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توافق ســنة 2017 الســنة الخامســة لحصول مؤســـسة 
المجمــع الشــريف للفوســفاط على صفــة »المنفعة العامة«، 

وهــذا إعتــراف يلزمنــا ويجعلنا نســعى جاهدين لنضل 
جديريــن به، ســنة تلوى األخرى. 

هكــذا وبــكل فخــر، نواصــل التقــدم معا على طريــق تنمية 
وتحســين أوضــاع الســاكنة بالمغــرب و بالعديد من دول 

أخــرى إفريقية وفي القارة األســيوية. 

بعــد هذه الســنوات، ترســخت مهمتنــا على أرض الواقع إلى 
جانــب شــركاءنا المؤسســاتيين، باإلضافة إلى اإلعتماد 

علــى نســيج جمعوي حيوي. 

ووفقــا لرغبتنــا في مواصلة اقتســام المعارف والممارســات 
الفالحيــة الجيــدة، قمنــا بإطالق وإنجاز مشــاريع ذات أثر 

اجتماعــي قوي لفائدة الشــباب والفالحيــن والمقاولين. 
معرفــة أفضــل للتربة، تحســين الولــوج للمعرفة والصحة ، 

تمكيــن الشــباب في أفــق إعدادهم لمســتقبلهم. هذه رهانات 
نــود أن نراهــا تتحقــق يوما بعد يــوم. وبما أن المعرفة 

والتربيــة همــا معــا رافعــة التنمية لألجيــال المقبلة، تابعت 

مؤسســة المجمع   الشــريف   للفوســفاط  جهودها لمواكبة 
الشــباب حاملي الشــهادات وإلحتضان المقاولين الشــباب، 

قصــد مســاعدتهم علــى إنجاز أفكارهــم الدافقة باالبتكار.

إن التقــدم التكنولوجــي ونشــأة النخــب القادمة توجدان 
في دول الجنوب، لذا، الزالت مؤسســة المجمع الشــريف 

للفوســفاط تراهن على اإلشــعاع الدولي لمؤسســات التميز 
الموجــودة حاليــا بالمغرب. وإلســتفادة أمثــل من اإليجابيات 

التــي يوفرهــا هــذا التعليم المتقــدم،ُ بذلت المزيد من 
الجهود من طرف مؤسســة المجمع الشــريف للفوســفاط كي 

تدعــم طــالب الدكتوراه وتضاعف الشــراكات عبر العالم. 

وبمــا أنــه ليســت هناك إمكانيــة للتنمية في غيــاب للثقافة، 
فإن مؤسســة المجمع   الشــريف   للفوســفاط شــرعت في 

برامــج تنشــيطية ذات طابع سوســيو ثقافــي متنوع، الغاية 
منهــا تثميــن مكونــات التراث الوطني والتحســيس برهان 

المحافظــة عليــه لصالح األجيــال المقبلة. 
هذا اإلحســاس بالمســؤولية وروح التقاســم هو الذي يميز 

طواقمنــا لممارســة مهمتها اليومية. 

تمهيد 
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إيمانــا منهــا بقيــم التقاســم و االنفتــاح، تعمل مؤسســة المجمع الشــريف للفوســفاط على تحســين ظروف العيش آلالف 
األشــخاص في المغرب وعبر العالم. وتتوزع أعمالنا على 5 محاور رئيســية، تســهر عليها المؤسســة مباشــرة أو عبر 

الوحــدات التابعة لها.

سلســلة القيمة التربوية لمؤسســة المجمع الشــريف للفوســفاط 
تتــم بلــورة مشــاريع المؤسســة داخــل بيئتهــا الحاضنة ويتــم إنجازها من خالل االلتفــاف الجماعي الضامن 

لنجاحها. 

لتنمية ا
الفالحية 

التنمية السوســيو
اإلقتصادية  

التربيــة، التكوين
لتفكير والبحث ا

واإلستراتيجية

التربية                         

األمية  محاربة 
والمرحلــة البعدية

التمدرس إعادة  التربية
 غيــر النظامية

ثانويــة القرب القروية أنشــطة مــدرة للدخل والمقاولة 
الذاتية 

لمحليــة ا ت  ا ر لقــد ا يــة  تقو

الشباب إذماج 

األكاديمي الدعم 

إســتقاللية النساء

الطفولــة المبكرة  
التربية األســرية التعليــم األولي 

الثقافة دعم 
وتثميــن الثرات الوطني

I - 

حكاية قصيرة ملهمة عظيمة

تقديم مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط

تكوين
المهــارات األساســية / المهــارات الناعمة/ المهــارات العملية

اإللتزام، التقاســم، الفعل 
ألن الثــروة ال يكتمــل معناهــا إال بتقاســمها وألن التقاســم يعنــي أن ننشــغل بمســتقبل اآلخريــن وبعيشــهم الكريم تلتزم مؤسســة   المجمع  

 الشــريف   للفوســفاط  مــن خــالل إطالقهــا لبرامــج تخــدم المصلحــة العامة معتمدة نهجا تشــاركيا مــع متعاملين من شــركاء عموميين 
وخــواص، ممــا يمكــن مــن إعطاء ديناميــة إيجابية للمجــاالت الترابية وفي أوســاط مجتمعاتية.

التربيــة للجميــع، مفتــاح التنمية الفعالة.
أكثــر منهــا عامــال للتنميــة البشــرية، تمثــل التربيــة حقــا جمعيا أساســيا. تســتجيب البرامج والعمليــات التي تقودها المؤسســة لهذا البعد 

الحقوقي،عبــر تســهيل الولــوج إلــى التعليــم بالنســبة ألكبــر عــدد ممكن و دعم النجاح المدرســي وتشــجيع نقــل الكفاءات وكذا من خالل 
تحســين المســتوى التربــوي لألطفــال والطلبــة المنحدرين من مختلف األوســاط السوســيو إقتصادية.

الــتــقــريــر الـــســنــوي 2017بــذور املــعرفة، ثــمار املســتقبل 
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Plus de 
4 800
parcelles de démonstration 
installées en Afrique et en Asie

مؤسسة املجمع الشريف  للفوسفاط  عبر العالم

أزيد من 4800
قطعة أرض تجريبية

في إفريقيا

تشملها عملية إعداد
خرائط التربة في إفريقيا

أكثر من 55 أطر زراعية إستفادت من 
تكوينات تقنية في خصوبة التربة ورسم 

الخرائط ومراقبة األسمدة بإفريقيا

مشاريع تم إطالقها سنة 2017 

مشاريع تم إطالقها قبل سنة 2017 

مشاريع تم إطالقها قبل سنة 2017 والزالت في إطار التنفيذ

أكثر من 900 مزارع وموزع لألسمدة 
ببنغالدش، تابعو تكوينات وأيام تحسيسية 

ومشاركة في مدارس الحقول. 

منذ 2010، تقوم مؤسســة المجمع الشــريف للفوســفاط بإنجاز مشــاريع متنوعة مندمجة وتشــاركية لفائدة 
الســكان فــي أوضــاع حساســة داخــل المغرب وفــي العديد من بلدان الجنوب . في 2017، إتســعت آفاق 

المؤسســة إلــى القارتيــن األفريقيــة واألســيوية ، حيث أطلقت مشــاريع في كل من :

 بنغــالدش، بوركينافاســو، إثيوبيا،
مدغشــقر، رواندا والطوغو. 

أزيد من
فالح مستهدفني في إفريقيا وآسيا

 68 000

بوركينافاسو 500 238

ساحل العاج

ايتوبيا بنغالدش

مدغشقر

رواندا

غامبيا

غينيا كوناكري

ليبرييا
طوغو

املغرب
الهند

سرياليون
هكتار

الــتــقــريــر الـــســنــوي 2017بــذور املــعرفة، ثــمار املســتقبل 
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التقرير السنوي العام
2017
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الــتــقــريــر الـــســنــوي 2017بــذور املــعرفة، ثــمار املســتقبل 

1
األعمال االجتماعية 

ومواكبة الشباب 
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II -األعمــال اإلجتماعية ومواكبة الشــباب

وعيــا منهــا بالرهــان االجتماعــي، تقــوم مؤسســة   المجمع   الشــريف   للفوســفاط  بمواكبة ودعم األشــخاص مــن الفئات المحرومــة. تتوجه برامجنا 
للمــرأة واألطفــال والشــباب وذلــك لتلبيــة حاجياتهــم في ميدان التربيــة والصحة والقابليــة للتوظيف.

2017، ســنة التربية.
شــهدت 2017 إنجــاز العديــد مــن المشــاريع الرامية الى تحســين ظــروف التمدرس في المؤسســات العمومية وذلك بفضــل العرض التربوي 

فــي  صيغتــه الجديــدة »I-Progress«، أي »البرنامــج المندمــج مــن أجل التفوق المدرســي بالوســط القروي« و الــذي دخل حيز التطبيق في 
المدارس المســتهدفة بإقليمي الجديدة وآســفي بشــراكة مع الفاعلين الجمعويين و المؤسســاتيين المحليين.

يتميز هذا البرنامج بخطواته اإلدماجية التي تسمح بتجويد العرض التربوي عبر االحتضان المتتالي لسلسلة من المدارس العمومية.
ومــن خــالل برنامجهــا »األعمــال اإلجتماعية ومواكبة الشــباب« تقدم المؤسســة دعمها للطلبة و التالميذ من ذوي الطبقات االجتماعية الهشــة ،

وذلــك قصــد تمكينهــم مــن الحصــول على تعليــم عالي وجامعي ذو جــودة بالمغرب أو بالخارج.

1 - التربية 

حــدث بــارز: عــرض تربوي في صيغة جديدة والشــروع  في برامج 
موضوعاتيــة في شــراكة مع الفاعليــن المحليين.

