
 

التفاهم بین األد�ان من خالل   – 2العمل العالمي 

 الفنون الّتصو�ر�ة  
 

 المبادئ الّتوجیهیة الخاصة بتقد�م الّطلبات 

غالًبا ما ُ�عّبُر عن الّنزاعات العنیفة �مصطلحاٍت دینّیة، في وقٍت ال یزال التمییز الّدیني آخًذا �التنامي الُمّطرد 

منُذ العقد الُمنصرم، ُمرخًیا �ظالله على ُ�لٍّ من المجموعات الدینّیة. فاالضطهاُد اّلذي طاَل الروهینغا في  

مسیحیین في سور�ا والیهود في األرجنتین، ووصوًال إلى الُمسلمین في  میانمار، واألكراد في العراق، مروًرا �ال

كلٍّ من نیجیر�ا وأورو�ا والوال�ات المتحدة األمر�كیة، هو خیُر دلیٍل على أنَّ األقلیات الدینیة تقع ضحّیة  

 التمییز في �لِّ قارة من القارات. 

شّكل قّوة نافذة من شأنها التحر�ض على التمییز وتبر�ره  وفي حین ُ�مكن العقائد والعادات والتقالید الّدینیة أن تُ 

وتشر�ع العنف، فإنَّ األسباب (الجذر�ة) الكامنة وراء االنتهاكات أو الّتوترات القائمة على اإل�مان أو الُمعتقد  

جتماعیة الثقافیة  الّدیني ال ُتعَزى، حقیقًة، إلى االختالفات الالهوتّیة �قدِر ما ُتعَزى إلى العوامل االقتصاد�ة واال

 والّسیاسیة و�لى �یفیة إحیاء الُمجتمعات ذ�رى الماضي. 

وقد بّین العمُل اّلذي أنجَزُه التحالف الّدولي لمواقع الّضمیر في سائر أنحاء العالم أنَّ الجهات القائمة على  

لّسالم و�قامة الّتماسك االجتماعي  المعتقد الّدیني واإل�مان تؤّدي، في �ثیٍر من الّسیاقات، دوًرا إ�جابی�ا في بناء ا

وتجّنب نشوب الّنزاع، وذلَك من خالِل تشجیعها على مفهوَمي التعا�ش الّسلمي والّتسامح �ما من خالِل  

 تأثیرها في عملیاِت العدالة االنتقالیة.  

م التحالف الّدولي لمواقع �غیَة الّنظر ملًیا في هذه الُعقد وتحدید االستراتیجیات الفاِعلة القادرة على حّلها، سُینظّ 

احتضان الّتنّوع  ، ورشة عمٍل عنواُنها "منه 29إلى  2021تّموز/ یولیو  27من الّضمیر (التحالف)، 

  2021ُتشّكُل، ُمجتمعًة، القّمة العالمّیة للعام  ، "، وهي الورشُة الثانیة ضمَن مجموعٍة من ثالِث ورشات الّدیني
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والُمصّممة من أجِل دعِم التعّلم من األقران   "بناء القدرات العالمیة للد�مقراطیات الشاملة"اّلتي تحمُل عنوان 

 و�ناء القدرات والّتعاون على إنجاز المشار�ع، وذلَك في سبیِل نشِر اإلدماج والقیم الّد�مقراطیة في مجتمعاتنا. 

 حضر الُمشار�ون في ورشة العمل الجلسات اآلتي تعدادها: سی

جلسة تفاعلّیة تتناوُل العوامل الُمختلفة اّلتي ُتوِجُد أرًضا خصبة لممارسة التمییز والعنف القائَمْین على   •

النتهاكات  �یفیة تمّكن الجماعات من الّتصّدي أساس اإل�مان أو الُمعتقد الّدیني الیوَم، �ما تتناوُل 

ز المجتمعاِت من أجِل تعز�مع الجهات الّدینیة  لُمعتقد الّدیني، ومن إقامة شراكات حرّ�ة اإل�مان وا

 السلمّیة والشاملة؛

على تیسیر الحوار اّلذي ُیّتخُذ أداًة من شأنها أن ُتشِرَك أبناء الُمجتمع في حواراٍت عابرة  الّتدر�ب  •

