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كلمة سيادة املطران منيب يونان - أسقف الكنيسة اللوثرّية اإلنجيلّية يف األردن  •

كلمة سمو األمرية أريج غازي •
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تسليم اجلائزة الثالثة •

تسليم اجلائزة الثالثة •

تسليم اجلائزة الثانية •

تسليم اجلائزة األوىل •

يتقدم الفائزون بالشكر اجلزيل لصاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين •

جلسة تصوير فوتوغرافية مع جلنة التحكيم •
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كلمة ترحيبية

- إقرار مبادرة األمم املتحدة ألسبوع الوئام العاملي بني األديان

- جائزة أسبوع الوئام العاملي بني األديان

الفائزون

- اجلائزة األوىل: رشكاء األمم املتحدة للوئام بني األديان/زامبوانغا -  الفلبني

- اجلائزة الثانية: سعيد خان الفالحي، والية ُأّتر برديش- اهلند

اجلائزة الثالثة - اجلائزة الثالثة تنقسم إىل قسمني:

- مدرسة مجال فرغيل سلطان الثانوية للبنني بأسيوط، مرص.

- جممع األديان أوغندا يف أوغندا.

شهادات تكريم / بمرتبة الرشف: والقائمة النهائية للمرشحني

- القائمة النهائية للمرشحني

-  القائمة النهائية للمرشحني

امللحق 1 – النصوص

34.PV/65/A قرار أسبوع الوئام العاملي بني األديان/ قرار اجلمعية العامة -

- خطاب جاللة امللك عبد اهلل الثاني يف الدورة )65( للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك 

يوم اخلميس 26 سبتمرب/أيلول 2010 

- مسو األمري غازي بن حممد يقوم بطرح مبادرة أسبوع الوئام العاملي بني األديان أمام اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة يف 21 أكتوبر/ تشرين األول 2010

الفائزين 2013

ص 7

ص 9

ص 19

ص 26

ص 27

ص 29

ص 29

ص 33

احملتويات
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حللتم أهاًل  ووطئتم سهاًل يف احلفل السنوي الثاين لتوزيع جوائز أسبوع الوئام العاملي 

بني األديان! ويرشفنا يف هذا العام أن نطلق عىل اجلائزة اسم: جائزة امللك عبد اهلل الثاين 

ألسبوع الوئام العاملي بني األديان. وقد دخلت احتفاالت أسبوع الوئام العاملي بني األديان 

عامها الرابع حيث كان هناك زيادة ملحوظة يف عدد ونوعية الفعاليات التي متت إقامتها 

يف األعوام املتتالية. ونود أن هننئ مجيع املشاركني الذين متكنوا من دعم هذا احلدث بإقامة 

فعاليات خالل أسبوع الوئام العاملي بني األديان لتساهم يف ذلك بوضع أساس ثابت عىل 

التقويم الزمني لفعاليات السالم عىل املستوى العاملي.

شهد أسبوع الوئام العاملي بني األديان منذ االحتفال به يف عامه األول 2011 نموًا ثابتًا 

وملحوظًا يف عدد الفعاليات لكل عام:

2011: 213 فعالية  2012: 290 فعالية

2014: 409 فعالية 2013: 363 فعالية 

وقد وصل صدى تلك الفعاليات إىل أكثر من 50 دولة حول العامل تم إقامتها من قبل 

جمموعات متباينة لتشمل مؤسسات حكومية وخمتلف الفئات االجتامعية واملدارس واألفراد 

ومل ختلو بطابع األمر من منظامت حوار األديان املتواجدة يف خمتلف بقاع العامل.

مبادرة أسبوع الوئام العاملي بني األديان

يف سبتمرب/ أيلول 2010 قام  صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني، ملك 

األردن بطرح مبادرة أسبوع الوئام العاملي بني األديان يف الدورة الـ )65( للجمعية العامة 

لألمم املتحدة يف نيويورك حيث كان كان ذلك بمثابة نداء العتبار أول أسبوع من شهر فرباير 

/ شباط من كل عام ودعوة كافة األديان واملعتقدات أو ممن ليس هلم ديانة للعمل سوية عىل 

، وحب اجلار". وقد خط سمو األمري غازي  تعزيز رسالة "حب اهلل، وحب اجلار" أو "حب الرَبّ

بن حممد املبعوث الشخيص و املستشار اخلاص جلاللة امللك للشؤون الدينية والثقافية مسودة 

قرار مبادرة أسبوع الوئام العاملي بني األديان وطرحها أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومن 

ثم تم تبنيها باإلمجاع يف 21 أكتوبر/ ترشين األول 2010.

وينص قرار األمم املتحدة رقم PV/65/A.34 : أسبوع الوئام العاملي بني األديان عىل 

اعتبار أول أسبوع من شهر فرباير / شباط من كل عام الوقت الذي جيتمع فيه األفراد من 

كافة األديان واملعتقدات أو ممن ليس هلم ديانة من أجل االحتفال بالتفاهم والتعاون الديني 

والثقايف، ومن أجل خماطبة بعضهم البعض بتعابري مواتية مستمدة من تقاليدهم وديانتهم 

اخلاصة ومن أجل قبول واحرتام "اآلخر" باالعتامد عىل وصية "حب اهلل، وحب اجلار" أو 

كلمة ترحيبية
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، وحب اجلار"، ومن املدهش أن أسبوع الوئام العاملي لألديان يشمل ويوحد  الرَبّ "حب 

اجلميع من دون إقصاء ألحد.

جائزة أسبوع الوئام العاملي بني األديان

قامت مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي يف األردن بتأسيس جائزة أسبوع الوئام 

العاملي بني األديان يف عام 2013، تقديرًا للجهود املبذولة ألفضل أول ثالث فعاليات أو 

نصوص يتم تنظيمها خالل األسبوع األول من فرباير/ شباط، أسبوع األمم املتحدة للوئام 

العاملي بني  الوئام  العاملي بني األديان، والتي قامت بأداء أفضل ترويج ألهداف أسبوع 

األديان، كام وسيتم منح اجلوائز لكل فعالية أو نص نجح يف الرتويج للوئام بني األديان 

والتأثري عىل التفاهم بينها.

