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 ااااااا سورة الُحُجرات 13اآلية                                    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

 

 المحتوى
 

 

 الصفحة الموضوع أ

 4 الُمقّدمة 1

 5 ُمرتكزات ال 2

 6 هداف األ 3

 7 البرامج واألنشطة الُمشتركة  4

 



 

 4 

 

ُ
م
ُال
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المتحممدة وتحممت األمممف منظمممة زء تممابل لف تأسمميم مبممادرة تحممالف الحضممارات مممممممم كُجمم٢٠٠٥تممف  ممم عمماف 

 ممممممم وذلك بناًء على  كرة تقّدمت بها كل من مملكة أسبانيا وجمهورية تركيا. اإلشراف الُمباشر من أمينها العاف 

  التمم انضممّمت مجمو ااة هصادقاح تحااالف الحضااراتتشمكيل   ولمدعف المبمادرة  مم تحقيمما أهمدا ها  تمفّ 

واألهمداف السمامية  بالمبادئوذلك إيمانًا منها   سيم الُمبادرةربية منذ السنوات األولى لتأالدول العُمعظف إليها 

التعدديممة تعزيممز و  نشممر مبممادئ التعممايم السمملمم وقبممول ا  ممر التممم تتبناهمما وتسممعى إلممى تحقيقهمما والمتم لممة  ممم

رساء  يمان ا ات والحضارات واألدال قم تلف بين واالحتراف المتبادل  والحوارأواصر التفاهف والتسامح ال قا ية وا 

 . والشعوب

والممدول األعضمماء بهمما علممى المشمماركة  ممم كا ممة المنتممديات الدوليممة   جامعممة الممدول العربيممة حرصممت و 

أو ممن  م ل  التم يمل الرسممم عمالم المسمتو   مم حضمور تلمك المنتمدياتكان ذلمك ممن  م ل  للتحالف سواءً 

تأسيسًا على كا مة الجهمود ذلك منة و متزا ين منها  م جلسات العمل الرئيسية والفرعية التحدّ مُ لجنة من الوجود 

 ممم الممدول العربيممة تتممردد لممف حيمم  والتممم كانممت قائمممة قبممل نشمموء التحممالف    ممم هممذا السممياا  الوطنيممة المتعممددة

  نتممد  شممركاء التحممالفمُ   لم رجممات أوجمما الممدعف المم زف للتحممالف  ممم إنجمماك مسمميرتا وذلممك و قمماً تقممديف كا ممة 

م كغيرهما ممن المدول م التحالف انط قة ذمنأنها التزمت  حي  .ف 2012 مايو 31 بتاريخنعقد  م اسطنبول المُ 

التممم بممذلتها  وقممد ُتّوجممت تلممك الجهممودللتحممالف.  اإلسممتئمانم ممم الصممندوا سمماهمات ماليممة بممد ل مُ األعضمماء مممم 

استضما ة عمدد ممن  باإلضما ة إلمى  لتحمالفنتد  الرابمل لمُ للمم مم ُممّ لًة  م دولة قطر  الدول العربية باستضا تها

 واجتماعات نقاط االتصال الدولية.  لتلك المنتدياتاالجتماعات التمهيدية والتحضيرية 

عها   ناشممد تحممالف الحضممارات دول مجموعممة أصممدقائا وشممجّ إنشممائاالسممنوات ال مممم األولممى مممن   مم لهممذا  و 
 ممم  اممممما أهدا مممممنها تحقيأمممممم اصممة بهمما تشممتمل علممى بممرامج ومشمماريل وأنشممطة مممن ش طااط وط يااةخُ علممى إعممداد 

مممن  . وقممد تجاوبممت عممدد  ال جاارة  واإل اا أ  والشاابا   والتعناايأز عليهمما وهممم  رّكممة التممم يُ مممممماالت األربعممممممالمج
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كممان لهمما عظمميف األ ممر  ممم تعزيممز التفمماهف  وطنيممةً  اً ططممت  ُ الممدول العربيممة مممل هممذد المناشممدة بشممكل سممريل وأعممدّ 
سممتفيد مممن مكممن القممول بأنهمما هممم وشممعوبها المُ وال قا ممات والشممعوب األ ممر . ويُ  تهمما وشممعوبهااوالتعممايم بممين  قا 

   . الوطنية طط ُ ك اللتمن   الجي  ال ا ي طط أك ر من ا  ر  لذلك قامت بإعداد تلك ال ُ 
د تحالف الحضارات إلمى تشمجيل م  ع   قتا الُ طط الوطنية للدول األعضاء  م ضوء النجاك الذي حقّ و 

تهمدف إلمى تعزيمز المروابط واأللفمة  طط لقنيميةخُ عات والطبيعة الجغرا ية المتقاربة إلى إعمداد م  الدول ذات التج
 .   وكذلك مل باقم دول العالفبين شعوبها و قا اتها يما 

