مؤتمر الدوحة الحادي عشر لحوار األدٌان
خالل الفترة من  52إلى  56مارس 5102م
الدوحة  -قطر
"دور الشباب فً تعزٌز قٌم الحوار"
الشباب هم نبض األمة ومستقبلها ومرآة تارٌخها وحضارتها ،وهم بالتالً عماد األمة النامٌة ،ومشروع نهضتها.
وبخالف التكهنات التً راجت فً القرن الماضً حول انحسار دور الدٌن فإن الشباب ٌدخل األلفٌة الجدٌدة وهو
أكثر اهتماما ً بالدٌن ،واحتراما ً لمقاصده وغاٌاته ،وفً الوقت نفسه فإنه معنً بالتنوع الحٌوي فً العالم بٌن أتباع
األدٌان ،وهو موجود فً سائر النشاطات التً تقوم بها المؤسسات الدٌنٌة فً العالم ،ومن حقه أن ٌشارك بشكل
موضوعً وفعال فً نشاطات حوار األدٌان العالمٌة ،وأن ٌستفٌد من تجارب الكبار وأن ٌقدم رؤٌته وحاجاته
وإبداعاته الكبٌرة فً هذا السبٌل.
نظراً لوجود فجوة بٌن األجٌال فً عصرنا الحاضر ،فإن المؤتمر سٌعمل على تعزٌز الحوار بٌن الشباب وجٌل
آبائهم.
كما أن طبٌعة الشباب فً الجرأة والمغامرة واالندفاع تتطلب منحه فرصة اللقاء والتواصل مع األدٌان السماوٌة،
والعمل على عقد تواصل إٌجابً ولقاء فعال بٌن أتباع األدٌان فً قضاٌا العالم الحٌوٌة المشتركة.
وفً سبٌل هذه الغاٌة فقد رأى مركز الدوحة الدولً لحوار األدٌان أن ٌخصص مؤتمره العالمً هذه السنة
بعنوان "دور الشباب فً تعزٌز قٌم الحوار".
وأهم المحاور التً سٌعالجها المؤتمر:

المحور األول :نظرة األدٌان للشباب
 .1الشباب فً الرعٌل األول حول األنبٌاء (أمثلة من الكتب المقدسة)
 .2دراسة ألوضاع الشباب الحالٌة وسلوكٌاتهم
 .3السلوك المثالً للشباب من منظور دٌنً ومن تجارب الشباب

المحور الثانً :الفرص والتحدٌات التً تواجه الشباب
 .1الصعوبات التً تمنع الشباب من المشاركة فً حوار األدٌان
 .2الفرص المتاحة للشباب من خالل مشاركتهم فً حوار األدٌان
 .3ثقافة الحوار مع اآلخر لدى الشباب ودورها فً التواصل الحضاري

المحور الثالث :ماذا قدم حوار األدٌان للشباب؟
 .1الخطاب الدٌنً اإلعالمً الموجه للشباب
 .2البرامج التعلٌمٌة المقدمة من المدارس والجامعات
 .3دور المنظمات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة فً تفعٌل مشاركة الشباب فً حوار األدٌان

المحور الرابع :ماذا قدم الشباب لحوار األدٌان؟
 .1برامج إعالمٌة شبابٌة فً حوار األدٌان  -وقضاٌا اإلصالح الدٌنً
 .2الشباب ودورهم عبر وسائل التواصل االجتماعً لمواجهة ظواهر االنحراف واإللحاد والتعصب الدٌنً
 .3دور الشباب فً تعبئة المجتمع المدنً
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