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 [(A/72/L.26/Add.1و  A/72/L.26دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية )]  
 
 

 اليوم الدولي للعيش معاً في سالم  - 72/130
 

 ،العامة الجمعية إن 
ميثاق األمم املتحدة وما يتضــمنم من مصا ــد ومبادخبا و ا ــة الت ــميم  اعتبارها في تضعع  إذ 

 على إنصاذ األجيال املصبلة من ويالت احلربا 
واللذين ميثالن تكليفاً من  (1)املتعلصني بثصافة الســـــــــال  وبرنامج العمل بأمهية اإلعالن تسعععععععل  وإذ 

ويج لثصافة ق امها الســــــــــــال  والالعن  تع د املتحدةا بالت  ممالعامل للمجتمع الدويلا و ا ــــــــــــة من  مة األ
 بالنفع على البشريةا و ا ة األجيال املصبلةا 

املؤرخ  52/15إىل قراراهتا الســــــــــــــابصة بشــــــــــــــأن  صافة الســــــــــــــال ا و   ــــــــــــــيما الصرار  تشعععععععععععير وإذ 
الســــــنة الدولية لثصافة الســــــال ا والصرار  2000ا الذي أعلنت فيم  ــــــنة 1997الثاين/ن فمرب  تشــــــرين 20
ـــــــرب  10املؤرخ  53/25 ــــــــ عصدا دوليا  2010-2001ا الذي أعلنت فيم الفتة 1998تشرين الثاين/ن فمـ

كان ن األول/ديســــــــــــــمرب   23املؤرخ  71/252عاملا والصرار لثصافة الســـــــــــــــال  والالعن  من أجل أ فال ال
 ا “ صافة السال ”ا الذي اختذتم يف إ ار بند جدول أعماهلا املعن ن 2016

واملعن ن  2015كان ن األول/ديســـــــــــــــمرب   10ؤرخ امل 70/109إىل قرارها  أيضعععععععععععا تشعععععععععععير وإذ 
 2016كان ن األول/ديســــــــــــمرب   22املؤرخ  71/249ا وقرارها “عامل ينبذ العن  والتطرف العني  حن ”

  ا“تشجيع احل ار والتفاهم والتعاون بني األديان والثصافات من أجل السال ”واملعن ن 
_________________ 

 باء.أل  و  53/243 انالصرار  (1) 

https://undocs.org/ar/A/72/L.26
https://undocs.org/ar/A/72/L.26/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/52/15
https://undocs.org/ar/A/RES/53/25
https://undocs.org/ar/A/RES/71/252
https://undocs.org/ar/A/RES/70/109
https://undocs.org/ar/A/RES/71/249
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املؤرخ  61/185 و 1998كان ن األول/ديســمرب   15املؤرخ  53/199قراريها  تأكيد تعيد وإذ 
اجمللس ا قت ــــــــــــــــادي املتعلصني بــالعالن الســـــــــــــــن ات الــدوليــةا وقرار  2006كــان ن األول/ديســـــــــــــــمرب   20

املتعلق بـالســـــــــــــــن ات الـدوليـة واحتفـا ت الـذكر   1980مت ز/ي ليـم  25املؤرخ  1980/67وا جتمـاع  
من مرفصم بشــــــأن املعايق املتفق عليها إلعالن الســــــن ات الدوليةا  10إىل  1 ــــــيما الفصرات  الســــــن يةا و 

ن ي   دويل أو  ــــــــــــــنة دولية قبل إجراء اللتان تن ــــــــــــــان على أنم ينب   أ  يعل 14و  13وكذلك الفصرتان 
 التتيبات األ ا ية لتن يم ومت يل ذلك الي   أو تلك السنةا

املؤرخ  70/1 اجلمعية العامة وقرار (2)األلفية بشـــــأن املتحدة األمم إعالن تأكيد أيضععععا تعيد وإذ 
 ا “2030حت يل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعا  ”ن ن واملع 2015أيل ل/ بتمرب  25

يثاق يتمثل يف حتصيق التعاون املإىل أن أحد مصا د األمم املتحدة املن  ص عليها يف  وإذ تشير 
اإلنســـــــاين وعلى  الدويل على حل املشـــــــاكل الدولية ذات الطابع ا قت ـــــــادي أو ا جتماع  أو الثصايف أو

تعزيز وتشجيع احتا  حص ق اإلنسان واحلريات األ ا ية للجميع دون متييز على أ اس العرق أو اجلنس 
 أو الل ة أو الديــنا 

بــأن فكرة العيم معــاً يف  ـــــــــــــــال  تتل و يف تصبــقل ا ختالفــات وامتال  الصــدرة على  وإذ تقر 
 رها إىل جانب العيم يف  ال  واحتادا ا  تماع إىل اآلخر وا عتاف بم واحتامم وتصدي

