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  اجلمعية العامة
  والستونالدورة الثالثة 

   من جدول األعمال٤٥البند 
      ثقافة السالم
 موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس ٢٠٠٩ يونيــه/ حزيــران٢٣رســالة مؤرخــة     

  اجلمعية العامة
  

رعايــة األمــم حتــت  ٢٠٠٥يف عــام قــد أنــشئ  أن حتــالف احلــضارات لعلكــم تــذكرون  
عـن   لـإلدارة الرشـيدة    جـدول أعمـال      بغية وضـع  إسبانيا وتركيا،   املتحدة، مببادرة من حكوميت     

ــساعدة    ا ــي، واملـ ــاملي واحمللـ ــصعيدين العـ ــى الـ ــايف علـ ــوع الثقـ ــىلتنـ ــة علـ ــسامات مواجهـ  االنقـ
  . واالستقطاب والتطرف داخل اجملتمعات وفيما بينها

إذ  -اجتذبت تأييدا سياسـيا واسـع النطـاق    قد تحالف الويسرين أن أشري إىل أن مبادرة      
 منظمـات   عـضو، وهـم أساسـا دول ولكـن بينـهم     ١٠٠يزيد عدد جمموعـة األصـدقاء اآلن علـى      

وهـي  .  وقد اعتمدت جمموعة بلدان استراتيجيات وطنية لتحقيق أهداف املبـادرة  -دولية أيضا   
تستفيد كذلك من املشاركة اإلبداعية لعدد من الـشركاء متزايـد بـاطراد، يـضم عناصـر خمتلفـة                

  .دين ووسائط اإلعالم والزعماء الدينيني ودوائر األعمال واملؤسساتمن اجملتمع امل
ويف عامل يتفـاقم فيـه التعقيـد والتـوتر، أرى أن التحـالف يظهـر علـى حنـو مطـرد دوره                         
وإمكاناته املميزة، باإلضافة إىل اجلهـود واملبـادرات األخـرى املـضطلع هبـا للتخفيـف مـن                   املميز

وإين أتطلــع النــضمام املزيــد مــن . ت ذات الطبيعــة الثقافيــةحــدة التــوترات ولتجــاوز االنقــساما
  .إىل دعمها النشط للتحالفوالبلدان إىل جمموعة األصدقاء 

وقد قدم إيلّ الرئيس خـورخي سـامبايو، املمثـل الـسامي لتحـالف احلـضارات، تقريـره                    
 /أيـار  و٢٠٠٨مـايو  /أيـار بـني  السنوي الثاين الذي يربز األنشطة الرئيسية املنفذة خـالل الفتـرة           
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 مبادرات ملموسة هتـدف     وعرضت  العمل مبادئ حددت اليت   ، وفقا خلطة التنفيذ   ٢٠٠٩مايو  
  .سياسي  جدول أعمالباإلضافة إىلهيكلي واستراتيجي عمل إطار بتحالف ال تزويدإىل 

ويف الرســالة الــيت وجههــا إيلّ املمثــل الــسامي، ذكــر أنــه جــرى إحــراز قــدر كــبري مــن    
 االلتزامــات الرئيــسية املتعهــد هبــا يف منتــدى التحــالف يف مدريــد يف عــام    التقــدم بــشأن تنفيــذ 

 األخري، عـدة مبـادرات رئيـسية جديـدة تؤكـد علـى              اسطنبول، وأنه أُطلقت يف منتدى      ٢٠٠٨
الـزخم  مـن   فتـرة   بتمتـع   ي”تحـالف   الأن  ليؤكـد   املمثـل الـسامي     وتابع  . الطابع العملي للتحالف  

 خـالل   صـدرت واإلعالنـات الـيت      فيمـا يتعلـق بااللتزامـات        ةأن اآلمال كـبري    مثيل و  ايسبق هل  مل
 خــالل حتــضريوقــد حتققــت  هــذه املبــادرات مجيــعرؤيــة ب شــامال ا التزامــهنــاك وأن ،“املنتــدى

  .٢٠١٠مايو /أيار ٢٩ و ٢٨  يف،الربازيلب يف ريو دي جانريو، القادممنتدى التحالف لل
، مـشفوعا   ملمثل السامي ا أحاله إيلّ ذي  ويسرين أن أنقل إليكم التقرير السنوي الثاين ال         

  .٢٠١١ يونيه/حزيران إىل ٢٠٠٩ يونيه/حزيرانتنفيذ الثانية اليت تغطي الفترة من الطة خب
  

  مون -  كي بان) توقيع(
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  احلضارات التقرير السنوي الثاين للممثل السامي لتحالف: حتالف احلضارات    
  

  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٦
  

  موجز  
 ا املمثل الـسامي لتحـالف احلـضارات    هباضطلع اليت  الرئيسيةير األنشطةيربز هذا التقر   
خطـة  كـل مـن      وفقا ل  ٢٠٠٩مايو  /وأيار ٢٠٠٨مايو  / أيار يف الفترة ما بني   ،  التابعة له واألمانة  
ــذ ــ، املالتنفي ــام يف  ةقدم ــني الع ــران ١٤ إىل األم ــه/حزي ــا  ضــافة اإل و،٢٠٠٧ يوني ــة هب يف امللحق
  .٢٠٠٨يناير / يف كانون الثاين،ذي عقد يف مدريد ال،ولاأللتحالف امنتدى أعقاب 
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  مقدمة  -أوال   
 حتـالف احلـضارات     أُنـشئ  ،رعاية األمم املتحدة  وب ،مببادرة من حكوميت إسبانيا وتركيا      - ١

ــ وضــع جــدول أعمــال  هبــدف ٢٠٠٥ام يف عــ نظــور عــاملي مب للتنــوع الثقــايف الرشــيدةإلدارة ل
ــواء وحملـــي ــذه ،املـــساعدةو،  علـــى حـــد سـ ــة  ال خـــالل هـ ــة، علـــى مواجهـ  االنقـــساماتعمليـ

  . واالستقطاب والتطرف داخل اجملتمعات وفيما بينها
 مؤلـــف مـــن رفيـــع املـــستوى  أن أصـــدر فريـــق  ، وبعـــد ٢٠٠٧أبريـــل /يف نيـــسانو  - ٢

 جـذور االسـتقطاب بـني الثقافـات واجملتمعـات، واقتـرح             يستكـشف  بارزة تقريرا    شخصية ٢٠
 األمـني العـام لألمـم املتحـدة ممـثالً     عـّين   املتنـامي،   املنحـى جمموعة من التوصـيات للتـصدي هلـذا         

  . مبادرات عمليةوضع بقدماً عملية الدفع ل، سامياً
  مجهوريـة  رئـيس  ، سـامبايو  خورخياملمثل السامي،   وضع  ،  ٢٠٠٧ يونيه/يف حزيران و  - ٣

 وعرضـــتالعمـــل  مبـــادئ حـــددت، ٢٠٠٩-٢٠٠٧  للفتـــرةالربتغـــال الـــسابق، خطـــة تنفيـــذ
 باإلضـافة إىل  هيكلـي   واسـتراتيجي   عمـل   إطـار   بتحـالف   ال تزويـد مبادرات ملموسـة هتـدف إىل       

يف ضـــوء منتـــدى حتـــالف نطاقهـــا وتوســـيع اخلطـــة   تنقـــيحوجـــرى. جـــدول أعمـــال سياســـي
، نفـسه  العـام    مطلـع يف  و. ٢٠٠٨يناير  / الذي عقد يف مدريد يف كانون الثاين       األولاحلضارات  

 الوثيقـة إىل رئـيس       تلك أحالألمني العام، الذي    إىل ا قدم املمثل السامي التقرير السنوي األول       
  . )A/63/336انظر  (اجلمعية العامة

مــايو /ر أيــا- ٢٠٠٨مــايو /أيــار(يف الفتــرة الــيت يغطيهــا هــذا التقريــر الــسنوي الثــاين و  - ٤
ــل ، )٢٠٠٩ ــالف عمـ ــىالتحـ ــه  علـ ــدول أعمالـ ــشكيل جـ ــاإلدارة   تـ ــق بـ ــا يتعلـ ــيد فيمـ  ة الرشـ

مـن أجـل    اإلقليميـة تعزيز اخلطط الوطنية واالسـتراتيجيات  بعاملي، الصعيد الالثقايف على   لتنوعل
 وحتديــــد ه، وتطــــوير شــــبكة شــــراكاتاملنتميــــة إليــــهحــــوار ثقافــــات بــــني الــــدول األعــــضاء 

 ُمنحـــتيف الوقـــت نفـــسه،  و.  يف خمتلـــف أحنـــاء العـــامل  بية األكثـــر ابتكـــارا الـــشع املـــشاريع
اجملتمعــات  العالقــات بــني الــذي تتــسم بــه ثقافــات الــشامل لعــدةلعمليــة االســتقطاب  األولويــة
املـشار  وعلـى النحـو     . يةاملتوسـط  - يـة وروباألنطقـة   املسـيما يف      واجملتمعات الغربيـة، ال    املسلمة

