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تقدمي

يف 8 ديسمبر 2017 ، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة باإلجماع يف دورتها الثانية 
والسبعني ، وبتوافق 193 دولة ، القرار رقم 72/130 الذي جعل من 16 ماي من كل سنة »يوما 
دوليا للعيش معا يف السالم«. وأكدت على أن هذا اليوم سيكون وسيلة لتعبئة جهود املجتمع 
الدولي بشكل منتظم، من أجل السالم والتسامح واإلدماج والتفاهم والتضامن. وهو فرصة 
للجميع للتعبير عن الرغبة العميقة يف العيش والعمل معا متحدين يف االختالف والتنوع، 

بهدف بناء عالم مستدام قائم على السالم والتضامن واالنسجام.
ولدت فكرة اليوم الدولي للعيش معا يف سالم لدى الرئيس الشريف للمنظمة الدولية غير 
احلكومية AISA. وهي فكرة مستوحاة من روح الوحدة، ثم حملتها كلمٌة حية، منِعَشٌة، منبٌع 

لألمل، مالِمسة للقلوب مباشرة.
خالل املؤمتر الدولي األول لألنوثة من أجل ثقافة السالم: الكلمة للنساء، الذي شاركت يف تنظيمه 
AISA مع مؤسسة »جنة العارف« بوهران )اجلزائر(، يف أكتوبر 2014 انطلقت هذه الفكرة رسميا 
إذ أُدرجت يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر: »إعالن وهران«. منذ ذلك احلني، حملت AISA هذا 

املشروع وبذلت كل طاقتها إلجناحه معتمدة على العديد من الشركاء. 
لقد بادرت بالعديد من النشاطات يف إطار هذا املشروع، خاصة جمع ما يقرب من 100000 

توقيع لدعم الفكرة، وتنظيم عدة اجتماعات مثل:
ندوة »اإلسالم الروحي والتحديات املعاصرة« يف مقر اليونسكو بباريس،	 
»جائزة األمير عبد القادر للترويج للعيش معا والتعايش السلمي يف البحر األبيض املتوسط 	 

والعالم«، التي أنشأتها AISA املنظمة الدولية غير احلكومية )بالشراكة مع Med 21( وكانت 
أول طبعة منها يف سبتمبر 2016،

ورشة عمل 19 مايو 2017 يف مقر اليونسكو بباريس، بصدور »إعالن باريس« دعماً لتدوين 	 
القرار يف سبتمبر 2017 باألمم املتحدة.

AISA  املنظمة  لـ  الشريف  الرئيس  تونس  بن  خالد  الشيخ  يؤكد  االعتماد،  هذا  بأهمية  واعيا 
الدولية غير احلكومية، أن هذا اليوم ليس مجرد فكرة أو يوم سيحتفل به ثم يُنسى. يجب أن 
يكون مفهومه كتابة صفحة جديدة يف تاريخنا، مفهوم يساعدنا على اإلبداع والتفكير يف بناء عالم 
جديد حيث ميكن لألجيال اآلتية بناء مستقبلها الواحد مع اخلر وليس الواحد ضد اآلخر. إنه 
يوم األمل ألنه يدعونا أيًضا للتغيير، للتوجه نحو بعضنا البعض، لفهم بعضنا البعض والعمل معا 
يف تآزر، حتى تصير ثقافة السالم، لنا جميعا، أساس ذلك العالم اجلديد الذي نتمناه ألنفسنا 

ولألجيال القادمة.
سيحتفل بهذا اليوم يف عام 2018 يف العديد من األقطار والعديد من املدن عبر العالم ، وسيكون 
فرصة جلميع من ميلك رغبة قوية للسالم، »لالجتماع معا دون متييز«، وجعل هذا اليوم مرحلة 

نحو مصاحلة العائلة البشرية.
نشكر السيد أنطونيو غوتيريس، األمني العام لألمم املتحدة ، وجميع الدول األعضاء يف األمم 

املتحدة ، وباألخص اجلزائر ، ورئيسها وسلكها الدبلوماسي على دعمهم لهذا املشروع. 
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اليوم الدولي للعيش معا يف سالم
من النشأة إلى االعتماد 2014 - 2017 

من فكرة لدى رجل، حمتلها منظمة غير حكومية ، حتى 
حتقيقها، إذ أصبحت شغل اجلميع، هذه هي قصة 

اليوم الدولي العيش معا يف سالم

2014

2015

28 أكتوبر 2014

الرغبة من أجل السالم
ثقافة  أجل  من  لألنوثة  األول  الدولي  املؤمتر   يف 
ومستغامن،  بوهران  للنساء«  »الكلمة  السالم 
اجلزائر، بحضور أكثر من 3000 شخص من 27 
جنسية مختلفة ، يعلن الشيخ بن تونس: » لم تكن 

أبدا الرغبة يف السالم كبيرة كحالها اليوم«.

16 نوفمبر 2014

مهرجان العيش معا يف »كان«
اجللسة  يف  وهران،  إعالن  اعتماد  بعد  مباشرة   
أجل  من  لألنوثة  األول  الدولي  للمؤمتر  اخلتامية 
بن  الشيخ  شرع  للنساء«،  »الكلمة  السالم  ثقافة 
تونس يف حملة للترويج لليوم العاملي للعيش معا. 
شارك يف الطبعة الرابعة ملهرجان العيش معا يف 
»كان«، الذي انطلق يف نوفمبر 2011، جاعال منها 

أول مدينة منوذجية للمهرجان األول للعيش معا.

30 أكتوبر 2014

إعالن وهران
إعالن بيان وهران إثر اختتام املؤمتر الدولي للمرأة 
من أجل ثقافة السالم مع توصية إنشاء يوم عاملي 

.)JMVE( ًللعيش معا
أجل  من  عريضة  إطالق  مت  املؤمتر  إثر  وعلى 
األولى  يف  التوقيعات  ُجمعت  اليوم.  اعتماد هذا 

مركز وهران للمؤمترات )اجلزائر(.

