
 

 

 
  ١المتعلقة بتحالف الحضارات قائمة المؤتمرات واالجتماعات

  
٢٠٠٥  

  
  ؛األمن الدولي والديمقراطية العالمية: تحالف الحضارات، إسبانيا؛ بلباو ٢٠٠٥يونيه / حزيران٧-٦

Fundación para las relaciones internacionales y el diálogo exterior (FRIDE) & Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)  

يونيه /حزيران ١٦-١٤
٢٠٠٥ 

؛ تشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات من خالل مبادرات ملموسة ومتواصلةالرباط، المغرب؛ 
والمنظمة  ومنظمة المؤتمر اإلسالمي مؤتمر ينعقد بمشارآة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمرآز الدانمرآي للثقافة  والعلم والثقافةاإلسالمية للتربية 
  )اإلسكندرية، مصر(، ومؤسسة أنَّا ليند األورومتوسطية للحوار بين الثقافات )آوبنهاغن(والتنمية 

أآتوبر / تشرين األول١٨
٢٠٠٥ 

؛ رابطة األمم اإلصالح المطلوب: المتحدةالذآرى السنوية الستون لتأسيس األمم ؛ برشلونة، إسبانيا
  المتحدة، إسبانيا

نوفمبر / تشرين الثاني١٢
٢٠٠٥ 

  المجموعة االشتراآية المتوسطية-بناء المواطنة األوروبية: تحالف الحضاراتبرشلونة، إسبانيا؛ 
  .)PSC-PSOE( في آتالونيا بالبرلمان األوروبي والحزب االشتراآي

 تشرين ١٧-١٦
 ٢٠٠٥مبر نوف/الثاني

  Casa Asia؛ ٢٠٠٥ الحوار الثاني بين الشرق والغرببرشلونة، إسبانيا؛ 

تشرين  ٢٦-٢٥
 ٢٠٠٥نوفمبر /الثاني

  Institut Europeu de la Mediterrània؛ المتوسطية ووسائط اإلعالم- األوروبيةبرشلونة، إسبانيا؛

ديسمبر / آانون األول١٠-٩
٢٠٠٥ 

  ؛ المنتدى السياسي العالمياجتماع وتحالف الحضارات: المتوسطالبحر األبيض غرناطة، إسبانيا؛ 

 آانون ١٣-١١
 ٢٠٠٥ديسمبر /األول

باآس (؛ الحرآة الدولية للطلبة الكاثوليك  والثقافاتاألديانالمؤتمر الدولي للحوار بين ، إسبانيا؛ بلباو
م المتحدة للتربية والعلم  مرآز منظمة األم- والثقافات األديانالمؤتمر الدولي للحوار بين ) رومانا

 والثقافة في إقليم الباسك
 

٢٠٠٦ 
  

يناير / آانون الثاني٢٩-٢٨
٢٠٠٦ 

، وزارة الخارجية الترآية، المديرية بالمرأة وتحالف الحضاراتاسطنبول، ترآيا؛ المؤتمر المعني 
 العامة لوضع المرأة

 ١ –يناير / آانون الثاني٣٠
 ٢٠٠٦فبراير /شباط

   البشرية، من الحوار إلى التحالفالحضارات والثقافاتحوار نس؛ تونس العاصمة، تو
 Les civilisations et les cultures humaines: du dialogue à l’alliance، المنظمة اإلسالمية للتربية 

  ة والثقافوالعلم
   الثالثثقافاتالمؤسسة  حول الهجرة والتعددية الثقافية؛المؤتمر األول  إسبانيا؛ ،قرطبة٢٠٠٦فبراير /شباط ٢١-٢٠

(Fundación Tres Culturas) I Congreso sobre Inmigración y Multiculturalidad   
 II Seminario de Comunicación: Los Inmigrantes y la Diversidad Cultural enإشبيلية، إسبانيا؛ ٢٠٠٦فبراير /شباط ٢٢-٢١

los Medios ، المهاجرون والتنوع الثقافي في وسائط اإلعالم؛: ثانيةالحلقة الدراسية اإلعالمية ال 
Fundación Tres Culturas) الثالثثقافاتمؤسسة ال (  

النساء في  (Encuentro: La mujer en el Mediterráneo: trabajando  por el futuroإشبيلية، إسبانيا؛  ٢٠٠٦مارس / آذار٣-٢
مؤسسة  (Fundación Tres Culturas؛ )لمستقبلالعمل من أجل ا: البحر األبيض المتوسط منطقة

