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مقدمة
"يتجاوز التمييز العنصري النظمي أي تعبير عن الكراهية 

الفردية ... وهو نتاج التحيز في العديد من نظم ومؤسسات 
السياسات العامة، التي تديم، لوحدها أو مع غيرها، وتعزز 

الحواجز التي تحول دون المساواة ... ويتعين علينا جميعًا أن 
نستهجن وندين علنًا جميع الرسائل – ال سيما الرسائل أو 

الخطابات السياسية – التي تنشر أفكارًا تقوم على التفوق 
العرقي أو الكراهية، أو التي تحرض على العنصرية، والتمييز 

العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب".

مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، السيدة ميشيل باتشيليت

قبل عشرين عامًا، اجتمع قادة من جميع أنحاء العالم في ديربان بجنوب أفريقيا من 
أجل التصدي لآلثار الضارة للعنصرية والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل 

بذلك من تعصب على جميع المستويات. وقد أفضى المؤتمر العالمي لمكافحة 
العنصرية، كما كان معروفًا، إلى اعتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان، وهو وثيقة 

شاملة ورؤية تجسد التزام العالم بالتصدي آلفة العنصرية.

والذكرى العشرون إلعالن وبرنامج عمل ديربان – إلى جانب عمليات وآليات 
متابعته، والعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، وبرنامج التغيير التحويلي 

للمساواة والعدالة العرقية، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 – 
فرصٌة متجددة لجعل المساواة والعدالة العرقية في محور برامج األولويات 

الدولية واإلقليمية والوطنية.
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إعالن وبرنامج عمل ديربان – التسلسل 
الزمني التاريخي

"أعتقد أن من شأن هذا المؤتمر أن يشكل انفراجًا تاريخيًا في 
مكافحة العنصرية، يعترف بالظلم التاريخي، ويعرب عن عميق 

األسف على جرائم الماضي".

 مفوضة األمم المتحدة السامية السابقة لحقوق اإلنسان
واألمينة العامة للمؤتمر العالمي لعام 2001، السيدة ماري روبنسون

2001
المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز 

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من 
تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا

2002
إنشاء ثالث آليات لمتابعة إعالن 
ديربان: فريق الخبراء العامل المعني 

بالمنحدرين من أصل أفريقي، والفريق 
العامل الحكومي الدولي المعني 
بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج 

عمل ديربان، وفريق الخبراء البارزين 
المستقلين المعني بتنفيذ إعالن 

وبرنامج عمل ديربان

2007
إنشاء اللجنة اخملصصة 
المعنية بوضع المعايير 

التكميلية

2005
إنشاء والية المقرر 

الخاص المعني بقضايا 
األقليات

2009
مؤتمر ديربان االستعراضي 
في جنيف

—

اليوم الدولي لنيلسون 
مانديال )18 تموز/يوليه(

2011
الذكرى العاشرة 
إلعالن وبرنامج 
عمل ديربان واعتماد 
اإلعالن السياسي

—

السنة الدولية 
للمنحدرين من أصل 
أفريقي

بـان 2001 يـة - ديـر ة العنصـر
ضـ
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بان االستعراضـي - جنيف 2009 مـؤتمـر ديـر
ية: متحدون يف وجه العنصر
الكرامــة والعدالـة للجميع
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رسخ المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية لعام 2001 بوضوح 
الروابط القامئة بين األشكال السابقة والمعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري 
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ويالحظ إعالن وبرنامج 
عمل ديربان أن مكافحة هذه اآلفات ومظاهرها المتطورة على الصعيد 
الدولي أصبحت مسألة ذات أولوية دولية منذ بداية األلفية الجديدة.

يقر إعالن وبرنامج عمل ديربان بأن االستعمار أفضى إلى 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
وبأن األفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي، والمنحدرين من أصل 
آسيوي، والشعوب األصلية كانوا ضحايا لالستعمار وما زالوا ضحايا 

لعواقبه.

إعــالن وبرنامج عمل ديربان  الدولي على  المجتمع  ووافــق 
في ظل التفكيك التاريخي لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 
واستفاد المؤتمر من تجارب واعترافات من كانوا في طليعة مكافحة 

الفصل العنصري، وتعطشهم للديمقراطية، والعدالة، والمساواة، والتنمية 
البشرية، وسيادة القانون، واحترام حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي.

المبادئ األساسية للمساواة  ويؤكد إعالن ديربان مجدداً 
وعدم التمييز. ويشدد برنامج العمل على المسؤولية الرئيسية للدول عن 
مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من 
تعصب، ويوصي بآليات واضحة لتحقيق مجتمع أكثر إنصافاً، وعداًل، 
وِقسطاً. واإلعالن بمثابة دليل عملي للدول من أجل تصميم وتنفيذ 
إصالحات شاملة في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات، 

والوفاء بالتزاماتها تجاه مكافحة العنصرية والتمييز.

يوصي برنامج وخطة عمل ديربان الدول بأن تعتمد خطط 
عمل وطنية لتعزيز التنوع، والمساواة، واإلنصاف، والعدالة االجتماعية، 
ومشاركة الجميع، مع وضع خطط شاملة لذلك، ومعالجة األخطاء 

التاريخية.

2024-2015
العقد الدولي للمنحدرين من أصل 

أفريقي

2021
اليوم الدولي األول للمنحدرين 
من أصل أفريقي )31 آب/
أغسطس(

—

إنشاء المنتدى الدامئ المعني 
بالمنحدرين من أصل أفريقي

—

الذكرى العشرون إلعالن 
وبرنامج عمل ديربان

2024 - 2015



إعالن وبرنامج عمل ديربان 4

© EPA-EFE/ANDY RAIN .متظاهر من حركة "لحياة السود أهميتها" يغطي وجهه بقناع ويحمل الفتة في نوتينغ هيل في لندن، بريطانيا

متظاهرون يحتجون خالل مظاهرة وطنية ضد العنصرية والكراهية والتمييز وعدم المساواة والعدوان في بروكسل، بلجيكا. الشعار يقول "ضد العنصرية: اليهود والمسلمون في 
© EPA-EFE/JULIEN WARNAND ."نفس المعركة
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إعالن وبرنامج عمل ديربان والدعوة 
إلى العدالة العرقية بعد 20 عامًا

النزوح والصراعات والجوائح وعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية المتعاظمة، 
والتأثير المتزايد لتغير المناخ، إلى جانب صعود الشعبوية السياسية، أمور تظهر 

جميعها أن إعالن وبرنامج عمل ديربان وثيقة ذات رؤية لمكافحة العنصرية، ومخطط 
ذو صلة بما يدور اليوم.

