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 حول تعريفيةورقة 
 حتالف احلضارات التابع لألمم املتحدة

C)OUnited Nations Alliance of Civilizations (UNA 

 
 نشأة التحالف وأهدافه:

  2004أطلقت كل من الحكومة االسبانية والحكومية التركية مبادرة تحالف الحضارات في عام. 

 لتركية وأعلنت إطالق مبادرة تحالف تبنت األمم المتحدة مبادرة الحكومتين االسبانية وا
 .2005في عام   (Alliance of Civilizations)الحضارات

عزيز التفاهم بين مختلف يهدف تحالف الحضارات إلى دعم المشاريع والبرامج واألنشطة التي تسهم في ت -
سلمي وقبول ثقافة ال شونشر مبادئ التسامح والتعاي، وتجسير هوة سوء الفهم بين مختلف الشعوب  الثقافات

كما يهدف تحالف  اآلخر والعمل على مكافحة التعصب والتطرف والصور النمطية عن الثقافات المختلفة.
 ومؤسسات المجتمع المدني. واإلقليميةالحضارات أيضًا إلى إقامة شراكات مع الدول والمنظمات الدولية 

وتجسير هوة سوء الفهم بين الثقافات والحضارات  ويعمل التحالف على دعم قيم التسامح واالحترام المتبادل -
 المختلفة وخصوصًا بين الحضارتين العربية اإلسالمية والغربية.

اإلعالم،  :مجاالت العمل التالية االضطالع ببرامج وأنشطة في ويسعى التحالف إلى تحقيق أهدافه من خالل  -
 الشباب، التعليم والهجرة واالندماج. 

 

 الهيكل التنظيمي:
  المجموعة رفيعة المستوى(High Level Group): 

د/ كوفي عنان عقب تم تشكيل المجموعة رفيعة المستوى من قبل األمين العام السابق لألمم المتحدة السي  -
شخصية  20المجموعة رفيعة المستوى تضم  و اسبانيا وتركيا.اء رئيس وزر  كل من مع مفاوضات أجريت

تخصصة في مجاالت السياسة، المجتمع المدني، التمويل الدولي، بارزة من جميع أنحاء العالم وم
 ، والمجال األكاديمي.واإلعالم 

ي توجيه عمل تحالف الحضارات وتحديد القوى التي لمجموعة رفيعة المستوى فل لرئيسيةالمهمة ا وتتمثل -
تقوم المجموعة ا توصيات لدعم العمل المشترك المناسب لمواجهة تلك القوى. كمالتدعم التطرف واقتراح 

 أهداف التحالف. بما يتفق معالتعاون والشراكات  مجاالتاستراتيجيات لتطوير  أيضًا بوضع
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  مجموعة األصدقاء(Group of Friends): 

عضو من الدول  136، وانضم إليها حتى اآلن 2004في عام  تم إنشاء مجموعة أصدقاء التحالف -
قد انضمت الدول العربية و  .منظمة( 23دولة و 113)العالم  على مستوىوالمنظمات الدولية واإلقليمية 

 –الجزائر  –تونس  –البحرين  –العربية  اإلمارات –التحالف ) األردن  أصدقاءالتالية إلى مجموعة 
مصر  –لبنان  –الكويت  –قطر  –فلسطين  –سلطنة عمان  –العراق  –سوريا  –السودان  –السعودية 

أيضًا جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة  إليهانضمت اليمن (.كما ا –المغرب  –
 والعلوم ) اليكسو ( 

التحالف على المستوى الوطني أو  وبرامج تبذل مجموعة أصدقاء التحالف مساعيها لتبني أهداف وأنشطة -
 نشرها على األصعدة الدولية. العمل على اإلقليمي، هذا باإلضافة إلى

لة عضو أو منظمة دولية أو إقليمية في مجموعة أصدقاء التحالف بتعيين ممثل من قبلها تقوم كل دو  -
. المنظمة اإلقليمية / الدولية أو للتحالف لدى الدولة العضو focal pointيطلق عليه اسم "نقطة اتصال" 

لثقافة وحوار وتعد إدارة ا.السنوي ويعقد اجتماع دوري لنقاط اتصال التحالف قبيل عقد المنتدى الدولي
 الحضارات باألمانة العامة هي نقطة اتصال جامعة الدول العربية لدى تحالف الحضارات . 