ــ هــذا االســتقطاب ظــلرفيــع املــستوى، إليــه يف تقريــر الفريــق ال   طــوال هاجــسا شــديداشكل ي
مـشاورات  و حمادثـات سياسـية      مشلـت مـضاعفة،    اجهـود  تـه ملعاجلاملمثـل الـسامي     وبـذل    السنة،
ــة أو احملللــني طائفــة كــبرية مــع ــادرات مــع الــشركاء،  و ، مــن اجلهــات الفاعل  آونــتني خــاللمب

 “فتنـة ”فيلم  وقد شهدتا األحداث املرتبطة ب    ،   منتدى مدريد   األمهية منذ انعقاد   يتني بالغ ترئيسي
  .أزمة غزةو
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توســيع قاعــدة ) أ(ز العمــل علــى ، تركّـ ٢٠٠٩ مــايو/ أيــار- ٢٠٠٨مــايو / بـني أيــار و  - ٥
منظمـات  مـن بلـدان أعـضاء و      املؤلفـة    ،‘صـدقاء األشـبكة جمموعـة     ’الدعم للتحالف من خـالل      

 الوكـاالت واهليئـات املتخصـصة       مـع وحتـسينهما    التعـاون والتنـسيق      نطـاق توسـيع   ) ب(دولية؛  
العمليات اإلقليمية، وخاصـة    واملنظمات الرئيسية     من غريهامع  والتابعة ملنظومة األمم املتحدة،     

ــق شــبكة  ) ج (؛القائمــة  مــذكرات التفــاهم وخطــط العمــل املــشتركة  نطــاقيف  توســيع وتعمي
مجيـع الفئـات    وعالميـة،    واملؤسـسات اإل   ،عاملية مع اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص     الالشراكات  

الــيت العــشرة الرئيــسية تنفيــذ االلتزامــات ) د(العتــدال والتفــاهم؛ ل قــوى تــشكلميكــن أن الــيت 
 األولويـات الرئيـسية     متثلـت إحـدى   يف هـذه العمليـة،      و. مدريـد يف  لتحـالف   ايف منتـدى    قطعت  

ــة يفللتحــالف  ــدى  كفال ــاين ا جنــاح منت ــسان ،لتحــالف الث ــذي عقــد يف ني ــل / ال يف  ٢٠٠٩أبري
  .طلقت يف املنتدىأُاليت شاريع املتوفري آلية لتنفيذ يف ، واتركيحكومة دعوة من ب، اسطنبول

  
 مـن أجـل اإلدارة    ألمم املتحـدة    ل مبادرة سياسية    باعتبارهتوطيد التحالف     -ثانيا   

  لتنوع الثقايفل ةالرشيد
ع اجملتمـع   مـ ومـشاركته   املمثـل الـسامي     اسـتند عمـل     خالل االثين عشر شهرا املاضـية،         - ٦

 الـذي  ، للتنـوع الثقـايف  لإلدارة الرشـيدة بأن جدول األعمال العاملي   الراسخ   االقتناع   إىلالدويل  
لــسالم، بــل هــو أيــضا اثقافــة ل، لــيس جمــرد عنــصر أساســي بوضــعه وتنفيــذهتحــالف عهــد إىل ال

  . الدعامة الرابعة للتنمية املستدامة
 واختـاذ إجـراءات     من أجل التحاور  لحة   من أصحاب املص   للعديد  منربا شامالً  وبوصفه  - ٧

.  دوره داخـل منظومـة األمـم املتحـدة         شـيئاً فـشيئاً   التحـالف   رسـخ    حنـو حتقيـق النتـائج،        ةموجه
 احلـد مـن االسـتقطاب بـني         دفهبـ ملـشاريع مبتكـرة     رئيـسي    وميـسر    حمفـز  مبثابةيبدو اآلن   هو  و

ــن    ــات، فـــضال عـ ــم والثقافـ ــه األمـ ــاء  كونـ ــسيني يف بنـ ــاملني الرئيـ ــد العـ ــيم أحـ   اجلـــسور وتنظـ
 الثقـة والتفـاهم بـني خمتلـف         تعزيـز العـاملني علـى      ، بـني النـاس واملنظمـات      للـربط جتماعات،  اال

  .  واجملتمعات الغربيةاجملتمعات املسلمة بني - اًليس حصر و- خاصبوجه و، اجملتمعات
 دولللـ وسـع  األ اجملموعـة  اليت تفـصل بـني    منذ أمد بعيدالراسخةاألخطاء  زالق  مل اجتنبو  - ٨

بنــاء توافــق يف اآلراء، ووار  يــستند إىل احلــعــامهنــج  املتحــدة، ومــن خــالل  األمــم يف األعــضاء
 وقـد متكـن مـن   :  خالل هذه الفترة املـضطربة يف بعـض األحيـان      هلتحالف على قوة دفع   احافظ  

  .  أهدافهوبلوغ ،بناء توافق يف اآلراء بني أعضائهو ،جذب أعضاء جدد
جـدول أعمـال     يف حتسني صـورته     كثرياً على تحالف  اللذكر  وساعدت اجلهود اآلنفة ا     - ٩

  . لعام املاضيالرئيسية اليت حتققت يف اأحد أهم اإلجنازات السياسية هذا و.  العاملياإلدارة
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ق بـدور املوفِّـ    متزايـد    وعلـى حنـو   لتحـالف   قـام ا   املاضـية،    على مدى االثين عشر شهراً    و  - ١٠
 املبتكــرة الرائــدة مــع صــانعي الــسياسات   الــشعبيةتاملبــادراعلــى الــربط بــني ســاعد و. عــامليال

.  مكانـة عامليـة  ا هذه املـشاريع ومنحهـ  على تكبري يساعدوا أن همواملمولني احملتملني الذين ميكن   
ــالتحــالف وارتــبط  ــادر، ومــؤمتر،مناســبة ١٠٠أكثر مــن ب  اإلعــالم، بوســائط ذات صــلة ة ومب

  .يز احلوار بني الثقافات واألديان إىل تعزالراميةاهلجرة ووالشباب، وقضايا التعليم 
  

  تشكيل لبنات التحالف  -ثالثا   
 ،احلكومـات : ، وهـي  لقد بذلت جهود كبرية يف سبيل ترسيخ ركائز التحالف الثالث           - ١١

ونتيجــة لنمــو جمموعــة . تعزيــز لبناتــه الرئيــسية، ويف ســبيل  واجملتمــع املــدين،واملنظمــات الدوليــة
 وبفضل إقامـة شـبكة عامليـة مـن منظمـات اجملتمـع املـدين،                بصورة مطّردة، ترسخها  األصدقاء و 

إدراج ) أ: ( هـي ،أتيح للتحـالف أن ميـضي قـدما حنـو حتقيـق أهدافـه يف ثالثـة اجتاهـات رئيـسية                   
عـضاء مـن خـالل تنفيـذ خطـط وطنيـة        ألأهداف التحالف يف جداول األعمال الوطنية للـدول ا        

 سـواء عـن طريـق       -لعمليـات اإلقليميـة     جعل التحالف جـزءا مـن ا      ) ب(للحوار بني الثقافات؛    
دعـم   من أجل إجياد أوجه تالحـم و     -املنظمات اإلقليمية أو املمثلني احملليني للمنظمات الدولية        

املنظمـات غـري احلكوميـة،    (إشـراك اجملتمـع املـدين بـشّتى عناصـره           ) ج(العمل اجلـاري بالفعـل،      
ــة، واملؤســسات   ــه،القطــاع اخلــاص  و، واجلامعــات،واملنظمــات واجلماعــات الديني يف )  وخالف

 األساسـية للوصـول     ه لبناتـ  ىحدإ، باعتبار ذلك    تهأو قياد التحالف  أنشطة مشتركة حتت رعاية     
  . إىل هدفه النهائي، أال وهو إحداث التغيري على أرض الواقع

  
  توسيع جمموعة األصدقاء وتعزيزها    

، فقــد زاد عــدد أعــضاء اســتمّرت الزيــادة الكــبرية للــدعم املقــّدم لتحــالف احلــضارات   - ١٢
التحــالف اجلــدد ومــن أعــضاء .  يف املائــة٢١، أي بنــسبة ١٠٣ إىل ٨٥جمموعــة األصــدقاء مــن 

  . بعض املنظمات الدولية اهلامة، مما ميثل تعزيزا لقدرته على االستمرار
وكان تعزيز جمتمع جمموعة األصدقاء، باعتبـاره أحـد الركـائز الرئيـسية للتحـالف، مـن           - ١٣

أوال، عـن طريـق   . اّتبـاع هنـج ذي شـقني   بق ذلـك  وحتقّـ . مثـل الـسامي ذات األولويـة    أهداف امل 
عقــد اجتماعــات منتظمــة جملموعــة األصــدقاء، حيــث اجتمعــت اجملموعــة أربــع مــرات خــالل     

ومـن خـالل    .  منها مّرتان على املستوى الوزاري ومّرتان على مـستوى رؤسـاء البعثـات             ،السنة
 بنــشاط متزايــد، التحــالفاجملتمــع يف أعمــال هــذا رك اجتماعــات جمموعــة األصــدقاء هــذه شــا 

