
  

 

 

 

 

 

 التفاصيل الرئيسّية 

ز العنرصي  21يصادف  ي  (IDERD)مارس/آذار اليوم الدولي للقضاء عىل التميي 
 باسم “يوم الوئام” فز

ً
، والذي ُيعرف أحيانا

ي لهذا اليوم تحت قناع "الوئام" يرصز بشكل فعال رحلتنا الجماعّية  
اليا. ومع ذلك، فإن إخفاء المعنز الحقيقر أسير

ح السبب صحيفة الحقائق هذه. الممنهجةوالمناهضة للعنرصّية من خالل التعتيم عىل العنرصّية الهيكلّية   . تشر

 

ز العنرصي التاري    خ   الدولي لليوم الدولي للقضاء عىل التميي 

ي 
ز  1960 آذار عام مارس/  21فز ز المناهضي  ي شاربسفيل بجنوب إفريقيا النار عىل المتظاهرين السلميي 

طة فز ، فتحت الشر
 عىل قانون 

ً
ي جنوب إفريقيا الذين  1952 المرور لعام للفصل العنرصي الذين احتجوا ردا

. يتطلب القانون من السود فز

 حمل   16تزيد أعمارهم عن 
ً
ي جميع األوقات  "دفير مرور"عاما

  dompasوهو مثل جواز سفر داخىلي معروف باسم   - فز
ي أسود حمل الدومباس

فقد يتعرض   )دومباس( مصمم لفرض الفصل العنرصي وتقييد الحركة. إن نسي جنوب إفريقر
يعات الفصل العنرصي األخرى عىل فرض االضطهاد القائم    إل جنب مع تشر

ً
لالعتقال والسجن. عمل قانون المرور جنبا

ي جنوب إفريقيا. الِعرق عىل 
 فز

ز   طة بدون دفاتر دومباس، ممارسي  ي شاربسفيل إل مركز الشر
ة من المتظاهرين فز ي هذا اليوم، توجهت أعداد كبي 

فز
ز عىل حقوقهم اإلنس ي عدم التميي 

وحرّية الحركة. تحولت المظاهرة السلمّية المخطط لها   أساس الِعرقانّية مثل الحق فز
طة النار عىل الحشد   وإصابة   69شخص، مما أسفر عن مقتل   7000من  المكّون إل مأساة عندما فتحت الشر

ً
شخصا

 آخرين.  180

، قررت الجمعّية العامة لألمم المتحدة عق  19بعد 
ً
ي تكافح ضد  عاما

د أسبوع سنوي من التضامن مع الشعوب النر
 من 

ً
ز العنرصي، بدءا ز العنرصي.  آذار  / مارس 21العنرصّية والتميي   وصياغة اليوم الدولي للقضاء عىل التميي 

  
ً
شدا  لمكافحة العنرصّية، مسير

ً
، وضع المجتمع الدولي إطارا

ز ز  ومنذ ذلك الحي  باالتفاقّية الدولّية للقضاء عىل التميي 
 ، العنرصي

ّ
ي صد

ي عام  قت النر
اليا فز ز  1975عليها أسير الي يعالج بنشاط التميي 

. وأدى ذلك إل إصدار أول قانون أسير

ز العنرصي لعام العنرصي، وهو    . )كومنولث(  1975قانون التميي 

عىل    ةممنهج العنرصّية الهيكلّية والوالمجتمعات يعانون من ظلم ووصمة  ومع ذلك، ما زال الكثي  من األفراد والجاليات
ي جميع أنحاء العالم 

اليا.  - حد سواء فز ي ذلك أسير
 بما فز

ز العنرصي وسيلة قو  ي كل مكان عىل تقوية وترسيخ أصواتهم  يظل اليوم الدولي للقضاء عىل التميي 
ّية لتشجيع الناس فز

 . اتيجيات للتغيي  ز العنرصي والظلم، ووضع إسير  ضد العنرصّية، والتعبئة ضد جميع أشكال ومظاهر التميي 

 

اليا  ي أسير
ز
 بدء "يوم الوئام" ف

ي عام 
ي حول المواقف  1998فز

اتيجّية بإجراء أول مسح وطنز ، كلفت وزارة الهجرة والمواطنة يوريكا للبحوث اإلسير
الّية   . حول الِعرقاألسير

الي متوائم بشكل أساسي وأن هذا الوئام   بأن تنّمي وقد أدى ذلك إل تقرير أوىص 
 بأن المجتمع األسير

ً
الحكومة اعتقادا

 لالح
ً
 تفال. يجب أن يكون سببا
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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/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
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ز العنرصي من يوم للتضامن مع َمن يعانون من  1999ومنذ عام  اليا تعريف اليوم الدولي للقضاء عىل التميي  ، أعادت أسير
ي "أسبوع الوئام". 

