
 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبناسبة اليوم الدولي للسالم

 1122سبتمرب  12املنامة 

سقبتمرب مقك  قا ،قامذ القنت  بنتقي ا م يقة         12حتتفي األمم املتحدة باليوم الدولي للسالم املوافق   

ذ ليكققوم متمامنققا مقق  مو،ققد ا لسققة     2872( لسققنة 63/78ال امققة لممققم املتحققدة ه  رام ققا م ققم      

االفتتاحية لدومة ا م ية ال امةذ اليت ُ  قد  ا سقنة ه االقي مقوم االاقا  مقك بقمر سقبتمربذ و قد         

صو ت ا م ية ال امة باإلمجاع ،لق  الققرام    1112ذ وه ،ام 2871احتفا بأّول موم للسالم ه سبتمرب 

،ك ال نق  وو ق  الققالل النقامذ وليكقوم      ا لالمتناع سبتمرب موم 12( النت م ّيك  اممخ 22/7171م م  

 موًما مكرًسا لت ممم أسس ومثا السالم ه أوساط األمم والش وب و يما بينما. 

ال امقة بقرا ام مقك أاقا السقالمذ      ه "اليقوم القدولي للسقالم  قنا ال قام        د  ققرم أم مكقوم موعقوع   و

. لسققب إل إلاشققا  األمققم املتحققدةا" احتفققاً  ولققول الققن رو السققنومة وحفققك  رامققة مجيقق  البشققر

وبنلكذ  تيح  نه الن رو السنومة فرصة فرمدة لتأ يد التمام األمم املتحدة باأل داف والغامقام  

والقيت  شقمد ه تا مقا أم قاح مرحلقة ااتقاليقة  قو         ذو امت ،ليمقا املنممقة   واملبادئ اليت أاشئت ألالما

ال بمقنه القن رو ه  قنه السقنة مسقلو ال قو        االحتفق أم و. خطة ،املية ادمدة للتنمية املسقتدامة 

،ل  أ مية الت اوم ،ل  السكام دوت األسلحة والنموض بق ية السالمذ تلك أم السالم سقيما ب يقد   

دوم د،م احلكومام واجملتم  املداي والقطقاع ااقاو وا ما،قام الدمنيقة واملنممقام  ق        مك املنال 

 احلكومية.  

وبمنه املناسبةذ د،ا األمإل ال ام لممم املتحدة بام  ي مقوم ه  لمتقي اناسقبة  قنا اليقوم القدول       

واملنممام    احلكومية و افة األقراف املتحامبة ومجي  الشر ا  القنمك مسق وم الا السقالم  الا    

ت  أ قا  ال قامم  قك    "فلنق  التم ،ل  مدو املائة موم املقبلة الا اااب املالمإل مك البشر ه بق اآل ي: 

م ااوم مك آاام ال ن  والنماع املدمرة. ولنتبادل األفكام وااطو ملسا،د مم ود،ممم ه أو ام الشدة 

 اليت ميروم منما."

و شاقر املؤسسة الوقنية حلقول اإلاسام د،وة األمم املتحدة  ميق  بق وب ال قامم إل،قادة  أ يقد      

اسققااية واحققدة الا اااققب االحتفققا  بمققنه املناسققبة لل مققا التماممققا بققال يو ه وئققام  ققأفراد أسققرة ال

 شققر ا  ه السققالم ،لقق   ميئققة ،ققامم  وامققي السققالم واإل د ققام والكرامققة لل ميقق .   مققا  ققثمك     

املؤسسة الوقنية ا مقود املبنولقة مقك احلكومقة املقو رة ومؤسسقام اجملتمق  املقداي إلحيقا  و ثقيق            

 باملسائا املت لقة بالسالم والدميقراقية وحقول اإلاسام. واشر الو،ي بإل املواقنإل واملقيمإل 

*  *  * 


