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 عامًا على المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري 20

 القضية الفلسطينية نموذجاً 
 ما الذي تحقق؟ .. وما هي مهام المرحلة المقبلة؟

 

 31انعقد المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري في الفترة من  
، في مدينة ديربان بجمهورية جنوب أفريقيا مستوحيًا 2001سبتمبر/ايلول  8أغسطس/آب إلى 

إلهام نضال ثورة شعب جنوب أفريقيا على نظام الفصل العنصري المؤسسي "األبارتهايد"، وفي 
ها العالم أجمع بنضاالت الشعب الفلسطيني في انتفاضته الثانية التي كانت قد لحظة انشغل في

، ومستويات قمع نظام الفصل العنصري الصهيوني الذي 2000سبتمبر/أيلول  28انطلقت في 
 شكل آخر قالع االستعمار االستيطاني العنصري.

 
 
 
 
 
 

انعقد المؤتمر بعد عقد كامل حظي خالله المجتمع المدني بقوة دفع هائلة في سياق العديد 
المرأة  – 1994السكان  – 1993حقوق اإلنسان - 1992من المؤتمرات والقيم العالمية )األرض 

ية في ترسيخ ...(، وشارك خاللها على قدم المساواة مع كل من الحكومات والمنظمات الدول 1995
وتطوير مفاهيم العمل الجماعي الدولي لرسم مسار تنموي عادل ومواجهة التحديات التي تواجه 

 األسرة اإلنسانية.
في تعزيز وضع رؤى ومصالح البشر دون تمييز على مائدة  اوكان لقوة الدفع هذه دوره 

ة قاربت ثمانية أشهر، ر البحث عبر المسار التحضيري الذي قاده المجتمع المدني للمؤتمر عالمياً لفت
كان من بينها المؤتمر التحضيري العربي الذي عقدته المنظمة العربية لحقوق اإلنسان واألمم 

نسيق ة األردنية عمان، والثقة في دور المنظمة العربية كحلقة تبالعاصم 2001 ربيعالمتحدة في 
ألفريقي واآلسيوي، وصواًل إلى انتخاب المنظمة في لجنة تسيير ونقطة ارتكاز على الصعيدين ا

م احترام المساواة بين البشر، ونالحظ بهلع تزايد نحن ندرك أن تاريخ اإلنسانية حافل بمظالم رهيبة نجمت عن عد"   
مثل هذه الممارسات في أنحاء شتى من العالم، ونحث الناس، وبخاصة أولئك الذين يوجدون في حاالت نزاع، على 

 الكف عن ممارسة التحريض العنصري واستخدام اللغة المهينة وعن تبني المواقف السلبية المقولبة؛
 

 2001دربان إعالن وبرنامج عمل 



منظمة غير حكومية مشاركة  3500من قبل  2001ب تدى غير الحكومي في نهاية أغسطس/آالمن
 في المنتدى.

تمر عمان التحضيري الدعوة إلحياء قرار الجمعية العامة لألمم وكان من أهم نتائج مؤ  
القاضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية، وهو القرار الذي كان االحتالل  3379المتحدة رقم 

في اإلسرائيلي وحلفائه الغربيين حريصين على التخلص منه فور انعقاد مؤتمر مدريد للسالم 
نهاية في جلسة تعمدت الحكومات العربية الغياب عنها  القرار إلغاء، وتم 1991أكتوبر/تشرين أول 

 تحت دعاوى "إفساح المجال للسالم". 1991العام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
وقد نجح المؤتمر في حشر االحتالل اإلسرائيلي في الزاوية إلى الدرجة التي اضطر معها 

من المؤتمر، بعد فقدان األمل في إضعاف الزخم الذي حققه المؤتمر وحليفه األمريكي لالنسحاب 
 11لصالح نضاالت الشعب الفلسطيني، وكان مرتقبًا أن يستمر هذا الزخم لوال اختطاف اعتداءات 

 اختتام المؤتمر ببضعة أيام. العالمي بعد سبتمبر" اإلرهابية في نيويورك الهتمامات الرأي العام
أثر ضغوط حلفاء االحتالل اإلسرائيلي على فعالية العمل الدولي  وال يمكن التهوين من

