البيان الختامي

مؤتمر الدوحة الدولي الثاني عشر لحوار األديان
 67-66فبراير 6166
انعقدت في مدينة الدوحة يومي  67-66فبرايرر  6166أعمرا المرؤتمر الثراني عشرر
لحوار األديان تحت عنوان األمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينية ،وذلك
بمشاركة عدد كبير من رجا الدين اإلسالمي والمسيحي واليهودي إضرافة إلرع عردد
من الباحثين والمفكرين والمهتمين بالحوار بين األديان.
وقد افتتح المؤتمر بكلمة كريمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العد
في دولرة قررر ،أشرار فيهرا إلرع حرر دولرة قررر علرع دعر برراما اإلءرال الرديني
وتحالف الحضارات والتعاون لءدمة البشرية.
كما تحدث ممثلو األديران السرماوية الرثالث فري الجلسرة احفتتاحيرة ودعروا جميعرا إلرع
ضرورة حماية الشباب والمجتمعات من األفكار الضالة والهدامة.
كما ت احعالن عن الفائزين بجائزة الدوحة الدولية لحوار األديان فري دورتهرا الثالثرة
حيث منحت الجائزة لثالث مؤسسات دولية وشءصيتين هذا العا  ،تقديرا إلسهاماته
في براما عملية في حماية األمن الروحي والفكري.
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وبعد يرومين مرن المرداوحت برين المشراركين وذلرك عبرر ءمر جلسرات عامرة وتسر
جلسات متءصصة ،شارك فيهرا  618مرن الحضرور وقردمت أوراق بحثرت موضرو
المؤتمر ،وءرجت المداوحت بالتوصيات التالية:
 .6إصدار إعالن الدوحة لحماية احمن فكري وروحي.
 .6أكد المشاركون علع أن مبادرة إسرنبو  66 /68لمكافحة التعصرب والتمييرز
علررع أسررا دينرري واعررالن مررراك  ،همررا أحررد أه ر الركررائز لترروفير اآلليررات
لحماية األديان وتعزيز دورها في توفير األمن الروحي والفكري للمجتمعات.
 .3التأكيد علع مشروعية اإلءرال برين األديران السرماوية الثالثرة ووجروب التعراون
بين أتبا هذه الديانات لتحقيق أهداف اإليمان في احستقرار والسل والمحبة.
 .4ضرورة العم علع مواجهة ءراب التررف والتشدد فكريا واجتماعيا ،وذلرك
عبر توفير منابر اعالمية واكاديمية فاعلة لءراب التنوير والتسامح وححتررا
المتباد .
 .5يرردعو ممثلررو احديرران الررع ضرررورة عقررد مررؤتمر يعنررع بالتصرردي لكافررة اشرركا
وصور احزدرال واحهانة للرموز المقدسة عند جمي احديان.
 .6يستنكر المشاركون ك ءرابات الكراهية والعنصرية التي تؤدي الع العنف.
 .7الردعوة الرع شرراكة حقيقيررة برين المؤسسرات المحليرة والدوليررة المعنيرة بحروار
األديان ،وتعزيز قي العم المشترك.
 .8الرردعوة الررع مراجعررة وتررروير المنرراها التعليميررة ،لرف ر ك ر مررا يح ر علررع
الكراهية والتأكيد علع زر قي التسرامح والرحمرة والسرل برين أفرراد المجتمر
اإلنساني.
 .9التضامن م الشعوب المنكوبة وتأييد الجهود الدوليرة الراميرة الرع حفرم األمرن
وعودة احستقرار الع هذه البلدان ،وإعادة األراضي المحتلة إلع أصحابها.
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