جملس مندوب احلركة ادلولية للصليب
األمحر والهالل األمحر لعام 2022
حلقة العمل

ما هو املطلوب جلعل حركة الصليب األمحر والهالل األمحر خالية من العنرصية والمتيزي والكراهية لألجانب؟
اخلطوط العامة
________________________________________________________
الس ياق
يف لك جممتع ويف لك بدل ،هناك بعض اجملموعات الساكنية اليت تعاين من أشاكل من المتيزي ،مبا يف ذكل العنرصية .ما يزيد من خطر العنف
بني األشخاص ،ويزيد من أوجه عدم املساواة ومن التحدايت الصحية والنفس ية-الاجامتعية ،ويعزز احلواجز أمام اخلدمات األساس ية،
مثل الرعاية الصحية والتعلمي والغذاء وامحلاية وادلمع القانوين ،مبا يف ذكل يف حاالت الطوارئ.
وللعنرصية وغريها من أشاكل المتيزي أس باب عديدة وآاثر كثرية .فالعنرصية والمتيزي ضد السود والساكن األصليني وامللونني واألشخاص
من بعض الطوائف وغريمه من الفئات املهمشة من السامت ذات األصول الاس تعامرية اليت تعززت وتفامقت بسبب املواقف الاس تعامرية
والنظامية التارخيية املتأصةل ،والهيالك الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية ،والتفاواتت يف السلطة يف اجملمتعات احمللية وحول العامل.
ونقاط الالتقاء بني هذه ادليناميات واملواقف اإلنسانية مغلَّفة ابلتعقيد وجيب دراس هتا ،مفشلكة العنرصية والمتيزي حقيقة واقعة يف القطاع
اإلنساين أيضا ،مبا يف ذكل يف احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر .فكيف تبدو حتدايت اليوم النامجة عن العنرصية والمتيزي داخل
احلركة؟ قد تبدو هذه التحدايت نظامية أو تنظميية أو فردية يف طبيعهتا .وبيامن قد تكون بعض األحاديث حول هذا املوضوع مؤملة وغري
مرحية ،فإهنا تكشف عن حقائق صعبة بشأن العنرصية والمتيزي اليت تتيح لنا فهم ما تنطوي عليه من حتدايت والاعرتاف هبا كخطوة أوىل
صوب تناول القضية بشلك حصيح.
ويشمل ذكل املشالك املرتخسة املمتثةل يف اختالل توازن القوى والتحزيات الالواعية ،اليت تؤدي إىل ممارسات معل مراوغة وغري منصفة
متأصةل يف هيالكنا واترخينا ،ومعليات ونظم تقوم عىل تقاليد متويلية توفر لبعض امجلعيات الوطنية من املوارد ما ال توفره لغريها وتتيح لها
حزيا أكرب مما تتيحه لغريها.
ويمكن رفض المتيزي وعدم اإلنصاف جبميع أنواعهام يف مصمي مبادئنا وقمينا األساس ية .مفبدأان إزاء عدم التحزي يميل علينا عدم المتيزي مطلقا
عىل أساس اجلنس ية أو األصل العريق أو املعتقدات ادلينية أو الطائفة أو اآلراء الس ياس ية ،وذكل من أجل ضامن الاحرتام املناسب مجليع
البرش عىل النحو اذلي يمليه علينا مبدأ اإلنسانية .وهذا أمر أساس لضامن ختفيف معاانة أي خشص متاج .وجيدر اإلشارة إىل أن مبدأان
إزاء الالزتام ابحلياد ال يعين الزتام الصمت إزاء مواهجة العنرصية والعنف.
كوانت
ويربز األساس اذلي يستند إليه معلنا يف هذا الس ياق يف خمتلف الاسرتاتيجيات والس ياسات واخلطط التنفيذية اليت اعمتدهتا م ِّ
احلركة بشأن التنوع والاحتواء وامحلاية.
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الهدف العام حللقة العمل والنتاجئ املتوقَّعة مهنا
املرجوة من حلقة العمل هذه يه وضع خريطة طريق أ َّولية مع إجراءات رئيس ية ترمس طريقا للميض قدما كحركة ،للعمل عىل
النتيجة َّ
مناهضة العنرصية والمتيزي داخل احلركة (سواء من حيث األشخاص اذلين خندهمم أو موظفينا).
وحتقيقا لهذه الغاية ،تسعى حلقة العمل إىل حتقيق ما ييل:
• تسليط الضوء عىل النتاجئ املس تخلصة حديثا من العمليات وادلراسات ادلاخلية الرئيس ية ،مثل تقرير الفريق الاستشاري اإلنساين
حول القيادات املتنوعة الس تجاابت فريوس كوفيد 19-داخل احلركة ودراسة  BRC؛
• تبادل وهجات النظر والتجارب بشأن التحدايت املرتبطة ابلعنرصية والمتيزي داخل احلركة اليوم؛
املدونة املنشورة يف عام 2020؛
• البناء عىل البيان املشرتك بني االحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصليب األمحر و َّ
• وضع الاسرتاتيجية وحتديد اخلطوات ذات األولوية بشأن الفرتة املنقضية حىت حيني انعقاد املؤمتر ادلويل.
س يقوم املشاركون مبا ييل:
• مناقشة التحدايت واألس ئةل املتعلقة ابلعنرصية والمتيزي داخل احلركة اليوم؛
• حبث أس باب العنرصية املهنجية وتأثريها داخل الهيئة/املنظامت ،مبا يف ذكل داخل احلركة؛
• املشاركة يف وضع خطوات معل من أجل املساءةل ملاكحفة العنرصية وما يتصل هبا من متيزي يف املامرسة العملية.
األس ئةل الرئيس ية اليت سينظر فهيا خالل حلقة العمل
 -1كيف ميكن للحركة أن تعرتف بتارخيها اخلاص وتعرب عنه فامي يتعلق ابختالل توازن القوى والهنوج واألوصاف العنرصية ،واس تخالص
ادلروس من جتربهتا؟
 -2ما يه املامرسات اذلكية والتحدايت والفرص اليت جيب النظر فهيا جلعل احلركة يف مأمن من العنرصية والمتيزي من أجل األشخاص
اذلين خندهمم وموظفينا؟
يتعني اختاذها لتعزيز خطة العمل ملناهضة العنرصية والمتيزي ،مبا يف ذكل خالل الفرتة املنقضية
 -3ما يه اخلطوات ذات األولوية اليت َّ
حىت حيني انعقاد املؤمتر ادلويل الرابع والثالثني؟
الواثئق  /املوارد  /الرسومات ادلامعة لهذه اجللسة لتسليط الضوء
•
•
•
•
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بيان احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر بشأن بناء بيئة خالية من العنرصية والمتيزي ()ar / fr / en
مدونة الاجامتعات ادلس تورية" :من األقوال إىل األفعال :رضورة التصدِّي للعنرصية والمتيزي" ()ar ،es ،fr
َّ
مد َّونة اللجنة ادلولية للصليب األمحر للقانون والس ياسة اإلنسانية (ابللغة اإلجنلزيية فقط)
تعهد الاحتاد ادلويل :بيئة إنسانية آمنة وشامةل للجميع

