكتــوراه،
و 14تقنيــا ومتدربــا .كــا دعــم الصنــدوق أيضــا منــح  4مــن ب ـراءات
االخـراع يف طــور اإليــداع ،وإنتــاج  319مــن األبحــاث ،و 163مقــاال تــم
نــره يف مجــات علميــة ذات صيــت واســع عــى املســتويني الوطنــي والــدويل.
ويف نهايــة ســنة  ،2019تــم تحويــل  77%مــن امليزانيــة املرصــودة إىل أنشــطة
ملموســة.
باختصــار ،أصبــح صنــدوق البحــث والتطويــر حــول الفوســفاط عامــا محف ـزا
ألي نظــام إيكولوجــي .والطمــوح املقبــل هــو بــث ديناميــة جديــدة يف البحــث
والتطويــر الوطنــي ،مــن خــال جعــل مجــال الفوســفاط قاطــرة نوعيــة.

25

مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط تقرير نشاط 2019

26

مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط تقرير نشاط 2019

27

 -3جامعة محمد السادس
متعددة التخصصات
مرجع إفريقي ملتزم بشكل نشط في البحث العلمي
باعتبارهــا موجهــة نحــو البحــث التطبيقــي واالبتــكار ومتجهــة صــوب
إفريقيــا ،تصبــو جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات إىل
التموضــع ضمــن الجامعــات املعــرف بهــا دوليــا يف هــذه املجــاالت .يف
إفريقيــا ،يســتقبل املغــرب اليــوم عــددا كبـرا مــن الطــاب األفارقــة الذيــن
يغــادرون بالدهــم للتكويــن داخــل ســياق متعــدد الثقافــات ودويل يفــي
إىل نجاحهــم املســتقبيل .وهكــذا تــم ،ســنة  ،2017تحــت القيــادة الســامية
لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس ،تأســيس جامعــة محمــد
الســادس متعــددة التخصصــات ( )UM6Pللمســاهمة يف هــذه املغامــرة
الب�يإفريقيــة التــي تتمثــل رؤيتهــا األساســية يف منــح مــكان تنافــي ،يديــره
أفارقــة لصالــح أفارقــة حريصــن عــى مســتقبل قارتهــم .تهــدف جامعــة
محمــد الســادس متعــددة التخصصــات ،الواقعــة يف جامعــة بنجريــر ،يف
قلــب املدينــة الخــراء محمــد الســادس ،إىل أن تبــث إشــعاعها عــى
املســتوى الوطنــي والقــاري والــدويل .إنهــا أكــر مــن مجــرد مؤسســة
أكادمييــة كالســيكية ،بــل هــي منصــة تجريبيــة وأرض خصبــة للفــرص
التــي يســتمتع الطلبــة بتســميتها بالتحديــد "مدرســة الحيــاة".
إن الجامعــة منفتحــة عــى العــامل وتعقــد رشاكات عــى املســتوى الــدويل.
ومــن خــال ترســيخ مكانتــه كمركــز للبحــث والتدريــب عــايل املســتوى
را حقيقيًــا بــن
واالبتــكار ،يعتــزم هــذا الحــرم الجامعــي أن يصبــح ج ـ ً
املغــرب وإفريقيــا والعــامل .تســعى الجامعــة إىل الكشــف عــن إمكانــات
الشــباب والطــاب املغاربــة مــن جميــع أنحــاء إفريقيــا ،باعتبارهــا متثيــل
مصغـرا للعــامل الخارجــي ،مبــا يحملــه مــن تحديــات وآفــاق ووعــود .كــا
أنهــا ملتزمــة ،باعتبارهــا قطــب املعرفــة املكــرس للبحــث والتعليــم عــايل
املســتوى واالبتــكار ملواكبــة تطــور القــارة ،وفــق نهــج بيداغوجــي مبتكــر
يضــع التعلــم مــن خــال التجربــة واملامرســة يف قلــب التكويــن والبحــث.
وبالتــايل ،فهــي تنقــل خرباتهــا للطــاب والباحثــن والفاعلــن الصناعيــن
لتعزيــز ظهــور اقتصــاد فعــال ومســتدام ومناســب للســكان واألقاليــم يف
نفــس الوقــت .ومــن خــال مراكزهــا ذات الخــرة ورشاكاتهــا ،تتموضــع
جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات باعتبارهــا متعاونا أساســيا
يف عــامل املقــاوالت لتدريــب القــادة املؤهلــن املعنيــن بالرهانــات البيئيــة.
يف نهايــة ســنة  ،2019تابــع  1400طالــب تكوينــات متخصصــة
يف مدارســها االثنتــي عــرة ،مبــا يف ذلــك مدرســة التدبــر الفندقــي و
ريــادة األعــال ،مدرســة الــذكاء الجامعــي ،مركــز ماهــر  -التنميــة

البرشيــة ،مدرســة اإلدارة الصناعيــة ،كليــة الحكامــة والعلــوم االقتصاديــة
واالجتامعيــة ،املدرســة اإلفريقيــة إلدارة األعــال ،مدرســة الهندســة
املعامريــة والتخطيــط والتصميــم ،معهــد العلــوم والتقنيــات واالبتــكار،
مدرســة علــوم الفالحــة والتخصيــب والبيئــة ،معهــد التكنولوجيــا الخـراء
مدرســة علــوم الحاســوب .1337 ،وبرشاكــة مــع مؤسســات مغربيــة
وأجنبيــة مرموقــة ،تقــوم جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات
بتدشــن مــدارس أخــرى.
متيــزت بدايــة الســنة الدراســية  2019/2020بحدثــن .بدايــة مــع االفتتــاح
الرســمي ملؤسســتني جديدتــن ،وهــا :مدرســة الهندســة والتخطيــط
والتصميــم التــي متثلــت مهمتهــا يف مواجهــة تحديــات هندســة مســتدامة
ومحرتِمــة للبيئــة ومعهــد العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار  IST&Iوهــو
محفــز للتنميــة العلميــة والتكنولوجيــة الــذي يوفــر نظامــا إيكولوجيــا
متعــدد التخصصــات للبحــث العلمــي وريــادة األعــال واالبتــكار.
ومــن بــن األحــداث املميــزة األخــرى لســنة  ،2019تــم يف مــاي تنظيــم
ورشــة  PCL Experts Community Workshopوالتــي ض ّمــت ثلــة
مــن الخـراء مــن مختلــف املجــاالت الســيام العلــوم البيولوجيــة الزراعيــة،
والعلــوم االقتصاديــة واالجتامعيــة والزراعــة حــول اإلشــكاليات التــي يعــاين
منهــا الفالحــون الصغــار.
متيــز شــهر يونيــو بإطــاق برنامــج  ،IMPULSEمــن طــرف
جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات برشاكــة
مــع مــرع األعــال األمريــي  MassChallengeودعــم
مــن مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط وكــذا املجمــع الرشيــف
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للفوســفاط إفريقيــا ،وذلــك بهــدف دفــع الــركات
الناشــئة املغربيــة والدوليــة يف مجــاالت التكنولوجيــا
الزراعيــة والتكنولوجيــا اإلحيائيــة والتكنولوجيــا
النانويــة وكــذا التكنولوجيــا املنجميــة .وبعــد مــرور
شــهرين ،أطلقــت جامعــة محمــد الســادس متعــددة
التخصصــات ،مــن  6غشــت إىل  17شــتنرب  ،2019الجولــة
اإلفريقيــة ،والتــي اســتجابت لهــا الــركات الناشــئة واملمثلون
عــن األنظمــة اإليكولوجيــة لريــادة األعــال واالبتــكار املنحــدرة
مــن ســاحل العــاج ،وغانــا ،ونيجرييــا ،وإثيوبيــا لحضــور مختلــف
حصــص املعلومــات.
ومــع نهايــة الصيــف ،بتاريــخ  31غشــت تحديــدا ،شــارك برنامــج P-Curiosity Lab
التابــع لجامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات يف الــدورة األوىل من النــدوة حول
موضــوع "االبتــكار يف خدمــة الصحــة" املنظــم مــن طــرف جامعــة محمــد الســادس لعلــوم
الصحــة .والحقــا ،شــارك نفــس الربنامــج يف الــدورة الخامســة ملؤمتــر النســاء اإلفريقيــات يف
االبتــكار وريــادة األعــال املنعقــد ،أواخــر أكتوبــر  ،2019يف كاب تــاون ،بجنــوب إفريقيــا،
بهــدف تســليط الضــوء عــى برامجــه املخصصــة لصغــار الفالحــن .ومتيــزت هــذه الســنة
أيضــا بإنشــاء وعمــل مختـرات لتحليــل األتربــة ،الســيام يف الســنغال وســاحل العــاج وغانــا
وغينيــا كوناكــري ،يف إطــار نقــل التكنولوجيــات والتعــاون جنــوب – جنــوب.
إن التحســن يف مجــال البحــث قــد انتقــل ،إضافــة إىل ذلــك ،مــن خــال اتفاقيــات التعــاون
أو تنظيــم املؤمتـرات ،وورثــات العمــل واملؤمتـرات العلميــة الدوليــة بــن مختلــف أقســام
جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات والجامعــات املــدارس الوطنيــة واألجنبيــة.
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أرقام رئيسية

2017
 1400طالبا
 177طالب دكتوراه
 13تكوينا ما بعد الباكالوريا
 14ماستر
 15ماستر تنفيذي
 33شهادة البرامج التنفيذية والقصيرة
سنة التدشين

17
 110هكتار هي مساحة المزرعة التجريبية
 45%من اإلناث  55% /من الذكور
 114طالبا في إطار التبادل
هكتار هي مساحة الحرم الجامعي

