
 
 

 : بناء القدرات العالمیة للد�مقراطیات الّشاملة2021القّمة العالمیة للعام 
 

 احتضان التنّوع الّدیني  

 ورشة العمل  
 تّموز/ یولیو 29إلى    27من 

 ) ESTصباًحا �حسِب التوقیت الّشرقي القیاسي ( 11:00حّتى الّساعة   7:30من الّساعة 
 

 .هنا، ُیرجى الّتحقق من توقیتَك المحّلي (EST)�جدر الّتنو�ه �أّن المواقیت �ّلها محّددة �حسب الّتوقیت الّشرقي القیاسي 

 

 لمحة عاّمة  

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

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

لمین في  میانمار، واألكراد في العراق، مروًرا �المسیحیین في سور�ا والیهود في األرجنتین، ووصوًال إلى الُمس

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. 

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

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

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

 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  

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

https://www.timeanddate.com/worldclock/meeting.html


   

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

 تأثیرها في عملیاِت العدالة االنتقالیة.  

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

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

اّلتي   2021وهي الورشُة الثانیة ضمَن مجموعٍة من ثالِث ورشات، ُتشّكُل، ُمجتمعًة، القّمة العالمّیة للعام 

والُمصّممة من أجِل دعِم التعّلم من األقران و�ناء   " الشاملة للد�مقراطیات  العالمیة درات الق بناء"تحمُل عنوان 

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

ن ُتسّلط الّضوء  " هي ورشُة عمٍل عالمّیة متاحة لسائر أعضاء التحالف، وترمي إلى أاحتضان الّتنوع الّدیني"

على العوامل الُمختلفة اّلتي تؤّدي إلى الّتمییز والعنف القائَمْین على أساس اإل�مان أو الُمعتقد الّدیني في  

یومنا هذا. وسُترّ�ُز جلسات ورشة العمل على �یفیة تصّدي الجماعات النتهاكات حرّ�ة اإل�مان أو الُمعتقد  

ظمة االستبدادّ�ة والمجموعات الُمسّلحة والقادة الّشعبیین والقوى  الّدیني وعلى �یفّیة إحباط مساعي األن

االستعمار�ة وغیرهم ِمّمن یّتخذ الّدین وسیلًة ُ�حّرُض بها على العنف وُ�بّرره و�خدع بها الجماعات األكثر  

الُمنتشرة في  هشاشًة، ال سّیما الّشباب منها. هذا وستنظُر ورشة العمل ملی�ا في �یفّیة إشراك مواقع الّضمیر 

سائر أنحاء العالم الجهات القائمة على اإل�مان والُمعتقد الّدیني في بناء الّسالم، و�قامة الّتماسك االجتماعي  

وتجّنب نشوب الّنزاع، وستمنُح ورشُة العمل األعضاَء، أ�ًضا، فرَص تدر�ٍب ترمي إلى تحسیِن قدراتهم على 

ن تعّزز الحوار بین األد�ان من جهة والعمل اإل�جابي من جهٍة  وضِع برامَج تقودها الجماعات ومن شأنها أ 

 أخرى.  

 

 

 

 

 

https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%82%d9%85-2/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%82%d9%85-2/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%82%d9%85-2/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%82%d9%85-2/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%82%d9%85-2/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/


   

 جدول األعمال 

 تّموز/ یولیو   27الثالثاء في 

 
 الترحیب والتقد�م     صباًحا  7:40- 7:30

جوستین دي مایو، مدیرة برنامج الّشبكات العالمّیة في أورو�ا والّشرق 

 دقائق) 10( میرالّض  لمواقع وليالدّ  التحالفاألوسط وشمال أفر�قیا، 

 ًقا أماَم الّد�مقراطّیة نقاٌش رئیس: اإلقرار �التمییز الدیني عائ  صباًحا  8:25- 7:40

