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 حمرض موجز عن حلقة العمل 

 ما هو املطلوب جلعل حركة الصليب األمحر والهالل األمحر  

 خالية من المتيزي والكراهية لألجانب والعنرصية؟ 

 

 )بتوقيت وسط أورواب(: ابللغات اإلنلكزيية والعربية والروس ية   10:30  إل   9:00  من   ، 2022مارس    31التارخي واملوعد: امخليس  

 )بتوقيت وسط أورواب(: ابللغات اإلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية   18:30  إل   17:00من  

النقاش:   والس يدة  David Loquercioالس يد  الرئيس/امليرس/مدير   ،Annika Norlin  والس يد  ،Amjad Saleem  ،

 Gurvinder Singh والس يد 

 Michele Hunt  الس يدةاملتحدثون/أعضاء حلقة النقاش/مقدمو العروض: 

 نبذة 

 فنظمت ذلت اجلهود سابقا ملواهجهتا،  لطاملا ب  فاحلركة،    عىلابجلديدة  بشأهنا    احلواراتوال  العنرصية وكراهية األجانب والمتيزي    قضاايليست  

عىل ما يبدو. وتتيح حلقة العمل هذه الوقوف عىل الوضع لربهة    بإجراءتبع  حلول، ولكن أاي مهنا مل ي    واقرتحتلقاءات مفتوحة خمتلفة،  

مبشالك العنرصية وكراهية بغية التصدي للعوائق الشخصية والثقافية والنظامية اليت حتد من اعرتافنا  واقرتاهحا    الالزمة   اإلجراءات وحتديد  

 . ااس تجابتنا لها وبذل اجلهود لتحرير احلركة مهنمن و األجانب والمتيزي 

 املالحظات العامة والنقاط الرئيس ية 

ة مت حلقة العمل هذه لفهم العوائق القامئة يف احلركة، ومهنا العوائق الشخصية والثقافية والس ياقية والنظامية. وقالت املتحدثة الرئيس يظ  ن  

أو جمرد الاختالف    اآلراء الس ياس يةأو  ادلين  أو    النوع الاجامتعيأو  العرق  إن "الانقسامات العميقة القامئة عىل    Michele Huntالس يدة  

مرتابطون    وال تفهم أن الناس مجيعا سواس ية  تفرق الناس بني سادة وعبيدنظرة عاملية  متجذرة يف اإلحجاف والمتيزي واإلقصاء، يف    لكها

ارتباطا ال انفصال فيه". واختمتت حديهثا قائةل إن "العامل ابت حيتاج اآلن أكرث من أي وقت مىض إل حركة الصليب األمحر والهالل 

امجليع ]يف جممتعاتنا[    وخميالتلالس تفادة من عقول وقلوب    ة فريد  نعمة، وإننا )يف احلركة( حنتل ماكنةالتنوع والاحتواء  األمحر اليت ترى  

 ". يرتك أحد وال يشعر أحد بعدم األمان واليتخلف فهيا أحد عن الركب،  الرؤيتنا ملا ستبدو عليه حركة شامةل، حركة  لنحقق

اللجنة ادلولية للصليب . وأشارت مشاركة من  التحزي واإلحجاف من نفوس الناس   تنزتعحلقة العمل بأن الس ياسات وحدها لن    يفقر  أ  و 

جتربهتا الشخصية، إل أن اخلوف من الانتقام والافتقار إل أماكن آمنة وعدم التحقق من حصة التجارب   احلديث عن، يف معرض األمحر

اختذت   قليةل  بإجراءات  أي التبايه  -  "التصنع"هجودان حنو    ن ب ه إل رضورة ضامن أال تنجرفشجاعة وصدق. وقد  ب   احلوار  أمور متنعاخملتلفة  

فرد يف احلركة، وليس فقط الفئات املهمشة وغري املرئية أو   كام دعي لك  ،"التوان عدم  "دعوة إل    ووهجت.  يف الواقع  بعد فوات األوان

 العمل العاطفي والتعلميي حول العنرصية والمتيزي وكراهية األجانب. إل أخذ زمام األشخاص امللونني، 
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طرق خمتلفة ويف ومن األمهية مباكن أيضا اإلشارة إل أن العديد من امجلعيات الوطنية رشعت ابلفعل يف التصدي لبعض هذه املواضيع ب 

،  تس هتدف التصدي للعنرصية والمتيزي، ومهنا إجراء ادلراسات الاس تقصائية ورصد مقاييس التنوع واإلنصاف والاحتواء  إجراءاتاختاذ  

  قدما. وتعممي ادلورات التدريبية والتنويع يف اس تقدام املتطوعني. ودعي املشاركون إل التعبري عن اهامتهمم ابملشاركة يف هذا العمل للمض 

 النقاط الرئيس ية اليت أثريت 

 رت العوائق التالية اليت حتول دون مناقشة القضااي املطروحة: ك  ذ  

 اخلوف من الانتقام، والافتقار إل األماكن اآلمنة، وعدم كفاية التحقق من حصة التجارب اخملتلفة.  -1

