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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــذ نشــأته عــام -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـي مـرَّ بهـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـه فقـد اخـتص فـي. عدة تحوُّ

ثـــم كـــان إنشـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوير البنيـــة المعلوماتيـــة فـــي مصـــر) 1985-1999(األولـــى 

ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســ) 1999(وتكنولوجيــا المعلومــات عــام  ة نقطــة تحــوُّ

.تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

ـى المركـز رؤيـة مفادهـا أن يكـون المركـز األكثـر تميـًزا فـي مجـال دعـ م اتخـاذ ومنذ ذلـك الحـين، يتبنَّ

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع القــرار فــي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

ع بـدور المواطن المصري الذي ُيَعدُّ غاية التنمية وهـدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤهلـه لالضـطال

تمــع أكبــر فــي صــنع السياســة العامــة، وتعزيــز كفــاءة  جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـ

ضــل وحتـى يتسـنى لــه ذلـك، فإنـه يسـعى باســتمرار ألن يكـون أحـد أف. داعًمـا لكـل متخـذي القــرار

وقـد واكـب ذلـك . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي (Think Tank)مؤسسـات الفكـر 

ا في نتائج ب رنامج مراكـز اعتراٌف إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جلي

بجامعــة ) Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP(الفكـر والمجتمعــات المدنيـة 

؛ حيـث تــم اختيـار مركـز المعلومــات 2021التـي تــم اإلعـالن عنهـا فــي فبرايـر " بنسـلفانيا األمريكيـة"

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 2020لعــام  " 19-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابًة لجائحــة 20ضــمن أفضــل

).ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة(

 مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم كصــاحب أفضــل فكــرة أو نمــوذج 64مــن بــين 21فــي المرتبــة

، أخًذا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أيـة مركـز فكـر مصـري آخـر 2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة.

يـث جاء هذا التقرير ليرصد إنجازات وجهود الدولـة المصـرية خـالل السـنوات السـبع الماضـية، ح

تريليونــات 6نفــذت الدولــة وال تــزال العديــد مــن المشــروعات القوميــة التــي تجــاوزت تكلفتهــا الـــ 

ــ. جنيــه ــأتي ذلــك فــي إطــار مســاعي القيــادة السياســية إلعــادة رســم خريطــة مصــر التنموي ة، وي

ت الحاضـر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافة، بمـا يسـتجيب لمشـكال

.وتحديات المستقبل





و هـــدف أي جهـــد تبذلـــه الدولـــة لتحقيـــق التنميـــة هـــ

المــــواطن، ومـــــن ثـــــّم فقـــــد صـــــممت سياســـــاتها 

وبرامجهــــا التنمويــــة واضــــعة مصــــلحة المــــواطن 

.المصري في القلب

الرئيس عبد الفتاح السيسي
م اجتماع أهداف التنمية المستدامة باألم

2021سبتمبر 20|المتحدة 



درات مجموعـة مـن البـرامج والمبـاعلى تبنِّـي الدولة حريصة 

امج االجتماعيــة، التــي تــم إطالقهــا بــالتوازي مــع تنفيــذ برنــ

أثير اإلصالح االقتصادي، وهو ما جـاء نتيجـة لـوعي الدولـة بتـ

.هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصري

رئيس مجلس الوزراء المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي

بشرية فعالية إطالق تقرير األمم المتحدة للتنمية ال
2021سبتمبر 14|2021في مصر لعام 





هـذا مـا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـران لكانـت سـلطان المـدن ورئيسـة بـالد الـدن
وير رفاعة رافـع الطهطـاوي، الـذي يُعـد أحـد قـادة النهضـة العلميـة ورائـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـيص بـاريزتخليص اإلبريز فـي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاسع عشر، في مؤْلفه األشهر 
عنــدما يقــوم علــى شــؤون مصــر مــن يُحســن اســتغالل مواردهــا والمغــزى هنــا أنــه . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها، تصبح نبراسًا مُتوقدًا، وقائدًا زاخرًا بين بلدان العالم

، صـنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحـديات
ي الحرية شعب مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار ضد الفساد وطالب بحقه ف

ارَ ، فثـبوطنيتـه، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 
.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكـم، رئيسًـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار
ة االنتقاليـة بمناسـبة اختتـام الفتـرة الرئاسـي-مؤقتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمـات خطابـه األخيـر 

المسـتقبل يحمــل إننـي لعلـى ثقـة بـأن "األمـل فـي الغـد، فـي قولـه –2014يونيـو 4يـوم األربعـاء الموافـق 
م، لكـن ، وإن كانت أرضه مخضبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعـض الغيـولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــون أغصــان الزيتـــون، ســماؤها صــافيةً، تبعــث ب ريــاح أرض بــالدي ســتعود ســمراء بلــون النيــل، خضـ
.”النجاح واألمل، دومًا كما كانت

ة، طالـب عبد الفتاح السيسـي رئاسـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 
ــا جمــوع المصــريين أن يُعينــوه بقــوة  ل الحــق ، ونســتظل فيــه بظــاللبنــاء وطننــا الــذي نحلــم بــهمُخاطبً

فــرص والعــدل والعــيش الكــريم، ونتنســم فيــه ريــاح الحريــة وااللتــزام، ونلمــس فيــه المســاواة وتكــافؤ ال
ــا ــا جميعً ــاة؛ ألن ســفينة الــوطن واحــدة، فــإن نجــت نجون ــا ودســتور حي مــر أن فــال يُمكــن لأل. وجــودًا حقيقي

ن الشـعب يستقيم من طرف واحد؛ كونه عقدًا اجتماعيا بين الدولة ممثلة في رئيسـها ومؤسسـاتها وبـي
.جمهوريتنا الوطنية المدنية الحديثةلتأسيس 

ــدت مصــر وتــوفرت فيهــا أدو" ات فلــو تُُعهِّ
العمــران لكانــت ســلطان المــدن ورئيســة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطـاوي، رائـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـول مـن(
)1834، الصادر عام "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــن 7
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تـي نصـبو ومنذ ذلك الحين، بدأت دروب الوطن تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال
سـتقبل، إليها جميعًا، مع إدراك واعٍ من قِبل الشعب المصري بأننا جميعًا نلتزم بخارطة طريـق لبنـاء الم

ـــي كـــل العقبـــ ات التـــي يُظللهـــا اإلرادة والتصـــميم علـــى العمـــل، والتعـــاون المنفـــتح مـــع الجميـــع؛ لتخطِّ
.والصعوبات؛ حتى ننعم جميعًا بثمار التنمية

جهـود؛ ، تضافرت خاللهـا التحققت خاللها إنجازات تنموية تفوق عُمر الزمنسنوات زمنية، 7لقد مرت 
ي ورغـم عِظـم مـا شـهدته ربـوع مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقيق نهضـة مُسـتحقة لشـعب أبـيّ

تخطـى جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة وشـعبًا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن الطمـوح إلنجـاز أكبـر ي
ة رئيسـة بيد أن ذلـك يتطلـب التوقـف لبرهـة؛ لنتأمـل مـا حققنـاه سـويا مـن إضـاءات تنمويـ. عنان السماء

.ادمةخالل هذه الفترة؛ لتكون عونًا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصــطفى مــدبولي رئــيس مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، قــام مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات الســيد الــدكتور
ســنوات المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بتنفيــذ جهــدٍ بحثــيٍّ لتوثيــق أهــم إنجــازات الدولــة المصــرية خــالل ال

تعـاون السبع الماضية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة كافـةً، وذلـك بال
:على النحو اآلتيإلى إصدار باقة من الكتب وقد خلُص . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

23 ــا، وهــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتابًــا يســتعرض أبــرز جهــود الدولــة علــى مســتوىــا تنموي : قطاعً
. رافـق والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما تم إصدار تقرير لكل قطاع تنموي يستعرض الجهود الرئيسة على مستوى المحافظات

27على مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت خالل السنوات السبع الماضية
.قطاعًا تنمويا المُحددة سلفًا23جميع المحافظات، تغطي الـ 

 ــة ــان يُقــدِّمان صــورة إجمالي ــة علــى مســتوى كــلٍّ مــن القتلخيصــيةكتاب طاعــات ألهــم مــا حققتــه الدول
. التنموية والمُحافظات، بالتركيز على مؤشرات األداء الرئيسة

ـــا علينـــا أن نُؤكـــد أن  ا الدولـــة المصـــرية القويـــة المُثـــابرة تصـــنع حاضـــرهوفـــي هـــذا المقـــام، كـــان لزامً
لى أكثر ، يُظلله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي شامل

ــا لإلنســانية 13مــن  ــز، وحقــوق الطفــل، والحــق فــي الغــذاء(حقً ، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة دون تميي
هــا تلــك الحقــوق التــي تســتند إلي). وحقــوق األشــخاص ذوي الهمــم دون تمييــز، وحمايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تُمثِّـل دعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل " 2030أهـداف التنميـة المسـتدامة "األهداف اإلنمائية األمميـة 
رجمتهـا القضاء على الفقر، وحماية كوكب األرض، وضمان تمتُّـع جميـع األفـراد بالسـالم واالزدهـار، تمـت ت

.هدفًا أمميا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهــا 2014اتصــالًا، قامــت الدولــة المصــرية بترجمــة هــذه الحقــوق فــي دســتورها الــوطني الصــادر عــام 
ميــة ، والتــي تعكــس الخطــة االســتراتيجية طويلــة المــدى؛ لتحقيــق مبــادئ وأهــداف التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي سـبيل تنفيـذ تلـك الرؤيـة، أطلقـت الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في كل المجاالت
ــ. ؛ ليكــون إطــارًا تنفيــذيا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنطلــق"الــذي يحمــل عنــوان  ــا، تظــل ال دعوة ختامً

.ممتدة، والعمل يحدوه األمل ليوم أفضل، وغد أكثر ازدهارًا لوطننا الحبيب
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11...أخوة إنسانية للجميع

19التقاء األديان

25دور الدولة في إثراء التسامح والتعايش

35نشر المعرفة والثقافة السمحة

43تجديد الخطاب الديني

49جهود مكافحة التمييز

53احتواء الالجئين باعتبارهم ُمقيمين

قائمة المحتويات

لجهـات يتقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالشكر العميق ل
ارة إلـى الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمر؛ األمر الذي أثـرى هـذا التقريـر، وتجـدر اإلشـ

.أن التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققة، وال يمثل حصرًا شاملًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

1882
هــــا عــــدد الكنــــائس والمبــــاني التــــي تــــم تقنين

ــــــــى  ــــــــة حت ــــــــق أوضــــــــاعها بالجمهوري وتوفي
.2021أبريل 

ـــــــــــــــــون98.7 ملي

جنيــــــــــــــــــــــه

أهم المؤشرات

إجمـــالي عـــدد المســـاجد الحكوميـــة واألهليـــة 
.2020بالجمهورية حتى عام 

112

كنيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ومبن

مســجد بمحافظــة 58تكلفــة إنشــاء عــــــــدد 
). 2021–2014(الدقهلية خالل الفترة 

ـــم ترميمهـــ ـــي ت ـــاني الت ـــائس والمب ا عـــدد الكن
). 2021–2014(خالل الفترة 

ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

مســـــــــــــــــــــــــــــــــجد

72

كنيســـــــــــة

ومبنـــــــــــــى

مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون70

دوالر

ل إجمــــالي تكلفــــة تــــرميم اآلثــــار الدينيــــة خــــال
)2021–2014(الفترة 

ــــيم بالعاصــــمة  ســــعة مســــجد الفتــــاح العل
.اإلدارية الجديدة

2000 
ِ
مصـــــــل
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...أخوة إنسانية للجميع "

ير إن التســـامح يعنـــي االحتـــرام والقبـــول والتقـــد"
ــا وألشــكال ال ــر للتنــوع الثــري لثقافــات عالمن تعبي

مـادة هكـذا جـاءت ال"... وللصفات اإلنسانية لدينا
ـــى  ـــادئ بشـــأن التســـامحاألول فـــي إعـــالن المب

، وقــد 1995والــذي أقرتــه منظمــة اليونســكو عــام 
ـــي مـــن قيمـــة التســـامح،  جـــاء هـــذا اإلعـــالن ليُعل
ويؤكــد جملــة مــن المبــادئ يــأتي فــي مقــدمتها أن

دير التســامح ال يعنــي التســاهل، بــل احتــرام وتقـــ
ال للتنــوع الغنــي فــي ثقافــات هــذا العــالم وأشــك
ــاة التــي يعتمــدها اإلنســ ــر وأنمــاط الحي ان، التعبي

ـــ ـــرف بحقـــوق اإلنســـان العالمي ة فالتســـامح يعت
.وبالحريات األساسية لآلخرين

التســــامح يتعــــزز "وعليــــه، فقــــد أكــــد اإلعــــالن أن 
ر، بالمعرفـــة، واالنفتـــاح، واالتصـــال، وحريـــة الفكـــ

والضــــمير، والمعتقــــد، فهــــو الوئــــام فــــي ســــياق 
، وهــــو لــــيس واجبًــــا أخالقيــــا فحســــب. االخــــتالف

ــا ــ. وإنمــا واجــب سياســي وقــانوني أيضً ا وهــو أيضً
ــر قيــام الســالم، ويُســ هم فــي الفضــيلة التــي تُيسّ

".إحالل ثقافة السالم محل ثقافة الحرب
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ولـــم يكـــن هـــذا اإلعـــالن هـــو األول مـــن نوعـــه فـــي 
قـيم التأكيد على قيم التسامح والتعـايش، فهـي

ــــــة لحقــــــوق  ــــــة أكــــــدتها الصــــــكوك الدولي محوري
ــــى مــــدى الســــنوات  اإلنســــان التــــي وُضــــعت عل

ياغة الماضية، والتي تؤكد أهمية قيـام الـدول بصـ
ـــــــــــــــدة عنـــــــــــــــد الضـــــــــــــــرورة؛  تشـــــــــــــــريعات جدي
لضــــــمان تحقيــــــق التســــــامح والمســــــاواة فــــــي 

فراد المعاملة وتكافؤ الفرص لجميع الفئات واأل
.في المجتمع

وإدراكًـــــا مـــــن الدولـــــة لمحوريـــــة قـــــيم التســـــامح 
والتعـــــايش فـــــي تعزيـــــز االســـــتقرار بـــــالمجتمع 
ــــا مــــن دورهــــا الريــــادي  ــــا أيضً المصــــري، وانطالقً

ن ومكانتها الدوليـة، وقَّعـت مصـر علـى العديـد مـ
ــــق الدوليــــة التــــي أعلــــت قــــيم التســــامح المواثي

والتعــــايش، وجــــاء فــــي مقدمــــة تلــــك المواثيــــق 
ي الذي أكد فاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

التســـــامح علـــــى : "المـــــادة الثانيـــــة منـــــه علـــــى أن
مســـتوى الدولـــة يقتضـــي ضـــمان العـــدل وعـــدم 

ن التحيــــز فــــي التشــــريعات، وفــــي إنفــــاذ القــــواني
واإلجــــراءات القضــــائية واإلداريــــة، وهــــو يقتضــــي 

ة لكـلأيضًا إتاحة الفرص االقتصادية واالجتماعيـ
شــــــــخص دون أي تمييــــــــز، فكــــــــل اســــــــتبعاد أو 
ـــؤدي إلـــى اإلحبـــاط، والعدوانيـــة،  تهمـــيش إنمـــا ي

". والتعصب

منظمــة األمــم ومــن خــالل هــذا اإلعــالن، أكــدت 
أن مســــؤولية نشــــر التســــامح ومنــــع المتحــــدة 

التعصــــب وخطــــاب الكراهيــــة، تقــــع علــــى عــــاتق 
الــدول مــن خــالل التشــريعات والقــوانين وإتاحــة
الفـــرص االقتصـــادية واالجتماعيـــة لكـــل شـــخص

.دون أي تمييز

إلـــى العهـــد فـــي الســـياق ذاتـــه، انضـــمت الدولـــة 
الــــــــدولي الخـــــــــاص بـــــــــالحقوق االقتصـــــــــادية 

فـاذ والـذي دخـل حيـز الن،واالجتماعيـة والثقافيـة
، حيث أكد على أهمية ترسيخ1976يناير عام 3في 

.التسامح في المجتمع في مادته الثانية
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اتصـــالًا، نصـــت تلـــك المـــادة علـــى تعهـــد الـــدول
تضـــمن جعـــل ممارســـة الحقـــوق "األطـــراف بـــأن 

المنصوص عــلـيــها فـي هـذا العهـد بريئـة مـن أي
ــــون، أو الجــــنس، أو  تمييــــز بســــبب العــــرق، أو الل

اسي، اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سي
أو األصـــــل القـــــومي أو االجتمـــــاعي، أو الثـــــروة، أو 

".النسب، أو غير ذلك من األسباب

ولضــــمان تحقيــــق التســــامح والتعــــايش، أقــــرت 
جميـع الدولة باالتفاقية الدولية للقضـاء علـى

ؤكــد ، والتــي جــاءت لتأشــكال التمييــز العنصــري
ــا أحــرارًا ومتســاوين فــ"أن  ي البشــر يولــدون جميعً

الكرامــة والحقــوق، وأن لكــل إنســان حــق التمتــع
بجميــع الحقــوق والحريــات المقــررة فيــه، دون أي

ل تمييــز ال ســيما بســبب العــرق أو اللــون أو األصــ
، ومـــن خـــالل االتفاقيـــة تعهـــدت الـــدول "القـــومي

ــة أو تأييــد أي تم ــا بعــدم تشــجيع أو حماي ــز أيضً يي

عنصـــري يُصـــدر عـــن أي شـــخص أو أيـــة منظمـــة، 
ياسـات واتخاذ تدابير فعَّالة إلعادة النظر في الس

