
 

 
1 

 :تمهيد **

ناشد ء منظمة األمم المتحدة لتحالف الحضارات ، السنوات الخمس األولى من إنشا خالل -
خاصة بها  ُخطط وطنيةعلى إعداد  وحثها العربية االعضاء في التحالف دولالتحالف ال

في المنظمة الدولية  تشتمل على برامج ومشاريع وأنشطة من شــــأنها تحقيـــق أهداف
وقد . الهجرة، واإلعالم، والشباب، والتعليم: األربعــــة التي ُيرّكز عليها وهيالمجــــاالت 

تجاوبت عدٌد من الدول العربية مع هذه المناشدة بشكل سريع وأعّدت ُخططًا وطنيًة كان 
والثقافات والشعوب  لها عظيم األثر في تعزيز التفاهم والتعايش بين ثقافاتها وشعوبها

 .األخرى 

جاح الذي حّققته الُخطط الوطنية للدول األعضاء، َعَمد تحالف الحضارات وفي ضوء الن  -
 ُخطط إقليميةإلى تشجيع الدول ذات التجمُّعات والطبيعة الجغرافية المتقاربة إلى إعداد 

 .تهدف إلى تعزيز الروابط واأللفة فيما بين شعوبها وثقافاتها، وكذلك مع باقي دول العالم

 قواسم مشتركةالجهود والرؤى بين الدول العربية التي تربطها ، ومن ُمنطلق توحيد لذا -
، قامت المصير الواحدو الجغرافياو التاريخو الحضارةو الثقافةو اللغةعديدة في ُمقّدمتها 

جامعة الدول العربية ـــ ُممثلة بإدارة حوار الحضارات في قطاع الشؤون االجتماعية ــ 
عداد بإمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات  منبالتنسيق مع الدول العربية األعضاء 

 .كُجهد عربي ُمشترك  "العربية الموّحدة لتحالف الحضارات االستراتيجية الخطة"

 والمرتكزاتوالتي تعتبر جزء أصيال بالخطة ،  المقدمة : يلي فيما الخطة عناصر تتمثلو  -
 البرامج واألنشطة التي تسعى لتحقيقها ، وعدد من واألهدافالتي استندت عليها الخطة ، 

 . التي سيتم تنفيذها بين الدول االعضاء  المشتركة
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 مقدمة الخطة : أوالا 

منظمة األمم المتحدة لتحالف الحضارات والمتمثلة في نشر أهداف  القاء الضوء على -
رساء أواصر التفاهم  مبادئ التعايش السلمي وقبول اآلخر وتعزيز التعددية الثقافية وا 

 .حوار واالحترام المتبادل بين مختلف الثقافات والحضارات واألديان والتسامح وال

اإلشارة إلى حرص جامعة الدول العربية والدول األعضاء بها على المشاركة في كافة  -
 .المنتديات الدولية للتحالف وتقديم كافة أوجه الدعم الالزم إلنجاح مسيرته

برامج ومشاريع وأنشطة من شأنها  قيام الدول العربية بإعداد خطط وطنية تشتمل على -
 .تحقيق أهداف المنظمة الدولية

ومن  –تشجيع منظمة األمم المتحدة لتحالف الحضارات الدول التي تربطها قواسم مشتركة  -
 . على إعداد خطط إقليمية  -بينها الدول العربية 

 :مرتكزات الخطة : ثانياا 

ئ والمواد والبنود ذات الصلة بمواثيق عند إعداد الخطة تم االستناد إلى عدد من المباد -
 :وا عالنات وبيانات اقليمية ودولية تمثلت فيما يلي

  مبادئ األديان السماوية ، وال سيما الدين االسالمي ، الداعية إلى السالم والتسامح
 . والتعايش وقبول ااَلخر ونبذ العنف والتعصب والتطرف واإلرهاب والتمييز العنصري 

 ول العربية وميثاق األمم المتحدة وجميع قرارات األمم المتحدة ذات ميثاق جامعة الد
 .الصلة

  الميثاق العربي لحقوق اإلنسان وقرارات القمم العربية والبيانات الصادرة عنها وقرارات
 .المجالس الوزارية العربية ذات الصلة

  ألول كانون ا 01االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي تبنته األمم المتحدة في
 0491ديسمبر /
  3101 – 3102الخطة االستراتيجية لمنظمة األمم المتحدة لتحالف الحضارات . 
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  اإلعالنات والتوصيات الصادرة عن المنتديات العالمية الستة السابقة لتحالف
 .الحضارات

  مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والتأكيد على الحفاظ على هوية القدس
 .ها مهد األديان السماويةالعربية باعتبار 

