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 المدینة المذكورة  في  لالدیان الدولي بطرسبورغ سانت منتدى انعقد 2021 أیلول\سبتمبر 08 - 06  من الفترة في
 ". الوبائي  الوضع  تسویة ظروف  في  الدیني النشاط " : تحت عنوان  بطرسبورغ

 :نظم تحت رعایة واشراف ىالمنتد 

 روسیا غرب   -شمال و  بطرسبورغ سانت لمسلمي الدینیة  اإلدارة

 : التنظیم كما شارك في

 روسیا  لمسلمي  الدینیة الجمعیة -
 ھیرتسین التي تحمل اسمالروسیة   الحكومیة یةوالترب   جامعةال -
 الروسیة العلوم ألكادیمیةالتابع   الشرقیة  المخطوطات معھد -
 " میراس " بطرسبورغ سانت في  ريالتتالمركزالثقافي  -

 بمساعدة:و

 بطرسبورغ سانت  محافظ  إدارة -
 اإلسالمیة والعلوم  والتعلیم الثقافة دعم صندوق  -

 

 النھائي  البیان

 فـي الـدیني النشـاط " الـذي عقـد تحـت عنـوان: لالدیـان الدولي بطرسبورغ سانت منتدى ن فيالمشاركو یؤكد  -1
ً   یعتبر  المنتدى  ھذا  عقد  بأن  "الوبائي  الوضع  تسویة  ظروف ً   حدثا ً   علمیا ً   وسیاسیا  إیجاد إلى  یھدفوضروریا،    مھما

 فـي  الوبـائي  الوضع  تسویة  ظروف  في  والحضارات  والثقافات  واألعراق   األدیان  بین  التعاون  لمشاكل  فعالة  حلول
 .كلھ  والعالم  روسیا 

 حفـاظ لل   الجھـود  توحید  الى  الدولي  والمجتمع  روسیا   في  السیاسیة  النخب  ممثلي  المنتدى  ن فيالمشاركو  یدعو  -  2
 فـي خاص بشكل وملًحا  ادًاج أصبح الذي األمر والثقافات،  والطوائف  الشعوب  بین  والتعاون  السلمي  التعایش  على

 .كلھ  والعالم روسیا   في  الوبائي  الوضع  استقرار وعدم  COVID`19  وباء  انتشار  ظروف

 أو الدینیـة المعتقـدات أسـاس على القائم العنف أو الكراھیة على تحریض أي أن المنتدى في  المشاركون  یعتبر  -3
 .COVID`19  جائحة  ظروف  في  بھ مقبول غیر  یةالعرق

 فـي  تمییـز  أي  عـن  التخلـي  إلـى  COVID`19  جائحـة  ظـروف  في  العالم  دول  المنتدى  في  المشاركون  یدعو  -  4
 العامـة  الخـدمات  علـى  الحصـول  فـي  المسـاواة  وضـمان  ،والغیـر محمیـة  المحتاجـة  السكان  لفئات  المساعدة  تقدیم



 جمیـعل  متثـالاال  أھمیة  على  نؤكدكما  .  العرقي  او  الدیني  انتمائھم  عن  النظر  بغض  الناس  لجمیع  الصحیة  والرعایة
 كجـزء  الدینیـة  الممارسـات  لتكییـف  مناسـبة  طرق   واستخدام  وتطویر  الصحیة،  الحمایة  لتدابیر  السكانیة  التجمعات

 .العبادة دور  في  كورونا   فیروس  لمكافحة  الوقائیة  للتدابیر  واالمتثال  ،COVID`19 من  الوقایة تدابیر من

 االنــدماج دعــم إلــى االجتماعیــة والمنظمــات الــدینیین والزعمــاء العــالم دول المنتــدى فــي المشــاركون یــدعو -5
 خـالل  من  الكراھیة  على  التحریض  ومقاومة  COVID`19  جائحة  ظروف  في  فعال  بشكل  والتضامن  االجتماعي

 اسـتخدام الـدول علـى یجـب المضللة المعلومات انتشار مكافحة واننا نعتبر انھ من اجل .وتوعیتھم السكان إشراك
 .وموثوقة  دقیقة  معلومات  على  الحصول من  العادیون  المواطنون یتمكن  حتى  فعالة  تواصل  وقنوات  استراتیجیات

