
 3.0 إطالق برنامج من أجِلِك 

ي  نامج البلجيكي المغربر  المرحلة الثالثة من البر

ة  ي المغرب للفبر
ن
ن النساء ف  2022-2026لتمكي 

 

ي 
 
اإلدماج »ندوة حول موضوع  ، ستنعقد بسوفيتيل حديقة الورود بالرباط2022يونيو  22ف

ي المغرب : تحديات، آفاق وتدابب  
ن
وزير اإلدماج ، وذلك بحضور «االقتصادي للنساء ف

التعاون من  ةبالمملكة المغربية ووزير  االقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

ى بمملكة بلجيكا. وست سياسةأجل التنمية و  مشاركة العديد من  ندوةعرف الالمدن الكبر

 ممثلي المؤسسات الدولية والمغربية المهتمة بقضايا النوع. 

ي والبلجيكي وإعطاء مناسبة  سيشكل هذا الحدث  المغربر
لتوقيع اتفاقية بي   الطرفي  

ة  برنامج من أجِلِك االنطالقة الرسمية للمرحلة الثالثة من  . وللتذكب   2022-2026للفبر

نامج من أجِلِك ف اكة بلج بر ي تروم تعزيز التمكي   االقتصادي  يكية مغربيةهو ثمرة شر
والتر

ي المغرب. 
 
 للنساء ف

أس السيد يونس السكوري، وسي وزير اإلدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل بر

 سياسةالتعاون من أجل التنمية و  ةوزير السيدة مريم كتب  بالمملكة المغربية و  والكفاءات

ى بمملكة بلجيكا  تشغيل رهانات حلقات النقاش حول الوضعية الحالية، و  المدن الكبر

وريادة ومختلف اإلجراءات والمبادرات الموضوعة لفائدة تشغيل النساء بالمغرب،  النساء

ي المغرب. 
 
 األعمال النسائية ف

ك بي   وزارة  اإلدماج االقتصادي والمقاولة وسيشهد هذا الحدث، المنظم بشكل مشبر

بية والتكوين بالخارج مشاركة و  الصغرى والتشغيل والكفاءات الوكالة البلجيكية إلنعاش البر

ي مجال فاعلي   آخرين من مؤسسات وطن
 
اتهم وتجارب  هم مع الحضور ف ية ودولية لتقاسم خبر

 التشغيل النسوي. 

ة       وتجدر اإلشارة إىل أن الحكومة الحالية تعتبر تمكي   النساء من أولوياتها خالل الفبر

 ولهذه الغاية، تم وضع خارطة طريق لعدة مشاري    ع مهيكلة.  .  2026-2021

جزءا ال يتجزأ من  اإلدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءاتوزارة وتعتبر 

اتيجية عبر عدة بر 
امج للنهوض بتميكن النساء، وإنعاش ريادة األعمال النسائية، هذه االسبر

 وقابلية التشغيل. 

 

 



 

ايدة ، برنامج من أجِلِك  ن  بقيمة مبر

ي برنامج  اإلدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءاتوزارة  تعد 
 
أهم طرف ف

ي  بلجيكي  برنامج وهو ، من أجِلِك  ي  القهتم إط مغربر
 
إرادة السلطات ، والذي يرتكز عل 2013ف

العمومية المغربية والبلجيكية للنهوض بالتمكي   االقتصادي للنساء، لما يمثله من دعامة 

 ل. مهمة للنمو المستدام والشام

بية والتكوين  الموضوع من طرف من أجِلِك برنامج  وي  هدف الوكالة البلجيكية إلنعاش البر

تشغيل النساء بالمغرب والممول من لدن الوكالة البلجيكية للتنمية إىل العمل لصالح  بالخارج

ي أو مقاو  إنشاء نشاط عن طريق ي   اإلدماج السوسيواقتصادي للنساءمن خالل تحس
البر

كاء تحسي   قابليتهن للولوج لسوق الشغل. ومنذ إطالقه،  نامج عل تدعيم عمل الشر ركز البر

ي مجال 
 
ين ف الرقمنة، والتواصل، وتحسي   القدرات عبر مواكبة المستفيدات المباشر

 وتكوينهن. 

نامج ل ودامت المرحلة األوىل ي 2016إىل  2013من  من أجِلِك بر
 
، ومكنت من المساهمة ف

ي مجال مواكبة حامالت  500امرأة بروح المقاولة، وتكوين  000 18تحسيس 
 
إطار ف

ي مرح 200 1المشاري    ع، عالوة عل مرافقة 
 
 لة ما قبل اإلنشاء. مقاولة نسائية ف

ي امتدت من 
نامج تدخال عل ، 2021إىل  2017وخالل المرحلة الثانية، التر أجرى البر

كائه ي وساهم، من خالل شر
ي تكوين أزيد من  ،المستوى الوطت 

 
امرأة مقاولة نشيطة  000 20ف

ضةو/  ، وإنشاء أزيد من مستفيدة خالل مرحلة تكوين النشاط 000 2، ومواكبة أو مفبر

منصب شغل للنساء. كما ساهم  000 10بنية نسوية، مما مكن من إيجاد حواىلي  000 8

ي إحداث و/أو دعم أزيد من  من أجِلِك برنامج 
 
حاضنة مقاوالت، وفضاءات للعمل  15ف

ك، ناهيك عن  ي وريادة األعمال النسائية. المشبر  فضاءات جامعية للنهوض بالعمل الطالبر

ة ي تغطي الفبر
تكز 2022-2026 ومن خالل هذه المرحلة الثالثة، التر  من أجِلِك برنامج ، سب 

عل عدة فاعلي   عموميي   وخواص وجمعويي   للنهوض بالتمكي   االقتصادي للنساء من 

نامج إىل تطوير عرض شامل  خالل ريادة األعمال والرفع من قابلية التشغيل. وسيسىع البر

 للقرب من خالل النسيج الجمعوي. 

 


