
 

0 

 

 جـــدول أعمــال
 
 

  شر حلوار األييانشر حلوار األيياناي  عاي  عمؤمتر الدوحة احلمؤمتر الدوحة احل
 
 

 
 "دور الشباب في تعزيز قيم الحوار"

 
 
 
 

 م2024 مارس 26ى إل 25في الفترة من  
 
 الدوحة فندق ماريوت
 عبود بوأرأس 
 قطر –الدوحة 

 

 



 قترحالبرنامج الم  

 شر لحوار األديانحادي عؤتمر الدوحـة الم  
 م2024 مارس 26 -25 

 

1

 

 

 م2244 مارس 25 :الثالثاء                       

 ةـالتوقيت/ القاع التفاصيل
 االفـتتاحـية الجلـسة

 "آيات عطرة من القرآن الكريم "
   :رئيس الجلسة

مركـز الدوحـة الـدولي لحـوار  –دارة نائـ  رئـيس مجلـس اإ –عائشة يوسف المناعي  سعادة األستاذة الدكتورة/
 األديان

 
 :اعي الحفلكلمة ر 
 دولة قطر  –العدل  ، وزيرحسن بن لحدان الحسن المهندي لدكتور/سعادة ا

 
 "دور الشباب في تعزيز قيم الحوار"ناسبة انعقاد مؤتمر عرض فيلم بم  "

    

 :ثونتحد  الم  
 

 ديان، مركز الدوحة الدولي لحوار األةلس اإدار براىيم بن صالح النعيمي، رئيس مجاسعادة األستاذ الدكتور/ 
  

 (تونس) وزير الشؤون الديني ة –منير التليلي / كتورد سعادة ال
 
  (نيجيريا)ساقفة الكاثوليك األرئيس  دينال/ أوناياكن جون أولورونفاميالكار  نيافة
 

)الواليات  معة برنستوننى بجااألد في الشرق ةالحضارة اليهودي   ستاذأ - دكتور/ مارك كوىينالسعادة 
  (مريكيةالمتحدة األ

 
 
 

 
 فيروزالقاعة 
  
 
 
 

 
 0:00- 20:30 

 صباحاً 
  
 

 
 م2024ة لحوار األديان لعام جائزة الدوحة العالمي  منح 

 كلمة الفائزين بالجائزة

 22:00 – 20:30 استراحــــة
 صباحاً 
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 التوقيت/ القاعـة لتفاصيلا                                                      

 لجلسة العــامة األولىا
 المحور األول: نظرة األديان للشباب

 :رئيس الجلسة
 مريكية( )الواليات المتحدة األ             يرستون  افين فو / ر الدكتور الحاخام
 :رقر  الم  

 )مصر(            عاصم رشاد محمد حفني الدكتور/ 
 
 :ثونتحد  الم  
 ( )قطر          مافرويناكس/ مكاريوس ئيس األساقفةر 

 )الهند(                 الدكتور/ محمد منظور عال م    
 )البرازيل(                       الحاخام/ مايكل سليسنجر

  )المملكة المتحدة(                   قبال سكراني       إ األستاذ/

22:00- 22:30 
 ظهراً 
 
 الفيروز قاعة
  
 
 

 2:00– 22:30 للصالةحة استرا
 ظهراً 

 ختلفة(محاور م   ةربعأتزامنة في ربع جلسات م  أ)
 ( نظرة األديان للشباب2) 

 سة(قد  . الشباب في الرعيل األول حول األنبياء )أمثلة من الكت  الم  2

 :رئيس الجلسة
 مريكية( )الواليات المتحدة األ       الثالث  جيبس جوناثان/ القس  
 
      :رقر  الم  
 )كندا(             ىافت لن روبرت أد/ السي  

 
 :ثونتحد  الم  

 )كندا(  كتور/ جمال بدوي               الد 
 )مصر(    أحمد ربيع أحمد يوسف /الدكتور

  (مريكية)الواليات المتحدة األ   يرستون افين فو الحاخام الدكتور/ ر 
 )إيطاليا(     ب/ فيتاريو يناري              األ
                                                                                                                                                                                              )الكويت(       يوسف حسن الشراح تور/الدك

2:00- 2:30 
 ظهراً 
 
 

 ولـــىالمجموعـة األ
 الفيروزقاعة 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموعـة الثانـية

 صالة

 ( 2رقم ) 
 
 

 )2( الفرص والتحد  يات التي تواجو الشباب
شاركة في حوار األديان الصعوبات التي تمنع الشباب من الم  . 2  