عديممدة  ممم  قواسااأ مشااتروةهمما الممدول العربيممة التممم تربطنطلمما توحيممد الجهممود والممرؤ  بممين   ومممن مُ لااوا
م لمة مُ  مممم  قاممت جامعمة المدول العربيمة المصير الواحدو الجغرااياو التاريخو الحضارةو ال  ااةو النغةمتها قدّ مُ 
األعضمماء مممن مجموعممة العربيممة الممدول  ممملبالتنسمميا  مممم الشممؤون االجتماعيممةقطمماع حمموار الحضممارات  ممم إدارة بمم

كُجهممد  "ضاااراتدة لتحااالف الحالعربيااة الموّحاا سااتراتيجيةاإل الخطااة"أصممدقاء تحممالف الحضممارات إلعممداد هممذد 
  وآ رهمما شممأن ممم هممذا ال الممدول العربيممة  جامعممةالصممادرة عممن مجلممم  اتقممرار العلممى  وذلممك بنمماءً عربممم ُمشممترك 

 .2015مارم  9( المنعقدة  م 143) دورتها العادية( الصادر عن 7904رقف )القرار 
 رتوااتاتالمُ  طممة  والب أصممي ً  اً زءُجمم ُتعتبممرالتممم  الم دمااة  هممم   اصاار هربعااةة مممن طّممتتكمّون هممذد ال ُ 

التممم  الباارامو واأل شااطة المشااتروةمممن  التممم تسممعى لتحقيقهمما  وعممدد   األهااداف  وال طّممة التممم اسممتندت عليهمما
-2016) سا وات هربا  ممدتهال طة  ترة زمنية ل ا تف وضلسوف تتبنى تنفيذها بين الدول األعضاء. كما أنّ 

  وبرامجها وأنشطتها.  ال طةكل من تقييف مل انتهائها العمل على يتف س  (2019
  

ُ
م
ُكترزاتا ُال

 

ع نمات و عدد من المبمادئ  علىعند إعداد هذد الُ ّطة تف االستناد  الممواد والبنمود ذات الصملة بموا يما وا 

  ما يلم ك رئيسية عامة  وهم رتكزاتمُ سم و وبيانات دولية كأُ 

سم ف والّتسمامح والتعمايم وقبمول ا  مر الداعية إلى ال  الدين اإلس مماألديان السماوية  وال سيما  مبادئ( 1

 واإلرهاب والتمييز العنصري. والتطرف ونبذ الُعنف والّتعص ب



 

 6 

  وعلمى وجما ال صمول الممادة 1945ممارم  22مي اا جامعة الدول العربية الُمحّرر  م القماهرة بتماريخ ( 2

 ( من المي اا.2)

 وجميل قرارات األمف المتحدة ذات الصلة. 1945حزيران/يونيو  26مي اا اأُلمف المتحدة الُموّقل  م ( 3

 .1948كانون األول/ديسمبر  10اإلع ن العالمم لحقوا اإلنسان الذي تبّنْتُا اأُلمف المتحدة  م ( 4

 (.2004مايو/أيار  23ان الُمعتمد  م القمة العربية السادسة عشرة )مممالمي اا العربم لحقوا اإلنس( 5

 .ذات الصلة لبيانات الصادرة عنها  وكذلك قرارات المجالم الوزارية العربيةقرارات القمف العربية وا( 6

 (2018 – 2013( ال طة اإلستراتيجية لمبادرة األمف المتحدة لتحالف الحضارات )7

 .المنتديات العالمية الستة السابقة لتحالف الحضاراتالصادرة عن التوصيات و اإلع نات ( 8

والتأكيمد علمى الحفماظ علمى هويمة  رزك تحمت االحمت لعب الفلسمطينم المذي يممبدأ حا تقريمر المصمير للشم( 9

 .واألماكن المقدسة القدم العربية باعتبارها  مهد األديان السماوية

 

ُده ا ُاأل
 

ُيؤّمل من   ل البرامج واألنشطة التم تتضمنها هذد الُ ّطة أن يتف تحقيا عدد من األهداف بنهاية السمنوات 
 وهم كالتالم للُ ّطة. المبرمجة األربل 

  
بممين الحضممارات الم تلفممة علممى وجمما العممموف  وبممين الحضممارة العربيممة والحضممارات  تعزيممز جسممور التواصممل( 1

 األ ر  بشكل  ال. 
 الشعوب األ ر . و  تعزيز التفاهف بين الشعوب العربية( 2
درة تحممالف الحضممارات علممى تعزيممز التعمماون بممين الممدول العربيممة بشممكل عمماف  وبممما ي ممدف تحقيمما أهممداف مبمما( 3

 وجا ال صول. 
 مممم  لمممموارد االقتصمممادية لتحقيممما األهمممداف المشمممتركة للمممدول العربيمممةللطاقمممات البشمممرية وااالسمممت داف األم مممل ( 4

