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توطئة

من  أكثر  جمع  ريادياً  حدثاً   ،2013 األول/ديسمرب  كانون  يف  جّدة  يف  عقد  الذي  والحوار«  للتطوع  الدويل  الشباب  »مؤتمر  شّكل 

والقطاع  املدني  واملجتمع  املتطوعني  مجموعات  يمثّلون  آخر،  بلداً   39 ومن  السعودية  العربية  اململكة  من  شاب  مشارك   300

الخاص والحكومات واملنظمات الدولية من مناطق العالم كافة. 

ونّظم هذا املؤتمر الذي دام ثالثة أيام كلٌّ من وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية، ومركز امللك عبدالعزيز للحوار 

الوطني، واليونسكو، ودعى املشاركون فيه إىل تحديد وإعداد نهوج جديدة ومبتكرة بشأن تطوع الشباب عن طريق الحوار. 

أما هدفنا األعّم فتمثل يف رسم سبل جديدة لالستجابة لتطلعات الشباب وتلبية احتياجاتهم اإلنمائية، وتمكينهم يف الوقت نفسه 

من النمويف ظل فرص تعزز األمل والنجاح واملشاركة يف أنشطة املجتمع املدني، وتعزيز السالم يف نهاية املطاف. 

من  غنية  مجموعة  لتبادل  فرصة  والخرباء  واملمارسني  املتطوعني  للشباب  الفريد  االجتماع  هذا  أتاح  متعّددة،  منابر  خالل  ومن 

الخربات وعرض أساليب جديدة لفهم تنوع أنشطة التطوع املنّفذة يف شتى أنحاء العالم، بقصد إطالق »قوتها التحويلية«.

اليوم  مع  الواقع  يف  ذلك  وتزامن   - والحوار  التطوع  بشأن  للشباب  جدة  إعالن  باإلجماع  املؤتمر  يف  الشباب  املشاركون  واعتمد 

الدويل للمتطوعني )5 كانون األول/ديسمرب( - وتضّمن اإلعالن تعّهداً »بإدراج الحوار يف جميع مستويات التطوع بوصفه محركاً 

العالم  املستقبل لجعل  التي تحد من فرصنا كقادة يف  الحالية  املتعددة  القلق »حيال األزمات  اإلبداعي«. وعرّب اإلعالن عن  للتغيري 

التضامن داخل  الخربات، وتعزيز  تبادل  الدائم، وتشجيع  التعاون  لتحقيق  الحوار بوصفه »حافزاً  إىل  أفضل مما وجدناه«، ودعا 

املجتمعات والثقافات واألديان واألجيال واألمم وفيما بينها جميعاً«.

ويكتيس هذا اإلعالن أهمية قصوى إذ تواجه معظم البلدان اليوم، وخصوصاً يف العالم العربي، تحدياً هاماً، يشكل يف الوقت نفسه 

العاملية  املواطنة  لبناء  انطالق حيوية  الشباب. ويمثّل ذلك نقطة  تتألف من  الكربى من سكانها  الرشيحة  فرصة ضخمة، وهوأن 

من خالل تدعيم قدرات الشباب وتحقيق تطلعاتهم. 

ومن خالل االحتفال بالشباب وبطاقتهم وباستعدادهم للتفاني من أجل  رفاهيةاآلخرين، شّكل املؤتمر دعوة إىل تحقيق األهداف 

الحادي  القرن  يف  املدنية  األنشطة  يف  الشباب  مشاركة  أشكال  من  جديد  نحوشكل  الطريق  تمهيد  يف  تتمثل  التي  نطاقاً  األوسع 

والعرشين. ونؤمن، اليوم أكثر من أي وقت مىض، بأنّه يتعنّي علينا وضع ثقتنا يف قدرات الشباب  لتويل القيادة واالضطالع، عىل 

أكمل وجه، بدور الرشكاء القادرين عىل إحداث التغيري. 

العديدة  مبادراتهم  يف  للشباب  رشكاء  نكون  ألن  استعداد  عىل  ونحن  جّدة،  يف  البارز  الحدث  هذا  يف  باملشاركة  حقاً  سعدنا  ولقد 

املقبلة الرامية إىل تعزيز التطوع والحوار يف سبيل إحالل السالم.

سمواألمري فيصل بن عبد الله آل سعودالسيدة إيرينا بوكوفا، املديرة العامة لليونسكو
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جدول المحتويات

٥ تصدير 
 إرينا بوكوفا، املديرة العامة لليونسكو و صاحب السمو امللكي األمري فيصل  بن عبد الله آل سعود، 

وزير الرتبية و التعليم يف اململكة العربية السعودية

٨ إعالن جدة للشباب للعمل التطوعي والحوار 

١١ كلمات الرتحيب 
12 األمري فيصل بن عبد الله آل سعود،  وزير الرتبية والتعليم، اململكة العربية السعودية 

1٤ السيدة إيرينا بوكوفا، املديرة العامة لليونسكو 

1٦ ر، األمني العام ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني  السيد فيصل بن عبد الرحمن بن معمَّ

٢٥ جلسة الجهات الرفيعة املستوى 
2٦ السيد زياد الّدريس، سفري اململكة العربية السعودية لدى اليونسكو 

2٧ السيد عبد العزيز عثمان التَويْجري، املدير العام للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( 

29 السيد عبد الله حمد محارب، املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( 

31 السيد هانس ُدورفيل، مساعد املدير العام لشؤون التخطيط االسرتاتيجي، اليونسكو 

33 السيد أحمد الهنداوي، مبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعني بشؤون الشباب 

3٤ السيد حمد محمد آل الشيخ، نائب وزير الرتبية  والتعليم، اململكة العربية السعودية 

3٦ السيدة كازومي إيكيدا-الرِهد، رئيسة شعبة الرشاكات واالتصاالت، متطوِّعو األمم املتحدة 

3٨ السيد جون جيوغيغان، مدير، مؤسسة الكشافة العاملية 

  

 ٤٣ جلسات حلقات العمل 

٤٤ تطّوع الشباب وتعزيز ثقافة الحوار 

املقرِّر: آمييل ماّكري )فرنسا(

مي املطرْيي )اململكة العربية السعودية(

سارة محمد الغازو )األردن(

محمد مسيك )البوسنة والهرسك(

تاتيانا بويْكوفيا )التفيا(

٤٦ تطوع الشباب وبناء السالم واملساعدة اإلنسانية  

املقرِّر: اْغلوريا إستري فيالسكيز ريوس )املكسيك(

لُجني آل ُعبيْد )اململكة العربية السعودية(

لويس ابْريواه )سيريّا ليون(

تاكودزوا ماتشريوري )زمبابوي(

وليد الخميس )الكويت(

منري أحمد ابْهوئيان )بنغالديش(
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٤٨ التطوع وثقافة السالم والتنمية املستدامة 

املقرر: رون ثانغدي )كمبوديا(

عبد الله الجمعة )اململكة العربية السعودية(

حسينة ريّن راكوتوندراينا )مدغشقر(

مارك طربيه )لبنان(

محمد فيزول )غيانا(

ملى الرشيف )اململكة العربية السعودية(

كيم أرسالن )تركيا(

٥٠ كيفية  العمل عىل تعزيز التنوع الثقايف والحوار بني الثقافات 

املقرر: آّن-ِسسيل أنتاليك )فرنسا(

البتول آل متِعب )اململكة العربية السعودية(

آمييل ماّكري )فرنسا(

أحمد العلوش )تونس(

ماري لويز إيكوّسيي )كوت ديفوار(

٥٢ دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعزيز التطوع واملواطنية املسؤولة 

ـِريوتي تاراسكيفيتشيوتي )ليتواىنيا( املقرِّر: ب

عبد العزير العثمان )اململكة العربية السعودية(

مائريي فيتزغريالد )آيرلندا(

بيري أرلود )فرنسا(

إدواردو خويس بَّريتو بَّرويتا )فنزويال(

٦١ استنتاجات وتوصيات - رسائل وبيانات 
٦2 رسالة من بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة، بمناسبة اليوم الدويل للمتطوعني 

٦3 رسالة من ريتشارد ديكتوس، املدير التنفيذي لربنامج متطّوعي األمم املتحدة، بمناسبة اليوم الدويل للمتطوعني 

٦٤ بيان عبد العزيز الُسبَيل، املستشار الرئييس، وزارة الرتبية، اململكة العربية السعودية 

بيان كاترينا اْستينو، منّسقة الربنامج املشرتك بني القطاعات بشأن تعزيز ثقافة السالم والالعنف، مكتب التخطيط 

٦5 االسرتاتيجي، اليونسكو 

٦٦ رسالة من اْسكوّت تري، األمني العام للمنظمة العاملية للحركة الكشفية 

٦٧ بيان أمل املعّلمي، رئيسة قسم املرأة، مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني 

٦٨ بيان فهد بن سلطان آل سلطان، نائب األمني العام ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني 

٧1 عرض الصور  

٨٥ امللحق 
٨٦ وثيقة معلومات أساسية 

٨9 جدول أعمال/برنامج املؤتمر 

9٤ قائمة املشاركني 

- DVD - أبرز مالمح املؤتمر
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إعالن الشباب
إعالن جدة للشباب للعمل التطوعي والحوار، المعتمد في المؤتمر الدولي للشباب للعمل التطوعي والحوار في جدة، المملكة 

العربية السعودية ٢ صفر ١٤٣٥ / ٥ ديسمبر ٢٠١٣

للتطوع  الدويل  الشباب  املجتمعني يف “ مؤتمر  الشباب  نحن، 
وزارة  نظمته  الذي  جدة،  يف  والحوار”  التطوعي(  )للعمل 

الوطني،  للحوار  عبدالعزيز  امللك  ومركز  والتعليم  الرتبية 

األمم  منظمة  واليونسكو)  السعودية،  العربية  اململكة  يف 

الله  »عبد  برنامج  إطار  ويف  والثقافة(،  والعلم  للرتبية  املتحدة 

التايل، يف  اإلعالن  نعتمد  والحوار«  السالم  لثقافة  بن عبدالعزيز 

هذا اليوم، الدويل للمتطوعني )5  مانون األول/ديسمرب( :  

إننا، نقدر بإخالص جهود املضيفني ومنظمي هذا املؤتمر 
يف  مسموعة  العالم  أنحاء  مختلف  من  الشباب  أصوات  لجعل 

أمامنا  املجال  وإتاحة  رسائلنا  وإليصال  كوكبنا،  أنحاء  كامل 

التواصل  من  تمكننا  التي  املنصات  مختلف  عىل  من  للمشاركة 

و تبادل وجهات نظرنا؛

الحالية  املتعددة  األزمات  حيال  قلقنا،  عن  نعرب  إننا، 
أفضل  العالم  لجعل  املستقبل  يف  كقادة  فرصنا  من  تحد  التي 

مما وجدناه؛

من  املنبثقني  والحوار،  التطوعي  العمل  أن  ندرك  إننا، 
بني  مشرتكة  قواسم  إيجاد  إىل  والهادفة  املتبادلة  تطلعاتنا 

يف  يساهمان  جميعا،  تهمنا  التي  القضايا  حيال  الشعوب 

هذه  يف  املعنيني  جميع  حياة  وتحويل  املتبادلة  املصالح  خلق 

السريورة؛

هوالحافز  الحوار  بأن  راسخا  اعتقادا  نعتقد  إننا، 
وتعزيز  الخربات،  تبادل  وتشجيع  الدائم،  التعاون  لتمكني 

املجتمعات والثقافات واألديان واألجيال واألمم  التضامن داخل 

وفيما بينها جميعا؛

للعمل  املستويات  جميع  عىل  الحوار  بدمج  نتعهد  إننا، 
التطوعي، كمحرك للتغيري الخالق؛

الجهود  يف  ملساهمتهم  املتطوعني  الشباب  نحيي  إننا، 
العالم،  أنحاء  جميع  يف  املجتمعات  لفائدة  اآلن  حتى  املبذولة 

بناء  أومبادرات  اإلنسانية  كاملساعدات  املختلفة،  املجاالت  يف 

ما بعد  حاالت  يف  واملساعدة  الرتاث،  عىل  والحفاظ  السالم، 

املتعلقة  والربامج  البيئة،  وحماية  الكوارث،  بعد  وما  النزاع 

وتنظيم  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الكامل  واإلدماج  بالصحة، 

الصلة  ذوي  القرار  أصحاب  ندعوجميع  وبالتايل  املشاريع، 

لدعم وتعزيز هذه الجهود؛
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للشباب  العالم  يف  الرائدة  املنظمات  مع  للعمل  إننا، نطمح 
املتطوعني  منها  يستفيد  مستدامة  رشاكات  إقامة  بهدف 

الشباب، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم املتبادل؛

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

األحكام  كرس  وخاصة   ( التنوع  وتقدير  واحرتام  النقدي 

والعمل  املبادرة  وروح  الثقافية(،  النمطية  والقوالب  املسبقة 

االستماع،  وفن  واملثابرة،  والصرب  الصادق،  والعمل  الجماعي، 

واملشاركة الفعالة واآلعرتاف باآلخر؛

األفكار  بني  الفجوة  إزاء  قلقنا  عن  وإذ نعرب  إننا، 
خالل  من  سدها  يمكن  الفجوة  هذه  أن  نعتقد  وتطبيقها، 

املعنيني  لجميع  شبكات  بإقامة  الرشوع  يف  مشرتك،  جهد 

فضاءات  بتأسيس  التزامنا  جديد  من  ونؤكد  لالستدامة،  قابلة 

جديدة  أشكال  وإقامة  املتبادل،  التعليم  لتعزيز  مفتوحة، 

بني  والحوار  للشباب  املدني  لاللتزام  واملشاركة  للتقاسم 

مخاطر  كل  تفادي  عىل  نفسه  الحني  يف  والعمل  ـ  الثقافات 

التأطري املمنهجة والصور النمطية؛

إننا، نلتزم بأن نؤسس، بناء عىل الخربات التي تقدمها 
واإليسيسكو،  كاليونسكو،  واإلقليمية،  الدولية  املنظمات  كل 

عنارص  باعتبارها  والحوار  التطوعي  العمل  إلدماج  واأللسكو، 

الشخيص  الصعيد  عىل  سواء  الشباب،  قدرات  لتعزيز  رضورية 

قابلة  للشباب  التطوعي  للعمل  مناسبة  بيئة  وإيجاد  أواملهني، 

لالزدهار؛

إننا، نلتزم بأن نؤسس، بناء عىل الخربات التي تقدمها 
الكشاف  حركة  منها  املؤتمر،  هذا  يف  املساهمة  املنظمات  كل 

والرسائل  الدويل،  التطوع  لحركة  التنسيق  وهيئة  العاملي 

الواردة يف هذا اإلعالن، للرشوع بكل جهد رضوري لزيادة عدد 

الشباب املشاركني يف العمل التطوعي عىل الصعيد العاملي؛

رشكائنا  مع  اإلعالن  هذا  محتويات  تقاسم  نلتزم  إننا 
االعالم  وسائل  وتسخري  نطاقها،  وتوسيع  الحالية  الشبكات  يف 

االجتماعية يف جهودنا الرامية إىل تعزيز املواطنة العاملية؛

يف  إلينا  لإلنضمام  جميعا  العالم  ندعوشباب  إننا، 
هذا املسعى. 
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األمير فيصل بن عبدالله آل سعود 
وزير التربية والتعليم، المملكة العربية السعودية

من نجتمع  جدا  قريبة  مسافة  بعد  عىل  اليوم 

الصالة  أفضل  عليه  املصطفى  مولد  مكان 

والتسليم، مكة املكرمة مهبط الوحي اإللهي، التي انبثقت منها 

رسالة  إنها  السماوية،  للرسائل  وخاتمة  جامعة  خالدة  رسالة 

اإلسالم، رسالة املحبة والسالم،  الرسالة التي تدعوإىل التقارب 

والتعارف والتآلف وقبول األخر.  

إىل  خطابه  الكريم  القرآن  وجه  قرنا،  عرش  خمسة  قبل 

جاء  حيث  كربى،  سامية  برسالة  وذّكرهم  جمعاء،  اإلنسانية 

وأنثى  ذكر  من  خلقناكم  إنا  الناس  أيها  “يا  القرآن الكريم  يف 

الله  عند  أكرمكم  إن  لتعارفوا  وقبائل  شعوبا  وجعلناكم 

الشعوب  مختلف  تمثلون  وأنتم  اليوم  هذا  لقاء  إن  أتقاكم”.  

والثقافات ينسجم مع الدعوة القرآنية الخالدة.

برشف  اململكة  احتضان  وبحكم  الدعوة،  هذه  منطلق  ومن 

كبري ملواقع املقدسات اإلسالمية فإنها أخذت عىل عاتقها العمل 

جاهدة للتفاهم والتقارب بني الشعوب والثقافات عىل اختالف 

مواقعها الجغرافية عىل هذه األرض .    

الله  عبد  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  التوجه  هذا  يقود 

تبنى  الذى  السعودية  العربية  اململكة  ملك  بن عبدالعزيز 

تحقيق  عىل  العمل  يف  املتمثلة  العاملية،  اإلسالم  رسالة  تحقيق 

من  ملزيد  والحوار  التعاون  ثقافة  ونرش  العالم  يف  السالم 

التفاهم بني الشعوب. 

التطبيق،  إىل  التنظري  من  األفكار  هذه  الله  عبد  امللك  لقد حول 

املحلية  املبادرات  من  لكثري  دعمه  عرب  الفعل،  إىل  القول  ومن 

اليوم  ونحن  الهدف.   هذا  تحقيق  إىل  تؤدى  التي  والعاملية، 
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يف  الثقافات  لحوار  الله  عبد  امللك  برنامج  ضمن  نجتمع 

معايل  حضور  يسعدني  وكم  اليونسكو.  الدولية  املنظمة 

املناسبة  هذه  وأغتنم  املنظمة،  عام  مدير  إيرينا بوكوفا  السيدة 

عاما  مديرا  النتخابها  جميعاً  باسمكم  التهنئة  لها  أوجه  لكى 

للمنظمة لدورة أخرى. 

يف إطار جهود اململكة وقيادتها، وعملها الدؤوب لتأكيد الحوار 

والعمل التطوعي، يمكن اإلشارة إىل بعض املشاريع ذات البعد 

خادم  رؤية  مع  وتتسق  التوجه  هذا  ضمن  تسري  التي  الدويل، 

الحرمني الرشيفني.

الله  عبد  امللك  جامعة  تأسيس  يف  يتمثل  املشاريع  هذه  أحد 

للعلوم والتقنية التي ستزورونها غدا، وهي جامعة بحث علمية 

أكثر  إىل  ينتمون  وطالبات  لطالب  مجانيه  دراسية  منحاً  تقدم 

ويبحثون  يتعلمون  الثقافات،  مختلف  من  جنسية  ستني  من 

ومن  عاملنا.  منها  يعانى  التي  املشرتكة  املشكالت  لحل  معاً 

للطاقة،  بديلة  مصادر  وتوفري  الغذاء،  ونقص  الفقر  أبرزها 

واملشكالت  املياه  بتوفري  املتعلقة  امللحة  األزمات  ومعالجة 

البيئية التي تهدد مستقبل األجيال الحالية والقادمة. 

انطلقت  الذي  السالم،  رسل  برنامج  النوعية  املبادرات  ومن 

فكرته خالل لقاء خادم الحرمني الرشيفني امللك عبد الله بوفد 

الكشافة العاملي حني قال لهم “أنتم رسل السالم”، فتم التقاط 

جاللة  له  تحمس  كبري  مرشوع  إىل  وتحولت  العبارة،  هذه 

الفخري  الرئيس  عرش  السادس  قوستاف  كارل  السويد  ملك 

للصندوق الكشفي العاملي. وقد تم إطالق هذا الربنامج بشكل 

ما يقارب  الربنامج  بهذا  يرتبط  سبتمرب2011،  يف   رسمي 

بينهم  فيما  يتواصلون  والفتيات،  الفتيان  من  مليون  العرشين 

ممارساتهم  ويتبادلون  والحوار،  التطوعي  العمل  خالل  من 

وتأمالتهم ضمن البعد الشخيص واالجتماعي والبيئي.  

من  وتدشينه  الربنامج  انطالقة  ومنذ  القصري،  عمره  وخالل 

حرم جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية بمشاركة٤500 فتى 

ومناطق  ثقافات  يمثلون  دولة  ثمانني  من  أكثر  من  وفتاة 

وأسسه  الثقايف  الحوار  تأصيل  عىل  العمل  تم  متعددة، 

املشكالت  وتحليل  قراءة  يف  ودوره  والعلمية،  التاريخية 

الدور  وتعزيز  والبيئية،  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية 

توثيق  تم  وقد  والتعاون.  السالم  قيم  نرش  ىف  بالشباب  املنوط 

الحوار  بني  تجمع  عمل  ساعة  مليون  وعرشين  واحد  من  أكثر 

والعمل التطوعي ملساعدة اآلخرين.   

الربنامج  هذا  إىل  لالنضمام  جميعا  أدعوكم  املناسبة  وبهذه 

مبارش  بشكل  يتناغم  الذي  الربامج  فهوأحد  دولكم  يف  وتفعيله 

مع هذا املؤتمر، وتدعمه وزارة الرتبية والتعليم بشكل كبري.

للمساعدة  التطوعي  العمل  عىل  يقوم  برنامج  السالم”  “رسل 

له  عمل  أسلوب  الحوار  من  ويتخذ  واملكان،  اإلنسان  تنمية  يف 

يف جميع أنشطته. وشعار هذا الربنامج حمامة محلقة جسدها 

والوئام  السالم  لتنرش  زيتون  غصن  تحمل  العربي،  الحرف 

والتنمية يف كافة الدول.

األديان  لحوار  الله  عبد  امللك  فهومركز  املشاريع  هذه  أهم  أما 

السعودية  العربية  اململكة  أطلقته  الذي  فينا،  يف  والثقافات 

معايل  أن  وأجزم  النمسا.  وجمهورية  اسبانيا  مملكة  بمشاركة 

هذا  مهام  عن  سيتحدث  معمر،  بن  فيصل  األخ  العام  األمني 

الشهر  أواخر  بحضوري  سعيداً  كنت  وكم  ورسالته.   املركز 

املايض لواحدة من فعالياته ناقشت موضوع “صورة  اآلخر”، 

وطرحت وزارة الرتبية والتعليم خالله مبادرة، تتمثل يف العمل 

الحضارية  املشرتكات  إبراز  إىل  يهدف  عميل  إطار  بناء  عىل 

شعاره  متصالح  عالم  إيجاد  أجل  من  واألمم  الدول  بني 

التسامح والسالم.  

من  األكرب  النسبة  الشباب  يمثل  السعودية  العربية  اململكة  يف 

صانعواملستقبل،  أنهم  الراسخة  القناعة  ولدينا  السكان، 

وطاقاتهم  مواهبهم  إلبراز  الفرص  من  مزيدا  وسنمنحهم 

واألطول  رسوخا  واألكرب  طموحا  األكثر  لرؤيتهم  تحقيقاً 

علمية ووعي عميق  ترتكز عىل أسس  استدامه، خصوصاً حني 

من  الحياة، مستفيدة من خربة  وحكمة  ملتطلبات  دقيق  وفهم 

سبقوهم بالتجربة. إنني عىل ثقة أن هذا الجيل بإذن الله قادر 

عىل تحقيق ما نصبوا إليه جميعا. 

الدولية،  املنظمات  ممثيل  والسعادة  املعايل  أصحاب  شكراً 

إيمانا  العالم  أنحاء  مختلف  من  قدموا  الذين  الشباب  وكافة 

وأدعو  العالم.  شباب  بني  املشرتك  العمل  بأهمية  وقناعة  منهم 

إىل  السعودي  الشباب  من  وبناتي  وأبنائي  وأخواتي  إخواني 

اللقاء  هذا  أهداف  لتحقيق  لضيوفنا  التسهيالت  كافة  تقديم 

بالتعاون البناء لخدمة مجتمعاتنا وتنمية أوطاننا.

اقتباس : يف اململكة العربية السعودية 
يمثل الشباب النسبة األكرب من 

السكان، ولدينا القناعة الراسخة أنهم 
صانعواملستقبل
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إيرينا بوكوفا 
المديرة العامة لليونسكو

الله أود  عبد  بن  فيصل  سمواألمري  إىل  الشكر  توجيه 
الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز  وإىل  آل سعود 

عىل هذه املبادرة.  

عرصية  حارضة  فجدة  هنا.  نجدنا  أن  غري معتاد  لرسور  إنه 

ملتقى  للمنطقة،  التاريخية  البوابة  أيضاً  وهي   - بالحياة  تعّج 

املؤتمر  وهذا  والحوار.  الثقايف  والتبادل  للتجارة  قديمة  طرق 

سمواألمري   2010 عام  يف  أبرمه  الذي  التعاون،  اتفاق  من  جزء 

الله  عبد  امللك  لـــربنامج  مساندًة  سعود،  آل  الله  بن عبد  فيصل 

أجل  من   - والحوار  السالم  ثقافة  أجل  من  الدويل  عبدالعزيز  بن 

االحتفاء بالتنوع، وتعميق ثقافة السالم، وترويج »تعّلم التعايش« 

يف املدارس، والجامعات، ووسائل اإلعالم.

إذ إننا  الحارض؛  الوقت  يف  العمل  بهذا  القيام  جوهري  ألمر  إنه  أال 

نعيش يف زمان التغريات الكربى، وما أحوجنا فيه إىل اقتناص كل 

فالشبيبة  والشبان.  الشابات  محاورة  وال سيما   - للحوار  فرصة 

الرئيسيون يف  الفاعلون  ليسوا فقط قادة املستقبل - بل هم أيضاً 

اليوم هم دون سن  العالم  الوقت الحارض. نعم، ألن نصف سكان 

جيدة  وفرص  جيد  بتعليم  ينتفع  بعضهم  والعرشين،  الخامسة 

من  لم يكن  إن  والتمييز،  الحرمان  من  فيتأملون  ال،  وكثريون   -

النزاعات املسلحة. وهناك املاليني بال عمل.

يف  والحوار،  والتسامح،  التضام،  قيم  نعزز  أن  نستطيع  فكيف 

ظروف غامضة متقلِّبة؟

بعض  أن  أعرف  وأنا  ملعالجتها،  تجّمعنا  التي  املسألة  هي  هذه 

الحلول موجود اليوم هنا، يف هذه القاعة. فأصواتكم وازنة حقاً.

وهذا ما سمعناه عالياً واضحاً يف منتدى اليونسكوالثامن للشباب، 

الذي عقد من 29 إىل 31 ترشين األول/أكتوبر يف مقر اليونسكو. 

والثالثني  السابع  العام  املؤتمر  من  جزءاً  املنتدى  هذا  شكل  لقد 

من  وشاب  شابة   500 من  أكثر  باريس  إىل  واجتذب  لليونسكو، 

الشباب  موضوع  استكشاف  أجل  من  قطراً،   135 من  أكثر 

والدمج االجتماعي: االلتزام املدني والحوار وتنمية املهارات.
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اليوم  حارض  وبعضهم  مندوبوالشبيبة،  أعد  املنتدى،  ذلك  ويف 
مرة،  وألول  اليونسكو–  عمل  أجل  من  اسرتاتيجية  توصيات  هنا، 
عىل  اشتملت  للشباب،  اليونسكو  منتدى  بلقب  مرشوعاً   15 كوفئ 

مبادرات لتشجيع العمل التطّوعي والحوار بني الثقافات.

ففي هذا تعبري عن مقاربة اليونسكولشؤون الشباب.

الحاملون  قادته،  أعظم  أنتم  بل   – التغيري  محّل  لستم  إذ إنكم 
أنتم رشكاؤنا  وإنما   – للدعم  متلّقني  ولستم مجّرَد  األفكار.  أعظم 

تماماً، إذ تُحِدثون التغيري لفائدة الجميع.

الجديدة  التنفيذية  اليونسكو  اسرتاتيجية  تؤيد  األفكار  وهذه 
بوصفهم  والشبان  الشابات  دعم  عىل  القائمة   – الشباب  بشأن 
والسالم،  االجتماعية،  والتحوالت  التغيري،  يف  الفاعلة  الجهات 

والتنمية املستدامة.

القرارات  املجتمع، ويف  للمساهمة يف شؤون  أنتم تطالبون بفرص 
التي تؤثر عىل حياتكم – واليونسكو تدعم انخراطكم يف الرشاكة، 

وتؤيد ريادتكم ومؤازرتكم يف جعل السياسات العامة أشمل.

