
 

٢٠٢٢جائزة زايد لألخوة اإلنسانية   

 لتقديم الترشيحاتدعوة          
 م٢٠٢١ديسمبر  ١ –يوليو  ١: مرحلة تقديم الترشيحات             

 

 ،األمين علي يِّدالس    /الشيخ فضيلة

 

 تحية مباركة طيبة،

العمل في  مراحللفي أرفع مستوى مشاركتكم المهمة حرصًا منها على لدعوة ايسر اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية أن تقدم إليكم هذه 

 .(٢٠٢٢تها )في دوربالجائزة  ٍح أو أكثر للفوزجائزة زايد لألخوة اإلنسانية من خالل تقديم مرشَّ

أثناء القمة التاريخية التي عقدها فضيلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور أحمد  م٢٠١٩جائزة زايد لألخوة اإلنسانّية عام  تأسست

م لتوقيع ٢٠١٩بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في الرابع من فبراير  ،الطيب، شيخ األزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس

 .وثيقة األخوة اإلنسانية

فكانت  ،يُنم عن رؤية ثاقبة ويستند إلى صداقة واحترام متبادل بين الرمزين العظيمين إعالن مشتركك وثيقة األخوة اإلنسانية جاءت

دعوة حثيثة وصادقة إلرساء قيم األخوة اإلنسانية والسالم العالمي. وتقديًرا لهذا الحدث التاريخي لتوقيع الرمزين بمثابة الوثيقة 

اإلمام األكبر ة فضيلكان ، تعايش السلمي المشترك في جميع أرجاء العالموثيقة األخوة اإلنسانية وتكريس حياتهما لجهود السالم وال

بمناسبة توقيعهما أهم الوثائق اإلنسانية في  م٢٠١٩أول فائزين فخريين بهذه الجائزة في عام  أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس،

 منظمات من كافة أنحاء العالم.الفراد وألًا ترشيحات لالجائزة سنوي تتلقىفصاعدًا،  ٢٠٢١وبدًءا من نسخة الجائزة العصر الحديث، 

لطيفة يدة السوالناشطة المغربية الفرنسية  ،أنطونيو غوتيريشالسيد ، األمين العام لألمم المتحدة ٢٠٢١فاز بالجائزة في دورتها قد و

 إبن زياتن.

   نبذة تعريفية عن الجائزة

( ان أو جماعًةفردًا كمستقلة تمنحها سنويًا اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية لمستحقها )جائزة زايد لألخوة اإلنسانية هي جائزٌة عالمية 

لألخوة  وهو اليوم الذي يوافق اليوم الدولي ،وتبلغ قيمتها المالية مليون دوالٍر أمريكي، وُتمنح الجائزة في الرابع من فبراير كل عام

احتفاًء بالجهود المتواصلة التي يقوم بها قادة ورموز دينيون  ،ة هذا اليوم يومًا دوليًاإذ أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحد ،اإلنسانية

رنسيس في جميع أنحاء العالم بمناسبة توقيع البابا ف والشعوب ين الثقافاتب تعزيز السالم والتناغم والحوارو فيما بينهم للتعاون

 أحمد الطيب وثيقة األخوة اإلنسانية. واإلمام األكبر

سانية بينهم، وغرس قيم األخوة اإلن ،إلى تحقيق التآلف بين الناس تهدفتفي جائزة زايد لألخوة اإلنسانية باألعمال الجليلية التي تح

وة والُمثل العليا الناس بالقد يؤثرون في وأولئك الذين ،الشعوب المنقسمة بين األخوة لتحقيقوبأوالئك الذين يبنون جسور التواصل 



 

تند إلى قناعة لتحقيق تقدم حقيقي يسوالخالف متجاوزين حدود الفرقة  فيما بينهميتعاونون ، وأولئك الذين ويقدمون الحلول المبتكرة

 ثابتة في سبيل تقوية أواصر العالقات اإلنسانية الحقيقية التي تعزز الحرية والسالمة للجميع. 

