
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجريات

 ورشة عمل بناء القدرات

 لمساواة بين الجنسينمن أجل افي مجال المناصرة وحوار السياسات 

 2016نيسان )أبريل(  9  - 4برشلونة، 

 

 

 

 

 المقدمة

توضح المجريات التالية األنشطة الرئيسية المقررة والمنفذة خالل ورشة العمل لبناء القدرات في مجال المناصرة وحوار 

بناء القدرات في جنوب   :CSO WINS مشروعأيام، كجزء من  6سات. تم تخطيط وتنظيم التدريب، الذي بلغت مدته السيا

. الهدف من االتحاد األوروبيالممول من قبل  البحر األبيض المتوسط لفتح حوار السياسات ورصد وضع المرأة في المجتمع

جنوب البحر األبيض المتوسط لرصد السياسات المتعلقة بالمساواة  فيهذا المشروع هو تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني 

بين الجنسين وحقوق المرأة، وتشجيع التغييرات على المستوى المحلي والوطني. يجري تنفيذ المشروع من قبل المعهد األوروبي 

ة(، ومركز المرأة العربية للتدريب ، بالشراكة مع الجمعية الفلسطينية لسيدات األعمال )أصال(IEMed)للبحر األبيض المتوسط 

(، وفيديرالية الرابطة الديمقراطية FFMوالبحوث )كوثر(، وجمعية ضحايا اإلرهاب )جزائرنا(، ومنتدى المرأة المتوسطية )

 .(RUSEMEG)  متوسطية حول المرأة والنوع االجتماعي-والشبكة األكاديمية والعلمية األورو (FLDDF) لحقوق المرأة

 

 

الجزائر وبلجيكا وبلغاريا  ومصر وفرنسا واليونان ممثلين عن تمثل  1منظمة 42ل المناصرة مثلت فضاء ضم ورشة عم

تم فيه تبادل الخبرات حول عمل هذه المنظمات واإلجراءات التي  وتونس واألردن  ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين واسبانيا

من خالل العصف الذهني الجماعي، والتمارين العملية وأنشطة لعب  اتخذت في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

األدوار، اكتسب المشاركون الخبرات والدراية على المستوى التنظيمي والفردي. خالل هذا المسار، تم  تدريب المشاركين بشكل 

وا لهم االرشاد من خالل ، الذين قدم CSO WINSمستمر من قبل خبراء في مجال المناصرة وبدعم من الشركاء في مشروع 

 للبدءمنظمة مجتمع مدني مبتدئة على استعداد  24: منظمة 36تقديم الخبرة العملية في هذا المجال. شهدت ورشة العمل مشاركة 

  7ات خبرة فعلية في المناصرة وحوار السياسات )الممارسات الناجحة( ومنظمة ذ 12إجراءات المناصرة )المستفيدين(، وب

 .شركاء في المشروع

 نيسان )أبريل( 4االثنين، 

 

قدم خاللها الشركاء في المشروع والمدربون أنفسهم ودور كل منهم في ورشة  بجلسة ترحيبافتتح اليوم األول من ورشة العمل 

، كما تم تسليط الضوء على إطار ونهج المشروع، والهدف المزمع   CSO WINS العمل. تم اعطاء لمحة عامة عن مشروع

نفسه بطريقة تفاعلية وما تقوم به  عملية قدم فيها كل مشارك/مشاركة تحقيقه والتحديات التي يواجهها. أعقب العرض ممارسة
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تحقيق المزيد من التبصر المتعمق بشأن " من واحد إلى آخر. ثم تبع ذلك نقاش لتمرير الكرةجمعيته / جمعيتها ، بطريقة  "

"الموضوعات الساخنة" التي تم طرحها. في هذا السياق، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة لتبادل الخبرات والمعرفة 

 .وأدوات المناصرة التي سيتم تحقيقها أو تحسينها في كل بلد

 

تعريف ن اليوم على طرح األفكار بطريقة العصف الذهني، بهدف تقديم بعد الجلسة التعريفية، ركز المدربون في الجزء الثاني م