 .مجال تحالف الحضارات
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 تسليط الضوء على قضية العرب األولى  القضية الفلسطينية  بما ُيساهف  م إيجاد حل عادل لها.( 5
ة وراء اسممتفحالها ومعالجممة األسممباب الم تلفممة الكامنمم  لفكممري لظممواهر التطممرف والعنممف واإلرهمماب( التصممدي ا6

 .أيًا كان مصدرها
ممن جانمب  وبمين ( نشر الوعم وتعزيز اإلدراك بضرورة احتراف ال طموط الفاصملة بمين حريمة المرأي والتعبيمر 7

 من جانب آ ر. اإلساءة لألديان والمقدسات

 

ُشكرةةال الربامجُواالنشطة
ُ

استكماال للجهود المبذولة من طرف الدول العربية  م مجال تحالف الحضارات من   ل ال طط الوطنية التم تبنتها   
سوف يتف من   ل هذد ال طة تنفيذ البرامج واألنشطة العربية المشتركة التالية  م أربعة من المجاالت التم تركز عليها 

 اب   اإلع ف   التعليف   الهجرة . مبادرة تحالف الحضارات وهم   الشب
للتمويل بالتعاون والتنسيا  يما بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية ودولة واالنشطة البرامج وتطرك هذد 

  .ن الشأبها  م هذا    و قا للضوابط والمعايير المعمولأو التنظيف االستضا ة
 

ُاحلضارا ُلتحالفُالشبابيُبيةالعكترُال ولُجامعةُملتقى:ُأوالُ:ُاسمُالربنامج
 الموضو ات المطروحة:االهداف و ُ

 الموضوع الرئيسم  تحالف الحضارات 
  الموضوعات الفرعية   تنغيف الموضوعات مل تلك الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مبادرة األمف

ُالمتحدة لتحالف الحضارات 
 المشاروو،:

 المد وة: الج ات
   بيةشباب من جميل الدول العر  
  األمف المتحدة  للدول األعضاء  م قليمية شباب مم ل عن المجموعات الجغرا ية اإل

  /أوروبا الشرقية(OEWG/الدول الغربية والدول األ ر  والكاريبم)أ ريقيا/آسيا/أمريكا ال تينية 

 :العمريةالشرائح        
  سنة 24- 18الشريحة االولى   من   
  سنة 36 – 25الشريحة ال انية   من 
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 الج ات الم ظمة:
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية  
  دولة االستضا ة   الدول العربية الراغبة  م االستضا ة 
 مبادرة األمف المتحدة لتحالف الحضارات سكرتارية  

  ع اد:اال دورية 
    (  صيفاً و  شتاء  )  مرتين سنويًا 
  :الفترة التم ية 
    أسابيل  3 – 2ما بين 

 

  :شطة مصاحبةه 
 حضاراتال بينال قا م  للتقاربمسرك الشباب  مهرجان  
 الموسيقى الشبابية تحت شعار   الترا  دعامة لحوار ال قا ات  مهرجان 
 المعرض الفنم  مشروع 
 الحواري للغة العربية   الملتقى 

 

لُحتالفُبكترنامجُُزليفتيونيُشهكتريُ"الكترسالةُاإلعالميةُالعكتربيةُمنُأجالربنامج:ُثانياُ:ُاسمُ
ُاحلضارا "

ُ

ُ         :  بوة مختصرة
برنامج تلفزيونم يجمل شباب من الدول العربية مل شباب مم ل عن المجموعات الجغرا ية االقليمية للدول 

 االعضاء  م األمف المتحدة .

 الموضو ات المطروحة:االهداف و 
 

 تحالف الحضاراتالموضوع الرئيسم    
    الموضوعات الفرعية 

  والتعرف على الحضارات اال ر . االس مية بالحضارة العربية التعريف 
  باستضا ة أسرة عربية أجنبمر حياة شاب عربم باستضا ة أسرة أجنبية والعكم حياة شاب يصو ت . 
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 :المشاروو، 
 : المد وة لج اتا
 ية شباب جامعم من جميل الدول العربية بالتعاون مل شباب جامعم مم ل عن المجموعات الجغرا 

/الدول الغربية والدول والكاريبمألمف المتحدة )أ ريقيا/آسيا/أمريكا ال تينية لدول االعضاء  م ااإلقليمية ل
  /أوروبا الشرقية(OEWGاأل ر  

 : الشرائح العمرية
  عاف 30 - 18من 

  : الج ات الم ظمة
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
 اتحاد إذاعات الدول العربية 
  ة األمف المتحدة لتحالف الحضاراتية مبادر سكرتار 
  لد  تحالف الحضارات  العربيةالدول لجنة نقاط اتصال 

