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مكتب الیونیسف اإلقلیمى

وجمھوریة مصر العربیة

دولة اإلمـــارات

العربیة المتحدة

وزارة الداخلیة

األزھر الشریف

المركز الدولى اإلسالمى للدراسات 

والبحوث السكانیة بجامعة األزھر

التقریر الختامى

من اجل التحضیرالعملعن ورشة 

لملتقى االول لحوار االدیان تحت عنوان كرامة الطفل فى العالم ل

م.٢٠١٨الرقمى فى أبوظبى نوفمبر 

مشیخة االزھر

٢٠١٨من مایو ٤القاھرة 
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:تمھید

" ملتقى حوار االدیان لكرامة الطفل فى العالم الرقمى"لدولى عن :للمؤتمر اعداداً یأتى ھذا الملتقى إ

، وھذا المؤتمر ھو استمراراً ٢٠١٨والذى سیعقد فى أبو ظبى بدولة اإلمارات العربة المتحدة خالل شھر نوفمبر 

المركز الدولى االسالمى للدراسات المؤتمر الدولى الذى عقدهللجھد السابق فى ھذا المجال وعلى األخص 

تحت رعایة فضیلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور/ أحمد ٩/٥/٢٠١٦والبحوث السكانیة جامعة االزھر بالقاھرة 

الطیب شیخ األزھر وقداسة البابا تواضرس  الثانى بابا االسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة عن ((معاً نحمى 

منظور اإلسالمى والمسیحى لحمایة األطفال من العنف والممارسات الضارة)) وكذلك التجمع االطفال من العنف ال

.٢٠١٧الدولى لكرامھ الطفل فى العالم الرقمى فى الجامعة الغریغوریھ البابویة فى روما عام 

ة بدولة اإلمارات وقد ورد خطاب العمید/ محمد حمید دلموج الظاھرى األمین العام لمكتب سمو وزیر الداخلیة باإلناب

خالل شھر رمضان الحالى تجمع بین المسلمین واألقباط للوقوف على للمؤتمر الدولى لعقد ورشة عمل تحضیریة 

من ١٩أھم التحدیات والتوصیات إلستمراریة الجھود االقلیمیة والدولیة فى ھذا النطاق وقد تحدد یوم األثنین 

نعقاد ورشة العمل بمقر مشیخة األزھر وقد أشار حضرة صاحب إلم٢٠١٨من یونیھ ٤ھـ  الموافق ١٤٣٩رمضان 

الفضیلة اإلمام األكبر شیخ األزھر إشتراك أعضاء من بیت العائلة من المسلمین والمسیحین فى ورشة العمل

وقائع ورشة العمل: 
من الخبراء وممثلى الھیئات الدولیة وعلماء االزھر وممثلى الكنیسة القبطیة ٦٠حضر الندوة حوالى 

واالعالم  وذلك فى من المسلمین والمسیحیین واالنجیلیة وممثلى بیت العائلة المصریة والشباب من الجنسین 

اطار مائدة مستدیرة.

لمة االفتتاحیة لفضیلة االمام االكبر شیخ الجامع االزھر والتى وبدأت الورشة بایات من القران الكریم وتالھا الك

الورشةذه ھمیة عقد مثل ھزھر الذى رحب بالحضور واكد على االقاھا فضیلة الدكتور عباس شومان وكیل اال

فى ھذا الوقت وفى رحاب االزھر الذى قاد جھودا على مدى تاریخھ فى مساندة االطفال وھم عماد المستقبل 

على المواقف الشجاعة والداعمة لمصر والتى قادھا حكیم ىلمبادرة االماراتیة وان االزھر یؤیدھا واثنوحیا ا

العرب الشیخ زاید رحمھ هللا.

ألكلمة الرئیسیة والتى القاھا الدكتور غسان خلیل ممثل المكتب االقلیمى لمنظمة الیونیسیف والتى تناول فیھا 

المخاطر التى یواجھونھا. ثم تحدثت الرائد دانة حمید المرزوقى مدیر مركز اوضاع االطفال فى العالم الرقمى و

وزارة الداخلیة لحمایة الطفل والتى بعد ان اعطت نبذه عامة شرحت بالتفصیل:

؟) OCSEواالعتداء الجنسي لألطفال على االنترنت(االستغالل ي موادھما

التحدیات الحالیة
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ماھى االجراءات التى تم اتخاذھا

دور القادة الدینیین

ة مصر جمھوریثم تحدث الدكتور شكرى عبد العظیم نیابة عن االستاذ الدكتور جمال ابوالسرور عن تجربة 

المنظور االسالمي والمسیحى لحمایة االطفال من العنف عداد الدلیل بعنوان: " العربیة مع الیونیسیف فى ا

زھر والكنیسة والیونیسیف وتم فیھ اعداد ثالث ادلة من والممارسات الضارة" والذى كان ثمرة تعاون بین اال

المنظور االسالمى والمسیحى وكذلك دلیل مشترك یجمع اھم الرسائل المشتركة بین المنظورین.

