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المـعرفة:
الرافعة الأ�سا�سية

لـتنـمية مـ�ستــدامـة 

ومتـكافـــئة

تمهيد

حر�صــت م�ؤ�ص�صــة OCP منذ اإن�صــائها، على 

النه��ــس مبهمتهــا كم�ؤ�ص�صــة م�اطنة داخل 

املغــرب وخارجه. اإذ ت�صــاهم ب�صــكل ي�مي يف 

الإعــداد مل�صــتقبل اأف�صل عرب اإطالق م�صــاريع 

فعليــة و انخــراط ط�يل املــدى يف تنفيذ برامج 

التنمية الب�ــرية. 

ن�صــعى جاهديــن للتقلي�ــس من اأثر الف�ارق 

الجتماعيــة، وذلــك بالعمل من اأجــل تنمية 

م�صــتدامة ومتـــكافئة وكــذا مل�اكبة التح�لت 

الإقت�صاديــة والإجتماعيــة احلالية.  

ب��صفهــا جتربــة جماعيــة رائدة، تعمل امل�ؤ�ص�صــة 

علــى تاأ�صي�ــس اأر�صية ت�صــجع الت�صامــن وتعبئة 

الطاقات.

 تتعــاون امل�ؤ�ص�صــة يف عملهــا ب�صــكل وثيق مع 

�ركاء جمع�يني وم�ؤ�ص�صاتيني  وفاعلني حمليني.

خالل �صــنة 2015، اإرتبط اإ�صــم امل�ؤ�ص�صــة بالعديد 

من الأن�صــطة و التظاهرات �صــ�اء كطرف 

منظــم اأو مــن م�قــع الطرف الداعــم اأو ب�صفتها 

م�ؤ�ص�صــة تفيــد وت�صــتفيد من ثمار هذه الأن�صــطة 

والتظاهرات.

�صــاهمنا يف املغــرب و خارجــه، يف ت�فري 

حيــاة اأف�صــل لفئات عديدة مــن املجتمع كما 

مكنــا هــذه الأخرية، من النفتــاح على املعرفة 

وحريــة املقاولــة والثقافة. و قــد مت حتقيق كل 

ذلــك بف�صــل تعبئــة م�اردنا الب�ــرية و الثقة 

املتجــددة التــي ي�لينا اإياها �ــركاوؤنا.

إنطالقــا مــن  قناعتنــا  اأن املعرفــة هي الدعامة  

الأ�صا�ــس لأي تنميــة م�صــتدامة ومتـــكافئة، فاإننا 

عمدنــا اإىل تبنــي الرتبيــة كم��ص�ع اأ�صا�صــي لهذا 

التقرير.

 قــراءة ممتعة ! 
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�سنة 2015 بالأرقــام
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التنـــــمية الفـــالحــــية
عـىل مستـــوى املغـــرب

فــالح استفــادوا مباشـرة من بـرنامج 
دعـم القدرات التقـنية )حصـص داخـل 

القاعــات وعـلى أرض الميــدان(
فالح استفادوا من قوافل التكوين

مشاريع مهيكلة تهم ست سالسل  
فالحية : حبوب و بقوليات، شجر 

التين، الكـَـبَر، تربـية الحلزون، 
إنتاج  حليب الماعز

مشروع بحث من أجل تطوير تكنولوجيا 
جديدة للتحليل المختبري لألتربة

فــالح مستفــيد من برنامـج تشجـيع 
الممارسـات الفالحية الجـيدة في آســيا 

وإفريقـيا 

تنـظيم قافلتيـن فالحيــتين : 
غينــيا والكـوت ديفوار 

مختبـرات مهــيئة ومجـهزة لتحــليل 
األتربــة في غيـنيا 

يومــا من التكـوين استـفادمنها
10 أطـر من وزارة الفالحـة الغينية

هكـتار مدرجـة ضمن خريطة 
خصوبة األتربة في غينيا

هـكتار لتوضيح فعـالية 
الممارســات الفـالحية 

الجـيدة 

قطعة أرضية فالحية تم تهيئتها 
في إطار برنامج تعزيز وعصرنة 

الفالحة

مستفيدة في إطار مشروع تنمية وتثمين 
إستشـارة طبـيةإنتاج حليب الماعز بالرحامنة 

مسـتفيد وعائالتـه من برنامج 
حمـاية وتنمـية النخــيل 

من الفـنانين الشـباب تمـت 
مواكبــتهم

مشــــارك في المؤتـــمرات 
والــندوات

مؤتمر وندوة تم 
تنظيمها بالمغرب

مؤتـمر وندوة على
المستــوى الدولـي

إحـاطة سياسـية تم إصـدارها

كتـب تـم نشــرها

ورقــة بحثـية تمـت صياغـتها

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

منصـب شغـل تم خلـقها
ســنة 2015 

مقـاولة تمـت مواكبــتها

شـاب تم تلقـيـنهم مبــــادئ
ريــادة المقـاوالت

قـروض شـرف
تـم منـحها 

نظــارة مــوزعة فـي إطار  
   OCP قوافـل

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

منحـة موزعــة في سنــة 2015

طفل مستفيد من أنشطة تحسين
المستوى المدرسي 

مشـروع جمعوي مـموَّل  

على الصــعيد الدولـي

 األنشــطة اإلجتامعــية ومواكـبة الشــباب

 الثقـافة و التــراث

مركز املجمع الرشيف للفوسفاط للسياسات 

 شبكة املجمع الرشيف للفوسفاط لريادة املقاوالت

عىل صــعيد إفريقــيا
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: OCP موؤ�س�سة

زرع بذور

م�ستقبل اأف�سل

يف ت�ص�ر م�ؤ�ص�صة OCP، �صيحمل 

امل�صتقبل املميزات التالية : 

م�ستقبل عادل ومتكافئ 

كلنــا قناعــة بــاأن تكافــ�ؤ الفر�ــس ه� الخط�ة الأولــى نح� تحقيق عي�ــس اأف�صل 

للجميــع. لــذا نعمــل ب�صــكل ي�مــي على تمكيــن كل فرد من ال��ص�ل اإلــى المعرفة 

والخدمــات ال�صحيــة وت�فيــر العي�ــس الكريم عبر خلــق فر�س العمل.

تعتمــد منهجيتنــا برنامجــا للدعــم م�جــه لل�صــاكنة المحلية يهــدف اإلى الرفع من 

م�صــت�يات الدخــل و�صمــان تربيــة اأف�صــل وكذا تي�صــير ال�ل�ج للخدمــات ال�صحية من 

اأجل تح�صــين م�صــت�ى العي�س.

م�ستقبل ت�ساركي

مــن منظــ�ر م�ؤ�ص�صــة OCP، العمــل الجماعــي ه� �صــبيل النجــاح. نتطلع اإلى عالم 

ي�صــارك فيــه كل فرد ح�صــب ا�صــتطاعته فــي بناء م�صــتقبل اأف�صل.

لــذا نعتمــد علــى اإ�صــتراتيجية ت�صــاركية لتحقيق النجاح.

نحر�ــس علــى العمــل مع �صــركاء جمع�ييــن وم�ؤ�ص�صــاتيين وفاعليــن محليين من 

اأجــل اإنجــاح م�صــاريع اإجتماعيــة واإغناء الحــ�ار بخ�ص��س الإ�صــكاليات الإجتماعية 

والفالحيــة والبيئية.  

م�ستقبل م�ستدام

اإن رغبتنــا الأكيــدة فــي اإعطاء اأن�صــطتنا نف�صــا ط�يال يعبــر على التزامنا الم�صــتدام 

تجــاه ال�صــاكنة المحليــة. هدفنــا اأن نجعــل من كل مبــادرة اأن�صــاأناها ديناميكية 

جديــدة فا�صلــة ت�ؤثر اإيجابــا على تطــ�ر المحيط برمته.

لهــذا الغر�ــس، تتعبــاأ م�ؤ�ص�صــة OCP لدعــم  �صغار الفالحيــن وتثمين الم�اهــب المحلية 

والت�صــجيع علــى  ريــادة المقــاولت ودعم قابلية ال�صــباب للت�ظيــف وخلق فر�س 

جديــدة لل�صــغل واإثراء النقا�ــس والتفكير.
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فـاعل ملـتزم 

وفريق معـباأ : 

ت�صطلــع م�ؤ�ص�صــة OCP  بــكل جديــة بمهمتهــا الم�اطنــة وتعمل علــى اإيجاد الظروف 

الم�اتيــة لحيــاة اأف�صــل لفائدة الآلف من الم�صــتفيدين.

و�صــ�اء كانت الم�صــاريع من الإنجاز المبا�صــر للم�ؤ�ص�صــة اأو غير المبا�صــر عبر 

ال�حــدات التابعــة لهــا اأومن طرف �صــركائها، فــاإن هذه الم�صــاريع تت�زع دائما ح�ل 

خم�صــة محاور رئي�صــية:

• التنميــة الإقت�صاديــة و الإجتماعيــة
• التنميــة الفالحية

• ال�لــ�ج للثقافــة وحمايــة التراث ال�طني
• التك�يــن والبحث 

• التفكيــر والإ�صــتراتيجية

تعترب امل�ؤ�ص�صة من حيث ظروف

اإن�صائها وليدة مغامرة اإن�صانية رائعة

وحـكايـة ت�ســارك واإلتــزام

يعمــل طاقمنــا ي�ميــا علــى رفــع تحديــات كبيرة، معتمدا فــي ذلك على معرفتــه و تجربته و 

�صــبكته. وت�صــخر م�ؤ�ص�صــة OCP كل اإمكانياتهــا لتط�يــر كفــاءات هذا الطاقــم و�صمان راحته 

وتكري�ــس ثقافــة الت�صامن لديه.
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 جـــهـة فــي
 الــمــــغـرب

 OCP موؤ�س�سة
خــارج احلــدود

ت�صــهر م�ؤ�ص�صــة OCP علــى تنفيــذ برامجهــا في كل جهــات المملكة.

ويتجــاوز مجــال عملهــا حدود المغــرب، ليمتد اإلى القــارة الإفريقية 

و اآ�صــيا، حيــث تعمــل الم�ؤ�ص�صــة هناك على اإدارة م�صــاريع ذات 

اأهميــة ق�صــ�ى ت�صــتجيب لإحتياجات ال�صــاكنة المحلية، م�صــاهمة 

بذلــك في تعزيز التعــاون جن�ب-جن�ب 

إفريقيا

ساحل العاج
غامبيا

غينيا كوناكري
ليبرييا

مايل
املغرب

سرياليون
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بــيـــة لــــــــرت ا

من اأجل امل�ستقبل 

ــرتبية مـفتــاح الـ

التنمـية الفا�سـلة

 تلعــب التربيــة دورا حا�صــما فــي التنميــة الإقت�صاديــة والإجتماعية الم�صــتدامة. بما اأن 

التربيــة مــن الأ�صا�صــيات التــي ل محيــد عنها لبنــاء مجتمع متما�صــك، فاإنها بالن�صــبة 

للفئــات المحرومــة بمثابة �صــبيل الرقــي الإجتماعي. 

وت�صــعى البرامــج والأن�صــطة التــي تقــ�م بها الم�ؤ�ص�صــة اإلى الإ�صــتجابة لهــذا المتطلب وذلك 

بتي�صــير التعليــم لفائــدة اأكبــر عــدد ممكن مــن �صــرائح المجتمع، والرفع من م�صــت�ى النجاح 

المدر�صــي و ت�صــجيع نقــل الكفاءات.

علــى اإختــالف  الميادين الم�صــتهدفة، يبقــى التعليم 

اإن�صــغال دائمــا في كل تدخالت الم�ؤ�ص�صــة.

1. التنميــة الإقت�ساديــة والإجتماعية 
تقديــم منح مدر�صــية، اإحــداث بنيات تحتيــة مخ�ص�صة، 

تي�صــير ال��ص�ل للمدار�ــس، دعــم الجه�د الرامية 

لتح�صــين الم�صــت�ى المدر�صــي، التربيــة غيــر النظامية، 

الرفــع مــن القابليــة للت�ظيــف والتك�ين في مجال 

الأعمال. ريادة 

2. دعــم البحث والتكوين 
اإحــداث جامعات ومدار�ــس، تاأطير الطلبــة والباحثين، 

ن�صــر الدرا�صــات والأبحاث من خالل  اإ�صدارات.

3. التنميــة الفالحية 
ت�صــجيع وتعميــم الممار�صــات الفالحيــة الجيدة 

و بالتحديــد تلــك المتعلقــة بالت�صــميد المعقلن.

4. الولــوج اإلــى الثقافة وحمايــة التراث الوطني
التربيــة الفنيــة و اأورا�ــس تك�ينيــة، دعم و م�اكبة 

الم�اهب ال�صــابة.

ــتراتيجية  5. التفكير والإ�س
تنظيــم م�ؤتمــرات ونقا�صــات ق�صد التح�صي�ــس 

ــكاليات الأ�صا�صية. بالإ�ص

مــــــج  ا بــــــر

الـــمـوؤ�ســ�سـة 

• جامعــة محمــد ال�ساد�ــس متعــددة التخ�س�سات لبن جرير 

• ثانويــة التميــز بن جرير

ال�حدات

التابعة للموؤ�س�سة  

التنمــية الفالحـــية
األنشــطة االجتـامعية 
ومــواكبة الشــباب 

شبكة OCP لريادة 
املقاوالت

الثــقافة والتـراث 

مــركز السيــاسات 
 OCP

5 محاور للتدخالت
لــدعــم الــتــربـيـة 



تـي�صـــري

الولوج للمعرفة

 مــن اأجل تربية اأف�ســل للجميع

2015 بانــــــــــورامــــــــــا 

تركيــز على ال�سورة

تفا�سيــل العمليــات المنجزة 

2015 �ســنة  خــالل 
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 تيـــ�ســـــير

ولــــــــــوج

المعرفة

من اأجــــل تربية

اأفـ�سل للــجميع

 OCP لم�اجهــة الفــ�ارق الإجتماعيــة، تتبنى م�ؤ�ص�صــة

اإ�صــتراتيجية عمــل كفيلــة بتمكين ال�صــرائح الأكثر ه�صا�صــة 

مــن ال�لــ�ج الى التربيــة، وذلك عبر تعبئة ال�صــركاء 

المحلييــن والم�ؤ�ص�صــاتيين والجمع�ييــن.

يهــدف برنامج الأن�ســطة الإجتماعية

ومواكبة ال�ســباب اإلى :

• الرفــع مــن قابليــة ال�صــباب للت�ظيف والم�صــاهمة في 
اإدماجهــم فــي الحيــاة العمليــة عبر التك�يــن المالئم وتق�بة 

كفاءتهم  

• ت�صــجيع ال�صــباب علــى التميز والإبداع فــي مختلف 
المياديــن : الإبتــكار، البحــث، العل�م، اإلخ...

• الإرتقــاء بم�صــت�ى العي�ــس الي�مــي للمجم�عات الم�صــتهدفة 
فــي الجهــات الأكثــر ت�صررا مــن الفقر، وذلك عبر م�صــاعدتها  

علــى ال�ل�ج اإلى الخدمــات ال�صحية    

• الم�صــاهمة فــي  اإطــالق ديناميــة ترابية على م�صــت�ى 
المناطــق الم�صــتهدفة، مــن خالل دعم قــدرات الجمعيات

الجهــات المعنيــة : بن جريــر، الدرالبي�صاء، 

الجديدة، خريبكة، اآ�صــفي، الي��صــفية و�صــال. 

ال�ســاكنة الم�ســتهدفة : ال�صــباب والأطفال من 

ال��صــط القــروي و/اأو من فئــات اإجتماعية 

محرومة

أســــاتذة و تـــالميذ مؤســسة تعليـــمية بآســفـي 
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قافــلة طــبية مــوجهـة لألطــفال )مرحــلة قلــعة الــرساغـنة(

بانــ�رامــــا

2015
قامــت م�ؤ�ص�صــة OCP خالل 2015 باإنجــاز مجم�عة 

مــن الأن�صــطة الملم��صــة فيما يخ�س خدمــة التربية 

والتنميــة الإقت�صاديــة والإجتماعية.

درا�سية منح 

بغيــة النه��ــس بالنجاح المدر�صــي وتر�صــيخ تكاف�ؤ 

الفر�ــس، تخ�ص�ــس م�ؤ�ص�صــة OCP منحــا للتميز تمنح 

علــى اأ�صا�ــس معايير اإجتماعية وح�صــب الإ�صــتحقاق.

تطويــر البنيــات التحتية المدر�ســية و الولوجية  

من اأجل تح�صــين ظروف تمدر�ــس ال�صــباب القاطنين 

 OCP بالمناطــق القرويــة والمعزولة، اأنجزت م�ؤ�ص�صــة

اأ�صــغال اإعــادة تاأهيل عــدة م�ؤ�ص�صــات تعليمية، حيث 

وفــرت المعــدات الترب�ية المالئمة و�صــلمت حافالت 

للنقــل المدر�صــي ودراجات ه�ائية.