 قيمة اجلوائز املالية:

اجلائزة األوىل: 25.000 $ 

اجلائزة الثانية: 15.000 $

اجلائزة الثالثة: 5.000 $

:أمساء جلنة التحكيم السبعة
1.صاحبة السمو األمرية أريج غازي

2.صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث - بطريرك 

املدينة املقدسة وفلسطني واألردن

3.فضيلة الشيخ الدكتور عيل مجعة – املفتي السابق جلمهورية مرص العربية

– مطران الكنيسة اللوثرية يف األردن واألرايض املقدسة، رئيس  4.سيادة املطران منيب يونان 

االحتاد العاملي للكنائس اللوثرية اإلنجيلية

5.األب نبيل حداد – املؤسس واملدير التنفيذي ملركز البحوث لتعايش األديان يف األردن

6.الدكتور منور املهيد – مدير مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي

7.السيد أفتاب أمحد – مدير املركز امللكي للبحوث والدراسات اإلسالمية
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الفائزون
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اجلائزة األوىل: 

رشكاء األمم املتحدة للوئام بني 
األديان - زامبوانغا

الحتفاهلا وللعام الثالث بأسبوع من الفعاليات احتفاء بأسبوع 

الوئام العاملي بني األديان يف مدينة زامبوانغا، الفليبني.

سيقوم األستاذ الدكتور عيل أيوب و األب. سيباستيانو داأمربا باستالم اجلائزة

احتفاالت أسبوع الوئام العاملي بني األديان يف مدينة زامبوانغا
هذه هو العام الثالث الذي تقوم حركة السلسلة للحوار باالحتفال بأسبوع الوئام العاملي بني األديان.  •

وخالفا لالحتفاالت السابقة كان هذا العامل مليئا باملطالب والتحديات غري االعتيادية وذلك بسبب 
هجوم الذي نفذته اجلبهة الوطنية لتحرير مورو يف 9 سبتمرب/أيلول 2013 احلادثة التي أسفرت عن 

مقتل العديد من املسلمني واملسيحيني من املدنيني واجليش.
هنالك قلق دائم ومستمر للعواقب التي نجمت عن مثل هذا اهلجوم وتبدو جلية يف تعطيل العالقات  •

الوّدية بني العديد من املسيحيني واملسلمني يف املدينة ويشكل ذلك عائقا للعالقات التي كانت سببًا يف 
التعايش السلمي والتي نشأت منذ سنوات عديدة بني املسلمني واملسيحيني وباتت بأمس احلاجة اآلن 

إىل إحيائها برعاية تامة من أجل ضامن إعادة إنشائها واحلفاظ عىل السالم يف املدينة.
وهتدف حركة السلسلة للحوار إىل احلفاظ عىل الصداقة القائمة بني املسلمني واملسيحيني، األمر  •

الذي مل يكن من السهل حتى من البداية ويعد اآلن أكثر صعوبة.
وتؤمن حركة السلسلة للحوار باخلري الفطري لإلنسان بغض النظر عن الثقافة والدين، ولدهيا  •

ثقة وأمل كبري برب حمب وكريم كام وتعتقد أنه إذا ما استمر احلوار حينها يمكن استعادة الصداقة 
التي ُفقدت وحسن النية واملحبة والسالم يف زامبوانغا مرة أخرى. ومع هذا الروح املعنوية العالية 
قام رشكاء األمم املتحدة للوئام بني األديان - زامبوانغا  بتنظيم وإدارة هذا احلدث اخلاص يف املدينة.

ُعقدت يف أسبوع الوئام العاملي بني األديان الفعاليات / األنشطة التالية لدعم موضوع: "تعزيز  •
حمبة اهلل واآلخر: يف احتفال األمل من أجل احلياة والسالم والتضامن".

قائمة فعاليات /أنشطة أسبوع الوئام العاملي بني األديان

30 يناير/ كانون الثاين 2014، مسابقة خطابة بني املدارس حتت عنوان: "السالم" •
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31 يناير/ كانون الثاين 2014، حلقة ملعاجلي الصدمات النفسية من أجل الوئام بني األديان •

1 فرباير/ شباط 2014 حفل إطالق أسبوع الوئام العاملي بني األديان 2014 •

2 فرباير/ شباط 2014 يوم الوئام الثامن للشباب •

3 فرباير/ شباط 2014 منتدى القيادات الطالبية   •

4 فرباير/ شباط 2014 فعالية تضمنت عمليات التربع بالدم •

5 فرباير/ شباط 2014 فعاليات تضمنت زراعة األشجار •

6 فرباير/ شباط 2014 منتدى قيادة الدراجة ثالثية العجالت ومجعية السائقني •

7 فرباير/ شباط 2014 يوم الشباب لتالوة الصلوات •
• 
إن الفوز باجلائزة األوىل ألسبوع الوئام العاملي بني األديان قد أثبت أن حركة سلسة للحوار أبلت  •

بالء حسنا األمرالذي جعل احلركة تتحىل بالشجاعة الكبرية واإلهلام وتأمل أن تستمر يف سعيها 
لتحقيق السالم الدائم يف العامل أمجع.



12

اجلائزة الثانية:

سعيد خان الفالحي

 للفعالية اليت قام هبا حتت عنوان: "مبادرة 
مألوفة لضمان سالم غري مألوف"

سيقوم السيد سعيد فاحلي خان ونازار عباس باستالم اجلائزة

منظمو الفعالية:

يعمل سعيد خان الفالحي ومنذ 20 عامًا بشكل 

السالم ويف جمال حقوق  تطوعي يف سبيل نرش 

اإلنسان يف وطنه اهلند ويف مجيع أرجاء العامل. 

رئييس   بشكل  العاملي  السالم  قضاياه  وتشمل 

الطائفي  العاملي والوئام  السالم  وأخرى تشمل 

واحلقوق املتساوية بني النساء والرجال وحقوق 

الطفل وما إىل ذلك، كام يدعو أيضًا خالل احلمالت 

التي يقيمها إىل التفاهم بني األديان والوئام والتي 

يعتربها ذات أمهية قصوى من أجل حتقيق السالم العاملي.

ويعترب السيد سعيد نفسه منظمة مستقلة بذاته ال يتبع ألي حزب ولديه رغبة جاحمة إلنشاء 

مشاريع ضخمة هتدف إىل القضاء عىل التعصب الديني واألمية والفقر وسوء التغذية وعاملة 

األطفال وظاهرة زواج األطفال وقتل النساء وظاهرة القتل من أجل زيادة املهر واملشاكل 

االجتامعية األخرى املامثلة.

