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اليوم الدويل للعيش معا يف سالم
إن اجلمعية العامة،
إذ تضع يف اعتبارهعا ميثـا األمــم املتحـدة ومـا يتضـمن مــن مقاصـد ومبـائ  ،وخباصـ التصــميم
على إنقاذ األجيال املقبل من ويالت احلرب،
وإذ تسععل أبمهيـ اإلعــال ( )٥وبــرجم العمـ ( )2املتعلقــن بثقافـ الســال واللــنين ميــثال تكليفــا
من العامل للمجتمع الدويل ،وخباص منظوم األمم املتحدة ،ابلرتوي لثقاف قوامها السال والالعنـ تعـوئ
ابلنفع على البشري  ،وخباص األجيال املقبل ،
وإذ تش ع ع ععر إىل قراراهت ـ ـ ــا الس ـ ـ ــابق بشـ ـ ـ ـ ثقافـ ـ ـ ـ الس ـ ـ ــال  ،وال س ـ ـ ــيما القـ ـ ـ ـرار  ٥١/١2املـ ـ ـ ـ ر
 22تشـرين الثــاي/نــوفمر  ،٥991الــن أعلن ـ في ـ ســن  2222الســن الدولي ـ لثقاف ـ الســال  ،والق ـرار
 2١/١5املـ ر  ٥2تشـرين الثـاي/نوفم ــر  ،٥991الــن أعلنـ فيـ الفـرتة  22٥2-222٥عقـدا ئوليــا
لثقاف ـ الســال والالعن ـ م ــن أج ـ أطفــال العــامل ،والق ـرار  2١2/1٥امل ـ ر  25كــانو األول/ئيس ــمر
 ،22٥2الن اختنت يف إطار بند جدول أعماهلا املعنو ”ثقاف السال “،
وإذ تش ع ععر أيض ع ععا إىل قراره ـ ــا  ٥29/12املـ ـ ـ ر  ٥2ك ـ ــانو األول/ئيس ـ ــمر  22٥١واملعن ـ ــو
”حنو عامل ينبـن العنـ والتطـر العنيـ “ ،وقرارهـا  249/1٥املـ ر  22كـانو األول/ئيسـمر 22٥2
واملعنو ”تشجيع احلوار والتفاهم والتعاو بن األئاي والثقافات من أج السال “،
__________
( )٥القرار  245/١5أل .
( )2القرار  245/١5ابء.
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وإذ تعيع ععد أتكيع ععد قراريه ــا  ٥99/١5امل ـ ـ ر  ٥١كـ ــانو األول/ئيسـ ــمر  ٥991و ٥1١/2٥
امل ـ ر  22كــانو األول/ئيســمر  2222املتعلقــن إبعــال الســنوات الدولي ـ  ،وق ـرار اجملل ـ االقتصــائ
واالجتمــاع  21/٥912امل ـ ر  2١متــو /يولي ـ  ٥912املتعل ـ ابلســنوات الدولي ـ واحتفــاالت الــنكر
الســنوي  ،وال ســيما الفقـرات  ٥إىل  ٥2مــن مرفقـ بشـ املعــاير املتفـ عليهــا إلعــال الســنوات الدوليـ ،
وكــنل الفقــر  ٥5و  ٥4اللتــا تنصــا علــى أن ـ ينبغ ـ أال يعلــن يــو ئويل أو ســن ئولي ـ قب ـ إج ـراء
الرتتيبات األساسي لتنظيم ومتوي ذل اليو أو تل السن ،
وإذ تعيد أيضا أتكيد إعال األمم املتحـدة بشـ األلفيـ ( )5وقـرار اجلمعيـ العامـ  ٥/12املـ ر
 2١أيلول/سبتمر  22٥١واملعنو ”حتوي عاملنا :خط التنمي املستدام لعا ،“2252
وإذ تشر إىل أ أحد مقاصد األمم املتحدة املنصوص عليها يف ميثـا األمـم املتحـدة يتمثـ يف
حتقي ـ التعــاو الــدويل علــى ح ـ املشــاك الدولي ـ ذات الطــابع االقتصــائ أو االجتمــاع أو الثقــايف أو
اإلنساي وعلى تعزيز وتشجيع احرتا حقو اإلنسا واحلرايت األساسـي للجميـع ئو متييـز علـى أسـا
العر أو اجلن أو اللغ أو الديــن،
يف تقبّ ـ االختالفــات وامــتال القــدرة علــى
وإذ تقععر أب فكــرة العــي معــا يف ســال تــتل
االستماع إىل اآلخر واالعرتا ب واحرتام وتقديره ،إىل جانب العي يف سال واحتائ،
وإذ تس ععل أبمهي ـ اح ـرتا وتفه ــم التن ــوع ال ــديي والثق ــايف يف مجي ــع أرج ــاء الع ــامل ،وتغلي ــب احل ـوار
والتفاوض على املواجه  ،والعم سواي،
وإذ تقعر ابملشـارك الفعالـ ملنظومـ األمـم املتحــدة مـع املنظمـات الدينيـ والثقافيـ واملنظمـات غــر
احلكوميـ ـ املعنيـ ـ يف تش ــجيع احلـ ـوار ب ــن األئاي والثقاف ــات ويف عق ــد ملتقي ــات ألشـ ـ اص م ــن خمتلـ ـ
الثقافات واألئاي والعقائد واملل ملناقش القضااي واألهدا املشرتك ؛
وإذ تسل أبمهي الدور الن تقو ب منظم األمـم املتحـدة للرتبيـ والعلـم والثقافـ والعمـ الـن
يضــطلع ب ـ حتــال األمــم املتحــدة للحضــارات علــى صــعيد احل ـوار بــن الثقافــات ،إىل جانــب أنشــطتهما
املتصل بثقاف السال والالعن ،
وإذ تقعر ابلــدور اهلــا للمجتمــع املـدي ،مبــا يف ذلـ األوسـا األكائمييـ وجمموعــات املتطــوعن،
يف تعزيز احلوار بن األئاي والثقافـات ،وإذ تشـجع علـى اختـاذ تـدابر عمليـ لتعبئـ هيئـات اجملتمـع املـدي،
مبا يشم بناء القدرات وإجيائ الفرص ووضع األطر الال م للتعاو ؛
وإذ تش ع علــى مواصــل اجلهــوئ واألنشــط الــي تضــطلع هبــا منظمــات اجملتمــع املــدي يف مجيــع
أرجــاء العــامل وبــنل املزيــد منهــا تشــجيعا لثقاف ـ قوامهــا الســال علــى النحــو املتــوخى يف اإلعــال وبــرجم
العم املتعلقن بثقاف السال ،
-٥

