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  مقدمة
  

، بمبادرة من حكومتي أسبانيا وترآيا، وتحت رعاية األمم 2005في عام ) AoC" (تحالف الحضارات"تم تأسيس 
وقد تم تشكيل مجموعة رفيعة المستوى من قبل األمين العام السابق آوفي عنان الستكشاف جذور االستقطاب  .المتحدة

ويقدم تقرير .                                                       ّ                         عات والثقافات في الوقت الحاضر، والتوصية ببرنامج عمل فعا ل للتعامل مع هذه المشكلةبين المجتم
ً                  ، تحليال  ويقترح التوصيات 2006 من عام تشرين الثاني/نوفمبر 13المجموعة رفيعة المستوى، والذي تم نشره في        

  .العملية التي تشكل أساس مرحلة التنفيذ لتحالف الحضارات
   

 لتحالف الحضارات بواسطة مندوب رفيع، تم تعيين الرئيس جورج سامبايو آ2007 من عام نيسان/ أبريل26وفي 
، تحت "أمانة تحالف الحضارات"وسوف تعمل .  مون ليرأس مرحلة التنفيذ لهذا التحالف-األمين العام بان آي

 المجتمع المدني، والمؤسسات والقطاع توجيهاته، وباالشتراك مع الدول، والمنظمات الدولية واإلقليمية وجماعات
َ                                                                       الخاص على تعبئة الجهود الموح دة من أجل تعزيز العالقات الثقافية المشترآة بين األمم والمجتمعات المختلفة                            .  

  
ٌ                                             تكليف  خاص  ومن الهام توضيح غرضه ونطاق األنشطة الخاصة به) AoC(ولتحالف الحضارات      ٌ ولما آانت هذه  .    
                                             َّ                                 متحدة، فإن تحالف الحضارات لديه نطاق عالمي مدع م بمنظور شامل، مع وضع أولوية على مبادرة تابعة لألمم ال

   .التعامل مع العالقات بين المجتمعات الغربية والمجتمعات اإلسالمية
  

ٍ                                              بشكل  أساسي، يهدف تحالف الحضارات إلى تسهيل إقامة رفيعأما على المستوى السياسي، ومن خالل دور المندوب ال     
ت والحوارات مع الشخصيات السياسية، والدينية، واإلعالمية وشخصيات المجتمع المدني التي سيتم االتصاال

" طريق ثالث"وليس الهدف من التحالف هو إيجاد  .تجهيزها لممارسة تأثيرها في النهوض بأهداف تحالف الحضارات
ٍ                 أو طريق  مختصر  نحو عمليات التفاوض المستمرة في عدد  من الساحات السي                                    ٍ       ٍ آما أنه ال يهدف آذلك إلى  .اسية      

     ٍ                                                      بعبارة  أخرى، لن يعمل التحالف على مستوى عمليات صنع القرارات  .مضاعفة أو مقارنة القنوات السياسية الموجودة
ٍ                        السياسية، بل سيعمل صعود ا وهبوط ا، للمساعدة في تحسين الظروف من أجل معرفة  وفهم  أآبر بين صانعي القرار       ٍ                                         ً       ً                       

                    ً      ومن هذا السياق، وتمشي ا مع  .ثقافية ودينية مختلفة وفي تعبئة الجماعات التي تعمل آقوى وساطةالوافدين من خلفيات 
 مبادرات سياسية معينة مندوب الرفيعالتوصيات المذآورة في تقرير المجموعة رفيعة المستوى، من الممكن أن يقدم ال

  .حسبما تقتضيه الظروف
  

ا التحالف إلى تعزيز ودعم وتقوية العالقات التعاونية ومشارآة المعلومات وبالنظر إلى األنشطة البرنامجية، يسعى هذ
من خالل المبادرات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص تلك الموجودة في منظومة األمم المتحدة والتي يجب دعم 

وبالفعل، . سالمتفاعلها وتنسيقها، مثل الحوار بين الحضارات والمنتدى الثالثي المعني بالتعاون الدولي من أجل ال
سوف يكون الترآيز الرئيسي للتحالف على تطوير الشراآات مع الدول، والمنظمات الدولية واإلقليمية، وجماعات 

وال يهدف التحالف إلى . المجتمع المدني وهيئات القطاع الخاص التي تشارك في رؤية، ومهمة وأهداف التحالف
تنفيذه بالفعل بواسطة وآاالت األمم المتحدة، أو الدول األعضاء، أو  أو مشروع يتم استبدال أية مبادرة، أو برنامج

آما أنه ال يهدف إلى أن يتنافس معها . حكومية أو المؤسسات أو الشرآات أو منظمات المجتمع المدنيبينالوآاالت ال
ً  أيض ا    .  

  
ٍ                                            وفي هذا الصدد، يجب توجيه اهتمام  خاص لوآاالت األمم المتحدة التي يرتبط عملها ب                ً             التحالف، وتحديد ا منظمة األمم                               

، عالوة على منظمات دولية )UNDP(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليونسكو(المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
، ومجلس )OSCE(، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا )UE(وهيئات إقليمية أخرى، تضم االتحاد األوروبي 

، وجامعة الدول العربية، والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلم )OIC(مر اإلسالمي ، ومنظمة المؤت)CoE(أوروبا 
ومنظمة السياحة العالمية ) UCLG(، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة )ISESCO(والثقافة 

)UNTWO.(  
  

ٍ                      ، بعد تفكير  دقيق ، أنه من المناسب والضمندوب الرفيعوفي الحاالت التي يعتقد فيها ال      ٍ روري لتحالف الحضارات إقامة           
ٍ                                                                                          مشروع  جديد من أجل تحسين أهدافه وأغراضه، فسوف يسعى هذا التحالف للقيام بذلك باالشتراك مع الوآاالت      

ومع ذلك، ال يسعى التحالف، آإحدى وظائفه الرئيسية، إلى أن يتولى التطوير الكامل  .والمنظمات األخرى ذات الصلة
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ً                                  ما أنه ليس مصمم ا إلدارة مجموعته الخاصة من البرامجللمشروعات على أرض الواقع، آ وعلى العكس من ذلك،  .              
ً                                            سوف يسعى التحالف أوال  للمساعدة في زيادة الجهود الموجودة وتكييفها                    .  

