
  
  

 ١اإلعالنات واألخبار المؤيدة لتحالف الحضارات
  2الفهرس

  األصدقاءمجموعة  )١
 تجميع اإلعالنات الرسمية المؤيدة لتحالف الحضارات  )٢

 البلدان  )١-٢
 المنظمات الدولية  )٢-٢

فيها عن الدعم لتحالف  جرى اإلعراب) بيانات صحفية، وما إلى ذلك(مجموعة مقاالت إخبارية   )٣
 .و إبداء االهتمام بهالحضارات أ

   تحالف الحضارات أو معنية بأعماله تؤيدصدرت مؤخرًاإعالنات   )٤
 ):٦/١١/٢٠٠٦ابتداء من ( األصدقاء مجموعة  )١ 

 ألبانيا
 األرجنتين

 النمسا
 شيبنغالد
 بلجيكا

 آوستاريكا
 مصر

 السلفادور
 المفوضية األوروبية

 لندانف
 هنغاريا
 إندونيسيا
 إيران
  إيطاليا
 األردن

 زاخستانآا
 جامعة الدول العربية

 ليتوانيا
 لكسمبورغ

 ماليزيا
 المكسيك
 نيوزيلندا

 منظمة المؤتمر اإلسالمي
 باآستان

                                                 
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٦مساهمة من مكتب األستاذ فيدريكو مايور، الرئيس المشارك للفريق الرفيع المستوى،   )١(
 .مجموعة من اإلعالنات واألخبار التي جمعها المكتب قبل طباعة هذه الوثيقة  هو عبارة عنهذا التجميع: مالحظة  )٢(



 الفلبين
 بولندا
 قطر

 السنغال
 سلوفينيا

 جنوب أفريقيا
 سويسرا
 سوريا
 تنزانيا
 تايلند
 تونس

 اإلمارات العربية المتحدة
 المملكة المتحدة

  اليمن
 
  : واضح لتحالف الحضاراتتأييدمية التي تعرب عن تجميع اإلعالنات الرس  )٢
 
 :البلدان  )١-٢

منظمة األمن  لدى  وممثلها الدائم بيان سفير أذربيجان- أذربيجان
منظمة  لالدائم مجلسالفي اجتماع  والتعاون في أوروبا

 ).٤/٥/٢٠٠٦( األمن والتعاون في أوروبا
دائم الممثل الكساندر سيتشوف،  ألبيان السيد - بيالروس

منظمة األمن والتعاون في  لدى بيالروسجمهورية ل
منظمة األمن ل الدائم مجلسالفي اجتماع  أوروبا

  .)٤/٥/٢٠٠٦ (والتعاون في أوروبا
السفير وانج جوانجيا في للصين  الدائم الممثلبيان  - الصين

بشأن  لجمعية العامة لألمم المتحدةالدورة الستين ل
حضارات وثقافة السالم عالمي للحوار بين البرنامج 

) عمالاأل جدول  من٤٣ و ٤٢البندان (
)٢٠/١٠/٢٠٠٥.( 

، وزير الخارجية، مولر ستيج بيرآلمة الدآتور  - ركالدانم
أنجيل  اإلسباني ميجيل زيارة وزير الخارجيةبصدد 

 ).٣/٤/٢٠٠٦ (ركالدانمموراتينوس إلى 
ة الرئيس محمد حسني مبارك أمام الجلس فخامة آلمة - مصر

 ية المتوسط-بيةولقمة األورلمؤتمر االعامة 
)٢٨/١١/٢٠٠٥(. 

