
والحوار  السالم  لثقافة  الدويل  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  برنامج  انبثق 
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والتعاون والتعددية والتنوع الثقايف والحوار والتفاهم عىل مستويات املجتمع 

كافة وفيما بني األمم” )املادة 1 من إعالن وبرنامج العمل بشأن ثقافة السالم، 

مع  السالم  ثقافة  لغرس  العمل  عىل  اليونسكو  وتثابر   .)1999 اليونسكو، 

مراعاة اعتبارات التنمية، بمضافرة القوى مع أصحاب املصلحة امللتزمني يف 

مجال الرتبية والعلوم والثقافة، واالتصال واإلعالم.
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املقدمة

السالم  لثقافة  الدويل  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  برنامج  ُوضع 
والحوار بموجب اتفاق ُعقد بني اليونسكو واململكة العربية السعودية 
يف 12 ترشين األول/أكتوبر 2010 وبدأ العمل به يف عام 2012 وكان 
يطمح واضعيه جعل مجتمعات العالم ترتابط بأوارص عالقات مستتبّة 
صت اململكة العربية السعودية لدعم  تعود عليها بمنافع متبادلة. وخصَّ
هذا الربنامج 5 ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية.

ويستند الربنامج إىل قوة كال الطرفني ويستفيد من عقد األمم املتحدة 
قيادتَه  تتوىل  الذي   )2022-2013( الثقافات  بني  للتقارب  الدويل 
شامل  نهج  هذا  الثقايف  التقارب  عقد  فعاليات  يف  ويُتّبع  اليونسكو. 
ومجتمعات  شعوب  بني  املثمر  التفاعل  تعزيز  خالل  من  السالم  لبناء 
الثقايف، برتكيز  التقارب  ر عقد  بالتعدد والتنوع والحيوية. ويوفِّ تتميَّز 
مفاهيمياً  إطاراً  خاص،  بوجه  الثقافات  بني  الحوار  عىل  فعالياته 

وتنفيذياً أسهم الربنامج يف تهيئته مساهمة كبرية.

ويسلِّط  حالياً،  تنفيذها  يجري  التي  الثانية  مرحلته  الربنامج  بلغ  وقد 
يف  ذت  نُفِّ التي  الرئيسية  العرشة  املشاريع  عىل  الضوء  الكّراس  هذا 

مرحلته األوىل بني عامي 2012 و2014.
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املحتويات جدول 

1 املقدمة 

2 جدول املحتويات 

3 أهم منَجزات املرحلة األوىل 

8 إعداد املوارد الرتبوية من أجل حوار حقيقي 

 الدراية اإلعالمية واملعلوماتية والحوار بني الثقافات: 
13 إعداد الصحفيني واإلعالميني الشباب 

1٩ تعزيز الحوار والتفاهم من خالل املوارد االبتكارية 

1٩  ً السبيل إىل امليض قدما
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 أهم منَجزات 
المرحلة األولى
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إن برنامج امللك عبد الله بن عبد العزيز الدويل لثقافة السالم والحوار 

يتّسم  عالم  يف  يولدون  اليوم  فالشباب  خاصة.  عناية  الشباب  يويل 

بالتنوع لم تعد املسافات فيه تشكل مانعاً يحد من االنخراط يف الحوار 

وبالتايل  التعدد.  قوامها  ثقافية  هويات  فيكتسبون  الثقافات،  بني 

أنشطة  يف  الفاعلة  الشباب  مشاركة  تعزيز  إىل  الربنامج  هذا  يرمي 

وتعزيز  تعبئتهم  خالل  من  اإلنمائية،  ومشاريعها  املحلية  املجتمعات 

وقد  التغيري.  تحقيق  يف  الفاعلة  األطراف  أهم  من  باعتبارهم  قدراتهم 

للعمل  مهمة  منطلقات  األوىل  املرحلة  يف  ذت  نُفِّ التي  الفعاليات  اعترُبت 

سبل  توفري  مع  تطلعاتهم،  لتحقيق  الدعم  وتقديم  الشباب  تمكني  عىل 

العاملية  بالقضايا  االهتمام  حس  وتنمية  النقدي  فكرهم  لتنمية  سديدة 

لديهم.

مؤتمر  ! ُعقد   ،2013 األول/ديسمرب  كانون   5 إىل   3 ومن 

التطوعي  الشباب  تناول موضوع عمل  أيام  دويل يف جدة ملدة ثالثة 
اململكة  يف  التعليم  وزارة  مع  باالشرتاك  اليونسكو  نظمته  والحوار 
وجمعت  الوطني.  للحوار  العزيز  عبد  امللك  ومركز  السعودية  العربية 

الشباب واملختصني  املتطوعني  أكثر من 300 من  الرائدة  الفعالية  هذه 

والخرباء القادمني من السعودية و3٩ بلداً آخر.

فرصة  الشباب  للمشاركني  أتيحت  عمل،  حلقات  خمس  وبفضل 
أجل  من  االبتكارية  وأفكارهم  وتطّلعاتهم  آرائهم  عن  لإلعراب 
أساليب جديدة  املساهمة يف رفاه اآلخرين. فتبادلوا خرباتهم وعرضوا 
العالم.  أنحاء  شتى  يف  الجارية  التطوعية  األعمال  بتنوع  لإلحاطة 
لعمل  نهوج جديدة  وإعداد  بتحديد  املشاركون  قام  الحوار  ومن خالل 
تبادل  أنشطة  عىل  أيضاً  األعمال  جدول  واشتمل  التطوعي.  الشباب 
آخراً  وليس  وأخرياً  فني.  ومعرض  تقليدية  ورقصات  وعشاء  ثقايف 

تمكني الشباب باعتبارهم من 
أهم األطراف الفاعلة يف بناء 

ثقافة السالم والحوار
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باعتماد  اكتنفه،  الذي  القوي  الزخم  بفضل  املؤتمر،  أعمال  جت  تتوَّ
باسترشاف  آذن  الذي  والحوار،  التطوعي  للعمل  للشباب  جدة  إعالن 
"بدمج   الحوار   عىل   التعّهد  مع  التطّوعي،  الشباب  لعمل  جديد  أفق 
وينص  للتغيري   الخالق".  كمحرك   جميع   املستويات  للعمل  التطوعي، 
وتشجيع  الدائم،  التعاون  لتمكني  "هو  الحافز  الحوار  أن  عىل  اإلعالن 
تبادل الخربات، وتعزيز التضامن داخل املجتمعات والثقافات واألديان 

واألجيال واألمم وفيما بينها جميعاً".