 : اال ع اددورية 
  ًشهريا  

   الفترة التم ية
 مدة الحلقة ما بين ساعتين على الهواء  

ُ"اإلعالمينيُرسالة..ُُاحلضارا ُوحتالفُ"ن وةُجامعةُال ولُالعكتربيةالربنامج:ُثالثا:ُاسمُ
 الموضو ات المطروحة:هداف و اال
 التعريف بأهداف ودور مبادرة األمف المتحدة  لتحالف الحضارات وأهدا ها 
  االستراتيجية العربية والدولية لتحالف  وأهداف رسالة إع مية ايجابية تتماشى مل مبادئلالترويج

 الحضارات

  المشاروو،
 المد وة: الج ات

 شباب اإلع ميين(الالتركيز على  من جميل الدول العربية )مل وناإلع مي  
 ف المتحدة )أ ريقيا/آسيا/أمريكا دول االعضاء  م االممن المجموعات الجغرا ية اإلقليمية لل يوناإلع م

 /أوروبا الشرقية(OEWGال تينية والكاريبم/الدول الغربية والدول األ ر  
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 :الشرائح العمرية 
   م تلف الفئات العمرية اإلع ميون من 

 :ات الم ظمةج ال
 انة العامة لجامعة الدول العربيةاألم 
 بجمهورية مصر العربية  الهيئة العامة ل ستع مات 
  ة األمف المتحدة لتحالف الحضاراتسكرتارية مبادر 
  لد  تحالف الحضارات  لعربيةالدول ا نقاط اتصاللجنة 

 :اال ع اد دورية
 اً تعقد سنوي  

 الفترة التم ية :
 من كل عاف مايو  21  والذي يوا ا العالمم للتنوع ال قا منًا مل االحتفال باليوف تزام  يومينمدة ل

  (57/249ت فيوًا ل رار األمأ المتحدة رقأ )
 

ُ:ُ  الربنامج:ُموقعُ"حتالفُاحلضارا ُُنقطةُعليُصفحة"اسمُرابعام
 :  بوة مختصرة

 ا ية االقليمية اال ر  .شبكة لربط الجهات االع مية العربية بنظرائها من المجموعات الجغر 
 الموضو ات المطروحة:االهداف و 

  الحضارات ونشأتا وأهدا ا وأنشطتاتحالف 
  لتحالف الموحدة العربية  االستراتيجية المدرجة ضمن ال طةالعربيمممة  واالنشطة التعريمممف بالبرامممج

 (2019-2016) الحضارات
    األ ر االقليمية موعات الجغرا ية المجمن  ونظرائهفالتواصل بين اإلع ميين العرب  

 :المشاروو، 
 يون العرب ونظرائهف من المجموعات الجغرا ية األ ر  اإلع م 

 :الشرائح العمرية 
 كا ة الفئات العمرية  

 الم ظمة: اتالج 
 انة العامة لجامعة الدول العربيةاألم 
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 بجمهورية مصر العربية  الهيئة العامة ل ستع مات 
  ة األمف المتحدة لتحالف الحضاراتسكرتارية مبادر 
 لد  تحالف الحضارات  العربية الدول لجنة نقاط اتصال 

 :اال ع اددورية 
  ًيتف إنشاء الصفحة التعريفية ومتابعتها دوريا 

 
ُاسمُالربنامجُ :ُ ب ليلُمؤلفيُةتبُالتاريخُال رسيةُيفُمشكتروعُاألمانةُالعامةُاخلاصُُ:خامسا

ُسالميُ"ُعلىُرر ُمشكر ُ"أوروباُوالعالنيُالعكتربيُواال
 

  : بوة مختصرة 

 ر و قا تا وديانتا للدارسين مما يمهد السبيل لمقاربة صف  م تقديف تاريخ ا اعتماد منظور متعدد ومن  
جديدة تشجل  قا ة الس ف والتفاهف وتسعى الى ترسيخ تحالف الحضارات كمكون من مكونات العمليات التعليمية 

 والتربوية .
 :العمرية  الشرائح

 ط ب المدارم والجامعات  م أوروبا والعالمين العربم واالس مم 
 الج ات الم ظمة:

  األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
  منظمة اليونسكو 
   مؤسسة أناليند االورومتوسطية للحوار بين ال قا ات 
  منظمة االسيسكو 
  المعهد السويدي  م اإلسكندرية 

 

ُ للحضارا ُُاألممُالتح ةمجُ:ُجائتةُجامعةُال ولُالعكتربيةُلتحالفُاسمُالربناُسارسًاُ:
 الموضو ات المطروحة:االهداف و 

   تحالف الحضاراتالموضوع الرئيسي
    الموضو ات الفر ية

 بما يسهف  م    وذلك ة العيم المشترك بين اصحاب م تلف الحضارات وال قا اتا ا راء وتعزيز  ق
 المجتمل االنسانم حاضرا ومستقب  . تحقيا النفل العاف أل راد
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   تو ير وتبادل المعلومات والتجارب الرائدة  م مجاالت التحالف األربعة التعليف  الشباب  الهجرة
 اإلع ف .