 تاريا هالونين  رئيس جمهورية فنلندافخامة آلمة - فنلندا
 في الدورة الحادية والستين األوروبيباسم االتحاد 

  ).١٩/٩/٢٠٠٦(للجمعية العامة لألمم المتحدة 
 Intervention de M. Jacques Chirac, Prés. de la - فرنسا



République, lors de la réunion consacrée à l’Alliance des 
Civilisations ) ٢٧/١١/٢٠٠٥.(  

المالحظات االفتتاحية لرئيس الوزراء في المؤتمر  - الهند
 الصحفي المشترك مع رئيس وزراء إسبانيا

)٣/٧/٢٠٠٦(. 
نائب الممثل الدائم السيد شينيتشي آيتاوآا  سعادة  بيان- اليابان

 األمم المتحدة، في الدورة الستين للجمعية لدىليابان ل
ثقافة  (٤٣ و٤٢ العامة لألمم المتحدة بشأن البندين

 ).٢٠/١٠/٢٠٠٥() السالم
منظمة  لدى الدائم هاوممثلآازاخستان بيان سفير  - آازاخستان

األمن والتعاون في أوروبا، السيد دوالت آوانيشيف، 
ة األمن والتعاون في منظمل الدائم مجلسالفي اجتماع 

 ).٤/٥/٢٠٠٦ (أوروبا
 Discours du PM M. Driss Jettou lors de la - المغرب

réunion de travail des chefs d’État et de 
gouvernement sur l’alliance des 
civilisations. )٢٩/١١/٢٠٠٥(  
- Discours de S.M. le Roi aux participants de la 
réunion de l’Assemblée Générale de l’ONU 

)١٤/٩/٢٠٠٥.(  
منظمة  لدى ة الدائمتهاوممثللنرويج ا ة بيان سفير-  النرويج

ميتي آونجشيم، في السيدة األمن والتعاون في أوروبا، 
لمنظمة األمن والتعاون في  الدائم اجتماع المجلس

 ).٤/٥/٢٠٠٦ (أوروبا
فيز مشرف الجنرال بر باآستان  آلمة فخامة رئيس- باآستان

أمام الجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة 
  ).١٤/٩/٢٠٠٥(لألمم المتحدة 

. آتور ألبيرتو ج الد  وزير الخارجيةمعالي  آلمة-  الفلبين
في الدورة الحادية والستين وزير الخارجية  ،رومولو

  ).٢٢/٩/٢٠٠٦(للجمعية العامة لألمم المتحدة 
زير الدولة والشؤون الخارجية و معالي  بيان-  البرتغال

 أمارال، في الدورة دوالبرتغالي األستاذ ديجو فريتاس 
 ).١٩/٩/٢٠٠٥(الستين للجمعية العامة لألمم المتحدة 

ة القمفالديمير بوتين في مؤتمر   آلمة االفتتاح للرئيس- االتحاد الروسي
 ).٣/٧/٢٠٠٦(العالمي للزعماء الدينيين في موسكو 

منظمة   الدائم لدىهوممثلالتحاد الروسي ا بيان سفير -
األمن والتعاون في أوروبا، السيد أليكسي بورودافكين، 
في اجتماع المجلس الدائم لمنظمة األمن والتعاون في 

  ).٤/٥/٢٠٠٦(أوروبا 
يد ديميتري روبيل في الس  وزير الخارجيةمعالي  بيان- سلوفينيا

ألمم المتحدة الدورة الحادية والستين للجمعية العامة ل



)٢٥/٩/٢٠٠٦.( 
وزير الخارجية والتعاون السيد ميجيل معالي  بيان - إسبانيا

أنجيل موراتينوس، في الدورة الحادية والستين للجمعية 
  ).٢١/٩/٢٠٠٦( العامة لألمم المتحدة

خوزيه لويس  رئيس حكومة إسبانيافخامة  بيان -
رو في الدورة التاسعة والخمسين يرودريغز زابات

  ).٢١/٩/٢٠٠٤(لجمعية العامة لألمم المتحدة ل
الدآتور مصطفى   وزير خارجية السودانمعالي  بيان-  السودان

