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بيان DIALLS  للتالميذ هو إعالن-من مئات أبناء الشبيبة-
حول كيف يجب علينا جميًعا أن نتصرف الواحد مع اآلخر  

ومع الكوكب الذي نتقاسمه.

بيان DIALLS  للتالميذ
قواعد العيش

في خريف عام 2020، فّكر عشرون صّفًا نفذوا برنامج تعلم التنّور 
الثقافي في كل ما ناقشوه في العام الماضي، بدًءا من التسامح والتعاطف 

واالحتواء وانتهاًء بتحديات تغير المناخ والديمقراطية. 
كتب كل صّف مجموعة من عبارات هي بمثابة "قواعد العيش": المبادئ 
التوجيهية التي يعتقدون أّنه يجب على أبناء الشبيبة أن يتبعوها من أجل 

 DIALLS مًعا، تشكل هذه العبارات بيان .DIALLS العيش حسب قيم
للتالميذ، وهو وثيقة قوّية لصوت التالميذ وقدرة أبناء الشبيبة على التفكير 

في دورهم في العالم. يمثل البيان حوالي 500 طفل في خمس دول 
تتراوح أعمارهم بين 15-5 سنة.
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Global Friendship - 
we should treat everyone 
and everything equally.

To be a good global friend:
• We must be kind to all
• We must respect our planet 
and keep it tidy
• We mustn't judge a book by 
its cover but give everybody 
the opportunity to let their true 
colours shine through.

الصداقة العالمّية - يجب أن نتعامل مع 
الجميع ومع كل شيء على قدم المساواة.

أن تكون صديًقا عالمّيًا جّيًدا:

• يجب أن نكون لطفاء مع الجميع
• يجب أن نحترم كوكبنا ونحافظ عليه مرّتًبا

• يجب علينا أن ال نحكم على كتاب من 
غالفه ولكن علينا أن نمنح الجميع الفرصة 

للسماح أللوانهم الحقيقية بأن تتألق



تقدير قيمة كّل شخص.

اإلدراك بأّن هناك مكاًنا للجميع.

اجعل اآلخرين بجانبك وليس فوقك أو تحتك.
 

اكتب الموسيقى الخاّصة بك، وغّن األغنية الخاّصة 
بك.

استمع إلى أغاني اآلخرين وعاملهم باحترام،
حتى لو كنت ال تشاركهم معتقداتهم.

كن صادًقا مع نفسك، كن صادقا مع ما تؤمن به، 
كونوا صادقين الواحد مع اآلخر.

 
اختيار اإلصغاء حتى إلى أضعف صوت.

اسمع ولكن ال تدع صوتك يضيع.
 

احلم أحالًما كبيرة.

ساعد اآلخرين في اإليمان بجمال أحالمهم.
 

افعل أشياء صغيرة بحّب كبير.

انتبه إلى األشياء التي يفعلها اآلخرون لك قبل أن 
يتوقفوا عن فعلها.

 
الغناء بتناغم وانسجام تاّمين مع اآلخرين في جوقة 

الحياة.

كن قطعة صغيرة من اللعبة التركيبّية )البازل(، 
صورة العالم.

العمل مًعا من أجل عالم أفضل بداًل من انتظار ذلك.
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Value the preciousness  
of each person.

Know that there’s a  
place for everyone.

Keep others beside you,  
not above you or below you.

Make your own kind of music,  
sing your own special song.

Listen to the songs of others and 
treat them with respect, even if you 

don’t share their beliefs.

Be true to yourself, be true to what 
you believe, be true to each other.

Choose to listen to even the 
smallest voice. 

Listen but don’t let your  
voice be lost.

Dream big dreams.
Help others believe in the  
beauty of their dreams.

Do small things with great love.

Notice the things that others  
do for you before they stop  

doing them.

Sing in unison and sing in harmony 
with others in the choir of life.

Be a small piece of the puzzle,  
the global picture.

Work together for a better world 
rather than waiting for it.
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Respect everybody for the things they do that are different.

Talk to someone and if you disagree tell them  
what you think and combine them together.

Always be kind to each other.

Sharing different ideas to make the world a better place.

Listen to each other, even if you disagree.

Live happily with other people.

Please don't drop litter.

We all have a responsibility to care for and respect the world.

Celebrate our differences.

Help others when they need it.

Welcome people into your games.