سیتناول هذا الّنقاش الّرئیس َمدى تفّشي الّتمییز القائم على أساس اإل�مان   

أو المعتقد الّدیني في مجتمعاتنا، �ما سیتناول ضرورة اإلقرار �أشكاله �ّلها،  

والّتصّدي لها، بدًءا ِمن الّتعصب الدیني والوصم �العار مروًرا �التمییز  

خاص �سبِب الّدین أو  والتحر�ض على العنف وصوًال إلى تعنیف األش 

المعتقد. هذا وسینظُر الّنقاش في �یفیة تحدید االنتهاكات القائمة على  

اإل�مان أو الُمعتقد الّدیني من جهة والعوامل األساسّیة اّلتي تؤّدي إلى  

الّتمییز الدیني من جهة أخرى، �ما سینظر النقاش في �یفّیة تقییم  

 االنتهاكات والعوامل آنفة الّذكر. 

 ُمتحّدثون الّرئیسون:  ال 

كاثر�ن مارشال، وهي زمیلة ُأوَلى في مر�ز بیر�لي لألد�ان والّسالم والّشؤون   

 (Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs) العالمیة 

الّتا�ع لجامعة جورج تاون، و�روفیسورة ُمحاضرة في ممارسة التنمیة والنزاع  

 Walsh School of)راسات الخدمة الخارجّیة واألد�ان في �لیة والش لد 

Foreign Service)  والُمدیرة التنفیذّ�ة في مؤسسة حوار أد�ان العالم حوَل ،

https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/


   

، ونائب مدیر منتدى  (World Faiths Development Dialogue)الّتنمیة 

 دقیقة)  25القیم الّدینیة لمجموعة العشر�ن. (

 دقائق)   10أسئلة وأجو�ة ( 

 لمواقع وليالدّ  التحالف:إلیزابیث سیلكس ، المدیرة التنفیذ�ة  اشُمدیرة الّنق 

 دقائق لالقتتاح واالختتام)   10( میرالّض 

 

ندوة النقاش العالمّیة: العوامل اآلیلة إلى التمییز والعنف القائَمْین على   صباًحا  9:35  -8:25

 أساس اإل�مان والُمعتقد الدیني حوَل العالم  

غالًبا ما ُترتكُب انتهاكات حرّ�ة اإل�مان أو الُمعتقد الّدیني في سیاقاٍت تشهُد   

ى دولٍة استبدادّ�ة أو ُمتداعیة،  نزاًعا وعنًفا أو فقًرا وعدَم مساواة، أو تحكُمها ُبنَ 

أو تتبّنى فیها الّدولة إّما دیًنا رسمی�ا و�ّما اإللحاد. ومن خالِل عرِض دراساِت 

حاالت تتناوُل ثالثَة مواقع ضمیٍر، سُتمعُن هذه الندوة العالمیة النظَر في  

ن  العوامل الخاصة �الّسیاق اّلتي تؤوُل إلى ممارسة التمییز القائم على اإل�ما 

 أو الُمعتقد الّدیني على "الّصعیَدْین الحكومي والُمجتمعي" على حّد سواء. 

مامادو بوسور�و د�الو (عضو في مجلس الّشیوخ)، تحالف الشباب  ●

)،  ُسلیمان �اه ِمن  COJEDEVللدفاع عن حقوق ضحا�ا العنف (

غینیا    -)OGDHالُمنّظمة الغینّیة للدفاع عن حقوق اإلنسان والمدنیین (

 دقیقة)   15( –

  Arab)القومي األمر�كي العر�ي المتحفد�انا أبوعلي، ُمدیرة،  ●

American National Museum)  – ) 15الوال�ات المتحدة األمر�كیة  

 دقیقة) 

https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/consortium-des-associations-des-jeunes-pour-la-defense-des-victimes-de-violences-en-guinee/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/guinean-organization-of-human-rights/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-arab-american-national-museum-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-arab-american-national-museum-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-arab-american-national-museum-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-arab-american-national-museum-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-arab-american-national-museum-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-arab-american-national-museum-%d8%a7/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-arab-american-national-museum-%d8%a7/


