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 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقدي

أمام  في خطابه هللا نصرهتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية املتعلقة بالتنمية االجتماعية، التي حث عليها صاحب الجاللة 

، بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة حيث قال 2020أكتوبر  9مجلس ي البرملان يوم الجمعة 

إننا نحرص دائما على تالزم تحقيق التنمية االقتصادية، بالنهوض باملجال االجتماعي، وتحسين ظروف جاللته: "... 

 ..". املواطنين عيش

سس الدولة االجتماعية، أكد جاللته، في الخطاب السامي الذي وجهه لألمة بمناسبة ذكرى عيد عرش 
ُ
وسعيا إلى إرساء أ

من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إال بالجمع بين روح املبادرة  " ... ولن نتمكناملجيد لهذه السنة، على أنه: 

 "ة، وتعزيز قدرات االقتصاد الوطني، والنهوض بوضعية املرأة واألسر ومقومات الصمود، لتوطيد االستقرار االجتماعي

وفي إطار تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، املتعلقة بتدعيم ركائز الدولة االجتماعية وتسريع تنزيل البرامج على املستوى 

للتنمية االجتماعية الدامجة جسر " استراتيجية جديدة دماج االجتماعي واألسرةوزارة التضامن وال  الترابي، بلورت

 . " تستند على مبادئ وقناعات ضرورية ملواجهة التحديات االجتماعية الكبرى لبلدناواملبتكرة واملستدامة

" إلى خلق جيل جديد من الخدمات االجتماعية ذات جودة لفائدة األسر  جسرومن خالل هذه االستراتيجية، تهدف برامج " 

االبتكار االجتماعي واملقاربة البيئية  و الرقمنة  واألشخاص في وضعية صعبة. وتعد هذه البرامج املبنية على أسس التكامل و

بتحسين معدل نشاط املرأة. إذ تشكل ، وال سيما املحور املتعلق 2026-2022جزًءا من التزامات البرنامج الحكومي للفترة 

 جديًدا من الجراءات الهادفة إلى تجويد الخدمات االجتماعية املوجهة للفئات املستهدفة من خالل تأهيل 
ً

هذه البرامج جيال

 وتحسين أداء هاته"، smart social Hubاملراكز االجتماعية املوجودة على الصعيد املحلي تتوفر على شباك اجتماعي ذكي "

 املراكز ودعم خلق وتنمية مشاريع التمكين والدماج االجتماعي.
 

وتتجلى أهم مهام هذه املراكز في دعم املؤهالت والتكوين حيث تنقسم هاته املهام إلى قسمين: األول يهم مجموعة من 

لكترونية، بتقديم عبر منصات إ "جسرالخدمات األساسية وغيرها للدعم واملساعدة في اتخاذ القرار. إذ ستقوم مراكز "

خدمات االستقبال واالستشارة والتشخيص وكذا التوجيه إلى مراكز اجتماعية متخصصة بالضافة إلى املساعدة 

كآلية لالبتكار االجتماعي والدماج االجتماعي  حاضنات اجتماعيةوالوساطة االجتماعية. بينما يخص القسم الثاني خلق 

 ادة األعمال واالحتضان وتعزيز كفاءات وقدرات الفئات املستهدفة.واالقتصادي للفئات الهشة عبر دعم ري

يعتبر االحتضان آلية تقدم ثلة من الخدمات بما فيها التوجيه والتكوين واملواكبة والدعم اللوجستيكي. حيث يكتس ي أهمية 

ب إلى حاجيات رواد األعمال كبرى خاصة من حيث تجميع املوارد لصالح رواد األعمال. كما أنه واحد من الحلول التي تستجي

 من حيث تقديم الخبرة وخدمات املواكبة لنجاح مشاريعهم.