9 مارس 2015

املهمة األولى لألمم املتحدة
 من 9 إلى 20 مارس 2015، شارك الشيخ خالد بن 
 AISA تونس مع وفد من املنظمة الدولية غير احلكومية
يف اجللسة العلنية للدورة التاسعة واخلمسني للجنة 
»القانون األساسي للمرأة » التابعة للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي لألمم املتحدة. يف هذه الدورة، ُعقدت 
املتحدة مع وفود  العديد من االجتماعات يف األمم 
من عدة دول، من ضمنها فرنسا وبلجيكا، والواليات 
املتحدة و الشيلي واجلزائر؛ سمحت بتسليم أول ملف 

JMVE )اليوم العاملي للعيش معاً( ملمثلي هذه الدول.
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24 نوفمبر 2015

املهرجان األول لليوم الدولي للعيش معا باجلزائر.
واملرأة  األسرة  الوطني،  التضامن  وزارة  نظمت 
العاملي  »اليوم  مبناسبة  العارف،  جنة  ومؤسسة 

للقضاء على العنف ضد املرأة«.
املهرجان األول لليوم الدولي للعيش معا باجلزائر، 

بعنوان »ضد العنف، العيش معا«.
يسعى  تراثنا،  وثراء  تقاليدنا  اكتشاف  خالل  من 
إلى ترقية مواطنة  بالدرجة األولى  هذا املهرجان 
العيش  أساس  السالم،  ثقافة  وتطوير  مسؤولة 
األنوثة  ودور  مكانة  وحتديد  لتعريف  وثانيا،  معا، 
الزوجية  جوانبها  يف  خاصة  اجلزائر،  بلدنا  يف 

واألسرية واملهنية واالجتماعية.
العالقة  لوضع  جديد  منوذج  اقتراح  الواجب  من 
رجل -امرأة حيث يستطيع كل واحد إيجاد توازن 

وازدهار لصالح املجتمع كله.

29 سبتمبر 2015

ندوة يف اليونسكو ، باريس
ندوة »اإلسالم الروحي والتحديات املعاصرة، البديل 

عن العنف«، 
28 و 29 سبتمبر 2015، يف دار اليونسكو باريس.

6 جوان 2015

نعم لليوم العاملي للعيش معا
يونيو2015 يف   6 الشيخ خالد بن تونس يف  دعي 
للكشافة  شريف  رئيس  بصفة  )أملانيا(  شتوتغارت 
»دويتشر  منظمة  قبل  من  بأملانيا،  اإلسالمية 
السينودسي  »)املجمع   Kirchentag إيفاجنليشر« 
هذه  أثناء   األملانية(.  البروتستانتية  للكنيسة 
الندوة اقترحت الكشافة اإلسالمية بأملانيا قراءة 
تبنى  حيث  معا.  للعيش  عاملي  ليوم  قرار  مشروع 
95 ٪ من  القرار بنسبة  الندوة  1100 مشارك يف 

األصوات و 5 ٪ امتناع.

30 سبتمبر 2015

حفل إطالق جائزة األمير عبد القادر
إطالق جائزة األمير عبد القادر تعزيزا للعيش معا 
والتعايش السلمي يف البحر األبيض املتوسط ويف 

العالم.

2015

26 نوفمبر 2015

توقيع مراسيم جائزة األمير عبد القادر.
التضامن  وزيرة  مسلم،  مونية  السيدة  بحضور 
من  والعديد  معسكر  والية  والي  املرأة،  وقضايا 
السلطات واألعيان وعدد كبير من السكان القادمني 
من الناحية الوهرانية وأماكن أخرى وكذلك سكان 
البلديات املجاورة املجتمعة يف 26 نوفمبر 2015 بـ 

»غريس« )معسكر، اجلزائر(.
متيز هذا اليوم بالتوقيع على مراسيم جائزة األمير 
األبيض  البحر  للعيش معا يف  تعزيزا  القادر  عبد 
املتوسط ويف العالم » وذلك بعد اخُلطب الرسمية 
للسيدة مونية مسلم، السيد صالح العفاني  والي 
 )Med21 )رئيس   عزيزة  محمد  السيد  معسكر، 

والشيخ خالد بن تونس.

2015

2016

23 مايو 2016

القمة اإلنسانية العاملية األولى 
يف 23 و 24 مايو 2016 ، شارك الرئيس الشريف

لـ AISA  املنظمة الدولية غير احلكومية ، الشيخ 
خالد بن تونس ، يف املؤمتر اإلنساني العاملي األول 

يف القمة باسطنبول، تركيا. 
غير  الدولية  املنظمة   AISA سجلت  املناسبة  بهذه 
العمل  طريق  خريطة  يف  التزامات   4 احلكومية 

اإلنساني الدولي لألمم املتحدة.
باليوم  يُحتفى  حتى  املعنية  األطراف  تعبئة   .1
الدولي للسالم )املقرر من قبل األمم املتحدة يوم 
21 سبتمبر( يف جميع البلدان وأقطار العالم كله. 

تلقني  دورها  يكون  السالم،  أكادميية  إنشاء   .2
السالم  ثقافة  لتطوير  بيداغوجية وطريقة  وتعليم 

تشمل جميع شرائح املجتمع.
3. تعزيز ثقافة السالم.

4. إنشاء جائزة األمير عبد القادر لترقية العيش 
معا والتعايش السلمي يف البحر األبيض املتوسط 

ويف العالم.

4 جوان 2016

دار السالم
 AISA يف 4 يونيو 2016 بأملير يف هولندا، افتتحت

ONG الدولية دارها األولى للسالم.

يراد من دار السالم بأملير أن تكون فضاء لتالقي 
أنشطة  تُقام  مًعا.  والعمل  املختلفة  الثقافات 
الثقافة  مجاالت  الشباب يف  تنمية  للمساهمة يف 

واملجتمع والفن والطبيعة.
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4 أكتوبر 2016

دعم كامل من السيد بيتر طومسون
استُقبل الشيخ خالد بن تونس يف 4 أكتوبر 2016 
يف نيويورك من قبل بيتر طومسون، رئيس اجلمعية 
لألمم  تابعة  هيئة  أكبر  املتحدة،  لألمم  العامة 
صابري  السيد  بحضور  اجللسة  جرت  املتحدة. 
بوقادوم، املمثل الدائم للجزائر لدى األمم املتحدة.
تُلقيت رسالة AISA املنظمة الدولية غير احلكومية 
بصفة كاملة. استمع الرئيس بيتر طومسون مطوال 
العيش  لصالح   AISA عمل  وأهمية  وفهم ضرورة 
بالزيادة يف  ومطالبا  الكامل،  دعمه  »مانحا  معا، 
األمم  لدى  الدول  وممثلي  الدولي  الرأي  توعية 
املتحدة »، يشرح الشيخ بن تونس، من خالل تقرير 
»احلاجة  على  أثناءها  أصر  التي  اجللسة،  هذه 
املسلم  املدني  املجتمع  إلى صوت  أكثر  لالستماع 

والعائلة البشرية«.

