
From past to present, 

memory to action

ما هو تعريف موقع الضمير؟
موقع الضمير هو مكان للذاكرة – متحف أو موقع تاريخي أو نصب تذكاري أو مبادرة للذاكرة – يواجه تاريخ ما حدث هناك من جهة 

و اإلرث المعاصر الناجم عنه من جهة أخرى. 
ا تمتد إلى قرون أو عقود مضت، فإنها تبدأ بمواجهة  و سواء أتذّكَر ت مواقع الضمير عصوًر

جميع جوانب تاريخنا: كالقصص التي تحكي عن الوحشية أو الشجاعة الكبيرة أو الحياة اليومية. 
ثم تذهب مواقع الضمير إلى أبعد من ذلك لتقوم بتفعيل المنظور التاريخي مع الحوار العام 

الديناميكي حول القضايا ذات الصلة التي نواجهها اليوم و ما يمكننا القيام به تجاه تلك القضايا.
مواقع الضمير هي األماكن التي تقوم بـ: 

تفسير التاريخ من خالل الموقع؛ 
إشراك العامة في البرامج التي تحفز الحوار حول القضايا االجتماعية الملحة؛ 
تبادل الفرص لتسمح بمشاركة العامة و العمل اإليجابي حول القضايا المطروحة في الموقع؛ 
.تعزيز العدالة و الثقافات العالمية لحقوق اإلنسان 

ما هو التحالف الدولي لمواقع الضمير؟
  لمواقع الضمير يلولف الداحتن الكألماا لويحتل اهدجهو سركت يتلا ةديوحلا ةيملاعلا ةكشبلا وه 
  ةركاذلا عقامو ةوق نأ فلاحتلا يدرك .يندملا لمعلا زيزعت ىعل متقو تاحاسم ىلإ يضاملا ظفحت يتلا
  ان. فهذينطاوملا كارشإ نامض و ناسنإلا قدمة حقوخ يد فمعتم كيتكتك اهريخست بجي لب ،لةصأتم تسيل

   ةكرح لمز عيمو ما يه لمعلاب ةركاذلا و رضاحلاب يضاملا طبر ىعل لمعي يذلا يعاولا هدجلا واقعم
 من  من رثكأ مة تضكشبك و .الضمیر275  يف ريملضل اً عقن65موياليملا تارك عشارشإب مقون نحن ،ةلود
 دعون  و ةيطارقمديلا مأما تدياحتلا نأشب تاءارجإ ذاختا لاريخ من أجتلا سورد مادختسا يوًيا فنس سانلا
 مالفهتخا  اننا أمك .مويلا ناسنإلا قحقو ىعل صاخشألا نيب عمجت يتلا قويةلا ةيكشارتلا جماربلا لالخ من

 و ،ةيطارقمديلا  و ناسنإلا قحقو لمن أج تضالان تهدش يتلا نكألماا ىعل ظافحلا يف عمتجم لك قح ىلإ
 ليكتش و ر  و نونفلا و ثارتلا و ةركاذلا وىق ريخست يف قحلا و اكنه ىرا جّ محة عارصب دثحتلا

تصّو ىلإ ىعسة تيقالخأ تاعمتجاء منب يقافة فثلا .ةيناسنإ و ةلاعد رثكأ لقبتسم

ما الذي يقوم به التحالف؟
يؤمن التحالف بأننا من خالل تحويل أماكن الذاكرة إلى ساحات للعمل المدني يمكننا أن نساعد في 

بناء ثقافات دائمة للسالم و حقوق اإلنسان العالمية.    
نحن ندعم مواقع الضمير في إنشاء برامج جريئة و حقيقية و فعالة تربط تاريخ مجتمعاتها بقضايا حقوقية و 

اجتماعية هامة في مناطق تلك المواقع اليوم. و من خالل ربط هذه الجهود عبر العالم، فإننا ندفع بعجلة 
الحركة العالمية بغية تحقيق شعار "ليس بعد اآلن". و نحن نقوم بذلك من خالل:

.م   نَح لألعضاء تدعم إنشاء أو تنقيح برامج لمواقع الضمير تكون مبتكرة و قابلة للقياس 

.الدعم الفني مثل تقديم نماذج لبرنامج مواقع الضمير لخلق أدب الحوار و االختالف 
 .المناصرة لدعم مبادرات الذاكرة في جهود بناء السالم و العدالة االنتقالية 
 ربط األعضاء حول العالم ببعضهم البعض من خالل تقنيات جديدة و شبكات لمواقع الضمير تمكنهم من التعاون فيما بينهم و تبادل 

أفضل الممارسات و الدفاع عن األهداف المشتركة.

