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 جـــدول أعمــال
 

 

مؤتمر الدوحة العاشر لحوار مؤتمر الدوحة العاشر لحوار 

  األدياناألديان
 

 

 في حوار األديان"ة ناجحتجارب  "

 

 
 

 

 3102إبريل  32إلى  32في الفترة من  
 

 لتونر فندق ريتزكا
 

 قطر –الدوحة 
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 م3212أبريل 32  :الثالثاء 

 ةـالتوقيت/ القاع التفاصيل
 االفـتتاحـية الجلـسة

 من القرآن الكريم "عطرة "آيات 
   :رئيس الجلسة

مركــز الدوحــة الــدولي لحــوار  –عضــو ال جلــس االستوــاري  –ســدادة األســتالة الدكتورةشعائوــة يوســي ال نــاعي 
 األديان

 :كل ة راعي الحفل
 دولة قطر     –، وزير الددل حسن بن عبداهلل الغانمش  سيدسدادة ال

 
 عرض فيلم عن إنجازات مركز الدوحة الدولي لحوار األديان على مدار السنوات الدور ال اضية" "

 

 :ال تحدثون 
 

دارة ، مركـز الدوحـة الـدولي  لحـوار سدادة األسـتال الـدكتورش إبـراىيم بـن  ـالع الندي ـي، كل ـة رئـيس مجلـس اإ
 األديان 

        لتحالي الحضارات الرئيس الحالي  –عبدالدزيز النصر بن سدادة السيدش نا ر 

                                                                -نائــــي رئــــيس ال جلــــس السياســــي للحــــوار بــــين األديــــان -ميغيــــل أنأيــــل أيوســــو  ويكســــوت ش االب ســــدادة
 تيكان(ا)الف – توران لالكاردينا متحدثاً نيابة عن   

  األمين الدام لإلتحاد الدال ي للدل اء ال سل ين  )قطر( -ش علي محيي الدين القره دا ي  االستالسدادة 
    (   األرجنتين)  لس اليهودي في أمريكا الالتينية جال دير التنفيذي لل  -السيدش كلوديو إبيل نسدادة 

 

 
10:11- 01:21 

 قاعة الوسيل
 

 
 3102لدام للفائز جائزة الدوحة الدال ية لحوار األديان منع     

 مقدمة من
 مركز الدوحة الدولي لحوار األديان

 
 

 00:11 – 01:21 اسرتاحــــة
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 التوقيت/ القاعـة التفاصيل

 الجلسة الدــامة األولى
 تجارب ناجحة في حوار األديان 

 
 :لسةرئيس الج

 الدكتورش جون تايلور                                                       )سويسرا (   
 :ال قرر

  )أوكرانيا(                                                  ع اد أبو الرب    الدكتورش
  : ال تحدثون

 )الج هورية التركية(                             اش     الدكتورش نوزاد  و  وبالنيابة عن  -الدكتورش فتع اهلل جولن 
 )الواليات ال تحدة األمريكية(                                                                         الدكتورش مح د شفيق      

 )ال  لكة األردنية الهاش ية(                    الدكتورش كامل أبو جابر             ي ثلو  - ال دهد ال لكي للدراسات الدينية
 (  البوسنة)                                 إبراىي وفيتشأزرا  شةالسيد  -من أجل السالم   درة ال سل ينمبا

         )كندا(                   جي ز تيلور كرستي الدكتور ش الدكتورةش كارن ىاميلتون و  - مؤت ر قادة األديان
 )الج هورية اللبنانية(                                    الدكتورش مح د الس اك                                            
 )ال  لكة ال غربية(                                 الدكتورةش مريم آيت أح د                                          

00:11 – 0:11 
 قاعة الوسيل

 

 3:21– 0:11 غـــــداءاسرتاحة ال
 مطدم الفندق

 ربع جلسات متزامنة في اربع محاور مأتلفة(أ)
 ( ال حور األكادي ي 0) 
 ( البحث والتدريس0)

 :رئيس الجلسة

 الدكتورش شيوجيري كازوكو                    )اليابان(
 

      :ال قرر
 )سويسرا(            الدكتورةش كلير أموس               

 
 : املتحدثون
 )ال  لكة ال تحدة(                    أيان ليندين                           الدكتورش 

 ( ية)ال  لكة ال غرب                     رةش مريم آيت أح دالدكتو 
 الدكتورش موسى عبد الالوي                   )الج هورية الجزائرية(

