
 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 والتوصيات اخلتامي البيان

,  واإلعالميني,  والربملانيني , واملثقفني , واملفكرين,  الدين علماء من كوكبة حبضور
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 " . والثقافات األديان حوار: " عنوان حتت( اهلل حفظه) اجلمهورية رئيس السيسي الفتاح

 القيادة ظل يف التسامح ثقافة ونشر احلوار يف الرائدة مصر بتجربة املشاركون أشاد وقد

 مبادرات من سيادته قدمه مبا أشادوا كما,  السيسي الفتاح عبد/  الرئيس لسيادة احلكيمة

 .العاملي السالم وإحالل,  التسامح أسس وتعزيز وترسيخ العامل شعوب بني احلوار لتشجيع

 على املصرية الدولة وقدرة,  املؤمتر تنظيم مبستوى  املشاركون أشاد وقد هذا  

 اليت الراهنة الظروف ظل يف سيما وال,  واقتدار كفاءة بكل لكربىا الفعاليات تنظيم

 االحرتازية باإلجراءات املؤمتر التزام مثمنني,  كورونا مواجهة يف كله العامل يعيشها

 .  االجتماعي التباعد وإجراءات

 تسع يف املتواصل العلمي العمل من متتابعني يومني وبعد , املؤمتر حبوث وباستقراء

 وثيقة" إصدار إىل املشاركون انتهى العمل ورش من قليل غري وعدد علمية جلسات

 للشئون األعلى باجمللس والثقافات األديان حوار مركز وتأسيس" للحوار القاهرة

 بني السلمي والتعايش احلوار أسس ترسيخ يف إشعاع منارة ليكون,  بالقاهرة اإلسالمية

 . مجيعا البشر

 "للحوار القاهرة وثيقة"

 إنسـانية  وأهـداف  مشـرتكة  مساحات على والتالقي التفاهم إىل َيهِدف البناء احلوار إن .1

 . القبلية أو اجلنس أو اللون أو الدين أساس على فيها متييز ال عامة,

 احلضـارات  ومجيـع   , السـماوية  الشـرائع  مجيـع   عليـه  أكـدت  مطلٌب احلوار قيمة إعالء .2

 .  للجميع أمان صمام باعتباره الرشيدة والثقافات

 . املختلفة اإلعالم وسائل عرب ضوابطه ومراعاة احلوار لغة نشر على العمل ضرورة .3

 علـى  بـالرأي  واالسـتعالء  األعمـى  التعصـب  وعـدم   , اآلخـر  والـرأي  الـرأي  مبـدأ  ترسيخ  .4

 . اآلخر الرأي حساب



 اجملتمعـي  األمـن  حتقيـ   يف يسـهم  , واالحـرتاب  الصدام لغة حمل احلوار لغة إحالل .5

 .العاملي والسالم

 املسـتويات  مجيـع  علـى  واحلضـاري  والثقـايف  الديين احلوار تعزيز على العمل ضرورة .6

 .  والدولية الوطنية

 بـني  والتفـاو  ,  املؤسسـات  بـني  التفـاهم  يعادله , األفراد بني احلوار أن على التأكيد .7

 .  والعاملي اجملتمعي السالم يدعم  الواقع أر  على ذلك وحتقي ,  الدول

 الــدنيا يف الســعادة طريــ  لإلنســان لريســم إال نــزل مــا الســماء وحــي أن علــى التأكيــد .8

 خـر   مـن  وأن,  وعرضـه  ومالـه  دمـه  وحيفظ,  واخلري واحل  الرمحة قيم ويعلمه,  واآلخرة

 .  الدين صحيح فهم عن خر  فقد ذلك عن

,  ومؤسسـات  أفـراداا  – عليهـا  حنـافظ  أن جيـب  أعناقنا يف أمانة أوطاننا أن على التأكيد .9

