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  المسابقة قانون

« Green Start-up » مسابقة 

 انالشب لصالح لبيئةل الصديقة المشاريع دعم و إنشاء

 يةالقرو المناطق في والشابات

 
 والغابات المياه قطاع طرف من ُمنّظم

 -والغابات والمياه ةالقروي والتنمية البحري والصيد الفالحة وزارة- 

 

 GIZ األلمانية التعاون وكالة مع بالشراكة

 و

 القرض الفالحي

 جمعية المبادرات المناخية 
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 : العام اإلطار .  1 المادة

 

 – Jobs reenG- والجبلية القروية المناطقب الشاباتو الشبان لصالح للبيئة الصديقة المهن تعزيز مشروع
 التنميةو البحري الصيدو لفالحةا وزارة / والغابات ياهالم قطاع طرف من الواقع أرض على تنزيله تم مشروع
 .األلماني التعاون كالةو مع بشراكة والغابات والمياه القروية

 والغابات، المياه لقطاع 2030 ـ2020  المغرب غابات استراتيجية تنفيذ في المشاركة إلى المشروع يهدف
 وخالق شامل مستدام، تسيير نموذج عبر المجتمع، وشرائح أجيال لجميع غابوي تراث تطوير إلى تطمح والتي
 .للثروة

 التأهيل حول تتمحور مقاربة لمشروعا تبنى لشغل،ا فرص خلقب لمتعلقةا لكت خصوصا األهداف هذه لتحقيق
 يتم: ثيح ،الجبلية المناطقو القروي المجالب والشابات للشبان والمقاوالتي التقني

 االقتصاديو التقني المستوى على إرشادهم - 

 الدعم برامج في موانخراطه تمويالت لىع للحصول دعمهم -

 .معينة دةم على أمكن، إن مواكبتهم، -

 االقتصادية المؤسسات و )الشباب قاولينالم( لألفراد بالنسبة التمويل، ىإل الولوج سهيلت في يضاأ الدعم يساهم
 هتماما يعطى كما .اعدةالو الخضراء المشاريع طويرت أثناء لدعما توفير إلى و ،)صغرى تمقاوال و تعاونيات(

 .النسائية المقاوالت لدعم خاص

 المهن جالم في تعمل مغربية ناشئة مقاولة 20 يقارب ما ومواكبة إنشاء دعم رئيسي: كمؤشر المشروع حدد
 .القروي بالمجال للبيئة الصديقة

 وفي . يةالقرو الحرف مجال يف مغربية خضراء ناشئة مقاولة 20 واكبةم أو لخلق الدعم :كمعيار المشروع حدد

 إلى (المشاركة شروط أنظر) المؤهلين والشابات شبانال لتشجيع المسابقة هذه مشروعال شركاء طلقأ اإلطار هذا

 المنتقاة لمشاريعا تستفيدس . منها تقىالمن وتقديم ،اإلنجاز رطو في أو جديدة اءخضر مشاريع أو بأفكار المشاركة

 . شهرا  12و 3 بين تتراوح رةفت خالل وشركائه المشروع دعم نم اللجنة طرف من

 :يلي فيما مفصلة المشاركة وطريقة شروط

 :المشاركة . 2 المادة

 :المعنيون والمشاركات المشاركون 1.2

 

 :التالية روطالش فيهم تتوفر التي المشاريع وحامالت لحاملي مفتوحة المسابقة تعتبر

   

 ؛نةس 35و 18 بين أعمارهم تتراوح وشابات شبان ـ

ـ األولوية للساكنة األصلية أو القاطنة بإحدى الجهات األربع التالية: طنجة-تطوان-الحسيمة، فاس-مكناس،         

 الرباط-سال-القنيطرة وبني مالل-خنيفرة؛

 . األقل على ياباكالور لىأو مستوى على التوفر األفضل من ـ

 