بيت العبيد، السنغال

متحف اإلبادة الجماعية في 
 كمبوديا –توول سلينغ 

منتزه فيال غريمالدي للسالم، تشيلي

سجن الوالية الشرقية، أمريكا
جيف فوسكو :الصورمصدر 
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البرامج العامة لدى التحالف
عما حد ثفي ذلك  على خلجمق برا عامة مبركتة تجيمع بن نالاس عيدحلل مهفى اختاللث بصراح ة   تعوم لماقع الضمير 

ن الوقت و تديدح ما یمكنمه فعله .ال
  یتعلمائرونزال  في مواقع الضمير ما شهدته تلك المواقع من أحداث، مثل يتغاال مارتن لوثر كينغ االبن، و حاجتحاال تالاز في ظل 

 في أميركا ة، و الحينيتالالياة داخل ماي عرفميخبم ات )Gulag( ة، و الايسالرونقتال إلى معسكرات الموت إباترف نة
 وديد من القالت صصاىة األخريخير. فمنخال ل استخادم اوالحر و الفنالفو األ م عو التليمو  غريها من المناهال  جدتكياتويرات

 وعدة الزوار للعمل على القلالمح اياضية و العالميعة الماصيالت ةر تحتراو من الحقوق ناإلجة ويبا قمع الداله  ولة إلىووكولست عال
 الدولي قالموع اي رلضميدعم كل ضعو منأ عئاضهال بالغ عددهم أكثر من +275عضًو ا – وغال بًا ما  التشارة، یتيكم

 هذه البعج المراامة. نحن نقدم يوالتملو ال خبرة ة و المينفالود المرانهجية التي تساعد مقاوع ارلضمي  كة األيهراجانب. لا إنتحالف
 ةيق فلةاع في جميع أنء الاحعلام.  وفميا يلي مومجعة مختارة من المشاریع الحديثىم  ة و األخرعيل عهعمج ىلم – بغةي تیروط

المسةتمر.  علنى إشاء برامج جة وئري حقيو

لفن و الذاكرة و العدالةا
في كولومبيا:النائية المناطق إخبار الحقيقة المجتمعية في  الثقة: قنواتإنشاء "

 ( GIJTRالمصالحة ) الحقيقة و المبادرة العالمية للعدالة و
-1958عامي  شخص بين 200.000ما يزيد عن أودى الصراع في كولومبيا بحياة 

في ين التاريخيبين الفرقاء البدء في رأب الصدع  و مساعدة المتضررينبهدف . و 2013
بتقديم المشورة  المصالحة التابعة للتحالف الحقيقة و ، تقوم المبادرة العالمية للعدالة والبالد
 حول أفضل األدوات لجمع قصص الناجين من النزاع و لجنة الحقيقة الكولومبيةإلى 

سالم دائم في تحقيق ان ضمفي سبيل خطوة أساسية ما يعتبر  – مشاركتها توثيقها و
في  2018الحقيقة في خبار إلسبعة مشاريع دعم كما شملت جهود التحالف البالد. 