المنوي تحقيقها من خالل حملة المناصرة. ثم قدم المدربون المزيد من التفاصيل  الجماعي لمصطلح "المناصرة" واألهداف

رأة، وتعريف الموضوعات بتزويد المشاركين ببعض األسئلة األساسية من حيث: اإلجراءات الواجب اتخاذها لتغيير وضع الم

والتحديات. في هذا المعنى، من خالل تحديد سياق الوضع الحالي لحقوق المرأة في البلدان المعنية، تم تمكين المشاركين من 

معرفة بعض األهداف الممكنة القابلة للقياس والقابلة للتحقيق. بعض المواضيع التي تمت مناقشتها شملت انخفاض نسبة العنف 

لتحديد أولوياتهم  24لى النوع االجتماعي وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان. على هذا األساس، تمت دعوة المستفيدين ال القائم ع

 .في مجال المناصرة للعام المقبل

 

 

الحمالت التي قامت بها من أجل خلق نقاش إيجابي والمشاركة في  11 ـالختتام اليوم األول، قدمت  الممارسات الناجحة ال

 Practices“)متوسطية" -اصيل عملها، المجمعة في تحليل "اممارسات من الميدان. مناصرة المرأة في المنطقة األوروتف

Mediterranean region-from the field. Advocating for women in the Euro”) اقع، من أجل تسهيل في الو

مجموعات رئيسية ذات صلة مباشرة بالمواضيع المطروحة. دعيت  3تبادل أفضل الممارسات قسم المدربون المشاركين إلى 

. أوضحت المجموعة مكافحة العنف ضد المرأةالمجموعة األولى لإلجابة عن النتائج الرئيسية والعوامل الحاسمة لنجاح حمالت 

، كما استعرضت كيفية ضمان استدامة هذا النوع من تمكين المرأة والمشاركة السياسيةيسية في مجال الثانية المخرجات الرئ

الحمالت، التي تنطوي على صناع القرار أو تطبيق مناهج مختلفة أو استخدام التشبيك واألدوات الجيدة. قدمت المجموعة 

ق إنسان وكيفية معالجة المقاومة لدى الجمهور والمجال الثقافي كحقو إصالحات القانون وتعزيز حقوق المرأةاألخيرة النتائج في 

 .والمؤسسي

 

 

 

 نيسان )أبريل( 5الثالثاء، 

 

افتتح اليوم الثاني من ورشة العمل بتقديم خالصة قصيرة عن الجوانب الرئيسية والمحتويات الرئيسية لعرض الممارسات 

ز المدربون صحة النتائج واالستنتاجات الرئيسية، التي شملت من بين . من خالل طاولة مصممة لهذا الغرض، أبر11ـالناجحة ال

مثل العنف القائم على النوع االجتماعي في األجندة  مواضيع حساسةأمور أخرى: زيادة الوعي االجتماعي والحشد، إدراج 

والدراسات االستقصائية وورش البحوث  -الوطنية وفي عقلية الناس، إنتاج المزيد من أدلة السياسات من خالل أدوات مختلفة 

النمطية، إنشاء الروابط والتحالفات لتحقيق هدف مشترك، التغيير في المجال التشريعي أو تعميم  بالصور، التشكيك -العمل 

لحملة مناصرة ناجحة، وتقديم الغايات واألهداف  خطة استراتيجيةالرسالة عبر المؤسسات. ركزت هذه الدورة على كيفية بناء 

ية والثانوية، واألدوات المستخدمة والرسالة المزمع نشرها. الهدف من هذه الدورة كان فهم سبل تشجيع التغيير في البالد األول

 .بصورة عملية

 

حملة مناصرة في فرنسا. من أجل شرح ذلك بوضوح، استخدم  عنبالتالي، لتسهيل التمرين قدم المدربون للمشاركين مثاال 

تحديد الهدف )مثال إنشاء وزارة لحقوق المرأة(؛ تحديد الجهات المستهدفة الرئيسية والثانوية )الجهات  المدربون المسار التالي:

والشخصيات الذين لديهم القدرة على إجراء التغيير: مثال رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان والصحفيين الخ(؛ األدوات العملية 

