مؤسسـة OCP
تقريـر حـول
أنشطــة 2012

ِ
املواطنة
التفكير والعمل من أجل التنمية
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مقتطف من خطاب صاحب اجلاللة
امللك محمد السادس ،نصره اهلل

‘‘

‘‘
‘‘

«وهو ما يحملنا جميعا مسؤولية العمل املشترك الستكمال
منوذجنا املتميز في توطيد صرح الدولة املغربية العصرية،
املتشبعة بقيم الوحدة والتقدم واإلنصاف والتضامن االجتماعي،
في وفاء لهويتنا العريقة ]...[ .كما عملنا على توفير املناخ
املالئم لتحفيز االستثمار ،عالوة على نهج سياسة للتأهيل
االجتماعي».

مقتطف من خطاب صاحب اجلاللة امللك محمد السادس أيده اهلل،
مبناسبة الذكرى  13لعيد العرش ،في  30يوليو  2012باملغرب.

فهرسـت
مؤسسة OCP

طموحنا
مهامنا
تنظيم مهي َكل
متويل هادف للمشاريع

أعمالنا

التفكيـر
والعمــل من أجل

ِ
المواطنـة
التنميـة

برنامج التنمية الفالحية
برنامج مواكبة الشباب
ِ
املواطنة
برنامج التنمية
«  - «Policy Centerمركز صياغة السياسات

منجزاتنا

تنمية الفالحة باملغرب وعلى املستوى الدولي
مواكبة تطور الشباب
حتسني مستوى عيش السكان في وضعية صعبة

شركاؤنا

أبرز أرقام سنة 2012

مؤسسة  OCPبالصور 2012 -

مؤسسـة OCP
تقريـر حـول
أنشطــة 2012

‘‘

«ال نقضي على البؤس إال بإعطاء السكان املعوزين
وسائل للتحكم في مصيرهم بأنفسهم»

‘‘

محمد يونس،

اقتصادي ومقاول بنغالي وحائز على جائزة نوبل للسالم في سنة
 ،2006من مقال بعنوان «جتاوز األحكام االقتصادية املسبقة»،
الصادر في دجنبر  1997بجريدة «لوموند ديبلوماتيك».
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مؤسسـة
OCP
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طمـوحنـا
من أجل تفعيل أفضل اللتزامها االجتماعي واملجتمعي ،أنشأت مجموعة  ،OCPفي سنة  ،2007مؤسسة .OCP
تتجلى مهمتنا في حتديد وتفعيل أعمال التنمية البشرية لفائدة السكان املعوزين ،سواء في مناطق تواجد وحدات
املجموعة ،أو على املستويني الوطني والدولي.

مهـامنـا
ِ
مواطنة وذات مصلحة عامة موجهة نحو التنمية البشرية من خالل:
تسعى املؤسسة إلى بلورة وتسيير برامج أعمال
n
n
n

ُمنحت مؤسسة  OCPصفة املنفعة العامة سنة  .2012هذه الصفة اجلديدة متنحنا مزيدا من االستقالل
املالي واإلداري ،وتلزمنا بشفافية شاملة مع كل األطراف املعنية.

n
n
n
n
n

النهوض بالتربية للجميع ؛
تقليص الفقر ؛
التنمية السوسيو-إقتصادية ؛
الولوج للصحة ؛
حتسني قابلية تشغيل الشباب ؛
تشجيع املمارسات و التقنيات الزراعية اجليدة ؛
دعم برامج األمن الغذائي ؛
العمل السوسيو-ثقافي واحملافظة على التراث الوطني.

لهذه الغاية ،تنتظم مؤسسة  OCPحول ثالثة برامج موضوعاتية (التنمية الفالحية ،التنمية املواطنة ومواكبة الشباب)
ومركز صياغة السياسات يدعى «.»Policy Center
وتعتمد أيضا املؤسسة على شبكة للتمثيليات احمللية لتعزيز العمل عن قرب مع الساكنة املعنية.
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َ
مهيكـل
تنظيم

مؤسسـة OCP

الرئاسة
مراقبة وتدقيق احلسابات

تواصل وشراكة

خريبكة
بن كرير

األمانة العامة

الدارالبيضاء
اجلديدة
آسفي
اليوسفية

لعيون

وظائف الدعم

فروع محلية

برنامج التنمية الفالحية

برنامج مواكبة الشباب

ِ
املواطنة
برنامج التنمية

Policy Center

إن تنظيمنا ،املستلهم من أفضل املمارسات الدولية بشكل مباشر ،يسمح لنا بتعزيز تأثيرنا بكل شفافية.
يشكل الرأسمال البشري ملؤسستنا العنصر األساسي لـ «رأسمالها غير املادي» .إنه يضم معارف،
مهارات و كفاءات نساء ورجال ،يقودهم دافع التألق ويعملون من أجل إجناح مشاريعهم املواطنة.
في سنة  ،2012كنا  23شخصا تعبأوا من أجل بلوغ األهداف اإلستراتيجية ملؤسسة  ،OCPضمن
دينامية تروم البحث الدائم عن األداء العالي ،مع احترام القيم األخالقية واملهنية.
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متويل هادف للمشاريع

مؤسسـة OCP

عملية اختيار عادلة وشفافة
إعداد وإطالق النداء
لتقدمي املشاريع

تسلم وغربلة ودراسة
الطلبات التلقائية

التماس مباشر
للمنظمات الشريكة

تسلم وغربلة واختيار األجوبة
لدعوات تقدمي املشاريع

دراسة االقتراح املفصل وإعداد
التقدمي التركيبي للمشروع

مصادقة اللجنة
على املشاريع

حرصا منها على احترام مبدأي الشفافية واإلنصاف ،وضعت مؤسسة  OCPعملية
انتقاء مشاريع مرتكزة على تنقيط موضوعي وجماعي.
تتم هذه العملية بشكل هادف ودقيق ،وذلك تبعا لثالث حاالت مختلفة:
• إطالق مؤسسة  OCPلنداء تقدمي املشاريع
• التوصل بطلب تلقائي
• التماس مباشر من منظمة شريكة
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إعداد االتفاقية
والتوقيع عليها

