ميثاق جتمع  JIVEPاملنطقة/املدينة ............. :
من أجل اليوم الدولـــــــــي للعيش معا فــــــي سالم
ذلك من اجلهات الفاعلة ذات الصلة،
من خالل اتخاذ تدابير املصاحلة
واالضطالع بأعمال اخلدمة والتشجيع
على العفو والتراحم بني االفراد؛
5.5تلتمس من األمني العام أن يطلع
كافة الدول األعضاء ومؤسسات منظمة
األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية
األخرى ،وكذلك املجتمع املدني ،مبا يف ذلك
املنظمات غير احلكومية واألفراد ،على هذا
القرار ؛
6.6تدعو منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة
ُيسر االحتفال باليوم الدولي
والعلوم إلى أن ت ِّ
للعيش معا يف سالم بالتعاون مع املنظمات
األخرى ذات الصلة ،مع مراعاة األحكام الواردة
يف مرفق قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي
1980/67
تشدد على أن مت َّول تكاليف جميع األنشطة التي
ّ 7.7
قد تنجم عن تنفيذ هذا القرار من التبرعات.

تأسس جتمع  JIVEPاملنطقة/املدينة:
 ......مببــــــــــادرة من عدة جمعيات
محلية تتشارك يف إرادة العمل معا من
أجل تنظيم بـ املنطقة/املدينة...... :
اليوم الدولي للعيش معا يف سالم ،يوم 16
ماي من كل سنة ،وف ًقا لقرار األمم املتحدة
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األعضاء الـ  193يف  8ديسمبر  ،2017يف اجلمعية
العامة الثانية والسبعني ،والذي يَرد أدناه مقتطف
منه:
"تشجيع منظمات املجتمع املدني يف جميع أنحاء
العالم على مواصلة ومضاعفة اجلهود التي تضطلع
ٍ
لثقافة قوامها
بها وبذل املزيد من األنشطة تشجيعا
َّ
املتوخى يف اإلعالن وبرنامج
السالم على النحو
العمل املتعلقني بثقافة السالم،
1.1تعلن يوم  16أيار/مايو يوما دوليا للعيش معا
يف سالم؛
2.2تؤكد أن اليوم الدولي للعيش معا يف سالم يشكل
وسيلة لتعبئة جهود املجتمع الدولي بانتظام
من أجل السالم والتسامح واالحتاد والتفاهم
والتضامن ،ووسيلة لإلعراب عن متسك أعضاء
املجتمع الدولي بالرغبة يف العيش والعمل معا،
متّحدين فيما بينهم من اختالفات وتن ّوع ،من
أجل بناء عالم مستدام قوا ُمه السالم والتضامن
واالنسجام؛
3.3تدعو جميع الدول األعضاء ومؤسسات منظمة
األمم املتحدة وغيرها من املنظمات الدولية
واإلقليمية واملجتمع املدني ،مبا يشمل املنظمات
غير احلكومية واألفراد ،إلى االحتفال باليوم
الدولي للعيش معا يف سالم ،وفقا للثقافة
السائدة وغيرها من الظروف أو األعراف يف
مجتمعاتها احمللية والوطنية واالقليمية ،بطرق
ٍ
بأنشطة بهدف توعيه
منها التثقيف واالضطالع
اجلمهور؛
4.4تدعو جميع الدول األعضاء إلى مواصلة تعزيز
املصاحلة من أجل املساعدة على ضمان حتقيق
السالم والتنمية املستدامة ،بطرق تشمل العمل
مع املجتمعات احمللية والقيادات الدينية وغير

التزامات
يتعهد جتمع  JIVEPاملنطقة  /املدينة.........:
وفقا ألهداف قرار األمم املتحدة بـ :
¦مضاعفة اجلهود لتنظيم هذا اليوم لتعزيز
ثقافة السالم يف املنطقة/املدينة ............ :
¦تشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية للجميع ،بدون إقصاء بسبب العرق أو
اللغة أو الدين.
¦قبول االختالفات ،االستماع ،إظهار
بروح من
االحترام واالعتبار نحو اآلخر والعيش
ٍ
السالم واالنسجام.
●تعزيز احلوار والوساطة والتفاوض من أجل
حل النزاعات دون عنف والتقارب بني الشعوب
والثقافات ،فض ً
ال عن املساعدة املتبادلة بني
اجلميع.
●التعاون بنشاط مع املنظمات الفاعلة
والثقافية املختلفة ،وكذلك املنظمات غير احلكومية
واجلمعيات احمللية القادرة على تعزيز احلوار بني
1

