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 مؤتمر الدوحة الدولي العاشر لحوار االديان

قطر -مدينة الدوحة   

 ٔ ٕٚٓد ٔ ٔ يغٛذٍٛٛ  يٍ يغهًٍٛيؤرًش انذٔدّ انؼبنًٙ انؼبشش نذٕاس االدٚبٌ فٙ َذٍ انضالصًبئخ انًشبسكٍٛ 

 لبساد اجزًؼُب فٙ فُذق " انشٚزض كبنٛزٌٕ"عذ ٌ دٔنخ يٍ ٕعجؼ خًغخ ٔ اكضش يٍادٚبٌ اخشٖ  ػٕٛف 

.3102اثشٚم يٍ  32انٗ 32بنذٔدخ ػبطًخ دٔنخ لطش فٙ انفزشح يٍ ث  

اَُب َمذس انؼٛبفخ انكشًٚخ نظبدت انغًٕ انشٛخ دًذ ثٍ خهٛفخ ايٛش انجالد انًفذٖ ٔ  نذٔنخ لطش ٔ شؼجٓب 

ٔ ٔصاسح انخبسجٛخ ٔ جبيؼخ انكشٚى كًب َغجم رمذٚشَب نًُظًٙ انًؤرًش : يشكض انذٔدخ انذٔنٙ نذٕاس االدٚبٌ 

طش.ل  

انذكزٕسح ػبئشخ انًُبػٙ , سدت انذكزٕس اثشاْٛى انُؼًٛٙ  سئٛظ  ب االعزبرح ٔ فٙ جهغخ االفززبح انزٙ س اعزٓ 

 رٔ رذذصب ػٍ ػشٔسح ارخب انًشكض ٔ يؼبنٙ انغٛذ دغٍ ثٍ ػجذهللا انغبَى ٔصٚش انؼذل انمطش٘ ثبنًشبسكٍٛ

َبجذخ فٙ دٕاس االدٚبٌ.رُفٛزْب دٕل يٕػٕع انًؤرًش : رجبسة رٕطٛبد لٕٚخ ٔ يزبثؼخ   

نهًشح  نذٕاس االدٚبٌ ح انذٔدخ انؼبنًٛخ انًشكض جبئض يُخشٖ انؼبششح نًؤرًش انذٔدخ انذٕاس٘ فمذ ٔ فٙ انزك

يٍ جًٛغ اسجبء انؼبنى فبص  يزمذيب يٍ االفشاد ٔ انًؤعغبد 021ٔ يٍ ثٍٛ اكضش يٍ  ,3102 نؼبو  االٔنٗ 

خظٛبد ٔ صالس يؤعغبد نذٔسْى انًزًٛض فٙ شركشٚى صالس  ثبنجبئضح انذكزٕس يذًذ انغًبن فٙ دٍٛ رى

 دٕاس االدٚبٌ.

يٍ نجُبٌ ٔ انجٕعُخ ٔ ايشٚكب ٔ انًغشة ٔ كُذا ٔ  ٔ ْى  ٔ فٙ جهغخ خبطخ ثؼذ االفززبح ػشع كم  انفبئضٍٚٛ

ًشبسكٍٛ.ػهٗ انٔ اعٓبيبرٓى  رشكٛب رجبسثٓى   

, ٔ انضمبفخ االػاليٛخ., انغالو ٔ دم انُضاػبدنمذ َبلش انًؤرًش اسثؼخ يذبٔس : االكبدًٚٛخ , انؼذانخ  

االػزشاف ثبالخزالفبد ٔ اٌ  يغ ايب فٙ انًذٕس االكبدًٚٙ فمذ الزشح ثبٌ انجذش ػٍ االسػٛخ انًشزشكخ ٚبرٙ

يٓبساد. ٔ اٌ انًؼهًٍٛ ٔ االعشح كالًْب ًٚهكبٌ  ْبيخ ٔ ػشٔسٚخ فٙ ٔلزُب انذبػش رطٕٚش يٓبساد انذٕاس

