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الطريقة:
تكوين عبر اإلنترنت عبارة عن ورشتي عمل تطبيقيتين بمعدل يوم لكل
منهما  ،يتم تنظيمهما في منطقة تحددالحقا من أحد األراضي المستهدفة
المستفيدون /
المستفيدات

موظفيDGCL
وأعضاء
الموظفين و الموظفات و المنتخبون و المنتخبات
مجموعة  IEECAGلجهة طنجة وتطوان الحسيمة و الجهة الشرقية.
موظفي مجالس جهة طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية.

السياق:
تأتي هاته الدورة التدريبية في إطار البرنامج الجماعي للدعم و إنشاء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع في كل من
جهةطنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية .البرنامج ممول من قبل الوكالة األندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية
– AACIDومقاطعة هويلفا-قادش،ويشرف على تنفيذه الصندوق البلدي األندلسي للتضامن الدولي  ، - FAMSIبالتعاون مع
الفيدرلية  ANMARللجماعات المحلية في شمال المغرب واألندلس ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة والمديرية العامةللجماعات
المحلية )(DGCLالتابعة لوزارة الداخلية بالمملكة المغربية.
وتهدف الدورة إلى تعزيز السياسات الرامية إلى المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ،باإلضافة إلى دعم العمليات الهادفة إلى
إضفاء الطابع المؤسساتي على المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي ،وذلك من خالل تعزيز قدرات المجالس المنتخبة
وتعزيز ديناميكية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
النتائج المتوقعة:
في نهاية التدريب ،سيكون المشاركين قادرين و ستكون المشاركات قادرات على:
التعرف على المفاهيم األساسية ،وكذلك اإلطار المعياري المغربي للمساواة بين الجنسين ،وتطبيقه على المستوى المحلي
التعرف وتحليل أوجه التفاوتاتو الفوارق بين الجنسين ،وتأثيرها على حياة المرأة وعلى التنمية المستدامة ؛
اقتراح تدابير للحد من عدم المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي؛
تحليل وتعميق الروابط بين التنمية المحلية،والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

المحتوى:
سيتم تنظيم الدورة التدريبية في وحدات األربعالتالية:
الوحدة :1مقاربة النوع واإلطارالمعياري و برنامج المساواة
تمكن هذه الوحدة ،ذات الطابع النظري من التعرف على المفاهيم والمصطلحات األساسية حول المساواة بين الجنسين،
وأيضا من تحديد أسباب عدم المساواة .باإلضافة إلى ذلك ستمكن من تعميق معرفة المشاركين و المشاركات
بالنصوص المعيارية الدولية التي يلتزم بها المغرب) ، (CEDAW ODS...وكذلك اإلطار المعياري الوطني للمساواة
(الدستور ،الخطة الحكومية للمساواة)...،وتفعيله على المستوى المحلي (القوانين التنظمية المتعلقة بالجمعات المحلية).
الوحدة: 2تحليل الواقع من خالل مقاربة النوع االجتماعي
تهدف هذه الوحدة إلى تقديم األدوات الالزمة للتعرف على المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي،وجمع البيانات
الكمية و النوعية.كما تسعى على وجه الخصوص إلى تعلم كيفية إجراء تشخيص وفقًا ألحكام القانون األساسي 113.14
المتعلق بالجماعات والمرسوم رقم  ،2.16.301الخاص بإعداد برنامج عمل )(PACبمشاركة هيئات وتكافؤ الفرص
و مقاربة النوع,(IECCAG).
الوحدة  :3تنمية محلية تراعي مقاربة النوع االجتماعي
تسعى هذه الوحدة إلى تحليل وعرض العالقة بين التنمية المحلية والمساواة بين الجنسين .وتعميق البحث حول المناهج
الشاملة والمستدامة والتي تخص التخطيط اإلقليمي،بالتركيز على كيفية تحقيق التحالفات اإلقليمية لتعزيز التنمية والحاكمة
المحلية (التوأمة والشبكات وجداول األعمال.)... ،
الوحدة  :4الشروع فالعمل
تمكن الوحدة األخيرة من التعرف على األدوات والمناهج إلدماج مقاربة النوع في التخطيط المحلي  ،وتقديم حلول
تستجيب لالحتياجات المحددة .وستتمحور على تطوير وتحديث خطط عمل الجماعات  ،مع التركيز على التخطيط
وبرمجة مالية مراعية مقاربة النوع االجتماعي وتجلياتها،مع إشراك ال IEECAG
سير عملية التدريب:
ستتألف كل وحدة من:
✓ محتوى بيداغوجي مرفق بقراءات إلزامية وتكميلية؛
✓ دراسة حالة تطبيقية؛
✓ عملية تقييم

ستعرف كل وحدة تنظيم منتديات للحوار
نظامالتقييم:
سيتم تقييم المشاركين و المشاركات بناء على نتائج الحاالت التطبيقية واختبارات تقييم الوحدة وكذلك مشاركتهم في المنتديات.
كما سيتم إجراء اختبار نهائي لتقييم المهارات.
يتم التسجيل من خالل الموقعaulasolidaria.org :

