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االول)(كانوندیسمبر5إلى1من

حولاألولمؤتمرهبإطالق)CEDE(!االستعمار"وتفكیكالطوارئبینماالتعلیم"تجّمعیقومسوفالقادم،الخریففي
التعلیم في حاالت الطوارئ للبحث في تاریخیة واستمراریة نظم االستعمار واإلمبریالیة التي تسھم في صیاغة وإعداد سیاسات

وبرامج وبحوث التعلیم في حاالت الطوارئ الیوم.

ینطلق التجّمع من الخالصة التي تؤكد أن السیاسات وخطابات البرامج التي نادت لعقود من الزمن بتحویل التعلیم اإلغاثي الى
تعلیم مبنى على االحتیاجات والتشاركیة والتمكین قد فشلت في تحقیق ھذا التحّول بسبب فشل نقل السلطة والصالحیات من

ھیمنة الدول الغنیة الى المجتمعات األكثر تضرراً والمنكوبة بسبب األزمات والنزاعات وغیاب العدالة.

رؤیتنا إلحقاق التغییر تختلف في أنھا ترتكز على العمل الذي یعید توزیع السلطة والموارد بشكل حقیقي. في الوقت الذي ترى
فیھ بعض الجھات التقلیدیة العاملة في مجال المساعدات أنھ ال یمكن االستغناء عن خدماتھا، یھدف مؤتمرنا األول الى إثبات

أن ثّمة بدائل أكثر عدالة وتحّررا من برامج المساعدات واإلغاثة موجودة وقابلة للتحقیق.

نرّحب كل الترحیب بمساھمات أفراد ومجتمعات بخبرات متنوعة ومختلفة تضم معلمین وطالب وفنانین وناشطین وباحثین
وعاملین بالشأن العام وصّناع سیاسات وقرار. أولویتنا ھي أن نجتمع ونبحث مع الجھات والناس التي خضعت للتھمیش من

قبل النظام اإلغاثي من مختلف األعمار والجنس والقدرات الفیزیائیة والتعلیمیة والطبقات واإلثنیات والخلفیات الثقافیة
والسیاسیة والدینیة.

إبرازعلىتركزسوفوالتياالول)(كانوندیسمبر5إلى1منالفترةفياالفتراضیةاألحداثمنسلسلةالمؤتمریتضمن
دور التجارب المعاشة والحوارات خارج اإلطار األكادیمي وإعادة القراءات والتفكیر الجمعي. ندعو الى تقدیم الطلبات في
مواضیع وأنواع مختلفة من المواد بما فیھا مقاطع فیدیو، أو مساھمات فنیة أو مسرحیة، أو بودكاست، أو عرض أو جلسة

نقاش.

من ضمن المحاور التي من الممكن أن تتطّرق الطلبات الیھا، ال الحصر، ھي التالي:

:التعلیم، النزاع والعدالة
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كیف یمكن لصراعات متجذرة ومزمنة في مناھضة وتفكیك االستعمار أن تطرح إعادة التوزیع والترمیم وتتحّدي أطر
وممارسات النظام اإلغاثي والمساعدات اإلنسانیة؟  ما الفرق بین "التحرر ما بعد تفكیك االستعمار" وبین "التمكین

اإلغاثي/اإلنساني"؟ كیف نتعامل بوجود مفاھیم متضاربة حول العدالة حسب السیاقات المختلفة ووجھات النظر المتباینة في
العالم واألیدیولوجیات السیاسیة؟ ھل یمكن لمنظومة المساعدات اإلنسانیة والنظام اإلغاثي أن تتضّمن آلیة محاسبة؟ وإال، ھل

یمكن للعدالة أن تتحّقق دون إمكانیة وجود محاسبة؟

:التمییز العنصري، التحیز الجنسي والرأسمالیة

كیف یؤثر المكّون األبیض والتمییز العنصري على تشكیل سیاسات وبرامج التعلیم في حاالت الطوارئ؟ كیف یكون شكل
قطاع التعلیم في حاالت الطوارئ وھو خالیاً من التمییز العنصري؟ كیف تتداخل قیم الجھات المتدخلة في صیاغة وتكوین
المفاھیم والحوارات والتوقعات حول الجندر والجنس والھویة الجنسانیة ضمن حقل التعلیم في حاالت الطوارئ؟ ھل تحّدد

خلفیة الفرد مسار حیاتھ المھنیة، وظروف عملھ، والتعویض وواجب الرعایة الذي یتلقاه من رب العمل في منظمات
ومؤسسات إنسانیة وتعلیمیة وأكادیمیة؟ كیف یمكن لعاملین مھنیین مھمشین في حقل التعلیم في حاالت الطوارئ أن یتجاوزوا

التھمیش وینخرطوا بالعمل بطریقة جماعیة وبالتضامن مع اآلخرین لتحسین حقوقھم في العمل والحمایة؟

:البحث واللغة وإنتاج المعرفة

ما الذي یشّكل "حالة الطوارئ"؟ كیف یسھم الموروث االستعماري في تحدید اللغة األكادیمیة، وكیف تحّدد بدورھا اللغة حدود
االحتماالت والممكن والمباح ضمن حقل التعلیم في حاالت الطوارئ؟ كیف یلعب الباحث دوراً في تعزیز الالعدالة ضمن