 ألكسندر سكوت                    )الواليات ال تحدة األمريكية( الدكتورش
 )ال  لكة ال تحدة(                             الدكتورش إدوارد كاسلر

 )الواليات ال تحدة األمريكية(   يالري ويسنر                    الدكتورةش ى
 

3:21- 0:21 
 

 اجملموعـة األولـــى
 قاعة ال أتصر

 ( 0 رقم ) 
 
 
 
 
 
 
 

 اجملموعـة الثانـية
 قاعة ال أتصر 

 ( 3رقم ) 
 

 ( محور الددالة3)
 الددالة االقتصادية( 0)

 : رئيس اجللسة
 )كندا(        الدكتورش ج ال بدوي                   

 املقرر:
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 )روسيا(                              ليونيد أجرون   السيدش
 
 ل تحدثون ا
 

 )قطر(      محيي الدين القره دا ي        الدكتورش علي
 (      األرجنتين)                          السيدش كلوديو إبيل ن 

 )الج هورية التونسية(     مبارك                      علي بن الدكتورش 
 )كندا(    البروفيسورش باتريك برودير                  

 )جامبيا(                      ال طران جابريال لينورد آلن 
 

 

  
 ( السالم وحل النزاعات2)

 ما قبل الصراع (0)

 :رئيس اجللسة
        وقفة                            )الن سا(            الالدكتورش أنس 

 املقرر:
   )الواليات ال تحدة األمريكية(  ةش سوزان بوسكي                         السيد
 : دثوناملتح

 )بولندا(   الدكتورش آدم وييز                            
 )جامبيا( الدكتورش ابوبكر عبداهلل سينغورا               
      )الواليات ال تحدة األمريكية(    الحاخامش  روبرت كابلين                    

 )جامبيا(                              هالدكتورش ع ر جا
 لسيدش ترافا بغاجاتي                            )الن سا(ا
 

3:21 – 0:21 
 
 
 

 اجملموعـة الثالـثـة
 2قاعة الوسيل رقم ) 

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجملموعـة الرابعة
 0قاعة الوسيل رقم ) 

) 
 

 
 ( الثقافة ووسائل اإعالم0)

 املطبوعات اإلعالمية (1)
 رئيس اجللسة: 

 )الواليات ال تحدة األمريكية(                                       الحاخامش ريفين فيرستون  
       
 :املقرر

 
 )إيطاليا(                        باوال بيرنانديني               الدكتورةش 

 
 : املتحدثون

 كية(    )الواليات ال تحدة األمري                         الدكتورش بوب روبرتس                
 )ال  لكة الدربية السدودية(                              الدكتورش ناجي الدرفج                    
 )أل انيا(                       السيدةش سوزان شبلي                    

 يكية(    )الواليات ال تحدة األمر           حسنفاروق واألستالةش عزيزة  حاخامش سارة بيسونال
  )بولندا(                     الدكتورةش أجاتا نالبروسك                  

 )ألربيجان(                        الدكتورةش زىرة اليفا                     
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 عواء في الفندق
 
 

00:11-30:21 

 م3212 ابريل 34االربعاء : 
 

 
 مأتلفة()أربع جلسات متزامنة في اربع محاور 

 
 ال حور األكادي ي( 0)

 دي ياتطوير ال حتوى األك( 3)
 :رئيس اجللسة

 )الواليات ال تحدة األمريكية(                        الحاخامش ألين دريسوف      
 

 :املقرر
 )ال  لكة االردنية الهاش ية(           ش  إيناس مح د علي ات      ةالدكتور 

 
 : املتحدثون

 )الج هورية الدربية السورية(        ح د حبش                      الدكتورش  م
 )الن سا(            ىانز كوتولرالدكتورش البروفيسورش  
 )الج هورية اللبنانية(          الدكتورش فادي ضو           ال طران  

 يكية(      )الواليات ال تحدة األمر        الدكتورش توارلز كوىين                  
 (يةالج هورية التونس)        الدكتورش الدروسي ال يزوري             

 

 

0:21 – 00:21 
 

 اجملموعة األولــــى
 ( 0)  رقم ال أتصر قاعة

 
 

 
 محور الددالة( 3)

