
 

 

 
 

 2022للسالماليوم العالمي بمناسبة  حقوقينداء 

 وعليها سوريافي  ضد الحروب وكل اشكال العنفلنعمل جميعا 

 التسامحالسالم ووتشجيع قيم 

 

 ادناه، الحقوقية الموقعة نا في الفيدرالية السورية لحقوق االنسان، والهيئات والمنظماتإن
الحادي والعشرين من أيلول من كل  يوم ،للسالمي عالمحيي مع مناصري السلم والحرية اليوم الن

وتم اعتباره ا للسالم العالمي، يومبتسميته  المتحدة قراراألمم اتخذت الجمعية العامة ل حيث عام،

في بأول يوم للسالم العالمي  واحتفل الدول،لتعزيز مفهوم السالم ضمن الدولة الواحدة وبين يوما 

ا لوقف العنف وإطالق النار. متم التصويت على جعله يو 2001 . وفي عام1982عام أيلول  21

دعوة و بينها، وفيماوتم تخصيص هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسالم في األمم والشعوب 

 جميع الدول لاللتزام بوقف األعمال العدائية خالل هذا اليوم، وإلى نشر وعي وثقافة السالم.

ر معين يرتبط بمفهوم السالم وأهدافه، ويتم التركيز على نشره يتخذ شعاكل عام  2007ومنذ عام 

تلته شعارات « إن السالم هو أسمى دعوة لألمم المتحدة»بين الجمهور. كان أول الشعارات 

" ا ركزت على حقوق االنسان والديمقراطية ونزع السالح وحق التعبير عن الرأي، وكان آخره

 يدكوفمن جائحة  والتعافي ،2021في عام  " ومستدامالتعافي بشكل أفضل من أجل عالم منصف 

لتفكير بشكل إبداعي وجماعي بشأن كيفية مساعدة الجميع على التعافي بشكل أفضل، وا،19 -

اما هذا العام ،  ال وإنصافا واستدامة وصحةوعد يل عالمنا إلى عالم أكثر مساواةوكيفية تحو

يذكرنا بالطرق العديدة التي تسمم ل ، "السالم إنهاء العنصرية، وبناءهو "  كان الشعارف 2022

فالعنصرية ، ئم السالم الذي نسعى إليه جميعابها العنصرية قلوب الناس وعقولهم وتقوض دعا

هم لثقة. وتبعد الناس بعضتسلب الناس حقوقهم وكرامتهم. وتؤجج ضروب الالمساواة وانعدام ا

 ة واحدة، إلصالح عالمنا المتصدع.بشريعن بعض، في وقت ينبغي لنا أن نجتمع فيه، كعائلة 

عوب إلى تحقيقها والوصول السالم من أكثر األمور التي تسعى الشعوب جميع األمم والش يعد

ويالت الحروب التي عانت منها على مر العصور والتي ذهبت الماليين من أرواح بعد إليها، 

صراعات والنزاعات واالضطرابات نبذ ال يعني االن، أصبحالسالم مفهوم  وانلها، البشر ضحايا 



عن العنف وبالطرق  بعيدا جميع المشاكل والنزاعات والحروب بين األمم والشعوب، وحل العنيفة

 .السلمية كالمناقشات والمحاورات

 األوسط،ما تعانيه الشعوب في منطقة الشرق  خاص،وبشكل  اإلشارة،وبهذه المناسبة ال بد من 

تحت  وتشريد،من تدمير وقتل  وما يمارس  ،ةالخارجي حتالالتالتدخالت واال ضحيةحيث تعيش 

التي احتكرت مصادر القوة والثرة و التي تمارس  وضحية األنظمة التسلطيةشعارات مختلفة ، 

كل أشكال القمع واالضطهاد وانتهاك حقوق اإلنسان األساسية  تحت شعارات السيادة الوطنية و" 

وضحية بعض لخارجية وشبح الحركات الراديكالية ، الضغوط اية من االحماالستقرار " و

ولوجية التي تمارس اإلرهاب والقتل العبثي بحق شعوبها تحت شعارات أيدي الحركات العنفية

التواطؤ الصريح والضمني بين هذه حتى أصبحنا نعيش في مناخ هو ضرب من ، طائفية تكفيرية

، لتدفع شعوب هذه المنطقة وأوطانها ثمن هذه من أجل إعادة إنتاجها على الدوام  ، القوى الثالثة

 اشاع( ، مما  االحتالل الخارجي واستبداد األنظمة وحركات العنف واإلرهاب)  الحلقة العبثية

شكل مناخا خصبا لنمو ثقافة الكراهية ، وى هذه الشعوبإلحباط واليأس وفقدان األمل لدشعور ا

لتنجبل ...بالمستقبل...التفجر ،وفقدان األمل  والعنف والعنصرية واالحتقان المدفوع إلى تخوم

المعيقات البنيوية لدى مجتمعاتنا لثقافة السالم والتسامح والحوار والحق  وتتوضح،  بذلك

جعل التحديات الحاضرة ما باالختالف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة ، مع هذا المناخ  ، 

 ة ومحفوفة بالمخاطر .والمستقبلية أمام مجتمعاتنا أكثر مأزقيه وإشكالي
تحديا صارخا  شكلخالل أكثر من عشر سنوات ماضية،  األوسط،حدث في منطقة الشرق  ان ما

منطقتنا. وقويا لكل دعوات السلم والتنمية ومحاربة الفقر والبطالة والفساد واالستقرار في 

العراق سورية وفي النطاق،  ، والواسعةالمختلفة والتركية واإلسرائيليةاألمريكية  فاالنتهاكات

