
 

  

 أعضائها من أجل دعم النضال المستمّر في جميع ( بالعمل معJLIتلتزُم مبادرة التعلّم المشترك )

في التحّرك الناشط لتحقيق العدالة العرقيّة  التزاماتناإننا نستنُد إلى ومكافحة العنصرية. السرديات  تغيير

توازن القوى من  ( في صدد تحديث عمليّة مواجهة الخلل فيJLI. إّن مبادرة التعلّم المشترك )والتضامن

المزيد من القوى  هدفنا على تعزيز المشاركة وحشدخالل أبحاثها والتعلّم المشترك والشراكات القائمة. يقوم 

 المحلية.  الطوائف والمذاهبار( باتجاه التحّركات المحلية ولقر)موارد ومراكز صنع ا

ك ( تطوير نماذج جديدة في مجال التعلّم المشترJLIوبنتيجة ما تقدًّم، ستتولى مبادرة التعلّم المشترك )

 اإلنسانيّة المنظمات وتتخطى دائرةتشتمل على لغات قومية ومحلية،  بواسطة مراكز إقليميّة وقوميّة

عمل مجموعات في أبحاثها وممارساتها. ستتولى  المقاربات العادلة والمنصفةالتقليديّة وتدمج واإلنمائيّة 

 نشّجعُ ها نحن كما هو مبيّن أدناه. و حيّز التنفيذ العملية دمات االستشارية والتوجيهيّة لوضع هذهتوفير الخ

 في إحدى مجموعات العمل هذه، همخاص لتسجيل مشاركت كل  شبمن بلدان الجنوب شركاء العضاء واأل

 (. JLIسواء أكنتم أم لم تكونوا مشاركين سابقًا في مبادرة التعلّم المشترك )

https://jliflc.com/2020/06/jli-commitment-to-action-for-racial-justice-and-solidarity/
https://jliflc.com/2020/06/jli-commitment-to-action-for-racial-justice-and-solidarity/


 و/أو تسجيل المشاركة ( األعضاء والشركاء إلى مشاركة هذه الدعوةJLI* تدعو مبادرة التعلّم المشترك )

مجموعات عمل العدالة عبارة اهتمام باالنضمام إلى رسال من خالل إ في إحدى مجموعات العمل

  *ابريل 23قبل االهتمام رسالة  الأرسالرجاء واإلنصاف. 

 خلفيّة الحالة القائمة 

وأنظمة  اإلغاثة واالستعمارية المهيمنة مستمّرة في اختراق وكاالتتزاُل النزعة العرقية ال 

مال االجتماعي الرأسإحدى عوارض هذه النزعة في تحجيم أهميّة القدرات و المساعدة عالميًّا. وتتمثلُ 

ذاهب موالطوائف والالدينيّة  ي تتحلّى بها المنظماتوالقيادة والخبرات والشبكات وتوفير الخدمات الت

في توازن الخلل نفسه هذا والشراكات المدنية أن تخلَّد  لعقيدةمنظمات الدولية القائمة على الليمكن والمحلية. 

 القوى. 

( على معالجة مسائل تتعلّق، على سبيل المثال، بعدم JLIيقوم هدف مبادرة التعلّم المشترك )

 لسكان األصليّين، وبتهميش معارف االالهوتية الغربية التركيبات عتراف باإلرث االستعماري، وبهيمنةاال

بين ما م المساواة اعدانالبنى العرقية األشمل في مجال اإلغاثة والتنمية و ، والتواطؤ على مستوىمعتقداتهمو

 ة. ة والدوليّ الجهات الفاعلة المحليّ 

ت الشمالية للتخلّي عن مااستعداد المنظ تستلزمُ  مقلقةتوازن القوى مسألة  الخلل فيإّن محاربة 

قائمة  ( جهداً في سبيل إنشاء شبكة شاملةJLIرك )لن تألو مبادرة التعلّم المشتو امتيازاتها والتشارك في القّوة.

كثر تعزيز منّصات التعلّم المشترك األمن أجل  عضاء الدينيينمؤلفة من األعلى التنّوع العرقي والجغرافي 

  إنصافًا وشموليّة. 

 أجندة التغيير 

( اهتمامها على ثالث أولويات خالل األشهر األربعة والعشرين JLIمبادرة التعلّم المشترك )سوف تصّب 

إعادة تصّور شراكاتها ومنّصات التعلّم المشترك اً من التزامها المتواصل في جزءبحيث تشّكُل المقبلة، 

 العائدة لها. 

