
"تحّدي الّصمت: رسم الخرائط الّرقمیة من أجِل ُمحاربة اإلفالت من
العقاب"

ندوة شبكّیة عالمّیة لمواقع الّضمیر
2022مارسآذار/31

الّشرقيالقیاسيالّتوقیتبحسِبالّظھرقبَل11:00حّتىصباًحا9:00من
الوسطىأوروباتوقیتبحسِبعصًرا16:00حّتىالّظھربعَد14:00من

بیروتتوقیتبحسِبمساًء17:00حّتىالّظھربعَد15:00من

ھناُیرجى الّتحّقق من توقیتَك المحلّي
نبذة عاّمة

اإلفالُت من العقاب ُیغّذیھ الّصمت. َفِمن أقَصى العالِم إلى أقصاه، ُتواجُھ مواقع الّضمیر تبعات الّصمِت یوًما
تلَو اآلخر.

صّعبت الّنزاعات الّدائرة واألنظمُة القمعّیة الحاكمة على المجتمعات حوَل العالم أن ُتبلَِّغ – أو حّتى أن ُتقّر-
بالمظالم وبانتھاكات حقوق اإلنسان الّتي ارتكبھا فاعلُوَن حكومّیون وغیر حكومّیین خالَل األعوام

الُمنصرمة. وتوثیق انتھاكات حقوق اإلنسان ضرورةٌ ال مناّص منھا ُتتیُح تصحیح الّسجل الّتاریخي،
وُمحاربة اإلفالت من العقاب وإحباط الجھود الّتي تبذلھا األنظمة االستبدادّیة في سعیھا إلى إنكاِر الّتاریخ أو

إعاَدة كتابتھ.

في،أفریقیاوشمالاألوسطالّشرقفيالّضمیرمواقعشبكِةمنعضًوا14تشاَرَكالغایة،ھذهأجِلومن
الّتيالمواقعوتوثیق)،ضمیرنا(الّذكرآنفةالمنطقةفيالخرائطرسممشروعإعداِدفي،2016العام

وَقعت فیھا انتھاكات حقوق اإلنسان وذلَك لئّال تذھَب تجاِرُب َمن قاسوا تلَك االنتھاكات أدراَج الّریاح. وقد
حیُثوالّسجوناالعتقالمراكزفیھاِبَمابلداٍن،8فيمنتشرةموقًعا152التفاعلّیةالّرقمیةالخریطُةوّثقت

بوا تعّسفّیًا، ونقاط التفتیش حیُث ُخِطَف آخُروَن، والمواقع حیُث اقُتِرَفت المجازر اعُتِقَل أفراٌد وُعذِّ
واإلعدامات خارج نطاق القانون، باإلضافة إلى مواقع االحتجاجات الّتي شھَدت قمًعا سیاسّیًا (على غراِر
ُل انتھاًكا َرت عمًدا، ما ُیشكِّ االشتباكات واالعتقاالت والقتل وغیر ذلَك)، والمواقع األثرّیة الثقافّیة الّتي ُدمِّ

للقانون الّدولي اإلنسانّي.

الحوارإلطالِقمنّصًةأفریقیاوشمالاألوسطالّشرقمنطقةفيالخرائطرسممشروعاّتخاِذخالِلمن
مناإلفالتُمحاربةأجِلمنالّرقمیةالخرائطرسمالّصمت:"تحّديالُمعنونةالشبكّیةالّندوةسُتسلّطالعالمي،
حوَلُمختلفةسیاقاٍتفيالعقابمنلإلفالتالّتصّديفيالّرقمیةالخرائطتوظیِفعلىالّضوَءالعقاب"
العالم.

https://www.timeanddate.com/worldclock/meeting.html
https://www.sitesofconscience.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-mena/
https://mappingmena.org/ar


وینفرُد الّتحالف الّدولي لمواقع الّضمیر بكونھ الّشبكة العالمّیة الوحیدة الُمكّرسة لتحویِل األماكن الّتي تصون
الماضي إلى مساحاٍت تدفُع الحركة المدنّیة قدًما. وُیقرُّ الّتحالف الّدولي لمواقع الّضمیر بأنَّ سلطة مواقع

