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أجيال  منظمات، مجتمعات، ثقافات، عدة عبر تعاوني بشكل معا  يعملون مساهمين عدة تضم وشاملة واسعة حركة هي 

 المشترك وطننا  بمثابة هيا  التي األرض واستدامة للبشرية أفضل مستقبل لضمان مختلفة ودول كيانات ،اعراق
 

 ملموس تقدم ودفع العالمية قوتنا  لهيكل أساسية كركيزة المشتركة إنسانيتنا  عن الديمقراطي التعبير تعزيز إلى نسعى نحن
  المشتركة. احتياجاتنا  تلبية نحو

 

  المشتركة: الوجودية التحديات مواجهة في بإنسانيتنا  نوموحد جميعا  فاننا  ،بقوة رونا الكو جائحة ذكرتنا  كما  منا  إدراًكا 

 

ل داعماً  كوكبنا  على المتواجدة البيئية النظم أنواع وجميع البعض بعضنا  مع المتبادل ترابطنا  يكون ان االعتبار بعين اخذين

  ومستدام آمن صحي مستقبل عن بنجاح المبذولةللدفاع لجهود

 

  المشتركة؛ رفاهيتنا  اجل من المشتركة مسؤوليتنا  ونؤكد 

 

 المبذولة الجهود من المرجوة والنتائج والعمليات األهداف وان منا، شخص كل مع يبدا اإلنسانية برفاهية االهتمام ان ونؤكد 

  و  تتماشى؛ ان يجب

 

عالم لبناء واحدًا صًفا  للوقوف بإمكانياتنا  مقارنةً  يتضائل نواجهها التي التهديدات حجم فان األزمة، هذه من بالرغم انه نؤمن

  اشراقا  وأكثر أفضل 

 

  التالي: اإلعالن OneShared.World تتبنى عليه وبناءً 

 

وأهدا اإلنسان، لحقوق العالمي واإلعالن المتحدة، األمم ميثاق في حسن  بشكل واألساسية  المشتركة التطلعات انعكست لقد 

  بالكامل. جميعا  عمها دن والتي ةالتنمية المستدام ف

 

اث الكيانات هذه ان اال العالمي، واالستقرار واألمن السلم في كبير بشكل ساهمت قد الدولية ومؤسساتنا  دولنا  ان من بالرغم

  كاٍف. بشكل المشتركة االحتياجات من العديد تلبية على قدرتها  عدم بتت

 

 :بعض االتي االحتياجات هذه وتشمل

  الكورونا. جائحة مثل عالميةال األوبئة من لحمايتنا  الوقائية التنبؤية، التحتية البنية بناء في الفشل .1

  الشامل الدمار أسلحة من وغيرها  واإللكترونية والكيميائية النووية األسلحة انتشار منع في الفشل .2

  .االرض كوكب  واستدامة البيئية النظم جميع عن والدفاع البيئي التدهور ومنع المناخ تغير من الحد في الفشل .3

  ؛واالضطراب ،والتمييز التغذية، سوء من ضعفًا  األكثر الفئات حماية في الفشل  .4

 التقنيات تطبيق إلى باإلضافة المالية النظم إدارة في المشتركة القيم لدمج تسعى التى الهياكل إنشاء في الفشل .5

  بحوزتنا. التي القوية التكنولوجية 

 



الشعو واحتياجات الدول أولويات بين األساسي التوافق عدم في متجذر المشتركة التحديات هذه  مواجهة على قدرتنا  عدم ان

 معالجة يمكننا  ال انه اال حاليا  القائم الدولي النظام ضرورية من بالرغم األرض. على العيش في الجماعيةالمتشاركين ب

  الجماعي العمل على وقدرتنا  مفهومنا  وسيع ت خالل من اال العالمية تحدياتنا  أكبر 

 

 

  والمؤسسات السيادة ذات الدول يتجاوز العالمي السلطة لهيكل ثالثة ركيزة بناء إلى نسعى الروح، وبهذه

  التعبير تمثل سياسية  وقوة شاملة عالمية اجتماعية حركة عن عبارة وهي الثالثة الركيزة تعتمد الدول. أنشأتها  التي الدولية

  المشتركة. إنسانيتنا  عن ديمقراطيال

 

 والمؤسسات الحكومات من  العديد به  تقوم الذي المهم العمل مكان لتحل كانت ما  المشتركة تطلعاتنا  قوة ان مدركين اننا  كما 

  العمل. هذا ويعزز ليلهم جاء بل الدولية

 

  المصالح بين توازن فيها  مستنيرة قرارات باتخاذ االلتزام المستويات جميع على المؤسسات  هذه قادة من نطلب

  .واألجيال الجغرافية المناطق عبر المتبادلة المنفعة اجل من العالمية العامة والمصلحة الوطنية

 

  على معا  تعمل التي والكيانات والمنظمات األفراد من شبكة حول الجذور من تبنى ان يجب حركتنا  بان نؤمن نحن

  .والعالمية والوطنية واإلقليمية المحلية المستويات

 

  التكنولوجية التقنيات ان من الرغم على انه نقدر نحن

  األشخاص ان اال للتعاون، مسبوقة غير فرصا  تتيح الجديدة

  شبكهم  يتم لم العملية هذه  من جزءً  يكونوا ان يجب الذين

   العالمية االتصاالت بشبكة  بعد

 

 أعضاء و كأفراد المتبادلة المسؤوليات و الواجبات و المتبادل االعتماد عن نعلن قوتنا، اعظم من يعد التنوع بان واعترافًا 

  معا.  هذا في متميزة كيانات و ومنظمات مجتمعات في

 

 :تعهد باننحن ن

 

 المشتركة  الوجودية التهديدات من حماية لتشكل متجاوب ووقائية تنبؤية تحتية بنية إنشاء دعم .1

  األشخاص بين المشتركة  بالقواسم والتنويه األشخاص. بين األساسية بالحريات المساواة ضمان اجل من العمل  .2

  كريمة. حياة عيش على والقدرة تنوعنا  عن النظر بغض

 ووطننا  إنسانيتنا  لحماية اليها  انتمى التي والدول الكيانات أو والمنظمات المجتمعات خالل من  مباشر بشكل العمل .3

  المشترك.

  كوكبنا  على البيئية األنظمة لجميع ومستدامة  آمنة عالمية بيئة تعزيز .4

ا والرعاية التعليم على حصولهم وضمان عام شكلب واألشخاص لألطفال والرفاه والسالمة العامة الصحة ضمان .5

  بعدل. واألمن لصحية

الثقاف عبر والتواصل والمراد واالحترام االتصال توليد على للمساعدة اشكاله بجميع الفني التعبير ومشاركة دعم .6

  ات

  .والتعاطف واللطف المتبادل االحترام خالل من الصداقة وتعزيز دعم .7

 

  األفراد جميع  وندعو المبادئ هذه لتحقيق قدرات من لدينا  ما  بافضل بالعمل أنفسنا  نلزم اإلعالن، لهذا أسمائنا  تعيين عند

  التحديات لمواجهة معا  للعمل والكيانات والمنظمات

  جماعي بشكل الحاحاً  األكثر المشتركة

 

  لتحقيق وطاقتنا  جهدنا  أقصى ببذل البعض بعضنا  بين نتعهد  ، ومجتمعات دول عدة من منحدرين كمواطنين نحن

  .المشرفة الغاية هذه

 

 

 