   

 ذ�اري التّ  بوتو�اري   سر�رنیتشا ومر�ز مقبرة أمیر ُسلجاجیك، ُمدیر،  ●

Genocide Memorial)(Srebrenica  – ) دقیقة)   15البوسنة والهرسك 

 دقیقة)   15أسئلة وأجو�ة (

 Paz y ،Centro de Memoria ، مدير   :José Antequeraُمدیرة الّنقاش

Reconciliación  -   دقائق لإلغالق) 5دقائق للفتح و  5( كولومب�ا 

 استراحة    صباًحا  9:50- 9:35

 دراسة استقصائیة تفاعلّیة:      

أّي مجموعات أو أفراد �قعون ضحّیة االنتهاكات القائمة على أساس   ●

 اإل�مان أو الُمعتقد الّدیني في مجتمعَك/ مجتمعِك؟  

أيُّ لغٍة ُتستخدم في تبر�ر التمییز والعنف أو تشر�عه في سیاِقَك/  ●

 سیاقِك؟  

نقاٌش ضمَن مجموعات: تحدید معالم التمییز القائم على أساس اإل�مان أو   صباًحا   11:00  -9:50

 دقیقة)  70الُمعتقد الّدیني في ُمختلف الّسیاقات (

ر ضمَن مجموعات إلى تحدید ا  ألسباب الكامنة وراء  یرمي الّنقاش الُمیسَّ

االنتهاكات القائمة على أساس اإل�مان والُمعتقد الّدیني و�لى تقییمها في  

ُمختلف الّسیاقات حوَل العالم. ومن شأِن اإللماِم بهذه األسباب أن ُ�ساعَد  

الّتحالف الّدولي لمواقع الّضمیر على وضع استراتیجیاٍت ُمجد�ة تنشُر حر�ة  

 یني.  اإل�مان أو الُمعتقد الدّ 

  آسیا شرق  �جنوب   ولیةالدّ  الالعنف منظمةمیتزي أو�ستیرو، ُمدیر البرامج،  

violence International South East Asia)-(Non–  ) دقیقة   15الفلبین

 للتقد�م ولالختتام)  

https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d9%83/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d9%83/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d9%83/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d9%83/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d9%83/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d9%83/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d9%83/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d9%83/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b0%d9%83/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/centro-de-memoria-paz-y-reconciliacion-colombia/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/centro-de-memoria-paz-y-reconciliacion-colombia/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/
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https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-nonviol/


   

 دقیقة)   30المجموعات الُمصّغرة ( ●

 دقیقة)   25( الجلسة العاّمة ●

 

 تّموز/ یولیو  28األر�عاء في 

 الترحیب    صباًحا  7:40- 7:30

جوستین دي مایو، مدیرة برنامج الّشبكات العالمّیة في أورو�ا والّشرق 

 دقائق)  5( میرالّض  لمواقع وليالدّ  التحالفاألوسط وشمال أفر�قیا، 

البراز�ل   -(Casa de Povo) عب الشّ  بیت  مر�زبنجامین سیروسي، ُمدیر، 

 دقائق للتقد�م)   5(

استراتیجیات التصّدي للتعّصب الّدیني والوصم �العار  ندوة النقاش العالمّیة:  صباًحا  8:45  – 7:40

 والتمییز والّتحر�ض على العنف واالضطهاد 

من خالِل عرِض دراساِت حاالت تتناوُل ثالثَة مواقع ضمیٍر، سُتمعُن هذه   

الندوة العالمیة النظَر في أمثلٍة على استراتیجیاٍت ترمي إلى ُمكافحة  

د على أساس االنتماء الّدیني. وستعرُض الّتعّصب والوصم �العار واالضطها

الندوة البرامَج اّلتي من شأنها أن ُتعّزَز حر�ة اإل�مان والُمعتقد الّدیني وُترّوج  

للحوار بیَن األد�ان والعمل الّلذین �حّدان من انعدام الّثقة و�مّدان جسوَر  

 الّتواصل بیَن أبناء الُمجتمع من ُمختلف األد�ان. 