 ).١٦/٩/٢٠٠٥(عثمان إسماعيل 
س ليوينبيرجير، رئيس االتحاد ت بيان السيد موري- سويسرا

السويسري، في الدورة الحادية والستين للجمعية العامة 
 ).١٩/٩/٢٠٠٦(لألمم المتحدة 

 بيان السيد فرانك جرويتير، البعثة الدائمة لسويسرا -
لدى األمم المتحدة، في الجلسة الستين للجمعية العامة 

  ).٢٠/١٠/٢٠٠٥ (لألمم المتحدة
 خونينج الآساناتشانتورن الوهافان، سفير سعادة  بيان- تايلند

 الدائم لدى األمم المتحدة في الدورة ها وممثلتايلند
 لجمعية العامة لألمم المتحدةالحادية والستين ل

)٢٧/٩/٢٠٠٦.(  
سفير خونينج الآساناتشانتورن الوهافان،  سعادة  بيان-

 لدى األمم المتحدة أمام الجلسة تايلند وممثلها الدائم
( الستين للجمعية العامة لألمم المتحدة  العامة للدورة

)  من جدول األعمال٤٣ و٤٢البندان 
)٢٠/١٠/٢٠٠٥.(  

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية  معالي  بيان-  ترآيا
السيد عبد اهللا غول في الدورة الحادية والستين للجمعية 

 ).٢٢/٩/٢٠٠٦(العامة لألمم المتحدة 
السيد طيب   رئيس وزراء جمهورية ترآيامعالي  بيان-

إردوغان في الجلسة العامة الرفيعة المستوى للدورة 
 ).١٥/٩/٢٠٠٥(ة الستين للجمعية العامة لألمم المتحد

رئيس الوزراء يرحب بخطة " :  بيان صحفي- المملكة المتحدة
  ).٢٤/٧/٢٠٠٥" (تحالف الحضارات"

منظمة األمن والتعاون   رد بعثة الواليات المتحدة لدى- الواليات المتحدة
في أوروبا على العرض الذي قدمه الرئيسان 

  .)٤/٥/٢٠٠٦(المشارآان لتحالف الحضارات 
وجهة من آوندوليزا رايس، وزيرة  رسالة م-

 معالي وزير خارجية إسبانيا الخارجية األمريكية إلى
 ).١٥/٢/٢٠٠٦(ميجيل أنجيل موراتينوس 

  



  : واضح لتحالف الحضاراتتأييدتجميع اإلعالنات الرسمية التي تعرب عن   )٢
 
  :المنظمات الدولية  )٢-٢
 

صادر عن الجمعية ال) ٢٠٠٦ (٦٠/٢٨٨ القرار - الجمعية العامة لألمم المتحدة
العامة لألمم المتحدة بشأن استراتيجية األمم المتحدة 

  ).٢٠/٩/٢٠٠٦(العالمية لمكافحة اإلرهاب 
قرار اعتمدته الدورة الستون للجمعية العامة لألمم  -

 ٢٠٠٥المتحدة، نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 
)٢٤/١٠/٢٠٠٥.( 

شأن حرية التعبير واحترام ب) ٢٠٠٦ (١٥١٠ القرار -  مجلس أوروبا
  ).٢٨/٦/٢٠٠٦(المعتقدات الدينية 

آارينجتون، األمين العام، .  وإدوين  مالحظات سعادة-  الجماعة الكاريبية
في الحلقة الدراسية لتحالف الحضارات في سانت 

  ).٢٥/٩/٢٠٠٦(لوسيا 
   مجلس االتحاد األوروبي-  بيواالتحاد األور

د األفعال في العالم  استنتاجات المجلس بشأن ردو-
اإلسالمي على المنشورات في وسائط اإلعالم 

  ).٢٧/٢/٢٠٠٦(األوروبية وغير األوروبية 
  :األوروبي رئاسة االتحاد -
تارجا هالونين  رئيس جمهورية فنلندا فخامة  آلمة-

 في الدورة الحادية والستين األوروبيباسم االتحاد 
  ).١٩/٩/٢٠٠٦(للجمعية العامة لألمم المتحدة 