رؤية 6000

طالبا في أفق 2025
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" -4تصور مستقبل إفريقيا" شراكة ثالثية
"أدبية المستقبل" لتحقيق تصور أفضل
لمستقبل القارة
يف شــهر أكتوبــر  ،2017وقعــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط ومنظمــة األمــم
املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة  UNESCOمبقــر املنظمــة يف باريــس ،اتفاقيــة
رشاكــة ممتــدة عــى مــدى ثــاث ســنوات حــول مــروع "تصــور مســتقبل إفريقيــا"
) . «Imagining Africa's Future» (IAFويســتهدف هــذا املــروع املبتكــر امل ُصاغ يف
مجــال اســترشاف املســتقبل و"أدبيــة املســتقبل" ،كــا تطلــق عليــه منظمــة اليونســكو،
إىل توفــر األدوات للشــباب اإلفريقــي بهــدف التفكــر بشــكل أفضــل يف مســتقبلهم
وبنــاءه .وتجســيدا لهــذا الطمــوح املشــرك ،ســيتم إحــداث مركزيــن :األول يف جامعــة
محمــد الســادس متعــددة التخصصــات ،برشاكــة مــع كليــة الحكامــة والعلــوم
االقتصاديــة واالجتامعيــة ،مــن أجــل إطــاق أبحــاث متقدمــة وتطويــر آليــات مبتكــرة
للبحــث املوجهــة نحــو العمــل مــع الرتكيــز عــى تحريــر الطاقــات والــذكاء الجامعــي.
والثــاين ،يضــع لبنــات مفاهيــم متطــورة يف مجــاالت مختلفــة مثــل الفالحــة املســتدامة
والتغــر املناخــي .وتبلــور هــذه املراكــز برامــج اســترشافية للبحــث والتكوين وســتلعب
دور مراكــز مرجعيــة بالنســبة ملــاريس "أدبيــة املســتقبل" يف إفريقيــا وخارجهــا.
ويهــدف مــروع  IAFإىل تنســيق تفكــر حــول مســتقبل إفريقيــا وتعزيــز قــدرات
القــارة بشــكل اســترشايف .كــا يهــدف هــذا املــروع إىل تحســن القــدرة عــى تصــور
املســتقبل واســتخدامه بشــكل ملمــوس .فعــن طريــق اكتســاب قــدرات يف "أدبيــة
املســتقبل" ،ســيبدأ الفاعلــون بفهــم الطريقــة التــي يحيلــون بهــا إىل مختلــف أشــكال
املســتقبل يف تصوراتهــم للحــارض ،والتــي تقابــل أشــكاال اســتباقية أخــرى.
كــا أنهــم سيكتســبون القــدرة عــى "اســتخدام املســتقبل" مــن أجــل نــر اآلليــات
واملناهــج التــي تســمح بتجــاوز التحديــات الخاصــة .إن خلــق املعــارف عــن طريــق
الــذكاء الجامعــي لهــو أداة جــد قويــة يف "أدبيــة املســتقبل" ،خصوصــا يف إطــار
"مخت ـرات أدبيــة املســتقبل" .يتعلــق األمــر بورشــات للتعلــم عــن طريــق املامرســة،
حيــث ميكــن مــن خاللهــا للمشــاركني اختبــار نطــاق واســع مــن الفرضيــات وابتــكار
حلــول جديــدة.
ولقــد عرفــت ســنة  2019سلســلة مــن األنشــطة يف إطــار بلــورة هــذه الرشاكــة .أوال،
تعريــف اإلطــار العــام للتعــاون بــن املركــز املغــريب ،الــذي تقــوده كليــة الحكامــة
والعلــوم االقتصاديــة واالجتامعيــة التابعــة لجامعــة محمــد الســادس متعــددة
التخصصــات ومنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة  ،UNESCOمــن
أجــل إرســاء أنشــطة متعلقــة بأدبيــة املســتقبل وكــذا وضــع برنامــج اســترشايف لتعزيــز
القــدرات .بعــد ذلــك ،تظافــر عمــل مهــم يتمثــل يف وضــع التصــور املفاهيمــي للربنامج
األكادميــي االســترشايف يف تعــاون وثيــق بــن مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط
وجامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات ومنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة
والعلــوم والثقافــة  .UNESCOوقــد حــددت نتائــج هــذه األعــال هيــكل الربنامــج
األكادميــي ،الرائــد والطمــوح بالنســبة للمغــرب وإفريقيــا ،وهــو يتضمــن مــن بــن
أمــور أخــرى:
•إطــاق برنامــج للدكتــوراه ،ســتتم صياغتــه برشاكــة مــع املرصــد الوطنــي للفنــون
واملهــن  ،CNAM Franceالــذي يســتهدف انتقــاء وتكويــن طلبــة الدكتــوراه يف
مختلــف حقــول االســترشاف ،مــع مراعــاة التكافــؤ مــن حيــث النــوع والتكافــؤ
مــن حيــث أعــداد الطلبــة املغاربــة والطلبــة املنحدريــن مــن إفريقيــا جنــوب

الصحــراء .وســينطلق الربنامــج ســنة  2020عــى شــكل وصايــة مشــركة بــن
املرصــد الوطنــي للفنــون واملهــن ( )CNAM Franceوجامعــة محمــد الســادس
متعــددة التخصصــات.
•جانــب للتكويــن املســتمر ســيضمن تكويــن ومواكبــة األســاتذة الراغبــن يف
اســتخدام اآلليــات التــي يوفرهــا االســترشاف يف تدريســهم وبحوثهــم.
•خلــق كيــان إفريقــي لالســترشاف ،بشــكل يســمح باســتثامر مختلــف أشــكال
التفكــر يف مســتقبل إفريقيــا ،وذلــك بفضــل تعبئــة املجتمــع الــدويل يف مجــال
االســترشاف ،وخصوصــا اإلفريقــي :الصيانــة ،وتنميــة ومتلــك املــوارد املحليــة يف
مجــال األفــكار املتعلقــة باملســتقبل واســتثامر املــوارد االســترشافية ،مــن خــال
تحديــد مــكان مــادي بشــكل واضــح عــى اعتبــاره مكانــا افرتاضيــا مينــح اآلليــات
البيداغوجيــة.
وأخــرا ،انعقــد حدثــان للتحســيس بالتفكــر يف املســتقبل يف املغــرب ســنة ،2019
وهــا:
‐نــدوة حــول االســترشاف لفائــدة  103طالبــا مــن جامعــة محمــد الســادس متعددة
التخصصــات ،قــام بتنشــيطها الربوفيســور فيليــب دورانــس (حاصــل عــى درجــة
أســتاذ يف االســترشاف والتنميــة املســتدامة مــن املرصــد الوطنــي للفنــون واملهــن
( )CNAM Franceســنة 2019؛
‐مختــر يف أدبيــة املســتقبل قامــت بتنشــيطه لــو دامــوف (خبــرة  -مؤطــرة يف
أدبيــة املســتقبل بجامعــة هانــز -األرايض املنخفضــة) ،يف دجنــر  2019بجامعــة
محمــد الســادس متعــددة التخصصــات مــن أجــل التحســيس وتكويــن األط ـراف
املســرة األوىل.
يف املقابــل ،تجــدر اإلشــارة إىل مشــاركة جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات
يف النــدوة املنظمــة يف ترينتــو مــن طــرف منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم
والثقافــة  UNESCOوجامعــة ترينتــو وضمــت مجمــوع أقســام اليونســكو يف هــذه
املجــال.
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 -5مؤسسة مصير MaScir
ك َ
الم َ
افئ
التميز في مجال البحث ُ

وإىل حــدود اليــوم ،قامــت مؤسســة  MaScirبإيــداع
نُــرت يف أزيــد مــن  650منشــورا
ومتيــزت خــال ســنة  2019بالحصــول عــى عــدة جوائــز .يف الواقــع،
بتاريــخ  20أبريــل ،حصــل فريقهــا املتخصــص يف األجهــزة الذكيــة،
التكنولوجيــا الرقميــة واإللكرتونيــات الدقيقــة عــى جائــزة الحســن الثــاين
الكــرى (الرتبــة الثالثــة يف فئــة االخرتاعــات التقنيــة والعمليــة) خــال
املعــرض الــدويل للفالحــة مبكنــاس مــن خــال مــروع جهــاز محمــول
غــر مدمــر ملراقبــة معايــر الجــودة الذوقيــة للفواكــه .وتســعة أيــام بعــد
ذلــك ،حصلــت مؤسســة مصــر عــى جائــزة البحــث والتطويــر خــال
انعقــاد جوائــز لقــاء الصناعــة دورة  ،2019بالــدار البيضــاء .وخــارج
املغــرب ،حصلــت أيضــا بتاريــخ  3نونــر ،عــى امليداليــة الذهبيــة يف فئــة
الزراعــة التقنيــة خــال الــدورة  71ملبــاراة االبتــكار  ،iENAاملنعقــدة يف
نورمبــورغ بأملانيــا ،وعــى امليداليــة الذهبيــة املســلمة مــن طــرف اتحــاد
املخرتعــن الكــروات اتحــاد املبدعــن الكرواتيــن عــى جهازهــا الخــاص
بتحليــل زيــت الزيتــون .عرفــت التتويــج مــن جديــد بتاريــخ  12دجنــر
يف الــدار البيضــاء ،بحصولهــا عــى الجائــزة الثانيــة للمبــاراة الوطنيــة
وســلمت هــذه الجائــزة
لالبتــكار املنظمــة مــن طــرف ُ .R&D MAROC
لقســم  SERMالتابــع ملؤسســة مصــر عــى مرشوعهــا "إضافــة لبطاريــة
التشــغيل"  Pd-acide ELECTRAالــذي تــم إطالقــه بالرشاكــة مــع رشكــة
.Afrique Câbles

 180بــراءة اخــراع

منــذ إحداثهــا ،تســتفيد مؤسســة مصــر (املؤسســة املغربيــة للعلــوم
املتقدمــة واإلبــداع والبحــث العلمــي) مــن دعــم مــادي مــن طــرف
مجموعــة املجمــع الرشيــف للفوســفاط وذلــك يف أفــق متكينهــا .وتتمثــل
مهــام هــذه املؤسســة غــر الربحيــة املحدثــة ســنة  2007يف النهــوض
بالبحــث العلمــي والتنميــة التكنولوجيــة يف األقطــاب الثالثــة :املــواد
واملــواد النانويــة ،والتكنولوجيــا الحيويــة ،واإللكرتونيــات الدقيقــة .ترتكــز
مؤسســة مصــر  MaScirعــى الكفــاءات التقنيــة العاليــة املســتوى
لـــ
ومهندســا .وتتوفــر عــى تركيبــات عاليــة املســتوى
وتجهي ـزات تكنولوجيــة جــد متطــورة مت ّولهــا مؤسســة املجمــع الرشيــف
للفوســفاط بهــدف إطــاق مشــاريع البحــث التطبيقــي الــذي يهــدف
االســتجابة إىل اإلشــكاليات الصناعيــة وذلــك مــن خــال توفــر حلــول
مبتكــرة مــع تحويــل التكنولوجيــات نحــو زبائنهــا.