اأ - اإط��اق البرنام��ج المندم��ج م��ن اجل التفوق 

)I-Progress( المدر�س��ي بالو�س��ط القروي

)I-Progress( ساهمت الأن�سطة المدر�سية التي تم تفعيلها في اإطار برنامج�

ف��ي بل��ورة عر���ض مدر�س��ي �س��امل دو ج��ودة عالي��ة عل��ى م�س��توى 

المدار���ض العمومي��ة ، ياأخ��ذ ف��ي العتب��ار البع��د الترب��وي و البيئ��ي. ف�سا 

ع��ن ذل��ك ، ت�سم��ن تفعي��ل ه��ده الأن�س��طة مواكب��ة بيداغوجية لفائدة 80 

اأ�س��تاذا وتكوين��ا ف��ي المه��ارات العملية إ�س��تفاد منه 180من المدر�س��ين 

بالموؤ�س�س��ات المدر�س��ية الع�س��رين )20( المعني��ة 

• اإقام��ة 32 مدر�س��ة بيئي��ة باإقلي��م الجديدة؛
• ت�س��غيل 20 وح��دة للتعلي��م الأولي؛

• 20 مدر�س��ة عمومي��ة؛

ت - المراك��ز الجتماعي��ة للق��رب بخريبكة :

�س��رعت موؤ�س�س��ة المجمع   ال�س��ريف   للفو�س��فاط �س��نة 2017 في تطوير 

ع��دة برام��ج مو�سوعاتي��ة للدع��م على م�س��توى المراك��ز الجتماعية للقرب 

بخريبك��ة، ب�س��راكة م��ع موؤ�س�س��ة زاك��ورة و موؤ�س�س��ة �س��ندي و جمعية 

الأ�سب��ع الذهبي��ة و الموؤ�س�س��ة المغربي��ة لدع��م التعلي��م الأولي.

 المرك��ز ال�سو�س��يو-تربوي بخريبك��ة :

• برنامج للتعليم غير النظامي لفائدة 150 �ساب مع موؤ�س�سة زكورة للتربية.
• برنام��ج للدع��م المدر�س��ي لفائ��دة 120 تلمي��ذ وتن�س��يط حافلتين 

بيداغوجيتين بم�س��اركة 500 تلميذ بالإقليم و بم�س��اهمة موؤ�س�س��ة �س��ندي.

• برنام��ج لمح��و الأمي��ة إ�س��تفادت من��ه 75 إمرأة م��ع توفير خدمة 
الح�سان��ة إلســتقبال )20 م��ن اأطفالهن �سغار ال�س��ن( 

مرك��ز التعلي��م الولي لدوار بن جل��ول بخريبكة.

• تاأطي��ر 150 م��ن الأطف��ال )دون 6 �س��نوات(وذلك بف�سل الموؤ�س�س��ة 
المغربي��ة لدع��م التعليم الأولي

ب - برام��ج المنح :

�س��هدت ه��ذه ال�س��نة برنامج��ا جدي��دا من منح موؤ�س�س��ة المجمع   ال�س��ريف  

 للفو�س��فاط ، مخ�س�س��ة لدع��م 206 م��ن التامي��ذ المتخرجين من الأق�س��ام 

التح�سيري��ة للمدار���ض العلي��ا وذل��ك لمدة 3 �س��نوات فترة درا�س��تهم 

بالمدار���ض الفرن�سية.

1200 دعم 

تلمي��ذ باإلبتدائي

420 دراجة
اأكثر م��ن 50000 تلميذوزعت في ا�س��في

إ�س��تفادوا من تح�س��ين و�س��طهم الدرا�سي 

ترمي��م وتزيين  

مدر�سة  175
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إ�س��تفادة 906 عائلة 
من 7 م�ساريع للماء ال�سالح

لل�س��رب بالجهة

�س��ملت الآثار الإيجابية 

28557 �س��خ�ض من 
الفئ��ات المحرومة

الــتــقــريــر الـــســنــوي 2017بــذور املــعرفة، ثــمار املســتقبل 

ج - مراكز المهارات للرحامنة وخريبكة واليو�سفية :

تم��ت بل��ورة وت�سمي��م مراك��ز المهارات لك��ي توفر لل�س��باب والفاعلين 

المحليي��ن برام��ج للمواكب��ة والتوجي��ه والتاأطي��ر اليومي. منذ اإن�س��اءها، 

تتكف��ل ه��ذه المراك��ز بدعم التوظي��ف لدى ال�س��باب و تقوية ح�سور 

الجمعي��ات المحلي��ة من خ��ال تعزيز قدرتها.

• دع��م 135 م�س��روع ومواكب��ة 171 جمعية 
• اإط��اق 85 ن�س��اط مدر للدخل 

• دع��م 58 تعاونية 

اأ – القواف��ل الطبي��ة 
على م�ستوى مواقع تمثيلية املجمع ال�رشيف للفو�سفاط باململكة، تنظم 

املوؤ�س�سة �سنويا، ب�رشاكة مع خمتلف اجلمعيات املحلية، قوافل طبية 

لفائدة الفئات اله�سة . 

�سجلت �سنة 2017 تعبئة ما يفوق 729 مهني متطوع، من �سمنهم 

30 دوليني ، �ساهموا يف اإجناز هذه املهمة، التي مت خالها، على 
اخل�سو�ض، تقدمي عاجات جراحية يف تخ�س�سات متعددة والقيام 

بفحو�سات طبية و توزيع اأدوية ونظارات ولوازم للعناية بالأ�سنان. 

خال 2017، مت تنظيم 23 قافلة طيبة إ�ستفاذ منها اأكرث من 

17000 �سخ�ض عرب اململكة.
حملة توعية حول �سحة الفم والأ�سنان لفائدة 3561 من الأطفال 

املتمدر�سني و 2779 خدمة بني عاجات وقلع لاأ�سنان.

762 عملية يف جراحة العيون )اإزالة ال�ساد(
660 ك�سف يف طب الن�ساء بالو�سط القروي 

400 عملية جراحية تقوميية لفائدة الأطفال والر�سع.

ب – م�ساعدة الأ�سخا�ض يف و�سعية اإعاقة 
تقدم موؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط م�ساركة فاعلة يف التح�سني 

امل�ستمر للتكفل بالأ�سخا�ض يف و�سعية اإعاقة، ل�سيما إبتداء من هذه 

ال�سنة بعد إفتتاح مركز اإعادة التاأهيل بخريبكة، والذي اأقيم على غرار 

منوذج اجلمعية املغربية للمعاقيني، وعرب تكوين مهنيني و�سبه طبيني 

اأكفاء يف هذا امليدان. 

اإىل جانب ذلك، يت�سمن برنامج امل�ساعدة التكفل ال�سامل بالأطفال 

واملراهقني ال�سباب. 

ت�سطلع بهذا امل�رشوع الطموح عدة جمعيات ومنظمات مغربية ودولية معروفة، 

      Handicap international منها الرابطة الدولية للمعاقني

• إحت�سان 232 طفل من طرف موؤ�س�سة املجمع ال�رشيف للفو�سفاط 
• تدريب 50 من املتخصصني واملساعدين الطبيني

• تزويد 23 م�ستفيد باأجهزة لل�سمع 
• مركز اإعادة تاأهيل الأ�سخا�ض يف و�سعية اإعاقة مبدينة خريبكة. 

ت – عر���ض المه��ارات في اأ�س��في والجديدة 
والجماع��ات المجاورة.

عرفت �سنة 2017 كذلك موا�سلة اإجناز املخططات املتعلقة بتعزيز 

الكفاءات لفائدة اجلمعيات باإقليم اأ�سفي واجلماعات املجاورة، وباإطاق 75 

م�رشوع تتبناها اجلمعيات املحلية واجلماعات املجاورة للجديدة. 

• 270 م�ستفيد 
• 40 م�ستفيد منخرطني يف م�رشوعني ل�سيانة الرتاث

• و�سع 15 م�رشوع تربوي .
• م�رشوعني لتح�سني ظروف العي�ض للن�ساء مت اإجنازهما لفائدة 120 امراأة. 

تجميل 

مدر�سة  175
تكوين

1463 �ساب
1200 إ�ستفادة 

تلمي��ذ من الدعم

المدر�سي اإن�س��اء ومواكبة 

172 مقاول��ة �سغرى

2 - ال�سح��ة 

19



23

2
التنمية الفالحية
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II - التنمية الفالحية
بالمغــرب أو عبــر العالــم، تتخطــى مؤسســة المجمــع   الشــريف   للفوســفاط  الحــدود لتنقــل خدماتها إلى حيث توجــد مختلــف المجموعات الفالحية. 

إنطالقــا مــن الســنة الماضيــة تأكد شــروع المؤسســة في إنجــاز مهامها في القارة اإلفريقية واألســيوية.

باملغرب  
أبرز برنامج التنمية الفالحية لهذه السنة دور المرأة في اإلنتاج الفالحي، وذلك عبر  تشجيع فالحة عملياتية ويسيرة التطبيق مع 

االستفادة من الخصوصيات الجهوية. هذه المقاربة الفالحية ترمي إلى دعم إستقاللية المرأة القروية ومن تم تجويد طريقة تدبير المزرعات. 
نقدم فيما يلي الئحة بمشاريع مندمجة تشكل فيما بينها سلسلة قيمة فالحية. 

1 – إنتاج الكبار وتربية الحلزون بجهة أسفي
أظهرت الدراسة الميدانية األخيرة التي أجريت بشراكة مع المديرية اإلقليمية للفالحة والفدرالية بيمهنية لتربية الحلزون )ف.ب.ح( توافر 

فرص تطوير عدد من السالسل اإلنتاجية. وجهت مؤسسة  المجمع   الشريف   للفوسفاط  عملها بشكل خاص نحو تنمية سلسلة تربية 
الحلزون وتثمين إنتاج الكبار وذلك بشراكة مع المديرية اإلقليمية للفالحة بأسفي والمعهد التقني الفالحي لجمعة سحايم. 

كانت هذه مناسبة لصياغة وتوزيع دليل الممارسات الجيدة لتطوير تربية الحلزون كما تم االفتتاح الفعلي لحضيرتين للتوالد بمساحة 
500م2 لكل منهما.

جائت النتيجة مكافئة على قدر نجاعة الجهد المبذول، حيث سجل على الخصوص الزيادة المرتفعة في تناسل دعموس الحلزون 
بالنسبة للسنة المنصرمة، ما من شأنه أن يؤمن للتعاونيات دخال متزايدا. 