احتا  وتفهم التن ع الــديو والثصــايف يف أيع أرجــاء العــاملا وت ليــب احل ار  بــأمهيــةتسعععععععععععل   وإذ 
 على امل اجهةا والعمل   ياا  تفاوضوال

باملشـــــــــــــــاركة الفعالة ملن  مة األمم املتحدة مع املن مات الدينية والثصافية واملن مات  ق  تقر وإذ 
حلك ميـة املعنيـة يف تشـــــــــــــــجيع احل ار بني األديـان والثصـافـات ويف عصـد ملتصيـات أل ـــــــــــــــ ـاص من  تل  ا

 االثصافات واألديان والعصائد وامللل ملناقشة الصضايا واألهداف املشتكة
بأمهية الدور الذي تص   بم من مة األمم املتحدة للتبية والعلم والثصافة والعمل الذي  تسععععععل  وإذ 

حتال  األمم املتحدة للحضــــــــارات على  ــــــــعيد احل ار بني الثصافاتا إىل جانب أنشــــــــطتهما يضــــــــطلع بم 
 املت لة بثصافة السال  والالعن ا 

بالدور اهلا  للمجتمع املدينا مبا يف ذلك األو اط األكادميية وجمم عات املتط عنيا يف  تقر وإذ 
تدابق عملية لتعبئة هيئات اجملتمع املدينا مبا تعزيز احل ار بني األديان والثصافاتا وإذ تشـــــــــــــــجع على اختاذ 

  ايشمل بناء الصدرات وإجياد الفرص ووضع األ ر الالزمة للتعاون
على م ا ـــــــلة اجله د واألنشـــــــطة الم تضـــــــطلع يفا من مات اجملتمع املدين يف أيع  تشعععععج  وإذ 

املت خى يف اإلعالن وبرنامج العمل أرجاء العامل وبذل املزيد منها تشجيعا لثصافة ق امها السال  على النح  
 املتعلصني بثصافة السال ا 

  ال ؛أيار/ماي  ي ما دوليا للعيم معاً يف  16ي    تعلن - 1 
أن الي   الدويل للعيم معاً يف  ـــــال  يشـــــكل و ـــــيلًة لتعبئة جه د اجملتمع الدويل  تؤكد - 2 

بانت ا  لتويج السال  والتسامح والشم ل والتفاهم والتضامنا وو يلًة لإلعراب عن متسُّك أعضاء اجملتمع 
_________________ 

 .55/2الصرار  (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/53/199
https://undocs.org/ar/A/RES/ 61/185
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 عــامل بنــاء أجــل من تن عاالــدويل بــالر بــة يف العيم والعمــل معــاًا متقحــدين يف مــا بينهم من اختالفــات و 
 وال ئا ؛ والتضامن السال  ق امم مستدا 

أيع الدول األعضـــــاء ومؤ ـــــســـــات من  مة األمم املتحدة و قها من املن مات  تدعو - 3 
الدولية واإلقليمية واجملتمع املدينا مبا يشـــــــــمل املن مات  ق احلك مية واألفرادا إىل ا حتفال بالي   الدويل 

 وال  نية احمللية جمتمعاهتا يف األعراف أو ال روف من و قها الســــــــائدة ثصافةلل فصاللعيم معاً يف  ــــــــال ا و 
 اجلمه ر؛ ت عية يفدف بأنشطة وا ضطالع التثصي  منها بطرق واإلقليميةا
 ضمان على املساعدة أجل من امل احلة تعزيز م ا لة إىل األعضاء الدول أيع تدعو - 4 

بطرق تشـــــمل العمل مع اجملتمعات احمللية والصيادات الدينية و ق ذلك  املســـــتدامةا والتنمية الســـــال  حتصيق
من اجلهات الفاعلة ذات ال ـــلةا من خالل اختاذ تدابق امل ـــاحلة وا ضـــطالع بأعمال اشدمة والتشـــجيع 

 على العف  والتاحم بني األفراد؛
 األمم ةمإىل األمني العا  أن يُطلع كافة الدول األعضـــــــــــاء ومؤ ـــــــــــســـــــــــات من    تطلب - 5 
ا وكذلك اجملتمع املدينا مبا يف ذلك املن مات  ق احلك مية األخر  واإلقليمية الدولية واملن مات املتحدة

 واألفرادا على هذا الصرار؛
ر ا حتفال بالي   الدويل  تدعو - 6  من مة األمم املتحدة للتبية والعلم والثصافة إىل أن تُيســــــت

 قرار مرفق يف ال اردة األحكا  مراعاة مع ال لةا ذات األخر  ملن ماتللعيم معاً يف  ال  بالتعاون مع ا
  ؛1980/67 وا جتماع  ا قت ادي اجمللس

شـــــــــطة الم قد تنجم عن تنفيذ هذا الصرار من على أن مت ل تكالي  أيع األن تشعععععععدد - 7 
 التربعات.

 

 68اجللسة العامة 
 2017كان ن األول/ديسمرب   8

 

 

 