 استنتاجات رئاسة مجلس بروآسل األوروبي، -
  ).١٦/٦/٢٠٠٦-١٥(بروآسل 

- Déclaration de l’Union à l’occasion de l’intervention des 
deux co-présidents de l’Alliance des civilisations devant 

le Conseil Permanent de l’OSCE du 4 mai 2006 
)٤/٥/٢٠٠٦.(  
، ثقافة ٤٣االتحاد األوروبي بشأن البند  بيان رئاسة -

السالم، في الدورة الستين للجمعية العامة لألمم 
  ).٢٠/١٠/٢٠٠٥(المتحدة، نيويورك 

 قرار الجمعية البرلمانية األوروبية المتوسطية بشأن -  الجمعية البرلمانية األوروبية المتوسطية
مستقبل عملية برشلونة، الرباط، المغرب 

)٢١/١١/٢٠٠٥.(  
البحرين، الكويت، ُعمان، ( مجلس التعاون الخليجي

قطر، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية 
  .)المتحدة

 موجهة إلى ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ رسالة مؤرخة -
األمين العام من الممثل الدائم لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة لدى األمم المتحدة، مرفقة ببيان صحفي صادر 

جلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في عن الم
دورته الثامنة والتسعين، الرياض، المملكة العربية 



  ).١/٣/٢٠٠٦(السعودية 
 Press Release: “Presidente de la UIP respalda “Alianza -  االتحاد البرلماني الدولي

de Civilizaciones” para enfrentar terrorismo 
global )٢٠/٧/٢٠٠٥.(  

، المدير التويجري آلمة الدآتور عبد العزيز عثمان -  منظمة اإلسالمية للتربية والعلم والثقافةال
العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلم والثقافة، في 
االجتماع الثالث للفريق الرفيع المستوى بشأن تحالف 

  ).٢٨/٥/٢٠٠٦(الحضارات، داآار، السنغال 
 ة من األمين العام لجامعة الدول العربية، سعادة رسال-  جامعة الدول العربية

معالي وزير خارجية إسبانيا ميجيل   إلى،عمرو موسى
 ).٩/١٠/٢٠٠٤(أنجيل موراتينوس 

منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة (الدعم المتعدد 
  )الدول العربية وقطر وإسبانيا وترآيا

 بيان مشترك لألمين العام لألمم المتحدة ، واألمين -
عام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، واألمين العام لجامعة ال

الدول العربية، والنائب األول لرئيس الوزراء ووزير 
خارجية قطر، ووزير خارجية إسبانيا ووزير خارجية 

  ).٢٥/٢/٢٠٠٦(ترآيا 
األستاذ آمال الدين إحسان أوغلو األمين  سعادة  بيان-  منظمة المؤتمر اإلسالمي

  ).٢٦/٢/٢٠٠٦(منظمة المؤتمر اإلسالمي العام ل
العام لمنظمة المؤتمر  األمين: " بيان صحفي-

اإلسالمي، األستاذ آمال الدين إحسان أوغلو، ينهي 
مايو / أيار١٣ و ١٢(زيارة رسمية مدتها يومين 

إلى إسبانيا، تلبية لدعوة من معالي وزير ) ٢٠٠٥
" الخارجية اإلسباني، ميجيل أنجيل موراتينوس

)١٥/٧/٢٠٠٥.(  
األمين العام لمنظمة األمن والتعاون في   إعالن-  منظمة األمن والتعاون في أوروبا

منظمة األمن والتعاون في  مساهمة"بشأن  أوروبا
في مبادرة تحالف  أوروبا

  ).٢٦/٠٦/٢٠٠٦"(الحضارات
األمين العام لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا،   آلمة-

 ، في االجتماع الثالثمارك بيرين دي بريتشامبو
للفريق الرفيع المستوى بشأن تحالف الحضارات، 

