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 07متهيد
� 08سنة  2015بالأرقام
 10م�ؤ�س�سة  : OCPزرع بذور م�ستقبل �أف�ضل

تمهيد

المـعرفة:
الرافعة الأ�سا�سية

لـتنـمية مـ�ستــدامـة

ومتـكافـــئة

حر�ص��ت م�ؤ�س�س��ة  OCPمنذ �إن�ش��ائها ،على
النهو���ض مبهمته��ا كم�ؤ�س�س��ة مواطنة داخل
املغ��رب وخارجه� .إذ ت�س��اهم ب�ش��كل يومي يف
الإع��داد مل�س��تقبل �أف�ضل عرب �إطالق م�ش��اريع
فعلي��ة و انخ��راط طويل امل��دى يف تنفيذ برامج
التنمية الب��شرية.
ن�س��عى جاهدي��ن للتقلي���ص من �أثر الفوارق
االجتماعي��ة ،وذل��ك بالعمل من �أج��ل تنمية
م�س��تدامة ومتـ��كافئة وك��ذا ملواكبة التحوالت
الإقت�صادي��ة والإجتماعي��ة احلالية.
بو�صفه��ا جترب��ة جماعي��ة رائدة ،تعمل امل�ؤ�س�س��ة
عل��ى ت�أ�سي���س �أر�ضية ت�ش��جع الت�ضام��ن وتعبئة
الطاقات.
تتع��اون امل�ؤ�س�س��ة يف عمله��ا ب�ش��كل وثيق مع
�رشكاء جمعويني وم�ؤ�س�ساتيني وفاعلني حمليني.

خالل �س��نة � ،2015إرتبط �إ�س��م امل�ؤ�س�س��ة بالعديد
من الأن�ش��طة و التظاهرات �س��واء كطرف
منظ��م �أو م��ن موق��ع الطرف الداع��م �أو ب�صفتها
م�ؤ�س�س��ة تفي��د وت�س��تفيد من ثمار هذه الأن�ش��طة
والتظاهرات.
�س��اهمنا يف املغ��رب و خارج��ه ،يف توفري
حي��اة �أف�ض��ل لفئات عديدة م��ن املجتمع كما
مكن��ا ه��ذه الأخرية ،من االنفت��اح على املعرفة
وحري��ة املقاول��ة والثقافة .و ق��د مت حتقيق كل
ذل��ك بف�ض��ل تعبئ��ة مواردنا الب��شرية و الثقة
املتج��ددة الت��ي يولينا �إياها ��شركا�ؤنا.
إنطالق��ا م��ن قناعتن��ا �أن املعرف��ة هي الدعامة
الأ�سا���س لأي تنمي��ة م�س��تدامة ومتـ��كافئة ،ف�إننا
عمدن��ا �إىل تبن��ي الرتبي��ة كمو�ضوع �أ�سا�س��ي لهذا
التقرير.
ق��راءة ممتعة !
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�سنة  2015بالأرقــام
التنـــــمية الفـــالحــــية

األنشــطة اإلجتامعــية ومواكـبة الشــباب

عـىل مستـــوى املغـــرب

354

7801

مستفيدة في إطار مشروع تنمية وتثمين
إنتاج حليب الماعز بالرحامنة

4749

12200

مشاريع مهيكلة تهم ست سالسل
فالحية  :حبوب و بقوليات ،شجر
التين ،الكـَـبَر ،تربـية الحلزون،
إنتاج حليب الماعز

فالح استفادوا من قوافل التكوين

إستشـارة طبـية

مستفيد من أيام التكوين الموضوعاتــية
(دون احتساب المستفيدين من قوافل التكوين)

5

فــالح استفــادوا مباشـرة من بـرنامج
دعـم القدرات التقـنية (حصـص داخـل
القاعــات وعـلى أرض الميــدان)

1

217

قطعة أرضية فالحية تم تهيئتها
في إطار برنامج تعزيز وعصرنة
الفالحة

مشروع بحث من أجل تطوير تكنولوجيا
جديدة للتحليل المختبري لألتربة

هـكتار لتوضيح فعـالية
الممارســات الفـالحية
الجـيدة

+30000

90

تنـظيم قافلتيـن فالحيــتين :
غينــيا والكـوت ديفوار

3

يومــا من التكـوين استـفادمنها
 10أطـر من وزارة الفالحـة الغينية

هكـتار مدرجـة ضمن خريطة
خصوبة األتربة في غينيا

مختبـرات مهــيئة ومجـهزة لتحــليل
األتربــة في غيـنيا

8

نظــارة مــوزعة فـي إطار
قوافـل OCP

600

طفل مستفيد من أنشطة تحسين
المستوى المدرسي

577
6
مقـاولة تمـت مواكبــتها

شـاب تم تلقـيـنهم مبــــادئ
ريــادة المقـاوالت

قـروض شـرف
تـم منـحها

116
مشـروع جمعوي مـم َّول

شبكة املجمع الرشيف للفوسفاط لريادة املقاوالت

فــالح مستفــيد من برنامـج تشجـيع
الممارسـات الفالحية الجـيدة في آســيا
وإفريقـيا

100000

+2000

3121

9660

عىل صــعيد إفريقــيا

2

منحـة موزعــة في سنــة 2015

منصـب شغـل تم خلـقها
ســنة 2015

على الصــعيد الدولـي

3000

681

+21000

الثقـافة و التــراث

400

مسـتفيد وعائالتـه من برنامج
حمـاية وتنمـية النخــيل

121

من الفـنانين الشـباب تمـت
مواكبــتهم

+28000
مســتفيد من أنشـطة التربية
الثقافـية والفنية (من بينهـم 300
من المدرسين الذين تم تكوينهم)

مركز املجمع الرشيف للفوسفاط للسياسات

1500
مشــــارك في المؤتـــمرات
والــندوات

18
مؤتمر وندوة تم
تنظيمها بالمغرب

14
مؤتـمر وندوة على
المستــوى الدولـي

9

24
5
20

إحـاطة سياسـية تم إصـدارها
كتـب تـم نشــرها
ورقــة بحثـية تمـت صياغـتها
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م�ؤ�س�سة : OCP
زرع بذور
م�ستقبل �أف�ضل
يف ت�صور م�ؤ�س�سة � ،OCPسيحمل
امل�ستقبل املميزات التالية :
م�ستقبل عادل ومتكافئ
كلن��ا قناع��ة ب���أن تكاف���ؤ الفر���ص هو الخطوة الأول��ى نحو تحقيق عي���ش �أف�ضل
للجمي��ع .ل��ذا نعم��ل ب�ش��كل يوم��ي على تمكي��ن كل فرد من الو�صول �إل��ى المعرفة
والخدم��ات ال�صحي��ة وتوفي��ر العي���ش الكريم عبر خل��ق فر�ص العمل.
تعتم��د منهجيتن��ا برنامج��ا للدع��م موج��ه لل�س��اكنة المحلية يه��دف �إلى الرفع من
م�س��تويات الدخ��ل و�ضم��ان تربي��ة �أف�ض��ل وكذا تي�س��ير الولوج للخدم��ات ال�صحية من
�أجل تح�س��ين م�س��توى العي�ش.

م�ستقبل ت�شاركي
م��ن منظ��ور م�ؤ�س�س��ة  ،OCPالعم��ل الجماع��ي هو �س��بيل النج��اح .نتطلع �إلى عالم
ي�ش��ارك في��ه كل فرد ح�س��ب ا�س��تطاعته ف��ي بناء م�س��تقبل �أف�ضل.
ل��ذا نعتم��د عل��ى �إ�س��تراتيجية ت�ش��اركية لتحقيق النجاح.
نحر���ص عل��ى العم��ل مع �ش��ركاء جمعويي��ن وم�ؤ�س�س��اتيين وفاعلي��ن محليين من
�أج��ل �إنج��اح م�ش��اريع �إجتماعي��ة و�إغناء الح��وار بخ�صو�ص الإ�ش��كاليات الإجتماعية
والفالحي��ة والبيئية.
م�ستقبل م�ستدام
�إن رغبتن��ا الأكي��دة ف��ي �إعطاء �أن�ش��طتنا نف�س��ا طويال يعب��ر على التزامنا الم�س��تدام
تج��اه ال�س��اكنة المحلي��ة .هدفن��ا �أن نجع��ل من كل مب��ادرة �أن�ش���أناها ديناميكية
جدي��دة فا�ضل��ة ت�ؤثر �إيجاب��ا على تط��ور المحيط برمته.
له��ذا الغر���ض ،تتعب���أ م�ؤ�س�س��ة  OCPلدع��م �صغار الفالحي��ن وتثمين المواه��ب المحلية
والت�ش��جيع عل��ى ري��ادة المق��اوالت ودعم قابلية ال�ش��باب للتوظي��ف وخلق فر�ص
جدي��دة لل�ش��غل و�إثراء النقا���ش والتفكير.
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فـاعل ملـتزم
وفريق معـب�أ :
ت�ضطل��ع م�ؤ�س�س��ة  OCPب��كل جدي��ة بمهمته��ا المواطن��ة وتعمل عل��ى �إيجاد الظروف
المواتي��ة لحي��اة �أف�ض��ل لفائدة الآالف من الم�س��تفيدين.
و�س��واء كانت الم�ش��اريع من الإنجاز المبا�ش��ر للم�ؤ�س�س��ة �أو غير المبا�ش��ر عبر
الوح��دات التابع��ة له��ا �أومن طرف �ش��ركائها ،ف���إن هذه الم�ش��اريع تتوزع دائما حول
خم�س��ة محاور رئي�س��ية:
• التنمي��ة الإقت�صادي��ة و الإجتماعي��ة
• التنمي��ة الفالحية
• الول��وج للثقاف��ة وحماي��ة التراث الوطني
• التكوي��ن والبحث
• التفكي��ر والإ�س��تراتيجية

تعترب امل�ؤ�س�سة من حيث ظروف
�إن�شائها وليدة مغامرة �إن�سانية رائعة
وحـكايـة ت�شــارك و�إلتــزام
يعم��ل طاقمن��ا يومي��ا عل��ى رف��ع تحدي��ات كبيرة ،معتمدا ف��ي ذلك على معرفت��ه و تجربته و
�ش��بكته .وت�س��خر م�ؤ�س�س��ة  OCPكل �إمكانياته��ا لتطوي��ر كف��اءات هذا الطاق��م و�ضمان راحته
وتكري���س ثقاف��ة الت�ضامن لديه.
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م�ؤ�س�سة
خــارج احلــدود
OCP

إفريقيا

ت�س��هر م�ؤ�س�س��ة  OCPعل��ى تنفي��ذ برامجه��ا في كل جه��ات المملكة.
ويتج��اوز مج��ال عمله��ا حدود المغ��رب ،ليمتد �إلى الق��ارة الإفريقية
و �آ�س��يا ،حي��ث تعم��ل الم�ؤ�س�س��ة هناك على �إدارة م�ش��اريع ذات
�أهمي��ة ق�ص��وى ت�س��تجيب لإحتياجات ال�س��اكنة المحلية ،م�س��اهمة
بذل��ك في تعزيز التع��اون جنوب-جنوب
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ا لــــــــرت بــيـ��ة
من �أجل امل�ستقبل

بــــــر ا مــــ��ج
الـــمـ�ؤ�ســ�سـة

الـ�تربية مـفتــاح
التنمـية الفا�ضـلة
تلع��ب التربي��ة دورا حا�س��ما ف��ي التنمي��ة الإقت�صادي��ة والإجتماعية الم�س��تدامة .بما �أن
التربي��ة م��ن الأ�سا�س��يات الت��ي ال محي��د عنها لبن��اء مجتمع متما�س��ك ،ف�إنها بالن�س��بة
للفئ��ات المحروم��ة بمثابة �س��بيل الرق��ي الإجتماعي.

التنمــية الفالحـــية

وت�س��عى البرام��ج والأن�ش��طة الت��ي تق��وم بها الم�ؤ�س�س��ة �إلى الإ�س��تجابة له��ذا المتطلب وذلك
بتي�س��ير التعلي��م لفائ��دة �أكب��ر ع��دد ممكن م��ن �ش��رائح المجتمع ،والرفع من م�س��توى النجاح
المدر�س��ي و ت�ش��جيع نق��ل الكفاءات.

 5محاور للتدخالت
لــدعــم الــتــربـيـة
عل��ى �إخت�لاف الميادين الم�س��تهدفة ،يبق��ى التعليم
�إن�ش��غاال دائم��ا في كل تدخالت الم�ؤ�س�س��ة.

 .1التنمي��ة الإقت�صادي��ة والإجتماعية

تقدي��م منح مدر�س��ية� ،إح��داث بنيات تحتي��ة مخ�ص�صة،
تي�س��ير الو�صول للمدار���س ،دع��م الجهود الرامية
لتح�س��ين الم�س��توى المدر�س��ي ،التربي��ة غي��ر النظامية،
الرف��ع م��ن القابلي��ة للتوظي��ف والتكوين في مجال
ريادة الأعمال.

 .2دع��م البحث والتكوين

�إح��داث جامعات ومدار���س ،ت�أطير الطلب��ة والباحثين،
ن�ش��ر الدرا�س��ات والأبحاث من خالل �إ�صدارات.

األنشــطة االجتـامعية
ومــواكبة الشــباب

الثــقافة والتـراث
شبكة  OCPلريادة
املقاوالت

 .3التنمي��ة الفالحية

ت�ش��جيع وتعمي��م الممار�س��ات الفالحي��ة الجيدة
و بالتحدي��د تل��ك المتعلق��ة بالت�س��ميد المعقلن.

مــركز السيــاسات
OCP

 .4الول��وج �إل��ى الثقافة وحماي��ة التراث الوطني

التربي��ة الفني��ة و �أورا���ش تكويني��ة ،دعم و مواكبة
المواهب ال�ش��ابة.

 .5التفكير والإ�س��تراتيجية

تنظي��م م�ؤتم��رات ونقا�ش��ات ق�صد التح�سي���س
بالإ�ش��كاليات الأ�سا�سية.

الوحدات
التابعة للم�ؤ�س�سة
• جامع��ة محم��د ال�ساد���س متع��ددة التخ�ص�صات البن جرير
• ثانوي��ة التمي��ز بن جرير

16
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م��ن �أجل تربية �أف�ض��ل للجميع
بانــــــــــورامــــــــ��ا 2015

تـي�ســـري
الولوج للمعرفة

تركي��ز على ال�صورة
تفا�صي��ل العملي��ات المنجزة
خ�لال �س��نة 20 1 5
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تيـــ�ســـــير
ولــــــــــوج

المعرفة

من �أجــ��ل تربية
�أفـ�ضل للــجميع
لمواجه��ة الف��وارق الإجتماعي��ة ،تتبنى م�ؤ�س�س��ة OCP

الجه��ات المعني��ة  :بن جري��ر ،الدرالبي�ضاء،
الجديدة ،خريبكة� ،آ�س��في ،اليو�س��فية و�س�لا.

�إ�س��تراتيجية عم��ل كفيل��ة بتمكين ال�ش��رائح الأكثر ه�شا�ش��ة
م��ن الول��وج الى التربي��ة ،وذلك عبر تعبئة ال�ش��ركاء
المحليي��ن والم�ؤ�س�س��اتيين والجمعويي��ن.

ال�س��اكنة الم�س��تهدفة  :ال�ش��باب والأطفال من
الو�س��ط الق��روي و�/أو من فئ��ات �إجتماعية
محرومة

يه��دف برنامج الأن�ش��طة الإجتماعية
ومواكبة ال�ش��باب �إلى :
• الرف��ع م��ن قابلي��ة ال�ش��باب للتوظيف والم�س��اهمة في
�إدماجه��م ف��ي الحي��اة العملي��ة عبر التكوي��ن المالئم وتقوبة
كفاءتهم
• ت�ش��جيع ال�ش��باب عل��ى التميز والإبداع ف��ي مختلف
الميادي��ن  :الإبت��كار ،البح��ث ،العلوم� ،إلخ...
• الإرتق��اء بم�س��توى العي���ش اليوم��ي للمجموعات الم�س��تهدفة
ف��ي الجه��ات الأكث��ر ت�ضررا م��ن الفقر ،وذلك عبر م�س��اعدتها
عل��ى الولوج �إلى الخدم��ات ال�صحية
• الم�س��اهمة ف��ي �إط�لاق دينامي��ة ترابية على م�س��توى
المناط��ق الم�س��تهدفة ،م��ن خالل دعم ق��درات الجمعيات

أســــاتذة و تـــالميذ مؤســسة تعليـــمية بآســفـي
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بانــورامــ��ا
2015

قام��ت م�ؤ�س�س��ة  OCPخالل  2015ب�إنج��از مجموعة
م��ن الأن�ش��طة الملمو�س��ة فيما يخ�ص خدم��ة التربية
والتنمي��ة الإقت�صادي��ة والإجتماعية.

منح درا�سية
بغي��ة النهو���ض بالنجاح المدر�س��ي وتر�س��يخ تكاف ؤ�
الفر���ص ،تخ�ص���ص م�ؤ�س�س��ة  OCPمنح��ا للتميز تمنح
عل��ى �أ�سا���س معايير �إجتماعية وح�س��ب الإ�س��تحقاق.

تطوي��ر البني��ات التحتية المدر�س��ية و الولوجية
من �أجل تح�س��ين ظروف تمدر���س ال�ش��باب القاطنين
بالمناط��ق القروي��ة والمعزولة� ،أنجزت م�ؤ�س�س��ة OCP
�أ�ش��غال �إع��ادة ت�أهيل ع��دة م�ؤ�س�س��ات تعليمية ،حيث
وف��رت المع��دات التربوية المالئمة و�س��لمت حافالت
للنق��ل المدر�س��ي ودراجات هوائية.

الرفع من الم�س��توى الدرا�س��ي
ت�س��هر الم�ؤ�س�س��ة عل��ى تطبي��ق برامج �سو�س��يو-تربوية
ف��ي مدار���س قروي��ة بمناط��ق تواجد  ،OCPوذلك من �أجل
دع��م النجاح المدر�س��ي ومكافحة الهدر المدر�س��ي.
تعتم��د ه��ذه البرامج ب�ش��كل رئي�س��ي على :

تعزي��ز القابلي��ة للتوظيف
ف��ي م��دن كخريبكة واليو�س��فية وب��ن جرير ،تقوم
م�ؤ�س�س��ة  OCPبالت�ش��جيع على الإدم��اج المهني،
وت�ش��غيل ال�ش��باب عب��ر تكوينهم وتطوي��ر مهارتهم
الذاتي��ة مم��ا ينمي كفاءته��م المهنية.

الولوج للخدم��ات ال�صحية

كم��ا تعم��ل م�ؤ�س�س��ة  OCPجاهدة عل��ى تمكين
المجموع��ات الأكث��ر ه�شا�ش��ة ،المنح��درة في غالب
الأحي��ان م��ن المناطق القروية ،من الإ�س��تفادة من
العالج��ات الطبية.
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،نظمت الم�ؤ�س�س��ة قواف��ل طبية متعددة
التخ�ص�ص��ات ،كم��ا تكفل��ت بتوفي��ر التجهي��زات ال�صحية
لإع��ادة ت�أهيل الأ�ش��خا�ص ف��ي و�ضعية �إعاقة.

دعم ق��درات الجمعيات
�أنج��زت م�ؤ�س�س��ة  OCPعدة �أن�ش��طة في مجال��ي التكوين
ومواكب��ة الجمعي��ات به��دف تنمية كفاءاتهم في هند�س��ة
الم�ش��اريع والحكام��ة الجمعوية.

• تنظي��م برام��ج للتعلي��م الأولي بالمناط��ق القروية في
�أف��ق �إدم��اج �أف�ضل بالم�س��توى االبتدائي
• توفي��ر الدع��م المدر�س��ي للتالمي��ذ ف��ي التعليم الإبتدائي
• تنظي��م ور�ش��ات لتلقي��ن المبادي الأ�سا�س��ية في
المعلوميات
• تقدي��م الدع��م للأطف��ال المتخلى عنهم

قافــلة طــبية مــوجهـة لألطــفال (مرحــلة قلــعة الــرساغـنة)
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تـــــركـــيــ��ز
عـــــــلـــــــ��ى
الــــ�صـــ��ورة
ت�ش��جع م�ؤ�س�س��ة  OCPتنمية
الكف��اءات وقابلية ت�ش��غيل ال�ش��باب
يعن��ى «البرنام��ج المتو�س��طي الفر�ص��ة الجديدة» (  )Medncبتنمية �ش��بكة
بي��ن مختل��ف المنظوم��ات المهتم��ة بالإدم��اج المهني والداعمة لل�ش��باب
المتو�س��طي للح�ص��ول على فر�ص ال�ش��غل.
ي�س��هر عل��ى �إدارة ه��ذا البرنام��ج مكتب التع��اون الإقت�ص��ادي للبحر الأبي�ض
المتو�س��ط و ال�ش��رق (  )OCEMOب�ش��راكة مع «مدر�س��ة الفر�صة الثانية»
(  )E2Cبمر�س��يليا والوكال��ة الفرن�س��ية للتنمي��ة .كم��ا يوج��د البرنامج �ضمن
البرام��ج الم�صنف��ة ل��دى «الإتحاد من �أجل المتو�س��ط».
انعق��د ه��ذه ال�س��نة بالرب��اط يوم��ي  6و� 7أكتوبر بتعاون مع م�ؤ�س�س��ة ،OCP

الإجتم��اع الراب��ع للجن��ة التوجي��ه التابعة ل�ش��بكة «المتو�س��طي الفر�صة
الجديدة».