التعلیم في حاالت الطوارئ؟ كیف یمكننا اعتماد مقاربات أكثر نقداً وتفكیكاً للموروث االستعماري في المنھج البحثي؟  كیف
یستخدم "الخبراء" مصطلحات وخطابات (مثال: "المعاییر الدولیة"، "أفضل الممارسات أو التطبیقات") لمزاولة واحتكار

السلطة؟ كیف یمكن التطّرق الى تھمیش واستغالل الباحثین المساعدین، والمترجمین والتقنیین الذین ال یحصلون على
االعتراف بالدور الذي یقومون بھ وال على تعویض مناسب. كیف نستطیع أن نخلق فرص ومساحة أوسع للباحثین المھّمشین

وللمعرفة الصادرة من الشباب والمجتمع المحلي؟

:الدولة، المؤسسات والمنظمات

المنفذینالشركاءوخبراتومعرفةاحتیاجاتمعبالمقارنةالدولیةوالمنظماتالمانحةالدولوأجنداتمصالحتقییمیتمكیف
ھللماذا؟كذلك،األمركانإذاالطوارئ؟حاالتفيالتعلیمحقلمنمستبعدةفاعلةمجموعاتأوفئاتثّمةھلالمحلیین؟

من الممكن للتعلیم الرسمي الذي تقوده الدولة أن یفّكك من الموروث االستعماري؟

یمكن تقدیم المقترحات باللغات اإلنكلیزیة والعربیة واإلسبانیة باستخدام النموذج أدناه. الموعد النھائي إلرسال استمارة المقترح
.٢٠٢١الثاني)(تشریننوفمبر١في

استمارة التقدیم

https://forms.gle/JHLXEGbY7J1L3FPa8


CEDE!حول

فيالعدالةأجلمنتسعىومنظماتأفرادمنمكّون)CEDE(!االستعمار"وتفكیكالطوارئحاالتبینالتعلیم"تجّمع
ممارسات الدعم والمساعدات المقدمة للمتعلمین، والتربویین واألنظمة التعلیمیة العاملة في سیاق األزمات على المستوى

الوطني والعابر للوطني.

تدفعنا مجموعة من األھداف والقیم المتجذرة في التعالیم حول مكافحة وتفكیك الفكر االستعماري.

مفھوم تفكیك االستعمار ھو وسیلة لفھم القوة في العالم المعاصر من خالل ارتباطھ باألشكال التاریخیة والمستمرة لالستعمار
واالمبریالیة. یتمّعن مفكري وناشطي تفكیك االستعمار فیما وراء الصالت التاریخیة للقیم والمعتقدات وأشكال العنف التي تعید

إنتاجھا وتحافظ علیھا أنظمة القمع والتسلط الحالیة مثل التمییز العنصري والتحیز الجنسي والنظام األبوي. بذلك، ھم یسعى
المفكرین والناشطین الى لفت االنتباه الى الناس والتاریخ والمعرفة التي تقلّل من شأنھا وتمحیھا تلك القوى السلطویة.

نعتبرهوالذيواإلنساني،اإلغاثيالتعلیمتحكمالتيالقمعیةالموروثاتلمواجھةمماثلدافعھوCEDE!تجّمعوراءالدافع
شكالً من أشكال الدعم للعنف والسلب المستمرة في ھذا الحقل الیوم. لتحقیق ھذا الھدف، یتمحور عملنا حول أربع قیم وأھداف

أساسیة:

مقاومة األبعاد الجائرة واالستغاللیة للمساعدات اإلنسانیة من خالل العمل والتنظیم الذي یعید توزیع السلطة●
على المحرومین والمنكوبین بسبب األزمات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة.

إظھار أن النظام اإلغاثي لیس حیادیاً وعالمیاً ال بدیل لھ فیما یتعلق بسیاسات التعلیم والبرامج التطبیقیة والبحوث●
خالل فترات األزمات.

إظھار األصوات والمعارف والسردیات المستبعدة من صناعة القرار في مجال التعلیم في حاالت الطوارئ، بما●
في ذلك التجارب المعیشیة لألفراد والمجتمعات المھّمشة.

جعل أنشطتنا متاحة وعابرة لالنقسامات المؤسسیة واللغویة واالجتماعیة واالقتصادیة دون اتباع أي أسلوب●
إلزامي ینطوي على التعمیم والتجانس.

تقدیم أدوات عملیة فیما یتعلق بالتفكیر النقدي والعمل التحرري للطالب والمعلمین وجمیع من یدعمھم.●

المساھمة في تخیل عالم ینفصل فیھ العمل اإلنساني واإلغاثي عن المطامع والتجارب اإلمبریالیة والعسكریة.●

الینا.لینضمواااللتزامفيوالرغبةاألھدافیشاركونناالذینوالمجموعاتباألفرادیرحبCEDE!تجّمع

االنتساب.إجراءاتعنالمزیدلمعرفةinfo@cedepowerinaid.comعلىمعناالتواصلیمكنكم