النقدي ة بهدف اعتماد مقاربة التفكير ة وقوميّ ة محليّ ها جهات دينيّ : تديرُ حوارات اإلصغاء اإلقليميّة .1

عن  وذلك (،JLI)بـ مفاهيم التنّوع واإلنصاف والشموليّة في نماذج التعلّم المشترك الخاّصة حيال 

الحوارات في توجيه  هذه سبُل التغيير. ستساهمُ  الحّد من الخلل في توازن القوى ورصدطريق 



 قولبةلهم إعادة  تيحُ مّدهم بالمعلومات األساسية التي تفي و ( وأعضائهاJLIمبادرة التعلّم المشترك )

 . بلدان الجنوباألبحاث لشركاء  أجندات األولويات رأستضع على نماذج التعلّم المشترك التي 

 تفاعلية تجمعُ وتنظيم نشاطات تعلّمية عامة تقوم على  :ةة العالميّ اإللكترونيّ  الندواتسلسلة  .2

مناقشة مواضيع في المجال من مختلف المناطق ووجهات النظر بهدف مّرسين متأكاديميّين و

  واإلنمائيّة. األبحاث الدينية  على مستوىجعل التعلّم المشترك أكثر عدالة وإنصافاً  ترمي إلىحّساسة 

ين وعلماء وأكاديميّين ومتخّصصين في مجال التنمية من مختلف بين الهوتيّ  يجمعُ  :الحوار الالهوتي .3

عاشة واآلراء الروحية والخبرات المُ  الالهوتيّة والتعاليمالنظريات مختلف  تبادلبهدف  السياقات

  التحّرر من االستعمار. ب الوثيقة الصلة

بحيث ستقوم بتنظيم النقاش وتوجيه  ،ة من األولويات الثالثة المذكورةستتولّى مجموعة عمل أولويّ 

أنظر ]الترجمة.  خدمة ات لغة عمل مشتركة مع توفيرهذه المجموع األنشطة ذات الصلة ودعمها. ستعتمدُ 

مجموعة عمل حوارات  ترّكز .[المرجعيّة لمجموعة عمل العدالة واإلنصاف المتعلّق بالشروط 3-1الملحق 

وأما  اهتمامها على إعداد الجلسات وتسهيل تنظيمها وتيسيرها بهدف تعزيز إمكانيّاتها. اإلصغاء اإلقليميّة

التواصل ومدى االنتشار.  اهتمامها على وسائل اإللكترونية العالمية فستصبّ  ندواتمجموعة عمل سلسلة ال

آلراء. ستلتقي كل ر مساحة للنقاش وتبادل ايشّكل الحوار الالهوتي مجموعة عمل قائمة بذاتها توفّ في حين 

 هذه العمليّات الثالثة المختلفة لقاء واحد كّل شهرين من أجل قيادةسنتين، بمعّدل  على مدىمجموعة عمل 

 والمتقاطعة في ما بينها في آن.  البعض عن بعضها

 لتسجيل المشاركة  دعوة -(JLIمبادرة التعلّم المشترك )مجموعات عمل العدالة واإلنصاف في 

 التعبير عن االهتمام 

االنضمام إلى إحدى المنظمات واألفراد الراغبين في األعضاء كما  (JLIتدعو مبادرة التعلّم المشترك )

 باالستناد إلى المعايير التالية: أشخاص لكّل مجموعة عمل  8سيتّم انتقاء الثالثة. مجموعات العمل 

القائمة على  المحليّة العاملة مباشرة مع المنظماتة مات المحليّ إعطاء األولوية للوكاالت والمنظّ  •

 فيّة. . سيتم تقديم مكافآت شرَ العلمانيةالعقيدة والمنظمات 

 تعزيز المساواة بين الجنسين لضمان )إن أمكن( التمثيل الصحيح في كافة المسائل المتداخلة •

 الجنس والدين. والعمر، واألخرى بما في ذلك اإلعاقة،  والمتقاطعة



حاربة م ع بالخبرة في مختلف القطاعات التي تطاولُ ممثلين عن وكاالت وشبكات تتمتّ ضّم  •

