
شاملةدیمقراطیاتأجلمنالعالمیةالقدراتبناء:2021العالمیةالقمة

التعامل مع العنصریة الشاملة

ورشة عمل عالمیة
2021مایو/أیار28–25

2021مایو/أیار28–25

)EST(المتحدةالوالیاتشرقبتوقیتصباًحا11:30–7:00

.ھـنـاالتوقیت الخاص بمنطقتكجمیع االوقات بتوقیت شرق الوالیات المتحدة. تأكد من

األجندة

نظرة عامة
فمن كینیا إلى البرازیل،اللحد، و ھي تحدد و تحد من الدیمقراطیات التي تؤویھا.العنصریة ھي بمثابة سلسلة تقّید األرواح من المھد إلى
لنضاالت الماضي وضد األقلیات المھمشة من خالل إنشاء سردیات أكثر انفتاًحاو من تونس إلى الفلبین، تواجھ مواقع الضمیر التمییز

لعملھا، فإن مواقعفي مجتمعاتھا. و باستخدام قوة المكان و الذاكرة كإطارالحاضر من أجل العدالة من شأنھا أن تعزز تفاھمات جدیدة
التيالجذریة للتمییز من خالل تسلیط الضوء على األنظمة التاریخیةالضمیر لدیھا فرصة لمساعدة المجتمعات على استكشاف األسباب

في تشكیل مجتمعمما أدى في النھایة إلى إطالق شرارة المشاركة الجماعیةشجعت على استمرار الال مساواة بدًال من أن تقضي علیھا،
أكثر عدًال.

أمامالمفتوحةو،2021مایو/أیار28-25بینعقدھاالمزمعالشاملة"العنصریةمع"التعاملبعنوانالعالمیةالعملورشةستعكفو
إلى أثر ذلك علىتاریخ العنصریة الشاملة و التمییز العنصري، و لفت االنتباهجمیع أعضاء التحالف الدولي لمواقع الضمیر، على دراسة

و آسیا و أمریكاظلھا. كما ستسنح الفرصة أمام أعضاء الشبكات من أفریقیاحیاة الناس و تأثیره على الدیمقراطیات التي نعیش في
الفضلى و بناءلالجتماع و المشاركة في نقاشات نظریة و تبادل الممارساتالالتینیة و البحر الكاریبي و الشرق األوسط و شمال أفریقیا
العنصریة و التمییز العرقي الیوم.المھارات الفنیة في مجال تحدید و كشف و توثیق و مناھضة

األجندة



أیار/مایو25الثالثاء،یوم

التقدیموالترحیبصباًحا7:15–7:00
،(ICSC(الضمیرلمواقعالدوليالتحالفالعالمیة،الشبكاتبرامجمدیرةفیرناندیز،سیلفیا د)5)

الدیمقراطیةأمامكعوائقالعرقيالتمییزوبالعنصریةاالعترافالرئیسي:النقاشصباًحا8:15–7:15
التمییز العرقي كعوائق أمام بناء دیمقراطیات قویة. كماسیتناول النقاش الرئیسي ضرورة االعتراف بالعنصریة و

األمم و األمم المتحدة، و سیقدم لمحة عامة عنسیناقش تطور مصطلح العرق و مصطلح العنصریة في سیاق عصبة
للعنصریة و التمییز العرقي.دور المجتمع الدولي في مواجھة و إصالح الموروثات التاریخیة

المتحدثون الرئیسیون:
المعاصرة للعنصریة و التمییز العنصري و كراھیةدودو دیین: المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باألشكال

لمواقعالدوليالتحالفلدىإدارةمجلسعضوو،2008إلى2002منتعصبمنبھایرتبطماواألجانب
د)15(سابقإدارة)(مجلسرئیسوالضمیر،

)ICSC(االنتقالیة،للعدالةالعالمیةالمبادرةأولى،برامجمدیرةنارایان:براتیما

د)15(أجوبةوأسئلة

(ICSC(التنفیذیة،المدیرةسیلكس،الیزابیثالجلسة:علىالمشرف اختتام)د5ومقدمةوافتتاحد10)

تاریخيمنظورمن–العرقيالتمییزوالشاملةالعنصریةجذورعالمیة:نقاشلجنةصباًحا9:45–8:15
و التمییز العرقي من خالل عرض و تقدیم أربعةستبحث ھذه اللجنة العالمیة بعمق في جذور العنصریة الشاملة