  تفعيل القواسف المشتركة لحل القضايا التم تهف البشرية بهدف تعزيز التعايم السلمم والتفاهف بين
  2015الدولية ما بعد عاف بما يسهف  م تحقيا اجندة التنمية ال قا ات والحضارات الم تلفة و 

  تشجيل الباح ين والمؤسسات المعنية ذات الصلة بمجاالت تحالف الحضارات على التفاعل الم مر
 الس ف والتعاون والتعايم السلمم يما بينها  بهدف التوصل الى ا اا جديدة للحوار كأسلوب لنشر 

 المشاروو،:
 المد وة: الج ات
 .المؤسسات ومراكز البحو  والمنظمات العربية المعنية بموضوعات تحالف الحضارات الم تلفة 
  ن العرب الذين لديهف إسهامات متميزة  م موضوعات تحالف المسئولون والعلماء والمفكرو

 الحضارات الم تلفة

 الشرائح العمرية : 

  األ راد 
o  جميل الشرائح العمرية 

  المؤسسات 
o مؤسسات العاملة  م هذا المجال كا ة ال 

 الج ات الم ظمة:
 انة العامة لجامعة الدول العربيةاألم 
 األمف المتحدة لتحالف الحضارات سكرتارية مبادرة 
 لد  تحالف الحضارات  العربيةالدول تصال لجنة نقاط ا 
 :اال ع اددورية 

 ل على الجائزة تقوف لجنة نقاط االتصال العربية بتحديد االش ال والجهات التم تحص
 سنوياً 

 الفترة التم ية: 
 ضمن  عاليات المنتد  السنوي لتحالف الحضارات   ويتف تنظيما  واحد لتقديف الجوائز يوف

  التابل لمنظمة االمف المتحدة 
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 يُجامعيةُيفُجمالُحتالفُاحلضارا إنشاءُةكتراسمشكتروعُالربنامج:ُُسابعًاُ:ُاسم

  : مختصرة بوة 
رات وترسيخ قيف الحضا تحالفت صصة  م الجامعات العربية لتعزيز مبادئ إنشاء كراسم جامعية م

 العدالة والس ف 
 :والموضو ات المطروحة هدافألا

  نشر مضامين وأبعاد تحالف الحضارات  م الجامعات العربية ومراكز األبحا  من   ل
  تدريم مقرر تحالف الحضارات

 لفإعداد بحو  ودراسات ذات الصلة بمجاالت التحا 

 : المشاروو،
 : المد وة لج اتا

   من جميل الدول العربية ونأساتذة جامعي 
 مف المتحدة دول االعضاء  م األالمجموعات الجغرا ية اإلقليمية للمن  ونأساتذة جامعي

   /أوروبا الشرقية(OEWG/الدول الغربية والدول األ ر  والكاريبم)أ ريقيا/آسيا/أمريكا ال تينية 

 :الج ات الم ظمة
 ف ) لمنظمة العربية للتربية وال قا ة والعلو ا بالتنسيا مل األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 أليكسو ( 
 الجامعات  م الدول العربية 
  ة األمف المتحدة لتحالف الحضاراتسكرتارية مبادر 
 لد  تحالف الحضارات  العربية الدول لجنة نقاط اتصال  

  ع اد:ال دورية ا
 ة  م الجامعاتالفصول الدراسي 

 

 األ شطة المصاحبة
 ا ية/هدبية  اي مجا  تحالف الحضارات  اتمساب 
   مسابقة  م الفنون التشكيلية 
 سهاماتها مسابقة بح ية تحت شعار  لتعار وا  الهدف منها تسليط الضوء عل  ى الحضارات الم تلفة وا 
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 :المساب ات ههداف 
 التعريف بال قا ة العربية 
 حضاري للدول العربية بالتعبير المرئمترجمة المورو  ال 
 تنمية اإلحسام الوطنم 
 تذوا الفنون التشكيلية إل راء ال قا ة الحضارية  م الفنون البصرية 

 :المشاروو، 
 :المد وة الج ات

 دول المجموعات الجغرا ية اإلقليمية للمن  وكذلكن والطلبة من جميل الدول العربية  و المعلم
/الدول الغربية والدول األ ر  والكاريبمحدة )أ ريقيا/آسيا/أمريكا ال تينية مف المتاالعضاء  م األ

OEWG)أوروبا الشرقية/ 
 

 :الم ظمة اتالج  
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
  ة األمف المتحدة لتحالف الحضاراتسكرتارية مبادر 
 لد  تحالف الحضارات  العربية الدول لجنة نقاط اتصال 
  ة الراغبة  م تنظيف هذد المسابقات .العربيالدول 

