تقارير األيام الدولية لحقوق اإلنسان
 4فبراير 2021
مرجعHRD 1/2021 :

تقرير األمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق اإلنسان
بمناسبة اليوم الدولي لألخوة اإلنسانية ( 4فبراير)
يحتفــل العالــم فــي الرابــع مــن فبرايــر هــذا العــام -وألول
ـاء
مــرة -باليــوم الدولــي لألخــوة اإلنســانية ،يأتــي ذلــك بنـ ً
علــى مبــادرة مشــتركة لجمهوريــة مصــر العربيــة ودولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي إطــار الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة ،حيــث تقدمــا بقــرار معنــون بـ»اليــوم
الدولــي لألخــوة اإلنســانية» والــذي صــدر بالتوافــق فــي
ديســمبر  ،2020وتقــرر بموجبــه تحديــد الرابــع مــن فبرايــر
مــن كل عــام ليصبــح يومً ــا دوليًــا لألخــوة اإلنســانية
ابتــداء مــن العــام الجــاري.
واالحتفــال بــه ســنويًا
ً
تجــدر اإلشــارة إلــى أن اختيــار يــوم الرابــع مــن فبرايــر
لالحتفــال بهــذه المناســبة يرجــع إلــى أنــه اليــوم الــذي
شــهد توقيــع فضيلــة اإلمــام األكبــر أحمــد الطيــب شــيخ
األزهــر الشــريف ،والبابــا فرانســيس بابــا الفاتيــكان ،علــى
وثيقــة «األخــوة اإلنســانية مــن أجــل الســام العالمــي والعيــش المشــترك» فــي مدينــة أبــو ظبــي بدولــة اإلمــارات
ً
حدثــا إنســانيًا وتاريخيًــا عميــق المغــزى ،وتحمــل رســالة
العربيــة المتحــدة فــي عــام  .2019وتمثــل تلــك الوثيقــة
ســام ومحبــة وإخــاء إلــى العالــم بأســره ،حيــث تدعــو إلــى العمــل الجــدي علــى نشــر ثقافــة التســامح والســام
ونبــذ التطــرف بكافــة صــوره وأشــكاله وكــذا التعصــب والكراهيــة.
وبهــذه المناســبة تصــدر األمانــة الفنيــة للجنــة العليــا الدائمــة لحقــوق اإلنســان هــذا التقريــر الــذي يتنــاول الــدور
الرائــد لمصــر فــي إطــار األمــم المتحــدة فــي مجــال ثقافــة الســام وتعزيــز قيــم التســامح والحريــات الدينيــة،
واإلطــار الدســتوري والقانونــي الداعــم لقيــم ومبــادئ األخــوة اإلنســانية ،كمــا يســتعرض البنيــة المؤسســية
الداعمــة إلعمــال مبــادئ وقيــم األخــوة اإلنســانية فــي مصــر ،وأخيــ ًر ا يلقــي الضــوء علــى أبــرز الجهــود الوطنيــة
إلعمــال قيــم ومبــادئ األخــوة اإلنســانية.
أولًا :الــدور الرائــد لمصــر فــي إطــار األمــم المتحــدة فــي مجــال ثقافــة الســام وتعزيــز قيــم التســامح
والحريــات الدينيــة
إن االهتمــام الــذي توليــه مصــر فــي إطــار الدبلوماســية متعــددة األطــراف باألمــم المتحــدة فــي مجــال ثقافــة
الســام وتعزيــز قيــم التســامح والحريــات الدينيــة ينبــع مــن موقعهــا الحضــاري كمنــارة لالعتــدال والوســطية
والتعايــش المشــترك ،ومــن واقــع مســئوليتها فــي المســاهمة الفعالــة فــي مســاعي تعزيــز الحــوار البنــاء بيــن
األديــان والثقافــات ،والتصــدي لحــاالت التمييــز والتنميــط الســلبي والوصــم التــي يتعــرض لهــا األشــخاص بســبب
معتقداتهــم الدينيــة.
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فلقــد بذلــت مصــر جهــودً ا دبلوماســية نشــطة بالتعــاون مــع دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لبنــاء توافــق بيــن جميــع الــدول األعضــاء
باألمــم المتحــدة حــول القــرار الــذي تقدمــا بــه ،باالشــتراك مــع عــدد مــن
الــدول الصديقــة ،إلــى الجمعيــة العامــة باألمــم المتحــدة المعنــون بـــ
«اليــوم الدولــي لألخــوة اإلنســانية» والــذي تــم اعتمــاده فــي ديســمبر
الماضــى .ويشــير القــرار إلــى وثيقــة «األخــوة اإلنســانية مــن أجــل الســام