متابعة املشروع وتسليم املبالغ
املالية على دفعات
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أعمـالنـا
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بـرنـامــج
«التـنـمـيــة الفـالحـيــة»

أعمــالنـــا

بدون أمن مناخي ،ال ميكن توفير األمن الغذائي .إن توالي مواسم اجلفاف لفترات
طويلة ،واألمطار الطوفانية ،وصعوبة احلصول على املاء الصالح للشرب ،كلها
عوامل تؤثر على اإلنتاجية الفالحية .ثمة مليار من األشخاص يعانون من اجلوع.
لذلك يجب وضع حد لهذه الوضعية.
بان كي-مون،

األمني العام لهيئة األمم املتحدة ،خالل القمة العاملية حول األمن
الغذائي ،في سنة  2009بروما.

في إطار مساهمة مؤسسة  OCPفي تفعيل اإلستراتيجية الوطنية اجلديدة
للمكتب الوطني لإلرشاد الفالحي ) (ONCAوعصرنة الفالحة املغربية،
يعمل برنامج التنمية الفالحية على حتسني ظروف عيش ومداخيل صغار
الفالحني املغاربة .ومتتد أيضا هذه األعمال على املستوى الدولي لتشمل
بعض الدول النامية وفقا للتعاون والشراكة جنوب-جنوب.

رؤية البرنامج

وضع مشاريع التنمية املندمجة من أجل املساهمة في األمن الغذائي باملغرب و على الصعيد الدولي.

الهدف العام
إدارة و تنفيذ مبادرات التنمية االقتصادية و االجتماعية في القطاع الفالحي.

األهداف اخلاصة
• تشجيع املمارسات و التقنيات الزراعية اجليدة للمحافظة على البيئة ؛
• حتسني الدخل و الظروف املعيشية لصغار الفالحني ؛
• احلكامة الرشيدة لبرنامج املساهمة املالية للتنمية الفالحية باملغرب ؛
• تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب حول األمن الغذائي و التغذية ؛
• تطوير شراكات إستراتيجية مع املؤسسات الوطنية و الدولية.

املشاريع
• دعم السوق احمللية لألسمدة و تقدمي مساعدات مالية لتشجيع موزعي أسمدة  OCPعلى القيام
بأنشطة اإلرشاد من خالل ورشات تكوينية لفائدة صغار الفالحني ؛
• قافالت  OCP؛
• دعم انشطة البحث والتطوير العلمي من خالل اجناز و تتبع حقول جتريبية لفائدة صغار الفالحني ؛
• وضع برامج اإلرشاد الفالحي بالهند.

الفئات املستهدفة

يستهدف برنامجنا الفئات التالية :الفالحني الصغار ،اجلمعيات والتعاونيات في املغرب و الهند.

املغرب

ابن جرير ،اجلديدة ،خريبكة ،العيون،
آسفي ،اليوسفية ،ومناطق أخرى ذات
نسبة فقر عالية
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الهند

واليات :أندرا براديش ،كارناطاكا،
ماديا براديش ،أوريسا ،البنغال الغربي،
تاميل نادو ،و تريبورا
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برنـامــج
«مواكـبـة الشبـاب»

أعمــالنـــا

تعد التربية تقدما اجتماعيا  ...والتربية ليست إعدادا للحياة ،بل إنها
هي احلياة ذاتها.
جون ديوي،

رؤية البرنامج

حتسني ولوج الشباب املغربي لسوق الشغل.

فيلسوف وعالم تربية إجنليزي

الهدف العام
مواكبة تطور الشباب بدعم قدراتهم العملية
واإلبداعية ،واملساهمة في تنمية البالد.

األهداف اخلاصة
• التكوين لدعم مؤهالت القيادة ؛
•تشجيع وتثمني وتطوير املواهب الشابة على مستوى
البحث العلمي واالبتكار ؛
•تعزيز قدرات الشباب عبر التكوين لتيسير اندماجهم
في سوق الشغل ؛
• نشر ثقافة العمل املقاوالتي في صفوف الشباب.

املشاريع
•النهوض باستعمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم
والتواصل ؛
• دعم معاهد التكوين ؛
• منحة مؤسسة  OCPلدعم الطلبة املستحقني ؛
• روح املقاولة والريادة في العالم الفالحي.

وعيا منا بأن تنمية البالد متر أساسا عبر مواكبة شبابها ،خاصة الذين
ينحدرون من أسر ذات دخل محدود ،تتمثل مهمة برامج مواكبة الشباب
في مساعدتهم على اكتساب مبادئ املسؤولية ،بغية بلوغ استقاللية ذاتية
وقابلية أفضل للتشغيل.

الفئات املستهدفة

الفئة املستهدفة هم الشباب من  18إلى  25سنة.

الشباب املغاربة

مناطق مجموعة OCP
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املناطق القروية
األكثر فقرا
23

برنـامــج
ِ
املواطنة»
«التنمية

أعمــالنـــا

إن احملافظة على عاملنا اإلنساني ال توجد إال في قلب اإلنسان وفكر
اإلنسان واملسؤولية اإلنسانية.
فاكالف هافيل،

كاتب مسرحي تشيكي

رؤية البرنامج

املساهمة في خلق شروط عيش أكثر كرامة لفائدة السكان املعوزين.