Our Lord in the)  العلیة في نار�ّ  متحفدیرة، بیرجیت بوشنیر، مُ  ●

Attic Museum)-  ) دقیقة)   15هولندا 
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Liberation War)  حر�رالتّ  حرب  متحفموفیدول هوك، ُمدیر،  ●

)Museum-   ) دقیقة)   15بنغالد�ش 

  15العراق ( – ةوالحر�ّ  المالسّ  منظمةسنجار یوسف، الُمدیر الّتنفیذي،  ●

 دقیقة)

 دقیقة)   15أسئلة وأجو�ة (

 Casa de) عب الشّ  بیت  مر�زُمدیر الّنقاش: بنجامین سیروسي، ُمدیر، 

)Povo- ) دقائق لالختتام)  5البراز�ل 

 ورشة عمل: َتیسیر الحوار المجتمعي والعابر للثقافات بین األد�ان   صباًحا   9:45- 8:45

�ٍب على تیسیر الحوار اّلذي ُیّتخُذ أداًة من شأنها  سیخضُع المشار�ون لتدر 

أن ُتشِرَك أبناء الُمجتمع في حواراٍت عابرة للثقافاِت ما بین األد�ان والمذاهب  

واألجیال، وأن ُتمّهَد الّسبیل أماَم إقامة مشار�ع �قودها الُمجتمع وتؤول إلى  

زّود ورشة العمل  تمتین التماسك االجتماعي وتعز�ز الّسالم الُمستدام. وستُ 

الُمشار�یَن �أكثَر من فهٍم جدیٍد للّدور اّلذي ُ�مكن الحوار تأدیته في رأِب  

الّصدوع �ما سُتزوّدهم �المهارات الّالزمة من أجِل تنظیم حوارات مجتمعّیة  

 و�قامتها على حّد سواء.

  الثقافي مانینیه صندوق دینیس نغاال، الُمدیر التنفیذي، الُمیّسر/ الُمدّرب:  

(Manene Cultural Trust)  –   ینیا� 

 استراحة  ًحا  صبا 10:00  -9:45

 دراسة استقصائیة تفاعلّیة:    

كونَك جزًءا من شبكة عالمیة من مواقع الّضمیر، ما الُمبادرات اّلتي ُ�مكنَك   ●

 إطالقها من أجِل نشِر حرّ�ة اإل�مان أو المعتقد الّدیني؟  

https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-liberation-war-museum-%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b4/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-liberation-war-museum-%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b4/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-liberation-war-museum-%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b4/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-liberation-war-museum-%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b4/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-liberation-war-museum-%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b4/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-liberation-war-museum-%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b4/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-liberation-war-museum-%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b4/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-liberation-war-museum-%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b4/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-liberation-war-museum-%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b4/
https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-liberation-war-museum-%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b4/
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نقاش الّطاولة المستدیرة: دوُر الّدین في تجّنب نشوب الّنزاع وتعز�ز عملیات  صباًحا    11:00- 10:00