  :اال ع اددورية   
  سنويًا 

 

ُعربُالشباةُالعنابوزيةُ"ُاالنكرنت"ُاسمُالربنامج:ُأنشطةُالتواصلُالباشكترُ:ثامناًُ
 :   بوة مختصرة

رين  م آ ملتقى حواري عن طريا اإلنترنت يجمل بين طلبة المدارم  م دولة عربية وطلبة 
 . School Video Conference دولة أجنبية

 االهداف والموضو ات المطروحة :
 تحالف الحضارات  
 مقارنة المناهج التعليمية  م البلدان الم تلفة 
 والتعرف على ال قا ات الم تلفة  التعريف بال قا ة العربية 
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 :المشاروو،  
 :المد وة الج ات

  م المجموعات الجغرا ية ونظرائهف  مرحلة ال انوية  م جميل الدول العربيةالمدارم ط ب 
مف المتحدة )أ ريقيا/آسيا/أمريكا ال تينية والكاريبم /الدول للدول االعضاء  م األ اإلقليمية

 /أوروبا الشرقية(.OEWGالغربية والدول األ ر  
 :الم ظمة اتالج 

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
 سكرتارية مبادرة األمف المتحدة لتحالف الحضارات 
 لد  تحالف الحضارات  العربية الدول نة نقاط اتصاللج 

  اال ع اد :دورية   
 ل العاف الدراسم   

 الفترة التم ية :
 تستغرا  ترة الحوار مدة ساعة ونصف أو ساعتين 

 In Search of Understandingمباررةُ"رعماُللتفادهم"ُ:ُاسمُالربنامج:ُُزاسعاًُ
 

 المطروحة:واالهداف الموضو ات 
 الرئيسم  تحالف الحضارات. الموضوع 
    الموضوعات الفرعية 

o  التغلب على المشاكل الناتجة عن سوء الفهف واالنطباعات المغلوطة  والمتبادلة بين
 الشعوب.

o التأكيد على األرضية المشتركة بين االسرة االنسانية الواحدة  وابراز امكانية البناء عليها . 
o ايم السلمى بين الشعوب  ويتف ذلك اتساقا مل اع ن الترويج لمفهوف   قا ة الس ف  والتع

 .  1999ر بوبرنامج الجمعية العامة لألمف المتحدة بشأن  قا ة الس ف والصادر  م سبتم
o  التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود لدحر موجة الشر والدمار  التم تجتاك مناطا متزايدة

لتم تبح  عن الحلول  م غير أماكنها  ودون من العالف  دون االنسياا الى الدائرة المفرغة  ا
 الوقوع  م دائرة العنف والعنف المضاد.

o   ابراز جهود  تبذلها الجهات المتعاونة لتقديف المبادرة   م المحا ل ال    المشار اليها
للمساهمة  م  لا عالف أ ضل لألسرة االنسانية الواحدة  وذلك للرأي العاف الدولم  من   ل 

 .ومن و  ل الشبكة العنكبوتيةاالع ف  
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 المشاروو،:
 الدو  المد وة:

   العاملون  م مجال الدبلوماسية متعددة االطراف  م مقرات االمف المتحدة  م كل من نيويورك
 وجنيف  وباريم

 : الشرائح العمرية
   جميل الشرائح العمرية 

 الج ات الم ظمة:
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
 عمًا للتفاهف  الدوليةمبادرة  د 
  سكرتارية مبادرة األمف المتحدة لتحالف الحضارات 
 لد  تحالف الحضارات  العربية الدول لجنة نقاط اتصال 
 :اال ع اددورية 

  ًسنويا 
 الفترة التم ية: 

 )لمدة يوف واحد )ب  ف السفر واالعداد والتحضير لفعاليات المبادرة  
 

ُالربنامج ُاسم :ُ ُعاشكترًا :ُ ُبنيُلقاءا  ُ ُالتحالف ُزعتيت ُيف ُال ني ُاجملتمع ُرور ُحول رراسية
 احلضارا 

 المطروحة:واالهداف الموضو ات 
 موضوع الرئيسم  تحالف الحضاراتال 
    الموضوعات الفرعية 

o  تعزيز التحالف بين الحضارات من   ل تضا رابراز دور منظمات المجتمل المدنم  م 
  التنمية المستدامة تبهدف احدا  تغيير  عال  م عملياالجهود 

o  العمل على مناقشة الموضوع والسبل الكفيلة بتطويرد مل  براء ومهتمين  م المنطقة
 العربية 

o  تقديف تجارب لمنظمات شبابية ناجحة وكذلك ا كار ابداعية مل الدول العربية لشباب
 لمشاركسنة وتقديف نبذة عنها لتقاسف التجارب مل الشباب ا 30و  18تتراوك اعمارهف بين 