  
ِ          ويوفر العمل مع الشرآاء بعض الفرص عالوة على بعض  التحديات ٍ            وتضم التحديات العمل بشكل  جماعي نحو  .                                                                    

ٍ             تحقيق هدف  مشترك، دون  في حين تستلزم الفرص  .التخلي عن االستقاللية، والتكليفات، وأولويات الشرآاء الفرديين        
ٍ                وتسعى مثل هذه الشراآات إلى تقديم تأثير  مضاعف عن طريق  .  ََ                                 ً       تع ل م الكل من بعضهم البعض والتطور وفق ا لذلك                                      

ٍ       توفير تنسيق  أفضل بين المشروعات، واستغالل المزايا النسبية لكل شريك  من ال                                                      ٍ                             ً  شرآاء، وخلق رؤية أوضح استناد ا           
العمل من أجل استفادة الجميع؛  :وينبغي أن يكون التزام الشرآاء ثالثي الجوانب .إلى تقاسم األهداف المشترآة

   .                          ّ                      وتشجيع العمل التعاوني الفعا ل؛ ووضع رؤية للمستقبل
  

ً صغير المرن استغالال  آامال وفيما يتصل بمنظومة األمم المتحدة، فسوف يستغل التحالف طبيعته وهيكله ال      ً وسيقوم  .                
ٍ                          على أساس منهج  برنامجي قائم على النتائج مندوب بواسطة الوسوف يتم تقديم تقرير سنوي حول أنشطة التحالف  .            

  . إلى األمين العام، والذي يستطيع بدوره أن يحيله إلى الجمعية العامة لألمم المتحدةالرفيع
  

     ُ                                                         وسوف ت خصص الشهور القادمة في المقام األول لتطوير اإلدارة الفعالة  .كرةوما يزال التحالف في مراحله المب
للتحالف، وتعبئة الموارد، وبناء الشراآات، وتنفيذ آليات المعلومات واالتصاالت الداخلية والخارجية، عالوة على 

   .آليات التأييد من أجل تحسين وتشجيع التحالف
  

   .نوتنقسم خطة التنفيذ التالية إلى جزأي
  

ِ           آما أنه يقدم استعراض ا عام ا للمبادئ الم حد دة لتحالف  . لخطة التنفيذاإلطار اإلستراتيجي والهيكلييصف الجزء األول    ُ              ً      ً                    
الحضارات ويصف الهيكل الذي سيدعم عمل التحالف، بما في ذلك آلية بناء الشراآات، والتأييد، والتمويل وتحديد 

 المذآورة في تقرير المجموعة رفيعة المستوى الخاصة بتحالف            ً             ويخلص مباشرة  من التوصيات .األولويات
ٍ                                   الحضارات، إلى الترآيز، بشكل  خاص، على أربعة مجاالت رئيسية للعمل آما  .الشباب واإلعالم والتعليم والهجرة :                          

ً          يعكس أيض ا رؤية ال ل دوره  للطريق الذي يجب أن يسير فيه التحالف نحو األمام في مساعيه ورؤيته حومندوب الرفيع       
  .الخاص

  
وبعد  ).2009 أيار/مايو - 2007 أيار/مايومن ( التحالف خالل العامين المقبلين برنامج عملويلخص الجزء الثاني 

َ                   المنتدى السنوي لتحالف الحضارات، سوف يتم تنفيذ مراجعة نصفية للبرنامج لتقييم التقدم الم حر ز، وتحديد العقبات    ُ                                                                                     
جاد حلول للتغلب علي هذه العقبات والقيود، وابتكار وسائل إلعادة تعريف وتحديث والقيود التي تتم مواجهتها، وإي

ٍ      البرنامج بشكل  أآبر             .  
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  اإلطار اإلستراتيجي والهيكلي لتحالف الحضارات :الجزء األول
 
I .النظرة اإلستراتيجية  
 
  الهدف اإلجمالي .1
 

العملية، المساعدة في هذه  أثناءثقافات واألديان، وتحسين التفاهم والعالقات التعاونية بين األمم والشعوب عبر ال
   .مواجهة القوى التي تغّذي االستقطاب والتطرف

 
  األهداف الرئيسية .2
 

واستناًدا إلى التوصيات المذآورة في تقرير المجموعة رفيعة المستوى الخاصة بتحالف الحضارات، ينبغي أن يتشكل 
  :التاليةعمل تحالف الحضارات من األهداف الثالثة 

 
 مع الدول، والمنظمات الدولية، وجماعات المجتمع المدني، وآيانات القطاع شبكة من الشراآاتتطوير   .أ 

الخاص التي تشارك تحالف الحضارات في األهداف، من أجل تعزيز تفاعلها وتنسيقها مع منظومة 
 األمم المتحدة؛

 
توفيق فيما بين الثقافات على المستوى  التي تساعد على التفاهم والالمشروعاتتطوير، ودعم وإبراز   .ب 

يبغي أن ترتبط هذه  .العالمي، وعلى وجه التحديد، بين المجتمعات اإلسالمية والمجتمعات الغربية
 .وهي الشباب واإلعالم والتعليم والهجرة :المشروعات بمجاالت العمل األربعة الرئيسية للتحالف

 
التي يمكنها أن تعمل آقوة للوساطة والتفاهم خالل  بين الجماعات إقامة العالقات وتسهيل الحوار  .ج 

  .فترات التوترات القوية بين الثقافات
 

 .من خالل اختياره ألنشطتهمنظور عالمي وسعًيا لتحقيق هذه األهداف، سوف يقوم تحالف الحضارات بدعم وإظهار 
 عات اإلسالمية والمجتمعات الغربيةيتم ضمان إعطاء األولوية للتأآيد على العالقات بين المجتموفي الوقت ذاته، 

باعتبار أن االستقطاب والمخاوف المشترآة بين الثقافات تصل إلى أقصى درجة داخل هذه المجتمعات وبينها وأنها 
  .تمثل تهديًدا لالستقرار واألمن الدوليين

 
  الوظائف .3
 

   :ومة األمم المتحدة، آما يليدوره، سواء على المستوى العالمي أو داخل منظ" تحالف الحضارات"سوف يحدد 
 

، حيث يربط األشخاص والمنظمات المخصصة لتشجيع وتعزيز ُمشيد جسور وداٍع إلى االجتماعات  .أ 
 بين - وليس على سبيل الحصر-الثقة والتفاهم بين المجتمعات المختلفة، وعلى وجه الخصوص 