أھمیة استخدام األدوات و المواد ابرزاعداد ھیئة الیونیسیف والذي ثم تلى ذلك عرضا اعالمیا من 

لالطفال واھمیة نبذ بعض المعتقدات والموروثات التنشئة االیجابیة والسلبیةلتوضیح بعض اشكال اإلعالمیة

.المجتمعیة التى تتعارض مع صحیح الدین لحمایة األطفال

وتحدث ممثل الكنیسة الكاھن برسوم ابراھیم مؤكدا عل اننا یحب ان نتطلع لمستقبل خال من مظاھر العنف ضد 

االھتمام باالطفال وانھ البد من الحفاظ على االطفال فى كل مكان االطفال وان السید المسیح یؤكد على 

وحذر من االستخدام غیر المرشد روحمایتھم من جمیع مظاھر العنف كختان االناث والتممیز بین االنثى والذك

لالنترنتز

أبو ظبى والتى - رقمىوتلى ذلك كلمة للرائد دانة حمید المرزوقى عن ملتقى حوار االدیان لكرامة الطفل فى العالم ال

إستضافة ملتقى الحوار  بین األدیان برعایة كریمة من صاحب تعتزمدولة االمارات العربیة المتحدةاكدت على

٢٠١٨سمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان ولي عھد ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات المسلحة في شھر نوفمبر  

بھدف: 

على األدیان بشأن حمایة الطفل وكرامتھ في العالم الرقمي ووضعھ موضع التنفیذتشجیع الحوار العالمي القائم 

حشد المجتمعات الدینیة في جمیع أنحاء العالم لحمایة كرامة األطفال في كل دولة وكل مجتمع

تمكین القادة الدینیین بالمعرفة وتعبئتھم لتعزیز كرامة الطفل في جمیع السیاقات في مجتمعاتھم الدینیة

لفوائد والمخرجات المتوقعة من ملتقي الحوار  بین االدیانا

تعزیز نفوذ القادة الدینیین في مجتمعاتھم لزیادة الوعي حول اساءة معاملة االطفال واستغاللھم

تجدید التركیز على اھمیة حمایة االطفال بین قادة العالم والمؤثرین الرئیسیین 

العالمیةتوفیر منصة للتغطیة والتوعیة االعالمیة

فتح أبواب جدیدة للتحالفات الدولیة المستقبلیة المعنیة بحمایة الطفل
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العمل ھذه إلى تحقیق األھداف التالیةةورشتزوقد رك

الحصول على الدعم الالزم من القادة الدینیین.١

نشر الوعي داخل المجتمعات الدینیة حول عملیات استغالل األطفال عبر شبكة اإلنترنت.٢

التزام القادة الدینیین والذي سیشكل مساھمة فعالة في ملتقي الحوار بین األدیانتعزیز .٣

على القادة الدینین أخذ زمام المبادرة ولعب المزید من األدوار في مواجھة التھدیدات التي یعرضھا المكتب .٤

)OCSEالمحلي لتنفیذ أوامر إعالة الطفل (

اقشتھا خالل ورشة العملمنتمت التعھدات وااللتزامات المقترحة والتي 

تعزیز الحوار داخل مجتمعاتنا الدینیة حول أھمیة كرامة الطفل وحمایتھ في ھذ العصر الرقمي.١

الدفاع عن حقیقة كونیة ثابتة مفادھا أنھ ال یمكن ألي تطور بشري أو تقدم إنساني أن یبرر أي شكل من .٢

أشكال العنف أو األذى ضد االطفال.

وأن نكون جزءاً من التحرك العالمي الذي یضم جمیع الفئات من األشخاص االجتماع كقادة دینیین.٣

بمختلف دیاناتھم لحمایة األطفال وتعزیز نموھم البدني واالجتماعي والنفسي وتطورھم الروحي.

التعاون مع وكاالت إنفاذ القانون ورواد الصناعات والمنظمات غیر الحكومیة لتعزیز الحوار بیننا وفھم .٤

التي تواجھ مكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل (لیكون حوارنا مؤثراً بشكل أكبر في مجتمعاتنا المشاكل 

الدینیة).

التشارك مع صناع السیاسات الرئیسیین في مجتمعاتنا (سواًء كانوا من السیاسیین أو البیروقراطیین .٥

انین القائمة والمتعلقة الحكومیین) في وضع قوانین جدیدة وتحسین القوانین الحالیة وإنفاذ أفضل للقو

بحمایة الطفل.

ثم تلى ذلك كلمة للشیخ ابراھیم لیثومى من منظمة أریجاتو العالمیة والشریك المؤسس لمجموعة بریف 

لمكافحة التطرف والذى تحدث عن االرھاب فى كینیا وانھ كان بواسطة كینین تم عمل غسیل مخ لھم وان 

علیھم وعلى صغار السن بالذات وان تأثیر رجال الدین الوسطى الخطورة تكمن فى تأثییر شبكة االنترنت 

كثر من استماعھم لشیوخھم.على  النت أمھمش حیث ان الشباب یتبعون ویستمعون الى ماھو 

وبعد استراحة قصیرة تم عقد جلسة حواریة موسعة قاد الحوار فیھا االستاذ الدكتور ابراھیم الھدھد 

واالستاذ الدكتور حامد ابوطالب واالستاذالدكتور عبدهللا النجار وشارك فیھا الجمیع وبخاصة الشباب. وفى 

تجاه الطفل وان ھناك قصور الجلسة اكد فضیلة الدكتور ابراھیم الھدھد على ان ھناك قصور فى االسرة 
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وھناك الحاجة الى برامج معدة من الواقع وتقصیر من مؤسسات المجتمع المدنى تجاه اطفال الشوارع

العملى لالطفال الذین وقعوا فریسة لمخاطر االنترنت على ان یكون رجل الدین فى قلب ھذه البرامج.

