


รางกําหนดการ 
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 

วันพุธที่ 21 กันยายน  2565  
ณ ......................................................................................... 

 
----------------------- 

 
เวลา  07.30 น.  แขกผูมีเกียรติพรอม  ณ สถานท่ีจัดกิจกรรม  เขายืนประจํา ณ จุดยืนที่กําหนด 
เวลา  07.55 น.  .............................................ประธานในพิธี   เดินทางมาถงึสถานที่จัดกิจกรรม  

เขายืนประจํา ณ จุดยืนที่กําหนด 
เวลา  08.00 น.  ประธานในพิธีฯ และแขกผูมีเกียรติ เคารพธงชาติ 

- ประธานในพิธีฯ อานสารสันตภิาพของนายกรัฐมนตร ีสารของประธาน-                 
มูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล ประเทศไทย และสารของเลขาธิการองคการ-
สหประชาชาติ  ตามลําดับ 

- เสร็จพิธี 
 
1. การแตงกาย 

ขาราชการพลเรือน/ทหาร     : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสกีากี แขนยาว สวมหมวก 
พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา  : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสกีากี แขนยาว สวมหมวก 
ลูกจางเหมาบริการ    : เครื่องแบบตามสังกัด/ ชุดสุภาพ 

2. ผูรวมกิจรรมสวมหนากากอนามัยสีขาวตลอดการเขารวมกิจกรรม 

หมายเหตุ  สถาบันการศึกษา  การแตงกาย เครื่องแบบตามสังกัด 
 









___________________________________________________________________________________________ 

International Day of Peace 2022                                                   โครงการอ่านสารสันติภาพฯ ปี 2565 : Page 1 of 4 
 

   
 

โครงการ “อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาท ี 
เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2565” 

(Peace Message and Silence for Peace on The International Day of Peace 2022) 
โดย มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย 

-------------------------- 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วัน ท่ี 21 กันยายน ของทุกปี  เป็นวันสัน ติภาพสากล 

(International Day of Peace) เป็นวันท่ีต้องการให้คนท่ัวโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ท้ังต่อมนุษย์ 
สัตว์ และส่ิงแวดล้อม เนื่องจากประวัติศาสตร์โลกท่ีผ่านมา เกิดสงคราม ความรุนแรง นำไปสู่ความสูญเสียนับครั้ง
ไม่ถ้วน แม้แต่ในปัจจุบันเอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ต้ังแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่าง
ประเทศ การใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ร่วมกัน จึงเป็นหนทางท่ีจะสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนบนโลก 

 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีอยู่ในฐานะท่ีปรึกษาท่ัวไป
ของสภาเศรษฐกิ จและ สังคมแห่ งสหประชาชาติ  (United Nations Economic and Social Council : 
UNECOSOC) มีความตระหนักและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือกันเพื่อนำมาซึ่ง 
“สันติภาพ” โดยสนับสนุนจุดมุ่งหมาย 6 ข้อของวันสันติภาพสากล อันได้แก่  

1. เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของ แต่ละบุคคล โดยไม่ลำเอียงแบ่งชนช้ันวรรณะ  
2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเยาวชน  
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างมีน้ำใจ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดข่ีทางการเมือง และเศรษฐกิจ  
4. เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
5. ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ และเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ  
6. สร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย ให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่า

เทียมกัน โดยเฉพาะผู้หญิง 
 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ได้จัดกิจกรรมรำลึกและรณรงค์เนื่องในวันสันติภาพสากลมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปี และได้เริ่มขยายกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพของผู้นำประเทศและเลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติ กิจกรรมสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที ในโรงเรียนเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกแห่ง
สันติภาพให้กับนักเรียนในสถานศึกษาเริ่มต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้
โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ท่ัวประเทศเข้าร่วมกิจกรรม  และในปีนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สาธารณชนตระหนัก
ถึงความสำคัญของสันติสุขและสันติภาพ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมท้ังส่งเสริมสันติภาพใน
ระดับสากล ในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการเหยียดสีผิวและเช้ือชาติ ด้วยการไม่ใช้ความ
รุนแรงทุกรูปแบบ ดังหัวข้อการจัดงานท่ีองค์การสหประชาชาติ กำหนดไว้ว่า “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพ ด้วย
การเคารพศักด์ิศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (End racism. Build peace.)”  ให้การเคารพชีวิตและ
ศักด์ิศรีต่อกัน ท้ังนี้เพื่อให้การสนับสนุนแนวคิดและก้าวผ่านปัญหานี้ไปพร้อมกัน อีกท้ังเป็นการแสดงความรัก 
ความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของประชาชน มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในการรณรงค์อ่านสารสันติภาพ และการสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อร่วมรำลึกและ       
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ต้ังจิตอธิษฐาน ร่วมสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกัน ท้ังในสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน      
ท่ัวประเทศไทย 

