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متهيد
وفاءا لر�سالتها وقيمها ،توا�صل م�ؤ�س�سة OCP

مهمتها االجتماعية التنموية يف املغرب كما
يف اخلارج ،وبذلك ت�ساهم كل يوم يف حتقيق
م�ستقبل �أف�ضل.
تركز م�ؤ�س�سة  OCPيف نهجها على الأن�شطة
امليدانية وتن ّفذ برامج التنمية الب�رشية على
املدى املنظور.
طموحنا هو الذهاب �إىل ما هو �أبعد من
امل�ساعدة ،بخلق �أن�شطة وفر�ص عمل م�ستدامة
ومتكني جميع ال�رشكاء من لعب دور فعال
داخل املجتمع.
ويف �إطار مغامرة جماعية كبرية ،تع ّد
م�ؤ�س�سة � OCPأر�ضية خ�صبة للت�ضامن وح�شد
الطاقات من �أجل تنمية م�ستدامة ومتكافئة
وم�شرتكة.

الإق�صاء وتر�سيخ امل�ساواة االجتماعية ودعم
الأمن الغذائي.
ونقوم بعملنا بالتعاون الوثيق مع ال�رشكاء
واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات واجلهات الفاعلة يف
احلياة املحلية.
كانت �سنة  2014حافلًة بالأحداث والربامج
يف العديد من املجاالت االجتماعية و�ساهمت
يف حتقيق عي�ش �أف�ضل للمجموعات ال�سكانية
امل�ستهدفة.
ندعوكم الكت�شاف املزيد عن امل�ؤ�س�سة ومعرفة
�أن�شطتها عن كتب من خالل هذه ال�صفحات.

ال �شك ب�أن جناحنا والتق ّدم الذي ح ّققناه
يعودان بالأ�سا�س �إىل الرجال والن�ساء
املتعهدين الذين يقودون جهود مكافحة

تقرير الأن�شطة ل�سنة 2014

9

سنة 2014

باألرقـــــام

التنمــية الفالحـــية الوطــنية
خدمات التوعية

18596
 12زراعة مستهدفة

تنمية زراعة أشجار التني

فالحا صغ ًريا

مستفيد1
000
فالح

05

الجديدة

 16أستاذًا خبريا

78

مساهم
 15مو ّز ًعا
ً

1 125

الرحامنة

كســابا مستفيد

 3قوافل موضوعاتية

شاة من الغنم

 20مرحلة  12جهة كربى

ط ًنا من ســيالج
الصبار

574

975

تعاونيات
تشجري
1 000
هكتار
إعادة تأهيل
 800هكتار

حمل
ً

تنمية نبات الصبار

 4تشخيصات إقليمية

التنمية الفالحية الدولية
مرشوع تعزيز اإلنتاج املتكامل
يف والية راجستان
الرشيكISAP :

381
حقل تجريبي

9 600

فالح صغري مستفيد

1 020
تحليلة تربة

مبادرة املغرب  /الهند إلعادة
تأهيل البقوليات الغذائية

7 600
مستفيد
300
دورة تدريبية
10

مرشوع دعم التعاونيات النسائية
عىل الساحل الغريب يف غامبيا
الزراعات املستهدفة
البصل ،الفلفل ،األرز،
الطامطم ،الخص.

آسيا

500
افريقيا

امرأة مستفيدة
املشاركة يف تنظيم قافلة فالحية
يف مايل
 4مراحل :بوغوين ،سيكاسو ،نيونو
وموبتي.
الزراعات املستهدفة:
القطن واألرز والبقول.

1
200
فالح صغري مستفيد

�سنة  2014بالأرقام

العمل االجتامعي ومتكني الشباب
دعم جهود تحسني املستوى الدرايس االبتدايئ

الربنامج االجتامعي والتعليمي أوالد سلامن
يف  21مدرسة يف آسفي
 5مشاريع للدعم املدريس يف خريبكة واليوسفية وطنجة
 1مرشوع خاص بالتعليم األويل يف طنجة
مرشوعان لألنشطة الدراسية املوازية

 2770تلميذ يف 31
القوافل الطبية

06
21
01
01
01

مدرسة

75 978
مستفي ًدا منحدرا من األوساط املعوزة

قوافــل للعمليــات الجراحيــة والعناية
الطبيــة متعــددة التخصصات
قافلــة متخصصــة يف طب العيون
قافلــة متعــددة التخصصات
(لألمهات واألطفال)
قافلــة للتوعية حــول ص ّحة الفم
واألسنان
قافلة للعمليات الجراحية والعناية
الطبية متعددة التخصصات (تافياللت)

3 000
تلميذ مستفيد
برنامج املنح

منحة دراسية لدعم قابلية
التشغيل للطالب
منحة اجتامعية ممنوحة

13 000
طالب يف املــدارس العمومية
5 770
مد ّر ًســا تم تكوينهم
286
مدرســة مســتفيدة (من املستوى
160
االبتدايئ إىل املســتوى الثانوي)
مستفيد

الدينامية املجالية

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

75

جمعية مستفيدة
170يو ًما
من التكوين

 10مواضيع

 16مســابقة للرشكات الناشــئة
 05دراســة تم إنجازها حول انشــاء
املقاوالت
 149مرش ًد ا
 114رشكــة حاصلة عــى الدعم و املواكبة
 18مرشو ًعــا و  16رشيكًا

مركز السياسات OCP
حوارات األطليس

300
مشارك

100

ممثل
ً
بل ًد ا
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تم تأهيلها
مدارس

207
60

شبكة  OCPللمقاوالت

الثقافة والرتاث

1

إعدادية

166
1250
فرصــة عمل جديدة

شــا بًا تـ ّم تعريفهم
عىل املقاوالت

1.5

مليــون درهم
قيمةالجوائــز املمنوحــة

برنامج القيادات الناشــئة

45
28
50

بلــد ممثل
جنسية
قيادة ناشــئة
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م�ؤ�س�سة : OCP

يف ك ّل مكان ،للجميع،
للأف�ضل
قـصة قـصرية
عن مهمة عظيمة

مت �إن�شاء م�ؤ�س�سة  OCPلتحقيق االلتزام
االجتماعي وامل�ؤ�س�ساتي للمجمع ال�رشيف
للفو�سفاط ب�أف�ضل طريقة ممكنة.
ول ّأن الرثوة تفقد معناها يف حال عدم
تقا�سمها ،لأن التقا�سم يعني االهتمام برفاه

نطاق عملنا  :املستقبل

تدور �أن�شطتنا حول خم�سة حماور رئي�سية
بدعم مبا�رش من امل�ؤ�س�سة �أو الهيئات التابعة
لها :
التنمية االجتماعية؛
التنمية الفالحية؛
املحافظة على الرتاث الوطني والثقايف؛
التكوين والبحث؛
التفكري وو�ضع اال�سرتاتيجيات.
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الآخرين وم�ستقبلهم ،تلتزم م�ؤ�س�سة OCP

بتنفيذ الربامج التي تخدم ال�صالح العام من
�أجل حت�سني حياة �آالف املواطنني يف املغرب
ويف العامل �أجمع.

تعمل م�ؤ�س�سة  OCPعلى تطوير قدرات التكوين
والبحث بالتعاون مع جامعة حممد ال�ساد�س
متعددة التخ�ص�صات وثانوية التميز بن جرير،
�إ�ضافة �إىل جهود التفكري من خالل مركز
ال�سيا�سات .OCP
وللقيام مبهامها وامل�ساهمة يف بناء م�ستقبل
�شامل
�أف�ضل ،تتبنى م�ؤ�س�سة  OCPنهجا
ً
وت�شارك ًيا بو�ضعها �أ�س�س العمل املواطن
املتكامل للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.

م�ؤ�س�سة  : OCPيف ك ّل مكان ،للجميع ،للأف�ضل
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مؤسسة OCP

يف املغرب والعالـم

تتواجد م�ؤ�س�سة  OCPيف  16جهة يف املغرب لتنفيذ براجمها اخلا�صة بالتنمية
الب�رشية بالقرب من ال�ساكنة املحلية.

14

م�ؤ�س�سة  : OCPيف ك ّل مكان ،للجميع ،للأف�ضل

وتتجاوز برامج م�ؤ�س�سة  OCPحدود املغرب لتمتد �إىل الهند و�أفريقيا على وجه اخل�صو�ص.
وتعمل م�ؤ�س�سة � OCPأي�ضا على تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب يف جمال الفالحة وتلبية احتياجات ال�سكان
املحليني.
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إفريقيا

ساحل العاج
غامبيا
غينيا كوناكري
ليبرييا
مايل
املغرب
سرياليون

16
جــهـة فـي
الــمــغـرب

15

الربامج
وطاقم العمل
مهمة كبرية فريق
وراء كل ّ
عمل كبري

برامج مواطنة

م�ؤ�س�سة  OCPهي قبل كل �شيء مغامرة �إن�سانية كبرية وخري
مثال على الت�شارك وااللتزام.
يف م�ؤ�س�سة  ،OCPنوقن �أن ر�أ�سمالنا الب�رشي هو مفتاح جناح
م�شاريعنا وا�ستدامتها .ويواجه فريق العمل لدينا حتديات
كبرية ويتغلّب عليها يوم ًيا بف�ضل ت�سخري معارفه وخرباته
و�شبكاته.

يتم ح�شد رجال ون�ساء م�ؤ�س�سة  OCPيوم ًيا لو�ضع
وتنفيذ برامج مواطنة خلدمة التنمية الب�رشية،
حيث ت�ستهدف كل هيئة يف م�ؤ�س�سة  OCPجمال
عمل معني خلدمة التنمية الب�رشية.

وتطور مهاراته �أولوية و�رشطً ا
ولهذا ،نحن نرى يف تق ّدم فريقنا
ّ
رئي�س ًيا خللق القيمة امل�ستدامة وامل�شرتكة.

التنمية
الفالحية

العمل االجتماعي
ومواكبة ال�شباب

الثقافة
والرتاث

مركز �سيا�سات
OCP

�شبكة املجمع
ال�رشيف للفو�سفاط
لريادة املقاوالت

تنظيم م�ؤ�س�سة OCP

16

م�ؤ�س�سة  : OCPيف ك ّل مكان ،للجميع ،للأف�ضل
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التنمية الفالحية :

زرع بذور الزراعة امل�ستدامة

من خالل برنامج التنمية الفالحية ،تعمل م�ؤ�س�سة  OCPعلى تنفيذ م�شاريع التنمية من �أجل امل�ساهمة
يف حتقيق الأمن الغذائي يف املغرب و يف باقي دول العامل .وتعتمد م�ؤ�س�سة  OCPعلى برنامج لدعم
القطاع الفالحي من �أجل زيادة دخل �صغار الفالحني ،وذلك يف �إطار م�ساهمتها يف تنفيذ الإ�سرتاتيجية
الوطنية اجلديدة للمكتب الوطني لال�ست�شارة الفالحية وحتديث الفالحة املغربية.

�أهداف
الربنامج

املجموعات امل�ستهدفة

يهدف برنامج التنمية الفالحية �إىل تنفيذ برنامج التنمية الفالحية يف حت�سني املداخيل الفئات امل�ستهدفة لربناجمنا
جهود التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف والظروف املعي�شية ل�صغار الفالحني يف هم �صغار الفالحني و اجلمعيات
املغرب ويف العديد من بلدان اجلنوب.
قطاع الفالحة من خالل :
ويتلخ�ص والتعاونيات داخل املغرب
ّ
هذا النهج يف �أربع نقاط رئي�سية هي :
وخارجه.
ت�شجيع املمار�سات الفالحية اجليدة واملحافظة
معاجلة �إ�شكالية التنمية الفالحية يف املناطق
على البيئة؛
القروية؛
حت�سني مداخيل وظروف عي�ش �صغار الفالحني؛
نهج البحث الت�شاركي؛
احلكامة الر�شيدة لربنامج امل�ساهمة املالية
�إعداد امل�شاريع بالت�شاور مع ال�رشكاء؛
للتنمية الفالحية يف املغرب؛
تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب حول الأمن قيا�س �أثر امل�شاريع
الغذائي والتغذية؛
تطوير �رشاكات �إ�سرتاتيجية مع امل�ؤ�س�سات
الوطنية و الدولية.
اعتما ًدا على نهج متكامل وت�شاركي ،ي�ساهم

18

التنمية الفالحية
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منجزات �سنة 2014
خالل �سنة  ،2014اعتمد برنامج التنمية الفالحية يف املغرب وعلى ال�صعيد الدويل ،ارتكز ن�شاط برنامج التنمية الفالحية
نهجا يق�ضي بتنفيذ خطة العمل ال�سنوية املبنية على �أ�سا�س على �صعيد �آ�سيا و�إفريقيا ،وذلك يف �إطار التعاون بني بلدان
ً
اجلنوب للم�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي ل�صغار الفالحني.
الت�شخي�ص اجلهوي.
نظرا لهيمنة الن�شاط الفالحي يف جماالت عمل م�ؤ�س�سة OCP

ف�إن هذا القطاع يعد �ضمن املحاور الرئي�سية للتنمية اجلهوية.
ومن هذا املنطلق ،قام برنامج التنمية الفالحية ببناء نهجه
على حمورين رئي�سيني:
 �إجناز برامج التنمية املتكاملة على ال�صعيد الوطني.هذا املفهوم هو جمموعة من الأن�شطة والأعمال املق ّدمة
م�صممة
وتكمل م�شاريع �أخرى
ّ
�ضمن م�شاريع ُتعنى بالفالحة ّ
للمجتمعات املحلية على مدى خم�س �سنوات بهدف حتقيق
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ل�سكّان العامل القروي
امل�ستهدفني .وتتو ّزع برامج التنمية الفالحية املتكاملة يف
املغرب على خم�س مناطق (�آ�سفي ،اليو�سفية ،خريبكة ،ميدلت،
وزان)؛
 تنفيذ «خدمات التوعية» املعززة التي تروم التخطيطلأن�شطة الإر�شاد والتوعية يف املجال الفالحي من خالل
تنظيم دورات حت�سي�سية ،وجل�سات التوعية ،و�أيام التجارب
التطبيقية ،وان�شاء قطع فالحية جتريبية ،وتنظيم قوافل
.OCP

20

خالل هذه ال�سنة ،ق ّدم هذا الربنامج الدعم يف �أفريقيا
لتعاونيتني يف غامبيا ،كما عمل على تنظيم قافلة فالحية
برناجما للتعاون الفالحي مع غينيا،
يف مايل وو�ضع
ً
وحتدي ًدا بهدف تكوين الأطر من وزارة الفالحة يف هذا البلد.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سهر الربنامج �أي�ضا على �إجناز درا�سة
حول �إ�شكالية �إنتاج الأرز يف منطقة احتاد نهر املانو يف
البلدان الأربعة التالية :ليبرييا و�سرياليون وغينيا وكوت
ديفوار.
ويف الهند ،متيزت �سنة  ،2014بتمديد م�رشوع كارناتاكا
مل ّدة ثالث �سنوات مع دمج اجلانب االجتماعي لتحقيق
التنمية الب�رشية .كما مت �إطالق م�رشوع للتنمية الفالحية
أي�ضا يف والية راج�ستان على مدى �أربع �سنوات
املتكاملة � ً
مع افتتاح مركز ات�صال لال�ست�شارة الفالحية لفائدة �صغار
الفالحني.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وا�صل برنامج التنمية الفالحية طرح
م�رشوعه املتعلق ب�إعادة ت�أهيل البقوليات الغذائية بالهند
و املغرب الذي مت �إطالقه يف عام  2012لفائدة 25000
فالح �صغري يف كال البلدين ( 15000يف الهند و 10000يف
املغرب).

