
 

 

ي و  القيادات    منصة الحوار والتعاون بي    ي العالم العرب 
 المؤسسات الدينية المتنوعة ف 

وس كورونا عي  العالم   تؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية للحد من انتشار في 

 

ي يمر بها العالم أجمع، ت
ي ظل الظروف اإلستثنائية الت 

 القياداتمنصة الحوار والتعاون بي    علنف 

ي  المؤسساتو  ي العالم العرب 
 والمؤسساتلقيادات وا ألفراد ا وبإسم جميع  ، الدينية المتنوعة ف 

ي المنصة   األعضاء  ، الدينية
لكافة الجهود واإلجراءات المحلية واإلقليمية والدولية    دعمها   كاملعن  ف 

وس كورونا لمواجهة  كجائحة   مؤخًرا  ، ، والذي صنفته منظمة الصحة العالميةالمستجد  في 

(Pandemic) ا لمستوى خطورته وقوة انتشاره نظرً  ؛ .  

اًما منها بسالمة وصحة وأمن اإلنسان،  ،  المنصة  عربتو   للمساعدة كل ما بوسعها  عزمها  بذل    عنالي  

ي 
وس والتخفيف من آثاره عىل المجتمعات العربيةالعمل ف   قياداتعي   عىل التصدي النتشار الفي 

ي  المؤسسات ي العالم العرب 
، السياسات صانعي والتنسيق مع  الوثيق التعاون خالل من، الدينية ف 

ي ال مجتمع المنظمات و 
ي  والنشطاء، مدب 

خطورة حول  رفع الوعي  من أجل الخصوص؛  هذا  ف 

وس    ، الفي 
 
ي تتخذها الحكومات   الجميعوحث

ام باإلجراءات الوقائية الالزمة الت  للحد من   ؛ عىل االلي  

 .ه انتشار 

ي الوقت الذي تؤكد فيه المنصة 
ي ظل هذه األزمة الحرجة هي  أن وف 

حماية أنفسنا ومجتمعاتنا ف 

ل المسؤولية و إىل مسؤولية الجميع من دون أي استثناء؛ تدعو جميع المواطني     الجهود  بذلتحمُّ

ام و  ، بقدر المستطاع وحيثما أمكن هممن أجل خدمة مجتمعات  وتعزيز  ، لوقايةاجراءات إاحي 

ي 
ة المجموعات المهم   ال سيما  إليها،  هم بحاجة ن  م  مساعدة عي   التضامن اإلنساب  مع شة والفقي 

 . الذاتية حمايةد بتعليمات الوالتقيُّ  تدابي  الوقايةأخذ 

 إذ تو 
 
ي الو  األفراد  جميع المنصة حث

عىل   ةالعريى منطقةالقيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة ف 

ي نشر قيم التعاضد والتعاون هامضطالع بدورهم الاال 
ي مجتمعاتهم،  واإلخاء ف 

عىل أهمية  تشدد ف 

لتجاوز هذه   والعرقية؛ الدينية والثقافية    همتءااختالف انتما مع  جنب    ا إىلجنبً   أبناء المنطقة    فو وق

 
ً
ة الحرجة، بعيد  خالفات جانبية.   ةا عن أيالفي 

ي العالم العربيمنصة الحوار والتعاون بي   المؤسسات الدينية  رجو وت
؛ بأسم أعضائها  ةالمتنوعة ف 

وسالشفاء العاجل لكل المصابي   بهذا ال وس  الإىل أرس ضحايا    تتقدمو ،  في  ي مختلف    المستجد في 
ف 

 دول العالم خالص العزاء والمواساة. 

 



 

 

 

، هي  ي ي العالم العرب 
ُيذكر أن منصة الحوار والتعاون بي   القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة ف 

اير /شباط   ي شهر في 
بن عبد العزيز   عبد هللام بمبادرة من مركز الملك  2018منصة إقليمية أطلقت ف 

ي 
ي  العالمي للحوار بي   اتباع األديان والثقافات )كايسيد(، وتعد األوىل من نوعها ف 

ي الت    العالم العرب 

ي المنطقة بالتعاون مع و  األفراد يعمل من خاللها 
سات الدينية ونشطاء الحوار ف  القيادات والمؤس 

ك   ا من   وبناء التماسككايسيد عىل تعزيز ثقافة الحوار والعيش المشي 
ً
ي المنطقة انطالق

االجتماعي ف 

كة  .أسس المواطنة المشي 

 


