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 حٌث األدٌان، لحوار الثانٌة العالمٌة الدوحة جائزة عن األدٌان لحوار الدولً الدوحة مركز ٌعلن

 مارس52-53 الدوحة فً سٌنعقد الذي األدٌان لحوار الدولً الدوحة مؤتمر خالل الجائزة ستقدم

5102. 

 

 

 

 والمشارٌع األدٌان، حوار فً الشباب بنشاط تتصل التً لألعمال العام هذا فً الجائزة تخصٌص تم

 الحوار فً الشباب ودور األدٌان، بحوار المتصل الشبابً النشاط حقل فً تحقٌقها تم التً المتمٌزة

 تسوده إنسانً مجتمع لبناء الخالقة طاقاته وتوجٌه الشباب قدرات تعزٌز فً الحوار ودور الدٌنً،

 .المشترك والعٌش والتسامح المحبة روح

 قدرات بناء على ٌحرص الذي المركز معدور تماشٌا   الشباب بقضاٌا العام لهذا المركز جائزة تعنى

 ٌنعقد الذي االدٌان لحوار عشر الحادي الدولً الدوحة مؤتمر محاور مع وإنسجاما   الشاب المحاور

 ."الحوار قٌم تعزٌز فً ودوره الشباب" عنوان تحت العام هذا

 

 

 

 الجائزة أهداف

 .المختلفة األدٌان أتباع بٌن اآلخر وقبول السلمً التعاٌش ثقافة وتعزٌز إثراء 1 - 

  .السماوٌة األدٌان أتباع بٌن إٌجابً حوار بناء نحو وقدراتهم الشباب توجه دعم2 - 

 السلمً التعاٌش تعزٌز بهدف البشرٌة تهم التً والمشكالت القضاٌا لمعالجة الدٌنٌة القٌم تفعٌل3  - 

 .المختلفة والحضارات الثقافات بٌن والتفاهم

 .الدٌن مع المتفاعلة الحٌاة جوانب جمٌع لٌشمل الحوار مضمون توسٌع 4 - 



 .الحٌاتٌة والقضاٌا الدٌنٌة القٌم بٌن بالعالقة المهتمٌن سائر لتشمل الحوار دائرة توسٌع 5 - 

 .األدٌان بحوار المتصلة التخصصات فً الناجحة والتجارب المعلومات وتبادل توفٌر 6 - 

 التوصل بهدف بٌنها فٌما المثمر للتفاعل الصلة ذات المتخصصة والمؤسسات الباحثٌن تشجٌع 7 -   

 .السلمً والتعاٌش والتعاون السالم لنشر كأسلوب للحوار جدٌدة آفاق إلى

 . األدٌان حوار مجال فً ونشاطا   وإبداعا   عطاء   األكثر والمؤسسات تالشخصٌا كرٌمت8 -  

 

 

 

 الجائزة مجاالت

 :اثنتٌن لجهتٌن العام هذا الجائزة تقدم

 متميزة مؤسسة

 قدرات تعزٌز فً فعال بدور أسهمت األدٌان، حوار مجال فً متمٌزة لمؤسسة الجائزة هذه تخصص

 .األدٌان حوار فً الشباب

 متميزة شخصية

 فً والنجاح بالعطاء اشتهرت األدٌان، حوار مجال فً متمٌزة لشخصٌة الجائزة هذه تخصص

 .السماوٌة األدٌان بٌن الحوار تجارب وتعزٌز الشبابً المجال

 

 فً إنجازها تم التً االعمال خالل من بالجائزة الفائَزٌن جدارة المتخصصة التحكٌم لجان تقرر

 .االجتماعً الفعل إطار فً او والدراسات الفكر إطار فً سواء األدٌان حوار مجال

 

 

 

 



 :المرشحين في توافرها الواجب الشروط

 :المؤسسات في

 ٌكون وأن بوضوح، عملها وتمارس األقل، على سنوات ثالث منذ بالفعل قائمة المؤسسة تكون أن •

 .الشباب من مجموعة وٌقوده فٌه ٌشارك األدٌان لحوار مكرسا   عملها من واضح جانب

 وأن خاصة   الشباب ومجتمع عامة   المجتمع على كبٌرة إٌجابٌة إنعكاسات للمؤسسة تكون أن ٌجب •

 .ظاهرا   تطورا   تشهد

 بتفعٌله تقوم الحوار فً نشطة شبابٌة جماعات المرشح المشروع أو التجربة عن نتج قد ٌكون أن •