ء أو الحكومية القومية والمحلية، وتعديل أو إلغا
إبطـــال أيـــة قـــوانين أو أنظمـــة تكـــون مؤديـــة إلـــى 
إقامــــة التمييــــز العنصــــري أو إلــــى إدامتــــه حيثمــــا 

.يكون قائمًا

لـب ولما كان إرساء التسامح فـي المجتمـع، يتط
ــــى لــــو لــــم يكونــــوا  شــــمول مختلــــف الفئــــات حت

يـة إلـى اتفاقمواطني الدولة، فقد انضمت مصر 
؛ لتؤكـــــد الخاصـــــة بوضـــــع الالجئـــــين1951عـــــام 

يـث شمول التسـامح لالجئـين وطـالبي اللجـوء؛ ح
تـــع أكـــدت االتفاقيـــة علـــى حـــق الالجئـــين فـــي التم

بالعديـــد مـــن الحقـــوق والمزايـــا فـــي الـــدول التـــي 
يلجــؤون إليهــا، وفــي المقابــل منعــت هــذه الــدول 

عـن من ممارسـة أي تمييـز بحـق الالجئـين، فضـلًا
.ضرورة احترام حرية ممارسة شعائرهم الدينية
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وكمـــا هـــو الحـــال فـــي الالجئـــين، جـــاءت اتفاقيـــة 
حقـــــوق الطفـــــل التـــــي انضـــــمت إليهـــــا الدولـــــة 
المصــــرية أيضًـــــا لتؤكـــــد علــــى التســـــامح وعـــــدم 
ممارســة أي ممارســات عنصــرية ضــد األطفــال؛ 
حيــــث نصــــت فــــي المــــادة الثانيــــة منهــــا علــــى أن 

تحتــرم الــدول األطــراف الحقــوق الموضــحة فــي "
هــــذه االتفاقيــــة وتضــــمنها لكــــل طفــــل يخضــــع 
لواليتهـــا دون أي نـــوع مـــن أنـــواع التمييـــز، بغـــض

النظـــر عـــن عنصـــر الطفـــل، أو والديـــه، أو الوصـــي 
، القانوني عليـه، أو لـونهم، أو جنسـهم، أو لغـتهم
يأو دينهم، أو رأيهم السياسي، أو أصلهم القـوم

". أو االجتماعي، أو عجزهم، أو أي وضع آخر

خذ الدول تت"اتصالًا، أكدت االتفاقية أيضًا على أن 
لطفـل األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفـل ل

الحمايـــة مـــن جميـــع أشـــكال التمييـــز أو العقـــاب 
القائمـــــة علـــــى أســـــاس مـــــرآز والـــــدي الطفـــــل، 

رة، أو األوصــياء القــانونيين عليــه، أو أعضــاء األســ

ــــــــــر عنهــــــــــا،  أو أنشــــــــــطتهم، أو آرائهــــــــــم المعب
".أو معتقداتهم

ق واتفقــــت مختلــــف تلــــك االتفاقيــــات والمواثيــــ
الدولية مع مـا أكـده الهـدف السـادس عشـر مـن 
، أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة

والــذي يحــث فيــه الــدول علــى العمــل علــى إيجــاد 
حلـــــول دائمـــــة للحـــــد مـــــن العنـــــف والصـــــراعات، 
وانعدام األمن واالستقرار، وذلك من خالل إعـالء

ـــز قـــيم حقـــوق اإلنســـان،  ســـيادة القـــانون، وتعزي
دون فوفقًــا لألمــم المتحــدة ال تنميــة مســتدامة بــ

.استقرار وتسامح

هــــــذا، وقــــــد جــــــاء الدســــــتور المصــــــري الصــــــادر 
ليُرســــخ قيمــــة التســــامح بــــالمجتمع 2014عــــام 

تلتــزم "علــى أن 9المصـري، حيــث نــص فـي المــادة 
الدولـــــة بتحقيــــــق تكــــــافؤ الفــــــرص بــــــين جميــــــع 

". المواطنين، دون تمييز
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المـواطنين لـدى : "علـى أن53كما أكد فـي المـادة 
القــــانون ســــواء، وهــــم متســــاوون فــــي الحقــــوق 
والحريــــات والواجبــــات العامــــة، ال تمييــــز بيــــنهم 

ل، بسبب الدين، أو العقيـدة، أو الجـنس، أو األصـ
أو العــــــرق، أو اللــــــون، أو اللغــــــة، أو اإلعاقــــــة، أو 

أو المســـتوى االجتمـــاعي، أو االنتمـــاء السياســـي
".الجغرافي، أو ألي سبب آخر

ـــر الدســـتور فـــي المـــادة نفســـها أن :كـــذلك اعتب
التمييـــز والحـــض علـــى الكراهيـــة جريمـــة يعاقـــب"

ير عليهــــا القــــانون، وتلتــــزم الدولــــة باتخــــاذ التــــداب
ــــز،  ــــى جميــــع أشــــكال التميي الالزمــــة للقضــــاء عل

هــذا ويــنظم القــانون إنشــاء مفوضــية مســتقلة ل
".الغرض

جـــــاءت العديـــــد مـــــن التشـــــريعات هـــــذا، وقـــــد 
تعزز خالل السنوات السبع الماضية؛ لالمصرية 

:قيم التسامح في المجتمع المصري؛ ومنها

 والخــــــاص 2018لســــــنة 25القــــــانون رقــــــم ،
المجلــس األعلــى لمواجهــة اإلرهــاب "بإنشــاء 

، لمكافحــــــة التطــــــرف واإلرهــــــاب "والتطــــــرف
بجميـــع صـــوره وأشـــكاله، ومختلـــف الكيانـــاتِ

نِـه اإلرهابية، وقد وضع هذا القانون نُصـب أعيُ
ز الحقــــوق األساســــية لإلنســــان التــــي ال يجــــو

التعـــــدي عليهـــــا حتـــــى فـــــي أحـــــوالِ مكافحـــــة 
اإلرهاب منطلقًـا مـن رؤيـة واضـحة تقـوم علـى

ك التـــوازن بـــين مكافحـــةِ اإلرهـــاب واحتـــرامِ تلـــ
الحقـــــــــــوق، مـــــــــــن خـــــــــــالل تبنـــــــــــي قواعـــــــــــد 
وإجــــراءات محــــددة تُبقــــي علــــى اإلطــــار العــــام 
للشـــــرعية اإلجرائيـــــة، وتخضـــــع قـــــوات إنفـــــاذ 
القــــانون إلشـــــراف الســــلطة القضـــــائية دون 

.انفرادها بأي إجراء

 بشـــــــأن 2020لســـــــنة 190القانـــــــون رقـــــــم
يكيـــة إنشـــاء هيئتـــي أوقـــاف الكنيســـة الكاثول

.والطائفـة اإلنجيليـة
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 لتعديل بعـض 2019لسنة 142القانون رقم
أحكـــام قـــانون المنظمـــات النقابيـــة العماليـــة

، ليمنح العمال الحقَّ فـي2017لسنة 213رقم 
ن تكـــوين النقابـــات التـــي تضـــمن حقـــوقهم دو

تمييــز ضــدهم، ونــص علــى حظــرِ حلِهــا أو حــل 
مجلــــس إدارتهــــا إال بحكــــم قضــــائي، كمــــا تــــم 

لجنـة النزول بالحد األدنـى المطلـوبِ لتكـوين ال
ول النقابيــة إلـــى خمســين عاملًـــا، وكــذلك النـــز

مــاتِ بالحــد األدنــى المطلــوب فــي بــاقي التنظي
.النقابية

 بشـأن مكافحـة 2016لسـنة 82القانون رقم
مُ الهجرة غير الشرعية، وهو القانون الذي يُجـر

هـم جميع أشكالِ تهريب المهاجرين ويقررُ حق
ـــةَ بتـــوف ـــزم الدول ير فـــي العـــودةِ الطوعيـــة، ويُل

.التدابير المناسبة لحماية حقوقهم

 لتعـديل بعـض 2017لسـنة 197القانون رقم
أحكــــــام قــــــانون إنشــــــاء المجلــــــس القــــــومي 

مـن اإلنسـان، وذلـك لتعزيـز اسـتقاللهِلحقوق
ـــــــه،  ـــــــث طريقـــــــة تشـــــــكيلِه، وأداؤه لمهامِ حي

الحـقَّ واستقاللِ موازنته، باإلضافة إلـى منحِـه
فــــــــــي زيــــــــــارةِ الســــــــــجونِ وســــــــــائرِ أمــــــــــاكنِ 

ة، االحتجاز والمؤسسات العالجيـة واإلصـالحي
وإبـــــــالغِ النيابـــــــةِ العامـــــــة عـــــــن أي انتهـــــــاك 

.لحقوق اإلنسان

 الخاص بتنظيم 2016لسنة 80القانون رقم
ولِ بنـــاء وتـــرميم الكنـــائس، والـــذي تضـــمَّن وأل

مــــرة تحديــــدًا منضــــبطًا للقواعــــد واإلجــــراءات 
صِ بأي التي يتعين اتباعُها للحصول على ترخي

ـــــــــاء المتعلقـــــــــة  عمـــــــــل مـــــــــن أعمـــــــــال البن
.بالكنيسة
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ــــة فــــي مجــــال التســــامح  اتصــــالًا، فجهــــود الدول
والتعــــــايش ليســــــت حبيســــــة مــــــواد دســــــتورية 
ــــــد عليهــــــا  ــــــل تــــــم التأكي ــــــة فحســــــب، ب وقانوني
ــــــة وترســــــيخها فــــــي اســــــتراتيجية مصــــــر للتنمي

.المستدامة

، "2030رؤيـة مصـر "وقد جاء الهـدف الثـاني مـن 
اج ليؤكــد علــى الســعي لتحقيــق العدالــة واالنــدم

االجتمـاعي والمشـاركة، وهــو مـا يفضــي إلـى دعــم
المشـــــاركة المجتمعيـــــة فـــــي التنميـــــة لجميـــــع 
ــــة ــــوالء، واالنتمــــاء للهوي ــــز روح ال الفئــــات، وتعزي

.المصرية، وتنوعها الثقافي

فــي واســتكمالًا لتحركــات الدولــة، أطلقــت الدولــة
االســـــــــتراتيجية الوطنيـــــــــة "2021ســـــــــبتمبر 11

ى من وهي االستراتيجية األول،"لحقوق اإلنسان
نوعهــــــا فـــــــي مصـــــــر، وتتميــــــز بأنهـــــــا متكاملـــــــة 
وطويلـــة األمـــد، حيـــث تعمـــل محاورهـــا الرئيســـة 

ــــــرام  ــــــالمجتمع واحت علــــــى ترســــــيخ التســــــامح ب
، الحقـــــوق المدنيـــــة، والسياســـــية، واالقتصـــــادية

ــــه  ــــدعم مــــا تقــــوم ب ــــة، وت ــــة، والثقافي واالجتماعي
الدولة في مجاالت حقوق المرأة، والطفل، وذوي

قيـف الهمم، والشـباب، وكبـار السـن، وكـذلك التث
. وبناء القدرات في حقوق اإلنسان

ـــــا، تســــــتند االســــــتراتيجية إلـــــى عــــــدد مــــــن إجمالً
المبـــــادئ األساســـــية المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي 
ــــــــــــــتقرة فــــــــــــــي قضــــــــــــــاء  الدســــــــــــــتور، والمسـ

ـــ ــــة فــــي االتفاقي ــــا، والمتضمن ـات المحاكــــم العلي
ثـــل الدوليــــة واإلقليميــــة لحقــــوق اإلنســــان، وتتم

: تلك المبادئ فيما يلي

 حقـــــــوق اإلنســـــــان متأصـــــــلة فـــــــي الكرامـــــــة
ـــــــــــة، مترابطـــــــــــة  اإلنســـــــــــانية، وهـــــــــــي عالمي

ل ومتشـــابكة وغيـــر قابلـــة للتجزئـــة؛ إذ يعـــزز كـــ
.منها اآلخر
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 االســتفادة مــن إطــار مراجعــة الجــرائم األشــد
خطــــورة التــــي توقــــع عنهــــا عقوبــــة اإلعــــدام 
بمراعــــاة الظــــروف المجتمعيــــة، والدراســــات 
المتخصصـــــة، وبمـــــا يتفـــــق مـــــع االتفاقيـــــات
ــــي ــــة لحقــــوق اإلنســــان الت ــــة واإلقليمي الدولي

.صدَّقت عليها مصر

طـار عدم التمييز، وكفالة حقوق اإلنسـان فـي إ
أ من المسـاواة، وتكـافؤ الفـرص، واحتـرام مبـد

.المواطنة

 ،ســـيادة القـــانون أســـاس الحكـــم فـــي الدولـــة
ـــــــه  واســـــــتقالل القضـــــــاء، وحصـــــــانته، وحيدت
ضـــمانات أساســـية لحمايـــة حقـــوق اإلنســـان 

ــة بتح ــات األساســية، وتلتــزم الدول قيــق والحري
ذلــــــك مــــــن خــــــالل تشــــــريعات، وسياســــــات، 

.وأنظمة، وأحكام قضائية فعالة

 ،الديمقراطيــــة وحقــــوق اإلنســــان مترابطـــــان
.ويعزز كل منهما اآلخر

 ،تعزيـــــز الحكـــــم الرشـــــيد، ومكافحـــــة الفســـــاد
وإرســــاء قــــيم النزاهــــة والشــــفافية؛ لضــــمان 
التمتـــــــــــع بحقـــــــــــوق اإلنســـــــــــان والحريـــــــــــات 

.األساسية

 ،الحـــق فـــي التنميـــة حـــق مـــن حقـــوق اإلنســـان
ب وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشـعو

المشــــــــــــاركة واإلســــــــــــهام فــــــــــــي تحقيــــــــــــق 
التنميـــــة الشــــــاملة، والتمتـــــع بعوائــــــد هــــــذه 

.التنمية

 ضــــرورة وفــــاء جميــــع األفــــراد فــــي المجتمــــع
وق بواجباتهم ومسؤولياتهم تجـاه احتـرام حقـ

.اآلخرين وحرياتهم األساسية
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"التقاء األديان

د شـعار رفعـه السـي... الدين لله ومصر ألهلها
ــد علــى صــبغة العــي ــة للتأكي ــيس الجمهوري ش رئ

نية المشترك الذي جسدت معالمه القيم اإلنسا
الســـــامية للمجتمـــــع المصـــــري، وال ينبغـــــي ألي 

يـد أو مواطن أن تكون لهويته الدينية دور في تحد
.  تمييز ما له من حقوق وما عليه من واجبات

ر وفــي خضــم الحــديث عــن التقــاء األديــان، تســتم
ــــة  ــــس المصريـ ــــريف والكنائـ ــــر الشـ ــــود األزهـ جهـ

ــــت بي"فــــي العمــــل ســــويا تحــــت مظلــــة مبــــادرة
ــــــــة ــــــــة المصريـ ــــــــم ، "العائلـ ــــــــد علـــــــى قيـ للتأكيـ

ــــــة  ــــــوار، ومكافحـ ــــــامح، والحـ ــــــة، والتسـ المواطنـ
ــــــب  ــــــز، وتدريـ ــــــف والتمييـ ــــــى العنـ ــــــض علـ التحريـ
ــــي  ــــاب الدينـ ــــى الخطـ ــــة علـ ــــاظ، والقساوسـ الوعـ

.الوســطي

ــادرة  ــة مب " األزهــر يجمعنــا"هــذا، وأطلقــت الدول
اب بالتعـاون مــع األزهــر الشـريف فــي مراكــز الشــب

ار للحــض مــن العنــف، والتعصــب الــديني، واألفكــ
.المتطرفة والتكفيرية بين الشباب

ـــــى  ــــــس األعل ـــــك، قـــــام المجل ـــــى ذل باإلضـــــافة إل
للشــــــؤون اإلســـــالمية التابــــــع لــــــوزارة األوقـــــاف 

" منتــــــــدى الســــــــماحة والوســــــــطية"بتنظـــــــيم 
ـل بـالمجلس األعلـى للشـؤون اإلسـالمية مــن أجــ
ـذ نشــــر ثقافــــة الحــــوار، وترســــيخ التســــامح، ونبـــ

.آفـات التعصـب واإلرهاب والكراهيـة الدينيـة

ووفقًـــا لتوجُّهـــات الدولـــة، تـــم تنظـــيم عـــدد مـــن
ـــة مـــن قِ ـــة والتثقيفي ـــرامج الفني ـــدوات والب ـــل الن بَ

ر المجلــس األعلــى للثقافــة؛ لرفــع الــوعي بمخــاط
يم اإلرهــاب والتصــدي لــه، هــذا باإلضــافة إلــى تنظــ

ــــة العامــــة  ــــل الهيئ ــــدوات ومحاضــــرات مــــن قِبَ ن
لقصــــــور الثقافــــــة اعتمــــــادًا علــــــى األدب والفــــــن 

.كوسائل وقوة ناعمة لمحاربة الفكر المتطرف

لــــم يقـــــف األمــــر عنـــــد هــــذا الحـــــد، بــــل أطلقـــــت 
وعـــة الكنائــس المصريــة مبــادرات وأنشـــطة متن

ـــــد هدفـــــت إلـــــى نشــــــر الفكـــــر المســتنيــــر، وتأكي
إليهـــــا القيــم اإلنســـانية المشــتــركة التـــي تدعــــو

.جميـــــع األديـــان
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قنـــــين اتصــــالًا، تــــم تشـــــكيل اللجنــــة الرئيســــة لت
، برئاســة رئــيس2017أوضــاع الكنــائس فــي ينــاير 
وزراء وممثلــين عـــن 6مجلــس الــوزراء وعضـــوية 

ل الطائفة المعنية وعن جهات سيادية وصـدر أو
، كمـــا تتـــولى اللجنـــة 2018قـــرار للجنـــة فـــي مـــايو 

:ةدراسة الطلبات والتثبت من الشروط اآلتي

ة الطلــب مقــدم مــن الممثــل القــانوني للطائفــ
.الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى

م المبنــى قــائم فــي تــاريخ العمــل بالقــانون رقــ
.2016لسنة 80

المبنى سليم من الناحية اإلنشائية.