 المشاروو،:
 المد وة: الج ات
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  شباب من جميل الدول العربية 
   منظمات المجتمل المدنم العربية العاملة  م مجال تحالف الحضارات  التم ترشحها لجنة

 نقاط اتصال الدول العربية
   منظمات المجتمل المدنم الدولية العاملة  م مجال تحالف الحضارات  التم ترشحها

 ة األمف المتحدة لتحالف الحضاراتسكرتارية مبادر 
 : الشرائح العمرية

    سنة 24-18 من  الشريحة االولى  
    سنة 36 – 25 من الشريحة ال انية  

 الج ات الم ظمة:
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية  
  ة األمف المتحدة لتحالف الحضاراتسكرتارية مبادر  
  ف الحضارات لد  تحال العربيةالدول لجنة نقاط اتصال 
 :اال ع اددورية 

  ًسنويا 
 الفترة التم ية: 

  يومان  
 

ُعشكتر ُالربنامجُاحلاري ُاسم :ُ ُحتالفُ: ُمع ُأفضل ُ"عامل ُعنوان ُحتت ُالعكتربية ُالعمل ورشة
 "احلضارا 

 

 الموضو ات المطروحة:االهداف و 
 الموضوع الرئيسم  تحالف الحضارات 
    تف تناول المحاور التالية  تقسيف المشاركين  را عمل ويالموضوعات الفرعية 

  أهمية وماهية التواصل االنسانم لتحالف الحضارات 
  الع قة بين التفكير االيجابم وتنمية االتجاهات نحو تحالف الحضارات 
  أ ر تحالف الحضارات  م تنمية القدرات الش صية 

 المشاروو، :
 المد وة: الج ات

   المدارم المنتسبة لليونسكو بالدول العربية 
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  األمف المتحدة  للدول األعضاء  م قليمية المجموعات الجغرا ية اإلالمدارم المنتسبة لليونسكو ب
   /أوروبا الشرقية(OEWG/الدول الغربية والدول األ ر  والكاريبم)أ ريقيا/آسيا/أمريكا ال تينية 

   ط ب المدارم المنتسبة لليونسكو 

 :العمريةالشرائح        
    جميل الشرائح العمريةالشريحة االولى   
  سنة  18 – 15الشريحة ال انية   من 

 الج ات الم ظمة:
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية  
  وزارة التربية والتعليف بجمهورية مصر العربية 
  المكتب االقليمم لليونسكو 
  ا ة االدارة الم تصة بأنشطة المدارم المنتسبة لليونسكو بالدولة الراغبة  م االستض 
  لجنة نقاط اتصال الدول العربية لد  تحالف الحضارات 

 :اال ع اد دورية 
  مرتين سنويًا     

  االولى   لمسئولم أنشطة اليونسكو بالمدارم 
   ال انية   للط ب بالمدارم المنتسبة لليونسكو 

 الفترة التم ية: 
 ة أياف لكل برنامج    

  :مصاحبةال اال شطة

 رات م تلفة وما يميزهابعض المطبوعات عن حضا  

 
ُورشةُاحلكتر ُالي ويةُ:ُ:ُاسمُالربنامجُالثانيُعشكتر

ُ: مختصرة بوة 
يشارك  يها من يمارسون حر ًة من الحرف اليدوية ) النقم على المعادن   صناعة النحام   ورشة 

اليدوية يتضمن صناعة الف ار   السجاد اليدوي ( التم تشتهر بها الدولة   حي  يتف تقديف عرض نظري للحرف 
 تاريخ نشأتها وتطورها والمراحل التم مرت بها    ف تقديف عرض عملم يوضح كيفية ممارسة الحر ة اليدوية . 

 المطروحة:واألهداف الموضو ات 
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 . التعرف على الحرف اليدوية  م الدول الم تلفة 
 . المحا ظة على المورو ات الشعبية وحمايتها من االند ار 
 نظيف معارض كبر  للحرف اليدوية مستقبً  . طوة على طريا ت 

 : المشاروو،
 المد وة: الج ات

 ( أ راد ممن يمارسون حر ًا من الحرف اليدوية من جميل الدول العربية   3 رد واحد أو أك ر بحد أقصى )
ة األمف المتحدة  )أ ريقيا/آسيا/أمريكا ال تينيللدول األعضاء  م المجموعات الجغرا ية اإلقليمية و 

 .  /أوروبا الشرقية(OEWGوالكاريبم/الدول الغربية والدول األ ر  

 :العمريةالشرائح        
 . كا ة الفئات العمرية 

 الج ات الم ظمة:
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية . 
  . الدولة العربية الراغبة  م االستضا ة 
  . سكرتارية األمف المتحدة لتحالف الحضارات 

 : اداال عدورية 
 مرة واحدة كل عاف  . 

