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الرحيم الرحمن الله بسم

رذًاالختاس البيان

 والالم( المحبه اجل من االحمر والهالل االحمر الصايب شبيبه التالف ) العالمى للملتقى

االيرانيه االسالميه ألجمهوريه شيراز
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الدياجه:

 االحمرااليرانيه الهالل جمعيه دعوه على بناء ٢٠٠٣ ايلول ا سبتمبر ١٧- ١۶ يومى شيراز مدينة فى اجتمعنا العالم ارجاء شتى فى االحمر الهالل وجمعيه االحمر الصليب جمعيه ۵٢ ممثلى نحن
السالم. و المحبه اشاعة فى االحمر الهالل و االحمر الصليب دورشباب لنتدارس

 ،المساواة ،الوطنيه السياده ،االستقالل ، الحريه احترام على اساسا مبنى التعاون وهذا . كافه االفراد و الحكومات بين دؤوبه تعاون عمليه هو بل .فحسب الحرب وجود عدم بمعنى السالم ليس
. االفراد حاجات يلبى بما الثروه لمصادر المتكافئء التوزيع و االنسان وحقوق

 يلزم لمأ العمل و العنف االعتبارآثار بنظر االخن و العداء دوافع لمواجهه والجماعية الغرديه جهودنا .قصارى بذل علينا لذا .مستقباهم يهدد بالشباب خاصا صراعا يبينان انما العنف و الحرب اما
.العالم ارجاء فى البشريه المجتمعات تهدد التى العنف دوره كسر

: الملتقى
 .االساس االحمر الهالل و االحمر الصليب حركه ء مبادكن وفق الشباب قبل من تطبيقها الممكن الحلول وكذلكط آثار من عنهما يترتب وما العنف و الحرب دوافع الملتقى درس

 لتضافر االساس القيم على اللملتقى موافقه النتيجه وكانت .الحركه الركان جديده ابعاد اضفاء يحتم لما وكذلكة وتطويرها للفرص تحقيقا السالم الملتقى درس المجال هذا فى
. المستقبليه االجراءات تقتضيها التى بالتوصيات العمل و الجهود

القيم:
 :االفراد على يتعين االحمر والهالل االحمر الصليب شباب بين الدائمين والسالم للمحبه تحقيقا

االجراءات. منطلق عتبارهم با الناس مالحظة
.المتبادل االحترام و التسامح وتجسيد ،للتنوع ايجابا النظر

والفقر. المساواة عدم ،للظلم التصدى
.العنف لفه معارضه

: التوصيات
 فى االحمر الهالل جمعيه مضيفه يدعو الختامى البيان اقرار و اعماله ختام فى ( السالم و المحبه اجل من االحمر الهالل و االحمر الصليب شبيبه الئتالف العالمى) الملتقى -

 و ، التمثيلى المجلس ، الدولى لالتحاد القانونيه لالقسام هذا البيان ابالغ ذلى فى بما بتعهداتنا. للعمل الالزمه العمليه الخطوات بكل للقيام االيرانيه االسالميه الجمهوريه
. االحمر الهالل و االحمر للصليب الثامن الدولى للمؤتمر االيرانيه االسادميه الجمهوريه مماعده

 الشباب يتخن ان فى تسهم او تساعد ميادين فى التمثيليه لجانها فاعليات لشتى الشباب النضمام تسهيال الوطنيه الجمعيات و الدوليه االحمر الصليب لجنه ،الدولى االتحاد دعوه -
.والسالم المحبه مجالى فى الجماهيرى والتعاون ،االستقرار و التضامن فى المؤثره السياسية القرارات

العالم. الى لرسالتنا ابالغا الشباب بين من السالم و المحبه سفراء تعيين اعتبارهما فى يضعا ان الدوليه االحمر الصليب لجنة و الدولى االتحاد على -
.ودوليا بلديا ، محليا هدفا والسالم المحبه موضوع تتضمن ان الوطنيه الجمعيات لطاقة التنمويه البرامج فى المغروض -
 الصليب لمبادى رعايه بلداننا فى المعنيين الحكوميين المسؤولين مع المساهمه دعم لزوم وخاصه وخارجها الحركه داخل والسالم المحبه ترويج فى المساهمه تعميم لزوم -

. العامه السياسة ترسيم فى قيمهما و االحمر الهالل و االحمر

: االحمر والهالل االحمر الصليب حركه فى الثبيبه دور
 يمكنهم بما الشباب نقويه ،و ١٩٩١ عام العامه الهيئه قبل مرثم عليها المصادق و بالشباب( الخاصه االتحاد )سياسة لتطبيق الالزمة ات االجراء كل اتخان الوطنيه الجمعيه على -

. والالتق المفيد دروهم اداء من
.الوطية الجمعيات طاقة تعزيز برنامج من كجزء وذلى مستقبال الجمعيات زعماء باعتبارهم الشباب تعليم مجال فى االستثمار من تزيد ان الوطنية الجمعيات على -
 ،والتجارب ،المعلومات تبادل لعمليه ودعما والسالم المحبه اجل من االحمر الهالل و االحمر الصليب سبيبه الئتالف ) العالمى الملتقى تبناها التى ابقاءالحركه فى للمساهمه -

الملتقى. عليها وافق التى لالهداف ترويجا سكرتاريه تاسيس يتوجب المتطوره واالجراءات ،والبرامج
 االمم وكاالت غيرهامن و االساس الدوليه المنظمه وكالة باعتبارها عبراليونيسكو توفر ان االحمر والهالل االحمر الصليب لجمعيتى الدولى االتحاد سكرتاريه من المرجو -