ثشٔح انذٕاس.ئخ االجٛبل دٔسا يذٕسٚب فٙ رُش  

بدخبل دٕاس االدٚبٌ فٙ يُبْجٓى انذساعٛخ ٔ ثانًؤرًش انجبيؼبد ٔ انًغؤٔنٍٛ ػٍ انزؼهٛى  انؼبو  ُبد٘ٔ ٚ

انؼًم يغ يؤعغبد دٕاس االدٚبٌ نزًُٛخ صمبفخ ثبالعزفبدح يٍ انجبدضٍٛٛ فٙ يؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ  ٚشجغ

 انذٕاس ٔ رطٕٚشْب.

:انؼذانخ  

 ٔالزظبدٚخ ٔثٛئٛخ اجزًبػٛخ ػذانخ إلبيخ ػهٗ انؼًم دٕل رذٔس يًٓخ يجبدساد انًؤرًش ْزا فٙ ٌانًزذذصٕ لذو

 انًزذذح األيى يغ دٔنٛخ ششاكبد فٙ رزًضم ٔػبنًٛخ يذهٛخ يجبدساد ثٍٛ رزشأح يخزهفخ يغزٕٚبد ػهٗ ٔؽجٛخ

األخشٖ ٔانذمٕق انًمذعخ ٔسيٕصْى انذُٚٛخ األلهٛبد دمٕق نذًبٚخ . 



 دائى كًفٕٓو انؼذانخ لؼٛخ يغ انزؼبيم خالل يٍ انًؤعغٛخ انؼُظشٚخيُبْؼخ  أًْٛخ ػهٗ صٌٕانًزذذ ٔأكذ

 ثطشق دائًب ٚؼًهٌٕ ٔانٕٛٓد ٔانًغٛذٍٛ انًغهًٍٛ أٌ أكذٔا كًب. األدٚبٌ كم يٍ كبفخ انُبط ٔٚخذو انزطٕس

ْزا ٚجٓم يٍ غٛش انؼبيهٍٛ فٙ يجبل انذٕاس انكضٛش كبٌ ٔاٌ انفمش نًذبسثخ يًٓخ  

 نذٕاس انذٔدخ يؤرًش ٔأٌ. انجُبءح ايكبَبرٓب انُبط ػبيخ ٚذسن دزٗ انششاكبد ْزِ ثًضم  االدزفبء ٔٚزجمٗ

انًغزمجم. فٙ انؼذانخ نزذمٛك انجًبػٛخ انًجبدساد رشجٛغ فٙ دٔسا ٚهؼت أٌ ًٚكٍ األدٚبٌ  

انُضاػبد: ٔدم انغالو  

 نخهك يشزشكخ أسػٛخ الٚجبد ثُبءح ٕسحثظ رؼبَٔٓى فٙ ثبالعزًشاس انذُٚٛخ انًجزًؼبد انًؤرًش ُٚبد٘

 انشجبل يٍ يهًٓخ يغؤٔنخ لٛبداد أجم يٍ ٔانًذٍَٛٛ انذٍُٚٛٛ انمبدح كفبءاد ثُبء خالل يٍ ػبدنخ يجزًؼبد

 إنٗ أٚؼب إًَب انخبطخ، يجزًؼبرٓى فٙ انُضاػبد دم إنٗ فمؾ نٛظ عٛؤد٘ ْزا يهًٍٓٛ، لبدح نٛكَٕٕا ٔانُغبء

 ػبيم ْزا ٚكٌٕ ٔلذ. األخشٖ انًجزًؼبد َضاػبد دم فٙ ٔاالعٓبو انؼٛمخ، خانطبئفٛ انًظبنخ ػٍ انزغبيٙ

 انزٙ انًجزًؼبد يٕاعبح ػهٗ انؼًم انذُٚٛخ انمٛبداد ٔػهٗ َضاع أ٘ جبَجٙ ػهٗ انمشاساد أطذبة ػهٗ ػغؾ

ثُٛٓب انُفغٙ ٔانؼالط ٔانًظبنذخ انؼفٕ يجبدسح ثبشبػخ انُضاػبد ثغجت ػبَذ . 

