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  مقدمة النسخة العربية
  

صالح العريب مبكتبة اإلسكندرية أن يقدم للقارئ العريب هذا التقرير الشامل عـن ثقافـة   يسعد منتدى اإل
السالم يف العامل يف منتصف العقد األول من القرن احلادي والعشرين، والذي أطلقت عليه اجلمعية العامـة لألمـم   

دم العنف ضد األطفال ومتكني املرأة املتحدة تسمية العقد الدويل من أجل ثقافة السالم، واتسع جمال داللته ليشمل ع
وإشاعة ثقافة التسامح يف مناهج التعليم، على أساس أن السالم يف مفهومه العريض ال يعـين غيـاب الصـراعات    
فحسب، وإمنا يتطلب عملية تأصيل جمموعة من القيم واملواقف والتقاليد وأساليب احلياة اليت تسـتند إىل االحتـرام   

وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية واالعتماد على احلوار والتعاون بني األمـم والثقافـات    الكامل ملبادئ السيادة
  . املختلفة

على معلومات قدمتها أكثـر من  -كما يتبني من اهليئات املتـعاونة يف إخراجه  -وقد اعتمد هذا التقرير 
ية متثل مخس عشـرة دولة يف املنطقـة  سبعمائة منظمة من كل مناطق العامل، ومن بينها مخسـون منظمة مدنية عرب

العربية وتتضمن هذه املـعلومات تقييما واضحا ملدى التـقدم الذي أحرزته هذه املنظمـات املدنيـة يف حتقيـق    
  .رسـالتها، وحجم املعوقات اليت ما تزال متثل حتديا أساسيا هلا

ن يعتمد على مبادئ أساسـية تتعلـق   إن برنامج العمل الذي يهدف إىل حتقيق ونشر ثقافة السالم جيب أ
بضرورة نشر التعليم واملساواة بني املرأة والرجل واملشاركة الدميقراطية والتنمية املستدامة وحقوق اإلنسان والتفاهم 

  .والتضامن وحرية تدفق املعلومات واملعرفة واألمن والسالم يف مجيع مناطق العامل

م فإن املنطقة العربية على وجه اخلصوص مبا حيتدم فيها مـن  وإذا كانت كل مناطق العامل يف حاجة للسال
صراعات دامية تستنفذ طاقة أبنائها، وتعوق تنمية إمكانام البشرية واملادية لصياغة مستقبل زاهر أشد حاجة لتحقيق 

، ويـرفض  الشروط املالئمة النتصار ثقافة السالم ذا املفهوم الشامل، الذي يرتكز على احلق والعـدل واحلـوار  
استخدام القوة يف فرض األمر الواقع وإكراه الشعوب ضد خياراا التارخيية، مما ال ميكن أن حيقق البيئـة املالئمـة   

  .لشيوع هذه الثقافة السلمية

ـُلفت للنظر أن املنطقة العربية واليت يسودها عدد من الصراعات الساخنة تعترب من أكثر املناطق يف  ومن امل
فضالً عما حتتوي عليه من إمكانات هائلة الحتضان ثقافة السالم باعتبارها مهد األديان السماوية كلها، العامل ثراًء، 

وهي يف جوهرها احلقيقي دعوات للسالم والتسامح وبناء احلضارات، وبالرغم من احملن العصيبة اليت متر ا شـعوب  
يش السلمي ونبذ احلروب طاملا حتقق ذلك بإقامة السـالم  هذه املنطقة فإا أكثر تقبالً مما يظن الكثريون ألسس التعا

  .العادل املبين على االحترام املتبادل، كما أا ترنو لتحقيق احلرية والعدل يف جمتمعاا



 

إن مكتبة اإلسكندرية هي مركز حلوار احلضارات، وهي اليت أخذت على عاتقها مهمة ترمجة هذا التقريـر  
بذلك تسهم بقوة يف لفت النظر جلهود منظمات اتمع املدين يف العامل كله؛ ملا تقوم ونشره على أوسع نطاق؛ فإا 

وتأيت هذه اجلهود اليت تقوم ا مكتبـة  . به وتقدمه هذه املنظمات من مبادرات عديدة يف نشر وتدعيم ثقافة السالم
ومن خـالل استضـافتها ملركـز     اإلسكندرية يف سياق فعاليات كثرية تقوم ا من خالل منتدى اإلصالح العريب،

دراسات السالم الذي أسسته حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم واليت تعمل على تعزيـز ثقافـة   
  .السالم على النطاق اإلقليمي والدويل، إميانا منها بأمهية السالم يف تشكيل املستقبل

  
  

  إمساعيل سراج الدين

  ةمدير مكتبة اإلسكندري



 

  
  متهيد

 
أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة العقد الدويل من أجل ثقافة للسالم وعدم العنف ضد أطفـال العـامل   

وعالوة على ذلك، أقرت اجلمعية . 1998نوفمرب  10بتاريخ  53/25يف قرارها  2010 – 2001خالل الفترة 
  . إعالن وبرنامج عمل من أجل ثقافة السالم 1999العامة سنة 

أنشئت مؤسسة ثقافة السالم دف اإلسهام يف بناء وتدعيم ثقافة السالم مـن خـالل    2000سنة  ويف
وقد تابعت املؤسسة بنشاط تنفيذ إعالن وبرنامج عمل األمم املتحدة . التفكري، والبحوث، والتعليم، والعمل يف املوقع

  . واألنشطة اليت نفذت أثناء العقد الدويل

، التقرير العـاملي  2004ديسمرب  15بتاريخ  143/  59ا للقرار وبناء على ذلك، أعدت املؤسسة، طبقً
ويضم هذا الكتيب تقرير . احلايل عن ثقافة السالم وقدمته إىل األمني العام لألمم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة

منظمة على  700وهو يتضمن معلومات مجعتها وقدمتها ما يقرب من . اتمع املدين يف منتصف عقد ثقافة السالم
اليت حللت األنشطة اليت نفذت لتعزيز ثقافة السالم وعدم العنف وكذلك التقدم الذي حتقق أثناء وهي مستوى العامل 

  . النصف األول من العقد الدويل

كمـا ذكـرت   . ويوضح الكتيب املعوقات اليت اعترضت تنفيذ القيم اليت تضمنها اإلعالن وبرنامج العمل
ن تواصل إعطاء مزيد من التركيز وتوسـيع أنشـطتها   ن الدول األعضاء ال تزال مدعوة ألمراراً، فإاجلمعية العامة 

وباملثل، يستمر تشـجيع اتمـع   . الداعمة لثقافة السالم وعدم العنف على املستويات الوطنية، واإلقليمية، والدولية
رنامج أنشطته اخلاصة السـتكمال مبـادرات   املدين على تعزيز جهوده لتحقيق أهداف العقد، مبا يف ذلك اعتماد ب

والذي يساعد على حتقيق . الدول األعضاء، ومنظمات منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية
 ! مزيد من دعم احلركة العاملية لثقافة السالم: أهداف العقد الدويل

  

  فيديريكو مايور

  رئيس مؤسسة ثقافة السالم



 

  

  دميتق

 – 2001( سالم وعدم العنف ضـد أطفـال العـامل   منتصف العقد الدويل لثقافة ال 2005كل عام يش
  . كما أعلنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة) 2010

وقد قدم التقرير احلايل إىل األمني العام لكي تنظر فيه اجلمعية العامة يف دورا القادمة حتت البند اخلـاص  
وتستجيب هذه املبادرة للدعوة الواردة يف . يستعرض عقد ثقافة السالم يف منتصفه بذلك من جدول األعمال والذي

  .A/59/143الفقرة العاملة العاشرة من قرار اجلمعية العامة 

وميكن أن نستخلص من . منظمة من كل مناطق العامل 700إىل املعلومات اليت قدمتها  التقريرويستند هذا 
أول نظرة شاملة عن التقدم الذي أحرزته احلركـة   التقريرويقدم . م تتقدم يف العاملاملعلومات املقدمة أن ثقافة السال

  ).مرفق يف اية هذا التقرير( A/53/243العاملية لثقافة السالم، منذ إنشائها مبوجب قرار اجلمعية العامة 

: مـا يلـي  وقد عرض تقييم التقدم واملعوقات أوال يف ملخص متهيدي مث حسب كل إقليم على حسـب  
. الكـارييب  -أمريكا الشـمالية   -با وأور -آسيا  -أمريكا الالتينية  -الدول العربية  -فريقيا إ -املنظمات الدولية 

ويعقب ذلك اقتراح بنصيحة موجزة مقدمة لألمم املتحدة واملنظمات املشاركة اليت تتناول ااالت الثمانية لربنـامج  
   :وميكــن الرجــوع إىل التقريــر يف. A/53/243معيــة العامــة ثقافــة الســالم كمــا وردت يف قــرار اجل
www.decade-culture-of-peace.org  

وتوضح املعلومات املطروحة يف هذا التقرير أن تقدم ثقافة السالم يتحقق رغم التجاهل شبه الكامـل   ،هذا
ل النصف الثاين مـن  وذلك على أمل أن تكون هذه السنة نقطة حتول وحىت ميكن، خال .األعالم لمن جانب وسائ

األخرى، بأنباء احلركة العاملية من أجل ثقافـة السـالم    لاإلعالم اجلماهريية والوسائ لالعقد، ضمان اعتراف وسائ
 . وتوثيقها

  

 دافيد أدامز

  منسق التقرير



 

  تقرير اتمع املدين يف منتصف عقد ثقافة السالم 

  

إن احلركة العاملية من أجل ثقافة السـالم  
هذه هي اخلالصة اليت خرجت ا . ىل األمامتسري إ

تقدم تقريرهـا   يمعظم املنظمات حول العامل، وه
عن التقدم حنو ثقافة للسالم خالل السنوات اخلمس 
األوىل من العقد الدويل لثقافة السالم وعدم العنف 

وقد ورد ذلك يف أكثر من ثالثة . ضد أطفال العامل
يل سبعمائة آالف صفحة من املعلومات قدمتها حوا

طالع عليها على متاحة لال يمنظمة يف مائة بلد وه
 موقع اإلنترنت

http://decadeculture-of-peace.org/cgi-
bin/ib3/ikonboard.cgi. 

وتعترب هذه املعلومات قطرة من جبل اجلليد، حيث 
من املنظمات األخرى الـيت تعـزز    اهناك كثري نإ

 ضـمن ثقافة السالم مل يتم االتصال ا أو مل ترد 
االستبيان اخلاص ذا التقرير، كما يظهر من آالف 
املبادرات العديدة اليت قدمت املنظمات املشـاركة  
قائمة ا، استجابة للدعوة إىل إقامة املبادرات مـن  

 جلمعيـة العامـة  أجل ثقافة للسـالم يف قـرار ا  
A/53/243 ) فقرةB.A.6.(  

  
صورة من ورشة العمل اليت نظمتها شبكة تقارير األمم املتحدة 

  يف باكستان WUNRNللنساء 

ومما جيعل هذا التقدم أكثر وضوحا أنه مل 
متض سوى مخس سنوات منذ دعا قرار اجلمعيـة  

إىل حركة عاملية  A/53/243العامة لألمم املتحدة 
ل كما أنه يالحظ أن وسائ. السالم من أجل ثقافة

كما تشري إىل ذلك التقارير الواردة مـن   -عالم اإل
عن الكتابة عن أنباء ثقافـة  عجزت  – أحناء العامل

السالم، كما أن األمم املتحدة ومنظمة اليونسكو، 
وهي الوكالة الدولية اليت تبنت الدعوة هلذا العقد، 

. ملوضـوع مل تعط سوى اهتمام ضئيل للغاية هلذا ا
مليون شخص على  15ففي الربازيل اليت وقع فيها 

، أشيد بصفة خاصة بالسنة الدوليـة  2000بيان 
  . 2000لثقافة السالم ألن احلركة انطلقت يف سنة 

وتعكس التقارير بوضوح تعريف ثقافـة  
 A/52/13السالم الذي أورده قرار اجلمعية العامة 

حلـرب  التحول من ثقافـة ا "والذي دعا أوالً إىل 
وأن ثقافـة  " والعنف إىل ثقافة للسالم ونبذ العنف

تعكـس   ا، ومواقف وسلوكًاقيم"السالم تتضمن 
وتدفع إىل التفاعل االجتماعي واملشاركة اليت تقوم 
على أساس مبادئ احلرية، والعدالة، والدميقراطيـة،  
والتسامح، والتضامن، وكافة حقوق اإلنسان الـيت  

الصراعات عن طريق ترفض العنف وتسعى إىل منع 
معاجلة أسباا اجلذرية حلل املشكالت من خـالل  
احلوار والتفاوض واليت تكفل املمارسـة الكاملـة   
جلميع احلقوق وسبل املشاركة الكاملة يف عمليـة  

كما أن برنامج العمل من أجل ثقافة  ."تنمية اتمع
الذي صدر عـن اجلمعيـة   ) A/53/243(السالم 

مثانيـة جمـاالت تتعلـق    يضم  1999العامة سنة 
بالتعليم من أجل ثقافة للسـالم ومسـاواة املـرأة    
بالرجل واملشاركة الدميقراطية والتنمية املسـتدامة  



 

والتفاهم ؛ والتسامح ؛ والتضامن  ؛وحقوق اإلنسان
وحرية تدفق املعلومات واملعارف والسلم واألمـن  

وتقدم املنظمات املشـتركة يف التقريـر   . الدوليني
  .ألمم املتحدة يف خمتلف هذه ااالتالنصائح ل

ويعترب تعريف اجلمعية العامة لثقافة السالم 
تعريفًا إجيابيا، حيث يتجاوز بكـثري  ا أكثر منه سلبي

. التعريف السابق للسالم بعدم وجود صراع مسلح
غري أنه ليس من السهل دائماً أن يفهم الناس هـذا  

يف اليابـان إىل  مييل الناس "فعلى سبيل املثال  .األمر
الوضـع الـذي ال    يعين التفكري يف السالم على أنه

توجد فيه حروب وأسلحة نووية من خالل جتربـة  
تعلـيم   وتعليم السالم عندهم يعين. عامليةاحلرب ال

، يدور األسلحة النووية يف هريوشيما وناجـازاك 
ولقـد   ...والغارات اجلوية، واملعارك يف أوكيناوا

إليضاح وشرح الفـرق بـني   أمضينا وقتاً طويال 
السالم وثقافة السالم للمجموعات الصديقة أو من 

كما كانت  ".جل السالمكانوا يبذلون جهوداً من أ
  .كثري من املنظمات األخرى تؤكد على هذا اجلانب

  

  

  

  

  

-Ecoبرنامج  -" إننا نعمل على تعزيز اتمعات"
Cidadaoالربازيل ،  

ـ   وعلى الرغم من ص أن التقرير قـد خل
ن املعلومات فإالنقاط الرئيسية حول هذا املوضوع، 

الكاملة املتاحة على اإلنترنت، أكثر ثراء بكثري ممـا  
فهناك مئات مـن  . ميكن لتقرير كهذا أن يوضحه

توضح أنشطة ثقافة السـالم،   ةالصور الفوتوغرافي
وتظهر صورة مركبة ألطفال، ونسـاء، ورجـال،   

رون، يعملون، ويلعبـون، وحيتفلـون، ويتظـاه   
ويشاركون يف مئات األنشطة اليت حتتفي باحليـاة،  
والتعاون، والتضامن، واألمل، وااللتـزام بتغـيري   

نظرة لثقافة  يحيام وحياة اآلخرين وحتسينها، وه
خر مبثل هـذا  جمال آ السالم ال ميكن أن توجد يف

  . املنظور العاملي والشامل

  

  

  

  

 -ينة جرامش الرقصات الشعبية مبهرجان مسكن الطلبة مبد
  برنامج نزع السالح يف ألبانيا

ومن املتفق عليه، بصفة عامة، أن هنـاك  
ندرة ملحوظة وصعوبة يف احلصول على موارد من "

أجل تعزيز ثقافة السالم، مقارنة باملصروفات اهلائلة 
ورمبا كان  ".اليت تنفق على الترويج للحرب والعنف

ئلـة  أحد االستثناءات من ذلك، هـو املـوارد اهلا  
املخصصة للسياحة اليت لديها قدرة كـبرية علـى   
اإلسهام يف ثقافة السالم، على حنو ما ذكر املعهـد  

  . الدويل للسالم عن طريق السياحة
  

  

  

  
  
  

، Concern Universalصورة من منظمة االهتمام العاملية 
  كولومبيا



 

  

الواردة يف هذا النوعية لتقدم مؤشرات اإن 
من التطـوير كمؤشـرات   التقرير حتتاج إىل مزيد 

كمية من أجل ثقافة للسالم أثناء النصف الثاين من 
نقاط البدء من مؤشرات السلم واألمن  وتأيت. العقد

الدوليني، وحقوق اإلنسان، والتنمية اليت تقـدمها  
 Escuela de Cultura deمدرسة ثقافة السالم 

Paz   وأيضا من مؤشرات تعليم السالم اليت يشـري
  . دراسات السالم جلامعة كالركإليها برنامج 

إن تصنيف وتقسـيم املعلومـات أمـر    
ضروري لتطوير احلركة العاملية كما ذكرت اجلمعية 

، والسيما بالنظر إىل A/53/243العامة يف قرارها 
. عجز وسائط اإلعالم عن تقدمي أنباء ثقافة السالم

كما أنه ومن املتفق عليه بصفة عامة، أن نظم تبادل 
حتتاج إىل التوسـع بدرجـة كـبرية يف     املعلومات

ويوجد حاليا مبـادرات  . النصف الثاين من العقد
هامة تتم يف هذا الشأن ومن بينها تلك اليت وصفت 

 Good Newsيف تقارير من وكالة األنباء السارة 

Agency واملؤسسة عرب الوطنية لبحوث السالم ،
واملستقبل، ووحدة معلومات حبوث السالم يف بون، 

ادميية السالم الدمناركية، والشبكة العاملية لتعليم وأك
السالم، والتحالف الدويل للعقد، فضالً عن غريها 
اليت ال تزال يف مرحلة التخطيط مثل مجعية سيجنس 

  .من ماليزيا Signis Asiaآسيا 
  
  
  
  

  
 Enda منظمة اإلمناء البيئي يف العامل الثالث   يف املغرب، تقوم

ع املدين والسلطات احمللية من أجل تعزيز بتنمية قدرات اتم
  التفاهم املتبادل واحلوار

  

وىف هذا الصدد تستخدم كل الفنون مثل 
أكسيونس  يأجنسيا انترناشيونال بارا إل فومنتو د"

 Agencia Internacionalهوب –كون هيب
para el Fomento de Acciones con 

Hip- Hopلس الدويل للرقص؛ واملنتـدى   ؛وا
لدويل لآلداب وثقافة السـالم؛ وجيبـا مويـو    ا

ومشـروع   Jipa Moyo Comicsكـوميكس  
 The Art Milesآرت مــايلز للجــداريات 

Mural Project. ن ين آخريباإلضافة إىل مصدر
ملعلومات ثقافة السالم على اإلنترنت الدعم مـن  

صفحات ثقافة السالم : قرارات اجلمعية العامة ومها
و، وشـبكة أنبـاء ثقافـة    على اإلنترنت لليونسك

  . السالم

  

  

 

 
 االعتراضات اليت سجلها املشاركون يف قارب السالم

 

 

 

 

 

 

 



 

  التقدم واملعوقات كما تراها املنظمات الدولية

ملزيـد مـن   (منظمة دوليـة   111ميكن احلصول على مقتطفات من تقارير عن ثقافة السالم قدمتها حنو 
وجيرى النظر يف  bin/ib3/ikonboard.cgi-peace.org/cgi-of-culture-http://decade: املعلومات انظر

  . تقارير املنظمات اإلقليمية كل منها على حدة يف اإلقليم املناسب

  

  جامعة برامها كوماريس الروحية العاملية
Brahma Kumaris World Spiritual 
University 

الشك أن هذه اجلامعة شهدت تقدماً يف "
... اجتاه ثقافة السالم وعدم العنف يف جمال عملـها 

فعلى نطاق العامل اجتذبت فصول ودورات هـذه  
ـ  ،اجلامعة حضوراً أكرب متزايـد   يوكان هناك وع

باحلاجة إىل تطوير السالم الداخلي واحلفاظ عليـه  
  ".م دائمةمن أجل خلق ثقافة سال

  من أجل السالمنداء الهاي 
Hague Appeal for Peace 

) 1999–1996(بذل جهد تعـاوين  "
ويهدف جلمع عشرة آالف فرد ومنظمة يف الهاي، 
ولندا، واليت شنت اثين عشرة محلة على مسـتوى  

وقد تـبىن  . العامل لتعزيز البدائل غري العنيفة للحرب
لعاملية لتعلـيم  احلملة ا من أجل السالمنداء الهاي 

ومن بني املعوقات اليت صادفها نداء الهاي . السالم
 السالم يف مهمته جلعل تعليم السالم جزًءمن أجل ا

ال يتجزأ من التعليم النظامي وغري النظـامي علـى   
املستوى العاملي االفتقـار إىل اإلرادة السياسـية،   
ونقص املوارد مبعىن تـوفر املدرسـني، واملنـاهج    

املوضوعة، ونقص العاملني ونقص التمويل املدرسية 
ومقاومة املؤسسات التعليمية للمدرسني لتوسـيع  

  ".نطاق التعليم

  منظمة البكالوريا الدولية
International Baccalaureate 
Organization 
تقوم هذه املنظمة بتعليم قرابة مائيت ألـف  

مدرسة منتشـرة عـرب    1500طفل هذا العام يف 
117 يءعامل متحرر من العنف ومل من أجل ابلد 

. بالتفاهم، وحتترم فيه حقوق األطفـال والبـالغني  
وتصل نسبة الزيادة السنوية يف مـدارس وأعـداد   

، والـيت تسـتمر   %15طالب هذه املنظمـة إىل  
إسهاماا يف االنتشار مع مـرور سـنوات عقـد    

  ."السالم

  االحتاد الدويل لنساء اجلامعات
International University Women 
Federation 
وصلت كثري من التقارير مـن املنتسـبني   

عن التقدم يف إرساء  IFUWالوطنيني هلذا االحتاد 
املوقع  ت علىثقافة للسالم وعدم العنف وقد نشر

نظـر موقـع   ا(اإللكتروين اخلاص بالتقرير العاملي 
إمـا حتـت   ) أعلى هذه الصفحةاإلنترنت املذكور 

الرئيسي لالحتاد الدويل  أو حتت العنوان البلد املعين
  . IFUWلنساء اجلامعات 



 

  الزمالة الدولية للتصاحل
International Fellowship of 
Reconciliation  

هناك وعي متزايد حبقيقة العنـف علـى   "
املستوى احمللي ووعي متزايد بأن استخدام العنـف  

. حيتاج إىل التصدي له على كل مستويات اتمـع 
ولقد كان .. . اء واألطفالخاصة العنف ضد النس

وخباصة الثقافـة األمريكيـة    ،اإلعالمل تأثري وسائ
السائدة أا كرست العنف كجانب ال يتجزأ مـن  

غـزو الواليـات    كما أن... أسلوب حل الصراع
ا للعـراق يعتـرب مبثابـة نكسـة     املتحدة وحلفائه

  "...كربى

الشبكة الدولية للمهندسني والعلماء من أجل 
  ةمسئولية دولي

International Network of 
Engineers and Scientists for Global 
Responsibility  

تعززت أنشطة هذه الشبكة يف السنوات "
فقد دعمت الشبكة اتصاالا مبنظمـات  . ..املاضية

دولية مثل مبادرة السلطة الوسطى واالحتاد العـاملي  
وقد شـاركت الشـبكة يف املنتـديات    . للعلميني
ة األوروبية يف باريس ولندن عن طريـق  االجتماعي

تنظيم حلقات دراسية ونـدوات بالتعـاون مـع    
  "....منظمات غري حكومية أخرى

  املكتب الدويل للسالم
International Peace Bureau  

 ،ويهتم ببناء الدميقراطية، ومشاركة املرأة"
وخاصة العمل على تنفيذ قرار جملس األمن الدويل 

م األرضية، واألسلحة الصغرية، من أجل إزالة األلغا
ومنع الرتاع، والتدخل غـري العنيـف، وحقـوق    

. اإلنسان، وأمن اإلنسان، وإصالح األمم املتحـدة 
ويف معظم هذه ااالت ورغم املنـاخ السياسـي   
شديد التحدي، مت حتقيق قدر ملموس من التقدم يف 

وتـرتبط املعوقـات   ". السنوات اخلمسة األخـرية 
نقص ) أ(تواجه اتمع املدين مبا يلي الشديدة اليت 

القيـود  ) ب(املوارد، واملالية منها يف املقام األول، 
اليت تفرض على التحرك مثل رفـض التأشـريات   
للسفريات الرئيسية، والقيود املفروضة على حـق  

  ."...دخول األمم املتحدة

اجلمعية الدولية ملخططي املـدن واملخططـني   
  اإلقليميني

International Society of City and 
Regional Planners  

تشعر اجلمعية، بوصفها منظمـة غـري   "
حكومية دف إىل جتميع املهنيني يف جمال التخطيط 
يف املؤمترات السنوية، بأا تسهم بصورة ثابتـة يف  
ثقافة السالم؛ وبالتحديد عن طريق حلقات دراسية 

ة عقدت احللقة الدراسية اخلامس(لشباب املخططني 
اليت تلقي الدعم حـىت  ) 2005عشر بالفعل عام 

لتغيري  ونظراومع ذلك، ". اآلن من جانب اليونسكو
األولويات أخطر اليونسكو اجلمعية بأنه لن يتمكن 

مـن عـام    دعم هذه احللقات الدراسية اعتبارامن 
2006".  

