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 مؤتمر الدوحة العاشر لحوار األديان

3102إبريل  32إلى  32  في الفترة من  

قطر –الدوحة   

 

مؤتمر لحوار األديمن أول  اقمم إل الذكرى السنوية العاشرةمع  مؤتمر الدوحة العاشر لحوار األديان يتزامن

ؤسسمت والجممعمت بدعوة المنظممت والم ديانالدوحة الدولي لحوار األمركزقوم يساقطر، لذا دول  في 

وعرض مم ، مجمل هذا الحوار األديمن لتقديم تجمربهم النمجح  في بوالمهتم  أالعممل  والجمعيمت األهلي  

قدم أفضل تألفضل مؤسس  سنوي  جمئزة  ول مرةواقد خصص المركز أل ه.حققته من إنجمزات مهم  في

. ية لحوار االديان"" جائزة الدوحة العالمبإسم  مشروع نمجح في مجمل حوار األديمن  

هو:والعنوان الرئيسي لمؤتمرنم  هذا العمم واقد اخترنم  

 

في حوار األديان"ة ناجحتجارب  "  

 

 مم المنظمون للمؤتمراق ، فقدفي مجمل حوار األديمن نشط  العملمي  الحملي األبعد دراس  وافي  عن و هنأكمم 

في الواقت  تلك المممرسمت التي تقمممًء على بنلموضوعمت المؤتمر الفرعي  األسمسي  وبتقسيم المحمور 

وذلك على النحو التملي: على مستوى العملم الحمضر   

   ياألكاديم المحور - 0

  

ونشر  ، لعالاقمت بين األديمندراس  االبحث العلمي المتعلق بالتفوق األكمديمي في  والتدريس:البحث . أ

 .في هذا المجمل األكمديمي  البحوث

 

أتبمع التفمهم بين على التي تشجع و الجممعي    سي  مدرتطوير المنمهج ال ديمي:ااألك توىتطوير المح. ب

 عنكمفي  معرفي     تكوين حصيل  والقيمم بدورات تدريبي  بهدف  ، لمقررات الدراسي األديمن. تطوير ا

 .لدى النمشئ  األديمن مختلف
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زمالئهم من  هموالطالب المؤهلين بتدريب وتعليمين المعلم  القيمم بإعداد  :والطالب تدريب المعلمين. ج

 .واحترامهم مختلف الديني  ال الشرائع والعقمئدالطالب لفهم االسمتذة و

 

 :ةمحور العدال - 2

 

 ئ  المجتمعمت المحلي  تحت مظل  الحوار بين األديمن من أجل التنمي  المستدام  هيت : قتصاديةاال العدالة  .أ

 الفقر.والحد من 

 

العدال  االجتممعي  والبيئي ، والدعوة إلى التغيير أهمي  توعي  حول ال االجتماعية والبيئية:العدالة   ب.

 البيئي .مشمكل من خالل جهود الحوار بين األديمن. زيمدة الوعي حول الللمجتمعمت يجمبي اإل

 

 السعي .جمع التبرعمت وتشجيع التواصل بين المحسنين مع االلتزام الديني  الخيرية: الصحة واألعمال   ج.

خالل توفير فرص الحصول على خدممت الرعمي  الصحي  عملي   المحروم  من دعم رفمهي  الفئمتفي 

من مختلف العقمئد. رفع مستوى الوعي وأسمليب الواقمي  حول األوبئ  ومشمكل الصح  جميعمً الجودة للنمس 

 لنمس من مختلف العقمئد.بين ا بأنواعهم

 

 :النازعاتوحل  السالم - 3

 

بمم في ذلك الحروب ومعملج  األسبمب  ،الصراعمت العنيف استراتيجي  واقمئي  من وضع  :الصراعما قبل  .أ

لحدوث أي إخالل أمني  للتصدي تهيئ  علممء الدين  .نزاع اقبل حدوث أي  عنيف الديني الالجذري  للصراع 

 ات التنوع الديني.في الدول ذ

 

وضع االستراتيجيمت والسيمسمت لتعزيز المصملح  والسالم بين الطوائف الديني   المختلف   خالل النزاع:ب. 

يجمبي على اعمت الديني  من خالل التأثير اإلحل النز فيخالل حدوث الصراع. اقيمم علممء الدين بدورهم 

 أتبمع أديمنهم.
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 هم أفضل بين المجتمعمت التي كمنت في صراع. دعم مفتتطوير دعم و الصراع: حلة ما بعدمر. ج

بنمء لاالستعمن  بعلممء الدين  الصراعمت العنيف . من الصدممت النفسي  النمجم  لمعملج   المؤسسمت الديني  

 وموحد. مجتمع متسممح

 

 اإلعالموسائل  و الثقافة - 4

 

األديمن من  جسور والعالاقمت النمجح  بين أتبمعال عن بنمء تحكيإصدار المطبوعمت التي ت: المطبوعاأ. 

 .المختلف  واإلصداراتوالكتب  ئقي(ثموالر )التصوير الفوتوغرافي ويصوتخالل ال

 

سبل لتحسين  االتصمالتاالجتممعي وتكنولوجيم  تواصلال استخدام وسمئل  الجديدة :ا التكنولوجي ب.

 بين األديمن.والتعميش  ديو من أجل تحسين التفمهم بين األديمن. تطوير برامج التلفزيون والرا التواصل

 

مثل االستخدام األاألديمن من خالل أتبمع بين متين  عالاقمت بنمء اكتشمف وتطوير مفمهيم جديدة ل :اإلبداع. ج

 والتراث والثقمف . الموسيقى والفن واألدبشممل  : وسمئل االعالم ل

 


