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 بيان حول العنصرية النظامية
 

العالمية حياة السود  حركةالمع  ا  العنصرية المنهجية ويقف متضامن (WFOT) وظيفيينتحاد العالمي للمعالجين اليدين اال

 ". Black Lives Matter"مهمة 

 
قوال. إن العنصرية المنهجية موجودة. العنصرية المنهجية هي انتهاك لحقوق اإلنسان ويجب أن تكون األفعال أعلى من األ

 وظيفيونيجب أن يلتزم المعالجون ال ، بل يجب معالجة العنصرية المنهجية كأولوية عالمية.إدانة العنصرية ال تكفي
 ، وكمواطنين عالميين محترفين.معاتهموالطالب بالحرية والعدالة في مجت ونوالمساعد

 
. كمجتمع عالمي دائما   يفعل عن حقوق اإلنسان. سوفوظيفيين تحاد العالمي للمعالجين الاال ، دافعمنذ إنشائه في عام 

جمعية وطنية للعالج  ل من خال WFOT، يتم تمثيل والمساعدين والطالب وظيفيينتنوع وحيوي من المعالجين الم
في جميع أنحاء العالم. تتمثل مسؤوليتها في توفير صوت موحد للمهنة ويتم توجيه عملنا من خالل الصوت الجماعي  وظيفيال

تحاد العالمي للمعالجين اليعتمد هيكل الحوكمة التمثيلي لـ ،مساواة واالندماج في عمل االتحادللمنظمات األعضاء. لتعزيز ال
 وظيفي"العالج الوظيفيين تحاد العالمي للمعالجين الاالد. ينص بيان موقف ، صوت واحعلى مبدأ دولة واحدةوظيفيين ال

كتحقيق لحقوق  وظيفيةالم ملزمون بتعزيز الحقوق الفي جميع أنحاء الع وظيفيينعالجين الوحقوق اإلنسان" على أن الم
التمييز المنهجي  وظيفيونجون الروري أن يعالج المعال، لدينا مسؤولية الدعوة إلى التغيير. من الضأنت، نحن. 1 اإلنسان

اتخاذ إجراءات لمعالجة المحددات  ا  حاليوالقمع والظلم المنتشر في الخدمات الصحية واالجتماعية في جميع أنحاء العالم. يلزم 
، النزوح، التمييز، القيود االقتصادية، الفقر، . تشمل هذه المحددات العنصريةلتي تعيق العدالة واإلنصافاالجتماعية للصحة ا

 .ا  واألنظمة القمعية تاريخي، الصراع، الكوارث

 
تنوع والسالمة الثقافية. كما إلى حقوق اإلنسان وال اوقاد ودعوظيفيين تحاد العالمي للمعالجين الاال على مدار تاريخه، نشر

دة التركيز في التعليم بحقوق اإلنسان مع زيا للتغيير على مستوى األنظمة، على سبيل المثال، تعزيز التزامه اودع ىتحد
تحاد العالمي للمعالجين االلتزم يأن هذا ال يكفي.  ا  . لكننا ندرك أيض() وظيفيينالدنيا لتعليم المعالجين الوالمعايير 

، وكذلك من خالل التعليم وتنمية داخل عمليات االتحاد ا  لتعزيز حقوق اإلنسان، داخليمقصود مر والبالعمل المستوظيفيين ال
التقدم في االستراتيجيات والمبادرات لقيادة حقوق وظيفيين تحاد العالمي للمعالجين الاالالموارد والدعوة. سيشمل التزام 

 العالمي. وظيفيال ال يتجزأ من جدول أعمال العالج ا  ع عنها والتأكد من أنها تظل جزءاإلنسان والدفا

 
والطالب والمساعدين حول العالم. دعوة لدعم الحركة العالمية وظيفيين ا كمنظمة ولكل المعالجين البالنسبة لنهذه دعوة للعمل 

تحاد العالمي للمعالجين اال غيير. لتقديم عمل وتغيير ذي مغزى، قاممن أجل العدالة والدفاع عن حقوق اإلنسان وقيادة الت
، بما في ذلك مجموعة أدوات المناصرة وبيانات ه الدعوة العاجلة للعملهذبمشاركة الموارد إلحراز تقدم في وظيفيين ال

 المواقف والمنتدى التفاعلي المخصص للمناقشة والنقاش والتعليقات.

 
طالب ملزمون بدعم وال، المساعدونوظيفيون، المعالجون ال، المنظمات األعضاءوظيفيين، تحاد العالمي للمعالجين الاال

بتحدي ومعالجة العنصرية النظامية  التزامهوظيفيين تحاد العالمي للمعالجين الاالؤكد يوحقوق اإلنسان.  وظيفيةالعدالة ال
 والمجتمعات.جماعات واصلة الدفاع عن الناس والوم
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