  انضمبفخ االػاليٛخ:

اخزشاق االػالو دٛبرُب انٕٛيٛخ ٔ خبطخ فٙ انؼمٕد االخٛشح فمذ رضاٚذد اًْٛخ اعزخذاو انمظض انشخظٛخ  يغ

نذٛبح يشزشكخ فٙ انًجزًؼبد انذُٚٛخ.افٙ يُبلشخ انمؼبٚب انؼبيخ الجم اشبػخ   

ذُٚٙ ٔ رمذٚش فٕائذ اعزغالل ثؼغ انٕعبئم انزكُٕنٕجٛب فٙ انًذاسط يٍ اجم رًُٛخ سٔح انذٕاس ان ُجغٙٔ ٚ

 رمذٚى طٕسح جزاثخ طبدلخ يٕػٕػٛخ نالدٚبٌ.

ظًخ انزؼبٌٔ االعاليٙ فمذ اػهُذ انذكزٕسح ٔ فٙ اعزجبثخ نهغٛذ سشبد دغٍٛ يًضم انشئٛظ أثبيب انخبص نًُ

ػبئشخ انًُبػٙ َٛبثخ ػٍ يشكض انذٔدخ نذٕاس االدٚبٌ ػٍ دػٕح يُظًخ انزؼبٌٔ االعاليٙ نزُظٛى يؤرًش 

االجزًبع فٙ انًغزمجم  زا ٔ ٚبيم انًشكض ػمذ ْ 01/01انًزذذح نذمٕق االَغبٌ سلى  نًزبثؼخ رٕطٛخ االيى

 انمشٚت اٌ شبء هللا رذذ ػُٕاٌ " دًبٚخ انًجزًؼبد انذُٚٛخ ٔ سيٕصْب انًمذعخ".

 ٔ ٚغؼذ انًشكض اٌ ٚذزفٙ ثزؼبَٔٓب انًغزًش يغ يؼٓذ ٔٔنف فٙ جبيؼخ كبيجشدط فٙ انًًهكخ انًزذذح.

بالَشطخ انذٕاسٚخ انًؤصشح انًغزذايخ ٔ ٚكٌٕ ث ٓزىٚ ْزا انؼبو يٕلؼب يشزشكبٔ عٛطهك انًشكض   

.ESID ػُٕاٌ انًٕلغ 

ٔ  ٍح انذُٚٛدثمٕح ا٘ شكم يٍ اشكبل انؼُف ٔ االػطٓبد ػذ انمب اٌ ُٚذدٔأ ُٚبد٘ انًؤرًش انًجزًغ انذٔنٙ 

ٔ ايبكٍ انؼجبدح ٔ  ٍٛ ٔ سجبل انذٍٚ انًذَٛانؼهًبء . ٔ ٚزبثغ انًؤرًش ثمهك ثبنغ انؼُف انمبئى فٛغٕسٚب ػذ 

خبطخ اخزطبف يٛزشٔثٕنٛذ دهت انغشٚبَٙ االسصٕرٔكغٙ انًطشاٌ يبسغشٚغٕسٕٚط ٕٚدُب اثشاْٛى ٔ 

يزشٔثٕنٛذ دهت انشٔو االسصٕركغٙ انًطشاٌ ثٕل انٛبصجٙ انهزٍٚ كبٌ يمشسا دؼٕسًْب ْزا انًؤرًش ٔ 

.ًُطمخ ٔ انؼبنىفٙ ان ٌانهزٍٚ نًٓب اعٓبيبد يًٓخ فٙ دٕاس االدٚب  