المبنـــــى ملتـــــزم بالضـــــوابط والقواعـــــد التـــــي
ن تطلبهــا شــؤون الــدفاع عــن الدولــة والقــواني

.المنظمة

قـرارًا مـن قِبَـل اللجنـة منـذ19هذا، وقد تم إصـدار 

، كمــا تــم تقنــين نحــو2021وحتــى أبريــل 2018مــايو 
إلــى كنيســة ومبنــى حتــى تاريخــه، مُقســمين1882
إلــىكنيســة تــم توفيــق أوضــاعها، باإلضــافة1077
ــــــــان تــــــــم توفيــــــــق أوضــــــــاعهم، وفقًــــــــا 805 مب

بشــأن تنظــيم وبنــاء 2016لســنة 80لقــانون رقــم 
.  وترميم الكنائس

ـــى ـــي تمـــت الموافقـــة عل ـــائس الت ـــرز الكن ومـــن أب
ة تقنينهـــــا وتوفيـــــق أوضـــــاعها، كنيســـــة الســـــيد

البحيرة، العذراء باإلسكندرية، كنيسة األنبـا بـوال بـ
، كنيســة الشـــهيد العظــيم مـــار جــرجس بـــالجيزة

ة، كنيســـة الشـــهيد العظـــيم مـــار مينـــا بالشـــرقي
. كنيسة مار جرجس بالمنيا، وغيرها

كمــــا بــــادرت أجهـــــزة الدولـــــة المختصـــــة بترميـــــم 
الكنائــــــــس والمبـــــــاني التــــــــي تعرضــــــــت للتلــــــــف

كنيســــــــة، 72والتخريـــــــب، والتــــــــي بلــــــــغ عددهــــــــا 
وإنشـــــاء أكبـــــر كاتدرائيــــــة فـــــي مصـــــر والشــــــرق

. األوسـط بالعاصمـة اإلداريـة الجديـدة
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اتصــــــــــالًا، نفــــــــــذت الدولــــــــــة خطـــــــــــة بقيمـــــــــــة 
مليـــون دوالر أمريكــي مـــن أجـــل ترميـــم بعـــض 70

ــــــة، والتـــــي مـــــن بينهـــــا  المعابــــــد اآلثــــــار المصري
ـى فـي القاهــرة واإلســكندرية، وذلــك إلـاليهوديـة

ضـلًا ، فالمقابـر اليهوديـة القديمـةجانـب ترميـم 
ـة عـــن قيــــام الدولـــة بترميــــم بعــــض اآلثــــار الدينيـــ

.مسـار رحلـة العائلـةالواقعـة فـي 

تقـاء وتتويجًا لجهود الدولة المصرية في مجـال ال
جد األديان، افتـتح السـيد رئـيس الجمهوريـة مسـ

وكنيســــة بمدينــــة اإلســــكندرية ضــــمن مشــــروع
؛ ليؤكــد ســعي الدولــة إلــى تعزيــز"3بشــائر الخيــر "

. ووحدة األمة

ولطالمــــــا كــــــان خلــــــق الــــــتالحم الــــــوطني بــــــين 
ا، بدأ المسلمين والمسيحيين بمصر هدفًا رئيسً

ات العمل في العاصـمة اإلداريـة ببنـاء المؤسسـ
ئيــة الروحيــة، مثــل مســجد الفتــاح العلــيم، وكاتدرا

. ميالد المسيح

دُرة العمـــــارة " الفتـــــاح العلـــــيم"ويُعـــــدُّ مســـــجد 
ـــة وجـــوهرة اإلنشـــاءات داخـــل  اإلســـالمية الحديث
العاصــمة اإلداريــة، فهــو مــن أكبــر المســاجد فــي 

اســـتغرق. المنطقـــة العربيـــة والشـــرق األوســـط
بنـــاؤه نحـــو عــــام ونصـــف، بـــدءًا مــــن يوليـــو عــــام

، وقــــــد أُقــــــيم 2018وحتــــــى ديســــــمبر عــــــام 2017
ألف متـر مربـع، ويبلـغ 250المسجد على مساحة 

متـــر، ويضـــم 500متـــر، وعرضـــه 500طولـــه نحـــو 
) أو طريــق المراســم(المســجد المســار الجنــائزي 

نحـــو الـــذي تـــم التخطـــيط لتنفيـــذه بحيـــث يســـع ل
.مصلٍّ على المحور األخضر2000
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ن يتضمن المسجد متحف رساالت سماوية، وم
المخطــط أن يكــون مســجد الدولــة الرســمي؛ لــذا 
نُفـــــذ علـــــى أحـــــدث مســـــتوى باســـــتخدام أعلـــــى 

. اإلمكانات

ـــــة  " مـــــيالد المســـــيح"فـــــي حـــــين تقـــــع كاتدرائي
بالعاصـمة اإلداريــة الجديــدة شــرق مشــروع أرض

ـــة)إكســـبو(المعـــارض  ، جنـــوبي الحديقـــة المركزي
بالعاصمـــة اإلداريــــــــة الجديــــــــدة، علــى مساحــــــة 

وتُعــدُّ . ألــف متــر مربــع63فــدانًا، أي مــا يعــادل 15
الكاتدرائيــــة األكبــــر فــــي الشــــرق األوســــط؛ حيــــث

وقـــد اســـتغرق العمـــل . آالف فـــرد8.2تســـتوعب 
إلـــــــى 2017شـــــــهرًا، مـــــــن فبرايـــــــر 23بهــــــا نحـــــــو 

ــــت الكنيســــة. 2018نهايــــة ديســــمبر  وقــــد افتُتِحَ
ــــــا لتشــــــهد صــــــال ــــــة جزئي ة الصــــــغرى بالكاتدرائي

، إلـــى أن تـــم 2018قـــداس عيـــد المـــيالد فـــي ينـــاير 
وتتكـــــون . 2019ينـــــاير 6االفتتـــــاح الرســـــمي فـــــي 

:الكاتدرائية من

بات، كنيستين كبـرى وصـغرى، وقاعـة للمناسـ
ة، وقــاعتين فــرعيتين، وغــرف تعميــد، واســتراح

.وغرفة للكنترول

 ــيِّدت الكاتدرائيــة علــى مســاحة أفدنــة، 4.1شُ
.من مساحة األرض مبانٍ% 30و

 متــرًا، وارتفاعهــا 40يبلــغ قطــر القبــة الرئيســة
فاع مترًا، وتوجد منارتان يبلغ ارت36عن األرض 

.مترًا60كل منهما أكتر من 

 ،صــــحن رئــــيس مُغطــــى بقبــــوين متعامــــدين
.مترًا يشكالن صليبًا40قطر كل منهما 

 ،أنصــــــاف قبــــــاب فــــــي الجهــــــات الشــــــمالية
.والقبلية، والغربية

ى جــراج تحــت األرض مكــوَّن مــن طــابقين ومبنــ
.خدمات
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تدرائيــة، تصــميم منــارتين ملحقتــين بمبنــى الكا
طيـة، وتم التصميم بتشكيل من العمـارة القب

.مع مراعاة تزويد أعلى المنارتين باألجراس

ور ويمكن إجمال اهتمام الدولة بإنشاء وتطوير دُ
ايُش العبادة وتعزيز قيم ومبادئ التسامُح والتع

: ، ومن أبرزها)2020-2014(خالل الفترة 

 ــــــة ــــــوبكر الصــــــديق بمدين إنشــــــاء مســــــجد أب
ة رأس غارب في محافظة البحـر األحمـر بتكلفـ

د ماليين جنيه، واالنتهاء من إنشاء مسـج3.7
بتكلفـــة2020األحيـــاء المائيـــة بالغردقـــة عـــام 

مليـــون جنيـــه، مســـجد جبـــل عليـــة بمدينـــة1.9
مليــون جنيــه، كمــا تــم إنشــاء 2حاليــب بتكلفــة 

ة إدارة أوقــــاف حاليــــب بمدينــــة حاليــــب بتكلفــــ
.مليون جنيه2.1بلغت 

 مســجدًا 86تطــوير وإحــالل ورفــع كفــاءة نحــو
غــت فــي محافظــة أســيوط بتكلفــة إجماليــة بل

مليون جنيه، منها مسجد اإلخـالص 70.4نحو 
بقريــــــــة الشــــــــيخ عتمــــــــان مركــــــــز البــــــــداري، 
ـــــة فـــــزارة  ـــــن الحمـــــام بقري ـــــر ب ومســـــجد عمي
مركــز القوصــية، ومســجد آل عمــر الصـــعيدي 

. بقرية الهدايا

 ــا، تــم بنــاء وافتتــاح أكثــر مــن مســجدًا 240أيضً
مســــجد قطــــب : بمحافظــــة البحيــــرة، ومنهــــا
ــأبو حمــص بتكلفــة  مليــون جنيــه، 2.2عــوض ب

ومســـــــجد الريـــــــاح الكبيـــــــر بقريـــــــة ســـــــنبادة 
ماليـين جنيـه، كمـا تـم 4.5بالمحمودية بتكلفة 

إعــــادة بنــــاء مســــجد عمــــر بــــن الخطــــاب فــــي 
منطقـــــة منشـــــية إفالقـــــة بمدينـــــة دمنهـــــور، 

.ماليين جنيه9.5بتكلفة 
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 ـــاء نحـــو ـــة، 58بن مســـجدًا بمحافظـــة الدقهلي
مليــون جنيــه، 98.7بإجمــالي تكلفــة بلغــت نحــو 

أجـا، -مسـجد النـور بميـت أبـو الحسـن : ومنها
بينمــــا أصــــدرت . مليــــون جنيــــه2بتكلفــــة نحــــو 

المحافظـــة أول تـــرخيص لبنـــاء كنيســـة علـــى
، وهـي 2021متر مربـع فـي يوليـو 1200مساحة 
". القديس مار يوحنا الحبيب"كنيسة 

 ـــا تـــم إنشـــاء مســـجد المشـــير طنطـــاوي أيضً
نية بمحافظة القاهرة، ويُعدُّ المسجد تحفة ف

م معماريـة مــن حيــث التصـميم واإلنشــاء، أُقــي
آالف متــر مربــع ويتســع لنحــو8علــى مســاحة 

.آالف مُصل3ِ

 فــي محافظــة " أبــو الحجــاج األقصــري"مســجد
ـــــالث  ـــــى ث ـــــذي جـــــاء  شـــــاهدًا عل األقصـــــر، وال

ة حضـــارات إنســـانية، فقـــد تـــم بنـــاؤه علـــى ربـــو
ـــى  ـــد األقصـــر، ويحتـــوي عل عاليـــة وســـط معاب

الكثيـــر مـــن مظـــاهر الحضـــارة الفرعونيـــة مـــن 
.أعمدة، وتماثيل، ونقوش، ورسومات

 مســـجد الرحمـــة بطنطـــا يُعـــدُّ أحـــد أهـــم وأبـــرز
ة؛ المشروعات التي شهدتها محافظة الغربيـ

ــاء المســجد فــي أبريــل  ــم بن ، علــى 2021حيــث ت
ـــة الطـــراز المعمـــاري الحـــديث، بتكلفـــة إجمالي

يُقـــام المســـجد علـــى . مليـــون جنيـــه50بلغـــت 
متـر مربـع ليتسـع إلجمـالي نحـو1700مساحة 

. مُصل1400ِ

 كنيسة 137كما تحتوي محافظة أسيوط على
ائيـة كاتدر: ومبنى تـابع للكنـائس، مـن أشـهرها

مـــرقسالمـــالك ميخائيـــل، كنيســـة القـــديس 
هيد الرسول، كنيسة مار جرجس، كنيسة الش

، كنيســـة الشـــهداء، كنيســـة القــــديسأبـــادير
هم األنبــا مقــار، وقامــت الدولــة بتقنــين أوضــاع

.2021جميعًا حتى أبريل 
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دور الدولـــــــــة فـــــــــي إثـــــــــراء 
التسامح والتعايش 

"

دول يُعــدُّ التســامح ركيــزة أساســية لتعــايش الــ
وتـــآلف الشـــعوب؛ لـــذا عملـــت الدولـــة علـــى مـــدار 
الســـــنوات الســـــبع الماضـــــية فـــــي الفتـــــرة مـــــن 

، علـــــى ترســـــيخ قـــــيم 2021إلـــــى عـــــام 2014عـــــام 
ـــــــى  التعـــــــايش والتســـــــامح داخـــــــل مصـــــــر، وعل

.المستوى العالمي

ضــرورة جــاء ذلــك أيضًــا تنفيــذًا لتوجُّهــات الدولــة ب
م العمل من أجل نشر ثقافة السـالم، وإعـالء قـي

التســـامح والتعـــايش الســـلمي، وكانـــت لجهـــود
الحكومة بهذا المجال أصداءٌ مميـزة خاصـة علـى

ين المستوى الدولي؛ حيث تنوعت هذه الجهـود بـ
شــر تنظــيم المــؤتمرات الدوليــة التــي تحــث علــى ن
يـات التسامح والتعايش، والمشاركة فـي الفعال

ا الدوليــة التــي أطلقتهــا دول العــالم األخــرى بهــذ
ـــــــد مـــــــن  ـــــــب إطـــــــالق العدي ـــــــى جان المجـــــــال، إل

لـف المؤسسات والمبادرات التي تستهدف مخت
دول العـــــالم بمـــــا يُســـــهم فـــــي ترســـــيخ مبـــــادئ 

.التسامح عالميا
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فــــــي هــــــذا الســــــياق، تمثلــــــت أبــــــرز المــــــؤتمرات 
ــة خــ ــة التــي نظمتهــا الدول ــات الدولي الل والملتقي

قافــة الســنوات الســبع الماضــية؛ لنشــر وتعزيــز ث
:التسامح والتعايش عالميا، فيما يلي

مــــؤتمر األزهــــر العــــالمي لمواجهــــة التطــــرف 
، والـــذي تـــم تنظيمــه؛ بهـــدف تصـــحيحواإلرهــاب

المفــــاهيم التــــي حرَّفهــــا المتطرفــــون كمفهــــوم
الدولــــــــة اإلســــــــالمية، والخالفــــــــة، والحاكميــــــــة، 

ــ ــر، فضــلًا عــن مشــاعر الكراهي ة والجهــاد، والتكفي
ا، والتطــرف والعوامــل التــي تــؤدي إلــى انتشــارهم

وقــــد تنــــاول المــــؤتمر أســــباب انتشــــار اإلرهــــاب 
وخطورتـــه علـــى الســـلم واألمـــن العـــالمي، وقــــد 
شارك به نخبة من علمـاء ورمـوز األزهـر الشـريف
وعلمــاء الــدين مــن مختلــف أنحــاء العــالم، بجانــب

ين قيـــادات الكنـــائس الشـــرقية والغربيـــة وممثلـــ
.لمختلف المذاهب والطوائف

وقــد نــص البيــان الختـــامي للمــؤتمر علــى أن كـــلَّ
نــــفَ الجماعـــاتِ المُســـلَّحةِ التـــي اســـتعملت الع

واإلرهـــــابَ هـــــي جماعـــــاتٌ آثمـــــةٌ فكـــــرًا وعاصـــــيةٌ 
.شيءسلوكًا، وليست من اإلسالمِ الصحيحِ في

ــا أن المســلمين والمســيحي ين أكــد المــؤتمر أيضً
ــا إلــى حضــارةٍ فــي الشــرقِ هــم إخــوةٌ، ينتمــون معً

ةِ واحدةٍ وأمةٍ واحدةٍ، وأنهم عـازِمون علـى مُواصـل
ــةٍ تحقــق المســاوا ــا فــي دولٍ وطني ةَ العــيش معً

.بين المواطنين جميعًا، وتحترمُ الحريَّات

: لالتنــوع والتكامــ.. مــؤتمر الحريــة والمواطنــة
ــــة،  ــــيس الجمهوري ــــة رئ ــــم تنظيمــــه، تحــــت رعاي ت

دولة، وقـد تنـاول 50بمشاركة وفود من أكثر من 
نــة، عـددًا مـن القضـايا الرئيســة مـن بينهـا المواط

الحريــــة والتنــــوع، ومبــــادرات األزهــــر، والمبــــادرات 
. المسيحية لنشر التسامح والمواطنة

ـــــادي اإلســـــالم  أكـــــد المـــــؤتمر ضـــــرورة إقـــــرار مب
ين السـمحة ونشـر قـيم التســامح عبـر التعـاون بــ
رق األفراد، وتصدي المؤسسات الدينية فـي الشـ

.والغرب لظاهرة اإلساءة لإلسالم
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تـــم تنظيمـــه: مـــؤتمر األزهـــر العـــالمي للســـالم
حاء وشارك به العديد من القيادات الدينية من أن

بابا " نيفرنسيس الثا"العالم في مقدمتهم البابا 
ة مـن الفاتيكان، وتناول عددًا من المحـاور الرئيسـ

ـــين الواقـــ: بينهـــا ـــان ب ع ثقافـــة الســـالم فـــي األدي
والمــــــأمول، ومعوقــــــات الســــــالم فــــــي العــــــالم 

ة المعاصـــر، وإســـاءة التأويــــل للنصـــوص الدينيــــ
وأثــره علــى الســلم العــالمي، وقــد وجّــه المـــؤتمر 

ديـان رسالة مشتركة للعالم بأن رموز وممثلـي األ
ـــين قـــادة  ـــى الســـالم ب ـــدعوة إل ـــى ال يجمعـــون عل

ر األديان لجميع المجتمعـات، ويؤكـدون علـى نشـ
.ثقافة التسامح والتعايش

انعقــــد فـــــي : منتــــدى شــــباب صـــــناع الســــالم
ة من العاصمة البريطانية لندن، تحت رعاية الدول