 واجملمتعات احمللية لتقدمي التظلامت. ضعف آلية املساءةل املتاحة للموظفني واملتطوعني  -2

 حاالت العنرصية والمتيزي وكراهية األجانب ادلاخلية والشخصية.  -3

 التقصري يف تنفيذ واليتنا ومبادئنا األساس ية.  -4

 ع/امجلعية الوطنية/الوفد/اجملموعة/املكتب امليدان(. الفر  عىل مس توىالعوائق املؤسس ية )  -5

 ائق عىل نطاق احلركة )عىل مس تويي املؤسسة واملوظفني(. العوائق الهيلكية والعو  -6

 القيادة اليت ال تراعي مصاحل اجملمتعات احمللية اليت خندهما.  -7

 الافتقار إل اإلجراءات املس تدامة واملس تنرية والقامئة عىل الرباهني.  -8

ماكن آمن   هتيئةمن أجل    -عىل سبيل املثال ال احلرص    مس توى الس ياساتومهنا    -وابلتايل يلزم اختاذ إجراءات عىل لك املس توايت  

عن طريق التعلمي وفهم التجارب اليت مير هبا األشخاص.  الوعي الشخص إلقامة حوار جشاع حول القضااي احلساسة. ويشمل ذكل معاجلة 

ك ر أنمتعمق يف فهم س بل تطبيق املبادئ األساس ية وتفسريها والوفاء هبا من أجل إقامة احلوار الالز ح أيضا ضامن ال واقرت   هذه املبادئ   ، وذ 

اس تخدمت يف السابق ذريعة للحد من هذه احلوارات. وأشري إل أن واليتنا ومبادئنا ليست درعا حيمينا من العنرصية وكراهية   األساس ية

 يف تقدمي املعونة. هنج أبوي واس تعامري جديد  متنعنا من املض يف اتباع يهاألجانب والمتيزي، وال 

من متثيل الفروع إل عالقات المتويل والعمل مع األعضاء. وذكرت حتدايت    دلينا  ووهجت دعوة أيضا إل النظر يف هيالك السلطة ادلاخلية

 هيلكية، مهنا معامةل املوظفني الوطنيني وأجور املوظفني الوطنيني وادلوليني.

 مناذج ملبادئ التنوع والمتثيل وجتاوز اخلطب الراننة. وضع اخلصوص دور القيادة يف وجه ذكر عىل  ،وأخريا

 يات الاس تنتاجات والتوص 

 أن تتبع احلركة هنجا مدروسا أكرث وذا مغزى. وترد فامي ييل التوصيات الرئيس ية املقرتحة عىل املس تويني النظايم والتنظميي: اقرتح املشاركون  

 .تطوير املواد التدريبية والتوجهيية •

 . تكوين فريق أسايس للمض يف مناقشة هذا املوضوع والتعمق فيه •

 .واملساءةل والتعمل الرؤى املس تنريةحتديد هنجنا حيال العنرصية وكراهية األجانب والمتيزي، استنادا إل  •

 . هتيئة أماكن محمية ومعروفة إلقامة احلوار والتعمل وتقامس املوارد •

 . العمل ويقوم عىلتصممي نظام حمرر من العنرصية والمتيزي وكراهية األجانب يركز عىل اإلنسان  •
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 . السلطات داخل مؤسساتنا وحركتنادراسة  •

 الرئيس ية.السري عىل مبادئنا األساس ية وس ياساتنا  •

 . تشكيل قيادة ملزتمة ومتنوعة وخاضعة للمساءةل •

 . إظهار الزتامنا ومعلنا جتاه اجملمتعات احمللية للتصدي للعنرصية والمتيزي وكراهية األجانب •

 الالزمة املراجع  

الربيطان:   األمحر  الصليب   we-us/what-https://www.redcross.org.uk/about-تقرير 

 policy-do/international/humanitarian 

  table-the-around-is-who-matters-it-global/podcast-https://soundcloud.com/icrcبث احلركة: 

 and-cross-red-international-an-build-to-take-it-will-https://rcrcconference.org/blog/what-منشور املدونة:  

crimination/dis-and-xenophobia-racism-from-free-movement-crescent-red 

 

 

https://www.redcross.org.uk/about-us/what-we-do/international/humanitarian-policy
https://www.redcross.org.uk/about-us/what-we-do/international/humanitarian-policy
https://soundcloud.com/icrc-global/podcast-it-matters-who-is-around-the-table
https://rcrcconference.org/ar/blog-ar/what-will-it-take-to-build-an-international-red-cross-and-red-crescent-movement-free-from-racism-xenophobia-and-discrimination/
https://rcrcconference.org/ar/blog-ar/what-will-it-take-to-build-an-international-red-cross-and-red-crescent-movement-free-from-racism-xenophobia-and-discrimination/