خالل سنة 2017، نظمت مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط 
قافلتني فالحيتني في املغرب، األولى حول البستنة والتشجير 

والثانية حول موضوع زراعة الحبوب والبقوليات.

أ – الخضراوات واألشجار المثمرة 
• 3995 فالح مستفيد 

•  39 طن من األسمدة املوزعة.
• 12 يوم من التكوين والتحسيس 

• تغطية 4 مناطق للخضراوات واألشجار املثمرة.

ب – الحبوب والبقوليات 
• 3395 فالح مشارك.

• 27 طن من األسمدة املوزعة.
• 9 أيام مدة القافلة.

• تغطية 4 مناطق جغرافية لزراعة الحبوب.

اإلنتاج 
• يوم تكويني في الحقل 

لحضور8 تطبيقات توضيحية 
• المواضيع المعالجة : 

الحجم، محاربة الحشرات 
)الذبابة البيضاء، بق، 

قراديات...(
• االشتغال داخل المشاتل 

)440 نبتة (

اإلنتاج 
• شراء 3 مدرات من الجيل الخامس للنثر 

املباشر للبذار على 354 هكتار
 • 4 أيام تكوينية لفائدة تعاونية بالدي )تقنية 

النثر املباشر( 
• تكثيف تربية املاعز الحلوب : شراء وتسليم 

القطيع )130 إنجابية و 8 إنجابي( 
• إعداد زريبة للماعز )تقدم املشروع : 70%( 

• أيام تكوينية حول 6 مواضيع : البيولوجيا وتوالد 
الحلزون، جمع وتثمين المحصول، إعداد المقر، كيفية 

التسمين، الصحة ونمو الحلزون.
• إقامة حضريتين لتربية الحلزون في حد حرارة بمساحة   

500م2   
• صياغة دليل عملي للممارسات الجيدة في تربية 

الحلزون.

• زرع شجرة التني على أكثر من 300 هكتار 
• تكوين 10 تقنيني فالحيني ومن حاملي املشاريع حول املمارسات 

الفالحية الجيدة : تدبير البساتني، التسميد، حماية الصحة 
النباتية وتسويق اإلنتاج. 

• تجهيز مقرات التعاونيات .
• إقتناء املعدات : 5 صهاريج قابلة للقطر، مضخة آلية، رشاشتني 

مجرورتني، 1 شاحنة للتبريد.

التثمين  
• تحويل فواكه الكبار 

• دعم المنظمات المهنية الفالحية )م و ف(
على مستوى التثمين )التخزين،

 معايير الجودة، المنتوجات المشتقة(

التنظيم  والتسويق 
• االشتراك في اإلنتاج من خالل إبراز  

مؤهالت تعاونية » الخضراء« و«األزهر« 
• مواكبة تصنيف كبار أسفي« عالمة 

 .)IGP( « جغرافية محمية

التنظيم والتسويق
• المواكبة والمساعدة على التسويق والتصدير

التنظيم والتسويق
التكوين في ميدان التسويق لفائدة 

التعاونيات، إنشاء مجموعة ذات نفع 
اقتصادي )GIE( بين 3 تعاونيات.

التنظيم والتسويق
تزويد تعاونية بالدي بإستراتيجية تسويقية

277 عضوا في 5 تعاونيات إستفادوا 
مباشرة من المشروع المنجز على 3 

سنوات

املستفيدين من العملية:
تعاونية فالحية و7 جماعات قروية 

بالرحامنة ملدة 4 سنوات.

3 تعاونيات فالحية  و 1000 مستفيد من 
هذه العملية الممتدة على 4 سنوات

تعاونيتين فالحيتين وجمعية 
واحدة استفادت من العملية 

التي دامت 3 سنوات.

• تقوية القدرات في التثمين والتحويل 
• أعداد دعموس الحلزون تضاعفت ب 30 مرة

الكبار شجرة  الحلزون 

أحداث بارزة
تســليط الضــوء علــى دور المرأة في اإلنتــاج الفالحي بالمغرب.

إطــالق مشــروع للتنمية الفالحيــة في بنغالديش 

التثمين

اإلنتاج

اإلنتاج

التين  تربيــة الماعز شجرة 

2 – تطوي��ر اإنت��اج �س��جرة التي��ن بمنطقة الجديدة 
يطمح هذا امل�رشوع القائم على �رشاكة مع وزارة الفاحة واملكتب 

اجلهوي لاإ�ساح الزراعي لدكالة واللجنة الإقليمية  للتنمية الب�رشية، اإىل 

تو�سيع اأغرا�ض �سجرة التني على م�ساحة 1000 هكتار وبناء وجتهيز 

وحدة للتجفيف و التو�سيب، اإ�سافة اإىل تقدمي الدعم للمنظمات املهنية 

والتعاونيات .

 

3 – تثمني اإنتاج حليب املاعز يف جهة الرحامنة  
ا�ستهدف امل�رشوع امل�سرتك مع اللجنة الإقليمية للتنمية الب�رشية واملديرية 

 )IRA( واملعهد الوطني للبحث الزراعي )DPA( الإقليمية للفاحة للرحامنة

جمموعة من 354 امراأة منتمية لتعاونية بادي ق�سد مواكبتهن يف 

م�سل�سل الت�سويق ملنتجاتهن وذلك بغية حت�سني دخلهن ب�سكل ملمو�ض. 

بناء وتجهيز وحدة
إحداث وحدة لألجبان للتجفيف والتوضيب.

التثمينالتثمين

مناطق جغرافية8
تحت التغطية

فالح مستفيد                        

طن من األسمدة 
66

21

توزيع

استمرار القافلة
يوم
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5 – المبادرة الهندية – المغربية لتنمية البقوليات الغذائية 
تعد هذه املبادرة ثمرة للشراكة املبرمة بني مؤسسة املجمع   الشريف  
 للفوسفاط  واملعهد الوطني للبحث الزراعي )INRA( ومعهد الحسن 

الثاني للزراعة والبيطرة )IAV( واملركز الدولي للبحوث الزراعية 
في املناطق الجافة )ICARDA( تهدف هذه املبادرة الهندية-املغربية 

لتنمية البقوليات الغذائية إلى دعم زراعة هذا املنتوج من طرف صغار 
الفالحني وذلك قصد تمكينهم من بلوغ األمن الغذائي. وقد شجعت 

املبادرة على االنطالق في تبادل املمارسات الفالحية الجيدة فيما بني 
الفالحيني املغاربة املنتمني ملناطق قنصارة، وليلي، مرشوح، براشوة، 

عني سبيت، أوالد بوزيد، عبدة حمر، تاكزرت وعني عتاب. 
بفضل الدراسة األولية لسلسلة القيم إستفادت 4 تعاونيات فالحية 

تضم 10000 فالح من دعم لإلنتاج وتثمني منتوجات جديدة مشتقة 
من البقوليات )مصبرات املنكوب، بيصارة، كسكس وحالوي(. 

بالتزامن مع إستصالح سلسلة اإلنتاج، تم إقتناء 3 وحدات ملعالجة 
وتوضيب البذور، كما تقرر املشاركة في املسابقة الدولية »لوف 

بولساس«)Love pulses( لتشجيع املنتوجات املجددة املشتقة من 
البقوليات الغذائية.

هذه املبادرة الهندية – املغربي التي تمثل برنامجا طموحا على 5 
سنوات، تعمل كذلك على الرفع من خصوبة األتربة وترويج منتوجات 

من أصناف جديدة التي يتوصل إليها الفالحون.
• إحداث 10 منصات لالبتكار حول البقوليات الغذائية

• ارتفاع اإلنتاجية  بازيد من 15% 
• تثمني وتسويق منتجات مشتقة من البقوليات الغذائية. 

في إفريقيا
تقوم مؤسسة املجمع   الشريف   للفوسفاط  بتطوير أعمالها في 

إفريقيا عبر محورين : إنجاز خرائط خصوبة األتربة ومشاريع 
التنمية الفالحية املندمجة. هذه العمليات تمثل مزيدا من الجهود في 
اتجاه نقل املمارسات الفالحية الجيدة على مستوى القارة كما تبرز 
الخبرة املغربية في امليدان الفالحي عبر تشجيع االستعمال املعقلن 
لألسمدة، الرفع من مردودية أهم الزراعات املحلية وتثمني الكفاءات 

العلمية والتقنية للدول املستفيدة.
يعتبر تبادل الخبرات بني املغرب وإفريقيا أحد املرتكزات التي 
تعتمدها مؤسسة م ش ف ويظهر باديا أثر انتشار املمارسات 

الفالحية الجيدة كما ملست ذلك القوافل التي جابت البوادي النائية. 

أ - إثيوبيا
بمبادرة من وكالة التطوير الزراعي )ATA(، يسعى املشروع إلى 

تنمية سلسة » التيف« )TEF( في مناطق أمهارة وأروميا في 
أثيوبيا 

ب - غينيا )كوناكري(
تهذف الشراكة املبرمة بني وزارة الفالحة لجمهورية غينيا ومؤسسة 
  املجمع   الشريف   للفوسفاط  إلى تيسير نقل الخبرات املغربية املتعلقة 

باملمارسات الفالحية الجيدة.

البحث والتنمية 
أيام تكوينية و ورشات لفائدة أعوان

االستشارة الزراعية والفالحني.

البحث والتنمية 
تنظيم قافلة فالحية على 9 مراحل

)5 فقط السنة املاضية (

أيام تكوينية لفائدة أطر الهندسة الزراعية من غينيا.

نقل التكنولوجيا وتبادل التجارب
الشروع في العمل بنظام القسيمات للحصول على املدخالت 

املراقبة، املتابعة وتقييم العملية على مستوى القطاعات املعنية 
توفير تكنولوجيات جديدة لزراعة »التيف«، املكننة عبر تطوير مذارت التيف. 

االستشارة الزراعية والفالحني.

نقل التكنولوجيا وتبادل التجارب
OCP Africa إطالق مدارس في الحقل موازاتا مع

 في 3 جهات من البالد: فارانا ومامو وكنديا.