 الددالة االجت اعية والبيئية (3)
 :رئيس اجللسة

 
 ()قطرالدكتور ش حسن السيد                              

 :املقرر
 (رومانيا)                 الدكتورش فالدي يريكو ميهي فالنتين

 
 : املتحدثون

 
 (  يةال غربال  لكة )                     عبدالرح ن طنكوللدكتورش ا

      )الواليات ال تحدة األمريكية(                      سي أا وينتروبالدكتورش   الحاخام
 )تويلي(                     و جوزاليز    الدكتورش جيرارد

 )إيطاليا(                               الدكتورةش باوال بيزو
 )الج هورية اللبنانية(                                  إدمون بطرسالسيد ش

      

 
 

 اجملموعـة الثانـية
 ( 3)  ال أتصر رقمقاعة 

 
 
 

 
 عاتالسالم وحل النزا( 2)

 خالل النزاع( 3)
 :رئيس اجللسة

 
 الدكتورش إبراىيم سالم ابو مح د                        )استراليا(           

 
 :املقرر

 ( يةال غربال  لكة )                     الدكتورةش ج يلة زيان            

0:21 – 00:21 

 
 اجملموعـة الثالثة

 ( 2)  الوسيل رقمقاعة 
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 : املتحدثون
 سيا()أندوني                ش س الدين   سراج الدين الدكتورش 

 )الواليات ال تحدة األمريكية(                     وليام فندلي                     سيدشال
 )الواليات ال تحدة األمريكية(                    الحاخامش جيري سيروتا                 

  (فلسطين)                   الفالوجيعبدالح يد السيدش ع اد 
 )الواليات ال تحدة األمريكية(                       اندر             لجيالدكتورش مارك س

 )النرويج(                  الدكتورش سيناد كوبيلكا              

 

 

 ( الثقافة و وسائل اإعالم0)
 التكنولوجيا الجديدة (3)

 رئيس اجللسة: 
)السويد(                     الدكتورش ىانز ىينجسون            

 :املقرر
 الدكتورش ألبرخت فيوز                               )أل انيا(

 
 : املتحدثون

 (يةال غربال  لكة )                                 زىري خالدالدكتورش
 (إسبانيا)                   السيدش فيسينت موتا             

 (كندا)                 سيدش ستيي جوشوا              ال
 )إسبانيا(                   الدكتورش حسين منصور          

 اجملموعة الرابعة

 ( 0) الوسيل رقم قاعة 

  صالةللاسرتاحــــة 
00:21-03:11 

 )أربع جلسات متزامنة في اربع محاور مأتلفة(
 

 األكادي ي ال حور( 0)
 على الحوار تدريي ال دل ين والطالب(2)

 :رئيس الجلسة
 (يةالجزائر الج هورية )                الدكتورش مصطفى شريي            

 
 :ال قرر

 )ال  لكة ال تحدة(                     الدكتورش ىيوج جودارد                            
 

 :ال تحدثون
 ()الواليات ال تحدة األمريكية                                 الدكتورش جهاد ترك 

 ( ا)أل اني                            ستيفن شراينر   لدكتورشا
 )كندا(                        الحاخامش دو مريور            
 (يةمريكألالواليات ال تحدة ا)                        الدكتورش مح د أبو ن ر        
 )أل انيا(                     الدكتورش مارتن ثارنر            
 (نيوزيالند)                      السيدةش جوسلين ارمنسترونج 

 

 
03:11 – 3:11 

 (0رقم ) ال أتصر قاعة
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيت/ القاعـة التفاصيل
 03:11– 3:11 
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 محور الددالة( 3)
 الصحة واألع ال الأيرية( 2)

 
 

  :اجللسة رئيس
 (        الدييجزر ال)               سديد مح د شاىيم عليالسيدش 

 :املقرر
 )الواليات ال تحدة األمريكية (                       دكتورش جوزيي كامنيجال
 

 : املتحدثون
 )ال  لكة االردنية الهاش ية(                  حنا الكلداني             األبش

 (    )ال  لكة ال تحدة           إقبال شكراني         الدكتورش سير
 )الواليات ال تحدة األمريكية(                     الدكتورش ديفيد ىانجرفورد

   )البرازيل(      الحاخامش ميويل سلينجر                  
 

 اجملموعـة الثانـية
 3 ) املختصر رقم قاعة

) 

 

 

 

 
 عاتاز م وحل النالسال( 2)
 مرحلة ما بدد الصراع (2)

 
 :رئيس اجللسة

 )ج هورية مصر الدربية(                 السيدش أي ن نور                     
 :املقرر