الرفع من الم�ســتوى الدرا�ســي

ت�صــهر الم�ؤ�ص�صــة علــى تطبيــق برامج �ص��صــي�-ترب�ية 

فــي مدار�ــس قرويــة بمناطــق ت�اجد OCP، وذلك من اأجل 

دعــم النجاح المدر�صــي ومكافحة الهدر المدر�صــي.

تعتمــد هــذه البرامج ب�صــكل رئي�صــي على :

• تنظيــم برامــج للتعليــم الأولي بالمناطــق القروية في   
   اأفــق اإدمــاج اأف�صل بالم�صــت�ى البتدائي

• ت�فيــر الدعــم المدر�صــي للتالميــذ فــي التعليم الإبتدائي
• تنظيــم ور�صــات لتلقيــن المبادي الأ�صا�صــية في 

المعل�ميات 

• تقديــم الدعــم لالأطفــال المتخلى عنهم

تعزيــز القابليــة للتوظيف

فــي مــدن كخريبكة والي��صــفية وبــن جرير، تق�م 

م�ؤ�ص�صــة OCP بالت�صــجيع على الإدمــاج المهني، 

وت�صــغيل ال�صــباب عبــر تك�ينهم وتط�يــر مهارتهم 

الذاتيــة ممــا ينمي كفاءتهــم المهنية.

الولوج للخدمــات ال�سحية

كمــا تعمــل م�ؤ�ص�صــة OCP جاهدة علــى تمكين 

المجم�عــات الأكثــر ه�صا�صــة، المنحــدرة  في غالب 

الأحيــان مــن المناطق القروية، من الإ�صــتفادة من 

العالجــات الطبية.

فــي هــذا ال�صــدد، نظمت الم�ؤ�ص�صــة  ق�افــل طبية متعددة 

التخ�ص�صــات، كمــا تكفلــت بت�فيــر التجهيــزات ال�صحية 

لإعــادة تاأهيل الأ�صــخا�س فــي و�صعية اإعاقة.

دعم قــدرات الجمعيات 

اأنجــزت م�ؤ�ص�صــة OCP عدة اأن�صــطة في مجالــي التك�ين 

وم�اكبــة الجمعيــات بهــدف تنمية كفاءاتهم في هند�صــة 

الم�صــاريع والحكامــة الجمع�ية.
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أعــضاء لجنة الـتوجيه لشبكة "املتوسـط الفرصـة الجديـدة" يف اجتـامع يف الـرباط   

يعنــى »البرنامــج المت��صــطي الفر�صــة الجديدة« )Mednc( بتنمية �صــبكة 

بيــن مختلــف  المنظ�مــات  المهتمــة بالإدمــاج المهني والداعمة لل�صــباب 

المت��صــطي للح�صــ�ل على فر�س ال�صــغل.

ي�صــهر علــى اإدارة هــذا البرنامــج مكتب التعــاون الإقت�صــادي للبحر الأبي�س 

المت��صــط و ال�صــرق )OCEMO( ب�صــراكة مع »مدر�صــة الفر�صة الثانية« 

)E2C( بمر�صــيليا وال�كالــة الفرن�صــية للتنميــة. كمــا ي�جــد البرنامج �صمن 

البرامــج الم�صنفــة لــدى »الإتحاد من اأجل المت��صــط«.

 ،OCP انعقــد هــذه ال�صــنة بالربــاط ي�مــي 6 و7 اأكت�بر بتعاون مع م�ؤ�ص�صــة

الإجتمــاع الرابــع للجنــة الت�جيــه التابعة ل�صــبكة »المت��صــطي الفر�صة 

الجديدة«.

كان الهــدف مــن الأ�صــغال المنظمة خالل هــذه الأيام، ت�ص�ر اإ�صــتراتيجية 

عمــل للمنظ�مــة وال�صــروع فــي و�صع البرامــج الجديدة على اأ�صا�ــس التفاعل 

المنفتــح بين الأع�صاء وال�صــركاء.

وقــد مكــن هــذا اللقاء من ال�ق�ف علــى المحــاور التنم�ية لل�صــبكة واإمكانية 

الت��صــع فــي إ�صــبانيا وم�صــر، والإتفاق علــى خطة العمــل المعتمدة على 

المــدى الق�صيــر والمت��صــط والم�صــاريع المر�صــحة للت�صنيــف و الإتفاق على 

البحــث عن م�صــادر التم�يل. 

كمــا كان الإجتمــاع الرابــع للجنــة الت�جيهية في �صــبكة »المت��صــط الفر�صة 

الجديــدة« بالن�صــبة لم�ؤ�ص�صــة OCP، فر�شــة لالإطــالع علــى بع�س التجارب 

المبتكــرة فــي مجال ت�ظيف ال�صــباب بم�صر وإ�صــبانيا وت�ن�ــس و فرن�صــا، 

فيمــا عر�صــت م�ؤ�ص�صــة OCP للنقا�ــس خبرتهــا في الميدان،  خا�شــة التجربة 

التــي يمثلهــا »مركز الم�اهب«.

 وقــد اأعلنــت لجنــة الت�جيــه دخ�ل البرنامــج المت��صــطي مرحلة جديدة  

غــداة اإحــداث وهيكلــة لجنة متعــددة الجن�صــيات تجعل من اأولوياتها ت�صــهيل 

ت�صــغيل ال�صــباب المت��صطيين.

ت�صــجع م�ؤ�ص�صــة OCP تنمية 

الكفــاءات وقابلية ت�شــغيل ال�شــباب

تـــــركـــيــــز 

عـــــــلـــــــــى 

ــ�رة الــــ�صـــ
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إجنازات �صــنة 2015

المشـــروع    وصـــف المشــروع

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 الدعم المدرسي للتالميد
المدن : الدار البيضاء، خريبكة، طنجة، اليوسفية 

وآسفي
المدة : 4 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	 

برنامج التعليم األولي 
المدن: خريبكة، أسفي و طنجة

المدة: 3 سنوات

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

موا كبة العائالت قصد تحسين  تمدرس 
األطفال 

المدن الدار البيضاء، تنغير، واألطلس المتوسط
المدة : سنتين

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	 

برنامج التربية غير النظامية
المدينة : الدار البيضاء

المدة : سنة واحدة

تزويد األقاليم والجماعات المحلية بحافالت النقل المدرسي	 
توفير الدراجات الهوائية للتالميذ	 
بناء المراحيض	 
عملية مليون محفظة	 
إعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات مدرسية	 

برنامج تحسين الولوج للمدرسة القروية 
والبنيات التحتية المدرسية

المدن : اليوسفية، الجديدة، بن جرير، ومدن 
مغربية أخرى

المدة : سنتين

التشجيع على اإللتحاق بالتعليم العالي بالنسبة للطلبة المستحقين والمحتاجين	 
تنظيم قوافل للتحسيس والتوجيه	 
توزيع منح دراسية ومعيشية	 
توفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة	 

برنامج المنح
المدن : مواقع OCP ومدن مختلفة

المدة : 5 سنوات

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

برنامج دعم اإلندماج المهني
المدن : الدر البيضاء، الجديدة، خريبكة، آسفي، 

اليوسفية، سال وطنجة
المدة : سنتين

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	 

برنامج التطوع
 OCP المدن : مواقع

المدة : سنة واحدة

    الشـــركـاء    المســتفيديـن 

2456 تلميذ 

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	 

350 طفل
جمعية الجسر للمدرسة المقاولة 	 
جمعية أوالد إبراهيم للتنمية 	 
جمعية جوار للمبادرات التنموية	 

1087 تلميذ 

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

60 طفل  جمعية اإلكرام	 

100 طفل 

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

532 طالب 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 	 
جامعة محمد السادس متعددة التخصصات 	 
مؤسسة الشيخ زيد بن سلطان 	 
مؤسسة الطالب المغربية 	 

600 شاب 

أجيفيــك )AGEVEC(، منظمة األمم المتحــدة للتنمية 	 
الصناعية، الوكالة األمريكية للمســاعدة الدولية، شركة فولفو، 

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 
 	 )EFE( التعليم من أجل التشغيل
مكتب التعاون اإلقتصادي للبحر األبيض المتوسط والشرق- 	 

 Med INC مدرسة الفرصة الثانية، شبكة
إنجاز المغرب 	 
الجمعية المغربية لمساعدة الطفولة في وضعية صعبة 	 
جمعية  ماتيسا 	 
جمعية أنجرا للتنمية و حماية التراث	 
جمعية آمال سال	 
الجمعية المغربية لإلستكشاف 	 

10 متطوعين   	 Corps Africa هيئة
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المشـــروع    وصـــف المشــروع

تنظيم قوافل طبية لتمكين المستفيدين المنتمين لفئات محرومة من خدمات    	 
اإلستشارة الطبية والتكفل العالجي 

التكفل بإستشفاء المرضى 	 
توفير سيارات اإلسعاف 	 

تحسين ولوج المجموعات السكنية المعزولة 
للخدمات الطبية، عبر تنظيم 30 قافلة طبية 

المدن : مناطق تواجد OCP وعلى المستوى الوطني
المدة : سنتين

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 	 

برنامج تحسين التكفل باألشخاص في وضعية 
إعاقة 

المدن : الرباط، الدر البيضاء، طنجة، تطوان
المدة : سنتين

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

برنامج إعادة تأهيل وتجهيز البنيات التحتية الطبية 
المدن : الرباط، الكنتور 

المدة : سنتين

توعية الساكنة وخاصة فئة الشباب بقضايا مرتبطة بالصحة	  التحسيس بإشكاليات مرتبطة بالصحة 
المدن : عدة مدن بالمغرب 

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 	 

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

المدة: سنتين

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	 

ــيط السوسيوثقافي برنامج التنش
المدن : ســال، خريبكة، الحســيمة، الصويرة، 

طنجة، مراكش وســيدي قاسم
:سنتين المدة 

وضع نموذج للحكامة المحلية يمكن من التعامل مع اإلشكاليات الترابية بالتشاور 	 
مع الجماعات المحلية 

برنامج تنفيذ األنشطة المبرمجة للتنمية الترابية
المدن: أزيالل، فقيه بن صالح وبني مالل

المدة: سنة واحدة

تنمية كفاءات األطر الجمعوية 	 
إعتماد مقاربة المشروع المشروط بنتائج 	 
تقديم الدعم للجمعيات على أساس مبادئ الشراكة	 

برنامج دعم قدرات الجمعيات 
المدن : أســفي، أبي الجعــد وفقيه بن صالح

المدة: سنة واحدة

    الشـــركـاء    المســتفيديـن 

21276 مريض 
 	 Acchir جمعية أكشير
 	 Althea مؤسسة التيا
OSM ,MMS وكالة التفوق • 

2717 شخص ذو احتياجات خاصة 

 	 handicap international شبكة اإلعاقة الدولية
جمعية أولياء األطفال حاملي متالزمة داون APTET Trisomie 21، فضاء 	 

المسار
جمعية قرية SOS، فضاء دار بوعزة للحياة	 
إتحاد الجمعيات العاملة في ميدان اإلعاقة 	 
جمعية لوي براي – مركز تأهيل المكفوفين	 
 SOS التوحد 	 
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 passerelle ، جمعية أولياء األشخاص  	 

APAPEP التوحديين
جمعية سوس للصم والبكم 	 
جمعية أمل لألطفال ذوي اإلحتياجات الذهنية الخاصة 	 

1000 شخص 
مؤسسة الشيخ زيد بن سلطان 	 
جمعية حسنات للتنمية البشرية 	 

11618 شاب 

جمعية محاربة السيدا - فرع الرباط	 
 الجمعية اإلقليمية لألعمال االجتماعية  للجديدة 	 
 جمعية بديل لمساعدة األطفال مرضى السكري 	 
جمعية محاربة السيدا 	 

150 جمعية واكبت 1500 شاب 
أميديست 	 
مؤسسة شرق–غرب	 

3056 شاب 

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 	 

4600 شخص 

إقليم الفقيه بن صالح 	 
إقليم أزيالل 	 
إقليم بني مالل 	 

13000 شخص  
جمعيات محلية 	 



التـــربيـة

 من أجل فالحـــة

 م�سوؤولــة وم�ستــدامة 

تلقيــن الممار�ســات الفالحية الجيدة

2015 بانــــــــــورامــــــــــا 

تركيــز على ال�سورة

تفا�سيــل العمليــات المنجزة 

2015 خــالل   �ســنة 
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التربـــــية من اأجــــــل

فالحـــــة م�ســــوؤولـة 

 وم�ستـــــــــــــــــدامة 

تلقني املمار�صــات 

الفالحية اجليــدة  

ت�ا�صــل م�ؤ�ص�صــة OCP عملهــا علــى الميدان لت�فير اأح�صــن 

الظــروف مــن اأجل فالحة م�صــ�ؤولة وم�صــتدامة بالمغرب و 

فــي بلدان الجن�ب.

و تهــدف الأن�صــطة المنجــزة علــى الخ�ص��س اإلى : 

• تح�صــين الدخــل وظروف العي�ــس للفالحيــن ال�صغار 
• تحديــد الممار�صــات الفالحيــة الجيــدة والت�عيــة باأهميتها 

بهــدف التدبير الر�صــيد والم�صــتدام للمــ�ارد الطبيعية

• ع�صرنــة الفالحــة المغربيــة وت�صــجيع البحــث العلمي ونقل 
التكن�ل�جيــا  

• دعــم التعــاون جن�ب-جنــ�ب في مجال ال�صــالمة  والج�دة 
الغذائية    

دورة تكـــوينية مبخـــترب املزارعــني يف إطـار قافلـة الكاكـاو بالكـوت ديفـوار



35 34

    تقــــرير الأن�شـطة 2015

بانــ�رامــــا

2015
قامــت م�ؤ�ص�صــة OCP خــالل 2015 بتنظيم ودعم 

م�صــاريع بــارزة في عدة مــدن  بالمملكة  وفــي اإفريقيا 

جنــ�ب ال�صحراء وفي اأ�صــيا :

• تنظيــم  5 ق�افــل فالحيــة : مــن �صمنهــا 3 بالمغرب 
) �صــجرة الزيتــ�ن، الحبــ�ب –البق�ليــات  والح�ام�س( 

اإنطالقــا مــن مفهــ�م بيداغ�جي جديد .

تمــت مراجعــة التدابيــر المطبقة منــذ 2012 بطريقة 

ت�صــمح باقامــة ف�صــاء م��صــع الى جانــب منطقة العر�س 

) اأروقــة العار�صيــن وال�صــركاء(، على �صــكل من�صة للبث  

التليفزي�نــي  للحــ�ارات التــي تنظم  ح�ل ال�صال�صــل 

الفالحيــة المبرمجــة و لبث كب�صــ�لت فيديــ� بيداغ�جية 

لإعطــاء نبــذة ح�ل الطريقــة التقنيــة المتبعة في مراحل 

النمــ� لــكل من النباتــات المعرو�صة. 

اأخيــرا، يت�صمــن المعر�ــس كذلك ف�صاء »ال�ر�صــات« حيث 

باإمــكان الفالحيــن القيام باأعمــال تطبيقيــة بخ�ص��س 

4 اأو 5 م�ا�صيــع و التحــاور ح�لهــا مع خبراء من�صــطين. 

و فــي اليــ�م الم�الــي لــكل مرحلة من المراحل، تــم تنظيم 

يــ�م تك�ينــي ذو طابــع تطبيقي، ح�ل كل من ال�صال�صــل 

الثالث.

• قافلتيــن فــي غينيــا و كــ�ت ديف�ار،  انتقلتــا عبر اأربعة 
مراحــل فــي كال البلدين، وذلك ب�صــراكة مع ال�زارة 

المكلفــة بالفالحــة لكل بلــد. وخ�ص�صــت القافلتين 

لل�صال�صــل الفالحيــة التاليــة : الأرز، القطــن، الخ�صروات 

والكاكاو.

• دعــم الفالحيــن ال�صغــار بتعاون مــع خبراء و م�زعي 
الأ�صــمدة المعتمديــن مــن طرف OCP : اإنجاز اأن�صــطة 

تعميميــة لدعــم الممار�صــات الفالحيــة الجيدة وذلك من 

خــالل اأيــام تك�ينيــة و تطبيقيــة في ور�صــات منظمة على 

قطــع اأر�صيــة �صغيرة وكذا داخــل قاعات العر�س.

• تاأطيــر القــرب الم�جــه لت�صــجيع الفالحيــن على تبني 
الممار�صــات الفالحيــة الجيــدة اللتــي تتعلق بالت�صــميد 

المعقلــن، ولتق�يــة قدراتهــم عبر نقــل التكن�ل�جيات 

الجديــدة. وقــد ا�صــتفاد من هــذه العملية 47.000 من 

الفالحيــن بالمغــرب واإفريقيــا جن�ب ال�صحراء واآ�صــيا.

• م�اكبــة المنظمــات المهنيــة للفالحيــن من اأجل تح�صــين 
دخــل الفئات المع�زة. 