 ).٢٨/٥/٢٠٠٦(داآار، السنغال 
:  الصادر عن المجلس الوزاري١٠/٥ القرار رقم -

نشر االحترام والفهم المتبادلين : التسامح وعدم التمييز
)٦/١٢/٢٠٠٥.(  

. السيد فان دير ليندن، رئيس بيان افتتاحي ألقاه -  الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
  جزئية، دورة٢٠٠٦أبريل /الجمعية البرلمانية، نيسان

)١٠/٠٤/٢٠٠٦.(  
الشتراآية الدولية  ا المراجعة نصف السنوية الثانية-  المجلس الدولي االشتراآي

 بشأن الحكم الديمقراطي ألغراض النمو المستدام في



  ).٢٤/٥/٢٠٠٥-٢٣(مجتمع عالمي 
 العالمي للمدن والحكومات المحلية  بيان المجلس-   المتحدة المحليةالمدن والحكومات

: ٢٠٠٦أآتوبر /  تشرين األول٣١، مراآش، المتحدة
، مراآش "رؤساء بلديات الحكم الذي يصون العالم

)٣١/١٠/٢٠٠٦.(  
 آلمة السيد ويم ديتمان، رئيس بلدية الهاي، هولندا، -

ة لرابطة المدن ورئيس اللجنة الدبلوماسية للمدينة التابع
 ، في االجتماع المتحدةالمتحدة والحكومات المحلية

الثالث للفريق الرفيع المستوى في داآار، السنغال 
)٢٨/٥/٢٠٠٦.(  

 آلمة السيد آويتشيرو ماتسورا، منظمة األمم المتحدة -  )اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
الثالث للفريق  ناسبة االجتماعللتربية والعلم والثقافة، بم

  ).٣٠/٥/٢٠٠٦(الرفيع المستوى في داآار، السنغال 
- Réunion d’information du Conseil Exécutif de la 

)١٩/١/٢٠٠٦.(UNESCO  
 رسالة من السيد فرانسيسكو فرانجيالي، األمين العام -  منظمة السياحة العالمية

 مايور فيديريكولمنظمة السياحة العالمية، إلى األستاذ 
)٣١/٨/٢٠٠٦.(  

 
 
فيها عن الدعم  جرى اإلعراب) مقاالت، بيانات صحفية، وما إلى ذلك(خبارية مواد اإلمجموعة ال  )٣

  .هتمام بهااللتحالف الحضارات أو إبداء 
 

 Moratinos consigue el apoyo de Karzai a la Alianza“ - . أفغانستان
de Civilizaciones”, La Vanguardia )٦/٣/٢٠٠٦(  

ملك إسبانيا ورئيس األرجنتين يشيدان بالروابط  "-  األرجنتين
، الشعب اليومية على اإلنترنت، الصين "المتينة

)٢٢/٦/٢٠٠٦.(  
 Austria elogia el papel de Turquía para promover el“ -  النمسا

diálogo y la Alianza de Civilizaciones”, Lukor.com 
)٩/٢/٢٠٠٦.(  

- “Austria apoya la Alianza de Civilizaciones”, OE1 ORF 
Austrian Radio )٩/٢/٢٠٠٦.(  

ش تؤيد مبادرة ترآيا بشأن تحالف يبنغالد "-  شيبنغالد
 ).١٣/٤/٢٠٠٦(، التايمز األناضولية "الحضارات

 El primer ministro belga se reúne hoy con Zapatero por“  بلجيكا
primera vez desde que asumió el cargo”, Yahoo Noticias 
España )٢٥/١٠/٢٠٠٦(  

 Lula y Kirchner respaldan la Alianza de Civilizaciones“ -  البرازيل
de ZP en la Cumbre Iberoamericana”, Libertad Digital 