تفانيه س تعك، لكونها مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة(، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رحمه اهلل باسم ةوقد ُسميت الجائز

مساعدته واحترام اآلخر و للخيراإلرث األخالقي الذي خلده، وحبه تمثل في مد يد العون للشعوب من مختلف الثقافات والخلفيات، و

  و جنسيته.بغض النظر عن دينه أو جنسه أو عرقه أ

و الفائزين الفائز أ ُترحب الجائزة بأي فرٍد أو منظمة أو كيان حول العالم يثبت تكريس جهوده إلرساء قيم األخوة اإلنسانية، وُيكرم

 قيمته مليون دوالر أمريكي وشهادة تكريمية ودرعًا للجائزة.   ًامالي مبلغًابالجائزة، ويتلقى الفائز بالجائزة 

 الترشيح:من يحق لهم 

 فيما يلي قائمة باألشخاص الذين يحق لهم  تقديم الترشيحات لجائزة زايد لألخوة اإلنسانية:

 أعضاء الحكومات أو رؤساء الدول الحالين أو السابقين.  -

 رؤساء وأعضاء البرلمانات التشريعية.  -

 رؤساء المحاكم العليا.  -

  .أعضاء اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية -

 التنفيذيون رفيعي المستوى في األمم المتحدة.المسؤولون  -

 رؤساء المنظمات الدولية غير الحكومية. -

 رؤساء الجامعات.  -

 ن بجائزة زايد لألخوة اإلنسانية.والسابقون الفائز -

 ن أو القادة في مجال الفكر والثقافة. والزعماء الروحي -

 

المر شَّحمعايير   

. ويجوز ألي فرد أو مجموعة األخوة اإلنسانية  قيم ومبادئسهامات جليلة لتعزيز إ قدمواقد يكون المَرشَّح فردا أو مجموعة أفراد 

 لتقديم الترشيحات للجائزة. ٌةمن تنطبق عليهم معايير الجائزة أن يرشحهم شخص أو جهة مؤهلممن األفراد 

 

 

 

 

 

ن مراعاة ما يلي: يعند تقديم الترشيحات لجائزة زايد لألخوة اإلنسانية، ينبغي على الُمرِشح  

 في مجال تعزيز األخوة اإلنسانية العالمية وتضامن األسرة البشرية والعدالة والسالم العالمي. التي قدمها الُمرَشح االسهامات 

https://www.forhumanfraternity.org/copy-of-document-on-human-fraternit


 

 وأن يكون قد ألهم آخرين ليكونوا قدوة في مجتمعاتهم.قدوة ومثال ُيحتذى به وأن يكون في المجتمع المحلي  تأثيره  

 داخل المجتمع. والتعايش االبتكار في إيجاد سبل جديدة لتعزيز األخوة والتعاون 

 ح. نها بجهود المرشَّاعتراف الرموز البارزة والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع أو المؤسسات الدولية أو أي م 

 

 تقديم الترشيحات

 . /https://www.zayedaward.org: لجائزة زايد لألخوة اإلنسانيةالرسميي ُتقَدم الترشيحات عبر الموقع 

 

الشخصية  كخطوة تقوم بها هي ملء بيانات عملية تقديم الترشيحت عملية سهلة، فبمجرد أن تقوم بالتسجيل على الموقع ستكون أول

رشيح وكذلك الوثائق للت صفتكم الرسميةق الرسمية التي تؤكد ئوبيانات المرَشح الذي تعتزم ترشيحه. الخطوة التالية هي تحميل الوثا

المسوغة للترشيح الذي تقدمه للجائزة. وتشمل هذه الوثائق السيرة الذاتية للمرشَّح ووصف للعمل الذي يقوم به وتأثيره إلى جانب 

ظر في ُيرجى العلم بأنه لن يتم النوأسماء المتخصصين في مجاله الذين يمكن الرجوع إليهم للحصول على رأيهم بصورة مستقلة. 

 . يقدمها الُمرشَّحون عن أنفسهم للجائزةالتي الترشيحات الذاتية 

 

 مرحلة تقديم الترشيحات

م ٢٠٢١لكي يتم النظر في الترشيحات المقدمة لجائزة زايد لألخوة اإلنسانية ينبغي تقديمها في الفترة من أول يوليو إلى أول ديسمبر 

ائزة ها الجائزة بعد األول من ديسمبر  لدورة الجبتوقيت غرنيتش(، وسوف ُينظر في الترشيحات التي تتلقا ٢٣:٥٩)في تمام الساعة 

٢٠٢٣. 

 

 وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير،

 

 محمد عبد السالم /المستشار

 األمين العام للجنة العليا لألخوة اإلنسانية

 

https://www.zayedaward.org/

