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مكافحة العنصرية
كندا دولة أُنِشئت على أساس الكولونيالية والهجرة. وهي 

معروفة بأن لديها أحد أكثر أشكال السّكان تنّوعاً. تمّثل هذه 
الفسيفساء من األفراد والثقافات تحدياٍت فريدة من نوعها 

ومتعاظمة للعالقات اإلنسانية.

ما زال التمييز العنصري والعنصرية متواجدين في أونتاريو 
وفي كندا. يجب االعتراف بهذه الحقيقة كنقطة انطالق لمواجهة 

التمييز العنصري بفّعالية.

العنصرية

العنصرية هي أيديولوجية تؤّكد، إّما بشكل مباشر أو غير 
مباشر، على فوقية متأصلة لمجموعة واحدة على اآلخرين. 

تتجلّى عادة في معتقداٍت، وافتراضات، وأفعال سلبية. تضطهد 
وتحّط من َقدر الناس بسبب خصائصهم العنصرية، وتترك 

تأثيراً عميقاً على الحياة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، 
والثقافية. وتلعب دوراً كبيراً في تشجيع التمييز العنصري.

تنشط العنصرية على عدة مستويات: المستوى الخاص أو 
الفردي، والمؤسساتي أو النظامي، والمجتمعي. قد تكون 

واضحة في الهيكليات التنظيمية أو المؤسساتية، وفي البرامج، 
كما قد تظهر في التفكير الفردي أو األنماط السلوكية.

العنصرية العرقية

تشير العنصرية العرقية إلى “العملية التي تبني من خاللها 
المجتمعات العرقيات كحقيقة واقعة، ومختلفة، وغير متساوية 

بطرٍق تهّم الحياة االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية”.

إن الفئات العرقية مبنية على االختالفات، وعلى خصائص 
وصفات معّينة اختار المجتمع التركيز والتشديد عليها. باإلضافة 

إلى الِسمات الجسدية، تتضّمن خصائص األشخاص الذين 
يشيع التمييز العنصري معهم ما يلي: اللكنة أو طريقة الكالم، 

االسم، المالبس وطريقة التبّرج، النظام الغذائي، المعتقدات 
والممارسات، ما يفّضلونه في أوقات الفراغ، مكان المنشأ، 

والجنسية.

هل تعرفون؟

عبر مناقشة العنصرية، من الضروري أخذ بعين 
االعتبار االمتيازات، والفوائد، والمزايا، والقدرة على 
الوصول و/أو الفرص غير المكتسبة الُمتاحة ألعضاء 
المجموعة الُمسيِطرة في المجتمع أو في سياٍق محّدد. 
يتّم تعريف هذا المفهوم عادًة بتعبير “امتياز البيض”.

التمييز العنصري هو أي تفريق، وسلوك أو تصّرف، مقصود 
أو غير مقصود، بناًء على عرقية شخص ما، ويفرض عبئاً 
على الفرد أو المجموعة ال يكون مفروضاً على اآلخرين، 

أو يمنع أو يحّد الوصول إلى مزايا ُمتاحة ألعضاء المجتمع 
اآلخرين.

التجارب اليومية للعنصرية

تتضّمن األمثلة عن التجارب اليومية للعنصرية ما يلي:

الكالم: عند التعامل مع زبائن إفريقيين كنديين، يستخدم موظف •
المبيعات نبرة صوت غير ودودة، أو غير مهذّبة، أو ساخرة.

النظرات: يتّم إعطاء عائلة كندية مسلمة نظرات احتقار بعد •
أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

األفعال: عندما يجلس صيني كندي على مقعد في الباص، يترك •
الّركاب المقعد المجاور.

مكافحة العنصرية

تنتهك العنصرية حقوق اإلنسان، وتقلّل من كرامته، وُتتلِف 
الديمقراطية. ما لم تّتخذوا أفعاالً لمكافحة العنصرية، يصبح 

التكاسل بحّد ذاته عالمة على العنصرية.

تتمّثل مكافحة العنصرية في اّتخاذ خطوات استباقية ضد انعدام 
المساواة العرقية، ومواجهة ديناميكية القوة غير المتكافئة بين 

المجموعات والهيكليات التي تحافظ عليها. وتشتمل التقييم 



• Ontario Human Rights
Commission: ohrc.on.ca/en/
racial-discrimination-race-and-
racism-fact-sheet

• The Canadian Charter of Rights
and Freedoms: justice.gc.ca

• Human Rights Legal Support
Centre: hrlsc.on.ca or
1-866-625-51

• Federal Anti-Racism Secretariat:
canada.ca/en/canadian-
heritage/campaigns/federal-
anti-racism-secretariat.html

• Canadian Heritage:
canada.ca/en/canadian-
heritage/campaigns/anti-racism-
engagement/resources.html

• Anti-Racism Directorate:
ontario.ca/page/anti-racism-
directorate

• How to be an antiracist by Ibram
X. Ken

المستمر للهيكليات، والسياسات، والبرامج لضمان أن تكون 
عادلة ومتساوية مع كل شخص.