كان اله��دف م��ن الأ�ش��غال المنظمة خالل ه��ذه الأيام ،ت�صور �إ�س��تراتيجية
عم��ل للمنظوم��ة وال�ش��روع ف��ي و�ضع البرام��ج الجديدة على �أ�سا���س التفاعل
المنفت��ح بين الأع�ضاء وال�ش��ركاء.
وق��د مك��ن ه��ذا اللقاء من الوقوف عل��ى المح��اور التنموية لل�ش��بكة و�إمكانية
التو�س��ع ف��ي إ�س��بانيا وم�ص��ر ،والإتفاق عل��ى خطة العم��ل المعتمدة على
الم��دى الق�صي��ر والمتو�س��ط والم�ش��اريع المر�ش��حة للت�صني��ف و الإتفاق على
البح��ث عن م�ص��ادر التمويل.
كم��ا كان الإجتم��اع الراب��ع للجن��ة التوجيهية في �ش��بكة «المتو�س��ط الفر�صة
الجدي��دة» بالن�س��بة لم�ؤ�س�س��ة  ،OCPفر�ص��ة للإط�لاع عل��ى بع�ض التجارب
المبتك��رة ف��ي مجال توظيف ال�ش��باب بم�صر وإ�س��بانيا وتون���س و فرن�س��ا،
فيم��ا عر�ض��ت م�ؤ�س�س��ة  OCPللنقا���ش خبرته��ا في الميدان ،خا�ص��ة التجربة
الت��ي يمثله��ا «مركز المواهب».
وق��د �أعلن��ت لجن��ة التوجي��ه دخول البرنام��ج المتو�س��طي مرحلة جديدة
غ��داة �إح��داث وهيكل��ة لجنة متع��ددة الجن�س��يات تجعل من �أولوياتها ت�س��هيل
ت�ش��غيل ال�ش��باب المتو�سطيين.
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إجنازات �س��نة

2015

المشـــروع

وصـــف المشــروع

الشـــركـاء

برنامج الدعم المدرسي للتالميد
المدن  :الدار البيضاء ،خريبكة ،طنجة ،اليوسفية
وآسفي
المدة  4 :سنوات

•الرفع من اإلنجازات المدرسية للتالميذ خاصة في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية
•مساعدة التالميذ على التفتح وتعزيز الثقة في النفس خاصة عبر الدعم النفسي
المقدم لتالميذ دار األطفال
•تحسين المحيط المدرسي من خالل برامج للتنشيط المدرسي
•التشجيع على إنخراط أولياء التالميذ في تتبع أبنائهم

برنامج التعليم األولي
المدن :خريبكة ،أسفي و طنجة
المدة 3 :سنوات

•تقليص الفوارق بين الجماعات القروية في فرص الحصول على تعليم جيد
•إحداث أقسام للتعليم األولي في المدارس العمومية
•توفير ظروف النباهة والتعلم لألطفال عبر مقاربة بيداغوجية جديدة ومبتكرة
•ضمان إستمرارية البرامج للتعليم األولي المحدثة
•تقديم المساعدة والدعم المادي والنفسي للنساء واألطفال
•تيسير إستفادة العائالت من الحقوق األساسية
•دعم القدرات التقنية والعاطفية لألمهات الوحيدات
•تشجيع العائالت على اإلستقاللية من خالل تقوية قدرات األمهات ومواكبتهم نحو
اإلندماج المهني

•مؤسـسة سندى
•جمعية شوالة للتربية والثقافة فرع خريبكة
•جمعية دار آيت الحاج المعطي
•جمعية نماء للتواصل والتنمية المندمجة
•جمعية الكرامة للشباب األكفاء والتنمية اإلجتماعية
•دار األطفال سيدي البرنوصي
•جمعية أوالد إبراهيم للتنمية
•جمعية الجسر للمدرسة المقاولة
•جمعية أوالد إبراهيم للتنمية
•جمعية جوار للمبادرات التنموية

موا كبة العائالت قصد تحسين تمدرس
األطفال
المدن الدار البيضاء ،تنغير ،واألطلس المتوسط
المدة  :سنتين
برنامج التربية غير النظامية
المدينة  :الدار البيضاء
المدة  :سنة واحدة
برنامج تحسين الولوج للمدرسة القروية
والبنيات التحتية المدرسية
المدن  :اليوسفية ،الجديدة ،بن جرير ،ومدن
مغربية أخرى
المدة  :سنتين
برنامج المنح
المدن  :مواقع  OCPومدن مختلفة
المدة  5 :سنوات
برنامج دعم اإلندماج المهني
المدن  :الدر البيضاء ،الجديدة ،خريبكة ،آسفي،
اليوسفية ،سال وطنجة
المدة  :سنتين

برنامج التطوع

المدن  :مواقع OCP

المدة  :سنة واحدة

•وضع برنامج للتعليم غير النظامي جيد يعتمد بيداغوجية مميزة ومبتكرة
•تحديد المرجعية بما في ذلك األدوات واألدلة والطريقة البيداغوجية
•التتبع اإلجتماعي للمستفيدين
•المساعدة النفسية لألطفال
•المواكبة على مستوى المهارات الحياتية
•تزويد األقاليم والجماعات المحلية بحافالت النقل المدرسي
•توفير الدراجات الهوائية للتالميذ
•بناء المراحيض
•عملية مليون محفظة
•إعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات مدرسية
•التشجيع على اإللتحاق بالتعليم العالي بالنسبة للطلبة المستحقين والمحتاجين
•تنظيم قوافل للتحسيس والتوجيه
•توزيع منح دراسية ومعيشية
•توفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة
•إقامة شراكات تسمح بإعداد تكوين مالئم لحاجيات المقاوالت
•تكوين الشباب ومواكبتهم وفق مقاربة ترتكز على سوق الشغل
•تنمية شبكة لمنظومات اإلدماج المهني الموجه لدعم الشباب المتوسطي في
الحصول على الشغل

•تكريس اإللتزام المواطني عند الشباب وإذكاء روح ريادة المقاولة التضامنية لديه
•تقديم حلول خاصة ومالئمة لإلشكاليات المحلية
•نقل الكفاءات للمتطوعين عن طربق نكوينهم في مرحلة أولى ودمجهم في تجارب
ميدانية ضمن المجموعات التي يعملون بها
•تشجيع اإلبداع والمرونة في تصور الحلول إلشكاليات التنمية المطروحة
26
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 350طفل

•جمعية قرية SOS
•لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات
•جمعية الصقور للبيئة والتنمية والعمل اإلجتماعي
•جمعية أطفال األوفال
•جمعية الحضن
•جمعية األطلس للتنمية في الوسط القروي
•جمعية سيرانا
•جمعية اإلكرام

 1087تلميذ
 60طفل

•الجمعية المغربية لدعم التمدرس
•إتحاد جمعيات موالي عبد الله
•جمعية أمل الغد لتنمية المرأة القروية والطفل
•أقاليم وجماعات محلية

 100طفل

•وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
•جامعة محمد السادس متعددة التخصصات
•مؤسسة الشيخ زيد بن سلطان
•مؤسسة الطالب المغربية
•أجيفيــك ( ،)AGEVECمنظمة األمم المتحــدة للتنمية
الصناعية ،الوكالة األمريكية للمســاعدة الدولية ،شركة فولفو،
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
•التعليم من أجل التشغيل ()EFE
•مكتب التعاون اإلقتصادي للبحر األبيض المتوسط والشرق-
مدرسة الفرصة الثانية ،شبكة Med INC
•إنجاز المغرب
•الجمعية المغربية لمساعدة الطفولة في وضعية صعبة
•جمعية ماتيسا
•جمعية أنجرا للتنمية و حماية التراث
•جمعية آمال سال
•الجمعية المغربية لإلستكشاف
•هيئة Corps Africa

 532طالب

 600شاب

 10متطوعين
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المشـــروع

وصـــف المشــروع

الشـــركـاء

تحسين ولوج المجموعات السكنية المعزولة
للخدمات الطبية ،عبر تنظيم  30قافلة طبية
المدن  :مناطق تواجد  OCPوعلى المستوى الوطني
المدة  :سنتين
برنامج تحسين التكفل باألشخاص في وضعية
إعاقة
المدن  :الرباط ،الدر البيضاء ،طنجة ،تطوان
المدة  :سنتين

•تنظيم قوافل طبية لتمكين المستفيدين المنتمين لفئات محرومة من خدمات
اإلستشارة الطبية والتكفل العالجي
•التكفل بإستشفاء المرضى
•توفير سيارات اإلسعاف
•قدمت المؤسسة دعما لعدة مراكز طبية إجتماعية قصد توفير خدمة جيدة
لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة :
• تقوية قدرات الجمعيات
• الدعم المؤسساتي للمراكز
• رعاية األطفال
• مساعدة األشخاص في وضعية إعاقة على اإلستقاللية

•جمعية أكشير Acchir
•مؤسسة التيا Althea
	• OSM ,MMSوكالة التفوق

برنامج إعادة تأهيل وتجهيز البنيات التحتية الطبية
المدن  :الرباط ،الكنتور
المدة  :سنتين
التحسيس بإشكاليات مرتبطة بالصحة
المدن  :عدة مدن بالمغرب
المدة  :سنة واحدة

•دعم وتحسين البنيات التحتية اإلستشفائية
•تجهيز مراكز عالج القرب ،بإحداث فضاء خاص بصحة األم والطفل

•مؤسسة الشيخ زيد بن سلطان
•جمعية حسنات للتنمية البشرية

•توعية الساكنة وخاصة فئة الشباب بقضايا مرتبطة بالصحة

•جمعية محاربة السيدا  -فرع الرباط
• الجمعية اإلقليمية لألعمال االجتماعية للجديدة
• جمعية بديل لمساعدة األطفال مرضى السكري
•جمعية محاربة السيدا
•أميديست
•مؤسسة شرق–غرب

برنامج «مراكز المواهب»
المدن :اليوسفية ،بن جرير وخريبكة
المدة :سنتين

برنامج التنشــيط السوسيوثقافي
المدن  :ســا ،خريبكة ،الحســيمة ،الصويرة،
طنجة ،مراكش وســيدي قاسم
المدة :سنتين

برنامج تنفيذ األنشطة المبرمجة للتنمية الترابية
المدن :أزيالل ،فقيه بن صالح وبني مالل
المدة :سنة واحدة
برنامج دعم قدرات الجمعيات
المدن  :أســفي ،أبي الجعــد وفقيه بن صالح
المدة :سنة واحدة

•تزويد المستفيدين من الخدمات والمساعدات بالتوجيه والتأطير والمواكبة وذلك
من خالل :
•جلسات اإلنصات والتوجيه
•تكوين إلكتساب المهارات األولية والحياتية
•المواكبة عند اختيار وخالل مسار التكوين المهني
•دعم ريادة المقاوالت
•دعم اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني
•تقوية كفاءات الجمعيات
•تنظيم أنشطة سوسيو ثقافية وفنية
•تطوير أساليب التنشيط السوسيو ثقافي لضمان إنخراط أفضل للشباب في الحياة
اإلجتماعية
• إقتراح أنشطة ترفيهية وشبه مدرسية
•المساهمة في إنجاز المشاريع ذات النفع الجماعي التي يحملها الشباب

•وضع نموذج للحكامة المحلية يمكن من التعامل مع اإلشكاليات الترابية بالتشاور
مع الجماعات المحلية
•تنمية كفاءات األطر الجمعوية
•إعتماد مقاربة المشروع المشروط بنتائج
•تقديم الدعم للجمعيات على أساس مبادئ الشراكة
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•شبكة اإلعاقة الدولية handicap international
•جمعية أولياء األطفال حاملي متالزمة داون  ،APTET Trisomie 21فضاء
المسار
•جمعية قرية  ،SOSفضاء دار بوعزة للحياة
•إتحاد الجمعيات العاملة في ميدان اإلعاقة
•جمعية لوي براي – مركز تأهيل المكفوفين
•  SOSالتوحد
•الودادية المغربية للمعاقين
•جمعية إحسان
•الودادية المغربية لألطفال المعاقين ذهنيا وحركيا
•الجمعية المغربية لدعم ومساعدة األشخاص حاملي متالزمة داون
•جمعية منبر المواك للتنمية
•جمعية أناييس
•مراكز الباسريل  ، les centres la passerelleجمعية أولياء األشخاص
التوحديين APAPEP
•جمعية سوس للصم والبكم
•جمعية أمل لألطفال ذوي اإلحتياجات الذهنية الخاصة

 2717شخص ذو احتياجات خاصة

 1000شخص
 11618شاب
 150جمعية واكبت  1500شاب

•جمعية أملي لألعمال سوسيو ثقافية
• جمعية النهضة للمواطنة و التنمية
•جمعية النور النسوية للتنمية القروية
• جمعية تويا للعمل النسوي
• جمعية شوالة للتربية والثقافة – فرع الصويرة
•الجمعية المتوسطية للتنمية المحلية
•مركز التنمية لجهة تانسيفت  -مراكش
•جمعية تعاضد للمبادرات التضامنية
•إقليم الفقيه بن صالح
•إقليم أزيالل
•إقليم بني مالل
•جمعيات محلية

 3056شاب

 4600شخص
 13000شخص
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تلقي��ن الممار�س��ات الفالحية الجيدة
بانــــــــــورامــــــــ��ا 2015

التـــربيـة
من أجل فالحـــة
م�س�ؤولــة وم�ستــدامة

تركي��ز على ال�صورة
تفا�صي��ل العملي��ات المنجزة
خ�لا ل �س��نة 20 1 5

تقــــرير الأن�شـطة 2015

التربـــــيةمن�أجــــــل
فالحـــــة م�ســــ�ؤولـة
وم�ستـــــــــــــــــدامة
تلقني املمار�س��ات
الفالحية اجليــدة
توا�ص��ل م�ؤ�س�س��ة  OCPعمله��ا عل��ى الميدان لتوفير �أح�س��ن
الظ��روف م��ن �أجل فالحة م�س���ؤولة وم�س��تدامة بالمغرب و
ف��ي بلدان الجنوب.
و ته��دف الأن�ش��طة المنج��زة عل��ى الخ�صو�ص �إلى :
• تح�س��ين الدخ��ل وظروف العي���ش للفالحي��ن ال�صغار
• تحدي��د الممار�س��ات الفالحي��ة الجي��دة والتوعي��ة ب�أهميتها
به��دف التدبير الر�ش��يد والم�س��تدام للم��وارد الطبيعية
• ع�صرن��ة الفالح��ة المغربي��ة وت�ش��جيع البح��ث العلمي ونقل
التكنولوجي��ا
• دع��م التع��اون جنوب-جن��وب في مجال ال�س�لامة والجودة
الغذائية

دورة تكـــوينية مبخـــترب املزارعــني يف إطـار قافلـة الكاكـاو بالكـوت ديفـوار
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بانــورامــ��ا
2015

قام��ت م�ؤ�س�س��ة  OCPخ�لال  2015بتنظيم ودعم
م�ش��اريع ب��ارزة في عدة م��دن بالمملكة وف��ي �إفريقيا
جن��وب ال�صحراء وفي �أ�س��يا :
• تنظي��م  5قواف��ل فالحي��ة  :م��ن �ضمنه��ا  3بالمغرب
( �ش��جرة الزيت��ون ،الحب��وب –البقولي��ات والحوام�ض)
�إنطالق��ا م��ن مفه��وم بيداغوجي جديد .
تم��ت مراجع��ة التدابي��ر المطبقة من��ذ  2012بطريقة
ت�س��مح باقام��ة ف�ض��اء مو�س��ع الى جان��ب منطقة العر�ض
( �أروق��ة العار�ضي��ن وال�ش��ركاء) ،على �ش��كل من�صة للبث
التليفزيون��ي للح��وارات الت��ي تنظم حول ال�سال�س��ل
الفالحي��ة المبرمج��ة و لبث كب�س��والت فيدي��و بيداغوجية
لإعط��اء نب��ذة حول الطريق��ة التقني��ة المتبعة في مراحل
النم��و ل��كل من النبات��ات المعرو�ضة.
�أخي��را ،يت�ضم��ن المعر���ض كذلك ف�ضاء «الور�ش��ات» حيث
ب�إم��كان الفالحي��ن القيام ب�أعم��ال تطبيقي��ة بخ�صو�ص
� 4أو  5موا�ضي��ع و التح��اور حوله��ا مع خبراء من�ش��طين.

• ت�أطي��ر الق��رب الموج��ه لت�ش��جيع الفالحي��ن على تبني
الممار�س��ات الفالحي��ة الجي��دة اللت��ي تتعلق بالت�س��ميد
المعقل��ن ،ولتقوي��ة قدراته��م عبر نق��ل التكنولوجيات
الجدي��دة .وق��د ا�س��تفاد من ه��ذه العملية  47.000من
الفالحي��ن بالمغ��رب و�إفريقي��ا جنوب ال�صحراء و�آ�س��يا.
• مواكب��ة المنظم��ات المهني��ة للفالحي��ن من �أجل تح�س��ين
دخ��ل الفئات المعوزة.
• �أن�ش��طة تح�سي�س��ية ته��دف ال��ى التوعية ب�أهمي��ة التدبير
الت�ش��اوري الحري���ص عل��ى البيئة والم��وارد  :التدبير
العقالن��ي للم��وارد الطبيعي��ة ،خا�صة الترب��ة ،لغاية دعم
فالح��ة مقاوم��ة وم�س��تدامة ،من خ�لال تبن��ي الفالحة
المحافظ��ة «�ش��به المبا�ش��رة» وتدبي��ر الم��وارد المائي��ة
«واثر هارفي�س��تين»

و ف��ي الي��وم الموال��ي ل��كل مرحلة من المراحل ،ت��م تنظيم
ي��وم تكوين��ي ذو طاب��ع تطبيقي ،حول كل من ال�سال�س��ل
الثالث.
• قافلتي��ن ف��ي غيني��ا و ك��وت ديفوار ،انتقلت��ا عبر �أربعة
مراح��ل ف��ي كال البلدين ،وذلك ب�ش��راكة مع الوزارة
المكلف��ة بالفالح��ة لكل بل��د .وخ�ص�ص��ت القافلتين
لل�سال�س��ل الفالحي��ة التالي��ة  :الأرز ،القط��ن ،الخ�ضروات
والكاكاو.
• دع��م الفالحي��ن ال�صغ��ار بتعاون م��ع خبراء و موزعي
الأ�س��مدة المعتمدي��ن م��ن طرف � : OCPإنجاز �أن�ش��طة
تعميمي��ة لدع��م الممار�س��ات الفالحي��ة الجيدة وذلك من
خ�لال �أي��ام تكويني��ة و تطبيقي��ة في ور�ش��ات منظمة على
قط��ع �أر�ضي��ة �صغيرة وكذا داخ��ل قاعات العر�ض.

