
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إعالن مؤتمر الدوحة الدولي التاسع لحوار األديان

فً مؤتمر مشاركا  242إنه فً الوقت الذي تعٌش فٌه ذاكرة الجمٌع أحداث الربٌع العربً وتوقعاته , ٌجتمع أكثر من 

دولة من مختلف القارات والشعوب هنا فً  66من دٌان من ٌهود ومسٌحٌٌن ومسلمٌن , من اكثر الدوحة الدولً لحوار األ

 .2622اكتوبر  26 – 24دوحة الخٌر , بفندق شٌراتون الدوحة بٌن 

وٌقدر الجمٌع كرم ضٌافة صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً امٌر دولة قطر , وٌعبرون عن شكرهم وامتنانهم 

ٌرهم لمركز الدوحة الدولً لحوار األدٌان ولوزارة الخارجٌة لسموه ولدولة قطر وشعبها الكرٌم , كما ٌعبرون عن تقد

 وجامعة قطر.

وافتتح معالً السٌد حسن بن عبد هللا الغانم وزٌر العدل المؤتمر تحت عنوان: وسائل التواصل االجتماعً وحوار األدٌان 

 ... نظرة استشرافٌة.

 وناقش المؤتمرون خمسة موضوعات أساسٌة وهً:

 تصاالت وتطورها وعقاقتها بحوار األدٌان.نشأة تكنولوجٌا اال -

 أهمٌة وسائل التواصل االجتماعً. -

 لوسائل التواصل وتأثٌرها على المجتمعات.االستخدام السلبً  -

 دٌان.ا حوار األتفعٌل استخدام وسائل التواصل االجتماعً فً خدمة قضاٌ -

 تخدام وسائل التواصل االجتماعً.ساءة اسبط االخقاقٌة لحماٌة المجتمع من إوضع األطر الدٌنٌة والضوا -

وتضمنت الجلسة العامة األولى التً عززت فً الشباب روح المسؤولٌة فً بناء عالم ٌسوده السقام والعدل ورشة حول 

 وسائل التواصل االجتماعً.

 وتأسٌسا على هذا المؤتمر ومؤتمرات الدوحة السابقة:

تربوٌٌن واإلعقامٌٌن على تشجٌع جو الثقة والصدق فإن المجتمعون ٌناشدون علماء الدٌن والمسؤولٌن ال -2

 والحرٌة واالحترام المتبادل بٌن أتباع الدٌانات المختلفة.

وانطقاقا عما عبر عنه المشاركون فً هذا المؤتمر التاسع , ٌدعو المشاركون فً المؤتمر الجمٌع رجاال ونساء  -2

التواصل االجتماعً بهدف تحقٌق تواصل بناء  شبابا وشٌوخا لٌبحثوا عن الطرق الفاعلة فً استخدام وسائل

 وتعاون مثمر بٌن األدٌان.

ٌدعو المؤتمرون: الجمٌع وبخاصة الشباب لٌعبروا عن همومهم وأحقامهم , وٌتقدموا برؤاهم من أجل تحسٌن  -3

 التفاهم والتعاون بٌن األدٌان فً كافة المجاالت االجتماعٌة والروحٌة وغٌرهما.

ٌناشد المؤتمر مركز الدوحة الدولً لحوار األدٌان بوضع مٌثاق شرف الستخدام مسؤول لوسائل التواصل  -4

االجتماعً ألجل تنفٌذ حوار وتعاون جادٌن , والتواصل مع ممثلً األدٌان المختلفة على المستوى العالمً بشأن 

 األمم المتحدة والٌونٌسكو.هٌئة هذا المٌثاق واعتماده وتقدٌم المٌثاق للمؤسسات العالمٌة بما فٌها 

ٌدعو المؤتمرون الجمٌع إلى إنشاء منتدٌات الكترونٌة وفً وسائل التواصل االجتماعً المختلفة بهدف أهمٌة  -5

 تعزٌز حوار األدٌان محلٌا وإقلٌمٌا وعالمٌا.

لى مقدسات األدٌان ٌناشد المجتمعون أتباع جمٌع األدٌان على التواصل المثمر الدائم بٌنهم , ألجل المحافظة ع -6

 ورموزها وضمان االستخدام األمثل لهذه الوسائل الحدٌثة.

 