املنتسبة،  املدارس  من  العاملية  شبكتنا  عىل  نعتمد  الغرض،  ولهذا 
لتأسيسها،  الستني  السنوية  بالذكرى  العام  هذا  نحتفل  التي 
املجتمع  مع  تعمل  التي  الـ199  الوطنية  اللجان  عىل  كما نعتمد 
أنحاء  شتى  يف  غري الحكومية  واملنظمات  تعاوننا  وعىل  املدني، 

العالم، وعىل مبادرات رائعة مثل الرتاث العاملي يف أيدي الشباب.

وخارج  داخل  من  رشكاء  اليونسكومع  تعمل  ما ذُِكر،  كل  ففي 
لتحالف  املتحدة  األمم  مبادرة   – مثل  املتحدة  األمم  منظومة 
امللك  ومركز  املتحدة  األمم  متطوعي  وبرنامج  الحضارات، 

عبد العزيز للحوار الوطني.

هذا  لكن   – وقت  أي  يف  مما  أكثر  اليوم  مرتابطة  املجتمعات  وإن 
ال يعني أنها عىل تفاهم أقوى.

من   – األهمية  كبري  االجتماعية  والخدمة  التطّوع  يستمد  هنا  ومن 
ومن  وفيما بينها،  املجتمعات  داخل  الناشئة  الفجوات  َجرْس  أجل 
وابتكار  املشرتكة،  القيم  موضوع  يف  للتحاور  منّصات  إقامة  أجل 

أشكال جديدة من التزام الشباب وريادتهم.

نستعمل  أن  علينا  »يجب  االبن:  كينغ  لوثر  مارتن  يوماً  قال  وقد 
الوقت لالبتكار، مدركني أن الوقت مؤاٍت دائماً لحسن الصنيع«.

يف  الخصوص  وعىل   – والحوار  للتطوع  حقاً  مؤاٍت  اآلن  والوقت 
تضامن  أجل  من  مستنجداً  يرصخ  العالم  حيث  الحارض  الوقت 
أكرب وتعاطف أقوى، ومن أجل تعميق التفاهم واالحرتام املتبادل.

مع  تتناسب  العالم،  عرب  شتى  أشكاالً  التطوعي  العمل  ويتّخذ 

االحتياجات املختلفة، واألسيقة الثقافية املتنوعة – فما هذا املؤتمر 
ولتدبُّر  الخربات،  من  الغني  الرصيد  إىل  لإلصغاء  فرصة  سوى 

أساليب جديدة لتشاطر اآلراء واملعارف.

فالعمل التطّوعي أكثر من مجّرد العمل عىل إنجاز مهمة.

بعض،  إىل  بعضهم  الناس  تشد  روابط  إقامة  عىل  ينصّب  إنه 
الروابط التي توّطد املجتمع.

إنه يتعلق ببناء الثقة، وإرهاف الحس باملصري املشرتك.

إنه ينصّب عىل صنع أشكال حوار جديدة وذات مغزى، وال سيما 
الشبكات  طريق  عن  املبادالت  يتجاوز  حوار   – الثقافات  بني 
عنده  االستعداد  وخلق  الشخص،  مسؤولية  إلزام  إىل  االجتماعية، 
آرائه،  وتغيري  فهمهم  وإىل  منهم،  والتعّلم  اآلخرين  إىل  لإلصغاء 

والتكيّف وفقاً ملقتىض التحديات الجديدة.

التي  العاملية  للمواطنية  الجديدة  األشكال  لبناء  جوهري  ذلك  كل 
األزمات  ملتطّلبات  واالستجابة  الحارض،  الوقت  يف  العالم  يحتاجها 
مجال  يف  جديدة  نهوج  وابتكار  السالم،  أركان  وإقامة  اإلنسانية 
الثقايف  التنوع  من  ما يمكن  أقىص  واالستفادة  املستدامة،  التنمية 

العظيم الذي تزخر به اإلنسانية.

منهما  كل  يعزز   – متالزمني  والتحاور  التطوع  يجعل  وهذا هوما 
حول  الناس  وهوتوحيد  أال  املشرتك  الهدف  من  بهدي  اآلخر، 

قضية مشرتكة.

ثم إن لقاءنا هذا حاصل يف ظرف كبري األهمية.

اإلنمائية  األهداف  بلوغ  عىل  العمل  يف  منهمكة  العالم  فبلدان 
عىل  نفسه  الوقت  يف  عاكفة  والدول   .2015 عام  بحلول  لأللفية 
وضع جدول أعمال عاملي جديد للتنمية املستدامة متابعة لحصيلة 

عام 2015.

وأصوات الشابات والشبان ذات أهمية جوهرية يف كل ذلك.

نعم، إن انخراطكم، يف املبادرات املحلية، يف العمل التطّوعي بشتى 
أنواعه، أمر جوهري.

وجوهرية أيضاً آراؤكم يف أشكال جديدة للحوار.

اليوم  أنتم  ألنكم   – األهمية  كبري  املؤتمر  هذا  يستمد  كله  هذا  فمن 
إقامة  إىل  ويدعون  املشكالت،  حل  عىل  ويعملون  يفّكرون،  من 

العدل وصون الكرامة، من أجل سالم دائم.

نشهدهما  اللذين   – الشباب  وروح  هّمة  من  ما عندكم  إن  وها 
عىل  يعمالن   – السالم  ثقافة  إىل  الدروب  العاملية،  املسابقة  يف 

تغيري العالم.

وهذا  اليونسكو،  هوالتزام  هذا  معكم.  األمام  إىل  ماضون  ونحن 
هوتعّهدي لكم.

يف  اصُمدوا  أن:  هي  جميعاً  إليكم  رسالتي  اليوم،  هذال  ويف 
الشجاعة واإلقدام، وال تدعوا التحديات تصّدكم.

شو:  برنارد  العظيم  اإليرلندي  الكاتب  يوما  ما قاله  وتذّكروا 
لقول  عنه  يتوقفوا  ما أن  تحقيق يشء  عىل  يعملون  بمن  »ال يجدر 

القائلني بأنه غري ممكن«.

أال فْلنستِمّر يف العمل !

اقتباس : إذ إنكم لستم محّل التغيري – 
بل أنتم أعظم قادته، الحاملون أعظم 

األفكار. ولستم مجّرَد متلقّين للدعم 
– وإنما أنتم شركاؤنا تماماً، إذ تُحدِثون 

التغيري لفائدة الجميع.
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فيصل بن عبدالرحمن بن معمر 
األمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

اململكة يسرني  أرض  عىل  جميًعا  بكم  أرحب  أن 

مؤتمر  تحتضن  التي  السعودية  العربية 

الشباب الدويل للتطوع والحوار، الذي يضم شبابًا من مختلف 

نظرائهم  مع  جنب  إىل  جنبًا  دولة   33 يمثِّلون  العالم،  أنحاء 

مهم؛  حيوي  موضوع  ملناقشة  اململكة؛  مناطق  جميع  من 

الجماعي، من خالل مجالني:  التعاون والعمل  تتجىل فيه روح 

قيمهما  ونستلهم  حولهما،  نتناقش  الذي  والحوار  التطوع 

عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  برنامج  إطار  ضمن  وآدابهما، 

الرتبية  وينّظمه وزارة  باليونيسكو، ورعايتها؛  والسالم  للحوار 

ومنظمة  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك  ومركز  والتعليم 

الشبابية  التطوع  ومرشوعات  برامج  الستعراض  اليونسكو؛ 

والدولية  املحلية  التجارب والخربات  والناجحة؛ وتبادل  الفعالة 

الحوار  خالل  من  الشباب  لتطوع  املبتكرة؛  املبادرات  من 

لتعميق  الحاجة  تلبي  جديدة  مسارات  وابتكار  بينهم؛  فيما 

ترعى  التي  املتاحة،  الفرص  خالل  من  بفاعلية؛  مشاركتهم 

األمل والنجاح وااللتزام بمفاهيم الحوار والسالم. 

بتنوع  املجتمعات،  كل  يف  التاريخ  عرب  اإلنساني  املشهد  كان  لنئ 

توافر  عىل  يؤّكد  ونظمها؛  ثقافاتها وحضاراتها،  واختالف  أديانها 

نحوتقديم  أوالجماعية  الفردية  اإلنسانية  اإلرادة  ه  توجُّ ظاهرة 

تعبريًا  أوالفقراء؛  أوالضعفاء  للمحتاجني  العون  يّد  ومّد  املساعدة 

الذين  جميًعا،  الشباب  فإن  الحياة؛  يف  التطوع  صور  أبسط  عن 

وعيهم  وبفعل  اإلنسانية  مجتمعاتنا  يف  األكرب  الرشيحة  يشّكلون 

من  بما يحوزونه  مؤهلون  بينهم؛  فيما  والحواري  الحضاري 
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لتبادل  تؤّصل  ناجحة،  تجارب  من  ويقدمونه  نوعية؛  خربات 

أجله،  من  تعاىل  الله  خلقنا  الذي  الهدف  وتحقيق  املعارف، 

التعايش  قيم  وترسيخ  والحوار،  والتواصل  والتعاون،  هوالتعارف 

والتفاهم؛ وتقديم العون من خالل التطوع، وإبراز خرباتهم  التي 

وثقتهم  لذواتهم  تقديرهم  وتنمية  شخصياتهم  تكامل  يف  تسهم 

بقيمة  والوعي  لديهم؛  البناء  النقدي  الحس  وتنمية  بأنفسهم 

واحرتام  به  والثقة  باآلخر  واإلحساس  الجماعي  التطوعي  العمل 

وإعطاء  االجتماعية؛  باملسؤولية  واإلحساس  واالختالف؛  الفروق 

التطوعي وروح  العمل  التعاون واملشاركة والرغبة يف  لقيم  نماذج 

يف  تسهم  التي  الحياتية،  وقدراتهم  مهاراتهم  وعرض  الفريق؛ 

التي  مهاراتهم؛  لتنمية  والسعي  واالجتماعي؛  النفيس  بنائهم 

بالدعم  ما حظيت  إذا  سيما  وحيويًة  وجديًة  إبهاًرا  أكثر  ستكون 

واألولوية والرعاية من املنظمات الحكومية واألهلية.

تم  الذي  والحوار،  السالم  لثقافة  عبدالله   امللك  برنامج  جاء 

وإقامة  التدريبية  الربامج  إعداد  اليونسكوبقصد  مع  توقيعه 

الشباب؛  بني  والحوار  السالم  ثقافة  لنرش  والفعاليات؛  املناشط 

تسود  التي  الخاطئة  املفاهيم  وتصحيح  حياة،  منهج  ليصبح 

مختلف  يف  للشعوب  الثقافية  الحياة  وإثراء  املجتمعات،  بني 

أنحاء العالم.   

يف هذه العجالة، أود اإلشارة إىل مرشوع الحوار الوطني يف اململكة 

الرشيفني  الحرمني  خادم  رؤية  ده  جسَّ الذي  السعودية،  العربية 

امللك  مركز  بتأسيس  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  الله  عبد  امللك 

عبدالعزيز للحوار الوطني، الذي يعترب مرشوًعا ثريًا، استطاع عىل 

الحوار  ثقافة  نرش  يف  الفتًا  يحقق حضوًرا  أن  مدار عرش سنوات، 

حياًة   : ِطباعه  من  طبًعا  تصبح  حتى  املجتمع  يف  املتنوعة  وقيمه 

املنوط  الجوهري  هوالدور  وهذا  وتقاليَد،  وعاداٍت  وفكًرا؛  وثقافًة 

تتمثل يف مشاركة  الوسائل،  إىل جملة من  باملركز، مستنًدا يف ذلك 

الوطنية  القضايا  ملناقشة  الواسعة  الفكرية  والتوجهات  الشباب 

الحكومية  القطاعات  كذلك  الحواري،  الحضور  ويشمل  املهمة، 

وترسيخ  الحوار  ثقافة  وهونرش  املنشود؛  هدفه  لتحقيق  واألهلية؛ 

قيم االعتدال والوسطية.

داخل  الحوار  ثقافة  تعزيز  خالل  من  املركز  جهود  تٌّوجت  وقد 

التفاعل اإلنساني من تعاون  الحوار يف  ملا  يشكِّله  ؛ وإيمانًا  البالد 

للبنة  اإلنسانية ـ إضافًة  األهداف عرب املشرتكات  وتالٍق يف تحقيق 

العربية  اململكة  من  انطلقت  ـ  العاملي  السالم  لبنات  من  جديدة 

امللك  الحرمني  خادم  مبادرة  املكرمة،  مكة  وتحديًدا  السعودية، 

التي  والثقافات،  األديان  أتباع  بني  للحوار  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

املجتمع  برتحاب  واحتضنها  العالم،  أرجاء  يف  أصداؤها  دّوت 

نيويورك  يف  وحصلت  والتأييد،  بالدعم  مدريد  يف  فحظيت  الدويل؛ 

عىل مباركة الجمعية العامة لألمم املتحدة، ودعمت جنيف  وفيينا 

بن  عبدالله  امللك  مركز  بتأسيس  أثمرت  حيث  تطبيقها؛  جهود 

بمشاركة  والثقافات  األديان  بني  للحوار  العاملي  عبدالعزيز 

النمسا؛  وجمهورية  السعودية؛  العربية  للمملكة  واسعة  دولية 

التعاون  قيم  لتعزيز  كمراقب؛  الفاتيكان  ودولة  إسبانيا؛  ومملكة 

والسالم  األمن  تحقيق  إىل  والسعي  الثقايف  والتبادل  والتعايش، 

واالستقرار لشعوب العالم.

تعزيز  عىل  العمل  يف  يكمن  ومنظماٍت،  أفراًدا  جميًعا  دورنا  إن 

األول.  املحل  يف  إنسانية  ثقافة  باعتبارهما  والحوار  التطوع  ثقافة 

الضوء  وتسليط  الثقافة  هذه  قيمة  لتعزيز  إال  هنا  اجتماعنا  وما 

حوار  إقامة  عرب  جميًعا  بيننا  فيما  املشرتكة  اإلنسانية  القيم  عىل 

فاإليمان  املشارك؛  الشباب  مختلف  بني  املؤتمر  أيام  خالل  فعال 

التعاون  وزيادة  الحوار؛  فرص  إعالء  يف   يسهم  التطوعي  بالعمل 

االجتماعية،  للعالقات  اإلنساني  الوجه  وإبراز  األفراد،  بني 

سبيل  يف  خاطر  طيب  عن  والعطاء  البذل  يف  التفاني  وتشجيع 

سعادة  اآلخرين. 

سعيدة  إقامة  لكم  متمنيًا  أخرى؛  مرة  بكم،  الرتحيب  أكرر 

جوانب  بعض  عىل  ِكثَِب  عن  للتعرف  الفرصة  لكم  تسنح  وأن 

الثقافية السعودية.

وعظيم  الشكر  عبارات  أسمى  أرفع  أن  إال  الختام  يف  يسعني  وال 

بن  الله  عبد  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  ملقام  التقدير 

..حفظهم  الثاني  وسموالنائب  األمني؛  عهده  وسموويل  عبدالعزيز؛ 

موصول  والشكر  والحضور،  الرعاية  عىل  الكريم  ولسموكم  الله.. 

بالشكر،  ه  كما أتوجَّ اليونيسكو؛  ملنظمة  العام  املدير  ملعايل 

ومنظمة  والتعليم؛  الرتبية  وزارة  املنظمة  للجان  والتقدير 

الوطني وخصوًصا  للحوار  امللك عبدالعزيز  اليونسكو؛ ومن مركز 

واألشهر  األيام  طوال  للعمل  تطوعوا  الذين  والفتيات  الشباب 

الشكر  كّل  منَّا  فلهم  ملؤتمر؛  لهذا   واإلعداد  للتنظيم  املاضية 

والتقدير.

اقتباس : اإليمان بالعمل التطوعي 
يسهم يف  إعالء فرص الحوار؛ وزيادة 

التعاون بين األفراد، وإبراز الوجه 
اإلنساني للعالقات االجتماعية



تسليط الضوء عىل الجلسة اإلفتتاحية  »الُطُرق املؤدية اىل ثقافة السالم« 
 املسابقة واملعرض



تسليط الضوء عىل الجلسة اإلفتتاحية  »الُطُرق املؤدية اىل ثقافة السالم« 
 املسابقة واملعرض







الفائزون يف »الطُرق املؤدية اىل ثقافة السالم« 
مسابقات 



الفائزون يف »الطُرق املؤدية اىل ثقافة السالم« 
مسابقات 





 جلسة ممثيلجهات 
 رفيعة املستوى
 التطوع العاملي للشباب
تفعيل للحوار
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السفير زياد الّدريسكل
 السفير، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية 

لدى اليونسكو

الرتبية صباح  وزير  سمو  إىل  بالشكر  أتوجه  الخري. 

وإىل  السعودية  العربية  اململكة  يف  والتعليم 

تقديم  أنىس  ولن  الوطني.  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز 

لدى  الدائم  السعودية  العربية  اململكة  وفد  إىل  أيضاً  الشكر 

تنظيم  عىل  اليونسكونفسها،  منظمة  إىل  اليونسكووبالطبع 

القول،  عن  وغني  والشباب.  بالحوار  املتعلق  الهام  الحدث  هذا 

إذا  مما  املؤتمر هوللشباب؛ ولست متأّكداً  أن هذا  كما تعلمون، 

لكننا سنجد رغم  الشباب،  كنا جميعاً شبيبة، أويف سن ما بعد 

ذلك طريقة للظهور بمظهر الشباب، فنشارك ونقدم إسهاماً.

بعد  لنا  سيكون  بأنه  تذكريكم  فقط  أود  العمل،  انطالق  قبل 

بوكوفا  السيدة  فيه  اليونسكوتشارك  يف  هام  احتفال  أسبوعني 

إىل  أوجهه  سؤال  ولدّي  العربية.  اللغة  بيوم  وهواالحتفال   –

ليست  العالم؟  يف  لغة  أفضل  ما هي  تعرفون  هل  الشباب: 

لغة  األصلية،  أنتم  لغتكم  هي،  بل   – وال العربية  اإلنجليزية 

لغتكم  تستعملوا  أن   – اليونسكودائماً  إليه  ما دعت  وهذ  األم. 

التنوع  عىل  املحافظة  يف  االستمرار  من  نتمّكن  لكي  األصلية، 

اللغوي يف العالم.

ولهذا السبب، أعود إىل لغتي الحبيبة، العربية، ألخاطبكم بها.

هذه  عىل  بضيويف  وأرّحب  الحارضين،  بجميع  ب  أرحِّ أن  أود 

كل  سنعطي  الجلسة.  هذه  يف  الحارضة  املنّظمات  املنّصة، 

الوقت:  هدر  هوتحايش  السبب  وليس  دقائق،  خمس  متحدث 

آمالهم  إىل  الشبيبة،  إىل  إصغائنا  وزيادة  كالمنا  تقليل  نريد 

ولذا  والدولية.  الوطنية  املنظمات  أجل  من  وطموحاتهم 

إىل  بعدها  ننتقل  لكل متحدث،  دقائق  سننطلق برسعة، خمس 

تلّقي األسئلة واإلجابة عنها.

هل تعرفون ما هي أفضل 
لغة يف العالم؟ ...

هي، لغتكم أنتم األصلية، لغة األم.



ى
تو

س
امل

ة 
يع

رف
ت  

ها
ج

يل 
مث

م

27

السفير زياد الّدريس
 السفير، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية 

لدى اليونسكو

عبدالعزيز عثمان التَوْيجري
 المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

)إيسيسكو(

العمل  جلسة  يف  إليكم  أتحدث  أن  الرسور  عظيم  يرّسني 

للعمل  “الشباب  الدويل  املؤتمر  خلفية  ملوضوع  املخصصة 

من  كجزء  يعقد  الذي  الحوار”،  تفعيل  والحوار:  التطّوعي 

مركز  نظمه  الذي  والحوار”،  للتطوع  “الشباب  الدويل  املؤتمر 

اململكة  يف  الرتبية  ووزارة  الوطني،  للحوار  عبدالعزيز  امللك 

عبد  امللك  برنامج  من  كجزء  واليونسكو،  السعودية،  العربية 

الله بن عبدالعزيز الدويل لثقافة السالم والحوار.

الختيار  تقديري  عن  أُعرب  أن  يشء  كل  قبل  يل  اسمحوا  ولكن 

وبالفعل،  الدويل.  املؤتمر  لهذا  إذ هومفتاحي  الهام،  املوضوع 

بفتح  مشفوعة  الشباب،  أجل  من  هادفة  رعاية  ضمان  إن 

املنافذ أمامهم إىل الرتبّي عىل قيم الحوار والتسامح، وإعطائهم 

يف  واإلسهام  العمل  سوق  يف  لالندماج  الفرص  من  متََّسعاً 

رفاهية املجتمع وتنميته، كل ذلك يشّكل مجتمعاً األساس لبناء 

يسوده  مستقبل   – جميعاً  إليه  نتطّلع  الذي  املرشق  املستقبل 

السالم والحوار والتفاهم واالحرتام املتبادل.

من  يثبت  الواسع،  املنظور  هذا  ومن  العام،  السياق  هذا  ففي 

لهذا  موضوعاً  للشباب”  الدويل  “التطوع  اختيار  الحكمة 

باعتباره  التطوع  ألبعاد  عميق  فهم  فيه  يتجىّل  اختيار  املؤتمر، 

السماوية،  الديانات  إليها  دعت  التي  السامية  القيم  إحدى 

بمعناه  التطّوعي،  العمل  إذ إن  اإلنسانية.  الثقافات  وأّكدتها 

األهمية  يرُِبز  املعروف،  صنع  عىل  حقيقي  هومثال  الواسع، 

للنهوض  الحكومية  األنشطة  بها مساندة  تتسم  التي  األساسية 

بالجماعات وخدمة املصالح العليا للشعب.

غري املرشوط  اإليثار  من  نابع  للتطوع  الواسع  املعنى  وهذا 

أن  من  يتمكنوا  لكي  باحتياجاتهم،  واالهتمام  اآلخرين  ملراعاة 

يعيشوا حياة الئقة يف وئام وتسامح، فيُسهموا من ثَّم يف تقّدم 

مجتمعاتهم وازدهارها.

التطّوع قيمة  التي تؤّكد أن  وتزخر ديانتنا وحضارتنا باألمثلة 

عن  أجيال  توارثتها  اإلسالمية،  وتقاليدنا  ثقافتنا  يف  أصيلة 

ن تتميّز به القيم األخالقية للمجتمعات اإلسالمية. أجيال، ومكوِّ

التطّوعي  العمل  يف  االنخراط  عىل  الشباب  تحفيز  فإن  وهكذا، 

واملدرسة  األرسة  بها  االضطالع  يف  يشرتك  مسؤولية،  هي 

لطريقة  إنها  االتصال.  اإلعالم وكل وسائط  والجامعة ووسائل 

أعم  وبوجه  املجتمع،  لخري  الشباب  طاقات  تُستعَمل  أن  عملية 

شاملة،  مستدامة  تنمية  بنموذج  نحوالنهوض  قدراتهم  توجيه 

املساواة  بكامل  واملستقبل  الحارض  أجيال  فوائدها  تجني 

واملالءمة، وبدون تمييز أيّاً كان.

يخدم  لن  لها،  ال حرص  التي  بفوائده  الدويل،  فالتطّوع 

إال املصالح املشرتكة للشعوب. إنه طريقة واقعية لرتويج ثقافة 

التسامح والحوار والسالم، لكونه يتيح لشبيبة مختلف البلدان 

للتعاون املثمر، واالندماج املفيد، واالنخراط الجماعي يف  فرصاً 

العمل التطّوعي الذي يعود بالنفع عىل الجماعات البرشية.

التطوع الدويل للشباب هو... 
املنطلق الطبيعي للحوار بين الثقافات 

والجماعات، على اختالف 
تقاليدها الدينية.
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حيوي كل حافز  املشرتك  والعمل  االندماج  أن  يف  شك  من  وليس 

فهذه  متبادل.  واحرتام  بوئام  والتعايش  الشباب،  بني  للحوار 

ينتمون  أناس  بني  للحوار  جيدة  ومنّصة  للبرشية،  كبرية  نعمة 

إىل ثقافات وحضارات مختلفة.

تعزيز  يف  اإلسهام  كبري  هونشاط  للشباب  الدويل  التطوع  إن 

الحوار بني الشباب، وهواملنطلق الطبيعي للحوار بني الثقافات 

قيم  إرساء  وإن  الدينية.  تقاليدها  اختالف  عىل  والجماعات، 

عن  مجرَّدة  بصورة  العمل،  وتكريس  الذات  ونكران  التطّوع 

يف  جديدة  طاقة  لبّث  طريقة  هوأفضل  الشخصية،  املكاسب 

الجماعة البرشية كاّفة.

نصب  الشباب  نُبقي  بأن  والقيم،  واملثل  املبادئ  هذه  وإذ تؤكد 

االنخراط  إىل  وثّابة  قوية  إرادة  من  به  بما يتميّزون  أعيننا 

النظر  برصف  الشعوب،  جميع  لصالح  التطّوعي  العمل  يف 

واللغة.  والثقافة،  والدين،  والعنرص،  الوطني،  االنتماء  عن 

فمقصودنا هوتوفري فرصة للشباب يتشاركون فيها بنشاط يف 

خدمة البرشية، بروح التطوع للجماعة واإلشفاق عىل الجميع.

 )ISESCO( ر املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة وتقدِّ

ومعاٍن،  مسّلمات  من  القيم  هذه  عليه  ما تنطوي  التقدير  حق 

لكونها بذلت، منذ تأسيسها يف عام 19٨2، قصارى جهدها يف 

جانب  إىل  فاإليسيسكو،  اإلسالمي.  العالم  شباب  تمكني  سبيل 

بشأن  تدارس  وحلقات عمل،  وندوات وحلقات  عقد مؤتمرات 

من  الدراسات  من  كبرياً  عدداً  نرشت  االهتمام،  محط  مواضيع 

وفّعالة  عملية  حلول  يف  تفّكر  انفّكت  وما  الشباب،  ترقية  أجل 

خدمة  عن  قدراتهم  ق  وتعوِّ هممهم  تثبِّط  التي  للمشكالت 

الذي  األخري  الهدف  إذ إن  املستويات.  جميع  عىل  جماعاتهم 

عظيمة،  حافزة  قوة  الشباب  يف  تبّث  اإليسيسكوهوأن  تَنُشده 

يستطيعون،  وجه  أفضل  عىل  جماعاتهم  خدمة  إىل  تدفعهم 

مستدامة  تنمية  سبيل  يف  جهود  من  ما يُبذل  إىل  واالنضمام 

شاملة، وفتح سائر العالم.
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عبد اهلل حمد محارب
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

)األلكسو(

صاحب نجتمع  قبل  من  كريمة  بدعوة  اليوم 

لنناقش  الله  عبد  بن  فيصل  السمواألمري 

يل  واسمحوا  الشباب.  وهي  أال  العرص  قضايا  أهم  من  قضية 

هذا  يف  ووجداني  عقيل  عليه  بما ينطوي  إليكم  أتحدث  أن 

وخطأ  وثورات،  أزمات،  من  اآلن  منه  ما نعاني  أكثر  إن  األمر. 

دورهم،  وتهميش  للشباب،  إهمالنا  إىل  مرجعه  إنما  رؤيتنا  يف 

دنياهم  هي  التي  الدنيا،  بشؤون  منهم  أكثر  نعلم  أننا  وظننا 

ثقافتنا  أن  من  الرغم  عىل  وعاملنا.  دنيانا  ما هي  أكثر  وعاملهم 

العربية األصيلة حثتنا دوماً عىل دعم دور الشباب يف املجتمع، 

بمشاورة  »عليكم   : تقول  »الذكية«  القديمة  العربية  فاملقولة 

وال استولت  الِقَدم،  طول  لم ينله  رأياً  ينتجون  فإنهم  الشباب 

من  ذلك  الشباب  دور  عن  وساتحدث  الِهَرم. »  رطوبة  عليه 

خالل عدد من املحاور:

الشباب والتنمية املستدامة    

الشباب«  »طفرة  نسميه  أن  ما يمكن  العربي  عاملنا  يشهد 

فوفقاً  العربي،  العالم  يف  السكانية  األغلبية  الشباب  يمثل  حيث 

 %٦0 أن  نجد   2010 لعام  العربي  البرشية  التنمية  لتقرير 

والعرشين.  الخامسة  سن  تحت  العربي  العالم  سكان  من 

فكيف  الشباب،  بني  هي  أيضاً  البطالة  معدالت  أغلب  أن  إال 

كان  إذا  اإلنتاج  ومستقبل  العمل،  سوِق  مستقبِل  تصور  لنا 

الشباُب مستبعداً منهما. وكيف ال يتم إرشاُك الشباِب الواعِد يف 

وَكَلفاً/ اهتماماً  الناس  أكثر  وهم  املستقبلية،  الخطط  صياغة 

تأثُرا باملستقبل.  