جسر ، أطلقت وزارة التضامن والدماج االجتماعي واألسرة برنامج "2026-2022وهكذا وفي إطار استراتيجيتها للفترة 

جسر ة إلى تعزيز تنفيذه عبر برنامج "النساء بشراكة مع املجالس الجهوية، وتتطلع الوزار  لفائدةللتمكين والريادة" 

بشراكة مع  من خالل تعبئة وكالة التنمية االجتماعية لإلشراف عليه وإدارته وتنفيذه "املرجعية الحاضنات االجتماعية

ذلك االعتماد كعلى املستوى الوطني و  إثني عشر حاضنة اجتماعية مرجعيةالوزارة خلق  تهدف. و مؤسسة التعاون الوطني
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للمرأة من خالل النشاط  االجتماعيراكمت خبرات ميدانية مثبتة في مجال الدماج  ةحاضنجمعيات و  هيئاتعلى 

 االقتصادي.

املندرج في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة ببرنامج جسر " إبداء االهتمام إعالن عن طلب »في هذا الطار، تأتي عملية 

ووكالة التنمية االجتماعية ومؤسسة  واألسرةوزارة التضامن والدماج االجتماعي لحاضنات االجتماعية املرجعية بين ل

والتي تستهدف دعم املبادرات الخالقة  هنودعم هنواحتضانالنساء لتعزيز قدرات ساسية أكوسيلة التعاون الوطني 

 .الجمعيات النشيطة في هذا املجال على املستوى الجهوي الهيئات و بشراكة مع واملبتكرة 

املفتوح في وجه إبداء االهتمام مرجعيا يحدد شروط املشاركة واالستفادة من االعالن عن طلب  التحمالت إطارادفتر  عتبري

 .على املستوى الجهوي  التمكين االقتصادي للنساءاالحتضان و الجمعيات العاملة في مجال 

 النصوص املرجعية األول:الباب 

بتاريخ  1-99-207التنمية االجتماعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  القاض ي بإحداث وكالة 12-99القانون رقم  -

 م؛ 1999غشت  25ه املوافق ل 1420جمادى األولى  13

القاض ي  12-99( لتطبيق القانون رقم 1999أكتوبر  6) 1420جمادى الثاني  25الصادر بتاريخ  2.99.69املرسوم رقم  -

 بإحداث وكالة التنمية االجتماعية؛

بتنظيم حق تأسيس  1958نونبر  15املوافق ل  1378جمادى االولى  3الصادر في  1-58- 376هير الشريف رقم الظ -

ابريل  10املوافق ل  1393ربيع االول  6الصادر في  1-73- 283الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير رقم 

جمادى االولى  12بتاريخ  206.102جب الظهير الشريف رقم الصادر بمو  75-00املغير واملتمم بموجبه القانون رقم  1973

 .2002يوليوز  23املوافق ل  1423

 1422ربيع الثاني  26بتاريخ املتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات الصادرة  07/2003دورية السيد الوزير األول عدد:   -

 .2003 يونيو 27املوافق 

االقليمية  اللجنو  جهة سوس ماسةومجلس واألسرة وزارة التضامن والدماج االجتماعي اتفاقية الشراكة املبرمة بين  -

 22بتاريخ  ووكالة التنمية االجتماعية ومؤسسة التعاون الوطنيلعمالتي واقاليم الجهة وجامعة ابن زهر للتنمية البشرية 

 ؛2022يونيو 

واألسرة ووكالة التنمية االجتماعية ومؤسسة التعاون وزارة التضامن والدماج االجتماعي اتفاقية الشراكة املبرمة بين  -

 ؛"املرجعية جسر الحاضنات االجتماعيةبرنامج " الخاصة بإنجاز 2022دجنبر  15بتاريخ  الوطني

االجتماعية ومؤسسة التعاون واألسرة ووكالة التنمية وزارة التضامن والدماج االجتماعي اتفاقية الشراكة املبرمة بين  -

 موضوع اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وجهات اململكة؛ جسر للتمكين والريادة "برنامج " الخاصة بتتبع ومواكبة الوطني

 . بالبرنامجدليل املساطر الخاص  -
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 مفاهيم :الثاني الباب

 مفهوم الحاضنة االجتماعية ولى:األ املادة 

تمارس هذه  .عبر تقديم الخدمات والتسهيالت الدارية العديدة ،كمنصة لدعم حاملي املشاريعتعرف الحاضنة االجتماعية 

