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ز العنرصي عالم  اليوم ال 2022مارس  21 للقضاء عىل التميي   

ي الفصل العنرصي بجنوب إفريقيا
 الذكرى السنوية لمذبحة شاربفيل عام 1960 ف 

 

ز العنرصي وحماية األقليات  رسالة من شبكة األمم المتحدة للتميي 

  

، فإن موضوع  1992الثالثي   إلعالن األمم المتحدة بشأن األقليات لعام هذا العام، بينما نحتفل بالذكرى 
 . أصوات للعمل ضد العنرصيةتميي   العنرصي هو للقضاء عىل ال عالمي اليوم ال

ي جميع أنحاء العالم إعمال حقوق اإلنسان الخاصة بهم. 
ي منها الناس ف 

ي يعان 
تعرقل العنرصية المنهجية الت 

،بشكل مباشر أو غي   تؤدي،ال تزال القواني   والسياسات والممارسات  إىل الفقر المدقع والتهميش  مباشر
يد   عن  القشي،والتميي   والعنف واالضطهاد والحرمان من الجنسية والحرمان من الجنسية والتشر

ً
فضال

ًرا من التميي   العنرصي  ي المعاملة والكرامة. يواجه األفراد والمجتمعات األكير ترص 
انتهاكات أخرى للمساواة ف 

ايدة. وقد تفاقم ضعفهم بس . لهذا السبب دعا األمي   العام لألمم COVID-19بب جائحة تحديات مي  

ي تقريره األخي  عن 
كالمتحدة ف  ي  اتمقارب إىل " جدول أعمالنا المشي 

ي للمشاركة ف 
جديدة لدعم استباف 

".  يدًيا،تقلالشؤون العامة ألولئك الذين تم تهميشهم  ي ذلك األقليات ومجموعات السكان األصليي  
 بما ف 

 

 

 

https://southafrica.un.org/en/135812-blood-we-sacrificed-was-worth-it-sharpeville-massacre
https://www.ohchr.org/en/minorities/un-network-racial-discrimination-and-protection-minorities
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic
https://www.un.org/ar/content/common-agenda-report/
https://www.un.org/ar/content/common-agenda-report/
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امات بعيدة المدى إلنهاء  نحو التغيي  التحويىلي من أجل العدالة العرقية والمساواة 2021خطة عام تقدم  الي  
ي إطار أرب  ع ركائز تتعلق 

ي ، ف 
ثقافة اإلنكار  بإنهاءالعنرصية المنهجية ضد السكان المنحدرين من أصل أفريق 

ة العمل ؛ استمرار اإلفالت من العقاب عىل انتهاكات حقوق اإلنسان  وتفكيك العنرصية المنهجية وتشي    ع وتي 
ي الثقة ؛ ضمان سماع أصوات المنحدرين من قبل الموظفي   المكلفي   بإنف

اذ القانون وسد جوانب النقص ف 
ي وأولئك الذين يقفون ضد العنرصية والتصدي لشواغلهم ؛ 

ومواجهة مثل هذه األعمال من من أصل أفريق 
منتدى دائم جديد للمنحدرين من أصل ، نرحب بإنشاء 2022. مع بداية عام خالل المساءلة واإلنصاف

ي 
اء الدولية المستقلة الجديدة للنهوض بالعدالة العنرصية والمساواةأفريق  ي  . كما نرحب بإنشاء آلية الخير

ف 
 (. 2032-2022) بإطالق العقد الدوىلي للغات الشعوب األصليةسياق إنفاذ القانون. كما نرحب 

 

  علينا تضخيمها؟
 أصوات من ينبغز

ة طويلة بسبب العنرصية وما يتصل بها من أشكال ظلوا بال  يجب علينا تضخيم أصوات أولئك الذين  منذ في 
ا العنف 

ً
هيب وأحيان التعصب. يجب علينا تضخيم أصوات أولئك الذين يواجهون المضايقات والمراقبة والي 

الذي تحركه العنرصية أو التميي   العنرصي أو ما يتصل بذلك من تعصب. يجب علينا تضخيم صوت أولئك 
ي الذين فروا من ديارهم 

ي كثي  من األحيان عىل طريق األمان وف 
بسبب العنرصية والذين واجهوا وصمة العار ف 

بلدان اللجوء الخاصة بهم. يجب علينا تضخيم أصوات أولئك الذين يقفون ضد العنرصية وما يتصل بها من 
ي كثي  من األحيان عىل حساب حياته