• اأن�صــطة تح�صي�صــية تهــدف الــى الت�عية  باأهميــة التدبير 
الت�صــاوري الحري�ــس علــى  البيئة والمــ�ارد : التدبير 

العقالنــي للمــ�ارد الطبيعيــة، خا�صة التربــة، لغاية دعم 

فالحــة مقاومــة وم�صــتدامة، من خــالل تبنــي الفالحة 

المحافظــة »�صــبه المبا�صــرة« وتدبيــر المــ�ارد المائيــة 

»واثر هارفي�صــتين« 

تكويــن مجموعــة من 17000 فــالح بالمغرب

30.000 فــالح  فــي اآ�صــيا و اإفريقيا جنــ�ب ال�صحراء

المناطــق المعنيــة : مناطق فالحيــة بالمغرب

6 بلــدان اإفريقيــة جنــ�ب ال�صحراء و الهند

فالحــة مستفــيدة من مشــروع  تربية املاعز بإقلـــيم الرحـــامنة
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املـــ�ؤمتر الـــدويل حــ�ل الأتـــربة الأفـــرومت��صــطية

بتعــاون مــع منظمــة الأمم المتحــدة للتغذية والزراعــة »FAO« والمعهد 

ال�طنــي للبحــث الزراعــي بالمغــرب، نظمت م�ؤ�ص�صــة OCP ي�مي 18 و 19 

دجنبــر 2015 بمراك�ــس اأول م�ؤتمــر علمي دولــي ح�ل الأتربة الأفرو 

مت��صــطية و ذلك تحت �صــعار

 » م ا م�ســتد بيــر  لتد ت  ا ر لقــد ا و  ت  هــا ا كر ل ا «  

كان هــذا الحــدث بمثابــة من�صــة لتبادل الــراأي والح�ار بين 160 من 

الباحثيــن والخبــراء الم�صــاركين و الممثليــن لأكثــر من 18 بلد مــن اإفريقيا 

و اأوروبــا وال�ليــات المتحدة وال�صــرق الأو�صــط الذين تناولــ�ا الم�ا�صيع 

التالية:

• اإنحبا�ــس الكربــ�ن و تدبيــره والفالحــة الذكية فــي مالءمة المناخ 
• إنجــراف التربــة والتدابيــر لل�قاية منها 

• الأنظمــة المعل�ماتيــة المطبقــة علــى خرائطية الأتربة  
• ن�عيــات التربــة ومراقبة  تده�رها 

• خ�ص�بــة الأتربــة و تخ�صيــب الزراعات
• عالقــة البحــث و الإ�صت�صــارة الفالحيــة بالتدبير الأف�صــل للتربة

مــن خــالل هــذه المبادرة تاأكد م�ؤ�ص�صــة OCP التزامهــا بالعمل من اأجل 

المحافظــة الم�صــتدامة علــى الأتربــة، وذلك بالأ�صــتمرار فــي عمليات البحت 

والتنميــة لإيجــاد الأج�بــة المالئمــة لالإ�صــكاليات العلمية عبــر حل�ل ناجعة 

ودائمة و�صــليمة 

نظمــت م�ؤ�ص�صــة OCP اأول م�ؤتمر

علمــي دولي خا�ــس بالتدبير 

الم�صــتدام لالأتربة الأفرو مت��صــطية

solsagricont2015.com  للمزي��د م��ن المعلوم��ات زوروا موقع

تـــــركـــيــــز 

عـــــــلـــــــــى 

ــ�رة الــــ�صـــ
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المشـــروع

قافلة الحبوب-البقوليات
المدة: من 1 إلى 11 يونيو 2015

المناطق المستهدفة : آسفي، بني مالل، أصيلة، سيدي قاسم، سوق األربعاء، فقيه بن صالح، فاس مكناس، الجديدة وسطات

قافلة شجرة الزيتون 
المدة : من 8 أكتوبر إلى 5 نونبر 2015

المناطق المستهدفة : مكناس، الناظور، قلعة السراغنة وتاونات

قافلة الحوامض
المدة : من 16 نونبر إلى 3 دجنير2015

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	 

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

وصـــف المشــروع    الشـــركـاء    المســتفيديـن 

1333 من صغار 
الفالحين 

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 	 

)OCP طرف

يندرج مشروع قافلة OCP ضمن نموذج الشراكة عام-خاص الذي 	 
 OCP التي وضعها »package تم الشروع فيه انطالقا من »عقود

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

2292 من صغار 
الفالحين

1124 من صغار 
الفالحين

347 من أنشطة 
)CFDA(

12550 فالح 
مستفيد من 

الدورات 
التكوينية داخل 
القاعة ) قافلة 
) OCP 2015

2467 فالح 
مستفيد من 

الدورات 
التكوينية 
بالحقول

217 قطعة 
أرضية صغيرة 

معروضة

32 من محاصيل:
الفول

+84% 
فاُصوليا َخْضرَاء 

+25%
بِطيخ

+43% 

مصالح  وزارة الفالحة والصيد 	 
البحري ) م.و.أ.ف ، م.إ.ف ، 

م.ج.ف ، م.ق.ف (
الموزعين المعتمدين من 	 

: OCP طرف
أسبيتا )والد سبيتة 	 

            للفالحة(
 	)ATM( أطيم
شرف	 
مغرب سماد	 
الشركة المواد الكيماوية 	 

            للمغرب
فيرتيكا 	 
فيرتيما	 
فيرتيطيك	 
بروسيس	 
بروماكري	 
الشركة المغربية    	 

            للمنتوجات الشريفة
سوناكوس	 
تيماك المغرب للفالحة 	 
توتاكري	 
الزين للحبوب	 
دالية كموديكس	 

تشجيع الفالحة المغربية عبر مجموعة من األنشطة التعميمية 	 
 OCP وعبر تأطير القرب، لتمكين الموزعين المعتمدين من طرف

من إنجاز الخدمات التنموية لفائدة صغار الفالحين المغاربة

160 هكتار 
تمت زراعته

تنظيم 3 أيام من 
التكوين

5 تعاونيات 
 )GIE(1

1000 فالح 
صغير

وزارة الفالحة والصيد البحري 	 
 مكتب الجهوي لالستثمار 	 

الفالحي لدكالة 
إقليم الجديدة	 
5 تعاونيات 	 
مجموعة ذات النفع 	 

االقتصادي

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

إنشاء 100 
هكتار بالنصف 

مباشر

إقتناء 3 مذرات

دورة تكوينية 
ليومين لفائدة 

354 امرأة

تعاونية بالدي	 
المديرية اإلقليمية للفالحة  	 

الرحامنة  
اللجنة اإلقليمية للتنمية 	 

البشرية–الرحامنة 
المعهد الوطني للبحث 	 

الزراعي 

الحد من آثار التقلبات المناخية عبر تعميم الممارسات الفالحية 	 
المحافضة

 تعيين مساحة 300 هكتار و استغاللها على الطريقة النصف مباشرة.	 
تأمين المنبع الفالحي بهدف إدامته وذلك من خالل معدل إنتاج سنوي 	 

يصل 2500 طن، ويتميز بمواصفات الجودة
ا لزيادة بنسبة %300 في منتوج القطيع من الحليب 	 
تثمين %90 من انتاج الحليب عبر انتاج األجبان 	 
إنتاج 100 طن من الجبن سنويا 	 
صياغة وتطبيق إستراتيجية للتسويق والتوزيع 	 
تنظيم التعاونية	 

الفالحين على
الصعيد الدولي

و العالمي

 	 MASCIR مؤسسة مسكير
      المغرب 

إعداد وتصميم أداة تساعد على اتخاذ القرار فوريا و تمكن تدبير 	 
مرحلة التسميد الخاصة بكل قطعة

50 مزارع مؤسسة محمد السادس	 
 	 AGRI SUD منظمة أكريسود
 	NORSYS مؤسسة نورسيس

القيام بعمليات تتبع عن قرب لفائدة 20 فالح :	 
تحليالت زراعية منها 15 تحليل للتربة و 20 تحليل للمياه 	 
تنشيط يومين مخصصين للتكوين والتوضيح التطبيقي  في عين 	 

المكان بغرض التأكيد على أهمية التحليالت الزراعية استفاد من ذلك :
15 فالح من دوار السراغنة لكبير	 
6 فالحين من دوار بلعكيد                                                                    	 

350 صغار 
الفالحين

 المديرية اإلقليمية 	 
للفالحة - أسفي 

المكتب الوطني للسالمة 	 
الصحية للمنتجات الغذائية

معهد التكنولوجيا 	 
التطبيقية -جمعة سحيم- 

موقع آسفي

العمل على احتراف و هيكلة 5 تعاونيات للكبار )تكوين 350 مستفيد 	 
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 20 إلى 40%	 

120 صغار 
الفالحين

المديرية اإلقليمية للفالحة 	 
- أسفي 

جمعية مربي الحلزون 	 
بالمغرب 

تنظيم السلسلة بإنشاء 4 تعاونيات لتربية الحلزون 	 
األثر السوسيو إقتصادي : الزيادة في الخزينة بالنسبة ل120 فالح 	 
األثر البيئي : حماية أنواع حلزونية 	 
تثمين النفايات العضوية )لعاب الحلزون(	 
دعم عملية تقنين السلسلة في أفق إنعاش صادراتها	 

24 صغار 
الفالحين

 	 OCP القسم التجاري إنشاء وحدة للتقييم اإليكو فالحي للمادة التكميلية التي أضيفت إلى 	 
تشكيلة »التخصيب أال« )ALA( والهدف 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 6 التالية : القمح، الفول، 
الفلفل، الحوامض، الفراولة والطماطم المزروعة في البيوت الدافئة 

المشـــروع

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

تنمية الكبار بأسفي
المدة : 2015 إلى 2018

المنطقة المستهدفة : أسفي 

تلقين تربية الحلزون في إقليم أسفي 
المدة : 2015 إلى 2018 

الجهة المستهدفة :  جهة أسفي 

ALA »مشروع »أ ال
المدة: 2015 إلى 2016

المناطق المستهدفة: العرائش، الجديدة وأكادير

ب
ـر

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
غـ

لم
ا



43 42

    تقــــرير الأن�شـطة 2015

قافـــــلة الكـــاكاو بالكــوت ديفـــوار



45 44

    تقــــرير الأن�شـطة 2015

وصـــف المشــروع    الشـــركـاء    المســتفيديـن  المشـــروع

تعاونيتين  للزراعة 	 
النباتية 500 سيدة

135 يوم تكويني 	 
لفائدة السيدات 

المستفيدات 
وضع 3 وحدات 	 

ضخ المياه بالطاقة 
الشمسية 

الزراعة المستهدفة 	 
: طماطم، باذنجان، 
خص، خيار وبصل 

تحسين االنتاج 	 
بنسبة ٪15 إلى 

 50 ٪

مؤسسة »موخيريس بور 	 
آفريك« 

المنظمة غير الحكومية : 	 
»المستقبل وطننا«

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 2014 في شراكة مع 	 

 )Mujeres por Africa( »مؤسسة »موخيريس بورا فريكا
والمنظمة غير الحكومية المحلية )المستقبل وطننا( 

ويرتكز على 4 محاور متكاملة  
        وهي : 

المحور 1 : تكوين المدربين و النساء المستفدات
المحور 2 : تجهيز البنيات التحتية 

المحور 3 : تنظيم التعاونيتين 
المحور 4 : تتمين وتسويق المنتوجات

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

18 من أطر وزارة 	 
الفالحة الغينية 

90 يوم تكويني 	 
120 فالح من 	 

منطقتي كينديا 
        و بوكى

تهيئة وتجهيز 3 	 
مختبرات لتحليل 

التربة 

 •OCP
الوكالة المغربية للتعاون 	 

الدولي
وزارة الفالحة الغينية	 
وزارة الفالحة والصيد 	 

البحري المغربية

على إثر الزيارة الملكية في مارس 2014 إلى غينيا 	 
كوناكري، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين 

وزارتي الفالحة الغينية والمغربية و OCP لإلرتقاء 
بمستوى التعاون المغربي الغيني في الميدان 

الفالحي
ويتضمن برنامج التعاون 3 محاور متكاملة هي :	 

المحور 1 : إعداد وتفعيل خارطة الخصوبة للتربة 
في غينيا

المحور 2 : تنظيم القافلة الفالحية في غينيا مع 
إقامة مدارس بالحقول وتتبعها

المحور 3 : تقوية قدرات األطر الغينين )التكوين 
المهني( 

برنامج للتعاون مع غينيا كوناكري 

في الميدان الفالحي 

المدة : سنتين 2014-2016

الجهة المستهدفة : المناطق 
الفالحية الرئيسية في غينيا 

1200 من صغار 	 
الفالحين تم 

تحسيسهم 
توزيع 250 محفظة 	 

مدرسية على األطفال

مجلس القهوة كاكاو 	 
 •OCP
صندوق مهني للبحث 	 

واالستشارة الفالحية 
 )FIRCA (        

الوكالة الوطنية لدعم 	 
التنمية القروية 
 )ANADER(

المركز الوطني للبحث 	 
 )CNRA( الزراعي

4 موزعين لألسمدة شركاء 	 
OCP

»لويس دريفوس للمواد، 	 
أكرويست أفريكا، يار 

وتوكونا
  )YARA TOGU NA(         

قافلة فالحية تم تنظيمها في الكوت ديفوار بشراكة 	 
 OCP مجموعة )CCC( مع مجلس القهوة-كاكاو

ومؤسسات البحث والتعميم الفالحي

تنظيم قافلة الكاكاو في الكوت ديفوار 
المدة : أكتوبر 2015

الجهات المستهدفة الجهات المنتجة 
للكاكاو والرئسية في الكوت ديفوار

)13 جهة(

وصـــف المشــروع    الشـــركـاء    المســتفيديـن  المشـــروع

مزارعي االرز، 	 
أصحاب القرار في 

القطاع الفالحي 
بمنطقة نهر مانو 

 •OCP
الوكالة المغربية للتعاون 	 

الدولي
اتحاد نهر مانو 	 

دراسة اشكالية حول تزويد منطقة نهر مانو ياألرز، 	 
انطلقت في دجنبر 2014 بشراكة مع الوكالة 

المغربية للتعاون الدولي، واتحاد نهر مانو، وذلك 
لغاية تدارس موضوع تحسين اإلنتاج واالكتفاء 

الذاتي للمنطقة من األرز 

دراسة إشكالية التزويد باألرز في 
منطقة اتحاد نهر مانو

المدة : 2014-2015
الجهات المستهدفة : ليبريا، 

سيراليون، غينيا كوناكري، والكوت 
ديفوار 

160 مشارك وباحث 	 
في ميدان العلوم 

18 دولة ممثلة 	 
104 من المواصالت 	 

العلمية 

المعهد الوطني للبحث 	 
الزراعي 

منظمة األمم المتحدة 	 
للتغدية والزراعة 

بمناسبة السنة الدولية لألتربة وإبراز أهميتها 	 
في توازن المنظومة البيئية ووظائفهم األساسية 

المرتبطة باألمن الغدائي بالمنطقة األفرو متوسطية  
قامت مؤسسة OCP من خالل برنامحها للتنمية 

الفالحية، بتنظيم مؤتمر علمي حول موضوع 
»إكراهات وقدرات لتدبير مستدام«

تنظيم المؤتمر الدولي اآلول حول 

األتربة األفرو- متوسطية  

المدة : دجنبر 2015

الجهة المستهدفة : مراكش 
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وصـــف المشــروع    الشـــركـاء    المســتفيديـن 

3000 من الفالحين الصغار • 
إعداد 40 قطعة لإليضاح 	 

التطبيقي 
إجراء 467 تحليل مختبري 	 

للتربة 
تحسن المردودية بنسبة 	 

28٪

اإلجابة على 12870 	 
مكالمة توصل بها مركز 

االتصال للتعميم الفالحي

االتحاد الهندي للمهن الفالحية 	 
)ISAP(

الرفع من انتاجية البقوليات الغذائية 	 
تحسين المردودية وظروف العيش  للفالحين 	 

الصغار
مواكبة عملية التنظيم المهني للفالحين 	 

المستفيدين من التكوين في إطار المشروع

6500 من الفالحين الصغار • 
449- قطعة فالحية 	 

لإليضاحات التطبيقية 
إجراء 1000 تحليل 	 

مختبري للتربة 
تنظيم 150 يوم تكويني 	 
استقبال 8746 مكالمة 	 

على مستوى مركز االتصال 
للتعميم الفالحي

تنظيم 12 قافلة طبية 	 

االتحاد الهندي للمهن الفالحية	 
 )ISAP(      

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 	 

10800- من صغار 	 
الفالحين )2000 بالمغرب(

5000 قطعة لإليضاح 	 
التطبيقي تمتد على 3000 

هكتار 
إجراء 1800 تحليل مختبري 	 

لألتربة 
ارتفاع المردودية بنسبة 	 

تتراوح بين ٪ 14 و 20٪.
تبادل المادة الوراثية 	 

للبقوليات بين المغرب 
والهند

المعهد الوطني للبحث 	 
الزراعي

معهد الحسن الثاني للزراعة 	 
والبيطرة

المركز الدولي للبحث الزراعي 	 
)ICARADA( بالمناطق الجافة

 المعهد الدولي لألبحاث حول 	 
زراعات المناطق االستوائية 
 )ICRISAT( وشبه الجافة

 	)MSSRF(

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 

المشـــروع

مشروع تعميم الوعي الفالحي في والية كارناطاكا
المدة: 3 سنوات )2014-2017( 

الجهة المستهدفة : والية كاماطاكا مقاطعاتي كولبانكا بيدار وراشيور

دعم اإلنتاج المندمج في والية رجاستان
المدة : 4 سنوات )2014-2018(

الجهة المستهدفة : والية رجاستان 
مقاطعات: باران، بوندى، وساواي مادوبور

المبادرة المغربية –الهندية لتنمية البقوليات الغذائية .
المدة : 5 سنوات )مابين 12-20  مارس 2018(