و العرقي.مواقع للضمیر تستذكر تواریخ القمع و التمییز العنصري

Maison(العبیدبیتالرئیسي،الوصيكولي:الوي● des Esclaves(–السنغال)د)15
Constitution(الدستورھضبةباألعمال،القائمالتنفیذيالمدیر:ماریشانلیبو● Hill(–

د)15(أفریقیاجنوب
Abbe(آبیھمتحفتشیبیوا،ایرثوایتآرسینولت:جایمھ● Museum(–أمریكا)د)15
Whitney(تنفیذیة،مدیرة:روجرزآشلي● Heritage Plantation(–أمریكا)د)15

د)15(أجوبةوأسئلة

John(للمصالحةفرانكلینھوبجونمركزالتوعیة،منسقةھاریس،آدمفانیساالجلسة:علىالمشرف Hope

Franklin Center(–أمریكا)اختتام)د5ومقدمةد5

قھوةاستراحةصباًحا10:00–9:45

https://www.sitesofconscience.org/en/membership/maison-des-esclaves-senegal/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/constitution-hill-south-africa/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/abbe-museum/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/whitney-heritage-plantation/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/john-hope-franklin-center-for-reconciliation-usa/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/john-hope-franklin-center-for-reconciliation-usa/


أساس اللون؟استبیان: ما ھو فھمك للعنصریة و العرقیة و التمییز على●

السلطةوالشاملالتمییزمستدیرة:طاولةنقاشصباًحا11:10–10:00
وثالثة مواقع للضمیر حول العالم في كیفیة تشابك العرقسینظر نقاش الطاولة المستدیرة من خالل تواریخ و عمل
و الظلم.اإلثنییة و السلطة تاریخًیا إلنشاء و إدامة أنظمة اإلقصاء

Golkushe(منظمةفيعضووویوالیدرآرمینتا:ییسمیس● Tayrona،(ألماكنالكولومبیةالشبكة
Red(الذاكرة Colombiana de Lugares de Memoria(–كولومبیا)د)15

في كیغاليمدیر، النصب التذكاري لإلبادة الجماعیةھونوریھ غاتیرا:●
)Kigali Genocide Memorial(–رواندا)د)15

مدیر تنفیذي، معھد التنمیة االجتماعیةموسولینغام بیرییاسامي:●
)Institute for Social Development(/سریالنكا–الشايمزارععمالمتحف)د)15

د)15(جماعينقاش

اإلنسان و العدالة و األمن، حملة الحكم الرشید:بیرنادیت فرینش، مدیرة برامج، حقوقالمشرف على الجلسة:
)Campaign for Good Governance(–سییرالیون)اختتام)د5وافتتاحد5

جماعیةتأمالت11:30–11:10
استخالص الدروس و العبر من جلسات و نقاشات الیوم،ستؤمن ھذه الجلسة مساحة للتفكیر الجماعي، و ستساعد في

و تعزیز الشراكات و أوجھ التعاون.و ستوفر فرصة للتبادل المفتوح و طرح أفكار لمشاریع جدیدة

Constitution(الدستورھضبةباألعمال،القائمالتنفیذيالمدیرماریشان،لیبوالمیّسر: Hill(–

اختتام)د5وافتتاحد5(أفریقیاجنوب

أیار/مایو26األربعاء،یوم

ترحیبصباًحا7:15–7:00
(ICSC(الكاریبي،البحروالالتینیةأمریكاوأفریقیاأولى،برامجمدیرةجوزیف،لیميجیجیھ د)5)

األسودالوعيحركةالشامل:التحریرأجلمنالعنصریةمواجھةالرئیسي:الخطابصباًحا8:00–7:15
حركة الوعي األسود لفوقیة العرق البیض إبان نظامسیوفر ھذا الخطاب الرئیسي لمحة تاریخیة عن كیفیة مواجھة
ستیف بیكو للوعي األسود و التحرر الشامل و و مدىالفصل العنصري في جنوب إفریقیا. كما أنھ سیدرس مفھوم

أھمیتھ الیوم.