جیال، وأن ُتمّهَد الّسبیل أماَم إقامة مشار�ع �قودها الُمجتمع وتؤول للثقافاِت بین األد�ان والمذاهب واأل

 ؛ إلى تمتین التماسك االجتماعي وتعز�ز الّسالم الُمستدام

 . واإلدماج والتنوع الّدینيتدر�ب الُمدّر�ین على �یفیة تصمیم ُ�تٍب هزلّیة محوُرها حرّ�ة اإل�مان  •

  التفاهم بین األد�ان من خالِل الفنون الّتصو�رّ�ة – 2العمل العالمي 

 2021 تشر�ن الّثاني/ نوفمبر من العام 26أیلول/ سبتمبر حّتى   6من 

العبر  من "، و احتضان التنوع الّدیني"الُمعنونة انطالًقا من النقاشات الّدائرة ضمَن إطار ورشة العمل العالمیة 

ضمَن   ، �لٌّ عشرة مواقع ضمیٍر للعمل عن �ثبٍ   سُینتَقى، خاللهاالُمستخلصة و�ذلَك المهارات الُمكتسبة 

ة على الُمعتقد الّدیني واإل�مان �غیة تألیِف �تٍب هزلّیة وتنفیذ أنشطة  مع الّشباب والجهات القائم جماعته،

الّتوعیة على ُمشار�ة  و�ذلَك لتنوع الدیني واإلدماج، الُمتمحورة حوَل حرّ�ة اإل�مان وا ةالُمجتمعی المشار�ة

 الجهات القائمة على اإل�مان في مبادرات العدالة االنتقالیة و/أو تعز�زها.  

التفاهم بین األد�ان من خالل  تي ُ�طلُق علیها ُمجتمعًة ُعنواُن "الّ  -إنَّ منح الُمشار�ة الُمجتمعّیة العشر هذه

اإلتیان �أشكاِل فهٍم  بناء القدرات التقنیة، على صعید المجتمع، من أجِل ترمي إلى   –" الّتصو�ر�ةالفنون 
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دورها في الُمشار�ة المدنیة، و�ناء الّسالم و�قامة الّتماسك  لجدیدة لمختلف المعتقدات القائمة على اإل�مان و 

 االجتماعي و�نجاح مبادرات الحقیقة والعدالة والُمصالحة. 

بتدر�ب شباِب جماعته مّمن یبدون   ُمختار�نالنتهاء من ورشة العمل، سیقوُم �لٌّ من األعضاء العشرة الا حالَ 

ستنتُج  تي أّما الكتب الّ ، فیعمُل معهم من أجل تألیف �تاَبْین أو ثالث �تب هزلیة قصیرة. المشروعاهتماًما في 

هذا الّتدر�ب فسُتشّكُل منطلَق الحوار في المواقع حوَل العالم، وذلَك على اعتبارها أداًة ومنّصة سهلة   ِمن

المنال من شأنها أن ُتحّسن الوعي وأن ُتعّزز الحوار والتفاهم وُتمتَِّن الّتماسك االجتماعي في المجتمعات 

 الُمشرذمة.  

الجهات الّدینیة والقائمة على اإل�مان البارزة في الُمجتمع  في موازاِة ذلك، سُیحّدُد األعضاء الُمختارون 

الُمشار�ة الُمجتمعّیة، �غیَة تقد�م المؤازرة في إعداِد الُكتب   أنشطةوسُیشر�ونها في نشاَطْین، على األقل، من 

ات العدالة أنشطة الُمشار�ة المجتمعّیة أن توّطد التعاون بین الّشباب الُمشار�ین في مبادر ومن شأِن الهزلیة. 

