
 

 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبناسبة اليوم الدولي للسالم

 3102سبتمرب  21 املنامة

سبتمرب من كل عام، الذي تبنته اجلمعية  12حتتفي األمم املتحدة باليوم الدولي للسالم املوافق 

ليكون متزامنا مع موعد اجللسة ، 2872( لسنة 63/78العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم )

االفتتاحية لدورة اجلمعية العامة، اليت ُتعقد كل سنة يف ثالث يوم ثالثاء من شهر سبتمرب، وقد 

صوتت اجلمعية العامة باإلمجاع على القرار  1002، ويف عام 2871احتفل بأّول يوم للسالم يف سبتمرب 

سبتمرب يوما لالمتناع عن العنف ووقف إطالق النار، وليكون  12( الذي يعيّ ن تاريخ 55/7171رقم )

 يوًما مكرًسا لتعزيز أسس ومثل السالم يف أوساط األمم والشعوب وفيما بينها.

وسريكز اليوم الدولي للسالم هذا العام يف "التعليم من أجل السالم"، وستبحث األمم املتحدة بهذه 

ه التعليم يف تعزيز املواطنة، كما تدعو مجيع األمم والشعوب املناسبة يف الدور الذي ميكن أن يؤدي

إىل االلتزام بوقف األعمال العدائية خالل هذا اليوم، وإىل إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى 

اجلمهور باملسائل املتصلة بالسالم، وأشار األمني العام لألمم املتحدة معالي السيد بان كي مون يف 

التنازلي ملائة يوم حتى حلول اليوم الدولي للسالم، قائال: "ال يكفى أن يتعلم  رسالته مبناسبة العد

األطفال القراءة والكتابة واحلساب، بل جيب أن ينشر التعليم االحرتام املتبادل جتاه اآلخرين، وجتاه 

العامل الذى نعيش فيه، وأن يساعد الناس على بناء جمتمعات أعدل س متها املزيد من الشمولية 

 والسالم".

وبهذه املناسبة تؤكد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أهمية هذا اليوم ملا حيمله من قيم  ومثل 

عليا وعاملية يف ظل األوضاع الراهنة اليت مير بها العامل من حتوالت تستوجب تضافر اجلهود احمللية 

معي واألمن واالستقرار داخل واإلقليمية والدولية من أجل إرساء الدميقراطية وحتقيق السالم اجملت

 الدول، وتأكيد اللحمة الوطنية، ونبذ اخلالفات واملشاحنات.

وترى املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه إذا كانت العوامل املؤثرة يف السلم واألمن الدوليني 

، منها متعددة ومتنوعة فإن احللول املختلفة لتحقيق السالم جيب أيًضا أن تتسم بالتنوع واالختالف

سياسة احلد من التسلح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز اللجوء إىل السبل السلمية لتسوية 

املنازعات الدولية، والسري قدًما حنو مزيد من تشابك العالقات وتبادل املصاحل بني الدول، واالهتمام 

، متمنية أن يكون السالم احلقيقي بشئون العلم واملعرفة مما يسهم يف بناء عامل يسوده السلم واألمن

 هو السالم القائم على العدل واملساواة واحلق واحرتام حقوق اإلنسان وكرامته وأدميته.

 



 

 

ومبناسبة بدء العام الدراسي اجلديد، تدعو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مجيع العاملني يف 

اإلنسان واملواطنة الصاحلة إىل جانب امليدان التعليمي العمل على إعالء قيم السالم وثقافة حقوق 

 تعلم القراءة والكتابة.

كما تدعو املؤسسة الوطنية مجيع األطياف اجملتمعية يف مملكة البحرين إىل ضرورة التعاون من 

أجل تأكيد احرتام حقوق اإلنسان وقيم السالم وتوجيه اجلهود حنو التنمية، ونبذ الفتنة 

كما تثمن املؤسسة الوطنية اجلهود املبذولة من احلكومة املوقرة والتطرف واحرتام سيادة القانون، 

ومؤسسات اجملتمع املدني إلحياء وتثقيف ونشر الوعي بني املواطنني واملقيمني باملسائل املتعلقة 

 بالسالم والدميقراطية وحقوق اإلنسان.
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