 150باحثــا
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 -1معا من أجل دعم
الزراعة اإلفريقية
إفريقيا ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط،
اإليمان بالعمل اإلفريقي المشترك

مواكبة التقدم
الدولي والمشاركة
في بنائه
"إننا لجد سعداء بهذه الرشاكة مع مؤسسة املجمع الرشيف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة
التخصصات .فقد مكنتنا هذه الرشاكة من إرساء أرضية لتوصيف األتربة ،وتحليل ووضع الخرائط لفائدة
حوايل  1.2مليون هكتار من األتربة".
شهادة ممثلة املعهد الطوغويل للبحث الزراعي

تتمتــع القــارة اإلفريقيــة بإمكانيــات ضخمــة للتنميــة الفالحيــة .وتتمثــل
يف وفــرة األرايض الزراعيــة وامليــاه واملــوارد املختلفــة ...وهــي كلهــا عوامــل
تســاهم يف تنميــة فالحــة مزدهــرة .وإدراكا منهــا بأهميــة البحــث العلمــي
يف الفالحــة ،فقــد وضعــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط االبتــكار
والبحــث والتطويــر كناقلــن للقــدرة التنافســية مــن أجــل فالحــة فعالــة
ومصــدرا لخلــق ثــروة فالحيــة جديــدة بالنســبة إلفريقيــا .ويف هــذا
الســياق ،أطلقــت عــى مســتوى القــارة العديــد مــن املبــادرات ملعرفــة
نــوع الرتبــة مــن أجــل فالحــة قــادرة عــى الصمــود مــن خــال وضــع
خرائــط لخصوبــة الرتبــة ،وذلــك يف نهــج تشــاريك مــع النظــام اإليكولوجــي
الفالحــي اإلفريقــي وبرشاكــة مــع وزارات الفالحــة يف البلــدان املضيفــة.
يعتمــد النمــوذج الــذي تقرتحــه مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط
عــى تطويــر مهــارات رشكائهــا املحليــن ومواردهــم حتــى يتمكنــوا
مــن تنفيــذ خرائــط الخصوبــة بأنفســهم واســتخالص النتائــج املناســبة
لسياســاتهم الفالحيــة الوطنيــة.
مكنــت أنشــطة املؤسســة خــال ســنة  2019مــن تحديــد مســاحة
إجامليــة تزيــد عــن مليــون ونصــف هكتــار مــن األرايض ،عــى مســتوى
خمســة بلــدان يف القــارة .وحتــى اآلن ،مــن أصــل هكتــار 1 506 900
التــي تــم تحليلهــا ورســم خرائــط لهــا ،تقــع  1 117 000هكتــارا يف
الطوغــو ،و 132 000هكتــارا يف مدغشــقر ،و 147 900هكتــارا يف
بوركينــا فاســو ،و 100 000هكتــارا يف غينيــا ،و 10 000هكتــارا
يف روانــدا .ويف نفــس الوقــت ،تــم تحديــد مســاحة إجامليــة تبلــغ
 2 140 000هكتــارا ،والســيام يف روانــدا ( 40 000هكتــارا)
وغانــا ( 2 000 000هكتــارا) والكامــرون ( 100 000هكتــارا)
توجــد يف طــور التوصيــف.
باإلضافــة إىل ذلــك ،وفــرت املؤسســة لــوزاريت الفالحــة يف غانــا
والكامــرون  5مخت ـرات (اثنــان منهــا متنقــان) مجهــزة مــن
جهــة لتحليــل عينــات الرتبــة التــي ســيتم أخذهــا يف إطــار مــروع وضــع
خريطــة خصوبــة الرتبــة يف هذيــن البلديــن ،ومــن جهــة أخــرى ،مــن أجــل
إج ـراء اختبــارات مراقبــة جــودة األســمدة.

©

هذا ويتضمن إعداد خرائط الخصوبة مكونا مهام مخصصا للتكوين.
ويف املجمــوع ،تــم تدريــب أزيــد مــن
وتقنــي يف كل مــن
روانــدا ومدغشــقر والكامــرون والطوغــو وبوركينــا فاســو عــى
يــد خـراء مــن جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات (.)UM6P
وتتعلــق الوحــدات التــي يتــم تدريســها بتغذيــة النباتــات وتخصيــب
الزراعــات ،وترســيخ نظــم املعلوميــات الجغرافيــة ( )SIGاملطبقــة لرســم
خرائــط الرتبــة ومراقبــة جــودة األســمدة.
وتشــجع املؤسســة اليــوم مــن خــال أنشــطتها املختلفــة عــى مســتوى
القــارة اإلفريقيــة ،عــى خلــق أدوات اس ـراتيجية للمســاعدة عــى صنــع
الق ـرار فيــا يتعلــق بالسياســات الزراعيــة.
كــا شــاركت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط أيضــا يف أك ـرا ،غانــا
يف ســبتمرب  2019يف قمــة "منتــدى الثــورة الخـراء اإلفريقيــة (")AGRF
وذلــك اســتمرارا لنشــاطها يف جميــع أنحــاء القــارة .وكان هــذا الحــدث
فرصــة بالنســبة للمؤسســة مــن أجــل تبــادل خرباتهــا وإنجازاتهــا عــى
مســتوى القــارة بشــكل عــام ويف غانــا عــى وجــه الخصــوص .وللتذكــر،
يعــد منتــدى الثــورة الخـراء اإلفريقيــة حدثــا مخصصــا لتقديــم األمثلــة
الناجحــة عــن التحــوالت الزراعيــة ومشــاركة املامرســات الفضــى وتعزيــز
الربامــج واالســتثامرات الالزمــة إلحــداث التغيــر يف سالســل اإلمــداد
الغــذايئ عــر القــارة.

 100إطــار

مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط تقرير نشاط 2019

34

مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط تقرير نشاط 2019

35

التقرب من الفالحين األفارقة
منــذ إطالقهــا مــن طــرف املؤسســة ســنة  ،2014ال ت ـزال قافلــة إفريقيــا
الفالحيــة تجــوب القــارة خــال ســنة  ،2019متبعــة نهجــا تشــاركيا بهــدف
النهــوض بتعزيــز أدوات دعــم القـرار االسـراتيجي فيام يتعلق بالسياســات
الزراعيــة .وقامــت املؤسســة بدعــم إنتــاج خرائــط الخصوبــة برشاكــة
مــع رشكاء أفارقــة آخريــن ،وبتعــاون مــع وزارات الفالحــة يف البلــدان
الرشيكــة .ويف روانــدا ،أطلــق مجلــس الفالحــة الروانــدي برشاكــة مــع
مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط ،قافلــة زراعيــة يف البــاد يف أبريــل
 .2019وجابــت املناطــق الروانديــة الرئيســية روبافــو ونيابيهــو .ومكّنــت
القافلــة مــن اســتكامل خريطــة خصوبــة الرتبــة ملنطقــة رائــدة يف البــاد.
فمــن أصــل  50 000هكتــارا مــن الرتبــة التــي ســيتم وضــع خرائــط
لهــا ،تــم رســم خرائــط لفائــدة  10 000هكتــار ســنة  2019وال ي ـزال
الباقــي يف طــور التوصيــف .وباملــوازاة مــع ذلــك ،اســتفاد  30مهندســا
زراعيــا تابعــا لمجلــس الفالحــة الروانــدي مــن التدريــب التقنــي
حــول موضــوع خصوبــة األتربــة وتخصيــب الزراعــات ،واســتفاد  4تقنيــي
مختــر مــن دورة تدريبيــة ملــدة شــهر يف املغــرب حــول مراقبــة جــودة
األســمدة عــى مســتوى املجمــع الصناعــي الجــرف األصفــر .وبعــد ذلــك،
تــم إعــداد مختربيــن لتحليــل الرتبــة (مختــر مجلــس الفالحــة يف روانــدا
ومختــر متنقــل) باملــواد املطلوبــة.
ويف الطوغــو ،مكّنــت أرضيــة توصيــف األتربــة مــن تحليــل ورســم خرائــط
حــوايل  1.2مليــون هكتــارا مــن األتربــة الطوغوليــة .وتــم تصميــم
هــذه املنصــة املعلوماتيــة مــن طــرف املعهــد الطوغــويل للبحــث الزراعــي،
بدعــم مــن مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط وجامعــة محمــد
الســادس متعــددة التخصصــات .ويف إطــار إعــداد خرائــط خصوبــة البلــد،
التــي تــم إطالقهــا مــن طــرف الــوزارة ،وضعــت مؤسســة املجمــع الرشيف
للفوســفاط بــن يــدي املعهــد الطوغــويل للبحــث الزراعــي التجهيــزات
الرضوريــة ملختــره الخــاص بتحليــل األتربــة الواقــع يف لومــي ،وكــذا
مختــر متنقــل وأجهــزة ألخــذ العينــات الرسيعــة بهــدف تغطيــة املناطــق
األقــل ولوجــا بالنســبة ألخــذ عيّنــات األتربــة .لقــد اســتهدفت األنشــطة
التــي أطلقتهــا مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط يف الطوغــو أيضــا
تعزيــز القــدرات العلميــة والتقنيــة الخاصــة بأطــر الــوزارة .وإجــاال ،تــم
مــن طــرف خـراء جامعــة محمــد
تكويــن
الســادس متعــددة التخصصــات.