الشباب والثورات

ليس من املستغرب أن يكون وقوُد الثورات التي تجتاح العالَم 

ما يمكن  أخطر  من  اليوم  شباُب  عانى  فقد  الشباب.  هم  اآلن 

يعد  فلم  اآلفاق.  انسداد  بذلك  وأعني  عامة،  اإلنسان  يعانيه  أن 

تواجهها  التي  االقتصادية  التحديات  إزاء  اليوم  شباِب  أمام 

عن  الصارخ  التعبريَ  إال  منها،  املتقدمة  حتى  الدول،  حكومات 

فما  مستقبلهم،  أعمال  جدول  من  األمل  غياب  وعن  إحباطهم، 

املشاعر  تلك  عن  للتعبري  الشارع  إىل  النزول  إال  منهم  كان 

بما تحمله  فالعوملة  فحسب!  ذلك  وليس  نفوسهم.  يف  املتأججة 

من سعي دؤوب إىل تمييع الهويات والقوميات، وفرض نموذج 

لإلنسانية،  األمثل  النموذج  بصفته  العالِم  عىل  الرؤية  أُحادي 

شعوراً  اليائس  الطموح/  الشباب  هؤالء  من  كثري  عند  خلقت 

باالنكسار والهزيمة، التي اعتقدوا أنها يجب أن تُعوَض بمزيٍد 

التطرف  فصار  والقوميات.  الهويات  تلك  بأهداب  التمسك  من 

الشباب  لشخصية  املكونة  األطر  بتلك  التمسك  يف  والتشدد 

لفقدهم  عليهم،  غالبة  سمة  العربي(  الشباب  بالذكر  )وأخص 

ة نََزَعات انتقامية، تريد أن تنتقم  ما يعوض ذلك. وأصبحت ثَمَّ

املواتية.  الفرص  لهم  لم يتح  الذي  الظالِم،  الحارِض  هذا  من 

السلبية إىل طاقات  النََزَعات  الفرصة لنحيل تلك  أمامنا  فمازال 

متجددة تسهم يف وضع رؤية أفضل لعاملنا. 

التطوع والحوار

كقيمة  التطوع  ملفهوم  هوتبنيه  املؤتمر  هذا  ما يميز  أبرز  لعل 

واإلسالمي  العربي  تراثنا  من  كثرية  أمثلة  وثمة  راقية.  إنسانية 
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التطوع كل معنى  يف  ناصعة  نماذج  أمامنا  وتضع  تحضنا 

بفعل،  مرتبطٍة  كفكرة  التطوَع  ما يميز  وأهم  وممارسته. 

هومناقضة  الواقع،  أرض  عىل  بتحققها  إال  ال تتحقق  أنها  أي 

التي  التطوع للطبيعة النمطية للسلوك اإلنساني، تلك الطبيعة 

العمل من أجل الحصول عىل مقابل، مادي يف  إىل  تسعى دوماً 

والساعي  التطوع  مفهوم  يف  املتأمَل  فإن  كذلك  األحوال.  أغلب 

املتطوعني  أن  يجد  أواملتطوعة،  املتطوع  أي  به،  القيام  إىل 

أواملتطوعة  املتطوع  وأن  الشباب،  من  أكثرهم  عامة  بصورة 

أكثر ميالً من غريه  التطوعي  بالعمل  القيام  إىل  بطبيعة نزوعه 

مقابِل  يف  ماله(  جهده،  )وقته،  يملكه  يشء  عن  التنازل  إىل 

إسعاِد اآلخر أومساعدته. إذن، نحن أمام نماذج برشية، اإليثار 

الناس،  أكثر  هم  وهؤالء  الفعيل،  نحوالعمل  ودافعها  هوسمتها 

تلتقي  وهنا  معه.  للحوار  واستعداداً  لآلخر،  قبوالً  رأيي،  يف 

ممارسُة التطوِع والحواِر معاً لقاًء الزماً.

لكن كيف يمكن أن نرّسـخ يف أبنائنا تلك القيم اإلنسانية، إنها 

فال بد  والتعليم  بالرتبية  إال  شخصياتهم  من  جزءا  تصبح  لن 

ذلك  بما يعزز  املراحل  كل  يف  الدراسية  املناهج  تطوير  من 

مؤتمركم  يعمل  أن  أود  ولهذا  الشباب.  لدى  اإلنساني  التوجه 

يف  فعالة  كأداة  وتطويره  املتطوع  دور  تفعيل  عىل  الكريم 

من  أعىل  درجات  إىل  بالحوار  والوصول  الحوار  دوائر  توسيع 

التعايش والتفاهم.

ولهذا فإنني أتمنى عىل مؤتمركم هذا أن يراعي ذلك عند إعداد 

واملنظمات  السنني،  عرشات  منذ  أكثرها  فما  التوصيات،  قائمة 

الدولية تعقد املؤتمرات والندوات، ثم تصوغ توصيات إنشائية 

عىل  والدليل  يشء.  منها  يتحقق  ولم  واآلمال  باألحالم  مملوءة 

ذلك أننا يف وطننا العربي ال زلنا يف حفرة التخلف، ولو حققنا 

ولهذا  عليه،  ما نحن  إىل  حالنا  ملا آل  التوصيات  تلك  أهداف 

فأرجوأن تبتعد التوصيات عن اإلنشائية والتمنيات وأن  نجنح 

إىل وضع توصيات متصلة بالواقع وباإلمكان تنفيذها فورا عىل 

بزمن  ومرتبطة  التكاليف  محسوبة  محددة  مراحل  يف  تتم  أن 

معروف مقنن لتنفيذها.

عن  أعبّـــر  أن  املنرب  هذا  ومن  املناسبة  هذه  يف  يل  واسمحوا 

اململكة  بها  قامت  التي  الرائعة  للمبادرات  العايل  تقديري 

العربية السعودية، فالشكر وافيا لها ملكا وحكومة وشعبا عىل 

واسعة  آفاق  تفتح  التي  الرائعة  املبادرات  تلك  بني  ومن  ذلك 

بن  عبدالله  »برنامج  إنشاء  مكان  كل  يف  العربي  املواطن  أمام 

امللك  و»مركز  والحوار«،  السالم  لثقافة  العاملي  عبدالعزيز 

عبدالعزيز للحوار الوطني«، ثم » هيئة تقويـم التعليم العام«، 

لعالج  به  واالقتداء  التأيس  إىل  العربية  الدول  أدعوجميع  والذي 

قضيّـة ضعف التعليم يف وطننا العربي.

فاملقولة العربية القديمة 
 تقول:  »عليكم بمشاورة الشباب 

 فإنهم ينتجون رأياً لم ينله طول القَِدم، 
وال استولت عليه رطوبة الِهَرم.«
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هانس ُدورفيل
مساعد المدير العام لشؤون التخطيط االستراتيجي، 

اليونسكو

أشاطركم اسمحوا  أن  يشء،  كل  قبل  يل، 

فقط  ليست  األصلية  لغتي  أن  معلومة 

اليوم  فإني سأتكلم  أيضاً. ومع ذلك  »الفرنكونية«  بل  األملانية، 

وهويُديل  الّدْريس،  السفري  سعادة  إلينا  نظر  باالنجليزية. 

تنطبق  كنا  ما إذا  لريى  ثاقبة  نظرة  االفتتاحية،  بمالحظاته 

يف  زوجتي  يل  بما تقوله  يذكِّرني  هذا  الشباب.  صفة  علينا 

بذلك  بعُد  فلسَت  استيقْظ،  »هيّا  يل:  تقول  راحة.  أكثر  أوقات 

اليوم!«.  بعد  لك  ال شباب  التقاعد،  عىل  أوشكَت  قد  ها  الفتى! 

ويترّصف  شاب،  أنه  ما يشعر  بقدر  شاب  املرء  أقول،  وأنا 

كشاب كما ينبغي له بحسب شعوره.

لكي  بيننا،  سناً  أكرب  هم  ملن  جيد  شعار  أنه  أرى  وهكذا 

ينخرطوا مع من هم أصغر. 

دعوني أبدأ كالمي بتوجيه الشكر إىل سمواألمري فيصل بن عبد 

الذي أسديتموه  الرائع  الدعم  الرتبية، عىل  آل سعود، وزير  الله 

ناجح  معاً  وضعناه  الذي  الربنامج  أن  أرى  إني  اليونسكو.  إىل 

اليونسكومن  لدى  نظائره  بني  األنجح  بأنه  فعالً  وأعتقد  جداً. 

قيمتني  هناك  أن  أتذكر  وهنا  الثقافات.  بني  الحوار  برامج 

هي  واألخرى  الثقة،  هي  األوىل  اإلكبار:  من  حّقهما  ال تُعَطيان 

هذا  تنفيذ  عىل  وائتمنتمونا  الثقة  أوليتمونا  وأنتم  االئتمان. 

به  ما نأتي  أن  ونأمل  األمرين.  عىل  أشكركم  فأنا  الربنامج، 

اليوم إىل طاولة املفاوضات سيكون أيضاً ُمرضياً لكم.

يجدر  قضاياهم،  ونتناول  الشباب  إىل  اليوم  نتوجه  فيما 

باهتمامنا بعض املنظورات املذهلة :

من  بهم  ما يتصل  مع  واملحزن  القايس  الشباب  واقع  أوالً، 

توظيف  حيث  من  العاملية  األزمة  ال نجهل  فنحن  البطالة. 

طوال  ازدادت  التوظيف  طالبي  طوابري  أن  ونعلم  الشباب، 

ر  تُقدَّ الحارض  الوقت  ففي  األخرية.  السنوات  خالل  طول  عىل 

هذه  ويف  باملائة،  بنحو٦.12  الشباب  لبطالة  العاملية  النسبة 

الشباب  عدد  يُقّدر  هنا،  جالسون  إذ نحن  بالضبط  اللحظة 

التكاليُف  شخص.  مليون  بنحو٧3  العمل  عن  العاطلني 

األجل،  الطويلة  والبطالة  للبطالة،  واالجتماعية  االقتصادية 

للشباب،  النوعية  املنخفضة  الوظائف  وانتشار  الهمة،  وتثبيط 

وأصبح  النمواالقتصادي.  فرص  وتقويض  التصاعد  يف  تستمر 

متنامية  مستمرة  نزعة  والوظائف  املهارات  بني  التالؤم  عدم 

الشهادات  تحصيل  يف  إفراط  ويُشَهد  الشباب.  عمل  سوق  يف 

كما يُشَهد  األمرين،  كال  يف  تفريط  يقابله  املهارات،  واكتساب 

بسبب  العمل،  سوق  طلب  من  املهارات  سقوط  حاالت  تزايد 

مواءمة  يف  فشل  حصل  أنه  املؤكَّد  من  األجل.  الطويلة  البطالة 

الشباب  بطالة  ما توجد  وأغلب  العمل.  لسوق  التعليمية  النظم 

وعواقبها الراهنة يف ثالث مناطق: منطقة االقتصادات املتقدمة 

شمايلّ  ومنطقة  األوسط،  الرشق  ومنطقة  األوربي،  كاالتحاد 

أفريقيا. ذلك هواملنظور السلبي اآلن.

 ويبقى قول صحيح، وهوأنه حيثما 
فشل الكالم بدأ العنف، ومن هنا يستمد 

الحوار أهميته املضاعفة
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»الربيع كل أن  رأينا  إيجابية،  األكثر  نحواملنظور  اتجهنا  وإذا 

أكثر  هي  الحارض  الوقت  شباب  مطالب  أن  لنا  بنّي  العربي« 

من  وأكثر  التوظف،  من  وأكثر  املادية،  الظروف  تحسني  من 

األهمية.  أساسية  األمور  هذه  تكن  مهما  الشخصية،  الرفاهية 

إن  أال  األخرية.  السنوات  يف  ضاع  جداً،  هام  مفهوم  فالكرامة 

مختلفة،  عوملة  أرى،  أن  كما يسعني  يطلب،  املعارص  الشباب 

األساس،  ففي  قبالً.  شوهدت  غري التي  بقيم  متّسماً  عاملاً  يريد 

تستهدي  الكوكب،  امتداد  عىل  جماعة  إقامة  تريدون  أنتم 

االتصال  قوة  من  يدعم  بالطبع  وهذا  املبادئ،  من  بمجموعة 

الهياكل  التقليل من  وتكنولوجيا املعلومات. يبدوأنكم تتطّلبون 

الهرمية وزيادة الهياكل األفقية التي يكون من شأنها أن تيرسِّ 

يقودها  التي  للحركات  فيها  ويمكن  تعاونية،  حكومات  وجود 

الوكاالت،  من  وكالة  ما تؤديه  بمثابة  عملها  ترى  أن  الشباب 

وتستطيع أن تؤدي دور رشكاء حقيقيني بدالً من االكتفاء فقط 

بدور املتلقيني الغري فعال. لقد أصبح الشمول مفهوماً محوريا 

السيدة  أن ذكرت  املشاركة. وقد سبق  أجل  املسعى من  يف هذا 

اليونسكوقبل  مقر  يف  عقدناه  الذي  الشباب،  منتدى  أن  بوكوفا 

اليوم بنحوشهر، ترّكز فعالً عىل مسألة الشمول هذه.

عىل  النظامي  وغري  النظامي  التعليم  إىل  الحاجة  أن  يخفى  وال 

املستويني الوطني والدويل كبرية جداً، وعىل الخصوص بالنظر 

ونحتاج  البطالة.  بشأن  ذكرها  املتقدم  الرهيبة  األرقام  إىل 

املواطنية  ما تعني  مفهوم  ونرش  بالوعي  النهوض  إىل  أيضاً 

يف  التكنولوجية  واملهارات  املعارف  تنمية  حيث  من  العاملية 

والثقافية  االجتماعية  العوامل  إزالة  حيث  ومن  البلدان،  جميع 

وشتى  الظلم  وانتشار  قيام  يف  تساهم  التي  واالقتصادية 

أشكال الالمساواة.

للتحاور  قاعدة جديدة  إرساء  أمام رضورة  نِجُدنا  وباختصار، 

اتجهنا  فإذا  والشباب.  القرارات  صانعي  بني  التعاون  وفرص 

اإليجابي  والتطور  الثالث  العنرص  التطّوعي،  بالفكر نحوالعمل 

اآلخر – أياً كان مجال االضطالع به – وجدناه يستند إىل نفس 

دور  بالتايل  وأنه  واملبادئ،  القيم  بنفس  ويستهدي  التطلعات، 

واالنتماء  باالنتماء.  حقيقي  شعور  يحكمه  عالم  داخل  يؤّدى 

يعني أن يُعطي املرء، ويُصغي، ويشارك، وخصوصاً  أن يتعلم  

البرش،  بني  للتضامن  متجدد  ميثاق  اآلخر.  من  شخص  كل 

لنا  يجوز  الذي  هواملشهد  ذلك   – جديد  مدني  مجتمع  مالمح 

من  بما تمتلكه  اليونسكو،  أن  املؤكَّد  ومن  تحقيقه.  نشدان 

وتشجيع  الثقافات  بني  الحوار  مجال  يف  الجذور  عميقة  خربة 

اآلخر، وكرامة  التشديد عىل سالمة  عليها  بينها، يجب  التقارب 

اآلخر. فالحوار هواملفتاح لهذا املرشوع ويظل مفتاحه.  

لقبول  واالستعداد  بنشاط،  اإلصغاء  يفرتض  الحقيقي  الحوار 

حق،  عىل  يكون  قد  اآلخر  أن  أيضاً  يعني  والحوار  التحدي. 

واحرتام  واألدوار  األصوات  يف  كثرة  أيضاً  وهويتضّمن  ال.  وأنا 

إحراز  نستطيع  فقط  السياق  هذا  مثل  ففي  الرأي.  يف  املخالفة 

إىل ما يمكن  الوصول  املعرفة، وربما  ِحجاج تعاوني يف نشدان 

وهوأنه  صحيح،  قول  األقل  عىل  ويبقى  بالحقيقة.  تسميته 

الحوار أهميته  العنف، ومن هنا يستمد  الكالم بدأ  حيثما فشل 

يف  جاء  مما  أفضل  ذلك  عن  تعبري  هنالك  وليس  املضاعفة. 

امليثاق التأسييس لليونسكو: »ملا كانت الحروب تتولد يف عقول 

أن  يجب  ونساء(  )رجاالً  عقولهم  ففي  ونساء(،  )رجاالً  البرش 

تبنى حصون السالم«.

مثرياً جداً، فأنا متشوق  أننا سنجري يف هذا اإلطار نقاشاً  آُمُل 

إىل سماع مداخالتكم.
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أحمد الهنداوي
 مبعوث األمين العام لألمم المتحدة المعني 
بشؤون الشباب

األمري أود  امللكي،  سموكم  إىل  أيضا  الشكر  أسدي  أن 
اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  وزير  سعود،  آل  فيصل 

العربية السعودية، عىل ضيافتكم وما بذلتم من جهود يف سبيل 

السيدةإيرينا  إىل  الشكر  توجيه  أيضاً  وأود  املؤتمر.  هذا  إنجاح 

بوكوفا، املديرة العامة لليونسكو، عىل كل ما تّم من عمل بشأن 

الذي  اليونسكوللشباب  فمنتدى  املتحدة.  األمم  داخل  الشباب 

ُعقد يف اآلونة األخرية كان ناجحاً للغاية، حتى إننا، وألول مرة، 

يأتي دعم مبادرات الشباب من الشباب أنفسهم.

الزيادة  انتباهي  يسرتعي  املؤتمر،  هذا  موضوع  إىل  وبالرجوع 

مليون   ٨00 عن  نتحدث  نحن  العالم.  شباب  عدد  يف  العظيمة 

العالم،  سكان  عىل  نظرة  ألقينا  وإذا  والشابات.  الشبان  من 

كان  أيًّاً  العمر.  من  الثالثني  دون  ممن  نصفهم  أن  وجدنا 

املعيار الذي نأخذ به، والحساب الذي نُجريه، نحن نعجب من 

)الديمغرافيا(.  السكانية  الدراسات  ومن  السكان  عدد  حقيقة 

إن يف هذه الدراسات السكانية )الديمغرافيا( قوة كبرية.

الواقع  وهذا  شباب،  السكان  ثلثي  العربية،  املنطقة  يف  وهنا 

يشكل فرصة كبرية للتنمية.

دفعت  التي  هي  النفطية  الثروة  إن  أقول  دوماً  كنُت 

إن  فأقول  اليوم  وأّما  العربية.  املنطقة  يف  النمواالقتصادي 

الثروة الحقيقية لهذه املنطقة هي الشباب، “النفط” الحقيقي، 

املنطقة  يف  البطالة  نسبة  بالتنمية.إن  سينهضون  الذين  وهم 

بني  املائة  يف   2٦ وتبلغ  العالم،  يف  األعىل  الواقع  يف  العربية هي 
نسبة  لدينا  أنه  العديدة  املفارقات  بني  من  واحدة  الشباب. 
نفسه  الوقت  ويف  عالياً،  تعليماً  املتعلمات  الشابات  من  كبرية 

نسبة عالية من العاطالت عن العمل بينهّن.

التي  الوظائف هي واحدة من أهم املسائل  أال إن مسألة تأمني 
يتوّجب علينا أن نعالجها لكي نفي بتعهداتنا تجاه الشباب.

الكالم  اليوم، ال نستطيع  عالم  الشباب يف  من  مليوناً  وإزاء ٧5 
عن معالجة أزمة البطالة، بدون النظر إىل التطوع، لنرى كيف 
نعرف  فنحن  العمل.  التطّوع وسوق  بني  الفجوة  َجرْس  يمكننا 
أن هناك مهارات تُكتَسب من خالل العمل التطوعي، وال يمكن 
الشخصية.  خربتي  أشاطركم  أن  أود  وهنا  بدونه.  اكتسابها 
العمر،  من  الـــ15  يف  وأن  التطوعي  العمل  يف  انطلقت 
كنت  الشبابية. وحني  املنظمات  أنواع  يف شتى  متطّوعاً  وعملت 
أعطي  كنت  بعطائي:  أفّكر  كنت  التطوعي،  العمل  يف  منخرطاً 
الوراء،  إىل  وقتاً، وطاقة، ومهارات. ولكن بعدئذ، عندما نظرت 
من  جنيت  وطاقتي،  وقتي  بالفعل  أعطيت  وإن  أني،  تحققت 
لآلخرين،  وفهم  مهارات  بشكل  ذلك،  مقابل  التطوعي  عميل 

ما يفوق كثرياً ذلك العطاء.

الجوانب  أحد  لكن  األهمية،  غاية  هام  التطوعي  العمل  إن 
قيمته،  تفهم  العمل  سوق  جعل  طريقة  يف  يكمن  األساسية 
بشأنها.  االعرتاف  من  مزيداً  التطوعي  العمل  مؤسسات  وتويل 
إىل  التطوعي  العمل  ومنظمات  الحكومات  أدعوجميع  وال أنفّك 
بني  الفجوة  سد  سبيل  يف  للتطّوع،  املتحدة  األمم  برنامج  دعم 
أن  إدراك  للغاية  املهم  ومن  العمل.  وسوق  التطوعي  العمل 
عن  أهمية  ال يقل  البطالة  أزمة  ومعالجة  الفجوة  هذه  َجرْس 

الحوار الثقايف وتفّهم الثقافات املختلفة.

وها أنا أتطلع إىل مزيد من التطوع ومزيد من الحوار.

إن مسألة تأمين الوظائف هي واحدة 
من أهم املسائل التي يتوّجب علينا أن 

نعالجها لكي نفي بتعهداتنا تجاه الشباب
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حمد محمد آل الشيخكل
 نائب وزير التربية  والتعليم، المملكة العربية 

السعودية

يف تسعد  باملشاركة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وتترشف 

الذي يجتمع فيه الشباب من  تنظيم هذا املؤتمر 

ِكال الجنسني،  من مختلف القارات والثقافات، يعملون بحماس 

واقع  من  إلنقاذه  حولهم  من  العالم  يف  تغري  احداث  أجل  من 

الحروب واملعانات واألنانية واالختالف والتخلف اىل عالم يسوده 

مرتكزين  عرب  للناس  الخري  وحب  والسالم  والتعاون  التفاهم 

ال يمكن تحقيق األهداف إال بهما هما الحوار و التطوع.

يف  الركيزتني  بهاتني  تامة  قناعة  عىل  والتعليم  الرتبية  وزارة 

مناهجها  ضمن  تعمل  فهي  ولذا  االجتماعية  النمووالتنمية 

ومنهج  القيادة  توجيه  بعتباره  ذلك  تحقيق  عىل  وبرامجها 

أجزاء  توحيد  مع  بأنه  كلمته  يف  سموالوزير  كما أشار  الدولة. 

أهم   بصفته  كبريا  االهتمام  كان  السعودية   العربية  اململكة 

مرتكزات الدولة الحديثة ثم انتقلت الدولة بالتعليم من مرحلة 

تأسيس اىل مرحلة االنتشار اىل سائر مناطق اململكة. مما جعل 

املرحلة  أما  أو صعب.  بعد  مهما  مكان  كل  يف  متوفرة  املدارس 

األكثر  املرحلة  باعتبارها  الجودة  مبدأ  عىل  تركز  فإنها  الحالية 

تحدياً واألصعب تطبيقاً واألكثر جدوى. ولذا اعتنت بالـُمعّلم، 

التطوير  برامج  توسيع  عىل  والعمل  للتعيني  الضوابط  ووضع 

املدرسية  البيئة  وأعطت  الكفاءات.  ورفع  والتدريب  املهني 

مع  بما يتناسب  املناهج  تطوير  عىل  وعملت  خاصا  اهتماماً 

تحديات القرن الحادي والعرشين، معتمدة عىل أحدث الوسائل 

التقنية الحديثة.

تأسيس  عىل  الوزارة  عملت  فقد  املؤتمر  بموضوع  يتعلق  فيما 

مجالس استشارية للمعلمني واملعلمات يف املناطق واملحافظات 

ويمارسون  تهمهم  التي  القضايا   معاً  يتدارسون  حيث 

صداه  يرتفع  علمي  بحوار  والتعليم  الرتبية  حول  رأيهم  طرح 

إليه  ما يطمح  تحقيق  أجل  من  الوزارة  واىل  التعليم  ادارة  اىل 

نظمت  التعليمية.  للعملية  رضورياً  يعتربونه  وما  املعلمون 

الوزارة أيضاً تكوين مجالس مدرسية يدخل فيها أولياء األمور 

واملعلمني والطالب لتكون إطاراً للحوار والَحْوَكمة.

الوزارة  داخل  من  انبثقت  التي  التطوعية  املشاريع  ومن   

املسؤولية  مفهوم  يؤصل  وهوبرنامج  خري«  »فينا  برنامج 

واملعلمني  والطالبات  الطالب  لدى  التطوعي  والعمل  االجتماعية 

املهتمة  الوطنية  املؤسسات  من  عدداً  بمشاركة  واملعلمات 

بالعمل االجتماعي. ويحمل املرشوع مضامني  وأهداف تربوية 

يدرسها الطالب يف مناهجهم ويأتي هذا املرشوع بربط الجانب 

تطوعية  أنشطة  يف  يشارك  فالطالب  العميل.  بالواقع  النظري 

التكاميل  العمل  حول  إيجابية  عادات  اكتساب  عىل  تشجع 

لخدمة املجتمع بطرق ابتكارية معتِمدة عىل مجموعة من القيم 

بالبيئة  العناية  أهمها  من  املجتمع.  عليها  يقوم  التي  األخالقية 

املدرسية ومظهرها  وهوبرنامج اختياري يحظى باهتمام كبري 

العمل  يف  املساهمة  يف  رغبتهم  يؤكد  مما  الطالب  هؤالء  لدى 

من محافظة جدة  هنا  من  الربنامج  هذا  انطلق  فقد  التطوعي. 

جميع  يغطي  بأن  ونأمل  ويتوسع.  يزداد  وأصبح  سنوات  قبل 

والتطوع  الحوار  نشاط  وال يقترص  الله.  بإذن  اململكة  مدارس 

مدارس  أندية  بربنامج  البدء  تم  وإنما  الدرايس  اليوم  عىل 

الحي التي تغطي الكثري من األحياء يف املدن واملحافظات التي 

وصلت اآلن  اىل 200 وتستهدف نهاية  هذا العام 1000 نادي 

الطالب  املسائية. يمارس فيها  الفرتة  املدارس تعمل يف  يف هذه 
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عىل  تقوم  متنوعة  أنشطة  املجتمع  أفراد  وجميع  واملعلمون 

التطوعي  العمل  عىل  يعتمد  منها  كبري  وجزء  والحوار  التعاون 

والتي  الصيف  خالل  تُقام  التي  املوسمية  األندية  اىل  باإلضافة 

والشابات  الشباب  فراغ  ملأل  نادياً   ٦10 املايض  العام  يف  بلغت 

واعطائهم الفرصة  لالستفادة وافادة املجتمع.

مدرسة   33000 ما يقارب  اليوم  تحتضن  اململكة  كانت  اذا 

يدرس فيها أكثر من خمسة ماليني طالب وطالبة، فإنه يمكن 

مرشوع  يُحدثه  أن  يمكن  الذي  الكبري  التأثري  نتصور  أن  لنا 

الحوار والتطوع يف املدارس عىل بُنية املجتمع بالكامل.

والسالم عليكم

املرحلة الحالية فإنها أعطت اهتماماً 
خاصاً للبيئة املدرسية والعمل على 

تطوير املناهج بما يتناسب مع تحديات 
القرن الحادي و العشرين



36

ب
حي

رت
 ال

ت
ما

كازومي إيكيدا-الرِهدكل
 رئيسة شعبة الشراكات واالتصاالت، 

متطوِّعواألمم المتحدة

العربية يسّرني  اململكة  يف  جدة،  يف  أكون  أن  جداً 

دور  ألداء  ُدعيت  أني  فني  ويرشِّ السعودية، 

باسم  أُعِرب  أن  وأود  بالشباب.  املعني  الهام  املؤتمر  هذا  يف 

األمم  متطّوعي  لربنامج  التنفيذي  املدير  ديكتوس،  ريتشارد 

الرتبية  الكرام – وزارة  املتحدة، عن صادق تشكراتي ملضيفّي 

والتعليم، واليونسكو، ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني.