https://www.sitesofconscience.org/en/membership/red-colombiana-de-lugares-de-memoria-rclm/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/kigali-genocide-memorial-center-aegis-trust-rwanda/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/institute-of-social-development-sri-lanka/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/campaign-for-good-governance-sierra-leone/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/constitution-hill-south-africa/


الدكتور ساس كوبر، عضو في حركة الوعي األسود، و ناشط، و عالم نفس، و نائب رئیس والمتحدث الرئیسي:
د)25(إفریقیا.جنوب–وستفیل–دیربانجامعةمدیر

د)10(أجوبةوأسئلة

Steve(بیكوستیفمؤسسةأول،برامجمدیربو،بوكانغالجلسة:علىالمشرف Biko Foundation(–

اختتام)د5وافتتاحد5(أفریقیاجنوب

االیوماإلثنيوالعرقيالتمییزبالحاضر:الماضيربطعالمیة:نقاشلجنةصباًحا9:30–8:00
للضمیر في المظاھر المعاصرة للعنصریة و التمییزستنظر ھذه اللجنة العالمیة و من خالل عدسة أربعة مواقع

على إدامة التمییز بدالً من القضاء علیھ.العرقي في مجتمعاتنا، و كیف عملت أنظمة السلطة التاریخیة

National(العاملإلسكانالوطنيالمتحفمدیرة،لي:لیزا● Public Housing Museum(–

د)15(أمریكا
السود في أمریكامدیر تنفیذي، متحف محرقةالدكتور روبرت (برت) دیفیز:●

)America’s Black Holocaust Museum(–أمریكا)د)15
District(السادسةالمنطقةمتحفالتعلیم،مدیرسانجر،ماندي● Six Museum(–

د)15(أفریقیاجنوب
قانوني، منتدى الذاكرة الیقظةممثلغودیفروید سیندایغایا / فیردیناند نداییراجیجیھ:●

)Forum Pour la Memoire Vigilante(–رواندا/بوروندي)د)15

د)15(أجوبةوأسئلة

Human(اإلنسانحقوقإعالممركزمدیر،غان،شیرليالجلسة:علىالمشرف Rights Media Centre(–

اختتام)د5وافتتاحد5(أفریقیاجنوب

قھوةاستراحةصباًحا9:45–9:30

استبیان: ما ھي أنظمة السلطة التي تؤثر على مجتمعك؟●

منظماتناضمنبالسلطةالمرتبطةالظلمأوجھمعالجةعمل:ورشةصباًحا11:30–9:45
المجتمعات و تعكس بانتظام صور ظلم المجتمع األوسع منبناًء على االفتراض الذي یفید بأن المنظمات تلد من رحم
فیھاثالثة أطر لتحلیل أوجھ الظلم تلك في األماكن التي نعملحیث البنى التحتیة و العملیات، ستقدم ورشة العمل ھذه

صغیرة على تقاسم خبراتھم و تطویر األسالیبمن أجل البدء في تحولھا. كما سیعمل المشاركون ضمن مجموعات
التي تناسب سیاقاتھم المؤسسیة.

)ICSC(الضمیرلمواقعالدوليالتحالفلدىالممارساتوالمنھجیاتقسممدیرباینتر،برادنالمیّسر:

https://www.sitesofconscience.org/en/membership/steve-biko-foundation-south-africa/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/national-public-housing-museum/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/americas-black-holocaust-museum-usa/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/district-six-museum-south-africa/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/forum-pour-la-memoire-vigilante-fmv-rwanda/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/human-rights-media-center-south-africa/


أیار/مایو27الخمیس،یوم

ترحیبصباًحا7:10–7:00
،(ICSC(االنتقالیة،للعدالةالعالمیةالمبادرةأولى،برامجمدیرةنایدو،ایریشني اختتام)د5وافتتاحد5)

الكاریبيسیاقفيالسردیاتتحویلشجاعةحًقا؟مھمةالسودحیاةھلالسردیات:قوةالرئیسي:الخطابصباًحا8:00–7:10
الذاكرة و التراث في تحویل الروایات الخارجة من رحمسیستكشف ھذا الخطاب الرئیسي الدور الذي یمكن أن تلعبھ
اإلدماج.ھیاكل السلطة الظالمة إلى منصات للعدالة و اإلنصاف و