التنمية الفالحية

توزيع الأ�سمدة يف �أحد احلقول

تقرير الأن�شطة ل�سنة 2014
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حتت املجهر
من �أجل حت�سني الإنتاج الزراعي
م�رشوع غامبيا
يف �إطار �أن�شطتها الدولية� ،أطلقت م�ؤ�س�سة التحتية للتعاونيتني وتثمني املح�صول
 OCPيف يونيو  ،2014من خالل وت�سويقه.
برناجمها للتنمية الفالحية ،وب�رشاكة مع
ولغاية اليوم� ،سمح امل�رشوع بتعزيز
م�ؤ�س�سة «ن�ساء من �أجل �إفريقيا» واملنظمة
القدرات التقنية والب�رشية لتعاونية
املحلية «امل�ستقبل هو بلدنا» ،م�رشوع
«كاتاكور» وو�ضع خم�س من�صات جتريبية
دعم لتح�سني الإنتاج الفالحي لتعاونيتني
للتوعية واالر�شاد الفالحي.
ت�ضمان  500امر�أة م�ستفيدة.
ّ
على مدة �سنتني ،يرتكز امل�رشوع حول
�أربعة حماور متكاملة ،مبا يف ذلك التوعية
حول املمار�سات الزراعية اجليدة ،وت�شجيع
اال�ستخدام املعقلن للأ�سمدة ،وتعزيز البنية

02

تعاونيات
ن�سائية
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500
امر�أة م�ستفيدة

الزراعات امل�ستهدفة
الأرز ،الطماطم ،الفلفل ،الب�صل ,اخل�ص

التنمية الفالحية

�إحدى امل�ستفيدات من م�رشوع غامبيا
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�24ساعة
مع القافلة الفالحية

الزيارات
9:30 - 10:30

• ف�ضاءات املجمع ال�رشيف للفو�سفاط ،وم�ؤ�س�سة ،OCP
وزارة الفالحة وال�صيد البحري.
• ف�ضاءات املوزعني
• املخترب املتنقل لتحليل الرتبة والنبات واملياه.

البداية
8:30 - 9:30

عر�ض وزارة الفالحة
وال�صيد البحري

الو�صول وا�ستقبال
امل�شاركني،
وجبة الفطور

OCP

10:30 - 14:20

Clôture
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10:40
10:50

تقدمي برنامج اليوم
الكلمات االفتتاحية  :املجمع
ال�رشيف للفو�سفاط وم�ؤ�س�سة

10:50
11:00

10:30
10:40

املجال�س

التنمية الفالحية

عرو�ض تقنية من طرف خرباء يف جمال الزراعة
11:15-13:15

11:00
11:15

• امل�سار التقني للزراعة
• الت�سميد� :أهميته ،الرتبة� ،أخذ العينات ،وحتليل الرتبة والنبات واملياه
• �أنواع ومكونات الأ�سمدة و�أ�ساليب ووترية ا�ستعمالها
• عر�ض النتائج اخلا�صة خلريطة خ�صوبة الرتبة وعر�ض طريقة
ا�ستخدام موقع fertimap.ma

عر�ض فيلم قوافل املجمع ال�رشيف
للفو�سفاط 2012و 2013

13:15
13:25

مداخلة موزع الأ�سمدة

عر�ض الفيلم امل�ؤ�س�سي للمجمع
ال�رشيف للفو�سفاط

13:25
13:40

�سحب القرعة للفوز بالأ�سمدة

وجبة الغداء

13:40
14:20

14:20
15:30

15:30

اخلتام
تقرير الأن�شطة ل�سنة 2014
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الوطني
امل�رشوع

قافلة �آخل�رضوات
قافلة �أ�شجار النخيل املثمر
قافلة احلبوب و القطاين
دعم �آلإر�شاد الفالحي
ت�شجيع على التحاليل
املختربية الزراعية
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املحور

تفا�صيل امل�رشوع

ال�رشكاء

امل�ستفيدون

النتائج
• جتربة على :الب�صل يف منطقة تني

مق�سمة
• قافلة خم�ص�صة للخ�رضوات ّ
على  6مراحل
• تعزيز اال�ستخدام املعقلن
• زيارة  6مناطق مغربية يف �شهر واحد
للأ�سمدة
• ت�شجيع التحاليل املختربية • �إن�شاء  12حقل التجارب
•  5حما�صيل زراعية م�ستهدفة
الزراعية
• تعزيز اال�ست�شارة الفالحية • �إجراء  284درا�سة ا�ستق�صائية بعد
تنظيم القافلة

• ت�سخري  8خرباء
زراعيني
• �إ�رشاك 8موزعني

• قافلة خم�ص�صة لزراعة النخيل
• تعزيز اال�ستخدام املعقلن
ومق�سمة على  4مراحل
ّ
للأ�سمدة
• زيارة  4مناطق
• ت�شجيع التحاليل املختربية
• �إن�شاء  8حقول التجارب
الزراعية
•  120درا�سة ا�ستق�صائية
• تعزيز اال�ست�شارة الفالحية
بعد تنظيم القافالت»

• ت�سخري  3خرباء
زراعيني
•  4موزعني
م�شاركني

• قافلة خم�ص�صة لزراعة احلبوب
مق�سمة على  10مراحل
• تعزيز اال�ستخدام املعقلن
و القطاين ّ
• زيارة  10مناطق كربى
للأ�سمدة
• ت�شجيع التحاليل املختربية •  7حما�صيل م�ستهدفة
• �إن�شاء  41حقل التجارب
الزراعية
• تعزيز اال�ست�شارة الفالحية •  300درا�سة ا�ستق�صائية بعد تنظيم
القافالت

• ت�سخري  5خرباء •  3866م�ستفيداً
من بينهم
زراعيني
• �إ�رشاك  13موزع ًا فالح ًا

• متابعة �أن�شطة التنمية الزراعية
• �إن�شاء حقول التجارب
• تعزيز اال�ستخدام املعقلن • دعم الإ�س�شارة الفالحية
•  120يوم ًا تدريب ًيا
للأ�سمدة
• تعزيز الإنتاجية من خالل •  35حم� ً
صوال م�ستهدفًا
املمار�سات الزراعية اجليدة •  160يوم ًا من التوعية ب�ش�أن
التجارب
• تعزيز اال�ست�شارة الفالحية
•  206جتربة زراعية
• متت زيارة  16منطقة كربى

•  15مو ّزع ًا
معتمداً

•  2371م�ستفيداً
من بينهم 2015
فالح ًا

•  1581م�ستفيداً
من بينهم 1332
فالح ًا

3338

• توعية امل�ستفيدين حيال
• الت�شجيع على �إ�ستخدام حتاليل
الإ�ستخدام املعقلن للأ�سمدة
• خمتربات
املختربات التحاليل الزراعية
من خالل التحاليل اخلا�صة
• منظومة ل�ضمان حت�سني املح�صول للتحاليل
باملياه والرتبة وتقنيات
الزراعية
متت تغطيتها
•  12منطقة ّ
�أخذ العينات ،وذلك بغية
• �أيام لتقدمي احل�صيلة
حت�سني املحا�صيل الزراعية

•  8400فالح
م�ستفيد

•  350فالح ًا

امل�سجل50 :
من�صور الريفية ،املردود
ّ
طن/هكتار ()+35%

• جتربة على البطاط�س يف منطقة بركان
امل�سجل 35 :طن/
الريفية ،املردود
ّ
هكتار ()+25%
• جتربة على البندورة احلقلية
يف منطقة �أوالد رحمون الريفية
املردود امل�سجل  78طن/هكتار ()+25%
• جتربة على النخيل
يف منطقة فكيك الريفية ،املردود
امل�سجل  3طن/هكتار ()+20%
ّ
• جتربة على النخيل
يف املنطقة زاكورة الريفية ،املردود
امل�سجل  2.5طن/هكتار ()%+7
ّ
• جتربة على القمح ال�صلب
يف منطقة بن �سليمان الريفية واملردود
بلغ  26قنطاراً يف الهكتار +6 %
• جتربة على الفول
على �صعيد املنطقة الريفية عني تيزغة
واملردود و�صل �إىل  31قنطار /هكتار
()+30%
• جتربة على اخلرطال يف منطقة اجلديدة
الريفية واملردود بلغ  371باقة/هكتار
()+24%
• جتربة على �شجر اللوز يف منطقة
الدريو�ش الريفية .املردود بلغ
 2طن/هكتار ()+20%
• جتربة على �شجر الرمان يف منطقة
مراك�ش الريفية واملردود بلغ
 24طن/الهكتار ()+16%
• جتربة على �شجر التفاح يف منطقة
بني مالل الريفية واملردود و�صل
�إىل  51طن /هكتار ()+70%

•  300حتليل للرتبة
•  30حتليلة للمياه

التنمية الفالحية

امل�رشوع

املحور

م�شاريع التنمية الفالحية املندجمة

• النهو�ض بامل�ستوى التقني
لل�ضيعة الفالحية
• حت�سني منط احلياة والبنى
التحتية االجتماعية
• االرتقاء بالقدرات
التنظيمية والإدارية
• تنمية الفكر الريادي لدى
اليد العاملة
• �إنفتاح ال�ضيعة الفالحية
على ال�سوق عرب تنويع و
تثمني منتوجاتها

تفا�صيل امل�رشوع

• جمموعة �أن�شطة و�أعمال تتم يف �إطار
م�شاريع لل�ضيعة الفالحية وهي مربجمة
للمجال القروي مل ّدة خم�س �سنوات بهدف
حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
لل�ساكنة القروية

ال�رشكاء

• مكتب الدرا�سات
• املديرية الإقليمية
للفالحة

امل�ستفيدون

مت
•  5جماعات قروية ّ
ت�شخي�صها

• ت�شخي�ص ترابي
للإمكانات الإقليمية
• �آ�سفي  62 :م�رشوع ًا
فالحياً 18 ،م�رشوع ًا لدعم
اخلدمات االجتماعية
• اليو�سفية  13 :م�رشوع ًا
فالحي ًا و 7م�شاريع لدعم
اخلدمات االجتماعية
• خريبكة  25 :م�رشوع ًا
فالحي ًا و 9م�شاريع لدعم
للخدمات االجتماعية
• وزان  19 :م�رشوع ًا فالحي ًا
و 10م�شاريع لدعم
اخلدمات االجتماعية
• ميدلت  65 :م�رشوع ًا
فالحي ًا و 17م�رشوع ًا
لدعم اخلدمات
االجتماعية»

تربية املاعز يف الرحامنة

تنمية زراعة �شجر التني
يف منطقة اجلديدة

• نقل تقنيات جديدة
• تنمية قدرات الفالحني
ال�صغار

• تثمني التينة
• حت�سني الإنتاجية
• زراعة  1000هكتار
• ت�أهيل  800هكتار

• نقل تقنيات جديدة
• تنمية قدرات الفالحني
ال�صغار

• تطبيق نظام الزراعة بدون حرث
• حت�سني وتثمني الغذاء لإنتاج حليب املاعز
• دعم االبتكار يف عمليات �إنتاج العلف
• تنمية القدرات
• دعم الت�سويق
• بناء م�صنع �أجبان ومركز لتجميع احلليب

• املديرية الإقليمية
للفالحة بقلعة ال�رساغنة
• اللجنة الإقليمية للتنمية
•  354فالحة
الب�رشية يف الرحامنة
• املعهد الوطني للبحث
الزراعي
• تعاونية بالدي الن�سوية

• م�رشوع قيد الإجناز

تثمني ال�صبار

• عمالة اجلديدة (اللجنة
الإقليمية للتنمية الب�رشية)
• وزارة الفالحة وال�صيد
•  1000فالح
البحري
• املكتب اجلهوي لال�ستثمار
الفالحي لدكالة اجلديدة

النتائج

• نقل تقنيات جديدة
• تنمية قدرات الفالحني
ال�صغار

• التوعية حيال غذاء املوا�شي م�صنع من
�سيالج ال�صبار
•  1125نعجة و  975خروف ًا
• �إنتاج  574طن ًا من ال�سيالج

• املديرية الإقليمية
للفالحة بقلعة ال�رساغنة
•  78مربي ًا
• اجلمعية الوطنية ملربي
الأغنام واملاعز

• النعجات املر�ضعة :
متو�سط �إنتاج احلليب
 +30%بالن�سبة �إىل ال�شاهد
احلد الأعلى للر�ضاعة >
 1300غ يف اليوم
• حمالن يف مرحلة
الر�ضاعة ( 90يوماً):
متو�سط معدل الك�سب
اليومي  +60%؛ معدل
الك�سب اليومي الأق�صى
387غ يف اليوم
• خراف الت�سمني  :متو�سط
معدل الك�سب اليومي +
 ; 45%معدل الك�سب
اليومي الأق�صى 243غ
يف اليوم

• م�رشوع قيد الإجناز

*ال�ساكنة القروية
جتمع امل�صالح االقت�صادية
** ّ

تقرير الأن�شطة ل�سنة 2014
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الدويل

�سنتان ()2016 - 2014

امل�شاركة يف
تنظيم قافلة
فالحية يف
مايل

مايو-يونيو 2014

الربنامج
الفالحي مع
غينيا

�سبتمرب-دي�سمرب 2014

درا�سة حول
م�شكلة �إنتاج
الأرز يف منطقة
نهر املانو

دي�سمرب  - 2014مار�س 2015

املنطقة

امل ّدة

م�رشوع دعم
حت�سني الإنتاج
الفالحي
لتعاونيتني
ن�سائيتني
بغامبيا

�أفريقيا

امل�رشوع

28

و�صف امل�رشوع

ال�رشكاء

امل�ستفيدون

النتائج

• م�رشوع دعم من �أجل �إنتاج فالحي �أف�ضل جلمعيتني
تعاونيتني ن�سائيتني متمركزتني على ال�ساحل الغربي
لغامبيا (كاتاكور و�سانيانغ) ،يرتكز امل�رشوع على :
• تدريب التقنيني والن�ساء امل�ستفيدات
• تعزيز البنية التحتية واملن�ش�آت
• تنظيم التعاونيتني
• تثمني وت�سويق املنتوج

• م�ؤ�س�سة «ن�ساء من
�أجل �إفريقيا»
• منظمة «امل�ستقبل هو
بلدنا» املحلية

• تعميم املمار�سات الزراعية من �أجل إنتاج املحا�صيل
الفالحية الأ�سا�سية يف مايل :القطن والذرة والأرز والبطاط�س
• تقدمي دورات تدريبية ل�صالح �صغار الفالحني حول تقنيات
ت�سميد و�إنتاج املزروعات
موجهة للمخترب املتنقل من �أجل التوعية حول
• زيارات ّ
�أهمية حتليل الرتبة يف الإ�ستخدام املعقلن للأ�سمدة

• مو ّزع الأ�سمدة� :رشكة
توغونا
• خرباء زراعيون من
مايل واملغرب
• 1200فالح
• اجلمعية الدائمة
�صغري
لغرف الزراعة يف
مايل ()APCAM
• وزارة التنمية القروية
يف مايل

• نقل اخلربات املتعلقة
بتنظيم قافلة الفالحية
وفقًا ملعايري قوافل
م�ؤ�س�سة OCP

• الوكالة املغربية
للتعاون الدويل
• 18م�ستفيد يف
()AMCI
وزارة الفالحة
• وزارة الفالحة يف
يف غينيا
غينيا
• وزارة الفالحة وال�صيد
البحري يف املغرب

• نقل اخلربات املتعلقة
بتنظيم القافلة
الفالحية وفقًا ملعايري
قوافل م�ؤ�س�سة OCP

• م�رشوع تعاون يرتكز على ثالثة حماور:
� .1إجنازخريطة تخ�صيب الرتبة يف غينيا على امتداد
م�ساحة  100000هكتار
 .2تنظيم قافلة فالحية يف غينيا و�إن�شاء مدار�س حقلية
 .3تكوين �أطر وزارة الفالحة الغينية يف القطاع الزراعي