 المجتمعات اإلسالمية والمجتمعات الغربية؛
 

يث يساعد على إعطاء قوة دافعة للمشروعات اإلبداعية التي آانت تهدف إلى  ، حعامل تحفيز وتسهيل  .ب 
 تقليل االستقطاب بين األمم والثقافات خالل المساعي المشترآة والشراآات ذات الفائدة المتبادلة؛

 
 تساعد  لبناء االحترام والتفاهم فيما بين الثقافات وتقوية األصوات المنادية باالعتدال والتوفيق التيمؤيَّد  .ج 

 على التهدئة من حدة التوترات الثقافية والدينية بين األمم والشعوب؛
 

، وتحسين عمل المبادرات المخصصة لبناء الجسور بين الثقافات وإبراز  لزيادة الوضوحمنصة  .د 
 صورتها ومواصفاتها؛ و
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 التي يمكن  لتوفير الوصول إلى المعلومات والمواد المشتقة من المبادرات التعاونية الناجحةمورد  .ه 

استخدامها، بدورها، بواسطة الدول األعضاء، أو المؤسسات أو المنظمات، أو األفراد الذين يسعون 
 .للبدء في عمليات أو مشروعات مماثلة

 
 
II. البرامج أهداف  
 
 المنتديات واللقاءات .1
 

  المنتدى السنوي لتحالف الحضارات) أ
 

 لتحالف الحضارات مندوب الرفيعيدعو إلى انعقاده السيكون المنتدى السنوي لتحالف الحضارات، والذي 
حيث يدعو ممثلين من الدول، والمنظمات الدولية، للتحالف وحكومة البلد المضيف، الحدث السنوي الهام 

   .والمجتمع المدني، واإلعالم ووآاالت التمويل
 

  ويهدف المنتدى السنوي للتحالف إلى
 

i.  الجديدة وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة؛تحديد المشكالت، والتحديات والفرص   
ii. وزيادة التزام الشرآاء بأهداف التحالف ودعم وتعزيز التزام رفيع المستوى بالمبادرة؛تجميع   

iii. إيجاد الفرص واستغاللها في التأييد، وأنشطة االتصاالت والتعبئة االجتماعية؛ و  
iv. عملمراجعة التقدم ومراقبة تنفيذ برنامج ال.  
 

وسوف يرآز المنتدى آل عام على مجموعة محددة من القضايا يتم اختيارها من بين المجاالت األربعة الرئيسية لعمل 
   . والبلد المضيفمندوب الرفيعالتحالف، ويتم االتفاق عليها بين آٍل من ال

 
ًرا من بينها التصديق على ينبغي أن يكون منتدى تحالف الحضارات عملي المنحى في األساس وأن يتضمن جملة أمو

  .التحالف من جانب الشخصيات العامة، واإلعالن عن الشراآات بين المانحين وهيئات التنفيذ، وإطالق المشروعات
 

سوف يعمل التقرير الخاص بهذا الحدث آأساس للمراجعة النصفية لبرنامج العمل الخاص بتحالف الحضارات آما 
   . إلى األمين العاممندوب الرفيعير السنوي الذي يقدمه السيكون بمثابة مدخالت رئيسية للتقر

 
 المنتديات واللقاءات األخرى.  ب
 

سوف يقوم تحالف الحضارات بتشجيع المنتديات واللقاءات األخرى المتعلقة بالمجاالت األربعة الرئيسية لتحالف 
   .أو التعاون معها حسبما يكون األمُر ضرورًيا أو مفيًدا/ الحضارات و

 
 األصدقاء لتنظيم واستضافة اللقاءات مجموعةعالوة على ذلك، سوف يضع التحالف نصب عينيه أعضاء 

   .اإلقليمية لتحالف الحضارات
 
 
  تطوير المشروعات .2
 

  فئات المشروعات. أ
 

 مسبًقا، سوف ترآز أمانة تحالف الحضارات على أنشطة تطوير I.2استناًدا إلى األهداف المحددة في القسم 
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  :من فئتين رئيسيتينشروعات الم
 

i .وذلك عن طريق تطوير وتيسير الشراآات لدعم وتوسيع وإلقاء الضوء – المشروعات التجريبية التعاونية 
 وعلى وجه الخصوص، بين ،على عدٍد من المشروعات التجريبية التي تتناول العالقات بين الثقافات عالمًيا

  .المجتمعات اإلسالمية والمجتمعات الغربية
 
ii. عن طريق الريادة في إطالق مشروعات إبداعية معينة حسبما يقتضي - مشروعات تحالف الحضارات 

األمر، على الرغم من أن التحالف يهدف بشكٍل أساسي إلى تطوير الشراآات بدًال من أن يكون البادئ 
   .ألنشطٍة جديدة

 
  أفكار المشروعات. ب
 

زء الثاني من تقرير المجموعة رفيعة المستوى الخاصة بتحالف استناًدا إلى التوصيات المذآورة في الج
الحضارات، سوف يدعم تحالف الحضارات المشروعات التي تهدف إلى تعزيز الفهم والتوفيق بين المجتمعات، 

وسوف تتوافق المشروعات الُمقترحة مباشرًة مع  .الشباب والتعليم واإلعالم والهجرةوبشكٍل أساسي في مجاالت 
  .ات المحددة في التقريرالتوصي

 
  معايير اختيار المشروعات. ج
 

  :من أجل اختيار المشروعات التي سيشترك بها التحالف، سوف تنطبق المعايير التالية
 
i .الجدوى؛  

ii.  إشراك ُشرآاء التنفيذ الجديرين بالثقة، أصحاب سجالت األداء القوية؛  
iii.  ،وبناًء عليه يمكن تكرارها، بالمناطق األخرى أو على أن تكون المشروعات ذات صلة بدرجٍة آبيرة

  المستوى العالمي؛
iv. ية ودينية وثقافية مختلفة؛ ونإشراك الشرآاء أو المنتفعين من مجتمعات وط  
v.  ،وعند إجراؤها بشكٍل جماعي، فسوف تعكس المشروعات، التي قام تحالف الحضارات بالمضي فيها

الهتمام في المستقبل القريب، وتبرز النتائج على المدى البعيد، وتتعامل مبادرًة متوازنة يمكن أن تحوز ا
على أن يتم التعامل مع الجوانب السياسية وتطويرها (مع الجوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

  ).  واألمين العاممندوب الرفيعبشكٍل آامل من خالل األعمال وخدمات التوعية التي يقوم بها ال
 

