مؤتمر الدوحة العاشر لحوار األديان
في الفترة من  32إلى  32إبريل 3102
الدوحة – قطر

يتزامن مؤتمر الدوحة العاشر لحوار األديان مع الذكرى السنوية العاشرة إلاقمم أول مؤتمر لحوار األديمن
في دول اقطر ،لذا سيقوم مركزالدوحة الدولي لحوار األديان بدعوة المنظممت والمؤسسمت والجممعمت
والجمعيمت األهلي العممل أوالمهتم بحوار األديمن لتقديم تجمربهم النمجح في هذا المجمل  ،وعرض مم
حققته من إنجمزات مهم فيه .واقد خصص المركز ألول مرة جمئزة سنوي ألفضل مؤسس تقدم أفضل
مشروع نمجح في مجمل حوار األديمن بإسم " جائزة الدوحة العالمية لحوار االديان".
واقد اخترنم هذا العمم العنوان الرئيسي لمؤتمرنم وهو:

" تجارب ناجحة في حوار األديان"
كمم أنه وبعد دراس وافي عن األنشط العملمي الحملي في مجمل حوار األديمن ،فقد اقمم المنظمون للمؤتمر
بتقسيم المحمور األسمسي والفرعي لموضوعمت المؤتمر بنم ًء على تلك المممرسمت التي تقمم في الواقت
الحمضر على مستوى العملم وذلك على النحو التملي:

 - 0المحور األكاديمي
أ .البحث والتدريس :التفوق األكمديمي في البحث العلمي المتعلق بدراس العالاقمت بين األديمن  ،ونشر
البحوث األكمديمي في هذا المجمل.
ب .تطوير المحتوى األكاديمي :تطوير المنمهج المدرسي و الجممعي التي تشجع على التفمهم بين أتبمع
األديمن .تطوير المقررات الدراسي  ،والقيمم بدورات تدريبي بهدف تكوين حصيل معرفي كمفي عن
مختلف األديمن لدى النمشئ .
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ج .تدريب المعلمين والطالب :القيمم بإعداد المعلمين والطالب المؤهلين بتدريب وتعليمهم زمالئهم من
االسمتذة والطالب لفهم الشرائع والعقمئد الديني المختلف واحترامهم.

 - 2محور العدالة:
أ .العدالة االقتصادية  :تهيئ المجتمعمت المحلي تحت مظل الحوار بين األديمن من أجل التنمي المستدام
والحد من الفقر.
ب .العدالة االجتماعية والبيئية :التوعي حول أهمي العدال االجتممعي والبيئي  ،والدعوة إلى التغيير
اإليجمبي للمجتمعمت من خالل جهود الحوار بين األديمن .زيمدة الوعي حول المشمكل البيئي .
ج .الصحة واألعمال الخيرية :جمع التبرعمت وتشجيع التواصل بين المحسنين مع االلتزام الديني .السعي
في دعم رفمهي الفئمت المحروم من خالل توفير فرص الحصول على خدممت الرعمي الصحي عملي
الجودة للنمس جميعم ً من مختلف العقمئد .رفع مستوى الوعي وأسمليب الواقمي حول األوبئ ومشمكل الصح
بأنواعهم بين النمس من مختلف العقمئد.

 - 3السالم وحل النازعات:
أ .ما قبل الصراع :وضع استراتيجي واقمئي من الصراعمت العنيف  ،بمم في ذلك الحروب ومعملج األسبمب
الجذري للصراع الديني العنيف اقبل حدوث أي نزاع  .تهيئ علممء الدين للتصدي لحدوث أي إخالل أمني
في الدول ذات التنوع الديني.

ب .خالل النزاع :وضع االستراتيجيمت والسيمسمت لتعزيز المصملح والسالم بين الطوائف الديني المختلف
خالل حدوث الصراع .اقيمم علممء الدين بدورهم في حل النزاعمت الديني من خالل التأثير اإليجمبي على
أتبمع أديمنهم.
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ج .مرحلة ما بعد الصراع :دعم وتطوير تفمهم أفضل بين المجتمعمت التي كمنت في صراع .دعم
المؤسسمت الديني لمعملج الصدممت النفسي النمجم من الصراعمت العنيف  .االستعمن بعلممء الدين لبنمء
مجتمع متسممح وموحد.

 - 4الثقافة و وسائل اإلعالم
أ .المطبوعات :إصدار المطبوعمت التي تحكي عن بنمء الجسور والعالاقمت النمجح بين أتبمع األديمن من
خالل التصوير (التصوير الفوتوغرافي والوثمئقي) والكتب واإلصدارات المختلف .
ب .التكنولوجيا الجديدة  :استخدام وسمئل التواصل االجتممعي وتكنولوجيم االتصمالت لتحسين سبل
التواصل بين األديمن .تطوير برامج التلفزيون والراديو من أجل تحسين التفمهم والتعميش بين األديمن.
ج .اإلبداع :اكتشمف وتطوير مفمهيم جديدة لبنمء عالاقمت متين بين أتبمع األديمن من خالل االستخدام األمثل
لوسمئل االعالم شممل  :الموسيقى والفن واألدب والتراث والثقمف .
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