 .  وفكر وأدوات قوة من أوتينا ما وبكل – وحكومات وشعوباا

 التغطيـة  وأهميـة  العنـف  ونبـذ  التسـامح  قـيم  دعـم  يف اإلعالم دور أهمية على التأكيد .10

 ضرورات بني يوف  دولي إعالمي شرف ميثاق وضع وضرورة , لألحداث املهنية اإلعالمية

 .  واألديان الثقافات احرتام مقتضيات وبني والرأي التعبري حرية

 ورفـــ  والتعصـــب وللكراهيـــة واإلرهـــاب للتطـــرف املطلـــ  الـــرف  علـــى التأكيـــد .11

 األصــوات حلصــد أو وهــدمها الــدول لتفتيــت كــأداة ذلــك مــن ألي السياســي التوظيــف

 الـز   ورفـ  ,  دين بأي واإلرهاب التطرف ربط رف  على والتأكيد,  االنتخابات وكسب

 خماطر أن من والتحذير والسياسية االنتخابية الصراعات ساحات يف واملقدسات باألديان

 عنهــا يـنجم  وال , الــدولي والسـلم  لألمـن  تهديــد هـي  الدينيـة  والرمــوز للمقدسـات  اإلسـاءة 

 .  العداوات وخل  املشاعر وتأجيج والتطرف العنف من املزيد سوى

 هيمنـة  أو ثقافـة  تغـيري  حماولـة  لـيس  الثقافـات  بـني  احلوار من اهلدف أن على التأكيد .12

 .  املتنوعة لثقافاتنا واحرتاماا ومعرفة فهماا أكثر نصبح أن ولكن,  الثقافات باقي على ثقافة

 الـذي  الراقـي  واألسـلوب  األلفـاظ  انتقـاء  علـى  تقوم البناء احلوار لغة أن على التأكيد .13

 . ينفر وال وحيتوي يفرق وال جيمع

,  واالســتعالء اجلمــود أشــكال كــل عــن باملتحــاورين ينــأى الــذي هــو البنــاء احلــوار .14

 .  جتاهه والتسامح وتقديره اآلخر رأي احرتام على منهما كال وحيمل



 دون املوضــوعية علــى ي بنــى حبيــ  , للحــوار اإلنســاني البعــد مراعــاة علــى التأكيــد .15

 . منهم السخرية أو بهم التشهري أو باألشخاص املساس

 جهودهـا  مـن  واالسـتفادة  , احلـوار  ثقافـة  ترسـيخ  يف املـرأة  دور أهميـة  على التأكيد .16

 بـاملرأة  املصـرية  األوقـاف  وزارة اهتمـام  تـثمني  مـع  , اجملـال  هذا يف والثقافية الدعوية

 .وقيادية واعظة وتأهيلها إعدادها وحسن

 ويـدعم  العـاملي  السـالم  صـنع  يف بقـوة  يسـهم  الدينيـة  والرمـوز  املقدسات احرتام إن .17

 الدينيـة  ورمـوزهم  اآلخـرين  اتمقدس من النيل أما , والثقافات واحلضارات األديان حوار

 .  واإلرهاب والتطرف , والعنف الكراهية مشاعر إال ي ذكي فال

 احـرتام  مـع ,  والدينيـة  اإلنسـانية  املشرتكات من انطالقا والتسامح احلوار قيم تأصيل .18

 وأعــرافهم وتقاليــدهم عــاداتهم احــرتام وكــذلك , لآلخــرين والدينيــة الثقافيــة اخلصوصــية

 .  املستقرة

 النفعــيني أيــدي علــى حديــد مــن بيــد والضــرب , لألديــان السياســي التوظيــف إدانــة .19

 . واإلنسانية الدينية واملبادئ بالقيم واملتاجرين

 للمقدسـات  واإلساءة األديان ازدراء لتجريم قانون بإصدار التشريعية املؤسسات قيام .20