  ار التحالف في تنفيذ المشروعاتأدو. د
 

هناك أربعة أدوار يمكن للتحالف أن يقوم بها فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات، والتي تعكس القيمة المضافة لتحالف 
) سواء على مستوى األفراد أو المستوى المالي(الحضارات حيث يتطلب آٌل منها درجة من تخصيص الموارد 

  :تتضمن هذه األدوارو .أآبر من المستوى السابق له
 
i من الممكن أن يوافق تحالف الحضارات على تقديم اسمه لحدٍث أو مشروٍع ما بحيث  :توفير الرعاية

 .يتطلب ذلك القليل من تخصيص الموارد أو ال يتطلب موارد على اإلطالق من جانب تحالف الحضارات
ويمكن إنجاز هذا األمر  .مشروعاتومن الممكن أن يساعد هذا في النهوض بصورة وشرعية األحداث وال
  .بوضوح في حالة وجود صدًى واضح فقط ألهداف تحالف الحضارات

 
ii. أو تكوين االلتزامات الضرورية / يمكن أن يساعد تحالف الحضارات في تصور فكرٍة ما و :العمل آحافز

الموارد ، يمكن وجود هذا وعلى الجانب األقل في استهالك  .من جانب شرآاء التنفيذ للبدء في مشروٍع معين
أو / واألمين العام، أو سفراء تحالف الحضارات، ومندوب الرفيعفي شكل مناقشات أو حوارات بواسطة ال

 األفكار تولدأعضاء أمانة تحالف الحضارات، أو في شكل مواد يقوم تحالف الحضارات بتوزيعها، والتي 



 7

للموارد البشرية أو المالية عن طريق تحالف الحضارات وربما يتخذ أيًضا شكل استثماًرا أولًيا  .والحماسة
االرتقاء بفكرٍة ما إلى المرحلة التي يكون فيها شرآاء التنفيذ مستعدين لقبولها مقدًما دون  للمساعدة في

والمقصد من منتدى تحالف الحضارات ومرآز تبادل المعلومات  .االشتراك الجوهري لتحالف الحضارات
يزية عن طريق دعوة الجماعات لالنعقاد أو نشر المعلومات التي ُتولِّد األفكار والعمل هو العمل آوظيفة تحف

   .في هذا الطريق
 

iii. لعمل آعامل تحفيزي، من الممكن أن يحتاج تحالف الحضارات إلى مساعدة لًدا امتداو :تيسير التنفيذ
سر للمنظمات يِّ العمل آوسيط، أو ُمتوجيه مشروع على مدار جزٍء من عملية التنفيذ أو آلها وذلك من خالل

ومن الممكن أن يتخذ هذا شكل تحالف  .الشريكة التي ستكون مسئولة في المقام األول عن تنفيذ المشروع
الحضارات الذي يوفر المقدمات الخاصة بإحدى وآاالت التنفيذ إلى ممثلي الحكومة المعنيين، أو وآاالت 

سسات األخرى التي يمكنها المساعدة في وضع المشروع موضع التنفيذ األمم المتحدة، أو المانحين، أو المؤ
 أو األمين العام أو أمانة مندوب الرفيعومن الممكن أن يتضمن ذلك ال .حسبما يراه تحالف الحضارات هاًما

تحالف الحضارات في عملية عقد وتيسير اللقاءات المنتظمة أو األشكال األخرى لالتصال بين شرآاء التنفيذ 
واالختالف الرئيسي بين هذا األمر والعمل آعامل تحفيزي هو أن اشتراك  .لرئيسيين في أحد المشروعاتا

تحالف الحضارات سيظل بعيًدا عن مرحلة التصور األولية لفكرة مشروٍع ما من خالل تنفيذ المشروع 
  .بأآمله أو جزٍء منه

  
iv. ا محورًيا في تطوير فكرة مشروٍع ما وإدارة ويمكن لتحالف الحضارات أن يلعب دوًر :إدارة التنفيذ

وعلى الرغم من استمرار العمل مع المنظمات الشريكة، في هذه الحالة، فربما ال يمكن لهذه  .تنفيذه
ومن الواضح، في ظل الموارد المحدودة، أن تحالف  .المشروعات التواجد أو التقدم بدون تحالف الحضارات

ل هذه الدرجة من المسئولية عن تلك المبادرات فقط والتي يعتبرها الحضارات ينبغي أن يسعى إلى تحم
عالوة على ذلك، وحتى في مثل هذه الحاالت، ينبغي على تحالف  .حاسمة األهمية تماًما في إنجاز أهدافه

الحضارات السعي دائًما إلى تحديد شرآاء التنفيذ الجديرين بالثقة الذين سيضطلعون ببعض هذه المسئوليات 
ميعها والتخلي عن تلك المسئوليات إلى شرآاء التنفيذ هؤالء إذا رأى أنهم يستطيعون القيام بهذه األدوار أو ج

   .من تحالف الحضارات) أو أآثر فعالية(بشكٍل فعال 
 
  إستراتيجية االتصاالت .3
 

   :تتكون إستراتيجية االتصاالت الخاصة بتحالف الحضارات من ثالثة جوانب
 
  تحالف الحضارات؛النهوض بصورة . أ
  إلقاء الضوء على برامج تحالف الحضارات؛ و. ب
  .إدارة العالقات اإلعالمية. ج

 
  .وهناك أولويات أخرى تتضمن إدارة الموقع اإللكتروني لتحالف الحضارات وتطوير منهج استبقائي لالتصاالت

 
باإلضافة إلى األحداث التي تنظمها أمانة تحالف الحضارات، سوف يحتاج التحالف إلى المشارآة في خدمات التوعية 
الهامة، بما في ذلك المشارآة والمساهمة في األحداث والمؤتمرات التي تحددت مواعيدها بالفعل والتي تحدث على 

   .ضاراتالمستوى العالمي وتتناول القضايا المتعلقة بتحالف الح
 
 

III. المؤسسي الهيكل  
 

  :سوف تتضمن ترتيبات اإلدارة الخاصة بتحالف الحضارات ما يلي
 
  ترتيبات اإلدارة .1
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سوف يقوم بتوفير القيادة والرؤية للمبادرة آما سيشرف على تنفيذ خطة  : لتحالف الحضاراتمندوب الرفيعال. أ