ويحذر إعالن وبرنامج عمل ديربان، الذي صيغ قبل عشرين عامًا، من أن العنصرية 
وكره األجانب يسعيان جاهدين الستعادة االعتراف بهما سياسيًا وأخالقيًا وقانونيًا 

حتى. فمن خالل المنصات السياسية ومواقع النشر اإللكتروني، ومن خالل 
وسائط اإلعالم الحديثة، يسعى هذان العنصران إلى إدامة كذبة التفوق العرقي.

ويحث إعالن وبرنامج عمل ديربان الدول على العمل بحزم 
على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لمكافحة العنصرية والتمييز 
العنصري والتعصب. ويعترف اإلعالن بتعدد أشكال التمييز، بما في 
ذلك البعد الجنساني للعنصرية، ويشجع على مشاركة المرأة في البرامج 

اإلنمائية، وإنشاء نظم لتقييم التمييز ضد المرأة ورصده.

ويعترف اإلعالن بأنه ال يوجد بلد خال من آفة العنصرية 
والتمييز العنصري. فبعد عقدين من الزمن، مات الفصل العنصري، 
فــي جميع  الحياة  قيد  على  تـــزال  ال  العنصرية  أن  المحزن  مــن  لكن 
المناطق وفي جميع المجتمعات. العنصرية شرسة وعالمية: العنصرية 

خطيرة ومقيتة ومتفشية.

كشفت جائحة كوفيد–19 العالمية عن إخفاقات الحكومات 
في التصدي للعنصرية والتمييز النظمي، األمر الذي ينشئ حواجز أمام 
الخدمات الصحية. ومع ذلك، قبل 20 عاماً، كرَّس إعالن وبرنامج 
عمل ديربان ما يقرب من 50 نقطة مرجعية للقضاء على الفوارق العرقية 

في الصحة والرعاية الصحية.

وال يــزال الــقــرن الــحــادي والــعــشــرون يشهد على التمييز 
واالضطهاد ضد الفئات المهمشة والمحرومة، بما في ذلك األفارقة 
أصل  من  والمنحدرون  واآلسيويون  أفريقي،  أصــل  من  والمنحدرون 
والمشردون  والالجئون،  والمهاجرون،  األصلية،  والشعوب  آسيوي، 
المثليات  الروما، ومجتمع  طائفة  ذلك  في  بما  واألقليات،  داخلياً، 
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وغيرهم 

ممن يعانون الكراهية.

ويذّكر إعــالن وبرنامج عمل ديربان بأن تاريخ اإلنسانية 
حافل بفظائع نجمت عن االنهتاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، 
ويدعو إلى استرجاع التاريخ لتجنب حدوث المآسي في المستقبل. 

وينبغي التشديد على أن المحرقة يجب أال تُنسى أبداً. ويعرب أيضاً 
مع بالغ القلق بشأن تزايد معاداة السامية وكره اإلسالم في أنحاء شتى 
العالم، وكذلك ظهور حركات عنصرية وحركات عنف تقوم على  من 

العنصرية واألفكار التمييزية ضد الهيود والمسلمين والعرب.

الــضــوء على ضرورة  ويسلط إعــالن وبرنامج عمل ديــربــان 
االعتراف بالمظالم التاريخية التي وطدت الفقر، والتخلف، والهتميش، 
واالستبعاد االجتماعي، والتفاوت االقتصادي، وعدم االستقرار، وانعدام 
األمن، والتعلم من ذلك جميعاً. ففي الوقت الذي انهتت تجارة الرقيق 
عبر المحيط األطلسي منذ أكثر من قرنين، ال تزال األفكار التي تحركها 
حية حتى اليوم. والقضاء على العنصرية، وهي من إرث عصور العبودية، 

ضرورة عالمية لتحقيق العدالة.

ويؤكد إعالن وبرنامج عمل ديربان أن تذّكر جرامئ أو آثام 
الماضي، وإدانهتا إدانة ال لبس فهيا، وقول الحقيقة بخصوص التاريخ، 
عناصر أساسية للمصالحة الدولية، وإليجاد مجتمعات تقوم على العدالة 
والمساواة والتضامن. ويدعو اإلعالن المجتمع الدولي إلى تكريم ذكرى 
ضحايا هذه المآسي، ويدعو الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة 

لوقف اآلثار الدامئة للماضي وعكس مسارها.

مع تزايد تحول المجتمعات إلى كيانات متعددة األعراق 
واألديان والثقافات، تدعو الحاجة إلى قدر أكبر من االستثمار السياسي 
والثقافي واالقتصادي لضمان عنصري اإلدماج والتماسك. ففي القطاع 
الخاص، تشمل مزايا ضمان التنوع العرقي في مكان العمل زيادة في 
أعداد المسهتلكين، وارتفاعاً في مستوى االبتكار، ومزيداً من الميزات 
التنافسية؛ ومنتجات وخدمات أفضل وأرباحاً أكبر؛ وزيادة في الكفاءة، 
وانخفاضاً في معدل دوران الموظفين؛ والحفاظ على سمعة جيدة للشركة. 
ويجب على الدول تسخير فوائد التنوع بدالً من تصور أنها تهديد لها.
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مقاربة محورها الضحية: االعتراف باألخطاء 
التاريخية؛ توفير إمكانية اللجوء إلى القضاء 

ورد الحقوق؛ وتمكين الضحايا بجعلهم 
أبطال التغيير

الفقرة 160 من إعالن وبرنامج عمل ديربان "تحث الدول على اتخاذ كافة التدابير 
الضرورية للمبادرة، على سبيل االستعجال، إلى معالجة الحاجة الملحة إلقامة 
العدل فيما يخص ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل 

بذلك من تعصب، وضمان فتح سبل الوصول التامة أمام الضحايا إلى المعلومات 
والدعم والحماية الفعالة وسبل االنتصاف الوطنية واإلدارية والقضائية، إضافة إلى 

المساعدة القانونية، بما في ذلك الحق في التماس تعويض أو ترضية مناسبة 
وعادلة عن األضرار متى تطلب األمر ذلك".

األفارقة والمتحدرون من أصل أفريقي

الفقرة 4 من إعالن وبرنامج عمل ديربان "تحث الدول على 
تيسير مشاركة المتحدرين من أصل أفريقي في جميع نواحي المجتمع 
ببلدانهم  الهنوض  وفي  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
وتنميهتا االقتصادية وتعزيز زيادة المعرفة بتراهثم وثقافهتم واحترامهما".