 :أهداف الخطة : ثالثاا 

 .تعزيز جسور التواصل بين الحضارات خاصة بين الحضارة العربية والحضارات األخرى  -

 .تعزيز التفاهم واالحترام المتبادل بين الشعوب العربية والشعوب األخرى  -

 .الحضارات تعزيز التعاون بين الدول العربية بما يخدم تحقيق أهداف مبادرة تحالف -

 .التصدي لظواهر التطرف والعنف واإلرهاب ومعالجة األسباب الكامنة وراء هذه الظواهر -

 ".القضية الفلسطينية"تسليط الضوء على قضية العرب األولى  -

االستخدام األمثل للطاقات البشرية والموارد االقتصادية لتحقيق األهداف المشتركة للدول  -
 .ات العربية في مجال تحالف الحضار 

نشر الوعي وتعزيز اإلدراك بضرورة احترام الخطوط الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير من  -
 .جانب ، وبين اإلساءة لألديان والمقدسات من جانب َاخر 

 :البرامج واألنشطة المشتركة : رابعاا 

ن يتم من خالل هذه الخطة تنفيذ البرامج واألنشطة العربية المشتركة التالية في أربعة م -
الشباب، : المجاالت التي تركز عليها منظمة األمم المتحدة لتحالف الحضارات وهي

 . اإلعالم، التعليم، الهجرة

للتمويل بالتعاون والتنسيق فيما بين األمانة العامة لجامعة واالنشطة البرامج وتطرح هذه  -
بها في هذا  مول، وفقا للضوابط والمعايير المعأو التنظيم الدول العربية ودولة االستضافة

 : وتتمثل هذه البرامج واالنشطة فيما يلي .ن الشأ
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 . ملتقى جامعة الدول العربية الشبابي لتحالف الحضارات  -1

ملتقى للشباب من جميع الدول العربية وشباب من المجموعات الجغرافية   -
 .االقليمية الممثلة للدول االعضاء في األمم المتحدة 

 . "لرسالة اإلعالمية العربية من أجل تحالف الحضاراتا"شهري  برنامج تليفزيوني  -2

برنامج تلفزيوني يجمع شباب من الدول العربية مع شباب ممثل عن المجموعات  -
الجغرافية االقليمية للدول االعضاء في االمم المتحدة ويهدف البرنامج إلى 

 .التعريف بالحضارة العربية االسالمية والتعرف على الحضارات االخرى 
 . "اإلعالميين الى رسالة. .الحضاراتجامعة الدول العربية وتحالف " ؤتمرم  -3

مؤتمر دولي للتعريف بمنظمة االمم المتحدة لتحالف الحضارات وأهدافها والترويج  -
لرسالة اعالمية موضوعية ومحايدة عن ثقافة اآلخر وتطوير خطاب إعالمي 

ويساهم في التصدي   يعزز من قيم التسامح واالحترام المتبادل وقبول اآلخر
 .لظواهر التطرف والعنف واالرهاب

 " .رات  نقطة علي صفحةتحالف الحضا"موقع  -4

شبكة لربط الجهات االعالمية العربية بنظرائها من المجموعات الجغرافية  -
يهدف التعريف بمنظمة األمم المتحدة لتحالف الحضارات . االقليمية االخرى 

والبرامج واالنشطة المدرجة ضمن الخطة االستراتيجية العربية الموحدة لتحالف 
عالميين العرب ونظرائهم من المجموعات الحضارات ، والتواصل بين اال

 . الجغرافية االقليمية االخرى 
" مؤلفي كتب التاريخ المدرسية في أوروبا والعالمين العربي واالسالمي  برنامج دليل -5

 ." على درب مشترك 

اعتماد منظور متعدد ومنصف في تقديم تاريخ ااَلخر وثقافته وديانته للدارسين   -
ربة جديدة تشجع ثقافة السالم والتفاهم وتسعى الى ترسيخ مما يمهد السبيل لمقا

التعددية الثقافية لتحالف الحضارات كمكون من مكونات العمليات التعليمية 
 . والتربوية 



 

 
5 

 .للحضاراتجائزة جامعة الدول العربية لتحالف األمم المتحدة  -6

زيز تمنح هذه الجائزة لكل من الباحث والمؤسسة االكثر نشاطًا في مجال تع -
تحالف الحضارات بهدف التواصل الى آفاق جديدة للحوار والتحالف بين أتباع 

 . الثقافات المختلفة كأسلوب لنشر السالم والتعاون والتعايش السلمي 
 .الحضاراتمشروع إنشاء كراسي جامعية في مجال تحالف  -7

إنشاء كراسي جامعية متخصصة في الجامعات العربية لتعزيز مبادئ تحالف  -
 .ارات وترسيخ قيم العدالة والسالمالحض

 " .االنترنت" أنشطة التواصل المباشر عبر الشبكة العنكبوتية  -8

ملتقى حوارى عن طريق االنترنت يجمع بين طلبة المدارس في دولة عربية  -
 .وطلبة َاخرين في دولة أجنبية 

