
 

 منصة الحوار والتعاون

  بین القیادات والمؤسسات الدینیة المتنوعة في العالم العربي

 

 (الوثیقة التأسیسیة)
 

*** 

العربي العالم أنحاء مختلف من المتنوعة الدینیة والمؤسسات القیادات نحن- منَّا             إیماًنا

أتباع بین للحوار العالمي العزیز عبد بن عبداهللا الملك مركز من ورعایة بدعوة               المجتمعین

 األدیان والثقافات، وإدراًكا بــ:

 

 

لنسیجه● حقیقي تهدید إلى أدت عقدین؛ منذ العربي العالم بها یمر التي المؤلمة األحداث                أن

المكونات بین والتماسك المشترك العیش على حقیقًیا خطًرا كونها المتنوع؛            االجتماعي

 الدینیة والعرقیة في المنطقة.
 

األدیان● أتباع بین الحوار في والفاعلین المتنوعة الدینیة والمؤسسات القیادات دور             تعظیم

المواطنة ثقافة وترسیخ المشترك والعیش االجتماعي التماسك تعزیز أجل من            والثقافات

 الحاضنة للتعددیة واحترام التنوع.
 

عمل● استراتیجیات وتطویر الجهود تنسیق بهدف جامعة؛ إقلیمیة لمنظومة الماسة            الحاجة

المشترك؛ العیش على یحث معتدل، دیني خطاب وصیاغة الحوار ثقافة ز تعزِّ             وبرامج

 ویغرس قیم التعددیة واحترام التنوع.
 

في● والثقافات األدیان أتباع بین المشترك والعیش التآخي إرث وتوظیف إحیاء             أهمیة

 المنطقة.
 

 ضمان الحقوق األساسیة لإلنسان وكرامته، على اختالف االنتماء الدیني والثقافي والعرقي.●
 

  وفي سبیل تحقیق هذه األهداف المنشودة؛ عزمنا بمشیئة اهللا تعالى أن:

 
 



 

المواطنة● أسس وتأكید المشترك، العیش وتعزیز الحوار، قیم لغرس بوسعنا؛ ما             نبذل

الدین باسم منه المرتكب خاصة والعنف الحروب ویالت مجتمعاتنا وتجنیب            المشتركة؛

 ومخاطر التعصب والتطرف.
 

والتماسك● السلم تعزیز في فاعلة بصفة والمساهمة المشتركة، أهدافنا لتحقیق جهودنا؛             نوّحد

 االجتماعیین في المنطقة؛ لمواجهة التحدیات الراهنة.
 

عمیق● حواٍر طریق عن مجتمعاتنا بین والتعاون والتفاهم االعتدال تعزیز على مًعا              نعمل

 وهادٍف وصادٍق، مبني على إرادة العیش المشترك.
 

 نضم جهودنا؛ لتعزیز بیئة حاضنة للتنوع الدیني والعرقي والثقافي.●
 

فاعلة؛● تعاون تنفیذ وآلیة جامعة مظلة تكون مشترك، عمل منظومة الغرض لهذا              نكوِّن

العالمي العزیز عبد بن عبداهللا الملك مركز مع بالتعاون وبرامج، مشاریع وتنفیذ              لصیاغة

  للحوار بین أتباع األدیان والثقافات،  تهدف إلى:
 

الحوار- في والفاعلین المتنوعة الدینیة والمؤسسات القیادات بین التواصل           تعزیز

 وتنسیق الجهود؛ تصدًیا للتحدیات التي تواجه المجتمعات العربیة.
 

وصانعي- المتنوعة الدینیة والمؤسسات والقیادات األفراد بین العالقات          توطید

األهداف تحقیق أجل من والدولیة؛ واإلقلیمیة الوطنیة األصعدة على           السیاسات

 اإلنسانیة المنشودة، الواردة في هذه الوثیقة.
 

ودعم- المشترك؛ العیش تعزیز في تساهم نوعیة، وبرامج عمل خطط            تطویر

 المواطنة المشتركة على الصعیدین المحلي واإلقلیمي.
 

تأمین- أجل من الحوار في والفاعلین ومؤسساتها المتنوعة الدینیة القیادات مع             العمل

 ما یلزم؛ لدعم الحوار بین المجتمعات؛ بما یضمن تعزیز قدراتها وأداء رسالتها.
 

  بصفتنا أعضاء مؤسسین، نعلن ما یلي:

 

الدینیة1. والمؤسسات القیادات بین والتعاون الحوار (منصة باسم: جامع تعاون إطار             تأسیس

  المتنوعة في العالم العربي) .
 

 



 

دور2. لتفعیل المثلى بالطریقة العمل في الفاعلة ورغبتـنا التأسیسیة الوثیقة بهذه التام              التزامنا

  المنصة وتحقیق أهدافها.
 

في3. یوفقنا أن القدیر العلي اهللا داعین المشروع، هذا تحقیق على العمل في               الشروع

الدینّیة وقیمنا تعالیمنا على بناء الدقیقة؛ المرحلة هذه في التاریخّیة بمسؤولیاتنا             االضطالع

 واإلنسانّیة وعلى ما یملیه ضمیرنا وواجبنا الوطنیان.
 

 

 

 ُحرِّرْت في فیینا، جمهوریة النمسا، یوم اإلثنین 28 فبرایر 2018م