إجيــاد تفاعــل منــتظم علــى  بوثانيــا، . فــأثرى مبادراتــه بتقــدمي األفكــار والــرؤى والــدعم الــالزم  
الــشديد وقــد أعــرب املمثــل الــسامي عــن تقــديره   . مــستوى األمانــة وعلــى الــصعيد الــسياسي 
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لدولية وما أسدوه من مشورة خـالل     جرى من تبادل لآلراء مع الوزراء ورؤساء املنظمات ا         ملا
ومـن أجـل حتقيـق      .  اليت حضرهتا أعداد كـبرية     ،زيارات البلدان واالجتماعات الثنائية والوزارية    

املواضـيعية الـيت    النـهوج   كامل إمكانات فريـق األصـدقاء، قُـّدم اقتـراح لوضـع عـدد صـغري مـن                   
  . املستقبل القريبختّص البلدان اليت لديها شواغل مشتركة، وهذه العملية ستنفذ يف

  
  شبكة جهات التنسيق التابعة للتحالف

بتــشجيع مــن املمثــل الــسامي، قــام أعــضاء جمموعــة األصــدقاء بتعــيني جهــات تنــسيق      - ١٤
. مكلّفة باإلشراف على تنفيذ اخلطط الوطنية وتنسيق العالقـات واألنـشطة مـع أمانـة التحـالف                

عّينـت املنظمـات الدوليـة       جهة تنسيق و   ٦٩بلدان  عّينت ال ومنذ بداية الفترة املشمولة بالتقرير،      
أكتــوبر /وعقــد أول اجتمــاع جلهــات التنــسيق يف بــاريس يف تــشرين األول .  جهــة أخــرى١٤

ذات الــصلة باملوضــوع وأتـاح االجتمــاع للمـشاركني الفرصــة للتعـّرف علــى الـربامج     . ٢٠٠٨
 ولتبــادل األفكــار  ،هومناطقــالعــامل يف خمتلــف بلــدان  وضــعت املــشتركة بــني الثقافــات الــيت    

واملمارسات بشأن إدارة التنوع الثقايف وتكوين منظورات جديدة خبـصوص مـا يواجهـون مـن                
 مباشـرة،   اسـطنبول وعقد اجتمـاع ثـان جلهـات التنـسيق يف أعقـاب منتـدى               . حتديات مشتركة 

واسـتمر تعزيـز شـبكة جهـات        . استفيد خالله من تبادالت اآلراء اليت جرت يف التجّمـع األول          
سيق من خالل احملادثات اهلاتفية الثنائية مع األمانة وتوزيع رسالة إخبارية شـهرية، ممـا يتـيح                 التن

  . تبادل املعلومات بسرعة ويشكّل منربا للمبادرات املشتركة واجلهود التعاونية
  

للنـهوض  اخلطط الوطنية واالستراتيجيات اإلقليمية الراميـة إىل إقامـة حـوار بـني الثقافـات                
  ف احلضاراتأهداف حتالب

اســتجابة للــدعوة الــيت أطلقهــا املمثــل الــسامي جمــددا، قــام عــدد مــن الــدول األعــضاء     - ١٥
يف جمموعة األصدقاء ببـدء أو مواصـلة العمـل علـى اعتمـاد خطـط وطنيـة للحـوار بـني                      اجلديدة  

ــالتنوع  اإلدارة أهــداف التحــالف، ومــن مث تطبيــق  للنــهوض بالثقافــات  الرشــيدة فيمــا يتــصل ب
 ،عـشرة بلـدان   لطـط الوطنيـة     اخل اسـطنبول  يف منتـدى     توقـد أعلنـ   . على الصعيد الوطين  الثقايف  

 ، واجلزائـر  ، واجلبـل األسـود    ، والربتغـال  ، والربازيـل  ، وألبانيـا  ، واألرجنتني ،االحتاد الروسي  :هي
 واململكـة املتحـدة   ، وتركيـا ، وبلغاريـا ، كـل مـن إسـبانيا     توكانـ .  وقطـر  ، وسـلوفينيا  ،ورومانيا

ومـن  .  الوطنيـة قبـل ذلـك      ا خطّتـه  تونيوزيلندا قـد اعتمـد     لعظمى وأيرلندا الشمالية،  لربيطانيا ا 
 ،الـسمات املـشتركة بـني هـذه اخلطــط الوطنيـة أهنـا تعـاجل بــشكل مباشـر قـضايا التنـوع الثقــايف          

  .  وتساعد على بناء الثقة بني الطوائف املتنوعة،وتوثّق الروابط بني الثقافات
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  املتوسـطية،  -يـة   وروباألنطقـة   امل و ،قليمية لبلدان أوروبا الـشرقية    وأُعلنت استراتيجيات إ    - ١٦
وهتـدف هـذه   . األمريكيـة، ممـا يـساعد علـى متديـد نطـاق تغطيـة التحـالف          -والبلدان األيبرييـة    

االستراتيجيات اإلقليمية إىل مـساعدة البلـدان الـيت تواجـه حتـديات متماثلـة ومـشاكل متطابقـة                    
ج اليت تتبعها، وتبادل املعلومـات عـن   وهلا، واملقارنة بني النهعلى هتيئة فرص مشتركة للتصدي  

ــة     قــصص أوجــه القــصور و  ــادرات اإلقليمي ــدعيم املب ــدروس املــستفادة، وكــذلك ت النجــاح وال
  .والتنسيق اإلقليمي

  
  تعزيز شبكة الشراكات

إدراكا من التحالف لكون فعاليته وقدرته علـى االسـتمرار متـوقفتني إىل درجـة كـبرية               - ١٧
مـن الـشركاء، فقـد واصـل توسـيع وتعميـق شـبكة              كـبرية   لى قدرته علـى التفاعـل مـع طائفـة           ع

 املنظمــات الدوليــة واملتعــددة األطــراف واجملتمــع املــدين والــشباب       وهــي تــشمل  -شــركائه 
هـذه الـشبكة   تنميـة   وتـساعد   . ووسائط اإلعالم والزعماء الدينيني، إىل جانـب قطـاع األعمـال          

جهـوده الراميـة إىل تعزيـز التفـاهم بـني           بفـضل    أقـوى تـأثري ممكـن        التحالفإحداث  على كفالة   
  .ةجيدإدارة الثقافات وإدارة التنوع الثقايف 

ــع التحــالف اســتراتيجية مــن شــقّ      - ١٨ ــصدد، اتب ــذا ال ــل شــبكات  ) أ: ( مهــا،نيويف ه تفعي
ات التحالف وقدرته علـى التعبئـة مـن أجـل إضـافة قيمـة إىل املبـادرات الـيت تـضطلع هبـا املنظمـ                      

دعـــوة شـــركاء التحـــالف إىل اإلســـهام بأفكـــارهم ) ب(الـــشريكة واملناســـبات الـــيت تقيمهـــا؛ 
 إعــداد معظــم مــشاريع  بالفعــلجيــريو(ومعــارفهم وخــرباهتم للمــساعدة علــى تعزيــز مــشاريعه 

 وهتيئـة الفـرص لتطويرهـا      ،ترسـيخ األسـس الـيت تنـبين عليهـا         و ،)التحالف بالتعاون مع الشركاء   
  .وتوسيعها

علـى الـصعيد الـدويل      اتُّخذ  ع العديد من اتفاقات التعاون و     ، ُوقِّّ ٢٠٠٨مايو  /نذ أيار وم  - ١٩
عدد من القرارات الـيت تعتـرف بالتحـالف كـشريك رئيـسي، مثـل القـرار الـذي اختـذه أعـضاء                       

ــه /البحــر األبــيض املتوســط يف متــوز مــن أجــل حتــاد الا ــوزاري  ٢٠٠٨يولي  وقــرار االجتمــاع ال
يف مرحلــة تنفيــذ مبــادرة ”املنظمــة تلــك  “إســهام”يف أوروبــا بــشأن ملنظمــة األمــن والتعــاون 

. ٢٠٠٨ديـسمرب   /لـسنكي يف كـانون األول     هبيف اجمللـس الـوزاري      عتمـد    امل “حتالف احلضارات 
 علـى خطـة     ٢٠٠٨سـبتمرب   /وعالوة على ذلك، اتفق التحـالف مـع االحتـاد األورويب يف أيلـول             

ر كـل مـن هـذين االتفـاقني         ويـوفّ . س أوروبـا  ع مذكرة تفاهم مع جملـ     عمل مشتركة بينهما ووقّ   
زمخا إلعداد مبادرات ملموسة يف عدد من اجملـاالت، منـها حقـوق اإلنـسان ووسـائط اإلعـالم                   
وتعزيــز التنــوع الثقــايف واهلجــرة ودور اجملتمــع املــدين يف تعزيــز التفــاهم املتبــادل بــني الطوائــف   

ديدة مع سبع منظمـات دوليـة، لكـي         ، وقع التحالف اتفاقات ج    اسطنبولويف منتدى   . املتنوعة
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وقد وقّعت االتفاقـات الـسبعة مـع        . حيقق مع شركائه االستفادة من الشبكات واملزايا التنافسية       
ــة للـــهجرة : املنظمـــات التاليـــة ــة املـــؤمتر اإلســـالمي ،املنظمـــة الدوليـ ــة ، ومنظمـ  واألمانـــة العامـ

