
أسماء المنظمات غیر الحكومیة و المؤسسات أو الجمعیات الشریكة  

2018مارس  08في مشروع   

 

عالقتھا بالیونسكو  األسماء المعنیة   
 (أعضاء)

 البلدان 

AIEP/IAEP  
 (الجمعیة الدولیة للمربین على السالم)

 دولة من جمیع القارات  22 منظمة 40شریك 

OMEP  
التربیة ما (المنظمة العالمیة من أجل 

 قبل المدرسیة)

 دولة من جمیع القارات 70 عضوا 27900شریك 

ZONTA	  دولة من جمیع القارات 66 عضوا 30000شریك 

AIAP 	
 (الجمعیة الدولیة للفنون التشكیلیة)

دولة من جمیع القارات منھا :  	65 عضوا 126000شریك 
–المغرب  –نیجیریا    الكوت دیفوار 

UNIMA  
 للدمى المتحركة) (اإلتحاد الدولي

 دولة من جمیع القارات 100 عضوا 7000شریك 

IFE  
 (المبادرة النسویة األورومتوسطیة)

–أوروبا  منظمة  23شریك  –المغرب العربي   الشرق  
 األوسط.

AIC/IAC 	
	(األكادیمیة الدولیة لفن الخزف)

 دولة من جمیع القارات 58 عضوا 600شریك 

APSFV  
العلمیة للنساء (جمعیة التنمیة 

 الفیتنامیات )

–شریك شبكة فرنسا  فیتنام   	
Apsfvf,	Faaod,	Song,	

VietVGVF,	PaysArt,	Fab-Lab,	
Cantho	Vietnam	

–فرنسا   فیتنام 

BPW	International 	
 (الجمعیة الدولیة للنساء العامالت )

 دولة من جمیع القارات 95 عضوا  30000شریك 

AIF/IAW  
 للنساء)(اإلئتالف العالمي 

 دولة من جمیع القارات 42 جمعیة  52شریك 

SOROPTIMIST	 -شریك   95000لجنة اإلتصال  
 عضوا 

 دولة من جمیع القارات 135

AUE 	
	(الجمعیة الدولیة للغة اإلسبرانتو)

 دولة 100أكثر مة  عضوا 5000شریك 

	AMOKOجمعیة  أموكو   جمیع القارات و خاصة أفریقیا و آسیا  ضیف (ثقافة العالم)

IFOR 	
	(جمعیة المودة من أجل المصالحة)

 دولة من جمیع القارات 40 شریك 

World	ORT	  دولة من جمیع القارات 50 شریك

AAEEH 	
(جمعیة المساعدة على تربیة الطفل 

	المعاق)

–دولتان (فرنسا  عضوا 100ضیف   الكامیرون) 

Fondation	Madan	Jeet	SINGH	  فرنسا و جنوب آسیا  ضیف 

WILPF	  دولة  34 شریك 

IAW/AIF	  دولة من جمیع القارات 42 شریك 

CCIC  
(المركز الكاثولیكي الدولي للتعاون مع 

 الییونسكو)

 دولة من جمیع القارات 120 جمعیة  40شریك 

ZONTA	  دولة من جمیع القارات 60 شریك 

AMI 	
	(جمعیة مونتیسوري الدولیة)

 دولة من جمیع القارات 117 عضوا 20000شریك 



1بطاقة التسجیل رقم   

2018شتنبر 21یصادف تاریخ  االحتفال بالیوم العالمي للسالم الذي  

في خدمة السالم" بال طیار وروبوت تخیل طائرة"  

تظـــــــــاھرات فنیـــــــــــة  

مدرسیة / مجتمع مدني  

 

المشاركون  

( مؤسسة ، جمعیة ، منظمة غیر حكومیة ، نادي ، مركز ترفیھي لألطفال، جامعة.  اإلسم
إلخ)  

البلد :   

العنوان :   

اسم المسؤول :   

البرید اإللكتروني/الھاتف  

ما ھي القناة التي توصلتم عبرھا بالمعلومات الخاصة بتنظیم ھذه التظاھرة؟  

 

عدد األقسام المشاركة  

أو                

جمالي للمشاركین ( بالتقریب )العدد اإل  

- السن   	
- التخصصات المقدمة   	

	
	



	
فنون تشكیلیة ( المرجو وضع دائرة حول الرقم المناسب )  

1- 	50x50cmصباغة على القماش إلعداد جداریة  	
150x50		cmجمیع ھذه القطع في جداریة من حجم م تتی  

العدد :   
2- )  cm 50x 50الرسم على الورق إلعداد الجداریة (    	

		1.50	cmیتم تجمیع ھذه القطع في جداریة من حجم  	

العدد:  

