جائزة الدوحة العالمية الرابعة لحوار األديان لسنة 8102م
يعلن مركز الدوحة الدويل حلوار األديان عن جائزة الدوحة العالمية الرابعة لحوار األديان  ،8102حيث
ستُقدم اجلائزة خالل مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار األديان الذي سينعقد يف الدوحة بتاريخ ()80 - 81
فرباير 1028م.
ال خيفى على ٍ
ٍ
أسباب ىذه
انتهاكات حلقوق اإلنسان ،سواء كانت
أحد ما يعاين منو عاملنا اليوم من
ُ
االنتهاكات ناجتةً عن الصراعات واحلروب اليت نشهدىا يف كث ٍي من بلدان العامل ،أو كانت ناجتةً عن الفقر واجلهل
والظروف االقتصادية واالضطرابات السياسية.

كل الشرائع السماوية ،وىذا
أصيل يف ِّ
أمر ٌ
وال شك أن تكرمي اهلل لإلنسان وأمره باحملافظة على حقوقو ٌ
ثابت و ٌ
أثره
األمر -الذي سبق القوانني واملواثيق الدولية -ىو تأكي ٌد بأن األديان ومبادئها
حصن ٌّ
ٌ
نغفل َ
دوره و َ
مهم ينبغي أال َ

اضحا أن التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان قضيةٌ
يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان ومواجهة انتهاكاتو ،وقد بات و ً
كربى ال تُقوم بتشر ٍ
ظ ٍ
يعات دو ٍ
ٍ
جاد تتضافر فيو كل
لية فحسب ،وال
دينية فقط؛ وإمنا حتتاج إىل عم ٍل ٍّ
بنصوص ومواع َ
كل من التوعية واإلديان مع التشريعات
املؤسسات املدنية ،و
تلك اجلهود ،وتشاركها املسؤوليةَ
القيادات الدينية ،فيلتقي ٌّ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
تدرك أن االستقرار والسالم مبفهومو اإلنساين الشامل للعامل كلِّو لن
مؤسسات
والقوانني يف قلوب وعقول
وقيادات ُ
لكل إنسان من خالل احملافظة على حقوقو وصيانتها .وحنن جند العديد
يتحق َق إال بتحق ِق السالم اإلنساين الشخصي ِّ
من القيادات الدينية املخلصة ،واملؤسسات املدنية اجلادة تسي يف الطريق الصحيح لتحقيق ذلك اهلدف ،وإن كنا
نأمل أن يتحقق ذلك بصورة متكاملة.
ويف سبيل ىذه الغاية فقد رأى مركز الدوحة الدولي لحوار األديان ان خيصص جائزة الدوحة العاملية الرابعة

حلوار االديان لسنة  1028حول ىذه القضية احملورية ،حتت عنوان:

"تجارب ناجحة للقيادات الدينية والمؤسسات الحقوقية في التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان"

1

أهداف الجائزة:
 -2دعم توجو القادة واملسؤولني حنو االستفادة من القيم والتعاليم الدينية لسن قوانني تتصدى النتهاكات حقوق
االنسان.
 -1تفعيل القيم الدينية ملعاجلة قضايا وانتهاكات حقوق االنسان اليت تعاين منها البشرية.
 -3توسيع دائرة احلوار لتشمل سائر املهتمني بالعالقة بني القيم الدينية وقضايا حقوق االنسان.
 -4توفي وتبادل املعلومات والتجارب الناجحة يف جمال حقوق اإلنسان ومعاجلة قضاياه.
 -5تكرمي الشخصيات واملؤسسات األكثر عطاءً وإبداعاً ونشاطاً يف خدمة حقوق االنسان.
 -6تشجيع الباحثني واملؤسسات املتخصصة ذات الصلة للتفاعل املثمر فيما بينها حلماية حقوق اإلنسان وإجياد حلول
ملواجهة انتهاكاهتا.

مجاالت الجائزة:
ُدتنح اجلائزة ىذا العام لجهتين اثنتني:

 مؤسسة (مؤسسات) متميزة:ُختصص ىذه اجلائزة ملؤسسة (مؤسسات) متميزة عملت على مشروع للتصدي النتهاكات حقوق االنسان،

أو يسهم بدور فعال يف التثقيف والتوعية أفراد بكيفية مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان.

 شخصية (شخصيات) متميزة:ناجح للتصدي النتهاكات حقوق
ُختصص ىذه اجلائزة لشخصية (شخصيات) متميزة عملت على
مشروع ٍ
ٍ
االنسان ،أو يسهم بدوٍر فع ٍال يف التثقيف والتوعية بكيفية مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان.
قرر جلا ُن التحكيم املتخصصة جدارة الفائزين باجلائزة من خالل األعمال اليت مت إجنازوىا ،يف إطار الفعل
تُ ِّ
االجتماعي.
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الشروط الواجب توافرها في المرشحين:
في المؤسسات:
 أن تكون املؤسسة قائمة بالفعل منذ ثالث سنوات على األقل ،ودتارس عملها بوضوح ،وأن يكون جانب واضح من
عملها مكر ًسا حلقوق اإلنسان.