  .الشباب فئة على التركٌز المجتمعمع فً قطاعات عدة فً ونشره

 .قائمة زالت ال المؤسسة تكون وأن للشباب، فعال   وإٌجابٌة حقٌقٌة مشارٌع تنفٌذ تم قد ٌكون أن •

 .السٌاسة عن الشباب إبعاد على وتحرص الٌومٌة، السٌاسٌة بالممارسات مشغولة تكون ال أن •

 .للجائزة السٌاسٌة األحزاب ترشح ٌقبل ال •

 

 

 

 :األفراد في

 .األدٌان حوار فً واضح نشاط له والمثابرة، باالستقامة معروفة علمٌة شابة شخصٌة ٌكون أن •

 .قائم سٌاسً حزب فً قٌادٌة صفة له تكون ال أن •

 األدٌان، حوار عن مباشرة تتحدث التً النشاطات أو أوالمقاالت المؤلفات من عدد له ٌعرف أن •

 .األدٌان حوار فً ورسالتهم الشباب لقضاٌا منها جزءا   خص قد ٌكون وأن

 

 

 



 :الترشيح إجراءات

 .الغٌر ترشٌح أو الشخصً الترشٌح عبر والمؤسسات األفراد ترشٌحات تقبل •

 اإللكترونً البرٌد عبر ٌرسل مطبوع ملف شكل على الطلب ٌقدم •

 .سلٌمة بطرٌقة اإلنجلٌزٌة أواللغة العربٌة باللغة مكتوبا   الطلب ٌكون •

 .أقصى كحد كلمة آالف سبعة إلى أربعة بٌن ما المطبوع الملف كلمات عدد ٌتراوح أن •

 وتشرح المؤسسة عن صادرة األفالم أو المطبوعات أو الدراسات بعض الترشٌح مع ترفق •

 .نشاطها

 

 

 

 الجائزة قيمة

 .المركز من وشهادة ذهبٌة مٌدالٌات إلى باإلضافة أمرٌكً دوالر ألف مائة الجائزة قٌمة تبلغ

 

 الجائزة لجنة

 ومسٌحٌن مسلمٌن) دٌن علماء من متخصصة لجنة وهً الجائزة، أمناء لجنة الجائزة على ٌشرف

 من الثالث السماوٌة الدٌانات اتباع محكمونمن ٌساعدهم المركز، من مسؤولٌن إلى باالضافة( وٌهود

  .العالم أنحاء

 :ٌلً ما مهامها أبرز ومن السنة، فً مرات عدة اللجنة تجتمع

 .وشروطها موضوعاتها وإقرار الجائزة عن اإلعالن -أ

 .المحكمٌن اختٌار -ب

 .المحكمٌن توصٌات على بناء   بالجائزة الفائز أسم عن اإلعالن -جـ

 



 

 

 المحكمون

 كل من العام لذلك الجائزة مواضٌع فً المتخصصٌن خٌرة من المحكمٌن الجائزة أمناء لجنة تختار

 .المحكمٌن مهام أبرز ومن. سرٌة المحكمٌن أسماء وتعتبر العالم، أنحاء

 .للجائزة المرشحة المواد قراءة •

 المادة لمستوى تقدٌرٌة عالمة رصٌنة، علمٌة معاٌٌر على بناء   مشروع، أو تجربة كل منح •

 .المرشحة

 لجنة إلى مفصل بشكل له المرسلة والتجارب المشارٌع لجمٌع وتوصٌات تقارٌر محكم كل ٌقدم •

 .اللجنة اجتماع أثناء فتحها ٌتم اإلغالق محكمة بظروف الجائزة

 

 

 

 لنيلها والترشح الجائزة تنظيم

 .القادمة الجوائز فً أخرى مرة الترشح الجائزة على حصل لمن ٌحق ال •

 .الجائزة لمستوى المقدمة األعمال ارتقاء لعدم الجائزة تحجب أن ٌمكن •

 السنوي المؤتمر فً االختٌار علٌها وقع التً الفائزة الجهة أو الشخصٌة اسم عن اإلعالن ٌتم •

 الجائزة لها وتقدم األدٌان لحوار

 السادة أمام الفائز المشروع أو الفائزة، التجربة عن موجز لتقدٌم مناسب وقت للفائزٌن ٌخصص •

 .المؤتمر فً المشاركٌن

 فً أو المركز موقع على بالجائزة تفز لم أم فائزة كانت سواء للنشر الصالحة المقدمة المواد تنشر •

 .للمركز السنوي المؤتمر فً لتقدٌمها صاحبها ٌدعى كما منشوراته، أحد
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