للعمل  للشباب  الدويل  املؤتمر  هذا  انعقاد  موعد  يتطابق 

كانون   5 يف  للمتطوعني،  الدويل  اليوم  مع  والحوار  التطوعي 

كل  يف  به  ويُحتَفل  املتحدة  األمم  قررته  الذي  األول/ديسمرب، 

باملتطوعني  االعرتاف  وترويج  بالوعي  النهوض  أجل  من  عام، 

يف  االهتمام  العام يركَّز  هذا  ويف  التطوعي.  العمل  وبمنظمات 

اليوم الدويل للمتطوعني عىل شؤون الشباب.

والخرباء،  الشباب،  قادة  من  الكثري  املؤتمر  هذ  يف  اجتمع  لقد 

وأفضل  املالئمة  النهوج  مناقشة  أجل  من  املمارسة  وأهل 

املمارسات بخصوص العمل التطوعي. ونحن عىل ثقة بأن هذا 

املؤتمر سيوّطد التزام الشباب التزاماً جاداً بشأن املستقبل.

من  أكثر  منذ  يعمل  املتحدة  األمم  متطوعي  برنامج  انفك  وما 

القاعة،  هذه  يف  حارض  منهم  كثري  رشكاء،  مع  عاماً  أربعني 

العاملي،  عىل زيادة إسهام الشباب يف السعي إىل إحالل السالم 

وإقامة التنمية البرشية املستدامة، من خالل العمل التطوعي.

مذكِّرة  املتحدة  األمم  متطوعي  برنامج  وّقع  عام 2012،  ففي 

إرشاف  تحت  التطوعية،  لألنشطة  العربي  االتحاد  مع  تفاهم 

برنامج  يعمل  الوقت،  نفس  ويف  العربية.  الدول  جامعة 

التطوعية  لألنشطة  العربي  واالتحاد  املتحدة  األمم  متطوعي 

وزيادة  العربية،  الدول  يف  التطوعية  الحركة  توطيد  عىل  معاً، 

ومن  واإلقليمي.  الُقطري  املستويني  عىل  العربية  الرشاكات 

خالل هذه الرشاكة، نعمل معاً أيضاً مع رابطة العمل التطوعي 

يف اململكة العربية السعودية.

وأثناء زيارتي األوىل إىل هذه اململكة العربية السعودية الجميلة، 

املدني،  الحكومة، واملجتمع  إىل تنمية رشاكات مع  نتطلع أيضاً 

الشباب  تطوع  تعزيز  أجل  من  شباباً،  تضم  التي  واملنظمات 

من أجل السالم والتنمية.

املدني،  االلتزام  لتعزيز  منها  ال بد  الشباب  مشاركة  إذ إن 

إن  ثم  املستدامة.  البرشية  والتنمية  االجتماعي،  واالندماج 

السالم، ومعالجة  النزاعات، وبناء  للشباب فاعلية هامة يف درء 

فقط  تكون  لن  الشباب،  مشاركة  فبدون  املناخي.  التغري 

لخطر  نتعرض  أيضاً  بل  املستبعدة،  هي  الشباب  أصوات 

بصورة  الشباب  النرصاف  نظراً  غري سديد،  عملنا  يكون  أن 

متزايدة إىل إيجاد حلولهم الخاصة للتحديات العاملية.

الشباب  لحركات  االستجابة  باب  من  كان  إنما  وبالفعل، 

يعرّبون  الشباب  من  كثري  شوهد  حيث  العربية،  املنطقة  يف 

أُطلق  أن  للتغري،  كعمالء  املجتمع  يف  االنخراط  يف  رغبتهم  عن 

»الشباب  العام املايض،  يف  املتحدة،  األمم  متطوعي  برنامج 

العربي يتطّوع من أجل مستقبل أفضل«.

تكون  حلول  إيجاد  نستطيع  لن  بأننا  يعرتف  الربنامج  فهذا 

والشابات  الشبان  مشاركة  تحسني  طريق  عن  إال  مستدامة، 

وأنا  وعاملياً،  ووطنياً  محلياً  البرشية  التنمية  أهداف  تحقيق  يف 

متأكدة أننا متفقون جميعاً عىل هذا الرأي.

العربي  »الشباب  الإلقليمي  املتحدة  األمم  متطوعي  فربنامج  

األمم  برنامج  العاملي،  برنامجنا  من  »هوجزء  يتطّوع 
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األمني  لنداء  استجابة  بدأناه  الذي  الشباب،  لتطّوع  املتحدة 

أعلنه  الذي  الخميس  العمل  برنامج  يف  املتحدة  العام لألمم 

السعي  يف  الشباب  مشاركة  تيسري  أجل  من  عام 2012،  يف 

طريق  عن  املستدامة،  البرشية  والتنمية  العاملي  السالم  إلحالل 

اإلنمائية،  العملية  يف  الشباب  صوت  وإدراج  التطوعي،  العمل 

االجتماعية  إمكاناتهم  كامل  تحقيق  عىل  الشباب  ومساعدة 

واالقتصادية واإلنسانية.

تعزيز  يف  وراغب  جاهز  املتحدة  األمم  متطوعي  برنامج  وإن 

مثل  املتحدة  لألمم  التابعة  والكيانات  الحكومات،  مع  رشاكاتنا 

واملجتمعية،  الشبابية  واملنظمات  الجامعات،  ومع  اليونسكو، 

يف  الشباب  مشاركة  تعزيز  أجل  من  املدني،  املجتمع  ومع 

العمل التطوعي.

اليوم،  هنا  الحارضين  نحن  منا،  كثريين  أن  وأعرف 

تحويل  شأنه  من  التطوعي  العمل  أن  االعتقاد  يشاطرونني 

الشبان  وال سيّما  منا،  واحد  كل  وأن  وطبيعتها،  التنمية  وترية 

السالم  نحوإحالل  السعي  يف  يسهم  أن  يستطيع  والشابات، 

والتنمية، بيشء من وقته، وطاقته، وتطلعاته.

وتكراراً،  مراراً  التطوع شهدناها  يفّجرها  التي  القدرات  إن  أال 

أن  تستطيع  فهي  الشباب،  مع  مشاركتنا  خالل  من  خصوصا 

فحسب،  العمل  هذا  من  املستفيدة  الجماعات  فقط  ليس  تلهم، 

نظرنا،  ففي  أنفسهم.  املتطّوعني  الشباب  أيضاً  تلهم  أن  بل 

تغيري  إحداث  يف  فيُعِملها  التطوع،  قدرات  العمل  ذلك  يلتقط 

يثري  وقت  إنه  حياتهم.  يغرّي  أثراً  الشباب  عند  ويرتك  يدوم، 

متزايد،  وعي  إذ هناك  والشابات.  الشبان  أنتم  حماسكم– 

يف  مسعى  أي  من  مغزى  ذات  نتائج  إحراز  أُريد  إذا  وهوأنه 

بوصفهم  الشباب  إرشاك  يـتوّجب  والتنمية،  السالم  سبيل 

قابلة  هوآلية  التطّوعي  فالعمل  ثَّم  ومن  للتنمية.  فاعلني 

لالستمرار تمّكنكم من صنع ذلك.

وها نحن يف برنامج متطوعي األمم املتحدة، جنباً إىل جنب مع 

رشكائنا، جاهزون لبذل كل ما نستطيع، من أجل العمل معكم.

هناك وعي متزايد، وهوأنه إذا أُريد 
إحراز نتائج ذات مغزى من أي 

مسعى يف سبيل السالم والتنمية، 
يــتـوّجب إشراك الشباب بوصفهم 

فاعلين للتنمية
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جون جيوغيغانكل
مدير، مؤسسة الكشافة العالمية

السعودية: عندي  العربية  اململكة  مع  »مشكلة« 

أما أنا  صادراتكم.  هوأكرب  النفط  إن  يقولون 

سيادة  يا  وأنِت  »صادراتكم«.  هوأكرب  الحوار  إن  فأقول: 

كنت  حني  العام،  األمني  أدرك  يكون  أن  آمل  العامة،  املديرة 

بني  املتحدة، ألن  األمم  يف  األهم  أن وظيفتك هي  إليه،  تتحدثني 

أنك  وأدرك  العالم،  أنحاء  جميع  يف  الشباب  وآمال  أحالم  يديك 

تصنعني مستقبل هذا الكوكب.

معني  مؤتمر  إىل  بِسنّي  رجل  يحرض  أن  الغريب  يبدومن 

أتكلم  أن  أود  ذلك،  مع  ولكني،  فيه.  يتكلم  وأن  بالشباب 

ما يمكن  عىل  يشهد  شاهد،  بصفة  بل  شاب  شخص  ال بصفة 

مؤثّرون  وهم  اليوم،  عالم  يف  تأثري  من  للشباب  يكون  أن 

اليوم  قبل  حصلت  الحوار  يف  األوىل  تجربتي  بالواقع.  فيه 

آيرلندا، حني ذهبت، وأنا شاب كاثوليكي،  بنحوأربعني سنة يف 

الكشافة  إىل  وانضممت  شماليها،  إىل  آيرلندا  جنوبّي  من 

أن  فيها  اكتشفُت  يل  تجربة  أول  كانت  تلك  الربوتستانت. 

أي  من  بكثري  أقوى  الحوار  أن  بالفعل  وجدُت  يل.  أخ  “اآلخر” 

اآلخر  السالح.  أوَحَملة  السياسيون  يصنعه  أن  يستطيع  يشء 

هو أخي.

عمر الحوار ٤0 سنة يف الحركة الكشفية، ألن أول مخيّم أقامه 

جعل  هوأن  صنعه  وما  حوار.  مخيّم  بالواقع  كان  باول  بادن 

املخيّم شبّاناً من أرس غنية جداً، والنصف  نصف املشاركني يف 

اآلخر شباناً من أرس فقرية جداً. لقد كان ذلك اختباراً حقيقياً. 

وتعرفون ماذا؟ لقد نجح االختبار! ألن اآلخر أخي! 

مختلفة،  بلدان  من  للكشافة  تجمع  أول  جامبوري،  وأول 

من  شبان  فيه  التقى  بسنتني،  األوىل  العاملية  الحرب  بعد  أقيم 

أناساً  كانوا  كلهم  وفرنسا.  وتركيا،  وأملانيا،  اململكة املتحدة، 

أَوتْدرون  واتفقوا...  مرّوعة،  حرباً  بسنتني  ذلك  قبل  يتحاربون 

ما حصل؟ نجح االجتماع! نعم، ألن اآلخر أخي! 

السالم،  أجل  من  رسل  برنامج  عن  فيصل  األمري  تحدث  لقد 

الله،  امللك عبد  أن نشكر خادم الحرمني الرشيفني،  فعلينا حقاً 

عىل إلهامه بهذا الربنامج ماليني الكشافة يف العالم.

واحدة  سنة  مدة  يف  سّجلنا  الله،  عبد  امللك  بفضل  إذ إننا، 

وهذا  املحلية.  املجتمعاات  يف  تطوعية  خدمة  ساعة  21 مليون 

فمن  الكيل  املجموع  وأما  ُسّجلت،  التي  الساعات  عدد  فقط 

مرة  وأقول  املذكور.  العدد  أضعاف  عرشة  يبلغ  أن  الراجح 

جزيالً  وشكراً  الله،  عبد  امللك  بفضل  هذا  يحصل  إنما  أخرى، 

حقاً عىل العمل الذي قام به.

التدريب  هوأن  األوىل،  بالدرجة  الربنامج،  هذا  من  تعّلمناه  فما 

أخرى،  منظمة  أوأي  الكشفية  الحركة  إطار  يف  القيادة،  عىل 

لتعّلم  فرصة  إىل  يحتاجون  الناس  من  وكثري  حيوي.  هوأمر 

القيادة وممارستها.

أن  إىل  بحاجة  الشباب  هوأن  تعّلمناه  الذي  الثاني  والدرس 

ألنهم،  مختلفة،  أنشطة  مسؤولية  يتوّلوا  أن  يحتاجون  تُؤتَمن. 

عنها،  تحدثنا  التي  املنظمات  جميع  ويف  الكشفية  الحركة  يف 

يضطلعون بمسؤولية.

ساعد  وقد  حيوي،  أمر  الحوار  عىل  التدّرب  أن  أيضاً  وتعّلمنا 

هذا  يف  الكثري  وعملنا  الكشفية،  الحركة  عبدالعزيز  امللك  مركز 

املجال. ونحن عارفون جداً للجميل. ألن الحوار حيوي بالنسبة 

يف  أنا  كما عهدته  وحسب،  النزاع  زمن  يف  ليس  شخص،  لكل 
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أن  املثال،  أردُت، عىل سبيل  إذا  آيرلندا، بل يف كل وقت:  شمايلّ 

حالً  مسبق  حوار  بدون  إليه  وحملُت  جماعتي،  إطار  يف  أعمل 

يعنيه، فمن الراجح أن حيّل غري مصيب.

وهوأن  أساسياً  آخر  درساً  الكشفية  الحركة  يف  وتعّلمنا 

يف  نعيش  فنحن  حيوي.  أمر  العالم  حول  والتواصل  التوصيل 

ساعد  السالم  رسل  وبرنامج  اجتماعي،  تواصل  وسائط  عالم 

جنوبي  فشباب  العالم.  عرب  التواصل  عىل  الكشفية  الحركة 

يف  العاملني  كونغ  هونغ  شباب  مع  يتحدثون  مثالً،  أوروبا، 

رواندا  ُحدثان  مع  يتحدثون  آيرلندا  شمايلّ  وُحدثان  السجون؛ 

عن تجاوز الُفرقة الثقافية والنزاع.

رائع  رجل  هنا  عندنا  أخرية.  بفكرة  كلمتي  أختتم  أن  وأود   

املجموعة  هوقائد  وإيسِبن  الدنمارك.  من  إيسِبن،  اسمه 

من  التقّرب  عىل  شخص  كل  فأشّجع  هنا.  املوجودة  الكشفية 

العودة  بعد  كشافة  فريق  أوأي  هنا  الحارض  الفريق  الكشافة، 

برامجها  تنفيذ  إىل  ال تسعى  الكشفية  الحركة  ألن  الوطن،  إىل 

منفردة. بل هي تتقّرب من الجماعة املحلية  وتسعى إىل العمل 

إليكم  فرجائي  الخري.  فعل  أجل  من  موجودة،  منظمة  أي  مع 

حضور  أوإىل  مساعدة  إىل  أواحتجتم  يشء  نقصكم  إذا  إذاً، 

للمساعدة،  ُوِجدنا  إنما  الكشافة.  إىل  تتحدثوا  أن  آخرين،  أناس 

فاالبتسامة عىل وجوهنا.

لكم عىل ترحيبكم بنا، وآمل أن تنترش نتائج هذا  شكراً جزيالً 

املؤتمر بني أكثر ما يمكن من شعوب العالم.

وجدُت بالفعل أن الحوار أقوى 
بكثري من أي شيء يستطيع 

أن يصنعه السياسيون أوَحَملة السالح. 
اآلخر هوأخي



 املشاركون رفيعو املستوى 
يف حوار



 املشاركون رفيعو املستوى 
يف حوار





 جلسات
حلقات العمل
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هذه  األوىل  العمل  حلقة  هدفت 
وعنوانها  املؤتمر،  حلقات  من 
ثقافة  وتعزيز  الشباب  “تطّوع 
عمل  إطار  رسم  إىل  الحوار”، 
بني  والتبادل  والشباب  والحوار  السالم  مواضيع  ملناقشة 
الشخصية يف مجال  فيها خرباتهم  املشاركون  تباَدل  الثقافات. 
املواضيع،  الهامة بني هذه  الرتابطات  التطوعي، وأبرزوا  العمل 
العمل  انخراطهم يف  اآلراء بشأن  وتبادلوا مع مشاركني آخرين 

التطوعي والحوار.

إىل  تطّرقْت  السعودية(  العربية  )اململكة  املَطرْيي  َمي 
امللك  مركز  أجراها  التي  الحوار  قافلة  مبادرة  يف  مشاركتها 
شاهدا  حديثها  مطلع  يف  وساقت  الوطني،  للحوار  عبدالعزيز 
»حني  ويست:  كورنل  أقوال  من 
نكون  ونخدم،  نحب  أن  نتجّرأ 
والحوار  والعمل  للقول  مستعدين 
والتشارك  واالندماج  والكتابة 
اآلخرين،  مع  والحب  والضحك 
ويستطيعون  نلهمهم  أن  فنستطيع 
أن يلهمونا«. فحَكْت كيف بدأ مركز 
ضّم  مرشوعاً،   2010 عام  يف  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك 
الريفية.  املناطق  شبيبة   بتوعية  واعتنى  مدّربني،  ٤٧ متطّوعاً 
البلدات  يف  الحوار  قافلة  مرشوع  من  األوىل  املرحلة  ذت  نُفِّ
املدينة  يغادرون  املتطوعون  وشوهد  الرياض،  بمدينة  املحيطة 
الجهات  وكانت  الضواحي.  يف  مخيّماتهم  إلقامة  أربعاء  كل 
أرادوا  واملساجد، حيث  واألرَُس  املدارس  هي  بعملهم  املستهدفة 
الربامج  صارت  األوىل،  املرحلة  نهاية  وعند  فيها.  الحوار  إقامة 
عدد  وصار  مدينة،   11 يف  ذ  تنفَّ الحوار  قافلة  وضعتها  التي 

مع  التواصل  وتسنّى  شخصاً،   3٨٤1 املدرَّبني  املتطّوعني 
وتوزيع  والُخَطب،  الجمعة،  عن طريق صالة  األشخاص  ألوف 
التطوع  تجربة  عمق  عىل  مداخلتها  يف  َمي  وأّكدت  الُكتيّبات. 
هذه، وشدة تأثريها عىل جميع األطراف املشاركني فيها. وكانت 
النتيجة الرئيسية التي استخلصها املشاركون يف مرشوع “فتح 
العينني لالستكشاف” هي أن  “الحوار والتسامح هما السبيل 
املتطوِّعني يستطيعون،  الوحيد لتحقيق السالم والوحدة”، وأن 
التالحم  من  مزيداً  يبنوا  أن  األنانية،  من  وتجّردهم  بمثابرتهم 

بني مختلف الشعوب.

أخصائية  بصفتها  تحدثت  الغازو)األردن(  محمد  سارة 
الشباب،  تنمية  شؤون  يف  وطنية 
يتعلق  إقليمي  مرشوع  يف  عاملة 
عنوانه  العربي  الشباب  بتطوع 
من  يتطّوع  العربي  “الشباب 
يف  ذ  وينفَّ أفضل”،  مستقبل  أجل 
خمسة  دول، األردن ومرص وتونس 
خالصة  فجمعت  واليمن،  واملغرب 
املراحل  مداخلتها  يف  استعرضت  وقد  املجال.  هذا  يف  الخربة 
اللقاءات  من  ابتداء  الحوار،  ثقافة  تعزيز  طريق  عىل  املطوية 
عىل  العمل  مرحلة  إىل  األردن،  بالدها،  يف  املتطّوعني  مع  األوىل 
يوجد  الغازوأنه  محمد  سارة  السيدة  وأبرزت  الدويل.  املستوى 
غري حكومية  منظمة   3000 من  أكثر  الحارض،  الوقت  يف 
الوقت  إنها تتعاون يف  الحوار. وقالت  ومبادرات هادفة لتعزيز 
بتنظيم  فتقوم  املتحدة،  األمم  متطوعي  برنامج  مع  الحارض 
وحمالت  متنوعة،  اجتماعية  بمسائل  تُعنى  صيفية  مخيّمات 
أجل  من  رمضان،  شهر  أثناء  ومهام  الشارع،  يف  استفتاءات 
الجوانب  أهم  أحد  أن  وذكرت  ممكن.  جمهور  ألكرب  الوصول 

الجلسة األوىل
تطّوع الشباب وتعزيز ثقافة الحوار

املَقّرر

أميلي ماكرّي )فرنسا(

املرشف

إسبين هوالجري )الدنمارك(
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املحليني  املتعهدين  املتطوعني  يف عملها هوخلق روح فريق بني 

واسرتعت  الحوار.  وتعزيز  التفاهم  إشاعة  سبيل  يف  واألجانب، 

إىل أهمية عمل املتطوعني املحليني واألجانب معاً،  االنتباه أيضاً 

كفريق واحد يف إطار مشاريع مختلفة.

)البوسنة  مسيك  محمد  أّكد 

الدور  عىل  مداخلته  يف  والهرسك( 

باعتباره  التطوعي  للعمل  األسايس 

يف  السالم  بناء  يف  رئيسياً  مسهماً 

يشجع  رئيسياً  ونشاطاً  بالده، 

الجماعات  بني  فيما  الحوار  ويساند 

اإلثنية والدينية، والحوار العام عىل كل املستويات، و خصوصاً 

طول  عىل  البوسنة،  رشقّي  شمايلّ  يف  املحلية  الجماعات  بني 

خطوط املجابهة سابقا.

املشرتكة:  التطوعية  األنشطة  أهمية  مسيك  السيد  وأبرز 

يف  اإلثنية  الجماعات  كل  من  شبان  أيدي  عىل  إذ انطلقت 

البوسنة، فمّكنتهم من تنظيف املدارس وإعادة بنائها، وإعادة 

الحرب، وأعطتهم  التي دّمرتها  املجتمعية  املالعب واملراكز  بناء 

املساحة الالزمة ليس فقط لّلعب والتعّلم، بل أيضاً للتفاعل من 

لتبادل التجارب املؤملة وللتعلم من وعن  خالل الحوار، وأحياناً 

الضوء  مسيك  السيد  سّلط  املنوال،  هذا  وعىل  البعض.  بعضهم 

عىل أهمية الحوار لبناء مجتمع ِسْلمي، وأهمية العمل التطوعي 

يف  شاركوا  الذين  الشبان  أن  وذكر  املجال.  هذا  يف  ُمثىل  كأداة 

وعّززت  مجتعاتهم،  داخل  بهم  معرتفاً  قادة  صاروا  الربنامج 

أعمالهم الحوار بني اإلثنيات عىل مختلف املستويات.

ال يمكن  السالم  أن  الفكرة  عىل  كلمته  يف  مسيك  السيد  وشدد 

شعور  عىل  ينطوي  السالم  إذ إن  الحرب.  بغياب  فقط  تعريفه 

عىل  تعتمد  متباينة،  جماعات  بناء  تجاه  باملسؤولية  مشرتك 

التطوع من أجل  الحوار كأداة أساسية للتفاوض. فهويرى أن 

أزمات سياسية  التي عانت  للبلدان  قيِّم ليس فقط  السالم  بناء 

فيها  تزداد  التي  للمجتمعات  يصلح  أيضاً  بل  أوحرباً رصيحة، 

الشباب  لتمكني  كما يصلح  األجيال،  بني  التبادل  إىل  الحاجة 

مثال  فإن  ولذا  املجتمع.  داخل  باملبادرات  أكثر  االضطالع  من 

البوسنة اشتمل عىل حاالت شباب ينتمون، يف كثري من األحيان 

يساعدون  كانوا  الحرب،  مزقتها  أرُس  إىل  حرصاً،  ليس  ولكن 

وأحفادهم  أبناؤهم  هاجر  أن  بعد  البوسنة  يف  مرتوكني  مسننّي 

إىل بالد أخرى.

أن  اعتبار  عىل  العمل،  مع  الحوار  انطلق  الحالة،  هذه  يف 

رضورية  املشاريع  تلك  كانت  لقد  العمل.  وراء  كامنة  الفكرة 

ويحاولوا  الحرب،  صدمات  تجاوز  من  الناس  يتمكن  لكي 

العمل  تزايُد  عام 200٤،  ويف  الحرب.  بعد  ِسْلمي  مجتمع  بناء 

منتديات  بتأسيس  سمح  والهرسك  البوسنة  يف  الجماعي 

مختلفة، يتمكن فيها الناس من االجتماع، وتبادل الخربات عن 

املايض، وبحث األشكال املمكنة ملستقبل املنطقة.

إطار  يف  للعمل  )التفيا(  بوْيكوفيا  تاتيانا  تطوعت  بعدما 

البحث  إىل  تجربتها  دفعتها  للشباب،  العاملي  الرتاث  برنامج 

يتّسم  عالم  يف  الثقافية  الخربات  وتبادل  الفرص  من  مزيد  عن 

الرتاثي  املرشوع  إطار  يف  ناشطة  متطوِّعة  فهي  ولذا  بالتنوع. 

الثقافات،  متعددة  حقاً،  دولية  بيئة  يف  الصني،  يف   WHV

املجتمعات  داخل  واملبادالت  الحوار  تعزيز  يف  تسهم  أنها  حيث 

العاملي.  اليونسكوللرتاث  برنامج  عمل  يف  كما تسهم  املحلية، 

التي  الكلمة  يف  تاتيانا  وأبرزت 

مع  صادق  حوار  فتح  أهمية  ألقتها 

املساندة  بتقديم  املحلية،  املجتمعات 

وذكرت  العاملية،  القضايا  معالجة  يف 

ففي  األمثلة.  خالل  من  اإللهام  أهمية 

املتطوعون  يعمل  أن  يمكن  رأيها، 

أيضاً  وأّكدت  العالم.  ملواطني  كنماذج 

عىل أهمية دور املتطوعني يف مكافحة الصور النمطية الثقافية، 

من خالل املبادرات الخاصة والتبادل بني الثقافات.

ال يمثّل  الِسلم  حالة  بلوغ  أن  عىل  كافة  املتحدثون  شدد  لقد 

التي  اللحظة  السالم، بل  بناء  التي تتوقف عندها عملية  الغاية 

إىل  تهدف  قوية،  اجتماعية  مبادرات  فيها  تنطلق  أن  يتعنّي 

والسالمة  االجتماعي،  والتالحم  الشخصية،  الرفاهية  تحقيق 

الشخصية.
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تطوع الشباب وبناء السالم واملساعدة اإلنسانية

املقرِّر
اْغلوريا إستري فيالسكيز ريوس )املكسيك(

املرشفة 

السيدة لُجيْن الُعبيْد )اململكة العربية السعودية(

الثانية  العمل  حلقة  افتُتحت 

وبناء  الشباب  “تطوع  وعنوانها 

اإلنسانية”  واملساعدة  السالم 

الُعبيْد  لُجنْي  ألقتها  بمقالة 

الحلقة.  بإدارة  أيضاً  اضطلعت  السعودية(،  العربية  )اململكة 

التي  االجتماعية  املبادرات  مجال  يف  غنية  خربة  لجني  تمتلك 

املشاركني  شجعت  رسالتها،  ويف  بالدها.  داخل  تحصل 

شأنها  من  ألن  املبادرات،  تلك  عىل  اإلقدام  تقدير  من  أال يقللوا 

اإليجابية  األنشطة  من  سلسلة  ابتكار  إىل  الشعب  تقود  أن 

الصغرية التي من شأنها أن تغريِّ العالم يف النهاية.

)أصالً  ابْريواه  لوسي  تحدثت 

عن  بجدارة،  ليون(  سيريّا  من 

املساعدة  أعمال  يف  مشاركتها 

داخل  متطّوعة،  بصفة  اإلنسانية 

مهامها  إحدى  وكانت  بالدها. 

مرشفة  بصفة  العمل  الرئيسية 

األطفال،  الوطنية ضد شلل  الصحي  التلقيح  أيام  منطقة،  عىل 

أن سيريّا  وبما  ألف.  بالفيتامني  التغذية  استكمال  وأثناء حملة 

من  بات  فقد  األطفال،  شلل  عىل  القضاء  إىل  تسعى  ليون 

املناسب.  الوقت  يف  املضادة  اللقاحات  إعطاء  األساسية  األمور 

املتطوعون يف  التي يواجهها  الرئيسية  التحديات  وأبرزت لويس 

عدم  إىل  املناخية  الظروف  سوء  من  الصحي،  التحصني  أعمال 

هدفها  تحقق  لكي  عليها،  كان  ولذا  املحلية.  املجتمعات  ثقة 

الواقعة تحت  املنطقة  املتعلق بتلقيح األطفال بنسبة 100% يف 

وقادة  اآلباء  ومساندة  ثقة  تكسب  أن  عليها  كان  مسؤوليتها، 

املجتمع. فكان لعملها التطوعي جانب تربوي هام كما كان له 

الرئييس  الحافز  وكان  الصحية.  الرعاية  حيث  من  أسايس  أثر 

ألنشطتها حرصها عىل أن “ترد شيئاً للمجتمع مقابل ما تلّقته 

برشي  كائن  لكل  أن  بالتأكيد  عرضها  لويس  واختتمت  منه”. 