المبادرات من جهٍة أخرى، وهو  تلَك االنتقالیة من جهة والجهات المحلّیة الّدینیة والقائمة على اإل�مان المعنیة ب 

في بلوغ أهداف الحقیقة والعدالة والُمصالحة و/أو   آنفة الّذكر مشار�ة الجهات   علىما �فضي إلى التوعیة  

 حسین مشار�تها تلك.  ت

الُمشار�ة  �  الخاصة�عَد مضي ستة أسابیع، یلتئم الُمشار�ون عبَر االنترنت فُیناقشوَن �تبهم الهزلیة ومشار�عهم 

الُمشار�ة الُمجتمعّیة، ع مشار� سُتنشُر الكتب الهزلیة والتقار�ر عن و . والخبرات  المجتمعیة، و�تبادلوَن الّنصائح

في متناول  �ّلها ستوضعُ و على منصات التحالف على مواقع الّتواصل االجتماعي، حاَل الفراغ من إعدادها،  

�سهُل تنز�لها عّلها تكون مصدَر إلهاٍم إلقامة  الخاص �ه، حیُث  مر�ز الموارد أعضاء التحالف �افة عبَر 

 مشار�ع مماثلة موّجهة للشباب في المجتمعات حوَل العالم. 

 برنامج المنح، سیحضر األعضاء الُمشار�ون جمیعهم اجتماًعا افتراضی�ا حّتى یتبادلوا النتائج  وفي ختامِ 

الُمحرزة والعبر الُمستخلصة وُ�ناقشوا أثَر الكتب الهزلیة وأنشطة الُمشار�ة الُمجتمعیة في مجتمعاتهم. وفي هذه  

بذل جهودهم اآلیلة إلى إعداد المز�د من البرامج الشاملة على   حّتى یواصلوالألعضاء  الّدعمُ  مُ الجلسة، سُیقدَّ 

 الّصعید المحلي. 
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 لمحة عاّمة 

األعضاء العشرة الُمختار�ن �الّدعم المالي والّتقني  "  التفاهم بین األد�ان عبر الفنون التصو�رّ�ةستمدُّ منح "

إل�مان والُمعتقد الّدیني ضمن مجتمعه في  والجهات القائمة على االّشباب  على أن ُ�شِركَ  منهم،�لٌّ  كي �قدرَ 

الُمشار�ة الُمجتمعیة الُمتمحورة حوَل  إعداِد �تاَبْین أو ثالث �تب هزلیة قصیرة وفي تنفیذ نشاَطین من أنشطة 

عملیات العدالة االنتقالیة، �ما في ذلَك، تحقیق   تعز�زو�ذلَك في حّر�ة اإل�مان والّتنّوع الدیني واإلدماج، 

إلعداِد ُ�خّصُص دوالًرا أمر�كّیا  750مبلَغ   فیشملُ أّما التمو�ل الُمقّدم  أهداف الحقیقة والعدالة والُمصالحة. 

 كّرُس إلقامة أنشطة الُمشار�ة المجتمعیة.  �ُ   دوالر أمر�كيّ  2100مبلغ �اإلضافة إلى الكتب الهزلیة، 

 أعضاء من الّتحالف الّدولي لمواقع الّضمیر  10: �ون الُمشار  •

 أسبوًعا   12 :ُمّدة المشروع •

 2021تشر�ن الّثاني/ نوفمبر من العام  26أیلول/ سبتمبر إلى  6ِمن  الخّط الّزمني:  •

 2021آب/ أغسطس  13: للتقّدم �الّطلبات موعدٍ آخر  •

 الّخط الّزمني

 التار�خ  إنجاُزه المطلوب  العمل الّرقم

تّموز/ یولیو ضمَن إطاِر ورشة  29الُمشار�ة في تدر�ب الُمدّر�ین اّلذي سُیقام في  1
یتلّقى األعضاء الُمشار�ون تدر�ًبا أن احتضان الّتنّوع الّدیني أو  – 2العمل العالمّیة 

 . من أد�اٍن مختلفةابتكاِر توصیٍف تصو�رّي لتجارب األشخاص  على �یفّیة 

 تّموز/ یولیو   29

 

 تحدید الُمشار�ین  2
(المتراوحة أعمارهم ما سیقوم األعضاء الُمشار�ون بتحدید فئة الّشباب ضمَن المجتمع 

سنة) �غیَة إعداد �تاَبْین أو ثالث �تب هزلیة قصیرة. هذا وسیحّدد  20و  15بین 
األعضاء الُمشار�ون الجهات الّدینیة والقائمة على اإل�مان إلشراكها في أنشطة  

 الُمشار�ة المجتمعّیة.  