الجهة المستهدفة : كاماطاكا، أندرابراديش، طالنكانا، مادح بنفال الشرقي 
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م�اكـــبــة

بيـــئة ريـادة 

املقـــــــاولت 

المفتوحة  الأبواب 

اأمــام ريادة المقاولت

2015 بانــــــــــورامــــــــــا 

تركيــز على ال�سورة

تفا�سيــل العمليــات المنجزة 

2015 خــالل �ســنة 
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مواكـــــــــبــة

بيـــــئة ريـادة 

املقـــــــاولت 

الأبــواب المفتوحــة اأمام ريادة المقاولت

 المهنيــة، الإ�صــتمرارية، الإ�صــتدامة و التاأثيــر، هذه هي 

القيــم التــي ينبنــي عليها برنامج �صــبكة OCP لريادة 

المقــاولت )OCPEN( الــذي اأطلقته الم�ؤ�ص�صــة منذ 

دجنبــر2013 مــن اأجل م�اكبة بيئــة ريادة المقاولت 

بالمغــرب لكــي يتدرج نحــ� المزيد من الن�صــج والح�ص�ر 

والديناميكيــة

�ســراكات رابحــة ومحاور  للتدخل 

لم�اكبــة حاملــي الم�صــاريع عمدت �صــبكة  OCP لريادة 

المقــاولت )OCPEN(  اإلــى اللجــ�ء اإلى هيئــات مخت�صة 

تمتهــن الم�اكبــة وتمار�صــها ي�ميا

ي�صــعى البرنامــج اإلــى ت�حيد تدخــالت مختلف الأطراف 

المعنيــة بريــادة المقــاولت وذلك من اأجل عمل من�صــجم 

وقابــل لال�صــتمرار بهــدف التمكن مــن العمل مع ه�ؤلء 

الفاعليــن حــ�ل 4 محاور : 

• ثقافــة المقاولــة : دعــم وتلقين ريادة الأعمال 
• كفــاءات المقــاول : الم�اكبــة التقنيــة والمالية لخلق  

    مقــاولت جديــدة و تعاونيــات اأو اأن�صــطة مــذرة للدخل   

• المــ�ارد لإن�صــاء المقاولــة : التح�يــل، الت�جيه، 
    الخبــرة، الم�اهــب 

• ال�صــبكات : تي�صــير ال�ل�ج الى الأ�صــ�اق 

الإرتقــاء بمهنيــة الفاعلين ودعم الكفاءات

تحر�ــس �صــبكة OCP لريــادة المقاولت )OCPEN( على 

الإ�صــتفادة مــن اأف�صــل القدرات والخبــرات المت�فرة لدى 

�صــركائها واأف�صــل مــا في ميادين اأن�صــطتهم. قــد يتعلق 

المــر بجمعيــات كبرى وم�ؤ�ص�صــات اأو تنظيمــات بهياكل 

محــدودة كبع�ــس التعاونيــات. ففــي كل الحالت تبقى 

متطلبــات البرنامــج بنف�ــس ال�صرامــة فيما يخ�ــس مهنية 

الفاعليــن وال�صــركاء بدافــع الرغبة فــي اإنجاز عمل 

مثمــر يتــرك اأثرا ملم��صــا ويمكن من اإ�صــتدامة الأعمال 

المنجزة.

ريــادة المقــاولت عابرة للمجــالت الترابية واأنظمة 

بيئة المقاولت

 

   )OCPEN( لريــادة المقاولت OCP اكت�صــبت �صــبكة

روؤيــة ت�صميميــة لم�صــار المقاول مهمــا كان ت�جهه اأو 

مراحــل تقــدم م�صــروعه  بل مهما كان ن�ع الن�صــاط الذي 

يرغــب في ول�جه 

�صــ�اءا كان الم�صــروع ي�صــتند على دعــم مقاولة �صغرى 

و محليــة، تعاونيــة جه�يــة اأو مقاولة نا�صــطة ومبتكرة 

ذات  ح�صــ�ر  دولــي فــاإن البرنامــج يعطي الأول�ية 

لقابليــة الم�صــروع لال�صــتمرار وقدرته على خلــق منا�صب 

�صــغل م�صــتدامة، خا�صــة  فــي المناطق  التــي تت�اجد بها 

  OCP مجم�عة 

مشـــــارك يف املـسابقة الوطــنية إناكـــتوس 
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حصــة مـن التكــوين داخـل مركـز خريبــكة

بانــ�رامــــا

2015
في نهاية �صنتها الثانية، تقدم �صبكة OCP لريادة 

المقاولت ح�صيلة م�صجعة :

• خلق 600 من�صب �صغل، منها 166 من�صب
   خالل 2014

• م�اكبة 577 مقاولة منها 114 في 2014
• تلقين ريادة المقاولت ل9600 �صاب، منهم    

   1250 في 2014

• نظرة ح�ل 2015 ك�صنة مهيكلة لمقاربة
   اندماجية 

تمويل ومواكبة حاملي الم�ساريع 

)Réseau Entreprendre Maroc(   صبكة مقاولة المغرب�  •
تتعزز بفروع ثالثة جديدة في خريبكة، الجديدة 

وبن جرير. تم اإ�صراك 30 من اأرباب المقاولت 

الذين تط�ع�ا لم�اكبة ال�صباب من حاملي الم�صاريع 

اإلى غاية 2015، هناك 6 مقاولين ا�صتفادوا من 

»قرو�س ال�صرف« لإطالق وتنمية ن�صاطهم، وبلغ 

مجم�ع القرو�س 350.000،00 درهم، مما مكن من 

خلق 39 من�صب �صغل مبا�صر.

• ملحقتين ل�صبكة »مقاولة المغرب مبادرات«  في 
كل من اآ�صفي والي��صفية، هم في ط�ر  ال�صتغال 

حيث يتم تفعيل جهاز دعم فعال لم�اكبة حاملي 

الم�صاريع وفي التم�يل عبر منح »قرو�س ال�صرف«

دعم القت�ساد الجتماعي والت�سامني 

• واكبت �صبكة OCP  لريادة المقاولت جمعية 
»فل�را« في تن�يع وت��صيع ن�صاطها في مجال 

تثمين �صجرة التين ال�ص�كي، ال�صبار في �صكل مربى، 

ع�صير، خل اأو زيت بالإ�صافة اإلى خلق 12 من�صب 

�صغل، نجحت »فل�را« في الح�ص�ل على �صفقات مع 

اأ�ص�اق دولية وفي الم�صاركة في معار�س بالخارج.

• قدمت �صبكة OCPEN دعمًا لجمعية وادي 
زم لإن�صاء وحدتها الخا�صة بتثمين النفايات 

البال�صتيكية والذي مكن من خلق 13 من�صب �صغل، 

بما في ذلك عاملين في جمع النفايات والمجهزين 

بالل�ازم ال�اقية  

)START UP( برنامج ت�سريع المقاولت

 

• نظمت »�صتارتاب المغرب« برنامجا ت�صمن 
7 م�صابقات دولية وواكبت المقاولت المبتدئة 
المغربية من خالل »bootcamp«  وذلك ق�صد 

الحتكاك و ال�ل�ج الى �صبكة دولية للم�صتثمرين 

والم�جهين .

• تهدف ال�صراكة المبرمة مع »ما�س �صالنج« 
) Mass Challenge( اإلى الزيادة في عدد

تر�صيحات المغاربة ودعم ح�ص��صهم في اأن يتم 

اختيارهم لاللتحاق باأكبر » م�صرع«  في العالم اإلى 

غاية 2015، وبعد »bootcamp« بالدار البي�صاء 

وب��صطن ) ال�ليات المتحدة (، هناك 3 مقاولت 

مبتدئة نجحت في التاأهل اإلى الج�لة الأخيرة من 

م�صابقات »ما�س �صالنج«
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�صــعيا لم�صاعفــة ح�ص��ــس فــ�ز الفريق المغربــي الفائز بالبط�لــة ال�طنية، 

بجائــزة  »اإناكت��ــس وورلــدكاب« قررت �صــبكة OCPEN من خالل 

�صــراكتها مــع اإنتاكت��ــس المغــرب، دعم فريق اإناكت��ــس للمدر�صــة المحمدية 

للمهند�صــين، بطــل المغــرب لل�صــنة الثالثــة على الت�الي.

بف�صــل الم�جهيــن  الذيــن تعبــ�ؤُوا لم�اكبــة الطلبة في ال�صــتعداد لهذه 

الم�صــابقة، تمكــن المغــرب مــن الرتقاء اإلــى المرتبة الثالثة علــى من�صة 

التت�يــج فــي ج�هان�صــب�رغ م�صــب�قا بريطانيــا و ال�ليــات المتحدة وذلك 

فــي م�صــابقة �صمــت 36 بلــدا م�صــاركا. وفــي 2014، كان المغرب قد اأنهى 

الم�صــابقة فــي مرتبــة و�صيــف بطــل العالم ، ثانيــا بعدال�صين، البلــد المنظم 

للم�صــابقة

 هكــذا نجحــت اإناكت��ــس المغرب بم�صــاركتها في كاأ�ــس العالم اإناكت��ــس في 

تت�يــج �صــنة كاملــة من التك�ين فــي مجال ريادة المقــاولت الجتماعية 

وفــي الم�اكبــة الفعليــة لأكثر مــن 3000 طالب عبر المغرب، ال�صــيء الذي 

مكن من تط�ير 160 م�صروع من المت�قع اأن ينتفع منها 100.000 م�صتفيد    

لتــزام ال�صــباب المغربــي وقدرتــه  اإ

علــى الإبداع يعط�ن اإ�صــعاعَاَ لم�قع 

المغــرب علــى خريطــة العالم 

الفـــريق الوطــني أثنـــاء مشـــاركته يف املســابقة العاملـــية إناكـــتوس

تـــــركـــيــــز 

عـــــــلـــــــــى 

ــ�رة الــــ�صـــ
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المشـــروع    وصـــف المشــروع

إحداث وحدة تثمين النفايات المنزلية في وادي زم 	  تثمين النفايات المنزلية 
المدة: سنتين 

الجهة المستهدفة : خريبكة 

إحداث وحدة تثمين وتحويل الصبار 	  تثمين الصبار 
المدة : سنتين 

الجهة المستهدفة : خريبكة 

مواكبة 122 سيدة في إنتاج وتسويق الفطر	  إنتاج وتسويق الفطر
المدة : سنة

الجهة المستهدفة : شفشاون

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

 Mentorat ACO( برنامج مووكلي للتوجيه
 )Mowgli

المدة : سنة واحدة
الجهة المستهدفة : خريبكة، آسفي و الكنتور

فتح 3 فروع جديدة لشبكة مغرب المقاولة في خريبكة، بن جرير والجديدة 	  3 فروع لشبكة مغرب المقاولة 
المدة : سنتين 

الجهة المستهدفة : الجديدة، خريبكة وبن جرير

التنظيم عبر البالد : 	 
 12 نسخة من يوم المقاولة المبتدئة »Startup Maroc«، حيث يتم تلقين 	 

 )Lean Startup( ولين ستارتاب )Canvas( أدوات تنظيم األعمال كانفاس             
12 نسخة من »نهائية أسبوع للمقاولة المبتدئة« )أنظمة أعمال و نماذج( 	 

             بتنقل البرنامج عبر 12 مدينة مغربية

 )Startup Weekend Roadshow( عرض متنقل
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

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

الجهة المستهدفة : وطنيا 

مواكبة وتثمين المهارات التقليدية للنساء في المناطق القروية 	 

تطوير ظروف إنتاج الدجاج البلدي ودعم تسويقه	 

الدجاج البلدي 
المدة: سنتين 

الجهة المستهدفة : اليوسفية 

تنويع وتوسيع نشاظ التعاونية النسوية لتثمين منتوجات الصبار 	  الصبار فلورا 
المدة : سنتين 

الجهة المستهدفة : خريبكة 

خلق AGR في الخبازة وصناعة الحلويات لفائدة أشخاص ذوي االحتياجات الخاصة	  الخبازة والحلويات لفائدة االشخاص ذوي 
اإلحتياجات الخاصة 

المدة : سنتين 
الجهة المستهدفة : خريبكة 

تنظيم 7 مسابقات على المستوى الوطني لتأهيل  مقاوالت مبتدئة مغربية للمشاركة في مناسبات 	 

دولية إلعطائهم حضورا على خارطة العالم

 )Startup( ستارتاب المغرب التسريع
المدة : سنة

الجهة المستهدفة : وطنيا

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

المقاوالت

تكوينات مجمع الجمعيات للتربية وريادة 
. )CAPEE( المقاوالت

المدة : سنة واحدة
الجهة المستهدفة : وطنيا 

انجاز دراسة حول المنظومة البيئية لريادة المقاوالت في مناطق أسفي وخريبكة ثم الكنتور، 	 

العيون و الجديدة 

دراسة المنظومات البيئية 
المدة : سنتين 

الجهة المستهدفة : أسفي، خريبكة، الكنتور، 
الجديدة، العيون 

    الشـــركـاء    المســتفيديـن 

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

جمعية وادي زم 	 

خلق 19 منصب شغل	 
جمعية النهضة 	 

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

جمعية التنمية المحلية بشفشاون	 

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

 	)Mowgli et ACO( مؤسسة مووكلي وأكو

خلق 42 منصب شغل 	 
منح 6 قروض الشرف 	 
تعبئة 30 موجه	 

شبكة مغرب المقاولة	 

تحسيس 3000 شاب 	 
1700 مشارك 	 
تعبئة 120 من الموجهين 	 
قيمة الجوائز الممنوحة للفائزين : 130.000 درهم 	 

المغرب ستا رتــــاب 	 

30 طالب شاركوا في منافسات بيجين )2014( وجوهانسبورغ )2015(	 
بلوغ الفرق المغربية للرتبة الثانية )2014( والثالثة )2015( من بين 30 	 

بلدا مشاركا 
تعبئة 5 موجهين	 

إناكتوس 	 

خلق 21 منصب شغل 	   	 )Slow food( سلوفوود

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

تعاونية فلورا	 

تكوين 31 من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة	  جمعية المستقبل	 

 تحسيس 220 شاب	 
 7 منافسات تم تنظيمها لمشاركة 68 مقاولة مبتدئة 	 
 تعبئة 102 من الموجهين 	 
 قيمة الجوائز الممنوحة 300.000 درهم 	 

 	)Startup Maroc( ستارتاب المغرب

ورشتين للتكوين لفائدة 100 مشارك يمثلون الجمعيات 17 األعضاء إلى 	 
جانب جمعيات مرتبطة

 	)CAPEE( مجمع الجمعيات للتربة وريادة المقاوالت

تشخيص المنظومة البيئية للقدرات الجهوية في مجال ريادة المقاوالت 	 
بجهات أسفي والجديدة  

تزويد كل المتدخلين في المنظومة بالدراسة المنجزة 	 

 	Capital( كابتال كونسولتينغ
 	)Consulting
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إقامة المنافسة بين مختلف المشاريع في مجال ريادة المقاوالت المقدمة من طرف التالميذ 	 
المهندسين التابعين للمدرسة الحسنية لألشغال العمومية 

 )HJE( منافسة المقاولة الشابة للمدرسة الحسنية
المدة : 6 أشهر 

الجهة المستهدفة : الدار البيضاء 

مشروع نموذجي »إيكوجست« EKOGESTE  مرحلة نمودجية لثكتيف عملية تجميع الزيوت المستعملة لدى الساكنة	 
المدة: سنتين

الجهة المستهدفة : أسفي واليوسفية 

فتح محطتين لشبكة المغرب المقاولة )REEM( مبادرات في مدينتي أسفي و اليوسفية  بمواكبة 	 

وتحويل حاملي المشاريع 

شبكة المغرب المقاولة مبادرات )REEM( بآسفي 
و اليوسفية 

المدة: سنتين
الجهة المستهدفة : آسفي اليوسفية 

برنامج وطني على 3 سنوات موجه لمؤسسات التعليم العالي لتحسيس 12000 من الشباب 	 
بريادة المقاوالت االجتماعية ، ثم توفير إمكانية تعبئة 3000 أو 4000 منهم 