الحق يف الصحة ويف بيئة صحيّة.

استوحى تاكودزوا ماتشريوري 

جورج  امللك  كلمات  من  )زمبابوي( 

يتميّز  وسام  »أسمى  أّن  السادس 

لآلخرين«،  هوخدمته  اإلنسان  به 

العمل  يف  تجربته  عن  فتحدث 

مشاريع  تشغيل  يف  التطوعي 

الجميع  تساوي  وتعزيز  البنات،  تعليم  عىل  منصبّة  اجتماعية، 

الشباب  يشجع  كان  عمله،  أثناء  أنه،  وذكر   . التعليم  فرص  يف 

والقومية،  والدينية  واإلثنية  االجتماعية  املنابت  مختلف  من 

يف  وتنفيذها،  أفكارهم  توضيح  أجل  من  معاً  العمل  عىل 

حقيقة  تاكودزوا  أكد  للجميع.  أفضل  مستقبل  تكوين  سبيل 

برابطة  املتطوعني،  ومشاركة  العمل  مخيّمات  خالل  من  أنه 

املجتمعات  تدعم  التي   )ZWA( العمل  ملخيّمات  زمبابوي 

ستخدام  خالل  من  ذاتية  مساعدة  مشاريع  تطوير  يف  املحلية 

االجتماعي  املستوى  رفع  عىل  تعمل  وباتايل  املتاحة،  املوارد 

الشباب  تاكودزوا  ودعى  ملعيشتهم.  والثقايف  واالقتصادي 

“الترّصف  بأنه  التطّوع  تعريف  تأييد  إىل  املؤتمر  يف  املشاركني 

من  وأنه  مادية”،  مكافأة  وراء  السعي  دون  ذاتية  مبادرة  عن 

الشباب  وشّجع  االجتماعي  التغيري  أجل  من  وبيان  طريقة  ثَّم 

عملهم،  وتقييدات  التحديات  إزاء  يستسلموا  أال  عىل  املتطوعني 

واسرتعى  وقدراتهم.  قواهم  عىل  اهتمامهم  يركزوا  أن  بل 

هوخدمة  األسايس  قصدها  اإلنسانية  املساعدة  أن  إىل  االنتباه 
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يتوّفر  مستقبل  بناء  سبيل  يف  الجهود  تآزر  إىل  ودعى  آخرين، 

أنه يجب أن يؤخذ صوت  فيه عمل الئق للشباب. ورّصح أخرياً 

الشباب يف االعتبار، يف كل مراحل العملية التنموية.

أن  بعد  تجربته  عن  )الكويت(  الخميس  وليد  تحدث 

اجتماعياً  تمكيناً  بإعاقة  املصابني  الناس  لتمكني  داعية  أصبح 

التي  املصاعب  حديثه  يف  وليد  وسياسيا واقتصاديا. وعرض 

الذين  الناس  فيديوعن  وليد أرشطة  عمله وعرض  يف  اعنرضته 

الناس  جعل  أسايس  أمر  أنه  إىل  االنتباه  ولفت  معهم.  عمل 

بأن  يفهمون  أجسامهم  السليمة 

إىل  وأشار  العجز.  ال تعني  اإلعاقة 

 )TGI( »العاملية التدريب  أن »بوابة 

املنظمات،  من  كثري  مثل  واجهت، 

أقدمت  عندما  التحديات  من  عدداً 

أهدافها. وأّكد وليد عىل  عىل تحقيق 

االستباق  لرضورة  نظراً  االسرتاتيجي  بالتخطيط  األخذ  أهمية 

أن  رأييه  ويف  عليها.  املحتملة والتغلُّب  العقبات  توّقع  أجل  من 

متعذراً  مجّرداً،  يصري  مالئم  تخطيط  بدون  التطوعي  العمل 

جميع  ودراسة  الخطط  وضع  الرضوري  فمن  ولذا  تحقيقه. 

االهتمامات  متنوعوا  أعضاؤه  فريق  بناء  وكذلك  العوامل، 

تقييم  استطاعة  املهم جداً  من  أنه  أيضاً  وليد  واملهارات. وذكر 

إذ أن مفتاح الحل يكمن يف إدراك أن  أخطاء العمل السابقة – 

وقد  الترصف.  يف  اإلصابة  عن  أهمية  ال يقل  الخطأ  يف  الوقوع 

للعمل  يتيح منظور مرشق جداً  اجتماع جدة  أن  ذلك  مع  رأى 

بل  موانع،  توجد  »ال  أن:  شعاره  يكرر  ما جعله  التطوعي، 

تحديات فقط«.

املنظمة  إىل  بنغالديش(  )من  ابْهوئيان  أحمد  منري  انضم 

الزمن  مّر  ومع  عام 2003.  يف  الكشفية  للحركة  العاملية 

واملساعدة  التطوع  أنشطة  من  الكثري  يف  اإلنخراط  له  تسنّى 

الكوارث  حاالت  يف  التدخالت  عىل  ترّكزت  التي  اإلنسانية 

من  استطاع،  كيف  ووصف  ـَنشأ.  امل والبرشية  الطبيعية 

وأرسهم،  للناجني  والدعم  الغوث  تقديم  التطوعي،  عمله  خالل 

كربى  حوادث  ُعقب  للمجتمع،  إنمائية  مساعدة  بناء  أثناء 

اآلونة  ففي  البرش.  صنع  من 

ضحية  بنغالديش  وقعت  األخرية، 

والحوادث،  الكوارث  من  سلسلة 

من  رسيعاً  تدخالً  بحّدة  استلزمت 

بأنه  منري  أشار  املتطّوعني.  جانب 

الرصيحة  األنشطة  إىل  باإلضافة 

وتقديم  بالدم،  والتربع  وإنقاذهم،  املترضرين  عن  بحث  من 

اإلسعافات األولية وخدمة املستشفى، ظل من األمور األساسية 

الفردي  املستويني  عىل  املساندة  وتقديم  العاطفي  التشارك 

رشاكات  أهدافهم،  بلوغ  سبيل  يف  الكشافة،  والجماعي. يُقيم 

موقعهم  تحسني  إىل  تهدف  والدويل،  الوطني  املستويني  عىل 

وقوع  عند  بنغالديش  يف  مستجيبة”  جهة  “أول  بوصفهم 

باملساعدة  يقومون  كذلك  الناس  من  كثرياً  أن  حني  يف  كارثة، 

من خالل أعمالهم اإلنسانية.

ألنهم  عرفانهم  عن  املتحدثني  جميع  أعرب  الختام،  ويف 

ذاته  بحد  كان  الحدث  أن  عىل  وشددوا  للمؤتمر،  ُدعوا 

اململكة  عن  معرفتهم  وأثْرت  أعينهم،  فتحت  تجربة 

العربية السعودية وثقافتها.
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التطوع وثقافة السالم والتنمية املستدامة

املقرر
رون ثانغدي )كمبوديا(

املرشف

السيد كيم أرسالن )تركيا(

الثالثة  العمل  حلقة  ُعنيت 
التطّوع  بني  العالقة  بموضوع 
والتنمية  السالم  وثقافة 
املتحدثون  وكان  املستدامة. 
السعودية(  العربية  )اململكة  الجمعة  الله  عبد  هم: 
طربيه    ومارك  )مدغشقر(  راكوتوندراينا  ريّن  وحسينة 
الشريف  وملى  )غويانا(  فيزول  ومحمد  الحلو)لبنان( 
وقد  )تركيا(.  أرسالن  وكيم  السعودية(  العربية  )اململكة 
من  الخالية  الفضاءات  لرتويج  التطّوع  بأهمية  جميعاً  نّوهوا 
لقاءات  تنظيم  أن  يف  املتحدثني  رسائل  إحدى  وتلّخصت  الحرب. 
من  تمّكنهم  سالمية،  رسائل  عىل  اهتمامهم  وتركيز  الشباب،  بني 
إيجاد الُسبُل للعيش بوئام. وأّكدوا عىل أن صنع السالم مسؤولية 
كل مواطن، ومن ثَّم فإن تشجيع الناس عىل العمل التطّوعي من 

أجل قضية مشرتكة أصبح من األمور األساسية.

تشجيعه  يمكن  السالم  أن  موضوع  بالنقاش  املشاركون  وتناول 
تعليم.  وحمالت  تبادل  جلسات  تنظيم  طريق  عن  الشبيبة  بني 
التي  املجتمعات  يف  ما تنشب  كثرياً  النزاعات  بأن  اعرتاف  وحصل 
فإن  ثَّم  ومن  التعليم.  من  لالستفادة  الناس  أمام  فيها  ال فرصة 
وأنماط  الثقافات  مختلف  بشأن  التوعية  وأنشطة  التعليم  توفري 
السالم.  بناء  نوعية يف مجال  مبادرات  إىل  يقود  أن  يمكن  الحياة، 
مفاهيم  نقل  عن  أسفرت  الشباب  تطوع  برامج  أن  ولوحظ 
العالم، وال سيّما بني  نطاق  اليومية عىل  الناس  إىل حياة  الالعنف 
من  املوضوعة  التطوع،  خطط  أن  املتحدثني  أحد  وذكر  الشباب. 
أجل تنسيق أنشطة التعاون عىل املستويني املحيل والوطني، هامة 
جداً، وتسهم يف تشجيع قيام أنشطة تبادل تشارك فيها منظمات 

الشباب، واملجتمع املدني، وكال القطاعني العام والخاص.

من  سمكة  له  تقّدم  أن  ال يريد  الذي  الشخص  َمثَل  واستُعِمل 
الحياة،  أجل  من  السمك  صيد  مهنة  يُعّلم  أن  بل  يوم،  أجل 

بدعم  غري املشفوعة  اإلنمائية  املساعدة  مخاطر  إليضاح 

التعليم  أن  عىل  اآلراء  توافق  وتم  املحلية.  الصناعات واملجتمعات 

يف  الخصوص  وعىل  مستدامة،  التنمية  لجعل  أداة  أهم  يبقى 

التدريب  بأن  كذلك  واعرُتف  والريفية.  الصغرية  الجماعات 

العمل  برامج  يف  تشجيعه  وجاٍر  العام،  للتعليم  غني  رافد  املهني 

من  املستفادة  الدروس  أن  عىل  املشاركون  وشدد  التطوعي. 

التنمية املستدامة يجب أن تطبّق أيضاً يف مجال املوارد الطبيعية، 

ألن أسباب معيشة كثري من الشعوب مرهونة مبارشًة بتوافر هذه 

تنظيم  برامج  أن  املشاركون  ذكر  نفسه،  السياق  املوارد.  ويف 

الذين يحتاجون إىل  مشاريع اجتماعية ينبغي تصميمها من أجل 

تولد دخالً،  الربامج  لكون هذه  التنمية،  دعم يف مواجهة تحديات 

وتوّفر وظائف.

يواجهها  التي  التحديات  أكرب  بعض  إىل  املتحدثون  وأشار 

بعض  يف  والسياسية  االجتماعية  الظروف  مثل  املتطوعون، 

بفضل  أنه،  عىل  بأغلبيتهم  املشاركون  توافق  ذلك  ومع  البلدان. 

الدولية،  التطوع  ومنظمات  شبكات  جانب  من  الوايف  الدعم 

االلتزام االجتماعي  النوع من  الحماس أيضاً، يمكن لهذا  وبفضل 

أن يلقى النجاح والرتحيب يف جميع مناطق العالم.

أخرياً، أّكد املشاركون عىل أن بناء ثقافة السالم والنهوض بالتنمية 

وحكوماتهم.  للشباب  بالنسبة  مصرييّتان  أولويتان  املستدامة 

املنجزات  وتطوير  دعم  إىل  الحكومات،  بدعوة  كالمهم  واختتموا 

السالم  بأّن  املتحدثون  ونّوه  بها.  القيام  إىل  الشباب  يبادر  التي 

يجب  أنه  يعني  ثقافات  بوتقة  يف  العيش  وأنَّ  الداخل،  من  ينطلق 

ثقافته  عن  التعبري  من  أوامرأة،  كان  رجالً  شخص،  كل  تمكني 

التعاون  أهمية  عىل  املتحدثني  أحد  وشدد  فيها.  الغري  وإرشاك 

والحوار والتفاهم لبلوغ أهداف التنمية املستدامة.



مارك طربيه الحلوعبد الله الجمعة

محمد فيزولحسينة ريّن راكوتوندراينا
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كيفية العمل عىل تعزيز التنوع الثقايف والحوار بني الثقافات

املقرر  
 آّن- ِسسيل أنتاليك )فرنسا(

املرشف 
السيد  إيواردوجافيار الريوس كالفا )املكسيك(

مواطنة  متِعب،  آل  البتول 
السعودية،  العربية  اململكة  من 
موظفي  بني  سناً  األصغر  هي 
لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 
الالجئني. وهي تشارك حالياً يف مشاريع متعددة الثقافات، وتنّظم 
الثقافات والخلفيات. وتدير أيضاً  متعددي  أناساً  اجتماعات تضم 

حلقات عمل مرّكزة عىل التنوع الثقايف، 
وتم  املشرتكة.  القيم  ترويج  بهدف 
نحواثنني  ُعِقَد  اآلن  حتى  بمشاركتها 
الثقافات،  بني  وثالثني اجتماعاً مشرتكاً 
مخطط  االجتماعات  من  كثري  وهناك 

لعقدها يف املستقبل.

يف  ُعقد  الذي  للشباب  اليونسكو  منتدى  يف  أيضاً  وشاركت 
عن  مندوبة  بصفة  األخري  األول/أكتوبر  ترشين  خالل  باريس 
الحدث فرصة ملناقشة  السعودية. وقد مثّل هذا  العربية  اململكة 
وتشجيع  االجتماعي،  الدمج  أنشطة  يف  الشباب  إسهام  أوجه 
السياسة  صنع  مجايَل  يف  االحتياجات  وتقييم  املدني،  االلتزام 

واكتساب املهارات.

البتول مرشوع جولة  اليونسكوللشباب هذا، عرضت  ويف منتدى 
تشتمل  جدا.  متنوع  فريق  به  يضطلع  الذي  التعليمية  الباص 
أنشطة  ومراكز  املدارس،  زيارة  عىل  التعليمية  الباص  جولة 
األطفال، والجامعات، بهدف ترويج الحوار عن طريق املوسيقى 
مصممون  والرعاة  الرشكاء  أن  وأّكدت  الفيديو.  وتسجيالت 
بلوغ توعية  املشاريع، من أجل  بحزم عىل امليض يف ترويج هذه 

مزيد من الناس.

اململكة  تديره  الذي  النشاط  لقي  ذلك،  إىل  وإضافة 
البيئية  التنمية  لتمكني  “حلول  بعنوان  السعودية،   العربية 

 SEED - Solutions Empowering Environmental(
نهاية  اجتماع  أثناء  األول،  املقام  يف  ترتيبه   )Development
تجمع  عاملية  شعبية  حركة  وهذه  االنطالقات،  أجل  من  األسبوع 
قامت  أن  مرة  ألول  حصل  وقد  الناشطني.  املشاريع  أصحاب 
الخارجية  رشاكة بني نهاية األسبوع من أجل االنطالقات ووزارة 
املشاريع  إنشاء  تشجيع  أجل  من  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
العالم،  أنحاء  مختلف  من  للشباب  االجتماعية  التجارية  واألعمال 

عىل أثر منتدى اليونسكو الثامن للشباب.

املنظمة  يف  عضواً  بصفتها  )فرنسا(  ماّكري  آميلي  تحدثت 
العاملية للحركة الكشفية، فاسرتعت االنتباه إىل أن مطمح الحركة 
عن  أفضل،  عالم  هوتهيئة  الكشفية 
من  التعليمية  الوسائل  توفري  طريق 
الناس.  أجل تحسني مستوى معيشة 
وأّكدت عىل أن الكشافة يوافقون عىل 
ويأخذون  التطوعي  العمل  طرائق 
احرتام  عىل  مبنية  الطرائق  تلك  بها، 
وهواية  اليومية،  الحياة  يف  اآلخرين 
كُرُسل سالم،  الكشافة،  ويقوم  والتعلم.  التعليم  وتبادل  الطبيعة، 
وهم  الثقافات.  بني  الحوار  تشّجع  العالم  يف  أحداث  بتنظيم 
األمثلة  ومن  معا.  ويعيشون  يجتمعون  التطوعية  أنشطتهم  أثناء 
التي  مخيّمي”،  حياة  “أحيا  املبادرة  الربنامج  هذا  عىل  الهامة 
صيفية  مخيّمات  يف  ومسيحيني  ويهوداً  مسلمني  كشافة  جمعت 

ملدة أسبوعني.

الكشفية  األنشطة  من  كبرياً  قسماً  أن  إىل  االنتباه  آمييل  واسرتعت 
يُرّكز عىل الرشاكة. وذكرت أن من أفضل األمثلة عىل هذه الناحية 
رابطة الشباب من أجل الشباب املسّماة »Coexister« )تعايش(. 
إذ إن هذه الرابطة تعّول عىل الحوار بني مؤمنني مختلِفي األديان 
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ويركَّز  االجتماعي.  والتالحم  التفاهم  وتعزيز  لرتويج  كوسيلًة 
وهي:  الثقافات  بني  للحوار  تفاعل  مجاالت  خمسة  عىل  االهتمام 
أهم  وأحد  السفر.  التدريب،  التوعية،  أنشطة  التضامن،  الحوار، 
مشاريع الرابطة “تعايش” عنوانه ( الجولة املشرتكة بني مؤمنني 
مختلفة  خلفيات  من  شبان  خمسة  )ويضم  األديان،  مختلِفي 
يقومون  أدريني(،  وال  وملحدين  ومسلمني  ومسيحيني  يهود  )من 
بجولة حول العالم )زاروا 50 قطراً حتى اآلن( من أجل االجتماع 
بينهم.  فيما  وإقامة شبكات  إيمانياً،  فاعلة  األديان وِجهات  بقادة 
مهم  عامل  هم  الشباب  أن  عىل  الربهنة  إىل  املرشوع  هذا  ويهدف 
»العوملة  جعل  يف  أيضاً  املرشوع  هذا  ويسهم  التغيري.  لتعزيز 
الجماعات  بني  عالقات  وإقامة  اللقاءات  خالل  من  إيجابية« 

اإليمانية املختلفة.

)تونس(  العلوش  أحمد  تحدث 
التطوعي  العمل  يف  تجربته  عن 
يف  الخصوص  عىل  الكشافة،  مع 
واملساعدة  الرياضية  األحداث  مجايَل 
سياق  يف  وأبرز،  ليبيا.  يف  اإلنسانية 
الرياضية  األحداث  أهمية  عرضه، 
والحوار  التنوع  تعزيز  حيث  من  األوملبية،  األلعاب  مثل  الدولية، 
للتفاعالت  مكاناً  األوملبية«  »القرية  يف  ورأى  الثقافات.  بني 

واملبادالت بني شعوب مختلفة.

التوصيات  من  سلسلة  أيضاً  أحمد  قدم  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
دعم  أجل  من  السياسات،  صانعي  وإىل  املتطوعني  إىل  موّجهة 
بني  ومن  الثقايف.  التنوع  وتعزيز  الثقافات  بني  للحوار  الرتويج 

هذه التوصيات ما ييل:

ثقافة 	  وتحسني  األفراد  بني  الداخيل  الحوار  مساحة  تكبري 
املحيل  املستويني  عىل  الجماعة  داخل  والوعي  الحوار 

والوطني؛

بني 	  اإليجابي  للتعاون  جسور  وإقامة  التواصل،  تيسري 
املساهمة  تقاسم  أساس  عىل  حوار  عالقات  وإقامة  األفراد، 

الثقافية؛ 

التنمية 	  سياسات  يف  اسرتاتيجي  كعنرص  الثقافة  دمج 
الوطنية، ويف جهود التعاون اإلنمائي الدويل؛

إكبار احرتام األديان، الثقافات، الحضارات ويف الوقت نفسه 	 
تنشيط التفاعل بني األديان والثقافات والحضارات؛

بأهمية 	  املتعلقة  اإلعالم  وسائل  تغطية  يف  املوضوعية  تعزيز 
اإلعالم  وسائل  دور  ومساندة  والحوار،  التنوع  ومحاسن 

كوسيط لحفز الوعي العاملي بخصوص إقرار السالم.

إيكوّسيي  لويز  ماري  تحدثت 
الوطنية  املنّسقة  ديفوار(  )كوت 
ديفوار.  كوت  يف  الكشفية  للحركة 
فسّلطت الضوء عىل األفكار الرئيسية 
التي توّجه األنشطة الكشفية، واألهم 
اآلخر،  قبول  هو  األفكار  هذه  بني 
وإذ يفهم  الديني.  التنوع  بما فيه  التنوع،  واحرتام  والتسامح، 
وليس  للناس  غنى  مصدَر  هو  الثقايف  التنوع  بأن  الكشافة 
بني  الحوار  تعزيز  عىل  الكشافة  كما يعملون  بينهم،  حواجز 
تنفيذ  خالل  من  العالم،  شعوب  بني  العالقات  وإقامة  الثقافات، 

برامج مثل برنامج رسل السالم.

األوىل  بالدرجة  انصّب  التطوعي  عملها  إن  لويز  ماري  قالت 
الضوء  وسّلطت  الحوار.  طريق  عن  السالم  بناء  مبادرات  عىل 
أسايس،  أمر  الشباب  السالم بني  الحوار ومبادرات  تعزيز  أن  عىل 
ديفوار، موطن ألكثر  اإلثنيات يف كوت  املتعددة  البيئة  إىل  بالنظر 
الحوار  أن  فكرة  لويز  ماري  وأبرزت  إثنية.  جماعة  ستني  من 
االنتخابات  حملة  أثناء  أنه،  وذكرت  للمصالحة.  جوهري  عامل 
بواكي،  مدينة  فريقها  اختار  ديفوار،  كوت  يف  األخرية  الربملانية 
إلجراء  الحوار  بأهمية  التوعية  عىل  للعمل  سابقاً،  الحرب  منطقة 
إىل باب  الفريق تجول من باب  االنتخابات بسالم. فراحت شبيبة 
يف  والكبار  الشباب  وشارك  التسامح،  برضورة  التوعية  عىل  عمالً 
الدينية واإلثنية،  الجماعات  مائدة مستديرة إىل جانب ممثلني عن 
وعن املنظمات غري الحكومية، وبحثوا موضوع الحوار والتعايش.

وقالت يبقى أهم جانب يف عملها التطوعي هوالجمع بني الشباب 
اآلخر  وقبول  التسامح  وبرضورة  التنوع،  بأهمية  وتوعيتهم 
املؤتمر  أن  إىل  والحوار. واختتمت ماري لويز مداخلتها باإلشارة 
شبيبة  بني  الجسور  بناء  حيث  من  جداً  فعاالً  ذاته  بحد  كان 
لكل  روحي  إغناء  يف  أسهم  وأنه  العالم،  بقاع  شتى  من  مختلفة 

من حرضه.
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العثمان  العزير  عبد 
السعودية(  العربية  )اململكة 
الطرائق  مختلف  ناقَش 
وتعيد  الحوار  االجتماعي  التواصل  وسائط  تُحّول  بها  التي 
الدولية  واملبادرات  الثقايف  التنوع  أن  إىل  وأشار  تعريفه. 
هذا  عىل  وتؤثِّر  األخرى  والديانات  الجنسيات  لتفّهم  تهيِّئ 
اإلعالم  وسائل  مستمعي  أن  بنّي  األخري  العقد  إن  وقال  الفهم. 
التواصل  وسائط  نحو  متزايدة،  بصورة  يتوجهون  الجماهريي 
الحدود  خارج  للتواصل  فرصة  توفر  هذه  ألن  االجتماعي، 

أن  ورأى  والوطنية.  اإلقليمية 
يمكن  االجتماعي  التواصل  وسائط 
إليجاد  ممتازة  فرصة  اعتبارها 
طريقة تواصل سلمية بني جماعات 

شديدة االختالف.

)آيرلندا(  فيتزغريالد  مائريي 
آيرلندا.  يف  الكشفية  للحركة  العاملية  املنظمة  عضويف  هي 
التطوع  يف سياق مشهد  كلمتها بطرح سؤال سديد جداً  بدأت 
عالم  تهيئة  عىل  للعمل  الناس  إلهام  نستطيع  كيف  الدويل: 
جماعتهم  لصالح  اإلسهام  عىل  منَكبنّي  ال يزالون  وهم  أفضل، 
املحلية ؟ واستندت إىل خربتها يف الحركة الكشفية لتربز أهمية 
الرئيسية  املنابر  من  واحدة  مع  وخارجياً،  داخلياً  االتصال، 
يف  أنه،  إىل  وأشارت  االجتماعي.  التواصل  وسائط  هي  التي 
التواصل  وسائط  أصبحت  اإلنرتنت،  إىل  النفاذ  انتشار  عرص 
وتبادل  واملبادرات،  املشاريع،  لرتويج  تُستعمل  االجتماعي 
دائماً  يتعلق  نظرها،  يف  فاالتصال  الشباب.  وتطويع  األفكار، 

بالتوصيل )بني الخطوط(، وإقامة الجسور، واالنتقال إىل لقاء 
شخص آخر.

وال سيّما  االتصال  أن  كيف  ذلك،  إىل  إضافة  مائريي،  وبيّنت 
أن  يمكن  الخط،  عىل  االتصال 
املواطنية.  يف  املسؤولية  روح  يعزز 
املواطنية  تعريف  يمكن  وبعبارتها، 
املواطنني  إسهام  بأنها  املسؤولة 
إيذاء  وتجنبهم  املجتمع،  خري  يف 
أوبيئة.  أومنظمات  أفراد  من  الغري 
طريق  عن  يمكن،  أنه  تعتقد  فهي 

االجتماعي،  التواصل  وسائط  عرب  بالتعاطي  الناس  تشجيع 
يف  العاملني  إىل  االنضمام  إلهامهم  وحتى  مواقفهم،  تغيري  بدء 
مواطنية  بناء  يف  مبارشة  واإلسهام  التطوعي،  العمل  مشاريع 
أنه يتعنّي علينا،  مسؤولة. واختتمت مائريي كلمتها بالترصيح 
االتصال  يف  املعلومات  تكنولوجيا  استعمال  يكون  أن  أردنا  إذا 
االجتماعي  التواصل  وسائط  نستعمل  أن  الفعالية،  حق  فعاالً 
الهادف  للحوار  فرص  لتهيئة 

وتبادل األفكار.

أيضاً  هو  )فرنسا(  أرلود  بيري 
للحركة  العاملية  املنظمة  يف  عضو 
االنتباه  الكشفية. اسرتعى يف كلمته 
وسائط  استعمال  إىل  الحاجة  إىل 
وتكنولوجيا  االجتماعي  التواصل 
والتشارك  السالم،  رسالة  لنرش  كأدواٍت  واالتصاالت  املعلومات 
إىل  بالنظر  أنه،  عىل  الضوء  وسّلط  الشباب.  بني  والتضامن 
مجتمع  يف  كمواطنني  الشباب  حياة  يف  التكنولوجيا  مركزية 

الجلسة الخامسة
دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعزيز التطوع واملواطنية املسؤولة

املقرِّر
بـرِيوتي تاراسكيفيتشيوتي )ليتواىنيا(

املرشف
حامد إبراهيم حامد ) مرص(
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املعلومات  تكنولوجيا  تحتل  والعرشين،  الحادي  القرن 
املواطنية  تعليم  ملضمون  بالنسبة  مفتاحياً  موقعاً  واالتصاالت 
انتشار  أن  ذلك،  إىل  باإلضافة  ورأى،  التعليم.  هذا  وتأدية 
للنفاذ  للشباب  تسهيلها  وال سيما  الرقمية،  التكنولوجيات 
الجغرايف  محيطهم  خارج  والناس،  واملعلومات  األفكار  إىل 
وبناء  لرتويج  خاص  بوجه  مالئم  أمر  املبارش،  والثقايف 
وتشجيعهم  الشباب،  بني  املدني  وااللتزام  مسؤولة،  مواطنية 
يعمل  بيري  وإن  املجتمع.  داخل  نشط  بدور  االضطالع  عىل 
التطوعية،  الربامج  يف  املشاركة  عىل  الشباب  تشجيع  عىل 
الدويل،  املستوى  عىل  الرقمية  املواطنية  تشجيع  عىل  وكذلك 
الدويل.  املستوى  عىل  الشباب  منظمات  من  شبكة  وتكوين 
تكنولوجيا  استعمال  أن  عىل  الضوء  بتسليط  كلمته  واختتم 
واملواطنية  التطوعي  بالعمل  للنهوض  واالتصاالت  املعلومات 
التوعية من خالل  إن  ثم  للتمكني.  أداة  اعتباره  املسؤولة يمكن 
متعدد  ز  محفِّ عامل  هي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
بها،  التطوعية واالعرتاف  باألنشطة  التعريف  أجل  املراحل، من 
فرص  وتحديد  وتعّرف  لها،  املصاحبة  األفكار  نرش  أجل  ومن 

جديدة إلقامة الشبكات.