 (يةمريكالواليات ال تحدة اال)ي                             السيدش مقصود شودر  
 

 : املتحدثون
 (جنوب أفريقيادولة )                                   علي أدم  الدكتورش 

 ()فرنسا                   ىيرمز    –السيدش اكسفير جوراد 
 )الدن ارك(                        الدكتورش عبدالواحد بدرسون 

 ()فرنسا                  الحاخامش ميويل سيرفاتي              
 )روسيا(                    لويخش روشان عباس              ا

 )الفلبين(                    الدكتورةش ليليان سيسون          
 

 اجملموعـة الثالثة
 ( 2)  الوسيل رقم قاعة

 
 

 ( الثقافة و وسائل اإعالم0)
 (اإبداع 2)

 رئيس الجلسة:
 ية(انيس                              )ج هورية مصر الدربالدكتورش منير حنا 

 ال قرر:

 )الواليات ال تحدة األمريكية(          السيدش شربل أنطوان                     
 ال تحدثون :

 )الواليات ال تحدة األمريكية(                              دكتورش يحيى ىندي        ال
 (    )البوسنة                          أيفو ماركوفيش     السيدش
 )الواليات ال تحدة األمريكية(                                  ش جاكوب باندر   السيد

 )السويد(                         الويخش حسان موسى      
 (  رومانيا)              جينتيانا سكورا              شةالدكتور 

 ة(السيدش زينل عبدين ابراىيم                         )سنغافور 
 

 اجملموعة الرابعة
 ( 4)  الوسيل رقم قاعة
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 2:21– 3:11 غـــــداءاسرتاحة لل
 ( 3 )قاعة 

 7:11-0:11 جولة لزيارة مدالم الدوحة 

 0:21-7:21  عواء رس ي في مطدم لؤلؤة الورق
 

 م3212ابريل  32اخلميس : 

 
 التفاصيل

 
 التوقيت/ القاعـة

  الجلسة الدــامة الثانية
 يةحلقة نقاش

 
(قطر)      عث ان مح ود عث ان   ش دكتورالرئيس الجلسة:   

 
 عرض أفالم وثائقية عن حوار االديان

 
 (يةلبنانالج هورية ال)                              األستالةش زلفا عساف   

 )الواليات ال تحدة األمريكية(                                  السيدش جاكوب بندر      
  (تركيا)   دكتور ش برىان كورو لو                          ال

   الواليات ال تحدة األمريكية(      )                                   ستيفن مارتنالقسش 
 

0:21 – 00:21 
 الوسيل قاعة

 
 

 03:11 – 00:21 صالةإسرتاحــــة 
 الجلسة الدــامة الثالثة

 حلقة نقاشية
 ناجحة في حوار األديان تجارب شأصية

  رئيس الجلسة:
 (قطر)                              يوسي الصديقيالدكتورش 
 ال قرر:

 الحاخام ش ىيرشل  لوك                       )بريطانيا(
 : ال تحدثون

 لسيدش حسين رشاد                                 )الواليات ال تحدة األمريكية(ا
 فلسطين(دولة )                          كرمة  بري    لدكتورش عا

 ()سويسرا                          الدكتورش طارق رمضان   
 )كوسوفا(            الدكتورش بيتريت سلي ي                 
 (ةمريكالواليات ال تحدة األ)           الدكتورش جيري كامبل                    

 
_____________________________________________________________________ 

 

03:11 – 0:21 
 قاعة الوسيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
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 جلسة انواد إسالمي
 3:11-0:21 )قبلة الدنيا(

 الجلسة الأتامية

 ال قررين عن ال حاور األربدةو جلسة خا ة بتو يات رؤساء الجلسات 
 

 

 رئيس الجلسة:
 ()قطر                 إبراىيم بن  الع الندي ي    الدكتورش

 
 : ال تحدثون

                 الددالة(   )الواليات ال تحدة األمريكية                               دكتورش جوزيي كامنيجال
   عالماإ   ()الواليات ال تحدة األمريكية                               ريفين فيرستون الدكتورش

    النزاعات(       يةال غربال  لكة )                       الدكتورةش ج يلة زيان           
    االكادي ية)ال  لكة ال تحدة(                            الدكتورش ىيوج جودارد       

             
       

 لل ؤت ر  البيان الأتاميإعالن 
 

 

3:11- 2:11 
 سيلقاعة الو 

 0:11 – 2:11 الضيوف ةومغادر   ةحــــــــر وجولة  غـــــداء 

 