تعزيز القدرات 
تسليم معدات ومواد كميائية كاشفة لغرض القيام بتحليالت كاملة لألتربة 

باإلضافة إلى مختبر متنقل وعربتني مرافقتني. 
املعنيني : 3250 فالح مستهذف

إتمام رسم الخرائط على مساحة  100.000 هكتار بمنطقة فارانا. 
تكوين 24 مهندس زراعي.

املستفيدين 

فالح

تقوية القدرات 
دعم سلسلة القيمة ملنتوج »التيف« 

ترويج املنتوج في السوق الداخلي )صياغة مخطط أعمال، 
تحسني الكلفة...( وإيجاد فرص للتصدير إلى الخارج. 

إقامة 1848 قطعة أرض تجريبية 
16248 مستفيد من أنشطة تكوينية 

توزيع 5824 مذرة على الفالحني 
تحسني إستعمال املدخالت الفالحية بمستوى 33% 

الرفع من إنتاج »التيف« بنسبة 4%

تغطية املشروع منذ إطالقه : 238500 هكتار 20804 فالح 
معنيون تكوين 57 من أطر الهندسة الفالحية 6 دول مستفيدة من 

برنامج »خرائطية خصوبة األتربة« 
وضع وحدات متنقلة مزودة بمعدات املختبرات التحليلية تحت 

تصرف مدغشقر وإثيوبيا ورواندا وبوركينا فاسو.
مختبرين تحليلني قارين تمت إعادة تأهيلهما و 4 مجهزة باملعدات 

املختبرية ومواد كيميائية كاشفة. 
 



27

نقل التكنولوجيا وتبادل التجارب
صياغة أولى خرائط الخصوبة بمنطقة كارا والجهة الوسطى 

وبالهضاب.

تقوية القدرات 
تسليم مختبرين متنقلني و 6 دراجات نارية. 

تركيبة من مستلزمات أخذ العينات في إطار رسم خريطة خصوبة التربة.
تحسيس 20804 فالح 

تكوين 20 إطار في العاصمة لومي
خريطة الخصوبة على مساحة 119500 هكتار في طريقها لإلنجاز الشامل 2  

ت - مدغشقر
يضطلع باملشروع كل من الوزارة امللحقة بالرئاسة في مدغشقر 

واملكلفة بالفالحة وتربية املواشي من جهة والوكالة املغربية للتعاون 
الدولي من جهة اخرى. ويرمي املشروع إلى تعزيز القدرات التقنية 

للبالد عبر نقل املمارسات الفالحية الجيدة املغربية، خاصة منها 
االستعمال املعقلن لألسمدة. 

ب - الهند 
سمحت املشاريع التي أقامتها مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط 

في الهند بالزيادة في إنتاج الحبوب والبقوليات الغذائية 
و الخضروات بالنسبة للفالحني املستفيدين.
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البحث والتنمية 
تعزيز القدرات العلمية للخبراء الزراعيني في الوزارة املعنية 

تدشني القافلة الفالحية من طرف السيد رئيس جمهورية 
مدغشقر 

البحث والتنمية 
تعزيز القدرات العلمية والتقنية ألطر الهندسة الفالحية الطوغولية 

قافلة فالحية في جولة من 22 مرحلة عبر 5 مناطق فالحية. 

نقل التكنولوجيا وتبادل التجارب
املساعدة على صياغة خريطة خصوبة األتربة بجهة نموذجية تحسني القدرات 

التقنية والعلمية للمستفيدين

تعزيز القدرات 
 بداية األشغال الستخراج عينات األثرية بمنطقة

 )ANTSIRABE( أنتسيرابي
 تسليم مختبر متنقل وتركيبتني من لوازم أخذ العينات
و خيمتني )2( الستعمالهما في برنامج املدارس في 

حقل األطر املستفيدة من التكوين : 11 
  

ث - الطوغو
يستهدف املشروع الفالحني الصغار الطوغوليني وكدا العاملني 

بمصالح االستشارة الزراعية وأطر وزارة الفالحة وتربية 
املواشي والري بجمهورية الطوغو، ويطمح إلى نقل الخبرة 

املغربية فيما يخص املمارسات الفالحية الجيدة وذلك من أجل 
تنمية القطاع الفالحي الطوغولي. 

أ - بنغالدش
في  يناير 2017 قامت مؤسسة املجمع   الشريف   للفوسفاط  واملديرية 

التجارية للمجمع الشريف للفوسفاط عبر شراكة مع املركز الدولي 
لتنمية األسمدة )IFDC( ووزارة الفالحة لبنغالدش، بإطالق أول 
مشروع لهم للتنمية الفالحية والذي يرمي إلى الرفع من مردودية 

الزراعــات كاألرز والقمــح والبطاطس والذرة وكــذا البقوليات 
الغذائية.

في آسيا
تميزت السنة املاضية بإطالق مؤسسة املجمع   الشريف   للفوسفاط  ألول مشروع لها للتنمية الفالحية في بنغالدش، وذلك في يناير 2017 . 

وقد مكن املشروع من تقاسم الخبرة املغربية في امليدان الفالحي مع املزارعني وموزعي األسمدة املحليني، مما يجعلهم قادرين على تدبير أفضل 
ومستدام لخصوبة األتربة وكذا إرتفاع في مردودية محاصيل الزراعات املستهدفة، خصوصا : األرز، الذرة، البطاطس، البقوليات والقمح.

مواكبة لهذه العمليات، تم تنظيم عدة أيام تكوينية باألخص حول التخصيب املعقلن، كما أقيمت من جهة أخرى عدة قطع أرضية تجريبية.
تم إطالق املشروع بمبادرة مشتركة مع املركز الدولي لتنمية األسمدة وبشراكة مع دائرة الزراعة املتسعة )DAE( بوزارة الفالحة ببنغالدش 

.)BADC( وشركة بنغالدش للتنمية الفالحية )SRDI( ومعهد تنمية ثروات التربة )BRRI( و املعهد املحلي للبحوث حول األرز
جاءت هذه العملية مكملة للمشاريع املتواصلة بالهند منذ 2010 لفائدة صغار الفالحني داخل 9 واليات، حيث تمكن بعض املستفيدين من 
تحسني دخلهم حيث انتقل من أقل من 1000 دوالر إلى ما يفوق 3500 سنويا، كما تم كذلك إبرام شراكات مع القطاع الجامعي املحلي.

شملت األنشطة املبرمجة في هذه املشاريع أكثر من 25000 من صغار الفالحني في القارة األسيوية.

البحث والتنمية 
إنجاز دراسة قطاعية حول األسمدة بالبالد 

أيام تحسيسية لفائدة الفالحني و موزعي األسمدة. 

البحث والتنمية 
أيام تكوينية لفائدة الفالحني في املناطق املعنية 

مشاريع لتنمية اإلنتاج املندمج وزيادة املقاوالت الفالحية 

نقل التكنولوجيا وتبادل التجارب
صياغة عدة جدادات تقنية حول متابعة زراعة األرز 

والبطاطس والقمح والذرة والعدس. 

نقل التكنولوجيا وتبادل التجارب
إقامة قطع أرض تجريبية

تقوية القدرات
ترتيب 14 تجربة لنماذج جديدة 

إستفادة 900 فالح وموزع لألسمدة 
تنظيم 15 دورة تكوينية

املنطقتني املستهدفتني هما راج شاهي و كوجار  

تعزيز الكفاءات
إنشاء فدرالية للمهنيني 

إحدات مراكز لألعمال في الزراعة والتنمية البشرية
تنظيم 580 يوم تكويني 

إقامة 300 قطعة أرضية تجريبية .
إحداث 4 مراكز لألعمال في الزراعة 

أكثر من 16000 فالح مستفيد 
9 واليات معنية : أندرا براديش، البنغال الغربي، 
كارنطاكا، ماديا براديش، أريسا، راجسان، تميل 

نادو، تالنكانا وتريبورا.
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III 

تشــجيع التربيــة ، تلقيــن ريــادة األعمــال ، طــرح برامــج المواكبــة ، الحضانة و التســريع لفائــدة المقاولين و حاملي المشــاريع و كذا 
إنعــاش االقتصــاد االجتماعــي و التضامنــي مــن خــالل الدعــم المباشــر للفاعليــن المحليين، هذه هي المحاور الرئيســية التــي تعمل عليها 

شــبكة OCP لريادة المقاوالت. 

تــم إطــالق مشــروع يســتهدف من جهة نشــاط الجمعيــات المحلية ، ومن جهة أخرى 
الشــباب بيــن 18 و 35 ســنة المقيميــن بالمناطــق المعنية .

شــهدت ســنة 2017 التنزيــل الكامل للمشــروع بمختلــف المناطق المســتهدفة )خريبكة، 
الجديــدة، أســفي، يوســفية وبــن جرير( وكذا تعزيــز القدرات للجمعيــات المحلية.

مشــروع »ذو انــو: منصــة رقمية لتســويق منتوجات الصناعة 
التقليديــة المغربيــة بالخــارج بمواكبتهــا لتعاونيــة »أنو« قصد إيجاد 

فضــاءات للبيــع علــى شــبكة االنترنيت، مكنت شــبكة OCP لريادة 
المقــاوالت هــذه الفئــة مــن الصناع التقليدييــن من ولوج منصف 

للســوق الشامل. 
باإلضافــة إلــى هــذا المنفذ، وفرت لهــم أدوات تقنية والدعم 

المتواصــل والمســاعدة فــي تنمية كفاءاتهــم ومنتوجاتهم.
يبلــغ عــدد المســتفيدين من المشــروع 519 مــن الحرفيين )من 

بينهــم 410 امرأة(. 
مواكبــة 120 تعاونيــة للصناعــة التقليديــة على المســتوى الوطني 

 www.theanore.com تطويــر الوظائف التقنيــة للمنصة الرقمية
2 مليــون درهــم : رقم المعامــالت المنجز في2017

تــم إطــالق المشــروع في 2015 من طــرف تعاونية »فلورا«
و يســتهدف 10 نســاء و 24 فالح ويســعى إلى إمداد التعاونية 

بــاآلالت وتطويــر وتنويع القدرة اإلنتاجية وتيســير اإلنتاج والشــروع 
فــي مسلســل التصديــق وكذا عــزل مناطق العمل بعد توســيع بناية 

المقر.
إحداث 16 منصب شــغل قار و 24 منصب موســمي

رقــم المعامــالت فــي 2017 : 1.5 مليون درهم.
التصديــق علــى تشــكلة المنتوجات ودعــم تســويقها بالمتاجر الكبرى 

على المســتوى الوطني.

