جدول األعمال

مؤمتر الدوحة الثالث عشر حلوار األداين
"األداين وحقوق االنسان"

يف الفرتة من  02إىل  02فرباير 0228م
فندق الشرياتون
الدوحة  -قطر
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مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار األديان

اليوم األول الثالاثء  02 :فرباير 0228م

التوقيت /القاعـة

التفاصيل

22:32 -0:22

اجللـسة االفـتتاحـيّة
"آايت عطرة من القرآن الكرمي"

صباحا

قاعة الدفنة
رقم ()2

كلمة راعي احلفل :سعادة الشيخ /دمحم بن عبدالرمحن آل اثين – انئب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية  -دولة قطر
رئــيس اجللســة :األســتا ة الــدكتورة /عائشــة يوســا اانــاعي – مــدير مركــب دمحم بــن محــد آل اثين اســمامات ااســلم يف احل ــارة -
كلية الدراسات االسالمية -جامعة محد بن خليفة

ااتح ّدثون:
عادة السيد /عبدالفتاح مورو ،النائب األول لرئيس جملس النواب التونسي
سعادة أسقا /ماخلاس سونغوالشفيلي ،مطران وأسقا تبليسي وأستا يف علم الالهوت ااقارن يف جامعة إيليا احلكومية يف جورجيا
سعادة احلاخام الدكتور /ريفن فريستون  -أستا جامعي يف كلية االحتاد العربية
سعادة األستا الدكتور /إبراهيم بن صاحل النعيمي ،كلمة رئيس جملس اادارة  ،مركب الدوحة الدويل حلوار األداين
22:22 – 22:32

اسرتاحـ ــة
اجللسة العــامة األوىل
احملور األول :حقوق اانسان يف األداين (الرؤية واافموم)

20:32 -22:22
قاعة الدفنة
رقم ()2

رئيس اجللسة :الدكتور /حسن عبدالرحيم السيد

(قطر)

ااقرر :الدكتور /سيناد مأركوفيتش
ّ

(البوسنة)

ااتح ّدثون:
الدكتور /ايفو جوسيبوفيتش
الدكتور /علي القره داغي
الدكتورة /مرمي آيت أمحد
احلاخام /روبرت كابل
السفري /سري رازايل إمساعيل
الدكتور /مجال بدوي

2:22– 20:32

التوقيت /القاعـة
0:32 -2:22

(كرواتيا)
(قطر)
(ااغرب)
(الوالايت ااتحدة االمريكية)
(ماليباي)
(كندا)

اسرتاحة
التفاصيل
(ثالث جلسات متبامنة يف ثالثة حماور فرعية خمتلفة)
احملور األول :حقوق اانسان يف األداين (الرؤية واافموم)
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اجملموعـة األول ــى
قاعة سلوى
رقم ()2

 2 -2حرية ااعت َقد وممارسة الشعائر الدينية
(ااغرب)

رئيس اجللسة :الدكتور /دمحم حسن سعدي

(البوسنة)

ااقرر :االستا  /وحيد سوريتش
ّ
ااتح ّدثون:

(فلسط )

الشيخ /دمحم أمحد دمحم حس

الدكتور /جيمي روسيل غرااندوس

(إسبانيا)

السيد /برييك أرين

(كازاخستان)

الدكتورة /راكيل أوكيليس

(الوالايت ااتحدة)

الدكتور /بدران مسعود بن حلسن

(اجلبائر)

الدكتور /أليساندرو فرياري

(إيطاليا(

الدكتور /بيرتو فرييين

اجملموعـة الثانـية
قاعة سلوى

(إيطاليا)

احملور األول :حقوق اانسان يف األداين (الرؤية واافموم)

رقم ()0

 0 -2احلقوق الفردية وااصلحة العامة
رئيس اجللسة :الدكتور /ويليام شوارتب
ااقرر :األستا ة /رقية أهجو
ّ

(الوالايت ااتحدة االمريكية)

(ااغرب)

ااتح ّدثون:
السيدة /فيسنا سكار أوزبولت

(كرواتيا)

الدكتور /إدوارد كيسلر

(ااملكة ااتحدة)

الدكتور /خ ري عباس النداوي
الدكتور /جعفر مورفاريد

السيد /عديل خان

السيد /يواكيم بريغسرتوم

(العراق)
(إيران)

(ابكستان)

(السويد)
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احملور األول :حقوق اانسان يف األداين (الرؤية واافموم)

0:32 – 2:22

اجملموعـة الثالـثـة
قاعة سلوى
رقم ()3

 3-2حقوق اانسان السياسية واالقتصادية واالجتماعية
رئيس اجللسة :السيد /حبيب أفرام
ااقرر :الدكتورة /مجيلة تلوت
ّ
ااتح ّدثون:
الدكتور /عبد اهلادي العجلة

