تقدموا بطلب المشاركة!
مساحة التعلم المشترك :النهج النسوية تجاه الموئل
الموعد النهائي :الخميس  10كانون الثاني/يناير ،الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش

هل تريد(ين) التعلم مع أعضاء التحالف الدولي للموئل وأصدقائه وحلفائه في أفريقيا ،والشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وأمريكا
الالتينية عن النهج النسوية تجاه الموئل؟
هل تريد(ين) التدرب على االستراتيجيات السياسية والتعليمية واستراتيجيات المناصرة وكسب التأييد؟
ما المقصود بمساحة التعلم المشترك؟
تعد مساحات التعلم المشترك لقاءات عبر إقليمية متعددة الجلسات تهدف إلى دعم المشاركات والمشاركين في تحديد األولويات
ووضع االستراتيجيات والتعلم والمناصرة وكسب التأييد معا بشأن حقوق اإلنسان المتعلقة بالموئل .مساحات التعلم المشترك مبنية
على أساس ممارسات التعلم التحررية عبر الثقافات ،والتي تربط التعلم بإجراءات محددة للمناصرة وكسب التأييد .وهي تهدف
إلى دعم المشاركات والمشاركين في بناء القوة االجتماعية والتحدث بصوت عبر أقاليمي قوي للتأثير في السياسات والممارسات
وتحقيق التغيير التحويلي.
لماذا االنضمام؟
إن مجال التعلم المشترك بشأن النهج النسوية إزاء الموئل هو فرصة عظيمة للتعلم مع الشبكات والمنظمات النسائية في التحالف
الدولي للموئل من أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل بناء القوة االجتماعية ووضع
استراتيجيات للمناصرة وكسب التأييد من أجل تحقيق موئل عادل للنساء واألطفال والتنوعات.
متى سيتم ذلك؟ سيتم استضافة مساحة التعلم المشترك الخاصة بالنهج النسوية تجاه الموئل على اإلنترنت على مدى أربعة أسابيع
في شهر فبراير  .2022يتألف كل أسبوع من جلسة تفاعلية حية مدتها ساعتان من خالل زووم ،باإلضافة إلى ساعة من وقتك
الخاص لإلعداد.
من ينظم مساحة التعلم المشترك؟
ييسر مساحة التعلم المشترك ستة من أعضاء التحالف الدولي للموئل من أفريقيا ،والشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وأمريكا
الالتينية ،بدعم من التحالف وبرنامج المعرفة العملية من أجل المساواة الحضرية Knowledge in Action for Urban
.)Equality(KNOW
من يمكنه االنضمام؟ مساحة التعلم المشترك مفتوحة لجميع أعضاء التحالف الدولي للموئل وأصدقائه وحلفائه.
محتوى كل جلسة
الجلسة األولى :لماذا النهج النسوية إزاء الموئل؟
تضع هذه الجلسة السياقات والمفاهيم األساسية واإلنجازات الرئيسية والتاريخ واستراتيجيات الحركة النسائية التحويلية في ما يتعلق
بالموئل .كما تمكن المشاركين والمشاركات من تحديد الصعوبات التي تواجههم وصراعات اآلخرين ،والتعرف عليها وتقديرها.
الجلسة الثانية :أوجه عدم المساواة والعنف
تركز الجلسة الثانية على العنف وأوجه عدم المساواة التي تعاني منها النساء واألطفال والجماعات المتنوعة عبر مختلف األقاليم،
وذلك بسبب إمكانية حصولهم على حقوق الموئل على نحو تفاضلي وتقاطعي .كما تناقش هذه الجلسة استراتيجيات المناصرة
الملموسة والملهمة من أعضاء التحالف في أمريكا الالتينية وأفريقيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل مواجهة هذه الالمساواة.
الجلسة الثالثة :الرعاية ومكان العمل
تستمر الجلسة الثالثة في مناقشة التفاوت في مجاالت الرعاية (اإلنجابية) والعمل (غير مدفوع األجر) الذي تقوم به المرأة.
وستشارك في إعادة توزيع أدوار المرأة ومسؤولياتها -بوصفها مقدمة للرعاية في مختلف المجاالت -واالعتراف بها وإعادة
تقييمها .وتشمل األسر والعائالت ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والبيئة.

الجلسة الرابعة :استراتيجيات المناصرة النسوية
استنادا إلى التعلم المشترك من الجلسات السابقة ،تدعم الجلسة النهائية وضع مبادرات ملموسة للمناصرة النسوية بين المشاركين
(والمشاركات) .وسيحدث ذلك من خالل مشاركة ومناقشة مجموعة من أدوات ومنهجيات المناصرة ،وتوفير مساحة لبناء
العالقات اإلقليمية وعبر اإلقليمية حول البرامج المشتركة للمناصرة.
كيفية التقديم:
.1
.2
.3
.4
.5

يرجى ملء نموذج الطلب هناhttps://forms.gle/JZUSGGSnZ8SQ2hqi7 :
آخر موعد لتقديم الطلب هو الخميس  13يناير  ،2022الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش.
سنبلغكم بنتيجة الطلب بحلول  21يناير 2022
يرجى مالحظة أن األماكن محدودة ،لذا يجب أن نأخذ عدة معايير لالختيار في االعتبار ،بما في ذلك التنوع اإلقليمي
والتنظيمي.
المتطلبات:
○ يمكنك االلتزام بتخصيص ثالث ساعات أسبوعيا للمشاركة في أنشطة التعلم المشترك أثناء الجلسات عبر
زووم وغيرها من أنشطة التعلم المشترك عبر اإلنترنت على مدار أربعة أسابيع متتالية في شهر فبراير.
○ ثقتك في قدرتك على القراءة والكتابة والتحدث باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية.
○ لديك كمبيوتر أو جهاز محمول ،ويمكنك استخدام أدوات اإلنترنت ،أو أنك على استعداد لتعلم كيفية استخدام
هذه األدوات ،مثل البريد اإللكتروني وزووم وفصول جوجل الدراسية.