العالمــي والعيــش المشــترك» ،ويعــرب عــن بالــغ القلــق مــن األعمــال
التي تدعو إلى الكراهية الدينية وتؤدي بالتالي إلى تقويض روح التسامح
واحتــرام التنــوع .كمــا يشــير القــرار إلــى المســاهمة القيمــة التــي يقدمهــا
األشــخاص مــن جميــع األديــان أو المعتقدات إلى البشــرية والمســاهمة
التــي يمكــن أن يقدمهــا الحــوار بيــن جميــع المجموعــات الدينيــة فــي زيادة
الوعــي بالقيــم المشــتركة بيــن جميــع البشــر وتحســين فهمهــا .ويشــدد
القــرار علــى أهميــة التوعيــة بمختلــف الثقافــات واألديــان أو المعتقــدات
وأهميــة التعليــم فــي تعزيــز التســامح الــذي ينطــوي علــى تقبــل النــاس
للتنــوع الدينــي والثقافــي واحترامهــم لــه .ويدعــو القــرار كذلــك إلــى تعزيــز الحــوار بيــن األديــان والثقافــات مــن أجــل
تعزيــز الســام واالســتقرار االجتماعــي واحتــرام التنــوع وتوخــي االحتــرام المتبــادل ،وتهيئــة بيئــة مواتيــة لتحقيــق
ً
وأيضــا علــى األصعــدة اإلقليميــة والوطنيــة والمحليــة.
الســام والتفاهــم المتبــادل علــى الصعيــد العالمــي
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وتتنامــى أهميــة صــدور هــذا القــرار خاصــة فــي وقــت يواجــه فيــه العالــم األزمــة غيــر المســبوقة الناجمــة عــن
جائحــة كوفيــد ،19-التــي تتطلــب اتخــاذ تدابيــر عالميــة تقــوم علــى الوحــدة والتضامــن وتعزيــز التعــاون المتعــدد
األطــراف ،كمــا تبــرز أهميتــه فــي ضــرورة تكثيــف المبــادرات لكبــح جمــاح التطــرف بجميــع أشــكاله ،والتصــدي
لخطــاب الكراهيــة والتحريــض مــن خــال الترويــج لثقافــة الســام ونبــذ العنــف.
كمــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي شــهر ينايــر  2021قــرا ًر ا قدمتــه مصــر والســعودية والمغــرب،
باالشــتراك مــع عــدد مــن الــدول الصديقــة ،بعنــوان «تعزيــز ثقافــة الســام والتســامح مــن أجــل حمايــة المواقــع
الدينيــة» .ويأتــي هــذا القــرار علــى خلفيــة تصاعــد حــاالت التعصــب الدينــي والتمييــز علــى أســاس الديــن ،وتزايــد
الحاجــة إلــى تعزيــز قيــم التســامح والتعايــش المشــترك وقبــول اآلخــر ،حيــث يحــث القــرار جميــع الــدول علــى
ً
تحريضــا علــى
اتخــاذ تدابيــر فعالــة للتصــدي لدعــوات الكراهيــة القوميــة ،أو العنصريــة ،أو الدينيــة ،التــي تشــكل
التمييــز أو العنف .ويديــن القــرار كذلــك جميــع االعتــداءات علــى األماكــن والمواقــع الدينيــة ،ويدعــو الــدول إلــى
دعــم خطــة عمــل األمــم المتحــدة لحمايــة المواقــع الدينيــة ،كمــا يطالــب الســكرتير العــام لألمــم المتحــدة بعقــد
مؤتمــر عالمــي يهــدف إلــى اتخــاذ إجــراءات محــددة مــن أجــل تنفيــذ خطــة عمــل األمــم المتحــدة لحمايــة المواقــع
الدينيــة التــي أعدهــا مكتــب األمــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات ،مــع التأكيــد علــى أن المســئولية األساســية فــي
هــذا الشــأن تقــع علــى عاتــق الــدول.
ثانيًا :اإلطار الدستوري والقانوني الداعم لمبادئ وقيم األخوة اإلنسانية
يؤكــد الدســتور علــى قيــم ومبــادئ المســاواة والتســامح والمواطنــة واإلخــاء واحتــرام وقبــول اآلخــر والتعدديــة،
حيــث أكــد أن المواطنــة وســيادة القانــون همــا أســاس الدولــة (المــادة  ،)1وعلــى التــزام الدولــة بتحقيــق تكافــؤ
الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن ،دون تمييز(المــادة  ،)9وأن مــن ضمــن أهــداف التعليــم إرســاء مفاهيــم المواطنــة
والتســامح وعــدم التمييــز (المــادة  .)19وتلتــزم الدولــة بموجــب الدســتور بالحفــاظ علــى مكونــات التعدديــة