إســتكماال لبرنامــج مواكبــة المقــاوالت في مرحلــة التكوين والتطور، 
تم تفعيل نظام قرض الشــرف ومســاعدة في مرحلة ما بعد اإلنشــاء 

وشــملت أقاليم الرحامنة واليوســفية وكذا مدينة آســفي. 

الغايــة اإلجماليــة مــن المشــروع هي تقوية تنافســية المقاوالت وإعادة 
تأهيلهــا، خاصــة تلــك التــي تعمل في القطاع غيــر المهيكل، وذلك 
بتوفيــر التكويــن والمواكبــة لهــا من خالل برنامــج »المواكبة في 

)Business edge( »األعمــــــال
منــذ إنطالقــه فــي 2016، يهــدف هذا المشــروع إلى الرفع من رقم 

المعامــالت وخلــق منصــب شــغل بكل مقاولــة صغرى على األقل ،
أي مــا مجموعــه 200 منصــب شــغل ، وكذا إعتماد الشــكل القانوني 

المالئــم عبــر التســجيل فــي لوائح الضريبــة التجارية أو قانون 
المقــاوالت الفرديــة بالنســبة للمقــاوالت الصغرى غيــر المهيكلة 

المشــمولة بالمشروع.
تكويــن ومواكبــة 109 مــن المقاوليــن في إطــار برنامج »مواكبة في 

)Busines edge( »األعمال
التحــول مــن القطــاع غيــر المهيكل إلــى القطاع المهيكل بالنســبة ل 

40 مــن أصحاب المقاوالت
تنظيــم الحفــل الختامي للدورة األولى

مــا يقارب 1000 منصب 
شــغل %50 منهــا في االقتصاد 

االجتماعــي والتضامني  

مواكبــة أكثــر من 1800 من 
المقاوالت أصحاب 

أكثر من 10000 شــاب اســتفاد 
مــن التكويــن وتلقين ريادة األعمال.

مواكبــة أكثــر من 250 من 
المقاوالت أصحاب 

600 شــاب تم تحسيسهم،
مــن ضمنهم 360 تمــت مواكبتهم

إلنشــاء مقاوالتهم فــي العالم القروي.

1 –  تنميــة ريــادة المقــاوالت القرويــة في مواقع المجمع الشــريف 
.)IYF( للفوســفاط  بشــراكة مع المؤسســة الدولية للشــباب

2 – الدعــم والمواكبــة والتنمية  

أ - منصــة رقميــة لتســويق منتوجــات الصناعة 
التقليديــة المغربيــة بالخارج. 

ت - تنميــة غــرس وتثميــن الصبار فــي إقليم خريبكة  

ب - مواكبــة أصحــاب المقاوالت بالرحامنة، آســفي، 
اليوســفية، خريبكة. 

ث - تكويــن المقــاوالت الصغــرى و المواكبة في 
  edge Business األعمال

أحداث بارزة
تنميــة ريــادة المقــاوالت القرويــة في مواقع تواجد المجمع الشــريف للفوســفاط 

دعــم ريــادة المقــاوالت االجتماعيــة والتضامنيــة بإعطــاء دفعة ، خصوصا لريادة المقاوالت النســوية 
التنويــه ببعــض المقاوليــن و المقاوالت 

 شبكة OCP لريادة املقاوالت
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المشــروع المشــترك بين المكتب الوطني لإلرشــاد 
الفالحــي و 5 جمعيــات محليــة يرمى عنــد إنتهائه من 
تمكيــن 76 إمــرأة قروية من االســتفادة من حصص 

التكويــن حــول تقنيــات تربيــة الماعــز و تنميته وكذا إنتاج 
الحليــب بغيــة تحقيق مســتوى دخل قار ومســتدام. 

تهيئــة وتجهيز %100 من اإلســطبالت بالمعدات الالزمة 
تحســين وتكوين 72 إمرأة مســتفيدة في إطار المشــروع 

تســليم 115 رأس بين ماعز وتيس من ســاللة األلب
 alpes محســنة.

إنطلــق المشــروع 2015  بشــراكة مــع المديريــة اإلقليمية للفالحة 
بشفشــاون ويطمح إلى المســاهمة في الحد من الفقر وتحســين 

ظــروف العيــش للســاكنة القروية بإقليم شفشــاون كما يســعى إلى 
تنميــة قطــاع الفطريــات بالمنطقــة،و جعله قطاعا بديال ومســتداما 

و كفيــال بتأميــن مورد للدخل. و يســتهدف المشــروع 122 
مســتفيدا بالجماعــة القروية لضرضارة.

• تكويــن 20 متعاونــة حــول تقنيــات البيع و التســويقيات 
• خلق 22 فرصة شــغل مباشــر

• 13 مشــاركة فــي المعــارض للمنتوجــات المحليــة وطنيا وجهويا 

عرفــت ســنة 2017 تميــز مجموعــة  مــن أصحــاب المقاوالت مــن المناطق المعنية. وقد إســتفادوا من 
المواكبــة فــي إطــار مختلــف برامــج الدعم إلنشــاء المقاوالت أو خلــق التعاونيات وتنميتهــا. فيما يلي 

بعــض الجوائز : 
• جائــزة أحســن مقاولــة حرفيــة، فئــة »الطــرز«، خالل برنامــج »صنعة بالدي« للفائــزة فاطمة مجد من 

اليوســفية حيث إســتفادة من المواكبة.
• 4 جوائــز خــالل المعــرض الوطنــي لالقتصــاد االجتماعي  و التضامنــي للفائزين: 

• تعاونيــة الخضــراء مــن آســفي في فئة جائزة »أحســن منتوج محلي«
• تعاونيــة »تــراث بــالدي« من الرحامنة في »جائزة أحســن رواق« 
• تعاونيــة »ربيعــات ويدالمــا« مــن خريبكة في فئــة جائزة االبتكار 

• تعاونيــة »النعامــة« مــن اليوســفية في فئة »تشــجيع االقتصــاد االجتماعي األخضر«

تقديــر رقم المعامالت الســنوي  
120 مليــون درهم 000

مواكبــة وتحســيس ما يقارب 
100 إمــرأة حول ريادة المقاوالت

خلق 15 فرصة شــغل 
قــارة ضمن الوحدة

تكويــن 15 متعــاون حول تقنيات 
إســتخراج وتثميــن زيت الصبار 

أكتــر من 40 تعاونية
تــم دعمها للمشــاركة في معرض

)ECOSS 2017(

118 إمرأة مســتفيدة

مواكبة 75 مســتفيد 
في إطار المشــروع

خلق 16 فرصة شــغل  

يقع المشــروع بدوار النعامة، في إقليم اليوســفية ويســتهدف 
100 فــالح منهــم 90 رجــل و 10 نســاء وذلك بهدف الرفع 

من المســتوى المعيشــي للســاكنة ، بإنشــاء وحدة لتثمين 
الصبــار وإنجــاز برنامــج مخطط المغرب األخضــر فيما يخص 

الجهــة وكذلــك الحد مــن الهجرة القروية.
الحصول على الكمية الثانية من المعدات الالزمة للوحدة. 
إتمــام تركيــب تجهيــزات التثمين الالزمة لتشــغيل الوحدة 

وإســتخراج زيت الصبار المشــاركة في المعارض 
152 درهم في 2017  رقــم المعامــالت بلغ 000

)Ecoss 2017(  جائزة االقتصاد االجتماعي األخضر التشجيعية

ج - تربيــة الماعــز لخدمة النســاء القرويات

ر - الرفــع مــن قدرة إنتاج الفطريات بشفشــاون 

3 – التنويــه بالمقاوليــن والمقاوالت

د- إنشــاء وحــدات لتمثين الصبار   
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كانت ســنة 2017 بمثابة ســنة ترســيخ المشــاريع التي أطلقت من قبل في جميع المدن حيث يتواجد المجمع الشــريف للفوســفاط ، وهي 
اليوســفية وابــن جريــر والجديــدة وخريبكة وأســفي و الدار البيضاء .

تســاهم المؤسســة فــي مشــاريع مختلفــة ذات أهمية كبــرى فيما يتعلــق بالثقافة والتراث.
مــن خــالل عمليــات متعــددة فــي التنشــيط الثقافــي داخل المجــاالت الترابية وبفضل مقاربة مبتكرة إســتطاعت المؤسســة بواســطة برنامجها 

»الثقافــة والتــراث« مــن تمكيــن جمهــور واســع مــن الوصــول إلــى الثقافة من خــالل تلقين أولــي للفنون و تثمين و صيانــة التراث الوطني ، 
المــادي منه والالمادي.

أحداث بارزة
• كتابــة وقراءة الحكايات 

• إبــراز ثقافة رواندا
• متحــف تاريــخ الفخار والخزف

 الثقافة و التراث

طبــع وتوزيــع 1200 مجموعة على المدارس المشــاركة

7000 مشــارك في مختلف 
الفعاليــات الثقافيــة المبرمجة

أكثــر  من 500 زائر

21 شاب حرفي
مستفيد

تصميــم وإنتاج 
135 قطعة 

عــرض 800 قطعة 

الــتــقــريــر الـــســنــوي 2017بــذور املــعرفة، ثــمار املســتقبل 

يمثــل برنامــج ورشــات كتابــة  وقراءة الحكايات مشــروعا بحمولة 
بيداغوجيــة عالية.

وقــد شــمل هــذا البرنامــج التالميذ في مناطق اليوســفية وإبن جرير 
والجديدة وخريبكة وآســفي.