تكوي��ن مجموع��ة من  17000ف�لاح بالمغرب
 30.000ف�لاح ف��ي �آ�س��يا و �إفريقيا جن��وب ال�صحراء
المناط��ق المعني��ة  :مناطق فالحي��ة بالمغرب
 6بل��دان �إفريقي��ة جن��وب ال�صحراء و الهند

فالحــة مستفــيدة من مشــروع تربية املاعز بإقلـــيم الرحـــامنة
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تـــــركـــيــ��ز
عـــــــلـــــــ��ى
الــــ�صـــ��ورة
نظم��ت م�ؤ�س�س��ة � OCPأول م�ؤتمر
علم��ي دولي خا���ص بالتدبير
الم�س��تدام للأتربة الأفرو متو�س��طية
بتع��اون م��ع منظم��ة الأمم المتح��دة للتغذية والزراع��ة «  »FAOوالمعهد
الوطن��ي للبح��ث الزراع��ي بالمغ��رب ،نظمت م�ؤ�س�س��ة  OCPيومي  18و 19
دجنب��ر  2015بمراك���ش �أول م�ؤتم��ر علمي دول��ي حول الأتربة الأفرو
متو�س��طية و ذلك تحت �ش��عار
« ا ال كر ا ه��ا ت و ا لق��د ر ا ت لتد بي��ر م�س��تد ا م »
كان ه��ذا الح��دث بمثاب��ة من�ص��ة لتبادل ال��ر�أي والحوار بين  160من
الباحثي��ن والخب��راء الم�ش��اركين و الممثلي��ن لأكث��ر من  18بلد م��ن �إفريقيا
و �أوروب��ا والوالي��ات المتحدة وال�ش��رق الأو�س��ط الذين تناول��وا الموا�ضيع
التالية:
• �إنحبا���س الكرب��ون و تدبي��ره والفالح��ة الذكية ف��ي مالءمة المناخ
• إنج��راف الترب��ة والتدابي��ر للوقاية منها
• الأنظم��ة المعلوماتي��ة المطبق��ة عل��ى خرائطية الأتربة
• نوعي��ات الترب��ة ومراقبة تدهورها
• خ�صوب��ة الأترب��ة و تخ�صي��ب الزراعات
• عالق��ة البح��ث و الإ�ست�ش��ارة الفالحي��ة بالتدبير الأف�ض��ل للتربة
م��ن خ�لال ه��ذه المبادرة ت�أكد م�ؤ�س�س��ة  OCPالتزامه��ا بالعمل من �أجل
المحافظ��ة الم�س��تدامة عل��ى الأترب��ة ،وذلك بالأ�س��تمرار ف��ي عمليات البحت
والتنمي��ة لإيج��اد الأجوب��ة المالئم��ة للإ�ش��كاليات العلمية عب��ر حلول ناجعة
ودائمة و�س��ليمة
للمزي��د م��ن المعلوم��ات زوروا موقع solsagricont2015.com

املـــ�ؤمتر الـــدويل حــول الأتـــربة الأفـــرومتو�ســطية
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إجنازات �س��نة

2015
وصـــف المشــروع

المشـــروع
قافلة الحبوب-البقوليات
المدة :من  1إلى  11يونيو 2015
المناطق المستهدفة  :آسفي ،بني مالل ،أصيلة ،سيدي قاسم ،سوق األربعاء ،فقيه بن صالح ،فاس مكناس ،الجديدة وسطات
قافلة شجرة الزيتون
المدة  :من  8أكتوبر إلى  5نونبر 2015
المناطق المستهدفة  :مكناس ،الناظور ،قلعة السراغنة وتاونات

•يندرج مشروع قافلة  OCPضمن نموذج الشراكة عام-خاص الذي
تم الشروع فيه انطالقا من «عقود  »packageالتي وضعها OCP
وترمي هذه القوافل إلى بلوغ األهداف الرئيسية التالية:
•تشجيع الفالحين الصغار المغاربة على االستعمال الرشيد لألسمدة
•تكوين الفالحين الصغار من أجل التتبع التقني األمثل لزراعاتهم
•تشجيع إجراء تحاليل التربة وتصنيفها والتعريف بالتجهيزات
والمعدات الالزمة لهذه العمليات ،وذلك عبر المختبر المتنقل
حيث يتم تلقين ذلك من خالل تكوينات تقنية وجلسات
تحسيسية تقدم عند مرور المختبر المتنقل للتحاليل الزراعية وفي
إطار ورشات ذات طابع تقني
•تشجيع الفالحة المغربية عبر مجموعة من األنشطة التعميمية

وعبر تأطير القرب ،لتمكين الموزعين المعتمدين من طرف OCP

من إنجاز الخدمات التنموية لفائدة صغار الفالحين المغاربة

•الرفع من اإلنتاجية من  7إلى  10هكتار
•توضيب  1800طن سنويا
•تجفيف  450طن سنويا
•بلوغ رقما للمعامالت من  50مليون درهم
•حماية الموارد الطبيعية (الحفاظ على التربة)
•تنظيم  5تعاونيات و مجموعة واحدة ذات نفع إقتصادي

تنمية شجرة التين بإقليم الجديدة
•المدة  :من  2014إلى 2017
•المنطقة المستهدفة  :إقليم الجديدة

38

39

•مصالح وزارة الفالحة والصيد
البحري
•(المكتب الوطني لإلستشارة
الفالحية،
•المديرية الجهوية للفالحة
•المكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية
•المعهد الوطني للبحث
الزراعي
•الموزعين المعتمدين من
طرف )OCP

 1333من صغار
الفالحين
 2292من صغار
الفالحين
 1124من صغار
الفالحين

•مصالح وزارة الفالحة والصيد  347من أنشطة
البحري ( م.و.أ.ف  ،م.إ.ف ،
()CFDA
م.ج.ف  ،م.ق.ف )
 12550فالح
من
المعتمدين
•الموزعين
مستفيد من
طرف : OCP
الدورات
سبيتة
(والد
•أسبيتا
التكوينية داخل
للفالحة)
القاعة ( قافلة
)
ATM
•أطيم (
) OCP 2015
•شرف
 2467فالح
•مغرب سماد
مستفيد من
•الشركة المواد الكيماوية
الدورات
للمغرب
التكوينية
•فيرتيكا
بالحقول
•فيرتيما
•فيرتيطيك
 217قطعة
•بروسيس
أرضية صغيرة
•بروماكري
معروضة
المغربية
•الشركة
 32من محاصيل:
للمنتوجات الشريفة
الفول
•سوناكوس
+84%
•تيماك المغرب للفالحة
فاصوليا خَضْ َراء
ُ
•توتاكري
+25%
•الزين للحبوب
ِ
بطيخ
كموديكس
•دالية
+43%
 160هكتار
•وزارة الفالحة والصيد البحري
تمت زراعته
• مكتب الجهوي لالستثمار
تنظيم  3أيام من
الفالحي لدكالة
التكوين
•إقليم الجديدة
 5تعاونيات
• 5تعاونيات
)GIE(1
•مجموعة ذات النفع
االقتصادي
 1000فالح
صغير

المغـــــــــــــــــرب

قافلة الحوامض
المدة  :من  16نونبر إلى  3دجنير2015
المناطق المستهدفة  :بركان ،بني مالل ،مراكش وسيدي سليمان
أنشطة التنمية الفالحية  -المساهمة المالية في التنمية الفالحية
المدة  :من يناير إلى دجنبر 2015
المناطق المستهدفة  9 :مناطق كبرى وهي :
•طنجة ،تطوان ،الحسيمة
•المنطقة الشرقية
•فاس ،مكناس
•الرباط ،سال ،القنيطرة
•بني مالل ،خنيفرة
•الدار البيضاء الكبرى ،سطات
•مراكش ،آسفي
•درعة ،تافياللت
•سوس-ماسة

الشـــركـاء

المســتفيديـن

تقــــرير الأن�شـطة 2015

المشـــروع

وصـــف المشــروع

تنمية وتثمين إنتاج حليب الماعز -منبع فالحي
المدة  2015 :إلى 2018
المنطقة المستهدفة  :الرحامنة

تنمية نماذج ألجهزة استشعار نقالة
المدة  2015 :إلى 2017
المناطق المعنية  :وطنيا ودوليا
التقوية و التنمية المستدامة لألنشطة الفالحية حول منطقة النخيل الشمال الغربية
المدة  2014 :إلى 2016
المناطق المستهدفة  :نخيل الشمال الغربي /مراكش

تلقين تربية الحلزون في إقليم أسفي
المدة  2015 :إلى 2018
الجهة المستهدفة  :جهة أسفي
مشروع «أ ال» ALA
المدة 2015 :إلى 2016
المناطق المستهدفة :العرائش ،الجديدة وأكادير
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•الحد من آثار التقلبات المناخية عبر تعميم الممارسات الفالحية
المحافضة
• تعيين مساحة  300هكتار و استغاللها على الطريقة النصف مباشرة.
•تأمين المنبع الفالحي بهدف إدامته وذلك من خالل معدل إنتاج سنوي
يصل  2500طن ،ويتميز بمواصفات الجودة
•ا لزيادة بنسبة  300%في منتوج القطيع من الحليب
•تثمين  90%من انتاج الحليب عبر انتاج األجبان
•إنتاج  100طن من الجبن سنويا
•صياغة وتطبيق إستراتيجية للتسويق والتوزيع
•تنظيم التعاونية
•إعداد وتصميم أداة تساعد على اتخاذ القرار فوريا و تمكن تدبير
مرحلة التسميد الخاصة بكل قطعة

•تعاونية بالدي
•المديرية اإلقليمية للفالحة
الرحامنة
•اللجنة اإلقليمية للتنمية
البشرية–الرحامنة
•المعهد الوطني للبحث
الزراعي

•مؤسسة مسكير MASCIR

المغرب

إنشاء 100
هكتار بالنصف
مباشر
إقتناء  3مذرات
دورة تكوينية
ليومين لفائدة
 354امرأة
الفالحين على
الصعيد الدولي
و العالمي

•القيام بعمليات تتبع عن قرب لفائدة  20فالح :
•تحليالت زراعية منها  15تحليل للتربة و  20تحليل للمياه
•تنشيط يومين مخصصين للتكوين والتوضيح التطبيقي في عين
المكان بغرض التأكيد على أهمية التحليالت الزراعية استفاد من ذلك :
• 15فالح من دوار السراغنة لكبير
• 6فالحين من دوار بلعكيد

•مؤسسة محمد السادس
•منظمة أكريسود AGRI SUD
•مؤسسة نورسيس NORSYS

 50مزارع

•العمل على احتراف و هيكلة  5تعاونيات للكبار (تكوين  350مستفيد
حول المفاهيم األولية للتدبير)
•الرفع من قوتهم التفاوضية من خالل تحسين جودة منتوجهم (تقوية
القدرات التقنية)
•إيصال  100%من منتوجاتهم إلى السوق وذلك بواسطة الشراكة مع
الصناعيين
•تحسين مردوديتهم من  20إلى 40%

• المديرية اإلقليمية
للفالحة  -أسفي
•المكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية
•معهد التكنولوجيا
التطبيقية -جمعة سحيم-
موقع آسفي

 350صغار
الفالحين

•تنظيم السلسلة بإنشاء  4تعاونيات لتربية الحلزون
•األثر السوسيو إقتصادي  :الزيادة في الخزينة بالنسبة ل 120فالح
•األثر البيئي  :حماية أنواع حلزونية
•تثمين النفايات العضوية (لعاب الحلزون)
•دعم عملية تقنين السلسلة في أفق إنعاش صادراتها
•إنشاء وحدة للتقييم اإليكو فالحي للمادة التكميلية التي أضيفت إلى
تشكيلة «التخصيب أال» ( )ALAوالهدف هو اإلطالع عبر المعاينة
الفعلية على المزايا واإلكراهات المرتبطة بهذه المادة المضافة،
والوقوف على مدى جدواها في التخصيب الذي كان قد اعتمد في
إطار التدابير ذات األولوية الخاصة بالسالسل  6التالية  :القمح ،الفول،
الفلفل ،الحوامض ،الفراولة والطماطم المزروعة في البيوت الدافئة

•المديرية اإلقليمية للفالحة
 أسفي•جمعية مربي الحلزون
بالمغرب

 120صغار
الفالحين

•القسم التجاري OCP

 24صغار
الفالحين
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المغـــــــــــــــــرب

تنمية الكبار بأسفي
المدة  2015 :إلى 2018
المنطقة المستهدفة  :أسفي

الشـــركـاء

المســتفيديـن

تقــــرير الأن�شـطة 2015

قافـــــلة الكـــاكاو بالكــوت ديفـــوار
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المشـــروع

وصـــف المشــروع

( 13جهة)

•مؤسسة «موخيريس بور
آفريك»
•المنظمة غير الحكومية :
«المستقبل وطننا»

•تعاونيتين للزراعة
النباتية  500سيدة
• 135يوم تكويني
لفائدة السيدات
المستفيدات
•وضع  3وحدات
ضخ المياه بالطاقة
الشمسية
•الزراعة المستهدفة
 :طماطم ،باذنجان،
خص ،خيار وبصل
•تحسين االنتاج
بنسبة  15٪إلى
50 ٪

دراسة إشكالية التزويد باألرز في
منطقة اتحاد نهر مانو
المدة 2014-2015 :
الجهات المستهدفة  :ليبريا،
سيراليون ،غينيا كوناكري ،والكوت
ديفوار

•دراسة اشكالية حول تزويد منطقة نهر مانو ياألرز،
انطلقت في دجنبر  2014بشراكة مع الوكالة
المغربية للتعاون الدولي ،واتحاد نهر مانو ،وذلك
لغاية تدارس موضوع تحسين اإلنتاج واالكتفاء
الذاتي للمنطقة من األرز

تنظيم المؤتمر الدولي اآلول حول
األتربة األفرو -متوسطية
المدة  :دجنبر 2015
الجهة المستهدفة  :مراكش

	•OCP
•الوكالة المغربية للتعاون
الدولي
•وزارة الفالحة الغينية
•وزارة الفالحة والصيد
البحري المغربية

• 18من أطر وزارة
الفالحة الغينية
• 90يوم تكويني
• 120فالح من
منطقتي كينديا
و بوكى
•تهيئة وتجهيز 3
مختبرات لتحليل
التربة

•بمناسبة السنة الدولية لألتربة وإبراز أهميتها
في توازن المنظومة البيئية ووظائفهم األساسية
المرتبطة باألمن الغدائي بالمنطقة األفرو متوسطية
قامت مؤسسة  OCPمن خالل برنامحها للتنمية
الفالحية ،بتنظيم مؤتمر علمي حول موضوع
«إكراهات وقدرات لتدبير مستدام»

•مجلس القهوة كاكاو

• 1200من صغار
الفالحين تم
تحسيسهم
•توزيع  250محفظة
مدرسية على األطفال

	•OCP

•صندوق مهني للبحث
واالستشارة الفالحية
( )FIRCA
•الوكالة الوطنية لدعم
التنمية القروية
()ANADER
•المركز الوطني للبحث
الزراعي ()CNRA
• 4موزعين لألسمدة شركاء

إفـــــــريقـــيا

تنظيم قافلة الكاكاو في الكوت ديفوار
المدة  :أكتوبر 2015
الجهات المستهدفة الجهات المنتجة
للكاكاو والرئسية في الكوت ديفوار

•قافلة فالحية تم تنظيمها في الكوت ديفوار بشراكة
مع مجلس القهوة-كاكاو ( )CCCمجموعة OCP
ومؤسسات البحث والتعميم الفالحي

برنامج للتعاون مع غينيا كوناكري
في الميدان الفالحي
المدة  :سنتين 2014-2016
الجهة المستهدفة  :المناطق
الفالحية الرئيسية في غينيا

الشـــركـاء

المســتفيديـن

المشـــروع

OCP

•«لويس دريفوس للمواد،
أكرويست أفريكا ،يار
وتوكونا
()YARA TOGU NA
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	•OCP
•الوكالة المغربية للتعاون
الدولي
•اتحاد نهر مانو

•مزارعي االرز،
أصحاب القرار في
القطاع الفالحي
بمنطقة نهر مانو

•المعهد الوطني للبحث
الزراعي
•منظمة األمم المتحدة
للتغدية والزراعة

• 160مشارك وباحث
في ميدان العلوم
• 18دولة ممثلة
• 104من المواصالت
العلمية

إفـــــــريقـــيا

مشروع مواكبة تعاونيتين نسويتين
على المحيط الغربي لكامبيا ،من
أجل تحسين اإلنتاج الفالحي
المدة  :سنتين من يونيو 2014-
2016
الجهة المستهدفة  :المحيط الغربي
–لبانجول– كامبيا

•يهدف المشروع إلى مواكبة تعاونيتين نسويتين من
أجل تطوير إنتاجها الفالحي ،في كتكور و سانياج
على المحيط الغربي لكامبيا ،وحيث تشتغل 500
سيدة
•إنطالق المشروع في يونيو  2014في شراكة مع
مؤسسة «موخيريس بورا فريكا» ()Mujeres por Africa
والمنظمة غير الحكومية المحلية (المستقبل وطننا)
ويرتكز على  4محاور متكاملة
وهي :
المحور  : 1تكوين المدربين و النساء المستفدات
المحور  : 2تجهيز البنيات التحتية
المحور  : 3تنظيم التعاونيتين
المحور  : 4تتمين وتسويق المنتوجات
•على إثر الزيارة الملكية في مارس  2014إلى غينيا
كوناكري ،تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين
وزارتي الفالحة الغينية والمغربية و  OCPلإلرتقاء
بمستوى التعاون المغربي الغيني في الميدان
الفالحي
•ويتضمن برنامج التعاون  3محاور متكاملة هي :
المحور  : 1إعداد وتفعيل خارطة الخصوبة للتربة
في غينيا
المحور  : 2تنظيم القافلة الفالحية في غينيا مع
إقامة مدارس بالحقول وتتبعها
المحور  : 3تقوية قدرات األطر الغينين (التكوين
المهني)

وصـــف المشــروع

الشـــركـاء

المســتفيديـن
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مغـــرسة صمــمت يف إطـار مــرشوع كانتـــاكا
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الشـــركـاء

المســتفيديـن

وصـــف المشــروع

المشـــروع
مشروع تعميم الوعي الفالحي في والية كارناطاكا
المدة 3 :سنوات ()2014-2017
الجهة المستهدفة  :والية كاماطاكا مقاطعاتي كولبانكا بيدار وراشيور

•الرفع من انتاجية البقوليات الغذائية
•تحسين المردودية وظروف العيش للفالحين
الصغار
•مواكبة عملية التنظيم المهني للفالحين
المستفيدين من التكوين في إطار المشروع

•االتحاد الهندي للمهن الفالحية
()ISAP

	• 3000من الفالحين الصغار
•إعداد  40قطعة لإليضاح
التطبيقي
•إجراء  467تحليل مختبري
للتربة
•تحسن المردودية بنسبة

دعم اإلنتاج المندمج في والية رجاستان
المدة  4 :سنوات ()2014-2018
الجهة المستهدفة  :والية رجاستان
مقاطعات :باران ،بوندى ،وساواي مادوبور

•يرمي المشروع إلى :
•تنويع اإلنتاج و المداخيل
•اإلستعمال الموسع لتكنولوجيات اإلتصال واإلعالم
من خالل إحدات مركز لإلتصال حول اإلستشارة
الفالحية
•إعداد القطع الفالحية المخصصة لإليضاحات
التطبيقية
•دعم مجموعات المزارعين بهدف تحسين
إنتاجياتهم عبر التخصيب
•استعمال النوعيات المتميزة
•إدخال زراعات جديدة
•المكننة
•التعريف الموسع بالممارسات الفالحية الجديدة
•الرفع من إنتاجية البقوليات الغذائية
•خلق مقاوالت القرى إلنتاج البذور
•إدراج مواضيع للبحث تتعلق بتطوير النوعيات،
التخصيب ،التقنيات الزراعية ،سير مراكز المعرفة
والقرب من الفالحين
•نقل التكنولوجيات والنهوض بالتعاون في مجال
البحث الزراعي

•االتحاد الهندي للمهن الفالحية
()ISAP

	• 6500من الفالحين الصغار
• -449قطعة فالحية
لإليضاحات التطبيقية
•إجراء  1000تحليل
مختبري للتربة
•تنظيم  150يوم تكويني
•استقبال  8746مكالمة
على مستوى مركز االتصال
للتعميم الفالحي
•تنظيم  12قافلة طبية

•المعهد الوطني للبحث
الزراعي
•معهد الحسن الثاني للزراعة
والبيطرة
•المركز الدولي للبحث الزراعي
بالمناطق الجافة ()ICARADA
• المعهد الدولي لألبحاث حول
زراعات المناطق االستوائية
وشبه الجافة ()ICRISAT
•()MSSRF

• -10800من صغار
الفالحين ( 2000بالمغرب)
• 5000قطعة لإليضاح
التطبيقي تمتد على 3000
هكتار
•إجراء  1800تحليل مختبري
لألتربة
•ارتفاع المردودية بنسبة
تتراوح بين  14 ٪و .20٪
•تبادل المادة الوراثية
للبقوليات بين المغرب
والهند

28٪

•اإلجابة على 12870
مكالمة توصل بها مركز
االتصال للتعميم الفالحي
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آســـيا  -الهنــــد

المبادرة المغربية –الهندية لتنمية البقوليات الغذائية .
المدة  5 :سنوات (مابين  20-12مارس )2018
الجهة المستهدفة  :كاماطاكا ،أندرابراديش ،طالنكانا ،مادح بنفال الشرقي

الأبواب المفتوحة
أ�م��ام ريادة المقاوالت
بانــــــــــورامــــــــ��ا 2015

مواكـــبــة
بيـــئة ريـادة
املقـــــــاوالت
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تركي��ز على ال�صورة
تفا�صي��ل العملي��ات المنجزة
خ�لال �س��نة 20 1 5
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مواكـــــــــبــة
بيـــ��ئة ريـادة
املقـــــــاوالت
الأب��واب المفتوح��ة �أمام ريادة المقاوالت

الإرتق��اء بمهني��ة الفاعلين ودعم الكفاءات

المهني��ة ،الإ�س��تمرارية ،الإ�س��تدامة و الت�أثي��ر ،هذه هي
القي��م الت��ي ينبن��ي عليها برنامج �ش��بكة  OCPلريادة
المق��اوالت (  )OCPENال��ذي �أطلقته الم�ؤ�س�س��ة منذ
دجنب��ر  2013م��ن �أجل مواكبة بيئ��ة ريادة المقاوالت
بالمغ��رب لك��ي يتدرج نح��و المزيد من الن�ض��ج والح�ضور
والديناميكي��ة

تحر���ص �ش��بكة  OCPلري��ادة المقاوالت (  )OCPENعلى
الإ�س��تفادة م��ن �أف�ض��ل القدرات والخب��رات المتوفرة لدى
�ش��ركائها و�أف�ض��ل م��ا في ميادين �أن�ش��طتهم .ق��د يتعلق
االم��ر بجمعي��ات كبرى وم�ؤ�س�س��ات �أو تنظيم��ات بهياكل
مح��دودة كبع���ض التعاوني��ات .فف��ي كل الحاالت تبقى
متطلب��ات البرنام��ج بنف���س ال�صرام��ة فيما يخ���ص مهنية
الفاعلي��ن وال�ش��ركاء بداف��ع الرغبة ف��ي �إنجاز عمل
مثم��ر يت��رك �أثرا ملمو�س��ا ويمكن من �إ�س��تدامة الأعمال
المنجزة.