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الثقافيــة فــي مصــر (المــادة  .)50كمــا يؤكــد الدســتور أن المواطنيــن متســاوون فــي الحقــوق والحريــات والواجبات
العامــة ،ال تمييــز بينهــم بســبب الديــن أو العقيــدة ،أو الجنــس ،أو األصــل ،أو العــرق ،أو اللــون ،أو اللغــة ،أو
اإلعاقــة ،أو المســتوى االجتماعــي ،أو االنتمــاء السياســي أو الجغرافــي ،أو ألي ســبب آخــر ،وأن التمييــز والحــض
علــى الكراهيــة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون (المــادة  .)53وال يجــوز وفق ـ ًا للدســتور إدخــال أيــة تعديــات علــى
ً
متعلقــا بالمزيــد مــن الضمانــات لهــذا الحــق (المــادة .)226
نصوصــه المتعلقــة بالمســاواة ،مــا لــم يكــن التعديــل
و يؤكــد الدســتور كذلــك علــى أن الوحــدة الوطنيــة للشــعب تقــوم علــى مبــادىء المســاواة والعــدل
وتكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن (المــادة  .)4ويكفــل حريــة االعتقــاد باعتبارهــا حريــة مطلقــة
كمــا يكفــل حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة وإقامــة دور العبــادة ألصحــاب األديــان الســماوية
(المــادة  ،)64وينــص علــى أن مبــادئ شــرائع المصرييــن مــن المســيحيين واليهــود المصــدر الرئيســي
ِّ
المنظمــة ألحوالهــم الشــخصية ،وشــئونهم الدينيــة ،واختيــار قياداتهــم الروحيــة (المــادة .)3
للتشــريعات
وتزخــر البنيــة التشــريعية بالعديــد مــن القوانيــن التــي تؤكــد على قيم التســامح واألخوة اإلنســانية وتعزيز الحريات
الدينيــة ،وعلــى ســبيل المثــال فــإن قانــون تنظيــم الصحافــة واإلعــام والمجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــام يحظــر
علــى الصحــف أو وســائل اإلعــام أو المواقــع اإللكترونيــة نشــر أو بــث أى مــادة تحــض علــى التمييــز أو العنــف أو
العنصريــة أو الكراهيــة أو التعصــب .كمــا صــدر قانــون بنــاء وترميــم الكنائــس رقــم  80لســنة  2016والــذي تضمــن
ً
منضبطــا للقواعــد واإلجــراءات الخاصــة بإصــدار تصاريــح األعمــال اإلنشــائية للكنائــس،
للمــرة األولــى تحديــدً ا
وأوكل للمحافظيــن ســلطة إصــدار الموافقــة علــى طلبــات إصــدار التراخيــص الالزمــة لذلــك ،كمــا تضمــن النــص
علــى توفيــق أوضــاع المنشــآت التــي كانــت تقــام فيهــا الشــعائر الدينيــة المســيحية والتــي لــم تكــن مرخصــة وقــت
صــدوره .وصــدر كذلــك القانــون رقــم  190لســنة  2020بشــأن إنشــاء هيئتــي أوقــاف الكنيســة الكاثوليكيــة والطائفــة
اإلنجيليــة.
ثالثًا :البنية المؤسسية الداعمة إلعمال مبادئ وقيم األخوة اإلنسانية في مصر
تمتلــك مصــر بنيــة مؤسســية متنوعــة فــي مكوناتهــا تدعــم إعمــال مبــادئ وقيــم األخــوة اإلنســانية  ،علــى النحــو
التالــى:
« 1.1المجلــس القومــي لمكافحــة اإلرهــاب والتطــرف» :تــم إنشــاؤه فــي عــام  2017ويترأســه الســيد رئيــس
الجمهوريــة ،ويختــص بتعبئــة القــدرات المؤسســية واالجتماعيــة للتصــدي ألســباب اإلرهــاب ومعالجــة آثاره،
وذلك من خالل وضع إســتراتيجية وطنية لمقاومة اإلرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا ،وتنســيق الجهود مع
المؤسســــات الدينية لتمكين الخــــطاب الديني الوســــطي وتوعــــية المواطــــنين بأخــــطار اإلرهاب والتطرف.
بموجــب القــرار الجمهــوري
« 2.2اللجنــة العليــا لمواجهــة األحــداث الطائفيــة» :تــم إنشــاؤها
رقــم  602فــي عــام  ،2018وتختــص بوضــع السياســات وتنفيــذ الخطــط التــي تكفــل زيــادة الوعــي
بمخاطــر الفتنــة الطائفيــة وتعزيــز التســامح الدينــي والتعامــل مــع الحــوادث الطائفيــة الفرديــة.