 والتقنيةوالدعم املالي والتكوين  والتأطير واملواكبةالحاضنة مجموعة من األنشطة التي تستهدف تقديم املشورة والنصح 

توفر هذه قد كما  املقاوالت،ل مراحل النمو التي تمر بها سواء في املراحل األولى لبدء النشاط أو أثناء ممارسته، أو من خال

 البعض من املشاريع.  احتضانمن  ا تمكنكيفضاءات مجهزة لوجستيالحاضنات 

 املادة الثانية: مفهوم التمكين االقتصادي للنساء

 والرأسمال لتعزيزوالتكوين واملعرفة  االقتصاديةاملوارد  علىالنساء حصول  العمل علىعلى انه التمكين االقتصادي  فعر يُ 

زالة العقبات التي تحول دون تمكين املرأة من ممارسة إالى  فهو يهدفوبالتالي . في املجتمع ومساهمتها االقتصاديةتها مكان

وتحقيق املساواة للحصول على املوارد  ياملشاركة الكاملة في الهيكل االقتصاد إلىدورها االقتصادي، وضمان وصولها 

املنهي والحصول  التكوينحقها في الحصول على  ىلإ بالضافةاالقتصادية والتي تشمل األرض ورأس املال والتقنيات الالزمة، 

  على املعرفة التي تعتبر من األدوات الفعالة لتعزيز املكانة االقتصادية لها.

 مكين االقتصادي للنساء: ثالثة أبعاد للت يمكن تحديدمن هنا 

: الرفع من المكانات االقتصادية التي من شأنها أن ترفع من نسبة وجودة الشغل لدى النساء وتوسيع ولوجهن البعد األول 

 إلى فرص العمل املهيكل. 

النساء في مجال املقاولة وذلك بخلق مناخ أعمال مالئم لحاجياتهن وتأهيلهن في مجاالت  الريادة لدى: تطوير البعد الثاني

 التسيير والقيادة.

املؤسسات البنكية على إحداث منتوجات مالية وقروض مالئمة ألوضاع  ث: إغناء القطاع املالي وذلك بحالبعد الثالث

 النساء.

 العامة : الشروطالثالثالباب 

 هدافاأل  الثالثة: املادة

 الهدف العام

 املساهمة في التمكين االقتصادي للنساء من خالل دعم الحاضنات االجتماعية.

 األهداف الخاصة

 ؛مواكبة النساء لخلق وتطوير أنشطة اقتصادية مستدامة .1
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ال تقل عن سنة وتقديم الدعم والتأطير واملواكبة القبلية والبعدية الالزمة من  النسائية ملدةاحتضان املقاوالت  .2

 أجل إنجاح مشاريعهن وتعزيز املقاولة النسائية على مستوى الجهة؛

 قوية املؤهالت الفردية واملهنية للمستفيدات؛ت .3

 .دعم القدرات املؤسساتية والمكانيات املالية لـلجمعيات العاملة في املجال .4

 عنيةامل هيئاتال الرابعة: دةاملا

 احتضانباملتعلقة  خدماتال في تقديمالخبرة و  في مجال احتضان املقاولةتتوفر على تجربة التي الهيئات و  الجمعيات

 .للنساءالتمكين االقتصادي و ملقاوالت ا

 االجتماعية خدمات الحاضناتالفئات املستهدفة من  الخامسة: املادة

النساء في وضعية هشاشة الشباب املقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية االجتماعية و  االجتماعيةتستهدف الحاضنات   

تأهيل والتمكين االقتصادي للنساء الباملنصات اللكترونية الخاصة ببرنامج املسجلة  سوس ماسة جهةاملنحدرات من تراب 

ل بشراكة بين وزارة التضامن والدماج االجتماعي املمو و  سوس ماسةحامالت املشاريع ولألشخاص في وضعية إعاقة بجهة 