  In Search of Understanding" دعما للتفاهم"مبادرة  -9

ي مجال الدبلوماسية متعددة االطراف في مقرات االمم دعوة للدول العاملة ف -
المتحدة في كل من نيويورك وجنيف وباريس للتغلب على المشاكل الناتجة عن 

 .سوء الفهم واالنطباعات المغلوطة والمتبادلة بين الشعوب
 لقاءات دراسية حول دور المجتمع المدني في تعزيز التحالف  بين الحضارات-11

ضم شباب من جميع الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني إجراء لقاءات ت -
 .العربية والدولية العاملة في مجال تحالف الحضارات 

 ".الحضاراتعالم أفضل مع تحالف "ورشة العمل العربية تحت عنوان  -11

تضم هذه الورشة الطالب التابعين للمدارس المنتسبة لمنظمة اليونسكو بالدول  -
ارس المنتسبة لمنظمة اليونسكو بالمجموعات الجغرافية العربية وطالب المد

 . االقليمية للدول االعضاء في االمم المتحدة  
 .ورشة الحرف اليدوية  -12

صناعة النحاس ، )ورشة يشارك فيها من يمارسون حرفة من الحرف اليدوية  -
 التي تشتهر بها الدولة، حيث يتم تقديم عرض( صناعة الفخار ، السجاد اليدوي 
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نظري للحرف اليدوية يتضمن تاريخ نشأتها وتطورها والمراحل التي مرت بها ، ثم 
 .تقديم عرض عملي يوضح كيفية ممارسة الحرفة اليدوية 

 .الشابمعرض المبتكر  -13

معرض سنوي للمخترعين الشباب من مختلف الدول العربية وشباب ممثل عن  -
في االمم المتحدة ، يقدم فيه المجموعات الجغرافية االقليمية للدول االعضاء 

الشباب عرضا لمخترعاتهم مع توضيح الفائدة التي تعود على المجتمع من 
 .تطبيقه 

 .الحضاراتمنتدى جامعة الدول العربية للهجرة وتحالف -14

منتدى يقدم مقاربة لدور الجاليات العربية المقيمة خارج الوطن العربي والجاليات  -
العضاء في األمم المتحدة والمقيمة في الدول العربية االجنبية المنتمية للدول ا

على حد سواء في تعزيز تحالف الحضارات من خالل االنشطة والندوات وورش 
العمل والمعارض التي ستتخلله مما يسهم في تقديم رؤية عقالنية تروم وضع 
 الهجرة في االطار السليم والنظر اليها كوسيلة للتقارب ما بين الشعوب واثراء

 .الحضارات لبعضها البعض 
  : الخطوات التنفيذية ذات الصلة بالخطة** 

خالل تم اقرار الخطة من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري  -
 .  3102مارس  00بتاريخ  091دورة انعقاده العادية رقم 

ة لألمانة العامة ، تم إدراج الخطة باللغتين العربية واالنجليزية على البوابة االلكتروني -
 . كما تم إدراجها أيضًا على مواقع التواصل االجتماعي بهدف التعريف والترويج لها 

حرصت األمانة العامة على الترويج للخطة في المحافل الدولية والمؤتمرات التي  -
شاركت فيها من خالل دعوة المنظمات االقليمية والدولية إلقامة شراكة بين جامعة 

ية وهذه المنظمات فيما يتعلق بتنفيذ البرامج واالنشطة المدرجة ضمن الدول العرب
 . الخطة 

قامت األمانة العامة بإنشاء حساب خاص للخطة ضمن موازنتها وذلك بهدف تلقى  -
 .المساهمات المالية الطوعية من قبل االفراد والمؤسسات والدول الراغبة في ذلك 
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 سامية بيبرس/ السفيرة 

 

 جامعة الدول العربيةبحوار الحضارات  مدير إدارة  

عملت سابقًا بقطاع الشؤون السياسية بالجامعة العربية ، واضطلعت بمسئولية العديد من  -
العالقات العربية األمريكية ، ملف لوكيربي ، الحوار العربي : الملفات أبرزها 

معة العربية كما قامت بتمثيل الجا. األفريقي ، السودان  -الصيني ، التعاون العربي
 .في العديد من المؤتمرات اإلقليمية والدولية ذات الصلة 

عملت بقطاع االعالم واالتصال بالجامعة العربية ، حيث شغلت منصب رئيس قسم  -
 . الرصد االعالمي 

قامت بنشر العديد من المقاالت والدراسات في مختلف الدوريات السياسية والتقارير  -
 .االستراتيجية 

  .ر لمجلة شؤون عربية الصادرة عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية مستشار تحري -
 ،محاضر في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية  -
 .عضو مجلس االمناء ورئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي  -
جامعة )من كلية االقتصاد والعلوم السياسية  حاصلة على شهادة بكالوريوس علوم سياسية -

 (.  لقاهرةا
 