عقد لجان مجتمعية مدربة

«لجان المواطنة»

في 44
٣

قرية

 ٧٢كنيسة

تم ترميمها بعد أن
تعرضت للتلف والتخريب
عقب ثورة  30يونيو 2013

تقارير األيام الدولية لحقوق اإلنسان

 4فبراير 2021

مرجعHRD 1/2021 :

«3.3مركــز ســام لدراســات التطــرف واإلرهــاب» :وهــو
مركــز بحثــي وعلمــي يتبــع دار اإلفتــاء المصريــة،
وتــم إنشــاؤه فــي عــام  ،2020إلعــداد الدراســات
اإلســتراتيجية والمســتقبلية حــول معالجــة
مشــكالت التشــدد والتطــرف ،وتقديــم توصيــات
وبرامــج عمــل لكيفيــة مواجهتهــا والقضــاء عليهــا.
«4.4مرصــد األزهــر لمكافحــة التطــرف» :وهــو يتبــع
األزهــر الشــريف ،وتــم إنشــاؤه فــي عــام  2015لرصــد
ومجابهــة األفــكار واأليديولوجيــات المتطرفــة
التــي تتبناهــا الجماعــات اإلرهابيــة بشــتى
أنواعهــا ،والوقــوف علــى أحــوال المســلمين
فــي جميــع أرجــاء العالــم والتركيــز علــى نشــر صحيــح اإلســام وإبــراز دوره فــي دعــم القيــم اإلنســانية.
«5.5مرصد اإلسالموفوبيا» :وهو يتبع دار اإلفتاء المصرية ،وتم إنشاؤه في عام  ،2015ويختص برصد
ومجابهة األفكار واأليديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات اإلرهابية بشتى أنواعها ونشر صحيح
اإلسالم.
بالمجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية
«6.6منتــدى الســماحة والوســطية» :تــم إنشــاؤه
فــي فبرايــر  2014مــن أجــل نشــر ثقافــة الحــوار وترســيخ التســامح ونبــذ التعصــب واإلرهــاب،
وذلــك مــن خــال إقامــة المؤتمــرات ،والنــدوات ،وتأليــف وطباعــة الكتــب والنشــرات ،التــي
تدعــم فقــه التعايــش ونشــر مبــادئ الوســطية وســماحة اإلســام ونبــذ الكراهيــة الدينيــة.
«7.7بيــت العائلــة المصريــة» :تــم إنشــاؤه فــي عــام  2011برئاســة شــيخ األزهــر وبابا اإلســكندرية وبطريــرك
الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية بهــدف الحفــاظ علــى النســيج الوطنــي الواحــد ألبنــاء مصــر مــن خــال التأكيــد
علــى القيــم العليــا والقواســم المشــتركة بيــن األديــان والثقافــات والحضــارات اإلنســانية ،ولتأكيــد قيــم
