
 
  

 

 

جدة  إعالن  

والحوار التطوعي للعمل للشباب  

 السعودية العربية المملكة جدة، في والحوار التطوعي للعمل للشباب الدولي المؤتمر في عتمدالم

 2013 ديسمبركانون األول/ 5/  1435 صفر 2 - محرم 30

 التربية وزارة نظمته الذي ، جدة في" والحوار التطوعي للعمل للشباب الدولي المؤتمر" المجتمعين في الشباب نحن،
 للتربية المتحدة األمم منظمة( واليونسكو السعودية، العربية المملكة الوطني، في للحوار عبدالعزيز الملك ومركز والتعليم
 اليوم، هذا في التالي، نعتمد اإلعالن وفي إطار برنامج "عبد هللا بن عبد العزيز لثقافة السالم والحوار" ،)والثقافة والعلم
 ): كانون األول/ديسمبر 5(  للمتطوعين الدولي

مسموعة في  من مختلف أنحاء العالم الشباب أصوات لجعل المؤتمر هذا ومنظمي المضيفين جهود بإخالص نقدر ،إننا
 من التواصل تمكننا التي من على مختلف المنصات للمشاركة وإليصال رسائلنا وإتاحة المجال أمامنا كامل أنحاء كوكبنا،

 نظرنا؛ وجهات بادلت و

 وجدناه؛ مما أفضل العالم لجعل في المستقبل كقادة تحد من فرصنا التي الحالية المتعددة حيال األزمات إننا، نعبر عن قلقنا،

 والهادفة إلى إيجاد قواسم مشتركة بين الشعوب تطلعاتنا المتبادلة المنبثقين من والحوار، التطوعي العمل أن إننا، ندرك
 السيرورة؛ هذه في المعنيين جميع حياة وتحويل يساهمان في خلق المصالح المتبادلة يا التي تهمنا جميعا،حيال القضا

 داخل التضامن وتعزيز الخبرات، تبادل وتشجيع الدائم، التعاون لتمكين الحافز هو الحوار بأن راسخا اعتقادا نعتقد إننا،
 جميعا؛ بينها يماواألمم وف واألجيال واألديان والثقافات المجتمعات

 الخالق؛ للتغيير كمحرك التطوعي، للعمل المستويات جميع على الحوار بدمج إننا، نتعهد

 في العالم، أنحاء جميع في المجتمعات لفائدة المبذولة حتى اآلن الجهود في لمساهمتهم المتطوعين الشباب نحيي إننا،
في حاالت ما بعد  والمساعدة التراث، على والحفاظ السالم، بناء أو مبادرات اإلنسانية المختلفة، كالمساعدات المجاالت

 وتنظيم اإلعاقة، ذوي لألشخاص الكامل واإلدماج بالصحة، المتعلقة والبرامج البيئة، وحماية النزاع وما بعد الكوارث،
 الجهود؛ هذه وتعزيز لدعم الصلة ذوي القرار أصحاب جميع ندعو بالتالي و المشاريع،

 الشباب، المتطوعون يستفيد منها مستدامة شراكات إقامة بهدف للشباب العالم في الرائدة المنظمات مع نطمح للعمل إننا،
 المتبادل؛ والتفاهم الحوار ثقافة وتعزيز

 والفكر بالنفس، والثقة التعاطف، و التضامن القائمة على والحوار التطوعي العمل روح زرع ضرورة على إننا، نؤكد
 والعمل المبادرة وروح ،)الثقافية النمطية والقوالب المسبقة األحكام كسر وخاصة( حترام وتقدير التنوعوا النقدي

 واالعتراف باآلخر؛ الفعالة المشاركة و االستماع، وفن والمثابرة، والصبر الصادق، والعمل الجماعي،

مشترك، في  جهد خالل من سدها يمكن الفجوة هذه أن نعتقد وتطبيقها، األفكار بين الفجوة إزاء قلقنا عن نعرب إننا، وإذ
لتعزيز التعليم  بتأسيس فضاءات مفتوحة، التزامنا جديد من الشروع بإقامة شبكات لجميع المعنيين قابلة لالستدامة، ونؤكد
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ي الحين نفسه والعمل ف – الثقافات بين والحوار لاللتزام المدني للشباب والمشاركة للتقاسم جديدة أشكال وإقامة المتبادل،
 الممنهجة والصور النمطية؛ التأطير كل مخاطر على تفادي

الخاص، وكذلك المنظمات الدولية واإلقليمية، كاليونسكو، واإليسيسكو،  القطاع و المحلية والسلطات الحكومات إننا، نحث
 الصعيد على سواء ب،الشبا قدرات ضرورية لتعزيز عناصر باعتبارها والحوار التطوعي العمل إلدماج واألليكسو،
 قابلة لالزدهار؛ للشباب التطوعي مناسبة للعمل بيئة وإيجاد أو المهني، الشخصي

التي تقدمها كل المنظمات المساهمة في هذا المؤتمر، منها حركة الكشاف  بأن نؤسس، بناء على الخبرات إننا، نلتزم
 عدد للشروع بكل جهد ضروري لزيادة اإلعالن، هذا في ةالوارد والرسائل العالمي وهيئة التنسيق لحركة التطوع الدولي،

 العالمي؛ الصعيد على التطوعي العمل في المشاركين الشباب

 االعالم وسائل وتسخير نطاقها، وتوسيع الحالية الشبكات في شركائنا مع اإلعالن هذا محتويات تقاسم إننا، نلتزم
 العالمية؛ المواطنة تعزيز إلى الرامية جهودنا في االجتماعية

 .هذا المسعى في إلينا لالنضمام العالم جميعا شباب إننا، ندعو

2013 ديسمبركانون األول/جدة،   

 