والحوار  التطوعي  العمل  روح  زرع  رضورة  عىل  نؤكد  إننا 
والفكر  بالنفس،  والثقة  والتعاطف،  التضامن  عىل  القائمة 

النقدي واحرتام وتقدير التنوع )وخاصة كرس األحكام املسبقة 

الجماعي،  والعمل  املبادرة  وروح  الثقافية(،  النمطية  والقوالب 

واملشاركة  االستماع،  وفن  واملثابرة،  والصرب  الصادق،  والعمل 

الفعالة واالعرتاف باآلخر؛

وتطبيقها،  األفكار  بني  الفجوة  إزاء  قلقنا  عن  نعرب  إننا 
ونعتقد أن هذه الفجوة يمكن سدها من خالل جهد مشرتك، يف 

الرشوع بإقامة شبكات لجميع املعنيني قابلة لالستدامة؛ 

مفتوحة،  فضاءات  بتأسيس  التزامنا  جديد  من  نؤكد  إننا 
للتقاسم  جديدة  أشكال  وإقامة  املتبادل،  التعليم  لتعزيز 

 – الثقافات  بني  والحوار  للشباب  املدني  لاللتزام  واملشاركة 

والعمل يف الحني نفسه عىل تفادي كل مخاطر التأطري املمنهجة 

والصور النمطية؛

ثقافة  ! بناء  لسبل  الدولية  املسابقة  جائزة  تسليم  حفل  ونُظم 
نت اليونسكو هذه املسابقة  السالم كحدث جانبي يف هذا املؤتمر. ودشَّ
القيم  تصوير  املشاركني  من  وُطلب   .2012 أيلول/سبتمرب  يف  الدولية 
فنية  أعمال  يف  والالعنف  السالم  ثقافة  إليها  تستند  التي  األساسية 
هذه  من  الغرض  وتمثَّل  ومقاالت.  وصور  فيديو  وأفالم  تصميمية 
املسابقة يف التبّص يف كيفية تبنّي الشباب لهذه القيم وكيفية تعريفهم 
للسالم انطالقاً من نظرتهم الخاصة. وقد ألهم موضوع املسابقة نحو 
وقدِّم  بني 14 و18 سنة.  أعمارهم  تراوحت  بلداً   56 من  شاباً   1330
فئة  كل  من  )اثنان  ثمانية  منها  تميَّز  اليونسكو  إىل  عمالً   400 حوايل 
الثمانية بجائزة  من فئات األعمال( ففاز كل من أصحاب هذه األعمال 

.)iPad( متمثلة يف جهاز آيباد

املشاركة  ! بأهمية  البلد  شباب  وعي  إلذكاء  أخرى  أنشطة  وثمة 
أجل  من  للتعبئة  التغيري  كن  شعار  وُرفع  لبنان.  يف  أجريت  األهلية 
الشباب  يقودها  التي  املعنية  املجتمعية  املشاريع  مجموعة  إنجاز 
ينشدونه  الذي  التغيري  عن  التعبري  عىل  الشباب  تشجيع  إىل  والرامية 
مبادرة  إن  التغيري.  هذا  وتحقيق  املحلية  ومجتمعاتهم  مدارسهم  يف 
يف  بها  يُضَطلع  وأنشطًة  للنقاش  فضاءات  باستحداثها  كن التغيري، 
أتاحت  املباني،  خارج  تُجرى  وحمالٍت  املحلية  واملجتمعات  املدارس 
تسخريها  إىل  وتوقهم  الشباب  للمشاركني  اإلبداعية  الطاقات  تفجري 

بتفاٍن للعمل من أجل مجتمعهم.



7

الشباب.  ! تمكني  عىل  لبنان  يف  نُظمت  أخرى  أنشطة  ركَّزت  وقد 
أجل  من  الثقايف  “التنوع  بعنوان  وطنية  تدارس  حلقة  فأقيمت 
العاملي  باليوم  لالحتفال  العالم!”  إىل  لبنان  رسالة  والتنمية:  الحوار 
أتاحت  وقد  )21 أيار/مايو(.  والتنمية  الحوار  أجل  من  الثقايف  للتنوع 
أوساط  يف  الثقايف  التنوع  ملبادئ  للرتويج  الفرصة  هذه  التدارس  حلقة 
جميع  من  شاباً   250 من  أكثر  املبادرة  هذه  إىل  وانضّم  الشباب. 
مسابقة  التدارس  حلقة  انعقاد  إبّان  ونُّظمت  االجتماعية.  الرشائح 
التالميذ  لبنانية. فانربى  وطنية حول املوضوع نفسه يف عدة مدارس 
للمشاركة يف هذه املسابقة فانخرطوا مع معلِّميهم يف مناقشات وأعّدوا 
مؤاتية  بيئة  يهيئ  نحو  عىل  لبنان،  يف  الثقايف  للتنوع  ترّوج  رسائل 

ن التفاهم وينهض باحرتام التنوع واالختالف.  ويحسِّ

وعيهم  ! وأذكى  بأنفسهم  الطالب  ثقة  أيضاً  الربنامج  هذا  وعّزز 
ع بلدهم وبهوية شعبه، كما بيَّنته بصورة عامة أنشطة ذات  بثراء تنوُّ
بني  جامعة  حوارات  فبإقامة  سوداننا.  لنعرْف  مرشوع  مثل  صلة 
سوداننا  لنعرْف  مرشوع  استحدث  سودانية،  والية   17 من  طالب 
فضاءات للحوار تسنى فيها للطالب اإلعراب عن تطلعاتهم وشواغلهم 
الفروق  تخّطي  إىل  الطالب  توّصل  املطاف  نهاية  ويف  وأفكارهم. 
و68  قاً  منسِّ املرشوع 17  السودان. وشارك يف  لنعرْف  فأنشأوا شبكة 
خالل  من  الجنسني  بني  الفوارق  يراعي  تغيريي  نهج  باتّباع  طالباً، 

تمثيل النساء والرجال عىل قدم املساواة.

وأسهم مكتب اليونسكو يف بريوت إسهامات كثرية أخرى منها تنظيمه 
البحث  موضوع  يف  إقليمية  تدريبية  دورة   2013 أيلول/سبتمرب  يف 
أجرى  أنه  كما  عربياً.  بلداً   11 من  شاباً   1٩ لـ  الثقافات  بني  والحوار 
باملواقف بشأن  السعودية، وأعّد وثيقة  الثقافات يف  للحوار بني  تقييماً 
القيم  مجال  يف  تدريباً  ونّظم  العربية،  الدول  يف  الثقافات  بني  الحوار 
أعد  إنه  ثم   .2014/2013 الدرايس  العام  خالل  املشرتكة  اإلنسانية 
وعروض  بالصور  فيه  املستعان  الدعوي  النشاط  عىل  تدريب  جلسات 
الفيديو وشبكات التواصل االجتماعي. وقد شارك يف جلسات التدريب 
العربية  املنطقة  بلدان. وكذلك دعي شباب من  من ستة  هذه 20 شاباً 
إىل إنتاج مواد للنشاط الدعوي مستعينني بوسائل اإلعالم. فأعّدوا 12 
الحساسة  بالقضايا  للتوعية  تصويرياً  عرضاً  و20  فيديوياً  تسجيالً 

التي يريدون الدفاع عنها. 

واملختصني  < الشباب  املتطوعني  من   300 من  أكثر  حرض 
“عمل  بشأن  الدويل  املؤتمر  بلداً   40 من  القادمني  والخرباء 

الشباب التطوعي والحوار”

شارك أكثر من 1330 شاباً من 56 بلداً ترتاوح أعمارهم بني  <
السالم؛  ثقافة  بناء  لسبل  الدولية  املسابقة  14 و18 سنة يف 
فقدِّم 400 عمل، وفاز بالجائزة أصحاب ثمانية أعمال منها

املعنونة  < الوطنية  التدارس  حلقة  شاباً   250 من  أكثر  حرض 
إىل  لبنان  رسالة  والتنمية:  الحوار  أجل  من  الثقايف  “التنوع 

العالم!”

