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مقدمة

يف عامل ي�شهد حتوالت �إجتماعية و �إقت�صادية كبرية  ،ن�سعى من خالل م�ؤ�س�سة
املجمع ال�رشيف للفو�سفاط لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل للمغرب و للعامل مع تركيز
خا�ص على �إفريقيا التي �أجنزنا فيها �أن�شطة على عدة �أ�صعدة� .إفريقيا ملتقى
احل�ضارات هي �أي�ضا �أر�ض خ�صبة لزرع بذور النجاح.
خالل �سنة  ،2016عربت م�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط عن تفانيها
�إجتاه �إفريقيا من خالل التبادل و العمل و االلتزام �إجتاه الرهان االجتماعي
والتنموي ،حيث و�ضعنا �إ�سرتاتيجيات و برامج �إبتكارية قائمة على تكاف�ؤ
الفر�ص ،و�إعتمدنا منهجا �شامال و م�ستداما بتوافق ب�شكل كامل مع التحديات
الراهنة.
ولأن التبادل و الت�ضامن جزءا من �أ�س�سنا ،ت�سعى مبادرتنا خللق الت�آزر و هي
قيم تر�سخت بقوة خالل �سنة  2016عرب �إقامة �رشاكات مع عدد كبري من
اجلمعيات و امل�ؤ�س�سات يف جتربة جماعية �سمحت ب�إطالق و دعم م�شاريع
ذات وقع �إقت�صادي و �إجتماعي على املجتمع.
ترتكز كافة �أن�شطتنا على رغبتنا بتحقيق م�ستقبل واعد و ن�شدد على دور
ر�أ�س املال الب�رشي يف التنمية� .أن�شطتنا تتوزع على ال�شكل التايل  - :التنمية
الفالحية  -الفكر و اال�سرتاتيجية  -التنمية االقت�صادية و االجتماعية -دعم
الثقافة و تعزيز الرتاث الوطني  -البحث و التكوين.
نفتخر اليوم بالوفاء ب�إلتزاماتنا ،بف�ضل حترك زمالئنا و �رشكاءنا ،كما
ي�سعدنا تقدمي هذا التقرير حول �إجنازاتنا ل�سنة .2016
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تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا

م�ؤ�س�سة  • OCPالتقرير ال�سنوي

• 2016

نحو ُبع ٍد جديد...
ذو م�س�ؤولية
اجتماعية

� ّإن العدالة وامل�ساواة هما امل�صطلحان الرئي�سيان
بناء على رغبتنا الأخالقية بامل�ساهمة
لأن�شطتناً ،
يف العي�ش امل�شرتك .تكمن ر�سالتنا للمجتمع
يف ت�سهيل الو�صول �إىل املعرفة والعمل وال�صحة والثقافة.

م�ستدام وقائم
على امل�شاركة

يجمع �إلتزامنا املواطني ما بني التقدم واال�ستدامة
منو دائم .لذلك ،ت�شدد م�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط فو�سفاط م�ؤ�س�سة
لتحقيق ّ
على العمل امل�شرتك و مرافقة ال�رشكاء واجلهات
الفاعلة املحلية يف ن�شاطهم وحركتهم.

بني دول اجلنوب
ون�شجع املبادرات
�إننا منفتحون على العامل ب�أجمعه
ّ
و التبادالت يف عدة دول �إفريقية ،خا�صة �إثيوبيا
وتوغو ومدغ�شقر غامبيا ودول �أخرى �آ�سيوية،
مثل الهند وبنغالد�ش.
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ونظ ًرا لأننا
نر�سم امل�ستقبل
ك ّل يوم خالل
�سنة 2016
�أطلقنا
م�شاريع جديدة
يف �إفريقيا بكل من :
�إثيوبيا ،غامبيا،مدغ�شقر،
توغو و غينيا

تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا

�إثيوبيا

مدغ�شقر

م�ؤ�س�سة  • OCPالتقرير ال�سنوي

• 2016

و�سعنا �آفاقنا
ّ

زيارات ميدانية يف رواندا و تانزانيا
و البنني و �إطالق م�شاريع جديدة
يف �آ�سيا

�ساهمنا يف �إزدهار
ال�شباب يف �إفريقيا

غامبيا

برامج للرتبية والعمل وال�صحة

غينيا

توغو

ح�صدنا
ثقة �رشكائنا

تعزيز ال�رشاكات اال�سرتاتيجية
يف كافة برامج امل�ؤ�س�سة.
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مه ّمة م�ؤ�س�سة
املجمع ال�رشيف
للفو�سفاط

ُت ّ�سد م�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط
االلتزام االجتماعي واملقاوالتي وهي ملتزمة
أو�ضاعا
بالكامل بر�سالتها املدنية وتخلق �
ً
متنح حياة �أف�ضل لآالف امل�ستفيدين يف
املغرب ويف العامل ،يف �إطار التعاون بني
دول اجلنوب.

تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا

املعطيات الرئي�سية لعام 2016
م�ؤ�س�سة  • OCPالتقرير ال�سنوي

+70%
44 000

من امل�ستفيدين هم
من الن�ساء والأطفال

+65%

م�ستفيد من برامج
الثقافة والرتاث

+350

�رشيكًا على امل�ستوى
املحلي والوطني والدويل

من امل�ستفيدين هم من املناطق القروية

16 000

350 000
م�ستفيد ب�شكل عام

طالب يف امل�ؤ�س�سات العمومية
م�ستفيد من م�شاريع الرتبية
الثقافية والفنية

497
وظيفة جديدة

1000
منحة درا�سية

21200
م�ستفيد من القوافل الطبية

• 2016

1671

قائد م�رشوع  /رائد �أعمال
ح�صل على دعم وتدريب

حت�سن عائد  30نوع فالحي بن�سبة تراوحت بني
ّ

� 25إىل 60%
لدى �أكرث من  9860فالح
�صغري يف املغرب
حت�سن العائد بن�سبة تراوحت بني
ّ

� 35إىل
51%
فالح �صغري يف
لدى
9000

العام

105
000
فالح م�ستفيد يف املغرب
والعامل
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تن�شط م�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط
على عدة �أ�صعدة يف �إفريقيا والعامل،
لتحقيق من ّو ب�رشي �إ�ضايف ومدرو�س.
قررنا هذا العام �أن نعتمد رموز الأدينكرا
لتج�سيد �إلتزاماتنا جتاه القارة.
مت �إبتكار رموز الأدينكرا يف غانا و�ساحل العاج وهي
جمموعة ر�سوم ت�شري �إىل خمتلف جوانب احلياة .يعك�س جزء
من هذه اللغة الب�رصية قِ يمنا وهويتنا يف الرموز �أدناه.

تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا

التعاون

الإبداع واحلكمة

اجلهات ذات ال�صلة

الثقافة والرتاث

م�ؤ�س�سة  • OCPالتقرير ال�سنوي

الريادة

املجتمع

دورة احلياة

OCP
�شبكة P
لريادة املقاوالت

الأن�شطة االجتماعية
ومواكبة ال�شباب

التنمية الفالحية

• 2016
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التنمية الفالحة
ن�ساهم يف الرتويج ملمار�سات فالحية �سليمة ون�رش التقنيات
االبتكارية وتعزيز القدرات وحت�سني الإنتاج،
بغية م�ساعدة �صغار الفالحني على مواجهة التحديات.

دورة احلياة :
رمز التغيري والن�شاط اللذين تعمل امل�ؤ�س�سة لن�رشهما.

التطورات
الرئي�سية

> تو�سيع الن�شاط
يف �إفريقيا
من حيث الدول
ال�رشيكة والعرو�ض
> املق ّدمة
نهج �إقليمي على
امل�ستوى الوطني
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�إلتزامنا �إجتاه
الفالحة
اخلدمات

• �إطالق ومتابعة  109قطعة �أر�ضية منوذجية لرتويج املمار�سات
الفالحية اجليدة؛
•  124يوم تكويني لفائدة الفالحني املغاربة حول امل�سارات
التقنية للزراعات خمتلفة و الت�سميد املعقلن.

م�ؤمتر

تنظيم امل�ؤمتر الدويل حول البقوليات ،ب�رشاكة مع املعهد
الوطني للبحث الزراعي (املغرب) ومنظمة الأغذية والزراعة
بح�ضور  447م�شاركً ا من  34دولة ،منها  11دولة �إفريقية
تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا

حت�سن
ّ

العائد بن�سبة

60% 25
�إىل

ً
م�شاركا

من  34دولة،
منها دولة �إفريقية

447

م�ؤ�س�سة  • OCPالتقرير ال�سنوي

• 2016

قافلة  OCPللحبوب
والقطاين
�إطالق قافلة فالحية تن ّقلت يف  7مناطق فالحية يف اململكة ،عرب  14مرحلة :
• �إعداد  70ور�شة عمل لتبادل الأفكار مع امل�ستفيدين
و ن�رش املمار�سات اجليدة يف جمال احلبوب والقطاين؛
• ت�أهيل اال�ستخدام الكف�ؤ للموارد املائية؛
• بث ن�صائح حول املمار�سات الفالحية اجليدة عرب �إداعة الراديو.

�إجراء

4900
حتليلة الرتبة
لفائدة �صغار الفالحني

5800
م�ستفيد مبا�رش

من ح�ص�ص حت�سي�سية حول ممار�سات
فالحية جيدة

9680
م�ستفيد مبا�رش

«�إكت�شفت مبد�أ الت�سميد املعقلن
بف�ضل قوافل  OCPالفالحية
وتعلمت بف�ضلها الكثري حول
ّ
املمار�سات الفالحية اجليدة،
غريت هاته القوافل طريقة عملي
إنتاجيتي».
و�ضاعفت � ّ

�أحمد ،فالح �صغري مبنطقة الرحامنة.
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املب��ادرة املغربي��ة الهندية
لتنمي��ة القط��اين الغذائية
• تعزيز املمار�سات الفالحية اجليدة عرب  82قطعة �أر�ض جتريبية؛
• تطوير التقنيات امل�ستخدمة لدى امل�ؤ�س�سات الفالحية املهنية؛
• تعزيز قيمة البقوليات عرب �رشاء  3وحدات ملعاجلة وتغليف البذور؛
• حمالت توعية حول منافع البقوليات ال�صاحلة للم�ستهلكني؛
• �إطالق املوقع الإلكرتوين .www.imfli.com

3 000
م�ستفي ًدا
� 6سنوات
5
مناطق
حتى
2013

ال�رشكاء :

تنمية فالحة �أ�شجار
التني
2018

• املعهد الوطني للبحث الزراعي؛
• املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة؛
• معهد احل�سن الثاين للزراعة والبيطرة.

هكتارا من �أ�شجار التني؛
• زراعة 300
ً
• تكوين  10تقنيني فالحني و�أكرث من  100فالح حول املمار�سات
الفالحية اجليدة و م�سار �أ�شجار التني؛
• جتهيز التعاونيات؛
• جتميع  5تعاونيات ذات م�صالح �إقت�صادية.