وفلسطين والجوالن السوري والتي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي واالتفاقيات الدولية 

وبشكل فاضح  وثقافية، متجاوزةتخلف أثار خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية  الصلة،ذات 

حدة ومختلف الهيئات ، وهذا ما يدفعنا إلى التوجه إلى األمم المت فة األعراف الدولية واإلنسانيةلكا

والطلب منها، كي تتحمل مسؤولياتها وزيادة دورها  المستقل والعادل، وذلك  الدولية والحقوقية،

دولة إسرائيل من اجل إعادة الحق إلى الحكومة التركية وعلى عبر التدخل والضغط على 

كب ذلك الدور على أن يتوا الجوالن،عفرين وريفها وراس العين وأصحابه في فلسطين و لبنان و

ت والتوجه مع الضغط على حكومات المنطقة من أجل إلزامها و التزامها بالمواثيق واالتفاقيا

لكن جسرها  لكننا نؤكد على أن هذه العملية مركبة ومعقدة جدا، ،الدولية المعنية بحقوق اإلنسان

ى  أساس ثقافة األساسي يكمن في كيفية تفعيل المجتمعات المدنية في مختلف دول المنطقة، عل

 ومساعدتها في تفعيل دورها في عملية بناء السالم. السالم والديمقراطية والمشاركة،

ومن  إننا في الفيدرالية السورية لحقوق االنسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه،

التي بدونها الضمانة األساسية هو و حق انساني هام جدا،"أن السلم هو  ترى منظورها الحقوقي  

وأصبحت تشمل وتغيرت، ال يمكن ممارسة بقية الحقوق" بالرغم من أن معاني السالم توسعت 

بعد  لتشير إلى جميع الممارسات وأنماط السلوك في مراحل ما الحرب،أكثر من مجرد غياب 

اعات، النز السالم وأثناءقبل  وعمليا يتم التأسيس لهذه المعاني في مرحلة ما النزاعات والحروب.

وتعتمد على مجموعة من القيم في جوهرها تكمن ثقافة التسامح. وأصبحت بعض معاني بناء 

السالم تؤكد على مقاربات في إعادة بناء البنى التحتية االجتماعية التي مزقتها النزاعات في 

والمصلحة ومعالجة  العالئقية،ومعاني أخرى تؤكد على األنماط  النزاعات،مراحل ما بعد 

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق االنسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية ، النفسيةوح الجر

 على النقاط التالية: جميع الجهود أن تنصب و الىعند ،ادناهالموقعة 

  .العنفالتعبئة الشاملة ضد الحروب وكل أشكال  (1

كين المرأة من وتم والتفاهم،وتشجيع قيم التسامح  واحترامها،االعتراف بحقوق اإلنسان  (2

 وتعزيزه وديمومته. المساهمة في دورها في عملية بناء السالم



ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها  (3

فوري وغير المشروط االنسحاب الو السوري،المتواصل على الشمال والشمال الشرقي 

 ت بها واحتلتها.من جميع األراضي السورية، والتي تدخل

في مواجهة اآلثار المادية والنفسية للعنف  الحكومية،الدور العملي للمنظمات غير  (4

بما في ذلك  السالم،والبحث عن حلول لقضايا متجذرة في بناء  المباشر،المباشر وغير 

لحد واالمجتمع، إخراج األطفال الجنود من الجيوش وإعادة دمجهم في  البيئي،التوازن 

 ،المستدامةوالتنمية االقتصادية والبيئية والسياسية  األسلحة،ة العسكرية ونزع من النزع

في إدارة وتحويل وفض  الوسائل غير العنيفة يالموارد، وتبنالمشاركة في إدارة و

 النزاعات.

على التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي تنتمي إلى  المعتمدة بناء ثقافة السالم (5

 األطراف.وتأتي بديال لثقافة العنف لدى جميع مختلفة، ثقافات 

التعاون الحكومي وغير الحكومي، من أجل إعادة البسمة واألمل لضحايا الحروب الذين  (6

لذين فقدوا ى ايحملون عاهات مادية ومعنوية معهم، وكذلك إلعادة الطمأنينة والفرح ال

 ذويهم في الحروب.

العديد  تخلف يوالتالسورية،  مناطقال افر الجهود من أجل نزع األلغام في مختلفضت (7

 ومعطوبين. قتلىا بين األطفال ممن من الضحايا وخاصة 

 ينبغي أن تعزز التشريعات التي تحد من حمل السالح في سورية. (8

لحماية  اإلجراءات الدوليةإلغاء جميع التحفظات على االتفاقيات الدولية وتفعيل استخدام  (9

إضفاء و اإلنسان،المدافعين عن حقوق  ة، وحماياألساسيةحقوق اإلنسان والحريات 

وضعية قانونية على منظمات حقوق اإلنسان مما يسمح بمشاركة فعالة وواسعة للمجتمع 

 وهيئاته.المدني 

 1325ينبغي على الحكومة السورية إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار  (10

االعتبار االحتياجات بمساعدة المؤسسات المحلية والدولية والباحثين/ات، تأخذ في 

الخاصة للنساء في مخيمات الالجئين والسجينات والمختفيات، وتعالج اآلثار المدمرة 

النفصال وافتراق األسرة، وللحواجز التي تعيق الحركة والتنقل، واالثار على صحة 

 المرأة النفسية والجسدية، والوضع االقتصادي، وفرص الحصول على التعليم.

حقوقي من كافة المكونات االصلية من أهالي مدن وقرى العمل الشعبي وال (11

الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات 

االحتالل العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف 

ى الديمغرافية تحقيقا بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البن

ألهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم األهلي والتعايش 

 المشترك.
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