" ريكــانترب"خــالل األزهــر الشــريف، بجانــب كنيســة 
زيــز البريطانيــة ومجلــس حكمــاء المســلمين؛ لتع

ـــا مـــن خـــال ل ثقافـــة التســـامح والتعـــايش عالمي

يخ تنــاول مفهــوم إنســانية األديــان، وكيفيــة ترســ
قـــــــيم التســـــــامح والحـــــــوار، والمســـــــاهمة فـــــــي 
صـــــناعة الســـــالم، وتحقيـــــق االنـــــدماج اإليجـــــابي 

.وقبول اآلخر

ية تضمن المنتدى تكوين مجموعـات عمـل شـباب
مــــــــن الشــــــــرق والغــــــــرب، تقــــــــوم مــــــــن خــــــــالل

ورش عمــل مكثفــة بمناقشــة عــدد مــن المحــاور 
ارهـا، المهمة التـي شـارك الشـباب أيضًـا فـي اختي

ر وتتعلق بـدورهم فـي بنـاء السـالم العـادل، ونشـ
.ثقافة التعايش المشترك واالندماج

وفــي إطــار المنتــدى، نظــم األزهــر الشــريف عــددًا 
مـن ورش العمــل التـي ركــزت علـى إدارة حــوار مــع 
الشــــباب المشــــاركين فــــي المنتــــدى، مــــن مصــــر 
ــان ، والــدول العربيــة، حــول مفهــوم إنســانية األدي

فــي وكيفيـة ترســيخ قـيم التســامح، والمسـاهمة
. صناعة السالم
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في نظمته الدولة: لقاء الحوار العربي األوروبي
مُشاركًا من دول 80، وشارك به نحو 2019أكتوبر 

ية، الســعود: عربيــة وأوروبيــة مختلفــة؛ مــن بينهــا
ولبنــــــــان، وفلســــــــطين، والعــــــــراق، والمغــــــــرب، 

م واليونــان، والســويد، وألمانيــا، وروســيا؛ حيــث تــ
تنـــــاول موضـــــوع التســـــامح وتحـــــديات العـــــيش 

يــة المشــترك، ودور التعلــيم، والمؤسســات الدين
.في مواجهة تلك التحديات

المشــاركة فــي الجهــود الدوليــةوعلــى صــعيد 
ة فـي ، شاركت الدولإلثراء التسامح والتعايش

تـي العديد من المـؤتمرات والملتقيـات الدوليـة، ال
ا، هدفت من خاللها إلى نشـر هـذه الثقافـة عالميـ

:وكانت من أبرز تلك المؤتمرات

متحــــدون لمناهضــــة العنــــف باســــم "مــــؤتمر 
وســـــــــائل التواصـــــــــل االجتمـــــــــاعي .. الـــــــــدين

انـعـقــــد فــــي الــعــاصــمـــــة ": كـمـسـاحــــة لـلـحــــوار
ن مركـز الملـك عبـد هللا بـ"األردنية عمّان، ونظمه 

ـــاع األديـــان ـــز العـــالمي للحـــوار بـــين أتب ـــد العزي عب
ر بالتنســـــيق مـــــع األزهـــــ) كايســـــيد" (والثقافـــــات

ة، الشـــريف، والمعهـــد الملكـــي للدراســـات الدينيـــ
.ومجلس كنائس الشرق األوسط

ع تحــالف الحضــارات العــالمي الســاب"منتــدى 
ـــــــــد فـــــــــي أذربيجـــــــــان ": لألمـــــــــم المتحـــــــــدة عُق

ـــــالل 2016عــــام  ـــــة مــــن خـ ـــــه الدولـ ، وشــــاركت في
ـــــــن  ـــــــر مـ ـــــــدد كبيـ ـــــــب عـ ـــــــر الشـــــــريف، بجانـ األزهـ
رؤســـــــاء دول وحـكومـــــات، ووزراء، وممثلـــين عـــن 
الهيئــات والمنظمــات الدوليــة، وقطــاع األعمــال، 
والشــــــباب، والمجتمــــــع المــــــدني، والجامعــــــات، 

.ومراكز الدراسات

ين الحريّــة الدينيّــة فــي زمــن إعــادة تكــو"مــؤتمر 
لـه عُقد في بيروت، وأكدت الدولة خال": المواطنة

علـــى أهميـــة ترســـيخ قـــيم االنتمـــاء، والمواطنـــة،
وقبـــول اآلخـــر فـــي عقـــول الشـــباب مـــن مختلـــف 

.المجتمعات
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ـــــس : مـــــؤتمر األخـــــوة اإلنســـــانية نظمـــــه مجل
بدولــــــة 2019حكمــــــاء المســــــلمين فــــــي فبرايــــــر 

اإلمــارات؛ بهــدف تفعيــل الحــوار حــول التعــايش 
ــــا، والتصــــ ــــبل تعزيــــزه عالمي دي بــــين البشــــر وسُ
ات للتطــــرف الفكــــري وســــلبياته، وتعزيــــز العالقــــ

مـام وخالل المـؤتمر، عُقـد لقـاء بـين اإل. اإلنسانية
أحمـــــد الطيـــــب شـــــيخ األزهـــــر / األكبـــــر الـــــدكتور

بابــــــا " فرنســــــيس"الشــــــريف، وقداســــــة البابــــــا 
قـاء عـن الكنيسة الكاثوليكية، وقد أسـفر ذلـك الل

جــل وثيقــة األخــوة اإلنســانية مــن أ"التوقيــع علــى 
". السالم العالمي والعيش المشترك

ــــك  ــــ" الوثيقــــة"وتُعــــدُّ  تل ة أهــــم المنجــــزات الديني
عصـر والحضارية بين اإلسالم والمسـيحية فـي ال
أتباع الحاضر؛ حيث تعمل على تعزيز التفاهم بين

الـــــديانات، وإرســـــاء قـــــيم المواطنـــــة، وترســـــيخ 
.مفهوم التسامح وقبول اآلخر

ـــا مـــن معـــالم التجديـــد فـــ ي تُمثـــل الوثيقـــة معلمً
علـى الفكر اإلسـالمي علـى مـر التـاريخ؛ حيـث تؤكـد

ـــــــى ـــــــدعو إل ـــــــان ت أن التعـــــــاليم الصـــــــحيحة لألدي
التمســـك بقـــيم الســـالم وإعـــالء قـــيم التعــــارف

المتبـــــــــادل واألخـــــــــوة واإلنســـــــــانية والعـــــــــيش 
.المشترك

ر تؤكـــد الوثيقــــة علــــى أن الحــــوار والتفــــاهم ونشــــ
ـــي ـــول اآلخـــر والتعـــايش ب ن ثقافـــة التســـامح وقب

النـــاس، مـــن شـــأنه أن يُســـهم فـــي احتـــواء كثيـــر
ــــــــة والسياســــــــية  مــــــــن المشــــــــكالت االجتماعي

بيــــرًا واالقتصـــادية والبيئيــــة التــــي تحاصــــر جــــزءًا ك
.من البشر

ـــة العامـــة  وفـــي هـــذا الســـياق، اعتمـــدت الجمعي
ــا فبرايــر مــن كــل عــام،4لألمــم المتحــدة يــوم  يومً

ــــألخوة  ـــا لـ ـــا مـــع تواإلنســـانيةدولي ـــع ، توافقً قي
."األخوة اإلنسانية"وثيقة 
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يسـة كذلك طالب كلُّ مـن شـيخ األزهـر وبابـا الكن
الكاثوليكيــــــــة بــــــــأن تصــــــــبح الوثيقــــــــة موضــــــــع 
بحـــث وتأمـــل فـــي جميـــع المـــدارس والجامعـــات 

ى والمعاهــــد التعليميــــة والتربويــــة؛ لتســــاعد علــــ
خلق أجيال جديدة تحمل الخير والسالم، وتحرص

.على التعايش والتسامح

راء قـيم واستكمالًا، لسلسلة الحضور الـدولي إلثـ
ـــة المصـــري ة التســـامح والتعـــايش، تابعـــت الدول

ــــــــد مــــــــن المــــــــؤتمرات،  المشــــــــاركة فــــــــي العدي
:ومن أبرزها

رف تحصين الشـباب ضـد أفكـار التطـ: "مؤتمر
ر أقامتـه رابطـة العـالم اإلسـالمي بمقـ": والعنف

ـــف  سويســـرا بحضـــور -األمـــم المتحـــدة فـــي جني
ــــــاول المــــــؤتمر محــــــاور  ــــــي واســــــع، وقــــــد تن دول

ا الهوية الوطنية ودوره: عديدة جاء في مقدمتها
ـــــاء األمـــــن الفكـــــري، وثقافـــــة التســـــامح،  فـــــي بن

.والتعدد الثقافي

ا وقد شـاركت بـه الدولـة مـن خـالل عـرض تجربتهـ
وجهودهــــــا فــــــي نشــــــر التســــــامح والتعــــــايش، 
ومكافحـــة الفكـــر المتطـــرف، ومـــا قامـــت بـــه مـــن 
مبـــادرات ومشـــروعات؛ لتحصـــين الشـــباب ضـــد 

.أفكار التطرف والعنف واإلرهاب

:المنتــدى اإلســالمي الــدولي الســادس عشــر
: ثقافـــة اللقـــاء"انعقـــد فـــي روســـيا تحـــت عنـــوان 

اركة ، وجاءت مش"األخالق الدينية في عصر الوباء
يم مصر به عـن بُعـد، وقـد تنـاول المنتـدى دور القـ

ل األخالقية في دعم التماسك االجتماعي من خال
ح معرفة األبعـاد األخالقيـة، ومـدى تأثرهـا بـالجوائ

والنوازل واألحداث وتأثيرهـا عليهـا، ومـا يمكـن أن
.عتُسهم به األخالق الدينية في إصالح الواق

شـاركت: مؤتمر زعماء األديان في كازاخسـتان
ي مصر في دوراته المختلفة كل عام، كان آخرها ف

دور زعمــاء األديــان فــي "، تحــت عنــوان 2021فبرايــر 
".تحقيق التنمية المستدامة في العالم
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أما بشأن جهود الدولـة إلنشـاء عـدد مـن المراكـز 
والمؤسســــات المتخصصــــة التــــي تُمكنهــــا مــــن

بــرز نشــر ثقافــة التســامح والتعــايش، فكــان مــن أ
ذي ، والـ"مركز حوار األديان باألزهر"تلك المراكز، 

ف مركــز األزهــر الشــري"تــم تشــكيله تحــت اســم 
؛ بهــــدف نشــــر 2015، وذلــــك فــــي فبرايــــر "للحــــوار

ول ثقافـــة الحـــوار بـــين األديـــان وتعزيـــز ثقافـــة قبـــ
كة، اآلخـــر، والتأكيـــد علـــى القـــيم الدينيـــة المشـــتر

فضـــلًا عـــن تعزيـــز التعـــاون بـــين األزهـــر الشـــريف
جـال والمؤسسات الدينية المختلفة فـي هـذا الم

. في مصر

ة وقــد قــام المركــز بالفعــل بالعديــد مــن األنشــط
ز والمشـــاركات الدوليـــة، والتـــي هـــدفت إلـــى تعزيـــ

ا وعالميا، وكانـت ثقافة التسامح والتعايش دولي
المشــاركة فــي : مـن أبــرز جهــوده فــي هــذا المجــال

طا ، في مالالمجلس العالمي للتسامحإطالق 
ـــوفمبر  ـــدعوة مشـــتركة مـــن 2018فـــي ن ـــك ب ، وذل

األمــــم المتحــــدة، وصــــندوق اإلســــكان، وحكومــــة 
.مالطا، والمجلس العالمي

اتصـــــالًا، ولترســـــيخ قـــــيم التســـــامح والتعـــــايش
عة بمختلف دول العالم، استحدثت الدولة مجمو

م قوافــل الســال"مــن البــرامج مــن بينهــا برنــامج 
، الـــذي يضـــم مجموعـــات مـــن مجلـــس "الدوليـــة

حكمــــاء المســـــلمين، وعلمــــاء األزهـــــر الشـــــريف 
مي وشـبابه الــواعي المـدرك لقيمــة السـالم العــال

والتســـامح، وأهميـــة ترســـيخه فـــي المجتمعـــات 
المختلفــة، وقــد جابــت هــذه المجموعــات العديــد 
مــن قــارات العــالم ودولــه؛ حيــث نظمــت حمــالت 

ة توعويـــة مـــن شـــأنها توضـــيح الصـــورة الحقيقيـــ
ز للـــدين اإلســـالمي الوســـطي والقـــائم علـــى تعزيـــ

ثقافـــــــة التســـــــامح، وقامـــــــت القوافـــــــل بعقـــــــد 
محاضـــرات وورش عمـــل ونـــدوات توعويـــة داخـــل 
الكنـــائس والمســــاجد والجامعــــات وغيرهــــا مــــن 

.المؤسسات الدينية والثقافية
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ي وقد قامت الدولة بذلك بهدف تعزيـز السـلم فـ
ش المجتمعــات، ونشــر ثقافــة التســامح والتعــاي

ــاء جســور الحــوار والتعــايش بــي ن المشــترك، وبن
وقـــــد . أبنـــــاء الحضـــــارات والثقافـــــات المختلفـــــة

دان، استهدفت هذه القوافل عددًا كبيـرًا مـن البلـ
هـذا ومن بـين أبـرز المنـاطق التـي اسـتُهدفت فـي

:السياق نجد

ة قامــت قوافــل الســالم الخاصــ: جنــوب إفريقيــا
بالدولـة وتحــت إشــراف األزهـر الشــريف ومجلــس
حكمــاء المســلمين، بتنظــيم عــدد مــن اللقــاءات

مـــع قيـــادات العمـــل اإلســـالمي بجنـــوب إفريقيـــا؛ 
حيث تم إلقاء عدد من المحاضرات والندوات عن

حــة نشــر ثقافــة التســامح والســالم، وآليــات مكاف
الفكـــــــر المتطـــــــرف، والتركيـــــــز علـــــــى القواســـــــم 
اإلنســــــانية المشــــــتركة، فضــــــلًا عــــــن التواصــــــل
ا مـــع أبنـــاء الجاليـــة المســـلمة فـــي جنـــوب إفريقيـــ

بهـــــــدف نشـــــــر ثقافـــــــة المواطنـــــــة والتعـــــــايش 
.المشترك

أطلــق مجلــس حكمــاء المســلمين أحــد: نيجيريــا
مـت قوافل السالم الخارجية إلى نيجيريا، وقد نظ
فـي القافلـة عـددًا مـن اللقـاءات والفعاليـات يـأتي

ء زيـــارة المســـجد الكبيـــر بأبوجـــا وإلقـــا: مقـــدمتها
محاضـــرة فـــي قاعتـــه الكبـــرى، كمـــا عقـــد أعضـــاء 

ي القافلــة لقــاء يجمــع بــين رمــوز الــدين اإلســالم
علــى ؛ للتأكيــد"كادونــا"ورمــوز الكنيســة فــي مدينــة 

ـــة فـــ ـــادات الديني ي التعـــايش الســـلمي، ودور القي
بـين التوعية بأهميـة نشـر ثقافـة السـالم واإلخـاء

.أبناء المجتمع النيجيري

ادهــا قامــت قوافــل الســالم التــي تــم إيف: إيطاليــا
إلــى إيطاليــا بعقــد لقــاءات مــع عــدد مــن الشــباب

فــي المســلمين؛ لتوضــيح دور الشــباب المســلم
يقية المجتمعات الغربية في تقديم الصورة الحق

لإلســـالم، والتـــي تـــدعو إلـــى الســـالم والتعـــايش
، بمـا المشترك ونبذ كل أشكال العنف والتطرف

ه يعبــر عـــن ســـماحة ووســـطية اإلســـالم وقابليتـــ
.للتعايش مع اآلخر
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نظمــــــت قوافــــــل الســــــالم ببــــــاريس : فرنســــــا
رات نقاشات حول نشـر ثقافـة السـالم فـي المقـر

ية الدراسية، وإدخال مقررات عن الثقافة اإلسالم
وحـــوار األديـــان إلـــى قائمـــة المنـــاهج التـــي تـــدرس 
بالجامعــــات، باإلضــــافة إلــــى نــــدوات عــــدة لنشــــر 

اإلســـالم "التســـامح، مـــن بينهـــا نـــدوة بعنـــوان 
الوســـطي فـــي مواجهـــة التطـــرف والتعصـــب 

."وحوار األديان

ح فــي ســياقٍ متصــل، وبجانــب هــذه القوافــل، فــت
األزهـر الشـريف أبوابـه، أمـام جميـع الوافـدين مـن

ــــة رفــــع  ــــا، بغي دول العــــالم، وخاصــــة دول إفريقي
ــادة عــدد الطــالب  مســتوى التعــاون العلمــي، وزي

ـــراغبين فـــي الدراســـة  عـــدد الطـــالب األفارقـــة -ال
ـــــــد علـــــــى  الدارســـــــين فـــــــي جامعـــــــة األزهـــــــر يزي

وتـدريب أئمـة المسـاجد، فهــذه -آالف طالـب 5.5
أدوات مهمة وفعالـة لنشـر التسـامح واالعتـدال

ومواجهـــــــــــــــة الظـــــــــــــــواهر الســـــــــــــــلبية فـــــــــــــــي 
المجتمعــــات، فاألئمــــة والطــــالب يعــــودون إلــــى 
بالدهـــــــم محملـــــــين بمنـــــــاهج وخبـــــــرات أزهريـــــــة 
تســـــاعدهم فـــــي نشـــــر التســـــامح، والتعـــــايش، 
واالنـــدماج، ومجابهـــة جميـــع األفكـــار المغلوطـــة 

. والمشوهة

عـام مصر لرئاسة االتحاد اإلفريقـيوبعد تولي 
، تــــــم افتتــــــاح المقــــــر اإلقليمــــــي التحــــــاد 2019

، جامعـــــات شـــــمال إفريقيـــــا بجامعـــــة األزهـــــر
ــــة مختصــــة بالشــــؤون اإلفريق ــــة وتشــــكيل لجن ي