1000
م�ستفيد
6
جماعات ريفية يف اجلديدة
ال�رشكاء :

5

• وزارة الفالحة وال�صيد البحري؛
• املكتب اجلهوي لال�ستثمار الفالحي لدكالة؛
• اللجنة الإقليمية للتنمية الب�رشية ب�إقليم اجلديدة.

تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا

تعاونيات فالحية
م�ستفيدة

4

�سنوات

2017 - 2014

م�ؤ�س�سة  • OCPالتقرير ال�سنوي

• 2016

م�شاريع التنمية
الفالحية املدجمة
يف املغرب
تربية احللزون
نبات الكبار

• تعزيز القدرات الفنية والتجارية لدى التعاونيات؛
• حت�سني تربية القواقع واملنتجات امل�شتقة منها؛
• م�ساندة عمليات ت�سويق املنتجات وترويجها للت�صدير؛
• �إن�شاء  5مزارع لرتبية القواقع.

• تعزيز القدرات الفنية لدى الفالحني عرب �إجراء تدريبات؛
• تدعيم امل�ؤ�س�سات الفالحية املهنية لتح�سني قيمة تربية
املاعز  :التخزين ومعايري اجلودة واملنتجات
امل�شتقة منها؛
• تركيز الإنتاج لت�سهيل ت�سويقه على م�ستوى تعاونية
«اخل�رضاء».

227
م�ستفيد
2
جمتمعان ريفيان يف �آ�سفي

5

54
م�ستفيد
3
جمتمعات ريفية يف �آ�سفي

تعاونيات فالحة
م�ستفيدة

3

3

تعاونيات فالحة
م�ستفيدة

3

�سنوات

 2016حتى 2018

ال�رشكاء :

�سنوات

• املديرية الإقليمية للفالحة ب�آ�سفي؛
• �إحتاد تربية القواقع امل�شرتك بني املهن.

 2016حتى 2018

ال�رشكاء :

• املديرية الإقليمية للفالحة ب�آ�سفي؛
• املعهد الفنى الفالحي بجماعة �سحيم.

منتجات املاعز
• تعزيز تقنيات الفالحة احلافظة للموارد� ،شبه املبا�رشة ،عرب �إجراء تدريبات؛
• تتبيت زراعة �شبه مبا�رشة على م�ساحة  354هكتار؛
• تعزيز تربية املاعز� :رشاء وتوزيع املاعز وتكاثره؛
• �إن�شاء وحدة للأجبان بغية تعزيز �إنتاج حلييب املاعز لثكاترها؛
• و�ضع �إ�سرتاتيجية لت�سويق تعاونية «بالدي».

354
امر�أة م�ستفيدة
7

جمتمعات ريفية يف الرحامنة

1

تعاونية فالحية ن�سائية
م�ستفيدة

4

�سنوات

 2015حتى 2018

ال�رشكاء :

• املديرية الإقليمية للفالحة بالرحامنة؛
• اللجنة الإقليمية للتنمية الب�رشية ب�إقليم الرحامنة؛
• املعهد الوطني للأبحاث التطبيقية يف �سطات.
25
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�إثيوبيا

• تنفيذ م�رشوع تنمية زراعة التيف على طول
�سل�سلة القيمة.

مدغ�شقر

• تعزيز �إمكانات امل�س�ؤولني التنفيذيني لدى وزارة الزراعة
يل الت�سميد و�إعداد خرائط الرتبة؛
يف جما ّ
• جتهيز خمتربات حتاليل.

تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا

م�ؤ�س�سة  • OCPالتقرير ال�سنوي
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م�شاريع التنمية الفالحية املدجمة
على امل�ستوى الدويل
غامبيا

تعاونيتي يف اخل�رضوات عرب
• دعم
ّ
تقدمي التكوين واملعدات الفالحية
والدعم امليداين.

8200
م�ستفي ًدا
5
دول
�رشيكة

غينيا كوناكري

• قافلة فالحية لزراعات القطن والذرة و اخل�رضوات؛
• خريطة ملنطقة جتريبية متت ّد على � 100ألف هكتار
من الأرا�ضي الفالحية.

توغو

• تقوية قدرات امل�س�ؤولني التنفيذيني لدى وزارة الفالحة
يل الت�سميد و خريطة الرتبة؛
يف جما ّ
• جتهيز خمتربات التحاليل.

3
م�شاريع

خارطات للمناطق
اخل�صبة

«�إكت�سبنا معرفة وا�سعة من اخلربة
املغربية يف الفالحة عرب تكوين يف
جماالت مثل خ�صوبة الرتبة وت�سميد
الزراعات .ال �شك ب�أن هذه اخلربة
�ساهمت يف م�رشوع �إعداد خريطة
اخل�صوبة يف مدغ�شقر ،ع ًِلما �أنه كان
ناجحا».
ً
م�رشوعا ً

نوربرت ،م�س�ؤول تنفيذي لدى وزارة الزراعة يف مدغ�شقر.
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م�شاريع التنمية الفالحية املدجمة
على امل�ستوى الدويل
�إجراءات بنّاءة ملتابعة
�سال�سل الإنتاج يف �آ�سيا
• البحث والتنمية :
 تطوير وحت�سني البذور الت�سميد املعقلن• نقل التقنيات وتبادل اخلربات :
 ت�سهيل الولوج �إىل املدخالت الفالحية ت�سهيل الولوج �إىل املكننة الفالحية• الن�صائح الفالحية :
مركزي ات�صاالت
 �إن�شاءّ
 �إطالق تطبيق �آندرويد• تعزيز الإمكانات :
 تقييم الإنتاج� -إن�شاء مراكز فالحية

22000
م�ستفيد

10
�سنوات

 2010حتى 2019

11
جهة

م�ستهدفة بالهند و بنغالدي�ش

8

قطاعات

فالحية م�ستهدفة

بنغالد�ش

الهند

• �إطالق �رشاكة بني �رشكة جمموعة  OCPوم�ؤ�س�سة
املجمع ال�رشيف للفو�سفاط
و املركز الدويل لتطوير الأ�سمدة و املركز الدويل
للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة؛
• تنفيذ م�رشوع تنمية فالحية حملي
يهدف لتح�سني �إنتاجية الأرز والذرة والبطاطا
و البقوليات والقمح.