 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อลดปัญหาการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เคารพในเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว ภาษา และวัฒนธรรม 
ของกันและกัน 

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกัน และนำไปสู่การสร้างสันติภาพท่ียั่งยืน 
3. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพและร่วมมือกันสร้างสันติภาพ  ให้เกิดขึ้นในครอบครัว 

สังคม ประเทศชาติ  
4. เพื่อรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพและความปรองดองในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 

และโลก 
 

3 กำหนดการจัดงาน 
1. จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสันติภาพ ระหว่างวันท่ี 1-21 กันยายน 2565  
2. จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่ง 1 นาที ในวันพุธท่ี 21 กันยายน 2565  

เวลา 07.30-08.30 น. 
 

4 กลุ่มเป้าหมาย  
  นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังข้าราชการ

ตำรวจ ทหาร และประชาชนท่ัวไป 
 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.   ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมดำเนินโครงการ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ  องค์การ

สหประชาชาติ, กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในต่างจังหวัดท่ัวประเทศ ฯลฯ  
2.   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงในเว็บไซต์ และส่ือต่างๆ  
3.   ส่งหนังสือเชิญชวนโรงเรียนท่ัวประเทศ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม  
4.   เผยแพร่สารเนื่องในวันสันติภาพสากล ประกอบด้วย สารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี, สารของ

เลขาธิการสหประชาชาติ (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) และสารของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพ
สากล ประเทศไทย 

5.   ติดตามและรวบรวมสรุปรายงานการทำกิจกรรมจากโรงเรียน และหน่วยงานท่ีร่วมกิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่ไปในส่ือต่างๆ และรายงานกิจกรรมไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
6. การดำเนินกิจกรรม 
 1.   มูลนิธิฯ ร่วมจัดงานอ่านสารและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ณ สถานศึกษา 1 แห่ง  
 2.   มูลนิธิฯ ขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมจัดกิจกรรม 
              โดยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (สามารถเลือกตามความเหมาะสมของหน่ายงาน)  
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  รูปแบบจัดกิจกรรม กำหนดจัดกิจกรรม อ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่ง 1 นาที ช่วงเวลาเข้าแถว
เคารพธงชาติ ในตอนเช้า วันพุธท่ี 21 กันยายน 2565 โดยมีลำดับความสำคัญดังนี้ 

1. พิธีกรอธิบายใหผู้้ร่วมงานทราบถึงความเป็นมาของวันสันติภาพสากล ความสำคัญของ 
  สันติภาพต่อตัวเรา ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพ  

2. กำหนดผู้แทนอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2565 ตามลำดับดังต่อไปนี้ 
2.1 สารของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย 
2.2 สารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
2.3 สารของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
2.4 สารของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ฉบับภาษาไทย) 

3. พิธีกรเชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่ง 1 นาที เป็นการรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิด       
      สันติภาพขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก  

 
หมายเหตุ   :  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ได้ท่ี 

1. เว็บไซต์ https://upf.or.th  หรือค้นหาช่ือ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย 
2. เพจ Facebook https://web.facebook.com/1min.silence.for.peace  

       หรือค้นหาช่ือ โครงการอ่านสารสันติภาพ 
 

7. ขั้นตอนการดำเนินการของโรงเรียน/ หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

 

วันที่ 
 

กิจกรรม 
 

 

16 สิงหาคม –21 กันยายน 2565 
 

ส่งแบบตอบรับการร่วมกิจกรรมได้ท่ี :- 
   1. E-mail : peaceday.upf@gmail.com 
   2. FB Page : www.facebook.com/โครงการอ่านสารสันติภาพ 

 