Be a shining light for each other.

احترام الجميع بسبب األشياء التي يفعلونها والتي هي مختلفة.
تحّدث إلى شخص ما، وإذا كنت ال توافقه، قل له ما هو رأيك وادمج الرأيين مًعا.

دائًما كونوا لطيفين الواحد مع األخر.
مشاركة األفكار المختلفة لجعل العالم مكاًنا أفضل.

اإلصغاء الواحد لآلخر، حتى لو كنت ال توافق.
 العيش بسعادة مع أشخاص آخرين.

من فضلك ال ترمي النفايات.
نحن جميًعا نتحمل مسؤولية رعاية العالم واحترامه.

نحتفي باختالفاتنا.
مساعدة اآلخرين عندما يحتاجون إلى المساعدة.

رّحب باآلخرين في األلعاب الخاصة بك.
كونوا ضوًء ساطًعا الواحد لآلخر.

Tolerance must be in abundance
Else we fall into chaotic impatience

Empathy should be in plenty
or hate will fuel our misery

Exclusion shouldn't be an option
For in the end

Aren't we all human?

المملكة المّتحدة الصّف 3
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يجب أن يكون التسامح وفيًرا
وإال فإّننا نقع في نفاد الصبر الفوضوي 
يجب أن يكون لدينا الكثير من التعاطف 

وإاّل ستغّذي الكراهية بؤسنا
ال ينبغي أن يكون االستبعاد خياًرا

في النهاية 
ألسنا جميًعا بشًرا؟

Tolerance must be in abundance
Else we fall into chaotic impatience

Empathy should be in plenty
or hate will fuel our misery

Exclusion shouldn't be an option
For in the end

Aren't we all human?

المملكة المّتحدة الصّف 4
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Participar com Alegria e 
Harmonia respeitando a 
Diferença e a Identidade do 
Outro.
Participar com Tolerância 
chamando todos à Razão.
Acreditar nos nossos sonhos 
e ser Resiliente.
Criar um Planeta Saudável é 
Criar um Planeta Seguro.
Ajudar o Outro sem esperar 
nada em troca. 
Com a Empatia se faz a 
Inclusão.

Participate in joy and harmony, 
respecting the difference  
and the identity of the other.
Participate with tolerance by 
bringing everyone to reason.
Believe in our dreams  
and be resilient.
Building a healthy planet  
is building a safe planet.
Help the other without 
expecting anything in return.
With empathy comes inclusion.

Declaração de 
Regras para a Vida: 

Rules for Living Statement:

                  D iversidade

              I nclusão

Emp A tia

           To L erância

     Dia L ogo

                     S olidariedade

             D iversity

               I nclusion

Emp A thy

         To L erance

     Dia L ogue

               S olidarity

قواعد بيان الحياة:
 

المشاركة بفرح وانسجام، واحترام الفرق وهوية 
اآلخر. 

المشاركة بتسامح من خالل توعية الجميع. 
اإليمان بأحالمنا ونكون مرنين. 

بناء كوكب صّحي هو بناء كوكب آمن. 
مساعدة اآلخرين دون توقع أي شيء بالمقابل. 

مع التعاطف يأتي االحتواء.
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التنوع
االحتواء
التعاطف
التسامح
الحوار

التضامن
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Deveres de um bom cidadão:

Fazer sempre o melhor para 
o mundo por exemplo nesta 
altura de pandemia respeitar 
as regras para manter a 
nossa segurança e saúde. Ser 
solidário e ajudar sempre o 
próximo doando roupas ou 
brinquedos que já não usamos.
 
Ser um cidadão ativo, votando, 
e ter alguns cuidados com 
o ambiente como reciclar e 
reutilizar. Chamar a atenção 
dos que poluem.

Saber respeitar as diferenças 
dos outros, a cor da pele, a 
religião e as suas opiniões. 
Incluir, julgar menos e dar 
sempre uma oportunidade 
para conhecer as pessoas. 

Duties of a good citizen:
Always do what’s best for the world, 
for example in this time of a pandemic 
respect the rules to maintain our safety 
and health. Always act in solidarity 
and help the next person by donating 
clothes or toys that we no longer use. 

Be an active citizen, vote, and take 
care of the environment by doing 
things like recycling and reusing. Call 
out and correct those who do pollute. 