ال يكفي أن تكونوا غير عنصريين. نقيض “غير العنصري” هو 
أن تكافحوا “ضد العنصرية”.

اإلبالغ عن التمييز العنصري

إذا كانت لديكم أسئلة أو تحتاجون إلى الدعم، ُيرجى االتصال 
بالجهات التالية:

إذا كنتم تعتقدون أنكم تعّرضتم لتمييز أو تحّرش مبني على •
 Human Rights Tribunal العنصرية، يُرجى االتصال بـ

of Ontario )محكمة حقوق اإلنسان في أونتاريو( على موقع 
tribunalsontario.ca أو رقم الهاتف -۰۳۲۲-۵۹۸-۸۶۶

• Humanإذا كنتم بحاجة إلى نصيحة قانونية، اتّصلوا بـ
Rights Legal Support Centre )مركز حقوق اإلنسان 
للدعم القانوني( على موقع hrlsc.on.ca أو على رقم الهاتف 

  .۵۱۷۹-۶۲۵-۸۶۶-۱

الموارد

للحصول على معلومات عن السياسات والتوجيهات حول •
التمييز على أساس عنصري وغيرها من قضايا حقوق 

 Ontario Human Rights اإلنسان في أونتاريو، اتّصلوا بـ
Commission )مفوضية حقوق اإلنسان في أونتاريو( على 

ohrc.on.ca موقع

في حال كنتم ضحية لجريمة:

ovss.findhelp.ca زوروا دليل خدمات الضحية على •

اتّصلوا بـVictim Support Line )خّط دعم الضحية( على •
۱-۸۸۸-۵۷۹-۲۸۸۸ أو ۴۱۶-۳۱۴-۲۴۴۷ در  في منطقة 

تورنتو الكبرى، للتحدّث مع مستشار المعلومات واإلحالة.

لإلبالغ عن جريمة كراهية، اتّصلوا بسلطات الشرطة المحلية.

الميثاق الكندي للحقوق والحريات

يحمي هذا الميثاق حق المساواة في الحماية ومزايا القانون 
المتعادلة من دون تمييز على أساس العرق، أو المنشأ الوطني 
أو اإلثني، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو العمر، أو اإلعاقة 
الذهنية أو الجسدية. اعرفوا المزيد عن هذا الميثاق على موقع: 

findlink.at/constiacts أو justice.gc.ca

قانون أونتاريو لحقوق اإلنسان

يحّق لكل شخص في أونتاريو أن يكون حّراً من التمييز 
والتحّرش العنصري في المجاالت االجتماعية للتوظيف، 

والخدمات، والسلع، وَمراِفق الخدمات، واإلقامة )السكن(، 
والعقود، والعضوية في الجمعيات التجارية أو المهنية. إن 

الِعرق أرضية محظورة على التمييز في هذا القانون، وما زال 
هاماً في النقاش ضد العنصرية والتمييز العنصري.

اعرفوا المزيد عن حقوق اإلنسان في أونتاريو على موقع 
Ontario Human Rights Commission ohrc.on.ca

تعريتاف أساسية

الشخص العنصري – هو الشخص الذي 
يدعم سياسة العنصرية عبر ما يقوم به أو 

ال يقوم به أو من خالل التعبير عن األفكار 
العنصرية.

الشخص الُمضاد للعنصرية – هو الشخص 
الذي يدعم السياسة الُمضادة للعنصرية 

عبر أفعاله أو التعبير عن األفكار الُمضادة 
للعنصرية.

التمييز العنصري – هو المزاوجة ما بين 
السياسات العنصرية واألفكار العنصرية 
التي تجعل انعدام المساواة بين األعراق 

أمراً طبيعياً.

ضد العنصرية – هي مجموعة قوية من 
السياسات غير العنصرية والتي تقود إلى 

مساواة بين األعراق وتتعّمق من خالل 
األفكار الُمضادة للعنصرية.

 How to be an antiracist  :المصدر
“كيف تكونون ُمضادين للعنصرية” بقلم 

إبرام.إكس ِكندي

الموارد
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