  برنامج املدارس الصديقة املرتبطة باحلياة
Life-Link Friendship-Schools 
Programme 

من خـالل   2000هناك تقدم منذ عام "
 اعنتِ –بنفسك  اعنتِ: "صياغة مفهوم عملي للسالم

، ومن خالل توزيع دليل "بالطبيعة اعنتِ –باآلخرين 
، عـن طريـق حـث    بلدا نيعلى املدارس يف سبع

يزيد حجم أعمال السالم أربعمائة مدرسة على أن 



 

الـوارد  عمل، وهو الرقم  2000اليت تقوم هلا عن 
 يف التقارير املنشورة على املوقع االلكتروين لربنامج

وأحد هـذه األعمـال حيمـل    . االرتباط باحلياة
". الرعاية/ من ثقافة العنف إىل ثقافة السالم "عنوان

وكانت أحد املعوقات اليت واجهها هذا الربنـامج  
املدرسني الذين هم على صـلة بربنـامج   "أن  هي

الوقت املتاح هلم ضمن ساعات االرتباط باحلياة بأن 
عملهم الرمسية قصري حبيث ال ميكنهم من املشاركة 

  ."يف تعليم السالم والربامج الدولية وتعزيزمها

  حركة سالم املسيح الدولية
Pax Christi International 

حدث تقدم يف التحـرك حنـو إجـراء    "
وقد . واإلسرائيليني حمادثات سالم بني الفلسطينيني

األعضاء إىل فلسـطني وإسـرائيل ومت   سافر بعض 
تنظيم اجتماعات بني مهنيني ومواطنني عاديني من 

أكرب العقبات املوجودة هـي  "ومن ". كال اجلانبني
احلكومات واحملافظون الدينيون املتشددون الـذين  
لديهم تصميم أيديولوجي على التمسك مبا يعتقدون 

  ."ومواقع دينية معينة هلم يف أراضٍ ينه حق أهلأ

  قارب السالم
Peace Boat 

ميكن القول، بصفة عامة، أنه حدث تقدم "
وإبراز اتمع ... يف اجتاه ثقافة السالم وعدم العنف

األخـرى يف  " القـوة العظمـى  "املدين باعتبـاره  
املظاهرات العاملية الكثيفة ضد احلرب يف العـراق،  

. عـالم اإل لالتغطية املناسبة لألنشطة يف وسائ ويف
 ...،إبراز حركة املنتدى االجتماعي العامليوقد زاد 

بصورة ملموسة من خالل األعداد اليت تنضـم إىل  
 تناالرحالت اخلاصـة بتعلـيم السـالم وأنشـط    

فتتمثـل يف عـدم    "املعوقـات "وعن  ...التطوعية

التعاون بني احلكومات، واألمم املتحدة، واملنظمات 
ت غري احلكومية ومنظمات اتمع املدين يف جمـاال 

السلم واألمن، ونقص التنسيق بـني األنشـطة يف   
  ...."شبكات املنظمات غري احلكومية

  مجعية الشباب العامة لطرق السالم
Peaceways-Young General 
Assembly 

، أنشأ الشـباب  2000يف شهر يوليو "
سنة منظمة دولية هدفها الرئيسـي   18دون سن 

 الوصول لتحقيق ثقافة سالم دائم تتم عن طريـق 
وهناك واحد وتسعون منظمـة   ،مشاركة األطفال

  ا تضم ما يزيـد عـن    بلدنيعضو يف سبعة ومخس
ومن أشد "...مليون حدث على مستوى العامل 2.5

املعوقات اليت ينبغي التغلب عليها هي عدم قـدرة  
على اختاذ قرارات أو القيـام   18األفراد دون سن 

  "...بعمل مسئول يف اجتاه بناء ثقافة للسالم

  منظمة سوكا جاكاي الدولية
Soka Gakkai International 

تم هذه املؤسسة بوضع عدد من الربامج "
بناء " التعليمية لتعزيز ثقافة السالم وعدم العنف مثل

 ،ثقافة للسالم وعدم العنف ألطفال املعرض العاملي
ومبادرة االنتصار على العنف، وعديد من املبادرات 

  ".اء وثقافة السالمالنس"املتصلة مبوضوع 

  الرابطة الدولية ألخوات احملبة
Soroptimist International 

تشري هذه املنظمة إىل أنه قد يكون مـن  "
الصعب قياس التقدم ولكن رغم ذلك فإنـه مـن   
املؤكد أنه قد حتقق فهم أفضل، وقدر أكـرب مـن   
التسامح والتضامن بني أفراد اتمعات اليت نفذت 



 

وحول بعض املعوقات ". روعاتفيها عدد من املش
تشري املنظمة إىل وجود بعضها وخاصـة بالنسـبة   

وذلك . اإلعالم السلبية لللشباب تتعلق بتأثري وسائ
بسبب ندرة وجود أمثلة اجيابية، كما أن العنـاوين  
الرئيسية حتتوي على إشارات للحرب، والعنـف،  

وكذلك هناك احتياج إىل املزيد من مناذج . والقتل
عـالم  اإل لار اإلجيابية وأن تراعـي وسـائ  األدو

  ." مسئولياا جتاه هذه القضايا

  مجعية الصالة من أجل السالم العاملي
The World Peace Prayer Society 

تشيد اجلمعية بأن ثقافة السالم قد حققت 
وتعمل . تقدماً كبريا خالل السنوات اخلمس املاضية

ر رسالة جل السالم للدعاء ونشأمجعية الصالة من 
من أجل أن يسود السالم على األرض يف كل أحناء 
املعمورة ولتكون تذكرة دائمة للناس للحفاظ على 

وحول أعمدة السـالم، وهـي    .السالم يف قلوم
ليسود السالم علـى  "ل رسالة نصب تذكارية حتم

ومكتوبة بلغات خمتلفة، وموجودة يف أكثر " األرض
رياً عن مـائيت  ا وعددها يزيد اآلن كثبلد 180من 
كرب التحديات خللق ثقافة أمع العلم أن أحد ". ألف

السالم هي الثقافة السائدة للعنف والـيت تـربز يف   
الثقافـة  اإلعالميـة اليـوم ويف    لكثري من الوسائ

  ..."الشعبية

  رابطة ترانسند للسالم والتنمية
Transcend 

أسهمت هذه املؤسسة يف حل عدد مـن  "
وحده،  2005ا، ففي عام ياملنازعات الدولية سلم

النكـا، والشـرق    يتوسطت ترانسند يف سـر 
األوسط، وتشياباس، وأتشه، وأوغنـدا، وليربيـا   

ومن األمثلة على . وكثري من مناطق الرتاع األخرى
ما مت إجنازه هو إحدى التجارب اإلجيابية والـيت مت  

 Binationalفيها إنشاء منطقة مزدوجة الوطنية 

zone  وبريو والـيت كانـت مثـاالً    بني إكوادور
من املعوقات  اغري أن هناك عدد ..."لرتاعات أخرى

واليت تعترض مثل هذه األعمال ومنها أن العمـل  
يعتمد على التطوع فقـط، باإلضـافة إىل نقـص    
املوظفني الدائمني، وعدم توافر املـنح أو الـدعم   

  ."املايل

  الشبكة املتحدة لشباب بناة السالم
United Network of Young 
Peacebuilders (UNOY) 

احققت هذه الشبكة تقدم منـذ   اواضح
والذي انعكس يف عـدد املبـادرات    2000عام 

. اجلديدة اليت قامت ا املنظمات املشـاركة فيهـا  
وبصفة خاصة مشاركة منظمات مل يكن من عملها 
التقليدي املشاركة يف هذا اال، مثـل احتـادات   

دارس الثانوية واجلامعـات  الطالب والنوادي يف امل
، ومن بني املعوقات اليت حتـد  ...واملنظمات الدينية

   من العمل والزالت تعتـرب مـن املعوقـات هـو    
االفتقار إىل التنسيق بني مجيـع املؤسسـات    )1(

كما أن املسئولني عـن  ) 2(واملشاركني النشطاء، 
عقد ثقافة السالم ليس لديهم التصميم الكايف، وإن 

تاج إىل مزيد من اجلهد وخاصة من جانب األمر حي
  .اليونسكو

  مبادرة األديان املتحدة
United Religions Initiative (URI) 

شهدت هذه املبادرة تقدما حنـو  ا واضح
ن املنظمة ملتزمة بتعزيز القدرة إثقافة للسالم حيث 

على التحمل، والتعاون اليومي بـني املعتقـدات،   



 

افع دينية، وخلق ثقافات وإاء العنف الناجم عن دو
واملداواة لألرض ولكل الكائنـات  والعدالة للسالم 
هذا وقد زادت جمموعات العمل احمللية مـن   ،احلية
 280إىل قرابـة   2000دائرة للتعاون سنة  85

، مع العلم 2005ا يف عام بلد 60دائرة تعاون يف 
أن هذه املبادرات يشارك فيها أكثر مـن مليـون   

ه األعداد ال تعكس بالضـبط  كما أن هذ. شخص
العمق وأمهية التحول الذي يـأيت مـن تشـكيل    
مجاعات حتترم كل منها األخرى والـيت مل يكـن   
أفرادها يتحدثون إىل بعضهم البعض إال نادراً، هذا 

م يعملون حاليا بصورة تتسم إذا حتدثوا أصالً، وأ
للسالم، والعدالة، بالتعاون لتحقيق مهمة مشتركة 

  .والتراحم

  جل السالم واحلريةأالعصبة الدولية للنساء من 
Women's International League for 
Peace and Freedom 
شهدت هذه املنظمة واليت تعمل يف سبعة 

ا يف النصف األول مـن  طفيفً ا، تقدموثالثني بلدا
العقد، وقد حدث تقدم ملحوظ داخل مؤسسات 

كما أن . التعليم اخلاص، وعلى املستويات القاعدية
الوعي املتنامي بثقافة السالم وعدم العنف داخـل  

قد تقدم على الواقـع بالفعـل،    ااملنظمة وخارجه
ويعترب التمويل أحد املعوقات اليت حتول دون إمتـام  

  .املشروعات احملددة من أجل تعزيز العقد

  التحالف العاملي جلمعيات الشبان املسيحية
World Alliance of YMCAs 

الف العاملي جلمعيـات الشـبان   ظل التح
لسالم لسنوات عديدة مـن  املسيحية يروج لثقافة ا

احمللية األربعني مليوناً على املستويات  خالل أعضائه
وكمنظمة للشـباب  . الوطنية واإلقليمية والدوليةو

يركز التحالف العاملي جلمعيات الشبان املسـيحية  
فة شراك الشباب يف الترويج لثقاإبصفة أساسية على 

وجيتمع الس العاملي جلمعيـات الشـبان   . السالم
وىف االجتماع األول . املسيحيني كل أربع سنوات

للمجلس العاملي بعد قيام عقد ثقافـة السـالم يف   
، اعتمـد الـس ثـالث    2002املكسيك سنة 

ويج ا هو الترأحده كانأولويات عاملية للشباب، و
  ."لثقافة السالم

  املرشدات والكشافة االحتاد العاملي للفتيات
World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts 

يف العمـل مـن    اشهد هذا االحتاد تقدم
خالل األنشطة املشتركة من أجل السالم يف املنظمة 

واليت شارك يف أنشطة السالم ، WOSMالشقيقة 
فيها عدد كبري من الفتيـات والشـابات واألوالد   

مليـون   40يقرب من  والشباب ويوجد حاليا ما
عضو لتنفيذ الكثري من مشروعات السالم املختلفة 
واليت يعترب بعضها طويل األجل والـبعض اآلخـر   

من جانـب خمتلـف    احديث وكلها تالقي محاس
 يوعلى سبيل املثال فقد نفذ مشروع سلم. البلدان

صغري أثناء األلعاب األوملبية، شارك فيه أكثر مـن  
  . بلداً 13

  عقد لقهر العنف –املي للكنائس الس الع
World Council of Churches – 
Decade to Overcome Violence 
(DOV) 

يشري الس إىل أنه حدث تقدم واضح " 
يف جعل السالم وعدم العنـف أولويـة يف جمـال    

حيـث جعلـت   . تشكيل الس العاملي للكنائس
العديد من االس الوطنية أو اإلقليمية موضوع قهر 



 

العنف وبناء السالم هو املوضـوع األساسـي يف   
مناقشات مجعياا العمومية، كمـا أن الوكـاالت   

ـ  اسية جعلت من قهر العنف برناجمائالكن أو  اأولي
هذا ويزداد االلتقـاء والتطـور   .. . معياراً للتقييم

املتزامن لعقد قهر العنف مع عقد األمـم املتحـدة   
  . ال العامللثقافة السالم وعدم العنف ضد أطف

ومراكـز ومجعيـات    اديحتاد العاملي لنـو اال
  اليونسكو

World Federation of UNESCO 
Clubs, Centers and Associations 

حتاد العديد من نفذ اال 2001منذ عام "
. املشروعات اإلقليمية والدولية يف جمال ثقافة السالم

 )انظر التقرير الكامـل ( ومل ختاطب هذه األعمال
عريضاً من الشباب والراشدين فقط، ولكن مجهورا 

تضمنت أيضا األطفال الذين يشـكلون الفـاعلني   
ورغم وجود موقـع   .األحيان الرئيسيني يف بعض

النشرة  يوه –" امللتقى"خاص على اإلنترنت لـ 
حتاد الدويل لنوادي ومراكز ومجعيات اإلخبارية لال

ا من أعضاء نوادي اليونسكو فإن كثري -اليونسكو 
هلم وسيلة دخول مباشـر   ت البلدان النامية ليسيف

  .على اإلنترنت
  

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



 

 

  التقدم واملعوقات يف إفريقيا 

)منظمة وطنية من بنني، وبوروندي، والكامريون، وكـوت ديفـوار،    80ا إىل بيانات مناستناد
نا، وغينيا، وكينيا، وماالوي، ونيجرييـا، و  جامببا، وغاوريتريا، وإثيوبيا، إومجهورية الكونغو الدميقراطية، و

عن منظمات  فريقيا، وتشاد، وتوجو، وأوغندا، فضالًإالسنغال، وسيشل، وسرياليون، والصومال، وجنوب 
فريقية للسالم، واليت هلا منظمات اإلفريقية اجلامعة للنساء، واحتاد شبكات النساء إقليمية من بينها املنظمة اإل

   ).لدولأعضاء يف كثري من ا
فعلى سبيل . فريقية يف جمموعها، جند أن بعض التقارير متيل إىل أن تكون سلبيةالقارة اإل بالنظر إىل :التقدم

بوروندي يف العقد األخري من القـرن  / املثال، مل تكن احلروب املمتدة، من النوع الذي شهدناه يف رواندا 
ااملاضي، أمر لكن أزمة دارفور، واحلروب املتقطعة مثل املناوشات يف .ا يف النصف األول من هذا العقدشائع 
فريقية تشري فريقيا وتزايد أعداد املشردين بسبب مشكالت اجتماعية وسياسية يف كثري من البلدان اإلغرب إ

هـذا  . السـالم  ةإىل أن كثرياً من اتمعات األفريقية تندفع حنو العنف بصورة أكرب من اندفاعها حنو ثقاف
إىل وجود أوضاع اجتماعية واقتصادية أساسية تعترب من املعوقات تساعد على العنف مثل وجـود  باإلضافة 

بوروندي وكذلك / سرياليون، واألرض يف رواندا / واملاس يف ليبرييا  ،البترول يف دلتا ر النيجر يف نيجرييا
بعض اآلراء األخرى واليت تعترب  هناك أن كما جند. االشتباكات الطائفية املختلفة واليت تفجرت يف نيجرييا

خر، يف إفريقيا، نتيجة ملطالبة الشـعوب بنمـاذج   بلد بعد اآل يأيت التقدم يف: أكثر إجيابية، فعلى سبيل املثال
للدميقراطية تقوم على أساس دولة للحقوق، وجهود التقدم، والتكامل االقتصادي والثقايف واالجتماعي على 

) الشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا(ليمي، وقيام سلطات جديدة على أساس نيباد الصعيدين اإلقليمي ودون اإلق
  .واليت تتبىن احلكم الرشيد على أساس أنه املبدأ األساسي فيها

وإذا ما نظرنا إىل األوضاع احمللية اليت تنشط فيها املنظمات، باستثناء حالتني يف الصومال ودلتا ر 
لقد حدث تقـدم  "إحدى املنظمات النيجريية تقول  فقد كتبت .ية يف معظمهاالنيجر، جند أن التقارير إجياب

ومـن بـني   . وبصفة خاصة هذه السنة واليت تقع يف منتصف هذا العقد ،هائل حنو ثقافة للسالم يف نيجرييا
ليت املؤشرات اليت يتم ا قياس التقدم جند عودة الناس إىل منازهلم بعد أن هجروها بسبب املعارك املسلحة ا

وقعت يف مناطقهم واستئناف األنشطة االقتصادية وأوضاع الشباب والذين بعد أن كانوا يتصـارعون مـع   
كما أن احلكومة والدولة قد حتول  ،بعضهم البعض أصبحوا يتعانقون ويؤكدون على أن اخلالفات لن تعود
  .انتباهها إىل أنشطة التنمية واستخدام األموال ملتابعة األنشطة اإلمنائية

لقد جنحنا يف إحالل السالم بني ثالث قرى ريفية ومدارية يف "وقد ذكرت منظمة من غانا تقول، 
ويتم اآلن االجتماع بني الطوائف املختلفة ملناقشة قضايا التنمية وهو ... كما مت تعليمهم أمهية التسامح. غانا

ئدا من قبل حيث كان الرتاع واالقتتال هو السااألمر الذي مل يكن موجود. "  
ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية وعلى الرغم من العنف املسلح وأشكال العنف األخـرى الـيت   

ا البالد، ميكن مالحظة أن هناك عدد تمع املدين تسعى إىل إقرار سالم دائم وثقافـة   اابتليتمن أعمال ا



 

 

واليت مت االنتقال فيها من  2004 – 1998وبعد أن كان ذلك إقرارا صعباً خالل الفترة بني . لعدم العنف
  .الترهيب إىل احلوار، ومن العنف إىل الوساطة بني خمتلف أطراف الرتاع

وقد مسح مفهوم نقـاء الـروح   . حدث تقدم ملحوظ يف ثقافة السالم وعدم العنف يويف بوروند
م والكراهية، وأن والنظرة اجلديدة حنوه والذي يساعد من خالل أعمال مناسبة أن يقتلع أي نوع من االنقسا

يرسخ مفهوم القبول باآلخر واملصاحلة التدرجيية، وذلك من خالل احلمالت اليت شنت منـذ ايـة عـام    
احلملة ضد  إىل ةمنظمة وشخصية بوروندي 500على أساس مفهوم نقاء األرواح، انضم أكثر من  2004

  .لألفرادالشعب، فضال عن األلغام األرضية املضادة " بروح"األلغام األرضية 
ففي املدارس يالحظ تشـكيل نـوادي للسـالم    "هذا ويالحظ أن الشباب يأخذون زمام القيادة 

كما أن أكثر من نصف املنظمات اليت أرسلت تقارير يقودها شباب ومكرسـة  ". ونوادي حلقوق اإلنسان
مبنيـة علـى   واملثال النمطي على ذلك إحدى منظمات الشباب واليت متت فيها أنشطة . بالتحديد للشباب

". مبادئ السالم وحل املنازعات بني الشباب على املستويات القاعدية من خالل منهج قائم على املشـاركة 
ويف إحدى احلاالت اخلاصة مت التمكن من الوصول إىل أكثر من مائة ألف إنسان برسالة للسالم عن طريـق  

  .قافلة لإلبل
ادة على املستوى الدويل، وأيضا على املسـتوى  كذلك تضطلع املنظمات النسائية بالقيام بدور القي

  .وكما متت اإلشارة إىل ذلك يف فقرة سابقة يالوطين واحملل
وتدور معظم املعوقات الرئيسية واليت أشارت إليها معظم التقارير حول االفتقـار إىل التمويـل    :املعوقات

ضافة إىل املستوى املتـدين للتعـاون أو   نترنت، باإلوالدعم التقين، مبا يف ذلك وسائل النقل وتسهيالت اإل
  .الشبكات فيما بني املنظمات غري احلكومية

ا  لا ما كان يشار إىل وسائهذا وكثريقات أاإلعالم على أن وسائل اإلعـالم مل  حيث إحد املعو
من منظمـي احلملـة   اإلعالم األخرى طلبت أمواال وسائلمن  اتكن ترغب يف دعم احلملة بينما جند بعض 