رصد 130 مشروع سنويا إلحداث 900 منصب شغل مباشر 	 
بخصوص 60 مشروع ذات األثر الكبير، ستتم حضانتها وتسريعها لتقود إلى خلف 35 مقاولة على 	 

األقل  و 100 منصب شغل 

 ENACTUS IMPACT »إناكتوس إمباكت«
المدة: 3 سنوات  

الجهة المستهدفة : وطنيا

تقوية قدرات 254 سيدة عاملة ودعم عملية تسويق منتوجات تعاونية »بالدي«	  وحدة صناعة األجبان  »بالدي« 
المدة: 4 سنوات 

الجهة المستهدفة : بن جرير 

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

ماس شالنج المغرب
 MASS CHALLENGE MOROCCO 

المدة: سنة واحدة
الجهة المستهدفة : وطنيا 

انجاز دراسة جدوى إلنشاء »أكاديمية المقاولين«	   ACADEMIE دراسة
المدة: سنة واحدة

الجهة المستهدفة : وطنيا 

إنجاز دراسة حول ثقافة ريادة المقاوالت في مدارس المهندسين 	   HJE دراسة المدرسة الحسنية
المدة: 6 أشهر

الجهة المستهدفة : وطنيا 

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

المهيكل 

من عدم الهيكلة إلى العمل المهيكل
المدة: سنتين

الجهة المستهدفة : الدار البيضاء، أكادير، مراكش، 
بن جرير، الرباط، طنجة، مكناس، فاس و الداخلة 

برنامج للمواكبة والتسريع لفائدة 5 مقاوالت مبتدئة بغية حصولها على التحويل 	    )PILOT ACCELIRATION( نموذج التسريع
المدة: سنة واحدة

الجهة المستهدفة : الدار البيضاء و الجديدة 

إحيــاء تجمعــات حول ريــادة المقاوالت من خالل تظاهرات ارتاد عليها 4000 مشــارك 	 

برنامج تكوين لفائدة 120 مقاول مرشح 	 

تطبيق نظام التدابير »نيوو ورك الب«  في خريبكة و أسفي  	 

 NEW WORK LAB  نيوو ورك الب
المدة: 3 سنوات

الجهة المستهدفة : الدارالبيضاء، خريبكة وأسفي 

مسار ريادة المقاوالت تتبعه مراكز المواهب عن التعاطي مع 3 أنواع من المقاولين حسب 	 

مقاولة صغيرة جدا أو تعاونية أو جمعية أنشطة مذرة للدخل

مراكز المواهب 
المدة: سنويا

الجهة المستهدفة : الرحامنة، اليوسفية وخريبكة

    الشـــركـاء    المســتفيديـن 

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

 	 )HJE( المقاولة الشابة للمدرسة الحسنية

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

الساكنة 

كيليمانجارو 	 

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

شبكة REEM مبادرات 	 

إنشاء 10 مقاوالت 	 
تعبئة 3000 طالب 	 
تحسيس 3560 من الشباب 	 

 	 ENACTUS إيناكتوس

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

تعاونية بالدي	 

اختيــار أولــي يضــم 30 مقاولــة مبتدئة للمشــاركة فــي تجمع 	 
BOOTCAMP  بوســطن الواليــات المتحــدة االمريكية .

اختيــار 3 مقــاوالت مبتدئــة للمشــاركة فــي الجولــة الثانية من 	 
 MASS CHALLENGE  »منافســات »ماس شــالنج

»ماس شالنج« 	 

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

الكنفدراليــة العامة للمقــاوالت المغربية  	 

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

المدرسة الحسنية للمهندسين 	 

مواصلة تكوين 25 مقاولة صغيرة جدا في مجال تسيير المقاوالت	   	 CJD مركز المسيرين الشباب

اإلعالن عن طلب ترشيحات 	   	 TECHFINANCE  تيكفينانس

129 مشارك في 6 تظاهرات	  نيوو ورك الب  	 

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

أمديست و مؤسسة شرق-غرب 	 



امل�صاهمة 

فـي دمقــرطة 

الثقــــافة

 نواكــب عن قرب ال�ســاأن الثقافي 

بانوراما  

تركيــز على ال�سورة

تفا�سيــل العمليــات المنجزة 

2015 خــالل   �ســنة 



    تقــــرير الأن�شـطة 2015

65 64

 ن�اكــب عن قرب

 ال�ســاأن الثقايف 

اإن اإدمــاج الثقافــة �صــ�اء في البرامــج البيداغ�جية اأو 

الثقافيــة والفنيــة الم�جهــة لل�صــاكنة من خــالل تنظيم 

تظاهــرات وملتقيــات متن�عة �صــيحفز بدون �صــك النفتاح 

الفكــري و�صي�صــاهم في ازدهار اأفــراد المجتمع. 

فــي هــذا ال�صــياق، تدعم م�ؤ�ص�صــة OCP  العديــد من المبادرات 

المتعلقــة بتثميــن التــراث ال�طنــي و دمقرطة الفــن والثقافة 

فــي الجهــات التي يتعذر علــى �صــاكنتها ال�ل�ج لهذين 

المجالين:

• تلقيــن مبــادئ الفــن والتربيــة الثقافيــة لفائدة تالميذ 
الم�ؤ�ص�صــات الدرا�صــية العم�ميــة من اأجل اإ�صــعاع قيم 

الت�صــارك والنفتاح : �صــينما، م�صــرح، كتابة، قراءة، فن 

ت�صــكيلي، دمى، تدويــر النفايات ..؛

• تثميــن التــراث ال�طنــي من خالل اأن�صــطة ثقافية ذات 
جــ�دة عاليــة: م��صــيقى، اإنعا�ــس وتثمين تــراث �صنع الفخار 

باآ�صــفي عبــر تنظيــم دورات تك�ينيــة وتهيئــة متحف تاريخ 

الخزف والفخــار بالمغرب؛

• ور�صــات تك�ينية في فن�ن ال�صــيرك والم�صــرح وال�صــينما 
والتدبيــر الثقافي؛

• تك�يــن ال�صــباب و اإبــراز م�ؤهالت الم�اهب ال�صــابة في 
ال�صــاحة الم��صــيقية المغربية؛

• اأطفال م�صــارك�ن في ور�صــة »اأودي�ص��ــس بال�صــت�ك«
OdysseusPlastok

الم�ســـــــــاهمة

فـــي دمــــقرطة 

الثقـــــــــــــافة

أطفـــال يساهــمون يف ورش أوديــسوس بالســتوك
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بانــ�رامــــا

2015
تعزيز المهارات واللغات عبر الفن والثقافة

 SLAM »لقيت التظاهرات المخ�ص�صة لفن »ال�صالم

المنظمة في اأربع مدن مغربية نجاحا باهرا. وكانت 

م�ؤ�ص�صة OCP قد نظمت ب�صراكة مع المعهد الفرن�صي 

بالمغرب اأن�صطة فنية وبيداغ�جية ح�ل كتابة 

و اإلقاء ن�ص��س في فن »ال�صالم« لفائدة تالمذة 

الثان�يات التاأهيلية. ا�صتفاد 600 تلميذ و50 مدر�صا 

بالثان�يات التاأهيلية العم�مية من هذا الم�صروع 

الذي يهدف اإلى خلق مناخ ترب�ي وبيداغ�جي 

ي�صجع على تط�ير م�اهب التالميذ في المجالت 

التي ل يتم تلقينها داخل الم�ؤ�ص�صات المدر�صية. 

وهكذا، لن يجد التالميذ �صع�بة في التحدث داخل 

ال�صف اأو اأمام العم�م. كما ي�صاهم الم�صروع في 

تط�ير معارف التالميذ باللغة الفرن�صية بف�صل 

مقاربة بيداغ�جية متن�عة. 

تثمين التراث المو�صيقي المغربي

بعد الدعم الذي قدمته م�ؤ�ص�صة OCP لإنتاج 

مختارات من م��صيقى كناوة في �صنة 2013، تم 

دعم مختارات م��صيقية اأخرى من التراث المغربي 

في �صنة 2015 ويتعلق الأمر  بالطرب الغرناطي 

المغربي و فن العيطة. وتعد الخزانة الم��صيقية 

المغربية اإحدى مك�نات التراث الثقافي الالمادي. 

فهي ت�صمح بالمحافظة على الذاكرة الجماعية 

ون�صرها من خالل الثراء الم��صيقي لفن العيطة 

والطرب الغرناطي التي ترمز للتالقح الم��صيقي 

في العديد من نغماته وتج�صد جانبا ثقافيا اأ�صيال 

لبلدنا. و�صت�صمح هذه المختارات الم��صيقية 

لالأجيال المقبلة بالتعرف على ما يزخر به هذا 

التراث العريق من خالل تن�ع م�صادره ومن�صديه. 

تدعيم الإبداع في زخرفة الفخار

اكت�صاف المبدعين في الت�صميم الزخرفي 

»Design Explore« ب�صراكة مع المركز 
البريطاني، نظمت م�ؤ�ص�صة OCP دورة تك�ينية ح�ل 

الت�صميم الزخرفي والخزف، ا�صتهدفت الحرفيين 

المغاربة ال�صباب من اأجل �صقل و تط�ير م�اهبهم.

وفي هذا ال�صياق، ا�صتفاد 121 �صابا من ح�ص�س 

في الإر�صاد والت�جيه اأ�صرف عليها م�جه�ن 

بريطاني�ن في مجال الت�صميم.

حـصة تكوينـية ملجـموعة من الفنــانني الشـباب
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مــن خــالل عــدة مبادرات ترمــي اإلى النه��س باأدب ال�صــباب، تعمل  م�ؤ�ص�صــة 

OCP مــن اأجــل دمقرطة ولــ�ج الأطفال وال�صــباب للحقل الثقافــي. وبف�صل 
13 طفل من هذا  اأن�صــطتها الممتــدة طيلــة ال�صــنة، ا�صــتفاد اأزيد مــن 800

البرنامــج في 2015.

ف�صــال عــن تمكيــن ال�صــباب من اكت�صــاف متعة القراءة، يهدف هــذا البرنامج 

لإحــداث �صــبكات للقراءة والنقا�ــس كمــا يروم دمج ديناميــة ثقافية داخل 

الم�ؤ�ص�صــات الدرا�صــية العم�ميــة والمخيمــات ال�صيفية.

فــي هــذا ال�صــياق، وبتعاون مــع المعهد الفرن�صــي بالمغرب نظمت م�ؤ�ص�صــة 

OCP دورتيــن مــن المعر�ــس الأدبي »اللقــالق الدوار« الم�جه لل�صــباب بكل 
مــن اأ�صــفي واأولد �صــلمان والجديــدة. و�صم هــذا الملتقى ح�الي 3577 

تلميــذا و48 م�ؤ�ص�صــة درا�صــية حــ�ل العديد مــن الأن�صــطة الثقافية والأدبية.

مــن ناحيــة اأخرى، وخــالل ف�صل ال�صيف، نظمت م�ؤ�ص�صــة OCP و�صــبكة 

القــراءة بالمغــرب اأن�صــطة للقراءة داخــل المخيمــات ال�صيفية بغية تح�صي�ــس 

الأطفــال المنحدريــن من اأو�صــاط معــ�زة باأهمية القــراءة ومتعتها.

وهكــذا، ا�صــتفاد 000 11 طفــل من ور�صــات ي�ميــة للقراءة داخل 20 مركز 

لال�صطياف.

OCP  تتعبــاأ مــن اأجــل   م�ؤ�ص�صــة 

تحفيــز ال�صــباب علــى ال�لــ�ج 

الــى الحقــل الثقافي 

مجــموعة من األطـفال اسـتفادوا من برنامــج القـراءة للجــميع 

تـــــركـــيــــز 

عـــــــلـــــــــى 

ــ�رة الــــ�صـــ



    تقــــرير الأن�شـطة 2015

71 70

المشـــروع    وصـــف المشــروع

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

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: شباب، طلبة، أسر، جمعيات محلية، 	 
مؤسسات، مقاوالت...

تنظيم حفل ساهر للعموم في موسيقى الجاز
المدة : ماي 2015 

الجهة المستهدفة : أسفي

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 موسيقي مع عازف العود المغربي ادريس المعلومي 
بمشاركة دانييل ميل وكريكوار كورنيفليك

المدة : 16 أبريل 2015 
الجهة المستهدفة : خريبكة

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 بعنوان »Afriques en scènes« مع 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 لفائدة العموم	 
إبداع موسيقي مشترك بين العازفين المحليين و فنانين آخرين خالل الحفل	 

تنظيم حفل موسيقي مع الفنان في العزف اإليقاعي عماد اليبي
المدة : نونبر 2015

الجهة المستهدفة : أسفي، اليوسفية، بن جرير

إحياء وتثمين التراث الالمادي األندلسي اإلسالمي واليهودي-المغربي عامة 	 
والموسيقى المحلية للصويرة في القرن 19 خاصة

تقديم حفل يحيي ويخلد الموسيقى األندلسية للصويرة في القرن 19	 

تقديم الدعم إلحياء قطعة موسيقية للطرب األندلسي في الصويرة 
خالل القرن 19 وتقديم حفل موسيقي في إطار مهرجان أندلسيات 

األطلسي 
المدة : 31-29 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
مواكبة الفنانين الشباب لمدة سنة من أجل التعريف بمواهبهم : في القنوات 	 

اإلذاعية وشبكات التواصل االجتماعي والمهرجانات...

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

إبراز مؤهالت المواهب المغربية الشابة : اكتشاف ومواكبة هذه المواهب الشابة 	 
لشق طريق االحتراف

تدعيم القدرات الفنية والموسيقية	 

مواكبة المواهب الشابة المشاركة في مهرجان أندلسيات األطلسي
المدة : يوليوز 2015

الجهة المستهدفة : على المستوى الوطني

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	 

تقديم الدعم إلنشاء وإطالق أول مكتب لتصدير الموسيقى 
 MOMEX : المغربية

المدة : 2015-2018
الجهة المســتهدفة : على المستوى الوطني

تكوين في الموسيقى الكالسيكية لفائدة األطفال المنقطعين عن الدراسة، موازاة مع 	 
تلقينهم دروس أولية في التعليم األساسي

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

    الشـــركـاء    المســتفيديـن 

2430 مستفيد من العموم

جمعية الخزانة السينمائية بطنجة 	 
المعهد الفرنسي بالمغرب	 

3210 مستفيد من العموم

المعهد الفرنسي بالمغرب	 

جمعيــة الصويرة موكادور	 

121 فنانا شابا

المركــز البريطاني	 

جمعية الصويرة موكادور	 

الثقافة	  وزارة 
هبة 	  مؤسسة 

43 طفال منقطعا عن الدراسة تينور	  مؤسسة 

إجنازات �صــنة 2015
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	 ورشات وحفل في الموسيقى المعاصرة والرقص والخط والفنون البصرية ورشات وحفل في الموسيقى المعاصرة والرقص والخط والفنون 
 »Kaalam-Turn off the light« : البصرية

المدة : فبراير 2015
الجهة المستهدفة : أسفي

جولة فنية وبيداغوجية في فنون السيرك :
ورشات لالكتشاف واالختيار القبلي لتجارب األداء الخاصة بالمدرسة الوطنية للسيرك 	 

»شمسي« 
عرض حفل Hamsse في كل من أسفي واليوسفية وبن جرير	 

جولة فنية وبيداغوجية في فنون السيرك
المدة :يونيو 2015 

الجهة المستهدفة : أسفي، اليوسفية، بن جرير

إبداعات في الفضاء العمومي :
5 فنانين 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 Lab« لفائدة تالميذ الثانويات التأهيلية من أجل تعليمهم تقنيات 	 

الفن الحضري والرسومات على الحائط

تنشيط المدن التي تتواجد بها  مجموعة OCP من 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 
 OCP شباب منحدرين من المدن التي تشتغل بها مجموعة

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

تنظيم 4 ورشات :
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 ...