يف  < سودانية  والية   17 من  طالباً  و68  قاً  منسِّ  17 شارك 
مرشوع لنعرْف سوداننا

املستعان  < الدعوي  النشاط  بلدان عىل  من ستة  ُدرِّب 20 شاباً 
فيه بوسائل اإلعالم

والحوار  < البحث  مجال  يف  عربياً  بلداً   11 من  شاباً   1٩ ُدرِّب 
بني الثقافات
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وبيئة  الرتبوي  والنهج  ونتائجه  التعّلم  مضامني  تناول  األسايس  من 
واملساواة  التسامح  مفاهيم  لتكتسب  الجيد  التعليم  خالل  من  التعّلم 

واإلنصاف طابعاً ملموساً. 

الكتب  ! تظل  املاضية،  العقود  مّر  عىل  املحرز  الكبري  التقدم  ورغم 
بأشكال  وتقدِّمهم  اآلخرين  ضد  متحيِّزة  رات  تصوُّ تسوق  املدرسية 
السالم،  لثقافة  األساسية  القيم  الرتبوية  املوارد  ترِبز  أن  ضاّرة. فيجب 
سلوك  صقل  تتيح  التي  املمكنة  الوسائل  كّل  للمعّلمني  ر  توفِّ وأن 

الطالب جميعاً والتواصل معهم بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية. 

املدرسية  ! الكتب  معّدي  الربنامج  استهدف  الصدد  هذا  ويف 
إعداد  دعم  أجل  من  تدريبية  أداة  وأُنشئت  )املعّلمني(.  ومستخدميها 
املسبقة  األحكام  تشوبها  ال  جيدة  تعليمية  ومواد  مدرسية  كتب 
ذات املنطلق الثقايف أو الديني أو التحيز القائم عىل نوع الجنس ، 
ر األداة التدريبية، أو مجموعة  التنوع. وتوفِّ ويتحقق من خاللها تقبُّل 
والتنوع  للسالم  الرتويج  كيفية  بشأن  اإلرشاد  أدق،  نحو  عىل  األدوات 
األداة  بهذه  الدراسية  املناهج  واضعو  يستعني  أن  فيمكن  املدارس.  يف 
املدرسية  الكتب  واختيار  بتصميم  الخاصة  املعايري  وضع  أجل  من 
من  املعّلمون  يستخدمها  أن  يمكن  كما  األساسية،  التعليمية  واملواد 
يف  بها  يستنار  الصادرة  النصوص  لتحليل  مرجعية  قائمة  وضع  أجل 
مراجعة املناهج املدرسية. وتتضمن مجموعة األدوات مبادئ توجيهية 
وإطاراً عاماً ودليالً منهجياً وثبت مراجع مرشوحاً وكتيّباً عن البحوث 
يف هذا املوضوع. إن مجموعة األدوات متاحة بثالث لغات )اإلنجليزية 

والعربية والفرنسية( ويمكن تكييفها مع مختلف النظم التعليمية.

للجمهور  مهيأ  العاملية  املواطنة  لتعليم  إطار عمل  العربية  للدول  وأُعّد 
واملعّلمني  الدراسية  املناهج  وواضعي  السياسات  راسمي  أي  نفسه، 
يف  وتعليم  تربية  وزارة   14 عىل  هذا  العمل  إطار  ع  ووزِّ املختّصني. 
الدول العربية من أجل مساعدتها عىل تعزيز قدرات الشباب من خالل 

 إعداد املوارد الرتبوية 
من أجل حوار حقيقي

Secteur de 
l’éducation

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Programme international
Abdullah Bin Abdulaziz
pour la culture de la paix
et le dialogue

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

DIA
LOGUE

Cadre 
d’élaboration 
des politiques

Manuels scolaires  
et ressources 
didactiques : 

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة

قطاع التعليم

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة

برنامج امللك عبد الله بن عبد العزيز

لثقافة السالم والحوار

 

إطار 
لرسم السياسات 

 

 الكتب املدرسية 
وموارد التعّلم

A Global 
Framework 
for Policy 
Development

Textbooks 
and Learning  
Resources:

Education  
Sector

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

United Nations King Abdullah bin Abdulaziz
International Programme for
a Culture of Peace and Dialogue

Educational, Scientific and
Cultural Organization

DIA
LOGUE
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التمييز  عدم  مثل  لديهم  املشرتكة  القيم  وترسيخ  املهارات  إكسابهم 
إىل  ه  املوجَّ العاملية  املواطنة  فتعليم  والحوار.  واالحرتام  واملساواة 
إىل  الرامية  األساسية  اليونسكو  أنشطة  أحد  هو  كافة  العمرية  الفئات 

ضمان التعليم الجيد الجامع واملنصف للجميع. 

دورات  ! إعداد  أيضاً  الربنامج  هذا  يف  الرتكيز  محاور  0ومن 
)مرحلة  األوىل  الجامعية  الدراسة  مرحلة  لطالب  دراسية 
اإلجازة البكالوريوس( عن الحوار بني الثقافات بمثابة وسيلة أساسية 
التوّجه  لهم  ليتسنّى  الصلة  ذات  والقدرات  املعارف  الطالب  إلكساب 
ومن  الثقافات  تعدد  من  باملزيد  يتّسم  ينفك  ال  الذي  عاملنا  يف  بكفاءة 
املنطقة  من  والخرباء  واملؤسسات  الجامعات  مع  وبالتعاون  الرتابط. 
لتنمية  دراسية  مواد  وجملة  دراسياً  منهجاً  اليونسكو  أعّدت  العربية، 
من  جانباً  املواد  هذه  وتشكل  الثقافات.  بني  الحوار  مجال  يف  املهارات 
الجامعية  الدراسة  والثانية من  األوىل  للمرحلتني  برنامج معتمد 
معني  املاجستري(  ومرحلة  اإلجازة/البكالوريوس  )مرحلة 
الدول  يف  رائدة  جامعات  يف  تجريبه  يجري  الثقافات  بني  بالحوار 
هذا  إطار  يف  الدارسني  املاجستري  طلبة  بني  من  وتخّرج  العربية. 
يف  ويُجَمع  شهاداتهم.  خالله  ُسلِّموا  حفل  وأُقيم  طالباً   150 الربنامج 
إكساب  بهدف  التطبيقية  والجوانب  النظرية  الجوانب  بني  الدورات 

الطالب الخربة واملهارات العملية يف مجال الحوار بني الثقافات. 

دليـل
  الفلسفــة

منظور
بلدان الجنوب

تــروم اليونســكو، عــر تيســر قيــاِم الحــوار الفكــري والفلســفي داخــل بلــدان الجنــوب، تشــجيَع نشــوء رؤى تعدديــة، مــن 

خــال إظهــار قيمــة التقاليــد الفلســفية غــر املعروفــة بَْعــُد كــا ينبغــي، والتعريــَف بهــذه التقاليــد النابعــة مــن مجتمعــات 

تُدعــى مجــازا مجتمعات”بلــدان الجنــوب“. وأيُّ وســيلة أفضــل لتحقيــق هــذا الغــرض مــن تقديــم مــوارد تعليميــة متينــة، 

مــن أجــل تنشــئة الشــبيبة عــى إدراك تنــوع الفكــر الفلســفي؟

وقــد أريــَد بهــذا الدليــل، الــذي أمكــن إنجــازه بفضــل دعــم اململكــة العربيــة الســعودية، أن يكــون أداة تجديــد وتجويــد، 

ــم غــر النظامــي. وسيتســّنى  ــك إىل الدارســن يف إطــار التعلي ــم العــايل، وكذل ــم الثانــوي والتعلي هــًة إىل شــبيبة التعلي موجَّ

للقــارئ أن يكتشــف، يف هــذا الدليــل، نصوصــا فلســفية مختلفــة املصــادر، مــن أفريقيــا إىل املنطقــة العربيــة، فمنطقــة آســيا 

واملحيــط الهــادي، ثــم أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي، وأن يَفهَمهــا متــام الفهــم، بفضــل مــا ُزوِّدت بــه مــن حــواٍش للتدقيــق 

واإليضــاح، متّكــن مــن تطويعهــا واســتثارها يف التعليــم.