7 أكتوبر 2016

حملة يف كندا
لقاء يف مونتريال مع دوم أندريه باربو، األب مسؤول 
من دير فال نوتردام، سان جان دي ماثا، ورميوند 
كريتيان، رئيس مرصد العمداء للعيش معا. »كلما 
اختار الناس العيش معاً ، كلما ساهم هذا االلتزام 

يف تغيير العالم. » الشيخ بن تونس.

21 من سبتمبر 2016

منح جائزة األمير عبد القادر
اجلزائر:  مستغامن،   ،2016 سبتمبر   21 األربعاء، 
لترقية  القادر  أول حفل تسليم جائزة األمير عبد 
األبيض  البحر  يف  السلمي  والتعايش  معا  العيش 
أنشأتها  التي  اجلائزة،  هذه  العالم.  ويف  املتوسط 
AISA ONG  وبرنامج Med 21 ، وقد مت منحها إلى 

السيد األخضر اإلبراهيمي، والسيد رميون كريتيان 
والسيد فيديريكو مايور

20162017

19 مايو 2017

ODD 17 شبكة
 AISA ONG أسست   باريس  إعالن  مبوجب 
شبكة  معا«  للعيش  رسمية  غير  »شبكة  الدولية 

.ODD 17 تآزر
لترقية   »ODD  17 »تآزر  شبكة  شركاء  يسعى   
التنوع الثقايف والديني أو الالديني، مع رغبة يف 
تعميق تنمية ثقافة املواطنة العاملية، وتعزيز قيم 
التسامح واالنفتاح والعمل يف اجتاه التقارب بني 

الشعوب والسالم والعيش معا.

19 مايو 2017

إعالن باريس
 19 يف  الدولية   AISA ONG منظمة  نظمت 
مايو2017، ورشة عمل يف دار اليونسكو، بباريس، 
بهدف صياغة واعتماد بيان لترقية »اليوم الدولي 
للعيش معا »)JIVE(. اختيار اعتماد هذا اليوم من 
قبل األمم املتحدة يؤدي  إلى تطوير   التسمية إلى 
»اليوم الدولي للعيش معا »، ألّن األمم املتحدة ال 

تعتمد إال األيام الدولية.

22 مايو 2017

دعوات يف أملانيا
قام الشيخ بن تونس بتسليم إعالن باريس إلى السيد 
فرانك فالتر شتاينماير،  وزير اخلارجية جلمهورية 
أملانيا االحتادية يف الندوة التي نظمتها وزارته حول 
التي   « السالم  اجتاه  األديان   »مسؤولية  موضوع: 
جمعت زعماء املسلمني واملسيحيني للحوض البحر 

األبيض املتوسط.
 )DEKT( املؤمتر السينودسي للكنيسة البروتستانتية
كل  يُنظم  والذي  دولي  نطاق  على  أملاني  حدث 
 AISA سنتني على مدى عدة أيام. دعيت هذا العام
املنظمة الدولية غير احلكومية للمشاركة يوم 27 

.JIVE مايو لعرض مشروع

11 من مارس 2017

100000 توقيع

سمحت احلملة التي دامت ثالث سنوات بجمع ما 
يقرب من 100000 توقيعا منها ما يقرب من 60000 

توقيع على الورق والباقي بواسطة االنترنت.
جرت حملة التوقيعات عبر العديد من البلدان يف 
العالم مبساهمة جميع شرائح املجتمع )سياسي، 
فكري، فني، ديني، مواطن، شباب(. ميكننا اإلشارة 
إلى مبادرة شباب مدينة بجاية يف اجلزائر املتمثلة 
يف السفر عبر الوطن يف قافلة »العيش معا« جلمع 

التوقيعات.
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17 يوليو 2017

لقاءات
لقاء مع العديد من ممثلي الدول واملسؤولني يف األمم 
املتحدة، مبا يف ذلك فرنسا، وإندونيسيا الذين قدما 

دعمهما ملبادرة اليوم الدولي للعيش معا:
. األمني العام املساعد للتنسيق اإلستراتيجي بديوان 
مجلس وزراء األمم املتحدة، السيد فابريزيو هوتشيلد،
العام  األمني  بديوان  السياسية  الشؤون  . مسؤول 

لألمم املتحدة، السيد فيدور كليمشوك،
. السفير االندونيسي لدى األمم املتحدة، سعادة 
عرفان  وملحقه  دجاني  تريانسياه  ديان  السيد 

عبداهلل،
. املمثل الدائم لفرنسا لدى األمم املتحدة، سعادة 

فرانسوا ديالتر.

19 سبتمبر 2017

الدورة 72 للجمعية العامة لألمم املتحدة
لألمم  والسبعني  الثانية  العامة  اجلمعية  مبناسبة 
املتحدة يف نيويورك، تضاعفت اللقاءات مع ممثلي 

الدول األعضاء لغرض التشاور وإبالغهم
الدول  بني  من  معا.  للعيش  الدولي  اليوم  بأهمية 
التي انضمت إلى هذا املسعى، كوستاريكا، إكوادور،  

السنغال، أملانيا،  بلغاريا.

14 يوليو 2017

من أجل املصاحلة بني العائلة اإلنسانية
األمم  منصة  يف  تونس  بن  خالد  الشيخ  حتدث 
العمل  »خطة  انطالق  إعطاء  إطار  يف  املتحدة 
ملسؤولي األديان ملنع التحريض على العنف«،  يوم 
اجلمعة، 14 يوليو 2017، يف نيويورك، يف كلمته، 
على األهمية املعطاة للشباب لتعليم ثقافة السالم 

وكذا املرتبة األولية التي يجب أن مُتنح للمرأة.
يف  البحث  على  أقرانه  تونس  بن  الشيخ  شجع 
كتاباتهم اخلاصة على بذور التأويالت التي ميكن 
الضرورية  التوضيحات  وتقدمي  العنف،  أن تسّبب 
والالزمة حتى تتمكن العائلة البشرية من التصالح 

وإعادة بناء املستقبل.