 47إطــارا طوغوليــا

ويف غانــا املجــاورة ،أطلقــت وزارة األغذيــة والفالحــة ( )MoFAيف ديســمرب
 2019بدعــم مــن مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط ،مرشوعــا يهــدف
تطويــر خريطــة خصوبــة األتربــة .وتشــارك مؤسســة املجمــع الرشيــف
للفوســفاط يف تحســن مردوديــة الزراعــات املحليــة وتعزيــز القــدرات
العلميــة والتقنيــة للمســتفيدين ،مــن خــال هــذا املــروع الــذي
يهــدف إىل تزويــد الفالحــن الغانيــن بــأدوات لتحليــل تربتهــم .وبالتــايل،
ســيتم تحليــل أزيــد مــن  100 000هكتــارا مــن األتربــة وإعــداد
خرائــط لهــا يف املنطقــة التجريبيــة ،يف أشــانتي ،بفضــل الجهــاز الــذي
وضعــه الرشيــكان .ويف إطــار هــذا املــروع ،ســتزود مؤسســة املجمــع
الرشيــف للفوســفاط وزارة األغذيــة والفالحــة باملعــدات الالزمــة ملختربيها
املتخصصــن يف تحليــل األتربــة واألســمدة .كــا ســتزودها بوحــدة متنقلــة
لتحليــل األتربــة وآليــة تنقــل مناســبة (شــاحنات صغــرة ودراجــات ناريــة)
لتغطيــة املناطــق األقــل ولوجــا مــن حيــث أخــذ عينــات األتربــة .باإلضافــة
إىل ذلــك ،ســيتم تدريــب أكــر مــن  130مهندســا زراع ًيــا ومهندســا
ومســاعد مختــر وأطــرا يف وزارة األغذيــة والفالحــة مــن قبــل خــراء
منتمــن لجامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات (.)UM6P

يف إطــار مــروع إعــداد خريطــة لخصوبــة األتربــة الــذي رشعــت فيــه
وزارة الفالحــة والتنميــة القرويــة الكامريونيــة ( )MINDADERومؤسســة
املجمــع الرشيــف للفوســفاط ،تابــع ع ـرات مــن أطــر هــذه الــوزارة يف
مختلــف املياديــن املرتبطــة بخصوبــة األتربــة وتخصيــب الزراعــات ،مــن
 7ينايــر إىل فاتــح فربايــر  ،2019بالجــرف األصفــر ،دورة تكوينــات ملــدة
شــهر ،ركــزت عــى "مراقبــة جــودة األســمدة" .ومتثــل الهــدف مــن هــذه
التكوينــات يف تعزيــز قــدرات األطــر التابعــة لــوزارة الفالحــة والتنميــة
القرويــة الكامريونيــة حــول خصوبــة األتربــة وتخصيــب الزراعــات وتكوين
يف إعــداد خريطــة خصوبــة األتربــة.

مشاريع التنمية المتكاملة،
خيار ذو أولوية
تركــز مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط اهتاممهــا عــى املبــادرات
املتكاملــة وذات النفــع العــام التــي تســهم يف النمــو الصوصيــو اقتصــادي
الدامــج ،وتنميــة القــدرات ونــر املعــارف .ولهــذا تعبــئ خربتهــا وشــبكتها
مــن الــركاء مــن أجــل التشــارك مــع مختلــف املتدخلــن يف خلــق
حلــول مســتدامة ومســتمرة اســتجابة للحاجيــات ذات األولويــة الخاصــة
باملجتمعــات .وهكــذا تــم إطــاق مشــاريع التنميــة الفالحيــة املتكاملــة
للمؤسســة يف عــدد مــن البلــدان بالنســبة لتخصــص فالحــي واحــد أو أكــر
بهــدف تحســن ظــروف عيــش األرس الفالحيــة .وتضطلــع الجامعــات،
مثــل جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات ،ومؤسســات البحــث
املغربيــة ومؤسســات الــدول الرشيكــة ،بــدور مهــم يف تحســن املردوديــة
وبالتــايل الرفــع مــن مداخيــل الفالحــن.
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مساعدة مزارعين التيف في إثيوبيا
واصلــت املؤسســة دعمهــا لفالحــي التيــف يف مناطــق أمهــارا وأوروميــا
يف إثيوبيــا .مــن خــال برنامــج التنميــة الفالحيــة الــذي تنهــض بــه وكالــة
التحــول الفالحــي  Agricultural Transformation Agencyوتواكــب
منــذ ســنة  2016هــؤالء الفالحــن يف إطــار التدبــر الرشــيد لـــنشاطهم
الزراعــي مــا مكّــن مــن تحســن املردوديــة وبالتــايل رفــع مدخولهــم
عــى امتــداد سلســلة القيمــة .وهكــذا ،خــال ســنة  ،2019تــم تكويــن
 16 248مزارعــا يف مجــال املامرســات الفضــى الفالحيــة .كــا تنهــض
املؤسســة مبجهــود مدعــوم تجــاه املكننــة الفالحيــة .وبالتــايل ،تــم توزيــع
 4700آلــة متطــورة للبــذر مخصصــة لزارعــة التيــف عــى الفالحــن.
ويعتــر أثــر املــروع حتــى ذلــك الوقــت ملحوظــا :إذ تم تســجيل تحســن

واضــح يقــدر بنســبة  65%مــن حيــث مردوديــة التيــف .يف الواقــع،
شــملت هــذه العمليــة منطقتــن يف إثيوبيــا ،وهــا أمهــارا وأوروميــا.
وفيــا يتعلــق بتعزيــز القــدرات ،وضعــت املؤسســة عــى مســتوى هــذه
املناطــق  1848قطعــة أرض ومجموعــات توضيحيــة عىل مســتوى محطات
البحــث ومراكــز التكويــن وكــذا  3مجموعــات تكنولوجيــة .كــا نظمــت
 32تكوينــا حــول أنظمــة برمجيــات الفيديــو الــذيك  .ISVويف املجمــوع،
اســتفاد  16 248مــن أنشــطة التكويــن وأنشــطة برمجيــات الفيديــو الــذيك
 .ISVوبعيــدا عــن ذلــك ،م ّكــن املــروع مــن خلــق فــرص للتصديــر عــى
الصعيــد الــدويل .وهكــذا تــم تحديــد  22فرصــة لتصديــر التيــف.

بشــكل ملمــوس ،ميتـ ّد املــروع عــى  30شــهرا تســتفيد خاللهــا حــوايل عرشيــن باحثــة وطالبــة
ســنغالية يف الدكتــوراه متخصصــة يف الفالحــة بجامعــة ســيني ســالومي الحــاج إبراهيــا
بيــاس ( )USSEINمــن تكوينــات بجامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات يقدمهــا
خـراء مغاربــة ودوليــون معروفــون يف مختلــف املجــاالت .عــن طريــق بنــاء قدراتهــن التقنيــة
والعلميــة ،ســتعزز هــؤالء الباحثــات والطالبــات يف الدكتــوراه ريادتهــن.
وقــد ســبق أن ارتبــط الــركاء برشاكــة موقعــة ســنة  2014والتــي مكّنــت مــن تحقيــق
مــروع قائــم عــى تحســن ظــروف عيــش  500امــرأة مــن تعاونيتــن فالحيتــن يف غامبيــا.
يســعى الــركاء الثالثــة مــن خــال هــذه الرشاكــة الجديــدة للنهــوض بتمكــن النســاء العاملــات
اإلفريقيــات عــن طريــق التعليــم والبحــث وبنــاء شــبكة اس ـراتيجية مــن الباحثــات .ويتمثــل
الهــدف املطلــق يف النهــوض بنقــل املعــارف والخ ـرات الفالحيــة يف القــارة.

مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط منخرطة إلى جانب
النساء السنغاليات الباحثات والطالبات في الدكتوراه

مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط على نفس االتجاه
مع رئيسات جمعيات إفريقية ناطقة باإلنجليزية

قامــت كل مــن مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط وجامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات ومؤسســة نســاء مــن أجــل إفريقيــا Mujeres
 por Africaبتعزيــز رشاكتهــا الثالثيــة األطــراف لفائــدة تنميــة القطــاع الفالحــي يف إفريقيــا .ومكّنــت هــذه املبــادرة مؤسســة املجمــع الرشيــف
للفوســفاط مــن توســيع نهوضهــا بتنــوع النــوع يف إفريقيــا ،وخصوصــا يف الســنغال حيــث انخرطــت يف تحســن البحــث الفالحــي .وهكــذا وقعــت مــع
مؤسســة نســاء مــن أجــل إفريقيــا  Mujeres por Africaوجامعــة محمــد الســادس املتعــددة التخصصــات ،بتاريــخ الثالثــاء  28مــاي  ،2019اتفاقيــة
تهــدف لوضــع عــدد مــن املشــاريع املتكاملــة للتنميــة الفالحيــة الهادفــة لتقليــص الفــوارق ودعــم متكــن املــرأة اإلفريقيــة .ويهــدف الربنامــج الــذي
أطلــق عليــه  : FUERTESنســاء متحــدات معــا مــن أجــل البحــث والتكنولوجيــا والبيئــة والعلــوم ،إىل تحســن البحــث الفالحــي يف الســنغال مــن خــال
تكويــن النســاء الســنغاليات الباحثــات والطالبــات يف الدكتــوراه املتخصصــات يف الفالحــة املســتدامة.