المحيط  الرقيق عبر  أكانوا من نسل ضحايا تجارة  وســواء 
األطلسي، أم مهاجرين أحدث عهداً، يشكل المنحدرون من أصل 
أفريقي بعض أفقر الفئات وأكثرها تهميشاً. وال يزال المنحدرون من 
أصل أفريقي يحصلون على فرص محدودة من التعليم الجيد، والعمالة، 
والخدمات الصحية، واإلسكان، والضمان االجتماعي. وكثيراً ما يعانون 
من التمييز عند اللجوء إلى القضاء، ويتعرضون لعنف الشرطة بنسب 

عالية تدعو للقلق، إلى جانب ما يلحق بهم من تنميط عنصري.

أزينيث بايز، ناشطة ثقافية أفريقية   
شيلية، شيلي

اليومي  روتينها  كان  طفلة،  بايز  أزينيث  كانت  عندما 
يبدأ بطقوس تسريح شعرها على أمل، ولو عبثًا، أن يردع ذلك 
شعرها  مــن  والسخرية  إهانتها  عــن  المدرسة  فــي  المتنمرين 

وهويتها األفريقية.

"حينها، لم يكن لدينا معدات لتسريح الشعر كتلك التي 
تملكها المراهقات حاليًا؛ فكنت أستعين بمكواة مالبس قديمة. 
لقد كنت مستعدة لفعل أي شيء لوقف البلطجة التي واجهتها"، 

تتذّكر أزينيث أيام دراستها في مدينة أريكا في شمال شيلي.

إلى مشاركتها في األنشطة  أزينيث هذا  دفع عذاب 
ــا للمنحدرين من  أزابَّ الثقافية. فربطت عالقات مع منظمة وادي 
أصل أفريقي، اعتاد أعضاؤها على إخفاء احتفاالتهم وقصصهم 
الذي  األمــر  المجتمع، وهو  أفــراد  باقي  عن  الفريدة  وتقاليدهم 
ساعد على تحفيز الشيليين األفارقة على تأكيد تراثهم، وحقوقهم 
بوصفهم مواطنين في هذا البلد المرتفع الدخل في أمريكا الجنوبية.

في  بايز  كريستيان  الناشط  وزميلها  أزينيث  شاركت 
تأسيس منظمة لومبانغا، وهي منظمة غير حكومية إلى جانب 
المنظمات  أبرز  إحدى  األســود"(،  )"الذهب  نيغرو  أورو  منظمة 

األفريقية الشيلية التي تطالب باالندماج.

ــم الــمــشــرع لــويــس روكـــافـــول،  ــمــدرســة، تــعــلَّ فــي ال
المولود في أريكا، أال وجود لشيليين سود. "واصلنا تكريم آبائنا 
المؤسسين ذوى المظهر األوروبي، وتجاهلنا في الوقت نفسه 
دور وإسهامات مجتمعاتنا األصلية واألفريقية"، يقول روكافول، 
حليف المجتمع األفريقي – الشيلي، "فقبل قرون، ُجلب الناس 
من أفريقيا إلى أرضنا ضد إرادتهم، واضطلعوا بدور حاسم في 

بناء ما نحن عليه اآلن في منطقتنا".

شملت عمليات كسب التأييد لالعتراف بهم اعتياد ركوب 
العاصمة  في  السلطات  للقاء  كيلومتر   2  000 مسافة  الحافلة 
سانتياغو، وتنظيم مسيرات في الشوارع وإطالق حمالت إعالمية. 
وقد احتضن روكافول مشروع قانون لالعتراف قانونيًا باألفريقيين 

الشيليين شعبًا قبليًا، تكريمًا لثقافتهم وتقاليدهم.

تقول ممثلة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في أمريكا 
الجنوبية سابقًا، بيرغيت غيرستنبرغ، إن لإلجراءات القانونية أهمية 
خاصة في العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي )2015–
لجميع  والتنمية  العدالة  تعزيز  "أسس  أرسى  ما  فهي   ،)2024
المنحدرين من أصل أفريقي في شيلي. ونأمل في أن تتمكن 

دول أخرى في المنطقة من إحراز تقدم مماثل".
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 أعضاء في جماعات حقوق العمال المهاجرين يحملون الفتة تقول "توقف! عنصرية" يحضرون تجمعًا احتجاجيًا في ساحة بوسط مدينة سيول، كوريا الجنوبية.
© YONHAP/EPA

نيمونتي نينكوينو )إلى اليسار( وأومانكا مدافعتان عن األراضي وحقوق اإلنسان، وهما من شعب واوراني في اإلكوادور. ُأيدت الجماعة مؤخرًا في حكم تاريخي ضد الحكومة يمنع 
© OHCHR .التنقيب في أراضيها
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"البعض قال لنا إننا غير موجودين. آخرون عاملونا معاملة 
األجانب. كان من الصعب على الكثيرين اعتبارنا رفاقًا مواطنين"، 
تقول الزعيمة التاريخية لمنظمة أورو نيغرو، مارتا سالغادو. ومع 
اعتراف قانوني  أفريقي على  المنحدرون من أصل  ذلك، حصل 
وحظوا بمكانة في تاريخ شيلي، عندما تمَّ التوقيع على مشروع 
القانون الذي رعاه روكافول وأصبح قانونًا في 16 نيسان/أبريل 
2019. وكانت مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 

شريكًا استراتيجيًا في الحملة.

النساء

الفقرة 69 من إعالن وبرنامج عمل ديربان تشير إلى "نحن 
يتصل  ومــا  األجانب  العنصري وكــره  والتمييز  العنصرية  بــأن  مقتنعون 
بذلك من تعصب هي أمور تتجلى بشكل مختلف فيما يتعلق بالنساء 
والفتيات، وقد تكون من العوامل المؤدية إلى تدهور في أوضاعهن 
المعيشية، وتولد الفقر والعنف وأشكااًل متعددة من التمييز، وتحد من 

التمتع بما لهن من حقوق إنسان أو تنكرها علهين".

