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أعمال المؤتمر الثاني عشررررر  م2016فبراير  17-16يومي  انعقدت في مدينة الدوحة

وذلك ، ةفي ضوووا التلاليا الني ي   األمن الروحي والفكريتحت عنوان  لحوار األديان

الدين اإلسرممي والمسريحي واليدودإ افرافة الد عدد  بمشرارةة عدد ةبير من راال

 ين بالحوار بين األديان.من الباحثين والمفةرين والمدتم  

وقد افتتح المؤتمر بةلمة ةريمة لسعادة الدةتور حسن بن لحدان المدندإ وزير العدل 

لديني علد قطر حرص دولة في دولة قطر، أشررررررررار فيدا الد   دعم برامج اإلخاء ا

 .ةلحفارات والتعاون لخدمة البشري  وتحالف ا

ة ودعوا اميعاً الد ث ممثلو األديان السرررررماوية الثمث في الالسرررررة ا فتتاحي  ةما تحد  

 امة.ألفةار الفالة والدد  امن والماتمعات فرورة حماية الشباب 

في دورتدا الثالثة ة لحوار األديان اائزة الدوحة الدولي  ب عمن عن الفائزيناإل ةما تم  

 ، تقديراً إلسداماتدم هذا العامتين خصي  ة وشسات دولي  ثمث مؤس  ل منحت الاائزةحيث 

 ة في حماية األمن الروحي والفةرإ.في برامج عملي  
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 خمس السررررات عامة وتسرررر وبعد يومين من المداو ت بين المشررررارةين وذلك عبر 

ت موفررو  أوراق بحث متمن الحفررور وقد   108شررارك فيدا صررة، متخصرر   السررات

 خرات المداو ت بالتوصيات التالية:و، المؤتمر

 .من فةرإ وروحياألاصدار اعمن الدوحة لحماية  .1

ب والتمييز التعص   لمةافحة 16 /18سطنبول ةد المشارةون علد أن مبادرة اأ .2

  اتاآلليرر  الرةررائز لتوفير  هم  أ ، همررا أحرردعمن مراةشوا علد أسرررررررراس ديني 

 .اتلحماية األديان وتعزيز دورها  في توفير األمن الروحي والفةرإ للماتمع

وواوب التعاون ة الثمثة السرررررماوي   التأةيد علد مشرررررروعية اإلخاء بين األديان .3

 ة.بين أتبا  هذه الديانات لتحقيق أهداف اإليمان في ا ستقرار والسلم والمحب  

وذلك اً، اً وااتماعي  د فةري  ف والتشد  ل علد مواادة خطاب التطر  العم فرورة .4

 حترام او التنوير والتسامحة فاعلة لخطاب اديمي  ةة وأعممي  عبر توفير منابر ا

 .المتبادل

إ لةافة أشرررررةال عند بالتصرررررد  لد فررررررورة عقد مؤتمر ي  يدعو ممثلو األديان ا .5

 .ديانامي  األسة عند هانة للرموز المقد  وصور ا زدراء واإل

 لد العنف.إ اة التي تؤد  ة والعنصري  يستنةر المشارةون ةل خطابات الةراهي   .6

 ة بحوارة المعني  ة والدولي  سرررررات المحلي  ة بين المؤسررررر  لد شرررررراةة حقيقي  الدعوة ا .7

 األديان، وتعزيز قيم العمل المشترك.

 علد ة، لرف  ةررل مررا يح   المنرراهج التعليميرر   مرااعررة وتطويرلد الرردعوة ا .8

ة والتأةيد علد زر  قيم التسررررامح والرحمة والسررررلم بين أفراد الماتم  الةراهي  

 اإلنساني.

 لد حفظ األمنة الرامية االتفرررامن م  الشرررعوب المنةوبة وتأييد الادود الدولي   .9

 ، واعادة األرافي المحتلة الد أصحابدا.لد هذه البلدانوعودة ا ستقرار ا
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