 السیاسـیة  السـاحة  علـى  المتزایـدة  والمواجھـة  السیاسـي  االسـتقرار  وعـدم  COVID`19  جائحـة  ظـروف  في  -6
 و  لھـا   واالمتثـال  والـدین  الوجدان  بحریة  المتعلقة  الدولي  القانون  معاییر  احترام  إلى  العالم  دول  جمیع  ندعو  الدولیة

 .الصدد ھذا  في  إلیھا   التوصل تم  التي  االتفاقیات  تنفیذ تطبیق والى

 إلـى  تـؤدي  التـي  والنفسـیة  والدینیة  االجتماعیة  العوامل  تحدید  أھمیة  إلى  االنتباه  المنتدى  في  المشاركون  یلفت  -  7
 تبـادل أھمیـة الـى یشـیرون كمـا . علیھـا  للتغلـب المناسـبة التدابیر اتخاذ وضرورة  المجتمع  في  نزاع  حاالت  نشوء

 .الدینیة  اإلدارات بین  المتطرف  الفكر  مكافحة  مجال  في  والدینیة  العلمیة  والتجارب  الخبرات

 والشـعبیة  الرسـمیة  و  الدولیة  المؤسسات  بین  التفاعل  نطاق   توسیع  ضرورة  على  المنتدى  في  المشاركون  یؤكد  -8
 بـین  والتعـایش  التعـاون  علـى  للحفـاظ   الجھـود  وتوحیـد  علیـھ،  والحفـاظ   يدینوالـ  العرقي  التنوع  تنمیة  الى  الھادف

 .والحضارات  والثقافات  الشعوب

 التعـالیم  ھـدف  أن  تبیـین  إلـى  النطـاق،  واسع  ودیني  علمي  حوار  أساس  على  و  المنتدى،  في  المشاركون  یدعو  -  9
 .العنف  أشكال من شكل  أي ورفض  المتبادل  واالحترام  والتفاھم  والتنویر  السالم  تحقیق   في یكمن  الحقیقي  الدینیة

والمختصـة علـى   العلمیـة  األوسـاط   بین  الخبرات  لتبادل  الملحة  الضرورة  عن  المؤتمر  في  المشاركون  یعلن  -  10
 .واإلرھاب  التطرف  أفكار  انتشار  ومنع األدیان بین  الحوار تعزیز  المستوى الدولي من اجل

 التفاعـل  أساس  على  الروسي  االتحاد  في  والوئام  األھلي  السلم  تعزیز  أھمیة  الى  المنتدى  في  یشیرالمشاركون  -  11
 والعلمـاء  والجالیـات  والشـعبیة  الدینیـة  والشخصـیات  دیـاناال  مختلـف  ممثلـي  بـین  الـدیني  حـوارالو  األعـراق   بین

 .الحكومیة  المؤسسات وممثلي  المرموقین

 فـي واألدیـان  األعـراق   بـین  التفاعـل  آلیـات  نظام  تحسین  مواصلة  أھمیة   على  المنتدى  في  المشاركون  یؤكد  -  12
 فـي  والوئـام  المـدني  السـلم  وتعزیـز  السیاسـیة  الھویـة  وتطـویر  ككل،  تنویرالمجتمع  و  الناشئة  األجیال  تربیة  سیاق 

 .التقلیدیة  للقومیات واالدیان  القیم  أساس على  روسیا 

 ورفـض  الوطنیة،  التربیة  عملیة  في  الثقافیة  و  العرقیة  القیم  استخدام  أھمیة  إلى  المنتدى  في  المشاركون  یشیر  -  13
 أو الدینیـة المعتقـدات مـن انطالقـا  والعنـف الكراھیة إبداء عن واالمتناع والعدمیة، الدوغماتیة و التعصب  مظاھر

 مـن  القصـوى  واالسـتفادة  وإمكانیـاتھم  حقـوقھم  نطـاق   وتوسیع  الشباب  جیل  مع  التواصل  آلیات  تحسین  و  العرقیة،
 .نفس الوقت  في  العصریة  األدوات ستخداموالتقالید وا   القیم  على  الحفاظ   على  قادر  دینامیكي مجتمع  لخلق   طاقاتھم