3- النحت     

)(1mx1,50cm/ زرابي ( المقاییس المطلوبة: ورق الجدران  

التقنیة :   	

الخزف   

التقنیة:  

أعمال رقمیة ( المرجو وضع دائرة حول الرقم المناسب )  

1- فیدیو   	
2- رسم أو صباغة على الحاسوب   	
3- التدقیق )أعمال متعددة التخصصات ( مع   	

عروض الدمى المتحركة   

الفرقة  

الرقص  

التخصص ( المرجو التدقیق )  

الموسیقى  

التخصص ( المرجو التدقیق )  

األدب   



الجنس ( المرجو التدقیق )  

المسرح   

مؤلف المسرحیة  

2018 أبریل 15                   للتسجیالت:آخر أجل    

 

الحكومیة التابعة للیونیسكو تقدیم األعمال للجنة التنسیق بین المنظمات غیر  

الذي ستحدده منظمتھ غیر الحكومیةسیختار كل بلد ثالثة أعمال سترقمن وترسل إلى العنوان   

  2018یونیو  30آخر أجل إلرسال المشاركات الرقمیة :       

المشارك العمل صحبة 3ھذه البطاقة التقنیة رقم  ترسل  

 

اسم وإمضاء الشخص المسؤول عن المشروع المقدم :   

 

تم االطالع والمصادقة علیھ               حرر ....... بتاریخ ...../ ......./..........  

 

إمضاء:                                                                                 	



2018شتنبر 21یصادف تاریخ  االحتفال بالیوم العالمي للسالم الذي  

"في خدمة السالم بال طیار وروبوت تخیل طائرة"            

) 3البطاقة التقنیة رقم (  	

ترسل ھذه البطاقة صحبة النسخة الرقمیة لألعمال المشاركة  

 

المشارك  
النسب واالسم  

تاریخ االزدیاد  

المؤسسة  

العنوان  

البلد  

البرید اإللكتروني/ الھاتف  

التخصص المقدم ( المرجو وضع دائرة حول الرقم المناسب )  

فنون تشكیلیة )1 	
ورق الجدران / زرابي   )2 	
فن الخزف )3 	
إبداع رقمي )4 	
فن الدمى  )5 	
الرقص )6 	
الموسیقى )7 	
األدب )8 	
المسرح )9 	

 



البطاقة التقنیة  
العنوان:   

 

التقنیة أو التقنیات:  

 

المقاییس:  

 

العدد :  

 

الحجم :  

 

التخصص:  

 

الجنس:  

 

مؤلف المسرحیة:  

التیمة / الموضوع   

  ......................................................................................................  

ترسل ھذه البطاقة التقنیة صحبة العمل اإلبداعي المرقمن   

تم االطالع والمصادقة علیھ                        حرر ب......بتاریخ.../.../......      

      

اإلمضاء                                                                	



2بطاقة التسجیل رقم   
2018شتنبر 21یصادف تاریخ  االحتفال بالیوم العالمي للسالم الذي  

في خدمة السالم" بال طیار وروبوت تخیل طائرة"  

تظـــــــــاھرات فنیـــــــــــة  

فنــــانون محترفــــون  

طلبة المعاھد الفنیة  

المشارك  
النسب واالسم :   

تاریخ االزدیاد:   

العنوان :  

البلد :  

البرید اإللكتروني/ الھاتف:  

توصلتم بالمعلومات الخاصة بتنظیم ھذه التظاھرة عبر:   

المقدم التخصص  

وضع دائرة حول الرقم المناسب )  فنون تشكیلیة ( الرجاء  

1- على القماش صباغةال   	
2- الرسم على ...   	
3- النحت  	
4- النقش   	
5- فنون طبیعیة    	
6- تصویر    	
7- تقنیات مختلطة / تركیبات    	

 



 

1زرابي ( المقاییس المطلوبة  ⧵الجدرانورق   

	تقنیة : ال  

 

 فن الخزف

تقنیةال  

 

وضع دائرة حول الرقم المناسب ) جاءرأعمال رقمیة ( ال  

1- فیدیو   	

2- رسم أو تشكیل على الحاسوب   	

3- أعمال متعددة التخصصات ( مع التدقیق )    

عروض الدمى المتحركة   

الفرقة : 	

الرقص    

التخصص ( مع التدقیق )  

الموسیقى    

التخصص ( مع التدقیق ) 	

األدب   

الجنس ( مع التدقیق )    

المسرح   

مؤلف المسرحیة:  

 



2018 أبریل 15                   للتسجیالت:آخر أجل   

 

تقدیم األعمال للجنة التنسیق بین المنظمات غیر الحكومیة التابعة للیونیسكو  

المحدد من طرف منظمتھ غیر الحكومیةكل بلد ثالثة أعمال سترقمن وترسل إلى العنوان  سیختار  

  2018یونیو  30       الرقمیة:آخر أجل إلرسال المشاركات 

صحبة العمل المشارك 3ترسل ھذه البطاقة التقنیة رقم   

 

التعلیق متاح  

حرر ....... بتاریخ ...../ ......./..........     

