مبادرات مكافحة
العنرصية التي
تستهدف مجتمعات
معينة
إن التصدي للعنرصية عىل العموم لهو من األمور
الرضورية ،لكننا لن نستطيع توفري قالب واحد فقط
الستخدامه يف التصدي لجميع أشكال العنرصية.
ولذلك ،فمن الرضوري معالجة التفاوتات غري
املتكافئة التي تواجه مجتمعات معينة.

 /اس رتاتيجية ملناهضة العنرصية ضد
السود

ملعالجة العنرصية ضد السود يف قطاعات معينة،
مثل رعاية الطفل ،التعليم والعدالة ،من خالل
تعظيم االستفادة من مبادرات الوزارات املشاركة
ووضع أهداف قابلة للقياس يتم اإلفصاح العلني
عنها.

التعاون املجتمعي
 /مجموعة عمل استشارية ملناهضة
العنرصية برئاسة الوزير املسؤول

لتسهيل إج راء حوار مستمر مع رشكاء املجتمع
املحيل وممثيل قطاع األعامل من الذين تتوفر لديهم
الخ ربات يف مجال مناهضة العنرصية من قطاعات
محددة فض الً عن التجارب املعيشية بغية دعم
تنفيذ الخطة.

 /مؤمتر مكافحة العنرصية

لتهيئة الفرصة لتجميع الباحثني ،ورشكاء املجتمع
املحيل ،والخ رباء وصناع الق رار السيايس لتبادل
املعارف وتقييم أدوات الحكومة ال رامية ملناهضة
املامرسات العنرصية ،واالس رتاتيجيات وأطر العمل.

 /اس رتاتيجية ملكافحة العنرصية ضد
السكان األصليني

التعليم العام
والتوعية

االستدامة واملساءلة

هدف والتوعية
 /التعليم العام امل ُ ْس َت َّ

 /ترشيع ملكافحة العنرصية:

بغرض تسهيل تنفيذ التزام الحكومة املستمر
ملناهضة العنرصية من خالل الترشيع املقرتح،
والذي من شأنه ،يف حال إق راره ،منح الحكومة سلطة
إلزام الهيئات واملنظامت باستخدام معايري تجميع
البيانات ذات الصلة بالعرق وإرساء إطار عمل
لتقييم أثار جهود مناهضة العنرصية .كام ينص
الترشيع املقرتح أيضا عىل إعداد مبادرات ملكافحة
العنرصية ،ووضع أهداف قابلة للقياس ،وإعداد
التقارير العلنية والتشاور املجتمعي ،وذلك من
خالل خطط اس رتاتيجية متجددة لعدة سنوات.

لتعميق تفهم الجمهور العام ألشكال العنرصية
العديدة ،مع الرتكيز عىل العنرصية ضد السود،
والعنرصية ضد السكان ألصليني ،ومعاداة السامية،
والخوف من اإلسالم وغريها من صور العنرصية
األخرى ضد طوائف معينة عىل أساس العرق مثل
السيخ

وكجزء من هذا العمل ،سوف تُدعى املنظامت
املجتمعية إىل املشاركة بغية الوصول إىل فهم أفضل
ألسباب وآثار ظاهرة ك راهية الدين اإلسالمي ،وإعداد
مناهج تعليمية عامة للطلبة ،ودراسة تقارير
وإصدارات عن حوادث الك راهية ضد أو الخوف من
الدين اإلسالمي.

 /التقارير العلنية عن مدى التقدم:

سياسة ،أبحاث
وتقييم
 /إطار عمل ومبادئ توجيهية لتجميع
بيانات ُم َص َّن فة عىل أساس العرق

لتعزيز وتوحيد جمع البيانات عىل أساس العرق،
وتحليلها وإعداد التقارير العامة عن البيانات
امل ُ َص َّن فة من قبل الحكومة واملؤسسات.

 /إطار عمل لتقييم أثار مناهضة
العنرصية

للتوقع االستباقي والقضاء عىل التحيز األعمى من
خالل دراسة األثار الواقعة عىل املجموعات العرقية
واإلثنية املختلفة من ج راء ال ربامج والسياسات
بواسطة الحكومة واملؤسسات املعنية.

لعرض نتائج  A Better Way Forwardبصفة
مستمرة وتبادل الدروس املستفادة.

يتم إعدادها بالتعاون مع رشكاء من السكان األصليني
ملواجهة العنرصية النظامية التي يعاين منها السكان
األصليون ،مام يدلل عىل التزام الحكومة باملصالحة
وتسوية الخالفات.

 /اس رتاتيجية ملناهضة العنرصية يف
مجال الخدمة العامة يف أونتاريو ()OPS
لزيادة وعي املوظفني وحساسيتهم تجاه العنرصية
النظامية ،ووضع وتنفيذ األدوات واألساليب
واألهداف ملكافحة العنرصية يف .OPS

A BETTER WAY
 FORWARDخطة أونتاريو االس رتاتيجية

املناهضة للعنرصية عىل مدى
ثالث سنوات

 :A B E T T E R WAY F ORWA RDخطة أونتا ر يو االسرتا تيجية ا ملنا هضة للعنرص ية عىل مد ى ثالث سنوا ت
سوف تخضع لقيا د ة مد ير ية مكا فحة العنرص ية يف أونتا ر يو .ملز يد من ا ملعلوما ت ،يرجى ز يا رة:
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ا

لخطة  :A BE T T ER WAY FORWARD :خطة أونتار يو االسرتاتيجية املناهضة
للعنرص ية عىل مدى ثالث سنوات تستهدف التمييز العنرصي املنهجي أو النظامي يف
سياسات الحكومة ،وقراراتها وبرامجها بغرض ضامن حر ية تعبري كل فرد عن طاقاته
الفر يدة واملشاركة الكاملة يف املجتمع.

تتغلغل العنرصية النظامية – مبا يف ذلك التفرقة العنرصية ضد السود ،والتمييز العنرصي املعادي للسكان األصليني ،وكراهية
الدين اإلسالمي وصور وأشكال التفرقة العنرصية األخرى التي تعاين منها املجتمعات امل ُ َص َّنفة عىل أساس عرقي – بجذور
عميقة وراسخة يف حياتنا اليومية ،وداخل املؤسسات التي نعتمد عليها يف سياق الحصول عىل الخدمات العامة الحيوية.
فهي تخلق املزيد من الفوارق بني أصحاب االمتيازات املحظوظني والفئات املحرومة .ونظرا ً ألن هذا التوجه غري مقبول
باملرة ،فنحن بحاجة إىل تغيري األسلوب الذي نؤدي من خالله أعاملنا ،وكرس الحواجز لتعزيز املساواة العرقية.

P H OTO G R A P H Y H A S N A I N D AT T U

Ontario.ca/antiracism

Printed in Ontario, Canada on recycled paper.
© Queen’s Printer for Ontario, 2017. ISBN 978-1-4606-9656-9