 : رئيس الجلسة
 )الجزائر(              الدكتور/ مصطفى شريف  

 
 ر:قر  الم  
 )رومانيا(                      ا      طون كراجند/ أالسي  
 
  :ثونتحد  لم  ا

 )المغرب(                        الدكتور/ منتصر حمادة   
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 )المملكة المتحدة(                       سميث    أندرو الدكتور/ 
  (بالم )كنداالدكتورة/ عائشة شيرازي والحاخام/ مندل 

          )تونس(                     ة الدكتور/ نبيل خلدون قريس
 )كوستاريكا(                     الدكتور/ دياجو سوتو       

 ديان للشباب؟م حوار األماذا قد  ( 3)
 و للشبابوج  الخطاب الديني اإعالمي الم   .2

 :رئيس الجلسة
 ( قطر) عثمان محمود عثمان   الدكتور/ 

 

 الم  قر  ر: 
)مقدونيا(      ة/ نتاشا نيكيفروفيك  دالسي    

 
 :ثونتحد  الم  

 ن( رد)األ     بو صالحة األستاذة/ نسرين أ

 )األردن(     األب/ رفعت بدر             
 )المملكة المتحدة(       دوارد كاسلير     الدكتور/ إ

 )نيوزيلندا(    نطوني جرين   جمال أ د/السي  
 )مصر(   اهلل          ستاذ/ ىاني شكرألا

2:00 – 2:30 
 ظهراً 
 
 

 المجموعـة الثالـثـة
 صالة
 (2رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموعـة الرابعة
 صالة
 (3رقم )
 

 م الشباب لحوار األديان؟ماذا قد  ( 4)
 (قضايا اإصالح الديني)ة في حوار األديان  ة شبابي  عالمي  إبرامج  .2

 رئيس الجلسة: 
 ة(ة السعودي  )المملكة العربي       فهد بن عبد العزيز السنيدي الدكتور/ 

 
 :رقر  الم  
 يا( )ترك إيتاك جوزيلمانصور                د/ السي  
 
 :ثونتحد  الم  

 لمانيا( )أ        أليف أوزتورك                      
 مريكية( متحدة األالواليات ال)  زوي سميث                      د/السي  

  )فرنسا(   لكسندر ستيفين مارسل د/ فجين أالسي  
   ردن()األ          أبو سيف لدكتورة/ ساجدة سالما
 

  استراحة غداء
 

2:30- 3:30 
   

 بعد الظهر

 الوىاب  سجد محمد بن عبدمجولة لزيارة  
5:00-6:00 

 مساءً 

 في كتارا )مطعم ماميك(عشاء رسمي 
7:30:-20:30 

 مساءً 



 قترحالبرنامج الم  

 شر لحوار األديانحادي عؤتمر الدوحـة الم  
 م2024 مارس 26 -25 

 

4

 

 م2244مارس  26ربعاء : األ                      

 التوقيت/القاعة التفاصيل                                                               

 ثانيةالجلسة العــامة ال
 
 يات التي تواجو الشبابالمحور الثاني: الفرص والتحد  
 

 :رئيس الجلسة
 )لبنان(      الدكتور المطران/ فادي ضو 

 
 مغرب()ال            ستاذة/ نزىة توفيق  األ :رقر  الم  
 
 :ثونتحد  الم  

 )تونس(      الدكتور/ العروسي الميزوري  
 رجتين()األ       بليمن      وديو إد/ كللسي  ا

 )المملكة المتحدة(   القس الدكتور/ دونالد ريفز     
 كوادور(اإ )     الدكتور/ خوان سيكايلوال     
  )رومانيا(    الدكتور/ ميهي فالديمريسكو  

 قاعة الفيروز
 
 

 0:00-20:30 
 صباحاً 

 22:00 - 20:30 استراحة
 صباحاً 

 ختلفة(محاور م   ةربعأتزامنة في )أربع جلسات م  
 نظرة األديان للشباب( 2)

 اتهمة وسلوكي  وضاع الشباب الحالي  . دراسة أل2

 :رئيس الجلسة

 )الفاتيكان(               سفير/ بيتر راجيك      ال
 
 )نيبال(            ير          محمد أمستاذ/ األ :رقر  الم  
 
 :ثونتحد  الم  
 )الصين(            ستاذ/ مين جونكيج      األ
 د/ ماثيو لورانس                   )المملكة المتحدة(السي  

 مريكية(المتحدة األ الوالياتوينتروب             )حاخام/ سيمخا ال
 ريقيا( ف)جنوب أ            سحاق     األستاذ/ عماد إ

                  )إيطاليا(     مانسيليني     فريدريكاستاذة/ األ

 

22:00 – 22:30 
 ظهراً 
 
 
 