تواصــل مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط العمــل مــن أجــل النهــوض باالختــاط االجتامعــي مــن خــال تبنــي مقاربــة النــوع.
فقــد اســتقبلت بتاريــخ  31ينايــر  2019داخــل مقرهــا يف الــدار البيضــاء وفــدا مكونــا مــن  12رئيســة لجمعيــات إفريقيــة ناطقــة
باإلنجليزيــة .لقــد قدمــن مــن بوتســوانا ،وغامبيــا ،وليبرييــا ،ومــاالوي ،وسـراليون ،وزامبيــا ،وأيضــا جنــوب الســودان .ومتثــل الهــدف
الرئيــي مــن هــذا اللقــاء يف تبــادل التجــارب التــي تــم إنجازهــا مــن طــرف الجمعيــات اإلفريقيــة يف مجــال النهــوض بحقــوق املــرأة،
ومتكينهــا االقتصــادي والتجــارب التــي مــن الــروري مشــاركتها ومناقشــتها بهــدف تحســن ظــروف املــرأة عــى مســتوى القــارة
اإلفريقيــة .هــذا وقــد مكنــت جلســات مــن التبــادالت واألســئلة/األجوبة بــن الوفــد واملنظمــن مــن مشــاركة مختلــف تجــارب.
وأعربــت رئيســات الجمعيــات اإلفريقيــة الناطقــة باإلنجليزيــة عــن رغبتهــن يف إب ـرام رشاكــة مســتقبلية مــع مؤسســة املجمــع
الرشيــف للفوســفاط يف إطــار اللقــاءات املامثلــة أو غريهــا.

©

©

مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط تقرير نشاط 2019

38

 -2التزام بالتحول الزراعي خارج القارة
الهند :حالة نموذجية عبر  10سنوات
من العمل الحثيث
منــذ ســنة  ،2010تواكــب مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط الفالحني
الصغــار املنحدريــن مــن  9واليــات هنديــة يف تحقيــق مشــاريع فالحيــة
متكاملة.
تــم تعزيــز املشــاريع التــي أطلقتهــا مؤسســة املجمــع الرشيف للفوســفاط
مــن خــال رشاكــة مــع الفاعلــن املحليــن .كــا تحســنت الظــروف
املعيشــية للفالحــن الصغــار مــن خــال توفــر عــدة إمــدادات اجتامعيــة
وطبيــة وكــذا متكــن املــرأة.

©

قــام رؤســاء منظمــة املزارعــن املنتجــن ( ،)FPOمشــجعني ومحفزيــن من
هــذه النتائــج املقنعــة ،بالســهر عــى أن تكــون األعــال التــي تقــوم بهــا
مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط مســتمرة بعــد اإلغــاق الرســمي
ملرشوعهــا لخدمــات اإلرشــاد الزراعــي .لهــذا قامــوا بإحــداث "رشكــة مهــا
لفالحــي كارناتــاكا" ( )KFMSالتــي تهــدف إىل جمــع الفالحــن ومتكينهــم
مــن تــويل املســؤولية عــن املؤسســة .وهكــذا نجحــت املجموعــة ،بحســب
صنــدوق تثبيــت األســعار ،يف توفــر  288 748قنطــارا مــن الحمــص
األحمــر يف االتحــاد الوطنــي للتســويق الزراعــي التعــاوين يف الهنــد،
س.م.م ،باعتبارهــا هيئــة رشاء معتمــدة ،وذلــك مبتوســط ســعر تكلفتــه
 5050روبيــة لــكل قنطــار .ثــم حصلــت  KFMSعــى الحمــص األحمــر
مــن عــدة مناطــق ،مثــل أالنــد وأفزلبــر وأنكالغــاه وريشــوروبيدار وأل.
مــن هــذه املبــادرة.
وقــد اســتفاد مــا مجموعــه
باإلضافــة إىل ذلــك ،منحــت حكومــة واليــة كارناتــاكا الفالحــن املســتفيدين
مكافــأة قدرهــا  450روبيــة عــن كل قنطــار.
وباإلضافــة إىل هــذه اإلجــراءات ،قامــت رشكــة مهــا لفالحــي كارناتــاكا
أيضــا بإنشــاء مراكــز خدمــة لتأجــر اآلالت الزراعيــة املصممــة خصيصــا،
مــا ميكــن الفالحــن الصغــار مــن رشاء اآلالت الزراعيــة ،الــيء الــذي
كان مســتحيال قبــل ذلــك ،عــى الرغــم مــن األســعار املدعومــة .كــا
أنــه بإمــكان الفالحــن الراغبــن يف ذلــك ،اســتعارة اآلالت الفالحيــة مثــل
الحصــادات والجــرارات وآالت الحــرث ،إلــخ ،مببلــغ رمــزي يســاهم يف
اســتكامل العمليــات الفالحيــة يف الوقــت املرغــوب.

 11 500فالحــا
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أول املشــاريع ذات األثــر االجتامعــي القــوي الــذي بــادرت بــه املؤسســة يف
هــذا البلــد اآلســيوي هــو مــروع التنميــة الريفيــة يف واليــة كارناتــاكا،
والــذي ركــز عــى وضــع برنامــج اإلرشــاد الزراعــي ،مــا يتيــح تقديــم
الدعــم املبــارش لـــفائدة  7000مــن الفالحــن الصغــار يف مقاطعــات
جولبارغــا ،بيــدار ورايشــور ،بالتعــاون مــع املعهــد الوطنــي للبحــوث
الزراعيــة  INRAيف املغــرب والجمعيــة الهنديــة ملحــريف األعــال
الزراعيــة  ISAPيف الهنــد .وقــد تــم إطالقــه ســنة  ،2010يف البدايــة ملــدة
أربــع ســنوات ،ليتــم بعــد ذلــك متديــده ملــدة  3ســنوات ،أي مبجمــوع
 7ســنوات .وأطلق عىل هذا املرشوع اســم "خدمات اإلرشاد الزراعي" (،)AES
وعرفــت مردوديــة ومداخيــل الفالحــن الصغــار املســتفيدين مــن املــروع
تحســنا كب ـرا.
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وال ينبغــي أن يُغفــل الجانــب الطبــي .إذ ســهلت رشكــة مهــا لفالحــي
كارناتــاكا الولــوج إىل الخدمــات الطبيــة الطارئــة للفالحــن يف املناطــق
الريفيــة .إذ يتــم تقديــم الرعايــة الطبيــة الطارئــة لألشــخاص الذيــن عانــوا
مــن إصابــة أو مــرض مفاجــئ أو خطــر بواســطة ســيارة إســعاف .ويعتــر
الوصــول إىل الحــاالت الطارئــة أمــرا رضوريــا لســاكنة املناطــق الريفيــة
حيــث يكــون الوصــول إىل اإلســعافات األوليــة صعبــا بشــكل عــام.
اليــوم وبشــكل عــام ،تُظهــر نتائــج دراســة تأثــر مــروع اإلرشــاد الزراعــي
يف واليــة كارناتــاكا أن متوســط الدخــل الســنوي للفالحــن املســتفيدين
مــن املــروع قــد تضاعــف بأزيــد مــن ثالثــة أضعــاف ،متنقــا مــن أقــل
مــن  1000دوالر أمريكيــا مســجلة ســنة  2009إىل أزيــد مــن 3500
دوالر أمريكيــا ســنة  2018باإلضافــة إىل إنشــاء رشاكات مــع قطــاع
الجامعــات يف البــاد.
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رفع دخل الفالحين
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دعم المرأة وتعزيز تمكينها في العالم الفالحي

متيــزت ســنة  2014بتمديــد مــروع مؤسســة املجمع الرشيف للفوســفاط
يف واليــة كارناتــاكا عــى مــدى ثــاث ســنوات إضافيــة ،مــع دمــج مكــون
اجتامعــي للتنميــة البرشيــة مــن جهــة؛ وإطــاق مــروع تنميــة فالحيــة
متكاملــة يف واليــة راجاســتان مــن جهــة أخــرى ،بالتزامــن مــع الفــرة التــي
رشعــت فيهــا الدولــة بإجـراء إصالحــات طموحــة لصالــح الفالحــن ،عــززت
هــذه املبــادرة الجديــدة مــن مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط
توقعــات زيــادة مداخيــل الفالحــن وتحســن ظروفهــم املعيشــية .يف
الواقــع بعــد بضعــة أشــهر فقــط عــى إطــاق هــذا املــروع .وضــع رئيــس
الــوزراء الهنــدي رشي نارينــدرا مــودي هدفــا يتمثــل يف مضاعفــة دخــل
الفالحــن يف أفــق  ،2022-2023بعــد بضعــة أشــهر فقــط عــى إطــاق هذا
املــروع .ويهــدف مــن خاللــه إىل تعزيــز رفــاه الفالحــن وضــان تكافــؤ
دخــل الفالحــن والعاملــن يف القطاعــات غــر الفالحيــة .وهــو هــدف ال
ميكــن تحقيقــه إال مــن خــال
يف دخــل الفالحــن بحلــول ســنة  .2022ولتحقيــق ذلــك تعتــزم الســلطات
العموميــة الهنديــة الرتكيــز عــى الــري وجــودة البــذور واختبــار الرتبــة
واالســتصالح .وهــي مقاربــة تؤكــد عــى أهميــة املــروع الــذي أطلقتــه
مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط يف راجاســتان ،بالرشاكــة مــع
الجمعيــة الهنديــة ملحــريف األعــال الزراعيــة ،بحيــث تتوافــق مــع رؤيــة
رئيــس وزراء "الهنــد الجديــدة".
وينبغــي القــول بــأن مــروع "نظــام الزراعــة املتكامــل" ملؤسســة املجمــع
الرشيــف للفوســفاط يف راجاســتان ،يشــجع عــى تبنــي نهــج متــوازن
لتعزيــز سلســلة القيمــة الفالحيــة وتحســن ســبل عيــش الفالحــن .هــذا
وتــم تنفيــذ املــروع يف ثــاث مناطــق يف جنــوب رشق واليــة راجاســتان،
والســيام ســاواي مادهوبــور وبونــدي وبــاران ،ويغطــي
للتطويــر.
يهــدف إىل زيــادة إنتاجيــة الزارعــات الكــرى واملحاصيــل الزراعيــة ،ورفــع
قاعــدة املــوارد يف املنطقــة مــن أجــل تحســن اإلنتــاج الــكيل واملداخيــل
وتنويــع املامرســات الزراعيــة مــن حيــث جغرافيــة املــروع.