 ومجاعــة البلــدان ،لفرنكوفونيــة للدوليــةنظمــة اامل وه، ومؤســسة آنــا لينــد،األمريكيــة - األيبرييــة
وباإلضــافة إىل ذلــك، يعمــل التحــالف يف الوقــت احلــايل .  واالحتــاد الالتــيين،الناطقــة بالربتغاليــة

 ، ورابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا ، واالحتــاد األفريقــي،علــى إقامــة شــراكات مــع الكمنولــث 
دف توقيـع مـذكرات     واملؤسسة اآلسـيوية األوروبيـة الـيت تتخـذ سـنغافورة مقـرا هلـا، وذلـك هبـ                  

  . تفاهم يف املستقبل القريب
كما ركّز التحالف جهوده على تعزيز تعاونه مـع اإلدارات والوكـاالت التابعـة لألمـم             - ٢٠

وباإلضافة إىل دعم عمل املكتب التنفيذي لألمني العام يف األمور املتعلقة بـاحلوار بـني         . املتحدة
 ، واالتفــاق العــاملي،ع إدارة شــؤون اإلعــالمالثقافــات، أقــام التحــالف صــالت تعــاون وثيــق مــ  

 وبرنــامج ، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان،)اليونيــسيف(منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة و
ويف هـذا   . )اليونـسكو (منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة              و ،األمم املتحدة اإلمنائي  

ملثمـر مـع إدارة شـؤون اإلعـالم الـيت           الصدد، يسّر التحالف بشكل خاص أن يبلغ عـن تعاونـه ا           
القتـراح التحـالف تنظـيم النـسخة الثانيـة مـن النمـوذج العـاملي حملاكـاة                  بنـاءة   استجابت بصورة   

  . األمم املتحدة حول موضوع حتالف احلضارات والتحاور والتعاون بني الثقافات
املؤسـسات  : امهـ ،  وأقام التحـالف كـذلك أطـرا للتعـاون مـع اثنـتني مـن الـدوائر اهلامـة                    - ٢١

  . والقطاع اخلاص، وذلك تلبية اللتزامات مت التعّهد هبا يف مدريد وجرى اآلن تنفيذها
 ٢٠٠٨فربايــر / يف شــباط، بــاملغرب،أمــا بالنــسبة للمؤســسات، فقــد عقــد يف مــراكش  - ٢٢

ــشرق      ٢٠اجتمــاع لنحــو   ــا وال ــشمالية وأوروب ــي مؤســسات مــن أمريكــا ال  مــن رؤســاء وممثل
بيــة اللتــزام مت التعّهــد بــه يف مدريــد، قــررت اجملموعــة إنــشاء شــبكة دوليــة وتل. األوسـط وآســيا 

إعـداد مبـادرات    ، و وسيكون هدفها توثيق التعاون بني املؤسسات ومع التحـالف        . للمؤسسات
  . وإجياد منرب لتبادل املعارف واملعلومات،مشتركة يف جمال التفاهم والتعاون بني الثقافات

التحالف منشورا عن الدور املبتكر الـذي       طلق  يف مدريد، أ  طوع  مقوتلبية اللتزام آخر      - ٢٣
. يقوم به قطاع األعمال يف إدارة قضايا التنوع الثقايف يف مكان العمـل وعـرب خمتلـف الطوائـف                  

ــر  ــم املتحــدة     ،ويستكــشف التقري ــاق األم ــع اتف ــّد باالشــتراك م ــاملي  املع ــون الع ــة ”واملعن مزاول
 مـا تواجهـه الـشركات مـن حتـديات           ،“لتحـديات والفـرص   ا: األعمال يف عامل متعدد الثقافات    
ط الضوء على املمارسات اجليدة والدروس املـستفادة يف هـذا           متصلة باختالف الثقافات، ويسلّ   

 األعمال بدور حيوي يف تعزيز التفاهم بـني الثقافـات       منشآتهن على إمكانية قيام     رباجملال، وي 
  .  هبذا الدوراويشرح كيفية قيامه
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ول أمثلـة التعــاون مـع القطـاع اخلــاص إقامـة التحـالف تعاونــا وثيقـا مـع شــركة        ومـن أ   - ٢٤
 أفـضى إىل إقامـة مـشروع مبتكـر ومتقـّدم           ،)CISCO( هي شـركة سيـسكو       ،متعددة اجلنسيات 

بـني   لتعزيـز التحـاور والتفـاهم        “مقـاهي احلـوار   ” يهدف إىل إقامة شبكة عاملية مـن         تكنولوجياً
  . ارك فيه املدن كشركاء رئيسينيعلى مستوى العامل وتشالثقافات 

مـن الـشراكات لتحقيـق    نطاقـا واسـعا   وبالنسبة ملنظمات اجملتمع املدين، أقـام التحـالف      - ٢٥
ــدفني ــا،ه ــم املتحــدة،        : أوهلم ــابع لألم ــادرات حتــالف احلــضارات الت ــة مب  توســيع نطــاق تغطي
 إبـراز املبـادرات   وانـصّب تركيـز هـذه الـشراكات علـى      .  زيـادة تـأثري هـذه املبـادرات        :اموثانيه

 .املتـصلة بـذلك   ذات الصلة وزيادة املعرفة هبا، وتوسيع شبكة الدعم وتـسهيل تنفيـذ املبـادرات               
 منها ما ُوقّع مـع املؤسـسات األكادمييـة والبحثيـة         ،ويف هذا اجملال، وقّعت عدة مذكرات تفاهم      

ملعرفــة  ايف ســياقات شــبكة البحــوث التابعــة للتحــالف، والكرســي اجلــامعي املتخــصص يف        (
يف إطـار   اإلعالمية واحلوار بني الثقافات املنـشأ مـن قبـل شـبكة حتـالف احلـضارات واليونـسكو        

؛ )برنامج توأمة اجلامعات والكراسـي اجلامعيـة، وشـبكة التثقيـف يف جمـال األديـان واملعتقـدات                 
؛ ومنظمـات الـشباب؛ واملنظمـات غـري احلكوميـة           )األديان من أجل السالم   (واملنظمات الدينية   

ـــزاعات    ــسوية الن ــسالم وت ــاء ال ــة ببن ــد وم (املعني ــادي مدري ــسالم ركــز ن ؛ ورابطــات )أوســلو لل
  ).املركز الدويل للصحفيني(املعنية حبقوق اإلنسان الصحفيني 

  
  املبادرات واألنشطة الرئيسية   -رابعا   

ذات رسـالة   مبـادرة   وهي  . ُيـعد حتالف احلضارات مبادرة ألصحاب مصلحة متعددين        - ٢٦
متنوعة من اجلهات العاملة، وتكفل أن ُيـترجم احلوار إىل جمموعـة           عناصر  ، وجتمع بني    واضحة

ويــضطلع التحــالف نفــسه بوضــع بعــض تلــك اإلجــراءات   . متــسقة مــن اإلجــراءات امللموســة 
كما يقدم التحالف الرعايـة، ويعمـل كحفـاز وييـسر تنفيـذ عـدد               . وتنفيذها، عن طريق األمانة   

على تنفيـذ وتـدعيم الـربامج واملـشاريع         ركز جهوده    ، العام املاضي  يفو. من املبادرات األخرى  
علـى املبـادرات اجلديـدة الـيت     و، ٢٠٠٨ينـاير  /اليت أُطلقـت يف منتـدى مدريـد يف كـانون الثـاين         

ويـصف االسـتعراض املـوجز التـايل مبـادرات تتـراوح بـني مـا يقـوم                   .وضعت منذ ذلك الوقـت    
  .طلع فيها بدور امليسرالتحالف فيها بدور تنفيذي رئيسي وما يض

، التابعـة لتحـالف احلـضارات       ‘آليـة وسـائل اإلعـالم لالسـتجابة الـسريعة         ’وقد أطلقت     - ٢٧
وجــد يف تو .٢٠٠٨ينــاير /يف املنتـدى األول للتحــالف الــذي عقــد يف مدريــد يف كــانون األول 

 صــلب تلــك اآلليــة مــوارد مــن اخلــرباء متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت للــصحفيني الــذين يغطــون
ومنـت  . موضوعات عن التوترات الثقافية والدينية والسياسية بني اجملتمعات احمللية وعرب احلـدود      

وقد أرسلت يف املتوسط مـا بـني      .  خبري ١٠٠ إىل ما يربو على      ، منذ إطالق تلك اآللية    ،املوارد



A/63/914
 

12 09-39029 
 

 مـن األشـخاص يف وسـائل اإلعـالم    دوما زايدة ـ رسائل إعالمية شهريا إىل قائمة مت   ثالث وأربع 
بني الثقافـات ممـا قـد       املشتركة  لتعريف الصحفيني باملسائل    ) ٧ ٠٠٠ عددهم حاليا على  يربو  (

وللمـساعدة  . يرغبون يف تغطيته، وهي تقدم أمساء اخلرباء املستعدين للتعقيب على تلك املسائل           
ــن املناســبات          ــدد م ــدمت عــروض يف ع ــة، ق ــك اآللي ــوارد تل ــى توســيع نطــاق اســتخدام م عل

  . يةاإلعالمية العامل
شبكة مـن اخلـرباء يف      إلقامة   هوأقيمت شراكة مع املفوضية األوروبية ومؤسسة أنا ليند         - ٢٨