بَّريتوبَّرويتا  إدواردوخوسي 
معترباً  الحلقة  اختتم  )فنزويال( 
الجديدة  التكنولوجيات  مسألة 

فضاء مفتوحاً للحوار.



املبادالت بخصوص »أفضل املمارسات«
حول العالم يف العمل التطوعي 



املبادالت بخصوص »أفضل املمارسات«
حول العالم يف العمل التطوعي 













 استنتاجات
رسائل وبيانات
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 األمين العام لألمم المتحدة، 
بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين

املشرتك  الربنامج  قة  منسِّ اْستينو،  كاترينا  قرأتها 
والالعنف،  السالم  ثقافة  تعزيز  بشأن  القطاعات  بني 

مكتب التخطيط االسرتاتيجي، اليونسكو

املتطوعني يف  بإسهام  نعرتف  للمتطّوعني،  الدويل  اليوم 

اليوم  العالم.  أنحاء  جميع  يف  والتنمية  السالم  صنع  يف 

أنحاء  الشباب يف مختلف  املتطوعني  نسّلط األضواء عىل ماليني 

العالم، العاملني عىل التغيري االجتماعي عامليا.

يوجد اليوم يف عاملنا أكثر من 1.2 مليار من الشباب، يمتلكون 

كعاميل  والترصف  التحديات  ملواجهة  التصور  تفوق  طاقة 

تغيري. فحني يتطوع الشباب، تتوفر لهم الفرصة لحياة كريمة 

واكتساب مهارات عمل. إن التطوع يقّوي قدراتهم عىل القيادة 

وااللتزام داخل مجتمعاتهم املحلية ويف املجتمع العاملي.

عددهم  البالغ  املتحدة  األمم  متطوعي  خاص  بوجه  أشكر  إني 

يف  املتحدة  األمم  عمل  يساندون  الذين  شاب،   1000 قرابة 

إذ إن  اإلنسان.  وحقوق  املستدامة  والتنمية  السالم  سبيل 

األمم  موظفي  جانب  إىل  يعملون  املتحدة  األمم  متطوعي 

األضعف  العالم  سكان  من  بعض  معيشة  تحسني  عىل  املتحدة 

عملنا  ترسيع  يف  رئييس  بدور  االضطالع  وسيواصلون  حاال. 

نحوتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، ومكافحة التّغر املناخي، 

وصياغة وتنفيذ جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 2015.

يف  إذ يسهمون  املتطوعني،  ألن  ذواتجاهني.  هوطريق  والتطوع 

هم  حياتهم  ما يجدون  كثرياً  اآلخرين،  لصالح  إيجابي  تغيري 

الدويل  اليوم  هذا  يف  فَدعونا،  نفسه.  التطوع  بفضل  تغريت  قد 

تطوع  فرص  للشباب  نوّفر  بأن  التزامنا  نجدد  للمتطوعني، 

واثقني  نشيطني  مشاركني  يُْصِبحوا  لكي  وهادفة،  متنوعة 

بإسهامهم يف التغيري العاملي.

والتطوع هوطريق ذواتجاهين.
ألن املتطوعين، إذ يسهمون يف 
تغيري إيجابي لصالح اآلخرين،
كثرياً ما يجدون حياتهم هم قد 

تغريت بفضل التطوع نفسه

بان كي مون األمني العام لألمم املتحدة، بمناسبة اليوم الدويل للمتطوعني
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 المدير التنفيذي لبرنامج متطوعي األمم المتحدة، 
بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين

شعبة  مديرة  الرهد،  إيكيدا  كازومي  السيدة  تلتها 
الرشاكات واالتصاالت يف برنامج متطوعي األمم املتحدة

يف اليوم الدويل للمتطوعني الذي يحل يف 5 كانون األول/ديسمرب 

عن  تعبرياً  باعتباره  بالتطوع  العالم  يحتفل  عام،  كل  من 

عن  غالباً  ينبثق  الذي  فالتطوع  االجتماعي.  والتالحم  التضامن 

زمن طويل، هوظاهرة  منذ  الراسخة  والتبادل  التشارك  تقاليد 

الثقافات.  وفروق  واألديان  الجغرافية  الحدود  تتخطى  عاملية 

املميز جداً، يشّدد برنامج متطوعي  اليوم  العام، ويف هذا  وهذا 

املتطوعون  الشباب  يقدمها  التي  اإلسهامات  عىل  املتحدة  األمم 

يف سبيل بناء املستقبل الذي نريده. 

ما يمثل  أي  اليوم،  العالم  يف  شاب  مليار   1.2 من  أكثر  هناك 

كامنة  وقدرة  بقوة  تتمتع  التاريخ  يف  شباب  مجموعة  أكرب 

الكبرية  املجموعة  هذه  تتسم  نفسه،  الوقت  ويف  مذهلتني. 

فالشباب  لها:  ال مثيل  تحديات  وتواجه  فريدة  ضعف  بمواطن 

املدقع،  بالفقر  الفئات  سائر  من  أكثر  يتأثرون  عامة  بصورة 

عىل  الحصول  يف  ونقص  االجتماعي،  واالستبعاد  والبطالة، 

التعليم وغري ذلك من الخدمات االجتماعية األساسية. 

التحديات  ملواجهة  الشباب  باستعداد  وننّوه  اليوم  نحتفل 

إلحداث  تحويلية  كعوامل  بدورهم  فأكثر  أكثر  واضطالعهم 

العالم  أنحاء  يف  املؤسسات  يدعون  فهم  املجتمع.  يف  التغيري 

أيضاً  بل  فحسب،  الخاصة  ال لحاجاتهم  االستجابة،  إىل  كافة 

طاقة  من  ما يلزم  يقدمون  وهم   - والعاملية  الوطنية  للشواغل 

وترية  وتسارعت  اإلصالح.  لتحقيق  وإرصار  مبتكرة  وأفكار 

يف  الرسيع  التقدم  بفعل  الشباب  بروز  يف  العاملي  االرتفاع 

مجال التكنولوجيات، األمر الذي ساعد عىل ربطهم فيما بينهم 

والدينية  واالجتماعية  الجغرافية  الحواجز  نحويتخطى  عىل 

والجنسانية واالقتصادية.

الطاقة  تسخري  تتيح  التي  السبل  أفضل  أحد  التطوع  ويعّد 

واإلبداع هذين اللذين يتمتع بهما الشباب يف سبيل بناء السالم 

الالمساواة  أوجه  من  كبري  بقدر  والحد  الفقر  عىل  والقضاء 

العالم،  أنحاء  شتى  من  القادمني  الشباب  فأشّجع  واالستبعاد. 

يف هذا اليوم وكل يوم، عىل املشاركة والتطوع من أجل تحسني 

مجتمعاتهم.

كرث من 1.2 مليار شاب يف  هناك أ
كرب  العالم اليوم، أي ما يمثل أ

مجموعة شباب يف التاريخ تتمتع 
بقوة وقدرة كامنة مذهلتين.

كازومي إيكيدا الرهد، برنامج متطوعي األمم املتحدة، تقرأ الرسالة نيابة 
عن ريتشارد ديكتوس، املدير التنفيذي لربنامج متطوعي األمم املتحدة



64

ت
انا

بي
 و

ئل
سا

 ر
ت

جا
نتا

ست
كلمة الدكتور عبدالعزيز السبيل ا

 مستشار - وزير التربية والتعليم، 
المملكة العربية السعودية

نجح هذا املؤتمر خالل األيام الثالثة املاضية يف تحديد وإعداد 

والحوار،  التطوع  خالل  من  للشباب  ومبتكرة  جديدة  نهوج 

وتجىل ذلك يف إعالن جّدة للشباب. وسيساهم هذا الحدث الذي 

يجمع أكثر من 300 مشارك من الشباب القادمني من ٤0 بلداً 

ردم  إىل  الرامية  املستدامة  الجهود  يف  فعلية  مساهمة  مختلفاً، 

الهوة بني األفكار واملعتقدات املتنوعة. 

واملفعمة  الشباب  بها  يتحىل  التي  القدرة  هذه  كثرياً  وأبهرتني 

الخالفات والفظائع  بالطموح واألمل والطاقة والحيوية. ورغم 

والنزاعات التي يشهدها العالم، سيبقى الشباب وجه املستقبل 

هذه  سينهي  من  الشباب،  أيها  أنتم،  أنكم  وأعتقد  املرشق. 

املآيس ومن سيتمكن من تويل القيادة واالضطالع بدور الرشيك 

عىل أكمل وجه. 

هذا  واإلثنيات  واملعتقدات  الثقافات  يف  التنوع  أثرى  وقد 

لألزمات  عميقاً  فهماً  كما أتاح  جديدة،  بخربات  االجتماع 

املتمثلة  أهدافنا  تحقيق  يتيح  الذي  فالحوار هواملحرك  الراهنة. 

ذلك،  عن  االجتماعي. فضالً  والعدل  واألمن  املستدام  السالم  يف 

ينمي  مما  املتبادل،  للتعّلم  شبكة  بناء  تتيح  ميزة  التكامل  يعّد 

الصور  وكرس  املسبقة  محواألحكام  تتيح  إضافية  قدرات 

النمطية الثقافية. 

يرّسني أن أرى هذا املوقف اإليجابي للغاية لدى املشاركني من 

مختلف الثقافات والخلفيات، الذين يتبادلون األفكار ويعملون 

معاً، ويخطون خطوات نحوترسيخ الحوار.

سعوديني  ونساء  رجال  رؤية  لدى  الشديد  بالفخر  وشعرت 

التي  ابنتي  فيهم  بمن  الحدث،  هذا  تنظيم  يف  طوعاً  يشاركون 

قالت إّن الربنامج كان تجربة ملهمة ومثرية ومحفزة. 

باسم  األعزاء،  الشباب  أصدقائي  يا  أشكركم،  أن  أوّد  أخرياً، 

هذه  من  أساسياً  جزءاً  كونكم  عىل  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

مركز  اليونسكووإىل  إىل  امتناني  بخالص  وأتوجه  املناسبة. 

وعىل  الكبري  تعاونهما  عىل  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك 

لتشجيع  تكثيف جهودنا  إىل  نتطّلع  ما بذاله من جهود. ونحن 

سبيل  يف  الكاملة  إمكاناتهم  تحقيق  أجل  من  ودعمهم  الشباب 

بناء مستقبل مزدهر ومستدام.

الحوار هواملحرك الذي يتيح تحقيق 
أهدافنا املتمثلة يف السالم املستدام 

واألمن والعدل االجتماعي
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فنحن نتشارك كلّنا يف امتالك هذا املورد 
الحيوي والقوي املتمثل يف التطوع 

والحوار بوصفه رأس مال حقيقي 
يُستغل يف التغيري

كلمة السيدة كاترينا ستينو، 
منسقة البرنامج المشترك بين القطاعات لثقافة السالم 

والالعنف، مكتب التخطيط االستراتيجي، اليونسكو. 

ويف  االختتامي،  الحفل  هذا  خالل  إحساسه  عن  املرء  تعبري  إن 

تحدياً  نظري  يف  يمثل  بالوقائع،  العواطف  فيها  تختلط  لحظة 

املناقشة.  يف  مجدداً  الرشوع  إىل  بحاجة  لسنا  طبعاً،  حقيقياً. 

يف  أعمال  جدول  إعداد  »مبارشة«  شهدنا  أننا  أعتقد  فأنا 

مستقبالً.  تنفيذه  سيتعني  بالتحديات  محفوف  التطوع  مجال 

التي  املفاهيم  بني  يجمع  ألنه  الحدود  أقىص  إىل  مبتكر  إنه 

املرة  إنها  منفصلة.  بصورة  إليها  التطرق  أويتم  تعاَلج  كانت 

ليست  التي  التالية  األربعة  املفاهيم  فيها  نجمع  التي  األوىل 

والحوار.  والتنوع،  واملواطنة،  الشباب،  تطوع  املفاهيم:  أسهل 

يصعب  قد  ببعض؟  بعضها  املفاهيم  هذه  يربط  فما الذي 

والشواغل  تجاربكم  تتذكرون  حني  الحقاً،  لكن  ذلك،  تقييم 

الغنيني  والنصف  اليومني  هذين  خالل  عنها  أعربتم  التي 

باملناقشات، ستجدون أنكم تتمتعون بمزيد من املهارات وأنكم 

اكتسبتم الكثري. أنا شخصياً أشعر بذلك. 

تعززت  قد  الثقافات  بني  التفاعل  كفاءات  بأن  مقتنعة  أنا 

هوأن  بعدها  وما  ِجّدة  ما قبل  بني  والفرق  لديكم.  وترّسخت 

ما قد  تبدد  إىل  أدت  بحيث  لديكم  ازدادت  الكفاءات  هذه 

اململكة  من  أكنتم  سواء  مسبقة،  أحكام  من  أذهانكم  يف  يكمن 

عن  أعرّب  أن  يل  واسمحوا  خارجها.  أومن  السعودية  العربية 

املوهوبات  النساء  من  الكبري  العدد  هذا  برؤية  إعجابي  مدى 

أن  وأعلم  العايل.  التعليم  حّصلن  ممن  والذكيات  والجميالت 

يف  كّلنا  نتشارك  فنحن  الرأي.  هذا  يشاركونني  آخرين  كثريين 

والحوار  التطوع  املتمثل يف  والقوي  الحيوي  املورد  امتالك هذا 

بوصفه رأس مال حقيقي يُستغل يف التغيري. فالتطوع والحوار 

الشواغل  عن  بالتعبري  ويقرتنان  والفعل  بالكالم  يُقضيان 

والتطلعات. وتالُزم هذين املفهومني يوّلد طاقة وأمالً جديدين. 

إىل  أوجهها  خاصة  تهنئة  برسالة  كلمتي  أختم  أن  يل  اسمحوا 

إىل  املؤّدية  الطرق  املتبادل،  للفهم  العاملية  باملسابقة  الفائزين 

كافة  العالم  أنحاء  من  أتوا  الذين  والالعنف،  السالم  ثقافة 

يف  أسلوبهم  امللموسة  الفنية  إبداعاتهم  خالل  من  ليعرضوا 

لفهم  يسلكونها  التي  الجديدة  والطرق  يومياً،  السالم  ممارسة 

التنوع وتقديره. لنعرب لهم عن شكرنا وغبطتنا بقدومهم من 

أقايص األرض. 

أخرياً، أوّد أن أدعوكم إىل إضافة مالحظة يف مذكراتكم اليومية 

يسمى  أن  ما يمكن  إنشاء  أي   - التآزر  تحقيق  كيفية  بشأن 

التي عالجناها خالل كل  املفاهيم  »حلقة وصل فاضلة« - بني 

ثقافة  بناء  إىل  املشرتك  فالتطلع  مؤتمرنا.  جلسات  من  جلسة 

عىل  أيضاً  ذلك  وينطبق  وال مبارشة.  آلية  عملية  ليس  السالم 

التنوع والحوار، مع أن األمر قد يبدو»روحاً جماعية« تلقائية، 

ال تدَرك  املفاهيم  هذه  أن  بيد  جّدة.  إعالن  يف  ما جاء  وفق 

رؤية  بناء  إىل  يرمي  ذاتي  تفكري  عىل  ارتكزت  إذا  إال  بسهولة 

أخرى،  وبعبارة  فحسب.  اآلخر  ال لثقافة  لثقافتنا،  نقدية 

ال يتعلق األمر »باآلخرين« فقط، بل يتعلق، أوالً وقبل كل يشء، 

بنا »نحن«. 

»حلقة  إنشاء  بغية  تعزيزه  ينبغي  الذي  الثاني  الجانب  أما 

يف  معاً  العيش  عىل  قدرتنا  يف  فيتمثل  هذه  الفاضلة«  الوصل 

وئام بحيث يسعى كل منا إىل اآلخر وال يدير ظهره. لهذا يذكر 

اإلعالن احرتام التنوع وتقديره. فاالحرتام أمر مهم ولكنه ليس 

إال خطوة أوىل. فعلينا أن نستحدث فن اإلصغاء لآلخر وإدراك 

هذه »الغريية« بأسلوب عادل ونقدي وفقاً ملا يقتضيه األمر. 

التكيّف  يف  للخوض  باستعدادنا  الثالث  الجانب  ويتعلق 

الجهود  تكتيس  املنطلق،  هذا  ومن  إبداعي.  بأسلوب  واالستباق 

عن  تعبريان  فهما  بالغة؛  أهمية  التطوع  مجال  يف  وااللتزامات 

التضامن التلقائي بني الثقافات.

أشكركم عىل طاقتكم وتجددكم وقوتكم التي شاركتمونا إياها. 

يشكالن  واندفاعكم  التزامكم  إن  قوله  يف  الوزير  مع  وأتفق 

مصدر تشجيع وإلهام حقيقي لألنشطة املقبلة.
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األمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية

قرأها إيسبن هوالغر، مستشار لشؤون الشباب 
لدى املنظمة العاملية للحركة الكشفية

مؤسسنا،  بقول  أستشهد  أن  الكشفية،  بروح  يل،  اسمحوا 
اللورد بادن-باول، يف معرض حديثه عن التطوع: »أجدر يشء 
باالهتمام هوأن يحاول املرء إدخال السعادة يف حياة اآلخرين«.

اليوم:  ليس من باب املصادفة أن يبلغ مؤتمركم ذروته يف هذا 
هاماً  دوراً  يؤّدي  التطوع  إذ إن  للمتطوعني.  الدويل  اليوم 
هوتمكني  فهدفنا  مجتمع.  كل  حياة  ويف  الكشفية  الحياة  يف 
وهذا  املجتمع،  يف  تغيري  وإحداث  القيادة  تسّلم  من  الشباب 
الكشافة  قادة  من  املاليني  مساندة  بدون  تحقيقه  ال يمكن 
من  يوم  كل  الشباب  تمكني  يف  يساهمون  الذين  املتطوعني، 
أيام السنة! واألهم، أّن أكثر من ٤0 مليون كشاف، هم أعضاء 
يوم  كل  املجتمع  متطوعون من خالل خدمة  الحركة  يف  شباب 

وكل ساعة من حياتهم.

أجيال  منظمة  أول  هي  العاملية  الكشفية  الحركة  كانت  ربما 
السواء،  وفتيان عىل  كبار  من  املتطوعني،  إذ تَُعّد ماليني  عاملية، 
سنوات.   10٧ من  أكثر  منذ  يومياً،  مجتمعاتهم  يخدمون 
ملاليني  اليومية  الحياة  يف  وإيجابي،  كبري،  تأثري  لنا  ولذا فإن 
الذين  الكشافة  وإن  املجتماعات.  تلك  إىل  املنتمني  الناس 
شاركوا يف مؤتمركم أخربوني عن مشاركتهم الكاملة من خالل 
تبادل الخربات عن تطوع الشباب والحوار. وأبلغوني تقديرهم 

للضيافة الكريمة جداًمن جانب ا ململكة العربية السعودية.

التي  الثقايف  التبادل  تجربة  كثرياً  املشاركون  كشافتنا  وقّدر 
العربية  اململكة  من  شبّان  مع  الغرف  ُمشاركة  يف  تمثلت 
املتحدة  األمم  متطوعي  اليونسكووبرنامج  إن  ثم  السعودية. 
عىل  كما نشكرهم  التقدير،  بالغ  لهم  نكّن  الذين  رشكاؤنا  هم 

دورهم يف جعل عقد هذا ُممِكناً.

وتود املنظمة العاملية للحركة الكشفية ان تغتنم هذه الفرصة، 
السعودية، عىل  العربية  اململكة  إىل أصدقائنا يف  الشكر  لتوجيه 
إذ إن  الحوار.  ثقافة  ترويج  عىل  العمل  دعم  يف  استمرارهم 
ما انفّكوا  السعودية  العربية  اململكة  وشعب  امللكية  العائلة 
خالل  من  الكّشافة،  لنمووانتشار  الداعمني  طليعة  يتقدمون 
فقد  السالم.  رسل  بعنوان:  سنوات   10 طيلة  الرائدة  مبادرتنا 
استطعنا، من خالل رسل السالم، تمكني مئات ألوف الكشافة 
واإلسهام  إيجابية  تدابري  اتخاذ  من  العالم،  أنحاء  مختلف  يف 
يف  وسنستمر  مجتمعاتهم.  داخل  السالم  ضمان  يف  بنشاط 
العام  يف  الخدمة  ساعات  مقدار  رفع  خالل  من  دورنا  تأدية 

القادم، من 21 مليونا إىل 50 مليون واكثر.

مبادرات  بأن  للقول  الفرصة  هذه  أنتهز  أن  يل  واسمحوا 
كل  إن  بل  وحدهم،  للكشافة  ليست  السالم،  رسل  ومشاريع 

السالم.  رسل  إىل  االنضمام  مدعوإىل  العالم  شباب  من  شاب 
أن  برضورة  االعرتاف  إىل  متعددحقاً،  عالم  يف  نحتاج،  إذ إننا 
السالم.  حفظ  ويف  السالم  بناء  يف  بنشاط  شخص  كل  يسهم 
يبقى  لكي  نغّذيه  أن  يستلزم  إنه  بل   – معطى  ليس  فالسالم 
شخص  يد  عىل  تحقيقه  ال يمكن  إنه  ثم  الحياة.  قيد  عىل 
شخص،  مليون   ٤0 يد  عىل  أوحتى  صغرية،  أومجموعة  واحد 

بل يتوّجب عىل كل شخص أن يلتزم بقضية السالم.

ولذا  لعاملنا.  ودائماً  حقيقياً  سالماً  نحقق  أن  مجتمعني  يمكننا 
التي  الرشاكات  شأن  يف  والتفكري  حولكم  النظر  عىل  أشّجعكم 
التعاون  تحسني  من  جميعاً  نتمّكن  لكي  بدءها،  تستطيعون 
تُستخدم  أن  للتطوع  عظيمة  ملزيّة  وإنها  معا.  األهداف  وبلوغ 
والوطني  املحيل  املستويات  عىل  طاقات  املشرتك  العمل  يف 
بيئة  تهيئة  عىل  بالعمل  جميعاً  نلتزم  دعونا  الدويل.  أو حتى 
تمّكن األفراد من االنخراط يف أنشطة تطوعية، وبتعزيز رفاهية 

املتطوعني، يف الكشافة ويف عموم املجتمع.

أودُّ تقديم عرفاني لكل من وزارة الرتبية والتعليم، واليونسكو، 
هذا  إنجاح  عىل  الوطني،  للحوار  عبدالعزيز  امللك  ومركز 
أننا  ثقة  عىل  وإني  دعمكم،  لوال  لينجح  ما كان  نعم،  املؤتمر. 

سنستمر يف العمل معاً يف مجاالت تطّوع الشباب والحوار.

وأؤكد لكم أن أكثر من ٤0 مليون كشاف يف العالم سيستمّرون 
بمساعدة  واجبهم  يؤدوا  بأن  الكشفي  بوعدهم  االلتزام  يف 
يف  يسهموا  وأن  الكشفية،  حياتهم  من  لحظة  كل  يف  اآلخرين 
أفضل للعيش. وعىل وترية  العالم مكاناً  نهاية املطاف إىل جعل 
النغم، أحّث كل شخص منكم، عند عودته إىل موطنه، عىل  هذا 
تبذلونها  التي  الجهود  يف  رشكاءكم  وجعلهم  الكشافة  مالقاة 

لتعزيز تطوع الشباب والحوار فيما بينهم.

إيسبن هوالغر يقرأ الرسالة نيابة عن اْسكوّت تري،
األمني العام للمنظمة العاملية للحركة الكشفية
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 رئيسة قسم المرأة، 
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

ملئ  صباح  والحيوية  والجمال  الشباب  صباح  الخري  صباح 

أيام  الثالثة  خالل  تولدت  التي  والعميقة  العظيمة  باملشاعر 

والتسامح  الحب  مدينة  جدة،  مدينة  فيها  التقينا  التي  املاضية 

واإلخاء والسالم، مدينة االنفتاح الحضاري والتواصل مع اآلخر 

عرب الزمان.

ملفارقتكم  حزننا  بقدر  املؤتمر  هذا  بنجاح  سعادتنا  بقدر 

الله  شاء  ان  اننا  ما يعزينا  كل  الطيب.  البلد  هذا  ومغادرتكم 

عن  إيجابية،  رسالة  معكم  وستحملون  تواصل  يف  سنستمر 

اىل  املاضية،  األيام  خالل  وعشتموه  شاهدتموه  وعما  اململكة 

بلدانكم واىل زمالئكم اينما كنتم.

جهات  من  املؤتمر  هذا  إنجاح  يف  ساهم  من  كل  اشكر  بداية 

بالشكر  أخص  ان  يل  اسمحوا  ولكن  وحكومية.  رسمية 

بالتنظيم  قاموا  الذين  جدة  مدينة  من  واملتطوعات  املتطوعني 

واملشاركة. كما يطيب يل ان اشكر زمالئي وزميالتي من مركز 

الرصد  يف  املجهولني  الجنود  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك 

االتصال  ويف  العامة  والخدمات  والتقنية  الفني  الدعم  ويف 

الصورة  يف  ظهرنا  نحن  والخ.  والحجوزات  العامة  والعالقات 

وهم بالخلف يدعموننا.

جدة  مدينة  يف  أيام  ثالثة  مدى  عىل  التقينا  اننا  اؤكد  ان  أحب 

األرض  يف  االستخالف  عىل  تؤكد  مشرتكة  إنسانية  ندعولِِقيَْم 

يف  ولكن  البدء.  منذ  االنسان  من خلق  وهوالهدف  وعمارتها 

أهمية  عىل  نؤكد  ان  إىل  بحاجة  نحن  العاملي  االنفتاح  عرص 

والتعايش  املحبة  عىل  البرش  يجمع  الذي  الحضاري  الحوار 

االلتقاء  نقاط  من  نعزز  واالختالفات.  الرصاع  عن  بعيداً 

أسعد.  الثقافات من اجل حياة أفضل وغداً  الفجوة بني  ونصل 

نقول  التغيري،  إىل  تواقة  طموحة  ألجيال  املستقبل  من أجل 

والطموحات  العالية  الِهّمة  بني  التوازن  ندعوإىل  ان  ما أجمل 

مع األخذ بالخربات والتجارب السابقة ملن سبقونا وان نبدأ من 

حيث انتهى االخرون.

هي  اإلنسانية  الحضارة  ان  باالعتبار  نأخذ  ان  املهم  من 

املبادرات  إىل  نحتاج  اننا  بما يعني  مرتاكمة  خربات  نتاج 

وبني  السابقة  الخربات  بني  والوصل  الربط  إىل  أيضاً  ونحتاج 

املبادرات املستقبلية.

يف  ومبادراتكم  فيه  نتشارك  واحد  كوكب  عىل  نحيا  نحن 

عىل  مردوها  لها  البيئة  عىل  والحفاظ  الكوكب  هذا  إعمار 

سياسية  أنظمة  تطوير  إىل  نتوق  العالم.  انحاء  كل  يف  الجميع 

تطلعات  وتحقق  الحارض  عرصنا  تواكب  واجتماعية  وثقافية 

الشباب الله.

ما أروع ان نلتقي وكل منا له هويته وله شخصيته التي يعتز 

وان  االخر  هوية  عىل  ننفتح  ان  ذلك  من  األروع  ولكن  بها. 

التواصل  لنا  يحقق  إيجابي  بشكل  نتصل  وان  عليه  نتعرف 

الحضاري املنشود.