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 

    الشـــركـاء    المســتفيديـن 

2430 مستفيدا
من العموم

المعهد الفرنسي بالمغرب	 

 

311 3 شاب وتلميذ وفاعل جمعوي 
ومن العموم

الجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية صعبة	 

 	»British Council« المركــز اإلنجليزي

جمعيــة أطلــس أزاوان 	 
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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

SLAM الفنون الحضرية – فن الصالم
المدة : يناير 2015

الجهة المستهدفة : أسفي، اليوسفية، بن جرير، خريبكة

عمل بيداغوجي حول فيلم سينمائي كل ثالثة أشهر وحسب المستويات ) االبتدائي، 	 
اإلعدادي، الثانوي، أي 9 أفالم في كل سنة( مع 9 ملفات بيداغوجية تتضمن تكوين 

مدرسين وأساتذة وعرض الفيلم بالنسبة لمختلف األقسام

حصص للشباب
المدة :9 أشهر

الجهة المستهدفة : أسفي، اليوسفية، بن جرير، خريبكة

برمجة سنوية لعروض أفالم الشباب في 4 مدن تشتغل بها مجموعة OCP : فيلم 	 
باللغة العربية كل شهر

حصص للتالميذ ) نوادي سينمائية لألطفال( : عرض 8 أفالم 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	 

خزانتي السينمائية الصغيرة
المدة : 8 أشهر

الجهة المستهدفة : أسفي، اليوسفية، بن جرير، خريبكة

ثمكين جمهور مشّكل 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

مصنع أفالم الهواة 
المدة : 2016-2015 

الجهة المستهدفة : أسفي، اليوسفية، بن جرير، خريبكة

ورشات بيداغوجية داخل المدرسة ) من 40 إلى 60 تلميذا( :	 
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 150 إلى 200 تلميذ( 	 
دمى متحركة )تم انجازها بالكامل من مواد بالستيكية( وموسيقى حول موضوع 	 

التنمية المستدامة والمخاطر البيئية
تنظيم مناقشة مع الجمهور عقب نهاية كل عرض	 

    Odysseus Plastok    أوديسوس بالستوك
المدة : مارس 2015 

الجهة المستهدفة : أسفي، اليوسفية، بن جرير، خريبكة

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	 

حفل وعرض للدمــى المتحركة
المدة : يوليوز 2015

الجهة المســتهدفة : أســفي، اليوسفية، بن جرير، خريبكة

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

الورشة الثقافية » العجلة الخامسة« 
المدة : 2017-2015 

الجهة المستهدفة : أسفي، اليوسفية، بن جرير، خريبكة

أنشطة موجهة أساسا للتالميذ ) أطفال من 4 إلى 12 سنة( 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	 

أدبيات الشباب
أنشطة ثقافية

المدة : ماي ونونبر 2015 
الجهة المستهدفة : أسفي، اليوسفية، بن جرير، خريبكة

أنشطة ثقافية حول القراءة في المخيمات الصيفية حول موضوع »القراءة، سفر 	 
وترفيه«

أدبيات الشباب القراءة للجميع
المدة : 2015 

الجهة المستهدفة : أسفي، اليوسفية، بن جرير، خريبكة

    الشـــركـاء    المســتفيديـن 

627 تلميذا ومدرسا من وزارة التربية 
الوطنية

المعهد الفرنسي بالمغرب	 

13 تلميذا ومدرسا من وزارة التربية  321
الوطنية

المعهد الفرنسي بالمغرب	 

جمعيــة الخزانة الســينمائية بطنجة	 

المعهد الفرنسي بالمغرب	 

950  تلميذا من وزارة التربية الوطنية 
وأطفال يعانون من صعوبات مدرسية

المعهد الفرنســي بالمغرب	 

جمعيــة أطفــال الريكبي بالمغرب 	 

المعهد الفرنســي بالمغرب	 

13  تلميذا تابعا لوزارة التربية  777
الوطنية وأطفال في وضعية صعبة 

وأطفال آخرين

المعهد الفرنســي بالمغرب	 

 	REMADELE »ريماديل« 
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لحن مكيف، تسجيل وإنتاج أربع مجموعات من األسطوانات	 
سيتم إصدار 500 نسخة من مجموعة األسطوانات الموسيقية »األرض« مع حصول  	 

       مؤسسة OCP على استغالل حصري للصورة

دعم إصدار مجموعة من مختارات الطرب الغرناطي المغربي 
تحت شعار األرض

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 50 من المستغالت العائلية النموذجية في ممر 	 

النخيل الشمال الغربي ) %25 من المستغالت المحصية( 

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

المستدامة لفائدة الساكنة المحلية

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...	 

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

إقامة معرض دائم حول تاريخ الفخار والخزف بالمغرب. تمت هيكلته حول 3 أجنحة 	 
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

تهيئة متحف تاريخ الفخار والخزف بالمغرب

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	 

Design Explore : إنعاش وتثمين تراث الخزف بأسفي من 
خالل دورات تكوينية حول التصميم الزخرفي للخزف لفائدة 

الحرفيين الصغار

    الشـــركـاء    المســتفيديـن 

للعموم 

جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة	 

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

أطلس أزاوان	 

المعهد الفرنســي بالمغرب	 

المركــز البريطانــي 	 



دعم

 التكوين والبحث

المتاح لل�ســباب

تفا�سيــل العمليــات المنجزة 

2015 خــالل   �ســنة



    تقــــرير الأن�شـطة 2015

81 80

دعـــــــــــم 

التكــــــوين 

والبـــــــحث

ت�صطلــع م�ؤ�ص�صــة OCP  بــدور رائد فــي المغرب من اأجل 

دعــم التعليــم والبحــث، وذلك اأ�صا�صــا من خالل و�صع 

وتدعيــم برامج ترب�ية ودرا�صــات واأبحاث.

وت�صــكل جامعــة محمد ال�صاد�ــس متعــددة التخ�ص�صات 

وثان�يــة التميــز بمدينــة بن جريــر عن�صرين بارزين 

�صمــن ال�صــتراتيجية التــي تتبعها الم�ؤ�ص�صــة.

جامعة حممد ال�صاد�ــس 

متعــددة التخ�ص�صات

لتك�يــن نخب الغد

قطــب للبحــث والتنميــة والتعليم العالي بم�ســتوى 

متميــز وتوجه وطني ودولي

مــن خــالل انفتاحهــا على العالــم وخ�ص��صا القارة 

الإفريقيــة، تعتبــر جامعــة محمد ال�صاد�ــس متعددة 

التخ�ص�صــات م�ؤ�ص�صــة مكر�صــة للبحــث والتعليــم على 

اأعلى م�صــت�ى

 وترتكــز علــى عدة اأ�ص�ــس مــن قبيل نقــل التكن�ل�جيات 

واحت�صــان م�صــاريع مبتكــرة والتقرب من عالم 

المقاولة.

وتما�صــيا مــع المعاييــر الدوليــة، تت�صمن الم�اد 

المدر�صــة بالجامعــة �صــعب الهند�صــة والزراعة والعل�م 

الإقت�صاديــة وال�صيا�صــية والإجتماعية...

مقاربة م�ســتدامة، �ســراكات متينة

تنــدرج ا�صــتراتيجية الجامعــة في اإطار الرهــان العالمي 

لتحقيــق الأمــن الغذائــي وتط�ير مقاربة م�صــتدامة 

ل�صــتعمال الف��صــفاط والطاقــة والماء والم�ارد 

الطبيعيــة الأخــرى. في هذا ال�صــياق، تبــرم الجامعة 

�صــراكات ا�صــتراتيجية وت�صــعى اإلــى اأن ت�صبح مركزا 

مرجعيــا للمعــارف والمــ�ارد الأكاديمية مع الرتكاز 

علــى محــاور ذات اأول�ية بالن�صــبة للقــارة الإفريقية.

وتعتمــد الجامعــة كذلك علــى من�صات تقنيــة مبتكرة 

– Living Labs- ونذكــر بالخ�ص��ــس »المنجم 
النم�ذجــي« وال�صيعــة ال�صم�صــية بابن جريــر والم�صنع 

التجريبــي باأ�صــفي وبالعي�ن.

وبف�صــل منهجيــة تقــ�م علــى »البتكار المنفتح« �صــيك�ن 

ب��صــع الجامعــة م�اكبــة ال�صــركاء ال�صناعيين بتعاون 

مــع جامعــات اأخرى علــى ال�صعيديــن ال�طني والأجنبي.

مدر�ســة التدبيــر ال�سناعي، مدر�ســة العلوم الزراعية 

والتخ�سيــب والبيئــة ومركز الأبحاث للمــواد المتقدمة، 

الج�ســور الأولــى نحو التميز

احت�صــن ال�صــطر الأول مــن الجامعة مدر�صــة التدبير 

ال�صناعــي )EMINES( ومدر�صــة العلــ�م الزراعية 

والتخ�صيــب والبيئــة )ESAFE( ومركــز الأبحاث للم�اد 

.)CAM( المتقدمة 

وباعتبارهــا ثمرة �صــراكة مع مدر�صــة المعادن بباري�ــس 

)L’Ecole des Mines de Paris(، ت�صــعى مدر�صــة التدبير 
ال�صناعــي لإغنــاء الن�صــيج ال�صناعــي المغربي بكفاءات 

فــي مجــال التدبيــر ال�صناعي من خــالل تعليم نظري 

وتداريــب ميدانية، واإنجاز م�صــاريع فرديــة وجماعية.

وتخت�ــس  مدر�صــة العلــ�م الزراعية والتخ�صيــب والبيئة 

فــى  تط�يــر م�صــاريع البحــ�ث وتك�ين م�ؤهالت ذات 

م�صــت�ى عــال فــي المجال الزراعي، وذلــك للرفع من 

اإنتاجيــة التربــة والزراعات، مع الحفــاظ على الم�ارد 

الطبيعيــة والبيئــة والم�صــاهمة بالتالــي عبر مقاربة 

م�صــتدامة فــي الأمن الغذائي.

ويهــدف مركــز الأبحــاث للمــ�اد المتقدمة الأول من ن�عه 

علــى م�صــت�ى الجامعــة اإلى تقديم درا�صــات متداخلة 

الخت�صا�صــات مــن خالل بحــث اأ�صا�صــي وتطبيقي على 

اأعلــى م�صــت�ى فــي كيمياء المــ�اد والم�اد الن�وية، 

ي�صــتجيب للرهانــات ال�طنيــة والدولية التــي تعني اأهم 

القطاعــات ال�صناعية.

جــــامعة محمد السادس متعـــددة التخصـــصات 
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تعتبــر ثان�يــة التميز مبــادرة طم�حة ت�صــتجيب لرهان 

تاأهيــل النظــام التربــ�ي للمملكة. وتعر�ــس الثان�ية 

تك�ينــا بم�صــت�ى عالمــي بف�صل تعليــم عالي الج�دة 

وو�صــائل تقنية رفيعة الم�صــت�ى.

وتعر�ــس ثان�يــة التميــز اأق�صــاما تح�صيرية ل�ل�ج 

المدار�ــس العليــا فــي ال�صــعب العلمية والتقنيــة التالية :

• الريا�صيــات والفيزيــاء والعلــ�م ال�صناعية،
• الفيزيــاء والكيميــاء والعلــ�م ال�صناعية،

• التكن�ل�جيــا والعلــ�م ال�صناعيــة

تت�فــر ثان�يــة التميــز الكائنــة بالمدينــة الخ�صراء بابن 

جريــر علــى ت�صميــم معمــاري في تناغم تام مــع البيئة. 

وهــي بذلــك تمنح اأجــ�اء مثالية ت�صــجع على تركيز 

التالميــذ وم�صــاحات خ�صــراء وتجهيــزات بج�دة عالية 

ف�صــال عــن اأدوات ودعامــات بيداغ�جية حديثة.

وباعتبارهــا م�ؤ�ص�صــة خا�صــة ل تهــدف لتحقيق اأرباح 

ومفت�حــة فــي وجــه الجميع، تق�م �صــروط القب�ل في 

ثان�يــة التميــز علــى معاييــر اأكاديمية �صرفــة. كما تقدم 

منحــا لال�صــتحقاق مــن اأجل تكاف�ؤ الفر�س، ل �صــيما 

لل�صــباب المنحدرين من اأو�صــاط جد ه�صــة.

ومــن اأجــل الرفع من م�صــت�ى التعليم على الم�صــت�ى 

ال�طنــي، تق�م ثان�يــة التميز ب :

• عر�ــس برنامــج بيداغ�جــي مبتكر يحفــز على التف�ق 
الدرا�صــي ويقــ�م علــى التتبع الدائــم للتالميذ طيلة 

م�صارهم؛

• ت�ظيــف اأ�صــاتذة بكفــاءات عالية من ال�صــلك الثان�ي 

والأق�صــام التح�صيريــة ل�لــ�ج الى المدار�ــس العليا؛

• الح�صــ�ل علــى ت�صديــق دولي يتــم بمقت�صاه 
الإعتــراف بالم�ؤ�ص�صــة بالثان�يــة كثان�يــة تاأهيلية 

الج�دة.( عالية 

• تحفيــز التعــاون الجامعــي من خالل اإبرام �صــراكات 
مع جامعات ومدار�ــس من العالم باأ�صــره.

ثان�يــة التميــز بن جرير

�ســبيل النجاح اأمام ال�ســباب 

المغربــي والأجنبي

ح�ســول 83 طالــب بثانوية التميز 

بابــن جرير على منح درا�ســية 

تفا�صيــل العمليــات

املنجــزة يف �ســنة 2015

معـلومات أساسـية  وصــف النشــاط التـــــاريخ النشــــاط

83  تلميذ مقيم	 
15  فرصة عمل	 

افتتـــاح األقســـام 	 
التحضـــيرية األولــى

الســنة الدراسـة 2015-2016	  دخــول الدفــعة األولـى لألقسـام 
التحـضيرية للولوج الى المـدارس 

العليا لثانــوية التمــيز بابن جرير- 
المدينـة الخضراء

قاعــة الــدرس بثـــانوية التـــميز بن جــرير



 التفــكــري

 معـا لإعـداد اأفـ�سـل 

لـلـمـ�سـتـقـبـل

 مــن اأجــل تدعيم ال�سيا�ســات العمومية

بانوراما  

تركيــز على ال�سورة

تفا�سيــل العمليــات المنجزة

 خالل �ســنة 2015
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 توحـــيد الأفــــكار

مــن اأجـــل

 م�ستقـــبل اأف�سـل

من�صــاأة عم�مية

مــن اأجل تدعيم 

ال�سيا�ســات العمومية

علــى غــرار جميع الــدول الناميــة وال�صاعدة من بلدان 

الجنــ�ب، ي�اجــه المغرب الي�م ظاهــرة الع�لمة 

ورهانــات اإ�صــتراتيجية كبرى على الم�صــت�يات 

الجي��صيا�صــية والإقت�صاديــة والطاقيــة والبيئيــة 

والأمنيــة علــى ال�صعيد ال�طنــي والإقليمي والدولي.

وفــي ظــل هذه الظرفيــة الأكثر تعقيدا التي ت�صــهد 

تحــ�لت مت�صــارعة، يحتاج جميــع الفاعليــن المنخرطين 

فــي �صــيرورة النمــ� والتنمية لإتباع تفكيــر معمق ح�ل 

اإعــداد ال�صيا�صــات العم�ميــة وتنفيذها. 

وينخــرط مركــز ال�صيا�صــات التابع لOCP  ب�صــكل فعال 

فــي تحليــل ال�صيا�صــات العم�ميــة ويرمي اإلى اأن ي�صــكل 

حا�صنــة لالأفــكار وم�صــدرا للتفكيــر الت�قعي ح�ل 

عمليــات وا�صــتراتيجيات النمــ� والتنمية بالن�صــبة 

لالإقت�صاديــات ال�صاعدة.

ويعتمــد مركــز ال�صيا�صــات على تحاليل م�صــتقلة و�صــبكته 

مــن الخبــراء الداخليين وال�صــركاء مــن اأجل تقديم 

من�صــة للحــ�ار والنقا�ــس ح�ل الإ�صــكاليات الراهنة 

والم�صــتقبلية.

جنوب-جنوب اأفق 

مــن اأجــل م�اجهة الرهانــات الإ�صــتراتيجية التي تداهم 

الــدول ال�صاعــدة والناميــةـ يعتمد مركز ال�صيا�صــات 

التابــع لOCP  اأفقــا جن�ب-جن�ب للم�صــاهمة في 

تعزيــز التعــاون بيــن دول القارة، وذلك من خالل ج�صــر 

بيــن العالم الأكاديمــي واأ�صحاب القرار.

ويركــز مركــز ال�صيا�صــات اأ�صا�صــا على المحــاور التالية :

• التنميــة الإقت�صاديــة والإجتماعية
• الع�امــل الجي��صيا�صــية والعالقــات الدولية

• الإقت�صــاد وتم�يــل الم�اد الأولية
• الزراعــة والبيئــة والأمن الغذائي

وت�صــكل مختلــف هــذه الق�صايــا ب�صــكل منتظم م��ص�ع 

بحــ�ث وم�ائد م�صــتديرة ونقا�صــات متعــددة ين�صم اإليها 

مفكــرون وباحثــ�ن و�صيا�صــي�ن والعديد من الأطراف 

الأخرى.

الفئــات الم�ســتهدفة من خالل مركز 

OCPال�سيا�ســات التابع ل

طموحات مركز ال�سيا�ســات

• تح�صــين التحليــل القت�صادي؛
• تعزيــز فهــم ديناميــة العالقات الدولية

• الم�صــاهمة فــي تح�صــين الكفــاءات التقريريــة والتدبيرية ؛
• اإنعا�ــس الحــ�ار والنقا�ــس من خــالل ف�صاء مفت�ح وغير ر�صــمي ؛

• تط�يــر �صــبكة مــن ال�صــباب الــرواد الطامحيــن والراغبين في الم�صــاهمة في تنميــة بلدانهم.