هكــذا، و بتوفرهــم علــى تقنيــات الكتابــة وإمتالك ميــول للقراءة من خالل 
الورشــات الترفيهيــة ، تمكــن التالميــذ مــن كتابة أقصوصات تــم تقديمها 

بمناســبة عروض للحكايات.
طبــع وتوزيــع 1200 مجموعــة حكايات على المدارس المســتفيدة 

38 ورش لتلقيــن أساســيات وتقنيــات كتابــة الحكاية بمشــاركة 1121 
تلميذ من أقســام المســتوى الخامس والســادس .

10 مــدارس عموميــة معنية
10 عروض

2 – دعــم الثقافــات اإلفريقية 
كانــت 2017 ســنة روانــدا بامتياز في مدينــة خريبكة بفضل 

فعاليــات االحتفــاء بثقافــة هذا البلد 

أ - روانــدا، ضيــف الشــرف لمهرجــان خريبكة للســينما االفريقة 
دعمــا منهــا للدورة العشــرين لمهرجان الســينما االفريقة، 

قدمت مؤسســة المجمع الشــريف للفوســفاط مســاهمتها على 
مســتوى اللوجســتيك وتنظيــم مجريات المهرجــان وكذلك تكريم 

فيلموغرافيــة دولة رواندا.
• إســتقبال 200 مشــارك في المهرجان

• حضــور 3 مخرجيــن روانديين

1 – ورشات كتابة  وقراءة الحكايات رحلة غريبة في الغابة

2800 مســتفيد )بيــن تلميذ ومدرس(

ب - إقامــة فنيــة إفريقية 

نظمــت هــذه الســنة إقامــات فنيــة إفريقية في مدن أيت حدو 
، خريبكــة والــدار البيضــاء ، مكنــت طيلــة 10 إلى 5 أيام ، 

مــن تأطيــر المبدعيــن الشــباب، المحلييــن والقادمين من باقي 
القــارة اإلفريقيــة ، حــول ثيمات معينة.

إنطالقــا مــن الثــراء الذي ميز النقاشــات واعتبارا لألعمال 
التــي أنجــزت خالل هذه االقامــات ، إنطلقت قافلة 

متجولــة عبــر ربــوع المملكــة للتعريــف بالفنانين الضيوف 
وبانجازاتهم. 

• 43 تحفــة و لوحــة تشــكيلية مــن أحجــام مختلفة وتركيبات 
تمثــل خريبكة .

• 27 فنــان محتــرف ضيــوف يمثلــون 11 بلد إفريقي 
• 5 مواهــب شــابة ممثلــة لخريبكة 
• إنجــاز لوحــة جدارية في الموقع
• قافلــة متنقلــة للتعريــف بالفنانين 

ت - معــرض دولــي للفــن اإلفريقي المعاصر 
أقيــم المعــرض في الــدار البيضاء وخريبكــة لتقديم أعمال 

27 فنــان مــن القارة اإلفريقية .
وعرفــت طبيعــة هــذه الســنة تمثيل كل مــن المغرب ، الطوغو ، 
بوركينــا فاســو ، الســنغال ، الكامــرون، نجيريــا ، الكونغو ، 

تونــس ، مدغشــقر ، اثيوبيــا ، وروانــدا المحتفــى بها في هذه 
الــدورة ، بثلــة مــن ابــرز فنانيهم الدين شــاركوا بأعمالهم في 

كال المعرضيــن الفنيين 
• 43 تحفــة ثــم عرضها 

• مشــاركة 27 فنانا 
• 11 بلــد إفريقــي ممثل 

مواكبة المواهب الشــابة في اإلبداع الموســيقي
 )CAFEM( تضطلــع لجنة مســاعدة األســرة و الطفولــة المغربية

ببرنامــج اإلدمــاج االجتماعي للشــباب فــي وضعة صعبة ، 
الذي يســعى إلى رصد ودعم وتشــجيع المواهب الفنية الشــابة 

المنحــدرة مــن أوســاط معرضة للهشاشــة ، وذلك من خالل 
التــدرب علــى الغنــاء و إدارة األنشــطة الفنيــة وتنظيم الحفالت 

الموســيقية ودعم المواهب الشــابة في وســائل اإلعالم.
• 365 مرشح

• 15 مرشــح تــم إختيارهم فــي المرحلة األولى 
• االختيــار النهائــي علــى 3 مراحل : 11 مرشــح

ب - إكتشــاف فــن التصميم

بإشــراف مشــترك من طرف مجموعة مؤسســة المجمع 
الشــريف للفوســفاط و المجلــس الثقافــي البريطاني، يهدف 

مشــروع إكتشــاف التصميم إلى دعم الحرفيين الشــباب 
و الحرفييــن »المعلميــن« و الطلبــة فــي ميــدان الفخار على 

مســتوى جهة  آســفي. يتم تنظيم محترفات الســتكمال 
التكويــن يســهر علــى تنشــيطها خبــراء بريطانيون و مغاربة 

طيلــة الســنة. كمــا تــم بهذه المناســبة إطــالق  قافلة متجولة و 
إقامــة محاضــرة دولية حول الخزف.

هذه األنشــطة ســاعدت المشــاركين على التفكير من موقع 
المصمــم المغربــي حيــن طلب منهم تصور منتوج للســوق 

المحلــي بعــد االطالع على دراســات مقارنة .
كمــا أن إنجــاز وعــرض وثائقي حول الحرفييــن »المعلمين« 

فــي »واد الشــعبة« مــن شــأنه الحفاظ علــى تاريخ هذا الفضاء 
المرتبــط بهويــة مدينة آســفي والســماح ألبنــاء المنطقة على 

مالمســة مهارات أسالفهم .
• إقامــة 6 محترفــات تكوينية 

• إنجــاز وثائقي 

3 – حماية وتثمين التراث المادي والالمادي الوطني 
تقوم مؤسســة المجمع الشــريف للفوســفاط بانجاز أعمال 

مســتدامة مــن أجــل إبــراز الثروة التي يزخر بهــا التراث الثقافي 
المغربي.

أ - متحــف تاريــخ الفخار والخزف
كثمــرة للشــراكة المبرمــة بين المؤسســة الوطنيــة للمتاحف 

ومؤسســة المجمع الشــريف للفوســفاط أصبح متحف تاريخ 
الفخــار و الخــزف بمدينــة أســفي يمثل فضــاء جديدا بمواصفات 

عالمية من شــأنه تثمين وصيانة قطع فريدة من فن الخزف المغربي.
• 175 قطعــة ضمــن المجموعــة الدائمة

• تهيئــة 4 فضاءات 
• 5 جهــات مغربيــة ممثلة
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3 – إصــدار مختــارات مــن فن العيطة 
بشــراكة مع جمعية »أطلس أزوان«، بادرت مؤسســة 

المجمــع الشــريف للفوســفاط غالــى إنتاج مختارات من 
فــن العيطــة ، ســعيا منهــا إلى حمايــة هدا التراث الالمادي 

المهــدد بالضيــاع، و توثيقه بواســطة التســجيل  الكتابة 
الصوتية، خصوصا »األصوات النســوية« وأصوات الشــيوخ 
»القدامــى«. عبــر هذه المختارات ســيمكن العبــور بفن العيطة 
نحــو الشــباب و إحيــاء هــذا التراث الموســيقي ونقله لألجيال 
المقبلــة كشــاهد علــى الذاكرة الشــعبية الجماعية وكموروث 

غنــي تتفاعــل فيــه روافــد متعددة ويعكس جانبــا ثقافيا أصيال 
لجهــة عبــدة بصفة عامة ومدينة أســفي بشــكل خاص.

نالــت مختــارات فــن العيطــة جائزة »Coup de cœur«  في 
فئة »موســيقى العالم« من أكاديمية »شــارل كرو« بمرســيليا.

• تعبئــة 29 مجموعــة وحوالــي 200 فنان 
• طبــع 2000 نســخة مــن صندوقة المختارات 

•  إنتــاج كتيبــن و 10 أقراص مدمجة

4 – حمايــة وتنميــة منطقــة النخيل بمراكش 
تدعــم مؤسســة المجمع الشــريف للفوســفاط المرحلة الثالثة 
مــن برنامــج حمايــة وتنميــة منطقة النخيــل بمراكش وذلك من 

خــالل مخطــط للتقويــة والتنمية المســتدامة لفائدة الســاكنة 
المحلية.

بشــراكة مع مؤسســة محمد الســادس لحماية البيئة ، 
يرمى المشــروع إلى خلق نســيج من األنشــطة االقتصادية 
الصغيرة والمســتدامة، فتحســين ظروف العيش للســاكنة 
المحليــة ، المحافظــة علــى النمــط الزراعــي لغابة النخيل ، 

نشــر التربيــة البيئيــة والتحســيس بالرهانــات المرتبطة ببناء 
عالقــات أكثر إنســجاما بيــن المدينة والبادية .

397 مســتفيد )فالحــون صغــار وعائالتهم (
إســتصالح 133 هكتار من األراضي 

مشاركة 40 مستفيد ، ضمنهم 23 إمرأة، في دروس 
محاربة األمية 

تكويــن لفائــدة 34 منتــج حول التســيير االقتصادي مع 
تزويدهــم بأداة للتســيير تم أحداتها.
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5
الهيئات التابعة
ملؤسسة املجمع  

 الشريف   للفوسفاط 
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بفضــل الهيئــات األربعــة التابعــة لهــا، تتمكن مؤسســة المجمع الشــريف للفوســفاط من االضطالع بمشــاريع في ميادين 
التربيــة والبحــت والتنمية .

وتحفــز المؤسســة مختلــف شــركائها بتوفيــر الدعــم الــالزم لهــم لتحقيــق أهدافهم . هذه المحاور ، خاصــة محور التربية، 
تتصــدر اآلن المشــاريع الكبــرى المهيكلــة للمملكة.

3 –  ثانويــة التميــز البــن جرير 
تميــز الدخــول المدرســي 2017- 2018 بإنطــالق الجــدع الموحــد العلمــي والتكنولوجي الثانوي المؤهــل، وذلك بإفتتاح 6 

أقســام، فــي ســبتمبر 2017. إســتقبلت الثانويــة 401 تلميــذ مــن المســتحقين المنتمين لكل جهــات المملكة :
221 باألقســام التحضيريــة و 180 بالجــدع الموحــد الثانــوي المؤهل .