نبذة عن الفعالية:

تضمنت هذه الفعالية أداء للصلوات ألفراد ممن يعتنقون أديان خمتلفة ابتهلوا فيها من أجل 

الوئام بني األديان والسالم العاملي وفعالية أخرى جتلت يف مشاركة األطفال يف الوئام بني 

األديان والسالم باإلضافة إىل حفل موسيقي للوئام بني األديان وأخريًا وجبة غداء  يف 

سبيل الوئام. وقد شارك املئات من األشخاص  ممن يعتنقون ديانات خمتلفة - أغلبيتهم من 
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اهلندوس واملسلمني والسيخ واملسيحيني- وممن يسعون يف سبيل تعزيز الوئام بني األديان 

بشكل متبادل. كام تضمنت الفعالية حضور عدد من القادة عىل املستوى االجتامعي والسيايس 

و كبار رجال الدين والكهنة والنشطاء واملعلمني واملؤيدين واألطباء واملرشعني وطالب 

املدارس والنساء والفتيات.

وعرب سعيد خان الفالحي يف خطابه عن خماوفه جتاه التعصب الديني املتصاعد يف أرجاء اهلند 

كام ناشد احلضور ودعاهم إىل العيش يف سالم ووئام ونرش روح املحبة املتبادلة والتسامح 

والتعايش. كام أّلح عىل أنه يتوجب عىل أفراد الديانات املختلفة احرتام املشاعر الدينية املتبادل 

من أجل تعزيز الوئام بني األديان يف كل مكان. ودعا سعيد خان الفالحي حكومة والية 

ُأّتربرديش، وحكومة احتاد اهلند عىل اختاذ تدابري فعالة لضامن إعداد نظام متني ينم عن الوئام 

بني األديان وبني األفراد من مجيع الديانات واملعتقدات.
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اجلائزة الثالثة املشرتكة:

مدرسة مجال فرغيل سلطان الثانوية 
للبنني بأسيوط، مرص

 للفعالية اليت قاموا هبا حتت عنوان: "يف 
سبيل سالم خال من التحيّز".

السيدة إيامن حممد يوسف الصادق والسيد أرشف 

سيد غودا سيقومان باستالم اجلائزة

من أجل أن تصل رسالتنا التي تنص عىل أن يعم السالم بني اجلميع أقمنا احتفاالً ألحد 

املعلمني املسيحيني املتقاعدين حيث أرسلنا دعوات إىل خمتلف األطراف والقطاعات داخل 

مدينتنا راجني من اجلميع حضور ذلك االحتفال املسامل وطلبنا من اجلميع جتنب الرموز الدينية 

حيث كنا نرنو إىل إجياد أمة واحدة متحدة خالية من التمييز والرموز والعيش بسالم إذ أننا مجيعًا 

نعود إىل نفس واحدة ونحن نؤمن بأن هذا هو الواقع األفضل ملجتمعنا ولإلنسانية بكاملها.

لذلك ومن أجل مواجهة مثل هذه القضايا يف جمتمعنا احتفلنا يف هذه املناسبة بأحد 

املعلمني املسيحيني املتقاعدين من مدرستنا حيث أرسلنا دعوات إىل خمتلف فئات املجتمع 

من الشباب وأقمنا فعاليات خمتلفة مثل إلقاء اخلطب والغناء واملرسحيات والرقص وطلبنا 
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من اجلميع جتنب الرموز أو اإلشارات التي قد تثري فتنة أو ردود فعل سلبية حيث كنا نطمح 

إىل جذب روح التسامح واحلب والسالم داخل نفوسنا قبل أي يشء آخر فنحن ننتمي إىل 

جمتمع واحد ورسالتنا هي نرش احلب والتسامح والتعاون، والسالم هو أحد أسامء اهلل احلسنى 

فاهلل هو السالم وإذا ما اتبعت رسالتنا يف كل من جمتمعنا ويف العامل بأمجعه فحتام سيعم السالم 

يف وطننا األم أال وهي الكرة األرضية. ندعو اهلل أن يتقبل نوايانا احلسنة واملوجهة لإلنسانية 

من منطلق األخوة لإلنسانية مجعاء.

 هذه هي رسالتنا من مدرستنا، مدرسة مجال فرغيل سلطان الثانوية للبنني يف أسيوط، 

مرص.

من اليسار إىل اليمني: السيدة إيامن حممد يوسف صادق؛ السيد إهياب صالح، السيد نبيل فخري؛ السيد 
أرشف سيد جوده؛ الرائد حممد يوسف سيد؛ الكابتن جمدى شهاب؛ السيد عيل باغت؛ حممود عبد املعبود.



اجلائزة الثالثة املشرتكة

جممع األديان أوغندا

لفعالياهتم: جممع األديان
سيقوم السيد السيد مايكل بيوندو والسيد ايرين بوليندي باستالم اجلائزة

نحن نسعى جاهدين إىل خلق عامل ميلء باألمل وليس بالكراهية حيث أن كل ما نحتاجه 

هو جهد شخص واحد يف كل مرة ولكل منا دور مناط بأدائه.

قام جممع األديان أوغندا بتنظيم فعالية يف مركز غوما الصحي الثالث يف قرية غوما يف 

منطقة موكونو حيث تشمل نشاطاتنا الدينية عالج األمراض االجتامعية واملادية املنترشة 

يف املجتمع أيضًا.

استهلت الفعالية بإقامة للصلوات ومن ثم إلقاء اخلطب من ِقبل إدارة املركز الصحي  

التالية أسامءهم: إمام مسجد املنطقة: مسجد اجلامعة والقس جوشوا  لكبار رجال الدين 

إالسو مارتن )حركة اخلمسينية الدينية الربوتستانتية( التابع لكنيسة Overcomers؛ كانون 

غيسكا )األنجليكية( من أسقفية موكونو كام انضم إلينا يف وقت الحق ومن احلي املسلم 

 )URI( الشيخ أمحد احلرب كيساكي ، وأخريًا أفراد من قبل مجاعة املبادرة املتحدة لألديان

ومدير جممع األديان أوغندا بيوندو مايكل.

كام ويضم جممع األديان أوغندا فرقة ثقافية قامت بالرتفيه عن الضيوف من خالل 

رقصات ثقافية.