• درا�سة حول م�شكلة �إنتاج الأرز يف منطقة نهر املانو بالأرز
• �إيجاد �إمكانيات حت�سني �إنتاج الأرز واالكتفاء الذاتي يف
املنطقة

الوكالة املغربية
للتعاون الدويل
()AMCI

• 500امر�أة
• 10تقنيني

• حت�سني الإنتاج من
� 15٪إىل 50٪
• حت�سني املدخول
ب�أزيد من40٪

ليبريياو�سرياليون
وغينيا و�ساحل
• يف طور الإجناز
العاج

التنمية الفالحية

ثالث �سنوات ()2014-2017

م�رشوع تعزيز
الإنتاج املتكامل
يف راجا�ستان

�أربع �سنوات ()2014-2018

• تنويع الإنتاج واملدخول
• ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات من خالل �إن�شاء
مركزالإت�صال و الإ�ست�شارة الفالحية
• ن�رش الأ�صناف املنتجة لثمانية حما�صيل بقوليات
• �إدماج حما�صيل زراعية جديدة (ال�صبار)
• مكننة تعميم �أف�ضل املمار�سات الزراعية
• �إجراء  1020حتليلة تربة
• ان�شاء 381حقل جتريبي

مبادرة املغرب -
الهند لإعادة ت�أهيل
البقوليات الغذائية

خم�س �سنوات (مار�س  2014-مار�س )2018

املنطقة

امل ّدة

م�رشوع الإر�شاد
الفالحي يف والية
كارناتاكا

• ان�شاء  42حقل جتريبي
• �إجراء  497حتليلة تربة
• �إن�شاء ثالثة مراكز للتنمية الب�رشية مع عيادة طبية وغرفة
معلوماتية وقاعة لتدريب الن�ساء
• �إن�شاء مركزين للمعدات الزراعية

• امل�ساهمة يف �إن�شاء خم�سة مراكز للتح�سي�س والتوعية للمزارعني
• �إن�شاء �رشكات قروية لإنتاج البذور
• �إن�شاء املو�ضوعات البحثية لتح�سني الأ�صناف وعقلنة الت�سميد
وتعميم التقنيات الزراعية وتفعيل مراكز التح�سي�س والتوعية
للمزارعني
• �إجراء  1500حتليلة تربة
• �إجراء �أكرث من  300دورة تدريبية (املدار�س احلقلية و�أيام
التح�سي�س و التوعية)

�آ�سيا

امل�رشوع
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و�صف امل�رشوع

ال�رشكاء

امل�ستفيدون

•  7000فالح
• اجلمعية
�صغري من واليات
الهندية
ملهنيال�صناعات جولبارجا وراي�شور
وبيدار
الزراعية
• خلق  18من�صب
()ISAP
�شغل

• اجلمعية
الهندية
ملهني
ال�صناعات
الزراعية
()ISAP

•  9600فالح
�صغري من واليات
باران وبوندي
و�ساواي مادهوبور
• خلق  12من�صب
�شغل
• �إجراء  35دورة
تدريبية

النتائج

• حت�سني �إلإنتاج

بن�سبة �أكرث من 70٪

• زيادة ا�ستخدام
الأ�سمدة الفو�سفاتية
بن�سبة 100٪
• حت�سني �إنتاجية
البقوليا بن�سبة70٪

• حت�سني �إنتاجية
البقوليات الغذائية
بن�سبة
(الفول،+50٪ :
ال�صوجا)+30٪ :

• املعهد الوطني
للبحث الزراعي
()INRA
• معهد احل�سن
الثاين للزراعة
والبيطرة

• 8واليات يف الهند:
 IAV Hassan IIراج�ستان ،برادي�ش
تيالجنانا ،مادهيا
• املعهد الدويل
برادي�ش ،وتريبورا،
للبحوث يف
والية البنغال
املناطق
الإ�ستوائية �شبه
الغربية ،تاميل
القاحلة
نادو� ،أودهي�سا
)
ICRISAT
(
•  5مناطق مناطق
البحث
ؤ�س�سة
�
م
•
زراعية يف املغرب
�سواميناثان
•  14000فالح
()MSSRF
م�ستفيد

• حت�سني�إنتاجية
البقولياتالغذائية
(البازالءبن�سبة
 70٪واحلم�ص
والعد�سبن�سبة)+30٪

• املركز الدويل
للبحوث الزراعية
يف املناطق
اجلافة
()ICARDA

29

العمل االجتماعي
ومتكني ال�شباب :
عي�ش �أف�ضل للجميع

يرمي برنامج العمل االجتماعي ومواكبة ال�شباب اىل هدفني اثنني .من جهة ،امل�ساهمة يف ت�أمني حياة
يومية كرمية لل�سكان املعوزين ،حيث تعتمد امل�ؤ�س�سة على ال�رشكاء الوطنيني واجلمعيات املحلية
لتمكني الفئات امل�ستهدفة �ضمن نهج يعتمد على الإر�شاد والتوعية ،ومن جهة �أخرى ،حت�سني فر�ص
العمل لل�شباب يف املغرب حيث تعمل امل�ؤ�س�سة على ت�سهيل ولوج ال�شباب ل�سوق ال�شغل عن طريق
تكوينهم وتثمني مواهبهم وت�شجيع البحث واالبتكار.

�أهداف
الربنامج
يهدف هذا الربنامج �إىل تقلي�ص الفوارق
االجتماعية ومتكني ال�شباب املنحدر من
مناطق حمرومة من خالل:
• امل�ساهمة يف حت�سني امل�ستوى املعي�شي
لل�سكان الأكرث ه�شا�شة عن طريق دعم
تدخل
ال�رشكاء الوطنيني واجلمعيات املحلية؛

مناطق تواجد املجمع ال�رشيف
للفو�سفاط
بن جرير ،الدار البي�ضاء ،اجلديدة،
خريبكة ،العيون� ،آ�سفي واليو�سفية.

مناطق قروية �أخرى ذات
معدالت فقر مرتفعة
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• دعم تنمية ال�شباب من خالل تعزيز
قدراتهم
العلمية واالبتكارية وبالتايل حت�سني
فر�ص
ح�صولهم على عمل.
ويعتمد حتقيق هذه الأهداف على
املرتكزات
التالية:
• �ضمان تعليم �أف�ضل للجميع؛

• حت�سني م�ستوى ا�ستفادة �ساكنة املناطق
النائية من الرعاية ال�صحية؛
• تعزيز الدينامية املجالية يف املناطق
امل�ستهدفة؛
• تعزيز قدرات ال�شباب عن طريق التكوين
لت�سهيل اندماجهم يف �سوق العمل؛
• ت�شجيع وتثمني وتطوير املواهب ال�شابة
يف جمايل البحث العلمي واالبتكار.

الفئات امل�ستهدفة
ينحدر معظم امل�ستفيدين من م�شاريع
العمل االجتماعي من املناطق القروية.
�أما بخ�صو�ص متكني ال�شباب ،فامل�شاريع
تطال ال�شباب املنحدرين من �أو�ساط معوزة
ترتاوح �أعمارهم بني  18و� 25سنة.
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منجزات �سنة 2014
يف �إطار برناجمها اخلا�ص بالعمل االجتماعي ومتكني كما �ساهم يف ت�سهيل تنقل التالميذ يف جمموعة من املدار�س
م�رشوعا ب�إقليمي اجلديدة و �آ�سفي.
ال�شباب ،قامت م�ؤ�س�سة  OCPبتنفيذ حوايل �ستني
ً
يف جماالت التعليم وال�شباب وال�صحة والدينامية املجالية.
ويف جمال ال�صحة ،كان من بني �أهم املنجزات هذه ال�سنة
وقد مت �إجناز هذه امل�شاريع يف العديد من املدن واجلماعات
تنظيم  30قافلة طبية لت�سهيل الولوج للخدمات اال�ست�شارة
م�ستهدفة بذلك حوايل � 250ألف م�ستفيدا معوزا.
والرعاية الطبية لأكرث من � 76ألف م�ستفيد منحدرين من
ففي جمال التعليم ،قام الربنامج ب�إعادة ت�أهيل وجتهيز
املناطق املعوزة .كما قامت امل� ّؤ�س�سة بدعم العديد من املراكز
خم�س مدار�س يف اجلديدة وخريبكة و�ساعد على ت�سهيل
املوجهة لذوي االحتياجات اخلا�صة.
الطبية االجتماعية
ّ
التنقل �إىل املدار�س يف اجلديدة و�آ�سفي .بالإ�ضاقة �إىل
أي�ضا على حتديات ذات
أخريا ،تنطوي التنمية االجتماعية � ً
ذلك ،دعمت امل�ؤ�س�سة برناجما �سو�سيوتربويا ي�ستهدف  21و� ً
مدر�سة تابعة جلماعة اوالد �سلمان ب�إقليم �آ�سفي .ويهدف �صلة بالأقاليم .يف هذا ال�صدد ،ومن �أجل تعزيز الدينامية
متكامل يف منطقة تادلة
برناجما
هذا الربنامج ب�شكل رئي�سي �إىل تقدمي درو�س الدعم و�إن�شاء املجالية� ،أطلقت امل�ؤ�س�سة
ً
ً
خم�س وحدات للتعليم الأويل .وقد متيز تدخل امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا �أزيالل �إ�ضافة �إىل عدة برامج لتعزيز قدرات �أكرث من 100
يف جمال التعليم بدعم برنامج التعليم غري النظامي بهدف جمعية يف �أبي اجلعد والفقيه بن �صالح .وعالوة على ذلك،
تقدمي فر�صة ثانية لـ  60طفال يف حالة هدر مدر�سي.
ت�رشف امل�ؤ�س�سة الآن على ثالثة مراكز لتطوير املهارات يف
ويف جمال حت�سني قابلية ال�شغل ،عملت امل�ؤ�س�سة على دعم مدن اليو�سفية و�آ�سفي ورحامنة بهدف تعزيز قدرات ال�شباب
م�رشوع رائد لتوعية حوايل � 400شاب من مدينتي خريبكة يف القطاع اجلمعوي والكفاءات املطلوبة لإيجاد ال�شغل.
واجلديدة حول املقاولة وتكوينهم يف املهارات ال�شخ�صية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت توزيع العديد من منح اال�ستحقاق
لتمكني بع�ض ال�شباب من متابعة درا�سة وتعليم يخوالن لهم
الولوج ال�سهل ل�سوق ال�شغل.
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جمموعة من ال�شباب وكالء مت�ضامنني
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حتت املجهر
القوافل الطبية:
لل�صحة
م�ساحة
ّ
�أطلقت م�ؤ�س�سة  OCPعدة قوافل طبية،
وا�ستطاع �أكرث من  75978م�ستفيدا
احل�صول على الرعاية يف جمال طب
العيون ،واال�ستفادة من ح�ص�ص توعية
�صحة الفم والأ�سنان ،والرعاية
حول
ّ
الطبية متعددة التخ�ص�صات للأمهات
ف�ضل عن العمليات اجلراحية.
والأطفال،
ً
ومت هذا العمل بال�رشاكة مع جمعيات
«عملية ب�سمة املغرب» من �أجل التوعية

30

قافلة طبية

34

�صحة الفم والأ�سنان ،واجلمعية
حول
ّ
املغربية الطبية للت�ضامن بخ�صو�ص
طب العيون ،وجمعية تافياللت وجمعية
القافلة اجلراحية للعمليات اجلراحية.

05

تخ�ص�صات

75 978

م�ستفي ًداينحدرون من
املناطق املعوزة
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فتاة �صغرية تخ�ضع لفح�ص العينني
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املو�ضوع
تربية و�شباب
�صحة
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املحور

و�صف امل�رشوع/الأثر

ال�رشكاء الرئي�سيون

امل�ستفيدون

البنية التحتية واملعدات

•�إعادة ت�أهيل ثانوبة �إعدادية و 4مدار�س يف اجلديدة وخريبكة

• احتاد جمعيات موالي عبداهلل
• جمعية اجل�رس

•  3000طالب

ت�سهيل الولوج �إىل
املدر�سة

• توزيع دراجات هوائية يف �أ�سفي واجلديدة
• امل�شاركة يف عملية «مليون حقيبة مدر�سية» على
امل�ستوى الوطني

• املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية
يف اجلديدة /املبادرة الوطنية
للتنمية الب�رشية يف �أ�سفي
• اجلمعية املغربية لدعم التمدر�س

•  2900دراجة هوائية
موزعة

دعم حت�سني التمدر�س
بامل�ستوى االبتدائ

• برنامج �أوالد �سلمان ال�سو�سيو تربوي يف  21مدر�سة يف �أ�سفي
• م�شاريع دعم مدر�سي يف خريبكة ويو�سفية وطنجة
• م�رشوع رو�ض الأطفال يف طنجة
• م�رشوعان للتن�شيط املدر�سي خارج الربنامج الدرا�سي

• م�ؤ�س�سة �سندي
• جمعية اجل�رس
• جمعية الكرامة
• جمعية ملزيندة  /جمعية جوار/
جمعية ال�شعلة  /جمعية �أوالد
ابراهيم
• جمعية احل�ضن ،جمعية EDOM

•  2770تلميذًا يف 31

التعليم غري النظامي

• برنامج تعليم غري نظامي وحت�سني �أدوات التكفل بالأطفال
يف حال الر�سوب املدر�سي

• جمعية �إكرام

طفل
• ً 60

حت�سني قابلية الت�شغيل

• م�رشوع التوعية حول املقاوالت  400 :طالب
يف اجلديدة وخريبكة
• دعم و توزيع � 10شباب للقيام ب�أن�شطة تطوعية مبدن
اجلديدة و�أ�سفي وخريبكة ويو�سفية وبن جرير
• التكفل مبتطوعني مغربيني للقيام ب�أن�شطة يف حمال
التنمية امل�ستدامة

• �إجناز املغرب
• جمعية اجل�رس
• جمعية اجل�رس
• جمعية CorpsAfrica
الأمريكية
• املجموعة املغربية للتطوع

•  2694م�ستفي ًدا

برنامج املنح الدرا�سية

• احل�صول على منح ا�ستحقاق ومنح دعم لقابلية
الت�شغيل لفائدة الطالب يف اجلديدة و�أ�سفي وخريبكة
ويو�سفية وبن جرير
• احل�صول على منح اجتماعية (دار الطالبة) يف بن جرير
ويف اجلديدة

• امل�ؤ�س�سة املغربية للطالب،
م�ؤ�س�سة موالي يو�سف،
جامعة حممد ال�ساد�س متعددة
التخ�ص�صات ،املعهد اجلامعي
للتكنولوجيا فرن�سا
• جلنة دعم متدر�س الفتيات
القرويات

•  207منحة ا�ستحقاق
•  60منحة اجتماعية

القوافل

•  6قوافل جراحية ومتعددة التخ�ص�صات
•  21قافلة لطب العيون
•  1قافلة متعددة التخ�ص�صات (�أم و�أطفال)
•  1قافلة للتوعية حول �صحة الفم والأ�سنان
•  1قافلة جراحية ومتعددة التخ�ص�صات (تافياللت)

• اجلمعية املغربية الطبية
للت�ضامن
• عملية ب�سمة
• جمعية القافلة الطبية اجلراحية
• جمعية تافياللت

•  75978م�ستفيد من
املناطق اله�شة

مدر�سة
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املحور

و�صف امل�رشوع/الأثر

ال�رشكاء الرئي�سيون

امل�ستفيدون

�إعادة ت�أهيل ومعدات
البنى التحتية ال�صحية

• تن�شيط امل�ست�شفى املتعدد التخ�ص�صات يف خريبكة
(من�ش�آت م�ؤ�س�سة )OCP
• تو�سيع مركز نور يف الدار البي�ضاء.
• �إعادة ت�أهيل مركز امللك يف الرباط