مــن جهــة أخــرى ، إجتــازت الدفعــة األولــى من تالميذ األقســام التحضيرية للمــدارس العليا بثانويــة التفوق البن جرير 
)103 تلميذ بالمسالك الثالث MP و TSI و PS( مسابقات المدارس العليا للمهندسين إبتداء من شهر أبريل 2017.

وجائــت النتائــج بالنســبة لمجمــوع 103 تلميــذ مــن المســالك الثالث كما يلي :

بخصــوص المبــاراة الوطنيــة الموحدة ، حــازت ثانوية التميز
علــى نتائــج ممتازة في المســالك الثالث:

MP نســبة النجاح %100 في شــعبة رياضيات-فيزياء
TSI نســبة النجاح %100 في شــعبة تكنولوجيا و علوم الهندســة

)حيــث عشــرة مــن التالميــذ يوجــدون ضمن 13 األوائل فــي الترتيب العام على مســتوى المغرب ( 

PSI نســبة النجاح %96 في شــعبة الفيزياء وعلوم الهندســة

الهيئات التابعة ملؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط 
الــتــقــريــر الـــســنــوي 2017بــذور املــعرفة، ثــمار املســتقبل 

V -

www.lydex.ma

51 مؤهليــن لولــوج إحدى المدارس 
الفرنســية مــع إمكانيــة الحصول على 

الدولة منحة 

51 مؤهليــن لولــوج إحدى المدارس 
عبــر المبــاراة الوطنية الموحدة 

ومدرســة المهندســين بجامعة محمد 
الســادس إلبن جرير 

16 تــم قبولهم للدراســة في إحدى 
مدارس المهندســين من بين العشــرة 

األفضل في فرنســا 

102 مؤهليــن لاللتحاق بمدرســة 
عليــا بالمغرب أو بفرنســا 
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1 – التربيــة 
قدمــت عــدة طلبــات إلــى وزارة التربية الوطنيــة والتكوين المهنــي والتعليم 
العالــي والبحــث العلمــي مــن بينهــا على الخصوص ، طلــب تجديد اعتماد 

شــعبة »مهنــدس التدبيــر الصناعــي«، طلــب اعتمادات جديدة تخص 8 
شــهادات ماجســتير وشــهادة واحدة لإلجازة و شــهادة في الهندسة 

المعمارية.
بالنســبة للدخول الجامعي 2018-2017، ثم تســجيل 36 تلميذ في ســلك 

األقســام التحضيرية و 46 في ســلك المهندســين. على صعيد آخر،
ثــم إســتحداث تكوينــات تطبيقية جديدة.

4 – التنشــيط العلمي 
تميزت ســنة 2017 بوفرة األنشــطة العلمية كما تشــهد على ذلك 

التظاهــرات التالية:

     2017SYMPHOS•
• المؤتمــر الدولــي حــول مالئمــة األوزان فــي المــاء – الفالحــة 

• 10 محاضــرات بمشــاركة أســاتذة مــن مســتوى دولــي 
تــم تنظيــم عــدة ورشــات عمــل بمشــاركة مزدوجــة 

بيــن المجمــع الشــريف للفوســفاط و شــركاء آخريــن   
ENPC,RUFORUM,IFA,IFDC….( حــول مواضيــع متنوعــة  (

وذات أولويــة، كاألســمدة، المــواد الطاقيــة أو األكســدة 

قطب العلوم اإلنســانية 
تهــذف جامعــة محمد الســادس متعددة االختصاصات إلى إســتكمال 

التكويــن للكفــاءات فــي العلــوم السياســية، االجتماعية واالقتصادية 
بيــن الطلبــة المغاربــة ، و األفارقــة و مــن دول العالــم ، وذلك بفضل 
توفيــر تكويــن يرتكــز على 3 محاور أساســية : العلــوم االجتماعية، 

العلــوم االقتصاديــة و السياســات العمومية.
ومــن اهتمامــات هــذا القطــب تنمية برامــج للتكوين و البحث تســتجيب 

للمعاييــر الدوليــة موجهــة لتدارس اإلشــكاليات القارية ، وذلــك بالتركيز 
علــى المواضيــع 5 التالية 

يتضمــن العــرض المتوفــر اآلن بقطــب العلوم اإلنســانية : 13 برنامج 
تنفيذي )9 شــهادات تطبيقية، ماجســتير تخصص، 1 شــهادة ماجســتير 

إدارة األعمــال )MBA( ،1 ماجســتير علــوم ( أكتــر من 300 طالب.
ويتكــون القطــب من عدة وحدات: 

 )Africa Business School( مدرســة إفريقيــا لألعمال •
• مدرســة السياســات العمومية

• كليــة الحكامــة والعلوم 

تمكــن القطــب إنطالقــا من وحداتــه المدرســية المختلفة من ربط عالقات 
تعــاون مــع 7 جهات أكاديمية :

• مدرســة كلولومبيــا لألعمال
• المدرســة الوطنيــة للقناطــر و الطرق .

• المدرســة العليــا للتجارة.
• مدرســة العلوم السياســية.

• المعهــد الملكــي للخدمــات المتحدة
• المعهــد الدولي ســان تيلمو

• مدرســة بوليتكنيك

• التدبيــر و اإلســتراتيجية 
• صناعــة القرار السياســي 

• االقتصاد
• جيو سياســة

القانون    •

2 – البحث 
عــرف مسلســل تقديــم مشــاريع البحث و مســطرة المصادقــة عليها تغييرا 
جوهريــا، حيــث تمــت صياغة نموذج يميز بين مســودة المشــروع المقترح 

،»Proposal« و »Pre-proposal« واالقتــراح النهائي للمشــروع
وتــم توزعــه علــى الباحثيــن المعنييــن لتمكينهم مــن تحديد المنهجيــة العلمية 

المقترحــة وهيكلتهــا وكــذا االعالن عــن مصدر التمويــل لعملية االنجاز 
لمشــروع البحــث، وذلــك قبــل مرحلة الترافع للقبول بالمشــروع لدى 

الهيئــات المعنيــة مــن جهــة أخرى عمــل قطب العلــوم والتكنولوجيا على 
توثيــق عالقاتــه مــع األوســاط العلمية بالمغرب، خاصــة من خالل المبادرة 

»البحــث والتنميــة - أبفــوس R&D-APPHOS« بمســاهمة 20 هيئة بحث 
مغربية، كما تدلل على ذلك المؤشــرات الرئيســية لســنة 2017 :

• 39 مشروع 
• المــوارد المعبــأة : 67 باحــث فــي الدكتــورة، و 15 فــي مرحلة ما بعد 

الدكتورة 

3 – مختبرات المباشــر 
إن مشــروع المزرعــة التجريبيــة بابــن جرير ســجل فــي 2017 تقدما فيما 

يخــص النقــاط الهامة التالية:
• تطويــر المميــزات التقنيــة المتعلقــة بالبنيــة التحتية ودراســة العروض 

المقدمــة مــن طرف الموردين
• إعــداد دفتــر التحمــالت الوظيفية للمعدات )ســبق تســلم جزء منها( 

• صياغــة وإتمــام اتفاق خــاص والتوقيع عليه.
 

بخصــوص المشــروع الرامــي إلــى تنمية مزرعة تجريبيــة بالكوت ديفوار، 
تــم التوقيــع علــى مذكرة تفاهم و بدأت المحادثات مع »المعهد الوطني متعدد 

التخصصــات )هوفييــت بوانيــي HB( لمدينة يامو ســوكرو«، وخصوصا 
حول مشــروع إحداث مدرســة بمســاهمة مشــتركة والذي هو اآلن في مرحلته 

النهائية.
يمثــل المنجــم التجريبــي فــي إبن جرير مختبرا مباشــرا آخر

 1LIVING Lab هو اآلن في طور اإلعداد بمقاســات واقعية لممارســة 
التجــارب، التكويــن و التطــور التكنولوجي. فــي2017، تتلخص أهم 

النتائــج فــي رصد المشــاريع المرشــحة لالنجاز في إطــار هدا المنجم 
التجريبــي. علــى إثــر ذلــك نظمت ورشــة عمل تظم مشــاركين من المجمع 

الشــريف للفوســفاط و جامعــة محمد الســادس متعــددة االختصاصات التي 
خلصــت إلــى اختيــار 21 مشــروع تهــم المواضيع التاليــة: تطوير تقنيات و 

تكنولوجيــات، الرقمنــة الصناعيــة، إعــادة التأهيــل المنجمــي والمحافظة على 
البيئة.

 )S&T( قطب العلوم والتكنولوجيا
عــرف قطــب العلــوم والتكنولوجيــا لجامعــة محمــد الســادس متعددة االختصاصات خالل ســنة 2017، تبنــي مفهوم جديد 

تحــت إســم : »مشــروع/برنامج«. ينطــوي هــذا المفهــوم على خمســة أبعاد: البحــث، االبتكار، التربيــة، التنمية ووحدات 
األعمــال، ممــا يمكــن مــن إعــادة تنظيم قطــب العلــوم والتكنولوجيا حول المشــاريع والبرامج التالية :

مــن موقعهــا فــي قلــب المدينــة الخضــراء فــي إبن جرير تتطلــع جامعة محمد الســادس متعددة االختصاصات إلثبــات مكانتها 
كمؤسســة ذات مســتوى دولــي ترتكز علــى البحث واالبتكار.

توفــر المؤسســة بيئــة إســتثنائية للتكويــن المتقــدم واالمتيــاز األكاديمــي، متألقة في دورها المركزي وســط بيئــة حاضنة تؤثثها 
عــدد مــن أقطــاب التميز في ارتبــاط بينها عبــر تفاعالت منتجة.