بــــاألزهر الشــــريف، وتوظيــــف كــــل عناصــــر الثّقــــل
األزهــري فــي إفريقيــا لــدعم القــارة الســمراء عبــر 
قوافـــــــــــــــل إغاثيـــــــــــــــة وطبيـــــــــــــــة لمســـــــــــــــاعدة 
المحتــــاجين وعـــــالج غيـــــر القـــــادرين، فضـــــلًا عـــــن 

سلمي القوافل الدعوية؛ لنشر ثقافة التعايش ال
.بدلًا عن الكراهية والعنف
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ـــالث  ـــذ نشـــأته ث كـــذلك شـــارك مرصـــد األزهـــر من
"لجنــة مكافحــة اإلرهــاب"مــرات فــي اجتماعــات 

، وركـــزت الخطابـــات "مجلـــس األمـــن الـــدولي"فـــي 
خــالل هــذه االجتماعــات حــول مكافحــة التطــرف، 

دديـة وتعزيز قيم التسامح والسالم، واحترام التع
. واالختالف

ــــب إرســــال وزارة األوقــــاف إصــــداراتها  هــــذا بجان
ة إلـــى المترجمـــة بـــاللغتين اإلنجليزيـــة والفرنســـي

ورك، بعثة مصر الدائمة لدى األمم المتحدة بنيوي
ــــاول أهــــم القضــــايا المعاصــــرة؛ ممــــا  ــــي تتن والت
أكســـبها أهميـــة خاصـــة فـــي تصـــحيح المفـــاهيم

المغلوطـــة، ومواجهـــة الفكـــر المتطـــرف، وإعـــالء 
.قيم التسامح والتعايش السلمي

ة، وبـــالتوازي مـــع المـــؤتمرات والملتقيـــات الدوليـــ
ـــــــادرات  ـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن المب أطلقـــــــت الدول

والحمـــــالت التـــــي هـــــدفت إلـــــى نشـــــر التســـــامح 
: والتعايش دوليا، جاء في مقدمتها

2016تـم إطالقهـا عـام ": مفهوم الجهـاد"حملة 
لغــات، واســتهدفت تعريــف الجهــاد كمــا ورد 9بـــ 

ج فــي الكتــاب والســـنة النبويــة، وإبـــراز خطــأ مـــنه
، الجماعات المتطرفة وفساده في فهـم مدلولـه

والتأكيـــــد علـــــى أن مصـــــطلح الجهـــــاد هـــــو أكثـــــر 
.المصطلحات التي حرفها المتطرفون

تـــــــــم إطالقهــــــــــا ": قـــــــــيم إنســــــــــانية"حملـــــــــة 
لغــات، واســتهدفت إعــادة ترســيخ منظومــة 8بـــ 

لعـام، القيم والمُثل األخالقيـة، واالرتقـاء بالـذوق ا
وزيـــــــادة الـــــــوعي المجتمعـــــــي، والقضـــــــاء علـــــــى 
ــــة، واســــتعادة منظومــــة الســــلوكيات الالأخالقي

القـــــيم اإلنســـــانية التـــــي أقرتهـــــا جميـــــع األديـــــان 
.السماوية
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نشــــر المعرفــــة والثقافــــة
السمحة

"

ـــــا مُتســـــاوين فـــــي الحقـــــوق  خُلـــــق البشـــــر جميعً
والواجبـــــات والكرامـــــةِ، ودعـــــوا للعـــــيش كـــــإخوةٍ 

هـا قـيم فيما بينهم ليعمِـروا األرض، ويَنشُـروا في
ــــا بهــــذا بــــذلت  الخيــــر والمحبــــة والســــالم، وإيمانً
الدولــــة علــــى مــــدار الســــنوات الســــبع الماضــــية 
جهـــــــــــودًا كبيــــــــــــرة لالســــــــــــتثمار فــــــــــــي نشــــــــــــر 

لة الثقافـــة الســـمحة والقـــيم المجتمعيـــة األصـــي
.بالمجتمع المصري

مــــن 19المــــادة جــــاء ذلــــك تنفيــــذًا لمــــا ورد فــــي 
، والخاصــة 2014الصــادر عــام الدسـتور المصــري 

إرساء ترسيخ القيم الحضارية والروحية، و"بشأن 
".مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز

وفـــي هـــذا الســـياق، أطلقـــت الدولـــة العديـــد مـــن 
ى البــرامج والفعاليــات التــي هــدفت مــن خاللهــا إلــ

معيـة نشر الثقافة السـمحة وتعزيـز القـيم المجت
ــالمجتمع المصــري ــرام. األصــلية ب ــرز الب ج ومــن أب

:والفعاليات التي نُفذت نجد اآلتي

 عبـر لن"ملتقى سنوي للشباب تحـت شـعار
بهـــدف نشـــر قـــيم التســـامح وتقبـــل، "جســـرًا

ــــــف الشــــــعب  اآلخــــــر والتعــــــايش بــــــين طوائ
ــــاختالف ثقــــافتهم ومعتقــــداتهم ، المصــــري ب

وبـــث قــــيم المواطنــــة والمشــــاركة واالحتــــرام 
ــــادل ــــز تب وقبــــول االخــــتالف، فضــــلًا عــــن تعزي

ي، الخبرات والمعلومـات بـين الشـباب المصـر
ــــــر عــــــن  وإعطــــــاء مســــــاحة للشــــــباب للتعبي

ركة أنفســهم باســتخدام الفــن كوســيلة مشــت
.مع االختالفات فيما بينهمتتوائم

 نشـــــر األفكـــــار الصـــــحيحة ومنـــــع "برنـــــامج
،"انتشــــــار األفكــــــار الهدامــــــة ومواجهتهــــــا

دم أطلقتــه الدولــة؛ بهــدف توعيــة الشــباب بعــ
االنســـــــــــــياق وراء األفكـــــــــــــار والشـــــــــــــائعات 

ذا المغلوطة، وقد عملت الدولة على تنفيـذ هـ
البرنــامج مــن خــالل عقــد لقــاءات حواريــة مــع 

ر، النشء والشـباب بمختلـف محافظـات مصـ
.   ألف شاب15واستفاد منه ما يقرب من 
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"يـة تـم إطالقـه للتوع،"برنامج رسائل األزهـر
اإلعالميـــــــــة بالتـــــــــداعيات الســـــــــلبية للفكـــــــــر 
المتطـــــــرف ودمـــــــج الشـــــــباب فـــــــي العمـــــــل 

يــة التطــوعي، باإلضــافة إلــى زيــادة الــوعي بأهم
. التطوع بالمجتمع، ونشر قيم التسامح

فــي ســياق متصــل، أطلقــت الدولــة عــددًا آخــر مــن
البـرامج التـي عملـت مـن خاللهـا علـى بنـاء قــدرات

الشــــباب حــــول موضــــوعات المواطنــــة، وقبــــول 
:اآلخر، والعيش المشترك، جاء في مقدمتها

 والــــذي"شــــباب القــــادة الــــدينيين"برنـــامج ،
لنشـر هدف إلى توفير الفرصة للقادة الدينيين

ــة، والتســامح فــي مجتمعــاتهم  قــيم المواطن
المحليــة، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة األوقــاف، 

الث، واألزهر الشريف، والكنائس بطوائفها الث
وذلــك مــن خــالل ورش عمــل، وتــدريبات تضــم 

مج القساوسة والشيوخ، وقد ضّم هـذا البرنـا
ن أفــراد مــن القيــادات الدينيــة، يمثلــو205نحــو 

ورشـة 120محافظات، شاركوا في أكثـر مـن 9

عمــل، تـــدربوا خاللهـــا علـــى موضـــوعات منهـــا، 
ـــــات  مفـــــاهيم المواطنـــــة وقبـــــول اآلخـــــر، وآلي

مهـارات مواجهة العنـف وخطابـات الكراهيـة، 
.التواصل والعمل الجماعي

ق لم تقف الدولة عند ذلـك فحسـب، بـل تـم إطـال
الواعظات باألوقاف والراهبات وخادمـات"برنامج 

ــائس ، والــذي ســعت مــن خاللــه الدولــة إلــى "الكن
ية تـــــوفير فرصـــــة للقيـــــادات النســـــائية اإلســـــالم

ـــوعي المجتمعـــي  والمســـيحية، مـــن أجـــل بنـــاء ال
إبـراز وترسيخ قيم السالم والعـيش المشـترك، و

.دور المرأة في صناعة السالم المجتمعي

ورشـــة 30وضـــمن فعاليـــات البرنـــامج، تـــم عقـــد 
ـــوزارة 100عمـــل، وشـــارك فيهـــا  ـــداعيات ب مـــن ال

األوقــــاف والخادمــــات مــــن الكنــــائس المختلفــــة، 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع وزارة األوقـــاف، والكنـــائس 

ة المختلفة، وتناولت ورش العمـل فـي المجموعـ
المختلفــة العديــد مــن الموضــوعات التــي تهــدف

.إلى بناء قدرات المشاركات



التسامح والتعايش|التنمية المجتمعية | 37

طلبــــة "فــــي الســــياق ذاتــــه، تــــم إطــــالق برنــــامج 
؛ بهـــــدف تـــــوفير "الكليـــــات والمعاهـــــد الدينيـــــة

اء مجـــال لطلبـــة الكليـــات والمعاهـــد الدينيـــة؛ لبنـــ
بــة قــدراتهم وتعزيــز التواصــل المشــترك بــين طل

غــرض الكليــات الدينيــة اإلســالمية والمســيحية، ب
ـــوعي المجتمعـــي وترســـيخ قـــيم الســـالم ـــاء ال بن

.والعيش المشترك

ــة عــددًا  مــن المشــروعات هــذا، وقــد تبنــت الدول
ى الهادفـــة إلـــوالمبـــادرات التنمويـــة والبحثيـــة 

نـوع دمج مكون قيم وثقافة المواطنة وقبـول الت
تصـادية الديني والثقافي في البرامج التنموية االق
ق األكثـر والبيئية والثقافيـة المختلفـة فـي المنـاط

فيـة فقرًا وتعرضًا لخطر التطرف واألحـداث الطائ
ية واإلرهاب، وتقوم هذه المبادرات على استراتيج

أساسية تسعى إلى دمـج جميـع المـواطنين مـن
ــــ ــــة، واجتماعي ــــة، وعرقي ــــة، وثقافي ــــات ديني ة خلفي

عات مختلفة في أنشطة التنمية وخدمة المجتم
المحليــــــة، وذلــــــك مــــــن أجــــــل التوعيــــــة بثقافــــــة 

:المواطنة، ومن أبرز تلك المبادرات

 مبــادرة تعزيــز قــيم وممارســات المواطنــة
فـــــي القـــــرى األكثـــــر تضـــــررًا مـــــن األحـــــداث 

انطلقــــــــت بمحافظــــــــة المنيــــــــا : الطائفيــــــــة
ا قرية من القرى األكثـر تضـرر44ًوشملت نحو 

مبر من التطرف واألحداث الطائفيـة منـذ سـبت
، وعملــت مــن خاللهــا الدولــة علــى تعزيــز 2020

إجــــــــراءات الحمايـــــــــة االجتماعيــــــــة والـــــــــدمج 
نيــة االجتمــاعي للمــواطنين مــن الخلفيــات الدي

ــــــدى  ــــــوعي ل ــــــة ال ــــــة كافــــــة، وتنمي واالجتماعي
األطفـــال والشـــباب بقـــيم المواطنـــة واحتـــرام
التنـــوع، وخاصـــة مـــن خـــالل األنشـــطة الفنيـــة

ك والزيــارات للمواقــع الحضــارية واألثريــة، وذلــ
.مليون جنيه12بتكلفة 
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ي تــدخالت الحمايــة االجتماعيــة والتنميــة فــ
، وذلـك 2021تم إطالقها عـام : شمال سيناء

ــة وثقافــ ــز المشــاركة المجتمعي ة بهــدف تعزي
آالف أســرة 6المواطنـة للمــواطنين، وإضــافة 

أولــــى بالرعايـــــة، وإصـــــدار نحـــــو ألفـــــي بطاقـــــة 
خــــدمات متكاملــــة لألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة 

.مليون جنيه92بتكلفة 

 مبـــادرة دمـــج مكـــون التوعيـــة المجتمعيــــة
ــــة ــــز قــــيم المواطن جــــاءت فــــي إطــــار : وتعزي

ري البرنامج القومي لتطـوير قـرى الريـف المصـ
فعاليــــة 300، وتضــــمنت نحــــو "حيــــاة كريمــــة"

و ثقافيــة ومجتمعيــة وخدميــة، اســتهدفت نحــ
ذه ألف أسرة، وقد تم االعتماد في تنفيذ ه60

الفعاليـــــات علـــــى الشـــــراكة مـــــع الجمعيـــــات 
األهليــــة، وذلــــك مــــن أجــــل تقويــــة المشــــاركة 

.المجتمعية وتعزيز ممارسات المواطنة

ية مبــادرة تكــوين الكــوادر الدينيــة اإلســالم
ــــــوعي المجتمعــــــي  والمســــــيحية لنشــــــر ال
وثقافـــــة المواطنـــــة واحتـــــرام التنـــــوع فـــــي 

علــى 2021تـم إطالقهــا عـام : الريـف المصــري
أســـبوعًا، مــــن أجـــل تـــدريب وتكــــوين 36مـــدار 

كوادر مـن رجـال الـدين اإلسـالمي والمسـيحي؛
مة، لنشر الوعي المجتمعي في مراكز حياة كري

ــــــة، وتوحيــــــد الرســــــائل االجتماعيــــــة، والثقافي
يـة والدينيـة فـي العديـد مـن القضـايا المجتمع

:من بينها

المشـــــــكلة الســـــــكانية وتنميـــــــة األســـــــرة •
.المصرية

.مكافحة اإلدمان وتعاطي المخدرات•

.تعزيز المواطنة واحترام التنوع•
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.حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة•

.ابيةالعنف األسري والتربية األسرية اإليج•

.التواصل الفاعل وبناء الرأي العام•

باإلضــافة إلــى ذلــك، أطلقــت الدولــة العديــد مــن
ف الحمالت التوعوية التي تخاطـب العقـل، وتهـد

جعلهم إلى تعليم الشباب التفكير النقدي الذي ي
ــــون أنظــــارهم فــــي كــــل شــــيء، ومــــن ثَــــمَّ  يمعن

هم، يَصعب على الجماعات المتطرفة اسـتقطاب
.وتشويه فكرهم

طــــرق "حملــــة وجــــاء علــــى رأس تلــــك الحمــــالت 
، وهــي حملــة تهــدف إلــى الوصــول إلــى "األبــواب

الشـــباب فـــي أمـــاكن وجـــودهم، وتـــوعيتهم مـــن 
مخـــاطر الفكـــر المتطـــرف، وإبـــراز القـــيم الدينيـــة

واألخالقيــة لهــم، عــن طريــق عقــد مجموعــة مــن 
المحاضــــرات الخاصــــة بمكافحــــة التطــــرف، فــــي 

ات، التجمعــات الشــبابية المختلفــة مثــل الجامعــ
ة، وكــذلك المشــاركة فــي معــارض الكتــاب الدوليــ

. والندوات التي تُعقد فيها

رق حملـة طـ"ويُعدُّ أبرز مـا تـم القيـام بـه فـي إطـار 
ـــــــواب ـــــــم"تنظـــــــيم ملتقـــــــى " األب ، "اســـــــمع وتكل

وهــــو مـلـتـــــقى شـبـابـــــي تـــــم عـقـــــده فـــــي شـهـــــر 
.2018مــايــو 

ــدت خــالل هــذا الملتقــى ورش عمــل تناولــت وعُقِ
ـــاء  ـــة، وبن ـــى الهوي قضـــايا العولمـــة والحفـــاظ عل

، وكذلك الثقة بين الشباب والمؤسسات الدينية
ه وخــالل هــذ. قضــايا الــدين وحريــة الفكــر واإلبــداع

" يـةالهويـة الوطن"الورش تـم التأكيـد علـى أهميـة 
."الهوية الدينية"وعدم التعارض بينها وبين 
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الحمـالت التوعويـة هذا، وقد تم إطالق عدد من
، بلغــــــة بســــــيطة تســــــهل قراءتهــــــا المكتوبــــــة

وفهمها، وهي موجهة للشباب بهدف تـوعيتهم
بـــأهم القضـــايا المعاصـــرة، وتصـــحيح المفـــاهيم

الخاطئـــة التـــي تـــروج لهـــا الجماعـــات المتطرفـــة، 
باإلضـــافة إلـــى حمـــالت تهـــدف إلـــى إحيـــاء القـــيم

المجتمعيــــــة واألخالقيــــــة، كمــــــا يــــــتم ترجمتهــــــا 
ــــى صــــفحات التواصــــل االجتمــــاعي،  ونشــــرها عل

ـــة ـــة األزهـــر اإللكتروني ـــرز تلـــك. وعلـــى بواب ومـــن أب
:الحمالت

 تــم إطالقهــا عــام  :"يــدعون ونصــحح"حملــة
لغـــــــــات؛ لتصـــــــــحيح المفـــــــــاهيم 9بــــــــــ 2016

ــه جماعــات المغلوطــة، وتفنيــد مــا تســتند إلي
التطــــرف واإلرهــــاب مــــن تفســــيرات خاطئـــــة 

.لبعض النصوص الدينية

 فـي تم تدشين الحملـة:!"كيف لدين ؟"حملة

، واســـتهدفت مخاطبـــة العقـــل 2017نـــوفمبر 
اب، وتنميــة مهــارة التفكيــر النقــدي لــدى الشــب

ضـيح كما اشتملت علـى تسـاؤالت إنكاريـة لتو
ــين ادعــاءات المتطــرفين وتعــال يم التنــاقض ب

اإلســــالم الحقيقيــــة؛ اســــتنادًا إلــــى آيــــات مــــن
.القرآن الكريم واألحاديث النبوية