• م�ؤ�س�سة ال�شيخ زيد ابن �سلطان
• الودادية املغربية للمعاقني
• جمعية احل�سنات

تنفيذ امل�شاريع املجالية

• �إطالق تطبيق برنامج تادلة �أزيالل (دعم لتح�سني م�ستوى املدر�سة • والية تادلة �أزيالل و�أقاليم بني
مالل و�أزيالل والفقيه بن �صالح
االبتدائية)
• جمعية رعاة االبت�سامة ،جمعية
الثقاقي
االجتماعي
للتن�شيط
•  4م�شاريع
ب�سمة الر�ضيع ،جمعية الأ�صالة
)
(ورزازات
املنكوبة
للمناطق
إن�سانية
�
م�ساعدات
•  1قافلة
• جمعية قرية SOS

�صحة

الطب اخل�صو�صي

•  7م�شاريع رعاية لذوي احلاجات اخلا�صة
• تعزيز قدرات مراكز الطب اخل�صو�صية

• جمعية املنار
• اجلمعية الوطنية مل�ستقبل
ذوي العاهات املتمدر�سني
• جمعية �إغاثة الأطفال املعاقني
ذهنيا
• اجلمعية املغربية لدعم وم�ساعدة
الأ�شخا�ص امل�صابني بالت�صبغ
الثالثي ()AMSAT
• رعاية  293طف ًال
• الرابطة املغربية للمعوقني
• جمعية منرب املعاق للتنمية
• الودادية املغربية للأطفال
وحركيا
ذهنيا
املعاقني
ًّ
ًّ
• الإح�سان
• جمعية La passerelle
• االحتاد الوطني للجمعيات
العاملة يف جمال الإعاقة الذهنية

الدينامية املجالية
تقوية قدرات ال�رشكاء

• مراكز لتطوير املهارات  3 :مراكز � :أ�سفي،
يو�سفية ،الرحامنة
• برنامج تقوية القدرات «وكالء الت�ضامن  »2يف �أ�سفي،
و�أبي اجلعد ،والفقيه بن �صالح

• م�ؤ�س�سة �رشق غرب
• �أمدي�ست
• مركز الأبحاث والدرا�سات
التطبيقية يف التنمية الب�رشية

• تعزيز  6مراكز

• املجتمعات اله�شة

•  75جمعية
( 170يوم تكويني
يغطي  10موا�ضيع)
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الثقافة والرتاث :

من �أجل ثقافة وتراث يف
متناول اجلميع
ي�سعى برنامج الثقافة والرتاث �إىل امل�ساهمة يف تنفيذ م�شاريع ثقافية ت�ستهدف املناطق املفتقرة �إىل
الأن�شطة الثقافية وتثمني الرتاث الوطني باعتباره ركيزة ا�سرتاتيجية للتنمية الب�رشية واالقت�صادية
واالجتماعية.

�أهداف
الربنامج
• دمقرطة الثقافة � :إعداد برامج �سنوية
ومتنوعة وم�ستدامة ح�سب اجلهات؛
• اكت�شاف ودعم و�إ�ضفاء طابع املهنية
على املواهب اجلديدة.
• تعليم الفنون للأطفال من خالل برامج
ثقافية ت�ستهدف قيم املواطنة
و امل�شاركة واالنفتاح.
• احلفاظ على الرتاث املادي والالمادي
الوطني وتثمينه.

الفئات امل�ستهدفة
ي�ستهدف هذا الربنامج على وجه اخل�صو�ص
الأطفال وال�شباب املنحدرين من الأو�ساط
املعوزة وتالميذ املدار�س وعامة املواطنني
يف املدن التي تعاين من نق�ص يف الأن�شطة
الثقافية;.

مناطق تواجد املجمع ال�رشيف
للفو�سفاط

بن جرير ،خريبكة ،اليو�سفية واجلديدة
و�آ�سفي.

مناطق �أخرى تعاين من نق�ص يف
الأن�شطة الثقافية.
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وامللحنني ال�شباب املغاربة
ا�ستوديو «بوب �آب» يف بن جرير واليو�سفية  :تخ�صي�ص مكان للمطربني
ّ
(�شبه حمرتفني �أو حمرتفني) لإجراء دورات �إنتاج �أو ت�سجيل �ألبومات.
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�أهم �إجنازات �سنة 2014
يف �إطار الربامج التي تهدف �إىل احلفاظ على املواقع
املعر�ضة للإندثار وتعزيز الرتاث الوطني� ،ساعدت
م�ؤ�س�سة  OCPعلى دعم برنامج على نطاق وا�سع للحفاظ
على منطقةنخيل مراك�ش وتطوريها ب�رشاكة مع م�ؤ�س�سة
حممد ال�ساد�س حلماية البيئة.

خالل �سنة  ،2014عملت م�ؤ�س�سة  OCPعلى تو�سيع
الربامج الثقافية يف املدن الكربى التي يتواجد فيها
املجمع ال�رشيف للفو�سفاط ويف املناطق الأخرى من
اململكة التي تعاين من نق�ص يف الن�شاط الثقايف؛

• يعر�ض م�رشوع «الثقافة للجميع» برامج �سنوية
و�ضمن �أولويات امل�ؤ�س�سة هناك عدة م�شاريع تطمح وم�ستدامة ومتنوعة ح�سب كل منطقة  :ال�سينما للجميع،
للحفاظ على الرتاث الالمادي من �أجل �ضمان و�صول ال�سينما لل�شباب ،مباريات ال�صالم ،الثقافات احل�رضية،
املو�سيقى والعرو�ض مت تقدميها للطلبة �أو لل�شباب من
اجلميع �إليه ونقله للأجيال القادمة:
خمتلف الأو�ساط املعوزة يف �أربع مدن حيث يتواجد
• رقمنة حمفوظات تراث املكتبة الوطنية للمملكة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط.
املغربية.
• �ساهمت الأن�شطة الثقافية التي ت�ستهدف ال�شباب يف تقدمي
• احلفاظ على حمفوظات الرتاث الوطني داخل �أر�شيفات الدعم الفني والتقني واملهني لل�شباب يف امل�شهد املغربي
املغرب.
اجلديد ،وذلك بف�ضل تنظيم ور�شات التكوين للمواهب
املحلية.
• �إنتاج خمتارات كناوة للحفاظ على هذا الرتاث الثقايف
الالمادي املغربي ونقله.
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م�شاركة فعالة ل�شباب ثانويات (�آ�سفي ،بن جرير ،خريبكة واليو�سفية) يف عرو�ض ال�صالم « فن كالمي»
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حتت املجهر
ال�سينما للجميع
يف مهرجان خريبكة
يف ن�سخته ال�سابعة ع�رشة التي �أقيمت بني
 14و 21يونيو  ،2014قام مهرجان ال�سينما
الإفريقية بخريبكة وهو الفعالية الأبرز يف
املدينة ويف الو�سط ال�سينمائي الأفريقي ،بتكرمي
�سينما كوت ديفوار.
ويف �إطار �سعيها لفتح هذه الفعالية يف وجه
املدينة ب�أكملها وجلميع فئات اجلمهور ،خا�صة
الأقل حظوة منهم ،قامت م�ؤ�س�سة  OCPبدعم
عرو�ض الأفالم يف امل�ساحات العامة من خالل
تنفيذ برنامج «ال�سينما للجميع» بالتعاون مع
عدة جهات فاعلة يف املدينة.

+ 6 000

يدور مفهوم «ال�سينما للجميع» حول ثالثة
حماور رئي�سية :
• عر�ض �أفالم �إفريقية يف الهواء الطلق :متكن
�أكرث من  6000فرد للمرة الأوىل من م�شاهدة
�أفالم مغربية و�إفريقية على �شا�شة عمالقة يف
الهواء الطلق.

فرد ح�رضوا هذه العرو�ض يف
الهواء الطلق
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• القافلة ال�سينمائية  :زارت القافلة القرى
املحيطة بها  -حطان ،بولنوار ،بوجنيبة -
أي�ضا من هذه
لي�ستفيد �سكان الأرياف هم � ً
الفعالية الفنية ؛
• ور�شات التدريب يف جمال ال�سمعيات
والب�رصيات ل�صالح ال�شباب يف مركز خريبكة
�سكيلز� .شارك � 117شا ًبا يف هذه الدورة التي
�سهر على �إدارتها حمرتفون من عامل ال�سينما من
خمتلف البلدان الإفريقية.

117

�شا ًبا م�ستفي ًدا من التدريب يف
جمال ال�سمعيات والب�رصيات
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الور�شة
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املو�ضوع

الثقافات املدنية
ال�سينما للجميع
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املحور

و�صف امل�رشوع/الأثر

ال�رشكاء الرئي�سيون

�شعر يف املدر�سة الثانوية
• تدريب معلمي الثانويات العامة الفرن�سية املغربية يف ال�شعر
الفرن�سية يف  4مدن حيث
• مباراة �إلقاء لل�شعر لأف�ضل تالميذ املدر�سة الثانوية
تتمركز م�ؤ�س�سة املجمع
ال�رشيف للفو�سفاط :اليو�سفية وامل�شاركة يف حفلة مو�سيقية
وبن جرير وخريبكة و�آ�سفي • حفلة مو�سيقية نهائية مع فنانني مغاربة وعامليني

• املعهد الفرن�سي املغربي

•�أفالم لل�شباب
• �أفالم لل�شباب
 تدريب للمعلمني• �صالة �سينما للعامة يف
املدن الأربعة حيث تتمركز  -عمل تربوي يف ال�صف ي�ستند �إىل �أحد الأفالم ح�سب
الف�صل وامل�ستوى املدر�سي
م�ؤ�س�سة : OCP
 عر�ض الفيلم يف ال�سينما ومناق�شته يف ال�صفاليو�سفية وبن جرير
•�صالة �سينما للعامة :فيلمان يف ال�شهر باللغة الفرن�سية
وخريبكة و�آ�سفي

• املعهد الفرن�سي املغربي

عدد امل�ستفيدين

• 528

• 3814

•خزانتي ال�سينمائية
ال�صغرية
•جل�سة اخلزانة ال�سينمائية
يف املدن الأربعة حيث
تتمركز م�ؤ�س�سة : OCP
اليو�سفية وبن جرير
وخريبكة و�آ�سفي

• خزانة �أفالمي ال�صغرية :
 عر�ض فيلم لل�شباب يف املدار�س احلكومية حتليل ال�صور من خالل العرو�ض احلية و�إجراء مناق�شةمع �أدوات دعم تربوية
•جل�سة اخلزانة ال�سينمائية  :عرو�ض �شهرية لأفالم باللغة العربية
ومناق�شتها مع العامة

• اخلزانة ال�سينمائية يف طنجة

•عر�ض الأفالم يف الهواء
الطلق يف مدينة خريبكة
ويف القرى املجاورة
•ور�شات عمل تدريبية يف
جمال ال�سمعيات
والب�رصيات

•تنظيم عرو�ض الأفالم خالل الن�سخة ال�سابعة ع�رشة من مهرجان
ال�سينما الأفريقية يف خريبكة مل�صلحة العامة و�سكان املناطق
املحرومة يف القرى املنجمية وال�سجن املدين ومركز امل�ستقبل
للمعوقني
•ور�شات عمل تدريبية يف جمال ال�سمعيات والب�رصيات لل�شباب
يف مركز خريبكة للمواهب

• م�ؤ�س�سة مهرجان ال�سينما
االفريقية خلريبكة

• 2501

• 6117
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املو�ضوع

املحور

و�صف امل�رشوع/الأثر

ال�رشكاء الرئي�سيون

عدد امل�ستفيدين

اكت�شاف املواهب اجلديدة ودعمها
حفظ الإرث الوطني

ا�ستوديو بوب �أب يف مدينتي
اليو�سفية وبن جرير

خم�ص�صة للمواهب ال�شابة
• من�ش�أة للتدريب والإنتاج املو�سيقي
ّ
يف اليو�سفية وبن جرير
 جل�سات لإنتاج وت�سجيل �ألبومات فردية دعم املواهب ال�شابة خالل م ّدة �سنة كاملة يف م�شاريعهماملو�سيقية ،من خالل �إنتاج مو�سيقاهم على �أقرا�ص م�ضغوطة
وخلق هوية مرئية لهم وتنظيم احلفالت املو�سيقية والدعاية

• املجل�س الربيطاين

م�ساندة املواهب ال�شابة
املغربية من خالل دعم
م�شاركتها يف املهرجانات

• م�ساهمة الفنانني ال�شباب املغاربة يف حفظ الإرث املو�سيقي
املغربي-الأندل�سي للقرن الثامن ع�رش� :إعادة ابتكار املحتوى
والتلحني والأداء
• م�شاركة املواهب ال�شابة يف مهرجان الأندل�سيات الأطل�سية

• م�ؤ�س�سة ال�صويرة موكادور

• 20

حفظ الإرث الوطني

• ت�أمني الأر�شيفات وت�سهيل و�صول العامة �إليها

• �أر�شيفات املغرب

• العامة

ترقيم املخطوطات النادرة

• رقمنة  8000جملّد (م�ستندات نادرة)
• حفظ الن�سخ الأ�صلية من خالل �إن�شاء م�ستند بديل
• ترتيب امل�ستندات املرقمنة لإتاحة الرجوع �إليها على
م�ستوى وطني ودويل

• اخلزانة الوطنية ململكة املغرب • العامة

خمتارات من مو�سيقى كناوة

برنامج حفظ وتنمية ب�ستان
النخيل يف مدينة مراك�ش

• 28

• حترير حمتوى �صندوق مو�سيقى كناوة املغربية :التاريخ والن�سخ
وكتيب)
والت�سجيل (�أقرا�ص مدجمة ّ
• الرتويج لهذا الإرث الثقايف غري املادي على امل�ستويني الوطني
والدويل

• م�ؤ�س�سة يرما كناوة

• العامة

• غر�س � 15ألف �شجرة نخيل
• امل�ساهمة يف م�رشوع ري ب�ستان النخيل من خالل املياه
املعاجلة يف حمطة التنقية يف مراك�ش
• التعليم والتوعية حيال البيئة

• م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س
حلماية البيئة

• العامة
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�شبكة  ocpلريادة املقاوالت

تطوير بيئة املقاوالت

بد�أت �شبكة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط لريادة املقاوالت �أواخر �سنة  2013يف تقدمي الدعم الكامل لريادة
الأعمال من �أجل حت�سني الن�سيج االقت�صادي وا�ستحداث فر�ص عمل جديدة للعمل امل�ستدام.
ولتحقيق �أهدافها ،ترمي �شبكة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط لريادة املقاوالت لتطوير �شبكة من ال�رشكاء املحليني
والوطنيني والدوليني بهدف ا�ستحداث وا�ستدامة فر�ص العمل ،حيث توفر هذه اجلهات م ًعا �أربعة عنا�رص �أ�سا�سية
�رضورية لنظام بيئي حيوي:

املهارات

املوارد

 .1طريقة التفكري  -روح املبادرة :
تعمل �شبكة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط لريادة املقاوالت
و�رشكا�ؤها على تنفيذ برامج و�أن�شطة ن�رش املعلومات والوعي
والدعاية وروح املبادرة لريادة الأعمال من حتفيز الرغبة يف
القيام بالأعمال.
 .2املهارات  -روح املقاولة :
ت�سهر �شبكة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط لريادة املقاوالت على
تطوير الربامج وجهود الدعم والتكوين واملهارات ال�شخ�صية
لأ�صحاب امل�شاريع من �أجل �إن�شاء املقاوالت وتطويرها.
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روح املبادرة

الت�شبيك

 .3الت�شبيك  -ال�شبكات والو�صول �إىل الأ�سواق :
ُي�شكل �إخراج رجال الأعمال من عزلتهم وتو�سيع �شبكاتهم
(املواهب واخلرباء واملوردين) وت�سهيل ولوجهم للأ�سواق
جزءا من �أهداف �شبكة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط
�أي�ضا ً
للمقاوالت و�رشكائها .و ُيعترب فتح ال�رشاكات وخلق فر�ص
عمل جيدة مفتاح النجاح يف عامل املقاوالت.
 .4املوارد  -املوارد للقيام باملبادرة :
بالإ�ضافة �إىل الرغبة يف ريادة الأعمال واملهارات ،من
ال�رضوري �إقامة هياكل مالئمة لتعزيز م�شاريع ال�رشكات.
حيث ت�ساهم احلا�ضنات واملحركات وموارد التمويل يف
تنمية امل�شاريع امل�ستدامة.
تقرير الأن�شطة ل�سنة 2014

�شبكة  ocpلريادة املقاوالت

�أهداف
الربنامج
مدرة للدخل.
بف�ضل الدعم املالئم عن طريق �شبكة من
تعاونيات جديدة و�أن�شطة ّ
• دعم منو وتطوير ال�رشكات القائمة؛
ال�رشكاء على امل�ستوى املحلي والوطني
والدويل ،تهدف �شبكة  OCPلريادة املقاوالت • ت�شجيع الإبتكار ،املقاولة الن�سوية
واملقاولة الإجتماعية.
خللق فر�ص العمل والقيمة االقت�صادية
امل�ستدامة من خالل جماالت التدخل التالية:
• تعزيز روح املقاولة؛
• تقدمي الدعم التقني واملايل لإن�شاء

مر�شحة يف «�ستارت �آب ويكاند» ب�أغادير 2014

الفئات امل�ستهدفة
كل مقاول حامل مل�رشوع خلق �أو
تطوير مقاولة خالقة لفر�ص ال�شغل
و لقيمة �أقت�صادية م�ضافة م�ستدامة.