ألين دا سيلفا بيمنتل، المرأة والتمييز   
المتعدد، البرازيل

في عام 2002، توفيت ألين دا سيلفا بيمنتل، وهي 
امرأة برازيلية منحدرة من أصل أفريقي تبلغ من العمر 28 عامًا، 
الصحي  مركزها  أخطأ  أن  بعد  النفاسية  بالصحة  ترتبط  ألسباب 
المحلي في تشخيص أعراضها، وتأخر في تزويدها برعاية التوليد 
في الحاالت الطارئة. وفي عام 2007، قدمت والدتها شكوى فردية 
إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، بحجة أن السلطات الوطنية 
لم تبذل أي جهد إلثبات المسؤولية المهنية للمركز، وأن العدالة 
في البرازيل لم تنصفها. وفي آب/أغسطس 2011، الحظت اللجنة 
في قضية بيمنتل ضد البرازيل أن على الدول التزامًا في مجال 
حقوق اإلنسان بضمان حصول المرأة من جميع االنتماءات العرقية 
خدمات  على  تمييز،  ودون  المناسب،  الوقت  في  واالقتصادية 

الصحة النفاسية المناسبة.

الرعاية  في  للحق  انتهاكات  وقوع  عن  اللجنة  كشفت 
في  الفعالة  القضائية  الحماية  ضمان  في  إخفاق  وعن  الصحية، 
سياق عدم التمييز. وخلصت اللجنة إلى أن ألين دا سيلفا بيمنتل 
أيضًا على  للتمييز على أساس جنسها فحسب، بل  لم تتعرض 
أساس وضعها امرأة منحدرة من أصل أفريقي، ووضعها االجتماعي 
واالقتصادي. وكانت قضية بيمنتل ضد البرازيل أول حالة تتعلق 
بوفيات األمهات أثناء الوالدة بتت فيها هيئة دولية لحقوق اإلنسان. 
وكانت لها أهمية عالمية في النهوض بالحقوق اإلنجابية والرعاية 
الصحية النفاسية لماليين النساء في جميع أنحاء العالم، ال سيما 

النساء الالئي يواجهن التمييز العنصري.

"العقد منبٌر فريد يؤكد 
اإلسهامات القيمة التي 

يقدمها المنحدرون من أصل 
أفريقي في كل مجتمع، 
ويشجع على اتخاذ تدابير 
ملموسة لوقف التمييز 
ضدهم وتعزيز إدماجهم 
بالكامل في المجتمع".

مفوضة األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان، السيدة ميشيل 

باتشيليت، مجلس حقوق اإلنسان، 
الدورة الثالثة واألربعون، 13 آذار/

مارس 2020

الشعوب األصلية

الفقرة 43 من إعالن وبرنامج عمل ديربان "يقر أيضاً بالعالقة 
الخاصة التي تربط الشعوب األصلية باألرض بوصفها األساس للوجود 
الروحي والمادي والثقافي لهذه الشعوب، ونشجع الدول على أن تكفل، 
حيثما أمكن، أن تكون الشعوب األصلية قادرة على االحتفاظ بملكية 
أراضهيا وبتلك الموارد الطبيعية التي هي من حقها بموجب القانون 
الوطني". في عام 2019، أقر مجلس حقوق اإلنسان بالهتديدات المتزايدة 
التي يتعرض لها المدافعون عن البيئة، وأصدر قراراً أعرب فيه عن "قلقه 
البالغ إزاء وضع المدافعين عن حقوق اإلنسان البيئية في جميع أنحاء 
العالم" وأدان بشدة "قتل المدافعين عن حقوق اإلنسان البيئية وانهتاك 
جميع حقوق اإلنسان األخرى المكفولة لهم، أو العمل على إيذاهئم".

نيمونتي نينكوينو، شعب واوراني،   
اإلكوادور

ــر الــهــيــدروكــربــونــات في  فــي عــام 2018، عــرض وزيـ
اإلكوادور 16 امتيازًا نفطيًا جديدًا في مزاد علني تغطي غابات 
أراضي  بما في ذلك  أصلية ال تسلكها طرق في عدة مناطق، 

أجداد شعب واوراني.

باستازا  واورانــي  منظمة  رئيسة  نينكوينو،  نيمونتي 
باستازا  منطقة  أنحاء  جميع  في  الواوراني  الشعب  تمثل  التي 
في اإلكوادور. "ال يكفي الدفاع عن أنفسنا بالرماح أو بالطقوس. 
يتعين علينا اآلن الذهاب إلى المحكمة لحماية أنفسنا، والعمل مع 
نينكوينو وهي  تقول  المحلية"،  المجتمعات  وقانون  المحامين، 
تحشد شعبها لمقاومة امتيازات التنقيب عن النفط التي منحتها 

الحكومة في مزاد علني على أراضي شعبها.
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رفع شعب الواوراني دعوى اتهم فيها الحكومة بعدم 
استشارة المجتمع بشكل صحيح بشأن هذه المزادات. وفي أبريل/

نيسان 2019، أيدت المحكمة هذه الدعوى. حينها، قالت نينكوينو 
إن حكم المحكمة ليس مجرد انتصار لشعب الواوراني وأن "نضالنا 
البشرية  أجل  السكان األصليين فحسب، بل من  أجل  ليس من 
جمعاء. من واجبنا الحفاظ على كوكبنا. إننا نقضي على الطبيعة، 

ونساعد على موت البشرية. علينا أن نتحد إلنقاذ العالم".

أومانكا، الشيخة الواورانية، التي حضرت مؤخرًا جلسة 
آللية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية، تقول إن الكفاح من 
أجل البيئة هو حياتها، حتى عندما تواجه تهديدات بسبب ذلك. ما 
فتئ قتل المدافعين عن حقوق اإلنسان يتزايد، ال سيما المدافعون 
عن حقوقهم البيئية وأراضيهم، في الوقت الذي تحاول المصالح 
التجارية استغالل الموارد المعدنية في أراضي الشعوب األصلية.

تقول أومانكا "اعتبر نفسي مدافعة عن حقوق الطبيعة، 
ولست خائفة من مواجهة التهديدات. ولهذا السبب، جئنا إلى هنا 
)في جنيف( لشرح ما يحدث في إقليمي، في األدغال، حتى ُيحترم 

المكان الذي أعيش فيه".

المهاجرون

الفقرتان 48 و49 من إعالن وبرنامج عمل ديربان "تدينان 
بشدة مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما 
تهيئة  أهمية  وتــبــرز]ان[  المهاجرين،  بذلك من تعصب ضد  يتصل 
الظروف المواتية لزيادة االنسجام والتسامح واالحترام بين المهاجرين 

وبقية المجتمع".

ماري كونسوالتا ناماغامبي، مكافحة   
العنصرية، الدانمرك

وهي  ناماغامبي  كونسوالتا  مــاري  هــاجــرت  أن  بعد 
وبعد  الدانمرك،  إلى  أوغندا  من  والديها  مع  التاسعة  عمر  في 
وإلمامها ببعض العبارات البسيطة في اللغة المحلية، أدركت أن 
عنصرية  الواقع شتائم  كانت في  الصف  زمالئها في  مجامالت 

بشأن هويتها األفريقية.