 تـــم إطالقهـــا فـــي ": شـــركاء الـــوطن"حملـــة
ــــدء االحتفــــاالت 2017ديســــمبر  ــــا مــــع ب ، تزامنً

ـــــادئ  ـــــة؛ بهـــــدف ترســـــيخ مب ـــــاد القبطي باألعي
المواطنـــــة والعـــــيش المشـــــترك بـــــين أبنـــــاء 

. الوطن الواحد

التـي وتهدف تلك الحملة إلى تفنيد الشبهات
تُثيرهـــــــــــا عناصـــــــــــر الجماعـــــــــــات اإلرهابيـــــــــــة 
والمتشـــددون ضـــد أصـــحاب األديـــان األخـــرى، 
ومـــا شـــابه ذلـــك مـــن مـــزاعم وادعـــاءات ضـــد 

.اإلسالم
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 2018تــــم إطالقهــــا عــــام :"أبجــــديات"حملــــة ،
ــــة بقــــيم اإلنســــانية وتصــــحي ح بهــــدف التوعي

المفـــاهيم المغلوطـــة، وتحـــذير الشـــباب مـــن 
ى خطورة التكفير، وشددت رسـائل الحملـة علـ

حرمــــة االعتــــداء علــــى دور العبــــادة وســــلطت 
ق الضوء على ضرورة الدراسة المنضبطة وفـ

عــن المنهجيــة العلميــة قبــل التصــدر للتحــدث
مي التراث اإلسالمي، مؤكدة أن التـراث اإلسـال

جــزء أصــيل مــن الحضــارة اإلســالمية ال يجــوز 
ا كبيرًا العبث به وال التالعب فيه، وأن ثمة فرقً

.بين نقد التراث ونقضه

 تــــم إطالقهــــا :"تعــــايش وتســــامح"حملــــة
ــــدولي  ــــالتزامن مــــع المــــؤتمر ال ــــا نصــــلي "ب هن

ــا ي الــذي انعقــد بمدينــة ســانت كــاترين فــ" معً
احة ، وتأتي الحملة تأكيدًا على سـم2019أكتوبر 

.األديان ووقوفها في وجه العنف والعدوان

 أُطلقــت :"خلقكــم مــن نفــس واحــدة"حملــة
نية، بالتزامن مع اليوم العالمي لألخـوة اإلنسـا

ــــذي يتــــزامن مــــع الــــذكرى الثانيــــة لوثيقــــة  وال
ــــــة  ــــــك بهــــــدف توعي األخــــــوة اإلنســــــانية، وذل

ك، الشعب بقيم المواطنة والعـيش المشـتر
ــا مــن أجــل رفعــة الــوطن، وإعــالء  والعمــل معً

.قيم اإلنسانية والتراحم فيما بينهم

 ـــم 30تتكـــون مـــن :"فتبينـــوا"حملـــة رســـالة ت
لغـــــة، واســـــتهدفت الحملـــــة 12إطالقهـــــا بــــــ 

محاربة الشائعات وإبراز خطورتها علـى جميـع
.المجتمعات

ــــا بمــــا ســــبق، فقــــد تــــم إنشــــاء  وحــــدة 24ارتباطً
تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية على

ــــــك بهــــــدف توعيــــــة  ــــــة، وذل مســــــتوى الجمهوري
.الطالب بقضايا المواطنة وقبول اآلخر
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ولما كان دمـج مكـون التوعيـة والـوعي فـي جميـع
حـة، برامج الحماية االجتماعية والرعاية ضرورة مُل

مج موضوعًا أساسيا تحـت برنـا12فقد تم تحديد 
عـام والذي تم إطالقـه" وعي للتنمية المجتمعية"

؛ لحمايــــة األســــرة المصــــرية مــــن تــــأثيرات 2020
الســـــلبية، ومـــــن بـــــين الموضـــــوعات المتعلقـــــة 

: بالقيم السمحة

تعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع.

التمكين االقتصادي وفرص العمل.

مناهضة الهجرة غير الشرعية.

التعليم والمعرفة.

ومن خـالل البرنـامج أيضًـا، تـم إعـداد كتيـب خـاص
ار بموضـوع المواطنـة واحتــرام التنـوع، تحـت شــع

ائل ويشـمل رسـ" تنوُّعنـا قـوة...كلنا مصـريون"
.مبسطة للجمهور العادي وخاصة الشباب

قـيم "مي في السياق ذاته، تم تنفيذ البرنامج القـو
م ، والــذي يعمــل علــى تنظــيم أنشــطة يــت"مصــرية

تطويعها لغرس المفاهيم واالتجاهـات الخاصـة
منهـا؛ بالقيم األخالقيـة فـي نفـوس المشـاركين و

ثـار الوطنية، والتسـامح، واالعتـدال والجديـة، واإلي
والتضــــــــــحية، والصــــــــــدق واألمانــــــــــة، والعــــــــــدل 

.والمساواة، واالحترام

هـــــذا، وقـــــد تخلـــــل البرنـــــامج محاضـــــرات حـــــول 
موضـــوعات؛ األمـــن القـــومي، والفكـــر المتطـــرف، 
ــــي  ــــة، والت والقــــيم واألخــــالق، االنتمــــاء والمواطن

ن يقوم عليها مجموعـة مـن الخبـراء المتخصصـي
يــة فــي المجــال، وتــم تنفيــذه علــى تجمعــات إقليم

.بالمحافظات
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"تجديد الخطاب الديني

رسـيخ الخطاب الديني ركيزة رئيسـة تُسـهم فـي ت
ديـده التسامح والتعايش بالمجتمع، لـذا بـات تج

ـــة علـــى مـــدار  أولويـــة قصـــوى مـــن أولويـــات الدول
دًا فقـــد بُـــذلت جهـــو. الســـنوات الســـبع الماضـــية

.رامية للتخلي عن التطرُّف ونبذ الكراهية

تعاونــــت الدولــــة فــــي هــــذا مــــع األزهــــر الشــــريف 
يـــة باعتبـــاره المرجـــع األساســـي فـــي العلـــوم الدين

والشــــؤون اإلســــالمية، الــــذي يتــــولى مســــؤولية
ـــدين فـــي مصـــر والعـــالم  ـــدعوة ونشـــر علـــوم ال ال

مـــن 7اإلســـالمي، وفقًـــا لمـــا نصـــت عليـــه المـــادة 
.2014الدستور المصري لعام 

في هذا الصدد، انطلقـت رؤيـة األزهـر مـن ضـرورة 
راط، تجديد التـراث وإنزالـه المنزلـة الالئقـة دون إفـ

والبُعــــد عــــن الجمــــود؛ باتخــــاذ مســــاحة وســــطى 
ج وفـي ضـوء ذلـك المـنه. تعمل على نبذ الصـراع

ـــ"الوســـطي" ـــائق لتكـــون بمثاب ة ؛ صـــدرت عـــدة وث
حــائط صــد ضــد محــاوالت تقــويض هويــة الدولــة 

.  الوسطية المتسامحة
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كمــا تــم إنشــاء العديــد مــن الهيئــات والقطاعــات
المي الجديـدة، المعنيــة بتطــوير نمـط الفكــر اإلســ

ـــــد  وقضـــــاياه المعاصـــــرة، واإلســـــهام فـــــي تجدي
الخطـــــــاب الـــــــديني، ونشـــــــر الفهـــــــم الوســـــــطي 

: لإلسالم، ومن بين تلك الكيانات

اؤه تم إنشـ: مرصد األزهر لمكافحة التطرُّف
لنشــــر الفكــــر اإلســــالمي الصــــحيح 2015عــــام 

حــــول العــــالم؛ حيــــث يوجــــه المرصــــد رســــائله 
. لغة12الوسطية بنحو 

ـــن أهـــداف ذلـــك المرصـــد فـــي رصـــد الفكـــر : وتكمُ
وتـه، المُتطرف وتفنيـده، وبيـان عـدم صـحته أو جد

ب باإلضــــافة إلــــى ذلــــك، يتــــابع المرصــــد مــــا يُكتــــ
ف ويُنشــر عــن اإلســالم والمســلمين فــي الصــح

مسـتوى األجنبية والمراكز البحثية المختلفة علـى
.العالم

 ــــــــــ ـــــــــوى "مركـــــــــز األزهـــــــــر العـــــــــالمي ل الفت
؛ 2016تــــــــم إنشــــــــاؤه عــــــــام ": اإللكترونيــــــــة

تلفة، الستقبال الفتاوى المتعددة، بلغات مخ
وميـة في كل ما يتعلق باألفراد فـي حيـاتهم الي

ـــف فـــروع الفقـــ ه، والشخصـــية، وبشـــأن مُختلَ
الت والفكر، واألديان، ويقوم المركـز أيضًـا بحمـ

ــة تُنشــر علــى مواقــع دعويــة وتوعويــة وتثقيفيَّ
تاوى التواصل االجتماعي؛ للحد من فوضى الف

. ونشر صحيح الدين

 2016تأسـس عـام : "الترجمـة"مركز األزهر لــ ،
ة، ويقوم بترجمة الدراسات والمؤلفات المهم

ة عــن التــي تُكتــب فــي الخــارج باللغــات األجنبيــ
الم اإلسالم إلى اللغة العربية؛ لفهم رؤيـة العـ

واتخـــــاذ مـــــا يلـــــزم وفقهـــــا لتحســـــين صـــــورة 
ى اإلســـالم ومفاهيمـــه األصـــيلة، باإلضـــافة إلـــ
ي الترجمـــة الفوريـــة للنـــدوات والمـــؤتمرات التـــ

ينظمهـــا األزهـــر الشـــريف أو هيئاتـــه، وترجمـــة 
ــــة، الدراســــات التخصصــــية والبحــــوث العلمي

يـر التي تعالج قضايا المجتمعات المسـلمة غ
.العربية والقضايا الشائكة
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"ـــم إحياؤهـــا عـــام :"أروقـــة األزهـــر الشـــريف ت
ــوم اإلســالمي2016 ــدريس العل ــاط بهــا ت ة ، ويُن

: وفــــق الطريقــــة األزهريــــة الصــــحيحة، ومنهــــا
، ورواق "القــــــــرآن والقــــــــراءات القرآنيــــــــة"رواق 

".العلوم العربية والشرعية"

 ه تــم تأسيســ:"الشــعبة اإلســالمية"معهــد
اب ، ويُناط به تأهيل الكـوادر مـن شـب2017عام 

م األزهــر؛ حتــى يكونــوا دُعــاة الوســطية والســال
.في ربوع العالم

 أكاديميـــة األزهـــر لتـــدريب األئمـــة والوعـــاظ
؛ 2019تـــــم إنشـــــاؤها عـــــام : وبـــــاحثي الفتـــــوى

لتجديــــــد الخطــــــاب الــــــديني، ونشــــــر الفهــــــم 
.الوسطي لإلسالم

ــــــة خــــــالل  فــــــي ســــــياق متصــــــل، حرصــــــت الدول
المـــؤتمرات التـــي نظمتهـــا ســـواء المحليـــة أو

مــن علــى تجديــد الفكــر والخطــاب الــدينيالدوليــة 
خـــــالل تصـــــحيح المفـــــاهيم المغلوطـــــة، ونشـــــر 
الوســــطية، والحــــدّ مــــن أفكــــار التطــــرف، وإدانــــة 

:اإلرهاب، ومن أبرزها

 المجلـــــــــس األعلـــــــــى للشـــــــــؤون "مـــــــــؤتمر
ــد فــي عــام ،"اإلســالمية ، والــذي 2015المُنعقِ

ـــد الخطـــاب الـــدين ـــى أنّ قضـــية تجدي ـــد عل ي أكَّ
ها وتصحيحه هي األداة الوحيدة التي مـن شـأن

ــــــــدين اإلســــــــالم  ــــــــراز الوجــــــــه الحضــــــــاري ل إب
.الوسطي

 ـــة والمواطنـــة"مـــؤتمر وفـــي ع التنـــوُّ...الحريَّ
، أكــــد إعــــالن 2017المنعقــــد عــــام " والتكامــــل

المواطنــــة والتعــــايش "األزهــــر والمعنــــون بـــــ 
، الــــذي انبثــــق عــــن المــــؤتمر علــــى "المشــــترك

ـــــراث بمـــــا يتماشـــــى مـــــع  ـــــد الت ضـــــرورة تجدي
.أولويات العصر
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والـــــذي مـــــؤتمر األزهـــــر العـــــالمي للتجديـــــد ،
علـوم التجديد في الفكر وال"صدرت عنه وثيقة 

رير ، عمدت الدولة من خالله إلى تح"اإلسالمية
مفهــــوم تجديــــد الخطــــاب الــــديني، وتصــــحيح 
ــــي علَّقــــت بأذهــــان  المفــــاهيم المغلوطــــة الت
الــــبعض، إلــــى جانــــب تحصــــين الشــــباب مــــن 

اء انتشـــار أفكـــار التنظيمـــات المتطرفـــة، وبنـــ
. الوعي، ومناهضة اإلرهاب بجميع أشكاله

هــر مثــل بيــان األز"وثــائق األزهــر"جــدير بالــذكر أن، 
ــة لمكافحــة اإلرهــاب والتطــرُّف، وإعــالن المواطن

الفكـر التجديد فـي"والتعايش المشترك، ووثيقة 
، تمثــــل أحــــد أبــــرز مالمــــح "والعلــــوم اإلســــالمية

التجديــــد الفكــــري والتــــي عكســــت جهــــود الدولــــة 
لنشـــر الحـــوار والتعـــايش، والتصـــدي لمحـــاوالت

. الجماعات المتطرفة

خطـاب اتصالًا، لم يقتصر دور الدولة فـي تجديـد ال
الــديني علــى األزهــر الشــريف فقــط، وإنمــا اهتمــت

ك بــذلك عبــر كيانــات أخــرى، وتــأتي فــي مقدمــة تلــ
الكيانـــــــات وزارة األوقـــــــاف المصـــــــرية، والهيئـــــــة 

يـــث القبطيـــة اإلنجيليـــة للخـــدمات االجتماعيـــة؛ ح
جديـد قامت الدولة من خالل األولـى بجهـدٍ كبيـر لت

الخطـــاب الـــديني فـــي العـــالم بأســـره، مـــن خـــالل 
حركــــة الترجمــــة الواســــعة إلــــى مختلــــف لغــــات 
العـــالم، فضـــلًا عـــن إعـــداد أئمتهـــا علـــى مســـتوى 
عــالِ مــن الثقافــة، مــن خــالل تطويرهــا المســتمر

.ألكاديمية األوقاف المصرية

وعلـــــى صـــــعيد تـــــدريب األئمـــــة والواعظــــــات؛ 
ـــــا فـــــي عمليـــــة تجديـــــد لكـــــونهم عنصـــــرًا رئيسً
ــــديني ونشــــر مفاهيمــــه ومظــــاهر  الخطــــاب ال
صحته؛ فقد عملت الدولـة عبـر قطـاع األوقـاف
على تدريب األئمة مـن خـالل حزمـة مـن الجهـود 

:والمبادرات؛ جاء في مقدمتها

 دريب لتـ،"األوقاف الدولية"افتتاح أكاديمية
.األئمة والواعظات، وإعداد المدربين
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 ـــــــــ ــــــــز األوقــــــــاف ل ــــــــاح مرك البحــــــــوث "افتت
ـــة ،"والدراســـات الدينيـــة " األوقـــاف"بأكاديمي

ـــى تـــدريب 2019فـــي أغســـطس  ، باإلضـــافة إل
يــة ســبع مجموعــات مــن مُعلمــي التربيــة الدين

ـــــــة،  ـــــــة األوقـــــــاف الدولي اإلســـــــالمية بأكاديمي
ــــــــيم  ــــــــة والتعل باالشــــــــتراك مــــــــع وزارة التربي

.الفنيوالتعليم

 ــــــــــة لألئمــــــــــة ــــــــــدورات التدريبي إطــــــــــالق ال
يا ، التـي تركـز علـى معالجـة القضـاوالواعظات

رامج السكانية وتنظيم األسـرة، واسـتحداث بـ
مهــــــــــارات التواصـــــــــــل اإلعالمـــــــــــي لألئمـــــــــــة 

؛ حيـــث تـــم تنفيـــذ أول 2019والواعظـــات عـــام 
د أربــع دورات تدريبيــة بواقــع ثــالث دورات لعــد

واعظــة، 19إمامًــا، ودورة للواعظــات لعــدد 45
واســــتحداث بــــرامج رخصـــــة الحاســــب اآللـــــي 

ذ نحـو الدولية بأكاديمية األوقاف، كما تـم تنفيـ
.برنامجًا تدريبيا خالل تلك الفترة17

 توقيـــــــــع بروتوكـــــــــول تعـــــــــاون بـــــــــين وزارة
لتـدريب األئمـة " األزهـر"وجامعة " األوقاف"

، مـن خـالل إطـالق 2021، في يناير والواعظات
مجموعة مـن البـرامج التدريبيـة فـي المهـارات

. ياإلعالمية، واللغة العربية، واإلرشاد النفس

وفيمــا يخــص الجهــود التــي قامــت بهــا الهيئــة
ـــــة ـــــة للخـــــدمات االجتماعي ؛ القبطيـــــة اإلنجيلي

ألخالقيـات لنشر الفكر المُستنير، وتأكيـد القـيَم وا
التـــي تـــدعو إليهـــا األديـــان الســـماوية، فقـــد دأبـــت

تركيـز تلك الهيئة علـى تجديـد الخطـاب الـديني، وال
ــــع  ــــة ومناهضــــة العنــــف بجمي ــــذ الكراهي ــــى نب عل

إطـــالق حزمـــة مـــن البـــرامج أشــكاله، مـــن خـــالل 
التـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز مفهـــوم المواطنـــة، 

؛ مـــن بينهـــا، تبنـــي مجموعـــة مـــن  وقبـــول اآلخَـــر
القضــــايا المحوريــــة، فــــي إطــــار تجديــــد الخطــــاب 