إمضاء  

تم االطالع والمصادقة علیھ                                                       	



تخیل طائرة بدون طیار أو روبوت من أجل السالم   

2018الیوم العالمي للسالم   

الصدیقات العزیزات و األصدقاء األعزاء،  

بمناسبة انطالق مشروع " تخیل طائرة بدون طیار أو روبوت من أجل السالم "، نھیب بكم االطالع   
على الوثائق صحبتھ :  

ü  الملصق  

ü المذكرة التصوریة  

ü  المنظمات غیر الحكومیة الشریكة الئحة  

ü  الخاصة بالتسجیالت  3، و 2، 1البطائق  

ü  بطاقة طریقة العمل  

ü مذكرة خاصة باآلجال الالزم احترامھا  

ü 15  أبریل : التسجیالت  

ü 30 یونیو : إرسال صور من األعمال المنجزة  

صورة للمجموعة التي ساھمت في إنجاز النسخة الرقمیة لتلك األعمال .    

ة تشید بالسالم .رسال    

v إن المنظمات الغیر حكومیة المنخرطة في المشروع مدعوة إلى جمع أكبر عدد من التسجیالت الخاصة بالفرق  

المشاركة.  

v ال یعتبر التسجیل التزاما، غیر أنھ شرط لكل مشاركة.   

v    ستكون جمیع المراسالت محل مراقبة من قبل المنظمین، و سیتم إذاعتھا أثناء الحفل الختامي. 

v شتنبر . 21بالموازاة مع ذلك، ندعو الفرق المحلیة إلى تنظیم حفل محلي یوم    

v ستكون إحدى مدن تونس فضاء للحفل الختامي، غیر أن إمكانیة تنظیم حفل مماثل في مقر الیونسكو بباریس  

تبقى واردة.  

v لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 70في تونس، سیتزامن الحفل الختامي مع الذكرى    

v تم حالیا دراسة إمكانیة تنظیم مائدة أو مائدتین مستدیرتین، فضال عن إقامة نشاط یساھم فیھ المشاركون بمعیة ت 

أطفال تونسیین خاصة أو مغاربیین عامة.  

v المرتقب إعداد شریط ( شریط مركب من مختلف اإلبداعات المتوصل بھا ) و كتاب كامتداد لھذا الحدث، و  من 

التعریف بعدد من األعمال المنجزة التي سیتم اختیارھا مع صور مؤلفیھا، و كذا الرسائل المبعوثة.  

الصدیقات العزیزات و األصدقاء األعزاء،  

و ذلك باشراك أكبر عدد من الشباب و الكھول، و بخلق حوار فعال بین إن نجاح مشروعنا رھین بنا جمیعا،  
جماھیر مختلف الجھات و الجنسیات و الثقافات من أجل السالم.  

�����   :  

.المشاركینینبغي للمنظمات الغیر حكومیة أن تستأذن اآلباء في شأن استعمال صور األطفال   	



2018حتفال بالیوم العالمي للسالم اال  

في خدمة السالم" بال طیار أو روبوت تخیل طائرة"  
تظاھرات فنیة: توجیھات  

ما بغیة إیقاظ الضمائر لمواجھة المخاطر المتعددة التي ھم ینبغي أن تكتسي التعبئة طابعا
تتھدد تحوالت الحقبة المعاصرة. فھذه المساھمة المرتبطة بإرساء ثقافة السالم مدعوة لكي 

تتخذ صبغة دولیة شمولیة . وذلك بمشاركة مختلف التخصصات واألجناس الفنیة.   