 لمختفين واأسر المستهدفين بهذه المشاريع كان من بين  المناطق الريفية في كولومبيا. و
قام المشاركون بتطوير قد  الكولومبيين األفارقة. و النساء و مجتمعات السكان األصليين و

رضان مع ومجتمعيان حفان مت و جدارية عامةلوحة  و ثائقيفلم و و شروع فني تفاعليم
التي صاغتها " testimonyمن موديل "" mochilaحقائب " ىحدإن إضافة إلى متنقال

 .(Wayúu) وايو في منطقةيات جانالنساء ال

حضانة المشروع
"سردابأصوات من ال"

 التنوع، ايرلندا الشمالية تحديات
ما إذا كان  حول في أيرلندا الشماليةعاًما  30دام ذي لاو  سم "المشاكل"يعرف باالذي الصراع خلف 

إلى أن تنضم أو يسي ئبشكل رالبروتستانتية  زًءا من المملكة المتحدةبقى جد أن تيجب على البال
التوقيع  فبينما تم. 1968 قتيل منذ 3.500 خلف أكثر من ،معظمهاجمهورية أيرلندا الكاثوليكية في 

 بـمع ما يسمى عدد معه اد ز اقسمً نا ممجتمعً يشكلون  لدبالأبناء يزال ال ، 1998في سالم على اتفاق 
 والمجتمعات الكاثوليكية بين فصل تفي أيرلندا الشمالية  يةحدودحواجز  –"جدران السالم" 

، تحديات التنوع، و يواجه أحد أعضاء التحالف. السالم تفاققبل االوضع مع مقارنة  –البروتستانتية 
من  على منحة 2016في حصلوا  ، و قديمشاريع التاريخ الشفو سرد القصص وعبر هذا االنقسام 

جمع هو مشروع ي ، و"السرداب"أصوات من مشروع لتمويل تحالف صندوق دعم المشاريع من ال
مثيًرا و العمل  كان و. صراعلانبي امن جمن ضباط شرطة سابقين في قوتين للشرطة  اقصصً 

 حاكمة عادلةالذين يخشون أال يتم منحهم م وكالء الدولةتجد أن أنه من غير المألوف مزلزاًل حيث 
في مركز موارد اآلن متوفرة هي مجموعة أدوات إنتاج مشروع و قد شمل الن تجاربهم. عيتحدثون 

.تحالفال



 نساء الضمير
 خالل نظام الخمير الحمر في موقععنف القائم على النوع االجتماعي ال "تعزيز الحوار التاريخي حول العنف الجنسي و

 "تاريخي محلي في مقاطعة سييم ريب
 (، كمبودياKdei Karunaكارونا ) كدي

  ينفصم: الا ارتباطً المجتمعات السلمية ب ترتبط قيادة المرأة
النساء حول إال أن ، موثقةثابتة و حقيقة هذه مع أن  وء عن أقرانه. ال غنى للمرمعروف أنه 

قيم أردنا لإذا ما أصاًل دنها التي يجب أن يقالنقاشات حتى اليوم يتم استبعادهن من العالم 
لمواجهة  . ونتهاكاتأو اإل اتالنزاعأن تترسخ و تتأصل بعيد الكرامة  واالحترام و لسالم ا

صوتًا  ءالنسامنح للبرامج التي تالدولي لمواقع الضمير األولوية تحالف العطي ، يهذا االتجاه
 المحلية ومنصات على القيادة من خالل التها تعزز قدر و تدعم مشاريع المرأة وأعلى 

تم تقديمها منحة صندوق دعم المشاريع التي  لى ذلكعاألمثلة آخر من  الدولية. و الوطنية و
التواريخ الشفوية لضحايا مشاركة  جمع وللقيام ب "كدي كارونا" اكمبوديمن  اءضحد األعأل

اآلن هو  ، وفي موقع اعتقال سابقعرضها التواريخ إلى تطوير مسرحية تم هذه أدت و قد الزواج القسري تحت حكم الخمير الحمر. 
 نصب تذكاري.

 
 أجيال جديدة من النشطاءتجهيز 

 "الحقوق المدنية الحبس و الشباب و تعزيز الحوار حول فيرغسون:قضية براون ضد مجلس اإلدارة إلى "من قضية 
ي في المدارس الحكومية القانون( العنصري) التي أنهت الفصلو ، قضية براون ضد مجلس التعليمعلى  اأكثر من ستين عامً مرور بعد 