كانت تلك حلظة تأمل عظيمة وانعكاس حلقيقة أن عمل األديان يف وئام يمكن أن ُيدث 

تغيريًا اجتامعيا يف جمتمعاتنا. كام سلط رجال الدين الضوء عىل القاعدة الذهبية يف أن تعامل 

اآلخرين كام تود أن يعاملوك تلك القاعدة التي يتوجب أن تكون حجر الزاوية يف القيادة 

وخدمة املجتمع حيث أن من شأهنا أن تعزز الوحدة واملسؤولية االجتامعية للجميع ويمكن 

من خالهلا إحداث تغيري إجيايب يف جمتمعنا الذي نعيش فيه.

ويف خضم هذه األحداث كان جيري هناك  ختان آمن للذكور وجلسات مشورة وفحوص 

لفريوس نقص املناعة البرشية يف العيادة كام عال صوت األغاين الشعبية التقليدية لتحث الناس 

بدورها عىل تغيري سلوكهم األخالقي للقضاء عىل فريوس نقص املناعة البرشية إذ أن اإلنسان 

معرض لإلصابة هبذا املرض القاتل وغري الرحيم حتى لو تعرض للختان.

وبعد أن انترشت األخبار عن تنظيم وإقامة هذه الفعاليات يف القرية وما حوهلا قام عضو 
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الربملان سعادة السيدة بيتي نمبوز باكريك بدعوة جممع األديان أوغندا ومجيع رؤساء حوار 

األديان ممن تبادلوا اآلراء خالل الفعالية وشاركوها يف إجياد حل للرصاع بني املسلمني وبني  

احلركة اخلمسينية الدينية الربوتستانتية يف سوق كيكو يف بلدة موكونو. ونعمل يف الوقت 

عىل حتقيق ذلك.
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 والقائمة النهائية
 للمرشحني
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حصلت الفعاليتان التاليتان على

"شهادات تكريم" مبرتبة الشرف 
سيتم منح شهادة تكريم بمرتبة الرشف حلوار األديان، ، القوى الدافعة: قيادة جديدة . 1

لدفع عملية التآزر والوئام، بلجيكا.

الفعالية الثانية: سيتم منح شهادة تكريم بمرتبة الرشف للمبادرة املتحدة لألديان . 2

– أسبوع الوئام العاملي بني األديان.

القائمة النهائية للمرشحيني
وفيام ييل أسامء الفعاليات التي كانت من ضمن قائمة املرشحني النهائيني للفوز باجلائزة.

شبكة احلرية الدينية للشباب - مسرية  السالم وحوار األديان للشباب )شيناي، اهلند(

صناديق املحبة لالجئني السوريني. )الرياض، اململكة العربية السعودية(. 1

يوم مارتن لوثر كينغ ألداء الصلوات )قرية مونتغمري، الواليات املتحدة األمريكية(. 2

سيدار، . 3 شالالت   / )واترلو  البعض  بعضهم  ظالل  يف  واملسيحيون  املسلمون 

الواليات املتحدة األمريكية(

أديان العامل – السالم العاملي – األخالقيات العاملية )لينتز، النمسا(. 4

بناء جسور التواصل )الباكستان(. 5

كيف يكون احلوار بني األديان؟ )جالسجو، اململكة املتحدة(. 6

ابوتسفورد كندا – أسبوع الوئام العاملي بني األديان )ابوتسفورد - مقاطعة كولومبيا . 7

الربيطانية، كندا(

أوقفوا اإلرهاب باسم الدين )وجدة، املغرب(. 8

االحتفال بأسبوع الوئام العاملي بني األديان 2014 )سيليجوري، نيودهلي، شيناي، . 9

اهلند(

مأدبة عشاء للحوار بني األديان )كمباال / موكونو، أوغندا(. 10

حوار الطالب لكلمة سواء بيننا وبينكم )ميدان، إندونيسيا(. 11

تعزيز التعاون بني األديان للتنمية املستدامة (بنوم بن، كمبوديا). 12

حجاج الصداقة بني األديان 2014 مع دائرة صانعي السالم )مدينة كيزون ومانيال . 13

، الفلبني(
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حوار األديان يف سبيل التفاهم بني املسلمني واملسيحيني )كيد باالوان، الفلبني(. 14

مرشوع تعدد األديان من أجل تعزيز الوئام )ساراواك، ماليزيا(. 15

االحتفال السنوي العارش ألداء الصلوات بني األديان املتعددة من أجل السالم . 16

الواليات  بلينز،  العاملي بني األديان )وايت  الوئام  بأسبوع  والعدالة احتفاء 

املتحدة األمريكية( 

الرابطة الدولية للحرية . 17 ِقبل  العاملي بني األديان من  الوئام  احتفاالت أسبوع 

الدينية جلنوب آسيا )اهلند(

احتفال حلوار األديان بمشاركة اجلامعة الشعبية )بيسكو وتاجويج، الفلبني(. 18

احتفال أسبوع الوئام العاملي بني األديان يف األمم املتحدة 2014 )كوبنهاغن، . 19

الدنامرك(

املتحدة . 20 الواليات  )أتالنتا،  أتالنتا، جورجيا  الرأفة يف  إطالق مرشوع مدن 

األمريكية(

املبادرة املتحدة لألديان – أسبوع الوئام العاملي بني األديان )عامن، األردن(. 21

مسابقة مفتوحة يف الكتاب املقدس )كاتاراكورا، اهلند(. 22

يف سبيل إجياد أرضية مشرتكة )املوارد متوفرة عرب االنرتنت من مرشوع التعددية( . 23

)عىل الصعيد الوطني، الواليات املتحدة األمريكية(

الندوة الدولية للوئام بني األديان وحفل توزيع اجلوائز )كواال ملبور و اهلند(. 24

أفالم مصورة وخطب حلوار األديان )إسالم آباد، الباكستان(. 25

املعتنق . 26 سوامي  والرويس  الروسية  األرثوذكسية  الكنيسة  أسقف  بني  لقاء 

للمعتقدات اهلندوسية خالل أسبوع الوئام العاملي بني األديان )نيجني نوفغورود 

أوبالست، روسيا االحتادية(

أفضل السبل حلوار األديان: سلسلة ندوات عرب شبكة اإلنرتنت بني األديان . 27

من أجل السالم يف الواليات املتحدة األمريكية ومؤسسة احلربي )نيويورك، 

الواليات املتحدة(

وقت طرح األسئلة – من وجهة نظر دينية )لندن، اململكة املتحدة(. 28

اجتامع خاص باألديان من أجل الوئام الديني للتوحيد الوطني )أبوجا، نيجرييا(. 29

دور الشباب يف تعزيز الوئام بني األديان يف جمتمعاتنا واملجتمعات األخرى. . 30

)اململكة املتحدة(



22

مشاركة األديان يف الوقاية من اجلرائم الوحشية )نيويورك، الواليات املتحدة . 31

األمريكية(

املتحدة . 32 الواليات  )بواي،  بواي  األديان يف  الوئام بني  لفريق  اإلفطار  وجبة 