• رواد الفكر
• اأطر الإدارات العم�مية والقطاع الخا�س

• فاعل�ن من المجتمع المدني
• اأ�صاتذة وخبراء دولي�ن

• رواد �صباب وطلبة

منــتـــدى حـــوارات األطلـــيس 2015
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بانــ�رامــــا

2015
في �صنة 2015، قام مركز ال�صيا�صات التابع ل

OCP  بتنظيم وتدعيم عدة مبادرات من خالل تعبئة 
العديد من ال�صركاء والخبراء ورواد فكر وطني�ن 

واأجانب من مختلف الآفاق. وتت�زع هذه المبادرات 

على ثالث فئات من الأن�صطة الرئي�صية وهي 

الإ�صدارات التحليلية وتنظيم الملتقيات والتك�ين.

الإ�سدارات التحليلية

تعززت القدرة الإ�صدارية لمركز ال�صيا�صات التابع ل

OCP في �صنة 2015 مما ينم عن تط�ر ن�صاطه. كما 
تم ت��صيع �صبكة خبرائه الداخليين و الزمالء عالوة 

على التعاون المثمر الذي يجمعه ب�صركائه. وتميزت 

�صنة 2015 باإ�صدارات ذات ج�دة عالية وتحاليل 

معمقة ت�زعت على مختلف اأن�اع من�ص�رات مركز 

ال�صيا�صات : 23 مذكرة لل�صيا�صات و 18 ورقة 

للبح�ث وال�صيا�صات و اأربعة كتب.

الأحداث الرئي�سية

في �صنة 2015، تم تنظيم ما يرب� عن اأربعين لقاء 

على �صكل ندوات وم�ائد م�صتديرة وتقديم م�ؤلفات 

ومنتديات منظمة على �صكل طلبات للم�صاهمة من 

طرف مركز ال�صيا�صات التابع لOCP ب�صراكة مع 

م�ؤ�ص�صات دولية وخبراء مرم�قين. ونذكر من �صمن 

هذه الملتقيات :

الموؤتمر ال�صنوي ال�صاد�س ع�صر لل�صبكة العالمية 

للتنمية

تم تنظيم الم�ؤتمر ال�صن�ي ال�صاد�س ع�صر ب�صراكة مع 

ال�صبكة العالمية للتنمية و مركز ال�صيا�صات التابع ل

OCP و منتدى البح�ث القت�صادية ح�ل م��ص�ع  
»الفالحة من اأجل نم� م�صتدام : تحديات وفر�س من 

اأجل ث�رة خ�صراء«. 

وتميز هذا الم�ؤتمر بم�صاركة فاعلة لطلبة وباحثين 

�صباب اإلى جانب خبراء وممار�صين لمناق�صة اأف�صل 

الأ�صغال والبح�ث عبر العالم من اأجل فهم اأف�صل 

لالآفاق الم�صتقبلية في مجال الفالحة والأمن 

الغذائي.

منتدى حوارات الأطل�صي 2015

ح�ل م��ص�ع » الرخاء و�صبل تحقيق الأمن 

الغذائي« ، انعقدت الدورة الرابعة من منتدى 

ح�ارات الأطل�صي، هذا الحدث البارز الذي ينظمه 

�صن�يا مركز ال�صيا�صات التابع لOCP بتعاون مع 

�صندوق جيرمان مار�صال الأمريكي. و�صم هذا 

المنتدى طيلة ثالثة اأيام اأزيد من ثالثمائة �صخ�صية 

من اأ�صحاب القرار في اإفريقيا واأوروبا واأمريكا من 

اأجل نقا�س مفت�ح ح�ل الرهانات والق�صايا الأكثر 

تاأثيرا على الح��س الأطل�صي.

موؤتمر ال�صيا�صة العالمي

�صارك مركز ال�صيا�صات التابع لOCP  اأي�صا في 

تنظيم الدورة الخام�صة ع�صرة من م�ؤتمر ال�صيا�صة 

العالمي الذي يعد اأحد اأهم الملتقيات العالمية التي 

تعالج بالدرا�صة والتحليل اأكبر الرهانات الإقليمية 

والدولية. واأ�صحى م�ؤتمر ال�صيا�صة العالمي الذي 

ي�صم قادة �صيا�صيين وم�صيرين اقت�صاديين وممثلين 

عن المجتمع المدني واأ�صاتذة جامعيين و�صحافيين 

من القارات الخم�س، اأر�صية خ�صبة لح�ار وتفكير 

مرجعي ي�صت�صرف الم�صتقبل.

التكوين

تكملة لأن�صطته المتعلقة بالبح�ث و الإ�صدارات 

التحليلية وتنظيم ندوات وم�ؤتمرات من اأجل ح�ار 

ونقا�س هادف، اأطلق مركز ال�صيا�صات التابع 

لOCP �صنة 2015 العديد من برامج التك�ين 

الدقيقة والمخ�ص�صة للمهنيين ل�صيما فيما يتعلق 

بالتحليل القت�صادي وتحليل مخاطر الدول. 

وتم اإعداد هذه البرامج من طرف خبراء وطنيين 

ودوليين بغية تعزيز قدرات فهم وتحليل الرهانات 

ال�طنية والإقليمية والدولية من اأجل اتخاذ اأف�صل 

القرارات على الم�صت�ى ال�صتراتيجي.
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نظــم مركز ال�صيا�صــات التابــع لOCP في الفترة 

المتراوحــة مــن 22 اإلى 24 ي�ني� 2015 ب�صــراكة 

مــع معهــد فيرنانــدو اإنريكي كاردو�صــ� و ال�صندوق 

الأمريكــي جيرمــان مار�صــال الم�ؤتمر الدولي 

»اأطلنتيك�صــتراتيجي كــروب« ب�صــاو باولــ� ح�ل م��ص�ع 

» التجــارة والطاقــة والم�اد الغذائيــة والتغيرات 

الجي��صيا�صــية فــي النظــام العالمي : ح�ار اأطل�صــي«.

و�صــم هــذا الم�ؤتمر خبراء فــي ال�صيا�صــات العم�مية 

وروؤ�صــاء مقــاولت وفاعليــن في المجتمــع المدني من 

البرازيــل ودول اأخرى فــي اأمريكا الالتينيــة واإفريقيا 

وال�ليــات المتحــدة الأمريكيــة واأوروبا من اأجل 

مناق�صــة الت�جهــات الكبــرى في المجالت الأ�صا�صــية 

كالزراعــة الم�صــتدامة والتجــارة الغذائية والتجارة 

وال�صــتثمار والع�امــل الجي��صيا�صــية والحكامــة وكذا 

كيفيــة تقاطــع م�صالح هذه الدول.

وت�صمــن البرنامج مالحظات الرئي�ــس كاردو�صــ�، 

الرئي�ــس ال�صــابق للبرازيــل وخ��صي مان�يل بارو�صــ�، 

رئي�ــس اللجنــة الأوروبيــة اللذين انخرطا في النقا�ــس 

طيلــة فعاليــات الم�ؤتمــر. كما ا�صــتفاد هــذا الم�ؤتمر من 

خبــرة م�صــاركين من م�صــت�ى عــال يمثل�ن قطاعات 

عم�ميــة وخا�صــة في دول ح��س الأطل�صــي، 

م�ؤتمــر دولــي حــ�ل م��ص�ع 

»التجــارة والطاقــة والمواد 

الغذائيــة والتغيــرات 

الجيو�سيا�ســية فــي النظــام 

العالمــي : حوار اأطل�ســي« 

ومــن �صمنهــم الدكتــ�ر ال�صــيخ تيديانجادي�، وزير �صــابق لل�صــ�ؤون الخارجية بال�صــينغال وال�صــفير 

�صيل�صــ�لفير، وزيــر برازيلــي �صــابق  فــي العالقــات الخارجية وعزيــز مك�ار ، خبير رئي�صــي لدى مركز 

ال�صيا�صــات التابــع للمجمــع ال�صــريف للف��صــفاط و�صــفير �صــابق للمملكــة المغربية ب�ا�صــنطن.

تـــــركـــيــــز 

عـــــــلـــــــــى 

ــ�رة الــــ�صـــ
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التـــاريخ   وصـــف النشـــاط

و المــــكان

اسم النــشاط   نوع النـــــشاط

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

13 يناير 2015 مركز 	 
 ،OCPالدراسات التابع ل

الرباط

مائدة مستديرة حول الموارد 	 
الطاقية ورهانات تدبير مداخيلها

   

ندوات، موائد 
مستديرة ومنتديات

مائدة مستديرة بشراكة مع معهد لودر في جامعة 	 
بينسيلفانيا تم تنظيمها بمناسبة نشر نتائج التصنيف العام 

لمراكز السياسات 2014 في 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

22 يناير 2015 مركز 	 
 ،OCPالدراسات التابع ل

الرباط

مائدة مستديرة حول مراكز 	 
التفكير والسياسات العمومية

مائدة مستديرة منظمة بالتعاون مع المعهد الفرنسي 	 
للعالقات الدولية 

المشاركون : باحثون، مقررون في السياسة الخارجية 	 
المغربية وطلبة

حصتان للتقديم أستندت إحداهما على أشغال بحوث	 

12 فبراير 2015 الرباط	  مائدة مستديرة حول موضوع 	 
»الصين والهند : استراتيجيات 

في أسيا«

ندوة منظمة بتعاون مع صندوق جيرمان مارشال حول 	 
إعادة ابتكار المدن : حاالت ناجحة

3 حصص رئيسية : تحويل المدن الصناعية إلى اقتصديات 	 
موجهة للخدمات

 حاالت فعلية : ابتكار مدن جديدة، دراسة حاالت من 	 
المغرب والتدبير الحضري: تجربة الرباط

29 أبريل2015 الرباط	  مائدة مستديرة حول إعادة 	 
ابتكار المدن : حاالت ناجحة

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

3 محاور رئيسية : إدماج الشباب وآلية تسيير سوق الشغل، 	 
تصرف الشباب في سوق الشغل : النساء وسوق الشغل 

بالمغرب

30 أبريل 2015 الرباط	  منتدى حول بطالة الشباب 	 
بالمغرب، خصائص، سياسات 

ودروس التجارب

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

19 ماي 2015 الرباط	  منتدى حول سياسة الميزانية 	 
والنشاط االقتصادي بالمغرب : 

تحليل كمي

 	 OCPتنظيم مائدة مستديرة بين مركز السياسات التابع ل
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

22 ماي 2015 باريس 	  مائدة مستديرة : الدول الصاعدة 	 
في مواجهة رهان عودة العوامل 

الجيوسياسية : رؤى متقاطعة 
اقتصاديا وجيوسياسيا

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 CIDOB، جامعة Texas A&M والمدرسة 	 
الملكية بلندن.

25 ماي 2015 إدينبورغ	  المؤتمر العالمي الخامس عشر 	 
حول الماء : المياه العالمية 

مورد للتنمية : فرص، تحديات 
وإكراهات

التـــاريخ   وصـــف النشـــاط

و المــــكان

اسم النــشاط   نوع النـــــشاط

الهدف : مناقشة اإلشكاليات المتعلقة بتأثير عدم استقرار 	 
سوق المواد األولية على تطوير ودور سياسات الدول 

لمواجهة هذه التقلبات

26 يونيو 2015	  ورشة عمل حول عدم استقرار 	 
سوق المواد األولية وسياسات 

التنمية 

   

ندوات، موائد 
مستديرة ومنتديات   

تنظيم ندوة في 7 يوليوز 2015 ببروكسيل بشراكة مع 	 
صندوق جيرمان مارشال حول موضوع : »محاور أوروبا ؟ 

تحديات مشتركة واتفاقيات التعاون بين أوروبا وأمريكا 
الالتينية وجزر الكاراييب«

 	 ،Chatham House مائدة مستديرة منظمة وفق قاعدة
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

7 يوليوز 2015	  ندوة : محاور أوروبا ؟ تحديات 	 
مشتركة واتفاقيات التعاون بين 
أوروبا وأمريكا الالتينية وجزر 

الكاراييب

تنظيم ندوة في 29 شتنبر 2015 بشراكة مع مركز LINKS حول  	 
إلبتكارات وآفاق التنمية في إفريقيا

الموضوع : دور االبتكار  في إطالق منهجية تنموية بالقارة 	 
والمحافظة عليها

29 شتنبر 2015	  اإلبتكارات وآفاق التنمية في 	 
إفريقيا 

 	  Edison بشراكة مع IAI تنظيم ندوة مع معهد القضايا الدولية
و منظمة البيئة العالمية والجمعية البرلمانية المتوسطية حول 

موضوع الطاقة في دول البحر األبيض المتوسط

15 أكتوبر 2015	  ندوة حول موضوع » الطلب 	 
على الطاقة و تغيرات المناخ : 

عالقة متوسطية

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 Cesem ومركز السياسات 

OCPالتابع ل
وتم التطرق لعدة مواضيع في أفق فهم جيد لهذا الفضاء في ظل 	 

التحوالت الجيواقتصادية والجيوسياسية العالمية

23 أكتوبر 2015	  مائدة مستديرة حول موضوع 	 
أية مكانة للمغرب في النظام 

األطلسي الجديد ؟

ورشة عمل مع Greg Horowitt ، فاعل في رأس مال المجازفة 	 
ومؤسس شريك ومدير عام T2 venture Capital حول طريقة 

تحفيز نظام بيئة أعمال مزدهر يقوم على كتابه الذي حقق 
أفضل المبيعات »الغابة االستوائية« »السر من أجل تكوين وادي 

سيليكون جديد«

4 نونبر 2015	  ورشة حول موضوع : أي 	 
سياسات لالبتكار و نظم بيئة 
ريادة األعمال في المغرب ؟ 

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

25 نونبر 2015	  مائدة مستديرة حول تقيم 	 
التيارات األطلسية

 	 IAI تنظيم ورشة عمل دولية بشراكة مع معهد القضايا الدولية
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.

14 دجنبر 2015	  ورشة عمل دولية حول موضوع	 
       »مستقبل أسواق الغاز«

إجنازات �صــنة 2015
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اسم النــشاط   نوع النـــــشاط   التـــاريخ والمــــكان   وصـــف النشـــاط

تقديم أول تقرير دولي عن الشغل، كثمرة للتعاون بين مركز 	 
السياسات التابع لOCP وصندوق النقد الدولي ووحدة 

الذكاء االقتصادي
يحلل التقرير شروط سوق العمل منذ نهاية االنكماش 	 

الدولي في 2009-2008 ويقدم 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

25 فبراير 2015	  تقديم تقرير الشغل الدولي 	 

   

ندوات، موائد 
مستديرة 
ومنتديات

تقديم حول »إستراتيجيات النمو في جهة الشرق األوسط 	 
وشمال إفريقيا وانخراطها األوروبي«

 	 OCPتقديم خبيرين مرموقين في مركز السياسات التابع ل
إلصدار جديد المغرب، إستراتيجية النمو في أفق 2025 في 

ظل ظرفية دولية متغيرة

5 مارس 2015 بروكسيل	  تقديم كتاب : المغرب، 	 
استراتيجية النمو في أفق 2025 

في ظل ظرفية دولية متغيرة

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 
OCPل        

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

10 مارس 2015 مركز 	 
برشلونة للقضايا الدولية

تيارات أطلسية : حوار عن 	 
األطلسي في القرن 21

إصدار  RAMSES تحت 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 RAMSES القارئ من التعرف على المستجدات 	 

الدولية مع احترام بل ومواكبة حريته في الحكم واالختيار

16 شتنبر 2015	  تقديم التقرير الدولي السنوي 	 
حول النظام االقتصادي 

واستراتيجيات 2016: المناخ 
فرصة جديدة ؟

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 19 ماي األخير بالرباط

23 نونبر 2015 الرباط	  تقديم كتاب » سياسة الميزانية 	 
والنشاط االقتصادي بالمغرب : 

تحليل كمي

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 2015 يماثل على نحو كبير 
نمو سنة 2014 الذي جاور الحد الدنى لنطاق النمو االقتصادي

2 دجنبر 2015	  آفاق االقتصاد العالمي	 

اسم النــشاط   نوع النـــــشاط   التـــاريخ والمــــكان   وصـــف النشـــاط

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
10 حصص تلقي الضوء على السياسات اإلقتصادية في 	 

إقتصاد منفتح بمدخول وسيط
6 وحدات	 
6 أشهر	 
180 ساعة من الدروس	 
الفئة المستهدفة : ممارسون من القطاع العام يرغبون 	 

               في تطوير قدرة الفهم و/ أو المساهمة في البحث 
               حول السياسات العمومية 

24-20 يناير 2015	  تدريب متقدم في التحاليل 	 
االقتصادية واإلدارة : الوحدة 1 

السياسة الماكرو اقتصادية

   