"كنت أول طفلة أفريقية ببشرة سمراء في الصف، 
ومن ثم كان الجميع متحمسًا لشأني. أرادوا لمس بشرتي، لمس 
شعري ... لكن عندما ازددت إلمامًا باللغة، بدأت أالحظ أشياء منها 
التي  العبارة  ذلك  بما في  بنعوت"،  ينعتوني  آخرين  أطفااًل  أن 

تبدأ بحرف النون.

وفي الرابعة والعشرين من عمرها، أنشأت ناماغامبي 
أصل  من  للمنحدرين  مخصصة   "The N-word Hurts" منصة 
أفريقي لمناقشة مواقف عدم الالمباالة تجاه العنصرية في البلد. 
وأطلقت أيضًا منصة أقران "أوالنديغه فييليدير أوالنديغه"]أجانب 
يرشدون أجانب[ إلرشاد وتوجيه الطلبة األجانب الذين وصلوا حديثًا 

عبر مسالك نظام التعليم الدانمركي.

م  أعلِّ أن  وأريــد  البلد،  هــذا  أحــب   ]...[ لنفسي  "قلت 
الناس الذين أعيش معهم طريقة التعامل والحديث معي، فنكون 

لحمة واحدة".

برنامج  لحضور  ناماغامبي  اختيرت   ،2018 عــام  فــي 
أصل  مــن  للمنحدرين  اإلنــســان  بحقوق  الــخــاص  )مــنــح( الــزمــاالت 
اإلنسان  حقوق  منظومة  استخدام  كيفية  أفريقي، فتعلمت 

لتعزيز نشاطها.

"إذا رأيت ما ال يصح في مجتمعك، وإذا شعرت في 
قرارة نفسك أن ما يحدث ظلم، فعليك الوقوف في وجه ذلك، 

ألن صوتك ُيعتد به".

الالجئون

الفقرة 34 "تحث الــدول على االمتثال اللتزاماتها بموجب 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان والالجئين والقانون اإلنساني فيما يتعلق 
بالالجئين وطالبي اللجوء والمشردين، وتحث المجتمع الدولي على توفير 

الحماية والمساعدة لهم بطريقة عادلة".

عبد العزيز محمد، حقوق الالجئين،   
أستراليا

رقــم:  مجرد  تقريبًا  طــوال ســت ســنــوات  اسمه  كــان 
صممتها  مستعارة  أسماء  بين  من  اسمًا  ذلك  كان   .QNK002
ومئات  محمد  العزيز  عبد  عن  اإلنسان  صفة  لنزع  البيروقراطية 
الالجئين الذكور اآلخرين في مركز االحتجاز في جزيرة مانوس في 
وا من  بابوا غينيا الجديدة، وشكاًل من أشكال العقاب ألشخاص فرُّ

صراعات وأزمات إنسانية وجاؤوا يبحثون عن مالذ في أستراليا.

كان حراس المركز ال يأبهون لطلب الالجئين الغذاء أو 
فوا أنفسهم  المياه أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة ما لم يعرِّ

برقم احتجازهم وليس باسمهم.

األقاليم  خارج  مانوس  جزيرة  إلى  وُنقل  محمد  احُتجز 
األسترالية بعد فراره من النزاع الذي كان دائرًا في دارفور، السودان. 
وكان من المفترض أن يظل نظام الهجرة في الخارج هذا سريًا، 
الظروف  عن  أن كشف محمد  إلى  العالم  بقية  عيون  عن  بعيدًا 
الالإنسانية للمخيم في بودكاست عنوانه "ميسنجر" ]الرسول[، 

شارك في إنتاجه مركز بيهاند دي واير أند دي ويلر.

وبفضل حملته للدفاع عن حقوق الالجئين، فاز محمد 
بجائزة مارتن إينالس لعام 2019. وشارك في برنامج )منح( الزماالت 
الخاص بحقوق اإلنسان للمنحدرين من أصل أفريقي في العام 

نفسه.
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في حفل تسلمه الجائزة في جنيف، قال محمد "اليوم، 
يعترف المجتمع الدولي بوجودنا ونضالنا ومعركتنا. فهو يقودنا إلى 
اإليمان بأن ثمة أماًل في الغد ]...[ بدأ الناس ينطقون أسمائنا. 
ال يزال الناس يؤمنون بنا؛ وبأننا بشر، وبأن لنا كرامة. هذه هي 

الرسالة التي أحملها ألبلغ الناس بأننا لسنا مجرد رقم".

األقليات الدينية واإلثنية

الفقرة 60 من إعالن وبرنامج عمل ديربان "تقر ببالغ القلق 
بوجود تعصب ديني في أنحاء شتى من العالم ضد طوائف دينية وضد 
أفرادها، ال سيما الحد من حقها في ممارسة شعائر ديهنا بحرية، وكذلك 
بظهور أفعال عدائية وعنف متنامية ضد هذه الطوائف بسبب معتقداتها 

الدينية وأصلها العرقي أو ما يسمى أصلها العنصري".

الزيادة العالمية في معاداة السامية، وكراهية اإلسالم، وظهور 
حركات عنصرية عنيفة من جديد تستند إلى إيديولوجيات تمييزية مصدُر 

قلق بالغ بالنسبة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

انضمت األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إلى الجماعات 
الدينية لمكافحة خطاب الكراهية المتنامي والتعصب الديني، بإنشاء 
مجموعة أدوات أقران على أساس تعزيز المجتمعات التعددية الِسلمية. 
وتستند مجموعة األدوات "فيث فور رايتس" ]اإليمان بالحقوق[ إلى 
18 التزاماً ُيسترشد بها في األنشطة، وتجمع دراسات لحاالت إفرادية 
وموارد أخرى لمناقشة العالقة بين الدين والمعتقدات وحقوق اإلنسان.

مجموعة أدوات "فيث فور رايتس" وثيقة حية تستفيد من 
وسائل التواصل االجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات 
لمجموعة  الدراسية  الوحدات  تكييف  ويمكن  واألقليات.  الشباب 
بــأن هذه  االعــتــراف  مع  للمشاركين،  المحدد  السياق  مع  األدوات 

المناقشات ال تنحصر في منطقة واحدة أو دين واحد.

