
 تعرف عىل املزيد حول برنامج الحوار من أجل
   السالم عىل املوقع

 
 برنامج الحوار من أجل السالم هو واحد من

 العديد من الربامج التي تم تطويرها بالتعاون
 مع مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز العاملي

 للحوار بني أتباع األديان والثقافات “كايسيد” ،
إلثراء ثقافة الحوار يف الكشافة

الشارة
 

(الفتية والشباب من 11 إىل 21سنة)

 التعلم : تجربة الحوار من خالل  
 التعرف عىل املبادئ واملعارف

واملهارات الالزمة للحوار

 التطبيق : املشاركة يف األنشطة التي 
 تطور مهاراتك  يف الحوار ؛ أو تنظيم

 نشاط أو مرشوع ذو صلة باملجتمع

املحيل يتعلق مبا تعلمته عن الحوار

 تلقي الشارة من القائد الكشفي  

الخاص مبجموعتك

الشهادة

( للراشدين من سن 18 وما فوق )

  قم باالتصال بجمعيتك الكشفية الوطنية 

 للتعبري عن اهتاممك بربنامج الحوار من أجل

 السالم والحصول عىل معلومات حول كيفية بدء

عملية اعتامدك التدريبي

 اخرت مجال تخصصك كميّس حوار  

 أو كمدرب للحوار، وحدد اإلجراءات الالزمة

 لتطورك الشخيص يف مجال تخصصك. التدريب

 عىل اإلنرتنت واملامرسة التطبيقية يف هذا املجال

هام املفاتيح لخطة تنميتك الشخصية

  

 مبجرد أن تكون قد أنجزت جميع األنشطة املتفق

 عليها وبعد موافقة مدربك واعتامده لصحة

 مهاراتك عندها ستكون معتمًدا وتحصل عىل

الشهادة

 منصة
 التربعات
الكشفية

 هل تبحث عن متويل يجعل مرشوعك حقيقة؟

 اكتشف اليوم منصة التربعات الكشفية وتعرف

عىل املزيد من حمالت متويل الكشفية هناك

https://www.scout.org/donate

 تساهم املشاريع التي تتم

 كجزء من برنامج الحوار

 من أجل السالم يف تحقيق

 أهداف األمم املتحدة

 للتنمية املستدامة

 تعرف عىل املزيد من

خالل الرابط
globalgoals.org

 برنامج الحوار من أجل السالم هو جزء من اإلطار

 العاملي األفضل، وهو عبارة عن محاكاة للربامج

الكشفية التي تدعم الشباب لخلق عامل أفضل

تعرف عىل برنامج
 الحوار من أجل السالم 

 الهدف من الحوار هو كسب االحرتام املتبادل والتفاهم املتبادل، والتعرف عىل

هويات االخرين مع تقدير االختالفات

 يشجع برنامج الحوار من أجل السالم الكشافني عىل اكتساب املعارف واملهارات

 والكفاءات التي يحتاجون إليها لتسيري الحوار وبناء السالم، حتى يتمكنوا من

  تطبيقها يف الحياة الكشفية ويف حياتهم اليومية. كام ميكنهم تطوير مرشوع

يتعلق بالحوار للمساهمة يف خلق ثقافة السالم

scout.org/Dialogue4peace
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كيف تصبح سفريًا للحوار

أهداف الربنامج
يف نهاية هذه العملية الرتبوية ، سيتمكن الكشاف يف أي عمر كان من:

 احرتام الجميع بغض النظر عن عقيدتهم أو عرقهم أو خلفيتهم العرقية أو  

جنسهم أو عمرهم ؛ وقادرا عىل إجراء حوار بناء معهم

تطبيق الحوار كأداة لبناء السالم والتفاهم املتبادل

دمج مبادئ الحوار كجزء من نظام القيم الخاصة به

 تعزيز جميع أبعاد الحوار (بني األديان ، والثقافات ، واألجيال ، ونوع الجنس ،

وما إىل ذلك) بني أقرانهم واملجتمع
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