بهدف ، وطنية ال لخططيحث تحالف الحضارات الدول األعضاء في مجموعة األصدقاء على وضع او  -
خططها الوطنية بما يتفق مع بوضع بالفعل تحقيق أهداف التحالف. وقد قامت بعض الدول العربية 

 التحالف.  أهداف
 مجلس الشركاء  (Partners Assembly): 

تم إنشاء مجلس الشركاء خالل المنتدى الدولي الثاني لتحالف الحضارات والذي عقد باسطنبول في عام  -
2009. 

مات حيث يشارك في اجتماعاته كل من المنظ، الشراكات مع القطاع الخاص  ويهدف المجلس إلى دعم -
 الحكومية وقطاع األعمال والمؤسسات الخاصة واألفراد المهتمين بتحقيق أهداف تحالف الحضارات.

التبرعات التي تقدم لتحالف الحضارات من أجل ضمان المنح و  ويبحث المجلس خالل اجتماعاته -
 استمرارية تنفيذ أنشطته وبرامجه.

  مقرها نيويورك(:التحالف سكرتارية( 

 سيد/ ناصر عبد العزيز النصر )قطر(: الالممثل األعلى -
 )الواليات المتحدة األمريكية( Matthew Hodes: السيد/ المدير -
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 برامج التحالف:ابرز 

  :(Annual Global Forum) المنتدى الدولي السنوي .1

الدول والمنظمات األعضاء  فعالياتهيشارك في سنوي، بتنظيم منتدى دولي  الحضارات تحالفيقوم 
ات إعالمية ومجموعات من صدقاء التحالف ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسفي مجموعة أ

، وقد شاركت  في مدريد باسبانيا 2008أول منتدى لتحالف الحضارات في عام  عقدوقد تم الشباب.
المنتدى الثاني  أماالجامعة العربية في المنتدى وقامت على هامشه بتوقيع مذكرة تفاهم مع التحالف. 

 جانيروفي ريو دي  فقد عقد الثالثبالنسبة للمنتدى ، و 2009سطنبول بتركيا في عام اقد عقد في ف
حيث كانت  2011قطر في عام دولة الدوحة بقد عقد المنتدى الرابع بو .  2010بالبرازيل في عام 

. أما المنتدى الخامس فقد عقد بالعاصمة النمساوية فيينا بتاريخ  أول دولة عربية تستضيف المنتدى
 .  2013فبراير  27و  26

 :C Fellowship Program)O(UNA برنامج الزمالة .2

يهدف البرنامج إلى تعريف القيادات الشابة القادمة . و 2010يتم تنظيم برنامج الزمالة سنويًا منذ عام  
من الدول العربية من ناحية ومن أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وكندا من ناحية أخرى بطبيعة 

تكوين  ثقافية والدينية والمجتمع المدني، وذلك من أجلفي المؤسسات السياسية واإلعالمية وال العمل
 .المختلفةمجتمعات والثقافات صورة صحيحة عن ال

 المدرسة الصيفية لتحالف الحضارات: .3

يتم تنظيم المدرسة الصيفية بشكل سنوي خالل فترة الصيف في إحدى الجامعات البرتغالية. وتقوم  
، والتي تستهدف باألساس رسة بتقديم دورة تدريبية للمشاركين الشباب من مختلف أنحاء العالم المد

 .بين مختلف الثقافات والحضاراتتنمية مهارات التواصل مع اآلخر 
 18تنظيم مدرسة صيفية للشباب من ذوي الفئة العمرية ما بيين  2013وقد طرح التحالف خالل عام 

والمقيييرر عقيييدها فيييي تييياريتون  2013أغسيييطس  31 – 24ة ميييا بيييين وذليييك فيييي الفتييير  سييينة ، 35 –
Tarrytown  بنيويييورك بالواليييات المتحييدة األمريكييية .وتضييم المدرسيية الصيييفية حييوالي مائيية مشييارك

من الشباب من مختلف أنحاء العالم ، حيث يلتقون لمدة أسبوع لبحث العديد من التحديات العالمية ، 
ثقافيييات بييين الشييباب .وتتييييح المدرسيية الصيييفية فرصييية المشيياركة فيييي وذلييك فييي إطيييار تعزيييز حييوار ال

العديييد ميين ورش العمييل والتييي تتنيياول موضييوعات محورييية مثييل بنيياء السييالم ، حقييوق اإلنسييان ، دعييم 
 القضايا، المشروعات االجتماعية .

 
 

 


