Déclaration de Bali AISG 2017: Dialogue Interculturel
Traduite en langue arabe par M. Mohamed JARRAYA, ANSG Tunisie
اعالن مؤتمر منظمة الصداقة الدولية للكشافة والمرشدات ب"بالي" 2017
حوار الثقافات
نحن المشاركين في المؤتمر الثامن والعشرين لمنظمة الصداقة الدولية للكشافة والمرشدات المجتمعين من  9إلى  13أكتوبر
 2017بجزيرة بالي باندونيسيا:
*اعتبارا للعالقات العسيرة بين األشخاص والثقافات والمعتقدات في العالم بأكمله
*اعتبارا ألهمية إيجاد التحسينات والسلم في عالم تنخره الحروب واإلرهاب
*اعتبارا لضرورة بناء مجتمع افضل تنتشر فيه وتشترك داخله قيم المحبة واالحترام والتااهم والسالم
* اعتبارا ألهمية التشجيع على الحوار واالتصال بين مختلف المجتمعات والقضاء على كافة أشكال الميز العنصري المؤسس
على العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين
* اعتبارا للحاجة إلى تنمية روح الاضيلة واالستقامة لدى الجميع ببرامج متنوعة وإلى تشجيع روح المسؤولية لكل شخص
نحو مجتمعه والمجتمع عامة وذلك خاصة بالتربية الرسمية والغير رسمية والالرسمية للشباب

نعلن أن المبادئ المذكورة أساله ينبغي أن تكون أساس كل عمل:
 1°صيانة الحوار الثقافي الموجود حاليا والذي يمثل جسرا منيعا بين الثقافات وتبادل التجارب والحااظ عالية القيم المشتركة
التي توحّد البشرية
 2°احترام القيم الثقافية لآلخرين وتثمين التنوع الثقافي باعتباره وسيلة لتوسعة أفق الجميع
 3°استعمال الطرق الحديثة لتبادل البرامج الثقافية والحوار والمشاريع االجتماعية المشتركة التي يساهم فيها أشخاص من
ثقافات مختلاة ويطمحون إلى هدف مشترك
والمشرعين وغيرهم من األطراف المعنية على توخي سياسات تعكس القيم العالمية لحقوق االنسان لهدف
 4°حث السياسيين
ّ
تج ّمعنا ومقاومة البغضاء وعدم التسامح
 5°خوض حمالت وطنية ودولية إلشاعة ثقافة للسالم وحوار ماتوح وذلك خاصة لدى الشباب لمساعدتهم أن يصبحوا أعضاء
فاعلين بمجتمعاتهم

نوصي الجماعات البشرية وخاصة الرابطات الوطنية للكشافة والمرشدات بما يلي:
 1°إحياء اليوم الدولي للتسامح ( 16نوفمبر) ابتداء من 2018
 2°المشاركة في أنشطة المنظمات غير الحكومية داخل "اليونسكو" وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية وذلك باالعتماد
على الوثائق التي تصلهم منها
 3°المشاركة في أعمال اجتماعية :تنظيم أنشطة مع السجناء والشبان الجانحين ،وأطاال الشوارع ،والالجئين ،والعائالت
المعوزة وغيرها وربط اتصاالت مع الجمعيات النشيطة في هذه الميادين
سر االتصاالت :الرياضة ،السير على األقدام ،الطبخ ،الرقص ،الموسيقى ،تبادل
 4°تنظيم أنشطة أو المشاركة في أنشطة تي ّ
الضيافات بالعائالت الخ
 5°ربط اتصاالت بشخصيات معروفة قصد تشريكها في بعض األعمال
 6°االتصال بالسياسيين والمشرعين وغيرهم من األطراف المعنية إلحاطتهم بوجهة نظر الكشافة والمرشدات (الشبان
والرواد)

نطلب من منظمة الصداقة الدولية للكشافة والمرشدات ما يلي:
 1°التشجيع على التوأمة بين الرابطات المحل ّية
 2°وضع برامج مثل "شعلة الروح الكشاية واإلرشادية" وبرنامج "رسل السالم" للمنظمة الكشاية العالمية وبرنامج "حرة
ألكون أنا" للجمعية العالمية للمرشدات
 3°إيجاد متطوعين مقتدرين في مجال البحث عن المــنــح
 4°القيام بعمليات تقييم كامل لتجارب المشاركين في االجتماعات اإلقليمية والمحلية.

لنمر من الكالم إلى العمل
ّ
الجراية  ،قائد قسم الرواد واألحباء بالكشافة التونسية.
مالحظة :نقله إلى اللغة العربية القائد محمد
ّ
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