
	
	
	
	وتنوع	تضامن	-األبطال المحلیون 
	

	األبطال المجھولون	-المستجیبون المحلیون 
	.أعضاء منظمات المجتمع المدني المحلیة بفخر بإنجازات األبطال	(A4EP)	یحتفل التحالف من أجل تمكین الشراكة

		
 رآلثانشید بالعدید من األبطال المحلیین في العدید من المنظمات المحلیة التي استجابت بسرعة  ،2020في الیوم العالمي للعمل اإلنساني 

ن في بعض وھؤالء األفراد غیر المعروفین والمتطوععمل فقد .	المخاطرمن  انتشاره بالرغموإجراءات اإلغالق للسیطرة على 	19-كوفید
من األشخاص الذین تأثروا  متسارعلعدد  حیاةكانوا شریان كما  خالل األزمة، الضروریة	الوعي، وقدموا المعلومات رفعاألحیان على 

	.	بطریقة واحدة أو أكثر
	

لمتاجر وأصحاب ا ،والسائقین ،والكوادر الطبیة ،الصحیینالعاملین جنبًا إلى جنب مع في العدید من البلدان، "	األساسیون"األشخاص  تواجد
مع السلطات المحلیة لتوسیع نطاق االستجابة بموارد محلیة محدودة، بینما كان نظام المساعدة الدولیة  یزالون كذلك،وما  ،عملوا كما.	وغیرھم

قدموا كما ت، المجتمعاوتحملوا مسؤولیة الضغط نیابة عن  فتدخلوا	،على قدر الحدث كان ھؤالء األشخاص.	إلى حد كبیر یعاني الشلل
ناقوس الخطر بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي وتغلبوا على عقبات اإلغالق من خالل المعلومات والغذاء والمواد األساسیة، ودقوا 

  .ونعترف بھا ندرك مرونة وصمود المنظمات المحلیة في إظھار قدرتھا على مواجھة ھذا الوباء واستخدام نھج الترابطإننا .	االبتكار
لى نحتفل بتنوعھم والتزامھم وقدرتھم عوإننا 	،ھم األرواح الحیة التي تدعم اإلنسانیة فیناف	-األبطال األحقاء موجودون بیننا طوال الوقت	إنلذا، 
	.فالتكیّ 

	
	نین المجھولیاألبطال المحلی عنكلمة حق 
یجب أن یعمل القطاع  ، إذإلى التفكیر بصدق في التحیز الالواعي والتحامل الواعي	2020الیوم العالمي للعمل اإلنساني  یدعونا، ومع ذلك

قیادة حركة ب العالم،سلطت االحتجاجات المناھضة للعنصریة في جمیع أنحاء إذ .	ا من االعتراف األساسي باإلنسانیة المشتركةاإلنساني انطالقً 
وغیرھا، الضوء على المواقف العنصریة والتاریخیة والمنھجیة المتأصلة بعمق، والتمییز  Matter	Lives	Blackحیاة السود مھمة 

الفرصة للحدیث عن العنصریة ومواقف التفوق االستعماري 	-أخیًرا 	-أتاحتلقد و	،العنصري الذي یحرم الناس من حقوقھم اإلنسانیة األساسیة
	".	اإلنساني"أیًضا في ھذا القطاع 

عمل المنظمات المحلیة أیًضا عبر المعتقدات التي تحدد عملھا، وھي إرث خلفھ الماضي االستعماري وھیمنة  یُعاقفي كثیر من األحیان، 
واحد فقط  تعبیر إال	ةالعنصریوما .	تُقدم	اللالستخدام ومساھمات قیمة )	أقل(الثقة المحدودة بالنفس إمكانات  تعنيو	،المساعدات الدولیة الجدیدة

ا ھ، وتدعممنظمات المعونة الدولیة والعدید من موظفیھاالذي تعكسھ 	وھو األمر ،لفوقیةمشكلة أعمق بكثیر مع الصورة الذاتیة لوجود عن 
	، حل تقنيات ذمشكلة تقنیة 	االرتباك األخالقي األساسي وفقدان القیم في األھداف والسلوكیات التنظیمیة	وال یعد.	أكثر اتساًعاومواقف  روایات
المؤسسة على  امإمكانیة قی	الذي یتحدىالعمیق والنقدي  التفّكرإال من خالل  ولیس باإلمكان معالجتھمتجذر بعمق في العقلیة،  فوقیةبال فالشعور