 .  الدولية واملواثي  الوطنية الدساتري يف ذلك وإدرا  ورموزها, الدينية

 الثقافـات  بني احلوار تعزيز يف للشعوب كممثلني الربملانيني دور أهمية على التأكيد .21

 الكراهيـة  على والتحري  واإلرهاب التطرف على التحري  جترم تشريعات إصدار ويف, 

 كجرميـة  الدينيـة  واملقدسـات  والرمـوز  لألديـان  اإلسـاءة  جترم قوانني وإصدار,  والتعصب

 العهـد  مـن ( 20) املـادة  مبوجب واحملظورة,  والديين العنصري التمييز خانة يف تدخل

 إىل دعـوة  أيـة  بالقـانون  ت ْحَظـر  : " علـى  تـن   والـيت  والسياسـية  املدنيـة  للحقـوق  الدولي

 ". العنف أو العداوة أو التمييز على حتريضاا تشكل الدينية أو العنصرية أو القومية الكراهية

 ال الـيت  املواطنـة  دولـة  ترسـيخ  يف والرقـابي  التشـريعي  الربملانـات  دور على التأكيد .22

 وحتــرتم بــالتنوع وتــؤمن , اللــون أو العــرق أو الــدين أســاس علــى املــواطنني بــني متيــز

 . للمجتمع ثراءا وتعدها التعددية

ــة املؤسســات بــني املشــرت  التعــاون ضــرورة .23 ــة والثقافيــة الديني ــز واإلعالمي ــيم لتعزي   ق

 اسـرتاتيجية  وفـ   جتاهـه  املتطرفـة  اجلماعـات  ضـالالت  وتفنيـد  , وضوابطه وآدابه احلوار

 . والدولية الوطنية املستويات على وحمددة دقيقة تشاركية



  املشرت  العيش أسس وتعزيز احلوار لغة لدعم , الدول بني الثقايف التبادل دور تعزيز .24

 . العاملي والسالم

 ومفــاهيم أســس يعــزز مبــا املختلفــة مراحلــه يف التعلــيم منــاهج تــدعيم علــى العمــل .25

 . الصغر منذ الدارسني نفوس يف وغرسها , وضوابطه احلوار

 والتصـدي  , احلـوار  بقضـية  تهـتم  العامل دول خمتلف يف متخصصة حبثية مراكز إنشاء .26

 .  أسسه هدم على تعمل اليت لألفكار

 والتمييـز  الكراهيـة  ظـواهر  مواجهـة  يف واملـثقفني  واملفكـرين  العلمـاء  جهود تكثيف .27

 . املنشود هدفها إىل احلوار بعملية والوصول , آمنة إنسانية حضارة لبناء العنصري

 ركــائز إرســاء يف األمثــل التوظيــف وتوظيفهــا احلديثــة االتصــال وســائل مــن اإلفــادة .28

 . املختلفة الثقافات بني للحوار مشرتكة

 واخلــرو  اآلخـر  واحـرتام  التســامح قـيم  وترسـيخ  احلـوار  ثقافــة بنشـر  التحـول  ضـرورة  .29

 تعزيـز  مـع ,  اجملتمعـات  مجيـع  يف عامـة  ثقافـة  إىل النخبة ثقافة من الثقافات بني باحلوار

 .  اآلخر مع احلوار ترف  أو الرأي ألحادية ترسخ ال اليت التعليم أمناط

 ويتصـدى  الدينيـة  والرمـوز  للمقدسـات  اإلسـاءة  جيرم دولي ميثاق إصدار على العمل .30

 .  الدوليني واألمن السلم تهدد جرائم باعتبارهما والعنصرية الكراهية خلطاب

 للشـئون  األعلـى  بـاجمللس  والثقافـات  األديـان  حلـوار  الـدولي  املركـز  بإنشاء اإلشادة .31

 . الدولي املستوى على الوثيقة هذه ودعم دعمه على والتأكيد بالقاهرة اإلسالمية