و االجتماعات أو تويتر أو البريد اإللكتروني أو البريد العادي  أو بيان للوصول مباشرة للجهات المستهدفة )أي العرائض أ

صحفي الخ(؛ بناء الرسالة، مع األخذ بعين االعتبار الجهات المستهدفة واألدوات الالزم استخدامها. هنا، كان الجانب األساسي 

ستهدفة(، من أجل إنتاج رسالة نوعية هو تكييف الحجج مع الجهات المستهدفة واألدوات )تضع نفسك في مكان الجهة الم
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وحازمة. وبفضل هذا النهج، الذي أتاح إجراء بعض المقارنات بشأن قضايا مشتركة في أوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، تمكن المشاركون من أن يفكروا في أفضل الطرق لتشكيل رسالة المناصرة ألهداف الجهات المستهدفة. أشارت الجلسة 

صباحية أيضا إلى أهمية فهم المناقشات والقضايا الراهنة في كل بلد، والقدرة على دفع صانعي السياسات وإقناع المجتمع ال

 .المدني أو وسائل اإلعالم العتبار التغيير الذي يتم ترويجه من قبل المشاركين في حملة المناصرة أمرا جوهريا

 

 المناصرة أدوات حول( والعربية الفرنسية) المناقشة للغة وفقا متوازيتين، ملع ورشتي إلى اليوم من الثاني الجزء تقسيم تم

 على تحديدا أكثر نظرة على والحصول المدرب مع أفضل بشكل التواصل من المشاركين تمكين على التنظيم هذا عمل. العملية

 وكانت إعالمية، مقابلة اجراء أو يصحف بيان صياغة هي المقترحة االعالم وسائل أدوات كانت. واإلعالم االتصال أدوات

 على حساب وإدارة وانشاء ،(Thunderclap) ثندركالب على اإلنترنت على عريضة إنشاء اإللكترونية المواقع أدوات

 قرر(. crowdfunding) التشاركي التمويل أو عضوية حملة من التمويل أدوات تشكيل تم.  Daycauseو تويتر/  الفيسبوك

 التي الصحفي، البيان جلسة اعتبرت(. Thunderclap) وثندركالب صحفي بيان إعداد على العمل بينهم فيما المشاركون

 الرئيسي الموضوع/  الحجة) ليتبعوها خطة المشاركين المدربون أعطى األمر، واقع في. عملية ممارسة اليوم، أعمال اختتمت

  طول بشأن تحديدا أيضا، اإلرشادات بعض قدمت ذلك، على عالوةو. الصحفي البيان مسودة إلعداد( والنتائج والتحليل والسياق

 نقاط أو" ودودين" لصحفيين والوصول التعرف كيفية على النقاش ركز ثم. 62 ال اإللزامية والبنود( واحدة صفحة) البيان

 ظهر بعد جلسة من يسيالرئ الهدف كان. المنجز والعمل جمعيتهم ومعرفة رسالتهم في للمشاركة استعداد على صحفية اتصاالت

 وبالتالي. اإلعالم وسائل إلى الرسالة إليصال األنسب والطريقة العامة العالقات عمل كيفية لفهم للمشاركين  الفرصة اتاحة اليوم

 المستهدفة الجهات عقل في صورة وخلق رسالتهم لنشر بالسعي وذلك اليوم، من األول الجزء خالل تعلموه ما المشاركون مارس

 .تغييره يريدون ام حول

 

                                                        
 ان البيان الصحفي ومكان وتاريخ وعنوان ونص نقطة االتصال الصحفيالشعار ومعلومات االتصال وعنو 2 



 
 

 

 

 نيسان )أبريل( 6األربعاء، 

 

، وهو أداة على شبكة اإلنترنت تستخدم لحشد ( Thunderclapافتتح اليوم الثالث من ورشة العمل بجلسة حول ثندركالب )

ركون الناس في وسائل اإلعالم االجتماعية ودفعهم إلى المشاركة بفعالية وتعزيز الحمالت. بعد عرض قصير، دعي المشا

،  من أجل دعم حملة المناصرة  بنشرها على موقع ( Thunderclapإلنشاء حملة حشد خاصة بهم على ثندركالب )