وكالة التنمية االجتماعية و  ،وجامعة ابن زهر، اللجنة الجهوية للتنمية البشريةو سوس ماسة، واألسرة ومجلس جهة 

 .والتعاون الوطني

 :االجتماعية املادة السادسة: الخدمات املطلوبة من الحاضنة

 ،االستقبال والتوجيه 

  والتأطير في مجال املقاوالتيةالتكوين، 

 ؛املستهدفاتالنساء من اقتصادية لحامالت مشاريع  ةوالبعدي ةاملواكبة القبلي 

  ؛أو خارجها ةسواء داخل الحاضنتوفير االحتضان 

  تقييم للمشاريعالتتبع و. 

 بنوعية املشاريع النسائية املستهدفة باالحتضانتوجهات خاصة  :ابعةالساملادة 

الفالحة والسياحة  الصناعة التقليدية، الخدمات، التجارة،بمؤهالت اقتصادية خاصة في قطاعات  ماسة سوستتميز جهة 

تثمين املنتجات  األنشطة االقتصادية الواعدة مثلستهدف تنمية البرامج القطاعية الجهوية تما أن ك ،واألعالم والتواصل

  .املجالية

لك ذذات قيمة مضافة وموفرة لفرص الشغل و االولوية الى املشاريع االقتصادية املستدامة  ا الطار، يتوجب إعطاءذوفي ه  

 :ال للحصرعلى سبيل الذكر  في املحاور التالية

  ؛األنشطة التجارية -

 ؛األنشطة الخاصة بالخدمات -

  ؛األنشطة املرتبطة بالصناعات التقليدية -
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  ؛والتواصلاألنشطة املرتبطة بالتقنيات الجديدة لإلعالم  -

  ؛األنشطة املرتبطة بالقطاع السياحي -

 ،األنشطة املرتبطة بالصناعات التحويلية املرتبطة باملجال الفالحي -

 والحلزون ..( بناالرا الدجاج البلدي، )تربيةاألنشطة املرتبطة باملجال الفالحي  -

 .التقليدي للنساء البحري  الصيد بقرى  املرتبطة االنشطة -

 :ةحاضنالالهيئة املعايير املعتمدة الختيار  :ثامنةال املادة

( على األقل في ميدان مواكبة ريادة 02لسنتين )االشتغال في وضعية قانونية سليمة والتوفر على تجربة وخبرة  -

  ؛والتكوينواكبة امللجمعيات املتوفرة على تجارب للهيئات وااألعمال مع إعطاء األولوية 

 ؛للسنتين األخيرتين توفر التقارير والبيانات املالية -

مع تحديد عدد املستفيدات  واملقاوالتية االحتضانالجمعية في مجال الهيئة / إنجازاتوثيقة تبين تقديم  -

 واملستفيدين من:

 ؛التوجيه والتأطير 

 ؛املواكبة في إعداد دراسة املشاريع 

 ؛املواكبة في إنجاز املشاريع 

 ؛الحتضانا 

 الدماج املنهيو التشغيل الذاتي،  :الدماج االقتصادي. 

 ؛االقتصادية وإمكاناته الجغرافيمعرفة املجال  -

 ؛لنساء في وضعية هشةاالستشارة والتوجيه والتكوين واالحتضان ل اتخدمتوفير القدرة على  -

تبين  والتتبع( ، االحتضانإنجاز املشروع )التشغيل الذاتي، الدماج املنهي، التكوين، املواكبة منهجية تقديم -

 ا شركاء املشروع.ذوك األنشطة واملوارد البشرية واللوجيستيكية

 .خرين مساهمينآالقدرة على تعبئة شركاء  -

 شاريع:املاملادة التاسعة: منهجية انتقاء 

 سيتم انتقاء املشاريع املستوفاة للمعايير املعتمدة وفق املنهجية التالية:

 ؛إبداء االهتمامإطالق طلب  -

 ؛املشاريعاستقبال مقترحات  -

 ؛املنسقية الجهوية لوكالة التنمية االجتماعيةاالنتقاء األولي للمشاريع على مستوى  -

 .لجنة جهوية للمصادقة على املشاريع من طرف بعد الزيارة امليدانيةاملصادقة على املشاريع املنتقاة  -
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 التمويل الرابع:الباب 