المجتموع ةالطفل تتحقق عن طریق تثقیف وتوعیوقد أشار االستاذ الدكتور حامد ابو طالب الى ان كرامة

عن مخاطر االنترنت واھمیة فكر المقاومة لھذه االخطار واھمیة تفعیل دور االعالم كذلك.

وقد بین االستاذ الدكتور عبد هللا النجار ان حق الطفل یعتبر من حقوق هللا والتى یجب على المجتمع 

حمایتھا.

اعطى فیھا فرصة لیتحدث الجمیع من شباب وممثلى الكنیسة واالزھر وبیت ثم تم فتح باب المناقشة والتى 

العائلة المصریة وخلصت الندوة الى البیان الختامى التالى.

البیان الختامى والتوصیات

والذى یھدف إلى:٢٠١٨فى إطار االستعداد لملتقى الحوار بین األدیان فى أبو ظبى نوفمبر 

القائم على ھدى األدیان بشأن حمایة الطفل وكرامتھ فى العالم الرقمى ووضعھ تشجیع الحوار العالمى -١

موضع التنفیذ.

حشد المجتمعات الدینیة فى جمیع أنحاء العالم لحمایة كرامة األطفال فى كل دولة وكل مجتمع.-٢

تھم الدینیة.تمكین القادة الدینیین بالمعرفة وتعبئتھم لتعزیز كرامة الطفل فى جمیع السیاقات فى مجتمعا-٣

وتحت مظلة األزھر الشریف وبرعایة فضیلة اإلمام األكبر شیخ األزھر قام المركز الدولى اإلسالمى للدراسات 

والبحوث السكانیة بجامعة األزھر بالتعاون مع وزارة الداخلیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة ومنظمة األمم 

من یونیو ٤ھـ الموافق ١٤٣٩من رمضان  ١٩یوم اإلثنین المتحدة للطفولة (یونیسف) بتنظیم ورشة العمل

م ، والتى حضرھا ممثلو األزھر والكنیسة وبیت العائلة والشباب من األقباط والمسلمین وأساتذة الجامعات  ٢٠١٨

والمھتمین بقضایا الطفل تحت عنوان "كرامة الطفل فى العالم الرقمى" والذى قدمت فیھ عروض وتجارب من 

الكنیسة ودولة اإلمارات والیونیسف وجھود المنظمات الدولیة ودارت مناقشات وجلسة نقاشیة (مائدة األزھر و

مستدیرة).

وخلصت إلى التوصیات اآلتیة:

توسیع الشراكة بین المنظمات الدولیة والمؤسسات الدینیة ومؤسسات المجتمع المدنى لمكافحة العنف -١

ضد األطفال.

سسات الدینیة فى مجال التوعیة لحمایة األطفال من العنف.ضرورة التركیز على دور المؤ-٢
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إرسال رسائل إیجابیة وتوعویة لنبذ العنف ضد األطفال من خالل المساجد والكنائس.-٣

ضرورة التعاون بین كافة المؤسسات فى الدولة الواحدة وبین الدول المختلفة لمواجھة العنف ضد -٤

األطفال.

على وسائل التواصل االجتماعى من جانب األسرة ولیست المقاطعة ضرورة االھتمام لمراقبة األطفال-٥

مع احترام حق الطفل فى الحصول على المعلومات ومجاراة التطور التكنولوجى.

یجب على جمیع الدول إنشاء مؤسسات لحمایة األطفال من العنف بكافة أشكالھ.-٦

ستفید من تنفیذ توصیاتھا.یجب تكرار ورش العمل لالستفادة من دورھا فى إعداد ملتقیات ی-٧

البد أن یكون ھناك برامج معدة من الواقع العملى لتأھیل األطفال الذین وقعوا فریسة لالعتداء وأن -٨

یضع ھذه البرامج رجل الدین بالتعاون مع علماء النفس والتربیة واالجتماع والطب.

خاطر المصاحبة للشبكة ضرورة تثقیف وتوعیة المجتمع فى سبیل تحذیر الشباب واألطفال من الم-٩

العنكبوتیة.

التعاون مع القانونیین والسیاسیین فى مجتمعاتنا لإلسھام فى تطویر القوانین التى تحد وتمنع اإلضرار - ١٠

باألطفال عبر الشبكة العنكبوتیة.

نشر الفكر المقاوم لألضرار المنتشرة على الشبكة العنكبوتیة  فى المدارس والجامعات وإشراك الشباب - ١١

المواجھة.فى 