االنترنت. تمت مشاركة بعض المحاوالت التي أجريت والتعليق عليها  كما يظهر  في الصورة أدناه. كانت هذه العملية مفيدة 

لنوع من األدوات على أرض الواقع، ومدى أهمية تسليط الضوء على قضايا مثل أوال لجعل المشاركين يفهمون كيفية عمل هذا ا

العنف القائم على النوع االجتماعي أو المشاركة السياسية للمرأة أيضا على شبكة اإلنترنت. ذكر المدربون أيضا أن ثندركالب 

(Thunderclap)ء، تساعد منظمات المجتمع المدني لتوسيع ، على شبكة اإلنترنت أو أدوات المواقع اإللكترونية على حد سوا

 .نطاق حمالت المناصرة ، بحيث يتجاوز نشرها الحدود الوطنية أو المحلية

لمنظمات المجتمع المدني. وبالتالي،  أدوات استراتيجية وتمويل االتحاد األوروبيخصص الجزء الثاني من اليوم الستكشاف 

هم باألدوات المالية لالتحاد األوروبي، وتحديدا األدوات المالية للمفوضية األوروبية. كان لدى المشاركين الفرصة لتعميق معرفت

وكان الهدف الرئيسي من هذا الجزء توضيح بعض المفاهيم والعمليات األساسية ألدوات التمويل في االتحاد األوروبي لدعم 

ت الرئيسية والشروط المسبقة الضرورية إلعداد منظمات المجتمع المدني. وقد استكمل ذلك أيضا بلمحة سريعة عن الخطوا

وتقديم مقترحات مشاريع. أتاح هذا العرض القصير للمدربين نقل المعرفة والمشورة للمشاركين للحصول على معلومات داخلية 

 .حول نموذج ونهج التمويل من االتحاد األوروبي

 

متوسطية ودور -ت النوع االجتماعي في المنطقة األوروانهي الجزء األخير من اليوم بجلسة مائدة مستديرة حول "سياسا

، الذي (IEMed)المجتمع المدني" التي أدارها السيد سينين فلورنسا، الرئيس التنفيذي للمعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط 

سلط السيد سينين  .3تكلم بإيجاز حول دورالمعهدوالتزامه بمتابعة السياسات األوروبية المتوسطية وتعزيز حقوق المرأة

فلورنساالضوء على أهمية المنظمات النسائية والجمعيات النسوية في التحديث السياسي في البلدان العربية، نظرا للدور الكبير 

 .2011الذي قمن به خالل انتفاضات عام 

 

                                                        
3 IEMed متوسطي -تشارك مباشرة في القضايا والديناميكيات القائمة على نوع االجتماعي في المنطقة منذ المؤتمر الوزاري األورو

 .( 2006األول)اسطنبول

 



 
 

 

 

االجتماعية والمدنية في االتحاد من بعد ذلك أعطى السيد سينين فلورنسا الكلمة للسيدة دلفينبوريوني، نائب األمين العام للشؤون 

أجل المتوسط، التي سلطت الضوء على أهمية االتحاد من أجل المتوسط كالعب إقليمي رئيسي في السعي إلى الحوار السياسي 

وتعزيز التنمية والتعاون والسالم. كما أنها عززت الفكرة القائلة بأن إشراك المرأة في السياق الحالي وحل الصراعات في 

متوسطية هو جانب أساسي للمضي نحو مجتمع أكثر إنصافا. في الواقع، بعد التأكيد على أهمية اعتماد منظور -لمنطقة األوروا

النوع االجتماعي في السياسات العامة في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط، انتقل االهتمام إلى أولويات واستراتيجيات 

 .ى اإلقليمي، مما أدى إلى خلق نقاش تفاعلي بين الضيوف و الجمهوروطرق التمويل التي ستطبق على المستو

 

 .وجولة في وسط مدينة برشلونة( Casa Milà)اختتم اليوم بزيارة ثقافية إلى كازا ميال 

 

 

 

 

 

 

 نيسان )أبريل( 7الخميس، 

 

أو  ها لوجه مع صانع السياساتخطاب وجيهدف إلى تحسين قدرات المشاركين على تطوير  لعب األدوارافتتحت الجلسة بنشاط 