ندوات ودورات 
تكوينية  

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

24-20 يناير 2015	  تدريب متقدم في التحاليل 	 
االقتصادية واإلدارة : الوحدة 2 

معرفة أسواق الشغل

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

27-23 مارس 2015	  تدريب متقدم في التحاليل 	 
االقتصادية واإلدارة : الوحدة 
3 المبادئ الميكرواقتصادية 

من أجل السياسات العمومية : 
تطبيق على القطاع الفالحي

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

17-13 أبريل 2015	  دورة تكوينية : تحليل 	 
ماكرواقتصادي لمخاطر الدول

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

24-20 أبريل 2015	  تدريب متقدم في التحاليل 	 
االقتصادية واإلدارة : الوحدة 4 : 

االقتصاديات الجهوية 

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

30-26 ماي 2015	  تدريب متقدم في التحاليل 	 
االقتصادية واإلدارة : الوحدة 5 : 

النمو االقتصادي  
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اسم النــشاط   نوع النـــــشاط   التـــاريخ والمــــكان   وصـــف النشـــاط

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

غاية تدبير الموروث السيادي

19-15 يونيو 2015	  تدريب متقدم في التحاليل 	 
اإلقتصادية واإلدارة : الوحدة 6 : 

إقتصاديات الموارد الطبيعية   

ندوات تكوينية 
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 

OCPمع مركز السياسات التابع ل
دروس موزعة على 30 ساعة حول تطور االقتصاد العالمي 	 

منذ فترة ما بعد الحرب إلى غاية ما بعد األزمة المالية مع 
دراسة مناهج تنمية المغرب في هذا السياق

15-9 شتنبر 2015 	  دورة رفيعة المستوى في 	 
المغرب حول اإلقتصاد العالمي

   التـــاريخ    وصـــف النشـــاط

والمــــكان

اسم    نوع النـــــشاط

النــشاط
دروس حول قضايا السياسات الدقيقة في تدبير الموارد الطبيعية انطالقا 	 

من الشروط الجبائية لقطاع االستخراج إلى غاية تدبير الموروث السيادي
20 يونيو  	 

2015
إكسبو 2015 – مؤتمر حول عالقة 	 

األمن الغذائي بسياسات التنمية 
المستدامة في البحر األبيض 

المتوسط : رؤية خبراء

مؤتمرات 
دولية 

تنظيم مؤتمر يومي 23 و 24 يونيو 2015 بساو باولو في البرازيل حول 	 
التجارة والطاقة والغداء والتغيرات الجيوسياسية في النظام العالمي 

بشراكة مع صندوق جيرمان مارشال األمريكي ومعهد كاردوسو فيرناندو 
هنريكي

24-22 يونيو 	 
2015

مؤتمر لالستراتيجية األطلسية 	 
للمجموعة حول التجارة والطاقة 

والغداء والتغيرات الجيوسياسية في 
النظام العالمي : حوار أطلسي

احتضن هذا المؤتمر الذي نظم بشراكة مع صندوق جيرمان مارشال 	 
األمريكي أزيد من 300 شخصية 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 2015 انكبت 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.

30 أكتوبر – 1 نونبر 
2015

مراكش 

حوارات األطلسي	 

التـــاريخ والمــــكان   وصـــف النشـــاط اسم النــشاط   نوع النـــــشاط

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 12 وثيقة 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...

28-30 يناير 2015 مركز 	 
برشلونة للعالقات الدولية 

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

مؤتمرات 
وندوات دولية

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

2 فبراير 2015	  ندوة دولية حول موضوع األمن 	 
الغذائي والزراعة المستدامة في 

المنطقة األورومتوسطية

 	 Di تنظيم ملتقى بشراكة مع صندوق جيرمان مارشال وشركة
Noble EnergyIncوشركة San Paoloand

الهدف : تحديد اإلشكاليات الناشئة المهمة للمنطقة 	 
المتوسطية واإلنخراطات السياسية العابرة لألطلسي

حضور 40 ممثال للقطاعين العام والخاص في دول حوضي 	 
األطلسي والمتوسط

3 يونيو 2015	  اإلستراتيجية المتوسطية 	 
للمجموعة 

       - حصص جديدة في التغيرات   
         المتوسطية : وجهات نظر من    

         أسيا وأوراسيا والخليج

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 
OCPالسياسات التابع ل

400 مشارك	 

13-11 يونيو 2015 	  المؤتمر السنوي السادس عشر 	 
للتنمية العالمية 

التـــاريخ    وصـــف النشـــاط

والمــــكان

اسم    نوع النـــــشاط

النــشاط
طلب إلعداد ورقة خاصة بالمؤتمر السنوي السادس عشر بشراكة مع 	 

الشبكة العالمية للتنمية و مركز السياسات التابع لOCP و منتدى 
البحوث اإلقتصادية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات 

موضوع الورقة : الفالحة من أجل نمو مستدام : تحديات وفرص من أجل 	 
ثورة خضراء

31 يناير 2015	  طلب للمشاركة الزراعة من أجل 	 
تنمية مستدامة : تحديات وفرص من 

أجل ثورة خضراء

طلبات 
مشاركة 

طلب للمشاركة موجه للدكاترة والطلبة الذين يتابعون دراستهم في سلك 	 
الدكتوراة ويتمحور بحثهم حول التغيرات الجيوسياسية

يقسم على 3 محاور : »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

26 يناير 2015	  طلب للمشاركة-الواجهة األطلسية 	 
إلفريقيا : فضاء جيوسياسي في طور 

البناء 

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

27 فبراير  	 
2015

طلب للمشــاركة–الواجهة األطلسية 	 
إلفريقيــا : فضاء جيوسياســي في 

البناء  طور 
طلب للمشــاركة–قابلية التشــغيل 	 

وإدماج الشــباب في المغرب : 
سياسات واســتخالص التجارب

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

23 مارس  	 
2015

طلب إعداد ورقة في منتدى 	 
        »سياسية الميزانية والنشاط  

       اإلقتصادي بالمغرب : تحليل كمي«

الهدف : تمكين الطلبة المتحفزين والمهنيين الشباب من فرصة اإلندماج 	 
المباشر في المؤتمرات الكبرى التي ينظمها شركاء دوليون من مراكز 

التفكير في المغرب :
40 طلب 	 
إختيار 20 متطوع	 

30 ماي- 15 	 
يونيو 2015

طلب متطوعين : مؤتمر شبكة 	 
التنمية العالمية  

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 
600 طلب	 
إختيار 40 مسيرا	 
 	OCP4 مشاريع في طور اإلنجاز مع مركز السياسات التابع ل

9 غشت شتنبر 	 
2015

طلب تطبيقات : برنامج الرواد 	 
الصاعدين  
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وصـــف المشــروع    الشـــركـاء    المســتفيديـن  المشـــروع

تقديم أو تقرير عن الشغل في العمل. ويعد هذا التقرير ثمرة تعاون 	 
بين مركز السياسات التابع لOCP وصندوق النقد الدولي ووحدة 

الذكاء اإلقتصادي
يحلل التقرير شروط سوق العمل منذ نهاية اإلنكماش الدولي في 	 

2009-2008 ويقدم 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

14 يناير 2015	  التقرير الدولي حول سوق 	 
الشغل، نسخة 2015

           

 

           إصدارات 

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.

24 يناير 2015 	  المغرب، استراتيجية النمو 	 
في أفق 2025، في ظل 

ظرفية دولية متغيرة

يعتبر تقرير تيارات األطلسي الذي تم إصداره في متم سنة 2014 تقريرا 	 
سنويا حول اآلفاق الرحبة لألطلسي تم نشره بشكل مشترك من طرف 

OCPصندوق جيرمان مارشال ومركز السياسات التابع ل
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

28 أكتوبر 2015 	  تيارات أطلسية، تقرير 	 
سنوي حول آفاق 

وشراكات واسعة عبر 
األطلسي

يضم هذا الكتاب أفضل المقاالت التي تم اختيارها تبعا لطلب 	 
للمشاركة تم إطالقه في بداية السنة وتم تقديمها خالل منتدى 19 

ماي 2015 بالرباط. وبالنسبة لبلد نام كالمغرب، تكمن أهمية سياسة 
الميزانية في المؤهالت التي تعرضها على صعيد إستقرار الدورة 

اإلقتصادية وإقالع النشاط في فترة اإلنكماش

23 نونبر 2015	  سياسية الميزانية والنشاط 	 
االقتصادي بالمغرب : 

تحليل كمي

همت هذه المذكرات العديد من المواضيع كالرهانات المتعلقة بالمواد 	 
األولية ووضعية اإلقتصاد العالمي والديناميات الدولية في الواجهة 

األطلسية والقضايا المتعلقة بالطاقة

 	2015 23 مذكرة	 

ركزت هذه األوراق على دور الجالية في التنمية اإلقتصادية بالمغرب 	 
وقواعد الميزانية والمالية العمومية والرهانات المرتبطة بالنفط وكذا 

القضايا الطاقية

 	2015 7 أوراق	 

وصـــف المشــروع    الشـــركـاء    المســتفيديـن  المشـــروع

تنظيم عرض حول فرص التنمية في صناعة األغذية في إفريقيا جنوب 	 
الصحراء بالمقر الرئيسي لOCP بالدار 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

11 ماي 2015	  فرص النمو في األعمال 	 
الزراعية بإفريقيا حنوب 

الصحراء 
           
           

             عروض
عرض عوامل وآثار التحوالت الجارية من طرف السيد إيف جيغوريل 	   

خبير رئيسي تابع لمركز السياسات التابع لOCP في األسواق المالية 
وأسواق المواد األولية 

عرض نتائج البحث الصادرة في 3 مذكرات تعالج هذه التحوالت	 

25 مارس 2015 	  تحوالت سوق المواد 	 
األولية
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اإنخراط  

 وتعبئة ال�سركاء 

ينــدرج عمــل م�ؤ�ص�صــة OCP �صمــن منهجية للتعــاون والت�صامن، 

مــع دعــم �صــركاء منخرطيــن ومجندين من اأجــل اإنجاح البرامج 

المقــررة. وباإعتبارهــم دعامــات لعملنا، ي�اكبنا ه�ؤلء ال�صــركاء 

فــي تفكيرنــا وإ�صــتراتيجيتنا مــع إ�صــتغالل اأمثل ل��صــائل عملنا. 

وكلنــا فخــر بالتعامل معهم ب�صــكل ي�مي.

وفيمــا يلــي لئحــة ت�صــم 124 هيئة من �صمن 350 �صــريك :

الجمعيات  والم�ؤ�ص�صات

	 جمعيــة الأ�صالة

	 جمعية الح�صــنات

	 جمعيــة الح�صن

	 جمعيــة الإكرام

	 جمعية الج�صــر

	 جمعيــة الكرامة 

	 جمعيةاأنايي�ــس

	 جمعية اأطل�ــس اأزوان

	 جمعيــة القافلــة الجراحية

	 م�ؤ�ص�صــة ال�صــيخ زايد بن �صــلطان

	 جمعية ال�صــعلة

	 الجمعيــة الثقافيــة للم�صــرح الرحال

	 جمعيــة الخزانــة ال�صــينمائية لطنجة

	 جمعيــة ال�ص�يــرة م�كادور

	 جمعيــة النه�صة

	 جمعيــة ج�ار

	 جمعيــة اأطفــال الريكبــي بالمغرب

	 جمعيــة رعاة البت�صــامة

	 جمعيــة منبــر المعــاق للتنمية

	 الجمعيــة المغربيــة لم�صــاعدة الأطفال في 

و�صعية ه�صــة

	 الجمعيــة المغربيــة لدعم التمدر�ــس

	الجمعيــة المغربيــة الطبيــة للت�صامــن 

	 الجمعيــة المغربيــة لدعم وم�صــاعدة الأ�صــخا�س 

	 جمعيــة مزيندة

	 الجمعيــة ال�طنيةلمربــي الأغنــام والماعز

	 جمعيــة ولد اإبراهيم

	 جمعيــة وادي زم

المنظمات  الدولية
 

   AMIDEAST 	

	 المركــز البريطاني

	  المركــز الدولــي لل�صيا�صــة الغذائية 

والفالحيــة بجامعة مين��صــ�تا

	  مركــز الم�ؤ�ص�صــة الأوروبية

	  �صنــدوق النقــد الدولي

	 �صنــدوق جيرمان مار�صــال

GIZ 	

ICARDA 	

ICRISAT 	

	 المعهــد الفرن�صــي بالمغرب

Mass Challenge 	

ONUDI 	

UNION DU FLEUVE MANO 	

  الم�زع�ن  المعتمدون

  لالأ�صمدة

AGRI TRADE MAROC •
ASBITA •

CHARAF •
FANDY COPRAGRI •

FERTIKA •
FERTIMA •

FERTITECH •
TOGUNA AGRO INDUSTRIES •

CPCM •
PROCESS •

PROMAGRI •
SCPCAPEL •
SONACOS •

TIMAC AGRO MAROC •
TOUTAGRI •

ZINE CEREALES •

المدار�س  والجامعات

 الدولية 

	  مدر�صــة المناجم بباري�ــس

IUT الجامعــة الفرن�صــية 	

	 المدر�صــة الملكيــة بلندن

MIT 	 معهد 

	 جامعــة ني�ي�رك

Purdue 	 جامعة 

	 جامعة تك�صا�ــس 

Wageningen 	 جامعة 

Raichu 	 جامعة 

 KOTA 	 جامعة 

BCKV 	 جامعة 

UBKV 	 جامعة 

RVSKVV 	 جامعة 

المدار�س والم�ؤ�ص�صات المغربية

	  المركــز ال�طنــي للبحــث العلمــي والتكن�ل�جي

	  المدر�صــة ال�طنيــة للزراعة بمكنا�ــس

	 معهــد الح�صــن الثاني للزيــارة والبيطرة

	 جامعــة محمــد ال�صاد�ــس متعــددة التخ�ص�صات

	 وحــدة البحــث في القت�صــاد والعل�م الجتماعيــة بمعهد 

	  الح�صــن الثانــي للزراعــة والبيطرة بالرباط

	 جامعــة القا�صي عيا�س بمراك�ــس

 الإدارات وال�صلطات العم�مية 

	 ال�كالــة المغربيــة للتعاون الدولي

	 الجمعيــة الدائمــة لغــرف الزراعة بمالي

	 وزارة الفالحــة بغينيا

	 وزارة الفالحــة وال�صيــد البحــري بالمغرب

	 وزارة الثقافــة

	 وزارة التربيــة ال�طنية

	 المكتــب ال�طنــي للمجل�ــس الفالحي 

	  اإقليــم اأزيالل

	  اإقليــم بني مالل

	  اإقليــم الفقيــه بن �صالح

المنظمات  المغربية

	 مركــز الأبحــاث والدرا�صــات التطبيقيــة للتنمية الب�صــرية

	 المبــادرة ال�طنيــة للتنميــة الب�صــرية بالجديدة

	 المبــادرة ال�طنيــة للتنمية الب�صــرية باأ�صــفي

 المنظمات  غير  الحك�مية 

Corps AFRICA •
ISAP •
FIOC •

	 جمعيــة ال�جبــات المتاأنية

sos autisme جمعيــة 	

	 جمعيــة قريــة الأطفال الم�صــعفين

	 جمعيــة ب�صــمة الر�صيع

Startup Maroc جمعيــة 	

Startup Your Life جمعيــة  	

	  جمعيــة ربــاط الفتــح للتنمية الم�صــتدامة

	 جمعيــة تافياللت

	 جمعيــة يرما كناوة

	 تعاونيــة فل�را

	 م�ؤ�ص�صــة تعليــم العلــ�م القت�صادية وال�صيا�صــية 

والجتماعية 

	 م�ؤ�ص�صــة هبة

	 الم�ؤ�ص�صــة ال�طنيــة للمتاحف

	 الم�ؤ�ص�صــة الدوليــة م�كلي

MASCIR م�ؤ�ص�صــة 	

	 الم�ؤ�ص�صــة المغربيــة للطالب

FMA م�ؤ�ص�صــة 	

	 م�ؤ�ص�صــة ال�صــرق والغرب 

	 م�ؤ�ص�صــة �صندي

	 م�ؤ�ص�صــة تين�ر

Swaminathan م�ؤ�ص�صــة 	

	 الرابطة الفرن�صــية باأ�صــفي

	 رابطــة الأطــر العليا للمجمع ال�صــريف للف��صــفاط

	 ال�داديــة المغربيــة للمعاقين

	 ال�داديــة المغربيــة لالأطفــال المعاقين ذهنيا 

وحركيا

	 المجم�عــة المغربيــة للتط�ع

	 لجنــة دعــم تمدر�ــس الفتيات القرويات

EDOM 	

ENACTUS Morocco 	

	 التعــاون ال�طني

	 فيدراليــة جمعيــات م�لي عبد اهلل

	 اإنجــاز المغرب

MIT Global Startup Workshop 	

MassChallenge  
Entreprendre ال�صــبكة المغربيــة 	

	 �صــبكة القــراءة بالمغرب 
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م�سادر 

ال�سور

 Shutterstock
 

ال�صفحة 10 - 11 �صت�ك اأ�ص� 
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