 باإلضافة إىل أا تروج للعنف عن طريق نشر ألعاب الفيديو وقاعات السينما احملليـة الـيت  "لتغطية احلدث 
: وقد تناولت إحدى املنظمات هذه املسألة بصورة مباشرة حيث ذكـرت . تعرض أفالم عنف طوال اليوم

فيني ملمارسـة كتابـة   لقد استعنا بأحد الصحفيني يف كل دار من الدور الصحفية للقيام بتدريب الصـح "
املقاالت يف الصحف واليت تتناول عدم العنف، وما خيص البيئة كما أن نفس الشيء يتم مع املسئولني عـن  

  ."الربامج التليفزيونية
  

  التقدم واملعوقات يف الدول العربية 

)ن، منظمة من اجلزائر، والبحرين، ومصر، والعـراق، ولبنـان، واألرد   50ا إىل بيانات من استناد
  )..وليبيا، واملغرب، وفلسطني، وقطر، واململكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن



 

 

شـهدت إحـدى   : "وعلى سبيل املثـال . ابصفة عامة عندما ال يوجد سالم، يكون التقدم صعب :التقدم
ا يف جمال عملـها  راجعاملنظمات اليت تعمل يف فلسطني واليت يقوم عملها على أساس التدخل بغري عنف، ت

ولوحظ من خالل عمل مائة بعثة أرسلت للعمل والتسجيل من خالل ألفي . خالل األربع سنوات األخرية
ومن . ا يف اجلوانب املختلفة ألوضاع معيشة الفلسطينيني، وتعاظم فقدان األمل لديهممواطن أن هناك تدهور

كومة اإلسرائيلية على إنكار احلقوق الوطنية األساسـية  أهم املعوقات اليت حالت دون التقدم هي إصرار احل
 .للشعب الفلسطيين، واستمرار سياسات العنف اليت يتبعها أولئك الذين يؤكدون على ضرورة الرد العنيـف 

يف البداية، كنا نعتقد، يف مركز السـالم  "وأشارت منظمة حاولت إقامة مركز للسالم يف العراق إىل ما يلي 
ومت التخطيط لتنفيذ كثري من الربامج لثقافة السالم والتبادل الثقايف، ... مور ستسري سرياً حسناالعراقي، أن األ

وحدث ذلك بسبب الوضع املايل الراهن للعراق، وموجات العنف اهلائلة اليت  .إال أنه مل يتم تنفيذ أي شيء
  " .دمرت البالد

حدى املنظمات الـيت تعمـل يف   تقول إ، فعلى سبيل املثال. هذا مع العلم أن التقدم ليس مستحيالً
رغم أسلوب املراوغة لتحقيق السالم فإنه يوجد عدد متزايد من النـاس يشـاركون يف أنشـطة    "فلسطني 
" ياإلسرائيل/فاملشروع الفلسطيين. كما يوجد عدد قياسي من املنظمات اليت حتاول الترويج للسالم. السالم

ي وضعه أصدقاء املنظمة الدولية غري احلكومية ألرض الشرق األوسط الذ" ملياه اجليدة جتعل جرياننا جيدينا
والذي حقق أعمال تصاحل عملية ملموسة على األرض نفذها متطوعون من الشباب من خالل املشروع يف 

على أساس قضايا املياه والبيئة اليت جتمع بينهم وقد طالب معهد حلل الـرتاع يف رام اهللا إىل   يكل جمتمع حمل
ا بني جيل من قادة املستقبل عن طريق تصميم وتنفيـذ بـرامج   استخدام تقنيات حلل الرتاع سلميضرورة 

وخدمات فريدة واليت وصلت إىل أكثر من مخسني ألف مستفيد يف فلسطني من خالل مشروعات وبـرامج  
لترتيـب عمـل    العراق قامت بعثة ملؤسسات اتمع املدين بإنشاء شبكة تنظيمية واسعة ويف .تطوير اإلعانة

  . وأنشطة خمتلف املنظمات لتعزيز املشاركة السياسية، وتنمية القدرات اتمعية واإلسهام يف التنمية املستدامة
فهناك زيادة يف  .بقية املنطقة، توجد تقارير من مجيع منظمات اتمع املدين عن حدوث تقدم ويف

هناك تقارير عن حـدوث حتسـن يف املشـاركة    عدد املنظمات املشاركة، كما أن  تنفيذ املشروعات ويف
أنشطة حقوق اإلنسان، فضال عن احلوارات مـن أجـل    الدور الذي تقوم به النساء، ويف ويفالدميقراطية، 

وعلى سبيل املثال، فقد حتقق تقدم ومت تنفيذ برنامج للحـوار بـني   . التسامح والفهم املتبادل بني املعتقدات
ولقد . هم اإلسالميون، كما مت وضع صيغة وطنية لإلصالح السياسي يف اليمنخمتلف أحزاب املعارضة، مبا في

الدولية اليت تعمل يف اليمن، من احلصول على التزام  تمت التمكن، بالتعاون مع احتاد النساء اليمنيات واملنظما
ركة مبدئي من مجيع األحزاب السياسية، مبا فيها احلزب احلاكم، باعتماد نظام للحصص من أجـل مشـا  

وإقرار املساواة بني اجلنسني أمـر   ةوتدرك كثري من املنظمات أن متكني املرأ. النساء يف االنتخابات القادمة
جوهري لتقدم الدميقراطية وثقافة السالم، إال أن القليل من هذه املنظمات فقط هي اليت تعمل مـن أجـل   

  . احلقوق السياسية للمرأة أو التربية الوطنية



 

 

ـ م أصبح منو دور منظمات اتمع املدين يف بعض البلدان ميثل عنصـر وعلى وجه العمو ا يف ا هام
وثقافة السالم، مثل ما حيدث يف  قصياغة السياسة، ويف سد الطريق يف وجه بعض األنشطة العامة اليت ال تتف

تمـع  كذلك حدث بعض التقدم يف املشاركة بني منظمـات ا . مصر، ولبنان، واألردن، واليمن، واملغرب
  . املدين واحلكومات يف بعض البلدان مثل اجلزائر، واألردن، ومصر

. ومثة عائق رئيسي آخر يتعلق بـاخلربة البشـرية  . اا عاميشكل نقص التمويل وعدم كفايته عائقً :املعوقات
ستدامة وكذلك فإن األمر حيتاج إىل مزيد من املساعدة التقنية ملعاجلة بناء القدرات، وتنفيذ املشروعات، واال

  . والترويج اهلادف إىل حتقيق مشاركة أكرب من جانب اتمع املدين والقطاع اخلاص
ا الزالت ضعيفة وخاصة بالنسبة لألنشطة املشـتركة  فإوعلى الرغم من تزايد تكوين الشبكات، 

 يا تقنيـا ك حتدوالتعاون الراسخ، والسيما بالنسبة للتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف اخلارج كما أن هنا
آخر يتمثل يف االفتقار إىل التنسيق الفعلي على األرض سواء بني املؤسسات الدولية املعنية واملنظمات غـري  

وبالرغم من أن غالبية منظمات اتمع املدين . احلكومية احمللية، أو بني املنظمات غري احلكومية احمللية نفسها
ا ال تقدم تقارير عن مشـاريع مشـتركة   فإنظمات عربية أخرى، العربية تقول أا جزء من شبكات مع م

وبالرغم من أن التعاون . ميكنها أن تعطيها فرصة لتوسيع نشاطها اجلغرايف أو لالستفادة من قدراا املشتركة
احلكومي يتوقف على ظروف كل بلد ولكنه أفضل، بصورة عامة يف قطاع التعليم، والتنميـة املسـتدامة   

  . كرب بالنسبة حلقوق اإلنسان، واملساواة بني النساءأعاملي، وأنه يواجه إشكاليات والسالم ال
املعوقات يف وجود ال مباالة  ىحدإفعلى سبيل املثال تتمثل . اا رئيسياإلعالم عائقً متثل وسائلهذا و

اإلعالم الدولية  لوتبدو وسائ اإلعالم احمللية والدولية بالنسبة ألنشطة اتمع املدين املتعلقة بالسالم ليف وسائ
ا بالعنف والقصف يف اإلقليم بينما تركز وسائل اإلعالم احمللية على إلقاء الضوء على حقيقة أن أكثر اهتمام
اهناك حواروالذي يرتبط به سـوء  . ، واألردنيني، وأنشطة مشتركة بني اإلسرائيليني، والفلسطينينيا، وتعاون

ىل املعلومات الدقيقة بني العرب والغرب، األمر الذي أدى إىل بيئة غـري صـحية   الفهم املتبادل واالفتقار إ
  . لتحقيق األهداف

  

  التقدم واملعوقات يف أمريكا الالتينية 

منظمة وطنية من األرجنـتني، والربازيـل، وشـيلي، وكولومبيـا،      142استناداً إىل بيانات من 
الـس  وبريو، وكذلك منظمات إقليمية مـن بينـها    وجواتيماال، واملكسيك، ونيكاراجوا، وباراجواي،

 Consejo Latinoamericano de investigación para laاألمريكي الالتيين لدراسات السـالم  

Paz   اليت هلا منظمات أعضاء يف كثري من دول أمريكا الالتينية .  
الدولية مـن أجـل ثقافـة    أثناء السنة  2000مليون شخص على بيان سنة  15يف الربازيل وقع  :التقدم

اللسالم، كما أن عدد من املنظمات الربازيلية اخلمسة والسبعني واملشتركة يف هذه الدراسة قد وقعت  اكبري
فقـد  . أيضا بعد ذلك الوقت، ويشري أحد التقارير أنه كان لعام اليونسكو من أجل ثقافة السالم تأثري كبري



 

 

 كثري من اجلامعات، وأنشئت جمموعات عمل ومراكـز أحبـاث   قدم ماليني املواطنني دعمهم والتزامهم يف
هذا وتتسم تقارير اتمع املدين يف الربازيل بـالثراء الشـديد   . بشأن املوضوع احليوي للسالم وعدم العنف

ويتضمن التعاون امللحوظ من أجل ثقافة السالم بني منظمات اتمع املدين واملؤسسات احلكومية . والتنوع
فعلى سـبيل  . احملليات، واملدن، والوالية، وعلى املستوى الوطين، مبادرة وطنية لرتع السالح على مستوى

وهي ... ، الس الربملاين االستشاري لثقافة السالم هيئة من اجلمعية التشريعية لساوباولو"كونباز"املثال متثل 
ا مـن اجلمعيـة   نائب 12مع املدين ومؤسسة من ات 36لـ أول هيئة من هذا النوع يف العامل جتمع ممثلني 

لصياغة وتقييم السياسات الربملانية من أجل سياسة للسالم تقوم على أساس مبادئ بيـان سـنة   ... الوطنية
أدرج موضوع ثقافة السالم وعـدم العنـف يف عـام     ،وعلى املستوى الوطين. ، واإلشراف عليها2000
 CONASEMSالصحية، يف اجتماعات كونـامسس   على جدول أعمال املمثلني البلديني للرعاية 2003

تقارير أخـرى مـن مـدن كاجامـار،      وتأيت. مندوبية للرعاية الصحية البلدية للربازيل 5562اليت متثل 
واليت تؤكـد نفـس   . وأبارسيدا، وبيلو هوريزونت، وساو كارلوس، وبورتو فرييرا، ووالية اسبرييتو سانتو

ن السياسات العامـة  إللمجتمع املدين واحلكومة ليست سهلة، حيث  املعىن ومع ذلك فإن الربامج القطاعية
  ".دانتخاب حكومات وعمد ورئيس جدي يوالربامج تتوقف كل أربع سنوات، عندما جير

هناك كثري من املشروعات لتطـوير  "أن ا من أحد التقارير، ميكن اإلشارة إىل كولومبيا، اقتباس ويف
ق اإلنسان، والتصاحل، وعمل املرأة واملساواة، والعمل مع األطفال مـن  ثقافة السالم، والدفاع، وتعزيز حقو

كما أن هناك أنشطة للتعرف على السكان املشـردين ودعمهـم   . الذكور واإلناث والشباب ومن أجلهم
كما أن هناك إشارات حول هذا املوضوع من مجيع اجلوانب ومنهم . وكذلك اجلماعات املتضررة األخرى

، واملؤسسات التعليمية، والفنون التشكيلية، واملسرح، ومجعيـات العمـل اتمعـي،    األطفال، والشباب
. ومجعيات العمل مع النساء واألمهات، وأصدقاء وأقارب املختطفني واملخـتفني واجلماعـات األكادمييـة   

وبالرغم من كل ذلك فإنه من املؤسف، أن كل هذا النشاط مل ينعكس يف إحـداث تغـيري جـوهري يف    
ويشرح التقريـر  ". عن أشكال العنف األخرى يف اتمع الكولوميب ت العنف والرتاع املسلح فضالًمستويا

وأنه جيـب  ... عدم التأثري رمبا يرجع إىل بعض العوامل اليت تتعلق باالفتقار إىل تنسيق األعمال بني املنظمات
ل على التعاون وعلـى تـأثري   ازدواجية اجلهود وتبديد املوارد واحلصو لتفادي إنشاء شبكات واتصال حر

كما قد وردت إشارات أخرى عن احلاجة إىل تعاون أكرب يف أماكن كـثرية يف أمريكـا   . اجتماعي أكرب
  .الالتينية

ضـمن برنـامج    ويشيد تقرير من بريو بوزارة املرأة والتنمية البشرية على أا جعلت ثقافة السالم
كما أن حركة يف هوانوكو تقوم على أساس  "Apoyo al Repoblamiento (PAR)" إعادة التوطني

املكسيك  ويف." تعزيز ثقافة السالم على مستوى إقليمي" توصيات جلنة احلقيقة والتصاحل، مبا يف ذلك هدف
كذلك وعلى حسب إحدى التقارير فإنه من األمـور  . ترتبط ثقافة السالم بالعمل من أجل حقوق اإلنسان

 وجود مشاركة واسعة بني السكان األصليني، وهو األمر الذي مل يكـن  ذات األمهية واخلاصة يف جواتيماال
  .ممكنا قبل عشرين سنة مضت



 

 

مجيع أحناء أمريكا الالتينية، وخاصة يف األرجنتني، يشارك الشباب يف الترويج لثقافة السـالم،   ويف
اجلامعات،  الرياضية، ويف األلعاب برامج التبادل الدويل، ويف فرق الكشافة واملرشدات، ويف يف املدارس، ويف

هذا ومن جهة أخرى، توجد إشارات إىل االفتقار للبنيـة التحتيـة األسـرية،    . ومنظمات ومراكز الشباب
  .ا للتقدم حنو ثقافة للسالمومشاركة األسرة يف أنشطة الشباب على اعتبار أن ذلك يعترب عائقً

ر، والفقر، وعدم املساواة، ويربط كثريون بـني  تركز معظم التقارير على البطالة واسعة االنتشا: املعوقات
اإلعالم اجلماهرييـة   لويلقى الكثريون اللوم على وسائ. والعوملة هذه األمور واالقتصاديات الليربالية اجلديدة

إىل عدم الثقة، وغيبة احلوار واخلـوف، واملنافسـة    تروج واليت تشري إىل أننا غارقون يف ثقافة احلرب واليت
اإلعالم تدعم هذه القيم على حساب  لوأن وسائ. ..المباالة بالطبيعة، والعنف اهليكلي واملباشرالشرسة، وال
الوقت نفسه هناك جهود لتطوير وسائل اإلعالم اإلجيابية مثل ما تبذله إحدى املنظمـات   ويف." قيم السالم

تمعية مسعية بصرية وتـنظم  وتصدر خمرجات تعليمية جم.. اإلعالمية لاليت تعقد حلقات دراسية لتعليم الوسائ
  ."إعالم جمتمعية لكما أا حتاول تشجيع إنشاء وسائ. اجتماعات ومؤمترات لنشر الدميقراطية يف االتصاالت

وكما هو احلال يف خمتلف األماكن تتم اإلشارة إىل عدم وجود موارد مالية وبشرية متاحة تكفـى  
اك ندرة وصعوبة يف احلصول على املوارد من أجل تعزيز ويصف أحد التقارير بأن هن. للقيام مبا ينبغي عمله

  ."ثقافة السالم، مقارنة باملصروفات اهلائلة اليت تنفق على الترويج للحرب والعنف
إن عدم وجود قناة معلومات دائمة مع وكاالت األمم املتحدة تسمح بفهم وتطبيق مبادئ ثقافـة  "

التحدي الكـبري  "باإلضافة إىل أن . يف عدد من التقاريرتعترب شكوى يتردد صداها " السالم على حنو أفضل
يتركز يف ضرورة إجياد فهم عام مشترك هلذه املبادئ ليس بني السياسيني فحسب، وإمنا عرب اتمع املـدين  

  ".بأسره
  

  التقدم واملعوقات يف جنوب وغرب آسيا 

قريغيزسـتان ونيبـال،   منظمة من بنجالديش، واهلنـد، وإيـران، و   47استنادا إىل بيانات من 
  :النكا ميكن حصر جوانب التقدم واملعوقات فيما يلي يوباكستان، وسر

 نوقد متـت اإلشـارة إىل أ  . هناك تقدم يف العمل يف هذه املنطقة بشأن األسباب اجلذرية للعنف :التقدم
دم حنو تعزيـز وحتقيـق   األصولية والتعصب الديين تعترب من بني املعوقات الرئيسية اليت اعترضت طريق التق"

ـ . االلتزام بثقافة السالم ا أباإلضافة إىل ضعف التنمية وانتشار البطالة، واجلهل، والظلم، والفقر واليت من ش
وحىت ميكن الوصول إىل ثقافة السالم ينبغي نشر : " أن تقود إىل العنف وأن كل هذه العوامل ترتبط بالتعليم

واستجابة إىل هـذه  ". الدميقراطية واليت جيب أن يتم تعليمها منذ الطفولةقيم احلياة، والتفاهم، والتسامح، و
 التشغيل حمليـا االحتياجات، تقدم كثري من املنظمات يف هذه املنطقة بتقارير عن التقدم يف عملها من أجل 

ة يف كل كذلك من أجل العمل لنشر الدميقراطية القائمة على املشارك. واملبادرات الصحية ومن أجل التعليم



 

 

أحناء املنطقة، مقارنة مبا كان عليه احلال يف املاضي، وقد وصفت تقارير أحد البالد بأن نظامها السياسي مل 
  ."ولكن كان دائماً بقيادة احلكام. يكن أبداً بقيادة الشعب أو يستند على رغبات الناس وأمانيهم

بني الديانات، وبني األعـراق،  (الوقت نفسه، حتاول املنظمات أن تتغلب على العنف الصريح  ويف
ففي بعض املناطق، يوصف الوضع بأنه عاجل، كما هو احلال يف . بدرجات متفاوتة من النجاح) وبني األمم

مناطق أخرى يوصـف   ويف). جوجارات وكشمري(نيبال، وباكستان، وأفغانستان، وبعض الواليات اهلندية 
وقد ). وماهاراشتراتاميلنادو، (، وبعض الواليات اهلندية ، كما يف بنجالديش، وإيرانالوضع بأنه سالم نسيب

، وليس كبناء بطيء، كما هو احلال غمضة عني حنسر فجأة ويفااإلشارة أيضا إىل أن العنف املاضي قد  تمت
والذي قد يؤدي  –غالبا يف العنف الطائفي، مما جيعل أن األمور تترك معرضة خلطر القلق بسبب عدم التأكد 

  ".ه مرة أخرى يف املستقبلإىل اشتعال
ويؤكد الكثريون على تعليم الفتيات وتشغيلهن حيث تشري األوضاع إىل أن املرأة ضحية للجهـل  

ويعتـرب   ،هـذا ... فقط إىل عدم وجود املوارد وإمنا أيضا ملا تعانيه من متييز عوأن فقر املرأة ال يرج. والفقر
كما أنه ينظر إىل نقص . س من حقوق اإلنسان وحكم القانونيقوم على أسا اعاملي حتقيق حقوق املرأة نضاالً

  . التعليم بصفة عامة على اعتباره مشكلة رئيسية، وخاصة يف املناطق الريفية وبني الالجئني
معظم املنظمات تعمل مبيزانيات صغرية وتعتمد إىل حد كبري على العاملني املتطوعني، وهكـذا   :املعوقات

  .ني والتمويل من املعوقات الرئيسية اليت تعترض سبيل التقدميعترب أن العاملني املدرب
كما أن هناك شكاوى عن ضعف التنسيق فيما بني املنظمات غري احلكومية والوكـاالت املاحنـة   

وأن . وتعرب عن ذلك إحدى املنظمات بأن قيادة العقد ليست مصممة بالقـدر الكـايف  . وإدارات احلكومة
ألننا مل . ا من اجلهود وخاصة يف مواجهة الصعوبات يف بناء الشراكةليونسكو مزيداألمر حيتاج إىل أن يبذل ا

ي جيب أن ينبين على أساس ذكما أننا يف حاجة إىل تطوير مغزى املشروع املشترك، وال. نتعلم أن نعمل معا
  ." وال خيشى املنافسة يقو

اإلعـالم   وسائل ا ما ينظر إىلكثريوكما هو احلال يف أماكن أخرى من العامل، فإنه يف هذه املنطقة 
  ." فاألنباء السيئة هي األنباء الرئيسية واألنباء الطيبة تبدو وكأا ليست أنباء": باعتبارها عائقاً للتقدم

  

  التقدم واملعوقات يف شرق آسيا 

لنـدا،  منظمة من استراليا، والصني، واليابان، وكوريا، وماليزيا، ونيوزي 24استنادا إىل بيانات من 
الباسيفيكي للتعليم مـن أجـل    –آسيا  والفلبني، وسنغافورة، وتايالند، وكذلك املنظمات اإلقليمية، مركز

  :ميكن حصر جوانب التقدم واملعوقات فيما يلي). التفاهم الدويل
علـيم  يف الصني، واليابان، وكوريا، تذكر املنظمات أن أولوياا مركزة على الشراكات الدولية والت :التقدم

، يف لوقد يساعد ذلك يف التغلب على تاريخ احلروب يف هذه املنطقة، والـذي ال يـزا  . الدويل يف املدارس
لـى  كما قد ينظر إىل ثقافة السالم ع. بعض احلاالت، مشوهاً يف الكتب اليت توزعها احلكومة على املدارس



 

 

من عقوبات بدنية وتسلط يف " العنف تنتشر يف كل مكان املشاهد اليت تؤكد"أا بديل لثقافة العنف حيث 
  " .املدرسة إىل برامج العنف يف التليفزيون والفيديو يف املرتل وصور العنف يف االت واألفالم واهلزليات

الفلبني، تصف كثري من املنظمات عملها لتدعيم وقف إطالق النار وخلق مناطق للسـالم يف   ويف
ويتضمن جانب كبري من عملها تعلـيم السـالم يف   . ألجيال عديدةستمر فيها الصراع املسلح ااملناطق اليت 

املدارس حيث رغم بعض املعارضة من جانب مديري املدارس احملافظني ورغم االفتقار إىل التدريب املناسب 
  . للمدرسني مت حتقيق تقدم