وال يقتــر غــرض هــذا الدليــل عــى إكســاب املعــارف، بــل يتجــاوز هــذا إىل اقــراح قــراءة متقاطعــة للنصــوص، يكــون مــن 

شــأنها توســيُع مجــاالت التفكــر وتنويعهــا، بشــأن املســائل الكــرى التــي تشــغل فلســفة العــامل.
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وبناء  ! الثقافات  بني  بالحوار  املرتبطة  املعارف  نقل  تيسري  وبغية 
الوعي الثقايف، أجريت جلسات تدريب قيّمة يف أسيقة مختلفة. وشارك 
باً وخبرياً يف هذه الجلسات التدريبية التي نُظِّمت يف  أكثر من 450 مدرِّ
تونس والبحرين والسودان والعراق وُعمان وفلسطني ومص واليمن. 
بني 30 مدرِّساً من 24 جامعة عربية،  واستفاد من معارف هؤالء املدرِّ
بني  بالتواصل  املرتبطة  اليومية  املصاعب  تذليل  عىل  ساعدهم  ما 

الثقافات داخل املنطقة وخارجها. 

ويُعترب “دليل الفلسفة: منظور للتعاون فيما بني بلدان الجنوب” 
الثاني/ ترشين   1٩ يف  رسمياً  وأُصدر  األوىل  املرحلة  يف  أُعّد  الذي 

الرائدة  املواد  عىل  آخر  مثاالً  للفلسفة،  العاملي  اليوم  يف  نوفمرب 2014، 
لتعزيز الحوار بني الثقافات. ويشّكل هذا الدليل حصيلة حلقتي حوار 
عامي  يف  املغرب  يف  أجريتا  الجنوب  بلدان  بني  فيما  وفلسفي  فكري 
أتوا  بلداً   13 من  فالسفة  بني  الحوار  هذا  وجمع  و2013.   2012
واملحيط  وآسيا  العربية  واملنطقة  )أفريقيا  املعمورة  ما لجنوب  إلبراز 
ال  تزل  لـّما  فلسفية  تقاليد  من  والكاريبي(  الالتينية  وأمريكا  الهادي 
مبتكرة  تثقيفية  أداة  الدليل  هذا  ويعد  اليسري.  النزر  إال  عنها  يُعرف 
وعالية الجودة للتوعية بشأن تنوع الفكر الفلسفي. صدر باإلنجليزية 
يف  منه  لالستفادة  اإلنرتنت  عىل  متاح  وهو  والفرنسية،  والعربية 

البحوث واملناقشات وتبادل اآلراء.

العاملية  < املواطنة  تعليم  بشأن  العربية  للدول  عمل  إطار  أعّد 
الدراسية  املناهج  وواضعو  السياسات  راسمو  به  ليسرتشد 

واملربّون املختّصون

من  < والثانية  األوىل  للمرحلتني  معتمدان  برنامجان  استُحدث 
ومرحلة  اإلجازة/البكالوريوس  )مرحلة  الجامعية  الدراسة 

املاجستري( معنيان بالحوار بني الثقافات يف الدول العربية

يطبِّق هذين الربنامجني أكثر من 24 جامعة يف املنطقة، وبلغ  <
مدرساً   30 إطارهما  يف  التدريب  تلقوا  الذين  املدرِّسني  عدد 

ً وعدد خّريجيهما 150 طالبا

شارك  < الجنوب،  بلدان  بني  فيما  فلسفي  حوار  حلقتا  ُعقدت 
فلسفي  دليل  وأُعّد  بلداً،   13 من  أكثر  من  فالسفة  فيهما 
التعليمية  الدورات  يف  الستعماله  اختباره  وتّم  متميِّز 

املفتوحة للجميع عىل اإلنرتنت.
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عىل  ج  تروَّ التي  املضلِّلة  واملعلومات  الكراهية  خطاب  انتشار  إزاء 
أسهم  العنيف،  املتطرف  والسلوك  التشدد  أُوار  فتذكي  اإلنرتنت  شبكة 
بصفتها  اإلعالم  وسائل  قوة  تسخري  يف  األوىل  املرحلة  خالل  الربنامج 
عاتق  تقع عىل  كانت  ولـّما  والتفاهم.  بالتحاور  للنهوض  رئيسية  أداة 
يشتمل  ما  املعلومات،  تبادل  مجال  يف  كبرية  مسؤولية  اإلعالميني 
يف  دورهم  فإن  بها،  وإحاطتهم  واألديان  الثقافات  لسائر  فهمهم  عىل 
ر  وفَّ وقد  قصوى.  بأهمية  يتّسم  واملصالحة  والتوسط  النزاعات  اتّقاء 
لهذه  التصدي  بغية  الخربات  وتبادل  للحوار  فضاءات  لهم  الربنامج 
لبناء قدراتهم عىل  التحديات. ونُظِّمت جلسات تدريب وحمالت توعية 
تنطوي  وال  دقيقة  معلومات  بث  خالل  من  للجميع  سلمية  بيئة  تهيئة 

عىل تحيز. 

إىل  ! رامية  أنشطة  عدة  الربنامج  هذا  إطار  يف  اليونسكو  وقادت 
الثقافات،  بني  والحوار  واملعلوماتية  اإلعالمية  بالدراية  ُقُدماً  الدفع 
املعارف،  ونوال  املعلومات  عىل  االّطالع  تعزيز  إىل  أعم  وبصورة 
التعبري، واملساواة بني الجنسني، والتعليم ذي مستوى الجودة  وحرية 

العايل يف إطاٍر جامع للثقافات.

واملعلوماتية  ! اإلعالمية  الدراية  ذات  باملجتمعات  للنهوض  وتوخياً 
بـالدراية  املعنية  للجامعات  الدولية  “الشبكة  الربنامج  يدعم 
مع  بالتعاون  الثقافات”،  بني  والحوار  واملعلوماتية  اإلعالمية 
هذه  وتستهدف   .)UNAOC( للحضارات  املتحدة  األمم  تحالف 
مجال  يف  املهارات  وتنمية  الجامعات  بني  التعاون  تعزيز  الشبكة 
الشباب. ويزيد  الصحفيني والباحثني  الثقافات يف أوساط  التحاور بني 
إسبانيا  من  جامعة   20 عىل  الشبكة  هذه  يف  املنخرطة  الجامعات  عدد 
والصني  األمريكية  املتحدة  والواليات  والربازيل  وجامايكا  ومص 

وأسرتاليا واملغرب.