نرغب يف إنشاء عالقات إنسانية
مبنية على احترام اآلخر ،واالستماع،
والتسامح ،واإلنصاف ،والتشارك
والتعاون.
نريد أن نعمل بروح األخوة واحملافظة
والتشارك املُنصف للثروة اإلنسانية.
َمرجعيتُنا أيضا دستورنا وكذا اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ( ،)1948والذي يضمن
املساواة أمام القانون جلميع املواطنني دون متييز
يف العرق أو اجلنس أو الدين أو املعتقد.
يريد التجمع أن يكون قوة يف االقتراح والعمل،
ومساحة للتوافق والتشاور بشأن قضايا العيش معا
يف سالم.

األديان والتقاليد والثقافات ،وتدعو األفراد
من خلفيات متنوعة إلى التفكير يف القضايا
واألهداف املشتركة.
●تنفيذ أنشطة لصالح ثقافة السالم
وال ّ
العنف.
●تعزيز اإلجراءات امللموسة الرامية
إلى تعبئة املجتمع املدني ،خاصة فيما يتعلق
بتقوية موارده ،الفاحتة آلفاق جديدة واخلالقة
ألطر التعاون.
العيش معاً يف سالم ،يه ّم اجلميع ويدعو للمسؤولية
الفردية.
العيش معا يف سالم ،يجلب الهدوء والطمأنينة.
خ ّ
ال ٌق للتعاطف واألخوة.
العيش معا يف سالم ،يجعل العالقة بني الذكر
واألنثى منسجمة ،ويؤكد على الدور املهم للمرأة يف
عمليات السالم.
العيش معا يف السالم ،يبنى على مدار احلياة ،من
األصغر سنا إلى آخر أيامنا.
العيش معاً يف السالم ،يدعونا إلى العمل محلياً
وإلى التفكير عاملياً.

التنظيم وآلية العمل
ال يكون للتجمع يف الواقع وضع قانوني محدد .يعلن
نفسه مستقال عن أي انتماء ديني أو سياسي أو
عقائدي .هو مفتوح للجميع ،ويحظر التبشير ويعمل
لصالح العالقات متعددة الثقافات.
أعضاء التجمع هم العناصر املذكورة ،املوقعة
على هذا امليثاق .ينظمون أو يشاركون أو يدعمون
األعمال التي تزرع السالم.

مهام

حالة املشاركني:
 األعضاء النشطني  :يشاركون بنشاط يف التنظيمواألنشطة.
 أعضاء الدعم  :يتلقون ،ينشرون املعلوماتويدعمون نشاطات معينة.
 الرعاة  :هي شخصيات ذات سمعة حسنة ،توافقعلى رعاية أو ربط اسمها باملشروع.

يف عاملنا الفاقد للمعنى ،يف مواجهة االضطرابات
التي نواجهها على نطاق عاملي حول قضايا البيئة،
التعليم ،املجتمع ،واالقتصاد واحلوكمة ،فإن جتمع
 JIVEPاملنطقة املدينة.......:يأمل يف جمع مكونات
املنطقة  /املدينة....... :واملناطق احمليطة بها.
وهي تشمل ،من بني أمور أخرى ،املواطنني واملجتمع
املدني واملدارس والسلطات األكادميية والبلدية
والشركات والهيئات القنصلية وممثلي اجلماعات
الفاعلة ،لتنفيذ النشاطات احمللية "العيش معا يف
سالم " ،والتي تهدف إلى إشراك أكبر عدد ،مثل
التظاهرات الناجحة ،املدرجة يف موقع  16مايو

قيمنا وقواعد السلوك اخلاصة بنا:
ترشد القيم العاملية عملنا :االحترام ،حسن التعامل،
الشفافية ،املسؤولية املشتركة والالعنف.
تستند أساليب العمل على التبادل ،والذكاء
اجلماعي ،واملشاركة النشطة .يتم إقامة النشاطات
من طرف أعضاء التجمع ،الذين يُنتظمون بدورهم
يف مجموعات عمل لكل موضوع .البحث عن
اإلجماع هو أساس جميع قراراتنا.

