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قلعة   – الرحامنة –شيشاوة  –مراكش  –دعوة لجمعيات المجتمع المدني بأقاليم الحوز 
حول موضوع  والمكونات  لتقديم الترشيحات للمشاركة في دورة تكوين المكونين السراغنة

لألسرةمساواة النوع االجتماعي والتدبير المنصف   

                     AFED  مشروع تمكين النساء من خالل المقاولة المستدامة–  
CIM/17/2021 

   

 نبذة عن جمعية كير أنترناشيونال المغرب: 

سياسية،   وغير  طائفية  عام  هي جمعية غير حكومية غير  في  المغربي،   تخضع،  2007تأسست  للقانون 
ي تعد واحدة من أكبر  الت   ، تنتمي الى شبكة كير الدولية2018منذ يونيو   أصبحت تتمتع بصفة المنفعة العامة

  المسببات معالجة  إلى    المغرب   لانترناشيونا  كيرمنظمات المساعدة والتنمية الدولية في العالم. تسعى منظمة  
  األسباب الجذرية للفقر وتمكين المجتمعات من تولي زمام األمور بنفسها.  

كير   منظمة  عمل  المغرب  في  الرئيسية  التنمية  تحديات  تحليل  إلى    التعليم،قضايا    اتجاهيوجه  والوصول 
  الشباب. و الفرص االقتصادية والمشاركة السياسية والمدنية للسكان األكثر ضعفا، وخاصة األطفال والنساء 

    الخلفية الخاصة بالنوع اإلجتماعي:

حول جذور الفقر. وتم تحديد ثالث تحديات   2011دراسة في عام   المغرب  لانترناشيونا كير جمعيةأجرت 
المرأة، وهي: التعليم، ال  المدنية والسياسية.  ل  ولوج هامة أمام تمكين  لهذه    استنادافرص العمل، والمشاركة 

تم تحديد تطوير    ن،نجازه مع المتدخلين المعني إ التشاركي الذي تم    التخطيط االستراتيجي  ولتمرين الدراسة،  
  .  المغرب  لانترناشيونا  كير  جمعية األهداف االستراتيجية لـ كأحد فرص العمل والتدريب للمرأة 

المغربيات  النساء  مثل  إن  أفريقيا،    مثيالتهن ،  وشمال  األوسط  الشرق  بلدان  تقليديافي  ربطهن  أدوار  ب  تم 
كمقدمات   أن  ألسر.  ا   عن  ت ومسؤوالللرعاية  اإلنجاب  التغييرغير  هو  السنوات  ال  المالحظ  في  تدريجي 

التعليم والبحث عن    الولوج الىحيث بدأت األجيال الشابة، وال سيما في المناطق الحضرية، في    ، األخيرة
مهارات  ها لاكتساب  تحد من إمكانيات تؤدي أدوارا اجتماعية تقليدية،    قروية عمل. ومع ذلك ال تزال المرأة ال

على البحث عن عمل مدفوع األجر من شأنه أن يعزز    عها تشجأو    مشاريعة  رائد  تصبحجديدة تمكنها من أن  
  ل. قدرتها على التنق
  ثالث مجاالت كيرانترناشيونال المغرب    جمعية هدف  ست ، تالنوع اإلجتماعيساواة  م في إطار   في هذا السياق و

أجل  ا  من  على لتغيير  تحقيق  تحويلي    بناء  الثقالمستهدفة:  ها  مجموعات  لدىنهج  الذات  ةتعزيز  احترام   ،
والتطلعات، فضال عن المعرفة والمهارات والقدرات، وتغيير عالقات القوة التي يعيش الناس حياتهم على  

وعضوية المجموعات ونشاطها، وتغيير الهياكل:    العامة والخاصة  من خالل العالقات االجتماعية أساسها
القوانين والسياسات  المعايير، والعادات، والقيم االجتم التمييزية، والممارسات اإلقصائية، فضال عن  اعية 

   ت.واإلجراءات والخدما
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 دورة تكوين المكونين: المشروع الذي تنعقد في إطاره عن نبذة 

المستدامة" اعترافا بحقيقة أن المرأة المغربية ال تزال    المقاولة من خالل  نساء  تم تطوير مشروع "تمكين ال
لرغم من  ، على افي المجال المنزليإمكانياتها وفرصها وتحصرها  كبير من    بشكلتواجه قيودا جنسانية تحد  