ُ   ِّآما سيقوم أيض ا بدور الم يس  .عمل تحالف الحضارات           ً ر السياسي، وخاصة في تهدئة التوترات التي تنشأ عند             
 مندوب الرفيع اليرفعوسوف  .تقابل الدين مع السياسة، وسيعمل آمتحدث رسمي رئيسي لتحالف الحضارات
  .             ً                                                       تقاريره مباشرة  إلى األمين العام وسيقوم بالتشاور معه إذا تطلب األمر ذلك

 
، سوف تتحمل أمانة تحالف مندوب الرفيع في توفير الدعم للعالوة على دورها :أمانة تحالف الحضارات. ب

الحضارات مسئولية تطوير الشراآات؛ والتعاون مع الشرآاء والدول األعضاء في تنفيذ األنشطة المحلية 
واإلقليمية والدولية؛ وأنشطة المعلومات واالتصاالت؛ والتأييد؛ وتعبئة الموارد؛ وتنظيم المنتدى السنوي 

  .ارات بالتعاون مع الحكومة المضيفةلتحالف الحض
 
   أصدقاء تحالف الحضاراتمجموعة .2
 

  . أصدقاء تحالف الحضارات أهمية بالنسبة لعملية التنفيذ الخاصة بتحالف الحضاراتمجموعةيمثل مجتمع 
 

ألخرى التي  األصدقاء من ممثلين عن الدول، ووآاالت األمم المتحدة، والمنظمات والهيئات الدولية امجموعةوتتألف 
  .                   ّ                 أظهرت اهتمامها الفعا ل ودعمها للتحالف

 
 أصدقاء التحالف، على األقل في هذه المرحلة المبكرة من التحالف، مفتوحة ويجب زيادة مجموعةوسوف تبقى 

ٍ                                                         حجمها وتنويعها بدرجة  أآبر من خالل التشاور الدقيق مع رعاة الحدث األسبان واألتراك ّ               ويشك ل هذا المجتمع  .                       
 األصدقاء مجموعةوسيتم السعي للحصول على مدخالت ومشورة ودعم  .الرئيسيين للتحالف في عملية التنفيذالشرآاء 

  .في آافة جوانب أنشطة تحالف الحضارات
 
  سفراء تحالف الحضارات .3
 

 الشخصيات العامة الشهيرة التي تعمل على دعم أهداف -سوف يتم آذلك تكوين شبكة سفراء تحالف الحضارات 
 في تحسين وتعزيز عمل التحالف وجذب مندوب الرفيع التي يقوم األمين العام بتعيين أعضاءها، لمساعدة ال-لف التحا

   .االنتباه نحو األنشطة الخاصة به
 
 

IV. التمويل  
 
  صندوق التبرعات االئتماني لتحالف الحضارات .1
 

 .بة األداة الرئيسية لتمويل التحالفبمثا) AoCVTF(سوف يكون صندوق التبرعات االئتماني لتحالف الحضارات 
سوف يتم إنشاء صندوق التبرعات االئتماني لتحالف الحضارات بقرار من األمين العام آصندوق تبرعات ائتماني 

وسوف يتألف الصندوق من  .تابع لألمم المتحدة، وسيتم إدارته وفًقا للنظامين األساسي واإلداري الماليين لألمم المتحدة
تبرعات من جانب آٍل من الحكومات، والمنظمات والكيانات الدولية، وهيئات القطاع الخاص، مساهماٍت ال

سيقوم مجلس استشاري خاص بصندوق التبرعات االئتماني لتحالف الحضارات باإلشراف  .والمؤسسات واألفراد
   .على التنظيم اإلداري والمالي للصندوق

 
  :مصادر التمويل .2
 

ت للحصول على دعم الدول، والمنظمات والكيانات الدولية، ووآاالت األمم المتحدة، سوف يسعى تحالف الحضارا
  .وهيئات القطاع الخاص، والمؤسسات وأصحاب األعمال الخيرية
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  االتصاالت ومشارآة المعلومات. 3
 

االت سوف يقوم تحالف الحضارات بتيسير االتصاالت ومشارآة المعلومات واإلستراتيجيات فيما بين آبرى الوآ
مع (الدولية المانحة والمؤسسات والشرآات وأصحاب األعمال الخيرية الذين يعملون على بناء التفاهم بين الثقافات 

   ).ترآيٍز خاٍص على العالقات بين المجتمعات اإلسالمية والمجتمعات الغربية
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  برنامج العمل الخاص بتحالف الحضارات :الجزء الثاني
 

  2009 أيار/مايو -2007 أيار/مايو
 
 

سيكون من األهداف الرئيسية على مدار العامين المقبلين توفير إدارة فعالة للتحالف، وتعبئة الموارد، وبناء الشراآات، 
   .وإلقاء الضوء على صورة تحالف الحضارات وتطوير االتصاالت الداخلية والخارجية الفعالة

 
 السنوي األول له سوف تسمح للتحالف بتقييم التقدم الذي تم إن مراجعًة نصفيًة لبرنامج عمل التحالف بعد المنتدى

  .إحرازه وتحديد القطاعات التي يجب فيها تعريف البرنامج بدرجٍة أآبر، أو تحديثه أو تعديله
 

تزويد أمانة تحالف الحضارات بالعاملين ) أ :وهناك أربع خطوات يجب اتخاذها إلقامة هيكل فعال لتحالف الحضارات
 تجميع) إقامة صندوق التبرعات االئتماني لتحالف الحضارات؛ ج) شكٍل آامل على نهاية الصيف؛ بلكي تعمل ب
  .تكوين شبكة سفراء تحالف الحضارات) ؛ و د األصدقاءمجموعة

 
I. لألنشطة الرفيع مندوبال خطة  
 

دود اختصاصاته ووفًقا به في ح الخاصة مع األمين العام ويتفق معه على خطة األنشطة مندوب الرفيعسوف يتناقش ال
  . مسبًقاI.3للمبادئ الموضحة في الجزء األول، قسم 

 
II. الحضارات بتحالف الخاص الهيكل إنشاء  
 
  أمانة تحالف الحضارات .1
 

   .يتم التوظيف لتزويد أمانة تحالف الحضارات بالعاملين بشكٍل آامل
 
  صندوق التبرعات االئتماني لتحالف الحضارات .2
 

 إلى األمين العام ورقة االختصاصات التابعة لصندوق التبرعات االئتماني لتحالف ندوب الرفيعمسوف يقدم ال
سيتم بعد ذلك تعيين أعضاء المجلس االستشاري  .، موضًحا فيها هيكل وإدارة الصندوق)AoCVTF(الحضارات 