/http://16mai.org

ستساهم هذه النشاطات يف خلق روابط وصداقة،
يف ظل احترام القيم املشتركة وبروح احلوكمة
املتعاونة ،مع احترام استقاللية كل جمعية من أجل
إبراز ديناميكية للعيش معا يف سالم على املستوى
احمللي.
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التي هي وحدها ،ستكون أصل التغيير
الذي نريد رؤيته يف العالم.
العضوية يف التجمع تعني القبول بهذا
امليثاق واملشاركة الفعالة يف االجتماعات
حسب وسائله املتوفرة ،بروح من
املسؤولية التشاركية لتوفير جميع
الشروط الالزمة لنجاح حدث  16مايو
والنشاطات على مدار السنة.

ِّ
املنظمة بشكل منتظم
جتتمع اللجنة
وبحسب احلاجة لرصد تقدم األعمال،
ومواصلة االستعداد ،يف كل عام ،لليوم
الدولي يف  16مايو .تناقش جميع املسائل
املتعلقة بإعداد هذا اليوم من حيث األمن
والتمويل واخلدمات اللوجستية واالتصاالت
وغيرها.
يتم تعيني شخصني بتوافق اآلراء :املنشط واملنسق.
دور املنشط هو حتفيز التجمع؛ يكتب محاضر
االجتماعات التي يتم إرسالها إلى املشاركني.
املنسق مسؤول عن جمع ونقل املعلومات ،ضمان
االتصال مع الشركاء ،وإجراء حجز القاعات
وإرسال الدعوات.
كل مجموعة عمل مت إنشاؤها ضمن التجمع تكون
لديها إدارة ذاتية .وتتكون من عدة جمعيات تلتقي
حول نشاط ما.
جتتمع جميع مجموعات العمل واللجنة املنظمة يف
إطار التجمع لضمان التآزر بني مختلف النشاطات
طور التحضير.
أي قرار يلزم التجمع هو مسؤول عنه.
تعميم املعلومة :يتم إرسال محاضر االجتماعات
للمشاركني .ويتم وضع وسائل دعم االتصاالت يف
مكان احلدث إلبالغ املواطنني .يجب أن تتم املوافقة
على وسائل دعم االتصاالت يف إطار التجمع.

بعض االقتباسات حول روح اجلماعة
"يجب أن نتعلم أن نعيش معا كإخوة ،وإال فإننا
سنموت معا مثل احلمقى"
مارتن لوثر كينغ
"كن أنت التغيير الذي تريد رؤيته يف العالم"
غاندي
السالم له القوة ،واجلهد والطاقة .عندما يتخلل
أفكارنا وأفعالنا يف يومياتنا ،يصبح ك ُّل شيء
ممكنًا" .
"السالم يُعمل ،ينمو ويُزرع".
الشيخ خالد بن تونس ،املُبادر باليوم الدولي
للعيش معا يف سالم

العضوية
ميكن للميثاق احلالي أن يثرى وف ًقا الحتياجات
وتوجهات جتمع  JIVEPاملنطقة املدينة....... :
يأخذ امليثاق بعني االعتبار االختالفات بني
األشخاص جلعله فرصة لتغيير إيجابي يف نظرتنا
لبعضنا البعض ،وهذا من أجل التوجيه نحو عالم
خال من العنف ويف سالم من خالل التسامح املتبادل
ٍ
واحترام الكرامة اإلنسانية ،واحترام كل حياة على
وجه األرض.
يتم توقيعها واملوافقة عليها من قبل أشخاص
ذوي إرادة حسنة (من املأمول من أي عضو قرر
االنسحاب أن يعلم التجمع).
إنه التزام شخصي يجب أن يدفعنا إلى ثورة باطنية،
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األعضاء املوقعني للميثاق

إسم املمضي :
إسم املمثل :
النشاط :
						
الهاتف :

البريد اإللكتروني :

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

󠄪عضو نشط
󠄪عضو دعم
󠄪رعاية
					
أفوض

ال أفوض (أشطب عالمة من حسب اختيارك)

املنطقة  /املدينة ،....................... :
يف
اإلمضاء
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