المواطنــة والتســامح والحــوار ومكافحــة التحريــض علــى العنــف والتمييــز ،وتدريــب الوعــاظ والقساوســة
علــى الخطــاب الدينــي الوســطي ،ورصــد واقتــراح الوســائل الوقائيــة للحفــاظ علــى الســام المجتمعــي.
«8.8مرصــد الفتــاوى التكفيريــة» :يتبــع دار اإلفتــاء المصريــة ويرصــد كل مــا يصــدر عــن الجماعــات اإلرهابيــة
والمتطرفــة ،ويقــوم بالــرد عليهــا.
ً
رابعا :أبرز الجهود الوطنية إلعمال مبادئ وقيم األخوة اإلنسانية
 1.1إنشــاء اللجنــة الرئيســية لتقنين أوضــاع الكنائــس فــي ينايــر  ،2017برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء،
ً
ً
وفقــاوفقــا لمجموعــة مــن الشــروط ،ولقــد تــم
وتتولــى اللجنــة دراســة الطلبــات ذات الصلــة
لقانــون بنــاء وترميــم الكنائــس -تقنيــن أوضــاع حوالــي  1800كنيســة ومبنــى حتــى ديســمبر .2020
 2.2مبادرة أجهزة الدولة المختصة بترميم الكنائس التي تعرضت للتلف والتخريب عقب ثورة  30يونيو ، 2013
والتي بلغ عددها  72كنيسة.
٤
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 3.3تنفيــذ الحكومــة خطــة بقيمــة  70مليــون دوالر مــن أجــل ترميــم
بعــض اآلثــار المصريــة ومــن بينهــا المعابــد اليهوديــة فــي القاهــرة
واإلســكندرية ،وذلــك إلــى جانــب ترميــم المقابــر اليهوديــة القديمــة،
وكذلــك ترميــم بعــض اآلثــار الدينيــة الواقعــة فــي مســار رحلــة العائلــة
المقدســة بمصــر .إنشــاء هيئتــي أوقــاف الكنيســة الكاثوليكيــة
والطائفــة اإلنجيليــة ،وإصــدار القانــون الخــاص بإنشــائهما فــي
ســبتمبر  ،2020وذلــك بهــدف إدارة األصــول واألمــوال الموقوفــة
لصالحهمــا ،فــي ضــوء وجــود تنظيــم تشــريعي يحكــم أمــر إدارة
األوقــاف واســتثمارها بالنســبة لطائفــة األقبــاط األرثوذكــس.

مرجعHRD 1/2021 :

تأسيس وافتتاح كنيسة
«ميالد المسيح» ومسجد
«الفتاح العليم» في العاصمة
اإلدارية الجديدة بالقاهرة ،جنبًا
إلى جنب عشية احتفال األقباط
األرثوذكس بعيد الميالد  ،2019في
رسالة رمزية للتسامح ،وي َُعد
كل من المسجد والكنيسة
ٌّ
هما األكبر في منطقة
الشرق األوسط.