من  جنوب شرق آسيا، من بني مناطق أخرى، تصف التقارير طريق تقدم املنافسات األخالقية ويف
يف آسيا والذي يعزز ثقافة السالم مـن خـالل    SIGNISسيجنس " أجل ثقافة سالم يف تايالند، وميثاق
لالستفادة من فرص االتصال من أجل "والذي يقترح فيه بداية محلة . العمل القائم على االتصال ويف ماليزيا

يروج لسياسة العنف والبيئة شـديدة   هذا مع العلم أن النظام االجتماعي القائم والذي. الترويج لثقافة سالم
التطور واملعقدة ووسائط اإلعالم والتكنولوجيا واملؤسسات اليت تدعمها وكلها تشكل حتديات وفرصا كبرية 

وهو األمر الذي يتطلب تعزيز عمليات مؤسسات االتصال اليت تتسم " ضائعة من أجل الترويج لثقافة السالم
  " .واملشاركة، واحلوار يف آسيا بالشفافية، والقائمة على التصاحل،

تباع سياسة عادلة لالجئني استراليا، تعمل املنظمات من أجل التصاحل مع السكان األصليني، ووىف أ
وللحوار فيما بني األديان واألعراق، يف مواجهة السياسات احلكومية اليت ينظر إليها على أا تقدم الـدعم  

ويشارك األفراد واملنظمـات بصـورة   . الظلم االجتماعي يف الداخل للعسكرية العاملية يف اخلارج واستمرار
  . متنامية يف التدريب من أجل إجياد حل بديل للمنازعات يتضمن الوساطة والتفاوض

ومثة شكوى أخرى تتعلق بعـدم  . ينظر إىل االفتقار لتمويل ثابت على أنه عائق يف سبيل التقدم :املعوقات
  " .املنظمات غري احلكومية الدولية األخرىملتحدة واألمم ا وجود قنوات اتصال مع

  

  التقدم واملعوقات يف أوربا 

منظمة، مبا فيها برامج املدارس واجلامعات، من ألبانيـا، وأرمينيـا،    143ا إىل بيانات من استناد
رك، بيالروسيا، وبلجيكا، والبوسنة واهلرسك، وبلغاريا، وقربص، ومجهورية التشـيك، والـدمن  ووالنمسا، 

وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وأملانيا واليونان، وار، وأيرلندا، وإسرائيل، وإيطاليـا، والتفيـا،  ولتوانيـا،    
سبانيا، والسويد، وسويسرا وتركيـا،  إومالطا، وهولندا، والنرويج، ورومانيا، وروسيا االحتادية، وصربيا، و

  :صر جوانب التقدم واملعوقات فيما يليوميكن ح. ، واململكة املتحدةاواجلبل األسود، وأوكراني

إن املنظمات اليت تعمل من أجل ثقافة السالم تنمو يف أوربا كما يتضح مـن تقـارير الشـبكات     :التقدم
سبانيا، إيطاليا، واليونان، وهولندا، والنرويج، وإالوطنية من أجل السالم وثقافة السالم يف النمسا، وفرنسا، و

ويتضح ذلـك  . بلدان ةت األخرى، وكذلك الشبكة األوربية لتعليم السالم يف مثانيواليت متثل مئات املنظما



 

 

ـ  /، ودونوستيا)أملانيا(أيضا من خالل املنظمات األخرى على نطاق املدينة يف أوسنابروك   تيانسـان سباس
  .ويجيطاليا والنرإ، باإلضافة إىل بعض احملليات يف )هولندا(، وروتردام )فرنسا(، وماالكوف )إسبانيا(

ن يتفقون على أن اتمع املدين له دور ريادي إال أنه على مستوى سياسـة الـدول،   يولعل الكثري
مل حيدث أي تقدم ملحوظ فقد ظـل عـدد الصـراعات    : واملنظمات فيما بني الدول والسياسات الدولية

الزال يسود العالقـات   املسلحة يف تزايد، وكذلك التوترات التجارية، واجلرائم االقتصادية يف تزايد والعنف
 هي وحدها اليت كثفت بصفة عامة حضـورها  إن املنظمات اإلنسانية، واملواطننيورغم ذلك ف. االجتماعية

يشكو مـن أن حكومـام    اكبري اغري أن عدد. "وأنشطتها من أجل السالم ونبذ العنف، وحل املنازعات
  . بشأن عقد ثقافة السالم ونبذ العنف الوطنية، فضال عن وكاالت األمم املتحدة، مل تفعل شيئاً

فقـد أدخـل   . إن تعليم وممارسة الوساطة واألشكال البديلة األخرى حلل الرتاعات الزالت تتزايد
سـبانيا، وكـذلك   وإالتعليم من أجل ثقافة للسالم بصورة منتظمة يف النظم املدرسية يف فرنسا، واليونان، 

أنه أثناء عملها اليومي لتعزيز تعليم السالم : رت إحدى املنظماتوأشا. بالنسبة لتدريب املدرسني يف السويد
ولدراسة الظروف من أجل بناء السالم، شهدت تقدما إال أنه حقيقي ورغم أنه قد يبدو بطيئً –ا ا حقيقي– 

مل الكليات حيث يتم ع املدارس الثانوية ويف ويفففي املدارس، . ..ا عن ثقافة احلرب وحنو ثقافة للسالمبعيد
 يا التضامن والتنمية العاملية وهـي املعارض، والعروض، واملؤمترات، واحملاضرات، يالحظ اهتمام متنام بقضا

  ." عمل النمل"بعض األحيان يوصف هذا العمل بأنه  ويف." ممرات هامة يف اجتاه السالم
يها ومع بلدان اإلشارة إل ةوتتخصص كثري من املنظمات األوربية يف التضامن مع املستعمرات السابق

وعلى سبيل املثال، حتتفل إحدى املنظمات النروجيية مبا حققته من انتصار كبري يف جهودها . اجلنوب األخرى
 190ترتبط حنـو  "وهناك منظمة أخرى . للمساعدة يف احلفاظ على غابة األمطار لسكان الربازيل األصليني

 محاية حقوق اإلنسان ملن هاجروا من بالد يف وتعمل منظمة أخرى يف." مجاعة حملية مع شركاء يف اجلنوب
با، ورغم أن احلركة من أجل ثقافة السالم صغرية، يف أغلب األحـوال، لكنـها   ووىف شرق أور. اجلنوب

وعلى سبيل املثال، يف روسيا االحتادية، وصلت تقارير من مدارس . منتشرة بصورة جيدة يف كل أحناء املنطقة
جل ثقافة للسـالم يف نالتشـيك   أاجلامعات واملعاهد اليت تواصل العمل من  اليونسكو، والنوادي، ورؤساء

، وتوال وفوجلوجراد )سيربيا(، ونوفوسيربسك )نباشكورتستا(، وأوفا )تاتارستان(، وكازان )مشال القوقاز(
وقد ازدهرت أعماهلا عندما تعاونت احلكومة الروسية . وكذلك يف املدن الرئيسية موسكو وسان بطرسربج

ع اليونسكو أثناء السنة الدولية من أجل ثقافة للسالم، إال أا فقدت هذا الدعم الوطين منذ توقف هـذا  م
  . با هناك العديد من التقارير من مدارس الصداقة لالرتباط باحلياةوبلدان أخرى من شرق أور ويف. التعاون

سنة واهلرسك بـرامج مكرسـة   البو يف ألبانيا تنفيذ برامج رئيسية لتعليم نزع السالح ويف يوجير
طالب ومخسة آالف مـدرس   ألفتضم مثانني  رسامد مائة ومثانيةللتعليم من أجل ثقافة املداواة والسالم يف 

  .ألف من اآلباء واألمهاتومائة ومخسني 
أنه "): جراد، صربيابل(وتضطلع النساء بدور رائد، على حنو ما ذكرت منظمة نساء يرتدين السواد 

ا املنطقة بدأت النساء تتبادل اآلراء حول السالم، واحلوار بني النساء النشيطات، وأصدرن عديد يف كل أحناء



 

 

وهو ما تؤكده أيضا التقارير من املنظمة غري احلكومية ." من اإلعالنات تطالب بوضع حد للحرب والعنف
والقسم الروسـي  ) ار" (لتعليم األمهات من أجل تعليم األطفا"ومنظمة ) أرمينيا" (نساء من أجل التنمية"

  " .العصبة الدولية للنساء من أجل السالم واحلرية"من منظمة 

بأا تصرف االنتباه عن السالم ولقد استخدم اخلوف يف العامل " احلرب على اإلرهاب"توصف  :املعوقات
باإلضافة إىل اآلثـار  ألنه . " لتركيز العقول على احلرب بينما حتتاج هذه العقول للتمهيد للطريق حنو السالم

لقد مت التخطيط إلجياد : "النفسية، توجد أيضا يف بعض األحيان آثار سياسية، كما تقول إحدى اموعات
املطـار   إال أنه مت احتجاز بعـض األفـراد يف  ... جتمع ضاغط من احلكومات يف األمم املتحدة يف نيويورك

وقد انسحب كثريون من . ومل يستردوا مثن تذاكرهم حىت أقلعت الطائرة" إلجراء تفتيش عشوائي ألمتعتهم"
وترى كثري من املنظمات وجود عائق رئيسي يتمثل يف ". من األنشطة دف االنكماش قوقعه املشتركني إىل

  .عدم اهتمام وسائط اإلعالم بأنشطة السالم وتركيزها بدال من ذلك على أنباء العنف
امعات صعوبة يف احلصول على أموال لدعم عملها من جتد املنظمات غري احلكومية واملدارس واجل

حالة املدرسني، يصعب السماح هلم بتخصيص بعض الوقت للحديث عن السالم يف  ويفأجل ثقافة السالم، 
وخاصة أن املدارس مرهقة باجتيـاز  ": وباإلضافة إىل ذلك، هناك مشكالت األولويات يف التعليم. املدارس

ليس هناك وقت كاف خيصص للقضايا االجتماعيـة أو للحـديث واملناقشـة    و.. . اختبارات ال معىن هلا
  ."واستقبال زائرين من ثقافات أخرى

  

  التقدم واملعوقات يف أمريكا الشمالية 

  منظمة يف كندا والواليات املتحدة 53على حسب بيانات من 
. ملها يف اجتاه ثقافة السـالم تفيد املنظمات الكندية واألمريكية على السواء عن حدوث تقدم يف ع :التقدم
ـ يوه ـ ، يف اجلزء األغلب، ال تتناول قضية التقدم على مستوى وطين أو دويل، لكنها تشهد وعي ا ا وتعاون

، )كولومبيا الربيطانيـة (، وفانكوفر )أونتاريو(متزايدين يف املدن املعينة اليت تعمل فيها، ومن بينها هاملتون 
، )مينسـوتا (، ونورثفيلد وسـان بـول   )تكساس(، وهيوستون )أوهايو(وسينسناتى ). الربتا(وكاجلاري 
كونكتيكـت،  (واليات معينـة   ويف، ومدينة نيويورك، )ماساشوستس(، وكوابن )كونكتيكت(ونيوهافن 
كما تشري تقارير املنظمات املتخصصة يف . كندا بدأ برنامج لثقافة السالم على مستوى البالد ويف). مينسوتا

  . يف العضوية باإلضافة إىل االزدياد يف االهتمام امتزايد امالة التصاحل إىل أن هناك منوعدم العنف مثل ز
العدالة املقبولة وأشـكال بديلـة    كما يظهر أن هناك بعض التقدم يف الوعي وممارسة الوساطة ويف

تمعـات احملليـة،   ا من الربامج يف املدارس، ويف اكما أن هناك كثري. أخرى حلل الرتاع وتسوية اخلالفات
هذه الربامج أنشطة تدريبية تشارك فيها إدارات الشرطة احمللية وأعضاء  نا ما تتضموحىت يف السجون، وغالب
ويتم من خالهلا أعمال التدريس عن كيفية حل الصراع والوساطة ألكثر مـن  . اتمعات اليت يعملون فيها



 

 

ات الطابع الريفي يف معظمه كما مت تدريب أكثر مـن  تلميذ يف املدارس كل سنة يف هذه املنطقة ذ 1500
  .مائة من قادة اتمع للعمل كوسطاء

جيابية هائلة إال أن هذا يتناقض إوتلقى كثري من اجلماعات احمللية اليت تراقب السالم بانتظام استجابة 
ني دعم ومعارضة اإلعالم والذي يوحي بأن السكان منقسمون بالتساوي ب تعطيه وسائل مع االنطباع الذي

هذا ومن جهة أخرى يبدو أن الناس لديهم اهتمام مبعرفة أم ليسوا وحـدهم أو  . احلرب والرتعة العسكرية
املتحدة احلصول على  حيث حياول الناس يف كل من كندا والواليات. أم فقدوا عقوهلم يف تطلعهم للسالم

  . دعم ألعمال السالم على مستوى احلكومات االحتادية
قد وقع على تعهد الطلبة ضد العنف املسلح أكثر من عشرة ماليني شاب والذي قـد يكـون   ول

  . السبب يف اإلسهام يف إحداث اخنفاض هائل يف القتل باملسدسات بني صفوف الشباب
سبتمرب جعل الكثريين يشـعرون   11غزو أفغانستان والعراق بعد "يتفق كثريون على مقولة أن  :املعوقات

اإلعالم على العنف  لكما يشري الكثريون إىل تركيز وسائ". دم القدرة على التأثري يف األحداثباالكتئاب وع
دور السـينما،   ا آخر كما يشاهد الناس باستمرار صور يومية عن العنف على التليفزيون، ويفباعتباره عائقً

نترنت على أا اإل ا ينظر إىلنفس الوقت، كثريا م ويف." ألعاب الفيديو الشائعة األحداث الرياضية، ويف ويف
اليت ميكن من خالهلا  القدرات لإلنترنت تأصبح"وعلى املستوى احمللى، . جيابية ورفع الوعياإلأداة للتعبئة 

." توصيل املعلومات بسرعة إىل كافة املعنيني وهو األمر الذي يساعد يف العمل ويعزز اإلحساس باجلماعـة 
  ." ع مزيد من احلوار بني منظمات السالم الدوليةيوجد بالقط"وعلى املستوى العاملي 

نترنت منذ بدايتـه  خول مليون زائر على موقعه على اإلويشري الربنامج الكندي لثقافة السالم إىل د
  . 1998عام 

ا تعتمد على املنح والعمل حيث إا بالنسبة لكثري من املنظمات، ا رئيسيهذا ويشكل التمويل عائقً
والية كولومبيـا الربيطانيـة    مدرسي" نإكلة بالنسبة للمدارس يف كل من كندا حيث وهذه مش. التطوعي

ويف الواليات املتحدة عندما حتصـل املـدارس   " امليزانية احلكومية يعانون من الضغط بسبب التخفيضات يف
  .ومجاعات الشباب على متويل غري كاف يؤثر ذلك على قدرا على االنضمام والعمل مع اآلخرين

  

  تقدم واملعوقات يف الكارييبال

منظمة يف باربادوس، وكوبـا، ومجهوريـة الـدومينكان وهـاييت،      22استنادا إىل بيانات من 
  :ميكن حصر جوانب التقدم واملعوقات فيما يلي. وبورتوريكو

ت خاصة تشري التقارير من هذه املنطقة بأن املنظمات يف هذه املنطقة ترتبط يف أغلب األحوال حبمال :التقدم
 2003وقد احتفلت املنظمات يف بورتوريكو بالنصر عام . من أجل حقوق اإلنسان ونزع الصبغة العسكرية

بعد سنوات كثرية من النضال الستعادة جزيرة فيكويز من العسكرية األمريكية الـيت كانـت تسـتخدمها    
دين، وعدم العنف، واحلـوار،  العصيان امل" مستخدمة وقد قامت املرأة بدور قيادي،. كمركز إللقاء القنابل



 

 

وتشرح إحدى املنظمات نضاهلا بأن شعبها عاش وأثبت قـوة   ."وتوافق اآلراء كأشكال للنضال واملشاركة
ا من أجل حقـوق املـرأة والطفـل اهلـايتيني     كما أن النضال الزال جاري." السالم ضد عنف العسكريني

  . ل املياه إىل بعض جمتمعات بورتوريكووالالجئني يف مجهورية الدومينكان وكذلك من أجل توصي
وخاصة أن اليونسكو يشارك يف برامج مـن  ". تطوير الوعي"ف التقدم بعبارة هذا وكثرياً ما يوص

تنمية الترويج والوعي مـن  " من أجل" والعملأجل تعليم السالم يف بورتوريكو يف جمال التعليم، والبحوث، 
. ل البديلة يتزايد من أجل حل املنازعات يف كل أحنـاء املنطقـة  كما أن تعليم الوسائ" .أجل ثقافة للسالم

  . كذلك توجد محلة لتوعية الناس بأن العاب األطفال جيب أال متجد احلرب والعنف
املنظمات عرب الكارييب، شأا يف ذلك شأن غريها يف كل أحناء العامل، جتد أن نقـص األمـوال    :عوقاتامل

والفقري، بني من ميلكون القوة وبني من  ون على أن عدم التكافؤ بني الغينويؤكد كثري. عائق رئيسي لعملها
كما أن هناك مثة مشكلة أخرى تتعلق بصعوبات االندماج واالتصال املنتظم . اا رئيسيال ميلكوا، ميثل عائقً

يع املواد اليت فيما بني املنظمات واملؤسسات اليت تعمل يف هذه املوضوعات يف املنطقة، وكذلك بالنسبة لتوز
وتذكر املنظمات يف هاييت أا تتعرض لعوائق خاصة بسبب . مت إنتاجها حول هذا املوضوع واحلصول عليها

توجد صعوبة يف املشاركة الدولية  بورتوريكو يف عدم االستقرار السياسي وانعدام املشاركة الدميقراطية بينما
  ." لتبعيتها السياسية"نتيجة 

  

  العام واجلمعية العامة نصيحة إىل األمني 

ميكـن  (منظمة  670تشري الصفحات التالية إىل مقتطفات من تقارير عن ثقافة السالم قدمتها حنو 
peace.org/cgi-of-culture-http://decade- طالع على املعلومات الكاملة جيـب الرجـوع إىل  اال

bin/ib3/ikonboard.cgi  االت الثمانية لربنامج العملمع العلم أن هذه املقتطفات مرتبة على حسب ا
  . )A/53/243القرار (من أجل ثقافة للسالم 

  

  عـام
  

يف أكـرب عـدد   " ثقافة السالم"يتعني على مجيع هيئات ومنظمات األمم املتحدة أن تستخدم لغة "
كما يتعني أن تتضمن كل الوثائق واخلطابات إشارات عن ثقافة السالم وعن العقـد يف  . ممكن من األماكن

جيابية للشعوب يف مجيع البلدان للتغلب على القضايا السـلبية لإلرهـاب   إومتثل ثقافة السالم فرصة . جممله
  ."ومشاكل األمن

واملنفذ املسئول عن هذه  رغم أن األمم املتحدة كلفت اليونسكو بأن تكون املروج لثقافة السالم،"
ا هائال يف عدد املنسقني واألشخاص املكلفني بالعمل يف هذا إال أا أجرت ختفيض) عقد ثقافة السالم(احلملة 



 

 

وإذا كانت هناك إرادة حقيقية بني الدول األعضـاء يف  . اال، وهكذا أصبح وضع اإلدارة حمل شك كبري
  "  حلملة، فلماذا هذا القصور يف ردود األفعال، والوسائل واإلجنازات؟األمم املتحدة، وكل املوقعني على هذه ا

لذلك جيب أن تشترك كل وكاالت األمم املتحدة وليس اليونسكو وحده يف جهود ثقافة السالم، "
وأن ختصص املوارد لنشر وتعميم الكتب، وشرائط الفيديو، والتسجيالت املسموعة وغريها من املواد لتنفيذ 

مثل التوسط يف املنازعات، والدميقراطية القائمة على تداول اآلراء، واحلوار فيما بـني األديـان    بعض املهام
  ." واألعراق، وربط املعارف والعلوم التقليدية لثقافات األقليات، والسكان األصليني وغريهم

و بناء ثقافـة  كذلك جيب أن يتم التركيز على اليوم العاملي للسالم باعتباره منارة لقياس التقدم حن"
ا هلذه األهداف وميكن االقتراح بالعودة إىل عقد اجتماع موعة لتيسري ودعم. للسالم لكل األمم والشعوب

ختصيص يوم األمم املتحدة للسالم واليت تشكلت بناء على طلب األمني العام وتتكون من ممـثلني ملعظـم   
  ."املدعوة من قبل األمم املتحدةوكاالت وإدارات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية 

. سبتمرب أسبوع لنشر ثقافة السـالم 16إىل  18تزامنا مع اليوم العاملي للسالم، أقيم يف الفترة من "
هذا املسعى، الذي قامت به اجلمعية العمومية، من شأنه اإلسهام يف دعم عملية نشر ثقافة السالم مع اليـوم  

  "العاملي للسالم
  ."للتصاحل يف العاملعاما  2010فليكن "
  

  التعليم
  

جيب تعزيز التعليم من أجل السالم يف مجيع مستويات التعليم وبصفة خاصة التبادل الثقايف والعمل 
  :التطوعي للشباب، وذلك من خالل ما يلي

"أن تقدم األمم املتحدة تدريبا على حل املنازعات والسالم للشباب والكوادر من البلدان اليت ا دولي
فريقيـا يف  ل من الشباب القادرين على قيـادة إ  من ضحايا الصراع املسلح وذلك من أجل إعداد جيتعاين

  ." املستقبل ومسلحني بثقافة السالم
دعم التعاون مع املنظمات غري احلكومية املتخصصة يف تعليم السالم ومناشدة وزارات التعليم مـن  

نية وطلب تدريب املدرسني قبل اخلدمة، وأثناءها وإعداد أجل إدماج تعليم السالم يف املناهج الدراسية الوط
برامج التنمية املهنية املستمرة كما يتعني على وكاالت األمم املتحدة، أي اليونسكو، واليونيسيف، وبرنامج 

اإلمنائي، واليت يعترب التعليم كجزء من اهتماماا، أن تتوسع يف براجمها لكي تتضمن حمتـوى   ةاألمم املتحد
  " .ج لتعليم السالمومنه

إن أول وأهم شيء جيب إدراكه هو احلاجة إىل التعلق بالقيم الروحية والوعي الـذايت ومسـاعدة   
م واليت تساعد علـى حتسـن   ابداعالداخلية والتعبري عن إ األطفال منذ نعومة أظافرهم على تنمية قدرام

  .األوضاع وبطريقة أفضل
  



 

 

  حقوق اإلنسان
  

األمم املتحدة والعمـل   ات املتابعة والرصد حلقوق اإلنسان يف الدول األعضاء يفضرورة دعم آلي
  .بصورة أوثق مع البلدان املتورطة يف انتهاك حقوق اإلنسان

وكذلك جيب على األمم املتحدة يف النصف الثاين من العقد بذل جهود للتواجـد يف فلسـطني،   
سلمية دون احلصـول علـى    تكن مطالبة الناس بقناعاألنه ال مي. وتطبيق القرارات على حنو أكثر كفاءة

  .احلقوق املشروعة
كما يتعني تنفيذ كافة قرارات األمم املتحدة بصورة متكافئة ألن ذلك سوف يساعد على أن ينظر 

وتطبيق لغة األخالقيات لتتحـدث عـن   . الناس إىل األمم املتحدة بوصفها القائد املعنوي، وليس السياسي
  .نفسها

  

  املستدامة التنمية
  

ال ميكن حتقيق ثقافة السالم دون أن يتحقق إىل جانبها اجلهود املبذولة لتخفيف حدة الفقر علـى  
ن حتقيق السالم وختفيف حدة الفقر أمران مرتبطان مع بعضهما ولذلك إحيث . املستويات اتمعية القاعدية

  .كرةمرين بصورة مبتجل هذين األينبغي ملنظمات األمم املتحدة أن تعا
ينبغي إعطاء أولوية للتنمية السـلمية، وتعزيزهـا    ةا إىل جنب مع دعم وتعزيز أهداف األلفيوجنب
على أساس جمتمع سلمي ن أهداف األلفية ال ميكن أن تتحقق إالإحيث . اودعمها مالي.  
ن األمم املتحدة حتتاج إىل تكريس جهودها للقضاء على األسباب اليت تولد العنف مثـل اجلهـل   إ
وقد أصبح موضوع الديون اخلارجية واملواءمة اهليكلية اليت يروج هلا صندوق النقد الدويل والبنـك  . والفقر

قات الرئيسية، ورمبا العائق الرئيسي للتنمية، وخاصة يف البلدان األكثر فقرالدويل، أحد املعوا، فإنه من ا وأخري
ة ميكن أن يصبح أفضل بكثري وخاصة أن منهج البنك املؤكد أن التنسيق بني وكاالت منظمات األمم املتحد

  .املثال، ال يتفق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكاالت املتخصصة األخرى سبيلالدويل، على 
. جيب أيضا النظر إىل إمكانية صنع السالم البيئي وخاصة فيما يتعلق بقضايا امليـاه عـرب احلـدود   

ا حنو بناء السالم كما إن منع التلوث ومزايا محايـة  ميكن أن تكون املياه جسروبسبب االعتماد املتبادل فإنه 
ن تتضمن املساعدة منـع  أوأا حتتاج إىل دعم طرف ثالث ولذلك ينبغي . املوارد تعترب مسائل طويلة األجل

  .املنازعات وبناء السالم وتوضيح املنافع اليت حيققها السالم يف مجيع املبادرات اليت تتم
احلفاظ على البيئة أمر حاسم وبالغ األمهية لألجيال املقبلة وأنه جيب إشراك اتمعـات احملليـة    إن

ومجاعات السكان األصليني يف العمل من أجلها وخاصة أن الثروات تبـدد يف دراسـات غـري مكتملـة     
  .ملشروعات ختضع خليارات املاحنني، وليس الحتياجات املستفيدين

  

  املشاركة الدميقراطية



 

 

  

ا جيب إعادة هيكلة األمم املتحدة حىت يكون توزيع السلطة بني األمم اليت تكوـا أكثـر إنصـافً   
ا للدميقراطيةوتصبح األمم املتحدة منوذج.  