�أ�صحاب امل�شاريع التي ت�ساهم يف
خلق فر�ص العمل امل�ستدامة

للمزيد من املعلومات حول الربنامج،
يرجى زيارة:
www.ocpentrepreneurship.org
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منجزات �سنة 2014
تطمح �شبكة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط للمقاوالت من
خالل �شبكة �رشكائها �إىل توفري برامج دعم �شاملة من
�أجل متكني �أ�صحاب امل�شاريع طوال م�سريتهم املهنية
وتعزيز �إن�شاء حميط حيوي ي�ساهم يف خلق فر�ص للعمل
امل�ستدام.
وقد �ساندت م�ؤ�س�سة  OCPيف �سنة � 2014أهم م�شاريع
ريادة الأعمال ذات النطاق الوطني والدويل ،مبا يف ذلك
ور�شة عمل �إم �آي تي لل�رشكات النا�شئة العاملية
( ،)MIT Global Startup Workshopوجولة �ستارت �آب
لعطلة نهاية الأ�سبوع  ،2014وك�أ�س �ستارت �آب املغرب
 ،2014وكالهما نظّ متا حتت �إ�رشاف اجلمعية املغربية
النا�شئة وم�سابقة �إيد�ستارز وورلد ()Seeds World 2014

(ال�شماعية) ،وتعاونية «النعاعمة» (بجماعة ر�أ�س العني)
لتثمني وحتويل ال�صبار،وجمعية واد زم لتثمني النفايات
املنزلية .تعاونية «فلورا» لتثمني منتوج ال�صبار بنواحي
مدينة خريبكة .بالإ�ضافة �إىل تقوية قدرات � 30شخ�ص
يف و�ضعية �إعاقة خللق وجتهيز وحدة لإنتاج احللويات
و اخلبز مبدينة خريبكة.

ولت�شجيع االبتكار يف جمال الزراعة ،قامت �شبكة املجمع
ال�رشيف للفو�سفاط لريادة املقاوالت بدعم الن�سخة الأوىل
من م�سابقة التحدي للمقاوالت املغربية امل�شتغلة يف
القطاع الزراعي «»Future Agro-Challenge-Morocco
التي تنظّ مها جمعية �ستارت �آب املغرب لتكون مبثابة
الن�سخة الوطنية للم�سابقة الدولية التي حتمل اال�سم نف�سه
واملخ�ص�صة لل�رشكات النا�شئة املبتكِرة يف م�شاريع
خا�صا ل�رشكات مغربية نا�شئة الزراعة ال�صناعية.
دعما ً
كما قدمت امل�ؤ�س�سة ً
يف مرحلة التطوير ،ال �سيما �رشكة � ،screenDyأول �أداة
خم�ص�صة ،و�رشكة وت�أتي الدورات التدريبية يف اخلبازة واحللويات التي
ب�رصية لإن�شاء تطبيقات الكرتونية
ّ
 Looly’sوهي �رشكة نا�شطة يف املقاولة الإجتماعية ي�رشف عليها كوادر املجمع ال�رشيف للفو�سفاط عن
طريق املنظمة الدولية املتخ�ص�صة موغلي (،)Mowgly
واملبتكرة لت�سويق الك�سك�س التقليدي.
�شخ�صا من ذوي
�أو ب�شكل خا�ص تلك التي تطال 30
ً
لتكمل العرو�ض التي تق ّدمها �شبكة
ويتجلى �شبكة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط لريادة االحتياجات اخلا�صة ّ
املقاوالت � ً
أي�ضا من خالل درا�سة بيئة املقاوالت املجمع ال�رشيف للفو�سفاط للمقاوالت و�رشكا�ؤها.
املحيطة مبراكز عمل املجمع ال�رشيف للفو�سفاط .وقد
أخريا ،ومن �أجل تو�سيع �شبكة �رشكائها� ،أطلقت �شبكة
�أ�ضاءت نتائج هذه الدرا�سات على �إمكانات خلق فر�ص و� ً
مت تقا�سمها مع خمتلف املجمع ال�رشيف للفو�سفاط للمقاوالت يف �ستة 2014
عمل م�ستدامة ح�سب كل منطقة ،و ّ
اجلهات االقت�صادية الفاعلة حمل ًيا بناء على منطق طلب عرو�ض لتقدمي اقرتاحات م�شاريع تلتها جولة
وطنية للتوعية والإعالم من �أجل حتديد و تعبئة ال�رشكاء
اجلهود الب ّناءة امل�شرتكة.
الفاعلني يف املناطق لتعزيز روح املبادرة واملقاولة.
وقد مت دعم العديد من اجلمعيات والتعاونيات يف
خ�صو�صا تعاونية حمرية
م�سريتها املهنية ومعداتها،
ً
الن�سائية لرتبية الدجاج البلدي يف جماعة جنان بويه
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ً
مقاول من مواقع بن جرير واليو�سفية و�آ�سفي
برنامج التوجيه موغلي يف خدمة 14
وخريبكة يرافقهم  14فر ًدا من الكوادر العليا للمجمع ال�رشيف للفو�سفاط.
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حتت املجهر
جولة �ستارت �آب
ويكاند 2014
تعترب جوالت «�ستارت �آب ويكاند» دورة تدريبية
عملية وترفيهية يعمل فيها امل�شاركون على تقدمي
م�رشوع �أو �إجناز درا�سة جدوى �أو بناء منوذج
�أويل خالل � 54ساعة .ويتم تنظيمها بال�رشاكة مع
اجلمعية املغربية �ستارت �آب املغرب .وقد انطلقت
اجلولة الوطنية �ستارت �آب ويكاند يف عام 2014
وزارت  7مدن يف �أنحاء اململكة من �أ�صل  12مدينة
من املزمع زيارتها بحلول �سنة ( 2015خريبكة،
�أغادير� ،آ�سفي ،الرباط ،اليو�سفية ،اجلديدة والدار
البي�ضاء).
وتل ّقى �أكرث من  900م�شارك ترتاوح �أعمارهم بني

+ 900

م�شارك تل ّقوا التدريب

 18و� 24سنة تدري ًبا يف جمال الأطر العامة ذات
ال�صلة بنموذج العمل* ،ومنهجية �إن�شاء ال�رشكات*،
وعملية تنمية قاعدة العمالء*.

ومت تقدمي جوائز بقيمة � 10آالف درهم
للفائزين بجوالت �ستارت �آب ويكاند
ال�سبعة.

وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت تطوير �أكرث من  300فكرة
م�رشوعا يف
مطروحة* و 100فريق م�شكّل و70
ً
� 54ساعة يف جماالت التكنولوجيا والأنرتنيت
وم�شاريع ريادة الأعمال االجتماعية.
وقد احتاج هذا احلدث �إىل ح�شد طاقات �أكرث من
مدر ًبا ذوي خربة يف ريادة الأعمال �إ�ضافة �إىل
ّ 80
هيئة التحكيم.

+ 300

فكرة مقدمة

70

م�رشوعا مت تطويره
ً

* الأطر العامة لنموذج العمل :وثيقة ت�صف امل�رشوع بطريقة �شاملة ،وذلك بهدف �رشح كيفية �إن�شاء م�ؤ�س�سة
و�ضمان ح�سن �أدائها وح�صولها على القيمة.
* �أ�ساليب �إن�شاء ال�رشكات :مبد�أ يقوم على االبتكار امل�ستمر من خالل التجربة والتكرار.
* تنمية قاعدة العمالء :عبارة عن جمموعة من  4مراحل ت�سمح بتطوير املنتج الأويل واختباره وتقييم الأوجه
اجليدة وتلك العاطلة ال�ستخال�ص النتائج من ذلك والتق ّدم من خالل نظام التح ّقق بعد ك ّل خطوة.
موجه ووا�ضح ومقت�ضب.
* طرح :تقدمي عر�ض برهاين ب�شكل ّ
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اليوم الوطني �ستارت �آب ويكاند 2014
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امل�ستفيدون

ال�رشكاء

امل�رشوع

و�صف امل�رشوع

الأثر

ور�شة العمل �ستارت �آب
العاملية من تنظيم معهد
ما�سا�شو�ست�س للتقنية بني
 24و 26مار�س 2014

• تنظيم ور�شة العمل �ستارت �آب
العاملية ملعهد ما�سا�شو�ست�س
للتقنية يف مراك�ش للعام ،2014
وم�ؤمتر مرجعي دويل حول ريادة
الأعمال واالبتكار والبيئة
اخلا�صة بهما.
• فعالية �صديقة للبيئة بالكامل

• قوانني الو�صول �إىل املرحلة الأوىل
املر�شحني للدخول �إىل
الختيار
ّ
حا�ضنة ما�س ت�شالنج (�إحدى �أكرب
امل�رسعة لن�شوء
احلا�ضنات
ّ
ال�رشكات يف العامل)

جولة �ستارت �آب ويكاند 2014
ابريل  2014-ابريل2015 -

• تنظيم جولة وطنية للتوعية
حيال ريادة الأعمال
• تدريب عملي وترفيهي يعمل
فيها امل�شاركون على تقدمي
م�رشوع �أو �إجناز درا�سة جدوى
�أو بناء منوذج �أويل خالل
� 54ساعة

•  7مدن من بني  12مدينة متت
زيارتها (خريبكة و�أكادير و�آ�سفي
والرباط واليو�سفية واجلديدة
و الدار البي�ضاء
• �أكرث من  300فكرة مطروحة،
• جمعية �ستارت �آب املغرب
م�رشوعا
 100فريق م�شكل و 70
ً
مو�ضوعا خالل � 54ساعة يف
ً
جماالت التقنية واالنرتنت وريادة
الأعمال االجتماعية
•  7جوائز بقيمة � 10آالف درهم
ممنوحة للفائزين بربامج �ستارت �آب

• �أكرث من 900
م�شارك ترتاوح
�أعمارهم بني 18
و� 24سنة تل ّقوا
تدري ًبا يف جمال
الأطر العامة ذات
ال�صلة بنموذج
العمل ،ومنهجية
�إن�شاء ال�رشكات،
وعملية تنمية
قاعدة العمالء

دعم و قرو�ض ال�رشف

• دعم ملدة � 3سنوات ومتويل 21
قر�ض �رشف يف ال�سنة يف مدن
بن جرير واجلديدة وخريبكة

• افتتاح مكتب �شبكة ريادة الأعمال
املغربية يف خريبكة واجلديدة
وبن جرير
• �شبكة ريادة الأعمال املغربية
• تنظيم حفالت �إفطار يف املواقع
الثالثة بغية جتنيد �أع�ضاء الأق�سام
امل�س�ؤولني الختيار املقاولني
امل�ستفيدين

تر�شيحا
• �أكرث من 20
ً
مل�شاريع يف ريادة
الأعمال م�ستلمة حتى
اليوم

• ور�شة عمل �ستارت �آب العاملية
ملعهد ما�سا�شو�ست�س للتقنية

برنامج موغلي الإر�شادي
� 1إىل � 7سبتمرب 2014

• التدريب يف تقنيات الإر�شاد
مل�صلحة  14موظفًا خارج
الإطار من جمموعة OCP
ملواقع بن جرير وخريبكة
و�آ�سفي واليو�سفية

• �سيدعم �أع�ضاء الكوادر العليا
ً
مقاول
الذين خ�ضعوا للتدريب 14
من مناطقهم خالل فرتة عام واحد

ك�أ�س �ستارت �آب املغرب ،2014
يونيو  - 2014فرباير 2015

• الن�سخة الثانية لك�أ�س �ستارت
�آب املحلي وامل�سابقة الدولية
لت�رسيع ال�رشكات النا�شئة
(�ستارت �آب)

م�رشوعا
• تقدمي 165
ً
• اختيار � 30رشكة نا�شئة مبتكرة
وت�رسيع عملية ت�أ�سي�سها
خالل � 8أ�شهر
• فوز �رشكة «»SafeDemat
النا�شئة لن�رش احللول املبتكرة
• جمعية �ستارت �آب املغرب
يف جمال الثقة الرقمية وحتويل
الإجراءات من ورقية �إىل الكرتونية
• ال�سعر� 100 :ألف درهم ،ا�شرتاك
جماين مل ّدة عام يف خدمات
كالود من  ،iBMوقدرة الو�صول
�إىل الربنامج الدويل للإر�شاد

• املنظمة الدولية املتخ�ص�صة
موغلي
• حتالف الكوادر العليا للمجمع
ال�رشيف للفو�سفاط

• �أكرث من 150
منحة ممنوحة �إىل
الطالب و�/أو
املقاولني الأفارقة
• �أكرث من 300
م�شارك من �أكرث من
 70جن�سية خمتلفة

•  14فر ًدا من
الكوادر العليا
•  14مقاولً

• � 30رشكة نا�شئة
•  7مت�سابقني نهائيني
• فائز واحد
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امل�رشوع

 CODOM Ekogesteالتجريبي
يوليو -2014يونيو 2015

�رشكة لوليز (ما�س ت�شالنج)
يونيو �2014-أبريل 2016

و�صف امل�رشوع

الأثر

• مرحلة جتريبية لتطوير عمليات
• تنظيم �أول عمليات منزلية جلمع الزيت
امل�ستخدمة
اجلمع املنزيل للزيوت
يف �أحياء بن جرير وخريبكة
حقوق
• اختبار جدوى لنظام
للمقاولني اجلامعني والدار البي�ضاء (�سيدي معروف)
االمتياز امل�صغر