يوما من التدريب لـ 15100فالح؛
• ً 455
• �إن�شاء �أكرث من  3000قطعة �أر�ض منوذجية؛
• تطوير تطبيق « »Krishi Gyanلتعزيز املمار�سات الفالحية اجليدة؛
ي�ضم �أكرث من  7000فالح؛
• ت�شكيل �إحتاد مهني ّ
• �إن�شاء  3مراكز جتارية فالحية لتنمية الب�رشية،
متخ�ص�صة يف �إنتاج البذور وتربية النحل والب�ستنة وتربية املاعز.

تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا
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29

5

12

مركز
فالحي

20
م�ؤ�س�سة
مهنية

8

مراكز

�رشكات
قروية
لإنتاج البذور

للتنمية الب�رشية

2

مراكز
ات�صاالت

4

مراكز
تدريب

29

الأن�شطة االجتماعية
ودعم ال�شباب
تعي م�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط الرهانات االجتماعية احلالية
وتق ّدم دعمها للمناطق املحرومة .تركّ ز براجمنا على الن�ساء والأطفال
وال�شباب لتلبية �إحتياجاتهم من حيث التعليم وال�صحة والت�شغيل.

املجتمع :
رمز املجتمع والكائن الب�رشي ،عن�رصان رئي�سيان يف �أن�شطتنا

التطورات
الرئي�سية

> م�شاركة اجلهات
الفاعلة املحلية يف
ن�رش وتنفيذ امل�شاريع
املحلية

34

فر�ص العمل

عرو�ض مراكز تقوية املهارات بكل من �أ�سفي واجلديدة
• متويل وم�ساندة اجلمعيات املحلية ال�رشيكة وحت�سني املهارات لديها؛

•  75م�رشوعا مقدما من طرف اجلمعيات ال�رشيكة لال�ستفادة من دعم م�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط.

تدريب

809

�شاب و �شابة باجلديدة

تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا

82
من�صب عمل قار
بحلول منت�صف مدة امل�رشوع

( 65%يف وظائف حمددة املدة
و  23%يف وظائف غري حمددة املدة)

50
جمعية

م�ستفيدة يف اجلديدة

60
جمعية

م�ستفيدة يف �آ�سفي
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برنامج مراكز
املهارات
خريبكة واليو�سفية وبن جرير
• حت�سني كفاءات و قدرات ال�شباب لإدماجهم يف �سوق العمل ب�شكل �أف�ضل؛
• تعزيز قدرات اجلمعيات املحلية الفاعلة والتي تعمل ب�شكل خا�ص
يف جمال الرتبية والإنعا�ش ووالتنمية املحلية.

81
جمعية

مواكبة خالل تنفيد م�شاريعها

26
فعالية
ثقافية م�ست�ضافة

«�إلتحقت باملركز يف �سبتمرب
وقمت ب�إن�شاء م�رشوعي املهني
بف�ضل برنامج التوجيه .كما
ح�صلت على تكوين يف تنمية
املهارات وعلى م�صاحبة يف
البحث عن عمل كما �سمحت
يل دورات التنمية الذاتية يف
�إكت�ساب الثقة يف قدراتي .
حاليا �أ�شتغل كم�س�ؤول عن
زبناء ب�إحدى امل�ؤ�س�سات املالية
اال�سالمية».
م�سجلة يف مركز مهارات الرحامنة.
هاجر� ،شابة ّ

212
�إدماج �إيجابي

نحو عمل �أو وتكوين ذو ن�سبة �إدماج
مرتفعة

املر�شحني لع ّدة م�ؤ�س�سات تدريب �رشيكة ،هي
تقوم مراكز املهارات ب�إعداد
ّ
املعهد املغربي ملهن الطريان وجامعة الزهراوي الدولية لعلوم ال�صحة
و�أكادميية ال�صناعات الثقيلة واملركبات التجارية.

35

36

الولوج �إىل
اخلدمات ال�صحية
القوافل الطبية

تعزيز الولوج �إىل اخلدمات الطبية للفئات
اله�شة واملعوزة

28
قافلة طبية
منجزة

1081
جراحة

�أطفال وجراحة تقوميية وجراحة العيون
(�إزالة املياه البي�ضاء)£

28 000
م�ستفيد
تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا
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«بد�أت قدرات النظر لعيني اليمنى
تتقل�ص يوما بعد يوم من دون
معرفة ال�سبب لعدم قدرتي على
ا�ست�شارة طبيب خمت�ص حتى علمت
بقدوم قافلة طبية منظمة من طرف
م�ؤ�س�سة  OCPقامت بت�شخي�ص
عيني امل�صابة بداء املياه البي�ضاء
(اجلاللة) و�إجراء عملية �إزالتها
مكنتني من ا�ستعادة ب�رصي».
عائ�شة ،من مدينة الفقيه بن �صالح.

برنامج م�ساعدة
الأ�شخا�ص ذوي
الإحتياجات اخلا�صة

�إن�شاء مركز �إعادة ت�أهيل يف خريبكة ،بال�رشاكة مع الودادية
املغربية للمعاقني ومركز نور يف الدار البي�ضاء ،ا�ستجابة
لتطلعات الأ�شخا�ص ذوي الإحتياجات اخلا�صة.