  التغيرات االجتماعية الكبيرة التي حدثت في المغرب في العقود األخيرة.  
العوائق التي تحول دون تمكين المرأة اقتصاديا من معايير ثقافية واسعة ومتأصلة تحد من قدرتها    تنبع هذه

 ية التي تحد من  سات على اتخاذ القرار، فضال عن التصورات السلبية والقوالب النمطية لدى الجهات المؤس
مشاريع المملوكة للنساء إلى أن  خدمات تنمية األعمال التجارية. ونتيجة لذلك، تميل اللالمرأة    ولوجإمكانية  

"  ةتكون أصغر حجماً وتباطؤاً في النمو، وأقل عرضة للمخاطرة، وتعمل أساساً في قطاعات "نسائية تقليدي 
   .مثل الحرف اليدوية وتجهيز األغذية على نطاق صغير 

األعمال  ريادة  أمام  والمترابطة  المعقدة  والهيكلية  الثقافية  الحواجز  هذه  مكافحة  أجل  يأتي  النسائية،    من 
المقاولة   للمعايير والتصورات االجتماعية التي تؤثر   ليتصدى  المستدامة) (مشروع تمكين النساء من أجل 

، وزيادة  جهة مراكش أسفيالمشاريع في    رائدات أن تصبح أيضاً من  وتمكنها من  المرأة    قدرةحالياً على  
  سلطاتها في صنع القرار.  

النساء من    المستدامة  خاللمشروع تمكين  مايو    14سنوات (بين    يمتد على مدارخمس   AFED  المقاولة 

من خالل الشؤون  كندا  بتمويل من حكومة  كيرانترناشيونال المغرب  تنفذه جمعية  )  2023  مارس  31و  2018
  الكندية. العالمية 

  - مراكش  جهة  في    قروية للمشروع هي زيادة التمكين االقتصادي للمرأة ال  المنتظرة من   النتيجة النهائية إن  
  : إلىكيرانترناشيونال المغرب   جمعيةآسفي. ولهذا، تهدف 

  امرأة إلنشاء أعمالهن التجارية.   1  296تعاونية نسائية ودعم   40 مواكبةو ت تعزيز قدرا  -
المشاركة االق  - القوالب النمطية الجنسانية التي تعوق  المبادرة  وتصادية للمرأة  مكافحة  تعزيز روح 

 النسائية من أجل تحقيق قدر أكبر من االستقالل والتمكين.  

 :والمكونات  دورة تكوين المكونينموضوع  

ــف    :حول موضـــوعوالمكونات  دورة تكوين المكونين   - ــاواة النوع االجتماعي والتدبير المنصـ مسـ
 . لألسرة

  :أهداف التكوين

درات   - دف التكوين إلى دعم ـق ات يـه دني    جمعـي ــاوة  المجتمع الـم ل من الحوز، مراكش، شـــــيشـــ بـك
مســـــاواة النوع االجتـماعي والـتدبير  وتعزيز مـعارفـها بخصـــــوص  قلـعة الســـــراغـنة    –والرـحامـنة  
 ومكافحة الصور النمطية المسيئة للنساء. ألسرةالمنصف ل
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   :اتنوالمكون  ينكومال  النتائج المنتظرة من تكوين

المشارك -1 من جانب  والمشاركاستيعاب جيد  التنمية  لين  ات  على  وآثارها  الجنسانية  النمطية  لقوالب 
 للمرأة؛المجتمعية والتمكين االقتصادي 

،  ةالمنصف لألسر  لتدبيروا  مساواة النوع اإلجتماعيالعمل بشأن    شات نشيط ورالقدرة الجيدة على ت  -2
  في هذا الدورة التدريبية والمشاركات    المكونين والمكونات المشاركين والتي سيتم تأطيرها من طرف  

، بعد أن يتم انتقائهم بشكل نهائي عند نهاية  بإقليم الحوز  AFEDمن مشروع    فئة المستفيدةلفائدة ال
  الدورة. 