منــو ســنوي بنســبة 10.4٪

 6مناطــق

 9600فالحــا

بشــكل مبــارش مــن املــروع
اســتفاد أزيــد مــن
ويســاهمون فيــه .كــا تــم تحقيــق التحســن املتوقــع مــن خــال تنفيــذ
تقنيــات اإلنتــاج النباتيــة املحســنة ،ونظــام الزراعــة املتكامــل ()IFS
والحفــاظ عــى املــوارد ،وهــي تجميــع امليــاه وإعــادة تدويــر املــوارد
الطبيعيــة والفالحيــة ،وإنتــاج املــادة العضويــة عــى مســتوى املزرعــة يف
شــكل ســاد دودي واســتخدام املبيــدات الحيويــة .ويف نفــس الوقــت ،تــم
اعتــاد مقاربــة مبتكــرة إلحــداث منظــات الفالحــن املهنيــة وتعزيزهــا،
وربطهــا بالفاعلــن يف سلســلة القيمــة الفالحية يف املراحــل األوىل (املدخالت،
األبنــاك ،إلــخ) ويف املراحــل األخــرة (الســوق) .هــذا وســاهم هــذا املــروع
يف تحســن مداخيــل الفالحــن بنســبة أزيــد مــن  ،95٪منتقلــة بالتــايل مــن
 1350دوالرا أمريكيــا إىل  2645دوالرا أمريكيــا ســنويا.

وهكــذا ،تــم جمــع العديــد مــن النســاء مــن خــال املنظــات املهنيــة ،يف
إطــار نظــام الزراعــة املتكامــل الــذي تــم إطالقــه مــع الجمعيــة الهنديــة
ملحــريف األعــال الزراعيــة يف واليــة راجاســتان ،والــذي م ّكــن مــن إب ـراز
دور املــرأة يف اإلنتــاج الفالحــي أيضــا .يف الواقــع ،يهــدف مــروع التنميــة
الزراعيــة املتكاملــة التابــع ملؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط يف
راجاســتان أيضــا إىل متكــن املــرأة القرويــة ،والتأثــر بشــكل غــر مبــارش
عــى وضعيتهــا وإدارة امل ـزارع بشــكل عــام .كــا يدعــم املــرأة القرويــة
يف واليــة راجاســتان باعتبارهــا ركيــزة مــن ركائــز تحقيــق التحــوالت
االقتصاديــة والبيئيــة واالجتامعيــة العميقــة الالزمــة لتحقيــق التنميــة
املســتدامة والتحــول الزراعــي .إذ يُع ـ ّد متكينهــا رضورة لتنميــة املجتمــع
الهنــدي واإلنتاجيــة االقتصاديــة كونهــا حــارضة عــى نطــاق واســع يف
العــامل الفالحــي.
هــذا وشــكلت النســاء مجموعــات للمســاعدة الذاتيــة ( ،)SHGsمــن
خــال برنامــج نظــام الزراعــة املتكامــل ،والتــي اندمجــت الحقــا لتولــد
"رشكــة رشي ديــف ماهيــا كيســان املحــدودة" ســنة  .2017وكان الهــدف
الرئيــي منهــا هــو توســيع ســبل عيــش أعضــاء املجموعــة .ولذلــك كان
عــى املســتفيدات أن يحتلــن مكانــة بــارزة يف "منظمة الفالحــن املنتجني"،
وهــي كيــان يتكــون مــن النســاء فقــط .ومــع ذلــك ،فقــد مكنــت هــذه
املنظمــة املهنيــة الكبــرة منــذ ذلــك الوقــت النســاء القرويــات يف واليــة
راجاســتان مــن مشــاركة خرباتهــن املتنوعــة وإيجــاد حلــول جامعيــة
ملشــاكلهن اليوميــة.

واألفضــل مــن ذلــك هــو أن املســتفيدات نظمــن أنفســهن يف مجموعــة
للمســاعدة عــى مــر الســنني ،قبــل أن يصبــح البعــض منهــن عضــوات
يف مجلــس إدارة مؤسســة  .FPOحتــى أنهــن ُمنحــن الحــق يف شــغل
مســاحات معينــة لصنــع الق ـرار يف املجالــن العــام والخــاص ،مــا وضــع
بالتــايل حــدا لعــدم مشــاركتهن يف النقــاش العــام واألرسي ،بــل واالجتامعي.
ومكّــن مــروع التنميــة الزراعيــة املتكاملــة الــذي أطلقتــه مؤسســة
املجمــع الرشيــف للفوســفاط ،بالرشاكــة مــع الجمعيــة الهنديــة ملحــريف
األعــال الزراعيــة ،مــن الحــد مــن الفــوارق بــن النســاء والرجــال يف العــامل
القــروي يف واليــة راجاســتان ،مــن خــال تعزيــز حقــوق املــرأة.

©
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الفالحة 2.0
مــن بــن إحــدى االبتــكارات التــي أطلقتهــا مؤسســة املجمــع الرشيــف
للفوســفاط -مــروع نظــام الزراعــة املتكامــل نجــد "كريــي جيــان"،
وهــو تطبيــق أندرويــد للهاتــف املحمــول مصمــم مــن طــرف املرشــدين
الزراعيــن .ومي ّكــن هــذا النظــام املوجــه لدعــم القـرار املرشــدين الزراعيــن
والفالحــن مــن تشــخيص األمـراض واآلفــات يف الحقــل .ويتوفــر التطبيــق
الــذي يســمح بإج ـراء قياســات التحكــم ،عــى معلومــات حــول تقنيــات
الزراعــة املختــرة يف شــكل مقاطــع فيديــو متحركــة .باإلضافــة إىل
معلومــات حــول الطقــس املحــي ،فإنــه يســمح للمرشــدين الزراعيــن /
الفالحــن باالستشــارة مــع خ ـراء مــن مركــز اتصــال .وقــد تــم إنشــاؤه
يف إطــار مــروع ملؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط ،مركــز االتصــال
كيســان ( ،)KCCوهــو تطبيــق متــاح عــى متجــر غوغــل بــاي وبلــغ
حاليــا أزيــد مــن  40 000تحميــا.
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مؤتمر راجستان :منظرعلى مشروع
نموذجي لـلتنمية الفالحية

40.000

téléchargements

نظمــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط ورشيكهــا الهنــدي
الجمعيــة الهنديــة ملحــريف األعــال الزراعيــة مؤمتــرا وطنيــا يومــي 10
و 11أبريــل  2019يف جايبــور يف واليــة راجاســتان بالهنــد .ويــأيت هــذا
الحــدث يف ســياق تواصــل فيــه املؤسســة دعمهــا ملــروع تجريبــي يركــز عــى
مقاربــة النظــام الزراعــي املتكامــل يف راجاســتان وكارناتــاكا منــذ عــدة ســنوات
مــع رشيكهــا املنفــذ الجمعيــة الهنديــة ملحــريف األعــال الزراعيــة ،وذلــك تحــت
شــعار "تحســن مداخيــل الفالحــن مــن خــال مقاربــة النظــام الزراعــي املتكامــل".
وشــهد الحــدث مشــاركة ممثلــن رســميني عــن وزارة الفالحــة يف واليــة راجاســتان وأعضــاء
مــن حكومــة الواليــة وعلــاء وجامعــات فالحيــة ومنظــات مــن املجتمــع املــدين ورشكاتهــا،
فضــا عــن الفالحــن.
وخــال يومــن ،ناقــش هــؤالء املشــاركون املوضــوع الرئيــي ،وقامــوا بتقييــم األثــر االجتامعــي واالقتصــادي
ملــروع املؤسســة أيضــا.
هــذا وتــم إطــاق مــروع التنميــة الفالحيــة التابــع ملؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط يف واليــة راجاســتان ســنة  ،2014وتعلــق بــآالف الفالحــن.
وقــد أفــاد هــذا الدعــم املســتمر الفالحــن الصغــار ،خصوصــا مــا يتعلــق بتنميــة الفالحــة األرسيــة يف واليــة راجاســتان .ويف الواقــع ،مكنــت النتائــج
املقنعــة مــن تحقيــق زيــادات ملفتــة مــن حيــث املردوديــة وتســجيل تحســن كبــر يف مداخيــل هــؤالء الفالحــن الصغــار املعنيــن باملــروع.

©

مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط تقرير نشاط 2019

44

مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط تقرير نشاط 2019

45

أرقام رئيسية

يف الواقــع ،كان العديــد مــن املزارعــن ينهــارون بســبب الديــون املرتاكمــة ،أمــام انخفــاض مســتوى إنتاجيتهــم
الزراعيــة! كــا مكــن االنضــام ملــروع مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط املزارعــن مــن كــر حلقــة
البــؤس املفرغــة .إذ يُعتــر اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات مفيــدا نظـرا للنســبة املرتفعــة للتغطيــة املتنقلــة يف
الهنــد ،حتــى يف املناطــق الريفيــة النائيــة .وقــد أتــاح مركــز االتصــال الــذي أنشــأته مؤسســة املجمــع الرشيــف
للفوســفاط مــن اإلجابــة عــى أســئلة الفالحــن الصغــار .كــا متكــن الجــذاذات الفنيــة املتاحــة للتقنيــن باللغــة
املحليــة يف الوقــت الراهــن مــن تلبيــة االحتياجــات املعينــة للفالحــن.
لقــد غـ ّـر مــروع املؤسســة بــكل بســاطة الحيــاة الريفيــة آلالف الفالحــن والســيام النســاء ،وقــد اجتمــع العديــد
منهــم يف هــذا الســياق إلحــداث منظــات مهنيــة .تشــارك كافيتــا ديفــي ،وهــي أســتاذة مبدرســة ورئيســة ،FPO
قصتهــا بــكل فخر":كــا تعلمــون ،فإنــه قبــل إحــداث  FPOوحتــى مجموعــات املســاعدة الذاتيــة ،مل نخــرج أبــدا
مــن املنــزل .لكــن وبفضــل املــروع ،بدأنــا يف حضــور االجتامعــات والتحــدث ومشــاركة آرائنــا .كل هــذا جعلنــا
نشــعر ،وألول مــرة ،بــأن لدينــا أصواتــا .كــا أن وجــود نســاء أخريــات مكننــا مــن مشــاركة مشــاكلنا بشــكل
منفتــح ومحاولــة إيجــاد حلــول جامعيــة .وشــيئا فشــيئا ،شــكلنا مجموعــات للمســاعدة الذاتيــة الخاصــة بنــا،
والحقــا ،أصبــح الكثــر منــا عضــوات يف مجلــس إدارة  .FPOومــع مــرور الوقــت ،اكتشــفنا أيضــا فرصــا لذواتنــا".

