تقدموا بطلب المشاركة!
مساحة التعلم المشترك :المناصرة متعددة المستويات
الموعد النهائي :االثنين  21فبراير 6 ،مساء بتوقيت جرينتش
هل تريد(ين) تحقيق فهم أفضل وتحسين مهارات المناصرة متعددة المستويات تجاه حقوق اإلنسان المتعلقة بالموئل؟
هل ترغب(ين) في تعلم خبرات المناصرة وتبادلها بين الناشطات/الناشطين من الجنوب العالمي؟
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 مساحة التعلم المشترك في مجال المناصرة متعددة المستويات تمثل فرصة عظيمة للتعلم مع الشبكات والمنظمات األخرى العضوة
في التحالف العالمي للموئل من أفريقيا ،وأمريكا الالتينية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لبناء القوة االجتماعية وتطوير فهم
مشترك ومهارات ذات صلة بالمناصرة متعددة المستويات من أجل تصور الفرص واالستراتيجيات المشتركة لمناصرة حقوق اإلنسان
المتصلة بالموئل ،وتعزيزها.
متى سيتم ذلك؟ سيتم استضافة مساحة التعلم المشترك في مجال المناصرة متعددة المستويات على اإلنترنت في مارس  2022على
مدى أربعة أسابيع (األربعاء  23 ،16 ،9 ،و  30مارس) .يتألف 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 ثالثة 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 :فهم المناصرة وكسب التأييد
تهدف هذه الجلسة إلى التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن المناصرة ،مع التشديد على هدفها المتمثل في التأثير على قرارات السياسة العامة.
ومن خالل نهج دراسة الحالة ،توضح الجلسة المفاهيم والمستويات واالستراتيجيات واألدوات والمهارات الالزمة للمناصرة.
الجلسة الثانية :المناصرة ونظام حقوق اإلنسان
وتركز الجلسة الثانية على أهمية اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان إزاء المناصرة ،والتمييز بين التزامات الدول وااللتزامات السياسية،
ومسؤولية التنفيذ الناشئة عنها .وتستكشف الجلسة الفرص المتاحة للقيام بالمناصرة متعددة المستويات المستمدة من النظم الدولية واإلقليمية
لحقوق اإلنسان ،وتناقش االستراتيجيات واألدوات القائمة على حقوق اإلنسان.
الجلسة الثالثة :المناصرة ونظام التنمية العالمي
تستكشف الجلسة الثالثة فرص المناصرة متعددة المستويات المستمدة من أجندات التنمية الدولية ذات الصلة بقضايا الموئل ،مثل األجندة
الحضرية الجديدة وأجندة  2030للتنمية المستدامة .وتعتبر هذه الجلسة أن النهج القائم على الحقوق إزاء التنمية ذو صلة بوضع
استراتيجيات إلضفاء الطابع المحلي على أجندات التنمية هذه.
الجلسة الرابعة :المناصرة متعددة المستويات ،جاهزة للممارسة
استنادا إلى التعلم المشترك من الجلسات السابقة ،تدعم الجلسة النهائية وضع خطوات عملية ملموسة للمناصرة متعددة المستويات تجاه
قضايا الموئل وحقوقه ،وهي خطوات تهم المشاركين والمشاركات ،مع إبراز تعريف األهداف الذكية ،واألدوات المناسبة ،والتكتيكات.
وتستكشف الجلسة أيضا إمكانيات التفاعل اإلقليمي وعبر اإلقليمي لبناء قوة اجتماعية للقيام بالمناصرة متعددة المستويات.
كيفية التقديم:
 .1يرجى ملء استمارة الطلب هناhttps://bit.ly/3ov5THq :
 .2آخر موعد لتقديم الطلب هو االثنين  21فبراير  ،2022الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش.
 .3سنبلغكم بالنتيجة بحلول  24فبراير 2022
 .4يرجى مالحظة أن األماكن محدودة ،لذا يجب أن نأخذ عدة معايير لالختيار في االعتبار ،بما في ذلك التنوع اإلقليمي
والتنظيمي.
 .5المتطلبات:
• االلتزام بتخصيص ثالث ساعات أسبوعيا للمشاركة في جلسات زووم الحية وغيرها من أنشطة التعلم المشترك
عبر اإلنترنت على مدار أربعة أسابيع متتالية.
• ثقتك في قدرتك على القراءة والكتابة والتحدث باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية.

•

توفر جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول ،واستطاعتك استخدام أدوات اإلنترنت ،أو استعدادك لتعلم كيفية استخدام
هذه األدوات ،مثل البريد اإللكتروني وزووم وصفوف جوجل الدراسية.