  ، إلخ...المحليالعنصرية، والتشابك والتكييف 

 بيانخالل استكمال االستتسجيل طلب المشاركة لالنضمام إلى إحدى مجموعات العمل من  ىرجي  

. في حال لديكم اّي أسئلة، research@jliflc.comالتالي  اإللكتروني وإرسال السيرة الذاتية على الموقع

. أنظر أدناه الشروط research@jliflc.com التالي: اإللكتروني يرجى التواصل معنا عبر الموقع

 23تمام بالمشاركة في مجموعات العمل بتاريخ هضي مهلة التعبير عن االقتن. عمل المرجعيّة لكّل مجموعة

 . ابريل

النقدي ة في الحوار بفعاليّ  في األساس ( ملتزمونJLIمبادرة التعلّم المشترك )مالحظة: إّن العديد من أعضاء 

تسعى مبادرة التعلّم . سوف وشبكاتهم القائمة على العقيدةشبكاتهم المهنيّة  عبرول التحّرر من االستعمار ح

(  JLIالفرص المتاحة أمام أعضاء ) لة ورصدالمكّم  هذه العمليّات  الستقاء الدروس من( JLIالمشترك )

تتناول مسألة التحّرر من االستعمار وتقع خارج نطاق مجموعات أخرى  عامةنطاق أنشطة للمشاركة في 

 العمل. 

.  ( وبعض األعضاء المختارين من مجلس إدارتهاJLIالعمل أمانة سر ) ستضّم عمليّة اختيار مجموعات

 ( توفير الدعم اللوجستي والتنسيقي واالستشاري لكّل مجموعة من مجموعات العمل. JLIتتولى أمانة سر  )

 لحوارات اإلصغاء اإلقليمية  الشروط المرجعيّة -1الملحق 
 

التنّوع  مفاهيم ر النقدي حيالالحّث على التفكي في ةيكمُن الهدف من حوارات اإلصغاء اإلقليميّ 

في توازن  الحاصل محاربة الخللفي (، وJLI)بـ واإلنصاف والشموليّة في نماذج التعلّم المشترك الخاّصة 

ومّدهم  ،( وأعضائهاJLIالقوى وتحديد سبُل التغيير. ستساهُم الحوارات في توجيه مبادرة التعلّم المشترك )

وتضع على بحيث تكون أكثر تنّوًعا نماذج التعلّم المشترك  قولبةلهم إعادة  بالمعلومات األساسية التي تتيحُ 

. إّن اآلراء والمالحظات المستقاة من الحوارات بلدان الجنوباألبحاث لشركاء  أجندات رأس األولويات

هدف مجموعة اإلقليمية من شأنها أن تدعم إعداد النسخة التجريبيّة لنماذج التعلّم الجديدة والتأثيريّة. يقوم 

 بل التي تضمن إنجاح هذه الحوارات. العمل على تقديم المساعدة لتصميم وصياغة الوسائل والس

 األهداف:

mailto:research@jliflc.com


تغيير  الرامية إلى توفير المشورة حول أفضل الممارساتووصياغة حوارات اإلصغاء،  إعداد .1

ل تمكين القادة لغات  وسياقات  متعّددة من أج ، باعتمادالقوى في نماذج التعلّم المشتركموازين 

 المحليّين من إعداد أجندات عمل وإمدادهم بالمواد المطلوبة للتمّكن من إعدادها. 

ظمات اإلنسانية والتنموية المن لتتخطى دائرة( JLIتوسيع نطاق انتشار شبكة مبادرة التعلّم المشترك ) .2

 ضمان أن تكون الحوارات مفتوحة وشاملة. من أجل 

 النتائج: 

( وتصميم نموذج جديد لحوارات JLI)العائد لـ  لنموذج التعلّم المشتركإعادة تقييم عمليّة  إعداد •

 اإلصغاء قائم على العدالة واإلنصاف. 