اإلعالمية  ! بالدراية  املعنية  للجامعات  الدولية  “الشبكة  مت  َصمَّ لقد 
بواسطة  للتعلم  دورتني  الثقافات”  بني  والحوار  واملعلوماتية 
اإلعالمية  بالدراية  تتعلق  دولية  أبعاد  ذات  مواضيع  يف  اإلنرتنت 
الدورتني  هاتني  أوىل  وتتاح  الثقافات.  بني  والحوار  واملعلوماتية 
فرصة  للشباب  ر  توفِّ وهي  الكندية،  أثاباسكا  جامعة  مع  بالتعاون 
اكتساب املهارات اإلعالمية واملعلوماتية األساسية لكي يغدوا مواطنني 
بها من خالل  يتسنّى  التي  السبل  وتستطلع  النقدي.  بالحس  متمتِّعني 

 الدراية اإلعالمية واملعلوماتية 
 والحوار بني الثقافات: 

إعداد الصحفيني واإلعالميني الشباب
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الشباب  تمكني  الثقافات  بني  والحوار  واملعلوماتية  اإلعالمية  الدراية 
والعمل  األديان،  وبني  الثقافات  بني  التحاور  يف  النشط  االنخراط  من 
واالستعانة  التعبري،  وحرية  الجنسني  بني  املساواة  أجل  من  التعاوني 
ح ملتابعة هذه الدورة  بالفضاءات االفرتاضية عىل نحو فعال. وقد ترشَّ
ارتفاع  يبنيِّ  ما   ،70 منهم  فُقبل  وبنت  وطالبة  طالب   1600 من  أكثر 
الدورة  أما  الطلبة.  من  محدود  عدد  قبول  إمكانية  إىل  بالقياس  الطلب 
املعلِّمني  تساعد  وهي  للتكنولوجيا،  كوينزالند  جامعة  فتنظِّمها  الثانية 
إحداث  فاعلة يف  أن يصبحوا جهات  السياسات واملهنيني عىل  وراسمي 
ومهارات  واملعلوماتية  اإلعالمية  املهارات  تنمية  خالل  من  التغريُّ 
للتدرُّب يف  ح  الثقافات ضمن مجتمعاتهم املحلية. وقد ترشَّ الحوار بني 

هذه الدورة أكثر من 400 شخص فُقبل منهم 80.

التحاور  ! بأهمية  اإلعالميني  بتوعية  النهوض  الربنامج  هذا  ويدعم 
واملعلوماتية  اإلعالمية  “الدراية  أسابيع  خالل  من  الثقافات  بني 
آخرون.  ورشكاء  اليونسكو  تنظِّمها  التي  الثقافات”،  بني  والحوار 
ويف   ،2012 عام  )إسبانيا(  برشلونة  يف  األسابيع  هذه  ُعقدت  وقد 
القاهرة )مص( عام 2013، ويف بيجني )الصني( عام 2014، وتم بها 

جميع  من  والصحفيني  الباحثني  من  شخص   500 زهاء  تدريب 
أنحاء  العالم.

جلسات  ! تنظيم  خالل  من  القدرات  بناء  تنمية  الربنامج  ز  عزَّ لقد 
والصحفيني،  الشباب  للباحثني  مهيأة  تشاركي  عمل  وحلقات  تدريب 
بالدراية  املعنية  للرشاكة  العاملي  “املنتدى  قبيل  من  فعاليات  خالل 
أبوجا )نيجرييا(،  ُعقد عام 2013 يف  الذي  اإلعالمية واملعلوماتية”، 
واملعلوماتية  اإلعالمية  الدراية  بشأن  الدويل  املؤتمر  سياقه  يف  فانعقد 
إنشاء  يف  محورياً  دوراً  الربنامج  أّدى  وقد  الثقافات.  بني  والحوار 

التحالف العاملي للرشاكات املعنية بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية. 

وثيقة  !  2013 عام  يف  وأُصدرت 
للسياسات  التوجيهية  املبادئ 
بالدراية  املتعلقة  واالسرتاتيجيات 
اإلعالمية واملعلوماتية. وتستهدف هذه 
بنظم  املعنيني  مساعدة  التوجيهية  املبادئ 
النهوض  عىل  اإلعالم  ووسائل  املعلومات 
بها  يُحرتم  التي  التواصلية  باملمارسات 
الثقافات.  بني  والتحاور  الثقايف  التنوع 
ص نقدي بشأن  وتنطوي الوثيقة عىل ملخَّ
والحوار  واملعلوماتية  اإلعالمية  الدراية 
نات الدراية  بني الثقافات، وتُميَّز فيها مكوِّ
يف  إعمالها  املناسب  واملعلوماتية  اإلعالمية 

الحوار بني الثقافات.
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بالدور  إقليمي معني  مؤتمر  )املغرب(  الرباط  يف   2014 عام  وُعقد 
الحوار  ثقافة  تعزيز  يف  اإلعالم  وسائل  تؤديه  أن  يمكن  الذي 
املختصني  وكبار  اإلعالميني  من   40 فيه  شارك  العربية،  الدول  يف 
عن  املؤتمر  وأسفر  إعالمية.  وقناة  منظمة   25 من  اإلعالم  بوسائل 
تعزيز  إىل  يدعو  الذي  الرباط  إعالن  واعتماد  للتواصل  شبكة  إنشاء 
واملجتمعات.  الشعوب  السلمي بني  بالتعايش  النهوض  اإلعالم يف  دور 
فيديو،  أفالم  إعداد  إىل  العربية  الدول  منطقة  من  الشباب  ُدعي  كما 
وأبرز  شواغلهم.  لتبيان  رة،  مصوَّ حكايات  أو  تصويرية،  عروض  أو 
التعبري  وحرية  األّمية  قبيل  من  الحّساسة  املواضيع  بعض  املشاركون 
فيما يخص الالجئني، وأطفال الشوارع، والبطالة. وتم أيضاً تعريفهم 
التحاور  بشأن  املرجعية  للموارد  بّوابة  وهو  حاور،  الشبكي  باملوقع 

بني الثقافات يف الدول العربية.

مجال  ! يف  املاثلة  بالتحديات  لإلعالميني  الوعي  زيادة  عن  وفضالً 
األولوية  من  درجة  الربنامج  أعطى  ولذا  أيضاً.  هاّماً  يُعترب  التواصل 

التّباع نهج إقليمي يزاد به تركيز العناية يف منطقة الدول العربية.
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وقد نُظِّمت يف كانون الثاني/يناير 2014 يف بريوت عدة وحدات  !
الثقافات،  بني  والحوار  املواطنني  صحافة  مجال  يف  للتدريب 
الصحفي  التحقيق  مجال  يف  قيِّمة  مهارات  اكتساب  بني  للمتدرِّ أتاحت 
بهذه  تعلموا  لقد  والفنون.  اإلعالم  يف  إعمالها  يمكن  الدعوي  والنشاط 
سديدة  وسيلة  بصفتها  اإلنرتنت  بشبكة  االستعانة  التدريبية  الوحدات 
الحكومية  املنظمات غري  ذلك  مكَّن  املثال  السلمي. فعىل سبيل  للتحاور 
وتابع  التواصل.  قنوات  طريق  عن  وبثها  سلمية  رسائل  إعداد  من 

الوحدات التدريبية أكثر من 180 شاباً و60 أكاديمياً وإعالمياً.