"أسباب تصاعد التعصب وخطاب الكراهية كثيرة، ويجب 
أن تكون المقاربات المتبعة في التصدي لهذه اآلفة كثيرة كذلك، بما 
فهيا التركيز على المنظمات الدينية، والقادة، وأفراد المجتمع المحلي؛ 
فهؤالء قــادرون على تقديم خطاب أساسه األمل والعدالة واإلدمــاج 
واإلنصاف: وبعبارة أخرى نهج قامئ على حقوق اإلنسان". مقرر األمم 
المتحدة الخاص المعني بقضايا األقليات، فيرنان دي فارين، عند 

تقديم مجموعة األدوات.

طوائف الروما، والغجر، والسنتي، 
والمسافرين

الفقرة 68 من إعالن وبرنامج عمل ديربان "تسلم ببالغ القلق 
الغجر من مظاهر مستمرة للعنصرية  بما يواجهه مختلف جماعات 
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وعنف، 

فعالة من أجل تحقيق  تنفيذية  ونقر بضرورة وضع سياسات وآليات 
مساواتهم الكاملة بغيرهم".

سيلفيا فيرارو، وسيطة طائفة الروما،   
مولدوفا

منذ عام 2014 وسيلفيا فيرارو تدافع وتقدم المشورة 
والمساعدة ألغلبية السكان الروما في قرية كاربيني، بمولدوفا. 
وبصفتها عضوة في رابطة وسطاء الروما، استطاعت أن تكون 
رابطًا بين ناخبيها، ومعظمهم من الروما، وبين الحكومة المحلية.

التمييز  لعقود من  الروما في مولدوفا  عانت طائفة 
بالدوائر  منهم  الكثيرين  ثقة  عدم  إلى  أفضى  ما  والتحيز، وهو 
الحكومية. وقد عمل مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في 
مولدوفا مع أفراد من طائفة الروما وغيرها من المجتمعات المحلية 
للنهوض بقدرات الوسطاء. وحضرت فيرارو دورات تدريبية على 
استخدام آليات حقوق اإلنسان الدولية للدعوة إلى تحسين االعتراف 

بحقوق طائفة الروما وتقديم الخدمات إليها.

المحلية،  الحكومة  مع  قوية  عالقات  فيرارو  وأقامت 
المدارس  في  األطفال  إلبقاء  مبادرات  إطــالق  على  وساعدت 

وتمكين األسر من الحصول على منازل.

الــدورات  في  المشاركة  لي  "وفــرت  فــيــرارو:  تقول 
التدريبية على حقوق اإلنسان المعرفة الالزمة عن كيفية الدفاع 
عن حقوقي بصفتي امرأة من طائفة الروما بالشكل الصحيح. واآلن، 
أن أساعدها  الروما،  أستطيع، كوني وسيطة مجتمعية لطائفة 

وأشجعها على النضال من أجل مستقبل زاهر".

اآلسيويون والمنحدرون من أصل 
آسيوي

الفقرة 36 من إعالن وبرنامج عمل ديربان تشير إلى "يواجه 
العالم  اآلسيويون والمنحدرون من أصل آسيوي في أنحاء كثيرة من 
حواجز نتيجة التحيزات االجتماعية والتمييز السائد في المؤسسات 

العامة والخاصة".

الصعيد  على  األجــانــب  مــن كــره  تــزيــد جائحة كوفيد–19 
العالمي، ال سيما كره اآلسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي. وقد 
تفاقم هذا الوضع بسبب استغالل الشعبويين للعنصرية وكره األجانب 

تحقيقاً لمصلحة سياسية.

تزايدت بشكل كبير اإلساءات اللفظية العنصرية والمضايقات 
والعنف في األماكن العامة، ال سيما اسهتداف اآلسيويين والمنحدرين 
من أصل آسيوي في سياق الجائحة. وفي بعض البلدان، ُحرم المنحدرون 
من أصل آسيوي العالج الطبي ورعاية األسنان. وتوضح ردود الفعل 
هذه الحاجة الملحة إلى أن تشدد الدول على ضرورة حماية حقوق 
وتهميشاً،  األكثر ضعفاً  الفئات  ال سيما  األفـــراد،  لجميع  اإلنسان 

أثناء اندالع األزمات.
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كيف يمكننا القضاء على العنصرية 
والتمييز

يــقــدم إعـــالن وبــرنــامــج عمل ديــربــان عـــدداً مــن التوصيات 
وعدم  المساواة  وتعزيز  العنصرية،  آفــة  إنهاء  على  لمساعدتها  للدول 
التمييز في جميع أنحاء العالم، وعلى رأس ذلك االنضمام إلى االتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذها بالكامل. 
ويلقي اإلعالن أيضاً بالالمئة على الحواجز التي تحول دون التغلب على 
العنصرية والتمييز وتحقيق المساواة العرقية، ال سيما افتقار الدول لإلرادة 
السياسية، وضعف التشريعات، وعدم وجود استراتيجيات ملموسة.

لحقوق  المتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  تقرير  يأسف 
اإلنسان في عام 2021 الستمرار العنصرية النظمية، ويسلط الضوء على 
ضرورة إصالح المؤسسات، والتشريعات، والسياسات، والممارسات 
التمييزية من أجل كسر هذه الحلقة. ويحث برنامج التغيير التحويلي 
للمساواة والعدالة العرقية الدول على اعتماد "مقاربة نظمية لمكافحة 
التمييز العنصري" باعتماد استجابات شاملة للحكومة وكامل المجتمع 

تستند إلى أربع ركائز هي:

انهْض: توقف عن اإلنكار وابدأ في تفكيك العنصرية	 

اسَع للعدالة: إنهاء اإلفالت من العقاب وبناء الثقة	 

اصِغ: اصغ إلى المنحدرين من أصل أفريقي	 

تدابير 	  واتخْذ  الماضي،  لموروثات  الضرر: تصدَّ  اجبرْ 
خاصة، وحققْ العدالة التعويضية

"أدعو جميع الدول إلى الكف عن إنكار العنصرية وإلى البدء 
في تفكيكها؛ ووضع حد لإلفالت من العقاب وبناء الثقة؛ واإلصغاء 
إلى أصوات المنحدرين من أصل أفريقي؛ ومواجهة إرث الماضي وجبر 
الضرر. توجد اليوم فرصة بالغة األهمية لتحقيق نقطة تحول من أجل 
المساواة والعدالة العرقية" ميشيل باتشيليت، رئيسة حقوق اإلنسان 

في األمم المتحدة، أثناء نشر التقرير.