إلى   6األسبوع الممتد من  
 أیلول/ سبتمبر  10



 

 ةهزلیال الكتبالتدر�ب المجتمعي على إعداِد  3
سُینّظم األعضاء الُمشار�ون، �لٌّ ضمَن مجتمعه، صف�ا تدر�ًبا على إعداِد الكتب 

الهزلیة �ستهدُف، �شكٍل خاّص، الّشباَب المهتمین �المشروع (المتراوحة أعمارهم ما  

المهارات الُمكتسبة  المقاطع الُمسّجلة و  لىوسیستنُد الّتدر�ب إسنة).  20و  15بین 

تّموز/ یولیو ضمَن إطار ورشة العمل    29في  ُأقیمَ خالَل تدر�ب الُمدّر�ین اّلذي 

 احتضان التنوع الّدیني.  -2العالمیة 

إلى   13األسبوع الممتد من  
 أیلول/ سبتمبر  17

 إعداد المشروع  4
مع   ،أسبوًعا 12على َمدى  مجتمعه،، �لٌّ ضمن سیعمُل األعضاء الُمشار�ون 

إلعداِد �تاَبْین الجهات الّدینیة والقائمة على اإل�مان مع الّشباب الُمهتمین �المشروع و 

 مجتمعیة.  مشار�ة  �تب هزلیة قصیرة ولتنفیذ نشاَطيأو ثالث 

أیلول/ سبتمبر إلى   17من 
 تشر�ن الّثاني/ نوفمبر   26

 تسلیم تصمیم المشروع  4
  �تبهم الهزلیةاألعضاء الُمشار�ون التصامیم األّولیة الخاصة �محتوى سُیسّلم 

  ُتسّلم�أنشطة الُمشار�ة المجتمعّیة. �ذلَك والُمقار�ة الُمبتكرة فیها و  القصص مفاصل و 
 الّتصامیم عبَر البر�د الّتالي: 

.globalactions@sitesofconscience.org  

العشر�ن من أیلول/  أسبوع 
 سبتمبر 

 اجتماع المجموعة في األسبوع الّسادس  5

�عَد مضي ستة أسابیع، یلتئم الُمشار�ون عبَر االنترنت فُیناقشوَن �تبهم الهزلیة  

  الّنصائح.الُمشار�ة المجتمعیة، و�تبادلوَن الخاصة �ومشار�عهم 

أسبوع الّثامن عشر من  
 تشر�ن األّول/ أكتو�ر 



 

 األقران  ُمراجعة 6
ُتوّزع الكتب الهزلیة الُمنجزة والتقار�ر الُمعّدة حوَل أنشطة الُمشار�ة المجتمعّیة على  

 لیتسّنى لألقران مراجعتها والتعقیب علیها. األعضاء الُمشار�ین �افة 

إلى   8األسبوع الممتد من  
 تشر�ن الّثاني/ نوفمبر   12

 ُمراجعة الكتب الهزلّیة  7
الُمشار�ون �إدخاِل التعدیالت إلى الكتب الهزلیة، عمًال �التعلیقات  سیقوُم األعضاء 

من شأنها  قران، وسینهون إعداد أنشطة الُمشار�ة المجتمعّیة اّلتي اّلتي أبداها األ
 تصو�ب الكتب الهزلیة لتكوَن أداًة للحوار. 

إلى   15األسبوع الممتد من  
 تشر�ن الّثاني/ نوفمبر   19

 2العمل العالمي  –حلقة شبكّیة إلطالق المشروع  8
سُتعقُد حلقة شبكّیة إلطالق المشروع، ُتوّزع في خالِلها الكتب الهزلیة وأنشطة  

لُتشّكَل إطار الحوار حوَل المواقع في سائر أنحاء العالم، ولُتّتخَذ  الُمشار�ة المجتمعّیة 

 د�ان اّلتي ینتمي إلیها أبناء المجتمع. األمدخًال سلمی�ا وتثقیفی�ا إلى الّتعّرف �مختلف 

أسبوع التاسع عشر من  
 تشر�ن الّثاني/ نوفمبر 

 إنجاز المشروع 9
مشار�ع الُمشار�ة الُمجتمعّیة، على منصات  شُر الكتب الهزلیة والتقار�ر عن سُتن

