
 
 

 

17/ 02 /2016 

 تصّور مقترح التفاقية بين مركز الّدوحة الّدولي لحوار األديان والمركز األوكراني للتواصل والحوار

 إن مركز الّدوحة الّدولي لحوار األديان ممّثالً برئيسه سعادة د. إبراهيم صالح النعيمي 

 والمركز األوكراني للتواصل والحوار ممّثالً برئيسه د. عماد مصطفى أبو الرُّب

 حرصاً منهما على تعزيز التعاون املشرتك بينهما 

 بني أتباع الديانات والثقافات الّدوحة الدويل حلوار األديان واخلربة املميزة اليت حيظى هبا وانطالقاً من الّدور احلضاري الكبري الذي يقوم به مركز

 وسعياً لتعزيز قيم احلوار والتعايش اإلنساين بني أتباع الثقافات الديانات واليت تأيت يف إطار اهتماماهتما 

 يف ترسيخ ثقافة األمن والسلم العاملي ونبذ الكراهيةيت باتت من أكثر املراكز املؤثّرة دولياً ولإلفادة من جتربة مركز الّدوحة الّدويل حلوار األديان الناجحة وال

 -فقد اتّفق الطرفان على اآليت :

التدريبية ذات االهتمام  يتعاون الطرفان على تقدمي اخلدمات الثقافية والعلمية وتبادل الزيارات وعقد املؤمترات والّندوات واملسابقات البحثية والدورات  الماّدة األولى
 املشرتك والرّامية لتحقيق األمن والسلم العاملي.

 .يتعاون الطرفان يف إعداد الدراسات واألحباث واملناهج واألدلة يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتك وترمجتها ونشرها المادة الثانية
 .من كتب ودراسات وأحباث ودوريات وجمالت وغريها من وسائل النشر ذات االهتمام املشرتكيتبادل الطرفان بصفة دورية ما يصدر عن كل منهما  المادة الثالثة
 .يتبادل الطرفان إقامة املؤمترات والندوات واألنشطة ذات االهتمام املشرتك ويتبادال الّدعوة هلا المادة الرابعة

يق األهداف السامية والرّامية لتعزيز ثقافة احلوار وقبول اآلخر والتعايش اإلجيايب معه إضافة يقّدم الطرفان االستشارات الالزمة اليت تعينهما على حتق المادة الخامسة
 ملكافحة ظاهرة اإلساءة إىل احلضارات والثقافات واألديان

 نونية املعمول هبا لدى كل منها.جيوز تعديل أحكام هذه االتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفني كتابة، وذلك وفقاً لإلجراءات القاالسادسة  المادة 

سنتني وجتّدد تلقائياً ما مل يرغب أحد الطرفني يف إهنائها ،  ةتدخل هذه االّتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعها وتظل سارية املفعول ملدّ   الماّدة السابعة 
 وذلك بإخطار الطرف اآلخر كتابة قبل ثالثة أشهر من تاريخ إهنائها .

 م 17/2/2016الدوحة بتاريخوبناًء على ما تقّدم يوّقع املفّوضان على هذه االتّفاقية اليت ُحّررت يف العاصمة القطرية 

 .من نسختني أصليتني باللغة العربية، ولكل منها ذات احلجية

 -الطرف األول :

 -الطرف الثاني :

 

  

      

 