مقال  من  عبارة  استعري  ان  يل  اسمحوا  هذه  كلمتي  نهاية  يف 

جريدة  يف  اليوم  نرش  الذي  حمدان  األستاذة/منى  زميلتي 

انت فيها فاستغلها  املدينة، تقول منى: »عمرك كله هواللحظة 

ما استطعت.«

نحن نحيا على كوكب واحد نتشارك 
فيه ومبادراتكم يف إعمار هذا الكوكب 

 والحفاظ على البيئة لها مردوها 
على الجميع يف كل انحاء العالم.
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نائب األمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

للتطزع  الدويل  الشباب  مؤتمر  أعمال  ختام  يف  بكم  أرحب 

الرتبية  وزارة  من  لكل  بالشكر  أتقدم  أن  وأود  والحوار، 

التنظيم  يف  مشاركتهم  عىل  اليونيسكو  ومنظمة  والتعليم 

بن  عبدالله  امللك  مرشوع  إطار  وضمن  املؤتمر  لهذا  واإلعداد 

عبدالعزيز العاملي لثقافة الحوار والسالم.

الوطني قد ساهم  للحوار  امللك عبدالعزيز  أن يكون مركز  آمل 

كل  بذلنا  لقد  مريحة.  إقامتكم  جعل  يف  املاضية  األيام  وخالل 

الجهود لكي تكون هذه الثالثة أيام ذكرى جميلة خصوصاً يف 

املناشط الثقافية واالجتماعية التي تنظمها خالل هذه الفرتة.

الرشيفني  الحرمني  خادم  ملقام  بالشكر  أتقدم  أن  أود 

لهذا  الكريمة  ورعايته  دعمه  عىل  عبدالعزيز  بن  امللك عبدالله 

هذا  يكون  أن  ونأمل  اليوم.  يجمعنا  الذي  العظيم  املرشوع 

وأن  العاملي  اإلنساني  التجمع  لهذا  نهاية  وليس  بداية  املؤتمر 

تمتد هذه املؤتمرات واللقاءات يف املستقبل.

لهذا  ودعمه  رسالته  علىى  مون  كي  بان  السيد  أشكر  أن  أود 

املؤتمر خصوصاً أن اليوم يوافق اليوم العاملي للتطوع. 

معنا  عملوا  الذين  اليونيسكو  منظمة  يف  لزمالئنا  والشكر 

املؤتمر واخص  لهذا  والرتتيب  اإلعداد  املاضية يف  األشهر  طوال 

بالشكر السيدة  آن بلندا، وادعولها من القلب بالشفاء العاجل، 

حيث لم تتمكن من الحضور نظراً لظروفها الصحية.

الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز  يف  زمالئي  أشكر  كما 

املؤتمر  لهذا  لإلعداد  املاضية  األشهر  طوال  عملوا  واللذين 

وبخاصة الشباب املتطوعني الذين قاموا بعمل عظيم يُشكرون 

عليه. واللذين سوف نسعد بتكريمهم يف ختام هذا املؤتمر.

يقدمون  وهم  السعودي  الشباب  بمشاهدة  كثرياً  سعدت  لقد 

نموذجاً مميزاً من التعارف والحوار مع أقرانهم من املجتمعات 

التي  والصداقة  التواصل  مستوى  بتطوير  وسعدت  األخرى، 

شكلوها خالل األيام املاضية.

ختاماً أشكر أيضاً الشباب الذين ساهموا يف صياغة اعالن جدة 

والذي نختم به هذا املؤتمر.

لقد سعدت كثرياً بمشاهدة الشباب 
السعودي وهم يقدمون نموذجاً مميزاً 
من التعارف والحوار مع أقرانهم من 

املجتمعات األخرى
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عشاء تراثي، فلكلور شعبي، ومعرض فني
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وزارة الرتبية والتعليم، اململكة العربية 
السعودية

األمري فيصل بن عبد الله آل سعود، وزير الرتبية والتعليم

حمد محمد آل الشيخ، نائب وزير الرتبية والتعليم

عبدالعزيز السبيل، مستشار وزير الرتبية والتعليم

الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية 
لدى اليونسكو

زياد بن عبد الله الدريس، السفري، املندوب الدائم للمملكة 

العربية السعودية لدى اليونسكو

طارق املهيزع، مستشار ثقايف، لدى الوفد الدائم للمملكة 

العربية السعودية لدى اليونسكو

ممثلون رفيعواملستوى
إيرينا بوكوفا، املديرة العامة لليونسكو

عبدالعزيز بن عثمان التويجري، املدير العام لإليسيسكو

عبدالله حمد محارب، املدير العام لأللكسو

هانز دورفيل، مساعد املديرة العامة، مكتب التخطيط 

االسرتاتيجي، اليونسكو

أحمد الهنداوي، مبعوث األمم املتحدة للشباب

جون جيوهيجان، األمني العام للمؤسسة الكشفية العاملية

كازومي إيكيدا الرهد، رئيس قسم الرشاكات واالتصاالت، 

برنامج متطوعي األمم املتحدة

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

 فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، األمني العام ملركز 

امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

 فهد بن سلطان السلطان، نائب األمني العام، مركز 

امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

آمال املعلمي، مديرة القسم النسوي، مركز امللك عبدالعزيز 

للحوار الوطني

ممثلواملنظمات الرشيكة
إبراهيم حسني، شعبة التنمية، مدير مجموعة برامج الدول 

العربية، برنامج متطوعي األمم املتحدة

أمينة سعيد، أخصائية يف مجال االتصاالت، برنامج متطوعي 

األمم املتحدة

هاني عبداملنعم، مدير برنامج الشباب، مكتب الكشافة 

العاملي 

رسيناث فينوغوبال، مدير وحدة اإلعالم الخارجي والعالقات 

الخارجية، املنظمة العاملية لحركة الكشافة

املشاركون الشباب

املنظمة العاملية لحركة الكشافة
بيري أرلو، فرنسا

إدواردوخوسيه باريتوبارويتوا، فنزويال

منري أحمد بهويان، بنغالديش

محمد عمران فيزول، غيانا

مري فيتزجريالد، إيرلندا

إسبن هوالغر، الدنمارك

يون كيونغ يل، كوريا الجنوبية

أمييل ماكريه، فرنسا

أحمد أمني نمر، السودان

بريوته تارسفيتشيته، ليتوانيا

ماري لويز إيكوسيه، ساحل العاج/ كوت ديفوار

برنامج متطوعي األمم املتحدة
جيم أرسالن، تركيا

سارة محمد أحمد الغزو، األردن

لويس بريواه، سرياليون

غزوة ورغي، تونس
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آن - سيسيل أنتاليك، فرنسا

شارلوت بيال، فرنسا

رون تانغدي، كمبوديا

مرشوع الرتاث العاملي يف أيدي الشباب
تاتيانا بويكوفا، التفيا

إدواردوخافيري الريوس كالفا، املكسيك

تاكودزوا ماشريوري، زمبابوي

بينيديكتوس براموديا، إندونيسيا

حسينة رين راكوتوندرينا، مدغشقر

غلوريا فيالسكيز، املكسيك

املنظمة البوسنية للعمل من أجل السالم 
محمد ميستش، البوسنة والهرسك

الفائزون بمسابقة السالم
إسماعيل بن عمر، تونس

أولغا كاتيله، مايل

حوروي يو، ماليزيا

إيلينا كارنتغيل، اليونان

مهري غالوميان، أرمينيا

جون بول عثمان، نيجرييا

سالفينا نينكوفا، بلغاريا

تاني آشار، املكسيك

ممثلوالشباب يف املنطقة
أمني رحال، الجزائر

جمعي بن زعيم، الجزائر

فاطمة السيد أحمد نعمة الهاشمي، البحرين

أفنان أحمد محمود عبد الرحمن، مرص

حامد إبراهيم حامد، مرص

منترص حسني عبد املاجد، مرص

ضياء فتحي طبازة، األردن

إرساء صالح الدين عبد الله، األردن

وليد جمعة الخميس، الكويت

مارك طربيه الحلو، لبنان

انجي عيىس، لبنان

عبد الله أحمد محمود، موريتانيا

عمار الخلفي، املغرب

محمد رسو، املغرب

هيثم محمد أحمد الجعدي، عمان

دفع الله إبراهيم حمزة عيل، السودان

رزان معتصم بشري نمر، السودان

أحمد العلوش، تونس

صالح الدين بن رجب، تونس

حمد محمد عيل، اإلمارات العربية املتحدة

خولة خليل الحوسني، اإلمارات العربية املتحدة

محمد أحمد العنيس، اليمن

ُعال عبده مارش أحمد العزب، اليمن

أشجان أحمد عيل الحسني، اليمن

ممثلوالشباب عىل الصعيد الوطني/ مركز امللك 

عبدالعزيز للحوار الوطني
عبدالعزيز العقيل، اململكة العربية السعودية

عبدالعزيز الشهراني، اململكة العربية السعودية

عبد الله الجمعة، اململكة العربية السعودية

عبد الله املجيد، اململكة العربية السعودية

عبد الله املنترشي، اململكة العربية السعودية

عبدالرحمن الجيالني، اململكة العربية السعودية

عبد الرحمن مطر، اململكة العربية السعودية

عائشة الحزامي، اململكة العربية السعودية

عالء موصيل، اململكة العربية السعودية

العنود القريني، اململكة العربية السعودية

العنود باصليب، اململكة العربية السعودية

الرباء جابر، اململكة العربية السعودية

الرباء طيبة، اململكة العربية السعودية

الحسني نورويل، اململكة العربية السعودية

أمينة عبد الحق، اململكة العربية السعودية

عمار شاويش، اململكة العربية السعودية

أنس الغامدي، اململكة العربية السعودية

أوس الحازمي، اململكة العربية السعودية

أروى القريني، اململكة العربية السعودية

بدر عبد الغني، اململكة العربية السعودية

بدر العامري، اململكة العربية السعودية

بشاير بافرط، اململكة العربية السعودية

بتول املتعب، اململكة العربية السعودية

دانه الصقري، اململكة العربية السعودية

إيمان الفقيه، اململكة العربية السعودية

إيمان املعريف، اململكة العربية السعودية
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إياد قطب، اململكة العربية السعوديةجل

فيصل الدهاش، اململكة العربية السعودية

هديل الرسيحي، اململكة العربية السعودية

هيثم قاري، اململكة العربية السعودية

همام الجريد، اململكة العربية السعودية

حاتم الحريري، اململكة العربية السعودية

هيا النفجان، اململكة العربية السعودية

خلود العامري، اململكة العربية السعودية

خلود بكر، اململكة العربية السعودية

ملى آل غالب، اململكة العربية السعودية

مليس الحكاري، اململكة العربية السعودية

لجني آل عبيد، اململكة العربية السعودية

مالك الغنيمي، اململكة العربية السعودية

مناير الصومايل، اململكة العربية السعودية

مريم الناحل، اململكة العربية السعودية

محمد حمزة، اململكة العربية السعودية

مؤيد الحميّد، اململكة العربية السعودية

محمد العطية، اململكة العربية السعودية

محمد البكري، اململكة العربية السعودية

محمد البقمي، اململكة العربية السعودية

محمد الشماخ، اململكة العربية السعودية

محمد الحمراني، اململكة العربية السعودية

محمد مدني، اململكة العربية السعودية

محمد القايض، اململكة العربية السعودية

معاذ العمار، اململكة العربية السعودية

ندى املالكي، اململكة العربية السعودية

نوف املولد، اململكة العربية السعودية

نورة الحميد، اململكة العربية السعودية

الريان السمان، اململكة العربية السعودية

رزان سندي، اململكة العربية السعودية

رومان باسليمان، اململكة العربية السعودية

سمر سكري، اململكة العربية السعودية

سارة بغدادي، اململكة العربية السعودية

سارة تاج، اململكة العربية السعودية

طه الحازمي، اململكة العربية السعودية

طالل الحفيظ، اململكة العربية السعودية

ذكرى العطاس، اململكة العربية السعودية

وعد الدورسي، اململكة العربية السعودية

وعد املشيقة، اململكة العربية السعودية

وعد الشديد، اململكة العربية السعودية

يارس بن محفوظ، اململكة العربية السعودية

أمانة مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني
همام بن جريد - )املرشف عىل مقهى الحوار: “تجارب 

يف التبادل الثقايف”(

أمانة اليونسكو
كاترينا ستينو، مديرة برنامج اليونسكواملشرتك بني 

القطاعات لثقافة السالم والالعنف 

أمينة الهمرشي، مسؤولة عن الربامج يف مكتب التخطيط 

االسرتاتيجي

أورور ساليناس، مكتب التخطيط االسرتاتيجي

كارميال كوين، مسؤولة عن الربامج يف مركز الرتاث العاملي

نعيمة سدراتي، رئيسة شعبة الدول العربية

بسام منصور، رئيس التحرير عىل اإلنرتنت، املنطقة العربية

جيف جيم - فونغ يل، منسق وسائل اإلعالم االجتماعية
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ب برنامج املؤتمر

مؤتمر الشباب الدويل للتطوع والحوار 

جدة - ٣-٥ كانون األول/ديسمرب )٣٠ محرم ١٤٣٥ ه(

الثالثاء ٣-٥ كانون األول/ديسمرب

الجلسة االفتتاحية

املدة املوضوع الوقت

10 د مقدمة وفيلم تعريفي عن برنامج عبد الله بن عبدالعزيز العاملي لثقافة السالم 10.00

10 د 
 

كلمة سمواألمري فيصل بن عبد الله آل سعود
 وزير الرتبية والتعليم

10.10

10 د كلمة معايل السيدة : إيرينا بوكوفا
 املديرة العامة لليونسكو

10.20

10 د ر كلمة معايل األستاذ :فيصل بن عبد الرحمن بن معمَّ
األمني العام ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

10.30

10 د جوائز املسابقة العاملية للتفاهم املتبادل 10.٤0

20 د افتتاح معرض »تجارب ناجحة« 11.00
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الثالثاء ٣ كانون األول/ديسمربب

جلسة ممثيل جهات رفيعة املستوى :

التطوع العاملي للشباب : تفعيل الحوار

حوار القيادات والشباب

الوقتاملوضوعاملدة

11.30استعراض جدول األعمال5 د

الدكتور:عبدالعزيز عثمان التَويْجري5 د
 مدير العام للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(

11.35

الدكتور: عبد الله حمد محارب5 د
 مدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(

11.٤0

الدكتور: هانس ُد‹ورفيل5 د
 مساعد املدير العام لشؤون التخطيط االسرتاتيجي )يونسكو(

11.٤5

األستاذ : أحمد الهنداوي5 د
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعني بشؤون الشباب 

11.50

الدكتور : حمد محمد آل الشيخ5 د
نائب وزير الرتبية والتعليم لشؤون البنني

11.55

السيدة كازومي إيكيدا الرِهد5 د
رئيسة شعبة الرشاكات واالتصاالت متطوِّعو  األمم املتحدة

12.00

السيد جون جيوغيغان5 د
مدير مؤسسة الكشافة العاملية

12.05

مدير الجلسة : د. زياد الّدريس، مندوب اململكة العربية السعودية الدائم لدى اليونسكو                                                       

13.15اسرتاحة الغذاء120 د

الثالثاء ٣ كانون األول/ديسمرب

الجلسة األوىل :

التطوع الشبابي ونرش ثقافة الحوار

املدة الدولة املتحدث الوقت

5 د السعودية مي املطريي 15.00

5 د األردن سارة محمد الغازو 15.05

5 د البوسنة والهرسك  محمد مسيك  15.10

5 د التفيا تاتيانا بويْكوفيا 15.15

٧0 د نقاش 15.20

الدنمارك مدير الجلسة : ايسبن هوليغر 

10 د اسرتاحة 1٦.30
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ب الثالثاء ٣ كانون األول/ديسمرب )٣٠ محرم ١٤٣٥ ه(

الجلسة الثانية :

التطوع الشبابي وبناء السالم واملساعدات االنسانية

املدة الدولة املتحدث الوقت

5 د سريا ليون لويس ابْريواه  1٦.٤0

5 د زيمبابوي تاكودزوا ماتشريوري 1٦.٤5

5 د الكويت وليد الخميس 1٦.50

5 د بنجالدش منري أحمد بيان 1٦.55

٧0 د نقاش 1٧.00

  مدير الجلسة : لجني آل عبيد                                           السعودية     

 

برنامج ثقايف

املدة املكان الفعالية الوقت

ساعتني أبرق الرغامة شــعبيي،  فلكلــور  تراثــي،  عشــاء 
فنــي ومعــرض 

يف ضيافة وزارة الرتبية والتعليم

20.00

األربعاء ٤كانون األول/ديسمرب )١صفر ١٤٣٥ه(

الجلسة الثالثة:

التطوع وثقافة السالم والتنمية املستدامة

املدة الدولة املتحدث الوقت

5 د السعودية عبدالله الجمعة 9.30

5 د مدغشقر حسينة ريّن راكوتوندراينا 9.35

5 د لبنان مارك طربيه الحلو 9.٤0

5 د اإلكوادور جيوليانا كارولينا فاسا موسيس 9.٤5

5 د السعودية ملى الرشيف 9.50

٧0 د نقاش 9.55

مدير الجلسة: كيم أرسالن               تركيا

10 د اسرتاحة 10.00
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األربعاء ٤كانون األول/ديسمرب )١صفر ١٤٣٥ه(ب

الجلسة الرابعة:

وسائل تعزيز التنوع الثقايف والحوار الحضاري

املدة الدولة املتحدث الوقت

5 د السعودية البتول آل متِعب 11.10

5 د فرنسا آمييل ماّكري 11.15

5 د تونس أحمد العلوش 11.20

5 د كوت ديفوار ماري لويز إيكوّسيي 11.25

٧0د نقاش 11.30

املكسيك مدير الجلسة: ايدوارد جافيري الريوس كالفا

برنامج ثقايف 

املدة املكان الفعالية الوقت

٤ س ثول - مكة زيارة لجامعة امللك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا
أورحلة عمرة

13.00

ساعة الفندق مقهى الحوار » تجارب يف االتصال الحضاري«
يدير الحوار: همام الجريد

19.30

2 س الفندق
حفل عشاء

يف ضيافة مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني 20.30

الخميس ٥كانون األول/ديسمرب )٢ صفر ١٤٣٥ه(

برنامج ثقايف

املدة املكان الفعالية الوقت

3 س وسط البلد وزيارة لبيت نصيف التاريخي ووجبة إفطار ٧.00

الجلسة الخامسة:

دور تقنية املعلومات واإلعالم يف تعزيز التطوع والتواصل الحضاري

املدة الدولة املتحدث الوقت

5 د السعودية عبد العزير العثمان 10.00

5 د ايرلندا مائريي فيتزغريالد 10.05

5 د فرنسا بيري أرلود 10.10

5 د فنزويال إدواردوخويس بَّريتوبَّرويتا 10.15

٧0د نقاش 10.20

مرص مدير الجلسة: حامد ابراهيم حامد 

30 د اسرتاحة 11.30
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ب الخميس ٥كانون األول/ديسمرب )٢ صفر ١٤٣٥ه(

الجلسة الختامية:

الختام والتوصيات

املدة املوضوع الوقت

20 د إقرار إعالن املؤتمر عن التطوع والحوار 12.00

٦0 د كلمات ختامية
رســالة مــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة واملديــر التنفيــذي ملتطوعــي األمــم املتحــدة 

بمناســبة اليــوم العاملــي للتطــوع
وزارة الرتبية والتعليم- السعودية

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو(
الكشافة العاملية

مركز امللك عبد العزبز للحوار الوطني

12.25

مدير الجلسة: د. فهد بن سلطان السلطان، نائب األمني العام ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

120 د اسرتاحة غذاء 13.30
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وثيقة معلومات أساسيةجل

»الشباب للتطوع والحوار«

»ال تشّكوا يوماً يف أن مجموعة صغرية من املواطنين الواعين وامللتزمين يمكن أن تغرّي العالم. 

فهذه الفئة من املواطنين هي الوحيدة التي استطاعت إحداث تغيري فعلي حتى اآلن«.  
)مارغريت ميد، عاِلمة أنثروبولوجيا( 

املقدمة 

والتي  اليوم،  العالم  تسود  التي  التفاوت  وأوجه  العوملة  يف ظل 

وتوسيع  الناس  بني  التقارب  تعزيز  إىل  نفسه  الوقت  يف  تؤدي 

أصوات  إىل  االستماع  مسألة  باتت  بينهم،  فيما  االنقسامات 

الشباب وإرشاكهم يف العمليات اإلنمائية أمراً رضوريا. وينشط 

وإعادة  واستخدام  ابتكار  يف  مكان،  كل  يف  اليوم،  الشباب 

مطالبهم  خاللها  من  تمر  التي  املشرتكة«  العوملة  »لغة  صياغة 

وتحقيق  القدرات  واكتساب  املجتمع  يف  باالندماج  املتعلقة 

االزدهار واالستدامة بقوة لم تكن معروفة قبل اآلن. وأصبحت 

قبل، وهوأمر  من ذي  انغالقاً  أقل  والثقافية  الجغرافية  الحدود 

غري مسبوقة،  تعايش«  و»أشكال  وتبادالت  لقاءات  إىل  يفيض 

من  الكثري  يف  حقيقة  إىل  املبارش  االتصال  مفهوم  ويحّول 

فأوجه  واالتصال.  املعلومات  تكنولوجيا  بفضل  العالم  أنحاء 

جذرياً  تغيرياً  أحدث  واالبتكار  التكنولوجيا  مجايَل  يف  التقدم 

التي  واملشاركة  والتعّلم  الشبكي  والربط  االتصال  أساليب  يف 

الوطني  الصعيدين  عىل  مواطنني  بصفتهم  الناس  يستخدمها 

االتجاهات  هذه  صميم  يف  اليوم  الشباب  ويقع  والعاملي. 

والتطورات الجديدة.

اإليجابية  اآلثار  توزيع  لم يكن  جميعاً،  نعلم  مثلما  ولكن 

االكثري  تخّلف  إىل  أدى  الذي  األمر  اآلن،  حتى  متكافئاً  للعوملة 

التفاوت  أوُجه  اتساع  إىل  وحتى  الركب،  عن  األشخاص  من 

هشاشة  عىل  الضوء  العاملية  املالية  األزمة  وسلطت  القائمة. 

قوياً  شعوراً  وّلد  مما  والبيئية،  واملالية  الجتماعية  نُُظَمنا 

العالم وتراِفقه دعوة  إىل آخر حول  باالستياء يتنقل من مكان 

إىل تجديد حركة التضامن وتعزيز االنفتاح عىل الجميع. وأدت 

االقتصادي  الصعيد  عىل  أعباء  من  ما أضافته  مع  العوملة، 

قديمة  صدع  خطوط  عن  الكشف  إىل  والُسّكاني،  والبيئي 

واملناطق  البُلدان  بني  فيما  جديدة  صدع  خطوط  إحداث  وإىل 

والقاّرات وداخلها، وفرضت أيضاً تحديات جديدة فيما يتعلق 

وثمة  املستدامة.  والتنمة  الدائم  والسالم  االجتماعي  بالتماسك 

شعور بأن عاملنا يشهد حالياً أزمة ذات طابع فكري وأخالقي 

سيكون  للمستقبل  جديدة  رؤى  وضع  يف  الشباب  إرشاك  وأن 

أمراً رضورياً.

الحديث  تقريرها  يف  اإلنمائية  املتحدة  األمم  مجموعة  وشددت 

املشاورات  إىل  فيه  تطرقت  والذي  نريد«  الذي  »العالم  املعنون 

 2015 عام  ما بعد  ملرحلة  التنمية  بخطة  املتعلقة  العاملية 

يطالبون  خاص،  بوجه  والشباب  عام،  بوجه  الناس  أن  عىل 

وتغيريه.  العالم  مالمح  تحديد  يف  نشط  دور  بأداء  بشّدة 

الناس  تََوّلد لدى  األمن،  التفاوت وانعدام  أوجه  انتشار  وبسبب 

املهمشني  صفوف  يف  نطاق  أوسع  عىل  انترش  بالُظلم  شعور 

املشاورات  أتاحت  ذلك،  إىل  وإضافًة  والفقراء.  واملستبعدين 

والقضاء  املستدامة  التنمية  مسائل  بني  واضحة  روابط  إقامة 

األوضاع  أن  إىل  وبالنظر  املحّسنة.  والحْوكمة  الفقر  عىل 

بات  وترابطاً،  تعقيداً  تزداد  العالم  يف  السائدة  والتحديات 

للتنمية  وعاملية  وشاملة  متكاملة  خطة  وضع  الرضوري  من 

عىل  وبخاصة  والشعوب،  البلدان  عىل جميع  تنطبق  املستدامة، 

واالحتياجات  التعقيد  أوجه  نفسه  الوقت  يف  وتراعي  الشباب، 

والقدرات الخاصة بكل بلد1.

 A Million Voices – The World We Want Report  1 
/http://www.worldwewant2015.org/bitcache 

9158d79561a9de6b34f95568ce8b389989412f 
vid=422422&disposition=inline&op=view (EN);?6 

/http://www.worldwewant2015.org/bitcache 
29fe97019e2f62b68881025679d6b3be7 

ca66941?vid=423172&disposition=inline&op=view (AR)
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جل  أصوات الشباب – عامل أسايس 

يف ضمان االستدامة 

التغيري  حركة  العالم  أنحاء  شتى  يف  والشابات  الُشبّان  يقود 

وبفرص  األساسية،  والحقوق  الحريات  باحرتام   ويطالبون 

حياتهم.  يف  تؤثر  التي  القرارت  يف  واملشاركة  والعمل  للتعّلم 

يف  مهمني  رشكاء  الحكومات،  نظر  يف  اليوم،  الشباب  وأصبح 

مطالب  عن  تعرّب  التي  األصوات  أقوى  من  كما باتوا  الحوار، 

الحاجة  القليلة املاضية، أصبحت  السنوات  املدني. ويف  املجتمع 

تركيز  محط  الشباب  مع  فعالية  نحوأكثر  عىل  التعاون  إىل 

املوجهه  واملبادرات  واالسرتاتيجيات  املؤتمرات  من  العديد 

وراء  الكامنة  واألسباب  كافة.  العالم  أقطار  يف  نحواملستقبل 

األشخاص  عدد  يرتفع  أن  يُتوّقع  أوالً،  ومرتابطة.  متعددة  ذلك 

نسمة  مليار   1.5 إىل  سنة  و2٤   12 بني  أعمارهم  املرتاوحة 

ما يُعرف  تواجه  عديدة  مناطق  وباتت   ،20352 عام  بحلول 

أغلبية  يمثلون  الشباب  إذ أصبح  الشباب«  »طفرة  باسم 

السكان  نسبة  تبلغ  وحدها،  العربية  املنطقة  ففي  سكانها. 

عدد  يزيد  وثانياً،   .3%٦0 سنة   25 عن  أعمارهم  تقل  الذين 

نسمة،  ملون   ٧5 عىل  العالم  يف  العمل  عن  العاطلني  الشباب 

أن يبقى عىل حاله حتى عام  يُتوّقع  العدد هورقم قيايس  وهذا 

العاملي  البطالة  معدل  هوأن  والواقع  تقدير٤.  أقل  عىل   201٦

معدل  من  بكثري  أعىل   ،%12.٦ حالياً  يبلغ  الذي  الشباب،  لدى 

حوايل  ويعيش   .%٤.٨ البالغ  الكبار  لدى  العاملي  البطالة 

فيه  يساوي  الذي   ( الفقر  خط  تحت  شاب  عامل  مليون   152

العدد %2٤  أمريكي(، ويشمل هذا  اليومي 1.25 دوالر  الدخل 

األوسط  الرشق  مثل  مناطق  ويف  الفقراء.  الُعّمال  مجموع  من 

إىل  االنتماء  باختالف  البطالة  أنماط  تختلف  أفريقيا،  وشمال 

البطالة،  مشكلة  جانب  وإىل  وثالثاً،  اإلناث.  أوفئة  الذكور  فئة 

غري النظامي،  االقتصاد  يف  والعمل  العمالة،  يف  النقص  يمثل 

واقعاً تُعاني منه نسبة ٨٧% من الشباب يف البلدان النامية5.

وتُجّسد هذه األرقام املجردة واقع املاليني من الشبّان والشابات 

من  مهمة  جوانب  يف  تؤثر  كبرية  تحديات  يواجهون  الذين 

الآلفاق،  محدودة  تحقيقها  ينشدون  التي  فالتطلُّعات  حياتهم. 