التحالف على مواقع الّتواصل االجتماعي، وستوضُع �ّلها في متناول أعضاء  

الخاص �ه، حیُث �سهُل تنز�لها عّلها تكون مصدَر  وارد مر�ز المالتحالف �افة عبَر 

 .إلهاٍم إلقامة مشار�ع مماثلة موّجهة للشباب في المجتمعات حوَل العالم

أسبوع السادس والعشر�ن  
 تشر�ن الثاني/ نوفمبر 

 االجتماع األخیر  10
یحضر األعضاء الُمشار�ون جمیعهم اجتماًعا افتراضی�ا حّتى یتبادلوا النتائج  س

الُمحرزة والعبر الُمستخلصة وُ�ناقشوا أثَر الكتب الهزلیة وأنشطة الُمشار�ة الُمجتمعیة  

 في مجتمعاتهم.  

 تشر�ن الّثاني/ نوفمبر   29

https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af/


 

 عن المشروع  التقار�ررفع  11
سُیسّلم األعضاء الُمشار�ون، في غضوِن أسبوَعْین من تار�خ إنجاز المشروع، 

د�انا نعوم الّسرد�ات والتقار�ر المالیة النهائیة إلى �لٍّ من 

) dnaoum@sitesofconscience.org( وجیجي لیمي جوز�ف  

)ce.orggjoseph@sitesofconscien( 

 �انون األّول/ د�سمبر  10

 

 ؟ منحة  َمن ُ�مكنه الّتقّدم �طلب 

(أي أّن ُمستحقاتهم المالیة مدفوعة �امًال، ومعلومات  هم في وضٍع جّید أعضاء الّتحالف �افة ِمّمن ُ�مكن 

حالِة عضوّ�تَك، الّرجاء الّتواصل معنا   عن. إن �ان لد�َك أّي سؤال منحة الّتقّدم �طلب عضوّ�تهم ُمحّدثة) 

 e.orgmembership@sitesofconsciencعبَر البر�د التالي: 

على الّراغبین بتقد�م الطلبات تسلیم الّسرد�ات والتقار�ر المالیة النهائیة العائدة إلى    هتجدُر اإلشارة إلى أنَّ 

جدیدة. ُیرَجى من األعضاء اّلذین سبَق أن نالوا منحًة من   قبَل التقّدم �طلِب منحة أو ُمبادالٍت سا�قةمشار�ع 

ابتداًء من تار�خ إغالق مشروعهم األخیر، حّتى یتمّكنوا  ، ُتحتسبُ شهًرا على األقل 12الّتر�ث مّدة التحالف، 

 . منحة  من إعادة الّتقّدم �طلب 

 َكیَف ُ�مكن الّتقّدم �طلب منحة؟ 

 .هذا الّرا�طمن أجل الّتقّدم �طلب المنحة، ُیرجى ملء استمارة الّطلب عبَر  

�التواصل مع فر�ق الّشبكات العالمّیة  البرنامجي اّلذي ُ�قّدمه التحالف، ُینصُح ُمقّدمو الّطلبات في إطاِر الّدعم 

مع  أو عبَر تحدید موعٍد إلجراء اّتصال   globalactions@sitesofconscience.orgعبَر البر�د التالي 

 .  أحد أفراده

منح العمل العالمي الثالث الخاّصة �المشار�ة   أصلِ  واحدٍة فقط منمنحٍة الّتقّدم �طلِب �ُ�سمُح لألعضاء 

 . المجتمعّیة

mailto:dnaoum@sitesofconscience.org
mailto:membership@sitesofconscience.org
https://forms.gle/Kb2bu1Z2CWhNuSg9A


 

ُ�مكنَك تقد�م طلبَك حصًرا من  .  2021آب/ أغسطس من العام   13یوم  والطلبات ه� للتقّدم موعدٍ  آخر

والعر�یة   الفرنسیةخالِل ملِء االستمارة الُمتوفرة على االنترنت عبَر الّرا�ط أعاله �الّلغات اإلنكلیز�ة واإلسبانیة و 

 . 2021آب/ أغسطس من العام   13وذلك في مهلٍة أقصاها 