كما ينبغي أن يرتبط تعزيز ثقافة السالم أثناء السنوات اخلمس القادمة بتنمية اتمع والدميقراطيـة  
تولّد دولة تسودها احلقوق، وخاصة  ةمن املعروف جيدا أن الدميقراطية احلقفريقيا فإاحلقيقية يف مجيع بلدان 

وهذا هو ما ميكن أن نطلق عليه يف احتادنا، إعادة . ، أو حروبتبالنسبة للجميع وأال تكون هناك اضطرابا
  .فريقياإبعث 

  

  مساواة النساء
  

رأة، والسيما يف البلدان املتخلفة، نود أن نناشد األمني العام لألمم املتحدة أن يفعل شيئا من أجل امل
  .حيث تتعرض املرأة وتعاين من قدر كبري من العنف، والتعذيب، وتقضى حياا يف ظروف غري آمنة
وذلـك  . كما ينبغي تقدمي املساعدة ملنظمات واحتادات املرأة وتزويدها بسبل اتصال فعالة وحديثة

ألن االتصاالت تعترب أمروخاصـة أن املنظمـات غـري    . م فيما يتصل بثقافة السالما لتحقيق التقدا جوهري
ولـذلك  . من النقص الكثري يف االتصاالت فيما بينها احلكومية واملنظمات القارية أو القومية األخرى تعاين

يصبح من املهم جدا، ومن األمور اجلوهرية، أن تكون وسائل االتصال احلديثة متاحة جلميع املنظمات الـيت  
  .وف حياة املرأة والشعوب اإلفريقيةتكافح لدعم ظر

  

  التفاهم، والتسامح، التضامن
  

ويـتعني  . ينبغي حث مجيع أصحاب العقائد والثقافات على الدخول يف حوار فيما بينهم وداخلهم
رعاية جلنة عاملية للحوار فيما بني العقائد من أجل بناء وتعلـيم ثقافـة   ) أ(   :على اليونسكو القيام مبا يلي

تنفيذ مشروعات للمناهج الدراسية ولتعليم املدرسني وإدماج احلوار بني املعتقدات وإسـهام  ) ب( السالم،
  .العقيدة والتقاليد الروحية يف توفري حل دائم ال يتسم بالعنف للمنازعات

ومن املعروف أنه يوجد يف كل صراع يف العامل طائفة تعرف كيف تتصدى لنفس العوامل بطريقة 
من التركيز فقط على جماالت الصراع اليت حتتاج إىل التهدئة وإعادة التأهيل، ينبغي زيـادة   سلمية وأنه بدالً

كما أنه ينبغي أن نتعلم كيف نكرر كل ما هو إجيايب  اتمع السلميالوعي بالعناصر اليت تساعد على حتقيق 
ى أساس الـتعلم مـن   وأن تعرف أن مثل هذه الدراسات تقوم عل. باإلضافة إىل وقف انتشار ما هو سليب

  .احلركات القاعدية
  

  التدفق احلر للمعلومات واملعرفة
  



 

 

املنظمات الوطنية واإلقليمية مدعوة لتبادل اخلربات عن ثقافات السالم يف كل منطقة مـن أجـل   
وخاصة أن مثل هذه اللقـاءات  . التعلم من جتارب اآلخرين، أو لتمكني اجلماعات احمللية، أو لتعزيز السالم

  .تباع مناهج تتناسب مع بلدان اجلنوبان خالهلا ميكن م
. ضرورة تقدمي دعم مايل كبري من أجل خلق أدب ومسرح، وأفالم تليفزيونية، وبـرامج للسـالم  

وتعليم أدب السالم، ورصد جوائز مماثلة من حيث موضوعاا جلائزة نوبل ألدب السالم لكـل األعمـار،   
  .مات غري احلكومية للسالمومنافسات، ومنح ألدب السالم، ودعم املنظ

وميكن استخدام هذه القناة لتقـدمي  . كما ينبغي أن تكون لألمم املتحدة قناا التليفزيونية اخلاصة
وميكن لقناة األمم املتحدة التليفزيونية أن تذيع برامج . تقارير إخبارية غري منحازة، ولدعم ثقافة عاملية للسالم

عد على زيادة التفاهم الدويل وقد يكون مطلوبا أن يتوفر هلذا املشـروع،  ثقافية من خمتلف أحناء العامل تسا
ولذلك ينبغـي  . ولألنشطة األخرى اليت تقوم ا األمم املتحدة أمواال كثرية مما يتوافر حاليا يف الوقت الراهن

  " .وتذهب حصيلتها إىل األمم املتحدة )مثل ضريبة توبن(فرض ضريبة هلذا الغرض 
التليفزيـون،  (اإلعالم ومـن خالهلـا    لة صرحية من أجل ثقافة السالم مع وسائجيب تنظيم محل
ومع صناعة السينما ومن خالهلا، مع العلم أا تعترب حاليا أكرب داعية قوية .) خلإ، تواالت، واالستعراضا

  .لثقافة العنف
تقيم األمم املتحدة مركزاً  وبسبب أن الصني تعترب أكرب البلدان النامية يف العامل، فإنه من املأمول أن

االتصال بطريقة أسهل مع بواليت ميكن من خالهلا قيام املنظمات الصينية غري احلكومية . للمعلومات يف الصني
  ."األمم املتحدة واملشاركة األكرب يف أنشطتها

  

  السالم واألمن الدوليني
  

  .جيب العمل جبهد أكرب خلفض تصنيع وتوزيع األسلحة والذخائر
جيب إدخال معاهدة حظر االنتشار النووي إىل القرن احلادي والعشرين حبيث تعـاجل واقـع   كما 

ا وينبغـي أن  التهديدات اليت يواجهها العامل حاليا ومنع تطوير األسلحة النووية يف األمم اليت ال متتلكها حالي
وأن يطبـق  . وية القائمـة يرتبط ذلك بوضوح بالقضاء التدرجيي على األسلحة النووية فيما بني القوى النو

التفتيش بصورة شاملة على الدول اليت تصنع سالحا وأيضا على الدول اليت متتلكها حالياا نووي.  
إنشاء وكالة لألمم املتحدة للوساطة واليت تضم عدة آالف من املهنيني على غرار املنظمات الدولية 

إىل نشـوب   يا قبل أن تؤدعلى حلها سلمي األخرى، يكون عملها اكتشاف املنازعات الناشئة واملساعدة
  .على اعتبار أن ذلك ميكن أن يكون استثماراً ممتازاً من أجل قيام عامل أكثر سلماً. حرب

  

* * *  
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  املنظمات الدولية
  تعليم من أجل السالمال

 APCEIUالتفاهم الدويل للتربية من أجل مركز آسيا واحمليط اهلادئ  -
  احلية لتعليم القيماملنظمة الدولية  -
  سالمة اكأداجلمعية العاملية ملدرسة  -
  باريسباجلامعة البهائية العاملية ملعلومات العامة امكتب  -
  روحية العامليةجامعة برامها كوماريس ال -
  مركز بناء السالم وإدارة الصراعات، النرويج -
  املركز الدويل لعلم الصوتيات التطبيقية -
 CPPSاملركز اإلفريقي لآلفاق االجتماعية  -
  أطفال األرض  -
 ONG-UNESCO –جلنة ربط -
  التابعة جلمعية دلتا كابا جاما الدوليةالدائمة، " عامل آمنألمل من أجل منهج ا"جلنة  -
 CIELOحتقيق التوازن احمللي  الدويل من أجل التعاون -
 UABلسالم اة ثقافمدرسة  -
 EUREDاملبادرة األوروبية لتعليم السالم  -
 EPUمركز دراسات السالم، اجلامعة األوروبية  -
  التحالف العاملي جلمعيات ومراكز وأندية اليونسكو -
  مؤسسة ثقافة السالم -
 نداء الهاي من أجل السالم  -
واالحتاد العاملي لرؤساء  لسالح وحل الرتاعات والسالم باألمم املتحدةمفوضية تعليم نزع ا -

  IAUP / UN اجلامعات
  ةالقيادة العاملي مركز -
  الدولية تنمية االجتماعيةالعهد م -
  الدولية بكالورياالمنظمة  -
 العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف ألطفال العامل -
  الس الدويل للمرأة اليهودية -
  للتعليم من أجل السالم املعهد الدويل -
  الزمالة الدولية للتصاحل -
  قمة الشباب الدولية للسالم -



 

 

  قطاع البيت الدويل للشعر .لطفولةا اليوم العاملي لشعر -
  إىل األمم املتحدة ةوجاملسالم الرسالة  -
  مؤسسة اليف لينك السويدية للصداقة بني املدارسبرنامج  -
) املنبثقة عن مؤمتر املنظمات غري احلكومية كوجنو(العاملية شاغل واملواألخالقية  القيم الروحيةجلنة  -

CSVCG 
  الوحدة عن طريقعملية السالم  -
  "إىل السالم مسارات"منظمة  -
  2100سالم  -
  حركة سالم املسيح الدولية  -
 PATRIR معهد أحباث وتدريب وحركات السالم برومانيا -
  قارب السالم  -
  برنامج دراسات السالم جبامعة كالرك -
- اإلنترنتعلى شبكة  تمعات املساملةموقع اPeacefulSocieties.org  
 الشبكة العاملية للديانات من أجل أطفال أمريكا الالتينية والكارييب -
  الدولية منظمة سوكا جاكاي -
  ةمشروع جداري -
  شبكة ثقافة السالم اإلخبارية -
  مؤسسة جوي للسالم -
  مشروع األمل -
  ةالشريط الدولي -
  يالسالم العامل صلواتمجعية  -
  ج، النمسايننيتادشلشوحقوق اإلنسان والدميقراطية،  للسالم كرسي اليونسكو -
  UNIPAZ جامعة السالم الدولية بالربازيل -
 UNOYالشبكة املتحدة لشباب بناة السالم  -
  حنن والعامل -
   ملسيحيالتحالف العاملي جلمعيات الشباب ا -
  لدين والسالمعن ااملؤمتر العاملي  -

  
  :حقوق اإلنسان الدولية

  جامعة أكاديا، كونلي الدولية -
 AEAH-HSمنظمة تفعيل حركات املساعدة اإلنسانية  -



 

 

  للقيادة انيةمؤمتر الدومينيك -
  الفرنسيسكان الدوليةمؤسسة  -
  معهد ضحايا الصدمات  -
  ةيدينحرية اللاجلمعية الدولية ل -
  لتنطلق األرواح حبرية -
  للعامل الرابع ATD احلركة الدولية -
  ملية لالتصاالتاجلمعية الكاثوليكية العا -
  21حركة الشباب اإلفريقي للقرن  -

 املشاركة الدميقراطية الدولية
  املدينة التعليمية بأمريكا الالتينية، والس احمللي مبدينة روزاريو  -
  للشباب اجلمعية العموميةق السالم، طر -

  التنمية املستدامة الدولية
  مستقبل أفضل للعامل  -
 AICاجلمعية اخلريية  الدولية  -
  حالف من أجل التعامل مع الصدمات النفسية والسالم الت -
  اللجنة املنبثقة عن مؤمتر املنظمات غري احلكومية كوجنو املختصة باألمم املتحدة والرياضة -
 CNDHالس القومي حلقوق اإلنسان  -
 ENDAمنظمة اإلمناء البيئي يف العامل الثالث  -
  مؤسسة االكتفاء الذايت بأمريكا الوسطى  -
 الشرق األوسطيف رض أصدقاء األ -
  ضرحتالف اخلشبكة  -
  INAUCOمعهد الثقافات لإلدارة الذاتية واحلركة اجلماعية  -
  اجلمعية الدولية ملخططي املدن واألقاليم  -
  )باخلارججتارة الفنون (الفنون املتحدة  جتارةمنظمة  -
  Yachay Wasi –ياتشي واسيمؤسسة  -

  الدولية التدفق احلر للمعلومات
  من أجل تنمية احلركة مع اهليب هوب  الوكالة الدولية -
  جملس أمريكا الالتينية للتحقيق من أجل السالم -
  التعليم من أجل السالم، الشبكة العاملية -
  جود نيوزوكالة  -



 

 

 ILEIاإلسربانتو للمعلمني الناطقني ب الرابطة الدولية -
 PRIUBالسالم، بون أحباث وحدة معلومات  -
   وجبامعة كولوراد الرتاعاتأحباث  احتاد -

  الدولية املساواة بني الرجال والنساء
 FERFAP للسالم ملرأة اإلفريقيةااحتاد شبكات  -
  االحتاد الدويل لنساء اجلامعات  -
 OPFاملنظمة اإلفريقية للمرأة  -
  الرابطة الدولية ألخوات احملبة  -
  الرابطة الدولية للنساء من أجل السالم واحلرية  -
 )رانسندت(شبكة إنترنت من أجل السالم والتنمية  -
  رير األمم املتحدة للنساء اشبكة تق -
  االحتاد العاملي لفتيات الكشافة واملرشدات -

  والتضامنالتفاهم والتسامح 
 UEAاجلمعية العاملية للإلسربانتو  -
 CIDالس الدويل للرقص  -
   ECCPاملركز األورويب ملنع الصراعات  -
 ريق السالم مؤمتر املنتدى الدويل ألدب وثقافة السالم من أجل متهيد ط -
  املؤسسة الدولية للتنمية البشرية  -
  املعهد الدويل للسالم من خالل السياحة  -
  اجلمعية الدولية للقيم اإلنسانية  -
  اللجنة الدولية حلركة السالم  -
 يف األيام والسنوات للتأمل مبادرة األمم املتحدة  -
  مبادرة احتاد الديانات  -
  املتحدة دائرة تعاون مبادرة احتاد الديانات باألمم -
   DOVالعنف  عقد مناهضة -الس العاملي للكنائس -
  مؤسسة شعلة السالم العاملية -

  نياألمن والسالم الدولي
  "من أجل حل الصراعات والتعاون"مجعية  -
  املركز العاملي من أجل مناهضة العنف  -
  يمعهد هريوشيما وناجازاك -



 

 

  IGESIPالدولية للسالم  معهد جاليجو للدراسات -
  العامليةسئولية امللية للمهندسني والعلماء من أجل الشبكة الدو -
 املكتب الدويل للسالم  -
  مناهضة العنفوالسالم  اتقو -
  سالم العصر النوويمؤسسة  -
  جتماعيةاالسئولية املعلماء النفس من أجل  -
  ستراتيجيات من أجل السالما -
   والسالموأحباث املستقبل  العامليةؤسسة امل -

  :سب املنطقة والدولةواحمللية ح الوطنيةاملنظمات 
  إفريقيا

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ARECالبيئة يف الكونغو  وحدة اكتشاف -
  املركز اإلفريقي للتبادل الثقايف -
  جممع األم دياكيز املدرسي -
  من أجل السالم والدميقراطية كونغليةركة الاحل -
  حقوق اإلنسان بال حدود -
  قراطية مؤسسة السالم العاملي مجهورية الكونغو الدمي -
  الشاملجتمع الترقي  -
 جمموعة املعلومات الدولية  -
  التجديد واإلعداد لتنمية السالم -
 (J.F.D.HO.P)شباب ونساء من أجل حقوق اإلنسان والسالم  -
  لنشر ثقافة السالم عرب  االت املصورة Jipa Moyoمجعية جيبا مويو  -
 OSD املنظمة االجتماعية للتنمية، مجهورية الكونغو الدميقراطية -
   SADCجنوب إفريقيا جلمعية تنمية  يةشبابالركة احل -
 VOVOLIB، مجهورية الكونغو الدميقراطية محرية هلوال ال صوت  نصوت الذي -

  نيجرييا
 ASETOالوكالة اإلفريقية ألخالق اجتماعية ونظم تقليدية متطورة  -
  املركز اإلفريقي للتنمية والسالم والعدالة  -
 AFCODEأجندة تطوير اتمع  -
  ألمم املتحدةالتابعة ل ينيريشباب النيجالطالب والمجعية  -



 

 

  CACFيا ري، نيجفن وإبداع الطفولةمؤسسة  -
  أجندة حقوق الطفل -
 (ESHUDEP)مشروع االستدامة البيئية والتنمية البشرية  -
 (GADYLP) والفئات احملرومة للدفاع عن الشباب التحذير الدويل -
  .ملي للسالم يف نيجريياااليوم الع -
  (IWCC)النساء الدويل لالتصاالت  مركز -
 منظمة مارك ميكرز الدولية  -
  ةمشروع شبكة اإلعان -
  نيجريا -االحترام منظمة  -
  للشبكاتلويس فيميل سيكو  تسان أكادميية -
  الشباب الدولية للموهوبني منظمة -
  نيجرييا ،معلمون بال حدود -
 TUYسالح بال منظمة الشباب  -
  مؤسسة قبيلة اهلضبة املوحدة -
  مم املتحدة لشباب نيجريياشبكة األ -
  منظمة الشباب الفعال  -

  السنغال
 ACAPESاملنظمة الثقافية للترقي الذايت التربوي  -
  منظمة التضامن النشطة  -
 مؤسسة الرابطة -
 منظمة مشروع سفراء السالم -

  اجنوب إفريقي
  اليوم العاملي للسالم يف جنوب إفريقيا -
 SAAWGمنظمة جنوب إفريقيا للنساء اخلرجيات  -

  اغرب إفريقيأخرى يف دول 
  غينيا ،SOSمجعية قرى األطفال  -
  نادي األصدقاء للثقافة العامة، ساحل العاج -
  ، ساحل العاج BOUETنادي اليونسكو مليناء بوييه  -
  مدرسة أداة السالم  -
  منظمة كراسب غري احلكومية، بنني  -



 

 

 غانا  ،األمل من أجل العدالة -
  ، سيرياليونمنتدى الشباب املستقل -
  ، ساحل العاجدولية لتحالف األطفال والشبابالشبكة ال -
  جامبيا ،مدرسة كينتا كوندا للتعليم األساسي -
  ساحل العاج  NEPC التعليم والسالممتعهدي شبكة  -
  بنني، اإلفريقي املنظمة اإلفريقية ملساعدة الشباب -
  منظمة للسالم يف خدمة النهضة اإلفريقية، توجو -
   غينيا ولوجيا،منظمة اللقاء اإلفريقي للعلوم والتكن -
  UFEPتشاد  ،السالمحتاد النساء من أجل اشبكة  -
 مدرسة اإلخالص التجريبية، غانا  -
 غرب إفريقيا/املكتب اإلقليمي ملنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة، مشال -
  السالم  لبناء شبكة غرب إفريقيا -
 اجلمعية العاملية للصالة من أجل السالم، جامبيا -
  غانا كتائب السالم الشابة، -
 سيرياليون  حركة الشباب للسالم ومناهضة العنف، -

  فريقياجنوب إيف أخرى  دول
 ، مالويمن أجل السالم معلمو مالوي -
  لو عرف الشباب -

  وسط وشرق إفريقيا دول أخرى يف
 كينيا منظمة الشباب اإلفريقي،  -
  APP انطالقة السالم اإلفريقي، كينيا -
 كينيا ،فريقيا، مكتب العدالة والسالممنظمة أعضاء املؤمتر األسقفي الشرقي يف أ -
  ACDI بوروندياملنظمة املسيحية للتنمية املتكاملة، رؤية جديدة  -
  حلماية وتعليم األطفال منظمة كامريون -
  معسكر حتالف الشباب -
 CIRID بوروندياملركز الدويل لألحباث ومبادرة احلوار، مرصد ل -
 كينيا -خشب األترج  -
 ، الكامريون idolإيدولمؤسسة  -
 IPIمبادرة اإلخالص لبناة السالم  -
   كينيامنظمة اخلدمة التطوعية للتنمية يف  -



 

 

 NUEYSاالحتاد الوطين لشباب طلبة إريتريا  -
 RESEFACالشبكة املركزية للمرأة اإلفريقية، الكونغو  -
 SEP، الكامرون احلركة املسكونية للسالم -
  SOYDENالشباب الصومايل تنمية شبكة  -
  الشباب  فمنظمة ترتانيا الئتال -
 UNAUمجعية األمم املتحدة، أوغندا  -
 غنيا  VYP املؤسسة اخلريية للشباب املتطوع، -
 بورونديمجعية حقوق اإلنسان للشباب،  -
  الشباب من أجل السالم، أوغنداشبكة  -
  لطفللالرابطة اخلريية  -