Know how to respect the differences 
of others, their skin colour, religion and 
their opinions. Include more, judge 
less and always take the opportunity 
to get to know someone.

TODOS OS JOVENS DEVEM:

- Respeitar a diversidade cultural
- Ser solidários
- Ser tolerantes
- Ter espírito crítico
- Demonstrar empatia
- Procurar alcançar o conhecimento 
- Respeitar o planeta
- Usar os recursos de forma racional 
- Respeitar o outro
- Exercer uma cidadania ativa
- Respeitar os direitos humanos

ALL YOUNG PEOPLE SHOULD: 

- Respect cultural diversity
- Act in solidarity
- Be tolerant
- Use critical thinking
- Show empathy
- Pursue knowledge
- Respect the planet
- Use resources wisely
- Respect the other
- Exercise active citizenship
- Respect human rights

على جميع أبناء الشبيبة:

احترام التنّوع الثقافي
التصّرف بتضامن 

أن يكونوا متسامحين
أن يكونوا ناقدين 

إبداء التعاطف 
أن يتابعوا المعرفة 

احترام كوكبنا 
استخدام الموارد بعقالنية 

احترام اآلخرين
ممارسة المواطنة الفعالة 

احترام حقوق اإلنسان 

البرتغال الصّف 3
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واجبات
 

افعل دائًما األفضل للعالم، على سبيل المثال في هذه 
الفترة التي ينتشر فيها الوباء، احترم القواعد للحفاظ 

على سالمتنا وصحتنا. تصرف دائًما بتضامن مع 
الشخص المقابل لك، وساعده من خالل التبرع 

بالمالبس أو األلعاب التي لم تعد تستخدمها. 

ُكن مواطًنا ناشًطا، شارك في التصويت، اهتّم بالبيئة 
عن طريق القيام بأشياء مثل إعادة التدوير وإعادة 
االستخدام. ناشد وصّحح األشخاص الذين يلّوثون. 

معرفة كيفّية احترام االختالفات بين اآلخرين، لون 
بشرتهم، دينهم وآرائهم. احتِو أكثر، قلّل من إصدار 
األحكام، ودائًما أغتنم الفرصة للتعّرف على شخص 

ما جديد.

البرتغال الصّف 4



الروضة هي مكان ممتع لتكوين الصداقات، 
اإلبداع، التعلّم واللعب. لذلك، نتعلم المساعدة 

والثناء والفرح بنجاح األطفال اآلخرين على أساس 
يومّي. إذا ارتكبنا أخطاء أو غضبنا، فإننا نتحدث 

مع بعضنا البعض كثيًرا. نحن نفهم أن العالم 
يتغير، ونريد المساعدة في جعله أكثر نظافة، لذلك 
نقوم بفرز النفايات الورقية. ان العيش مًعا في هذا 

العالم متعة للجميع. دعونا نكون ونبقى مًعا!

ليتوانيا الصّف 1
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Vaikų darželyje mes 
draugaujame, kuriame, 
mokomės ir žaidžiame. 
Todėl būtent čia ir 
išmokstame padėti  
kitiems, įveikiant 
sunkumus. Jei padarome 
klaidų ar susipykstame, 
tai labai daug apie tai 
kalbamės. Suprasdami, 
kad pasaulis keičiasi, 
norime prisidėti, kad jis 
taptų įvaresniu. Todėl 
mes rūšiuojame atliekas, 
pavyzdžiui popierių. Mums 
yra labai įdomu gyventi 
kartu šiame pasaulyje. 
Taigi būkime ir pasilikime 
gyventi visi kartu!



Mes galvojame, kad namai 
yra ten, kur mūsų šeima. Kai 
šeimoje yra meilė, šiluma ir
sutarimas gera gyventi 
savoje šalyje ir visoje 
žemėje. Mes galvojame, 
kad galime pastatyti gražius 
namus ir išpuošti žemę taip, 
kad joje būtų gera gyventi 
kiekvienam ir visiems kartu.

نعتقد أن البيت هو مكان عائلتنا. عندما يكون 
هناك حب ودفء وراحة في األسرة، سيكون 
من الجيد أن نعيش في بلدنا وفي جميع أنحاء 

األرض. نعتقد أنه يمكننا بناء بيت جميل 
وتزيين أرضنا بحيث يكون من الجيد للجميع 

أن يعيشوا فيها.