  ) الثالثثقافاتال
 ,Fundación Tres Culturasأئمة وحاخامات من أجل السالم؛ : إشبيلية، إسبانيا؛ المؤتمر العالمي الثاني ٢٠٠٦مارس / آذار٢٢-١٩

Hommes de Parole )رجال أصحاب آلمة الثالثثقافاتمؤسسة ال ،(  

                                                 
  ٢٠٠٦نوفمبر /القائمة مقدمة من مكتب األستاذ فيديريكو مايور، الرئيس المشارك في الفريق الرفيع المستوى، تشرين الثاني    1



 

؛ الجامعة تحالف الحضاراتالخرطوم، السودان؛ مؤتمر قمة جامعة الدول العربية؛ مؤتمر حول  ٢٠٠٦مارس / آذار٢٦-٢٥
 العربية

؛  البشريالكائن في بناء األدياندور : الدوحة، قطر؛ مؤتمر الدوحة الرابع حول الحوار بين األديان٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٧-٢٥
 سمو أمير دولة قطر

آفاق وجوهر الشراآة االستراتيجية : فرنسا؛ المنتدى األول للحوار األوروبي العربيباريس، ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨-٢٦
؛ جامعة الدول العربية، المفوضية األوروبية، االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة األوروبية العربية

  يوالزراعة للبلدان العربية، غرف التجارة األوروبية العربية المشترآة ومعهد العالم العرب
المرآز الثقافي اإلسالمي في (عالم آخر أمر ممكن : تحالف الحضارات:  مؤتمر دوليفالنسيا، إسبانيا؛٢٠٠٦يونيه / حزيران١١-٨

  )فالنسيا
 Congreso Internacional: La Alianza de Civilizaciones: otro mundo es posible ؛Centro 

Cultural Islámico de Valencia   
 :Reunión del Foro de la Nueva Sociedad con Don Federico Mayor Zaragozaمدريد، إسبانيا؛  ٢٠٠٦نيه يو/ حزيران١٢

La Alianza de Civilizaciones) ؛ )مايور. م. لقاء منتدى المجتمع الجديد مع السيد فNueva 
Economía Fórum) المنتدى االقتصادي الجديد(  

يونيه / حزيران١٣-١٢
٢٠٠٦ 

، منظمة لنشر التسامح والتفاهم بين الثقافات واألديان واألعراقآازاخستان؛ المؤتمر الدولي ألماتي، 
 األمن والتعاون في أوروبا

؛ )مقابلة بشأن تحالف الحضارات (Encuentro sobre la Alianza de Civilizacionesإشبيلية، إسبانيا؛  ٢٠٠٦يونيه /حزيران ١٣
Fundación Tres Culturas) الثالثثقافات المؤسسة (  

يونيه /حزيران ٢٤-٢٣
٢٠٠٦ 

؛ المنتدى السياسي العالمي وسائط اإلعالم بين المواطنين والسلطة: البندقية، إيطاليا؛ حلقة دراسية دولية
  قاطعة البندقيةوم

يونيه /حزيران ٢٥-٢٢
٢٠٠٦ 

؛ منتدى ن الحضاراتالحوار بي: ٢٠٠٦موناآو؛ الدورة السنوية السابعة عشرة لمنتدى آرانس مونتانا 
 آرانس مونتانا ومؤتمر القمة العالمي في موناآو

يونيه /حزيران ٢٩-٢٨
٢٠٠٦ 

؛ االتحاد العالمي لرابطات األمم المتحدة،  األوروبي وتحالف الحضاراتاالتحادآسل، بلجيكا؛ وبر
   الغربية في أوروباورابطة األمم المتحدة في إسبانيا، ومرآز األمم المتحدة اإلقليمي لإلعالم

 ٢ –يونيه /حزيران ٣٠
 ٢٠٠٦يوليه /تموز

 التي المحلية للمجتمعات قيمة التنوع : لقاء الحضاراتأنقرة، ترآيا؛ مؤتمر العولمة السنوي الخامس،
 ؛ المنتدى العالمي وبلدية أنقرة الكبرى لتحقيق اإلشراك والتنمية على الصعيد االجتماعيتعمل معًا

جلسات استماع مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني بشأن فريق األمم المتحدة الرفيع  سويسرا؛ جنيف، ٢٠٠٦يوليه /تموز ١٧
فريق األمم في  مايور، الرئيس المشارك فيديريكوالمستوى المعني بتحالف الحضارات؛ مكتب األستاذ 

لحكومية المتحدة الرفيع المستوى المعني بتحالف الحضارات، ودائرة االتصال مع المنظمات غير ا
  باألمم المتحدة