  اجلزر الصغرية والدول املطلة على احمليط اهلندي
 CEFRADحلقوق والتنمية ال سيشمركز  -

  دول العربيةال
  لبنان

 TCCDمركز التدريب لتنمية اتمع  -
  مجعية املربات اخلريية -
   LFPA مجعية تنظيم األسرة يف لبنان -
  كلية الالهوت للشرق األدىن -
  الشاهد –املؤسسة الفلسطينية حلقوق اإلنسان  -
  مؤسسة رينيه معوض -

  املغرب
 ACFCمجعية الشعلة للتربية والثقافات  -
  ة الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةمجعية فاس سايس للتنمي -
 AFDESاجلمعية النسائية للتنمية والتضامن  -

  مصر
 AICOاملنظمة العربية للتعاون الدويل  -
 DBWEAAمجعية تنمية القدرات التصديرية لسيدات األعمال  -
 FEAمجعية أصدقاء البيئة  -
  للوكاالت االجتماعية ) اجلمعية العامة(منظمة االحتاد العام - -
  جدران للفنون والتنميةمؤسسة  -



 

 

  الطفل مؤسسة إنقاذ -
  للتنمية االجتماعية سمؤسسة ساوير -
  SEKEM مبادرة سيكم -
  مجعية رواد البيئة -

  األردن
  مؤسسة عبد احلميد شومان -
  مركز تنمية اتمع املدين، جامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا- -
  جمموعة األردن لتبادل الشباب -
  مدرسة امللكة رانيا الثانوية -

  لسطنيف
  املعهد العريب للتعليم، النافذة املفتوحة -
 اية الشعب الفلسطيين ماحلملة املدنية الدولية حل -
 مركز األحباث املطبقة يف التعليم، مركز اجلامعي للسالم  -
 CSCمركز خدمة اتمع  -
 للسالم والدميقراطية منظمة فلسطينيني -
 حلل الرتاع الفلسطيين   Ta'awonمعهد تعاون  -

  أخرى دول عربية
  اليمن- مؤسسة الغامن لتنمية اتمع املدين -
  ربة املتطوعني من أجل السالم والتبادل الثقايفامجعية املغ -
  مجعية تفلتواز حياة جديدة -
  مجعية أوال النسائية -
  FOREMوتنمية األحباث  حتسني الصحةمؤسسة  -
  سوريا - امللتقى الفكري لإلبداع -
  اليوم العاملي للسالم يف السودان -
  ICCSE املفوضية العراقية ملؤسسات اتمع املدينجتربة  -
  مكتبة امللك عبد العزيز العامة -
  مجعية امللك عبد العزيز اخلريية النسائية بالقسيم -
  اليمن، PDF منتدى التنمية السياسية -
  مجعية النقاء حلماية البيئة -
  الشباب مجعية محاية -



 

 

  دار اإلمناء االجتماعي -
  ليبيا، IOPCR والرعاية واإلغاثة املنظمة العاملية لرعاية السلم -
  املركز العراقي للشباب -
  منظمة العمل ألجل نساء وأطفال العراق -
  سوريا-منظمة يرموك  -

  تونس
  املكتب اجلهوي للمصائف واجلوالت بسوسة -
  مجعية التدريب وإدارة املوارد البشرية -
  جلنة التنشيط الثقايف باملركز القطاعي للتدريس باإللكترونيك بسوسة -
  ة صوت الطفلمجعي -

  
  أستراليا األسيوية

  أستراليا
  ACSJC الس األسترايل الكاثوليكي للعدالة االجتماعية -
  ACPACSالرتاع /الصراعدراسات ولسالم لاملركز األسترايل  -
  AFUW االحتاد األسترايل للمرأة اجلامعية -
  اليوم العاملي للسالم يف أستراليا -
  فجامعة جريفت ،مركز تعدد األديان -
  القومي للكنائس يف أستراليا  الس -
  TAYALA  مجعية الشباب األسترايل ضد األلغام األرضية -
  ، لدراسة الصحة العامة واتمع الطيبNew South Walesويلزجامعة نيو ساوز  -

  نيوزيلندا
  اليوم العاملي للسالم يف نيوزيلندا -
  للنساء اخلرجيات) للخرجيات من النساء(االحتاد النيوزيلندي  -
  waitakereاملدينة جملس  -

  :شرق آسيا
  الصني

  ةاملنظمة الصينية الشعبية من أجل الصداقة مع البالد األجنبي -
  اليابان

  مدرسة سكاتا الثانوية الفنية العليا -



 

 

  اتمع الياباين لتنمية ثقافة السالم -
  ترانس دراسات عرب الثقافاتمنظمة  -

  كوريا
  منظمة النساء صانعات السالم -

  الفلبني
  ، الفلبنيعادة التأهيلإل Balayمركز بالي  -
  مركز لتعليم السالم ،كلية مريمي  -
 .للسالم  Gaston Z Ortigasمعهد -
  اليوم العاملي للسالم بالفلبني -
  الفلبني رسالة من أجل عامل أفضل، -
  للسالم ولتطوير التعليم  معهد ميندانو -
  مجعية مركز السالم الثيوصويف يف الفلبني -

  ماليزيا
  ر،كوال الم بو2004 جتمع سينس آسيا -

  تايالند
 اجلمعية البوذية الدولية  -

  سنغافورة
  منظمة املرأة اجلامعية، سنغافورا -

  جنوب، وغرب، ووسط آسيا
  بنجالدش

  منظمة املرحلة اخلضراء -
  مركز املعلومات لتنمية حقوق اإلنسان -
  برنامج حركة مشاركة التنمية  -
  املتأخرةبرنامج اتمعات  -

  اهلند
 AIMAWSللهند ريية اخل Momin Ansarمجعية  -
  Asmita Samajik Sansthaمنظمة  -
 مركز األحباث الصحية من أجل اتمع  -
  مركز التنمية العاملي باهلند -
  مؤسسة العناية بالصحة -



 

 

   للتنميةGingee حتالف  -
  التوافق العامليمنظمة  -
  املركز الدويل ملعتقدات غاندي  -
  اليوم العاملي للسالم يف اهلند -
  طب البديل اجلمعية الدولية لل -
  Deemedجامعة Jain Vishva Bharatiمعهد  -
  )غري حكوميةمنظمة (منظمة احتياجات اهلند  -
  منظمة التعليم يف عامل واحد -
  اخلريية لطريق للشباب Rehomfaمجعية  -
  مدرسة سابا الثانوية -
  Saathiمنظمة  -
  مدرسة سان مونيكا -
   ةاالجتماعي ةملعرفة احلرك همركز سيتو -
  .لألعمال اخلريية  Saraswathy Shanmugamصندوق  -
  املوارد البشرية املتحدة -
  منظمة إحتاد املدارس يف اهلند، املركز اإلقليمي  -
  مؤسسة الوحدة اخلريية -

  إيران
  ألحباث األطفالمعهد دنيا ل -
  للتعليم  Farzanganنجامركز فرزن  -
  جممع تزكية التعليمي -

  نيبال وبوتان
  اليوم العاملي للسالم يف نابل  -
  اب للتأييد مجاعة الشب -
  مجعية الشباب للسالم  -
 كرفانمنظمة  -

  باكستان
 BALOCHISTANالربنامج التنموي االجتماعي،  -
  )هريا( مجعية إعانة الصحة والتعليم -
  منظمة كراشي اإلنسانية اخلريية  -



 

 

   Oasisمؤسسة  -
  املنظمة الباكستانية للتنمية البشرية  -
  باكستان بصحافة المؤسسة  -
  ريفيةبرنامج تنمية املشاركة ال -
   السالم يف العاملمنظمة  -
  السالم) هجرة(منظمة رحلة  -
  Rehberمؤسسة ريهرب  -
  التمكنياملبادرة الريفية لالستدامة و -
   Orangi, Karachi, Pakistanمجعية شاهني التعليمية، -
 Trodden's clarionمنظمة االستقبال للتنمية، -

  سري النكا
 Sri Lankaاالحتفال باليوم العاملي للسالم يف سري النكا  -

  واليات يف وسط آسيا
    Kyrgyzالسالممؤسسة اتمع املدين من أجل ثقافة  -
    Kyrgyz منظمة متويل السالم لـ -
  أوروبا

 النمسا
  الشبكة النمساوية للسالم ومناهضة العنف -
  ةشبكة املعرفة لتأهيل اهلجر -
  نادي سوربونيست الدويل يف بامربج -
  ، أوروبااحتاد النساء للسالم العاملي -

  لجيكاب
 Flanders زرفالند - حركة سالم املسيح -

  
  قربص

 اليونسكو" تنوع الثقافات واحلوار متعدد الثقافات من أجل ثقافة السالم"كرسي  -
  دمنركال

  أكادميية السالم الدمنركية -
  مؤسسة احلوارات  -
-  Nepenthes 



 

 

  فنلندا
 معهد الند آيلند للسالم -

  فرنسا
   AFCDRP االكوفم ناطق من أجل السالم،للقطاعات واألقاليم واملالفرنسية  اجلمعية -
   التأملمركز التأمل واإلعداد إىل  -
  رية الضمريحلوخاصة  اجلمعياتتنسيق  -
  تنظيم العقد الفرنسي  -
  مدرسة السالم -
  جنمة الصباح -
   احتاد الشبان املسيحيني -

  أملانيا
  مدينة أوزنا برك -
  والرتاعات السلميةمعهد أعمال السالم  -
  احلوار حنو  -
    Saphiraسفريا -
 (Bamberg–Kunigunde and Mänchen-schwabing)نوادي رابطة أخوات احملبة  -

  
  اليونان

  Hellasمنظمة هيالس للمساعدة االجتماعية  -
  Aristotleكرسي التعليم حلقوق اإلنسان والدميقراطية والسالم، جامعة  -

  أيرلندا
  مركز ضد اإلرهاب -
 منظمة الشعب املسامل  -

  إسرائيل
  اب العريببلدنا، مؤسسة الشب -
  نادي سوربونيست الدويل -
  وضات والوساطةامركز إسرائيل للمف -
 YIFCللتعاون  ملتقى الشباب اإلسرائيلي -

  إيطاليا
  ).منظمة غري هادفة للربح للخدمات االجتماعية(إلغاء املسافات  -



 

 

 لمنظمة الس الدويل لسالم األطفا -
 علم السالم -
 لتنمية الشعوباللجنة الدولية  -
  Casatenovoحمافظة  -

  مالطا
  الدولية مبالطا IDEALمنظمة  -
 مبالطا الشواذحركة حقوق  -

  هولندا
   شبكة الفوز للجميع -
 BKSAالروحية  كوماريسأكادميية برامها  -
 العامل ليس للبيع -
 مجاعة حميب السالم املعمدانيون -
 اليورو مقابل السالم -
 بيت أرازموس ببلدة روتردام -
 متحف السالم والالعنف -
  ندي البديل للعنفمركز اخلرباء اهلول -
 IJmondمنظمة برنامج السالم يف  -
 منرب ثقافة السالم -
  من أجل السالم الصمتمنظمة  -
  املبادرة اتمعية اهلولندية  -
  منظمة املستهلكني األحرار -
  منظمة النساء من أجل السالم، هولندا -
   من التمويلامنظمة زمينوس لتض -

  النرويج
 Bamble بلدية -
 فالالتقصي البيئي لألطجمموعة  -
 جمموعة املتحدون/ جمموعة املوسيقى -
  التجارة األخالقيةمبادرة  -
  Jondal بلدية -
 Klepp بلدية -



 

 

  Kristiansandبلدية -
  Lillehammerبلدية -
 الرابطة النروجيية البنجالديشية -
  منظمة حتالف السالم يف النرويج -
  مؤسسة رينفورست النروجيية -
 مؤسسة التعددية يف أوجه العمل -
 اجلنوب/الشمالالصداقة  -
  )النرويج( أصوات العاملمنظمة  -

 إسبانيا
 احلركة املسيحية من أجل إلغاء التعذيب -
  AIDمؤسسة  -
  رابطة األمم املتحدة -
  منظمة حقوق اإلنسان يف اسبانيا -
 San Sebastiánوسان سيباستيان  Donostiaجملس دونوستيا  -
 كرسي اليونسكو يف فلسفة السالم -
 ديدةاجل  Galegaسة مدر –معلمني السالم  -
  UABدرسة الثقافة للسالم امل -
  مؤسسة ثقافة السالم  -
  مؤسسة وجملس تعاون السالم  -
   Pordeinمؤسسة  -
  مركز جاليجو للدراسة أمهية السالم الدويل  -
  بأشبيلية ، مركز تعاون مستهلكي البيئة Ortigaـلا -
  منظمة األيدي املتحدة -
  للبوسنة) درجة علمية عليا(ماجستري  -
  التعليمنساء من أجل احلوار و -
  مؤسسة احتاد شعوب آسيا، وإفريقيا وأمريكا الالتينية OSPAAALاحتاد الـ  -
  شبكة االتصاالت حلل وتغيري الرتاعات -
  من أجل تعليم السالم  Galegoمؤمتر  -
  Catalunya كاتالونيا مركز اليونسكو يف -

  السويد
  مركز فريق الشباب السويدي -



 

 

  منظمة املشروع القومي -
  SPASم والتحكيم جلمعية السويدية للسالا -
 SweFORالزمالة السويدية للمصاحلة  -

  سويسرا
  منظمة النساء من أجل السالم -
    Bejuneللتربيةالعليا درسة امل -

  تركيا
 ,GOZTEPE, ALSANCAK, IZMIRالرابطة الدولية ألخوات احملبة نوادي   -

KARSIYAKA, GALLIPOLI (CANAKK)  
  اململكة املتحدة

  ت من النساءاملؤسسة الربيطانية للخرجيا -
  اليوم العاملي للسالم يف األمم املتحدة -
  للعالقات والتدريب على اإلتالف  Lisburnشبكة جمتمع  -
  مؤسسة البيت األصفر -

  روسيا االحتادية
  مركز التعليم املدين -
  "الطريق إىل التآلف- التسامح"منظمة اإلبداع  -
 Bashkortostan .مؤسسة املعلمون من أجل التفاهم والسالم -
  التصاحلاحتاد السالم ومنظمة  -
  105املدرسة الثانوية رقم  -
  Kazan -Tatarsanمعهد ثقافة السالم  -
  اللجنة الدولية للمواطن الدبلوماسي -
  املؤسسة العامة الدولية لبقاء وتنمية البشرية -
    (Istoki)ائي -
  446مدرسة موسكو الثانوية رقم  -
  متحف لتطبيق عملية السالم -
   اتاملعهد العام لإلستراتيجي -
  الفرع الروسي ملنظمة التعليم العاملي -
  WIIPFالقطاع الروسي الدويل لرابطة النساء من أجل السالم واحلرية  -
  476 املدرسة الثانوية -
  1414املدرسة الثانوية  -



 

 

  3000املركز السيبريي للمشاريع األوراسية ملصلحة مشروع كوكب  -
  واليونسككرسي التعليم من أجل ثقافة السالم وحقوق اإلنسان،  -
 Volgogradاملنظمة اخلريية التطوعية اإلقليمية، - ، اليونسكو"كرامة الطفل"نادي  -
  روسيا ه، توال"عامل بدون عنف"حركة  -

  دول البلقان
 املركز األلباين للسالم ونزع السالح -
- Colegiu National 'Vasile Alecsandri', Galati, Romania  
 ريزيكوفينيااملدرسة البوسنية الثانوية األوىل، بوسنيا وه -
 مدرسة أيون كرياجنا، رومانيا -
 االبتدائية، سربيا ومونتينجرو Jovan Jovanovic Zmajمدرسة  -
- Liceul Teoretic 'Mircea Eliade Resita', Romania  
 باكو، رومانيا "Vasile Alwcsandri"الكلية الوطنية  -
  نادي الرابطة الدولية ألخوات احملبة، بوخارست، رومانيا -
 (EFP-Balkans)السالم البلقاين،  معهد تعليم -
 ، جورنا أورياهوفيستا، بلغاريا"Vicho Grancharov"نادي منظمة اليونسكو ملدرسة  -
 نساء الرداء األسود، بلجراد -

  دول القوقاز
  .املركز القوقازي القتراحات طرق حلول الرتاعات غري التقليدية، أرمينيا -
 .اياجلمعيات غري احلكومية لتنمية املرأة، أرمين -
 .، جورجيا Rustavi Georgianمجنازيوم  -

  دول شرق أوروبا
  .BOCSمؤسسة  -
 ، ار)Baha'i(تعليم األمهات لتعليم األطفال  -
 الثانوية برباغ، مجهورية التشيك  Ecoمدرسة  -
 ، منسك، روسيا البيضاء7جيمنازيوم  -
-والتفاهم الدويلكرسي اليونسكو الدويل حلقوق اإلنسان، والسالم، والدميقراطية، والتسامح،  -

 كييف، أوكرانيا
 الثانوية، ليتوانيا  Kelme Aukurasمدرسة -
 الثانوية، ريغا، التفيا  Krimuldaمدرسة -
 الثانوية، ليتوانيا Kupiskis Povilas Matulionisمدرسة -
 ، ليتوانياKursenai Laurynas Ivinkisجيمنازيوم  -



 

 

 ، أوكرانيا36املتخصصة   Luganskمدرسة  -
 الثانوية ، ليتوانيا Pavenciuمدرسة  -
 الداخلية، روسيا البيضاء  Smorgonمدرسة -
  (AIST)أوكرانيا  للعائلة STORKمدرسة  -
 ، ار)CWC(دائرة العامل امللونة  -
  حركة أوكرانيا ملعلمي السالم والتفاهم املتبادل -

 
  أمريكا الالتينية

  األرجنتني
  جممع أوقات الشعوب -
  من أجل السالم احتاد اإلنسانية يف األرجنتني جامعة -
  الرئيسياملركز -املعهد الثقايف الدويل  - أمريكا األم   -
  MARالرابطة املدنية  -
  ACCMUA اجلمعية املدنية ملدارس العامل املتحد يف األرجنتني -
 Jujuy - مجعية اآلباء حلقوق الطفل -
- Bilingual MCA  
  مركز الثقافات -
  مركز املشاركة من أجل السالم وحقوق اإلنسان -
 Jujuy  _ لوبكوأسفارة  -
  "BERNARDINO RIVADAVIA" 432مدرسة التعليم املتوسط رقم  -
  مركز عاملي حلل الرتاعات  –املعهد املؤسسي للوسائط املتعددة  -
 PEA مؤسسة السالم والبيئة والفن -
  AVESمؤسسة  -
 Jujuy-مؤسسة دارلوكاب  -
  مؤسسة حدود الشباب  -
   )كشافة األرجنتني( 57خومس للكشافة رقم  نفريق مارت -
  منظمة عادات اإلنسان -
  IFLACاملنتدى الدويل لألدب وثقافة السالم، فرع األرجنتني  -
  معهد تأهيل وترقية وانتشار واستثمار االقتصاد املشترك -
  املعهد العايل للعلوم التطبيقية  -
 902رقم  للألطفا Mariquita Sanchezحديقة  -



 

 

 Jujuy-اتمع -
  ألف مليون قرن من السالم  -
 يلو استيفي للفنون الزخرفية متحف فريما واود -
- ONG Juanita Moro – Jujuy 
 منظمة الرؤية البيئية -
 ي ملفهوم التضامناشبكة اوروجو -
  فريق الكشافة القومي يف األرجنتني -
  مجعية الصالة من أجل السالم العاملي -
  مشاركة السكرتري الثاين تمع الوزراء  -
  االحتاد الفدرايل للربملانات -

  الربازيل
  للثقافة والفن  كيامنظمة أبا -
 الفلكلورية و الفنون الشعبيةاجلمعية الربازيلية لتنظيم احلفالت  -
  .للتعاون من أجل الدفاع عن احلقوق Ágereمنظمة  -
  منظمة حتالف األطفال  -
  منظمة اماريبو -
  منظمة صديق السالم -
  منظمة املرصد األخضر -
 يف الربازيل Baha'iالتجمع القومي الروحي للبهائيني  -
  لضحايا أخطاء األطباء  Mineiraينريامنظمة م -
   ABICاملنظمة الربازيلية لتبادل الثقافات  -
  "اجلبل األزرق"منظمة جمتمع  -
  الثقافية  Constelaçãoمجعية -
  مجعية يكو بوران  -
  مجعية الصورة اتمعية -
 Palas Athenaمجعية  -
  مجعية مشروع مناهضة العنف بالربازيل -
 منظمة ورشة السالم -
  اء املدنيةمجعية بنك الغذ -

- Cáritas Diocesana de São José dos Campos (SP = São Paulo) – (مجعية دينية) 

  منظمة سرير احلياة -



 

 

  منظمة دائرة احلجر األزرق -
  احلقل النظيفيف مركز حقوق اإلنسان وتعليم الشعب  -
 اإلنسان حقوق عن للدفاع Mogi das Cruzes Diócesisمفوضية  -
  البوذية Zenمجاعة  -
   CONASEMSللسكرتري احمللي للصحة  يلقومالس ا -
  COPIPAZ جلنة الطفل األول يف ثقافة السالم -
  .للحكومة املشاركة يف قسم الفن و الثقافة كارلوسمنظمة سان  -
- EcoArborizar  
- Eco-cidadão  
  التعليم من أجل السالم سمنظمة أدو -
  منظمة التعليم من أجل السالم -
  )قدار الطري(مدرسة التنمية البشرية  -
عضو اجلمعية الدولية لفتيات الكشافة ( BANDEIRANTES DO BRASILمؤسسة  -

 )واملرشدات

  مؤسسة الغاية من احلروف -
 (MDC)مؤسسة حركة حقوق املواطن  -
 الوالية للعدل أمانة  :حكومة والية الروح القدس -
- Guaimbê  - الفراغ واحلركة اخلالقة 
  اديةواالقتص املعهد الربازيلي للتحليالت االجتماعية -
- Iluminattis 
 معهد الصحة والفن -
 املعهد الربازيلي للشباب السياسيني -
 مشروع كاسولو -معهد املواطنني أصحاب األعمال  -
  .معهد واملركز البديل من أجل التنمية واالتصال -
  معهد من أجل املواطنني -
  من أجل السالم والثقافة يف الربازيل   Roerichروريش معهد -
  العنف ملناهضة ومعهد ساو باول -
  معهد اإلنسانية -
  من أجل السالم" أنا"معهد  -
 التعليم اجلسدي والتكامل اإلنساين –تفاعل  -
 فرقة النوايا احلسنة -
 اإلسكان واملواطنة -



 

 