 

 ولــــىالمجموعة األ
 فيروزالقاعة 

 

   يات التي تواجو الشبابالفرص والتحد  ( 2)
 ديانشاركتهم في حوار األباب من خالل م  تاحة للش. الفرص الم  2

 :رئيس الجلسة
 ( ان موسى        )السويدحس  / الشيخ
 

 
22:00 - 22:30 

 بعد الظهر
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 مريكية(لواليات المتحدة األد/ فرانك فريدريكس    )االسي   :رقر  الم  
 
 :ثونتحد  الم  

 مريكية( الواليات المتحدة األالدكتور/ رامي النشاشيبي     )
 )المملكة العربية السعودية(الدكتورة/ وفاء صالح الفايز   

 مريكية()الواليات المتحدة األ       الحاخام/ روبرت كابلن 
 )المملكة المتحدة(  ندريج     الدكتور/ جورازد أ
 )العراق(            صابر الدكتورة/ فرح

 
 

 المجموعـة الثانـية
 صالة
 ( 2)  رقم
 
 
 

 
 ديان للشباب؟م حوار األماذا قد  ( 3)

 س والجامعاتمة من المدار قد  ة الم  البرامج التعليمي   .2

 :رئيس الجلسة
 مريكية( )الواليات المتحدة األ     دريفويس   الحاخام/ إلين

 
 مريكية()الواليات المتحدة األ  ىيم        د/ بالل ابراالسي   :رقر  الم  
 
 :ثونتحد  الم  

 )ألبانيا(  الدكتورة/ جينتيانا سيكورا    
 )اليونان(   األستاذة/ ماريا سيدروبولو   

 )كندا(   ستيفن جوشوا         د/سي  ال
 )الجزائر(  براىيم أحمد        االدكتور/ 

 )جورجيا( ستاذ/ فالديمير نارسيا     األ

 

 

 

 
 المجموعـة الثالثة

 صالة
 ( 2رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المجموعة الرابعة
 
 صالة

 ( 3قم ) ر 

 م الشباب لحوار األديان؟ماذا قد  ( 4)
 ي  الدينواجهة ظواىر االنحراف واإلحاد والتعص  ل االجتماعي لم  الشباب ودورىم عبر وسائل التواص   .2

 رئيس الجلسة: 
ردن ()األ       األب/ حنا كلداني                    

 
 :رقر  الم  

 ندونيسيا()أ        الدكتورة/ فريدة فيرشاه            
 
 :ثونتحد  الم  
 )المغرب(                      زيان  ةلدكتورة/ جميلا

 )بلغاريا( د/ إيفان بدروف                      السي  
 مريكية()الواليات المتحدة األ  د/ بن فريمان                         السي  
 د/ صمويل جريزيبوسكي              )فرنسا(السي  

  صالةللاستراحــــة 
 

22:30 - 2:00 
 ظهراً 
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 التوقيت/ القاعـة التفاصيل

 ختلفة(محاور م   ةربعأتزامنة في )أربع جلسات م  
 

 ديان للشباب( نظرة األ2)
 السلوك المثالي للشباب من منظور ديني ومن تجارب الشباب. 3

 :رئيس الجلسة 
 ()سلطنة ع مان          السي د/ حبي  بن محمد الريامي

 
 )إيطاليا(     الدكتورة/ بوال بيزو                      :رقر  الم  
 
 :ثونتحد  الم  

 )الجزائر(         الدكتور/ موسى الالوي          
 يطاليا()إ         الدكتورة/ أمل حزين             
 مريكية()الواليات المتحدة األ         الحاخام/ إلين دريفويس         
 )سريالنكا(         الدكتور/ فضل باكير ماركر      

 (دا)تشحقار محمد أحمد              / كتورد ال

2:00 - 2:30 
 ظهراً 
 
 
 

 ولىالمجموعة األ
 الفيروزقاعة 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   يات التي تواجو الشبابالفرص والتحد  ( 2)
 

 ل الحضاري. ثقافة الحوار مع اآلخر لدى الشباب ودورىا في التواص  3

 :رئيس الجلسة
 بو ليلة       )مصر( الدكتور/ محمد أ 
 
 :رقر  الم  
 )الصين(          ستاذة/ جوي وانجاأل
 
 :ثونتحد  الم  
 )النمسا(              بغجاتي طرفةد/ السي  

 )فلسطين(         الدكتور/حنا عيسى ىيالنة
 فريقيا()جنوب أ          دة/ مارلين سليبرت السي  

 )ألمانيا(     الدكتور/ ألبرتش فيوس       
 )سنغافورة(   سمره    األستاذة/ ليانا روزلي أ