وسوف ينعقد  .تحالف الحضارات لمندوب الرفيعلصندوق التبرعات االئتماني بواسطة األمين العام، وبالتشاور مع ال
  .2008االجتماع األول للمجلس االستشاري في موعد أقصاه ربيع عام 

 
   األصدقاءمجموعة .3
 

 بتكوين عدٍد من االتصاالت بممثلي الدول والمنظمات والهيئات الدولية من أجل تحسين مندوب الرفيعسوف يقوم ال
  . األصدقاءمجموعةودعم 

 
 
  اتسفراء تحالف الحضار. 4
 

 . إلى األمين العام قائمة بالسفراء المحتملين لكي يتم تعيينهم آسفراء لتحالف الحضاراتمندوب الرفيعسوف يقدم ال
  .2007وسوف يتم دعوة المجموعة األولى من السفراء قبل نهاية عام 
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III. الحضارات لتحالف الرئيسية والمنتديات اللقاءات  
 
  لحضاراتالمنتدى السنوي األول لتحالف ا .1
 

 من 16 -15سوف تستضيف الحكومة األسبانية المنتدى السنوي األول لتحالف الحضارات وسوف ينعقد من 
ٌ      وسيكون هناك ترآيز  خاص  على . 2008 آانون الثاني/يناير     ٌ وسترآز أمانة تحالف  القضايا المتعلقة بالشباب                

بالتعاون اللصيق مع البلد هور الستة القادمة الحضارات على األعمال التحضيرية الضرورية للمنتدى على مدار الش
   .المضيف

 
بواسطة أمانة تحالف الحضارات، والذي يوجز  2008ويتم اآلن إعداد مخطط لمنتدى تحالف الحضارات لعام 

 وبالتشاور مع الحكومة مندوب الرفيعالتفاصيل المتعلقة بالتنسيق وقوائم المشارآين، لكي يتم الموافقة عليه من قبل ال
  .األسبانية

 
  منتدى الشباب الخاص بتحالف الحضارات .2
 

 آانون الثاني/يناير 14 - 13آما ستستضيف الحكومة األسبانية منتدى الشباب األول الخاص بتحالف الحضارات من 
والمشارآون في منتدى الشباب سوف ينضمون إلى  .، وقبل انعقاد المنتدى السنوي لتحالف الحضارات مباشرًة2008
وسوف ُتتاح قريًبا تفاصيل إضافية تتعلق بالمشارآين وجدول األعمال لهذا  .تدى السنوي لتحالف الحضاراتالمن

   .المنتدى
 

صندوق وآجزٍء من منتدى الشباب الخاص بتحالف الحضارات، سوف تعمل أمانة تحالف الحضارات على إقامة 
ًيا متواضًعا للمبادرات التي يديرها الشباب والتي ، والذي سيوفر دعًما ماللتضامن الشباب تابع لتحالف الحضارات
أو تتناول التوصيات المحددة في تقرير المجموعة رفيعة المستوى الخاصة /تساهم في خطط تنفيذ تحالف الحضارات و

   .بتحالف الحضارات
 
   األصدقاءمجموعةلقاء  .3
 

 في نيويورك، في يوم مندوب الرفيع مع ال األصدقاء الخاصة بتحالف الحضاراتمجموعةسوف ينعقد اللقاء األول ل
 األصدقاء ويتبادل مجموعة نفسه إلى مندوب الرفيعوسوف يكون اللقاء فرصًة يقدم فيها ال. 2007 حزيران/يونيو 14

وسوف يعقب ذلك لقاءات  .األفكار معهم، وعلى وجه الخصوص رؤيته لتحالف الحضارات، ودوره وخطة التنفيذ
  .التي تستغرقها خطة التنفيذ هذهأخرى على مدار الفترة 

 
IV. المشروعات تطوير  

 
  :في أول عامين، سوف يترآز عمل أمانة تحالف الحضارات على المجاالت التالية من األنشطة

 
  مشروعات تحالف الحضارات. 1
  المشروعات التجريبية التعاونية .2

 
  مشروعات تحالف الحضارات .1
 

  مرآز تبادل المعلومات. أ
 

 تحالف الحضارات لكي يصبح مستودًعا ألفضل الممارسات والمواد والموارد عن مشروعات سوف يسعى
الحوار والتعاون بين الثقافات المرتبطة بالمجاالت األربعة الرئيسية التي تم إبرازها في تقرير المجموعة رفيعة 

نعكس هذا في مرآز لتبادل وسوف ي ).الشباب والتعليم واإلعالم والهجرة(المستوى الخاصة بتحالف الحضارات 
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المعلومات عبر اإلنترنت المقصود منه أن يكون أداًة عملية للحكومات، والمنظمات، والمؤسسات المهتمة بالبدء 
وسوف يكون مرآز  في المشروعات في المجاالت المذآورة آنًفا داخل مجتمعاتهم ودولهم والمناطق الخاصة،

تخدام، حيث يقوم بعرض الملخصات، والروابط إلى المنظمات، تبادل المعلومات عبر اإلنترنت سهل االس
  .وبعض األمثلة، ووسائل الحصول على المزيد من المعلومات المفصلة

 
سوف تقوم أمانة تحالف الحضارات بتجميع المعلومات المتعلقة بالمبادرات قيد التنفيذ وأفضل الممارسات 

 األصدقاء، وجماعات المجتمع مجموعةالتشاور مع أعضاء المرتبطة بالموضوعات التي ُأعدت حسب األولوية ب
  :المدني وشرآاء التنفيذ، مثل الموضوعات السبعة التالية

 
i. الحوار والتعاون بين الثقافات واألديان؛  

ii. المنتدى اإلقليمي للحوار والتعاون بين األديان والثقافات؛  
iii. برامج محو األمية عبر وسائل اإلعالم؛ 
iv. صحفيين في التغطية اإلخبارية بين الثقافات؛ برامج تدريب لل 
v.  برامج الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات األآاديمية التي تساعد على تعليم وتمكين

 المهاجرين المسلمين في الواليات المتحدة وأوروبا؛
vi. رس الدينية؛ منهج لتدريس األديان في المدارس من خالل عمليات إجماع اآلراء، ومنهج دراسي للمدا

 و
vii.  برامج تعليم حقوق اإلنسان التي تعبر عن السمة العالمية لحقوق اإلنسان داخل مختلف الثقافات