ــا إلــى جنــبٍ مــع األ ــة جنبً ــديني، ونبــذ الكراهي زهــر ال
.الشريف ووزارة األوقاف
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ام وتهــدف تلــك الفعاليــات إلــى توجيــه الــرأي العــ
بتلــك القضـــية إلــى مســـاره الصــحيح، مـــن خـــالل

شــر حزمــة مــن اآلليــات التــي يتمثَّــل بعضــها فــي ن
المقــــــاالت فــــــي الصــــــحف المصــــــرية، ومواقــــــع 

ــل االجتمــاعي، والبوابــات اإللكترونيــ هــذا . ةالتواصُ
ية باإلضـــافة إلـــى إصـــدار توصـــيات خاصـــة بالقضـــ
يـــة التـــي تـــتم مناقشـــتها مـــن قِبـــل اللجـــان المعن

ي داخــل البرلمــان، ويُمكِــن ذكــر بعــض الجهــود التــ
:تمّت في هذا الصدد كاآلتي

 نحو مواجهـة فاعلـة لخطـاب الكراهيـة "مؤتمر
ك ، شـار"رؤية لتمكين األفـراد والمؤسسـات–

مشـــــاركًا مـــــن المفكـــــرين، والقــــــادة 150بـــــه 
مثلـي الدينيين، واإلعالميـين، واألكـاديميين، وم

المجتمــع المــدني، وبعــض أعضــاء البرلمــان، 
ــــــــيم  وتنــــــــاول المــــــــؤتمر دور اإلعــــــــالم والتعل
ـــة فـــي مواجهـــة خطـــاب  والمؤسســـات الديني

الكراهيــــة، وتــــم نشــــر توصــــياته عبــــر وســــائل
.اإلعالم والتواصُل االجتماعي المختلفة

 ي المواطنة وبناء مجتمع التسـامح فـ"مؤتمر
، والـذي شـارك فيـه "مواجهة خطـاب الكراهيـة

مُشـــــــارِكًا، وتنـــــــاول مقومـــــــات مجتمـــــــع 170
في التسامح والمواطنة، ودور التراث الثقافي

مواجهــة خطــاب الكراهيــة وصــناعة التســامح، 
.والهوية الوطنية

 ة معًا في مواجهـ"المائدة المستديرة بعنوان
مــن المفكــرين، 55، بحضــور "خطــاب الكراهيــة

ـــد ة واإلعالميـــين، والبرلمـــانيين، وقـــدمت المائ
ة، نبذ خطاب الكراهيـ: توصيات متنوعة أهمها

ــــ ــــة، وتنقي ــــاء الشخصــــية الوطني ــــة بن ة وأهمي
المنــاهج الدراســية مــن كــل مــا يــدعو ويحــرِّض

.على التمييز
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"جهود مكافحة التمييز

الحــــق فــــي حريــــة االعتقــــاد وممارســــة الشــــعائر 
ــــــــديانات اإلســــــــالمية والمســــــــيحية  ــــــــة لل الديني

عـام الصـادرالدستور المصري واليهودية، كفله 
: ؛ حيـث نــص فــي المــادة الثالثــة منــه علــى أن2014

مبـــــادئ شـــــرائع المصـــــريين مـــــن المســـــيحيين "
ظمـة واليهود المصـدر الـرئيس للتشـريعات المُن

يـار ألحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينيـة، واخت
".قياداتهم الروحية

ــا مــن هــذا االلتــزام القــانوني، بــذلت الدو لــة انطالقً
يهـا جهودًا رامية إلـى مكافحـة التمييـز بـين مواطن
يـــة، علـــى األصـــعدة الدينيـــة، والتعليميـــة، والثقاف

ـــــك  واالجتماعيـــــة، والسياســـــية كافـــــة، وجـــــاء ذل
يس اتساقًا مع الدعوات والتوجيهات الدائمة لرئ

الجمهوريــة فـــي مختلــف المناســـبات والمحافـــل
لنشـــــر قـــــيم التســـــامح، وتعزيـــــز التعـــــاون لنبـــــذ 
التعصـــــب والتصـــــدي لخطـــــاب الكراهيـــــة، ونبـــــذ 

ها جميع مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيت
.اةالعديد من األبرياء وسلبتهم حقهم في الحي
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ـــــى ـــــة عل ـــــه قامـــــت الدول صـــــعيد الجهـــــود وعلي
اس ، بمكافحـة التمييـز القـائم علـى أسـالميدانية

دينــــي مــــن أســــفل ألعلــــى؛ حيــــث بــــدأت بتنشــــئة
باب الشباب من خـالل مؤسسـتي التعلـيم والشـ

والرياضـــــــة علـــــــى احتـــــــرام التنـــــــوع، مـــــــن خـــــــالل
غــــرس منظومــــة القــــيم المصــــرية فــــي نفــــوس 

.النشء

فــــي هــــذا الصــــدد، تجــــدر اإلشــــارة إلــــى التعــــاون 
ــــــــة للبرلمــــــــان  ــــــــين اإلدارة المركزي المشــــــــترك ب
والتعلـــــيم المـــــدني بـــــوزارة الشـــــباب والرياضـــــة،

ـــــا ـــــة الت ـــــوي اإللكتروني بع والمركـــــز العـــــالمي للفت
، 2021ســبتمبر 13لمشــيخة األزهــر الشــريف فــي 

.لنشر قيم التسامح ونبذ العنف

كمــا تعاونــت الدولــة مــع منظمــة اليونســكو فــي
بنــــاء .. التعلــــيم مــــن أجــــل الســــالم"مشــــروع 

زيــز والــذي يهــدف إلــى تع،"الشــباب للمســتقبل
اب البحــوث وأنشــطة التــرويج والحــوار بــين الشــب

.ةعلى مختلف انتماءاتهم الثقافية والديني

، "يـةالقوافـل الدين"في السياق ذاتـه، تـم إطـالق 
يم والتي عملت من خاللها الدولة على نشـر وتعلـ

تمييـز األمور الدينية للنشء والشـباب ومحاربـة ال
ن والفكــر المتطــرف، وقــد اســتفاد منهــا حتــى اآل

.آالف شاب وفتاة4نحو 

رة، هذا، ونفذت الدولة خالل الثالث سـنوات األخيـ
آالف مـــن 10مبـــادرة، اســـتفاد منهـــا أكثـــر مـــن 33

محافظـات؛ 7الشباب واألطفـال والسـيدات فـي 
ول حيث تم تدريبهم على مفاهيم المواطنـة، وقبـ

ــــات  اآلخــــر، والعــــيش المشــــترك، باســــتخدام آلي
جذابــة كالرياضــة والفــن واأللعــاب وغيــرهم، وجــاء

:في مقدمة تلك المبادرات

ة انطلقـــت بمحافظـــ:مبـــادرة كلنـــا مصـــريين
نـة األقصر، وهدفت إلـى تنميـة الـوعي بالمواط

القائمـــة علـــى الهويـــة المصـــرية، كمـــا شـــارك 
فـــــردًا مـــــن األطفـــــال والشـــــباب، 220فيهـــــا 

ية وتضــمنت المبــادرة زيــارات لألمــاكن الســياح
.والمعالم الدينية باألقصر
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تــــم تخطــــيط : مبــــادرة وطــــن بــــال شــــائعات
وتنفيــذ المبــادرة مـــن خــالل مجموعــة شـــباب 
المجتمـع المـدني بمحافظـة أسـوان، وتهــدف 
المبــادرة إلــى مواجهــة الشــائعات والمفــاهيم 
المغلوطــة التــي تضــعف تماســك المجتمــع

مـــن الشـــباب 30والعـــيش المشـــترك، وقـــام 
أبــــواق (بإعـــداد عمــــل مســـرحي تحــــت عنـــوان 

مســارح بمراكــز 3، تــم عرضــه فــي )الشــياطين
) ، وأبــو الــريشوالحصــاياالمحموديــة، (شــباب 

ومســرح المعهــد العــالي للخدمــة االجتماعيــة 
. بجامعة أسوان، ومسرح القوات المسلحة

خطـط ونفــذ: حلــم كبيـر...مبـادرة جيـل جديـد
ـــــــادرة مجموعـــــــة مـــــــن الشـــــــباب  هـــــــذه المب

ت األكـــــاديميين بالمنيـــــا بالشـــــراكة مـــــع كليـــــا
طفلًـا 150جامعة المنيا، وشارك في المبادرة 

ــــــــا جماعيــــــــة وتضــــــــمنت ورش حكــــــــي وألعابً

.عن قبول اآلخر، والتسامح، وعدم التمييز

نظمهـــا مجموعـــة مـــن : مبـــادرة الكـــل واحـــد
القــــادة الــــدينيين بمحافظــــة المنيــــا، وشــــارك

) 25-16(شــاب فــي الفئــة العمريــة 200فيهــا 
ــذك ور ســنة مــن المســلمين والمســيحيين وال

ة واإلناث؛ وخاللها تم تنظيم عدد من األنشط
ـــــي أتاحـــــت الفرصـــــ ـــــة والرياضـــــية الت ة الثقافي

طية للتعارف، والتقارب، وتعديل الصورة النم
.عن اآلخر

ــادرة طــالب بــال تمييــز ن نفــذتها لجنــة مــ: مب
ع شـــباب األكـــاديميين بأســـوان بالشـــراكة مـــ
ة؛ جامعـة أسـوان وجمعيــة المسـتقبل للتنميــ
ة بهدف نشـر وترسـيخ قـيم العدالـة ومناهضـ

التمييــز المبنـــي علـــى أســـاس النـــوع أو العـــرق
.طالب600أو الدين أو اللون وشارك فيها 
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ة انطلقت بقيادة مجموعـ: مبادرة إيد في إيد
ا داعيات وخادمات المنيا، وحضر المبادرة عـددً

بـول من الشـباب والفتيـات؛ لترسـيخ مبـادئ ق
.اآلخر وقبول التنوع

ألهميـة ، وتأكيـدًاوعلى صعيد التربيـة والتعلـيم
فــي القــيم األخالقيــة فــي المجتمــع، ودور التعلــيم

د تــم فقــترســيخ وتعزيــز تلــك القــيم بــين الــنشء، 
؛ لتدريســـه إعـــداد كتـــاب القـــيم واحتـــرام اآلخـــر

من للطـــــالب بالصـــــف الثالـــــث االبتـــــدائي، ويتضـــــ
محتــــواه تعزيــــز قــــيم التســــامح ونبــــذ التعصــــب

ــــف بــــين فئــــات المجتمــــع، والتأكيــــد علــــى  والعن
ذاتـه، السلوك القويم وتقبل اآلخـر، وفـي السـياق

وف تمت مراجعة كتاب القيم واحترام اآلخر للصف
عـــه األول والثـــاني والرابـــع؛ تمهيـــدًا لطبعـــه وتوزي

. على الطالب

فها كما تم حصر المناطق ذات األولوية الستهدا
ببـــرامج وخطـــط الـــوزارة، لنشـــر ثقافـــة التســـامح

الــديني ونبــذ التعصــب فــي عــدد مــن محافظــات 
.الجمهورية

مــــين اتصــــالًا، تــــم اعتمــــاد حقيبــــة تدريبيــــة للمعل
ة تســـتهدف دعـــم الحريـــات الدينيـــة، ونشـــر ثقافـــ

ل اللجنـة التسامح، ونبذ التمييز؛ فضلًا عن تشكي
ر المســؤولة عــن تنفيــذ التــدريب، وعقــد لقــاء عبــ

ــــــــــدريب  ــــــــــف بالت الفيــــــــــديو كــــــــــونفرانس للتعري
ـــ ـــه لمـــديري المـــديريات التعليمي ة، واالســـتعداد ل

، ومــــديري التعلــــيم العــــام، والشــــؤون التنفيذيــــة
واألمـــــــن، واالتصـــــــال السياســـــــي، ومســـــــؤولي 
ـــــة  التـــــدريب، ومـــــديري فـــــروع األكاديميـــــة المهني
للمعلمـــين، ومـــوجهي عمـــوم المـــواد الدراســـية 

.واألنشطة المختلفة
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ـــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــواء الالجئ احت
باعتبارهم مُقيمين

"

أدت األوضـــــاع السياســـــية واالضـــــطرابات التـــــي
شهدتها عدد من دول المنطقة، إلى تحول مصر
ــا مــن ــين، وانطالقً ــور ومقصــد لالجئ ــة عب إلــى دول

اة دورهــا الريــادي بالمنطقــة والمســؤولية المُلقــ
علــــى عاتقهــــا تجــــاه هــــؤالء الالجئــــين، تضــــامنت 

ير الدولــة معهــم والتزمــت بتقــديم الحمايــة وتــوف
ـــين وطـــالبي اللجـــوء، رغـــم زيـــادة  الخـــدمات لالجئ

ـــــــــالغ نحـــــــــو  ـــــــــف الجـــــــــئ 272.9عـــــــــددهم والب أل
، بعــد أن كــانوا نحــو 2020وطالــب لجــوء فــي عــام 

، وقــــد تجلــــى التــــزام 2014ألــــف الجــــئ عــــام 236.1
ــين، وتــوفير ســبل المعي ــدعم الالجئ ــة ب شــة الدول
فـي الكريمة لهم بما يسهم فـي تعزيـز التعـايش

المجتمـــع المصـــري، فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت 
؛ حيـثقطاع الصـحةوالقطاعات وفي مقدمتها 

ـــــي اللجـــــوء فـــــي مصـــــر ـــــون وطالب يتمتـــــع الالجئ
لــى بإمكانيـة الحصـول عـلـى الخدمــات الصحيــة ع

.قــدم المســاواة مــع المجتمــع الــمـــصــري

ـــا لمـــذكرة تفـــاهم وقعتهـــــا  جـــاء ذلـــك القـــرار وفقً
ة وزارة الصحــــة والســــكان والمفوضيــــة الســــامي

ـــــدة لشـــــؤون الالجئــــين فـــــي عـــــام  ـــــم المتحـ لألمـ
وء مــــن ، والتـــي تُتيـــح لالجئــين وطالبـــي اللجــــ2016

جميـــــــع الجنســـــــيات إمكانيـــــــة الحصـــــــول عـلــــــى 
ـــة الخدمــات الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك رعايــة اإلحال

.األوليــة والثانويــة وحاالت الطــوارئ

مصـر القانـــون رقــــــم ، اعتمـــدت 2018وفـي عـــام 
ــــــام 2 ــــــام 2018لعـ ــــــون نظـ ــــــدار قانـ ــــــأن إصـ بشـ

ـــه التنفي ــــن الصحــــي الشــــامل والئحت ذيــــة، التأمـي
ــــا تنــــص علــــى أنــــه  وتشــــمل هــــذه الالئحـــة أحكامً
يمكــــــــن لالجئـــــــين التمتــــــــع بخدمــــــــات التأمــــــــين 
الصحـــــي الشـــــامل فــــي إطــــــار خطـــــط التأمــــــين 

ــا  مـــن 68، المـــادة 4الفصـــل (المُصــممة خصيصً
).الالئحة

أُدرج الالجئـــون مـــن جميـــع ،2018وفــــي مــــارس 
ـــية الوطن ـــة الجنســيات فــي المبــادرة الرئاسـ يـ

للكشـــــف عــــــن التهــــــاب ؛"مليـــــون صحــــــة100"
ـــائي  ــــد الوب ه ، وعالجــــه، والقضـــاء عليـــ"ســـي"الكبـ

.2023بحلول عام 
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ـة يُعـــدُّ ذلـــك جــــزءًا مــــن تعزيــــز التغطيــــة الصحيـــ
زءًا الشــــاملة، وتعتبـــر تلـــك المبــــادرة الوطنيــــة جـــ

ــــــة التــــــي تقودهــــــا  مــــــن خطــــــة العمــــــل العالمي
مــــن أجــــل ضــــمان " منظمــــة الصحــــة العالميـــة"

ـي حيـــاة صحيـــة، وتعزيــــز الرفاهيـــة للجميـــع، والتـــ
تهــــدف إلـــى تحســــين معــــززات أهــــداف التنميــــة 

ة المســـــتدامة الصحيـــــة للوصـــــول إلــــى التغطيـــــ
. 2030الصحيـة الشـاملة بحلـول عـام 

ئـين إدراج األطفـال الالجباإلضافة إلى ذلـك، تـم 
، الفي الحملة الوطنية لمكافحة شـلل األطفـ

؛ حيـث تمكنـت الدولـة 2021والتي تم تنفيذها عـام 
مليـــون طفـــل مـــن المصـــريين 16.5مـــن تطعـــيم 

ـــر المصـــريين المُقيمـــين بمصـــر، فضـــلًا عـــ ن وغي
ــــى  ــــين بحمــــالت القضــــاء عل إدراج أطفــــال الالجئ
ـــم  ـــة لطـــالب المـــدارس، والتـــي ت ـــدان المعوي الدي

مبكـر تنفيذها مؤخرًا، ومبـادرة الـرئيس للكشـف ال
ب لطــال" السِّــمنة واألنيميــا والتقــزم"عــن أمــراض 

.المرحلة االبتدائية

ــا لتلــك الجهــود، نفــذت مصــر شــراكة مــ ع وتتويجً
منظمــــــة األمــــــم المتحــــــدة "االتحـــــاد األوروبــــــي و

، لمـدة 2021أكتـوبر 24، فـي )يونيسف" (للطفولة
ال عامين تستهدف تعزيز إمكانية حصـول األطفـ

الالجئـــين والمهـــاجرين فـــي مصـــر وأســـرهم علـــى 
". 19-كوفيد"اللقاحات المضادة لـ

إطــار فــي ســياقٍ متصــل، تــأتي تلــك الشــراكة فــي
الخطــــــة المصــــــرية الوطنيــــــة لنشــــــر اللقاحــــــات

فــــــي مصــــــر، وضــــــرورة تلقــــــيح جميــــــع الفئــــــات 
ــــــــا كــــــــان وضــــــــعها القــــــــانوني أو  الســــــــكانية، أي