وقد حدا الطموُح ذاتُه استهالَل الحملة اإلعالمية “تعلُّم العيش  !
الوطني  العمومي  التلفاز  قنوات  عىل  فنرُشت   .2014 عام  يف  معاً” 
واالحرتام  السالم  أجل  من  رئيسية  رسائل  العربية  الدول  منطقة  يف 
وشبكة  التلفازية،  اإلعالنات  خالل  من  وذلك  والتسامح،  املتبادل 

الفيسبوك، واإلعالنات والشعارات العمومية. 

السالم  ! أجل  من  األطفال  لغناء  اليونسكو  فرقة  وبإنشاء 
والغناء  واملوسيقى  الفنون  قوة  الربنامج  عبّأ  لبنان،  يف  والحوار 
بصفتها لغة عاملية للعمل الدعوي من أجل السالم. وتمثلت الغاية من 
من  مفتوح  فضاء  يف  العفوي  للتحاور  الالزمة  الظروف  تهيئة  يف  ذلك 
عىل  وعالوة  األطفال.  بني  والتفاعل  والتباحث  الرأي  عن  التعبري  أجل 
غري  ثقافية  وسائل  بمثابة  واألشعار  واألنغام  باألغاني  استُعني  ذلك 
ولتكوين  األصيل،  طابعه  بكل  املحيل  املجتمع  تاريخ  لتجسيد  مادية 
مدمج  قرص  وأُصدر  الجماعية.  الروح  تحدوها  لفئة  مشرتك  ذخر 
من  بمشاركة  أُعد  والحوار،  بالسالم  متعلقة  أغان  ثالث  عىل  ينطوي 

أطفال معرَّضني للخطر من مدارس عمومية يف لبنان.



17

اإلعالمي  ! الدعوي  للنشاط  مبادرة  اتخاذ   2014 عام  وشهد 
وممثلون  إعالميون  املبادرة  هذه  إطار  ضمن  اجتمع  وقد  اليمن.  يف 
ملنظمات دولية غري حكومية ومنظمات غري حكومية أخرى وحكومات 
يف حلقة تدارس تشاوري بغية تعزيز قدراتهم عىل االستعانة بوسائل 
من  مجموعة  فأعدوا  اإليجابي.  الدعوي  النشاط  أجل  من  اإلعالم 
لرسائلهم  تواصيل  دعم  أدوات  غدت  والتلفازية  اإلذاعية  املوَجزات 
إب  إذاعة  عرب  املعنية  املواد  وبُثت  والحوار.  بالسالم  املتعلقة  الدعوية 
وإذاعة شبوة، وشاركت يف ذلك محطات إذاعة يمنية أخرى، مثل إذاعة 
اليمن  وقناة  سبأ  قناة  مثل  تلفاز  وقنوات  َحّجة،  وإذاعة   FM اليمن 

وقناة السعيدة.

شؤون  ! يف  الشباب  مشاركة  بشأن  دراسة  اليونسكو  وأجرت 
الشباب  رات  تصوُّ رسم  بغية  وتونس  مرص  يف  والدين  اإلعالم 
تجاه  ومواقفهم  عاماً(  و35   18 بني  أعمارهم  تراوح  )ممن  العرب 
فهم  إىل  الدراسة  هذه  من  وُرمي  اإلعالم.  وسائل  يف  والحوار  السالم 
ر الشباب للدور الذي أّداه الزعماء الدينيون يف املنطقة يف  وتقييم تصوُّ
النهوض بالقيم اإلنسانية املشرتكة وبالتحاور. وشمل االستقصاء أكثر 
واستعني  توانسة،  وشابة  وشابة مصيني و320 شاباً  من 750 شاباً 
بنتائجه للعمل الدعوي من أجل تحسني السياسات واألنشطة يف مجال 

اإلعالم ويف املجال الديني.

شاركت يف شبكة الدراية اإلعالمية واملعلوماتية 20جامعة <

بالدراية  < معنيتان  اإلنرتنت  بواسطة  للتدريب  دورتان  أُعّدت 
اإلعالمية واملعلوماتية والحوار بني الثقافات:

ح للتدرُّب يف ]إحدى دورتي[ التدريب بواسطة اإلنرتنت  < ترشَّ
بني  والحوار  واملعلوماتية  اإلعالمية  بالدراية  املعنيتني 
فُقبل  السياسات،  وراسمي  املعلَّمني  من   400 الثقافات 

من بينهم 80، منهم 35 أتّموا متابعتها

طالب  <  1600 من  أكثر  األخرى[  ]الدورة  يف  للتدرُّب  ح  ترشَّ
وطالبة، ُقبل من بينهم 70

والحوار  < واملعلوماتية  اإلعالمية  للدراية  أسابيع  ثالثة  ُعقدت 
بني الثقافات اجتمع يف إطارها 500 مشارك

اإلعالمية  < بالدراية  املعنية  للرشاكات  عاملي  تحالف  أُقيم 
واملعلوماتية

اإلعالم  < بوسائل  املختصني  وكبار  اإلعالميني  من   40 شارك 
يف املؤتمر اإلقليمي املعني  من 25 منظمة أو قناة إعالمية 
تعزيز  يف  اإلعالم  وسائل  تؤّديه  أن  يمكن  الذي  بالدور 

الثقافة والحوار يف الدول العربية

]للتالمذة  < العمومية  اللبنانية  املدارس  من  تسع  أنشأت 
من  األطفال  لغناء  اليونسكو  فرقة  للخطر[  املعرَّضني 

أجل السالم والحوار يف لبنان

الثقافات  < بني  والحوار  املواطنة  صحافة  مجال  يف  ُدرِّب 
ً 180 شاباً و60 أكاديمياً وإعالميا

دينية  < مؤسسات  وأربع  دينياً  زعيماً   40 تضم  شبكة  أُنشئت 
رئيسية
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ومواد  املعارف  تنمية  عىل  الربنامج  إطار  يف  األسايس  الرتكيز  انصّب 

هذا  عصنا  مجتمعات  يف  شيوعاً  الرشور  أكثر  محاربة  بغية  دعمها 

ثقافة  احرتامنا  وعدم  بها  معرفتنا  ضحالة  أو  ثقافتنا  جهلنا  وهو  أال 

النمطية  املواقف  أو  العنصية  أو  األجانب  كره  إىل  يؤّدي  ما  اآلخرين، 

أو الالمباالة. 

السالم”  ! حروف  “كتابة  املسّمى  اليونسكو  معرض  م  وصمِّ

للتفكري يف السالم وتبادل األفكار واملعلومات بشأنه عرب الزمان 
اللغة  طريق  عن  الغري  مع  التقارب  رحلة  يف  منطلق  بمثابة  واملكان 
وكلمة “سالم” باعتبارها سمة مشرتكة. أما الغرض من هذا املعرض، 