 متظاهرة تحمل يافطة ُكتب عليها: "لسُت فيروسًا"، خالل احتجاجات ضد كره اآلسيويين في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية.
© Etienne Laurent/EPA-EFE
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سبل القضاء على العنصرية والتمييز
الفقرة 80 من إعالن وبرنامج عمل ديربان تشير إلى "نعتقد اعتقادًا راسخًا أن 

التعليم والتنمية وتنفيذ معاييرنا والتنفيذ األمين اللتزاماتنا الدولية في مجال 
حقوق اإلنسان، بما في ذلك سن القوانين ووضع السياسات على الصعد 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية، إنما هي مسائل حاسمة األهمية لمكافحة 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب".

يتيح إعالن وبرنامج عمل ديربان تدابير للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري 
ُعد الوطنية واإلقليمية  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب على الصُّ

والدولية.

العدالة

ينبغي أن ُيكفل لضحايا  أنــه  إعــالن ديربان مجدداً  يؤكد 
انهتاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن العنصرية والتمييز العنصري وكره 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، حق اللجوء إلى العدالة، بما 
في ذلك الحق في التماس العدالة والتعويض عن أي ضرر، تمشياً مع 

المعايير اإلقليمية والعالمية لحقوق اإلنسان.

اإلصالحات التعليمية

القضاء على األمية في المجتمع عنصر حاسم وركيزة أساسية 
لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 
مــن تعصب. يدعو إعــالن وبــرنــامــج ديــربــان إلــى إدمـــاج التثقيف في 
الــمــدارس ولجميع األعــمــار، بما  مجال حقوق اإلنسان في جميع 
في ذلك إعطاء صورة دقيقة عن التاريخ على أساس مقاربة محورها 
قدمها  التي  لإلنسانية  القيمة  باإلسهامات  أيضاً  ويعترف  الضحايا. 
األفارقة والمنحدرون من أصل أفريقي، واآلسيويين والمنحدرون من 
أصل آسيوي، والشعوب األصلية، واألقليات، وغيرها من الفئات التي 

تعرضت للتمييز والظلم تاريخياً.

مخطط للحكومات الوطنية

إعالن وبرنامج عمل ديربان مخطط لمساعدة الحكومات 
على وضع وتنفيذ تدابير قانونية واستجابات سياساتية، بما في ذلك 
برامج التعويض عن المظالم العنصرية السابقة، تمّكن ضحايا التمييز 

العنصري بصفهتم أصحاب حقوق، وذلك باتخاذ تدابير مهنا:

تنفيذ سياسات وبرامج فعالة تنفيذاً كامالً بغية الحيلولة دون 	 
تصرف رجال الشرطة وغيرهم من المكلفين بإنفاذ القوانين 
تصرفات غير الئقة بدوافع العنصرية والتمييز العنصري وكره 
األجــانــب ومــا يتصل بذلك مــن تعصب، والكشف عن 
التصرفات والمساءلة عهنا ومقاضاة مرتكبهيا )الفقرة  هذه 

71، البرنامج(؛

جعل األيديولوجيات القامئة على التفوق العرقي أو الكراهية 	 
جرامئ يعاقب علهيا القانون )الفقرة 86، اإلعالن(؛

تدريس وقائع، وحقائق، وتاريخ، وأسباب، وطبيعة، وعواقب 	 
العنصرية، والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب )الفقرة 98، اإلعالن(؛

ضمان أن تبرز نظمها السياسية والقانونية التنوع المتعدد 	 
ــثــقــافــات داخــــل مــجــتــمــعــاتــهــا، وتــحــســن عــنــد االقــتــضــاء  ال
المؤسسات الديمقراطية بحيث تصبح قامئة على المشاركة 
على نحو أكمل، وتتالفى تهميش وإقصاء قطاعات معينة من 

المجتمع والتمييز ضدها )الفقرة 61، البرنامج(؛

للتشريعات 	  البيانات وتصنيفها وفقاً  تعزيز عمليات جمع 
الوطنية، على أن ُتجمع بموافقة صريحة من جانب الضحايا، 
على أساس تعريفهم الذاتي وطبقاً لألحكام المتعلقة بحقوق 
بحماية  الخاصة  كاللوائح  األساسية،  والحريات  اإلنسان 
92)أ(،  )الفقرة  الخصوصيات  البيانات وضمانات حرمة 

البرنامج(؛

الوضع 	  لمواجهة  فعالة،  وإداريـــة  تشريعية  سياسات  تنفيذ 
العمال  فهيم  بمن  الضعفاء،  العمال  يعانيه  الــذي  الخطير 
بهم،  المتجر  واألشخاص  المنزليون  والعمال  المهاجرون 
بسبب التمييز وكره األجانب والعنف )الفقرة 67، البرنامج(.
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على الصعيد الدولي

يحث إعالن وبرنامج عمل ديربان كافة الجهات الفاعلة في 
الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه اإلدماج والعدل والمساواة 
واإلنصاف والكرامة اإلنسانية، والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع 
التي  العالمية، ونبذ كافة مذاهب اإلقصاء  الثقافي وحقوق اإلنسان 
تقوم على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب )الفقرة 148، البرنامج(.

يدعو اإلعالن أيضاً الدول إلى التسليم، في سياق مناهضة 
ومعاداة  السامية  لمعاداة  التصدي  بضرورة  العنصرية،  أشكال  جميع 
العروبة وكره اإلسالم في شتى أنحاء العالم، ويحث جميع الدول على 
اتخاذ تدابير فعالة لمنع ظهور حركات تقوم على أساس أفكار العنصرية 

والتمييز ضد هذه الجماعات )الفقرة 150، البرنامج(.

وعــالوة على ذلك، يدعو إعالن وبرنامج عمل ديربان إلى 
أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  على  العالمي  التصديق 
التمييز العنصري وتنفيذها فعلياً، ويحث الدول على التوقيع على العهد 
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضاًل عن البروتوكوالت 

االختيارية.