15 กันยายน 2565 
ดาวน์โหลดสารสันติภาพได้ท่ี :- 

1. FB : www.facebook.com/โครงการอ่านสารสันติภาพ   
2. http://www.upf.or.th  

 

1-21 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสันติภาพ 
21 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งฯ 
21-30 กันยายน 2565 
 

หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ หรือจัดกิจกรรม ส่งรายละเอียดการจัดงาน
และภาพการจัดกิจกรรมมายังมูลนิธิฯ ทาง  
E-mail : peaceday.upf@gmail.com 

 
 
 
 

8. แหล่งที่มางบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 
 การสนับสนุนงบประมาณโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัท ห้างร้านท่ัวไป 
 
 

https://upf.or.th/
https://web.facebook.com/1min.silence.for.peace
mailto:peaceday.upf@gmail.com
http://www.facebook.com/โครงการ
http://www.facebook.com/โครงการอ่านสารสันติภาพ
http://www.upf.or.th/
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1.   เกิดความตระหนักและลดการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความต่างของ   เช้ือ

ชาติ ศาสนา สีผิว ภาษา และวัฒนธรรม โดยสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดสันติภาพขึ้นใน
ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก 

         2.   เกิดเครือข่าย ความร่วมมือ ความสามัคคี ความปรองดอง และความสงบสุข ในทุกพื้นท่ีของสังคมไทย
และสังคมโลก 

          
 
 
  
 ผู้เสนอโครงการ 

 

(นายกมล ธนะนพวรรณ) 
เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย 

                    ผู้อนุมัติโครงการ 

     พลเอก  

(เทอดศักดิ์ มารมย์) 
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย 





   
 

สาร 
พลเอก เทอดศักด์ิ  มารมย์  ประธานมูลนิธสิหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย 

เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี ๒๕๖๕ 
วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

****************** 
 

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันท่ี ๒๑ กันยายนของทุกปี เป็น “วันสันติภาพสากล”     
โดยประชาชนของทุกประเทศท่ัวโลกจะร่วมกันรำลึกและรณรงค์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงสันติสุขในการอยู่
ร่วมกันของสังคมทุกระดับท่ัวโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งใน
การสร้างกิจกรรมและความร่วมมือเพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัด “โครงการ
อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอฐิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี ๒๕๖๕” เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของสันติสุขและสันติภาพ ในระดับชุมชน ระดับสากล ในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการเหยียดสีผิวและเช้ือชาติ ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ 
และในปีนี้องค์การสหประชาชาติ กำหนดการจัดงานภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพ ด้วยการ
เคารพศักด์ิศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (End racism. Build peace.)” ให้การเคารพชีวิตและศักด์ิศรี   
ต่อกัน  ท้ังนี้ เพื่ อให้การสนับสนุนแนวคิดและก้าวผ่านปัญหานี้  ไปพร้อมกัน  โดยความร่วมมือของ
กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร  รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ัวประเทศ  

 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณาจารย์ ของโรงเรียนและ
นักเรียนทุกคน พร้อมท้ังขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าท่ีของทุกหน่วยงาน 
ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีได้ให้ความสำคัญ โดยได้ร่วมกันรณรงค์เสริมสร้างสันติภาพและสันติสุขให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม เป็นตัวอย่างท่ีดีในสังคมและประเทศชาติของเรา 

  
 ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และมวลสรรพส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ท้ังหลายของทุก

ศาสนาในสากลพิภพ พร้อมด้วยเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดอภิบาลและ
พระราชทานพรให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว จงประสพแต่ตวามสุขความเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์พูนผล ด้วยจตุรพิธ
พรชัยทุกประการ สามารถร่วมกันสร้างพลังแห่งความปรองดอง เพื่อให้เกิดพลังแห่งสันติภาพและสันติสุขขึ้น  
ในสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป                                                 

 
 

 
 

     พลเอก 
 

            (เทอดศักดิ ์ มารมย์) 
         ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย 



  U N I T E D   N A T I O N S N A T I O N S   U N I E S 

สารจากเลขาธิการสหประชาชาติ 

เน่ืองในวันสันติภาพสากล ป� 2022 

********************* 

สันติภาพ คือ ความใฝ่ฝ�นอันสูงสุดและเป�นการแสวงหาที่จำเป�น และเป�นแนวทางในการปฏิบัติแนวทางเดียว 

