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اإلعالن العالمي
للعيش معا في سالم

الديباجة
A/RES/72/130 الذي  القرار   2017 8 ديسمبر  باعتبار أن األمم املتحدة اعتمدت باإلجماع يف 

يهدف إلى جعل يوم 16 مايو من كل عام، اليوم الدولي للعيش مًعا يف سالم.
الدولي للعيش معا يف سالم مدعوم من قبل االحتاد األفريقي )مجلس السلم  اليوم  باعتبار أن 

واألمن، االجتماع 891 ، 2019( ومن حركة دول عدم االنحياز )كاراكاس ، 2019( ،
باعتبار إلى أنه مدعوم أيًضا من قبل العديد من املدن والعواصم حول العالم من خالل إعالن 
يلتزمون من   ،)2019 أوت  مًعا،  العيش  البلديات من أجل  لرؤساء  الدولي  )املرصد  دوسلدورف 

خالله االحتفال باليوم الدولي للعيش معا يف سالم كل عام،
"نفسي  ثقافة  وأن  التسامح،  يغذي عدم  اآلخر  اليوم، الزال اخلوف من  أنه وحتى  إلى  باعتبار 

ونفسي فقط" تؤدي إلى صراعات سياسية، اقتصادية واجتماعية وبيئية تضر بالسالم.
باعتبار أن ماليير من النساء والرجال يعيشون بالفعل مًعا، بذكاء جيد من خالل عودتهم إلى قيم 

التسامح والرحمة.
ووضعنا  وثقافتنا  ومعتقداتنا  أصولنا  كانت  مهما  البعض،  بعضنا  مع  مترابطون  أننا  باعتبار 

االجتماعي وأماكننا وأساليب حياتنا.
والتضامن بني  تهيئة ظروف املصاحلة  نعمل معا من أجل  أن  أنه من واجبنا اإلنساني  باعتبار 

العائلة اإلنسانية.
الغد  كبار  يبني  السالم، حتى  ثقافة  على  الشابة  األجيال  تربية  املستعجل  من  أنه صار  باعتبار 

مستقبلهم الواحد مع اآلخر وليس الواحد ضد اآلخر.

إعالن
"نحن، مواطنو العالم ، وصناع القرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي، نعلن أننا نؤيد 
والتضامن،  والتفاهم  واالندماج  "التسامح   : مًعا يف سالم لصالح  للعيش  العاملي  اإلعالن 
ونعبر عن رغبتنا العميقة من أجل العمل والعيش معا، متحدين يف اختالفاتنا ويف ضل 

التنوع بغية تشييد عالم مستدام قوامه السالم والتضامن والوئام "*
* مقتطف من قرار األمم املتحدة A/RES/72/130 العتماد اليوم الدولي للعيش معا يف سالم



بانخراطي في مسعى اإلعالن العالمي للعيش مًعا في سالم، فإنني ألتزم بما يلي:

 كمواطن ومواطنة:

االقرار باملساواة بني جميع املواطنني وبنسيج الروابط التي توحدنا. 	
بناء اجلسور وهدم األسوار التي تفرق بيننا. 	
االحتفال باليوم الدولي للعيش معا يف سالم، يف ظل احترام الثقافات واخلصوصيات احمللية،  	

والقيام مببادرات تربوية وإقامة أنشطة توعوية.
العمل مع املؤسسات الوطنية لتشجيعهم على خلق ظروف العيش معا يف سالم. 	

 كمنتخبة أو منتخب على المستوى البلدي واإلقليمي والوطني:

ترقية العيش معا من خالل االعتراف بجميع أشكال التنوع واحترامها، ومحاربة التمييز  	
لتسهيل التعايش املتناغم يف املدن.

تشجيع الوحدة والتماسك االجتماعي من خالل العمل بشكل وثيق قدر اإلمكان مع القوى احلية  	
للمجتمع لبناء الثقة املتبادلة وتعزيز تنمية الشعور بني جميع املواطنني باالنتماء إلى املجتمع.

تنفيذ االستراتيجيات التي تعزز العيش معا والعمل معا عبر أنشطة جوارية تسهل االتصاالت  	
بني جميع املواطنني.

 كمسيرة ومسير لمؤسسة:

العمل من أجل اقتصاد يحترم احلياة وكرامة اإلنسان، ويثمن السلوك التعاوني مع جميع  	
الفاعلني.

تشجيع ظهور األعمال اجلماعية التي تعطي معنى ألنشطتنا اليومية، وتطوير األعمال التجارية  	
التي تخدم الصالح العام مع املنفعة كوسيلة وليس كهدف.

تعديل املمارسات للحد من تأثير األنشطة االقتصادية على التنوع البيولوجي واالحتباس  	
احلراري واعتماد سياسات تهدف إلى املساواة، خاصة يف األجور، بني الرجال والنساء.

 كقائد ديني:

املساهمة يف مصاحلة العائلة اإلنسانية يف ظل احترام تنوعها الديني والروحي. 	
 كرئيس دولة أو حكومة:

االستمرار يف العمل لصالح املصاحلة، من أجل املساهمة يف السالم والتنمية املستدامة، وال  	
سيما من خالل العمل مع اجلمعات والزعماء الدينيني والفاعلني اآلخرين، باعتماد تدابير 

التضامن ودعوة األفراد للتسامح والرحمة.
تهيئة الظروف للحد من التفاوتات االجتماعية واالقتصادية. وحظر استغالل األطفال على  	

وجه اخلصوص.
إدراج تدريس ثقافة السالم يف املناهج الدراسية جلميع املراحل. 	

 كمنظمات دولية أو مؤسسات وطنية أو دولية:

ضمان ترجمة التوصيات واملبادئ التي يستند إليها قرار األمم املتحدة A/RES/72/130 إلى  	
إجراءات ملموسة.

تعزيز املؤمترات الدولية لصالح العيش معا يف سالم واملساهمة يف اجلهود املشتركة لكل عمل عاملي. 	
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www.16mai.org   : لالنضمام إلى اإلعالن العالمي للعيش معا في سالم
شكًرا على مشاركتكم هذا اإلعالن مع من حولكم 

https://16mai.org
https://www.facebook.com/JIVEP
https://twitter.com/16maiJivep
https://www.instagram.com/explore/tags/jivep/top/?hl=fr
https://www.youtube.com/c/InternationalDayofLivingTogetherinPeace/videos