ز العنرصي إل يوم لالحتفال والنقطة المحورّية فز  التميي 

ي الذي عانز م ز العنرصي المنهج   التعتيم عىل التميي 
ً
، تم فعليا اليا. وقد  وب  هذا التأطي  ي أسير

ة طويلة فز ون لفير نه الكثي 
ي ال 

ي إنكار العنرصّية النر
ز ساهمت هذه الخطوة بشكل كبي  فز اليا اليوم.   تزال تمي ّ  أسير

 

 مشكلة يوم الوئام

وي    ج   لقد  ز الير ة. وبينما فكرة "الوئام" قد تكون   مي ّ اليا عىل مدى العقود األخي  ي أسير
للوئام وضع السياسات والسياسة فز

ز العنرصي هو أنه قد  طغز  نهج الذي الهذا  إيجابّية، إال أن إحدى مشكالت   رسالة عىل اليوم الدولي للقضاء عىل التميي 
الي متوائم. 

ي الناس عن التحدث عن العنرصّية ألنه يمكن أن ُيرى كمعارضة لمجتمع أسير
 يثنز

 لرحلتنا 
ً
را الجماعّية لمكافحة العنرصّية، من خالل تقويض  إن تسمية هذا االحتفال "يوم/أسبوع الوئام" يسبب ضز

ر الذي تتعرض له المجتمعات بسبب العنرصّية.   الجهود لتحديد ومعالجة الرصز

اف بشكل هادف  ز العنرصي هو فرصة لالعير ي   بقضايا الِعرقإن اليوم الدولي للقضاء عىل التميي 
والعنرصّية المتجذرة فز

ي 
ي الطرق المختلفة النر

اليا والتشكك فز امنا بمكافحة العنرصّية. عندها  أسير ز  تشكل بها العنرصّية مجتمعنا ومضاعفة الير
ف بالحقوق والحريات األساسّية للجميع.   ويعير

ً
ي بناء مجتمع عادل ومنصف حقا

 فقط يمكننا أن نبدأ فز

 

ز العنرصي  ة بشكل هادف بشأن اليوم الدولي للقضاء عىل التميي 
ّ
ي مناهضة العنرصي

ز
احات لالنخراط ف  اقير

ي يمكن بها استخدام اللغة إلعادة صياغة مناهضة العنرصّية. يمكن أن تعمل  
إن "أسبوع الوئام" مثال عىل الطريقة النر

 لغة الوئام عىل تعزيز عدم المساواة والحفاظ عىل الوضع الراهن. 

 مسؤولّية القضاء عىل العنرصّية 
ً
ي تعم عن  واالستفسار تقع عىل عاتقنا جميعا

 ل بها. الطرق المختلفة النر

ي رحلتك الخاصة لمكافحة العنرصّية، فموقع 
هو مكان   Racism. It Stops With Me بغض النظر عن مكانك فز

. لمعرفة المزيد عن العنرصّية واتخاذ إجراء  ات إلحداث التغيي 

حة حول تاري    خ يوم الوئام   بتجميع هذه القائمة من القراءات المقير
ً
لليوم الدولي للقضاء    ةوالنّية الحقيقيّ لقد قمنا أيضا

ز العنرصي  .   -عىل التميي  اتيجيات للتغيي  ارها ووضع إسير اف بواقع العنرصّية وأضز  االعير

الند، سكوت   ال يجب استخدام يوم الوئام للتعتيم عىل العنرصّية • ز ي كوييز
بقلم مفوض حقوق اإلنسان فز

الد  ي مورننغ هي 
ي جريدة سيدنز

 ( Sydney Morning Herald)ماكدوغال فز

اليا  • ي أسير
ي جريدة نيويورك تايمز ) التاري    خ الغريب ليوم الوئام ومناقشة العنرصّية فز

ew Nبقلم يان زوانغ فز
York Times ) 

: العنرصّية   كنهه  ، ولكن دعونا نناقش الوئامإنه أسبوع  • ي
ي  الحقيقر

 ABCبقلم إروين رينالدي فز

ي مكان العمل العنرصّية  •
الّيةفز ي ذي    : دعوة للعمل المناهض للعنرصّية للمنظمات األسير

بقلم بيير أندرسون فز
 ( The Conversationكونفرسيشن )
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