الهدف العام
املساهمة في حتسني ظروف معيشة السكان األكثر هشاشة بتشجيع انخراط الشركاء املغاربة
واجلمعيات احمللية.

األهداف اخلاصة
• تأمني تعليم أفضل للجميع ؛
• حتسني صحة األم والطفل ؛
•متكني السكان الذين يعيشون في عزلة من احلصول على مستوى أفضل من اخلدمات الصحية ؛
• النهوض بالتنشيط االجتماعي في املناطق املستهدفة ؛
• الرفع من املستوى السوسيو-إقتصادي ألفقر السكان عبر إنشاء أنشطة م ِدرة للدخل والشغل ؛
• النهوض بالتراث كرافعة للتنمية الترابية.

املشاريع

على الرغم من التقدم األكيد الذي حققه املغرب في عدة مجاالت (التربية ،الصحة،)...
ال تزال هناك فوارق كبيرة بني املجالني القروي واحلضري .لذا ،يطمح برنامج «التنمية
ِ
املواطنة» إلى املساهمة في حتسني مستوى عيش جميع السكان على الصعيد الوطني.
لبلوغ هذه الغاية ،يعمل هذا البرنامج وفق مقاربة مندمجة وتشاركية بارتباط وطيد مع
النسيج اجلمعوي.

• تهيئة البنيات األساسية و جتهيز مدارس قروية ؛
• توزيع حافالت النقل املدرسي و دراجات هوائية ؛
• تنظيم عدة قوافل طبية و جراحية ؛
•القيام بعدة أنشطة اجتماعية وسوسيو-ثقافية (تطوع ،إعادة االندماج االجتماعي من خالل
السيرك )...؛
•املساعدة على خلق تعاونيات و جمعيات مهنية ؛
•دعم رقمنة املخطوطات النادرة.

الفئات املستهدفة

معظم األطراف املستفيدة من هذا البرنامج هم النساء و األطفال.

مناطق تواجد مجموعة OCP
ابن جرير ،الدار البيضاء ،اجلديدة،
خريبكة ،العيون ،آسفي واليوسفية
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املناطق القروية األكثر فقرا
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« » Policy Center

أعمــالنـــا

مركز صياغة السياسات
تأسس « »Policy Centerسنة  2011بتعاون مع صندوق مارشال األملاني للواليات املتحدة ) (GMFالذي
يعتبر من أهم مراكز البحوث و التفكير األمريكية .ويعد هذا املركز فضاءا حقيقيا للتفكير والنقاش واحلوار،
مفتوح في وجه املتعاونني مع مجموعة .OCP

مهامه
•تتبع القضايا والتوجهات االجتماعية،
االقتصادية واجليو-سياسية التي تؤثر على
البيئة احمللية والوطنية والدولية التي تشتغل
فيها مجموعة  OCP؛
•تطوير االنخراط الفكري ورفع مستوى
النقاش حول السياسات العمومية على
أسس موضوعية و واقعية ؛
•تكوين وتشجيع جيل جديد من القادة في
القطاعني العام واخلاص وفي املجتمع املدني
في املغرب وإفريقيا ؛
•لعب دور محور دولي لتحليل ونقاش القضايا
األساسية املتعلقة بدول اجلنوب ،السيما دول
احلوض األطلسي اجلنوبي.

شهادة أحد زمالئنا الذي شارك بانتظام
في لقاءات »» déjeuner-débat

حدث بارز  ...حوارات األطلسي

نظم « »Policy Centerمن  28إلى  30شتنبر  2012بالرباط ،إلى جانب صندوق مارشال
األملاني للواليات املتحدة ) – (GMFالدورة الثانية للندوة السنوية «حوارات األطلسي» .تعد
هذه الندوة مشروعا بارزا ،أصبح راسخا ضمن تقليد للنقاش وتبادل اآلراء ،يرمى إلى
تشجيع بروز فضاء جديد لالزدهار والتنمية املشتركة بني ضفتي احمليط األطلسي .وبوصفها
مجاال للحوار املفتوح ،شملت تظاهرة هذه السنة أكثر من  300مشارك ميثلون حوالي
 50بلدا .كما شاركت فيها حوالي  40شركة عاملية من بينها ،IBM corporation ،Google :
"
،NL Holding ،Menas do Brazil ،JP Morgan Chase & Co ،Brazil Invest ،Bengoa ،Rio Tinto
.Lilly Deutschland ،Airbus ،Deloitte &Touche USA ،DHL

شهادة صندوق مارشال األملاني للواليات املتحدة

)(GMF

«نظمنا بشراكة مع مؤسسة  OCPالدورة الثانية
للندوة السنوية لـ "حوارات األطلسي" في شتنبر
 .2012وقد انبثقت عن هذه الندوة املفيدة للغاية
أفكار أساسية .إننا واثقون بأن هذا احلدث
سيفيد في تغيير الرؤية حول اآلفاق االقتصادية
إلفريقيا وأمريكا الالتينية».
كريغ كينيدي،
رئيس صندوق مارشال األملاني للواليات املتحدة ()GMF

«أنا مكلف مبهمة في مؤسسة  ،OCPوشاركت عدة مرات
في لقاءات » »déjeuner-débatكان آخر موضوعيها
«املسؤولية االجتماعية للمقاولة» و «األزمة االقتصادية
واملالية العاملية» .تعلمت الشيء الكثير من املتدخلني
واستحسنت تبادل اآلراء ».
طارق املعروفي،
مكلف مبهمة  -مؤسسة OCP
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منجـزاتنــا
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تنميـة
الفالحة في املغرب وعلى الصعيد الدولي
وضعت مؤسسة  OCPجملة من األعمال من شأنها تنمية الفالحة على املستوى الوطني
و الدولي أيضا .تدخل هذه األعمال مباشرة في إطار الدعم الفعلي لبرامج األمن الغذائي
لبلدان اجلنوب.

