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اعالمیه جهانی  با هم 
زیستن  در صلح                                                                                     

پیش درآمد
با عنایت به اینکه  سازمان ملل متحد در تاریخ هشتم دسامبر سال 2017 میالدی با اجماع آرا 193 کشورعضو، قطعنامه  
ای/آر/72/130 را در خصوص  اعالم همه ساله 16 ماه مه به عنوان روز بین المللی با هم زیستن در صلح به تصویب 

رسانده است، 
با عنایت به اینکه روز جهانی با هم زیستن در صلح از سوی اتحادیه افریقا )شورای صلح و همبستگی، مجمع 891، سال 

2019( وهمچنین جنبش عدم تعهد )کاراکاس، سال 2019( مورد حمایت قرار گرفته است،
با عنایت به اینکه این روز همچنین بنا بر بیانیه دوسولدورف )نظارت بین المللی شهرداران برای همزیستی با همدیگر، 
ماه اوت سال 2019( از سوی بسیاری از شهرها و پایتخت ها مورد حمایت قرار گرفته است و این شهرها متعهد به  

برگزاری مراسم بزرگداشت همه ساله این روز شده اند،
با عنایت به اینکه  امروز دگرباره بیم و هراس از یکدیگر منجر به تشدید تحمل ناپذیری و فرهنگ »هر کس برای خود« 
شده و به درگیریهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی انجامیده است که این امر خود زیان آور صلح است،

با عنایت به اینکه میلیاردها نفر از زنان و مردان پیش از این با نهایت هوشمندی و با تکیه بر ارزشهای برآمده از مهر 
وگذشت با هم زیسته ند،

با عنایت به اینکه ما همگی فارغ از ریشه های قومی، اعتقادی و فرهنگی، جایگاه اجتماعی، مکان زندگی و روش زندگانی 
مان به هم آمیخته و وابسته ایم،

با عنایت به اینکه بنا بر وظیفه انسانی مان موظف هستیم  همگی برای ایجاد شرایط وفاق و همبستگی  خانواده انسانی 
کوشا باشیم،

با عنایت به نقش اساسی ایفا شده از سوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی در ارتباطات و اطالع رسانی، تاثیر و نفوذی 
که بر افکار عمومی دارند و مقابله ای که بر ضد اخبار و اطالعات نادرست منجر به پراکندگی و جداسازای صورت 

می گیرد، 
با عنایت به ضرورت آشناسازی و آموزش نسل های جوان با فرهنگ صلح و اینکه بزرگساالن فردا که آینده شان را با 

همدیگر و نه بر ضد یکدیگر بنا خواهند کرد،

اعالمیه
"ما شهروندان جهان، تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصادی و  اجتماعی، اعالم می داریم که ما بیانیه 
جهانی با هم زیستن در صلح را به نفع »تساهل ومدارا، مفاهمه و همبستگی صادر می کنیم وتمایل 
عمیق خود را برای زیستن و بودن با همدیگر، یکپارچه بودن در عین تفاوت و گوناگونی، با چشم 

انداز بنای جهانی که بر پایه صلح، همبستگی و توازن بنا شده باشد ابراز می داریم"*
* قطعنامه سازمان ملل متحد ای/آر/72/130 



با پیوستن به اعالمیه جهانی زیستن با همدیگر در صلح من متعهد می شوم :

 ما به عنوان شهروندان :
بر آن هستیم تا برابری همه شهروندان وهمچنین وابستگی متقابل نسبت به ارتباطاتی که ما را با هم متحد می سازد 	 

را به رسمیت بشناسیم،
برآنیم تا پل بنا کنیم و دیوارهایی که ما ازرا از هم جدا می کند فروبریزیم،	 
بر آنیم تا روز بین المللی با هم زیستن در صلح را جشن بگیریم و آن را در چارچوب احترام به فرهنگ و ویژگی 	 

های ملی و محلی، از جمله در نظر داشتن ابتکارات آموزشی که منجر به ایجاد فعالیت هایی برای آماده سازی و ایجاد 
انگیزه در مخاطبان شود، گرامی بداریم،

برآنیم تا نزد نهادهای ملی برای تشویق آنان به ایجاد شرایط با هم زیستن در صلح بکوشیم.	 

 به عنوان نماینده در شواری شهر، مجلس ملی و منطقه ای :
 تالش می کنم تا به ارتقا زیستن با همدیگر در صلح  بکوشم و بدین منظور نسبت به تمامی گونه های مختلف زندگی 	 

ادای احترام و فروتنی داشته باشم و بر مقابله با تبعیض کوشا باشم تا همزبیستی موزون در شهرها را تسهیل کرده 
باشم.

نسبت به یکپارچکی و انسجام اجتماعی کوشا باشم ودر این راه بیش از پیش در کنار نیروهای محرکه جامعه خدمت 	 
کنیم و از این طریق اطمینان متقابلی را بنیان نهیم که به گسترش حس تعلق به اجتماع در میان تمامی شهروندان 

بیانجامد.
راهبردهایی را تدارک ببینم که با هم زیستن در صلح را تقویت کند و به با هم بودن هر چه بیشتر بیانجامد و به فعالیت 	 

های جمعی نظر داشته باشد که تماس و ارتباط هر چه بیشتر بین تمامی شهروندان را تسهیل کند.
  به عنوان مدیران شرکت های بازرگانی:

در حوزه هایی اقتصادی فعالیت کنم که در آن زندگی و کرامت انسانی محترم شمرده شود  و به رفتارهایی بها و 	 
ارزش نهم که در آن همکاری با تمامی طرف ها محترم شمرده می شود.

به ایجاد فعالیت های جمعی بها دهم که به اعمال روزانه ما معنا بخشد و گسترش شرکت هایی را در نظر داشته باشیم 	 
که در خدمت نفع عمومی باشد و سود را وسیله و نه هدف بدانیم،

برای اصالح شیوه ها و هدایت  فعالیت های اقتصادی بکوشیم  درتنوع زیستی و همچنین گرم شدن کره زمین آب و 	 
هوا و اتخاذ سیاست با هدف برابری به ویژه در مورد حقوق و دستمزد  بین مردان و زنان تاثیرگذارهستند..

 ه عنوان رهبر مذهبی :
در ایجاد مصالحه و نزدیک سازی میان  تمامی اعضای خانواده انسانی از طریق محترم شمردن گوناگونی اعتقادی 	 

و مذهبی شان کوشا باشیم.
 به عنوان رئیس کشور یا دولت :

در استمرار فعالیت هایی برای مصالحه و تفاهم با هدف دستیابی به صلح و توسعه ای پایدار کوشا باشم و در این راه  	 
به ویژه با جوامع و اقلیت ها، رهبران مذهبی و دیگر طرف های ذی نفع همکاری داشته باشم و  برای ارتقا همبستگی 

و تشویق شهروندان به گذشته و مهر  اقدام کنم،
شرایطی را مهیا کنم که در آن نا برابری های اجتماعی و اقتصادی رو به کاهش گذارد و به ویژه سو استفاده از 	 

کودکان را ممنوع سازد،
به معرفی برنامه های آموزشی به منظور ترویج فرهنگ صلح را در برنامه های تحصیلی مدارس بپردارم.	 
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www.16mai.org   : برای پیوستن به اعالمیه جهانی با هم زیستن در صلح
تشکراز اینکه به نزدیکان و اطرافیان خود اطالع رسانی می کنید 

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