أي شخص يمكن أن يساعد على إجراء التغيير المخطط له في عمل حملة المناصرة. لقد تم تصميم هذا النشاط لمعرفة بطريقة 

سهلة فيها تحد كيفية تقديم الشخص نفسه إلى شخص مهم )مثال وزير أو مسؤول كبير أو سياسي أو صحافي(. وقد ساعدت أيضا 

ثانية )الوقت المشترك الذي تقضيه في المصعد(، بطريقة مريحة وحازمة في نفس  30 على فهم كيفية التعامل مع لقاء مدته

 الوقت. خالل هذه المحاكاة، 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

بوصفها صانعي السياسات وأعدت الحجج المضادة لدحض تلك الحجج المقترحة من قبل  11ـتدخلت  الممارسات الناجحة ال

ة لفهم مدى القوة التي يجب أن تكون عليها الحجة إلقناع شخص مهم بأن حملتك . كانت هذه العملية مفيد24الجهات المستفيدة ال 

 .تستحق دعمه /دعمها؛ وفي نهاية المطاف أن تكون قادرا على مواجهة الحجة بطريقة ذكية ومهذبة

 

 

يمكن أن يدعموا  . حدد المدربون الشركاء الذينالحلفاء والشركاء المزمع حشدهم لحملة المناصرةركزت الجلسة التالية على 

الحملة )مثال المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات وغيرها( والجوانب اإليجابية للعمل في شراكة. 

أشار المدربون أيضا إلى أهمية اختيار حلفاء جيدين )سياسيين وعلماء وصحفيين(. وهذا أمر أساسي ألنه، مثل الناس المؤثرين، 

لحلفاء فرقا في دعم الحملة ونشر رسالتك، وحشد المجتمع المدني. في واقع األمر، وجود حليف جيد يساعد في: يمكن أن يحدث ا

كسب المزيد من الجمهور حيث يمكن للجمعية االعتماد على مؤيديه/ مؤيديها، وإعطاء المزيد من الشرعية والمصداقية لهذه 

ين نوعية الرسالة، وتعزيز تأثير النتيجة النهائية. تم التركيز في الجزء الحملة حيث يتم دعم هدفها بشكل مضاعف، وأخيرا تحس

. قام المدربون في الواقع، بتعريف ما هو التمويل كيفية الحصول على األموال من خالل التمويل التشاركياألخير من اليوم على 

إلطالق حملة عندما ال يكون لديها ما يكفي من التشاركي. إنه وسيلة تمويل تشاركي تستطيع الجمعيات من خالله جمع التبرعات 

األموال. أوضح المدربون أيضا األرقام الرئيسية المتعلقة بتغطية التمويل والتبرع المتوسط وكيفية إطالق حملة من خالل 

ة التمويل التشاركي )مثال فكرة، وميزانية، ومنصة(. من أجل الحصول على منظور أوسع عن األداة، عرض المدربون عد

 .منصات للتمويل التشاركي على المستوى الوطني، وأوضحوا استخداماتها المختلفة

 

 

 نيسان )أبريل( 8الجمعة، 

 

، وهو منهجية (CANVAS) العمل التجاري كانفاس نموذجنيسان )أبريل(، عرض المدربون  8في يوم الجمعة الموافق 

هنا لتصميم حمالت مناصرة  المساواة بين الجنسين. افتتحت  جديد، تم تكييفه عمل تجاريتخطيط استراتيجي لتطوير نموذج 

 العمل التجاريكانفاس نموذجالجلسة بمنظور عام عن هذا النموذج وأصله، وأسبابه ومزايا استخدامه من أجل المناصرة. 