�ش��راكات رابح��ة ومحاور للتدخل
لمواكب��ة حامل��ي الم�ش��اريع عمدت �ش��بكة  OCPلريادة
المق��اوالت ( � )OCPENإل��ى اللج��وء �إلى هيئ��ات مخت�صة
تمته��ن المواكب��ة وتمار�س��ها يوميا
ي�س��عى البرنام��ج �إل��ى توحيد تدخ�لات مختلف الأطراف
المعني��ة بري��ادة المق��اوالت وذلك من �أجل عمل من�س��جم
وقاب��ل لال�س��تمرار به��دف التمكن م��ن العمل مع ه�ؤالء
الفاعلي��ن ح��ول  4محاور :
• ثقاف��ة المقاول��ة  :دع��م وتلقين ريادة الأعمال
• كف��اءات المق��اول  :المواكب��ة التقني��ة والمالية لخلق
مق��اوالت جدي��دة و تعاوني��ات �أو �أن�ش��طة م��ذرة للدخل
• الم��وارد لإن�ش��اء المقاول��ة  :التحوي��ل ،التوجيه،
الخب��رة ،المواه��ب
• ال�ش��بكات  :تي�س��ير الولوج الى الأ�س��واق

ري��ادة المق��اوالت عابرة للمج��االت الترابية و�أنظمة
بيئة المقاوالت
اكت�س��بت �ش��بكة  OCPلري��ادة المقاوالت ( )OCPEN
ر�ؤي��ة ت�صميمي��ة لم�س��ار المقاول مهم��ا كان توجهه �أو
مراح��ل تق��دم م�ش��روعه بل مهما كان نوع الن�ش��اط الذي
يرغ��ب في ولوجه
�س��واءا كان الم�ش��روع ي�س��تند على دع��م مقاولة �صغرى
و محلي��ة ,تعاوني��ة جهوي��ة �أو مقاولة نا�ش��طة ومبتكرة
ذات ح�ض��ور دول��ي ف���إن البرنام��ج يعطي الأولوية
لقابلي��ة الم�ش��روع لال�س��تمرار وقدرته على خل��ق منا�صب
�ش��غل م�س��تدامة ،خا�ص��ة ف��ي المناطق الت��ي تتواجد بها
مجموعة OCP

مشـــــارك يف املـسابقة الوطــنية إناكـــتوس
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بانــورامــ��ا
2015

في نهاية �سنتها الثانية ،تقدم �شبكة  OCPلريادة
المقاوالت ح�صيلة م�شجعة :
• خلق  600من�صب �شغل ،منها  166من�صب
خالل 2014
• مواكبة  577مقاولة منها  114في 2014
• تلقين ريادة المقاوالت ل� 9600شاب ،منهم
 1250في 2014
• نظرة حول  2015ك�سنة مهيكلة لمقاربة
اندماجية

دعم االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني

• واكبت �شبكة  OCPلريادة المقاوالت جمعية
«فلورا» في تنويع وتو�سيع ن�شاطها في مجال
تثمين �شجرة التين ال�شوكي ،ال�صبار في �شكل مربى،
ع�صير ،خل �أو زيت بالإ�ضافة �إلى خلق  12من�صب
�شغل ،نجحت «فلورا» في الح�صول على �صفقات مع
�أ�سواق دولية وفي الم�شاركة في معار�ض بالخارج.
• قدمت �شبكة  OCPENدعم ًا لجمعية وادي
زم لإن�شاء وحدتها الخا�صة بتثمين النفايات
البال�ستيكية والذي مكن من خلق  13من�صب �شغل،
تمويل ومواكبة حاملي الم�شاريع
بما في ذلك عاملين في جمع النفايات والمجهزين
• �شبكةمقاولةالمغرب ( )Réseau Entreprendre Marocباللوازم الواقية
تتعزز بفروع ثالثة جديدة في خريبكة ،الجديدة
برنامج ت�سريع المقاوالت ()START UP
وبن جرير .تم �إ�شراك  30من �أرباب المقاوالت
الذين تطوعوا لمواكبة ال�شباب من حاملي الم�شاريع
• نظمت «�ستارتاب المغرب» برنامجا ت�ضمن
�إلى غاية  ،2015هناك  6مقاولين ا�ستفادوا من
 7م�سابقات دولية وواكبت المقاوالت المبتدئة
«قرو�ض ال�شرف» لإطالق وتنمية ن�شاطهم ،وبلغ
مجموع القرو�ض  350.000,00درهم ،مما مكن من المغربية من خالل « »bootcampوذلك ق�صد
االحتكاك و الولوج الى �شبكة دولية للم�ستثمرين
خلق  39من�صب �شغل مبا�شر.
والموجهين .
• ملحقتين ل�شبكة «مقاولة المغرب مبادرات» في
• تهدف ال�شراكة المبرمة مع «ما�س �شالنج»
كل من �آ�سفي واليو�سفية ،هم في طور اال�شتغال
( � )Mass Challengeإلى الزيادة في عدد
حيث يتم تفعيل جهاز دعم فعال لمواكبة حاملي
الم�شاريع وفي التمويل عبر منح «قرو�ض ال�شرف» تر�شيحات المغاربة ودعم ح�ضو�ضهم في �أن يتم
اختيارهم لاللتحاق ب�أكبر « م�سرع» في العالم �إلى
غاية  ،2015وبعد « »bootcampبالدار البي�ضاء
وبو�سطن ( الواليات المتحدة ) ،هناك  3مقاوالت
مبتدئة نجحت في الت�أهل �إلى الجولة الأخيرة من
م�سابقات «ما�س �شالنج»

حصــة مـن التكــوين داخـل مركـز خريبــكة
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تـــــركـــيــ��ز
عـــــــلـــــــ��ى
الــــ�صـــ��ورة
�إلت��زام ال�ش��باب المغر ب��ي وقدر ت��ه
عل��ى الإبداع يعطون �إ�ش��عاع َا لموقع
المغ��رب عل��ى خريط��ة العالم
�س��عيا لم�ضاعف��ة ح�ضو���ض ف��وز الفريق المغرب��ي الفائز بالبطول��ة الوطنية,
بجائ��زة «�إناكتو���س وورل��دكاب» قررت �ش��بكة  OCPENمن خالل
�ش��راكتها م��ع �إنتاكتو���س المغ��رب ،دعم فريق �إناكتو���س للمدر�س��ة المحمدية
للمهند�س��ين ,بط��ل المغ��رب لل�س��نة الثالث��ة على التوالي.
بف�ض��ل الموجهي��ن الذي��ن تعب���ؤُوا لمواكب��ة الطلبة في اال�س��تعداد لهذه
الم�س��ابقة ,تمك��ن المغ��رب م��ن االرتقاء �إل��ى المرتبة الثالثة عل��ى من�صة
التتوي��ج ف��ي جوهان�س��بورغ م�س��بوقا بريطاني��ا و الوالي��ات المتحدة وذلك
ف��ي م�س��ابقة �ضم��ت  36بل��دا م�ش��اركا .وف��ي  ،2014كان المغرب قد �أنهى
الم�س��ابقة ف��ي مرتب��ة و�صي��ف بط��ل العالم  ،ثاني��ا بعدال�صين ،البل��د المنظم
للم�س��ابقة
هك��ذا نجح��ت �إناكتو���س المغرب بم�ش��اركتها في ك�أ���س العالم �إناكتو���س في
تتوي��ج �س��نة كامل��ة من التكوين ف��ي مجال ريادة المق��اوالت االجتماعية
وف��ي المواكب��ة الفعلي��ة لأكثر م��ن  3000طالب عبر المغرب ،ال�ش��يء الذي
مكن من تطوير  160م�شروع من المتوقع �أن ينتفع منها  100.000م�ستفيد

الفـــريق الوطــني أثنـــاء مشـــاركته يف املســابقة العاملـــية إناكـــتوس
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المشـــروع

وصـــف المشــروع

الشـــركـاء

المســتفيديـن

تثمين النفايات المنزلية
المدة :سنتين
الجهة المستهدفة  :خريبكة
تثمين الصبار
المدة  :سنتين
الجهة المستهدفة  :خريبكة
إنتاج وتسويق الفطر
المدة  :سنة
الجهة المستهدفة  :شفشاون

•إحداث وحدة تثمين النفايات المنزلية في وادي زم

•جمعية وادي زم

•خلق  5مناصب شغل مباشرة و  6مناصب غير مباشرة
•مضاعفة رقم المعامالت × 4.7

•إحداث وحدة تثمين وتحويل الصبار

•جمعية النهضة

•مواكبة  122سيدة في إنتاج وتسويق الفطر

•جمعية التنمية المحلية بشفشاون

•تكوين  122سيدة في مجال إنتاج الفطر
•تكوين لفائدة  96فالح مورد
•خلق  22منصب شغل مباشر
•إحداث  6وحدات إنتاج

•برنامج للتأطير المرافق و للتوجيه لفائدة  24من الموجهين المنتمين لجمعية أطر  OCPإلختيار
 24مقاول مقترحين للتوجيه ومواكبة العالقة بين الموجه /والموجه لمدة  12شهرا

•مؤسسة مووكلي وأكو ()Mowgli et ACO

•خلق  13منصب شغل جديد مستدام
• 14مقاول تم توجيههم
•تعبئة  14موجه من شبكة أكو وتكوينهم

•فتح  3فروع جديدة لشبكة مغرب المقاولة في خريبكة ،بن جرير والجديدة

•شبكة مغرب المقاولة

•التنظيم عبر البالد :
•  12نسخة من يوم المقاولة المبتدئة « ،»Startup Marocحيث يتم تلقين
أدوات تنظيم األعمال كانفاس ( )Canvasولين ستارتاب ()Lean Startup
• 12نسخة من «نهائية أسبوع للمقاولة المبتدئة» (أنظمة أعمال و نماذج)
بتنقل البرنامج عبر  12مدينة مغربية

•المغرب ستا رتــــاب

•خلق  42منصب شغل
•منح  6قروض الشرف
•تعبئة  30موجه
•تحسيس  3000شاب
• 1700مشارك
•تعبئة  120من الموجهين
•قيمة الجوائز الممنوحة للفائزين  130.000 :درهم

كاس العالم إناكتوس ()Enactus World Cup
المدة  3 :سنوات
الجهة المستهدفة  :وطنيا

•مواكبة ودعم الفريق الذي بلغ النهائي في مسابقة «إناكتوس المغرب» لتمكينه من المشاركة في
أفضل الظروف المطلوبة في المنافسة الدولية

•إناكتوس

الدجاج البلدي
المدة :سنتين
الجهة المستهدفة  :اليوسفية
الصبار فلورا
المدة  :سنتين
الجهة المستهدفة  :خريبكة

•مواكبة وتثمين المهارات التقليدية للنساء في المناطق القروية
•تطوير ظروف إنتاج الدجاج البلدي ودعم تسويقه

•سلوفوود ()Slow food

• 30طالب شاركوا في منافسات بيجين ( )2014وجوهانسبورغ ()2015
•بلوغ الفرق المغربية للرتبة الثانية ( )2014والثالثة ( )2015من بين 30
بلدا مشاركا
•تعبئة  5موجهين
•خلق  21منصب شغل

•تنويع وتوسيع نشاظ التعاونية النسوية لتثمين منتوجات الصبار

•تعاونية فلورا

•خلق  12منصب شغل
•تكوين  24من الفالحين الموردين خالل  4دورات
•تطور رقم المعامالت نسبة  ٪ 150كنتيجة للتصدير
•شهادة تصديق على طرق اإلنتاج لفائدة  5منتوجات
•المشاركة في معارض وطنية ودولية

•خلق  AGRفي الخبازة وصناعة الحلويات لفائدة أشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

•جمعية المستقبل

•تكوين  31من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

•تنظيم  7مسابقات على المستوى الوطني لتأهيل مقاوالت مبتدئة مغربية للمشاركة في مناسبات
دولية إلعطائهم حضورا على خارطة العالم

•ستارتاب المغرب ()Startup Maroc

تكوينات مجمع الجمعيات للتربية وريادة
المقاوالت (. )CAPEE
المدة  :سنة واحدة
الجهة المستهدفة  :وطنيا

•برنامج تكوين ودعم كفاءات الجمعيات ذات العضوية في هيئة الجمعيات للتربية و ريادة
المقاوالت

•مجمع الجمعيات للتربة وريادة المقاوالت ()CAPEE

• تحسيس  220شاب
•  7منافسات تم تنظيمها لمشاركة  68مقاولة مبتدئة
• تعبئة  102من الموجهين
• قيمة الجوائز الممنوحة  300.000درهم
•ورشتين للتكوين لفائدة  100مشارك يمثلون الجمعيات  17األعضاء إلى
جانب جمعيات مرتبطة

دراسة المنظومات البيئية
المدة  :سنتين
الجهة المستهدفة  :أسفي ،خريبكة ،الكنتور،
الجديدة ،العيون

•انجاز دراسة حول المنظومة البيئية لريادة المقاوالت في مناطق أسفي وخريبكة ثم الكنتور،
العيون و الجديدة

•كابتال كونسولتينغ (Capital
•)Consulting

برنامج مووكلي للتوجيه (Mentorat ACO
)Mowgli
المدة  :سنة واحدة
الجهة المستهدفة  :خريبكة ،آسفي و الكنتور
 3فروع لشبكة مغرب المقاولة
المدة  :سنتين
الجهة المستهدفة  :الجديدة ،خريبكة وبن جرير
عرض متنقل ()Startup Weekend Roadshow
المدة  3 :سنوات
الجهة المستهدفة  :وطنيا

الخبازة والحلويات لفائدة االشخاص ذوي
اإلحتياجات الخاصة
المدة  :سنتين
الجهة المستهدفة  :خريبكة
ستارتاب المغرب التسريع ()Startup
المدة  :سنة
الجهة المستهدفة  :وطنيا

58

•خلق  19منصب شغل

•تشخيص المنظومة البيئية للقدرات الجهوية في مجال ريادة المقاوالت
بجهات أسفي والجديدة
•تزويد كل المتدخلين في المنظومة بالدراسة المنجزة
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الشـــركـاء

المســتفيديـن

منافسة المقاولة الشابة للمدرسة الحسنية ()HJE
المدة  6 :أشهر
الجهة المستهدفة  :الدار البيضاء

•إقامة المنافسة بين مختلف المشاريع في مجال ريادة المقاوالت المقدمة من طرف التالميذ
المهندسين التابعين للمدرسة الحسنية لألشغال العمومية

•المقاولة الشابة للمدرسة الحسنية ()HJE

• 30شخص موزعين بين  8مجموعات استفادت من التكوين والمواكبة
•تعبئة  5موجهين
•قيمة الجوائز الممنوحة  20.000درهم

مشروع نموذجي «إيكوجست» EKOGESTE
المدة :سنتين
الجهة المستهدفة  :أسفي واليوسفية

• مرحلة نمودجية لثكتيف عملية تجميع الزيوت المستعملة لدى الساكنة

•كيليمانجارو

•خلق  19منصب شغل
•إنجاز دراسة حول اإلمكانية المتوفرة لتطوير عملية التجميع لدى
الساكنة

شبكة المغرب المقاولة مبادرات ( )REEMبآسفي
و اليوسفية
المدة :سنتين
الجهة المستهدفة  :آسفي اليوسفية
«إناكتوس إمباكت» ENACTUS IMPACT
المدة 3 :سنوات
الجهة المستهدفة  :وطنيا

•فتح محطتين لشبكة المغرب المقاولة ( )REEMمبادرات في مدينتي أسفي و اليوسفية بمواكبة

•شبكة  REEMمبادرات

•خلق  8مقاوالت صغيرة جدا
•منح  11قرض شرف
•مواكبة  145من حاملي المشاريع

•إيناكتوس ENACTUS

•إنشاء  10مقاوالت
•تعبئة  3000طالب
•تحسيس  3560من الشباب

•تعاونية بالدي

•التوقيع على اتفاقية متعددة األطراف بين مختلف الجهات المتدخلة
والشركاء العمومين والخواص

•برنامج يرمي إلى تقوية حضوض المقاوالت المغربية المبتدئة لولوج أكبر مسرع «ماس شالنج»
في العالم

•«ماس شالنج»

•اختيــار أولــي يضــم  30مقاولــة مبتدئة للمشــاركة فــي تجمع
 BOOTCAMPبوســطن الواليــات المتحــدة االمريكية .
•اختيــار  3مقــاوالت مبتدئــة للمشــاركة فــي الجولــة الثانية من
منافســات «ماس شــانج» MASS CHALLENGE

•انجاز دراسة جدوى إلنشاء «أكاديمية المقاولين»

•الكنفدراليــة العامة للمقــاوالت المغربية

•انجاز دراسة شاملة حول حاجة حاملي المشاريع للمواكبة
•تحديد أنظمة األعمال و مخطط األعمال لألكاديمية

•إنجاز دراسة حول ثقافة ريادة المقاوالت في مدارس المهندسين

•المدرسة الحسنية للمهندسين

•الدراسة المنجزة خلصت إلى توصيات بغية دعم ريادة المقاوالت في
مدارس المهندسين

•مشروع نموذجي لمواكبة  200مقاولة صغيرة جدا لالنتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع
المهيكل

•مركز المسيرين الشباب CJD

•مواصلة تكوين  25مقاولة صغيرة جدا في مجال تسيير المقاوالت

•برنامج للمواكبة والتسريع لفائدة  5مقاوالت مبتدئة بغية حصولها على التحويل

•تيكفينانس TECHFINANCE

•اإلعالن عن طلب ترشيحات

نيوو ورك الب NEW WORK LAB
المدة 3 :سنوات
الجهة المستهدفة  :الدارالبيضاء ،خريبكة وأسفي

•إحيــاء تجمعــات حول ريــادة المقاوالت من خالل تظاهرات ارتاد عليها  4000مشــارك
•برنامج تكوين لفائدة  120مقاول مرشح
•تطبيق نظام التدابير «نيوو ورك الب» في خريبكة و أسفي

•نيوو ورك الب

• 129مشارك في  6تظاهرات

مراكز المواهب
المدة :سنويا
الجهة المستهدفة  :الرحامنة ،اليوسفية وخريبكة

•مسار ريادة المقاوالت تتبعه مراكز المواهب عن التعاطي مع  3أنواع من المقاولين حسب
مقاولة صغيرة جدا أو تعاونية أو جمعية أنشطة مذرة للدخل

•أمديست و مؤسسة شرق-غرب

•خلق  333منصب شغل
•إنشاء  75مقاولة صغيرة جدا
•إنشاء  32جمعية أنشطة مذرة للدخل ممولة ومواكبة

وحدة صناعة األجبان «بالدي»
المدة 4 :سنوات
الجهة المستهدفة  :بن جرير
ماس شالنج المغرب
MASS CHALLENGE MOROCCO
المدة :سنة واحدة
الجهة المستهدفة  :وطنيا
دراسة ACADEMIE
المدة :سنة واحدة
الجهة المستهدفة  :وطنيا
دراسة المدرسة الحسنية HJE
المدة 6 :أشهر
الجهة المستهدفة  :وطنيا
من عدم الهيكلة إلى العمل المهيكل
المدة :سنتين
الجهة المستهدفة  :الدار البيضاء ،أكادير ،مراكش،
بن جرير ،الرباط ،طنجة ،مكناس ،فاس و الداخلة
نموذج التسريع ()PILOT ACCELIRATION
المدة :سنة واحدة
الجهة المستهدفة  :الدار البيضاء و الجديدة

وتحويل حاملي المشاريع
•برنامج وطني على  3سنوات موجه لمؤسسات التعليم العالي لتحسيس  12000من الشباب
بريادة المقاوالت االجتماعية  ،ثم توفير إمكانية تعبئة  3000أو  4000منهم
•رصد  130مشروع سنويا إلحداث  900منصب شغل مباشر
•بخصوص  60مشروع ذات األثر الكبير ،ستتم حضانتها وتسريعها لتقود إلى خلف  35مقاولة على
األقل و  100منصب شغل
•تقوية قدرات  254سيدة عاملة ودعم عملية تسويق منتوجات تعاونية «بالدي»
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نواك��ب عن قرب ال�ش���أن الثقافي
بانوراما

امل�ساهمة
فـي دمقــرطة
الثقــــافة

تركي��ز على ال�صورة
تفا�صي��ل العملي��ات المنجزة
خ�لا ل �س��نة 20 1 5
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الم�ســـــــــاهمة
فـــي دمــــقرطة
الثقـــــــــــــافة
نواك��ب عن قرب
ال�ش���أن الثقايف
�إن �إدم��اج الثقاف��ة �س��واء في البرام��ج البيداغوجية �أو
الثقافي��ة والفني��ة الموجه��ة لل�س��اكنة من خ�لال تنظيم
تظاه��رات وملتقي��ات متنوعة �س��يحفز بدون �ش��ك االنفتاح
الفك��ري و�سي�س��اهم في ازدهار �أف��راد المجتمع.
ف��ي ه��ذا ال�س��ياق ،تدعم م�ؤ�س�س��ة  OCPالعدي��د من المبادرات
المتعلق��ة بتثمي��ن الت��راث الوطن��ي و دمقرطة الف��ن والثقافة
ف��ي الجه��ات التي يتعذر عل��ى �س��اكنتها الولوج لهذين
المجالين:
• تلقي��ن مب��ادئ الف��ن والتربي��ة الثقافي��ة لفائدة تالميذ
الم�ؤ�س�س��ات الدرا�س��ية العمومي��ة من �أجل �إ�ش��عاع قيم
الت�ش��ارك واالنفتاح � :س��ينما ،م�س��رح ،كتابة ،قراءة ،فن
ت�ش��كيلي ،دمى ،تدوي��ر النفايات ..؛
• تثمي��ن الت��راث الوطن��ي من خالل �أن�ش��طة ثقافية ذات
ج��ودة عالي��ة :مو�س��يقى� ،إنعا���ش وتثمين ت��راث �صنع الفخار
ب�آ�س��في عب��ر تنظي��م دورات تكويني��ة وتهيئ��ة متحف تاريخ
الخزف والفخ��ار بالمغرب؛
• ور�ش��ات تكوينية في فنون ال�س��يرك والم�س��رح وال�س��ينما
والتدبي��ر الثقافي؛
• تكوي��ن ال�ش��باب و �إب��راز م�ؤهالت المواهب ال�ش��ابة في
ال�س��احة المو�س��يقية المغربية؛
• �أطفال م�ش��اركون في ور�ش��ة «�أودي�سو���س بال�س��توك»
OdysseusPlastok

