موعد تسليم الجوائز
يعلن عن أسماء الفائزين خالل شهر مايو من كل عام ،وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين أثناء
ُ
انعقاد منتدى الدوحة الذي ينظم في شهر ديسمبر من كل عام ،والذي يقام تحت رعاية سمو أمير
ُ
البالد “حفظه الله” ،ويدعى الفائزون لحضور الحفل وتسلم الجوائز.

شروط االشتراك
يشترط في البحث المقدم لنيل الجائزة اآلتي:
أن ال تجاوز عدد صفحات البحث ( )20صفحة كحد أعلى.
ً
أن يكون مكتوبا باللغة العربية.
أن يكون موضوعه في إطار محاور الجائزة.
ً
أن يكون مطبوعا وفق بنط ( Simplified Arabic )16للعناوين الرئيسة وبنط ( )14لمتن
البحث ،أما األرقام فتكتب بالعربية باستخدام بنط (.Simplified Arabic )13

يتم تسليم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية (على فالش ميموري) من البحث.

اللجنة القطرية لتحالف الحضارات
بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

جائزة تحالف الحضارات

Alliance of Civilizations Award

المراسالت
ترسل المشاركات وتوجه االستفسارات على العنوان التالي:

األمانة العامة للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
قطر  -الدوحة
صندوق بريد9865 :
هاتف44941709 :
فاكس44838890 :
البريد اإللكترونيsal.almansoori@edu.gov.qa :
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“أعتز بشعيب واملقيمني”

حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاني “حفظه اهلل”
أمري دولة قطر
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اإلطار العام:

محاور الجائزة

اهتمت دولة قطر بموضوع تحالف الحضارات وحوار الثقافات منذ استقاللها في عام 1971م،
وتجسد ذلك في وجود أطر مؤسسية تقدم برامج وأنشطة ساهمت في تعزيز التفاهم والتعاون
بين الحضارات والثقافات المختلفة ،وازداد هذا االهتمام بعد إطالق مبادرة األمم المتحدة لتحالف
الحضارات عام 2007م ،حيث شاركت دولة قطر مع كل من تركيا وإسبانيا البلدين المؤسسين للتحالف
في وضع اللبنات األساسية لتحالف األمم المتحدة لتحالف الحضارات.
كما تجسد االهتمام في رؤية قطر الوطنية  2030التي أكدت على “رعاية ودعم حوار الحضارات
ً
والتعايش بين األديان والثقافات المختلفة” .وتجسيدا لما جاء في هذه الرؤية ،وفي إطار إكساب

تحالف الحضارات
في األديان
السماوية.

العالم بين حوار
الحضارات وتحالف
الحضارات.

العرب وحوار
الحضارات.

تحالف الحضارات السمة المؤسسية ،تم تأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات عام 2010م ،التي
تعمل على تعزيز دور دولة قطر في إبراز مساهمة الحضارة اإلسالمية إلى جانب غيرها من الحضارات
في التقدم اإلنساني ،ودورها في تعزيز الحوار وحل الصراعات والنزاعات والتأكيد على قيم التسامح

فئات الجائزة

والتضامن والسالم بين الشعوب ،ومحاربة التطرف والتعصب.
وكذلك قامت اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بوضع خطة دولة قطر لتحالف الحضارات 2016-
 ،2014وخطة 2022-2017م والتي تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة مختلفة في مجاالت تحالف الحضارات
األربعة (التعليم ،الشباب ،الهجرة ،وسائل اإلعالم) ،ومن بين البرامج التي تضمنتها الخطة إطالق
جوائز تشجيعية للباحثين والطلبة.
ويأتي إطالق جائزة تحالف الحضارات كمشروع تعاون مشترك بين اللجنة القطرية لتحالف الحضارات

األفراد

المدرسة

تمنح الجائزة ألفضل ثالثة أبحاث
مقدمة وفق محاورها المعلنة.

تمنح ألفضل ثالثة مدارس لها ممارسات وفعاليات مميزة
في ترسيخ قيم وثقافة ومضامين تحالف الحضارات.

واللجنة القطرية للتربية والثقافة والعلوم ،وذلك للكشف عن المواهب العلمية وتشجيعها ،وإذكاء
روح البحث العلمي بين الطالب والطالبات ،وسوف يتم منح الجوائز للعام 2018م على مستوى

•ويمكن للجنة التحكيم أن تحجب الجائزة إذا لم تقتنع بالقيمة العلمية لألبحاث المرشحة.

األفراد ،على يتم شمول المؤسسات التعليمية في عام 2019م.

أهداف الجائزة

تنمية مهارات
الكتابة لدى
النشء بموضوعات
تحالف الحضارات
المختلفة.
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تكريم المتميزين
من طلبة المدارس
الثانوية.

غرس مفاهيم
ومضامين تحالف
الحضارات بمجاالته
األربعة (التعليم،
الشباب ،الهجرة
واإلعالم).

قيمة الجائزة

تشجيع الطلبة
على تقديم أفضل
البحوث في
مختلف مجاالت
تحالف الحضارات.

الفائز األول

الفائز الثاني

الفائز الثاني

10.000

6.000

4.000

(عشرة آالف ريال قطري)

(ستة آالف ريال قطري)

(أربعة آالف ريال قطري)

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري
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