على الصعيد الوطني

في إطار دعم السوق احمللي لألسمدة ،أعدت مجموعة  OCPمع املوزعني املعتمدين عقودا متكاملة تتضمن
مجموعة من اإلجراءات لتدبير توزيع األسمدة في السوق احمللي من جهة ،و مينح من جهة اخرى مساعدات
مالية عبر مؤسسة  OCPلتشجيع املوزعني على القيام بأعمال االرشاد والبحث والتنمية .و بهذا و ّقعت املؤسسة
خالل سنة  ،2012شراكات مع  12موزع محلي لألسمدة .ومت خالل هذه السنة القيام بعدة أعمال تخص
االرشاد الفالحي ،نذكر منها تنظيم قافلة  OCPللحبوب بشراكة مع وزارة الفالحة والصيد البحري ،ووحداتها
الوطنية واجلهوية ،و املوزعني احملليني لألسمدة .خالل محطاتها الـ  ،12قدم خبراء زراعيون عروضا إرشادية
همت باخلصوص اهم التقنيات الزراعية لزراعة احلبوب ،مع تقدمي توضيحات حول كيفية استعمال «خريطة
ِّ
وستمكن مجمل هذه العناصر املضبوطة الفالحني
اخلصوبة» وإبراز اهمية االستعمال املعقلن لألسمدة.
الصغار من حتسني مردود زراعاتهم بشكل كبير والرفع من مداخيلهم .وفضال عن هذا ،مت إجناز عدة أعمال
بشراكة مع املوزعني احملليني لألسمدة من بينها اجناز و تتبع العديد من احلقول التجريبية،اصدار كتيبات
ارشادية  ،وكذا تزويد الفالحني باملعلومات اخلاصة مبختلف أسعار األسمدة املوجودة بالسوق احمللية،

إن املستفيدين األساسيني من املساهمة املالية للتنمية
الفالحية في املغرب هم الفالحون الصغار من خالل

انخراط 12

شهادة مزارع خالل قافلة OCP
للحبوب لسنة 2012

«تعد قافلة  OCPمبادرة محمودة تستحق
التشجيع .هذه التظاهرة التي جاءت
مباشرة ملالقاتنا ،نحن مزارعي احلبوب،
مكنتنا من االستفادة من تكوينات تقنية
لنتحكم بصورة أفضل في عملنا ولنرفع
من ربحية زراعة احلبوب التي منارسها
منذ عقود».
فالح من جهة سطات
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موزع محلي لألسمدة.

منجـزاتنــا

شهادة موزع أسمدة

«بشراكة مع مؤسسة  OCPمتكننا من
إبراز وسائلنا ،وذلك من أجل إجناز أعمال
تهم التنمية الفالحية ،غايتها النهوض بفالحة
مغربية مستدامة .كما متكننا من تشجيع
عقلنة استعمال األسمدة من أجل فالحة ذات
جناعة أفضل .أصبحنا نحس بأننا مثل سفراء
املمارسات الفالحية اجليدة ...وإننا فخورون
بذلك!»

شرف

فرتيما

على الصعيد الدولي

في إطار التعاون جنوب-جنوب ،واصلت مؤسسة  OCPمشروعا للتنمية القروية في والية كارناطاكا بالهند،
يتمحور حول وضع برنامج لالرشاد الفالحي يستفيد منه بصفة مباشرة  3000فالح صغير في محافظات
ڭولبرڭا ،بيضار وريشور .و ساهمت هذه املبادرة بارتفاع هام في مردودية احملاصيل وبتحسني جيد ملداخيل
الفالحني الصغار .تطمح هذه املبادرة إلى حتسني خصوبة التربة في والية كارناطاكا ،بفضل استعمال
ممارسات زراعية جيدة ،كما ساهمت في الرفع من إنتاج البازالء ،احد اهم القطاني بالنسبة للسكان النباتيني
الهنود .انطلق هذا املشروع سنة  2010وميتد ألربع سنوات بشراكة مع املعهد الوطني للبحث الزراعي في
املغرب ( )INRAو الشركة الهندية ملهنيي الصناعات الغذائية ( )ISAPفي الهند .باإلضافة إلى هذا املشروع،
متت بلورة مشروع جديد لتنمية القطاني الغذائية في املغرب والهند .يهدف هذا املشروع ،الذي هو في طور
اإلجناز ،إلى حتسني إنتاجية القطاني الغذائية في البلدين.

فيما يخص املشروعني
 6000مستفيد في سنة  .2012ونتوقع  28000مستفيد
لفترة .2017-2010
املدعمني على املستوى الدولي ،مت إحصاء
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تنمية
الفالحة في املغرب وعلى الصعيد الدولي (تتمة)

منجـزاتنــا

املبادرة املغربية -الهندية لتنمية القطاني الغذائية

هذه املبادرة اخلاصة باملغرب والهند من أجل إعادة االعتبار للقطاني الغذائية ،التي هي مثال عن نهج
تقاسم اخلبرات بني البلدين ،انطلقت سنة  2012وستنتهي في سنة  2017و ستمكن من استفادة
 10000فالح صغير باملغرب بصفة مباشرة (جهات الرباط-سال-زمور-زعير ،تادلة-أزيالل ،الشاوية-
ورديغة ،تازة-تاونات-احلسيمة وعبدة-دكالة) و 15000فالح صغير في الهند (واليات تاميل نادو،
أوريسا ،تريبورا ،ماديا براديش ،البنغال الغربي ،أندرا براديش وكارناطاكا) .إن النقل التكنولوجي
الذي سيستفيد منه املغرب من خالل هذه املبادرة مهم بالتأكيد ،نظرا لتجربة الهند الواسعة في امليدان
الزراعي ،حيث انخرطت منذ استقاللها سنة  1947في البحث والتنمية من أجل فالحة مستدامة .ففضال
ِ
املبتكرة في تكنولوجيا اإلعالم والتدبير املندمج للزراعات ،حققت الهند بالفعل مكتسبات
عن األنظمة
كبيرة في مجال التعدد الصنفي للزراعات ،مما ميكن للمغرب أن يستفيد منه اليوم .ومن املنتظر بلوغ
عدة نتائج إيجابية من خالل تنفيذ هذه املبادرة نذكر منها:

