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أس السيدة الوزيرة عواطف حيار  يوما دراسيا حول موضوع الحاضنات تتر
 االجتماعية

  للنساء"رافعة لإلدماج االجتماعي "الحاضنات االجتماعية  تحت شعار: 
 

انطالقا من التوجيهات الملكية السامية الرامية للنهوض بوضعية المرأة وتمكينها من جميع حقوقها 

نامج الحكومي الهادف لاالقتصادية واالجتماعية والثقافية و  تعزيز التماسك األرسي، وتماشيا مع التر

ن النموذج التنموي للمملكة  % 30للوصول لنسبة  من النساء النشيطات مهنيا، واستنادا إىل مضامي 

ي غمار التنمية الوطنية
ن
ي وتأهيله لإلسهام ف ن العنرص البشر وروافدها، تنظم وزارة  بخصوص تمكي 

تروم تعميق النقاش وتبادل  ،التضامن واإلدماج االجتماعي واألرسة، سلسلة من اللقاءات وطنيا وجهويا 

ورة التنميةالختر  ي ست 
ن
ي مجال تأهيل النساء وتمكينهن من أجل إدماجهن ف

ن
 . ات والتجارب الناجحة ف

ورة التنمية  يةالحاضنات االجتماعية، آل ي سير
 
ية و فعالة للمساهمة ف جتماعية اال البشر

اتيجية الجديدة للوزارةواالقتصادية يل مضامير  االسير  ، ورافعة لتي  

اتيجيتها  ن استر يال لمضامي  ن  "،جش للتنمية االجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة" الجديدةتتن

ابية كرافعة لتجويد الخدمات االجتماعية ي تعتمد عىل المقاربة التر
ن  التر أس السيدة  ،االستهدافوتحسي  تتر

يوما دراسيا  2022 جني  د 07األربعاء يوم رة التضامن واإلدماج االجتماعي واألرسة، عواطف حيار، وزي

 بقاعةوذلك انطالقا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال،  ،الحاضنات االجتماعيةحول موضوع 

، مدينة  الندوات لمؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية، الكائنة بشارع عالل الفاسي

  العرفان، الرباط. 

 الم   هدف هذا اللقاءوي  
 
، االجتماعية رافعة لإلدماج االجتماعي للنساء""الحاضنات م تحت عنوان نظ

ي تؤديها هذه اآلليإىل إبراز 
، مع التعريف مسلسل التنمية االجتماعية داخلالجديدة  ةاألدوار الهامة التر

ي ئبها وإعطا
ر
ن باف   . للنساء  اقتصادي-السوسيوالمكونات الرامية لإلدماج ها مكانتها الطبيعية بي 



 
 
 

 
 

ي 
ن
، تعتمد الحاضنات وبصفتها فضاء للمساهمة ف االجتماعية  بلورة مشاري    ع تنموية تروم االدماج االجتماعي

يل  أساسا  ن اكة كرافعات للتتن عىل الرقمنة واالبتكار االجتماعي والجودة والمقاربة المجالية وااللتقائية والشر

اتيجيةالسليم  ن استر  الوزارة.  لمضامي 

 

 

د المقاربة  جسِّ
ُ
ي صلب االهتمامات الحاضنات االجتماعية، آلية ت

 
ع المستفيدات ف

َ
ض
َ
التشاركية وت

 واالقتصادية التنموية من أجل إدماجهن اقتصاديا والنهوض بأوضاعهن االجتماعية

ي 
ن
اتيجيتها الجديدة المتجسدة ف ن  ةالمساواو  ،(1) محيط اجتماعي دامج بناء عىل الركائز الثالث الستر بي 

ن والريادة النسائية ن والتمكي  شكل(3) واالستدامةواألرسة والروابط االجتماعية والتضامن  ،(2) الجنسي   ، ي 

كائه من  اكة مع وكالة التنمية االجتماعية، فرصة للقطب االجتماعي ورسر م بشر
 
نظ هذا اليوم الدراسي الم 

ي تم  
ي يِتم   مختلف القطاعات، لتقاسم التجارب، والمنهجيات التر

يها، واألدوات التر
ِّ
 قديمبواسطتها ت تبن

ي وضعية اقتصادية واجتماعية  تلمواكبة حامال  الجتماعيةخدمات اال
ن
المشاري    ع التنموية من فئات ف

  هشة. 

كاديمي األ و  كما يهدف هذا اللقاء الذي يشارك فيه مسؤولون عن مؤسسات تهتم بالشأن االجتماعي 

ي المغرب ناجعةتقاسم الممارسات الوالتنموي بالبالد، إىل 
ن
ي مجال الحاضنات ف

ن
ن  ،ف ي التمكي 

ن
ودورها ف

لمساهمة من أجل ا ومأسستها  إلنشائها االقتصادي واالدماج االجتماعي للمرأة، وتحديد التدابت  الالزمة 

ن االقتصادي واالدماج االجتماعي لل ي التمكي 
ن
  نساء المغربيات. ف


