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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1 و A/65/L.5( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 أسبوع الوئام العاملي بني األديان - ٦٥/٥
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 عــن١٩٩٩سـبتمرب/ أيلـول١٣ نياملـؤرخألـف وبـاء ٥٣/٢٤٣ إىل قراراـاإذ تـشري 

 ٢٠٠٢نـوفمرب/ تـشرين الثـاين٤ املـؤرخ٥٧/٦  واإلعالن وبرنامج العمل بشأن ثقافة الـسالم
 ٢٠٠٣ديـسمرب/ كـانون األول١٩ املـؤرخ٥٨/١٢٨  وبشأن تعزيز ثقافـة الـسالم والالعنـف

 تـــشرين٢٠ املـــؤرخ٦٠/٤  وبـــشأن تعزيـــز التفـــاهم الـــديين والثقـــايف واالنـــسجام والتعـــاون
ــوبر/األول ــضارات٢٠٠٥أكتـ ــوار بـــني احلـ ــاملي للحـ ــامج عـ ــشأن برنـ ملـــؤرخ ا٦٤/١٤  و بـ
ــاين ١٠ ــشرين الثـ ــوفمرب/تـ ــضارات٢٠٠٩نـ ــالف احلـ ــن حتـ ــؤرخ٦٤/٨١  و عـ ــانون٧ املـ  كـ

 عن تشجيع احلوار والتفاهم والتعاون بني األديـان والثقافـات مـن أجـل٢٠٠٩ديسمرب/األول
ــسالم ــى مجيــع٢٠٠٩ديــسمرب/ كــانون األول١٨ املــؤرخ٦٤/١٦٤  وال ــشأن القــضاء عل  ب

  على أساس الدين أو املعتقد،ئمنيأشكال التعصب والتمييز القا
 بضرورة قيام احلوار بني خمتلـف العقائـد واألديـان مـن أجـل تعزيـز التفـاهموإذ تسلم 
 الوئام والتعاون فيما بني البشر،و
 إىل شىت املبادرات املتخذة على الصعد العاملي واإلقليمـي ودونوإذ تشري مع التقدير 

الوئام بني العقائـد، مبـا يف ذلـك املنتـدى الثالثـي للتعـاوناإلقليمي والرامية إىل حتقيق التفاهم و
 ،“كلمة سواء بيننا وبينكم”بني األديان من أجل السالم، واملبادرة املسماة

 أن املقتــضيات األخالقيــة لألديــان واملــذاهب واملعتقــدات مجيعــا تــدعو إىلوإذ تــدرك 
 ،السالم والتسامح والتفاهم
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ــاهمتؤكـــد مـــن جديـــد - ١   واحلـــوار بـــني األديـــان بعـــدان هامـــان يف أن التفـ
 السالم؛ ثقافة

ــامل اأســبوعفربايــر مــن كــل عــام/ األســبوع األول مــن شــهر شــباطتعلــن - ٢  لوئ
  واملعتقدات؛األديان واملذاهبمجيع شامالالعاملي بني األديان

األسـبوع بـدعم نـشر ذلـكخـالل طوعـا مجيع الـدول علـى أن تقـومتشجع - ٣ 
ملودة بني األديان يف الكنائس واملساجد واملعابـد وغريهـا مـن أمـاكن العبـادة يفرسالة الوئام وا

العامل، على أساس حب اهللا وحب اجلـار أو حـب الـرب وحـب اجلـار، كـل حـسب تقاليـده أو
 ؛ الدينيةمعتقداته

 . إىل األمني العام أن يبقي اجلمعية العامة على علم بتنفيذ هذا القرارتطلب - ٤ 
 ٣٤ةاجللسة العام

 ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٢٠
 


