بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبناسبة اليوم الدولي للسالم

املنامة يف  21سبتمرب 2017م
تشارك املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان احتفاء األمم املتحدة باليوم الدولي للسالم وذلك يف  21سبتمرب من كل
عام إستنادآ اىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( )87/36لسنة  ،1981ليكون متزامنا مع موعد اجللسة
االفتتاحية لدورة اجلمعية العامة اليت تعقد كل سنة من شهر سبتمرب ،إذ احتفل بأول يوم للسالم يف سبتمرب
 ،1982وعندما صوتت اجلمعية العامة عام  2001باإلمجاع على القرار رقم ( )8282/55الذي عني تاريخ 21
سبتمرب يوما لإلمتناع عن العنف ووقف إطالق النار وليكون يوما مكرسا لتعزيز أسس ومثل السالم يف أوساط
األمم والشعوب وفيما بينها.
وتزامنا مع هذه الذكرى السنوية إلعالن األمم املتحدة بشأن حق الشعوب يف السلم ،تقرر أن يكون موضوع
اليوم الدولي هلذا العام هو "معّا من أجل السالم" إذ تتيح هذه الذكرى السنوية فرصة فريدة لتأكيد التزام
األمم املتحدة بالغايات اليت أنشئت ألجلها املنظمة واملبادئ اليت قامت عليها ،وقد أشار ذلك اإلعالن إىل أن تعزيز
السلم أمر حيوي لالستمتاع بكامل حقوق اإلنسان.
وبهذه املناسبة ،تؤكد املؤسسة الوطنية أهمية هذا اليوم يف إرساء ثقافة السالم واألمن الدوليني وجتنيب العامل
خطر وويالت احلروب وأعمال العنف والقضاء على كافة أسلحة الدمار الشامل ،والسري قدما حنو مزيد من
تشابك العالقات وتبادل املصاحل بني الدول ،متمنية أن يكون السالم احلقيقي هو السالم القائهم على العدل
واإلنصاف واملساواة واحلق واحرتام حقوق اإلنسان وكرامته وآدميته.
كما تنتهز املؤسسة الوطنية هذه املناسبة ،لتعرب عن تأييدها املطلق لدعوة األمم املتحدة كافة األمم والشعوب
اىل االلتزام بوقف األعمال العدائية خالل هذا اليوم ،وإىل إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى اجلمهور باملسائل
املتصلة والسالم.
ويف الوقت ذاته ،تدعو املؤسسة الوطنية مجيع األطياف اجملتمعية يف مملكة البحرين اىل ضرورة التعاون من
أجل تأكيد احرتام حقوق اإلنسان وقيم السالم وتوجيه اجلهود حنو التنمية ونبذ الفتنة والتطرف واحرتام
سيادة القانون ،مثمنة يف الوقت ذاته اجلهود املبذولة من اجلهات الرمسية ومنظمات اجملتمع املدني إلحياء
وتثقيف ونشر الوعي بني املواطنني واملقيمني واملسائل املتعلقة بالسالم والدميقراطية وحقوق اإلنسان.
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