ول قضیة "الطائرات بدون طیار ح المتصورة اھرات الفنیةوعلیھ، ستشكل ھذه التظ      
في كل بلد على حدة  موضوع فعالیات متعددة ومتزامنة في خدمة السالم"روبوتات وال

: معارض،  وفي احترام لقرارات منظمة االمم المتحدة الخاصة بالیوم العالمي للسالم
سھرات ، عروض راقصة، منجزات فنیة ، مسرح ، استعراضات....إلخ  

لوطنیة المنتدبة لدى الیونیسكو، في المساعدة على تنزیل المشاریع یتمثل دور اللجان ا
المقترحة. ویمكن االطالع على الئحة ھذه اللجان على الرابط اآلتي :   

وتعتبر المشاركة في ھذه التظاھرة مفتوحة في وجھ :         

- ) 1المؤسسات المدرسیة والجامعیة ( البطاقة رقم   	
- ) 1سنة فما فوق: البطاقة رقم  77إلى  7المجتمع المدني ( من   	
- ) 2الفنانین المحترفین ( البطاقة رقم   	

إن بطائق التسجیل المثبتة أدناه تحدد بدقة بعض التعلیمات التقنیة الخاصة بأعمال       
الرسم على القماش، وعلى الورق، بینما ستتمتع باقي التخصصات بحریة كاملة.  

التسجیل للمشاركة في ھذه الفعالیة إلى العنوان:  ، ستوجھ بطائق2018أبریل  15قبل       
....................................................................  

ستتم رقمنة األعمال الفنیة الثالثة المختارة من قبل مسؤول  2018و یونی 30قبل       
 ..........ان.......سواء على القماش أو الورق في كل بلد على حدة، وسترسل إلى العنو

.3مصحوبة بالبطاقة رقم   

تونس خالل حفل متزامن مع تخلید الذكرى سیتم عرض ھذه األعمال الرقمیة في       
العالمي لحقوق االنسان؟؟ لإلعالنالسبعین   



سیتم اختیار التظاھرات البارزة في كل بلد على حدة من طرف  2018شتنبر  21بعد  
كل منظمة غیر حكومیة. مسؤول. وسترسل األشرطة الموثقة لھذه التظاھرات إلى  

المحدد من من طرف مسؤول عن كل بلد، وسترسل إلى العنوان  4ستتم تعبئة البطاقة رقم 
طرف كل منظمة غیر حكومیة.  

سیتم إنجاز شریط من طرف منظمة غیر  2018شتنبر  21بعد  ،األخیر وفي      
حكومیة تابعة للیونیسكو یجمع الوثائق المتوصل بھا إلكترونیا (وفقط إلكترونیا)وستنتقي 
ھذه المنظمة أحسن اإلنجازات ( تظاھرات وأعمال تشكیلیة ) التي ستعرض فیما بعد على 

األنترنیت .    

	



 

)2018مارس8مذكرة تصوریة(   

باقتراح من مجموعة من المنظمات غیر الحكومیة باعتبارھا شریكا 
رسمیا للیونیسكو  

 21یصادف تاریخ  االحتفال بالیوم العالمي للسالم الذي
2018شتنبر  

في خدمة السالم" وروبوت بال طیار تخیل طائرة"  

السیاق:  

  

 2030الخاصة بالتنمیة المستدامة في أفق  تحث األھداف السبعة عشر 
بتاریخ  من طرف الدول االعضاء في منظمة االمم المتحدة، والمصادق علیھا

ھا إلى الدول التخاذ إجراءات تحد من آفة الفقر، وتدعو ھذه ،2015شتنبر  25
ن شروط العیش الرغید للبشریة جمعاء . إن ھذه اضمحمایة كوكب األرض، و

. )16یتجزأ من بناء عملیة السالم في زمننا الحاضر( الھدف األھداف جزء ال 
زید من منذ أوالثقافة  و العلم ة األمم المتحدة للتربیةولعلھا المھمة المنوطة بمنظم

حیث أعلنت  "أن الحروب تجد لھا مرتعا خصبا في أذھان الناس،  ،سبعین سنة
ولذلك ینبغي أن تشید مبادئ الدفاع عن السالم في أذھانھم" .  

المنظم من طرف  ،الحرب العالمیة األولى لقد منح حفل إحیاء ذكرى اندالع      
، الفرصة لحدث ضخم أفاد كثیرا عملیة 2014الیونسكو خالل شھر شتنبر 

م . وھي مناسبة سمحت لخمسین منظمة غیر حكومیة دولیة لكونھا شریكا السال
رسمیا للیونیسكو بتوجیھ الدعوة إلى أطفال جھات العالم الخمس من أجل التعبیر 

فن الدمى. وفي عن طریق توظیف عن تطلعاتھم المرتبطة بالسالم،  واإلفصاح
كومیة إبان شھر نفس السیاق نظم الملتقى الدولي السادس للمنظمات غیر الح

الشباب  ( المكسیك )، مفضال التركیز على دور بمدینة كیرطارو2016نونبر 



وقد استشعرت منظماتنا غیر الحكومیة حماسة  في النھوض بعملیة السالم،
الحرب العالمیة األولى من أجل  لمئویةالتي تخلد  2018خاصة خالل سنة 

.تجدید ندائھا الستتباب مبادئ السالم   

االبحاث في مجال علم تصمیم االنسان االلي قد تحقق بفضل تطور  ان تقدم
الذكاء االصطناعي. واذا كانت االبحاث العلمیة حول ھذا الموضوع قد أنجزت 
منذ الحرب العالمیة االولى ألغراض عسكریة، فإنھا في المقابل، ومنذ مطلع 

الصناعة أو النقل األلفیة الثالثة قد تحولت لخدمة حیاتنا الیومیة سواء في قطاع 
أو الصحة أو الخدمات أو التربیة.  