(السويد)

االمام الدكتور  /زايد ديليك

(كندا)

الدكتور /مسعود الرمحن مسعود

(بنغالديش)

السيدة /جيل درزيويكي

الدكتور /الكوري السامل ااختار احلاج
الدكتور /خبري محييت
4322-03:2

(لبنان)
(ااغرب)

(الوالايت ااتحدة)
(موريتانيا)

(كوسوفو)

اسرتاحة غداء
اجللسة العــامة الثانية
احملور الثاين :موقا األداين من مظاهر انتماك حقوق اانسان (ب النظرية والتطبيق)

3:32- 4322

رئيس اجللسة :األستا احملامي /مبارك سعدون ااطوع (الكويت)
قاعة الدفنة
رقم ()2

ااقرر :الدكتور /عمارة الناصر
ّ
ااتح ّدثون:
الدكتور /حممود اهلباش

(فلسط )

الدكتور /بويب ج روبرتس

(الوالايت ااتحدة)

الدكتورة /عائشة يوسا ااناعي

(قطر)

السيد /برهان أوروغلو

(تركيا)

الدكتورة /إليبابيتا كيتانوفيتش

(بلجيكا)

احلاخام /روفن فريستون

0:22 – 0:22

(اجلبائر)

(الوالايت ااتحدة)

جولة لبايرة اللؤلؤة وعشاء رمسي هبا
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اليوم الثاين واألخري للمؤمتر  -األربعاء 02 :فرباير 0228م
التوقيت /القاعة

التفاصيل
(ثالث جلسات متبامنة يف ثالثة حماور فرعية خمتلفة)
احملور الثاين :موقا األداين من مظاهر انتماك حقوق اانسان (ب النظرية والتطبيق)
 2-0موقا األداين من التطرف واارهاب

22:32 0:22

اجملموعة األوىل
قاعة سلوى
رقم ()2

رئيس اجللسة :اامندس /مروان الفاعوري
ااقرر :الدكتورة /سعدية بن دنيا
ّ

(األردن)
(اجلبائر)

ااتح ّدثون:
الشيخ /دمحم بن سعيد ااعمري

(سلطنة عمان)

الدكتور /دمحم عبد الرمحن أنواري

(بنغالديش )

الدكتور /خالد اجلابر

(قطر)

(األرجنت )

السيد/كالوديو إبليمان

(ماليباي)

الدكتور /وونغ كيم كونغ

الدكتور /أجيل شريينوف

(أ ربيجان(

السيد /بالل أمحد مالك

(اهلند)

احملور الثاين :موقا األداين من مظاهر انتماك حقوق اانسان (ب النظرية والتطبيق)
 0 -0التسامح الديين ونبذ ظاهرة التعصب وازدراء األداين
22:32-0:22
اجملموعة الثانية
قاعة سلوى
رقم ()0

رئيس اجللسة :الدكتور /كليفتون كالرك
ااقرر :األستا  /دمحم غالم الرمحن
ّ

(ااملكة ااتحدة)

(بنغالديش)

ااتح ّدثون:
احلاخام /مارك شنيري

(الوالايت ااتحدة األمريكية)

اامام /دمحم مشسي علي

(الوالايت ااتحدة األمريكية)

الدكتور /أمحد بيلو دوغاراوا

(نيجرياي)

األستا ة /نيف ملك

الدكتورة /غريس جي سون كيم
الدكتور /حيىي هندي

الدكتورة /آن ويغنيرت

(مصر)

(الوالايت ااتحدة)

(الوالايت ااتحدة األمريكية)

(إيطاليا)
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احملور الثاين :موقا األداين من مظاهر انتماك حقوق اانسان (ب النظرية والتطبيق)

22:32-0:22
اجملموعـة الثالثة
قاعة سلوى
رقم ()3

 3 -0مظاهر انتماك احلرايت الشخصية لألفراد واجلماعات
رئيس اجللسة :الدكتورة /سوزاان مانغاان

(أسبانيا)

ااقرر :الدكتور /شاهر عامر سالمة
ّ

(فلسط )

ااتح ّدثون:
الدكتورة /كلوداي روسو بريانغوزي

(األرجنت )

الدكتور /ماركوس ديفيد بيكيل

(كولومبيا)

الدكتور /أرحيم سليمان الكبيسي
السيدة /مرمي ااالكي

الدكتورة /تريوان كروك
الدكتورة /سيلما موهيك ديبداريفيتش

(التشيك)

رقم ()2

اجللسة العامة الثالثة
احملور الثالث :ق ااي حقوق اانسان ب الشرائع السماوية وااواثيق الدولية
رئيس اجللسة :السيد /ألنسو إميليو إلويكا
ااقرر :الدكتورة /حياة سلماين
ّ