لفت مبشكل ضر بمصلحتهم تأموًرا  األقلياتمن تالميذ البعض ، حيث يواجه التحقيقبعيدة عن المساواة في التعليم ما تزال ، األمريكية
تم إلقاء القبض عليهم في يالطالب البيض. بل إن بعضهم تلك التي يتعرض لها من كبر طردهم بمعدالت أ وتهم دراس مثل تعليق ،للنظر

إلى درجة أنه بات هو اتجاه شائع جدًا  و –إلى المؤسسات اإلصالحية بعدها  هملاسليتم إرإلى نظام قضاء األحداث  ونيُحال و المدارس
قضية براون ضد "من برنامج دعم ، قام التحالف ب2018-2015 فيما بين عاميو ن". إلى السج ةرسالمدالطريق من رف باسم "يع

عمل على ثالث سنوات ن هو برنامج م و ،الحقوق المدنية الحبس و م وتعزيز الحوار حول التعلي: سونغقضية فير إلى مجلس اإلدارة
الشباب تمحور حول الواليات المتحدة إلنشاء برامج عامة ديناميكية تكافة أرجاء من كائهم المجتمعيين شرإضافة إلى عضًوا  11جمع 

ة إلى ذلك باإلضافو في سياق تاريخ الحقوق المدنية.  حبسال والتعليم المساواة في  بهدف تعزيز الحوار المجتمعي حول العرق و
ة الخاصة بهم في المتاحف مساعدتهم في تأسيس برامج المشاركة المدنيمعهم بهدف  عمل قام المشروع بتدريب الشباب و ،أيًضا

 تزويدهم باالستراتيجيات التنظيمية الحالية بحيث يمكنهم إشراك مجتمعاتهم المحلية بعد انتهاء البرنامج.ببينما قام ، المحلية
 [.MG-20-15-0072-15] اتالمكتب حف وامعهد خدمات المتساهم في هذا المشروع بشكل جزئي 

 
 الحقيقة و العدالة

 التصالح مع الماضي" "الحقيقة و العدالة و المصالحة في سريالنكا:
 للعدالة و الحقيقة و المصالحةالمبادرة العالمية 

ما فيما عانى لإلخفاء القسري أو القتل من المدنيين التاميل  40.000يناهز تعرض ما 
 النكاخالل الحرب األهلية في سري داخليالالنزوح من آخرين  300.000يقرب من 

، مع دالمحاسبة في البال المصالحة ويتناول هذا المشروع احتياجات و . (1983-2009)
التمويل لتقديم  بناء القدرات ولعمل ورشات  محلية رفيعة المستوى ومشاورات عبر ، بشكل خاص على األشخاص المفقودين التركيز

 ةبادرو الميعمل شركاء التحالف و . االنتقالية العدالةات و ممارسات في سياسالمساعدة الفنية المستهدفة إلى منظمات المجتمع المدني 
عن كثب مع منظمات المجتمع المدني لتسهيل التواصل بين المجتمعات من خالل هذه المبادرة  المصالحة الحقيقة و العالمية للعدالة و

محلي لنهج  معمهمن خالل ديضطلع الشركاء كما في الوقت الذي تواصل فيه عملية العدالة االنتقالية. ية سريالنكالحكومة ال المحلية و
يمثل هذا المشروع النهج و نشطة العدالة االنتقالية الحكومية. أدعم  نشطة الستكمال وبعض األب للعدالة االنتقالية في سريالنكامستدام 

 الناجين و ضحايا وال – شينز على تجارب األفراد المهميركن خالل التم ةاالنتقاليفي مجال العدالة الفريد الذي يتبعه التحالف للعمل 
التي تتيح لهم ن من القنوات الرسمية يستبعدم وبالعار ما يجدون أنفسهم موصومين  االذين غالبً  –الشباب  النساء و أسر المفقودين و

  ضمان سالم دائم.من أجل جميعًا توفرهم  أهميةمع اإلشارة إلى ، المصالحة النخراط في جهود إعادة اإلعمار وا
 

  حول كيفية المشاركة، لمزيد من المعلومات
 (coalition@sitesofconscience.orgااليميل ) نا عبرالرجاء التواصل مع

 مصدر الصور: شارني جاياواردينا
 (www.herstoryarchive.org"تاريخها"، )مشروع 
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