15 سبتمبر 2017

مذكرة مفاهيم
اجلزائري  اخلارجية  الشؤون  وزير  أعطى 
الصلة  ذات  التوجيهات  أعطى  كما  موافقته 
املتحدة،  األمم  يف  عضو  كدولة  اجلزائر،  لتشرع 
اجلمعية  لدى  الالزم،  اإلداري  اإلجراء  اتخاذ  يف 

العامة األمم املتحدة. 
مذكرة مفاهيم مترجمة إلى 11 لغة شكلت من قبل 
خبرائنا ودبلوماسيي البعثة وسـلمت إلى جميع الـدول.

2017

22 سبتمبر 2017

قرار اتخذته اجلزائر
يستعد وفد البعثة اجلزائرية لتقدمي قرار العتماد 

»اليوم الدولي للعيش معا«.

17 من ديسمبر 2017

تعبئة اجلهات الراعية
نيويورك  يف   14:30 الساعة  نوفمبر   17 اجلمعة 
يف  مشتركة  دولة   16 اجلزائرية  البعثة  جمعت 

رعاية دعم مشروع JIVE، فرنسا، أسبانيا،
سنغافورة  وأندونيسيا  وأثيوبيا  وتنزانيا  الكويت 
والسودان،  جيبوتي  وجمهورية  وأوغندا 
وجنوب  اليابان  كوبا،  ليبيا،  تشاد،  تركمانستان، 
جميع  مشاورات  يف  مساعدتها  بهدف  أفريقيا، 

الدول األعضاء.

21 سبتمبر 2017

يف املجتمع املدني
الدولية  منظمات  املدني،  املجتمع  يف  مسؤولون 
املجلس  لدى  االستشارة  ذات  احلكومية  غير 
ECO- املتحدة  لألمم  لالقتصادي  )االستشاري 
SOC(، مثل   PLANET ACTION 21 )PLAC 21( من 

احلكومية  غير  املنظمات  أو  )الفرنسية  الكاريبي 
اليابانية  املنظمة   ،HUMANITY NEW اإليطالية 
دعمهم  جميعا  قّدموا   ،ARIGATOU احلكومية غير 

.JIVE القّيم ملشروع

10  نوفمبر 2017

نداء نوفمبر
مت إطالق نداء جديد ألكثر من 500 منظمة غير 
حكومية ومؤسسات للتعبير قبل 10  نوفمبر، عن 
معا،  للعيش  الدولي  اليوم  إقرار  ملبادرة  دعمهم 
لألمم  العامة  اجلمعية  يف  باإلجماع،  لالعتماد 
اجلمعية  تتداول  أن  املتوقع  من  كان  املتحدة. 

اعتماد هذا اليوم يف 17 نوفمبر 2017.

2017
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8 ديسمبر 2017

اعتماد القرار
اعتمد يوم 8 ديسمبر 2017 باإلجماع، يف اجلمعية العامة الـ 72 لألمم املتحدة، »اليوم 

الدولي للعيش املشترك يف سالم« املقرر يف 16 مايو. 
العيش معا مع يوم السالم، لكن اجلمعية  ليتزامن يوم  21 سبتمبر  تاريخ   AISA اقترحت 
الدولي  »اليوم  يف  االسم  تغيير  خالل  من  محددا  تاريخا  فضلت  املتحدة  لألمم  العامة 

للعيش معاً يف سالم«.
القرار يحمل الرمز الرسمي:

A/RES/72/130

2017

اليوم الدولي للعيش معا يف سالم
الالئحة األممية
A/RES/72/130
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 2017 ربمسید/لوألا نوناك 8 يف ةماعلا ةیعمجلا ھتذختا رارق  
 
 

 ])A/72/L.26/Add.1 و A/72/L.26( ةیسیئر ةنجل ىلإ ةلاحإلا نود[  
 
 

 مالس يفً اعم شیعلل يلودلا مویلا  - 72/130
 

 ،ةماعلا ةیعمجلا نإ 
 ،ئدابمو دــصاقم نم ھنمــضتی امو ةدحتملا ممألا قاثیم اھرابتعا يف عــضت ذإ 
  ،برحلا تالیو نم ةلبقملا لایجألا ذاقنإ ىلع میمصتلا ةصاخبو

 نیذللاو )1(مالــــسلا ةفاقثب نیقلعتملا لمعلا جمانربو نالعإلا ةیمھأب ملــــست ذإو 
 جیورتلاـب ،ةدـحتملا ممألا ةـموظنم ةــــصاـخبو ،يلودـلا عمتجملل ملاـعلا نمً اـفیلكت نالثمی
  ،ةلبقملا لایجألا ةصاخبو ،ةیرشبلا ىلع عفنلاب دوعت فنعاللاو مالسلا اھماوق ةفاقثل

 52/15 رارقلا امیــس الو ،مالــسلا ةفاقث نأــشب ةقباــسلا اھتارارق ىلإ ریــشت ذإو 
 ةیلودلا ةنــسلا 2000 ةنــس ھیف تنلعأ يذلا ،1997 ربمفون/يناثلا نیرــشت 20 خرؤملا
 يذلا ،1998 ربــــــــــــمفون/يناثلا نیرـشت 10 خرؤملا 53/25 رارقلاو ،مالـسلا ةفاقثل
 لاـفطأ لـجأ نم فنعاللاو مالــــسلا ةـفاـقثل اـیلود ادـقع 2010-2001 ةرتفلا ھـیف تـنلعأ
 يف ھتذـختا يذلا ،2016 ربمــــسید/لوألا نوناك 23 خرؤملا 71/252 رارقلاو ،ملاعلا
  ،“مالسلا ةفاقث” نونعملا اھلامعأ لودج دنب راطإ

 ربمــــسید/لوألا نوناك ١٠ خرؤملا 70/109 اھرارق ىلإ اــــضیأ ریــــشت ذإو 
 71/249 اــھرارقو ،“فینعلا فرطتلاو فنعلا ذــبنی ملاــع وحن” نونعملاو ٢٠١٥