تعرَّف على البلدان التي وقعت على 18 معاهدة حاسمة 
وكراهية  العنصري  والتمييز  العنصرية  من  تحمي  اإلنسان  لحقوق 
https://indicators. :األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، هنا

ohchr.org

استجابة عموم الحكومة/عموم المجتمع

ال يسلط برنامج العمل الضوء على مسؤولية الدول فحسب، 
على قطاع عريض من المجتمع، بما في ذلك المنظمات  بل أيضاً 
الدولية، والمنظمات غير الحكومية، واألحــزاب السياسية، ووسائط 
اإلعالم وغيرها في رسم الطريق إلى األمام للقضاء على العنصرية، بما 

في ذلك الدعوات إلى ما يلي:

ضمان دور الصحافة الحرة في تعزيز تنوع ومنافع المجتمعات 	 
وتدابير  مدونات سلوك  ونشر  الثقافات؛ ووضــع  المتعدد 
تنظيم ذاتي طوعية محددة لمكافحة نشر األفكار العنصرية؛

السياسيين واألحــزاب خطوات ملموسة نحو 	  القادة  اتخاذ 
التماسك االجتماعي، والتسامح واالحترام؛

لتعزيز جمع 	  المدني  والمجتمع  الدولة  بين  إقامة شراكات 
بيانات مصنفة عن العنف بدوافع عنصرية، والتمييز العنصري 

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
بإنفاذ 	  التمييز  من  خالية  أماكن  إلــى  العمل  بيئات  تحويل 

الحقوق المدنية، وبرامج التعليم في مكان العمل، وحماية 
حقوق العمال.

لــاســتــزادة عــن الـــواليـــات والــجــهــود الــدولــيــة للقضاء 
https://spinternet.ohchr.org/ انـــظـــر:  ــة،  ــصــري ــعــن ال عــلــى 

ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&lang=e

متظاهرتان تحمالن الفتات تحث على وضع حد للعنصرية النظمية خالل مسيرة تكريمًا لعطلة دجونتين الوطنية الجديدة في الواليات المتحدة في غالفستون، تكساس، الواليات 
© EPA-EFE/CJ GUNTHER .المتحدة األمريكية

https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&lang=e
https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&lang=e
https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&lang=e
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© EPA-EFE/NIC BOTHMA .عضوات في حملة لقاح الشعب في جنوب أفريقيا يحتججن من أجل المساواة في الحصول على لقاحات كوفيد–19 بأسعار عادلة

رجل يحمل الفتة خالل "مسيرة االلتزام: ارفع ركبتك عن رقابنا" أمام النصب التذكاري لينكولن في واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية. جرت المسيرة بمناسبة الذكرى 
© EPA-EFE/GAMAL DIAB ."السابعة والخمسين للمسيرة التاريخية حيث ألقى الدكتور مارتن لوثر كينغ خطابه "عندي حلم
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تحقيق وعد إعالن وبرنامج عمل ديربان: 
اإلنجازات منذ عام 2001

كان إعالن وبرنامج عمل ديربان محفزًا إلى إرساء أساس الجهود العالمية في 
مكافحة ومنع العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من 

تعصب.

أسهم إعالن وبرنامج عمل ديربان في انتشار التدابير التشريعية، 
ووضع خطط العمل الوطنية وآليات الرصد، وساعد على وضع مسألة 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

على رأس أولويات جدول األعمال الدولي اليوم.

منذ أن اعتمد المجتمع الدولي إعالن وبرنامج عمل ديربان 
في عام 2001:

اعتمدت 42 دولة تشريعات تحظر التمييز العنصري أو عدَّلهتا؛	 
أنشأت 35 دولة هيئات للمساواة لمكافحة التمييز العنصري 	 

وتعزيز المساواة؛
اعتمدت 23 دولة ومؤسسة إقليمية سياسات وطنية وإقليمية 	 

لمكافحة العنصرية؛
صدقت 26 دولة أخرى على االتفاقية الدولية للقضاء على 	 

الــدول  مجموع  ليصل  الــعــنــصــري،  التمييز  أشــكــال  جميع 
األطراف في هذه االتفاقية إلى 182 دولة؛

أُعلن عن العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي للفترة 	 
.2024–2015

حدد إعالن وبرنامج عمل ديربان بوضوح الصالت القامئة 
بين إرث الماضي واألشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري. ويقر 
اإلعالن والبرنامج بأن االستعمار أفضى إلى العنصرية والتمييز العنصري 
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبأن األفارقة والمنحدرين 
من أصل أفريقي، والمنحدرين من أصل آسيوي، والشعوب األصلية 

كانوا ضحايا لالستعمار وال زالوا ضحايا عواقبه حتى اليوم.

بدأت عدة دول مؤخراً في اتخاذ تدابير لتصحيح هذه األخطاء 
التاريخية والتصدي للعنصرية الراسخة في قرون من االستعمار واالستعباد. 
وتشمل اإلجراءات ما يلي: إنشاء أسس تاريخية وأيام وطنية إلحياء 
ذكرى ضحايا تجارة الرقيق؛ واالعتراف بدور الحكومات السابقة في 
تجارة الرقيق عبر األطلسي واالعتذار عن ذلك؛ وإعالن الرق جريمة ضد 
اإلنسانية؛ وإنشاء لجان وطنية للتحقيق بشأن المصالحة والمساءلة 

عن أخطاء الماضي ضد جماعات بعيهنا.

ومع ذلك، لم تحاَسب أي دولة بشكل شامل على ماضهيا، 
أو على أثر العنصرية النظمية حالياً. لقد حان الوقت للتغلب على هذه 
العقبات بانهتاج قيادة سياسية، واستجابات مبدعة، وتدابير تمكينية، 
وحوار صادق بشأن أثر هذه التركات على األشكال المعاصرة للعنصرية.

"لقد حان الوقت لالعتراف باألخطاء القديمة وإصالحها وعكس 
عواقبها. العدالة التعويضية ضرورية للمصالحة، ومنع نشوب 

الصراعات، وإنشاء مجتمعات تقوم على اإلنصاف والمساواة 
واالحترام والتضامن".

األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس
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صادر عن مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.

© األمم المتحدة

2021 جميع الحقوق محفوظة عالميًا

العامة  األمانة  جانب  كان من  رأي  أي  التعبير عن  يتضمن  ما  الكتيب  المستخدمة في هذا  التسميات  ليس في 
لألمم المتحدة بشأن المركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين 

تخومها أو حدودها.

في حين ُبذلت جهود معقولة لضمان صحة محتويات هذا الكتيب من ناحية الوقائع وسالمة مراجعه، فإن المفوضية 
السامية لألمم األمم المتحدة ال تتحمل المسؤولية عن دقة المحتويات واكتمالها، ولن تكون مسؤولة عن أي خسارة 
أو ضرر قد يحدث، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خالل استخدام محتويات هذا المنشور أو االعتماد عليها.

واآلراء التي أعرب عنها من أجريت معهم المقابالت/االستشارات الواردة في هذا الكتيب ليست من مسؤولية 
األمم المتحدة/مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وال ينبغي بالضرورة اعتبار أنها تعكس آراء أو سياسات 

أو تأييد األمم المتحدة/مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
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