علن يو  ٥2أاير/مايو يوما ئوليا للعي معا يف سال ؛

 - 2تؤكد أ اليـو الـدويل للعـي معـا يف سـال يشـك وسـيل لتعبئـ جهـوئ اجملتمـع الـدويل
متس ـ أعض ــاء
ابنتظ ــا ل ــرتوي الس ــال والتس ــام والش ــمول والتف ــاهم والتض ــامن ،ووس ــيل لإلع ـراب ع ــن ُّ

__________
( )5القرار .2/١١
2/3

17-21616

A/72/L.26

اجملتمع الدويل ابلرغب يف العـي والعمـ معـا ،متّحـدين يف مـا بيـنهم مـن اختالفـات وتنـوع ،مـن أجـ بنـاء
عامل مستدا قوام السال والتضامن والوائ ؛
 - 5تعدعو مجيــع الــدول األعضـاء وم سســات منظومـ األمــم املتحــدة وغرهـا مــن املنظمــات
الدولي واإلقليمي واجملتمع املدي ،مبا يشم املنظمات غر احلكوميـ واألفـرائ ،إىل االحتفـال ابليـو الـدويل
للعي معا يف سال  ،وفقـا للثقافـ السـائدة وغرهـا مـن الظـرو أو األعـرا يف جمتمعاهتـا احملليـ والوطنيـ
واإلقليمي  ،بطر منها التثقي واالضطالع أبنشط هبد توعي اجلمهور؛
 - 4تدعو مجيع الدول األعضاء إىل مواصل تعزيز املصاحل من أج املساعدة علـى ضـما
حتقي السال والتنمي املسـتدام  ،بطـر تشـم العمـ مـع اجملتمعـات احملليـ والقيـائات الدينيـ وغـر ذلـ
من اجلهات الفاعل ذات الصل  ،من خالل اختاذ تـدابر املصـاحل واالضـطالع أبعمـال اخلدمـ والتشـجيع
على العفو والرتاحم بن األفرائ؛
 - ١تطل ع إىل األم ــن العــا أ يُطل ــع كاف ـ الــدول األعض ــاء وم سســات منظوم ـ األم ــم
املتح ــدة واملنظم ــات الدولي ـ ـ واإلقليمي ـ ـ األخ ــر  ،وك ــنل اجملتم ــع امل ــدي ،مب ــا يف ذل ـ ـ املنظم ــات غ ــر
احلكومي واألفرائ ،على هنا القرار؛
ِّ
يســر االحتفــال ابليــو الــدويل للعــي
 - 2تععدعو منظمـ األمـم املتحــدة للرتبيـ والعلــم والثقافـ إىل أ تُ ّ
معــا يف ســال ابلتعــاو مــع املنظم ــات األخــر ذات الصــل  ،مــع مراع ــاة األحكــا ال ـوارئة يف مرف ـ ق ـرار
اجملل االقتصائ واالجتماع 21/٥912؛
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تشدد على أ متول تكالي مجيع األنشط الي قد تنجم عن تنفين هنا القرار من الترعات.
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