شهادة فيدرالية هندية
«إن مداخيلنا ارتفعت! لقد خصصت مجموعة
مزارعينا قسطا من ادخارها إلنشاء وحدة للتعبئة
والتغليف مبساعدة مؤسسة ».OCP
عبدول لطيف ،
فيدرالية مزارعي أفزالپور ،أفزالپور تالوك ،ڭولبرڭا

•الرفع من إنتاج القطاني بنسبة تتراوح بني  %15و %20؛
• 100مقاولة جديدة إلنتاج البذور باجلهات املستهدفة ؛
• 2500منصب شغل جديد مباشر في املغرب ؛
•الرفع من االستهالك الفردي للقطاني بنسبة .%10
وقد قام املعهد الوطني للبحث الزراعي ( )INRAوشركاؤه باملغرب وكذا املركز الدولي للبحث الزراعي
في املناطق اجلافة ( )ICARDAومؤسسة سوامناتان ) (Swaminathanبالهند ،بإجناز أول التجارب
خالل مرحلة أكتوبر-دجنبر .2012
قابول
إسالمباد

الصني

شهادة فالح هندي

«منذ سنتني ،زارت مؤسسة  OCPوفريقها
منطقتنا .وتبعا لنصائحهما ،متكنت من
استعمال الري بالتنقيط في ضيعتي وإني
مبتهج بالزراعة الرائعة التي أتوفر عليها
اليوم!»

أفغانستان

نيبال

كتمندو

بورما

بانغالديش
داكا

نيودلهي

الهند

رنكون

باكستان

شهادة شريك

«إن املشروع الذي أقامته الشركة الهندية ملهنيي
egalliv ,redael ruetlucirga ,elamirS sadiveD
الصناعة الغذائية ( )ISAPومؤسسة  OCPيخص
radiB ,kulaT iklahB ,agrabluH
التدبير املندمج للعناصر املغذية واملكافحة املندمجة
لألمراض واآلفات املدمرة ،كما يهم جانب التعدد
الصنفي للزراعات .وأدى اعتماد هذه التقنيات إلى
الرفع من اإلنتاجية بحوالي ».% 80-60
الدكتور س .أ .باتيل،
مستشار لدى املجلس االستشاري للهند( ،بيدار)

كارناطكا

ديفيداس سرميال ،مزارع رائد ،قرية ڭولبرڭا،
بالكي تالوك ،بيدار
سريالنكا
كلومبو
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مواكبــــة
تـنـميــة الشبــاب
أطلقت مؤسستنا في سنة  2012أعماال ترمي إلى رفع حتدي إدماج أكبر لشباب املغرب
اجتماعيا و مهنيا ،وحتسني ظروف عيش ذوي الدخل احملدود وتشجيع الولوج للشغل
واألنشطة املستدامة.

قابلية التشغيل

للتصدي للبطالة في صفوف الشباب (وهم أولى ضحاياها) ،يجب حتما حتسني فعالية املنظومة التربوية
وحتسني الولوج إليها ،ألن قابلية تشغيل الشباب تزداد مع تأهيلهم .لذا ،حتى يتمكن اجلميع من ولوج الدراسة
وبالتالي الشغل ،تدعم مؤسسة  OCPبرنامج » »OCP Skillsملجموعة  .OCPيتجلى هذا البرنامج في التكفل
بالتكوين املهني ِ
املؤهل أو املختتم بدبلوم للشباب ومنحهم مؤهالت شخصية ( )soft skillsوكفاءات عامة وأدوات
ضرورية للرفع من مستوى تأهيلهم للحصول على شغل .في هذا اإلطار ،استفاد  11400شاب من منحة في 31
دجنبر  .2012باإلضافة إلى هذه املنح ،إننا نقود أيضا ،بتشارك مع هيئات أخرى (معهد مهن صناعة الطيران
) ،(IMAاملؤسسة املغربية للطالب ) ، (FMEجمعية النساء املقاوالت باملغرب ) ... ،(AFEMإلخ) ،أعمال
دعم الطلبة وتشجيع التكوين املهني ،التي تسمح بتحسني قابلية تشغيل الشباب ،كما هو األمر في إطار إنشاء
ِ
املبتكرة.
« »Bombardierأو «( »Marobtikarمغرب ابتكار) للدعم من أجل تنمية حاضنة ملشاريع املقاوالت
شهادة شابة حائزة على دبلوم ومنحة مؤسسة OCP

« بفضل منحة مؤسسة  ،OCPمتكنت من حتقيق حلمي والدخول
ملدرسة الصحافة .أنا أول فتاة بقريتي التي حتظى بهذه الفرصة ،حيث
مكنتني املنحة من التمتع بحياة طالبية عادية والتوفر على وسائل مالية،
وكذا على التأطير الضروري لتحقيق مشروعي املهني».
خديجة الشافي،
قصبة بني محمد تاڭونيت (إقليم زاڭورة)