)٢٥/١١/٢٠٠٦.(  
 Lagos pide a la UE que se comprometa con la ronda de“ -  تشيلي



Doha y que impulse la Alianza de Civilizaciones”, 
Lukor.com )٢٥/١٠/٢٠٠٦(  

 Los embajadores árabes en España apoyaron la Alianza“ -  مجلس السفراء العرب في إسبانيا
de Civilizaciones”, La Opinión de Tenerife Digital 

)١٦/٢/٢٠٠٦.( 

شيد بالمبادرة اإلسبانية رئيس وزراء آرواتيا ي "-  آرواتيا
، جورنال ُأوف "الترآية بشأن تحالف الحضارات

 ).٢٩/١١/٢٠٠٥(ُترآش ويكلي 

 Concluye Alianza de Civilizaciones”, Diario“ -  إآوادور
Hoy )٢٦/٩/٢٠٠٦.(  
- “Ministro Vallejo anunció reunión para combatir el 
terrorismo”, Nota de prensa del 
Gobierno )١٢/٩/٢٠٠٦.(  

الجمعية البرلمانية األوروبية المتوسطية تدعو  " -  الجمعية البرلمانية األوروبية المتوسطية
، بيان صحفي صادر عن "تحالف الحضارات" إلى

  ).٢٠٠٦مارس /آذار(البرلمان األوروبي 
األولويات األوروبية في الدورة الحادية والستين  "-  االتحاد األوروبي

، بيان صحفي صادر "امة لألمم المتحدةللجمعية الع
  ).١٨/٧/٢٠٠٦(عن الرئاسة األوروبية 

االتحاد األوروبي يتعهد بتشجيع الحوار بين  "-
  ).١٧/٦/٢٠٠٦(، وآالة األنباء اإليرانية "الثقافات

- “Los Veinticinco asumirán la Alianza de 
Civilizaciones como vía para fomentar el 

diálogo”, Hispanista Noticias  )١٦/٦/٢٠٠٦(. 
- “La Unión Europea da un “fuerte apoyo” a la 

Alianza de Civilizaciones”, El País 
)٢٨/٢/٢٠٠٦(  

البعثة الدائمة للكرسي الرسولي لدى منظمة األمم  "-  الكرسي الرسولي
المتحدة للتربية والعلم والثقافة تؤيد تحالف 

  ).١١/٤/٢٠٠٦( "الحضارات
 Zapatero acorta su visita a la India por la tragedia      de“ -  الهند

Valencia” El Comercio Digital )٣/٧/٢٠٠٦.(  
 Indonesia y Jordania muestran su apoyo al proyecto de“ -  إندونيسيا

Alianza de Civilizaciones de Zapatero”, WebIslam  
)٥/٥/٢٠٠٦.(  

 El Presidente de la Isesco valoró hoy muy“ -  سالمية للتربية والعلم والثقافةالمنظمة اإل
positivamente la idea del Presidente Zapatero de una 
alianza de civilizaciones”,  Europa Press )٢٤/٩/٢٠٠٤(  

 Jordania apoya la Alianza de Civilizaciones”, El“ -  األردن
Periódico )٢٥/٤/٢٠٠٦(  

األمين العام يدعو موراتينوس لدراسة اقتراح  "-  جامعة الدول العربية
، جامعة "تعزيز األواصر بين الثقافات"إسبانيا بشأن 

 ).٢٣/١٠/٢٠٠٥ ("الدول العربية على اإلنترنت



 Apoya Mexico Alianza de Civilizaciones”, WebIslam“ -  المكسيك
)١٣/٩/٢٠٠٦( .  

- “Mexico da un respaldo total a la Alianza de 
Civilizaciones”, Yahoo Noticias Mexico 

)١١/٠٩/٢٠٠٦( .  

 SM le Roi félicite le président du gouvernement“ -  المغرب
espagnol », Maghreb Arab Presse )١٢/١٠/٢٠٠٦(.