 .والتقاليد الدينية
 
  لية إعالمية سريعة االستجابة للتعامل مع التوترات الموجودة بين الثقافاتآ .ب
 

بة حتى يتم تعبئتها خالل فترات التوترات سوف يسعى تحالف الحضارات إلى إقامة آلية إعالمية سريعة االستجا
  .العالمية الزائدة حول المشكالت الموجودة بين الثقافات

  
سوف يتم تكوين شبكة دولية من الشخصيات البارزة التي  .1 :وسوف يتم تطوير هذه اآللية في ثالث مراحل

ٍ               تشترك بقوة في المشكالت الموجودة بين الثقافات وفي موقع  يسمح لها بتقد يم الرؤى واآلراء حول المناقشات التي                                                    
وعند وقوع أي حدث من شأنه التهديد باستقطاب المجتمعات  .2 .يحتمل أن تسبب الخالف والشقاق بين الثقافات

ٍ      على طول الخطوط الدينية والثقافية، فسوف يتم تعبئة هذه الشبكة بشكل  سريع سوف يتم آتابة مقاالت الرأي  .                                                               
أو الدينية ذات /                  ُ                                            بعض المقاالت التي ت كتب مشارآة عبر الخطوط الثقافية، والوطنية، وبما في ذلك (االفتتاحية 

ٍ      ٍ                                  التي يوقع عليها أعضاء هذه الشبكة في فترة  زمنية  وجيزة  ويتم ترجمتها إلى اللغات الرئيسية) الصلة سيتم  .3.                                        ٍ      
ة للنظر فيه أثناء محاولتهم توزيع هذا المحتوى اإلعالمي بعد ذلك على محرري آبرى وسائل اإلعالم المطبوع

                                                      ّ                                          تغطية وتفسير المشكالت المسببة للخالف بين الثقافات إلى قرا ءهم، ثم يتم نشر هذا المحتوى من خالل آليات 
   .أخرى

  
                     ً                                                                             وسوف يعمل التحالف، جنب ا إلى جنب، بالتعاون مع المؤسسات الفكرية والمؤسسات البحثية واألآاديمية من أجل 

لنقاش المدروس حول األمور الصعبة بين الثقافات وذلك للخبراء وقادة المجتمع المدني توفير منابر منتظمة ل
  .والمحررين اإلعالميين

 
  المشروعات التجريبية التعاونية .2
 

يد ) AoC" (تحالف الحضارات"، وبالتعاون مع شرآاء عديدين، سوف تقدم أمانة 2009-2007خالل الفترة من 
مشروعات التي تتعامل مع العالقات المشترآة بين الثقافات المتعددة على المستوى العون في تنفيذ سلسلة من ال

تحالف "ومع تقدم  .حالًيا على تطوير المشروعات المدرجة أدناه) AoC" (تحالف الحضارات"ويعمل  .العالمي
   .ًقا لذلكواتضاح الظروف والفرص الجديدة، سوف يتم تحديث قائمة المشروعات هذه وتكييفها وف" الحضارات
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  الصندوق اإلعالمي لتحالف الحضارات. أ
  المرآز اإلقليمي لتوظيف الشباب بالشرق األوسط. ب
  مبادرة طريق إبراهيم. ج
  توسيع برامج تبادل الطالب. د
  الترجمة والنشر :تاريخ البشرية لليونسكو. هـ

 
  الصندوق اإلعالمي لتحالف الحضارات. أ
 

 نشر نتائج البحث األآاديمي حول تأثير التصنيف السلبي 2007 من عام يتشرين الثان/نوفمبرسوف يتم في 
وبالتعاون اللصيق مع الباحثين، والمسئولين . لألقليات في وسائل اإلعالم على الجمهور وعلى المجتمعات المعنية

 التي سيتم اإلعالميين التنفيذيين وأصحاب األعمال الخيرية، سوف يقوم التحالف بدعم نشر نتائج هذا البحث،
عرضها على آبار المسئولين التنفيذيين في آبرى الشرآات اإلعالمية التلفزيونية والسينمائية وذلك في اجتماع 
لوسائل اإلعالم واألمن اإلنساني والذي يتم تنظيمه بواسطة أصحاب األعمال الخيرية والمسئولين اإلعالميين 

 تشرين الثاني/نوفمبر 20-17سبيل التجربة في الفترة من التنفيذيين الخصوصيين، ومن المزمع انعقاده على 
للتعاون مع هذه الشراآات من " تحالف الحضارات"سوف يسعى  . في جزيرة نيكر، بجزر الهند الغربية2007

أجل تطوير صندوق مستقل لدعم البحث المستمر في هذا المجال وآذلك اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني في 
ً      التي تضم المجتمعات التي دون التمثيل المناسب أو التي يتم تصنيفها عادة  بطرق أآثر تنوع ا أو المناطق المختلفة                 ً                                                                   

ً   حيادية  و ً أو إيجابية /      وآجزء من هذا الجهد، سوف يقوم الصندوق بدعم اإلنتاجات التي يتم إعدادها عبر الخطوط .          
  .أو الوطنية والموجهة للجماهير العريضة/الثقافية والدينية و

 
  لمرآز اإلقليمي لتوظيف الشباب بالشرق األوسطا. ب
 

ٍ                                                                  مع عدد  من الشرآات والوآاالت الدولية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تأسيس " تحالف الحضارات"يعمل       
مرآز إقليمي لتوظيف الشباب يجمع أفضل الممارسات ويدعم االبتكار واإلبداع ويحاول ربط توفير الوظائف 

ويتمثل الهدف في توفير فرص عمل متزايدة إلى . ن الشباب في منطقة الشرق األوسطبالباحثين عن الوظائف م
ومن خالل تشجيع وتكرار  .الشباب، والقيام من خالل ذلك بمواجهة االغتراب والحرمان من الحقوق المدنية

توظيف اإلبداع الذي يحدث في هذا المجال، سوف يهدف المرآز المتوقع إلى المساهمة في مناهج مبتكرة ل
  . في مدينة الدوحة بقطر2007 حزيران/يونيووقد انعقد أول اجتماع للتخطيط في  .الشباب

 
  مبادرة طريق إبراهيم  . ج
 

الخاص بجامعة هارفارد إلى التوصل إلى مفهوم لمسار طويل ودائم للسياحة " مشروع التفاوض العالمي’لقد أدى 
وآجزء من هذه  .العديد من البلدان في الشرق األوسطوالحج والذي يسير على ُخطى النبي إبراهيم خالل 