ท่ีสามารถนำพาไปสู่โลกท่ีดีข้ึนและมียุติธรรมมากข้ึนสำหรับทุกคน 

แต่ในหลายๆ แห่ง ในหลายๆ บริบท เรากำลังล้มเหลวในสาเหตุของความไม่สงบสันติสุขประเด็นหลักของ 

วันสันติภาพสากลในป�นี้คือ “หยุดการเหยียดเช้ือชาติ สร้างสันติสุข” - เพ่ือเตือนเราถึงเรื่องการเหยียดสีผิวเป�น

สาเหตุท่ีทำร้ายจิตใจของผู้คนได้ และทำลายความสงบสันติสุขท่ีเราทุกคนแสวงหา 

การเหยียดเชื้อชาติทำให้ผู้คนสูญเสียสิทธิและศักดิ์ศรีของพวกเขา ซึ่งเป�นตัวจุดฉนวนเหตุแห่งความไม่เท่าเทียม

กันและการขาดความไว้วางใจ และทำให้ผู้คนเกิดการแตกแยก ในเวลาที่เราควรจะมารวมตัวเป�นน้ำหนึ่ง      ใจ

เดียวกัน เป�นครอบครัวมนุษย์เดียวกัน เพ่ือฟ��นฟูโลกท่ีแตกร้าวของเรา 

แทนที่ผู้คนจะหันหน้ามาต่อสู้กันเอง เราควรพยายามเอาชนะศัตรูที่แท้จริงของเรา : การเหยียดเชื้อชาติ ความ

ยากจน ความไม่เท่าเทียมกัน ความขัดแย้ง วิกฤตสภาพภูมิอากาศ และการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด – 19 

เราควรรื้อโครงสร้างที่สนับสนุนการเหยียดเชื้อชาติ และสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวด้าน สิทธิมนุษยชนในทุก

หนแห่ง 

และเราควรกลบเสียงที่ว่าร้ายของวาจาที่สร้างความเกลียดชังด้วยการเรียกร้องความจริง ความเข้าใจ และความ

เคารพซ่ึงกันและกันอย่างเป�นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

ในวันที่สำคัญนี้ เป�นช่วงเวลาแห่งการสังเกตการณ์ความไม่รุนแรงและการหยดุยิง เป�นเวลา 24 ชั่วโมง ต่อจากนี้ 

เราขอเรียกร้องให้ทุกคนกระทำมากกว่าการวางอาวุธ 

เราเรียกร้องให้พวกเขายืนยันถึงสายใยแห่งความเป�นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เรามีร่วมกันในฐานะมนุษย์อีกครั้ง และ

ลงมือทำภารกิจเพ่ือสร้างโลกท่ีดีข้ึนและสงบสุขมากข้ึน 

     อันโตนิโอ กูเตอเรส 

   เลขาธิการสหประชาชาติ 

          21 กันยายน 2565 



 

 
          U N I T E D   N A T I O N S             N A T I O N S   U N I E S 
 
 

THE SECRETARY-GENERAL 
MESSAGE ON THE INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2022 

 

********************* 
 

 
Peace is a noble and necessary pursuit, and the only practical pathway to a better, 
fairer world for all people. 
 

Yet in too many places, in too many contexts, we are failing the cause of peace. 
The theme of this year’s International Day of Peace — “End Racism. Build Peace.” 

— reminds us of the many ways racism poisons people’s hearts and minds and 
erodes the peace we all seek. 
 

Racism robs people of their rights and dignity. It inflames inequalities and mistrust. 
And it pushes people apart, at a time when we should be coming together, as one 
human family, to repair our fractured world. 
 

Instead of fighting each other, we should be working to defeat our true enemies: 
racism, poverty, inequality, conflict, the climate crisis and the COVID-19 pandemic. 
We should tear down structures that sustain racism, and lift up human rights 
movements everywhere. 
 

And we should drown out the vicious voices of hate speech with a united and 
sustained cry for truth, understanding and mutual respect. 
 

On this important day, a time to observe 24 hours of non-violence and cease-fire, we 
renew our call for all people to do more than lay down their weapons. 
 

 We call on them to re-affirm the bonds of solidarity we share as human beings and 
get down to the business of building a better, more peaceful world. 

       
 
 

António Guterres 
             Secretary-General of the United Nations 

September 21, 2022 
            
 

 