الّذاكرة لیست متأّصلة فیھا، بل یجُب استنباُطھا لُتّتخَذ تكتیًكا ُمتعّمًدا یصبُّ في خدمِة حقوق اإلنسان
واإلشراِك المدني. وُتعدُّ ھذه الجھود الواِعیُة الّتي تؤول إلى ربِط الماضي بالحاضر والّذاكرة بالعمل، الّسمَة

300منأكثرتضّمشبكًةكوُنھالّضمیر،لمواقعالّدوليفالّتحالفالّضمیر.مواقعحركةُتمّیزالّتياألساسّیة
فيالّتاریخِعَبرتوِظیففياألفراِدمنالمالیینعشراتسنوّیًا،ُیْشِرُك،بلًدا،65فيمنتشرةضمیٍرموقَع

العمِل الجّدي اآلیل إلى تذلیل الّتحدیات الّتي تنال الیوَم من الدیمقراطّیة وحقوق اإلنسان. ومن خالِل البرامج
الّتشاركّیة الُمجدیة الّتي تجمُع بیَن األفراِد على اختالفھم، ُیناِصُر الّتحالف الّدولي لمواقع الّضمیر حقوق ُكلِّ

جماعٍة في صوِن األماكن حیُث جَرى الّنضاُل من أجِل حقوق اإلنسان والّدیمقراطّیة، وفي الّتكلّم جھاًرا على
َما حصَل ھناك، وفي االستفادة من القّوة الّتي یمنحھا كلٌّ من الّذاكرة والّتراث والفنون والّثقافة في سبیِل بناِء

مجتمعاٍت أخالقّیة تتطلُّع إلى مستقبٍل أكثر عدًال وأحسن إنسانّیًة.

جدول األعمال

مارسآذار/31

والّتقدیمالّترحیبصباًحا9:05–9:00

جوستین دي مایو، ُمدیرة البرامج في أوروبا والّشرق األوسط وشمال أفریقیا، الّتحالف الّدولي لمواقع
دقائق)5(الّضمیر

القسريوالّنسیانالُمحّرفةالتاریخّیةللسردیاتالّتّصدياألساسّي:الّنقاشصباًحا9:05-9:25
واإلفالت من العقاب: دوُر رسم الخرائط الّرقمیة َكأداٍة لتخلید الّذاكرة الجماعّیة

الُمتحّدثة الّرئیسة:

ُس القانون الّدولي العاّم وقانوننھى أبو الّدھب العدالة االنتقالّیة وسیاساتھا في جامعة جورجتاون فيُتدرِّ
قطر. وھي، أیًضا، زمیلة غیر مقیمة في معھد بروكنجز. أبو الّدھب خبیرة ناَلت جائزًة في مجال العدالة

االنتقالّیة، وُتشارُك في رئاسِة الفریق الُمتخّصص في العدالة االنتقالّیة وسیادة القانون ضمن منّظمة المجتمع
األمریكي للقانون الّدولي. وُتعالُِج أبو الّدھب، في كتابھا الُمزمع إصداره قریًبا، كیَف وّسَعت الجالیات العربّیة

نطاقات العدالة االنتقالّیة السّیاسّیة والفكرّیة واالجتماعّیة القانونّیة. وستتناوُل المتحّدثة الّرئیسُة، في كلمتھا،
أھمّیَة مبادرات تخلید الّذاكرة في تسلیطھا الّضوء على الجوانب المنسّیة، وذلَك من أجِل توطید الّتضامن
ُل الّتفّكُر في الماضي أن ُیساعد المجتمعات قید التعافي وتنشیط الحوار بیَن األجیال حوَل الّسبل الّتي ُتخوِّ

دقیقة)15(واالزدھار.الّشفاِءعلى

)ضمیرنا(أفریقیاوشمالاألوسطالّشرقفيالخرائطرسممشروععنعرٌضصباًحا9:34–9:25

https://mappingmena.org/ar#page-1


جوستین دي مایو، ُمدیرة البرامج في أوروبا والّشرق األوسط وشمال أفریقیا، الّتحالف الّدولي لمواقع
الّضمیر