  :المشاريع انتقاء معايير 2.2

 :التالية المعايير على توفرال المقترحة المشاريع على
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 :العمل نطاق ـ

 - الرباط س،مكنا - فاس الحسيمة، - تطوان - طنجة) المشروع تدخل ناطقم في المقترحة لمشاريعا تنفيذ يجب

 :الغابوي لملكا داخل عةالواق المناطق يف سيما وال (خنيفرة - مالل بني القنيطرة، - سال

   ؛الغابوية والشبه الغابوية المناطق ـ

   ؛الطبيعية والمحميات الوطنية المتنزهات ـ

 .ـ مواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية؛

  :المعالجة المواضيع

 :توضح مشاريع اقتراح والمتقدمات المتقدمين على يجب

 الموارد، جديدت مكانيةإ ،الرعويو البشري لضغطا تقليل) اوحمايته الطبيعية الموارد على الحفاظ إمكانية-

 (؛ذلك لىإ وما البيئة، على التأثير

 المستدامة؛ االقتصادية بحيةالر تحقيق إمكانية-

 المحلي؛ لمستوىا على (ونساء رجال) شبانلل عمل فرص خلق إمكانية-

 ؛والموضوع العمل ساليبأ حيث من االبتكار-

 .المشروع نفيذت تعيق قد التي الصعوبات أنواع-

 : ةالتالي القيم سالسل اسيأس بشكل االبتكار، في هدج بذل مع ،تقديمها سيتم التي لمشاريعا تتناول أن يجب

ـ السياحة البيئية والمهن الممارسة داخل المجاالت الطبيعية: استقبال، وترفيه، ومرشد بيئي، واستضافة، وأنشطة 

  في الطبيعة، إلخ.

 الحرفو الغابوية المنتجات تثمينو والطبية، العطرية النباتات تثمين :المحلية والمنتجات الطبيعية لمواردا تثمين ـ

 .إلخ ،الخشبية وغير لخشبيةا الغابوية منتجاتلل اليدوية

 أعالف إنتاجو األسماك، ربيةت أقفاص تصنيعو ،األسماك صغار إنتاج : ةالقاري المياه في األسماك تربية ـ

 .إلخ األسماك، تثمينو التبريد، وسلسلة األسماك،

  المادة 3 - كيفية المشاركة:

 يتعين على الراغبين في المنافسة المأل الكامل للنموذج المصاحب لهذه الدعوة  المتوفر في الموقع االلكتروني

 www.greenstartup.ma و ذلك قبل 28 فبراير 2021 .

 :طلب أي رفض في بالحق المنظمون يحتفظ

 األهلية، معايير ستوفيي ال المشروع (ة)حامل كان إذا ـ 

 األهلية، بمعايير يفي ال حالمقتر روعالمش كان إذا ـ 

 جزئيًا، أو كليًا حيحةص غير المنقولة لمعلوماتا أن بينت إذا ـ 

 .مالحظاتهم وجمع لمشاريعا أصحاب إبالغ بعد آخر لسبب ـ 

 .العربية أو لفرنسيةا باللغة العروض تُقبل

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 :االنتقاء ومعايير مسطرة ـ 4 المادة

 :مراحل أربع عبر وذلك هلةومؤ متخصصة تحكيم ةنلج طرف من المؤهلة المشاريع انتقاء سيتم

 2021 فبراير 28 حدود إلى :1 المرحلة

 greenstartup2021@gmail.com  اللكترونيا البريد على والشرح اإليضاح طلبات تلقي 

 من األشخاص المهتمين 

 

 2021ارسم 30 إلى فبراير 28 من ودراستها الملفات استالم :2 المرحلة

استالم ملفات اصحاب المشاريع المترشحة والواردة في اآلجال المحددة. في هذه المرحلة، يمكن تقديم طلبات 

  للحصول على معلومات إضافية من المنظمين

 