ال�رشكاء

•

كليماجنارو

• دعم �رشكة لوليز املغربية النا�شئة،
وهي �رشكة اجتماعية ومبتكرة تنتج
وت�سوق منتج الك�سك�س التقليدي
ّ
• فازت ال�رشكات النا�شئة املغربية املدعومة • �رشكة لوليز
للفو�سفاط
ال�رشيف
املجمع
مركز
من
مرحلة
يف
لال�شرتاك
فني
ب�شكل
• احلا�ضنة ما�س
للمقاوالت بجائزة �أو �أكرث يف م�سابقات
الت�رسيع واملناف�سة املنظمة من
ت�شالنج
وطنية و�/أو دولية
ما�س ت�شالنج ،وهي حا�ضنة دولية
لت�رسيع �إن�شاء ال�رشكات ومتمركزة
يف بو�سطن الأمريكية

امل�ستفيدون

• ا�ستحداث  19وظيفة

• توظيف  15امر�أة
من �إقليم �سيدي قا�سم
• ا�ستحداث  500وظيفة
بحلول العام 2020

• اختيار � 18رشكة نا�شئة من �أ�صل 30

امل�سابقة العاملية

«�سيد�ستارز وولد» للعام 2014-
 17مايو 2014

ميديا موبيليتي (�سكرينداي)

� 15أغ�سط�س 2014دي�سمرب 2015

• دعم اجلمعية املغربية «�ستارت �آب
يوراليف» لتنظيم الن�سخة الأوىل
من امل�سابقة الدولية
«�سيد�ستارز الدار البي�ضاء» املكر�سة
لتعزيز ريادة الأعمال املبتكرة يف
البلدان النا�شئة

للم�شاركة يف اجلولة النهائية:
• اجلائزة الأوىل� 50 :ألف درهم ممنوحة �إىل
�رشكة  ،MyVLEوهي �رشكة لتقدمي الدرو�س
على الإنرتنت
• اجلائزة الثانية� 30 :ألف درهم من ن�صيب
برنامج  Imoteللتحكم عن بعد بالهواتف
الذكية
• اجلائزة الثالثة� 20 :ألف درهم ممنوحة
لدابادوك ( ،)DabaDocالتطبيق الهاتفي
حلجز املواعيد لدى الأطباء
• اختيار �رشكة  ،MyVLEللم�شاركة يف
نهائيات م�سابق «�سيد�ستارز وورلد»
 2014يف �سوي�رسا

• �رشكة �ستارت �آب
يوراليف

• دعم ال�رشكة املغربية النا�شئة
«ميديا موبيليتي» لتطوير برنامج
�سكرينداي وهو �أول �أداة مرئية تتيح
خم�ص�صة
�إن�شاء تطبيقات الكرتونية
ّ

• امل�شاركة يف نهائي م�سابقة ريد هريينغ
�آ�سيا لأف�ضل 100
• امل�شاركة يف امل�سابقة النهائية الإقليمية
لـ «غيت �إن ذا رينج رواندا»
• امل�شاركة يف امل�سابقة النهائية
لـ «غيت �إن ذا رينج مونديال روتردام»
• التح�ضري للم�شاركة يف حا�ضنة ت�رسيع
للجودة يف الواليات املتحدة

• �رشكة ميديا
موبيليتي

• تعزيز �إمكانات الفريق امل�شارك يف
ك�أ�س العامل Enactus
يوليو�-أكتوبر 2014

نهائيات امل�سابقة الإقليمية Enactus

املغرب للم�شاركة يف امل�سابقة
الدولية الك�أ�س العامل  Enactusيف
بكني

• جتهيز ،وتعزيز منوذج الأعمال ،وت�أكيد
النموذج الأ�صلي والتدريب باللغة
االجنليزية
• ت�صنيف �رشكة  Enactusاملغرب نائب
بطل ك�أ�س العامل للعام  2014بعد ال�صني

• �رشكة Enactus

املغرب

• جوائز لثالثة فائزين

• خلق  20وظيفة
مبا�رشة بحلول
العام 2017

•  33بل ًدا م�شاركً ا
• فريق م�شارك يف
النهائيات
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امل�رشوع

و�صف امل�رشوع

الأثر

امل�ستفيدون

ال�رشكاء

درا�سة املنظومات البيئية الإقليمية • درا�سة النظام البيئي
لريادة الأعمال لأقاليم
للمقاوالت (�آ�سفي+خريبكة)
املجمع ال�رشيف
�سبتمرب  2014-فرباير 2015
للفو�سفاط

• حتليالن للأنظمة البيئية الإقليمية
خلريبكة و�آ�سفي
• ت�صنيف م�ؤ�س�سات ريادة الأعمال
وحتديد الفروع الواعدة

• مقاولو �إقليمي �آ�سفي
وخريبكة

• تنظيم الن�سخة الأوىل
م�سابقة التحدي للمقاوالت املغربية للم�سابقة الدولية
امل�شتغلة يف القطاع الزراعي  2014لل�رشكات النا�شئة
�أكتوبر  -نوفمرب 2014
واملبتكرة العاملة
يف قطاع الفالحة

• �رشكة �إبداع النا�شئة :الفائزة بامل�سابقة
النهائية الوطنية مع من�صة من بيانات
كبرية للفالحة يف املغرب و�أفريقيا
مت اختيارها للم�شاركة يف اجلولة النهائية • جمعية �ستارت �آب املغرب
• ّ
من م�سابقة التحدي للمقاوالت املغربية
امل�شتغلة يف القطاع الفالحي للعام 2014
يف اليونان

• �إيداع

• دعوة �إىل تقدمي
امل�شاريع وجولة
وطنية ( 5مواقع
�إطالق طلب العرو�ض املفتوح لتقدمي للمجمع ال�رشيف
م�شاريع بهدف مواكبة مقاولني
للفو�سفاط و  5مدن)
 23يونيو -دي�سمرب 2014
لتحديد اجلهات
الفاعلة الإقليمية
النا�شطة يف تعزيز
ريادة الأعمال

م�رشوعا
• اختيار 16
ً
• �أكرث من  500جهة فاعلة (لقاء مع
جهات فاعلة �إقليمية وحملية ومنظمات
املجتمع املدين)
م�رشوعا مت ا�ستالمها
• 163
ً
• اختيار  17جلنة فنية

• مواقع املجمع ال�رشيف
للفو�سفاط

• �إن�شاء ودعم التعاونية
دعم التقنيات املعا�رصة لرتبية
الن�سائية «حمرية»
م�ستدامة للدجاج البلدي (� 24شهرا) يف قرية جنان بويه
(ال�شماعية)

• تدريب الن�ساء حول تقنيات تربية
الدواجن البلدية
• �إن�شاء وجتهيز وحدة باملعدات احلديثة
لرتبية الدجاج البلدي.
• عمليتان لتوزيع الكتاكيت البلدية
ل�صالح ن�ساء التعاونية

• جمعية �سلو فود ()Slow Food
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ؤهل
• 94
م�رشوعا م� ً
ً
م�رشوعا
• اختيار 16
ً

•  105ن�ساء
م�ستفيدات
• ا�ستحداث  20وظيفة
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�شبكة  ocpلريادة املقاوالت

امل�رشوع

تنويع وتو�سيع ن�شاط
�شهرا
تعاونية «فلورا» ً 24

و�صف امل�رشوع

وحدة التثمني وحتويل ال�صبار
�شهرا
ً 12

تثمني النفايات املنزلية
�شهرا
ً 24

الأثر

• جتهيز التعاونية

• دعم تعاونية فلورا لتنويع و ت�سويق
منتوجاتها.
• �إقتناء وحدة ع�رصية لإنتاج و تثمني خل
ال�صبار.
• التكوين التقني لفائدة امل�ستفيدات يف
تقنيات تثمني ال�صبار.
• دعم فر�ص ت�سويق املنتوج على امل�ستوى
الوطني.

• تعاونية فلورا
• املبادرة الوطنية للتنمية
الب�رشية.
• مندوبية وزارة الفالحة.

• خلق و جتهيز وحدة
لتثمني زيت ال�صبار
مبنطقة ر�أ�س العني
�إقليم اليو�سفية.

• تنظيم دورات تكوينية لفائدة امل�ستفيدين
تهم التقنيات احلديثة لتثمني زيت ال�صبار.
• خلق تعاونية « النعاعمة» ب�إقليم اليو�سفية
لتثمني منتوج ال�صبار.
• جتهيز وحدة لإنتاج زيت ال�صبار.

• جمعية النه�ضة
مكتب تنمية التعاون

•  100م�ستفيد
منتجا
•  15فالح ًا
ً
لزيت ال�صبار

• خلق وحدة لتدوير و
تثمني النفايات
املنزلية مبدينة واد زم
�إقليم خريبكة

• حت�سني ظروف جمع و تثمني النفايات
املنزلية.
• جتهيز وحدة باملعدات الع�رصية.

• جمعية وادي زم للتنمية و
التوا�صل
• املبادرة الوطنية للتنمية
الب�رشية.
• منظمة Emaus

•  12م�ستفي ًدا

• جتهيز موقع امل�رشوع
• �إطالق طلب العرو�ض لتجهيز وحدة لإنتاج
اخلبز و احللويات.
• تكوين الأ�شخا�ص ذوي الإحتياجات
اخلا�صة يف تقنيات �إعداد احللويات.

• جمعية امل�ستقبل
• م�ؤ�س�سة �أميدي�ست
• م�ؤ�س�سة التعاون الوطني
• املبادرة الوطنية للتنمية
الب�رشية.

•  30م�ستفي ًدا

تدريب ذوي االحتياجات اخلا�صة يف • تعزيز البنى التحتية
جمال اخلبز -احللويات � 24شهرا • تدريب امل�ستفيدين
ً

ال�رشكاء

امل�ستفيدون

•  24امر�أة م�ستفيدة
• ا�ستحداث  12وظيفة

ONSSA
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مركز ال�سيا�سات : OCP

من�ش�أة عامة من �أجل تعزيز
ال�سيا�سات العامة

يعترب مركز ال�سيا�سات  OCPخل ّية فكرية مغربية تهدف �إىل امل�ساهمة يف تعزيز املعرفة و�إثراء الفكر
ب�ش�أن الق�ضايا االقت�صادية والعالقات الدولية مع مواجهة التحدي الأكرب املتمثل يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية للمغرب والقارة الإفريقية ب�شكل عام .وحتقي ًقا لهذه الغاية ،ي�ستند املركز �إىل التحاليل
امل�ستقلة و�شبكة من ال�رشكاء والباحثني املرموقني ،يف �إطار من النقا�ش املفتوح وتبادل الأفكار.
وينقل مركز ال�سيا�سات � OCPإىل املنابر
الدولية النظرة �إىل «بلدان اجلنوب» باعتبارها
متو�سطة الدخل ،كما يثري
بلدا ًنا �إفريقية
ّ
نقا�شات دولية حول التحديات اال�سرتاتيجية
التي تواجه البلدان النا�شئة والنامية ،لي�ساهم
بذلك على �أربعة �أ�صعدة رئي�سية هي :الفالحة
والأمن الغذائي والبيئة؛ التنمية االقت�صادية
واالجتماعية؛ اقت�صاد املواد اخلام والتمويل،
و «املغرب العاملي» ،وهو برنامج خم�ص�ص
لفهم التطورات الإ�سرتاتيجية الإقليمية
والعاملية التي ت�ؤثر على م�ستقبل املغرب.

�أهداف
اخللية الفكرية
يهدف مركز ال�سيا�سات � OCPإىل �أن يكون
مبثابة حا�ضنة للأفكار ومرك ًزا للأفكار
ال�سباقة واملقرتحات الرامية �إىل تطوير
ّ
ال�سيا�سات العامة من خالل ف�ضاء ي�سمح
جلميع �أ�صحاب امل�صلحة من املثقفني
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ووا�ضعي ال�سيا�سات واجلهات الفاعلة يف
القطاع اخلا�ص بامل�شاركة يف عملية منوها
وتطورها .كما ت�سعى هذه اخللية �إىل �أن تكون
ّ
ج�رسا بني بيوت البحوث الأكادميية و�ص ّناع
ً
القرارات ال�سيا�سية بهدف تعزيز جمتمعات
بلدان اجلنوب.
وحتقي ًقا لر�سالته ،و�ضع املركز جمموعة من
الأهداف �أبرزها:
• امل�شاركة الفعالة يف تعزيز القدرات يف
جمال التحليل االقت�صادي والعالقات الدولية
والإدارة.

الفئات امل�ستهدفة
• قادة الر�أي
• كوادر الإدارات العامة والقطاع اخلا�ص
• اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين
• الأ�ساتذة واخلرباء الدوليون
• الباحثون
• القيادات ال�شابة والطالب

• تعزيز احلوار والتحاليل الواقعية يف �سياق
�أر�ضية مفتوحة للنقا�ش وتبادل الأفكار؛
• تطوير �شبكة من القادة ال�شباب من �أجل
العمل على تطوير �أفريقيا على م�ستوى القطاع
العام واخلا�ص واملجتمع املدين؛
• العمل كمركز دويل للتحليل والنقا�ش حول
الق�ضايا االقت�صادية والعالقات الدولية
الرئي�سية يف بلدان اجلنوب.
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م�ؤمتر دويل حول تقلّب �أ�سعار املواد اخلام.

تقرير الأن�شطة ل�سنة 2014

57

�أن�شطة �سنة 2014
بهدف تقدمي ف�ضاء مفتوح للنقا�ش على امل�ستويني املحلي
والدويل ،نظم مركز ال�سيا�سات  OCPيف �سنة  2014عد ًدا من
الفعاليات التي تناولت موا�ضيع خمتلفة ،حيث مت تنظيم
م�ؤمتر دويل حول تقلب �أ�سعار املواد الغذائية بال�رشاكة مع
�صندوق النقد الدويل يف فرباير  2014وم�ؤمتر �آخر تناول
ق�ضايا املاء وم�صادر الطاقة والتغذية بال�رشاكة مع مركز
بر�شلونة لل�ش�ؤون الدولية وكلية كينجز وجامعة نيويورك
خالل �شهر يونيو من ال�سنة ذاتها.
وقد ن�رش املركز عدة تقارير ودرا�سات حول ق�ضايا حمددة،
مبا يف ذلك الن�سخة الأوىل من تقرير Atlantic Currents
ال�سنوي اجلديد الذي يتناول منطقة الأطل�سي الكربى .كما
مت ن�رش العديد من البحوث حول الق�ضايا اال�سرتاتيجية
املتعلقة باجلغرافيا ال�سيا�سية والفالحة يف �إفريقيا
والتجارة الدولية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت ن�رش ورقة
بحثية عن التحليل الكمي لل�سيا�سات العامة وال�صناعات
التحويلية والنمو وفر�ص العمل يف املغرب .و�شكّل العديد
مو�ضوعا لعرو�ض احللقات الدرا�سية التي
من هذه الأعمال
ً
احت�ضنها مقر املركز و�رشكائه.
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أخريا� ،شارك مركز ال�سيا�سات  OCPيف �أكتوبر
و� ً
يف تنظيم الدورة الثالثة من م�ؤمتر «حوارات الأطل�سي»،
وهو عبارة عن منتدى �سنوي للنقا�ش يجمع كبار �صانعي
ال�سيا�سات ورجال الأعمال وقادة الر�أي يف �إفريقيا
والأمريكتني ومنطقة البحر الكاريبي و�أوروبا ملدة ثالثة
�أيام من املناق�شات املفتوحة حول الق�ضايا املتعلقة
بحو�ض الأطل�سي.