العالم، بلدنا من  لالتحاد الدولي للشبيبة االشتراآية؛ ٢٠٠٦أليكانته، إسبانيا؛ المهرجان العالمي عام  ٢٠٠٦يوليه /تموز ٢٣-١٨
؛ مؤسسة توماس ميابي، االتحاد الدولي للشبيبة تحالف الحضارات: أجل تحالف جديد لإلنسانية

 الشتراآية اإلسبانيةاالشتراآية والشبيبة ا
المرآز العام لمنتدى شباب منظمة المؤتمر اإلسالمي للحوار : اسطنبول، ترآيا؛ حفل االفتتاح ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٣

 ؛ منتدى الشباب للحوار والتعاون بمنظمة المؤتمر اإلسالميوالتعاون
 جماعة سانتا إيجيديولثقافات في حوار؛ األديان وا: من أجل عالم سالمأسيسي، إيطاليا؛  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٥-٤
 Seminario Avanzado sobre Relaciones Internacionales y la Unión Europeaمدريد، إسبانيا؛  ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول ٢٢-٤

 Agencia Española de Cooperación؛ ) العالقات الدولية واالتحاد األوروبيحلقة دراسية عالية عن(
Internacional, Escuela Diplomática, FIIAPP)  الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي، والمدرسة

 )الدبلوماسية
وزارة التنمية اإلقليمية حوار الثقافات والتعاون بين األديان؛ : د، روسيا؛ مؤتمر دوليو نوفجورنيجني ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٩-٧

 بالتعاون مع مجلس أوروبا، األديانمجلس الروسي للعالقات بين لفي االتحاد الروسي وا
سبتمبر /أيلول ١٤-١٢

٢٠٠٦ 
 أستانا، آازاخستان؛ المؤتمر الثاني لألديان العالمية والتقليدية؛ حكومة آازاخستان

سبتمبر / أيلول٢٣-٢١
٢٠٠٦ 

 14º Conferencia de la Academia de la Latinidad: Desarrollo e، إآوادور؛ آيتو
Interculturalidad, Imaginario y Diferencia: la Nación en el Mundo Andino)  المؤتمر الرابع



 

األمة وعالم دول األنديز؛ :  والتفاعل بين الثقافات، الخيال واالختالفالتنمية: آاديمية الالتينيةألعشر ل
Academia de la Latinidad) األآاديمية الالتينية(  

سبتمبر /أيلول ٢٥-٢٤
٢٠٠٦ 

 1ª Reunión Regional Alianza de Civilizaciones: El Tiempo de la Alianza de، إآوادور؛ آيتو
Civilizaciones: Culturas Originarias; Fundación Cultura de Paz, Fundación Guayasamín  

سبتمبر / أيلول٢٦-٢٥
٢٠٠٦ 

، لكاريبيةالجماعة ا الخارجية اإلسبانية، وزارةسانت لوسيا؛ حلقة دراسية عن تحالف الحضارات؛ 
   حكومة سانت لوسيااألآاديمية الالتينية،

سبتمبر /أيلول ٢٩-٢٨
٢٠٠٦ 

 Rencontres interrégionales : Régions et diversité culturelle: une dynamiqueليون، فرنسا؛ 
européenne et mondiale) ؛ )ديناميكية أوروبية وعالمية: األقاليم والتنوع الثقافي: لقاءات أقاليمية

Groupe d’Éutudes et de Recherches sur les Mondialisations) سات والبحوث حول افريق الدر
 )العولمة

أآتوبر / تشرين األول١٨
٢٠٠٦ 

 Spain; 2a Reunión de trabajo del Grupo Español de la Alianza deقرطبة، إسبانيا؛ 
Civilizacione) ؛ )اني لتحالف الحضاراتاالجتماع الثاني بشأن عمل الفريق اإلسبMinisterio de 

Asuntos Exteriores de España y Fundación Tres Culturas) الخارجية اإلسبانية ومؤسسة وزارة 
  ) الثالثثقافاتال

تشرين  ٢١-١٩
 ٢٠٠٦أآتوبر /األول

برشلونة، إسبانيا؛ منتدى البحر األبيض المتوسط لتحالف حضارات الشباب والشراآة 
مقاطعة ورابطة إسبانيا في األمم المتحدة، المعهد األوروبي بمنطقة البحر المتوسط سطية، األورومتو
  آاتالونيا