ليتوانيا الصّف 2
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Mes manome, kad žmonės 
neturi galimybės pasirinkti 
kokioje šeimoje ar kultūroje 
gimti, tai yra duotybė. Mieste, 
šalyje, pasaulyje yra daugybe 
žmonių su skirtingomis 
žiniomis, gebėjimais, įgūdžiais, 
išvaizda. Manome, kad šie 
skirtumai turi mus ne priešinti, 
bet vienyti juk tik dėl to 
pasaulis yra toks įdomus! 
Neteisti, nesmerkti, neniekinti – 
priimti, draugauti, gerbti!

نحن نؤمن بأّن الناس ليست لديهم الفرصة 
الختيار في أي عائلة أو ثقافة يولدون، بل هذه 

هدية. في مدينة، في قرية، في العالم، هناك 
العديد من األشخاص ذوي المعرفة والقدرات 

والمهارات والمظاهر المختلفة. نحن نؤمن يأن 
هذه االختالفات ال يجب أن تفّرقنا، بل أن توّحدنا، 
ألن هذا هو السبب في أن العالم هو ممتع للغاية! 
ال ُتصدر أحكاًما، ال تدين، ال تحتقر - تقبل، كّون 

صداقات، احترم.

14
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Grenze niemanden aus, 
weil er aus Deinen Augen 
anders erscheint.  Versuche 
immer die Lage der anderen 
zu sehen, weil man andere 
Voraussetzungen hat: 
Verhältnisse zwischen arm 
und reich, Lebensstandards, 
Dorfkind/Stadtkind, 
Erziehungsweisen. Egal ob dick 
oder dünn, egal ob groß oder 
klein oder auch unabhängig 
von der Hautfarbe oder der 
Sprache, die gesprochen wird: 
Seht es als Vielfalt.

ألمانياالصّف 1
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ال تستبعد أّي شخص ألّنه يبدو مختلًفا في 
نظرك.

حاول دائًما أن ترى وضع اآلخرين ألّنه قد 
تكون لديهم ظروف مختلفة: العالقات بين 
الفقراء واألغنياء، مستويات المعيشة، فتى/
فتاة من الريف أوطفل/ طفلة من المدينة، 

وأنماط األبوة واألمومة. بغّض النظر عّما 
إذا كان الشخص سميًنا  أو نحيًفا، طوياًل أو 
قصيًرا، وبغّض النظر عن لون البشرة أو 

اللغة: انظر إليه على أنه تنوع.



Behandle jeden so, wie du auch gerne 
von ihm behandelt werden möchtest, 
um die Gerechtigkeit zu decken.

1. Man sollte niemanden ausgrenzen
2. Sei immer höflich, auch wenn die 
Person gegenüber nicht unbedingt 
höflich zu dir ist 
3. Verurteile niemanden auf Grund 
seiner Hautfarbe oder Herkunft 

Sei tolerant, begeisterungsfähig und 
drücke auch mal ein Auge zu.

1. Toleriere Fehler von anderen, denn 
auch du kannst mal Fehler machen
2. Lass dich von anderen begeistern
3. Nimm nicht immer jedem alles 
übel, denn jeder hat mal einen 
schlechten Tag

ألمانياالصّف 2
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تعامل مع الجميع كما كنت ترغب في أن يتعاملوا معك 
لكي تكون عاداًل. 

1. يجب أن ال تستبعد أي شخص.
2. كن دائًما مهّذًبا حتى لو أن الشخص اآلخر قد ال 

يكون مهّذًبا تجاهك.
3. ال تحكم على أي شخص بسبب لون بشرته أو أصله. 

               
كن متسامًحا، متحّمًسا وامنح الناس السكينة والراحة.

1. تحمل أخطاء اآلخرين ألّنك يمكن أن تخطئ أيًضا.
2. استلهم من اآلخرين.

3. ال تستاء من كل شيء، فلكل شخص يوم سيئ في 
بعض األحيان.



عندما نلتقي بصبّي أو فتاة مختلفين عّنا، يجب أن نعاملهما كبشر، 
وأاّل نرى اختالفهم عّنا فقط. يجب أن نعاملهم ونتصّرف تجاههم 

باحترام-ألّنه أّواًل وقبل كّل شيء جميعنا بشر.
لكي تكون األشياء ممتعة للجميع في مجتمعنا، يجب أن نتعامل 

مع االختالف بتسامح وتعاطف واحترام. يجب أن نحترم 
االختالف بين الناس وال نراه شيًئا يخلق التباعد بينهم.