م تعصب وكراهية األجانب وعدم المساواة والقمع والتهميش، ف 
لمثليات والمثليي   وا ،والفتياتورفاههم وحياة أشهم ومجتمعاتهم. يجب علينا تضخيم أصوات النساء 

ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومتنوعي الهويات الجنساني واألشخاص  [LGBTIQ] ةومزدوجر
ي أو السكان 

هم من األقليات أو المنحدرين من أصل أفريق  األصليي   أو المجتمعات القائمة ذوي اإلعاقة وغي 
ي تم إسكاتها نتيجة لعدم المساواة المتداخلة. 

ها من المجتمعات الموصومة الت   عىل النسب أو غي 

 

https://www.ohchr.org/ar/racism/agenda-towards-transformative-change-racial-justice-and-equality
https://www.ohchr.org/en/node/1527/permanent-forum-people-african-descent#:~:text=On%202%20August%202021%2C%20the,of%20life%20and%20livelihoods%20of
https://www.ohchr.org/en/node/1527/permanent-forum-people-african-descent#:~:text=On%202%20August%202021%2C%20the,of%20life%20and%20livelihoods%20of
https://www.ohchr.org/en/node/1527/permanent-forum-people-african-descent#:~:text=On%202%20August%202021%2C%20the,of%20life%20and%20livelihoods%20of
https://en.unesco.org/idil2022-2032
https://en.unesco.org/idil2022-2032
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كاؤها أكير وأفضل؟  ما الذي يمكن أن تفعله األمم المتحدة وشر

ق نحن بحاجة إىل ضمان حماية وسماع أصوات كل من يرفعون أصواتهم للدفاع عن حقوقهم وحقو  

 اآلخرين، وأن يتم التعامل مع مخاوفهم. 

  ي
ل األمم اعماكل  صميميجب أن نضع األشخاص الذين يواجهون العنرصية وأشكال التميي   األخرى ف 

ها من المنتديات المناسبة.  المتحدة، ي السياسات وغي 
يجب أن  وأن نضمن مشاركتهم الفعالة ف 

ي الوقوف ضد العنرصية والتميي   العنرصي وما 
 هنالكندرك الدور المركزي لألفراد والمجتمعات ف 

 .من أشكال التعصب، وضمان حماية هذه األصوات، واالستماع إليها، والترصف بناًء عىل مخاوفهم
ي تدفع األفراد والمجتمعات إ

ىل اتخاذ موقف ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المظالم الت 
وندعو إىل استمرار التمويل  األصوات،ضد العنرصية. نحن عىل استعداد لتشجيع ودعم هذه 

اف العام.  والمنظمات،للحركات   وكذلك االعي 

  ي لتعزيز
م بالعمل بناًء عىل دعوة األمي   العام "زيادة دعم األمم المتحدة عىل المستوى الميدان  نلي  

ي تحمي 
ي القواني   والسياسات الت 

ي المشاركة المتساوية والفضاء المدن 
ي تقديم    ". 1 الحق ف 

سنستمر ف 
ي خلق بيئة مواتية وإعطاء األولوية للمساحات لسماع األصوات بحرية 

التوجيه للدول واآلخرين ف 
 عن  -وأمان 

ً
من خالل دعم حقوق حرية الرأي والتعبي  والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضال

. المشاركة، دون أي  ء. شكل من أشكال التميي   ي
 شر

 العنرصية  -من خالل برامجنا وعملياتنا وسياساتنا والعمل مع نظرائنا واالتصاالت  - ظهر يجب أن ن
ي ذلك التحديات 

ي معالجتها، بما ف 
وما يتصل بها من أشكال التعصب؛ وفضح مظاهره والمساعدة ف 

 عن أسبابه الجديدة والناشئة مثل تلك المتعلقة بالذكاء االصطناعي وا
ً
لتكنولوجيات الجديدة، فضال

ي 
يعات؛الجذرية، سواء كان ذلك ف  ي النظم االقتصادية  التشر

ي العدالة وإنفاذ القانون؛  والسياسية؛ف 
ف 

ي الصحة أو 
ي األعراف والممارسات  التعليم؛ف 

ي األعراف المجتمعية واالجتماعية ف 
ي  الثقافية؛ف 

وف 
م ببذل جهود استباقية لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عىل  سياساتنا وممارساتنا الداخلية. نلي  

 العنف والكراهية والعداء. 