_________________ 
 .ءابو فلأ 53/243 نارارقلا )1( 

 A/RES/72/130 مالس يفً اعم شیعلل يلودلا مویلا

 

2/3 17-22297 
 

 نواعتلاو مھافتلاو راوحلا عیجشت” نونعملاو ٢٠١٦ ربمسید/لوألا نوناك ٢٢ خرؤملا
  ،“مالسلا لجأ نم تافاقثلاو نایدألا نیب

 و 1998 ربمــــسید/لوألا نوناك 15 خرؤملا 53/199 اھیرارق دیكأت دیعت ذإو 
 ،ةیلودلا تاونـسلا نالعإب نیقلعتملا 2006 ربمـسید/لوألا نوناك 20 خرؤملا 61/185

 1980 ھـیلوی/زومت 25 خرؤملا 1980/67 يعاـمتجالاو يداــــصتقالا سلجملا رارقو
 10 ىلإ 1 تارقفلا امیــس الو ،ةیونــسلا ىركذلا تالافتحاو ةیلودلا تاونــسلاب قلعتملا
 و 13 ناترقفلا كلذكو ،ةیلودلا تاونـسلا نالعإل اھیلع قفتملا رییاعملا نأـشب ھقفرم نم

 تابیترتلا ءارجإ لبق ةیلود ةنـس وأ يلود موی نلعی الأ يغبنی ھنأ ىلع ناـصنت ناتللا 14
 ،ةنسلا كلت وأ مویلا كلذ لیومتو میظنتل ةیساسألا

 ةماعلا ةیعمجلا رارقو )2(ةیفلألا نأشب ةدحتملا ممألا نالعإ دیكأت اضیأ دیعت ذإو 
 ةـیمنتلا ةـطخ :اـنملاـع لـیوحت” نونعملاو 2015 ربمتبــــس/لولیأ 25 خرؤملا 70/1

  ،“2030 ماعل ةمادتسملا

 لثمتی قاثیملا يف اھیلع صوصنملا ةدحتملا ممألا دصاقم دحأ نأ ىلإ ریشت ذإو 
 وأ يداــــصتقالا عباـطلا تاذ ةـیلودـلا لـكاــــشملا لـح ىلع يلودـلا نواـعتلا قیقحت يف
 ناــــسنإلا قوقح مارتحا عیجــــشتو زیزعت ىلعو يناــــسنإلا وأ يفاـقثلا وأ يعاـمتجالا
 وأ ةغللا وأ سنجلا وأ قرعلا ساــــسأ ىلع زییمت نود عیمجلل ةیــــساــــسألا تایرحلاو
  ،نــیدلا

 كالتماو تافالتخالا لـّبقت يف صخلتت مالــــس يفً اـعم شیعلا ةركف نأب رقت ذإو 
 شیعلا بناج ىلإ ،هریدقتو ھمارتحاو ھب فارتعالاو رخآلا ىلإ عامتــــسالا ىلع ةردقلا
  ،داحتاو مالس يف

 ،ملاعلا ءاجرأ عیمج يف يفاقثلاو ينیدلا عونتلا مھفتو مارتحا ةیمھأب ملـــست ذإو 
  ،ایوس لمعلاو ،ةھجاوملا ىلع ضوافتلاو راوحلا بیلغتو

 ةـینیدـلا تاـمظنملا عم ةدـحتملا ممألا ةـموظنمل ةـلاـعفلا ةـكراـــــشملاـب رقت ذإو 
 تافاـقثلاو نایدألا نیب راوحلا عیجــــشت يف ةـینعملا ةـیموكحلا ریغ تاـمظنملاو ةـیفاـقثلاو
 ةــــشقانمل للملاو دئاقعلاو نایدألاو تافاقثلا فلتخم نم صاخــــشأل تایقتلم دقع يفو
 ،ةكرتشملا فادھألاو ایاضقلا

 ملعلاو ةـیبرتلل ةدـحتملا ممألا ةـمظنم ھـب موقت يذـلا رودـلا ةـیمھأـب ملــــست ذإو 
 راوحلا دیعـص ىلع تاراـضحلل ةدحتملا ممألا فلاحت ھب علطـضی يذلا لمعلاو ةفاقثلاو
  ،فنعاللاو مالسلا ةفاقثب ةلصتملا امھتطشنأ بناج ىلإ ،تافاقثلا نیب

 ةـیمیداـكألا طاـــــسوألا كـلذ يف اـمب ،يندـملا عمتجملل ماـھلا رودـلاـب رقت ذإو 
 ىلع عجــــشت ذإو ،تاـفاـقثلاو ناـیدألا نیب راوحلا زیزعت يف ،نیعوطتملا تاـعومجمو

_________________ 
 .55/2 رارقلا )2( 
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 داـجیإو تاردـقلا ءاـنب لـمــــشی اـمب ،يندـملا عمتجملا تاـئیھ ةـئبعتل ةـیلمع ریبادـت ذاـختا
  ،نواعتلل ةمزاللا رطألا عضوو صرفلا

 عمتجملا تامظنم اھب علطـضت يتلا ةطـشنألاو دوھجلا ةلـصاوم ىلع عجـشت ذإو 
 ىلع مالــــسلا اـھماوق ةـفاـقثل اـعیجــــشت اـھنم دـیزملا لذـبو ملاـعلا ءاـجرأ عیمج يف يندـملا
  ،مالسلا ةفاقثب نیقلعتملا لمعلا جمانربو نالعإلا يف ىخوتملا وحنلا

 ؛مالس يفً اعم شیعلل ایلود اموی ویام/رایأ ١٦ موی نلعت - ١ 

 دوھج ةئبعتل ًةلیــسو لكــشی مالــس يفً اعم شیعلل يلودلا مویلا نأ دكؤت - ٢ 
 ،نماـــضتلاو مھافتلاو لومـــشلاو حماـــستلاو مالـــسلا جیورتل ماظتناب يلودلا عمتجملا
 ً،اعم لمعلاو شیعلا يف ةبغرلاب يلودلا عمتجملا ءاـضعأ كـُّسمت نع بارعإلل ًةلیـسوو
 مالــــسلا ھماوق مادتــــسم ملاع ءانب لجأ نم ،عونتو تافالتخا نم مھنیب ام يف نیدحّتم
 ؛مائولاو نماضتلاو