 سالم الروح القدس حركة -
 إدارة األسرة واخلدمات االجتماعية – Aparecida (SP) أباريثيدا بلدية -
 اإلدارة الثقافية –  Cajamarبلدية كاجامار -
  قسم وزارة التعليم: Porto Ferreiraلدية بورتو فرييرا ب -
 الشراكة التطوعية -
 جملس الربملان من أجل ثقافة السالم -
  رعاية الطفل -
 االرتباط بالتعليم -
 إدارة التنسيق حلقوق املرأة – Belo Horizonteقاعة بلدية مدينة  -
 إدارة التنسيق حلقوق اإلنسان – Belo Horizonteقاعة بلدية مدينة  -
 برنامج صناع السالم -
 مشروع التعاون -
 للترقي االجتماعي Dirce Reisمؤسسة  -
 Secri - خدمة الربط اتمعي  -
 SERPAZ - خدمة السالم  -
 مشروع امتدادي –) UFG(الفيدرالية  Goiásجامعة  –التزامن والتعبري  -
 مجعية تنمية اإلعاقة –التغيري  -
  منظمة وحدة السالم -
 )Unipaz Paraná(منظمة السالم  -
- UNISOES - تمعات الروحية والعلمية والفلسفية والدينيةاحتاد ا 
 قسم االجتماع: الشمالية الفيدرالية Rio Grandeجامعة ريو جراندي -

 )Paraná )UNIOESTEجامعة والية غرب بارانا  -
 UniSolأونيسول  –جامعة التضامن  -
 فليعش السالم -
 Rioفلتعش ريو  -
- Yoga real  

  شيلي
 Discapacitados Epsilon فريق منظمة -

  شيلي-التابعة للقرية األملانية-األم األمريكية -
 منظمة توازن اتمع من أجل تنمية اجلنس البشري -
 Jovina Naranjo Fernandezاملعهد الثقايف -



 

 

  كولومبيا
  ثقافة السالممنظمة حتالف التعليم من أجل بناء  -
  CINDEمركز الدراسات املتقدمة للطفولة والشباب  -
 زالجامعة ماني -
- CONCERN UNIVERSAL-COLOMBIA, field office Concern Universal 

England  
 جملس التعاون الكولوميب  -
  برنامج تعليمي –" حتيا املواطنة"شراكة  -
  Alvar Aliceمؤسسة  -

  مؤسسة األمة املدنية يف كولومبيا -
  مؤسسة مدرسة السالم -
  مؤسسة السالم واخلري -
  مؤسسة نساء من أجل كولومبيا -
- Josécelestino Mutis   
  منظمة الرابطة االجتماعية وثقافة السالم -
  اجلامعة الوطنية التربوية -برنامج التعليم وتأهيل من التعايش اجلامعي  -
  Valle del Caucaاألمني العام للتعليم يف قسم  -

  االجتماعية الريفية بكولومبيا CARITASاألمني القومي جلمعية  - 
  ج التربوي للسالمالربنام - جامعة التربوية القومية  -

  دول أمريكا الوسطى
  مؤسسة من أجل السالم جواتيماال  -
 كة االجتماعية ر كينج للتحقيق واحلرثمعهد مارتن لو -

  املكسيك
 AC األكادميية املكسيكية حلقوق اإلنسان -
  املنظمة الدولية للتعليم من أجل السالم  -
  املكسيكمنظمة كاديرا حلقوق اإلنسان، اجلامعة القومية املستقلة يف  -
 مؤسسة سيخا  -

  
  

  باراجواي
  كلية احلقوق األكادميية التكنولوجية للدراسات القانونية واالجتماعية، -



 

 

  بريو
 Huanacayoمؤسسة شبكة كونراد أدينويه للشباب،_منظمة لكل املواطنني  -
 AVC منظمة -
  جملس موتشومي للسالم، إقليم ملبايك -
  (EDOCEL) التربوي نمنظمة فريق سيلن د -
  IREPAZقليمي من أجل السالم املعهد اإل -
  الس البلدي لبيتا -
 Sullanaبريو  –سوالنا  – UNOYالشبكة املتحدة لشباب بناة السالم  -

  أوروجواي
 ومركز اليونسكو يف مونت فيدي -

  فرتويال
  منظمة فرتويال للتقدم العلوم يف السلوك -
  مركز املبادرة من أجل التنمية العاملية -
 فرتويالمنظمة مع  -
 
  يبالكاري

  بربادوس
  مجعية بربادوس للمنظمات غري احلكومية -
 أمانة اليوم العاملي لألمل -

  
  
  
  كوبا

  فليكس فريالمركز  -
 منظمة فرقة التحقيق عن ثقافة السالم ومناهضة العنف يف كلية التربية -

  مجهورية دومونيك 
  مركز اخلدمة القانونية للزوجات  -
 مدرسة شاؤلني تسو  -
 حركة زوجات دومونيك  -

  هاييت



 

 

  نظمة مشس النساء يف هاييتم -
  منظمة كليب تيموم كيه كوننت -

  بورتوريكو
  حتالف زوجات فيكوز  -
  حتالف لورا أبونتيه من أجل سالم اتمع  -
  الصحفيني  ةمنظمة بورتو ريكو للطلب -
  منظمة بورتو ريكو للمؤرخني -
  كرسي اليونسكو للتعليم من أجل السالم -
  منظمة مواطنني كارسو -
  اطنني كميتومنظمة جلنة إنقاذ مو -
 نة إنقاذ وتنمية فيكوز منظمة جل -
 San Mateo de los Cangrejosجمموعة احلركة االحتادية  -
  إرسالية بورتوريكو الصناعية -
  حركة املياه من أجل اجلميع  -
  متحف بريو، البيت للجميع  -
 والسالم  ةللعدال ومشروع كار بيان -

  
  

  أمريكا الشمالية
  كندا

  CCOPP مالربنامج الكندي لثقافة السال -
 CFUW االحتاد الكندي للنساء اجلامعيات -
 صوت املرأة الكندية للسالم -
 اليوم العاملي للسالم بكندا -
 فرع منطقة كوتين ملنظمة األمم املتحدة بكندا -
 سفراء السالم -
 جامعة جبل سان فان سان -
 العلمانية نمجاعة الفرنسيسكا -
 شبكة هاميلتون لثقافة السالم -
 نة ومهتمةمجعية مدارس وجمتمعات آم -



 

 

 األسود الرداءنساء  -
 اجلمعية العاملة الحتاد قسم السالم -

  األمريكية  الواليات املتحدة
  يف املعجزات  ةالدولي الدورة -
 مجعية حل الرتاعات -
 للسالم احتاد الرياضيني -
 مركز مناهضة العنف -
 مركز تعليم السالم -
 منظمة مدينة نورثفيلد -
 منظمة الوساطة اتمعية -
 يوسنت عنف لعقدمناهضة المنظمة  -
 التعليم من أجل حل الرتاعات -
 الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية بأمريكا -
 الزمالة األمريكية للتصاحل -
 كارتر الدويل-مطار امللك غاندي -
 التحالف العاملي للسالم -
 أطفال العامل -
 اتمعات النامية للسالم -
 )ناجازاكي/ هريوشيما(طرق هامبتون لالعنف شبكة  -
 لليوم العاملي للسالم يف الواليات املتحدة اللجنة التذكرية -
 حتالف مينيسوتا لصانعي السالم -
 منتدى جائزة نوبل للسالم -
 فيلد مركز حركة جمتمع نورث -
 فيلد نورث ،جلنة حقوق اإلنسان -
 فيلد نورث ،احتاد النساء الناخبات -
 فيلد نورث ،الناس للسالم والنية احلسنة -
 فيلد الصحية اتمعية حركة نورث -
 دارس احلكومية بنورثفيلدامل -
 شركاء ملنع العنف -
 مركز كونيتيكت لدراسة السالم -
 الدميقراطيون التقدميون بأمريكا -



 

 

  Quabbinكوابني للوساطة   -
 مقاطعة األرز لتصحيح اتمع -
 مقاطعة األرز –مكتب مدير الشرطة  -
 Roughrider مجاعة تركيز -
 األسود الرداءنساء  Snohomishمقاطعة  -
 نوب جريسيقسم السالم جب -
 الس اإلقليمي للمنظمات جبنوب كاليفورنيا -
 كنيسة سان جونز اللوثرية -
 كلية سان جونز -
 تعهد الطالب ضد عنف األسلحة -
 طالب لثقافة السالم -
 مؤسسة الترميم والتطوير البيئي لكوكب األرض -
 مؤمتر اخلدمة القومية للنقابة األخالقية األمريكية -
 دفيل مدرسة القرية لنورث -
 ة األمم املتحدة مبينيسوتامجعي -
  مواطن العامل -

 
 :ملراجعة تقارير املنظمات السابقة، أو إلضافة تقاريركم

peace.org-of-culture-www.decade 
 



 

 

  وثيقة وبرنامج عمل لثقافة السالم): 2(ملحق رقم 
  1999أكتوبر  6معية العامة لألمم املتحدة يف اختذته اجل A/53/243قرار رقم 

  

  األمم املتحدة
  

  اجلمعية العامة
  
  

  الدورة الثالثة واخلمسون 
  من جدول األعمال 31البند 

  
  اجلمعية العامة اقراران اختذهتم

 ])A/53/L.79(دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية [
  إعالن وبرنامج عمل بشأن ثقافة السالم – 53/243

  –أ  –
  

  إعالن بشأن ثقافة السالم
  إن اجلمعية العامة،

  إذ تذكِّر مبيثاق األمم املتحدة مبا يف ذلك املقاصد واملبادئ اسدة فيه،

وإذ تذكِّر أيضا بأن امليثاق التأسيسي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم ينص على مـا  
  ،"في عقوهلم جيب أن تبىن حصون السالمملا كانت احلروب تتولد يف عقول البشر، ف: "يلي



 

 

وبالصكوك الدولية األخرى ذات الصلة ذا  )1(وإذ تذكِّر كذلك باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
  .املوضوع الصادرة عن منظومة األمم املتحدة

وإدراكًا منها أن السالم ال يعين غياب الصراعات فحسب، وإمنا يتطلب أيضا عملية تشـاركية  
  ة إجيابية يشجع فيها احلوار وحتل الصراعات بروح التفاهم والتعاون،دينامي

  وإدراكًا منها أيضا أن انتهاء احلرب البادرة أتاح إمكانيات أوسع لتعزيز ثقافة السالم،

  وإذ تعرب عن بالغ قلقها الستمرار العنف والصراعات وانتشارها يف أرجاء شىت من العامل،

لقضاء على مجيع أشكال التمييز والتعصب، مبا يف ذلك أشكال التمييز وإدراكًا منها للحاجة إىل ا
والتعصب القائمة على العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو املذهب السياسي، أو 
غري ذلك من املذاهب، أو املنشأ القومي أو اإلثين أو االجتماعي، أو امللكية، أو العجز، أو املولد، 

  من احلاالت، أو غري ذلك

الذي أعلنت فيه سـنة   1997نوفمرب / تشرين الثاين  20بتاريخ  52/15وإذ تشري إىل قرارها 
نـوفمرب  / تشرين الثاين  10املؤرخ  53/25، وإىل قرارها "السنة الدولية لثقافة السالم" 2000
 العقد الدويل لثقافـة السـالم والالعنـف   " 2010 – 2001الذي أعلنت فيه الفترة  1998

  ،"ألطفال العامل

وإدراكًا منها ألمهية الدور الذي ال تزال منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم تضطلع به 
  يف ترويج ثقافة السالم،

تصدر رمسيا هذا اإلعالن بشأن ثقافة السالم لعل احلكومات واملنظمات الدولية واتمع الـدويل  
  :وتعزيز ثقافة السالم يف األلفية اجلديدة تسترشد بأحكامه يف أنشطتها لترويج

  1املادة 

إن ثقافة السالم هي جمموعة من القيم واملواقف والتقاليد وأمناط السلوك وأساليب احلياة تسـتند  
  : إىل ما يلي

                                           
  )3- د(أ  217لقرار ا - 1



 

 

  احترام احلياة وإاء العنف وترويج وممارسة الالعنف من خالل التعليم واحلوار والتعاون؛) أ(

امل ملبادئ السيادة والسالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي للـدول وعـدم   االحترام الك) ب(
التدخل يف املسائل اليت تعد أساسا ضمن االختصاص احمللي ألي دولة، وفقًا مليثاق األمم املتحـدة  

  والقانون الدويل؛

  االحترام الكامل جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيزيها؛) ج(

  بتسوية الصراعات بالوسائل السلمية؛  االلتزام) د(

  بذل اجلهود للوفاء باالحتياجات اإلمنائية والبيئية لألجيال احلاضرة واملقبلة؛) هـ(

  احترام وتعزيز احلق يف التنمية؛) و(

  احترام وتعزيز املساواة يف احلقوق والفرص بني املرأة والرجل؛) ز(

  لرأي واحلصول على املعلومات؛االعتراف حبق كل فرد يف حرية التعبري وا) ح(

التمسك مببادئ احلرية والعدل والدميقراطية والتسامح والتضـامن والتعـاون والتعدديـة    ) ط(
  والتنوع الثقايف واحلوار والتفاهم على مستويات اتمع كافة وفيما بني األمم؛

  .وتدعمها بيئة وطنية ودولية متكينية تفضي إىل السالم

  2املادة 

دم يف حتقيق تنمية أوىف لثقافة السالم إمنا يتأتى من خالل القـيم واملواقـف وأمنـاط    إن إحراز تق
  .السلوك وأساليب احلياة اليت تفضي إىل تعزيز السالم بني األفراد واجلماعات واألمم

  3املادة 

  :إن حتقيق تنمية أوىف لثقافة السالم يرتبط ارتباطًا عضويا مبا يلي

بالوسائل السلمية واالحترام املتبادل والتفـاهم والتعـاون علـى     تشجيع تسوية الصراعات) أ(
  الصعيد الدويل؛



 

 

  الدولية املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل؛  تاالمتثال لاللتزاما) ب(

تعزيز الدميقراطية والتنمية واالحترام العام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتقيد ) ج(
  ؛ا

متكني الناس على مجيع املستويات من اكتساب مهارات احلوار والتفاوض، وبناء توافق آراء، ) د(
  وحل اخلالفات بالوسائل السلمية؛

  تعزيز املؤسسات الدميقراطية وكفالة املشاركة الكاملة يف عملية التنمية؛) هـ(

  ينها؛القضاء على الفقر واألمية وتقليل الفوارق داخل األمم وفيما ب) و(

  العمل على حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة؛) ز(

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من خالل متكينها ومتثيلها على قدم املسـاواة يف  ) ح(
  مجيع مستويات صنع القرارات؛ 

  كفالة احترام حقوق الطفل وتعزيزها ومحايتها؛) ط(

  لومات على مجيع املستويات وتعزيز الوصول إليها؛كفالة حرية تدفق املع) ي(

  زيادة الشفافية واملساءلة يف شؤون احلكم؛) ك(

القضاء على مجيع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك  ) ل(
  من تعصب؛

االهتمـام   تعزيز التفاهم والتسامح والتضامن بني مجيع احلضارات والشعوب والثقافات، مع) م(
  بوجه خاص باألقليات اإلثنية والدينية واللغوية؛

اإلعمال الكامل حلق مجيع الشعوب، مبا فيها تلك اليت تعيش يف ظل السيطرة االستعمارية أو ) ن(
غريها من أشكال السيطرة األجنبية أو االحتالل األجنيب، يف تقرير املصري الذي ينص عليه ميثاق 

ويف إعالن منح االستقالل  )2( العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان األمم املتحدة واسد يف
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كانون  14بتاريخ ) 15 –د ( 1514للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قرار اجلمعية العامة 
  .1960ديسمرب / األول 

  

  

  4املادة 

ويف هـذا  . سـالم إن التثقيف على مجيع املستويات هو إحدى الوسائل الرئيسية لبناء ثقافـة ال 
  .السياق، فإن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان حيظى بأمهية خاصة

  5املادة 

  .على احلكومات أن تضطلع بدور أساسي يف الترويج لثقافية السالم وتعزيزها

  6املادة 

  .ينبغي أن يشارك اتمع املدين مشاركة كاملة يف تنمية أمشل لثقافة السالم

  7املادة 

  .، تساهم يف ترويج ثقافة السالميم، ملا تضطلع به من دور تثقيفي وإعالمإن وسائل اإلعال

  8املادة 

مثة دور أساسي يف ترويج ثقافة السالم جيب أن يضطلع به اآلباء، واملدرسـون، والسياسـيون،   
والصحفيون، واهليئات واجلماعات الدينية، واملثقفون، والعاملون يف ااالت العلمية والفلسـفية  

اعية والفنية، والعاملون يف ااالت الصحية واإلنسـانية، واإلخصـائيون االجتمـاعيون،    واإلبد
  .واملديرون على خمتلف املستويات، وكذلك املنظمات غري احلكومية

  9املادة 

على األمم املتحدة أن تواصل االضطالع بدور حاسم يف الترويج لثقافة السالم وتعزيزها يف مجيع 
  . أحناء العامل
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  برنامج عمل بشأن ثقافة السالم

  إن اجلمعية العامة،

  ،1999سبتمرب / أيلول  13إذ تضع يف اعتبارها اإلعالن املتعلق بثقافة السالم الذي اعتمد يف 

فيه سـنة  الذي أعلنت  1997نوفمرب / تشرين الثاين  20بتاريخ  52/15وإذ تشري إىل قرارها 
نـوفمرب  / تشرين الثاين  10بتاريخ  53/25، وإىل قرارها "السنة الدولية لثقافة السالم" 2000
العقد الدويل لثقافـة السـالم والالعنـف    " 2010 - 2001الذي أعلنت فيه الفترة  1998

  ،"ألطفال العامل

  :فإا تعتمد برنامج العمل التايل بشأن ثقافة السالم

  اتيجيات واجلهات الفاعلة الرئيسيةاألهداف واالستر -أ-

ينبغي أن يكون برنامج العمل أساسا للسنة الدولية لثقافة السالم والعقد الدويل لثقافة السالم  -1
  .والالعنف ألطفال العامل

إن الدول األعضاء مدعوة إىل اختاذ إجراءات من أجل الترويج لثقافة السالم على الصـعيد   -2
  .يدين اإلقليمي والدويلالوطين، وكذلك على الصع

ينبغي إشراك اتمع املدين على كل من الصعيد احمللي واإلقليمي والوطين يف توسيع نطـاق   -3
  .األنشطة املتعلقة بثقافة السالم



 

 

  .على منظومة األمم املتحدة أن تعزز جهودها اجلارية الرامية إىل الترويج لثقافة السالم -4

املتحدة للتربية والثقافة والعلوم دورها اهلام يف الترويج لثقافة  ينبغي أن تواصل منظمة األمم -5
  .السالم وأن تسهم إسهاما كبريا يف ذلك

ينبغي تشجيع وتعزيز إقامة شراكات بني خمتلف اجلهات الفاعلة وفيما بينها على حنو ما يرد  -6
  .يف اإلعالن يف سبيل تشجيع قيام حركة عاملية مناصرة لثقافة السالم

ميكن الترويج لثقافة السالم من خالل تبادل املعلومات فيما بني اجلهات الفاعلة بشـأن مـا    -7
  .تقوم به من مبادرات يف هذا الصدد

ينبغي أن تعمل احلكومات واملنظمات املهتمة ويعمل األفراد املهتمون على تعبئة املوارد مبا يف  -8
  .مج العمل هذاذلك املوارد املالية من أجل التنفيذ الفعال لربنا

  األنشطة الداعمة اليت ينبغي أن تتخذها مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة -ب-

  على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل

  :أنشطة ترمي إىل إشاعة ثقافة السالم من خالل التعليم -9

لجميع عمالً إنعاش اجلهود الوطنية والتعاون الدويل من أجل حتقيق أهداف توفري التعليم ل) أ(
  على حتقيق التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية ومن أجل إشاعة ثقافة السالم؛

كفالة استفادة األطفال، يف سن مبكرة، من التعليم يف جمال القيم واملواقـف وأمنـاط   ) ب(
السلوك وأساليب احلياة لتمكينهم من حل أي نزاع بالوسائل السلمية وبروح تتحلى باحترام 

  مة اإلنسان والتسامح وعدم التمييز؛كرا

  إشراك األطفال يف أنشطة تغرس فيهم قيم ثقافة السالم وأهدافها؛) ج(

  كفالة حتقيق املساواة للمرأة، وخاصة الفتاة، يف احلصول على التعليم؛) د(

التشجيع على تنقيح املناهج الدراسية، مبا يف ذلك الكتب املدرسـية، مـع مراعـاة    ) هـ(
بشأن التربية من أجل السالم وحقوق  1995طار العمل املتكامل الصادرين عام اإلعالن وإ



 

 

، وهو ما ينبغي أن تقدم منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم )3(اإلنسان والدميقراطية
  التعاون التقين بشأنه عند طلبه؛

إلعالن، وبوجه خـاص  تشجيع وتعزيز اجلهود اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة اليت حيددها ا) و(
منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وهي اجلهود اليت هتدف إىل تنمية قيم ومهارات 

  تفضي إىل ثقافة السالم، ومن ذلك التعليم والتدريب على إقامة حوار وبناء توافق آراء؛

ومة األمم املتحدة واليت تعزيز اجلهود اجلارية اليت تبذهلا الكيانات ذات الصلة التابعة ملنظ) ز(
هتدف إىل توفري التدريب والتعليم، عندما يقتضي ذلك، يف جماالت منع اندالع الصـراعات  
وإدارة األزمات، وتسوية الرتاعات بالوسائل السلمية، فضالً عن بناء الثقة بعد انتهاء حاالت 

  الرتاع؛

ا مؤسسات التعليم العـايل يف  التوسع يف املبادرات اليت تروج لثقافة السالم وتضطلع ) ح(
خمتلف أرجاء العامل، ومنها جامعة األمم املتحدة وجامعة السالم، ومشروع توأمة اجلامعـات  

  .وبرنامج منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم للكراسي اجلامعية

  :أنشطة ترمي إىل حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة -10

مالئمة وأهداف متفق عليها للقضاء علـى   تءات شاملة تستند إىل استراجتيااختاذ إجرا) أ(
  الفقر ببذل جهود على الصعيدين الوطين والدويل ومن خالل التعاون الدويل؛

تعزيز القدرة الوطنية على تنفيذ سياسات وبرامج ترمي إىل احلد من الفوارق االقتصادية ) ب(
  ة أمور منها التعاون الدويل؛واالجتماعية داخل األمم، من خالل مجل

العمل من أجل التوصل إىل حلول فعالة ومنصفة وذات توجه إمنائي ومستدمية ملشـاكل  ) ج(
الديون اخلارجية وخدمة الديون اليت تعاين منها البلدان النامية، وذلك من خالل مجلة أمـور  

  منها ختفيف عبء هذه الديون؛

ع الصعد لتنفيذ االستراتيجيات الوطنيـة اخلاصـة   تعزيز اإلجراءات اليت تتخذ على مجي) د(
بتحقيق األمن الغذائي املستدام، مبا يف ذلك وضع إجراءات لتعبئة املوارد من مجيع املصـادر  
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وحتسني توزيعها واإلفادة منها، ومبا يشمل التعاون الدويل، ومن ذلك مثالً املوارد اليت تتحقق 
  من ختفيف عبء الديون؛

من اجلهود لكفالة أن تقوم عملية التنمية على التشارك وأن تنطوي مشاريع  بذل املزيد) هـ(
  التنمية على مشاركة اجلميع فيها مشاركة كاملة؛