األمريكية(

التعايش املتناغم: اإلنسان هبة للحياة )الهور، فيصل آباد، باكستان(. 33

ندوة عامة )كوانجو، مجهورية كوريا(. 34

"أناشيد وقراءات مقدسة  وصلوات من أديان متعددة من أجل السالم واملصاحلة . 35

يف فنزويال )كراكاس، فنزويال(

وجبة إفطار حلوار األديان )كيب تاون، جنوب أفريقيا(. 36

مجعية يارا الشبابية للتوعية والواقعية )يارا( "التعايش" 2014 – "التعايش مع . 37

العامل" )عامن، األردن(

العاملي بني األديان )رساييفو، . 38 للوئام  املتحدة  الثاين ألسبوع األمم  االجتامع 

البوسنة واهلرسك(

عرض الوئام من أرايض اإلعصار )كوتا كينابالو، ماليزيا(. 39

أفضل ما يف حوار األديان: فضائل البحوث واملعلومات الوافرة إلنجاح الوئام . 40

مع الدكتور باتريس برودر )نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية(

برنامج إسامعيل إسحاق )لوس أنجلوس، الواليات املتحدة األمريكية(. 41

اجتامع احلوار بني األديان )عليكرة، اهلند(. 42

منتدى التسامح واملصاحلة والغفران )نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية(. 43

محلة توعية واسعة املدى من أجل تعزيز الوئام بني األديان ونرش ثقافة السالم . 44

)سيالكوت، الباكستان(

قمة قادة حوار األديان للشباب واشنطن العاصمة 2014 )واشنطن، الواليات . 45

املتحدة(

العاملي بني األديان - كولومبيا 2013 و 2014 . 46 الوئام  منتدى خيتم أسبوع 

)بوغوتا - كولومبيا(

السالم واملصاحلة والوئام )وارسو، بولندا(. 47

االحتفال بأسبوع الوئام العاملي بني األديان )بيتالينج جايا، ماليزيا(. 48

"عيد األديان" عشاء حلوار الطلبة )شامل اندوفر، الواليات املتحدة األمريكية(. 49
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مقهى األديان ومأدبة السيخ )بريزبن، أسرتاليا(. 50

"حيث نلتقي" احتفال صلوات األديان السنوي احلادي عرش )شامل اندوفر، . 51

الواليات املتحدة األمريكية( 

بناء جمتمعات السالم: عالقات املسلمني واملسيحيني يف آسيا )نيودهلي، اهلند(. 52

أسرتاليا . 53 يف  الوئام  وثقافة  واملسيحيني  املسلمني  بني  العالقات  وبينهم:  بيننا 

)أسرتاليا(

محلة مآذن لنرش الوئام )ماالبورام، اهلند(. 54

حوار: التعددية واإلسالم )لوس أنجلوس، الواليات املتحدة األمريكية(. 55

اليهود يف األرايض العربية )لندن، اململكة املتحدة(. 56

التفاهم العاملي بني األديان والسالم العاملي. )اهلند(. 57

الراهب احلالل )غنت، بلجيكا(. 58



امللحق
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امللحق
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امللحق
 قرار أسبوع الوئام العاملي لألديان / قرار اجلمعية العامة

A/65/PV.34 رقم
إن اجلمعية العامة،

إذ تشري إىل قراراهتا 243/53 ألف وباء املؤّرخني 13 أيلول/ سبتمرب 1999 عن اإلعالن 

وبرنامج العمل بشأن ثقافة السالم و6/57 املؤّرخ 4 ترشين الثاين/ نوفمرب 2002 بشأن 

تعزيز ثقافة السالم والالعنف و128/58 املؤّرخ 19 كانون األّول/ ديسمرب 2003 بشأن 

تعزيز التفاهم الديني والثقايف واالنسجام والتعاون و4/60 املؤّرخ 20 ترشين األّول/ أكتوبر 

2005 بشأن برنامج عاملي للحوار بني احلضارات و14/64 املؤّرخ 10 ترشين الثاين/ 

نوفمرب 2009 عن حتالف احلضارات و81/64 املؤّرخ 7 كانون األول/ ديسمرب 2009 

عن تشجيع احلوار والتفاهم والتعاون بني األديان والثقافات من أجل السالم و164/64 

املؤّرخ 18 كانون األّول/ ديسمرب 2009 بشأن القضاء عىل مجيع أشكال التعّصب والتمييز 

القائمني عىل أساس الدين أو املعتقد،

التفاهم  وإذ تسلم برضورة قيام احلوار بني خمتلف العقائد واألديان من أجل تعزيز 

والوئام والتعاون فيام بني البرش،

وإذ تشري مع التقدير إىل شتى املبادرات املتخذة عىل الصعد العاملي  واإلقليمي ودون 

اإلقليمي والرامية إىل حتقيق التفاهم والوئام بني العقائد، بام يف ذلك املنتدى الثالثي للتعاون 

بني األديان من أجل السالم، واملبادرة املسامة "كلمة سواء بيننا وبينكم"،

املقتضيات األخالقية لألديان واملذاهب واملعتقدات مجيعًا تدعو إىل  وإذ تدرك أن 

السالم والتسامح والتفاهم،

تؤكد من جديد أن التفاهم واحلوار بني األديان ُبعدان هاّمان يف ثقافة السالم؛. 1

تعلن األسبوع األّول من شهر شباط/ فرباير من كل عام أسبوًعا للوئام العاملي . 2

بني األديان شاماًل مجيع األديان وامَلذاهب واملعتقدات؛

تشجع مجيع الدول عىل أن تقوم طوًعا خالل ذلك األسبوع بدعم نرش رسالة . 3

الوئام واملوّدة بني األديان يف الكنائس وامَلساجد وامَلعابد وغريها من أماكن العبادة 

يف العامل، عىل أساس حب اهللّٰ وحب اجلار أو حب الرب وحب اجلار، كل حسب 

تقاليده أو معتقداته الدينية؛

تطلب إىل األمني العام أن يبقي اجلمعية العامة عىل علم بتنفيذ هذا القرار. . 4

اجللسة العامة.