 دقیقة)  15(العدالة االنتقالیة 

معن هذه الجلسُة النظَر في الّدور اإل�جابي اّلذي یؤّد�ه الّدین في تجّنب  ستُ  

العنف وفي التعافي من حقبة النزاع أو الحكم االستبدادي، وستناقُش الجلسُة  

كیفّیة تأد�ة الجهات القائمة على الُمعتقد الّدیني واإل�مان أدواًرا رسمّیة وغیر 

 .  رسمّیة في عملیات العدالة االنتقالّیة

وسیتخّلُل هذه الجلسة عرٌض ُیبّین النتائج اّلتي أثمرها برنامج "تعز�ز إشراك   

الجهات القائمة على المعتقد الّدیني واإل�مان في العدالة االنتقالیة" ضمَن  

)، �ما GIJTRمبادرة التحالف العالمّیة للعدالة والحقیقة والُمصالحة (

سیتخّلُل الجلسة طرُح أداة تقییم جدیدة ِمن إعداِد المبادرة آنفة الّذكر، لُتشّكَل  

بذلَك أساَس الّنقاش. وانطالًقا من نتائج دراسات الحاالت اّلتي ُأنِجَزت في  

معرِض نشاٍط سابٍق ضمَن هذا المشروع وتناوَلت �ال� من غواتیماال و�یرلندا 

وسر�النكا والتبت وتونس، ابتكرت المبادرة العالمّیة  الّشمالیة وجنوب أفر�قیا 

للعدالة والحقیقة والُمصالحة أداة تقییٍم ُ�مكن اعتمادها في سائر الّسیاقات  

وُتخّوُل الُممارسیَن تقییَم الّظروف اّلتي ُتحّتُم إشراك الجهات القائمة على  

أعقاِب الّنزاع أو   الُمعتقد الّدیني واإل�مان في عملیات العدالة االنتقالّیة في 

الحكم االستبداِدي �ما ُتخّولهم تحدیَد هامش هذا اإلشراك �غیَة تقد�ِم المؤازرة 

الُفضلى لبلوِغ أهداف الحقیقة والعدالة والُمصالحة. وتسمُح أداةُ التقییم آنفة  

 الّذكر بتحدیِد �یفیة تأثیِر إشراِك تلَك الجهات في عملیات العدالة االنتقالّیة. 

م: المُ   سیمون رو�نز، زمیٌل �احث أّول في مر�ز حقوق اإلنسان التطبیقیة  قدِّ

(Center for Applied Human Rights)  الّتا�ع لجامعة یورك(University 

of York)،  ومؤّلف مجموعة أدوات التقییم الخاصة �الُمبادرة العالمّیة للعدالة



   

ات القائمة على الُمعتقد  تعز�ز إشراك الجهوالحقیقة والُمصالحة، والُمسّماة "

  "الّدیني واإل�مان في العدالة االنتقالّیة

تعز�ُز إشرلك الجهات القائمة على الُمعتقد الّدیني   نقاٌش ضمن مجموعات: 

 دقیقة)  45واإل�مان في تجّنب نشوب الّنزاع وعملّیات العدالة االنتقالّیة (

الُمبادرة العالمیة    انطالًقا من ثالث دراسات حاالٍت ُأجِرَ�ت ضمن مشروع 

للعدالة والحقیقة والُمصالحة الُمسّمى "تعز�ز إشراك الجهات القائمة على  

الُمعتقد الّدیني واإل�مان في العدالة االنتقالّیة"، سینظُر هذا الّنقاش الُمیّسر  

ضمَن مجموعاٍت في �یفیة إكساب الجهات آنفة الّذكر، أدواًرا رسمیة وغیر  

جّنب نشوب الّنزاع وعملیات العدالة االنتقالّیة، �ما  رسمّیة إلشراكها في ت

سینظُر الّنقاش في تداعیات إشراك تلك الجهات على تحقیق أهداف الحقیقة  

 والعدالة والُمصالحة. 

 دقیقة)   30(: إیرلندا الّشمالّیة 1المجموعة  ●
   �الذ�رى  داوي التّ  بادرةمُ �یت تورنر، ُمدیر الُمیّسرون: 

Through Remembering) (Healing  و�راین المبكن، عضو المجلس ،

 Museum) ة رّ الحُ  دیري  متحففیها، �اإلضافة إلى آدراین �یر، ُمدیر 

Free Derry) of 
 دقیقة)  30( : التبت 2المجموعة  ●

    التبت  متحفُمصّمم الُمحتوى،  تانز�ن جینبا،الُمیّسر: 
 (Tibet Museum) 

 دقیقة)  30( : غواتیماال3المجموعة  ●
  ذ�رى  مر�زلو�زا فیرناندا نیكولو، ُمنّسقة الّدفاع عن الكرامة، الٌمیّسر: 