 2021 مارس نهاية التحكيم لجنة بلق من والفائزات الفائزين اختيار : 3 المرحلة

 الفالحي، القرضو أللماني،ا التعاونو بات،والغا المياه طاعق يمثلون مؤهلين أعضاء من تحكيمال لجنة تتكون

 .والخاص العام ينالقطاع من خرينآ اءوشرك مناخية، مبادرات ومؤسسة

 خالل هذه المرحلة، سيتم اختيار 20 مشروًعا مبتكًرا وفقًا لجدول تقييم يأخذ بعين االعتبار المعايير التالية :

معايير االنتقاء المذكورة أعاله، احترام المشروع لمبادئ التنمية المستدامة؛ مراعات التأثيرات المتوسطة 

والطويلة المدى على الموارد الطبيعية؛ دمج الفئات الضعيفة / نهج النوع االجتماعي؛ مشاركة / مساهمة 

المستفيدين والفئات المستهدفة؛ الربحية االقتصادية المستدامة؛ مراعات عنصر االبتكار؛ التدريب؛ 

 .المعلومات / التوعية/ التعليم؛ قابلية تكرارالمشروع، مدة التنفيذ.

 

 عنها الدفاعو المشروع فكرة تقديم :4 المرحلة

 .التحكيم لجنة أمام عامة لسةج في نهع والدفاع شروعهمم ملتقدي المختارة المشاريع أصحاب دعوة سيتم

 10 فائزاتالو فائزينال ختياراو لمنتقاةا المشاريع حاملي الى باالستماع التحكيم لجنةل المقابالت هذه ستسمح

 .اختيارهم تم ومرشحة مرشًحا 20 أصل من األوائل

 بين والخارجية (اللجنة داخل) لداخليةا والتبادالت المشاريع حتوىم سرية لىع بالحفاظ لمنظمةا اللجنة تتعهد

 .والمرشحين اللجنة

 

 :الفائزين عن اإلعالن ـ5 المادة

 .الحقًا نجاحهم نع الرسمي إلعالنا وسيتم 2021 مارس نهاية في الناجحة المشاريع / المترشحين إبالغ سيتم
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 :الجوائز ـ 6 المادة

 يهم عرض من لجائزةا ستتألف ،صرةالمخت لقائمةا في اختيارهم مت الذين 20 المشاريع وحامالت لحاملي بالنسبة

 .والتنفيذ ويلالتم إلى ولوجهم تسهيلو مشاريعهم لتطوير التجاريةو الفنية القدرات تعزيز

 تالقدرا تعزيز إلى إضافة ،األوائل 10 لفائزونا يستفيدس المختصرة، القائمة يف مدرًجا مشروًعا 20 بين من

 ستتم .هايرتطو أو / و بنجاح مشاريعهم لبدء شهًرا 21 إلى 3 من يتراوح قرب عن دعم من والتجارية، الفنية

 .ةحد على حالة لك أساس على تمويلال خيارات مناقشة

 المنتظم للتتبع ظامن وضع سيتم لسياق،ا هذا يف .تنفيذ اتفاقية / التزام وثيقة ةالناجح المشاريع أصحاب سيوقع

 .المنظمة ةاللجن إلى التقارير وتقديم

 

 :المشاركين التزامات ـ 7 المادة

 رهن المنظمة لجنةال تبقى .لوثيقةا هذه في ليهاع المنصوص الشروط كل قبول تعني المسابقة هذه في المشاركة

 .(1 المرحلة) أعاله دالمحد النحو لىع للتوضيح سئلةأ أي على لإلجابة والمرشحات المرشحين إشارة

 نع خارجة أحداث وقوع حالة في المسابقة تأجيل وأ إلغاء مسؤولية لمنظمةا اللجنة وأ الشركاء حميلت مكني ال

 .توزيع وكذا الفائزين ددع على عديالتت وضع أجلها، من المرشحين بالغإ يتم ألسباب نهم،م يطلب قد . إرادتهم

 