أطفـــال يساهــمون يف ورش أوديــسوس بالســتوك
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بانــورامــ��ا
2015

تعزيز المهارات واللغات عبر الفن والثقافة

تدعيم الإبداع في زخرفة الفخار

لقيت التظاهرات المخ�ص�صة لفن «ال�صالم»  SLAMاكت�شاف المبدعين في الت�صميم الزخرفي
المنظمة في �أربع مدن مغربية نجاحا باهرا .وكانت « »Design Exploreب�شراكة مع المركز
م�ؤ�س�سة  OCPقد نظمت ب�شراكة مع المعهد الفرن�سي البريطاني ،نظمت م�ؤ�س�سة  OCPدورة تكوينية حول
الت�صميم الزخرفي والخزف ،ا�ستهدفت الحرفيين
بالمغرب �أن�شطة فنية وبيداغوجية حول كتابة
المغاربة ال�شباب من �أجل �صقل و تطوير مواهبهم.
و �إلقاء ن�صو�ص في فن «ال�صالم» لفائدة تالمذة
الثانويات الت�أهيلية .ا�ستفاد  600تلميذ و 50مدر�سا وفي هذا ال�سياق ،ا�ستفاد � 121شابا من ح�ص�ص
في الإر�شاد والتوجيه �أ�شرف عليها موجهون
بالثانويات الت�أهيلية العمومية من هذا الم�شروع
بريطانيون في مجال الت�صميم.
الذي يهدف �إلى خلق مناخ تربوي وبيداغوجي
ي�شجع على تطوير مواهب التالميذ في المجاالت
التي ال يتم تلقينها داخل الم�ؤ�س�سات المدر�سية.
وهكذا ،لن يجد التالميذ �صعوبة في التحدث داخل
ال�صف �أو �أمام العموم .كما ي�ساهم الم�شروع في
تطوير معارف التالميذ باللغة الفرن�سية بف�ضل
مقاربة بيداغوجية متنوعة.
تثمين التراث المو�سيقي المغربي
بعد الدعم الذي قدمته م�ؤ�س�سة  OCPلإنتاج
مختارات من مو�سيقى كناوة في �سنة  ،2013تم
دعم مختارات مو�سيقية �أخرى من التراث المغربي
في �سنة  2015ويتعلق الأمر بالطرب الغرناطي
المغربي و فن العيطة .وتعد الخزانة المو�سيقية
المغربية �إحدى مكونات التراث الثقافي الالمادي.
فهي ت�سمح بالمحافظة على الذاكرة الجماعية
ون�شرها من خالل الثراء المو�سيقي لفن العيطة
والطرب الغرناطي التي ترمز للتالقح المو�سيقي
في العديد من نغماته وتج�سد جانبا ثقافيا �أ�صيال
لبلدنا .و�ست�سمح هذه المختارات المو�سيقية
للأجيال المقبلة بالتعرف على ما يزخر به هذا
التراث العريق من خالل تنوع م�صادره ومن�شديه.

حـصة تكوينـية ملجـموعة من الفنــانني الشـباب
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تـــــركـــيــ��ز
عـــــــلـــــــ��ى
الــــ�صـــ��ورة
م�ؤ�س�س��ة  OCPتتعب���أ م��ن �أ ج��ل
تحفي��ز ال�ش��باب عل��ى الول��وج
ا ل��ى الحق��ل الثقافي
م��ن خ�لال ع��دة مبادرات ترم��ي �إلى النهو�ض ب�أدب ال�ش��باب ،تعمل م�ؤ�س�س��ة
 OCPم��ن �أج��ل دمقرطة ول��وج الأطفال وال�ش��باب للحقل الثقاف��ي .وبف�ضل
�أن�ش��طتها الممت��دة طيل��ة ال�س��نة ،ا�س��تفاد �أزيد م��ن  13 800طفل من هذا
البرنام��ج في .2015
ف�ض�لا ع��ن تمكي��ن ال�ش��باب من اكت�ش��اف متعة القراءة ،يهدف ه��ذا البرنامج
لإح��داث �ش��بكات للقراءة والنقا���ش كم��ا يروم دمج دينامي��ة ثقافية داخل
الم�ؤ�س�س��ات الدرا�س��ية العمومي��ة والمخيم��ات ال�صيفية.
ف��ي ه��ذا ال�س��ياق ،وبتعاون م��ع المعهد الفرن�س��ي بالمغرب نظمت م�ؤ�س�س��ة
 OCPدورتي��ن م��ن المعر���ض الأدبي «اللق�لاق الدوار» الموجه لل�ش��باب بكل
م��ن �أ�س��في و�أوالد �س��لمان والجدي��دة .و�ضم ه��ذا الملتقى حوالي 3577
تلمي��ذا و 48م�ؤ�س�س��ة درا�س��ية ح��ول العديد م��ن الأن�ش��طة الثقافية والأدبية.
م��ن ناحي��ة �أخرى ،وخ�لال ف�صل ال�صيف ،نظمت م�ؤ�س�س��ة  OCPو�ش��بكة
الق��راءة بالمغ��رب �أن�ش��طة للقراءة داخ��ل المخيم��ات ال�صيفية بغية تح�سي���س
الأطف��ال المنحدري��ن من �أو�س��اط مع��وزة ب�أهمية الق��راءة ومتعتها.
وهك��ذا ،ا�س��تفاد  11 000طف��ل من ور�ش��ات يومي��ة للقراءة داخل  20مركز
لال�صطياف.

مجــموعة من األطـفال اسـتفادوا من برنامــج القـراءة للجــميع
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إجنازات �س��نة

2015

المشـــروع

وصـــف المشــروع

الشـــركـاء

سينما للعموم  :فيلم واحد باللغة العربية و فيلمان باللغة
الفرنسية شهريا مع تنشيط ونقاش مع الجمهور
المدة 2015-2014 :
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير ،خريبكة
تنظيم حفل ساهر للعموم في موسيقى الجاز
المدة  :ماي 2015
الجهة المستهدفة  :أسفي
تنظيم حفل موسيقي مع عازف العود المغربي ادريس المعلومي
بمشاركة دانييل ميل وكريكوار كورنيفليك
المدة  16 :أبريل 2015
الجهة المستهدفة  :خريبكة
تنظيم حفل موسيقي بعنوان « »Afriques en scènesمع الفنانة
الفرنسية من أصول مغربية هندي زهرة وأحيى الجزء األول من
الحفل مجموعتان تضمان موسيقيين شباب
المدة  6 :ماي 2015
الجهة المستهدفة  :أسفي
تنظيم حفل موسيقي مع الفنان في العزف اإليقاعي عماد اليبي
المدة  :نونبر 2015
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير
تقديم الدعم إلحياء قطعة موسيقية للطرب األندلسي في الصويرة
خالل القرن  19وتقديم حفل موسيقي في إطار مهرجان أندلسيات
األطلسي
المدة  29-31 :أكتوبر 2015
الجهة المستهدفة  :على المستوى الوطني
ملتقى للتكوين واإلنتاج الموسيقي لفائدة المطربين الشباب
والمجموعات الموسيقية والملحنين المغاربة ( شبه محترفون أو
هواة) على شكل دورات في إنتاج وتسجيل األلبومات أو األغاني
المدة 2015-2014 :
الجهة المستهدفة  :اليوسفية ،بن جرير ،مراكش
مواكبة المواهب الشابة المشاركة في مهرجان أندلسيات األطلسي
المدة  :يوليوز 2015
الجهة المستهدفة  :على المستوى الوطني
تقديم الدعم إلنشاء وإطالق أول مكتب لتصدير الموسيقى
المغربية MOMEX :
المدة 2015-2018 :
الجهة المســتهدفة  :على المستوى الوطني

•برمجة سنوية ألفالم من جميع الفئات (خيال علمي ،دراما ،كوميديا ،أفالم وثائقية)...
في المدن األربع حيث يتواجد OCP

•جمعية الخزانة السينمائية بطنجة
•المعهد الفرنسي بالمغرب

التكفل بالدفعة الثانية من البرنامج االجتماعي مزايا مع تربية
موسيقية وتربية غير نظامية من أجل إعادة اإلدماج االجتماعي
لألطفال المنقطعين عن الدراسة
المدة 2015-2020 :
الجهة المســتهدفة  :الضواحــي الحضرية للرباط

•تنظيم حفل ساهر للعموم في موسيقى الجاز :شباب ،طلبة ،أسر ،جمعيات محلية،
مؤسسات ،مقاوالت...

المســتفيديـن
 2430مستفيد من العموم

•المعهد الفرنسي بالمغرب

•تنظيم حفل في فن الفيزيون بين الموسيقى المغربية وموسيقى العالم لفائدة
العموم  :شباب ،طلبة ،أسر ،جمعيات محلية ،مؤسسات ،مقاوالت
•يعتبر الحفل الموسيقي ثمرة للقاء إبداعي جمع بين ثالثة فنانين كبار نظموا جولة
في المغرب خالل شهر أبريل 2015
•تنظيم حفل في الموسيقى المعاصرة يمزج الموسيقى المغربية واألمازيغية
واإلفريقية والدولية لفائدة العموم؛
•تنظيم جولة للفنانة هندي زهرة في جميع أنحاء المغرب في ماي  2015؛
•تم اختيار المجموعتين خالل مسابقة فيزا للموسيقى التي احتفلت بالموسيقى في
إفريقيا والشرق األوسط بمدينة الرباط في نونبر 2014
•تنظيم حفل موسيقي لفائدة العموم
•إبداع موسيقي مشترك بين العازفين المحليين و فنانين آخرين خالل الحفل

 3210مستفيد من العموم

•إحياء وتثمين التراث الالمادي األندلسي اإلسالمي واليهودي-المغربي عامة
والموسيقى المحلية للصويرة في القرن  19خاصة
•تقديم حفل يحيي ويخلد الموسيقى األندلسية للصويرة في القرن 19

•جمعيــة الصويرة موكادور

•ملتقى للتكوين واإلنتاج الموسيقي لفائدة المطربين الشباب والمجموعات الموسيقية
والملحنين المغاربة (شبه محترفون أو هواة) على شكل دورات في إنتاج وتسجيل
األلبومات أو األغاني
•مواكبة الفنانين الشباب لمدة سنة من أجل التعريف بمواهبهم  :في القنوات
اإلذاعية وشبكات التواصل االجتماعي والمهرجانات...
•إبراز مؤهالت المواهب المغربية الشابة  :اكتشاف ومواكبة هذه المواهب الشابة
لشق طريق االحتراف
•تدعيم القدرات الفنية والموسيقية
•تنظيم دورات تكوينية بالنسبة للفنانين لمحترفين أو شبه محترفين
•تنظيم جوالت ترويجية للفنانين من خالل مشاركتهم في معارض موسيقية احترافية...
•تدبير التواصل مع المسؤولين عن البرمجة في المهرجانات بالخارج
•مواكبة المشاريع الفنية في الدعامات الرقمية الجديدة
•وضع مركز للخدمات بالنسبة لمصدري الموسيقى المغربية  :الولوج لمعلومات حول
الفنانين المغاربة ،تنظيم معارض دولية ،مشاركة في مهرجانات ومعارض...
•إحداث موقع إلكتروني خاص يتضمن معلومات بالنسبة للمهنيين والعموم
•تولي مهمة اليقظة المرتبطة بالسوق الوطنية والتنوع الموسيقي والعرض الموسيقي
الرقمي
•تطوير سبل التعاون مع هيئات مماثلة
•تكوين في الموسيقى الكالسيكية لفائدة األطفال المنقطعين عن الدراسة ،موازاة مع
تلقينهم دروس أولية في التعليم األساسي

•المركــز البريطاني
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•جمعية الصويرة موكادور
•وزارة الثقافة
•مؤسسة هبة

 121فنانا شابا

•مؤسسة تينور

 43طفال منقطعا عن الدراسة
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المشـــروع

وصـــف المشــروع

ورشات وحفل في الموسيقى المعاصرة والرقص والخط والفنون
البصرية »Kaalam-Turn off the light« :
المدة  :فبراير 2015
الجهة المستهدفة  :أسفي

• ورشات وحفل في الموسيقى المعاصرة والرقص والخط والفنون البصرية

جولة فنية وبيداغوجية في فنون السيرك
المدة :يونيو 2015
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير

جولة فنية وبيداغوجية في فنون السيرك :
•ورشات لالكتشاف واالختيار القبلي لتجارب األداء الخاصة بالمدرسة الوطنية للسيرك
«شمسي»
•عرض حفل  Hamsseفي كل من أسفي واليوسفية وبن جرير
إبداعات في الفضاء العمومي :
• 5فنانين وطنيين ودوليين ستتم تعبئتهم طيلة أسبوع من أجل تزيين أسوار هذه
المدن الثالث برسومات جميلة
•مشاركة الفنانين المحليين الشباب في هذه اإلبداعات الفنية
•دروس تحت إشراف خبراء لفائدة الفنانين المغاربة الشباب (سيتم اختيارهم من
خالل طلب للمشاركة)
•ملتقى فني ستجتمع فيه أساليب الفنانين المغاربة المحليين الشباب والفنانين
المحترفين المدعوين
•ورشة « »Graffiti Labلفائدة تالميذ الثانويات التأهيلية من أجل تعليمهم تقنيات
الفن الحضري والرسومات على الحائط

تنشيط المدن التي تتواجد بها مجموعة  OCPمن خالل جولة
«قافلة فنون األحياء» وتنظيم ورشات فنية وبيداغوجية في
الرسم بالمدارس
المدة 2016-2015 :
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير
تكوين الفاعلين الثقافيين الشباب ومن ضمنهم مغاربة
شباب منحدرين من المدن التي تشتغل بها مجموعة OCP
وشباب من دول إفريقيا جنوب الصحراء خالل ملتقى
«فيزا للموسيقى» 2015
المدة  :نونبر 2015
الجهة المستهدفة :
المغرب :
خريبكة ،بن جرير ،اليوسفية ،الجديدة وأسفي
إفريقيا :
الكوت ديفوار ،السينغال ،الغابون ،مالي ،الكامرون
جولة فنية وبيداغوجية في فنون الحي :
• ورشات الكتشاف وتعلم فنون الحي
• تقديم حفل فني في كل مدينة
المدة 2016-2015 :
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير ،الجديدة

تنظيم  4ورشات :
•التعريف بريادة األعمال الثقافية
•وسائل التسيير والتدبير الثقافي
•تمويل مشروع  :شراكة ،احتضان ،رعاية ،حصيلة تشاركية...
•ورشات للذكاء الثقافي
•مشاركة في أنشطة المعرض المهني للموسيقى « فيزا للموسيقى» : 2015
ملتقيات سريعة ،ندوات ،معارض ،حفالت ...
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المســتفيديـن

الشـــركـاء
•المعهد الفرنسي بالمغرب

 2430مستفيدا
من العموم

•الجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية صعبة
•المركــز اإلنجليزي «»British Council

 3 311شاب وتلميذ وفاعل جمعوي
ومن العموم

•جمعيــة أطلــس أزاوان
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الشـــركـاء

الفنون الحضرية – فن الصالم SLAM
المدة  :يناير 2015
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير ،خريبكة

•تدريب المكونين ( مدرسون ،منشطو ورشات الكتابة ،منشدو فن الصالم)
•إصدار وتوزيع دليل من أجل تنظيم ورشات وتنشيطها
•مسابقة جهوية وتنظيم ساحات فنية في كل مدينة تضم أفضل المنشدين في فن
الصالم إضافة إلى تنظيم مسابقة وطنية
•برمجة أفضل المواهب من التالميذ في رفع الستار خالل حفالت فناني الصالم
المغاربة والفرنسيين
•عمل بيداغوجي حول فيلم سينمائي كل ثالثة أشهر وحسب المستويات ( االبتدائي،
اإلعدادي ،الثانوي ،أي  9أفالم في كل سنة) مع  9ملفات بيداغوجية تتضمن تكوين
مدرسين وأساتذة وعرض الفيلم بالنسبة لمختلف األقسام

•المعهد الفرنسي بالمغرب

حصص للشباب
المدة  9:أشهر
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير ،خريبكة
خزانتي السينمائية الصغيرة
المدة  8 :أشهر
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير ،خريبكة

مصنع أفالم الهواة
المدة 2016-2015 :
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير ،خريبكة
أوديسوس بالستوك Odysseus Plastok
المدة  :مارس 2015
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير ،خريبكة

حفل وعرض للدمــى المتحركة
المدة  :يوليوز 2015
الجهة المســتهدفة  :أســفي ،اليوسفية ،بن جرير ،خريبكة
الورشة الثقافية « العجلة الخامسة»
المدة 2017-2015 :
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير ،خريبكة
أدبيات الشباب
أنشطة ثقافية
المدة  :ماي ونونبر 2015
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير ،خريبكة
أدبيات الشباب القراءة للجميع
المدة 2015 :
الجهة المستهدفة  :أسفي ،اليوسفية ،بن جرير ،خريبكة

•برمجة سنوية لعروض أفالم الشباب في  4مدن تشتغل بها مجموعة  : OCPفيلم
باللغة العربية كل شهر
•حصص للتالميذ ( نوادي سينمائية لألطفال)  :عرض  8أفالم للشباب سنويا مع اشتغال
على التربية من خالل الصورة
•تنشيط تعليمي وبيداغوجي قبل عرض الفيلم
•ملف حول الفيلم يسلم لكل طفل
•مناقشة الفيلم بعد العرض
•ثمكين جمهور مشكّل من التالميذ والعموم من إكتشاف السينما و تقنياتها
•منح تكوين مع مكافأة مالية لفائدة الشباب في مهن السينما والوساطة الثقافية
•المشاركة في وضع برمجة ثقافية متنوعة بمدينة الجديدة لفائدة فئات عريضة من
الجمهور
•ورشات بيداغوجية داخل المدرسة ( من  40إلى  60تلميذا) :
•تحضير ومناقشة حول موضوع وتاريخ الحفل مع عرض بيداغوجي من خالل جداول
حول موضوع الثلوت والتنمية المستدامة
•ورشة لصنع الدمى المتحركة من أكياس بالستيكية يأتي بها المشاركون معهم لتحويلها
لتحف فنية
•حفل لجميع تالميذ المدرسة ( من  150إلى  200تلميذ)
•دمى متحركة (تم انجازها بالكامل من مواد بالستيكية) وموسيقى حول موضوع
التنمية المستدامة والمخاطر البيئية
•تنظيم مناقشة مع الجمهور عقب نهاية كل عرض
•تنظيم عرضين للحفل الدولي للدمى المتحركة لفائدة التالميذ صباحا وللعموم مساء
•يضم الحفل مجموعة من الفقرات الموسيقية العالمية ترقص على إيقاعاتها دمى
متحركة
•قامت الفرقة بجولة حول العالم بهذا العرض المسرحي للدمى المتحركة
•تطويــر الكفــاءات الفنية والتواصليــة لألطفال من خالل تلقينهم مبادئ المســرح
•تشــكيل فرقتيــن من الفنانين الشــباب يمكنهم عــرض أعمالهم أمام جمهور
الجمعيــة وكــذا جمهور هيئات أخرى مع إنتاج مســرحيتين في الســنة

•أنشطة موجهة أساسا للتالميذ ( أطفال من  4إلى  12سنة) وجمهور من األسر
•مكتبة خاصة باألطفال
•لقاءات و ورشات قراءة وكتابة مع مؤلفين ورسامين ألدبيات الشباب
•ورشات للتحسيس واإلبداع مع جمعيات مغربية في علوم الحياة واألرض
•عرض حول موضوع البيئة
•عروض لسرد الحكايات
•عروض سينمائية
•أنشطة ثقافية حول القراءة في المخيمات الصيفية حول موضوع «القراءة ،سفر
وترفيه»
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المســتفيديـن
 627تلميذا ومدرسا من وزارة التربية
الوطنية

•المعهد الفرنسي بالمغرب
•جمعيــة الخزانة الســينمائية بطنجة
 13 321تلميذا ومدرسا من وزارة التربية
الوطنية

•المعهد الفرنسي بالمغرب

•المعهد الفرنســي بالمغرب

 950تلميذا من وزارة التربية الوطنية
وأطفال يعانون من صعوبات مدرسية

•جمعيــة أطفــال الريكبي بالمغرب

•المعهد الفرنســي بالمغرب

 13 777تلميذا تابعا لوزارة التربية
الوطنية وأطفال في وضعية صعبة
وأطفال آخرين

•المعهد الفرنســي بالمغرب

•«ريماديل» REMADELE
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المشـــروع