تدريب

28
م�سع ًفا
ُ

247
ً
طفل
يف برنامج الرعاية

1270
طفل
م�ستفيد

37
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«خالل �سنتي الأخرية يف املدر�سة
الثانوية ،كنت �أرغب الدرا�سة يف
الأق�سام التح�ضريية يف ثانوية
التميز بنب جرير.
عائلتي مل متلك الو�سائل الالزمة
لتمويل درا�ستي.حينما ح�صلت على
�شهادة البكالوريا بدرجة �إمتياز،
قدمت علی الفور طلبي ح�صلت بذلك
على منحة من امل�ؤ�س�سة ,تغريت
حياتي! ومتكنت من حتقيق حلمي!»
عم��ر ،حا�ص��ل عل��ى منحة من مدر�س��ة العلي��ا للتميز بن
جرير ،اليو�س��وفية.

الولوج للتعليم
و�ضع منوذج للحكامة يهدف لتبني ورعاية  20م�ؤ�س�سة تعليمية
عمومية ب�رشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا

2500
م�ستفيد
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املنح الدرا�سية
برنامج
املنح الدرا�سية
و�ضع عدة برامج للمنح الدرا�سية ت�سمح لذوي اال�ستحقاق واملنحدرين من فئات
اجتماعية معوزة بالولوج لتعليم متميز

منحة درا�سية

من املدرا�س الفرن�سية العليا،
بال�رشاكة مع وزارة الرتبية
الوطنية والتكوين املهني

159
منحة درا�سية
من جامعة حممد ال�ساد�س
املتعددة التخ�ص�صات

198
منحة درا�سية

من ثانوية التميز بن جرير

163
منحة درا�سية

عرب امل�ؤ�س�سة املغربية للطالب

72
منحة درا�سية

من جامعة الزهراوي الدولية
لعلوم ال�صحة

الهبات

10

�سيارات

للنقل املدر�سي

�إحداث

160

دراجة هوائية
للمتمدر�سني

10

�أق�سام

للتعليم الأويل

21
ق�سم

للدعم املدر�سي

39

�شبكة OCOCP
لريادة املقاوالت
�إن ت�شجيع املبادرة واالبتكار جزء من �أولوياتنا حيث ن�ضع م�شاريع
ريادة ومواكبة املقاوالت النا�شئة واملقاوالت ال�صغرى ومن خاللها
خلق فر�ص عمل جديدة وم�ستدامة.

الريادة :
ح�س القيادة ودعم ريادة الأعمال
تعليم ّ

التطورات
الرئي�سية

> تنمية عر�ض ريادة
املقاوالت يف مراكز
املهارات

44

ت�أهيل لريادة
الأعمال
تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا
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العرو�ض املتنقلة
للمقاوالت النا�شئة
• جوالت �سنوية ب  12مدينة مغربية للتوعية والتكوين يف ريادة املقاوالت
خا�صة من خالل �إجراء م�سابقات تناف�سي «»Startup Weekend؛
• تنمية روح املبادرة وريادة الأعمال لدى ال�شباب لالنتقال من فكرة امل�رشوع �إىل
املفهوم ثم النموذج الأويل من خالل �إجراء دورات مكثفة وتفاعلية خالل� 54ساعة؛
• م�شاركة الفائزين يف م�سابقات  Startup Weekendيف م�ؤمتر
«� ،»StartUp Istanbulأكرب م�ؤمتر لل�رشكات النا�شئة يف �أورا�سيا ومنطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

تدريب وم�ساندة

2800
�شاب و�شابة
فكرة

م�رشوع ملقاوالت نا�شئة

200
فريق
تدريب

45

46

املواكبة واالحت�ضان والت�رسيع
امل�شاريع املذكورة هي على �سبيل املثال

�إن�شاء و�إدارة �أماكن
م�شرتكة للعمل
رواد الأعمال ،خا�صة عرب اعتماد الرقمنة؛
• �إدارة جماعات لريادة الأعمال لإن�شاء �أماكن م�شرتكة للعمل وتعزيز العمل التعاوين بني ّ
•م�ساندة وتدريب رواد الأعمال املحليني؛
ثان يف مدينة �أخرى.
•افتتاح مكتب العمل امل�شرتك «نيو وورك الب» يف خريبكة ودرا�سة فر�صة افتتاح مكتب ٍ

3440

40

بالدار البي�ضاء

املقاولني والطلبة

900

م�ساندة

ً
م�شاركا

م�شارك

من ال�شباب

يف خريبكة

برنامج مواكبة �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرى
مبدينة اليو�سفية
يهدف هذا الربنامج �إىل تعزيز قدرات املقاوالت ،امل�ساعدة والتمويل من خالل منح قرو�ض دون فائدة للمقاوالت ال�صغرية جدا .وي�شمل �أي�ضا
التوعية� ،صياغة امل�شاريع ،والتدريب وامل�صاحبة يف مرحلة ما بعد �إن�شاء املقاولة من خالل مقاربة نوكليو�س .Nucleus

�إن�شاء ومتويل

15
م�رشوع �صغري
مع قرو�ض دون فائدة

تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا

م�ساندة

285
رائد
�أعمال

توعية

1363
�شا ًبا و�شابة

�إحداث

16
من�صب
عمل قار
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تعزيز ريادة الأعمال لدى الن�ساء يف اجلديدة
عرب حا�ضنة �أعمال اجلديدة لرائدات الأعمال
لدي فكرة �إن�شاء �رشكة متخ�ص�صة يف ت�سويق الزيوت
« كانت ّ
كيفية حتقيق ذلك .بعد �أن ّمت
أجهل
�
كنت
لكنني
العطرية،
ّ
اختياري لدخول حا�ضنة الأعمال ،ح�صلت على تدريب يف
ريادة الأعمال وعلى م�ساندة طوال فرتة �إطالق ال�رشكة.
تخطي الأهداف املن�شودة ،خا�صة عرب
متكنت بف�ضل ذلك من ّ
ّ
متوفرة».
كانت
التي
املهنية
ال�شبكة
ّ
رحمة� ،صاحبة �رشكة ،اجلديدة