 و العرقیـة القـیم  تـرویج  إلى  العالم  ودول  روسیا   في  اإلعالم  ووسائل  الجمھور  المنتدى  في  المشاركون  یدعو  -  14
 علـى اإلدمان لتأثیر بفعالیة التصدي  و  أوسع،  نطاق   على  للشعوب  التاریخیة  والتقالید  واألخالقیة  والروحیة  الثقافیة

 .ككل  والمجتمع  الشبابیة  البیئة و  اإلنترنت



 فـي  التطـرف  مظـاھر  السـتباق   الجدیـدة  األسـالیب  تطویر  في  االستمرار  على  المنتدى  في  المشاركون  یحث  -  15
 شـبكة  فـي  واإلرھـاب  التطـرف  ألفكـار  الفعـال  للتصـدي  المناسـبة  األشكال  عن  البحث  وكذلك  المعاصر،  المجتمع

 التعـالیم  حقیقـة  إظھـار  بھـدف  واالجتمـاعي  الـدیني  الحـوار  الـى  الـدعوةو  االجتماعي  التواصل  وشبكات  االنترنت
 .واإلرھاب  التطرف ونبذ  السموحة  الدینیة

 التواصـل  وشـبكات  االعـالم  وسـائل  فـي  الكـاذب  و  المتعمد  األنباء  بث  عملیات  المنتدى  في  المشاركون  یدین  -16
والطائفیـة والتعصـب   والكراھیـة  العـداء  علـى  وتحرض  واألعراق   األدیان  بین  النزاعات  تثیر  التي  و  االجتماعي،

 تعـد  لـم  التـي  القدیمـة  الصـحفیة  اللغـة  اسـتخدام  عن  االمتناع  على  المشاركون الخطباء والكتاب    یحث  كما   .الدیني
 تـزال  ال  التـي  و  التسـمیات،  وتعلیـق   النمطیـة  والصـور  الجـاھزة  القوالب  باستخدام  تتمثل  والتي  والمضرة  صالحة
 .الحنیفة  الدینیة  والمفاھیم  التعالیم  محل  لتحل  األفراد وبعض  والسیاسیین  المراسلین  قبل من تستخدم

 الشـباب  وتحصـین  المتطرفـة  واألفكـار  والشـائعات  المضـللة  المعلومات  مكافحة  على  المنتدى  مشاركو  یحث  -17
 .بھا   التأثر من  والمجتمع

 حقـوق   علـى  تركـز  التـي  و  الروسـي  لالتحـاد  والخارجیة  الداخلیة  السیاسة  أن  المنتدى  في  المشاركون  الحظ   -  18
 للشعوب  والثقافیة  التاریخیة  والممیزات  واألخالقیة  الروحیة  القیم  واحترام  المصیر  وتقریر  المعتقد  وحریة  اإلنسان
 .العالمیة  السیاسیة  الساحة  إیجابیا یمكن ان یكون اساسا للتعامل في عامال  تعتبر واألدیان

 تطـویر  فـي مجـال  المشـاركون  بھ  قام  الذي  المشترك  للعمل  اإلیجابي  األثر  الى  المنتدى  في  یشیرالمشاركون  -  19
 ویعربـون  المستقرة،  غیر  الوبائیة  والحالة  COVID`19  جائحة  ظروف  في  الروحي  والنشاط   األدیان  بین  الحوار

 واألدیـان  األعـراق   بـین  والوئـام  السـالم  علـى  للحفـاظ   جھـودھم  علـى  المشـاركین  وجمیـع  للمنظمـین  امتنانھم  عن
 .وتعزیزھما 

 المنتـدى  أعمـال تغطیـة تـوفیر و المنتـدى مـواد ونشر بإعداد المنظمة اللجنة المنتدى في المشاركون یكلف  -  20
 .العلمیة  والمجالت  اإلعالم وسائل  في  ونتائجھ

 

 2021 ایلول \سبتمبر 07

 الروسي االتحاد بطرسبورغ، سانت  مدینة

 " بولكوفسكایا  إنّ  بارك" فندق ،  المؤتمرات قاعة 

 