 موازين لوضع حوارات اإلصغاء حيّز التنفيذ بشكل  يسمح بتغيير االتفاق على خطوات قابلة للقياس •

 (. JLI)مشترك العائد لـ التعلّم ال الف عل في مقاربةالقوى و

على في تدعيم مفاهيم العدالة واإلنصاف نتاج حوارات اإلصغاء اإلقليمية مساهمة تحديد كيفيّة  •

 (. JLI)مقاربات التعلّم المشترك العائد لـ  ضمنالمدى الطويل 

 

 سنتين. يوًما على مدى  14إلى  7من  االجتماعات حضور: االلتزام بة المهمّ  دوامشروط 

 المهام 

توجيه تصميم حوارات اإلصغاء من خالل تطوير إطار عمل أساس لكافة حوارات اإلصغاء يتّم  •

المعلومات واآلراء  وثاقة صلةالعمل هذا  الحقًا تنقيحه ليتناسب مع السياقات اإلقليميّة. يؤّمن إطارُ 

ويأخذ بعين االعتبار العمل  ،المهام اإلجماليةب( وJLIندة التغيير العائدة لـ )بأج المتداولة في الحوارات

 ( وأعضائها. JLIالسابق لـ )

وتسيير تنظيمها. الخمسة عداد حوارات اإلصغاء اإلقليمية صين إلوتسمية علماء ومتخصّ  تحديد •

في أّي  مباشرةً  والمشاركة بنفسها محاضراتاليمكن ألعضاء مجموعة العمل هذه أن تختار إلقاء 

 ة الفردية. يّ حوار من حوارات اإلصغاء اإلقليم

تتناول بشكل  نقدي البنى الخاصة ة )نتاج الحوارات اإلقليمية( استشارية إقليميمراجعة خمسة تقارير  •

القائمة ومراكز ، ودعم التغذية الراجعة للمراكز (، األولويات، التمويل/الموارد والعملياتJLIبـ )



ية على مالعال نتائج البحثيمكن إعداد تقارير حول  اإلقليمية الحديثة أو الفَرق االستشارية.التعلّم 

 شكل ملّخص حصراً. 

)إنطلق في أكتوبر ( JLIالمشاركة في المناقشات في مركز القيادة العائد لمبادرة التعلّم المشترك ) •

ً )أو كّل ستة أشهر( 2021 ( من  JLIإلى تحرير ) يلةالخطوات المتواصلة اآل إلعداد( سنويا

جمع التبّرعات ، بحسب األولوية ؛ نماذج جديدة للتعلّم المشترك، ترتيب األبحاثاالستعمار

 . المعارف والوساطة المعرفية ونشروتخصيص الموارد، 

بشأن محاربة العنصرية،  غاثةوكاالت اإلتتّم ضمن حوارات وتحّركات موازية التواصل مع  •

ين ، بما في ذلك استحداث روابط مع أكاديميّ تكييف المحلّي، والتشابك، والالنقدية يّةنظرية العرقالو

 .في المجال وإقامة شراكات

 اإللكترونية العالمية  ندواتالشروط المرجعية لمجموعة عمل سلسلة ال -2الملحق 

تعلّم عامة تعزيز التواصل واالنتشار من خالل سلسلة أنشطة ( JLIستدعُم مبادرة التعلّم المشترك )

والمتمّرسين في المجال من مختلف المناطق ووجهات النظر لمناقشة أسئلة حّساسة تجمُع األكاديميّين وتفاعليّة 

ترمي إلى إجراء أبحاث حول التحّرر من االستعمار وإقامة شراكات للتعلّم المشترك على مستوى األديان 

اإللكترونية مساحة للنقاش وفرًصا متاحة أمام األعضاء للتفكير في هذه  ندواتوالتنمية. ستشّكل سلسلة ال

 سياقاتهم. ضمن المسألة على مستوى منظماتهم و

 األهداف

( والقطاع األشمل حول JLIالتعلّم والممارسات الفضلى الناشئة من مختلف أعضاء ) نشر معلومات حول. 1

ر المقاربات  العادلة والمنصفة على مستوى از، بما في ذلك دواالمتيوالقّوة، ومفاهيم التحّرر من االستعمار، 

 المحلية.  الطوائف والمذاهبفي تعزيز أثر  حول الدين والتنميةاألبحاث واألدلة 

ي وتحرير ألبحاث جديدة حول التشابك الدينشراكات التمويل المحتملة إقامة ترتيب أولويات األبحاث و .2

 التنمية من االستعمار وأثره على التنمية المستدامة. 

 النتائج: 



علّم والبحث العادلين في إحداث التغيير على مستوى الت (JLIلتزام أعضاء مبادرة التعلّم المشترك )إ •

 عبر توفير مساحة نقاش حول أفكار ومبادرات جديدة. والمنصفين 

( بهدف التواصل مع عمليات JLIتعدّى حلقة أعضاء )ية لتتوسيع نطاق انتشار الندوات اإللكترون •

موازية رامية إلى إقامة شراكات على مستوى أبحاث التحّرر من االستعمار، والتعلّم والسياسات 

 والمناصرة. 