(بنما)
(اجلبائر)

ااتح ّدثون:
سعادة السيد /ااصطفى الرميد

(ااغرب)

السيدة /فيسنا سكار أوزبولت

(كرواتيا)

الدكتور /دمحم عبدالرمحن أنواري

(النيبال)

السيد /كالوديو داميان بريسمان

(األرجنت )

الربوفيسور/جورجي ابسيالر غوفيا

(الربتغال)

الدكتور /سوترييوس روسوس
2:22 - 20:32

(اجلبائر)

اسرتاحة

20:32 - 22:22
قاعة الدفنة

(قطر)

(إيرلندا)

الدكتورة /ليليا شنتوح

22:22 - 22:32

(العراق)

(اليوانن)

اسرتاحـ ــة
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(ثالث جلسات متبامنة يف ثالثة حماور فرعية خمتلفة)

0:32 - 2:22

احملور الثالث :ق ااي حقوق اانسان ب الشرائع السماوية وااواثيق الدولية

اجملموعة االوىل
قاعة سلوى
رقم ()2

 2 -3التعاليم الدينية وتعبيب القوان الدولية حلقوق االنسان

رئيس اجللسة :السيدة /سوزان ابوسكي
ااقرر :األستا ة /خدجية جوادة
ّ

(الوالايت ااتحدة األمريكية)
(اجلبائر)

ااتح ّدثون:
الدكتور /إبراهيم أمحد الكاروري
الدكتور /جورج انرميانشفيلي
الدكتور /ماهر خ ري
احلاخام /إسحاق اسيل
الدكتور /عابدين شاند
الدكتور /تشاي يونغ كيم
الدكتور /علي آدم
0:32 –2:22
اجملموعـة الثانـية
قاعة سلوى
رقم ( ) 0

(السودان)
(جورجيا)
(فلسط )
(صربيا)
(كندا)
(كوراي)
(جنوب أفريقيا)

احملور الثالث :ق ااي حقوق اانسان ب الشرائع السماوية وااواثيق الدولية
 0 -3جتارب انجحة ادماج القيم الدينية يف قوان حقوق االنسان
رئيس اجللسة :الدكتور  /منري بنجمور
ااقرر :األستا ة /جورجياان غورغي
ّ

(تونس)
(رومانيا)

ااتح ّدثون:
(إيران)

الدكتور ممدي زكرياين أمريي

(كوسوفو)

السيدة /بيسا إمساعيل

(كوستاريكا)

السيد /إيريك شارف

(قطر)

األستا  /جذانن اهلاجري

السيد /زازا فاشاكمادزي
اجملموعـة الثالثة
قاعة سلوى
رقم () 3

(جورجيا)
احملور الثالث :ق ااي حقوق اانسان ب الشرائع السماوية وااواثيق الدولية
 3 - 3مسؤولية القانون الدويل يف محاية الفئات الدينية ااست عفة

رئيس اجللسة :السيد /يوسا العفيفي
ااقرر :الدكتور /ساندور سامتاري
ّ

(سلطنة عمان)
(هنغاراي)

ااتح ّدثون:
السيد /جان  -كريستوف بيوسيل
الدكتور /نوزاد اهلييت

(فرنسا(
(العراق)
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0:32-2:22
اجملموعـة الثالثة
قاعة سلوى
رقم () 3

4:22– 0:32

(أسرتاليا(

السيدة /شانون ماري تورنب

الدكتور /كمال توفيق خطاب

(األردن)

الدكتورة /مرمي اهليتامي

(ااغرب)

(إيطاليا)

الدكتورة /سابرينا يل

(كرواتيا(

الدكتور /إيفان زفونيمري شيشاك

اسرتاحة للغـداء

3:32 -4:22

حلقة نقاشيّة عامة

قاعة الدفنة
رقم ()2

تفعيل القيم الدينية لتعبيب القوان الدولية لدعم حقوق االنسان
رئيس اجللسة :الدكتور /ااصطفى حلكيم
ااقرر :الدكتورة /جنوى غامل
ّ

(ااغرب)
(اجلبائر)

ااتح ّدثون:
السيد /انصر عبدالعبيب النصر

(قطر)

السيد /جورج أبوالبلا

(األمم ااتحدة)

الدكتور /مايكل أندروز

(الوالايت ااتحدة األمريكية)

الدكتور /أندريه يوريش

3:43 - 3:32
قاعة الدفنة
رقم ()2

(أوكرانيا)

اجللسة اخلتاميّة
إعالن البيان اخلتامي للمؤمتر

الدكتور /إبراهيم بن صاحل النعيمي

رئيس جملس إدارة مركب الدوحة الدويل حلوار األداين
مغادرة ال يوف
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