(CANVAS)شجيع استخدام ، الذي صمم ليكون أداة سهلة ومرنة، يعمل على اتاحة  فهم نقطة االنطالق والهدف من العمل وت

اإلبداع واالبتكار من أجل التغيير االجتماعي. ثم قام المدربون، من خالل األسئلة الثالثة "لمن، وماذا، وكيف؟"، بتسليط الضوء 

من أجل تزويد المشاركين بكل العناصر الالزمة لتحديد خطة  ،(CANVAS) كانفاس جوانب محددة من نموذج 10على 

 .لعملي األخيرعملهم في ممارسة التمرين ا

 

)الجمهور  "لمن؟"وهذا يعني الهدف الرئيسي المزمع تحقيقه، أدرجت عناصر االجابة على  "ماذا؟"،بعد شرح سؤال 

 "كيف؟"المستهدف، والرسالة األساسية والشعار، واألدوات، والشركاء، والتحالفات والرعاة(. ثم انتقل المدربون لشرح سؤال 

نشطة الرئيسية والتقويم لبث كال من االستراتيجية والعمل؛ والموارد الرئيسية )المالية والبشرية المتعلق بصورة أساسية ب: األ

والفكرية والمادية( المزودة للجمعية أو ما إذا كانت ستقوم بتطوير موارد جديدة؛ والعالقات مع الجمهور المستهدف )ما نوع 

، (CANVAS) العمل التجاريكانفاس نموذجا(. الختتام موضوع العالقة، من األشخاص أو المؤسسات المزمع التأثير عليه

 النتائج واألثر والمؤشرات : ـأوضح المدربون أيضا العنصرين المتعلقين ب

 

 

 

 



 
 

 

 

 

)محددة وقابلة للقياس، يمكن التحقق منها بتكلفة مقبولة، ومتعلقة بالهدف  SMART. قد تكون النتائج تلبي بنود وأخيرا الميزانية

مكن التحقق منها في غضون فترة معقولة من الزمن(. بينما يجب أن تتناسب التكاليف مع اإلجراءات التي سيتم المعني، وي

 .تنفيذها وتكييفها مع التمويل المتاح للجمعية

 

أشخاص تحت اشراف شريك في المشروع أو  3مستفيدا، في مجموعات من  24أعقب الجزء النظري تمرين عملي، قام خالله 

، بتحديد أهداف جمعيتهم للسنتين المقبلتين. كان هذا التمرين مفيدا في تطبيق المهارات المكتسبة 11ارسات الناجحة ال أحد  المم

 .المشورة الفنية لصياغة خطة عمل جيدة11خالل اسبوع التدريب. هنا، قدم الشركاء في المشروع والممارسات الناجحة ال 

 

، اقترح المدربون اختيار حجة معينة لمناقشتها واجراء تمرين عليها. ومن هنا قرر من أجل جعل هذه العملية أكثر ديناميكية

المشاركون تقديم الحجج والحجج المضادة حول تعدد الزوجات واالتجار بالمرأة عند الحدود، وهي أمور أتاحت تبادل اآلراء 

رين استماع فعالة لجعل المشاركين على علم واالطالع على مقاربة نقدية حول هذا الموضوع. وعالوة على ذلك، اقترحت تما

 .بما يجب القيام به عندما ال يستجيب المحاور

 

 

 نيسان )أبريل( 9السبت، 

 

بملخص عام عن األهداف والتحديات  CSO WINSافتتح اليوم األخير والختامي لورشة عمل منظمات المجتمع المدني 

من أجل تعزيز مستوى أعلى من التفاعل بين المشاركين، بدأت الجلسة مع  .الرئيسية التي تم طرحها خالل فترة التدريب كلها

بتمرين احماء جماعي. وقد ساعد ذلك على خلق مساحة تعرض األشخاص فيها لتقنيات التدريب والتعلم من األقران. وبالتالي، 

ستخدام تمارين االستماع الفعال، من خالل ا مهارات االتصال والتدريب بكفاءةقدم المدربون للمشاركين بعض "النصائح" في 

 .والتفكير، والتلخيص واستعمال أسئلة قوية في المواقف الصعبة مع المحاور

 

كان من المقرر أن يعمل هذا التدريب القصير على إعداد المشاركين للمشاركة بنشاط في تمرين "الخطاب المختصر" 

الذي ينبغي على المشاركين فيه، باستخدام عبارات محددة للتعبير عن فكرة ما، اقناع راع محتمل أو ( )

صانع قرار في دقيقة واحدة  أنه ينبغي دعم الحملة المقترحة. لقد ساعد هذا التمرين على خلق فضاء مفتوح أتاح التعلم الجماعي 

من أن   24وتمرين "الخطاب المختصر" تمكن  المستفيدون ال  (CANVAS) كانفاسل نموذج والمشاركة الفعالة. من خال

هذا التمرين، وهو منهجية يمكن تكرارها  تم تصويريوفرا ويحصلوا على ردود فعل على المحتوى ومهارات االتصال المكتسبة. 