 برنامجالمساهمة  :عاشرةال املادة

. من الكلفة الجمالية للمشروع %90على أال تتجاوز  حاضنة لكل مشروعدرهم  000,00 600 البرنامجمساهمة  تبلغ

اجتماعيا  نبهدف إدماجه ةامرأ 100على األقل لحاضنة لفائدة ويخصص هذا املبلغ لتقديم الخدمات الخاصة با

 .املأجور أو  الذاتيتشغيل ال براقتصاديا عو 

 البرنامجاملصاريف القابلة للتمويل من مساهمة  :الحادية عشر املادة

من مبلغ الدعم  %5مع إمكانية تخصيص  التكوين واملواكبةالتوجيه و مصاريف تغطية للمساهمة في البرنامج يخصص دعم 

 املشروع.لتغطية جزء من نفقات تسيير 

 :البرنامجتعتبر املصاريف التالية غير قابلة للتمويل من مساهمة 

 ؛الكراء -

 ؛البناء والترميم -

 .اقتناء السيارات -

 والشركاء اآلخرين الهيئة الحاضنةمساهمات  عشر: الثانية املادة

، إبداء االهتمام، املشار إليها ضمن الوثائق املكونة مللف لمشروعلالجمعية أن تبين في البطاقة التقنية /الهيئة يجب على 

 باملشروع.في امليزانية الخاصة  ، في حالة وجودهم،مختلف الشركاءمساهمة و  هاتاالتحديد الدقيق لقيمة وطبيعة مساهم

 إبداء االهتمام الوثائق واملستندات املكونة مللف :خامسالالباب 

 إبداء االهتمامملف  :عشر الثالثة املادة

  :من الوثائق التالية إبداء االهتماميتكون ملف 

  ؛خاص بإبداء االهتمامخطي طلب  -

ف من يخوله التحمالت هذا، مؤشر على كل صفحاتها ومختومة بخاتم الجمعية وموقعة من طر نسخة من دفتر  -

 ؛صفحتها األخيرة مع إضافة عبارة "تم االطالع على مضمونه وقبول االلتزام به" ذلك فيالقانون األساس ي 

 ؛امللف القانوني للجمعية في نسختين -

 ؛لقانون األساس يا 

 النهائي؛ وصل اليداع 
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  ؛جمع عام لتجديد مكتب الجمعيةمحضر آخر 

 ؛الئحة أعضاء مكتب الجمعية 

 (.القانون الداخلي للجمعية )في حالة وجوده 

 ؛التقريران األدبي واملالي برسم السنة املنصرمة -

 ؛بطاقة معلومات حول املشروع حسب النموذج املرفق -

 ؛مقترح منهجية إنجاز املشروعتوضح وثيقة  -

 ؛املاضيةنية الجمعية خالل السنة ميزا -

  ؛الشركاء اآلخرين في حالة وجودهم التزام -

 أي وثيقة اخرى تفيد الطلب. -
 

 : مختلفاتسادسالالباب 

 الهيئة الحاضنة اتالتزام عشر: رابعةالاملادة 

 :ب الهيئة الحاضنةتلتزم 

 صون كرامة املستفيدات ...  –االلتزام بأخالقيات املهنة: السر املنهي  -

نشطة املشروع ودعاماته التواصلية أفي جميع والوكالة الوزارة املحصل عليه من طرف  دعماالشارة الى ال -

 ؛وانتاجاته

 ؛هاخاصة ما يتعلق بمجال تدخل الوكالةاملشاركة في مختلف األنشطة التي تنظمها  -

 ؛الوكالةالوزارة و التي تقوم بها  صفتحاواال االنخراط في عمليات املراقبة  -

 .الوكالة، والتقيد بالنماذج املوضوعة من طرف املشروعإرسال تقارير دورية حول  -

 تم االطالع على مضمونه وقبول االلتزام به

 توقيع ال

 