 

 
 لمجموعـة الثانـيةا

 صالة
 ( 2رقم ) 
 

 

 

 

 
 المجموعـة الثالثة

 صالة
 ( 2رقم ) 
 
 
 
 

 ديان للشباب؟م حوار األماذا قد  ( 3)
 

 الشباب في حوار األديان شاركةم   تفعيل ة فية وغير الحكومي  نظمات  الحكومي  الم   دور .3

 :رئيس الجلسة
 )جورجيا(   جوجوتيشفيلي تيا  الدكتورة/

 
 ( د/ محمد حسين ىشام     )سريالنكاالسي   :رقر  الم  
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 :ثونتحد  الم  
 )ىنجاريا(        رمين النجر     د/ أالسي  

 )المملكة المتحدة(    موس       الدكتورة/ كلير أ
 )فلسطين(          بس ام بنات  الدكتور/ 
 لنمسا( سبرينجر        )ا دة/ فلورياالسي  
 )كوستاريكا(    د/ مايكل فرناندو بريرا ي  الس
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعة الرابعةال
 صالة
 ( 3رقم ) 
 
 

 م الشباب لحوار األديان؟ماذا قد  ( 4)
 جتمع المدنيدور الشباب في تعبئة الم  . 3

  رئيس الجلسة:

 سبانيا(باريوس برياتو   )إ نريكيالدكتور/ مانيول أ
 
 ر:قر  الم  
 ()فرنسا        يساتا با              إستاذة/ األ
 
 :ثونتحد  م  ال

 مريكية()الواليات المتحدة األ      الدكتور/ جهاد ترك            
   )جورجيا(       كاروسنيجيو ستاذة/ تيناتين  األ

 مريكية( واليات المتحدة األ)ال           الحاخام/ سارة بيسين   
          مريكية()الواليات المتحدة األ       دة/ ديزي خان          السي  

 )بولندا(       دم ويز             الدكتور/ آ

 استراحة غداء
 

2:32 –3:30 
 بعد الظهر 

 لثةالجلسة العــامة الثا

 المحور الثالث: ماذا قد  م حوار األديان للشباب؟

 رئيس الجلسة: 
   ()قطر      خليفة حسن محمد /دكتورال
 
 ( )كندا       جين جوليتماري السيدة/  :رقر  الم  
 
 ثون:تحد  لم  ا

  )لبنان(       الشيخ/ خلدون عريمط   
 مريكية(واليات المتحدة األ)ال          السيدة/ بيث كاتز      

 )النمسا(      شقفة      الأنس الدكتور/ 
 مريكية()الواليات المتحدة األ     د/ مايك والتر          السي  

 السي د/ روشان عباسوف         )روسيا(

4:00- 5:30 
 عصراً 

 قاعة الفيروز
 

 6:00 – 5:30 للصالة ستراحــــةا
 مساءً 
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 رابعةالجلسة العــامة ال
 ديان؟لشباب لحوار األم االمحور الرابع: ماذا قد  
 ةالطالبي  الجلسة 

  رئيس الجلسة:
 (ماري صليبا    )قطرة/ السي د

 
 :ثونتحد  الم  

 ة القطري ةنوي  من المدارس الثا )م سلمون ومسيحي ون( طالب وطالبات
 

6:00 - 6:45 
 مساءً 
 

 قاعة الفيروز

 استراحة للصالة
 

6:45-7:00 
 مساءً 

 ةالجلسة الختامي  

 رين عن المحاور األربعةقر  الم  و جلسة خاصة بتوصيات رؤساء الجلسات 
 رئيس الجلسة:

 )تركيا(        تور/ حسن جيوبولوت    الدك
 
 :ثونتحد  الم  

 األول: نظرة األديان للشباب المحوراليات المتحدة األمريكية( )الو                   لين دريفويسأالحاخام/ 
   يات التي تواجو الشبابالفرص والتحد   لمحور الثاني:( ا)السويد                     حس ان موسى/ لشيخا

 لشباب؟ديان لم حوار األلمحور الثالث: ماذا قد  ا( )قطر             خليفة حسن محمدالدكتور/ 
  م الشباب لحوار األديان؟ماذا قد  المحور الرابع: سبانيا( )إ   الدكتور/ مانيول أنريكي باريوس برياتو 

 
 

 للمؤتمر  البيان الختاميإعالن 
 مركز الدوحة الدولي لحوار األديان

 

7:00 - 7:30 
 مساءً 
 
 

 قاعة الفيروز

 الضيوف ةغادر وم   عشاء
 7:30 - 0:30 

 مساءً 

 
 

 

 

 

 

 