                                                
 .rights/index.shtml-human-for-un.org/en/content/actionhttps://wwwدعوة األمين العام للعمل من أجل حقوق اإلنسان:  1

 
 

https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
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  يجب أن ندرك أن األسباب األخرى للتميي   غالًبا ما تؤدي إىل تفاقم التميي   العنرصي أو تؤدي إىل
،  ،أشكال خاصة ومتطرفة من اإلقصاء. قد تشمل هذه األسباب الجنس، والهوية الجنسية أو التعبي 

،والتوجه  واإلعاقة،والعمر،  ،و / أو  الجنسي ئ ها من  الالجر وهي قائمة غي   الحاالت،والهجرة وغي 
ي عملنا. نحن عىل استعداد لتقديم الدعم  شاملة. 

يجب أن نتصدى عمدا للتميي   متعدد الجوانب ف 
ي لتلك الجهات الفاعلة والكيانات والحكومات

ي والسياسان 
وصانعي القانون والسياسة الذين  القانون 

 " 2عتماد قواني   شاملة طال انتظارها ضد التميي   ال يستجيبون لنداء األمي   العام "

  يجب أن نضمن أن األطفال والكبار قادرون عىل التعلم والمعرفة بحقوقهم، وأن يكونوا مجهزين
ي ذلك عن طريق استخدام وسائل

، بما ف  مبتكرة مثل الفنون  للتعامل مع جميع أشكال التميي  
كاء، وتوفي  الفرص لهم للقيادة  اكهم كشر صوت عمل ضد العنرصية.  وأن يصبحوا والرياضة، وإشر

ا 
ً
ا العمل لحماية المدافعي   عن حقوق اإلنسان من األقليات الذين يتحدثون علن

ً
يجب علينا أيض

 للدفاع عن حقوقهم وحقوق اآلخرين. 

  ي نخدمها. يجب أن نتأكد من أن منظماتنا تعكس
بشكل كامل تنوع هؤالء األشخاص والمجتمعات الت 

ي عملنا لضمان بيئات شاملة يشعر 
ا إىل تحدي جميع أشكال التحي   الواعي وغي  الواعي ف 

ً
نحتاج أيض

ي األمم  فيها الناس بالراحة لرفع أصواتهم والتعبي  عن آرائهم. 
يجب أن نضمن أن يتمتع جميع موظق 

بفرص متساوية لالنضمام واالزدهار  وضعهم،لفيتهم أو ظروفهم أو بغض النظر عن خ المتحدة،
ي 
ي عىل جميع المستويات سيعزز فعالية إجراءاتنا ف 

داخل المنظمة. ونعتقد أن تحقيق التنوع الحقيق 
ا أن هذه أمور تتعلق بالعدالة األساسية لألشخاص 

ً
جميع جوانب والية األمم المتحدة. نعتقد أيض

 ن نجسد وأن نكون التغيي  الذي نسع إليه. الذين نخدمهم. يجب أ

ي 
ي كل مكان. الف 

، يجب علينا أن نكون قدوة وأن ندافع عن مكافحة التميي   العنرصي ف   نهاية، وبشكل جماعي

 

 

                                                
 agenda-https://www.un.org/en/un75/common: ، انظر.34. ، الفقرة2021تقرير األمين العام، : جدول أعمالنا المشترك 2
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 تعرف عىل جهودنا

 لمعالجة قضايا التميي   العنرصي 
ً
ا توفر شبكة األمم المتحدة المعنية بالتميي   العنرصي وحماية األقليات منير

ي 
وحماية األقليات القومية أو اإلثنية واللغوية والدينية، من خالل زيادة الوعي والدعوة وبناء القدرات، بما ف 

 . إدارة ووكالة وبرامج وصناديق  20تضم الشبكة أكير من ذلك قضايا األشكال المتعددة والمتقاطعة من التميي  
 تابعة لألمم المتحدة. 