 دعم المغرب األمير موالي رشيد يكرر مجددًا "-
  تايمز، المغرب"اتتحالف الحضار"لمشروع 

)١٤/٩/٢٠٠٦.( 

، األخبار اليومية "بوتين يؤيد تحالف الحضارات "-  االتحاد الروسي
 ).٥/٧/٢٠٠٦(الترآية 

- “Rusia expresa a Moratinos su apoyo a la Alianza de 
Civilizaciones”, El País )١١/١٠/٢٠٠٥.( 

 سانت تحالف الحضارات يقيم حلقة دراسية في "-  سانت لوسيا
 ).٢٧/٩/٢٠٠٦(، بيان صحفي "لوسيا 

 العاهل السعودي يلتقي رئيس الوزراء الترآي، بيان -  المملكة العربية السعودية
صحفي لوزارة الخارجية ، المملكة العربية السعودية 

)١٠/٨/٢٠٠٦.(  
- “España consigue el apoyo de Arabia Saudita,” La 

Vanguardia )٩/٤/٢٠٠٦(.  
، األخبار " مع ترآيا بالعالقاتيرحب وزير سوري "-  سوريا

 .)٣١/١٠/٢٠٠٦(اليومية الترآية 
- “Bachar el Asad asegura el apoyo de Siria a la Alianza 

de Civilizaciones”, El País ) ٢٧/٤/٢٠٠٦(.  
، مانيال تايمز "الدعوة للسالم مع التسامح "-  الفلبين

)٢٨/٣/٢٠٠٦.(  
 ,”Apoyo de los Emiratos a la alianza de civilizaciones“ -  ية المتحدةاإلمارات العرب

El País )٦/٣/٢٠٠٦( . 
رايس تعرب عن مبارآة أمريكية آاملة لمبادرة  "-  الواليات المتحدة

صحيفة ، "إسبانيا بشأن بناء جسر بين الشرق والغرب
الطبعة اإلنكليزية باالشتراك مع إنترناشيونال (إلباييس 
  ).١٧/٢/٢٠٠٦) (لد تريبيونهيرا

 
 
  : تحالف الحضارات أو معنية بأعمالهتؤيد مؤخرًاصدرت إعالنات  )٤(

 
اإلعالن األردني اإلسباني بمناسبة الزيارة الرسمية  انإعالن عمَّ

التي قام بها جاللة ملك وجاللة ملكة إسبانيا إلى المملكة 
  ).٢٤/٤/٢٠٠٦(األردنية الهاشمية 

الذي أقر في مؤتمر القمة الخامس للبلدان اإلعالن  إعالن بالي
 ).١٣/٥/٢٠٠٦(الثمانية النامية؛ بالي، إندونيسيا 



مؤتمر قمة البلدان األمريكية الجنوبية والبلدان العربية   إعالن برازيليا
)١١/٥/٢٠٠٥.(  

المساهمة في إغناء : منتدى البحر األبيض المتوسط إعالن القاهرة
شترآة قوامها رؤية م نحو: تحالف الحضارات

؛ االحترام المتبادل لجميع الثقافات واألديان والمعتقدات
  ).٢٣/٤/٢٠٠٦(القاهرة 

 آان يشارك في مؤتمر القمة الرابع عشر  بلدًا٢١تبناه  إعالن سان خوسيه
يبيرية األمريكية؛ سان خوسيه، آوستاريكا آلللبلدان ا

)٢٠/١١/٢٠٠٤-١٩.(  
 Conclusions et résultats de la Conférence internationale de التزام الرباط

Rabat tenue sous le thème Encourager le dialogue entre 
les cultures et les civilisations par des initiatives 
concrètes et durables ; Rabat, Maroc (UNESCO, OIC, 
ISESCO, ALESCO, CDDC, EUROMED) 

)١٦/٦/٢٠٠٥.( 
 ).١٠/١٢/٢٠٠٥(المنتدى السياسي العالمي  قصر الحمراءرسالة من 

المنظمة اإلسالمية للتربية والعلم والثقافة؛ مدينة  إعالن تونس
 ).١/٢/٢٠٠٦(تونس، تونس 
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