
 !تقدموا بطلب المشاركة

 األرض حقوق :المشترك التعلم مساحة

 جرينتش بتوقيت مساء 6 أبريل،/نيسان 52 اإلثنين: النهائي الموعد

 

 الخاصة؟ الملكية على التقليدي التركيز من أبعد األرض، في اإلنساني الحق حول األفكار بتبادل( ة)مهتم أنت هل
 

 الموائل؟ وتدمير العنيفة اإلخالء وعمليات األراضي وتركيز االستعمار ضد استراتيجية وضع على المساعدة في ترغبين/ترغب هل

 

 

 
 المشترك؟ التعلم بمساحة المقصود ما

 ووضع األولويات تحديد في والمشاركين المشاركات دعم إلى تهدف الجلسات متعددة إقليمية عبر لقاءات المشترك التعلم مساحات

 أساس على مبنية المشترك التعلم مساحات. بالموئل المتعلقة اإلنسان حقوق بشأن معا التأييد وكسب مناصرةوال والتعلم االستراتيجيات

 المشاركات دعم إلى تهدف وهي. التأييد وكسب للمناصرة محددة بإجراءات التعلم تربط التي الثقافات بين التحررية التعلم ممارسات

 .التحويلي التغيير وتحقيق والممارسات السياسات في للتأثير قوي أقاليمي عبر بصوت حدثوالت االجتماعية القوة بناء في والمشاركين
 

 االنضمام؟ لماذا
 من األخرى ومنظماته للموئل الدولي التحالف شبكات مع للتعلم عظيمة فرصة تعد األرض حقوق حول المشترك التعلم مساحة إن

 وفرص للتحديات مشترك فهم وتطوير االجتماعية القوة بناء أجل من فريقياأ وشمال األوسط والشرق الالتينية وأمريكا أفريقيا

 .األرض في االنساني للحق التأييد وكسب المناصرة
 

 مدى على 5255 مايو/أيار شهر في اإلنترنت عبر األرض بحقوق الخاصة المشترك التعلم مساحة استضافة سيتم ذلك؟ سيتم متى

 من ساعتان مدتها حية تفاعلية جلسة من أسبوع كل يتألف(. مايو/أيار 52و ،11و ،11و ،4 افقةالمو األربعاء أيام) أسابيع أربعة

 .لإلعداد الخاص وقتك من ساعة إلى باإلضافة زووم، خالل
 

 المشترك؟ التعلم مساحة ينظم من

وشمال أفريقيا، وأمريكا  ييسر مساحة التعلم المشترك ثالثة من أعضاء التحالف الدولي للموئل من أفريقيا، والشرق األوسط

 Knowledge in Action forالالتينية، بدعم من التحالف وبرنامج المعرفة العملية من أجل المساواة الحضرية 

(KNOW).Urban Equality 
 

 .وحلفائه وأصدقائه للموئل الدولي التحالف أعضاء لجميع مفتوحة المشترك التعلم مساحة االنضمام؟ يمكنه من
 

 جلسة كل محتوى

 

 الجنسين بين المساواة منظور من األرض في اإلنسان حق إعمال :األولى الجلسة
 عالميا، إنسانيا حقا بوصفه األرض في الجنسين بين المساواة منظور عليها يرتكز التي الدولية والصكوك المفاهيم الجلسة هذه ستناقش

 .األرض حقوق إزاء النطاقات متعدد نهجا وتوضح وتحدد األرض، حقوق تعزز التي الدولية االتفاقات الجلسة تعرضستس حيث

 

 
 وصراعات انتهاكات من بها يتصل وما األراضي حيازة أنماط :الثانية الجلسة
 األرض، حيازة ترتيبات أو وأنواع لملكيةل المختلفة واألشكال األبعاد ذلك في بما األرض، حقوق استمرارية على الثانية الجلسة تركز

 .والوطنية اإلقليمية السياقات مختلف في واالنتهاكات الصراعات عن فضال

 

 النضاالت تعزيز وأدوات استراتيجيات: الثالثة الجلسة

 النضاالت في همخبرات يشاركوا لكي ومتحدثين متحدثات دعوة وستتم. والجبر والتظلم المعلومات مفاهيم الثالثة الجلسة تستكشف

 أيضا الجلسة ستستكشف كما. المرأة تواجهها التي المحددة التحديات ذلك في بما األرض، في الحق إعمال أجل من والبديلة الحالية

 .الحيازة وضمان األراضي إلدارة بديلة/مبتكرة آليات

https://www.urban-know.com/
https://www.urban-know.com/
https://www.urban-know.com/


 

 األرض حقوق لمناصرة عالمية الستراتيجية األسس وضع: الرابعة الجلسة

 وسيبني. األرض حقوق لمناصرة ملموسة مبادرات وضع النهائية الجلسة تدعم السابقة، الجلسات من المشترك التعلم لىإ استنادا
 بها يقوم التي المناصرة أعمال على أمثلة خالل من ذلك في بما تحدياتها، سيدرسون كما المناصرة، مفهوم والمشاركون المتحدثون

 بعد ما الخطة هذه تطبيق إمكانية واستكشاف للمناصرة، مشتركة عمل خطة إقرار في لسةالج هذه هدف ويتمثل. المدني المجتمع

 .المشترك التعلم مساحة

 

 :التقديم كيفية
 

 

  :هنا الطلب استمارة ملء يرجى .1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKFUjLKgu5NjEsOlMzOxKX9L7kRK

WqYB77Kid8ES46nA00ig/viewform?usp=sf_link 
 .جرينتش بتوقيت مساء السادسة الساعة 5255 أبريل، 52 االثنين، هو الطلبات لتقديم موعد آخر .5

 5255 أبريل 51 بحلول الطلب بنتيجة سنبلغك .3

 اإلقليمي التنوع ذلك في بما االعتبار، في لالختيار معايير عدة نأخذ أن بيج لذا محدودة، األماكن أن مالحظة يرجى .4

 .والتنظيمي

 :المتطلبات .2
o المشترك التعلم أنشطة من وغيرها الحية زووم جلسات في للمشاركة أسبوعيا ساعات ثالث بتخصيص االلتزام 

 .متتالية أسابيع أربعة مدار على اإلنترنت عبر

o اإلسبانية أو الفرنسية أو اإلنجليزية أو العربية باللغة والتحدث والكتابة القراءة على قدرتك في ثقتك. 
o استخدام كيفية لتعلم استعدادك أو اإلنترنت، أدوات استخدام واستطاعتك محمول، جهاز أو كمبيوتر جهاز توفر 

  .الدراسي جوجل وصف وزووم اإللكتروني البريد مثل األدوات، هذه
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