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ملحة للعمل.
إن اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري هو يوم لالعتراف ومناسبة لتوجيه دعوة ّ
فالعنصر ر ر ررئة ما فت

في ال مجتمع.

تبث سر ر ر ررمومما في الملسر ر ر رتر ر ر رراا والمياال الجتماةية ومنا ي الحياة اليومية

ول تزال تشكل عامال اسما في استمرار عدم المتاواة.
وما من بلد بمنأى عن التعصب ،أو ٍ
خال من الكراهية.
وما زال األفارقة والمنحدرون من أصل أفرئقي واآلسيوئون والمنحدرون من أصل آسيوي ومجتمعاا

األقلياا والش ررعوأل األص ررلية والمماجرون والالج ون وكيرهو ييرون يواجمون الوص ررو وئعابقبون بم وأل كيرهو
وئعا ون من التمييز والعنف.
اا للعمل ض ررد العنصر ررئة“ يدعو ا إلى إس ررماذ ص رروتنا بقوة وا صر ر اء
إن موض رروذ هما العام ”أصر رو ل
عن يب والتصرف بحزم.
إذ تقع على عاتقنا جميعا مت ررلولية التض ررامن مع الحر اا التي تت ررعى إلى تحقية المت رراواة وعمال

قوق ا تر ر رران في ل مكان .وئجب أن لص ر ر ر ي إلى أول و المين ظعا ون من الىلو و حرن على أن تكون

شواكلمو ومطالبمو في صميو الجمود الرامية إلى تفكيو المياال التمييزئة.

والعدالة التعوئضر ر ر ر ر ررية لما أهم ية اسر ر ر ر ر ررمة أظضر ر ر ر ر ررا في تحقية المتر ر ر ر ر رراواة العر ية والتكفير عما تبقى

من مخّلفاا قرون من الستعباد والستعمار.

إن بناء متتقبل تتوده العدالة مممةل تتطلب رأأل صدوذ الماضي الجائر.
و حن لردينرا جميع المخططراا الالزمرة للعمرل بحزما فمنرا إعالن و ر رامي عمرل دير ران ،والتفرا يرة

الدولية للقضر ر رراء على جميع أشر ر رركال التمييز العنصر ر ررري ،والخطة المكو ة من أر ع قال جراء ت يير تحوئلي
من أجل العدالة العر ية والمترراواة .ما أصرردر ا في األمو المتحدة خطة العمل السررتراتيجية الداخلية الخاصررة

بنا لمكافحة العنصرئة.

إن تحقية رؤئررة عررالو خررال من العنصر ر ر ر ر ر ررئررة والتمييز العنصر ر ر ر ر ر ررري يتطلررب العمررل ررل يوم ،وعلى

ال المتتوئاا ،في ل مجتمع.

فدعو ا تّحد ول إ تا يتنا المشتر ة ولنادي معاً بالمتاواة والعدالة والكرامة للجميع.

