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  المنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنسان بیان

  بمناسبة یوم السالم العالمي
  

معیة العامة لالمم أطل في الحادي والعشرین من ایلول سبتمبر الیوم السنوي للسالم العالمي امتثاال تنفیذیا لقرار الج   

مر باھتمامات المنتدى العراقي لمنظمات أل، وبقدر تعلق ا 67بالرقم  1981من انعقادھا عام  36المتحدة في الدورة 

، فأننا ننظر الى ھذا الحدث العالمي بالمزید من التقدیر والمتابعة نظرا ألھمیة السالم العالمي أن یكون  حقوق االنسان

حقوقیة للتنمیة واالستقرار وتغلب لغة الحوار والتفاھم والحلول التي تلبي حاجات الشعوب حاضنة حضاریة ومجتمعیة و

  . بالدرجة االساس

أن المنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنسان یجد في استذكار ومعایشة ھذه المناسبة العالمیة فرصة اضافیة لتعزیز   

الخصومات وان تكون ادواتنا للسالم المزید من الحكمة مبادئ السلم االھلي في البالد واالبتعاد عن نزعة تأجیج 

  . واالستیعاب الصحیح لما یجري وارساء اطر عمل للمشتركات بین المكونات العراقیة

كما یرى المنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنسان أن قیم التضامن والوحدة واالخوة والصفح ال بد ان تكون حاضرة    

، وھو یرى ایضا وبذات  في التعامل مع سكان المناطق العراقیة التي تم تحریرھا من العصابات االرھابیة الداعشیة

موجبات التنمیة البشریة من اجل المواطنین ھي توجھات ال بد االتجاه أن تحقیق العدالة وتعویض المتضررین والعمل ب

  .منھا في نشر ثقافة السالم الحقیقي بین المواطنین 

، فأنھ یدعو الجمیع الى التبصر بما  المنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنسان وھو یحتفي بالیوم العالمي للسالم نأ   

ا عالمیا نشطا ، مع مالحظة أن ھناك توجھ الم تراجعت اآلنیمكن ان تحدث من مآسي وویالت ومحن لو ان فرص الس

على الصعید الدولي أعتمده خبراء اجتماع وسیاسیون وعلماء نفس ونخب ثقافیة في التأكید على مفھوم المصیر 

، وھكذا ومن باب أولى أن نكون نحن دعاة لھذا التوجھ ألن العراق وعموم منطقتنا دفعت أثمان  المشترك للشعوب

  . من الدماء والخسائر في الممتلكات والھویات نتیجة الحروب والخصومات التي تعرضت لھا باھظة

 قیم النبیلة التي تغذي مبادئ السالم العالميال لدعاة المجد . 

 لھا الحیاة واالنتصار للشعوب التي تضع السالم طریقا عادال . 

 والحقد والعنصریة الخزي واالندحار لكل دعاة الحروب .   
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