 جيب أن تكون للمؤسسة انعكاسات إجيابية كبية على اجملتمع عام ًة وأن تشهد تطوراً ظاىراً.
 أن يكون قد نتج عن التجربة مجاعات نشطة يف جمال حقوق اإلنسان تقوم بتفعيلو ونشره يف عدة قطاعات يف
اجملتمع.

مشروعا حلماية حقوق االنسان ،وأن تكون املؤسسة ال زالت قائمة.
 أن تكون املؤسسة قد نفذت
ً
 أال تكون مشغولة باملمارسات السياسية اليومية.
 ال يُقبل ترشح األحزاب السياسية للجائزة.

في الشخصيات:

 أن يكون شخصية معروفة باالستقامة واملثابرة ،ولو نشاط واضح يف جمال حقوق االنسان.
 أال تكون لو صفة قيادية يف حزب سياسي قائم.

 أن يُعرف لو عدد من املؤلفات أواملقاالت أو النشاطات اليت ختص مباشرة حوار األديان ،وأن يكون قد خص جزءاً
منها لعالقة األديان حبقوق االنسان.

إجراءات الترشيح:
 تُقبل ترشيحات األفراد واملؤسسات عرب الرتشيح الشخصي أو ترشيح الغي.
 يُقدم الطلب على شكل ملف مطبوع يرسل عرب الربيد اإللكرتوين.

 يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية بطريقة سليمة.

 أن يرتاوح عدد كلمات امللف املطبوع ما بين أربعة إىل سبعة آالف كلمة كحد أقصى.

 تُرفق مع الرتشيح بعض الدراسات أو املطبوعات أو األفالم صادرة عن املؤسسة وتشرح نشاطها.
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قيمة الجائزة
تبلغ قيمة اجلائزة مائة ألف دوالر أمريكي ،باإلضافة إىل دروع ذىبية وشهادات من املركز تُوزع على الفائزين .

لجنة الجائزة:
يُشرف على اجلائزة جلنة أمناء اجلائزة ،وىي جلنةٌ متخصصة من علماء دين (مسلمين ومسيحين ويهود)،
باإلضافة إىل مسؤولني من املركز ،يساعدىم ِّ
حمكمون من أتباع الديانات السماوية الثالث من أحناء العامل.
جتتمع اللجنة عدة مرات يف السنة ،ومن أبرز مهامها ما يلي:
أ -اإلعالن عن اجلائزة وإقرار موضوعاهتا وشروطها.
ب -اختيار ِّ
احملكمني.
جـ -اإلعالن عن اسم الفائز باجلائزة بناءً على توصيات احملكمني.

المحكمون:

ختتار جلنة أمناء اجلائزة ِّ
احملكمني من خية املتخصصني يف مواضيع اجلائزة هلذا العام من كل أحناء العامل،
وتعترب أمساء احملكمني سرية .ومن أبرز مهام احملكمني:

 قراءة املواد املرشحة للجائزة.
كل جتربة أو مشروع ،بناءً على معايي علمية رصينة عالمةً تقديرية ملستوى املادة املرشحة.
 منح ِّ
ٍ
ٍ
يقدم كل ِّ
ٍ
بظروف ُحمكمة
بشكل مفصل إىل جلنة اجلائزة
املرسلة لو
ِّ 
حمكم تقار َير وتوصيات جلميع املشاريع والتجارب َ
اإلغالق يتم فتحها أثناء اجتماع اللجنة.

تنظيم الجائزة والترشح لنيلها:

 ال حيق ملن حصل على اجلائزة الرتشح مرة أخرى يف اجلوائز القادمة.
 ديكن أن حتجب اجلائزة لعدم ارتقاء األعمال املقدمة ملستوى اجلائزة.
 يتم اإلعالن عن اسم املؤسسة أوالشخصية أو اجلهة الفائزة اليت وقع عليها االختيار يف املؤدتر السنوي الثالث عشر
حلوار األديان وتُقدم هلا اجلائزة يف املؤدتر الذي سيعقد خالل الفرتة من  12 -10فرباير .1028
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 خيصص للفائزين وقت مناسب لتقدمي موجز عن التجربة الفائزة ،أو املشروع الفائز أمام السادة املشاركني يف املؤدتر.
 تنشر املواد املقدمة الصاحلة للنشر سواء كانت فائزة أم مل تفز باجلائزة على موقع املركز أو يف أحد منشوراتو ،كما
يدعى صاحبها لتقدديها يف املؤدتر السنوي للمركز.

 أال يكون عضواً يف جملس اإلدارة او اجمللس االستشاري ملركز الدوحة الدويل حلوار األديان.

تُرسل مجيع الرتشيحات إىل مركز الدوحة حلوار األديان على العنوان الربيدي التايل:

()dohaaward2018@dicid.org

آخر موعد لقبول طلبات الترشيح لجائزة الدوحة العالمية الرابعة لحوار األديان  ،8102هو
 8107/08/10في تمام الساعة  8011بعد الظهر (بتوقيت جرينتش)

ملزيد من اإليضاحات ،الرجاء زيارة موقع مركز الدوحة الدويل حلوار
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