الذي افتُتح يف 21 أيلول/سبتمرب 2012 يف مقر األمم املتحدة بمناسبة 

الثقافات  بني  التشابه  بوجوه  التوعية  فهو  للسالم،  الدويل  اليوم 

وبالقيم املشرتكة بني األمم. وُصمم هذا املعرض أيضاً من أجل التوعية 

القيم  العصور وتقارب  الثقافية عرب  بشأن شتى أشكال نقل املضامني 

من  وغريها  األبجديات  من  عدد  خالل  من  وذلك  السالم  إىل  املفضية 

عرب  لنا  بقيت  والتي  العالم  أنحاء  مختلف  يف  املستعملة  الكتابة  نظم 

الثالثون،  فالكتابات  واملكان.  الزمان  رصوف  عىل  متسامية  التاريخ 

 تعزيز 
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املعروضة عىل هيئة لوحات واملرتَّبة ترتيباً زمنياً، اختريت ألنها تشكل 
وتربز  املعارص.  عاملنا  يف  املستخدمة  الكتابة  نظم  فسيفساء  من  قطعة 
يف كّل لوحة كلمة “سالم” والحرف أو الرمز األول منها، وقد ُجمعت 
ويتنّقل  للمعرض.  املميِّزة  العالمة  يف  كّلها  والرموز  األحرف  هذه 
املعرض يف مختلف أنحاء العالم حامالً رسالة سالم بالصورة املكنونة 
يف كتب مختلف الثقافات والحضارات. وقد أُقيم هذا املعرض يف سياق 
فعاليات نُظِّمت يف أذربيجان وأنغوال وفرنسا والكونغو ومايل واململكة 
املتحدة األمريكية. وثمة مادتان  السعودية والنمسا والواليات  العربية 
يوتيوب(  موقع  عىل  )متاح  نواتجه  يبنيِّ  ِفْلٌم  إحداهما  له  داعمتان 
والعربية  )اإلنجليزية  اللغات  متعدِّدة  رة  مصوَّ قائمة  واألخرى 
استحداث  يف  املعرض  هذا  من  النهائية  الغاية  وتتمثَّل  والفرنسية(. 
يف  الكامنة  الطاقة  إطالق  بغية  الثقايف  تنوعنا  تعظِّم  جديدة  ملتَقيات 
ويمكن  والحرية.  الكرامة  من  رحيب  فضاء  يف  ولوجاً  “سالم”  كلمة 

االّطالع عىل لوحات الكتابات عىل اإلنرتنت. 

املوارد  ! لجمع  إلكرتونية  مواقع  استحداث  الربنامج  دعم  وقد 
خطوة  بمثابة  الثقافات  بني  والحوار  السالم  ثقافة  لرتويج  الالزمة 

أساسية لزيادة الوعي بذلك لدى الجمهور العام. 

 Peace and Dialogue اإللكرتونية  البوابة  أنشئت  الصدد،  هذا  ويف 
للمستخدمني  يتيح  فريد  ركن  لتوفري   2013 عام  يف   E-Portal
املتعلقة  املعارف  ونوال  الثقافات  بني  الحوار  يف  املشاركة  مني  واملصمِّ
والتصالح  التسامح  عن  معلومات  عىل  االّطالع  تتيح  إنها  بالسالم. 
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وفلسفية  ثقافية  بيانات  عىل  يشتمل  متنوع  نهج  خالل  من  والسالم 
بصورة  املوارد  استُقيت  وقد  اليونسكو.  أعّدتها  وتاريخية  وعلمية 
ملركز  الدويل  الربنامج  إطار  يف  ذ  تنفَّ صلة  ذات  مشاريع  من  رئيسية 
من  والحوار،  السالم  ثقافة  أجل  من  العزيز  عبد  بن  عبدالله  امللك 
الفرتة  يف  املتوسط  بالتفاعل بني شعوب حوض  املتعلقة  املعارف  قبيل 
املوضوع  التاسع عرش. ]طرح هذا  القرن  إىل  السابع  القرن  املمتدة من 
أنجز  الذي  الثقافات  بني  التفاعل  بدليل  املتصلة  األنشطة  خالل  من 

يف إطار هذا الربنامج.[

وُصّمم موقع حاور اإللكرتوني لتلبية احتياجات معيَّنة إىل تبادل  !
مهيَّأ  إنه  العربية.  املنطقة  يف  الثقافات  بني  الحوار  موارد  عن  املعارف 
والفقهاء  والباحثني  األكاديمية  واملؤسسات  املدني  املجتمع  ملنظمات 
ر  ويوفِّ املهنيني،  من  وغريهم  السياسات  وراسمي  والطالب  والشباب 
والنصوص  املراجع  تضم  االستعمال  وسهلة  شاملة  بيانات  قاعدة 
املؤتمر  خالل   2014 عام  يف  ن  ُدشِّ وقد  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  الكاملة 
تعزيز  يف  اإلعالم  وسائل  تؤديه  أن  يمكن  الذي  بالدور  املعني 
منصة  اليوم  حاور  موقع  ويُعترب  العربية.  الدول  يف  السالم  ثقافة 
مرجعية لتبادل املعارف بشأن الحوار بني الثقافات يف املنطقة العربية.

يشتمل معرض كتابة حروف السالم عىل 30 لوحة <

مختلف  < يف  متنقلة  معارض  خمسة  عن  يزيد  ما  وأقيم  أعد 
يف  نظِّمت  هامة  فعاليات  سياق  ضمن  ضمن  العالم  انحاء 
أذربيجان وأنغوال وفرنسا والكونغو ومايل واململكة العربية 

السعودية والنمسا والواليات املتحدة األمريكية

لغات  < بثالث  رة  مصوَّ وقائمة  ترويجي  فيديو  فلم  عنه  أُعد 
)اإلنجليزية والعربية والفرنسية( متاحان عىل اإلنرتنت

بريدية،  < وبطاقات  الحواسيب،  فأرات  )مساند  هدايا  عت  ُوزِّ
وأقالم(

يف  < املعّدة  املوارد  لجمِع ونرِش  إلكرتونيتان  بوابتان  استُحدثت 
إطار الربنامج



23

ً السبيل إىل امليض قدما

الدويل  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  برنامج  من  األوىل  املرحلة  يف  تم 
امللك  بالتعاون مع مركز  تنفيذ عرشة مشاريع  السالم والحوار  لثقافة 
مجاالت  يف  اليونسكو  كفاءة  إىل  استناداً  للحوار،  الوطني  الله  عبد 
الرتبية، والثقافة، والعلوم االجتماعية واإلنسانية، واالتصال، واإلعالم، 
وإىل املشاركة النشطة للمكتبني امليدانيني لليونسكو القائمني يف بريوت 

والرباط.

واألدوات  األطر  من  جديدة  مجموعة  عن  الرشاكة  هذه  أسفرت  لقد 
مدى  املنَجزات  وبيَّنت  الحوار.  عىل  القائمة  والتنفيذية  املفاهيمية 
الوقائية  للتدابري  الناعمة"  "القوة  بها  تسهم  أن  يمكن  التي  الفعالية 
من  التي  املرئية"  غري  بـ"التحّوالت  يسمى  فيما  الوساطة  وآليات 
التنوع،  ضمن  للوحدة  نشداناً  التعددية  مجتمعاتنا  تغريِّ  أن  شأنها 
الثقافات  بني  للتقارب  الدويل  العقد  سياق  يف  خاصة  بصورة  املحبَّذة 

.)2022-2013(

ومن خالل هذا اإلطار للتعاون مع اململكة العربية السعودية تم تعزيز 
ٍ وقيادٍة وسداٍد وميزٍة نسبية يف مجال  ما تتحىل به اليونسكو من تبصُّ
امليض  عىل  اإلنجازات  هذه  من  انطالقاً  ويُعمل  الثقافات.  بني  التحاور 

التي استُهلت  الربنامج  الثانية من  املرحلة  الصعيد خالل  قدماً عىل هذا 
يف أيلول/سبتمرب 2014.

التي  املعارصة  أمام مجتمعاتنا  ماثلة  تزال  ثمة تحديات هامة ال  ولكن 
األجيال  تندرج  حيث  العنيف،  التطرف  واستفحال  التشدُّد  تواجه 

األكثر شباباً يف عداد الفئات األضعف حاالً.