منظمة من منظمات المجتمع المدني، وكيف تمكنت من تطبيق الدروس المستفادة. عالوة  24كدليل على تدريب تلقته بسهولة، 

 .على ذلك يمكن اعتباره مثاال لمعرفة مفيدة من حيث المناصرة والتكلم أمام الجمهور

 

هو بناء المعرفة الجماعية حول تبادل كان الهدف منه تمرين "المقهى العالمي".انطوت الجلسة األخيرة من ورشة العمل على 

التعلم الذي يجري بين المستفيدين والممارسات الناجحة. كما انه هدف أيضا إلى زيادة التحالف بين المشاركين من أجل تنفيذ 

دة  أزواج بناء على مقترحات حمالت المناصرة التي يتم إشراك في كل منها جهة مستفيدة واح 8حملة المناصرة. يتم اختيار 

ترافقها ممارسة ناجحة. بما أن التشبيك هو رصيد هام عند قيادة عمل في مجال المناصرة، أوضح المدربون بإيجاز الفرق بين 

 التحالفات واالئتالفات والشراكات. 

 

عيا حول هذه الجلسة القصيرة حول كيفية تعريف األنواع والمستويات المختلفة للتحالفات كانت مفيدة لجعل المشاركين أكثر و

كيفية التعامل مع جميع الفاعلين الذين يمكن أن يشاركوا في حملتهم وأي نوع من االلتزام يطلبونه أو يتوقعون الحصول عليه. 

مجموعات مختلفة مكونة من المستفيدين والممارسات الناجحة. ركز  5خالل تمرين "المقهى العالمي". تم تقسيم المشاركين إلى 

، الذين أتيحت لهم الفرصة، بالتناوب، للتفكير في 24على المشاركة النشطة من جانب  المستفيدين ال التمرين بصورة  كلية 

( ما هي مهام 2( ما رأيك في العمل مع شريك لتنفيذ حملتك في مجال المناصرة؟ 1سؤالين من األسئلة الرئيسية المتعلقة بما يلي: 

https://www.youtube.com/watch?v=yyynx41FJfo
https://www.youtube.com/watch?v=yyynx41FJfo
https://www.youtube.com/watch?v=yyynx41FJfo


 
 

 

 

ئج هذا التمرين في الجلسة العامة، وتم تزويد الشركاء في المشروع وحدود شراكتك )مع الممارسة الناجحة(؟ تم عرض نتا

بأفكار حول االجراءات والتدابير الممكنة الستخدامها في سياق تطوير حملة مناصرة بدعم من الممارسات الناجحة ذات 

 .الخبرات الواسعة المناصرة

 

ييم ورشة العمل وتنظيمها. اختتمت الجلسة بشهادات ملهمة وأخيرا قام المشاركون بتعبئة استبيان تقييم اتاح لهم الفرصة لتق

ومالحظات حول كيفية المضي قدما بعد التدريب، وإتاحة الفرصة لتقديم مقترحات بشأن حمالت المناصرة تدعم من قبل 

 .  وأخيرا سلطت ورشة العمل الضوء على أهمية بناء الجسور والحفاظ على التواصل لتعزيز حقوقCSO WINSمشروع 

 .متوسطية-المرأة في المنطقة األورو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الملحق 

 

 

 المستفيدون

 البلد المنظمة نقطة االتصال

 لبنان جمعية نساء رائدات جويل أبو فرحات 

 الجزائر جمعية االعالم واالتصال قالمة لطفي الجابي

 مصر الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات صفاء علي 

 فلسطين واالجتماعيلإلنماء الصحي  مؤسسة جذور ة التعمريخضر

 المغرب جمعية المرأة للتنمية والثقافة زهرة عمارين

 المغرب الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بني ماللفدرالية  ربيعة أيت شامة