لـغ االقتصادي، ومـن شـأن هـذه المنحـة، والتـي تب
مليــــون يــــورو، أن تســــاعد األطفــــال 2.2قيمتهــــا 

األكثــــر احتياجًــــا مــــن الالجئــــين والمهــــاجرين علــــى
ة الوصول إلـى خـدمات حمايـة الطفـل واالسـتفاد
ل منهــا، واالرتقــاء بقــدرة النظــام الصــحي ليشــم
ثـــر الالجئـــين وغيـــرهم مـــن الفئـــات الســـكانية األك
ت احتياجًا ضمن الجهود المبذولة في إطـار حمـال

.التطعيم
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فــــي ســــياق متصــــل، عملــــت الدولــــة علــــى دمــــج 
فـــــي قطـــــاع الالجئـــــين وإتاحـــــة الخـــــدمات لهـــــم 

ة ،  حيـــث اســـتهدفت الشـــراكة المصـــريالتعلـــيم
منظمـــة األمـــم المتحـــدة "مــع االتحـــاد األوروبـــي و

-الســــابق اإلشــــارة لهــــا-) يونيســــف" (للطفولــــة
ر؛ تعلـيم األطفـال الالجئــين والمهـاجرين فـي مصــ

.بغرض تحسين مستوى التعليم المُقدم

التــــــيلخطــــــة االســــــتجابة اإلقليميــــــة ووفقًــــــا 
ين أطلقتها وزارة الخارجية المصـرية لـدعم الالجئـ

الســـــــوريين المقيمـــــــين فـــــــي مصـــــــر وتمكـــــــين 
-2020المجتمعــــات المستضــــيفة لهــــم لعــــام 

ئين ، يواصــل شركاء الخطــة اإلقليميــة لالج2021
تعزيــز القـــدرة عـــلى مواجهـــة األزمـات، والتعـاون 

ـــ ــى التعليـ ـــادل إل ـــول العـ ـــهيل الوصـ ــا لتسـ م، معً
ة وفــــرص الرعايــــة فــي مرحلــــة الطفولــــة المبكــر

.وتحسين جودته

ـــــــت وزارة وبالنســــــبة لالجئــــــين الســــــوريين، منحـ
وريين التربيـــة والتعليـــــم المصـــرية الالجئـــين الســـ

ــــم إمكانيــة الوصــــول الكامــــل إلــى خدمــــات التعلي
الحكومــي علـــى قـــدم المسـاواة مــع المـواطنين 

.المصرييـن

، ويمتد هـذا الوصــول إلـى جميــع مراحــل التعليــم
ذلـك بـمــا فـي ذلــك الـتعـلـيــم الـمـهني والفنـي، وك

أكاديميـــــــات ومؤسســــــــات التعليــــــــم العــــــــالي، 
، أفـــــادت 2019/2018فبالنســـــبة للعــــام الدراســـي 

ـــب 42.3وزارة التربيــة والتعليـــم أنَّ نحــو  ألــف طالـ
ــــوري  ــــر -سـ ــــن غيـ ــــن المســـجلين أو مـ ــــواء مـ سـ

المســــجلين لــــــدى المفوضــــية الســـــامية لألمــــم
س التحقـــوا بالمــدار-المتحــدة لشـــؤون الالجئــين

الحكوميـــة، هــذا بجانــب التحــــاق مـــا يقــــــرب مـــن 
آالف شــــاب ســــوري بالجامعــــات الحكوميــــة 6.8

.ومؤسســات التعليــم العالي المصرية

95.1
109.9

230.1 236.1

212.5 213.5
232.6

246.7
258.4 272.9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

) 2020-2011(تطور أعداد الالجئين في مصر حسب البلد أو إقليم اللجوء خالل الفترة  

)ألف الجئ(

.البنك الدولي: المصدر
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ـــا الســـتطالع المفوضـــية الســــامية لأل مـــم ووفقً
، فقـد حـدث 2019المتحدة لشـؤون الالجئين عـام 

التحـاق تقدم كبير فيما يتعلق بتحسين معدالت
إلــى الالجئــين بالدراســة فــي مصــر، والتــي وصــلت

.2019لعام % 90

؛ لتعزيـــز برنـــامج دمـــج طمـــوحكـــذلك تـــم وضـــع 
القـــدرة علـــى خدمـــة األطفـــال وذوي االحتياجـــات 
الخاصــــــــــــة واألطفــــــــــــال غيــــــــــــر المصــــــــــــحوبين 
والمنفصــلين عــن ذويهــم؛ وذلــك بغــرض إدمــاج 

فـي هذه الشريحة من الشباب والبنـات الالجئـين
ــــ ــــيم حكــــومي ميســــور التكلفــــة وأكث ر نظــــام تعل

.استدامة

اب دعــــم الفتيــــات والشــبفــي الســياق ذاتــه، تــم 
ـــول للوصالسوريين ذوي االحتياجـات الخاصـة 

ــــع القريبــــة مــــن ــــة للجميـ إلـــى المـــدارس الحاضنـ
.مناطـق اإلقامة

ــــا تعلي ميــــة اتصـــالًا، يتلقــــى هـــؤالء األطفـــال منحً
خاصــــــة لتغطيــــــة الرســــــوم الدراســــــية والنقــــــل 
والخدمـات المتخصصة األخرى، مـا مـن شـأنه أن 
ــــــم  ـــــى التعلي يُســـــهم فـــــي الوصــــــول العــــــادل إل

.للفتيـات والشباب األكثـر ضعفًا

ا ، بــذلت الدولــة جهــودًوفــي المجــال االقتصــادي
عــــدة؛ لــــدعم شــــباب الالجئــــين عبــــر العديــــد مــــن 
: المبـــــادرات والمشـــــروعات، تمحـــــور أبرزهـــــا فـــــي

ـــبل المعيشـــة لالجئـــي"مشـــروع  ن تحســـين سُ
، أطلقتــــه مؤسســــة صــــناع الحيــــاة"الســــوريين

ــــــــالن "بالتعــــــــاون مــــــــع هيئــــــــة ،LMF)(مصــــــــر  ب
ـــل مـــن مفوضـــ"إنترناشـــونال إيجيبـــت ية ، وبتموي

األمــــــم المتحــــــدة لشــــــؤون الالجئــــــين، يهــــــدف 
ــبل معيشــة الالجئــ ين المشــروع إلــى تحســين سُ

ير الســوريين فــي منطقــة القــاهرة الكبــرى، وتــوف
فــرص العمــل للرجــال والســيدات الســوريين مــن

.خالل بناء قدراتهم الفنية
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لي باإلضــافة إلــى تقــديم الــدعم المــالي وغيــر المــا
لتســــــهيل البــــــدء فــــــي مشــــــروعات صـــغـــيـــــــــرة 
ـــــــــع فــــــــي  ـــــــــر أو الــتـــوســ ـــــــــة الــصــغــ ومــتــنــاهــيـ
المشــــــروعات القائمــــــة بالفعــــــل، وقــــــد تمكــــــن 

ج المشروع من تحقيق عدد من اإلنجـازات والنتـائ
:، من بينها2019خالل عام 

  مسـتفيدين لبـدء 105تقديم منح ماليـة لنحـو
.المشروعات الخاصة بهم

 أفــراد علــى مهــارات ريــادة األعمــال 209تــدريب
".كيف تبدأ مشروعك الخاص"

 ـــ74تـــدريب ة مســـتفيدًا تـــدريبات حرفيـــة ويدوي
).وغيرها/ خياطة / طبخ (

 2018زيارة متابعة لمستفيدين 285عمل.

 شهور3مشروعًا لمدة 99متابعة.

فــــي الســــياق ذاتــــه، تــــم التعــــاون مــــع الســــفارة 
روع مشـالمصرية السويسرية بالقاهرة إلطـالق 

فــي ،"تــوفير ســبل العــيش لالجئــين فــي مصــر"
، والذي يستهدف دعم الالجئـين2019أغسطس 

م مـن السوريين والسـودانيين واليمنيـين، وغيـره
الالجئـــين مــــن الجنســـيات األخــــرى، والمهــــاجرين 
ـــــبُل المعيشـــــة،  ـــــا فـــــي مصـــــر؛ إليجـــــاد سُ عمومً
ـــــنهم مـــــن كســـــب دخـــــل فـــــي المجتمـــــع  وتمكي
المضــــــيف لهــــــم، ويســــــتهدف بصــــــورة خاصــــــة 

قــد الالجئــين فــي مــدينتي اإلســكندرية ودميــاط، و
نجـح المشــروع فــي تحقيــق إنجــازات عــدة، تمحــور 

:أبرزها في

 الجـــئ، 800تـــوفير خـــدمات قانونيـــة ألكثـــر مـــن
.من جنسيات مختلفة
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 فـــــــي المرحلـــــــة العمريـــــــةشـــــــابًا 150دعـــــــم
عامًـــا بتـــدريبات مهنيـــة، مـــن خـــالل ) 15-20(

مراكــــز متخصصــــة، مثــــل أكاديميــــة ســــموحة 
ـــــة المصـــــرية، ،”V.Tech”و ـــــة العربي واألكاديمي

"دون بســـكو"واألكاديميـــة األوروبيـــة، ومعهـــد 
.للتدريبات المهنية

 ــــــــا272دعــــــــم ، بمــــــــنحٍ ال تــــــــرد، لعمــــــــل الجئً
مشروعات صغيرة، وتوفير دخل شهري لهم، 
وذلــك بعــد إعــدادهم، مــن خــالل التــدريب علــى 

. إدارة المشروعات

مر وال يتوقف المشروع عند هذا الحد؛ حيـث يسـت
ـــد عم البـــاحثون فـــي متابعـــة الالجئـــين، وتقـــديم ال

النــــــوعي الــــــالزم لهــــــم، خــــــالل مرحلــــــة تســــــويق 
هم منتجاتهم التي تـدرّبوا عليهـا، مـن خـالل إلحـاق

بمعــارض، وطباعــة مطويــات أو بطاقــات توضــح 
نشــــــــــــاطهم، وتعــــــــــــرف المحيطــــــــــــين بهــــــــــــم 

.بتخصصاتهم وخبراتهم

ــم إطــالق  مشــروع شــبابفــي ســياق متصــل، ت
، بالتعـــــاون مـــــع منظمـــــة العمـــــل للمســـــتقبل

ـــــــة  ـــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة للطفول ـــــــة وهيئ الدولي
مثــل ، والــذي يجمــع ثالثــة محــاور، تت)اليونيســيف(

: في

تنمية المهارات وخدمات التوجيه الوظيفي.

تنمية قدرات األطراف المعنية الرئيسة.

 المشـــاركة فـــي وضـــع السياســـات مـــن أجـــل
اب تحسين فرص المعيشة، وتعزيز قدرة شب
فة المهاجرين والالجئين والمجتمعات المضي

.على الصمود اجتماعيا واقتصاديا

مـــــــــن الفتيـــــــــات % 50يســـــــــتهدف المشـــــــــروع 
مـــــن المـــــراهقين والشـــــباب % 30والســـــيدات، و

المهـــــــــــاجرين والالجئـــــــــــين، ويبلـــــــــــغ إجمـــــــــــالي 
.ألف شخص30.6المستفيدين منه 
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ــمم هــذا المشــروع فــي الفتــرة مــن بدايــة وقــد صُ
ـــرى 2020ســـبتمبر  فـــي محافظـــات القـــاهرة الكب

ـــــد  ـــــاط وكفـــــر الشـــــيخ؛ لتزوي واإلســـــكندرية ودمي
شــــــباب المهــــــاجرين والالجئــــــين والمجتمعــــــات 

ضـل المضيفة بفرصة الحصول علـى معيشـة أف
.عبر تعزيز مهارات العمل

واق وقــد أدت البنيــــة التحتيــــة المتطــــورة واألســ
ـــك االنتشــ ـــر، وكذلـ ـــي مصـ ـــة فـ ار المحليــــة العاملـ
لـى الجغرافــي لالجئـين فـــي المناطـــق الحضريـــة إ

اعتمــــــاد برنامــــــج األغذيـــــة العالمــــــي للقســـــــائم 
ــــــــــة األساســـــــــية  ــــــــــه الطريقـ ــــــــــة بوصفـ الغذائيـ

ــــة ــــي الدولـ ــــاعدة الالجئـــين فـ هـــذا، ويقـــدم . لمسـ
ــــــواع مــــــن  ــــــة أن ــــــة العــــــالمي ثالث ــــــامج األغذي برن

ر، المســاعدة لالجئــين الــذين يعيشــون فــي مصــ
:وهي كالتالي

ج التــي يقــدمها برنــام: المســاعدة الغذائيــة
، وهــي عبــارة عــن األغذيــة العــالمي لالجئــين

تحويــل نقــدي لكــل شــخص يمكــن اســترداده
ــر فــي متــاجر التجزئــة الشــريكة أو نقــدًا مــن أك ث

الد ألف نقطة بيع في جميع أنحاء الـب140من 
قــديم عبـر بطاقـة المســتفيد الشخصـي، يـتم ت

هــذه المســاعدة كــل شــهر لالجئــين الــذين تــم
.  تحديدهم على أنهم األكثر احتياجًا

 المســــــــــــــــاعدة الغذائيــــــــــــــــة للحوامــــــــــــــــل
يــوفر برنــامج األغذيــة العــالمي: والمرضــعات

تحــويالت نقديــة كـــل شــهر للنســاء الحوامـــل
مــن األطفــال الرضــع (والمرضــعات الالجئــات 

تــاجر ليــتم اســتبدالها فــي م) دون ســن الثانيــة
ة التجزئـــة الشـــريكة أو نقـــدًا عـــن طريـــق بطاقـــ

ألــف 140المســتفيد الشخصــي مــن أكثــر مــن 
م نقطــة بيــع فــي جميــع أنحــاء الــبالد، كمــا يــت

يمة توفير جلسـات توعيـة حـول التغذيـة السـل
والســـــالمة لألمهـــــات وأطفـــــالهن الصـــــغار، 
ـــى دعـــم الالجئـــين وأفـــراد  ـــامج إل ويهـــدف البرن
ــــــى  المجتمــــــع المضــــــيف فــــــي الحصــــــول عل
المــــــؤهالت والشــــــهادات الالزمــــــة لكســــــب 

من الدورة التدريبيـة، % 80الدخل، وعند حضور 
.ةيتلقى المشاركون مساعدة نقدية شهري
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كمـــا أطلقـــت وزارة الخارجيـــة المصـــرية ومكتـــب 
ن األمــم المتحــدة، المنصــة المشــتركة للمهــاجري

، وذلــك فــي إطـــار 2021نــوفمبر 4والالجئــين، فــي 
ـــــرام حقـــــوق  ـــــى احت ـــــنهج المصـــــري القـــــائم عل ال
اإلنســـان للمهـــاجرين والالجئـــين، ودمجهـــم فـــي 
ــــى جميــــع  المجتمــــع المصــــري مــــع القضــــاء عل

د أشــكال التمييــز ضــدهم، وضــمان أال يتخلــف أحــ
ماعيـة عن الركب في تقاسم منـافع التنميـة االجت

ركة واالقتصــــادية، وتُعــــدُّ تلــــك المنصــــة المشــــت
مبـــادرة مـــن الحكومـــة المصـــرية وشـــركاء األمـــم 

ة المتحـدة فـي مصـر؛ لـدعم التعـاون بـين الحكومــ
واألمـــــم المتحـــــدة وشـــــركاء التنميـــــة والجهـــــات 

. المانحة وأصحاب المصلحة اآلخرين

ـــل احتياجـــات ـــوفر المنصـــة فرصـــة لتحلي هـــذا، وت
ـــين والمهـــاجرين والمجتمعـــات المضـــيفة الالجئ

لهـــــم، ونتيجـــــة لتلـــــك الجهـــــود وغيرهـــــا، أكـــــدت 
المفوضــــية الســــامية لألمــــم المتحــــدة لشــــؤون
ــــين فــــي مصــــ ــــة لالجئ ــــة الحماي ــــين أن بيئ ر الالجئ
ار اتســـمت باالســـتقرار، وذلـــك فـــي ضـــوء اســـتمر

ــــب الحكومــــة  ــــين مــــن جان حســــن ضــــيافة الالجئ
.المصرية

ة وبدوره، أشـاد الممثـل السـابق لمنظمـة الصـح
ــإدراج ضــيوف "جــون جبــور"العالميــة فــي مصــر  ، ب

مليـــون صـــحة، كمـــا أشـــاد 100مصـــر فـــي حملـــة 
ممثـــــل المفوضـــــية الســـــامية لألمـــــم المتحـــــدة 

إدراج ، بـ"كريم أتاسـي"لشؤون الالجئين لدى مصر 
ية الالجئـــين وطـــالبي اللجـــوء فـــي الحملـــة الرئاســـ

لعـــالج المصـــابين بالتهـــاب" مليـــون صـــحة100"
ـــا علـــى قـــدم المســـاواة مـــع  ـــد الوبـــائي مجانً الكب

.المصريين

ومـــن جانبهـــا، أكـــدت المُنســـقة المُقيمـــة لألمـــم
نَّ أ" بانوفـــاإيلينـــا "المتحـــدة فـــي مصـــر، الســـيدة 

مصــر تقـــدم بســخاء الخـــدمات األساســية، مثـــل
ئــين الصــحة والتعلــيم، لغالبيــة المهــاجرين والالج
هـــة وطـــالبي اللجـــوء، وتتخـــذ تـــدابير إضـــافية موج

بصــــفة خاصــــة لتلــــك الفئــــات لمواجهــــة جائحــــة 
".19-كوفيد"

ـــــا علـــــى االهتمـــــام " إنَّ مصـــــر تؤكـــــد دائمً
م االســـتثنائي وااللتـــزام تجـــاه كـــل مـــن هـــ

".موجودون في مصر
"لوران دي بويك"

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر
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