• دعم مم�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط للمقاوالت الن�سائية
عرب تقدمي خدمة حا�ضنة �أعمال لل�رشكات التي تقودها الن�ساء؛
• يت�ضمن الربنامج توفري مكان للعمل وم�ساندة قبل وبعد �إن�شاء
ً
وو�صول �إىل �شبكة تعاون مهنية و�إىل �أ�سواق جديدة؛
ال�رشكات
• متكّن امل�رشوع من توعية  20امر�أة حول ريادة الأعمال منذ
منهن  10ن�ساء مت
�إطالقه يف الن�صف الثاين من العام ،2016
ّ
اختيارهن للدخول �إىل حا�ضنة الأعمال و 9ن�ساء ح�صلن على
ّ
م�ساندة قبل مرحلة احل�ضن.

47

48

�إنعا�ش االقت�صاد االجتماعي
والت�ضامني :دعم مبا�رش
للتعاونيات واجلمعيات
تثمني النفايات املنزلية

• دعم �شبكة  OCPلريادة املقاوالت للتعاونيات واجلمعيات الفاعلة يف االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني من خالل امل�شاركة يف م�سار
التنمية امل�ستدامة يف وادي زم ب�إن�شاء وحدة لتدوير و تثمني النفايات املنزلية؛
• امل�ساهمة يف حت�سني الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي لل�شباب من خالل خلق فر�ص عمل وتنويع الأن�شطة االقت�صادية املحلية.

513 780 14
�إحداث

فر�صة عمل

دره ًما

رقم الأعمال الذي مت حتقيقه عام 2016

دعم غر�س وتثمني ال�صبار
ب�إقليم خريبكة
• ت�شجيع غر�س ال�صبار وتثمني منتوجاته امل�شتقة؛
• الت�صديق على منتوجات ال�صبار (تهم عالمة اجلودة وعالمة الإ�شارة اجلغرافية �أو ت�سمية املن�ش�أ) وجتميع الفالحني املنتجني.

�إحداث

40

650 000

قار و  24فر�صة عمل مو�سمي

رقم الأعمال الذي مت حتقيقه عام 2016

فر�صة عمل

تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا

درهم
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م�شاركة التعاونيات واجلمعيات املدعمة من
م�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط باملعر�ض
الوطني لالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني
• م�شاركة  40تعاونية وجمعية �رشيكة مل�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط يف املعر�ض حتت مو�ضوع « االقت�صاد االجتماعي ،رافعة للتنمية اجلهوية »؛
• امل�ساهمة يف الرتويج التجاري لل�رشكاء وت�شجيع ت�سويق املنتجات الطبيعية املحلية ملختلف جهات اململكة وتطوير التوا�صل واالنفتاح على زبناء جدد.

تق��دمي  3جوائ��ز « �أف�ض��ل منت��ج حمل��ي» لل��شركاء:
للفخ��ار يف �آ�س��في؛
•• تعاوني��ة املحي��ط ّ
•• تعاوني��ة ا لأزه��ر لرتبي��ة النح��ل يف خريبك��ة؛
•• التعاوني��ة الفالحي��ة لإنت��اج وت�س��ويق الفط��ر الع�ض��وي.

49

الثقافة والرتاث
�سع ًيا خلف تعزيز الثقافة والرتاث،
ن�شارك يف م�شاريع كبرية فنية وثقافية
ويف احلفاظ على الرتاث وتعزيز قيمته.

الإبداع واحلكمة:

رمز الإبداع واحلكمة ،يعك�س الثقافة والرتاث اللذان يجب تعزيزهما.

> تركيز على �إثيوبيا
> �إفتتاح املكتبة ال�سمعية
الب�رصية بخريبكة
> تثمني تراث الفخار

التطورات
الرئي�سية

54

تركيز على
�إثيوبيا

تنمية التزاماتنا جتاه �إفريقيا
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الثقافات الإفريقية

• دعم وتنظيم فعاليات لتعزيز االبتكار الثقايف والفني الإفريقي،
مع تقوية العالقات املميزة التي جتمع بني املغرب والدول الإفريقية
املجاورة .كان الرتكيز عام  2016على �إثيوبيا؛
• م�ساندة الن�سخة التا�سعة ع�رشة من مهرجان ال�سينما الإفريقي يف
خريبكة ،مع تقدمي دعم لوج�ستيكي �إعالمي على امل�ستوى الوطني
والدويل؛
• تنظيم حفل تكرمي للفن الإثيوبي عرب �إجراء مقابلة مع الفنانة ومديرة
متحف الفنون احلديثة يف �أدي�س �أباب ،عايدة مولوين؛
• �إقامة معر�ض الفنون احلديثة الإفريقية يف اخلزينة الو�سائطية
بخريبكة ،ي�ضم  35حتفة فنية �أجنزها  24ف ّنا ًنا من عدة دول �إفريقية.