 
 الفترة التم ية: 

 . لمدة أسبوع 

 معرض المبتور الشا : : اسأ البر امو ال الث  شر

  بوة  ، البر امو :
من م تلف الدول العربية وشباب مم ل عن المجموعات الجغرا ية معرض سنوي للم ترعين الشباب  

ا الشباب عرضًا لم ترعاتهف مل توضيح الفائدة أو المساهمة االقليمية للدول االعضاء  م األمف المتحدة   يقدف  ي
 التم تعود على المجتمل من تطبيقا . 

 :المطروحة  والموضو اتهداف األ
  تشجيل الشباب على االبتكار. 
 . التعريف باال تراعات واالبتكارات الشبابية التم ال تر  النور وال تجد من يدعمها 
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 الصعوبات أماف تطبيقها . تبنى االبتكارات الجيدة وتقليل 
 . يتف ا تيار أ ضل ا تراع كل عاف وتقديف جائزة   وتبنى جامعة الدول العربية تطبيقا وتنفيذد عمليًا 

 المشاروو، :
 المد وة: الج ات

 ( من الم ترعين الشباب3عدد )  . من كل دولة عربية  
  األمف المتحدة  )أ ريقيا/آسيا/أمريكا  للدول األعضاء  مشباب مم ل عن المجموعات الجغرا ية اإلقليمية

 .  /أوروبا الشرقية(OEWGال تينية والكاريبم/الدول الغربية والدول األ ر  

 الج ات الم ظمة :
 . األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
 . الدول العربية الراغبة  م االستضا ة 
  . سكرتارية مبادرة األمف المتحدة لتحالف الحضارات 

 :اال ع اددورية 
 مرة واحدة كل عاف  . 

 الفترة التم ية: 
  لمدة أسبوع . 

 

 ُمنت ىُجامعةُال ولُالعكتربيةُللهجكترةُوحتالفُاحلضارا ُ:ُ:ُاسمُالربنامجُالكترابعُعشكتر
 : البر امو بوة  ، 

منتد  يقدف مقاربة لدور الجاليات  م تعزيز تحالف الحضارات من   ل االنشطة والندوات وورم 
ارض التم ستت للا مما يسهف  م تقديف رؤية عق نية تروف وضل الهجرة  م اإلطار السليف العمل والمع

 والنظر إليها كوسيلة للتقارب ما بين الشعوب وا  راء الحضارات لبعضها البعض . 
 الموضو ات واألهداف المطروحة :

 : ال دف العاأ 
 المساهمة  م تعزيز الحوار بين الشعوب وتحالف الحضارات  -
  هداف الفر ية :األ 

 جعل مساهمة الهجرة إيجابية  م تعزيز تحالف الحضارات  -
 تسليط الضوء على أهمية ودور الجاليات  م تعزيز تحالف الحضارات  -
 االط ع على التجارب الناجحة  م مجال التعايم المشترك واحتراف األ ر  -
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 تعريف ا  ر بال قا ة والحضارة العربية بم تلف مكوناتها  -
 ى  قا ات وحضارات الشعوب األ ر  عل التعرف -
 التفكير  م آليات لتوظيف أك ر للهجرة كإحد  قنوات التواصل والتعايم بين الشعوب  -

 : المشاروو،
 : الج ات المد وة

 الدول العربية . -
 االسترشادية التالية  الجاليات العربية المقيمة  ارج الوطن العربم و قًا للمعايير  -

 التقارب ال قا م والحضاري و اعً   م مجال    ًا مهاجر  عربياً  أن يكون 
  مي اا جامعة الدول العربية  ومضامينااللتزاف ب وابت األمة العربية 
  بانتمائا العروبمأن يكون محتفظًا 

 

  الجاليات االجنبية المنتمية للدول االعضاء  م األمف المتحدة والمقيمة بالدول العربية -
 مية للدول األعضاء  م األمف المتحدة   المجموعات الجغرا ية االقلي -

 : الشرائح العمرية
 كا ة الفئات العمرية  

 :الم ظمة الج ات
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية  
  إحد  الدول العربية الراغبة  م تنظيف المنتد  و اصة التم لديها جاليات كبيرة  م ال ارج 
 ارات سكرتارية مبادرة األمف المتحدة لتحالف الحض 

 الفترة التم ية: 
  أياف  4لمدة 

 : اال شطة المصاحبة
   تنظيف ندوات ومحاضرات ولقاءات وورم عمل حول 

 دور الجاليات  م تعزيز تحالف الحضارات  -
 التجارب الناجحة  م مجال التعايم المشترك واحتراف ا  ر  -
 التعريف بمكونات وتنوع وغنى ال قا ة والحضارة العربية  -
 ى  قا ات وحضارات الشعوب األ ر  عل لتعرفاالنفتاك وا -
  تنظيف معارض وأنشطة  قا ية و نية ُتعرف بالتنوع والغنى الحضاري اإلنسانم 