دعم التعليم العالي

من خالل دعم التعليم العالي ،نهدف إلى املساهمة في تهيئ شباب يتوفر على تكوين ذي جودة عالية ومؤهالت
شخصية متكنهم من بلوغ مناصب هامة في املجتمع .هكذا تعمل مؤسسة  OCPعلى:
	دعم «مؤسسة تعليم العلوم االقتصادية والسياسية واالجتماعية» ) (FESEPSبصفتها املساهم الرئيسي في
مدرسة احلكامة االقتصادية بالرباط (.)EGE

منجـزاتنــا

تقدمي منح التفوق ،بشراكة مع املؤسسة املغربية للطالب ) (FMEوعدد من مؤسسات التعليم العالي مثل
مؤسسة موالي يوسف ،بغية تشجيع التفوق ومتكني طلبة مغاربة منحدرين من أسر محدودة الدخل من متابعة
دراستهم العليا في مؤسسات وطنية ودولية مرموقة .يجب إرسال الطلبات مباشرة لشريكنا املؤسسة املغربية
للطالب ،التي تدبر املنح.
وعلى املرشحني أن يقدموا طلبهم عبر املوقع http:// www.fme.ma/bourses-detudes/bourse.focp
شهادة طالب له منحة مؤسسة OCP

بفضل منحة مؤسسة  ،OCPتتم دراستي وكذا دراسة باقي احلاصلني على
منحة في أفضل الظروف .إلى جانب الدعم املالي ،الذي ميكننا من التركيز
على دراستنا ،تعد الرعاية جانبا أساسيا في هذا البرنامج .بفضل تعاون
املؤسسة املغربية للطالب ،مت وضع نظام رعاية يساعد على توجيهنا ويسمح
ألشخاص يتوفرون على تكوين جامعي مشابه لتكويننا مبرافقتنا ،ألنه بعد
الباكلوريا أو األقسام اإلعدادية ،ال شيء يبدو بديهيا ملباشرة الدراسات
العليا.
سعد كانية ،طالب بالسنة الثانية
سوب دو كو مونبوليي بزنس سكول

إجماال ،خالل سنة ،2012
منها  346شاب وشابة

متت مواكبة  7مشاريع استفاد

دعم روح املقاولة

إن مؤسسة  OCPملتزمة أيضا بدعم حاملي مشاريع املقاوالت الصغرى .في سنة  ،2012مت دعم  75مشروع
بكلفة استثمارية تقل عن  250000درهم .وقد صاحب إنشاء هذه املقاوالت إحداث  248منصب شغل جديد،
أي مبعدل ثالثة مناصب لكل مقاولة.

شهادة شابة مقاوِ لة استفادت من احلاضنة "كازابيونيير" Casapionnières
املمول من طرف مؤسسة  OCPوجمعية النساء املقاوِ الت باملغرب AFEM

لقد أعطت احلاضنة دفعة كبيرة إلنشاء مقاولتي و إطالقها ،مما
شكل مساهمة ودعم كبيرين للمشروع .باإلضافة إلى ذلك ،متكنت
من تبادل اخلبرات مع املقاوالت األخرى.
أمل لوديعي ،بروميتيم ،الدارالبيضاء
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املساهمة في
حتسني مستوى عيش السكان في وضعية صعبة
ِ
املواطنة ،يعد بالنسبة ملؤسستنا شرط جناح التنمية
إن وضع التعليم والصحة والثقافة في صلب األعمال
ِ
املواطنة ،بشراكة مع شركاء مغاربة وجمعيات محلية ،مشاريع
املستدامة واملتضامنة .لذا ،أطلق برنامج التنمية
من شأنها املساهمة في حتسني ظروف عيش السكان األكثر ضعفا .ومت حتديد  6مجاالت ذات أولوية للتدخل:
التعليم ،صحة األم والطفل ،الولوج للعالج ،التنشيط االجتماعي ،األنشطة املُدرة للدخل والشغل ،والتراث
كرافعة للتنمية الترابية.

منجـزاتنــا

الولوج إلى الصحة

مت تنظيم عدة قوافل طبية بتعاون مع مواقع  ،OCPاملصالح اجلهوية لوزارة الصحة والشركاء اجلمعويني
باجلهات التي يعمل بها  OCPوفي جهات أخرى بعيدة عن املراكز االستشفائية :قافالت القلب ،اجلراحة
الترميمية املتعددة االختصاصات والتحسيس حول صحة الفم ،التي مكنت الضعفاء من االستفادة من الفحوص
الطبية والعمليات اجلراحية.
شهادة أم استفاد طفلها من عملية جراحية

في  2012عالج برنامج التنمية املواطنة

 170طلب ،ومتت مواكبة 59
استهدفوا  200 000مستفيد.

« عند والدة ابني ،أخبرني الطبيب أنه يعاني من تشوه في
القلب .والعملية ملعاجلته باهظة الثمن بالنسبة لنا .وذات
يوم ،أخبرتني جارتي أن مؤسسة  OCPستحضر أطباء من
الدار البيضاء ،وأنه بإمكاني أن أذهب عندهم .فحصوا ابني
وأعطوني موعدا إلجراء العملية في الدار البيضاء .احلمد هلل،
اليوم أجرى العملية بفضل هبة مؤسسة  ،OCPواآلن حتسنت
حالته بكثير!»

مشروع،

التعليم للجميع

متثل مشاريع دعم التعليم للجميع أكثر من نصف املشاريع املدعمة وتضم العملية الوطنية «مليون محفظة»
وبناء  130مرفقا صحيا لفائدة كافة املدارس القروية بإقليم اجلديدة .أما املشاريع األخرى فتخص الدعم
املدرسي ،إعادة تأهيل األقسام أو جتهيزها ،النقل املدرسي ،وتوزيع األدوات واملالبس .و ُأطلق برنامجان
تربويان آخران في سنة  2011واستمرا خالل سنة  ،2012سمحا أيضا بوضع برنامج التربية غير النظامية
لفائدة  5دواوير في اليوسفية والتنشيط البيداغوجي في  4مدارس قروية.