 شارك مواردنا

  جميع أشكال التميي   العنرصي عىلاالتفاقية الدولية للقضاء 

  عاًما عىل اعتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان 20مكافحة العنرصية بعد مرور 

 إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية خاص المنتمي   إعالن بشأن حقوق األش 

 الخطة إلحداث تغيي  تحويىلي من أجل العدالة العرقية والمساواة 

    المساواة وعدم التميي 

 

 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (ICERD)  

 Durban Declaration and Program of Action (2001 World Conference Against 
Racism)  

 1992 United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to 
National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities  

 Implementation of Human Rights Council resolution 43/1: Agenda towards 
Transformative Change for Racial Justice and Equality  

 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic
https://www.ohchr.org/en/racism/agenda-towards-transformative-change-racial-justice-and-equality
https://www.ohchr.org/ar/topics
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/en/racism/fighting-racism-20-years-adoption-durban-declaration-and-programme-action
https://www.ohchr.org/en/racism/fighting-racism-20-years-adoption-durban-declaration-and-programme-action
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic
https://www.ohchr.org/en/racism/agenda-towards-transformative-change-racial-justice-and-equality
https://www.ohchr.org/en/racism/agenda-towards-transformative-change-racial-justice-and-equality
https://www.ohchr.org/en/racism/agenda-towards-transformative-change-racial-justice-and-equality
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 Secretary General Guidance Note on Racial Discrimination and Minorities  

 Checklist to strengthen UN work at country level to combat racial 
discrimination and advance minority rights  

 Racism  

 Talking to your kids about racism  

 Updates on UNICEF’s work towards addressing anti-racism and 
discrimination (As 2021)  

 A diverse and inclusive workforce is part of UNICEF’s DNA  

 UNHCR Guidance on Racism and Xenophobia 

 Statement by Principals of the Inter-Agency Standing Committee, Addressing 
Racism and Racial Discrimination in the Humanitarian Sector, 2020  

 Inter-Agency Standing Committee (IASC) Anti-Racism and Anti-
Discrimination Action Plan (2021) 

 Marginalized Minorities in Development Programming  

 Minorities, Discrimination and Statelessness  

 Minority Rights, Equality and Anti-Discrimination Law  

 UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech  

 Combatting Intolerance against Persons based on Religion or Belief  

 Roma Inclusion  

 COVID 19 and Minority Rights  

 Minority Artists, Voice and Dissidence  

 International Decade of Indigenous Languages (2022-2032)  

 Protecting Civic Space  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/Issues/Minorities/GuidanceNoteRacialDiscriminationMinorities.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Minorities/AnnotatedChecklist-AR.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Minorities/AnnotatedChecklist-AR.pdf
https://www.ohchr.org/en/racism
https://www.unicef.org/parenting/talking-to-your-kids-about-racism
https://www.unicef.org/executiveboard/documents/unicef-work-towards-addressing-anti-racism-discrimination-AS-2021
https://www.unicef.org/executiveboard/documents/unicef-work-towards-addressing-anti-racism-discrimination-AS-2021
https://www.unicef.org/careers/equity-inclusion-and-diversity-unicef
https://www.unhcr.org/protection/operations/5f7c860f4/unhcr-guidance-on-racism-and-xenophobia.html
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/statement-principals-inter-agency-standing-committee-addressing-racism-and-racial-discrimination
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/statement-principals-inter-agency-standing-committee-addressing-racism-and-racial-discrimination
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-and-inclusion/iasc-anti-racism-and-anti-discrimination-action-plan-june-2021
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-and-inclusion/iasc-anti-racism-and-anti-discrimination-action-plan-june-2021
https://www.undp.org/publications/marginalised-minorities-development-programming-resource-guide-and-toolkit
https://www.undp.org/publications/marginalised-minorities-development-programming-resource-guide-and-toolkit
https://www.ohchr.org/en/nationality-and-statelessness#:~:text=It%20implies%20the%20right%20of,granting%20and%20loss%20of%20nationality.
https://www.ohchr.org/en/minorities/minority-rights-equality-and-anti-discrimination-law
https://www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml
https://www.ohchr.org/en/minorities/combating-intolerance-against-persons-based-religion-or-belief
https://www.ohchr.org/en/minorities/advancing-roma-inclusion
https://www.ohchr.org/en/minorities/covid-19-and-minority-rights
https://www.ohchr.org/en/minorities/minority-artists-voice-and-dissidence
https://en.unesco.org/idil2022-2032
https://www.ohchr.org/en/topic/civic-space-and-human-rights-defenders