000

 50مستفيد

وضع أكثر من 000

 20قطعة أرضية تجريبية

تنظيم أكثر من  3000دورة تدريبية ومدرسة في الحقول

بنغالدش :تحسين اإلنتاجية
الزراعية

تحسين إنتاجية المزارعين بأزيد من 70%

تواصــل مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط توســيع نطــاق
عملهــا يف بنغالديــش بالرشاكــة مــع املركــز الــدويل لتطويــر
األســمدة واملركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة
ووزارة الفالحــة .بعــد إطــاق مرشوعهــا األول للتنميــة الفالحيــة
ســنة  2017يف اململكــة ،قامــت مبواكبــة الفالحــن ســنة  2018مــن
أجــل إدارة أكــر اســتدامة لخصوبــة األتربــة وكــذا تحســن إنتاجيــة
املحاصيــل ،وعــززت قــدرات الفالحــن وصغــار مــوردي األســمدة
خــال ســنة  .2019وهكــذا متــت مواكبــة هــؤالء عــى مــدار الســنة
مــن خــال دورات تدريبيــة لفائــدة
.
باإلضافــة إىل ذلــك ،متــت بلــورة  6أنظمــة زراعيــة .كــا أقيمــت
 67قطعــة أرضيــة توضيحيــة ،مــا ســمح بضــان  83يومــا
مــن التكويــن.
النتيجــة :تحســن العائــدات مــن نســبة  8٪إىل  30٪حســب
الزراعــات( .بطاطــس ،أرز ،قمــح ،عــدس ،ذرة) وتــراوح نســبة
التحســن بــن  14٪و 30٪حســب املحاصيــل (بطاطــس ،أرز،
قمــح ،عــدس ،ذرة).

إنشاء  12مركزا لألعمال التجارية الزراعية والتنمية البشرية متخصصة
في إنتاج البذور وتربية النحل والبستنة والماعز وأنواع أخرى

الحصول على جائزة الممارسات المبتكرة (فئة المنظمات غير
الحكومية) من شبكة االتفاق العالمي لألمم المتحدة لفائدة مشروع
مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط وخدمات اإلرشاد الزراعي كارناتاكا

 1616مســتفيدا

الحصول على  3جوائز في إطار المسابقات المنظمة في الهند للنهوض
بالزراعة الرقمية ،بفضل تطوير تطبيق لإلرشاد الزراعي
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 -1مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط
تواكب التعاونيات على عدة مستويات
مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط تدفع بالتعاونيات

أولوية نشوء روح
المبادرة االجتماعية
والتضامنية
"مكنتنا املشاركة يف معرض االقتصاد االجتامعي والتضامني يف داكار ،يف البداية ،من تبادل
النقاش مع التعاونيات اإلفريقية حول خرباتنا املشرتكة واملامرسات الفضىل ،كام سمحت لنا
أيضا باكتشاف فرص رائعة للولوج إىل األسواق وبالتايل تطوير نشاطنا"
شهادة ممثل تعاونية مغربية

خصصــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط منــذ إنشــائها مكانــة
خاصــة ملجــاالت ريــادة األعــال االجتامعيــة واالقتصــاد االجتامعــي
والتضامنــي ،وذلــك راجــع إلدراكهــا بالحاجــة إىل تعزيــز ريــادة أعــال
مختلفــة ومســؤولة اجتامعيــا .وهكــذا عملــت مؤسســة املجمــع الرشيــف
للفوســفاط ،مــن خــال عــدد مــن الربامــج واملشــاريع ،باســتمرار عــى
دعــم الفاعلــن يف االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي ،وذلــك مــن خــال
بلــورة برامــج املواكبــة والتدريــب وبنــاء القــدرات ودعــم التصديــق
عــى التعاونيــات وجمعيــات االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي ،مــن
أجــل الســاح للقطــاع بالرفــع مــن كفاءاتــه واملــي قدمــا نحــو احـراف
أفضــل .ولتحقيــق ذلــك ،اعتمــدت املؤسســة بشــكل طبيعــي عــى
رشكائهــا املؤسســاتيني عــر الــوزارة املســؤولة عــن االقتصــاد االجتامعــي
والتضامنــي ،وكــذا رشكاء مــن املجتمــع املــدين.
كــا تقــدم مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط دعمهــا للتظاه ـرات
الوطنيــة الكــرى يف ارتبــاط مــع هــذا املوضــوع ،الســيام املعــرض الوطنــي
لالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي الــذي تدعمــه كل ســنة منــذ  .2014ويف
هــذا اإلطــار ،تــم تكويــن ومواكبــة أزيــد مــن  730تعاونيــة وجمعيــة
مــن طــرف مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط .كــا متنــح كل ســنة
هــذه األخــرة جوائــز لالبتــكار والتميــز والتأثــر االجتامعــي مبناســبة
املعــرض الوطنــي لالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي.
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 30تعاونية مغربية قوية في طليعة
المشهد األفريقي
شــاركت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط برشاكــة مــع وزارة
الســياحة والحــرف اليدويــة والنقــل الجــوي واالقتصــاد االجتامعــي املغــريب
يف النســخة الثانيــة مــن املعــرض اإلفريقــي املتجــدد لالقتصــاد االجتامعــي
والتضامنــي ( )ESSالــذي نُظــم يف الفــرة مــا بــن  29أكتوبــر و 05نوفمــر
يف داكار .وبهــذه املناســبة ،رافقــت  30تعاونيــة مغربيــة لتســليط الضــوء
عــى التجربــة الوطنيــة يف مجــال االقتصــاد االجتامعي والتضامنــي .ويندرج
هــذا العمــل ضمــن الجهــود الرتويجيــة التــي تبذلهــا مؤسســة املجمــع
الرشيــف للفوســفاط لتعزيــز ظهــور ريــادة أعــال اجتامعيــة مبتكــرة
ومســؤولة اجتامعيــا يف إفريقيــا .وعــرف املعــرض اإلفريقــي لالقتصــاد
االجتامعــي والتضامنــي مشــاركة  52تعاونيــة مغربيــة يف املجمــوع تعمــل
عــى تطويــر املنتجــات املجاليــة والحــرف اليدويــة املغربيــة ،وكــذا تبــادل
الخ ـرات بــن التعاونيــات اإلفريقيــة مــن أجــل بلــورة فــرص الولــوج إىل
أســواق جديــدة .وهكــذا منحــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط
ثــاث جوائــز للتعاونيــات األكــر ابتــكارا.
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الوالء لالقتصاد االجتماعي
والتضامني
كــا ســاهمت يف إثــراء الربنامــج العلمــي الــذي أقيــم خــال املعــرض،
وذلــك مــن خــال املشــاركة يف نــدوات حــول مواضيــع التســويق الرقمــي
والتنميــة اإلقليميــة لالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي .وعرفــت هــذه
النســخة الثانيــة مشــاركة الفاعلــن يف االقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي
مــن الســنغال واملغــرب وســاحل العــاج حــول موضــوع "االقتصــاد
االجتامعــي والتضامنــي :منــوذج بديــل ودامــج لريــادة األعــال".

شــاركت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط يف النســخة الثامنــة مــن معــرض وجــدة
لالقتصــاد االجتامعــي والتضامنــي ،الذي نُظّــم يف الفرتة املمتدة بــن  9و 18نوفمرب .2019
وقــد عــرف الحــدث مشــاركة أزيــد مــن
مــن جميــع أنحــاء
املغــرب مبشــاركة  100تعاونيــة دوليــة 40 ،منهــا قادمــة مــن إفريقيــا .ومنــذ ســنة
 ،2014تســاهم املؤسســة يف إنجــاح هــذه التظاهــرة الوطنيــة .كــا شــاركت يف
الربامــج العلميــة للمعــرض مــن خــال املشــاركة يف لوحــات حــول مواضيــع
مثــل التســويق الرقمــي وق ـراءة العقــود القانونيــة وشــهادة املنتــج .كــا
عــززت مــرة أخــرى مكانــة املجموعــة يف النظــام اإليكولوجــي لالقتصــاد
االجتامعــي والتضامنــي خــال هــذه النســخة الثامنــة باعتبــاره فاعــا
ملتزمــا لصالــح املبــادرات والفاعلــن ،مــع الطمــوح لفتــح آفــاق رشاكــة
للتعاونيــات والجمعيــات ،بهــدف الرتويــج للمنتجــات املغربيــة املحليــة
والنهــوض بحجــم مبيعــات املنتجــات التــي تقدمهــا التعاونيــات املغربيــة
أثنــاء املعــرض وبعــده ولكــن أيضــا تعزيــز تبــادل الخـرات وخلــق فــرص
تجاريــة بــن التعاونيــات املغربيــة واألجنبيــة .وهكــذا ،تكفلــت املؤسســة
بـــ  7جوائــز "لالبتــكار االجتامعــي".

 700مشــارك

©
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المعرض الدولي للفالحة بالمغرب :2019
عناية خاصة لمواكبة الفالحين والتعاونيات

 -2الترويج التراثي والثقافي

شــاركت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط كالعــادة يف املعــرض
الــدويل للفالحــة باملغــرب مــن خــال جنــاح مخصــص للمجمــع الرشيــف
للفوســفاط .ووضعــت مجموعــة املجمــع الرشيــف للفوســفاط ،الرشيــك
التاريخــي للمعــرض الزراعــي الــدويل يف املغــرب ،مشــاركتها يف النســخة
الرابعــة عــرة تحــت شــعار التنميــة البيئيــة واالجتامعيــة والبرشيــة.
وينعكــس هــذا النهــج بشــكل يومــي يف االهتــام الخــاص الــذي توليــه
مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط ملواكبة وتنميــة الفالحــن والتعاونيات
املغربيــة واإلفريقيــة .وقــد ســلطت مشــاركة املؤسســة الضــوء عــى مختلــف
األنشــطة املخصصــة لهــذا الهــدف مــن خــال لعــب دور مركــزي يف دعــم
الفالحــة باعتبارهــا محــركا للتنميــة يف املغــرب ويف إفريقيــا عمومــا ،مــع أثــر
مســتدام عــى النمــو والشــغل واملناطــق الرتابيــة.