.والمستويات السطوح جميع الى القيم بهذه االرتقاء و ، االطفال بتعليم المعنيه االنسانيه بالقيم للنهوض الوطنيه الجمعيات مع التعاون فرص ،والمنظمات المتحدة
 تتتهج حتى حكوماتهم على تاثيرا اكثر اساليب عن يبحثوا و السالم و المحبه سبيل فى فاعليه االكثر المدافعين يكونوا ان االحمر والهالل االحمر الصليب حركه شباب على -

.سلميا والمعاهدات عبراالتفاقيات لخالفات ا حل بالتالى و الحروب نبذ ، والسالم المحبه تكريس شانها من سياسات
 وقدره ،االحمر والهالل االحمر الصليب حركة داخل السالم و المحبه اجل من الشبيبه شبكه تاسيس االعتبار بنظر االخد الدوليه االحمر الصليب ولجنه الذولى االتحاد على -

.المبادرة هذه استضافة فى رغبتها و االيرانية االحمر الهالل جمعيه
والسالم. المحبه طريق على للشباب المناصر دورهما تفعيل لزياده والفرص الوسائل من يلزم توفيرما الدولية االحمر الصليب لجنه و الدولى االتحاد على -
 تسهيل على \60 ومجموعه العالميه المنظمات و الوزراء مع المشاركه خالل من العمل الدوليه االحمر الصليب ولجنه الدولى الوطنية،واالتحاد الجمعيات من المرجو -

.االطفال تعليم اجل من السالم و والمحبة ،لالنسانية االساس المبادى تعريف خاللها من يتسنى بمؤسسات الشباب التحاق :التزاماتنا

نتعهد: الملتقى هذا فى المشاركين نحن
 ٨108 ^/...1٧ من الوقايه و البيئة ،التدخين امر فى االجتماعيه الجهود بذل و االجتماعيه الخدمات ،والصحه الماء ،بالسوانح يتعلق ما فى المساعده و نشاطاتنا بمتابعه —

.الدوليه الحدود امتداد على الخفيفة االسلحه لتوزيع التصدى و ٨108/ 1ب1٧ وتجنب ،والعنف التمييز ومحاربة االنسانية القيم لترويج الجهود تكثيف ايضا علينا
:التالية المجاالت فى فاعلياتنا و نجاحاتنا تطوير علينا —

.االنسانية القيم و االساس المبادى ترويح
. والسالم المحبه مجال فى والدوليه الوطنيه المخيمات اقامه
.بيننا والمحبه الصداقه اقامه و للتواصل تسهيال النماس و المعلومات وتبادل االنترنت ءبر٠ والسالم المحبه شبكة لتنظيم عمليه بخطوات القيام

ودوليا. وطنيا السالم و للمحبة االساس التغطيه من المزيد الضغاء االعالم اجهزة مع المؤثر العمل
.السالم للفه تعزيزا االشعار و االناشيد ترجمة ،السالم و المحبة اجل من المسابقات تنظيم :منها ؛الثغافيه الغاعليات و المعارض اقامة

 ايا مايو/ فى الدوليه االولمبيه اللجنه و الدولى االتحاد بين الموقعه التفاهم مذكرة اطار فى التعاون مجاالت عن البحث و بلداننا فى االولمبية الوطنية باللجنة االرتباط ايجاد

٢٠٠٣.
.الناس عموم بين و مؤسساتنا وداخل السالم تروبح سبل بتعليم يتعلق ما و النزاعات و الحروب كنبذ لمسائل كهم ودر للشباب العلمى المستوى رفع

 و للحرب تجنبا السالم وارشادات المعدات و بالوسائل الشباب و االطفال لتعريف الدولية التعليم برامج و الوطنية جمعياتنا داخل االنسانية الحقوق ترويج برنامج تطبيق

العنف.
الدولية االنسانيه بالحقوق المتعلقه التقارير اتخان فى المشاركه المجموعات كل لدى الوعى مستوى لرفع الجهود متابعة
 . مساع من به نقوم ما الى لالنضمام الحركه شباب كل ودعوه بينتا فيما التواصل على المحافغله و ،المشتركة االهداف طريق على الجهود بتنسيق نتعهد ذلى كل من االهم

ت الختامى القسم
 الجمهوريه فى االحمر الهالل جمعية لمتطوعى الشكر بعميق جماعات و افرادا يتقدم السالم و المحبه اجل من االحمر الهالل و االحمر الصليب شبيبه الئتالف العالمى المتقى

.فيه الحارللمشاركين استقبالهم ومدى للملتقى الرائع تنظيمها على االيرانيه ,السالميه
.القصيره اقامتنا فترة طول الضيافة كرم على مسوئوليها و شيراز مدينه و فارس محافظه ايناء و االسالميه الجمهوريه شعب و الحكومه نشكر كما
 الملتقى فى المهم خطابه اللقاء وقت تخصيص فى سخائه على خاتمى محمد السيد المحترم االيرانيه االسالميه الجمهوريه رئيس لفخامه وتقديرنا شكرنا بالغ عن نعرب اذ اننا

.ضيافته حسن و دعمه على فارس لمحافظ كذلى و
.بيننا السالم و المحبه واشاعه بلدانتا داخل و الوطنية الجمعيات فى الملتقى عمل بمتابعة جماعات و افرادا نتعهد جميعا اننا

ا