و الجمعیة التاریخیة، و رئیسة مجلس اإلدارة لدىألیساندرا كومینز، مدیرة متحف باربادوسالمتحدث الرئیسي:
د)30(الضمیرلمواقعالدوليالتحالف

د)10(أجوبةوأسئلة

)،ICSC(االنتقالیة،للعدالةالعالمیةالمبادرةأولى،برامجمدیرةنایدو،ایریشنيالجلسة:علىالمشرف
اختتام)د5وافتتاحد5(

الیومالعرقيالتمییزوالشاملةالعنصریةمواجھةالعمل:إلىالذاكرةمنمستدیرة:طاولةنقاشصباًحا9:30–8:00
مواجھة مواقع الضمیر للعنصریة الشاملة و التمییزسیعرض نقاش الطاولة المستدیرة ھذا أربعة أمثلة على كیفیة

العرقي في مجتمعاتھم الیوم.

سة،جونسون،آمبرالدكتورة● Justice(العدالةأسطولمؤسِّ Fleet(–أمریكا)د)15
للتجربة األمریكیة في آسیا و المحیط الھادئراھول غوبتا، مدیر التعلیم و الجوالت، متحف وینغ لوك●

)Wing Luke Museum of the Asian Pacific American Experience(–أمریكا)د)15
Casa(مدیرة،سیستیرنا،مارتا● de la Memoria José Domingo Cañas(–تشیلي)د)15
Museu(الھجرةمتحفتنفیذیة،مدیرةمارتینز،ماریانا● da Imigração(–البرازیل)د)15

د)15(جماعينقاش

مبادرة الشباب األفریقي،فیكتور اوتشین، مدیر تنفیذي، شبكةالمشرف على الجلسة:
)African Youth Initiative Network (AYINET((–اوغندا)اختتام)د5ومقدمةد5

قھوةاستراحةصباًحا10:00–9:30

استبیان: ما ھو فھمك للتحامل و التمییز و العنصریة؟

الشاملة؟العنصریةلمواجھةألعبھاأنیمكنالتياألدوارما-للعنصریة؟مناھًضاتكونكیفعمل:ورشةصباًحا11:00–10:00
في إدامة أنظمة القمع و السلطة، و ستدعو المشاركین إلىستستكشف ورشة العمل ھذه األدوار الفردیة و الجماعیة

الممارسات المناھضة للعنصریة.التفكیر في اإلجراءات الملموسة التي یمكن اتخاذھا الحتضان

https://www.sitesofconscience.org/en/membership/justice-fleet/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/wing-luke-asian-museum/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/casa-memoria-jose-domingo-canas/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/museu-da-imigracao-do-estado-de-sao-paulo/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/african-youth-initiative-network/


)،ICSC(االنتقالیة،للعدالةالعالمیةالمبادرةأولى،برامجمدیرةنایدو،ایریشنيالجلسة:علىالمشرف
اختتام)د5وافتتاحد5(

العنصریة الشاملة و قضایا التمییز العرقي من حولي●
امتیازي و قوتي●
األدوار التي ألعبھا في إدامة أو كبح أنظمة القمع●
أھمیة بناء التحالفات●
كیف تكون مناھًضا للعنصریة؟●

جماعیةتأمالتصباًحا11:30–11:00
و العبر المستفادة من االجتماعات على مدار األیام الثالثةستوفر ھذه الجلسة مساحة للمشاركین للتفكیر في الدروس

المتأصلة اجتماعًیا.و وضع تصورات لبرامج من شأنھا أن تتحدى الممارسات التمییزیة

ر: )ICSC(االنتقالیة،للعدالةالعالمیةالمبادرةأولى،برامجمدیرةنایدو،ایریشنيالمیسِّ

أیار/مایو28الجمعة،یوم

ترحیبصباًحا7:10–7:00

)ICSC(الكاریبي،البحروالالتینیةأمریكاوأفریقیاأولى،برامجمدیرةجوزیف،لیميجیجیھ

قصتك.أخبر–غّیرصّور.شاھد.عمل:ورشةصباًحا8:00–7:15
مرئي باستخدام الھواتف و كامیرات الجیب. كماستوفر ھذه الجلسة إرشادات أساسیة حول روایة القصص بشكل
و الھیكلیة و ما یجذب االنتباه، و كیفیة استخدامستقوم باستكشاف مفاھیم القوس السردي، و التأطیر، و التسلسل،