مسرعة نحو النظام
خطوة
ّ
اإليكولوجي للشركات الناشئة

اســتمرت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط يف دعــم  6مؤسســات

اجتامعيــة مــن خــال صنــدوق بدايــة (مــن خــال القــروض الفخريــة
واملنــح) بالرشاكــة مــع مجموعــة  SOSاملغــرب.
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بستان النخيل في مراكش:
الحفاظ على تراث األلفية!
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ســاهمت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط خــال ســنة 2019
برشاكــة مــع مؤسســة محمــد الســادس لحاميــة البيئــة ،يف برنامــج حاميــة
وتنميــة بســتان النخيــل مبراكــش ،مــن خــال تعزيــز سلســلة قيمــة إنتــاج
وتســويق املنتجــات الفالحيــة .ويتــأىت ذلــك مــن خــال تعزيــز قنــوات
ترصيــف املنتجــات ،مــرورا عــر تدريــب املســتفيدين املنتظمــن يف
تعاونيــات ،وصــوال إىل صياغــة األدوات التقنيــة .ويف هــذا الســياق ،قدمــت
املؤسســة عــى ســبيل املثــال ،الدعــم املبــارش للمـزارع الجديــدة وللنســاء
الراغبــات يف دمــج الديناميكيــة الزراعيــة اإليكولوجيــة .وهكــذا ،تعمــل
تعاونيــة غينــدو" "Guindoبقيــادة  29امــرأة ورجــا ،يف مجــال اإلنتاج
الزراعــي اإليكولوجــي للخــروات والفواكــه والبيــض .ومتلــك صندوقــا
لدعــم البــذور واملنتجــات العالجيــة أو املنتجــات البيطريــة املطابقــة
للزراعــة العضويــة .وهكــذا تــم تســليم  8أطنــان مــن املنتجــات وأزيــد
مــن  8700حزمــة خــال النصــف األول مــن ســنة  2019إىل  13عميــا مبــا
يف ذلــك  11فندقــا ومحــل ســوبر ماركــت ومجموعــة واحــدة
مــن األفــراد ،وذلــك مــن أجــل تعزيــز قنــوات ترصيــف املبيعــات
التــي تــم إنشــاؤها يف املرحلــة التجريبيــة .ويف نفــس الوقــت ،ظهــر رشكاء
محليــون للحفــاظ عــى دروس محــو األميــة وتقديــم االستشــارة اإلداريــة

للفــاح .كــا تــم إنشــاء تعاونيــة ودعــم منوذجهــا التنظيمــي حــول
خدمــات نقــل املهــارات (محــو األميــة  /مامرســات الزراعــة اإليكولوجيــة)
والتســويق.
هــذا وتــم إطــاق برنامــج حاميــة بســتان النخيــل مبراكــش وتطويــره
ســنة  ،2007وقــد دخــل املرحلــة الثالثــة .واليــوم ،اكتشــف فالحــو بســتان
النخيــل طريقــة جديــدة ملامرســة مهنتهــم الصعبــة ،بشــكل أكــر احرتامــا
للبيئــة وكــذا أكــر ربحيــة بفضــل محــو األميــة وأساســيات اإلدارة ،ولكــن
بشــكل خــاص بفضــل الدعــم والتدريــب التقنــي عــى الزراعــات وتربيــة
املــوايش .ويســتفيدون مــن برنامــج زراعــي إيكولوجــي تجريبــي أطلقتــه
مؤسســة محمــد الســادس لحاميــة البيئــة ،وتنفــذه أغــري ســود الدوليــة
ومؤسســة نورســيس ،وبدعــم تقنــي ومــايل مــن مؤسســة املجمــع الرشيف
للفوســفاط.
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خاتمة

مشاهد :دعم مشروع "الرباط ،مدينة األنوار"
أبرمــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط ومؤسســة أكادمييــة اململكــة املغربيــة
للتعــاون الثقــايف رشاكــة تهــدف إىل إرســاء أســس تعــاون ثقــايف وبلــورة مشــاريع وأنشــطة
علميــة وثقافيــة .يف هــذا الســياق ،قدمــت مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط دعــا
ماليــا ملؤسســة األكادمييــة لتنظيمهــا فعاليــة "مشــاهد" يف إطــار أنشــطتها الثقافيــة حــول
"الربــاط ،مدينــة األنــوار".
وهدفــت الفعاليــة املنظمــة يف نســختها الثالثــة عــى شــاطئ أيب رقـراق يف  14ســبتمرب
 ،2019إىل نقــل الــراث التاريخــي لعاصمــة اململكــة وإحيــاءه يف مشــهد مهرجــان
بــري يســتعيد صوتــا وضــوءا تاريــخ الربــاط" .مشــاهد" هــي رحلــة ســحرية يف
ذاكــرة العاصمــة .كــا أنهــا تســهب يف الحديــث عــن األحــداث والشــخصيات
الرئيســية وتربــط املــايض بالحــارض مــن خــال تســليط الضــوء عــى الصفــات
الخالــدة لفــن الحيــاة االســتثنايئ.

التزام في خدمة المصلحة العامة
مــاذا ســتكون مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط مــن دون نســاءها
ورجالهــا ونظامهــا اإليكولوجــي؟ ميكــن ملؤسســة املجمــع الرشيــف
للفوســفاط دعــم املزيــد مــن املشــاريع الهيكليــة كل ســنة مثــل تلــك
املعروضــة يف هــذا التقريــر الخــاص باألنشــطة ،بفضــل مشــاركة الجميــع.
تتخــذ هــذه املامرســة الســنوية للشــفافية والتقييــم بعــدا معينــا هــذه
الســنة ،إذ تحتفــل مؤسســتنا مبــرور  7ســنوات عــى حصولهــا لإلع ـراف
باملنفعــة العامــة .بالنســبة لنــا ،تُعتــر "املنفعــة العامــة" عالمــة تكــرم
التزامنــا الثابــت ،ولكــن قبــل كل يشء امتــداد خدمــة التنميــة املســتدامة
والعادلــة مــن أجــل تحقيــق رفــاه الســكان ،والســيام الشــباب والنســاء
مــن جميــع األعــار والباحثــن وأصحــاب املشــاريع الصغــرى والفالحــن،
حيــث أن طاقاتهــم الكبــرة واإلبداعيــة ال تنتظــر ســوى االهتــام والدعــم
لتحريرهــم ودفعهــم .نحــن مدينــون بهــذه اإلنجــازات والنجاحــات لجميع
الفاعلــن الذيــن يعملــون مــن أجــل رفــاه املجتمعــات املحليــة .هــذا يعني
بــأن مهمتنــا ســتصبح أكــر رســوخا عــى أرض الواقــع يف الســنوات القادمــة
بفضــل التزامنــا الــذي ســيكون دامئــا أكــر اتســاقا .لذلــك سنســتمر يف
مشــاركة معرفتنــا ومامرســاتنا الفضــى مــن خــال املشــاريع ذات التأثــر
االجتامعــي القــوي.
يعتــر كل مــن تزويــد الشــباب بــاألدوات الالزمــة إلعــداد مســتقبلهم
ومعرفــة املزيــد عــن الرتبــة وتحســن الولــوج للصحــة واملعرفــة ،كلهــا
تحديــات لــن ندخــر جهــدا لتحقيقهــا عــى مــر الســنني .وبالتــايل ،واقتناعــا

خطارات تافياللت ،تراث ثمين ينبغي الحفاظ عليه
تعمــل مؤسســة مفتــاح الســعد مــن أجــل الرأســال الالمــادي للمغــرب عــى إدراج  16خطــارة يف تافياللــت ك ـراث
المــادي لليونســكو ،مــن أجــل اســتكامل اإلج ـراءات الهادفــة إىل إحيــاء هــذه الهيــاكل حتــى تتمكــن مــن
االســتمرار يف أداء وظيفتهــا األوليــة ،مــع إعــادة اســتخدامها يف برامــج التنميــة األخــرى ،والســيام عــى
مســتوى املــدارات الســياحية والثقافيــة .وتدعــم مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط التــي
تســهم يف الحفــاظ عــى الـراث املغــريب املــادي والالمــادي واملواقــع املهــددة بالخطــر ،هذا
املــروع لتســجيل  16خطــارات يف تافياللــت.
يتميــز املغــرب بوجــود عــدد كبــر مــن الخطــارات ،والســيام يف منطقــة تافياللــت.
ومــع ذلــك ،فــإن هــذه الهيــاكل الهيدروليكيــة التقليديــة تتعــرض يف الوقــت
الراهــن لتدهــور رسيــع راجــع لعوامــل داخليــة وأخــرى خارجيــة.

©

منــا بــأن املعــارف والتعليــم هــا أســاس تنميــة األجيــال القادمــة،
ســنضاعف جهودنــا لدعــم املجتمعــات مــن خــال املشــاريع االجتامعيــة
املبتكــرة ومضاعفــة الــراكات حــول العــامل.
أمــا عــى الصعيــد الــدويل ،فســنواصل قيــادة املشــاريع األساســية لتلبيــة
احتياجــات الســكان املحليــن والحفــاظ عــى مســاهمتنا يف تعزيــز التعاون
جنــوب جنــوب ،بتعــاون وثيــق مــع رشكائنــا األفارقــة واآلســيويني.
وال نــزال معبئــن لتحقيــق كل هــذه األهــداف االســراتيجية ،يف ظــل
ديناميكيــة نشــيطة ،قامئــة عــى الــذكاء الجامعــي مــع احــرام القيــم
األخالقيــة.
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