المبادرة، يهدف المنظمون إلى تسهيل تطوير المواد التعليمية التي تشّجع الفهم المشترك بين األديان واألخالق 
اإلبراهيمية المشترآة بين األديان التوحيدية الثالثة، وإحياء وإعادة تأهيل األماآن الدينية، على طول الطرق، 

تحالف "يهدف  .تشجيع الحج خالل حدث سنوي ُيقام بنفس روح االنسجام والتفاهم المشترك بين األديانو
الحضارات، إلى تسهيل تطوير الشراآات مع المنظمات الدولية ذات الصلة والتي يمكنها أن تساعد في التنفيذ 

  .وفي النهوض بصورة المشروع
 
  توسيع برامج تبادل الطالب. د
 

الذي تديره المفوضية األوروبية، تقّدم ) Erasmus(بادل الطالب الناجحة، مثل برنامج إيراسموس إّن برامج ت
نماذج لكيفية إمكان تطوير التبادالت المتزايدة بين الثقافات سواء داخل البرامج الموجودة أو تحت رعايات 

سوف يحاول : أوًال .ي االتجاهلتوسيع هذه التبادالت من خالل منهج ثنائ" تحالف الحضارات"ويسعى  .منفصلة
، بالتشاور مع الوآاالت التي تشرف على إدارة برامج تبادل الطالب الدولية الكبرى، تحديد "تحالف الحضارات"

 أوال بين البلدان الغربية والبلدان اإلسالمية بشكٍل -الخطوات العملية المطلوبة لتوسيع نطاق مثل هذه البرامج 
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   .مناطق في جميع أنحاء العالمأساسٍي ولكن عبر آافة ال
 

الستكشاف إمكانية تطوير برامج تبادل الطالب المتبادلة اإلقليمية على " أمانة تحالف الحضارات"ثانًيا، تخطط 
 5-3وعلى سبيل المثال، من الممكن تشجيع جامعتين في منطقة البحر المتوسط على توفير  .أساس تجريبي

ومن الممكن تطوير مثل هذا المشروع التجريبي بالتعاون مع  . من الجامعتينإلحاقات لمدة عاٍم واحد لطالب آٍل
وأخيًرا، يمكن أن  .المنظمات المشتِرآة بالفعل في تشجيع العالقات المشتَرآة بين الثقافات على المستوى اإلقليمي

ادل الطالب، باستكشاف إمكانية تطوير آتيب خاص بتحالف الحضارات عن برامج تب" تحالف الحضارات"يقوم 
  .بحيث يحدد أفضل الممارسات في البرامج المشترآة بين الثقافات على المستوى العالمي

 
  الترجمة والنشر :تاريخ البشرية لليونسكو. هـ
 

 وهو عبارة عن سلسلة تمت اإلشادة بها -الخاص بها ‘ تاريخ البشرية’تعمل منظمة اليونسكو حالًيا على إآمال 
ة ومنهجها األصلي الذي يلقي الضوء على دور التاريخ آأداة من شأنها زيادة االحترام بسبب منحتها التعليمي

وترّحب منظمة اليونسكو بالمساعدة في ترجمة المواد،  .المتبادل والتضامن واالستقاللية العلمية والثقافية للبشرية
يضم هذا المشروع التجريبي وسوف  .وتكييفها من أجل استخدامها في الفصول الدراسية والمساعدة في نشرها

  :مكوِّنين
 

تاريخ ’ المهتمة بالمساعدة في نشر سلسلة على تحديد المنظمات اإلقليمية" تحالف الحضارات"سوف يعمل 
آذلك إلى تسهيل تكوين الشراآات وبذلك يأتي الوصول الموّسع إلى " تحالف الحضارات"سوف يهدف  .‘البشرية

  .لتعليمي والبنّاءاإلنترنت مصحوًبا بنشر المحتوى ا
 
V. الحضارات بتحالف الخاصة االتصاالت إستراتيجية تنفيذ  
 

من الموقع اإللكتروني الموجود، ورسالة مراجعة تطوير برنامج اتصاالت يتضمن نسخًة " تحالف الحضارات"يعتزم 
المنتدى السنوي ’، مثل "تحالف الحضارات"إخبارية إلكترونية، وآليات لتوزيع المعلومات المتعلقة ببرامج وعمليات 

  .لتحالف الحضارات
 

VI. نظرة على المستقبل  
 

إن اإلطار المقترح في الخطة المبدئية هذه يهدف إلى السماح لتحالف الحضارات لكي يصبح العًبا رئيسًيا في الجهود 
   .ختلفةالالزمة لتقليل االستقطاب بين الثقافات وتشجيع مزيٍد من االحتراف والفهم بين المجتمعات الم

 
الحوار والتعاون بين الثقافات عن طريق توسيع مجال وخالل مرحلة التنفيذ المبدئي، سوف تتمثل أهداف التحالف في 

اجتذاب موارد ومنظمات إضافية للعمل نحو هذه الجهود؛ والتأثير على فكر وتصرفات وسياسات المنظمات 
" تحالف الحضارات"بر من تلك التي ُيحتمل أن يمتلكها والمؤسسات من خالل قدرٍة لتنفيذ السياسات والبرامج أآ

؛ ونشر، على "تحالف الحضارات"وبذلك تحدد هذه المنظمات والمؤسسات أولويات مجاالت العمل التي يشجعها 
 إثراء ومن الممكن حل االختالفات سلمًيا؛ وتكوين سمعة نطاٍق واسع، المفهوم القائل بأن التنوع واالختالف عامال

  .آعامل فعّال في تهدئة التوترات واألزمات بين الثقافات"  الحضاراتتحالف"
 

وبعد هذه الفترة المبدئية التي تبلغ عامين، سيتم وضع خطة جديدة لمدة سنتين، استناًدا إلى تقييم اإلنجازات التي حققها 
ثير على العالقات بين وفي ضوء الفرص الناشئة والمشكالت العالمية الناجمة والتي لها تأ" تحالف الحضارات"

وسوف تستفيد الخطة الجديدة التي تبلغ مدتها سنتين من الخبرة المتراآمة خالل الفترة المبدئية من أجل تقوية  .الثقافات
دور التحالف في فتح فرص أمام الدول والمؤسسات والمنظمات واألفراد للعمل نحو عالقات أآثر استقراًرا وأمًنا بين 

  .الثقافات
 