20 ترشين األول/ أكتوبر 2010م
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صاحب اجلاللة امللك عبد اهلّلٰ الثاني يطرح مبادرة 
األسبوع العاملي للوئام بني األديان يف األمم املتحدة

بسم اهلل الرمن الرحيم

الرئيس ديس، السيد األمني العام، أصحاب املعايل 

والسعادة،

أي وقت مىض  وأكثر من  عاملنا حاليًا  يواجه 

كثريًا من األزمات الدولية التي ال يمكن معاجلتها 

بشكل جذري إال من خالل تنسيق دويل مشرتك. 

فال يمكن ألي دولة مواجهة هذه األزمات وبناء 

املستقبل بمفردها. فكام هي التحديات عاملية املستوى 

جيب أن تكون احللول عىل املستوى نفسه وعىل األمم املتحدة اختاذ موقف قوي ورئيس يف 

مواجهة هذه األزمات. ومن الرضوري أيضًا مقاومة القوى التي تدعو إىل الفرقة وتنرش 

سوء الفهم وعدم الثقة خصوصًا بني أتباع الديانات املختلفة. واحلقيقة أن الروابط اإلنسانية 

بني الشعوب ال تقترص عىل املصالح املشرتكة فحسب بل وتشمل أيضًا الوصايا التي تدعو 

إىل حمبة اهللّٰ واجلار وحمبة اخلري واجلار.

وبدعم من أصدقاء لنا من كافة القارات سيتقدم وفدنا هذا األسبوع بمرشوع قرار لعقد 

أسبوع الوئام العاملي بني األديان. وما نقرتحه هو حتديد أسبوع من كل عام تقوم به دور 

العبادة بالتعبري عن شعائرها وتعاليم دينها التي حتث عىل التسامح واحرتام اآلخر واألمن 

والّسالم. وأمتنى أن يظى مرشوع القرار هذا بدعمكم.

أصدقائي، لألمم املتحدة دور قيادي يف جانب مهم آخر، أال وهو الّسالم. السيام أن 

الّسالم حاليًا يف الرشق األوسط عىل املحك. وانطالق املفاوضات املبارشة بني الفلسطينيني 

واإلرسائيليني يتيح فرصة لتحقيق السالم استنادًا إىل حل الدولتني حيث إن قيام دولة 

فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش جنبًا إىل جنب مع إرسائيل سيمهد الطريق إىل حتقيق 

سالم شامل يف املنطقة.

لقد طال االنتظار حلل هذا الرصاع ومل يكن ألي أزمة يف املنطقة تأثريًا أبلغ عىل األمن 

واالستقرار العامليني كتأثري هذه األزمة، بل مل تشغل أي أزمة أخرى أجندات األمم املتحدة 

أو حتبط جهود صانعي الّسالم بقدر هذه األزمة.

إن كل مورد يستنفده هذا الرصاع كان جيب أن يتم استثامره يف تقدم وازدهار املنطقة. 

وكل يوم يضيع يف حل هذا الرصاع يشكل مكسبًا لصالح قوى العنف والتطرف التي هتددنا 

مجيعًا سواء داخل املنطقة أو خارجها.
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لقد سئم الناس من تتابع خيبات األمل، واملفسدين يعيثون فسادًا بكل ما يف وسعهم 

لكي يفشلوا جهودنا. إننا ال نستخف بأمهية إجياد حل ناجح إلهناء الرصاع وال باألمل الفادح 

إذا فشل احلل وعلينا مجيعًا أن ندعم اإلجراءات الفورية وأن نتخذ خيارات صعبة للحصول 

عىل نتائج فعلية وإال فالبديل سيكون مزيدًا من املعاناة واإلحباطات وانتشاراحلروب التي 

بدورها ستورط العامل بأرسه مهددة األمن واالستقرار ليس يف الرشق األوسط فحسب، 

بل والعامل ككل.

وملنع وقوع ذلك، جيب التعامل مع املفاوضات بالتزام وجدية وشجاعة. كام جيب أن 

ختلو أجواء املفاوضات من أية أعامل استفزازية أو إجراءات أحادية اجلانب من شأهنا أن 

تعيق املفاوضات. وبدالً من ذلك جيب عىل مجيع األطراف العمل بجد لتحقيق أفضل النتائج 

النهائي هبدف إهناء االحتالل  وبشكل عاجل. وهذا يتطلب معاجلة مجيع قضايا الوضع 

والتوصل إىل حل الدولتني، والذي يبدو احلل الوحيد لتحقيق السالم بأرسع ما يمكن. إن 

الوضع الراهن ال يطاق. جيب أن نضع حدًا للظلم ولسفك الدماء.

إن األردن وكافة العامل العريب واإلسالمي ملتزمون بتحقيق الّسالم. ويف مبادرة الّسالم 

العربية توجهنا إلرسائيل بفرصة غري مسبوقة للفتوصل إىل تسوية شاملة من شأهنا أن متكن 

إرسائيل من إقامة عالقات طبيعية مع 57 دولة عربية ومسلمة، أي ثلث الدول األعضاء 

يف األمم املتحدة.

ونتوجه إليكم اليوم بصفتكم أعضاًء يف األمم املتحدة، للمسامهة يف حتقيق السالم. 

الثمن إن فشلت املفاوضات، و إن نجحت، فتحقيق الّسالم سيخدمنا  فجميعنا سيدفع 

مجيعًا. احلل يكمن إذا يف تكاتف اجلهود عامليًا. إذ لن ترجح كفة الّسالم إال إذا عملنا معًا.

وشكرًا لكم



29

صاحب السمو امللكي األمري غازي بن حممد يقدم لألمم

املتحدة مبادرة صاحب اجلاللة امللك عبد اهلّلٰ الثاني 

بعقد أسبوع عاملي للوئام بني األديان 

بسم اهلل الرمن الرحيم

اهلاشمية  األردنية  اململكة  عن  بالنيابة  الرئيس،  سيادة 

والبحرين  وأذربيجان  ألبانيا  اآلخرين:  ال29  والرعاة 

وبنغالديش وكوستاريكا ومجهورية الدومينيكان ومرص 

غويانا  ومجهورية  وغواتيامال  وجورجيا  والسلفادور 

التعاونية وهوندوراس وكازاخستان والكويت وليبرييا 

وليبيا وموريشيوس واملغرب وُعامن والبارغواي وقطر 

واالحتاد الرويس واململكة العربية السعودية وتنزانيا وتونس 

وتركيا واإلمارات العربية املتحدة واألوروغواي واليمن ، يرشفني أن أقدم مرشوع قرار ـ 

A/65/L5 بعنوان "أسبوع الوئام العاملي بني األديان".