الذين يغطـون التـوترات     احملترفني  منطقة أوروبا والبحر األبيض املتوسط لدعم عمل اإلعالميني         
ينـاير، اشـترك    /وعقـب أزمـة غـزة يف كـانون الثـاين           .زاعات بـني الثقافـات يف تلـك املنطقـة         ـوالن

 مـع عـدة صـحفيني مـن         ة يف تنظـيم مـشاور     هالتحالف مع املفوضية األوروبية ومؤسسة أنا لينـد       
منطقة أوروبا والبحر األبـيض املتوسـط بـشأن دور وسـائل اإلعـالم والتحـديات الـيت تواجههـا           

لـى وضـع اثنـا عـشر مقـاال يف           سـاعد مـشروع تلـك اآلليـة أيـضا ع           وقـد  .عند تغطيـة الرتاعـات    
وسـائل اإلعـالم الدوليـة عـن طريــق الـربط بـني الـصحفيني واخلــرباء الـذين كـانوا شـهودا علــى           

  .األحداث على أرض الواقع خالل األزمة
وأصـبح مركـز     .للتحـالف التـابع   واستمر التقـدم بـشان إقامـة مركـز تبـادل املعلومـات                - ٢٩

بيانـات  وهـو قاعـدة    - (aocmedialiteracy.org)ائل اإلعالم سالتربوية املعرفية لوتبادل املعلومات  
تــساعد علــى أفــضل شــاملة علــى شــبكة اإلنترنــت مؤلفــة مــن منظمــات ومــوارد وممارســات     

 -مكافحة النماذج النمطية الثقافية وتطوير مهارات التفكري النقدي لتقييم الرسـائل اإلعالميـة              
واسـتفادة   . من فرادى الزائـرين شـهريا      ١٦٠٠٠ بوابة معترفا هبا دوليا يستخدمها ما يربو على       

مجيـع  يف  ٣٣ويبلـغ عـددها حاليـا     (  للتحـالف من هذا النجاح ومن اهتمام املنظمات الشريكة    
، ينــسق التحــالف إنــشاء كرســي مــشروع التوأمــة بــني اجلامعــات يف اليونــسكو  )منــاطق العــامل

ــني الث      ــف وســائل اإلعــالم واحلــوار ب ــشأن تثقي ــاتلتحــالف احلــضارات ب ــع   .قاف ــاون م وبالتع
ق منـشور  ـــ ة، أُطلـــ ة األوروبيـــ واملفوضي (Grupo Comunicar)و كميونيكار ــاليونسكو، وغروب

رسـم  ( جيمع بني النظـرات املتعمقـة للخـرباء الـدوليني بـشأن سياسـات تثقيـف وسـائل اإلعـالم                   
  . ) والربامج والتحدياتىالرؤ: خريطة لسياسات تثقيف وسائل اإلعالم يف العامل

ــد   - ٣٠ ــلوقـ ــدات    اكتمـ ــان واملعتقـ ــشان األديـ ــات للتثقيـــف بـ ــادل املعلومـ ــز تبـ ــاء مركـ   بنـ
(aocerb.org) .   إمكانيـة االطـالع علـى املبـادئ     يـوفر  علـى شـبكة اإلنترنـت    القـائم  وهذا املـورد

التوجيهيــة وغريهــا مــن املــوارد التثقيفيــة عــن األديــان واملعتقــدات املختلفــة يف العــامل، وكــذلك  
كمــا يتــضمن أيــضا شــبكة مــن املنظمــات ذات . القيــات والتــسامح والتربيــة املدنيــةتعلــيم األخ
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منتـصف  ومن املقرر إطالقه يف     .  وقسما لألخبار  ، ومنتدى ، وتقوميا للمناسبات  ، ويومية ،الصلة
  .٢٠٠٩عام 
وهـي تـضم    .شبكة لبحوث حتـالف احلـضارات  إقامة ري  جتوبالتوازي مع هذا العمل،       - ٣١

ــشترك يف االهتمــام مبجــاالت عمــل    شــىت ملؤســسات مــن  جمموعــة صــغرية مــن ا  أحنــاء العــامل ت
  . التحالف وتلتزم بتشجيع التبادالت التعليمية بني الثقافات

. ويقوم التحالف أيضا بدور قوي يف الدعوة إىل تعزيز برامج التبـادل الـدويل للطـالب                 - ٣٢
ة على وضع ونشر مـشاريع      وقد بدأ التحالف، بالتعاون مع شركاء دوليني آخرين، يف املساعد         

اق اجملتمعـات املتعـددة     ـــ ي سي ـ فـ  “اآلخـر ”بالتدريس فيما خيـتص بــ       ات املتعلقة   ــتتناول التحدي 
  .  منربا مهما إلعطاء دفعة للعمل يف هذا اجملالاسطنبولووفر منتدى . الثقافات

  بـشأن برنـامج زمالـة للتحـالف، مـصمم     ٢٠٠٩جرت أعمال حتضريية يف أوائل عام     و  - ٣٣
 علـى   لقادة الناشئني من أمريكا الشمالية وأوروبا والبلدان ذات الغالبية املـسلمة          التيسري تعريف   

متبادل وموضوعي ومفيد بوسائل اإلعالم والثقافة والـسياسة واملؤسـسات واجملتمـع املـدين              حنو  
وسـيدخل حيـز التنفيـذ       .اسـطنبول وقد أُعلن عن هذا املشروع يف       . والدين يف بلدان كل منهم    
  .٢٠٠٩يف النصف الثاين من عام 

وقُــدم متويـل    .املرحلة التجريبية من صندوق تضامن الشباب كما كان مقـررا  وُنفذت    - ٣٤
 املنـتمني  نأوَّيل ملبادرات بارزة يقودها الشباب تعزز العالقات البنـاءة الطويلـة األمـد بـني الـشبا          

 .اســطنبولريعهم يف منتــدى وعــرض الفــائزون الــستة نتــائج مــشا .إىل خلفيــات ثقافيــة متنوعــة
وعقب حتليل الدروس املـستفادة مـن املرحلـة التجريبيـة ونتائجهـا، سُتــطلق املرحلـة التاليـة مـن                     

ومـن اجلـدير    . فر التمويـل املالئـم    ا، بـشرط تـو    ٢٠٠٩الربنامج على نطاق أوسع يف أواخر عام        
  . نطاق الصندوق ذاته قد اتسعت بقدر كبري يتجاوز ال الشبايباجملأن األنشطة يف باملالحظة 

 تتـضمن سلـسلة مـن       ية، اسـتراتيجية شـباب    شـبان ووضع التحالف، بالتعاون مع شركاء        - ٣٥
 يف دفـع التفـاهم بـني الثقافـات وبنـاء            نتحالف لتعزيز وتقوية مـسامهة الـشبا      الاملبادرات يقودها   

كـل منـها     حول ثالثـة أهـداف يعـزز         يةستراتيجية الشباب الوتتمحور ا . جمتمعات شاملة للجميع  
تنفذ بالتعـاون مـع عـدة       وسـ . زيادة الـوعي، وتقويـة القـدرات، وتبـادل املعلومـات          : ، هي اآلخر

  . اإلقليميةيةنابر الشبابامل مثل املنظمات املتعددة األطراف و،شركاء مهمني
ويتــضمن املوقــع الــشبكي  . علــى شــبكة اإلنترنــتوقــع الــشبايباملإنــشاء اكتمــل كمــا   - ٣٦

كمـا  . نمات يوفر املوارد املتصلة بـدفع التفـاهم بـني الثقافـات جبهـود الـشبا       مركزا لتبادل املعلو  
 يف إقامـة جمتمعـات   نزمني مبـسامهة الـشبا  ـامللتـ كافـة  يوفر املوقع الشبكي مكانا افتراضيا اللتقـاء    
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منتـصف   متاحا على شبكة اإلنترنت يف       لشبايباومن املقرر أن يصبح املوقع الشبكي       . مشتركة
  .٢٠٠٩عام 
وهتدف حركة الشباب العامليـة مـن أجـل حتـالف احلـضارات، الـيت أًطلقـت يف منتـدى                      - ٣٧

، وتقوية االلتـزام مببـادئ التحـالف،        ن، إىل حشد منظمات الشباب واألفراد من الشبا       اسطنبول
 ومنظمـات الـشباب مـن       ن الـشبا  ىوسيتمكن فراد . وتعزيز احلوار، وإبراز اإلجراءات امللموسة    

التـابع  الـشبايب   وقـع الـشبكي     املكة وتقدمي تقارير عن أعماهلم عن طريق        االنضمام إىل هذه احلر   
  .لتحالف احلضارات

املـشورة بـشأن تنفيـذ وتقيـيم        تقـدم   وإضافة إىل ذلك، أُنشئت جلنة استشارية للـشباب           - ٣٨
 العاملية، جنبا إىل جنـب مـع منـابر          يةركة الشباب احلواملساعدة على تنسيق    الشبابية  االستراتيجية  

  .اب اإلقليمية القائمةالشب
 بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة وغريهـا مـن          ،اسطنبولوقد أًطلق أيضا يف منتدى        - ٣٩