48

طال ًبا

جن�سية �إفريقية
م�شاركً ا من 20
ّ

35
حتفة فنية

�أجنزها  24فنا ًنا من  8دول �إفريقية

«قمت بزيارة اخلزينة الو�سائطية
بخريبكة للمرة الأوىل مع رفاقي يف
املدر�سة� .شاركنا يف عدة ور�شات
عمل وزرنا كافة القاعات .كانت قاعة
إبهارا بالن�سبة يل و
املكتبة الأكرث � ً
�إ كت�شفت فيها كتاب «الأمري ال�صغري»
كثريا منذ الأ�سطر الأوىل.
الذي �أعجبنى ً
كثريا
منذ ذلك اليوم� ،أق�صد املكتبة ً
ال�ستك�شاف وقراءة املزيد من الكتب».
مهدي ،تلمي��ذ من خريبكة
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الثقافة
اخلزينة الو�سائطية
بخريبكة
• �إ فتتاح اخلزينة الو�سائطية بخريبكة بهدف �إدماح ال�سكان املحليني عرب تعريفهم على احلياة الثقافية؛
• برجمة ثقافية غنية و متنوعة تالئم خمتلف اجلماهري.

390
2900
7000
2200
�إنخراط
ور�شة عمل
م�ستفيد
طالب
يف � 5أ�شهر الأوىل

من الأن�شطة املختلفة

قافلة فن ال�شارع
توعية فنية وثقافية حول فن ال�شارع ،مع تنفيذ
لوحات جدارية و�إجراء ور�شات عمل «Graffiti
 »Labلتالميذ امل�ؤ�س�سات العمومية وتنظيم ور�شة
عمل « »Shiboriحول تدوير الأقم�شة القدمية للن�ساء.

من املدر�سة العمومية قاموا
بزيارة اخلزينة الو�سائطية بخريبكة

19

لوحة جدارية

م�رسح ال�شارع

385
م�ستفي ًدا

( 45فنا ًنا حمل ًيا
و 270طال ًبا و  70امر�أة)

�إن م�رشوع « »Théâtre de Rueهو جولة فنية وتعليمية حول فن ال�شارع.
يهدف امل�رشوع لتثقيف وتعزيز واحلفاظ على فن امل�رسح عرب �إجراء ور�ش
تدريب وفعاليات مدنية.

تدريب

370
�شابا و�شابة
ً
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20
ور�شة عمل

60
م�ؤ�س�سة �رشيكة

3000
م�شاهد

يف كل مدينة �أثناء العر�ض النهائي
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الرتاث
تثمني فن الفخار يف املغرب
�إعادة هيكلة متحف تاريخ الفخار و اخلزف باملغرب
من �أجل حماية وتثمني تراث اخلزف� ،ساهمت م�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط يف �إعادة هيكلة ف�ضاء
املتحف �ضمن مدينة الفنون والثقافة وفقا للمعايري الدولية يف احلفاظ على الرتاث كما مت اعتماد �سينوغرافيا
حديثة تثمن ثراء تراثنا احلريف.

برنامج «»Design Explore
تعزيز الرخام بالدعم و التكوين عرب ور�شات حرفيني �أ�ساتذة
و�شباب ،تالميذ وفاعلني جمعوين نا�شطني يف جمال الفخار
يف �أ�سفي.

21
م�ستفي ًدا

م��ن ا لأن�ش��طة املختلف��ة

16
يوم

تدريب

«�أعم��ل يف جم��ال اخلزفيات من��ذ طفولتي مع
وفق��ا للط��رق التقليدية .حني مت �إطالق
وال��ديً ،
برنامج « »Design Exploreيف �آ�س��في ،مت
�إختي��اري من بني احلرفيني ال�ش��باب للم�ش��اركة
أتعل��م التقنيات
يف التدري��ب� .س��مح ذل��ك يل ب�أن � ّ
احلديث��ة وباحل�صول على م�س��اندة لتح�س�ين
االبت��كارات ،مما �س��اهم يف تعزي��ز املبيعات
والإنتاج».
حامد ،حر ّ
يف �ش��اب يف جمال اخلزفيات� ،آ�س��في
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اجلهات التابعة
مل�ؤ�س�سة املجمع
ال�رشيف للفو�سفاط
تقوم م�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط من خالل الأربع جهات
التابعة لها ،ب�أن�شطة يف جماالت التعليم والبحث والتطوير وت�ضع
رهن �إ�شارتها املوارد الالزمة للقيام �أف�ضل مبهامها.

التعاون:

ي�شري �إىل الروابط التي جتمع امل�ؤ�س�سة واجلهات ذات ال�صلة بها .هو رمز الدعم والتعاون والت�شجيع.

62
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� 2016سنة توحيد املكت�سبات
و االجناز و التطوير
• �سنة ثالثة من الأن�شطة �شكلت خطوة هامة يف حياة مركز ال�سيا�ساتOCP
والتي حتمل ثمار اجلهود التي مت بذلها عرب �إن�شاء:
حت�سن كمي ونوعي ملحوظ يف الإنتاج التحليلي
من�صة الأبحاثّ :
بف�ضل �شبكة اخلرباء والأكادمييني رفيعي امل�ستوى.

من�شورا
ً

 41موجز �سيا�سات
 23مقالة و 11ورقة بحث
 7تقارير و 7كتب

من�صة التبادل والتناق�ش :نظّم مركز ال�سيا�سات  36 ،OCPحدثا وكان
�رشي ًكا يف  21م�ؤمتر و�ساهم يف تنظيم الن�سخة الأوىل من م�ؤمتر مراكز �أبحاث
�إفريقيا بالتعاون مع برنامج  ،TTSCPبغية الربط بني عامل الأبحاث وعامل
اتخاذ القرارات وتعزيز التعاون الدويل.
جناحا �ضخ ًما ،حيث �شارك فيها
كانت هذه الفعاليات كبرية احلجم و�ش ِهدت
ً
العديد من �صانعي القرارات وقادة �صناع الر�أي الوطني والدويل.