 اھریغو ةدحتملا ممألا ةموظنم تاسسؤمو ءاضعألا لودلا عیمج وعدت - ٣ 
 ةیموكحلا ریغ تامظنملا لمـشی امب ،يندملا عمتجملاو ةیمیلقإلاو ةیلودلا تامظنملا نم
 اھریغو ةدئاـسلا ةفاقثلل اقفو ،مالـس يفً اعم شیعلل يلودلا مویلاب لافتحالا ىلإ ،دارفألاو
 اـھنم قرطب ،ةـیمیلقإلاو ةـینطولاو ةـیلحملا اـھتاـعمتجم يف فارعألا وأ فورظلا نم
 ؛روھمجلا ةیعوت فدھب ةطشنأب عالطضالاو فیقثتلا

 لجأ نم ةحلاــصملا زیزعت ةلــصاوم ىلإ ءاــضعألا لودلا عیمج وعدت - ٤ 
 عم لمعلا لمـــشت قرطب ،ةمادتـــسملا ةیمنتلاو مالـــسلا قیقحت نامـــض ىلع ةدعاـــسملا
 نم ،ةلــــصلا تاذ ةلعافلا تاھجلا نم كلذ ریغو ةینیدلا تادایقلاو ةیلحملا تاعمتجملا

 وفعلا ىلع عیجــــشتلاو ةمدـخلا لاـمعأب عالطــــضالاو ةـحلاــــصملا ریبادت ذاـختا لالخ
 ؛دارفألا نیب محارتلاو

 تاــــســــسؤمو ءاــــضعألا لودلا ةفاك علُطی نأ ماعلا نیمألا ىلإ بلطت - ٥ 
 ،يندملا عمتجملا كلذكو ،ىرخألا ةیمیلقإلاو ةیلودلا تامظنملاو ةدحتملا ممألا ةموظنم
 ؛رارقلا اذھ ىلع ،دارفألاو ةیموكحلا ریغ تامظنملا كلذ يف امب

ــــسُیت نأ ىلإ ةـفاـقثلاو ملعلاو ةـیبرتلل ةدـحتملا ممألا ةـمظنم وعدــت - ٦   رِّ
 تاذ ىرخألا تاـمظنملا عم نواـعتلاـب مالــــس يفً اـعم شیعلل يلودـلا مویلاـب لاـفتحالا
 يعامتجالاو يداــصتقالا سلجملا رارق قفرم يف ةدراولا ماكحألا ةاعارم عم ،ةلــصلا

  ؛1980/67

 اذھ ذیفنت نع مجنت دق يتلا ةطـشنألا عیمج فیلاكت لومت نأ ىلع ددـشت - ٧ 
 .تاعربتلا نم رارقلا
 

 68 ةماعلا ةسلجلا
 2017 ربمسید/لوألا نوناك 8
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Journée internationale 
du vivre-ensemble en 

paix : l'initiative algérienne 
adoptée

NEW YORK - L’Assemblée générale 
des Nations Unies et à l’initiative 
de l’Algérie a adopté vendredi à 
l’unanimité une résolution par 
laquelle elle proclame le 16 mai 
Journée internationale du vivre-
ensemble en paix.
Cette démarche algérienne qui 
s’inscrit dans le cadre des efforts de 
promotion des valeurs de la culture 
de la paix et de la réconciliation 
au niveau international, a été 
parrainée par plus d’une centaine 
d’Etats...

«Journée Internationale du Vivre Ensemble en 
Paix» : Une nouvelle histoire algérienne s’écrit

...
Cette idée, accompagnée d’une demande de parrainage, a été 
ensuite proposée au ministre des affaires étrangères, Abdelkader 
Messahel, qui l’a acceptée avec un grand enthousiasme. Depuis, 
un long processus a conduit les deux parties à collaborer 
étroitement afin de confectionner une résolution conforme aux 
principes onusiens et ensuite proposer ce projet aux différents 
Etats lesquels ont spontanément accordé toute leur confiance et 
leur soutien à cette initiative. 
A Alger comme à New York, le Ministre des Affaires étrangères, 
Abdelkader Messahel et le Cheikh Khaled Bentounès ont eu 
l’occasion de travailler étroitement sur le projet de résolution et 
par la même d’aborder longuement des questions relatives aux 
lignes de fracture civilisationnelles et religieuses, ainsi que des 
conflits alimentés par de vieilles suspicions, en faisant appel à 
la pédagogie pour montrer que ces conflits sont nourris par, et 
nourrissent à leur tour, la xénophobie, l’intolérance, la violence, 
le racisme et l’exclusion, ainsi que par les discriminations 
ethnique, religieuse ou linguistique...

Bonne Nouvelle Des Algériens derrière la création  
de la Journée internationale du vivre ensemble

L’ONU institue une Journée internationale du 
vivre-ensemble en paix

Plus d’une centaine d’Etats Membres de l’ONU ont parrainé la proposition algérienne qui fait partie d’une 
démarche qui s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion des valeurs de la culture de la paix et de la 
réconciliation au niveau international et vise à mobiliser les efforts de la communauté internationale en 
faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la fraternité, rapporte l’APS qui 
se réfère aux précisions données par la mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU. Il est à souligner 
que l’initiative algérienne est le fruit d’un long processus conduit par le ministère des Affaires étrangères, en 
partenariat avec l’Association Internationale Soufie Alawiyya (AISA), dont le président d’honneur et guide 
spirituel de la Tariqa Alawiyya le Cheikh Khaled Bentounes, a pris part à la séance d’adoption de la résolution.

Journée internationale dU vivre ensemble en 
paix : Le projet de résolution algérien adopté 
par l’ONU

L’ONU adopte la Journée 
internationale du vivre-ensemble 
en paix promue par des soufis

La « Journée internationale du vivre ensemble 
dans la paix » promue depuis trois ans par la 
confrérie soufie alawiyya (basée à Mostaganem 
en Algérie) aura lieu tous les 16 mai.
L’Association internationale soufie alawiyya 
(AISA) y voit « une décision historique ». 
L’assemblée générale de l’ONU a adopté à 
l’unanimité le 8 décembre 2017 un projet de 
résolution, soutenue notamment par l’Algérie, 
visant à instaurer une « Journée internationale 
du vivre ensemble dans la paix ». Celle-ci aura 
donc lieu tous les 16 mai.
Pour l’assemblée générale, il s’agit par là de 
renforcer une coopération déjà « active » entre 
l’ONU et « les organisations confessionnelles 
et culturelles » et de soutenir les initiatives 
de la société civile en faveur du dialogue des 
religions et des cultures...