 4.4تأســيس وافتتــاح كنيســة «ميــاد المســيح» ومســجد «الفتــاح
العليــم» فــي العاصمــة اإلداريــة الجديــدة بالقاهــرة ،جنبًــا إلــى
جنــب عشــية احتفــال األقبــاط األرثوذكــس بعيــد الميــاد  ،2019فــي
كل مــن المســجد والكنيســة همــا األكبــر فــي منطقــة الشــرق األوســط.
رســالة رمزيــة للتســامح ،وي َُعــد ٌّ
5.5إصــدار األزهــر الشــريف عــدة مطبوعــات للتعريــف بحقــوق اإلنســان ومبــادئ المواطنــة
والتعايــش الســلمي ،ومحاربــة التشــدد والتطــرف ،مــع ترجمتهــا ،واســتحداث مقــرر دراســي
فــي مختلــف مراحــل التعليــم األزهــري للتأكيــد علــى التعدديــة الدينيــة والمذهبيــة والثقافيــة.
وإطــاق مبــادرة «األزهــر يجمعنــا» فــي مراكــز الشــباب لنشــر قيــم التســامح وقبــول اآلخــر.
 6.6إطــاق دار اإلفتــاء حزمــة مــن المبــادرات والمشــروعات العلميــة التــي اســتهدفت تجديــد الخطــاب الدينــي
وتفكيــك األفــكار المتطرفــة وتفنيدهــا ،وإنجــاز العديــد مــن برامــج التأهيــل والتدريــب للمفتيــن والعلمــاء علــى
مســتوى العالــم لتمكينهــم مــن اســتيعاب شــبهات المتطرفيــن وأفكارهــم والــرد عليهــا بطريقــة علميــة.
 7.7إطــاق الكنائــس المصريــة الثــاث لمبــادرات وأنشــطة متنوعــة هدفــت إلــى نشــر الفكــر المســتنير ،وتأكيــد
القيــم اإلنســانية المشــتركة التــي تدعــو إليهــا جميــع األديــان ،باإلضافــة إلــى ترســيخ مشــاعر الــوالء واالنتمــاء
واحتــرام التعدديــة وقبــول اآلخــر ،ونبــذ التعصــب ومكافحــة خطــاب الكراهيــة ،ومنهــا مبــادرة «ســالموا جميــع
الناس» ،والتي تتعاون فيها أسقفية الخدمات العامة واالجتماعية والمسكونية التابعة للكنيسة القبطية
األرثوذكســية مــع وزارة األوقــاف ،وتســعى هــذه المبــادرة إلــى تقديــم نمــوذج عملــى للعمــل علــى أرض الواقع
لدعــم وتعميــم ثقافــة الســام فــي المؤسســات الدينيــة والتربويــة واإلعالميــة والمجتمــع المدنــي ،وتهــدف
إلــى المســاهمة فــي زيــادة قــدرة المجتمــع المصــري علــى التماســك والتعايــش الســلمي ،وزيــادة فاعلية دور
المؤسســات الدينيــة فــي ترســيخ قيــم الســام ونبــذ العنــف وتقديــم خطــاب دينــي يرســخ ثقافــة قبــول اآلخــر.
 8.8إطــاق وزارة التعليــم العالــي إســتراتيجية مواجهــة التطــرف والفكــر التكفيــري بالجامعــات

إصدار األزهر الشريف

عدة مطبوعات للتعريف
بحقوق اإلنسان ومبادئ
المواطنة والتعايش السلمي
٥

تنفيذ الحكومة خطة بقيمة

 70مليون دوالر

من أجل ترميم بعض اآلثار
المصرية
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المصريــة  ،2023-2019مــن خــال وضــع األهــداف والسياســات
والبرامــج والخطــط لرصــد أهــم مظاهــر الفكــر التكفيــري ومحاربتهــا.
 9.9قيــام وزارة التربيــة والتعليــم بمراجعــة المقــررات الدراســية الدينيــة وتنقيتهــا
مــن أيــة موضوعــات ال تســهم فــي تعزيــز التســامح فــي المجتمــع ،وإدراجهــا
لمقــرر دراســي عــن األخــاق يهــدف إلــى تعزيــز المحبــة واإلخــاء والتســامح
«القيَــم واحتــرام اآلخــر» لطــاب
وتقبــل اآلخــر والمواطنــة ،وتدريــس كتــاب
ِ
الصــف الثالــث االبتدائــي خــال العــام الدراســي  ،2021-2020وجــار ٍ إعــداد منهــج
«القيَــم واحتــرام اآلخــر» للصفــوف الرابــع والخامــس والســادس االبتدائــي.
ِ

مرجعHRD 1/2021 :

إطالق مبادرة
«األزهر يجمعنا»
في مراكز الشباب
لنشر قيم التسامح
وقبول اآلخر.