من�صة حتفيز وحت�سني الكفاءات:

طويلي الأجل« :التدريب
�أطلق مركز ال�سيا�سات  OCPبرناجمني جديدين
ّ
املتق ّدم يف جمال اجلغرافيا ال�سيا�سية والعالقات الدولية» و»التدريب املتقدم
يف جمال االقت�صاد الفالحي والبيئة» ،يف �إطار عر�ضه حتت عنوان «Public
. «Policy School
كما �ش ِهد العام ً � 2016
أي�ضا الن�سخة الثانية من تدريب «حتليل االقت�صاد
الكلي ملخاطر الدول» ،وهو تدريب ق�صري الأجل مت تنظيمه بالتعاون مع
الوكالة الفرن�سية للتنمية.

ً
م�شاركا

م�ؤ�س�سة عامة وخا�صة

• عام � ،2016إندفع مركز ال�سيا�سات  OCPنحو طليعة العديد من
الت�صنيفات الدولية ،خا�صة ت�صنيف « Global Go To Think Tank
 »Index Reportال�صادر عن برنامج  TTCSPيف جامعة بن�سلفانيا.
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جامعة حممد ال�ساد�س
متعددة االخت�صا�صات
تتواجد جامعة حممد ال�ساد�س متعددة االخت�صا�صات يف قلب مدينة بن جرير اخل�رضاء وت�سعى لأن تكون
م�ؤ�س�سة ذات م�ستوى دويل تركّ ز على الأبحاث واالبتكار.
ت�أ�س�ست اجلامعة من �أجل الأبحاث ،وهي تو ّفر بيئة �إ�ستثنائية لتكوين املتق ّدم واالمتياز الأكادميي.
كمن�صة دولية لالبتكار ،ر ًدا
� ّإن اجلامعة منفتحة على العامل االقت�صادي وتهدف �إىل �إعطاء مركز للمغرب
ّ
على التحديات والرهانات الكبرية التي تواجهها قارة �إفريقيا .فهي ت�سعى لتن�شيط املنظومة البيئية الوطنية
املعنية وترتقي �إىل م�ستوى
اخلا�صة باملعرفة ،عرب توليد ت�آزرات بني خمتلف اجلهات
ّ
اجلامعات العاملية بف�ضل �رشاكات �أكادميية متعددة االخت�صا�صات.
تهدف جامعة حممد ال�ساد�س متعددة االخت�صا�صات �إىل امل�ساهمة يف تكوين وت�شكيل
ج�رسا
ورواد الأعمال والقادة املغربيني والإفريقيني لكي ُت�صبح
ً
جيل جديد من الباحثني ّ
بني املغرب و�إفريقيا والعامل.
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ثانوية التميز بن جرير
هكتارا يف قلب املدينة اخل�رضاء حممد ال�ساد�س بنب جرير،
متتد ثانوية التميز بن جرير على م�ساحة 18
ً
ت�ضم التعليم الثانوي الت�أهيلي والأق�سام التح�ضريية
وهي م�ؤ�س�سة علمية وتقنية خا�صة مع مدر�سة داخليةّ .
للمدار�س العليا يف املجاالت العلمية والتقنية (.)MPSI – PCSI – TSI
جنمت تانوية التميز بن جرير عن �رشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني ،بقيادة م�ؤ�س�سات
املجموعة ال�رشيف للفو�سفاط.
تهدف الثانوية لتعزيز التعليم عايل امل�ستوى وهي جم ّهزة ببنية حتتية ت�سمح بتحقيق م�رشوع تربوي وتعليمي
مت جتهيز الثانوية ب�أحدث املعدات ،ل�ضمان تعليم معا�رص و�صارم ومنفتح على العامل.
يتنا�سب مع ذلكّ .
توجد ثالثة �أبعاد ت�أ�سي�سية لعمل الثانوية:
• م�ؤ�س�سة متيز تفتح �أبوابها قبل ك ّل �شيء للتالميذ اجلديرين بها؛
• بعد �إجتماعي يعزز و�صول التالميذ الالمعني الذين ينتمون �إىل الفئات املحرومة �إىل عامل التميز؛
• بعد وطني يطال كافة مناطق املغرب.
يهدف نظام الأق�سام التح�ضريية للمدار�س العليا لدى ثانوية التميز �إىل �إعداد نخبة وطنية يف املجاالت
العلمية والتقنية.
ميتد التدريب على مدة عامني ويطال �إخت�صا�صات متعددة مب�ستوى يوازي امل�ستوى الإعدادي يف التعليم
العايل ،بهدف �إعداد الطالب المتحانات الدخول �إىل مدار�س الهند�سة العليا.
ميكن �أن يح�صل الطالب على منح درا�سية كاملة �أو جزئية مِ ن م�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف
متيزهم وو�ضعهم العائلي.
للفو�سفاط بح�سب ّ
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�صندوق البحث والتنمية
حول الفو�سفاط
• يف �إطار �رشاكة مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين الأطر ،ي�ستهدف ال�صندوق اجلامعات
وم�ؤ�س�سات الأبحاث املغربية ،بقيادة م�ؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط و دعم من طرف جمموعة .OCP
ُيعترب ال�صندوق ر ًدا على تو�صيات االجتماعات الوطنية الأوىل حول الأبحاث والتطوير ،بغية دعم برامج
الأبحاث يف جمال الفو�سفات.
حمركً ا وطن ًيا للأبحاث والتطوير
• يطمح ال�صندوق لتن�شيط الأبحاث الوطنية حول الفو�سفات ولأن ي�صبح ّ
ومرج ًعا عامل ًيا.
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تتم طباعة هذا التقرير وفقا ملعايري البيئية.
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