شهادة فتاة استفادت من دروس الدعم املدرسي التي
تقدمها مؤسسة OCP

« في السنة الماضية ،كررت السنة السادسة .في بداية
السنة ،تم انتقائي صحبة بعض التالميذ لمتابعة دروس
الدعم المدرسي مجانا من مؤسسة  .OCPأحضر
مرتين في األسبوع .نراجع الفرنسية والرياضيات مع
مدرسين شباب ! أفهم بشكل أفضل ،بل وأجيب على
األسئلة في القسم! »
سمية الكيالني ،السنة السادسة ابتدائي،
مدرسة ولد خلف اهلل ،اجلماعة القروية أوالد سلمان ،آسفي
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أمينة ،أم الطفل أمين ( 3سنوات) ،آسفي

التنشيط االجتماعي والسوسيو-الثقافي

مت تطوير أعمال اجتماعية وتنشيط سوسيو -ثقافي في املناطق القروية وفي األحياء احلضرية احملرومة ،من
ضمنها :دعم مالجئ األيتام ،عملية اخلتان ،املساهمة في مصاريف احلج ،توزيع األدوية ،املالبس أو الغنم .من
جهة أخرى ،استمر في سنة  2012مشروع التنمية السوسيو-إقتصادية ملنطقة خريبكة بتشارك مع مؤسسة
شرق-غرب (تنشيط اجتماعي ومركز االستماع على مستوى القرية املنجمية حطان ،تعزيز قدرات جمعيات
املنطقة).
شهادة مستخدم  OCPاستفاد من عمل اجتماعي
وضعته مؤسسة OCP

« لم يذهب أبدا أطفالي إلى المسرح ،ألنه ال يوجد في ابن جرير
أي مسرح! لكن ،هذه السنة ،جاءت فرقة لتقدم عرضا مسرحيا
بموضوع جميل جدا «كان حتى كان ،موليير»! أخذتهم لمشاهدته،
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استخالصها من المسرحية! أتمنى أن تستمر مؤسسة  OCPفي
ifaS ,enamlaS
القيام بأنشطة مماثلة!»
كرمي ،مستخدم  ،OCPبن جرير
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املساهمة في
حتسني مستوى عيش السكان في وضعية صعبة (تتمة)
«وكالء متضامنون» ،مفهوم أنشأته مؤسسة  OCPعلى مستوى  26عمالة
إن «الوكالء املتضامنون» مفهوم أحدثناه سنة  2012بطموحني :تشجيع االنخراط االجتماعي ملجموعة OCP
لدى مستخدميها اجلدد وإرساء أسس حقيقية للشراكة مع عدة شركاء من النسيج اجلمعوي املغربي وتنمية
َ
املواطنة والعمل التطوعي في صفوف الشباب.
روح

ومكن مفهوم «الوكالء املتضامنون» قرابة  2800مستخدم شاب جديد مبجموعة  ،OCPلم يسبق أن انخرط
غالبيتهم قط في احلياة االجتماعية من قبل ،من القيام مبهام ذات منفعة عامة في صيغة تدريب-اندماج
ِ
واملواطنة .وقد أعرب شركاؤنا
في صفوف حوالي  200جمعية تعمل في مختلف مجاالت التنمية البشرية
اجلمعويون عن انخراط قوي في هذه العملية واستفادوا من تعزيز قدراتهم فيما يخص املوارد البشرية.
إن جتربة «الوكالء املتضامنون» ،كما عاشها سواء املتدربون أو اجلمعيات املستق ِبلة ،أبرزت روح املواطنة لدى
الشباب ،الذين هم مستعدون غالبا على اكتساب وإحياء قيم العمل املواطن ،بفضل مواكبة عن قرب من طرف
النسيج اجلمعوي والتزام مستمر ملؤسسة .OCP
شهادة رئيسة جمعية أمل الغد

« إنها تجربة هامة ،استفدنا منها بكوننا فاعلين جمعويين .هؤالء المتدربون قدموا لنا أفكار جديدة أغنت
برنامجنا .فأتممنا إذن برنامجنا السنوي بفضلهم .كان ذلك بالنسبة لنا قيمة مضافة لنشاطنا .إننا نعاني
من نقص في الموارد البشرية ،وهؤالء المتدربون غطوا هذا النقص .أملنا أن يصبح هؤالء المتدربون
شركاء لنا ،حتى نعمل معا في مشاريع طوروها خالل تدريبهم».
لطيفة ساكت ،رئيسة جمعية أمل الغد ،اليوسفية

شهادة مستفيد من جتربة «الوكالء املتضامنون»
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منجـزاتنــا

احملافظة على التراث الوطني وعلى املواقع املعرضة للمخاطر

ُأط ِلقت مبادرة محور التدخل اخلاص بالتراث املادي وغير املادي املغربي واحملافظة على املواقع املعرضة
للمخاطر في سنة  .2012ومت إطالق أعمال منوذجية مع شركاء مغاربة .بتشارك مع مؤسسة محمد السادس
حلماية البيئة ،ومن أجل دعم أعمال حماية البيئة ،انطلق مشروع ضخم يخص بستان النخيل مبراكش.
وسيسمح تقييم هذه الشراكات بتعزيز هذا املجال للعمل.
شهادة قاطن ببستان النخيل

« يوجد منزلي عند مخرج مراكش ،على مقربة من
بستان النخيل ،ومنذ بضع سنوات عايننا تحوالت
كبيرة هنا! يختفي النخيل بسرعة خارقة ،لدرجة أننا
اعتقدنا أنه لن تبقى أي نخلة هنا! لحسن الحظ ،قام
أشخاص ومؤسسات بجهود وأطلقوا برنامجا كبيرا
لحماية بستان النخيل! »
محمد 55 ،سنة ،مراكش