، والتي بلغت ذروتها خالل انعقاد مؤتمر "مراجعة رات إعالن وبرنامج عمل ديربانلتفعيل مقر 
( الذي التئم في جنيف )سويسرا( بهدف الحد من المشاركة 2009أبريل/نيسان  24 – 20دربان" )

القوية لمؤسسات الجتمع المدني التي كانت عارمة في جنوب أفريقيا، وتم خالله حرف األنظار 
اإليراني، مع إلهاء العالم اإلسالمي بقضية "إزدراء األديان" من خالل  –تجاه الصراع اإلسرائيلي 

 ة الرسوم المسيئة للمشاعر اإلسالمية قبل أسابيع من انعقاد المؤتمر.تفجير قضي
 

يطالبون المجتمع الدولي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في كفاحه المتواصل ضد السياسة العنصرية والتمييز العنصري  -2
 و في األراضي الفلسطينية المحتلة، ....، ويدعون إلى األتي:اللذين تمارسهما إسرائيل تجاهه داخل إسرائيل أ

إدانة القوانين والممارسات العنصرية من جانب سلطات االحتالل والمجتمع اإلسرائيلي بكافة مستوياته تجاه  .أ
 الشعب الفلسطيني.

 بالعنصرية.الذي يساوي الصهيونية  3379العمل على إحياء قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  .ب
)الفلسطينيون داخل إسرائيل( في األمم المتحدة  1948معالجة قضايا التمييز العنصري الواقع على عرب  .ت

 بشكل خاص ومستقل.
أو  1967توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني سواء في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  .ث

 داخل إسرائيل، ...
 ناربيالمنظمات العربية غير الحكومية المنعقد تحت شعار "من القدس إلى د البيان الختامي الصادر عن

 
 .. معًا للقضاء على العنصرية"<<

 2001فبراير/شباط  8 – 5عمان / األردن 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المسار الحكومي:
دانة األيديولوجية  3379ورغم أن الشق الحكومي من المؤتمر لم يتبنى إحياء القرار   وا 

الصهيونية باعتبارها فلسفة عنصرية، إال أن الضغوط التي شكلها المنتدى الحكومي والرأي العام 
خضم المؤتمر وفي ظل مناخ الصمود الكبير للشعب الفلسطيني في العام األول العالمي في 

النتفاضة األقصى، فإن المسار الحكومي تبنى تأييدًا قويًا لحقوق الشعب الفلسطيني باعتبارها 
حقوقًا ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، والحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة 

 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967حتلة في العام على أراضيه الم
وكان هذا األمر بالغ الداللة في ضوء اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية عقب فشل  

( التي كنت تشكل الفرصة األخيرة لتنفيذ التعهدات 2000)يونيو/حزيران  2محادثات كامبد ديفيد 
 .1999في مايو/آيار  ةجها كاملض نتائفي سياق عملية السالم والتي كان مفترضًا أن تتمخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وصفت ثالثة آالف منظمة غير حكومية اجتمعت في جنوب افريقيا على هامش مؤتمر االمم المتحدة لمكافحة 
اجتماعه العنصرية أمس اسرائيل بانها دولة عنصرية. واتهم منتدى المنظمات غير الحكومية في بيان صدر في ختام 

ترتكب بطريقة منظمة جرائم ضد االنسانية وتمارس االبادة الجماعية والتطهير »الدولة اليهودية بانها دولة عنصرية 
 .«العرقي ضد الشعب الفلسطيني

تجمعا اقليميا. وانسحب  44صيبت الجماعات اليهودية بصدمة من البيان الذي أقرته ثالثة االف منظمة تمثل أو 
يهودية من االجتماع. واضفت اللهجة الشديدة ضد اسرائيل في البيان الختامي لمنتدى المنظمات أعضاء الوفود ال

غير الحكومية مزيدا من التوتر بشأن النزاع في الشرق االوسط على مؤتمر االمم المتحدة لمكافحة العنصرية المنعقد 
 .حكومة 153في مدينة ديربان المطلة على المحيط الهندي بمشاركة ممثلي 

 
 لندن  –جريدة الشرق األوسط 

 2001سبتمبر/أيلول  3
 

إننا نشعر بالقلق إزاء المحنة التي يعانيها الشعب الفلسطيني تحت االحتالل األجنبي ونعترف بحق الشعب الفلسطيني الذي    
قامة دولة مستقلة، ونعترف بحق جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، بأن تنع م باألمن، ال يقبل التصرف في تقرير مصيره وا 