وصـــف المشــروع

الشـــركـاء

دعم إصدار مجموعة من مختارات الطرب الغرناطي المغربي
تحت شعار األرض

•لحن مكيف ،تسجيل وإنتاج أربع مجموعات من األسطوانات
•سيتم إصدار  500نسخة من مجموعة األسطوانات الموسيقية «األرض» مع حصول
مؤسسة  OCPعلى استغالل حصري للصورة

•جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة

دعم المرحلة الثالثة من برنامج «المحافظة على ممر النخيل
بمراكش وتطويره» من خالل مخطط التدعيم والتنمية
المستدامة لفائدة الساكنة المحلية

•تحسيس وإخبار برهانات التنمية المستدامة
•محاربة األمية
•تأمين األنشطة االقتصادية من خالل إعداد مخططات التطوير حسب المستغالت
وارتباطا بالموارد المتاحة – ماء وتربة وتنوع بيولوجي
•تنفيذ مرحلة أولى ستتم فيها مواكبة  50من المستغالت العائلية النموذجية في ممر
النخيل الشمال الغربي (  25%من المستغالت المحصية)
•تسجيالت موسيقية لفن العيطة خصوصا «القديمة منها» مع اقتناء األسطوانات التي
سيتم حفظ التسجيالت فيها بجودة عالية (أستوديو هبة)
•تسجيل قطع موسيقية من الجيل الجديد
•إصدار مجموعة أسطوانات في مجلدين
•توزيع مكثف على الهيئات الثقافية والمؤسسات الوطنية والمعاهد الموسيقية...
•إقامة معرض دائم حول تاريخ الفخار والخزف بالمغرب .تمت هيكلته حول  3أجنحة
موضوعاتية  :الخزف النفعي بالمغرب ،الخزف النفعي والتزييني آلسفي ،الخزف
النفعي والتزييني لمكناس/فاس
•تهيئة فضاءات تكميلية  :فضاء مؤقت للعرض ،فضاء إداري و خزانة ،ورشة للعمليات
التقنية ،إدارة وفضاء استقبال
•تنظيم دورات تكوينية للموارد البشرية من أجل تدعيم كفاءاتها ومؤهالتها في
المجال
•دورات إبداعية لفائدة الحرفيين الشباب والمصممين من أجل تطوير كفاءاتهم في
تصميم منتوج معاصر من خالل استكشاف أفكار خاصة بهويتهم الثقافية وتراثهم
الحرفي المحلي
•استكشاف التصميم المعاصر الدولي والخاص بالصناعة التقليدية المغربية
•حصص عمل حول استعمال المعدات وحول تقنيات وأساليب الصناعة التقليدية
•حصص في اإلرشاد والتوجيه يشرف عليها مصممون بريطانيون محترفون

•مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي األميرة لال حسناء

دعم إصدار مختارات موسيقية و التثمين والمحافظة على التراث
الوطني الموسيقي لفن العيطة

تهيئة متحف تاريخ الفخار والخزف بالمغرب

 : Design Exploreإنعاش وتثمين تراث الخزف بأسفي من
خالل دورات تكوينية حول التصميم الزخرفي للخزف لفائدة
الحرفيين الصغار
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المســتفيديـن

•أطلس أزاوان
للعموم
•المعهد الفرنســي بالمغرب

•المركــز البريطانــي
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المتاح لل�ش��باب

دعم
التكوين والبحث

تفا�صي��ل العملي��ات المنجزة
خ�لا ل �س��نة 2 0 1 5
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دعـــــــــــم
التكــــــوين
والبـــــــحث
–  -Living Labsونذك��ر بالخ�صو���ص «المنجم
النموذج��ي» وال�ضيع��ة ال�شم�س��ية بابن جري��ر والم�صنع
التجريب��ي ب�أ�س��في وبالعيون.
وبف�ض��ل منهجي��ة تق��وم عل��ى «االبتكار المنفتح» �س��يكون
بو�س��ع الجامع��ة مواكب��ة ال�ش��ركاء ال�صناعيين بتعاون
م��ع جامع��ات �أخرى عل��ى ال�صعيدي��ن الوطني والأجنبي.

ت�ضطل��ع م�ؤ�س�س��ة  OCPب��دور رائد ف��ي المغرب من �أجل
دع��م التعلي��م والبح��ث ،وذلك �أ�سا�س��ا من خالل و�ضع
وتدعي��م برامج تربوية ودرا�س��ات و�أبحاث.
وت�ش��كل جامع��ة محمد ال�ساد���س متع��ددة التخ�ص�صات
وثانوي��ة التمي��ز بمدين��ة بن جري��ر عن�صرين بارزين
�ضم��ن اال�س��تراتيجية الت��ي تتبعها الم�ؤ�س�س��ة.

جامعة حممد ال�ساد���س
متع��ددة التخ�ص�صات

مدر�س��ة التدبي��ر ال�صناعي ،مدر�س��ة العلوم الزراعية
والتخ�صي��ب والبيئ��ة ومركز الأبحاث للم��واد المتقدمة،
الج�س��ور الأول��ى نحو التميز
احت�ض��ن ال�ش��طر الأول م��ن الجامعة مدر�س��ة التدبير
ال�صناع��ي ( )EMINESومدر�س��ة العل��وم الزراعية
والتخ�صي��ب والبيئ��ة ( )ESAFEومرك��ز الأبحاث للمواد
المتقدمة (.)CAM
وباعتباره��ا ثمرة �ش��راكة مع مدر�س��ة المعادن بباري���س
( ،)L’Ecole des Mines de Parisت�س��عى مدر�س��ة التدبير
ال�صناع��ي لإغن��اء الن�س��يج ال�صناع��ي المغربي بكفاءات
ف��ي مج��ال التدبي��ر ال�صناعي من خ�لال تعليم نظري
وتداري��ب ميدانية ،و�إنجاز م�ش��اريع فردي��ة وجماعية.

لتكوي��ن نخب الغد

قط��ب للبح��ث والتنمي��ة والتعليم العالي بم�س��توى
متمي��ز وتوجه وطني ودولي
م��ن خ�لال انفتاحه��ا على العال��م وخ�صو�صا القارة
الإفريقي��ة ،تعتب��ر جامع��ة محمد ال�ساد���س متعددة
التخ�ص�ص��ات م�ؤ�س�س��ة مكر�س��ة للبح��ث والتعلي��م على
�أعلى م�س��توى
وترتك��ز عل��ى عدة �أ�س���س م��ن قبيل نق��ل التكنولوجيات
واحت�ض��ان م�ش��اريع مبتك��رة والتقرب من عالم
المقاولة.
وتما�ش��يا م��ع المعايي��ر الدولي��ة ،تت�ضمن المواد
المدر�س��ة بالجامع��ة �ش��عب الهند�س��ة والزراعة والعلوم
الإقت�صادي��ة وال�سيا�س��ية والإجتماعية...

وتخت���ص مدر�س��ة العل��وم الزراعية والتخ�صي��ب والبيئة
ف��ى تطوي��ر م�ش��اريع البح��وث وتكوين م�ؤهالت ذات
م�س��توى ع��ال ف��ي المجال الزراعي ،وذل��ك للرفع من
�إنتاجي��ة الترب��ة والزراعات ،مع الحف��اظ على الموارد
الطبيعي��ة والبيئ��ة والم�س��اهمة بالتال��ي عبر مقاربة
م�س��تدامة ف��ي الأمن الغذائي.

مقاربة م�س��تدامة� ،ش��راكات متينة
تن��درج ا�س��تراتيجية الجامع��ة في �إطار الره��ان العالمي
لتحقي��ق الأم��ن الغذائ��ي وتطوير مقاربة م�س��تدامة
ال�س��تعمال الفو�س��فاط والطاق��ة والماء والموارد
الطبيعي��ة الأخ��رى .في هذا ال�س��ياق ،تب��رم الجامعة
�ش��راكات ا�س��تراتيجية وت�س��عى �إل��ى �أن ت�صبح مركزا
مرجعي��ا للمع��ارف والم��وارد الأكاديمية مع االرتكاز
عل��ى مح��اور ذات �أولوية بالن�س��بة للق��ارة الإفريقية.
وتعتم��د الجامع��ة كذلك عل��ى من�صات تقني��ة مبتكرة

ويه��دف مرك��ز الأبح��اث للم��واد المتقدمة الأول من نوعه
عل��ى م�س��توى الجامع��ة �إلى تقديم درا�س��ات متداخلة
االخت�صا�ص��ات م��ن خالل بح��ث �أ�سا�س��ي وتطبيقي على
�أعل��ى م�س��توى ف��ي كيمياء الم��واد والمواد النووية,
ي�س��تجيب للرهان��ات الوطني��ة والدولية الت��ي تعني �أهم
القطاع��ات ال�صناعية.
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جــــامعة محمد السادس متعـــددة التخصـــصات
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ثانوي��ة التمي��ز بن جرير

�س��بيل النجاح �أمام ال�ش��باب
المغرب��ي والأجنبي

تعتب��ر ثانوي��ة التميز مب��ادرة طموحة ت�س��تجيب لرهان
ت�أهي��ل النظ��ام الترب��وي للمملكة .وتعر���ض الثانوية
تكوين��ا بم�س��توى عالم��ي بف�ضل تعلي��م عالي الجودة
وو�س��ائل تقنية رفيعة الم�س��توى.
وتعر���ض ثانوي��ة التمي��ز �أق�س��اما تح�ضيرية لولوج
المدار���س العلي��ا ف��ي ال�ش��عب العلمية والتقني��ة التالية :

تفا�صي��ل العملي��ات
املنج��زة يف �س��نة 2015

والأق�س��ام التح�ضيري��ة لول��وج الى المدار���س العليا؛
• الح�ص��ول عل��ى ت�صدي��ق دولي يت��م بمقت�ضاه
الإعت��راف بالم�ؤ�س�س��ة بالثانوي��ة كثانوي��ة ت�أهيلية
عالية الجودة).
• تحفي��ز التع��اون الجامع��ي من خالل �إبرام �ش��راكات
مع جامعات ومدار���س من العالم ب�أ�س��ره.

النشــــاط
دخــول الدفــعة األولـى لألقسـام
التحـضيرية للولوج الى المـدارس
العليا لثانــوية التمــيز بابن جرير-
المدينـة الخضراء

وصــف النشــاط

التـــــاريخ
•الســنة الدراسـة 2015-2016

•افتتـــاح األقســـام
التحضـــيرية األولــى

معـلومات أساسـية
• 83تلميذ مقيم
• 15فرصة عمل

• الريا�ضي��ات والفيزي��اء والعل��وم ال�صناعية،
• الفيزي��اء والكيمي��اء والعل��وم ال�صناعية،
• التكنولوجي��ا والعل��وم ال�صناعي��ة
تتوف��ر ثانوي��ة التمي��ز الكائن��ة بالمدين��ة الخ�ضراء بابن
جري��ر عل��ى ت�صمي��م معم��اري في تناغم تام م��ع البيئة.
وه��ي بذل��ك تمنح �أج��واء مثالية ت�ش��جع على تركيز
التالمي��ذ وم�س��احات خ�ض��راء وتجهي��زات بجودة عالية
ف�ض�لا ع��ن �أدوات ودعام��ات بيداغوجية حديثة.
وباعتباره��ا م�ؤ�س�س��ة خا�ص��ة ال ته��دف لتحقيق �أرباح
ومفتوح��ة ف��ي وج��ه الجميع ،تقوم �ش��روط القبول في
ثانوي��ة التمي��ز عل��ى معايي��ر �أكاديمية �صرف��ة .كما تقدم
منح��ا لال�س��تحقاق م��ن �أجل تكاف�ؤ الفر�ص ،ال �س��يما
لل�ش��باب المنحدرين من �أو�س��اط جد ه�ش��ة.
وم��ن �أج��ل الرفع من م�س��توى التعليم على الم�س��توى
الوطن��ي ،تقوم ثانوي��ة التميز ب :

ح�ص��ول  83طال��ب بثانوية التميز
باب��ن جرير على منح درا�س��ية

• عر���ض برنام��ج بيداغوج��ي مبتكر يحف��ز على التفوق
الدرا�س��ي ويق��وم عل��ى التتبع الدائ��م للتالميذ طيلة
م�سارهم؛
• توظي��ف �أ�س��اتذة بكف��اءات عالية من ال�س��لك الثانوي

قاعــة الــدرس بثـــانوية التـــميز بن جــرير
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م��ن �أج��ل تدعيم ال�سيا�س��ات العمومية
بانوراما

التفــكــري
معـا لإعـداد �أفـ�ضـل
لـلـمـ�سـتـقـبـل

تركي��ز على ال�صورة
تفا�صي��ل العملي��ات المنجزة
خالل �س��نة 2015
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توحـــيد الأفــــكار
مــن �أجـــل
م�ستقـــبل �أف�ضـل

طموحات مركز ال�سيا�س��ات
• تح�س��ين التحلي��ل االقت�صادي؛
• تعزي��ز فه��م دينامي��ة العالقات الدولية
• الم�س��اهمة ف��ي تح�س��ين الكف��اءات التقريري��ة والتدبيرية ؛
• �إنعا���ش الح��وار والنقا���ش من خ�لال ف�ضاء مفتوح وغير ر�س��مي ؛
• تطوي��ر �ش��بكة م��ن ال�ش��باب ال��رواد الطامحي��ن والراغبين في الم�س��اهمة في تنمي��ة بلدانهم.

من�ش���أة عمومية

م��ن �أجل تدعيم
ال�سيا�س��ات العمومية
عل��ى غ��رار جميع ال��دول النامي��ة وال�صاعدة من بلدان
الجن��وب ،يواج��ه المغرب اليوم ظاه��رة العولمة
ورهان��ات �إ�س��تراتيجية كبرى على الم�س��تويات
الجيو�سيا�س��ية والإقت�صادي��ة والطاقي��ة والبيئي��ة
والأمني��ة عل��ى ال�صعيد الوطن��ي والإقليمي والدولي.
وف��ي ظ��ل هذه الظرفي��ة الأكثر تعقيدا التي ت�ش��هد
تح��والت مت�س��ارعة ،يحتاج جمي��ع الفاعلي��ن المنخرطين
ف��ي �س��يرورة النم��و والتنمية لإتباع تفكي��ر معمق حول
�إع��داد ال�سيا�س��ات العمومي��ة وتنفيذها.
وينخ��رط مرك��ز ال�سيا�س��ات التابع ل  OCPب�ش��كل فعال
ف��ي تحلي��ل ال�سيا�س��ات العمومي��ة ويرمي �إلى �أن ي�ش��كل
حا�ضن��ة للأف��كار وم�ص��درا للتفكي��ر التوقعي حول
عملي��ات وا�س��تراتيجيات النم��و والتنمية بالن�س��بة
للإقت�صادي��ات ال�صاعدة.
ويعتم��د مرك��ز ال�سيا�س��ات على تحاليل م�س��تقلة و�ش��بكته
م��ن الخب��راء الداخليين وال�ش��ركاء م��ن �أجل تقديم
من�ص��ة للح��وار والنقا���ش حول الإ�ش��كاليات الراهنة
والم�س��تقبلية.

الفئ��ات الم�س��تهدفة من خالل مركز
ال�سيا�س��ات التابع ل OCP
• رواد الفكر
• �أطر الإدارات العمومية والقطاع الخا�ص
• فاعلون من المجتمع المدني
• �أ�ساتذة وخبراء دوليون
• رواد �شباب وطلبة

�أفق جنوب-جنوب
م��ن �أج��ل مواجهة الرهان��ات الإ�س��تراتيجية التي تداهم
ال��دول ال�صاع��دة والنامي��ةـ يعتمد مركز ال�سيا�س��ات
التاب��ع ل � OCPأفق��ا جنوب-جنوب للم�س��اهمة في
تعزي��ز التع��اون بي��ن دول القارة ،وذلك من خالل ج�س��ر
بي��ن العالم الأكاديم��ي و�أ�صحاب القرار.
ويرك��ز مرك��ز ال�سيا�س��ات �أ�سا�س��ا على المح��اور التالية :
• التنمي��ة الإقت�صادي��ة والإجتماعية
• العوام��ل الجيو�سيا�س��ية والعالق��ات الدولية
• الإقت�ص��اد وتموي��ل المواد الأولية
• الزراع��ة والبيئ��ة والأمن الغذائي
وت�ش��كل مختل��ف ه��ذه الق�ضاي��ا ب�ش��كل منتظم مو�ضوع
بح��وث وموائد م�س��تديرة ونقا�ش��ات متع��ددة ين�ضم �إليها
مفك��رون وباحث��ون و�سيا�س��يون والعديد من الأطراف
الأخرى.

منــتـــدى حـــوارات األطلـــيس 2015
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بانــورامــ��ا
2015

في �سنة  ،2015قام مركز ال�سيا�سات التابع ل
 OCPبتنظيم وتدعيم عدة مبادرات من خالل تعبئة
العديد من ال�شركاء والخبراء ورواد فكر وطنيون
و�أجانب من مختلف الآفاق .وتتوزع هذه المبادرات
على ثالث فئات من الأن�شطة الرئي�سية وهي
الإ�صدارات التحليلية وتنظيم الملتقيات والتكوين.

منتدى حوارات الأطل�سي 2015

حول مو�ضوع « الرخاء و�سبل تحقيق الأمن
الغذائي»  ،انعقدت الدورة الرابعة من منتدى
حوارات الأطل�سي ،هذا الحدث البارز الذي ينظمه
�سنويا مركز ال�سيا�سات التابع ل OCPبتعاون مع
�صندوق جيرمان مار�شال الأمريكي .و�ضم هذا
المنتدى طيلة ثالثة �أيام �أزيد من ثالثمائة �شخ�صية
من �أ�صحاب القرار في �إفريقيا و�أوروبا و�أمريكا من
الإ�صدارات التحليلية
تعززت القدرة الإ�صدارية لمركز ال�سيا�سات التابع ل �أجل نقا�ش مفتوح حول الرهانات والق�ضايا الأكثر
 OCPفي �سنة  2015مما ينم عن تطور ن�شاطه .كما ت�أثيرا على الحو�ض الأطل�سي.
تم تو�سيع �شبكة خبرائه الداخليين و الزمالء عالوة
على التعاون المثمر الذي يجمعه ب�شركائه .وتميزت م�ؤتمر ال�سيا�سة العالمي
�سنة  2015ب�إ�صدارات ذات جودة عالية وتحاليل
�شارك مركز ال�سيا�سات التابع ل� OCPأي�ضا في
تنظيم الدورة الخام�سة ع�شرة من م�ؤتمر ال�سيا�سة
معمقة توزعت على مختلف �أنواع من�شورات مركز
العالمي الذي يعد �أحد �أهم الملتقيات العالمية التي
ال�سيا�سات  23 :مذكرة لل�سيا�سات و  18ورقة
تعالج بالدرا�سة والتحليل �أكبر الرهانات الإقليمية
للبحوث وال�سيا�سات و �أربعة كتب.
والدولية .و�أ�ضحى م�ؤتمر ال�سيا�سة العالمي الذي
ي�ضم قادة �سيا�سيين وم�سيرين اقت�صاديين وممثلين
الأحداث الرئي�سية
في �سنة  ،2015تم تنظيم ما يربو عن �أربعين لقاء عن المجتمع المدني و�أ�ساتذة جامعيين و�صحافيين
من القارات الخم�س� ،أر�ضية خ�صبة لحوار وتفكير
على �شكل ندوات وموائد م�ستديرة وتقديم م�ؤلفات
مرجعي ي�ست�شرف الم�ستقبل.
ومنتديات منظمة على �شكل طلبات للم�ساهمة من
طرف مركز ال�سيا�سات التابع ل OCPب�شراكة مع
م�ؤ�س�سات دولية وخبراء مرموقين .ونذكر من �ضمن التكوين
تكملة لأن�شطته المتعلقة بالبحوث و الإ�صدارات
هذه الملتقيات :
التحليلية وتنظيم ندوات وم�ؤتمرات من �أجل حوار
الم�ؤتمر ال�سنوي ال�ساد�س ع�شر لل�شبكة العالمية
ونقا�ش هادف� ،أطلق مركز ال�سيا�سات التابع
للتنمية
تم تنظيم الم�ؤتمر ال�سنوي ال�ساد�س ع�شر ب�شراكة مع ل� OCPسنة  2015العديد من برامج التكوين
ال�شبكة العالمية للتنمية و مركز ال�سيا�سات التابع ل الدقيقة والمخ�ص�صة للمهنيين ال�سيما فيما يتعلق
بالتحليل االقت�صادي وتحليل مخاطر الدول.
 OCPو منتدى البحوث االقت�صادية حول مو�ضوع
«الفالحة من �أجل نمو م�ستدام  :تحديات وفر�ص من وتم �إعداد هذه البرامج من طرف خبراء وطنيين
ودوليين بغية تعزيز قدرات فهم وتحليل الرهانات
�أجل ثورة خ�ضراء».
وتميز هذا الم�ؤتمر بم�شاركة فاعلة لطلبة وباحثين الوطنية والإقليمية والدولية من �أجل اتخاذ �أف�ضل
�شباب �إلى جانب خبراء وممار�سين لمناق�شة �أف�ضل القرارات على الم�ستوى اال�ستراتيجي.
الأ�شغال والبحوث عبر العالم من �أجل فهم �أف�ضل
للآفاق الم�ستقبلية في مجال الفالحة والأمن
الغذائي.
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تـــــركـــيــ��ز
عـــــــلـــــــ��ى
الــــ�صـــ��ورة
م�ؤتم��ر دو ل��ي ح��ول مو�ضوع
«التج��ارة والطا ق��ة والمواد
الغذائي��ة والتغي��رات
الجيو�سيا�س��ية ف��ي النظ��ام
العالم��ي  :حوار �أطل�س��ي»

وم��ن �ضمنه��م الدكت��ور ال�ش��يخ تيديانجاديو ،وزير �س��ابق لل�ش���ؤون الخارجية بال�س��ينغال وال�س��فير
�سيل�س��والفير ،وزي��ر برازيل��ي �س��ابق ف��ي العالق��ات الخارجية وعزي��ز مكوار  ،خبير رئي�س��ي لدى مركز
ال�سيا�س��ات التاب��ع للمجم��ع ال�ش��ريف للفو�س��فاط و�س��فير �س��ابق للمملك��ة المغربية بوا�ش��نطن.