 ، عـن اهلجـرة    نالـشبا اليت أنتجهـا    الفيديو  ألفالم  ، وهو مهرجان    ‘+بلورال’، مهرجان   الشركاء
  . والتنوع، واهلوية،وسياسة الشمول

تقريــر الفريــق الرفيــع  يف دد الرابــع احملــلعمــل ال ويف جمــال اهلجــرة، الــذي يــشكل جمــا    - ٤٠
، بالتعـاون مـع      واإلدمـاج  املستوى، وضعت خطـط أوليـة ملركـز لتبـادل املعلومـات عـن اهلجـرة               

  .املنظمة الدولية للهجرة
مرحلة التـشغيل التـام،   ، الذي أُعلن عنه يف منتدى مدريد،       ‘سيالتيك’ مشروع   دخلو  - ٤١

اصيل التقدم الذي أحرزه، ويشمل التحالفات الـيت أقامهـا مـع             تقرير عن تف   اسطنبولوقُـدم يف   
ــدوليني    ــامليني واإلقليمــيني وال ــشركاء الع ــة املــشاريع واإلحلــاق    لال ــز إجيــاد الوظــائف وتنمي تعزي

مبـادرة مـن الـشيخ محـد بـن خليفـة آل ثـاين والـشيخة مـوزة                عبارة عـن    وسيالتيك  . بالوظائف
تيك احلاجــة امللحــة واملتزايــدة إىل إجيــاد وظــائف  ويتنــاول ســيال. مــن قطــرِملــسند بنــت ناصــر ا

وتعــزز تلــك املبــادرة إجيــاد الوظــائف علــى نطــاق واســع ومباشــرة   . نوفــرص اقتــصادية للــشبا
إىل األسـواق، بـدءا بالعـامل       ونفـاذهم    علـى رأس املـال       ناألعمال احلرة وإمكانية حـصول الـشبا      

 عــن طريــق املمثــل ،م التحــالفويقــو. نالعــريب، الــذي توجــد بــه أعلــى معــدالت بطالــة الــشبا 
ــسامي ــوين       ،ال ــرض تك ــتثمار بغ ــصرف األورويب لالس ــني ســيالتيك وامل ــصاالت ب ــسري االت  بتي

  . شراكة بينهما
 يف منتـدى مدريـد كمـشروع متـصل          ‘صندوق التحـالف لوسـائل اإلعـالم      ’وقد أُطلق     - ٤٢

التلفزيـــون األفالم وبــرامج  بــ بــذلك ولكنــه مــستقل، يوســع نطــاق إنتـــاج احملتــوى الترفيهــي        
عـروض  بميثل حتديا للنماذج النمطيـة الـشائعة وُيــعرِّف املـشاهدين            على حنو   والوسائط اجلديدة   
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أكثر توازنا عن املناطق والثقافات اليت غالبا ما تتجاهلها وسائل اإلعالم أو تـصورها علـى حنـو            
ــة ، كــشف صــندوق وســائل اإلعــالم عــن اســتراتيجيته املؤلفــة مــن ثال    اســطنبولويف  .ســليب ث

الجتاهــات؛ وزيــادة علــى اأقــسام، الــيت تتــضمن إجــراء حبــوث لزيــادة فهــم أثــر وســائل اإلعــالم 
اإلعـالم؛ وإنتـاج وتوزيـع      صـناعة   الوعي بشأن نتائج البحوث عن طريق محلة عاملية تـستهدف           

  .األفالم وبرامج التلفزيون والوسائط اجلديدة اليت تعزز زيادة التفاهم بني الثقافاتباحملتوى 
وبالتعــاون مــع حتــالف احلــضارات، أطلقــت شــركة سيــسكو مقهــى احلــوار يف منتــدى   - ٤٣

 نيأن النـاس العـادي    ، مفادهـا    ويستند هذا املشروع إىل فكرة جذريـة ولكنـها بـسيطة          . اسطنبول
يشتركون يف كثري من األمور وإذا أُتيحت هلم الفرصة سـوف يكتـشفون اهتمامـاهتم املـشتركة                 

متنوعـة  ويربط مقهى احلوار بني مجاعـات مـواطنني   . السياسية -ية بالرغم من الفواصل اجلغراف 
يتـهيأ  التـداول بالفيـديو، وبـذلك       املتعلقـة ب  من أحناء العامل عـن طريـق تكنولوجيـا اجليـل الثالـث              

جديد لالبتكار االجتماعي ويوسـع بـصورة هائلـة قـدرتنا علـى تنـاول املـشاكل املـشتركة                   حيز  
نفذ هـذا الربنـامج أيـضا منظمـة غـري حكوميـة أنـشئت هلـذا                وت .وعلى االبتكار كمجتمع عاملي   

، ‘ليـة احملكومـات   احلاملـدن املتحـدة و     ’، و هالغرض وتلقت بالفعـل رعايـة مـن مؤسـسة أنـا لينـد             
  .ومؤسسة غولبنكيان

ويف أعقاب أزمة غزة، اشـترك التحـالف مـع منظمـات شـريكة يف وضـع جمموعـة مـن                       - ٤٤
مبــادرة اســتعادة الثقــة وإعــادة بنــاء ’ يطلــق عليهــا اســم وأعقبــت هــذه املبــادرة، الــيت. املــشاريع
فربايـر  / وحتـالف احلـضارات يف شـباط      ه، اجتماعا اشتركت يف تنظيمه مؤسسة أنا ليند       ‘اجلسور
، وهـي هتــدف إىل تقيــيم أثــر أزمــة غـزة علــى العالقــات بــني اجملتمعــات ويف داخلــها يف   ٢٠٠٩

لـى عـدد مـن اإلجـراءات املـشتركة مـن أجـل              واُتـفق ع . منطقة أوروبا والبحر األبيض املتوسط    
ــاء اجلــسور اإلنــسانية    -و املــساعدة علــى اســتعادة الثقــة يف احلــوار اليــور   متوســطي وإعــادة بن

 واليونـسكو ومنظمـة املـؤمتر       هوتشترك فيها مؤسسة أنا لينـد     . والثقافية بني اجملتمعات يف املنطقة    
جامعات منطقة البحـر األبـيض املتوسـط،    اإلسالمي وجملس أوروبا واملفوضية األوروبية واحتاد  

  . وغريها، وتلقت دعم حكومات عديدة
املـذكور يف تقريـر    -األبيض عـن الـرتاع اإلسـرائيلي والفلـسطيين      الكتاب  وفيما خيص     - ٤٥

ــستوى    ــع املـ ــق الرفيـ ــاين  (الفريـ ــشرين الثـ ــدم يف تـ ــوفمرب /املقـ ــسبة ل-) ٢٠٠٦نـ ــالف  بالنـ تحـ
.  من املشاورات واملبادرات خالل الـشهور القليلـة املاضـية      احلضارات، قام املمثل السامي بعدد    

 إىل  ،٢٠٠٨مـايو   /غزة والضفة الغربيـة يف أيـار      إسرائيل و ودعا املمثل السامي عقب زيارته إىل       
يف األراضــي املقدســة يف تــشرين  املؤســسات الدينيــة عقــد اجتمــاع متابعــة مــع أعــضاء جملــس   

 نظـم جلـسة لتقـارع األفكـار مـع عـدد مـن               ،٢٠٠٩فربايـر   /ويف شـباط   .٢٠٠٨نـوفمرب   /الثاين
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العلماء ومتخذي القرارات السياسية والفنانني وممثلي املنظمات غري احلكومية لتنـاول موضـوع          
وكـان  .  نفـسه  املوضـوع بـشأن    جلسة إفطار عمل     اسطنبولوعقد يف منتدى    . األبيضالكتاب  
ريا ولكنـه غـري كـاف        ضـرو  “األبـيض الكتـاب   ”قد يكـون    : ن االجتماعني ذا شقني   ــناتج هذي 

 اأثـر تتـرك  زاعات املستعـصية  ـالـيت تتطـور خـالل النـ    السرود  ألن “عملية بيضاء”ما مل تصحبه   
التفـاعالت   علـى حيـاة النـاس، لـيس علـى الـصعيد العقلـي فحـسب ولكـن علـى صـعيد                        اشديد

وستترجم تلك النتـائج اآلن إىل مـشروع ملمـوس          .  أيضا واالجتاهات والسلوكيات االجتماعية  
عملية حوار شامل للجميـع ُتــشرك النـاس         تشجيع حدوث   فذ يف الشهور القادمة ويرمي إىل       ين

  .وعقوهلمبقلوهبم 
حلــوار الــشامل ااملمثــل الــسامي رعايتــه لسلــسلة مبــادرات مــنح وخــالل هــذا الوقــت،   - ٤٦

 للتنـوع الثقـايف، ومعاجلـة موضـوع العالقـات      ةالرشيداإلدارة  الرامي إىل تشكيل دور للدين يف       
زع فتيـل التـوتر والتغلـب علـى         ـبني احلركـات الـسياسية العلمانيـة والدينيـة، وحتديـد وسـائل لنـ              

  .والدينيةمنها االرتياب بني اجلهات الفاعلة السياسية العلمانية 
  

 املنتدى الثاين للتحالف  -خامسا  
، مـن  نيلتـزم املمـن الـشركاء    كـبرية    طائفـة    بتعبئةاملنتدى الثاين لتحالف احلضارات     قام    - ٤٧