2014

وعلى هام�ش هذا امل�ؤمتر الدويل ،مت اختيار بع�ض القادة
ال�شباب املنحدرين من حو�ض الأطل�سي للم�شاركة يف
«برنامج قادة امل�ستقبل» .وقد �أتيح له�ؤالء القادمني من
عامل ال�سيا�سة والأعمال واملجتمع املدين الفر�صة للتوا�صل
مع �صناع القرار الرئي�سيني حول الق�ضايا ال�سيا�سية
واالقت�صادية والعالقات الدولية املرتبطة باملنطقة .كما
ا�ستفاد  50من القادة ال�شباب الذين ينتمون لـ  40بل ًدا يف
املخ�ص�ص وفر�ص
حو�ض الأطل�سي من برنامج للقيادة
ّ
التوا�صل وتبادل املعلومات قبل �أن ين�ضموا �إىل امل�ؤمتر
كم�شاركني و�أع�ضاء يف جلنة اخلرباء.
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جل�سة عامة يرت�أ�سها قادة امل�ستقبل يف م�ؤمتر «حوارات الأطل�سي».
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حتت املجهر

حوارات الأطل�سي:
موعد القادة

تعترب «حوارات الأطل�سي» التي ينظمها
مركز ال�سيا�سات  OCPبال�رشاكة مع
�صندوق مار�شال الأملاين للواليات
مفتوحا للنقا�ش
املتحدة ( )GMFف�ضاء
ً
يجمع خرباء من خمتلف اخللفيات
وممثلني عن امل�ؤ�س�سات احلكومية
وال�رشكات ومراكز الفكر وو�سائل
الإعالم ال�ستك�شاف �سبل تعزيز
التعاون على �ضفتي املحيط الأطل�سي .جمعت ن�سخة هذا العام التي �أقيمت
يف الفرتة ما بني  24و� 26أكتوبر
�شكّل العديد من الق�ضايا املهمة � 2014أكرث من  300م�شارك من �أمريكا
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معمقة ،وال �سيما ال�شمالية واجلنوبية و�إفريقيا و�أوروبا.
مو�ضوع نقا�شات ّ
م�س�ألة التمويل من �أجل التنمية
وحتديات الأمن واحلكامة يف املحيط وقد ح�رض امل�شاركون اجلل�سات
ومن�صات
الأطل�سي واال�ستثمارات واملبادالت العامة ،واجلل�سات امل�ص ّغرة
ّ
التجارية عرب الأطل�سي والعالقة بني �أخرى غري ر�سمية لتبادل الأفكار حول
القطاعني العام واخلا�ص يف حو�ض الق�ضايا الإقليمية التي تطال الأمن
والفالحة والطاقة.
الأطل�سي.
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18

مطروحا
مو�ضوعا
ً
ً

تقرير الأن�شطة ل�سنة 2014

+300

م�شارك

100

ممثل
بل ًدا ً
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املو�ضوع

الن�شاط

الو�صف

•حتفيز النقا�ش حول الأ�سباب والتحديات االجتماعية واالقت�صادية
امل�ؤمتر الدويل حول تقلب �أ�سعار
والتحديات ،املتعلقة بتقلب �أ�سعار املواد الغذائية
املواد الغذائية :الأ�سباب
•عرو�ض تليها جل�سات مناق�شة عامة مقدمة من قبل جامعيني
الرباط ،فرباير 2015
وخرباء مرموقني يف ال�ش�أن ال�سيا�سي لرفع التو�صيات حول ال�سيا�سة العامة

منتدى بروك�سل،
بروك�سل من � 21إىل  23مار�س

م�ؤمترات دولية

امل�ؤمتر الدويل عن ال�صلة بني املياه •جمع هذا امل�ؤمتر خرباء عامليني رفيعي امل�ستوى ملناق�شة ت�أثريات التغري
والغذاء والطاقة يف الأرا�ضي اجلافة ،املناخي و�شح املياه واحللول املمكنة يف جماالت الزراعة و�إدارة املياه
الرباط ،من � 12إىل  13يونيو  2014والأن�شطة التجارية الزراعية والطاقة.
امل�ؤمتر الدويل :بناء زراعة م�ستدامة
لأمن غذائي يف املنطقة الأوروبية-
املتو�سطية :التحديات وخيارات
ال�سيا�سة ،نوفمرب ،الرباط

•خالل هذا امل�ؤمتر ،مت عر�ض  12مقا ًال تناولت حتديات من بينها حتدي الأمن
الغذائي يف الف�ضاء الأوروبي-املتو�سطي وحتدي الزراعة التقليدية �أنظمة
أي�ضا يف
الإنتاج الزراعي يف دول جنوب البحر الأبي�ض املتو�سط .ومت البحث � ً
تو�صيات �سيا�سية لتح�سني ا�ستخدام الأنظمة الزراعية امل�ستدامة يف املنطقة.

احللقة البحثية الدولية حول دور
املغرب يف تعزيز التعاون
الأوروبي-املتو�سطي يف جمال
الطاقة� 26 ،سبتمرب

•متثلت غاية هذه احللقة البحثية الدولية يف البحث يف �إمكانيات التعاون
الأوروبي-املتو�سطي يف جمال الطاقة ،كما و�أنها بحثت يف احللول املمكنة
ملواجهة التحديات على املدى البعيد لغايات الفعالية والتناف�سية والنمو
امل�ستدام ،مع �إلقاء ال�ضوء على القيمة التي ميكن �إ�ضافتها �إىل �أمن الطاقة
يف �أوروبا يف حال تعزيز التعاون بني ال�رشكاء املتو�سطيني
•موعد �سنوي للقادة ذوي النفوذ من القطاعني العام واخلا�ص والقادمني
من حو�ض الأطل�سي لإجراء نقا�ش غري ر�سمي و�رصيح حول امل�سائل الإقليمية.
•جمال�س تفاعلية وجل�سات تت�ضمن جمموعات م�صغرة ملناق�شة امل�سائل
الإقليمية من �ضمنها الأمن واالقت�صاد والهجرة والطاقة.
•ما يزيد عن  300م�شارك من �أمريكا ال�شمالية واجلنوبية و�أفريقيا و�أوروبا
و�آ�سيا قادمني من م�ؤ�س�سات حكومية و�رشكات ومراكز فكرية وو�سائل �إعالم.
• 45دولة ُمثلة.

امل�ؤمتر الدويل للحوار الأطل�سي،
من � 24إىل � 26أكتوبر 2014
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•ينظم �صندوق مار�شال الأملاين للواليات املتحدة الأمريكية منتدى بروك�سل
الذي يعد ملتقًى �سنو ًيا للقادة ذوي النفوذ يف القطاعني العام واخلا�ص
والقادمني من �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية ملناق�شة التحديات التي تواجهها
العالقات عرب الأطل�سي.
•مت متثيل مركز ال�سيا�سة التابع ملكتب الربامج التجارية عرب مداخالت �أجراها
العديد من �أع�ضاء جلنة اخلرباء الرفيعي امل�ستوى.
قمة املهنيني
يف
للفو�سفاط
•�شارك قادة �شباب من منظومة املجمع ال�رشيف
ّ
ال�شباب ،وهو منتدى ُينظم على هام�ش امل�ؤمتر املخ�ص�ص للقادة ال�شباب
العاملني يف القطاعني اخلا�ص والعام.
•ما يزيد عن  300م�شارك.

ال�رشكاء

• �صندوق النقد الدويل
• مركز التكنولوجيا والتنمية
االقت�صادية التابع جلامعة
نيويورك

• �صندوق مار�شال الأملاين للواليات
املتحدة الأمريكية ()GMF

• مركز العالقات الدولية
يف بر�شلونة
• كلية كينجز لندن
• جامعة تك�سا�س �إي �أند �أم
• معهد الأعمال الدولية
• وحدة البحوث االقت�صادية يف
العلوم االجتماعية يف معهد
احل�سن الثاين للزراعة والبيطرة
يف الرباط
• املركز الدويل لل�سيا�سة الغذائية
والزراعية التابع جلامعة ميني�سوتا
• معهد ال�ش�ؤون الدولية الإيطايل

• �صندوق مار�شال الأملاين للواليات
املتحدة الأمريكية ()GMF
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املو�ضوع

الن�شاط

برنامج القادة ال�صاعدين من
� 23إىل � 26أكتوبر 2014

امل�ؤمتر العاملي لل�سيا�سات،
�سيول،
من � 8إىل  10دي�سمرب 2014

�إ�صالحات القطاع املايل يف
�أوروبا :االنعكا�سات واملراحل
امل�ستقبلية يف املغرب

الو�صف

خم�ص�ص ل�صانعي القرارات بغية مناق�شة
• منتدى �سنوي من الطراز الأول
ّ
الق�ضايا وال�رشاكات العاملية.
• م�شاركة العديد من القادة ال�صاعدين املغربيني والأفارقة يف جل�سات عامة.
• الرتكيز على جنوب الأطل�سي والعالقات عرب الأطل�سي مبا يتجاوز دول ال�شمال
ممثلة.
•  28جن�سية ُ
•  50قائ ًدا �صاع ًدا م�شاركً ا
• تنظم م�ؤ�س�سة امل�ؤمتر العاملي لل�سيا�سات هذا امل�ؤمتر الذي بات مي ّثل فعالية
�سنوية مت �إطالقها يف عام  2008حتت رعاية رئي�س املعهد الفرن�سي للعالقات
ونظرا �إىل �أن �أعمال امل�ؤمتر متمحورة ب�شكل
الدولية ال�سيد تريي دي مونربيال.
ً
رئي�سي حول ق�ضايا احلوكمة العاملية ،ف�إنه ي�ستقطب �صانعي قرارات �سيا�سية
واقت�صادية رفيعي امل�ستوى وقادة الر�أي العام ف�ض ًال عن ممثلي الأو�ساط
الأكادميية واملجتمع املدين.
• ولدورة عام  ،2014نظم مركز ال�سيا�سات  OCPور�شة عمل
حول حتديات الزراعة يف �أفريقيا ،جمعت جلنة خرباء رفيعي امل�ستوى
ومتعددي االخت�صا�صات

ال�رشكاء

• �صندوق مار�شال الأملاين للواليات
املتحدة الأمريكية ()GMF

• م�ؤ�س�سة امل�ؤمتر العاملي لل�سيا�سات

• ا�ستعر�ض عامل االقت�صاد وال�رشيك يف ت�أ�سي�س خلية التفكري يوروبيني بروغل
نيكوال فريون الأزمة املالية املنهجية التي تع�صف ب�أوروبا منذ العام 2008
واملبادرات التي اتخذتها جمموعة الع�رشين واملفو�ضية الأوروبية.

• معهد بيرت�سون لالقت�صاد الدويل

ور�شة عمل «الأمن الغذائي
والتغذوي» ،الرباط ،فرباير

• ا�ستجابة �إىل التحديات ال�سيا�سية احلالية وامل�ستقبلية املتعلقة بالغذاء
الأمني والتغذية
• �ساهمت امل�شاورات يف ور�شة العمل يف التو�صل �إىل م�رشوع بحثي جديد
يف هذا املجال

• �شبكة التنمية العاملية

االتفاقات الإقليمية الكربى
حول التجارة احلرة ومنظمة
التجارة العاملية وردود فعل
الدول التي مت �إق�صا�ؤها.
مايو ،الرباط

• تطرق هذا امل�ؤمتر �إىل ق�ضايا متعلقة بو�ضع التجارة العاملية واحلوافز حول
مفاو�ضات عرب الهادئ وعرب الأطل�سي وفر�صها بالنجاح وانعكا�ساتها
املحتملة على النظام التجاري العاملي

2014

ندوات وطاوالت م�ستديرة

• عر�ضت هذه الفعالية امل�شرتكة الأبحاث التي �أجراها فريق مركز الدرا�سات
االجتاهات النا�شئة يف م�شاريع االجتماعية واالقت�صادية والإدارية يف �إطار م�رشوع «م�ستقبل الأطل�سي»
الذي يدعمه االحتاد الأوروبي بالتن�سيق مع مركز بر�شلونة لل�ش�ؤون الدولية.
«م�ستقبل الأطل�سي» التابعة
كما مت اعتبار هذه الفعالية منا�سب ًة للت�شارك والتفكري مع الأطراف املغربية
ملركز ال�سيا�سات ،OCP
الأ�سا�سية املعنية بامل�سائل اجليو�سرتاتيجية وما يرتتب عليها من حتديات
الرباط 2014
�أمنية وزراعية يف منطقة الأطل�سي.
التحديات اجلديدة املتعلّقة
بال�سيا�سة النقدية بعد الأزمة
املالية العاملية 13 ،نوفمرب،
مركز ال�سيا�سات  ،OCPالرباط

• مركز الدرا�سات االجتماعية
واالقت�صادية والإدارية ()CESEM

• متحور امل�ؤمتر حول تداعيات الأزمة الأخرية ذات ال�صلة بت�صميم ال�سيا�سات
قيا�سا بال�سيا�سات الكلية احلذرة والدرو�س التي ميكن
النقدية وحول التفاعالت ً
للمغرب ا�ستخال�صها واال�ستفادة منها.
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املو�ضوع

الن�شاط

وجهات النظر
االقت�صادية العاملية،
نوفمرب ،الدار البي�ضاء

الو�صف

ال�رشكاء

• �سمحت هذه احللقة البحثية للم�شاركني بدرا�سة وجهات النظر االقت�صادية
عقب الأزمة العاملية ومناذج التقارب االقت�صادي اجلديدة النا�شئة

• �أعاد يوري دادو�ش وهو زميل زائر مركز ال�سيا�سات OCP
حلقة بحثية حول الرابط بني
القطاع طرح النموذج االقت�صادي القائم على ال�صناعة ك�أ�سا�س للنمو .كما ناق�ش
ال�سيا�سات
ال�صناعي ومنو مركز
و�سائل تعزيز القطاع ال�صناعي يف �سيا�سات منو البلدان النامية كما ناق�ش
الرباط
،OCP
مكان املغرب يف هذه الإ�سرتاتيجية.

عر�ض كتاب «النفط مقابل الغذاء.
»�أزمة الغذاء العاملية وال�رشق الأو�سط
(Oil for Food. The Global Food
)Crisis and the Middle East

• يتطرق هذا الكتاب �إىل الأزمة الغذائية العاملية و�أثرها على �سيا�سات
ال�رشق الأو�سط

• مركز بر�شلونة لل�ش�ؤون الدولية
()CIDOB

الرباط ،يونيو 2014

اال�ستثمار يف القيادات ال�شابة:
خارطة طريق للعمل ،يونيو ،الدار
البي�ضاء

• �سمحت هذه احللقة البحثية للم�شاركني النظر عن كثب �إىل دور القيادات
ال�شابة يف عملية التنمية مع الت�شديد حتدي ًدا على العامل العربي

• امل�ؤ�س�سة الدولية لل�شباب

كميا يف �إطار منوذج قائم على تداخل الأجيال
• ن�رش مقال يق ّدم حتلي ًال ًّ
وا�ستعرا�ض العالقات بني التحول ال�صناعي والنمو االقت�صادي والوظائف
بالإ�ضافة �إىل مناق�شة دور ال�سيا�سات العامة يف هذا ال�سياق .وهذا املقال
ورقة بحث :ال�سيا�سات العامة
والتحول ال�صناعي والنمو والوظائف هو ثمرة درا�سة �أجراها كل من بيري ري�شار �أجينور وكرمي الأينعول
• ي�أخذ النموذج يف االعتبار �أن�شطة املحاكاة واالبتكار يف كل من النظام
يف املغرب:
التعليمي والر�أ�سمال العام يف البنية التحتية املتطورة واخللل يف �سوق
حتليل كمي� 1 ،أبريل 2014
العمل والعالقة الثنائية بني اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة وجودة
الر�أ�سمال الب�رشي.
من�شورات

تقرير :التيارات الأطل�سية
� 17أكتوبر 2014

• ن�رش �أول ن�سخة من التيارات الأطل�سية وهو تقرير جديد ي�سمح بتتبع
املفاهيم الأطل�سية املو�سعة

• ن�رش �سل�سلة من موجزات ال�سيا�سة و�أوراق ال�سيا�سة حول برنامج
الأطل�سي الأو�سع:
تطور حركة الهجرة يف
 �أمريكا الالتينية و�أفريقيا :معلومات حول ّق�صة ّ
القرن الواحد والع�رشين بقلم بيرت د� .ساثرالند.
�سل�سلة من املوجزات ال�سيا�سية حول
الهجرة الأفريقية و�أمريكا اجلنوبية :الو�ضع احلايل واملنظور امل�ستقبليبرنامج الأطل�سي الأو�سع
بقلم عاي�شة بيالربي.
 �ألي�س يف �أر�ض التجارة� :سيا�سات �رشاكة التجارة واال�ستثمار عرب الأطل�سيبقلم جيم كولبي.