أن  يمكن  الذي  الدوَر  بنيَّ  الربنامج  هذا  من  األوىل  املرحلة  فتنفيذ 
املتصلة  بمهامها  االضطالع  يف  اليونسكو  دعم  مواصلة  يف  يؤّديه 
ينبغي  أنه  بيد  الجامع.  السلمي  بالطابع  اتساماً  أكثر  مجتمعات  ببناء 
قة  املحقَّ النتائج  تقييم  يف  التعمق  بغية  املنَجزات،  ألهم  تقييم  إجراء 
وصوغ  املواَجهة  العوائق  تحليل  مع  وأثرها،  األنشطة  فعالية  وقياس 
التي  التعديالت  يف  بذلك  وسيستنار  التحسني.  إىل  الرامية  التوصيات 
ذ من  ينفَّ قد  ما  بكل  املتعلقة  الثانية، واالعتبارات  املرحلة  تُجرى يف  قد 

مراحل أخرى لهذا الربنامج.



24

املفيد باملختص  املشاريع 

 التواصل بني الشباب: 
االحتفاء بأهمية التنوع

امليزانية: 000 384 دوالر أمريكي

 املسابقة الدولية لسبل 	 
بناء ثقافة السالم

معرض "كتابة حروف السالم" 	 
رة ذات الصلة والقائمة املصوَّ

مجموعة األدوات املتعلقة بتكييف 
املناهج والكتب املدرسية الستبعاد 
القوالب النمطية الثقافية والدينية 

والجنسانية املتحيِّزة 

امليزانية: 000 192 دوالر أمريكي

مجموعة األدوات الثالثية اللغات 	 
لتحرير الكتب املدرسية عىل نحو 

ر من األحكام املسبقة متحرِّ

تكوين املوارد املصدَّقة للحوار اإلقليمي بني الثقافات وتجريب 
الربنامج الجامعي للتعلم يف مجال الخدمات يف الدول العربية 

امليزانية: 000 384 دوالر أمريكي

اجتماع الخرباء: تعزيز ثقافة السالم والحوار يف الدول العربية	 

جملة دورات للتدريب عىل التحاور بني الثقافات، غدت جانباً 	 
 من منهاج املرحلتني 

األوىل والثانية من الدراسة الجامعية )مرحلة اإلجازة/
البكالوريوس ومرحلة املاجستري( بشأن الحوار بني الثقافات

بني	  تدريب املعلِّمني وإنشاء شبكة للمدرِّ

إطار تعليم املواطنة العاملية يف الدول العربية	 

إعداد وتعميم املواد املتعلقة بالتحاور بني الثقافات يف الدول 
العربية 

امليزانية: 000 280 دوالر أمريكي

موقع "حاور"	 

أجل 	  من  الثقايف  "التنوع  مجال  يف  واملسابقة  التدارس  حلقة 
الحوار والتنمية: رسالة لبنان إىل العالم!"

بني 	  والحوار  البحوث  مجال  يف  الشباب  لتدريب  إقليمية  دورة 
الثقافات

النهوض بالحوار الفلسفي من خالل 
التعاون فيما بني بلدان الجنوب

امليزانية: 000 288 دوالر أمريكي

الحواران الفلسفيان	 

 دليل الفلسفة - منشور استرشايف 	 
 عن التعاون فيما بني 

بلدان الجنوب

امليزانية لكل مرشوع يف املرحلة األوىل بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية )املجموع: 000 950 2(:
التنسيق العام - امليزانية: 000 118 دوالر أمريكي
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مهارات التحاور بني الثقافات للصحفيني الشباب

امليزانية: 000 240 دوالر أمريكي

أسابيع الدراية اإلعالمية واملعلوماتية والحوار بني الثقافات	 

شبكة الجامعات املعنية بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية والحوار بني الثقافات	 

املنتدى العاملي للرشاكة املعنية بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية، الذي ينعقد 	 
يف سياقه املؤتمر العاملي املعني بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية والحوار بني 

الثقافات

دورات التدريب بواسطة اإلنرتنت يف مجال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية 	 
والحوار بني الثقافات

املبادئ التوجيهية للسياسات واالسرتاتيجيات املتعلقة بالدراية اإلعالمية 	 
واملعلوماتية: منشور عن التمكني من التحاور بني الثقافات

ً الحملة اإلعالمية لتعلُّم العيش معا

امليزانية: 000 288 دوالر أمريكي

 	ً الحملة اإلعالمية لتعلُّم العيش معا

دراسة: مشاركة الشباب يف شؤون اإلعالم 	 
والدين يف مص وتونس

املؤتمر املعني بتعزيز ثقافة السالم 	 
والحوار يف الدول العربية

مرشوع للنشاط الدعوي اإلعالمي يف اليمن	 

إبالغ اآلخرين - الشباب والصحافة والحوار - 

امليزانية: 000 240 دوالر أمريكي

مبادرة كن التغيري يف لبنان  

وحدات تدريبية يف مجال صحافة املواطنني   
والحوار بني الثقافات

مرشوع "لنعرْف سوداننا"  

املؤتمر اإلقليمي املعني بالدور الذي يمكن أن   
تؤّديه وسائل اإلعالم يف النهوض بثقافة الحوار 
يف الدول العربية وإعالن الرباط الذي صدر عنه

البوابة اإللكرتونية للسالم والحوار 
)بلغات غري اللغة العربية(

امليزانية: 000 240 دوالر أمريكي

البوابة اإللكرتونية للسالم 	 
والحوار

مرشوع "دليل التعاون بني 	 
الثقافات"

املؤتمر: عمل الشباب التطوعي 
وتحاورهم

امليزانية: 000 288 دوالر أمريكي

مؤتمر جدة املعني بعمل 	 
الشباب التطوعي وتحاورهم



والحوار  السالم  لثقافة  الدويل  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  برنامج  انبثق 

ثقافة  إن  والالعنف.  السالم  لثقافة  اليونسكو  لربنامج  املؤسيس  اإلطار  من 

السالم ال تقترص عىل كونها مفهوماً بل تتعداه إىل كونها التزاماً بجعل السالم 

واقعاً ملموساً للجميع. فهي تعربِّ عن “مجموعة من القيم واملواقف والتقاليد 

وأنماط السلوك وأساليب الحياة تستند إىل ]...[  احرتام الحياة وإنهاء العنف 

]... و[ التمسك بمبادئ الحرية والعدل والديمقراطية والتسامح والتضامن 

والتعاون والتعددية والتنوع الثقايف والحوار والتفاهم عىل مستويات املجتمع 

كافة وفيما بني األمم” )املادة 1 من إعالن وبرنامج العمل بشأن ثقافة السالم، 

مع  السالم  ثقافة  لغرس  العمل  عىل  اليونسكو  وتثابر   .)1999 اليونسكو، 

مراعاة اعتبارات التنمية، بمضافرة القوى مع أصحاب املصلحة امللتزمني يف 

مجال الرتبية والعلوم والثقافة، واالتصال واإلعالم.

 برنامج امللك عبد الله بن عبد العزيز الدويل

لثقافة السالم والحوار

 أهم منَجزات 
المرحلة األولى

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة

برنامج امللك عبد الله بن عبد العزيز

لثقافة السالم والحوار
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