 ,جیراردي  خوان المونسینیور

 مكتب حقوق اإلنسان في أبرشیة غواتیماال 

 دقیقة)  15الجلسة العاّمة ( ●

https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-healing-through-remembering-%d8%a3%d9%8a%d8%b1%d9%84%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84/
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جوستین دي مایو، ُمدیرة برنامج الّشبكات العالمیة في أورو�ا  الُمیّسرة: 

 میر الّض  لمواقع وليالدّ  التحالفوالّشرق األوسط وشمال أفر�قیا، 

 تّموز/ یولیو  29الخمیس في 

 
 الترحیب    صباًحا  7:15  -7:00

جوستین دي مایو، ُمدیرة برنامج الّشبكات العالمیة في أورو�ا والّشرق 

 دقائق)  5( میرالّض  لمواقع وليالدّ  التحالفاألوسط وشمال أفر�قیا، 

  تدر�ب الُمدّر�ین: "الّتفاهم بین األد�ان من خالل الفنون التصو�رّ�ة" صباًحا  11:00  – 7:15

تتوّجُه جلسة الّتدر�ب هذه إلى األعضاء المهتّمین في الّتقّدم �طلٍب لنیل  

لّتفاهم بین األد�ان من خالل الفنون  "منح الُمشار�ة الُمجتمعّیة" وعنوانها "ا

الّتصو�رّ�ة"، وهي منٌح ُتقّدُم الّدعم المالي والبرنامجي �غیَة إشراك الّشباب 

في مشروٍع فنّي تصو�ري یرمي إلى تعز�ز حرّ�ة اإل�مان أو الُمعتقد الّدیني  

و�قامة استشاراٍت وحواراٍت مجتمعّیة تضّم الّشباب والجهات القائمة على  

 قد الّدیني واإل�مان. الُمعت

سُتِعدُّ جلسة تدر�ب الُمدر�ین هذه األعضاَء لیقوموا أنفسهم بتدر�ب الّشباب،  

ضمَن مجتمعاتهم، على تصمیم ُ�تٍب هزلّیة محوُرها حرّ�ة اإل�مان والُمعتقد  

الّدیني واإلدماج. فالُكُتب الهزلیة والروا�ات التصو�ر�ة هي أدوات سهلة  

حّسن الوعي وأن ُتعّزز الحوار والّتفاهم الُمشترك المنال من شأنها أن تُ 

 والّتماسك المجتمعي في الجماعات الُمشرذمة. 

 مندل السّ  مجموعةجوز�ف �اي، رّسام هزلّي لبنانّي وعضو في الُمدّرب: 

 

 جدول األعمال: 
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تقد�ُم الُمشار�ین، وعرض توقعاتهم وأهدافهم من جلسة تدر�ب الُمدّر�ین  ●

 دقیقة)  30(

ُمقّدمة عاّمة عن الّرسم الهزلي وأدواته األساسّیة: الّصورة، ومتن الّنص،   ●

 دقیقة)   30الحتماالت اّلتي ال حصَر لها. ( والتكامل بینهما وا

 دقیقة)  30كیفیة تخّطي عقبة الّرسم والّتر�یز على الّتعبیر (  ●

خطوات الّرسم الهزلي األساسّیة: ِمن الفكرة الّنواة إلى الُمنتج (كیَف   ●

 دقیقة)   30ُ�مكن ُمساعدة الُمتدّر�ین في الّتفكیر �مشروٍع و�نجازه) (

 دقیقة)  15استراحة (  ●

ا، ثّم تجزئتها إلى أحداث رئیسة،  ● تصمیم مشروٍع: �تا�ة قّصة قصیرة جد�

 دقیقة)  60الممكنة ( فالّتفكیر في تقنیات التصو�ر المرئي

التقّدم �طلٍب لنیل منحة "التفاهم بین األد�ان من خالل الفنون   ●

 دقیقة)  15التصو�ر�ة" ( 

 دقیقة) 15جلسة إنهاء العمل واالختتام ( ●