أود أن أوضح بإجياز األسباب التي دعت جاللة امللك عبداهللّٰ الثاين ابن احلسني إلطالق 

مرشوع القرار هذا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 23 سبتمرب/ أيلول، 2010.

كام تدرك جيدًا هذه اجلمعية، فإن التوتر الديني يعصف بعاملنا خُملِّفًا وراءه، ولألسف، 

مظاهر االرتياب والكراهية والبغضاء التي من شأهنا أن تولد العنف الطائفي. ليس هذا 

فحسب، بل وأن تشوه صورة اآلخر ومن ثم تستحوذ عىل الرأي العام وتستميله لدعم شن 

حرب عىل أتباع الديانات األخرى.

فعىل سبيل املثال، ووفقًا لنتائج استطالع الرأي الذي أجرته مؤسسة غالوب عام 2008، 

والذي يعد أحد أكرب الدراسات الدينية عامليًا عرب التاريخ، فإن 53% من الغربيني يعتقدون 

أن املسلمني أناس إما "سلبيني" أو "سلبيني جداً " كام أن 30 % من الذين شملهم االستطالع 

حول العامل من املسلمني لدهيم وجهات نظر سلبية ضد املسيحيني.

إن تشويه سمعة األديان أو حتى اإلساءة إليها سيكون ذريعة خللق نزاع عاملي يف الوقت 

الذي ينبغي أن تكون األديان فيه مرتكزًا عظياًم لتيسري عملية السالم. وعالج هذه املشكلة هو 

يف قبضة األديان ذاهتا. جيب أن تكون الديانات جزءًا من احلل، ال من املشكلة.

وقد تم بالفعل القيام بعمل جيد يف هذا الصدد بدأ فعليًا مع انعقاد املجلس الثاين للفاتيكان 
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يف عام 1962 وإىل عام 1965 شارك فيه مئات املجموعات سواء من الذين ينتمون إىل ديانة 

واحدة أو أتباع ديانات أخرى من أنحاء العامل.

لكن القوى التي حترض عىل التوتر بني األديان، ال سيام التي تتسم بالتزمت الديني 

بكافة أشكاله، تكون ولألسف، أفضل تنظياًم، وأكثر خربة، وأفضل تنسيقًا، وأكثر حتفزًا 

وأكثر رشاسة.

ليس هذا فحسب، بل يستخدمون حياًل أكثر، ولدهيم مؤسسات أكثر، ويمتلكون 

أمواالً أكثر، كام أهنم أقوى وشعبيتهم أوسع بحيث أهنا تطغى عىل كل عمل إجيايب قامت 

به شتى مبادرات احلوار بني األديان. والدليل املؤسف عىل هذا يتمثل يف التوترات الدينية 

التي تزيد وال تنقص.

سيدي الرئيس، سأعود اآلن إىل نص مرشوع القرار، إذ أرغب بتوضيح بعض أهم 

مصطلحاته ومفاهيمه،

1( يف عنوان القرار نفسه ويف الفقرة الثانية وأماكن أخرى، تم استخدام كلمة "وئام" 

باملعنى واملفهوم الصيني للكلمة. نضيفها لكلمة تسامح )والتي استخدمناها أيضًا(، ألن 

التسامح يمكن أن يكون له مدلول سلبي بأن الطرف اآلخر سلبي لدرجة تتعني التسامح معه.

كام أنه ال يمكننا استخدام كلمة "قبول" ألهنا ضمنًا تعني قبول األديان مذاهب بعضها 

َتَقبُّلها حق اإليامن بتلك العقائد، وليس هذا جّل مهنا، وال يمكننا أيضًا  البعض بدالً من 

استخدام مصطلح "الّسالم" بمفرده ألنه يوحي بعدم وجود حرب وليس بالرضورة عدم 

وجود الكراهية. 

لذا وجدنا أن املفهوم الوحيد الذي بإمكانه أن ينقذنا هو املصطلح الكونفوشيويس 

"الوئام"، ألنه ال يقترص عىل مفهموم "السالم"، بل يعني أيضًا التفاعل الديناميكي املتناغم 

بني خمتلف العنارص حتت إطار شامل.

2(  وردت يف الفقرة الثالثة إشارة إىل "حب اهللّٰ وحب اجلار" أو "حب الرَبّ وحب اجلار". 

هل هلذه اإلشاره الدينية رضورة يف قرار لألمم املتحدة؟ لإلجابة عىل هذا السؤال، ننوه بأن 

ز عىل موضوع الّسالم بني األديان وليس عىل أي  مرشوع القرار هذا فريد من نوعه ألنه يركِّ

أمر آخر. وهلذا، فإن أية إشارة دينية ترد يف هذه احلالة ُتعد أمرًا طبيعيًا للغاية. أما التشبث 

بنقيض ذلك ال يعني سوى جتاهل مشاعر 85% من سّكان العامل الذين يعتنقون ديانة أو أخرى.

ثانيًا واألهم من ذلك ربام ندرج هذه اإلشارات الدينية ونحن ندرك متامًا أن علوم 

اإلهليات أمر ال يعني األمم املتحدة بل إن هدفها الرئيس خلق فرص للسالم واحلفاظ عليه 

دون إشارة إىل ما يتعلق بالذات اإلهلية أو بالوصيتني املذكورتني يف سفر متى 22: 40-34 

وسفر مرقس 12: 28-31 عن احلب. سيعترب األكثرية بل األغلبية من امللتزمني املسلمني 
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واملسيحيني واليهود أن أية دعوة علامنية إىل أسبوع وئام بني األديان هي ابتذال وعجز ال 

يمكنهم دعمه بإخالص وجدية. فقد جاء يف الكتاب املقدس قول عيسى املسيح،

"ال يقتات اإلنسان عىل اخلبز فحسب، بل يقتات عىل كل كلمة من كالم الرب." )انجيل 

لوقا، 4:4 ومتى، 4:4( وأيضا، "ليتقدس اسمك" )متى، 6:9( ونجد هذا املعنى يف القرآن 

اأْلَعَْلٰى  ابْتَِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ  عْمَةٍ ُتجْزَىٰ  19   إاِلَّ 
ِّ
ن الكريم يف اآلية الكريمة:" ﴿ وَمَا ألَِحَدٍ عِندَهُ مِن 

ِ َأْكبَرُ ﴾  ]سورة العنكبوت، 29:  20 ﴾ ]سورة الليل، 92: 19- 20[ وأيضًا: " ﴿ وَلَذِْكرُ اهللَّ
45[. وبعبارة أخرى، فإن كثريًا من املسلمني واملسيحيني واليهود الذين يشكلون جمتمعني 

55% من سكان العامل والذين، لألسف، أضحوا متورطني يف معظم النزاعات يف العامل فمن 

الرضوري أن أذكر جوهر معتقداهتم. إذ أن تعزيز السالم  بني األديان باإلكراه أوبفرض لغة 

قوى خارجية علامنية  بريوقراطية بحتة ما هو إال  كالبيت املنقسم عىل نفسه واآليل للسقوط.