األنشطة املدرة للدخل والشغل

ِ
املواطنة في  2012عددا من املشاريع النموذجية حول املناطق ذات األولوية .مت االتصال
طور برنامج التنمية
ِ
مهيكلة يجب إجنازها في هذه املناطق.
بعدة جمعيات وطنية وتوجيهها نحو أعمال

شهادة امرأة استفادت من تكوين ضمن تعاونية

«هذه التجربة هي األولى من نوعها بالتراب المغربي .بالنسبة
لي أنا أيضا ،هي أول اندماج لي في جمعية ما .سمح لي
هذا بتطوير روح المبادرة والتطوع .اليوم ،أنا واثق أكثر من
قدراتي .كانت هذه التجربة جد مفيدة بالنسبة لي وبالنسبة
لتنميتي الشخصية ،وذلك بفضل مؤسسة  OCPوكذا جمعية
االستقبال (حركة التويزة) ».

« كنت دوما أقوم بالتطريز والخياطة التقليدية بمنزلي.
أشتغل ،لكن يتعذر علي بيع منتجاتي .مؤخرا ،انخرطت
في تعاونية «فضاء الفن التقليدي» ،وبفضل مساعدة
مؤسسة  OCPأصبحنا نشتغل على آالت عصرية
ونستفيد من التكوين .وسنشارك في منتدى نسائي
كبير ،حيث سنستطيع عرض وبيع إنتاجنا وتبادل
تجاربنا مع نساء أخريات».

السيد هشام الونزيوي ،وكيل متضامن ،بن جرير

زهرة 41 ،سنة ،آسفي.
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شركـاؤنــا
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مؤسسة ،OCP
مؤسسة دولية
َتتّبع مؤسسة  OCPنهج «احلث على الفعل» بغية خلق تعاضد فعلي حول مشاريعها ودفع اجلميع للمساهمة
في بلوغ األهداف احملددة .وذلك ،ألن قدرة املقاول االجتماعي على أن يكون محاطا بالشركاء تعد من العوامل
األساسية لنجاحه .لهذه الغاية ،عملت جميع وحداتنا في  2012على االرتباط و \ أو إدامة شراكات فعالة،
متكنها من إتباع نهج إستراتيجي ،مع حتديد محاور للتنمية واستخدام أمثل لوسائل عملها.
إننا إذن فخورون بالتعاون يوميا مع شركاء مغاربة ودوليني .وفيما يلي الئحة غير شاملة لهؤالء :

اجلمعيات و املؤسسات املغربية
• املؤسسة املغربية للطالب ()FME
• جمعية النساء املقاوالت باملغرب ()AFEM
• مؤسسة تعليم العلوم االقتصادية والسياسية واالجتماعية ()FESEPS
• مؤسسة املقاول الشاب ()FJE
• مؤسسة موالي يوسف لألقسام التمهيدية للمدارس الكبرى
• مؤسسة سندي
• جمعية اجلسر
• مؤسسة شرق-غرب
• مؤسسة محمد السادس حلماية البيئة

موزعو األسمدة
• Process • Fertitech • Fertima • CPCM • Charaf • ATM • ASBITA
"
Zine Céréales • Timac • Sonacos • SCPC-SAPEL • Promagri
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شركاؤنا

املدارس املغربية
• املدرسة احملمدية للمهندسني ()EMI
• املعهد الوطني للبريد واالتصاالت ()INPT
• املدرسة العليا للكهرباء وامليكانيك ()ENSEM
• مدرسة احلكامة االقتصادية بالرباط ()EGE
• معهد مهن صناعة الطيران ()IMA

مؤسسات أجنبية
• اسبانيا
• الواليات املتحدة :
• الهند :
:

• إيطاليا :

 املركز الدولي للدراسات والتوثيق لبرشلونة ()CIDOB صندوق مارشال األملاني للواليات املتحدة ()GMF املركز الدولي للبحث الزراعي حول املناطق اجلافة ()ICARDA الشركة الهندية ملهنيي الصناعة الغذائية ()ISAP مؤسسة سواميناتان املركز الدولي للبحوث في املناطف اإلستوائية شبه القاحلة ()ICRISAT -معهد الشؤون الدولية ()IAI

معهد بحث مغربي
• املعهد الوطني للبحث الزراعي ()INRA
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أبـرز أرقـام
سنــة 2012
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أبـرز أرقـام
سنـة 2012

250 000
مستفيد سنويا

أزيد من  60 %من املستفيدين من ميزانية
 2012ينحدرون من الوسط القروي

أبرز أرقام سنة 2012

96 %

139

من املستفيدين من برنامج التنمية
ِ
املواطنة هم نساء وأطفال.

2 735

بقعة جتريبية مخصصة
للتجارب الزراعية

مستخدم شاب جديد
«وكالء متضامنني»

12شراكة ُأبرمت مع املوزعني احملليني لألسمدة

قاموا مبهام املصلحة العامة لدى قرابة 200

75

310

ِ
واملواطنة
جمعية تعمل في مجال التنمية البشرية

مشروع مدعم كل سنة

مشارك في «حوارات األطلسي»

 35منحة مؤسسة  OCPوزعت في إطار
الشراكة مع املؤسسة املغربية للطالب

قرابة  40شركة عاملية و  300مشارك ميثلون
حوالي  50بلدا ،شاركوا في الدورة الثانية
لـ «حوارات األطلسي»

10 000

فالح صغير مغربي و  15 000فالح صغير هندي سيستفيدون من حتسني إنتاجية القطاني
الغذائية بني  2012و.2017
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مؤسسـة OCP
بالصـور 2012 -
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