مــن اجملتمــع املــدين، وإىل منظمــات مــن احلكومــات و اإلعــالم، طاملنظمــات الدوليــة إىل وســائ 
   أكثــــر مــــن اجتمــــع،٢٠٠٩أبريــــل /نيــــسان ٧و  ٦فــــي ف. نلــــشبا اىلإالزعمــــاء الــــدينيني 

را، فـضال عـن     يـ  وز ٥٠ مـن    زيـد  من بينهم عدد مـن رؤسـاء احلكومـات وأ          - مشارك   ١ ٥٠٠
ــسياسات ومؤســسات ووســ   ــادة  واضــعي ال ــائل اإلعــالم وق ــع أحنــاء   تامنظم ــن مجي  شــعبية م

ــامل ــطنبول يف - العـ ــصاسـ ــار اهل  و لـ ــد األفكـ ــدة وتوليـ ــراكات جديـ ــاغ شـ ــة  ةدفـ ــاء الثقـ  إىل بنـ
ــاون ــف اجمل  والتع ــني خمتل ــب ــيت       وكــان.تاتمع ــادرات ال ــيم املب ــة فرصــة لتقي ــضا مبثاب ــدى أي  املنت
 اجملتمـع   شـركائه مـن منظمـات      التعاون مـع  بطالق مشاريع عملية    إحتالف احلضارات و   وضعها
 .الشركاتاملدين و

 نظــرة متعمقــة علــى مــا يقــوم بــه مــن  لمــشاركني لمنتــدى حتــالف احلــضارات  تــاح وأ  - ٤٨
ساعد ردود وستــ. الرئيــسيةه  عــن أنــشطته وإجنازاتــ مرحليــة تقــاريرت هلــمدمقُــحيــث ل، اعمــأ

التأكـد  ممـا يكفـل     ادرات،   هذه املبـ   يف حتديد معامل   هذا املنتدى    علىرد  تالفعل واملدخالت اليت    
 فكـار األ مـن     أيضا استفاد التحالف  و .ب لالحتياجات على أرض الواقع    يستجتمن أهنا ال تزال     

 .ها وتأثريه مشاريعنطاق على زيادة واساعدي أن مهناكبإمالذين  لشركاءل املستنرية
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ــدى  - ٤٩ ــى عة عــالو ،واملنت ــه أرضــية وكل ــادرات ل لن ــشاريع القا اجلمب ــيم امل ــدة وتقي ئمــة دي
يف املناقــشات الــيت ســاعدت علــى إحــراز تقــدم يف   املــسامهة   مــنملــشاركنيا مكّــنلتحــالف، ل

 يف  نل دور الـشبا   ن قبيـ  شمل قـضايا مـ    تهي  و. لفاحت القضايا الرئيسية اليت هتم ال     بشأنالنقاش  
 والتعلـيم الرمسـي وغـري الرمسـي، ودور املـرأة يف           ودبلوماسية املدن، تعزيز التفاهم بني الثقافات،     

 االنقسامات الثقافيـة، والتحـدي املتمثـل يف دمـج املهـاجرين             حجم ن ع غبالثقافة السالم، واإل  
والروايات املتـضاربة    يف الشرق األوسط،      الدائر اعرتتكلفة ال ويف اجملتمعات املتعددة الثقافات،     

ــعــــن ــرائيليرت الــ ــراك األ - اع اإلســ ــة يف  الفلــــسطيين، وإشــ ــة غــــري احلكوميــ ــراف الفاعلــ طــ
 .اتاعرتال حل

 بعض من مـشاريع اجملتمـع       ُعرض فيها ألفكار   ل تضمن املنتدى سوقا   ىل ذلك، إة  فاإضو  - ٥٠
دف إىل دفـع عجلـة التفـاهم بـني          لـيت هتـ    ا ،قـل شـهرة يف العـامل      األ و ارابتكـ ارة و اثإكثر   األ املدين

 د، لكـن  يفرال  الطابع اتذشاريع الشعبية   امل السوق هو عرض     هاهلدف من هذ  كان  و. الثقافات
دم قُـ وقـد  .  أيضا تطويرها وتكرارها يف اجملتمعـات احملليـة يف مجيـع أحنـاء العـامل           ن املمكن م تلك

مجهـور مـن    أمـام   تسليط الضوء على هذه املـشاريع       وب.  يف هذا الصدد    مشروعا ١٨ما جمموعه   
ــادة ــة و   ق ــة واألعمــال التجاري ــةالديناألوســاط احلكومــات واملنظمــات الدولي  واجملتمــع املــدين  ي

ــة، ســعى التحــالف إىل إ  واألوســاط األ ــد  ءاذكــكادميي ــشأن تفكــري جدي ــة،  ب  التحــديات الراهن
ناع  صُـ  وبـني  العـامل    يفاجملتمـع املـدين ديناميـة        يف   بعض مـن أكثـر رجـال األعمـال        الـ   بني ربطالو

 . بقدر أكرب من الوضوح والتأثريهمالقرار الذين لديهم القدرة على تقدمي عمل

، التحـالف   منتـديات  الـيت تكتـسيها   ة  يـ ثالثالمهية  األ اسطنبول منتدى    نتائج تكدوقد أ   - ٥١
يت  الــطــراف الفاعلــةألا خمتلفــة مــن ا أنواعــضمنقطــة انطــالق حلــوار شــامل يــونــه ك) أ: (وهــي

تبادل املعلومـات واملمارسـات اجليـدة؛       كيفية  رك يف حتديد املشاكل والتحديات والفرص و      تشت
 أهــداف حتــالف احلــضارات، بتحقيــق املتعلقــة  فرصــة لتوطيــد التزامــات الــشركاء  ونــهك) ب(
 واغتنـام  بـداع إللا وضـع مونـه  ك) ج(زخم؛ الـ ب اكتـس ان مـ ه كّنـ نفـوذ ومي ل من ا   مزيدا يعطيه مما

 .الفرص يف جمال الدعوة وأنشطة االتصال والتعبئة االجتماعية

كــد املمثــل أ،  الستــضافة املنتــدى عنــه البلــدانتي أعربــذ الــاالســتعدادوعلــى ضــوء   - ٥٢
ــسامي يف اجل ــة  ال ــار   ألــسة اخلتامي مــايو /ن الربازيــل ستستــضيف املنتــدى القــادم للتحــالف يف أي

ــضيفوس ٢٠١٠ ــام  هتست ــر يف ع ــساو ٢٠١١ قط ــام  يفالنم ــه   أ، و٢٠١٢ ع ــن ارتياح عــرب ع
 .هلذا االحتمالالشديد 
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 اصلالتو  - سادسا 
.  األولويـات الرئيـسية خـالل العـام املاضـي          ىحـد إتحـالف   التـسليط الـضوء علـى       ظل    - ٥٣
ه، ال سـيما داخـل منظومـة        روحـض  ززيتعالتحالف يف   فق  ، وُ ءشركاال شبكة   اعن خالل اتس  مف

ــة و يف أوســاطاألمــم املتحــدة و  ــكمــا . اجملتمــع املــدين أوســاط  املنظمــات الدولي  جهــود تذلُب
أهدافـــه ومـــشاريعه  والتحـــالف علـــى  ة وســـائل اإلعـــالم واجلمهـــور عامـــ    إطـــالعلـــضمان
 .أفضل إطالعا

قــدر كـبري مــن  حـرز  أُ  فقــد التحـالف،  مكانــة مــن عمـل املزيــد إلبـراز   كـان ال بـد  وإذا  - ٥٤
ح فرصـة   اتـ أ الـذي    اسـطنبول  منتـدى    ادقـ أثنـاء انع  يف عامل وسـائل اإلعـالم، ال سـيما يف           التقدم  

ن التحـالف   عـ  مقـال    ٩٠٠ أكثـر مـن       ُنـشر  خالل تلك الفترة،  ف. كبرية لعرض أعمال التحالف   
كتَّاهبـا   نمضـ كانـت   تعليـق   الت لل امق و يةخبار إ صاتاقص تقارير و  لكومشل ذ . لغات متعددة ب

ــارزة مرتبطــة   ــل ،التحــالفبشخــصيات ب ــك،  . لتحــالفســفراء ا مث ســاعدت وفــضال عــن ذل
 وسـائل اإلعـالم الدوليـة علـى         يـات نـشرهتا كرب  و املمثـل الـسامي       االفتتاحية اليت كتبـها    قاالتامل

 . الثقافاتنيفاهم ببذله من جهود لتعزيز الثقة والتيلتحالف وعرض ما ار حضوتعزيز 

 لـذلك ، ونتيجـة  على شبكة اإلنترنـت    التحسينات على موقع التحالف       بعض دخلتأُو  - ٥٥
ـــم )www.unaoc.org(موقــع التحــالف فقــد زار . يــدازالت  عــدد زائريــه يفاســتمر ا يقــرب مــن ـ
، وهــو مــا ميثــل ٢٠٠٩ايو مــ/أيــارىل إ ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران زائــر يف الفتــرة مــن ٢٥٠ ٠٠٠
  الــشبكات االجتماعيــة  ضــمن   حــضورا ل التحــالفنــا كمــا  . نييــ  مال٣,٤قــدرها   اتزيــار

  فـيس بـوك     التحالف يف شـبكة     جمموعة اءعضأ ق عدد اف  حيث  على شبكة اإلنترنت،   املوجودة
(Facebook) عضو١ ٦٠٠ . 