Le 8 décembre dernier, l’ONU adoptait, à 
l’unanimité des 193 pays membres, la Journée 
Internationale du vivre— ensemble en Paix. 
172 pays décidaient de s’approprier l’idée, 
et de créer des journées nationales. Une 
décision historique, et l’aboutissement d’un 
long combat. Derrière cet aboutissement, 
et ce formidable succès, un homme, Cheikh 
Khaled ben Tounes, qui, deux jours plus tard, 
était à Carthage où il recevait le prix Lysistrata 
pour la promotion de la résolution pacifique 
des conflits dans le cadre du réseau de prix 
d’excellence en Méditerranée : MED 21...

...
À l’occasion de la première Journée 
internationale du vivre-ensemble en paix – 
qu’il ne faudra pas confondre avec Journée 
internationale de la paix – les Québécois 
sauront-ils se détacher des mouvements 
d’exclusion et de haine qui ne perçoivent 
dans l’islam qu’une violence radicale 
incarnée par des mouvements terroristes 
comme Al Qaida et Daech? Parviendront-il 
à faire écho à ces voies du cœur présentes 
dans toute quête spirituelle authentique et, 
par-delà leurs propres croyances diversifiées, 
manifester leur appartenance commune à 
l’humanité?
Il faut se réjouir de cette initiative et 
davantage encore parce qu’elle a été lancée 
et défendue par des musulmans et suscité 
l’adhésion de 172 États membres de l’ONU, 
dont le Canada...

Mélanie Joly (Ministre du 
patrimoine canadien) adhère 
au « Vivre-ensemble » et 
passe à l’action

Il s’agit d’une «très bonne nouvelle pour 
le Canada et pour le monde entier»
...
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األمم املتحدة تصادق على مبادرة اجلزائر

اجلزائر  مبادرة  على  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  صادقت 
إلعالن يوم 16 ماي يوما عامليا للعيش معا بسالم.

من خالل هذه املبادرة تسعى اجلزائر إلى ترقية قيم ثقافة السلم 
و املصاحلة على املستوى الدولي. وحظيت املبادرة مبوافقة أكثر 
من مائة دولة عضو يف األمم املتحدة لغرض تكثيف جهود املجتمع 
الدولي من أجل السالم والتسامح واالندماج والتفاهم واألخوة.

املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعة  تبّنت 
باالغبية ،الئحة تقدمت بها اجلزائر القرار 

يوم عاملي للعيش معا يف سالم
بلدا،على   193 اجمالي  من  دولة   172 وافقت 
للعيش  عاملي  يوم  بترسيم  اجلزائري  املقترح 

معا يف سالم يف بلدنها
وقدمت اجلزائر طلبا رسميا لالمم املتحدة يف 
دورتها ال 72 إلعتماد يوما عامليا للعيش معا 

بعد تلقيها دعما كبيرا من دول العالم
العلوية  الصوفية  اجلمعية  املبادرة  وقادت 
الدولية إيسا، بوالية مستغامن باجلزائر والتي 

يقودها الشيخ خالد بنتونس

باقتراح من اجلزائر ..األمم املتحدة تعتمد 16 
ماي يوما عامليا للعيش معا بسالم

اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومببادرة 
معا  للعيش  عامليا  يوما  ماي   16 يوم  اجلزائر  من 

بسالم .
هذا  أن  املتحدة  باألمم  اجلزائر  بعثة  وأوضحت 
السلم  ثقافة  ترقية  اطار جهود  يندرج يف  املسعى 

واملصاحلة على املستوى الدولي.
دولة  مائة  من  أكثر  مبوافقة  املبادرة  حظيت  وقد 

عضوة يف األمم املتحدة.
وهي تهدف الى تكثيف جهود املجتمع الدولي من 
أجل السالم والتسامح واالندماج والتفاهم واألخوة.
ترقية  مواصلة  إلى  الدول  املتحدة  األمم  ودعت 
اقتداء  بلدانهم  يف  الوطنية  املصاحلة  سياسة 
بالتجربة اجلزائرية مببادرة من الرئيس بوتفليقة.

كما عينت اجلمعية العامة منظمة اليونيسكو كهيئة 
دولية مكلفة بتسهيل عملية احياء هذا اليوم العاملي 

للعيش معا بسالم.
أهمية  كلمتها على  البلدان يف  العديد من  وأكدت 
اجلزائر  ملبادرة  شكرها  عن  معربة  االقتراح  هذا 

كمساهمة لترقية ثقافة السلم واملصاحلة.
ومت التأكيد بأن املبادرة اجلزائرية هي ثمرة مسار 
مع  بالشراكة  اخلارجية  وزارة  به  قامت  طويل 

اجلمعية الدولية الصوفية العلوية.
التي شارك رئيسها الشريف وشيخ الطريقة العلوية 
الشيخ خالد بن تونس يف جلسة املصادقة على هذه 

الالئحة

الطريقة  اقتراح  تتبنى  املتحدة  األمم 
للعيش  عامليا  يوما  اجلزائرية  العلوية 

سويا

سياسة املصاحلة الوطنية: االمم املتحدة تصادق 
على املبادرة اجلزائرية حول اليوم العاملي للعيش 

معا يف سالم
 ...

ومن خالل هذه الالئحة تدعو اجلمعية العامة البلدان الى مواصلة ترقية سياسة املصاحلة الوطنية يف 
بلدانهم على غرار التجربة اجلزائرية التي بادر بها رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من اجل 
املساهمة يف السلم والتنمية املستدامة بالتعاون مع االطراف الفاعلة سيما املجتمعات الدينية وزعمائها...

األمم املتحدة توافق على املبادرة اجلزائرية

16 ماي يوما عامليا للعيش مًعا يف سالم
...