نظ��م مركز ال�سيا�س��ات التاب��ع ل OCPفي الفترة
المتراوح��ة م��ن � 22إلى  24يونيو  2015ب�ش��راكة
م��ع معه��د فيرنان��دو �إنريكي كاردو�س��و و ال�صندوق
الأمريك��ي جيرم��ان مار�ش��ال الم�ؤتمر الدولي
«�أطلنتيك�س��تراتيجي ك��روب» ب�س��او باول��و حول مو�ضوع
« التج��ارة والطاق��ة والمواد الغذائي��ة والتغيرات
الجيو�سيا�س��ية ف��ي النظ��ام العالمي  :حوار �أطل�س��ي».
و�ض��م ه��ذا الم�ؤتمر خبراء ف��ي ال�سيا�س��ات العمومية
ور�ؤ�س��اء مق��اوالت وفاعلي��ن في المجتم��ع المدني من
البرازي��ل ودول �أخرى ف��ي �أمريكا الالتيني��ة و�إفريقيا
والوالي��ات المتح��دة الأمريكي��ة و�أوروبا من �أجل
مناق�ش��ة التوجه��ات الكب��رى في المجاالت الأ�سا�س��ية
كالزراع��ة الم�س��تدامة والتج��ارة الغذائية والتجارة
واال�س��تثمار والعوام��ل الجيو�سيا�س��ية والحكام��ة وكذا
كيفي��ة تقاط��ع م�صالح هذه الدول.
وت�ضم��ن البرنامج مالحظات الرئي���س كاردو�س��و،
الرئي���س ال�س��ابق للبرازي��ل وخو�صي مانويل بارو�س��و،
رئي���س اللجن��ة الأوروبي��ة اللذين انخرطا في النقا���ش
طيل��ة فعالي��ات الم�ؤتم��ر .كما ا�س��تفاد ه��ذا الم�ؤتمر من
خب��رة م�ش��اركين من م�س��توى ع��ال يمثلون قطاعات
عمومي��ة وخا�ص��ة في دول حو�ض الأطل�س��ي،
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إجنازات �س��نة
اسم النــشاط

ندوات ،موائد
مستديرة ومنتديات

2015

نوع النـــــشاط

التـــاريخ
و المــــكان

وصـــف النشـــاط

•مائدة مستديرة حول الموارد
الطاقية ورهانات تدبير مداخيلها

• 13يناير  2015مركز
الدراسات التابع ل،OCP
الرباط

•مائدة مستديرة حول مراكز
التفكير والسياسات العمومية

• 22يناير  2015مركز
الدراسات التابع ل،OCP
الرباط

•مائدة مستديرة حول موضوع
«الصين والهند  :استراتيجيات
في أسيا»

• 12فبراير  2015الرباط

•مائدة مستديرة منظمة بالتعاون مع المعهد الفرنسي
للعالقات الدولية حول موضوع «الموارد الطاقية ورهانات
تدبير مداخيلها»
•ثالث حصص لتقديم أشغال البحوث ،أعقبها حوار مع
المشاركين
•مائدة مستديرة بشراكة مع معهد لودر في جامعة
بينسيلفانيا تم تنظيمها بمناسبة نشر نتائج التصنيف العام
لمراكز السياسات  2014في إطار برنامج مراكز التفكير
والمجتمع المدني
•ضم هذا الملتقى أساتذة جامعيين وباحثين وأصحاب قرار
من أجل مناقشة الدور الذي تضطلع به أو يجب أن تضطلع
به هيئات التفكير المغربية من أجل صياغة السياسات
العمومية الوطنية
•مائدة مستديرة منظمة بالتعاون مع المعهد الفرنسي
للعالقات الدولية
•المشاركون  :باحثون ،مقررون في السياسة الخارجية
المغربية وطلبة
•حصتان للتقديم أستندت إحداهما على أشغال بحوث

•مائدة مستديرة حول إعادة
ابتكار المدن  :حاالت ناجحة

• 29أبريل 2015الرباط

•منتدى حول بطالة الشباب
بالمغرب ،خصائص ،سياسات
ودروس التجارب

• 30أبريل  2015الرباط

•منتدى حول سياسة الميزانية
والنشاط االقتصادي بالمغرب :
تحليل كمي

• 19ماي  2015الرباط

•مائدة مستديرة  :الدول الصاعدة
في مواجهة رهان عودة العوامل
الجيوسياسية  :رؤى متقاطعة
اقتصاديا وجيوسياسيا

• 22ماي  2015باريس

•المؤتمر العالمي الخامس عشر
حول الماء  :المياه العالمية
مورد للتنمية  :فرص ،تحديات
وإكراهات

• 25ماي  2015إدينبورغ

•ندوة منظمة بتعاون مع صندوق جيرمان مارشال حول
إعادة ابتكار المدن  :حاالت ناجحة
• 3حصص رئيسية  :تحويل المدن الصناعية إلى اقتصديات
موجهة للخدمات
• حاالت فعلية  :ابتكار مدن جديدة ،دراسة حاالت من
المغرب والتدبير الحضري :تجربة الرباط
•تنظيم منتدى حول إشكالية بطالة الشباب في المغرب
•الهدف  :إلقاء الضوء على وضعية الشباب في سوق الشغل
وتبادل أفكار بخصوص المعارف الخاصة وقابلية تشغيل
هؤالء الطلبة
• 3محاور رئيسية  :إدماج الشباب وآلية تسيير سوق الشغل،
تصرف الشباب في سوق الشغل  :النساء وسوق الشغل
بالمغرب
•تنظيم مشترك لندوة مع كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط على أساس
نتائج األشغال المعتمدة عقب تقديم أوراق منتدى «سياسة
الميزانية والنشاط اإلقتصادي بالمغرب  :تحليل كمي
•الهدف  :تقديم قراءة تحليلية معمقة للتوجيه وآلثار
سياسة الميزانية بالمغرب ارتكازا على جملة من المقاربات
واألدوات الكمية المناسبة
•تنظيم مائدة مستديرة بين مركز السياسات التابع لOCP
والمعهد الفرنسي للعالقات الدولية
•موائد مستديرة تنظم بشكل نصف سنوي وتضم باحثين
وخبراء من القطاعين الخاص والعام تهتم بالدول الصاعدة
في جميع فئاتها
•الهدف  :تحليل طبيعة العالقة الموجودة بين رهانات الدول
الصاعدة والعوامل الجيوسياسية
•انعقاد جلسة غير عادية في اليوم األول من المؤتمر
العالمي الخامس عشر حول الماء المنظم من طرف
الجمعية العالمية للموارد المائية حول موضوع :المياه
العالمية مورد للتنمية  :فرص ،تحديات وإكراهات
•بتعاون مع  ،CIDOBجامعة  Texas A&Mوالمدرسة
الملكية بلندن.
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•ورشة عمل حول عدم استقرار
سوق المواد األولية وسياسات
التنمية

• 26يونيو 2015

•ندوة  :محاور أوروبا ؟ تحديات
مشتركة واتفاقيات التعاون بين
أوروبا وأمريكا الالتينية وجزر
الكاراييب

• 7يوليوز 2015

وصـــف النشـــاط
•الهدف  :مناقشة اإلشكاليات المتعلقة بتأثير عدم استقرار
سوق المواد األولية على تطوير ودور سياسات الدول
لمواجهة هذه التقلبات
•تنظيم ندوة في  7يوليوز  2015ببروكسيل بشراكة مع
صندوق جيرمان مارشال حول موضوع « :محاور أوروبا ؟
تحديات مشتركة واتفاقيات التعاون بين أوروبا وأمريكا
الالتينية وجزر الكاراييب»
•مائدة مستديرة منظمة وفق قاعدة ،Chatham House
تجمع بين ممثلي دول االتحاد األوروبي وأمريكا الالتينية
والكاراييب من أجل مناقشة القضايا عقب القمة التي
ضمت هذه الدول في 2015
•الهدف  :تشجيع الحوار والتعاون بين أمريكا الالتينية
والكاراييب ومناقشة تعميق التعاون متعدد األطراف من
أجل حل المشاكل العالمية

•اإلبتكارات وآفاق التنمية في
إفريقيا

• 29شتنبر 2015

•تنظيم ندوة في  29شتنبر  2015بشراكة مع مركز  LINKSحول
إلبتكارات وآفاق التنمية في إفريقيا
•الموضوع  :دور االبتكار في إطالق منهجية تنموية بالقارة
والمحافظة عليها

•ندوة حول موضوع « الطلب
على الطاقة و تغيرات المناخ :
عالقة متوسطية

• 15أكتوبر 2015

•تنظيم ندوة مع معهد القضايا الدولية  IAIبشراكة مع Edison
و منظمة البيئة العالمية والجمعية البرلمانية المتوسطية حول
موضوع الطاقة في دول البحر األبيض المتوسط

•مائدة مستديرة حول موضوع
أية مكانة للمغرب في النظام
األطلسي الجديد ؟

• 23أكتوبر 2015

•ورشة حول موضوع  :أي
سياسات لالبتكار و نظم بيئة
ريادة األعمال في المغرب ؟

• 4نونبر 2015

•تنظيم ندوة مع مركز األبحاث التابع للمعهد العالي للتدبير حول
موضوع «أية مكانة للمغرب في النظام األطلسي الجديد»
•ندوة تندرج في إطار مشروع «مستقبل األطلسي» الذي أطلقه
اإلتحاد األوروبي وانضم إليه معهد  Cesemومركز السياسات
التابع لOCP
•وتم التطرق لعدة مواضيع في أفق فهم جيد لهذا الفضاء في ظل
التحوالت الجيواقتصادية والجيوسياسية العالمية
•ورشة عمل مع  ، Greg Horowittفاعل في رأس مال المجازفة
ومؤسس شريك ومدير عام  T2 venture Capitalحول طريقة
تحفيز نظام بيئة أعمال مزدهر يقوم على كتابه الذي حقق
أفضل المبيعات «الغابة االستوائية» «السر من أجل تكوين وادي
سيليكون جديد»

•مائدة مستديرة حول تقيم
التيارات األطلسية

• 25نونبر 2015

•تنظيم مائدة مستديرة بجامعة األخوين من أجل تقديم عمل
تحليلي في إطار إنتاج التيارات األطلسية
•نقاش جول مختلف مواضيع أطلسية أكثر شمولية كالقطاع
الخاص والتنمية المستدامة في إفريقيا والثقافة ومحاربة التطرف
واإلقتصاد في دول حوض األطلسي

•ورشة عمل دولية حول موضوع
«مستقبل أسواق الغاز»

• 14دجنبر 2015

•تنظيم ورشة عمل دولية بشراكة مع معهد القضايا الدولية IAI
حول مواضيع تتعلق بمستقب أسواق الغاز مع إلقاء الضوء على
وثائق البحوث التي تم نشرها بشكل مشترك في كتاب حول
مستقبل أسواق الغاز.
•وقام الخبراء كذلك بدراسة توجهات الغاز في مختلف بقاع
العالم مع مناقشة الجوانب الخاصة ألسواق الغاز كالغاز الطبيعي
المسال على سبيل المثال.
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ندوات ،موائد
مستديرة
ومنتديات

نوع النـــــشاط

التـــاريخ والمــــكان

وصـــف النشـــاط

•تقديم تقرير الشغل الدولي

• 25فبراير 2015

•تقديم كتاب  :المغرب،
استراتيجية النمو في أفق 2025
في ظل ظرفية دولية متغيرة

• 5مارس  2015بروكسيل

•تيارات أطلسية  :حوار عن
األطلسي في القرن 21

• 10مارس  2015مركز
برشلونة للقضايا الدولية

•يعتبر تقرير تيارات األطلسي الذي تم إصداره في متم سنة 2014
تقريرا سنويا حول اآلفاق الرحبة لألطلسي تم نشره بشكل مشترك
من طرف صندوق جيرمان مارشال ومركز السياسات التابع
لOCP
•وناقش الدكتور بريمر الفصل المخصص له وكذا الفروع األوسع
للسلطات في األنظمة العالمية وفي حوض األطلسي
كما انضم للنقاش خبراء مرموقين من كل قارة في األطلسي

•تقديم التقرير الدولي السنوي
حول النظام االقتصادي
واستراتيجيات  :2016المناخ
فرصة جديدة ؟

• 16شتنبر 2015

•إصدار  RAMSESتحت إدارة تيري دو مونبريال و فيليب مورو
دوفارج لكتاب مرجعي للمعهد الفرنسي للعالقات الدولية الذي
يقدم لجمهور واسع المفاتيح والدالئل األساسية لفهم التطورات
الدولية
•كما يمكن  RAMSESالقارئ من التعرف على المستجدات
الدولية مع احترام بل ومواكبة حريته في الحكم واالختيار

•تقديم كتاب « سياسة الميزانية
والنشاط االقتصادي بالمغرب :
تحليل كمي

• 23نونبر  2015الرباط

•تنظيم مشترك مع جامعة العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية الرباط أكدال لندوة من أجل تقديم الكتاب المشترك
«سياسة الميزانية والنشاط االقتصادي بالمغرب  :تحليل كمي»
•يضم هذا المؤلف أفضل مقاالت البحث التي تم اختيارها في
طلبات للمشاركة تم إطالقها في بداية السنة وتم تقديمها خالل
منتدى منظم في  19ماي األخير بالرباط

•آفاق االقتصاد العالمي

• 2دجنبر 2015

•على الرغم من أن التوقعات اإلقتصادية خالل السنتين األخيرتين
تميزت بالتفاؤل ،إال أن األرقام الفعلية كانت مخيبة لآلمال .فقد
تم التقليل من تداعيات أزمة ليمان واألزمة السيادية بأوروبا التي
ال زالت تلقي بثقلها على النمو اإلقتصادي
•وعلى الرغم من إستمرار التأثيرات السلبية ،طفت للسطح بعض
مؤشرات اإلنتعاش اإلقتصادي كتراجع أسعار النفط التي هي في
األساس نتيجة العرض الكبير ،مقابل انخفاض الطلب .ومن هذا
المنطلق ،يتوقع نمو معتدل في سنة  2015يماثل على نحو كبير
نمو سنة  2014الذي جاور الحد الدنى لنطاق النمو االقتصادي
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اسم النــشاط

نوع النـــــشاط
•تدريب متقدم في التحاليل
االقتصادية واإلدارة  :الوحدة 1
السياسة الماكرو اقتصادية

•تقديم أول تقرير دولي عن الشغل ،كثمرة للتعاون بين مركز
السياسات التابع ل OCPوصندوق النقد الدولي ووحدة
الذكاء االقتصادي
•يحلل التقرير شروط سوق العمل منذ نهاية االنكماش
الدولي في  2008-2009ويقدم توقعات بخصوص الناتج
الداخلي اإلجمالي والشغل التي قامت بها الوكاالت الدولية
الكبرى
•ويعرض التقرير كذلك بشكل تجريبي مقياس جديد للشغل
بشكل دوري  :المؤشر العالمي للشغل
•تقديم حول «إستراتيجيات النمو في جهة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وانخراطها األوروبي»
•تقديم خبيرين مرموقين في مركز السياسات التابع لOCP
إلصدار جديد المغرب ،إستراتيجية النمو في أفق  2025في
ظل ظرفية دولية متغيرة

• 20-24يناير 2015

•تطوير قدرات التحليل والتدبير اإلقتصادي للمشاركين
والنهوض بجودة تدابير اتخاذ القرار في مجال السياسة
اإلقتصادية
•تكوين يشرف عليه أساتذة وممارسين أكفاء ويفضي
لشواهد يتسلمها المشاركون من طرف فريق المدربين
• 10حصص تلقي الضوء على السياسات اإلقتصادية في
إقتصاد منفتح بمدخول وسيط
• 6وحدات
• 6أشهر
• 180ساعة من الدروس
•الفئة المستهدفة  :ممارسون من القطاع العام يرغبون
في تطوير قدرة الفهم و /أو المساهمة في البحث
حول السياسات العمومية

• 20-24يناير 2015

•الهدف من الدروس  :تقديم رؤية معمقة حول سير أسواق
الشغل ومنح الطلبة األدوات األساسية والمعارف الالزمة من
أجل مساعدتهم على تقييم طريقة سير أسواق الشغل في
المغرب وعموما في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا
مقارنة مع أسواق أخرى

• 23-27مارس 2015

•تنظيم دروس حول المبادئ الميكرواقتصادية المستخدمة لتقييم
مزايا وتكاليف السياسات العمومية البديلة .وتتطرق الدروس
لمواضيع أخرى التي تخبر عن قرارات القطاع العمومي ،كتأثيرات
منافع تفاوتات السوق و اختالل السوق عالوة على القضايا
المتعلقة باألمالك العمومية و اإلعالم الناقص

• 13-17أبريل 2015

•حصة تكوينية جديدة حول التحليل ماكرواقتصادي لمخاطر الدول
بشراكة مع جامعة مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية
•تكوين يشرف عليه خبراء الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة
التصنيف الدولية ستاندارد أند بورس
•الهدف  :تمكين الحاضرين من اكتساب كفاءات تحليلية
واقتصادية أساسية من اجل قراءة مناسبة للظرفية الدولية
وتشخيص ماكرواقتصادي ومالي مندمج وفي النهاية تقييم شامل
لمخاطر الدول

•تدريب متقدم في التحاليل
االقتصادية واإلدارة  :الوحدة : 4
االقتصاديات الجهوية

• 20-24أبريل 2015

•تقديم لبعض األدوات المستعملة بكثرة في االقتصاد الجهوي من
أجل فهم وتفسير تركيب البنية الفضائية لالقتصاديات الوطنية
الفرعية
•مناقشة مواضيع ذات أهمية بالنسبة ألصحاب القرار الجهويين
(البرازيــل ،كولومبيــا ،مصر ،لبنان ،المغرب والبرتغال) الســيما
التنميــة اإلقتصادية الجهوية والوطنية والتجارة الدولية والبنيات
التحتية للنقل واستغالل الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية
والتحوالت الحكومية والسياحية والترابط الجهوي

•تدريب متقدم في التحاليل
االقتصادية واإلدارة  :الوحدة : 5
النمو االقتصادي

• 26-30ماي 2015

•المواضيع المطروحة  :العالقة بين اإلدخار واإلستثمار والنمو؛
العالقة بين الرأسمال البشري والنمو؛ العالقة بين البنية التحتية
وتشكيل البنية التحتية والنمو؛ العالقة بين النفقات العمومية
والنمو والقواعد الجيدة لتخصيص النفقات والنمو ؛ العالقة بين
توزيع المداخيل والنمو؛ العالقة بين االبتكار والنمو؛ العالقة بين
التجارة الخارجية ونشر المعارف وتحول القطاع الصناعي والنمو؛
العالقة بين النمو والشغل والبطالة؛ نماذج تطبيقية من أجل
تحليل كمي لتأثير السياسات العمومية على النمو االقتصادي

•تدريب متقدم في التحاليل
االقتصادية واإلدارة  :الوحدة 2
معرفة أسواق الشغل

ندوات ودورات
تكوينية

التـــاريخ والمــــكان

وصـــف النشـــاط

•تدريب متقدم في التحاليل
االقتصادية واإلدارة  :الوحدة
 3المبادئ الميكرواقتصادية
من أجل السياسات العمومية :
تطبيق على القطاع الفالحي
•دورة تكوينية  :تحليل
ماكرواقتصادي لمخاطر الدول
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التـــاريخ والمــــكان

وصـــف النشـــاط

•تدريب متقدم في التحاليل
اإلقتصادية واإلدارة  :الوحدة : 6
إقتصاديات الموارد الطبيعية

• 15-19يونيو 2015

•دروس حول قضايا السياسات الدقيقة في تدبير الموارد
الطبيعية إنطالقا من الشروط الجبائية لقطاع اإلستخراج إلى
غاية تدبير الموروث السيادي

•دورة رفيعة المستوى في
المغرب حول اإلقتصاد العالمي

• 9-15شتنبر 2015

•الهدف  :اإلسهام في تطوير الكفاءات في مجال تحليل
الظرفية االقتصادية الوطنية والدولية
•تنظيم دورة تكوينية ألسبوع واحد أطرها يوري داديش
شريك في برنامج االقتصاد العالمي كارنيجي وخبير متعامل
مع مركز السياسات التابع لOCP
•دروس موزعة على  30ساعة حول تطور االقتصاد العالمي
منذ فترة ما بعد الحرب إلى غاية ما بعد األزمة المالية مع
دراسة مناهج تنمية المغرب في هذا السياق

