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 بيان تضامن مع حركة حياة السود مهمة 
  

لبناء السالم،    للنساء بناة السالم، وهي منظمة نسائية تعمل في عدة قطاعات، ومنظمة لحقوق اإلنسان، و مساهمة  الشبكة العالمية تعرب 
 عن تضامنها مع حركة حياة السود مهمة التي تهدف للسالم والمساواة والعدالة في الواليات المتحدة األمريكية.

 
  وكما تم إبرازه في خطة السالم المستدامة، ال يمكن تعريف السالم بأنه مجرد غياب للحرب أو الصراع المسلح. وفي المجتمع المدني للمرأة 

اء العالم، يشكل األمن البشري، والتنمية، والحكم الرشيد، والمجتمع المنسجم القائم على مبادئ حقوق اإلنسان والمساواة،  في مختلف أنح
الجوهر الحقيقي للسالم. والبد من حماية الحريات المدنية مثل الحق في المعارضة، واالحتجاج السلمي، والحق في التجمع باعتبارهم من  

ص على ذلك المادة العشرين من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. والبد من تغيير األنظمة والحواجز البنيوية التي حقوق اإلنسان، كما تن
تعزز اإلقصاء السياسي واالقتصادي واالجتماعي وتحد من المشاركة الحقيقية والمتساوية من جانب المجتمعات المهمشة تاريخياً في عملية  

اد، وعمليات السالم واألمن.  تدين منظمتنا وحشية الشرطة والعنصرية المؤسسية، التي تستمر في أعمالها  صنع القرار السياسي، واالقتص
العنيفة لحقوق اإلنسان ضد جماعة السود وإدانتهم في الجرائم   دون مساءلة أو عدالة. ويجب توجيه االتهام إلى مرتكبي هذه االنتهاكات 

 المرتكبة.  
 

النمطية الضارة القائمة على نوع الجنس والتي   األفكارعلى الشباب والسالم واألمن الضوء على  إنجازهاولقد سلطت دراسة التقدم التي تم 
، والتي تشكل في الواقع تهديداً خطيراً ليس فقط لمجتمعها بل لألمن  المجتمعية  عرافواألروجت لها السياسات العامة ووسائل اإلعالم  

كثيرا عن وحشية الشرطة  ال تبلغالتقارير أن  الوطني، وذلك في ظل مشاركة الشباب، وخاصة أفراد المجتمعات المهمشة تاريخياً.  ورغم
يتعرضن ألشكال متعددة من    السود، فإن الشابات من النساء  والعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء من المجتمعات المهمشة تاريخيا

األقليات تسهم في تهميشهم ووصمهم.  فهي  وهذه األفكار النمطية للشباب المنتمين إلى طوائف  ز بسبب العرق والسن ونوع الجنس.  التميي
ولكن على المستوى العالمي، فإن مساهمات الشباب في بناء  ، وليس باعتبارها شريكة للسالم.  تصنف في إطار المشاكل التي يتعين حلها

  2020لعام    قانون الشباب والسالم واألمن  قدمت الواليات المتحدةوالسالم والتنمية المستدامة، وتعزيز المساواة، والدعوة إلى العدالة هائلة.   
ل السياسة الخارجية األميركية بشكل جذري لالستثمار يشكعيد ت، والذي من شأنه أن ي2020في العاشر من مارس/آذار    الممثلينإلى مجلس  

لشباب  لالشبكة العالمية للنساء بناة السالم الحكومة األميركية على تطبيق أجندة    تحث منظمةوي منع الصراع وحله.   في قيادة الشباب ف
الشباب من مجتمعات   يقودها  التي  التدريجي  التحول  التي هدفها  بالحركات  المحلي من خالل االعتراف  المستوى  على  والسالم واألمن 

 االستثمار في هذه الحركات.   الرفع من شأنها عبرتكافح التعصب والعنصرية والعنف والتمييز،  األقليات المهمشة تاريخياً والتي
 

األمم المتحدة "لتصعيد وتصنيف   إلى االتحاد الوطني للنهوض بالسود الدعوة التي وجهها تعيد الشبكة العالمية للنساء بناة السالم  إن منظمة
". إساءة معاملة السود في الواليات المتحدة األميركية من قِبَل الشرطة باعتبارها انتهاكات لحقوق اإلنسان وفرض العقوبات إذا لزم األمر

في معاقبة و/أو محاكمة ونحن نؤيد مطالبهم بإصالح الشرطة والتشريعات الفيدرالية التي تقضي بتوخي نهج عدم التسامح على اإلطالق  
بوصفها   للنساء بناة السالم الشبكة العالمية تؤكد  .ضباط الشرطة الذين يقتلون أفراداً غير مسلحين وغير عنفين وغير مقاومين في االعتقال

 أشكال العنصرية البنيوية الموجودة في كل األماكن.   بمعالجة التزامها تتخذ من الواليات المتحدة مقراً لها منظمة غير ربحية
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