ون يف   أعـضاء سـابق    هممجـيع ( احلـضارات    حتالفسفراء   من عدد من     ساعد تعينيُ كما    - ٥٦
 تـسليط الـضوء علـى عمـل          يف أكتـوبر /يف تشرين األول   )ع للتحالف تاب ال توىالفريق الرفيع املس  

ة التحـالف   مهمـ وعرضوا  يف عدد من االجتماعات الرفيعة املستوى       السفراء   شاركو. لفاحتال
 . الدوليةءاتالق ال بعض يفهوأهداف

  
 لصندوق االستئماينوااألمانة : دارةاإل  - سابعا  

 اًت مـدير  اسـتقدم  و اً أمانـة التحـالف مـدير      تنـ ا، عيّ مع احلفاظ على هيكـل صـغري جـد          - ٥٧
 نيابـة دير الـسابق بال   يقـدم املـ    ،بني الفينـة واألخـرى    و. لبحوثل اًلشراكات االستراتيجية ومدير  ل

 .ينستشارامل  أحد كبارهتبشأن قضايا حمددة بصف اتمهامس
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 اكتمـل   ة، أنواع خمتلفة من العقـود احملـددة املـد         يعملون مبوجب  عشرة أعضاء    وبوجود  - ٥٨
 واســتكمال ة لألمانــةنــشطة اليوميــ األلــدعم ووعــالوة علــى ذلــك،   .  األمانــةعــدد مــوظفي 

ألمـم  يف ا  بنيتـدرِّ امل بعـدد أكـرب مـن     ت خالل هذه الفتـرة      استعان من املوارد البشرية،     ااحتياجاهت
 سويـسرا   عـار مـن حكومـة     ُم و إضايف عضبتحالف  العزز فريق   ت،  ٢٠٠٩مايو  /يف أيار و. املتحدة
 . شهرا أولية١٢ ملدة

د ويـ  أمانـة التحـالف،      إىلوبالنظر إىل التزايد املـستمر حلجـم العمـل والطلبـات املقدمـة                - ٥٩
 بــل مــن ،عــارة لــيس مــن احلكومــات فحــسب اإلاســتخدام صــيغة التوســع يف املمثــل الــسامي 

 سـتجابة الا ىلـ ع تـه ضة جيدة بني مرونـة التحـالف وقدر       ياقباعتبارها م أيضا،  املنظمات الدولية   
 .هنتوقع مهو م امل

أبطـأ   أصـبحت    ةوتري، ولكـن بـ    هتحالف احلـضارات منـو    لل الصندوق االستئماين    صاوو  - ٦٠
 عـدد أعـضاء   زيـادة    إىل   انظـر و،  ىخـر أ هـة  ج مـن و. التوسع يف أنشطته  كثريا مما تتطلبه مواكبة     

تاحـة   املـوارد امل    فـإن  ،ئـة ا يف امل  ١٠٠أكثر مـن     بـ  تحالف طوال فترة تنفيـذ خطـة العمـل األوىل         ال
مـايو  /أيار ٣١  و ٢٠٠٨مايو  / أيار ١ بني ويف الفترة ما     .تتقلصبل إهنا    ،ا ركود شهدتلديه  

يف   دوالرات الواليــات املتحــدة مــن ماليــني٢,٢٥التحــالف مــا يزيــد علــى اجتــذب ، ٢٠٠٩
مسامهني للمرة األوىل، من أصـل      سبعة   ا بلدا ومنظمة دولية، من بينه     ١٣صورة دعم مايل من     

 . األصدقاءفريق  من أعضاء١٠٣

يف رسـالته   وال سـيما    يف عـدة مناسـبات،       دجتـس بدعم قـوي مـن األمـني العـام، كمـا            و  - ٦١
ــار  ــة يف أي ــايو /املوجهــة إىل وزراء اخلارجي ــشكل  ،٢٠٠٩م ــبي ــى طل  التربعــات  احلــصول عل

 تكثيفهـا ويلـزم  لف احـ ت ال اليت يبذهلاللصندوق االستئماين مسامهة مهمة يف جهود مجع األموال   
 .وجه السرعةعلى 

، أطلق املمثل السامي اسـتراتيجية جديـدة جلمـع األمـوال            اسطنبول منتدى   قابعويف أ   - ٦٢
 العمـل خـالل الـسنتني القـادمتني مـن خطـة التنفيـذ املقبلـة علـى                   مـن هتدف إىل متكني التحالف     

 . كاف من املوارد املاليةبقدروأكفأ أساس 

 ،صــدقاءاأل فريــقء علــى األعــضاء يف وتركــز هــذه االســتراتيجية أوال وقبــل كــل شــي   - ٦٣
 .ل املؤسسات وقطاع الشركات واألفرادشمتل سعوُت سكنهال

  
 ةمتاخ  - ثامنا  

حتقـق الكـثري مـن أجـل التنفيـذ الكامـل خلطـة العمـل                خالل االثين عشر شهرا املاضية،        - ٦٤
 كعنــصر ل مكانتــهحــتال ا علــىتحــالفالا ســاعد وهــو مــ، )٢٠٠٩-٢٠٠٧(األوىل للتحــالف 
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 للتنــوع ة الرشــيددارة مركــزي يف تعبئــة القــوى املعنيــة بتعزيــز احلــوار بــني الثقافــات واإل  فاعــل
 لألمــم ا رئيــسيتــدىومــع ذلــك، ال بــد مــن مواصــلة اجلهــود لتوطيــد دوره بوصــفه من . الثقــايف

 اجلهــات الــيت للتنــوع الثقــايف، وتوســيع شــبكة ة اإلدارة الرشــيد موضــوعاملتحــدة للتعامــل مــع
 .مان استدامة املبادرة على الصعيدين التنظيمي واملايللف، وضاحتدعم الت

قـصص النجـاح     علـى ) ٢٠١١-٢٠٠٩(الثانية التحالف    التنفيذ   ين خطة تنبوينبغي أن     - ٦٥
جيـب علـى التحـالف    و. اإلجنازاتهتدف إىل تدعيم واستدامة هذه أن  و،اليت حتققت حىت اآلن  

ء، وتــشجيع اجلهــود املتواصــلة  صــدقااأل فريــقعلــى وجــه اخلــصوص أن يواصــل تعزيــز شــبكة   
 الفـرص   وهتيئـة قليميـة للحـوار بـني الثقافـات         لوضع وتنفيذ اخلطط الوطنيـة واالسـتراتيجيات اإل       

ز زعـ ي  أيـضا أن    التحالف وعلى.  املناسبة لسد الفجوات على حنو فعال      ئلاسالوبلتزويد البلدان   
 .نوبية وأفريقيا وآسيال بلدان أمريكا اجليشم الدويل لإطار عملهع وسِّي العاملي وهنطاق

ــىوجيــب  - ٦٦ ــه،  ، التحــالف عل ــادة كفاءت ــاون مــع   أن ي لزي ــشراكات القائمــة والتع  عــزز ال
 مع اليونسكو، وكذلك مع املنظمـات       وال سيما ،  اإلدارات والوكاالت املعنية يف األمم املتحدة     

 .ك تظهر رغبة قوية يف التعاون وتطوير العمل املشتر اليتةعنيالدولية األخرى امل

بـد مـن بـذل جهـود         ما يتعلق باستدامة التحالف من الناحية املاليـة والتنظيميـة، ال           يفو  - ٦٧
 وينبغــي . االســتئماينه العاملــة يف مجيــع أحنــاء العــامل وكــذلك صــندوق  هضــافية لتــدعيم هياكلــ إ

تحــسني التنــسيق مــع الوكــاالت واهليئــات املتخصــصة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، ل الــسعي
قليميـة وتنفيـذه علـى املـستوى احمللـي خـالل الـسنوات              اإلعمليـات   الخرى أو   األنظمات  ملا معو

 جمموعـة مـن     تكـوين  مجـع األمـوال باهتمـام خـاص مـن أجـل               مـسألة  ظىحتوينبغي أن   . القادمة
 .شركاتال احلكومات واملنظمات الدولية واملؤسسات وقطاع  ذلك مبا يف،زمنيتمللاملؤيدين ا

، مالعـ وسـائل اإل  مـع   لف  احـ ت ال ير سـبل اتـصال    وتطما يتعلق ب   يفو،  وعالوة على ذلك    - ٦٨
 .التصاالت ال يف جما تنفيذ استراتيجية عاملية فعالةهأولوياتتشمل ينبغي أيضا أن 

 ، ال ســيما مــن خــاللة الدوليــةحاتحــالف علــى الــسال ســيتعني تعزيــز صــوت مــا،اتوخ  - ٦٩
بـني األديـان   يف مـا     الـصراعات     نـشوب  نـع املمثل السامي يف دعم جهـود اجملتمـع الـدويل مل           دور
  . شراكة عاملية من أجل السالمج إلقامةيروتالالثقافات ويف ما بني و
  