ينبغي أن يكون اعتبار النوع اإلنساين ومتكني النساء والفتيات جزًءا ال يتجزأ من عملية ) و(
  التنمية؛

اصة تركـز علـى احتياجـات النسـاء     ينبغي أن تشمل استراتيجيات التنمية تدابري خ) ز(
  واألطفال فضالً عن الفئات ذات االحتياجات اخلاصة؛

ينبغي أن تعزز املساعدة اإلمنائية يف حاالت ما بعد انتهاء الصراع عمليات إعادة التأهيل ) ح(
  وإعادة اإلدماج واملصاحلة مبشاركة مجيع األطراف املنخرطة يف الصراع؛

استراتيجيات ومشاريع التنمية بغية كفالة االستدامة البيئية، مبا  إدراج بناء القدرات يف) ط(
  يف ذلك حفظ قاعدة املوارد الطبيعية وجتديدها؛

إزالة العقبات اليت تعترض إعمال حق الشعوب يف تقرير املصري، والسيما الشعوب اليت ) ي(
االحـتالل  تعيش حتت السيطرة االستعمارية أو غريها من أشكال السـيطرة األجنبيـة أو   

  .األجنيب، واليت تؤثر تأثريا ضارا على تنميتها االجتماعية واالقتصادية

  :إجراءات لتعزيز احترام مجيع حقوق اإلنسان -11

  ؛)4(التنفيذ الكامل إلعالن وبرامج عمل فيينا) أ(

  تشجيع وضع خطط عمل وطنية إلعالء شأن مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها؛) ب(

والقدرات الوطنية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك من خـالل   تعزيز املؤسسات) ج(
  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
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فيينا وإعالن ) 5(التنميةإعمال وتنفيذ احلق يف التنمية، على النحو احملدد يف إعالن احلق يف ) د(
  ؛وبرنامج العمل اخلاص ا

ـ  ) هـ( -1995(ال حقـوق اإلنسـان   حتقيق أهداف عقد األمم املتحدة للتعلـيم يف جم
  ؛)6()2004

  نشر وترويج اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على مجيع املستويات؛) و(

مواصلة الدعم املقدم لألنشطة اليت يقوم ا مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ) ز(
 48/141معية العامة يف أثناء أدائه أو أدائها لواليته أو لواليتها على النحو احملدد يف قرار اجل

، فضالً عن املسؤوليات احملددة مبوجب القرارات 1993ديسمرب / كانون األول  20بتاريخ 
  .واملقررات الالحقة

  :إجراءات ترمي إىل كفالة املساواة بني املرأة والرجل -12

  اعتبار النوع اإلنساين يف تنفيذ مجيع الصكوك الدولية ذات الصلة؛) أ(

  الصكوك الدولية اليت تشجع حتقيق املساواة بني املرأة والرجل؛ مواصلة تنفيذ) ب(

، مـن خـالل   )7(تنفيذ منهاج عمل بيجني الذي أقر يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة) ج(
توفري املوارد الكافية والتحلي باإلرادة السياسية، ومن خالل أمور منها وضع وتنفيذ خطـط  

  عمل وطنية ومتابعتها؛

إشاعة املساواة بني املرأة والرجل يف عملية صنع القرارات االقتصـادية واالجتماعيـة   ) د(
  والسياسية؛ 

مواصلة تعزيز اجلهود اليت تقوم ا الكيانات املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة مـن  ) هـ(
  أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة؛

                                           
  .، المرفق41/128القرار  5-
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منشورات األمم المتحدة، رقم المبيعات ( 1995سبتمبر / أيلول  15-4تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،  - 7
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للنساء الالئي يكن ضحايا ألي شكل من أشكال العنف، مبـا يف   توفري الدعم واملساعدة) و(
  .ذلك أعمال العنف اليت تقع يف املرتل ومكان العمل وخالل الصراعات املسلحة

  :إجراءات ترمي إىل تعزيز املشاركة الدميقراطية -13

  تعزيز كامل نطاق اإلجراءات الرامية إىل إشاعة املبادئ واملمارسات الدميقراطية؛) أ(

التأكيد بوجه خاص على املبادئ واملمارسات الدميقراطية على مجيع مستويات التعلـيم  ) ب(
  الرمسي وغري الرمسي والتعليم غري النظامي؛

بناء مؤسسات وعمليات وطنية وتعزيزها بغية إشاعة الدميقراطية وإدامتها مـن خـالل   ) ج(
  أمور منها التدريب وبناء قدرات املسؤولني العامني؛

زيز املشاركة الدميقراطية من خالل أمور منها توفري املساعدة االنتخابية عندما تطلبـها  تع) د(
  الدول املعنية وبناء على املبادئ التوجيهية ذات الصلة باألمم املتحدة؛

حماربة اإلرهاب واجلرمية املنظمة والفساد، فضال عن إنتاج املخدرات غري املشـروعة  ) هـ(
وغسل األموال، ألا تقوض الدميقراطيات وتعرقل تنميـة ثقافـة   واالجتار ا واستهالكها 

  .السالم تنمية أوىف

  :إجراءات ترمي إىل إشاعة التفاهم والتسامح والتضامن -14

تنفيذ إعالن مبادئ بشأن التسامح ومتابعة خطة عمل عام األمـم املتحـدة للتسـامح    ) أ(
  ؛)8()1995(

يف سياق عام األمم املتحدة للحوار بني احلضارات  تقدمي الدعم لألنشطة اليت يضطلع ا) ب(
  ؛2001يف عام 

التعمق يف دراسة املمارسات والتقاليد احمللية أو األهلية لتسـوية الرتاعـات وإشـاعة    ) ج(
  التسامح دف التعلم منها؛
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دعم اإلجراءات اليت ترمي إىل إشاعة التفاهم والتسامح والتضامن يف اتمـع بأسـره،   ) د(
  ا يف أوساط الفئات املعرضة للتأثر؛والسيم

  مواصلة دعم حتقيق أهداف العقد الدويل للسكان األصليني يف العامل؛) هـ(

دعم اإلجراءات اليت تشيع التسامح والتضامن مع الالجئني واملشردين، مع مراعاة هدف ) و(
  تيسري عودهتم واندماجهم االجتماعي طوعا؛

  امح والتضامن مع املهاجرين؛دعم اإلجراءات اليت تشيع التس) ز(

تشجيع زيادة التفاهم والتسامح والتعاون فيما بني مجيع الشعوب، من خالل أمور منها ) ح(
  االستخدام املالئم للتكنولوجيات اجلديدة ونشر املعلومات؛

دعم اإلجراءات اليت ترمي إىل إشاعة التفاهم والتسامح والتضامن والتعاون فيما بـني  ) ط(
  .خل األمم وفيما بينهاالشعوب ودا

إجراءات ترمي إىل دعم االتصال القائم على املشاركة وتدفق املعلومات واملعـارف   -15
  :حبرية

  دعم الدور اهلام الذي تقوم به وسائل اإلعالم يف إشاعة ثقافة السالم؛) أ(

  كفالة حرية الصحافة وحرية اإلعالم واالتصال؛) ب(

ما فعاالً من أجل الدعوة ونشر املعلومات عـن ثقافـة   استخدام وسائل اإلعالم استخدا) ج(
السالم مبشاركة األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية والوطنية واحمللية املعنية، حسب مقتضـى  

  احلال؛

تشجيع االتصال اجلماهريي الذي ميكن اتمعات احمللية من اإلعراب عـن احتياجاهتـا   ) د(
  واملشاركة يف صنع القرار؛

ذ تدابري للتصدي ملسألة العنف يف وسائل اإلعالم، مبـا يف ذلـك تكنولوجيـات    اختا) هـ(
  االتصال احلديثة، مبا فيها اإلنترنت؛



 

 

زيادة اجلهود املبذولة لتشجيع تبادل املعلومات عن تكنولوجيات املعلومات احلديثة، مبـا  ) و(
  .يف ذلك اإلنترنت

  :إجراءات ترمي إىل إشاعة السالم واألمن الدوليني -16

تشجيع نزع السالح العام والكامل يف ظل رقابة دولية صارمة وفعالـة، مـع مراعـاة    ) أ(
  األولويات اليت حددهتا األمم املتحدة يف ميدان نزع السالح؛

االعتماد حيثما يقتضي األمر على العرب املفضية إىل ثقافة السالم واملستخلصة من جهود ) ب(
  شهده بعض بلدان العامل؛على النحو الذي ت" التحويل العسكري"

التأكيد على عدم جواز االستيالء على األراضي بواسطة احلرب وضرورة العمل مـن  ) ج(
  أجل إقامة سالم عادل ودائم يف مجيع أرجاء العامل؛

  تشجيع تدابري بناء الثقة واجلهود املبذولة للتفاوض على تسويات سلمية؛) د(

االجتار غري املشروعني باألسلحة الصغرية واألسلحة اختاذ تدابري للقضاء على اإلنتاج و) هـ(
  اخلفيفة؛

دعم املبادرات اليت تتخذ على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والـدويل للتصـدي   ) و(
للمشاكل امللموسة الناشئة عن حاالت ما بعد انتهاء الصراعات، مثل تسريح اجلنود، وإعادة 

ال عن الالجئني واملشردين، وبرامج مجع األسـلحة،  إدماج املقاتلني السابقني يف اتمع، فض
  وتبادل املعلومات، وبناء الثقة؛

الرجوع عن اختاذ أي إجراء من طرف واحد واالمتناع عنه، إن مل يكن وفـق القـانون   ) ز(
الدويل وميثاق األمم املتحدة، إذا كان من شأنه أن يعيق التنفيذ الكامل للتنمية االقتصـادية  

كان البلدان املتأثرة، والسيما النساء واألطفال، ويعرقل رفاهيتهم، وخيلـق  واالجتماعية لس
عقبات حتول دون متتعهم حبقوق اإلنسان بشكل كامل، مبا يف ذلك حق اجلميع يف مسـتوى  
من املعيشة يوفر هلم ما يكفي من الصحة والرفاهية واحلق يف احلصول على الغذاء والرعايـة  

الالزمة، مع إعادة التأكيد على أن الغذاء والـدواء ال جيـب    الطبية واخلدمات االجتماعية
  استخدامهما أداة للضغط السياسي؛



 

 

االمتناع عن أي إكراه عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو أي شكل آخر من أشـكال  ) ح(
اإلكراه الذي ال يتفق مع القانون الدويل وامليثاق، و يستهدف النيل من االستقالل السياسي 

  اإلقليمية ألي دولة؛ أو السالمة

التوصية بإيالء املراعاة الواجبة ملسألة تأثري اجلزاءات على احلالة اإلنسانية والسيما على ) ط(
  النساء واألطفال، بغية ختفيف التأثريات اإلنسانية للجزاءات؛

تشجيع زيادة مشاركة املرأة يف منع اندالع الصراعات وحلها، والسيما يف األنشـطة  ) ي(
  إىل إشاعة ثقافة سالم يف حاالت ما بعد انتهاء الصراع؛ الرامية

للقيام حبمالت للتحصـني  " أيام اهلدوء"تشجيع اختاذ مبادرات يف حاالت الصراع مثل ) ك(
" مالذات السـالم "لكفالة إيصال اإلمدادات اإلنسانية، و" معابر السالم"وتوزيع الدواء، و

  ات الصحية والطبية كاملستشفيات والعيادات؛الحترام الدور الرئيسي الذي تقوم به املؤسس

تشجيع التدريب على أساليب فهم الصراعات ومنعها وحلها ملوظفي األمـم املتحـدة   ) ل(
املهتمني، وللمنظمات اإلقليمية املعنية والدول األعضاء، بناًء على طلب منها، حيثما يقتضي 

  .األمر
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اختذته اجلمعيـة العامـة     A/59/143قرار رقم ): 3(حق رقم مل
  2005فرباير  25لألمم املتحدة يف 

  2010-2001باإلشـارة إىل العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العامل 

  

  األمم املتحدة
  

  اجلمعية العامة
  
  

  الدورة التاسعة واخلمسون 
  من جدول األعمال 35البند 

  اختذته اجلمعية العامة قرار
  ])Add.1و A/59/L.21(دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية [

 
  2010-2001العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العامل،  – 59/143

  
  

  إن اجلمعية العامة،

ميثاق األمم املتحدة وما يتضمنه من مقاصد ومبـادئ، والسـيما    إذ تضع يف اعتبارها
  إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب،  التصميم على

إىل النظام األساسي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم الذي جاء فيه  وإذ تشري
  ،"ملا كانت احلروب تتولد يف عقول البشر، ففي عقوهلم جيب أن تبىن حصون السالم"أنه 

بتاريخ  52/15سالم، والسيما القرار إىل قراراهتا السابقة بشأن ثقافة ال تشري أيضاوإذا 
السنة الدولية لثقافة السـالم،   2000، الذي أعلنت فيه سنة 1997نوفمرب / تشرين الثاين  20



 

 

-2001، الذي أعلنت فيه الفتـرة  1998نوفمرب / تشرين الثاين  10بتاريخ  53/25والقرار 
  بتـاريخ  56/5، والقـرارات  عقدا دوليا لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العامل 2010

 58/11و 2002نـوفمرب  / تشرين الثـاين   4بتاريخ  57/6و 2001نوفمرب / تشرين الثاين 5
  ،2003نوفمرب / تشرين الثاين  10بتاريخ 

بشأن ثقافة السالم، وإذ تسـلم بأمـا    )10(وبرنامج العمل )9(اإلعالن وإذ تعيد تأكيد
لعقد، واقتناعا منها بأن االحتفال بالعقد احتفاال ناجحـا  ميثالن، يف مجلة أمور، أساس االحتفال با

وفعاال يف مجيع أرجاء العامل سوف يروج ثقافة للسالم والالعنف تستفيد منها البشرية، وخباصـة  
  األجيال املقبلة،

، الذي يدعو إىل التـرويج الفعـال   )11(بشأن األلفية إىل إعالن األمم املتحدةوإذ تشري 
  لثقافة السالم،

إبريـل  / نيسـان   26بتـاريخ   2000/66بقرار جلنة حقوق اإلنسان  ذ حتيط علماوإ
  ،)12("حنو ثقافة للسالم"واملعنون  2000

بتقرير األمني العام عن العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف مـن   أيضا وإذ حتيط علما
صص لكـل سـنة مـن    منه اليت تشري إىل أنه سيخ 28، مبا يف ذلك الفقرة )13(أجل أطفال العامل

  السنوات العشر للعقد موضوع ذو أولوية، خمتلف ومتصل بربنامج العمل،

أمهية مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، الذي عقـد يف جوهانسـربغ،    وإذ تالحظ
، واملؤمتر الدويل 2002سبتمرب / أيلول  4أغسطس إىل / آب  26جنوب إفريقيا، يف الفترة من 

مـارس  / آذار  22إىل  18الذي عقد يف مونتريي، املكسيك، يف الفتـرة مـن   لتمويل التنمية، 
، والدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنية بالطفل، اليت عقدت يف نيويورك يف الفترة من 2002

، واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصـري وكراهيـة   2002مايو / أيار  10إىل  8
  صل بذلك من تعصب، الذي عقد يف ديربان، جنوب إفريقيـا، يف الفتـرة مـن    األجانب وما يت

، وعقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق 2001سبتمرب / أيلول  7أغسطس إىل / آب  31
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، بالنسبة للعقد الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العامل، 2004-1995اإلنسان، 
فيذ القرارات ذات الصلة اليت اتفق عليها يف هذا السياق، ، وكذلك ضرورة تن2001-2010

  حسب االقتضاء،

باملسامهة الكبرية اليت تقدمها لثقافة السالم كافة اجلهود اليت تبذهلا منظومـة   وإذ تعترف
األمم املتحدة بصفة عامة واتمع الدويل برمته من أجل حفظ السالم، وبنـاء السـالم، ومنـع    

السالح، والتنمية املستدامة، وتعزيز كرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان،  نشوب الصراعات، ونزع
وإرساء الدميقراطية، وسيادة القانون واحلكم الرشيد، واملساواة بني اجلنسني، علـى الصـعيدين   

  الوطين والدويل،

بشأن منـع نشـوب    2003يوليو / متوز  3بتاريخ  57/337أن قرارها  وإذ تالحظ
  أن يساهم يف مواصلة تعزيز ثقافة السالم،  الصراعات املسلحة ميكن

مبادرة منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلـوم املتمثلـة يف    وإذ تأخذ يف االعتبار
الداعي إىل تعزيز ثقافة السالم، والذي حصل حىت اآلن على أكثر من مخسـة  " 2000بيان سنة "

  وسبعني مليون توقيع مؤيد يف مجيع أرجاء العامل،

بتقرير املدير العام ملنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والثقافـة     إذ حتيط علما مع التقديرو
  ،)14(58/11والعلوم بشأن تنفيذ قرار اجلمعية العامة 

أن هدف العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العـامل،   تكرر تأكيد -1
السالم عقب االحتفال بالسنة الدولية لثقافة ، زيادة تعزيز احلركة العاملية لثقافة 2001-2010

  ؛2000السالم يف عام 

الدول األعضاء إىل مواصلة إيالء املزيد من االهتمام ألنشـطتها الراميـة إىل    تدعو -2
الترويج لثقافة السالم والالعنف وإىل توسيع نطاق هذه األنشطة، خاصة خالل العقد، وعلى كل 

دويل، وإىل ضمان تعزيـز السـالم والالعنـف علـى كافـة      من الصعيد الوطين واإلقليمي وال
  املستويات؛
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مبنظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم العترافها بأن تعزيز ثقافة السالم  تشيد -3
ميثل جتسيدا لواليتها األساسية، وتشجيعها، باعتبارها الوكالة الرائدة للعقد، على مواصلة تعزيـز  

 )2(وبرنامج العمـل  ))1ا للترويج لثقافة السالم، مبا يف ذلك نشر اإلعالناألنشطة اليت تضطلع 
  بشأن ثقافة السالم واملواد ذات الصلة مبختلف اللغات يف مجيع أحناء العامل؛ 

يئات األمم املتحدة ذات الصلة، وعلى وجه اخلصوص منظمة األمـم   تشيد أيضا -4
إلمنائي للمرأة، وجامعة السالم، ملا تقوم به من أنشطة املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة ا

يف زيادة الترويج لثقافة السالم والالعنف، مبا يف ذلك تعزيز التثقيف يف جمال السالم واألنشـطة  
املتصلة مبجاالت معينة حددت يف برنامج العمل املتعلق بثقافة السالم، وتشجعها على مواصـلة  

  ؛جهودها وتعزيزها وتوسيع نطاقها

السلطات املعنية على أن توفر يف مدارس األطفال التعليم الـذي يتضـمن    تشجع -5
  دروسا يف التفاهم املتبادل، والتسامح، واملواطنة اإلجيابية، وحقوق اإلنسان، وتعزيز ثقافة السالم؛ 

اتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، علـى تعزيـز جهـوده     تشجع -6
ف العقد، وذلك بعدة سبل، منها اعتماد برنامج أنشطة خاص به يكمل مبـادرات  للنهوض بأهدا

  الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى؛

اشتراك وسائل اإلعالم يف التثقيف الرامي إىل نشر ثقافة السالم والالعنف،  تشجع -7
الشباب، بعدة سبل منها التوسيع املعتزم لشبكة أخبـار ثقافـة   مع إيالء عناية خاصة لألطفال و

  السالم باعتبارها شبكة عاملية مكونة من مواقع متعددة اللغات على شبكة اإلنترنت؛

باجلهود اليت تبذهلا منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلـوم ملواصـلة    ترحب -8
 وضعت خالل السنة الدولية من أجل نشر آخر والتواصل الشبكي اليتالعمل بترتيبات االتصال 

  تطورات االحتفال بالعقد فور حدوثها؛

سبتمرب من كل عام بوصـفه  / أيلول  21الدول األعضاء إىل االحتفال بيوم  تدعو -9
اليوم الدويل للسالم، وهو يوم جيرى فيه وقف إطالق النار ونبذ العنف يف مجيع أحناء العامل، وفقًا 
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الدول األعضاء وكذلك اتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية،  تدعو -10
إىل موافاة األمني العام مبعلومات عن االحتفال بالعقد وعن األنشطة املضطلع ا للترويج لثقافـة  

  السالم والالعنف؛

ات العامة املزمع عقدها بشـأن هـذا البنـد يف دورهتـا     على أمهية اجللس تشدد -11
، وتشجع يف هذا الصدد على املشاركة فيها على مستوى رفيع، وتقـرر أن تنظـر يف   )15(الستني

  الوقت املناسب يف إمكانية تنظيم تلك االجتماعات يف أقرب وقت ممكن من املناقشة العامة؛

ة العامة يف دورهتا الستني تقريـرا عـن   إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعي تطلب -12
  تنفيذ هذا القرار؛

ثقافـة  "أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الستني البند املعنـون   تقرر -13
  ".السالم

  72اجللسة العامة 
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 David                                                  :                   قام بتنسيق التقرير وإعداده
Adams 
Decade Office of the Foundation for a Culture of Peace 
PO Box 2305, Branford CT 06405, USA 
Telephone/Fax: +1-203-481-2027 

ce.orgpea-of-culture-decade@decademail: -E 
peace.org-of-culture-www.decadeWebsite:  

 
 Manuel                                            :    مت إعداد الطبعة اإلجنليزية حتت إشراف

Manonelles 
Director 
Barcelona Office of the Foundation for a Culture of Peace 
c./Jordi Girona 29, Nexus II, E-08034 Barcelona, Spain 

Telephone: +34 93 413 77 78   Fax: +34 93 413 77 80 
culturadepaz.org-barcelona@fundmail: -E 

culturadepaz.org-www.fundWebsite:  
 

 Alba Mengualو Eulàlia d’Ortadó بالتعاون مع
 
  :تقدم مؤسسة ثقافة السالم شكرها للدعم املقدم من

Generalitat de Catalunya 
Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Barcelona 

  
 Mohsen                                                  :     مت إعداد الطبعة العربية حتت إشراف

Youssef 
Director 
Arab Reform Forum 
Bibliotheca Alexandrina 
P.O. Box 138, Chatby, Alexandria 21526, EGYPT 

Telephone: +20 34 83 99 99   Fax: +20 34 82 04 68 
 ARF@bibalex.orgmail: -E 

www.arabreformforum.orgWebsite:   
 

 طبعت النسخة اإلجنليزية يف برشلونة،
Copiespimpam.scp

 2005نوفمرب 
  B.48954.2005 :اإليداع القانوين

طبعت النسخة العربية يف اإلسكندرية،

----------------------- --  

 2006ديسمرب 

------------------  :رقم اإليداع
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 :ملزيد من املعلومات بشأن مؤسسة ثقافة السالم

culturadepaz.org-www.fund  
 :ملزيد من املعلومات بشأن برنامج املعهد الدويل للسالم

www.gencat.net/drep  
  
  :ملزيد من املعلومات عن منتدى اإلصالح العريب ومكتبة اإلسكندرية

www.arabreformforum.org 
www.bibalex.org 

  