 1010قيــام وزارة األوقــاف بتخصيــص عــدد مــن خطــب الجمعــة لنشــر قيــم التســامح ونبــذ العنــف
والكراهيــة ،وقيامهــا بعقــد عــدة نــدوات حــول مفهــوم المواطنــة بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة
لإلعــام ،وإطالقهــا مبــادرة « ســيدنا محمــد (ص) رســول اإلنســانية « للتعريــف برســالته التــي تدعــو
لنبــذ العنــف والحــض علــى الكراهيــة ،وكذلــك إطالقهــا لحملــة «طــرق األبــواب» بعنــوان «بلــدي أمانــة»
بالتعــاون مــع الكنائــس المصريــة ،والمجلــس القومــي للمــرأة للواعظــات مــن وزارة األوقــاف ،وراهبــات
وخادمــات الكنائــس لنشــر روح التســامح وترســيخ قيــم التعايــش بيــن أبنــاء الوطــن ،باإلضافــة
إلــى قيــام الــوزارة بإصــدار مطبوعــات مترجمــة بعــدة لغــات للتعريــف بقيــم التســامح والمواطنــة.
 1111تنظيــم وزارة التضامــن االجتماعــي العديــد مــن األنشــطة التــي تســتهدف إعــاء قيــم المواطنــة المصريــة،
حيــث تــم عقــد لجــان مجتمعيــة مدربــة «لجــان المواطنــة» فــي  44قريــة ،تؤكــد علــى قبــول التنــوع الدينــي
والثقافــي ،وذلــك مــن أجــل الحــد مــن ظواهــر التطــرف والتشــدد لــدى الشــباب والمجتمــع .كمــا تعمــل
األنديــة االجتماعيــة والثقافيــة التابعــة للــوزارة علــى رعايــة األعضــاء وتقديــم برامــج وقائيــة للشــباب لمواجهــة
التعــرض للتيــارات المضللــة مــن خــال التوعيــة باألفــكار الوســطية ،وعقــد برامــج لتعميــق االنتمــاء القومــي.
 1212تنفيــذ وزارة الشــباب والرياضــة ألول برنامــج إلعــداد المتطوعيــن الشــباب تحــت شــعار «شــباب مــن أجــل
المواطنــة» ،ضــم كمرحلــة أولــى إعــداد  150شــابًا وفتــاة علــى قيــم العمــل التطوعــي والجماعــي ،وعلــى كيفيــة
توظيــف مهــارات العمــل التطوعــي لدمــج الشــباب والشــابات مــن خلفيــات دينيــة واجتماعيــة متنوعــة فــي
برامــج تنميــة وخدمــة المجتمــع ،باإلضافــة إلــى عقــد العديــد مــن اللقــاءات الحواريــة فــي مراكــز الشــباب
بالتعــاون مــع وزارة األوقــاف لمواجهــة الفكــر المتطــرف ونشــر قيــم التســامح وقبــول اآلخــر بيــن الشــباب.
 1313تنفيــذ وزارة الثقافــة لعــدد مــن الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة مــن خــال قطاعاتهــا المختلفــة والتــي مــن
شــأنها تشــكيل الوعى المجتمعي ،وترســيخ الهوية الثقافية ،وتعزيز قيم المواطنة ونبذ التعصب واألفكار
المتطرفــة ،ومنهــا مهرجــان ســماع الدولــي لإلنشــاد والموســيقى الروحيــة لفــرق مــن جميــع أنحــاء العالــم،
وعروض «رســالة ســام» التي تجمع بين اإلنشــاد الديني والترانيم القبطية في عرض واحد ،وملتقى ســانت
كاتريــن للســام العالمــي «هنــا نصلــي ً
معــا» ،باإلضافــة إلــى إطــاق مشــروع بعنــوان «سلســة رؤيــة» وهــى
عبارة عن مجموعة من األعمال التي تتناول موضوعات ذات صلة بتجديد الخطاب الديني ،وإشاعة مفاهيم
صحيح الدين والحريات الدينية ،وذلك بالتعاون مع وزارات األوقاف ،والتربية والتعليم ،والشباب والرياضة.
 1414تنفيــذ المجلــس القومــي للمــرأة العديــد مــن األنشــطة لتعزيــز المواطنــة وثقافــة قبــول اآلخــر والمســاواة
بيــن الجنســين ،وتوطيــد أواصــر التعــاون بيــن أفــراد المجتمــع ،ومنهــا البرنامــج التفاعلــي تحــت شــعار «
أســبوع المحبــة والســام» فــي إطــار حملــة مصــر أرض المحبــة والســام ،واســتفاد منــه  5300مــن النســاء
والرجــال واألطفــال بمحافظــات المنيــا ،وأســوان ،والبحيــرة ،وأســيوط ،والــوادي الجديــد.
٦