كما عينت اجلمعية العامة منظمة األمم املتحدة 
كهيئة  )اليونيسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية 
اليوم  هذا  إحياء  عملية  بتسهيل  مكلفة  دولية 
العاملي للعيش معا بسالم، بالتعاون مع الهيئات 
الدائم  اجلزائر  وجدد ممثل  املختصة.  األخرى 
صبري  السفير  املتحدة  األمم  منظمة  لدى 
بوقادوم، خالل تقدمية لهذه املبادرة يف اجللسة 
بثقافة  اجلزائر  العامة متسك  للجمعية  العلنية 
مذكرا  والتضامن،  الوطنية  واملصاحلة  السلم، 
الثقافات  متعدد  ملتقى  يف  تقع  اجلزائر  بأن 
ماضيها  صاغت  التي  واحلضارات  والديانات 
صياغة  وتواصل  حاضرها  أساس  وشكلت 

مستقبلها...

...
واالمم  للدول  السنوي  االحتفال  وسيكون 
واالقليمية  الدولية  واملنظمات  املتحدة 
واملجتمع املدني واالشخاص بهذا اليوم العاملي 
فرصة للجميع من اجل التعبير عن الرغبة يف 
العيش والعمل معا موحدين يف ظل االختالف 
و التنوع من اجل اقامة عالم يف كنف السالم 

و التضامن واالنسجام
كما سيتم احياء هذا اليوم من خالل مبادرات 
تربوية و نشاطات حتسيسية تهدف الى ترقية 
والتسامح  سالم  يف  معا  والعيش  املصاحلة 
والتفاهم  واملتناغم  السلمي  والتعايش 
واالحترام املتبادل بدون متييز عرقي وجنسي 

وثقايف وحضاري ولغوي او ديني

...
وخالل اجللسة العلنية للمصادقة على هذه الالئحة أكدت العديد من البلدان 
التي  يف كلمتها على أهمية هذا االقتراح معربة عن شكرها ملبادرة اجلزائر 
إلى ترقية ثقافة السلم  قدمتها على مستوى األمم املتحدة كمساهمة تهدف 

واملصاحلة.
ومت التأكيد يف األخير بأن املبادرة اجلزائرية هي ثمرة مسار طويل قامت به 
وزارة الشؤون اخلارجية بالشراكة مع اجلمعية الدولية الصوفية العلوية التي 
شارك رئيسها الشريف وشيخ الطريقة العلوية الشيخ خالد بن تونس يف جلسة 

املصادقة على هذه الالئحة.
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االحتفال بالطبعة األولى 2018 حول العالم 



Toronto
Montreal 
Canada  
28 April 
Sufi concert
Celebration of the 
JIVEP

Tangier 
Morocco  
12 May 
Tolerance and Living 
Together

Mostaganem  
Algeria  
12 May 

يوم دراسي / مفهوم العيش 
معا يف سالم من خالل التراث 
اجلزائري
15 May 
Walk and Celebration 
of the JIVEP
24 May
Conference : the 
Revelation and the Living 
Together in Peace

12 June
Celebration of Leilat el 
Qadr

Algiers 
Algeria  
16 May 
Culture of Peace and 
Living Together according 
to the Emir Abd el-Kader

Bejaia 
Algeria  
12 May 
Let’s celebrate 
together the JIVEP

Sidi Bel 
Abbes 
Algeria  
16 May 
Celebration of 
the JIVEP

Cotonou 
Benin  
12 May 
Awareness 
Carnaval and 
round table

Paris 
France  
16 May 
UNESCO 
Celebration of the JIVEP

UN - New York
United States  
16 May 
Celebration of the JIVEP

Oran
Algeria  
01 May 
Walk of Living 
Together
Santa Cruz : place of 
Living Together in Peace

27 May 
Conference : About 
the JIVEP in the Center 
Pierre Claverie d’Oran

Douala 
Cameroon  
15 May 
Promote Young 
citizen commitment

Kinshasa 
RDC  
16 May 
Round Table

GOMA 
RDC  
From 18 to 20 May 
Célébration of the 
JIVEP

Cordoba
Valencia 
Spain  
16 May 
Cordoba Forum

Marseille 
France  
16 May 
Walk organized by 
Secondary schools - 
ERASMUS+ program

Toulouse 
France  
16 May 
Let’s celebrate together 
the JIVEP

Cannes 
France  
16 May 
JIVEP around the Cannes 
Festival

Geneva
Lausanne 
Switzerland  
16 May 
Palace of Nations
JIVEP Event or Advent

Bali 
Indonesia  
16 May 
Celebration of the JIVEP

Japan  
16 May 
Celebration of the JIVEP

Wiesbaden
Frankfurt 
Allemagne  
16 May 
Celebration of the JIVEP

Brussels 
Belgium  
From 12 to 19 May 
International Week of 
Living Together in Peace

Amsterdam 
Netherlands  
16 May 
Workhops around the 
JIVEP

Chambery 
France  
16 May 
Celebration of the JIVEP 
(International Day of 
Living Together in Peace)

Forbach 
France  
12 May 
Celebration of the JIVEP



االحتفال بالطبعة األولى 2018 حول العالم 
بدعم من 

 كل يوم ، مدن جديدة ، منظمات ، مؤسسات ، جمعيات .... 
تدعم اليوم الدولي للعيش معاً يف سالم

Djanatu al Arif

 

JE SOUTIENS 
Journée Internationale du Vivre Ensemble 

en Paix
Notre Message : L’Espérance

Notre Voie : La Paix
Notre Choix : Le Mieux Vivre Ensemble

Nom, Prénom ………Nicolas Novel………………………………………..…… 
Organisation ……Communauté Shangpa Rimay International 
Fonction  …………Responsable Communication………………..…… 
Adresse, Pays ……Hameau de St Hugon 73110 Arvillard……………..…… 
Courriel  …………nicolas.novel@rimay.net………………………..…… 
Tél.   ……………0768121676………………………………….…..…… 

En Soutenant la Journée International du Vivre Ensemble en Paix, je 
deviens partenaire et j’autorise l’utilisation du logo de l’organisation, 
que je représente, sur les supports de communication, uniquement, de 

la
Journée International du Vivre Ensemble en Paix

 
http://www.16may.org 

 

Je signe :  



Graines
dePaix

PARTENAIRES MEDIA



www.16mai.org

@JIVEP
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