وینطبق األمر نفسھ على الطائرات بدون طیار التي ذاع استعمالھا بشكل أوسع 
خصوصا في مجال المراقبة ابان الحرب الباردة، لیتحول استعمالھا بعد ذلك الى 

حیث  2008كما ھو الشأن في الوالیات المتحدة األمریكیة سنة  غایات انسانیة
استخدمت ھذه الطائرات إلغاثة المتضررین من االعصار الذي ضرب والیتي 

. دون أن نغفل 2012لویزیانا وتكساس، أو كما حصل في ھایتي بعد زلزال 
استخدامھا من طرف منظمة أطباء بال حدود لمحاربة داء السل في بابوازیا 

ونیسف لخلق ممر . وھو ما قامت بھ كذلك منظمة الی2014وغینیا الجدیدة سنة 
   2017انساني في ماالوي سنة .

من أجل اإلجابة عن سؤال  كیف السبیل إلى لعب لعبة السالم؟". لي،" قل       
المنظمات غیر  تنسیقیة ھذا الطفل البالغ من العمر ست سنوات، تصورت

حاضرین بقوة في  بال طیار"الطائرات "و "الروبوتات"الحكومیة أن تجعل 
لألطفال والشباب، وأن تستثمرھا في مجال حملة إعالمیة تربویة  الحیاة الیومیة

سیتعین على شباب كل جھات العالم أن  وبھذاتنشد إرساء ثقافة دائمة للسالم . 
ینجزوا لوحات تشكیلیة ، ورسوما یدویة ورقمیة تتمحور أساسا حول موضوع 

خدمة للسلم والسالم. ات لروبوتالطائرات بدون طیار ، وا  

اقتراحات من أجل االحتفال بالیوم العالمي للسالم شتنبر  21 -  

ü  فنیة منجزة من لدن عدد واسع من شباب العالم محلیا حول  عمالستعرض أ
وھي األعمال ،  موضوعة "الطائرات بدون طیار والروبوتات في خدمة السالم"

التي ستسلط علیھا األضواء في مختلف بلدان العالم، خالل التظاھرات الثقافیة 



یقى، والرقص، والمسرح، التي ستشمل الفنون التشكیلیة، وفن الخزف ، والموس
على السالم...فعلى كل منظمة محلیة أن تعمل  . وذلك من أجل التربیةوفن الدمى

على ابراز امكاناتھا االبداعیة بغیة المساھمة ثقافیا في خدمة التربیة على السالم. 	
	

ü  بعد رقمنة ھذه األعمال ستحال على لجنة قیادة منبثقة عن المنظمات غیر
تزامن في تونس وفي مقر الحكومیة قصد تنظیم تظاھرة رقمیة بشكل م

. ونتصور أن یتم عرض ھذه 2018و، وذلك خالل شھر شتنبر الیونیسك
األعمال المرقمنة على شاشات حائطیة داخلیا أو خارجیا أو عرضھا على شكل 

فیدیوھات متعددة. 	
 

ü غیر أن األعمال التي سیتم لن تخضع ھذه العروض الرقمیة ألي اختیار مسبق ،
.االجماع حولھا، ستكون موضوع كتاب یخلد لحدث االحتفال 	

 
ü  وبالموازاة مع ذلك، ستنظم مائدة مستدیرة بمشاركة متدخلین من مستوى عال

حول موضوعة الذكاء االصطناعي، وعلم التصمیم االلي، وقضایا االبداعیة، 
والعلوم، واألـخالق. 	

 
ü مبدئیا، في  حسب ما ستتیحھ تمویالت المیزانیة، فان ھذا الیوم العالمي سینظم،و

ما ستنظم نسخة مماثلة في مقر الیونیسكو بباریس.بین احدى المدن التونسیة 	
 

ü   إن ھذا الیوم ال یشكل غایة في حد ذاتھ ، بل إنھ یندرج ضمن أولویات
   والالعنف لدى أطفال العالم وأسرھم. غاالتنا لالرتقاء بثقافة السالم انش