وشمالاألوسطالّشرقفيضمیرموقِع14قاَدهُمشروٌعوھو"ضمیُرنا"،لعرِضالجلسةھذهُتكّرُس
أفریقیا، ویرمي إلى توثیق القمع الّسیاسّي الّذي وقَع على امتداد المنطقة، وذلَك بغیَة ُمحاربة الّنكران والّسعي

أوخطٍفجریمةومسرِحوسجٍناعتقاٍلمركَز152التفاعلّیةالخریطةوّثقتوقدالُمحاسبة.تحقیقإلى
مجزرٍة أو إعدام خارج نطاق القانون، وموقٍع أثرّي ُمدّمر. وستتناوُل الجلسة الّسبل الّتي ُیمكُن، من خاللھا،

اّتخاذ الخریطة الّرقمیة في الّشرق األوسط وشمال أفریقیا أداًة أساسّیة تؤول إلى إشراِك المجتمعات على
امتداِد المنطقِة في تعزیِز مجتمٍع قائم على الحقوق.

أجِلمنالّرقمیةالخرائطرسمأدوات–حاالتدراساِتعالمّیة:ندوةٌصباًحا10:20–9:35
تعزیز المحاسبة

ُتخّصُص ھذه الّندوةُ لعرِض دراساِت حاالٍت مأخوذة من ثالثة مواقع ضمیر ُمختلفة، فُتمعُن الّنظَر، بذلَك،
في الّسبل الّتي ُیمكُن من خاللھا توظیف قُدرات رسم الخرائط الّرقمّیة في الّتصدي لتحریف التاریخ ونكرانھ،

ُم الّندوةُ أمثلًة عن استراتیجیاٍت ُمعتمدة في سیاقاٍت ُمختلفة ترمي إلى وفي تعزیز ثقافة الُمحاسبة. وسُتقدِّ
الّتحقیق في انتھاكات حقوق اإلنسان وإبراز قصص الّضحایا والّناجین وتحسین الوعي العاّم وتفعیل

الُمشاركة بیَن صفوف الّشباب.

دقیقة)15(األرجنتین-أبیرتامیموریاتوراس،فیرونیكا●
لمراكز االعتقالالبناء الثالثّیة األبعادرسم الخرائط وإعادةستعرُض منظمة میموریا أبیرتا مشروع

الّسرّیة الّتي اسُتخِدَمت إّبان الحكم الدیكتاتورّي في األرجنتین، كما ستعرُض أوجھ االستفادة من
عملھا ھذا في ُمحاكماِت الجناة.

دقیقة)15(لبنان–المفقودینأجِلمنلنعملَصّیاح،ناجي●
الّتي توّثق مواقَع إخفاء األفراد خاللخریطتھا الّتفاعلّیةستعرُض جمعّیة لنعمَل من أجل المفقودین

الحرب األھلّیة، وسُتبّین كیفّیة توظیف الخریطة في محاربِة النسیان الجماعّي وإشراك المواطنین في
جھود البحث عن الحقیقة.

دقیقة)15(التشیكجمھوریة–)Gulag.czغوالغ(سیرنوسك،ستیفن●
سجِن غوالغ الُمعتمدة على امتداِد دولالّتي ُتبرُز ظاھرَة نظاِمخریطتھاستعرُض جمعّیة غوالغ

االّتحاد الّسوفیاتي، وترمي إلى صوِن أماكن الّذاكرة ھذه وحمایتھا، وإلى إطالق الحوار حوَل
انتھاكات حقوق اإلنسان الماضیة.

مفتوحنقاٌشالّظھرقبل11:00َ–10:20

https://www.sitesofconscience.org/ar/membership/%d9%85%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d8%a7-memoria-abierta-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%ac%d9%86%d8%aa%d9%8a%d9%86/
http://memoriaabierta.org.ar/wp/en/about-sites/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/act-for-the-disappeared/
http://mapofmemorylebanon.webflow.io/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/gulag-cz/
https://gulag.cz/en/projects/central-european-map-of-the-gulag