	.ھموتقدیر تنوع ،واحترام اآلخرین ،واإلیمان الحقیقي باإلنسانیة المشتركة ،القیم الحیة مثل التضامن
	

	معالجة قضایانا الداخلیة..نواألبطال المحلی
نا والشعور بالتفوق، فإن ،والعنصریة ،للغایةغیر المقصودة وتلك المقصودة بینما تحتاج أعمال المساعدات الدولیة إلى دراسة تحیزاتھا 

السكان المتضررین من  وإزاء، أیًضا العنصریة والسلوكیات غیر المحترمة بین موظفینا إمكانیة حدوثكمنظمات محلیة ووطنیة ندرك 
، ونحن عمال اإلغاثة الدولیینلھذه السلوكیات  تتعرضالزمالء ذوي الھویات االجتماعیة األخرى، وأحیانًا، في حال اإلحباط، واألزمات، 

 كلتھا الھیكلیة بجدیة أكبر بكثیرتأخذ أعمال اإلغاثة الدولیة مش	ألن ال	عذًرا فھذا لیسومع ذلك، .	أیًضا بحاجة إلى معالجة ھذه القضایا داخلیًا
	.مجاملةبعض البیانات العامة ال إصدارھاعند مما تفعلھ 

	
	وتنوعھم األبطالتعدد 	..التنوع والتضامن

وإجراء محادثات  ،جمیع المنظمات مع ھذه المشكلة من خالل التفكیر الذاتي النقدي تتعامل	إن االحتفال الحقیقي بالتنوع والتضامن یعني أن
، بدالً من ناسیزدھر فیھا الإلى خلق بیئة مفتوحة وإتاحة مساحة  نحتاج.	وإنشاء ثقافة واعیة تتعامل مع القضایا بشكل أكثر استباقیة ،حقیقیة

حتاج ت.	لخدمة المجتمعیعني التضامن أیًضا تقدیر ھؤالء األبطال المحلیین الذین یضحون أحیانًا بأرواحھم .	مجرد البقاء على قید الحیاة
ن م المنظمات المحلیة إلى أخذ مكانھا الصحیح في صنع القرار المحلي والوطني، وقیادة االستجابة اإلنسانیة، والتأثیر على السیاسة الدولیة

ت المتضررة في خالل نقل الصورة على أرض الواقع، والوصول إلى الموارد المالیة وغیرھا من الموارد التي یتم جمعھا باسم المجتمعا
	.	على الوصول إلى معلومات مفصلة حول كیفیة إنفاق األموال تكون ھذه المنظمات قادرةیجب أن  ، كماابلدانھ

	
عدم مسائل بحاجة إلى العمل في تضامن لمعالجة  ، إذ إنناوكرامتھم المحلیین احترام األبطالاألھم من ذلك كلھ أننا بحاجة إلى استعادة 

	كذلك الخاص بنا"	قطاع المساعدة"، ولكن في فحسب یحیطناالذي في المجتمع  الالمساواة والظلم، 



	
	

i		https://www.bond.org.uk/news/2020/06/time-to-dismantle-racism-in-international-development 
 

https://gadnetwork.org/gadn-resources/gadns-woc-forum-statement-on-systemic-racism-and-white- 
supremacy 

 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/10/medecins-sans-frontieres-institutionally- 
racist-medical-charity-colonialism-white-supremacy-msf 

 

https://www.msf.org.uk/statement-msf-uk-board-trustees-institutional-racism 
 

https://www.savethechildren.org.uk/blogs/2020/blm-solidarity-statement-charity-leadership-team 
 

https://www.devex.com/news/opinion-building-a-movement-in-the-aid-sector-against-racism-and- 
islamophobia-97613 
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Contact	numbers	of	Persons	for	further	information:	
Singh,	Sudhanshu	S,	Chief	Executive	Officer,	Humanitarian	
Aid	International,	India,		
email:	sssingh@hai-india.org	
Mobile:			+91	9953	163	572	
https://hai-india.org/	

Patel,	Smruti:	Director,	Global	Mentoring	Initiative,	
Switzerland		
email:	spatel@gmentor.org	
Mobile:	:		+41	79	561	4749	
www.gmentor.org	

	
	