64
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املتحدة الأمريكي ()GMF

• �صندوق مار�شال الأملاين للواليات
املتحدة الأمريكي ()GMF
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املو�ضوع

الن�شاط

الو�صف

ال�رشكاء

• �سمح هذا امل�ؤمتر مبناق�شة ر�سوم بيانية حول الهجرة ما بني قارتي حميط
جنوب الأطل�سي و�أفريقيا و�أمريكا اجلنوبية وذلك بح�ضور طالب
و�أ�ساتذة جامعيني.
الهجرة يف حميط جنوب الأطل�سي:
الأمناط واحلوكمة والنمو 14 ،نوفمرب • ،كما متحور النقا�ش حول حوكمة الهجرة و�رشوط الهجرة يف اتفاقات التكامل
االقت�صادي الإقليمي.
جامعة الأخوين يف �إفران
• و�رشح كاتب الورقة ،فيليب مارتني ،قدرة الهجرة وال�شتات على ت�رسيع التنمية
االقت�صادية يف جنوب الأطل�سي

• جامعة الأخوين
• �صندوق مار�شال الأملاين
للواليات املتحدة الأمريكية
()GMF

ورقة بحث� :أ�سياد احل�ساب :من فورد • تف�صل هذه الورقة املنهجيات التجارية العاملية اجلديدة يف �سياق يت�أثر
بالو�ضع اجلغرايف ال�سيا�سي لالقت�صاد الرقمي.
�إىل غوغل ،الواقع اجلغرايف
ال�سيا�سي • مت تقدمي العديد من العرو�ض يف �سياق هذه الدرا�سة حيث متت مناق�شة
،
لالقت�صاد الرقمي� ،سبتمرب 2014
املوا�ضيع التالية مع املهنيني :قطاع االقت�صاد الرقمي واال�سرتاتيجيات
الرباط وبروك�سل
لال�ستفادة من املعطيات اجلديدة للتجارة العاملية

• ندوق مار�شال الأملاين
للواليات املتحدة الأمريكية
()GMF

حلقات بحثية تدريبية

االقت�صاد العاملي والأ�سواق النا�شئة • :الهدف العام من هذه احللقة البحثية هو �أن تقدم للم�شاركني ملح ًة عن
الو�ضع احلايل لالقت�صاد العاملي وانعكا�ساته االقت�صادية وال�سيا�سية
التحديات الرئي�سية واخليارات
على الدول النا�شئة والنامية.
ال�سيا�سية

النمو االقت�صادي ومنو فر�ص العمل
عاملي • عر�ضت هذه احللقة البحثية ،ب�أ�سلوب بيداغوجي� ،أق�سام ونتائج التقرير
والتنوع ال�صناعي يف اقت�صاد
املعنون «�إ�سرتاتيجية النمو ح ّتى �سنة  2025يف نظام عاملي متب ّدل»
متب ّدل
الذي تناول االقت�صاد املغربي على املدى املتو�سط.
نوفمرب ،الدار البي�ضاء
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جامعة حممد ال�ساد�س
متعددة التخ�ص�صات:
على مقاعد التميز

تعد جامعة حممد ال�ساد�س متعددة التخ�ص�صات م�ؤ�س�سة ويف هذا الإطار ،تعترب جامعة حممد ال�ساد�س متعددة
للبحث والتكوين تقع يف قلب املدينة اخل�رضاء بابن جرير التخ�ص�صات م�ؤ�س�سة غري ربحية ت�شمل تخ�ص�صات عديدة
قادرا على رفع املغرب �إىل مفتوحة للجميع ،بحيث ت�ستند �رشوط القبول �إىل املعايري
وتطمح لت�صبح قطبا �أكادمي ًيا ً
الأكادميية فقط ،وذلك ل�ضمان �أق�صى قدر من تكاف�ؤ الفر�ص.
م�صاف الدول الرائدة يف جمال البحوث والتكوين.

�أهداف
اجلامعة

الفئات امل�ستهدفة

بدعم من م�ؤ�س�سة  ،OCPت�سعى جامعة حممد ال�ساد�س الطلبة املغاربة والأجانب
متعددة التخ�ص�صات لتطوير برامج تعليمية رفيعة امل�ستوى
يف ان�سجام تام مع ال�سياق االقت�صادي الوطني احلايل،
وذلك بهدف امل�ساهمة يف ن�شوء جمتمع حقيقي للمعرفة
واملعارف يف املغرب .وتخطط اجلامعة ال�ستقبال � 12ألف
طالب و�ألف �أ�ستاذ وباحث .كما تطمح اجلامعة لتحقيق
توجه قوي نحو البلدان النا�شئة
�أهداف دولية من خالل ّ
وال�رشوع يف �إن�شاء �شبكة توا�صل مع اجلامعات املغربية.
�ست�شكل جامعة حممد ال�ساد�س متعددة التخ�ص�صات م�صعدا
اجتماعيا حقيقيا لل�شباب املغربي والأجنبي .حيث �ست�سمح
للطالب الأكرث ا�ستحقاقا املنتمني للأو�ساط املعوزة
باال�ستفادة من املنح الدرا�سية والدورات التكوينية ح�سب
اختيارهم .ويف �إطار �إثراء امل�رشوع التعليمي والإدماج
اجليد للخريجني يف �سوق ال�شغل ،تعمل جامعة حممد
ال�ساد�س متعددة التخ�ص�صات على تطوير �رشاكات وثيقة
مع العديد من اجلامعات الوطنية والدولية.

66

تقرير الأن�شطة ل�سنة 2014

جامعة حممد ال�ساد�س متعددة التخ�ص�صات

67

ثانوية التميز بن جرير:

من �أجل حياة مدر�سية ناجحة

تقع ثانوية التميز يف قلب املدينة اخل�رضاء بابن جرير
وتتميز بثقافة حقيقية للتنمية امل�ستدامة بحيث تق ّدم مرحلة
درا�سية م�ؤلّفة من �أق�سام حت�ضريية لاللتحاق باجلامعات
النخبوية والفروع العلمية والتكنولوجية التاليةMPSI :
(الريا�ضيات والفيزياء والعلوم ال�صناعية)( PCSI ،الفيزياء
والكيمياء والعلوم ال�صناعية)( TSI ،التكنولوجيا والعلوم
ال�صناعية) ،بالإ�ضافة �إىل م�سلك الدرا�سات الريا�ضية.

وتبقى هذه الثانوية اخلا�صة غري الربحية مفتوحة للجميع،
بحيث يتم اختيار املر�شحني على �أ�سا�س املعايري الأكادميية
فقط ،كما تق ّدم املنح الدرا�سية لطالبها.
وجوها الهادئ،
وبف�ضل ت�صميمها وهند�ستها املعمارية
ّ
ت�ست�ضيف ثانوية التميز بن جرير الطلبة يف ظروف مثلى
من الراحة والرفاهية لت�شجيعهم على العمل وعي�ش حياة
مدر�سية ن�شيطة.

�أهداف
ثانوية التميز

الفئات امل�ستهدفة

من �أجل حتقيق طموحها ،و�ضعت الثانوية الأهداف التالية :الطلبة املغاربة والأجانب يف مرحلة
• تقدمي تدري�س مبتكر يركّ ز على دعم الطالب �أثناء التكوين الإعدادي و الثانوي.
وعلى منوه ال�شخ�صي؛
• التعاقد مع �أ�ساتذة �أكفاء يف التعليم الثانوي الت�أهيلي
والأق�سام التح�ضريية للمدار�س العليا ؛
• احل�صول على اعرتاف دويل بثانوية التميز كم�ؤ�س�سة ذات
م�ستوى عال يف التعليم الثانوي.
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ملتزمون

مع �رشكائنا
لطاملا حر�صت م�ؤ�س�سة  OCPعلى «ح�شد الطاقات»
من �أجل خلق ت�آزر حقيقي حول امل�شاريع
واال�ستفادة من م�ساهمة اجلميع يف حتقيق
الأهداف .ولع ّل الإحاطة اجليدة بال�رشكاء هو عامل
النجاح الرئي�سي لأي مقاول اجتماعي يطمح لتنفيذ
م�شاريعه .ولهذا ال�سبب تلتزم

م�ؤ�س�ساتنا ب�إر�ساء و�/أو �إدامة �رشاكات فعالة ،مما
يتيح لها تبني نهج ا�سرتاتيجي مع حتديد حماور
التنمية وحت�سني �إمكاناتها .وبالتايل فنحن نفخر
بتعاوننا اليومي مع ال�رشكاء الوطنيني والدوليني.

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

اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
• م�ؤ�س�سة �سندي
• م�ؤ�س�سة ام.ا�س �سواميناثان
(م�ؤ�س�سة ام.ا�س �سواميناثان للبحوث)
• رابطة الأطر العليا للمجمع ال�رشيف
للفو�سفاط
• الودادية املغربية للمعاقني
• الودادية املغربية للأطفال املعاقني
ذهن ًيا وحرك ًيا
• املجموعة املغربية للتطوع
• جلنة دعم متدر�س الفتيات القرويات
• جمعية EDOM
• منظمة �إيناكت�س املغرب
• التعاون الوطني
• احتاد جمعيات موالي عبداهلل
• �إجناز املغرب
• ور�شة عمل �إم �آي تي لل�رشكات النا�شئة
العاملية
• ما�س ت�شالنج
• �شبكة الريادة يف املغرب
ملربي الأغنام واملاعز
• اجلمعية الوطنية ّ
• جمعية �أوالد ابراهيم
• جمعية ا�سامة وادي زم
• جمعية �سلو فود
• جمعية ادماج الطفل التوحدي
• جمعية قرية SOS
• جمعية ب�سمة الر�ضيع
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• جمعية �ستارتاب املغرب
• جمعية �ستارتاب يوراليف
• جمعية تافياللت
• م�ؤ�س�سة يرما كناوة
• م�ؤ�س�سة مهرجان ال�سينما االفريقية
خلريبكة
• التعاونية الفالحية فلورا
• امل�ؤ�س�سة من �أجل تدري�س العلوم
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
• م�ؤ�س�سة ماوكلي الدولية
• امل�ؤ�س�سة املغربية للعلوم املتقدمة
والإبداع والبحث العلمي
• م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة
• م�ؤ�س�سة موخريي�س بور �أفريقيا
• امل�ؤ�س�سة املغربية للطالب
• م�ؤ�س�سة �رشق غرب
• جمعية الأ�صالة
• جمعية احل�سنات
• جمعية احل�ضن
• جمعية الإكرام
• جمعية اجل�رس
• جمعية الكرامة
• اجلمعية الوطنية مل�ستقبل ذوي العاهات
املتمدر�سني
• جمعية القافلة الطبية اجلراحية
• م�ؤ�س�سة ال�شيخ زيد ابن �سلطان

• جمعية ال�شعلة
• اخلزانة ال�سينمائية يف طنجة
• جمعية ال�صويرة موكادور
• جمعية النه�ضة
• جمعية جوار
• جمعية رعاة االبت�سامة
• جمعية منرب املعاق للتنمية
• اجلمعية املغربية لدعم التمدر�س
• اجلمعية املغربية الطبية للت�ضامن
• اجلمعية املغربية لدعم وم�ساعدة
الأ�شخا�ص امل�صابني بالت�صبغ الثالثي
• جمعية ملزيندة

املوزعون املعتمدون للأ�سمدة

املنظمات الدولية

واملخ�صبات ()AGRI TRADE MAROC
• �رشكة �أغري ترايد املغربية للأ�سمدة
ّ
• �رشكة �أوالد �سبيطة
• �رشكة �رشف
• �رشكة فاندي كوبراغري
• �رشكة فريتيكا
• �رشكة فريتيما
• �رشكة فرتيتك
• �رشكة �صناعات توغونا �آغرو
• �رشكة املواد الكيماوية املغربية
• �رشكة برو�سي�س
• �رشكة بروماغري
• ال�رشكة التجارية للمنتجات ال�رشيفة
• ال�رشكة الوطنية لت�سويق البذور � -سوناكو�س
• �رشكة تيماك �آجرو املغرب
• �رشكة توتاجري
• �رشكة زين �سرييال

• �آمدي�ست
• املجل�س الثقايف الربيطاين
• املركز الدويل لل�سيا�سة الغذائية والزراعية التابع جلامعة ميني�سوتا
• مركز امل�ؤ�س�سة الأوروبية
• �صندوق النقد الدويل
• �صندوق مار�شال الأملاين للواليات املتحدة الأمريكية
• الهيئة الأملانية للتعاون الدويل
• املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة � -إيكاردا
• املعهد الدويل لبحوث املحا�صيل للمناطق املدارية �شبه القاحلة
• املعهد الفرن�سي املغربي
• ما�س ت�شالنج
• منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
• احتاد نهر مانو

املدار�س وامل�ؤ�س�سات املغربية
• املركز الوطني للبحث العلمي والتقني
• معهد احل�سن الثاين للزراعة والبيطرة
• املعهد الوطني للأبحاث الزراعية
• جامعة حممد ال�ساد�س متعددة التخ�ص�صات
• وحدة بحوث االقت�صاد والعلوم االجتماعية يف معهد احل�سن الثاين للزراعة
والبيطرة يف الرباط
• جامعة القا�ضي عيا�ض

الإدارات وال�سلطات العمومية
• الوكالة املغربية للتعاون الدويل
• اجلمعية الدائمة لغرف الزراعة يف مايل
• وزارة الزراعة يف غينيا
• وزارة الفالحة وال�صيد البحري يف املغرب
• وزارة التنمية الريفية يف مايل
• وزارة الرتبية الوطنية
• عمالة �إقليم تادلة �أزيالل
• عمالة �إقليم بني مالل
• عمالة �إقليم الفقيه بن �صالح

املدار�س واجلامعات الدولية
• املدر�سة الوطنية العليا للمناجم يف باري�س
• املعهد اجلامعي للتكنولوجيا يف باري�س
• كلية كينغز بلندن
• معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية
• جامعة نيويورك
• جامعة بورديو
• جامعة تك�سا�س
• جامعة تك�سا�س �إي �أند �أم
• جامعة فاجننغن
• جامعة راي�شو يف كارناتاكا
• جامعة كوتا يف راجا�ستان
• جامعة بيدان �شاندرا كري�شي في�شوافيديااليا يف بنغال الغربية
• جامعة �أوتار بنغا كري�شي في�شوافيديااليا يف بنغال الغربية
• جامعة راجماتا فيجاياراجي �سينديا كري�شي في�شوافيديااليا يف ماديا
• برادي�ش

املنظمات املغربية

• �أر�شيف املغرب
• املكتبة الوطنية للمملكة املغربية
• مركز الأبحاث والدرا�سات التطبيقية يف التنمية الب�رشية
• املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ب�إقليم اجلديدة
• املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية باقليم �آ�سفي

املنظمات غري احلكومية

• جمعية  CorpsAfricaالأمريكية
• اجلمعية الهندية الحرتافيي ال�صناعات الزراعية
• )The Future Is Our Country) FIOC
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