االنجــازات الرئيســية لجامعــة محمــد الســادس متعــددة االختصاصــات – العلوم والتكنولوجيا لســنة 2017 :

إلــى جانــب ذلــك ، ثــم تطويــر 4 مشــاريع في إطار طلبات دوليــة .كما بلغ عدد 
اإلصــدارات العلميــة المنجــزة فــي 2017 في إطار مشــاريع/برامج البحث 
بقطــب جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصات 45 إصدار، تضاف 

إليهــا عروض شــفوية و ملصقات 

تســتند هــذه المشــاريع/البرامج إلــى بنيــات تحتية مثل FABLAB )مختبــر التصنيع(
و SIMLAB )مختبــر المحــاكاة( وكــدا إلــى منصات تكنولوجيــة مبتكرة وفريدة:

مختبــرات المباشــر )Living Labs( . كمــا تمــت إعــادة هيكلة قســم »الفالحة« ســابقا، ويضم اآلن:
• مشــروع/برنامج للبحــت، العلــوم البيولوجيــة الزراعية 

 ESAFE مشــروع/برنامج للتربيــة •
• المختبــرات المباشــرة Living LAB : المزرعــة التجريبيــة البــن جرير التي

اســتقبلت حديثا مشــروع »حاضنة حيوانية« وكذا مشــروع مدعوم
مــن طــرف CESFRA مركــز البحوث حول التربة واألســمدة بإفريقيا .

جامعة محمد السادس متعددة االختصاصات
الــتــقــريــر الـــســنــوي 2017بــذور املــعرفة، ثــمار املســتقبل 
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تخصصيــ بــ�  ث  لبحــو ا ت  مؤسســا      
الجيولوجيا واالستغالل

املستدام للموارد املعدنية                        

املضافات والكواشف

يف صناعة الفوسفاط               
تثم� التصفية البيولوجية

واملوارد الزراعية                

تفاعل الجسي�ت                                         

هندسة الطب البيولوجي

وجيوبيئية                                  

LCA استدامة و

املناجم واملعادن                                            

املعطيات

اعت�د قواعد املعطيات                                    

التخطيط املجايل والرتا�

الحيوية                                    

الرضوريات الجزيئية                                       

نشأة الرتسبات الفوسفاطية  

املستدامة                             

الفوسفاط األحفوري                                     

مشتقات الفوسفاط                                       

التخطيط املجايل والرتا�                                                                                                             

تحس� املحصوالت                                                                                                                  

اعت�د قواعد املعطيات                                                                                                             

السائلة والجوية

استخراج املعادن                                                                                                                   

البيوليوجية

  تكنولوجيا السطح   تنظيم العمليات الصناعية
حيوانات التجارب

®ذجة جيومعدنية 

 امليكروبيولوجية التطبيقية

الخوارزميات، شبكات 

الخوارزميات، شبكات 

سلسلة الدعامات

تحويل الكتل واملوارد 

املواد املركبة

املدن واملجاالت الرتابية 

  استكشاف الفوسفاط

 تكنولوجيا البطاريات 

 بيوإحصائيات األوبئة

 ®اذج توافق الفوائد

الزراعة البيئية والتخصيب

  استكشاف الفوسفاط

النفايات                                           

 استعادة ومعالجة النفايات 

 العمليات البيولوجية واألسمدة 

املواد املعدنية الدقيقة

الصحة والرعاية                                           

الوقودية

العلوم الكيميائية والبيوكيميائية
هندسة املناهج الخرضاء                                                                                           

التدب� الصناعي

الطاقات املتجددة                                                        

 العلوم الجيوزراعية                                                       

هندسة النظم املركبة
والعلوم االنسانية                                   

علوم املواد والنانو هندسة                                               

التخطيط الحرضي
واملجايل املستدام                                      

التواصل والعلوم املعلوماتية                                               

 واجهة التطبيقات الطبية                                                  
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صنــدوق البحــث والتنمية حول الفوســفاط
إنطلــق صنــدوق البحــث والتنميــة حــول الفوســفاط  فــي دجنبر2016، لمدة ثالث ســنوات، بمبادرة من مؤسســة المجمع 
الشــريف للفوســفاط وبتعــاون مــع وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتكوين األطر، وكــذا مجموعة OCP .SA إلى 

جانــب المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي، لغــرض توفير التمويل والدعم للمشــاريع في إطار شــفاف، مفتوح وتنافســي 
وذلــك قصــد إعطاء دفعــة للبحث على المســتوى الوطني.

مــن خــالل هــذا البرنامــج الــذي يهــم الجامعات وهيئــات البحث المغربيــة، ترمي هذه الجهود إلى بلــوغ األهداف التالية :
• ضــخ زخــم جديــد في ميدان البحث حول الفوســفاط 

• جعــل البحــث حــول الفوســفاط بمثابــة قاطــرة لتحريك البحــث الوطني وجعلــه مرجعية عالمية
• تشــبيك العالقــات بيــن الباحثيــن حول الفوســفاط بغاية اقتســام المعرفة

والتفاعــل المنتــج والتعــاون في اإلمكانيات 

مــن بيــن 272 مشــروع التــي قدمــت على اثر طلب للمشــاريع، تم اختيار 41 مشــروع بعــد تقييم دقيق
مــن طرف خبــراء وطنيين ودوليين .

خالل ســنة 2017 ، تم الشــروع في إنجاز 39 مشــروع :
• إنتــداب باحثيــن بمســتوى الدكتورة وإلحاقهم بالمشــاريع

• تســلم المعــدات والتجهيــزات العلميــة الموجهــة لدعــم اإلمكانــات المتوفرة في المنصــات التكنولوجية
ولــدى الجامعــات وهيئات البحث 

• مســاهمة بعــض حاملــي المشــاريع في تظاهــرات علمية دولية
• إنعقــاد االجتماعــات العلمية األولى     

 OCP مركز السياســات
خــالل هــذه الفتــرة أكــد مركــز السياســات OCP مكانتــه بين أفضــل مراكز التفكيــر الدولية كما تأكدت جــودة إصداراته و جدية التزام 

الباحثيــن وكــذا مســتوى الملتقيات التــي ينظمها.
خــالل هــده الفتــرة أكــد مركــز السياســات OCP مكانتــه بين أفضــل مراكز التفكيــر الدولية كما تأكدت جــودة إصداراته و جدية التزام 

الباحثيــن وكــذا مســتوى الملتقيات التــي ينظمها.
فــي الطبعــة الحاديــة عشــر مــن »مؤشــر 2017 حــول مراكز التفكيــر« الذي يمثــل التصنيف العالمي لهــذه المراكز والصادر في 30 

ينايــر األخيــر عــن معهــد لوديــر بجامعــة بنســيلفانيا: )الواليــات المتحدة( ، جاء مركز السياســات في  للمجمع الشــريف للفوســفاط 
فــي المرتبــة 9 بيــن أفضــل مراكــز التفكيــر في منطقة الشــرق األوســط و شــمال إفريقيا )MENA(، متقدما بأربــع درجات مقارنة مع 

2016 و فــي مرتبــة أول مركــز تفكيــر على مســتوى المغــرب العربي بكامله. 
عالميــا يحتــل المركــز الدرجــة 15 فــي ترتيــب المؤتمرات حســب جــودة تنظيمها، و ذلك إعتبارا لسلســلة الحوارات األطلســية التي 
باتــت موعــدا ال محيــد عنــه ، كمــا جــاء المركــز فــي الرتبــة 48 بين أفضل مراكــز التفكير في مجــال الطاقة. بصفتــه منصة لألبحاث 

قــام مركــز السياســات باالعتمــاد علــى شــبكة األكاديمييــن و الباحثيــن المتعاملين معــه، بإصدار انتاجــات تحليلية هامة خالل 2017 
حــول الرهانــات الجيوسياســية الكبــرى و القضايــا االقتصاديــة الراهنــة )ســوق  الشــغل ،التنمية االقتصادية فــي إفريقيا، الرهانات 

الفالحيــة، الحــوار شــمال-جنوب قضايــا أمنيــة ، التحــوالت االقتصادية في العالم(.
هكذا توجت ســنة 2017 ب 124 إصدار، منها 20 "ورقة سياســية" 40 "إحاطات سياســية"، 4 "أوراق بحثية"، 12 "كتب 

وتقاريــر" و48 "تدوينــة". كمــا يمثــل المركــز فاعــال محفــزا علــى الحوار و التبادل لــه القدرة على خلــق دينامية تفاعلية بيــن التفكير 
األكاديمــي ودوائــر القــرار وعلــى تشــجيع التعاون الدولي من خــالل التظاهرات التي يقــوم بتنظيمها.

شــهدت هــذه الســنة تنظيــم الطبعــة األولــى للمؤتمــر الخاص باألمن والســلم في إفريقيا )APSACO فــي يوليوز 2017(، ومؤتمر 
»الحــوار االســتراتيجي بيــن االتحــاد األوروبــي وإفريقيــا« المنظم باالشــتراك مع »معهد االتحاد األوروبي للدراســة حول األمن« 

)أبريل 2017(.
فــي المجمــوع ، قــام مركــز السياســات ocp بتنظيــم 43 تظاهــرة بمقره و شــارك فــي 16 تظاهرة لدى مؤسســات مغربية متعددة. 

كمــا ســاهم بصفتــه شــريكا فــي 15 مــن المؤتمــرات الدوليــة وكمتدخل محاور )فــرق الباحثين و الزمالء( فــي 49 ملتقى دولي.
علــى صعيــد التكويــن و دعــم الكفــاءات، واصــل مركــز السياســات ocp تطوير عرضه ضمن »مدرســة السياســات العمومية« التابعة 

لــه. ويوجــد اآلن برنامــج »التكويــن العالــي فــي التحليــل االقتصــادي والتدبير« في ســنته الثالثــة فيما بلغ برنامــج »التكوين العالي 
فــي مياديــن االقتصــاد والمالية « ســنته الثانية.

وأخيــرا فــي نوفمبــر 2017 أقــدم مركز السياســات ocp بشــراكة مــع الوزارة الرواندية للفالحــة والموارد الحيوانيــة ، على تنظيم 
برنامــج تكوينــي بالعاصمــة كيغالــي حــول »أي مقاربــة شــمولية لألعمال الزراعية«. إســتفاذ من هذه التكوينات 132 مشــارك 

ومســاهمة 41 مؤسســة )27 عموميــة، 9 مــن الخــواص و 5 جامعات(.

الــتــقــريــر الـــســنــوي 2017بــذور املــعرفة، ثــمار املســتقبل 
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