تشرين  ٢٢-٢٠
 ٢٠٠٦أآتوبر /األول

؛  مرآز جون دور األديان وحقوق اإلنسان: بناء السالم العالمي: مؤتمر دوليإدمنتون، ألبرتا، آندا؛ 
  نسانإلهمفري للسالم وحقوق ا

 تشرين ٢٤-٢٣
 ٢٠٠٦أآتوبر /األول

نداء للعمل؛ : تحالف الحضارات؛ ٢٠٠٦برشلونة إسبانيا؛ الحوار الثالث بين الشرق والغرب عام 
Casa Asia  

 ١-أآتوبر / تشرين األول٣٠
 ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني

 II Encuentro Internacional de Educación y Cultura sobre Alianza deالمغرب؛ ِشفشاون، 
Civilizaciones; Asociación Dawa Islamica de Marruecos)  المقابلة الدولية الثانية بشأن التعليم

   والثقافةوالعلماإلسالمية للتربية  ؛ المنظمة)والثقافة في تحالف الحضارات
تشرين  ٣١-٣٠

 ٢٠٠٦أآتوبر /األول
 ة المتحدمراآش، المغرب؛ المجلس العالمي الثاني للمدن والحكومات المحلية

نوفمبر /تشرين الثاني ٤-٢
٢٠٠٦ 

 Congreso Internacional sobre la UNESCO y su contribución a la éticaغرناطة، إسبانيا؛ 
universal) ؛ )المؤتمر الدولي المعني باليونسكو وإسهامها في القيم األخالقية الكونيةCentro 

UNESCO de Andalucía, Fundación Cultura de Paz, Universidad de Granada  



 

  قائمة المؤتمرات واالجتماعات المقبلة المتعلقة بتحالف الحضارات
  

٢٠٠٦  
  

 تشرين ١٦-١٤
 ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني

حلقة  (Seminario Internacional: Diálogo de Civilizaciones, el Islam y Occidenteمدريد، إسبانيا؛ 
 Universidad Complutense de Madrid؛ )رباإلسالم والغ: حوار الحضارات: دراسية دولية

 تشرين ٢٣-٢٢
 ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني

 onferencia Sindical Internacional: Una visión sindical en el marco، إسبانيا؛  الخضراءالجزيرة
de la Alianza de Civilizaciones; Unión General de Trabajadores (UGT)  

 تشرين ٢٣-٢٢
 ٢٠٠٦مبر نوف/الثاني

 أفضل الممارسات على صعيد المجتمع –حوار بين الثقافات : مؤتمربروآسل، بلجيكا؛ 
  مديرية التعليم والثقافة،؛ المفوضية األوروبيةالمحلي

 آانون ٢٠-١٨
 ٢٠٠٦ديسمبر /األول

 Congreso Internacional sobre Religiones y Mediación en Zonas Urbanasبرشلونة، إسبانيا؛ 
  Centre Uesco de Catalunya؛ )لمؤتمر الدولي لألديان والوساطة في المناطق الحضريةا(

ديسمبر /آانون األول
مارس / أو آذار٢٠٠٦
٢٠٠٧ 

 رسالة أمل: أنسنة العولمةطنجة، المغرب؛ 

 
٢٠٠٧ 

  
يناير /آانون الثاني

٢٠٠٧ 
 )٢٠٠٧لم سنة الع( العلم وتحالف الحضارات حولبرشلونة، إسبانيا؛ حلقة دراسية 

فبراير أو /شباط
 ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 التعدد الثقافي وتحالف الحضاراتالسويد، 

مارس أو /آذار
 ٢٠٠٧ أبريل/نيسان

  ؛ األآاديمية الالتينيةحقوق اإلنسان وتحالف الحضارات البرازيل؛

سبتمبر / أيلول١٢-٩
٢٠٠٧ 

  وتراثنا األوروبيالثالث ثقافات ر الحوا : لألآاديمية األوروبيةاالجتماع السنوي توليدو، إسبانيا؛

 Plan piloto de formación de líderes UNESCO para la promoción de una Ciudadanía Mundial لم يحدد بعد
Solidaria: Trabajando por la alianza de civilizaciones. Confederación Española de Clubes y 
Centros UNESCO, Centro UNESCO de Andalucía, y Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Granada 

 Consejo Universitario؛ إسهام التعليم العالي في بناء تحالف الحضاراتمدريد، إسبانيا؛ حلقة عمل عن  لم يحدد بعد
Iberoamericano (CUIB)ات، جامعة األمم المتحدة والرابطة الدولية للجامع  

 تحالف الحضارات وثقافة السالمبرشلونة، إسبانيا؛  لم يحدد بعد
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