نوع النـــــشاط

التـــاريخ والمــــكان

•ندوة دولية حول موضوع الزراعة
االستوائية كأحد الحدود األخيرة؟
حاجيات استيراد الغداء في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
المخاطر اإليكولوجية واألبعاد
الجديدة للتعاون جنوب-جنوب
مع إفريقيا وأمريكا الالتينية
وجنوب شرق أسيا

• 30-28يناير  2015مركز
برشلونة للعالقات الدولية

•ندوة دولية حول موضوع األمن
الغذائي والزراعة المستدامة في
المنطقة األورومتوسطية

• 2فبراير 2015

•اإلستراتيجية المتوسطية
للمجموعة
 حصص جديدة في التغيراتالمتوسطية  :وجهات نظر من
أسيا وأوراسيا والخليج

• 3يونيو 2015

•المؤتمر السنوي السادس عشر
للتنمية العالمية

• 11-13يونيو 2015

•تنظيم مشترك للمؤتمر السنوي السادس عشر بشراكة مع الشبكة
العالمية للتنمية و مركز السياسات التابع للمجمع الشريف
للفوسفاط و منتدى البحوث االقتصادية
•الموضوع « :الفالحة من أجل نمو مستدام  :تحديات وفرص من
أجل ثورة خضراء»
•الهدف  :فهم جيد لطبيعة وآفاق «الثورة الخضراء» على الصعيد
العالمي مع استخالص دروس التجارب في العالم بأسره.
•تم تنظيم المؤتمر عبر طلب منافسة للجلسات والوثائق عالوة
على مسابقة سنوية للمنح وميداليات التنمية العالمية لمركز
السياسات التابع لOCP
• 400مشارك
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مؤتمرات
دولية

•إكسبو  – 2015مؤتمر حول عالقة
األمن الغذائي بسياسات التنمية
المستدامة في البحر األبيض
المتوسط  :رؤية خبراء
•مؤتمر لالستراتيجية األطلسية
للمجموعة حول التجارة والطاقة
والغداء والتغيرات الجيوسياسية في
النظام العالمي  :حوار أطلسي
•حوارات األطلسي

وصـــف النشـــاط
•إعطاء نظرة متعددة الجوانب حول الكيفية الكفيلة بخلق
فرص من أجل تعاون جديد على األصعدة الجيوسياسية
والبيئية بين الجهات التي تواجه ضغطا مائيا ماديا أو
إقتصاديا
•تقديم أزيد من  12وثيقة جامعية تم نشر بعضها في جزء
خاص بالمجلة األكاديمية حول األمن الغذائي
•المواضيع المطروحة  :الخرائط التجارية والتكامل في
األغدية واللوازم األولية ،المخاطر البيئية والفيزيائية
اإلحيائية ،إمكانية تعاون أكبر بين دول شمال إفريقيا
والشرق األوسط واإلقتصاديات اإلستوائية ،دور النقل
التكنولوجي الزراعي...
•جلستان أعقبتهما مائدة مستديرة
•موضوع الجلسة األولى  :التحديات الرئيسية لألمن الغذائي
والزراعة المستدامة في الضفة الجنوبية للمتوسط مثل
اإلرتباط بالواردات الغذائية وتراجع الموارد الطبيعية وفقدان
التنوع الحيوي وتغير المناخ وشح المياه والتعمير
•موضوع الجلسة الثانية  :تقييم حساس للزراعة والتغذية في
سياسات المنطقة األوروالمتوسطية (تدابير تحرير الزراعة،
دور السياسة الزراعية المشتركة األوروبية والتأثيرات على
المنطقة المتوسطية ،األغذية المعدلة وراثيا
•تنظيم ملتقى بشراكة مع صندوق جيرمان مارشال وشركة Di
 San PaoloandوشركةNoble EnergyInc
•الهدف  :تحديد اإلشكاليات الناشئة المهمة للمنطقة
المتوسطية واإلنخراطات السياسية العابرة لألطلسي
•حضور  40ممثال للقطاعين العام والخاص في دول حوضي
األطلسي والمتوسط

مؤتمرات
وندوات دولية

اسم
النــشاط

نوع النـــــشاط

اسم
النــشاط

طلبات
مشاركة

نوع النـــــشاط

وصـــف النشـــاط

التـــاريخ
والمــــكان

•دروس حول قضايا السياسات الدقيقة في تدبير الموارد الطبيعية انطالقا
من الشروط الجبائية لقطاع االستخراج إلى غاية تدبير الموروث السيادي

• 20يونيو
2015
• 22-24يونيو
2015

•تنظيم مؤتمر يومي  23و  24يونيو  2015بساو باولو في البرازيل حول
التجارة والطاقة والغداء والتغيرات الجيوسياسية في النظام العالمي
بشراكة مع صندوق جيرمان مارشال األمريكي ومعهد كاردوسو فيرناندو
هنريكي

 30أكتوبر –  1نونبر
2015
مراكش

التـــاريخ
والمــــكان

•احتضن هذا المؤتمر الذي نظم بشراكة مع صندوق جيرمان مارشال
األمريكي أزيد من  300شخصية دولية ،من ضمنهم قادة دول سابقين
ووزراء ومسؤولين سامين وفاعلين في المصالح العمومية والخاصة
من أجل مناقشة التحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية
العالمية
•تحت اسم «حوارات األطلسي  2015انكبت الورشات على مواجهة آفاق
النمو في دول الجنوب ونظيرتها في دول الشمال الراميةلضمان نمو
اقتصادي أكبر مع الحد من التهديدات األمنية
•ومنحت هذه األرضية اهتماما أكبر اللتزام الشباب عبر العالم من خالل
منح الفرصة لما يناهز الخمسين من «الرواد الصاعدين» في العالم بأسره
للمشاركة في جلسات هذا المؤتمر وكذا في أنشطة أخرى.

وصـــف النشـــاط

•طلب للمشاركة الزراعة من أجل
تنمية مستدامة  :تحديات وفرص من
أجل ثورة خضراء

• 31يناير 2015

•طلب للمشاركة-الواجهة األطلسية
إلفريقيا  :فضاء جيوسياسي في طور
البناء

• 26يناير 2015

•طلب إلعداد ورقة خاصة بالمؤتمر السنوي السادس عشر بشراكة مع
الشبكة العالمية للتنمية و مركز السياسات التابع ل OCPو منتدى
البحوث اإلقتصادية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات
•موضوع الورقة  :الفالحة من أجل نمو مستدام  :تحديات وفرص من أجل
ثورة خضراء
•طلب للمشاركة موجه للدكاترة والطلبة الذين يتابعون دراستهم في سلك
الدكتوراة ويتمحور بحثهم حول التغيرات الجيوسياسية
•يقسم على  3محاور « :من أجل مقاربة جيوسياسية للواجهة األطلسية
إلفريقيا» « ،حول األهمية االستراتيجية للواجهة األطلسية إلفريقيا»
و «إجابة الدول المجاورة عن الرهانات»
•شكلت هذه المساهمات موضوع كتاب حمل نفس العنوان تم إصداره في
2016
•طلب للمشاركة موجه للدكاترة والطلبة الذين يتابعون دراستهم في سلك
الدكتوراة
•الهدف  :إنتاج ومراكمة معارف مفيدة حول مؤهالت الشباب في مجال
قوة الشغل من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية وتلبية االحتياج إلى اعتماد
مقاربة مندمجة لمواجهة إشكاليات البطالة والشغل

• 23مارس
2015

•الهدف  :قراءة توجه سياسة الميزانية بالمغرب وتعميق التفكير مع مراعاة
التراجع الحالي للحسابات العمومية واستدامتها التوقعية

•طلب متطوعين  :مؤتمر شبكة
التنمية العالمية

• 30ماي15 -
يونيو 2015

•طلب تطبيقات  :برنامج الرواد
الصاعدين

• 9غشت شتنبر
2015

•الهدف  :تمكين الطلبة المتحفزين والمهنيين الشباب من فرصة اإلندماج
المباشر في المؤتمرات الكبرى التي ينظمها شركاء دوليون من مراكز
التفكير في المغرب :
• 40طلب
•إختيار  20متطوع
•الهدف  :مساعدة الرواد الشباب على تحقيق طموحهم وتعزيز كفاءاتهم
بفضل برامج تطوير الريادة المهيكلة ومن خالل مناقشات وحوارات مع
أجهزة الحكامة العليا والمقاوالت ومسيري المجالس البلدية
•طلب للترشيح مفتوح للمسيرين الصاعدين الذين أبانوا عن ريادة في
قطاعهم وتخصصوا في تعزيز العالقات عبر األطلسي والذين تحذوهم
الرغبة في إحداث تغيير فعلي ومستدام و التأثير على الرزنامة اإلقليمية
والعابرة لألطلسي والعالمية
• 600طلب
•إختيار  40مسيرا
• 4مشاريع في طور اإلنجاز مع مركز السياسات التابع لOCP

•طلب للمشــاركة–الواجهة األطلسية
إلفريقيــا  :فضاء جيوسياســي في
طور البناء
•طلب للمشــاركة–قابلية التشــغيل
وإدماج الشــباب في المغرب :
سياسات واســتخالص التجارب
•طلب إعداد ورقة في منتدى
«سياسية الميزانية والنشاط
اإلقتصادي بالمغرب  :تحليل كمي»

• 27فبراير
2015
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المشـــروع

إصدارات

المشـــروع

عروض

وصـــف المشــروع

المســتفيديـن

الشـــركـاء

•التقرير الدولي حول سوق
الشغل ،نسخة 2015

• 14يناير 2015

•المغرب ،استراتيجية النمو
في أفق  ،2025في ظل
ظرفية دولية متغيرة

• 24يناير 2015

•تيارات أطلسية ،تقرير
سنوي حول آفاق
وشراكات واسعة عبر
األطلسي

• 28أكتوبر 2015

•سياسية الميزانية والنشاط
االقتصادي بالمغرب :
تحليل كمي

• 23نونبر 2015

• 23مذكرة

•2015

• 7أوراق

•2015

وصـــف المشــروع

الشـــركـاء

•تقديم أو تقرير عن الشغل في العمل .ويعد هذا التقرير ثمرة تعاون
بين مركز السياسات التابع ل OCPوصندوق النقد الدولي ووحدة
الذكاء اإلقتصادي
•يحلل التقرير شروط سوق العمل منذ نهاية اإلنكماش الدولي في
 2008-2009ويقدم توقعات بخصوص الناتج الداخلي اإلجمالي والشغل
التي قامت بها الوكاالت الدولية الكبرى
•ويعرض التقرير كذلك بشكل تجريبي مقياس جديد للشغل بشكل
دوري  :المؤشر العالمي للشغل
•يهتم الكتاب باإلقتصاد المغربي الذي يواجه في الوقت الراهن مخاطر
التواجد «بين فكي كماشة» من جهة ضمن الدول ذات دخل ضعيف
ونمو سريع يستفيد من يد عاملة كثيرة وبتكلفة جيدة ومن جهة أخرى
ضمن الدول ذات دخل متوسط قادرة على االبتكار بشكل سريع.
•يعتبر تقرير تيارات األطلسي الذي تم إصداره في متم سنة  2014تقريرا
سنويا حول اآلفاق الرحبة لألطلسي تم نشره بشكل مشترك من طرف
صندوق جيرمان مارشال ومركز السياسات التابع لOCP
•ويضم هذا التقرير مختلف مساهمات المؤلفين التي تدرس التفاعالت
بين دول حوض األطلسي .ويكمن الدور الرئيسي في تحفيز النقاش
حول قضايا األطلسي و خصوصا المستجدات اإلقتصادية والسياسية
واألمنية التي سجلتها دول هذا الفضاء
•يضم هذا الكتاب أفضل المقاالت التي تم اختيارها تبعا لطلب
للمشاركة تم إطالقه في بداية السنة وتم تقديمها خالل منتدى 19
ماي  2015بالرباط .وبالنسبة لبلد نام كالمغرب ،تكمن أهمية سياسة
الميزانية في المؤهالت التي تعرضها على صعيد إستقرار الدورة
اإلقتصادية وإقالع النشاط في فترة اإلنكماش
•همت هذه المذكرات العديد من المواضيع كالرهانات المتعلقة بالمواد
األولية ووضعية اإلقتصاد العالمي والديناميات الدولية في الواجهة
األطلسية والقضايا المتعلقة بالطاقة
•ركزت هذه األوراق على دور الجالية في التنمية اإلقتصادية بالمغرب
وقواعد الميزانية والمالية العمومية والرهانات المرتبطة بالنفط وكذا
القضايا الطاقية

المســتفيديـن

•فرص النمو في األعمال
الزراعية بإفريقيا حنوب
الصحراء

• 11ماي 2015

•تنظيم عرض حول فرص التنمية في صناعة األغذية في إفريقيا جنوب
الصحراء بالمقر الرئيسي ل OCPبالدار البيضاء
•تقديم معايير االستثمار المطلوب التأكد منها في إطار استراتيجية
اإلستثمار في إفريقيا والعوامل األساسية للنجاح في االستثمار في
الملكية الخاصة الممكن مالءمتها مع القارة اإلفريقية

•تحوالت سوق المواد
األولية

• 25مارس 2015

•عرض عوامل وآثار التحوالت الجارية من طرف السيد إيف جيغوريل
خبير رئيسي تابع لمركز السياسات التابع ل OCPفي األسواق المالية
وأسواق المواد األولية
•عرض نتائج البحث الصادرة في  3مذكرات تعالج هذه التحوالت
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المنظمات الدولية

�إنخراط
وتعبئة ال�شركاء

• AMIDEAST
• المرك��ز البريطاني
• المرك��ز الدول��ي لل�سيا�س��ة الغذائية

وفيم��ا يل��ي الئح��ة ت�ض��م  124هيئة من �ضمن � 350ش��ريك :

الجمعيات والم�ؤ�س�سات

• جمعي��ة الوجب��ات المت�أنية
• جمعي��ة sos autisme
• جمعي��ة قري��ة الأطفال الم�س��عفين
• جمعي��ة ب�س��مة الر�ضيع
• جمعي��ة Startup Maroc
• جمعي��ة Startup Your Life
• جمعي��ة رب��اط الفت��ح للتنمية الم�س��تدامة
• جمعي��ة تافياللت
• جمعي��ة يرما كناوة
• تعاوني��ة فلورا
• م�ؤ�س�س��ة تعلي��م العل��وم االقت�صادية وال�سيا�س��ية
واالجتماعية
• م�ؤ�س�س��ة هبة
• الم�ؤ�س�س��ة الوطني��ة للمتاحف
• الم�ؤ�س�س��ة الدولي��ة موكلي
• م�ؤ�س�س��ة MASCIR
• الم�ؤ�س�س��ة المغربي��ة للطالب
• م�ؤ�س�س��ة FMA
• م�ؤ�س�س��ة ال�ش��رق والغرب
• م�ؤ�س�س��ة �سندي
• م�ؤ�س�س��ة تينور
• م�ؤ�س�س��ة Swaminathan
• الرابطة الفرن�س��ية ب�أ�س��في
• رابط��ة الأط��ر العليا للمجمع ال�ش��ريف للفو�س��فاط
• الودادي��ة المغربي��ة للمعاقين
• الودادي��ة المغربي��ة للأطف��ال المعاقين ذهنيا
وحركيا
• المجموع��ة المغربي��ة للتطوع
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• AGRI TRADE MAROC
• ASBITA
• CHARAF
• FANDY COPRAGRI
• FERTIKA
• FERTIMA
• FERTITECH
• TOGUNA AGRO INDUSTRIES
• CPCM
• PROCESS
• PROMAGRI
• SCPCAPEL
• SONACOS
• TIMAC AGRO MAROC
• TOUTAGRI
• ZINE CEREALES

والفالحي��ة بجامعة مينو�س��وتا
• مرك��ز الم�ؤ�س�س��ة الأوروبية
• �صن��دوق النق��د الدولي
• �صن��دوق جيرمان مار�ش��ال

ين��درج عم��ل م�ؤ�س�س��ة � OCPضم��ن منهجية للتع��اون والت�ضامن،
م��ع دع��م �ش��ركاء منخرطي��ن ومجندين من �أج��ل �إنجاح البرامج
المق��ررة .وب�إعتباره��م دعام��ات لعملنا ،يواكبنا ه�ؤالء ال�ش��ركاء
ف��ي تفكيرن��ا وإ�س��تراتيجيتنا م��ع إ�س��تغالل �أمثل لو�س��ائل عملنا.
وكلن��ا فخ��ر بالتعامل معهم ب�ش��كل يومي.

• جمعي��ة الأ�صالة
• جمعية الح�س��نات
• جمعي��ة الح�ضن
• جمعي��ة الإكرام
• جمعية الج�س��ر
• جمعي��ة الكرامة
• جمعية�أنايي���س
• جمعية �أطل���س �أزوان
• جمعي��ة القافل��ة الجراحية
• م�ؤ�س�س��ة ال�ش��يخ زايد بن �س��لطان
• جمعية ال�ش��علة
• الجمعي��ة الثقافي��ة للم�س��رح الرحال
• جمعي��ة الخزان��ة ال�س��ينمائية لطنجة
• جمعي��ة ال�صوي��رة موكادور
• جمعي��ة النه�ضة
• جمعي��ة جوار
• جمعي��ة �أطف��ال الريكب��ي بالمغرب
• جمعي��ة رعاة االبت�س��امة
• جمعي��ة منب��ر المع��اق للتنمية
• الجمعي��ة المغربي��ة لم�س��اعدة الأطفال في
و�ضعية ه�ش��ة
• الجمعي��ة المغربي��ة لدعم التمدر���س
•الجمعي��ة المغربي��ة الطبي��ة للت�ضام��ن
• الجمعي��ة المغربي��ة لدعم وم�س��اعدة الأ�ش��خا�ص
• جمعي��ة مزيندة
• الجمعي��ة الوطنيةلمرب��ي الأغن��ام والماعز
• جمعي��ة والد �إبراهيم
• جمعي��ة وادي زم

الموزعون المعتمدون
للأ�سمدة

• لجن��ة دع��م تمدر���س الفتيات القرويات
• EDOM
• ENACTUS Morocco
• التع��اون الوطني
• فيدرالي��ة جمعي��ات موالي عبد اهلل
• �إنج��از المغرب
• MIT Global Startup Workshop
MassChallenge
• ال�ش��بكة المغربي��ة Entreprendre
• �ش��بكة الق��راءة بالمغرب

• GIZ
• ICARDA
• ICRISAT
• المعه��د الفرن�س��ي بالمغرب
• Mass Challenge
• ONUDI
• UNION DU FLEUVE MANO

المدار�س والجامعات
الدولية

المدار�سوالم�ؤ�س�ساتالمغربية

• مدر�س��ة المناجم بباري���س
• الجامع��ة الفرن�س��ية IUT
• المدر�س��ة الملكي��ة بلندن
• معهد MIT
• جامع��ة نيويورك
• جامعة Purdue
• جامعة تك�سا���س
• جامعة Wageningen
• جامعة Raichu
• جامعة KOTA
• جامعة BCKV
• جامعة UBKV
• جامعة RVSKVV

• المرك��ز الوطن��ي للبح��ث العلم��ي والتكنولوجي
• المدر�س��ة الوطني��ة للزراعة بمكنا���س
• معه��د الح�س��ن الثاني للزي��ارة والبيطرة
• جامع��ة محم��د ال�ساد���س متع��ددة التخ�ص�صات
• وح��دة البح��ث في االقت�ص��اد والعلوم االجتماعي��ة بمعهد
• الح�س��ن الثان��ي للزراع��ة والبيطرة بالرباط
• جامع��ة القا�ضي عيا�ض بمراك���ش

الإدارات وال�سلطات العمومية

• الوكال��ة المغربي��ة للتعاون الدولي
• الجمعي��ة الدائم��ة لغ��رف الزراعة بمالي
• وزارة الفالح��ة بغينيا
• وزارة الفالح��ة وال�صي��د البح��ري بالمغرب
• وزارة الثقاف��ة
• وزارة التربي��ة الوطنية
• المكت��ب الوطن��ي للمجل���س الفالحي
• �إقلي��م �أزيالل
• �إقلي��م بني مالل
• �إقلي��م الفقي��ه بن �صالح

المنظمات المغربية
• مرك��ز الأبح��اث والدرا�س��ات التطبيقي��ة للتنمية الب�ش��رية
• المب��ادرة الوطني��ة للتنمي��ة الب�ش��رية بالجديدة
• المب��ادرة الوطني��ة للتنمية الب�ش��رية ب�أ�س��في

المنظمات غير الحكومية
• Corps AFRICA
• ISAP
• FIOC
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م�صادر
ال�صور
Shutterstock
ال�صفحة � 11 - 10ستوك �أ�سو
ال�صفحة  13زوريجيتا

خزين��ة ال�صور لم�ؤ�س�س��ة : ocp
ال�صفحات � :ص � - 21ص � - 22ص � - 23ص � - 24ص � - 25ص 33
�ص � - 34ص � - 35ص � - 36ص � - 37ص � - 42ص � - 43ص 46
�ص � - 47ص � - 53ص � - 54ص � - 55ص � - 56ص 57
�ص � - 65ص � - 66ص � - 67ص � - 68ص � - 69ص � - 81ص 82
�ص � - 83ص � - 87ص �- 88ص � - 89ص � - 90ص 91
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www.ocpfoundation.org