السياسات والممارسات المستقبلية حول الشراكات العادلة والمنصفة وغيرها من  أبحاث عن إعداد •

  المواد المعرفيّة التي تتحدّى صراحةً أطر العمل العنصرية واالستعمارية.  

 المهام: 

 ار في سلسلة المنتديات اإللكترونية. تقديم المشورة حول الموضوع المث •

 مجموعة العمل أن يقوموا بدور المتحدّثين بأنفسهم(. ن )يمكن ألعضاء اقتراح أسماء المتحدّثي •

واألدلةّ اء من أجل دمج النتائج بالبيّنات حوار اإلصغالخاّصة بمع مجموعة العمل  التواصل •

  تحضيراً للندوات. والتحليالت 

  القائمة على العقيدة. الترويج لسلسة الندوات اإللكترونية ضمن شبكات األعضاء المهنيّة والشبكات  •

 عضاء في مبادرة التعلّم المشتركالشبكة لتحقيق التنّوع على مستوى التزام األ انتشار توسيع نطاق •

(JLIا في ذلك توسيع االنتشار خارج حلق( )بم .)ة األعضاء 

 الشروط المرجعيّة الخاّصة بالحوار الالهوتي حول التحّرر من االستعمار  -3الملحق 

دور  تهدُف إلى استكشاف أهميّةسلسلة مناقشات  (JLIك )مبادرة التعلّم المشتر سوف تستضيف

التحّرر من االستعمار. ستعقد مجموعة العمل هذه سلسلة من  المختلفة فيدينيّة الروحية وال المعتقدات

ين وعلماء وأكاديميّين ومتمّرسين في مجال التنمية من مختلف السياقات النقاشات عبر االنترنت تجمع الهوتيّ 

الروحية والخبرات المعاشة الوثيقة الصلة  تلف العقائد الالهوتية، والتعاليم، واألفكارتبادل مخمن أجل 

 بموضوع التحّرر من االستعمار. 

 األهداف: 

ن بهدف تعزيز فهم العالقة المعقدة ا. توفير مساحة للنقاش والتعلّم المشترك عبر مختلف السياقات واألدي1

 والقّوة والظلم.  والمعتقداتالقائمة ما بين الالهوت والتعاليم 



ين العاملين على مختلف مستويات س التعلّم المتبادل بين العلماء والمتمّرسين من السكان األصليّ . إرساء أسُ 2

 نظريات ما بعد االستعمار والنظريات الالهوتية واألديان. 

استكشاف مدى تأثير النظريات الالهوتية حول العرق والجندر على الشراكات المتحّررة من االستعمار، . 3

 ة ما بعد االستعمار. بما في ذلك أهميّة الخبرات المعاشة في صياغة نظريات الهوتيّ 

األعضاء دة حول التحّرر من االستعمار بهدف إمداد ر ومالحظات ذات مصادر دينية متعدّ . الخروج بأفكا4

 سياقاتهم الخاصة.  وضمناتهم مألة داخل منظالتي تتيح لهم التفكير بهذه المس بالمادة

 المهام: 

 إختيار مواضيع الحوار وفقًا لترتيب األولويات.  •

رصد العلماء والمتمّرسين مّمن لديهم اهتمام بنظريات ما بعد االستعمار وبالنظريات الالهوتية ذات  •

 . في الحوار ةالصلة ودعوتهم للمشارك

 جمع األفكار والبيّنات والتحليالت.  •

والمنشورات المتعدّدة االختصاصات  القائمة على العقيدة( والمنظمات JLIاألفكار عبر مراكز )شر ن •

 )على غرار المقاالت الصحفية األكاديميّة أو سلسلة منشورات أو كتب(.  

التواصل مع مجموعة العمل الخاصة بحوارات اإلصغاء اإلقليمية من أجل دمج النتائج بالبيّنات  •

 واألدلةّ والتحليالت تحضيراً للندوات.  

  القائمة على العقيدة. إرساء روابط للنقاشات ضمن شبكات األعضاء المهنيّة والشبكات  •

 

 

 

 

  