إنشاءوالمحمولةالھواتفلتحسیناألدواتمختلفوالقرصنةوالتطبیقات،و،mojo#تقنیةوالذكیة،الھواتف
و مرئیة تجذب جماھیر جدیدة.طریقة لروایة القصص یمكن الوصول إلیھا و تكون فعالة

)Witness(الكاریبيالبحرمنطقةوالالتینیةألمریكاأولبرامجمدیر،ریبیروفیكتورالمیسر:

أھمیةذاتفیدیومقاطع–غّیرصّور.شاھد.عمل:ورشةصباًحا8:45–8:00
مرئي ألغراض المناصرة و التوثیق. كما ستغطيسوف تستكشف ھذه الجلسة كیفیة استخدام روایة القصص بشكل
الفیدیو للدفاع عن حقوق اإلنسان.الجلسة البروتوكوالت و النصائح و الموارد الخاصة باستخدام

)Witness(الكاریبيالبحرمنطقةوالالتینیةألمریكاأولبرامجمدیر،ریبیروفیكتورالمیسر:

قھوةاستراحة9:00–8:45

https://www.witness.org/
https://www.witness.org/


الغدنورھيالیومُصور–غّیرصّور.شاھد.عمل:ورشةصباًحا10:00–9:00
والقصص،لقراءةالسریعالتمریرأو"scrollytelling"بالـیسمىماحولالمفاھیمبعضالجلسةھذهستعرض

التساؤالت مثل:تجربة األفالم الوثائقیة الموسعة، كما أنھا ستغطي بعض
أماكن تخزین الكبیرة لمقاطع الفیدیوكیفیة استخالص القصص المرئیة من أرشیفات الصور أو من●
كیفیة تسلیم بعض المقاطع الصغیرة من أرشیف الفیدیو●
كیفیة إنشاء "قوس سردي" من مقاطع مصغرة من الفیدیو●

)Witness(الكاریبيالبحرمنطقةوالالتینیةألمریكاأولبرامجمدیر،ریبیروفیكتورالمیسر:

التأثیرأجلمنالفیدیوھاتمنتستفیدالتيالضمیرمواقعدراسیة:حاالتصباًحا10:45–10:00

Memoria(المفتوحةالذاكرةالمھددة:الثقافیةالممارساتمحومكافحة"بعنواناألولىالحالةستناقش●

Abierta"(المھمشةللفئاتالمھددةالثقافیةالممارساتلتوثیقالفیدیوھاتاستخداماألرجنتینمن
د)15(العنصریة.لمواجھةكأداة

من وسائل اإلعالم النسائیة"إبراز تجارب النساء: أصواتستوضح الحالة الثانیة بعنوان●
)Voices of Women Media"(للكشفالقصصلروایةالرقمیةالطریقةاستخدامیتمكیفنیبالمن

15(االجتماعیة.األعرافتغییروضدھاالتمییزوللعنفحدوضعبھدفللمرأةالفردیةالتجاربعن

د)

د)10(أجوبةوأسئلة

)ICSC(الكاریبي،البحروالالتینیةأمریكاوأفریقیاأولى،برامجمدیرةجوزیف،لیميجیجیھالمیسر:

اختتام)د2ومقدمةد3(

العالميالعملمشروعتطویرعمل:مجموعاتصباًحا11:30–10:45
ورشة العمل على مدار أربعة أیام على أفكارھم الخاصةستوفر ھذه الجلسة فرصة للمشاركین لتطبیق ما تعلموه من

مفاھیمیة حول استخدام الفیدیو لمواجھة العنصریة وبمشاریع الفیدیو. كما سیناقش المشاركون و یطورون مذكرات
طلبات للحصول على منح مالیة صغیرة مقدمة منالتمییز العرقي على المستوى المحلي، و ستتم دعوتھم لتقدیم

التحالف الدولي لمواقع الضمیر لتنفیذھا.

المیسرون:
)ICSC(الكاریبي،البحروالالتینیةأمریكاوأفریقیاأولى،برامجمدیرةجوزیف،لیميجیجیھ

)Witness(الكاریبيالبحرمنطقةوالالتینیةألمریكاأولبرامجمدیر،ریبیروفیكتور
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