  :الفئات المستهدفة
  :يستهدف هذا التكوين

  

  الجمعيات العاملة في مجال حقوق اإلنسان؛ •

  العاملة في مجال حقوق المرأة؛ الجمعيات  •

  العاملة في مجال الحقوق الشبابية؛ جمعيات ال •

  ؛في وضعية إعاقة  التي تدافع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جمعيات ال •
  

ة في    امـل ات ـع د  يـجب أن تكون الجمعـي اليم أـح ــاوةالحوزاألـق ة،  ، مراكش، شـــــيشـــ امـن ة   الرـح وقلـع
 .السراغنة

  

  انتقاء الجمعيات والمشاركين والمشاركاتمنهجية  

لنتـضاف الى الجمعيات التي ـسبق اختيارها في الدورة   جمعية  30انطالقا مما تم وـصفه أعاله، ـسيتم اختيار  
  والتي استفادت منها جمعيات بكل من الحوز، مراكش، الرحامنة.األولى من هذا التدريب، 

 10بمعدل   ترشــيحاتها مرفوقة بطلبات المشــاركة  تقديم التدريب،على الجمعيات الراغبة في اإلســتفادة من  
، عبر مســطرة تعتمد على دراســة ملفات الترشــيح، مع ل جمعيةكعلى حد أقصــى ل  ينومشــارك  ات مشــارك

  الحرص على احترام التعددية، المساواة بين الجنسين والتنوع المجالي والجغرافي.

 االستمارة الخاصة  عبر مألرئيس(ة) الجمعية او ممثلها    وجوبا من طرف  تقدم الجمعيات ملفات ترشيحها
(يـجب أال يـقل عدد   حســـــب النموذج المرفق.ات والمشـــــاركين  ـكاســـــتـمارات المشـــــاربـجانب   الجمعـيةـب

  ).10وال يتجاوز  7عن المشاركات والمشاركين المقترحين من طرف الجمعية 

  تالية:اختيار ممثليها باحترامهم للمعايير ال إطارتلتزم الجمعية في 
  

 ؛في مجال الجمعيات وتنمية المجتمع، على المستوى النظري والعملي معرفة -1
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في  في تأطير / تيسير ورشات او دورات تكوينية    تجربة ان يكون للمشارك او المشاركة    -2
 ؛ موضوع واحد أو أكثر

  ؛والعمل التنموي  في مواضيع التنمية المستدامة تجربة  -3
  
  
 

 القائم على المشاركة؛ التأطير   /في التدريب له تحربة /أن تكون لها   -4
جهة مراكش    –  المشروع تنفيذ  المجتمعية على مستوى منطقة    جمعيات معرفة سياق العمل المحلي لل  -5

 ؛آسفي
 ة / األمازيغية كذلك.الفرنسيستحب من المالعربية و ة قدرة على التواصل والكتابة باللغال  -6
  سنة.  18من طرف الجمعية عن للمشاركة يجب اال يقل سن المرشحات والمرشحين  -7

  ، يلتزم المشــاركات والمشــاركونالمكونات   بعد اختيار الجمعيات التي ســتشــارك في دورة تكوين المكونين
ــتفيدين من    بتأطيرنهاية الدورة التدريبية،    عند   انتقاؤهمتم    الذين ــات لفائدة المس الذي   AFEDمشــروع  ورش

  .ينفذ داخل إقليم الحوز

التأطير    أيام من 10  ال يتجاوزعلى أ  حـسب برنامج يـسطر من طرف فريق المـشروعر الورـشات  يتأط  ـسيتم
  لكل مكون ومكونة.

يتم انتقائهم   اركين الذين ـس يتم تخصـيص مبلغ مالي كتعويض عن كل يوم تأطير، لفائدة المـشاركات والمـش ـس
، كيرانترناـشيونال المغرب الـشراكة التي ـسيتم توقيعها بين جمعية  اتفاقية  في نهاية التدريب، وذلك من خالل  

 والجمعيات التي سيتم انتقائها.

، حســب الوضــعية الصــحية في المغرب واإلجراءات او عن بعد ســيتم تنظيم التكوين اما بشــكل حضــوري  
  الوقائية المفروضة من طرف السلطات العمومية.

 ملفات الترشيح:لتقديم  

ها  وبعث حسب النموذجين المرفقين،    مرفقا باستمارات المشاركات والمشاركين  طلب المشاركةارسال  يرجى  
وضــــع    مع   erragh@caremaroc.org   /   Boudribila@caremaroc.org:التاليين  نااللكتروني  العنوانينعبر  

 Cc( :Akhezzane@caremaroc.orgالبريد اإللكتروني التالي في خانة (

  المشاركة.ملفات ، آخر أجل لتلقي 2021 شتنبر 27الجمعة يعتبر يوم 

 