 وندعو جميع الدول إلى دعم عملية السالم واختتامها في وقت مبكر؛

ندعو إلى تحقيق سالم عادل وشامل ودائم في المنطقة تتعايش جميع الشعوب في ظله وتنعم بالمساواة والعدل وبحقوق    
 اإلنسان المعترف بها دوليًا، كما تنعم فيه باألمن؛

 وأمان، ونحث جميع الدول على تيسير هذه العودة؛ بكرامةالعودة طواعية إلى ديارهم وممتلكاتهم  إننا نسالم بحق الالجئين في   

وفيما يتعلق بالحالة في الشرق األوسط، يدعو إلى إنهاء العنف واالستئناف السريع للمفاوضات، واحترام قانون حقوق اإلنسان    
، مما يسمح إلسرائيل والفلسطينيين المعاناةر المصير، ووضع حد لكافة أشكال الدولي والقانون اإلنساني الدولي، واحترام مبدأ تقري

 "باستئناف عملية السالم وبتحقيق التنمية واالزدهار في ظل أجواء األمن والحرية؛



 ربان:يما بعد د
التمويل الحقت مؤسسات الرقابة المالية التنفيذية والتشريعية في الواليات المتحدة وكاالت  

الغربية واألمريكية على وجه التحديد بشأن دعمها المقدم للعشرات من المنظمات غير الحكومية 
دانة االحتالل اإلسرائيلي، ومعها  من شتى بقاع العالم لدورها في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني وا 

سس لحقوق كذلك تلك المنظمات التي ساندت إدانة الرق عبر األطلنطي واالستعمار الذي يؤ 
 الشعوب األفريقية في االعتذار والتعويض.

وروجت دوائر غربية إلى أن المجتمع المدني قد فشل في الضغط على الحكومات إلحياء  
القاضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية، لكن هذا الترويج الزائف لم يحول دون إدانة  3379القرار 

كافة أشكال التمييز العنصري لجرائم االحتالل اإلسرائيلي لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على 
التي تشكل تمييزًا وجريمة فصل عنصري، وهو ما نجده في تقارير مختلف آليات األمم المتحدة 

 المعنية بتطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان.
لمعني بحالة حقوق اإلنسان في وانعكس ذلك أيضًا في تقارير مقرر األمم المتحدة ا 

عمقة كيف تشكل ممارسات ، والذي وصف بدراسات م1967اضي الفلسطينية المحتلة للعام األر 
 جرائم التمييز والفصل العنصري.االحتالل 
ولعل من أهم الوثائق التي تشكل سندًا مطلقًا لوجود جرائم التمييز والفصل العنصري  

ي تبنته الجمعية العامة لألمم اإلسرائيلية متمثلة في الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الذ
  .ل العنصري اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدسز بشأن جدار الع 2004المتحدة في العام 

للسالم  في سياق مؤتمر مدريد 1975للعام  3379وهو ما يعني أن التخلي عن القرار 
  ال لبس فيه.ثماره، وأن مضمونه متوافر أيضًا ويشكل سندًا قانونيًا حازماً  لم يؤت 1991

 
 مكاسب أخرى:

بال شك، فإن نضاالت الشعب الفلسطيني هي ما أكسبت حقوقه استمرار التأييد الالزم رغم  
كافة ضغوط االحتالل وحلفائه على السلطة الفلسطينية وعلى الحصار الواقعي الممتد على كل من 

 قطاع غزة ومناطق شمالي وجنوبي الضفة الغربية والقدس المحتلة.
الذي أقر للمرة األولى بحق الشعب  2003لسنة  1515ومن أبرزها قرار مجلس األمن رقم  

الفلسطيني في إقامة دولته، والذي رغم أنه لم يضع اإلطار المحدد الواضح لكامل األراضي 
الذي أقر بحق  -هتوازناتالذي تختل -الفلسطينية، إال أنه كان القرار األول من مجلس األمن 

 في دولتهم. الفلسطينيين



الذي أدان االستيطان اإلسرائيلي في  2016لسنة  2334كذلك قرار مجلس األمن رقم  
األراضي الفلسطينية المحتلة، وهو قرار كان أكثر قوة من مشروع القرار الذي منعه الفيتو األمريكي 