وال تحمل لهم املستقبل، حسبما يبدو، أي خيارات وال أي آفاق 

ما يشعرون  تحويل  فإن  ولذا،  للفرج.  و/أودالالت  واضحة 

لتحقيق  والتحرُّك  األحالم  بناء  عىل  قدرة  إىل  أمل  خيبة  من  به 

معالجتها  من  البد  قصوى  أولوية  أصبح  أفضل  عالم 

فعالً  يتحقق  أن  املستدامة«  »املجتمعات  ملفهوم  إذ ما أُريد 

كبرياً  مصدراً  يمثّلون  الشباب  أن  الواضح  ومن  املستقبل.   يف 

التنمية  تحقيق  يف  اإلسهام  عىل  قدرتهم  إىل  بالنظر  للموارد 

أن  ويمكن  الفقر.  عىل  والقضاء  السالم  وإحالل  املستدامة 
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يف  الشباب  إرشاك  تم  إذا  حقيقة  السيناريوإىل  هذا  يتحول 

أفكار  الحياة االجتماعية بوصفهم جهات فاعلة مسؤولة لديها 

دوراً  تؤدي  متساوية  فاعلة  أطرافاً  اعترُِبوا  وإذا  ابتكارية، 

املستدامة وتنفيذها، ال مجرد  التنمية  نِشطاً يف وضع سياسات 

فيها  اإلسهام  بدون  السياسات  هذه  من  يستفيدون  أشخاص 

بنشاط. ويَُعد الشباب بالتايل جزءاً من الحل، ال من املشكلة.

فإنهم  اآلراء،  متجانسة  مجموعة  ال يَُشكِّلون  الشباب  أن  ومع 

إىل  الحاجة  عن  الوضوح  شديدة  بكلمات  جميعاً  ون  يعربِّ

عليه  يكون  أن  ما ينبغي  بشأن  وصادق  مفتوح  حوار  إقامة 

تشدد  الغرض،  ولهذا  املستقبل.  عليه-  يكون  أال  ينبغي  وما   –

 -201٤ للفرتة  الشباب  بشأن  اليونسكوالتنفيذية  اسرتاتيجية 

2021 عىل أنه من املهم توفري بيئة تمّكن الشباب من ممارسة 

كأفراد  بقدراتهم  والنهوض  بمسؤولياتهم  والوفاء  حقوقهم 

ومنحهم حق  مشاركتهم  وإسماع صوتهم، وتضمن  البرش  من 

يف  معرفة  وأصحاب  املجتمع  يف  فاعلة  جهات  بوصفهم  قدرهم 

اليونسكولضمان  تعمل  ذلك،  جانب  وإىل  املتخصصة.  امليادين 

مشاركة الُشبّان والشابات يف إعداد وتنفيذ السياسات والربامج 

فيما  القيادة  ِزمام  توليهم  ولضمان  حياتهم،  يف  تؤثر  التي 

املستدامة  والتنمية  السالم  تعزيز  إىل  الرامية  باألنشطة  يتعّلق 

عمل  ومازال  إليها٦.  ينتمون  التي  واملجتمعات  البُلدان  يف 

من  متنوعة  مجموعة  يتناول  بالشباب  اليونسكوالخاص 

والثقافة  بالرتبية  بدءاً  والقضايا،  واالختصاصات  املوضوعات 

واملعلومات.  باالتصاالت  وانتهاًء  واإلنسانية،  الطبيعية  والعلوم 

الحجم  بوفرات  املتعلِّقة  وتلك  االسرتاتيجية  املبادرات  أن  وثبت 

رسم   ( التمهيدية  املراحل  وتتناول  مرتابطة  بأنها  تتسم  التي 

الصعيد  )عىل  املتقدمة  واملراحل  الحوكمة(  السياسات/ 

املرشوعات  من  فعالية  أكثر  هي  لألنشطة  املجتمعي/الشعبي( 

العام  اإلطار  عن  منفصلة  تكون  والتي  الحجم  الصغرية  اآلنية 

للسياسات املتعّلقة بالشباب.

يف  ُعقد  الذي  للشباب،  اليونسكوالثامن  منتدى  ضّم  وقد 

السابعة  الدورة  افتتاح  قبل   2013 نوفمرب  الثاني/  ترشين 

من  حرضوا  وشابّات  ُشبّاناً  للمنظمة،  العام  للمؤتمر  والثالثني 

موضوع  يف  وأفكارهم  تجاربهم  لتبادل  العالم  أنحاء  شتّى 

الحوار  وإقامة  املدني  االلتزام   : االجتماعي  واالندماج  »الشباب 

اليونسكوالخاصة  اسرتاتيجية  تطوير  بغية  املهارات«  وتنمية 

التوصيات  يف  املشاركون  واعرتف  نطاقها.  وتوسيع  بالشباب 

»الشباب  بأن  للمنتدى  الختامية  الوثيقة  يف  قّدموها  التي 

التغيري  لتحقيق  رئيسيّة  عنارص  يشّكلون  البلدان  جميع  يف 

التكنولوجيّة«، واالبتكارات  االقتصادية  والتنمية   االجتماعي 

وأّكدوا أن »االستثمار يف مجال تنمية الشباب وتعليمهم هوأمر 

والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  لتحقيق  أسايس 

أهمية  عىل  الختامية  الوثيقة  يف  الثشديد  كما تم  املستدامة«. 

بالبيئة  املتعلِّقة  املناقشات  يف  الثقافات  بني  الحوار  تعزيز 

اسرتاتيجية اليونسكوالتنفيذية بشأن الشباب، 2013.  ٦
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واالقتصاد والصحة والتعليم ألن ذلك يساعد عىل درء النزاعات جل

وتعزيز ثقافة السالم والتنمية املستدامة.

عمل الشباب التطوُّعي – مورد فريد

البرشي  السلوك  تجلِّيات  أبسط  أحد  التطوُّعي  العمل  يمثل 

مبدأي  حول  تتمحور  وراسخة  قديمة  تقاليد  من  وهونابع 

عىل  وقدرتها  البرش  بني  العالقات  وتقع  والتبادل.  التقاسم 

التطوُّعي.  العمل  صميم  يف  واملجتمعات  األفراد  رفاه  تعزيز 

التماسك  يعزز  التطوُّعي  العمل  أن  إىل  تشري  أدلة  وثمة 

منظمات  ركيزة  التطوُّعي  العمل  وال يمثِّل  والثقة٧.  االجتماعي 

فحسب،  واالجتماعية  السياسية  والحركات  املدني  املجتمع 

بالصحة  املتعّلقة  الربامج  من  كبري  عدد  ركيزة  أيضاً  يمثل  بل 

األخرى  الربامج  من  ومجموعة  والبيئة،  واإلسكان  والتعليم 

شتّى  يف  والخاص  العام  والقطاعني  املدني  باملجتمع  الخاصة 

أي  ال يتجزأ من  التطوُّعي جزءاً  العمل  يُعد  العالم. ولذا،  أنحاء 

مجتمع يف العالم.

وعنوانه  حديثاً  اتخذته  الذي  القرار  يف  املتحدة  األمم  وشددت 

 13 يف  )اعتُِمد  املقِبل«  العقد  خالل  التطوُّعي  العمل  »تعميم 

ُفرصاً  ر  يوفِّ التطوُّعي  العمل  أن  عىل   )2013 شباط/فرباير 

عىل  ُمنَفِتحة  مجتمعات  إقامة  يف  الشباب  ملشاركة  قيِّمة 

يف  القيادة  ِزمام  وتوليهم  السالم  يسودها  ومستدامة  الجميع 

املهارات  اكتساب  للشباب  ذاته  الوقت  يف  ويُتيح  الشأن،  هذا 

األمم  وسلَّمت  توظيفهم٨.  ُفَرص  وتعزيز  قدراتهم  وبناء 

يف  مهم  عنرص  التطوُّعي  العمل  بأن  املذكور  القرار  يف  املتحدة 

الفقر  من  الحد  بينها  من  مجاالت  تستهدف  اسرتاتيجية  أي 

الشباب  وتمكني  والتعليم  والصحة  املستدامة  التنمية  وتحقيق 

التكامل  وتحقيق  الكوارث  مخاطر  من  والحد  املناخي  والتغريُّ 

االجتماعي والرعاية االجتماعية والعمل اإلنساني وبناء السالم، 

وُدعيت  والتمييز.  االجتماعي  االستبعاد  عىل  التغلُّب  وبخاصة 

أجل  إىل بذل أقىص ما يف وسعها من  القرار  املعنية يف  الجهات 

العمل  بما يف ذلك  التطوُّعي،  بالعمل  املتعلِّقة  السياسات  تعزيز 

والدولية  والوطنية  املحلِّية  األْصِعدة  عىل  للشباب،  التطوُّعي 

األمم  تهم  التي  القضايا  جميع  يف  التطوُّعي  العمل  وتعميم 

املتحدة باعتبار ذلك من األهداف الرئيسية للعقد املقِبل9.  

ولهذه األسباب، يتَِّسم العمل التطوُّعي بأهمية متعددة الجوانب 

الِقَدم  منذ  يتَّصف  التطوُّعي  العمل  أن  ومع  التزايد.  يف  آخذة 

متزايدة  أهمية  يكتيس  بات  فإنه  مختلفة،  وتجلِّيات  بأشكال 

التي  للطريقة  نتيجًة  العوملة، وذلك  الذي يسوده  اليوم  يف عالم 

يحاِفظ بها، بل و»يصري من خاللها«، عىل استمرارية مجموعة 

صميم  يف  و»يكمن  وااللتزام.  التضامن  مثل  العاملية  الِقيَْم  من 
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اإلنسانية«10.  العالقات  عن  أسايس  تعبري  عي  التطوُّ  العمل 

مجتمعاتهم  حياة  يف  االنهماك  للناس  التطوُّعي  العمل  ويتيح 

واإلندماج،  باإلنتماء  شعوراً  ويُكسبهم  والوطنية  املحلية 

التغيري  عمليات  يف  مبارشة  بصورة  املشاركة  لهم  كما يتيح 

من  تمكِّنهم  أداة  بالتايل  ويُصِبح  الجديدة  رات  التطوُّ ومساندة 

التحكُّم بحياتهم والوفاء بما يقع عىل عاتقهم من مسؤوليات.

مفهوم  عىل  صميمه  يف  يرتكز  التطوُّعي  العمل  هوأن  والواقع 

من  بما نقدمه  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  »رفاهنا  أن  مفاده 

مع  التضامن  قيم  وتُشكِّل  اآلخرين«11.  حياة  يف  إسهامات 

معهم  والتعاون  والتعاطف  يشعورهم  واإلحساس  اآلخرين 

هذه  أن  وبما  التطوُّعية.  األنشطة  جميع  يف  مشرتكاً  قاسماً 

الفئات  أشد  قدرات  تدعيم  يف  األهمية  بالغ  دوراً  تؤّدي  القيم 

املاّدي واالقتصادي والروحي  ضعفاً عن طريق تعزيز رفاههم 

الحد من  أن يُسهم يف  التطوُّعي يمكن  العمل  واالجتماعي، فإن 

يزداد  التطوعيّة،  األنشطة  فيه  تنترش  االستبعاد. ويف كل مكان 

أن  الواضح  من  أصبح  ولذا،  وتنموالثقة.  االجتماعي  التماسك 

خطة  أي  يف  يستحقها  التي  املكانة  يحتل  أن  يجب  ع  التطوُّ

مسألة  صميمها  يف  وتضع  اآلراء  يف  بتوافق  تحظى  إنمائية 

تعزيز رفاه البرش12. 

العمل التطوُّعي والحوار

يتجىّل  فإنه  جديدة،  ظاهرة  ليس  الدويل  التطوع  أن  مع 

العوملة.  عرص  يف  جديدة  أبعاداً  اتخذ  وقد  جديدة  بأشكال 

يرتبط  بل  فقط،  واحد  مجال  يف  ال ينحرص  التطوُّعي  فالعمل 

بكل جانب من جوانب الحياة. وتجدر اإلشارة يف الوقت نفسه 

يف  أيضاً  تؤثر  واالجتماعية  والثقافية  املحلية  األوضاع  أن  إىل 

الشكل الذي يتجىل فيه العمل التطوُّعي، بل وتحدد هذا الشكل 

بوجه عام. ففي الكثري من املجتمعات، يرتبط العمل التطوُّعي 

يمارسها  التي  والقديمة  الراسخة  والتبادل  التقاسم  بتقاليد 

الناس باستخدام ما لديهم من طاقة ومواهب ومعارف وموارد 

أخرى لتحقيق املنفعة املشرتكة فبما بينهم.

نُُظم  العالم،  مجتمعات  من  الكثري  يف  بعمق،  وترّسخت 

بشعورهم  واإلحساس  اآلخرين  مع  التضامن  قيم  عىل  ترتكز 

يف  تتجىل  م  غالباً  قيم  وهي  واحرتامهم،  معهم  والتعاطف 

التطوعي  العمل  ويُعربِّ  لآلخرين.  الفرد  يكرِّسه  الذي  الوقت 

إزاء  مشاعره  عىل  بناًء  ف  الترصُّ يف  الفرد  رغبة  عن  أيضاً 

االنسجام  تعزيز  يف  ورغبته  الُظلم،  وجه  يف  واإلنصاف  العدالة 

النهوض  يف  تتمثل  مشرتكة  مصلحة  من  انطالقاً  االجتماعي 

اللغات  معظم  وتتضمن  إليه.  ينتمي  الذي  املجتمع  برفاه 

أدلة  وثمة  التطوعي.  العمل  مفهوم  عن  التعبري  تتيح  كلمات 

القيم  يعزز  التطوعي  العمل  يف  االنهماك  أن  إىل  تشري  متزايدة 
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جل املسلَّحة  النزاعات  من  يحد  الذي  االجتماعي  والتماسك  املدنية 

أوضاع  يف  املصالحة  عىل  يشجع  إنه  بل  مراحلها،  جميع  يف 

ما بعد النزاعات.

العالم  يف  املدني«  و»املجتمع  التطوعي«  »العمل  عبارتا  وتَُعد 

خة يف عمل مجالس  العربي أسماء جديدة لتقاليد قديمة مرتسِّ

مكافحة  سبيل  يف  تَنشط  التي  املدنية  واملنظمات  الشورى 

عىل  العربية  اللغة  يف  ع«  »تطوَّ فعل  ويدل  والتخلُّف.  الفقر 

ال يمثل  بإنجاز عمل خريي  التزامه  ما وعىل  املرء بشيئ  تربُّع 

التي  »طوع«  هوكلمة  الفعل  هذا  ومصدر  الدين.  يف  فرضاً 

فهم  للغاية  املهم  ومن  واملرونة.  والسالسة  املتثال  تعني 

منها  واالستفادة  التطوعي  بالعمل  الخاصة  املختلفة  النهوج 

واحرتام تنّوعها.

ومن هذا املنطلق، ال يقترص العمل التطوعي عىل االلتزام بمهمة 

محددة وإنجازها. فهويتيح إقامة عالقات ثقة وتحقيق التماسك 

مشرتك  شعور  توليد  عىل  ويساعد  عليها،  والحفاظ  االجتماعي 

إن  ذاته،  املبدأ  من  انطالقاً  القول،  ويمكن  واملصري.  بالهوية 

الحوار ليس مجرد اتصال بني عدة أشخاص، برصف النظر عن 

الرقمية،  التكنولوجيات  تشهدها  التي  الجديدة  التطورات  رسعة 

عىل  االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب  تتم  التي  املناقشات  وعن 

اإلنرتنت مثل فيس بوك وتويرت.

إىل  االستماع  عىل  املرء  قدرة  يجسد  الذي  الحوار  فإن  ولذا، 

والتكيف  موقفه  وتغيري  نظره،  ووجهات  آرائه  وتطويع  اآلخر 

السياق  يف  اآلن  حتى  لم تُستغل  أداة  يمثل  مستجد،  وضع  مع 

والبد  املجال.  بهذا  الخاصة  النهوج  ويف  التطوعي  للعمل  العام 

التطوع  بما أن  الالزمة  األهمية  املسألة  هذه  نويل  أن  من  باتايل 

الهدف  يكون  عندما  بعضاً  بعضهما  يَُعِززا  أن  يمكن  والحوار 

للغاية فهم  املهم  الناس يف قضية مشرتكة. ومن  هوالجمع بني 

الحوار  املوضوع وإقامة روابط جديدة وحيوية من خالل  هذا 

إىل  استناداً  الثقافات  بني  التقريب  إىل  والسعي  الثقافات  بني 

مجموعة من املهارات واملبادئ املرتبطة بهذه املسألة.

املؤتمر

نطاق  عىل  والحوار  للتطوع  الدويل  الشباب  مؤتمر  يركِّز 

يتسم  عاملي  مجتمع  يف  توجهاتها  وعىل  التطوع  ظاهرة 

باختالف  االجتماعية«  »الخدمة  مفهوم  فيه  ويختلف  بالتنوع 

إىل  املبادرة  هذه  وتستند  فيها.  يُستخدم  التي  املجتمعات 

الحثيثة  املساعي  وإىل  املجال،  هذا  يف  اليونسكوالواسعة  خربة 

داخل  سواء  التطوع،  تعزيز  أجل  من  السعودية  للحكومة 

إطار  أويف  وإنسانياً،  وأخالقياً  اجتماعياً  التزاماً  بوصفه  البلد 

شباب  بني  والتفاهم  الحوار  تعزيز  إىل  ترمي  أعم  اسرتاتيجية 

ينتمون إىل بلدان وخلفيات ثقافية مختلفة.

التحدي من خالل جمع بعض  هذا  إىل مواجهة  املؤتمر  ويرمي 

الثقافات،  بني  والحوار  التطوع  بمسألة  املعنية  البارزة  الجهات 

من  العالم،  بلدان  شتى  من  قادمني  للشباب  ممثلني  عن  فضالً 

ل عن طريق الحوار إىل تحديد ووضع نهوج جديدة  أجل التوصُّ

وابتكارية لتطوع الشباب. والهدف من ذلك هوتحديد مسارات 

وتمكِّنهم  للشباب  اإلنمائية  االحتياجات  تلبية  املستقبل  يف  تتيح 

النجاح  وتشجع  األمل،  عىل  تبعث  فرص  ظل  النمويف  من 

وااللتزام املدني، وتحقق السالم يف نهاية املطاف.

إن مؤتمر »الشباب للتطوع والحوار« هوأحد املشاريع العرشة 

عبدالعزيز  بن  الله  عبد  امللك  »برنامج  إطار  يف  نُظَِّمت  التي 

بني  بشأنها  اتفاق  ع  ُوقِّ والتي  والحوار«،  السالم  لثقافة  الدويل 

 2010 عام  السعودية  العربية  اململكة   اليونسكووحكومة 

عبدالعزيز  امللك  اليونسكوومركز  بني  التعاون  أوارص  وتحدد 

للحوار الوطني.

وخالل هذا الحدث الذي سيدوم ثالثة أيام، ستُتاح للمشاركني 

متنوعة  مجموعة  والخرباء  واملمارسني  الشباب  املتطوعني  من 

من امللتقيات لعرض أشكال التطوع املختلفة ومقارنة بعضها 

املجال  هذا  يف  املمارسات«  »أفضل  تحديد  عىل  وللعمل  ببعض 

املبادالت  إجراء  أجل  من  عمل  حلقات  خمس  وستُنظِّم  املهم. 

وتَشاُطر املعارف عىل النحواألمثل:

حلقة العمل ١: تطوع الشباب وتعزيز ثقافة الحوار 	 

الحلقة  الصدارة يف هذه  املختلفة مكان  التطوع  ستحتل نهوج 

التي  الجهات  مع  مفتوح  حوار  يف  املوضوع  تتناول  التي 

أما  والبلد.  والجماعة  األرسة  من  ينطلق  والحوار  تمارسها. 

املجتمع  ومنظمات  الرشكات،  ورؤساء  الحكومات،  بني  الحوار 

نِشطة  بمشاركة  يُساعد،  أن  فيُمِكنه  العام،  والجمهور  املدني، 

الرشيدة واملساءلة، كما يمكنه  الَحْوَكمة  الشباب، يف تعزيز  من 

التحوالت.  إحداث  إىل  الساعية  والعمليات  النهوج  يعزز  أن 

طبيعة  استكشاف  إىل  الحلقة  هذه  يف  املشاركون  وسيُدعى 

طريق  وعن  مختلفة  زوايا  من  للشباب  االجتماعي«  »االلتزام 

أمثلة ملموسة تتناول التطوع.

الرتابط  برسعة  يتسم  الذي  العرص  هذا  يف  إرشادية:  أسئلة 

وتقدِّم  األفكار  تولِّد  أن  االتصاالت  تستطيع  كيف  والتواصل، 

العالم؟  التطوعي يف كل أنحاء  الدعم فيما يخص عمل الشباب 

يف  سرُتَْسم  التي  الشاملة  الحوار«  »ثقافة  مالمح  هي  وما 

مجال التطوع؟

واملساعدة  السالم  وبناء  الشباب  تطوع   :  ٢ العمل  حلقة 

اإلنسانية

عمل  أوجه«   « وأبرز  أشهر  من  هي  اإلنسانية  املساعدة  إن 

أنحاء  كل  من  املتطوعون  يؤدي  أن  ويمكن  التطوعي.  الشباب 

ما بعد  وأوضاع  الكوارث  مخاطر  إدارة  يف  هاماً  دوراً  العالم 

يواجهون تحديات خاصة.  الشباب  املتطوعني  أن  إال  النزاعات، 

ويُدعى املشاركون يف هذه الحلقة إىل مناقشة الدور الذي يمكن 

الطبيعية  الكوارث  مع  للتكيف  املحلية  الجماعات  تؤديه  أن 

متطوعني  من  والتوجيه  املساعدة  تلقت  إذا  آثارها،  وتخفيف 

املتأثرة  االجتماعية  البيئات  أن  ومع  االطالع.  وواسعي  مدرَّبني 

جميعها  تُمثِّل  باللُعنف،  وحتى  الطائفية،  وبالفتنة  بالنزاعات 
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العمليات جل من  الحساسية، فإنها تستفيد أيضاً  مجاالات شديدة 

التطوعية الرامية إىل تحقيق املصالحة والسالم.  

سبيل  تعرتض  التي  العقبات  أبرز  ما هي  إرشادية:  أسئلة 

وما هي  اإلنسانية؟  املساعدة  الفعال يف مجال  التطوعي  العمل 

األدوات واملهارات والدورات التدريبية الالزمة لذلك؟

والتنمية 	  السالم  وثقافة  التطوع   :  ٣ العمل  حلقة 

املستدامة 

مهام  صميم  يف  والالعنف  السالم  ثقافة  تعزيز  مسألة  تدخل 

والتقدُّم  الُعنف والفقر  القائمة بني  العالقة  اليونسكو. وبسبب 

التنمية  تتسم  أن  يجب  اإلنمائية،  األهداف  تحقيق  يف  البطيء 

الجميع  يتمكن  كي  البرََش  عىل  تُركِّز  وأن  بالشمول  املستدامة 

فإن  وبالتايل،  واحد.  آن  يف  فيها  واملشاركة  منها  االستفادة  من 

العوامل الرئيسية املْدَرجة يف أي سيناريولبناء السالم مستقبالً 

ن تصميم ميثاق بني األجيال ودعم املساواة بني الجنسني  تتضمَّ

وامُلستبعدة.  شة  املهمَّ الفئات  إىل  والوصول  املرأة  وتمكني 

عند  املسائل  هذه  تناول  إىل  الحلقة  هذه  يف  املشاركون  ويُدعى 

مناقشة كيفية تحقيق السالم والتنمية املستدامة تحقيقاً كامالً 

من خالل إقامة روابط جديدة بني التعليم والعمالة املجدية.  

أسئلة إرشادية: ما نوع العالقة التي يمكن إقامتها يف املستقبل 

التي  امللموسة  العنارص  هي  وما  الشباب؟  وعمالة  التطوع  بني 

األجيال؟  بني  الجديد  »امليثاق«  الصدد  هذا  يف  تؤلف  أن  يمكن 

وكيف يُكَفل إسهامه يف تحقيق السالم؟     

حلقة العمل ٤ : التنوع الثقايف والحوار بني الثقافات يف 	 

املجتمعات املنفتحة عىل الجميع

إىل  إذ تؤدي  جديدة  تحديّات  االجتماعية  التحوُّالت  تطرح 

التوتر  حدة  زيادة  إىل  بل  واإلقصاء  التفاوت  أوجه  تفاقم 

األشخاص  التقارب بني  تحقق  العوملة  إذ إن  املجتمعات،  داخل 

أكثر من أي وقت مىض. ومن هذا  إىل ثقافات مختلفة  املنتمني 

وسيلة  الشباب،  تطوع  والسيما  التطوع،  يكون  قد  املنطلق، 

لربط عالم ينموبرسعة، من جهة،  ولتعزيز التفاهم والتعاون، 

يُريس  والحوار،  االنفتاح  تعزيز  خالل  ومن  أخرى.  جهة  من 

سواء  املختلفة،  الشباب  مجموعات  بني  قوية  روابط  التطوع 

االنفتاح  بدعم  كما يقوم  أوالدويل،  الوطني  املستوى  عىل 

وأبعاد  أوجه  له  التطوع  أن  وبما  الجميع.  عىل  االجتماعي 

تقدير.  حق  الثقايف  ع  التنوُّ غني  تقدير  من  فالبد  عديدة، 

ويفرتض هذا األمر بدوره أن تكون هناك قدرة عىل تقبُّل اآلراء

األشكال  بنَّاءة بشأن  الدخول يف حوهرات  عند  املرونة  وإظهار 

الجديدة للمشاركة الفعالة يف املجتمع.

إىل  يقود  الحوار  أن  من  التأكد  يتم  كيف  إرشادية:  أسئلة 

يقوم  التي  الرئيسية  املبادئ  هي  وما  الجميع؟  عىل  االنفتاح 

عليها هذا املسعى؟ وما هي الروابط القائمة بني التنوع الثقايف 

واالنفتاح عىل الجميع؛ وهل تعزز دائماً بعضها  بعضاً؟    

حلقة العمل ٥ : دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 	 

تشجيع التطوع واملواطنة املسؤولة

أثر التوسع الرسيع لنطاق االتصاالت الرقمية وبرامج التواصل 

يف  التطوُّعية  األعمال  يف  كبرياً  تأثرياً  اإلفرتاضية  االجتماعي 

واالتصال  املعلونات  تكنولوجيا  وقد شجعت  املاضية.  السنوات 

أكثر من أي وقت مىض عىل الربط بني الشباب وعززت قدرتهم 

العمليات  إرساء  يف  رغبتهم  عن  والتعبري  أصواتهم  إسماع  عىل 

املستويني  عىل  املدنية  واملشاركة  التشاركية  الديمقراطية 

الحمالت  تنظيم  مفهوم  تحديد  أُعيد  وقد  والعاملي.  الوطني 

املحرز  التقدم  التطوع عىل ضوء  القائمة عىل أساس  واألنشطة 

يف مجال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال، وأصبحت 

أسايس  بدور  تضطلع  الجديدة  االجتماعي  التواصل  شبكات 

أنيّة.  بصورة  املدنية  واملشاركة  املعلومات  بنرش  يتعلق  فيما 

التواصل  وسائل  بني  املبارشة  الصلة  إبراز  دوماً  وال يسهل 

عىل  قادرة  الوسائل  هذه  ولكن  االجتماعي،  والتغريُّ  االجتماعي 

التأثري يف ذلك التغريُّ تأثرياً بالغاً.

واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  ما هوتأثري  إرشادية:  أسئلة 

أن  بإمكانها  وكيف  التطوعي؟  العمل  مجاالت  مختلف  يف 

املستويني  عىل  املسؤولة  املواطنة  فعالً  تشجع  أوكيف  تشجع 

الوطني والعاملي؟

اعتماد إعالن    

قوياً  مورداً  باعتباره  التطوعي  بالعمل  االعرتاف  اليوم  يتعنيَّ    

الذي  االجتماعي  املال  من عنارص رأس  وعاملياً، وعنرصاً حيوياً 

التصدي  مجال  يف  التمييز  عىل  القدرة  له  فإن  بلد.  كل  يملكه 

املشاركة  خالل  من  املعقدة  العاملية  التحديات  من  للعديد 

إحالل  يف  املساهمة  واملساهمة  والشباب  للشابات  النشطة 

اإلنمائية  الخطة  سياق  يف  والسيما  املستدامة،  والتنمية  السالم 

املقبلة لفرتة ما بعد عام 2015. 

يوثِّق  املؤتمر  نهاية  يف  إعالناً  الشباب  املشاركون  وسيعتمد 

السمات األساسية لخطة العمل التطوعي االبتكاري كي تنفذها 

من  وغريها  الرشيكة  واملنظمات  والشبكات  املنظمات  مستقبالً 

األطراف املعنية.
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