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 ألقتها: الهام شاهين

 

 لعالماملجتمع املدني يطالب األمم املتحدة بدعم املساءلة ومواجهة اإلفالت من العقاب عن جرائم القمع العنصري في ا

 

 شكًرا للرئيسة،

 إلهام شاهين. أتحدث إليكم اليوم كفلسطينية من الجالية اإلفريقية الفلسطينية في القدس، والتي هي جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني.اسمي 

، يتكدس املرض ى في 19-يواصل مجتمعنا مواجهة قوانين إسرائيل وسياساتها العنصرية وممارسات القمع والهيمنة. ففي سياق جائحة كوفيد 

 ت الفلسطينية، وتواجه األراض ي الفلسطينية املحتلة اآلثار املدمرة للوباء. املستشفيا

في كفلسطينية تعيش في القدس، يمكنني الحصول على املصل، بينما ترفض إسرائيل منحه ملاليين الفلسطينيين في الضفة الغربية املحتلة وغزة، 

 ل العنصري.مثال صارخ على تجزئة إسرائيل للشعب الفلسطيني وسياسات الفص

جة في وفي هذا السياق نؤكد املنظمات املنضمة لهذه املداخلة على الترابط الوثيق بين النضاالت املناهضة لالستعمار ومكافحة العنصرية املمنه

 رير املصير.جميع أنحاء العالم، وتدرك أهمية إعالن ديربان في معالجة مثل هذه القضايا، والذي يعترف بدوره بحق الشعب الفلسطيني في تق

ب على الجانب اآلخر، تواصل إسرائيل نظاًما من الهيمنة والقمع العنصريين، يصل حد جريمة الفصل العنصري، وتتعمد الحيلولة دون تمتع الشع

 تقرير املصير. الفلسطيني بحقوقه الجماعية، وذلك من خالل التجزئة االستراتيجية للفلسطينيين إلى أربعة فئات على األقل وحرمانهم من حقهم في

ة املساءلففي الذكرى العشرين الحتفالنا بإعالن ديربان، ندعو الدول األعضاء باألمم املتحدة إلى التصدي لهذه العنصرية املمنهجة، ودعم عمليات 

مواجهة العنصرية لوضع حد لسياسة اإلفالت من العقاب املرتبط بالقمع العنصري على مستوى العالم. كما نطالب املجلس والدول األعضاء ب

لم. ول العااإلسرائيلية النظامية، ووحشية الشرطة، واالستخدام املفرط للقوة ضد ذوي األصول األفريقية وغيرهم، في الواليات املتحدة األمريكية وح

عضاء إلى اتخاذ ووضع حد لنظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني. كما ندعو مجلس حقوق اإلنسان ودوله األ 

 تدابير فعالة لوضع حد لجريمة الفصل العنصري اإلسرائيلي، والتي تعد جريمة ضد اإلنسانية.

 شكًرا لِك،
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