 الجزائر جمعية شقراني للنشاط والترقية االجتماعية والثقافية والرياضية عتيقة بلحسن

 الجزائر بسكرة -جمعية تنمية قدرات الشباب  منية بليوزي

 تونس الجمعية التونسية لتفعيل الحق في االختالف عزة بن مصباح



 
 

 

 

 ليبيا مركز جسور للدراسات والتنمية هالة بوقاغيس

 المغرب رابطة النواة للمرأة والطفل أمينة بيوز

 ئرالجزا جمعية التنمية والرفاه للشباب كاهنة شمالل

 ليبيا  محامون بال قيود نسرين عيساي

 لبنان دنيا للتنمية المستدامة  )ناريمان الشمعة( 

 المغرب جمعية توازة لمناصرة المرأة  بشرى الزموري 

  مصر مبادرة ابدأ للعدالة المجتمعية وحقوق االنسان  نيرمين البحطيطي 

  األردن جمعية االعالم األردنية  دينا حمزة 

 األردن  تجمع شباب المفرق لتنمية المجتمع المحلي  هيم كسابابرا 

 تونس   جمعية مواطنات شاذلية كيشاو 

 فلسطين  مركز حوار لتمكين الشباب والمرأة  إيمان موسى 

  تونس صوت المرأة -الجمعية التونسية  إيمان قزارة 

 مصر مركز القاهرة للتنمية والقانون انتصار السيد

 فلسطين جمعية تنمية واعالم المرأة )تام(  راسنهفيكتوريا و

 مصر جمعية بدر الطويل محمد يسري 

 الممارسات الناجحة

 البلد المنظمة نقطة االتصال

 األردن الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية رشا عبنده

 فلسطين مركز القدس للنساء فدوى الخواجة

 بلجيكا ية األوروبيةجماعة الضغط النسائ سيراب التينسك

 لبنان جمعية مارش اللبنانية زينب أرتيل

 بلغاريا  (CWSP)مركز دراسات وسياسات المرأة  روزا ديموفا

 بلغاريا (GAF) مؤسسة البدائل للنوع االجتماعي ملينا كديفا

 الجزائر (FEC) المرأة في االتصال -الجمعية الوطنية نفيسة لحرش

 مصر ي لحقوق المرأةالمركز المصر غادة لطفي

 اليونان  (EAVN) الشبكة األوروبية لمناهضة العنف كيكي بتروالكي

 مصر جمعية تطوير وتعزيز المرأة رشا رسالن

 المغرب جمعية صوت النساء المغربيات عائشة سكماسي

 الشركاء في المشروع

 البلد المنظمة نقطة االتصال

 اسبانيا ض المتوسطالمعهد األوروبي للبحر األبي نور الشيخ

 فلسطين أصالة األعماللصاحبات  الفلسطينيةالجمعية  نور عصفور

 المغرب الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء فوزية العسولي

 تونس مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(  سكينة بوراوي

 اسبانيا المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط ألكسيا كراسكو

منتدى المرأة المتوسطية ) بعثة تقصي الحقائق(، والشبكة األكاديمية  إسثر فوشييه

 متوسطية حول المرأة والنوع االجتماعي-والعلمية األورو

(RUSEMEG) 

 فرنسا

 اسبانيا المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط فدريكاجياردينا

 الجزائر جمعية ضحايا اإلرهاب )جزائرنا( شريفة خضر



 
 

 

 

 اسبانيا المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط أنجلز روك -اريام

 اسبانيا المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط إميلي فيدال

 

 

 

 

 المدربون

 البلد المنظمة نقطة االتصال

 المغرب مركز مانيك للتدريب واالستشارات سعيدة بلحديد

 فرنسا GroupeÉgalis كارولين دي هاس

 اسبانيا Groupe Adelante ي ال كالروشيو د

 اسبانيا Groupe Adelante مارتا نوقاريدا

 اسبانيا Groupe Adelante ماريا سانشو

 اسبانيا Groupe Adelante أنا سانتوس

 فرنسا GroupeÉgalis إلينور ستفنين