 .2011في نهاية العام 
 2015ية الدولية في مطلع وشكل انضمام فلسطين إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائ 

عامالً مهماً ضمن مسارات محدودة الستثمار قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات مجلس حقوق 
نفاذ القانون اإلنساني الدولي على األراضي  اإلنسان باألمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية وا 

فبراير/شباط  5فة التمهيدية للمحكمة في الفلسطينية المحتلة، وهو اإلنجاز الذي اكتمل بقرار الغر 
بصالحية المحكمة للنظر في الجرائم المرتكبة على كامل أراضي فلسطين المحتلة في العام  2021
 ببدء التحقيقات. 2021مارس/آذار  3، وقرار المدعي العام للمحكمة في 1967

 2021مايو/آيار  ع قرار مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة فيوللمرة األولى، اتس 
بتشكيل آلية تحقيق مستقلة في جرائم إسرائيلي ليشمل كامل األراضي الفلسطينية، سواء كانت تلك 

، أخذًا في االعتبار الجرائم اإلسرائيلية 1948أو في األراضي المحتلة  1967المحتلة في العام 
 .1948المرتكبة بحق فلسطينيي 

 
 :4ربان يمؤتمر د
، وال يزال مؤتمر 2021سبتمبر/ايلول  20يوم اإلثنين  4مر دربان لقت فعاليات مؤتانع 

دربان محورًا للجدل الدولي وساحة نزال على الحقوق، حيث بلغ عدد الدول المقاطعة للمؤتمر 
 ربان.يمؤتمر دنتائج دولة، وهو ما يعكس حجم التحدي كما يعكس القوة الطاغية ل 38الحالي 
ربان بكافة أبعاده وقضاياه، وأبرزها القضية الفلسطينية يورغم المحاوالت لحصار مؤتمر د 

في ظل تدهور المواقف العربية، فإن الواجب يقتضي على مؤسسات العمل باضطراد التي تعاني 
الشعبي العربي أن تحث الجهود لالستمرار في استثمار هذا المسار المهم لصالح الحقوق 

 الفلسطينية.
 

 ندوة افتراضية:
ما سبق، تبادر المنظمة العربية لحقوق اإلنسان لتنظيم ندوة افتراضية  استنادًا على 

عامًا على  20متخصصة لتقييم األوضاع وتلمس سبل العمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بعد 
 (.2001يلول أسبتمبر/ –ربان / جنوب أفريقيا يالمؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية )د

( في تمام الساعة الثانية 20االفتراضية تحت عنوان )دربان + الندوة تلتئم أعمال هذه  
، بمشاركة أعضاء 2021سبتمبر/أيلول  27عشرة )بتوقيت القاهرة( من ظهيرة يوم اإلثنين 



مجلس أمناء المنظمة وممثلي الفروع والمؤسسات العضوة، ورموز مؤسسات العمل الشعبي العربي 
 الشريكة للمنظمة.

   يدير الفعالية:
 األستاذة الدكتورة نيفين مسعد

 القاهرة بجامعةأستاذ العلوم السياسية 
 عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 
 ويفتتح أعمال الندوة كل من

 رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان  األستاذ محمد فائق
 عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان    
 2001المنظمة العربية خالل جولة ديربان أمين عام     

 أمين عام اتحاد المحامين العرب األستاذ المكاوي بن عيسى
 رئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنسان   األستاذ عالء شلبي

 أمين عام المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  األستاذة مها البرجس
 

 ويتحدث خاللها كل من:
 فلسطين -الميزان لحقوق اإلنسان  مدير مركز األستاذ عصام يونس

 عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان   
 الناشط الحقوقي والمدير السابق التحاد جمعيات أهلية عربية األستاذ أمير مخول

 2009مراجعة دربان  –المتحدث باسم المنظمات العربية غير الحكومية    
 

ألسبوع المقبل، كما سيتم بث اوسوف يتم تزويدكم بالرابط الخاص بالمشاركة في مطلع  
فعاليات الندوة بث حي عبر صفحة المنظمة على الفيسبوك لتمكين الجمهور الراغب من المتابعة، 
تاحتها على وسائل التواصل  باإلضافة إلى نشر الفعالية الحقاً على صفحة المنظمة على اليوتيوب وا 

 جتماعي.اال
* * * 