إسرائيل الصّف 1
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כאשר אנו נפגשים עם ילד או ילדה ששונים מאתנו, 
צריך להתיחס אליהם כבני אדם ולא לראות רק את 

השונות שלהם.
צריך להתייחס אליהם ולנהוג בהם בכבוד- כי לפני 

הכל כולנו בני אדם.
כדי שיהיה נעים לכולם בחברה שלנו, אנחנו צריכים 

לגלות לשונות סובלנות, אמפטיה וכבוד.
צריך לכבד את השונות בין בני האדם ולא לראות 

אותה כמשהו שמרחיק ביניהם.



استمع لنفسك، لآلخر، وللطبيعة
تحّملك المسؤولية عن نفسك وعن البيئة

يؤّدي إلى االنسجام والتقّدم للفرد والمجموعة.

إسرائيل الصّف 2
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הקשבה לעצמך, לאחר ולטבע
לקיחת אחריות אישית וסביבתית

תגרום להרמוניה ולתנועה חיובית של 
היחיד והכלל



قواعد الحياة في مجتمع أفضل هي:
أّواًل، الحفاظ على الطبيعة والحيوانات

من أجل الحفاظ على البيئة، على كّل فرد أن يتحّمل مسؤولية 
شخصية، على سبيل المثال: عدم رمي النفايات في الحديقة أو 

في أي مكان آخر، بل رميها في حاويات القمامة فقط.
عالوة على ذلك إذا عرفنا كيف نتقّبل اآلخرين ونتحلى 

بالصبر، عندها سيكون المجتمع أفضل.
في الختام، لكي تتوّفر لنا حياة أفضل وأجمل، علينا الحفاظ 

على البيئة والمجتمع.

20

כללים לחיים בחברה טובה יותר.
הכללים לחיים בחברה טובה יותר הם

ראשית לשמור על הטבע ועל בעלי החיים.
כדי לשמור על הסביבה כל אחד צריך אחריות 

אישית.
לדוגמה- לא להשליך את הפסולת בפארק או 

בכל מקום אחר ולזרוק לפח.
יתר על כן אם נדע לקבל את האחר ונדע 

להיות סובלניים אז החברה תהיה טובה יותר.
לסיכום דברינו, כדי שנחיה חיים טובים ויפים 

יותר צריך לשמור על הסביבה ועל החברה.

إسرائيل الصّف 3
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يًدا بيد
القلب إلى القلب

على جميعنا أن نحترم الواحد اآلخر 

יד ביד
לב אל לב

את כולנו נכבד

في صّفنا 
نحافظ 

على قواعد الحوار والنقاش
 والوضع

 ممتع للجميع

בכיתה שלנו
על כללי השיח מקפידים

ולכולנו הרבה
יותר נעים. 
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إذا احترمنا الواحد اآلخر 
ستكون لنا جميًعا حياة سعيدة مًعا

אחד את השני
מכבדים

לכולנו יהיו חיים
משותפים ונעימים.
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نتعهد بأن نكون أشخاًصا طّيبين، وأن نساعد بعضنا البعض، 
وأن نتصّرف وفًقا للقواعد والقوانين. أن نحترم بعضنا 
البعض ونصغي الواحد لآلخر، نحّل المشكالت بطرق 

الحوار ونتصرف مع بعضنا البعض بتسامح وصبر.
باإلضافة إلى ذلك، سنساعد البيئة من خالل التبرع لآلخرين 

بأشياء غير ضرورية لنا- "القمامة بالنسبة لك هي كنز 
بالنسبة لآلخرين"، سنحافظ على البيئة نظيفة ونتأكد من إعادة 

تدوير النفايات.

אנחנו מתחייבים להיות אנשים 
טובים, לסייע אחד לשני, לנהוג לפי 
כללים וחוקים. לכבד ולהקשיב אחד 

לשני, לפתור בעיות בדרכי שיח 
ולגלות אחד כלפי השני סבלנות 

וסובלנות.
בנוסף, אנחנו נעזור לסביבה על ידי 
תרומה של חפצים שאין לנו שימוש 
בהם לאחרים – "זבל בשבילך זה 

אוצר לאחר".
נשמור על הניקיון של הסביבה 

ונדאג למחזר.
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