
تحديــث املبــادرة املجتمعيــة ملكافحــة العنرصيــة

استضافة التجمعات املجتمعية التي تركز عىل   ●
أصوات املجتمعات املعرضة للعنرصية. تهدف هذه   

التجمعات إىل إصالح العالقات وبنائها (أو إعادة بنائها)   

حوار صادق حول الظلم الذي تعيشه املجتمعات   ●
املعرضة للعنرصية وتصور أنظمة بديلة  

حلقات يقودها املسنون وقادة املجتمع  ●

التجمعات لالحتفال بالتقاليد الثقافية الهامة   ●

توفــ£ فــرص التدريب ألفراد املجتمع. سيشــمل التدريــب املفاهيم   ●
األساســية، وتســهيل االســت¨ع العميق، والتفكــ£ النقدي، والعمل.  

1. التدريب عــىل مكافحة 
العنرصيــة يف املجتمع 2. حــوارات مفتوحة وجارية

ــا حتى اآلن عملن

SWCHC) سياســة جديــدة ملكافحــة العنرصية  يف عــام 2016، وضــع مركــز سومرســت ويســت الصحــي املجتمعــي (

واالضطهــاد. جنبــاً إىل جنــب مــع املجتمــع املحــيل، استكشــفنا كيفيــة جعل هــذه السياســة عملية واقعية عىل مســتوى 

املجتمــع املحــيل. يف 2019–2018، اســتضفنا حــوارات مجتمعيــة ألفــراد املجتمــع الذيــن تعرضــوا للعنرصية ملشــاركة 

تجاربهــم مــع العنرصيــة والتمييــز. لخــصَّ تقريــر نهــا¥ املحادثات مــع توصيات.

 United Way East لتعزيــز هــذا العمــل، تلقــى مركــز SWCHC ´ويــالً مــن هيئــة يونياتد واي لــرشق أونتاريو 

نِجــز هــذا العمــل خــالل عامي 2020–٠2019. Ontario لوضــع خطــة ملكافحــة العنرصيــة بقيــادة مجتمعيــة. أُ

إىل أين نــود التوجه

تقــدم خطــة مكافحــة العنرصيــة رؤيــة لتوجيــه عملنــا التــايل. فهــي ´ثــل مالحظات املشــارك« حــول الخطــوات التاليــة املحتملة ملركز 

ورشكائه.  SWCHC



لالنض¨م إلينا أو للحصول عىل مزيد من املعلومات حول عملنا يف مكافحة العنرصية، تفضل بزيارة

 www.swchc.on.ca/programs/anti-racism-community-initiative، الربيد اإللكرتو¯ info@swchc.on.caأو اتصل بالرقم  
.613-238-8210

أنِشئ مساحة مادية داخل SWCHC لعالج   ●
ه أعضاء املجتمع  الصدمات العرقية. يوجِّ  

املعرض« للعنرصية تصميم هذه املساحة واستخدامها  

اجمع صّنف وتبادل املوارد حول تجارب   ●
الشعوب التي تعا¯ من العنرصية واملفاهيم   

األساسية للتحالفات شديدة األهمية وامللتزمة   

أرشِك البيض يف املحادثات الجارية لخلق تفاهم   ●
واتخاذ إجراءات هادفة لتحقيق العدالة العرقية  

ادُع القادة املجتمعي« من البيض للقيام بدور   ●
نشط يف مكافحة العنرصية  

استكشف برامج "للشباب من قبل الشباب"   ●
للشبان املعرض« للعنرصية.   

اعمل مع الطالب عند وقوع حوادث عنرصية،   ●
ال سي¨ في¨ يتعلق باإليقاف واملراقبة  

تُعد العنرصية قضية منهجية متجذرة يف هياكلنا   ●
ومؤسساتنا املجتمعية. Ìنح خطة مكافحة العنرصية   

األولوية لجهود املنارصة بشأن القضايا التالية:  

Ìويل الخدمات االجت¨عية الوثيقة الصلة   ●
ثقافياً، ودعم الصحة النفسية للمجتمعات   

املتنوعة، ومبادرات مناهضة العنرصية، وبرامج   
الشبان املعرض« للعنرصية.  

العنرصية داخل النظام املدريس  ●

إسكان آمن ومناسب وميسور التكلفة يدمج   ●
مناهضة العنرصية يف اسرتاتيجيات اإلسكان   

امليسور التكلفة  

 Óض¨ن الدخل الذي يضمن دخالً بحد أد  ●
ً 2000 دوالر شهريا  

اسرتاتيجيات لألمن الغذاÔ مع عدسة مناهضة  ●
  للعنرصية من شأنها أن تسمح للجميع 

بالحصول عىل أغذية ميسورة التكلفة وطازجة  
  ومناسبة ثقافياً

Úاذج بديلة لالستجابة املتعلقة بسالمة املجتمع  ●
  مع الرتكيز عىل تدخالت الصحة النفسية غ£ 

الُرشطية  

3. معالجــة الصدمــات العرقية

5. منصة للشــباب املعرض 
للعنرصيــة يف املــدارس واملجتمع

4. البيــض يروجون 
للعدالــة العرقية

6. الدعــوة لتغيÆ األنظمة 

بعد ماذا 

إىل جانــب املجتمــع، ســيضع مركــز SWCHC خطــة عمــل يف عــام 2021 ملتابعــة هــذه التوصيــات. ســنواصل اســتضافة املحادثات 

املجتمعيــة حــول مناهضــة العنرصيــة، والتــي ســتكون متاحــة ألفــراد املجتمع.