ثالثًا: جدير بالذكر أن هذه اللغة ال تستثني أتباع أي ديانة أو معتقد عىل اإلطالق. وكل 

شخص نيته حسنة، سواء كان يعتنق ديانة ما أم ال، بوسعه، بل وينبغي عليه أن يلتزم بحب 

.  فحب اجلار وحب الرَبّ ما هو يف النهاية إال جوهر  اجلار وحب اهللّٰ أو حب اجلار وحب الرَبّ

النية احلسنة،  واإلشارة إىل الرَبّ ال تعني بالرضورة اإليامن باهللّٰ أو بدين بعينه. وبالرغم من 

" يعني "اهللّٰ" للكثري من املؤمنني، إال أن عيسى املسيح قال "ما من بار بحق إال اهللّٰ  أن "الرَبّ

" اسم من أسامء اهللّٰ احلسنى يف القرآن الكريم،  الواحد" )إنجيل مرقس،   10:18( و   "الرَبّ

" صيغة شاملة وصحيحة دينيًا وختلق الوحدة بني البرش من   وبالتايل، فإن احلديث عن "الرَبّ

دون استثناء أحد.   

قيِّاًم  رابعًا، هناك سبب آخر لرضورة اإلشارة إىل حب  اجلار، حيث أنه يضع معيارًا 

 : caritas   وعمليًا يرجع إليه  الناس لسؤال أنفسهم إذا ما كانت أعامهلم تنبع من كاريتاس

أي حب اجلار، أم ال. وكام قال سيدنا حممد،   "ال يؤمن أحدكم حتى يب جلاره  ما يب 

لنفسه".  )صحيح مسلم، كتاب اإليامن، حديث رقم 45، ص76(

الثالثة، تم استخدام عبارة   "عىل أساس طوعي" ألن االقرتاح برمته  الفقرة  3(  يف 

جيب أن يكون  طوعيًا متامًا وال جيوز إجبار أي من دور العبادة عىل  االحتفال بأسبوع الوئام 

العاملي بني األديان، ففي حني أننا نشجع الوئام بني األديان، لكن األمر الذي نرفضه هو 

أن يشعر أي شخص عىل اإلطالق بأن هناك أمرًا مفروضًا عىل إيامنه ومعتقداته وَقناعاته. 

ومع ذلك، يمكن للمرء  أن يتصور احلوافز اإلجيابية لكي يشجع ويساعد يف دعم  ورصد 

تنفيذ مرشوع هذا القرار. 

4( وأخريًا، تعترب عبارة "كل  حسب تقاليده أو معتقداته" يف الفقرة الثالثة عبارة شديدة 

"حب اهللّٰ وحب اجلار" بنفس  الطريقة وال  األمهية، ألن الديانات  املختلفة ال تفرس عبارة 
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ترغب أن يقال بأهنم يفعلون ذلك.  وهكذا فإن هذه العبارة تتحاشى الوقوع يف خماطر التوفيق 

بني املعتقدات  املتعارضة كام أهنا تتحاشى التقليل من أمهية هذه املعتقدات ويف نفس الوقت، 

تعطي جماالً لكل من له هدف موحد، وإن وجدت االختالفات الدينية بينهم، بالعمل حتت 

اإلطار ذاته، نحو حتقيق السالم والوئام  بني األديان. 

ويف اخلتام، أطلب وبمنتهى التواضع من الدول  األعضاء يف اجلمعية العامة تبني مرشوع 

قرار أسبوع الوئام العاملي بني األديان، مع األخذ بعني االعتبار  أن مرشوع القرار هذا، ال 

يستثني أحدًا وال يطلب من أي أحد القبول بتسوية غري مالئمة، وال يلزم  أحدًا، وال جيرب 

أحدًا، وال يرض بأحد وال يكلف شيئًا. بل، و عىل العكس متامًا، يشمل اجلميع ويتفي باجلميع، 

ويفيد اجلميع، ويوحد اجلميع ولديه القدرة عىل نرش الّسالم والوئام يف العامل بأرسه إن شاء اهللّٰ

شكرًا سيادة الرئيس 
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الفائزين 2013

اجلائزة األوىل 

مركز الوساطة بني األديان: جائزة بقيمة 25.000$ اجلائزة األوىل وميدالية ذهبية 

ملركز الوساطة بني األديان يف كادونا يف نيجرييا للفعالية "إمام وِقّس: من الثأر إىل املغفرة.

اجلائزة الثانية 

مركز الفلبني لإلسالم والديمقراطية جائزة بقيمة 15.000$ وميدالية فضية ملركز 

الفلبني لإلسالم والديمقراطية للفعالية "كلمة سواء نحو سالم سواء. 

اجلائزة الثالثة

العاملي بني األديان ماليزيا 2013: جائزة بقيمة 5.000$ وميدالية  الوئام  أسبوع 

برونزية لقسم الوحدة الوطنية والدمج يف ماليزيا لفعالية "أسبوع الوئام العاملي بني األديان 

ماليزيا 2013".

شهادات تكريم "بمرتبة الرشف"

1. فعالية "جتّمع القيادات الطالبية من أجل الوئام"، اجلمعة، 1 شباط/ فرباير 2013 

)مدينة دافاو يف الفلبني( املنظمة من قبل منتدى السلسلة يف دافو.

2. فعالية "اإليامن واألمل واحلب"، السبت، 3 شباط/ فرباير 2013 )كوبنهاغن يف 

.)Tro i Harmoni( ،"املنظم من قبل مركز "اإليامن يف الوئام )الدنامرك


